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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 

1 Η απσή ο-πςπαίνων-πληπώνει 
 

1.1 Διζαγωγή  
 

Η ξχπαλζε ηνπ πεξηβάιινληνο απνηειεί γηα ηελ επνρή καο έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα 

πξνβιήκαηα παγθνζκίσλ δηαζηάζεσλ. πλπθαίλεηαη άξξεθηα κε ηα πξνβιήκαηα 

αιιά θαη ηηο επηινγέο θαη πξνηεξαηφηεηεο ηεο αλάπηπμεο θαη ζπληζηά κία ζνβαξή 

πξφθιεζε πξνο ηηο ζχγρξνλεο θνηλσλίεο. Σν πξφβιεκα ηεο ξχπαλζεο είλαη ηδηαίηεξα 

νμχ ζε πεξηνρέο φπνπ ππήξρε έιιεηςε ρσξνηαμηθνχ ζρεδηαζκνχ θαη ζπγθεθξηκέλνπ 

θαη απζηεξνχ λνκηθνχ πιαηζίνπ γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο.  

 

Η παξνχζα εηζήγεζε έρεη αληηθείκελν ηελ αξρή «ν ξππαίλσλ πιεξψλεη», ζαλ κέηξν 

αληηκεηψπηζεο ηνπ πξνβιήκαηνο ηεο ξχπαλζεο. Παξνπζηάδεη ηηο βαζηθέο έλλνηεο ηεο 

αξρήο, αλαιχεη ηα βήκαηα θαη ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ απαηηνχληαη γηα ηε ζσζηή 

εθαξκνγή ηεο, θαη παξνπζηάδεη ηα απνηειέζκαηα ηεο εθαξκνγήο ηεο. Μέζσ ελφο case 

study παξνπζηάδεηαη ε κεζνδνινγία εθαξκνγήο ηεο αξρήο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ 

πξνβιήκαηνο ηεο ξχπαλζεο ησλ πδάηηλσλ πφξσλ.  

 

1.2 Βαζικέρ έννοιερ 

 

Η αξρή ν ξππαίλσλ-πιεξψλεη έρεη αλαγλσξηζηεί απφ ην 1990 ζαλ κηα γεληθή αξρή ηνπ 

δηεζλνχο πεξηβαιινληηθνχ δηθαίνπ (11). Η αξρή δελ έρεη ζαλ ζθνπφ λα ηηκσξήζεη ηνλ 

ξππαληή, αιιά λα ζέζεη ηηο απαξαίηεηεο νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο έηζη ψζηε λα 



 2 

εζσηεξηθνπνηεζνχλ φια ηα πεξηβαιινληηθά (εμσηεξηθά) θφζηε ζηε ιεηηνπξγία ησλ 

επηρεηξήζεσλ (1,8). Με απηφ ηνλ ηξφπν ην θφζηνο παξαγσγήο αληηθαηνπηξίδεη ην 

πξαγκαηηθφ θφζηνο ηνπ παξαγφκελνπ πξντφληνο, θαη επηηπγράλεηαη ε βέιηηζηε θαη 

αεηθφξνο αλάπηπμε.  

 

Έηζη ν ζηφρνο ηεο αξρήο ν-ξππαίλσλ-πιεξψλεη είλαη ν ξππαληήο λα πιεξψλεη ην 

θφζηνο:  

 

 Διέγρνπ θαη απνθπγήο ηεο ξχπαλζεο 

 Πεξηβαιινληηθήο ππνβάζκηζεο  

 Καζαξηζκνχ ηπραίσλ πεξηζηαηηθψλ ξχπαλζεο 

 Γηνηθεηηθήο εθαξκνγήο ηεο αξρήο 

 

Μηιψληαο κε νηθνλνκηθνχο φξνπο, ε αξρή ν-ξππαίλσλ-πιεξψλεη έρεη ζαλ ζηνρν ηελ 

ελζσκάησζε (internalization) φισλ ησλ εμσηεξηθψλ επηδξάζεσλ (externalities) πνπ 

ζρεηίδνληαη κε κηα νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα θαη κε ηελ εθπνκπή ξχπσλ απφ ηε 

ζπγθεθξηκέλε δξαζηεξηφηεηα (2, 9, 10, 12). 

 

Η εθαξκνγή ηεο αξρήο βάδεη ηέινο ζηε ζπαηάιε θπζηθψλ πφξσλ θαη ζηακαηάεη ηελ 

ρσξίο θφζηνο ρξήζε ηνπ πεξηβάιινληνο ζαλ απνδέθηε ξχπαλζεο. Δπίζεο ε ζσζηή θαη 

πιήξεο εθαξκνγή ηεο αξρήο νδεγεί ζηελ απνηειεζκαηηθφηεξε θαη δηθαηφηεξε 

ιεηηνπξγία ηεο αγνξάο, θαη εμαθαλίδεη ηηο ζπλζήθεο αζέκηηνπ αληαγσληζκνχ πνπ 

επηθξαηνχλ ζηηο πεξηνρέο φπνπ νηθνλνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο δελ πιεξψλνπλ ην θφζηνο 

ηεο πεξηβαιινληηθήο ππνβάζκηζεο πνπ πξνθαινχλ. 

 

ηα πιαίζηα εθαξκνγήο ηεο αξρήο, ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή ελέθξηλε ζηηο 24 

Ιαλνπαξίνπ 2002 πξφηαζε νδεγίαο γηα ηελ πεξηβαιινληηθή επζχλε πνπ ζηνρεχεη ζηελ 

πξφιεςε ησλ πεξηβαιινληηθψλ δεκηψλ ζηηο ρψξεο κέιε ηεο ΔΔ. Η νδεγία θαιχπηεη ηε 

ξχπαλζε ησλ πδάησλ, ηε δεκία ζηε βηνπνηθηιφηεηα θαη ηε ξχπαλζε ησλ εδαθψλ. Η 

Δπίηξνπνο γηα ην πεξηβάιινλ, Mάξγθνη Βάιζηξνκ, δήισζε: ''Η ηδέα φηη ν ξππαίλσλ 

πιεξψλεη απνηειεί αθξνγσληαίν ιίζν ηεο πνιηηηθήο ηεο ΔΔ. Με ηε ζεκεξηλή πξφηαζε, 

ε Δπηηξνπή ζηέιλεη έλα ζαθέο κήλπκα: έρεη θζάζεη ε ζηηγκή λα ηεζεί ζε εθαξκνγή ε 

αξρή 'ν ξππαίλσλ πιεξψλεη''' (πεγή www.flash.gr).   

 

εκαληηθφ φκσο ζηελ εθαξκνγή ηεο αξρήο είλαη λα γίλεη δηάθξηζε κεηαμχ απνδνηηθνχ 

ζρήκαηνο ρξέσζεο θαη απνδνηηθνχ κεγέζνπο ηεο ξχπαλζεο. (efficient allocation of 

pollution rights VS efficient level of pollution). 

 

Η εχξεζε ηνπ απνδνηηθφηεξνπ ζρήκαηνο ρξέσζεο (efficient allocation of pollution 

rights) δελ απαηηεί θνζηνιφγεζε ηεο ξχπαλζεο, ελψ ε εχξεζε ηνπ απνδνηηθφηεξνπ 

κεγέζνπο ηεο ξχπαλζεο (efficient level of pollution) απαηηεί πιήξε θνζηνιφγεζε ηεο 

ξχπαλζεο, έηζη ψζηε ε ρξέσζε πνπ ζα επηβιεζεί λα αληηθαηνπηξίδεη ηελ ζθηψδε ηηκή 

ηεο ξχπαλζεο θαη ηεο πεξηβαιινληηθήο ππνβάζκηζεο (5, 10, 12).  

 

Παξαθάησ ζα αλαθεξζνχκε αξρηθά ζηε δηαδηθαζία ππνινγηζκνχ ηνπ απνδνηηθφηεξνπ 

κεγέζνπο ηεο ξχπαλζεο, θαη ζηε ζπλέρεηα ζα αλαθεξζνχκε ζηνλ ππνινγηζκφ ηνπ 

απνδνηηθφηεξνπ ζρήκαηνο ρξέσζεο. Η ζσζηή θαη πιήξεο εθαξκνγή ηεο αξρήο ν-

ξππαίλσλ-πιεξψλεη απαηηεί ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ απνδνηηθφηεξνπ κεγέζνπο ηεο 
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ξχπαλζεο. Μφλν έηζη κπνξεί λα επηηεπρζεί ε βέιηηζηε (θαη θαηά ζπλέπεηα αεηθφξνο) 

αλάπηπμε.  

 

1.2.1 Τπολογιζμόρ ηος αποδοηικόηεπος μεγέθοςρ ηηρ πύπανζηρ  

 

Ο ζηφρνο ηεο αξρήο ν-ξππαίλσλ-πιεξψλεη είλαη ν ξππαληήο λα πιεξψλεη ην πιήξεο 

θφζηνο ειέγρνπ θαη πεξηνξηζκνχ ηεο ξχπαλζεο, αιιά θαη ην πιήξεο θφζηνο 

πεξηβαιινληηθήο ππνβάζκηζεο πνπ πξνέξρεηαη απφ ηε δξαζηεξηφηεηα ηνπ, θαζψο 

επίζεο θαη ην δηαρεηξηζηηθφ θαη δηνηθεηηθφ θφζηνο εθαξκνγήο ηεο αξρήο (πνπ φκσο 

είλαη κηθξφ ζε ζρέζε κε ηα ππφινηπα θαη κπνξεί λα αθεζεί εθηφο ζπδήηεζεο πξνο ην 

παξφλ). Σν θφζηνο ειέγρνπ ην πιεξψλεη άκεζα κέζσ ηεο ιεηηνπξγίαο κνλάδαο 

βηνινγηθνχ θαζαξηζκνχ ή άιιεο επεμεξγαζίαο ησλ απνβιήησλ ηνπ. Σν 

πεξηβαιινληηθφ θφζηνο ζα πξέπεη λα ην πιεξψλεη έκκεζα κέζσ επηβνιήο ρξέσζεο 

αληίζηνηρεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ θφζηνπο.  

 

Έηζη ινηπφλ, αλαγθαηφηεηα ελφο απνδνηηθνχ ζπζηήκαηνο εθαξκνγήο ηεο αξρήο είλαη 

λα ππνινγηζηεί ην θφζηνο πεξηβαιινληηθήο ππνβάζκηζεο ηεο πεξηνρήο (ην 

πεξηβαιινληηθφ θφζηνο), ην νπνίν θαη ζα πξέπεη λα πιεξψλεη ε πεγή, θαη αλάινγα κε 

ην κέγεζνο ηνπ θφζηνπο θαη ηεο ππνβάζκηζεο, λα θαζνξηζηεί ε ρξέσζε. Ο 

ππνινγηζκφο ηεο ρξέσζεο γίλεηαη κέζσ κηαο νηθνλνκηθήο απνηίκεζεο ησλ 

πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ πνπ πξνθαιεί ε παξνπζία ηνπ ξππαληή ζηνλ απνδέθηε. 

ε πεξίπησζε πνπ ην θφζηνο απηήο ηεο πεξηβαιινληηθήο ππνβάζκηζεο δελ είλαη 

ζεκαληηθφ, ε πεγή κπνξεί λα κε δηαιέμεη λα εγθαηαζηήζεη ή λα ιεηηνπξγήζεη 

αληηξξππαληηθέο ηερλνινγίεο, αιιά λα ζπλερίζεη λα ξππαίλεη. ε πεξίπησζε πνπ ην 

θφζηνο είλαη κεγάιν, θαη ε ρξέσζε αληίζηνηρα κεγάιε, ε πεγή ζα επηιέμεη λα 

ιεηηνπξγεί αληηξξππαληηθέο ηερλνινγίεο (πρ. βηνινγηθφ θαζαξηζκφ). ε θάζε 

πεξίπησζε ην απνηέιεζκα ζα είλαη ην απνδνηηθφηεξν (efficient) κέγεζνο ηεο 

ξχπαλζεο θαη ε ζπγθέληξσζε ξππαληή ζηνλ απνδέθηε πνπ ζα έρεη ην κεγαιχηεξν 

νηθνλνκηθφ φθεινο γηα ηελ πεξηνρή. πγθεθξηκέλα ζα ππάξρεη ε εμήο θαηάζηαζε (5, 

7, 10): 

 

(νξηαθφ θφζηνο ειέγρνπ = νξηαθφ θφζηνο ξχπαλζεο => efficient allocation of 

pollution => Q* ζπγθέληξσζε ξχπσλ ζην ζεκείν R) 

 

                                          

                                          

 

 

 

 

 

 

 

                                         

                                             

                                                           

σήμα 1: Αποδοηικόηεπο (efficient) μέγεθορ ηηρ πύπανζηρ 

Οξηαθφ  

Κφζηνο 
 

Οξηαθφ  

θφζηνο  

ειέγρνπ                 
 

Οξηαθφ  

θφζηνο  

δεκηψλ 
 

Πεξηβαιινληηθφ     

Κφζηνο 
 

Κφζηνο 

Διέγρνπ                
 

πγθέληξσζε 

 ξππαληή          

 

Q* 
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Γηα λα ππνινγηζηεί ην νξηαθφ θφζηνο ηεο ξχπαλζεο (ην νξηαθφ θφζηνο δεκηψλ φπσο 

αλαθέξεηαη ζην ρήκα 1) απαηηείηαη πιήξεο γλψζε ησλ ρξήζεσλ ηνπ θπζηθνχ πφξνπ 

πνπ ξππαίλεηαη, θαη νηθνλνκηθή κειέηε ησλ ρξήζεσλ απηψλ, ζε ζχγθξηζε κε αλάινγα 

ζηνηρεία απφ ρξήζεηο κε δηαθνξεηηθέο ζπγθεληξψζεηο ξππαληή. Η νηθνλνκηθή 

απνηίκεζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ (απφ ηε ζηηγκή πνπ ππάξρεη κηα πιήξεο 

εηθφλα ησλ ρξήζεσλ ηνπ θπζηθνχ πφξνπ) κπνξεί λα γίλεη κε δηάθνξεο ηερληθέο 

απνηίκεζεο ηεο ξχπαλζεο νη νπνίεο αλαθέξνληαη παξαθάησ, θαη νη νπνίεο έρνπλ βξεη 

εθαξκνγή ζηε δηεζλή πξαθηηθή.  

 

1.2.2 Τπολογιζμόρ πεπιβαλλονηικού κόζηοςρ 

 

Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ πεξηβαιινληηθνχ θφζηνπο κηαο δξαζηεξηφηεηαο ρξεηάδεηαη λα 

ππνινγηζηεί ε νηθνλνκηθή αμία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη αληίζηνηρα ηεο 

πεξηβαιινληηθήο ππνβάζκηζεο (4, 9, 10). Η νηθνλνκηθή αμία ηνπ πεξηβάιινληνο είλαη 

ην άζξνηζκα ησλ άκεζσλ σθειεηψλ ηνπ (σθέιεηεο ρξήζεο) θαη ησλ έκκεζσλ 

σθειεηψλ ηνπ (σθέιεηεο κε-ρξήζεο). Οη σθέιεηεο κε-ρξήζεο δηαηξνχληαη ζηηο εμήο 

θαηεγνξίεο:  

 

1.  Αξία ύπαπξηρ - ε σθέιεηα ηνπ λα μέξεη θαλείο φηη θάπνην πεξηβάιινλ ή έλαο 

θπζηθφο πφξνο ππάξρεη. 

2.  Έμμεση αξία - ε σθέιεηα πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ έκκεζε θαηαλάισζε ηνπ πφξνπ 

κέζσ βηβιίσλ θαη άιισλ media. 

3.  Πποοπτική αξία - ε σθέιεηα πνπ πξνθχπηεη ζε θάπνηνλ απφ ην γεγνλφο φηη ζα έρεη 

ηε δπλαηφηεηα λα ρξεζηκνπνηήζεη ηνλ πφξν ζην κέιινλ. 

4.  Ημι-πποοπτική αξία - ε σθέιεηα πνπ πξνθχπηεη ζε θάπνηνλ απφ ηε δπλαηφηεηα λα 

απνθηήζεη κεγαιχηεξε πιεξνθφξεζε γηα ηνλ πφξν πξηλ ηνλ ρξεζηκνπνηήζεη θαη 

πηζαλψο θαηαλαιψζεη ή ππνβαζκίζεη.  

5.  Κληπονομική αξία - ε σθέιεηα ηνπ λα μέξεη θαλείο φηη νη κειινληηθέο γεληέο θαη ηα 

παηδηά ηνπ ζα έρνπλ απηφλ ηνλ πφξν δηαζέζηκν.  

 

Η έλλνηα ηεο νηθνλνκηθήο αμίαο κπνξεί έηζη λα παξνπζηαζηεί σο εμήο: 

 

Οικονομική αξία = αξία σπήσηρ + αξία μη-σπήσηρ, 

 

φπνπ αμία κε-ρξήζεο =  αμία χπαξμεο + έκκεζε αμία + αμία πξννπηηθήο + αμία εκη-

πξννπηηθήο + θιεξνλνκηθή αμία 

 

1.2.3 Σεσνικέρ αποηίμηζηρ ηηρ πύπανζηρ 

 

Γηα ηελ απνηίκεζε ηνπ θφζηνπο ηεο ξχπαλζεο ρξεζηκνπνηνχληαη κηα ζεηξά απφ 

ηερληθέο, κεξηθέο απφ ηηο νπνίεο είλαη νη εμήο (4, 5, 6, 10):  

 

Βαζηδφκελεο ζηελ αγνξά 

 

 Change-in-productivity (δηαθνξνπνίεζε παξαγσγήο) 

 Change-in-income (ην θφζηνο κηζζψλ ειέγρνπ ξχπαλζεο πξνζεγγίδεη ην θφζηνο 

ξχπαλζεο) 

 Replacement cost (θφζηνο αληηθαηάζηαζεο θαη θφζηνο επαλαθνξάο ζηελ αξρηθή 

θαηάζηαζε) 



 5 

 Preventative Expenditure (θφζηνο πξφιεςεο - θπξίσο γηα έμνδα λνηθνθπξηψλ) 

 Relocation Cost (θφζηνο κεηεγθαηάζηαζεο λνηθνθπξηψλ, νηθηζκψλ ή βηνκεραληψλ - 

επίζεο κεηαθίλεζε νκάδσλ ζε πεξηνρή φπνπ ππάξρεη νηθνλνκηθφ φθεινο, πρ 

ςαξάδεο) 

 

Βαζηδφκελεο ζε παξαπιήζηεο αγνξέο 

 

 Property value (δηαθνξνπνίεζε αμίαο γεο) 

 Wage-differential (δηαθνξνπνίεζε κηζζψλ) 

 Proxy-good (αμία παξαπιήζηνπ αγαζνχ) 

 

Βαζηδφκελεο ζε ζθηψδεηο ηηκέο θαη εμνκνηψζεηο αγνξάο 

 

 Contingent valuation (WTP, WTA) (εθαπηφκελε αμηνιφγεζε πιεξσκψλ θαη 

απαηηήζεσλ) 

 Trade-off game (παίγλην αληαιιαγήο) 
 

1.3 Βήμαηα εθαπμογήρ  

 

Σν ζπκπέξαζκα πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ παξαπάλσ ζπδήηεζε είλαη φηη γηα ηε ζσζηή 

εθαξκνγή ηεο αξρήο απαηηνχληαη ηα εμήο βήκαηα: 

 

1 Πποζδιοπιζμόρ και καηαμέηπηζη πςπανηικών δπαζηηπιοηήηων  

1.1 Αλαγλψξηζε θαη θαηαγξαθή πεγψλ ξχπαλζεο θαη ξππαληηθνχ θνξηίνπ 

1.2 Δθηίκεζε ηεο ζπλνιηθήο ξχπαλζεο - θαηαγξαθή θαηάζηαζεο απνδεθηψλ 

 

2 Τπολογιζμόρ κόζηοςρ ηηρ πύπανζηρ – σπημαηοοικονομική αποηίμηζη 

 

3 Δθαπμογή ηηρ απσήρ ο πςπαίνων πληπώνει  

3.1 ρεδηαζκφο ζπζηήκαηνο αληηξξππαληηθψλ ηειψλ – επηκεξηζκφο θαη επηβνιή 

ηεο ρξέσζεο ζηηο πεγέο 

3.2 Αλάπηπμε ζπζηήκαηνο παξαθνινχζεζεο ηεο ξχπαλζεο ζηηο πεγέο θαη ζην 

πεξηβάιινλ 
 

1.4 Πποϋποθέζειρ εθαπμογήρ 

 

χκθσλα κε ηε δηεζλή θαη Διιεληθή εκπεηξία (3, 9), γηα λα εθαξκνζηεί κε επηηπρία ε 

αξρή ζα πξέπεη λα ηζρχνπλ νξηζκέλεο πξνυπνζέζεηο.  πγθεθξηκέλα  

 

1. Υξεηάδεηαη ν ζαθήο πξνζδηνξηζκφο ησλ πεγψλ ξχπαλζεο θαη ηνπ ξππαληηθνχ 

θνξηίνπ 

2. Θα πξέπεη λα ππάξρεη έλα αίζζεκα ηνπ δηθαίνπ ζηελ εθαξκνγή ηεο αξρήο 

3. Υξεηάδεηαη ε ιατθή ππνζηήξημε 

4. Απαηηείηαη ηζρπξφ ζεζκηθφ πιαίζην γηα ηελ επηηπρεκέλε εθαξκνγή νπνηαζδήπνηε 

πξφηαζεο 

 

ηε ζπλέρεηα ζα αλαθεξζνχκε ζηηο ηξεηο ηειεπηαίεο πξνυπνζέζεηο, ελψ ε πξψηε ζα 

αλαιπζεί πεξηζζφηεξν ζην επφκελν θεθάιαην κε ηελ παξνπζίαζε ηνπ case study.  
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ρεηηθά κε ηε δεχηεξε απφ ηηο παξαπάλσ πξνυπνζέζεηο, ην αίζζεκα ηνπ δηθαίνπ 

ππάξρεη ζε πξνγξάκκαηα πνπ ζπζρεηίδνπλ ην κέγεζνο ηεο ξππαληηθήο δξαζηεξηφηεηαο 

θαη ην κέγεζνο ησλ ρξεψζεσλ κε ην κέγεζνο ηεο πεξηβαιινληηθήο ππνβάζκηζεο πνπ 

πξνθαιείηαη απφ απηή ηε δξαζηεξηφηεηα. Έλα ηδηαίηεξα ιεπηφ ζεκείν είλαη φηη ε 

νπνηαδήπνηε ρξέσζε ζα θαηαζηήζεη κε αληαγσληζηηθέο θάπνηεο δξαζηεξηφηεηεο ζε 

ζρέζε κε θάπνηεο άιιεο ή ηηο δξαζηεξηφηεηεο κηαο πεξηνρήο ζε ζρέζε κε άιιεο 

πεξηνρέο πνπ δελ ππφθεηληαη ζε παξφκνην θφζηνο θαη πηζαλφηαηα ζα έρεη αξλεηηθέο 

επηπηψζεηο ζηνλ πινχην ηεο πεξηνρήο. Έηζη απαηηείηαη ζσζηφο ζρεδηαζκφο γηα ηελ 

απνδνρή ηνπ ζρήκαηνο απφ ηα ελδηαθεξφκελα κέξε.  

 

Σα παξαπάλσ ηζρχνπλ θαη γηα ηελ ηξίηε πξνυπφζεζε, δειαδή ηε ιατθή απνδνρή ηνπ 

ζπζηήκαηνο. Απφ ηε ζηηγκή πνπ πξνθαιείηαη δεκηά ζηελ νηθνλνκία ηεο πεξηνρήο 

ιφγσ κνλνκεξνχο εθαξκνγήο ηνπ ζπζηήκαηνο, ε ιατθή απνδνρή δελ κπνξεί λα 

ζεσξείηαη δεδνκέλε. Υξεηάδεηαη πξνζεθηηθφο ζρεδηαζκφο ηνπ ζπζηήκαηνο, θαη 

δηαζθάιηζε ηνπ πινχηνπ ηεο πεξηνρήο θαη ηνπ εηζνδήκαηνο ησλ θαηνίθσλ, γηα λα κελ 

ππάξμνπλ αληηδξάζεηο απφ απηνχο.  

 

Η ηέηαξηε πξνυπφζεζε, δειαδή ε χπαξμε ζεζκηθνχ πιαηζίνπ απνηειεί κηα πξνθαλή 

αλαγθαία θαη απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο ζσζηήο ιεηηνπξγίαο ηνπ 

ζρήκαηνο ησλ ρξεψζεσλ θαη ηεο εθαξκνγήο ηεο αξρήο.  

 

1.5 Αποηελέζμαηα εθαπμογήρ  
 

Η εθαξκνγή ηεο αξρήο ν ξππαίλσλ πιεξψλεη είλαη δπλαηφλ λα νδεγήζεη ζε θαιχηεξεο 

πεξηβαιινληηθέο ζπλζήθεο, ζε πεξηνρέο φπνπ ππάξρεη πεξηβαιινληηθή ππνβάζκηζε. 

Απηφ ζπκβαίλεη φηαλ ε εθαξκνγή ηεο αξρήο θαη ε χπαξμε ρξεψζεσλ απνηεινχλ 

θίλεηξα γηα ηηο νηθνλνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο ψζηε λα κεηψζνπλ ηηο εθπνκπέο 

ξππαληηθψλ νπζηψλ.  

 

Σν ζεκαληηθφηεξν νηθνλνκηθφ πιενλέθηεκα ελφο ζπζηήκαηνο ρξέσζεο 

αληηξξππαληηθψλ ηειψλ είλαη ε απνδνηηθφηεηα ηνπ σο πξνο ην θφζηνο επίηεπμεο 

ζηφρσλ (cost-effectiveness). πγθεθξηκέλα, εθ' φζνλ ν ζηφρνο είλαη ε ειάηησζε ηνπ 

ξππαληηθνχ θνξηίνπ θαη ε δηαηήξεζε απνδεθηψλ πεξηβαιινληηθψλ ζπλζεθψλ ζηελ 

πεξηνρή, έλα ζχζηεκα ρξέσζεο επηηπγράλεη ην ζηφρν κε ην ειάρηζην δπλαηφ θφζηνο. 

Με έλα ηέηνην ζχζηεκα αλ κηα επηρείξεζε έρεη κεγαιχηεξν θφζηνο λα ξππαίλεη απφ 

ην λα ιεηηνπξγεί αληηξξππαληηθή ηερλνινγία ηφηε επηιέγεη λα ιεηηνπξγεί 

αληηξξππαληηθή ηερλνινγία, ελψ κηα επηρείξεζε πνπ έρεη κεγαιχηεξν θφζηνο 

ιεηηνπξγίαο ηέηνηαο ηερλνινγίαο απφ ην θφζηνο ησλ αληηξξππαληηθψλ ηειψλ, ζα 

ιεηηνπξγεί κε εθπνκπή ξχπσλ (1, 10). 

 

Δθηφο απφ ηελ κείσζε ησλ εθπεκπφκελσλ ξχπσλ, ε εθαξκνγή ηνπ ζπζηήκαηνο 

ρξέσζεο νδεγεί θαη ζε ζπλερείο επελδχζεηο ζηελ αληηξξππαληηθή ηερλνινγία, θαη 

ζηελ ζπλερή αλάπηπμε ηέηνηαο ηερλνινγίαο απφ επηρεηξήζεηο ηνπ θιάδνπ, κε ζθνπφ νη 

ξχπνη λα ειαηηψλνληαη φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξν κε φζν ην δπλαηφλ ρακειφηεξν 

θφζηνο. Έηζη δεκηνπξγείηαη κηα επεξγεηηθή επίδξαζε ζηηο επηρεηξήζεηο έξεπλαο θαη 

πεξηβαιινληηθήο ηερλνινγίαο, νη νπνίεο αλαπηχζζνληαη πεξηζζφηεξν θαη πηζαλφλ 

δεκηνπξγνχλ θαη ζέζεηο εξγαζίαο.  
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Σα ζπλνιηθά απνηειέζκαηα ηεο ζσζηήο εθαξκνγήο ηεο αξρήο κπνξνχλ λα 

ζπλνςηζηνχλ ζηα παξαθάησ:  
 

 Σν θφζηνο παξαγσγήο αληηθαηνπηξίδεη ην πξαγκαηηθφ θφζηνο 

 Δμαθάληζε αζέκηηνπ αληαγσληζκνχ 

 Απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ηεο αγνξάο 

 Βέιηηζην επίπεδν πνηφηεηαο πεξηβάιινληνο 

 Βέιηηζηεο θαηεπζχλζεηο αλάπηπμεο 

 Καιχηεξε πνηφηεηα δσήο 

 

2 Case study: Τδάηινοι πόποι  

 

2.1 Σο ππόβλημα 
 

Σν πξφβιεκα ηεο ξχπαλζεο ησλ πδάησλ έρεη ηηο ξίδεο ηνπ ζηελ αιφγηζηε εθπνκπή 

ξχπσλ απφ δηάθνξεο δξαζηεξηφηεηεο (νηθηζηηθά ιχκαηα, βηνκεραληθά απφβιεηα, 

γεσξγηθέο θαιιηέξγεηεο, ζθαγεία, θιπ.), ιφγσ ηεο έιιεηςεο βηνινγηθψλ θαζαξηζκψλ ή 

άιισλ ηξφπσλ πεξηνξηζκνχ ηεο ξχπαλζεο. Δπίζεο θαιιηεξγείηαη αζέκηηνο 

αληαγσληζκφο κε δξαζηεξηφηεηεο θηιηθφηεξεο πξνο ην πεξηβάιινλ, νη νπνίεο ηείλνπλ 

λα γίλνπλ νηθνλνκηθά αζχκθνξεο (πρ. βηνκεραλίεο κε βηνινγηθνχο θαζαξηζκνχο, 

ηνπξηζκφο, παξαγσγή θπζηθψλ πξντφλησλ). Έηζη ε αλάπηπμε δελ είλαη ε νηθνλνκηθά 

θαη θνηλσληθά βέιηηζηε.  

 

Η πνηφηεηα ηνπ πεξηβάιινληνο αληηθαηνπηξίδεηαη ζηηο ηηκέο ξππαληηθψλ παξακέηξσλ 

πνπ αληρλεχνληαη ζε απηφ. Γηα θάζε παξάκεηξν ξχπαλζεο κπνξνχκε λα 

πξνζδηνξίζνπκε κηα ζπγθεθξηκέλε πεξηνξηζηηθή πνζφηεηα ζηελ νπνία πξέπεη λα 

βξίζθεηαη, ψζηε ην πεξηβάιινλ λα είλαη θαηάιιειν γηα ηελ Α, Β ή Γ ρξήζε. 

 

Έηζη ην λεξφ κπνξεί λα κελ είλαη πφζηκν ή θαηάιιειν γηα θνιχκβεζε, αιιά κπνξεί 

λα είλαη γηα αιηεία, άξδεπζε ή ηε βηνκεραληθή ρξήζε αθνχ νη παξάκεηξνη πνπ ζα 

ζεσξεζνχλ ζρεηίδνληαη κε ην είδνο ησλ ςαξηψλ – θπηψλ - βηνκεραληψλ θιπ. 

 

Απφ ηελ άιιε κεξηά ζαλ standards ζεσξνχκε θαλνληζκνχο πνπ βάδεη κηα 

ζπγθεθξηκέλε ππεξεζία ή αξρή θαη θαζνξίδεη ηηο κέγηζηεο πεξηνξηζηηθέο πνζφηεηεο 

γηα ηηο ίδηεο παξακέηξνπο, αιιά κε ζηφρν πηα λα πξνζηαηεχζεη  έλα πδάηηλν πφξν γηα 

κηα ή πεξηζζφηεξεο ρξήζεηο. Θα κπνξνχζακε λα πνχκε γεληθά φηη απηά έρνπλ 

ππνθεηκεληθφ ραξαθηήξα γηα θάζε ρψξα (14, 16, 19). 

 

Παξαθάησ ζπλνςίδνπκε πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε νξηζκέλνπο ξππαληέο θαη κε ηελ 

επίδξαζε ηνπο ζηνπο πδάηηλνπο πφξνπο.  

 

2.1.1 ηεπεά 

 

Σα ζηεξεά βξίζθνληαη αησξνχκελα ή δηαιπκέλα ζηε κάδα ησλ απνβιήησλ θαη 

απνηεινχληαη ηφζν απφ αλφξγαλα φζν θαη νξγαληθά ζπζηαηηθά. 

 

Η πεξηεθηηθφηεηα ησλ απνβιήησλ ζε ζηεξεά εθθξάδεηαη ζαλ: 
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α) Ολικά ζηεπεά (Total Solids - TS): πνπ νξίδνληαη ζαλ ην ππφιεηκκα δείγκαηνο 

απνβιήησλ κεηά απφ εμάηκηζή ηνπ ζηνπο 105
ν
C θαη εθθξάδνληαη ζε mg 

ππνιείκκαηνο αλά l δείγκαηνο 

 

β) Γιαλςμένα ζηεπεά (Dissolved Solids - DS): είλαη ηα ζηεξεά πνπ βξίζθνληαη ζε 

δηαιπκέλε ή θνιινεηδή κνξθή ζηα απφβιεηα θαη νξίδνληαη ζαλ ηα ζηεξεά πνπ 

πεξλνχλ κέζα απφ εηδηθφ ράξηηλν θίιηξν. Πξνζδηνξίδνληαη κε ηελ μήξαλζε ηνπ 

δηεζήκαηνο θαη κεηξνχληαη ζε mg ππνιείκκαηνο αλά l δείγκαηνο 

 

γ) Αιωπούμενα ζηεπεά (Suspended Solids - SS): είλαη απηά πνπ ζπγθξαηνχληαη ζε 

εηδηθφ θίιηξν θαη κεηξνχληαη επίζεο ζαλ mg ζπγθξαηνχκελσλ ζηεξεψλ αλά l 

δείγκαηνο. Γηαθξίλνληαη ζε θαζηδάλνληα θαη ζε κε θαζηδάλνληα. 

 

Απφ άπνςε ξχπαλζεο ηνπ πδάηηλνπ πεξηβάιινληνο ηα SS έρνπλ κεγάιε ζεκαζία 

γηαηί θαηά ηε δηνρέηεπζε ησλ απνβιήησλ ζε έλαλ πδάηηλν θνξέα ζπζζσξεχνληαη 

ζηνλ ππζκέλα δεκηνπξγψληαο ζηξψκα ιάζπεο θαη αλεπηζχκεηεο ζπλζήθεο γηα ην 

νηθνζχζηεκα. (14, 17). 

 

2.1.2 Απαιηούμενο οξςγόνο 

 

Οη αεξφβηνη νξγαληζκνί απνζχλζεζεο (π.ρ. βαθηεξίδηα) βξίζθνληαη ζε ζπλερή 

εξγαζία κέζα ζην λεξφ δηαζπψληαο ηηο νξγαληθέο ελψζεηο ζε δηνμείδην ηνπ άλζξαθα 

θαη λεξφ. Άιινη κεηαηξέπνπλ ηελ ακκσλία θαη ηα ληηξψδε ζε ληηξηθά. Απηέο νη 

δηαδηθαζίεο πνπ φιεο απαηηνχλ νμπγφλν, είλαη θπζηθέο δηαδηθαζίεο ησλ βηνρεκηθψλ 

θχθισλ, απαξαίηεηεο γηα ηελ ιεηηνπξγία ελφο πδξφβηνπ νηθνζπζηήκαηνο. 

 

Αλ κηα πδάηηλε κάδα πεξηέρεη ιίγε νξγαληθή χιε, ηα αεξφβηα βαθηεξίδηα κπνξνχλ λα 

δηαζπάζνπλ ηελ  χιε, ρσξίο λα δηαηαξάμνπλ ηελ ηζνξξνπία ηνπ νμπγφλνπ κέζα ζην 

λεξφ. Αλ φκσο πεξηέρνληαη κεγάιεο πνζφηεηεο νξγαληθήο χιεο ζην λεξφ, ν 

πιεζπζκφο ησλ αεξφβησλ απνζπλζεηψλ πνιιαπιαζηάδεηαη. Απηφο ν 

πνιιαπιαζηαζκφο αθνινπζείηαη απφ ζνβαξή απαίηεζε νμπγφλνπ. 

 

Η απαηηνχκελε πνζφηεηα νμπγφλνπ γηα ηελ αεξφβηα απνζχλζεζε ησλ νξγαληθψλ 

νπζηψλ ησλ απνβιήησλ εθθξάδεηαη κε ηηο παξαθάησ θπξίσο παξακέηξνπο: 

 

α) Βιοσημικά απαιηούμενο οξςγόνος (Biochemical Oxygen Demand) 

 

Σν BOD είλαη ε πνζφηεηα ηνπ νμπγφλνπ πνπ απαηηείηαη γηα ηελ νμείδσζε ησλ 

νξγαληθψλ ζπζηαηηθψλ ησλ απνβιήησλ απφ κηθξννξγαληζκνχο ζε αεξφβηεο 

ζπλζήθεο, κε κηα αληίδξαζε ηνπ ηχπνπ: 

 

Οξγαλ. Δλψζεηο + Ο2 Νένη κ/ν + CO2 +NH3 +H2O + ελέξγεηα 

 

Η αληίδξαζε απηή είλαη ζρεηηθά αξγή θαη νινθιεξψλεηαη πξαθηηθά (νμείδσζε θαηά 

95-99%) ζε είθνζη εκέξεο, νπφηε ην πξνζδηνξηδφκελν απαηηνχκελν νμπγφλν θαιείηαη 

BOD. πλήζσο πξνζδηνξίδεηαη ην BOD ζηηο πέληε εκέξεο  (BOD5) νπφηε θαη 

νμεηδψλνληαη απιέο νξγαληθέο νπζίεο πνπ αληηπξνζσπεχνπλ έλα πνζνζηφ 60-70% 

ησλ ζπλνιηθψλ νξγαληθψλ ζπζηαηηθψλ. 
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Η παξάκεηξνο πξσηνεκθαλίζηεθε ην 1870. Σν 1917 θαζηεξψζεθε ζηε Βφξεην 

Ακεξηθή ζηελ ηξίηε έθδνζε ηνπ βηβιίνπ Καλνληζκψλ  Standard  Methods θαη απφ 

ηφηε απνηειεί ίζσο ηελ πην αληηπξνζσπεπηηθή παξάκεηξν ηεο πγεηνλνκηθήο 

ηερλνινγίαο. 

 

Με ηελ ηηκή ηνπ BOD ραξαθηεξίδεηαη πιένλ ζπκβαηηθά ε νιηθή θφξηηζε ηνπ χδαηνο 

ζε νξγαληθέο νπζίεο θαζψο θαη ε απφδνζε ησλ ζπζηεκάησλ εμπγίαλζεο ησλ 

απνβιήησλ. Σα ζπγθξηηηθά απνηειέζκαηα έρνπλ αμία κφλν εάλ νη πξνζδηνξηζκνί 

γίλνληαη θάησ αθξηβψο απφ ηηο ίδηεο ζπλζήθεο. Οη παξάκεηξνη πνπ επηδξνχλ είλαη: 

 

 ην είδνο θαη ν αξηζκφο ησλ ππαξρφλησλ κηθξννξγαληζκψλ  

 ην είδνο ησλ πεξηερνκέλσλ νξγαληθψλ νπζηψλ 

 ε πξνζθνξά ζξεπηηθψλ πιψλ γηα ηνπο κηθξννξγαληζκνχο  

 ε πξνζθνξά ηνπ νμπγφλνπ 

 ε δηάξθεηα ηνπ πξνζδηνξηζκνχ (δηάξθεηα δξάζεο κηθξννξγαληζκψλ επί ησλ 

νξγαληθψλ νπζηψλ) 

 ε ζεξκνθξαζία 

 ν θσηηζκφο θαη νη παξεκπνδίζεηο ησλ βηνινγηθψλ δηεξγαζηψλ ιφγσ ηεο παξνπζίαο 

δειεηεξησδψλ ή παξεκπνδηζηηθψλ νπζηψλ 

  

β) Υημικά απαιηούμενο οξςγόνο (Chemical Oxygen Demand-COD) 

 

Δίλαη ε πνζφηεηα ηνπ νμπγφλνπ πνπ απαηηείηαη γηα ηελ πιήξε ρεκηθή νμείδσζε ησλ 

νξγαληθψλ ζπζηαηηθψλ ζε CO2 θαη H2O απφ ηζρπξφ νμεηδσηηθφ κέζν θαη ζε φμηλεο 

ζπλζήθεο. Καηά ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ COD νμεηδψλνληαη φιεο νη νξγαληθέο νπζίεο, 

αλεμάξηεηα αλ είλαη βηνινγηθά δηαζπάζηκεο. Έηζη, νη βηνινγηθά δηαζπάζηκεο 

νξγαληθέο νπζίεο θαζψο θαη ν ξπζκφο ηεο βηνινγηθήο δηάζπαζεο δελ πξνζδηνξίδνληαη 

απφ ην COD. Σν βαζηθφ ηνπ πιενλέθηεκα είλαη ν ζρεηηθά γξήγνξνο πξνζδηνξηζκφο 

ηνπ (πεξίπνπ 3 ψξεο) ζε ζρέζε κε ην BOD.  

 

Ο πξνζδηνξηζκφο ηνπ COD έρεη ηδηαίηεξε αμία γηα ηα απφβιεηα πνπ πεξηέρνπλ 

ηνμηθέο νπζίεο, νη νπνίεο λεθξψλνπλ ηνπο κηθξννξγαληζκνχο θαη δελ κπνξεί λα 

πξνζδηνξηζηεί ην BOD. Έηζη κφλν κε ην COD κπνξεί λα πξνζδηνξηζηεί ε νιηθή 

θφξηηζε ζε νξγαληθέο ελψζεηο ελφο ηνμηθνχ απνβιήηνπ. 

 

Λέγεηαη φηη ππάξρεη κηα πεξίπνπ ζηαζεξή ζρέζε ησλ ηηκψλ ηνπ COD θαη ηνπ BOD 

θαηά ηελ εμέηαζε ησλ απνβιήησλ θαη ε νπνία θπκαίλεηαη απφ 2 πξνο 1.Πξέπεη φκσο 

λα ηνληζζεί φηη απηή ε αλαινγία ηζρχεη θπξίσο γηα ηα αζηηθά ιχκαηα θαη φρη γηα 

παληφο ηχπνπ απφβιεηα. Τπάξρνπλ ζεκαληηθέο απνθιίζεηο ζηηο ηηκέο BOD θαη COD, 

φηαλ ζηα απφβιεηα ππάξρνπλ νπζίεο πνπ δελ απνηθνδνκνχληαη βηνινγηθά εχθνια 

(ηερλεηέο νπζίεο φπσο ρξσζηηθέο) ή νπζίεο πνπ έρνπλ ηελ ηθαλφηεηα λα αλαζηέιινπλ 

ηε δξάζε ησλ βαθηεξηδίσλ θαη ζπλεπψο λα επηβξαδχλνπλ ηελ απνηθνδφκεζε (π.ρ. ηα 

δηάθνξα παξαζηηνθηφλα ζηηο γεσξγηθέο θαιιηέξγεηεο, ηα αληηβηνηηθά ησλ δψσλ ζηηο 

θηελνηξνθηθέο κνλάδεο) (14, 15, 17).  

 

2.2 Η λύζη: η απσή ο-πςπαίνων-πληπώνει 
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Η πιήξεο θαη δίθαηε εθαξκνγή ηεο αξρήο ν-ξππαίλσλ-πιεξψλεη ζε φιεο ηηο πεγέο 

ξχπαλζεο κηαο επξείαο πεξηνρήο κπνξεί λα επηιχζεη ην πξφβιεκα ηεο ξχπαλζεο. Όπσο 

αλαθέξζεθε ζην πξνεγνχκελν θεθάιαην, ε δηαδηθαζία εθαξκνγήο ηεο αξρήο 

πεξηιακβάλεη ηα αθφινπζα βήκαηα 

 

1 Πποζδιοπιζμόρ και καηαμέηπηζη πςπανηικών δπαζηηπιοηήηων  

1.1 Αλαγλψξηζε θαη θαηαγξαθή πεγψλ ξχπαλζεο θαη ξππαληηθνχ θνξηίνπ 

1.2 Δθηίκεζε ηεο ζπλνιηθήο ξχπαλζεο - θαηαγξαθή θαηάζηαζεο απνδεθηψλ 

 

2 Τπολογιζμόρ κόζηοςρ ηηρ πύπανζηρ – σπημαηοοικονομική αποηίμηζη 

 

3 Δθαπμογή ηηρ απσήρ ο πςπαίνων πληπώνει  

3.1 ρεδηαζκφο ζπζηήκαηνο αληηξξππαληηθψλ ηειψλ – επηκεξηζκφο θαη επηβνιή 

ηεο ρξέσζεο ζηηο πεγέο 

3.2 Αλάπηπμε ζπζηήκαηνο παξαθνινχζεζεο ηεο ξχπαλζεο ζηηο πεγέο θαη ζην 

πεξηβάιινλ 

 

2.2.1 Πποζδιοπιζμόρ και καηαμέηπηζη πςπανηικών δπαζηηπιοηήηων 

 

Με βάζε ηε δηεζλή βηβιηνγξαθία (10, 20), ζηελ πεξίπησζε πνπ έρνπκε έλαλ 

απνδέθηε θαη πνιιέο πεγέο εθπνκπήο ξχπσλ, ηζρχνπλ ηα παξαθάησ 

 

__________|Α|____________________________|Γ|________________________ 

 

ξνή πνηακνχ---                                                                            R 

 

______|Β|___________________________________|Γ|______________________ 

 

ε πεξίπησζε πνπ 

θάπνηα πεγή εθπέκπεη πρ 

10 κνλάδεο ξππαληή, ε 

ζπγθέληξσζε ηνπ 

ξππαληή ζην ζεκείν R 

ηνπ απνδέθηε ζα 

κεηαβάιιεηαη αλάινγα. 

Δίλαη ινγηθφ ε αχμεζε 

ηεο ζπγθέληξσζεο ηνπ 

ξππαληή ζην R λα κελ 

είλαη επζέσο αλάινγε κε 

ηελ εθπνκπή κνλάδσλ 

ξππαληή απφ ηελ πεγή. 

Απηφ ζπκβαίλεη γηαηί νη 

πεγέο Α θαη Β είλαη πην 

καθξηά απφ ην ζεκείν κέηξεζεο R απ΄ φηη νη πεγέο Γ θαη Γ. Έηζη ε ζπγθέληξσζε ηνπ 

ξχπνπ ζην R δελ απμάλεηαη ηφζν φζν απφ ηελ εθπνκπή ησλ ίδησλ κνλάδσλ ξππαληή 

απφ ηα Α θαη Β. Έηζη γηα παξάδεηγκα ζα πεξηκέλακε αλ ε ζπγθέληξσζε ζην R 

απμάλεηαη θαηά 5 κνλάδεο ξππαληή φηαλ ε πεγή Γ εθπέκπεη 10 κνλάδεο, λα απμάλεηαη 

θαηά ιηγφηεξεο (πρ 2) κνλάδεο ξππαληή φηαλ νη ίδηεο 10 κνλάδεο εθπέκπνληαη απφ ηελ 

πεγή Α.  

σήμα 2: Καηαγπαθή πηγών πύπανζηρ 
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Δθηφο απφ ηελ απφζηαζε, ππάξρνπλ θαη άιινη παξάκεηξνη πνπ επεξεάδνπλ ηελ 

"κεηαθνξά" ηεο ξχπαλζεο απφ ηελ πεγή ζην πεξηβάιινλ. Σέηνηεο παξάκεηξνη είλαη ε 

γεληθή θαηάζηαζε ηνπ απνδέθηε (πνζφηεηα λεξψλ, ζεξκνθξαζία, βάζνο, θιπ), ε ξνή 

ησλ λεξψλ ηνπ απνδέθηε θαη ηα ηπρφλ θπζηθά ή ηερλεηά θξάγκαηα, εκπφδηα, θιπ, ε 

πνζφηεηα ηνπ λεξνχ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ επεμεξγαζία ησλ απνβιήησλ, ν 

φγθνο ησλ απνβιήησλ, ε "πνηφηεηα" ησλ απνβιήησλ, θαζψο θαη ν ηξφπνο δηάζεζεο 

ησλ απνβιήησλ ζηνλ απνδέθηε.  

 

Δθ' φζνλ ζέινπκε λα ειέγμνπκε ηελ εθπνκπή ξχπσλ ζηελ πεγή, αιιά ν ζηφρνο είλαη 

λα έρνπκε κηα ζπγθεθξηκέλε ζπγθέληξσζε ζην R, δειαδή κηα γεληθφηεξα απνδεθηή 

πεξηβαιινληηθή πνηφηεηα ζηνλ απνδέθηε, πξέπεη λα βξνχκε κηα ζρέζε πνπ λα ζπλδέεη 

απηά ηα δπν. Έηζη πξέπεη λα ρξεζηκνπνηήζνπκε έλα σςντελεστή μεταυοπάρ, αi, πνπ 

αληηπξνζσπεχεη ηελ ζηαζεξή αχμεζε ηεο ζπγθεληξσζεο ζην R φηαλ ε πεγή i 

εθπέκπεη κηα κνλάδα ξππαληή. Δθ' φζνλ ηα α είλαη ζηαζεξά, κπνξνχκε λα 

ζπζρεηίζνπκε ηε ζπγθέληξσζε ζην R κε ηελ εθπνκπή ξχπσλ απφ φιεο ηηο πεγέο. 

 

ΚR=αiΔi+Β 

 

φπνπ ΚR είλαη ε ζπγθέληξσζε ζηνλ απνδέθηε ζην ζεκείν R, Δ είλαη ε εθπνκπή 

ξππαληή ηεο i πεγήο, Ι είλαη ν ζπλνιηθφο αξηζκφο πεγψλ θαη Β είλαη ε ζπγθέληξσζε 

ξππαληή πνπ ζα ήηαλ παξνχζα αλεμάξηεηα απφ ηε ιεηηνπξγία ησλ πεγψλ πνπ 

πξνέξρεηαη απφ θπζηθέο πεγέο ή απφ πεγέο εθηφο ηεο πεξηνρήο ειέγρνπ (background 

concentration).  

 

Οη παξάκεηξνη πνπ ζπλήζσο καο ελδηαθέξνπλ είλαη ην BOD, COD, PH, θαη ηα 

αησξνχκελα ζηεξεά.  

 

Γηα λα ππνινγίζνπκε ηνπο ζπληειεζηέο κεηαθνξάο, ρξεηαδφκαζηε αξρηθά λα 

ππνινγίζνπκε ην Β, δειαδή ηε ζπγθέληξσζε πεξηβάιινληνο. Γη απηφ ην ζθνπφ 

ρξεηάδεηαη λα γίλνπλ κεηξήζεηο ζηνπο απνδέθηεο, θαη ζηα ζεκεία φπνπ πξέπεη λα 

επηηεπρζνχλ θάπνηα φξηα. Απφ ηε δηεζλή θαη ηελ ειιεληθή βηβιηνγξαθία θαη ηνπο 

θαλνληζκνχο ηεο ΔΔ κπνξνχλ λα βξεζνχλ ηα επηηξεπφκελα θαη ζπληζηψκελα φξηα 

ζπγθεληξσζεο ξχπσλ. Δπίζεο κπνξεί λα βξεζεί κηα γεληθή εηθφλα ηεο πεξηνρήο θαη 

ησλ απνδεθηψλ, φπσο επίζεο θαη ησλ πεγψλ ξχπαλζεο, ε νπνία ζα βνεζά ζηνλ 

ππνινγηζκφ ηεο ζπλεηζθνξάο άιισλ πεγψλ ξχπαλζεο ζηνλ απνδέθηε.  

 

Μεηά ηε ζπγθέληξσζε φισλ ησλ ζηνηρείσλ κπνξεί λα ππνινγηζηεί ην 

απνηειεζκαηηθφηεξν θαη απνδνηηθφηεξν (efficient) ζρήκα επηβνιήο ρξεψζεσλ. Η 

ρξέσζε πνπ ζα επηβιεζεί ζα έρεη ηε κνξθή 

 

ti=ai x F 

 

φπνπ ti είλαη ε ρξέσζε αλά κνλάδα πνπ πιεξψλεη ε i πεγή, αi είλαη ν ζπληειεζηήο 

κεηαθνξάο ηεο i πεγήο, θαη F είλαη ην νξηαθφ θφζηνο ειάηησζεο ηεο ζπγθεληξσζεο 

ηνπ ξππαληή θαηά κηα κνλάδα ζην ζεκείν R, ην νπνίν πξέπεη λα είλαη ην ίδην γηα φιεο 

ηηο πεγέο.  
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Δδψ πξέπεη λα ηνληζηεί φηη νη πεγέο πιεξψλνπλ δηαθνξεηηθέο ρξεψζεηο φηαλ ν ζηφρνο 

είλαη ε απνηειεζκαηηθφηεξε ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο ησλ ρξεψζεσλ, δειαδή φηαλ 

ζέινπκε λα πεηχρνπκε έλα ζηφρν ζπγθεληξσζεο ξππαληή ζην πεξηβάιινλ κε ην 

κηθξφηεξν δπλαηφ νηθνλνκηθφ θφζηνο, επεηδή έρνπλ δηαθνξεηηθνχο ζπληειεζηέο 

κεηαθνξάο.  

 

Γεληθεχνληαο ην παξαπάλσ κνληέιν, ζα πξνρσξήζνπκε ζηελ πεξίπησζε πνπ έρνπκε 

πνιινχο απνδέθηεο. ' απηή ηελ πεξίπησζε, ε ρξέσζε θάζε πεγήο είλαη  

 

Σi = aij x Fj 

 

φπνπ Ti είλαη ε ρξέσζε πνπ πιεξψλεη ε T πεγή γηα θάζε κνλάδα ξχπνπ, aij είλαη ν 

ζπληειεζηήο κεηαθνξάο πνπ ζπζρεηίδεη εθπνκπέο ξχπσλ ζηελ πεγή κε απμήζεηο 

ζπγθεληξψζεσλ ζηνλ j απνδέθηε,  J είλαη ην λνχκεξν ησλ απνδεθηψλ, θαη Fj είλαη ην 

πξφζηηκν-θφζηνο πνπ ζρεηίδεηαη κε θάζε απνδέθηε.  

 

Γηα λα ππνινγηζηνχλ νη ζρεηηθνί παξάγνληεο, ρξεηάδνληαη ηα ζηνηρεία ηα νπνία έρνπλ 

αλαθεξζεί παξαπάλσ γηα θάζε απνδέθηε. Όπσο θαίλεηαη, ε επέθηαζε ηνπ κνληέινπ 

ζε πεξηζζφηεξνπο απφ έλαλ απνδέθηεο είλαη απιή ζηε ζεσξεηηθή αλάπηπμε, αιιά 

απαηηεί κηα πξνζεθηηθή ζπιινγή θαη επεμεξγαζία ησλ ζηνηρείσλ γηα ηε ζσζηή 

εθαξκνγή ηνπ κνληέινπ θαη ηνλ ππνινγηζκφ ησλ ρξεψζεσλ.  

 

Φπζηθά θάηη πνιχ βαζηθφ είλαη λα μέξνπκε ηνπο απνδέθηεο καο, δειαδή λα δνχκε ηε 

ξνή ησλ λεξψλ, ψζηε λα μέξνπκε πνηνη είλαη νη απνδέθηεο νη νπνίνη επεξεάδνληαη απφ 

ηε ιεηηνπξγία ησλ πεγψλ. Δδψ ρξεηάδεηαη αλάιπζε πδξνγεσινγηψλ ζηνηρείσλ, αιιά 

θαη ράξηεο ρξήζεο λεξψλ, θαζψο θαη ράξηεο ρξήζεο γεο.   

 

Αθνινπζεί κηα ζρεκαηνπνίεζε ηεο αξρηθήο ζεσξεηηθήο πξνζέγγηζεο. 

σήμα 3: Θεωπηηική πποζέγγιζη επιμεπιζμού ηηρ πύπανζηρ ζηιρ πηγέρ 

KR = Σai x Ei + B
BOD, COD, PH

Αιωπ. Σηεπεά

T = ai x F

Εξωηεπικέρ 

Επιδπάζειρ
Πηγέρ

Αποδέκηερ

Θεζμικό 

Πλαίζιο

Υδπογεωλογικά 

Σηοισεία

Κόζηορ Ελέγσος

Πεπιβαλλονηικό

 Κόζηορ
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Σν βαζηθφ κεηνλέθηεκα ηνπ παξαπάλσ κνληέινπ είλαη ν πνιχ δχζθνινο ζρεδηαζκφο 

θαη ε ζπλεπαγφκελε δχζθνιε δηαρείξηζε - εθαξκνγή ιφγσ δπζθνιίαο ζπγθέληξσζεο 

θαη επεμεξγαζίαο ζηνηρείσλ. Γελ ππάξρνπλ ηππνπνηεκέλα "εηδηθά βάξε" ηνμηθφηεηαο 

θαη επηθηλδπλφηεηαο ξππαληψλ. Έηζη είλαη πνιχ δχζθνιν λα ζρεδηαζηνχλ δνκέο γηα 

ηελ επηβνιή ησλ ρξεψζεσλ, θαη αθφκα πην δχζθνιν λα ζπζρεηηζηνχλ νη εθπνκπέο ησλ 

ξχπσλ κε ηελ πνηφηεηα ησλ λεξψλ, αθνχ νη πνηακνί θαη ηα ξπάθηα, ξέκαηα, θιπ., 

δηαθέξνπλ ζε αθνκνησηηθή ηθαλφηεηα ξππαληψλ θαη ε παξνρή λεξνχ ηνπο 

δηαθπκαίλεηαη ζεκαληηθά, νπφηε θαη ε πνηφηεηα ησλ λεξψλ ηνπο δηαθπκαίλεηαη 

ζεκαληηθά. 

 

2.2.2 Τπολογιζμόρ κόζηοςρ ηηρ πύπανζηρ 

 

Ο ππνινγηζκφο ηνπ θφζηνπο ηεο ξχπαλζεο είλαη κηα πνιχπινθε δηαδηθαζία, νη 

ιεπηνκέξεηεο ηεο νπνίαο μεθεχγνπλ απφ ηα πιαίζηα ηεο παξνχζαο εηζήγεζεο. Γηα ηνλ  

ππνινγηζκφ απηνχ ηνπ θφζηνπο ρξεηάδεηαη λα αλαιπζνχλ νη νηθνλνκηθέο παξάκεηξνη 

(θφζηνο, φθεινο) φισλ ησλ ππαξρφλησλ θαη δπλεηηθψλ ρξήζεσλ ησλ πδάησλ ηεο 

πεξηνρήο. Έηζη ζα απνηηκεζεί ε ειάηησζε ηεο νηθνλνκηθήο αμίαο ησλ πδάηηλσλ πφξσλ 

ιφγσ ηεο παξαγφκελεο ξχπαλζεο. Γηα απηή ηελ απνηίκεζε ρξεζηκνπνηνχληαη νη 

ηερληθέο πνπ αλαθέξζεθαλ ζην πξνεγνχκελν θεθάιαην.  

 

Παξαθάησ παξαηίζεηαη ζπλνπηηθφο θαηάινγνο ρξήζεσλ ησλ πδάηηλσλ πφξσλ πνπ 

κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζαλ βάζε γηα ηελ ρξεκαηννηθνλνκηθή απνηίκεζε ηνπ 

θφζηνπο ηεο ξχπαλζεο (5, 6, 10): 

 

 Πφζηκν λεξφ 

 Άξδεπζε γεσξγηθψλ εθηάζεσλ 

 Κηελνηξνθία 

 Μεηαπνίεζε γεσξγηθψλ πξντφλησλ 

 Βηνκεραληθέο ρξήζεηο 

 Παξαγσγή ελέξγεηαο 

 Απνδέθηεο βξφρηλνπ λεξνχ, απνθπγή πιεκκχξσλ 

 Απνδέθηεο απνξξηκκάησλ 

 Αλαςπρή  

 Βηνπνξηζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο (ςάξεκα, θπλήγη, ζπιινγή θπηψλ, θιπ.) 

 Δπηζηεκνληθή παξαηήξεζε νηθνζπζηεκάησλ 

 Αλαςπρή απφ απφζηαζε (κέζσ θσηνγξαθηψλ, θηικ, θιπ.) 

 Ρχζκηζε θιίκαηνο θαη παξνρή νμπγφλνπ κέζσ ππνζηήξημεο βιάζηεζεο 

 Με ρξεζηηθή αμία (χπαξμεο, κειινληηθήο ρξήζεο, θιπ.) 

 

2.2.3 Δθαπμογή ηηρ απσήρ ο πςπαίνων πληπώνει  

 

Ο πξνζδηνξηζκφο ηνπ ξππαληηθνχ θνξηίνπ θαη ε κέηξεζε ηνπ ζα έρεη ζαλ απνηέιεζκα 

ηελ αληηζηνίρεζε "Μνλάδσλ Ρχπαλζεο" (ΜΡ) ζηε ιεηηνπξγία ηεο θάζε ξππαληηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο. Γειαδή ε θάζε πεγή, αλάινγα κε ηε δξαζηεξηφηεηα ηεο, εθπέκπεη 

θάπνην ξππαληηθφ θνξηίν. Απηφ ην ξππαληηθφ θνξηίν ππνινγίδεηαη κε Μνλάδεο 

Ρχπαλζεο. ηε ζπλέρεηα, επηβάιιεηαη ρξέσζε βαζηδφκελε ζηηο ΜΡ.  
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Παξαθάησ αλαθέξεηαη παξάδεηγκα ΜΡ πνπ ζπζρεηίδεη ηηο εθπνκπέο BOD, COD θαη 

αησξνχκελσλ ζηεξεψλ (3). Άιινη ξππαληέο κπνξνχλ επίζεο λα ελζσκαησζνχλ ζην 

κνληέιν γηα κηα γεληθφηεξε ρξήζε ηνπ. Έηζη, κία κνλάδα ΜΡ νξίδεηαη σο εμήο:  

 

ΜΡ = (Qd/150) * (0,40SS/600 + {0.60[2BOD + COD]}/1200)   

 

φπνπ Qd είλαη ε παξνρή χδαηνο ζε 24σξε βάζε ζε lt, BOD, COD θαη SS νη 

αληίζηνηρεο ζπγθεληξψζεηο BOD, COD θαη αησξνχκελσλ ζηεξεψλ ζε mg/lt.  

 

Η παξαπάλσ ζρέζε είλαη απνηέιεζκα αλαγσγήο ηνπ κεγέζνπο ηεο ξχπαλζεο πνπ 

πξνθαιείηαη απφ έλα άηνκν. Έλα άηνκν ζηελ Διιάδα ζεσξνχκε φηη θαηαλαιψλεη 

150lt λεξνχ ηελ εκέξα, θαη φηη ξππαίλεη κε 600mg/lt αησξνχκελα ζηεξεά, 300mg/lt 

BOD θαη 600mg/lt COD. Αλ αληηθαηαζηήζνπκε απηά ηα λνχκεξα ζηνλ παξαπάλσ 

ηχπν,  πξνθχπηεη ε Αηνκηθή Μνλάδα Ρχπαλζεο (ΑΜΡ), ή αιιηψο κπνξνχκε λα πνχκε 

φηη έλα άηνκν ξππαίλεη θαηά κία ΜΡ αλά εκέξα. Αλ ζρεηίζνπκε ην θφζηνο 

"θαζαξηζκνχ" απηήο ηεο κνλάδαο ξχπαλζεο κε ηε ρξέσζε πνπ ζα επηβιεζεί ζηηο 

πεγέο, ζα έρνπκε έλα αληηθεηκεληθφ θαη δίθαην κέηξν ηεο επηβαιιφκελεο ρξέσζεο. 

Έηζη, γηα παξάδεηγκα, κηα πεγή ε νπνία ξππαίλεη ζαλ 1000 άηνκα, ζα πιεξψλεη θαη 

1000 θνξέο ηε ρξέσζε ηνπ ελφο αηφκνπ (3, 18).  

 

Αληίζηνηρα κνληέια θνζηνιφγεζεο ηεο ξχπαλζεο εθαξκφδνληαη ζε δηάθνξεο ρψξεο 

ηνπ θφζκνπ, φπσο Βέιγην, Οιιαλδία, Γεξκαλία, Ηλσκέλν Βαζίιεην, ΗΠΑ, Βξαδηιία, 

Γεκνθξαηία ηεο Σζερίαο, Πνισλία, θιπ. Η παξαπάλσ ζρέζε δηακνξθψζεθε κεηά απφ 

ζχγθξηζε ησλ ζρεηηθψλ κνληέισλ θαη αθνχ ιήθζεθαλ ππ' φςε ηδηαηηεξφηεηεο ηεο 

Διιάδαο, ηδίσο ζηνλ θαζνξηζκφ ηεο ΑΜΡ (3, 13).  

 

ην παξάδεηγκα πνπ αλαπηχζζνπκε εδψ ε ζρέζε απηή θαιχπηεη ην COD, ην BOD, ηα 

αησξνχκελα ζηεξεά, θαη ην λεξφ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη. Δδψ πξέπεη λα ηνληζηεί ε 

αλάγθε εηζαγσγήο ηνπ λεξνχ ζην κνληέιν, επεηδή ην λεξφ είλαη θπζηθφο πφξνο πνπ 

"ζπαηαιηέηαη" ζηελ θαηεξγαζία ησλ απνβιήησλ, θαη ζα πξέπεη λα ππνινγηζηεί 

αλάινγα ην πεξηβαιινληηθφ θφζηνο απηήο ηεο "ζπαηάιεο".  

 

Δπίζεο ζεκαζία έρεη, θαη κπνξεί λα ππνινγηζηεί ζην κνληέιν, ν ηξφπνο δηάζεζεο ησλ 

ιπκάησλ, θαη νη θπζηθνί απνδέθηεο ηνπο (επηθαλεηαθά λεξά, ππφγεηα λεξά, θιπ). 

Απηφο ν ηειεπηαίνο παξάγνληαο κπνξεί λα ππνινγηζηεί κέζσ "ζπληειεζηψλ 

κεηαθνξάο", φπσο αλαθέξνληαη ζε πξνεγνχκελν θεθάιαην. Γειαδή, κηα 

δξαζηεξηφηεηα πνπ επεξεάδεη πεξηζζφηεξνπο απφ έλαλ απνδέθηεο ζα πνιιαπιαζηάδεη 

ηηο ΜΡ ηεο κε θάπνην ζπληειεζηή κεηαθνξάο κεγαιχηεξν ηνπ έλα,  πνπ ζα 

αληηθαηνπηξίδεη ηελ κεγαιχηεξε πεξηβαιινληηθή ππνβάζκηζε. Ο ππνινγηζκφο απηψλ 

ησλ παξαγφλησλ πξνυπνζέηεη ηε δηελέξγεηα κειέηεο κε κεγαιχηεξε ζηελ 

πδξνγεσινγηθή εηθφλα ηεο πεξηνρήο θαη ζηα θπζηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ πδάηηλσλ 

απνδεθηψλ.  

 

εκεηψλνπκε αθφκε φηη γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ κνληέινπ ζε κεγαιχηεξν επίπεδν 

απαηηείηαη ππνινγηζκφο θαη ησλ ππφινηπσλ παξακέηξσλ (θσζθνξηθά, ληηξηθά, βαξηά 

κέηαιια, θιπ), νη νπνίνη δελ αλαθέξνληαη ζην παξάδεηγκα καο. Σν παξάδεηγκα 

δηακνξθψζεθε δηφηη νη ζεκεξηλέο ηερλνινγίεο παξαθνινχζεζεο ξππαληηθήο ηεο 

δξαζηεξηφηεηαο πξνζκεηξνχλ θπξίσο 3 παξακέηξνπο ξχπαλζεο (ζηεξεά, BOD, COD) 

θαη ηελ πνζφηεηα θαηαλαισκέλνπ λεξνχ. Άιινη παξάκεηξνη πνπ κπνξνχλ λα 
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παξαθνινπζεζνχλ είλαη ην pH, ειεθηξηθή αγσγηκφηεηα, αλαγσγηκφηεηα, δπλαηφηεηα 

νμείδσζεο, ληηξηθά, θσζθνξηθά, ριψξηα, ζεηηθά, Fe, Mn, θιπ.  

 

Μία ΜΡ ηνπ κνληέινπ ηνπ παξαδείγκαηνο θαζνξίδεηαη θαηά 60% απφ ην νξγαληθφ 

θνξηίν, θαη θαηά 40% απφ ηα αησξνχκελα ζηεξεά. Κάζε ελζσκάησζε πεξηζζφηεξσλ 

παξακέηξσλ ζην κνληέιν ζα δηακνξθψζεη απηά ηα εηδηθά βάξε αλάινγα κε ηε 

βαξχηεηα ηνπ ξππαληή πνπ ζα ελζσκαησζεί.  

 

Σέινο απαίηεζε γηα ηε ζσζηή εθαξκνγή ηεο αξρήο είλαη θαη ε αλάπηπμε αμηφπηζηνπ 

ζπζηήκαηνο παξαθνινχζεζεο θαη κέηξεζεο ηεο ξχπαλζεο ζηηο πεγέο θαη ζηνπο 

απνδέθηεο, κε θηιηθφηεηα ζην ρξήζηε θαη κε πηζαλφ ζπλδπαζκφ Γεσγξαθηθνχ 

πζηήκαηνο Πιεξνθνξηψλ (20). Δπνπηηθφ παξάδεηγκα αλάπηπμεο ηέηνηνπ 

ζπζηήκαηνο δίλεηαη ζην ρήκα 4.  

 

σήμα 4: ύζηημα παπακολούθηζηρ ηηρ πύπανζηρ 
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