
Το	βιβλίο	αυτό	αποσκοπεί	να	προσεγγίσει	την	Οικονομική	Φυσικών	Πόρων	και	
Περιβάλλοντος	τόσο	θεωρητικά	όσο	και	εμπειρικά.	Καθώς	η	οικονομία	και	η	
κοινωνία	αλλάζουν	δυναμικά	στο	χρόνο	και	διαφοροποιούνται	στο	χώρο,	η	εξέ-
ταση	της	αλληλεπίδρασής	τους	είναι	σημαντικότατη.	Η	διάγνωση	της	φυσιολο-
γίας	 των	 διαφόρων	 περιβαλλοντικών	 προβλημάτων	 είναι	 απαραίτητη,	 καθώς	
κάθε	περιβαλλοντική	υποβάθμιση	θεωρείται	ανασταλτικός	παράγοντας	που	επι-
δρά	στην	κοινωνική	ευημερία	και	ως	τέτοιος	πρέπει	να	αναλύεται.	Σκοπός	του	
βιβλίου	είναι	να	βοηθήσει	το	φοιτητή	(φοιτήτρια)	και	γενικότερα	τον	ερευνητή	
και	τον	αναγνώστη	να	αντιληφθεί	την	επίδραση	της	παραγωγής	και	της	κατα-
νάλωσης	 στο	 περιβάλλον,	 παρουσιάζοντας	 ένα	 εφαρμοσμένο	 μεθοδολογικό	
πλαίσιο	ανάλυσης	ικανό	να	χρησιμοποιηθεί	για	την	επίλυση	των	πραγματικών	
περιβαλλοντικών	προβλημάτων.	

Το	βιβλίο	αποτελείται	από	τρία	μέρη	και	από	15	συνολικά	Κεφάλαια.	Το	
πρώτο	μέρος	παρέχει	το	απαραίτητο	υπόβαθρο,	το	οποίο	θα	επικαλεστούμε	στα	
επόμενα	 κεφάλαια.	 Συγκεκριμένα	 αποτελείται	 από	 τρία	 κεφάλαια,	 τα	 οποία	
παρουσιάζουν	τις	απαραίτητες	εισαγωγικές	έννοιες.	Το	κεφάλαιο	1	παρουσιά-
ζει	τη	συσχέτιση	Οικονομίας	και	περιβάλλοντος,	ορίζει	και	επεξηγεί	διάφορες	
σημαντικές	 έννοιες	και	ορολογίες	και	αναφέρεται	στους	διάφορους	ρυπαντές	
που	πλήττουν	το	περιβάλλον.	Τα	επόμενα	δύο	κεφάλαια	παρουσιάζουν	το	απα-
ραίτητο	 υπόβαθρο	 τόσο	 των	 ποσοτικών	 μεθόδων	 (Στατιστική,	 Οικονομετρία	
και	Μαθηματικά)	όσο	και	της	Οικονομικής	Θεωρίας.	Το	κεφάλαιο	2	επεξηγεί	
αρχικά	 κάποιους	 στατιστικούς	 όρους	 δίνοντας	 ιδιαίτερη	 έμφαση	στις	 μορφές	
των	δεδομένων,	τη	δειγματοληψία	και	την	ανάλυση	παλινδρόμησης	με	σύντομη	
αναφορά	και	σε	διάφορα	οικονομετρικά	θέματα.	Κατόπιν		εξετάζει	τις	απαραίτη-
τες	μαθηματικές	έννοιες	με	αναφορά	στο	διαφορικό	και	ολοκληρωτικό	λογισμό	
και	τη	βελτιστοποίηση	των	συναρτήσεων.	Εστιάζεται	επίσης	στη	στατική	και	
δυναμική	ανάλυση	της	συμπεριφοράς	ενός	υποδείγματος	με	την	ανάλυση	και	
χρήση	της	θεωρίας	αρίστου	ελέγχου	και	τη	δυνατότητα	επίλυσης	θεμάτων,	όπως	
αυτό	της	άριστης	εξόρυξης	ενός	μη	ανανεώσιμου	φυσικού	πόρου.	Το	Κεφάλαιο	
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3	αναφέρεται	στις	απαραίτητες	αρχές	της	Οικονομικής	Θεωρίας	εξετάζοντας	τη	
θεωρία	ζήτησης,	τη	θεωρία	της	επιχείρησης	και	τις	μορφές	των	αγορών	προϊό-
ντων	και	παραγωγικών	συντελεστών.

Το	δεύτερο	μέρος	αποτελείται	από	εφτά	κεφάλαια,	τα	οποία	προσφέρουν	τη			
θεωρητική	 θεμελίωση	 της	Οικονομικής	Φυσικών	Πόρων	και	Περιβάλλοντος.		
Συγκεκριμένα	στο	Κεφάλαιο	4	 γίνεται	μια	 ιστορική	αναδρομή	στη	οικονομι-
κή	σκέψη	για	το	περιβάλλον,	εξετάζεται	η	οικονομική	ανισότητα,	η	σχέση	της	
οικονομικής	μεγέθυνσης	και	 της	περιβαλλοντικής	υποβάθμισης,	 ενώ	ορίζεται	
η	αειφορική	ή	βιώσιμη	ανάπτυξη.	Το	Κεφάλαιο	5	επεκτείνει	 την	Οικονομική	
Θεωρία	και	εξετάζει	αναλυτικά	τη	συσχέτιση	των	Οικονομικών	της	Ευημερίας	
με	το	Περιβάλλον.	Το	κεφάλαιο	6	αναφέρεται	στην	αποτυχία	της	αγοράς	και	την	
κυβέρνηση,	ενώ	το	Κεφάλαιο	7	αναφέρεται	εκτενώς	στα	διάφορα	μέτρα	περι-
βαλλοντικής	πολιτικής,	απαραίτητα	για	την	επίλυση	των	διαφόρων	περιβαλλο-
ντικών	προβλημάτων	και	τον	προσδιορισμό	του	άριστου	επιπέδου	προστασίας	
του	περιβάλλοντος.	Στο	Κεφάλαιο	8	παρουσιάζονται	αναλυτικά	οι	διαθέσιμοι	
τρόποι	οικονομικής	αξιολόγησης	του	περιβάλλοντος,	ενώ	εξηγούνται	αναλυτι-
κά	οι	κατηγορίες	των	περιβαλλοντικών	αξιών.	Το	Κεφάλαιο	9	παρουσιάζει	την	
άριστη	διαχείριση	των	φυσικών	πόρων,	ενώ	το	Κεφάλαιο	10	συζητά	τις	ανανε-
ώσιμες	πηγές	ενέργειας	ως	τρόπο	προστασίας	του	περιβάλλοντος,	καθώς	και	τις	
πολιτικές	που	θα	πρέπει	να	υιοθετηθούν	από	τους	υπευθύνους	λήψης	αποφά-
σεων	για	μια	αειφορική	ανάπτυξη.	Ταυτόχρονα	εξετάζονται	οι	προσδιοριστικοί	
παράγοντες	περιβαλλοντικής	πιστοποίησης	μιας	επιχείρησης,	ενώ	προσεγγίζε-
ται	θεωρητικά	η	επίδραση	του	εμπορίου	στο	περιβάλλον.	

Το	τρίτο	μέρος	και	τα	Κεφάλαια	11	ως	και	14	συζητούν	τα	διεθνή	και	γνω-
στά	σε	όλους	μας	περιβαλλοντικά	προβλήματα	επικεντρώνοντας	στις	μεθόδους	
επίλυσης	των	προβλημάτων	αυτών.	Διάφορες	μελέτες	περίπτωσης	για	τα	ανα-
φερόμενα	 προβλήματα	 παρουσιάζονται	 και	 αναλύονται.	 Συγκεκριμένα	 συζη-
τούνται	τα	προβλήματα	της	όξινης	βροχής,	του	φαινόμενου	του	θερμοκηπίου,	
της	 τρύπας	 του	 όζοντος,	 της	 βιοποικιλότητας,	 της	 ερημοποίησης,	 της	 διαχεί-
ρισης	υγρών	και	στερεών	αποβλήτων	και	της	θαλάσσιας	ρύπανσης.	Τέλος,	το	
Κεφάλαιο	15	 επικεντρώνεται	και	αναλύει	 τους	Στόχους	Βιώσιμης	Ανάπτυξης	
που	περιλαμβάνονται	στην	Ατζέντα	2030	των	Ηνωμένων	Εθνών	για	τη	Βιώσιμη	
Ανάπτυξη,	ενώ	εξετάζει	και	το	θέμα	της	ενεργειακής	φτώχειας.

Ευελπιστώ	 το	 βιβλίο	 να	αποτελέσει	 ένα	βοήθημα	κατανόησης	 της	 αλλη-
λεπίδρασης	 των	 οικονομικών	 δραστηριοτήτων	 και	 του	 περιβάλλοντος	 και	 να	
ευαισθητοποιήσει	τον	αναγνώστη	προσφέροντας,	τόσο	το	κατάλληλο	υπόβαθρο	
αντίληψης	της	διάστασης	των	διαφόρων	περιβαλλοντικών	προβλημάτων,	όσο	
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και	τον	κατάλληλο	τρόπο	επίλυσής	τους.	Το	βιβλίο	καλύπτει	τις	θεματικές	ενό-
τητες	 με	 διαγραμματικές	 και	 μαθηματικές	 αναλύσεις,	 παραδείγματα,	 μελέτες	
περίπτωσης,	και	ασκήσεις.	

Θα	ήθελα	 τέλος	 να	 ευχαριστήσω	 τους	συναδέλφους	Επίκουρο	Καθηγητή	
Ιάκωβο	Ψαριανό	και	Αναπληρώτρια	Καθηγήτρια	Στεριανή	Ματσιώρη	από	 το	
Πανεπιστήμιο	Θεσσαλίας	και	τον	Αναπληρωτή	Καθηγητή	Κωνσταντίνο	Ευαγ-
γελινό	από	το	Πανεπιστήμιο	Αιγαίου,	τον	Δρ.	Γεώργιο	Παπαγεωργίου	και	τους	
διδακτορικούς	μου	φοιτητές	Ελένη-Χριστίνα	Γκαμπούρα,	Αργυρώ	Ζησιάδου,	
Ναταλία	Πέτρου	και	Αποστόλη	Τσιριβή	για	 την	ανάγνωση	και	 το	σχολιασμό	
διαφόρων	 κεφαλαίων	 του	 βιβλίου.	 Επίσης	 θα	 ήθελα	 να	 ευχαριστήσω	 τους	
συνεργάτες	των	εκδόσεων	ΔΙΣΙΓΜΑ,	οι	οποίοι	με	ζήλο	και	συνέπεια	βοήθησαν	
στην	έκδοση	του	βιβλίου	αυτού.	Συγκεκριμένα	ευχαριστίες	αποδίδονται		στον	
εκδότη	κο	 Ιωάννη	Μούργκο	για	 την	ποιότητα	και	αυτής	 της	 έκδοσης,	καθώς	
και	στον	κο	Άγγελο	Στορδόπουλο	για	το	συνεχή	και	επιμελή	συντονισμό,	στον	
κο	Κώστα	Καλαϊτζή	για	τη	σελιδοποίηση	και	στην	κα	Ελένη	Καλαϊτζή	για	την	
προεκτύπωση	και	επιμέλεια	του	βιβλίου	στην	1η	έκδοση	και	την	κα	Κυριακή	
Χατζησάββα	για	τη	σελιδοποίηση	και	επιμέλεια	του	βιβλίου	στην	2η	έκδοση,	
καθώς	και	στην	κα	Μαρία	Kαραμολέγκου	για	το	σχεδιασμό	του	εξώφυλλου.

Γεώργιος Χάλκος 
Ιούλιος	2021	

http://www.halkos.gr/
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Η	Γη	είναι	ο	φυσικός	κόσμος	στον	οποίο	κατοικούμε	τόσο	εμείς	όσο	και	πολλά	
άλλα	είδη,	ενώ	είναι	και	ο	μοναδικός	πλανήτης	στον	οποίο	γνωρίζουμε	ότι	υπάρ-
χει	ζωή.	Τα	στοιχεία	που	συνθέτουν	το	φυσικό	αυτό	κόσμο	απαρτίζονται	από	τον	
αέρα	(ατμόσφαιρα),	το	νερό	(υδρόσφαιρα),	τη	γη	(λιθόσφαιρα)	και	τη	ζωή	(βιό-
σφαιρα).

Η	ατμόσφαιρα	είναι	η	πυκνή	μάζα	αέρα	που	περιβάλλει	τη	Γη	παρέχοντας	
το	απαραίτητο	οξυγόνο	αλλά	και	τη	σχετική	προστασία	από	τις	ακτινοβολίες	
του	ήλιου.	Αποτελείται	σε	ποσοστό	μεγαλύτερο	από	75%	από	άζωτο,	20%	οξυ-
γόνο,	ενώ	έχει	ίχνη	από	αργό	και	άλλα	αέρια	συμπεριλαμβανομένου	του	διοξει-
δίου	του	άνθρακα.	Βάσει	μεταβολής	της	θερμοκρασίας	ανάλογα	με	το	ύψος	η	
ατμόσφαιρα	αποτελείται	από	τις	παρακάτω	στιβάδες	αέρα:

– Τροπόσφαιρα:	η	κατώτερη	στιβάδα	με	ύψος	10-15	χλμ.	στην	οποία	δη-
μιουργείται	ο	καιρός	και	λαμβάνουν	χώρα	τα	διάφορα	καιρικά	φαινόμε-
να	(άνεμοι,	βροχές κ.α).	Επίσης	εδώ	παρουσιάζονται	στην	πλειοψηφία	
τους	οι	εκπομπές	ρύπων.

– Στρατόσφαιρα:	η	επόμενη	στιβάδα	με	πλάτος	μεγαλύτερο	των	50	χλμ.	
περιέχει	την	οζονόσφαιρα,	με	πλάτος	περίπου	10	χλμ.	όπου	το	όζον	είναι	
μέσα	σε	αυτή.	Το	αέριο	όζον	μας	προστατεύει	από	τις	υπεριώδεις	ηλια-
κές	ακτίνες.

– Μεσόσφαιρα: εκτείνεται	από	το	άνω	όριο	της	στρατόσφαιρας	και	μέχρι	
περίπου	τα	80	χλμ.	από	το	έδαφος	παρουσιάζοντας	την	πιο	ψυχρή	περιο-
χή	της	ατμόσφαιρας.

– Θερμόσφαιρα: εκτείνεται	από	το	άνω	όριο	της	μεσόσφαιρας	και	μέχρι	
περίπου	 τα	 400	 χλμ.	 από	 το	 έδαφος	 και	 χαρακτηρίζεται	 από	 μεγάλη	
αραίωση	του	αέρα.

Κεφάλαιο 1

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ  
ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Εισαγωγικές έννοιες
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– Εξώσφαιρα:	είναι	το	εξωτερικό	στρώμα	της	ατμόσφαιρας	πάνω	από	τη	
θερμόσφαιρα	και	μέχρι	το	κοσμικό	διάστημα.	Εκτείνεται	από	το	άνω	
όριο	της	θερμόσφαιρας	και	μέχρι	περίπου	τα	2.000-4.000	χλμ.	από	το	
έδαφος.	

Η	υδρόσφαιρα	είναι	το	σύνολο	του	νερού	της	Γης	στους	ωκεανούς	(περί-
που	70%	της	συνολικής	επιφάνειας	της	Γης),	στις	λίμνες,	στους	ποταμούς,	στους	
πάγους	των	πόλων	και	στην	ατμόσφαιρα.	

Η	λιθόσφαιρα	είναι	ο	στερεός	φλοιός	της	Γης	όπου	βρίσκεται	το	έδαφος	
πάνω	στο	οποίο,	μεταξύ	των	άλλων,	φτιάχνουμε	τα	σπίτια	μας	και	καλλιεργούμε	
τα	 εδάφη.	Περιλαμβάνει	 το	φλοιό	 της	Γης	και	 τμήμα	 του	στερεού	ανώτερου	
μανδύα.	Ο	φλοιός της γης	βρίσκεται	σε	βάθος	μεταξύ	5	και	πάνω	από	70	χλμ.	Το	
πάχος	του	φλοιού	καθορίζει	και	το	πάχος	της	λιθόσφαιρας.	Έτσι	στις	ηπειρωτι-
κές	περιοχές	κυμαίνεται	μεταξύ	100-150	χλμ.,	ενώ	στις	ωκεάνιες	φθάνει	περί-
που	τα	70-80	χλμ.	Η	λιθόσφαιρα	απαρτίζεται	από	τις	λιθοσφαιρικές	πλάκες	που	
αποτελούνται	από	επτά	μεγάλες	πλάκες	(την	Ευρασιατική,	την	Αφρικανική,	την	
		Ινδο-Αυστραλιανή,	την	πλάκα	του	Ειρηνικού,	την	Ανταρκτική,	τη	Βόρειο-	και	
τη	Νότιο-Αμερικανική)	αλλά	και	πολλές	μικρότερες1.

Η	βιόσφαιρα	είναι	ο	χώρος	πάνω	και	μέσα	στη	Γη,	όπου	ζουν	οι	οργανι-
σμοί.	Περιλαμβάνει	τον	αέρα,	το	έδαφος,	τα	οικοσυστήματα	και	τις	μεταξύ	τους	
σχέσεις,	όπως	και	τις	αλληλεπιδράσεις	με	άλλα	στοιχεία	του	φυσικού	κόσμου	
(τη	λιθόσφαιρα	και	τα	πετρώματα,	την	υδρόσφαιρα	και	την	ατμόσφαιρα).	Μπο-
ρεί	 να	 ταξινομηθεί	 σύμφωνα	 με	 ζώνες	 γεωγραφικού	 πλάτους	 που	 περιέχουν	
χλωρίδα	και	πανίδα.	Με	τον	τρόπο	αυτό	οι	πολικές	ζώνες	έχουν	αραιή	ζωή,	με	
την	πλειονότητα	των	περισσότερων	ειδών	ζωής	να	βρίσκονται	κοντά	στον	Ιση-
μερινό.	Στη	βιόσφαιρα	εντάσσονται	κάποια	τμήματα	της	ατμόσφαιρας,	καθώς	
επίσης	η	υδρόσφαιρα	και	το	έδαφος.	

Η	ζωή	του	ανθρώπου	πάνω	στον	πλανήτη	μας	εξαρτάται	από	τους	φυσικούς	
πόρους	που	χρησιμοποιούν,	καθώς	και	τους	ανθρώπινους	πόρους	που	δημιουρ-
γούν	οι	ίδιοι	οι	άνθρωποι	(γνώση,	έρευνα,	τεχνολογία).	Οι	δύο	αυτοί	πόροι	μπο-
ρεί	να	αλληλεξαρτώνται	και	να	αλληλοσυμπληρώνονται.	Περιοχές	με	αναπτυγ-
μένο	 το	 ανθρώπινο	 κεφάλαιο	 μπορεί	 να	 χρησιμοποιούν	 αποτελεσματικότερα	
τους	φυσικούς	πόρους. 

1	 	Για	περισσότερες	πληροφορίες:	
http://www.metal.ntua.gr/uploads/3112/3c_DOMH_TOY_ESOTERIKOU_THS_GHS.pdf



Κεφάλαιο 1:  Οικονομική Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος 5

1.1 Φυσικοί Πόροι
Σε	όλη	την	ιστορία	της	ανθρωπότητας,	οι	διάφοροι	πολιτισμοί	έχτιζαν	τις	πολι-
τείες	και	τις	κατοικίες	τους	σε	εύφορες	εκτάσεις	και	η	ανάπτυξη	των	κοινωνιών	
στηριζόταν	πρακτικά	στη	διαθεσιμότητα	των	φυσικών	πόρων.	Καθώς	οι	οικονο-
μίες	μεγεθύνονταν	έφταναν	σε	ένα	σημείο,	στο	οποίο	τα	αποθέματα	χρησιμο-
ποιούνταν	γρηγορότερα	από	όσο	μπορούσαν	να	αντικατασταθούν.	Αν	η	κοινω-
νία	συνέχιζε	να	αναπτύσσεται,	δημιουργώντας	συνθήκες	που	θα	εξαντλούσαν	
μια	ή	περισσότερες	βασικές	φυσικές/πλουτοπαραγωγικές	πηγές,	θα	μπορούσε	
ενδεχομένως	να	οδηγήσει	σε	οικονομική	αλλά	και	σε	κοινωνική	καταστροφή.

Το	βασικό	ενδιαφέρον	στις	αρχές	 της	μελέτης	 του	περιβάλλοντος	ήταν	η	
μειωμένη	διαθεσιμότητα	και	η	εξαφάνιση	των	φυσικών	πόρων.	Φυσικοί πόροι 
είναι	όλα	τα	έμβια	όντα	και	άβια	υλικά	πράγματα	αλλά	και	τα	οικοσυστήματα	
που	έχουν	χρησιμότητα	για	τον	άνθρωπο.	Ένας	πόρος	μπορεί	να	μην	είναι	στα-
τικός	και	σταθερός	αλλά	δυναμικός,	ενώ	ενδέχεται	να	μην	είναι	ανεξάντλητος.	
Καθετί	στο	περιβάλλον	μας	μπορεί	να	θεωρηθεί	φυσικός	πόρος.	Κύριες	μορφές	
φυσικών	πόρων	είναι	το	νερό,	τα	ψάρια,	ο	ορυκτός	πλούτος	(για	μεταλλεύματα	
ή	ενέργεια)	και	τα	οικοσυστήματα.	

Οι	άνθρωποι	χρησιμοποιούν	τους	φυσικούς	πόρους	σε	μεγάλο	βαθμό	καθώς	
η	αύξηση	της	κατανάλωσης	ηλεκτρικής	ενέργειας,	θερμότητας	και	μεταφορών	
από	τα	νοικοκυριά	και	τις	διάφορες	υπηρεσίες	οδηγούν	σε	αυξημένη	ενεργειακή	
ζήτηση.	Η	ανάγκη	για	αειφόρο	ανάπτυξη	συνεπάγεται	λιγότερη	και	ορθολογικό-
τερη	χρήση	των	ορυκτών	καυσίμων.	Ταυτόχρονα	η	υπερβάλλουσα	ζήτηση	για	
αγαθά	οδηγεί	σε	εξάντληση	των	εγχώριων	φυσικών	πόρων	και	αυξημένη	εξάρ-
τηση	από	το	εξωτερικό	(άλλες	χώρες),	καθώς	η	υπερκατανάλωση	οδηγεί	σε	αύ-
ξηση	των	εισαγωγών.	

Καθώς	οι	φυσικοί	πόροι	δεν	πρόκειται	να	διαρκέσουν	για	πάντα,	η	ορθο-
λογική	τους	χρήση	πρέπει	να	αποτελεί	πρωταρχικό	στόχο.	Οι	φυσικοί	πόροι	
μπορούν	να	διακριθούν	ανάλογα	με	την	τελική	τους	χρήση	και	το	ρυθμό	ανα-
πλήρωσής	 τους.	Βάσει	 της	 τελικής	 χρήσης	μπορούν	 να	 διακριθούν	σε	 ορυ-
κτούς	ή	υλικούς	και	σε	ενεργειακούς.	Οι	ορυκτοί φυσικοί πόροι	είναι	στερεές	
χημικές	ενώσεις	(π.χ.	σίδηρος)	που	χρησιμοποιούνται	στην	παραγωγή	άλλων	
προϊόντων.	Ομοίως	οι	ενεργειακοί	είναι	αυτοί	που	μετατρέπονται	σε	ενέργεια	
ή	θερμότητα	(π.χ.	φυσικό	αέριο,	πετρέλαιο).	Μπορούμε	να	χαρακτηρίσουμε	
κάποιους	φυσικούς	πόρους	ταυτόχρονα	ως	ενεργειακούς	και	ως	ορυκτούς	(πε-
τρέλαιο),	αν	χρησιμοποιούνται	για	την	παραγωγή	ενέργειας	ή	άλλων	προϊό-
ντων	(όπως	πλαστικό).	



Μετά	από	τη	συζήτηση	των	περιβαλλοντικών	προβλημάτων	και	την	κατανόηση	
τους,	 το	 κεφάλαιο	 αυτό	 επικεντρώνεται	 στους	 Στόχους	 Βιώσιμης	Ανάπτυξης	
που	περιλαμβάνονται	στην	Ατζέντα	2030	των	Ηνωμένων	Εθνών	για	τη	Βιώσιμη	
Ανάπτυξη	που	υιοθετήθηκε	το	2015.	Η	σημασία	και	η	συμβολή	των	σχετικών	με	
το	περιβάλλον	στόχων	εξετάζονται	εκτενώς	και	οι	προτεινόμενοι	σχετικοί	δεί-
κτες	συζητούνται,	ενώ	σχολιάζεται	και	αναλύεται	η	πρόοδος	στην	επίτευξη	των	
στόχων	αυτών.1 

Επίσης,	εξετάζεται	το	θέμα	της	ενεργειακής	φτώχειας	στον	κόσμο.	Δεδομέ-
νου	ότι	η	ενέργεια	είναι	ένα	από	τα	πιο	σημαντικά	στοιχεία	της	καθημερινής	
ζωής,	η	εξέταση	των	προβλημάτων	που	σχετίζονται	με	αυτήν	είναι	εξαιρετικά	
πολύτιμη,	ειδικά	όταν	πρόκειται	για	πρόσβαση	σε	ενεργειακές	υπηρεσίες,	ενερ-
γειακή	απόδοση	και	ικανότητα	να	διατηρείται	ζεστό	ένα	νοικοκυριό.	Η	βαθύτε-
ρη	κατανόηση	του	τι	σημαίνει	ενεργειακή	φτώχεια	και	οι	επιπτώσεις	της	στην	
ευημερία	των	ανθρώπων	είναι	πολύ	σημαντική,	προκειμένου	να	προσδιοριστεί	
συγκεκριμένα	 και	 να	 αποσαφηνιστεί	 το	 πρόβλημα.	 Συνεπώς,	 στο	 κεφάλαιο	
αυτό,	παρουσιάζονται	διάφοροι	ορισμοί	της	ενεργειακής	φτώχειας	και	συζητού-
νται	οι	επιπτώσεις	της.	Παρουσιάζονται	επίσης	οι	διάφοροι	τρόποι	μέτρησης	της	
ενεργειακής	φτώχειας,	ενώ	εντοπίζονται	οι	κινητήριες	δυνάμεις	της	ενεργειακής	
φτώχειας,	καθώς	και	δράσεις	που	μπορούν	να	αναληφθούν	προκειμένου	να	με-
τριαστεί	το	πρόβλημα.

1	 Το	 Κεφάλαιο	 αυτό	 χρησιμοποιεί	 τμήματα	 από	 τις	 δημοσιεύσεις	 Halkos and Gkampoura 
(2021_a)	σχετικά	με	τους	17	Στόχους	Βιώσιμης	Ανάπτυξης	και	την	ενεργειακή	φτώχεια	Halkos 
and Gkampoura	(2021_b).	Για	περαιτέρω	πλήρη	μελέτη	των	θεμάτων	συστήνεται	η	μελέτη	των	
δημοσιεύσεων.	

Κεφάλαιο 15

ΣΤΟΧΟΙ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ 
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ 
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15.1   Διαχρονική εξέλιξη των διεθνών στόχων 
βιωσιμότητας 

Όπως	είδαμε	στο	Κεφάλαιο	4,	η	διατηρήσιμη	ή	αειφορική	ή	βιώσιμη	ανάπτυξη	
σχετίζεται	με	την	επέκταση	μιας	οικονομίας	βάσει	της	προστασίας	του	περιβάλ-
λοντος	παρέχοντας	οικονομική	και	κοινωνική	ενίσχυση	και	ευημερία	στις	σημε-
ρινές	και	μελλοντικές	γενεές.	Δηλαδή,	η	βιωσιμότητα	προϋποθέτει	το	σεβασμό	
τόσο	στις	ανάγκες	των	τωρινών	γενεών,	όσο	και	στην	ικανότητα	των	μελλοντι-
κών	 γενεών	 να	 ικανοποιήσουν	 τις	 δικές	 τους	 ανάγκες.	Ο	 ορισμός	 δόθηκε	 το	
1987	στη	δημοσίευση	των	Ηνωμένων	Εθνών	με	τίτλο	“Το	κοινό	μας	μέλλον”,	
επίσης	 γνωστή	ως	Έκθεση	Brundtland,	 και	 χρησιμοποιείται	συνήθως	 για	 τον	
ορισμό	της	σύγχρονης	ιδέας	της	βιωσιμότητας.	

Για	την	επίτευξη	μιας	υπεύθυνης	και	βιώσιμης	ανάπτυξης	το	φυσικό	κεφά-
λαιο	(ΚΦ),	το	ανθρώπινο	κεφάλαιο	(ΚΑ)	και	το	κεφάλαιο	ανθρώπινης	προέλευ-
σης	(ΚΑΠ)	πρέπει	να	λαμβάνονται	υπόψη	σε	κάθε	δράση	ή	απόφαση	με	γνώμονα	
την	κοινωνική,	οικονομική	και	περιβαλλοντική	βιωσιμότητα.	Η	οικονομική βι-
ωσιμότητα	μιας	οικονομίας	αναφέρεται	στη	δυνατότητα	του	παραγωγικού	συ-
στήματος	να	ικανοποιήσει	τα	επίπεδα	κατανάλωσης	και	τις	επιθυμίες	των	κατα-
ναλωτών,	 έχοντας	 συνέπεια	 στις	 υποχρεώσεις	 της	 με	 το	 δημόσιο	 και	 το	
εξωτερικό	χρέος	και	διατηρώντας	την	απαραίτητη	 ισορροπία	στους	οικονομι-
κούς	τομείς.	Η	κοινωνική βιωσιμότητα	βασίζεται	κυρίως	στην	ισότητα	σχετικά	
με	 την	 ίση	 πρόσβαση	 σε	 υπηρεσίες	 υγείας,	 στην	 εκπαίδευση,	 στην	 πολιτική	
συμμετοχή,	καθώς	και	στην	ισότητα	των	φύλων.	Η	περιβαλλοντική βιωσιμότητα 
βασίζεται	στη	διατήρηση	του	περιβάλλοντος	και	των	φυσικών	πόρων,	των	οικο-
συστημάτων	και	της	βιοποικιλότητας,	στηριζόμενη	περισσότερο	στη	χρήση	των	
ανανεώσιμων	πόρων.	Θα	λέγαμε	εδώ	ότι	μία	βιώσιμη	οικονομία	θα	πρέπει	να	
χρησιμοποιεί	τους	φυσικούς	πόρους	με	τέτοιο	τρόπο	ώστε	να	μπορούν	αυτοί	να	
αναπληρώνονται.	Η	θεώρηση	και	άλλων	διαστάσεων	που	συνεπικουρούν	και	
διευκολύνουν	την	επίτευξη	βιωσιμότητας,	όπως	η	θεσμική,	η	πολιτιστική	αλλά	
και	η	τεχνική	διάσταση	βοηθούν	προς	αυτήν	την	κατεύθυνση.	

Τις	τελευταίες	δεκαετίες,	η	έννοια	της	βιωσιμότητας	έχει	προσελκύσει	πα-
γκόσμια	προσοχή	και	έχει	συζητηθεί	εκτενώς	από	υπεύθυνους	χάραξης	πολιτι-
κής	και	υπεύθυνους	λήψης	αποφάσεων,	ακαδημαϊκούς	και	ειδικούς.	Το	1972,	
πραγματοποιήθηκε	στη	Στοκχόλμη	η	Διάσκεψη	των	Ηνωμένων	Εθνών	για	το	
Περιβάλλον	εστιάζοντας	σε	περιβαλλοντικά	θέματα.	Αν	και	δεν	αναφέρθηκε	ο	
όρος	«βιώσιμη	ανάπτυξη»,	τα	κράτη-μέλη	συμφώνησαν	να	προσεγγίσουν	την	
οικονομική	ανάπτυξη	και	την	προστασία	του	περιβάλλοντος	ως	ένα	κοινό	ζήτη-
μα	 συζητώντας	 τις	 αλληλεξαρτήσεις	 μεταξύ	 της	 ευημερίας,	 της	 οικονομικής	
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ανάπτυξης	και	της	περιβαλλοντικής	υποβάθμισης.	Η	Διάσκεψη	οδήγησε	στην	
έγκριση	της	Διακήρυξης	και	του	Σχεδίου	Δράσης	της	Στοκχόλμης,	καθώς	και	
στη	δημιουργία	του	Προγράμματος	για	το	Περιβάλλον	των	Ηνωμένων	Εθνών	
(UNEP)	(United Nations,	1972).

Ο	ορισμός	της	βιώσιμης	ανάπτυξης	που	αναγνωρίζεται	ευρέως	και	χρησιμο-
ποιείται	σήμερα	παρέχεται	στην	Έκθεση	Brundtland,	που	δημοσιεύθηκε	το	1987	
από	τα	Ηνωμένα	Έθνη	προτείνοντας	δράσεις	και	στρατηγικές	βιώσιμης	ανάπτυ-
ξης	έως	το	2000	αλλά	και	μετά.	Πιο	συγκεκριμένα,	η	έκθεση	επικεντρώθηκε	
στην	 προώθηση	 συνεργασίας	 μεταξύ	 χωρών,	 υπογραμμίζοντας	 τους	 δεσμούς	
που	υπάρχουν	μεταξύ	περιβαλλοντικής	υποβάθμισης,	φτώχειας	και	ανισοτήτων	
προωθώντας	ένα	μοντέλο	οικονομικής	ανάπτυξης	βιώσιμο	κοινωνικά	και	περι-
βαλλοντικά	(WCED,	1987).	Η	Έκθεση	Brundtland	έθεσε	τα	θεμέλια	που	οδήγη-
σαν	αργότερα	στην	έγκριση	της	«Ατζέντας	21».	

Η	«Ατζέντα	21»	παρουσιάστηκε	από	τα	Ηνωμένα	Έθνη	το	1992	στη	Διά-
σκεψη	των	Ηνωμένων	Εθνών	για	το	Περιβάλλον	και	την	Ανάπτυξη	στο	Ρίο	ντε	
Τζανέιρο,	ως	σχέδιο	δράσης	με	στόχο	τη	δημιουργία	μιας	παγκόσμιας	συνεργα-
σίας	 για	 τη	 βιώσιμη	 ανάπτυξη.	Προσοχή	 δόθηκε	 στη	 βελτίωση	 του	 βιοτικού	
επιπέδου	στον	κόσμο	και	στην	ικανοποίηση	των	βασικών	ανθρώπινων	αναγκών,	
λαμβάνοντας	υπόψη	τις	πτυχές	της	ανάπτυξης	και	του	περιβάλλοντος.	Καθιστώ-
ντας	τη	βιώσιμη	ανάπτυξη	προτεραιότητα	στην	παγκόσμια	κοινότητα,	η	Ατζέ-
ντα	 21	 αναφέρεται	 στη	 βιβλιογραφία	 ως	 η	 Βίβλος	 της	 βιώσιμης	 ανάπτυξης	
(Doyle,	1998).

Το	 2002,	 δέκα	 χρόνια	 μετά,	 στο	 Γιοχάνεσμπουργκ,	 πραγματοποιήθηκε	 η	
Παγκόσμια	Διάσκεψη	Κορυφής	για	τη	Βιώσιμη	Ανάπτυξη	(Ρίο	+10)	επανεξετά-
ζοντας	την	πρόοδο	που	είχε	σημειωθεί	ως	προς	την	εφαρμογή	των	αρχών	βιώσι-
μης	ανάπτυξης,	όπως	ορίζονταν	στην	Ατζέντα	21.	Η	Διάσκεψη	αναγνώρισε	ότι	
τα	βασικά	στοιχεία	βιώσιμης	ανάπτυξης	ήταν	η	εξάλειψη	της	φτώχειας,	μια	αλ-
λαγή	στα	πρότυπα	παραγωγής	και	κατανάλωσης,	αλλά	και	η	προστασία	και	η	
καλύτερη	διαχείριση	των	φυσικών	πόρων.	Η	δέσμευση	για	ανάληψη	δράσεων	
και	προώθηση	της	συνεργασίας	για	την	επιτυχή	εφαρμογή	των	αρχών	της	βιω-
σιμότητας	ήταν	γεγονός	(WSSD,	2002).

Η	Διάσκεψη	 των	Ηνωμένων	Εθνών	 για	 τη	Βιώσιμη	Ανάπτυξη	 (Ρίο	 +20)	
πραγματοποιήθηκε	στο	Ρίο,	20	χρόνια	μετά	τη	Διάσκεψη	των	Ηνωμένων	Εθνών	
για	το	Περιβάλλον	και	την	Ανάπτυξη	που	πραγματοποιήθηκε	στην	ίδια	πόλη,	
και	ήταν	το	τρίτο	διεθνές	συνέδριο	που	επικεντρώθηκε	στη	βιώσιμη	ανάπτυξη.	
Στη	Διάσκεψη	αξιολογήθηκε	η	πρόοδος	που	σημειώθηκε	αυτά	τα	χρόνια,	ενώ	
προτάθηκαν	πρακτικά	μέτρα	για	την	προώθηση	δράσεων	βιώσιμης	ανάπτυξης	
και	διεθνούς	συνεργασίας	και	εγκρίθηκαν	συγκεκριμένες	κατευθυντήριες	γραμ-
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μές	σχετικά	με	 την	πράσινη	οικονομία.	Τα	κράτη-μέλη	δεσμεύτηκαν	να	δρά-
σουν	ως	προς	ένα	πιο	βιώσιμο	μέλλον	για	τις	σημερινές	και	τις	μελλοντικές	γε-
νεές	(UNCSD,	2012).

Η	Σύνοδος	Κορυφής	της	Χιλιετίας	που	πραγματοποιήθηκε	στη	Νέα	Υόρκη	
το	2000	οδήγησε	στην	έγκριση	της	Διακήρυξης	της	Χιλιετίας	των	Ηνωμένων	
Εθνών,	με	στόχο	τη	δημιουργία	μιας	διεθνούς	συνεργασίας	για	τη	μείωση	των	
επιπέδων	της	ακραίας	φτώχειας	στον	κόσμο.	Παρουσιάστηκε	ένα	σύνολο	8	στό-
χων,	 γνωστοί	ως	8 Αναπτυξιακοί Στόχοι της Χιλιετίας (ΑΣΧ)	 (Millennium 
Development Goals	-	MDGs),	που	αφορούν	διάφορα	κοινωνικά,	οικονομικά	και	
περιβαλλοντικά	προβλήματα.	Συγκεκριμένα,	οι	8	βασικοί	στόχοι	αφορούν	την	
εξάλειψη	της	ακραίας	φτώχειας	και	πείνας,	τη	δυνατότητα	πρωτοβάθμιας	εκπαί-
δευσης	σε	όλη	τη	Γη,	ισότητα	των	φύλων	με	ενίσχυση	των	γυναικών,	μείωση	
της	παιδικής	θνησιμότητας,	βελτίωση	της	υγείας	των	μητέρων,	καταπολέμηση	
των	ασθενειών	(AIDS,	ελονοσίας	κ.ά.),	διασφάλιση	περιβαλλοντικής	βιωσιμό-
τητας	και	παγκόσμια	συνεργασία	για	ανάπτυξη.

Οι	Αναπτυξιακοί	Στόχοι	της	Χιλιετίας	κατάφεραν	να	αντιμετωπίσουν	σημα-
ντικά	θέματα	και	να	βελτιώσουν	διάφορα	προβλήματα,	όπως	η	φτώχεια,	η	αν-
θρώπινη	υγεία,	η	θνησιμότητα	κ.λπ.	Παρά	τις	προσπάθειες	αυτές,	ο	κόσμος	είχε	
ακόμη	να	αντιμετωπίσει	σοβαρά	προβλήματα	και	προκλήσεις.	Οι	17 Στόχοι Βι-
ώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ) (Sustainable Development Goals	 -	 SDGs)	 αποτε-
λούν	τον	πυρήνα	της	Ατζέντας	2030	για	τη	Βιώσιμη	Ανάπτυξη	που	υιοθέτησαν	
τα	κράτη-μέλη	των	Ηνωμένων	Εθνών	το	2015	και	στοχεύουν	στη	δημιουργία	
μιας	παγκόσμιας	συνεργασίας	για	την	αντιμετώπιση	κοινωνικών,	οικονομικών	
και	περιβαλλοντικών	προβλημάτων	και	την	προώθηση	της	βιώσιμης	ανάπτυξης.	

Οι	Αναπτυξιακοί	Στόχοι	 της	Χιλιετίας	 (ΑΣΧ)	επικεντρώθηκαν	κυρίως	στις	
αναπτυσσόμενες	 χώρες	και	στο	 ζήτημα	 της	φτώχειας,	 ενώ	οι	Στόχοι	Βιώσιμης	
Ανάπτυξης	(ΣΒΑ)	είναι	μια	παγκόσμια	πρωτοβουλία	που	εστιάζει	στη	βιωσιμότη-
τα.	Οι	ΣΒΑ	περιλαμβάνουν	περισσότερους	στόχους,	ενώ	εστιάζουν	σε	πτυχές	της	
ανθρώπινης	διάστασης	και	 των	ανθρωπίνων	δικαιωμάτων,	που	δεν	συμπεριλή-
φθηκαν	στους	ΑΣΧ,	ενώ	εξισορροπούν	καλύτερα	τους	τρεις	πυλώνες	της	βιώσι-
μης	ανάπτυξης	(οικονομία,	κοινωνία,	περιβάλλον)	για	τη	δημιουργία	ενός	πιο	βι-
ώσιμου	μέλλοντος.
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15.2  Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης: Επισκόπηση και 
Πρόοδος

Η	υιοθέτηση	των	17	Στόχων	Βιώσιμης	Ανάπτυξης	στοχεύει	στην	αντιμετώπιση	
κοινωνικών,	οικονομικών	και	περιβαλλοντικών	προβλημάτων	και	στην	προώ-
θηση	της	βιώσιμης	παγκόσμιας	ανάπτυξης,	για	τις	ανεπτυγμένες	και	αναπτυσ-
σόμενες	χώρες,	αντιμετωπίζοντας	θέματα	που	έχουν	σημαντικές	επιπτώσεις	στη	
ζωή	και	την	ευημερία	των	ανθρώπων.	Από	το	2015,	οι	17	Στόχοι	έβαλαν	τον	
κόσμο	σε	μια	πιο	βιώσιμη	πορεία,	σκοπεύοντας	στην	επίτευξη	σημαντικών	απο-
τελεσμάτων	έως	το	2030.	

Οι	παγκόσμιοι	στόχοι	για	την	βιώσιμη	ανάπτυξη	εμφανίζονται	στην	Εικόνα	
15.1	και	είναι	οι	ακόλουθοι:

1.	 Μηδενική	φτώχεια
2.	 Μηδενική	πείνα
3.	 Καλή	υγεία	και	ευημερία
4.	 Ποιοτική	Εκπαίδευση
5.	 Ισότητα	των	φύλων
6.	 Καθαρό	νερό	και	αποχέτευση
7.	 Φθηνή	και	καθαρή	ενέργεια
8.	 Αξιοπρεπής	εργασία	και	οικονομική	ανάπτυξη
9.	 Βιομηχανία,	Καινοτομία	και	Υποδομές
10.	Λιγότερες	ανισότητες
11.	 Βιώσιμες	πόλεις	και	κοινότητες
12.	Υπεύθυνη	κατανάλωση	και	παραγωγή
13.	 Δράση	για	το	κλίμα
14.	 Ζωή	στο	νερό
15.	Η	ζωή	στην	στεριά
16.	 Ειρήνη,	δικαιοσύνη	και	ισχυροί	θεσμοί
17.	 Συνεργασία	για	τους	στόχους


