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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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- 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 
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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
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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
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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;
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❖ 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;
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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



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


