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ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Τ.Α.Τ.Μ. 

Στο Πρόγραμμα Σπουδών του Τ.Α.Τ.Μ. υπάρχουν κάποια μαθήματα τα οποία έχουν πιο 

στενή σχέση με το περιβάλλον και την επιστήμη της διαχείρισης περιβάλλοντος. Τα μαθήματα 

αυτά είναι: α) Διαχείριση και Επεξεργασία Υγρών Αποβλήτων του 7ου εξαμήνου, β) Διαχείριση 

Στερεών Αποβλήτων του 9ου εξαμήνου και γ) Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων. Υπάρχουν 

και άλλα μαθήματα που έχουν σχέση με το περιβάλλον, αλλά πιο στενή σχέση με τους υδατικούς 

πόρους π.χ. Δίκτυα Υδρεύσεων Αποχετεύσεων, Εγγειοβελτιωτικά Έργα, Τεχνική Υδρολογία κ.α. 

Παρακάτω παρουσιάζονται τα τρία προαναφερθέντα μαθήματα που έχουν σχέση με την 

επιστήμη της διαχείρισης περιβάλλοντος και τα οποία διδάσκονται από μέλη του Τομέα 

Συγκοινωνιακών και Υδραυλικών Έργων και του Εργαστηρίου Υδραυλικών Έργων και 

Διαχείρισης Περιβάλλοντος. 

Διαχείριση και Επεξεργασία Υγρών Αποβλήτων 

Στο μάθημα αυτό μαθαίνουμε με ποιες μεθόδους επεξεργαζόμαστε τα υγρά απόβλητα. Τα 

υγρά απόβλητα διακρίνονται στα λύματα (δηλαδή τα οικιακά υγρά απόβλητα) και στα 

βιομηχανικά υγρά απόβλητα. Στο μάθημα δίνεται έμφαση στα λύματα, τα οποία έχουν ως 

βασικό χαρακτηριστικό τους ότι αποτελούνται από οργανικές ενώσεις κατά βάση, δηλαδή, 

ενώσεις του άνθρακα. Αντίθετα, τα υγρά απόβλητα των βιομηχανιών εμπεριέχουν πολλές και 

διαφορετικές χημικές ενώσεις, ενδεχομένως είναι χρωματισμένα, έχουν ίσως μεγάλη 

θερμοκρασία, ενδεχομένως είναι ραδιενεργά και για αυτόν το λόγο δέχονται εξειδικευμένη 

επεξεργασία με διάφορες μεθόδους, ανάλογα με την προέλευσή τους, δηλαδή, το είδος της 

βιομηχανίας και άρα, ανάλογα με τη σύστασή τους. Στα βιομηχανικά υγρά απόβλητα ανήκουν 

και τα υγρά απόβλητα των ελαιοτριβείων, της γαλακτοβιομηχανίας, δηλαδή, γενικότερα της 

βιομηχανίας τροφίμων. Υπογραμμίζεται ότι η επεξεργασία των λυμάτων αποτελεί επιταγή της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία έχει εκδώσει πλήθος Οδηγιών (π.χ. Οδηγία 91/271/EOK και 

Οδηγία 98/15/ΕΕ) που έχουν ενσωματωθεί στην εθνική μας μονοθεσία. Αυτή η νομοθεσία 

καθιστά υποχρεωτική τη δευτεροβάθμια επεξεργασία των λυμάτων οικισμών άνω των 2.000 

κατοίκων.  

Δίνοντας έμφαση στα λύματα, αρχικά διδάσκονται στο μάθημα βασικές έννοιες και 

παράμετροι που σχετίζονται με τη ρύπανση, κυρίως στα νερά, καθώς αυτές οι παράμετροι 

χρησιμοποιούνται και για το σχεδιασμό μίας Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων (Ε.Ε.Λ.). 

Επίσης, διευκρινίζεται ότι τα λύματα αυτά μπορεί να προέρχονται από το αποχετευτικό δίκτυο 

μιας πόλης, ενός οικισμού, από μια μεγάλη ή μεσαία ή μικρή ξενοδοχειακή εγκατάσταση (εκτός 
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πόλης ή οικισμού) ή κάποιο εκτός πόλης αθλητικό κέντρο κ.λπ. Παράλληλα, παρουσιάζονται 

φυσικές, χημικές και βιολογικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται στην επεξεργασία λυμάτων, στα 

διάφορα στάδια. Επίσης, παρουσιάζεται το διάγραμμα ροής μίας τυπικές Ε.Ε.Λ.  και αναλύονται 

τα διάφορα στάδια της επεξεργασίας: προεπεξεργασίας, πρωτοβάθμιος καθαρισμός, 

δευτεροβάθμια επεξεργασία, τριτοβάθμια επεξεργασία, απολύμανση και διαχείριση 

λυματολάσπης (ιλύος). Στη δευτεροβάθμια επεξεργασία που ονομάζεται και βιολογικός 

καθαρισμός, παρουσιάζονται τρεις εναλλακτικές μέθοδοι επεξεργασίας, η μέθοδος της ενεργού 

ιλύος με παρατεταμένο αερισμό, η μέθοδος των βιολογικών φίλτρων και οι τάφροι οξείδωσης. 

Διάγραμμα 1: Δίκτυο ύδρευσης και αποχέτευσης σε αστική περιοχή. Το δίκτυο αποχέτευσης 

καταλήγει στην Ε.Ε.Λ. Τα επεξεργασμένα λύματα καταλήγουν στον πλησιέστερο υδάτινο 

αποδέκτη, εν προκειμένω ένα ποτάμι. 

Εκτός από τα παραπάνω, γίνονται σχόλια για τη βιώσιμη διαχείριση των λυμάτων π.χ. για 

μεθόδους μείωσης της κατανάλωσης ενέργειας στην Ε.Ε.Λ., για βιώσιμη διαχείριση της ιλύος, 

καθώς και σχόλια για την ορθή λειτουργία μίας Ε.Ε.Λ. μέσω της τήρησης και παρακολούθησης 

κρίσιμων παραμέτρων. Εκτός από τη θεωρία, στο μάθημα διδάσκεται και η επίλυση μίας μικρού 

μεγέθους Ε.Ε.Λ. εξυπηρέτησης περίπου 4.000 – 5.000 κατοίκων. Τέλος, παρουσιάζονται 

παραδείγματα από τη λειτουργία διαφόρων Ε.Ε.Λ. σε όλη τη χώρα και γίνεται συζήτηση πάνω 

σε προβλήματα που αντιμετωπίζουν, ενώ γίνεται αναφορά στη διαχείριση των Ε.Ε.Λ. από τις 
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Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.), καθώς και τις Ε.Υ.Δ.Α..Π. Α.Ε. και 

Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. 

Διάγραμμα 2: Το διάγραμμα ροής μίας τυπικής Ε.Ε.Λ.  

Με το θέμα της επεξεργασίας λυμάτων ασχολούνται οι Μηχανικοί Περιβάλλοντος, οι 

Πολιτικοί Μηχανικοί και οι Χημικοί Μηχανικοί. Ο φοιτητής Α.Τ.Μ. παίρνει μια γεύση από το 

αντικείμενο και μπορεί να εξειδικευτεί περισσότερο σε αυτό μέσω κάποιου μεταπτυχιακού 

προγράμματος. Η ενασχόληση με το αντικείμενο της επεξεργασίας λυμάτων μπορεί να οδηγήσει 

επαγγελματικά σε ενασχόληση:  

• Με τη μελέτη και κατασκευή Ε.Ε.Λ. ως ιδιώτης μηχανικός. 

• Με το διορισμό στο δημόσιο, στις Δ.Ε.Υ.Α. της χώρας, με σκοπό την παρακολούθηση και 

διαχείριση της λειτουργίας των Ε.Ε.Λ. 

• Με το εμπόριο π.χ. με μικρά συμπαγή συστήματα επεξεργασίας λυμάτων που 

χρησιμοποιούνται από ξενοδοχεία. 

Επιπρόσθετα, υπάρχει δυνατότητα ενασχόλησης με την έρευνα πάνω σε θέματα 

επεξεργασίας λυμάτων και εξειδικευμένων αποβλήτων. Μάλιστα, το Εργαστήριο Υδραυλικών 

Έργων έχει εκπονήσει ερευνητικά έργα με σκοπό τη βιώσιμη διαχείριση της παραγόμενης 

βιολογικής ιλύος από Ε.Ε.Λ. με σκοπό την κομποστοποίησή της με γαιοσκώληκες για την 
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παραγωγή ενός υψηλής ποιότητας εδαφοβελτιωτικού, για χρήση του σε καλλιέργειες, σε 

αποκατάσταση εδαφών π.χ. παλιά λατομεία, αποκατάσταση χωματερών κ.α. Εναλλακτικά, έχει 

μελετηθεί στην έρευνα και η αναερόβια χώνευση της ιλύος για παραγωγή βιοαερίου, με σκοπό 

την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και θερμότητας. Για το σκοπό αυτόν, έχουν υλοποιηθεί 

πειράματα πραγματικής κλίμακας και έρευνα, η οποία μάλιστα έχει οδηγήσει σε απόκτηση μίας 

πατέντας από τον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (Ο.Β.Ι.) για την κομποστοποίηση 

αφυδατωμένης βιολογικής ιλύος από Ε.Ε.Λ. και μίας δεύτερης πατέντας, επίσης από τον Ο.Β.Ι., 

για την επεξεργασία υγρών αποβλήτων ελαιοτριβείων τριών φάσεων με βιοκλίνες που 

εμπεριέχουν ειδικό βιομίγμα. 

Εικόνες 1-4: Κομποστοποίηση με γαιοσκώληκες οργανικών αποβλήτων – φωτογραφίες από 

ερευνητική δραστηριότητα του Εργαστηρίου Υδραυλικών Έργων και Διαχείρισης 

Περιβάλλοντος.  

Τέλος, ένα ακόμα σοβαρό ζήτημα είναι η επαναχρησιμοποίηση των επεξεργασμένων 

λυμάτων: τα επεξεργασμένα λύματα πόλεων και οικισμών δύναται υπό προϋποθέσεις να 
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χρησιμοποιηθούν για άρδευση στη γεωργία, των ξενοδοχείων για άρδευση των χώρων 

πρασίνου τους, γηπέδων γκολφ κ.α., να χρησιμοποιούνται για τον εμπλουτισμό των υπόγειων 

υδροφορέων, ενώ επισημαίνεται ότι το εν λόγω θέμα έχει άμεση σχέση με τη βιώσιμη 

διαχείριση των υδατικών πόρων. Εν κατακλείδι, ένα ολοκληρωμένο σύστημα επεξεργασίας 

λυμάτων μίας πόλης ξεκινά από την κατάλληλη χωροθέτησή του (εκτός πόλης και σε κατάλληλα 

απόσταση από αυτήν), η οποία λαμβάνει υπόψη της τις ισχύουσες χρήσεις γης και τους 

υφιστάμενους περιβαλλοντικούς περιορισμούς, συνεχίζει με τη μελέτη του, προχωρά με την 

κατασκευή του και ολοκληρώνεται με την ορθή λειτουργία του και την ανάγκη συνεχούς 

παρακολούθησής της. 

Εικόνα 5: Πειραματική διάταξη αναερόβιας χώνευσης κτηνοτροφικών αποβλήτων με 

αποθείωση του παραγόμενου βιοαερίου και χρήση του για παραγωγή θερμότητας και 
ηλεκτρικής ενέργειας – από έρευνα του Εργαστηρίου Υδραυλικών Έργων και Διαχείρισης 

Περιβάλλοντος. 
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Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων 

Στο μάθημα αυτό ασχολούμαστε με τα στερεά απόβλητα. Σε αυτό το πλαίσιο, γίνεται 

καταρχήν εισαγωγική ενημέρωση, η οποία αφορά σε: 

• Είδη στερεών αποβλήτων, καθώς και στις πηγές από τις οποίες προέρχονται. 

• Τύπους στων στερεών αποβλήτων, δηλαδή, οικιακά και εμπορικά, ειδικά (π.χ. ηλεκτρονικά 

και ηλεκτρικά είδη, μπαταρίες κ.α.), επικίνδυνα (όσα πιθανών προκαλούν κίνδυνο για την 

ανθρώπινη υγεία ή του έμβιους οργανισμούς), βιομηχανικά και αγροτικά. 

• Φυσικά χαρακτηριστικά των στερεών αποβλήτων, στη χημική τους σύσταση και στην 

κρίσιμη παράμετρο του πηλίκου άνθρακας προς άζωτο (C/N). 

Στη συνέχεια, εξετάζεται το σύστημα της συλλογής των στερεών αποβλήτων, εκτιμώντας 

τους ρυθμούς γένεσής τους, την εβδομαδιαία και μηνιαία μεταβολή της παραγωγής τους, 

καθώς και τις παραμέτρους της συλλογής στην πηγή (από πόρτα σε πόρτα ή σε κάδους) και την 

απόδοση του συστήματος. Αναπτύσσονται τα θέματα της συλλογής των απορριμμάτων, για την 

οποία είναι υπεύθυνος ο κάθε δήμος, με παράθεση των διαφόρων μεθόδων συλλογής, του 

αναγκαίου προσωπικού, αλλά και της συλλογής των επικίνδυνων απορριμμάτων. Επισημαίνεται 

η οργάνωση της συλλογής στις πόλης, με τον καθορισμό των δρομολογίων, βάσει περιορισμών 

αλλά και παραμέτρων οικονομικότητας, η οργάνωση των δρομολογίων σε αστικές περιοχές 

ανάλογα με το πληθυσμιακό τους μέγεθος, η οργάνωση της συλλογής σε αγροτικούς οικισμούς 

κάτω των 5.000 κατοίκων, καθώς και η σημασία των Σταθμών Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων 

(Σ.Μ.Α.), με αναφορά στο κόστος και σε παραδείγματα λειτουργίας με και χωρίς Σ.Μ.Α. 

Περιγράφεται το σύστημα διαλογής στην πηγή, βάσει του οποίου χρησιμοποιούνται 

διαφορετικοί κάδοι για τη συλλογή διαφορετικών απορριμμάτων π.χ. ο πράσινος για τα γενικά 

απορρίμματα, ο μπλε για τα ανακυκλώσιμα, ο καφέ για τα οργανικά απορρίμματα, ειδικός 

κάδος για τα ηλεκτρονικά, για το χαρτί, για το γυαλί κ.λπ. Σημαντικό, επίσης, είναι και το ζήτημα 

της διαλογής των απορριμμάτων και των κέντρων ανάκτησης υλικών.  Εφόσον δεν 

πραγματοποιείται διαλογή στην πηγή, τότε η εναλλακτική μέθοδος διαχωρισμού των 

απορριμμάτων σε επιμέρους «ρεύματα» για την κατάλληλη επεξεργασία και αξιοποίησή τους 

είναι ο μηχανικός διαχωρισμός που αποτελείται από τα στάδια του τεμαχισμού, του 

κοσκινίσματος, του μαγνητικού διαχωρισμού και του αεροδιαχωρισμού. 

Μεγάλο κεφάλαιο είναι το θέμα των μεθόδων επεξεργασίας των στερεών αποβλήτων. 

Διακρίνονται οι εξής μέθοδοι επεξεργασίας: συμπίεση σε μπάλες και επικάλυψή τους, 

πυρόλυση, μεθανοποίηση απορριμμάτων, παραγωγή καυσίμου, λιπασματοποίηση 

απορριμμάτων, καύση απορριμμάτων. Πραγματοποιείται περιγραφή της λειτουργίας κάθε 

μεθόδου, των πλεονεκτημάτων και μειονεκτημάτων διαχείρισης, του κόστους κατασκευής και 
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λειτουργίας των αναγκαίων υποδομών τους, καθώς και των κινδύνων και του ρίσκου κάθε 

μεθόδου. Επισημαίνεται η εφαρμογή τους στην Ελλάδα και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες και 

παρατηρείται ότι σε επίπεδο εφαρμογής η χώρα μας έχει δυνατότητα να αποκομίσει αρκετά 

από την εμπειρία άλλων ευρωπαϊκών χωρών που έχουν εφαρμόσει τις ως άνω μεθόδους εδώ 

και 40-50 έτη. 

Διάγραμμα 1: Η πυραμίδα ιεράρχησης επιλογών στη διαχείριση στερεών αποβλήτων. 

Γίνεται αναλυτική παρουσίαση της διάθεσης απορριμμάτων στο έδαφος σε Χώρους 

Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (Χ.Υ.Τ.Α.), με αναλυτική παρουσίαση των μεθόδων 

διάθεσης, της λειτουργίας του Χ.Υ.Τ.Α., των απαραίτητων υποδομών του και του εξοπλισμού 

του, των μεθόδων πλήρωσης των χώρων διάθεσης, της παραγωγής και ανάκτησης του 

βιοαερίου, της επεξεργασίας των παραγόμενων διασταλαζόντων υγρών και της τελικής 

αποκατάστασης ενός Χ.Υ.Τ.Α. μετά τη λήξη του χρόνου ζωής του. Προβάλλονται τα 

πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της διάθεσης των απορριμμάτων σε Χ.Υ.Τ.Α. και τα 

θέματα σε σχέση με την οικονομικότητα της κατασκευής και της λειτουργίας τους. Δίνεται 

έμφαση και στο ζήτημα της χωροθέτησης ενός Χ.Υ.Τ.Α. και παρουσιάζονται τα κριτήρια που 

συναντώνται στη διεθνή βιβλιογραφία, τα οποία επηρεάζουν λιγότερο ή περισσότερο το 

πρόβλημα αυτό. Επίσης, παρουσιάζεται το πλαίσιο του ελέγχου και της παρακολούθησης της 

λειτουργίας ενός Χ.Υ.Τ.Α.: παρακολούθηση της παραγωγής βιοαερίου για να αποφευχθούν 

εκρήξεις και πυρκαγιές με δυσμενείς επιπτώσεις στην ατμόσφαιρα της ευρύτερης περιοχής, και 
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παρακολούθηση των υπόγειων και επιφανειακών νερών της περιοχής για να διασφαλιστεί ότι 

δεν προκύπτει ρύπανση από το Χ.Υ.Τ.Α. 

Θίγεται το θέμα της ανεξέλεγκτης απόρριψης αποβλήτων, είτε διάσπαρτα σε χώρους μη 

ελεγχόμενους, παράπλευρα περιαστικών οδών, σε χαραδρώσεις ή άλλα σημεία εντός δασικών 

εκτάσεων κ.λπ., το οποίο υπήρξε ένα πολύ σοβαρό θέμα για τη χώρα μας μέχρι τον 21ο αιώνα, 

λόγω της έλλειψης αδειοδοτημένων και επίσημων χώρων διάθεσης, δηλαδή, Χ.Υ.ΤΑ.  

Παρουσιάζεται το αναγκαίο σχέδιο για την αποκατάσταση των ανεξέλεγκτων χώρων διάθεσης 

απορριμμάτων, καθώς και το σχέδιο για μετατροπή της ανεξέλεγκτης διάθεσης σε ελεγχόμενη.  

Παρουσιάζονται τα ενδιαφέροντα θέματα της ανακύκλωσης υλικών και γίνεται αναφορά σε 

αλουμίνιο, χαρτί και χαρτόνι, πλαστικό, γυαλί, σιδηρούχα μέταλλα, απορρίμματα κήπου, 

οργανικά απορρίμματα, χρησιμοποιημένα έλαια, ελαστικά οχημάτων, μπαταρίες κ.α. 

Παρουσιάζονται στοιχεία για την ανακύκλωση στην Ελλάδα και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, 

καθώς και το θεσμικό πλαίσιο διαχείρισης και λειτουργίας των μονάδων ανακύκλωσης.  

Εικόνα 1: Κάδοι συλλογής διαφόρων ειδών αποβλήτων («ρευμάτων»), για την υλοποίηση της 

διαλογής στην πηγή, με σκοπό τη βέλτιστη διαχείρισή τους. 

Τέλος, παρουσιάζεται το επικαιροποιημένο θεσμικό πλαίσιο διαχείρισης αποβλήτων στην 

Ελλάδα και συγκεκριμένα, το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων του 2015, καθώς και τα 

Περιφερειακά Σχέδια που εγκρίθηκαν την περίοδο 2016-2018, σε εφαρμογή του Εθνικού 

Σχεδίου.  Τα σχέδια αυτά θέτουν τους στρατηγικούς στόχους και τις επιμέρους στρατηγικές που 

χρειάζεται να εφαρμοστούν για βιώσιμη διαχείριση των στερεών αποβλήτων. Αναγνωρίζεται η 

ανάγκη να υλοποιηθούν υποδομές διαχείρισης και επεξεργασίας, καθώς έχει υπάρξει μεγάλη 

καθυστέρηση σε αυτόν τον τομέα. Προσδιορίζουν ότι ο στόχος είναι να αντιμετωπίζονται τα 

απορρίμματα και υπό το πρίσμα της αξιοποίησής τους. Επίσης, είναι ανάγκη να μετατραπούν οι 

Χ.Υ.ΤΑ. σε Χ.Υ.Τ.Υ., δηλαδή, να οδηγείται σε ταφή το όποιο υπόλειμμα απομένει μετά από 

υιοθέτηση άλλων μεθόδων διαχείρισης. Και προς τούτο, ενθαρρύνεται η διαλογή στην πηγή και 

οι μονάδες ανάκτησης υλικών συμπληρωματικά, ώστε να διαχωρίζονται τα διάφορα «ρεύματα» 

των αποβλήτων και να οδηγείται κάθε «ρεύμα» στην πιο κατάλληλη μέθοδο επεξεργασίας π.χ. 
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με ανάκτηση υλικών, ανακύκλωσης κ.α. Κατ’ αυτόν τον τρόπο,  υπάρχουν θετικές συνέπειες για 

το περιβάλλον π.χ. επιμηκύνεται σημαντικά ο χρόνος ζωής κάθε Χ.Υ.Τ.Α. με τη μετατροπή του 

σε Χ.Υ.Τ.Υ., ενώ από την άλλη πλευρά αναπτύσσονται νέες οικονομικές δραστηριότητες, με ό,τι 

αυτό συνεπάγεται για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και τη μείωση της ανεργίας.  

Πίνακας 1: Η Ελλάδα ουραγός στην ανακύκλωση των στερεών αποβλήτων. Προεξέχει η 

διάθεσή τους σε Χ.Υ.Τ.Α. 

Εικόνα 2: Σύγχρονο εργοστάσιο καύσης απορριμμάτων στη Δανία, με πίστα σκι με τεχνητό χιόνι 

στο δώμα του. 
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Το Εργαστήριο Υδραυλικών Έργων και Διαχείρισης Περιβάλλοντος έχει πραγματοποιήσει 

έρευνα σε θέματα διαχείρισης στερεών αποβλήτων σχετικά με την οργάνωση της διαλογής στην 

πηγή σε αστικές περιοχές, τη μείωση, πρόληψη παραγωγής και συλλογή οργανικών 

απορριμμάτων από εξειδικευμένους παραγωγούς π.χ. κυλικεία σχολείων, κουζίνες 

νοσοκομείων, εστιατορίων και ξενοδοχείων, αλλά και ενημέρωση των παραγωγών και του 

κοινού για τα θέματα διαχείρισης απορριμμάτων, που είναι πολύ σημαντική για την υλοποίηση 

όλων των στόχων.      

Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 

Στο μάθημα αυτό ασχολούμαστε με την αξιολόγηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων 

έργων υποδομών και αναπτυξιακών έργων (θεσμός της Εκτίμησης Περιβαλλοντικών 

Επιπτώσεων) και με την αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων σχεδίων και προγραμμάτων 

(θεσμός της Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης).  

Σε αυτό το πλαίσιο, αρχικά γίνεται μια εισαγωγή στην έννοια της βιώσιμης ανάπτυξης, 

καθώς και της διαχείρισης περιβάλλοντος, με αναφορές στα Συστήματα Περιβαλλοντικής 

Διαχείρισης, στα Οικονομικά Εργαλεία Αποτίμησης Περιβαλλοντικών Πόρων, στην Εκτίμηση 

Κύκλου Ζωής και στην Εκτίμηση Κόστους-Οφέλους.  

Στη συνέχεια, αναλύοντας το θεσμό της Εκτίμησης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, δίνονται 

κάποια ιστορικά στοιχεία από την εμφάνιση του θεσμού της Εκτίμησης Περιβαλλοντικών 

Επιπτώσεων (Ε.Π.Ε.) σε παγκόσμιο επίπεδο και στην Ελλάδα. Διατυπώνονται ορισμοί για την 

έννοια της Ε.Π.Ε. από τη διεθνή βιβλιογραφία. Αναλύονται οι επιμέρους φάσης της Ε.Π.Ε. ως 

μεθοδολογίας εργασίας από την αρχή της εκπόνησης της σχετικής μελέτης, μέχρι την τελική 

λήψη απόφασης για το προτεινόμενο έργο, αλλά και στη συνέχεια, την παρακολούθηση των 

περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου κατά τη φάση κατασκευής και λειτουργίας του. Μετά, 

επισημαίνεται ποιος είναι ο στόχος της Ε.Π.Ε. , δίνεται ο ορισμός της έννοιας «επίπτωση» και 

παρουσιάζονται οι διαφορετικοί τύποι των επιπτώσεων. Σχολιάζονται θέματα σχετικά με την 

ποιότητα της Τεχνικής Έκθεσης των Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) και τις δύο 

αντικρουόμενες απόψεις σχετικά με αυτήν που υπάρχουν στη διεθνή βιβλιογραφία. Τέλος, 

αναλύεται το κόστος της Μ.Π.Ε. σε άμεσο και έμμεσο και επισημαίνονται οι παράγοντες που 

καθορίζουν και αυξάνουν το έμμεσο κόστος.  

Στη συνέχεια, παρουσιάζονται αναλυτικά οι μέθοδοι αναγνώρισης περιβαλλοντικών 

επιπτώσεων, αναφέρονται παραδείγματα εφαρμογής για κάθε μέθοδο και αναλύονται τα 

πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματά τους: λίστες-ερωτηματολόγια, πίνακες, ποσοτικές 

μέθοδοι, δίκτυα, Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών. Έπειτα, παρουσιάζονται οι μέθοδοι 
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πρόβλεψης και αξιολόγησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων, αναφέρονται τα πλεονεκτήματα και 

τα μειονεκτήματά τους και δίνονται παραδείγματα εφαρμογής τους: μαθηματικά μοντέλα, 

ισοζύγια μάζας και ενέργειας, στατιστικά μοντέλα φυσικά ή αρχιτεκτονικά μοντέλα, αναλογικά 

μοντέλα, εργαστηριακά μοντέλα κ.α. Για την αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων γίνεται 

αναφορά και σε πολυκριτηριακές μεθόδους. 

Το τελευταίο ζήτημα μετά τη λήψη απόφασης σχετικά με την υλοποίηση ενός έργου ή μίας 

αναπτυξιακής δραστηριότητας, είναι η συνεχής παρακολούθηση των περιβαλλοντικών 

επιπτώσεων του έργου, η οποία αφορά στην κατασκευή του, στη λειτουργία του, αλλά και στη 

φάση αποκατάστασης του περιβάλλοντος, μετά τη λήξη του χρόνου ζωής του έργου. Γίνονται 

σχόλια για το τι πρέπει να περιλαμβάνει ένα σύστημα παρακολούθησης και ποιος είναι ο 

υπεύθυνος για την υλοποίησή του και τη δημοσιοποίησή του.  

Μετά τα έργα, περνάμε στην αξιολόγηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων σχεδίων και 

προγραμμάτων, δηλαδή, στο θεσμό της Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης. Αναφέρονται 

τα σχέδια, χωροταξικά και πολεοδομικά, για τα οποία είναι απαραίτητη η εκπόνηση Στρατηγικής 

Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.). Πρόκειται για εθνικά χωροταξικά σχέδια, 

περιφερειακά και δημοτικά σχέδια χρήσεων γης, σχέδια διαχείρισης υδατικών πόρων, σχέδια 

διαχείρισης κινδύνων πλημμύρας, σχέδια τουριστικής ανάπτυξης περιοχών, σχέδια διαχείρισης 

παράκτιων ζωνών κ.α. Στα προγράμματα εντάσσονται κυρίως τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά 

Προγράμματα, που συντάσσονται στο πλαίσιο της χρηματοδότησης των Ε.Σ.Π.Α. Τονίζεται η 

χρησιμότητα του θεσμού της Σ.Π.Ε., αλλά και τα προβλήματα εφαρμογής του θεσμού. 

Εξετάζεται η εξέλιξη του θεσμού σε διάφορες χώρες του κόσμου και σχολιάζεται η σχέση της με 

τη βιώσιμη ανάπτυξη. 

Έπειτα γίνεται μια σύντομη αναφορά στο νομικό πλαίσιο που σχετίζεται με τους θεσμούς 

της Ε.Π.Ε. και της Σ.Π.Ε. Η περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων ξεκινά με το 

Ν. 1650/1986 «Για την προστασία του περιβάλλοντος» και μέχρι σήμερα έχουν εκδοθεί τέσσερις 

νόμοι, πολλές υπουργικές και κοινές υπουργικές αποφάσεις για την εφαρμογή τους, σε μία 

προσπάθεια εναρμόνισης της εθνικής μας νομοθεσίας με την ευρωπαϊκή και τις αντίστοιχες 

ευρωπαϊκές οδηγίες. Η εξέλιξη της νομοθεσίας αποκαλύπτει την εμπειρία που έχει αποκτήσει η 

χώρα μας από την εφαρμογή του θεσμού επί 30 και πλέον έτη, με αποτέλεσμα το νομικό πλαίσιο 

να είναι πιο στοχευμένο, σαφές, αλλά και ευέλικτο, καθώς και ξεκάθαρο ως προς τις αναγκαίες 

προδιαγραφές των Μ.Π.Ε. και Σ.Μ.Π.Ε. Παράλληλα, εξετάζεται η ιστορική εξέλιξη του θεσμού 

της Ε.Π.Ε. σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες και εξάγονται χρήσιμα συμπεράσματα, με επισήμανση 

ότι κάθε χώρα, ανάλογα με την τομεακή της ανάπτυξη, εμφανίζει και αντίστοιχη εμπειρία 

περιβαλλοντικής αδειοδότησης των σχετικών έργων. 
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Σε ποιο πρακτικό επίπεδο, εξετάζονται οι γενικές αναμενόμενες επιπτώσεις των 

υδραυλικών έργων και συγκεκριμένα, των φραγμάτων και των λιμνοδεξαμενών, της εκτροπής 

ποταμών, των εγγειοβελτιωτικών έργων, αλλά και διαφόρων άλλων υδραυλικών έργων.  Επίσης, 

εξετάζονται οι γενικές αναμενόμενες επιπτώσεις των έργων συστημάτων περιβαλλοντικών 

υποδομών, με παραδείγματα από την κατασκευή και λειτουργία μίας Εγκατάστασης 

Επεξεργασίας Λυμάτων, καθώς και της κατασκευής και λειτουργίας ενός Χώρου Υγειονομικής 

Ταφής Απορριμμάτων. Γενικά, αναφέρονται και σχολιάζονται θέματα της επικαιρότητας που 

έχουν σχέση με την περιβαλλοντική αδειοδότηση διαφόρων έργων, τα οποία συχνά 

απασχολούν την κοινή γνώμη, είτε λόγω του μεγέθους τους, είτε λόγω της χωροθέτησής τους 

εντός προστατευόμενων περιοχών, είτε λόγω αντιδράσεων διαφόρων φορέων και υπηρεσιών.  

Τέλος, υπογραμμίζονται οι νέες εξελίξεις στο θεσμό της Ε.Π.Ε., καθώς και η συμβολή της 

έρευνας με ερωτηματολόγια στη βελτίωση των Μ.Π.Ε., αλλά και στην αποτελεσματικότερη και 

ουσιαστικότερη διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης 

 

 

 

 

 

 

 

 


