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 ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

  

Παρ’ όλη την πολυπλοκότητα της, η Περιβαλλοντική Προστασία από το Παγκόσµιο 

Συνέδριο των Ηνωµένων Εθνών για το Περιβάλλον και την Ανάπτυξη στο Ρίο ντε 

Τζανέιρο σηµάδεψε µια καινούρια εποχή στην παγκόσµια αντίληψη. Η Περιβαλλοντική 

προστασία, είναι η δίκαιη χρήση των πηγών της Γης που ανταποκρίνεται  στις παρούσες 

ανάγκες του πολιτισµού χωρίς να δέχεται συµβιβασµούς στην ικανότητα των 

µελλοντικών γενεών να ανταποκριθούν στις δικές τους ανάγκες.  

     Σχεδόν όλες οι κοινωνίες σε όλο τον κόσµο έχουν πλέον δεσµευτεί για την 

προστασία του περιβάλλοντος  και την αντιµετώπιση της ρύπανσης µε την  βιώσιµη 

ανάπτυξη  και µε την  ενσωµάτωση κάποιας µορφής χαρακτηριστικών του 

περιβάλλοντος,  κοινωνικής δικαιοσύνης και οικονοµικής ευηµερίας σε  καθηµερινές 

τους δραστηριότητες.  

Ως εκ τούτου, υπάρχει ισχυρή πολιτική βούληση σε όλα τα κλιµάκια για την 

ολοκληρωµένη αξιολόγηση των περιβαλλοντικών, κοινωνικών και οικονοµικών  

συνθηκών για την αξιολόγηση της τρέχουσας κατάστασης, τη  µέτρηση της προόδου 

και τον καθορισµό των µελλοντικών αναπτυξιακών στόχων. Πολυάριθµες µελέτες 

έχουν δείξει ότι οι παρούσες πρακτικές της ανθρωπότητας υπερβαίνουν τα φυσιολογικά 

όρια της Γης. 

Οι σηµερινές προκλήσεις της περιβαλλοντικής προστασίας περιλαµβάνουν 

προσπάθειες για εφαρµογή πρωτοβουλιών που δεν παπαγαλίζουν απλώς τις λέξεις, 

αλλά  ενεργά τιµούν τις αρχικές τους ρίζες 

 

 

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙ∆ΙΑ : Περιβαλλοντική Προστασία, Ρύπανση, 

Πράσινη οικονοµία, Βιώσιµη ανάπτυξη, ∆είκτες αειφόρου Ανάπτυξης, 

Ανακύκλωση 
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ABSTRACT 

Despite its complexity, the adaptation of sustainable development by the United Nations 

World Conference on Environment and Development in Rio de Janeiro marked a new 

era in the global perception. Sustainable development is the equitable use of Earth's 

resources that respond to the present needs of culture without compromising the ability 

of future generations to meet their own needs. 

  Almost all societies around the world are now committed to protecting the environment 

and tackling pollution by sustainable development and by incorporating some form of 

environmental, social justice and economic prosperity into their day-to-day activities. 

As a result, there is a strong political will at all levels for an integrated assessment of 

environmental, social and economic conditions for assessing the current situation, 

measuring progress and determining future development goals. Numerous studies have 

shown that the present practices of humanity go beyond the natural boundaries of the 

Earth. 

The current challenges of environmental protection include efforts to implement 

initiatives that do not simply spell the words but actively honor their original roots 

 

 

ΚΕΥWORDS: Environmental Protection, Pollution, Green Economy, Sustainable 

Development, Indicators of Sustainable Development, Recycling 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η  πτυχιακή  µας εργασία ασχολείται µε το θέµα της Περιβαλλοντικής Προστασίας  και 

τους τρόπους αντιµετώπισης της ρύπανσης τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρώπη. Η 

προστασία του περιβάλλοντος αποτελεί αίτηµα όλων των κρατών και των ατόµων και 

αποτελεί ένα σηµαντικό  βήµα   µε τη σωστή διαχείρισή του.  Μέσω προγραµµάτων 

εισάγονται πρότυπα ∆ιαχείρισης Περιβάλλοντος  που βοηθούν τις επιχειρήσεις και τους 

οργανισµούς να δηµιουργούν υποδοµές ανάπτυξης που επιτρέπουν τη βιώσιµη 

ανάπτυξη και µία ανταγωνιστική οικονοµία χωρίς να προκαλούν την υποβάθµιση του 

περιβάλλοντος.    

Το πρώτο κεφάλαιο εισάγει στην έννοια του  Περιβάλλοντος και της Περιβαλλοντικής 

ανάπτυξης. Εντοπίζονται τα κυριότερα περιβαλλοντικά προβλήµατα και οι στάσεις και 

θεωρίες σχετικά µε την Περιβαλλοντική Προστασία και Περιβαλλοντική ηθική.  

 

Στο δεύτερο κεφάλαιο,  γίνεται η αναφορά στην Πράσινη οικονοµία καθώς και στην 

πράσινη επιχειρηµατικότητα. Επιπρόσθετα παρουσιάζεται και ο ρόλος των  δεικτών 

αειφόρου ανάπτυξης στη διαχείριση του περιβάλλοντος .  

Το τρίτο κεφάλαιο εξετάζει τη ρύπανση  στην Ελλάδα και στην Ευρώπη, γίνεται 

εκτενής αναφορά στα στοιχεία του περιβάλλοντος που ρυπαίνονται όπως το νερό, η 

θάλασσα , η κλιµατική αλλαγή και το ρόλο που παίζει το φαινόµενο του θερµοκηπίου. 

  

Στο τέταρτο κεφάλαιο αναλύονται οι  τρόποι αντιµετώπισης της Ρύπανσης από την 

Ελλάδα, παρουσιάζεται ο ρόλος της Περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και  η διαµόρφωση 

της περιβαλλοντικής παιδείας µέσα από αυτά.  Επιπλέον παρουσιάζονται οι νέες µορφές 

ενέργειας µε τα πλεονεκτήµατα και τα µειονεκτήµατα.  

Στο πέµπτο κεφάλαιο παρουσιάζεται η ρύπανση στην Ευρώπη και οι τρόποι 

αντιµετώπισής της από την ΕΕ. Τέλος συνοψίζονται τα αποτελέσµατα της 

βιβλιογραφικής έρευνας  και µελέτης της Περιβαλλοντικής Προστασίας  και τους 

τρόπους αντιµετώπισης της ρύπανσης στην  Ελλάδα και στην Ευρώπη.   
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
ο
 Ορισµός φυσικού  Περιβάλλοντος 

1.1 Τι ορίζουµε  φυσικό  Περιβάλλον   και  Προστασία του Περιβάλλοντος  

Το περιβάλλον είναι ένας πολύ σηµαντικός παράγοντας για τον άνθρωπο καθορίζοντας και 

την ποιότητα της ζωής του πάνω στη γη µαζί µε άλλα στοιχεία. Η έννοια του 

περιβάλλοντος  είναι πολλαπλή και έχουν αναπτυχθεί πολλοί ορισµοί για αυτήν, όπως  οι 

νόµοι  του ΣτΕ 3146/1986 και η νοµοθεσία, Ν. 1126/1981, Ν. 360/1976. 

 Σύµφωνα µε το  1ο κοινοτικό πρόγραµµα δράσης για το περιβάλλον δόθηκε ο παρακάτω 

ορισµός «περιβάλλον είναι το σύνολο των στοιχείων που συγκροτούν µε την διαπλοκή των 

σχέσεών τους, το πλαίσιο, τα µέσα και τις συνθήκες ζωής του ανθρώπου και της 

κοινωνίας». Συγγενείς προς την έννοια του περιβάλλοντος είναι και οι έννοιες του βιοτικού 

πλαισίου, των βιοτικών βάσεων του ανθρώπου και της ποιότητας ζωής. Το περιβάλλον 

εννοείται εν στενή και εν ευρεία έννοια. Με τη στενή έννοια το περιβάλλον εµπεριέχει 

µόνον το φυσικό περιβάλλον, δηλαδή της βιοτικές βάσεις ή φυσικούς πόρους του 

ανθρώπου, ενώ µε την ευρεία έννοια εννοείται το συνολικό περιβάλλον που περιλαµβάνει 

τον άνθρωπο, τους κοινωνικούς και πολιτιστικούς θεσµούς και αγαθά.
1
 

Ο Γάλλος  φιλόσοφος Edgar Morin (1980) υποστηρίζει ότι  «κάθε αντίληψη για το 

περιβάλλον µας βοηθά στην επίτευξη µιας κοινωνικής ανάλυσης του πολιτισµού από τον 

οποίο προέρχεται» 

«Ο όρος περιβάλλον αναφέρεται σε οτιδήποτε περιβάλλει κάποιο αντικείµενο. Έτσι το 

περιβάλλον ενός έµβιου οργανισµού είναι η κοντινή ή µακρινή σε αυτόν περιοχή, που ασκεί 

άµεσα επιρροή στον ίδιο και στις συνθήκες διαβίωσής του». 
2
 

Η αλληλεπίδραση ανθρώπου περιβάλλοντος είναι µία φυσική διαδικασία, καθώς ο 

άνθρωπος στην προσπάθειά του επιβίωσής του, αφενός, προσαρµόζεται  ο ίδιος σ΄ αυτό και, 

αφετέρου προσαρµόζει το περιβάλλον στις ανάγκες του (Μοδινός,1990) 

«Προστασία του περιβάλλοντος» νοείται το σύνολο των ενεργειών που έχουν ως στόχο την 

πρόληψη της υποβάθµισης του περιβάλλοντος ή την αποκατάσταση, βελτίωση ή τη διατήρηση 

του.
3
 

 

                                                 
1
 https://akrivopoulouchristina.wordpress.com] 

2
 https://el.wikipedia.org/wiki  

3
 http://www.environ-develop.ntua.gr/uploads/k_12.pdf 



 

2  

 

 1. 2 Κυριότερα περιβαλλοντικά προβλήµατα  

Από την εµφάνιση του ανθρώπου στη γη το περιβάλλον έπαιξε καθοριστικό ρόλο καθώς 

οι ρίζες και οι καρποί των φυτών έτρεφαν τον άνθρωπο για χρόνια. Τη Νεολιθική εποχή 

η οικονοµία µετατράπηκε σε αγροτική καθώς οι άνθρωποι  είχαν εγκατασταθεί σε 

συγκεκριµένους τόπους και καλλιεργούσα τη γη.  

Τα πρώτα περιβαλλοντικά  προβλήµατα εντοπίζονται στη διάρκεια του  18
ου

  αιώνα  όταν 

εµφανίζεται η τεχνολογία στην ανθρώπινη ζωή  κυριαρχώντας σε όλους τους τοµείς. Με 

την εκβιοµηχάνιση της κοινωνίας εκδηλώνονται νέες µορφές ενέργειας οι οποίες όµως 

παρουσιάζουν και προβλήµατα στο περιβάλλον.  

 

Πολλά ήταν τα προβλήµατα που προκάλεσε η σχέση του ανθρώπου µε το περιβάλλον µε πιο 

σηµαντικό  την ρύπανση της ατµόσφαιρας, η οποία σύµφωνα µε τα δεδοµένα του 

Ευρωπαϊκού οργανισµού Περιβάλλοντος, αποτελεί το σηµαντικότερο πρόβληµα και στο 

περιβάλλον και στον ίδιο τον άνθρωπο παρόλο που οι  εκποµπές πολλών ατµοσφαιρικών 

ρύπων έχουν µειωθεί σηµαντικά τις τελευταίες δεκαετίες µε αποτέλεσµα τη βελτίωση της 

ποιότητας της ατµόσφαιρας στην περιοχή. Οι εκποµπές των ρύπων ξεπέρασαν τα 

επιτρεπόµενα όρια κυρίως σε περιοχές µε βιοµηχανικές µονάδες, επιχειρήσεις ή άλλου 

είδους εταιρείες που οι εκποµπές των αερίων χαρακτηρίζονται επικίνδυνες, λόγω  του 

διοξειδίου του αζώτου προκαλώντας σοβαρούς κινδύνους για την υγεία. Το 2010 δυστυχώς 

ήταν αρκετές οι χώρες που ξεπέρασαν τα όρια αυτών των εκποµπών   µε αποτέλεσµα  η 

ατµοσφαιρική ρύπανση να αποτελεί όχι µόνο ένα  τοπικό πρόβληµα κινδύνους στην 

ανθρώπινη υγεία. Οι  ατµοσφαιρικοί ρύποι που εκπέµπουν στην ατµόσφαιρα µίας χώρας 

είναι δυνατό  να εµφανιστούν και σε µία άλλη περιοχή.  

Η ατµοσφαιρική ρύπανση  αποτελεί ένα από τα σηµαντικότερα προβλήµατα στον πλανήτη 

καθώς  οι επιπτώσεις για την ζωή των ανθρώπων είναι πολύ επικίνδυνες εξαιτίας τα των 

ακτινοβολιών και άλλων ουσιών που δρουν αρνητικά για το περιβάλλον.  Η ατµοσφαιρική 

ρύπανση προκαλείται κυρίως από  τις πρόχειρες και χωρίς κάποιο µέτρο ασφάλειας των 

αποχετεύσεων των βιοµηχανιών, τις  οικιακές εγκαταστάσεις για τη θέρµανση και τη 

συγκοινωνία που η καύση πολλών ουσιών  προκαλεί εκποµπή ουσιών στην ανθρώπινη 

παρουσία. 

Ακόµη ένα µεγάλο πρόβληµα που ταλανίζει το περιβάλλον  αποτελεί και η  αύξηση της 

θερµοκρασίας της γης, οι αλλαγές του κλίµατος στον πλανήτη µε πολλές και περίεργες 

εναλλαγές, η έλλειψη νερού, η ερηµοποίηση και η διάβρωση των εδαφών, η όξινη βροχή, 

η καταστροφή των δασών και στη θέση τους η δηµιουργία οικοπέδων και κτιριακών 
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συγκροτηµάτων χωρίς τις απαιτούµενες προδιαγραφές καθώς και άλλα προβλήµατα είναι 

από τα σηµαντικότερα που εντοπίζονται στο περιβάλλον.   

 

  1.3 Θεωρίες σχετικά µε τη γνώση και το εννοιολογικό της πλαίσιο της  

Περιβαλλοντικής ανάπτυξης   

Μέσα από τοπικές αλλά και διεθνείς συσκέψεις που αφορούσαν την περιβαλλοντική 

προστασία ήταν επιτακτική ανάγκη να οριοθετεί ένα πλαίσιο ώστε κάθε άτοµο χωριστά 

αλλά και σαν οµάδα να έχει µία τέτοια αντίληψη για τη σωστή διαµόρφωση της 

Περιβαλλοντικής προστασίας και ανάπτυξης. Σύµφωνα µε τον (Cronbach, 1977)  η 

περιβαλλοντική εκπαίδευση που αποκτά κάθε άτοµο δεν  αποτελεί την κλασσική  γνώση 

που αποκτά µε διάφορους τρόπους αλλά ουσιαστικά πρόκειται για την συµπεριφορά και 

δράση του ατόµου απέναντι στα περιβαλλοντικά θέµατα.  

Η τοποθέτηση της ανάγκης για την ύπαρξη µίας σωστής Περιβαλλοντικής εκπαίδευσης µε 

στόχο τη γνώση για όλο τον κόσµο σχετικά µε την  περιβαλλοντική προστασία  

εξασφαλίζοντας τη συµµετοχή κάθε πολίτη  θεωρείται ως απόλυτη ανάγκη να 

πραγµατοποιηθεί. (Φλογαΐτη, 1998). 

Προκειµένου να επιτευχθεί ο παραπάνω στόχος επιβάλλεται η αναθεώρηση των 

απόψεων και αλλαγή στάσης απέναντι στην προστασία του περιβάλλοντος ώστε να 

φτάσει ο καθένας να το στηρίζει µε δράση και όχι απλά να έχει τη γνώση. Στην 

πραγµατικότητα συνιστάται ο όρος γνώση περιβαλλοντικών προβληµάτων, σύµφωνα µε 

τον οποίο ο πολίτης δεν πρέπει να µένει απλά στο επίπεδο της γνώσης των 

προβληµάτων, αλλά να αναζητά και τους λόγους που τα δηµιούργησαν (Αναστασάτος, 

2004: 110). 

Στη διάσκεψη της Τιφλίδας (1977)  η περιβαλλοντική ρύπανση αντιµετωπίστηκε ως 

µείζον θέµα και αποφασίστηκε  να επαναπροσδιοριστεί ο ρόλος της Περιβαλλοντικής 

εκπαίδευσης  στη διαµόρφωση συµπεριφοράς των πολιτών απέναντι στο περιβάλλον. 

(Παπαδηµητρίου, 2004). 

Άρα η συνύπαρξη και του οικονοµικού παράγοντα µαζί µε τον παράγοντα της 

προστασίας του περιβάλλοντος κρίνεται απαραίτητη για µία περιβαλλοντική ανάπτυξη 

που θα συµµετέχει  το άτοµο για µία ουσιαστική ανάπτυξη του περιβάλλοντος.  

Σχεδόν όλες οι κοινωνίες σε όλο τον κόσµο έχουν πλέον δεσµευτεί για τη βιώσιµη 

ανάπτυξη µε την ενσωµάτωση κάποιας µορφής χαρακτηριστικών του περιβάλλοντος, 

κοινωνικής δικαιοσύνης και οικονοµικής ευηµερίας σε  καθηµερινές τους 
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δραστηριότητες. Αποτέλεσµα αυτού αποτελεί η ύπαρξη πολιτικής βούλησης ώστε να 

επιτευχθεί µία σωστή και χωρίς λάθη αξιολόγηση των παραγόντων που θα εξαλείψουν τα 

προβλήµατα που προκαλούν την ρύπανση, θα προστατέψουν το περιβάλλον και θα 

επαναπροσδιορίσουν νέους στόχους σχετικά µε την  πρόοδο και την ανάπτυξη του 

περιβάλλοντος. ∆υστυχώς, λόγω των αλληλεπικαλυπτόµενων στόχων  και της 

θεωρητικής ασάφειας, η βιωσιµότητα έχει βρεθεί ότι είναι πολύ δύσκολο να µετρηθεί. 

Με πάνω από 300 ορισµούς της βιωσιµότητας και της βιώσιµης ανάπτυξης και µερικούς 

ορισµούς να αλληλοανατρέπονται κάποιοι αισθάνονται ότι η επίτευξη ενός βιώσιµου 

προορισµού φαίνεται πιο µακρινή από ποτέ. Παρά τις αδυναµίες της, µια έννοια 

βιωσιµότητας είναι ακόµα µια φαινοµενικά λογική οδός για να δηµιουργήσεις µια 

µακροπρόθεσµη , θετική σχέση µεταξύ της ανθρωπότητας και του πλανήτη.  

 1.4  Περιβαλλοντικές στάσεις 

Η ανάπτυξη των Θετικών στάσεων των ατόµων απέναντι στο περιβάλλον, αποτελεί 

κεντρική επιδίωξη της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης από την απαρχή της Θεσµοθέτησής 

της Στη διάσκεψη της Τιφλίδας (1977) η ανάπτυξη φιλοπεριβαλλοντικών στάσεων των 

ατόµων συνιστά µια από τις κεντρικές κατηγορίες στόχων της περιβαλλοντικής 

εκπαίδευσης: «Η περιβαλλοντική εκπαίδευση να βοηθήσει τα άτοµα και τις κοινωνικές 

οµάδες να αποκτήσουν ένα σύνολο αξιών και αισθηµάτων ενδιαφέροντος για το 

περιβάλλον και το κίνητρο για ενεργό συµµέτοχή στη βελτίωση και την προστασία του» 

(Unesco, 1978). Όµως, ποιες είναι οι περιβαλλοντικές στάσεις, ποιες είναι οι τεχνικές της 

ενσωµάτωσής τους και κυρίως η αξιολόγησή τους ως προς το βαθµό της απόκτησής τους 

είναι ένα άλλο θέµα  που η ανάπτυξή του διαρκεί χρόνια.  Στην ίδια διάσκεψη της 

Τιφλίδας το 1997 κοινοποιούνται όλες οι αλλαγές που κρίνονται απαραίτητες ώστε να 

ενεργοποιήσουν την ενεργή συµµετοχή των πολιτών απέναντι στην περιβαλλοντική κ για 

να λυθούν τα περιβαλλοντικά προβλήµατα.  Η υιοθέτηση µίας ενεργούς στάσης απέναντι 

στο περιβαλλοντικό πρόβληµα  προβάλλεται και στη διάσκεψη του Ρίο (UNCED, 1992) 

καταλήγοντας στο συµπέρασµα  πως αυτό αποτελεί πλέον µονόδροµο για τη λύση της 

περιβαλλοντικής προστασίας. (Σκανναβή-Τσαµπούκου, 2004: 78).
4
 

 Η έλλειψη περιβαλλοντικής παιδείας ενισχύει περισσότερο το περιβαλλοντικό πρόβληµα 

καθώς η  ανεξέλεγκτη σπατάλη  φυσικών πόρων δηµιουργεί τεράστιο πρόβληµα  χωρίς να 

γίνεται προσπάθεια αντιµετώπισης. 

                                                 
4
 Σκανναβή-Τσαµπούκου, 2004: 78 
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Αρκετά άτοµα υιοθετούν την άποψη ότι βρίσκονται µακριά από το περιβαλλοντικό 

πρόβληµα θεωρώντας ότι δεν είναι υποχρεωµένοι σε κάτι καλύτερο αλλά δυστυχώς η 

κατάσταση γίνεται χειρότερη µε αποτέλεσµα να δηµιουργούνται πολλά προβλήµατα.  

Πολλές φορές η έλλειψη σεβασµού απέναντι στο περιβάλλον προκαλείται εξαιτίας της 

έλλειψης  ηθικών αρχών που χαρακτηρίζουν το σηµερινό πολίτη. Η  Ελλάδα βρίσκεται 

µπροστά σε ένα κυκεώνα περιβαλλοντικών προβληµάτων καθώς οι έντονες αλλαγές στο 

κλίµα,  η αύξηση της θερµοκρασίας, αλλά και άλλα προβλήµατα οδηγούν πιο γρήγορα στην 

οικολογική κρίση. Κάθε άτοµα καλλιεργεί τη στάση του απέναντι στο περιβάλλον σύµφωνα 

µε τις αρχές του και τις αξίες που διδάσκεται από τη µικρή του ηλικία.  

Σε αυτό το πλαίσιο είναι φανερή η συνεργασία της οικογένειας και του σχολείου στην 

δηµιουργία και την εφαρµογή κώδικα ηθικών αξιών για την αντιµετώπιση περιβαλλοντικών 

ζητηµάτων. Η σωστή περιβαλλοντική εκπαίδευση σε συνδυασµό µε την σωστή 

περιβαλλοντική παιδεία είναι εφικτό να λύσουν το πρόβληµα αλλά είναι αυτονόητο ότι αυτό 

δεν γίνεται αµέσως. Χρειάζεται µία πορεία µε ανάλογες ενέργειες και ενηµέρωση. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
ο
 Προστασία του Περιβάλλοντος 

2.1 Ανάπτυξη και προστασία του περιβάλλοντος 

 

Η  οικονοµική ανάπτυξη µίας χώρας είναι συνυφασµένη πλέον και µε την περιβαλλοντική 

ανάπτυξη. ∆εν αποτελούν χωριστούς πυλώνες καθώς η  συνύπαρξη αυτών των δυνάµεων θα 

επιφέρει το επιθυµητό αποτέλεσµα . Πολλοί είναι αυτοί που το θεωρούν µη εφικτό και το 

χαρακτηρίζουν ως ένα άλυτο θέµα. 

Η ΕΕ  επαναπροσδιορίζοντας το ρόλο της περιβαλλοντικής προστασίας στη  οικονοµική 

ανάπτυξη µίας χώρας  εφάρµοσε κανονιστικές διατάξεις και νοµοθετικές ώστε η ανάπτυξη 

να  χαρακτηρίζεται από  βιωσιµότητα και αειφορία. ∆ιαπίστωσαν ότι η προστασία του 

περιβάλλοντος αποτελεί τον µοχλό της οικονοµικής ανάπτυξης της γης και του µέλλοντος 

στον πλανήτη. 

Η επίτευξη των στόχων για αειφορία και βιωσιµότητα έρχεται µέσα από ενέργειες και την 

υιοθέτηση µεθόδων, πρακτικών και εργαλείων όπως οι δείκτες που µετρούν πλέον τη 

βιωσιµότητα αλλά και την ποιοτική σύσταση του περιβάλλοντος. Στο Κεφάλαιο 40.4 της 

Ατζέντας 21 της ΕΕ  περιγράφεται η ανάγκη των δεικτών για να συµβάλλουν έτσι σε ένα 

περιβαλλοντικό σύστηµα που χαρακτηρίζεται από βιωσιµότητα και ανάπτυξη. Ο δείκτης 

µπορεί να περιγράφει κάθε πληροφορία που θεωρείται απαραίτητη για µία έρευνα για τη 

σύσταση του περιβάλλοντος γεγονός που θα οδηγήσει και πιο γρήγορα στην επίλυση των 

περιβαλλοντικών προβληµάτων.   

∆εν υπάρχουν ιδανικά εργαλεία σχεδιασµού για την επίτευξη βιωσιµότητας ούτε σε 

περιφερειακό, ούτε σε τοπικό επίπεδο. Κάθε ευρωπαϊκή χώρα αναγκάζεται να 

συµµορφωθεί πλήρως µε τις οδηγίες της ΕΕ ώστε να εφαρµόσει µε ακρίβεια τις οδηγίες  

για τους δείκτες, επεκτείνοντας όµως την προσπάθεια και µε τη στήριξη της επιστηµονικής 

οµάδα που ασχολείται µε την δηµιουργία νέων δεικτών  για να ολοκληρώσουν τις µελέτες 

που θα οδηγήσουν µε τη βοήθεια αυτών των εργαλείων σε ένα βιώσιµο περιβάλλον. Για 

να πετύχει αυτός ο σχεδιασµός σε όλες τις βαθµίδες, απαιτούνται οι κατάλληλοι µέθοδοι, 

διαδικασίες και οδηγίες.  

Η  βιώσιµη ανάπτυξη µίας χώρας έρχεται από την εφαρµογή όλων των µέτρων που βελτιώ 

νουν   την παραπάνω προσπάθεια µε τις µεθόδους και τις οδηγίες ώστε να επιτευχθεί η 

αναµενόµενη περιβαλλοντική προστασία και οικονοµική ανάπτυξη ενισχύοντας έτσι και 
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την ποιότητα ζωής των ανθρώπων. Συνεπάγεται εποµένως ότι περιβάλλον και οικονοµική 

ανάπτυξη   συνυπάρχουν ‘ώστε µέσα από τον κατάλληλο σχεδιασµό να επιφέρουν το 

επιθυµητό αποτέλεσµα.  

Οι νοµοθετικές ρυθµίσεις βελτίωσαν την βιώσιµη ανάπτυξη, προστατεύοντας έτσι το 

περιβάλλον οριοθετώντας  όσα η διεθνής επιστηµονική και νοµική κοινότητα υποστηρίζει.  

2.2 Η Πράσινη Οικονοµία 

Η πράσινη οικονοµία είναι πλέον µία νέα µορφή οικονοµίας που κάθε κράτος γνωρίζει τη 

συµβολή της στην βιωσιµότητα του περιβάλλοντος. Η πράσινη οικονοµία προβάλλεται 

σήµερα τόσο από τις Η.Π.Α. όσο και από τις χώρες της Ε.Ε. σαν µόνη διέξοδος 

αντιµετώπισης της σηµερινής κατάστασης των µεγάλων περιβαλλοντικών προβληµάτων, 

αλλά και της παγκόσµιας οικονοµικής κρίσης.  Η νέα αυτή µορφή της οικονοµίας δεν 

αναπτύσσεται σε βάρος της οικονοµικής ανάπτυξης αλλά συµβάλλει στην επίτευξη του 

στόχου, καθώς η ανάγκη της χρήσης της τεχνολογίας, της έρευνας αλλά η υποστήριξη τόσο 

του κρατικού µηχανισµού όσο και της ιδιωτικής προσπάθειας µέσα από κατάλληλες 

κυβερνητικές πολιτικές είναι αυτές που θα επιφέρουν την ισορροπία στο νέο µοντέλο 

οικονοµίας. 

Σε έναν κόσµο που ο T.Friedman (2008) χαρακτηρίζει ως καυτό, επίπεδο και πολυπληθή,  

µε το πρόβληµα των κλιµατικών αλλαγών, την σπατάλη και εποµένως την εξάντληση των  

φυσικών πόρων που αδυνατούν να καλύψουν την αυξανόµενη ενεργειακή ζήτηση,  η 

αυξητική τάση του πληθυσµού   εξαιτίας της περιβαλλοντικής ρύπανσης ζωής,  είναι 

απαραίτητη η επανασχεδίαση της  οικονοµικής ανάπτυξης ισορροπώντας όµως  µε την  

ποιότητα της ανθρώπινης ζωής. ∆ικαιολογηµένα εποµένως ο   Οργανισµός Ηνωµένων 

Εθνών θεωρεί  την πράσινη οικονοµία σαν µία απαραίτητη  «µεταµόρφωση» ώστε να  

αντιµετωπιστούν τα πολλαπλά προβλήµατα της σύγχρονης ζωής των ανθρώπων. 

Εποµένως η γνώση του περιβαλλοντικού προβλήµατος επιβάλλει άµεσα τη λύση και την 

αντικατάσταση των πηγών ενέργειας µε νέους πόρους που 

είναι µη ποσοτικά περιορισµένοι  σε αντίθεση µε τους µη 

ανανεώσιµους (τα ορυκτά καύσιµα, τους τόπους αλιείας, τα 

δάση, την γεωργική γη και το έδαφος).    

Η αντιµετώπιση της περιβαλλοντικής ρύπανσης αποτέλεσε 
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κοινό πρόβληµα όλων των ΕΕ και για το λόγο αυτό αποφασίστηκε  η δέσµευση για την 

επίλυσή του.   

Η πράσινη επιχειρηµατικότητα αποτελεί συνέπεια της πράσινης οικονοµίας  βασισµένη σε 

πεδία που έχουν µεγάλη απήχηση στην ποιότητα της ζωής. Τα πιο χαρακτηριστικά 

παραδείγµατα εφαρµογής αφορούν στην εκµετάλλευση των προστατευόµενων περιοχών 

(π.χ περιοχών Natura) ως πόλους πράσινης ανάπτυξης,  στην παραγωγή και πώληση 

πιστοποιηµένων προϊόντων των προστατευµένων αυτών περιοχών,  στην παραγωγή και 

πώληση προϊόντων βιολογικής γεωργίας και κτηνοτροφίας, αλλά και  στην ανάπτυξη της 

οικοξενάγησης και του οικοτουρισµού (Ζήσης, 2003). 

Βασικό µέληµα για την περιβαλλοντική προστασία για κάθε κράτος αποτέλεσε και η χρήση 

των κατάλληλων µεθόδων που θα διαχειρίζονταν το περιβαλλοντικό ζήτηµα. Οι χαµηλές 

εκποµπές ρύπων µπορούν να επιτευχθούν µέσω κινητήρων ντίζελ, κινητήρων µικρού 

κυβισµού ή ηλεκτρικών κινητήρων. Βιοντίζελ, φυσικό αέριο, υδρογόνο είναι τρία από τα 

εναλλακτικά καύσιµα. Το µοντέλο της πράσινης οικονοµίας βρήκε ανταπόκριση λόγω 

πολλών παρόντων που ευνοούσαν την υιοθέτησή του , όπως το κλίµα και η γεωγραφική 

θέση της.   

Η  εξασφάλιση του φυσικού περιβάλλοντος µε όποια στοιχεία το αποτελούν προωθείται 

µέσα από το σύστηµα το οποίο  µπορεί να εκµεταλλεύεται κάθε  φυσικό πόρο, ωστόσο αυτό 

γίνεται µε σωστές  για την εξασφάλιση του επιθυµητού αποτελέσµατος. 

Η πράσινη οικονοµία αποτελεί ένα σηµαντικό παράγοντα στον πρωτογενή τοµέα αφού κάθε 

γεωργική εκµετάλλευση µε καλλιέργειες που δεν χρειάζονται πολύ νερό για να αναπτυχτούν 

κερδίζει έδαφος προσφέροντας ένα σηµαντικό οικονοµικό στήριγµα στην ελληνική 

οικονοµία. Ο πρωτογενής τοµέας αποκτά νέες θέσεις εργασίας και φτάνει στο ίδιο επίπεδο 

ανταγωνιστικότητας   µε τον πρωτογενή τοµέα άλλων πιο αναπτυγµένων κρατών. Η 

Πράσινη οικονοµία  ελαττώνει τα έξοδα και εποµένως η χρήση ανανεώσιµων πηγών 

ενέργειας προωθούν την αειφορία  και τη βιώσιµη ανάπτυξη 

Η υλοποίηση των παραπάνω στόχων πραγµατοποιείται µέσα από τη λήψη µίας σειράς 

µέτρων όπως: 

� Υιοθέτηση νέων καλλιεργειών αλλά και µεθόδων που θα χρησιµοποιήσουν 

για την καλλιέργεια αυτών 
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� Εφαρµογή της νοµοθεσίας και των διατάξεων σχετικών µε την τη διατήρηση 

της βιοποικιλότητας και τη διατήρηση του γεωργικού τοπίου και των 

χαρακτηριστικών του. 

� Προσεκτική και όχι ανεξέλεγκτη χρήση των φυσικών πόρων  ώστε να µη 

φτάσει η περιβαλλοντική ισορροπία σε κατάσταση  µη βιώσιµης πορείας και 

ανάπτυξης.  

Η Ελληνική οικονοµία µπορεί να ενισχυθεί αν µέσα από κατάλληλες  καλλιέργειες  και 

χωρίς  τη χρήση των φυτοφαρµάκων και άλλων βλαβερών ουσιών για το έδαφος και το 

περιβάλλον  προωθώντας  την  καλλιέργεια των βιολογικών ν προϊόντων και στην Ελλάδα.. 

Στην προώθηση των βιολογικών προϊόντων τόσο στον αγροτικό τοµέα, όσο και στην 

κτηνοτροφία βοήθησε και η ανάπτυξη του οδικού δικτύου,  τα κίνητρα στους νέους αγρότες 

ώστε να ασκήσουν το επάγγελµα αυτό µε σηµαντικό πλεονέκτηµα που θα τους εξασφάλιζε 

καλύτερες συνθήκες επαγγελµατικής επιβίωσης στην επαρχία.  

 

2.3 Πράσινη οικονοµία και αειφορία 

Όπως προαναφέρθηκε η πράσινη οικονοµία αντιλαµβάνεται την ανάπτυξη µε  βάση τις 

αρχές της  «βιωσιµότητας ή αειφορίας» προκρίνοντας την εισαγωγή των περιβαλλοντικών 

µέτρων στην οικονοµία και προτάσσοντας τις δυνατότητες µιας πράσινης οικονοµικής 

δραστηριότητας. Η υπεροχή της τεχνολογίας απέναντι  στην οικολογική ανάπτυξη 

περιγράφονται  σύµφωνα µε τον Ζαγοριανάκο (2002) ως εξής: 

Η  πολύ ασθενής αειφορία που εκφράζει το τεχνολογικό ιδεολογικό στρατόπεδο, 

προβάλλει την αδιατάρακτη λειτουργία της ελεύθερης αγοράς, παραγκωνίζοντας 

πλήρως τις επιπτώσεις στο περιβάλλον. Αυτή  υιοθετεί την ‘αξιωµατική’ 

αντίληψη ότι η αδιατάρακτη λειτουργία της αγοράς σε συνδυασµό µε την 

τεχνολογική πρόοδο θα εξασφαλίσουν µελλοντικά απεριόριστες δυνατότητες 

αναπλήρωσης πόρων ώστε να αµβλύνουν τις επιπτώσεις από την υπεράντλησή 

τους.  Η έννοια της πράσινης οικονοµίας εισάγεται σε µια άλλη άποψη του ίδιου 

ιδεολογικού στρατοπέδου, η οποία  υποστηρίζει πως η ελεύθερη αγορά µπορεί 

να λειτουργήσει θετικά σε σχέση µε το περιβάλλον. 

Η εφαρµογή του νέου οικονοµικού µοντέλου, της πράσινης οικονοµίας αποτελεί έναν τοµέα 

που ανταποκρίνεται ευρέως  σε όλα τα µέρη της οικονοµίας και αν χρησιµοποιηθεί σωστά 



 

10  

 

τότε θα επιφέρει το κέρδος χωρίς την υποβάθµιση του περιβάλλοντος αλλά αντίθετα  το ίδιο 

το περιβάλλον να αποτελέσει πηγή πλούτου και ευηµερίας για τον άνθρωπο.  

 

Εικόνα 1: Παράγοντες της Αειφόρου ανάπτυξης  

 

Πηγή: https://ilesxi.wordpress.com  

Η  βιωσιµότητα και η αειφορία  συντελούν στη δηµιουργία ενός δυνατού και σηµαντικού 

οικονοµικού κράτους  χωρίς προβλήµατα περιβαλλοντικά.  

Ο Ντέιβιντ Ρικάρντο θεωρούσε ως βασική αιτία της πτώσης του κέρδους της αυξηµένης 

εκµετάλλευσης της γης καθώς ο πληθυσµός αυξανόταν µε µεγάλο ρυθµό.   Ο Ρικάρντο 

υιοθέτησε µια πιο αισιόδοξή άποψη σύµφωνα µε την οποία η πραγµατική απειλή για την 

Οικονοµία είναι τα ‘σχετικά όρια’ . Πίστευε ότι η µείωση των φυσικών πόρων είναι άµεσα 

συνδεδεµένη από τη συνεχή άντλησή τους.  Στο έργο του « Το ζήτηµα του Άνθρακα»  ο 

Τζέβονς προέβλεπε το 1865 το τέλος της βιοµηχανικής επανάστασης  λόγω της τάσης 

εξάντλησης  των αποθεµάτων άνθρακα, βασική ενεργειακή πηγή της βιοµηχανίας 

(Παπακωνσταντίνου, 2008).
5
 

Στις αρχές  του 20
ου

 αιώνα στις Η.Π.Α ο  Ρούσβελτ µιλά για πρώτη φορά  για θέµατα που 

αφορούν την πράσινη οικονοµία καθώς συγκροτείται για πρώτη φορά η λεγόµενη επιτροπή 

φύσης  το 1908 εφαρµόζοντας τη ρύθµιση  για την αειφορία. Πιο καθοριστικά 

αναπτύσσεται στην εποχή µετά το κραχ του 1929, όπου προκειµένου να αντιµετωπιστεί   η 

ανεργία αλλά και να προωθηθεί η οικονοµική ανάπτυξη δόθηκε ένα µεγάλο ποσό στην 

προσπάθεια να προσληφθούν άτοµα για να εφαρµόσουν τα µέτρα για την προστασία από 

την ρύπανση. Αξίζει ακόµη να σηµειωθεί ότι ήδη από το 1920 ο  Άρθουρ Πιγκού  είχε 

διατυπώσει την αρχή του ο «ρυπαίνων πληρώνει», αρχή που  έχουν ενστερνιστεί  η Agenda 

2000 και το 5
ο
 Πρόγραµµα ∆ράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υποστήριξε λοιπόν ότι οι 

                                                 
5
 https://ilesxi.wordpress.com  
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παραπάνω δραστηριότητες θα πρέπει να αξιολογούνται µε όρους οικονοµικούς και να 

ενσωµατώνονται στην καπιταλιστική οικονοµία (Ζαγοριανάκος, 2002).
6
 

Μετά το 1970 το θέµα της προστασίας του περιβάλλοντος αποκτά άλλη αντίληψη αφού το 

πρόβληµα της προστασίας γίνεται εντονότερο και για πρώτη φορά οι ανανεώσιµες πηγές 

ενέργειας κρίνονται ως απαραίτητος πόρος ώστε να µην υποβαθµιστεί το περιβάλλον αλλά 

να διατηρηθεί και η ανάπτυξη της οικονοµίας 

Ο όρος  ‘Αειφόρος ή Βιώσιµη Ανάπτυξη’ εισάγεται επίσης και από την  Γκρο Χάρλεµ 

Μπρούτλαντ,  πρώην πρωθυπουργό της Νορβηγίας το 1987.  

Η Αειφόρος ή Βιώσιµη ανάπτυξη είναι ένας όρος που πολυζητητήθηκε και 

χρησιµοποιήθηκε σε πολλές διασκέψεις και από όλα τα κράτη.   

Η ύπαρξη της πράσινης οικονοµίας σηµατοδοτεί τον επανασχεδιασµό όλων των πρώτων 

υλών που θα χρησιµοποιηθούν ώστε να επιτευχθεί η  αύξηση της παραγωγικότητας των 

πόρων κατά 30% έως το 2030 µε τη δηµιουργία  έτσι  2 εκατ. επιπλέον θέσεις εργασίας 

δηµιουργώντας µία ασπίδα προστασίας για το περιβάλλον.  

 Μέσα από τη χάραξη της πολιτικής στρατηγικής «Ευρώπη 2020»  γίνεται αναφορά σε µία 

βιώσιµη Ευρώπη χωρίς προβλήµατα και αποκλεισµούς. Η «Ευρώπη 2020»  αποτελεί 

απώτερο στόχο  του 7ου Προγράµµατος ∆ράσης για το Περιβάλλον. Προκειµένου λοιπόν 

να φτάσει η Ευρώπη στο 2020 και µέσα από µία χάραξη  µιας πορεία που δεν θα την 

αποκλείσει οδηγείται χωρίς δισταγµό σε στόχους βιώσιµης ανάπτυξης.  

Η Ευρώπη γνωρίζει καλά πως το φυσικό περιβάλλον αποτελεί τη ζωή και πρέπει να την 

προσέχουµε . Οι παράγοντες της φύσης όπως ο αέρας, το νερό και γενικότερα όλοι οι πόροι 

της µειώνονται και απειλούνται µε καταστροφή. Το Natura 2000,  είναι το δίκτυο που  

αποτελείται από 26.000 προστατευόµενες φυσικές περιοχές και καλύπτει σχεδόν το 20% της 

έκτασης της ΕΕ. Στις περιοχές αυτές, οι βιώσιµες ανθρώπινες δραστηριότητες µπορούν να 

συνυπάρχουν µε σπάνια και ευάλωτα είδη. 

Η ΕΕ εξαιτίας όλων αυτών των περιβαλλοντικών προβληµάτων και θέλοντας να τα 

αντιµετωπίσει   συνδύασε την παραγωγή επενδύσεων για νέες πηγές ενέργειας  µε την 

κατάλληλη τεχνολογία και προσωπικό µε την εφαρµογή νέων πρακτικών και µεθόδων. Το 

νέο µοντέλο της   οικονοµίας, η πράσινη οικονοµία,  φέρνει νέες θετικές  επιπτώσεις στην 

                                                 
6
 https://ilesxi.wordpress.com 
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πορεία του πλανήτη µακριά από τον άνθρακα  και πιο κοντά στην προστασία του 

περιβάλλοντος. 

 Ένα τέτοιο παράδειγµα είναι και η περίπτωση του Henning Joswig που από το 

ανθρακωρυχείο που δούλευε πριν προήχθη σε  διευθυντής στην innogy SE. Μαζί του 

εργάζονται περίπου  40 000 άτοµα  σε 16 χώρες σε ολόκληρη την Ευρώπη, τα οποία 

κατάφεραν να ενισχύσουν αυτό το νέο επιχειρηµατικό µοντέλο µε νέες ιδέες και «Ξεκίνησα 

ως µεταλλειολόγος, εργάστηκα σε µερικά από τα µεγαλύτερα ανθρακωρυχεία της Ευρώπης» 

λέει ο Henning. «Τώρα εργάζοµαι σε ένα εντελώς διαφορετικό περιβάλλον όσον αφορά την 

παραγωγή ενέργειας.»
7
 

Η ΕΕ µέσω προγραµµάτων προσφέρει  βοήθεια για την προστασία του περιβάλλοντος. 

Παράδειγµα του παραπάνω αποτελεί και το πρόγραµµα    «Ορίζοντας 2020» για την Έρευνα 

και την Καινοτοµία.  

Το ευρωπαϊκό πρόγραµµα  Erasmus +, προσφέρει καινοτόµες δεξιότητες στις  πράσινες 

δεξιότητες στη Νότια Τοσκάνη της Ιταλίας   σε πολλά άτοµα που προσλήφθηκαν σε 

επιχειρήσεις  για να καλύψει τις ανάγκες εξειδικευµένου προσωπικού από τις τοπικές 

επιχειρήσεις. Οι νέοι φοιτητές και οι απόφοιτοι λυκείου µέσα από την παρακολούθηση 

υποχρεωτικών µαθηµάτων αποκτούν την εµπειρία πάνω στην περιβαλλοντική απόδοση , 

στην επεξεργασία των αποβλήτων, και την ανάπτυξη  οικολογικών προϊόντων, µεταξύ 

άλλων πράσινων πρωτοβουλιών.
8
 

«Στη φύση, τίποτα δεν πάει χαµένο. Η φύση είναι η τέλεια κυκλική οικονοµία, και θα πρέπει 

να εµπνευστούµε από αυτήν για τις µελλοντικές αλλαγές».
9
 Η Αειφορία έχει συνδεθεί µε την 

πράσινη ανάπτυξη και την περιβαλλοντική  βιωσιµότητα και λαµβάνει χώρα όχι µόνο στον 

πρωτογενή τοµέα αλλά και στον τριτογενή και κυρίως στην στήριξη του τουρισµού, εφόσον 

το περιβάλλον αποτελεί ένα σηµαντικό παράγοντα έλξης τουριστών.   Κάθε ευρωπαϊκή 

χώρα και όχι µόνο, έχει δηµιουργήσει ένα σύνολο οδηγιών και κανόνων µέσα από 

εγχειρίδια και οδηγίες σε όλους τους εµπλεκόµενους φορείς του τουρισµού προάγοντας και 

στηρίζοντας την αειφορία και την πράσινη επιχειρηµατικότητα.  

                                                 
7
 Περιοδικό Περιβάλλον για τους Ευρωπαίους διαθέσιµο από τη διεύθυνση  

https://ec.europa.eu/environment/efe/themes/green-week/fit-work-greener-economy_el Τελευταία ανάκτηση  

1/2/2018 
8
 https://ec.europa.eu/environment/efe/themes/green-week/fit-work-greener-economy_el 

9
 Περιοδικό Περιβάλλον για τους ευρωπαίους ∆ιαθέσιµο από τη διεύθυνση 

https://ec.europa.eu/environment/efe/themes/environmental-law_el 
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Είναι γνωστό το δίκτυο  Natura 2000που σύµφωνα µε την κοινοτική οδηγία 92/43/ΕΟΚ 

προωθεί και βελτιώνει κάθε µέθοδο που διατηρεί τους υγροβιότοπους της χώρας 

αποτελώντας ένα ζωτικό όργανο που αναπτύσσει την αειφορία 

Εκτός από τέτοιου είδους Ευρωπαϊκές Οδηγίες και την εθνική νοµοθεσία, τα κράτη µέλη 

της ΕΕ  µε τις ∆ιεθνείς Συµβάσεις  διατηρούν την βιοποικιλότητα στη φύση δηµιουργώντας 

µία ασπίδα προστασίας απέναντι στις κλιµατικές συνθήκες που απειλούν το περιβάλλον 

όπως η  Σύµβαση για τη Βιολογική Ποικιλότητα και το Πρωτόκολλο του Κιότο. 

Συµπερασµατικά οι βασικοί άξονες κάθε κρατικής πολιτικής για την 

βιωσιµότητα και την περιβαλλοντική προστασία αποτελούν: 

� Οι τεράστιες κλιµατικές αλλαγές των τελευταίων χρόνων επέφερε  

διαταραχές στο οικοσύστηµα. 

� Προσπάθεια αντικατάστασης όλων των πηγών ενέργειας µε πόρους 

και µορφές ανανεώσιµες ώστε να επιτευχτεί η προστασία και ο 

σεβασµός στο περιβάλλον.  

Η βιωσιµότητα του περιβάλλοντος µέσω του νέου µοντέλου της  πράσινης οικονοµίας 

αποτελεί µονόδροµο για την επίλυση του περιβαλλοντικού θέµατος. Η περιβαλλοντική 

προστασία αποτελεί συνέπεια της µεγάλης οικολογικής κρίσης που ξέσπασε από την 

ανεξέλεγκτη ανθρώπινη παρέµβαση στο περιβάλλον θέτοντας έτσι νέους νόµους και 

οδηγίες σχετικά µε τη διαχείρισή  του. Κάθε παραβάτης των οδηγιών σχετικά µε την 

περιβαλλοντική προστασία και την ώθηση της πράσινης επιχειρηµατικότητας τιµωρείται   

και επαναπροσδιορίζεται η περιβαλλοντική ευθύνη του καθενός. Ενισχύονται µε την 

πρακτική αυτή κάθε µέτρο και απόφαση που σηµατοδοτεί µία νέα αρχή στην πρόληψη της 

περιβαλλοντικής ανάπτυξης και βιωσιµότητας  µε την ενεργό συµµετοχή των πολιτών, µέσα 

από εφαρµογές και πρακτικές της πράσινης επιχειρηµατικότητας. Η οικολογικά ορθή 

αξιοποίηση αυτού του φυσικού διαθεσίµου, η προστασία και η αποτελεσµατική 

παρακολούθηση και ο έλεγχος, αποτελούν µοχλό βιώσιµης ανάπτυξης. Έτσι είναι ανάγκη η 

επιβολή της περιβαλλοντικής  προστασίας  καθώς µόνο τότε γίνεται εφικτή η οικονοµική 

ανάπτυξη σε ένα υγιές περιβάλλον.  

∆υστυχώς σήµερα η  οικολογική κρίση γίνεται αντικείµενο προβολής µάρκετινγκ µεγάλων 

επιχειρήσεων  και  εκµεταλλεύονται τα προβλήµατα της οικολογικής και περιβαλλοντικής 

ισορροπίας καθώς άµεσος στόχος τους αποτελεί το κέρδος. 
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Σύµφωνα µε το περιοδικό  Guardian J.Monbeiot,  στην Αγγλία σχετικά µε τα αιολικά πάρκα 

στη Γουίνα  άρχισε να προκαλείται  έντονη διαµάχη µεταξύ αυτών που τα θεωρούσαν ως 

άµεση συνέπεια της αντιµετώπισης της οικολογικής κρίσης και της άλλης µερίδας που δεν 

συναινούσε ότι αποτελούν µία καταλυτική λύση στο πρόβληµα. Ουσιαστικά οι πρώτοι 

πρέσβευαν την θεωρία ότι αν αντικατασταθεί η παραγωγή ενέργειας των ορυκτών καυσίµων 

από άλλες ανανεώσιµες πηγές , τότε θα υπάρξει σηµαντική µείωση όλων των ρύπων  

διοξειδίου του άνθρακα κατά 178.000 το χρόνο.  

Η πράσινη οικονοµία  αποτελεί ενδεδειγµένα πλέον την άµεση λύση  στο οικολογικό και 

περιβαλλοντικό πρόβληµα, µόνο βέβαια εάν οι επενδύσεις  στην πράσινη οικονοµία  

δηµιουργούν µία νέα οικονοµική ανάκαµψη  και η  ενεργειακή πολιτική στοχεύσει πέρα από 

τα ορυκτά καύσιµα σε νέες πηγές, φιλικές στο ανθρώπινο περιβάλλον. «Η πράσινη 

οικονοµία αποτελεί την προσπάθεια για « ορθολογικοποίηση και εµπορευµατοποίηση των   

ρυθµών καταστροφής της φύσης και την προσπάθεια να γίνει δυνατή η λειτουργία της 

ανάπτυξης ως µηχανισµού καταστροφής της φύσης µε την ανάγκη για µείωση του κόστους που 

δηµιουργείται λόγω της περιβαλλοντικής υποβάθµισης» (Ναξάκης, 1997) 

Ουσιαστικά η βιώσιµη ανάπτυξη για να απολέσει µία διαιώνιση της αειφορίας πρέπει να 

τοποθετηθεί εκ νέου όχι απλά και µόνο σε ένα θεωρητικό πλαίσιο αλλά να συνδυαστεί µε 

κάποια άλλα µεγέθη και οπτική που θα λειτουργήσουν  θετικά απέναντι στην εναρµόνιση µε 

τη φύση ενώ ταυτόχρονα θα υπάρχει και η ανάλογη ανθρωποκεντρική προσέγγιση και 

αναπτυξιακοί µετασχηµατισµοί. 

Η επίτευξη της βιωσιµότητας συνεπάγεται και την ύπαρξη των ανανεώσιµων πόρων ώστε η 

γη να αντέξει το περιβαλλοντικό πρόβληµα και να επιβιώσει ο ανθρώπινος πληθυσµός.   

Εξαιτίας της καταναλωτικής συµπεριφοράς των ανθρώπων αυξάνεται διαρκώς η ζήτηση για 

προϊόντα και υπηρεσίες και, κατά συνέπεια, για ενέργεια και πόρους. 

Η περιβαλλοντική κρίση , καθώς και όλα τα προβλήµατα που αντιµετωπίζει ο πλανήτης  η 

ρύπανση, η εξάντληση των φυσικών πόρων και η απώλεια της βιοποικιλότητας, οφείλονται 

στον τρόπο µε τον οποίον παράγουµε και καταναλώνουµε. 

Τα λόγια του  Ε. Μπιτσάκη (1974), παραµένουν έγκυρα και επίκαιρα όσο ποτέ καθώς ο 

άνθρωπος  βρίσκεται µπροστά στο µεγαλύτερο οικολογικό πρόβληµα και καλείται να το 

αντιµετωπίσει και να βρει λύσεις  για να υπάρξει ένα επίπεδο ισορροπίας ανάµεσα σε αυτόν 
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και τη φύση. Το πραγµατικό, το απλό και το όµορφο θα αποτελέσουν στοιχείο µιας νέας 

αντίληψης για τη ζωή. 

 

2.4 Ο ρόλος των δεικτών αειφόρου ανάπτυξης στη διαχείριση της 

προστασίας του περιβάλλοντος 

 

Προκειµένου κάθε χώρα να αντιµετωπίσει το περιβαλλοντικό θέµα , αφού στη σηµερινή 

εποχή χαρακτηρίζεται από όλους τους φορείς ως µέγιστο,  επιλέγει εργαλεία κατάλληλα 

όπως οι δείκτες για να µετράει την  πρόοδο προς την κατεύθυνση της βιώσιµης χωροταξικής 

ανάπτυξης.  

 

Κάθε άτοµο που γνωρίζει τον εαυτό του γνωρίζει και τι πρέπει να κάνει για να εξασφαλίσει  

µία διαµονή στον πλανήτη χωρίς προβλήµατα περιβαλλοντικά και εποµένως προβλήµατα 

που δηµιουργούνται στην ανθρώπινη υγεία.  

Η εµφάνιση της βιοµηχανίας έφερε και τα πρώτα προβλήµατα στην προστασία του 

περιβάλλοντος. Στις αρχές της δεκαετίας του 1970 οι περιβαλλοντολογικοί δείκτες άρχισαν 

να γίνονται δηµοφιλείς. Η χρήση των δεικτών έγινε πρωταρχικά στην Αµερική λαµβάνοντας 

υπόψη  την ποσότητα της ρύπανσης που υπήρχε στην ατµόσφαιρα. Μετά από µια ανάπαυλα 

στην έρευνα για δείκτες στις αρχές της δεκαετίας του 1980 ,  υπήρξε µια αναγέννηση όταν η 

ανάγκη εφαρµογής τους  έγινε εµφανής στη συνάντηση UNCED και την Ατζέντα 21. Οι 

δείκτες θεωρούνται οι πραγµατοποιούν κάθε ποσοτική µέτρηση.  Και για αυτό το λόγο 

αποτελούν ένα πλεονέκτηµα αφού εξαιτίας της δυνατότητας για τη µέτρηση της 

βιωσιµότητας έχουν καταστεί  ελκυστικοί  και η χρήση τους  και ερµηνεία τους ενδείκνυται 

ακόµη και από µη ειδικούς.  

Το περιβάλλον σχετίζεται µε όλα τα προβλήµατα της ανθρώπινης παρουσίας  και δέχεται 

επιρροές από οικονοµικά, κοινωνικά και περιβαλλοντολογικά φαινόµενα.. Τα σύνολα των 

δεικτών βιωσιµότητας χρησιµοποιούνται όλο και περισσότερο όταν παίρνονται αποφάσεις 

ταχτικής.  Η Αµερική βλέποντας την επίδραση των δεικτών στην βιωσιµότητα της χώρας , 

τους επέβαλε για την περιβαλλοντική ανάπτυξη και προστασία. Το Τµήµα  Οικονοµικών 

και Κοινωνικών Υποθέσεων -τµήµα  Αειφόρου Ανάπτυξης- του ΟΗΕ,  οριστικοποίησε ένα  

κατάλογο δεικτών ,  που συµπεριλαµβάνει ένα  υποσύνολο 50 βασικών δεικτών, για να 

χρησιµοποιηθεί ως σηµείο αναφοράς για τις χώρες. ∆υστυχώς, πολλοί από τους δείκτες 
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βιωσιµότητας δηµιουργήθηκαν µε παρόµοιες µεθόδους και από παρόµοιες πηγές 

δεδοµένων.   

Εποµένως  η σηµασία των δεικτών αποτελεί σταθµό καθώς η χρήση τους για την ποσοτική 

µέτρηση δίνει τα ανάλογα συµπεράσµατα και αποτελέσµατα µέσα από τις εκάστοτε 

ρυθµίσεις.   

Ο δείκτης µπορεί είτε να είναι µια απλή µέτρηση, είτε ένα σύνολο διάφορων µετρήσεων που 

παρέχουν πληροφορίες για ένα θέµα (ΕΕΑ, 2001).Ο ΟΟΣΑ χρησιµοποιεί τους δείκτες λόγω 

δυο βασικών λειτουργιών τους (OECD,2003): 

Ο δείκτης µπορεί είτε να είναι µια απλή µέτρηση, είτε ένα σύνολο διάφορων µετρήσεων που 

παρέχουν πληροφορίες για ένα θέµα (ΕΕΑ, 2001).Ο ΟΟΣΑ χρησιµοποιεί τους δείκτες λόγω 

δυο βασικών λειτουργιών τους (OECD,2003): 

A. βελτιώνουν τις παρατηρήσεις και τις µετρήσεις που αποτυπώνουν τα  αποτελέσµατα των 

µετρήσεων 

B. κάνουν µε απλούστερες διαδικασίες τις µετρήσεις και την έκδοση των αποτελεσµάτων. 

 

Η ανάπτυξη των δεικτών συµπληρώθηκε και βελτιώθηκε από τις προσθήκες  του ΟΟΣΑ,  

µέσα από αναφορές και παρουσιάσεις αποτελεσµάτων και συµπερασµάτων σε διεθνή 

επίπεδο. Η όλη προσπάθεια υποστηρίχθηκε έντονα από όλα τα κράτη µέλη µέσω των 

αντιπροσώπων τους στην οµάδα εργασίας του ΟΟΣΑ για παραγωγή περιβαλλοντικής 

πληροφορίας.  

Μορφές δεικτών που είναι γνωστές και χρησιµοποιούνται σε ευρεία κλίµακα παγκοσµίως 

αποτελούν   το  οικολογικό αποτύπωµα, η ευηµερία οικοσυστήµατος, το ακαθάριστο 

εγχώριο προϊόν (ΑΕΠ), το ινστιτούτο παγκόσµιας δικτύωσης πληροφοριών,  ανθρώπινης 

ανάπτυξης, ευτυχισµένου πλανήτη,  ανθρώπινης ευηµερίας, προσδόκιµου ζωής.  

 

Επιπλέον,  οι αναπτυγµένες χώρες αξιοποιώντας κάθε έρευνα και µελέτη των δεικτών  

προχωρούν στη χρήση τους εξασφαλίζοντας έτσι την περιβαλλοντική ακεραιότητα και 

προστασία. Παρά το γεγονός ότι πρόσφατη έρευνα έχει δείξει πιθανή αδικία στη µέτρηση 

της βιωσιµότητας , χρειάζεται ακόµα δουλειά για την εξασφάλιση της ένταξης και της 

αντικειµενικότητας στις µελλοντικές εκτιµήσεις των περιφερειακών δεικτών.  Η πρόοδος σε 

συνδυασµό µε την περιβαλλοντική προστασία θα εξαρτηθεί από το κατά πόσο οι 

επιστήµονες θα χρησιµοποιήσουν την θεωρία για να οδηγηθούν σε πράξεις.  Το µεγαλύτερο 

µέρος της συζήτησης για τη µέτρηση της βιώσιµης  ανάπτυξης περιέχεται µέσα σε 

ακαδηµαϊκή βιβλιογραφία και οποιαδήποτε πραγµατική πρόοδος ορίζεται σε εννοιολογικά 

και µεθοδολογικά σχέδια. Είναι επίσης σηµαντικό, να γίνει αντιληπτό ότι κάθε δείκτης που 
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αναπτύχθηκε για ένα ορισµένο σκοπό µπορεί και  να χρησιµοποιηθεί  για άλλα θέµατα 

δίνοντας λύσεις στα προβλήµατα αυτά.   

Το 1972 η UNESCO οργάνωσε στη Στοκχόλµη το διεθνές Πρόγραµµα Περιβαλλοντικής 

Εκπαίδευσης  µεταξύ των εµπλεκόµενων φορέων, µε απώτερο στόχο την ανάπτυξη της 

περιβαλλοντικής εκπαίδευσης ώστε να υπάρχει ενηµέρωση και συνεργασία πάνω σε 

θέµατα που σχετίζονται µε  τη περιβαλλοντική εκπαίδευση. Μέσα από πολλά σεµινάρια, 

µελέτες και ηµερίδες  καθοριστικά τα πλαίσια για την  ανάπτυξη της περιβαλλοντικής 

εκπαίδευσης και επαναπροσδιορίζονταν κάθε φορά από τα συνέδρια που ακολούθησαν 

όπως αυτό που έγινε στο  του Βελιγράδι(1975), στην  Τιφλίδα (1977), στην Μόσχα 

(1987), στη Θεσσαλονίκη  (1997) και στο Ντουρµπάν της Ν. Αφρικής (2007).Κύριο 

µέληµα όλων των ηµερίδων στα συνέδρια αποτέλεσε η υλοποίηση της Χάρτας του 

Βελιγραδίου, για την περιβαλλοντική συµπεριφορά και  περιβαλλοντική ηθική. Η 

βιώσιµη ανάπτυξη  υιοθετείται από ενεργό πολίτη απέναντι στο  κάθε περιβαλλοντικό 

πρόβληµα.  Η ανάλογη εκπαίδευση των πολιτών από τη µικρή ηλικία κατάλληλη 

εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση των πολιτών αποτέλεσε τον κύριο πυλώνα για την 

ανάπτυξης της αειφορίας.   

 

2.5 Οι εφαρµογές των δεικτών αειφόρου ανάπτυξης στην Ελλάδα 

 

 Η ανάγκη κοινής περιβαλλοντικής πολιτικής  οδήγησε τις χώρες της  ΕΕ στην προώθηση 

νέων κανόνων για να λυθεί κάθε περιβαλλοντική ανησυχία. Η χρήση των δεικτών 

αποτέλεσε µία  τέτοια εφαρµογή καθώς έφερε  την ποσοτική µέτρηση των ευρηµάτων στο 

περιβάλλον  σε νέα δεδοµένα µε λύσεις και άλλες τακτικές αντιµετώπισης. Σύµφωνα µε τον 

Ευρωπαϊκό Οργανισµό Περιβάλλοντος  η χρήση των δεικτών επιβάλλει την αξιολόγησή 

τους πριν από κάθε χρήση.  

 

Στον παρακάτω πίνακα  αναλύονται οι δείκτες  παρουσιάζεται η ιστορική αναδροµή της 

πορείας των περιβαλλοντικών δεικτών. 

 

 

 

Πίνακας 1:   Ιστορική Αναδροµή της πορείας των περιβαλλοντικών δεικτών. 
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Έτος Οργανισµοί-Φορείς Έργα για τους ∆είκτες 

1980 Καναδική 

Κυβέρνηση 

Πρωτοποριακή προσπάθεια για την 

ανάπτυξη διάφορων εννοιών περί 

περιβαλλοντικών δεικτών, 

δηµιουργήθηκε η Έκθεση Brundtland 

1987 Ολλανδική 

Κυβέρνηση 

 

1989 Οικονοµική σύνοδο 

κορυφής OECED και 

G-7 

Ανάπτυξη των περιβαλλοντικών ∆εικτών  

Τέλη του 1980 Παγκόσµιο Ίδρυµα 

Φυσικών Πόρων(wri) 

Άρχισε την ενασχόληση µε τη µελέτη και 

την περαιτέρω ανάπτυξη τω 

περιβαλλοντικών  

1992 Συνδιάσκεψη 

Ηνωµένων Εθνών 

στο Ρίο Ντε Τζανέι-

ρο 

∆ηµιουργία των κεφαλαίων της Ατζέντα 

21, µέσω της οποίας απαιτήθηκε η 

ανάπτυξη των περιβαλλοντικών δεικτών.  

 

1993 Στατιστικό Τµήµα 

Ηνωµένων Εθνών 

(UNSTAT) και 

πρόγραµµα 

περιβάλλοντος.  

 

Οργάνωσαν µία συµβουλευτική 

συνεδρίαση µε οµάδα εµπειρογνωµόνων, 

για τους δείκτες βιώσιµης ανάπτυξης στη 

Γενεύη ια την έρευνα που αφορούν την 

ανάπτυξη δεικτών 

Έως το 1994  Αύξηση αριθµού συνδιασκέψεων, 

εργαστηρίων και εργασιών για τους 

περιβαλλοντικούς και τους δείκτες 

βιώσιµης ανάπτυξης. Αύξηση των 

οργανώσεων που ακολουθούν τη 

µεθοδολογία δεικτών.  

 

1994 Παγκόσµια Τράπεζα 

(The World Bank) 

Συνδιάσκεψη µε Θέµα την εύρεση 

κοινών στοιχείων στις προσεγγίσεις που 

αφορούν τους δείκτες βιώσιµης ανάπτυ-

ξης . 
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1995 Φιλοξενήθηκε από τις 

κυβερνήσεις του 

Βελγίου και της 

Κόστα Ρίκα σχετικά 

µε το Πρόγραµµα 

Περιβάλλοντος των 

Ηνωµένων Εθνών 

(UNEP) και την Επι-

στηµονική Επιτροπή 

στα προβλήµατα του 

περιβάλλοντος 

(ΠΕ∆ΙΟ) 

Συνδιάσκεψη που επιδίωξε τη συναίνεση 

για τη χρήση δεικτών σε διεθνές επίπεδο. 

Η UNCSD συµφώνησε ότι οι δείκτες της 

βιώσιµης ανάπτυξης Θα τεθούν προς 

συζήτηση µελλοντικά σε επόµενα στάδια. 

1996 Επιτροπή Ηνωµένων 

Εθνών για τη 

βιώσιµη ανάπτυξη 

(UNCSD) 

Η Τρίτη Σύνοδος, εισήγαγε ένα νέο 

πρόγραµµα εργασίας σχετικό µε την 

ανάπτυξη των περιβαλλοντικών δεικτών. 

Σην πρώτη έκδοση της προσπάθειας, 

περιγράφεται η βιώσιµη ανάπτυξη  και οι 

περιβαλλοντικοί δείκτες και οι σχετικές 

µεθοδολογίες και ανάπτυξης (UNCSD)  

1997 Βαρόµετρο 

Βιωσιµότητας 

Ο Robert Prescott-Allen, στο βιβλίο του 

µε τίτλο "The  Well-Being of Nations" 

ανέπτυξε το Βαρόµετρο Βιωσιµότητας το 

1997 που προβάλλει την ανάπτυξη ενός 

σύνθετου δείκτη βιωσιµότητας ο οποίος 

στηρίζεται πάνω σε δύο άξονες τον 

άνθρωπο και τη φύση.
10

 

1997 Οικολογικό 

Αποτύπωµα 

Σηµαντικός σταθµός στην πορεία της 

ανάπτυξης των περιβαλλοντικών δεικτών. 

Χρησιµοποιείται σα µετρικό εργαλείο της 

ποσότητα των φυσικών πόρων που 

καταναλώνει ένας δεδοµένος πληθυσµόc 

 

                                                 
10

 http://www.iacm.forth.gr/papers/AsterasElliniko.pdf   ∆είκτες Αειφόρου Ανάπτυξης: Η συµβολή τους και οι 

διεθνείς τάσεις, Γιάννα Φαρσάρη, Πουλίκος Πραστάκος   
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Πηγή: (OECD Environment Directorate Paris, France  2008) 

Για να υπάρξει σωστή  αντιµετώπιση των περιβαλλοντικών προβληµάτων όλες οι χώρες της 

ΕΕ αντιµετώπισαν µε µια κοινή πρακτική την προσπάθεια βελτίωσης της βιωσιµότητας του 

περιβάλλοντος   

Στον επόµενο πίνακα παρατίθενται τα κριτήρια για την επιλογή των Περιβαλλοντικών 

δεικτών 

 

 

Πίνακας 2:  Κριτήρια για την επιλογή των Περιβαλλοντικών ∆εικτών 

 

Σχετικότητα µε τις πολιτικές 

και η χρησιµότητα/ ωφέλεια για 

τους χρήστες 

Ένας περιβαλλοντικός δείκτης πρέπει: 

♦ να παρέχει µια αντιπροσωπευτική εικόνα των 

περιβαλλοντικών συνθηκών, των 

πιέσεων στο περιβάλλον ή την απόκριση της 

κοινωνίας, 

♦ να είναι απλός, εύκολος να ερµηνεύει και 

ικανός να παρουσιάζει τάσεις κατά τη 

διάρκεια του χρόνου, 

♦ να ανταποκρίνεται στις αλλαγές στο 

περιβάλλον και τις σχετικές ανθρώπινες 

δραστηριότητες, 

♦ να παρέχει µια βάση για διεθνείς συγκρίσεις, 

♦ να είναι είτε εθνικός σε επίπεδο είτε 

εφαρµόσιµος στα περιφερειακά 

περιβαλλοντικά ζητήµατα εθνικής σηµασίας, 

♦ να έχει µια αξία κατώτατων ορίων ή αναφοράς 

βάση της οποίας να 

συγκρίνεται, έτσι ώστε οι χρήστες να µπορούν να 

αξιολογήσουν τη σηµασία 

των τιµών που συνδέονται µε αυτόν. 

Αναλυτική ορθότητα- 

πληρότητα 

Ένας περιβαλλοντικός δείκτης πρέπει: 

♦ να είναι θεωρητικά καλά τεκµηριωµένος µε 

τεχνικούς και επιστηµονικούς 

όρους, 

♦ να βασίζεται στα διεθνή πρότυπα και τη διεθνή 
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συναίνεση για την ισχύ του, 

♦ να επιτρέπει τη σύνδεσή του µε τα οικονοµικά 

πρότυπα, την πρόβλεψη, και τα 

συστήµατα πληροφοριών 

∆υνατότητα υπολογισµού Τα στοιχεία που απαιτούνται για να 

υποστηρίξουν το δείκτη πρέπει να είναι: 

♦ εύκολα διαθέσιµα ή σε µια λογική αναλογία 

κόστους/ κέρδους, 

♦ επαρκώς τεκµηριωµένα και γνωστής 

ποιότητας, 

♦ ενηµερωµένα σε τακτά χρονικά διαστήµατα 

σύµφωνα µε αξιόπιστες 

διαδικασίες. 

 

Πηγή:(OECD, 2003) 

Ο ΟΟΣΑ θέλοντας να ρυθµίσει και να οµαδοποιήσει τους δείκτες προχώρησε σε κάποιες 

νοµοθετικές διατάξεις που αποτέλεσαν αποτελεσµατικά µέτρα για την περιβαλλοντική 

προστασία.   

Όπως καθορίζεται από τις χώρες του ΟΟΣΑ, οι τοµεακοί δείκτες έχουν οργανωθεί σύµφωνα 

µε ένα πλαίσιο που  διακρίνει (OECD, 2003):
11

 

 (α) τον επαναπροσδιορισµό τους για την εξάλειψη των προβληµάτων στον τοµέα των 

µεταφορών ελαττώνοντας τα περιβαλλοντικά προβλήµατα. 

(β ) να προάγουν µια βάση για την ένταξη των περιβαλλοντικών ανησυχιών στις πολιτικές 

µεταφορών. 

Οι δείκτες αλληλεπίδρασης των µεταφορών και του περιβάλλοντος αναπτύσσονται σε 

σχετικά µεγάλους αριθµούς. Αποτελούν πρακτικές που βελτιώνουν τα συµπεράσµατα στις 

ποσοτικές µετρήσεις και χρήσιµες τακτικές σχεδιασµού για τη διαχείριση του 

περιβάλλοντος. Είναι βασισµένο στο µοντέλο Κινητήριες δυνάµεις- Πίεση- Κατάσταση- 

Επιπτώσεις-Απόκριση (DPSIR) λαµβάνοντας υπόψη τις ιδιοµορφίες των διάφορων τοµέων. 

Οι δείκτες είναι δοµηµένοι γύρω από τρία θέµατα: 

� Τι πρέπει να γίνει από κάθε χώρα σχετικά µε τον τοµέα των µεταφορών για να 

µειωθούν τα προβλήµατα.  

� οικονοµικές και πολιτικές καταστάσεις που η συµβολή τους στον τοµέα των 

µεταφορών θα εξασφαλίσει την περιβαλλοντική προστασία.  

                                                 
11

 http://hellanicus.lib.aegean.gr [τελευταία ανάκτηση 1/2/2018] 
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Η σχεδίαση του τοµέα των µεταφορών βρίσκεται σε άµεση εξάρτηση µε την 

περιβαλλοντική ρύπανση  και µόνο µε σωστή σχεδίαση και προώθηση εναλλακτικών 

τρόπων µεταφοράς θα βοηθηθεί το πρόβληµα της περιβαλλοντικής ρύπανσης από τις 

µεταφορές.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
ο
 Ρύπανση  

Ο όρος «ρύπανση» είναι συνυφασµένος µε την εποχή που διανύουµε , την εποχή του 

πολιτισµού και των νέων τεχνολογιών, ως απόρροια όλων αυτών των αλλαγών και των 

µεταβολών που έχουν εισέρθει στην ζωή των ανθρώπων.  

Οι µορφές ρύπανσης είναι πολλές και επηρεάζουν την ποιότητα ζωής του ανθρώπου καθώς 

δηµιουργούν προβλήµατα στο περιβάλλον. 

∆ιακρίνονται στη  θαλάσσια ρύπανση, ατµοσφαιρική ρύπανση, τη ρύπανση εδαφών (από 

την υπερβολική χρήση φυτοφαρµάκων), ηχητική ρύπανση κ.λπ.  

  3.1 Τι είναι η ρύπανση  

Η ρύπανση σύµφωνα µε τον ορισµό του ΟΗΕ « είναι η άµεση ή έµµεση διοχέτευση από τον 

άνθρωπο στο υδάτινο περιβάλλον ύλης ή ενέργειας µε επιβλαβή αποτελέσµατα για τους 

οργανισµούς». 
12

Οι ρύποι µπορεί να διακριθούν σε δύο κατηγορίες : α) τους Φυσικούς και 

β) τους τεχνητούς  

  Οι µορφές  ρύπων µπορούν να κατηγοριοποιηθούν ως εξής: 

� Οργανική ρύπανση 

� Χηµικά απόβλητα  

� Στερεά απόβλητα  

� Ραδιενεργά απόβλητα  

� Θερµική ρύπανση 

Η οργανική ρύπανση  αποτελεί τη σηµαντικότερη ρύπανσης εξαιτίας των συστατικών της, 

τα οικιακά λύµατα,  που παράγονται πλέον από τους φυτικούς οργανισµούς.  Αυτό 

παρουσιάζει µεγάλη επίδραση σε πολλούς οργανισµούς.  

 

                                                 
12

 Περιβαλλοντικά προβλήµατα , διαθέσιµο από τη διεύθυνση : https://el.wikipedia.org/ Τελευταία ανάκτηση 

20/3/2018 
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Εικόνα 2: Οργανική Ρύπανση   

 

Πηγή: www.google.gr 

 

 Η χηµική ρύπανση είναι αποτέλεσµα των λυµάτων των βιοµηχανικών µονάδων λόγω της 

ανεξέλεγκτης  χρήσης των χηµικών ουσιών, πολλών φαρµάκων που χρησιµοποιούνται στη 

γεωργία, και λιπασµάτων.  

Τα ορυκτά χαρακτηρίζονται ως στερεά απόβλητα και είανι κυρίως ορυκτά όπως ο  βωξίτης, 

αµίαντος και άνθρακας. Στην κατηγορία αυτή υπάγεται και το πλαστικό, το οποίο δεν 

διασπάται, όπως και πολλά σκουπίδια γυαλί, λάστιχο, µέταλλα, κ.λ.π. ∆υστυχώς η ρύπανση 

από τα απόβλητα αυτά είναι πολύ µεγάλη καθώς πέφτουν µε µεγάλες ποσότητες στη 

θάλασσα και καταστρέφουν έτσι και τον κόσµο της µε τους οργανισµούς που ζουν εκεί.  

Τα Ραδιενεργά απόβλητα θεωρούνται ως η πιο επικίνδυνη µορφή  ρύπανσης επειδή  

εκπέµπουν µία ακτινοβολία που παρόλο δεν µένει επάνω τους για πολύ µεγάλο χρονικό 

διάστηµα και ως εκ τούτου ο κίνδυνος µεγαλώνει. 
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Εικόνα 3: Αέριες εκποµπές από σταθµό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. 

 

Πηγή www.google.gr 

 

Με τον όρο θερµική ρύπανση εννοείται η διοχέτευση του νερού των εργοστασίων στη 

θάλασσα.  Οι εργοστασιακές µονάδες  ψύχουν το νερό προκειµένου να εκτελέσουν  

εργασίες τους  και στη συνέχεια αυτό το νερό επιστρέφει στην ατµόσφαιρα όχι ψυχρό αλλά 

θερµό. Το φαινόµενο λαµβάνει χώρα κυρίως σε πυρηνικούς σταθµούς εξαιτίας της 

παραγωγής της ηλεκτρικής ενέργειας  αλλά και γενικότερα και σε άλλες βιοµηχανικές 

µονάδες. Εξαιτίας της αύξησης της θερµοκρασίας του νερού τα φυτά και τα ζώα  

µεταβάλλουν τα χαρακτηριστικά τους ώστε να προσαρµόζονται στις νέες αλλαγές.  

Σηµαντική µορφή ρύπανσης αποτελεί και η ρύπανση που προκαλείται από τα κατάλοιπα 

των πετρελαιοειδών προϊόντων  κυρίως στη θάλασσα  καθώς όλα τα στοιχεία του νερού 

δέχονται άµεση επιρροή προκαλώντας µεγάλες ζηµιές όπως οι πετρελαιοκηλίδες. Το αργό 

πετρέλαιο ή µαζούτ αποτελεί λιγότερο επικίνδυνο προϊόν από τις  ουσίες που 

χρησιµοποιούνται για τη διάλυσή του. 
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Εικόνα 4:  Ρύπανση από τοξικά απόβλητα. 

 

Πηγή www.google.gr 

 

Εξαιτίας της ρύπανσης που προκύπτει από τα προϊόντα του πετρελαίου είναι και η εµφάνιση 

ασθενειών στους οργανισµούς των υδάτινων συστηµάτων, το φυτοπλακτόν µειώνεται ή 

εξαφανίζεται  ενώ πολλοί  οργανισµοί που δεν έχουν µεγάλη ανθεκτικότητα πεθαίνουν.  

Παρά το γεγονός ότι η Ελλάδα δεν αποτελεί χώρα µε µεγάλη βιοµηχανική παραγωγή, 

ωστόσο η ατµοσφαιρική ρύπανση είναι ένα έντονο φαινόµενο και σε µεγάλο βαθµό. Αν και 

οι περισσότερες βιοµηχανικές µονάδες βρίσκονται στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, 

πάραυτα το πρόβληµα εντοπίζεται και σε ευρύτερο χώρο, άλλων περιφερειών, µε 

αποτέλεσµα να προωθείται η παρακολούθηση και ο έλεγχος των χωµατερών, 

εξασφαλίζοντας έτσι την προστασία και την µείωση του προβλήµατος της ρύπανσης του 

αέρα.  
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Εικόνα 5: Μελλοντική τοµεακή ζήτηση ύδατος: βιοµηχανική και ψυκτική χρήση.  

 

 Πηγή : http://www.openbook.gr/politismiki-diaxeirisi-topiki-koinwnia-kai-viwsimi-anaptyxi/ 

 

 

Σύµφωνα µε τα στατιστικά στοιχεία(της µελέτης της ευρωπαϊκής Ένωσης)  το 69 % των 

βιοµηχανιών, που αντιπροσωπεύουν το 86,3 % του συνολικού όγκου των λυµάτων, 

αποβάλλουν τα λύµατα στα νερά  και για το λόγο αυτό συζητήθηκε από την Ευρωπαϊκή 

Ένωση η δηµιουργία  βιοµηχανικών πάρκων, τα οποία και θα εξυπηρετούνται από ένα 

κεντρικό σύστηµα αποχέτευσης µε κεντρική µονάδα επεξεργασίας λυµάτων. Το πρόβληµα 

που ενέχει η επιλογή αυτή, είναι το υψηλό χρηµατοδοτικό κόστος της µεταφοράς 

βιοµηχανικών µονάδων και ειδικότερα των µεγάλων µονάδων. 

 

Το κόστος για την ανάπτυξη  νέων µέτρων προστασίας από την ατµοσφαιρική ρύπανση  

είναι έχει ιδιαίτερα υψηλό, αλλά επιβάλλεται η αντιµετώπιση αυτού του τεράστιου 

προβλήµατος ώστε να εξασφαλιστεί η για ολόκληρη την Ελλάδα και την Ευρώπη,  

εφαρµόζοντας  τον  περιβαλλοντικό  νόµο,  και τη  σχετική νοµοθεσία 

 

3.2 Νερό /Υγροβιότοποι 

Ο όρος Υγροβιότοπος  παραπέµπει σε ένα υδάτινο χώρο που απολαµβάνει την  προστασία 

για την ανάπτυξη του περιβάλλοντος. Συγκεντρώνει νερό σε κάποιο µέρος για µεγάλο 

χρονικό διάστηµα. Ο χαρακτηρισµός ενός τόπου ως  υγροβιότοπου επιβάλλει όχι απλά µία 

ποσότητα  νερού που να καλύπτει την επιφάνεια του εδάφους. Απαιτείται η παρουσία 
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φυτών και ζώων που αναπτύσσονται στον υγροβιότοπο. Ουσιαστικά πρόκειται για ένα πολύ 

µεγάλο γεγονός που σηµατοδοτεί στην περιβαλλοντική προστασία και ανάπτυξη αφού οι 

υγροβιότοποι αποτελούν χώρο πανίδας και χλωρίδας συνεισφέροντας στην αειφόρο 

ανάπτυξη και την περιβαλλοντική ισορροπία. 

 

Εικόνα 6:  Υγροβιότοποι της Ελλάδας. 

 

 Πηγή www.google.gr 

 

Στην Ελλάδα  υπάρχουν σε πολλά µέρη τέτοιοι υγροβιότοποι που εξασφαλίζουν την 

περιβαλλοντική ισορροπία στα υδάτινα οικοσυστήµατα. Περίπου δέκα υγροβιότοποι 

αποτέλεσαν ζωτικής σηµασίας και χαρακτηρίστηκαν ως υγροβιότοποι ∆ιεθνούς Σηµασίας, 

σύµφωνα µε τη Σύµβαση Ραµσάρ.   

1) ∆έλτα του Έβρου  

2) Λίµνη Βιστονίδα  

3) ∆έλτα Νέστου  

4) Λίµνη Κερκίνης  

5) Λίµνες Κορώνεια και Βόλβη  

6) ∆έλτα Αξιού-Αλιάκµονα  

7) Λίµνη Μικρή Πρέσπα  

8) Λιµνοθάλασσα Μεσολογγίου  

9) Αµβρακικός Κόλπος  
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10) Λίµνη Ισµαρίδα  

11) Λιµνοθάλασσα Κοτύχι και ∆άσος Στροφυλιάς. 13 

 Οι υγροβιότοποι φιλοξενούν αρκετά είδη χλωρίδας και πανίδας και εξαρτώνται από το 

υδάτινο οικοσύστηµα των υγροβιότοπων  µε λίγη ποσότητα νερού.   Ακόµη αποτελούν µία 

µικρή οικονοµικής φύσης δραστηριότητα αφού εκτελούνται εργασίες όπως η 

ιχθυοκαλλιέργειες, αποτελούν χώρο έλξης για τους τουρίστες αλλά και προστατεύουν τα 

νησιά από τις καταστροφές και τις πληµµύρες  όταν βρέχει.  Επιπρόσθετα, η ύπαρξή τους 

έχει αποτελέσει τόπο εκπαιδευτικών περιβαλλοντικών επισκέψεων στα πλαίσια των 

περιβαλλοντικών προγραµµάτων που υλοποιούνται από κάθε σχολείο.  

«Η δηµιουργία περισσότερο καινοτόµων συστηµάτων υδάτινων πόρων έχει σηµαντικές 

δυνατότητες
14

 ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας και της ανάπτυξης του ευρωπαϊκού τοµέα 

υδάτων.»  Ευρωπαίος επίτροπος αρµόδιος για το περιβάλλον Karmenu Vella 

Μέσω της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ  έχει θεσπιστεί η διατήρηση των φυσικών υγροβιότοπων,  

από το Συµβούλιο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για την εξασφάλιση της  προστασίας  

άγριας πανίδας και χλωρίδας στο ευρωπαϊκό έδαφος των κρατών µελών που εφαρµόζεται η 

συνθήκη. Η Οδηγία 79/409/ΕΟΚ  είχε ως απώτερο στόχο να προστατεύσει, να διατηρήσει 

και να προωθήσει όλα τα είδη των πτηνών που ζουν στους υγροβιότοπους.  

 

 

                                                 
13

 https://parapona-rodou.blogspot.gr/2013/02/blog-post_1410.html  
14

  https://ec.europa.eu/environment/efe/themes/environmental-law_el  
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Εικόνα 7:  Υγροβιότοποι Επιφανειακής Ροής.  

 

Πηγή ∆ΠΜΣ  Επιστήµη και Τεχνολογία Υδατικών πόρων   

 

3.3 Θάλασσες 

 

Σηµαντικό στοιχείο του περιβάλλοντος αποτελούν οι θάλασσες. Σε  προηγούµενη 

παράγραφο έγινε αναφορά στην ρύπανση από τα προϊόντα του πετρελαίου που παράγονται 

από τις βιοµηχανικές µονάδες και τα εργοστάσια στις θάλασσες µε αποτέλεσµα να 

δηµιουργούνται οι γνωστές πετρελαιοκηλίδες και έτσι να µολύνονται οι θάλασσες και 

εποµένως το περιβάλλον.  

Οι περιβαλλοντικές οργανώσεις µε πιο γνωστή σε παγκόσµια κλίµακα την  Greenpeace,  

καταγγέλλουν κάθε παράνοµη δραστηριότητα που εκθέτει σε κίνδυνο το περιβάλλον και 

παραβαίνει κάθε ευρωπαϊκή οδηγία  για την προστασία του υδάτινου περιβάλλοντος. 

Ιδιαίτερα η µεταφορά των ορυκτών αλλά και η εξόρυξή τους  είναι οικολογικές «βόµβες» 

αφού εξαιτίας τους σηµειώνεται η µεγαλύτερη οικολογική καταστροφή µε την κλιµατική 

αλλαγή . 
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«Περίπου το 80% των σκουπιδιών στη θάλασσα προέρχεται από την ξηρά. Τα περισσότερα 

είναι πλαστικά. Σήµερα βρίσκουµε πλαστικές σακούλες στα στοµάχια των θαλασσοπουλιών 

και των εγκλωβισµένων φαλαινών, εποµένως ήρθε προφανώς η ώρα να δράσουµε.»
15

 

Με  βάση τα παραπάνω η Ευρωπαϊκή Αρχή ότι θα πρέπει να µειωθεί η χρήση της πλαστικής 

σακούλας µέχρι το 2019 σε ένα µικρό αριθµό ανά άτοµο και σταδιακά θα µειώνεται µέχρι 

το 2025.  Η χρέωση του ειδικού φόρου για τις πλαστικές σακούλες άρχισε να εφαρµόζεται 

ώστε να υπάρξει και µία ανάλογη συµπεριφορά από τους καταναλωτές που προστατεύει το 

περιβάλλον.  

Η περιβαλλοντική ρύπανση τόσο από τα στερεά όσο και από τα οικιακά λύµατα  έχει 

επιφέρει µεγάλη οικολογική καταστροφή και ιδιαίτερα η  παρουσία πλαστικών στις 

θάλασσες  δηµιουργεί αλόγιστη ζηµιά, προκαλώντας ακόµη και το  θάνατο  από τα 

θαλασσοπούλια κάθε χρόνο.  

Η  ρύπανση των θαλασσών  έχει άµεση συνέπεια και στους οργανισµούς που ζουν σε αυτές 

αλλά και για τον άνθρωπο, για την οικονοµική ανάπτυξη καθώς η εικόνα των µολυσµένων 

και βρώµικων θαλασσών αποτρέπει κάθε τουριστική επίσκεψη και ξενάγηση  Η ελληνική 

νοµοθεσία ακολουθώντας τις ευρωπαϊκές οδηγίες προχωρά στη λήψη µέτρων για την 

αντιµετώπιση αυτής της κατάστασης.  Πέρα όµως από κάθε νοµοθεσία ο παράγοντας του 

εθελοντισµού µε κάθε µορφή , είτε ατοµικά , είτε τη µορφή οικολογικών οργανώσεων, µε 

δράσεις και συνεχείς ενηµερώσεις βελτίωσε τη συµπεριφορά των ανθρώπων που σχετίζεται 

µε τη χρήση  της πλαστικής σακούλας,  η οποία αποτελεί θανάσιµο στοιχεί για το θαλάσσιο 

περιβάλλον αν αναλογιστεί κανείς ότι για να διασπαστεί χρειάζεται έως και 20 χρόνια, ενώ  

προκαλεί το θάνατο στα θαλάσσια ζώα.. Άρα ο άνθρωπος ευθύνεται κυρίως για τη µόλυνση 

του θαλάσσιου περιβάλλοντος . ∆υστυχώς ο ανθρώπινος παράγοντας έχει µολύνει και το 

θαλάσσιο περιβάλλον.  

Περιβαλλοντικά προβλήµατα  που περιγράφονται και στο προηγούµενο κεφάλαιο, 

αποτελούν τις τα σηµαντικότερα προβλήµατα που ενισχύουν τη φύση µε αρνητική πορεία 

καθώς έχει εξαφανισθεί ο σεβασµός και η περιβαλλοντική ηθική από τον άνθρωπο προς 

αυτή.  

 

                                                 
15

 https://ec.europa.eu/environment/efe/sites/efe/files/env-15-015-efe-magazine-64_el-web.pdf [τελευταία 

ανάκτηση 5/12/2018] 
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Εικόνα 8: Υποβάθµιση του θαλάσσιου περιβάλλοντος. 

 

  Πηγή: www.google.gr 

 

Η ρύπανση του περιβάλλοντος από την πλαστική σακούλα σηµατοδοτεί έντονα την 

επικινδυνότητα του πλαστικού, ως ένα πολύ σηµαντικού στοιχείου που επιβαρύνει την 

προστασία του περιβάλλοντος µε την ανεξέλεγκτη χρήση του.  

Αντίθετα µε τα άλλα κράτη της ΕΕ που έχουν σταµατήσει τη χρήση της πλαστικής 

σακούλας πολύ νωρίς,  η Ελλάδα βρίσκεται στην αρχή και µε µεγάλες καθυστερήσεις. 

Όµως η υιοθέτηση αυτού του µέτρου συνέβαλε και στην εφαρµογή άλλων δράσεων  για 

«πράσινες» πολιτικές, εκπαίδευση των µαθητών στη σωστή χρήση πλαστικών, µετάβαση 

της βιοµηχανίας στην παραγωγή φιλικότερων προς το περιβάλλον προϊόντων. 
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Εικόνα 9: Εξώφυλλο Nacional Geographic. 

 

Πηγή www.google.gr 

 

Στην Ευρώπη  σύµφωνα µε τα στατιστικά στοιχεία υπάρχουν  κάθε χρόνο 25,8 εκατοµµύρια 

τόνοι πλαστικών αποβλήτων τα οποία µεταφέρονται από τις βιοµηχανικές µονάδες 

θάλασσες προκαλώντας µεγάλη ρύπανση.    

Τα πλαστικά που συναντώνται σε µεγαλύτερο βαθµό  και ρυπαίνουν το περιβάλλον είναι τα 

µαχαιροπήρουνα, πιάτα καλαµάκια, µπαλόνια, καπάκια αναψυκτικών, περιτυλίγµατα 

τροφίµων και άλλα.  
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Αυτά τα προϊόντα σε συνδυασµό µε κάποια άλλα που αφήνονται τις θάλασσες κατά τη 

διάρκεια που κάποιοι ψαρεύουν, όπως δίκτυα, σχοινιά κ. ά αποτελούν το 70% των 

θαλάσσιων απορριµµάτων. Τα περισσότερα απορρίµµατα στις παραλίες, όπως αναφέρονται 

σε εκθέσεις του Ευρωπαϊκού Οργανισµού Περιβάλλοντος, αποτελούν τα  καπάκια 

ποτηριών, πλαστικά µπουκάλια και καλαµάκια.
16

 

Εξαιτίας όλων αυτών των γεγονότων αρκετά Ευρωπαϊκά κράτη όπως η Γαλλία το 2016 

νοµοθέτησε την κατασκευή από τον Ιανουάριο του 2020 όλων των επιτραπέζιων σκευών µε 

βιολογικά προϊόντα στο µεγαλύτερο µέρος ώστε τα υλικά κατασκευής να µπορούν να 

ανακυκλωθούν. 

Στη Βρετανία απαγορεύτηκε η χρήση των πλαστικών προϊόντων όπως καλαµάκια, 

µπατονέτες και τα υγρά µαντηλάκια. 

Στην Ισπανία, µε νοµοθετική ρύθµιση από το 2019 στα ξενοδοχεία και στους χώρους 

εστίασης δεν θα επιτρέπεται αν σερβίρουν χρησιµοποιώντας πλαστικά προϊόντα.    

Πολλά Πανεπιστηµιακά ιδρύµατα προχώρησαν σε απαγόρευση νερού σε πλαστικά 

µπουκάλια µέσα στις πανεπιστηµιουπόλεις τους, ενώ σε αρκετές πόλεις απαγορεύεται η 

πώληση πλαστικών φιαλών νερού χωρητικότητας κάτω του ενός λίτρου. 

∆υστυχώς όµως στην Ελλάδα δεν έχει περιοριστεί η κατανάλωση πλαστικών σε διάφορα 

προϊόντα και µάλιστα χωρίς να ανακυκλώνονται αφού τα περισσότερα καταλήγουν σε 

κάδους για οικιακά απορρίµµατα ή στο έδαφος. Σύµφωνα µε τα στατιστικά στοιχεία των 

τελευταίων χρόνων, το 56% των απορριµµάτων των θαλασσών αποτελούν τα  πλαστικά και 

µάλιστα σε µία χώρα που έχει µία πολύ σηµαντική  πορεία στον τουρισµό. 

                                                 
16

 Απεξάρτηση από τα πλαστικά, Άρθρο στην ιστοσελίδα : http://greenagenda.gr  Τελευταία ανάκτηση 5-6-

2018  
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Εικόνα 10:  Απεξάρτηση από τα πλαστικά  

 

Πηγή : www.google.gr 

3.4 Κλιµατική αλλαγή-Φαινόµενο του Θερµοκηπίου 

Το φαινόµενο του θερµοκηπίου έγινε γνωστό στην Ελλάδα τις τελευταίες δεκαετίες επειδή 

πλήθος προβληµάτων προέκυψαν από την ενέργεια που απορροφάται από κάποια αέρια της 

ατµόσφαιρας, τα λεγόµενα αέρια του θερµοκηπίου.  Έτσι διοχετεύονται τα αέρια σε κάθε 

σηµείο της ατµόσφαιρας και έτσι η  θερµοκρασία  αυξάνεται σε µεγαλύτερο σηµείο από την 

κανονική τιµή που θα είχε αν ο µοναδικός µηχανισµός θέρµανσης ήταν ο ήλιος. Το 

φαινόµενο του θερµοκηπίου προσφέρει   ζωή στη γη από τη σταθερή θερµοκρασία που 

εκπέµπει.  

Η κλιµατική αλλαγή γίνεται συνέχεια στον πλανήτη συνέχεια εξαιτίας της συγκέντρωσης 

των αερίων που παρουσιάζονται στην ατµόσφαιρα 

Σύµφωνα µε τις επιστηµονικές µελέτες, η µέση θερµοκρασία του αέρα στην επιφάνεια του 

πλανήτη ανέβηκε 0,74 ± 0,18°C τον 20ό αιώνα. Οι εκτιµήσεις προβλέπουν ότι τον 21ο 

αιώνα πιθανότατα να αυξηθεί ακόµη 1,1 έως 6,4°C. Σε προβλήµατα που δηµιουργεί το 

φαινόµενο του θερµοκηπίου αναφέρονται και η  αύξηση της θερµοκρασίας του πλανήτη, 

αύξηση της στάθµης των θαλασσών,  αλλαγές στη συχνότητα και στην ένταση των ακραίων 

καιρικών φαινοµένων, εξαλείψεις ειδών φυτών και ζώων, αλλαγές στις αποδόσεις των 
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καλλιεργειών κ.ά. Μεγαλύτερη θερµοκρασία θα σηµειωθεί στην Αρκτική και του 

παγωµένου εδάφους της. 
17

 

 

 

Εικόνα 11: Κλιµατική αλλαγή. 

 

 Πηγή: www.inedivim.gr 

 

Αυτό που προκαλεί µεγάλη ανησυχία σήµερα είναι  η αύξηση της θερµοκρασίας του 

πλανήτη. Τα προβλήµατα µεγαλώνουν µε την καταστροφή των δασών τα οποία µέσω της 

ενέργειας της φωτοσύνθεσης εκλύουν το οξυγόνο που είναι απαραίτητο για την ζωή και 

δεσµεύουν ο διοξείδιο του άνθρακα.  

 

Εικόνα 12:  Αλλαγή στο περιβάλλον 

  

Πηγή: www.inedivim.gr 

 

                                                 
17

 https://www.inedivim.gr/images/ng-egkykpolaideia/ng-egkykpolaideia-perivalon-2-klimatiki-allagi.pdf   
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Σύµφωνα µε έρευνες τον  Ιανουάριο του 2014 σε κάποιες βόρειες πολιτείες των ΗΠΑ 

σηµειώθηκαν πρωτοφανείς θερµοκρασίες έως και -51°C. Οι πολικές θερµοκρασίες και οι 

σφοδρές χιονοπτώσεις την πρώτη βδοµάδα του έτους είχαν προκαλέσει σοβαρά 

προβλήµατα στις αεροπορικές µετακινήσεις, ενώ η Νέα Υόρκη είχε παραλύσει από την 

κακοκαιρία, και τα σχολεία και τα δικαστήρια παρέµειναν κλειστά. Η αµερικανική 

µετεωρολογική υπηρεσία έκανε λόγο για «αρκτική εισβολή». Σε κάποιες περιοχές οι 

θυελλώδεις άνεµοι οδήγησαν τις θερµοκρασίες στους -45°C ή ακόµη και στους -51°C! Στο 

Σικάγο ο εκπρόσωπος του τοπικού Υπουργείου Κοινωνικών και Οικογενειακών 

Υποθέσεων, µιλώντας στην εφηµερίδα Chicago Tribune κάλεσε τους πολίτες παραµείνουν 

σε ασφαλή και ζεστά µέρη τις επόµενες µέρες. Τη ∆ευτέρα 6 Ιανουαρίου στη διάρκεια της 

µέρας η θερµοκρασία έπεσε κάτω από τους -24°C - ήταν η χαµηλότερη που καταγράφηκε 

στο Σικάγο δύο φορές, στις 18 Ιανουαρίου 1994 και στις 24 ∆εκεµβρίου 1983. Επρόκειτο, 

λοιπόν, για τον ορισµό του ακραίου καιρικού φαινοµένου. Πρώτη είδηση δεν γίνονται µόνο 

οι καταρρακτώδεις βροχές. Τα τελευταία χρόνια σηµειώθηκαν πολύ υψηλές θερµοκρασίες 

σε περιοχές όπως το Τέξας, η Αυστραλία, η Ρωσία και η ανατολική Αφρική, όπου δεκάδες 

χιλιάδες άνθρωποι έχουν βρει καταφύγιο σε στρατόπεδα προσφύγων. Φονικοί καύσωνες 

έχουν πλήξει την Ευρώπη και οι ΗΠΑ έχουν πληγεί από πρωτοφανείς σε αριθµό 

ανεµοστρόβιλους. 
18

 

3.5 Μόλυνση του αέρα 

Χαρακτηριστικός τύπος ρύπανσης αποτελεί και η ρύπανση του αέρα που είναι γνωστή 

ευρέως µε τον όρο «νέφος» κάνοντας την εµφάνισή της µε την αρχή της Βιοµηχανικής 

Επανάστασης. Μία από τις µεγαλύτερες αιτίες πρόκλησης του νέφους αποτελεί η καύση 

ορυκτών καυσίµων από τα εργοστάσια και από τα αυτοκίνητα. Το 1952 στο Λονδίνο, 

εξαιτίας της µεγάλης γαιανθράκων, που έκαιγαν τα πιο πολλά σπίτια, εµφανίστηκε στην 

ατµόσφαιρα, ένα νέφος που κράτησε  τέσσερις ηµέρες πάνω από την πόλη. Σύµφωνα µε τα 

στοιχεία της κυβέρνησης της Αγγλίας πέθαναν πάνω από 4.000 άνθρωποι  και άλλοι 

100.000 παρουσίασαν προβλήµατα του αναπνευστικού συστήµατος από την αιθαλοµίχλη. 

«Το φαινόµενο ονοµάστηκε smog, από τις αγγλικές λέξεις smoke= καπνός και fog = οµίχλη». 

Αλλά και στην Αµερική και συγκεκριµένα στο  Λος Άντζελες, σχηµατίστηκε ένα παρόµοιο 

νέφος, το φωτοχηµικό νέφος, εξαιτίας ρυπαντών που σχηµατίζονται εξαιτίας της 

αλληλεπίδρασης µε την ς ηλιακή  ακτινοβολία.  

                                                 
18

 National Geographic’Εγκυκλπαίδεια του Περιβάλλοντος’   σελ.  12   
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Το φωτοχηµικό νέφος δηµιουργεί προβλήµατα στην υγεία των ανθρώπων προκαλώντας  

τσούξιµο στα µάτια και το λαιµό, δυσκολία στην αναπνοή και µείωση της ορατότητας αλλά 

και πολλά  καρδιοπνευµονικά προβλήµατα.  

 

Ο  Ευρωπαϊκός Οργανισµός Περιβάλλοντος (ΕΟΠ)  αποτελεί το  κέντρο δεδοµένων για την 

ατµοσφαιρική ρύπανση  της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επιβάλλει την ανάλογη νοµοθεσία ώστε 

να ελέγχονται οι εκποµπές ρύπων στην ατµόσφαιρα και την ποιότητα του αέρα. Ο 

Ευρωπαϊκός Οργανισµός Περιβάλλοντος, επιπρόσθετα, συµβάλλει στη σωστή πολιτική 

συνεισφέροντας και στην  αξιολόγηση των πολιτικών της ΕΕ για την ατµοσφαιρική 

ρύπανση και στην ανάπτυξη µακροπρόθεσµων στρατηγικών για τη βελτίωση της ποιότητας 

του αέρα στην Ευρώπη. https://www.eea.europa.eu/el/themes/air/intro 

Η ρύπανση του αέρα έχει επιπτώσεις στη βλάστηση, στο κλίµα, στα κτίρια, στα µνηµεία και 

στην υγεία των ανθρώπων. Επιβάλλεται η αντιµετώπιση της ρύπανσης του αέρα µε 

συγκεκριµένα µέτρα που παρατίθενται: 

α. Βελτίωση των καυσίµων αναφορικά µε τη σύστασή τους και την ποιότητά τους. 

β. Χρήση εναλλακτικών πηγών καυσίµων όπως  υδρογόνο,  αιθανόλη κ.ά. 

γ. Έλεγχος των τιµών των  καυσαερίων και ιδιαίτερα στις βιοµηχανίες. 

δ. Αξιοποίηση των τεχνολογιών για εφαρµογή µέτρων απορρύπανσης. 

Ε. Σωστή συντήρηση των  κινητήρων των αυτοκινήτων και των καυστήρων των καλοριφέρ. 

 

 

 

Εικόνα 13: Η ρύπανση του αέρα 

 
Πηγή: http://ebooks.edu.gr 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
ο
 Προστασία του Περιβάλλοντος στην ΕΕ 

4.1 Το συµβούλιο του Περιβάλλοντος 

Το  Συµβούλιο Περιβάλλοντος είανι το πιο σηµαντικό  ευρωπαϊκό όργανο το οποίο και 

ευθύνεται για  την περιβαλλοντική προστασία και ανάπτυξη, την περιβαλλοντική νοµοθεσία 

και κάθε θέµα διεθνή που σχετίζεται µε την περιβαλλοντική αλλαγή.   

Αποτελείται από τους υπουργούς οι οποίοι σε κάθε συνεδρίαση µε θέµα το περιβάλλον 

εκπροσωπούν το συµβούλιο του περιβάλλοντος µαζί µε Επίτροπο για το Περιβάλλον και 

από τον Επίτροπο για θέµατα ∆ράσης για το Κλίµα. 

Κάθε χρόνο το συµβούλιο συνεδριάζει µε κύριο θέµα την την  περιβαλλοντική πολιτική , 

θεσπίζοντας νοµοθετικές ρυθµίσεις και διατάξεις µε σκοπό την προστασία του 

περιβάλλοντος. Προωθεί πολιτικές περιβαλλοντικής προστασίας σε κάθε οργανισµό και  

επιχείρηση  , στην  βιοµηχανία, τη  γεωργία, στις  µεταφορές, την ενέργεια και  σε άλλες  

υπηρεσίες. 

Επιπρόσθετα, εποπτεύει τα περιβαλλοντικά πρότυπα της ΕΕ τα οποία προωθούν και πρέπει 

να απορροφηθούν από τις επιχειρήσεις, προετοιµάζει  την ΕΕ  για τις  διεθνείς διασκέψεις 

και διαπραγµατεύσεις για την κλιµατική αλλαγή, επικεντρώνοντας στην οικονοµία και την 

περιβαλλοντική προστασία. Το ευρωπαϊκό περιβαλλοντικό συµβούλιο θωρακίζει την ΕΕ και 

την ενισχύει στην προσπάθειά της να λύσει την οικολογική κρίση και να προστατέψει την 

ανθρώπινη υγεία.   όπως προέκυψε από τη  συµφωνία των Παρισίων, για την αλλαγή του 

κλίµατος. 

 4.2  Κανονισµοί από την Ε.Ε  για την αντιµετώπιση της ρύπανσης 

Ένα από τα µεγαλύτερα περιβαλλοντικά προβλήµατα αποτέλεσε και η περιβαλλοντική 

ρύπανση από την καύση αερίων µε πρωτογενείς ρύπους. Αέρια όπως οξείδια του αζώτου, οι 

άκαυτοι υδρογονάνθρακες, τα αιωρούµενα σωµατίδια, το µονοξείδιο του άνθρακα, το 

βενζόλιο καθώς και άλλα τοξικά καυσαέρια  µε την ανεξέλεγκτη καύση τους εκπέµπουν 

ρυπογόνες ουσίες µε µεγάλο κίνδυνο την υγεία των ανθρώπων και την περιβαλλοντική 
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προστασία . Στα πλαίσια της αποφυγής τέτοιων καταστάσεων η ΕΕ προβλέπει την έγκριση 

των µηχανοκίνητων  οχηµάτων  µε τη θέσπιση κανονισµού ( 1970 και αναδιατυπώθηκε το 

2007, Οδηγία 2007/46). Επίσης αναθεωρεί τους κανονισµούς για τα πρότυπα εκποµπής 

ρύπων σε καινούργια επιβατικά αυτοκίνητα [Κανονισµός 443/2009, τροπ. τελευταία από 

κανονισµό 2015/6] και από καινούργια ελαφρά επαγγελµατικά οχήµατα [Κανονισµός 

510/2011, τροπ. τελευταία από κανονισµό 253/2014] ώστε να καταφέρει να µειώσει όσο το 

δυνατόν οξείδια επιβλαβή για τον άνθρωπο και το περιβάλλον.  Στα αυτοκίνητα που 

χαρακτηρίζονται ως Βαρέα επαγγελµατικά [Κανονισµός 595/2009, 136/2014],  θεσπίστηκαν 

διατάξεις που ορίζουν τη συµµόρφωση όλων των αυτοκίνητων αυτής της κατηγορίας στους 

ελέγχους για τις εκποµπές ρύπων.   

 

 

Εικόνα 14 : Πυραµίδα ιεράρχησης επιλογής για τη διαχείριση στερεών αποβλήτων. 

 

 Πηγή: www.google.gr 

 

 

Ευτυχώς για κάθε άτοµο έχει αρχίσει να γίνεται συνείδηση η επαναχρησιµοποίησή τους και 

στην ανακύκλωσή τους.  Εποµένως η µείωση των απορριµµάτων έχει ως άµεσο αποτέλεσµα 

την καλύτερη  ανακύκλωση και άρα και την προστασία του περιβάλλοντος.  Η µείωση των 

απορριµµάτων επηρεάζει σαφώς  κάθε ανακύκλωση εφόσον οι καταναλωτές αρχίσουν να 

συνειδητοποιούν ότι πρέπει να αποκτήσουν µία περιβαλλοντική ηθική απέναντι στην 

ανακύκλωση και εποµένως στη διαχείριση των απορριµµάτων. 

Η επαναχρησιµοποίηση αποτελεί σηµαντικό βήµα στην περιβαλλοντική ανάπτυξη και 

προστασία του περιβάλλοντος καθώς η χρήση ενός υλικού ή αντικειµένου ξανά, χωρίς 

βέβαια  έχει καταστραφεί σε µεγάλο βαθµό  αποτελεί σηµαντικό βήµα περιβαλλοντικής 

παιδείας µε απώτερο στόχο την περιβαλλοντική προστασία. Υλικά που οδηγούν σε 
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επαναχρησιµοποίηση είναι η χρήση µιας τσάντας, ή ενός βάζου περισσότερες από µια 

φορές, η επισκευή ηλεκτρονικού εξοπλισµού και η επιδιόρθωση ρούχων, παπουτσιών και 

επίπλων. Με την ίδια λογική σχεδιάζεται και η ανακύκλωση των αντικειµένων αφού θα 

χρησιµοποιηθεί ότι προκύπτει από αυτή, ως πρώτη ύλη για νέα προϊόντα αλλά και την 

προώθηση της οικονοµίας εφόσον ελαττώνονται οι νέοι πόροι και οι πρώτες ύλες που 

χρειάζονται για την παρασκευή των αντικειµένων. 

  4.3 Τρόποι προστασίας  του περιβάλλοντος στην Ευρώπη  

Η προστασία του περιβάλλοντος τις τελευταίες δεκαετίες ήταν ένα θέµα που απαιτούσε µία 

συλλογική και κοινή προσπάθεια από όλο τον Ευρωπαϊκό κόσµο  για άµεση επίλυση. 

Πολλές ρυθµίσεις και εγκύκλιοι εκδόθηκαν για τη συµµόρφωση όλων των κρατών και την 

περιβαλλοντική ανάπτυξη. Στις εγκυκλίους αυτές  υπάρχουν κανονιστικές διατάξεις για την 

περιβαλλοντική προστασία καθώς και αποφάσεις των δικαστηρίων της Ευρωπαϊκής 

νοµοθεσίας. Το 1972 υπογράφτηκε στο Παρίσι η Σύµβαση των Παρισίων για την 

εξασφάλιση της Παγκόσµιας Πολιτιστικής και Φυσικής κληρονοµιάς,  και το 1973 

υπογράφτηκε στην Ουάσιγκτον η σύµβαση για την προστασία των απειλουµένων ειδών 

πανίδας και χλωρίδας, το 1975 στο Ελσίνκι η σύµβαση  για την ασφάλεια και τη 

συνεργασία στην Ευρώπη, η Σύµβαση της Βαρκελώνης (1976) για την προστασία της 

Μεσογείου, και δύο συµβάσεις για την προστασία του ποταµού Ρήνου (1976). 

 Στη διάσκεψη που έγινε το 1983 στην Βέρνη υπογράφτηκε η σύµβαση  µε την οποία κάθε 

κράτος της Ευρωπαϊκής Ένωσης έπρεπε να εφαρµόσει τις νοµοθετικές  οδηγίες της  για τη 

διατήρηση της πανίδας και της χλωρίδας. Όµως η ελληνική πλευρά δεν ικανοποίησε τις 

ευρωπαϊκές προσδοκίες, αφού δεν τήρησε πιστά τις οδηγίες της. Ενδελεχής επίσης ήταν και 

ο έλεγχος από την επιτροπή της σύµβασης της Βέρνης για την κατάσταση που επικρατεί 

στις παραλίες της Πελοποννήσου που αναπαράγεται η θαλάσσια  χελώνα.  Αυτός ο έλεγχος 

λαµβάνει χώρα σε λεπτοµερή βαθµό το 2014  µε απώτερο στόχο την προστασία των 

αµµολόφων και των θαλασσίων χελωνών της περιοχής (η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει επίσης 

παραπέµψει τη χώρα στο Ευρωπαϊκό ∆ικαστήριο για τις παραβιάσεις αυτές). Βέβαια αυτό 

προήλθε από τη µη τήρηση των οδηγιών της ΕΕ από τις τοπικές αρχές παρά   τις  συστάσεις 

για απαγόρευση της κυκλοφορίας των οχηµάτων στις παραλίες αυτές και άλλες παραβάσεις.  

Έτσι η Ελλάδα κρίθηκε ότι παραβίαζε την ευρωπαϊκή νοµοθεσία και µάλιστα και σε άλλη 

περίπτωση όπως η υγειονοµική ταφή των αποβλήτων µέσα στο θαλάσσιο πάρκο της 

Ζακύνθου, χώρο ζωής της θαλάσσιας χελώνας  
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Ακολούθησε η Συνδιάσκεψη των Ηνωµένων Εθνών για το Περιβάλλον και την Ανάπτυξη 

το 1992 και η ∆ιακήρυξη του Ρίο για το Περιβάλλον και την Ανάπτυξη,  και την 

ανακοίνωση της αειφόρου ανάπτυξης , µίας ανάπτυξης που θα οδηγήσει στην βιώσιµη 

ανάπτυξη προστατεύοντας το περιβάλλον ταυτόχρονα. Εγκρίθηκαν νέες ρυθµίσεις και νόµοι 

για την προφύλαξη του περιβάλλοντος, την ενηµέρωση και πληροφόρηση των πολιτών 

άλλα και την ενεργή συµµετοχή τους ώστε να εξασφαλιστεί και η επιτυχία των µέτρων που 

είχαν αποφασιστεί.  

Στη σύσκεψη 1997 στο Κιότο, υπογράφτηκε το γνωστό  Πρωτόκολλο του Κιότο, σύµφωνα 

µε το οποίο πρέπει τα επίπεδα των εκποµπών των αερίων να µειωθούν  τουλάχιστον  5% 

την πενταετία 2008-2012 σε σύγκριση µε τα επίπεδα του 1990.  Η υλοποίηση του σχεδίου 

αυτού απαιτούσε τη µείωση των εκποµπών  για 6 συνολικά αέρια τα οποία δεν θα 

ξεπερνούσαν  τα όρια που τέθηκαν. Αυτό άρχισε να εφαρµόζεται από το 2005. 

Το 2001 στο Γκαίτεµποργκ της Σουηδίας  η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσιάζει τη µελέτη 

για την Ευρωπαϊκή Στρατηγική για τη Βιώσιµη ανάπτυξη,  δίνοντας έµφαση πλέον στο θέµα 

της περιβαλλοντικής προστασίας. Απώτερος στόχος της κρατικής µέριµνας αποτελεί η 

συνύπαρξη  της οικονοµικής ανάπτυξης, της κοινωνικής συνοχής και της περιβαλλοντικής 

προστασίας, εξασφαλίζοντας µια ισορροπία ανάµεσά τους.  Αυτό όµως δηµιουργεί ένα 

πρόβληµα µε τη υιοθέτηση από την ευρωπαϊκή επιτροπή  της  ναι µεν προσέγγισης της 

βιώσιµης ανάπτυξης αλλά µε µία ανεκτικότητα σχετικά µε την υποκατάσταση του φυσικού 

κεφαλαίου  µε άλλον προϊόν  που δεν προκαλεί βλάβη  στο περιβάλλον. 

Επαναπροσδιορίζεται έτσι ένας νέος σχεδιασµός για την αειφόρο ανάπτυξη ενώ ταυτόχρονα 

προστατεύεται το περιβάλλον σε κοινοτικό επίπεδο,  µε ολοκληρωµένα προγράµµατα όπως 

∆ηµόσια Συµµετοχή στη ∆ιαδικασία λήψης Αποφάσεων και την Πρόσβαση στη ∆ικαιοσύνη 

για Περιβαλλοντικά θέµατα για τους πολίτες.  

Η κατοχύρωση της προστασίας του περιβάλλοντος στο άρθρο 24 του ελληνικού 

Συντάγµατος 1975/1986/2001 ήταν καινοτοµία για την ελληνική χώρα. Η πρόβλεψη της 

προστασίας  του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος σε συνδυασµό µε τον σωστό  ο 

πολεοδοµικός και χωροταξικός σχεδιασµός  γίνεται προς µία σωστή κατεύθυνση απέναντι 

στο περιβάλλον και κάθε παρανοµία  τιµωρείται.   

Μετά το 2001 στο ίδιο άρθρο µε την  αναθεώρηση εισάγεται και ο όρος της αειφορίας 

απαγορεύοντας σε κάθε πολίτη ή οργανισµό την υποβάθµιση και µόλυνση του 

περιβάλλοντος.  

Το 2007 η Ευρωπαϊκή ένωση δεσµεύει τα κράτη µέλη για µία ακόµη σηµαντική κίνηση 

προστασίας του περιβάλλοντος για µείωση των εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου κατά 

20% σε σχέση µε το 1990 µέχρι το 2020.Αυτό αναγκάζει τα ευρωπαϊκά κράτη  να προβούν 
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σε ρυθµίσει για την περιβαλλοντική προστασία, να εκδώσουν κανονισµούς αλλά και να 

προβάλλουν την αναγκαιότητα της υιοθέτησης όλων αυτών για να λυθεί το πρόβληµα που 

εµφανίζεται. Υπάρχουν περισσότερες από 400 Οδηγίες για την περιβαλλοντική προστασίας 

αναφερόµενες σε όλα τα επίπεδα δραστηριοποίησης του ατόµου στη φύση , στην 

ατµόσφαιρα, στη διαχείριση των στερεών αποβλήτων κ.τ.λ. Επιπλέον, το  ∆ικαστήριο των 

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (∆ΕΚ) επιβάλλει την άµεση εφαρµογή αυτών που έχουν ψηφιστεί 

ώστε να στηρίξει και να προβάλλει την περιβαλλοντική νοµοθεσία.  

4.4 Αξιοποίηση εναλλακτικών πηγών ενέργειας 

Με τον όρο ανανεώσιµες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ) ή ήπιες µορφές ενέργειας ή νέες πηγές 

ενέργειας ή πράσινη ενέργεια  εννοείται  κάθε µορφή ενέργειας που παράγεται από τον 

άνεµο, το νερό είτε από άλλο φυσικό µέσο 

Σύµφωνα µε την οδηγία 2009/28/ΕΚ του ευρωπαϊκού κοινοβουλίου, ως ενέργεια από 

ανανεώσιµες µη ορυκτές πηγές αποτελούν : η αιολική, η ηλιακή, η αεροθερµική, η 

γεωθερµική, η υδροθερµική η υδροηλεκτρική, η ενέργεια που προέρχεται από τη βιοµάζα 

κ.τ.λ 

 

 

Εικόνα: 145 Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας.  

 

Πηγή: www.google.gr 
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Οι ανανεώσιµες πηγές ενέργειας ονοµάζονται και ήπιες  επειδή  όταν τις χρησιµοποιούµε 

δεν είναι υποχρεωτική η εξόρυξη, η άντληση ή η καύση, όπως γίνεται µε τις µέχρι τώρα 

χρησιµοποιούµενες πηγές ενέργειας, αλλά απλώς η εκµετάλλευση της ήδη υπάρχουσας 

ροής ενέργειας στη φύση. Επιπρόσθετα, πρόκειται για µορφές ενέργειας που δεν παράγουν 

διοξείδιο του άνθρακα ή  άλλες  

Τα ευρωπαϊκά κράτη δεν έχουν σταµατήσει  να εφαρµόζουν ρυθµίσεις για την χρήση  νέων 

µορφών ενέργειας ώστε από τη µία να εξασφαλίσουν την ενέργεια που είναι απαραίτητη και 

από την άλλη να καταφέρουν να πετύχουν ένα νέο οικονοµικό µοντέλο ανάπτυξης , που 

συνεπάγεται την πράσινη οικονοµία. 

Οι ανανεώσιµες πηγές ενέργειες πλεονεκτούν συγκριτικά µε τις άλλες µορφές επειδή 

εξασφαλίζουν τη διαθεσιµότητά τους , αφού  θεωρούνται ανεξάντλητες.   Οι µορφές 

ενέργειας που έχουν ως βάση  τον ήλιο, είναι ανανεώσιµες, µιας και δεν πρόκειται να 

εξαντληθούν όσο υπάρχει ο ήλιος, δηλαδή για µερικά δισεκατοµµύρια χρόνια ακόµα. Οι 

Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας  έχουν πολλές χρήσεις οικιακές ή και εργοστασιακές αφού 

µπορούν να εκµεταλλευτούν   την ανεξάντλητη πηγή τους και να αποτελούν έτσι ένα νέο 

δυναµικό  ενεργειακό τοµέα,  που δεν προκαλεί βλάβη στο περιβάλλον και από την άλλη η 

παραγωγή αναπτύσσεται περισσότερο αφού  ανταγωνίζονται επάξια τις παραδοσιακές πηγές 

ενέργειας, όπως είναι ο άνθρακας και η πυρηνική ενέργεια. Χαρακτηριστικά αξίζει να 

σηµειωθεί ότι στις  ΗΠΑ, το ποσοστό της ενέργειας που προέρχεται από τις ανανεώσιµες 

πηγές φτάνει το 6% ενώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση µε την οδηγία 2001/77/ΕΚ του 

ευρωπαϊκού κοινοβουλίου στόχος αποτελεί το 205 µέχρι και το 2020. 

I. Αιολική ενέργεια.  Πρόκειται για την ενέργεια που προέρχεται από τον άνεµο και  

χαρακτηρίζεται ως µία  ήπια µορφή ενέργειας. Έχει αρχίσει να χρησιµοποιείται 

ευρέως για την ηλεκτροπαραγωγή. 

II. Ηλιακή ενέργεια. Είναι η ενέργεια που η χρήση της αποτελεί την µεγαλύτερη 

εφαρµογή  στους ηλιακούς θερµοσίφωνες, φούρνους  αλλά και στην  παραγωγή 

ηλεκτρισµού.   

III. Υδραυλική ενέργεια. Πρόκειται για την ενέργεια που παράγεται από τα γνωστά σε 

όλους υδροηλεκτρικά εργοστάσια.   

IV. Βιοµάζα.  Προέρχεται κυρίως από τους  υδατάνθρακες των αποβλήτων της 

βιοµηχανίας ξύλου, των τροφίµων, των ζωοτροφών και της βιοµηχανίας ζάχαρης 



 

45  

 

αποδεσµεύοντας την ενέργεια, και παράγει βιοαιθανόλη και βιοαέριο, που είναι 

καύσιµα πιο φιλικά προς το περιβάλλον από τα παραδοσιακά 

V. Γεωθερµική ενέργεια. Παράγεται από τη θερµότητα των πετρωµάτων της γης. Η 

χρήση της είναι γνωστή στους θερµοπίδακες  ή στις πηγές ζεστού νερού.  Σε κάποιες 

χώρες όπως για παράδειγµα στην Ισλανδία  η µορφή αυτής της ενέργειας καλύπτει 

ένα  ποσοστό της τάξεως του 805 σε θέρµανση και το 20% για τον ηλεκτρισµό. , από 

τη γεωθερµική ενέργεια. Η επιστηµονική κοινότητα ταξινοµεί, συνήθως, τη 

γεωθερµία στις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας, επειδή οι δεξαµενές γεωθερµίας είναι 

τεραστίου µεγέθους σε σχέση µε τις ανάγκες του ανθρώπου.  

VI. Ενέργεια από τη θάλασσα: Η ενέργεια από τη θάλασσα προέρχεται µε τους 

παρακάτω τρόπους: 

�  Ενέργεια από παλίρροιες.  Η αύξηση της στάθµης του νερού  προκαλεί  

καθώς ανεβαίνει και ξανακατεβαίνει παράγει ηλεκτρισµό. Έχει εφαρµοστεί 

στην Αγγλία, τη Γαλλία, τη Ρωσία και αλλού. 

� Ενέργεια από κύµατα : Πρόκειται για κινητική ενέργεια η οποία προέρχεται 

από τα κύµατα.. 

� Ενέργεια από τους ωκεανούς.  Μεταξύ των στρωµάτων του ωκεανού µορφή 

ενέργειας που βρίσκεται υπό µελέτη.  

� Ωσµωτική ενέργεια.  Η ωσµωτική ενέργεια προέρχεται από την ανάµειξη 

γλυκού και θαλασσινού νερού και προσλαµβάνεται όταν το νερό του 

ποταµού και το θαλασσινό νερό είναι διαχωρισµένα από µια µεµβράνη και το 

γλυκό νερό περνάει µέσω αυτής. Κι αυτή η µέθοδος βρίσκεται σε στάδιο 

έρευνας. 

VII. Το υδρογόνο ως πηγή ενέργειας. Πρόκειται για µία σηµαντική µορφή ενέργειας, 

που προέρχεται από το υδρογόνο καθώς είναι ανεξάντλητο και µε την ένωσή του µε 

το οξυγόνο παράγεται ηλεκτρικό ρεύµα και νερό. Η χρήση του για την κίνηση των 

αυτοκινήτων, θα αποτελέσει ένα σηµαντικό επίτευγµα  αλλά µέχρι την τελική 

έκβαση θα υπάρχει και το θέµα του νερού που θα πρέπει να βρεθεί τρόπος  

παραγωγής χωρίς τη σπατάλη ενέργειας . 
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Οι ανανεώσιµες πηγές ενέργειας στοχεύουν σύµφωνα µε την ευρωπαϊκή πολιτική στη 

µείωση έως και 20%  των ρυπογόνων ουσιών, ώστε να αυξηθεί η ενεργειακή πολιτική και 

να προωθηθεί η πράσινη οικονοµία και επιχειρηµατικότητα σε ένα ευρύ φάσµα στην 

ελληνική χώρα. Για να γίνει εφικτή η παραπάνω πρόταση πρέπει να ληφθούν κατάλληλες 

αποφάσεις και να υλοποιηθούν προγράµµατα που θα αναπτύσσουν την ενεργειακή 

αυτονοµία και ασφάλεια, την επένδυση στην έρευνα και την καινοτοµία. Η Ελλάδα πορεί 

να εξασφαλίσει το παραπάνω στόχο εξαιτίας των συνθηκών και των κατάλληλων 

παραγόντων που επικρατούν. 

Η εξασφάλιση της χλωρίδας και της πανίδας του ελληνικού χώρου  στοχεύει στην 

διατήρηση των υγροβιότοπων και επιφέρει νέες τεχνολογίες που θα το προστατέψουν αυτό 

µε την εφαρµογή της επεξεργασίας λυµάτων, µείωση των ατµοσφαιρικών ρύπων και άλλων 

προτεινόµενων µέτρων που θα εξασφαλίσουν τη διατήρηση της βιοποικιλότητας.  

 

Εικόνα 156  Πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα ανανεώσιµων πηγών ενέργειας 

 

 Πηγή: www.google.gr 
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4.4.1  Πλεονεκτήµατα των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας 

� Είναι ήπιες µορφές,  χωρίς προβλήµατα στο περιβάλλον και την ανάπτυξή 

του.   

� Είναι ανεξάντλητες.  

� Εναλλακτικά είναι σε θέση να προωθήσουν την οικονοµική ανάπτυξη µίας 

χώρας  και να αντικαταστήσουν τη χρήση του πετρελαίου.   

� ∆εν χρειάζεται µεγάλος εξοπλισµός  για τη συντήρησή τους. 

� Σε πολλές περιοχές οι επιχειρήσεις µε την κρατική παρέµβαση 

απολαµβάνουν τις ανάλογες επιδοτήσεις ώστε µε την εξασφάλισή τους να 

διατηρήσουν την ισορροπία στον πλανήτη.  

4.4.2  Μειονεκτήµατα των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας 

�  Συγκριτικά µε τις παραδοσιακές πηγές ενέργειας, οι ανανεώσιµες έχουν 

µικρότερη απόδοση και για αυτό δεν µπορούν να αποτελέσουν ακόµη τις 

κύριες πηγές ενέργειας.  

�  Οι µεγάλες πόλεις δεν µπορούν να καλυφθούν από την ανάλογη παραγωγή 

τους.  

� Κάποιες από τις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας όπως η αιολική, 

υδροηλεκτρική και ηλιακή ενέργεια έχουν διαφορετική απόδοση τιµών 

ανάλογα µε τις περιοχές που παράγονται και αυτό επειδή εξαρτώνται από 

πολλούς παράγοντες.   

� Για τις αιολικές µηχανές  εµφανίστηκαν  προβλήµατα σχετικά µε την 

απόδοση της λειτουργίας και του θορύβου των µηχανών που την παράγουν 

στις κατοικηµένες περιοχές.  

� Η παραγωγή ενός επικίνδυνου στοιχείου , του µεθανίου καταστεί την  

υδροηλεκτρική ως αρνητική µορφή για την περιβαλλοντική προστασία..  
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Η Ελλάδα  βρίσκεται στην 5
η
 θέση µεταξύ των κρατών που  διαθέτουν οι κάτοικοι σχεδόν 

όλοι ηλιακό θερµοσίφωνα,  και παρόλο που η Κίνα αποτελεί τον µεγαλύτερο προµηθευτή 

αυτών των τεχνολογιών να µην υπάρχει πουθενά στην κατάταξη. Η λύση στην 

αντιµετώπιση του προβλήµατος για την παραγωγή ενέργειας πρέπει να συνδυάζει την 

παραγωγή νέων ανανεώσιµων µορφών ενέργειας µε τεχνολογίες προστασίας του 

περιβάλλοντος.  

 

 

4.5 Επιπρόσθετα πρότυπα για την προστασία του περιβάλλοντος 

 
Τα είκοσι τελευταία χρόνια οι ευρωπαϊκές οδηγίες για την υιοθέτηση προτύπων  µε σκοπό 

την  εξασφάλιση της προστασίας του περιβάλλοντος  αποτέλεσε το µέληµα των 

κυβερνήσεων κάθε χώρας της ΕΕ. 

Ένα αποτελεσµατικό και πολύ δηµοφιλές πρότυπο για την εξασφάλιση της προστασίας του 

περιβάλλοντος είναι το   ISO 9000 το οποίο µπορεί να επιφέρει τα αναµενόµενα 

αποτελέσµατα  για κάθε χρήση από την επιχείρηση και µάλιστα µε το µικρότερο δυνατό 

κόστος. Σχετικά µε την επιλογή των προτύπων ο  διεθνής Οργανισµός Τυποποίησης ISO 

(International Organisation for Standardisation),  έχει στη διάθεσή του την υποστήριξη 

περίπου 180 επιτροπών  µε εξειδικευµένη πρακτική για κάθε τοµέα χρήσης. Η χρήση και 

εφαρµογή κάποιου προτύπου φέρνουν τα συµπεράσµατα που ανακοινώνονται σε διεθνή 

κλίµακα, επικυρώνοντας ουσιαστικά την εξασφάλισης της ολικής ποιότητας του 

οργανισµού ή της επιχείρησης  σε παγκόσµια κλίµακα. Πολύ σηµαντικό πρότυπο αποτέλεσε 

και το  πρότυπο ISO 14001, το οποίο και ήταν το πρόδροµο πρότυπο για ένα  Σύστηµα 

∆ιαχείρισης Περιβάλλοντος που επιδέχεται αξιολόγηση από φορείς πιστοποίησης. 

Η πιστοποίηση τύπου ISO αποτελείται από πολλά πρότυπα τα οποία έχουν τη δυνατότητα 

εξασφάλισης ολικής ποιότητας των οργανισµών που τα χρησιµοποιούν.  

 

4.6  Εισαγωγή στο Πρότυπο ISO 14001:2004 

Τις τελευταίες δεκαετίες η εξασφάλιση της προστασίας του περιβάλλοντος αποτέλεσε ένα 

σηµαντικό θέµα όλων των κρατών και πολλών  φορέων αλλά και µεγάλου αριθµού 

βιοµηχανικών µονάδων. Τα προβλήµατα της περιβαλλοντικής ρύπανσης άρχισαν να 
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γίνονται εντονότερα µε την µη  εφαρµογή των νοµοθετικών διατάξεων σχετικά µε το 

περιβάλλον. Προκειµένου να λυθεί άµεσα και µε εφαρµογή όλων αυτών των οδηγιών το 

θέµα της περιβαλλοντικής  απαιτήθηκε η άµεση εφαρµογών των ευρωπαϊκών οδηγιών και 

προτύπων που έχουν   ισχύ τόσο στο διεθνές επίπεδο όσο και στο τοπικό, ώστε να 

αποφευχθεί η περιβαλλοντική ρύπανση. 

Το βασικό διεθνές πρότυπο που ανταποκρίνεται σε αυτές τις ανάγκες για τη ∆ιαχείριση 

Περιβαλλοντικής Προστασίας είναι το πρότυπο ISO 14001:2004. Το πρότυπο αυτό  

προήλθε από τον  οργανισµό ISO (International Organisation for Standardisation) το 1996 

και ανήκει στην οικογένεια ISO 14000.   Αρχικά υπήρχε το πρότυπο ISO 14001:1996, το 

οποίο αντικαταστάθηκε από το  ISO 14001:2004.  

Βασικό σηµείο αυτού του προτύπου αυτού θεωρήθηκε ο τρόπος αντιµετώπισης και 

βελτίωσης των ρυπογόνων ουσιών των  βιοµηχανικών προϊόντων  και την ανταπόκριση των 

ευρωπαϊκών οδηγιών  για να επιτευχθεί η εξασφάλιση της προστασίας του περιβάλλοντος. 

 

4.6.1  Όροι και Ορισµοί 

 
Για τους σκοπούς του ∆ιεθνούς Προτύπου εφαρµόζονται οι κάτωθι όροι και ορισµοί 

(Λογοθέτης, 1993) 

Επιθεωρητής:  που γνωρίζει κάθε λειτουργία των προτύπων και είναι υπεύθυνο για την 

εφαρµογή τους από τις βιοµηχανικές µονάδες. 

 ∆ιαρκής βελτίωση Πρόκειται για σχεδιασµό που βελτιώνεται µε την  συνεχής ανανέωση ι 

των ευρωπαϊκών οδηγιών, καθώς και την υιοθέτηση των ανάλογων προτύπων..  

∆ιορθωτική ενέργεια: Όταν γίνονται ενέργειες που δεν ανήκουν στις οδηγίες του προτύπου 

που εφαρµόζεται , τότε αναγκαστικά θα υπάρχει διορθωτική ενέργεια για να εξαλειφθεί 

καθετί που δεν ανήκει στη διαδικασία εφαρµογής του προτύπου.  

Έγγραφο:  Ο όρος  έγγραφο δεν αναφέρεται µόνο  στο έντυπο µέσο αλλά και σε κάθε όρος 

αυτός δεν αναφέρεται  τον όρο έγγραφο γίνεται αναφορά όχι µόνο σε έντυπο µέσο αλλά και 

σε ηλεκτρονικό , στο οποίο βρίσκονται οι οδηγίες χρήσης των προτύπων. Λειτουργεί ως 

εγχειρίδιο χρήσης,  . 

Περιβάλλον: Προσδιορίζει τον χώρο δράσης , του αέρα, του νερού, του εδάφους, των 

φυσικών πόρων, της χλωρίδας, της πανίδας, των ανθρώπων και της µεταξύ τούς σχέσης. 

Περιβαλλοντική πλευρά: Αποτελείται από  ενέργειες που προωθούν στάσεις, 

συµπεριφορές  για την περιβαλλοντική ανάπτυξη και προστασία.   

Περιβαλλοντική επίπτωση:  Πρόκειται για κάθε αλλαγή που προκύπτει από τις 

βιοµηχανικές µονάδες µε άµεση επίπτωση στο περιβάλλον.. 
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Σύστηµα περιβαλλοντικής διαχείρισης: Είναι η  βάση ενός συστήµατος περιβαλλοντικής 

προστασίας µε εφαρµογές και οδηγίες, προγράµµατα τα οποία είναι ανάγκη να 

εφαρµοστούν από όλους ώστε να επιτευχθεί η περιβαλλοντική προστασία.  

Περιβαλλοντικός σκοπός: Είναι ο απώτερος στόχος της συνύπαρξης των προτύπων µε τις 

περιβαλλοντικές συµπεριφορές και πράξεις των επιχειρήσεων. 

Περιβαλλοντική επίδοση: Η επίδοση  εξαρτάται από την εφαρµογή προτύπων και κανόνων 

περιβαλλοντικών διατάξεων. Απώτερος σκοπός Άµεσος στόχος η συγκέντρωση των 

αποτελεσµάτων και των συµπερασµάτων  ώστε να αποφανθεί κάθε βιοµηχανική µονάδα για 

την περιβαλλοντική της επίδοση. 

 Περιβαλλοντική πολιτική: Η υιοθέτηση των ενεργειών και πράξεων από πλευράς 

εταιριών για την περιβαλλοντική επίδοση. Πρόκειται για τη διαδικασία επιλογής δράσεων 

και ενεργειών µιας επιχείρησης σε σχέση µε την περιβαλλοντική του επίδοση. 

Περιβαλλοντικός στόχος:  Αυτός ο στόχος είναι διαφορετικός για κάθε βιοµηχανική 

µονάδα και εξαρτάται από πολλούς παράγοντας  την κατηγορία της κάθε επιχείρησης ή 

οργανισµού και τι πρέπει να προσφέρουν από περιβαλλοντική πλευρά. 

Ενδιαφερόµενο µέρος: Πρόκειται για το άτοµο ή τα άτοµα που έχουν ως άµεση εργασία 

την µέτρηση της περιβαλλοντικής επίδοσης της επιχείρησης ή του οργανισµού 

Εσωτερική επιθεώρηση: Αναφέρεται ως η διαδικασία  αξιολόγησης των στοιχείων για την 

περιβαλλοντική επίδοση από τον οργανισµό. 

Μη συµµόρφωση: Αποτελεί την µη ταύτιση των διαδικασιών µε το πρότυπο. διαδικασία 

µη ικανοποίησης µιας απαίτησης. 

Προληπτική ενέργεια: Κάθε ενέργεια που γίνεται για την αποφυγή λαθών που φέρνουν µη 

επιθυµητό αποτέλεσµα 

Πρόληψη της ρύπανσης: Αναφέρεται σε κάθε διαδικασία που στοχεύει στη µείωση και 

στην εξάλειψη των περιβαλλοντικών ρύπων για την προστασία του περιβάλλοντος. 

 

Η προστασία  του περιβάλλοντος για κάθε επιχείρηση αποτελεί εξίσου σηµαντικό µέληµα 

µε την ανάπτυξή της και για το λόγο αυτό είναι απαραίτητη κάθε βελτίωση των προτύπων 

που εφαρµόζει.  

Οι δραστηριότητες των βιοµηχανικών µονάδων επηρεάζουν άµεσα  την περιβαλλοντική 

υγεία και την ανάπτυξη  µε αποτέλεσµα να θεωρείται πλέον απαραίτητο η γνώση 

εφαρµογής προτύπων που διευκολύνουν τις επιχειρήσεις και τους οργανισµούς στην 

περιβαλλοντική προστασία.  

Μια επιχείρηση  βελτιώνεται όταν  εφαρµόζει το πρότυπο που επιβάλλεται από τις 

ευρωπαϊκές οδηγίες για τη ∆ιαχείριση του Περιβάλλοντος  και εξυπηρετεί έτσι τους 
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περιβαλλοντικούς σκοπούς της ΕΕ. Κατά την εφαρµογή των διατάξεων κάθε βιοµηχανική 

µονάδα ή επιχείρηση πρέπει να αποδέχεται τις νοµικές απαιτήσεις και τις άλλες απαιτήσεις  

για την περιβαλλοντική  προστασία.  Μια επιχείρηση θα πρέπει να αποδέχεται τις 

τεχνολογικές τις επιλογές, τις οικονοµικές, λειτουργικές και επιχειρηµατικές τις απαιτήσεις, 

καθώς και τις απόψεις των ενδιαφεροµένων µερών [Quazi, 1997]. Επιπρόσθετα  µία 

επιχείρηση µέσα από προγράµµατα  θα  πρέπει να  προσδιορίζει τις θέσεις και τις απατήσεις 

κάθε υπεύθυνου σχετικά µε τις λειτουργίες της επιχείρησης, και τα µέσα που θα 

χρησιµοποιούν για την επίτευξη αυτού του σκοπού.  

 

Η υιοθέτηση των προτύπων  ISO 14000 αποτελεί  σηµαντικό επίτευγµα   των 

επιχειρήσεων παγκοσµίως καθώς µπορούν να προσφέρουν διευκολύνσεις και να 

βελτιώνουν την  περιβαλλοντική επίδοση.  

Οι απαιτήσεις των προτύπων ISO 14000 αναπτύσσονται µε τις παρακάτω αρχές – κλειδιά 

[Βλάχος, 2003] : 

� Να προσφέρουν καλύτερη περιβαλλοντική προστασία. 

�  Να εφαρµόζονται από όλες τις χώρες. 

� Να µπορούν να παράγουν τα επιθυµητά αποτελέσµατα σύµφωνα µε τις 

ανάγκες των επιχειρήσεων 

� Να είναι  επιστηµονικά  αποδεδειγµένα.  

� Και πάνω από όλα να είναι πρακτικά χρήσιµα και χρησιµοποιήσιµα. 

Τα πρότυπα της σειρά ISO 14000  διαχωρίζονται σε δύο κατηγορίες: 

 

4.6.2 Αξιολόγηση οργάνωσης 

Στην  κατηγορία αυτή περιλαµβάνονται τα πρότυπα που ασχολούνται µε την 

περιβαλλοντικής διαχείριση (environmental  management systems), την  περιβαλλοντική 

επιθεώρηση (ISO 14010, ISO 14011, ISO 14012    αι την εφαρµογή της αξιολόγησης της  

περιβαλλοντικής απόδοσης. Κάθε προϊόν ή διεργασία υπόκειται σε ένα κύκλο ζωής  που 

αξιολογείται σε κάθε  φάση και στάδιο ανάπτυξης.  

Το πρότυπο αυτό ανταποκρίνεται µε ικανοποίηση στις επιθυµίες και στις ανάγκες των 

πελατών αλλά και όλων των µεµονωµένων ατόµων ή οµάδων και των µελών του 

κοινωνικού συνόλου που εξαρτώνται από εφαρµογή των οδηγιών που απαιτούνται.  

Κάθε διοίκηση µιας επιχείρησης δεσµεύεται για την διασφάλιση της περιβαλλοντικής 

προστασίας  και εφαρµόζει πιστά τις απέναντι στο περιβάλλον µε  την τήρηση των 

κανόνων του προτύπου που ακολουθεί.  

Επιπλέον, κάθε βιοµηχανική µονάδα µέσω  του συστήµατος διαχείρισης περιβαλλοντικής 
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βάσης  µπορεί να ελέγχει αν κάθε επιχείρηση εφαρµόζει το πρότυπο που υιοθετεί. 

Η υιοθέτηση των Συστηµάτων ISO 14001 από τις επιχειρήσεις µπορεί να δηµιουργήσει 

σηµαντικά περιβαλλοντικά και επιχειρησιακά οφέλη όπως  

• Ελάττωση των  φυσικών πόρων  ώστε να εξασφαλιστεί και η περιβαλλοντική 

προστασία.   

• Οι εργαζόµενοι είναι ικανοί να αναπτύξουν τις  ικανότητες  για καλύτερη διοίκηση και 

ανταπόκριση των αναγκών της επιχείρησης για την προστασία του περιβάλλοντος.  

• Ενηµέρωση για όλα τα προγράµµατα διαχείρισης Ολικής Ποιότητας. 

• Ανάπτυξη της επιχείρησης µε περιβαλλοντική προστασία αλλά ταυτόχρονα να 

καθίσταται ανταγωνιστική µέσα από τα πρότυπα που χρησιµοποιεί σε παγκόσµιο 

επίπεδο. 

• Τα προϊόντα να επανασχεδιαστούν ώστε να είναι δυνατή ακόµη και η 

επαναχρησιµοποίησή τους, γεγονός που θα συµβάλλει περισσότερο στην οικονοµία 

της επιχείρησης και εποµένως και στην αύξηση του κέρδους της.  

• Όταν δεν εφαρµόζονται οι ευρωπαϊκές οδηγίες τότε ο κάθε ρυπαίνων πρέπει να 

πληρώσει την αντίστοιχη εισφορά.   

• Το περιβάλλον αλλάζει και  ο άνθρωπος ζει  ανθρώπινα και χωρίς οικολογικά 

προβλήµατα.  

• Άµεση εφαρµογή και υιοθέτηση  των διεθνών, ευρωπαϊκών νοµοθεσιών. 

Συµµόρφωση µε την διεθνή, ευρωπαϊκή και εθνική νοµοθεσία. 

4.7  Σύστηµα Οικολογικής ∆ιαχείρισης και Έλεγχου (EMAS) 

 To Σύστηµα Οικολογικής ∆ιαχείρισης και Ελέγχου (Eco Management & Auditing Scheme 

– EMAS) δηµιουργήθηκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση  στηριζόµενο στον Ευρωπαϊκό 

Κανονισµό (ΕΚ) 761/2001. Περιλαµβάνει ένα σύστηµα πιστοποίησης περιβαλλοντικής 

διαχείρισης και σχεδιασµού  προωθώντας και γνωστοποιώντας στις επιχειρήσεις τα 

πλεονεκτήµατα της χρήσης του.  

Η υλοποίηση ενός συστήµατος περιβαλλοντικής διαχείρισης   κατά EMAS αποδίδει 

σηµαντικά πλεονεκτήµατα στην βιοµηχανική µονάδα που το χρησιµοποιεί  και το 

εφαρµόζει, τόσο ως προς την εσωτερική του λειτουργία όσο και ως προς τις σχέσεις του µε 

τρίτους προσφέροντας σηµαντική βελτίωση σε περιβαλλοντικά θέµατα µέσω εφαρµοστικών 

διατάξεων, εξοικονοµώντας ενέργεια και πρώτες ύλες.   
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4.8  Ευρωπαϊκοί περιβαλλοντικοί οικονοµικοί λογαριασµοί 

 Σύµφωνα µε τον κανονισµό  (ΕΕ) αριθ. 691/2011 αναφορικά  µε τους νόµους για τους 

λογαριασµούς που έχουν άµεση σχέση µε τα  περιβαλλοντικά θέµατα τα κυριότερα σηµεία 

συνοψίζονται στα παρακάτω:  

Ο κανονισµός (ΕΕ) αριθ. 691/2011 εξασφαλίζει το νοµοθετικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής  

Ένωσης (ΕΕ) ώστε να υπάρχει µία ισοκατανοµή των  ευρωπαϊκών περιβαλλοντικών 

οικονοµικών λογαριασµών. Οι λογαριασµοί αυτοί καλύπτουν ενότητες που αφορούν τα 

αέρια που προκύπτουν από την ατµόσφαιρα, τους φόρους της χώρας απέναντι στην ΕΕ σε 

περίπτωση µη συµµόρφωσης µε τη ν ισχύουσα νοµοθεσία.  Το 2014 ένας τροποποιητικός 

κανονισµός [Κανονισµός (ΕΕ) αριθ. 538/2014] ενίσχυσε περισσότερο την εφαρµογή του 

κανονισµού του 2011 σχετικά µε τους ευρωπαϊκούς περιβαλλοντικούς οικονοµικούς 

λογαριασµούς,  ενισχύοντας τα παρακάτω σηµεία:  

� Τους λογαριασµούς που ξοδεύονταν για την  για την 

περιβαλλοντική προστασία, 

� Τους λογαριασµούς που εξασφαλίζονταν για την ανάπτυξη των 

δραστηριοτήτων  της χώρας ώστε να παράγει τα περιβαλλοντικά 

προϊόντα.  

�  Τους λογαριασµούς  που προωθούσαν την  ενέργεια   και τα 

αποτελέσµατα προς το περιβάλλον). 

Και οι τρεις κατηγορίες αποτέλεσαν σηµαντικό δείκτη ώστε να υπάρχει ανάπτυξη και 

προώθηση παραγωγής και εργασίας στον περιβαλλοντικό τοµέα να εξασφαλιστούν τα 

κονδύλια κάθε χώρας ώστε να προωθηθεί η περιβαλλοντική προστασία, και τέλος να 

τυποποιηθεί κάθε µορφή ενέργειας ανάλογα µε τη χρήση της . 

Ο κανονισµός της ΕΕ  εξασφαλίζει την εφαρµογή καινούργιων θεµατικών ενοτήτων σχετικά 

µε νέους περιβαλλοντικούς λογαριασµούς ,  που θα εναρµονίζονται µε την ανάπτυξη και 

την περιβαλλοντική προστασία.  

Για να υπάρξει µία οµαλή διαχείριση των λογαριασµών  ο κανονισµός αυτός του 2011 δίνει 

στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή  τη δικαιοδοσία να νοµοθετεί για τρία  είδη ενεργειακά 

προϊόντα: 
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� Τις µη ανανεώσιµες και ανανεώσιµες µορφές ενέργειας καθώς και άλλα 

προϊόντα, 

� Για υπηρεσίες που σχετίζονται µε την περιβαλλοντική προστασία  

� Για οτιδήποτε εκπέµπεται ως ρυπογόνο ουσία στο περιβάλλον.  

Η  ευρωπαϊκή Επιτροπή  πριν από κάθε νοµοθεσία προβαίνει σε σχετική διαβούλευση µε 

όλες τις χώρες της ΕΕ  δηµιουργώντας έτσι τη ν ανάλογη δραστηριότητα για 

περιβαλλοντικά προϊόντα και υπηρεσίες.  

Οι περιβαλλοντικοί λογαριασµοί  καταδεικνύουν την ανάγκη µίας αµφίδροµης επικοινωνίας 

µεταξύ περιβάλλοντος και  βιώσιµης ανάπτυξης  καθοδηγώντας την ΕΕ στην πράσινη 

οικονοµία και επιχειρηµατικότητα.  Ο νόµος αυτός για τους περιβαλλοντικούς 

λογαριασµούς εφαρµόζεται από το 2011. Η κύρια πράξη είναι η παρακάτω: 

Κανονισµός (ΕΕ) αριθ. 691/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 

6ης Ιουλίου 2011, σχετικά µε τους ευρωπαϊκούς περιβαλλοντικούς οικονοµικούς 

λογαριασµούς (ΕΕ L 192 της 22.7.2011, σ. 1–16)
19

 

4.9  Η εφαρµογή της ηλεκτροκίνησης στην Ευρώπη   

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προκειµένου να µειώσει τα αέρια των εκποµπών του διοξειδίου του 

άνθρακα πρότεινε το 2017 την εφαρµογή και µάλιστα άµεσα νέων µέτρων που είχαν ως 

απώτερο στόχο να συµβάλλουν  στον παραπάνω στόχο µε τα νέα επιβατικά αυτοκίνητα.  

Αυτός ο στόχος ήταν και η πρόταση που συµφωνήθηκε και δεσµεύτηκαν τα κράτη της ΕΕ 

στο Παρίσι  την ίδια χρονιά. Έπρεπε ουσιαστικά οι εκποµπές ρύπων να µειωθούν κατά -

30% έως το 2030, σε σχέση µε τις εκποµπές του 2021,ενθαρρυντικό για την περιβαλλοντική 

ρύπανση.   

Σε αυτό το µέτρο στάθηκαν αρωγοί όλες οι χώρες και µε ιδιαίτερη ανταπόκριση κάποιες 

πολύ περισσότερο  καθώς ήταν περισσότερο ευαισθητοποιηµένες σχετικά µε την 

περιβαλλοντική ρύπανση. Αυτό συµπερασµατικά σήµαινε και την αλλαγή της τεχνολογίας 

στην κατασκευή των αυτοκινήτων από τις εταιρείες της αυτοκινητοβιοµηχανίας. 

                                                 
19

 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=LEGISSUM:200201_1&from=EL Τελευταία 

ανάκτηση 18/6/2018 
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Με τον όρο ηλεκτροκίνητα  οχήµατα , χαρακτηρίζονται τα  οχήµατα που έχοντας τη 

βοήθεια ενός κινητήρα που εκπέµπει χαµηλούς ρύπους  φορτίζονται από εξωτερική πηγή. 

Οι αυτοκινητοβιοµηχανίες έχουν δηµιουργήσει λύσεις για την ικανοποίηση κάθε απαίτησης 

γεγονός που τις καθιστά  ανταγωνιστικές µεταξύ τους. Η ηλεκτροκίνηση  δεν ρυπαίνει 

περιβάλλον  καθώς εκπέµπεται  ελάχιστοι ρύποι και σε χαµηλές τιµές , ελαχιστοποιώντας 

την  ηχορρύπανση, αφού τα περισσότερα  ηλεκτροκίνητα είναι αθόρυβα, όταν κινούνται σε 

χαµηλές ταχύτητες. Η Ελλάδα δεν ανταποκρίθηκε  σε αυτό το φαινόµενος της 

ηλεκτροκίνησης µε αποτέλεσµα να µείνει πίσω στην πρόοδο της περιβαλλοντικής 

προστασίας από τη ρύπανση των αυτοκινήτων. Επιβάλλεται όµως και από την ίδια να 

προχωρήσει στην Ευρωπαϊκή πορεία , να αναπτύξει την ηλεκτροκίνηση, ακολουθώντας και 

εφαρµόζοντας τα ευρωπαϊκά πρότυπα , παρέχοντας τις ανάλογες φορολογικές και 

κυκλοφοριακές ρυθµίσεις που θα ευνοούν τον αγοραστή κάνοντας και το δικό της έργο πιο 

εύκολο σχετικά µε την περιβαλλοντική προστασία.  

 

 

 

 

 

Εικόνα 17   Ηλεκτροκίνητα Vs Ντίζελ 

 

 Πηγή: www. google.gr 

Ο θεσµός της ηλεκτροκίνησης αποδείχτηκε πολύ θετικός κερδίζοντας έδαφος παντού στην 

Ευρώπη αφού τα πλεονεκτήµατα είναι πάρα πολλά, παρόλο που στην Ελλάδα δεν τίθεται 

τέτοια στρατηγική.  Ωστόσο, το θέµα αυτό, εξαιτίας της σηµαντικότητάς του  έφτασε και 

στη Βουλή, γιατί δεν χρησιµοποιεί το ελληνικό κράτος τους οικονοµικούς πόρους της ΕΕ 
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για την προώθηση  της ηλεκτροκίνηση και άλλων εναλλακτικών τεχνολογιών καυσίµων, τη 

στιγµή µάλιστα που η Ελλάδα πρέπει να πληρώσει στο Ευρωπαϊκό ∆ικαστήριο µεγάλο 

ποσό για τη  µη  συµµόρφωσής της µε την Οδηγία 2014/94 για τα Εναλλακτικά Καύσιµα.    

Πρωτοπόρος στο θέµα της ηλεκτροκίνησης παρουσιάζεται η Βαρκελώνη  στην οποία 

υπάρχουν 300 σηµεία για φόρτιση των ηλεκτρικών οχηµάτων σε δηµόσιους χώρους 

ανέξοδα  και 150 σηµεία επαναφόρτισης ηλεκτρικών µοτοσικλετών και ποδηλάτων. Ο 

θεσµός της ηλεκτροκίνησης  και προωθεί την πράσινη οικονοµία. 

Τα έξυπνα τηλέφωνα εγκατέστησαν εφαρµογές , όπως η  Chargelocator, σύµφωνα µε την 

οποία οι  χρήστες που έχουν οχήµατα ηλεκτροκίνητα να είναι σε θέση να αναζητήσουν τους 

φθηνότερους και πλησιέστερους διαθέσιµους σταθµούς φόρτισης στην πόλη, να λάβουν 

αναλυτικές πληροφορίες για το πόσο θα πληρώσουν, ενώ το δίκτυο σταθµών ηλεκτρικής 

φόρτισης Mobecpoint που λειτούργησε επίσης στη Βαρκελώνη το 2011, δίνει τη 

δυνατότητα να φορτίζονται οι ηλεκτρικές µοτοσικλέτες και ηλεκτρικά  ποδήλατα.  

 

 

 

Εικόνα 18 : Ηλεκτροκίνηση  και στην Νορβηγία  

 

Πηγή: www. google.gr 

 

 Στο ρυθµό αυτών των δράσεων στόχευσε και η οποία και κατέκτησε  δίκαια τη θέση του 

τίτλου της πρωτιάς στα ηλεκτροκίνητα οχήµατα. 
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Εικόνα 19  Η Ευρώπη προωθεί την ηλεκτροκίνηση 

 

Πηγή: www. google.gr 

 

 

 

Εικόνα 20:   Η χρήση των µπαταριών στα ηλεκτροκίνητα αυτοκίνητα στην Νορβηγία  

 

Πηγή: http://ec.europa.eu/environment/action-programme/ 

 

 

Τα συµπέρασµα που προκύπτουν από το παραπάνω διάγραµµα φαίνεται ενισχύουν το 

παραπάνω σχετικά µε τη κατεύθυνση της Νορβηγίας στην ηλεκτροκίνηση, η οποία παρόλο 
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που έχει επιβάλλει υψηλούς συντελεστές φορολογίας, τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα έχουν 

ενσωµατωθεί στην αγορά της.  Η ΕΕ µέσα από την υλοποίηση του 7ου Προγράµµατος 

∆ράσης για το  Περιβάλλον έχει αναλάβει δράσεις για την περιβαλλοντική προστασία µέχρι 

το 2020 δίνοντας όµως µία µακροπρόθεσµη κατεύθυνση πέρα από αυτό, όπου θέλει να είναι 

η Ένωση µέχρι το 2050: 

 

"Η ευηµερία µας και το υγιές περιβάλλον προέρχονται από µια καινοτόµο, κυκλική οικονοµία 

στην οποία τίποτα δεν χάνεται και όπου οι φυσικοί πόροι διαχειρίζονται βιώσιµα και η 

βιοποικιλότητα προστατεύεται, αποτιµάται και αποκαθίσταται µε τρόπους που ενισχύουν την 

ανθεκτικότητα της κοινωνίας µας. Η ανάπτυξή µας µε χαµηλές εκποµπές άνθρακα έχει 

αποσυνδεθεί από τη χρήση των πόρων, καθορίζοντας το ρυθµό για µια ασφαλή και βιώσιµη 

παγκόσµια κοινωνία ».
20

 

Η νοµοθετική της ρύθµιση σχεδιάζει τη σωστή διαχείριση και προστασία του 

περιβάλλοντος,  την ανανέωση των π φυσικών πόρων της µε  πηγές ενέργειας που θα 

θεωρούνται µη καταστροφικές και ζηµιογόνες  και µία οικονοµία χωρίς την παρουσία 

ρυπογόνων ουσιών αλλά πλήρως ανταγωνιστική συγκριτικά µε τις υπόλοιπες.   

Οι πολίτες της ΕΕ  πρέπει να σεβαστούν τα παραπάνω και να ενηµερωθούν  για τις 

πολιτικές που στοχεύουν στην βιωσιµότητα της Ευρώπης και γενικότερα στην προστασία 

του περιβάλλοντος και θα είναι ικανοί να αντιµετωπίσουν όλα τα προβλήµατα.  

Το πρόγραµµα τέθηκε σε ισχύ το Ιανουάριο του 2014. Εναπόκειται πλέον στα θεσµικά 

όργανα της ΕΕ και στα κράτη µέλη να εξασφαλίσουν την εφαρµογή του και να επιτευχθούν 

οι στόχοι προτεραιότητας που έχουν τεθεί µέχρι το 2020. 

 

 

Εικόνα:  21 Environment Action Programme to 2020.  

 

Πηγή: http://ec.europa.eu/environment/action-programme/ 

                                                 
20

Environment Action Programme to 2020. ∆ιαθέσιµο από τη διεύθυνση  

http://ec.europa.eu/environment/action-programme/  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5
ο  
Αντιµετώπισης της Ρύπανσης στην Ελλάδα 

5.1 Η περιβαλλοντική νοµοθεσία στην Ελλάδα. 

Η ελληνική νοµοθεσία  δυστυχώς δεν εφαρµόστηκε όπως ήταν γραµµένη από την ΕΕ 

αψηφώντας οδηγίες και ρυθµίσεις. Ο νόµος  1650/8639, αποτέλεσε τον σταθµό για την 

προστασίας του περιβάλλοντος, και συνάδει εµ το άρθρο του 24 του Συντάγµατος.  Λίγα 

χρόνια µετά αντικαθίστανται από τον νόµο «περί εναρµόνισης του ν. 1650/85 µε τις οδηγίες 

97/11/ΕΕ και96/61» κάνοντας αρκετές αναθεωρήσεις, προσθήκες και αλλαγές γενικότερα. 

∆ιατυπώνονται σαφείς οδηγίες που πρέπει να εκτελεστούν και να ακολουθηθούν πιστά οι 

οδηγίες της νοµοθεσίας για την προστασία του περιβάλλοντος .  

Ο νόµος προβλέπει την προστασία του περιβάλλοντος αλλά και των στοιχείων που το 

πλαισιώνουν:  

1. Όλα τα στοιχεία που χαρακτηρίζουν το περιβάλλον  πρέπει να ελέγχουν τις τιµές των 

εκποµπών των ρύπων τους  ώστε να µη δηµιουργούνται προβλήµατα και µολύνσεις.   

2. Για τα στερεά απόβλητα  πρέπει να προβλέπεται η σωστή διαχείριση τους µε τρόπο 

φιλικό ως προς το περιβάλλον και µάλιστα οι επιχειρήσεις που δεν ακολουθούν αυτούς τους 

κανόνες προστασίας και πρόληψης είναι αναγκασµένες να πληρώνουν φόρους   

3. Το περιβάλλον πρέπει να προστατεύεται και 

από τους  θορύβους καθώς δηµιουργούνται 

αρκετά προβλήµατα και επικίνδυνες καταστάσεις.   

4. Ο θόρυβος αποτελεί το δεύτερο πρόβληµα 

δηµιουργεί θέµα υγείας στον άνθρωπο. ∆υστυχώς 

παρά την πρόβλεψη της  ΕΕ για την κατάσταση 

αυτή δυστυχώς δεν εφαρµόστηκε σωστά εξαιτίας 

πολλαπλών οικονοµικών συµφερόντων.  

Ο επίτροπος Karmenu Vella σε µια διάσκεψη µε 

θέµα τον «Θόρυβο στην Ευρώπη» τον Οκτώβριο του 2017 επανέλαβε τα παραπάνω ότι αν 

και υπήρχαν σαφείς οδηγίες για την αντιµετώπιση του περιβαλλοντικού θορύβου, ωστόσο 

δεν εφαρµόστηκαν και για αυτό κάθε κράτος  θα πάρει επιπρόσθετα µέτρα για το θέµα 

αυτό, σύµφωνα µε τους στόχους του 7ου προγράµµατος περιβαλλοντικής δράσης και να 

υιοθετήσουν την αρχή πως κάθε πολίτης ή οργανισµός που προκαλεί ρύπανση θα τιµωρείται 

σύµφωνα µε τις ευρωπαϊκές οδηγίες.   
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5. Η προστασία από τη ραδιενέργεια για την οποία προβλέπονται ειδικά µέτρα. 

6. Η Φύση και το Τοπίο, διακρίνονται σε περιοχές που η προστασία τους είναι απαραίτητη 

µε τη σύνταξη Ειδικής Περιβαλλοντικής Μελέτης 

Σύµφωνα µε το άρθρο 24 προβλέπονται ποιες περιοχές χαρακτηρίζονται ως οργανωµένες 

για την ανάπτυξη παραγωγικών δραστηριοτήτων. Αυτές οι περιοχές είναι εκείνες που ο 

πρωτογενής και δευτερογενής τοµέας εµφανίζει δραστηριότητες οικονοµικής φύσης.  . 

Ο στρατηγικός σχεδιασµός αποτελεί πλέον το βασικό µέληµα για την προστασία του 

περιβάλλοντος. Κάθε πολίτης είανι απαραίτητο να συµµετέχεις εαυτή τη διαδικασία και τη 

δράση ώστε να είανι δυνατή η αειφόρος ανάπτυξη και να προβληθεί και η συµµετοχή του 

πολίτη.  

Το ζήτηµα εποµένως του περιβάλλοντος δεν είναι τοπική υπόθεση και για το λόγο αυτό 

επιβάλλεται να αντιµετωπίζεται µε ενιαίο τρόπο από το σύνολο των προσώπων εκείνων που 

έχουν την ευθύνη για τη διαφύλαξή του. Οι οδηγίες από την Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελούν 

το σηµείο αυτό που κάθε κράτος πρέπει αν προσέξει για αν διαχειριστεί σωστά τον 

περιβαλλοντικό σχεδιασµό. 

 

 

Εικόνα 22 Περιβαλλοντικός Σχεδιασµός Πηγή: www. inedivim.gr 

 

Το  ∆ΕΚ επέβαλε χρηµατικό πρόστιµο σε κράτος µέλος για την  παράνοµη χωµατερή του 

Κουρουπητού Χανίων, στην Κρήτη. Κατά τη δεύτερη εκδίκαση της υπόθεσης, το 2001 

επιβλήθηκε στην Ελλάδα χρηµατικό πρόστιµο €20.000 για κάθε µέρα που παρέµεινε σε 

λειτουργία η χωµατερή. Συνολικά η Ελλάδα πλήρωσε €4.7εκατ
21

 

 

                                                 
21

 https://www.wwf.gr  
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Εικόνα 23 Μονάδα επεξεργασίας αστικών λυµάτων στα Χανιά, Πηγή http://nefeli.lib.teicrete.gr 

5.2 Σωστή περιβαλλοντική παιδεία 

 

Η περιβαλλοντική προστασία  αποτέλεσε ένα νέο θέµα που απαίτησε τη ρύθµιση 

νοµοθετικών διατάξεων στην Ευρώπη και στην Ελλάδα καθώς οι δραστηριότητες και οι 

παραγωγικές διαδικασίες δηµιουργούν προβλήµατα µε βλαβερές συνέπειες. Όµως, από 

πολύ παλιότερα είχαν ασκηθεί πιέσεις για τη λήψη µέτρων  ώστε να προληφθεί η 

περιβαλλοντική µόλυνση. (Σκούρτος και Σοφούλης, 1995) 

Ο Αριστοτέλης στην Πολιτική του, (Wolf, 1995) διατυπώνει την άποψη «ότι τα φυτά 

δηµιουργήθηκαν για χάρη των ζώων κι αυτά   µε τη σειρά τους για χάρη των ανθρώπων. Η 

φύση είναι στην καλύτερή της κατάσταση , όταν καλύπτει τις ανάγκες του ανθρώπου, αυτός 

είναι ο λόγος της ύπαρξής της κι αυτές είναι οι δυνατότητές της.» Συµπερασµατικά  η 

τελειοποίηση της φύσης θα γίνει µόνο αν αποτελέσει στοιχείο χρήσιµο για τις ανθρώπινες 

δραστηριότητες.  

Η συνεχής καταναλωτική πορεία του ανθρώπου χωρίς όριο, η αύξηση του πληθυσµού και ο 

αγώνας του Τρίτου κόσµου τον άνθρωπο µπροστά στην εµφάνιση της πυρηνικής ενέργειας 

(Γεωργόπουλος, 1996). 

Το έδαφος δέχεται συνεχείς καταστροφές από τις διαβρώσεις και καλλιέργειες  µε χρήση 

χηµικών ουσιών και λιπάσµατα. 

Οι συνεχείς καταστροφικές συνέπειες των δασών από τον άνθρωπο, οδηγούν σε διοχέτευση 

του διοξειδίου του άνθρακα στην ατµόσφαιρα και την αύξηση της θερµοκρασίας του 
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πλανήτη. Το φαινόµενο του θερµοκηπίου και η τρύπα του όζοντος µπορούν να επιφέρουν 

ξαφνικές µεταβολές στο κλίµα (Λουλούδης, 1986) 

Αυτό συνεπάγεται την πρόκληση της ρύπανσης µε κάθε µορφή  : θερµική, µικροβιολογική, 

ηχητική, οργανική ρύπανση από στερεά απόβλητα, και καταστροφή της βιοποικιλότητας 

απειλώντας και την ισορροπία του πλανήτη. 

Οι αξιακές σχέσεις περιβάλλοντος και ανθρώπου αφορούν προτάσεις που διαµορφώνονται 

στο χώρο της περιβαλλοντικής προστασίας. Τις δύο τελευταίες δεκαετίες  η Περιβαλλοντική 

εκπαίδευση  µπόρεσε να φέρει σε σωστό δρόµο  την περιβαλλοντική προστασία µέσω της 

περιβαλλοντικής παιδείας. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν οι Callicot και Rotcha (1996),  

όταν πρωτοεµφανίστηκε η περιβαλλοντική  εκπαίδευση κανείς δεν έδωσε την ανάλογη 

σηµασία , θεωρώντας ότι αποτελεί ένα ακόµη στοιχείο της µόδας του καιρού και θα 

παρέλθει µε το πέρασµα του χρόνου. Τις τελευταίες δύο δεκαετίες  το φαινόµενο της 

περιβαλλοντικής κρίσης παρουσιάστηκε σε έντονο  βαθµό.  Η Unece (2003,12) δίνει 

έµφαση για την εκπαίδευση και την αειφόρο ανάπτυξη   καθώς αναφέρει ότι η αειφορία 

αφορά « τα θεµέλια της δηµοκρατίας  µέσα από τη συµµετοχή των ανθρώπων στην 

ανάπτυξη της κοινωνίας.  

«Εποµένως η καλλιέργεια περιβαλλοντικής ηθικής  και αξιών σεβασµού απέναντι στο 

περιβάλλον είναι ένα βασικός κανόνας που προάγεται και προωθείται  µέσω της 

Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης».  

  

5.3  Προγράµµατα Περιβαλλοντικής εκπαίδευσης στα σχολεία 

Η περιβαλλοντική εκπαίδευση  αποτελεί ένα σηµαντικό άξονα συνεργασίας µεταξύ των 

κρατών της ΕΕ  καθώς το  1977  δηµιουργήθηκε το Ευρωπαϊκό ∆ίκτυο Σχολείων έχοντας 

ως άµεσο στόχο να ενηµερώνει και να πληροφορεί σχετικά µε τις αλλαγές στα θέµατα 

περιβαλλοντικής εκπαίδευσης όλες τις χώρες της ΕΕ.  Για πρώτη φορά στην Ισπανία το 

1988 µεταξύ όλων των υπουργών παιδείας των Ευρωπαϊκών χωρών  ψηφίζεται η ένταξη 

της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης στα Ευρωπαϊκά σχολεία. Η πρωτοβουλία αυτή 

συντελεί στη προσπάθεια για την ένταξη της Π.Ε. και στις τρεις βαθµίδες εκπαίδευσης, 

αλλά µε διαφοροποιήσεις ανάλογα µε τις εκπαιδευτικές συνθήκες της κάθε χώρας. Οι 

εκπαιδευτικές διαδικασίες που ακολουθήθηκαν παρατίθενται συνοπτικά στη συνέχεια µε 

ενδεικτική επιλογή ορισµένων χωρών (European Commission, 1997). 

Στη Γαλλία η Π.Ε αναπτύχθηκε έντονα και µε την παρέµβαση των περιβαλλοντικών 

οργανώσεων  ενώ από το 1983 η Π.Ε. εντάχθηκε  και στις τρεις βαθµίδες της 

εκπαίδευσης.  
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Στο γερµανικό κράτος  εντάχθηκε στα προγράµµατα σπουδών το 1980 εφαρµόζοντας 

κατάλληλα προγράµµατα και στη συνέχεια παρήγαγαν και το ανάλογο υλικό. 

Στην Ιταλία η περιβαλλοντική εκπαίδευση εµφανίστηκε στα τέλη του  1970 µε τις 

περιβαλλοντικές δράσεις και παρεµβάσεις µε τη βοήθεια των υπουργείων  Παιδείας και 

Περιβάλλοντος,   επιµορφώνοντας και ενηµερώνοντας τους εκπαιδευτικούς.  

Στην Αγγλία  η Π.Ε. ήταν πιο εύκολο να ενταχθεί στην εκπαίδευση καθώς η 

καταλληλότητα των υποδοµών της  βοήθησε τη δηµιουργία κέντρων πληροφόρησης και 

ενηµέρωσης µέσα από ένα εθνικό δίκτυο, µε διαθεµατικό τρόπο. Στη Σκωτία το 1992 η 

ΠΕ  εισήχθηκε στην εκπαίδευση αφού εγκρίθηκε µέσα από τη µελέτη και την έρευνα 

επιστηµονικής οµάδας µε συγκεκριµένα αναλυτικά προγράµµατα για τη ∆/θµια 

εκπαίδευση. Η Σκωτία και η Ιρλανδία έχουν υιοθετήσει τις περιβαλλοντικές επιστήµες 

στα προγράµµατά τους. 

Στη ∆ανία η εµφάνιση της Π.Ε. ξεκίνησε µε τη δραστηριοποίηση των εκπαιδευτικών να 

ευαισθητοποιήσουν  τους µαθητές τους  και το 1984 αποτέλεσε υποχρεωτικό διδακτικό 

αντικείµενο του προγράµµατος σπουδών  των δασκάλων µε την παραγωγή κατάλληλου 

υλικού. και ξεκίνησε η δηµιουργία κατάλληλου υλικού. Σηµαντική ήταν και η δράση των 

µη  κυβερνητικών  οργανώσεων  δηµιουργώντας κατάλληλα προγράµµατα για τα 

σχολεία. 

Σε αρκετά κράτη της Ε.Ε. τα περιβαλλοντικά προβλήµατα ώθησαν την ανάπτυξη της 

Π.Ε. Η Π.Ε. αναπτύχθηκε από την δράση πολλών παραγόντων µε σκοπό την 

ευαισθητοποίηση και την ενηµέρωση των εκπαιδευτικών, των µαθητών και των πολιτών  

γύρω από τα περιβαλλοντικά  προβλήµατα. 

Σύµφωνα µε τη Χάρτα του Βελιγραδίου, απώτερος στόχος της  Π.Ε. αποτελεί η 

διαµόρφωση ενηµερωµένων πολιτών ώστε µέσα από κατάλληλες δράσεις και 

πρωτοβουλίες, θα θέσει το περιβαλλοντικό πρόβληµα ως πρόβληµα για κάθε άτοµο 

ξεχωριστά αλλά και ένα πρόβληµα ταυτόχρονα συλλογικό. 

Επιπρόσθετα η αντίληψη των εκπαιδευτικών για τα περιβαλλοντικά θέµατα καθώς και η 

απόκτηση γνώσεων, προωθούν µε καλύτερο τρόπο  τα περιβαλλοντικά προβλήµατα.  

Στην Ελλάδα η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση εφαρµόστηκε αρχικά στη ∆ευτεροβάθµια  

Εκπαίδευση και στη συνέχεια και στην πρωτοβάθµια  σε ολόκληρη τη χώρα.  Προκειµένου 

να λειτουργήσει ο θεσµός τω περιβαλλοντικών προγραµµάτων κάτω από συγκεκριµένες 

προϋποθέσεις δηµιουργήθηκαν τα γραφεία Περιβαλλοντικής εκπαίδευσης µε την 

τοποθέτηση εκπαιδευτικών που θα βοηθούσαν για τη διεκπεραίωση αυτών των νέων 

προγραµµάτων στην εκπαίδευση και γενικότερα στην Ελλάδα. Υλοποιήθηκαν ανάλογες 

δράσεις µε επιµορφώσεις των εκπαιδευτικών  σε θέµατα περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, 
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λειτούργησαν Κέντρα Περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και δηµιούργησαν ∆ίκτυα σε όλο τη 

χώρα µε τη βοήθεια των εκπαιδευτικών που αναλάµβανα περιβαλλοντικά προγράµµατα.  Τα 

κέντα ΠΕ χρηµατοδοτούνταν την οικονοµική στήριξη του Πανεπιστηµίου Αιγαίου σε 

συνεργασία µε το ΥΠΕΠΘ, στα πλαίσια της διαχείρισης του 2ου ΕΠΕΑΕΚ.  

 

Η περιβαλλοντική εκπαίδευση  ήταν ένας σηµαντικός σταθµός για την ελληνική εκπαίδευση 

αφού η χώρα κέρδισε από την των ατόµων για το περιβάλλον θέτοντας την εκπαίδευση ως 

ένα στοιχείο απαραίτητο για την περιβαλλοντική προστασία.  

Η συνάντηση των υπουργών παιδείας των κρατών µελών της ΕΕ (1988) κρατών  για την 

περιβαλλοντική εκπαίδευση είχε ως άµεσο σκοπό  όλα τα κράτη µέλη να προωθήσουν  την 

περιβαλλοντική εκπαίδευση. 

Εποµένως  η λήψη µέτρων έπρεπε να γίνει άµεσα και έγκαιρα ώστε να ενηµερωθούν 

καταλλήλως οι εµπλεκόµενοι φορείς για τους στόχους της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, 

και να προχωρήσουν στην παραγωγή και διανοµή υλικού που θα ήταν διαθέσιµο για όλους 

τους εµπλεκόµενους φορείς στην εκπαίδευση. 

 Την υλοποίηση περιβαλλοντικών προγραµµάτων τα οποία θα είχαν στόχο και την εµπλοκή 

πολλών επιχειρήσεων και οργανισµών που σχετίζονται µε την περιβαλλοντική εκπαίδευση 

και περιβαλλοντική αγωγή.  

Η ΕΕ προχώρησε σε µία σειρά δράσεων που θα περιλάµβαναν  οικονοµική ενίσχυση για 

κάθε πρωτοβουλία των εµπλεκόµενων ώστε να  προωθηθεί η περιβαλλοντική αγωγή στα 

προγράµµατα της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως τα  Εrasmus, Commet, Tempus, Socrates, 

Leonardo µε σκοπό να αποκτήσει µεγαλύτερη δηµοσιότητα για να επιτευχθούν πιο εύκολα 

οι στόχοι της. 

Αν και τα περιβαλλοντικά προγράµµατα δεν ήταν υποχρεωτικά, ωστόσο υπήρξε µεγάλη 

συµµετοχή εκπαιδευτικών  που ασχολήθηκε µε την περιβαλλοντική εκπαίδευση φέρνοντας  

το επιθυµητό αποτέλεσµα.  Σηµαντική ήταν και η διδασκαλία µαθηµάτων περιβαλλοντικής 

εκπαίδευσης από την τριτοβάθµια εκπαίδευσης σε κάποια Πανεπιστηµιακά τµήµατα όπως 

το Εθνικό  Μετσόβιο Πολυτεχνείο, του Τµήµατος περιβάλλοντος του Πανεπιστηµίου του 

Αιγαίου, καθώς και του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας 

 

Τα προγράµµατα της ΠΕ που υλοποιούνταν από εκπαιδευτικούς και µαθητές σχετίζονταν µε 

περιβαλλοντικά θέµατα και την αειφορία οδηγώντας τους µαθητές και τους εκπαιδευτικούς 

στην ανακάλυψη νέων γνώσεων.  

Αρχικά ως κίνητρο απασχόλησης για τους εκπαιδευτικούς δόθηκε υπερωριακή απασχόληση 

για το δίωρο που θα χρησιµοποιούσε εβδοµαδιαίως να υλοποιήσει το πρόγραµµα µε τους 
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µαθητές.  Το πρόγραµµα  πραγµατοποιούνταν σε κάποιο χρονικό διάστηµα που µπορεί αν 

ήταν έως και έξι  µήνες, λαµβάνοντας κάθε πρόγραµµα και µία  χρηµατική βοήθεια για τα 

αναλώσιµα που θα χρησιµοποιούνταν για την υλοποίησή του ενώ παράλληλα οι 

εκπαιδευτικοί σε συνεννόηση µε τους υπεύθυνους των Περιβαλλοντικών Κέντρων 

πραγµατοποιούσαν ε εκπαιδευτικές επισκέψεις σε αυτά.  

Οι εκπαιδευτικοί που θα υλοποιούσαν προγράµµατα ΠΕ  στην αρχή κάθε σχολικής χρονιάς 

ενηµέρωνε τον ∆/ντή του σχολείου, και το Σύλλογο διδασκόντων στην 1η Εκπαιδευτική 

Συνεδρίαση του. Γίνονταν καταγραφή των προγραµµάτων στο πρακτικό του σχολείου, 

ορίζονταν  οι εκπαιδευτικοί και οι ώρες που θα απασχολούνται στο πρόγραµµα, ο αριθµός 

των µαθητών, οι δραστηριότητες (επισκέψεις, συνεργασία µε φορείς κ.λ.π.) και ο 

προϋπολογισµός.  Ανάµεσα στην παιδαγωγική περιβαλλοντική οµάδα µαθητών και 

εκπαιδευτικών εξασφαλίζονταν η  συνεργασία και η συνεχής ενηµέρωση για την επιτυχία 

του προγράµµατος. Μέσα από την υλοποίηση όλων αυτών των προγραµµάτων, χιλιάδες 

εκπαιδευτικοί και µαθητές κατάφεραν να αναγνωρίσουν τα θεµελιώδη δικαιώµατα του 

ανθρώπου να έχει ισότιµη πρόσβαση στους φυσικούς πόρους και να ζει σε ένα υγιές  

καθαρό περιβάλλον.  

Τίθεται λοιπόν το θέµα του καταµερισµού των φυσικών πόρων µεταξύ των γενιών  και έτσι 

διαµορφώνεται εκ νέου η σχέση ανθρώπου µε άνθρωπο  µέσα και µαζί µε τη φύση(Sosa, 

1996). 

Η αξιολόγηση ήταν υποχρεωτική ώστε να δοθεί έµφαση στο αποτέλεσµα και την 

πραγµάτωση των στόχων του προγράµµατος σε ποιο βαθµό επιτεύχθηκαν  

Αρχική αξιολόγηση: Στη φάση αυτή ο εκπαιδευτικός που θα αναλάµβανε το πρόγραµµα 

ΠΕ έκανε την επιλογή των µαθητών που θα συµµετείχαν, τους χώριζε σε οµάδες και 

καθεµία δούλευε το θέµα που τους έδινε ο εκπαιδευτικός.   

Ενδιάµεση αξιολόγηση:  Κάθε βήµα στην υλοποίηση του προγράµµατος αφορούσε τη 

διόρθωση τυχόν λαθών, και ακολουθούσε µία ακόµη αξιολόγηση κατά την εκτέλεση του 

προγράµµατος. 

Τελική Αξιολόγηση: Αφορούσε το τέλος του προγράµµατος, την επίτευξη των στόχων, και 

το παραγόµενο αποτέλεσµα που θα παραδίδονταν είτε µε τη µορφή ενός θεατρικού 

δρώµενου, είτε σε ένα  CD , είτε σε έντυπη µορφή.  
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Εικόνα 24 Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, Πηγή www. Google.gr 

 

 «Παρά τα επιτεύγµατα της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης µέχρι σήµερα στο θεσµικό επίπεδο 

και τη φιλότιµη προσπάθεια όσων έχουν αφιερώσει σκέψη και µόχθο σε αυτήν, πολλά ή κάτι 

τέλος πάντων δεν πάει καλά και αξίζει ως εκ της αδιαµφισβήτητης σηµασίας της να µας 

απασχολήσει σοβαρά».  (Λ. Λουλούδης) 

Η περιβαλλοντική εκπαίδευση αποτελεί βασικό πυλώνα για την περιβαλλοντική προστασία 

και πρέπει εποµένως να λάβει και την ανάλογη θέση στη γενικότερη εκπαίδευση αν πρέπει 

στο άµεσο µέλλον να λυθεί το περιβαλλοντικό πρόβληµα. Το σίγουρο είναι πάντως ότι οι 

πολίτες αποκτούν αντίληψη για την οικολογική καταστροφή και γενικότερη την 

περιβαλλοντική καταστροφή από την ρύπανση και την ύπαρξη του πλαστικού  και για τον 

λόγο αυτό θα πρέπει να οργανώνονται βιωµατικές δράσεις ευαισθητοποίησης από την 

προσχολική ακόµη ηλικία.  

Η σηµασία της Περιβαλλοντικής εκπαίδευσης είναι πολύ µεγάλη και στοχεύει πρώτιστα 

στην ευαισθητοποίηση εκπαιδευτικών και µαθητών  για καλλιέργεια σκέψεων, στάσεων 

και συµπεριφορών για τη διερεύνηση, ανάλυση και αντιµετώπιση των περιβαλλοντικών 

ζητηµάτων µέσα από µια ολιστική οπτική (Λέκκας & Κολοκυθάς, 2009). Για να 

επιτευχθεί όµως αυτό απαιτείται σχετική επιµόρφωση , ως βασική προϋπόθεση  ώστε να 

είναι ικανοί οι εκπαιδευτικοί να έχουν µία σωστή και ολοκληρωµένη ενηµέρωση σχετικά 
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µε την νέες εκπαιδευτικές, επιστηµονικές και κοινωνικές, ανάγκες της εποχής.  

Οι στάσεις των εκπαιδευτικών και των µαθητών  χαρακτηρίζονται θετικές τα τελευταία 

χρόνια αφού κάθε χρόνο ο αριθµός των συνολικών περιβαλλοντικών προγραµµάτων 

αυξάνεται και αυτό αποτελεί το έναυσµα για µία πιο µεγάλη παρέµβαση στην 

Περιβαλλοντική αγωγή.  

Η οικολογική κρίση δηµιούργησε πολλά περιβαλλοντικά προβλήµατα καταδεικνύοντας 

την ανάγκη για µία συνολική θεώρηση των περιβαλλοντικών θεµάτων και αντιλήψεων. 

Εποµένως το περιβάλλον δεν είναι µόνο ένας παράγοντας αλλά ένα σύνολο 

αλληλοεξαρτώµενων σχέσεων και  κάθε οργανισµός ζει ανάµεσα σε ποικίλα ζωντανά ή 

µη στοιχεία, καταστάσεις.   

Για την ενασχόληση των εκπαιδευτικών µε περιβαλλοντικά προγράµµατα πρέπει να έχει 

διαµορφωθεί εποµένως µία  φιλοπεριβαλλοντική στάση ώστε κάθε εκπαιδευτικός να 

αναπτύσσει  δράσεις και προγράµµατα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης.  

 

 
 

 
Εικόνα 25 Ανακύκλωση Πηγή: www.google.gr 

 

5.4   Ορισµός της  ανακύκλωσης 

Η ανακύκλωση  περιλαµβάνει κάθε διαδικασία που πραγµατοποιείται µε σκοπό την 

ανάκτηση υλικού από προϊόντα που θα εξυπηρετήσουν µε τη µετατροπή τους άλλους 

ανθρώπους. Περιλαµβάνει την επανεπεξεργασία οργανικών υλικών αλλά όχι την ανάκτηση 

ενέργειας και την επανεπεξεργασία σε υλικά που πρόκειται να χρησιµοποιηθούν ως 
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καύσιµα ή σε εργασίες επίχωσης” (άρθρο 3) (Οδηγία 2008/98/ΕΚ) .
22

 

Η ανακύκλωση σχετίζεται µε τα αστικά απορρίµµατα. «Ως αστικά απορρίµµατα 

θεωρούνται όλα τα απόβλητα που προκύπτουν ως κατάλοιπα από την καθηµερινή ζωή του 

ανθρώπου και τα οποία λόγω της φύσης ή της σύστασής τους µπορούν να συλλεχθούν, να 

µεταφερθούν και να διατεθούν µε συνήθεις τρόπους» (Καλδέλλης και Κονδύλη, 2005 Β’ 

σελ. 8). Τα αστικά απορρίµµατα χωρίζονται ως εξής: 

� Οικιακά : πρόκειται για τα απορρίµµατα  των οικιών  σε σακούλες και 

είναι διαφορετικά από περιοχή σε περιοχή  

� Εµπορικά: Εξαιτίας του µεγέθους  τοποθετούνται δε διαφορετικούς 

κάδους. 

� Ογκώδη: ανήκει κάθε πράγµα που έχει εγκαταλειφθεί σε  χώρο δηµόσιο. 

� Επικίνδυνα: ως επικίνδυνα θεωρούνται εκείνα τα απορρίµµατα τα οποία 

και είναι επιβλαβή για τον άνθρωπο και το περιβάλλον.  

� Ειδικά :Πρόκειται για αντικείµενα που χρήζουν µεγάλη προσοχή κατά τη 

µεταφορά τους για να προστατευτεί το περιβάλλον. Η σύσταση των 

αστικών απορριµµάτων στην Ελλάδα αποτυπώνεται  στο παρακάτω 

διάγραµµα: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

22
 Ο Περί Αποβλήτων Νόµος του 2011 (185(I)/2011) ∆ιαθέσιµο από τη διεύθυνση 

http://www.cylaw.org/nomoi/enop/non-ind/2011_1_185/division-ddf291e6e0-c86f-407f-8786-

dbd0b9f0e8c6.html  
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Πίνακας 2 : Μέση ποιοτική σύσταση αστικών αποβλήτων  

 

 
 

Πηγή: http://www.eedsa.gr/Contents.aspx?CatId=9  

 

Η ανακύκλωση  αποτελεί πλέον ένα φαινόµενο απαραίτητο και επιβάλλεται από κάθε 

πολιτική µε απώτερο στόχο την πράσινη οικονοµία και επιχειρηµατικότητα. 

 

5.4.1   Ανακυκλώσιµα Υλικά 

 

Τα σηµαντικότερα υλικά που ανακυκλώνονται είναι χαρτιά, χαρτόνια, γυαλιά, και άλλα 

πλαστικά µέταλλα όπως σίδηρος, αλουµίνιο, ψευδάργυρος, ζυµώσιµο κλάσµα (οργανικά 

απόβλητα), Oρυκτέλαια., Bιοµηχανικά απόβλητα., µεγάλα απορρίµµατα όπως έπιπλα που 

γίνονται αντίκες, µεταχειρισµένα αυτοκίνητα, και άλλα. 

 

Το χαρτί αποτελεί το δηµοφιλές κλάσµα ανακύκλωσης  για την παραγωγή νέων χαρτικών 

προϊόντων. Στην Ελλάδα η διαδικασία της ανακύκλωσης έγινε αποδεκτή από µεγάλο 

µέρος ατόµων και φορέων  και µε τη συµµετοχή πολλών σχολικών µονάδων. Το προϊόν 

που ανακυκλώνεται µετατρέπεται σε ένα µε κατάλληλη  βιοµηχανική επεξεργασία και 

από κει και πέρα το καθαρό µέρος χρησιµοποιείται για την παραγωγή χαρτιού και 

χαρτονιού.  

Κατά τη διαδικασία της ανακύκλωσης ελέγχεται το χαρτί ώστε αν είναι κατεστραµµένο ή 

και τσαλακωµένο πρέπει να αφαιρεθεί και να µην ανακυκλωθεί.  Επιπλέον , επιβάλλεται 

να είναι καθαρό ώστε να διασφαλιστεί το   επιθυµητό αποτέλεσµα της ανακύκλωσης.  

 



 

70  

 

 
Εικόνα 26 ∆υνατότητες διαχείρισης απορριπτόµενου χαρτιού Πηγή:  http://aix.meng.auth.gr 

 

Η  ανακύκλωση του γυαλιού παράγει µεγάλη ενέργεια καθώς  τα προϊόντα που προκύπτουν 

χρησιµοποιούνται ως υαλοβάµβακες και σήµατα στους δρόµους.  Εξαιτίας του χρώµατος 

του  γυαλιού η ανακύκλωση του  διακρίνεται  σε  λευκό, πράσινο και καφέ. Όταν 

ανακυκλώνεται το  γυαλί προκειµένου να µην έχει µεγάλο  όγκο  υπόκειται σε διαδικασία 

θραύσης.   Γυαλί καφέ χρώµατος χρησιµοποιείται για µπουκάλια µπύρας και φαρµάκων, τα 

οποία  χαρακτηρίζονται από µία ευαισθησία  στο φως, ενώ γυαλί πράσινου χρώµατος 

χρησιµοποιείται για µπουκάλια κρασιών και αναψυκτικών.  
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Εικόνα 16 ∆υνατότητες διαχείρισης γυαλιού  Πηγή:  http://aix.meng.auth.gr 

 

Το αλουµίνιο αποτελεί ένα πολύ συχνό υλικό ανακύκλωσης. Το κέρδος που προκύπτει 

από την ανακύκλωση είναι µεγάλο και εξαρτάται  από το προϊόν που ανακυκλώνεται και 

τη µορφή ενέργειας που προκύπτει. 
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 Εικόνα 17: ∆υνατότητες διαχείρισης µη σιδηρούχων µετάλλων  Πηγή: http://aix.meng.auth.gr  

 

Στα πλαστικά αντικείµενα η ανακύκλωση αποτελεί πιο δύσκολη διαδικασία και όχι τόσο 

οικονοµικά συµφέρουσα επειδή πολλά από αυτά αποτελούνται από υλικά βλαβερά  για το 

περιβάλλον.   

 

 

 

 



 

73  

 

 
 

Εικόνα 18 ∆υνατότητες διαχείρισης των πλαστικών απορριµµάτων, Πηγή:  http://aix.meng.auth.gr 

 

Ο όρος   Ζυµώσιµο κλάσµα  αναφέρεται στο προϊόν που τα συστατικά του αποτελούνται 

από  οικιακά  απορρίµµατα και απορρίµµατα κήπων.  Η σύσταση αυτή εξασφαλίζει το 

προϊόν ως µία οργανική ύλη  που η χρήση της   προκαλεί βελτίωση του εδάφους και κάθε 

προϊόντος που καλλιεργείται σε αυτό. Η  σύσταση αυτού του κλάσµατος περιέχει και 

απορρίµµατα κήπων όπως φύλλα δέντρων, γρασίδι και άλλα.  

Η ανακύκλωση υλικών και αντικειµένων όπως  Ηλεκτρικές και  ηλεκτρονικές συσκευές, 

συσκευασίες,, µπαταρίες, ορυκτέλαια, λάστιχα, οχήµατα, συσσωρευτές, απόβλητα 

κατασκευών και  κατεδαφίσεων, φάρµακα µε εξασφάλιση αρκετών πρώτων υλικών για την 

κατασκευή νέων αντικειµένων για τον άνθρωπο και προώθηση της οικονοµικής ανάπτυξης 

αφού ελαττώνονται αρκετά οι φυσικοί πόροι εκµετάλλευσης.  

Οι  Ηλεκτρικές και  ηλεκτρονικές συσκευές µπορεί να είναι:  οικιακές συσκευές (π.χ. 

ηλεκτρικές σκούπες, ηλεκτρικά σίδερα, καφετιέρες, ηλεκτρικές οδοντόβουρτσες 

εξαρτήµατα από είδη τεχνολογίας και Πληροφορικής, όπως φορτιστές, παλιά κινητά, 

χαλασµένα  µουσικά όργανα, λάµπες, παλιές χαλασµένες ζυγαριές. Όλα τα υλικά που 

περιγράφονται παραπάνω ανακυκλώνονται σε ειδικούς χώρους και εγκαταστάσεις χωρίς να 

προκαλούνται προβλήµατα περιβαλλοντικής προστασίας και ρύπανσης.  



 

 

 

Οι περισσότερες συσκευασίες των  προϊόντων ανακυκλώνονται προστατεύοντας έτσι το 

περιβάλλον   αφού η υπερβολική χρήση τους έχει επιφέρει µεγάλο πρόβληµα.   Το υλικό των 

περισσότερων συσκευασιών χαρακτηρίζεται από αλουµίνιο, π.χ. γάλα εβαπορέ, τόνο, 

ζωοτροφές, τοµατοπολτό  και πλαστικό. 

Τα είδη των µπαταριών  που ανακυκλώνονται κατηγοριοποιούνται ως εξής:  

Πρωτογενείς :  εδώ ανήκουν προϊόντα όπως οι µπαταρίες των ηλεκτρικών συσκευών, 

µπαταρίες που υπάρχουν στα ρολόγια, στους υπολογιστές και σε πολλές άλλες χρήσεις της 

καθηµερινής µας ζωής. Οι µπαταρίες αυτής της κατηγορίας είναι κυλινδρικές.  

∆ευτερογενείς : Εδώ ανήκουν οι µπαταρίες που χρησιµοποιούνται από εργοστάσια  και είναι 

επαναφορτιζόµενες.  Όµως η σύσταση του καδµίου θεωρείται ιδιαίτερα επιβλαβής για την υγεία  

και έτσι έχει δροµολογηθεί η άµεση αντικατάσταση αυτού του υλικού µε µόλυβδο.  

Η διάρκεια ζωής των  µπαταριών είναι µικρή και γρήγορα αντικαθίστανται από άλλες.  Αυτή , η 

παλιά , όπως ονοµάζεται πηγαίνει στα σκουπίδια και σπάνια  για ανακύκλωση  µε αποτέλεσµα 

να χάνονται και πολλά άλλα στοιχεία που µπορούν να χρησιµοποιηθούν ως πρώτες ύλες. Είναι 

επιτακτική ανάγκη η ύπαρξη ειδικών κάδων σε πολλά σηµεία ώστε να εξασφαλίζεται µε τον 

καλύτερο δυνατό τρόπο η ανακύκλωσή τους.. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 19: Κύκλος ζωής µπαταρίας  

 

Πηγή: www.afis.gr  

 

Ορυκτέλαια. Παράγονται από τα λιπαντικά  των αυτοκινήτων  και χαρακτηρίζονται ως  ένα 

από τα σηµαντικά επικίνδυνα   στοιχεία   ως  καρκινογόνα, µεταλλαξιογόνα σε µεγάλο βαθµό 

εξαιτίας των συστατικών τους. Κρίνεται επιτακτική η συλλογή τους σε ειδικούς κάδους για την 

περαιτέρω ανακύκλωση τους και επαναχρησιµοποίησή τους χωρίς να δηµιουργούν προβλήµατα 

περιβαλλοντικής ρύπανσης αλλά και προβλήµατα στον άνθρωπο.  
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Λάστιχα. Η σύστασή τους είναι  από φυσικό και συνθετικό καουτσούκ, µε επιστρωµένο χάλυβα 

για να αντέχουν εκεί που έρχονται σε επαφή µε τις ζάντες των αυτοκινήτων. H ανάγκη 

ανακύκλωσης αποτελεί ένα σηµαντικό θέµα επειδή πρέπει ουσιαστικά αν ξαναχρησιµοποιηθούν  

αφού δεν καταστρέφονται εύκολα ως υλικό και η ύπαρξή τους µολύνει το περιβάλλον.  

Κάθε χρόνο από τα ελαστικά που πηγαίνουν στα απορρίµµατα στην Ελλάδα  ένα ποσοστό 75% 

ανακυκλώνεται ενώ το 15% χρησιµοποιείται   στην τσιµεντοβιοµηχανία , ένα 10% αποτελεί ένα  

εξαγώγιµο προϊόν στις χώρες του Τρίτου κόσµου για κάποιες  εφαρµογές.  

 

Οχήµατα: Τα οχήµατα τέλους κύκλου ζωής είναι τα οχήµατα  που απαγορεύτηκε η χρήση τους 

επειδή  κρίθηκαν ακατάλληλα από την υπηρεσία του  ΚΤΕΟ. Το τέλος της ζωής των  οχηµάτων 

αυτών σηµαίνει ανακύκλωση  και µεταφορά σε ειδικούς χώρους, χωρίς βέβαια να έχουν 

λάστιχα, µπαταρία, ή άλλα εξαρτήµατα µεταλλικά που πηγαίνουν για ανακύκλωση.  

Πολλές φορές τα οχήµατα αυτά εγκαταλείπονται από τον ιδιοκτήτη τους και χρησιµοποιούνται  

για τη ρίψη σκουπιδιών δηµιουργώντας έτσι ένα ακόµη πρόβληµα προστασίας του 

περιβάλλοντος. 

Φάρµακα: Πολλοί άνθρωποι  κοιτώντας τα φάρµακα και την ηµεροµηνία λήξης τους 

προβαίνουν σε πέταγµά τους στα σκουπίδια χωρίς να αντιληφθούν τη σηµαντικότητα της 

συλλογής από ειδικούς κάδους για την ανακύκλωση τους.  

∆υστυχώς η ανακύκλωση των φαρµάκων στην Ελλάδα δεν αποτελεί ένα φαινόµενο µε 

διαστάσεις που θα έπρεπε να έχει και µάλιστα σύµφωνα µε τις προδιαγραφές των ευρωπαϊκών 

διατάξεων.  Η  εθελοντική συµµετοχή µε την πρωτοβουλία ιδιωτών φαρµακοποιών που 

συντονίζουν σε κάποιες περιοχές τέτοιες δράσει αποτελούν µοναδικά στοιχεία ανακύκλωσης 

των φαρµάκων. Στο σηµείο αυτό να επισηµανθεί  πως τα ιατρικά απόβλητα που δεν ανήκουν σε 

κάποια από τις παραπάνω ειδικές κατηγορίες λόγω της επικινδυνότητάς τους επεξεργάζονται µε 

διαφορετικό τρόπο και όχι δια µέσω της ανακύκλωσης (αποτέφρωση, αδρανοποίηση κλπ) 

(Λίτου και Τσάκος, 2009). 

 

5.4.2 Βιολογικές Μέθοδοι Επεξεργασίας 

 

Οι µέθοδοι βιολογικής επεξεργασίας τα τελευταία χρόνια κερδίζουν σηµαντικά µεγάλη θέση 

στην ανακύκλωση των προϊόντων καθώς εφαρµόζουν πρακτικές που επεξεργάζονται και 

ανακυκλώνουν τα απόβλητα.    
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Πρόκειται για ένα προϊόν που περιέχει βιοαποδοµήσιµα υλικά κλάσµα, από εγκαταστάσεις 

µηχανικής διαλογής. Επειδή η βιολογική επεξεργασία γίνεται σε σύµµεικτα απορρίµµατα  τα 

προϊόντα που προκύπτουν  εξαρτώνται από τις διεργασίες της µηχανικής διαλογής.  

Η κοµποστοποίηση  είναι µία διαδικασία  παραγωγής ενός υλικού υψηλής ποιότητας. Όταν 

γίνεται η βιολογική επεξεργασία  το αποτέλεσµα που προκύπτει έχει τη µορφή ενός υλικού που 

µοιάζει µε λάσπη και απαιτείται η αφαίρεση υγρασίας και περαιτέρω αερόβια σταθεροποίηση 

ώστε να µετατραπεί επίσης σε υλικό κοµποστοποίησης. 

 

5.4.3 Μονάδες Μηχανικής και Βιολογικής Επεξεργασίας 

 

Οι µονάδες Μηχανικής και Βιολογικής επεξεργασίας δύνανται να επεξεργαστούν και τα 

ασύµµεικτα  αστικά στερεά απόβλητα αλλά και τα σύµµεικτα  και να δώσουν το τελικό 

παραγόµενο προϊόν.  Η βιολογική επεξεργασία όπως αναφέρθηκε και προηγουµένως, δύναται 

να είναι αερόβια και αναερόβια (Θεοχάρη, 2011).  Η αερόβια µηχανική βιολογική επεξεργασία 

θεωρείται ως µία από τις πιο οικονοµικές αλλά και αποτελεσµατικότερες περιβαλλοντικά 

µεθόδους εξεργασίας αποτελεί µια από τις φθηνότερες, διαχειριστικά καταλληλότερες και 

περιβαλλοντικά προτιµότερες µεθόδους επεξεργασίας των Αστικών στερεών αποβλήτων. Τα 

στάδια  της µηχανικής και βιολογικής επεξεργασίας  είναι τα εξής: 

• ∆ιαχωρισµός των υλικών. 

• Εφαρµογή των πρακτικών σύµφωνες µε τη µηχανική και βιολογική επεξεργασία. 

• Παραγωγή νέων προϊόντων, ανακύκλωση τα υπόλοιπα που δεν χρησιµοποιούνται.  

Τα σηµαντικότερη είδη της µηχανικής και βιολογικής επεξεργασίας και  τα τελικά προϊόντα από 

τη µέθοδο αυτή καταγράφονται στον παρακάτω πίνακα.  
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Πίνακας 3 : Είδη Εγκαταστάσεων Μ.Β.Ε. & Παραγόµενα Προϊόντα 

 

Τεχνολογία Προϊόντα 

Μηχανική επεξεργασία 

+ αερόβια κοµποστοποίηση 

Ανακυκλώσιµα ή/και RDF 

Βιοσταθεροποιηµένο υλικό για κοµπόστ, κάλυψη 

Χ.Υ.Τ.Α. ή αποκατάσταση εδαφών 
Μηχανική επεξεργασία 

+ αναερόβια χώνευση 

Ανακυκλώσιµα ή/και RDF 

Βιοαέριο για παραγωγή ενέργειας 

Βιοσταθεροποιηµένο απόρριµµα 

Μηχανική επεξεργασία 

+ αναερόβια χώνευση 

+αερόβια κοµποστοποίηση 

Ανακυκλώσιµα ή/και RDF 

Βιοαέριο για παραγωγή ενέργειας 

Υλικό για αποκατάσταση εδαφών 

Μηχανική επεξεργασία 

+ βιολογική ξήρανση 

Ανακυκλώσιµα (µέταλλα) 

SRF 

 

Πηγή: http://www.eedsa.gr/Contents.aspx?CatId=96   

5.5  Υγειονοµική Ταφή   

Η  υγειονοµική ταφή αποτελεί µία  διαδικασία  ανακύκλωσης που πραγµατοποιείται κάτω από 

νοµοθετικές ρυθµίσεις αυστηρές  και σε χώρους  ειδικά διαµορφωµένους  ώστε να 

εξασφαλίζεται η σωστή διαχείριση των αποβλήτων και έχει πολλά πλεονεκτήµατα. Τα 

κυριότερα από αυτά συνοψίζονται κυρίως στο ότι δεν απαιτεί µεγάλο κόστος, ο εξοπλισµός 

είναι απλός και ο χώρος που γίνεται η υγειονοµική ταφή µπορεί να ξαναχρησιµοποιηθεί µετά 

την χρήση. Όµως η εκποµπή  διοξειδίου του άνθρακα CO2,  καθώς και η δυσκολία που υπάρχει 

για την εύρεση του ανάλογου χώρου που πραγµατοποιείται µία τέτοια λειτουργία την καθιστούν 

αρκετά επίπονη και µε µειονεκτήµατα καθώς ο όγκος των απορριµµάτων ίναι πολύ µεγάλος και 

απαιτεί και πολλά χρήµατα για την µεταφορά.  

 

5.6 Αποµάκρυνση βιοµηχανιών από τα αστικά κέντρα 

Σύµφωνα µε τις οδηγίες της ευρωπαϊκής νοµοθεσίας δεν επιτρεπόταν η ύπαρξη  βιοµηχανιών 

που προκαλούν µεγάλο θόρυβο µέσα στην πόλη. Σύµφωνα µε το χωροταξικό σχέδιο που ισχύει 

από το 2011, οι βιοµηχανίες αυτές θα αποτελούν χώρους ειδικά διαµορφωµένους  µε κάθε 
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είδους τεχνογνωσία και µέτρα προστασίας του περιβάλλοντος αποθαρρύνοντας κάθε στοιχείο 

που προκαλεί  τη ρύπανση.  Η νοµοθεσία αυτή έλαβε χώρα στην ελληνική επικράτεια µε 

απώτερο στόχο την αποµάκρυνση των βιοµηχανιών από τις δύο µεγαλύτερες πόλεις Αθήνα και 

Θεσσαλονίκη, ώστε να δηµιουργηθούν και σε άλλες περιοχές ανάλογες βιοµηχανίες.  

Η εφαρµογή αυτών των µέτρων απαίτησε κάποιες προϋποθέσεις ώστε να ακολουθήσουν τα 

αναµενόµενα αποτελέσµατα.  

α. ∆ηµιουργία χώρων για γενικό σκοπό στους οποίους θα περιήλθαν οι µέχρι τότε  χώροι 

ΒΕΠΕ, ΠΟΑΠ∆, ΠΕΡΠΟ . 

β. Αυξήθηκαν οι χώροι υποδοχείς σε περιοχές που συγκέντρωναν µεγάλο ποσοστό 

βιοµηχανιών. 

 γ.  Σε επιχειρήσεις και µεγάλες βιοµηχανικές µονάδες παρουσιάστηκε µία αναδιάρθρωση 

καθώς επεκτάθηκαν οι χώροι υποδοχείς.  

Οι χώροι υποδοχής   απαιτούσαν κάποιο συγκεκριµένο χώρο σε τετραγωνικά µέτρα ανάλογα µε 

τον τύπο της βιοµηχανίας που θα εξυπηρετούσαν, φτάνοντας τα 50 στρέµµατα για τους 

υποδοχείς βιοµηχανιών χαµηλής όχλησης, 100 στρ. για τους υποδοχείς µέσης όχλησης και 250 

στρ. για τους υποδοχείς µεγάλου θορύβου.  

Επίσης χαρακτηριστικό αποτελεί και το σηµείο των διατάξεων που αναφέρεται  σε βιοµηχανία 

η οποία χαρακτηρίζεται  υψηλής όχλησης,  και λειτουργεί  στο κέντρο της πόλης  όταν 

σταµατήσει να λειτουργεί, τότε δεν  θα επιτρέπει στη θέση αυτή τη λειτουργία µίας άλλης 

βιοµηχανικής µονάδας  της ίδιας κατηγορίας όχλησης.  Επιπρόσθετα, απαιτείται  η ύπαρξη 

τουλάχιστον 3000 τ.µ,  για την ύπαρξη ενιαίου χώρου υποδοχής για βιοµηχανίες που ανήκουν 

στην υψηλή κατηγορία όχλησης  και βρίσκονται µέσα στην πόλη. Για τις εκτός σχεδίου πόλης 

βιοµηχανικές εγκαταστάσεις, πάντως,  πρέπει αν εφαρµοστεί µείωση στο συντελεστή δόµησης  

από 1,2 σε 1,1-0,6 µε παράλληλη µείωση πληρωµής για το χώρο της γης που χρησιµοποιούν , η 

οποία κυµαίνεται από 30% έως... 15%, µε εξαγορά του υπολοίπου. 
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Κεφάλαιο 6ο Οικονοµία  και το κόστος περιβαλλοντικής 

προστασίας 

6.1 Γενικά 

Οι έννοιες της ρύπανσης και της οικονοµίας  σχετίζονται µεταξύ τους αλλά και 

έρχονται σε διάσταση καθώς η περιβαλλοντική ανάπτυξη έφερε και πολλά 

περιβαλλοντικά προβλήµατα µε το σηµαντικότερο τη ρύπανση.  

Οι συνέπειες της ρύπανσης µε το πέρασµα των χρόνων αποδείχτηκαν πολύ µεγάλες 

µε άσχηµες προοπτικές για το µέλλον, και η περιβαλλοντική προστασία ήταν η 

µοναδική λύση. Έτσι περιβάλλον και ανάπτυξη, άρχισαν να έρχονται σε κάποια 

δύσκολη σχέση και µε πολλά προβλήµατα. 

Οι δείκτες που προαναφέρθηκαν αποτέλεσα ένα από τα  σπουδαιότερα µέτρα για την 

αντιµετώπιση και την ποιοτική εκτίµηση της οικονοµίας απέναντι στη ρύπανση.  Οι 

πληροφορίες που προσφέρονται είανι ικανές να συνεισφέρουν ανάλογα για την 

ανάπτυξη και την υποβάθµιση του περιβάλλοντος από τη ρύπανση ώστε ο κάθε 

φορέας να αντιδράσει ανάλογα.  

6.2 Συνέπειες της Ρύπανσης στην οικονοµία  

Πέρα από τις συνέπειες στην  υγεία του ανθρώπου η περιβαλλοντική ρύπανση 

επιφέρει και δυσάρεστες συνέπειες στην στα κτίρια που κατοικούν και εργάζονται οι 

άνθρωποι.  Οι καταστροφές των µνηµείων της αρχαιότητας της Αθήνας,  της Ρώµης 

και άλλων πόλεων που παρουσίασαν ανάλογα µνηµεία σε τέχνη και έκταση είανι 

τεράστιες.  

Το διοξείδιο του θείου σε συνδυασµό µε το νερό, δηµιουργούν ένα επικίνδυνο οξύ, 

το  θειικό οξύ και άλλα θειούχα οξέα, καταστρέφοντας τα  µέταλλα, τα µάρµαρα και 

τις λίθινες επιφάνειες. Ανάλογες ζηµιές παρατηρούνται και στις κατοικίες των 

ανθρώπων. Τα άτοµα που εργάζονται σε περιοχές µε µεγάλη ρύπανση εύλογα 

διαπιστώνει κάποιος ότι η απόδοσή τους είναι µικρότερη από την απόδοση που θα 
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είχαν αν εργάζονταν σε περιοχές καθαρές και χωρίς ρύπανση. Επιπρόσθετα, οι 

εργασίες συντήρησης και περιποίησης των κτιρίων  σε καθαρές περιοχές κοστίζουν 

πολύ λιγότερο από τις ανάλογες εργασίες που βρίσκονται σε περιοχές που έχουν 

ρύπανση. 

«Η άµεση ετήσια οικονοµική ζηµιά από χαµένες εργατοώρες στην ΕΕ λόγω της 

ατµοσφαιρικής ρύπανσης υπολογίζεται σε 15 δις Ευρώ, ενώ η επιβάρυνση στα 

συστήµατα υγείας και περίθαλψης φτάνει ετησίως τα 4 δις Ευρώ (όσο είναι περίπου 

το σύνολο των δαπανών υγείας στην Ελλάδα). 

Σύµφωνα µε την έκθεση, το 62% του εδάφους της ΕΕ εκτίθεται στον ευτροφισµό, 

συµπεριλαµβανοµένου του 71% των οικοσυστηµάτων Natura 2000, ενώ σε 3 δισ. 

ευρώ εκτιµάται η ζηµιά στις καλλιέργειας και 1 δις ευρώ οι ζηµιές σε κτίρια.»
23

Σε 

έκθεσή της η Παγκόσµια Τράπεζα διαπίστωσε ότι «Οι κίνδυνοι που εγκυµονεί η 

µόλυνση της ατµόσφαιρας στην Κίνα είναι χειρότεροι στις αναπτυσσόµενες χώρες», 

δείχνοντας ότι το 2013 περίπου το 93% των θανάτων και των ασθενειών που 

προκαλούνταν από την περιβαλλοντική ρύπανση στο µεγαλύτερο µέρος του 

πληθυσµού κατοικεί σε περιοχές µε µεγάλη περιβαλλοντική ρύπανση. Πιο 

συγκεκριµένα στην έκθεση της Παγκόσµιας Τράπεζας αναφέρεται ότι η Βρετανία 

έχει απώλεια 7,6 δισ. δολάρια ετησίως, η ΗΠΑ 45 δισ. δολάρια και η Γερµανία 18 

δισ. ∆ολάρια εξαιτίας της ρύπανσης. Εποµένως το κόστος της είανι πολύ µεγάλο.  

6.3 Κόστος ατµοσφαιρικής ρύπανσης 

Σύµφωνα µε έκθεση του ΟΟΣΑ η  ατµοσφαιρική ρύπανση θα προκαλέσει µεγάλες 

οικονοµικές επιπτώσεις στην  παγκόσµια οικονοµία, αφού µέχρι το 2060 η ρύπανση 

µπορεί να προκαλέσει από έξι έως εννέα εκατοµµύρια πρόωρους θανάτους ετησίως, 

έναντι τριών εκατοµµυρίων το 2010, δηλαδή θα υπάρξει διπλασιασµός έως 

τριπλασιασµός, µε έναν πρόωρο θάνατο να συµβαίνει κάθε τέσσερα ή πέντε 

δευτερόλεπτα. Η ρύπανση του αέρα θα κοστίζει το 1% του παγκόσµιου ΑΕΠ (περίπου 

2,6 τρισεκατοµµύρια δολάρια το χρόνο), ως συνέπεια των χαµένων ηµερών εργασίας 
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λόγω ασθενείας, των σχετικών ιατρικών δαπανών και της µειωµένης αγροτικής 

παραγωγής. 

Πολλές µελέτες  µε θέµα τις  «Οικονοµικές συνέπειες της ρύπανσης του αέρα», στην ίδια 

έκθεση, διαπιστώνουν ότι η πρόκληση της µείωσης της παγκόσµιας παραγωγής το 2060 θα 

ισοδυναµεί µε απώλεια περίπου 330 δολαρίων ανά άτοµο το χρόνο, αφού η αύξηση των 

ιατρικών εξόδων θα ανέλθει στα 176 δισ. δολ. Και ο χρόνος των χαµένων ηµερών εργασίας  

επίσης θα αγγίξει τα 3,7 δισεκατοµµύρια το 2060. 
24

 

Κύριο στοιχείο της περιβαλλοντικής  οικονοµίας αποτελεί και η αδυναµία µέτρησης των 

αρνητικών επιπτώσεων καθώς είναι δύσκολο να εντοπιστούν. Αναλυτικότερα, η σωστή 

εκτίµηση και επιλογή της  Εκτίµησης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, και των οικονοµικών 

επιπτώσεων αποτελούν τους  παράγοντες που µε την συµβολή των νέων τεχνολογιών, 

αποτελούν την πιο  άρτια παρακολούθηση εκποµπών ρύπων των Εκτιµήσεων Περιβαλλοντικών 

Επιπτώσεων. 

Το κόστος της ρύπανσης θεωρείται ένα πολύ σηµαντικό στοιχείο για την αποτίµηση κάθε 

πολιτικής απέναντι στην περιβαλλοντική οικονοµία. Το πρόβληµα έγκειται στην υλοποίηση 

ενός τρόπου ελέγχου κάθε στρατηγικής ενάντια στην ρύπανση, αφού είναι απαραίτητο να 

βρεθούν οι  πληροφορίες που θα δώσουν τα κατάλληλα στοιχεία για επεξεργασία. Οι παρακάτω 

µέθοδοι αποτελούν εργαλεία της παραπάνω στρατηγικής: 

α) Χρήση  ερωτηµατολογίου: Οι ερωτήσεις απέναντι σε αυτόν που αποτελεί τον υπεύθυνο για 

τη ρύπανση του θα δώσουν στοιχεία για τον τρόπο και το κόστος της αντιµετώπισες του 

προβλήµατος.  Οι επιχειρήσεις που θεωρούνται άµεσα συνδεδεµένες µε τη ρύπανση του 

περιβάλλοντος  όµως θα δώσουν κάποια στοιχεία που δεν ανταποκρίνονται στην 

πραγµατικότητα για το κόστος ελέγχου της ρύπανσης ώστε να αντιµετωπίσουν λιγότερο 

αυστηρές ρυθµίσεις. 

 β) Η τεχνολογική µέθοδος: Η συµβολή της τεχνολογίας µε τον κατάλληλο εντοπισµό αποτελεί 

σηµαντική επίτευξη ώστε µε την χρησιµοποίηση όλων αυτών των εργαλείων και των στοιχείων 

να προκαλέσουν τη µείωση της ρύπανσης και εκτίµησης του κόστους προµήθειας και χρήσης 
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αυτών των τεχνολογιών. Όµως το πρόβληµα εδώ εντοπίζεται στο κόστος προµήθειας για κάθε 

επιχείρηση αφού δεν είναι αντιπροσωπευτικό για όλες τις επιχειρήσεις.   

γ) Η συνδυαστική µέθοδος: Αυτή µέθοδος αποτελεί τον συνδυασµό των δύο προηγούµενων 

µεθόδων ώστε αντιµετωπίζοντας κάθε επιχείρηση µε τα πραγµατικά στοιχεία για τη ρύπανση 

και το κόστος να υπάρχει η δυνατότητα αντιµετώπισης της επιχείρησης υπολογίζοντας το  

πραγµατικό κόστος των τεχνολογιών µείωσης της ρύπανσης. 

 Η πιο δηµοφιλής  εκτίµηση σχετικά µε τις  οικονοµικά αρνητικές συνέπειες εξαιτίας του 

φαινόµενου του θερµοκηπίου και της υπερθέρµανσης του πλανήτη αποτελεί η µελέτη του Stern 

Report, το 2007 στηριζόµενη στα συµπεράσµατα µελετών στα πορίσµατα των φυσικών 

επιστηµών. Η αύξηση της θερµοκρασίας και η µεταβολή της µέσης θερµοκρασίας του πλανήτη 

έχει επιφέρει ένα σηµαντικό κόστος και οι εκτιµήσεις του θεωρούν ότι, µέχρι το τέλος του 21ου 

αιώνα, η µέση θερµοκρασία της γης µπορεί να αυξηθεί κατά 2 έως και 6 βαθµούς Κελσίου. 

Εποµένως, η υπερθέρµανση θεωρείται ένα πολύ σηµαντικό στοιχείο που θα επηρεάσει αρνητικά 

το  ΑΕΠ, παγκοσµίως αλλά και ιδίως σε ορισµένες περιοχές. Συµπερασµατικά, επιβάλλεται η 

ελάττωση των εκποµπών άνθρακα: το αναµενόµενο όφελος (µε την έννοια της αποφυγής 

µεγάλης ζηµιάς) καθιστά οικονοµικά ορθολογική, και µάλιστα επιβεβληµένη, τη λήψη µέτρων. 

Βασικό µέληµα αποτελεί η περαιτέρω  θέρµανση να µην ξεπεράσει τους  2 βαθµούς Κελσίου ως 

το τέλος του 21ου αιώνα. 

Στην Ελλάδα, το 2014, στην περιοχή Σκουριές στην  Χαλκιδική, η επένδυση για εξόρυξη 

χρυσού αποτέλεσε αιτία αντιπαραθέσεων τόσο της τοπικής όσο και της κεντρικής κοινωνίας 

αφού υπήρχαν από τη µία πλευρά οι υπέρµαχοί της ως νέες θέσεις εργασίας που θα 

δηµιουργούσε, και από την άλλοι οι αντίπαλοί της που θεωρούσαν κάθε επένδυση τέτοιου 

είδους αρνητική καθώς θα έφερνε επιβάρυνση στο  περιβάλλον και την  υγεία των κατοίκων, θα 

χάνονταν η τουριστική κίνηση εξαιτίας της υποβάθµισης του περιβάλλοντος και γενικότερα θα 

υποβαθµιζόταν όλη η περιοχή.  

6.4 Ο υπολογισµός του κόστους της  ατµοσφαιρικής ρύπανσης 

Κάθε υπολογισµός που αναφέρεται στο κόστος της ατµοσφαιρικής ρύπανσης αποτελεί και µία 

επιπλέον δυσκολία στην οικονοµία για την προστασία του περιβάλλοντος. Το κόστος της 

ρύπανσης επειδή δεν µπορεί να εκτιµηθεί  εύκολα, αποτελεί  µη «οικονοµικό» κόστος.  
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Θεωρώντας ως ρύπανση ενός λιµανιού την εξαφάνιση των  ψαριών, αυτό αποτελεί ένα κόστος 

για την κοινωνία. Ο υπολογισµός αυτού του κόστους είναι άµεσος καθώς αναφέρεται  

1. Στο κόστος που θα έχουν οι αλιείς της περιοχής αφού δεν θα µπορούν να συνεχίσουν την 

εργασία τους. 

2. Αναγκαστικά θα πρέπει να επιλέξουν µία άλλη εργασία που ίσως δεν θα έχει την ίδια 

οικονοµική απόδοση µε την αλιεία.   

3. Οι καταναλωτές επίσης θα πρέπει να αντικαταστήσουν  τα ψάρια ως τροφή µε άλλες 

τροφές. 

Επιπρόσθετα, ο χώρος του λιµανιού ως χώρος αναψυχής και χαλάρωσης θα θεωρείται 

απαγορευτικός για τους ανθρώπους καθώς θα θεωρηθεί ακατάλληλος µε αποτέλεσµα να 

απαγορευτεί και η παραµονή σε τέτοιο χώρο. Αυτή παράµετρος είναι δύσκολο να 

υπολογιστεί σαν κόστος καθώς οι περιβαλλοντικές ζηµιές γίνονται µεγαλύτερες µε την  

πάροδο του χρόνου. Ένα τρόπος υπολογισµού ανάλογου κόστους  θεωρείται ο 

υπολογισµός του κόστους µε βάση άλλα στοιχεία όπως ο υπολογισµός της αξίας ενός 

παραθαλάσσιου οικοπέδου µε θέα την θάλασσα. Επιπρόσθετα άλλος τρόπος 

υπολογισµού του κόστους της ρύπανσης αποτελεί και η διερεύνηση της διαθεσιµότητας 

εκ µέρους των ατόµων να βελτιώσουν τη µείωση αυτής της ρύπανσης πληρώνοντας 

κάποια χρήµατα.   
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6.4 Συνέπειες της Ρύπανσης του εδάφους στην οικονοµία  

Η ρύπανση του εδάφους αποτελεί ένα συστατικό στοιχείο που εξαιτίας των 

συστατικών που χρησιµοποιούνται όπως λιπάσµατα, και φάρµακα µολύνουν, τους 

χώρους και εκθέτουν σ κίνδυνο την υγεία των ατόµων που κατοικούν σε αυτούς τους 

χώρους. Αλλά και η αντικειµενική αξία των χώρων αυτών µειώνεται καθώς 

υποβαθµίζονται και χρειάζεται να καταβληθεί ένα µεγάλο ποσό τόσο από τους 

ιδιοκτήτες όσο και από τις τοπικές αρχές για να τους καθαρίσουν. Επίσης υπάρχουν 

περιοχές που θεωρούνται υποβαθµισµένες εξαιτίας των βιοµηχανικών δράσεων και 

παρουσιάζουν πολύ µεγάλους και έντονους θορύβους. Τέτοια  προβλήµατα 

καθιστούν αυτές τις περιοχές µη αξιοποιήσιµες και παρουσιάζουν µία µείωση στην 

πώληση και αγορά. Στην Αµερική και συγκεκριµένα στην πόλη του  Λος Άντζελες, 

οι τοπικές αρχές αγόρασαν τις κατοικίες που ήταν κοντά στο αεροδρόµιο µε 

αποτέλεσµα να πληρώσει πολλά χρήµατα τα οποία και ένα µέρος τα εξασφάλισε από 

την υψηλή φορολογία των πολιτών της πόλης. Όµως ο υπερβολικά µεγάλος θόρυβος 

που προκαλούνταν από τα αεροπλάνα τα έβγαλε ως µη κατάλληλα για κατοικία και 

πολύ γρήγορα κατεδαφίστηκαν.  
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Η περιβαλλοντική προστασία  απασχόλησε την ΕΕ  ως µέγιστο πρόβληµα που 

έπρεπε να λυθεί ώστε να αποφευχθεί ένα µεγάλος περιβαλλοντικός κίνδυνος.  Η µη 

τήρηση των κανόνων και των οδηγιών επιφέρει πρόστιµα και µάλιστα αρκετά 

σηµαντικά σε όλες τις επιχειρήσεις που δεν ταυτίζονται µε αυτές τις οδηγίες. Η 

περιβαλλοντική ρύπανση εξαπλώθηκε και δηµιούργησε µία µεγάλη οικολογική 

καταστροφή εξαιτίας της αλόγιστης χρήσης φαρµάκων που  χαρακτηρίζονται ως 

ρυπογόνες ουσίες για το έδαφος και τον άνθρωπο αλλά και γενικότερα  για το 

περιβάλλον.  Μπροστά στο φαινόµενο της οικολογικής κρίσης  η ΕΕ  επέφερε µία  

σειρά οδηγιών και υιοθέτησης προτύπων  η οποία επιβάλλοντας  κανόνες εφάρµοζε  

µέτρα προστασίας. Μπορεί η διασφάλιση του περιβάλλοντος να αποτελεί µέριµνα 

της πολιτείας , ωστόσο  η συµµετοχή των πολιτών  σε εθελοντική βάση, οι δράσεις 

κάθε µη κυβερνητικής οργάνωσης αλλά και η ευσυνειδησία κάθε πολίτη που τον 

απασχολεί το µέλλον και η εξέλιξη του πλανήτη διασφάλισαν την περιβαλλοντική  

προστασία και υγεία των ανθρώπων ενώ η ελληνική πολιτεία συνεχίζει και αυτή να 

ακολουθεί τις ευρωπαϊκές οδηγίες.  

Η αειφορία και η βιωσιµότητα σε συνδυασµό µε την οικονοµική ανάπτυξη 

προώθησαν λύσεις και οικονοµικά µοντέλα ανάπτυξης για όλες τις  χώρες της ΕΕ 

και  αποτέλεσαν τους βασικούς πυλώνες της περιβαλλοντικής πολιτικής τα 

τελευταία χρόνια στην Ελλάδα αλλά και γενικότερα. Το πρόβληµα του 

περιβάλλοντος  αποτελεί πλέον ζήτηµα διεθνές και για το λόγο αυτό οι δράσεις και 

οι πολιτικές των κρατών συντονίζονται µε σκοπό τη συνεργασία ώστε να πετύχουν 

την περιβαλλοντική  προστασία. Εκτός όµως από το χώρο της πολιτικής στην ίδια 

κατεύθυνση καλούνται να βαδίσουν και οι επιστήµονες βρίσκοντας τις καλύτερες 

διαδικασίες και εναλλακτικές λύσεις ώστε να είναι φιλικές προς το περιβάλλον µε τη 

χρήση προτύπων και δεικτών προστασίας του περιβάλλοντος. 

Και ο επιχειρηµατικός κόσµος έρχεται αντιµέτωπος µε τις ευθύνες του απέναντι στο 

θέµα της βιωσιµότητας και για αυτό  υιοθετεί  συστήµατα περιβαλλοντικής 

διαχείρισης ώστε η Περιβαλλοντική προστασία να έχει µακροπρόθεσµα 

πολλαπλασιαστικά οφέλη.  
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Η σχέση που συνδέει τους τρείς πυλώνες της βιώσιµης ανάπτυξης  την προστασία 

του περιβάλλοντος, την οικονοµική αποτελεσµατικότητα και τη κοινωνική  

δικαιοσύνη, είναι πολύ σηµαντική µε απώτερο στόχο την Περιβαλλοντική 

προστασία µέσω της βιώσιµης ανάπτυξης.  «Οι κοινωνικές δεξιότητες είναι αυτές 

που χαρακτηρίζουν τον ενεργό πολίτη και οι οικουµενικές αξίες αναφέρονται κυρίως 

στην κοινωνική δικαιοσύνη, την αλληλεγγύη, το σεβασµό και αποδοχή του άλλου. 

Τέλος, θεωρείται αναγκαία η προστασία του  περιβάλλοντος από µεγάλες αλλαγές 

στη σύσταση της ατµόσφαιρας µε ανάλογες συνεπαγόµενες αλλαγές του παγκοσµίου 

κλίµατος, οι οποίες θα χειροτέρευαν το κληροδότηµα «Γη» για τις επόµενες γενεές» 

(Γεωργόπουλος, 1998:62-63). 

Επιβάλλεται   εποµένως να αντιµετωπιστεί µε κάθε τρόπο η ρύπανση του 

περιβάλλοντος µε βάση τη σωστή διαχείριση του Περιβαλλοντικού Σχεδιασµού. 

Γίνεται εύκολα κατανοητό ότι η επίτευξη αυτού του σκοπού προκύπτει  από τη 

συνεργασία όλων των αντίστοιχων φορέων κυβερνητικών και µη καθώς και µε τη 

συµµετοχή των απλών πολιτών.   Η περιβαλλοντική προστασία εποµένως έχει 

αποτελέσει ένα παγκόσµιο πρόβληµα και επιβάλλεται σε κάθε ενεργό πολίτη η  

προστασίας του όπως και η περιβαλλοντική ηθική του για να απολαµβάνει ένα υγιές 

περιβάλλον χωρίς επικινδυνότητα για την υγεία του . 

Επιπλέον στην ίδια αρχή περιλαµβάνεται και η αναγνώριση του δικαιώµατος των 

πολιτών να συµµετέχουν στη διαδικασία λήψης αποφάσεων που αφορούν το 

περιβάλλον. Η αύξηση του πληθυσµού της γης και η συσσώρευσή του στα µεγάλα 

αστικά κέντρα  αναγκάζουν την πολιτεία να προχωρήσει πιο γρήγορα σε νέα µέτρα 

εξασφάλισης της προστασίας  του αέρα, των θαλασσών και άλλων υδάτινων πόρων, 

να διατηρήσει τη βιωσιµότητα του οικοσυστήµατος ώστε αν είναι πιο εύκολη η 

προώθηση της περιβαλλοντικής ανάπτυξης και προστασίας σε όλο τον πλανήτη.  
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