
ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΟΜΟΙ Β & ΓΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΟΜΟΙ Β & Γ

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ  ΒΙΚΥ ΒΑΡΔΑ : vicky.eclass4u@gmail.com 1

ΔΕΟ42



ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ  ΒΙΚΥ ΒΑΡΔΑ : 
vicky.eclass4u@gmail.com 2

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΟ ΘΕΜΑ 11
ΜΟΝΤΕΛΟ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΠΟΡΩΝ 2 ΠΕΡΙΟΔΩΝ

Ας υποθέσουμε ότι έχουμε έναν μη-ανανεώσιμο πόρο ο 
οποίος θα εξορυχτεί σε δύο περιόδους. Η ζήτηση για τον πόρο 
αυτό σε κάθε μία από τις δύο περιόδους είναι ίδια και δίνεται 
από την εξίσωση: 

Pt = 11 – qt 

όπου Pt είναι η ανά μονάδα τιμή του προϊόντος και qt είναι η 
ποσότητα που εξορύσσεται και καταναλώνεται στην περίοδο t, 
όπου t = 1,2. Επιπλέον υποθέτουμε ότι η κάθε μονάδα του 
πόρου αυτού εξορύσσεται με σταθερό οριακό κόστος MC = €1. 
Η αγορά για τον πόρο αυτό υποθέτουμε ότι είναι τέλεια 
ανταγωνιστική και στις δύο περιόδους. Τέλος, υποθέτουμε ότι 
το πραγματικό επιτόκιο προεξόφλησης είναι r = 20%. 

1.  Υπολογίστε την μέγιστη ζητούμενη ποσότητα από τους 
καταναλωτές σε κάθε περίοδο και δείξτε την ποσότητα αυτή στο 
διάγραμμα Ζήτησης-Προσφοράς. 

2 . Αρχικά υποθέτουμε ότι η πεπερασμένη ποσότητα του μη-
ανανεώσιμου πόρου είναι Q = 35 μονάδες. Υπολογίστε την 
ποσότητα του πόρου που θα εξορυχτεί σε κάθε μία από τις δύο 
περιόδους και εξηγείστε την απάντησή σας. Σε ποια τιμή θα 
πωλείται ο πόρος στην περίπτωση αυτή; 

3.  Στην συνέχεια υποθέτουμε ότι η πεπερασμένη ποσότητα του 
μη-ανανεώσιμου πόρου είναι Q = 10 μονάδες. Υπολογίστε την 
ποσότητα του πόρου που θα εξορυχτεί σε κάθε μία από τις δύο 
περιόδους (εξηγείστε την απάντησή σας και όπου είναι 
απαραίτητο παραθέστε τα απαραίτητα βήματα των 
υπολογισμών σας). 

4. Υπολογίστε την τιμή του πόρου σε κάθε μία από τις δύο 
περιόδους. 



ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ  ΒΙΚΥ ΒΑΡΔΑ : vicky.eclass4u@gmail.com 3

Ως ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ) ορίζονται οι πηγές για την εκμετάλλευση 

ενέργειας που προκύπτουν από φυσικές διαδικασίες όπως είναι ο αέρας, ο ήλιος κλπ.  

Σήμερα, η εκμετάλλευση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας είναι αναγκαία καθώς, πέρα 

από την πετρελαϊκή κρίση, οι παραδοσιακές πηγές ενέργειας (άνθρακας, πετρέλαιο κλπ) 

προκαλούν μεγάλη καταστροφή στο περιβάλλον

1. Αποτελεσματική Κατανομή Εξαντλήσιμου Φυσικού Πόρου

Δεδομένα:

Εξίσωση ζήτησης: Pt = 11 - qt, t = 1, 2, MC = 1 € , r = 20%.



ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ
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Υπολογισμός Μέγιστης Ποσότητας Ζήτησης
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Στην τέλεια ανταγωνιστική αγορά ισχύει P=MC

Εφόσον η ζήτηση είναι ίδια και στις δύο περιόδους ισχύει η ίδια συνάρτηση και άρα:

Περίοδος 1η : P1 = MC=> 11 - q1 = 1 => q1 = 10

Περίοδος 2η : P2 = MC=> 11 - q2 = 1 => q2 = 10

Για να απεικονίσουμε τη συνάρτηση ζήτησης χρειαζόμαστε δύο σημεία:

Αν q=0 τοτε P=11 αν P = 0 τότε q=11



ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ
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Διάγραμμα  2 - Ζήτηση 1ης Περιόδου
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1η περίοδος

Αντίστοιχα θα έχουμε το διάγραμμα για την δεύτερη περίοδο:

2η περίοδος



Υπολογισμός Ποσότητας Εξόρυξης Πόρου με Q=35
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Αν η πεπερασμένη ποσότητα του εξαντλήσιμου φυσικού πόρου

είναι Q=35 μονάδες τότε επαρκεί να καλύψει τη ζήτηση και στις

δύο περιόδους Q1=10 + Q2 = 10 και Qσυνολικό = 20

Αρα η ποσότητα φτάνει και μάλιστα θα μείνει και υπόλοιπο

Q=15 μονάδες

Τι τιμή που θα πωλείται ο πόρος είναι:

P = 11 - 10=1€



Υπολογισμός Ποσότητας Εξόρυξης Πόρου με Q=10
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Αν η πεπερασμένη ποσότητα του πόρου είναι  Q=10 μονάδες ο 

πόρος δεν φτάνει ώστε να μπορεί να καλυφθεί η μέγιστη 

ζήτηση. Σε αυτή την περίπτωση θα βρούμε εκείνη την 

κατανομή των 10 μονάδων που θα είναι η πιο αποτελεσματική 

για τις δύο περιόδους.  Για να υπολογίσουμε την κατανομή 

αυτή, θα πρέπει να υπολογίσουμε τις παρούσες αξίες του 

καθαρού οριακού οφέλους PVNB στις δύο περιόδους και να τις 

εξισώσουμε. Οι υπολογισμοί θα γίνουν ως εξής 

Καθαρά οριακά οφέλη = ζήτηση

μείον οριακό κόστος

Περίοδος 1η: NB1 = 11 - q1 - 1= 10– q1 και

PVNB1=NB1 ( είναι στην ίδια περίοδο)

άρα

Περίοδος 2η : PVNB2=NB2/(1+r)



Υπολογισμός Τιμής του Πόρου σε κάθε Περίοδο
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Περίοδος 1η : P1 = 11 - q1 = 11- 5,45=5,55

Περίοδος 2η P2 = 11 – q2 = 11- 4,45=6,55
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ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΟ ΘΕΜΑ 12

• Εταιρεία εξορύξεων μεταλλεύματος θα ξεκινήσει σύντομα τις
δραστηριότητές της. Η εταιρεία μπορεί να παράγει μέχρι 3.000 tn
μετάλλευμα ετησίως.

• Για κάθε tn παραγόμενου προϊόντος προκύπτει 1 tn στερεών
απορριμμάτων. Η εταιρεία έχει τις παρακάτω επιλογές για τη
διαχείριση των στερεών απορριμμάτων:

• (α) να χρησιμοποιεί ιδιωτική επιχείρηση μεταφοράς, διαχείρισης και
διάθεσης απορριμμάτων με κόστος 180 €/tn,

• (β) να εγκαταστήσει και να λειτουργεί δικό της ημιαυτοποιημένο
σύστημα επεξεργασίας με κόστος εγκατάστασης 75.000€ και κόστος
λειτουργίας 85 €/tn και

• (γ) να εγκαταστήσει και να λειτουργεί δικό της πλήρως
αυτοματοποιημένο σύστημα επεξεργασίας με κόστος εγκατάστασης
220.000€ και κόστος λειτουργίας 15 €/tn.

ΝΕΚΡΟ ΣΗΜΕΙΟ



ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ
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1. Να υπολογίσετε για διαφορετικές ποσότητες παραγωγής (άρα και 
διαφορετικές ποσότητες στερεών απορριμμάτων) τα συνολικά κόστη ανά 
σχέδιο. Να κατασκευάσετε τον σχετικό Πίνακα και το αντίστοιχο διάγραμμα. 

2. Να υπολογίσετε τα επίπεδα παραγωγής για τα οποία το κάθε σχέδιο 
παρουσιάζεται καλύτερο. 

Σημ.: Για την απάντησή σας, να θεωρήσετε παραγωγή από 0-3.000 tn 
ετησίως, οπότε και προκύπτουν αντίστοιχα 0-3.000 tn ετησίως στερεά 
απορρίμματα. 



ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ
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ΑΠΑΝΤΗΣΗ

• Από τα δεδομένα του 
θέματος προκύπτουν τα 
ακόλουθα, όπου F τα 
σταθερά έξοδα (από 
όπου υπολογίζεται το 
σταθερό κόστος) και V 
τα μεταβλητά έξοδα 
(από όπου υπολογίζεται 
το μεταβλητό κόστος: 
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TIPS Διαγράμματος:
-Οριζόντιος άξονας = ποσότητα Q

-Κάθετος άξονας = Έσοδα & Έξοδα

-Οι καμπύλες V, R1, R2, R3 ξεκινούν όλες 

από το σημείο (0,0)

-Η καμπύλη σταθερού κόστους F είναι 

οριζόντια και παράλληλη με τον οριζόντιο 

άξονα

-H καμπύλη F+V ξεκινάει από την αρχή της 

καμπύλης σταθερού κόστους F (τομή με 

κάθετο

άξονα).

-Ο σχεδιασμός των γωνιών ω γίνεται 

μεταξύ των καμπυλών R και F

-σχεδίαση κάθετων γραμμών για την 

ποσότητα Q στα 3 νεκρά σημεία με 

σύμβολο Ν.

-SOS: η διακεκομμένη καμπύλη της 

απασχολούμενης δυναμικότητας 100% είναι 

στη μέση

του διαγράμματος, μετά τα 2 πρώτα νεκρά 

σημεία.



4.2 Αξιολόγηση σχεδίων ως προς τα επίπεδα παραγωγής 
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Με βάση το διάγραμμα παρατηρούμε ότι για μικρή ποσότητα 

παραγωγής (περίπου μέχρι 750 tn) το κόστους του σχεδίου (α) είναι 

το μικρότερο (η μπλε γραμμή είναι πιο χαμηλά από τις άλλες δύο), 

για κάπως μεγαλύτερη παραγωγή (περίπου 750-2100 tn) υπερτερεί 

το σχέδιο (β) (κόκκινη γραμμή) ενώ για μεγαλύτερη παραγωγή το 

σχέδιο (γ) έχει το μικρότερο κόστος (η πράσινη γραμμή βρίσκεται 

χαμηλότερα από τις άλλες δύο). 

Τα σημεία μετάβασης από ένα σχέδιο στο άλλο είναι ουσιαστικά τα δύο 

χαμηλότερα σημεία τομής (νεκρά σημεία) των ευθειών. Τα αντίστοιχα 

επίπεδα παραγωγής υπολογίζονται ως εξής: 

𝑇𝐶(𝑎) = 𝑇𝐶(𝛽) ⇒ 𝐹𝐶(𝑎) + 𝑉(𝑎)𝑄1 = 𝐹𝐶(𝛽) + 𝑉(𝛽)𝑄1 ⇒ 
𝑄1 = 789,473 ≅ 790 𝑡𝑛
𝑇𝐶(𝛾) = 𝑇𝐶(𝛽) ⇒ 𝐹𝐶(𝛾) + 𝑉(𝛾)𝑄2 = 𝐹𝐶(𝛽) + 𝑉(𝛽)𝑄2 ⇒ 
𝑄2 = 2071,429 ≅ 2071 𝑡𝑛

Τα σημεία μετάβασης από ένα σχέδιο στο άλλο είναι ουσιαστικά τα δύο 

χαμηλότερα σημεία τομής (νεκρά σημεία) των ευθειών. Τα αντίστοιχα 

επίπεδα παραγωγής υπολογίζονται ως εξής: 

𝑇𝐶(𝑎) = 𝑇𝐶(𝛽) ⇒ 𝐹𝐶(𝑎) + 𝑉(𝑎)𝑄1 = 𝐹𝐶(𝛽) + 𝑉(𝛽)𝑄1 ⇒ 
𝑄1 = 789,473 ≅ 790 𝑡𝑛
𝑇𝐶(𝛾) = 𝑇𝐶(𝛽) ⇒ 𝐹𝐶(𝛾) + 𝑉(𝛾)𝑄2 = 𝐹𝐶(𝛽) + 𝑉(𝛽)𝑄2 ⇒ 
𝑄2 = 2071,429 ≅ 2071 𝑡𝑛

Συνεπώς για επίπεδο παραγωγής 0-790 tn καλύτερο είναι το 

σχέδιο (α) (ιδιωτική επιχείρηση), για παραγωγή από 790-2071 tn

το σχέδιο (β) (ημιαυτοματοποιημένο σύστημα) και για παραγωγή 

μεγαλύτερη από 2.071 tn το σχέδιο (γ) (πλήρως 

αυτοματοποιημένο σύστημα). 

Συνεπώς για επίπεδο παραγωγής 0-790 tn καλύτερο είναι το 

σχέδιο (α) (ιδιωτική επιχείρηση), για παραγωγή από 790-2071 tn

το σχέδιο (β) (ημιαυτοματοποιημένο σύστημα) και για παραγωγή 

μεγαλύτερη από 2.071 tn το σχέδιο (γ) (πλήρως 

αυτοματοποιημένο σύστημα). 



ΑΣΚΗΣΗ ΝΕΚΡΟ ΣΗΜΕΙΟ
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Επιχείρηση δραστηριοποιείται στην ανακύκλωση πλαστικού και σας προσλαμβάνει σύμβουλό της. Η 

επιχείρηση σχεδιάζει μια επένδυση η οποία θα μπορεί να υποστηρίξει παραγωγική δυναμικότητα 43.520 

τόνων ετησίως. Η επιχείρηση υπολογίζει ότι τα σταθερά της κόστη αναγόμενα ετησίως (ετήσιες αποσβέσεις 

αρχικής επένδυσης) είναι 5.325.920 €. Επίσης, το κόστος εργασίας ανέρχεται σε 60 € ανά τόνο παραγόμενου 

πλαστικού, το κόστος ηλεκτρικού ρεύματος σε 40 € ανά τόνο παραγόμενου πλαστικού και το κόστος συλλογής 

σε 29 € ανά τόνο παραγόμενου πλαστικού. Με βάση τις παραπάνω πληροφορίες απαντήστε στα παρακάτω 

ερωτήματα: 

(α) Εξηγείστε εάν και γιατί θα προτείνατε να προχωρήσει η επιχείρηση στην επένδυση με τα παραπάνω 

δεδομένα στην περίπτωση που η τρέχουσα τιμή στην αγορά είναι 200 € ανά τόνο πλαστικού (υπολογίστε το 

κέρδος ή την ζημία). 

(β) Εάν η επιχείρηση επιλέξει να λειτουργήσει στο 90% της παραγωγικής της δυναμικότητας (με τα ίδια 

σταθερά κόστη) και επιθυμεί να έχει κέρδος 10% επί των ακαθάριστων συνολικών εσόδων της, υπολογίστε 

την ελάχιστη τιμή που θα πρέπει να ισχύει στην αγορά (με ακρίβεια δυο δεκαδικών). 



ΑΠΑΝΤΗΣΗ
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ΑΠΑΝΤΗΣΗ/ Α
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ΑΠΑΝΤΗΣΗ
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ΑΠΑΝΤΗΣΗ/ Β
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ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΟ ΘΕΜΑ 13
ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ

Μια από τις σημαντικότερες περιβαλλοντικές μεθοδολογίες, σύμφωνα με την 

SETAC, είναι και αυτή της Ανάλυσης Κύκλου Ζωής (LCA). 

1. Να δοθεί ο ορισμός της Ανάλυσης Κύκλου Ζωής (LCA) 

2. Να δοθεί το πλαίσιο για μια πλήρη μελέτη Ανάλυσης Κύκλου Ζωής 

(επιγραμματικά) σύμφωνα με την SETAC. 



ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ
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Ανάλυση Κύκλου Ζωής
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Η SETAC ορίζει την Ανάλυση Κύκλου Ζωής ως «μια τεχνική εκτίμησης των 

περιβαλλοντικών επιβαρύνσεων που συνδέονται με ένα προϊόν, μια διαδικασία ή 

μια δραστηριότητα, με την οποία αναγνωρίζονται και υπολογίζονται ποσοτικά η 

χρησιμοποιούμενη ενέργεια και ύλη καθώς και τα απόβλητα που απελευθερώνονται 

στο περιβάλλον». 

2. Στάδιο 1: Προσδιορισμός του στόχου και της έκτασης (goal and definition) μιας 

μελέτης Ανάλυσης Κύκλου Ζωής που αποτελεί το σχεδιαστικό τμήμα της μελέτης. 

Στάδιο 2: Αναλυτική απογραφή (inventory analysis), όπου υπολογίζεται το ισοζύγιο 

της ύλης και της ενέργειας κατά τους μετασχηματισμούς του προϊόντος. 

Στάδιο 3: Εκτίμηση επιπτώσεων (impact assessment), που περιλαμβάνει την 

κατάταξη, τον χαρακτηρισμό και την αποτίμηση των ενδεχόμενων περιβαλλοντικών 

επιπτώσεων. 

Στάδιο 4: Εκτίμηση βελτιώσεων (improvement assessment), όπου αναζητούνται 

ευκαιρίες βελτίωσης, δηλαδή μείωσης των περιβαλλοντικών επιβαρύνσεων. 
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Επιδίωξη Η επιδίωξη αφορά τον λόγο για τον οποίο 

διεξάγουμε την ΑΚΖ. Η επιδίωξη εξαρτάται από το βάθος της 
ανάλυσης στο οποίο επιθυμούμε να φτάσουμε, το είδος των 
πληροφοριών που απαιτούνται, τον σκοπό της μελέτης μας και 
το είδος των αποφάσεων που θα παρθούν με βάση τα 
αποτελέσματα της μελέτης μας. Ένας αρχικός διαχωρισμός στα 
είδη των επιδιώξεων γίνεται με βάση τη χρήση των 
αποτελεσμάτων. Τα αποτελέσματα μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν: Για εσωτερική χρήση σε μια εταιρεία, π.χ. 
για τη βελτίωση του περιβαλλοντικού βαθμού απόδοσής της. 
Για εξωτερική χρήση, π.χ. για το δημόσιο συμφέρον.

Αντικείμενο Το αντικείμενο της μελέτης 

καθορίζει τα όρια του υπό μελέτη 
συστήματος, τις απαιτήσεις δεδομένων, τις 
υποθέσεις και τους περιορισμούς. Επιπλέον, 
θα πρέπει να ορίζονται επαρκώς τόσο τα 
γεωγραφικά όσο και τα χρονικά (διάρκεια ζωής 
του προϊόντος, χρονικός ορίζοντας 
κατεργασίας και επιδράσεων) όρια της 
μελέτης. Τέλος, κρίνεται αναγκαίο να 
εκτιμάται η μεταβλητότητα των μεγεθών και 
των δεδομένων που λαμβάνονται υπόψιν κατά 
τη μελέτη. 



• Λειτουργική μονάδα Η λειτουργική 
μονάδα πρέπει να είναι μετρήσιμη και σχετική 
με τα στοιχεία εισόδου και εξόδου. Αποτελεί 
μέτρο απόδοσης του συστήματος και ο 
καθορισμός της πρέπει να γίνεται με σαφήνεια, 
ώστε να εξυπηρετείται ο σκοπός της μελέτης και 
το αντικείμενο αυτής. Ένα παράδειγμα 
προσδιορισμού μιας λειτουργικής μονάδας είναι 
«η ποσότητα καθαριστικών που απαιτείται για 
να καθαριστεί ένα νοικοκυριό». Σε αυτή την 
περίπτωση, ως λειτουργική μονάδα λαμβάνεται 
το m2 και όλα τα μεγέθη ανάγονται σε αυτή. Η 
σωστή επιλογή της λειτουργικής μονάδας 
επηρεάζει τη χρησιμότητα των αποτελεσμάτων. 
Εάν επιλεχθεί σωστά, τότε και τα αποτελέσματα 
θα έχουν πρακτική εφαρμογή.
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Εκτίμηση ποιότητας δεδομένων 
Η ποιότητα των δεδομένων καθορίζει σε 
σημαντικό βαθμό την αξιοπιστία της ΑΚΖ. 
Οι πηγές, λοιπόν, των δεδομένων πρέπει 
να αναφέρονται με λεπτομέρεια, να 
επιλέγονται με προσοχή και να ελέγχονται 
για την αξιοπιστία τους. Η ποιότητα των 
δεδομένων επηρεάζεται από τους εξής 
παράγοντες: την πηγή των δεδομένων, 
τη μέθοδο συλλογής, τον τρόπο 
παραγωγής τους, το κόστος και τον χρόνο 
συλλογής



ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ

Η Ανάλυση Κύκλου Ζωής είναι η διαδικασία καταγραφής και ανάλυσης των
περιβαλλοντικών επιπτώσεων ενός προϊόντος (χρήσης ενέργειας και πρώτων
υλών, ρύπανση ατμόσφαιρας, νερού, εδάφους κ.ο.κ.) καθ' όλη την διάρκεια
του κύκλου ζωής του από την παραγωγή μέχρι την απόρριψή του.

Για ένα προϊόν αναψυκτικού τύπου σόδας:
3.1 Επισκεφτείτε σημεία λιανικής πώλησης και καταγράψτε τους τύπους, τις

συσκευασίες και τα μεγέθη του προϊόντος.

3.2 Βάσει των συσκευασιών που κυκλοφορούν να προτείνετε την
καταλληλότερη λειτουργική μονάδα του προϊόντος για την εκπόνηση μιας
μελέτης Ανάλυσης Κύκλου Ζωής αυτού.

3.3 Ποια θεωρείτε ότι είναι τα κριτήρια επιλογής συσκευασίας και μεγέθους
από τους καταναλωτές;



Πιο αναλυτικά: 

• 1 Ορίζεται το προϊόν ως 
λειτουργική μονάδα, προσδιορίζεται ο σκοπός της μελέτης και η χρήση των 
αποτελεσμάτων, καθορίζονται το περιεχόμενο και τα όρια της μελέτης, 
θεσπίζεται η στρατηγική ανάλυσης & η διασφάλιση ποιότητας των δεδομένων. 

• 2) Πλήρης καταγραφή 
(με ποσοτικά στοιχεία) των ενεργειακών απαιτήσεων, πρώτων υλών, αέριες 
εκπομπές, υγρών και στερεών αποβλήτων και άλλων εκπομπών περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων σε όλη τη διάρκεια ζωής του προϊόντος. 

• 3) Γίνεται ταυτοποίηση και ποσοτικοποίηση 
των οικολογικών, περιβαλλοντικών, κοινωνικών, οικονομικών, πολιτιστικών 
επιπτώσεων καθώς και των επιπτώσεων στην ανθρώπινη υγεία, έμμεσων ή 
άμεσων. 

• 4) Πραγματοποιείται ανάλυση των 
υφιστάμενων ευκαιριών για βελτίωση του προϊόντος, συμπεριλαμβανομένου 
του σχεδιασμού, τρόπου παραγωγής, κατανάλωση πρώτων υλών, χρήση και 
διαχείριση αποβλήτων.
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1) ορισμός στόχου και εύρους 

ανάλυσης

2) απογραφή 

3) εκτίμηση επιπτώσεων 

4) εκτίμηση βελτιώσεων 



Η ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ 
ΖΩΗΣ

• Η Ανάλυση Κύκλου Ζωής είναι η διαδικασία

καταγραφής και ανάλυσης των περιβαλλοντικών

επιπτώσεων ενός προϊόντος (χρήσης ενέργειας και

πρώτων υλών, ρύπανση ατμόσφαιρας, νερού, εδάφους

κ.ο.κ.) καθ' όλη την διάρκεια του κύκλου ζωής του

από την παραγωγή μέχρι την απόρριψή του.

• Η βασική έννοια της αποτίµησης κύκλου ζωής 
είναι η καταγραφή όλων των ρευµάτων υλικού και 
ενέργειας που συνδέονται µε ένα προϊόν, µια 
διαδικασία ή µια υπηρεσία. Η πλήρης ζωή των 
προϊόντων ή του συστήµατος προϊόντων 
εξετάζεται από «από τη γέννησή έως την 
παρακμή του» 

Οι ευρύτεροι  στόχοι μιας μελέτης ΑΚΖ είναι: 

• Η παροχή μιας όσο το δυνατόν πιο

ολοκληρωμένης εικόνας των αλληλεπιδράσεων

μεταξύ μιας δραστηριότητας και του περιβάλλοντος.

• Η συνεισφορά στην κατανόηση της

αλληλεξάρτησης που χαρακτηρίζει τη φύση των

περιβαλλοντικών συνεπειών στο σύνολό τους, οι

οποίες οφείλονται στις ανθρώπινες δραστηριότητες.

• Η λήψη αποφάσεων έτσι ώστε να υπάρξουν

περιβαλλοντικές βελτιώσεις.
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ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ
Για ένα προϊόν αναψυκτικού 

τύπου σόδας:
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ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

Η λειτουργική μονάδα πρέπει να είναι μετρήσιμη και σχετική

με τα στοιχεία εισόδου και εξόδου. Αποτελεί μέτρο απόδοσης

του συστήματος και ο καθορισμός της πρέπει να γίνεται με

σαφήνεια, ώστε να εξυπηρετείται ο σκοπός της μελέτης και το

αντικείμενο αυτής.

Η σωστή επιλογή της λειτουργικής μονάδας επηρεάζει τη

χρησιμότητα των αποτελεσμάτων. Εάν επιλεχθεί σωστά, τότε

και τα αποτελέσματα θα έχουν πρακτική εφαρμογή. Αυτό

σημαίνει ότι πρέπει να παρέχει όλη την πληροφόρηση που

απαιτείται για το εξεταζόμενο σύστημα (εισροές–εκροές) από

την παραγωγή έως την τελική διάθεση αλλά και να επιτρέπει

τη σύγκριση με ένα άλλο σύστημα που έχει την ίδια χρήση

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ ΒΙΚΥ ΒΑΡΔΑ- ECLASS4U 35

Η συνήθης εναλλακτική βάση για 

κατανάλωση του προϊόντος στο σπίτι 

είναι το κουτί αλουμινίου 330ml. Σε αυτή 

την περίπτωση, το μέγεθος συσκευασίας 

είναι μικρό και γίνεται σε εμπορικά 

κατάστημα λιανικού εμπορίου 

(supermarket, περίπτερα, αυτόματοι 

πωλητές), ενώ μικρές είναι και οι 

ποσότητες που αγοράζονται από τους 

καταναλωτές. 

Η συνήθης εναλλακτική βάση για 

κατανάλωση σε οργανωμένους χώρους 

εστίασης είναι η γυάλινη φιάλη 250ml 

επιστρεφόμενη. Σε αυτή την περίπτωση, 

το μέγεθος συσκευασίας είναι μεγαλύτερο 

και γίνεται από καταστήματα χονδρικής 

πώλησης ποτών (κάβες), οι ποσότητες 

αγοράς είναι μεγάλες και οι συσκευασίες 

επιστρέφονται στους προμηθευτές. 



Τα βασικά κριτήρια που χρησιμοποιεί ένας

καταναλωτής για να επιλέξει συσκευασία και μέγεθος

αναψυκτικού τύπου σόδα, όπως είναι η COCA COLA,

λαμβάνει υπόψη του διάφορα κριτήρια που αφορούν Την ευκολία

πρόσβασης στο σημείο πώλησης, Τη χαμηλότερη τιμή διάθεσης στο

ράφι, Εξασφάλιση φρεσκάδας , Αξιοποίηση προσφορών για

μεγαλύτερες ποσότητες- συσκευασίες, κ.α.

η επιλογή συσκευασίας και μεγέθους εξαρτάται από τα κριτήρια που θέτει ο

κάθε καταναλωτής με βάση τις ανάγκες και προσδοκίες του από την

αγορά ενός αναψυκτικού τύπου σόδας.

Παρατηρείται δε η εκδήλωση διαφορετικής στάσης για τα αναψυκτικά με βάση

τις συνθήκες αγοράς, ανά περίοδο- εποχή και ανάλογα με το επίπεδο

κατανάλωσης. Έτσι, αν το κατάστημα που διαθέτει αναψυκτικά βρίσκεται σε

κοντινή απόσταση και ο καταναλωτής μπορεί πιο εύκολα και ανέξοδα να τα

αγοράσει όποτε θέλει, προτιμά μικρότερες συσκευασίες, π.χ. αγοράζει μια εξάδα

γυάλινων μπουκαλιών COCA-COLA [αναψυκτικού τύπου σόδας] ή ακόμη και

μεμονωμένα μπουκάλια, π.χ. 1-2 περιεκτικότητας 330ml, όσο η καθημερινή του

κατανάλωση.

Όσο αυξάνεται η απόσταση ή η δυσκολία πρόσβασης

στο σημείο πώλησης, ο καταναλωτής καλύπτει τις

αγοραστικές ανγάκες του με μεγαλύτερες συσκευασίες,

π.χ. μπουκάλι λίτρου ή 12αδα μπουκαλιών σε χάρτινη

συσκευασία – τυποποιημένης ποσότητας, δηλαδή 12

μπουκάλια των 330ml, ή δίλιτρα.

Μεγαλύτερες συσκευασίες επίσης επιλέγουν οι 

καταναλωτές όταν είναι περίοδος εορτών, όταν έχουν 

κάποια εκδήλωση στο σπίτι ή στο γραφείο, για τα 

παιδικά ή άλλα πάρτι, οπότε και χρειάζεται μεγαλύτερη 

ποσότητα για να καλύψει και τις ανάγκες των 

επισκεπτών του. 

Επειδή όταν ανοιχθεί μια συσκευασία 

αναψυκτικού τύπου σόδας, αλλοιώνεται η γεύση 

του λόγω απώλειας ανθρακικού, οι καταναλωτές 

συχνά προτιμούν μικρότερες συσκευασίες, όπως 

το αλουμινένιο κουτάκι των 330ml αντί 

μεγαλύτερων συσκευασιών. 

Τέλος, αν διατίθεται το προιόν σε προσφορά σε συγκεκριμένο 
μέγεθος και συσκευασία, π.χ. συσκευασία των 24 μπουκαλιών σε 
τιμή 18 μπουκαλιών ή σε προσφορά 1+1 δώρο, ο καταναλωτής 
δελεάζεται από τη συμφερότερη σχέση κόστους οφέλους και 
προτιμά ανάλογα συσκευασία και μέγεθος. 
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ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΟ ΘΕΜΑ 14
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

• Περιβαλλοντική Πλευρά:

Στοιχείο των δραστηριοτήτων ή προϊόντων ή υπηρεσιών
ενός οργανισμού, το οποίο μπορεί να αλληλεπιδράσει με το
περιβάλλον.

• Περιβαλλοντική Επίπτωση: 

Κάθε μεταβολή στο περιβάλλον, αρνητική ή θετική, η οποία 
προκύπτει, εν όλω ή εν μέρει, από τις περιβαλλοντικές 
πλευρές ενός οργανισμού. 



Συστήματα Διαχείρισης Περιβάλλοντος: 
Διαδικασία ΠιστοποίησηςΚεφ. 22

Πληροφορίες που περιέχονται στα πρότυπα

– Η αρχική περιβαλλοντική θεώρηση

– Το μητρώο περιβαλλοντικών θεμάτων & επιπτώσεων

– Η περιβαλλοντική πολιτική

– Αρχείο νομοθεσίας

– Περιβαλλοντικοί σκοποί & στόχοι

– Πρόγραμμα διαχείρισης περιβάλλοντος

– Δομή & υπευθυνότητες

– Περιβαλλοντικές διαδικασίες

– Περιβαλλοντική εκπαίδευση & ενημέρωση

– Περιβαλλοντική επικοινωνία

– Εγχειρίδιο διαχείρισης περιβάλλοντος

– Έλεγχος στοιχείων

– Λειτουργικός έλεγχος

– Ετοιμότητα σε έκτακτες καταστάσεις

– Παρακολούθηση & μέτρηση

– Μη-συμμόρφωση, διόρθωση & πρόληψη

– Περιβαλλοντικά αρχεία

– Ελεγκτική

– Επιθεώρηση από τη διοίκηση

Κ
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ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΟ ΘΕΜΑ 15
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ



• Να κατατάξετε τις 
περιβαλλοντικές 
πλευρές των παρακάτω 
επιχειρήσεων σε άμεσες 
και έμμεσες. 
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ΕΙΔΗ ΡΥΠΩΝ
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Αναγνώριση 
περιβαλλοντικών 

επιπτώσεων 

• Φύση επίπτωσης (θετική, αρνητική) 

• Είδος επίπτωσης (άμεση, έμμεση, συσσωρευτική) 

• Διάρκεια επίπτωσης (συνεχής/ασυνεχής, 
βραχυχρόνια/μακροχρόνια, μόνιμη/προσωρινή) 

• Έκταση επίπτωσης (επιτόπια, τοπική, περιφερειακή) 
• Πιθανότητα εμφάνισης της επίπτωσης (πιθανή, 
βέβαιη) 

• Αναστρεψιμότητα επίπτωσης (αναστρέψιμη, μη 
αναστρέψιμη) 

• Ευαισθησία πόρου/αποδέκτη (μικρή, μεσαία, υψηλή) 

• Μέγεθος επίπτωσης (μικρή, μεσαία, μεγάλη)

• Φύση επίπτωσης (θετική, αρνητική) 

• Είδος επίπτωσης (άμεση, έμμεση, συσσωρευτική) 

• Διάρκεια επίπτωσης (συνεχής/ασυνεχής, 
βραχυχρόνια/μακροχρόνια, μόνιμη/προσωρινή) 

• Έκταση επίπτωσης (επιτόπια, τοπική, περιφερειακή) 
• Πιθανότητα εμφάνισης της επίπτωσης (πιθανή, 
βέβαιη) 

• Αναστρεψιμότητα επίπτωσης (αναστρέψιμη, μη 
αναστρέψιμη) 

• Ευαισθησία πόρου/αποδέκτη (μικρή, μεσαία, υψηλή) 

• Μέγεθος επίπτωσης (μικρή, μεσαία, μεγάλη)

Θετική επίπτωση 
• Βελτίωση του τρόπου διαχείρισης αποβλήτων 

(π.χ. αναβάθμιση εγκατάστασης επεξεργασίας) 

κατά την αναβάθμιση μιας βιομηχανίας 

• Δημιουργία θέσεων εργασίας λόγω επέκτασης 

ενός ξενοδοχείου

• Ανάδειξη πολιτιστικής κληρονομιάς εξαιτίας της 

κατασκευής δρόμου κοντά

Αρνητική επίπτωση 

• Παραγωγή επικίνδυνων αποβλήτων από τη 

λειτουργία μιας βιομηχανίας • Έκλυση σκόνης από 

σωρούς πρώτων υλών • Ηχορύπανση κατά την 

κατασκευή ενός δρόμου

Θετική επίπτωση 
• Βελτίωση του τρόπου διαχείρισης αποβλήτων 

(π.χ. αναβάθμιση εγκατάστασης επεξεργασίας) 

κατά την αναβάθμιση μιας βιομηχανίας 

• Δημιουργία θέσεων εργασίας λόγω επέκτασης 

ενός ξενοδοχείου

• Ανάδειξη πολιτιστικής κληρονομιάς εξαιτίας της 

κατασκευής δρόμου κοντά

Αρνητική επίπτωση 

• Παραγωγή επικίνδυνων αποβλήτων από τη 

λειτουργία μιας βιομηχανίας • Έκλυση σκόνης από 

σωρούς πρώτων υλών • Ηχορύπανση κατά την 

κατασκευή ενός δρόμου

Φύση επίπτωσης
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ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ
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1. Τύπος (θετική, αρνητική, άμεση, έμμεση, αθροιστική), 
2. Μέγεθος (σοβαρή, μέτρια, χαμηλή),
3. Γεωγραφική έκταση (έκταση/τοποθεσία: περιοχή/καλυμένος όγκος, κατανομή), 
4. Χρόνος εκδήλωσης (κατασκευής, λειτουργίας, παύσης λειτουργίας, άμεσα, 
καθυστερημένα),
5. Διάρκεια (μικρή, μακρά διακεκομένη, συνεχής), 
6. Αναστρεψιμότητα (αναστρεψιμη / μη αναστρέψιμη), 
7. Πιθανότητα (πιθανότητα, ασάφεια, εμπιστοσύνη στην προβλεψιμότητα), 8. 
Σημαντικότητα (τοπική, εθνική, παγκόσμια).

Κριτήρια εκτίμησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων 

Τα κριτήρια εκτίμησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων που θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη στην 

αξιολόγηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την κατασκευή και λειτουργία ενός τεχνικού 

έργου είναι τα παρακάτω σύμφωνα με την βιβλιογραφία : 

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ ΒΙΚΥ ΒΑΡΔΑ- eclass4U 47



ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ  ΒΙΚΥ ΒΑΡΔΑ : vicky.eclass4u@gmail.com 48



ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ  ΒΙΚΥ ΒΑΡΔΑ : vicky.eclass4u@gmail.com 49



Ως Επίπτωση ορίζεται κάθε αλλαγή, θετική ή αρνητική, που 

προκαλείται στα χαρακτηριστικά του περιβάλλοντος, εξαιτίας 

ενός έργου ή δραστηριότητας.

Ως Εκτίμηση Επιπτώσεων ορίζεται η επίσημη ανάλυση πρόβλεψης και αξιολόγησης των εν δυνάμει 

επιπτώσεων μιας νέας πολιτικής πριν αυτή υιοθετηθεί . Κατά καιρούς έχουν δοθεί πολλοί ορισμοί για την 

Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων , με κοινό πάντα στοιχείο την προστασία του περιβάλλοντος

• εργαλείο λήψης αποφάσεων και που σκοπό έχει να προσδιορίσει και να εκτιμήσει τις πιθανές 

περιβαλλοντικές επιπτώσεις από τις κύριες προτεινόμενες ενέργειες ανάπτυξης

Η εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων είναι ένα

διεπιστημονικό έργο που εξαρτάται στο σύνολο του από επιστημονικούς και

τεχνικούς υπολογισμούς.
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Είδος 
επίπτωσης 

Άμεση επίπτωση: σχετίζεται άμεσα με 

το έργο/δραστηριότητα, πχ 

• Έκλυση ατμοσφαιρικών ρύπων κατά τη 
λειτουργία μιας βιομηχανίας

Έμμεση: σχετίζεται έμμεσα με το 

έργο/δραστηριότητα, πχ

• Τόνωση της τοπικής οικονομίας Συσσωρευτική: 
• Αύξηση της οδικής κυκλοφορίας στην περιοχή

Συνεχής, πχ • Ηχορύπανση από τη λειτουργία βιομηχανίας 

Ασυνεχής, πχ • Εποχιακή αύξηση της οδικής κυκλοφορίας εξαιτίας της 

λειτουργίας ξενοδοχείου τους μήνες Μαι-Οκτ Βραχυχρόνια, πχ • Έκλυση 
σκόνης κατά την κατασκευή έργου

Μακροχρόνια, πχ • Έκλυση σκόνης από τη λειτουργία βιομηχανίας που 

χρησιμοποιεί αδρανή υλικά ως πρώτες ύλες (π.χ. άμμο) 

Μόνιμη, πχ • Υποβάθμιση οικοσυστήματος εξαιτίας της κατασκευής 

οδοποιίας 

Προσωρινή, πχ • Τόνωση της τοπικής οικονομίας εξαιτίας της ύπαρξης 

εργοταξίου για 6 μήνες στην περιοχή

Διάρκεια επίπτωσης 

Σημαντική επίπτωση • Εκτείνονται στον χώρο και στον χρόνο • Δεν αφομοιώνονται • Πάνω ή πολύ 

κοντά σε περιβαλλοντικά όρια και περιορισμούς • Δεν συμβαδίζουν με περιβαλλοντικές πολιτικές, σχέδια 
χρήσεων γης κλπ • Μπορούν να απειλήσουν τη δημόσια υγεία & ασφάλεια • Μπορούν να προκαλέσουν 
περιορισμό στη χρήση των πόρων, με τους οποίους ο άνθρωπος εξασφαλίζει τη διαβίωσή του
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Είδος επιπτώσεων 

• Επιπτώσεις στα κλιματικά και βιοκλιματικά 
χαρακτηριστικά
•  Επιπτώσεις στα μορφολογικά και τοπιολογικά
χαρακτηριστικά 
• Επιπτώσεις στα γεωλογικά, τεκτονικά και εδαφολογικά 
χαρακτηριστικά 
• Επιπτώσεις στον χωροταξικό σχεδιασμό - χρήσεις γης 
• Επιπτώσεις στη διάρθρωση και λειτουργίες του 
ανθρωπογενούς περιβάλλοντος

Επιπτώσεις στο κοινωνικοοικονομικό 
περιβάλλον • Συσχέτιση με τις ανθρωπογενείς πιέσεις 

στο περιβάλλον • Επιπτώσεις στην ποιότητα του αέρα • 
Επιπτώσεις από θόρυβο ή από δονήσεις στην ποιότητα του 
αέρα • Επιπτώσεις σχετικές με ηλεκτρομαγνητικά πεδία • 
Επιπτώσεις στα νερά

Μέτρα αντιμετώπισης 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων 

Μέτρα κατά: 
• τον σχεδιασμό 
• την κατασκευή 
• τη λειτουργία
• τη φάση παύσης λειτουργίας 
• Αναλυτική περιγραφή των πρόσθετων μέτρων 
που προτείνονται από τον μελετητή για να 
αντιμετωπιστούν οι σημαντικές δυσμενείς 
επιπτώσεις του έργου/ δραστηριότητας, εκτός 
από αυτά που έχουν ενσωματωθεί στον 
σχεδιασμό
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Μέθοδοι εκτίμησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων

❖Έρευνα πεδίου (Field surveys) 

❖Παρακολούθηση και καταγραφή συγκεκριμένων παραμέτρων 

(Monitoring) 

❖Προσομοίωση και χρήση μοντέλων για συγκεκριμένα προβλήτα 

επιπτώσεων (Modeling) 

❖Βιβλιογραφική ενημέρωση και αναζήτηση παρόμοιων 

περιπτώσεων (Literature searches) 

❖Συναντήσεις εργασίας (Workshops) 

❖Συνεντεύξεις με ειδικούς (Interviews with specialist)

❖Δημοσκοπήσεις (Public opinion polls)
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ ΒΙΚΥ ΒΑΡΔΑ- eclass4U 53



ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ  ΒΙΚΥ ΒΑΡΔΑ : 
vicky.eclass4u@gmail.com 54

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΟ ΘΕΜΑ 16
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ



ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ  ΒΙΚΥ ΒΑΡΔΑ : 
vicky.eclass4u@gmail.com

55



ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ ΒΙΚΥ ΒΑΡΔΑ- ECLASS4U 56



ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ ΒΙΚΥ ΒΑΡΔΑ- ECLASS4U 57



ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ ΒΙΚΥ ΒΑΡΔΑ- ECLASS4U 58



ΤΕΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
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