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Ποιες είναι οι βασικότερες διακρίσεις των φυσικών πόρων;
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ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ Φυσικών Πόρων

1) Τρέχοντα αποθέματα = γνωστοί πόροι που η εξόρυξη / άντληση τους

μπορεί να γίνει με βάση τις τρέχουσες τιμές και με επικερδή τρόπο.

2) Δυνητικά αποθέματα: ποσότητα αποθεμάτων που ενδεχομένως είναι

διαθέσιμα. Εξαρτώνται από τη διάθεση των ανθρώπων να πληρώσουν και

την τεχνολογία άντλησης.

3) Αρχικό απόθεμα: η ποσότητα πόρων που υπάρχει με φυσικό τρόπο στο

φλοιό της γης.



ΣΥΝΕΧΕΙΑ…

Ποιες είναι οι βασικότερες διακρίσεις των φυσικών πόρων;
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• Φυσικός πόρος είναι αυτός που δημιουργείται στη φύση ανεξάρτητα από

τον άνθρωπο (π.χ. ήλιος, άνεμος, πετρέλαιο) και παράγεται από την

φύση χωρίς τη συμβολή του(ήλιος) ή με τη συμβολή του (εξόρυξη

πετρελαίου).

• Τεχνητός πόρος, αυτός που δημιουργείται στη φύση με τη συμβολή του

ανθρώπου και παράγεται πρωτογενώς από τη φύση, με τη συμβολή του

ανθρώπου και στη συνέχεια υφίσταται επεξεργασία από τον άνθρωπο.

• Εξαντλήσιμος Φυσικός πόρος είναι ο φυσικός πόρος που υπάρχει σε

ορισμένες ποσότητες πάνω στη γη και με τη διαρκή χρήση του αναμένεται

να εξαντληθεί. Παραδείγματα εξαντλήσιμων φυσικών πόρων είναι: α) τα

ορυκτά, μη μεταλλικά και μεταλλικά, β) το πετρέλαιο και τα άλλα ορυκτά

καύσιμα

• Ανανεώσιμος φυσικός πόρος θεωρείται ο φυσικός πόρος που δεν

εξαντλείται και ανανεώνεται συνεχώς όπως: α) η ηλιακή ενέργεια, β) το

νερό, γ) το δάσος κ.α.

•Η λανθασμένη διαχείριση ενός φυσικού πόρου μπορεί να τον μετατρέψει από

ανανεώσιμο σε εξαντλήσιμο. Έτσι η μόλυνση των υδάτων σε βαθμό που να

μην μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τον άνθρωπο ουσιαστικά εξαντλεί ένα

ανανεώσιμο φυσικό πόρο.

•Η καταστροφή των δασών μετατρέπει επίσης ένα ανανεώσιμο φυσικό πόρο

σε εξαντλήσιμο. Το ίδιο συμβαίνει με την ερημοποίηση των εδαφών και τη

μείωση της βιοποικιλότητας.



Με ποια σχέση - με ποιόν τρόπο συνδέεται η εκμετάλλευση 
φυσικών πόρων με το περιβαλλοντικό και οικονομικό κόστος;
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- Τα κριτήρια και το επίπεδο διαβίωσης της κοινωνίας υποστηρίζονται

από την εκτενή χρήση ανανεώσιμων και μη ανανεώσιμων πηγών

ενέργειας . Η εκμετάλλευση των ενεργειακών πόρων έχει

πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα. Η εξόρυξη και χρήση

οποιουδήποτε φυσικού πόρου φέρει περιβαλλοντικό κόστος, το οποίο

πρέπει να θεωρηθεί με βάση το οικονομικό όφελος που προσφέρει.

- Στην περίπτωση που πρόκειται για εξαντλήσιμους και μη

ανακυκλώσιμους πόρους, χρειάζεται προσοχή στην εξισορρόπηση

μεταξύ της τρέχουσας και της μεταγενέστερης χρήσης του πόρου.

- Για την κατανομή του πόρου (εξορυσσόμενες ποσότητες) πρέπει να

γίνει οικονομική ανάλυση προκειμένου να συσχετισθεί η προθυμία

πληρωμής των καταναλωτών με το αυξανόμενο κόστος χρήσης λόγω

σπανιότητας και τη συνεπαγόμενη αυξανόμενη τιμή του,

συνυπολογίζοντας την ύπαρξη ή μη υποκατάστατου(εξαντλήσιμου ή

ανανεώσιμου).

- Ακόμη, στη διαχείριση μη ανανεώσιμων πόρων:1) ο καταναλωτής

όταν υπάρχει έλλειψη του πόρου, αυξάνει την τιμή του, ενώ όταν

υπάρχει μεγάλη διαθεσιμότητα του πόρου, μειώνεται η τιμή του. 2) ο

παραγωγός όσο αυξάνεται η ποσότητα που εξορύσσει, τόσο

αυξάνεται το κόστος εξόρυξης. 3) Η ισορροπία βρίσκεται στο σημείο

που η καμπύλη προσφοράς συναντά την καμπύλη ζήτησης Qd = Qs



Τι συμβαίνει όταν δεν εξασφαλίζεται ισορροπία Qd = Qs
κατά τη διαχείριση μη ανανεώσιμων φυσικών πόρων;
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- Όταν ο παραγωγός θέλει να παράξει ποσότητα μη ανανεώσιμου

φυσικού πόρου Q>Qopt , δηλαδή μεγαλύτερη ποσότητα από την

ποσότητα ισορροπίας και την προσφέρει σε τιμή P1 που αντιστοιχεί

σε ποσότητα Q1 , ο καταναλωτής είναι πρόθυμος να αγοράζει

ποσότητα Q1<Qopt. Συνεπώς δημιουργείται πλεόνασμα παραγωγού.

- Όταν ο καταναλωτής θέλει να αγοράσει Q' > Qopt, στην τιμή P2 που

αντιστοιχεί στην ποσότητα Q', ο παραγωγός σε αυτήν την τιμή

μπορεί να παράξει Q2>Qopt, οπότε δημιουργείται έλλειμμα.



Τι γνωρίζετε για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας; 
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7Επιμέλεια: Βίκυ Βάρδα   
vicky.eclass4u@gmail.com

- Η ενεργειακή πολιτική έχει πλέον στρατηγικό χαρακτήρα σε επίπεδο

ομοσπονδιών και ηπείρων, ενώ διαμορφώνεται σε θέμα ασφάλειας

σε κρατικό επίπεδο. Η διάθεση της ενέργειας στηρίζεται στην

ιδιωτική επιχειρηματικότητα υπό κρατικό έλεγχο και τη ρύθμιση.

- Η εξάρτηση μιας χώρας από τις εισαγωγές πετρελαίου

αντικατοπτρίζεται στην τιμή του πετρελαίου ως ένα επιπλέον κόστος

(κόστος εθνικής ασφάλειας): επιπρόσθετο τέλος ευαισθησίας.



Ποιοι είναι οι λόγοι, τα κίνητρα και τα προβλήματα 
μετάβασης σε ΑΠΕ (ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ);
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Μείωση των διαθέσιμων αποθεμάτων ενεργειακών ορυκτών.

- Κρίσιμη συσχέτιση της οικονομίας του άνθρακα με άλλους τομείς της

οικονομίας και της ανάπτυξης.

-Κρίσιμη συσχέτιση της οικονομίας του άνθρακα με την κοινωνική

ευημερία & δομή στις περιοχές παραγωγής και στις περιοχές

κατανάλωσης.

- Μεγάλο περιβαλλοντικό κόστος και μεγάλος περιβαλλοντικός

κίνδυνος των ενεργειακών ορυκτών.



Προβλήματα μετάβασης σε ΑΠΕ 

Β TOMOΣ6
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Μία μοναδική ΑΠΕ δεν μπορεί να παρέχει μακροχρόνια λύση.

- Κάθε ΑΠΕ έχει διαφορετικό συγκριτικό πλεονέκτημα και θα

χρειαστεί ένα μείγμα ΑΠΕ για την κάλυψη των ενεργειακών

αναγκών.

- Οι τεχνολογικές βάσεις των ΑΠΕ είναι διαφορετικές, απαιτώντας

τεράστιες αλλαγές στις τεχνολογίες χρήσης.

- Η διαχείριση της ενέργειας από ΑΠΕ χρειάζεται διαφορετική

προσέγγιση, νομοθέτηση, αξιολόγηση, διανεμητική



ΒΑΣΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΠΕ

Β TOMOΣ7
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Περιγράψτε και αναλύστε συνοπτικά το Μοντέλο κατανομής 
Μη ανανεώσιμου και εξαντλήσιμου πόρου σε 2 περιόδους.

Β TOMOΣ8
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Στο πλαίσιο της αποτελεσματικής διαχείρισης φυσικών πόρων υπάρχουν δύο

βασικά κριτήρια:

α) αυτό που αφορά τη ΣΤΑΤΙΚΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ,

στο οποίο ο παράγοντας χρόνος δεν είναι σημαντικός. Η ροή ενός φυσικού

πόρου στο μέλλον είναι ανεξάρτητη από τις επιλογές του σήμερα (π.χ. ηλιακή

ενέργεια).

β) αυτό που αφορά τη ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

- στο οποίο ο χρόνος είναι σημαντικός παράγοντας στην απόφαση για τη

διαχείριση ενός πόρου. Οι ποσότητες που χρησιμοποιούνται σήμερα δεν

είναι διαθέσιμες για τις επόμενες γενιές. Η παρούσα αξία του καθαρού

οφέλους μεγιστοποιείται από τη διαχρονική χρήση του πόρου

Στο μοντέλο δύο περιόδων οι βασικές παραδοχές αναφέρονται:

- στη σταθερή προσφερόμενη ποσότητα του εξαντλήσιμου πόρου, ο πόρος

πρέπει να κατανεμηθεί ανάμεσα σε δύο περιόδους τώρα και στο μέλλον.

- υπάρχει η ίδια ζήτηση και στις 2 περιόδους και σταθερό οριακό κόστος (MC)

- Τέλος αποδεικνύεται (μαθηματικά) ότι η δυναμική αποτελεσματικότητα

δηλαδή η μεγιστοποίηση της παρούσας αξίας του καθαρού οφέλους

επιτυγχάνεται όταν:

- Η ΠΑΡΟΥΣΑ- ΑΞΙΑ του οριακού καθαρού οφέλους της τελευταίας μονάδας

της 1ης περιόδου είναι ίση = με την Παρούσα Αξία οριακού καθαρού οφέλους

της τελευταίας μονάδας της 2ης περιόδου. Το οριακό κόστος χρήσης είναι

το κόστος ευκαιρίας που δημιουργείται από τη διαχρονική στενότητα

(σπανιότητα) του πόρου. Το τμήμα του πόρου που χρησιμοποιείται σήμερα

δεν είναι διαθέσιμο για τις επόμενες γενιές.



Ποιες είναι οι συμφωνημένες σε ευρωπαϊκό επίπεδο δράσεις 
για μια κλιματικά ουδέτερη Ε.Ε. έως το 2050;
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Οι δράσεις της ΕΕ ώστε να είναι κλιματική ουδέτερη το 2050 είναι οι

ακόλουθες:

• Η απανθρακοποίηση του ενεργειακού τομέα καθώς στην παραγωγή και

χρήση ενέργειας αναλογεί περισσότερο από το 75% των εκπομπών

αερίων του θερμοκηπίου της ΕΕ.

• Η ανακαίνιση των κτιρίων ώστε να εξοικονομηθεί ενέργεια από τις

απώλειες καθώς το 40% της κατανάλωσης ενέργειας οφείλεται στην

παλαιότητα των κτιρίων.

• Η υποστήριξη της βιομηχανίας για να καινοτομήσει και να αναδειχθεί σε

ηγέτη σε παγκόσμιο επίπεδο στην πράσινη οικονομία καθώς η

ευρωπαϊκή βιομηχανία χρησιμοποιεί ανακυκλωμένα υλικά σε ποσοστό

μόλις 12%.

• Η ανάπτυξη καθαρότερων, οικονομικότερων και πιο υγιεινών μορφών

ιδιωτικής και δημόσιας μεταφοράς καθώς στις μεταφορές αναλογεί το 25

% των εκπομπών μας.



Ποια θεωρούνται τα σημαντικότερα οφέλη από την 
Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία;
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Μια σειρά από οφέλη για την υγεία και την ευημερία των πολιτών

και των μελλοντικών γενεών από την Ευρωπαϊκή Πράσινη

Συμφωνία είναι τα ακόλουθα:

• Καθαρότερος αέρας, νερό και έδαφος

• Καθαρότερη ενέργεια

• Επαναχρησιμοποιήσιμες ή ανακυκλώσιμες συσκευασίες,

λιγότερα απορρίμματα

- Πιο υγιεινά τρόφιμα

• Λιγότερα φυτοφάρμακα και λιπάσματα

• Ανακαινισμένα σπίτια, σχολεία και νοσοκομεία

• Καλύτερες εναλλακτικές δημοσίων συγκοινωνιών

• Περισσότερα σημεία φόρτισης για ηλεκτροκίνητα οχήματα

• Καλύτερη υγεία για τις σημερινές και τις μελλοντικές γενιές

• Προϊόντα φιλικότερα προς το περιβάλλον στα καταστήματά μας



Η ανακύκλωση είναι ιδιαίτερα σημαντική και αποτελεί ένα 
πολύ σημαντικό κομμάτι της καθημερινότητας μας. Γενικά 

ανακυκλώνονται πολλοί τύποι προϊόντων μεταξύ των 
οποίων προϊόντα από πλαστικό και από αλουμίνιο. Για ποιο 

λόγο τα προϊόντα αλουμινίου είναι πιο εύκολο να 
ανακυκλωθούν σε σχέση με τα προϊόντα που φτιάχνονται 

από πλαστικό; Δικαιολογήστε την απάντησή σας

Β TOMOΣ11
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• Ευκολία ανακύκλωσης αλουμινίου και παραγωγής νέας πρώτης

ύλης

• Ομοιόμορφη ποιότητα απορριμμάτων αλουμινίου

• Μολυσμένα απορρίμματα πλαστικού και προσμίξεις με άλλες

ουσίες (λ.χ. επικίνδυνες ουσίες) που είναι πολύ δύσκολο

(ενεργοβόρο και κοστοβόρο) να απομακρυνθούν (π.χ. με

καύση).



ΤΟΜΟΣ Γ—[ ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ / 
ΓΕΩΡΓΑΚΕΛΛΟΣ ]
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Ποιες είναι οι βασικές πηγές ρύπανσης;

Γ TOMOΣ12

16Επιμέλεια: Βίκυ Βάρδα   
vicky.eclass4u@gmail.com

❖ Ανθρωπογενείς

– Βιομηχανία

– Μεταφορές

– Αγροτικές δραστηριότητες

– Οικιστική δραστηριότητα

– Ενεργειακή κατανάλωση

Δεν παρουσιάζουν ομοιόμορφη κατανομή αλλά συγκεντρώνονται σε λίγα σημεία του

πλανήτη → μεγάλη επικινδυνότητα

Φυσικές

– ηφαίστεια

– φυσικές αναβλύσεις πετρελαίου (πχ. Στη Santa Barbara, ΗΠΑ), φυσικού αερίου,

ενώσεων μετάλλων (Σουηδία)

– παραγωγή τοξικών αερίων σε υδατικούς αποδέκτες (Αφρική, Salt Lake, ΗΠΑ)

– πυρκαγιές από φυσικά αίτια (π.χ., κεραυνοί, υψηλή θερμοκρασία)

Παρουσιάζουν ομοιόμορφη κατανομή → κρίσιμος μηχανισμός της λειτουργίας 

του πλανήτη

Αέριες εκπομπές

• CO, NOx, πτητικοί υδρογονάνθρακες, SO2

• παράγοντες κλιματικής αλλαγής: CO2 , CH4

• βαρέα μέταλλα

• αλογονωμένοι υδρογονάνθρακες

• δευτερογενείς ρύποι: όξινη βροχή, φωτοχημικά επεισόδια

• ραδιενέργεια



ΣΥΝΕΧΕΙΑ…

Ποιες είναι οι βασικές πηγές ρύπανσης;

Γ TOMOΣ12
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Υγρά απόβλητα

• βαρέα μέταλλα

• πετρελαϊκοί υδρογονάνθρακες

• ζιζανιοκτόνα

• άζωτο, φωσφόρος

• ραδιενέργεια

• οργανικός φόρτος

Στερεά απόβλητα

• οργανικά απορρίμματα

• χαρτί, γυαλί, μέταλλα

• πλαστικά

• τέφρα

• μη βιοδιασπώμενα υλικά

• ραδιενεργά υλικά

• νοσοκομειακά απορρίμματα

• Θόρυβος

• Θερμότητα

• Παθογόνοι ή ξένοι μικροοργανισμοί



Ποιες είναι οι βασικότερες επιπτώσεις της ρύπανσης;
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Επιπτώσεις ρύπανσης

Αέριες εκπομπές

~ Επιβάρυνση της ατμόσφαιρας με

επιβλαβείς χημικές ουσίες

~ Επιβάρυνση του εδάφους με επιβλαβείς

κατακρημνίσεις

~ Κλιματική αλλαγή

Υγρά απόβλητα

~ Επιβάρυνση των επιφανειακών υδάτων

με επιβλαβείς ουσίες

~ Επίδραση στην ισορροπία των υδάτινων

οικοσυστημάτων

~ Επιβάρυνση των υπόγειων υδάτων με

επιβλαβείς ουσίες

~ Επιβάρυνση εδαφών με επιβλαβείς

ουσίες

~ Αλλαγές στη γεωμορφολογία

~ Επιβάρυνση της ατμόσφαιρας μέσω της

εξάτμισης

Στερεά απόβλητα

~ Επιβάρυνση εδαφών με επιβλαβείς

ουσίες

~ Αλλαγές χρήσης γης

~ Διάβρωση εδαφών

~ Επιβάρυνση υδάτων με επιβλαβείς

ουσίες

~ Επιβάρυνση υπεδάφους με επιβλαβείς

ουσίες

~ Επιβάρυνση της ατμόσφαιρας μέσω της

εξάτμισης

~ Αύξηση του μικροβιακού φόρτου

ΕΙΔΗ ΡΥΠΩΝ



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

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ ΒΙΚΥ ΒΑΡΔΑ-
eclass4U
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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.

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



Ποιες είναι οι πιο ενδεδειγμένες  προτάσεις αλλαγών με 
στόχο την πρόληψη της ρύπανσης στην πηγή σύμφωνα με 

όσα αναφέρονται στη σχετική θεωρία;
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Διαχείριση ρύπανσης: μέθοδοι πρόληψης

• Εναναπροσδιορισμός της έννοιας απόβλητο: από

«υλικό χωρίς χρήση» σε «ύλη χωρίς αξία που δεν

επιβαρύνει το περιβάλλον»

• Επαναχαρακτηρισμός των αποβαλλόμενων υλικών



Τι είναι η εκτίμηση Κύκλου ζωής στο πλαίσιο της ανάλυσης 
των συνολικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων ενός 

προϊόντος ή μιας δραστηριότητας; 
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Η εκτίμηση του κύκλου ζωής είναι μία μεθοδολογία εκτίμησης των

συνολικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων ενός προϊόντος ή μιας

δραστηριότητας.

1) ορισμός στόχου και εύρους 

ανάλυσης

2) απογραφή 

3) εκτίμηση επιπτώσεων 

4) εκτίμηση βελτιώσεων



Τι είναι η εκτίμηση Κύκλου ζωής στο πλαίσιο της ανάλυσης 
των συνολικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων ενός 

προϊόντος ή μιας δραστηριότητας; 
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Τα στάδια που είναι απαραίτητα:

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.

Σκοπός της ανάλυσης είναι να παρέχει όλη την πληροφόρηση που απαιτείται για 

το εξεταζόμενο σύστημα (εισροές - εκροές) από την παραγωγή ως τελική του 

διάθεση αλλά και να επιτρέπει τη σύγκριση με ένα άλλο σύστημα που έχει την 

ίδια χρήση. 

Τα προβλήματα που εμφανίζονται κατά την εκτίμηση του κύκλου ζωής

αφορούν κυρίως τα εξής:

- ορισμός λειτουργικής μονάδας , ορισμό ορίων ,- απογραφή πολυλειτουργικών

συστημάτων

- κατηγοριοποίηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων , - θόρυβος - σκόνη ,-

αβεβαιότητα μοντέλου

- συγκρισιμότητα μοντέλου



Ποιος είναι ο κυριότερος στόχος και ποια τα απαραίτητα 
κριτήρια για τον οικολογικό σχεδιασμό προϊόντων; 
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Στόχος του οικολογικού σχεδιασμού είναι η πρόληψη της

περιβαλλοντικής επιβάρυνσης αντί της διαχείρισης της περιβαλλοντικής

επιβάρυνσης.

- εκτεταμένη και διευρυμένη ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση σε

α' ύλες, προϊόντα και απόβλητα.

- επέκταση της διάρκειας ζωής των προϊόντων (ανανέωση και

επισκευή)

- διεύρυνση της χρήσης του προϊόντος (νέες έννοιες χρήσης, κοινή

χρήση)

- αποφυγή χρήσης ρυπογόνων και επιβαρυντικών ουσιών στην

παραγωγή και στη χρήση του προϊόντος

- εξοικονόμηση ενέργειας, νερού και α' υλών

- μείωση συσκευασιών

- μείωση περιβαλλοντικών εκπομπών και διαχείριση αποβλήτων.



Οικολογικός σχεδιασμός προϊόντων: Οφέλη
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Οφέλη για τις επιχειρήσεις

- Εύκολη επικοινωνία με τους καταναλωτές για τα περιβαλλοντικά οφέλη

του προϊόντος τους.

- Κατάλληλος τρόπος για τη διατύπωση περιβαλλοντικών ισχυρισμών.

- Συγκριτικά δεδομένα για τη μέτρηση των περιβαλλοντικών επιδόσεων.

- Διαφοροποίηση του προϊόντος έναντι των ανταγωνιστικών.

- Κατάλληλος τρόπος ενημέρωσης των καταναλωτών για την αξιοποίηση

της καινοτομίας.

- Συμμετοχή σε μία αγορά που προωθεί τα περιβαλλοντικά φιλικά

προϊόντα.

Οφέλη για τους καταναλωτές

- Εξοικείωση με τα περιβαλλοντικά φυτικά προϊόντα με εύκολα κατανοητό

τρόπο.

- Διαμόρφωση ορθολογικών κριτηρίων στην αγορά προϊόντων.

- Συμμετοχή στην προστασία του περιβάλλοντος.

Οφέλη για το περιβάλλον & την κοινωνία

- Ανακύκλωση και εξοικονόμηση υλικών και πρώτων υλών.

- Αντικατάσταση η μείωση της χρησιμοποίησης επιβλαβών ουσιών.

- Ενίσχυση των μηχανισμών που εξυπηρετούν τη βιώσιμη ανάπτυξη.



Ποια είναι τα βασικά σημεία στα οποία επικεντρώνεται ένα 
σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 

14000:2015;
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Τα συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης αποτελούν εξέλιξη των

συστημάτων διοίκησης ολικής ποιότητας. Ένα σύστημα

περιβαλλοντικής διαχείρισης περιλαμβάνει: α) την επιλογή και

στήριξη μιας κατάλληλης πολιτικής, β) την εκπλήρωση των

περιβαλλοντικών στόχων, γ) την επιτυχή επικοινωνία με όλα τα

ενδιαφερόμενα μέρη της εφαρμογής της πολιτικής.

Στη σειρά ISO 14000 ανήκουν τα διεθνή πρότυπα περιβαλλοντικής

διαχείρισης, που επιτρέπουν στις επιχειρήσεις να υιοθετήσουν

περιβαλλοντική πολιτική, να επιδιώξουν και να μετρήσουν την

περιβαλλοντική τους απόδοση.



Συστήματα διαχείρισης περιβάλλοντος: ISO 
14001
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Oφέλη

 Εξοικείωση με τη νέα φιλοσοφία

 Καταγραφή ατυχημάτων

 Υιοθέτηση βελτιώσεων ως τρόπο εργασίας

 Εισαγωγή της περιβαλλοντικής διάστασης στο σχεδιασμό προϊόντων

και υπηρεσιών

 Αποτύπωση της παρούσας κατάστασης

Προβλήματα

 Η καταγραφική διάσταση του συστήματος καθώς και η διάθεση του

ελέγχου απαιτούσε την ενσωμάτωση πολλών εντύπων και αναφορών

στην εργασιακή καθημερινότητα, η οποία σε αρκετές περιπτώσεις

κατέληξε σε αντιπαραγωγική γραφειοκρατία, ακόμη και με ανεπτυγμένα

συστήματα μηχανογράφησης.

 Το κόστος εγκατάστασης και συντήρησης του συστήματος,

εκπαίδευσης του προσωπικού και εφαρμογής των βελτιώσεων

θεωρήθηκε αποτρεπτικό, τουλάχιστον βραχυπρόθεσμα.

 Οι περισσότερες βελτιώσεις πραγματοποιήθηκαν σε επίπεδο

λειτουργίας γραφείου παρά παραγωγής.

Σημαντικές βελτιώσεις

- στην κατανάλωση πόρων με τη μείωση χρήσης χαρτιού

- την εγκατάσταση λαμπτήρων τύπου LED

- την ανακύκλωση

- την χρήση βιοδιασπώμενων υλικών

- την ενεργειακή αναβάθμιση εγκαταστάσεων, κλπ



Η νέα σειρά ISO 14001 
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- Μεταφέρει το κέντρο βάρους από την αντιμετώπιση & πρόληψη του

κινδύνου στη διαχείριση του κινδύνου.

- Έχει μεγαλύτερες προσδοκίες από την ανώτατη διοίκηση για την

κατανόηση των περιβαλλοντικών θεμάτων του οργανισμού, την

υποστήριξη του ΣΔΠ και τη βελτίωση της επίδοσης του.

-Δίνει ευρύτερη στρατηγική αντίληψη του περιβαλλοντικού πλαισίου του

οργανισμού, συμπεριλαμβανομένων των προσδοκιών των

ενδιαφερομένων μερών και της κατεύθυνσης επιχείρησης.

- Απαιτεί συγκεκριμένες δεσμεύσεις για την αειφορία και την κοινωνική

υπευθυνότητα.

- Επεκτείνει την περιβαλλοντική επιρροής στην αλυσίδα προμηθειών.

- Αξιοποιεί τις ευκαιρίες για τη χρήση του περιβαλλοντικού σχεδιασμού ως

ένα εργαλείο για τη βελτίωση.

- Δίνει τη δυνατότητα για επίδειξη της περιβαλλοντικής νομοθετικής

συμμόρφωσης του οργανισμού σε διαρκή βάση.

- Απαιτεί τη χρήση δεικτών βελτίωσης για την παρακολούθηση της

βελτίωσης.



Τι είναι το EMAS;
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Ο Ευρωπαϊκός Κανονισμός EMAS, αφορά την εθελοντική συμμετοχή των

επιχειρήσεων του βιομηχανικού τομέα σε ένα κοινοτικό σύστημα

οικολογικής διαχείρισης και ελέγχου.

Ο κανονισμός εκφράζει την προσέγγιση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο

ζήτημα της αειφόρου ανάπτυξης και ειδικότερα στον ρόλο και την ευθύνη

των επιχειρήσεων στην προστασία του περιβάλλοντος.

Σκοπός του κανονισμού EMAS είναι να λειτουργήσει ως κίνητρο για τις

επιχειρήσεις, προκειμένου να εισαγάγουν την περιβαλλοντική διάσταση

στο σύστημα διοίκησής τους ή να βελτιώσουν την περιβαλλοντική τους

πρακτική σε μόνιμη βάση.

‘Ένας γενικότερος στόχος του EMAS είναι να καταστήσει την υιοθέτηση

του συστήματος περιβαλλοντικής διοίκησης σημαντική και από την

οικονομική άποψη, παρέχοντας στις επιχειρήσεις την ευκαιρία να

βελτιώσουν την επιχειρηματική πρακτική τους και συγχρόνως να

ωφελήσουν το περιβάλλον.



Οφέλη από την καθιέρωση του συστήματος 
EMAS
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Τα οφέλη από την καθιέρωση του συστήματος EMAS στην επιχείρηση

είναι ανάλογα με εκείνα του προτύπου ISO 14000. Τα κυριότερα από

αυτά είναι:

1. ευρωπαϊκή αναγνώριση

2. βελτίωση της δημόσιας εικόνας της επιχείρησης και των σχέσεων

της με την τοπική κοινότητα

3. αύξηση της εμπιστοσύνης των πελατών

4. αύξηση του μεριδίου της αγοράς

5. δημιουργία κινήτρων για μεγαλύτερη συμμετοχή και υπευθυνότητα

των εργαζομένων

6. αποφυγή περιβαλλοντικών προστίμων για παραβιάσεις της

νομοθεσίας, ατυχήματα κλπ.

7. βελτιωμένη περιβαλλοντική απόδοση και ανταπόκριση στις ευθύνες

της επιχείρησης

8. φθηνότερα ασφάλιστρα έλεγχος των κινδύνων.



Ποιες είναι οι βασικότερες ομοιότητες και ποιες οι 
διαφορές των συστημάτων ISO 14001 VS EMAS;
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Ομοιότητες

- Eίναι πρότυπα συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης

- Στόχος τους είναι να βοηθήσουν τις επιχειρήσεις που τα εφαρμόζουν να

μειώσουν τις αρνητικές επιπτώσεις των δραστηριοτήτων τους στο

περιβάλλον παρέχοντας τους ένα μέσο για τη βελτίωση της

περιβαλλοντικής τους επίδοσης.

- Απαιτούν από τις επιχειρήσεις τη λήψη σειράς μέτρων, τη διενέργεια

εσωτερικών επιθεωρήσεων και εξωτερικό έλεγχο

- Εισάγουν μια νέα θεώρηση στην περιβαλλοντική πολιτική των

επιχειρήσεων, ελέγχοντας την ικανότητα τους να διατυπώσουν

περιβαλλοντικούς στόχους, για την επίτευξη των οποίων πρέπει να

προσαρμόσουν κατάλληλα τις διαδικασίες τους και να εκπαιδεύσουν

κατάλληλα τους εργαζόμενους.

- Εθελοντική συμμετοχή

- Τα δύο πρότυπα έχουν παρόμοια αποτελέσματα ως προς την

περιβαλλοντική απόδοση

- Το κόστος πιστοποίησης είναι εξίσου υψηλό.

- Τα οφέλη πιστοποίησης δεν παρουσιάζουν διαφορές μεταξύ των δύο

συστημάτων.



ΣΥΝΕΧΕΙΑ..

Ποιες είναι οι βασικότερες ομοιότητες και ποιες οι διαφορές 
των συστημάτων ISO 14001 VS EMAS;
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Διαφορές

- Το ISO 14000 πιστοποιείται παντού και η πιστοποίηση είναι παγκόσμια,

ενώ το EMAS ακόμη και στην 3η τροποποίηση του (EMAS III) μπορεί να

πιστοποιήσει χώρες εκτός EE, αλλά η πιστοποίηση πρέπει να γίνει από

κράτος - μέλος.

-Το ISO 14001 δεν απαιτεί κρατική επικύρωση, αλλά το EMAS

επικυρώνεται και κρατικά.

- Το ISO 14001 μπορεί να εφαρμοσθεί σε τμήμα της επιχείρησης ή

συνολικά, αλλά το EMAS πρέπει να εφαρμοσθεί συνολικά.

- Το ISO 14001 δεν απαιτεί δημοσιοποίηση της περιβαλλοντικής πολιτικής,

αλλά το EMAS την απαιτεί.

- Οι απαιτήσεις του EMAS είναι υψηλότερες του ISO 14001, το σύστημα

πιστοποίησης πολυπλοκότερο και αυστηρότερο.

-Το EMAS III δίνει τη δυνατότητα παροχής οικονομικής βοήθειας (μέσω

προγραμμάτων όπως το LIFE+) κυρίως σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις που

θέλουν να πιστοποιηθούν.

- Η αναγνωρισιμότητα του ISO 14001 παραμένει υψηλότερη του EMAS,

κυρίως λόγω του ότι το ISO 14001 είναι παλαιότερο και μέχρι το 2009 ήταν

και το μόνο σύστημα με παγκόσμια ισχύ. Στο EMAS III αναγνωρίζεται ότι η

πιστοποίηση κατά ISO 14001 αποτελεί ένα σημαντικό μέρος της

πιστοποίησης κατά EMAS.



Ποιες θεωρούνται ως οι Κυριότερες Επιδράσεις 
του Τοπικού Τουρισμού ανάλυση κατά Ishikawa

Γ TOMOΣ26

32Επιμέλεια: Βίκυ Βάρδα   
vicky.eclass4u@gmail.com

Οι κυριότερες επιπτώσεις είναι : οικονομικές, περιβαλλοντικές, κοινωνικές και

πολιτισμικές



ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 
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ΑΣΚΗΣΗ Β.1.
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ΑΠΑΝΤΗΣΗ / ΛΥΣΗ ΑΣΚΗΣΗ Β.1.



ΑΣΚΗΣΗ Β.2.

• Λόγω της αύξησης των απορριμμάτων, ένας Οργανισμός Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) τουριστικής περιοχής απευθύνεται σε 

αρμόδια εταιρεία όπου συζητούνται δυο επιλογές. Η πρώτη 

επιλογή είναι η συγκομιδή και διαχείριση των απορριμμάτων από 

την εταιρεία με ετήσια μίσθωση απορριμματοφόρου 5.000€ και 

κόστος συγκομιδής 15€/kgr, ενώ η δεύτερη, αφορά στην 

εγκατάσταση ενός αποτεφρωτήρα με κόστος εγκατάστασης 7.000€ 

και κόστος λειτουργίας 10€ ανά kgr απορριμμάτων που 

επεξεργάζονται. 

• (α) Αν υποθέσουμε πως μπορούν να παραχθούν έως 800 kgr

απορριμμάτων τον χρόνο, ποια από τις δυο επιλογές είναι πιο 

συμφέρουσα; 

• (β) Αν υποθέσουμε πως ο ΟΤΑ αποφασίζει να προχωρήσει στην 

πώληση 300 kgr προς 32€/kgr, να επιλέξετε τη πρώτη ή την 

δεύτερη επιλογή. 

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΒΙΚΥ ΒΑΡΔΑ   vicky.eclass4u@gmail.com36



37
Επιμέλεια: Βίκυ Βάρδα   vicky.eclass4u@gmail.com

ΑΠΑΝΤΗΣΗ / ΛΥΣΗ ΑΣΚΗΣΗΣ Β.2.



ΑΣΚΗΣΗ Β.3
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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).

(γ) Δείξτε διαγραμματικά τα κόστη (σταθερά, μεταβλητά και

συνολικά) και τα έσοδα της επιχείρησης και στις δύο

παραπάνω περιπτώσεις τιμών (ανάλυση νεκρού σημείου).

Και στις δύο περιπτώσεις σημειώστε στο διάγραμμα την

περιοχή που προσδιορίζει τα κέρδη ή τις ζημιές που έχει η

επιχείρηση.
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ΑΣΚΗΣΗ Β.4.
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ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΠΟΡΩΝ



ΒΑΣΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΓΙΑ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 
ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΠΟΡΩΝ ΣΕ 2 ΠΕΡΙΟΔΟΥΣ
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Η κατανομή των πόρων ικανοποιεί το κριτήριο στατικής 
αποτελεσματικότητας όταν μεγιστοποιείται το 

καθαρό όφελος σε μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή. 

• Καθαρό όφελος είναι η αλγεβρική διαφορά μεταξύ των 
ωφελειών και του κόστους που συνεπάγεται μια συγκεκριμένη 
κατανομή πόρων.

Δυναμική αποτελεσματικότητα

Σημερινές αποφάσεις επηρεάζουν μελλοντικές 
κατανομές
• Πώς κάνουμε επιλογές όταν τα οφέλη και κόστη 

κάποιων αποφάσεων βρίσκονται σε διαφορετικές 
στιγμές; 
• Πρέπει να βρούμε τρόπο σύγκρισης του καθαρού 
οφέλους σε μια περίοδο με το καθαρό όφελος άλλης 
περιόδου 

• Παρούσα αξία: έννοια που επιτρέπει την 

σύγκριση χρηματικών αξιών διαφορετικών περιόδων

Στατική Αποτελεσματικότητα
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ΑΣΚΗΣΗ Β.5.α– ΠΡΟΤΥΠΗ ΛΥΜΕΝΗ

Υποθέσεις: Σταθερό απόθεμα εξαντλήσιμου πόρου

• Μόνο δύο περιόδους 
• Συνολική προσφορά 20 μονάδες 
• Ζήτηση 
• οριακή κόστος σταθερό

ΝΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΕΤΕ ΤΗ ΖΗΤΟΥΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΟΥ 
ΠΟΡΟΥ ΓΙΑ ΚΆΘΕ ΠΕΡΙΟΔΟ

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ  
ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ 
ΕΞΑΝΤΛΗΣΙΜΟΥ ΠΟΡΟΥ 
ΣΕ 2 ΠΕΡΙΟΔΟΥΣΥπόδειγμα δύο περιόδων

το κριτήριο της στατικής 
αποτελεσματικότητας σε κάθε 
περίοδο μεμονωμένα θα εξίσωνε 
το οριακό όφελος με το οριακό 
κόστος 

8-0.4q = 2 =>
q = 15 

• Εάν η συνολική ποσότητα του 
πόρου ήταν μεγαλύτερη των 30 
μονάδων αρκεί να καλύψει την 
ζήτηση στην κάθε περίοδο 

• εάν η συνολική ποσότητα του 
πόρου είναι 20 και το επιτόκιο 
10% θα χρειαστούμε το 
κριτήριο της δυναμικής 
αποτελεσματικότητας



ΑΣΚΗΣΗ Β.5.- β.
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Πώς θα υπολογίζαμε την Π.Α. 
μιας κατανομής 15 μονάδων 
την πρώτη περίοδο και 5 την 
δεύτερη;

Με την κατανομή 15, 5 μπορούμε να υπολογίσουμε τα 
συνολικά οφέλη των δύο περιόδων –

στην πρώτη περίοδο η PV(1) = 45 [½ (8-2) 15] 

στη δεύτερη περίοδο η PV(2) = 22,73 [25/1.1]

οπότε η συνολική Π.Α. αυτής της κατανομής στα δύο 
χρόνια είναι $67,73 



ΑΣΚΗΣΗ Β.6.Α.
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ΑΣΚΗΣΗ Β.6.β.
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Υπολογίστε την τιμή του πόρου σε κάθε μία από τις δύο 

περιόδους 

ΑΣΚΗΣΗ Β.6.γ.



ΝΕΚΡΟ ΣΗΜΕΙΟ
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• 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.



ΤΑ ΠΙΟ ΣΥΧΝΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΓΑ ΤΟ ΝΕΚΡΟ 
ΣΗΜΕΙΟ/ ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
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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. 



ΑΠΑΝΤΗΣΗ
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ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
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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.
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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). 

ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ



ΑΠΑΝΤΗΣΗ/ ΛΥΣΗ
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