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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 

Η παρούσα εργασία πραγµατοποιεί µια συνοπτική και περιεκτική περιγραφή των µεθόδων 
εκτίµησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Επικεντρώνεται µεθοδολογικά στην παρουσίαση  µιας 
νέας προσέγγισης αξιολόγησης επενδύσεων έργων περιβάλλοντος και εφαρµογή της στην 
αποτίµηση, µε χρηµατικούς όρους, του περιβαλλοντικού κόστους οκτώ επιλογών διαχείρισης 
απορριµµάτων, οι οποίες χρησιµοποιούνται ως την παρούσα στιγµή στις 12 χώρες από τα 15 µέλη 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αντικειµενικός σκοπός της εργασίας, που επιτυγχάνεται µέσω της 
εφαρµογής συνδυασµού υπαρχόντων τεχνικών αποτίµησης περιβαλλοντικού κόστους,  είναι µια 
πολύπλευρη εκτίµηση του περιβαλλοντικού κόστους των καθιερωµένων µεθόδων διαχείρισης 
απορριµµάτων. 
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ABSTRACT 
 
This paper demonstrates a concise description of the existing externalities appraisal 
methods. It focuses on the presentation of a new environmental project evaluation approach 
and actual implementation in the assessment, in financial terms, of the environmental costs 
of eight specific municipal solid waste management systems, which are in use across the 
twelve out of the fifteen member states of the European Union. The purpose of this work, 
which is accomplished though the implementation of a particular combination of the 
existing externalities assessment techniques, is to provide a multiperspective environmental 
appraisal concerning the different municipal solid waste management systems.     
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
Η αδυναµία που παρουσιάζεται στην ακριβή τιµολόγηση, µε χρηµατικούς όρους, των 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων µιας επένδυσης περιβάλλοντος αντιµετωπίζεται µε την ανάπτυξη 
µιας σειράς εξειδικευµένων τεχνικών αποτίµησης του κόστους και οφέλους από την υποβάθµιση ή 
αναβάθµιση, αντιστοίχως, της ποιότητας του περιβάλλοντος [20].  
 
Η οικονοµική αποτίµηση της ρύπανσης του περιβάλλοντος βασίζεται στην προτίµηση των άµεσα ή 
έµµεσα εµπλεκοµένων φορέων για ένα συγκεκριµένο επίπεδο περιβαλλοντικής ποιότητας. Οι 
περιβαλλοντικοί πόροι παρέχουν αγαθά και υπηρεσίες για τις οποίες δεν υπάρχουν πραγµατικές 
αγορές ή , στην περίπτωση που όντως υφίστανται, είναι εξαιρετικά ατελείς. Οι ίδιοι, ωστόσο, είναι 
σε θέση να ασκήσουν σηµαντική επίδραση στην ευηµερία του κοινωνικού συνόλου µε αποτέλεσµα 
να καθιστούν αναγκαίο τον προσδιορισµό της πραγµατικής αξίας τους [6,12,24]. Παράδειγµα 
αποτελεί η ποιότητα της ατµόσφαιρας η οποία δρα καταλυτικά στην ανθρώπινη υγεία, τις 
καλλιέργειες, την κατάσταση των ιστορικών µνηµείων, καθώς και στην µόλυνση των υδάτινων 
πόρων και δασικών εκτάσεων . 
 
Συνεπαγωγικά,  έλλειψη αγοράς για εξεταζόµενα αγαθά και υπηρεσίες σηµαίνει ότι, σε αντίθεση µε 
τα συνηθισµένα προϊόντα, δεν τιµολογούνται οπότε και η χρηµατική τους αξία δεν είναι εφικτό να 
προσδιοριστεί. Προκειµένου να τιµολογήσουµε τους περιβαλλοντικούς πόρους χρησιµοποιούµε 
δύο κριτήρια α) την µέτρηση της διάθεσης να πληρώσει κανείς για το περιβαλλοντικό όφελος / 
ζηµιά (WTP) και β) την µέτρηση της πρόθεσης να γίνει αποδεκτή µια περιβαλλοντική υποβάθµιση 
(WTA). Αυτά ουσιαστικά αποτελούν το θεµέλιο της ζητηθείσας αξιολόγησης. Με την προϋπόθεση 
ότι οι περιβαλλοντικοί πόροι µπορούν να υπολογιστούν, τότε η οικονοµική αξιολόγηση επιτρέπει 
την επιτυχή σύγκριση περιβαλλοντικών επιπτώσεων στην ίδια βάση µε τα ιδιωτικά-χρηµατικά 
κόστη και οφέλη για το σύνολο των εναλλακτικών σεναρίων ελέγχου της ρύπανσης. Η δυνατότητα 
τιµολόγησης των επιπτώσεων αυτών δίνει την ευκαιρία εκτίµησης του κοινωνικού κόστους 
έκαστου επενδυτικού σχεδίου [8,9,10].  
      
Οι ειδικές µέθοδοι αποτίµησης χρησιµοποιούνται σε δύο διαφορετικές µεν, αλλά σχετιζόµενες 
περιπτώσεις. Καταρχήν, εφαρµόζονται σε εκ των υστέρων αξιολόγηση. Πιο συγκεκριµένα, σε 
αυτήν την περίπτωση η βλάβη έχει ήδη προκληθεί και ο σκοπός της αποτίµησης είναι ο καθορισµός 
του κατάλληλου ύψους αποζηµίωσης. Επίσης εφαρµόζονται και σε περιπτώσεις εκ των προτέρων 
αξιολόγησης, όπου ο σκοπός της αποτίµησης είναι να διευκολύνει την λήψη αποφάσεων 
αναφορικά µε τα καταλληλότερα µέτρα πολιτικής [23]. 
 
Στην παρούσα εργασία θα µελετήσουµε την πλέον συνηθέστερη και ακριβέστερη τεχνική 
εκτίµησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων, την ανάλυση κόστους – οφέλους. Η ίδια αποτελεί 
ουσιαστικά εκ των προτέρων αξιολόγηση. Στα πλαίσια της ανάλυσης κόστους – οφέλους, ιδιαίτερο 
βάρος θα δοθεί στην εξέταση των µεθόδων εκτίµησης περιβαλλοντικού κόστους. Η προτίµηση που 
της επιδεικνύεται δεν οφείλεται µόνο στον πρακτικό λόγο ότι αποτελεί πολύτιµο στοιχείο στην 
διαδικασία διαµόρφωσης περιβαλλοντικής πολιτικής, ακόµα και όταν δεν είναι ασφαλής η ακριβής 
ποσοτική αποτίµηση, αλλά και στο γεγονός ότι ανταποκρίνεται στους ενδοιασµούς που έχουν όσοι 
απορρίπτουν την ανθρωποµορφική βάση στην οποία στηρίζεται η οικονοµική αποτίµηση [18].    
 
2. Η ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ - ΩΦΕΛΕΙΩΝ  
 
Η οικονοµική επιστήµη µπορεί να διαιρεθεί σε δύο επιµέρους γνωστικά αντικείµενα, τα θετικά 
οικονοµικά και τα κανονιστικά οικονοµικά. Τα θετικά οικονοµικά στοχεύουν στην εξήγηση και 
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πρόβλεψη µιας πραγµατικής οικονοµικής δραστηριότητας, µε αντικειµενικό σκοπό την ανάδειξη 
των ‘γεγονότων’ και όχι στον κριτικό σχολιασµό τους. Σε αντιδιαστολή, µε τα κανονιστικά 
οικονοµικά όπου ρητά στοχεύουν στην εφαρµογή µεθόδων αξιολόγησης προκειµένου να 
χαρακτηρίσουν την αποδοτικότητα ενός επενδυτικού σχεδίου. Η ανάλυση κόστους – ωφελειών 
παρέχει τα θεµέλια της κανονιστικής προσέγγισης για τον προσδιορισµό των οικονοµικών 
επιπτώσεων από συγκεκριµένες περιβαλλοντικές επενδύσεις ή γενικότερα πολιτικές [13,23].  
 
Αναλυτικότερα, η ανάλυση κόστους – ωφελειών αποσκοπεί στην εξέταση του αν ένα σχέδιο 
επένδυσης ή µια περιβαλλοντική πολιτική είναι αξιόλογη από την σκοπιά της κοινωνικής 
ευηµερίας. Μια δράση ή απόφαση θεωρείται αξιόχρεη στην περίπτωση όπου τα συνολικά 
κοινωνικά οφέλη αντισταθµίζουν ικανοποιητικά το αντίστοιχο κόστος. Η ανάλυση κόστους – 
οφέλους έχει τη δυνατότητα να αξιολογήσει επαρκώς την ανάληψη µιας επενδυτικής 
δραστηριότητας ή πολιτικής συσχετίζοντας το κόστος µε τα οφέλη, ή να πραγµατοποιήσει 
συγκρίσεις µεταξύ των πλεονεκτηµάτων και µειονεκτηµάτων µιας σειράς αποφάσεων.  
 
Για παράδειγµα, στην περίπτωση της διαχείρισης των απορριµµάτων οι κατευθυντήριες αρχές της 
ανάλυσης κόστους ωφελειών απαιτούν την επιλογή του πλέον επιθυµητού συνδυασµού διαχείρισης 
µε βάση τους εξής αντικειµενικούς σκοπούς: 
 

(α) ελαχιστοποίηση του καθαρού περιβαλλοντικού κόστους της διάθεσης, ή   
(β) µεγιστοποίηση ων καθαρών κοινωνικών ωφελειών  
 

Για τους σκοπούς της ανάλυσής µας είναι αναγκαίο να προσδιορίσουµε κάθε επιµέρους τµήµα του 
περιβαλλοντικού κόστους για κάθε µέθοδο διαχείρισης απορριµµάτων και, τότε, να αποτιµήσουµε 
την οικονοµική αξία κάθε µιας. Για το λόγο αυτό, απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί ο υπολογισµός  
του περιβαλλοντικού κόστους (και ωφελειών), οι οποίες δεν αντικατροπτίζονται πλήρως στο 
ιδιωτικό κόστος και ωστόσο είναι εξίσου σηµαντικές. Το κοινωνικό κόστος είναι το σύνολο των 
ιδιωτικού-χρηµατικού κόστους και του περιβαλλοντικού κόστους. Προκειµένου να αποτιµήσουµε 
µε ακρίβεια το κοινωνικό κόστος, χρειαζόµαστε να εκλάβουµε σοβαρά υπόψη το γεγονός ότι τα 
υπολογιζόµενα περιβαλλοντικά κόστη πρέπει να εκτιµηθούν µε ακρίβεια [1,2]. 

  
Η µελέτη θα εξετάσει σαν εφαρµογή τέσσερις γενικότερες κατηγορίες διαχείρισης απορριµµάτων :  

 
(α) υγειονοµική ταφή (µε ή χωρίς ανάκτηση ενέργειας) 
(β) καύση (µε ή χωρίς ανάκτηση ενέργειας) 
(γ) ανακύκλωση 
(δ) κοµποστοποίση 
 

Κάθε κατηγορία απαιτεί επίσης την διαλογή και µεταφορά των απορριµµάτων. ∆ηλαδή στην 
αποτίµηση του περιβαλλοντικού κόστους ενσωµατώνουµε στην ανάλυση µας δύο επιµέρους 
αντίστοιχα κόστη, α) κόστος διαλογής, β)  κόστος µεταφοράς και γ) κόστος διάθεσης. 
  
3. ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΜΕΘΟ∆ΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 
 
Η εξαγωγή αξιόπιστων εκτιµήσεων του περιβαλλοντικού κόστους µιας ανθρωπογενούς 
δραστηριότητας αποτελεί συχνό εµπόδιο στην αποτίµηση του καθαρού κοινωνικού κόστους. Στην 
περίπτωση των εµπορεύσιµων αγαθών, οι ακριβείς τους αξίες υπολογίζονται µέσω της µέτρηση της 
διάθεσης να πληρώσει κανείς για την απόκτησή τους. Αντιθέτως, όταν τα εξεταζόµενα αγαθά και 
υπηρεσίες δεν αποτελούν αντικείµενο εµπορίου είναι απαραίτητη η χρήση διαφορετικών µεθόδων 
εκτίµησης της πραγµατικής τους αξίας.  Υπάρχουν δύο γενικές προσεγγίσεις αξιολόγησης µη 
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εµπορεύσιµων αγαθών, η κάθε µία από τις οποίες περιλαµβάνουν µια σειρά από διαφορετικές 
µεθόδους [3,,7,11,14,17,19,21,22]: 
 

• Μέθοδοι µέτρησης φαινοµενικής προτίµησης (revealed preference techniques), οι 
οποίες εξάγονται από αξιόπιστες και αντικειµενικές πληροφορίες που βασίζονται σε 
στατιστικά στοιχεία της αγοράς του αγαθού. Η προτίµηση για ένα περιβαλλοντικό όφελος 
ή αγαθό εξάγεται έµµεσα µέσω της αποτίµησης στα πλαίσια µιας αγοράς ενός άλλου 
συναφούς οφέλους ή αγαθού. Πιο συγκεκριµένα, βασική αρχή αυτών των µεθόδων είναι 
η αποτίµηση των περιβαλλοντικών αγαθών για τα οποία δεν υπάρχει αγορά, µε την 
αναγωγή σε άλλα συναφή αγαθά που είναι ενταγµένα στο µηχανισµό της αγοράς και 
συνεπώς αποτιµηµένα. Οι εξεταζόµενες µέθοδοι είναι οι εξής:  

 
- Αποτίµηση των αποδοχών που ανταµείβουν την ανάληψη κινδύνου (averting behaviour) 
- Ηδονικές τιµές (hedonic prices) 
- Αποτίµηση του κόστους µετακίνησης (travel cost method) 
- Αποτίµηση του κόστους αποκατάστασης (replacement cost)    
      

• Μέθοδοι µέτρησης της δηλωθείσας προτίµησης (stated preference techniques), οι 
οποίες στοχεύουν στο να εκµαιεύσουν άµεσα την προτίµηση για ένα συγκεκριµένο 
περιβαλλοντικό όφελος ή αγαθό µε τη χρήση ερωτηµατολογίου. Οι κυριότερες µέθοδοι 
αυτής της κατηγορίας είναι οι εξής:    

 
- Μέθοδος της τυχαίας αποτίµησης (contingent valuation) 
- Μέθοδος µέτρησης του κόστους έκθεσης σε µια περιβαλλοντική υποβάθµιση (Dose-
response functions)  

 
3.1 Μέθοδοι µέτρησης φαινοµενικής προτίµησης 
 
3.1.1 Αποτίµηση των αποδοχών που ανταµείβουν την ανάληψη κινδύνου 
Ουσιαστικά πρόκειται για την εκτίµηση της αξίας της ανθρώπινης ζωής µε αναφορά στο ποσό που 
είναι διατεθειµένος να πληρώσει κάποιος προκειµένου να αυξήσει τις πιθανότητες επιβίωσής του ή 
του ποσού που θα ήταν διατεθειµένος να καταβάλει για να µειώσει τις πιθανότητες αυτές [20].    
 
3.1.2 Ηδονικές τιµές (hedonic prices) 
Η τεχνική αυτή βασίζεται στην ανάλυση υφιστάµενων αγορών όπου οι περιβαλλοντικοί δείκτες 
έχουν σαφή επιρροή στον προσδιορισµό της αγοραίας τιµής του αγαθού. Το πιο κοινό παράδειγµα 
χρήσης της αναφέρεται στην διαµόρφωση της αγοραίας τιµής της ακίνητης περιουσίας. 
Χρησιµοποιώντας κατάλληλες στατιστικές τεχνικές, η προσέγγιση προσδιορισµού των ηδονικών 
τιµών διαιρείται σε δύο στάδια α) προσδιορισµό του ποσοστού απόκλισης µεταξύ των τιµών ενός 
αριθµού ιδιοκτησιών που αποδίδεται στη διαφοροποίηση των περιβαλλοντικών συνθηκών και β) 
εξαγωγή συµπερασµάτων αναφορικά i) µε τον αριθµό των ατόµων που διατίθενται να πληρώσουν 
ένα ορισµένο ποσοστό για ένα περιβαλλοντικό όφελος ii) µε την κοινωνική αξία της αναβάθµισης 
του περιβάλλοντος [19,21].   
 
3.1.3 Αποτίµηση του κόστους µετακίνησης    
Η µέθοδος αποτίµησης του µεταφορικού κόστους χρησιµοποιείται για τον προσδιορισµό της αξίας 
χώρων αναψυχής, από την στιγµή όπου η ακριβή εκτίµηση της αξίας ενός φυσικού πόρου που 
σχετίζεται µε την αναψυχή είναι εξαιρετικά δύσκολη λόγο της έλλειψης αντίστοιχης πραγµατικής 
αγοράς. Η εφαρµογή της απαιτεί την καταγραφή δεδοµένων που αναφέρονται κυρίως στον αριθµό 
των επισκεπτών, την προέλευσή τους, το κόστος και τη διάρκεια ταξιδιού που απαιτείται για να 
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φθάσουν στην συγκεκριµένη περιοχή. Τα στοιχεία αυτά προσδιορίζουν έµµεσα το µέγεθος της 
ζήτησης για τις υπηρεσίες αναψυχής που προσφέρει στους επισκέπτες η τοποθεσία που µας 
ενδιαφέρει σε σύγκριση µε τα πιθανά έσοδα από µια διαφορετική χρήση της ίδιας περιοχής [7,22].    
 
3.1.4. Αποτίµηση του κόστους αποκατάστασης 
Η εφαρµογή της µεθόδου προϋποθέτει την αποδοχή της ανάγκης και της δαπάνης αντικατάστασης 
ή αποκατάστασης από αυτούς που ζηµιώνονται. Η αποκατάσταση θα είναι αποδοτική αν η τήρηση 
των περιβαλλοντικών προδιαγραφών είναι οικονοµικά αποδοτική. Σε αντίθετη περίπτωση η 
συγκεκριµένη προσέγγιση εκτιµά αποκλειστικά το κόστος αποκατάστασης µε αποτέλεσµα να µην 
αποτελεί την πλέον κατάλληλη τεχνική εκτίµησης ενός περιβαλλοντικού οφέλους. Επίσης, 
προϋποθέτει την τεχνική δυνατότητα επισκευής ή αντικατάστασης, που ωστόσο, σε ορισµένες 
περιπτώσεις είναι δυνατό να µην υφίστανται (απώλεια εδάφους λόγο διάβρωσης, φθορά ιστορικών 
µνηµείων) [23]. 
 
3.2. Μέθοδοι µέτρησης δηλωθείσας προτίµησης 
 
3.2.1 Μέθοδος της τυχαίας αποτίµησης 
συχνά όταν δεν είναι δυνατή η εφαρµογή των µεθόδων που προαναφέρθηκαν, υπάρχει η ανάγκη 
δηµιουργίας µιας τεχνητής αγοράς όπου θα διαµορφωθούν οι τιµές των ζητούµενων 
περιβαλλοντικών αγαθών. Η προσέγγιση αυτή είναι γνωστή ως ‘µέθοδος της τυχαίας αποτίµησης’. 
Το βασικό της πλεονέκτηµα συνίσταται στο γεγονός ότι µπορεί να εφαρµοστεί εκεί που είναι 
αδύνατο να εφαρµοστεί οποιαδήποτε άλλη µέθοδος. Η ίδια, στηρίζεται στην αξιολόγηση του 
περιβαλλοντικού κόστους µε άµεσο τρόπο, από τους ίδιους τους ενδιαφερόµενους που καλούνται 
να απαντήσουν σε ερωτηµατολόγια που έχουν συσταθεί από τους ερευνητές. Στην συνέχεια 
προσφέρεται ένα εικονικό ποσό ή ζητείται η καταβολή ενός ποσού ανάλογα µε το αν το 
συγκεκριµένο άτοµο υφίστανται ζηµιά ή έχει όφελος από την αξιολογούµενη επέµβαση. Κατόπιν 
το ποσό προσαρµόζεται (αυξάνεται ή µειώνεται) ώστε τελικά να προσδιοριστεί η αξία που αποδίδει 
το συγκεκριµένο άτοµο στο περιβαλλοντικό όφελος ή κόστος. Τέλος, υπολογίζεται ο αριθµητικός 
µέσος του ζητούµενου ή προσφερόµενου ποσού του δείγµατος το οποίο ανάγεται στατιστικά στον 
πληθυσµό [3,11,12].  
 
3.2.2 Μέθοδος µέτρησης του κόστους έκθεσης σε µια περιβαλλοντική υποβάθµιση 
Η συγκεκριµένη µέθοδος αποσκοπεί στην µέτρηση της σχέσης µεταξύ της µονάδας συγκέντρωσης 
ενός ρυπαντή και της επίδρασης σε ένα πιθανό αποδέκτη. Η χρήση της εξεταζόµενης µεθόδου 
µπορεί να επεκταθεί και στην περίπτωση όπου η φυσική σχέση µεταξύ µιας πιθανής ζηµίας, όπως η 
ρύπανση, και µιας περιβαλλοντική επίπτωσης είναι γνωστή και είναι εφικτό να υπολογιστεί. Από 
την στιγµή που η σχέση αυτή εκτιµηθεί, τότε η µέτρηση της διάθεσης να πληρώσει κάνεις για ένα 
περιβαλλοντικό όφελος απορρέει είτε στα πλαίσια της αγοράς του αγαθού αυτού (conversional 
market) είτε από µια τεχνική αγορά (artificial market), µε τη χρήση µιας από τις µεθόδους που 
προαναφέραµε [14,17]. 
     
4. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΙΑΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΣΣΕΓΓΙΣΗΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ  
 
Η εκτίµηση του κοινωνικού κόστους της ρύπανσης του περιβάλλοντος που προκαλείται από τις 
εναλλακτικές επιλογές διαχείρισης απορριµµάτων απαιτεί, πρωταρχικά, την εκτίµηση του µεγέθους 
της πραγµατικά προκληθήσας περιβαλλοντικής υποβάθµισης. Για τον σκοπό αυτό εφαρµόζεται η 
ανάλυση του κύκλου-ζωής (LCA). Η ίδια ορίζεται ως [12,20]: 
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‘η διαδικασία αξιολόγησης της περιβαλλοντικής επιβάρυνσης που προκαλείται από ένα 
συγκεκριµένο προϊόν ή δραστηριότητα. Η ίδια, πραγµατοποιείται µέσο του προσδιορισµού και 
ποσοτικοποίησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την διάθεση των απορριµµάτων καθώς και 
από την αναγκαία χρήση πρώτων υλών και ενέργειας. Η ανάλυση αναφέρεται σε ολόκληρο τον 
κύκλο ζωής του προϊόντος ή δραστηριότητας, περιλαµβάνοντας την εξόρυξη και κατεργασία των 
πρώτων υλών, την µεταφορά και διανοµή και τέλος την χρήση, επαναχρησιµοποίηση, ανακύκλωση 
και τελική διάθεση’  
 
Προκειµένου να πραγµατοποιήσουµε την ανάλυση κύκλου-ζωής χρησιµοποιούµε µια νέα µέθοδο 
αξιολόγησης που αποσκοπεί στην οικονοµική αποτίµηση της περιβαλλοντικής υποβάθµισης από 
την διαχείριση των απορριµµάτων. Η ανασκόπηση των µεθόδων αποτίµησης περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων έδειξε ότι η αδυναµία που εµφανίζεται στην εκτίµηση του περιβαλλοντικού κόστους 
έγκειται στο γεγονός ότι δεν είµαστε σε θέση να αξιολογήσουµε µε ακρίβεια κάθε περιβαλλοντική 
υποβάθµιση µε την εφαρµογή µιας οποιαδήποτε από τις µεθόδους που αναφέρθηκαν στο 
προηγούµενο κεφάλαιο. Κάθε µία από αυτές είναι σε θέση να παρέχει εκτιµήσεις για ένα ορισµένο 
αριθµό περιβαλλοντικών επιπτώσεων, ανάλογα µε το χαρακτήρα τους. 
 
Στα πλαίσια της παρούσας εργασίας εφαρµόζουµε ένα συγκεκριµένο συνδυασµό µεθόδων 
υπολογισµού των περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Για την ανάλυση µας αναγνωρίσαµε τέσσερις 
κύριους αποδέκτες περιβαλλοντικής ρύπανσης α) την ανθρώπινη υγεία, β) τα δάση, γ) τους 
υδάτινους πόρους και δ) τις κτιριακές υποδοµές. Σε κάθε ένα από τους εξεταζόµενους αποδέκτες 
εφαρµόζουµε µια ξεχωριστή µέθοδο αποτίµησης, η οποία αποτελεί και την πλέον κατάλληλη βάση 
των δυνατοτήτων που παρέχει στους µελετητές.  
 
Πιο συγκεκριµένα, για την ανθρώπινη υγεία εφαρµόζουµε την µέθοδο της τυχαίας αποτίµησης 
βάση ερωτηµατολογίου όπου έκαστος ενδιαφερόµενος καλείται να απαντήσει ως προς το κόστος 
επιβάρυνσης της ανθρώπινης υγείας καθώς και ως προς το ποσό που είναι διατεθειµένος να 
καταβάλει προκειµένου να αυξήσει τις πιθανότητες επιβίωσης του. Και οι δύο προαναφερθείσες 
µέθοδοι πραγµατοποιούνται στα πλαίσια µιας τεχνικής αγοράς του αντίστοιχου αγαθού. Για τα 
δάση και τις καλλιέργειες κρίθηκε καταλληλότερη η µέθοδος µέτρησης κόστους έκθεσης στην 
περιβαλλοντική υποβάθµιση. Με την συγκεκριµένη µέθοδο αποσκοπούµε στην µέτρηση της 
επίδρασης ενός ρυπαντή στους δύο παραπάνω αποδέκτες. Στην περίπτωση των υδατικών πόρων 
και των κτιριακών υποδοµών γίνεται χρήση της αποτίµησης του κόστους αποκατάστασης. Η 
επιλογή τους καθορίζεται τόσο από την καταλληλότητα των συγκεκριµένων µεθόδων όσο και από 
την αδυναµία χρήσης των υπολοίπων. Στον πίνακα 1 παρουσιάζονται συνοπτικά τα επιµέρους 
τµήµατα του συνδυασµού µεθόδων αξιολόγησης που θα χρησιµοποιηθούν για τον υπολογισµό του 
περιβαλλοντικού κόστους έκαστου εφαρµοζόµενου συστήµατος διαχείρισης απορριµµάτων. 
  
ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΜΕΘΟ∆ΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ 
ΚΟΣΤΟΥΣ 

ΜΕΘΟ∆ΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΠΟ∆ΕΚΤΕΣ 
Αποτίµηση 

της 
ανάληψης 
κινδύνου 

Αποτίµησ
η κόστους 
έκθεσης  

Αποτίµηση του 
κόστους 

αποκατάσταση
ς 

Ηδονικές 
τιµές 

Κόστος 
µεταφο
ράς 

Τυχαία 
αποτίµηση  

∆ηλωθείσα 
προτίµηση 

Ανθρώπινη υγεία      - - -     
∆άση -   - - - - - 
Καλλιέργειες -   - - - - - 
Υδάτινοι πόροι - -   - - - - 
Κτιριακές 
υποδοµές 

 -     - - - - 
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5. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟ∆ΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 
 
Στα πλαίσια της εξεταζόµενης αξιολόγησης γίνεται αποτίµηση του κόστους για κάθε τόνο 
εκπεµπόµενου ρύπου. Εφαρµόζοντας το κόστος βλάβης ανά µονάδα εκπεµπόµενου ρύπου στην 
ανάλυση του κύκλου ζωής εκτιµούµε το καθαρό περιβαλλοντικό κόστός κάθε χώρας µέλους, 
σύµφωνα µε την παρούσα διαµόρφωση των συστηµάτων διαχείρισης απορριµµάτων [4].  
 
Στους πίνακες 2 και 3 παρατίθενται αναλυτικά τα αποτελέσµατα των εκτιµήσεων, για το σύνολο 
των εξεταζόµενων αποδεκτών.  
Οι υπολογισµοί του περιβαλλοντικού κόστους, που αναφέρεται σε διαφορετικούς αποδέκτες 
ρύπανσης, βασίστηκαν στις εξής πέντε µελέτες: 

• CSERGE et al (1993): ‘Αξιολόγηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την 
υγειονοµική ταφή και καύση’. 

• Brisson (1997): ‘Ανάλυση του κοινωνικού κόστους – οφέλους από την διαχείριση των 
απορριµµάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση’. 

• Coopers & Lybrand (1996): ‘Ανάλυση κόστους – οφέλους για τα εναλλακτικά 
συστήµατα διαχείρισης απορριµµάτων’. 

• Hirshfeld et al (1992): ‘Αποτίµηση του πραγµατικού κόστους της υγειονοµικής ταφής’.  
• Hurley and Donnan (1997): ‘Οι επιπτώσεις της αέριας ρύπανσης στην ανθρώπινη υγεία’. 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 2 ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ 
ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗΣ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΚΠΕΜΠΟΜΕΝΟ ΡΥΠΟ (EΥΡΩ/τόνο)  
 ΕΚΠΕΜΠΟΜΕΝΟΙ ΡΥΠΟΙ 
 SO2 NOX TSPtransp TSPelec CO2

* CO* CH4
* N2O* 

ΒΕΛΓΙΟ 6396 4317 7925 12803 4 7 86 1469 
∆ΑΝΙΑ 4532 3466 7913 12784 4 7 86 1469 
ΓΑΛΛΙΑ 6175 4241 7821 12634 4 7 86 1469 
ΓΕΡΜΑΝΙΑ 6279 4329 7458 12045 4 7 86 1469 
ΕΛΛΑ∆Α 3191 2400 5892 9511 4 7 86 1469 
ΙΡΛΑΝ∆ΙΑ 3366 2541 6843 11050 4 7 86 1469 
ΙΤΑΛΙΑ 4268 3642 7627 12320 4 7 86 1469 
ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 7252 4771 7949 12842 4 7 86 1469 
ΟΛΛΑΝ∆ΙΑ 5329 3888 7539 12177 4 7 86 1469 
ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ 5107 3946 6278 10136 4 7 86 1469 
ΙΣΠΑΝΙΑ 4662 3704 6848 11058 4 7 86 1469 
ΗΝΩΜΕΝΟ 
ΒΑΣΙΛΕΙΟ 

4338 3077 7522 12149 4 7 86 1469 

* Οι συγκεκριµένοι ρύποι συµβάλλουν στο φαινόµενο του θερµοκηπίου 
 
Ειδικότερα, για την περίπτωση της υγειονοµικής ταφής εξετάζονται τέσσερις διαφορετικές 
παραλλαγές της συγκεκριµένης µεθόδου. Στην πρώτη περίπτωση υποθέτουµε ότι δεν έχουµε 
ανάκτηση CH4. Στην δεύτερη, έχουµε ανάκτηση και καύση (χωρίς ανάκτηση ενέργειας) µεθανίου 
µε αποτέλεσµα µια οριακή µείωση του περιβαλλοντικού κόστους, σε συνάρτηση µε την πρώτη 
περίπτωση, που οφείλεται στο γεγονός ότι το µεθάνιο συµβάλλει στο φαινόµενο του θερµοκηπίου. 
Ακολούθως, εξετάζεται η περίπτωση κατά την οποία έχουµε ανάκτηση ενέργειας σε µορφή 
παραγόµενης ηλεκτρικής ενέργειας [12,13,14]. Στις τρεις πρώτες περιπτώσεις λαµβάνεται υπόψη 
το γεγονός ότι ο τελικός χώρος διάθεσης βρίσκεται σε απόσταση λιγότερη των 60 χιλιοµέτρων, 
αντικατοπτρίζοντας την κυρίαρχη πρακτική της χωροθέτησης των χώρων υγειονοµικής ταφής στην 
µεγαλύτερη δυνατή απόσταση από τις αστικές περιοχές. Τέλος, η τελευταία περίπτωση 
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περιλαµβάνει το κόστος υγειονοµικής ταφής όταν ο χώρος διάθεσης χωροθετήται εντός ακτίνας 10 
χιλιοµέτρων από τον τόπο αρχικής διάθεσης [4,5].  
 
Στην καύση εξετάζονται δύο παραλλαγές της µεθόδου. Η πρώτη εξετάζει το κόστος καύσης όταν 
έχουµε ανάκτηση ενέργειας σε µορφή παραγόµενης ηλεκτρικής ενέργειας ενώ στην δεύτερη δεν 
προβλέπεται οποιαδήποτε διαδικασία ανάκτησης ενέργειας [4,5]. 
 
Επιπροσθέτως, εξετάζουµε δύο ακόµη σενάρια διαχείρισης απορριµµάτων. Αυτά επικεντρώνονται 
στην ανακύκλωση και την κοµποστοποίηση. Ο πίνακας 3 που ακολουθεί παραθέτει λεπτοµερώς το 
συνολικό περιβαλλοντικό κόστος για κάθε χώρα µέλους, σύµφωνα µε την παρούσα διαµόρφωση 
των συστηµάτων διαχείρισης απορριµµάτων [4].     
 
ΠΙΝΑΚΑΣ 3 ΚΑΘΑΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (EΥΡΩ/τόνο) 
 ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 
 Υγ.1 

ταφή 
Υγ.2 
ταφή 

Υγ.3 
ταφή 

Υγ.4 
ταφή 

Καύση5 Καύση6 Ανακύκλ. Κοµποστο- 
ποίηση 

ΒΕΛΓΙΟ 8 7 6 7 -20 17 -245 47 
∆ΑΝΙΑ 6 5 5 5 -18 12 -157 22 
ΓΑΛΛΙΑ 15 15 13 15 -20 23 -282 25 
ΓΕΡΜΑΝΙΑ 6 5 4 5 -25 16 -190 22 
ΕΛΛΑ∆Α 20 19 18 19 * * -44 * 
ΙΡΛΑΝ∆ΙΑ 9 8 8 8 * * -204 * 
ΙΤΑΛΙΑ 6 5 5 5 -14 12 -136 * 
ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 6 6 5 6 -12 19 -193 27 
ΟΛΛΑΝ∆ΙΑ 4 4 3 3 -23 12 -189 16 
ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ 20 19 17 19 * * -17 127 
ΙΣΠΑΝΙΑ 16 16 14 15 -13 22 -111 49 
ΗΝΩΜΕΝΟ 
ΒΑΣΙΛΕΙΟ 

4 4 3 4 -18 11 -170 * 

*  Τα συγκεκριµένα συστήµατα διαχείρισης απορριµµάτων δεν υφίστανται στις αντίστοιχες χώρες 
1  Υγειονοµική ταφή χωρίς ανάκτηση CH4 
2  Υγειονοµική ταφή µε ανάκτηση CH4     
3  Υγειονοµική ταφή χωρίς µεταφορά 
4  Υγειονοµική ταφή µε ανάκτηση ενέργειας υπό µορφή παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 
5  Καύση χωρίς ανάκτηση ενέργειας 
6  Καύση µε ανάκτηση ενέργειας υπό µορφή παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 
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ΣΧΗΜΑ 1 ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 

 
Ο πίνακας 3, και το σχήµα 1 που παρέχει µια γραφική αναπαράσταση των αποτελεσµάτων της 
συγκεκριµένης µελέτης, µας επιτρέπουν να ιεραρχήσουµε τα εξεταζόµενα συστήµατα διαχείρισης 
απορριµµάτων µε βάση το περιβαλλοντικό κόστος τους: 

1. Ανακύκλωση 
2. Καύση (µε ανάκτηση ηλεκτρικής ενέργειας) 
3. Υγειονοµική ταφή  
4. Καύση (χωρίς ανάκτηση ενέργειας) 
5. Κοµποστοποίηση 
 

Συγκρίνοντας τα παραπάνω αποτελέσµατα µε την κυρίαρχη αντίληψη αναφορικά µε την ‘ιεραρχία 
των µεθόδων διαχείρισης απορριµµάτων’, 1 Ανακύκλωση/Κοµποστοποίηση 2. Καύση – ανάκτηση 
ενέργειας- 3. Υγειονοµική ταφή, εµφανίζονται µια σειρά αντιθέσεων. Η κοµποστοποίηση, που 
µπορεί να ενσωµατωθεί στην κατηγόρια των µεθόδων ανακύκλωσης, είναι η λιγότερο επιθυµητή 
επιλογή, από την στιγµή που λάβουµε υπόψη τα αντίστοιχα περιβαλλοντικά κόστη. Παράλληλα, 
είναι αξιοσηµείωτο το γεγονός ότι η υγειονοµική ταφή είναι λιγότερο περιβαλλοντικά επιβλαβής 
συγκριτικά µε την καύση (όταν δεν προβλέπεται ανάκτηση ενέργειας). Το αντίθετο ισχύει στην 
περίπτωση όπου δεν προβλέπεται ανάκτηση ενέργειας. Σύµφωνη µε την επικρατούσα ‘ιεραρχία 
µεθόδων διαχείρισης απορριµµάτων’ είναι η κατηγοριοποίηση της ανακύκλωσης, αν εξαιρέσουµε 
την περίπτωση της επαναχρησιµοποίησης και της µείωσης του όγκου παραγόµενων απορριµµάτων, 
όχι µόνο ως της λιγότερο περιβαλλοντικά επιβλαβής µεθόδου αλλά και ως της πλέον ωφέλιµης, και 
µάλιστα µε σηµαντικά µεγέθη ωφελειών. Ωστόσο, πρέπει να σηµειωθεί ότι η παρούσα κατάταξη 
βασίζεται στο γεγονός ότι θεωρούµε παρούσα διαµόρφωση συστηµάτων διαχείρισης 
απορριµµάτων.  Πιο συγκεκριµένα, για την περίπτωση της ανακύκλωσης που παρουσιάζει 
σηµαντικά περιβαλλοντικά οφέλη, πρέπει να ληφθεί υπόψη οι εκτιµήσεις στηρίζονται στην 
παρούσα έκταση της ανακύκλωσης. ∆ηλαδή, αν στραφούµε στην ανακύκλωση επιπρόσθετων 
ανακυκλώσιµων υλικών, που ως τώρα θεωρούνταν ότι βρίσκονταν σε πλεόνασµα και άρα ανούσια 
η ανακύκλωσή τους, τότε το οριακό περιβαλλοντικό όφελος της µεθόδου αυτής θα µειωθεί 
σηµαντικά, ή ακόµα και θα µετατραπεί σε περιβαλλοντικό κόστος, όταν υψηλότερα επίπεδα 
ανακύκλωσης λάβουν χώρα.    
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6. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 
Όπως είδαµε το περιβαλλοντικό κόστος µιας ανθρωπογενούς δραστηριότητα µπορεί να εκτιµηθεί 
µε µια πληθώρα τεχνικών αποτίµησης. Ωστόσο η αποτελεσµατική και ακριβής αποτίµηση του 
κόστους σε κάθε αποδέκτη µπορεί να επιτευχθεί µε την χρήση της µεθόδου εκείνης που κρίνεται ως 
η πλέον καταλληλότερη µε βάση τις δυνατότητές της. Στην αντίθετη περίπτωση ένας ακριβής 
προσδιορισµός του περιβαλλοντικού κόστους δεν είναι εφικτός µε την χρήση οποιασδήποτε 
µεθόδου.    
 
Αναλυτικότερα, η µέθοδος µέτρησης του κόστους έκθεσης σε µια περιβαλλοντική υποβάθµιση 
χρησιµοποιήθηκε σε όλες, εκτός των υδατικών πόρων, τις περιπτώσεις προκειµένου να εκτιµηθεί η 
αιτιακή σχέση µεταξύ του µεγέθους της προκλειθήσας ρύπανσης και της επίδρασης που έχει η ίδια 
στους εξεταζόµενους αποδέκτες.    
 
Από τα αποτελέσµατα επιβεβαιώνεται η αποτελεσµατικότητα της χρησιµοποιούµενης µεθόδου σαν 
εργαλείο αξιολόγησης περιβαλλοντικών επενδύσεων.  
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