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ΠΔΡΙΛΗΦΗ 

 

Ζ παξνχζα κειέηε παξνπζηάδεη ηελ θαηαζθεπή θαη ηνλ ππνινγηζκφ ελφο ζπγθεθξηκέλνπ 

ζχλζεηνπ πεξηβαιινληηθνχ δείθηε ζηνπο 51 λνκνχο ηεο Διιάδνο. Σν πξψην θεθάιαην 

πεξηγξάθεη φηη νη πεξηβαιινληηθνί δείθηεο κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ έλα απφ ηα βαζηθά 

εξγαιεία πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο επεηδή έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα παξέρνπλ 

πιεξνθνξίεο γηα ηελ θαηάζηαζε ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηελ ηθαλφηεηά αθνκνίσζεο απέλαληη 

ζε θάζε αλζξψπηλε δξαζηεξηφηεηα θαζψο θαη λα ζπλεηζθέξνπλ ζηνλ έιεγρν ηεο πξνφδνπ ζε 

φηη αθνξά ηελ επίηεπμε ησλ πεξηβαιινληηθψλ ζηφρσλ ζρεηηθά κε ηελ απνθαηάζηαζε ησλ 

επηπηψζεσλ ζην πεξηβάιινλ απφ ηηο αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηεο. Σν δεχηεξν θεθάιαην 

θάλεη ζχληνκε αλαθνξά ηφζν ζηηο βαζηθέο αξρέο ησλ πεξηβαιινληηθψλ δεηθηψλ φζν θαη 

ζηελ αλαγθαηφηεηα ρξήζεο ησλ δεηθηψλ πεξηβαιινληηθήο πνηφηεηαο γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο 

θαηάζηαζεο ηνπ πεξηβάιινληνο. ε φηη αθνξά ην ηξίην θεθάιαην παξνπζηάδνληαη θάπνηα 

δεηήκαηα ησλ ζχλζεησλ θαη ησλ απιψλ πεξηβαιινληηθψλ δεηθηψλ θαζψο θαη νη βαζηθνί 

δείθηεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ εθηίκεζε ηεο επηβάξπλζεο ηνπ αέξα θαη ησλ πδάησλ. 

ην ηέηαξην θεθάιαην γίλεηαη ζχλνςε ηεο εκπεηξηθήο βηβιηνγξαθίαο θαζψο θαη αλαθνξά 

δηαθφξσλ ππνζέζεσλ εξγαζίαο. Σν πέκπην θεθάιαην πεξηγξάθεη ηε βαζηθή κεζνδνινγία 

ζρεδηαζκνχ θαη ππνινγηζκνχ ηνπ Γείθηε Πεξηβαιινληηθήο Δπίδνζεο θαζψο θαη ηε κέζνδν 

ζηαηηζηηθήο επεμεξγαζίαο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ εμήγεζε θαη ηελ αλάιπζε ησλ 

απνηειεζκάησλ κέζσ ησλ δηαθνξνπνηήζεσλ ζηα ζεζκηθά, νηθνλνκηθά, ελεξγεηαθά θαη 

δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ 51 λνκψλ. Σν θεθάιαην 6 παξνπζηάδεη ηα απνηειέζκαηα 

ηνπ δείθηε θαη ηεο ζηαηηζηηθήο αλάιπζεο θαη ην ηειεπηαίν θεθάιαην εζηηάδεηαη ζηα βαζηθά 

ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ δείθηε πεξηβαιινληηθήο επίδνζεο 

ζηνπο λνκνχο ηεο επηθξάηεηαο θαη ηε ζηαηηζηηθή επεμεξγαζία ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ.  

 

Λέμεηο θιεηδηά: Πεξηβαιινληηθνί δείθηεο, Γείθηεο Πεξηβαιινληηθήο Πνηφηεηαο, Αθαζάξηζην 

Δγρψξην Πξντφλ, Αεηθφξνο Αλάπηπμε, Γεκνγξαθηθά Υαξαθηεξηζηηθά, πληειεζηέο 

Πξνζδηνξηζκνχ.  
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ABSTRACT  

ENVIRONMENTAL QUALITY INDICATORS: DESIGN AND ANALYSIS 

 

 

This thesis basically deals with the design and calculation of a specific composite 

environmental indicator through the 51 prefectures of Greece. Chapter 1 outlines that 

Environmental Indicators can be one of the basics tools on environmental management 

because they can provide useful information about the state of the environment and its 

capacity in any human activity and contribute in monitoring the progress made in realising 

environmental policy targets about the rehabilitation of man-made effects caused on the 

environment.  It was intended as an introduction to the subject and helps to understand next 

parts of the thesis. Chapter 2 gives a brief outline of both the basic principles of 

environmental indicators and their purpose in evaluating environmental status. Chapter 3 

deals with some aspects of composite and simple environmental indicators, as well as with 

the main indicators used for the evaluation of air and water pollution. Chapter 4 presents a 

basic bibliography and some case studies that should be taken into consideration in order to 

understand indicators utility. Chapter 5 describes the basic methodology for the design and 

calculation of the Environmental Performance Index as well as statistics reason to explain the 

outcomes through differences in structural, economic, energy and demographic 

characteristics of the 51 Greek prefectures. Chapter 6 presents the results of the 

Environmental Performance Index and its statistics analysis. Finally chapter 7 focuses to the 

basic conclusion by applying the EPI in the 51 prefectures and its relevant statistic analysis.  

 

KEYWORDS: Environmental indicators, Environmental Performance Index, Gross 

Domestic Product, Sustainable development, Demographic Characteristics, Predictors.  
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ΤΝΣΜΗΔΙ θαη ΥΗΜΙΚΟΙ ΣΤΠΟΙ 
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ΟΟΑ (OECD) : Οξγαληζκφο Οηθνλνκηθήο πλεξγαζίαο θαη Αλάπηπμεο (Organisation of 

Economic Cooperation and Development) 

ΠΟΤ (WHO):  Παγθφζκηνο Οξγαληζκφο Τγείαο (World Health Organization)  

ΤΠΔΥΧΓΔ : Τπνπξγείν Πεξηβάιινληνο Υσξνηαμίαο θαη Γεκνζίσλ Έξγσλ 

 

CERC: Center for Environmental Research and Conservation at Columbia University 

CIESIN: Γηθηχσλ θαη Πιεξνθφξεζεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηνπ Columbia  

ΔΙΟΝΔΣ: Δπξσπατθφ Γίθηπν Πεξηβαιινληηθήο Πιεξνθνξίαο  

EPA : Τπεξεζίαο Πεξηβάιινληνο ησλ ΖΠΑ 

GWP : Global Warming Potential (Παγθφζκην Γπλακηθφ Θέξκαλζεο) 

IPCC: Γηαθπβεξλεηηθή Δπηηξνπή γηα ηελ Κιηκαηηθή Μεηαβνιή (Intergovernmental Panel on 

Climate Change) ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ 

JRC: Κέληξνπ Έξεπλαο ηεο Δπξσπατθήο Κνηλφηεηαο (Joint Research Center European 

Union) 

LDCs: Ληγφηεξν Αλαπηπγκέλεο Υψξεο (Less Developed Countries) 

NAFTA: North American Free Trade Agreement (πκθσλία ειεπζέξνπ εκπνξίνπ Βφξεηαο 

Ακεξηθήο) 

ΣSP: πλνιηθά αησξνχκελα ζσκαηίδηα 

WQI: Γείθηεο Πνηφηεηαο Νεξνχ (Water Quality Index):  
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BOD: Biochemical Oxygen Demand (Βηνρεκηθή αλάγθε νμπγφλνπ) 

CO : Μνλνμείδην ηνπ άλζξαθα 

CO2 : Γηνμείδην ηνπ άλζξαθα 

DO: Dissolved Oxygen (Γηαιπκέλν νμπγφλν) 

ΝΗ3 : Ακκσλία 

ΝΜVOC : Με κεζαληνχρεο πηεηηθέο ελψζεηο 

ΝΟx : Ομείδηα ηνπ αδψηνπ 

Ο3 : Όδνλ 

P: Φψζθνξνο 

Pb : Μφιπβδνο 

Ρ2Ο5 : Φσζθνξηθέο ελψζεηο 

PM10: σκαηίδηα έσο 10 κηθξά 

S: Θείν  

SO2 : Γηνμείδην ηνπ ζείνπ 
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Κεθάιαην 1:  Δηζαγσγή 

Οη δείθηεο πνπ έρνπλ ηελ ηδηφηεηα λα ελζσκαηψλνπλ ζε έλα κέγεζνο δχν ή πεξηζζφηεξα 

δεδνκέλα αλαγλσξίδνληαη φιν θαη πεξηζζφηεξν ζαλ έλα ρξεζηκφηαην εξγαιείν πνιηηηθήο 

αλάιπζεο θαη δεκφζηαο επηθνηλσλίαο. Ο αξηζκφο ησλ δεηθηψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη 

παγθνζκίσο, απμάλεηαη θάζε ρξφλν δεδνκέλνπ φηη παξέρνπλ ηε δπλαηφηεηα αληηπαξαβνιψλ 

κεηαμχ ρσξψλ θαη κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηε δηεπθξίληζε πνιχπινθσλ θαη 

δπζδηάθξηησλ δεηεκάησλ ζε επξείαο δηαθνξνπνίεζεο ζεκαηηθά πεδία φπσο ην πεξηβάιινλ, ε 

νηθνλνκία, ε θνηλσλία ή ε ηερλνινγηθή αλάπηπμε.  

Δηδηθφηεξα, νη ζχλζεηνη πεξηβαιινληηθνί δείθηεο απνηεινχλ θαη απηνί έλα βαζηθφ εξγαιείν 

παξαθνινχζεζεο θαη θαηαγξαθήο ηεο πεξηβαιινληηθήο θαηάζηαζεο αιιά θαη έλα πνιχηηκν 

ζπγθξηηηθφ δεδνκέλν πεξηβαιινληηθήο πνηφηεηαο.  

Δπξσπατθνί θαη δηεζλείο νξγαληζκνί (πρ Δurostat, European Environment Agency, OECD, 

UNEP) έρνπλ ήδε εληάμεη ζην ζχλνιν ησλ δεηθηψλ πνπ δεκνζηεχνπλ ζε ηαθηηθή βάζε κία 

επξεία γθάκα πεξηβαιινληηθψλ δεηθηψλ. Παξάιιεια, έρνπλ δεκηνπξγεζεί δίθηπα θαη 

κεραληζκνί γηα ηε ζπζηεκαηηθή παξαθνινχζεζε πεξηβαιινληηθψλ παξακέηξσλ, ελψ 

γίλνληαη πξνζπάζεηεο γηα ηελ νινθιεξσκέλε πξνζέγγηζε θαη θαηαλφεζε ηεο πιεξνθνξίαο 

πνπ κεηαθέξνπλ νη πεξηβαιινληηθνί δείθηεο. 

Οη εθζέζεηο πεξηβαιινληηθψλ δεηθηψλ, απνηεινχλ ήδε απφ ηε δεθαεηία ηνπ 1990 κία 

ζπλεζηζκέλε πξαθηηθή πνπ αθνινπζνχλ δηάθνξνη Οξγαληζκνί, φζν θαη κεκνλσκέλα Κξάηε, 

πνπ επηδηψθνπλ λα δψζνπλ έκθαζε ζε θάζε επίπεδν δξάζεο ζηελ πεξηβαιινληηθή δηάζηαζε 

ηεο  αλάπηπμεο. 

Δπίζεο, ε ρξήζε πεξηβαιινληηθψλ δεηθηψλ ππνδειψλεη ηε ζεκαζία πνπ απνδίδεηαη ζήκεξα 

ζηελ πεξηβαιινληηθή ζπληζηψζα ηεο βηψζηκεο αλάπηπμεο, δεδνκέλνπ φηη ε δηαδηθαζία 

νηθνλνκηθήο κεγέζπλζεο θάζε ρψξαο θαη ζχγθιηζεο ηεο κε άιιεο πην πξνεγκέλεο νηθνλνκίεο 

(είηε ζε Δπξσπατθφ είηε ζε δηεζλέο επίπεδν) είρε σο απνηέιεζκα ζπρλά ηελ παξαγλψξηζε 

ησλ αληνρψλ θαη πεξηνξηζκψλ ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο. 

Οξηζκέλνη απφ ηνπο βαζηθνχο ζηφρνπο ρξήζεο ησλ δηαθφξσλ πεξηβαιινληηθψλ δεηθηψλ πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη ζε δηεζλέο επίπεδν είλαη νη εμήο: 

 Ζ ζπγθέληξσζε θαη θαηαγξαθή ησλ παξακέηξσλ εθείλσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ 

πξνέιεπζε, ην χςνο θαη ηελ έληαζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ πηέζεσλ, ηηο επηπηψζεηο 
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ηνπο ζην θπζηθφ πεξηβάιινλ θαη ηνλ πιεζπζκφ, θαζψο θαη κε ην είδνο θαη ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ αληηδξάζεσλ ηεο θνηλσλίαο ή ηνπ θξαηηθψλ θνξέσλ. 

 Ο εληνπηζκφο ησλ ζεκαληηθφηεξσλ πεξηβαιινληηθψλ πξνβιεκάησλ πνπ ζπρλά 

απνζησπνχληαη ή δηνγθψλνληαη απφ αλαθξηβή, ειιηπή ή κνλνκεξή ζηνηρεία θαη ε 

αθξηβέζηεξε εθηίκεζε ησλ θαζπζηεξήζεσλ ζηελ πνξεία ελζσκάησζεο ηεο 

πεξηβαιινληηθήο πνιηηηθήο. 

 Ζ πξνβνιή φισλ εθείλσλ ησλ παξακέηξσλ πνπ ζπληζηνχλ ηνλ πινχην ηνπ θπζηθνχ 

πεξηβάιινληνο αιιά θαη ηε ζεκαληηθή πξφνδν πνπ έρεη επηηεπρζεί ζε νξηζκέλνπο 

ηνκείο. 

 Ζ αλάδεημε ησλ αλαγθαίσλ πξνηεξαηνηήησλ θαη θαηεπζχλζεσλ ζηε ράξαμε 

πεξηβαιινληηθψλ πνιηηηθψλ, κε βάζε ηηο ηάζεηο πνπ θαηαγξάθνληαη, ηελ απφθιηζε 

απφ ηηο κέζεο επηδφζεηο θαη ηηο ηδηαηηεξφηεηεο πνπ πηζαλψο εκθαλίδνπλ νξηζκέλα 

πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα. 

Ζ παξνχζα κειέηε έρεη ζηφρν πέξαλ ηεο ζχληνκεο αλαζθφπεζεο ζε θάπνηνπο ζεκαληηθνχο 

ζχλζεηνπο ή απινχο πεξηβαιινληηθνχο δείθηεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη, λα αμηνπνηήζεη ηα 

ζηνηρεία πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ έξεπλα ηνπ ΤΠΔΥΧΓΔ θαη λα πξνζπαζήζεη λα εξκελεχζεη 

θάπνηα απφ ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ Γείθηε 

Πεξηβαιινληηθήο Δπίδνζεο πνπ απνηέιεζε ην ηειηθφ πιαίζην επεμεξγαζίαο ησλ επηκέξνπο 

δεηθηψλ πνπ ππνινγίζηεθαλ. Σα ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνέθπςαλ είλαη ελδεηθηηθά ηεο 

πεξηβαιινληηθήο θαηάζηαζεο  πνπ επηθξαηεί ζηνπο λνκνχο ηεο επηθξάηεηαο ζε φηη αθνξά ηελ 

επηβάξπλζή ηνπο απφ ηελ εθπνκπή αέξησλ ξχπσλ θαη πγξψλ απνβιήησλ απφ ηε βηνκεραλία 

θαη εθπνκπψλ απφ ηελ θεληξηθή ζέξκαλζε. 
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Κεθάιαην 2: Βαζηθέο αξρέο πεξηβαιινληηθώλ δεηθηώλ.  

2.1.  Ζ αλαγθαηφηεηα ρξήζεο δεηθηψλ πεξηβαιινληηθήο πνηφηεηαο. 

Ο ιφγνο πνπ νη πεξηβαιινληηθνί δείθηεο ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο έρνπλ γίλεη ην επίθεληξν 

πνιιψλ επηζηεκνληθψλ κειεηψλ ελψ παξάιιεια κεγάια θνλδχιηα έρνπλ δαπαλεζεί κε ζηφρν 

ηε βειηίσζε ηνπο, είλαη ην γεγνλφο φηη απνηεινχλ έλα ζεκαληηθφηαην εξγαιείν κε 

ζεκαληηθφηαηε ζπκβνιή ζηελ άζθεζε πεξηβαιινληηθήο πνιηηηθήο. Οη ππεχζπλνη ηεο 

πεξηβαιινληηθήο πνιηηηθήο νθείινπλ λα αληηκεησπίζνπλ θαζεκεξηλά ηδηαίηεξα δχζθνια 

δεηήκαηα ειέγρνπ, δηαρείξηζεο θαη πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο ηα νπνία ζπρλά απαηηνχλ 

δεδνκέλα θαη γλψζεηο πνπ αθελφο δελ δηαηίζεληαη αθεηέξνπ είλαη δχζθνιν λα επεμεξγαζηνχλ 

έηζη ψζηε λα εμαρζνχλ ηα απαξαίηεηα ζπκπεξάζκαηα. Υσξίο επαξθή δεδνκέλα θαη 

πξνζεθηηθή αλάιπζε θάζε ζηάδην ηεο δηαδηθαζίαο ηεο πεξηβαιινληηθήο πνιηηηθήο γίλεηαη 

φιν θαη πην δχζθνιν – ηα πξνβιήκαηα είλαη δπζδηάθξηηα, νη ηάζεηο κπνξεί λα κε γίλνπλ 

αληηιεπηέο, νη πνιηηηθνί ζηφρνη ηίζεληαη πην δχζθνια, νη ξπζκηζηηθέο δηαηάμεηο είλαη δπλαηφλ 

λα θαηεπζχλνπλ αλαπνηειεζκαηηθά, θαη ηεξάζηηα θνλδχιηα γηα κέηξα πεξηβαιινληηθήο 

πξνζηαζίαο κπνξεί λα δαπαλεζνχλ ρσξίο νπζηαζηηθή αηηία. Καηά ζπλέπεηα ε ζηξνθή ηεο 

πεξηβαιινληηθήο πνιηηηθήο ζε πην αμηφπηζηα θαη πην ζηαζεξά ζεκέιηα πνπ ζηεξίδνληαη ζε 

νξζά δνκεκέλεο πιεξνθνξίεο θαη δείθηεο αλαδχεηαη σο δήηεκα πξψηεο αλάγθεο.  

Πξψην βήκα πξνο ηελ επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ άζθεζεο νξζήο πεξηβαιινληηθήο πνιηηηθήο είλαη 

ε αθνζίσζε ζηα εκπεηξηθά δεδνκέλα πνπ ζα βνεζήζεη ζηελ θαηαγξαθή θαη ηελ πεξηγξαθή 

κηαο πθηζηάκελεο πεξηβαιινληηθήο θαηάζηαζεο. Γεχηεξν θαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ  βήκα ζην 

νπνίν εκπιέθεηαη ε ρξήζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ δεηθηψλ  είλαη ε αλαγλψξηζε ελφο 

ζπζηήκαηνο κέηξεζεο ηεο πεξηβαιινληηθήο πιεξνθνξίαο. Αξθεηέο πξσηνβνπιίεο, ζην 

παξειζφλ, κέηξεζεο ηεο πεξηβαιινληηθήο επίδνζεο ήηαλ αηειέζθνξεο δηφηη ην πιήζνο ησλ 

παξακέηξσλ θαη ε επξχηεηα ησλ πξνο έξεπλα πεξηβαιινληηθψλ δεδνκέλσλ ήηαλ ηέηνηα πνπ 

ήηαλ πξαθηηθά αδχλαην λα πξνθχςνπλ αμηφπηζηα ζπκπεξάζκαηα. Γηα παξάδεηγκα ε κέηξεζε 

ηεο αεηθφξνπ αλάπηπμεο, κηαο έλλνηαο πνπ θαηά θαηξνχο έρεη ππνζηεί δηαθνξνπνηήζεηο (ν πην 

δηαδεδνκέλνο είλαη απηφο ηεο Brundtland Report1), κε κηα κέζνδν πνπ ζπλδπάδεη 

πεξηβαιινληηθνχο, νηθνλνκηθνχο θαη θνηλσληθνχο παξάγνληεο, ηνπο παξαγσγηθνχο 

                                                 
1
χκθσλα κε ηελ νπνία “αεηθφξνο αλάπηπμε ζεκαίλεη παγθφζκηα νηθνλνκηθή αλάπηπμε ηθαλή λα ηθαλνπνηήζεη 

ηηο ησξηλέο αλάγθεο ρσξίο λα ππνβαζκίδεη ηε δπλαηφηεηα ησλ κειινληηθψλ γελεψλ λα ηθαλνπνηήζνπλ ηηο δηθέο 

ηνπο αλάγθεο” 
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ζπληειεζηέο θαζψο θαη ηελ πξννπηηθή αιιαγήο ησλ κειινληηθψλ ηάζεσλ, είρε σο ζπλέπεηα 

ζπρλά ε πξνζπάζεηα απηή λα θαζίζηαηαη αδχλαηε θαη επηζηεκνληθά ή πνιηηηθά αζήκαληε. 

Δπίζεο, νη πεξηβαιινληηθνί δείθηεο πνπ θαιχπηνπλ έλα ππνζχλνιν δεηεκάησλ, είηε ιφγσ 

πνιηηηθήο ζθνπηκφηεηαο, είηε ιφγσ πίεζεο θαη θαζνδήγεζεο απφ ηελ επηζηεκνληθή 

θνηλφηεηα, είλαη πεξηνξηζκέλεο αμίαο. 

Ο θπξηφηεξνο ζηφρνο ησλ πεξηβαιινληηθψλ δεηθηψλ απνηειεί ε κέηξεζε ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο πεξηβαιινληηθήο πνιηηηθήο πνπ αζθνχλ ηα δηάθνξα θξάηε ή θαη ε 

ηνπηθή απηνδηνίθεζε (φπνπ ε δηαζεζηκφηεηα ησλ ζηνηρείσλ ην επηηξέπεη) ηδηαίηεξα ηελ 

ηειεπηαία δεθαεηία πνπ ε πξνζπάζεηα επίηεπμεο αεηθφξνπ αλάπηπμεο έρεη εηζέιζεη ζηελ 

„πνιηηηθή αηδέληα‟ ησλ πεξηζζφηεξσλ πνιηηηθψλ εγεηψλ. Ζ ζπιινγή ησλ απαξαίηεησλ 

ζηνηρείσλ, ζχκθσλα κε ηνπο επηζηήκνλεο θαη ηνπο πνιηηηθνχο, γηα ηελ θαηαζθεπή ησλ 

πεξηβαιινληηθψλ δεηθηψλ, αθνξά έλα επξχηαην θάζκα πιεξνθνξηψλ ζρεηηθψλ κε ηε 

ξχπαλζε θαη ηνλ ηξφπν δηαρείξηζεο ησλ θπζηθψλ πφξσλ. Ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ θαη 

θαζνξηζηηθφ ξφιν γηα ηελ επηινγή ησλ απαξαίηεησλ δεδνκέλσλ γηα ηε δεκηνπξγία ησλ 

πεξηβαιινληηθψλ δεηθηψλ παίδεη ε πξνηεξαηφηεηα ησλ πεξηβαιινληηθψλ δεηεκάησλ φπσο 

απηά ηεξαξρνχληαη απφ ηηο δηάθνξεο θπβεξλήζεηο.   

Ζ άζθεζε νξζήο θαη απνηειεζκαηηθήο πεξηβαιινληηθήο πνιηηηθήο θαη ε πξνζέγγηζε ηνπ 

ζηφρνπ ηεο αεηθνξίαο πνπ ζηεξίδνληαη ζηε ρξήζε ησλ ζχλζεησλ πεξηβαιινληηθψλ δεηθηψλ 

πξνυπνζέηεη ζπζηεκαηηθή θαη επηζηεκνληθά ηεθκεξησκέλε πξνζπάζεηα αιιά θαη 

ζεκαληηθνχο νηθνλνκηθνχο πφξνπο. χκθσλα κε ηηο αξρέο ηεο „Γηαθήξπμεο ηνπ 2000‟2 κηα 

πιεζψξα ζεκάησλ θαη πξνηεξαηνηήησλ πνπ αθνξνχζαλ ηελ εθπαίδεπζε, ηελ πγεία θαη ηε 

κείσζε ηεο θηψρεηαο ζεκαηνδφηεζαλ ηελ αθεηεξία γηα ζεκαληηθέο πξνζπάζεηεο ζε 

παγθφζκην επίπεδν. Παξφιν πνπ ην ζέκα ηεο πεξηβαιινληηθήο αεηθνξίαο αλαγλσξίζηεθε σο 

βαζηθφ δήηεκα εγξήγνξζεο εληνχηνηο ε εμέιημε ζηνλ ηνκέα ηεο πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο 

δελ ήηαλ αλάινγε θαη θαηά επέθηαζε θαη ηεο κεζνδνινγίαο ησλ πεξηβαιινληηθψλ δεηθηψλ. 

Χο απνηέιεζκα ε αλαγθαηφηεηα ηεο δηαζχλδεζεο δηαθνξεηηθψλ ηνκέσλ φπσο απηφο ηεο 

νηθνλνκίαο θαη ηεο θνηλσλίαο κε ην πεξηβάιινλ έκεηλε πίζσ. Ζ δπζθνιία ζηελ πξνψζεζε ηεο 

επίιπζεο ή αληηκεηψπηζεο ησλ πεξηβαιινληηθψλ πξνβιεκάησλ απνδφζεθε ελ κέξεη ζηελ 

αδπλακία αλαγλψξηζεο ησλ πην απαηηεηηθψλ δεηεκάησλ φπσο ηεο εθηίκεζεο ηνπ κεγέζνπο 

ηεο πεξηβαιινληηθήο ππνβάζκηζεο, ηεο κέηξεζεο ηεο πνιηηηθήο πξνφδνπ θαη ηεο 

                                                 
2
 Μία απφ ηηο βαζηθέο αμίεο θαη ηηο πξαθηηθέο πνπ ζπληζηνχλ ηνλ Πνιηηηζκφ Δηξήλεο, ζχκθσλα θαη κε ηε 

Γηαθήξπμε 2000 ηεο UNESCO είλαη «Ζ δηαηήξεζε ηνπ Πιαλήηε· ε εγγχεζε φηη ε πξφνδνο θαη ε αλάπηπμε 

είλαη ζεηηθέο γηα φινπο ηνπο αλζξψπνπο θαη γηα ην πεξηβάιινλ» [1]. 
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εμαζθάιηζεο ρξεκαηνδνηψλ ηφζν δεκνζίνπ φζν θαη ηδησηηθνχ ραξαθηήξα πνπ ζα είραλ 

ελδηαθέξνλ λα επελδχζνπλ ζηνλ ηνκέα. Απηνί νη πεξηνξηζκνί ζεκαίλνπλ φηη ν έιεγρνο ηεο 

πεξηβαιινληηθήο ξχπαλζεο θαη ησλ δεηεκάησλ νξζνινγηθήο δηαρείξηζεο ησλ θπζηθψλ πφξσλ 

έρνπλ ζπζηεκαηηθά ππνρξεκαηνδνηεζεί θαη βξίζθνληαη ζε ρακειφηεξε πξνηεξαηφηεηα απφ 

άιιεο παγθφζκηεο πξνθιήζεηο [2]. 

Οη δείθηεο πεξηβαιινληηθήο πνηφηεηαο δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα ηεο άκεζεο κέηξεζεο θαη 

πεξηγξαθήο ηνπ πξνο επίιπζε πεξηβαιινληηθνχ δεηήκαηνο γεγνλφο πνπ δίλεη ηε δπλαηφηεηα 

ζηηο θπβεξλήζεηο πνπ επζχλνληαη ή ελδηαθέξνληαη λα ην αληηκεησπίζνπλ ζηελ πεγή ηνπ. 

Με ηελ επηινγή ηεο άκεζεο πξνζέγγηζεο ηνπ ζηφρνπ νη δείθηεο πεξηβαιινληηθήο πνηφηεηαο 

επηδηψθνπλ λα αληηκεησπίζνπλ ηελ αλάγθε ησλ θπβεξλήζεσλ λα εληνπίζνπλ επηηφπηα ηα 

πεξηβαιινληηθά δεηήκαηα. Οη ζηφρνη ησλ δεηθηψλ είλαη ζρεδηαζκέλνη θπξίσο γηα λα 

βνεζήζνπλ ηνπο πνιηηηθά ηζχλνληεο λα: 

I. Δληνπίζνπλ ηα ηξέρνληα πξνβιήκαηα θαη λα αλαγλσξίζνπλ ηελ πξνηεξαηφηεηα ησλ 

πεξηβαιινληηθψλ δεηεκάησλ 

II. Παξαθνινπζνχλ ηελ ηάζε ηεο ξχπαλζεο θαη ηε δηαρείξηζε ησλ θπζηθψλ πφξσλ 

III. Πξνβάιινπλ φπνπ ε εθαξκνγή πνιηηηθήο παξάγεη ζεκαληηθφ έξγν 

IV. Απνθαιχςνπλ φπνπ νη αλαπνηειεζκαηηθέο πξνζπάζεηεο κπνξνχλ λα παχζνπλ θαη νη 

ρξεκαηνδνηηθνί πφξνη λα αλαδηαλεκεζνχλ   

V. Παξέρνπλ κηα βάζε δεδνκέλσλ γηα ιφγνπο δηαθξαηηθήο θαη δηαηνκεαθήο ζχγθξηζεο 

ηεο πεξηβαιινληηθήο επίδνζεο  

VI. Γηεπθνιχλνπλ ηελ νξηνζέηεζε ζεκείσλ αλαθνξάο θαη λα πξνζδηνξίζνπλ ηνπο 

πξσηνπφξνπο θαη ηνπο νπξαγνχο αλά ηνκέα ή κεηαβιεηή   

VII. Αλαδεηθλχνπλ ηηο θαιχηεξεο πξαθηηθέο θαη κνληέια επηηπρεκέλσλ πνιηηηθψλ 

παξεκβάζεσλ [2] . 

Οη δείθηεο πεξηβαιινληηθήο επίδνζεο παξέρνπλ ηελ νδφ κέζσ ηεο νπνίαο νη πεξηβαιινληηθνί 

ζηφρνη ζεζπίδνληαη ξεηά θαη θαηεγνξεκαηηθά, ε πξφνδνο ζε φηη αθνξά ηελ πξνζέγγηζεο ηνπο 

κπνξεί λα κεηξεζεί θαη ε αμηνιφγεζε ηεο πνιηηηθήο είλαη απζηεξή θαη ελδειερήο. Όζν 

θαιχηεξα δεδνκέλα είλαη δηαζέζηκα, ηδηαίηεξα απηά πνπ αθνξνχλ ρξνλνινγηθέο ζεηξέο, νη 

κειινληηθνί δείθηεο πεξηβαιινληηθήο απφδνζεο ζα είλαη ζε ζέζε λα θξίλνπλ ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ πεξηβαιινληηθψλ πνιηηηθψλ ζε ζρέζε κε ηνπο επηδησθφκελνπο 

ζηφρνπο, αιιά θαη λα πξνζδηνξίζνπλ ην ξπζκφ πξνζέγγηζήο ηνπο. Δπηπιένλ, φζν 

πεξηζζφηεξα δεδνκέλα απνθηνχληαη θαη γηα πεξηζζφηεξεο ρψξεο, ηφζν πην εχθνιε γίλεηαη ε 
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δηεμαγσγή αζθαιψλ ζπκπεξαζκάησλ αλαθνξηθά κε ηελ επίηεπμε ηεο αεηθφξνπ αλάπηπμεο 

ηεο παγθφζκηαο θνηλφηεηαο θαη ηελ εθαξκνγή πεξηβαιινληηθά θηιηθψλ πξαθηηθψλ. 

Οη δείθηεο πεξηβαιινληηθήο επίδνζεο έρνπλ ζηφρν λα δεκηνπξγήζνπλ απζηεξέο, ζρνιαζηηθέο 

θαη αθξηβείο βάζεηο δεδνκέλσλ ζε παγθφζκην επίπεδν δηεπθνιχλνληαο ηελ εθαξκνγή κηαο 

πεξηζζφηεξν εκπεηξηθήο πεξηβαιινληηθήο πξνζηαζίαο πνπ ζηεξίδεηαη ζε απηά γεγνλφηα θαη 

πξνζεθηηθή αλάιπζε. Δίλαη ηδηαίηεξα αλεζπρεηηθφ ην γεγνλφο φηη ελψ ζε εηήζηα βάζε 

δαπαλψληαη δηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα ή Δπξψ απφ θπβεξλήζεηο, εηαηξίεο θαη ηδξχκαηα γηα 

ηελ αληηκεηψπηζε ηεο αλνξζνινγηθήο δηαρείξηζεο ησλ θπζηθψλ πφξσλ θαη ησλ δεηεκάησλ 

ξχπαλζεο  δελ ππάξρνπλ αθφκε νινθιεξσκέλεο βάζεηο δεδνκέλσλ κε ζηνηρεία κέηξεζεο ηεο 

πεξηβαιινληηθήο θαηάζηαζεο απφ ζχλζεηνπο ή/θαη απινχο δείθηεο πεξηβαιινληηθήο 

απφδνζεο. 

Οη πξνζπάζεηεο πνπ θαηαβάιινληαη απφ ηελ επηζηεκνληθή θνηλφηεηα ζε φηη αθνξά ηε 

βειηίσζε ησλ δεηθηψλ πεξηβαιινληηθήο επίδνζεο (ζηελ θαηαζθεπή θαη ηελ εξκελεία ηνπο) 

είλαη ζεκαληηθέο, αιιά ηα πξνβιήκαηα πνπ αλαθχπηνπλ θαηά ηε κεηάβαζε απφ ηε 

ζεσξεηηθή ηνπο ππφζηαζε ζηελ πξαθηηθή ηνπο εθαξκνγή είλαη πνιιά.   

Σα πιενλεθηήκαηα θαη ηα κεηνλεθηήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε ρξήζε ησλ 

πεξηβαιινληηθψλ δεηθηψλ ζπλνςίδνληαη σο εμήο:  

 έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα λα ζπκπεξηιακβάλνπλ ζχλζεηα, πνιπδηάζηαηεο 

πξαγκαηηθφηεηεο κε ζηφρν ηε ζηήξημε απηψλ πνπ παίξλνπλ ηηο απνθάζεηο  

 επθνιφηεξνη ζηελ εξκελεία ηνπο ζπγθξηηηθά κε ζχλνια πνιιψλ δηαθνξεηηθψλ 

δεηθηψλ 

 κπνξνχλ λα εθηηκήζνπλ ηε δηαρξνληθή πξφνδν ηεο πεξηβαιινληηθήο απφδνζεο ησλ 

θξαηψλ  

 κεηψλνπλ ην νξαηφ κέγεζνο ηνπ ζπλφινπ ησλ πεξηβαιινληηθψλ δεηθηψλ ρσξίο λα 

ππνβαζκίδνπλ ηελ πιεξνθνξηαθή βάζε 

 παξέρνπλ πεξηζζφηεξε θαη πην ζπκπηπγκέλε πιεξνθφξεζε  

 θαζηζηνχλ ηα δεηήκαηα πεξηβαιινληηθήο απφδνζεο, πξνζηαζίαο θαη πξνφδνπ ηνπ 

θάζε θξάηνπο ζην επίθεληξν ηεο πνιηηηθήο δξάζεο – επηθαηξφηεηαο   

 δηεπθνιχλνπλ ηελ επηθνηλσλία ζην θνηλφ (πνιίηεο, ΜΜΔ θιπ) θαη πξνάγνπλ ηελ 

ππεπζπλφηεηα ζε φηη αθνξά ηα δηεμαγφκελα ζπκπεξάζκαηα 

 βνεζνχλ ζηε δηαηχπσζε - ελίζρπζε ηεο θαηαλφεζεο ελλνηψλ γηα ην εμεηδηθεπκέλν θαη 

κε αθξναηήξην 
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 βνεζνχλ ζηελ απνηειεζκαηηθή ζχγθξηζε ζχλζεησλ πεξηβαιινληηθψλ δηαζηάζεσλ θαη 

 κπνξνχλ λα απνπξνζαλαηνιίζνπλ ζηε ράξαμε πνιηηηθήο εάλ θαηαζθεπαζζνχλ 

πξφρεηξα ή ιαλζαζκέλα 

 κπνξεί λα σζήζνπλ ζε ππεξαπινπζηεπκέλα ζπκπεξάζκαηα  

 κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ εχθνια έηζη ψζηε λα εμππεξεηήζνπλ πνιηηηθέο ή άιιεο 

ζθνπηκφηεηεο 

 ε επηινγή ηνπ ηχπνπ ησλ δεηθηψλ θαη ηνπ βαζκνχ βαξχηεηαο κπνξεί λα απνηειέζεη 

αληηθείκελν πνιηηηθήο δηέλεμεο  

 κπνξεί λα ζπγθαιχςνπλ ζνβαξά κεηνλεθηήκαηα ζε νξηζκέλεο δηαζηάζεηο θαη λα 

απμήζνπλ ηε δπζθνιία αλαγλψξηζεο θαηάιιεισλ κέηξσλ αληηκεηψπηζεο ζηελ 

πεξίπησζε πνπ ε κέζνδνο θαηαζθεπήο ηνπο δελ είλαη δηαθαλήο 

 κπνξεί λα νδεγήζνπλ ζε αθαηάιιειεο πνιηηηθά κέηξα εάλ νη δχζθνια κεηξήζηκεο 

δηαζηάζεηο ηεο πεξηβαιινληηθήο απφδνζεο αγλνεζνχλ[3]. 

2. 2.  Σαμηλόκεζε πεξηβαιινληηθώλ δεηθηώλ. 

Οη πεξηζζφηεξεο απφ ηηο ζχγρξνλεο εθζέζεηο φπσο απηή πνπ δεκνζηεχζεθε ην 2008 ζε 

ζπλεξγαζία ηνπ παλεπηζηεκίνπ ηνπ Yale θαη ηνπ θέληξνπ έξεπλαο ηεο Δπξσπατθήο 

Κνηλφηεηαο
3
 θαζψο θαη ζεηξά άιισλ πνπ δεκνζηεχνληαη ζπζηεκαηηθά απφ ηνλ ΟΟΑ 

ρξεζηκνπνηνχλ πεξηβαιινληηθνχο δείθηεο πνπ πεξηιακβάλνπλ νκάδεο θπζηθψλ, βηνινγηθψλ ή 

ρεκηθψλ δεηθηψλ. Γεληθά πεξηγξάθνπλ αλαιπηηθά ην ζχζηεκα ησλ ζρέζεσλ κεηαμχ ηνπ 

πεξηβάιινληνο θαη ηνπ αλζξψπνπ. χκθσλα κε απηή ηε ζρέζε αιιειεπίδξαζεο, ε 

γεληθφηεξε θνηλσληθή θαη νηθνλνκηθή αλάπηπμε αζθεί πίεζε ζην πεξηβάιινλ θαη ζαλ 

ζπλέπεηα ε θαηάζηαζε ηνπ πεξηβάιινληνο αιιάδεη ζε φηη αθνξά ηελ ηθαλφηεηα παξνρήο 

ηθαλνπνηεηηθψλ ζπλζεθψλ πγείαο, ηε δηαζεζηκφηεηα ησλ θπζηθψλ πφξσλ θαη ην εχξνο ηεο 

βηνπνηθηιφηεηαο. Απηφ έρεη αξλεηηθφ αληίθηππν ζηελ αλζξψπηλε πγεία, ζηα δηάθνξα 

νηθνζπζηήκαηα θαη ζηα δηάθνξα πιηθά αγαζά πνπ κπνξεί λα αθππλίζνπλ κηα θνηλσληθή 

αληίδξαζε ε νπνία έρεη ζηφρν ηελ αλάζρεζε ηεο θηλεηήξηαο δχλακεο πνπ πξνθάιεζε ηηο 

πεξηβαιινληηθέο επηπηψζεηο ή ηελ ίδηα ηελ θαηάζηαζε ή ηελ άκεζε αληηκεηψπηζε ησλ 

επηπηψζεσλ κέζσ ηεο δηαδηθαζίαο ζεξαπείαο ή αθνκνίσζεο.  

                                                 
3
 χκθσλα κε ηελ νπνία ηα πεξηζζφηεξα θξάηε θαηαηάζζνληαη ζε ιίζηα αλάινγα κε ηελ πεξηβαιινληηθή ηνπο 

επίδνζε. 
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Παξφια απηά o πξαγκαηηθφο θφζκνο θαη ε ιεηηνπξγία ηνπ είλαη αξθεηά πην πνιχπινθε απφ 

φηη κπνξεί λα εθθξαζηεί κε απιέο αηηηψδεηο ζρέζεηο θαη αλάιπζε ηεο αιιειεπίδξαζεο 

κεηαμχ ησλ αλζξσπνγελψλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ησλ επηπηψζεσλ ηνπο ζηελ πνηφηεηα θαη 

πνζφηεηα ησλ θπζηθψλ πφξσλ αιιά θαη ηνπ πεξηβάιινληνο, γεληθφηεξα. Πνιιέο απφ ηηο 

ζρέζεηο κεηαμχ ηνπ αλζξψπηλνπ ζπζηήκαηνο θαη ηνπ πεξηβαιινληηθνχ ζπζηήκαηνο δελ είλαη 

πιήξσο θαηαλνεηέο ή είλαη ηδηαίηεξα δχζθνιν θαη αλαθξηβέο λα πεξηγξαθνχλ κέζσ ελφο 

απινχ πεξηγξαθηθνχ πιαηζίνπ. Δληνχηνηο απφ ηε ζθνπηά ηεο πνιηηηθήο είλαη ηδηαίηεξα 

αλαγθαία κηα θαζαξή θαη ζπγθεθξηκέλε πιεξνθφξεζε ζε φηη αθνξά: 

1. Σηο θηλεηήξηεο δπλάκεηο  

2. Σηο επαθφινπζεο πεξηβαιινληηθέο πηέζεηο 

3. Σελ πθηζηάκελε θαηάζηαζε ηνπ πεξηβάιινληνο  

4. Σηο επηπηψζεηο πνπ πξνέξρνληαη απφ ηηο αιιαγέο ζηελ πεξηβαιινληηθή πνηφηεηα θαη  

5. Σελ θνηλσληθή αληίδξαζε ζηηο αιιαγέο απηέο ηνπ πεξηβάιινληνο [4] 

Ζ απαηηνχκελε πιεξνθφξεζε πνπ θαιείηαη λα θαιχςεη φινπο ηνπο ηνκείο πνπ 

πξναλαθέξζεθαλ πξέπεη λα πξνέξρεηαη απφ ηε ρξήζε πεξηβαιινληηθψλ δεηθηψλ πνπ 

απεηθνλίδνπλ φια εθείλα ηα ζηνηρεία πνπ πξνζδηνξίδνπλ ηελ  αηηηψδε αιπζίδα πνπ ζπλδέεη 

ηηο αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηεο κε ηηο πεξηβαιινληηθέο επηπηψζεηο ηνπο θαη κε ηηο θνηλσληθέο 

αληηδξάζεηο ζε απηέο ηηο επηπηψζεηο.  

Ζ πην ζπλήζεο κεζνδνινγία πνπ αθνινπζείηαη γηα ηελ πεξηγξαθή ησλ ζρέζεσλ κεηαμχ ησλ 

αηηηψλ θαη ησλ επηπηψζεσλ ησλ πεξηβαιινληηθψλ πξνβιεκάησλ είλαη έλα πιαίζην 

αιιειεπίδξαζεο κεηαμχ αηηίαο θαη αηηηαηνχ ην νπνίν πεξηγξάθεηαη ζην παξαθάησ ζρήκα 1. 

Δμίζνπ ζεκαληηθή είλαη θαη ε αλάιπζε ησλ ζπλδεηηθψλ θξίθσλ πνπ ζρεηίδνπλ ηελ αηηία κε 

ην απνηέιεζκα. 
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ρήκα 1: Γείθηεο θαη πιεξνθνξίεο πνπ ζπλδένπλ ηα ζηνηρεία ηνπ πιαηζίνπ δξαζεο-αληίδξαζεο ηνπ 

„σσστήματος περιβάλλοντος ανθρώποσ‟. ρεκαηηθή απεηθφληζε [5]. 

 

Γηα παξάδεηγκα ε ζρέζε κεηαμχ ηεο „αηηίαο‟ θαη ηεο „πίεζεο‟ απφ ηηο νηθνλνκηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο είλαη ζπλάξηεζε ηεο πεξηβαιινληηθήο ηερλνινγίαο θαη ησλ ζρεηηθψλ 

ζπζηεκάησλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη. Όζν θαιχηεξε πεξηβαιινληηθή ηερλνινγία 

ρξεζηκνπνηείηαη ηφζν ιηγφηεξν πηέδεηαη ην ζχζηεκα θαη ην βέινο πνπ ζπλδέεη ηελ αηηία κε 

ηελ πίεζε γίλεηαη αζζελέο. Όκνηα ε ζρέζε κεηαμχ επηπηψζεσλ ζηνλ άλζξσπν ή ην νηθν-

ζχζηεκα θαη ηελ „πθηζηάκελε θαηάζηαζε‟ ε νπνία εμαξηάηαη απφ ηε θέξνπζα ηθαλφηεηα θαη 

ηα αλψηαηα φξηα αληίδξαζεο απηψλ ησλ ζπζηεκάησλ. Δπίζεο ην κέγεζνο ηεο „απφθξηζεο‟ 

ηεο θνηλσλίαο εμαξηάηαη άκεζα απφ ην πψο απηέο νη επηπηψζεηο γίλνληαη αληηιεπηέο θαη πσο 

απηέο αμηνινγνχληαη. 

Δλδεηθηηθά νη πεξηβαιινληηθνί δείθηεο κπνξνχλ λα ηαμηλνκεζνχλ ζε ηέζζεξηο νκάδεο: 

Α) Πεξηγξαθηθνί δείθηεο. (Ση ζπκβαίλεη ζην πεξηβάιινλ θαη ζηνλ άλζξσπν;) 

Β) Γείθηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο-απφδνζεο. (Έρεη ζεκαζία;) 

Γ) Γείθηεο επίδνζεο. (Βειηησλφκαζηε;) 

Γ) Γείθηεο επεκεξίαο. (Δίκαζηε θαιχηεξα απφ;) 

ΑΙΣΙΑ: 
κινηηήριες 
δσνάμεις 

Δείκηες οικο-
αποηελεζμαηικόηηηας. 
σνηελεζηές εκπομπών 

 
ΠΙΕΗ 

ΣΡΟΠΟΙ ΚΑΙ ΜΟΝΣΕΛΑ 
ΔΙΑΠΟΡΑ 

 
ΤΦΙΣΑΜΕΝΗ 
ΚΑΣΑΣΑΗ 

 
ΕΠΙΠΣΩΕΙ 

 
ΑΠΟΚΡΙΗ 

Αποηελεζμαηικόηηηα 
Αποκρίζεων-
ανηιδράζεων 

Εκηίμηζη κινδύνοσ 
Κόζηη και οθέλη από 
ηη δράζη / αδράνεια 

Δείκηες δόζης 
απόκριζης 
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Α) Πεξηγξαθηθνί δείθηεο. 

Σα πεξηζζφηεξα ζχλνια δεηθηψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηα δηάθνξα θξάηε θαη δηεζλείο 

θνξείο φπσο ν Οξγαληζκφο Οηθνλνκηθήο πλεξγαζίαο (ΟΟΑ) θαη Αλάπηπμεο θαη ην 

Δπξσπατθφ Γίθηπν Πεξηβαιινληηθήο Πιεξνθνξίαο (ΔΗΟΝΔΣ) ζηεξίδνληαη θπξίσο ζην 

πεξηγξαθφκελν πιαίζην αιιειεπίδξαζεο πνπ αλαθέξζεθε ή ππνζχλνιν απηνχ. Απηά ηα 

ζχλνια δεηθηψλ πεξηγξάθνπλ ηελ πθηζηάκελε θαηάζηαζε αλαθνξηθά κε ηα θχξηα 

πεξηβαιινληηθά δεηήκαηα φπσο είλαη ε θιηκαηηθή αιιαγή, ε ξχπαλζε κε βαξέα κέηαιια ή 

νμέα θαη ε άλαξρε ελαπφζεζε απνβιήησλ έηζη φπσο απηά αλαθχπηνπλ ζηα δηαθνξεηηθά 

γεσγξαθηθά κήθε θαη πιάηε. 

Οη δείθηεο πνπ αθνξνχλ ηηο „θηλεηήξηεο δπλάκεηο‟ πεξηγξάθνπλ ηηο θνηλσληθν-νηθνλνκηθέο 

εμειίμεηο ζηηο θνηλσλίεο θαη ηηο αληίζηνηρεο αιιαγέο ζηνλ ηξφπν δσήο, ηα ζπλνιηθά επίπεδα 

θαηαλάισζεο θαη ηα παξαγσγηθά πξφηππα (π.ρ. αξηζκφο ηδησηηθψλ απηνθηλήησλ θαη 

ειαθξψλ νρεκάησλ κηαο πφιεο). Οη πξσηαξρηθέο „θηλεηήξηεο δπλάκεηο‟ είλαη ε πιεζπζκηαθή 

κεγέζπλζε θαη ε εμέιημε ησλ αλαγθψλ θαη ησλ δξαζηεξηνηήησλ ησλ αλζξψπσλ. Απηέο 

πξνθαινχλ αιιαγέο ζηα ζπλνιηθά επίπεδα παξαγσγήο θαη θαηαλάισζεο. Μέζσ ηεο αιιαγήο 

ζηα επίπεδα θαηαλάισζεο θαη παξαγσγήο αζθείηαη πίεζε ζην πεξηβάιινλ. 

Οη δείθηεο „πίεζεο‟, πεξηγξάθνπλ ηηο εμειίμεηο ζηελ έθιπζε δηαθφξσλ νπζηψλ (εθπνκπέο), 

θπζηθνχο θαη βηνινγηθνχο παξάγνληεο, ηε ρξήζε ησλ θπζηθψλ πφξσλ θαη ηηο ρξήζεηο γεο. Ο 

βαζκφο πίεζεο πνπ αζθείηαη ζην πεξηβάιινλ απφ ηελ θνηλσλία κεηαθέξεηαη θαη κεηαηξέπεηαη 

ζε κηα πιεζψξα θπζηθψλ δηεξγαζηψλ νη νπνίεο εθδειψλνληαη σο αιιαγέο ζηηο 

πεξηβαιινληηθέο ζπλζήθεο. Παξαδείγκαηα δεηθηψλ πίεζεο είλαη νη εθπνκπέο CO2 αλά ηνκέα, 

ε ρξήζε ακκνράιηθνπ, πέηξαο θαη άκκνπ γηα θαηαζθεπέο θαη ε επηθάλεηα γεο πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ θαηαζθεπή δξφκσλ. 

Οη δείθηεο „πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο‟ πεξηγξάθνπλ ηελ πνζφηεηα θαη ηελ πνηφηεηα ησλ 

θπζηθψλ θαηλνκέλσλ (φπσο ε ζεξκνθξαζία), ηα βηνινγηθά θαηλφκελα (φπσο ηα 

ηρζπναπνζέκαηα) θαη ηα ρεκηθά θαηλφκελα (φπσο ε ζπγθέληξσζε CO2 ζηελ αηκφζθαηξα) ζε 

κηα ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή. Οη δείθηεο απηνί κπνξεί γηα παξάδεηγκα λα πεξηγξάθνπλ 

θπζηθνχο πφξνπο (δάζε, ρισξίδα θαη παλίδα), ηε ζπγθέληξσζε ηνπ θσζθφξνπ (P) θαη ζείνπ 

(S) ζηηο ιίκλεο ή ην επίπεδν ζνξχβνπ ζηηο επξχηεξεο πεξηνρέο αεξνδξνκίσλ. 
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Ζ πίεζε ζην πεξηβάιινλ πξνθαιεί κεηαβνιέο ζηελ πθηζηάκελε θαηάζηαζε ηνπ 

πεξηβάιινληνο. Απηέο νη κεηαβνιέο ζηε ζπλέρεηα έρνπλ επηπηψζεηο ζηηο θνηλσληθν-

νηθνλνκηθέο ιεηηνπξγίεο ηνπ πεξηβάιινληνο φπσο ε παξνρή ηθαλνπνηεηηθψλ ζπλζεθψλ 

πγείαο, ε δηαζεζηκφηεηα θπζηθψλ πφξσλ θαη ε βηνπνηθηιφηεηα.  

Οη επηπηψζεηο ζην πεξηβάιινλ πξαγκαηνπνηνχληαη κε ζπγθεθξηκέλε αιιεινπρία: ε 

αηκνζθαηξηθή ξχπαλζε κπνξεί λα πξνθαιέζεη παγθφζκηα ζέξκαλζε (πξσηνγελήο επίδξαζε), 

ε νπνία κπνξεί ζηε ζπλέρεηα πξνθαιεί αχμεζε ζηε ζεξκνθξαζία (δεπηεξνγελήο επίδξαζε), 

πνπ κπνξεί λα έρεη σο απνηέιεζκα ηελ άλνδν ηεο ζηάζκεο ηεο ζάιαζζαο (ηξηηνγελήο 

επίδξαζε) πνπ δχλαηαη ηειηθά λα νδεγήζεη ζε κείσζε ηεο βηνπνηθηιφηεηαο. 

 

ρήκα 2: Παξάδεηγκα πεξηγξαθηθνχ δείθηε: Μεξίδην βηνινγηθήο θαιιηέξγεηαο ζε ζρέζε κε ην ζχλνιν ηεο 

θαιιηεξγνχκελεο γεο (18 Κ-Μ θαη ρψξεο ππφ έληαμε-δηαπξαγκάηεπζε) [6]. 

Οη δείθηεο „αληίδξαζεο‟ αλαθέξνληαη ζηηο αληηδξάζεηο ησλ νκάδσλ (θαη ησλ αηφκσλ) ζηελ 

θνηλσλία, θαζψο θαη ζηηο θπβεξλεηηθέο πξνζπάζεηεο λα απνηξέςνπλ, αληηζηαζκίζνπλ, 

βειηηψζνπλ ή λα πξνζαξκνζηνχλ ζηηο κεηαβνιέο ηεο θαηάζηαζεο ηνπ πεξηβάιινληνο. 

Μεξηθέο θνηλσληθέο αληηδξάζεηο κπνξεί λα ζεσξεζνχλ σο αξλεηηθέο θηλεηήξηεο δπλάκεηο 

αθνχ έρνπλ ζθνπφ λα επαλαπξνζδηνξίζνπλ ηηο επηθξαηνχζεο ηάζεηο θαηαλαισηηθψλ θαη 

παξαγσγηθψλ πξνηχπσλ. ε άιιεο πεξηπηψζεηο νη θνηλσληθέο αληηδξάζεηο ζηνρεχνπλ ζηελ 

αχμεζε ηεο  απφδνζεο ησλ πξντφλησλ θαη ησλ δηαδηθαζηψλ κέζσ ηεο εμέιημεο θαη δηάδνζεο 

ησλ ιεγφκελσλ „θαζαξψλ‟ ηερλνινγηψλ. Σέηνηα παξαδείγκαηα απνηεινχλ ην ζρεηηθφ 
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πνζνζηφ ησλ απηνθηλήησλ κε θαηαιχηε θαη ησλ πνζνζηψλ  αλαθχθισζεο αζηηθψλ 

απνβιήησλ. πλήζεηο δείθηεο ζπλνιηθήο „αληίδξαζεο‟ είλαη απηνί πνπ πεξηγξάθνπλ ηα έμνδα 

πνπ δαπαλψληαη γηα ην πεξηβάιινλ [7].  

Β) Γείθηεο απνηειεζκαηηθόηεηαο – απόδνζεο. 

Οη πεξηγξαθηθνί δείθηεο απεηθνλίδνπλ ηελ πθηζηάκελε θαηάζηαζε φπσο αληηθεηκεληθά 

κπνξεί λα πεξηγξαθεί βάζεη ησλ κεηξήζηκσλ πεξηβαιινληηθψλ παξακέηξσλ δίρσο λα 

αλαθέξνπλ ζην πσο ζα έπξεπε λα είλαη ε θαηάζηαζε. Αληίζεηα νη δείθηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ζπγθξίλνπλ ηηο πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο κε έλα ζπγθεθξηκέλν ζχλνιν 

ζπλζεθψλ αλαθνξάο. Δηδηθφηεξα κεηξνχλ ηελ απφζηαζε(-εηο) κεηαμχ ηεο ηξέρνπζαο 

πεξηβαιινληηθήο θαηάζηαζεο θαη ηεο επηζπκεηήο (ζηφρνο). Οη δείθηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο 

είλαη ηδηαίηεξα νπζηψδεο εάλ ζπγθεθξηκέλεο νκάδεο ή ζεζκνί κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ 

ππεχζπλνη γηα ηηο αιιαγέο ζηελ πεξηβαιινληηθή θαηάζηαζε ή πίεζε. 

 

ρήκα 3: Παξάδεηγκα δείθηε απνηειεζκαηηθφηεηαο: Δθπνκπέο αεξίσλ ζεξκνθεπίνπ ζε εθαηνκκχξηα ηφλνπο 

ηζνδχλακα CO2 [6]. 

Οη πεξηζζφηεξεο ρψξεο θαη δηεζλείο θνξείο (ΟΟΑ θαη ΔΗΟΝΔΣ) αλαπηχζζνπλ δείθηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο πξνφδνπ ζε φηη αθνξά ηνπο 

πεξηβαιινληηθνχο ζηφρνπο. Απηνί νη δείθηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο κπνξεί  λα αλαθέξνληαη 

ζε δηαθνξεηηθά είδε ζπλζεθψλ/αμηψλ  αλαθνξάο φπσο: 

 ηφρνη εζληθήο πνιηηηθήο 

 ηφρνη δηεζλείο, απνδεθηνί απφ ηηο θπβεξλήζεηο 

ηφρνη ΚΗΟΣΟ 
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 Γηεξεπλεηηθέο πξνζεγγίζεηο ηθαλνπνίεζεο ηεο αεηθνξίαο 

Ζ πξψηε θαη δεχηεξε πεξίπησζε ζπλζεθψλ αλαθνξάο ζπάληα πεξηγξάθνπλ αεηθνξηθέο 

πξνζεγγίζεηο αθνχ ζπλήζσο είλαη ην απνηέιεζκα ζπκβηβαζκνχ ή ζπκθσλίαο κεηαμχ δηεζλψλ 

δηαπξαγκαηεχζεσλ  θαη  ππνθείκελα ηαθηηθήο αλακφξθσζεο θαη θξηηηθήο. Οη απνθαινχκελνη 

δείθηεο αεηθνξίαο πνπ ζπλδένληαη κε επηζπκεηά επίπεδα πεξηβαιινληηθήο πνηφηεηαο είλαη 

ιίγνη θαη ππνθεηκεληθνί [8].    

Γ) Γείθηεο επίδνζεο. 

Δίλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ λα αλαθεξζεί φηη θάπνηνη δείθηεο εθθξάδνπλ ηε ζρέζε κεηαμχ 

μερσξηζηψλ ζηνηρείσλ ηεο αηηηψδνπο αιπζίδαο πνπ πξναλαθέξζεθε (ζρήκα 1). Οη πην 

ζπλαθείο δείθηεο γηα ηελ άζθεζε πνιηηηθήο είλαη απηνί πνπ ζρεηίδνπλ ηηο πεξηβαιινληηθέο 

πηέζεηο κε ηηο αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηεο. Απηνί νη δείθηεο παξέρνπλ ζεκαληηθέο 

πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ απφδνζε νπνηαζδήπνηε παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο ηδηαίηεξα ζε 

φηη αθνξά ηνπο ρξεζηκνπνηνχκελνπο θπζηθνχο πφξνπο θαη ηηο εθιπφκελεο νπζίεο ή άρξεζηεο 

χιεο αλά κνλάδα παξαγφκελνπ πξντφληνο. 

Δηδηθφηεξα ε πεξηβαιινληηθή επίδνζε ελφο θξάηνπο κπνξεί λα πεξηγξάθεη ζε φξνπο 

εθιπφκελσλ νπζηψλ θαη άρξεζησλ πιψλ (απνξξηκκάησλ) αλά κνλάδα Αθαζάξηζηνπ 

Δγρψξηνπ Πξντφληνο (ΑΔΠ). Δπηπιένλ, ε ελεξγεηαθή επίδνζε ησλ απηνθηλήησλ είλαη 

δπλαηφλ λα πεξηγξαθεί απφ ηελ θαηά θεθαιήλ ρηιηνκεηξηθή θαηαλάισζε. Δθηφο απφ ηνπο 

δείθηεο επίδνζεο πνπ ελζσκαηψλνπλ κηα κεηαβιεηή ππάξρνπλ θαη νη ζπγθεληξσηηθνί δείθηεο 

επίδνζεο πνπ ελζσκαηψλνπλ πεξηζζφηεξεο κεηαβιεηέο.   
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ρήκα 4: Παξάδεηγκα δείθηε επίδνζεο: Οηθνινγηθή απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ ηνκέα παξνρήο ελέξγεηαο , ΔΔ. 

Σημείωση: Ζ αθαζάξηζηε πξνζηηζέκελε αμία πξντφλησλ ελέξγεηαο θαη θαπζίκσλ είλαη ππνινγηζκέλα ζε 

ζηαζεξέο ηηκέο κε έηνο βάζεο ην 1995. Οη εθπνκπέο ηνπ ηνκέα ηεο ελέξγεηαο πεξηιακβάλνπλ ηηο εθπνκπέο πνπ 

πξνέξρνληαη απφ ηε βηνκεραλία ελέξγεηαο. Υξεζηκνπνηήζεθαλ ζπληειεζηέο ζηάζκηζεο γηα ηελ ελζσκάησζε 

εθπνκπψλ δηαθνξεηηθψλ νπζηψλ ζχκθσλα κε ην δπλακηθφ θνξηίν ξχπαλζεο [6]. 

Έλαο απφ ηνπο πεξηζζφηεξν γλσζηνχο δείθηεο ζπλνιηθήο επίδνζεο είλαη ν „δείθηεο έληαζεο 

χιεο αλά κνλάδα ππεξεζίαο‟ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη επξχηαηα γηα ηε ζχγθξηζε ηεο 

παξαγσγηθφηεηαο ησλ δηαθφξσλ ηξφπσλ εθηέιεζεο κηαο παξφκνηαο ιεηηνπξγίαο. Γηα 

παξάδεηγκα ν δείθηεο απηφο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηε ζχγθξηζε ηεο 

θαηαλαιηζθφκελεο ελέξγεηαο θαη θπζηθψλ πφξσλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηε κεηαθνξά ελφο 

αηφκνπ γηα δηάζηεκα 100 ρηιηνκέηξσλ κε ηε βνήζεηα ελφο ζπλεζηζκέλνπ απηνθηλήηνπ, ελφο 

ππεξ-απηνθηλήηνπ, ελφο αεξνπιάλνπ θαη ελφο κέζνπ ζηαζεξήο ηξνρηάο. 

Ζ ζπλάθεηα ησλ δεηθηψλ απηψλ είλαη φηη απεηθνλίδνπλ εάλ ε θνηλσλία βειηηψλεη ηελ 

πνηφηεηα ησλ πξντφλησλ ηεο  θαη ησλ παξαγσγηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο αλαθνξηθά κε ηελ 

αλά κνλάδα εθξνήο  θαηαλάισζε θπζηθψλ πφξσλ, έθιπζεο εθπνκπψλ θαη παξαγσγήο 

άρξεζησλ πιψλ [9].  

Γ) Γείθηεο ζπλνιηθήο πεξηβαιινληηθήο επεκεξίαο. 

Οη δείθηεο απηνί αθνξνχλ ηελ ηειεπηαία θαη πην ζχγρξνλε πξνζπάζεηα απεηθφληζεο ηεο 

πεξηβαιινληηθήο θαηάζηαζεο. Μεηξήζεηο ζπλνιηθήο πεξηβαιινληηθήο αεηθνξίαο είλαη 

απαξαίηεηεο γηα ηελ θαηαζθεπή απηψλ ησλ δεηθηψλ δειαδή έλα είδνο „Πξάζηλνπ ΑΔΠ‟ φπσο  

είλαη θαη ν Γείθηεο Οηθνλνκηθήο Αεηθνξηθήο Δπεκεξίαο [10]. 

Δθπνκπέο αεξίσλ ζεξκνθεπίνπ 

Αθαζάξηζηε πξνζηηζέκελε αμία 

Δθπνκπέο ηξνπνζθαηξηθψλ 

πξφδξνκσλ  νπζηψλ φδνληνο  

Απνηειέζκαηα κεηαηξνπήο 

Δθπνκπέο νπζηψλ νμχληζεο 
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2.3. Οινθιεξσκέλνη (aggregated) δείθηεο – επηζθόπεζε ηεο 

κεζνδνινγίαο θαηαζθεπήο ηνπο. 

Όπσο έρεη ήδε αλαθεξζεί βαζηθή ιεηηνπξγία ησλ πεξηβαιινληηθψλ δεηθηψλ είλαη ε κεηάδνζε 

μεθάζαξσλ θαη απιψλ κελπκάησλ ζρεηηθά κε ην ηη ιακβάλεη ρψξα ζην πεξηβάιινλ ζε άηνκα 

πνπ ιακβάλνπλ απνθάζεηο θαη δελ έρνπλ εμεηδηθεπκέλεο ζρεηηθέο γλψζεηο θαζψο θαη ζην 

επξχ θνηλφ. Οη νινθιεξσκέλνη πεξηβαιινληηθνί δείθηεο (Aggregated Environmental 

Indicators) έρνπλ ραξαθηεξηζηεί σο „ζπγθεληξσηηθέο πεξηιήςεηο πνιχπινθσλ 

πξαγκαηηθνηήησλ‟ [11].  Δηδηθφηεξα απνηεινχλ ζεκαληηθφ κέξνο ηεο πξνζπάζεηαο 

ελζσκάησζεο ηεο πεξηβαιινληηθήο θαη νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο ζε νπνηνδήπνηε 

πξνγξακκαηηθφ έξγν. Δλδεηθηηθή είλαη ε αλαγθαηφηεηα ησλ ζχλζεησλ-νινθιεξσκέλσλ 

πεξηβαιινληηθψλ δεηθηψλ απφ ην γεγνλφο φηη ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο νη νηθνλνκηθνί δείθηεο 

(ζπλήζσο ΑΔΠ, πνζνζηφ αλεξγίαο θαη πιεζσξηζκφο) πξνθεηκέλνπ λα απνηππψζνπλ 

θαιχηεξα ηελ εηθφλα πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο ζπλνδεχνληαη απφ ηε ρξήζε 

πεξηβαιινληηθψλ δεηθηψλ. 

Γηα λα γίλεη ζαθήο φκσο ε δηάθξηζε κεηαμχ ησλ πεξηβαιινληηθψλ δεηθηψλ θαη ησλ ζχλζεησλ 

δεηθηψλ πεξηβαιινληηθήο πνηφηεηαο ζθφπηκν θξίλεηαη λα αλαθεξζνχλ κεξηθνί νξηζκνί πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηνλ ΟΟΑ θαη ζπλαληψληαη θπξίσο ζηε δηεζλή βηβιηνγξαθία. 

Δηδηθφηεξα νη ζπρλφηεξα ρξεζηκνπνηνχκελνη φξνη είλαη: 

Α) Γείθηεο (Indicator): κία παξάκεηξνο ή ηηκή πνπ πξνέξρεηαη απφ παξακέηξνπο θαη 

ζηνρεχεη, παξέρεη πιεξνθνξίεο, πεξηγξάθεη ηελ θαηάζηαζε ελφο 

θαηλνκέλνπ/πεξηβάιινληνο/πεξηνρήο, δίλνληαο ζεκαζία θαη ζε άιιεο πηπρέο πνπ δελ 

ζρεηίδνληαη άκεζα κε ηελ ηηκή ηεο παξακέηξνπ. 

Β) ύλζεηνο Γείθηεο (Index): έλα ζχλνιν ζπγθεληξσηηθψλ ή ζηαζκηζκέλσλ παξακέηξσλ ή 

δεηθηψλ. Ο φξνο απηφο δειαδή ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα πεξηγξάςεη ζπγθεληξσηηθνχο 

αξηζκνχο πνπ έρνπλ ππνινγηζζεί ζαλ ζπλάξηεζε δχν ή πεξηζζνηέξσλ παξακέηξσλ, δεηθηψλ 

ή κεξηθψο ζχλζεησλ δεηθηψλ πνπ αληηπξνζσπεχνπλ έλα ζχζηεκα ή θαηλφκελν. 

Γ) Παξάκεηξνο: κηα ηδηφηεηα πνπ κπνξεί λα κεηξεζεί ή λα παξαηεξεζεί.  

Δηδηθφηεξα ε έλλνηα θαη ιεηηνπξγία ησλ πεξηβαιινληηθψλ δεηθηψλ, ζχκθσλα κε ηελ θνηλά 

πηνζεηεκέλε νξνινγία ησλ ρσξψλ ηνπ ΟΟΑ, είλαη αθελφο „φηη κεηψλνπλ ηνλ αξηζκφ ησλ 

απαηηνχκελσλ κεηξήζεσλ θαη παξακέηξσλ πνπ  απαηηνχληαη πξνθεηκέλνπ λα πεξηγξαθεί κηα 
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ζπγθεθξηκέλε θαηάζηαζε‟ θαη αθεηέξνπ „φηη απινπζηεχνπλ θαη δηεπθνιχλνπλ ηελ 

δηαδηθαζία κεηάδνζεο ησλ απνηειεζκάησλ ησλ κεηξήζεσλ ζηνπο ηειηθνχο παξαιήπηεο θαη 

ελδηαθεξφκελνπο‟.  Παξφια απηά ζηελ πεξηβαιινληηθή βηβιηνγξαθία δελ έρεη επηηεπρζεί 

αθφκα ζαθήο δηάθξηζε κεηαμχ ησλ απιψλ θαη ζχλζεησλ πεξηβαιινληηθψλ δεηθηψλ („index‟ 

versus „indicator‟ ).  

Ζ θαηαζθεπή ησλ ζχλζεησλ δεηθηψλ απφ έλαλ ή πεξηζζφηεξνπο δείθηεο πεξηιακβάλεη 

δηαδνρηθά ζηάδηα πνπ απαηηνχλ πνιχπινθε θαη δηαθνξεηηθή δηαδηθαζία. Σα ζηάδηα απηά 

αθνξνχλ:  

α) ηελ επηινγή ησλ θαηάιιεισλ παξακέηξσλ,  

β) ηε κεηαηξνπή ηνπο,  

γ) ηε ζηάζκηζή ηνπο θαη  

δ) ηε βαζκνινγία θαη ηελ εθηίκεζε ησλ απνηειεζκάησλ [12]. 
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Κεθάιαην 3:  ύλζεηνη-απινί δείθηεο, κεζνδνινγία αλάιπζεο ησλ 

απνηειεζκάησλ & βαζηθά θξηηήξηα επηινγήο ησλ δεηθηώλ.  

3.1. Δηζαγσγή 

Οη δείθηεο είλαη επηζηεκνληθά εξγαιεία πνπ ρξεζηκνπνηνχλ πνζνηηθά δεδνκέλα γηα λα 

κεηξήζνπλ κεηαμχ άιισλ ηελ θαηάζηαζε νπνηνπδήπνηε νηθνζπζηήκαηνο θαη ηηο ππεξεζίεο 

πνπ είλαη ζε ζέζε λα παξέρεη, ηα αίηηα πνπ πξνθαινχλ ηηο αιιαγέο, θαη ηελ αλζξψπηλε 

επεκεξία. Σα δεδνκέλα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε ρξήζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ δεηθηψλ 

παξέρνπλ γφληκν έδαθνο γηα ηελ αλάιπζε ηνπ επηπέδνπ ηεο πεξηβαιινληηθήο επίδνζεο (ζε 

επίπεδν θξάηνπο ή πεξηνρήο). Σα ζηνηρεία πνπ πξνθχπηνπλ είλαη ηδηαίηεξα ρξήζηκα ζηελ 

εθηίκεζε ησλ πξννπηηθψλ θαη ησλ δπλαηνηήησλ γηα επξχηεξε θαη εληαηηθφηεξε ρξήζε 

ρσξηθψλ ζηφρσλ ζε φηη αθνξά ηελ επίηεπμε ηεο πεξηβαιινληηθήο αεηθνξίαο. Σα επξήκαηα 

ηνπο θαη κηα ζχληνκε αλαθνξά ζηνπο „νδεγνχο‟ (νη ρψξεο ή πεξηνρέο πνπ εκθαλίδνληαη ζηελ 

θνξπθή ηεο ιίζηαο) θαη ζηνπο „νπξαγνχο‟ (νη κεηξήζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο ρεηξφηεξεο 

πεξηβαιινληηθέο επηδφζεηο) πνπ απνηεινχλ ην κέηξν ζχγθξηζεο πεξηβαιινληηθήο επίδνζεο, 

επηβεβαηψλνπλ θνηλέο αληηιήςεηο ζρεηηθέο κε ηελ νξζή θαη απνηειεζκαηηθή άζθεζε ηεο 

πεξηβαιινληηθήο πνιηηηθήο. Παξφια απηά ηα απνηειέζκαηα ζπρλά απνθαιχπηνπλ εθπιήμεηο 

θαη δηαθνξεηηθέο απξφνπηεο ζρέζεηο θαη ζπζρεηηζκνχο. Γηα παξάδεηγκα ελψ ππάξρνπλ 

γεληθέο ηάζεηο ζχγθιηζεο κεηαμχ ηνπ πινχηνπ θαη ηεο επεκεξίαο κε ηηο θαιέο 

πεξηβαιινληηθέο επηδφζεηο, κεξηθέο ρψξεο ή πεξηνρέο θαηαγξάθνπλ θαιχηεξα απνηειέζκαηα, 

κέζσ ησλ ηηκψλ ησλ πεξηβαιινληηθψλ δεηθηψλ, απφ φηη απηέο πνπ ζεσξεηηθά πξνεγνχληαη 

ζηηο πεξηβαιινληηθέο επηδφζεηο βάζεη ηεο εηζνδεκαηηθήο ηνπο θαηάζηαζεο [13].  

3.1.1 Αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ κε ηε κέζνδν ηεο νκαδνπνίεζεο.  

Παξφιν πνπ θάζε πεξηνρή έρεη κνλαδηθά θνηλσληθν-νηθνλνκηθά θαη γεσγξαθηθά 

ραξαθηεξηζηηθά, δηαθνξεηηθέο πξνηεξαηφηεηεο πεξηβαιινληηθήο πνιηηηθήο, θαη ζηφρνπο 

αλάπηπμεο, ε δηα θξαηηθή ή ρσξηθή ζχγθξηζε απνδίδεη ρξήζηκα ζπκπεξάζκαηα. Δηδηθφηεξα ε 

αλάιπζε θαηά νκάδεο παξέρεη ηε δπλαηφηεηα ηεο ζχγθξηζεο ησλ επηδφζεσλ κεηαμχ ρσξψλ ή 

πεξηνρψλ πνπ πξνζηδηάδνπλ ζε ζρέζε κε ζπγθεθξηκέλα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο, φπσο ε 

θνηλσληθφ-νηθνλνκηθή αλάπηπμε, ην θιίκα, ε έθηαζε ηεο γεο θαη ε πιεζπζκηαθή ππθλφηεηα. 
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Μηα ηέηνηνπ είδνπο αλάιπζε επηηξέπεη ηε κεηάδνζε πιεξνθνξηψλ, πνιηηηθψλ εκπεηξηψλ θαη 

πξαθηηθψλ κεηαμχ ησλ θαιχηεξσλ θαη ησλ ρεηξφηεξσλ ζε φηη αθνξά ηηο πεξηβαιινληηθέο 

επηδφζεηο.  

Σα θξάηε κε παξφκνην επίπεδν αλάπηπμεο (π.ρ. θξάηε ηνπ ΟΟΑ θαη Less Developed 

Countries (LDCs)-ιηγφηεξν αλαπηπγκέλσλ ρσξψλ) παξέρνπλ έλα ζεκείν αθεηεξίαο γηα 

ζπγθξηηηθή αλάιπζε. Άιια ζεκεία ζχγθξηζεο πεξηιακβάλνπλ: νη ρσξηθέο νκαδνπνηήζεηο 

(π.ρ. αζηαηηθέο, ΖΠΑ), νη πνιηηηθέο ζπλεξγαζίεο θαη νη δψλεο ειεπζέξσλ ζπλαιιαγψλ (π.ρ. 

ΔΔ, NAFTA), νη πεξηνρέο κε παξφκνηα θιηκαηνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά (π.ρ. έξεκνη) ή 

δεκνγξαθηθέο δνκέο (π.ρ. ππθλνθαηνηθεκέλεο πεξηνρέο). 

Απφ ηε ζχγθξηζε κεηαμχ ρσξψλ ή πεξηνρψλ πνπ βξίζθνληαη ζε παξφκνηα επίπεδα αλάπηπμεο 

είλαη δπλαηφλ λα πξνθχςνπλ νξηζκέλα ζηάληαξ ή πξφηππα αλαθνξάο ηα νπνία ζα σζήζνπλ 

ηηο ρψξεο πνπ απέρνπλ απφ απηά λα ιάβνπλ κέηξα έηζη ψζηε λα ηα πξνζεγγίζνπλ. Γηα 

παξάδεηγκα νη αλαπηπγκέλεο ρψξεο παξφιν πνπ ζπρλά θαηαγξάθνπλ εμαηξεηηθέο επηδφζεηο 

αλαθνξηθά κε ηελ πνηφηεηα ηνπ λεξνχ ηνπο θαη ηελ πξνζβαζηκφηεηα ζε απηφ,  ηελ πνηφηεηα 

ηνπ αέξα θαη ηνπο δείθηεο πεξηβαιινληηθήο πγείαο, έρνπλ θαη ηε δπλαηφηεηα φκσο κπνξνχλ 

λα κηκεζνχλ ή λα εηζάγνπλ ραξαθηεξηζηηθά ε κία απφ ηελ άιιε, έηζη ψζηε λα βειηηψζνπλ 

ηελ ελεξγεηαθή ηνπο απνδνηηθφηεηα θαη επάξθεηα, λα κεηψζνπλ ηηο εθπνκπέο CO2 θαη λα 

πξνζηαηεχζνπλ   θαιχηεξα ηε βηνπνηθηιφηεηα θαη ην θπζηθφ πεξηβάιινλ. Ζ νκαδνπνίεζε 

πεξηνρψλ ή ρσξψλ πνπ εκθαλίδνπλ πξνβιήκαηα ζε φηη αθνξά ηε δηαζεζηκφηεηα ηνπ λεξνχ 

δίλεη ηε δπλαηφηεηα λα εμαρζνχλ ρξήζηκα ζπκπεξάζκαηα ζρεηηθά κε ηηο πνιηηηθέο 

αληηκεηψπηζεο ηεο ιεηςπδξίαο θαη ηεο δηαρείξηζεο ηνπ λεξνχ [14].  

3.1.2 ύγθξηζε ησλ πεξηνρώλ ή ρσξώλ πνπ εκθαλίδνπλ παξόκνηεο 

επηδόζεηο όπσο απηέο θαηαγξάθνληαη από ηελ εθαξκνγή ησλ 

πεξηβαιινληηθώλ δεηθηώλ.  

Πνιιέο ρψξεο ή πεξηνρέο εκθαλίδνπλ ηηκέο πεξηβαιινληηθψλ δεηθηψλ πνπ είλαη ίδηεο ή 

δηαθέξνπλ ειάρηζηα. Παξφια απηά νη ηηκέο απηέο επεηδή ζρεκαηίδνληαη απφ άζξνηζκα επί 

κέξνπο δεηθηψλ κπνξεί λα αληηζηνηρνχλ ζε ηειείσο δηαθνξεηηθέο ζε φηη αθνξά ηελ 

πεξηβαιινληηθή ηνπο επίδνζε ρψξεο. Γηα λα απνθεπρζνχλ ηέηνηεο νκαδνπνηήζεηο, νη νπνίεο 

δελ κπνξεί λα βνεζήζνπλ ηδηαίηεξα ζηε ζπλαγσγή ζεκαληηθψλ ζπκπεξαζκάησλ, επηιέγνληαη 

ρψξεο νη νπνίεο εκθαλίδνπλ νκνηφηεηεο ζε πεξηζζφηεξνπο απφ έλαλ επί κέξνπο 
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πεξηβαιινληηθνχο δείθηεο. Οη νκάδεο πνπ ζα πξνθχςνπλ εκθαλίδνπλ ηνπιάρηζηνλ δχν θνηλέο 

επηδφζεηο νη νπνίεο αληηπαξαβαιιφκελεο κε ηηο δηαθνξέο βνεζνχλ ζηε θξηηηθή αλάιπζε.   

3.2. Βαζηθά θξηηήξηα επηινγήο ησλ δεηθηώλ.  

Σξία είλαη ηα βαζηθά θξηηήξηα επηινγήο γηα ηελ επηινγή ησλ θαηάιιεισλ δεηθηψλ ηα νπνία 

ρξεζηκνπνηνχληαη θαη απφ ηνλ ΟΟΑ: πνιηηηθή ζπλάθεηα θαη ρξεζηκφηεηα, αμηνπηζηία θαη 

κεηξεζηκφηεηα. χκθσλα κε ηε βηβιηνγξαθία ε πεξηγξαθή ησλ θξηηεξίσλ επηινγήο ε νπνία 

αθνξά θπξίσο „ηδαληθνχο‟ δείθηεο πεξηιακβάλεηαη ζηνλ πίλαθα 2 θαη ζηηο πεξηζζφηεξεο 

πεξηπηψζεηο δελ είλαη δπλαηφλ λα  ηθαλνπνηεζνχλ πιήξσο.  

Π
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Έλαο πεξηβαιινληηθφο δείθηεο πξέπεη: 

 Να παξέρεη αληηπξνζσπεπηηθή εηθφλα ησλ πεξηβαιινληηθψλ ζπλζεθψλ, πηέζεσλ 

ζην πεξηβάιινλ ή θνηλσληθψλ αληηδξάζεσλ 

 Να είλαη απιφο, εχθνινο ζηελ εξκελεία θαη ηθαλφο λα απνδψζεη ηηο ηάζεηο ζην 

ρξφλν 

 Να αληαπνθξίλεηαη ζηηο κεηαβνιέο ζην πεξηβάιινλ θαη ζηηο ζρεηηθέο 

αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηεο   

 Να παξέρεη ηηο βάζεηο γηα δηεζλείο ζπγθξίζεηο 

 Να έρεη είηε εζληθφ θάζκα ή λα είλαη ιεηηνπξγηθφο ζε ηνπηθά πεξηβαιινληηθά 

δεηήκαηα εζληθήο ζεκαζίαο 

 Να έρεη ζεκείν αλαθνξάο ή ζαθή φξηα ζχκθσλα κε ην νπνία ζα πξνθχπηνπλ νη 

ζπγθξίζεηο θαη ε ζεκαζία ησλ απνηειεζκάησλ 

Α
μη

ν
π

ηζ
η
ία

 

Έλαο πεξηβαιινληηθφο δείθηεο πξέπεη λα δηαζέηεη ή λα είλαη: 

 Θεσξεηηθή ηεθκεξίσζε ζε ηερληθνχο θαη επηζηεκνληθνχο φξνπο 

 Βαζηζκέλνη ζε δηεζλή πξφηππα θαη ζπκθσλίεο θχξνπο 

 Γπλαηή ε ζχλδεζε θαη ή ζχγθξηζε ηνπο κε νηθνλνκηθά κνληέια, πξνβιέςεηο θαη 

πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα 

Μ
εη

ξ
ε

ζ
ηκ

ό
η
ε

η
α

 Σα  δεδνκέλα πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ ππνζηήξημε ησλ δεηθηψλ πξέπεη λα είλαη: 

 Δπαξθψο δηαζέζηκα ή λα κπνξνχλ λα γίλνπλ κε ινγηθή αλαινγία 

θφζηνπο/φθεινπο 

 Δπαξθψο ηεθκεξησκέλα θαη απνδεθηήο πνηφηεηαο 

 Δλεκεξσκέλα ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα κε αμηφπηζηεο δηαδηθαζίεο 

Πίλαθαο 3.1 Βαζηθά θξηηήξηα επηινγήο πεξηβαιινληηθώλ δεηθηώλ [15]. 
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3.3. Δπηζθόπεζε ησλ θξίζηκσλ ραξαθηεξηζηηθώλ δεηθηώλ ή  

παξακέηξσλ πεξηβαιινληηθήο επηβάξπλζεο αλαθνξηθά κε ην πδάηηλν θαη 

ην αηκνζθαηξηθό πεξηβάιινλ.  

Οη δείθηεο πνπ έρνπλ αλαπηπρζεί ηελ ηειεπηαία εηθνζαεηία θαη αλαθέξνληαη απφ ηε 

βηβιηνγξαθία γηα ηε κέηξεζε ηεο επηβάξπλζεο ηνπ πεξηβάιινληνο είλαη πνιπάξηζκνη θαη  

είλαη ηδηαίηεξα δχζθνιν λα αλαθεξζνχλ ή λα πεξηγξαθνχλ ζπλνπηηθά ζην ζχλνιφ ηνπο. ηα 

πιαίζηα πξνζπαζεηψλ θαη κειεηψλ πνπ έρνπλ  εθπνλεζεί θαη κε ηε βνήζεηα δηαθφξσλ 

Δπηζηεκνληθψλ πκβνπιεπηηθψλ Οκάδσλ πνπ απαξηίδνληαη θπξίσο απφ δηαθεθξηκέλνπο 

θπζηθνχο επηζηήκνλεο απφ φια ηα Κξάηε-Μέιε, ε Δπξσπατθή Έλσζε θαη ε Δπηηξνπή ηεο 

γηα ζέκαηα πεξηβάιινληνο έρεη θαηαιήμεη ζε έλαλ πεπεξαζκέλν αξηζκφ παξακέηξσλ, ε 

κέηξεζε ησλ νπνίσλ, κπνξεί λα απεηθνλίζεη ελ ζπληνκία ηελ πεξηβαιινληηθή θαηάζηαζε ηνπ 

πδάηηλνπ ή αηκνζθαηξηθνχ πεξηβάιινληνο (βι. ζρήκα 2).  

ΑΣΜΟΦΑΙΡΙΚΗ ΡΤΠΑΝΗ 

 

 

ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΜΔΣΑΒΟΛΗ 

 

 

ΚΑΣΑΣΑΗ ΤΓΑΣΙΚΟΤ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ 

 

 

 

 

 

 
ΥΗΜΑ 5: ΚΑΣΑ ΣΗ ΦΟΡΑ ΣΟΤ ΒΔΛΟΤ ΟΙ ΓΔΙΚΣΔ ΚΡΙΝΟΝΣΑΙ ΠΙΟ 

ΗΜΑΝΣΙΚΟΙ & ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΟΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΓΙΔΞΑΓΧΓΗ ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΧΝ [16] 
 

 

3.3.1. Γείθηεο αηκνζθαηξηθήο ξύπαλζεο. 

Οη εθπνκπέο αεξίσλ ξχπσλ, θαη ηδηαίηεξα ηνπ δηνμεηδίνπ ηνπ ζείνπ (SO2), ησλ νμεηδίσλ ηνπ 

αδψηνπ (ΝΟΥ), ησλ αησξνχκελσλ ζσκαηηδίσλ (ΣSP) θαη εηδηθφηεξα εθείλσλ κε δηάκεηξν 

κηθξφηεξε ησλ 10κm (PM10), ησλ κε κεζαληνχρσλ πηεηηθψλ ελψζεσλ (ΝΜVOCs), ηνπ 

ΔΘΞΝΚΞΔΠ 
ΓΗΝΜΔΗΓΗΝ 
ΡΝ ΑΕΩΡΝ 

ΔΘΞΝΚΞΔΠ 
ΞΡΖΡΗΘΩΛ 

ΝΟΓΑΛΗΘΩΛ 
ΔΛΩΠΔΩΛ 

ΔΘΞΝΚΞΔΠ 
ΓΗΝΜΔΗΓΗΝ 
ΡΝ ΘΔΗΝ 

ΔΘΞΝΚΞΔΠ 
ΠΩΚ/ΓΗΩΛ 

ΘΑΡΑΛΑΙΩΠΖ 
ΒΔΛΕΗΛΖΠ & 

ΞΔΡΟΔΙΑΗΝ 
ΑΞΝ ΡΑ 

ΝΣΖΚΑΡΑ 

ΘΑΡΑΛΑΙΩΠΖ 
ΔΛΔΟΓΔΗΑΠ  

ΔΘΞΝΚΞΔΠ 
ΓΗΝΜΔΗΓΗΝ 

ΑΛΘΟΑΘΑ 
(CO2) 

 

ΔΘΞΝΚΞΔΠ 
ΚΔΘΑΛΗΝ 

(CH4) 

 

ΔΘΞΝΚΞΔΠ 
ΝΜΔΗΓΗΝ 

ΡΝ ΑΕΩΡΝ 
(N2O) 

 

ΔΘΞΝΚΞΔΠ 
ΣΙΩΟΝΦΘΩ
ΟΑΛΘΟΑΘΩΛ 

ΔΘΞΝΚΞΔΠ 
ΝΜΔΗΓΗΩΛ 

ΡΝ ΑΕΩΡΝ 
(NOx) 

 

ΔΘΞΝΚΞΔΠ 
ΝΜΔΗΓΗΩΛ 
ΡΝ ΘΔΗΝ 

(SOx) 

ΚΝΟΗΑΘΝ 
ΑΕΩΡΝ ΘΑΗ 
ΦΩΠΦΝΟΝΠ 

(Λ, Ο) 

 

ΞΝΓΔΗΑ 
ΑΛΡΙΖΠΖ 
ΓΑΡΝΠ 

 

ΞΝΠΝΡΖΡΑ 
ΦΡΝΦΑΟΚ
ΑΘΩΛ (ΘΗΙΑ/ 

ΠΡΟΔΚΚΑ )  

ΞΝΠΝΡΖΡΑ 
Λ2/ΚΝΛΑΓΑ 
ΑΓΟΝΡΗΘΖΠ 

ΓΖΠ  

ΓΗΑΙΚΔΛΑ 
ΠΩΚΑΡΗΓΗΑ  

ΔΘΙΠΖ 
ΝΟΓΑΛΗΘΖΠ 

ΝΠΗΑΠ 
(BOD) 
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κνλνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα (CO), θαη ηεο ακκσλίαο (ΝΖ3) ζπληεινχλ ζηελ ππνβάζκηζε ηεο 

πνηφηεηαο ηεο αηκφζθαηξαο. 

Ζ κεγάιε ζεκαζία ησλ αέξησλ ξχπσλ ζε ζπλδπαζκφ κε ην χςνο ηνπ ζεκείνπ εθπνκπήο θαη 

ηηο επηθξαηνχζεο κεηεσξνινγηθέο ζπλζήθεο νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη κεηαθέξνληαη ζε 

κεγάιεο απνζηάζεηο. Δπίζεο, ε κεηαθνξά ησλ αεξίσλ ξχπσλ ζπλνδεχεηαη κε ρεκηθέο θαη 

θσην-ρεκηθέο αληηδξάζεηο νη νπνίεο νδεγνχλ ζηε δεκηνπξγία δεπηεξνγελψλ ξχπσλ (π.ρ. Ο3), 

νη νπνίνη κεηά ηελ αξαίσζε ηεο ζπγθέληξσζεο ηνπο ζηελ αηκφζθαηξα ελαπνηίζεληαη (ζε 

πγξή ή ζηεξεή κνξθή) ζην έδαθνο θαη ηα νηθνζπζηήκαηα. ην αζηηθφ πεξηβάιινλ, ιφγσ ηνπ 

πιήζνπο θαη ηνπ ρακεινχ χςνπο ησλ ζεκείσλ εθπνκπήο, θαζψο θαη ησλ ηδηαίηεξσλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ κηθξνθιίκαηνο θαη ησλ ηνπηθψλ κεηεσξνινγηθψλ ζπλζεθψλ, ε 

δηάρπζε ησλ ξχπσλ είλαη κηθξφηεξε κε ζπλέπεηα λα θαηαγξάθνληαη πνιχ πςειφηεξεο 

ζπγθεληξψζεηο ξχπσλ θαη λα δεκηνπξγνχληαη ζνβαξνί θίλδπλνη γηα ηνλ εθηηζέκελν 

πιεζπζκφ. 

Ζ κείσζε ηεο αηκνζθαηξηθήο ξχπαλζεο ζπλδέεηαη άκεζα κε ηελ αλάγθε πξνζηαζίαο ηεο 

δεκφζηαο πγείαο, δεδνκέλνπ φηη έρεη πιένλ πιήξσο ηεθκεξησζεί ε ζαθήο ζπζρέηηζε ησλ 

απμεκέλσλ ζπγθεληξψζεσλ ησλ αηκνζθαηξηθψλ ξχπσλ κε ζνβαξά πξνβιήκαηα πγείαο ηνπ 

πιεζπζκνχ. Ζ αηκνζθαηξηθή ξχπαλζε επζχλεηαη ζε ζεκαληηθφ βαζκφ θαη γηα ηνλ 

επηξνθηζκφ ησλ πδάηηλσλ απνδεθηψλ, θαζψο θαη γηα ηηο επηπηψζεηο ηεο φμηλεο ελαπφζεζεο 

ηφζν ζηα αλζξψπηλα επηηεχγκαηα φζν θαη ζηα θπζηθά νηθνζπζηήκαηα [17].  

Α) Δθπνκπέο νμεηδίσλ ηνπ Αδώηνπ (ΝΟΥ) 

Σα νμείδηα ηνπ αδψηνπ ηεο αηκφζθαηξαο κπνξεί λα κεηαθεξζνχλ ζε πνιχ κεγάιεο 

απνζηάζεηο θαη κπνξεί λα ελαπνηεζνχλ  πνιιά ρηιηφκεηξα καθξηά απφ ηελ πεγή ηνπο. Οη 

εθπνκπέο απηέο είλαη κεξηθψο ππεχζπλεο γηα κηα ζεηξά πξνβιεκάησλ κεηαμχ άιισλ, ηεο 

αχμεζεο ηνπ pH ησλ επηθαλεηαθψλ πδάησλ (κέζσ ηεο φμηλεο βξνρήο), ηνπ επηξνθηζκνχ, θαη 

ηεο απμεκέλεο ζπγθέληξσζεο θσηνμεηδσηηθψλ παξαγφλησλ ζηελ αηκφζθαηξα πνπ έρνπλ 

απνηέιεζκα ηε δεκηνπξγία θσηνρεκηθνχ λέθνπο. Οη ηνπηθέο εθπνκπέο νμεηδίσλ ηνπ αδψηνπ 

ζε αζηηθέο πεξηνρέο κε ζεκαληηθέο κεηαθνξηθέο ππνδνκέο  είλαη άκεζα ζπλπθαζκέλεο κε 

ζνβαξέο επηπηψζεηο ζηελ αλζξψπηλε πγεία θαη θαηά ζπλέπεηα παίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζε 

πνιηηηθφ επίπεδν. 

Ζ πιεηνςεθία ησλ αλζξσπνγελψλ εθπνκπψλ ΝΟΥ, είλαη ην απνηέιεζκα ηεο θαχζεο ησλ 

νξπθηψλ θαπζίκσλ ζε νρήκαηα θαη κεραλήκαηα (κεραλέο εζσηεξηθήο θαχζεο). Οη εθπνκπέο 

ΝΟΥ δελ έρνπλ θαηαγξάςεη ζεκαληηθή κείσζε παξά ηηο ηεξάζηηεο πξνζπάζεηεο πνπ έρνπλ 
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γίλεη έηζη ψζηε λα πηνζεηεζνχλ ηερλνινγίεο πνπ κεηψλνπλ ηηο εθπνκπέο ηνπο απφ ηα 

εξγνζηάζηα παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο κέζσ θαχζεο ιηγλίηε. Κπξηφηεξε αηηία ηεο 

δηαηήξεζεο ηνπο ζε πςειά επίπεδα είλαη ε ζεκαληηθή αχμεζε ηεο θαηαλάισζεο ληίδει θαη 

πεηξειαίνπ γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ κεηαθνξηθψλ αλαγθψλ. Δπίζεο νη ηερλνινγίεο ησλ 

θαηαιπηψλ πνπ έρνπλ πηνζεηήζεη ηα Κξάηε-Μέιε γηα ηα επηβαηηθά απηνθίλεηα δελ έρνπλ 

απνδψζεη ηα αλακελφκελα απνηειέζκαηα αθελφο ιφγσ ηεο ρξνληθήο πζηέξεζεο ησλ 

πεξηβαιινληηθψλ σθειεηψλ θαη αθεηέξνπ ιφγσ ηεο ηερλνινγηθήο απαμίσζεο ησλ θαηαιπηψλ 

πξψηεο  γελεάο.  

Β) Δθπνκπέο δηνμεηδίνπ ηνπ ζείνπ (SO2)  

Οη εθπνκπέο δηνμεηδίνπ ην ζείνπ πξνέξρνληαη θπξίσο απφ ηελ αληίδξαζε ηνπ ζείνπ κε ην 

νμπγφλν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θαχζεο ησλ νξπθηψλ θαπζίκσλ. Οη εθπνκπέο SO2 είλαη 

κεξηθψο ππεχζπλεο γηα ηελ φμηλε ελαπφζεζε θαη ηελ παξνπζία ρεηκεξηλψλ επεηζνδίσλ 

αηζαινκίριεο. Σν SO2 ζπρλά ζπκβάιεη ζηε κείσζε ηεο νξαηφηεηαο εμαηηίαο ηεο πςειήο 

ζπγθέληξσζεο αεξνιπκάησλ ζεηηθψλ αιάησλ ζηελ αηκφζθαηξα. 

Οη ηάζεηο πνπ έρνπλ θαηαγξαθεί απφ ην 1950 έσο ζήκεξα αθνξνχλ ηξεηο δηαθνξεηηθέο 

εληάζεηο. Ζ πξψηε μεθηλάεη απφ ην 1950 θαη ηειεηψλεη ην 1970 κε ζεκαληηθή αχμεζε ηνπ 

SO2, ε δεχηεξε αθνξά ηελ πεξίνδν 1970 έσο 1980 θαηά ηε δηάξθεηα ηεο νπνίαο παξαηεξείηαη 

κείσζε ηεο απμεηηθήο ηάζεο ιφγσ ηεο πξψηεο πεηξειατθήο θξίζεο. Ζ ηξίηε πνπ εμειίζζεηαη 

έσο ηψξα είλαη ζεκαληηθή γηαηί ζπλδέεηαη κε ζεκαληηθή κείσζε ηεο αηκνζθαηξηθήο 

ζπγθέληξσζεο SO2. ηνλ ηνκέα απηφ ε θνηλνηηθή λνκνζεζία πνπ επηβάιεη ηε κείσζε ηεο 

πεξηεθηηθφηεηαο ζε S ζηα πγξά θαχζηκα θαη ηελ ρξήζε αληηξξππαληηθνχ εμνπιηζκνχ ζηα 

εξγνζηάζηα θαζψο θαη νη δηαζπλνξηαθέο ζπκθσλίεο (Climate Change Levy) πνπ δεζκεχνπλ 

ηα θξάηε σο πξνο ηελ έθιπζε αέξησλ ξχπσλ ζπλέβαιαλ ζηε ζεκαληηθή κείσζε.  

Γ) Δθπνκπέο ζσκαηηδίσλ 

Ζ θαηαγξαθή ηνπ επηπέδνπ εθπνκπήο αέξησλ ζσκαηηδίσλ ζηνρεχεη ζηελ αλάδεημε ησλ 

θπξίσλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ είλαη ππεχζπλεο γηα ηελ απειεπζέξσζε ησλ ζσκαηηδίσλ ζηελ 

αηκφζθαηξα. Σα αησξνχκελα ζσκαηίδηα, ζε ζπλδπαζκφ κε πςειά επίπεδα SO2,νδεγνχλ ζε 

επεηζφδηα ρεηκεξηλνχ λέθνπο ζε πεξηνρέο φπνπ επηθξαηεί λελεκία ή ρακειήο ηαρχηεηαο 

άλεκνη θαζψο θαη θαηλνκέλσλ ζεξκνθξαζηαθήο αλαζηξνθήο. Κάησ απφ ηηο ζπλζήθεο απηέο 

νη ξχπνη δελ είλαη δπλαηφλ λα δηαιπζνχλ πξνο ηα αλψηεξα ζηξψκαηα ηεο αηκφζθαηξαο κε 

ζπλέπεηα ηελ πςειή ζπγθέληξσζε ηνπο ζηα θαηψηεξα πνπ επηβαξχλνπλ ηελ πγεία ησλ 

πνιηηψλ. Σα ζσκαηίδηα κε δηάκεηξν κηθξφηεξε ησλ 10κm ζεσξνχληαη φηη έρνπλ ηδηαίηεξα 
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αξλεηηθή επίδξαζε ζηελ πγεία αθνχ θαηά ηελ εηζπλνή ηνπο δηεηζδχνπλ βαζηά ζηνπο 

πλεχκνλεο θαη ζπλεηζθέξνπλ ζε απμεκέλνπο δείθηεο ζλεζηκφηεηαο ζηηο κεξίδεο ηνπ 

πιεζπζκνχ πνπ ππνθέξνπλ απφ πξνβιήκαηα θαξδηάο θαη πλεπκφλσλ. Σα επίπεδα 

ζπγθέληξσζεο ησλ ζσκαηηδίσλ ζηελ αηκφζθαηξα (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηε ζθφλε θαη ηελ 

αηζάιε) ζρεηίδνληαη επίζεο κε ηε κεησκέλε νξαηφηεηα. 

Ζ εθπνκπή ησλ ζσκαηηδίσλ είλαη άκεζα ζπλπθαζκέλε κε ηε ρξήζε ηνπ ιηγλίηε γηα ηε 

ειεθηξνπαξαγσγή θαη ηε ζέξκαλζε. Καηά ζπλέπεηα ε θάιπςε ησλ ελεξγεηαθψλ αλαγθψλ 

ησλ θαηαλαισηψλ κε ρακειφηεξε ελεξγεηαθή θαηαλάισζε θαη κε πην θαζαξέο κνξθέο 

ελέξγεηαο, έρεη σο απνηέιεζκα ηε κείσζε ηνπ ξχπνπ απηήο ηεο κνξθήο. Παξφια απηά 

ζεκαληηθή ζπκκεηνρή ζηε δεκηνπξγία ζσκαηηδίσλ ζηελ αηκφζθαηξα έρεη ε θπθινθνξηαθή 

ζπκθφξεζε πνπ θαηαγξάθεη απμεηηθέο ηάζεηο ζηηο πεξηζζφηεξεο επξσπατθέο ρψξεο θαη 

ηδηαίηεξα φηαλ ηα νρήκαηα έρνπλ κεραλέο ληίδει.  

3.3.2. Γείθηεο θιηκαηηθήο κεηαβνιήο.  

Ζ κέζε ζεξκνθξαζία ηνπ πιαλήηε έρεη απμεζεί θαηά 0,6
ν
C απφ ηα ηέιε ηνπ 19νπ αηψλα θαη 

ππάξρνπλ θαηαγεγξακκέλεο ελδείμεηο γηα κία εκθαλή κεηαβνιή ηνπ θιίκαηνο ηδηαίηεξα ζηηο 

δχν ηειεπηαίεο δεθαεηίεο ηνπ εηθνζηνχ αηψλα ε νπνία ζπλερίδεηαη κε ηνπιάρηζηνλ ίζε 

έληαζε θαη ζηηο αξρέο ηνπ 21
νπ

 αηψλα. Ζ δεθαεηία ηνπ 1990 ππήξμε ε ζεξκφηεξε πνπ έρεη 

πνηέ θαηαγξαθεί, ελψ κε βάζε δηάθνξεο εθηηκήζεηο ηεο Γηαθπβεξλεηηθήο Δπηηξνπήο γηα ηελ 

Κιηκαηηθή Μεηαβνιή (Intergovernmental Panel on Climate Change) ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ ε 

εθηηκψκελε άλνδνο ηεο ζεξκνθξαζίαο κέρξη ην 2100 είλαη πηζαλφλ λα αλέιζεη κεηαμχ 1,4 θαη 

5,8 
0
C [8]. 

χκθσλα κε ηηο εθηηκήζεηο ηεο IPCC ε κεηαβνιή απηή νθείιεηαη θπξίσο ζηελ αχμεζε ηεο 

ζπγθέληξσζεο ησλ αεξίσλ πνπ είλαη γλσζηά σο «αέξηα ηνπ ζεξκνθεπίνπ» ζηα αλψηεξα 

ζηξψκαηα ηεο αηκφζθαηξαο. Οη εθπνκπέο ησλ αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ έρνπλ θπξίσο βαζηθή 

πεγή ηνπο ηηο αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηεο. Σν δηνμείδην ηνπ άλζξαθα (CO2) πνπ απνηειεί ην 

ζεκαληηθφηεξν αέξην ηνπ ζεξκνθεπίνπ, πξνέξρεηαη θαηά ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ηνπ απφ 

ηελ παξαγσγή θαη ρξήζε ζπκβαηηθψλ θαπζίκσλ, ελψ θαη ε δηεπξπλφκελε απνςίισζε ησλ 

δαζψλ ζε παγθφζκην επίπεδν νδεγεί ζηε κείσζε ηεο ηθαλφηεηαο δέζκεπζεο ηνπ κέζσ ηεο 

θπζηθήο δηαδηθαζίαο ηεο θσηνζχλζεζεο.  
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Α) Δθπνκπέο δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα (CO2) 

Ζ παξαθνινχζεζε ησλ ζπλνιηθψλ θαζαξψλ εθπνκπψλ CO2 απφ αλζξσπνγελείο 

δξαζηεξηφηεηεο είλαη πξσηαξρηθήο ζεκαζίαο αθνχ απνηειεί ην πην ζεκαληηθφ αέξην 

ζεξκνθεπίνπ κεηά ηνπο πδξαηκνχο. Ζ επηζηεκνληθή θνηλφηεηα αλαγλσξίδεη φηη ε 

αηκνζθαηξηθή ζπγθέληξσζε ηνπ CO2 ζπλερίδεη λα απμάλεηαη θαη είλαη πιένλ νξαηή ε 

ζπκβνιή ηνπ αλζξψπνπ ζηελ αιιαγή ηνπ θιίκαηνο θαη ζηηο ζεκαληηθέο επηπηψζεηο ηνπ ζηε 

γεσξγία, ζηνπο πδάηηλνπο πφξνπο, ζηα νηθνζπζηήκαηα θαη ζηελ αλζξψπηλε πγεία. Πξηλ ηε 

δεθαεηία ηνπ 1980 ηα επίπεδα CO2 ζηελ αηκφζθαηξα ήηαλ άκεζα ζπζρεηηζκέλα κε ηελ 

νηθνλνκηθή αλάπηπμε θαη ην ΑΔΠ ησλ ρσξψλ. Ζ ζρέζε απηή (ΑΔΠ-CO2) κε ηε ζηξνθή ηεο 

παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζε πεξηζζφηεξν ελεξγεηαθά απνδνηηθέο πεγέο (θπζηθφ 

αέξην) θαη θηιηθέο πξνο ην πεξηβάιινλ κεζφδνπο (αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο), έρεη 

αλαηξαπεί κε κηα ζπλνιηθή κείσζε ησλ εθπνκπψλ CO2. Παξφια απηά δηάθνξα άιια 

θαηλφκελα πνπ βξίζθνληαη ζε έμαξζε θαη απμεηηθή ηάζε φπσο ν ηνκέαο ησλ κεηαθνξψλ 

ίζσο νδεγήζεη ζε ζπλνιηθή αχμεζε ησλ εθπνκπψλ CO2  καθξνπξφζεζκα. 

Σν παγθφζκην ηζνδχγην ηνπ C θαζνξίδεηαη απφ ηνλ γλσζηφ θχθιν ηνπ C ν νπνίνο απνηειεί 

κηα δηελεθή αληαιιαθηηθή ζρέζε κεηαμχ ησλ απνζεκάησλ θαη ησλ ξνψλ ηνπ ζην πεξηβάιινλ. 

Δθαηνληάδεο εθαηνκκχξηα ηφλνη C κε ηε κνξθή ηνπ CO2 απνξξνθψληαη απφ ηνπο σθεαλνχο 

ή ηα δέληξα (απνηεινχλ ηα απνζέκαηα) ή απειεπζεξψλνληαη ζηελ αηκφζθαηξα κέζσ 

θπζηθψλ δηεξγαζηψλ. Απφ ηε βηνκεραληθή επαλάζηαζε θαη κεηά ην ηζνδχγην ηνπ έθιπζεο - 

δέζκεπζεο C έρεη δηαηαξαρζεί. Οη θχξηνη ιφγνη απμεηηθήο ηάζεο ηνπ C κε ηε κνξθή ηνπ CO2 

είλαη: 

i) Δθπνκπέο CO2 ιφγσ ηεο παξαγσγήο ειεθηξηζκνχ θαη ηεο ζέξκαλζεο 

ii) Δθπνκπέο CO2 απφ ηνλ ηνκέα ηεο ελέξγεηαο (θπξίσο θαηά ηε δηάξθεηα εμφξπμεο 

ηνπ ιηγλίηε, ηνπ πεηξειαίνπ θαη θπζηθνχ αεξίνπ) 

iii) Δθπνκπέο CO2 εμαηηίαο ηεο ηειηθήο θαηαλάισζεο ελέξγεηαο 

iv) Δθπνκπέο CO2 ιφγσ ηεο θαηαλάισζεο νξπθηψλ θαπζίκσλ (πγξά & ζηεξεά 

θαχζηκα θαη θπζηθφ αέξην). Ζ αηηία απηή είλαη θαη ε ζεκαληηθφηεξε ζε φηη αθνξά 

ηελ εθπνκπή CO2. 

 Β) Δθπνκπέο κεζαλίνπ (CH4) 

Οη αλζξσπνγελείο εθπνκπέο κεζαλίνπ παξφιν πνπ είλαη πνιχ πςειφηεξεο απφ ηηο 

αληίζηνηρεο ηνπ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα είλαη ζρεηηθά κηθξέο αλ ζπγθξηζνχλ κε ηηο ζπλνιηθέο 
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εθπνκπέο CO2. Δληνχηνηο ην κεζάλην έρεη πνιχ πςειφ ζπληειεζηή ζπλεηζθνξάο ζηελ 

παγθφζκηα ζέξκαλζε θαη ζεσξείηαη ν δεχηεξνο ζπλεηζθέξσλ παξάγνληαο ηεο 

αλζξσπνγελνχο Κιηκαηηθήο Αιιαγήο. Σν κεζάλην είλαη ρεκηθά ελεξγφο παξάγνληαο 

εηζβάιινληαο ζηηο πνιχπινθεο ρεκηθέο αληηδξάζεηο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζηελ 

αηκφζθαηξα επεξεάδνληαο αθφκε θαη ηα επίπεδα ηνπ φδνληνο ηεο ηξνπφζθαηξαο θαη ηεο 

ζηξαηφζθαηξαο. Ζ έκκεζε επίδξαζε ηνπ κεζαλίνπ ζηελ παγθφζκηα ζέξκαλζε πνπ 

πξνέξρεηαη απφ απηέο ηηο ρεκηθέο αληηδξάζεηο κπνξεί ίζσο λα ζπγθξηζεί κε ηελ άκεζε 

επίδξαζε παξφιν πνπ ππάξρεη ζεκαληηθή αβεβαηφηεηα ζε ζρέζε κε ηελ ππφζεζε απηή. Σα 

κεγαιχηεξα πνζά κεζαλίνπ πνπ εθιχνληαη ζηελ αηκφζθαηξα πξνέξρνληαη θπξίσο απφ ηε 

γεσξγία (θαηά 41%), ηα ζηεξεά απφβιεηα (θαηά 37%) θαη απφ ηε κεηαηξνπή ηεο ελέξγεηαο 

(θαηά 37%) [18].  

Γ) Δθπνκπέο νμεηδίσλ ηνπ αδώηνπ (NOX) 

Σα νμείδηα ηνπ αδψηνπ δελ ζεσξείηαη σο άκεζν αέξην ηνπ ζεξκνθεπίνπ, παξφια απηά 

πξνηξέπεη ζην ζρεκαηηζκφ ηξνπνζθαηξηθνχ φδνληνο ην νπνίν ελ ζπλερεία βνεζάεη ζηελ 

ελδπλάκσζε ηεο αθηηλνβνιίαο ζηε γε. Οη θχξηεο πεγέο παξαγσγήο ηνπ είλαη αλζξσπνγελείο 

θαη ζπλδένληαη κε ηελ θαχζε ησλ νξπθηψλ θαπζίκσλ. Οη θαζαξφηεξεο ηερλνινγίεο κπνξνχλ 

λα ζπκβάιινπλ ζεκαληηθά ζηε κείσζε ηνπο. 

3.3.3. Γείθηεο πδαηηθνύ πεξηβάιινληνο.  

Ζ αχμνπζα ρξήζε λεξνχ ζηα λνηθνθπξηά, ηε βηνκεραλία θαη ηδηαίηεξα ζηε γεσξγία, ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηελ άληζε γεσγξαθηθή θαηαλνκή ησλ πδαηηθψλ πφξσλ, δεκηνπξγεί ζε ηνπηθή 

θαη πεξηθεξεηαθή θιίκαθα ζνβαξά πξνβιήκαηα ιεηςπδξίαο, πνπ είλαη πηζαλφ λα 

επηδεηλσζνχλ απφ ηε επεξρφκελε θιηκαηηθή κεηαβνιή. Πέξα φκσο απφ ηελ πνζνηηθή 

δηάζηαζε, ε νξζνινγηθή δηαρείξηζε ησλ πδαηηθψλ πφξσλ πεξηιακβάλεη θαη ηε κέξηκλα γηα ηε 

δηαηήξεζε ηεο πνηφηεηάο ηνπο ζε επίπεδα πνπ δελ απεηινχλ ηελ ηζνξξνπία ησλ 

νηθνζπζηεκάησλ θαη ηελ αλζξψπηλε πγεία. 

νβαξέο φκσο είλαη θαη νη απεηιέο πνπ δέρεηαη ην ζαιάζζην πεξηβάιινλ απφ ηελ απφξξηςε 

απνβιήησλ, ηηο απνξξίςεηο απφ δηεξρφκελα πινία αιιά θαη απφ αηπρήκαηα δεμακελνπινίσλ. 

Ζ ξχπαλζε ησλ ζαιαζζψλ επεξεάδεη ηελ ηζνξξνπία ησλ ζαιάζζησλ νηθνζπζηεκάησλ θαη 

ηνλ αιηεπηηθφ πινχην, ελψ ζηελ πεξίπησζε ησλ παξάθηησλ πδάησλ νη ζπλέπεηεο αθνξνχλ 

ζηε δεκφζηα πγεία θαη ηελ απψιεηα επεμίαο ηνπ πιεζπζκνχ. 
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Αλ θαη ε επάξθεηα θαη πνηφηεηα ησλ πδαηηθψλ πφξσλ έρεη έληνλε – πεξηζζφηεξν απφ άιια 

πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα- ηελ ηνπηθή δηάζηαζε, ελ ηνχηνηο ε αλάιπζε ζε εζληθφ επίπεδν 

κπνξεί λα ππνδείμεη ηελ χπαξμε θαη έληαζε ησλ πηζαλψλ απεηιψλ θαη ησλ αλαγθαίσλ 

πξνηεξαηνηήησλ ζηε δηακφξθσζε πνιηηηθήο. 

A) Δθπνκπέο νξγαληθήο νπζίαο σο ηζνδύλακα BOD (Biochemical Oxygen Demand)   

Σα επίπεδα ηνπ BOD πεξηγξάθνπλ ηελ επίδξαζε ηεο αζηηθήο θαη βηνκεραληθήο κφιπλζεο 

ζηνπο πδάηηλνπο πφξνπο θαζψο θαη ηελ πξνζπάζεηα αληηκεηψπηζεο ηέηνηνπ ηχπνπ 

πεξηβαιινληηθήο ππνβάζκηζεο. 

Ζ νξγαληθή νπζία πνπ παξάγεηαη κέζσ δηαθφξσλ αλζξσπίλσλ δξαζηεξηνηήησλ απνηειεί 

βαζηθή πεγή ξχπαλζεο ησλ πνηακψλ. Ζ επξείαο έθηαζε νξγαληθή κφιπλζε ζπρλά νδεγεί 

ζηε ηαρχηαηε κείσζε ησλ επηπέδσλ ηνπ νμπγφλνπ ζηα πνηάκηα θαη ζηε κεξηθή ή νιηθή 

απψιεηα ηνπ πιεζπζκνχ ησλ ςαξηψλ θαη ησλ αζπφλδπισλ. Απηφ νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη ε 

απνηθνδφκεζε ηεο νξγαληθήο νπζίαο πνπ βξίζθεηαη ζε πιεφλαζκα ζηα επηβαξεκέλα πνηάκηα 

απαηηεί θαη αλάινγε πνζφηεηα νμπγφλνπ γηα λα πξαγκαηνπνηεζεί. Δπίζεο, ε απνηθνδφκεζε 

ηεο νξγαληθήο χιεο απειεπζεξψλεη Ακκψλην ζην λεξφ, ην νπνίν δελ είλαη ηνμηθφ γηα ηα 

ςάξηα αιιά ε κνξθή απηή εχθνια κεηαηξέπεηαη (ζχκθσλα κε ηνλ θχθιν ηνπ Αδψηνπ) ζε 

ακκσλία ε νπνία είλαη ηδηαίηεξα ηνμηθή. 

Οη θχξηεο πεγέο νξγαληθήο κφιπλζεο ζηα πνηάκηα είλαη φπσο πξναλαθέξζεθε ηα αζηηθά θαη 

βηνκεραληθά ιχκαηα. Παξφια απηά ηηο ηειεπηαίεο ηξεηο δεθαεηίεο ζηηο πεξηζζφηεξεο ρψξεο 

ηεο Δπξψπεο έρεη απμεζεί ζεκαληηθά ν αξηζκφο κνλάδσλ επεμεξγαζίαο ιπκάησλ θαη θαηά 

ζπλέπεηα έρεη κεησζεί ην νξγαληθφ θνξηίν πνπ απνηίζεηαη ζηα πνηάκηα . Παξφια απηά ζε 

κεξηθέο ρψξεο (πρ Διιάδα, Πνξηνγαιία) ε επεμεξγαζία ησλ ιπκάησλ δελ έρεη εθαξκνζζεί ζε 

κεγάιε θιίκαθα θαη θαηά πεξηφδνπο παξαηεξνχληαη αλεμέιεγθηεο απνζέζεηο. 

Σα πςειά επίπεδα νξγαληθήο κφιπλζεο κεηψλνπλ ηε δηαζεζηκφηεηα ρξήζεο ηνπ λεξνχ θαη 

ηελ αλάπηπμε ελψ κπνξεί λα επηβαξχλνπλ ζεκαληηθά ηνλ πξνυπνινγηζκφ ησλ θνξέσλ 

πινπνίεζεο ηεο πεξηβαιινληηθήο πνιηηηθήο. Οη αζζέλεηεο πνπ πξνθαινχληαη απφ νξγαληθή 

κφιπλζε είλαη δπλαηφλ λα κεηψζνπλ ηελ παξαγσγηθφηεηα ησλ ελειίθσλ θαη λα βιάςνπλ ηελ 

αλάπηπμε ησλ παηδηψλ θαζψο θαη ηελ εθπαίδεπζε ηνπο. Δπίζεο ην πςειφ νξγαληθφ θνξηίν 

ηνπ γιπθνχ λεξνχ νδεγεί δπλεηηθά ζε αχμεζε ηεο ζπγθέληξσζεο ησλ παζνγφλσλ 

κηθξννξγαληζκψλ θαη ζηελ επηδείλσζε ηνπ έκβηνπ πεξηβάιινληνο ησλ βηνθνηλνηήησλ.  
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Ζ δηαθνξνπνίεζε ησλ επηπέδσλ νξγαληθήο κφιπλζεο νθείιεηαη θαηά θχξην ιφγν ζηε 

δηαθνξά ηεο πιεζπζκηαθήο ππθλφηεηαο θαζψο θαη ζηε πιεκκειή ιεηηνπξγία ησλ κνλάδσλ 

επεμεξγαζίαο ιπκάησλ ή ζηελ αλππαξμία ηνπο (νη πην ζχγρξνλεο κνλάδεο ηξηηνγελνχο 

βηνινγηθνχ θαζαξηζκνχ έρνπλ ηε δπλαηφηεηα ηελ απνθφξηηζε έσο θαη θαηά 95% ηεο 

νξγαληθήο νπζίαο). 

Β) Δθπνκπέο αδώηνπ (Ν) θαη θσζθόξνπ (P) (σο ηζνδύλακα επηξνθηζκνύ)  

Ζ κέηξεζε ηνπ επηπέδνπ ζπγθέληξσζεο αδψηνπ θαη θσζθφξνπ έρεη ζηφρν λα πεξηγξάςεη ηηο 

αξλεηηθέο εμσηεξηθφηεηεο ζηε ρξήζε ιηπαζκάησλ θαζψο θαη ηελ αζηηθή θαη βηνκεραληθή 

ζπκβνιή.  Δπίζεο ε πςειή ζπγθέληξσζε ηνπο (N, P) ζην πδαηηθφ πεξηβάιινλ ζπλδέεηαη κε 

αλεπαξθείο ζπλζήθεο πγηεηλήο θαη/ή εγθαηαζηάζεσλ επεμεξγαζίαο ιπκάησλ, ή αλεπαξθνχο 

ειέγρνπ ηεο πεξηβαιινληηθήο επηβάξπλζεο. 

Οη πςειέο ζπγθεληξψζεηο ζξεπηηθψλ ζηνηρείσλ φπσο ην Ν & Ρ ζε πδάηηλα ζπζηήκαηα 

νδεγνχλ ζε επηξνθηζκφ, πνιιαπιαζηαζκφ ησλ θπαλν-θπθηψλ, κείσζε ηνπ ηεο δηείζδπζεο 

ηνπ θσηφο, εμάληιεζε ηνπ δηαιπκέλνπ νμπγφλνπ ζηα επηθαλεηαθά χδαηα, εμαθάληζε ησλ 

βελζηθψλ αζπφλδπισλ, παξαγσγή ηνμηλψλ πνπ είλαη δειεηεξηψδεο γηα ηα ςάξηα, ηα βννεηδή 

θαη ηνπο αλζξψπνπο θαη αιιαγέο ζηε βηνινγηθή δνκή. Απηέο νη επηπηψζεηο είλαη θχξηα 

εκθαλείο ζε κεγάιεο θνίηεο πνηάκηα κε κηθξή ηαρχηεηα ξνήο, ζε ιίκλεο, ζε παξάθηηεο 

πεξηνρέο, ζε θπζηθνχο ή ηερλεηνχο ηακηεπηήξεο. Ζ κείσζε ηεο πξνζζήθεο θσζθφξνπ θαη 

αδψηνπ ζηα πδάηηλα ζπζηήκαηα θαη θαηά ζπλέπεηα ε κείσζε ησλ ηηκψλ ησλ ζπγθεληξψζεσλ 

ηνπο ζε απηά ζπλδέεηαη άκεζα κε ηελ επαξθή θαη απνηειεζκαηηθή επεμεξγαζία ησλ αζηηθψλ 

ιπκάησλ. 

3.4. ύλζεηνη δείθηεο πνηόηεηαο λεξνύ & θιηκαηνινγηθήο επηβάξπλζεο.  

Οη επηπηψζεηο φισλ ησλ αλζξψπηλσλ δξαζηεξηνηήησλ ζην θιίκα ηεο γεο έρεη αλαγλσξηζηεί 

σο ε κεγαιχηεξε παγθφζκηα πξφθιεζε ζπκπεξηιακβάλνληαο φιε ηε δηεζλή θνηλφηεηα. Ζ 

εμνκάιπλζε ησλ επηπηψζεσλ απηνχ ηνπ θαηλνκέλνπ απαηηεί ηελ αληαπφθξηζε ησλ 

θπβεξλήζεσλ, ησλ νηθνλνκηθψλ θιάδσλ-ηνκέσλ θαη ηε ζχζζσκε ζπλεξγαζία ησλ 

θνηλσληθψλ πξσηαγσληζηψλ. 

Καηά αλαινγία νη δηάθνξεο πεξηνρέο ηνπ θφζκνπ αληηκεησπίδνπλ δηαθνξεηηθήο έληαζεο θαη 

πνηφηεηαο πξνβιήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε αηπρήκαηα, ρξήζε θαη έιεγρν ησλ πδάηηλσλ 

πφξσλ, θαη ζέηνπλ ζε θίλδπλν ηελ αεηθφξν δηαρείξηζε απηψλ. Ζ πνηφηεηα ησλ πδάησλ θαη 
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ηδηαίηεξα ησλ επηθαλεηαθψλ, είλαη έλα δήηεκα θξίζηκεο ζεκαζίαο. Οη αλζξψπηλεο 

δξαζηεξηφηεηεο θαζψο θαη νη θπζηθέο δηεξγαζίεο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζηε θχζε 

ζπληείλνπλ ζηελ ππνβάζκηζε ησλ πδάησλ θαη ζηε ζηαδηαθή κείσζε ηεο ηθαλφηεηάο ηνπο λα 

θαιχπηνπλ ηηο  αλάγθεο ηνπ αλζξψπνπ, λα αξδεχνπλ ηηο δηάθνξεο θαιιηέξγεηεο, λα 

ηθαλνπνηνχλ αλάγθεο αλαςπρήο θα. 

3.4.1. Γείθηεο κεηαβνιήο & ζέξκαλζεο ηνπ θιίκαηνο.  

Οη εθπνκπέο αεξίσλ απφ ηηο αλζξσπνγελείο δξαζηεξηφηεηεο επεξεάδεη ηε ζπγθέληξσζε θαη 

ηελ θαηαλνκή ησλ αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ ζηελ αηκφζθαηξα. Οη κεηαβνιέο απηέο κπνξεί λα 

πξνθαινχλ παξαβίαζε ηεο αθηηλνβνιίαο ηεο γήηλεο επηθάλεηαο θαη ηεο θαηψηεξεο 

αηκφζθαηξαο κεηαβάιινληαο, είηε ηελ αληαλάθιαζε ή ηελ απνξξφθεζε ηεο ειηαθήο 

αθηηλνβνιίαο, είηε ηηο εθπνκπέο θαη ηελ απνξξφθεζε ηεο αθηηλνβνιίαο ησλ θπκάησλ 

κεγάινπ κήθνπο. 

Έλα απιφ κέηξν ησλ ζρεηηθψλ επηδξάζεσλ ζηελ αθηηλνβνιία απφ ηηο εθπνκπέο ησλ 

δηαθφξσλ αεξίσλ ζεξκνθεπίνπ είλαη ν δείθηεο Γπλακηθνχ Παγθφζκηαο Θέξκαλζεο (Global 

Warming Potential: GWP). Απηφο ν δείθηεο νξίδεηαη ζαλ ηε ζσξεπηηθή πίεζε αλαθνξηθά κε 

ηελ αθηηλνβνινχζα ελέξγεηα, κεηαμχ ηνπ παξφληνο θαη θάπνηνπ νξηζκέλνπ ρξνληθνχ 

νξίδνληα πνπ πξνθαιείηαη απφ κηα κνλάδα κάδαο αεξίνπ πνπ εθιχεηαη ηψξα θαη εθθξάδεηαη 

ζε ζρέζε κε ηε κνλάδα απηή γηα νπνηνδήπνηε αέξην αλαθνξάο. Οη ηηκέο ηνπ GWP γηα θάπνηα 

απφ ηα πην δηαδεδνκέλα  αέξηα ηνπ ζεξκνθεπίνπ πεξηγξάθνληαη ζηνλ πίλαθα 3. 

Οη αληηζηνηρνχζεο ηηκέο ηνπ GWP γηα δηάθνξα άιια αέξηα δελ δίλνληαη απφ ην 

Γηαθπβεξλεηηθφ Πάλει γηα ηελ Κιηκαηηθή Αιιαγή (αιιά νχηε απφ άιιεο πεγέο) δηφηη 

ζχκθσλα κε ηα ησξηλά επηζηεκνληθά δεδνκέλα, πνπ αθνξνχλ ηηο ρεκηθέο αληηδξάζεηο πνπ 

πξαγκαηνπνηνχληαη ζηελ αηκφζθαηξα, δελ είλαη δπλαηφλ λα ππνινγηζηνχλ νη έκκεζεο 

ζπλέπεηεο απηψλ ησλ αεξίσλ. Βάζεη ηνπ πίλαθα 3 θαη κε ηελ εθαξκνγή δηαθφξσλ κεζφδσλ 

θαηαζθεπήο ζχλζεησλ δεηθηψλ (πρ κέζνδνο θαλνληθνπνίεζεο) ην ζχλνιν ησλ αέξησλ ξχπσλ 

κπνξεί λα εθθξαζηεί κε κηα ηηκή ε νπνία ηζνδπλακεί ζε έλα κεηξήζηκν θαη ζπγθξίζηκν 

δπλακηθφ κεηαβνιήο ηνπ θιίκαηνο [19].   
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Πίλαθαο 3.2 Γπλακηθό Παγθόζκηαο Θέξκαλζεο (GWP) εθπεθξαζκέλν ζε ηόλνπο ηζνδύλακνπ CO2 γηα 

ρξνληθό νξίδνληα εθαηό εηώλ [19-20]. 

3.4.2. Γείθηεο πνηόηεηαο λεξνύ.  

Ζ δηαηήξεζε θαη ε αμηνιφγεζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ λεξνχ είλαη δηαδηθαζίεο ηδηαίηεξεο 

ζεκαζίαο γηα ηηο ζχγρξνλεο θνηλσλίεο. Οη πξψηεο θαη πην απιέο κέζνδνη πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ ήηαλ θαζαξά ππνθεηκεληθέο (πρ αλ ην λεξφ δείρλεη θαζαξφ ή αλ έρεη 

νζκή; θα). Σέηνηνπ είδνπο εθηηκήζεηο ηεο πνηφηεηαο ησλ πδάησλ κπνξεί λα είλαη επαξθείο γηα 

ζπγθεθξηκέλε ρξήζε ηνπο, ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο ην λεξφ σο άξηζηνο δηαιχηεο γηα 

ηηο πεξηζζφηεξεο νπζίεο θαη ιφγσ ηνπ γεγνλφηνο φηη εκπεξηέρεη πάζεο θχζεσο ζπζηαηηθά 

νδήγεζε ζηελ απαίηεζε πνιχ εμεηδηθεπκέλσλ θαη ιεπηνκεξέζηαησλ κεζφδσλ αμηνιφγεζήο 

ηνπο. Οη πεξηζζφηεξεο απφ απηέο αθνξνχλ αλαιπηηθέο πδξνρεκηθέο ηερληθέο αμηνιφγεζεο. 

Κάζε ρεκηθή παξάκεηξνο είλαη ηδηαίηεξεο ζεκαζίαο γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηεο πνηφηεηαο ηνπ 

λεξνχ, παξφια απηά ππάξρνπλ ρηιηάδεο βηνρεκηθνί κνιπληέο ή ξππαληέο θαη κφλνλ έλαο 

κηθξφο αξηζκφο απηψλ είλαη δπλαηφλ λα πξνζδηνξηζηεί ζε θάζε δείγκα αλάινγα θαη κε ηηο 

ρσξηθέο θαη θαηξηθέο δηαθνξνπνηήζεηο πνπ ιήθζεθαλ ηα δείγκαηα. Γηα ην ιφγν απηφ είλαη 

απαξαίηεηε ε ρξήζε αμηφπηζησλ θαη ζπζηεκαηηθψλ πξνγξακκάησλ παξαθνινχζεζεο θαζψο 

θαη αληηπξνζσπεπηηθέο θαη αμηφπηζηεο κέζνδνη αμηνιφγεζεο. 

Ο δείθηεο πνηφηεηαο λεξνχ (Water Quality Index: WQI) ζεσξείηαη φηη κπνξεί λα απνηειέζεη 

έλα εξγαιείν κέζσ ηνπ νπνίνπ αλαπηχζζνληαη θξηηήξηα θαηεγνξηνπνίεζεο ησλ 

επηθαλεηαθψλ πδάησλ. Ο δείθηεο απηφο απνηειεί έλα καζεκαηηθφ εξγαιείν πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε κεηαηξνπή πιεζψξαο πνηνηηθψλ θαη πνζνηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ 

λεξνχ ζε κνλαδηθνχο αξηζκνχο πνπ αληηπξνζσπεχνπλ ην επίπεδν πνηφηεηαο ηνπ. Ο 

θαζνξηζκφο ηνπ δείθηε απηνχ απαηηεί έλα βήκα θαλνληθνπνίεζεο δειαδή κεηαηξνπήο φισλ 

ησλ παξακέηξσλ ζε θιίκαθα απφ ην κεδέλ έσο ην εθαηφ (κε ην 100 λα απνηειεί ηελ κέγηζηε 

ΑΔΡΙΟ GWP 

ΓΗΟΞΔΗΓΗΟ ΑΝΘΡΑΚΑ (CO2) 1 

ΜΔΘΑΝΗΟ (CH4) 21 

ΟΞΔΗΓΗΑ ΑΕΧΣΟΤ 310 

HFC-23 11.700 

HFC-125 2.800 

HFC-236fa 6.300 

CF4 6.500 

SF6 23.900 
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ηηκή). Σν επφκελν βήκα, γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ δείθηε, είλαη ν θαζνξηζκφο ζπληειεζηψλ 

ζηάζκηζεο πνπ αληηζηνηρνχλ ζηε ζεκαληηθφηεηα ηεο θάζε παξακέηξνπ αλαθνξηθά κε ηελ 

πνηφηεηα ηνπ λεξνχ.  

iCiPi
WQI k

iPi
 (1)     

Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ δείθηε πνηφηεηαο λεξνχ ρξεζηκνπνηήζεθε ε εκπεηξηθή εμίζσζε 1 

φπνπ ε ζηαζεξά k είλαη κηα ππνθεηκεληθή παξάκεηξνο κε κέγηζηε ηηκή ηε κνλάδα γηα εκθαλή 

θαιή πνηφηεηα ηνπ λεξνχ θαη ειάρηζηε ηηκή ην 0,25 γηα εκθαλή πξνβιήκαηα 

ππνβαζκηζκέλεο πνηφηεηαο πδάησλ, Ci είλαη ε θαλνληθή ηηκή ηεο κεηαβιεηήο θαη Pi ε 

ζρεηηθή βαξχηεηα πνπ δίδεηαη γηα θάζε κεηαβιεηή.  ηε κειέηε απηή φπσο θαη ζε πνιιέο 

άιιεο πεξηπηψζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηε δηεζλή βηβιηνγξαθία ε ππνθεηκεληθή ζηαζεξά k δελ 

εηζάγεηαη ζηελ εμίζσζε γηαηί ζπρλά νδεγεί ζε ππεξεθηίκεζε ηεο ξχπαλζεο ιφγσ ηεο 

ηδηφηεηαο ηεο λα ζηαζκίδεη ηελ νπηηθή εληχπσζε ηνπ παξαηεξεηή γεγνλφο πνπ ζπρλά δελ 

ζπζρεηίδεηαη κε ηελ εξγαζηεξηαθά θαηαγεγξακκέλε ξχπαλζε. Αλαθνξηθά κε ηελ παξάκεηξν 

Pi  ε κέγηζηε ηηκή 4 απνδφζεθε γηα ηηο κεηαβιεηέο κε ηε κεγαιχηεξε ζεκαζία γηα ηελ 

πδξφβηα δσή φπσο πρ ην δηαιπκέλν νμπγφλν (DO: Dissolved Oxygen) θαη ηα ζπλνιηθά 

αησξνχκελα ζηεξεά ζσκαηίδηα (TSS: Total Suspended Solids), θαη ε ηηκή ηεο κνλάδαο γηα 

κεηαβιεηέο κε κηθξή ζρεηηθά ζεκαζία φπσο πρ ε ζεξκνθξαζία θαη ην ξΖ [21].  

 

Πίλαθαο 3.3. Σηκέο ηεο παξακέηξνπ Pi  γηα ηηο δηάθνξεο κεηαβιεηέο. 
 

Όηαλ νη ηηκέο ηνπ δείθηε πνηφηεηαο λεξνχ (Water Quality Index: WQI) θπκαίλνληαη απφ 0-25 

ηφηε ε θαηάζηαζε ηνπ λεξνχ ραξαθηεξίδεηαη σο „πνιχ θαθή‟ , φηαλ επξχλνληαη απφ 25-50 σο 

„θαθή‟, φηαλ νη ηηκέο βξίζθνληαη κεηαμχ 50-70 ε πνηφηεηα ηνπ λεξνχ είλαη „κέηξηα‟, ζηελ 

πεξίπησζε ησλ ηηκψλ κεηαμχ 71-90 θαη 91-100 ην λεξφ θαηαηάζζεηαη ζαλ „θαιφ‟ θαη 

„εμαηξεηηθφ‟ αληίζηνηρα [22]. 

ΜΔΣΑΒΛΗΣΔ Pi 

TSS 4 

BOD5 3 

NH3 3 

NO3
- 2 

NO2
- 2 

COD 3 

DO 4 

T 1 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 4:  ύλνςε εκπεηξηθήο βηβιηνγξαθίαο. 

4.1. Δηζαγσγή 

εκαληηθφ εξεπλεηηθφ έξγν είρε ήδε αξρίζεη λα γίλεηαη απφ ηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ „60 

γηα ηελ αλάπηπμε Πεξηβαιινληηθψλ Γεηθηψλ νη νπνίνη σο εξγαιείν θαηαγξαθήο ηεο 

πθηζηάκελεο πεξηβαιινληηθήο θαηάζηαζεο έρνπλ θχξην ζηφρν ηε δπλαηφηεηα λα θαηαζηεί 

εθηθηή ε επίηεπμε ηεο Αεηθφξνπ Αλάπηπμεο. Οη πην γλσζηνί δηεζλείο νξγαληζκνί πνπ έρνπλ 

αζρνιεζεί θαη αζρνινχληαη κε ηελ θαηαζθεπή θαη ηε ρξήζε πεξηβαιινληηθψλ δεηθηψλ είλαη 

ν ΟΟΑ, ε Παγθφζκηα Σξάπεδα Πιεξνθνξηψλ, ε Δπηηξνπή ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ γηα ηε 

βηψζηκε αλάπηπμε αιιά θαη άιινη ζεκαληηθνί ηδησηηθνί ή δεκφζηνη θνξείο θαζψο θαη 

επηζηεκνληθέο νκάδεο ή εξεπλεηέο ζε εζληθφ ε δηεζλέο επίπεδν. Παξάιιεια πνιινί απφ ηνπο 

δείθηεο απηνχο ησλ νπνίσλ ε έλλνηα ήηαλ απιή θαη θαηαλνεηή θαη ε ζεκαζία ζρεηηθά 

αλαληίξξεηε είραλ αξρίζεη λα κεηξνχληαη ζπζηεκαηηθά (πρ ζπγθεληξψζεηο δηνμεηδίνπ ηνπ 

άλζξαθα θαη άιισλ αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ) απφ ηε δεθαεηία ηνπ ‟70 [23]. 

Ηδηαίηεξε πξνζπάζεηα έρεη γίλεη απφ ηνλ Οξγαληζκφ Οηθνλνκηθήο πλεξγαζίαο θαη 

Αλάπηπμεο (Ο.Ο..Α.) ν νπνίνο αθνινπζεί ην πιαίζην Πίεζεο – Καηάζηαζεο – Αληίδξαζεο 

ην νπνίν εζηηάδεηαη ζηηο ζπλέπεηεο πνπ έρεη ε αλζξψπηλε δξάζε ζην πεξηβάιινλ θαη ε 

επηινγή ησλ πεξηβαιινληηθψλ δεηθηψλ πνπ ρξεζηκνπνηεί αθνξά θπξίσο ζέκαηα φπσο ε 

θιηκαηηθή αιιαγή, ε ηξχπα ηνπ φδνληνο, ν επηξνθηζκφο, ε φμηλε βξνρή, νη θπζηθνί πφξνη 

(δάζνο, πδάηηλα απνζέκαηα), ε ππνβάζκηζε ησλ εδαθψλ θα. [24] 

Ζ Παγθφζκηα ηξάπεδα πιεξνθνξηψλ (World Bank) επηδηψθεη ηελ αλάπηπμε ελφο δείθηε 

(δείθηε ζπλνιηθήο πνηφηεηαο) ν νπνίνο πξνθχπηεη απφ ηε ζχλζεζε επηκέξνπο κεηαβιεηψλ 

θαη είλαη ελδεηθηηθφο φζνλ αθνξά ζην επίπεδν βησζηκφηεηαο πνπ βξίζθεηαη θάζε ρψξα. Σν 

επίπεδν απηφ εθηηκάηαη θαηαξρήλ κε ηελ απνγξαθή ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο ησλ  

θπζηθψλ πφξσλ ηεο θαζψο θαη κε ηε βνήζεηα ησλ δηαζέζηκσλ νηθνλνκηθψλ κεζφδσλ 

(κέζνδνο ηηκήο αγνξάο, κέζνδνο ζπλάξηεζεο παξαγσγήο, κέζνδνο απνηξεπηηθήο 

ζπκπεξηθνξάο θα) πνπ έρνπλ αλαπηπρζεί γηα ην ζθνπφ απηφ. Ο ζθνπφο ηνπ δείθηε απηνχ 

είλαη ε αλάδεημε θαη ε επηθνηλσλία ηεο πιεξνθνξίαο ζε επίπεδν ηέηνην πνπ ζα δψζεη ηε 

δπλαηφηεηα ζηνπο ππεπζχλνπο (θπβεξλεηηθνχο θνξείο, κε θπβεξλεηηθέο νξγαλψζεηο θα) λα 

ιακβάλνπλ ηηο νξζέο απνθάζεηο ζχκθσλα κε ηηο ζχγρξνλεο „αλάγθεο‟ ηνπ πεξηβάιινληνο 

φπσο απηέο εθθξάδνληαη κέζσ ηεο εζληθήο ή δηεζλνχο πεξηβαιινληηθήο λνκνζεζίαο.  
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Σν 1972 ην ζπλέδξην ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ (ΖΔ) γηα ην αλζξψπηλν πεξηβάιινλ απνηέιεζε 

έλα ζεκαληηθφ βήκα ζηελ αλάπηπμε ηεο έλλνηαο ηεο βηψζηκεο αλάπηπμεο. Αλ θαη ε ζχλδεζε 

αλάκεζα ζηα πεξηβαιινληηθά ζέκαηα κε ηελ αλάπηπμε δελ ήηαλ ηδηαίηεξα έληνλε ήηαλ φιν 

θαη πεξηζζφηεξν απνδεθηφ φηη ε κνξθή ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο ζα έπξεπε λα 

κεηαβιεζεί. Καηά ζπλέπεηα πξνέθπςε θαη ε αλάγθε λα εμειηρζνχλ δείθηεο, πνπ φπσο ζηελ 

πεξίπησζε ηνπ ΑΔΠ γηα ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε, ζα κεηξνχλ θαη ζα θαηαγξάθνπλ απηή ηε 

ζρεηηθά λέα έλλνηα ηεο βηψζηκεο αλάπηπμεο. ηα πιαίζηα απηά ε  Δπηηξνπή ησλ Ζλσκέλσλ 

Δζλψλ γηα ηε Βηψζηκε Αλάπηπμε ζηελ παγθφζκηα δηάζθεςε ηνπ Ρίν (1992), έδσζε έκθαζε 

ζηελ αλάπηπμε δεηθηψλ αεηθνξίαο πξνθεηκέλνπ λα θαζνδεγήζεη θαη λα δηεπθνιχλεη ηε ιήςε 

απνθάζεσλ. Οη δείθηεο απηνί ρσξίδνληαη ζε ηέζζεξηο θχξηεο θαηεγνξίεο (θνηλσληθνί, 

νηθνλνκηθνί, πεξηβαιινληηθνί θαη ζεζκηθνί) θαη έρνπλ λα θάλνπλ κε ηηο αξρέο ηεο βηψζηκεο 

αλάπηπμεο πνπ ζπδεηήζεθαλ ζην Παγθφζκην απηφ πλέδξην γηα ην Πεξηβάιινλ [23]. Ζ 

αλάπηπμε ησλ πξνηεηλφκελσλ δεηθηψλ ζηεξίδεηαη ζην πιαίζην δξάζεο – αληίδξαζεο ηνπ 

ζπζηήκαηνο πεξηβάιινληνο αλζξψπνπ πνπ αλαιχζεθε ζην θεθάιαην 2.  

Δπίζεο, ην 1997 o Prescott Allen πξαγκαηνπνίεζε κηα ζεκαληηθή πξνζπάζεηα ε νπνία είρε 

σο απνηέιεζκα ηε δεκνζίεπζε ηεο έθζεζεο κε ηίηιν «Ζ Δπεκεξία ησλ Δζλψλ» ε νπνία 

αλαιχεη έλα ζχλζεην δείθηε βησζηκφηεηαο „Wellbeing Index‟ κε δχν άμνλεο απηφλ ηεο θχζεο 

θαη ηνπ αλζξψπνπ [25]. Άιιε ζεκαληηθή δηεζλήο πξνζπάζεηα ζηελ νπνία πξνβάιιεηαη ε 

αλάπηπμε ελφο δείθηε σο κεηξεηηθνχ εξγαιείνπ ζρεηηθνχ κε ηελ πνζφηεηα ησλ θπζηθψλ 

πφξσλ πνπ θαηαλαιψλεη έλαο δεδνκέλνο πιεζπζκφο είλαη απηή πνπ θέξεη ηνλ ηίηιν «Ίρλε 

Οηθνινγίαο» θαη πξαγκαηνπνηήζεθε γηα ην Γηεζλέο Ηλζηηηνχην Πεξηβάιινληνο θαη 

Αλάπηπμεο.  ε εζληθφ επίπεδν μερσξίδεη ην νινθιεξσκέλν πξφγξακκα παξαθνινχζεζεο 

πεξηβάιινληνο ηεο Τπεξεζίαο Πεξηβάιινληνο ησλ ΖΠΑ (EPA) κέζσ κηαο απιήο ζρεηηθά 

ζπιινγήο δεηθηψλ [24], [26]. 

Σν 2002 ζην Γηνράλεζκπνπξγθ ηεο Νφηηαο Αθξηθήο παξνπζηάζζεθε έλα καζεκαηηθφ 

κνληέιν κε ηίηιν: «Dashboard of Sustainability». Σν ζπγθεθξηκέλν κνληέιν πξνηείλεη ην 

ζπζρεηηζκφ ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο απνηηκεκέλεο ρξεκαηηθά κε πεξηβαιινληηθά 

κεγέζε κεηξεκέλα ζε θπζηθέο κνλάδεο. Μηα ζεηξά απφ παξάκεηξνη ζπκβάιινπλ ζηελ 

δεκηνπξγία ηεζζάξσλ ζεκαηηθψλ δεηθηψλ (ν δηνηθεηηθφο, ν θνηλσληθφο, ν νηθνλνκηθφο θαη ν 

πεξηβαιινληηθφο) θαη ελφο ζπλνιηθνχ δείθηε αεηθφξνπ αλάπηπμεο. Γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ 

κνληέινπ απηνχ ζπλεξγάζηεθαλ ν Δπξσπατθφο Οξγαληζκφο Πεξηβάιινληνο, ν Οξγαληζκφο 

Ζλσκέλσλ Δζλψλ θαη ε Γεληθή Γηεχζπλζε Πεξηβάιινληνο ηεο ΔΔ [27]. 
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Πέξαλ φκσο ησλ δηεζλψλ νξγαληζκψλ, πιήζνο πξνγξακκάησλ θαη κνληέισλ κε βαζηθφ ηνπο 

εξγαιείν ηνπο πεξηβαιινληηθνχο δείθηεο έρνπλ αλαπηπρζεί απφ ηελ επηζηεκνληθή θνηλφηεηα 

γηα ηελ παξαθνινχζεζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ θαηλνκέλσλ φπσο ε ξχπαλζε ζαιαζζίσλ 

πδάησλ ή ε παξαθνινχζεζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο Δξεκνπνίεζεο ζηελ Διιάδα [28], [29]. 

Δπηπιένλ ην Δζληθφ Κέληξν Πεξηβάιινληνο θαη Αεηθφξνπ Αλάπηπμεο (ΔΚΠΑΑ) έρεη ζέζεη 

σο θχξην ζηφρν ηνπ ηελ θαηαζθεπή δεηθηψλ αεηθφξνπ αλάπηπμεο ζε ηνπηθφ επίπεδν αιιά θαη 

γηα θάζε πεξηβαιινληηθφ δήηεκα. ηελ πξάμε ηα δηαζέζηκα ζηνηρεία ζε φηη αθνξά ηνπο 

δείθηεο απηνχο είλαη πεξηνξηζκέλα. 

4.2. ύλζεηνη δείθηεο πνηόηεηαο λεξνύ.  

Ζ ρξήζε ζχλζεησλ δεηθηψλ πνηφηεηαο λεξνχ γηα ηελ εθηίκεζε ηεο θαηάζηαζεο ησλ πδάησλ 

θαζψο θαη γηα ηελ θαηαγξαθή ησλ ρσξηθψλ ή ρξνληθψλ κεηαβνιψλ ηεο πνηφηεηαο ηνπ είλαη 

ηδηαίηεξα ζεκαληηθή. Οη δείθηεο πνπ θαηαγξάθνπλ καθξνπξφζεζκα ηε βαζκηαία ππνβάζκηζε 

ηεο πνηφηεηαο ηνπ λεξνχ, εξκελεχνπλ δξαζηεξηφηεηεο πνπ είλαη ππεχζπλεο, ελψ ε 

θαηαγξαθή ξππαληψλ ζε κηα νξηνζεηεκέλε πεξηνρή δίλεη ηε δπλαηφηεηα εληνπηζκνχ ησλ 

ππεπζχλσλ. 

Δπίζεο, νη ζχλζεηνη δείθηεο πνηφηεηαο ηνπ λεξνχ έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα ελζσκαηψζνπλ 

ζηα απνηειέζκαηά ηνπο πιήζνο κεηαβιεηψλ πνπ αθνξνχλ ρεκηθέο παξακέηξνπο 

(ζπγθέληξσζε ακκσλίαο, ληηξηθψλ, θσζθφξνπ, δηαιπκέλνπ O2, θα), θπζηθέο (ζεξκνθξαζία, 

ζνιφηεηα,  ειεθηξηθή αγσγηκφηεηα, θα) θαζψο θαη ππνθεηκεληθέο (νζκή, πξνζσπηθή 

εθηίκεζε ηνπ θξηηή γηα ην αλ ην λεξφ δείρλεη θαζαξφ, θα).  

Σν 2005 θαη ην 1999 πξαγκαηνπνηήζεθαλ δχν  έξεπλεο νη νπνίεο ζηεξίρζεθαλ ζηηο αξρέο ηνπ 

δείθηε πνηφηεηαο λεξνχ κε πνιχ ζεκαληηθέο νκνηφηεηεο ζηελ θαηαζθεπή θαη ζηνλ 

ππνινγηζκφ ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ δείθηε.  Ζ πξψηε αθνξά ηε κέηξεζε ηεο πνηφηεηαο ησλ 

πδάησλ πνηακνχ πνπ βξίζθεηαη ζηελ πεξηνρή ηεο θνηλφηεηαο Las Rojas βνξεηνδπηηθά ηεο 

Μαδξίηεο ζηελ Ηζπαλία θαη ε δεχηεξε αθνξά ηελ θαηαγξαθή ηεο πνηφηεηαο ησλ πδάησλ ηνπ 

πνηακνχ Suquia ζηελ Cordoba ηεο Αξγεληηλήο. 

ηελ πεξίπησζε ηεο Αξγεληηλήο ε πφιε Cordoba έρεη αξλεηηθή επίδξαζε ζηελ πνηφηεηα ησλ 

πδάησλ ηνπ εγγχηεξνπ πνηακνχ Suquηa ηδηαίηεξα κεηά ηελ παξνρέηεπζε ζε απηφλ ηνπ 

απνρεηεπηηθνχ αγσγνχ ηεο πφιεο. ηελ πεξίπησζε απηή ν δείθηεο πνηφηεηαο ησλ πδάησλ 

(Water Quality Index) ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο επνρηθήο θαη ηεο ρσξηθήο 
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κεηαβνιήο ηεο πνηφηεηαο ηνπ λεξνχ ζηελ επξχηεξε πεξηνρή απφ φπνπ δηέξρεηαη ν πνηακφο. 

Ζ εθαξκνγή ηνπ δείθηε έδεημε φηη ηδηαίηεξν πξφβιεκα ζηελ πνηφηεηα ησλ πδάησλ πθίζηαηαη 

θαηά ηηο μεξέο πεξηφδνπο θαη ζηα ηκήκαηα ηνπ πνηακνχ πνπ βξίζθνληαη θαηάληε ησλ 

ζεκείσλ πνπ ξίπηνληαη ηα πγξά απφβιεηα ηεο πφιεο. Γηα ηελ εθηίκεζε ηεο πνηφηεηαο ησλ 

πδάησλ ηνπ πνηακνχ δελ ρξεζηκνπνηήζεθε ε ππνθεηκεληθή κεηαβιεηή k (ζρέζε 1, ελφηεηα 

3.4.2) ε νπνία δείρλεη λα ππεξεθηηκά ην ξππαληηθφ θνξηίν πνπ πθίζηαηαη ν πνηακφο βάζεη 

ηεο νπηηθήο εληχπσζεο ηνπ παξαηεξεηή [21].  

ηελ Ηζπαλία πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ε δεχηεξε έξεπλα, δηαπηζηψζεθε φηη ε πνηφηεηα ησλ 

πδάησλ ηνπ πνηακνχ Guadarrama θαη ησλ πδάησλ ζηελ επξχηεξε πδξνινγηθή ιεθάλε, 

επεξεάζηεθε θπξίσο ζηα ηκήκαηα ηνπ πνπ δηαηξέρνπλ ηελ πφιε. ηελ πεξίπησζε απηή εθηφο 

απφ ην δείθηε WQI πνπ ιακβάλεη ππφςε 7 κεηαβιεηέο (BOD5, DO, νξγαληθφ άδσην, 

ακκσλία, ληηξηθφ θαη ληηξψδεο άδσην, ζπλνιηθφο νξγαληθφο θψζθνξνο  θαη δηαιπκέλνο 

νξγαληθφο θψζθνξνο) ειήθζε ππφςε σο δείθηεο έιεγρνπ ηεο πνηφηεηαο ησλ πδάησλ ε 

ζπγθέληξσζε νμπγφλνπ ζην λεξφ. Απφ ηηο κεηξήζεηο πνπ έγηλαλ δηαπηζηψζεθε φηη ππάξρεη 

πςειή ζπζρέηηζε κεηαμχ ησλ απνηειεζκάησλ ησλ δπν θξηηεξίσλ-κεζφδσλ αμηνιφγεζεο ηεο 

πνηφηεηαο ησλ πδάησλ θαη θαηά ζπλέπεηα απφ άπνςεο νηθνλνκίαο ρξφλνπ θαη ρξήκαηνο ε 

κέηξεζε ηεο ζπγθέληξσζεο νμπγφλνπ απνηειεί ηε βέιηηζηε ιχζε. Δηδηθφηεξα ε θαιχηεξε 

πνηφηεηα κεηξήζεθε ζηελ είζνδν ησλ πδάησλ ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ηεο πφιεο θαη ε 

ρεηξφηεξε ζηελ έμνδν ηνπο απφ απηήλ. Δπίζεο δηαπηζηψζεθε φηη νη θιηκαηνινγηθέο ζπλζήθεο 

είλαη ν ζεκαληηθφηεξνο παξάγνληαο επίδξαζεο ζηελ πνηφηεηα ησλ πδάησλ ζπκβάιινληαο 

ζηε βειηίσζε ηνπο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ρεηκψλα θαη ζηε ρεηξνηέξεπζε ηνπο θαηά ηελ 

άλπδξε πεξίνδν ηνπ θαινθαηξηνχ [22].    

4.3. ύλζεηνη δείθηεο κεηαβνιήο & ζέξκαλζεο ηνπ θιίκαηνο. 

Ύζηεξα απφ ηε πκθσλία Πιαίζην ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ γηα ηε θιηκαηηθή αιιαγή γλσζηή 

σο Πξσηφθνιιν ηνπ Κηφην πνπ δεζκεχεη ηηο βηνκεραληθέο ρψξεο ζηε κείσζε ησλ ζπλνιηθψλ 

εθπνκπψλ ηνπο ζε φηη αθνξά ζπγθεθξηκέλν αξηζκφ αεξίσλ γλσζηψλ σο «αεξίσλ ηνπ 

ζεξκνθεπίνπ» θαηά 5,2% ζε ζρέζε κε ηα επίπεδα πνπ θαηαγξάθεθαλ ην 1990, κέρξη ην 

2012, έλαο κεγάινο αξηζκφο κειεηψλ έρεη δεκνζηεπζεί κε ζηφρν ηελ πξνζέγγηζε ηεο 

κέηξεζεο ηνπο.  

Απφ ηφηε κηα κεζνδνινγία έρεη πηνζεηεζεί επξέσο ε νπνία ζπγθξίλεη εθπνκπέο αεξίσλ ζε 

φξνπο δπλεηηθήο ζπκβνιήο ηνπο ζην θαηλφκελν ηνπ ζεξκνθεπίνπ. Σν Γηαθπβεξλεηηθφ Πάλει 
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γηα ηελ Κιηκαηηθή Αιιαγή εηζήγαγε ην 1990 ηε κεζνδνινγία κέζσ ηεο νπνίαο ην ζχλνιν 

ησλ αέξησλ ξχπσλ κπνξεί λα εθθξαζηεί κε κηα ηηκή ε νπνία ηζνδπλακεί ζε έλα κεηξήζηκν 

θαη ζπγθξίζηκν δπλακηθφ κεηαβνιήο ηνπ θιίκαηνο. 

Δηδηθφηεξα, ην 2008 ην Τπνπξγείν Πεξηβάιινληνο Υσξνηαμίαο θαη Γεκνζίσλ Έξγσλ 

δεκνζίεπζε ηε κειέηε πνπ αθνξά ηνλ εηήζην θαηάινγν εθπνκπψλ αεξίσλ  (ζεξκνθεπίνπ θαη 

άιισλ) ρξεζηκνπνηψληαο σο βαζηθφ κεζνδνινγηθφ ηεο εξγαιείν ηνλ δείθηε Γπλακηθνχ 

Παγθφζκηαο Θέξκαλζεο (Global Warming Potential: GWP Index) [30]. Δπίζεο ην Κέληξν 

Γηεζλνχο Έξεπλαο γηα ην Κιίκα θαη ην Πεξηβάιινλ ην 2002 δεκνζίεπζε έλα επηζηεκνληθφ 

άξζξν ην νπνίν ηεθκεξηψλεη ηε δπλαηφηεηα ηνπ δείθηε Γπλακηθνχ Παγθφζκηαο Θέξκαλζεο 

[20].   

4.4. Η πεξίπησζε ηνπ ‘Γείθηε Πεξηβαιινληηθήο Δπίδνζεο’ (EPI: 

Environmental Performance Index). 

Μέζα ζηα πιαίζηα ηεο επξχηεξεο πξνζπάζεηαο ζπζηεκαηηθήο θαηαγξαθήο πνιχηηκσλ θαη 

αμηνπνηήζηκσλ ζηνηρείσλ πεξηβαιινληηθήο θαηάζηαζεο επηζηεκνληθνί θνξείο (ηλζηηηνχηα  

θαη παλεπηζηήκηα) έρνπλ θαηά θαηξνχο ρξεκαηνδνηεζεί γηα λα αλαπηχμνπλ ζχλζεηνπο 

πεξηβαιινληηθνχο δείθηεο πνπ έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα λα ελζσκαηψλνπλ πιήζνο 

πεξηβαιινληηθψλ παξακέηξσλ. Σν δπζθνιφηεξν εγρείξεκα γηα φιεο ηηο πξνζπάζεηεο είλαη λα 

ζπλδεζεί ε αληηθεηκεληθφηεηα ησλ επηηφπησλ κεηξήζεσλ κε ηνπο πνιηηηθνχο ζηφρνπο θαη ηελ 

πινπνίεζή ηνπο.  

Ο Γείθηεο Πεξηβαιινληηθήο Δπίδνζεο (EPI 2008) απνηειεί κηα ζπιινγηθή πξνζπάζεηα ηνπ 

πξνζσπηθνχ θαη ησλ εξεπλεηψλ ηνπ Κέληξνπ Πνιηηηθήο θαη Ννκνζεζίαο γηα ην Πεξηβάιινλ 

ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηνπ Yale, ηνπ Κέληξνπ Γηεζλνχο Δπηζηήκεο, Γηθηχσλ θαη 

Πιεξνθφξεζεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηνπ Columbia (CIESIN), ηνπ Παγθνζκίνπ Οηθνλνκηθνχ 

Φφξνπκ (World Economic Forum), ηνπ Κέληξνπ Έξεπλαο ηεο Δπξσπατθήο Κνηλφηεηαο 

(JRC) θαζψο θαη πιεζψξαο άιισλ δηαθεθξηκέλσλ επηζηεκφλσλ. Ο δείθηεο απηφο απνηειεί 

ηε ζπλέρεηα θαη ηε βειηίσζε δπν πξνεγνχκελσλ δεηθηψλ πνπ δεκνζηεχηεθαλ ην 2005 θαη ην 

2006. Ο πξψηνο αθνξά ηνλ δείθηε πεξηβαιινληηθήο αεηθνξίαο (Environmental Sustainability 

Index) ελψ ν δεχηεξνο αθνξά ηελ πξψηε έθδνζε ηνπ Γείθηε Πεξηβαιινληηθήο Δπίδνζεο (EPI 

2006) [14]. 
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Οη πνζνηηθέο κεηξήζεηο πνπ ζρεκαηίδνπλ ην Γείθηε Πεξηβαιινληηθήο Δπίδνζεο (ΓΠΔ) 

πεξηιακβάλνπλ έλαλ ζεκαληηθφ αξηζκφ δεηθηψλ νη νπνίνη επηιέρζεθαλ απφ επξεία 

επηζθφπεζε ηεο ζρεηηθήο επηζηεκνληθήο βηβιηνγξαθίαο, εκβξηζή δηαβνχιεπζε κε νκάδα 

Δπηζηεκνληθψλ πκβνχισλ θαη απφςεηο ησλ εηδηθψλ. Ο θάζε επηκέξνπο δείθηεο έρεη 

θαηαζθεπαζηεί είηε βάζεη ηεο άξηζηεο πεξηβαιινληηθήο θαηάζηαζεο είηε βάζεη αξρψλ πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηελ επηζηήκε ηεο νηθνινγίαο. 

ε θάζε επηκέξνπο δείθηε έρεη ηεζεί έλαο ζρεηηθφο καθξνπξφζεζκνο ζηφρνο δεκφζηαο πγείαο 

ή νηθνινγηθήο αεηθνξίαο. Οη ζηφρνη απηνί πεγάδνπλ απφ: 

 Γηεζλείο ζπκθσλίεο ή άιιεο δηεζλψο απνδεθηέο επηδηψμεηο 

 Γηεζλή πξφηππα πνπ έρνπλ ηεζεί απφ δηεζλείο νξγαληζκνχο 

 Δζληθέο Καλνληζηηθέο Απαηηήζεηο 

 Δπηθξαηνχζεο επηζηεκνληθέο παξαδνρέο 

Οη δείθηεο απηνί ρξεζηκεχνπλ σο κέηξα καθξνρξφληαο πεξηβαιινληηθήο απνηειεζκαηηθήο 

πνιηηηθήο. Γηα θάζε δείθηε θαη θάζε πεξηνρή (θξάηνο ή λνκφ) ππνινγίδεηαη κηα ηηκή πνπ 

θαηαγξάθεη ηελ εγγχηεηα επηπέδνπ ηεο πεξηβαιινληηθήο θαηάζηαζεο πνπ επηθξαηεί θαη ηνπ 

ζηφρνπ πνπ έρεη ηεζεί βάζεη ηεο αζθνχκελεο πεξηβαιινληηθήο πνιηηηθήο. 

Οη επηκέξνπο δείθηεο πνπ ζρεκαηίδνπλ ηνλ ΓΠE απνζθνπνχλ ζηελ πιήξε θάιπςε ησλ 

δεηεκάησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο επηιερζείζεο πεξηβαιινληηθέο πνιηηηθέο (Πεξηβαιινληηθή 

Καηάζηαζε, Αηκνζθαηξηθή Πνηφηεηα, Τδαηηθνί Πφξνη, Βηνπνηθηιφηεηα θαη ελδηαηηήκαηα, 

Παξαγσγηθέο Φπζηθέο Πεγέο θαη Κιηκαηνινγηθή Αιιαγή). Γηα ηε κέηξεζε ηνπ Γείθηε 

Πεξηβαιινληηθήο Δπίδνζεο εθαξκφζηεθαλ ηα αθφινπζα θξηηήξηα επηινγήο δεηθηψλ: α) 

ζπλάθεηα, β) απνηειεζκαηηθφηεηα , γ) δηαθάλεηα θαη δ) πνηφηεηα δεδνκέλσλ. 

Ο ΓΠΔ ιφγσ ηεο ζρεηηθά πξφζθαηεο δεκνζίεπζεο ηνπ ην 2008 δελ έρεη ρξεζηκνπνηεζεί ζε 

πνιιά επηζηεκνληθά άξζξα αιιά ν δείθηεο πεξηβαιινληηθήο αεηθνξίαο πνπ απνηειεί ην 

πξνζρέδην ζηελ πξνζπάζεηα ηεο εξεπλεηηθήο νκάδαο λα θαηαζθεπάζεη ην ΓΠΔ έρεη 

ρξεζηκνπνηεζεί επξχηαηα κε πξφζθαηε αλαθνξά γηα ην 2007 ζηε ηξαηεγηθή Μειέηε 

Πεξηβαιινληηθψλ Δπηπηψζεσλ ηνπ Δηδηθνχ Πιαηζίνπ Υσξνηαμηθνχ ρεδηαζκνχ θαη 

Αεηθφξνπ Αλάπηπμεο γηα ηηο Αλαλεψζηκεο Πεγέο Δλέξγεηαο ηνπ ΤΠΔΥΧΓΔ [31].  
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4.5. Δκπεηξηθά κνληέια ζύγθξηζεο Πεξηβαιινληηθώλ Γεηθηώλ κε άιιεο 

κεηαβιεηέο.  

χκθσλα κε ηε δηεζλή βηβιηνγξαθία ν πιεζπζκφο θαη ε δεκνγξαθηθή κεηαβνιή 

αιιειεπηδξά κε ηελ πεξηβαιινληηθή κεηαβνιή θαη ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε κε πνιινχο 

ηξφπνπο. Δηδηθφηεξα, ηα ζεκαληηθφηεξα πεξηβαιινληηθά δεηήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε 

πιεζπζκηαθή αχμεζε ζπλνςίδνληαη θπξίσο ζηελ αιιαγή ησλ ρξήζεσλ γεο, ζηε δηαρείξηζε 

απνβιήησλ θαη ζηε δηαρείξηζε ησλ πδαηηθψλ πφξσλ. Δπίζεο, ε αχμεζε ηεο παξαγσγήο σο 

θξηηήξην νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο ζε πνιινχο ηνκείο (γεσξγία, βηνκεραλία) ζπλερίδεη λα 

ζπλδέεηαη ζηελά κε ηελ αχμεζε ηεο θαηαλάισζεο ελέξγεηαο θαη πφξσλ θαη κε ηε κεγαιχηεξε 

εθπνκπή ξππαληηθνχ θνξηίνπ. Παξάιιεια ε αχμεζε ηνπ πιεζπζκνχ θαη ηνπ παξαγσγηθνχ 

ζπληειεζηή εξγαζίαο επεξεάδεη ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε.  Καηά ζπλέπεηα ην κέγεζνο ηνπ 

πιεζπζκνχ επεξεάδεη θαη επεξεάδεηαη απφ ην πεξηβάιινλ θαη ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε. Ζ 

πξφθιεζε πνπ αλαθχπηεη απφ ην γεγνλφο απηφ είλαη ε έξεπλα θαη ε ηαπηνπνίεζε ηεο 

πνιππινθφηεηαο ησλ αιιειεπηδξάζεσλ ηνπ πιεζπζκνχ, ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηεο 

νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο. Μέρξη ηψξα έρνπλ γίλεη πνιιέο κειέηεο θαη έξεπλεο πνπ έρνπλ 

ζπκβάιεη ζηελ πξνζπάζεηα εξκελείαο ηεο ζρέζεο αιιά ν εληνπηζκφο θαη ε αλάιπζε ηεο 

ζρέζεο κεηαμχ ηεο κεηαβνιήο ηεο πνηφηεηαο ηνπ πεξηβάιινληνο, ηνπ πιεζπζκνχ θαη ηεο 

νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο επηηάζζεη ηελ αλάγθε γηα πεξηζζφηεξα θαη θαιχηεξα δεδνκέλα [32]. 

Δηδηθφηεξα ηα εκπεηξηθά κνληέια πνπ πξνζπαζνχλ λα εξεπλήζνπλ ηε ζρέζε κεηαμχ ηνπ 

πεξηβάιινληνο, ηνπ πιεζπζκνχ θαη ηεο αλάπηπμεο απαξηίδνληαη απφ απινπνηεκέλεο κνξθέο 

εμηζψζεσλ πνπ ζπλήζσο ζρεηίδνπλ έλα (ζχλζεην ή απιφ) δείθηε πεξηβαιινληηθήο επίδνζεο 

(εμαξηεκέλε κεηαβιεηή) κε έλαλ νπνηνδήπνηε ηξφπν κέηξεζεο ηνπ ΑΔΠ (πρ θαηά θεθαιήλ 

ΑΔΠ) θαη ην κέγεζνο ηνπ πιεζπζκνχ. Μεξηθά κνληέια ρξεζηκνπνηνχλ εθπνκπέο 

ζπγθεθξηκέλσλ ξχπσλ (πρ SO2, CO2 ή ζηέξεα ζσκαηίδηα) ζαλ εμαξηεκέλεο κεηαβιεηέο ελψ 

άιια ρξεζηκνπνηνχλ ζπγθεληξψζεηο δηαθφξσλ ξχπσλ απφ ζηαζκνχο κέηξεζεο θαη άιια 

ζχλζεηνπο δείθηεο πεξηβαιινληηθήο επίδνζεο. Ζ πεξηζζφηεξν ζπλεζηζκέλε αλεμάξηεηε 

κεηαβιεηή ησλ πεξηζζφηεξσλ κνληέισλ είλαη ην θαηά θεθαιήλ ΑΔΠ, αιιά κεξηθέο έξεπλεο 

ρξεζηκνπνηνχλ δεδνκέλα ΑΔΠ πνπ έρνπλ κεηαηξαπεί ζε κνλάδεο αγνξαζηηθήο δχλακεο. 

Άιιεο κειέηεο ειέγρνπλ αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο φπσο ε πιεζπζκηαθή ππθλφηεηα, ε 

δηαλνκή ηνπ εηζνδήκαηνο, ην εκπνξηθφ ηζνδχγην,  θαζψο θαη γεσγξαθηθέο ή ζεζκηθέο 

κεηαβιεηέο. Ζ πξνζπάζεηα εξκελείαο ελφο πεξηβαιινληηθνχ δείθηε ζπλήζσο 
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πξαγκαηνπνηείηαη κε ηε βνήζεηα πξσηνβάζκηαο, δεπηεξνβάζκηαο, γξακκηθήο ή ινγαξηζκηθήο 

ζρέζεο-εμίζσζεο [32].   

Δπίζεο, ε ζρέζε κεηαμχ ηνπ αζηηθνχ πεξηβάιινληνο θαη ηεο ππνβάζκηζεο ηνπ πεξηβάιινληνο 

είλαη πνιχπινθε εκπιέθνληαο αιιειεπηδξάζεηο κεηαμχ ηνπ θπζηθνχ θαη ηνπ ηερλεηνχ 

πεξηβάιινληνο. Σν ηνπηθφ νηθνζχζηεκα (πρ νξεηλέο, παξάθηηεο, ππνηξνπηθέο πεξηνρέο) ζην 

νπνίν βξίζθεηαη κηα πφιε είλαη γηα παξάδεηγκα έλαο θξίζηκνο παξάγνληαο ησλ 

πεξηβαιινληηθψλ ζπλζεθψλ. ηελ πεξίπησζε ηεο ζπγθέληξσζεο ξχπσλ ην αλ θαη θαηά πφζν 

κηα κεγάιε πφιε ζα επηβαξπλζεί κε ηηο επηπηψζεηο ησλ αέξησλ ξχπσλ απφ ηα απηνθίλεηα 

εμαξηάηαη απφ ζπγθεθξηκέλα θπζηθά ραξαθηεξηζηηθά (πρ πςφκεηξν, δηεχζπλζε θαη έληαζε 

αλέκσλ, ειηνθάλεηα, βξνρέο θαη πγξαζία). Ζ νηθνλνκηθή αλάπηπμε επηηείλεη πνιιά αζηηθά 

πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα (πρ ζηεξεά απφβιεηα, ξχπνη απηνθηλήησλ) επεηδή ε πνζφηεηα 

ησλ αζηηθψλ απνξξηκκάησλ αλά θάηνηθν έρεη επίζεο ηελ ηάζε λα απμάλεηαη ζηαζεξά κε ηελ 

αχμεζε ησλ εηζνδεκάησλ [33].  

4.5.1. Πεξηβαιινληηθή επίδνζε θαη πνιηηηθά ζπζηήκαηα 

Ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ζρεηηθή έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε απφ ην ηκήκα 

Οηθνλνκηθψλ θαη Πνιηηηθήο ηνπ παλεπηζηεκίνπ ηνπ Nottingham ηεο Μεγάιεο Βξεηαλίαο κε 

ζέκα ηελ θαηαγξαθή ηεο πεξηβαιινληηθήο επίδνζεο θαη ηε ζπζρέηηζε ηεο κε ην είδνο ηεο 

πνιηηηθήο πνπ αζθείηαη ζε δεθανθηψ (18) θξάηε ηνπ ΟΟΑ θαη ησλ πνιηηηθψλ αιιαγψλ 

θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980. Δηδηθφηεξα ην ζρεηηθφ άξζξν πεξηγξάθεη ηνπο 

παξάγνληεο πνπ επηδξνχλ ζηε δηαθνξεηηθή πεξηβαιινληηθή επίδνζε θξαηψλ πνπ αλήθνπλ 

ζηελ νκάδα ησλ αλεπηπγκέλσλ βηνκεραληθψλ θνηλσληψλ. Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο 

έδεημαλ φηη δηαξζξσηηθνί παξάγνληεο φπσο ην γεσγξαθηθφ κέγεζνο κηαο ρψξαο, ε 

πιεζπζκηαθή ππθλφηεηα θαη ε αιιαγή ζηηο κεζφδνπο παξαγσγήο παίδνπλ πνιχ ζεκαληηθφ 

ξφιν ζηελ πνηφηεηα ηνπ πεξηβάιινληνο. Παξφια απηά εμίζνπ ζεκαληηθνί παξάγνληεο 

επίδξαζεο απνδεηθλχνληαη βάζεη ησλ ζπκπεξαζκάησλ πνπ πξνέθπςαλ νη ζεζκηθέο θαη 

πνιηηηθέο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ ζηα θξάηε απηά. 

Δηδηθφηεξα, νη εξεπλεηέο πξνζπάζεζαλ θπξίσο λα εξκελεχζνπλ, κέζσ ηνπ δείθηε 

πεξηβαιινληηθήο επίδνζεο, ηελ επίδξαζε πνπ έρεη ε κεηαβνιή ηεο αζθνχκελεο 

πεξηβαιινληηθήο πνιίηηθεο. Σα απνηειέζκαηα αλαδεηθλχνπλ ηξεηο δηαθνξεηηθέο νκάδεο 

θξαηψλ κε θνηλά ραξαθηεξηζηηθά. Ζ πξψηε νκάδα (Οιιαλδία, πξψελ Γπηηθή Γεξκαλία, 

Απζηξία θαη Γαλία) αθνξά εθείλεο ηηο ρψξεο πνπ πηνζεηνχλ κηα αλάπηπμε κε πην έληνλε 

„νηθνινγηθή ζπλείδεζε‟ θαη πην νπζηψδε πεξηβαιινληηθή πνιηηηθή. Ζ δεχηεξε νκάδα 
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(νπεδία, Ηαπσλία, Φηλιαλδία θαη Βέιγην) πνπ απαξηίδεηαη απφ ηηο ρψξεο πνπ 

αληηκεησπίδνπλ ηηο πεξηβαιινληηθέο πξνθιήζεηο ζρεηηθά πην απνηειεζκαηηθά4. Ζ ηξίηε 

(κεηαμχ άιισλ ΖΠΑ, Καλαδάο, Γαιιία θαη Απζηξαιία) απνηειείηαη απφ ηα θξάηε πνπ αλ 

θαη αζθνχλ θάπνηα πεξηβαιινληηθή πνιηηηθή σζηφζν δελ θαηαγξάθνπλ, κέζσ ησλ 

απνηειεζκάησλ ην δείθηε, θαιή πεξηβαιινληηθή επίδνζε. Σέινο, δηαπηζηψζεθε, βάζεη ηεο 

νκαδνπνίεζεο απηήο, φηη θξάηε κε πεξηζζφηεξν θηιειεχζεξα πνιηηεχκαηα θαηαγξάθνπλ 

ζπγθξηηηθά ρεηξφηεξέο πεξηβαιινληηθέο επηδφζεηο [34]. 

 

4.5.2. Μέηξεζε πεξηβαιινληηθήο πνηόηεηαο ζε ζρέζε κε ηελ απώιεηα 

επεκεξίαο.  

Σν ηκήκα Οηθνλνκηθψλ θαη Πεξηβαιινληηθψλ επηζηεκψλ ηνπ παλεπηζηεκίνπ Binghamton 

ησλ ΖΠΑ αλέπηπμε έλα δείθηε πεξηβαιινληηθήο επηβάξπλζεο πνπ βαζίδεηαη ζηε κέηξεζε ηεο 

απψιεηαο επεκεξίαο. Ζ πηζαλφηεηα πξφθιεζεο βιαβψλ ζηελ πγεία ηνπ αλζξψπνπ ιφγσ ηεο 

ππνβάζκηζεο ηνπ πεξηβάιινληνο κεηαηξάπεθε ζε απψιεηα επεκεξίαο. Ζ ππνβάζκηζε ηνπ 

πεξηβάιινληνο ππνινγίζζεθε κε ηε βνήζεηα ελφο δείθηε αηκνζθαηξηθήο ξχπαλζεο πνπ 

ζπκπεξηιακβάλεη κεηξήζεηο πέληε αέξησλ ξχπσλ πνπ  θαηαγξάθεθαλ ζε ηξεηο πνιηηείεο ηεο 

Ακεξηθήο. Οη αέξηνη ξχπνη αθνξνχζαλ ην κνλνμείδην ηνπ άλζξαθα (CO), ην δηνμείδην ηνπ 

αδψηνπ (NO2) θαη ζείνπ (SO2), ην φδνλ (O3), θαη ηα αησξνχκελα ζσκαηίδηα δηακέηξνπ 

κεγαιχηεξεο ησλ 10 κηθξνκέηξσλ (10
-6

 κ). Σα επίπεδα ησλ αέξησλ ξχπσλ γηα θάζε πνιηηεία 

πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ δείθηε, ζπγθξίζεθαλ κε ηα εχξνη νξίσλ πνπ έρνπλ 

θαζνξηζζεί απφ ηελ ππεξεζία πεξηβάιινληνο ηεο Ακεξηθήο θαη ηαμηλνκνχλ ηελ 

αηκνζθαηξηθή πνηφηεηα ζε πέληε θιίκαθεο: θαιή, κέηξηα, αλζπγηεηλή, πνιχ αλζπγηεηλή θαη 

επηθίλδπλε. Ζ βαζηθή παξαδνρή απηή ηεο κειέηεο, ε νπνία ζχκθσλα κε ηνλ εξεπλεηή κπνξεί 

λα ηεζεί ππφ ακθηζβήηεζε, είλαη φηη θαηά ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ δείθηε φινη νη αέξηνη ξχπνη 

ζπκκεηείραλ κε ηνλ ίδην ζπληειεζηή αλεμάξηεηα απφ ην κέγεζνο ηνπ θηλδχλνπ πνπ 

εγθπκνλνχλ γηα ηελ αλζξψπηλε πγεία. Δπίζεο, ε κειέηε απηή δελ έιαβε θαζφινπ ππφςε ηελ 

πιεζπζκηαθή θαη δεκνγξαθηθή θαηάζηαζε ησλ πεξηνρψλ γεγνλφο πνπ ζεσξείηαη ζεκαληηθφ 

ζε φηη αθνξά ηελ απνηίκεζε ηεο απψιεηαο επεκεξίαο ηνπ αλζξψπνπ ζηηο πεξηνρέο ππφ 

κειέηε [35]. 

                                                 
4
 Ο φξνο πεξηγξάθεη ηελ πεξηβαιινληηθή πνιηηηθή φπσο απηή θαζνξίδεηαη κέζα απφ  πιαίζηα θαλνληζκψλ, 

αμηψλ θαη ζεζκψλ πνπ ζπληζηνχλ απηά θαη δηαθξηηά πεξηβαιινληηθά απνηειέζκαηα. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 5:  Μεζνδνινγία ππνινγηζκνύ ηνπ Γείθηε 

Πεξηβαιινληηθήο Δπίδνζεο (ΓΠΔ) θαη ζύγθξηζεο ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ. 

 

5.1. Τπνινγηζκόο ηνπ ζύλζεηνπ δείθηε πνηόηεηαο λεξνύ θαη κεηαηξνπή 

ησλ αεξίσλ ξύπσλ ζε ηζνδύλακα CO2. 

Σα ζηνηρεία αλά λνκφ (παξάξηεκα Β) πνπ αθνξνχλ ηηο εθπνκπέο πγξψλ απνβιήησλ (BOD, 

TSS, Οιηθφ N2 θαη Οιηθφο P) αθνχ εθαξκφζηεθε ε κέζνδνο ηεο θαλνληθνπνίεζεο γηα θάζε 

κηα κεηαβιεηή μερσξηζηά κεηαηξάπεθαλ ζε ζχλζεηνπο δείθηεο πνηφηεηαο λεξνχ αλά λνκφ 

ζχκθσλα κε ηελ εκπεηξηθή εμίζσζε:  

iCiPi
WQI k

iPi
 

Ζ παξάκεηξνο Pi γηα ην BOD έιαβε ηελ ηηκή 3, ε παξάκεηξνο TSS έιαβε ηελ ηηκή 4, νη 

παξάκεηξνη νιηθφο P θαη Οιηθφ N έιαβαλ ηηο ηηκέο 1 θαη 3 αληίζηνηρα. Σέινο, ε κεηαβιεηή k 

δελ εηζήρζε ζηελ εμίζσζε ιφγσ ηεο ππνθεηκεληθφηεηαο ηεο. Απφ ηελ εθαξκνγή ηεο 

εμίζσζεο πξνέθπςαλ 51 ηηκέο ηνπ δείθηε γηα θάζε λνκφ ηεο επηθξάηεηαο. 

ηε ζπλέρεηα ηα ζηνηρεία αλά λνκφ πνπ αθνξνχλ ηηο εθπνκπέο αεξίσλ ξχπσλ (κεζάλην θαη 

νμείδηα ηνπ αδψηνπ) κεηαηξάπεθαλ ζε ηζνδχλακα CO2 ζχκθσλα κε ηνλ πίλαθα 3.2 θαη 

εθαξκφζηεθε ε κέζνδνο ηεο θαλνληθνπνίεζεο. Οη ηηκέο ηνπ CO2 πνπ πξνέθπςαλ κεηά ηελ 

θαλνληθνπνίεζε  θπκάλζεθαλ απφ 0 έσο 1.  

5.2. Τπνινγηζκόο ηνπ Γείθηε Πεξηβαιινληηθήο Δπίδνζεο (ΓΠΔ) αλά 

λνκό. 

Οη επηκέξνπο δείθηεο πνπ ζπλζέηνπλ ην ΓΠΔ δειαδή ν δείθηεο πνηφηεηαο λεξνχ θαη ηα 

ηζνδχλακα CO2 αθνχ κεηαηξάπεθαλ ζε ηηκέο πνπ θπκαίλνληαη απφ ην 1 (ρεηξφηεξε 

παξαηεξεζείζα ηηκή) έσο ην 0 (ηηκή ζηφρνο) έηζη ψζηε λα πξνθχςνπλ ζπγθξίζηκα 

απνηειέζκαηα ζηαζκίζηεθαλ ζχκθσλα κε ηνπο ζπληειεζηέο ζηάζκηζεο πνπ αλαθέξνληαη 
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ζηνλ πίλαθα 5.1 θαη πξνέθπςε ν ΓΠΔ ηνπ νπνίνπ νη ηηκέο αλά λνκφ ήηαλ δεθαδηθέο. Γηα 

ιφγνπο ζχγθξηζεο θαη ζπζρέηηζεο πνιιαπιαζηάζηεθαλ κε ην 100.  

χκθσλα κε ηελ ηειεπηαία δεκνζίεπζε ηνπ ΓΠΔ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ην έηνο 2008 (πνπ 

απνηειεί ηε ζπλέρεηα δπν πξνεγνχκελσλ δεκνζηεχζεσλ ηεο ίδηαο εξεπλεηηθήο νκάδαο γηα ην 

έηνο 2005 θαη ην 2006) ν δείθηεο πνπ απεηθνλίδεη ηελ αηκνζθαηξηθή πνηφηεηα (ηζνδχλακα 

CO2 θαη δηνμείδην ηνπ S) ζπκκεηέρεη κε ζπληειεζηή 0,0125 ζην ΓΠΔ, ν δείθηεο πνπ αθνξά 

ηελ επηβάξπλζε ησλ πδάησλ ζπκκεηέρεη κε 0,0375 θαη ν δείθηεο πνπ αθνξά ηα αησξνχκελα 

ζσκαηίδηα κε  0,05. Μεηά ηε ζηάζκηζε ησλ δεηθηψλ ηα ζπλνιηθά απνηειέζκαηα πνπ 

πξνέθπςαλ δηαηξέζεθαλ κε ην άζξνηζκα ησλ ζπληειεζηψλ ζηάζκηζεο 

(0,0125*2+0,0375+0,05=0,1125) έηζη ψζηε νη ηειηθέο ηηκέο ηνπ ΓΠΔ λα θπκαίλνληαη απφ ην 

0 (θαιχηεξε ηηκή) κέρξη ην 1 (ρεηξφηεξε ηηκή) [2]. 

5.3. Δξκελεία ηνπ Γείθηε Πεξηβαιινληηθήο Δπίδνζεο (ΓΠΔ) κε ηε 

βνήζεηα δηαθόξσλ πξνζδηνξηζηηθώλ παξαγόλησλ & ηεο Πνιιαπιήο 

Γξακκηθήο Παιηλδξόκεζεο. 

Κχξηα επηδίσμε φισλ ησλ θνηλσληθννηθνλνκηθψλ εξεπλψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηελ πνιιαπιή 

γξακκηθή παιηλδξφκεζε είλαη ε επηδίσμε ειέγρνπ ηεο ζρέζεο κεηαμχ κηαο εμαξηεκέλεο ή 

θξηηηθήο κεηαβιεηήο (Γείθηεο Πεξηβαιινληηθήο Δπίδνζεο) θαη ελφο ζπλφινπ αλεμάξηεησλ ή 

εξκελεπηηθψλ κεηαβιεηψλ θαζψο θαη ε εθηίκεζε ησλ κνλαδηθψλ (θαη κε 

αιιειεπηθαιππηφκελσλ) επηδξάζεσλ θάζε αλεμάξηεηεο κεηαβιεηήο (α, β, γ, δ & ε) θαη ηεο 

αιιειεπίδξαζεο κεηαμχ απηψλ ησλ κεηαβιεηψλ [36]. 

Δηδηθφηεξα κε απηή ηελ ελφηεηα γίλεηαη πξνζπάζεηα εξκελείαο ησλ ηηκψλ πνπ πξνέθπςαλ 

απφ ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ Γείθηε Πεξηβαιινληηθήο Δπίδνζεο αλά λνκφ κε ηε βνήζεηα 

δηαθφξσλ επηιεγκέλσλ δεηθηψλ-κεηαβιεηψλ (ζπληειεζηέο πξνζδηνξηζκνχ) αλά λνκφ φπσο: 

α) ν θαηά θεθαιήλ δείθηεο ηνπ ΑΔΠ [37],  

β) ε πιεζπζκηαθή ππθλφηεηα (ΔΤΔ απνγξαθή 2001),  

γ) ν αζηηθφο πιεζπζκφο θάζε λνκνχ πνζνζηηαία (ΔΤΔ απνγξαθή 2001),  

δ) ην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ηνπ θάζε λνκνχ ζην ζπλνιηθφ ΑΔΠ ηεο ρψξαο [37] θαη  

ε) ε θαηαλάισζε (ζε θηινβαηψξεο) ξεχκαηνο γηα βηνκεραληθή ρξήζε σο πνζνζηφ ζηε 

ζπλνιηθή θαηαλάισζε ελέξγεηαο ηνπ θάζε λνκνχ [37].  
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Οη κεηαβιεηέο απηέο επηιέρζεθαλ θπξίσο ιφγσ ηνπ ηδηαίηεξνπ ελδηαθέξνληνο πνπ 

παξνπζηάδεη ε ζρέζε ηεο θαηάζηαζεο ηνπ πεξηβάιινληνο κε ηελ αλάπηπμε (φπσο απηή 

εθθξάδεηαη κέζσ ηνπ ΑΔΠ), ηνλ πιεζπζκφ θαη ηελ θαηαλάισζε ελέξγεηαο απφ ην 

βηνκεραληθφ θιάδν.  

Δηδηθφηεξα ν Γείθηεο ηνπ Αθαζάξηζηνπ Δγρψξηνπ Πξντφληνο (ΑΔΠ) έρεη ζπρλά 

ρξεζηκνπνηεζεί θαη ηαπηηζηεί κε ηνλ δείθηε αλάπηπμεο. Σν ΑΔΠ απνηειεί έλα κέηξν 

νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο θαη δελ ελδείθλπηαη σο δείθηεο, ν νπνίνο κπνξεί λα πεξηγξάςεη 

ηελ γεληθή επεκεξία. Παξφια απηά ε ζρέζε κεηαμχ ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο θαη ηεο 

πνηφηεηαο ηνπ πεξηβάιινληνο έρεη αλαιπζεί γηα πνιιέο ρψξεο ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο. Σα 

απνηειέζκαηα ησλ εξεπλψλ δείρλνπλ φηη κεξηθνί δείθηεο βειηηψλνληαη κε ηελ αχμεζε ηνπ 

εηζνδήκαηνο (πρ πνηφηεηα λεξνχ θαη πγηεηλή), άιινη ρεηξνηεξεχνπλ θαη κεηά βειηηψλνληαη 

(ζσκαηίδηα, νμείδηα ηνπ ζείνπ) θαη άιινη ρεηξνηεξεχνπλ ζηαζεξά (πρ εθπνκπέο νμεηδίσλ ηνπ 

άλζξαθα, νμπγφλν ζην λεξφ). ε γεληθέο γξακκέο ε αλάπηπμε φπσο απηή εθθξάδεηαη κέζσ 

ηνπ ΑΔΠ ζπκβάιεη ζηε βειηίσζε ηνπ πεξηβάιινληνο κε ηελ πξνυπφζεζε φηη δηαηίζεληαη 

θνλδχιηα γηα ηε βειηίσζε ηνπ [38]. 

ε φηη αθνξά ηηο επηπηψζεηο ηεο πιεζπζκηαθήο αχμεζεο ζηελ πνηφηεηα ηνπ πεξηβάιινληνο 

απηέο θπξίσο πξνέξρνληαη απφ ηε κεηαηξνπή ησλ ρξήζεσλ γεο είηε ιφγσ ηεο αχμεζεο ηεο 

θαιιηεξγνχκελεο γεο είηε ιφγσ ηεο γεληθφηεξεο επεκβαηηθήο επίδξαζεο ηνπ αλζξψπηλνπ 

παξάγνληα (νηθηζηηθή αλάπηπμε, ρσξνηαμηθφο ζρεδηαζκφο θα).  Ζ εληαηηθνπνίεζε ηεο 

γεσξγίαο ζε αξθεηέο πεξηπηψζεηο απνηειεί κνλαδηθή ιχζε  ζε φηη αθνξά ηε θάιπςε ησλ 

απμεκέλσλ δηαηξνθηθψλ αλαγθψλ ησλ πνιππιεζέζηαησλ ππαλάπηπθησλ ρσξψλ παξά ην 

πιήζνο ησλ πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ πνπ ηε ζπλνδεχνπλ [34], [39].  

Ζ ζχγθξηζε ηνπ ΓΠΔ κε ηελ θαηαλάισζε (ζε θηινβαηψξεο) ξεχκαηνο γηα βηνκεραληθή 

ρξήζε σο πνζνζηφ ζηε ζπλνιηθή θαηαλάισζε ελέξγεηαο ηνπ θάζε λνκνχ επηιέρζεθε κε 

δεδνκέλν φηη νη παξαγσγηθέο δηαδηθαζίεο ζηελ Διιάδα ραξαθηεξίδνληαη γηα ην ζπάηαιν 

ραξαθηήξα ηνπο δειαδή δελ έρνπλ πηνζεηεζεί πξαθηηθέο εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο πνπ ζα 

βνεζνχζαλ ζηε κείσζε ηεο θαηαλαιηζθφκελεο ελέξγεηαο. Σα πςειά πνζνζηά ηεο ελέξγεηαο 

πνπ δηνρεηεχνληαη ζηε βηνκεραλία ππνγξακκίδνπλ ην γεγνλφο φηη ε Διιάδα βξίζθεηαη άλσ 

ηνπ κέζνπ φξνπ ζηηο εθπνκπέο ησλ ξχπσλ πνπ ζπληεινχλ ζηε δεκηνπξγία ηνπ «θαηλνκέλνπ 

ηνπ ζεξκνθεπίνπ» θαη θπξίσο ηνπ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα σο απνηέιεζκα ρξήζεο νξπθηψλ 

θαπζίκσλ ζηελ παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο.  
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5.3.1. Απνηειέζκαηα ηεο πνιιαπιήο γξακκηθήο παιηλδξόκεζεο.  

Ζ κέζνδνο ηεο πνιιαπιήο παιηλδξφκεζεο είλαη κία επέιηθηε κέζνδνο αλάιπζεο δεδνκέλσλ 

πνπ είλαη θαηάιιειε ζηελ πεξίπησζε πνπ ε πνζνηηθή κεηαβιεηή (ε εμαξηεκέλε ε θξηηήξηα 

κεηαβιεηή) δηεξεπλάηαη ζε ζρέζε κε νπνηνλδήπνηε άιιν παξάγνληα (εθθξαδφκελνο σο 

αλεμάξηεηε κεηαβιεηή ή ζπληειεζηήο πξνζδηνξηζκνχ). Σν κνληέιν ηεο πνιιαπιήο 

παιηλδξφκεζεο δίλεη ηε δπλαηφηεηα λα εμεηαζηνχλ νη επηδξάζεηο κίαο ή πεξηζζνηέξσλ 

κεηαβιεηψλ  ιακβάλνληαο θαη κε ηηο επηδξάζεηο ησλ ππνινίπσλ κεηαβιεηψλ [40].  

Model Summary   

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

1 ,637a ,406 ,340 ,093838872 

a. Predictors: (Constant: ζπληειεζηέο πξνζδηνξηζκνχ):  

α. ε θαηαλάισζε (ζε θηινβαηψξεο) ξεχκαηνο γηα βηνκεραληθή ρξήζε σο πνζνζηφ ζηε 

ζπλνιηθή θαηαλάισζε ελέξγεηαο ηνπ θάζε λνκνχ, β. ε πιεζπζκηαθή ππθλφηεηα, γ. ν θαηά 

θεθαιήλ δείθηεο ηνπ ΑΔΠ, δ. ν αζηηθφο πιεζπζκφο θάζε λνκνχ πνζνζηηαία, ε. ην πνζνζηφ 

ζπκκεηνρήο ηνπ θάζε λνκνχ ζην ζπλνιηθφ ΑΔΠ ηεο ρψξαο. 

b. Dependent Variable: Γείθηεο Πεξηβαιινληηθήο Δπίδνζεο 

Πίλαθαο 45.1. Πίλαθαο ζπληειεζηώλ πξνζδηνξηζκνύ 

 

ηελ ελφηεηα απηή ην κνληέιν εμεηάδεη ηε δπλαηφηεηα εξκελείαο ηνπ Γείθηε 

Πεξηβαιινληηθήο Δπίδνζεο απφ πέληε ζπληειεζηέο πξνζδηνξηζκνχ (βι. πξνεγνχκελε 

ελφηεηα). 

 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

Collinearity Statistics 

B 

Std. 

Error Beta Tolerance VIF 

(Constant) -,017 ,055  -,311 ,757   

ν αζηηθφο πιεζπζκφο θάζε λνκνχ 

πνζνζηηαία 

,055 ,122 ,075 ,453 ,653 ,477 2,098 

ε πιεζπζκηαθή ππθλφηεηα -,676 ,523 -,821 -1,292 ,203 ,033 30,592 

ν θαηά θεθαιήλ δείθηεο ηνπ ΑΔΠ ,172 ,104 ,227 1,655 ,105 ,705 1,419 

ην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ηνπ θάζε 

λνκνχ ζην ζπλνιηθφ ΑΔΠ ηεο ρψξαο 

,027 ,014 1,239 1,912 ,062 ,031 31,813 

ε θαηαλάισζε (ζε θηινβαηψξεο) 

ξεχκαηνο γηα βηνκεραληθή ρξήζε σο 

πνζνζηφ ζηε ζπλνιηθή θαηαλάισζε 

ελέξγεηαο ηνπ θάζε λνκνχ 

,003 ,083 ,006 ,042 ,967 ,653 1,532 

a. Dependent Variable: INDICATOR     

Πίλαθαο 5.5.2. Δθηηκήζεηο παξακέηξσλ 
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Ο πίλαθαο 5.2. πεξηέρεη ηηο εθηηκήζεηο ηνπ κνληέινπ θαη ζχκθσλα κε απηφλ πξνθχπηεη φηη: 

Γείθηεο Πεξηβαιινληηθήο Δπίδνζεο (ΓΠΔ) =   

- 0,017 + 0,055 * (Αζηηθφ Πιεζπζκφ) – 0,676 * (Πιεζπζκηαθή Ππθλφηεηα) +  

0,172 * (Καηά θεθαιήλ ΑΔΠ) + 0,027 * (Πνζνζηφ πκκεηνρήο ηνπ θάζε λνκνχ ζην 

ζπλνιηθφ ΑΔΠ) + 0,003 * (ε θαηαλάισζε ξεχκαηνο γηα βηνκεραληθή ρξήζε σο πνζνζηφ ζηε 

ζπλνιηθή θαηαλάισζε ελέξγεηαο ηνπ θάζε λνκνχ). (ΜΟΝΣΔΛΟ 1) 

Απφ ηνλ πίλαθα 5.2 πξνθχπηεη φηη νη ζπληειεζηέο πξνζδηνξηζκνχ θαζψο θαη ν ζηαζεξφο φξνο 

δελ είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθνί θαη δελ έρνπλ πνιχ ζεκαληηθή επίδξαζε ζηνλ ΓΠΔ. Ο 

ζπληειεζηήο ηνπ αζηηθνχ πιεζπζκνχ έρεη ζεηηθφ πξφζεκν (0,055) θαη δείρλεη ηελ αχμεζε 

ζηελ αλακελφκελε κέζε ηηκή ηνπ ΓΠΔ αλ απμεζεί ν αζηηθφο πιεζπζκφο θαηά κία κνλάδα 

δεδνκέλνπ φηη νη ππφινηπνη πξνζδηνξηζηηθνί φξνη είλαη ζηαζεξνί. Σν ίδην παξαηεξείηαη θαη 

γηα ηνπο ππφινηπνπο πξνζδηνξηζηηθνχο παξάγνληεο πνπ έρνπλ εηζαρζεί ζην κνληέιν 1 πιελ 

ηεο πιεζπζκηαθήο ππθλφηεηαο πνπ θαίλεηαη ε κεηαβνιή ηεο λα έρεη αληίζεηε ζρέζε κε ηελ 

αλακελφκελε κέζε κεηαβνιή ηεο ηηκήο ηνπ ΓΠΔ. 

Οη δχν ηειεπηαίεο ζηήιεο ηνπ πίλαθα 5.2 αλαθέξνληαη ζηα δηαγλσζηηθά ζπγγξακκηθφηεηαο. 

Σν VIF (variation inflation factor) απνηειεί κέηξν δηάγλσζεο ηεο ζπγγξακκηθφηεηαο θαη 

φηαλ ιακβάλεη ηηκέο κεγαιχηεξεο ηνπ 2 ηφηε ππάξρεη έλδεημε φηη ελδερνκέλσο πθίζηαηαη 

ζπγγξακκηθφηεηα. Οη ζπληειεζηέο πξνζδηνξηζκνχ ηεο «πιεζπζκηαθήο ππθλφηεηαο» θαη «ηνπ 

πνζνζηνχ ζπκκεηνρήο ηνπ θάζε λνκνχ ζην ζπλνιηθφ ΑΔΠ ηεο ρψξαο» εκθαλίδνπλ ηηκή 

κεγαιχηεξε ηνπ 2 γεγνλφο πνπ επηζεκαίλεη φηη ελδερνκέλσο ν αζηηθφο πιεζπζκφο θάζε 

λνκνχ θαη ε πιεζπζκηαθή ππθλφηεηα πεξηγξάθνπλ παξεκθεξή ραξαθηεξηζηηθά ηνπ λνκνχ 

θαζψο θαη ν θαηά θεθαιήλ δείθηεο ηνπ ΑΔΠ κε ηε ζπκκεηνρή ηνπ θάζε λνκνχ ζην ζπλνιηθφ 

ΑΔΠ.  

Ζ ηηκή ηεο Tolerance θαλεξψλεη ην πνζνζηφ ηεο δηαθχκαλζεο ηεο κεηαβιεηήο πνπ εμεγείηαη 

απφ ηηο ππφινηπεο αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο ηνπ κνληέινπ. Σηκέο κηθξφηεξεο ηνπ 0,5 φπσο 

παξαηεξνχληαη θαη πάιη ζηελ πεξίπησζε ηνπ δεχηεξνπ θαη ηέηαξηνπ ζπληειεζηή 

πξνζδηνξηζκνχ απνηεινχλ έλδεημε ηνπ πξνβιήκαηνο. Ζ ηηκή ηνπ ζπληειεζηή πξνζδηνξηζκνχ 

πνπ αθνξά ηνλ αζηηθφ πιεζπζκφ θάζε λνκνχ θηλείηαη νξηαθά θάησ ηνπ 0,5 (ζε φηη αθνξά 

Tolerance) θαη άλσ ηνπ 2 (ζε φηη αθνξά VIF) [41], [42]. 
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Ο πίλαθαο Α.3 αλαθέξεηαη θαη απηφο ζηα δηαγλσζηηθά ζπγγξακκηθφηεηαο. Ζ ηέηαξηε ζηήιε 

Condition Index απνηειεί έλα αθφκε δηαγλσζηηθφ ηνπ πξνβιήκαηνο. Δηδηθφηεξα ηηκέο 

κεγαιχηεξεο ηνπ 15 θαλεξψλνπλ πηζαλφ πξφβιεκα ζπγγξακκηθφηεηαο θαη ηηκέο άλσ ηνπ 30 

ζνβαξφ πξφβιεκα ζπγγξακκηθφηεηαο. χκθσλα κε ηηο ηηκέο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ 

ζηαηηζηηθή επεμεξγαζία κφλν ν ηειεπηαίνο ζπληειεζηήο πξνζδηνξηζκνχ μεπεξλάεη ην πξψην 

φξην (17,6).  

χκθσλα κε ηα θξηηήξηα ειέγρνπ ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο ζπγγξακκηθφηεηαο επαλαιήθζεθε ε 

ζηαηηζηηθή επεμεξγαζία αθαηξψληαο ηνλ δεχηεξν θαη ηέηαξην ζπληειεζηή πξνζδηνξηζκνχ 

(παξάξηεκα Πίλαθεο Α.4 έσο Α.7 γηα ηα αλαιπηηθά απνηειέζκαηα). Καηφπηλ απηήο  

πξνέθπςε λέν κνληέιν γηα ην νπνίν ην VIF, ην Tolerance θαη ην Condition Index έρνπλ ηηκέο 

νη νπνίεο δελ μεπεξλνχλ ηα φξηα εκθάληζεο ζπγγξακκηθφηεηαο. Σν λέν κνληέιν πνπ 

πξνθχπηεη πεξηγξάθεηαη απφ ηε ζρέζε: 

Γείθηεο Πεξηβαιινληηθήο Δπίδνζεο (ΓΠΔ) = - 0,116 + 0,26 * (Αζηηθφ Πιεζπζκφ) + 0,22 

* (Καηά θεθαιήλ ΑΔΠ) - 0,03 * (ε θαηαλάισζε ξεχκαηνο γηα βηνκεραληθή ρξήζε σο 

πνζνζηφ ζηε ζπλνιηθή θαηαλάισζε ελέξγεηαο ηνπ θάζε λνκνχ). (ΜΟΝΣΔΛΟ 2) 

Απφ ηνλ πίλαθα Α.6 ηνπ παξαξηήκαηνο πξνθχπηεη φηη νη ζπληειεζηέο πξνζδηνξηζκνχ θαζψο 

θαη ν ζηαζεξφο φξνο είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθνί θαη έρνπλ ζεκαληηθή επίδξαζε ζηνλ ΓΠΔ. 

Σα ζπκπεξάζκαηα πνπ βγαίλνπλ απφ ην κνληέιν 2 φπσο θαη ζηελ πεξίπησζε ηνπ πξψηνπ  

είλαη φηη ν ζπληειεζηήο πνπ αθνξά ην πνζνζηφ ηνπ πιεζπζκνχ θάζε λνκνχ πνπ είλαη 

αζηηθφο (0,26) δείρλεη ηελ αχμεζε ζηελ αλακελφκελε κέζε ηηκή ηνπ ΓΠΔ αλ απμήζνπκε ην 

πνζνζηφ απηφ θαηά κία κνλάδα δεδνκέλνπ φηη ην θαηά θεθαιήλ ΑΔΠ θαη θαηαλάισζε ηεο 

ελέξγεηαο απφ ηε βηνκεραλία είλαη ζηαζεξή. Γηα θάζε κνλάδα αχμεζεο ηνπ πνζνζηνχ ηνπ 

αζηηθνχ πιεζπζκνχ ε αλακελφκελε κέζε ηηκή ηνπ ΓΠΔ απμάλεηαη θαηά 0,26 κνλάδεο. Σν 

ίδην ηζρχεη θαη κε ην ζπληειεζηή ηνπ ΑΔΠ πνπ ιακβάλεη ηελ ηηκή 0,22. ηελ πεξίπησζε ηνπ 

ζπληειεζηή ηεο θαηαλάισζεο ελέξγεηαο γηα βηνκεραληθή ρξήζε ν ζπληειεζηήο είλαη -0,03 

γεγνλφο πνπ δείρλεη ηελ αξλεηηθή ζρέζε ηνπ κε ην ΓΠΔ. Σν γεγνλφο απηφο ελδερνκέλσο 

εθθξάδεη φηη ε θαηαλάισζε ελέξγεηαο πνπ πξνέξρεηαη απφ ηε βηνκεραλία δελ απνηειεί ην 

κνλαδηθφ παξάγνληα πνπ ζπκβάιεη ζηελ πεξηβαιινληηθή επηβάξπλζε ησλ λνκψλ [43].  
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5.4. Ο Γείθηεο Πεξηβαιινληηθήο Δπίδνζεο (ΓΠΔ) ζε ζρέζε κε ην πιήζνο 

ησλ Πεξηβαιινληηθώλ επηζεσξήζεσλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ αλά Ννκό. 

ηελ ελφηεηα απηή πξαγκαηνπνηήζεθε ζπζρέηηζε κεηαμχ ησλ ηηκψλ ηνπ Γείθηε 

Πεξηβαιινληηθήο Δπίδνζεο ζηνπο 51 λνκνχο θαη ησλ αληίζηνηρσλ ηηκψλ πνπ θαζνξίδνπλ ην 

πιήζνο ησλ επηζεσξήζεσλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ απφ ηελ Δηδηθή Τπεξεζία Δπηζεσξεηψλ 

Πεξηβάιινληνο (Δ.Τ.Δ.Π.). 

Ζ ζπζρέηηζε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε κεηαμχ ησλ ηηκψλ ηνπ Γείθηε Πεξηβαιινληηθήο 

Δπίδνζεο ζηνπο 51 λνκνχο θαη ησλ αληίζηνηρσλ ηηκψλ πνπ θαζνξίδνπλ ην πιήζνο ησλ 

επηζεσξήζεσλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή ζηελ πεξίπησζε πνπ 

θξίλεηαη ζθφπηκν λα δηεξεπλεζεί ε ζρέζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο πεξηβαιινληηθήο 

επνπηείαο θαη ηνπ ειέγρνπ.   

Correlations 

 ΓΠΔ ΠΛΖΘΟ ΔΠΗΘΔΧΡΖΔΧΝ ΑΝΑ ΝΟΜΟ 

ΓΠΔ 

Pearson Correlation 1 ,542** 

Sig. (2-tailed)  ,000 

N 51 51 

ΠΛΖΘΟ ΔΠΗΘΔΧΡΖΔΧΝ 

ΑΝΑ ΝΟΜΟ 

Pearson Correlation ,542** 1 

Sig. (2-tailed) ,000  

N 51 51 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

Πίλαθαο 65.3: πζρέηηζε κεηαμύ ΓΠΔ θαη Πιήζνπο Δπηζεσξήζεσλ αλά Ννκό. 

Γηα ηε δηεξεχλεζε ηεο ζρέζεο απηήο πξαγκαηνπνηήζεθε ζπζρέηηζε «Pearson» ηα 

απνηειέζκαηα ηεο νπνίαο θαίλνληαη ζηνλ πίλαθα 10. Οη ηηκέο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε 

ζπζρέηηζε θηλνχληαη απφ -1 έσο 1 θαη  κεηξνχλ ηε δχλακε (ζχκθσλα κε ηελ απφιπηε ηηκή) 

θαη ηελ δηεχζπλζε (ζχκθσλα κε ην πξφζεκν) ηεο γξακκηθήο ζρέζεο κεηαμχ ησλ δχν 

κεηαβιεηψλ [44].  
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Κεθάιαην 6: Απνηειέζκαηα ηνπ ‘Γείθηε Πεξηβαιινληηθήο 

Δπίδνζεο’ (EPI: Environmental Performance Index) ζηνπο λνκνύο ηεο 

Διιάδνο.  

6.1. Δηζαγσγή.  

Σα ζηνηρεία αλά λνκφ (παξάξηεκα Β) πξνέξρνληαη απφ ηε κειέηε πνπ εθπνλήζεθε ζηα 

πιαίζηα ηεο πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ κε ηίηιν: "Απνγξαθή αέξησλ ξχπσλ, ζηεξεψλ θαη πγξψλ 

απνβιήησλ απφ ηε βηνκεραλία θαη εθπνκπψλ απφ ηελ θεληξηθή ζέξκαλζε"  πνπ είρε σο 

αληηθείκελν ηελ απνγξαθή ησλ εθπνκπψλ (αεξίσλ ξχπσλ, πγξψλ θαη ζηεξεψλ απνβιήησλ) 

απφ ζηαζεξέο πεγέο ξχπαλζεο (βηνκεραλία θαη θεληξηθέο ζεξκάλζεηο) [45]. Σν έξγν απηφ 

πνπ ρξεκαηνδνηήζεθε απφ ην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα "Πεξηβάιινλ" (ΔΠΠΔΡ), ηνπ Β' 

ΚΠ (Κνηλνηηθνχ Πιαηζίνπ ηήξημεο) εληαζζφηαλ ζην πιαίζην ηεο δεκηνπξγίαο ππνδνκήο 

γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηνπ Δπξσπατθνχ Οξγαληζκνχ Πεξηβάιινληνο, ηεο 

παξαθνινχζεζεο ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηεο ηήξεζεο ησλ πεξηβαιινληηθψλ φξσλ θαη 

απνηειεί ηδηαίηεξα αμηφπηζηε θαη νινθιεξσκέλε πεγή γηα ηελ άληιεζε ησλ απαηηνχκελσλ 

δεδνκέλσλ γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ δείθηε ΓΠΔ. Σα ζηνηρεία πνπ ζπιιερζήθαλ, θαιχπηνπλ 

ζεκαληηθέο αλάγθεο ησλ θνξέσλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ ηνκέα ηνπ πεξηβάιινληνο 

(ΤΠΔΥΧΓΔ, ΔΤΠΔ), σο πξνο ηε δηακφξθσζε θαη ιεηηνπξγία ελφο νινθιεξσκέλνπ 

ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο πιεξνθνξηψλ ζρεηηθψλ κε ηνπο ξχπνπο πνπ παξάγνληαη απφ ηηο 

ζηαζεξέο πεγέο ξχπαλζεο (βηνκεραλία θαη θεληξηθέο ζεξκάλζεηο) [46].  

ηε κειέηε απηή ζπιιέρζεθαλ θαη ζπζηεκαηνπνηήζεθαλ ζηνηρεία 1000 βηνκεραληθψλ 

κνλάδσλ απφ 48 βηνκεραληθνχο θιάδνπο (θαζεζηψο ιεηηνπξγίαο, δξαζηεξηφηεηα, 

γεσγξαθηθή ζέζε, παξαγσγή, εθπνκπέο θ.ιπ.), ζε ζρέζε κε ηε ιεηηνπξγία ηνπο θαη ηελ 

πεξηβαιινληηθή ηνπο επίδνζε. Σα ζηνηρεία ηεο απνγξαθήο αθνξνχλ ηε ρξνληθή πεξίνδν 

2000-2001 θαη ν θχξηνο φγθνο ησλ απνγεγξακκέλσλ κνλάδσλ εληνπίδεηαη ζηηο πεξηθέξεηεο 

ηεο Αηηηθήο θαη ηεο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο, θαζψο θαη ζηελ πεξηθέξεηα ηεο ηεξεάο 

Διιάδαο (βηνκεραληθέο πεξηνρέο Οηλφθπησλ θαη ρεκαηαξίνπ).  

Δθηφο απφ ηε ζπκβνιή ησλ βηνκεραληθψλ θιάδσλ ζηελ επηβάξπλζε ηνπ πεξηβάιινληνο 

ηδηαίηεξν ξφιν παίδεη θαη ε Κεληξηθή Θέξκαλζε πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ αηκνζθαηξηθή 
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ξχπαλζε αλάινγα κε ηνλ ηχπν θαη ηελ ηζρχ ηνπ Θεξκηθνχ ζπγθξνηήκαηνο, ην είδνο ηνπ 

θαπζίκνπ θαη ηελ πνηφηεηα ζπληήξεζεο ηεο εγθαηάζηαζεο.  

Μεηξήζεηο Αεξίσλ Δθπνκπώλ 

ΚΛΑΓΟ ΑΡΙΘΜΟ ΜΟΝΑΓΧΝ 

Παξαγσγή θπηηθψλ θαη δσηθψλ ειαίσλ θαη ιηπψλ 5 

Δίδε πγηεηλήο θαη ππξίκαρα - θεξακηθά - ηνχβια θιπ 5 

Σζηκέλην - αζβέζηεο - γχςνο - ακίαληνο θιπ 4 

Παξαγσγή ζηδήξνπ, ράιπβα θαη ζηδεξνθξακάησλ 3 

Παξαγσγή βαζηθψλ πνιπηίκσλ θαη κε-ζηδεξνχρσλ 

κεηάιισλ (αλαθχθισζε Pb, ζπζζσξεπηέο) 

1 

Υχηεπζε κεηάιισλ 2 

Καηαζθεπή ειεθηξηθψλ ζπζζσξεπηψλ θιπ 1 

Γηχιηζε / απνζήθεπζε πεηξειαηνεηδψλ 3 

ΤΝΟΛΟ 24 

Πίλαθαο 76.1. Αξηζκόο κνλάδσλ όπνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ κεηξήζεηο αεξίσλ εθπνκπώλ ζηνπο δηάθνξνπο 

παξαγσγηθνύο θιάδνπο [46]. 

 

Ζ απνγξαθή ησλ εθπνκπψλ απφ ηελ Κεληξηθή Θέξκαλζε δηέθεξε αλάινγα κε ηε 

γεσγξαθηθή πεξηνρή ζηελ νπνία πξαγκαηνπνηήζεθε θαη ρσξίδεηαη ζε δχν γεσγξαθηθέο 

ελφηεηεο: ε κηα αθνξά ην Πνιενδνκηθφ πγθξφηεκα Αζελψλ θαη ε άιιε ηηο Μεγάιεο 

Διιεληθέο πφιεηο ηεο Θεζζαινλίθεο, ηεο Πάηξαο θαη ηεο Λάξηζα.  

Ο αξηζκφο ησλ κεηξνχκελσλ κνλάδσλ θαη ησλ δεηγκάησλ γηα ηηο αέξηεο εθπνκπέο θαη ηα 

πγξά απφβιεηα θαίλεηαη ζηνπο Πίλαθεο 5.1. θαη 5.2.   

Μεηξήζεηο Τγξώλ 

ΚΛΑΓΟ 
ΑΡΙΘΜΟ 

ΜΟΝΑΓΧΝ 

ΔΠΙΚΔΦΔΙ 

/ ΜΟΝΑΓΑ 

Υνηξνηξνθεία 2 3 

θαγεία (θαη αιιαληηθά) 24 3 

Αιηεχκαηα 4 3 

Δπεμεξγαζία θαη ζπληήξεζε θξνχησλ - ιαραληθψλ 19 3 

Γαιαθηνθνκηθά 15 3 

Πνηνπνηία 14 3 

Υαξηνπνηία 4 3 

απνχληα - Απνξξππαληηθά 1 3 

Κισζηνυθαληνπξγεία – βαθεία – θηληξηζηήξηα 23 3 

Βπξζνδεςεία 13 3 

Δπηκεηαιισηήξηα 11 3 

ΤΝΟΛΟ 130 390 

Πίλαθαο 86.2. Αξηζκόο κνλάδσλ & επηζθέςεσλ όπνπ θαηαγξάθεθαλ κεηξήζεηο πγξώλ εθπνκπώλ ζηνπο δηάθνξνπο 

παξαγσγηθνύο θιάδνπο [46]. 
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6.2. Απνηειέζκαηα ηνπ Γείθηε Πεξηβαιινληηθήο Δπίδνζεο (ΓΠΔ) θαη 

ηεο ζηαηηζηηθήο παιηλδξόκεζεο.  

Ο ππνινγηζκφο ηνπ ΓΠΔ παξέρεη κηα εκπεηξηθή βάζε γηα ηε ζχγθξηζε ηεο πεξηβαιινληηθήο 

επίδνζεο ησλ λνκψλ ηεο Διιάδνο. Σα ζηνηρεία αλά λνκφ (παξάξηεκα Β) πνπ αθνξνχλ ηηο 

εθπνκπέο πγξψλ απνβιήησλ κεηαηξάπεθαλ ζε ζχλζεηνπο δείθηεο πνηφηεηαο λεξνχ θαη νη 

εθπνκπέο αεξίσλ (κεζάλην θαη νμείδηα ηνπ αδψηνπ) αλά λνκφ ζε ηζνδχλακα CO2. ηε 

ζπλέρεηα ν δείθηεο πνηφηεηαο ηνπ λεξνχ, ηα ηζνδχλακα CO2, ην δηνμείδην ηνπ S θαη ηα 

ζπλνιηθά αησξνχκελα ζσκαηίδηα ζηαζκίζηεθαλ ζχκθσλα κε ηνπο ζπληειεζηέο ζηάζκηζεο 

πνπ αλαθέξνληαη ζηελ ελφηεηα 5.2 θαη πξνέθπςε ν ΓΠΔ ηνπ νπνίνπ νη ηηκέο αλά λνκφ ήηαλ 

δεθαδηθέο. Γηα ιφγνπο ζχγθξηζεο θαη ζπζρέηηζεο πνιιαπιαζηάζηεθαλ κε ην 100.  

Παξφιν πνπ ηα απνηειέζκαηα ζε ζρέζε κε ηνπο πεξηζζφηεξν πεξηβαιινληηθά βεβαξεκέλνπο 

λνκνχο είλαη αλακελφκελα σζηφζν ε απεηθφληζε ηεο πεξηβαιινληηθήο ηνπο θαηάζηαζεο 

φπσο απηή εθθξάδεηαη κέζσ ηνπ ΓΠΔ (πνιιαπιαζηαζκέλν κε ην 100) αλαδεηθλχεη κηα 

ζρεηηθή θαη ζπγθξίζηκε ζέζε ηνπ θάζε λνκνχ ηεο Δπηθξάηεηαο. Ζ θαηάηαμε ησλ 51 λνκψλ 

φπσο απηή πξνέθπςε βάζεη ησλ απνηειεζκάησλ ππνινγηζκνχ ηνπ ΓΠΔ θαίλεηαη ζηνλ 

πίλαθα Α1 ηνπ παξαξηήκαηνο. 

Οη πέληε ρεηξφηεξνη λνκνί ζε φηη αθνξά ηελ πεξηβαιινληηθή ηνπο επίδνζε (βάζεη ησλ 

κεηξήζεσλ απφ ηηο εθπνκπέο ηεο βηνκεραλίαο θαη ησλ θεληξηθψλ ζεξκάλζεσλ) είλαη κε ζεηξά 

ε Κνδάλε, ε επξχηεξε πεξηνρή ηνπ Λεθαλνπεδίνπ Αηηηθήο, ε Δχβνηα, ε Βνησηία θαη ε 

Αξθαδία. Ο λνκφο ηεο Κνδάλεο κε ηηκή ηνπ ΓΠΔ 64,6, μεπεξλάεη αξθεηά ηνλ 

πνιππιεζέζηεξν ηεο Αηηηθήο (45,5) γεγνλφο πνπ εξκελεχεηαη απφ ηελ δξαζηεξηφηεηα ησλ 

εξγνζηαζίσλ παξαγσγήο ελέξγεηαο ηεο ΓΔΖ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ σο πξψηε χιε ην θάξβνπλν.  

Σν θάξβνπλν απνηειεί ηε κηθξφηεξε απφ πιεπξάο ζεξκηθήο απφδνζεο θαη ηε ρεηξφηεξε απφ 

άπνςε αεξίσλ εθπνκπψλ πξψηε χιε ελψ είλαη θνηλά απνδεθηφ φηη ε παξαγσγή ελέξγεηαο 

απφ νξπθηά θαχζηκα είλαη ππεχζπλε γηα ηελ πιεηνςεθία ησλ εθπνκπψλ αεξίσλ ζεξκνθεπίνπ 

παγθνζκίσο. εκεηψλεηαη επίζεο πσο ζηνλ άμνλα Ακπληαίνπ – Πηνιεκαΐδαο – Κνδάλεο 

είλαη ζπγθεληξσκέλν ην κεγαιχηεξν θνίηαζκα ιηγλίηε ηεο ρψξαο, απφ ηελ εθκεηάιιεπζε ηνπ 

νπνίνπ παξάγεηαη ην 57 ησλ αλαγθψλ ηεο Διιάδαο ζε ειεθηξηθή ελέξγεηα [47].  

Ζ Βνησηία επίζεο εκθαλίδεη πςειφ δείθηε γεγνλφο πνπ εμεγείηαη απφ ηελ εληνλφηαηε 

παξνπζία δηαθφξσλ βηνκεραληθψλ δξαζηεξηνηήησλ ηφζν θαηά κήθνο ηνπ νδηθνχ άμνλα πνπ 

ηε δηαηξέρεη φζν θαη ζηηο νξηνζεηεκέλεο βηνκεραληθέο πεξηνρέο (ΒΗΠΔ) ηεο.  
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ΛΝΚΝΠ ΓΔΗΘΡΖΠ ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΗΘΖΠ ΔΞΗΓΝΠΖΠ (ΓΞΔ) 
* 100 

Κοηάνθσ 64,62 

Περιφζρεια Πρωτεφουςασ 45,48 

Εφβοιασ 22,02 

Βοιωτίασ 20,48 

Αρκαδίασ 18,51 

Μαγνθςίασ 16,65 

Θεςςαλονίκθσ 13,90 

Πίλαθαο 96.3. Ννκνί κε ηε κεγαιύηεξε ηηκή ηνπ Γείθηε Πεξηβαιινληηθήο Δπίδνζεο (ηηκή ΓΠΔ *100) 

 

  

Οη λνκνί γηα ηνπο νπνίνπο ν ΓΠΔ θαηέγξαςε κεδεληθή ηηκή είλαη ηα Γξεβελά, ε Λεπθάδα, ε 

Δπξπηαλία, ε Κέξθπξα, ε Κεθαιιεληά, ε Εάθπλζνο θαη ε άκνο. ηνπο λνκνχο απηνχο ε 

βηνκεραληθή δξαζηεξηφηεηα είλαη ηδηαίηεξα κηθξή θαζψο θαη νη εθπνκπέο απφ ηελ 

πθηζηάκελε βηνκεραλία θαη ζέξκαλζε ακειεηέεο.  Ηδηαίηεξα ν λνκφο ηεο Δπξπηαλίαο θαη ησλ 

Γξεβελψλ παξνπζηάδνπλ ην κηθξφηεξε ηηκή πιεζπζκηαθήο ππθλφηεηαο ζηελ Διιάδα 

ζχκθσλα κε ηελ ηειεπηαία απνγξαθή θαη ην απνηέιεζκα ζεσξείηαη απφιπηα αλακελφκελν 

αλ αλαινγηζηεί θαλείο θαη ηα γεσκνξθνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπο (δαζνθάιπςε, κέζν 

πςφκεηξν θιπ).  

Οη λνκνί πνπ βξίζθνληαη ζηε κεζαία θαηάηαμε είλαη ν λνκφο ησλ Υαλίσλ, ηεο Πέιιαο, ηεο 

Αξγνιίδαο, ηεο Καξδίηζαο, ηεο Λέζβνπ, ηεο Ζκαζίαο, ησλ Σξηθάισλ, ηνπ Κηιθίο θαη ηεο 

Αηησιναθαξλαλίαο. 

Σα απνηειέζκαηα ηεο πνιιαπιήο γξακκηθήο παιηλδξφκεζεο θαη εηδηθφηεξα ζχκθσλα κε ην 

κνληέιν 2, έδεημαλ φηη ππάξρεη ζεηηθή ζρέζε κεηαμχ ηεο κεηαβνιήο ηνπ ΑΔΠ θαη ηεο 

κεηαβνιήο ηνπ αζηηθνχ πιεζπζκνχ ηνπ θάζε λνκνχ κε ηε κεηαβνιή ηνπ Γείθηε 

Πεξηβαιινληηθήο Δπίδνζεο. Γειαδή παξαηεξείηαη φηη νη λνκνί πνπ έρνπλ πςειφ θαηά 

θεθαιήλ ΑΔΠ θαη πνζνζηφ αζηηθνχ πιεζπζκνχ θαηαγξάθνπλ θαη πςειφ ΓΠΔ. ε φηη αθνξά 

ηα απνηειέζκαηα ηεο παιηλδξφκεζεο γηα ην πνζνζηφ θαηαλάισζεο ελέξγεηαο γηα 

βηνκεραληθή ρξήζε αλά λνκφ ν ζπληειεζηήο (-0,027) πνπ πξνέθπςε δελ βνεζάεη λα 

εμαρζνχλ αζθαιή ζπκπεξάζκαηα γηα ηε ζρέζε ηεο κεηαβνιήο ηνπ κε ην ΓΠΔ. 
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6.3. Απνηειέζκαηα από ηε ζπζρέηηζε ηνπ Γείθηε Πεξηβαιινληηθήο 

Δπίδνζεο (ΓΠΔ) κε ην πιήζνο ησλ Πεξηβαιινληηθώλ επηζεσξήζεσλ πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ αλά Ννκό. 

Κχξηα αξκνδηφηεηα ηεο Τπεξεζίαο απηήο είλαη ν έιεγρνο θαη ε παξαθνινχζεζε ηεο 

εθαξκνγήο ησλ πεξηβαιινληηθψλ φξσλ πνπ επηβάιινληαη γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε έξγσλ θαη 

δξαζηεξηνηήησλ ηνπ Γεκφζηνπ, ηνπ επξχηεξνπ δεκφζηνπ θαη ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα. Βαζηθφο 

ηεο ζηφρνο είλαη ε ππνζηήξημε ησλ πθηζηάκελσλ κεραληζκψλ ειέγρνπ, ε δηαζθάιηζε ηεο 

ηήξεζεο ηεο πεξηβαιινληηθήο λνκνζεζίαο θαη ε πην απνηειεζκαηηθή πξνζηαζία ηνπ 

πεξηβάιινληνο.  

Δηδηθφηεξα, ε αξκνδηφηεηα ηεο ΔΤΔΠ αθνξά ειέγρνπο ζε πεξηνρέο κε ζεκαληηθά 

πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα θαη δξνκνιφγεζε ιχζεσλ, κείσζε ηνπ πνζνζηνχ ησλ έξγσλ 

θαη δξαζηεξηνηήησλ πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ή ιεηηνπξγνχλ ρσξίο πεξηβαιινληηθή 

αδεηνδφηεζε, πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο απφ ηηο παξάλνκεο επεκβάζεηο ζε 

πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρέο, ζπιινγή θαη επεμεξγαζία ζηνηρείσλ πνπ αθνξνχλ ζηελ ηήξεζε 

ηεο πεξηβαιινληηθήο λνκνζεζίαο θαη ησλ πεξηβαιινληηθψλ φξσλ πνπ επηβάιινληαη γηα ηελ 

πξαγκαηνπνίεζε έξγσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ. 

Οη επηζεσξήζεηο απφ ηελ ΔΤΔΠ πξαγκαηνπνηνχληαη είηε ζην πιαίζην ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ 

ηεο ππεξεζίαο, είηε κεηά απφ θαηαγγειίεο, είηε ζε πεξηπηψζεηο δηεξεχλεζεο αηπρεκάησλ 

(έθηαθηνη έιεγρνη), φπσο αθξηβψο πξνβιέπεηαη απφ ηελ Κνηλνηηθή θαη ηελ Δζληθή 

Ννκνζεζία. Ζ ΔΤΔΠ δηαηξείηαη δηνηθεηηθά ζε δχν ηνκείο, ηνλ Σνκέα Ννηίνπ Διιάδαο κε 

έδξα ηελ Αζήλα θαη ηνλ Σνκέα Βνξείνπ Διιάδαο κε έδξα ηε Θεζζαινλίθε. Οη επηζεσξήζεηο 

πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ αλά ηνκέα θαίλνληαη ζηνλ πίλαθα Α.8 ηνπ παξαξηήκαηνο.  

Σν πιήζνο ησλ επηζεσξήζεσλ πνπ απνηειεί ελδεηθηηθή θαηαγξαθή πεξηβαιινληηθήο 

επνπηείαο αλά λνκφ πεξηιακβάλεη παξαβάζεηο πνπ αθνξνχλ θπξίσο ζε έιιεηςε 

πεξηβαιινληηθήο αδεηνδφηεζεο, έιιεηςε ζπζηεκάησλ παξαθνινχζεζεο εθπνκπψλ ξχπσλ 

(monitoring), κε ηήξεζε πεξηβαιινληηθψλ φξσλ, έιιεηςε ζπζηεκάησλ αληηξξχπαλζεο θαη 

κε ζσζηή ιεηηνπξγία ηνπο θαη απζαίξεηεο παξεκβάζεηο. Σν πνζνζηφ επηζεσξήζεσλ πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ αλά θαηεγνξία έξγνπ δξαζηεξηφηεηαο εκθαλίδεηαη ζηνλ πίλαθα 6.4. 

 

 



ΓΔΗΘΡΔΠ ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΗΘΖΠ ΞΝΗΝΡΖΡΑΠ: ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ 

 

 60 

Δίδνο δξαζηεξηόηεηαο  Πνζνζηό επί ηνπ ζπλόινπ (%)  

Βηνκεραλίεο  42,5  

Παξαγσγή ελέξγεηαο  3 

Βηνινγηθνί Καζαξηζκνί  5 

ΥΑΓΑ  5 

ΥΤΣΑ  2,5 

Υνηξνηξνθηθέο-πηελνηξνθηθέο  4,5 

Δπεκβάζεηο ζην θπζηθφ πεξηβάιινλ  3 

Λνηπά  34,5 

Πίλαθαο 106.4.: Πνζνζηό Δπηζεσξήζεσλ αλά Καηεγνξία Έξγνπ/Γξαζηεξηνηεηαο 

 

Ο ζπληειεζηήο ζπζρέηηζεο πνπ πξνέθπςε (0,542) απφ ηε ζπζρέηηζε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε 

κεηαμχ ηεο κεηαβιεηήο ηνπ πιήζνπο επηζεσξήζεσλ θαη ηεο κεηαβιεηήο ηνπ ΓΠΔ δείρλεη φηη 

ππάξρεη ζεηηθή ζρέζε κεηαμχ ησλ δχν κεηαβιεηψλ αιιά φρη πνιχ ηζρπξή. Σν ζπκπέξαζκα 

πνπ κπνξεί λα βγεη είλαη φηη κέζσ ησλ δξάζεσλ θαη ελεξγεηψλ ηεο Δηδηθήο Τπεξεζίαο 

Δπηζεσξεηψλ γηα ηελ πξνψζεζε ηεο εθαξκνγήο ηεο πεξηβαιινληηθήο λνκνζεζίαο θαη ηεο 

ηήξεζεο ησλ πεξηβαιινληηθψλ φξσλ, θαζψο θαη ηεο ειεχζεξεο πξφζβαζεο απφ ηνπο πνιίηεο 

ζηελ πεξηβαιινληηθή πιεξνθφξεζε δελ επεηεχρζε θάπνηα βειηίσζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ 

ζπλζεθψλ φπσο απηέο θαηαγξάθνληαη κέζσ ηεο δηαθχκαλζεο ηηκψλ ηνπ Γείθηε 

Πεξηβαιινληηθήο Δπίδνζεο ζηνπο 51 λνκνχο ηεο επηθξάηεηαο. Παξφια απηά δηαπηζηψλεηαη 

φηη ην κεγαιχηεξν πιήζνο ησλ ειέγρσλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε απφ ηελ ΔΤΔΠ έγηλε ζηνπο 

λνκνχο πνπ εκθαλίδνπλ ηε ρεηξφηεξε πεξηβαιινληηθή επίδνζε. Καηά ζπλέπεηα νη δξάζεηο θαη 

νη έιεγρνη ηεο ππεξεζίαο πξαγκαηνπνηνχληαη ζηνπο λνκνχο πνπ έρνπλ ηε κεγαιχηεξε 

αλάγθε.    
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 7: πκπεξάζκαηα   

Οη Γείθηεο Πεξηβαιινληηθήο Δπίδνζεο φπσο θαη φινη νη δείθηεο γεληθφηεξα απνηεινχλ 

ρξεζηκφηαην εξγαιείν γηα φινπο εθείλνπο πνπ θαινχληαη είηε ιφγσ πνιηηηθήο είηε ιφγσ 

νπζηαζηηθήο ζέζεο λα ιάβνπλ απνθάζεηο γηα ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ εθαξκνγή πξνγξακκάησλ 

πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο. 

Ζ ρξήζε πεξηβαιινληηθψλ δεηθηψλ γηα ηελ εθηίκεζε θαη ηελ αξηζκεηηθή απεηθφληζε ησλ 

επηπηψζεσλ πνπ έρνπλ νη αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηεο ζην πεξηβάιινλ θαζψο επίζεο θαη γηα 

ηελ εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ γηα ηελ θαηάζηαζε ελφο πνιχπινθνπ ζπζηήκαηνο φπσο είλαη 

ην πεξηβάιινλ κέζσ πεξηιεπηηθψλ ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ είλαη εθηθηή αιιά έρεη ηδηαίηεξεο 

δπζθνιίεο. Ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ είλαη θαηά ηελ θαηαζθεπή ησλ πεξηβαιινληηθψλ δεηθηψλ 

(ζχλζεησλ ή απιψλ) λα δίλεηαη ην κέγηζην δπλαηφ βάξνο ζηελ επηζηεκνληθή ηεθκεξίσζε θαη 

ζηελ θνηλή απνδνρή απφ ηελ επηζηεκνληθή θνηλφηεηα ηεο κεζνδνινγίαο βάζεη ηεο νπνίαο 

πξνθχπηνπλ ηα απνηειέζκαηα ησλ πεξηβαιινληηθψλ δεηθηψλ. Με ηνλ ηξφπν απηφ 

επηηπγράλεηαη ε κέγηζηε δπλαηή αμηνπηζηία θαη απνδνρή ησλ απνηειεζκάησλ γεγνλφο πνπ 

είλαη αλαληίξξεηα απαξαίηεην γηα ηε κηθξφηεξε δπλαηή ακθηζβήηεζε ησλ ζπκπεξαζκάησλ 

πνπ κπνξεί λα πξνθχςνπλ. 

Δηδηθφηεξα ν ππνινγηζκφο ηνπ Γείθηε Πεξηβαιινληηθήο Δπίδνζεο (ΓΠΔ) παξέρεη κηα βάζε 

γηα ηε ζχγθξηζε ηεο πεξηβαιινληηθήο επίδνζεο ησλ λνκψλ ηεο Διιάδνο ζχκθσλα κε ηελ 

αμηνπηζηία ησλ δεδνκέλσλ πνπ πξνέξρνληαη απφ ηε κειέηε πνπ εθπνλήζεθε γηα ηελ 

απνγξαθή ησλ αέξησλ ξχπσλ, πγξψλ θαη ζηεξεψλ απνβιήησλ απφ ηε βηνκεραλία θαη ησλ 

εθπνκπψλ απφ ηελ θεληξηθή ζέξκαλζε. Ζ ζρεηηθή ζέζε ζηε ιίζηα ηεο πεξηβαιινληηθήο 

θαηάηαμεο ησλ λνκψλ (παξάξηεκα Α) θαζψο θαη ε ζχγθξηζε ησλ ηηκψλ πνπ ιακβάλεη ν 

Γείθηεο Πεξηβαιινληηθήο Δπίδνζεο απνηεινχλ έλδεημε γηα ηελ έληαζε ησλ πηέζεσλ πνπ 

πθίζηαηαη ην πεξηβάιινλ  ζηνπο λνκνχο απηνχο. 

χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηνπ δείθηε νη λνκνί ηεο Κνδάλεο θαη ηεο Αηηηθήο 

θαηαγξάθνπλ ηε κεγαιχηεξε (ρεηξφηεξε) ηηκή γεγνλφο πνπ είλαη δηθαηνινγεκέλν αλ 

αλαινγηζηεί θαλείο ηα ζχγρξνλα πεξηβαιινληηθά δεηήκαηα πνπ ηαιαλίδνπλ ηηο πεξηνρέο 

απηέο. Ηδηαίηεξα ζεκαληηθή είλαη θαη ε δηαθνξά ηηκήο κεηαμχ ηνπ πξψηνπ, ηνπ δεχηεξνπ θαη 

ηνπ ηξίηνπ ζε πεξηβαιινληηθή θαηάζηαζε λνκνχ. Ο λνκφο ηεο Κνδάλεο θαηαγξάθεη 

ηξηπιάζηα ηηκή θαη ε Αηηηθή δηπιάζηα ζε ζρέζε κε ην λνκφ ηεο Δχβνηαο πνπ βξίζθεηαη ζηελ 

ηξίηε ζέζε.  
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Ο ηέηαξηνο ζε ζεηξά λνκφο ηεο Βνησηίαο θαζψο θαη ν πέκπηνο ηεο Αξθαδίαο (ιφγσ ηεο 

κνλάδνο παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζηε Μεγαιφπνιε) βξίζθνληαη πνιχ θνληά ζε 

ηηκέο γεγνλφο πνπ πεξηγξάθεη ηελ ήπηα απνθιηκάθσζε ησλ ηηκψλ ηνπ ΓΠΔ κέρξη ην 

κεδεληζκφ ηνπ δείθηε (πεξηπηψζεηο ησλ λνκψλ Λεπθάδνο, Γξεβελψλ, Δπξπηαλίαο, 

Εαθχλζνπ, Κέξθπξαο, Κεθαιιελίαο θαη άκνπ). 

Ζ ζχγθξηζε ηεο πεξηβαιινληηθήο θαηάζηαζεο (φπσο απηή απεηθνλίδεηαη κέζσ ησλ ηηκψλ ηνπ 

Γείθηε Πεξηβαιινληηθήο Δπίδνζεο) κε ην θαηά θεθαιήλ ΑΔΠ θαη ηελ πιεζπζκηαθή 

ππθλφηεηα ή ηνλ αζηηθφ πιεζπζκφ έρεη απνηειέζεη ζπρλά αληηθείκελν αλάιπζεο απφ ηα 

κέζα ηνπ εηθνζηνχ αηψλα. Τπάξρεη ε αληίιεςε φηη ν πην ζχληνκνο δξφκνο γηα ηε βειηίσζε 

ηνπ πεξηβάιινληνο είλαη απηφο ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο [49] θαη φηη ηα πςεινηέξα 

εηζνδήκαηα θαη ην πςειφηεξν βηνηηθφ επίπεδν έρνπλ σο απνηέιεζκα ηελ αχμεζε ηεο 

δήηεζεο αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ κηθξφηεξεο εληάζεσο πξψηεο χιεο θαζψο θαη δήηεζε γηα 

πνηνηηθφηεξν πεξηβάιινλ πνπ νδεγεί ζε πηνζέηεζε κέηξσλ πεξηβαιινληηθήο πξνζηαζίαο 

[32]. ηνλ αληίπνδα απηνχ ηνπ ηζρπξηζκνχ ε απμαλφκελε νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα φζνλ 

αθνξά ηελ θαηαλάισζε θαη ηελ παξαγσγή απαηηεί κεγαιχηεξεο πνζφηεηεο εηζξνψλ 

ελέξγεηαο θαη χιεο γεγνλφο πνπ νδεγεί ζε κεγαιχηεξε έθιπζε πγξψλ, ζηεξεψλ θαη αεξίσλ 

ξχπσλ πνπ ππεξβαίλνπλ ηε θέξνπζα ηθαλφηεηα δειαδή ηελ ηθαλφηεηα αθνκνίσζεο ηνπο απφ 

ην πεξηβάιινλ, ζπκβάιινληαο ζηελ ππνβάζκηζε ηνπ.  

ηελ πεξίπησζε ηνπ Γείθηε Πεξηβαιινληηθήο Δπίδνζεο απφ ηελ αλάιπζε πνπ έγηλε κέζσ 

παιηλδξφκεζεο θαίλεηαη φηη νη λνκνί κε πςειφηεξν θαηά θεθαιήλ ΑΔΠ έρνπλ κεγαιχηεξν 

ΓΠΔ πνπ ζεκαίλεη φηη ζηελ πεξίπησζε ησλ 51 λνκψλ ε απμεκέλε νηθνλνκηθή 

δξαζηεξηφηεηα έρεη σο απνηέιεζκα ηελ πςειφηεξε πίεζε ζην θπζηθφ πεξηβάιινλ γεγνλφο 

πνπ επηζεκαίλεη φηη δελ εθαξκφδνληαη απζηεξφηεξα κέηξα πεξηβαιινληηθήο πξνζηαζίαο θαη 

πηζαλψο δελ δηαηίζεηαη ηα αλάινγα θνλδχιηα απφ ηνπο ππεχζπλνπο πεξηβαιινληηθήο 

πνιηηηθήο ζηνπο λνκνχο πνπ ην έρνπλ αλάγθε.  

Δπίζεο απφ ηελ αλάιπζε παιηλδξφκεζεο βξέζεθε ζεηηθή ζρέζε κεηαμχ ηνπ ΓΠΔ θαη ηνπ 

πνζνζηνχ ηνπ αζηηθνχ πιεζπζκνχ αλά λνκφ γεγνλφο πνπ ζπληείλεη ζην φηη ε κεγάιε 

πιεζπζκηαθή ππθλφηεηα πνπ παξαηεξείηαη ζηα αζηηθά θέληξα δεκηνπξγεί ηδηαίηεξεο πηέζεηο 

ζην πεξηβάιινλ. Παξφια απηά ε ζχγθξηζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ δείθηε κε ην πνζνζηφ 

ηνπ αζηηθνχ πιεζπζκνχ ηνπ θάζε λνκνχ, δείρλεη φηη λνκνί κε κεγάιν αζηηθφ πιεζπζκφ 

εκθαλίδνληαη δηεζπαξκέλνη απφ ηελ αξρή κέρξη ην ηέινο ηεο θαηάηαμεο ηνπ πίλαθα 

πεξηβαιινληηθήο επίδνζεο ησλ λνκψλ. Γηα παξάδεηγκα νη λνκνί κε κεγάιν αζηηθφ πιεζπζκφ 
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θαη θαιή πεξηβαιινληηθή επίδνζε (Κέξθπξα, Εάθπλζνο θαη Ζκαζία) απνδεηθλχνπλ φηη ε 

κεγάιε ππθλφηεηα ηνπ πιεζπζκνχ ζηα αζηηθά θέληξα δελ απνηειεί αλππέξβιεην εκπφδην 

γηα ηελ ζρεηηθά θαιή πεξηβαιινληηθή θαηάζηαζε ησλ λνκψλ.  

Απφ ηε ζχγθξηζε ηνπ ΓΠΔ κε ηελ θαηαλάισζε ελέξγεηαο γηα βηνκεραληθή ρξήζε πξνέθπςε 

κηθξή ζρέζε θαη αξλεηηθή πνπ ζεκαίλεη φηη ε θαηαλάισζε ελέξγεηαο απφ ηε βηνκεραλία δελ 

ζρεηίδεηαη κε ηελ πεξηβαιινληηθή επίδνζε ησλ λνκψλ. Σν ζπκπέξαζκα πνπ κπνξεί λα βγεη 

είλαη φηη ζεκαληηθφηεξν ξφιν ζηελ ππνβάζκηζε ηνπ πεξηβάιινληνο ζίγνπξα έρεη ε παξνπζία 

ησλ κνλάδσλ παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζηηο πεξηνρέο κε πςειφ ΓΠΔ παξά ε 

θαηαλάισζε ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ απηέο.  

ε φηη αθνξά ηε ζρέζε ηνπ πιήζνπο ησλ ειέγρσλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ απφ ηελ Δηδηθή 

Τπεξεζία Δπηζεσξεηψλ κε ηελ πεξηβαιινληηθή επίδνζε ησλ λνκψλ δε θαίλεηαη λα ππάξρεη 

κεγάιε ζπζρέηηζε. Παξφια απηά ε πεξηβαιινληηθή πνιηηηθή κέζσ ησλ ειέγρσλ πνπ 

πξαγκαηνπνηεί ε αξκφδηα ππεξεζία είλαη πξνο ηε ζσζηή θαηεχζπλζε αλ αλαινγηζηεί θαλείο 

φηη νη πεξηζζφηεξνη έιεγρνη πξαγκαηνπνηήζεθαλ θπξίσο ζηνπο λνκνχο πνπ θαηαγξάθνπλ ηε 

ρεηξφηεξε πεξηβαιινληηθή επίδνζε.   

Δπίζεο απφ ηελ επεμεξγαζία ησλ πεξηβαιινληηθψλ ζηνηρείσλ ηφζν απηψλ πνπ αθνξνχλ ηε 

κειέηε πνπ πξαγκαηνπνίεζε ην ΤΠΔΥΧΓΔ φζν θαη ησλ άιισλ αλαγθαίσλ γηα ηε ζχγθξηζε 

ζηνηρείσλ πξνέθπςε φηη ππάξρεη αλάγθε λα θαηεπζπλζνχλ νη πξνζπάζεηεο πξνο ηε 

δηακφξθσζε θνηλψλ πιαηζίσλ ζπιινγήο πεξηβαιινληηθψλ δεδνκέλσλ πνπ ζα θάλνπλ 

δπλαηέο ηηο ζπγθξίζεηο ηφζν ζην ρψξν φζν θαη ζην ρξφλν. Με ηνλ ηξφπν απηφ ηα 

ζπκπεξάζκαηα ησλ κειεηψλ θαη εξεπλψλ πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζα είλαη πην ρξήζηκα θαη 

νπζηαζηηθά πξνο ην φθεινο ηεο απνηειεζκαηηθήο πεξηβαιινληηθήο πνιηηηθήο θαη ηνπ 

πεξηβάιινληνο. ε πνιιέο πεξηπηψζεηο νη κεηξήζεηο δηαθφξσλ πεξηβαιινληηθψλ παξακέηξσλ 

πξνθχπηνπλ κέζσ εθηηκήζεσλ ζηαηηζηηθψλ κνληέισλ θαη κπνξεί λα δηαθέξνπλ ζεκαληηθά 

απφ ηηο πξαγκαηηθέο ελψ νη κεηξήζεηο κεηαβιεηψλ πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα ηνλ 

ππνινγηζκφ ησλ δεηθηψλ πεξηβαιινληηθήο πνηφηεηαο δηεζλψλ νξγαληζκψλ δελ 

πξαγκαηνπνηνχληαη.  

Καηά ζπλέπεηα πξνβάιιεηαη σο επηηαθηηθή ε αλάγθε ζε πξψην ζηάδην θαηαγξαθήο θαη ζε 

δεχηεξν αλάιπζεο ηεο πεξηβαιινληηθήο πιεξνθνξίαο ηνπιάρηζηνλ ζε επίπεδν λνκνχ θαη 

θαηφπηλ ε αμηνπνίεζε ηεο ππάξρνπζαο πιεξνθνξίαο έηζη ψζηε νη πξνζπάζεηεο πνπ 

πξαγκαηνπνηνχληαη γηα ηνλ επξχηεξν Υσξνηαμηθφ θαη Πεξηβαιινληηθφ ρεδηαζκφ θαη ηε 

δηαρείξηζε ηνπ πεξηβάιινληνο (πρ κέζσ ησλ δηαθφξσλ ηξαηεγηθψλ Μειεηψλ 
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Πεξηβαιινληηθψλ Δπηπηψζεσλ γηα ηηο Αλαλεψζηκεο Πεγέο Δλέξγεηαο, γηα ηνλ Σνπξηζκφ θα) 

λα είλαη φζν ην δπλαηφλ πην επνηθνδνκεηηθέο.  
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Whose environment?‟, World Development, Vol. 20, No. 1. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α 

ΛΝΚΝΠ ΓΔΗΘΡΖΠ ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΗΘΖΠ ΔΞΗΓΝΠΖΠ (ΓΞΔ) * 100 

Κοηάνθσ 64,62 

Περιφζρεια Πρωτεφουςασ 45,48 

Εφβοιασ 22,02 

Βοιωτίασ 20,48 

Αρκαδίασ 18,51 

Μαγνθςίασ 16,65 

Θεςςαλονίκθσ 13,9 

Καβάλασ 11,27 

Φλώρινασ 8,01 

Ροδόπθσ 7,41 

Λάριςασ 7,09 

Κορινκίασ 6,5 

Θρακλείου 6,49 

Ιωαννίνων 6,04 

Ζβρου 5,4 

Αχαΐασ 5,1 

Ρεκφμνου 4,5 

Δωδεκανιςου 4,25 

Ξάνκθσ 3,67 

Πιερίασ 3,39 

Φκιώτιδασ 3,27 

Θλείασ 3,06 

Αιτωλοακαρνανίασ 2,99 

Κιλκίσ 2,48 

Σρικάλων 2,3 

Θμακίασ 2,08 

Λζςβου 1,87 

Καρδίτςασ 1,75 

Αργολίδασ 1,41 

Πζλλασ 1,21 

Χανίων 1,18 

Άρτασ 1,12 

Δράμασ 0,96 
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Λακωνίασ 0,81 

Χαλκιδικισ 0,8 

ερρών 0,66 

Κυκλάδων 0,56 

Μεςςθνίασ 0,24 

Θεςπρωτίασ 0,14 

Χίου 0,14 

Πρζβεηασ 0,13 

Φωκίδασ 0,12 

Καςτοριάσ 0,08 

Λαςικίου 0,02 

Γρεβενών 0 

Ευρυτανίασ 0 

Ηακφνκου 0 

Κζρκυρασ 0 

Κεφαλλθνίασ 0 

Λευκάδασ 0 

άμου 0 

Πίλαθαο 11 Α.1. Σηκή ηνπ Γείθηε Πεξηβαιινληηθήο Δπίδνζεο (ΓΠΔ) (ηηκή ΓΠΔ *100) ζε θζίλνπζα θαηάηαμε. 

 

ANOVAb 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression ,271 5 ,054 6,153 ,000a 

Residual ,396 45 ,009   

Total ,667 50    

a. Predictors: (Constant), α,β,γ,δ,ε 

b. Dependent Variable: Γείθηεο Πεξηβαιινληηθήο Δπίδνζεο 

Πίλαθαο 12 Α.2. Πίλαθαο αλάιπζεο δηαθύκαλζεο    

 

Collinearity Diagnosticsa 

Mod

el 

Dimen

sion 

Eigenval

ue 

Condition 

Index 

Variance Proportions 

(Constant) 
ν αζηηθφο 

πιεζπζκφο  

 πιεζπζκηαθή 

ππθλφηεηα 

ν θαηά θεθαιήλ 

δείθηεο ηνπ 

ΑΔΠ 

% ΑΔΠ θάζε 

λνκνχ ζην 

ζπλνιηθφ ΑΔΠ  

θαηαλάισζε 

ξεχκαηνο πξνο 

βηνκεραληθή 

1 1 4,114 1,000 ,00 ,00 ,00 ,01 ,00 ,01 

2 1,342 1,751 ,00 ,00 ,01 ,01 ,01 ,03 

3 ,333 3,514 ,04 ,01 ,00 ,00 ,00 ,65 

4 ,170 4,913 ,04 ,02 ,00 ,93 ,00 ,13 

5 ,027 12,397 ,71 ,93 ,05 ,01 ,01 ,15 

6 ,013 17,637 ,20 ,04 ,94 ,04 ,98 ,03 

a. Dependent Variable: INDICATOR    

Πίλαθαο 13Α.3. Γηαγλσζηηθά ζπγγξακκηθόηεηαο 
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Model Summary 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

1 ,526
a
 ,277 ,231 ,101306792 

a. Predictors: (Constant), KATANALWSI_ENERGEIAS_BIOMIXANIKI_XRISI_PROS_SINOLO_KATANALWSIS, 
POSOSTO_ASTIKOU_PLITHISMOU, KATA_KEFALI_AEP 

Πίλαθαο 14 Α.4. Πίλαθαο ζπληειεζηώλ πξνζδηνξηζκνύ 

 

 

ANOVA
b
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression ,185 3 ,062 6,002 ,002
a
 

Residual ,482 47 ,010   

Total ,667 50    

a. Predictors: (Constant), KATANALWSI_ENERGEIAS_BIOMIXANIKI_XRISI_PROS_SINOLO_KATANALWSIS, 
POSOSTO_ASTIKOU_PLITHISMOU, KATA_KEFALI_AEP 

b. Dependent Variable: INDICATOR 

Πίλαθαο 15 Α.5. Πίλαθαο αλάιπζεο δηαθύκαλζεο    

 

 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

Collinearity Statistics 

B 

Std. 

Error Beta Tolerance VIF 

(Constant) -,116 ,048  -2,392 ,021   

ν αζηηθφο πιεζπζκφο θάζε λνκνχ 

πνζνζηηαία 
,261 ,105 ,355 2,472 ,017 ,744 1,343 

ν θαηά θεθαιήλ δείθηεο ηνπ ΑΔΠ ,220 ,110 ,291 2,006 ,051 ,733 1,364 

ε θαηαλάισζε (ζε θηινβαηψξεο) 

ξεχκαηνο γηα βηνκεραληθή ρξήζε σο 

πνζνζηφ ζηε ζπλνιηθή θαηαλάισζε 

ελέξγεηαο ηνπ θάζε λνκνχ 

-,027 ,084 -,046 -,320 ,750 ,743 1,347 

a. Dependent Variable: INDICATOR     

Πίλαθαο 16 Α.6. Δθηηκήζεηο παξακέηξσλ 

 

 

Collinearity Diagnosticsa 

Mod

el 

Dimen

sion 

Eigenval

ue 

Condition 

Index 

Variance Proportions 

(Constant) 

Πνζνζηφ αζηηθνχ 

πιεζπζκνχ  

ν θαηά θεθαιήλ 

δείθηεο ηνπ ΑΔΠ 

Κατανάλωση ενέργειας προς 
βιομηχανική χρήση σε σχέση 
με το σύνολο κατανάλωσης  

1 1 3,450 1,000 ,01 ,01 ,02 ,02 

2 ,340 3,186 ,05 ,02 ,00 ,79 

3 ,171 4,497 ,07 ,02 ,95 ,12 

4 ,040 9,312 ,87 ,95 ,03 ,06 

a. Dependent Variable: INDICATOR 

Πίλαθαο 17Α.7 Γηαγλσζηηθά ζπγγξακκηθόηεηαο 
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ΣΟΜΔΑ ΝΟΣΙΟΤ ΔΛΛΑΓΟ 480 ΣΟΜΔΑ ΒΟΡΔΙΟΤ ΔΛΛΑΓΟ 124 

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΠΡΧΣΔΤΟΤΑ  228 ΝΟΜΑΡΥΗΑ ΑΡΣΑ  4 

ΝΟΜΑΡΥΗΑ ΑΗΣΧΛΟΑΚΑΡΝΑΝΗΑ  19 ΝΟΜΑΡΥΗΑ ΓΡΔΒΔΝΧΝ  2 

ΝΟΜΑΡΥΗΑ ΑΡΓΟΛΗΓΟ  10 ΝΟΜΑΡΥΗΑ ΓΡΑΜΑ  1 

ΝΟΜΑΡΥΗΑ ΑΡΚΑΓΗΑ  5 ΝΟΜΑΡΥΗΑ ΘΔΠΡΧΣΗΑ  1 

ΝΟΜΑΡΥΗΑ ΑΥΑΨΑ  12 ΝΟΜΑΡΥΗΑ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ  43 

ΝΟΜΑΡΥΗΑ ΒΟΗΧΣΗΑ  72 ΝΟΜΑΡΥΗΑ ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ  24 

ΝΟΜΑΡΥΗΑ ΓΧΓΔΚΑΝΖΟΤ  12 ΝΟΜΑΡΥΗΑ ΚΑΒΑΛΑ  1 

ΝΟΜΑΡΥΗΑ ΔΤΒΟΗΑ  24 ΝΟΜΑΡΥΗΑ ΚΗΛΚΗ  1 

ΝΟΜΑΡΥΗΑ ΔΤΡΤΣΑΝΗΑ  1 ΝΟΜΑΡΥΗΑ ΛΑΡΗΖ  12 

ΝΟΜΑΡΥΗΑ ΕΑΚΤΝΘΟΤ  2 ΝΟΜΑΡΥΗΑ ΛΔΒΟΤ  7 

ΝΟΜΑΡΥΗΑ ΖΛΔΗΑ  13 ΝΟΜΑΡΥΗΑ ΜΑΓΝΖΗΑ  17 

ΝΟΜΑΡΥΗΑ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ  7 ΝΟΜΑΡΥΗΑ ΠΗΔΡΗΑ  3 

ΝΟΜΑΡΥΗΑ ΚΔΡΚΤΡΑ  3 ΝΟΜΑΡΥΗΑ ΑΜΟΤ  1 

ΝΟΜΑΡΥΗΑ ΚΟΡΗΝΘΗΑ  16 ΝΟΜΑΡΥΗΑ ΥΑΛΚΗΓΗΚΖ  1 

ΝΟΜΑΡΥΗΑ ΚΤΚΛΑΓΧΝ  19 ΝΟΜΑΡΥΗΑ ΥΗΟΤ  3 

ΝΟΜΑΡΥΗΑ ΛΑΚΧΝΗΑ  6 ΝΟΜΑΡΥΗΑ ΛΖΜΝΟΤ  3 

ΝΟΜΑΡΥΗΑ ΛΑΗΘΗΟΤ  3 ΝΟΜΑΡΥΗΑ ΔΓΔΑ  1 

ΝΟΜΑΡΥΗΑ ΛΔΤΚΑΓΑ 4   

ΝΟΜΑΡΥΗΑ ΜΔΖΝΗΑ 4   

ΝΟΜΑΡΥΗΑ ΡΔΘΤΜΝΖ  5   

ΝΟΜΑΡΥΗΑ ΦΘΗΧΣΗΓΟ  8   

ΝΟΜΑΡΥΗΑ ΦΧΚΗΓΟ  1   

ΝΟΜΑΡΥΗΑ ΥΑΝΗΧΝ  6   

Πίλαθαο 18 Α.8: Πιήζνο Δπηζεσξήζεσλ αλά Ννκαξρία [45-48] 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β 

Ννκόο CH4 Cl CO CO2 Cr
+6

 

Ν. ΑΗΣΧΛ/ΝΗΑ 35  29277 7513622  

Ν. ΒΟΗΧΣΗΑ 47523  606881 998564901  

Ν. ΔΤΒΟΗΑ 14612  7058013 4634417126  

Ν. ΦΘΗΧΣΗΓΑ 5075  185445 103857943  

Ν. ΦΧΚΗΓΑ 148  1168 5226527  

Ν. ΑΡΓΟΛΗΓΑ 913  174993 16351068  

Ν. ΑΡΚΑΓΗΑ 29546  3784648 5883793165  

Ν. ΑΥΑΨΑ 3527  2295405 1140420272  

Ν. ΖΛΔΗΑ 1317  196373 32657428  

Ν. ΚΟΡΗΝΘΗΑ 18511  161228 327842722  

Ν. ΛΑΚΧΝΗΑ 226  287528 15149232  

Ν. ΜΔΖΝΗΑ 12  237620 238796  

Ν. ΛΔΤΚΑΓΑ   26000   

Ν. ΑΡΣΑ 396  1456 6594824  

Ν. ΘΔΠΡΧΣΗΑ   17540 5482750  

Ν. ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ 786  3481 14906486  

Ν. ΠΡΔΒΔΕΖ 149  65574 2551840  

Ν. ΚΑΡΓΗΣΑ 453  2346 9341792  

Ν. ΛΑΡΗΑ 17906  270815 76889508  

Ν. ΜΑΓΝΖΗΑ 2625  7944025 3069664239  

Ν. ΣΡΗΚΑΛΧΝ 325  154413 43918713  

Ν. ΓΡΑΜΑ 1569  73866 15169692  

Ν. ΖΜΑΘΗΑ 2810  16937 39794950  

Ν. ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ 26712 594300 5258728 1426349235  

Ν. ΚΑΒΑΛΑ 5110  434593 272015291  

Ν. ΚΑΣΟΡΗΑ      

Ν. ΚΗΛΚΗ 4423  22674 84683488 2520000 

Ν. ΚΟΕΑΝΖ 143906  11746579 29124196548  

Ν. ΠΔΛΛΑ 2510  25378 44536665  

Ν. ΠΗΔΡΗΑ 408  8282 7847654  

Ν. ΔΡΡΧΝ 784  232702 13887836  

Ν. ΦΛΧΡΗΝΑ 25243  2610088 5165967921  

Ν. ΥΑΛΚΗΓΗΚΖ 67  51739 1941974  

Ν. ΔΒΡΟΤ 2808  118510 46329835  

Ν. ΞΑΝΘΖ 6038  61424 97343551  

Ν. ΡΟΓΟΠΖ 2706  185196 60247604  

Ν. ΓΧΓΔΚΑΝΖΧΝ 17566  2076030 576517935  

Ν. ΚΤΚΛΑΓΧΝ 15895  1919683 434444963  

Ν. ΛΔΒΟΤ 7053  905872 211197716  

Ν. ΥΗΟΤ 3480  429299 89826630  

Ν. ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ 14291  1166100 904208012  

Ν. ΛΑΗΘΗΟΤ   128700   

Ν. ΡΔΘΤΜΝΖ 6  283193 12444132  

Ν. ΥΑΝΗΧΝ 17328  752236 645394079  

Ν. ΑΣΣΗΚΖ 133470  9878562 5724935428 322005 

ΤΝΟΛΟ 578.271 594.300 61.890.602 61.394.664.092 2.842.005 

Πίλαθαο 19Β1  Δθπνκπέο αέξησλ ξύπσλ (CH4, Cl, CO, CO2, Cr
+6

) αλά λνκό (ζε kg αλά έηνο) από ζηοισεία ηων 

απογεγπαμμένων μονάδων, ζύμθωνα με ςπολογιζμούρ και σπήζη ζςνηελεζηών εκπομπήρ. 
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Ννκόο F HCl HF HNO3 NH3 NMVOC 

Ν. ΑΗΣΧΛ/ΝΗΑ 22275  3787   74 

Ν. ΒΟΗΧΣΗΑ 461405     166990 

Ν. ΔΤΒΟΗΑ 233462  15189   168537 

Ν. ΦΘΗΧΣΗΓΑ 29200     17147 

Ν. ΦΧΚΗΓΑ      148 

Ν. ΑΡΓΟΛΗΓΑ 35653     3039 

Ν. ΑΡΚΑΓΗΑ 40150     252518 

Ν. ΑΥΑΨΑ 2525  3506   11939 

Ν. ΖΛΔΗΑ 4439  7450   4706 

Ν. ΚΟΡΗΝΘΗΑ      65947 

Ν. ΛΑΚΧΝΗΑ 45625     798 

Ν. ΜΔΖΝΗΑ      34 

Ν. ΛΔΤΚΑΓΑ       

Ν. ΑΡΣΑ      1318 

Ν. ΘΔΠΡΧΣΗΑ   3125    

Ν. ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ      2276 

Ν. ΠΡΔΒΔΕΖ      481 

Ν. ΚΑΡΓΗΣΑ      1111 

Ν. ΛΑΡΗΑ 31500     42353 

Ν. ΜΑΓΝΖΗΑ      7184 

Ν. ΣΡΗΚΑΛΧΝ 32400    0 962 

Ν. ΓΡΑΜΑ      1061 

Ν. ΖΜΑΘΔΗΑ      9238 

Ν. ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ 260200 9486    85947 

Ν. ΚΑΒΑΛΑ 163235  0 143000 343000 109 

Ν. ΚΑΣΟΡΗΑ       

Ν. ΚΗΛΚΗ 12375     13580 

Ν. ΚΟΕΑΝΖ      828635 

Ν. ΠΔΛΛΑ   2678   9026 

Ν. ΠΗΔΡΗΑ 16425     1443 

Ν. ΔΡΡΧΝ 24000     2759 

Ν. ΦΛΧΡΗΝΑ      174022 

Ν. ΥΑΛΚΗΓΗΚΖ      106 

Ν. ΔΒΡΟΤ 18000     9787 

Ν. ΞΑΝΘΖ      20911 

Ν. ΡΟΓΟΠΖ 56200     9158 

Ν. ΓΧΓΔΚΑΝΖΧΝ      291731 

Ν. ΚΤΚΛΑΓΧΝ      263491 

Ν. ΛΔΒΟΤ   3497   103782 

Ν. ΥΗΟΤ 7830     58290 

Ν. ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ 18250  6205   209666 

Ν. ΛΑΗΘΗΟΤ       

Ν. ΡΔΘΤΜΝΖ   5585   10 

Ν. ΥΑΝΗΧΝ      43219 

Ν. ΑΣΣΗΚΖ 95650  0   547729 

ΤΝΟΛΟ 1.610.798 9.486 51.021 143.000 343.000 3.431.262 

Πίλαθαο 20Β2 Δθπνκπέο αέξησλ ξύπσλ (F, HCl, HNO3, NH3, NMVOC) αλά λνκό (ζε kg αλά έηνο) από ζηοισεία ηων 

απογεγπαμμένων μονάδων, ζύμθωνα με ςπολογιζμούρ και σπήζη ζςνηελεζηών εκπομπήρ. 
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Ννκόο NOx Pb SO2 TOC TSP VOC 

Ν. ΑΗΣΧΛ/ΝΗΑ 36115  336052  1630263 127658 

Ν. ΒΟΗΧΣΗΑ 1954648 2196 18184401  4929272 784816 

Ν. ΔΤΒΟΗΑ 11300179 1141 33581402 216322 40345280 1274325 

Ν. ΦΘΗΧΣΗΓΑ 199477  1476249  2146643 327774 

Ν. ΦΧΚΗΓΑ 4639  1645  576772  

Ν. ΑΡΓΟΛΗΓΑ 73572  533144  799007 211228 

Ν. ΑΡΚΑΓΗΑ 6306768  182943176  4895584 2614 

Ν. ΑΥΑΨΑ 2612027 7100 1287576 70505 1851319 642890 

Ν. ΖΛΔΗΑ 61269  535153  1453796 208543 

Ν. ΚΟΡΗΝΘΗΑ 981696  11153029 493200 3976849 734179 

Ν. ΛΑΚΧΝΗΑ 67593  713512  2951118 222052 

Ν. ΜΔΖΝΗΑ 6625  5168  197741 219373 

Ν. ΛΔΤΚΑΓΑ 680  400  22800 29875 

Ν. ΑΡΣΑ 13412  109396  7033  

Ν. ΘΔΠΡΧΣΗΑ 6537  11525  631629 71847 

Ν. ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ 25986  137599  13370 588 

Ν. ΠΡΔΒΔΕΖ 6182  38009  160971 77750 

Ν. ΚΑΡΓΗΣΑ 14885  18230  11656  

Ν. ΛΑΡΗΑ 1401822  1066636  826087 255028 

Ν. ΜΑΓΝΖΗΑ 7146382 32 2509519 198240 28818184 283950 

Ν. ΣΡΗΚΑΛΧΝ 53862  513209  1428067 7261 

Ν. ΓΡΑΜΑ 66315  148316  250101 47275 

Ν. ΖΜΑΘΔΗΑ 95411  891709  81229 41537 

Ν. ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ 3906759 20 12069904 44400 9063787 3975940 

Ν. ΚΑΒΑΛΑ 693926  564376  6960387 776688 

Ν. ΚΑΣΟΡΗΑ     372590  

Ν. ΚΗΛΚΗ 151909  220715  5329945 59587 

Ν. ΚΟΕΑΝΖ 25750883  87508039  207657044  

Ν. ΠΔΛΛΑ 95295  801753  96999 473 

Ν. ΠΗΔΡΗΑ 29157  366191  21928 1145 

Ν. ΔΡΡΧΝ 185573 61 471074  1282241 25967 

Ν. ΦΛΧΡΗΝΑ 4694072  60900162  2357742  

Ν. ΥΑΛΚΗΓΗΚΖ 3469  1575  2427882 3358 

Ν. ΔΒΡΟΤ 149067  1215244  953101 40797 

Ν. ΞΑΝΘΖ 215549  1921314  635761 4500 

Ν. ΡΟΓΟΠΖ 121406 838 1051714  2058018 27128 

Ν. ΓΧΓΔΚΑΝΖΧΝ 8210714  11838651  502804 64749 

Ν. ΚΤΚΛΑΓΧΝ 7645464  6980485  619929 337500 

Ν. ΛΔΒΟΤ 3195449  3010496  240045 177234 

Ν. ΥΗΟΤ 1612689  2138524  56313 493 

Ν. ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ 5135245 4 20396789  5147242 231863 

Ν. ΛΑΗΘΗΟΤ 3366  1980  96156 113765 

Ν. ΡΔΘΤΜΝΖ 26683  43312  1391880 237636 

Ν. ΥΑΝΗΧΝ 956189  206900  1688860 336389 

Ν. ΑΣΣΗΚΖ 16683809 1544 49225161 647852 28253176 9624000 

ΤΝΟΛΟ 111.902.753 12.935 517.129.413 1.670.519 375.218.600 21.609.775 

Πίλαθαο 21 Β3 Δθπνκπέο αέξησλ ξύπσλ (NOx, Pb, SO2, TOC, TSP, VOC) αλά λνκό (ζε kg αλά έηνο) από ζηοισεία ηων 

απογεγπαμμένων μονάδων, ζύμθωνα με ςπολογιζμούρ και σπήζη ζςνηελεζηών εκπομπήρ. 
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ΔΚΠΟΜΠΔ ΤΓΡΧΝ ΑΠΟΒΛΗΣΧΝ ΑΝΑ ΝΟΜΟ ΣΗ ΥΧΡΑ * 

ΝΟΜΟ BOD TSS Οιηθό N Οιηθόο P Cr+3 Sulfides 

  ΣΝ/ΔΣΟ ΣΝ/ΔΣΟ ΣΝ/ΔΣΟ ΣΝ/ΔΣΟ ΣΝ/ΔΣΟ ΣΝ/ΔΣΟ 

Ν. ΑΗΣΧΛΟΑΚΑΡΝΑΝΗΑ 72.2 178.8 58.5 45.1     

Ν. ΑΡΓΟΛΗΓΑ 385.6 191.7 2.0 0.5     

Ν. ΑΡΚΑΓΗΑ 168.1 2102.9 40.7 48.5 0.04 1.0 

Ν. ΑΥΑΨΑ 952.4 869.9 35.1 0.0  7.2 

Ν. ΖΛΔΗΑ 350.1 384.3 60.4 19.0     

Ν. ΚΟΡΗΝΘΗΑ 296.6 421.7 114.0 53.8 0.5 0.1 

Ν. ΛΑΚΧΝΗΑ 29.1 29.7 1.0 0.1     

Ν. ΜΔΖΝΗΑ 13.7 97.9 3.9 1.5     

Ν. ΒΟΗΧΣΗΑ 1874.9 12318.1 202.3 90.4 0.1 0.4 

Ν. ΑΡΣΑ 107.2 118.4 13.9 17.5     

Ν. ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ 796.3 354.7 155.2 39.8     

Ν. ΠΡΔΒΔΕΖ 1.4 3.5 4.4 0.5     

Ν. ΔΤΒΟΗΑ 419.8 2356.0 107.1 87.4 0.9   

Ν. ΚΑΡΓΗΣΑ 351.5 72.2 24.9 11.8     

Ν. ΛΑΡΗΑ 1636.4 2067.6 34.8 6.4 0.2   

Ν. ΜΑΓΝΖΗΑ 17.7 14308.2 3.6 1.8     

Ν. ΣΡΗΚΑΛΧΝ 62.8 57.8 46.6 32.7   0.5 

Ν. ΓΡΑΜΑ 41.6 90.6 22.9 11.1     

Ν. ΖΜΑΘΗΑ 324.0 199.0 23.1 22.4     

Ν. ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ 2792.2 1776.4 396.7 50.2 1.9 2.3 

Ν. ΚΑΒΑΛΑ 87.8 13.5 569.4 3.7    

Ν. ΚΗΛΚΗ 292.0 134.5 22.1 1.4 3.1   

Ν. ΚΟΕΑΝΖ 54.1 7028.2 0.0 1.2 0.1   

Ν. ΠΔΛΛΑ 380.5 98.9 1.2 0.1     

Ν. ΦΘΗΧΣΗΓΑ 830.6 636.4 3.5 0.4 0.3   

Ν. ΠΗΔΡΗΑ 282.1 212.1 68.6 45.3 0.3   

Ν. ΔΡΡΧΝ 30.6 72.2 8.4 0.9     

Ν. ΦΛΧΡΗΝΑ 23.1 1424.2 35.2 14.5 0.03   

Ν. ΥΑΛΚΗΓΗΚΖ 93.9 61.4 0.0 0.0     

Ν. ΔΒΡΟΤ 684.6 1027.8 51.2 61.0     

Ν. ΞΑΝΘΖ 629.5 270.3 58.8 17.5     

Ν. ΡΟΓΟΠΖ 2014.7 2776.2 1.6 0.1     

Ν. ΓΧΓΔΚΑΝΖΧΝ 0.4 50.7 0.0 0.0 0.001   

Ν. ΛΔΒΟΤ 42.0 8.8 11.0 0.9     

Ν. ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ 478.2 1170.2 5.2 1.6 0.05   

Ν. ΡΔΘΤΜΝΖ 180.3 244.1 70.0 80.1   1.2 

Ν. ΥΑΝΗΧΝ 32.0 483.3 0.4 0.03     

Ν. ΑΣΣΗΚΖ 3387.8 23845.5 301.9 98.6 25.1 17.8 

ΤΝΟΛΟ 20217.6 77557.7 2559.7 868.1 32.7 30.4 

Πίλαθαο 22Β4 Δθπνκπέο πγξώλ απνβιήησλ αλά λνκό (ζε kg αλά έηνο) από ζηοισεία ηων απογεγπαμμένων μονάδων, 

ζύμθωνα με ςπολογιζμούρ και σπήζη ζςνηελεζηών εκπομπήρ. 

 


