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Σατινίδης Σσμεών 

 

Διατείριζη ζηερεών αποβλήηφν 

 

Εναλλακηικά Σενάρια διατείριζης θφζθογύυοσ 
 

Ειζαγφγή 

Ζ πξνζέγγηζε πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ αλάπηπμε ησλ ζπζηεκάησλ 

θαηεξγαζίαο θαη δηάζεζεο βηνκεραληθψλ απνβιήησλ είλαη δηαθνξεηηθή απφ 

ηελ πξνζέγγηζε πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ θαηεξγαζία ησλ αζηηθψλ 

απνβιήησλ. 

Απηφ νθείιεηαη ζην γεγνλφο, φηη ηα αζηηθά απφβιεηα παξνπζηάδνπλ γεληθά 

ζεκαληηθή νκνηφηεηα ζηα θπζηθνρεκηθά θαη άιια ραξαθηεξηζηηθά ηνπο 

κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ πεξηνρψλ. Σαλ απνηέιεζκα, ε θαιχηεξε πξνζέγγηζε 

γηα ην ζρεδηαζκφ ελφο ζπζηήκαηνο θαηεξγαζίαο αζηηθψλ απνβιήησλ είλαη 

λα αλαιπζνχλ ηα ραξαθηεξηζηηθά επίδνζεο πνιιψλ ζπζηεκάησλ 

θαηεξγαζίαο, πνπ ιεηηνπξγνχλ ηθαλνπνηεηηθά, νπφηε ζα γίλεη δπλαηφ λα 

πξνθχςεη έλα ζχλνιν βέιηηζησλ παξακέηξσλ ζρεδηαζκνχ, πνπ ζα 

ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ θαηλνχξγηα πεξίπησζε ζρεδηαζκνχ. Γει. ε έκθαζε 

ζηελ πεξίπησζε απηή δίλεηαη ζηελ αλάιπζε ησλ άιισλ ζπζηεκάησλ 

θαηεξγαζίαο, παξά ζηε ζεψξεζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ απνβιήηνπ. Αληίζεηα, 

ζηελ πεξίπησζε ησλ βηνκεραληθψλ απνβιήησλ, ιίγεο ζρεηηθά βηνκεραλίεο 

παξνπζηάδνπλ ζεκαληηθφ βαζκφ νκνηφηεηαο, φζνλ αθνξά ηα παξαγφκελα 

πξντφληα, ή ηα δεκηνπξγνχκελα απφβιεηα. Δπνκέλσο, ζηελ πεξίπησζε απηή 

ε έκθαζε ζα δίλεηαη ζην ζπγθεθξηκέλν απφβιεην, ηνπ νπνίνπ επηδεηείηαη ε 

θαηεξγαζία θαη ην νπνίν δεκηνπξγείηαη απφ ηε ζπγθεθξηκέλε βηνκεραλία. 

Απηφ θπζηθά δε ζεκαίλεη, φηη δελ ζα είλαη ζεκαληηθή θαη ε αλάιπζε ηεο 

απφδνζεο ελφο ζπζηήκαηνο θαηεξγαζίαο ζε κία, πεξηζζφηεξν ή ιηγφηεξν, 

παξεκθεξή βηνκεραληθή εγθαηάζηαζε. Απιψο, ε έκθαζε πνπ δίλεηαη, ζα 

είλαη δηαθνξεηηθή ζηελ πεξίπησζε απηή. Τα βηνκεραληθά απφβιεηα 

ζπλήζσο ηαμηλνκνχληαη ζαλ πγξά ή ζηεξεά απφβιεηα θαη ζαλ αέξηνη ξχπνη, 

ελψ ζπρλά ππεχζπλα γηα ηε δηαρείξηζε ησλ ηξηψλ απηψλ εηδψλ απνβιήησλ 

ζα είλαη δηαθνξεηηθά ηκήκαηα ηεο βηνκεραληθήο εγθαηάζηαζεο, πνπ ηα 

παξάγεη. ( Ενπκπνχιεο .,2008) 
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Σχκθσλα κε ην ΥΠΔΦΩΓΔ, ηα ηνμηθά θαη επηθίλδπλα απφβιεηα (ζηεξεά θαη 

ιάζπεο) πνπ παξάγνληαη ζηελ Διιάδα αλέξρνληαη ζε 280.000 ηφλνπο ην 

ρξφλν. Σηηο πνζφηεηεο απηέο δελ πεξηιακβάλνληαη φκσο απφβιεηα πνπ θαηά 

ην ΥΠΔΦΩΓΔ "αλαθπθιψλνληαη", ρξεζηκνπνηνχληαη δειαδή γηα ην 

κπάδσκα δξφκσλ ή σο πξφζζεηα ζε ηζηκέληα. Αλ κάιηζηα πξνζζέζεη θαλείο 

θαη απφβιεηα πνπ ρξήδνπλ εηδηθήο πξνζνρήο θαη δηαρείξηζεο, φπσο είλαη 

π.ρ. νη ζθνπξηέο απφ ηελ εθκεηάιιεπζε ηνπ ζηδεξνληθειίνπ (2.000.000 

ηνλ/ρξφλν), ε θσζθνγχςνο απφ ηηο βηνκεραλίεο ιηπαζκάησλ (1.000.000 

ηνλ/ρξφλν) θαη ε ηπηάκελε ηέθξα απφ ηελ θαχζε ηνπ ιηγλίηε (9.320.000 

ηνλ/ρξφλν), αιιά θαη ηνπο 4.500.000 ηνλ/ρξφλν νηθηαθψλ απνξξηκκάησλ, 

ηφηε αλαθεξφκαζηε ζηε δηαρείξηζε 18-20 εθαη. ηφλσλ ζηεξεψλ θαη 

εκίξξεπζησλ απνβιήησλ εηεζίσο.  

Κσρίφς θέμα 

Ζ δηαρείξηζε ησλ απνβιήησλ θαη ε απνθαηάζηαζε κηαο ξππαζκέλεο πεξηνρήο 

ζπλήζσο δηαξθεί αξθεηά κεγάιε ρξνληθή πεξίνδν θαη πεξηιακβάλεη, ζε 

αξθεηέο πεξηπηψζεηο, εθαξκνγή πεξηζζφηεξσλ απφ κηαο ηερλνινγηψλ. 

Σπλεπψο, ε ηειηθή επηινγή ησλ ελαιιαθηηθψλ ηερλνινγηψλ γίλεηαη κε βάζε 

ηα θχξηα θαη ηα ζπκπιεξσκαηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο θάζε ηερλνινγίαο. Έλα 

θχξην ραξαθηεξηζηηθφ κηαο ηερλνινγίαο δηαρείξηζεο είλαη απηφ, ην νπνίν 

απνθφπηεη ηηο θπξηφηεξεο νδνχο κεηαθνξάο ησλ ξππαληψλ απφ ηε 

ξππαζκέλε πεξηνρή πξνο ην πεξηβάιινλ. Έλα ζπκπιεξσκαηηθφ 

ραξαθηεξηζηηθφ είλαη ζπλήζσο απηφ, ην νπνίν βνεζά, ζε κηθξφηεξν ή 

κεγαιχηεξν βαζκφ, ηε δξάζε ηνπ θχξηνπ ραξαθηεξηζηηθνχ γηα ηελ επίηεπμε 

ηνπ αληηθεηκεληθνχ ζηφρνπ. Γηα παξάδεηγκα, έλα θχξην ραξαθηεξηζηηθφ κηαο 

ηερλνινγίαο δηαρείξηζεο επηθίλδπλσλ απνβιήησλ, πνπ ζηνρεχεη ζηελ 

πξνζηαζία ηνπ ππφγεηνπ πδξνθφξνπ νξίδνληα, πεξηιακβάλεη ηελ θαηαζθεπή 

ελφο πξνζηαηεπηηθνχ ελεξγνχ ηνηρίνπ, ην νπνίν απνηξέπεη ηελ κεηαθνξά 

ησλ εθρπιηζκάησλ πξνο ηα ππφγεηα χδαηα. Έλα ζπκπιεξσκαηηθφ 

ραξαθηεξηζηηθφ κπνξεί λα πεξηιακβάλεη ηε δηάλνημε γεσηξήζεσλ ή ηελ 

θαηαζθεπή κηαο ηάθξνπ ζπιινγήο, ψζηε ηα παξαγφκελα εθρπιίζκαηα λα 

ζπιιέγνληαη θαη επεμεξγάδνληαη. Τα θχξηα θαη ζπκπιεξσκαηηθά ραξαθηεξη-

ζηηθά ηεο θάζε ελαιιαθηηθήο ηερλνινγίαο πξέπεη λα εμεηάδνληαη ηαπηφρξνλα, 

ψζηε λα κπνξεί λα αμηνινγεζεί ζπλνιηθά ε θάζε ηερλνινγία δηαρείξηζεο. Σε 
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αξθεηέο πεξηπηψζεηο, νη ελαιιαθηηθέο ηερλνινγίεο πνπ επηιέγνληαη δηέπνληαη 

απφ εληειψο δηαθνξεηηθή θηινζνθία. Έηζη, ζεσξείηαη πνιχ θπζηνινγηθφ λα 

επηιεγνχλ ηερλνινγίεο, νη νπνίεο ζηνρεχνπλ ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπο.  

Ζ εθαξκνγή ηερλνινγηψλ δηαρείξηζεο, έρεη σο ζηφρν ηελ εμάιεηςε ηεο 

επηθηλδπλφηεηαο, ε νπνία πξνθαιείηαη απφ ηνπο ξππαληέο πνπ πεξηέρνληαη 

ζηα επηθίλδπλα απφβιεηα. Ζ εθαξκνζηκφηεηα κηαο ηερλνινγίαο 

εμαξηάηαη, ζε αξθεηέο πεξηπηψζεηο, απφ ηελ αλάιπζε δηαθφξσλ ππνζεηηθψλ 

ζελαξίσλ, ηα νπνία αλαθέξνληαη ζηελ πεξηβαιινληηθή θαηάζηαζε ηεο 

πεξηνρήο δηάζεζεο ζην κέιινλ, ιακβάλνληαο ππφςε ηα ζεκεξηλά δεδνκέλα. 

Τέηνηα ζελάξηα ζρεηίδνληαη κε αιιαγή ησλ ρξήζεσλ γεο κηαο πεξηνρήο, φπσο 

επίζεο θαη κε πηζαλή αιιαγή ησλ πεξηβαιινληηθψλ ζπλζεθψλ ή ηε κεηαβνιή 

ησλ επαίζζεησλ πιεζπζκηαθψλ νκάδσλ. Ζ απφθαζε πνπ πξνθχπηεη, κε 

βάζε ηα ζελάξηα απηά, δελ κπνξεί λα επεξεάδεηαη κφλν απφ νηθνλνκηθνχο 

ιφγνπο, γηαηί φπσο άξηζηα γλσξίδνπκε, είλαη πξνηηκφηεξν λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ ζηελ αξρή ηερλνινγίεο πξφιεςεο ηεο ξχπαλζεο παξά ζην 

κέιινλ ηερλνινγίεο δηαρείξηζεο ησλ απνβιήησλ. Γηα ην ιφγν απηφ, ε 

εθαξκνζηκφηεηα κηαο ηερλνινγίαο ζπλήζσο εμαξηάηαη απφ ηηο απαληήζεηο 

πνπ δίδνληαη ζε κηα ζεηξά εξσηεκάησλ, φπσο: 

1. Πνηα είλαη ε αμηνπηζηία ησλ δεδνκέλσλ παξαθνινχζεζεο ηεο 

πεξηβαιινληηθήο θαηάζηαζεο ηεο πεξηνρήο, ψζηε λα πξνβιεθζεί ε 

αλάγθε εθαξκνγήο, ζε θάπνηα κειινληηθή ζηηγκή, επηπξφζζεησλ κέηξσλ 

πξνζηαζίαο; 

2. Πνην εθηηκάηε φηη ζα είλαη ην θφζηνο ησλ επηπξφζζεησλ κέηξσλ 

απνθαηάζηαζεο, ηα νπνία ζα ζεσξεζνχλ αλαγθαία ζε κηα κειινληηθή 

ρξνληθή ζηηγκή; 

3. Θα ππάξρνπλ νη απαξαίηεηνη ρξεκαηηθνί πφξνη ζην κέιινλ γηα ηελ 

πινπνίεζε ζρεδίσλ εθηάθησλ αλαγθψλ. 

Ωο παξάδεηγκα αλαθέξεηαη ε εθαξκνγή ηερλνινγίαο, ε νπνία πεξηιακβάλεη 

εθζθαθή ξππαζκέλσλ εδαθψλ κε ζθνπφ ηε κεηαθνξά ηνπο ζε άιιε πεξηνρή 

ψζηε λα ππνβιεζνχλ ζε επεμεξγαζία. Οη επηπηψζεηο πνπ πξνθαινχληαη ζηηο 

πιεζπζκηαθέο νκάδεο, ζηελ πεξηνρή ησλ εξγαζηψλ, εμαηηίαο ηεο εμάηκηζεο 

πηεηηθψλ ζπζηαηηθψλ, ηεο κεηαθνξάο ζθφλεο θαη απφ άιιεο εθπνκπέο, 

πξφθεηηαη λα δηαξθέζνπλ γηα φιε ηε δηάξθεηα ησλ εξγαζηψλ, έζησ θαη αλ απηή 

είλαη 15 ρξφληα. Οη βξαρππξφζεζκεο επηπηψζεηο, εθηφο απφ ηνλ 
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πξνζδηνξηζκφ ησλ επηπηψζεσλ ζε αλζξψπνπο θαη πεξηβάιινλ, 

πεξηιακβάλνπλ ηφζν ζέκαηα αζθάιεηαο ησλ εξγαδνκέλσλ, φζν θαη ην 

ρξνληθφ πιαίζην ζχκθσλα κε ην νπνίν ε εθαξκνδφκελε ηερλνινγία ζα 

επηηχρεη ηνπο αληηθεηκεληθνχο ηεο ζηφρνπο. 

 Ζ βαξχηεηα πνπ απνδίδεηαη ζην θφζηνο ησλ ελαιιαθηηθψλ ηερλνινγηψλ, νη 

νπνίεο ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηε δηαρείξηζε ησλ επηθίλδπλσλ απνβιήησλ, 

εμαξηάηαη ζπλήζσο απφ ην θνξέα, ν νπνίνο έρεη αλαιάβεη ηελ εθαξκνγή ησλ 

ηερλνινγηψλ απηψλ. Όπσο γλσξίδνπκε, νη πεξηζζφηεξνη θνξείο ζεσξνχλ φηη ην 

θφζηνο είλαη ν ζεκαληηθφηεξνο παξάγνληαο, θαηά ηε δηαδηθαζία επηινγήο κηαο 

κεζφδνπ δηαρείξηζεο επηθίλδπλσλ απνβιήησλ. Οη κεραληθνί αλαγλσξίδνπλ φηη, 

εάλ ην θφζηνο δελ απνηειεί παξάγνληα επηινγήο κηαο ηερλνινγίαο, ηφηε 

πξαθηηθά κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ε βέιηηζηε ηερλνινγία δηαρείξηζεο ησλ 

επηθίλδπλσλ απνβιήησλ, ψζηε λα εμαιεηθζνχλ φιεο νη πεξηβαιινληηθέο 

επηπηψζεηο. Σπλεπψο, πξέπεη λα γλσξίδνπκε φηη ην θφζηνο είλαη πάληνηε ν 

ζεκαληηθφηεξνο παξάγνληαο, ν νπνίνο αμηνινγείηαη θαηά ην ηειηθφ ζηάδην ηεο 

επηινγήο κηαο ηερλνινγίαο δηαρείξηζεο απνβιήησλ. Ζ ζχγθξηζε ησλ 

ελαιιαθηηθψλ κεζφδσλ σο πξνο ην θφζηνο, πηζαλφλ λα πξνθαιέζεη αλαηξνπή 

ηεο απφθαζεο επηινγήο κηαο ηερλνινγίαο ζε ζρέζε κε ηα ππφινηπα θξηηήξηα, 

φπσο ε καθξνρξφληα αμηνπηζηία ηεο ηερλνινγίαο θαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα. 

Έλαο ζπλεζηζκέλνο ηξφπνο γηα λα εθηηκήζεηε ην θφζηνο δηαθφξσλ 

ελαιιαθηηθψλ ηερλνινγηψλ δηαρείξηζεο επηθίλδπλσλ απνβιήησλ, είλαη λα ην 

ζπγθξίλεηε κε ην βαζκφ κείσζεο ηεο επηθηλδπλφηεηαο, πνπ επηηπγράλεηαη κεηά 

ηελ εθαξκνγή ηεο θάζε ηερλνινγίαο, φπσο θαίλεηαη θαη ζην ζρήκα 1. 

 

 

 

 

 

Σρήκα 1. Μείσζε θηλδχλνπ ζε ζπλάξηεζε κε ην θφζηνο γηα δηάθνξεο 

ηερλνινγίεο δηαρείξηζεο επηθίλδπλσλ απνβιήησλ. 

 Σην παξάδεηγκα ηνπ ζρήκαηνο απηνχ, ε ηερλνινγία πνπ ζα επηιεγεί, είλαη απηή 

ε νπνία ζα κεηψζεη ηνλ θίλδπλν πξφθιεζεο θαξθηλνπαζεηψλ ζε 1 ρ 10 
-7.

 Όπσο 

αληηιακβάλεζηε, ζα επηιεγεί ε ηερλνινγία 5, κε θφζηνο 1 εθαηνκκχξην €. Καηά 
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ηνλ ππνινγηζκφ ηεο επηθηλδπλφηεηαο, ζπλήζσο ζεσξείηαη, φηη ε 

εθαξκνδφκελε ηερλνινγία επηηπγράλεη ηνλ αληηθεηκεληθφ  ηεο ζηφρν. 

Ζ ζχγθξηζε ηνπ θφζηνπο γηα θάζε κηα ελαιιαθηηθή ηερλνινγία δηαρείξηζεο, 

πξέπεη λα γίλεηαη κε βάζε ηελ παξνχζα αμία ηεο ρξεκαηηθήο ξνήο πνπ αθνξά 

ηελ επέλδπζε. Ζ θνζηνιφγεζε ηερλνινγηψλ, νη νπνίεο πεξηιακβάλνπλ 

καθξνρξφλην ιεηηνπξγηθφ θφζηνο θαη θφζηνο παξαθνινχζεζεο, γίλεηαη γηα 

πεξίνδν ιεηηνπξγίαο 30 εηψλ.  

Οη πεξηζζφηεξεο ηερλνινγίεο, νη νπνίεο πεξηιακβάλνπλ επεμεξγαζία απνβιή-

ησλ, ζπλήζσο εθαξκφδνληαη γηα πεξίνδν 10 ή 15 εηψλ, κπνξεί φκσο λα 

εθαξκνζζνχλ θαη γηα κηθξφηεξε πεξίνδν. Πάλησο, ζε αξθεηέο πεξηπηψζεηο, ν 

πξνζδηνξηζκφο ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο εθαξκνδφκελεο ηερλνινγίαο 

απαηηεί παξαθνινχζεζε ηεο ηερλνινγίαο γηα αξθεηά κεγάιε ρξνληθή πεξίνδν 

απφ ηε ζηηγκή ηεο εθαξκνγήο ηεο. 

Ζ παξνχζα αμία ηεο επέλδπζεο, πεξηιακβάλεη ηηο δαπάλεο πνπ απαηηνχληαη 

θαηά ηελ έλαξμε (έηνο βάζεο) ψζηε: (1) λα ρξεκαηνδνηεζεί ε θαηαζθεπή θαη 

(2) λα εμαζθαιηζζνχλ νη εηήζηεο πιεξσκέο γηα ηε ιεηηνπξγία θαη ηε 

ζπληήξεζε, ζε φιε ηελ πεξίνδν εθαξκνγήο ηεο ηερλνινγίαο. Ζ αλάιπζε απηή 

ππνινγίδεη ην κειινληηθφ θφζηνο, σο πξνο ην έηνο βάζεο (παξνχζα ρξνληθή 

ζηηγκή). Απηφ πξνυπνζέηεη ηελ επηινγή ελφο θαηάιιεινπ επηηνθίνπ 

πξνεμφθιεζεο. Ζ ζπλεζέζηεξε πξαθηηθή ε νπνία ρξεζηκνπνηείηαη, είλαη απηή 

ε νπνία ππνινγίδεη ην κειινληηθφ θφζηνο ρξεζηκνπνηψληαο επηηφθην ίζν κε ην 

επηηφθην ησλ καθξνπξφζεζκσλ νκνινγηαθψλ δαλείσλ. 

Δμεηάδνληαο κηα ηερλνινγία δηαρείξηζεο ηνπ θσζθνγχςνπ, ε νπνία απαηηεί 

δαπάλεο 0.6 εθαη. €, αιιά ζα απνδψζεη ζπλνιηθά νθέιε απφ εμάιεηςε 

κειινληηθψλ ππνρξεψζεσλ ηνπ εξγνζηαζίνπ παξαγσγήο θαη κείσζε ηνπ 

πεξηβαιινληηθνχ θφξνπ, ιφγσ κεηαηξνπήο ηεο πεξηνρήο ζε ηνπξηζηηθή 

δψλε, 1,1 εθαη. €. Γερφκαζηε φηη ζα ππάξρεη θαη έλα απμεκέλν θφζηνο 

παξαγσγήο 0.2 εθαη. €. Θα πξνζπαζήζσ λα ππνινγίζσ ην ιφγν Ο/Κ 

( Όθεινο/Κέξδνο) κε βάζε ηα παξαπάλσ  ζηνηρεία, θαη ζηελ ζπλέρεηα ζα  

πξνζπαζήζσ λα πινπνηήζσ κηα αλάιπζε θφζηνπο – απνηειεζκαηηθφηεηαο, 

ζεσξψληαο δχν ελαιιαθηηθέο ηερλνινγίεο δηαρείξηζεο (α): Γεκηνπξγία ελφο 

εδαθηθνχ θαιχκκαηνο γηα ηελ εμάιεηςε ησλ πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ 

θαη (β) Μεηαθνξά θαη επεμεξγαζία ησλ απνβιήησλ ζε άιιε πεξηνρή.  

‘Δζησ  ηα νθέιε (Ο) πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ εθαξκνγή κηαο ηερλνινγίαο 
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δηαρείξηζεο ησλ απνβιήησλ κπνξεί λα αθνξνχλ θέξδε απφ πψιεζε 

δεπηεξνγελψλ παξαγφκελσλ πξντφλησλ, απνθπγή κειινληηθψλ δαπαλψλ 

ιφγσ κε πξφθιεζεο πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ, κείσζε ηνπ φγθνπ ησλ 

απνβιήησλ θ.ι.π. Όηαλ θαηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ ηερλνινγηψλ ιακβάλνληαη 

ππφςε θαη ηα κεηνλεθηήκαηα (Μ) ηεο θάζε ηερλνινγίαο, ηφηε ν ππνινγηζκφο 

ηνπ ιφγνπ νθέινπο/θφζηνο (Ο/Κ) κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί κε ηηο 

εμηζψζεηο 1 θαη 2. 

(Ο -Μ) /Κ (1) 

Ο/(Κ + Μ) (2) 

Όπος 

Ο = όυελορ 

Κ = κόστορ 

Μ = μειονεκτήματα 

Θέτονταρ  στην 1 και 2 εξισώσειρ τιρ παπακάτω τιμέρ( στην πεπίπτωση 

πος εξετάζοςμε)  

Κ=0,6 εκ Εςπώ 

Ο=1,1 εκ. Εςπώ 

Μ=0,2 εκ Εςπώ 

Βξίζθνπκε 

(Ο -Μ) /Κ=1,1-0,2/0,6=1,5 

Ο/(Κ + Μ)=1,1/0,6+0,2=1,375 

Να ηνληζηεί φηη φζν κεγαιχηεξε είλαη ε ηηκή ε νπνία πξνθχπηεη απφ ηελ 

εθαξκνγή ησλ ιφγσλ απηψλ, ηφζν πην ειθπζηηθή θαζίζηαηαη ε 

πξνηεηλφκελε ηερλνινγία. ( Komnitsas K . et al.,1999). 

Στόλια 

Ζ ηηκή πνπ πξνθχπηεη απφ ηηο δχν απηέο εμηζψζεηο είλαη ειαθξψο 

δηαθνξεηηθή, αιιά επεηδή ν ιφγνο είλαη κεγαιχηεξνο ηεο κνλάδαο θαη ζηηο δχν 

πεξηπηψζεηο, ζεσξείηαη φηη ε πξνηεηλφκελε ηερλνινγία ζα επηηχρεη ην ζηφρν 

ηεο. Ζ δηαθνξά ζηηο ηηκέο ηνπ ιφγνπ, πξνθχπηεη απφ ηε ζέζε ηεο παξακέηξνπ Μ 

(αλ δειαδή ε παξάκεηξνο ππνινγίδεηαη ζηνλ αξηζκεηή ή ζηνλ παξνλνκαζηή), 

πνπ ζρεηίδεηαη κε ηα κεηνλεθηήκαηα ηεο πξνηεηλφκελεο ηερλνινγίαο.  

 

Μηα ηξνπνπνίεζε ηεο αλάιπζεο νθέινπο/θφζηνπο είλαη ν ππνινγηζκφο ηνπ 

ιφγνπ κόζηοσς/αποηελεζμαηικόηηηας. Σηελ πεξίπησζε απηή δελ γίλεηαη 
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θακία πξνζπάζεηα λα δνζνχλ ηηκέο ζε απξνζδηφξηζηνπο παξάγνληεο, αιιά 

φια ηα θφζηε ππνινγίδνληαη γηα ηηο δηάθνξεο ελαιιαθηηθέο ηερληθέο, κε βάζε 

ηελ παξνχζα αμία ηεο θάζε επέλδπζεο. Ζ απνηειεζκαηηθφηεηα 

πξνζδηνξίδεηαη ζπλήζσο κε βάζε ππνζέζεηο ζρεηηθέο κε ηελ αζθάιεηα, ηηο 

πηζαλέο επηπηψζεηο ζηελ παξαγσγή νη νπνίεο δχζθνια κπνξεί λα 

πνζνηηθνπνηεζνχλ (θαζπζηεξήζεηο, πνηφηεηα πξντφλησλ θ.ι.π.), ηα 

«θξπθά» θφζηε (hidden  costs) (αλαθνξψλ, παξαθνινχζεζεο θ.ι.π.), ην θφζηνο 

δεκνζίσλ ζρέζεσλ, ηελ επθνιία εθαξκνγήο ηεο ηερλνινγίαο θαη ηηο 

κειινληηθέο επζχλεο. Ζ αλάιπζε θφζηνπο - απνηειεζκαηηθφηεηαο είλαη 

ηδηαίηεξα ρξήζηκε φηαλ αμηνινγνχληαη παξάκεηξνη, νη νπνίνη δελ κπνξνχλ 

εχθνια λα θνζηνινγεζνχλ. Γηα παξάδεηγκα, ε θνηλσλία καο ζεσξεί αγελέο 

λα θνζηνινγήζεη ηελ αλζξψπηλε δσή, ή κηα παξαπάλσ πεξίπησζε 

εθδήισζεο θαξθίλνπ, αθφκε θαη ζηηο πεξηπηψζεηο φπνπ ε εθαξκνγή ηεο 

ηερλνινγίαο δηαρείξηζεο ησλ απνβιήησλ έρεη σο ζηφρν ηελ πξνζηαζία ηεο 

αλζξψπηλεο δσήο ή ηε κείσζε ησλ πεξηζηαηηθψλ θαξθίλνπ. Σηελ ηειεπηαία 

πεξίπησζε, ε παξάκεηξνο ε νπνία ζεσξείηαη σο κέηξν πξνζδηνξηζκνχ ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο κηαο ηερλνινγίαο είλαη ε επηθηλδπλφηεηα. 

Ζ ιήςε ηεο ηειηθήο απφθαζεο, ζε ζρέζε κε ηηο εμεηαδφκελεο ελαιιαθηηθέο 

ηερλνινγίεο δηαρείξηζεο, ζπλήζσο ιακβάλεηαη απφ ηε γξαθηθή παξάζηαζε 

θφζηνπο - απνηειεζκαηηθφηεηαο. 

Ζ θαηαζθεπαζηηθή κνλάδα πνπ εμεηάδνπκε  δελ κπνξεί, γηα δηαθφξνπο 

ιφγνπο, λα ρξεζηκνπνηήζεη πιένλ ηελ πεξηνρή δηάζεζεο επηθίλδπλσλ 

απνβιήησλ πνπ ρξεζηκνπνηνχζε γηα αξθεηά ρξφληα θαη εμεηάδεη ηηο 

παξαθάησ ελαιιαθηηθέο ιχζεηο. 

Α. Να κεηαθέξεη ηα απφβιεηα ζε πεξηνρή δηάζεζεο πνπ βξίζθεηαη ζε γεηηνληθφ 

λνκφ. 

Β. Να δεκηνπξγήζεη  έλα εδαθηθφ θάιπκκα γηα ηελ εμάιεηςε ησλ 

πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ. 

Μεηά απφ ηελ αλάιπζε θφζηνπο - απνηειεζκαηηθφηεηαο ζα επηιεγεί ε 

βέιηηζηε ελαιιαθηηθή ιχζε. 
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Ζ αλάιπζε θφζηνπο απνηειεζκαηηθφηεηαο πξνθχπηεη απφ ηα ζηνηρεία ηνπ 

παξαθάησ Πίλαθα 1. 

 

 

 

 

 

 

Πίλαθαο 2. Αλάιπζε θφζηνπο - απνηειεζκαηηθφηεηαο 

Οη παξάγνληεο ζηνπο νπνίνπο απνδίδνληαη ηηκέο βαξχηεηαο απνηεινχλ 

επηινγέο ηεο δηνίθεζεο, ελψ ε βαξχηεηα πνπ απνδίδεηαη ζε θάζε παξάγνληα 

είλαη ζρεηηθή θαη πξνέξρεηαη απφ ηα δεδνκέλα παξαγσγήο. Τν άζξνηζκα 

πνπ πξνθχπηεη απφ ην γηλφκελν «Απνηειεζκαηηθφηεηα Φ Βαξχηεηα» γηα 

θάζε παξάγνληα ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο ζπλνιηθήο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο. Ζ ζπλνιηθή απνηειεζκαηηθφηεηα πξνζδηνξίδεηαη 

αθαηξψληαο ηελ ηηκή πνπ πξνθχπηεη γηα ηελ θάζε ηερλνινγία, απφ ηελ ηηκή 

ηεο ηερλνινγίαο αλαθνξάο (δει. ηεο επηινγήο λα κε γίλεη ηίπνηα, ε νπνία 

απνηειεί θαη ηε βάζε ησλ κεηξήζεσλ). 

Απφ ηα δεδνκέλα ηνπ πίλαθα, πξνθχπηεη φηη ε ελαιιαθηηθή ιχζε 2 είλαη ε 

θαιχηεξε, επεηδή ελψ είλαη δχν θνξέο πην απνηειεζκαηηθή απφ ηε ιχζε 1, 

παξνπζηάδεη κφλν θαηά πεξίπνπ 30% απμεκέλν θφζηνο.  

Τα απνηειέζκαηα απηά θαίλνληαη επθξηλέζηεξα ζην ζρήκα 2. 

 

 

 

 

 

 

 

Σρήκα 2. Γηάγξακκα θφζηνπο – Απνηειεζκαηηθφηεηαο. 
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Να ηνληζηεί φηη  ν πξνζδηνξηζκφο ησλ ζπληειεζηψλ βαξχηεηαο είλαη 

αληηθεηκεληθφο θαη ζσζηφο. Όπσο αλαθέξζεθε πξηλ, ε βαξχηεηα πνπ 

απνδίδεηαη ζε θάζε παξάγνληα είλαη ζρεηηθή, πξνέξρεηαη απφ ηα δεδνκέλα 

ηεο παξαγσγήο θαη απνηειεί επηινγή ηεο δηνίθεζεο. (Κνκnίηζαο. Κ.,2004) 

Σπλεπψο, εάλ ηα δεδνκέλα ηεο παξαγσγήο είλαη ζσζηά, ηφηε εχθνια 

κπνξνχλ λα πξνζδηνξηζζνχλ αληηθεηκεληθά νη ζπληειεζηέο βαξχηεηαο. Δάλ 

ζηελ πξάμε, δελ έρνπκε αθξηβή δεδνκέλα παξαγσγήο, αιιά ζέινπκε λα 

πξνζδηνξίζνπκε θάπνηνπο ζπληειεζηέο βαξχηεηαο, ηφηε κπνξνχκε 

ρξεζηκνπνηήζνπκε ηα δεδνκέλα πνπ έρνπκε θαη πξνζδηνξίδνπκε ηνπο 

ζπληειεζηέο βαξχηεηαο θαη' αλαινγία, ιακβάλνληαο ππφςε θαη πηζαλέο 

αιιειεπηδξάζεηο κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ παξαγφλησλ. 
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