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Καλωσόρισµα
Αγαπητοί
Προσκεκληµένοι, συνάδελφοι και φοιτητές,

Εκ µέρους της Οργανωτικής και Επιστηµονικής Επιτροπής έχω τη χαρά να σας
καλωσορίσω στο Βόλο για το 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο «Οικονοµικής των Φυσικών
Πόρων και του Περιβάλλοντος: Κλιµατική Αλλαγή» που διοργανώνεται από το
Εργαστήριο Επιχειρησιακών Ερευνών του Τµήµατος Οικονοµικών Επιστηµών της
Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστηµών του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας
στα πλαίσια του ερευνητικού προγράµµατος ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 2011 και του έργου µε
τίτλο «Σενάρια εκποµπών των αερίων του θερµοκηπίου και πολιτικές καταπολέµησής
τους µέχρι το έτος 2030, στους τοµείς της Ενέργειας, των Μεταφορών και της
Βιοµηχανίας στην Ελλάδα».
Μετά την επιτυχή διοργάνωση του 1ου Πανελλήνιου Συνεδρίου στις 26-27 Μαρτίου
2014, το 2ο Συνέδριο αποσκοπεί στο να επικεντρωθεί εκ νέου στα βασικά θέµατα που
απασχολούν σήµερα την Οικονοµική των Φυσικών Πόρων και του Περιβάλλοντος µε
έµφαση στην Κλιµατική Αλλαγή και στις πολιτικές επίλυσης του προβλήµατος σε
επίπεδο Ελλάδος αλλά και παγκοσµίως. Σκοπός του είναι η ανταλλαγή απόψεων και
εµπειριών άµεσα συνδεδεµένων µε το φαινόµενο του θερµοκηπίου και των άλλων
σοβαρών περιβαλλοντικών προβληµάτων. Στην επίτευξη του σκοπού αυτού
συνεισφέρουν και τα αποτελέσµατα της ερευνητικής δραστηριοποίησης του
Εργαστηρίου Επιχειρησιακών Ερευνών και της ενασχόλησής του στο ερευνητικό
έργο ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 2011 (11SYN-8-118) µε τη δηµιουργία σεναρίων για τις εκποµπές
των αερίων του θερµοκηπίου µέχρι το έτος 2030 στους τοµείς της Ενέργειας, των
Μεταφορών και της Βιοµηχανίας για τη χώρα µας. Παράλληλα οι πολιτικές ελέγχου
των αερίων αυτών ρύπων και οι πολιτικές επιπτώσεις των εµπειρικών ευρηµάτων
παρουσιάζονται στο συνέδριο αυτό και ολοκληρώνουν τις χρήσιµες ανταλλαγές
ιδεών και εµπειριών όπως αυτές ανέκυψαν µε το πέρας του 1ου Συνεδρίου.
Και σε αυτό το συνέδριο το πρόγραµµα περιλαµβάνει 11 συνεδρίες που θα λάβουν
χώρα στις αίθουσες διδασκαλίας του Τµήµατος Οικονοµικών Επιστηµών. Οι 11
θεµατικές ενότητες που θα παρουσιαστούν αφορούν την παρουσίαση των
αποτελεσµάτων του ερευνητικού προγράµµατος ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 2011 (11SYN-8118), τη χρήση Ποσοτικών Μεθόδων Οικονοµικής Φυσικών Πόρων και
Περιβάλλοντος (δύο συνεδρίες µε Οικονοµετρικές - Μαθηµατικές Εφαρµογές και
Θεωρία Παιγνίων), την Οικονοµική Αξιολόγηση του Περιβάλλοντος και τη
∆ιαχείριση Αποβλήτων, τη ∆ιαχείριση Περιβάλλοντος και τα Παράκτια
Οικοσυστήµατα, την Αειφορική Ανάπτυξη και τη µελέτη περίπτωσης του Ασωπού,
τις Βιώσιµες Μεταφορές, την Εξοικονόµηση Ενέργειας και τις Ανανεώσιµες Πηγές, την
Επιχείρηση, την Οικονοµία και το Περιβάλλον, και τα Αστικά Κοινά και τη
∆ιαχείριση ∆ασών.
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Επίσης έχουµε τη τιµή να φιλοξενούµε τον Ακαδηµαϊκό και Πρόεδρο της ∆ιεθνούς
Επιτροπής Όζοντος Καθηγητή Χρήστο Ζερεφό του οποίου η διάλεξη θα επικεντρωθεί
στα περιθώρια σκεπτικισµού για την ανθρωπογενή παρέµβαση στην κλιµατική
αλλαγή µε την παρουσίαση µιας σειράς ευρηµάτων και διαπιστώσεων πάνω στις
κλιµατικές αλλαγές, την ανακατανοµή του υδρολογικού ισοζυγίου και τη συχνή
εµφάνιση ακραίων καιρικών φαινοµένων µε τις ανάλογες οικονοµικές, κοινωνικές
και περιβαλλοντικές διαστάσεις.
Κλείνοντας την εισαγωγική αυτή οµιλία, σας εύχοµαι µια εποικοδοµητική συµµετοχή
και παρακολούθηση του Συνεδρίου µε ανταλλαγή απόψεων και ιδεών που θα
συµβάλλουν στην περαιτέρω ανάπτυξη των ερευνητικών δραστηριοτήτων όλων των
συµµετεχόντων αλλά και κατ’ επέκταση της Οικονοµικής των Φυσικών Πόρων και
του Περιβάλλοντος τόσο σε θεωρητικό όσο και σε εφαρµοσµένο επίπεδο. Ας
µείνουµε λοιπόν προσανατολισµένοι και ενηµερωµένοι όσο το δυνατόν περισσότερο
στην αειφορική ανάπτυξη που θα διέπεται από την προστασία του περιβάλλοντος και
τη βιωσιµότητα.

Γεώργιος Χάλκος
Ε̟ιστηµονικός Υ̟εύθυνος Συνεδρίου
Καθηγητής Οικονοµικής των Φυσικών Πόρων
∆ιευθυντής Εργαστηρίου Επιχειρησιακών Ερευνών
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ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟΥ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟΥ
•

Βαφείδης ∆ηµήτριος, Καθηγητής, Πανε̟ιστήµιο Θεσσαλίας

•

Γιαννακό̟ουλος Αθανάσιος, Καθηγητής, Οικονοµικό Πανε̟ιστήµιο Αθηνών

•

∆ιακουλάκη ∆ανάη, Καθηγήτρια ΕΜΠ

•

∆ονάτος Γεώργιος, Καθηγητής, Πανε̟ιστήµιο Αθηνών

•

Ζερεφός Χρήστος, Ακαδηµαϊκός, Πρόεδρος ∆ιεθνούς Επιτροπής Όζοντος

•

Κατρακυλίδης Κων/νος, Καθηγητής, Αριστοτέλειο Πανε̟ιστήµιο Θεσσαλονίκης

•

Κοκκώσης Χάρης, Καθηγητής, Πανε̟ιστήµιο Θεσσαλίας

•

Κούγκολος Αθανάσιος, Καθηγητής, Πανε̟ιστήµιο Θεσσαλίας

•

Μάττας Κων/νος, Καθηγητής, Αριστοτέλειο Πανε̟ιστήµιο Θεσσαλονίκης

•

Μαυράκης ∆ηµήτριος, Καθηγητής, ΚΕΠΑ Πανε̟ιστήµιο Αθηνών

•

Μ̟ίθας Κων/νος, Καθηγητής, Πάντειο Πανε̟ιστήµιο

•

Ξε̟α̟αδέας Αναστάσιος, Καθηγητής, Οικονοµικό Πανε̟ιστήµιο Αθηνών

•

Σαρτζετάκης Ευτύχιος, Καθηγητής, Πανε̟ιστήµιο Μακεδονίας

•

Σκούρτος Μιχαήλ, Καθηγητής, Πανε̟ιστήµιο Αιγαίου

•

Τσιώνας Ευθύµιος, Καθηγητής, Οικονοµικό Πανε̟ιστήµιο Αθηνών

•

Χονδρογιάννης Γεώργιος, Καθηγητής, Χαροκό̟ειο Πανε̟ιστήµιο

•

Χριστό̟ουλος ∆ηµήτριος, Καθηγητής, Πάντειο Πανε̟ιστήµιο

•

Καµ̟άς Αθανάσιος, Ανα̟. Καθηγητής, Γεω̟ονικό Πανε̟ιστήµιο Αθηνών

•

Κοντογιάννη Αρετή, Ανα̟. Καθηγήτρια, Πανε̟ιστήµιο ∆υτικής Μακεδονίας

•

Κουντούρη Φοίβη, Ανα̟. Καθηγήτρια, Οικονοµικό Πανε̟ιστήµιο Αθηνών

•

Ευαγγελινός Κων/νος, Ε̟ικ. Καθηγητής, Πανε̟ιστήµιο Αιγαίου

•

Κεβόρκ Ηλίας, Ε̟ικ. Καθηγητής, Πανε̟ιστήµιο Θεσσαλίας
2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οικονοµικής των Φυσικών Πόρων και του
Περιβάλλοντος: Κλιµατική Αλλαγή, Βόλος 31 Οκτωβρίου - 1 Νοεµβρίου 2014
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Κυρίτσης Ιωάννης, Ε̟ικ. Καθηγητής, Αριστοτέλειο Πανε̟ιστήµιο Θεσσαλονίκης

•

Ματσιώρη Στεριανή, Ε̟ικ. Καθηγήτρια, Πανε̟ιστήµιο Θεσσαλίας

•

Τζερεµές Νικόλαος, Ε̟ικ. Καθηγητής, Πανε̟ιστήµιο Θεσσαλίας

3. ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟΥ
•

Πα̟αγεωργίου Γεώργιος, Πανε̟ιστήµιο Θεσσαλίας

•

Τσιλίκα Κορίνα, Πανε̟ιστήµιο Θεσσαλίας

•

Γαλάνη Γεωργία, Πανε̟ιστήµιο Θεσσαλίας

•

Τζερεµές Παναγιώτης, Πανε̟ιστήµιο Θεσσαλίας

•

Κουρτζίδης Σταύρος, Πανε̟ιστήµιο Θεσσαλίας

•

Τζιουρτζιούµης Χρήστος, Πανε̟ιστήµιο Θεσσαλίας

•

Τζιβινίκος Τρύφωνας, Πανε̟ιστήµιο Θεσσαλίας

•

Παιζάνος Ε̟αµεινώνδας, Πανε̟ιστήµιο Θεσσαλίας

•

Κίτσου ∆ήµητρα, Πανε̟ιστήµιο Θεσσαλίας

•

Γεωργούδης Γεώργιος, Πανε̟ιστήµιο Θεσσαλίας

•

Βαρζάκα Χρυσαφούλα, Πανε̟ιστήµιο Θεσσαλίας

4. ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
• Γεώργιος Θάνος, Πανε̟ιστήµιο Θεσσαλίας

2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οικονοµικής των Φυσικών Πόρων και του
Περιβάλλοντος: Κλιµατική Αλλαγή, Βόλος 31 Οκτωβρίου - 1 Νοεµβρίου 2014
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Συνοπτικό Πρόγραµµα Συνεδρίου
Ηµέρα
Παρασκευή
31/10/2014

Ώρα

Συνεδρίες - Θεµατολογία

10:00-10:45
10:45-11:00
Αµφιθέατρο
11:00-13:00
Αµφιθέατρο

Εγγραφή Συνέδρων
Καλωσόρισµα Συνέδρων

13:00-14:00
Αίθουσα 3
14:00-15:00
Αµφιθέατρο
15:00-16:30
Αµφιθέατρο
15:00-16:30
Αίθουσα 4
16:30-17:00
Αίθουσα 3
17:00-18:30
Αµφιθέατρο
17:00-18:30
Αίθουσα 4

Σάββατο
1/11/2014

18:30-20:00
Αµφιθέατρο
20:00-21:00
Αίθουσα 3
9:00-11:00
Αµφιθέατρο
9:00-11:00
Αίθουσα 4
11:00-11:30
Αίθουσα 3
11:30-13:30
Αµφιθέατρο
11:30-13:30
Αίθουσα 4
11:30-12:45
Αίθουσα 2
13:30-14:30
Αίθουσα 3
14:30
Αµφιθέατρο

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑ 1:
Παρουσίαση αποτελεσµάτων ερευνητικού
προγράµµατος 11SYN-8-118
∆ιάλειµµα
(Γεύµα)
∆ιάλεξη Καθηγητή Χρήστου Ζερεφού
ΣΥΝΕ∆ΡΙΑ 2:
Ποσοτικές Μέθοδοι Οικονοµικής Φυσικών Πόρων
και Περιβάλλοντος I
ΣΥΝΕ∆ΡΙΑ 3:
Οικονοµική Αξιολόγηση Περιβάλλοντος –
∆ιαχείριση Αποβλήτων
∆ιάλειµµα
(καφές, αναψυκτικά)
ΣΥΝΕ∆ΡΙΑ 4:
∆ιαχείριση Περιβάλλοντος – Παράκτια Οικοσυστήµατα
ΣΥΝΕ∆ΡΙΑ 5:
Αειφορική Ανάπτυξη –
Μελέτη Περίπτωσης του Ασωπού
ΣΥΝΕ∆ΡΙΑ 6:
Βιώσιµες Μεταφορές
∆είπνο
ΣΥΝΕ∆ΡΙΑ 7:
Εξοικονόµηση Ενέργειας – Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας
ΣΥΝΕ∆ΡΙΑ 8:
Επιχείρηση και Περιβάλλον
∆ιάλειµµα
(καφές, αναψυκτικά)
ΣΥΝΕ∆ΡΙΑ 9:
Ποσοτικές Μέθοδοι Οικονοµικής Φυσικών Πόρων
και Περιβάλλοντος II
ΣΥΝΕ∆ΡΙΑ 10:
Οικονοµία και Περιβάλλον
ΣΥΝΕ∆ΡΙΑ 11:
Αστικά Κοινά – ∆ιαχείριση ∆ασών
Γεύµα
∆εξίωση Λήξης Συνεδρίου

2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οικονοµικής των Φυσικών Πόρων και του
Περιβάλλοντος: Κλιµατική Αλλαγή, Βόλος 31 Οκτωβρίου - 1 Νοεµβρίου 2014
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟΥ

2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οικονοµικής των Φυσικών Πόρων και του
Περιβάλλοντος: Κλιµατική Αλλαγή, Βόλος 31 Οκτωβρίου - 1 Νοεµβρίου 2014
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Παρασκευή 31 Οκτωβρίου 2014
1η Συνεδρία:

11:00-13:00

Αµφιθέατρο

Θεµατική:

Παρουσίαση αποτελεσµάτων ερευνητικού προγράµµατος
11SYN-8-118

Προεδρία:

Καθηγητής Γ. Χάλκος

Ερευνητικό Πρόγραµµα ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 2011
11SYN-8-118
«Σενάρια εκποµπών των αερίων του θερµοκηπίου και πολιτικές καταπολέµησής
τους µέχρι το έτος 2030, στους τοµείς της Ενέργειας, των Μεταφορών και της
Βιοµηχανίας στην Ελλάδα».
Εργαστήριο Επιχειρησιακών Ερευνών, Τµήµα Οικονοµικών Επιστηµών,
Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας
Οµάδα Εργασίας:
Καθηγητής Γεώργιος Χάλκος (Επιστηµονικός Υπεύθυνος),
Επίκουρος Καθηγητής Ηλίας Κεβόρκ,
Επίκουρος Καθηγητής Νικόλαος Τζερεµές
Ερευνητές:
Γ. Γαλάνη, Σ. Κουρτζίδης, Π. Τζερεµές, Χρ. Τζιουρτζιούµης
11:00-11:20

Οικονοµικά
Κλιµατικής
συνεισφορά ερευνητικών
11SYN-8-118
Παρουσίαση: Χάλκος Γ.

Αλλαγής:
Παρουσίαση
και
αποτελεσµάτων προγράµµατος

11:20-11:40

Ανάλυση µακροχρόνιων σεναρίων µετάβασης σε ανανεώσιµες
πηγές ενέργειας στην Ελλάδα µε ορίζοντα το 2030
Παρουσίαση: Γαλάνη Γ. & Τζερεµές Π.

11:40-12:00

Καµπύλες οριακού κόστους ελέγχου ρύπανσης στους τοµείς
της Ενέργειας και της Βιοµηχανίας
Παρουσίαση: Κουρτζίδης Σ. & Τζιουρτζιούµης Χ.

12:00-12:20

Καµπύλες οριακού κόστους ελέγχου ρύπανσης του τοµέα
οδικών µεταφορών στην Ελλάδα
Παρουσίαση: Kεβόρκ Η.

12:20-12:40

Μη-παραµετρική
προσέγγιση
για
την
αξιολόγηση
µακροχρόνιων σεναρίων ενεργειακής πολιτικής: Η περίπτωση
του Ελληνικού ενεργειακού συστήµατος
Παρουσίαση: Tζερεµές Ν.

12:40-13:00

Συζήτηση

2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οικονοµικής των Φυσικών Πόρων και του
Περιβάλλοντος: Κλιµατική Αλλαγή, Βόλος 31 Οκτωβρίου - 1 Νοεµβρίου 2014
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∆ιάλεξη:

14:00-15:00

Αµφιθέατρο

∆ιάλεξη Καθηγητή Χρήστου Ζερεφού
Ακαδηµαϊκού, Προέδρου της ∆ιεθνούς Επιτροπής Όζοντος

Υπάρχουν ακόµα περιθώρια σκεπτικισµού για την ανθρωπογενή
παρέµβαση στην κλιµατική αλλαγή;
Η διάλεξη παρουσιάζει τα νεότερα ευρήµατα από την πρόσφατη Έκθεση της
∆ιακυβερνητικής Επιτροπής για την Κλιµατική Αλλαγή, από τα οποία προκύπτει ότι
τα περιθώρια σκεπτικισµού σχετικά µε την ανθρωπογενή παρέµβαση στην κλιµατική
αλλαγή έχουν στενέψει σηµαντικά. Επίσης, από τις τρέχουσες έρευνες που
πραγµατοποιούνται στο Κέντρον Ερεύνης Φυσικής της Ατµοσφαίρας και
Κλιµατολογίας της Ακαδηµίας Αθηνών και της Επιτροπής Μελέτης για την
Κλιµατική Αλλαγή της Τραπέζης της Ελλάδος προκύπτει ότι επειδή η ανατολική
Μεσόγειος βρίσκεται σε περιοχή υψηλής επικινδυνότητας ως προς τις επιπτώσεις της
κλιµατικής αλλαγής, η Ελλάδα κατ’ εξοχήν πρέπει να παρακολουθεί τις εξελίξεις των
βασικών δεικτών της κλιµατικής αλλαγής και ταυτόχρονα να προετοιµάζεται για την
οικονοµικότερη και προσφορότερη προσαρµογή σε αυτήν. Τα ευρήµατα της αύξησης
της θερµοκρασίας (παγκοσµίως περίπου 0,8 βαθµοί στις τελευταίες δεκαετίες µε
ανάλογο µέγεθος και στην Ελλάδα) καθώς και η ανακατανοµή του υδρολογικού
ισοζυγίου και της συχνότητας εµφάνισης ακραίων καιρικών φαινοµένων µε
σοβαρότατες οικονοµικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις είναι ένα
µέρος της θεµατολογίας που περιλαµβάνει η διάλεξη.

2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οικονοµικής των Φυσικών Πόρων και του
Περιβάλλοντος: Κλιµατική Αλλαγή, Βόλος 31 Οκτωβρίου - 1 Νοεµβρίου 2014
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2η Συνεδρία:

15:00-16:30

Αµφιθέατρο

Θεµατική:

Ποσοτικές Μέθοδοι Οικονοµικής Φυσικών Πόρων και
Περιβάλλοντος I

Προεδρία:

Καθηγητής Κ. Κατρακυλίδης

15:00-15:20

Οι δυναµικές αλληλεξαρτήσεις µεταξύ της ανάπτυξης της
οικονοµικής δραστηριότητας και των δεικτών υγείας και
περιβαλλοντικής ποιότητας
Πάτσικα Β., Κυρίτσης Ι. & Κατρακυλίδης Κ.
Τµήµα Οικονοµικών Επιστηµών Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου
Θεσσαλονίκης

15:20-15:40

Οι εκποµπές CO2 ως παγκόσµιος δείκτης περιβαλλοντικής
υποβάθµισης: Οι ιδιοµορφίες τους σε όρους αρνητικών
εξωτερικών οικονοµιών
Καΐκα ∆., Μπαµπάτσου Χ., Μποέµη Ν. & Ζέρβας Ε.
Σχολή Θετικών Επιστηµών και Τεχνολογίας, Ελληνικό Ανοικτό
Πανεπιστήµιο

15:40-16:00

∆υναµικά µοντέλα εισροών-εκροών σε περιβαλλοντικά
προβλήµατα. Μια υπολογιστική προσέγγιση σε CAS λογισµικά
Χάλκος Γ. & Τσιλίκα Κ.
Εργαστήριο Επιχειρησιακών Ερευνών, Τµήµα Οικονοµικών
Επιστηµών, Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας

16:00-16:20

Ενσωµατώνοντας την ανεπιθύµητη εκροή στην συνολική
αποδοτικότητα του ενεργειακού τοµέα των οικονοµικών
συστηµάτων των χωρών της ΕΕ-15
Μπαµπάτσου Χ.1, Καΐκα ∆.2, Αστερίου ∆.3 & Ζέρβας Ε.2,
1
ΤΕΙ Ιονίων Νήσων, Σχολή ∆ιοίκησης και Οικονοµίας
2
Σχολή Θετικών Επιστηµών και Τεχνολογίας, Ελληνικό Ανοικτό
Πανεπιστήµιο
3
Σχολή
Κοινωνικών
Επιστηµών,
Ελληνικό
Ανοικτό
Πανεπιστήµιο

16:20-16:30

Συζήτηση

2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οικονοµικής των Φυσικών Πόρων και του
Περιβάλλοντος: Κλιµατική Αλλαγή, Βόλος 31 Οκτωβρίου - 1 Νοεµβρίου 2014
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3η Συνεδρία:

15:00-16:30

Αίθουσα 4

Θεµατική:

Οικονοµική Αξιολόγηση Περιβάλλοντος –
∆ιαχείριση Αποβλήτων

Προεδρία:

Καθηγητής Γ. Χάλκος

15:00-15:20

Ανάλυση κινδύνου για τη ρύπανση των υπόγειων υδάτων
Κίτσος Χ.
Τµήµα Μηχανικών Πληροφορικής, Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό
Ίδρυµα Αθήνας

15:20-15:40

Εφαρµογή της Μεθόδου Εξαρτηµένης Αξιολόγησης για την
υποστήριξη λήψης αποφάσεων και διαµόρφωσης πολιτικών
στον τοµέα της διαχείρισης απορριµµάτων
Γαγλίας Α.1, Τουρκολιάς Χ.1 & Μοιρασγεντής Σ.2
1
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Σχολή Χηµικών Μηχανικών
Εργαστήριο. Βιοµηχανικής & Ενεργειακής Οικονοµίας,
2
Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, Ινστιτούτο Ερευνών
Περιβάλλοντος & Βιώσιµης Ανάπτυξης,

15:40-16:00

Στατιστικά συµπεράσµατα σχετικά µε προηγµένες µεθόδους
πρωτoβάθµιας αποµάκρυνσης στερεών από τα αστικά υγρά
απόβλητα
Ζαρίκας Β.1 & Γκίκας Π.2
1
. Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών (Τ.Ε.), ΤΕΙ Κεντρικής Ελλάδας
2
Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης

16:00-16:20

Ανάλυση κόστους-οφέλους για την υλοποίηση αστικών
αναπλάσεων: η περίπτωση του ιστορικού κέντρου της Αθήνας
Εξάρχου Σ.1, Τουρκολιάς Χ.1 & Μοιρασγεντής Σ.2
1
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Σχολή Χηµικών Μηχανικών
Εργαστήριο. Βιοµηχανικής & Ενεργειακής Οικονοµίας,
2
Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, Ινστιτούτο Ερευνών Περιβάλλοντος
& Βιώσιµης Ανάπτυξης

16:20-16:30

Συζήτηση

2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οικονοµικής των Φυσικών Πόρων και του
Περιβάλλοντος: Κλιµατική Αλλαγή, Βόλος 31 Οκτωβρίου - 1 Νοεµβρίου 2014
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4η Συνεδρία:

17:00-18:30

Αµφιθέατρο

Θεµατική:

∆ιαχείριση Περιβάλλοντος – Παράκτια Οικοσυστήµατα

Προεδρία:

Καθηγητής Β. Μιχαηλίδης

17:00-17:20

Επισκόπηση των µεθοδολογιών υπολογισµού αξίας των
παράκτιων υγροτόπων, υπό το πρίσµα της κλιµατικής αλλαγής
Κουραντίδου M. & Παλάσκας ∆.
ΣΥΣΤΑ∆Α, Συστήµατα Ανάπτυξης ∆ασών και Περιβάλλοντος
Ο.Ε.

17:20-17:40

Από τα κύτταρα στις ακτογραµµές-Συµβολή της επιστήµης της
Βιολογίας στην οικονοµική εκτίµηση των ανθρωπογενών
επιδράσεων στα παράκτια οικοσυστήµατα και στους φυσικούς
πόρους
Μιχαηλίδης Β.
Εργαστήριο Φυσιολογίας Ζώων, Τµήµα Βιολογίας, Σχολή
Θετικών Επιστηµών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης

17:40-18:00

Εφαρµόζοντας την πέµπτη αρχή της συστηµικής θεωρίας στο
παράκτιο τουριστικό σύστηµα: Μια προοπτική ωφελειών
Οικονόµου Γ., Νεοφύτου Χ. & Ματσιώρη Σ.
Τµήµα Γεωπονίας Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος,
Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας

18:00-18:20

∆ιερεύνηση περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος πολιτών
Χάλκος Γ.1 & Ματσιώρη Σ.2
1
Εργαστήριο Επιχειρησιακών Ερευνών Τµήµα Οικονοµικών
Επιστηµών, Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας,
2
Τµήµα Γεωπονίας Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος,
Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας

18:20-18:30

Συζήτηση

2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οικονοµικής των Φυσικών Πόρων και του
Περιβάλλοντος: Κλιµατική Αλλαγή, Βόλος 31 Οκτωβρίου - 1 Νοεµβρίου 2014

14

ENVECON 2014

5η Συνεδρία:

17:00-18:30

Αίθουσα 4

Θεµατική:

Αειφορική Ανάπτυξη: Μελέτη Περίπτωσης του Ασωπού

Προεδρία:

Επικ. Καθηγητής Κ. Ευαγγελινός

17:00-17:20

Μεθοδολογία για τη διαχείριση και την αξιολόγηση της
αειφόρου ανάπτυξης στην περιοχή του Ασωπού ποταµού µε τη
χρήση ∆υναµικών Μοντέλων
Τσάλης Θ.1, Νικολάου Ι.1, Ρουµελιώτης Σ.2, Τζόουνς Ν.3 &
Ευαγγελινός Κ.2
1
Τµήµα Μηχανικών Περιβάλλοντος, ∆ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο
Θράκης
2
Τµήµα Περιβάλλοντος, Πανεπιστήµιο Αιγαίου
3
Department of Geography, Faculty of Social Sciences, Open
University, UK

17:20-17:40

Μέτρηση της οικονοµικής αξίας της Αειφόρου ∆ιαχείρισης
Λεκάνης Απορροής Ποταµού: Η Μέθοδος Rank Πλήρεις
Προτιµήσεις
Davila O.G.1, Κουντούρη Φ.2 & Παντελίδης Θ.3
1
SOAS, University of London, UK
2
Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών,
London School of Economics, UK
3
Πανεπιστήµιο Μακεδονίας

17:40-18:00

∆ιερευνώντας τη συνύπαρξη βιοµηχανιών και τοπικών
κοινωνιών σε περιβαλλοντικά υποβαθµισµένες περιοχές:
Η περίπτωση του Ασωπού ποταµού
Ευαγγελινός Κ.1, Jones N.2, Ρουµελιώτης Σ.1, Μαλέσιος Χ.3,
Προικάκη Μ.1 & Σκουλούδης Α.1
1
Τµήµα Περιβάλλοντος, Πανεπιστήµιο Αιγαίου
2
Department of Geography, Faculty of Social Sciences, Open
University
3
Τµήµα Αγροτικής Ανάπτυξης, ∆ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο
Θράκης

18:00-18:20

Εµπόδια στην ανάληψη πρακτικών καθαρότερης παραγωγής:
Μια έρευνα για τις επιχειρήσεις που λειτουργούν στην περιοχή
του Ασωπού ποταµού
Σκουλούδης A.1, Τζόουνς N.1, Ρουµελιώτης Σ.1, Ευαγγελινός K.1
& Προϊκάκη M.1
1
Εργαστήριο Επιχειρησιακής Περιβαλλοντικής Πολιτικής &
∆ιαχείρισης, Τµήµα Περιβάλλοντος, Πανεπιστήµιο Αιγαίου,
2
Τµήµα Κοινωνιολογίας, Πανεπιστήµιο Αιγαίου,

18:20-18:30

Συζήτηση

2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οικονοµικής των Φυσικών Πόρων και του
Περιβάλλοντος: Κλιµατική Αλλαγή, Βόλος 31 Οκτωβρίου - 1 Νοεµβρίου 2014
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6η Συνεδρία:

18:30-20:00

Αµφιθέατρο

Θεµατική:

Βιώσιµες Μεταφορές

Προεδρία:

Καθηγητής Β. Προφυλλίδης

18:30-18:50

Οι περιβαλλοντικές και κοινωνικές πτυχές
των µελλοντικών επεκτάσεων του µετρό Θεσσαλονίκης
Προφυλλίδης Β.1, Γ. Κωνσταντινίδης Γ.2 & Μποτζώρης Γ.1
1
∆ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης, Τµήµα Πολιτικών
Μηχανικών, Τοµέας Συγκοινωνιακών Έργων & Μεταφορών
2
Αττικό Μετρό Α.Ε. – ∆ιεύθυνση Μετρό Θεσσαλονίκης

18:50-19:10

Οικονοµική κρίση και επιπτώσεις στις βιώσιµες µετακινήσεις
στην Ελλάδα: Ευκαιρία ή απειλή;
Γαλάνης Α., Μπουραζάνης Ε., Καλτσάς Ι. & Ηλιού Ν.
Εργαστήριο Οδοποιίας, Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών,
Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας,

19:10-19:30

Ανάπτυξη δικτύου ποδηλατοδρόµων και συστήµατος
διαχείρισης-µίσθωσης κοινόχρηστων ποδηλάτων στην πόλη
της Κοµοτηνής
Κολιδάκης ∆.1, Γαλάνης Α.2& Μποτζώρης Γ.3
1
∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών ∆ήµου Κοµοτηνής
2
Εργαστήριο Οδοποιίας, Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών,
Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας
3
Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών, ∆ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο
Θράκης

19:30- 19:50

Τηλεργασία και αλλαγή των αστικών µεταφορικών συνηθειών
την περίοδο της οικονοµικής κρίσης: Έρευνα στην πόλη του
Βόλου
Γαλάνης A.1, Μποτζώρης Γ.2, Σιάπος Α.1 & Ηλιού Ν.1
1
Εργαστήριο Οδοποιίας, Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών,
Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας
2
Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών, ∆ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης

19:50-20:00

Συζήτηση

2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οικονοµικής των Φυσικών Πόρων και του
Περιβάλλοντος: Κλιµατική Αλλαγή, Βόλος 31 Οκτωβρίου - 1 Νοεµβρίου 2014
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Σάββατο 1 Νοεµβρίου 2014
7η Συνεδρία:

09:00-11:00

Αµφιθέατρο

Θεµατική:

Εξοικονόµηση Ενέργειας – Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας

Προεδρία:

Επικ. Καθηγητής Ν. Τζερεµές

09:00-09:20

Τεχνοοικονοµική µελέτη συστήµατος ηλιακής ψύξης µε
συγκεντρωτικούς ηλιακούς συλλέκτες
Τσεκούρας Π.1, Χριστοδουλάκη Ρ.2, Τσεκούρας Γ.1, Βαγγέλης
Λαµάρης Β.3 & Λαµάρης Π.3
1
Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ & Πολιτικός Μηχανικός ΠΠ,
2
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Σχολή Μηχανολόγων
Μηχανικών,Εργ. Εφαρµοσµένης Θερµοδυναµικής
3
SOLE ΑΒΕΕ, Βιοµηχανία Ηλιακών Συσκευών

09:20-09:40

Ανασταλτικοί παράγοντες της υιοθέτησης στρατηγικών
εξοικονόµησης ενέργειας στα ξενοδοχεία
Κωστάκης Ι. & Σαρδιανού Ε.
Χαροκόπειο Πανεπιστήµιο, Σχολή Περιβάλλοντος, Γεωγραφίας
& Εφαρµοσµένων Οικονοµικών, Τµήµα Οικιακής Οικονοµίας
& Οικολογίας

09:40-10:00

Εµπόδια και δράσεις διάδοσης των οικιακών συστηµάτων
γεωθερµικών αντλιών θερµότητας στην Ελλάδα: Ένα µοντέλο
ανάλυσης διατεταγµένης παλινδρόµησης
Καρύτσας Σ.1 & Κωστάκης Ι.2
1
Κέντρο Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας, ∆ιεύθυνση ΑΠΕ,
Τµήµα Γεωθερµικής Ενέργειας
2
Χαροκόπειο Πανεπιστήµιο, Σχολή Περιβάλλοντος, Γεωγραφίας
& Εφαρµοσµένων Οικονοµικών, Τµήµα Οικιακής Οικονοµίας
& Οικολογίας

10:00-10:20

Προσδιορισµός της ενεργειακού οφέλους στην Ελλάδα από την
αλλαγή θερινής/χειµερινής ώρας.
Σκούταρη Α., Πούπκου Α. & Ζέρβας Ε.
Σχολή Θετικών Επιστηµών και Τεχνολογίας, Ελληνικό Ανοικτό
Πανεπιστήµιο

10:20-10:40

Μελέτη της ικανοποίησης πελατών: Η περίπτωση των οικιακών
Φ/Σ στην Ελλάδα.
Μπουλούµπασης Α.
Χαροκόπειο Πανεπιστήµιο, Σχολή Περιβάλλοντος, Γεωγραφίας
& Εφαρµοσµένων Οικονοµικών

10:40-11:00
Συζήτηση
2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οικονοµικής των Φυσικών Πόρων και του
Περιβάλλοντος: Κλιµατική Αλλαγή, Βόλος 31 Οκτωβρίου - 1 Νοεµβρίου 2014
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8η Συνεδρία:

09:00-11:00

Αίθουσα 4

Θεµατική:

Επιχείρηση και Περιβάλλον

Προεδρία:

Επικ. Καθηγητής Η. Κεβόρκ

09:00-09:20

Η ερµηνεία της κλιµατικής αλλαγής στις αναφορές εταιρικής
κοινωνικής ευθύνης των Ελληνικών τραπεζών
Μπελιάς ∆. & Κουστέλιος Α.
Τµήµα Επιστήµης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισµού,
Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας

09:20-09:40

Ανάλυση της νέας Κοινοτικής Οδηγίας για την υποβολή
θεµάτων µη οικονοµικού περιεχοµένου. Εφαρµογή για
Ελληνικές Εταιρείες και θέµατα κλιµατικής αλλαγής
Wallace J. & Stapountzi O.
Environmental, Social and Governance Office, Allianz Climate
Solutions

09:40-10:00

Αναπτύσσοντας ένα διεθνές λογιστικό πρότυπο µέτρησης και
παρουσίασης των αερίων του θερµοκηπίου για χρηµατοδοτικούς
οργανισµούς
Καρατζόγλου Β.
Τµήµα Οικονοµικών Επιστηµών, Πανεπιστήµιο Μακεδονίας –

10:00-10:20

Πρόβλεψη κινήτρων καταναλωτών στην Ελλάδα για την αγορά
εθελοντικών αντισταθµισµάτων άνθρακα µέσω σύγκρισή τους
µε άλλα πιστοποιηµένα προϊόντα
Παπασπυρόπουλος Κ.1, Καραχρήστος Χ.2, Παππάς Ι.1 &
Καραµανώλης ∆.1,3
1
Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, Τµήµα ∆ασολογίας
και Φυσικού Περιβάλλοντος, Εργαστήριο ∆ασικής Οικονοµικής,
2
Υλωρική Ε.Ε., Εταιρία Μελετών, Θεσσαλονίκη
3
Εργαστήριο ∆ασικής ∆ιαχειριστική και Τηλεπισκόπησης, ΑΠΘ

10:20-10:40

∆ηµιουργώντας αντισταθµίσµατα άνθρακα στη Μεσογειακή
περιοχή από πολυετή λιβαδικά φυτά: η περίπτωση της
καλλιέργειας του είδους Phalaris aquatica L
Παππάς Ι.Α.1, Παπασπυρόπουλος Κ.Γ.1, Καραχρήστος Χ.Ν.1,*,
Καραµανώλης ∆.2 & Χριστοδούλου Α.1
Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης,
Τµήµα ∆ασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος,
1
Εργαστήριο ∆ασικής Οικονοµικής,
2
Εργαστήριο ∆ασικής ∆ιαχειριστικής και Τηλεπισκόπησης
*
Φ. Φασούλας-Ν. Μαντζιος Ε.Ε, “Υλωρική”, Θεσσαλονίκη

10:40-11:00

Συζήτηση

2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οικονοµικής των Φυσικών Πόρων και του
Περιβάλλοντος: Κλιµατική Αλλαγή, Βόλος 31 Οκτωβρίου - 1 Νοεµβρίου 2014
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9η Συνεδρία:

11:30-13:30

Αµφιθέατρο

Θεµατική:

Ποσοτικές Μέθοδοι Οικονοµικής Φυσικών Πόρων
και Περιβάλλοντος II

Προεδρία:

Καθηγητής A. Γιαννακόπουλος

11:30-11:50

Αποτελέσµατα ∆ιάχυσης, Εξάρτηση ∆ιαδροµής και
Παραγωγική Απόδοση των Ευρωπαϊκών κλάδων Μεταφορών
σε καθεστώς Τεχνολογικής Ετερογένειας
Τσεκούρας K.1, Χατζησταµούλου N.1, Κουνετάς K.1
& Broadstock D.2,3,4
1
Τµήµα Οικονοµικών Επιστηµών, Πανεπιστήµιο Πατρών
2
Team for Integrated Energy & Environmental Research
Studies (TIERS), Southwestern University of Finance and
Economics, China;
3
Surrey Energy Economics Centre, University of Surrey, UK.
4
Invited Researcher under the Thales Research Framework.

11:50-12:10

Περιβαλλοντική Πολιτική σε ένα Υπόδειγµα Οικονοµικής
Μεγέθυνσης Ωθούµενης από τη Γνώση
Ψαριανός Ι.Ν.
Τµήµα Οικονοµικών Επιστηµών, Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας

12:10-12:30

Συνεργασία και ανταγωνισµός στις πολιτικές της κλιµατικής
αλλαγής: Μετριασµός Εκποµπών και Γεωµηχανική όταν οι χώρες
είναι Ασύµµετρες
Μανούση Β. & Ξεπαπαδέας Α.
Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών
Τµήµα ∆ιεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονοµικών Σπουδών

12:30-12:50

Έλεγχος ρυπαινουσών επιχειρήσεις: Nash και Stackelberg
στρατηγικές
Χάλκος Γ. & Παπαγεωργίου Γ.
Εργαστήριο Επιχειρησιακών Ερευνών, Τµήµα Οικονοµικών
Επιστηµών, Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας

12:50-13:10

Αβεβαιότητα, υποκειµενικότητα και λήψη συλλογικών
αποφάσεων σε περιβαλλοντικά ζητήµατα
Πετράκου Ε.1 & Γιαννακόπουλος Α.2
1
Τµήµα Γεωγραφίας, Πανεπιστήµιο Αιγαίου
2
Τµήµα Στατιστικής, Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών

13:10-13:30

Συζήτηση

2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οικονοµικής των Φυσικών Πόρων και του
Περιβάλλοντος: Κλιµατική Αλλαγή, Βόλος 31 Οκτωβρίου - 1 Νοεµβρίου 2014
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10η Συνεδρία:

11:30-13:30

Αίθουσα 4

Θεµατική:

Οικονοµία και Περιβάλλον

Προεδρία:

Καθηγητής Κ. Μπίθας

11:30-11:50

Οικονοµική µεγέθυνση, ενεργειακή κατανάλωση και εκποµπές
CO2 στις EU-15 σε µακροχρόνια περίοδο
Καΐκα ∆.1, Μπαµπάτσου Χ.1, Αστερίου ∆.2 & Ζέρβας Ε1.
1
Σχολή Θετικών Επιστηµών και Τεχνολογίας, Ελληνικό
Ανοικτό Πανεπιστήµιο
2
Σχολή Κοινωνικών Επιστηµών, Ελληνικό Ανοικτό
Πανεπιστήµιο

11:50-12:10

Η επικύρωση του πρωτοκόλλου του Κιότο και η µεταβλητότητα
της χρηµατιστηριακής αγοράς
Κόλλιας Χ. & Παπαδάµου Σ.
Τµήµα Οικονοµικών Επιστηµών, Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας,

12:10-12:30

(Από-) υλοποίηση υπό επανεξέταση. Εµπειρική ανάλυση των
περιπτώσεων των ΗΠΑ, της Ιαπωνίας και της Παγκόσµιας
Οικονοµίας
Μπίθας K. & Καληµέρης Π.
Ινστιτούτο Αστικού Περιβάλλοντος και Ανθρώπινου ∆υναµικού,
Τµήµα Οικονοµικής & Περιφερειακής Ανάπτυξης,
Πάντειο Πανεπιστήµιο

12:30-12:50

Η Επίδραση της Ανοιχτής Οικονοµίας στη Βιώσιµη Ανάπτυξη:
Μια Μακροοικονοµική Προσέγγιση
Μαυραγάνη Α.1, Bannert M.2, Τσαγκαράκης Κ.1 & Νικολάου Ι1
1
Εργαστήριο Οικονοµικά των Επιχειρήσεων και της
Περιβαλλοντικής
Τεχνολογίας,
Τµήµα
Μηχανικών
Περιβάλλοντος, ∆ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης,
2
KOF Swiss Economic Institute

12:50-13:10

Επιπτώσεις της Οικονοµικής Πολιτικής στην
Ποιότητα του Περιβάλλοντος: Η Περίπτωση των ΗΠΑ
Χάλκος Γ. & Παϊζάνος Ε.
Εργαστήριο Επιχειρησιακών Ερευνών, Τµήµα Οικονοµικών
Επιστηµών, Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας

13:10-13:30

Συζήτηση

2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οικονοµικής των Φυσικών Πόρων και του
Περιβάλλοντος: Κλιµατική Αλλαγή, Βόλος 31 Οκτωβρίου - 1 Νοεµβρίου 2014
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11η Συνεδρία:

11:30-12:45

Αίθουσα 2

Θεµατική:

Αστικά Κοινά – ∆ιαχείριση ∆ασών

Προεδρία:

Επικ. Καθηγήτρια Σ. Ματσιώρη

11:30-11:50

Οι χώροι αστικού πρασίνου ως κοινά: Μελέτη περίπτωσης
στην πόλη του Βόλου
Αρβανιτίδης Π. & Νασιώκα Φ.
Τµήµα Οικονοµικών Επιστηµών Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας

11:50-12:10

Έλεγχος του κράτους στη διαχείριση των δασών από
δασοπολιτική και νοµική άποψη
Βάσσιος ∆.1 & Λεφάκης Π.2
1
∆ήµος Θεσσαλονίκης, ∆ιεύθυνση Αστικού Σχεδιασµού &
Αρχιτεκτονικών Μελετών, Τµήµα Ενεργειακού &
Βιοκλιµατικού Σχεδιασµού
2
Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Γεωπονίας,
∆ασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος, Τµήµα ∆ασολογίας &
Φυσικού Περιβάλλοντος, Εργαστήριο ∆ασικής Πολιτικής

12:10-12:30

Τα αστικά κοινά ως πλαίσιο ανάλυσης των δηµοτικών
λαχανόκηπων: η περίπτωση της Λάρισας
Αρβανιτίδης Π.1 & Καργιώτης Ν.2
1
Τµήµα Οικονοµικών Επιστηµών Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας,
2
Τµήµα Χωροταξίας, Πολεοδοµίας και Περιφερειακής
Ανάπτυξης Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας

12:30-12:45

Συζήτηση

2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οικονοµικής των Φυσικών Πόρων και του
Περιβάλλοντος: Κλιµατική Αλλαγή, Βόλος 31 Οκτωβρίου - 1 Νοεµβρίου 2014
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ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΑΡΘΡΩΝ

2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οικονοµικής των Φυσικών Πόρων και του
Περιβάλλοντος: Κλιµατική Αλλαγή, Βόλος 31 Οκτωβρίου - 1 Νοεµβρίου 2014
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ΣΥΝΕ∆ΡΙΑ 1: Παρουσίαση αποτελεσµάτων ερευνητικού προγράµµατος 11SYN-8-118
Ερευνητικό Πρόγραµµα ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 2011
11SYN-8-118
«Σενάρια εκποµπών των αερίων του θερµοκηπίου και πολιτικές καταπολέµησής
τους µέχρι το έτος 2030, στους τοµείς της Ενέργειας, των Μεταφορών και της
Βιοµηχανίας στην Ελλάδα».
Εργαστήριο Επιχειρησιακών Ερευνών, Τµήµα Οικονοµικών Επιστηµών,
Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας
Οµάδα Εργασίας:
Καθηγητής Γεώργιος Χάλκος (Επιστηµονικός Υπεύθυνος),
Επίκουρος Καθηγητής Ηλίας Κεβόρκ
Επίκουρος Καθηγητής Νικόλαος Τζερεµές
Ερευνητές:
Γ. Γαλάνη, Σ. Κουρτζίδης, Π. Τζερεµές, Χρ. Τζιουρτζιούµης

Οικονοµικά Κλιµατικής Αλλαγής:
Παρουσίαση και συνεισφορά ερευνητικών αποτελεσµάτων
προγράµµατος 11SYN-8-118
Παρουσίαση:

Γεώργιος Χάλκος
halkos@econ.uth.gr

Περίληψη
Στην παρουσίαση αυτή επικεντρωνόµαστε στις διαστάσεις του προβλήµατος της
κλιµατικής αλλαγής και στις οικονοµικές συνέπειες. Αναφερόµαστε στις συνεισφορές
του ερευνητικού προγράµµατος τόσο στη µεθοδολογία κατασκευής των καµπυλών
κόστους ελέγχου των εκποµπών CO2 στους υπό εξέταση τοµείς όσο και στις
πολιτικές επιπτώσεις από τις εξαχθείσες καµπύλες. Προτείνεται επίσης ο κατάλληλος
τρόπος χρήσης των καµπυλών αυτών από τους υπεύθυνους λήψης αποφάσεων
αναφορικά µε τα πιθανά οικονοµικά εργαλεία περιβαλλοντικής πολιτικής.
Λέξεις Κλειδιά:

Κλιµατική αλλαγή, καµπύλες κόστους ελέγχου, χρήση
οικονοµικών εργαλείων.

JEL Κωδικοί:

Q50, Q52, Q54, Q58.

2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οικονοµικής των Φυσικών Πόρων και του
Περιβάλλοντος: Κλιµατική Αλλαγή, Βόλος 31 Οκτωβρίου - 1 Νοεµβρίου 2014
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ΣΥΝΕ∆ΡΙΑ 1: Παρουσίαση αποτελεσµάτων ερευνητικού προγράµµατος 11SYN-8-118

Ανάλυση µακροχρόνιων σεναρίων µετάβασης σε ανανεώσιµες
πηγές ενέργειας στην Ελλάδα µε ορίζοντα το 2030
Παρουσίαση:

Γεωργία Γαλάνη & Παναγιώτης Τζερεµές
galani@econ.uth.gr tzeremes@econ.uth.gr

Περίληψη
Η µελέτη επικεντρώθηκε στην κατασκευή µακροχρόνιων σεναρίων για την µετάβαση
σε ανανεώσιµες πηγές ενέργειας. Αξιοποιώντας Ευρωπαϊκούς και Εθνικούς στόχους,
ο βασικός στόχος της παρούσας εργασίας είναι να διερευνήσει το πώς οι στόχοι αυτοί
αντανακλώνται τόσο από οικονοµική όσο και από περιβαλλοντική άποψη. Το
µοντέλο κατασκευάστηκε µέσω του λογισµικού Long range Energy Alternatives
Planning System (LEAP), περιγράφοντας τις επιπτώσεις της ενεργειακής προσφοράς
και της ζήτησης σε συνδυασµό µε τις επιπτώσεις τους για τις εθνικές µακροχρόνιες
πολιτικές. Συγκεκριµένα, η έρευνα µε έγινε µε ορίζοντα µέχρι το 2030 για το
σύστηµα της ενέργειας και της ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα. Τρία σενάρια
δηµιουργούνται κάτω από διαφορετικές επιλογές, το baseline (το οποίο βασίζεται σε
ιστορικές τάσεις), το target 2020 (το οποίο βασίζεται στο ευρωπαϊκό στόχο που είχε
τεθεί για το 2020) και το target 2030 (το οποίο βασίζεται στο ευρωπαϊκό στόχο που
είχε τεθεί για το 2030). Επιπλέον, δύο σενάρια δηµιουργούνται για το ΑΕΠ (µέτριο
και αισιόδοξο). Τα αποτελέσµατα δείχνουν µια σηµαντική στροφή στη παραγωγή
ηλεκτρικής ενέργειας µέχρι το 2030, κάτι που πρέπει να αντιστραφεί µε λύσεις
ανανεώσιµων πηγών ενέργειας.
Λέξεις Κλειδιά:

Κλιµατική αλλαγή, Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας,
Ελληνικό Ενεργειακό σύστηµα, LEAP.

JEL Κωδικοί:

Q52, Q54.

2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οικονοµικής των Φυσικών Πόρων και του
Περιβάλλοντος: Κλιµατική Αλλαγή, Βόλος 31 Οκτωβρίου - 1 Νοεµβρίου 2014
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ΣΥΝΕ∆ΡΙΑ 1: Παρουσίαση αποτελεσµάτων ερευνητικού προγράµµατος 11SYN-8-118

Καµπύλες οριακού κόστους ελέγχου ρύπανσης στους τοµείς
της Ενέργειας και της Βιοµηχανίας
Παρουσίαση:

Σταύρος Κουρτζίδης & Χρ. Τζιουρτζιούµης
kourtzid@uth.gr
hrtziour@econ.uth.gr

Περίληψη
Ο σκοπός του παρόντος άρθρου είναι η κατασκευή των Καµπυλών Οριακού Κόστους
ελέγχου της ρύπανσης για τους τοµείς της Ενέργειας και της Βιοµηχανίας. Για να
επιτύχουµε τον σκοπό µας, παρουσιάζουµε και αναλύουµε τις επιλογές
καταπολέµησης των ρύπων για κάθε τοµέα και υποτοµέα (Ενέργεια και Βιοµηχανία,
διύλιση πετρελαίου και φυσικού αερίου, τσιµέντοβιοµηχανία και χαλυβουργία). Στη
συνέχεια παρουσιάζουµε τα κόστη και την δυνατότητα µείωσης ρύπανση για κάθε
µια από τις επιλογές καταπολέµησης των ρύπων για κάθε τοµέα και υποτοµέα.
Επίσης, παρουσιάζουµε τα κόστη για κάθε εργοστάσιο στους τοµείς της Ενέργειας
και της Βιοµηχανίας. Επιπρόσθετα υπολογίζουµε το κόστος καταπολέµησης των
ρύπων και παρουσιάζουµε τις πιο αποτελεσµατικές επιλογές σε επίπεδο εργοστασίων.
Τέλος, κατασκευάζουµε τις Καµπύλες Οριακού Κόστους Καταπολέµησης ελέγχου
της ρύπανσης. Η ανάλυση µας υποδεικνύει ένα πολλά υποσχόµενο δυναµικό για
µείωση των ρύπων και µια ευρεία σειρά από αποτελεσµατικές από άποψη κόστους
επιλογές καταπολέµησης των ρύπων.
Λέξεις κλειδιά:

Καµπύλες οριακού κόστους ελέγχου, ατµοσφαιρική ρύπανση,
Ενέργεια, Βιοµηχανία

JEL Κωδικοί:

Q42, Q52, Q53.

2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οικονοµικής των Φυσικών Πόρων και του
Περιβάλλοντος: Κλιµατική Αλλαγή, Βόλος 31 Οκτωβρίου - 1 Νοεµβρίου 2014
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ΣΥΝΕ∆ΡΙΑ 1: Παρουσίαση αποτελεσµάτων ερευνητικού προγράµµατος 11SYN-8-118

Καµπύλες οριακού κόστους ελέγχου ρύπανσης του τοµέα οδικών
µεταφορών στην Ελλάδα
Παρουσίαση:

Ηλίας Κεβόρκ
kevork@econ.uth.gr

Περίληψη
Στην εργασία αυτή περιγράφουµε για την Ελλάδα µια διαδικασία εκτίµησης των
καµπυλών οριακού κόστους ελέγχου ρύπανσης στο τοµέα των οδικών µεταφορών
γενικότερα και των επιβατικών αυτοκινήτων ειδικότερα. Στο πρώτο τµήµα
εκτιµώνται για την περίοδο 2000-2030 οι ετήσιες εκπεµπόµενες ποσότητες των πιο
σηµαντικών ρυπαντών µε τη µέθοδο Tier 2. Για την εφαρµογή της συγκεκριµένης
µεθόδου διενεργούνται προβλέψεις για τον αριθµό αυτοκινήτων και τη µέση
διανυόµενη απόσταση ανά τεχνολογία αυτοκινήτου, είδος καυσίµου και κατηγορία
κυβισµού χρησιµοποιώντας υποδείγµατα τάσης και διπλής εκθετικής εξοµάλυνσης
στις αντίστοιχες διαθέσιµες σειρές 2000-2013. Απαραίτητες προσαρµογές στους
αριθµούς αυτοκινήτων των πιο πρόσφατων τεχνολογιών εφαρµόζονται για κάθε έτος
ώστε το άθροισµα των προβλέψεων να ισούται µε το συνολικό προβλεπόµενο αριθµό
αυτοκινήτων που προκύπτει µέσω ενός οικονοµετρικού υποδείγµατος που συνδέει τις
µεταβολές του αριθµού αυτοκινήτων και τις µεταβολές ΑΕΠ του οποίου οι
προβλέψεις ελήφθησαν από τη σειρά 1980-2015 του ΟΟΣΑ. Στο δεύτερο τµήµα της
µελέτης εξειδικεύεται η διαδικασία εκτίµησης του επιπεδοποιηµένου ενεργειακού
κόστους για το 2013 στον τοµέα των οδικών µεταφορών όταν κυριαρχεί η χρήση ή
βενζινοκίνητων ή πετρελαιοκίνητων ή βενζινοκίνητων υβριδικών µε µερίδιο
µικρότερο του 3%. Οι κατηγορίες κόστους που αναλύονται είναι αυτές του
κεφαλαίου, της λειτουργίας και συντήρησης, και του καυσίµου.
Λέξεις Κλειδιά:

Κόστος ελέγχου ρύπανσης, οδικές µεταφορές, µέθοδος Tier 2,
επιπεδοποιηµένο ενεργειακό κόστος

JEL Κωδικοί:

Q51, Q52, M21, R40, C53.

2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οικονοµικής των Φυσικών Πόρων και του
Περιβάλλοντος: Κλιµατική Αλλαγή, Βόλος 31 Οκτωβρίου - 1 Νοεµβρίου 2014
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Μη παραµετρική προσέγγιση για την αξιολόγηση µακροχρόνιων
σεναρίων ενεργειακής πολιτικής: Η περίπτωση του Ελληνικού
ενεργειακού συστήµατος
Παρουσίαση:

Νικόλαος Τζερεµές
bus9nt@econ.uth.gr

Περίληψη
Η εργασία εφαρµόζοντας την µεθοδολογία δηµιουργίας και σχεδιασµού ενεργειακών
σεναρίων γνωστή ως Long range Energy Alternatives Planning System (LEAP)
εξετάζει τέσσερα διαφορετικά σενάρια ενεργειακής πολιτικής για τους κλάδους των
µεταφορών, της ενέργειας και της βιοµηχανίας στην Ελλάδα. Με βάση τα
συγκεκριµένα σενάρια δηµιουργούνται προβλέψεις µέχρι το 2020 και το 2030 για
τους τρεις κλάδους σε σχέση µε τα επίπεδα κατανάλωσης ανανεώσιµης ενέργειας και
της αντίστοιχης παραγωγής διοξειδίου του άνθρακα. Εν συνεχεία και µε βάση τα
σενάρια και τις προβλέψεις δηµιουργούνται δείκτες αποτελεσµατικότητας των
ενεργειακών πολιτικών. Με τον τρόπο αυτό παρουσιάζονται ποσοτικοί δείκτες
έλεγχου της αποτελεσµατικότητας των µελλοντικών ενεργειακών στόχων /πολιτικών
στους τρεις αυτούς κλάδους. Τα αποτελέσµατα µας δείχνουν ότι η µεγαλύτερη
πρόκληση για την Ελληνική ενεργειακή πολιτική βρίσκεται στον τοµέα της
βιοµηχανίας και στην αστοχία αυτών που ασκούν και θα ασκήσουν την ενεργειακή
πολιτική ώστε δώσουν εκείνα τα κίνητρα που θα κατευθύνουν την παραγωγή σε
κατανάλωση µεγαλύτερων ποσοστών ενεργείας από ανανεώσιµες πηγές.
Αποδεικνύεται ότι µε τις παρούσες συνθήκες ο κλάδος της βιοµηχανίας δεν θα
µπορέσει να επιτύχει τους περιβαλλοντικούς στόχους που έχουν τεθεί. Τέλος οι
περιβαλλοντικοί στόχοι για το 2020 και το 2030 µπορούν να επιτευχθούν µόνον για
τον κλάδο της ενέργειας ενώ για τον κλάδο των µεταφορών µπορούν να επιτευχθούν
µόνο οι στόχοι του 2030.

Λέξεις κλειδιά:

Κλιµατική αλλαγή, Ανανεώσιµες πηγές ενέργειας, Ελληνικό
ενεργειακό σύστηµα, Γραµµικός προγραµµατισµός, Μη
παραµετρική ανάλυση.

JEL κωδικοί:

C60, Q40, Q53, Q58.

2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οικονοµικής των Φυσικών Πόρων και του
Περιβάλλοντος: Κλιµατική Αλλαγή, Βόλος 31 Οκτωβρίου - 1 Νοεµβρίου 2014
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∆ιάλεξη Καθηγητή Χρήστου Ζερεφού
Ακαδηµαϊκού, Προέδρου της ∆ιεθνούς Επιτροπής Όζοντος

Υπάρχουν ακόµα περιθώρια σκεπτικισµού για την ανθρωπογενή
παρέµβαση στην κλιµατική αλλαγή;
zerefos@geol.uoa.gr

Περίληψη
Η διάλεξη παρουσιάζει τα νεότερα ευρήµατα από την πρόσφατη Έκθεση της
∆ιακυβερνητικής Επιτροπής για την Κλιµατική Αλλαγή, από τα οποία προκύπτει ότι
τα περιθώρια σκεπτικισµού σχετικά µε την ανθρωπογενή παρέµβαση στην κλιµατική
αλλαγή έχουν στενέψει σηµαντικά. Επίσης, από τις τρέχουσες έρευνες που
πραγµατοποιούνται στο Κέντρον Ερεύνης Φυσικής της Ατµοσφαίρας και
Κλιµατολογίας της Ακαδηµίας Αθηνών και της Επιτροπής Μελέτης για την
Κλιµατική Αλλαγή της Τραπέζης της Ελλάδος προκύπτει ότι επειδή η ανατολική
Μεσόγειος βρίσκεται σε περιοχή υψηλής επικινδυνότητας ως προς τις επιπτώσεις της
κλιµατικής αλλαγής, η Ελλάδα κατ’ εξοχήν πρέπει να παρακολουθεί τις εξελίξεις των
βασικών δεικτών της κλιµατικής αλλαγής και ταυτόχρονα να προετοιµάζεται για την
οικονοµικότερη και προσφορότερη προσαρµογή σε αυτήν. Τα ευρήµατα της αύξησης
της θερµοκρασίας (παγκοσµίως περίπου 0,8 βαθµοί στις τελευταίες δεκαετίες µε
ανάλογο µέγεθος και στην Ελλάδα) καθώς και η ανακατανοµή του υδρολογικού
ισοζυγίου και της συχνότητας εµφάνισης ακραίων καιρικών φαινοµένων µε
σοβαρότατες οικονοµικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις είναι ένα
µέρος της θεµατολογίας που περιλαµβάνει η διάλεξη.
Λέξεις Κλειδιά:

Κλιµατική Αλλαγή, ανθρωπογενής παρέµβαση, προσαρµογή.

JEL κωδικοί:

Q52, Q54.

2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οικονοµικής των Φυσικών Πόρων και του
Περιβάλλοντος: Κλιµατική Αλλαγή, Βόλος 31 Οκτωβρίου - 1 Νοεµβρίου 2014
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ΣΥΝΕ∆ΡΙΑ 2: Ποσοτικές Μέθοδοι Οικονοµικής Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος I

Οι δυναµικές αλληλεξαρτήσεις
µεταξύ της ανάπτυξης της οικονοµικής δραστηριότητας και
των δεικτών υγείας και περιβαλλοντικής ποιότητας
Βικτώρια Πάτσικα, Ιωάννης Κυρίτσης & Κωνσταντίνος Κατρακυλίδης
Τµήµα Οικονοµικών Επιστηµών Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης
patsikav@econ.auth.gr ikyr@econ.auth.gr
katrak@econ.auth.gr

Περίληψη
Η ανάπτυξη της οικονοµικής δραστηριότητας, σε µια µη στοχευµένη διατήρηση ή
και βελτίωση της ποιότητας του περιβάλλοντος, ενδέχεται να οδηγήσει τελικά την
οικονοµική ανάπτυξη σε αρνητικούς ρυθµούς, µέσα από τη επιδείνωση των δεικτών
υγείας γεγονός που στο άµεσο µέλλον θα επιφέρει περαιτέρω υποβάθµιση του
περιβάλλοντος και της υγείας, δηµιουργώντας έτσι ένα αέναο κύκλο επιβαρυντικών
προϋποθέσεων για την οικονοµική ανάπτυξη και σύγκλιση. Το άρθρο αυτό εξετάζει
τις σχέσεις δυναµικής αλληλεξάρτησης µεταξύ της ανάπτυξης της οικονοµικής
δραστηριότητας και των δεικτών υγείας και ποιότητας περιβάλλοντος, στα πλαίσια
της ανάλυσης χρονολογικών σειρών και της ανίχνευσης αιτιωδών κατά Granger
επιδράσεων.
Λέξεις Κλειδιά: Οικονοµική Ανάπτυξη, ∆είκτες Υγείας, Ποιότητα Περιβάλλοντος.
JEL Κωδικοί:

C4, O1, I1.

2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οικονοµικής των Φυσικών Πόρων και του
Περιβάλλοντος: Κλιµατική Αλλαγή, Βόλος 31 Οκτωβρίου - 1 Νοεµβρίου 2014
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ΣΥΝΕ∆ΡΙΑ 2: Ποσοτικές Μέθοδοι Οικονοµικής Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος I

Οι εκποµπές CO2 ως παγκόσµιος δείκτης περιβαλλοντικής
υποβάθµισης: Οι ιδιοµορφίες τους σε όρους αρνητικών εξωτερικών
οικονοµιών
∆ήµητρα Καΐκα, Χριστίνα Μπαµπάτσου, Ναταλία Μποέµη & Ευθύµιος Ζέρβας
Σχολή Θετικών Επιστηµών και Τεχνολογίας, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο
Σαχτούρη 11, 26 222, Πάτρα
c.bampatsou@gmail.com
zervas@eap.gr

Περίληψη
Η κλιµατική αλλαγή συχνά συγκρίνεται µε τα σοβαρά ιστορικά γεγονότα που
σηµάδεψαν την ανθρωπότητα τον 20ο αιώνα. Η υπερσυσσώρευση των εκποµπών CO2
στην ατµόσφαιρα διαταράσσει το κλιµατικό σύστηµα, και, υπό αυτή την έννοια, οι
εκποµπές CO2 χαρακτηρίζονται ως συνολικός δείκτης περιβαλλοντικής υποβάθµισης
του πλανήτη. Ωστόσο, ως δείκτης περιβαλλοντικής υποβάθµισης, οι εκποµπές CO2
διαφοροποιούνται σε πολλές διαστάσεις από τους άλλους ρύπους ή µορφές
περιβαλλοντικής υποβάθµισης. Στην εργασία αυτή, διερευνώνται οι ιδιοµορφίες των
εκποµπών CO2 που συνιστούν το αρνητικό εξωτερικό τους κόστος όπως
αποτυπώνονται στην οικονοµική βιβλιογραφία. Ειδικότερα θέµατα που
αναπτύσσονται είναι η επίδραση στην ευηµερία, η διάσταση του χώρου και του
χρόνου, η διάσταση της δικαιοσύνης, η συµπεριφορά του λαθρεπιβάτη και η
αβεβαιότητα για το κόστος περιορισµού της κλιµατικής αλλαγής και προσαρµογής
στη κλιµατική αλλαγή. Επιπρόσθετα, διερευνώνται οι προκλήσεις της κοινής δράσης
των χωρών για την αντιµετώπιση της κλιµατικής αλλαγής λόγω της έλλειψης
επαρκών κινήτρων και του πολιτικού κόστους σε κάθε χώρα.
Λέξεις κλειδιά:

Κλιµατική αλλαγή, περιβαλλοντική υποβάθµιση, εκποµπές
CO2, εξωτερικό κόστος, αβεβαιότητα.

JEL Κωδικοί:

D63, D81, F64, Q01, Q54, Q56.

2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οικονοµικής των Φυσικών Πόρων και του
Περιβάλλοντος: Κλιµατική Αλλαγή, Βόλος 31 Οκτωβρίου - 1 Νοεµβρίου 2014
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ΣΥΝΕ∆ΡΙΑ 2: Ποσοτικές Μέθοδοι Οικονοµικής Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος I

∆υναµικά µοντέλα εισροών-εκροών σε περιβαλλοντικά προβλήµατα.
Μια υπολογιστική προσέγγιση σε CAS λογισµικά
Γεώργιος Χάλκος & Κυριακή Τσιλίκα
Εργαστήριο Επιχειρησιακών Ερεωνών, Τµήµα Οικονοµικών Επιστηµών,
Κοραή 43, 38333 Βόλος
halkos@uth.gr
ktsilika@uth.gr

Περίληψη
Η µελέτη των αλληλεπιδράσεων µεταξύ της οικονοµίας και του περιβάλλοντος
υπήρξε πάντα ένα ενδιαφέρον θέµα. Εκτός από στατικά µοντέλα εισροών-εκροών, η
περιβαλλοντικά διευρυµένη ανάλυση εισροών-εκροών έχει προτείνει και δυναµικά
µοντέλα εισροών-εκροών. Η δυναµική προσέγγιση απαιτεί προχωρηµένες
µαθηµατικές δεξιότητες, ειδικά σε περιπτώσεις όπου διερευνάται η σταθερότητα του
συστήµατος υπό µελέτη. Στην εργασία αυτή παραθέτουµε κάποια εφαρµοσµένα
περιβαλλοντικά µοντέλα όπως αυτά διατυπώνονται µέσα από τη δυναµική ανάλυση
εισροών-εκροών και προτείνουµε µια υπολογιστική προσέγγιση σε περιβάλλοντα
συστηµάτων υπολογιστικής άλγεβρας (CASs) που εξετάζει τον βαθµό και τη φύση
της σταθερότητας τους. Οι υπολογιστικοί κώδικες που χρησιµοποιήθηκαν
παρουσιάζονται πλήρως και µπορούν να αναπαραχθούν εύκολα σε αντίστοιχα θέµατα
στην έρευνα και εκπαίδευση.
Λέξεις Κλειδιά:

Ανάλυση εισροών-εκροών, περιβαλλοντικά µοντέλα εισροώνεκροών, υπολογιστικές µέθοδοι, συστήµατα υπολογιστικής
άλγεβρας.

JEL Κωδικοί:

C60, C67, C88, Q50.

2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οικονοµικής των Φυσικών Πόρων και του
Περιβάλλοντος: Κλιµατική Αλλαγή, Βόλος 31 Οκτωβρίου - 1 Νοεµβρίου 2014
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ΣΥΝΕ∆ΡΙΑ 2: Ποσοτικές Μέθοδοι Οικονοµικής Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος I

Ενσωµατώνοντας την ανεπιθύµητη εκροή στην συνολική
αποδοτικότητα του ενεργειακού τοµέα των οικονοµικών συστηµάτων
των χωρών της ΕΕ-15
Χριστίνα Μπαµπάτσου1, ∆ήµητρα Καΐκα2, ∆ηµήτριος Αστερίου3 &
Ευθύµιος Ζέρβας2,*
1
ΤΕΙ Ιονίων Νήσων, Σχολή ∆ιοίκησης και Οικονοµίας,
Φιλοσόφων & Τζεβελέκη 1 Λευκάδα 31100
2
Σχολή Θετικών Επιστηµών και Τεχνολογίας, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο
Σαχτούρη 11, 26 222, Πάτρα, *e-mail: zervas@eap.gr
3
Σχολή Κοινωνικών Επιστηµών, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο
Μπουµπουλίνας 57-59, 262 22, Πάτρα

Περίληψη
Στη παρούσα µελέτη χρησιµοποιείται η µέθοδος της Περιβάλλουσας Ανάλυσης
∆εδοµένων (DEA), προκειµένου να προσδιοριστεί ο δείκτης της Συνολικής
Αποδοτικότητας (Malmquist) των οικονοµικών συστηµάτων των χωρών της ΕΕ-15,
µε βάση την ενεργειακή κατανάλωση από το 1995 έως το 2011. Μέσω της µεθόδου
DEA εφαρµόζεται ένα υπόδειγµα ανάλυσης εισροών για σταθερές αποδόσεις
κλίµακας. Ως εισροή χρησιµοποιείται ο δείκτης της συνολικής κατανάλωσης
πρωτογενούς ενέργειας σε κατά κεφαλήν όρους ενώ ως εκροές χρησιµοποιούνται οι
δείκτες του ΑΕΠ (επιθυµητή εκροή) και των εκποµπών CO2 (ανεπιθύµητη εκροή)
από την κατανάλωση ενέργειας, σε κατά κεφαλήν όρους. Στη συνέχεια, ο δείκτης των
µεταβολών της συνολικής αποδοτικότητα (TFPCH) επιµερίζεται στους δείκτες που
αποτυπώνουν τις µεταβολές στην τεχνολογία παραγωγής (TECHCH) και στην
τεχνική αποτελεσµατικότητα (EFFCH), δείχνοντας εάν η βελτίωση της συνολικής
αποδοτικότητας προέρχεται από τη βελτίωση της τεχνικής αποτελεσµατικότητας ή
είναι απόρροια της τεχνολογικής προόδου. Σε όρους της οικο-αποδοτικότητας, και
συνδυάζοντας τις οικονοµικές και περιβαλλοντικές παραµέτρους που προκύπτουν
από την έννοια της βιωσιµότητας, η διάσπαση του δείκτη TFPCH δείχνει κατά πόσο
η συνολική ανάπτυξη της ΕΕ-15, ως ξεχωριστής µονάδας λήψης αποφάσεων (DMU),
αλλά και κάθε µιας από τις επιµέρους χώρες της ΕΕ-15, είναι αποτέλεσµα
εξοικονόµησης των ενεργειακών πόρων ή βελτίωσης της περιβαλλοντικής επίδοσης.

Λέξεις Κλειδιά:

Περιβάλλουσα Ανάλυση ∆εδοµένων, ∆είκτης Συνολικής
(Ολικής) Αποδοτικότητας, Ενεργειακή Κατανάλωση, Εκποµπές
∆ιοξειδίου του Άνθρακα, Οικο-Αποδοτικότητα.

JEL Κωδικοί:

O11, O57, Q01, Q43, R15.

2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οικονοµικής των Φυσικών Πόρων και του
Περιβάλλοντος: Κλιµατική Αλλαγή, Βόλος 31 Οκτωβρίου - 1 Νοεµβρίου 2014
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Ανάλυση κινδύνου για τη ρύπανση των υπόγειων υδάτων
Χρήστος Π. Κίτσος
Τµήµα Μηχανικών Πληροφορικής, Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Αθήνας
xkitsos@teiath.gr

Περίληψη
Σε αυτή την εργασία παρουσιάζονται και αναλύονται οι εκτιµήσεις της έκθεσης σε
περιβάλλον ρύπανσης (χαρακτηριστικά πηγής, κατάσταση υπόγειων υδάτων,
αξιολόγηση µεταφοράς των υδάτων) και η αξιολόγηση στατιστικά της δόσηςαπόκρισης γενικά. Παρατηρείται αρχικά ότι η ρύπανση των υπόγειων υδάτων
διαφέρει από άλλα περιβαλλοντικά προβλήµατα λόγω του ότι παρουσιάζει ο
προσδιορισµός µέτρησης µεγαλύτερη αβεβαιότητα. Στη συνέχεια εξετάζεται η
εκτίµηση του περιβαλλοντικού κινδύνου για την επιπλέον αβεβαιότητα. Ως εκ
τούτου, χρησιµοποιείται ένας αριθµός κατάλληλων στατιστικών µοντέλων και
προτείνεται η Ανάλυση Κινδύνου ως η µέθοδος µελέτης της µόλυνσης των υπόγειων
υδάτων.
Λέξεις Κλειδιά:

Αβεβαιότητα, Ανάλυση Κινδύνου, υπόγεια ύδατα.

JEL Κωδικοί:

Q50, Q53.

2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οικονοµικής των Φυσικών Πόρων και του
Περιβάλλοντος: Κλιµατική Αλλαγή, Βόλος 31 Οκτωβρίου - 1 Νοεµβρίου 2014
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Εφαρµογή της Μεθόδου Εξαρτηµένης Αξιολόγησης για την
υποστήριξη λήψης αποφάσεων και διαµόρφωσης πολιτικών στον
τοµέα της διαχείρισης απορριµµάτων
Απόστολος Γαγλίας1, Χρήστος Τουρκολιάς1 & Σεβαστιανός Μοιρασγεντής2
1
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Σχολή Χηµικών Μηχανικών
Εργαστήριο. Βιοµηχανικής & Ενεργειακής Οικονοµίας,
Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου Αθήνα 15780
2
Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, Ινστιτούτο Ερευνών Περιβάλλοντος & Βιώσιµης
Ανάπτυξης, Ι. Μεταξά και Βασ. Παύλου, Παλαιά Πεντέλη15236
agaglias@gmail.com
ctourkolias@teemail.gr
seba@noa.gr

Περίληψη
Η διαχείριση απορριµµάτων συνιστά ένα ιδιαίτερα σηµαντικό περιβαλλοντικό
πρόβληµα σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο στην Ελλάδα, και πολύ συχνά η
επιλογή των τεχνολογιών διαχείρισης και η χωροθέτηση των απαιτούµενων
υποδοµών αποτελεί αντικείµενο έντονων αντιπαραθέσεων. Στόχος της παρούσας
εργασίας είναι η διερεύνηση σε χρηµατικούς όρους της περιβαλλοντικής
υποβάθµισης που προκαλείται από την ανάπτυξη Χώρων Υγειονοµικής Ταφής
Υπολλειµάτων (ΧΥΤΥ) σε νησιωτικές περιοχές και ο υπολογισµός του ύψους των
αντισταθµιστικών ωφελειών που θα πρέπει να λάβει η κοινότητα στην περιοχή της
οποίας θα χωροθετηθούν οι απαραίτητες υποδοµές. Για το σκοπό αυτό εφαρµόζεται η
Μέθοδος της Εξαρτηµένης Αξιολόγησης (Contingent Valuation Method), όπου µέσω
έρευνας πεδίου και τη χρήση κατάλληλα σχεδιασµένου ερωτηµατολογίου επιδιώκεται
η καταγραφή των απόψεων των κατοίκων µιας περιοχής σε σχέση µε τις
περιβαλλοντικές επιπτώσεις των ΧΥΤΥ. Κεντρικό σηµείο του ερωτηµατολογίου είναι
η οικονοµική ερώτηση που τίθεται, όπου οι ερωτώµενοι καλούνται να δηλώσουν το
χρηµατικό ποσό που είναι διατεθειµένοι να πληρώσουν µε σκοπό την παροχή
αντισταθµιστικών ωφελειών στην κοινότητα χωροθέτησης του νέου ΧΥΤΥ. Η έρευνα
πεδίου πραγµατοποιήθηκε στην Ικαρία. Τα αποτελέσµατα της έρευνας έδειξαν ότι η
µέση προθυµία πληρωµής στην προοπτική θέσπισης αντισταθµιστικών ωφελειών για
την περιοχή χωροθέτησης του ΧΥΤΥ ανέρχεται σε 34,4 € ανά νοικοκυριό το έτος,
εξασφαλίζοντας τελικά περίπου 96.608 €/έτος.
Λέξεις Κλειδιά:

∆ιαχείριση απορριµµάτων, αντισταθµιστικά οφέλη, Μέθοδος
Εξαρτηµένης Αξιολόγησης, προθυµία για πληρωµή.

JEL Κωδικοί:

Q51, Q53, Q58.

2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οικονοµικής των Φυσικών Πόρων και του
Περιβάλλοντος: Κλιµατική Αλλαγή, Βόλος 31 Οκτωβρίου - 1 Νοεµβρίου 2014
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Στατιστικά συµπεράσµατα σχετικά µε προηγµένες µεθόδους
πρωτοβάθµιας αποµάκρυνσης στερεών από τα αστικά υγρά
απόβλητα
Βασίλειος Ζαρίκας1 & Πέτρος Γκίκας2
1
Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών (Τ.Ε.), ΤΕΙ Κεντρικής Ελλάδας, 35100 Λαµία,
Ελλάδα
2
Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης, 73100 Χανιά, Ελλάδα
vzarikas@teilam.gr petros.gikas@enveng.tuc.gr
Περίληψη
Η παρούσα µελέτη παρουσιάζει µια συνδυασµένη ανάλυση των πειραµατικών
ευρηµάτων που ελήφθησαν από δύο πιλοτικές διατάξεις µεγάλης κλίµακας, για την
επεξεργασία αστικών υγρών αποβλήτων. Το πρώτο πείραµα διεξήχθη στην
εγκατάσταση επεξεργασίας αστικών υγρών αποβλήτων της Woodsville, ΝΗ, ΗΠΑ.
Πρόκειται για µια διεργασία διήθησης δύο σταδίων σε µείγµα πρωτογενών αστικών
και βιοµηχανικών αποβλήτων. Το σύστηµα αποτελούνταν από ένα λεπτό κόσκινο
(ένα υφασµάτινο ατέρµονα ιµάντα), ακολουθούµενο από ένα αυτοκαθαριζόµενο
διυλιστήριο ανοδικής ροής (Continuous Backwash Upflow Media Filter). Το
συνολικό σύστηµα αναφέρεται κάτωθι ως "προηγµένη πρωτοβάθµια διύλιση" (APF).
Το δεύτερο πείραµα διεξήχθη στην δηµοτική εγκατάσταση επεξεργασίας αστικών
υγρών αποβλήτων της Πάτρας, Ελλάδα. Ένα λεπτό κόσκινο (µε πορώδες 350 και 160
µm) λειτούργησε παράλληλα µε την εγκατάσταση πρωτοβάθµιας καθίζησης, για την
αποµάκρυνση πρωτοβάθµιων στερεών. Η παρούσα εργασία παρουσιάζει στατιστικά
συµπεράσµατα που προκύπτουν από τις διαφορές της απόδοσης αποµάκρυνσης
µεταξύ του λεπτού κόσκινου, της µεθόδου APF, και της πρωτοβάθµιας καθίζησης. Η
ανάλυση για στατιστικά σηµαντικές διαφορές εφαρµόστηκε για όλους τους
εµπλεκόµενους παράγοντες, δηλαδή COD, TSS και BOD5. Αρκετές στατιστικά
σηµαντικές διαφορές βρέθηκαν µε 95% CΙ. Επιπλέον, η ανάλυση χρονοσειρών
πραγµατοποιήθηκε για όλα τα κύρια συστατικά των λυµάτων και τα ποσοστά
αποµάκρυνσης τους. ∆ιάφορες περιοδικότητες ανακαλύφθηκαν µέσα από την µελέτη
της φασµατικής πυκνότητας του συνόλου των παραγόντων, την συµπεριφορά της
συνάρτησης αυτοσυσχέτισης και της συνάρτησης µερική αυτοσυσχέτισης, καθώς και
από τα σχετικά περιοδο-γραφήµατα.
Λέξεις Κλειδιά:

Πρωτοβάθµια
αποµάκρυνση
στερεών,
Πρωτοβάθµια
Καθίζηση, Λεπτό κοσκίνισµα, Υγρά απόβλητα, Στατιστική
ανάλυση.

JEL Κωδικοί:

Q53, C12.

2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οικονοµικής των Φυσικών Πόρων και του
Περιβάλλοντος: Κλιµατική Αλλαγή, Βόλος 31 Οκτωβρίου - 1 Νοεµβρίου 2014
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Ανάλυση κόστους-οφέλους για την υλοποίηση αστικών αναπλάσεων:
η περίπτωση του ιστορικού κέντρου της Αθήνας
Σωτηρία Εξάρχου1, Χρήστος Τουρκολιάς1 & Σεβαστιανός Μοιρασγεντής2
1
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Σχολή Χηµικών Μηχανικών
Εργαστήριο. Βιοµηχανικής & Ενεργειακής Οικονοµίας,
Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου Αθήνα 15780
2
Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, Ινστιτούτο Ερευνών Περιβάλλοντος & Βιώσιµης
Ανάπτυξης, Ι. Μεταξά και Βασ. Παύλου, Παλαιά Πεντέλη15236
iriaex@yahoo.gr
ctourkolias@teemail.gr
seba@noa.gr

Περίληψη
Η εργασία αυτή διερευνά τη σκοπιµότητα υλοποίησης αστικών αναπλάσεων µέσω
της περιβαλλοντικής οικονοµίας και της Μεθόδου Εξαρτηµένης Αξιολόγησης
(CVM). Χρησιµοποιώντας το ιστορικό κέντρο της Αθήνας ως µελέτη περίπτωσης,
συγκρίνονται τα οφέλη που σχετίζονται µε την υλοποίηση αστικών αναπλάσεων, τα
οποία ποσοτικοποιούνται µέσω της προθυµίας πληρωµής των κατοίκων για την
υλοποίηση των συγκεκριµένων παρεµβάσεων, και των δαπανών που απαιτούνται για
την κατασκευή τους. Ειδικότερα, πραγµατοποιήθηκε έρευνα πεδίου και
συµπληρώθηκαν 200 κατάλληλα σχεδιασµένα ερωτηµατολόγια από τους κατοίκους
του 1ου ∆ηµοτικού ∆ιαµερίσµατος της Αθήνας, µέσω προσωπικών συνεντεύξεων.
Αξιολογήθηκαν δύο εναλλακτικά σενάρια αστικής ανάπλασης: το Σενάριο 1
περιλαµβάνει την αποκατάσταση των προσόψεων 4.000 κτιρίων και την αύξηση του
πρασίνου ανά κάτοικο κατά 40%, ενώ το Σενάριο 2, το οποίο είναι πιο φιλόδοξο,
περιλαµβάνει την αποκατάσταση των προσόψεων 8.000 κτιρίων, διπλασιασµό του
αστικού πρασίνου και τη δηµιουργία πεζόδροµων και ποδηλατοδρόµων. Τα
αποτελέσµατα της ανάλυσης έδειξαν ότι η εφαρµογή των εξεταζόµενων σεναρίων
ανάπλασης δηµιουργεί όφελος της τάξης των 8,4 εκατ. € για το Σενάριο 1 και 7,5
εκατοµ. € για το Σενάριο 2, ενώ το κόστος υλοποίησης ανέρχεται σε 6,7 και 13
εκατοµ. € για τα Σενάρια 1 και 2 αντίστοιχα. Κατά συνέπεια, η εφαρµογή του σχετικά
ηπιότερου Σεναρίου 1 είναι προτιµητέα στις υφιστάµενες κοινωνικοοικονοµικές
συνθήκες.
Λέξεις Κλειδιά:

Αστικές αναπλάσεις, ανάλυση κόστους-οφέλους, Μέθοδος
Εξαρτηµένης Αξιολόγησης, περιβαλλοντική οικονοµία.

JEL Κωδικοί:

Q50, Q51, R52, R58.

2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οικονοµικής των Φυσικών Πόρων και του
Περιβάλλοντος: Κλιµατική Αλλαγή, Βόλος 31 Οκτωβρίου - 1 Νοεµβρίου 2014
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Επισκόπηση των µεθοδολογιών υπολογισµού αξίας των παράκτιων
υγροτόπων, υπό το πρίσµα της κλιµατικής αλλαγής
Μελίνα Κουραντίδου & ∆ηµήτρης Παλάσκας
ΣΥΣΤΑ∆Α, Συστήµατα Ανάπτυξης ∆ασών και Περιβάλλοντος Ο.Ε.
Αµασείας 8, Θεσσαλονίκη 55133
mkourantidou@gmail.com diomitri@systada.gr
Περίληψη
Η αξιοποίηση παράκτιων, δηµόσιας ιδιοκτησίας, εκτάσεων στην Ελλάδα
χρησιµοποιείται τελευταία ως µέσο για την αντιµετώπιση των δηµοσιονοµικών
προβληµάτων της χώρας. Ωστόσο, πολλές από τις εκτάσεις αυτές περιλαµβάνουν
προστατευόµενες περιοχές υγροτόπων, γεγονός που καθιστά περισσότερο περίπλοκη,
αλλά και επιστηµονικά ενδιαφέρουσα, την εκτίµηση της αξίας τέτοιου είδους
εκτάσεων, αφού θα πρέπει να συνυπολογισθεί η αξία της βιοποικιλότητας των
εκτάσεων αυτών, καθώς επίσης και των πολλαπλών υπηρεσιών που αυτές
προσφέρουν. Επιπλέον, οι υγρότοποι εµφανίζονται ως ιδιαίτερα ευαίσθητα
οικοσυστήµατα στην κλιµατική αλλαγή, επιτείνοντας τον παράγοντα της
αβεβαιότητας στους υπολογισµούς και δηµιουργώντας την ανάγκη υιοθέτησης
παραδοχών, καθώς επίσης και µεθοδολογίας τέτοιας η οποία θα επιτρέπει την
αξιολόγηση της κατάστασής τους και την εκτίµηση της αξίας των υπηρεσιών που
προσφέρουν, λαµβάνοντας υπόψη τα διαθέσιµα δεδοµένα. Στα πλαίσια της εργασίας
αυτής, µε επίκεντρο τους ελληνικούς υγροτόπους, πραγµατοποιούνται διερευνητικές
προσεγγίσεις σχετικά µε τη µεθοδολογία υπολογισµού της αξίας των παράκτιων
υγροτοπικών εκτάσεων, ως συνεισφορά στο ευρύτερο αντικείµενο της Οικονοµικής
των Φυσικών πόρων, αλλά και στο δηµόσιο διάλογο για την οικονοµική αξιοποίηση
των εκτάσεων αυτών.
Λέξεις Κλειδιά:

Παράκτιοι υγρότοποι, βιοποικιλότητα, οικονοµική αποτίµηση.

JEL Κωδικοί:

Q25, Q51, Q54, Q57.

2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οικονοµικής των Φυσικών Πόρων και του
Περιβάλλοντος: Κλιµατική Αλλαγή, Βόλος 31 Οκτωβρίου - 1 Νοεµβρίου 2014

37

ENVECON 2014

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑ 4: ∆ιαχείριση Περιβάλλοντος – Παράκτια Οικοσυστήµατα

Από τα κύτταρα στις ακτογραµµές-Συµβολή της επιστήµης της
Βιολογίας στην οικονοµική εκτίµηση των ανθρωπογενών επιδράσεων
στα παράκτια οικοσυστήµατα και στους φυσικούς πόρους
Βασίλειος Μιχαηλίδης
Εργαστήριο Φυσιολογίας Ζώων, Τµήµα Βιολογίας, Σχολή Θετικών Επιστηµών,
Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης
michaeli@bio.auth.gr
Περίληψη
Οι ανθρώπινες δραστηριότητες και η κλιµατική αλλαγή προκαλούν έντονες
επιδράσεις στο θαλάσσιο περιβάλλον µεταβάλλοντας την ποιότητά του και
αναπτύσσοντας στρεσσογόνους παράγοντες που ασκούν πιέσεις στην φυσιολογική
διαβίωση των θαλάσσιων οργανισµών. Οι περιβαλλοντικοί στρεσσογόνοι παράγοντες
επιφέρουν µια ποικιλία βιολογικών αντιδράσεων στους θαλάσσιους οργανισµούς σε
διάφορα επίπεδα βιολογικής οργάνωσης, από το µοριακό και κυτταρικό επίπεδο ως
το επίπεδο των πληθυσµών και των οικοσυστηµάτων µε αποτέλεσµα την απώλεια της
βιοποικιλότητας. Η απόκριση στο στρες είναι ένας µηχανισµός προστασίας των
οργανισµών σε αλλαγές της ποιότητας του περιβάλλοντος και υποδεικνύει παρουσία
ρύπων και ανιχνεύονται µε την µελέτη ορισµένων κυτταρικών δεικτών που καλούνται
βιοδείκτες. Παρόλο που οι βιοδείκτες τείνουν αρκετές φορές να µην είναι ευαίσθητοι
σε βραχυπρόθεσµες αλλαγές των περιβαλλοντικών συνθηκών, εν τούτοις είναι
αξιόπιστοι για τη µελέτη µακροπρόθεσµων τάσεων που ακολουθούν οι πληθυσµοί
όταν βρίσκονται εκτεθειµένοι για χρόνια σε περιβαλλοντικούς στρεσσογόνους
παράγοντες. Η εφαρµογή χρονικών και χωρικών µοντέλων µε βιοδείκτες στο φυσικό
περιβάλλον µπορεί να βοηθήσει σε προβλέψεις των πιθανών επιπτώσεων των
ανθρωπογενών δραστηριοτήτων σε θαλάσσιους πληθυσµούς και οικοσυστήµατα και
τελικά στην αποτίµηση της απώλειας της βιοποικιλότητας και των υπηρεσιών που
προσφέρει το οικοσύστηµα. Επιπλέον οι πληροφορίες που προέρχονται από τις
αντιδράσεις των θαλάσσιων οργανισµών βοηθούν τους διαχειριστές των φυσικών
πόρων και τις δηµόσιες υπηρεσίες για την λήψη κατάλληλων µέτρων µετρίασης των
επιπτώσεων των ανθρωπογενών επιδράσεων. Ιδιαίτερη σηµασία έχει η εφαρµογή των
µέτρων αυτών στις παράκτιες περιοχές εφόσον αποτελούν κύριες περιοχές
οικονοµικής δραστηριοποίησης είτε λόγω της αλιείας είτε της εκτροφής θαλάσσιων
οργανισµών.
Λέξεις Κλειδιά:

Κλιµατική αλλαγή, στρες, βιολογικές αντιδράσεις, θαλάσσιοι
πόροι.

JEL Κωδικοί:

Q50, Q57.

2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οικονοµικής των Φυσικών Πόρων και του
Περιβάλλοντος: Κλιµατική Αλλαγή, Βόλος 31 Οκτωβρίου - 1 Νοεµβρίου 2014
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Εφαρµόζοντας την πέµπτη αρχή της συστηµικής θεωρίας στο
παράκτιο τουριστικό σύστηµα: Μια προοπτική ωφελειών
Γιώργος Οικονόµου, Χρήστος Νεοφύτου & Στεριανή Ματσιώρη
Τµήµα Γεωπονίας Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος, Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας,
Οδός Φυτόκου, Νέα Ιωνία, Περιφερειακή Ενότητα Μαγνησίας, Θεσσαλία
oikongeorge@gmail.com chneofit@apae.uth.gr steriani@uth.gr
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Εκ φύσεως, η παράκτια ζώνη συγκεντρώνει το ενδιαφέρον µιας πλειάδας
εµπλεκόµενων φορέων ενώ παράλληλα τονίζει το πολυπαραγοντικό της χαρακτήρα
όσον αφορά τη διατήρηση του περιβάλλοντος, τα οικονοµικά οφέλη, τα
κοινωνικοοικονοµικά χαρακτηριστικά και την ευηµερία των ανθρώπων. Ως ένα
σύνθετο σύστηµα στο οποίο οι φυσικές διεργασίες και ο ανθρώπινος παράγοντας
αλληλεπιδρούν η αποκωδικοποίηση δυνάµεων και δυναµικών που επηρεάζουν σε
σηµαντικό βαθµό την οικολογική κατάσταση του φυσικού πόρου αποτελεί ζήτηµα
µείζονος σηµασίας. Σκοπός της εργασίας αυτής αποτελεί η εφαρµογή των νόµων της
πέµπτης αρχής της συστηµικής θεωρίας έτσι ώστε να αποφευχθούν δυσλειτουργίες
και ανακολουθίες µεταξύ των µερών του παράκτιου τουριστικού συστήµατος που
επηρεάζουν άµεσα την απόδοσή του και ασκούν πίεση σε ποικίλες φυσικές
λειτουργίες. Παρουσιάζονται προτάσεις για µια συµπεριφορά πρόληψης καθώς και
στρατηγικές επικεντρωµένες στη γνώση µε στόχο την επίτευξη ισόρροπης ανάπτυξης
στη διάδραση µεταξύ της αξιοποίησης του φυσικού πόρου και της οικονοµικής
ανάπτυξης.

Λέξεις κλειδιά:

Παράκτια ζώνη, βιώσιµη ανάπτυξη, οφέλη.

JEL Κωδικοί:

O13, Q01, A10.

2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οικονοµικής των Φυσικών Πόρων και του
Περιβάλλοντος: Κλιµατική Αλλαγή, Βόλος 31 Οκτωβρίου - 1 Νοεµβρίου 2014
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∆ιερεύνηση περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος πολιτών
Γεώργιος Χάλκος1 & Στεριανή Ματσιώρη2
Εργαστήριο Επιχειρησιακών Ερευνών Τµήµα Οικονοµικών Επιστηµών,
Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας
2
Τµήµα Γεωπονίας Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος, Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας
halkos@uth.gr
steriani@uth.gr
1

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Η παρούσα έρευνα στοχεύει στη διερεύνηση του περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος των
πολιτών και της στάσης τους απέναντι στο φυσικό περιβάλλον και τους φυσικούς
πόρους. Για το σκοπό αυτό διενεργήθηκε έρευνα µε τη χρήση δοµηµένου
ερωτηµατολογίων και συλλέχτηκαν συνολικά 359 «έγκυρα» ερωτηµατολόγια. Η
έρευνα δοµήθηκε σύµφωνα µε τις αρχές των ερευνών της µεθόδου υποθετικής
αξιολόγησης (Contingent Valuation Method), ενώ η διερεύνηση των
περιβαλλοντικών αντιλήψεων των πολιτών πραγµατοποιήθηκε µε τη βοήθεια της
κλίµακας ΝΕΡ (New Ecological Paradigm). ∆ιάφορες στατιστικές µέθοδοι ανάλυσης
χρησιµοποιούνται στην εµπειρική εφαρµογή. Η εφαρµογή Ανάλυσης σε Κύριες
Συνιστώσες (PCA) στα δεδοµένα που συλλέχτηκαν µε τη χρήση της κλίµακας NEP
οδήγησε στην εξαγωγή τριών (3) παραγόντων που ερµηνεύουν το περιβαλλοντικό
ενδιαφέρον των πολιτών. Συγκεκριµένα τα αποτελέσµατα δείχνουν ότι υπάρχουν
τρεις κατηγορίες περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος που εκφράζουν: α) την κυριαρχία
του ανθρώπου στη φύση, β) τη µη ανθρωποκεντρική σχέση του ανθρώπου µε τη
φύση και γ) τα οικολογικά όρια της φύσης. Στη συνέχεια και µε τη χρήση
πολυµεταβλητών αναλύσεων έγινε προσπάθεια σύνδεσης των παραπάνω παραγόντων
µε τη συµµετοχή ή όχι των πολιτών σε οικολογικές οργανώσεις και προσπάθειες τους
για την προστασία του περιβάλλοντος.
Λέξεις Κλειδιά:

Περιβαλλοντικό ενδιαφέρον, NEP κλίµακα, περιβαλλοντική
συµπεριφοράς.

JEL Κωδικοί:

Q50, Q58, Q57.

2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οικονοµικής των Φυσικών Πόρων και του
Περιβάλλοντος: Κλιµατική Αλλαγή, Βόλος 31 Οκτωβρίου - 1 Νοεµβρίου 2014
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Μεθοδολογία για τη διαχείριση και την αξιολόγηση της αειφόρου
ανάπτυξης στην περιοχή του Ασωπού ποταµού µε τη χρήση
∆υναµικών Μοντέλων
Θωµάς Α. Τσάλης1, Ιωάννης Ε. Νικολάου1, Σπυρίδων Ρουµελιώτης2,
Νικολέττα Τζόουνς3 & Κωνσταντίνος Ευαγγελινός2
1
Εργαστήριο Οικονοµικά των Επιχειρήσεων και της Περιβαλλοντικής
Τεχνολογίας, Τµήµα Μηχανικών Περιβάλλοντος, ∆ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης
2
Εργαστήριο Επιχειρησιακής Περιβαλλοντικής Πολιτικής και ∆ιαχείρισης, Τµήµα
Περιβάλλοντος, Πανεπιστήµιο Αιγαίου
3
Faculty of Social Sciences, Department of Geography, Open University
ttsalis@env.duth.gr inikol@env.duth.gr roumeliotis@env.aegean.gr
nikoleta.jones@open.ac.uk
kevag@aegean.gr
Περίληψη
Το άρθρο έχει σκοπό να καταγράψει τις σύγχρονες τάσεις των υφιστάµενων
µεθοδολογικών πλαισίων για την επιλογή και το σχεδιασµό δεικτών για τη µέτρηση
της αειφόρου επίδοσης σε κλίµακα περιφέρειας. Η ποικιλία των δεικτών και οι
διάφορες παραλλαγές που εντοπίζονται στα παρόντα µεθοδολογικά πλαίσια, µεταξύ
άλλων, οφείλονται στο ποικίλο περιεχόµενο που λαµβάνει η έννοια της αειφόρου
ανάπτυξης, στις τοπικές διαφοροποιήσεις αλλά και σε αρκετές περιπτώσεις στην
προσέγγιση που ακολουθείται κατά την επιλογή και το σχεδιασµό των δεικτών (λ.χ.
από την προσέγγιση «κορυφή προς τη βάση» – top down approach – ή «από τη βάση
προς την κορυφή» – bottom up approach). Το άρθρο προτείνει µια συγκεκριµένη
τεχνική επιλογής τέτοιων δεικτών χρησιµοποιώντας τη διπλή προσέγγιση (από την
κορυφή προς τη βάση και τουναντίον) προσαρµοσµένη στις συνθήκες της
περιφέρειας του Ασωπού ποταµού.
Λέξεις κλειδιά:

Αειφόρος ανάπτυξη, δείκτες αειφορίας, περιβαλλοντική πολιτική.

JEL κωδικοί:

Q50, Q51.

2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οικονοµικής των Φυσικών Πόρων και του
Περιβάλλοντος: Κλιµατική Αλλαγή, Βόλος 31 Οκτωβρίου - 1 Νοεµβρίου 2014
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Μέτρηση της οικονοµικής αξίας της Αειφόρου ∆ιαχείρισης Λεκάνης
Απορροής Ποταµού: Η Μέθοδος Rank Πλήρεις Προτιµήσεις
Όσιελ Γκονζάλεζ ∆άβιλα1, Φοίβη Κουντούρη2 & Θεολόγος Παντελίδης3
1
SOAS, University of London, UK
2
Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών
London School of Economics, UK
3
Πανεπιστήµιο Μακεδονίας
osiel.davila@soas.ac.uk
pkoundouri@aueb.gr pantelidis@uom.gr

Περίληψη
Η µελέτη αξιοποιεί τα δεδοµένα από ένα Πείραµα Επιλογής (ΠΕ) πλήρους κατάταξης
προτιµήσεων, το οποίο σχεδιάστηκε για να διερευνήσει το πώς οι ερωτηθέντες
αξιολογούν µια σειρά από προτεινόµενες βελτιώσεις στη λεκάνη απορροής του
Ασωπού ποταµού στην Ελλάδα. Αυτές οι βελτιώσεις ανταποκρίνονται στη ΟδηγίαΠλαίσιο για τη ∆ιαχείρηση των Υδάτινων Πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωση. Το ΠΕ
εκτιµά τη προθυµία των ερωτηθέντων να πληρώσουν (WTP) για τις προτεινόµενες
βελτιώσεις στα εξής χαρακτηριστικά: (α) περιβαλλοντικές συνθήκες, (β) επιπτώσεις
για τη τοπική οικονοµία και (γ) αλλαγές στις πιθανές χρήσεις του νερού. Το µοντέλο
αρχικά εκτιµείται για το πλήρες δείγµα και στη συνέχεια εκ νέου υπολογίζεται δύο
φορές για δύο υπο-δείγµατα που συµπεριλαµβάνουν: (α) µόνο τους κατοίκους της
Αθήνας και (β) µόνο τους κατοίκους του Ασωπού. Στη συνέχεια, εξετάζουµε την
επίδραση διαφόρων δηµογραφικών και κοινωνικο-οικονοµικών παραγόντων (όπως το
εισόδηµα, το φύλο, η ηλικία, η απασχόληση και η εκπαίδευση) στις εκτιµήσεις του
µοντέλου µας, σε µια προσπάθεια να αποκαλύψουµε τυχόν διαφορές µεταξύ των
ερωτηθέντων µε διαφορετικά χαρακτηριστικά. Η ανάλυση µας παρέχει ταυτόχρονα
µια επικύρωση της οικονοµετρικής ευρωστίας σε σχέση µε τα προηγούµενα
ευρήµατα στη βιβλιογραφία και πρόσθετες πληροφορίες σχετικά µε τον τρόπο µε τον
οποίο διάφορα δηµογραφικά και κοινωνικο-οικονοµικά χαρακτηριστικά επηρεάζουν
την αξιολόγηση των επιλεγµένων χαρακτηριστικών σε ενα Πείραµα Επιλογής
πλήρους κατάταξης προτιµήσεων.

Λέξεις Κλειδιά:

Πείραµα επιλογής πλήρους κατάταξης προτιµήσεων,
Υπόδειγµα και πιθανότητες logit, Λεκάνη απορροής του
Ασωπού
ποταµού,
Περιβαλλοντολογική
υποβάθµιση,
Ποσότητα και ποιότητα νερού, Μεγιστοποίηση χρησιµότητας,
Οδηγία-Πλαίσιο για τη ∆ιαχείριση των Υδάτινων Πόρων,
Προθυµία πληρωµής (WTP).

JEL Κωδικοί:

Q25, Q51, Q53.

2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οικονοµικής των Φυσικών Πόρων και του
Περιβάλλοντος: Κλιµατική Αλλαγή, Βόλος 31 Οκτωβρίου - 1 Νοεµβρίου 2014
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∆ιερευνώντας τη συνύπαρξη βιοµηχανιών και τοπικών κοινωνιών σε
περιβαλλοντικά υποβαθµισµένες περιοχές: Η περίπτωση του Ασωπού
ποταµού
Κωσταντίνος Ευαγγελινός 1, Nikoleta Jones2, Σπύρος Ρουµελιώτης1,
Χρυσοβαλάντης Μαλέσιος3, Μαρίνα Προικάκη 1& Αντώνης Σκουλούδης1
1
Τµήµα Περιβάλλοντος, Πανεπιστήµιο Αιγαίου, Λόφος Πανεπιστηµίου, 81100, Λέσβος.
2
Faculty of Social Sciences, Department of Geography, Open University, UK.
3
Τµήµα Αγροτικής Ανάπτυξης, ∆ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης, Ορεστιάδα
kevag@aegean.gr
Nikoleta.jones@open.ac.uk roumeliotis@env.aegean.gr
malesios@agro.duth.gr proikaki@env.aegean.gr skouloudis@env.aegean.gr
Περίληψη
Η οικονοµική δραστηριότητα επιχειρήσεων είναι πολλές φορές ζωτικής σηµασίας για
τις τοπικές κοινωνίες. Οι επιχειρήσεις αποτελούν ένα σηµαντικό µέσο αύξησης της
απασχόλησης και ανάπτυξης των τοπικών κοινωνιών. Παρόλα αυτά, συχνά οι
βιοµηχανικές δραστηριότητες συνοδεύονται από περιβαλλοντική υποβάθµιση µε
σηµαντικές επιπτώσεις για τις τοπικές κοινωνίες οι οποίες αφορούν περιβαλλοντικά,
κοινωνικά και οικονοµικά ζητήµατα. Στο παρόν άρθρο εξετάζεται η συνύπαρξη
επιχειρήσεων µε άλλες τοπικές οµάδες συµφερόντων στην περιοχή του Ασωπού
ποταµού. Ειδικότερα, παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα εµπειρικής έρευνας η οποία
πραγµατοποιήθηκε σε τοπικές κοινωνίες στην ευρύτερη περιοχή του Ασωπού
ποταµού το 2014. Στόχος της έρευνας ήταν α) να καταγράψει τις αντιλήψεις των
πολιτών για την περιβαλλοντική ποιότητα της περιοχής τους και β) να αξιολογήσει τη
σηµαντικότητα των διαφορετικών διαστάσεων αειφορίας (οικονοµική, κοινωνική,
περιβαλλοντική) για την οικονοµική ανάπτυξη της περιοχής. Στα συµπεράσµατα του
άρθρου τονίζεται η ανάγκη µιας ‘bottom-up’ ενσωµάτωσης των κοινωνικών και
οικονοµικών διαστάσεων της αειφορίας σε πολιτικές οι οποίες θα πρέπει να
στοχεύουν τόσο στην βελτίωση της περιβαλλοντικής ποιότητας όσο και στην
οικονοµική ανάπτυξη της περιοχής. Τέτοιου τύπου δράσεις είναι ιδιαίτερα
σηµαντικές ειδικά λόγω της υπάρχουσας εθνικής οικονοµικής κρίσης και των
επιπτώσεών της.
Λέξεις Κλειδιά:

Βιοµηχανίες, δείκτες αειφορίας, Ασωπός ποταµός, Οικονοµική
Ανάπτυξη.

JEL Κωδικοί:

Q53, Q56, Q58.

2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οικονοµικής των Φυσικών Πόρων και του
Περιβάλλοντος: Κλιµατική Αλλαγή, Βόλος 31 Οκτωβρίου - 1 Νοεµβρίου 2014
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Εµπόδια στην ανάληψη πρακτικών καθαρότερης παραγωγής:
Μια έρευνα για τις επιχειρήσεις που λειτουργούν στην περιοχή
του Ασωπού ποταµού
Αντώνης Σκουλούδης1, Νικολέτα Τζόουνς1, Ρουµελιώτης Σπυρίδων1,
Κωνσταντίνος Ευαγγελινός1 & Μαρίνα Προϊκάκη1
1
Εργαστήριο Επιχειρησιακής Περιβαλλοντικής Πολιτικής & ∆ιαχείρισης, Τµήµα
Περιβάλλοντος, Πανεπιστήµιο Αιγαίου, Λόφος Πανεπιστηµίου, Λέσβος, 81100
2
Τµήµα Κοινωνιολογίας, Πανεπιστήµιο Αιγαίου,
Λόφος Πανεπιστηµίου, Λέσβος, 81100
skouloudis@env.aegean.gr nikoleta.jones@open.ac.uk roumeliotis@env.aegean.gr
kevag@aegean.gr
proikaki@env.aegean.gr

Περίληψη
Η εργασία παρουσιάζει µια υπό εξέλιξη ποσοτική έρευνα για την εξέταση εν δυνάµει
εµποδίων στην ανάληψη πρακτικών καθαρότερης παραγωγής από επιχειρήσεις που
λειτουργούν στην ευρύτερη περιοχή του Ασωπού ποταµού. Εστιάζοντας στην οπτική
των ιδιοκτητών και µελών της διοίκησης των συγκεκριµένων επιχειρήσεων και
στηριζόµενοι στην υπάρχουσα σχετική βιβλιογραφία, εντοπίζουµε και
κατηγοριοποιούµε µια σειρά από συναφή εµπόδια. Η παρούσα µελέτη αποσκοπεί στο
να προσφέρει γόνιµα συµπεράσµατα για το σχεδιασµό πολιτικής, για την ανάπτυξη
οικονοµικών δεικτών αειφορίας και να επισηµάνει στοιχεία σηµαντικά τόσο για τους
εκπροσώπους επιχειρήσεων όσο και για τα ενδιαφερόµενα µέρη τους σε σχέση µε την
προαγωγή της καθαρότερης παραγωγής σε βιοµηχανικές ή/και περιβαλλοντικά
υποβαθµισµένες περιοχές.

Λέξεις-κλειδιά:

Καθαρότερη παραγωγή, περιβαλλοντική διαχείριση, Ασωπός
ποταµός, ποσοτική έρευνα, βιωσιµότητα.

JEL Κωδικοί:

Q01, Q50, Q56, Q59.

2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οικονοµικής των Φυσικών Πόρων και του
Περιβάλλοντος: Κλιµατική Αλλαγή, Βόλος 31 Οκτωβρίου - 1 Νοεµβρίου 2014
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Οι περιβαλλοντικές και κοινωνικές πτυχές
των µελλοντικών επεκτάσεων του µετρό Θεσσαλονίκης
Βασίλειος Προφυλλίδης1, Γεώργιος Κωνσταντινίδης2 & Γεώργιος Μποτζώρης1
1
∆ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης, Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών,
Τοµέας Συγκοινωνιακών Έργων & Μεταφορών, Βασ. Σοφίας 12, 67100 Ξάνθη
2
Αττικό Μετρό Α.Ε. – ∆ιεύθυνση Μετρό Θεσσαλονίκης
26ης Οκτωβρίου 40, 54627 Θεσσαλονίκη
bprofil@otenet.gr
gkonstantinidis@ametro.gr gbotzori@civil.duth.gr

Περίληψη
∆ιερευνώνται καταρχήν οι επιπτώσεις ενός έργου µετρό στην κοινωνία, την
οικονοµία, το περιβάλλον, την ποιότητα ζωής. Μελετώνται τα διάφορα σενάρια
επέκτασης της γραµµής-κορµού του µετρό Θεσσαλονίκης προς τα ανατολικά
(περιοχές Τριανδρία, Τούµπα, Χαριλάου, Πυλαία) και τα δυτικά (περιοχές
Επτάλοφος, Αµπελόκηποι, Ηλιούπολη, Εύοσµος, Κορδελιό). Για κάθε σενάριο
επέκτασης γίνεται εκτίµηση του κόστους κατασκευής, της αναµενόµενης ζήτησης και
των ωφελειών που θα προκύψουν. Υπολογίζονται τα κριτήρια σκοπιµότητας για κάθε
σενάριο και γίνεται ανάλυση ευαισθησίας ως προς τις βασικές παραµέτρους
σχεδιασµού. Αξιολογούνται οι περιβαλλοντικές πτυχές των µελλοντικών επεκτάσεων
και ειδικότερα σε ότι αφορά την αέρια ρύπανση και την ηχορύπανση. Τέλος
εξετάζονται οι επιπτώσεις του µετρό Θεσσαλονίκης στην ποιότητα ζωής των
κατοίκων στις περιοχές από όπου θα διέλθουν οι µελετώµενες επεκτάσεις.
Λέξεις Κλειδιά:

Μετρό Θεσσαλονίκης, περιβαλλοντικές επιπτώσεις, ζήτηση,
αξιολόγηση σκοπιµότητας

JEL Κωδικοί:

L92, O18, O22, R41, R42.

2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οικονοµικής των Φυσικών Πόρων και του
Περιβάλλοντος: Κλιµατική Αλλαγή, Βόλος 31 Οκτωβρίου - 1 Νοεµβρίου 2014
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Οικονοµική κρίση και επιπτώσεις στις βιώσιµες µετακινήσεις στην
Ελλάδα: Ευκαιρία ή απειλή;
Αθανάσιος Γαλάνης, Ευάγγελος Μπουραζάνης, Ιωάννης Καλτσάς &
Νικόλαος Ηλιού
Εργαστήριο Οδοποιίας, Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών, Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας,
Πεδίον Άρεως 38334, Βόλος, Ελλάδα
atgalanis@uth.gr
bourazan@uth.gr
gohnkal21@yahoo.gr neliou@uth.gr
Περίληψη
Η οικονοµική κρίση που βιώνει σήµερα η Ελλάδα έχει επιφέρει σηµαντικές αλλαγές
στον τοµέα των µεταφορών, τόσο των επιβατικών όσο και των εµπορευµατικών. Η
µείωση του διαθέσιµου εισοδήµατος και της παραγωγικής δραστηριότητας των
πολιτών, καθώς και η αύξηση της ανεργίας, οδήγησαν σε µείωση των απαιτήσεων
µετακίνησης για εργασία και αναψυχή τόσο εντός, όσο και εκτός πόλης. Παράλληλα,
παρατηρήθηκε µείωση των πωλήσεων νέων ΙΧ, καθώς και σηµαντική µείωση της
χρήσης τους εξαιτίας της εφαρµοσµένης φορολογικής πολιτικής. Μέσα σε αυτό το
πλαίσιο της οικονοµικής αβεβαιότητας πολλοί συµπολίτες µας στράφηκαν στα
βιώσιµα µέσα µετακίνησης: πεζή, ποδήλατο, µέσα µαζικής µετακίνησης.
Στην παρούσα εργασία εκπονείται µια ερευνητική προσέγγιση των επιπτώσεων που
είχε η οικονοµική κρίση στον τοµέα των αστικών κυρίως µεταφορών και της
συνακόλουθης µεταστροφής των προτιµήσεων των πολιτών υπέρ των βιώσιµων
µέσων µετακίνησης έναντι του ΙΧ. Παράλληλα, εξετάζεται η δυνατότητα που
παρέχεται στην ελληνική κοινωνία να εκµεταλλευτεί αυτή τη δυσµενή οικονοµική
συγκυρία, προωθώντας ένα τρόπο µετακίνησης σύγχρονο και φιλικό προς το
περιβάλλον και την οικονοµία. Ζητούµενο είναι να µη βιώσουµε µια ακόµη χαµένη
ευκαιρία για την αλλαγή των µεταφορικών µας συνηθειών, που θα συνιστά απειλή όχι
µόνο για την τωρινή, αλλά και τη µελλοντική ποιότητα ζωής των πολιτών.
Λέξεις Κλειδιά:

Οικονοµική κρίση, βιωσιµότητα, µεταφορές, Ελλάδα.

JEL Κωδικοί:

R41, R48, O18, O35.

2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οικονοµικής των Φυσικών Πόρων και του
Περιβάλλοντος: Κλιµατική Αλλαγή, Βόλος 31 Οκτωβρίου - 1 Νοεµβρίου 2014
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Ανάπτυξη δικτύου ποδηλατοδρόµων και συστήµατος διαχείρισηςµίσθωσης κοινόχρηστων ποδηλάτων στην πόλη της Κοµοτηνής
∆ηµήτριος Κολιδάκης1, Αθανάσιος Γαλάνης2 & Γεώργιος Μποτζώρης3
1
∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών ∆ήµου Κοµοτηνής,
Πλ. Βιζυηνού 1, 69100 Κοµοτηνή, Ελλάδα
2
Εργαστήριο Οδοποιίας, Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών, Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας,
Πεδίον Άρεως 38334, Βόλος, Ελλάδα
3
Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών, ∆ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης,
Βασ. Σοφίας 12, 67100 Ξάνθη, Ελλάδα
dkolidak@civil.duth.gr
atgalanis@uth.gr
gbotzori@civil.duth.gr

Περίληψη
Η χρησιµοποίηση του ποδηλάτου στις καθηµερινές µετακινήσεις των πολιτών
συµβάλλει στη µείωση των ρύπων και του θορύβου εντός πόλεων, στην
κυκλοφοριακή αποσυµφόρηση, στην περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση και τη
βιώσιµη κινητικότητα, ταυτοχρόνως όµως και στη βελτίωση της υγείας των πολιτών.
Στην παρούσα εργασία καταρχήν καταγράφονται οι στόχοι, τα λειτουργικά και τα
τεχνικά χαρακτηριστικά του δικτύου ποδηλατοδρόµων στην πόλη της Κοµοτηνής.
Αναλύεται η υφιστάµενη ανάπτυξη του δικτύου ποδηλατοδρόµων και οι µελλοντικές
επεκτάσεις του, από τις περιοχές εµπορικών χρήσεων που σήµερα κυρίως εξυπηρετεί
προς τις περιοχές κατοικίας και αναψυχής. Παρουσιάζεται η διάταξη και η
ενσωµάτωση του δικτύου ποδηλατοδρόµων στο υφιστάµενο οδικό δίκτυο, οι
απαιτούµενες παρεµβάσεις στα πεζοδρόµια, οι προδιαγραφές και οι ρυθµίσεις
ασφαλείας, ενώ αναλύονται και οι απαραίτητες παρεµβάσεις και υποδοµές στα
σηµεία αλλαγής µεταφορικού µέσου για την εξυπηρέτηση κοντινών οικισµών. Τέλος,
παρουσιάζονται τα τεχνικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά των σταθµών αυτόµατης
διαχείρισης-µίσθωσης ποδηλατών που έχουν αναπτυχθεί στην πόλη της Κοµοτηνής,
µία πρωτοβουλία µε ιδιαίτερη απήχηση στους πολίτες που συµπληρώνει ιδανικά το
δίκτυο ποδηλατοδρόµων, αυξάνει το ποσοστό χρησιµοποίησής τους και καθιστά το
ποδήλατο προσιτό και στους περιστασιακούς χρήστες.

Λέξεις Κλειδιά:

Ποδηλατόδροµοι, κοινόχρηστα ποδήλατα, βιωσιµότητα,
µεταφορές.

JEL Κωδικοί:

R41, R48, O18, O33.

2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οικονοµικής των Φυσικών Πόρων και του
Περιβάλλοντος: Κλιµατική Αλλαγή, Βόλος 31 Οκτωβρίου - 1 Νοεµβρίου 2014
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Τηλεργασία και αλλαγή των αστικών µεταφορικών συνηθειών την
περίοδο της οικονοµικής κρίσης: Έρευνα στην πόλη του Βόλου
Αθανάσιος Γαλάνης1, Γεώργιος Μποτζώρης2, Αναστάσιος Σιάπος1 &
Νικόλαος Ηλιού1
1
Εργαστήριο Οδοποιίας, Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών, Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας,
Πεδίον Άρεως 38334, Βόλος
2
Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών, ∆ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης, Βασ. Σοφίας 12,
67100 Ξάνθη
atgalanis@uth.gr gbotzori@civil.duth.gr ansiapos@hotmail.com neliou@uth.gr
Περίληψη
Η παρούσα εργασία παρατίθενται τα αποτελέσµατα µιας έρευνας που εξετάζει τη
σχέση µεταξύ της οικονοµικής κρίσης και της αλλαγής των µεταφορικών συνηθειών
των πολιτών στις πόλεις µε σκοπό την εργασία, αλλά και της προώθησης της
τηλεργασίας. Η έρευνα διεξήχθη στην πόλη του Βόλου κατά τη διάρκεια του έτους
2013 µε τη συµµετοχή 144 πολιτών που κλήθηκαν να συµπληρώσουν ένα
ερωτηµατολόγιο 13 ερωτήσεων µε τη µορφή προσωπικών συνεντεύξεων. Τα
κυριότερα ερωτήµατα που τέθηκαν αφορούσαν την επιθυµία των πολιτών να
µειώσουν περαιτέρω τη χρήση του ΙΧ για εργασία, καθώς και τη δυνατότητα
αποδοτικής εργασίας από το σπίτι. Τα αποτελέσµατα της εργασίας ήταν
ενθαρρυντικά ως προς την επιθυµία των πολιτών να αυξήσουν την τηλεργασία ή να
την εντάξουν στην εργασιακή τους καθηµερινότητα.
Η τηλεργασία και η χρήση των υπηρεσιών του διαδικτύου µπορεί να αυξήσει την
αποδοτικότητα των εργαζοµένων, να µειώσει το κόστος εργασίας των επιχειρήσεων
και να συµβάλλει στη µείωση της κυκλοφοριακής συµφόρησης. Είναι πλέον σαφές
ότι η οικονοµική ανάπτυξη επηρεάζεται άµεσα από τις περιβαλλοντικές και
κοινωνικές επιπτώσεις ενός συστήµατος αστικών µεταφορών. Η αύξηση της
παραγωγικότητας των εργαζοµένων σε συνδυασµό µε την προώθηση της
βιωσιµότητας απαιτούν πλέον τη χρήση νέας τεχνολογίας και την προώθηση της
τηλεργασίας.
Λέξεις Κλειδιά:

Τηλεργασία, βιωσιµότητα, µεταφορές, οικονοµική κρίση.

JEL Κωδικοί:

R41, R48, O18, O33.

2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οικονοµικής των Φυσικών Πόρων και του
Περιβάλλοντος: Κλιµατική Αλλαγή, Βόλος 31 Οκτωβρίου - 1 Νοεµβρίου 2014

48

ENVECON 2014

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑ 7: Εξοικονόµηση Ενέργειας – Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας

Τεχνο-οικονοµική µελέτη συστήµατος ηλιακής ψύξης µε
συγκεντρωτικούς ηλιακούς συλλέκτες
Παναγιώτης Τσεκούρας1, Ρόζυ Χριστοδουλάκη2, Γιώργος Τσεκούρας1,
Βαγγέλης Λαµάρης3 & Πάνος Λαµάρης3
1
Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ & Πολιτικός Μηχανικός ΠΠ,
2
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών,Εργ.
Εφαρµοσµένης Θερµοδυναµικής, Ζωγράφου 15780,
3
SOLE ΑΒΕΕ, Βιοµηχανία Ηλιακών Συσκευών, Αχαρναί Αττικής 13671
ptsek@novassol.gr
rchris@central.ntua.gr gtsek@novassol.gr info@sole.gr

Περίληψη
Οι ραγδαίες κλιµατικές αλλαγές σε συνδυασµό µε το διαρκώς αυξανόµενο
ενεργειακό κόστος επιτάσσουν βιώσιµες λύσεις που αξιοποιούν το εγχώριο δυναµικό.
Όσον αφορά την ενεργοβόρα ψύξη, η χρονική σύµπτωση των φορτίων ψύξης µε την
ηλιακή ακτινοβολία κατά τους θερινούς µήνες, δηµιουργεί ιδανικές συνθήκες για τα
συστήµατα ηλιακής ψύξης.
Η παρούσα δηµοσίευση αφορά την τεχνο-οικονοµική µελέτη ενός συστήµατος
ηλιακής ψύξης για τυπική βιοµηχανία µε ετήσια και καθηµερινή λειτουργία. Το
ηλιακό σύστηµα αποτελείται από συγκεντρωτικούς ηλιακούς συλλέκτες γραµµικής
εστίασης τεχνολογίας Fresnel και θερµικό ψύκτης απορρόφησης διπλής βαθµίδας.
Αρχικά, παρουσιάζονται ενδεικτικές διατάξεις του ηλιακού συστήµατος εκ των
οποίων επιλέγεται µία για την οποία γίνεται η αρχική διαστασιολόγηση του
συστήµατος. Ακολουθεί η ενεργειακή µελέτη µε χρήση υπολογιστικού προγράµµατος
δυναµικών προσοµοιώσεων. Κατά τις παραµετρικές προσοµοιώσεις λαµβάνονται
υπόψη τεχνο-οικονοµικές παράµετροι, όπως ο προσανατολισµός του ηλιακού πεδίου.
Τέλος, παρουσιάζονται τα ενεργειακά αποτελέσµατα του συστήµατος σε
αντιπαραβολή µε τα οικονοµικά στοιχεία.
Απώτερος στόχος της µελέτης είναι η ανάδειξη της βιωσιµότητας καινοτόµων
τεχνολογιών, όπως η ηλιακή ψύξη, που αξιοποιούν το πλούσιο εγχώριο ηλιακό και
τεχνικό δυναµικό.
Λέξεις Κλειδιά:

Ηλιακή ψύξη, Συγκεντρωτικοί ηλιακοί συλλέκτες, Τεχνολογία
Fresnel, Εξοικονόµηση ενέργειας

JEL Κωδικοί:

Q20, Q42.

2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οικονοµικής των Φυσικών Πόρων και του
Περιβάλλοντος: Κλιµατική Αλλαγή, Βόλος 31 Οκτωβρίου - 1 Νοεµβρίου 2014
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Ανασταλτικοί παράγοντες της υιοθέτησης στρατηγικών
εξοικονόµησης ενέργειας στα ξενοδοχεία
Ιωάννης Κωστάκης & Ελένη Σαρδιανού
Χαροκόπειο Πανεπιστήµιο, Σχολή Περιβάλλοντος, Γεωγραφίας & Εφαρµοσµένων
Οικονοµικών, Τµήµα Οικιακής Οικονοµίας και Οικολογίας, Ελ. Βενιζέλου 70,
Καλλιθέα 17671
ikostakis@hua.gr
esardianou@hua.gr
Περίληψη
Η υιοθέτηση επιχειρηµατικών δράσεων που αφορούν την εξοικονόµηση ενεργειακών
πόρων είναι στενά συνδεδεµένη µε τις αρχές της βιώσιµης ανάπτυξης. Ωστόσο, οι
αποφάσεις των επιχειρηµατιών του ξενοδοχειακού τοµέα που σχετίζονται µε την
εξοικονόµηση ενεργειακών πόρων δεν έχουν τύχει ιδιαίτερης µελέτης. Ο σκοπός της
παρούσας µελέτης είναι να εξετάσει τους παράγοντες που επηρεάζουν τις αντιλήψεις
των επιχειρηµατιών που αναπτύσσουν δράση στον ξενοδοχειακό τοµέα στην Ελλάδα
σχετικά µε τους ανασταλτικούς παράγοντες εξοικονόµησης ενέργειας στις
επιχειρήσεις τους. Η εµπειρική ανάλυση βασίζεται σε διαστρωµατικά δεδοµένα όπως
προέκυψαν από δειγµατοληπτική έρευνα σε δείγµα ιδιοκτητών ξενοδοχειακών
µονάδων. Τα εµπειρικά αποτελέσµατα υποδηλώνουν ότι οι στρατηγικές
εξοικονόµησης ενέργειας που αναπτύσσουν οι επιχειρηµατίες στα ξενοδοχεία τους
διαµορφώνονται µε σκοπό την εξοικονόµηση χρηµάτων από τη λειτουργία της
επιχείρησης και όχι µε περιβαλλοντικά κριτήρια. Τα αποτελέσµατα υποδηλώνουν ότι
ανασταλτικοί παράγοντες της υιοθέτησης δράσεων εξοικονόµησης ενέργειας στα
ξενοδοχεία είναι κυρίως το αυξηµένο κόστος των επενδύσεων σε συνδυασµό µε την
µακροπρόθεσµη απόδοση αυτών. Τέλος, εκτιµάται ότι οι επιχειρηµατίες που είναι
πρόθυµοι να υιοθετήσουν δράσεις εξοικονόµησης ενέργειας στα ξενοδοχεία τους
είναι αυτοί που επιθυµούν να ενηµερωθούν περισσότερο σχετικά µε τις µεθόδους
εξοικονόµησης ενέργειας και αντιµετωπίζουν αυξηµένο ενεργειακό κόστος στην
επιχείρησή τους.
Λέξεις Κλειδιά:

Ξενοδοχεία, Ενεργειακή
παράγοντες, Ελλάδα.

JEL Κωδικοί:

D22, Q40, Q49, M19.

αποδοτικότητα,

Ανασταλτικοί

2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οικονοµικής των Φυσικών Πόρων και του
Περιβάλλοντος: Κλιµατική Αλλαγή, Βόλος 31 Οκτωβρίου - 1 Νοεµβρίου 2014

50

ENVECON 2014

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑ 7: Εξοικονόµηση Ενέργειας – Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας

Εµπόδια και δράσεις διάδοσης των οικιακών συστηµάτων
γεωθερµικών αντλιών θερµότητας στην Ελλάδα: Ένα διατεταγµένο
µοντέλο ανάλυσης παλινδρόµησης
Σπυρίδων Καρύτσας1 & Ιωάννης Κωστάκης2
1
Κέντρο Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας, ∆ιεύθυνση ΑΠΕ, Τµήµα Γεωθερµικής
Ενέργειας, 19ο χλµ. Λεωφ. Μαραθώνος, 19009
2
Χαροκόπειο Πανεπιστήµιο Αθηνών, Ελ. Βενιζέλου 70, 17676
spkary@hotmail.com

ikostakis@hua.gr

Περίληψη
Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι να εξετάσει τις απόψεις σχετικά µε την παρούσα
και µελλοντική διάδοση των οικιακών συστηµάτων γεωθερµικών αντλιών
θερµότητας (ΓΑΘ), τα εµπόδια που αποτρέπουν τη διάδοση τους και τις ενέργειες
που µπορούν να ενθαρρύνουν την υιοθέτησή τους. Αναπτύχθηκε ένα ερωτηµατολόγιο
µε σκοπό την καταγραφή των απόψεων των ατόµων που δραστηριοποιούνται στον
συγκεκριµένο κλάδο. Συνολικά 181 ερωτηµατολόγια συγκεντρώθηκαν το 2012, ενώ
η διεξαγωγή των αποτελεσµάτων έγινε µέσω υποδείγµατος διατεταγµένης λογιστικής
παλινδρόµησης. Τα αποτελέσµατα δείχνουν ότι τα κύρια εµπόδια διάδοσης της
τεχνολογίας είναι α) η δυσκολία εφαρµογής σε πυκνοκατοικηµένες περιοχές, β) η
έλλειψη ενηµέρωσης του κοινού σχετικά µε τη τεχνολογία και τα οφέλη της, γ) ο
κατασκευαστικός κλάδος δεν είναι εξοικειωµένος µε τη διαδικασία εγκατάστασης και
δ) οι εγκαταστάτες συµβατικών συστηµάτων, οι µηχανικοί, οι αρχιτέκτονες κλπ
έχουν ελλιπή ενηµέρωση όσον αφορά την τεχνολογία. Από την άλλη, ενέργειες οι
οποίες θα µπορούσαν να συµβάλουν στη µελλοντική διάδοση των οικιακών
συστηµάτων ΓΑΘ είναι α) η διαφορετική τιµολόγηση του ηλεκτρικού ρεύµατος όταν
χρησιµοποιείται στα συστήµατα αυτά, β) η βελτίωση της συµβατότητας των
συστηµάτων µε τα υπάρχοντα κτίρια και συστήµατα θέρµανσης/ ψύξης, και γ) η
ύπαρξη ενός ενιαίου φορέα που να καθοδηγεί τα άτοµα κατά τη διάρκεια της
επιλογής, χρηµατοδότησης, αδειοδότησης, εγκατάστασης, λειτουργίας και
συντήρησης του συστήµατος.
Λέξεις κλειδιά:

Γεωθερµικές αντλίες θερµότητας, οικιακά, διάδοση, εµπόδια.

JEL Κωδικοί:

Q42.

2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οικονοµικής των Φυσικών Πόρων και του
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Προσδιορισµός της ενεργειακού οφέλους στην Ελλάδα από την
αλλαγή θερινής/χειµερινής ώρας
Ανθή Σκούταρη, Αναστασία Πούπκου & Ευθύµιος Ζέρβας*
Σχολή Θετικών Επιστηµών και Τεχνολογίας, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο,
Σαχτούρη 11, 26222, Πάτρα
anthisk@gmail.com poupkou@auth.gr
zervas@eap.gr
Περίληψη
Η θερινή ώρα εφαρµόστηκε αρχικά ως µέτρο εξοικονόµησης ενέργειας και σήµερα
έχει καθιερωθεί στην πλειοψηφία των χωρών της Ευρώπης και της Βόρειας
Αµερικής. Οι επιπτώσεις της µπορούν να αναγνωριστούν σε διαφορετικούς τοµείς
όπως είναι η οικονοµία, η κοινωνία, η υγεία, το περιβάλλον και η ενέργεια. Στην
οικονοµία και στην απασχόληση η θερινή ώρα προκαλεί θετικά αποτελέσµατα (π.χ.
στο εµπόριο και σε επαγγέλµατα που σχετίζονται µε υπαίθριες δραστηριότητες),
όµως υπάρχουν και επαγγελµατικές οµάδες (π.χ. γεωργοί) που είναι δυσαρεστηµένες
από την εφαρµογή της. Ως προς το τοµέα της υγείας, η θερινή ώρα έχει επιπτώσεις
στον ύπνο, στο βιορυθµό και στη διάθεση. Η εξοικονοµηµένη ενέργεια χάρη στη
θερινή ώρα είναι περίπου ίση µε το 1% της ετήσιας εγχώριας κατανάλωσης ενέργειας
σε χώρες της Ευρώπης που έχουν γίνει σχετικές µελέτες. Χρησιµοποιώντας δεδοµένα
για τα έτη 2004-2013 από τον Ανεξάρτητο ∆ιαχειριστή Μεταφοράς Ηλεκτρικής
Ενέργειας παρατηρήθηκε ότι η θερινή ώρα προκαλεί ενεργειακές µεταβολές στην
Ελλάδα. Η απογευµατινή µέγιστη τιµή καθαρού φορτίου παρουσιάζεται µε
καθυστέρηση κατά τη διάρκεια της θερινής ώρας και έχει µικρότερες τιµές. Η
εξοικονόµηση ενέργειας τους µήνες Μάρτιο-Απρίλιο και Οκτώβριο-Νοέµβριο, οπότε
πραγµατοποιείται η αλλαγή της ώρας, υπολογίστηκε ότι αντιστοιχεί κατά µέσο όρο
σε ποσοστό 0,79% της συνολικής ετήσιας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.
Παράλληλα προέκυψε πως κατά µέσο όρο επιτυγχάνεται µικρή µείωση των
εκποµπών CO2 από ηλεκτροπαραγωγή. Τέλος, η εφαρµογή της θερινής ώρας
επηρεάζει την ηµερήσια πορεία των ρύπων όπως το Ο3 στην περιοχή της Αθήνας.
Λέξεις Κλειδιά:

Θερινή ώρα, εξοικονόµηση ενέργειας, εκποµπές CO2, όζον.

JEL Κωδικοί:

O44, O47, O53, Q43, Q56.

2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οικονοµικής των Φυσικών Πόρων και του
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Μελέτη της ικανοποίησης πελατών:
Η περίπτωση των οικιακών Φ/Σ στην Ελλάδα
Αντώνης Μπουλούµπασης
Χαροκόπειο Πανεπιστήµιο, Σχολή Περιβάλλοντος, Γεωγραφίας & Εφαρµοσµένων
Οικονοµικών, Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Βιώσιµης Ανάπτυξης, Ελ. Βενιζέλου 70,
Καλλιθέα 17671
a.mpouloumpasis@gmail.com

Περίληψη
Η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) έχει επιβάλει στα κράτη µέλη της την υποχρέωση να
περιορίσουν σηµαντικά τις περιβαλλοντικές τους επιπτώσεις. Με δεδοµένες τις
κλιµατολογικές συνθήκες που επικρατούν στην Ελλάδα, η χρήση Φωτοβολταικών
Συστηµάτων (Φ/Σ) για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας φαντάζει σαν την ιδανική
επιλογή. Παρόλα αυτά, οι καταναλωτές είναι διατεθειµένοι να υιοθετήσουν νέες
τεχνολογίες στον οικιακό τοµέα µόνο εφόσον απολαµβάνουν κάποια «ικανοποίηση»
από την χρήση τους. Καινοτοµία της παρούσας µελέτης αποτελεί ότι,
χρησιµοποιώντας ένα µοντέλο αξιολόγησης υπηρεσιών που έχει εφαρµοστεί στο
παρελθόν σε τοµείς όπως αυτός της κινητής τηλεφωνίας και της παροχής ηλεκτρικής
ενέργειας, αλλά ποτέ ξανά στον κλάδο των οικιακών Φ/Σ, επιχειρεί να προσδιορίσει
τους παράγοντες που επηρεάζουν την ικανοποίηση που απολαµβάνουν οι
καταναλωτές από την χρήση Φ/Σ. Τα εµπειρικά αποτελέσµατα βασίζονται σε
δειγµατοληπτική έρευνα 200 χρηστών οικιακών Φ/Σ. Τα αποτελέσµατα αυτά
υποδηλώνουν ότι η Αντιλαµβανόµενη Αξία και η Εταιρική Εικόνα είναι οι δύο
σηµαντικότεροι προσδιοριστικοί παράγοντες της ικανοποίησης των πελατών,
εξηγώντας το 46% της διακύµανσης της.
Λέξεις Κλειδιά:

Οικιακά Φ/Σ, ικανοποίηση πελατών,
προθέσεις, δοµικό µοντέλο εξισώσεων.

JEL Κωδικοί:

M39, Q40, Q48, Q49, Q55.

συµπεριφορικές

2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οικονοµικής των Φυσικών Πόρων και του
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Η ερµηνεία της κλιµατικής αλλαγής στις αναφορές εταιρικής
κοινωνικής ευθύνης των Ελληνικών τραπεζών
∆ηµήτριος Μπελιάς & Αθανάσιος Κουστέλιος
Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας
Καρυές, Τρίκαλα 42100
dbelias@pe.uth.gr akoustel@pe.uth.gr
Περίληψη
Ο στόχος της παρούσας εργασίας είναι να ερµηνευθεί η έννοια της πράσινης τραπεζικής
και να παρουσιαστούν συνοπτικά διάφορα πράσινα τραπεζικά προϊόντα που έχουν
εµφανιστεί στην αγορά τα τελευταία χρόνια ως µια συνέπεια των κλιµατικών αλλαγών.
Ταυτόχρονα, γίνεται µια επεξήγηση της έννοιας της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης καθώς
αυτός είναι ο µοχλός ο οποίος κινεί την δραστηριοποίηση στον τοµέα της πράσινης
τραπεζικής. Θα παρουσιαστούν κάποια τραπεζικά προϊόντα που εµφανίστηκαν στην
Ελλάδα και η µεθοδολογία της έρευνας θα βασιστεί σε ελληνική, ξένη βιβλιογραφία και σε
δευτερογενή δεδοµένα. Παρατηρείται µια έντονη κινητοποίηση των Ελληνικών Τραπεζών
προς αυτές τις κατευθύνσεις, καθώς δηµιουργήθηκε ένα πλήθος προϊόντων που αφορά
ιδιώτες και επιχειρήσεις, λόγω του αυξηµένου ενδιαφέροντος του κοινού για
περιβαλλοντικά ζητήµατα αλλά και εξαιτίας της διεθνούς οικονοµικής κρίσης. Στην
παρούσα εργασία τέλος θα γίνει και µια σύγκριση των διαφόρων «πράσινων» τραπεζικών
προϊόντων που εµφανίστηκαν στην Ελλάδα, µε πλήρη επεξήγηση της νοµοθεσίας και των
όρων που τα διέπουν. Ο στόχος είναι να φανεί πώς έχει µεταβληθεί η πολιτική του
ελληνικού χρηµατοπιστωτικού συστήµατος όσον αφορά την εταιρική κοινωνική ευθύνη
τους µετά τις σηµαντικές κλιµατικές αλλαγές.
Λέξεις Κλειδιά:

Κλιµατική
Αλλαγή,
Εταιρική
Κοινωνική
Ευθύνη,
Πράσινη Τραπεζική, Πράσινες Επενδύσεις, Παγκόσµια
Οικονοµική Κρίση.

JEL Κωδικοί:

O440.

2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οικονοµικής των Φυσικών Πόρων και του
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Ανάλυση της νέας Κοινοτικής Οδηγίας για την υποβολή θεµάτων µη
οικονοµικού περιεχοµένου. Εφαρµογή για Ελληνικές Εταιρείες και
θέµατα κλιµατικής αλλαγής
James Wallace & Olga Stapountzi
Environmental, Social and Governance Office, Allianz Climate Solutions, Seidlstr.
24-24a, Munich, 80335, Germany.
james.wallace@allianz.com
olga.stapountzi@yahoo.co.uk
Περίληψη
Η ολοµέλεια του Ευρωκοινοβουλίου ενέκρινε στις 15/4/2014 µια νέα Κοινοτική
Οδηγία για εταιρείες που αφορά σε υποχρεώσεις υποβολής εκθέσεων µη οικονοµικού
περιεχοµένου. Εκτιµάται ότι περίπου 6000 Ευρωπαϊκές εταιρείες (µερικές από τις
οποίες για πρώτη φορά) θα υποχρεωθούν να αποκαλύψουν και να δηµοσιοποιήσουν
οικεία θέµατα µη οικονοµικού περιεχοµένου, όπως π.χ. αυτά της κλιµατικής αλλαγής,
της προστασίας του περιβάλλοντος κλ.π. Η οδηγία έχει σκοπό να ενισχύσει την
διαφάνεια των Ευρωπαϊκών εταιρειών, να τις κάνει πιο υπεύθυνες και ελκυστικές
προς µελλοντικούς επενδυτές.
Η παρούσα εργασία αναλύει τις θεσµοθετηµένες πλέον απαιτήσεις και τις
εναλλακτικές µεθόδους που δύνανται να υλοποιηθούν. Γίνεται επισκόπηση των ήδη
υπαρχουσών πρωτοβουλιών για Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, αειφορία και
περιβαλλοντική προστασία, οι οποίες µπορούν να εξασφαλίσουν συµµόρφωση µε τη
νέα Οδηγία. Εξετάζεται ο στόχος της κανονιστικής αυτής Οδηγίας σε σχέση µε
Ελληνικές εταιρείες (κυρίως εκείνες που είναι εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο και
έχουν περισσότερους από 500 εργαζοµένους. Αποτιµάται το επίπεδο ετοιµότητας
αυτών των εταιρειών και δίνεται έµφαση στις ενέργειες για την κλιµατική αλλαγή.
Γίνεται επίσης εκτίµηση των µελλοντικών ωφεληµάτων σχετικά µε την agenta της
κλιµατικής αλλαγής.
Λέξεις κλειδιά:

Κλιµατική Αλλαγή, Αναφορές µη Οικονοµικού
Περιεχοµένου,
Εταιρική
Ευθύνη,
Αειφορία,
Περιβάλλον.

JEL Κωδικοί:

Q54, Q56, M14, Q01.

2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οικονοµικής των Φυσικών Πόρων και του
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Αναπτύσσοντας ένα διεθνές λογιστικό πρότυπο µέτρησης και
παρουσίασης των αερίων του θερµοκηπίου για χρηµατοδοτικούς
οργανισµούς
Βενιαµίν Καρατζόγλου
Τµήµα Οικονοµικών Επιστηµών, Πανεπιστήµιο Μακεδονίας –
Επισκέπτης Καθηγητής, ∆ιεθνές Πανεπιστήµιο Ελλάδος
venos@uom.edu.gr
Περίληψη
Η αποτίµηση των εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου (ΑτΘ) από τις εταιρικές
δραστηριότητες έχει ως σκοπό την ποσοτικοποίηση των συνολικών σχετικών αέριων ρύπων
που παράγονται άµεσα και έµµεσα από τις δραστηριότητες αυτές και επιδρούν στη κλιµατική
αλλαγή. Τα κίνητρα για την ανάπτυξη µίας λογιστικής διαχείρισης των ΑτΘ περιλαµβάνουν
την προοπτική υποχρεωτικών δηµοσιευµένων καταστάσεων, την αποτίµηση και διαχείριση
λειτουργικού κινδύνου, την ενηµέρωση των µετόχων και άλλων ενδιαφεροµένων φορέων,
την εµπλοκή του προσωπικού στη σχετική προσπάθεια, και την ικανοποίηση ρητρών για
συµµετοχή της επιχείρησης σε ανάληψη εθνικών και διεθνών συµβολαίων. Η µέτρηση,
καταγραφή, και παρουσίαση των εταιρικών εκποµπών ΑτΘ βαθµιαία ανάγεται σε
προυπόθεση άσκησης επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων. Ωστόσο, η ακριβής διαδικασία για
τη συλλογή στοιχείων, υπολογισµό των εκποµπών, µέτρηση τους σε φυσικούς και
λογιστικούς όρους, ποιοτική επαλήθευση, και έκδοση σχετικών καταστάσεων δεν έχει
τυποποιηθεί ακόµη. Ως αποτέλεσµα, οι εκθέσεις σχετικά µε το αποτύπωµα αέριων ρύπων
µπορούν να χειραγωγηθούν ή παραποιηθούν από τις εκδούσες επιχειρήσεις και
χαρακτηρίζονται από χαµηλή αξιοπιστία. Σε επίλυση αυτού του προβλήµατος δηµιουργήθηκε
το Greenhouse Gases (GHG) Protocol, µία πρωτοβουλία υποστηριζόµενη από διεθνείς,
κρατικούς και ιδιωτικούς φορείς, και ΜΚΟ. Οι συνεργαζόµενοι φορείς ανέπτυξαν το πλέον
ευρέως αποδεκτό πρότυπο λογιστικής καταγραφής και παρουσίασης των εκποµπών ΑτΘ από
τις επιχειρήσεις. Το 2011 το αρχικό πρότυπο επεκτάθηκε προκειµένου να καλύπτει και τις
έµµεσες εκποµπές αέριων ρύπων που παράγονται από τις επιλογές και παραλείψεις της
διοίκησης κάθε εταιρίας σε όλο το µήκος της αλυσίδας αξίας της και αφορούν τις εισροές
προς, και τις εκροές από, τα αντιληπτά όρια της επιχείρησης. Υπό την αιγίδα του
Περιβαλλοντικού Προγράµµατος του ΟΗΕ, η παραπάνω πρωτοβουλία οργάνωσε το 2013 µία
οµάδα ειδικών µε σκοπό την επέκταση και προσαρµογή του προαναφερθέντος πρότυπου στις
ανάγκες χρηµατοδοτικών φορέων (ΧΦ), µε έµφαση στην συνεκτίµηση των
‘χρηµατοδοτούµενων εκποµπών’ δηλαδή εκείνων που προέρχονται από τη λειτουργία
χρηµατοδοτηµένων από ΧΦ επιχειρήσεων. Σκοπός του παρόντος κειµένου είναι η σύντοµη
παρουσίαση της πρωτοβουλίας GHG Protocol και η περιγραφή της διαδικασίας προσαρµογής
των προτύπων της στις ανάγκες ΧΦ µέσω µίας εν εξελίξει διαδραστικής διαδικασίας στην
οποία ο γράφων συµµετέχει.

Λέξεις Κλειδιά:

Λογιστική και Εκθέσεις ΑτΘ, Το GHG Protocol-Scope 3,
Χρηµατοδοτικοί Οργανισµοί.

JEL Κωδικοί:

G11, G32, Q51, Q56.
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Πρόβλεψη κινήτρων καταναλωτών στην Ελλάδα για την αγορά
εθελοντικών αντισταθµισµάτων άνθρακα µέσω σύγκρισή τους µε
άλλα πιστοποιηµένα προϊόντα
Κωνσταντίνος Γ. Παπασπυρόπουλος1, Χρήστος Ν. Καραχρήστος2, Ιωάννης
Παππάς1 & ∆ηµήτριος Καραµανώλης1,3
1
Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, Τµήµα ∆ασολογίας και Φυσικού
Περιβάλλοντος, Εργαστήριο ∆ασικής Οικονοµικής, ΤΘ 242, 54124
2
Υλωρική Ε.Ε., Εταιρία Μελετών, Θεσσαλονίκη
3
Εργαστήριο ∆ασικής ∆ιαχειριστική και Τηλεπισκόπησης, ΑΠΘ
kodafype@for.auth.gr chrtun@gmail.com ipappas04@yahoo.gr karam@for.auth.gr
Περίληψη
Οι Εθελοντικές Αγορές Πώλησης Αντισταθµισµάτων Άνθρακα (Voluntary Carbon
Markets) είναι ένα από εργαλεία αντιµετώπισης της κλιµατικής αλλαγής. Μέσω
αυτών, καταναλωτές (πολίτες ή επιχειρήσεις) που δεν έχουν κάποια νοµική
υποχρέωση µείωσης των εκποµπών CO2 που παράγονται από τις δραστηριότητές
τους, αποφασίζουν εθελοντικά να µειώσουν το ανθρακικό τους αποτύπωµα (carbon
footprint). Στην Ελλάδα, τουλάχιστον στην γνώση µας, δεν υπάρχει ανάλογη αγορά
µέχρι στιγµής και, έτσι, δεν έχει διερευνηθεί ποιοι είναι οι λόγοι και τα κίνητρα που
θα οδηγούσαν τους καταναλωτές σε µια τέτοια ενέργεια. Είναι άγνωστο, επίσης, αν
καταναλωτές στην Ελλάδα αγοράζουν αντισταθµίσµατα άνθρακα από αγορές του
εξωτερικού. Στην παρούσα έρευνα εξετάζεται µέσω της διεθνούς βιβλιογραφίας το
θεωρητικό πλαίσιο που αφορά τα κίνητρα των ενδιαφεροµένων για εθελοντικό
αντιστάθµισµα εκποµπών. Στη συνέχεια συγκρίνονται τα κίνητρα αυτά µε ανάλογα
ευρήµατα στη βιβλιογραφία, τα οποία σχετίζονται µε την αγορά πιστοποιηµένων ως
προς την περιβαλλοντική τους συµπεριφορά προϊόντων (αειφορικά πιστοποιηµένη
ξυλεία, οργανικά τρόφιµα, βιοκαύσιµα) από καταναλωτές στην Ελλάδα. Στο τέλος,
µε βάση την παραπάνω σύγκριση, γίνεται πρόβλεψη για τα κίνητρά τους ως προς την
αγορά αντισταθµισµάτων άνθρακα.
Λέξεις Κλειδιά:

Εκποµπές CO2, Αντισταθµίσµατα Άνθρακα, Αειφορικά
Πιστοποιηµένη Ξυλεία, Οργανικά Τρόφιµα, Βιοκαύσιµα.

JEL Κωδικοί:

Q01, Q02, Q21, Q23, Q54, Q56, Q57.

2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οικονοµικής των Φυσικών Πόρων και του
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Αξιολογώντας την ικανότητα ανοµήλικων καλλιεργειών από
ενδηµικά πολυετή λιβαδικά φυτά να απορροφούν διοξείδιο του
άνθρακα στην Ελλάδα: η περίπτωση του είδους Phalaris aquatica L.
Ιωάννης Α. Παππας1, Κωνσταντίνος Γ. Παπασπυρόπουλος1, Χρήστος Ν.
Καραχρήστος1,*, ∆ηµήτριος Καραµανώλης2 & Αθανάσιος Χριστοδούλου1
Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης,
Τµήµα ∆ασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος,
1
Εργαστήριο ∆ασικής Οικονοµικής,
2
Εργαστήριο ∆ασικής ∆ιαχειριστικής και Τηλεπισκόπησης,
Πανεπιστηµιούπολη Θεσσαλονίκη 54124
*
Φ. Φασούλας-Ν. Μαντζιος Ε.Ε, “Υλωρική”, Θεσσαλονίκη
iapappas@for.auth.gr
kodafype@for.auth.gr
Περίληψη
Οι αλλαγές στη χρήση γης έχουν σηµαντικές επιδράσεις στις εκποµπές των αερίων
του θερµοκηπίου και στα αποθέµατα άνθρακα τόσο στη βλάστηση όσο και στο
έδαφος κι έτσι έχουν ενταχθεί στους ευέλικτους µηχανισµούς του Πρωτοκόλλου του
Κυότο (ΠΚ). Ένα από τα διαχειριστικά µέτρα που µπορεί να χρησιµοποιήσει κάθε
αναπτυγµένη χώρα, για να εκπληρώσει τους στόχους της βάσει του ΠΚ, αποτελεί η
διαχείριση των αγροτικών εκτάσεων. Γενικά, η µετατροπή των αγροτικών εκτάσεων
σε πολυετείς καλλιέργειες µε λιβαδικά φυτά αναµένεται να προκαλέσει αύξηση του
αποθηκευµένου άνθρακα στην υπέργεια και υπόγεια φυτική βιοµάζα αλλά και στην
οργανική ουσία του εδάφους, εξαιτίας της µακροβιότητας τους και της µεγάλης
παραγωγής ριζών. Ωστόσο, η οργανική ουσία του εδάφους µπορεί να αποτελέσει
πηγή ή δεξαµενή του ατµοσφαιρικού διοξειδίου του άνθρακα ανάλογα τις τοπικές
περιβαλλοντικές συνθήκες, το είδος και την προέλευση των φυτών, την ηλικία της
φυτείας, τις ιδιότητες και τη διαχείριση του εδάφους και τις υδατικές πηγές. Σκοπός
της παρούσας έρευνας ήταν η εκτίµηση των αποθεµάτων άνθρακα τόσο στην
υπέργεια βιοµάζα όσο και στο εδαφικό προφίλ των καλλιεργειών του ενδηµικού
πολυετούς λιβαδικού είδους Phalaris aquatica L., τόσο σε νεαρή όσο και ώριµη
ηλικία, οι οποίες αναπτύσσονται σε διαφορετικές περιοχές της Ελλάδας, µε στόχο να
καθοριστούν τα δυνητικά αντισταθµίσµατα άνθρακα από τη συγκεκριµένη χρήση γης.
Τα αποτελέσµατα της έρευνας αποκάλυψαν ότι τόσο οι νεαρές όσο και οι ώριµες
καλλιέργειες του είδους Phalaris aquatica L. αποτελούν µια αποτελεσµατική χρήση
γης στην Ελλάδα για την ανάσχεση της κλιµατικής αλλαγής, καθώς µπορούν να
απορροφήσουν και να συσσωρεύσουν µακροχρόνια σηµαντικές ποσότητες του
ατµοσφαιρικού διοξειδίου του άνθρακα τόσο στην υπέργεια βιοµάζα όσο και στο
έδαφος.
Λέξεις Κλειδιά

Αλλαγή χρήσης γης, ενδηµικά λιβαδικά φυτά, εδαφικός
άνθρακας, κλιµατική αλλαγή, αντισταθµίσµατα άνθρακα.

JEL Κωδικοί:

Q57, Q23, Q15, Q54, Q42.

2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οικονοµικής των Φυσικών Πόρων και του
Περιβάλλοντος: Κλιµατική Αλλαγή, Βόλος 31 Οκτωβρίου - 1 Νοεµβρίου 2014
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Αποτελέσµατα ∆ιάχυσης, Εξάρτηση ∆ιαδροµής και Παραγωγική
Απόδοση των Ευρωπαϊκών κλάδων Μεταφορών σε καθεστώς
Τεχνολογικής Ετερογένειας
Κώστας Τσεκούραςa, Νίκος Χατζησταµούλουa, Κώστας Κουνετάςa &
David C. Broadstockb,c,d
a
Τµήµα Οικονοµικών Επιστηµών, Πανεπιστήµιο Πατρών, Ελλάδα
b
Team for Integrated Energy & Environmental Research Studies (TIERS),
Southwestern University of Finance and Economics, China;
c
Surrey Energy Economics Centre, University of Surrey, UK.
d
Invited Researcher under the Thales Research Framework.
tsekour@econ.upatras.gr
chatzist@upatras.gr kounetas@upatras.gr
davidbroadstock@swufe.edu.cn

Περίληψη
Υιοθετώντας ένα πλαίσιο µεταορίου και µια διαδικασία εκτίµησης συστήµατος
GMM, χαλαρώνεται η υπόθεση της τεχνολογικής αποµόνωσης και διερευνάται ο
ρόλος των αποτελεσµάτων διάχυσης και της εξάρτησης από την διαδροµή της
παραγωγικής απόδοσης των κλάδων Αεροπορικών, Χερσαίων και Υδάτινων
Μεταφορών δεκαεπτά Ευρωπαϊκών Χωρών στην περίοδο 1999-2006. Τα κύρια
ευρήµατα καταδεικνύουν ότι η εξάρτηση διαδροµής είναι κύριος προσδιοριστικός
παράγοντας της παραγωγικής απόδοσης των Ευρωπαϊκών Συστηµάτων Μεταφορών
ενώ τα αποτελέσµατα διάχυσης αναπτύσσονται πλήρως όταν οι τεχνολογικές
εξελίξεις λαµβάνονται πλήρως υπόψη. Στη βάση των εµπειρικών αποτελεσµάτων,
σκιαγραφούνται διαδικασίες σύγκλισης και απόκλισης σε όρους παραγωγικής
απόδοσης των Ευρωπαϊκών Συστηµάτων Μεταφορών
Λέξεις Κλειδιά:

Ευρωπαϊκές Μεταφορές, Μεταόριο, Αποτελέσµατα ∆ιάχυσης,
Εξάρτηση ∆ιαδροµής.

JEL Κωδικοί:

L91, D24, Q4, R49.

2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οικονοµικής των Φυσικών Πόρων και του
Περιβάλλοντος: Κλιµατική Αλλαγή, Βόλος 31 Οκτωβρίου - 1 Νοεµβρίου 2014
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Περιβαλλοντική Πολιτική σε ένα Υπόδειγµα Οικονοµικής
Μεγέθυνσης Ωθούµενης από τη Γνώση
Ιάκωβος Ν. Ψαριανός
Τµήµα Οικονοµικών Επιστηµών, Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστηµών
Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας
ipsarian@econ.uth.gr

Περίληψη
Πολιτική για το περιβάλλον εξετάζεται σε ένα υπόδειγµα ενδογενούς µεγέθυνσης µε
δύο τοµείς. Στον πρώτο τοµέα παράγεται ένα τελικό προϊόν µε ανθρώπινο κεφάλαιο
και φυσικό κεφάλαιο. Η ποσότητα φυσικού κεφαλαίου που χρησιµοποιείται σε αυτόν
τον τοµέα προκαλεί περιβαλλοντική υποβάθµιση η οποία µειώνει την κοινωνική
ευηµερία. Στον δεύτερο τοµέα οι αποµένουσες ποσότητες ανθρώπινου κεφαλαίου
και φυσικού κεφαλαίου, σε συνδυασµό µε την υπάρχουσα τεχνική γνώση, επιδίδονται
σε Ε&Α και εισάγουν καινοτόµες µεθόδους παραγωγής. Οι καινοτοµίες αυξάνουν
την παραγωγικότητα των εισροών και προάγουν την οικονοµική µεγέθυνση.
Προσδιορίζονται οι σταθεροί ρυθµοί µεγέθυνσης της σχεδιασµένης οικονοµίας και της
οικονοµίας της ελεύθερης αγοράς. Λόγω της αρνητικής επίπτωσης στο περιβάλλον, η
οικονοµία της ελεύθερης αγοράς είναι αναποτελεσµατική και µέτρα δηµοσιονοµικής
πολιτικής εξετάζονται για την επίτευξη του κοινωνικώς βέλτιστου αποτελέσµατος.

Λέξεις Κλειδιά:

Περιβάλλον, Φυσικό Κεφάλαιο, Ρύπανση, Τεχνολογική
Πρόοδος, ∆ηµοσιονοµική Πολιτική, Οικονοµική Μεγέθυνση.

JEL Κωδικοί:

E62, O31, O41, O44, Q56, Q58.

2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οικονοµικής των Φυσικών Πόρων και του
Περιβάλλοντος: Κλιµατική Αλλαγή, Βόλος 31 Οκτωβρίου - 1 Νοεµβρίου 2014
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Συνεργασία και ανταγωνισµός στις πολιτικές της κλιµατικής
αλλαγής : Μετριασµός Εκποµπών και Γεωµηχανική όταν οι χώρες
είναι Ασύµµετρες
Βασιλική Μανούση & Αναστάσιος Ξεπαπαδέας
Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών
Σχολή Οικονοµικών Επιστηµών, Τµήµα ∆ιεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονοµικών
Σπουδών
amanousi@aueb.gr
xepapad@aueb.gr

Περίληψη
Μελετάµε ένα απλό δυναµικό µοντέλο βέλτιστου σχεδιασµού πολιτικής, όσον αφορά
τις εκποµπές και τις ενέργειες γεωµηχανικής, το οποίο περιλαµβάνει δύο ετερογενείς
χώρες. Επιδιώκουµε τον χαρακτηρισµό συνεργατικών και µη-συνεργατικών
στρατηγικών εκποµπών στο πλαίσιο των ασύµµετρων χωρών. Από την πλευρά της
µοντελοποίησης θεωρούµε ένα κόσµο που αποτελείται από δύο ασύµµετρες χώρες
µε παραγωγικές δραστηριότητες που δηµιουργούν εκποµπές αερίων του
θερµοκηπίου. Έχουµε διαµορφώσει την ετερογένεια µεταξύ των δύο χωρών όσον
αφορά το κοινωνικό κόστος της γεωµηχανικής, τις περιβαλλοντικές αλλαγές που
οφείλονται στην κλιµατική αλλαγή, την παραγωγικότητα της χώρας, το κόστος των
εκποµπών που οφείλονται στην παραγωγή της χώρας, την προτίµηση του χρόνου, το
ιδιωτικό κόστος της γεωµηχανικής και το συνδυασµό της παραγωγικότητας της
χώρας και του κοινωνικού κόστους της γεωµηχανικής. Μας ενδιαφέρει η ανάλυση
των επιπτώσεων κάθε µέσου στην απόφαση της κάθε χώρας για τις δικές της
εκποµπές και το επίπεδο της γεωµηχανικής.
Λέξεις Κλειδιά:

Κλιµατική αλλαγή, ετερογένεια, γεωµηχανική, συνεργασία,
διαφορικό παίγνιο, ισορροπία Nash, ασυµµετρία.

JEL Κωδικοί:

Q53, Q54.

2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οικονοµικής των Φυσικών Πόρων και του
Περιβάλλοντος: Κλιµατική Αλλαγή, Βόλος 31 Οκτωβρίου - 1 Νοεµβρίου 2014
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Έλεγχος ρυπαινουσών επιχειρήσεων:
Nash και Stackelberg στρατηγικές
Γεώργιος Χάλκος & Γεώργιος Παπαγεωργίου
Εργαστήριο Επιχειρησιακής Έρευνας
Τµήµα Οικονοµικών Επιστηµών
Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας
halkos@uth.gr
gjpap@otenet.gr

Περίληψη
Σ’ αυτή την εργασία µοντελοποιούµε τη σύγκρουση που συµβαίνει µεταξύ της οµάδας των
ρυπαινουσών επιχειρήσεων µιας χώρας και του κοινωνικού σχεδιαστή της ίδιας χώρας, ο
τελευταίος προσπαθεί να ελέγξει τον όγκο των εκποµπών των ρύπων που παράγονται κατά
τη διάρκεια της παραγωγικής διαδικασίας. Αµφότεροι οι παίκτες του παιγνίου έχουν τις δικές
τους πολιτικές ελέγχου, οι οποίες είναι ο ρυθµός των εκποµπών ρύπων για λογαριασµό των
ρυπαινόντων και ο ρυθµός ελέγχου των ρύπων (δηλ. ο µετριασµός αυτών ή η φορολόγηση
των ρυπαινόντων) εκ µέρους της χώρας. Η µεταβλητή κατάστασης του υποδείγµατος είναι
κοινή και για τους δύο παίκτες και εκφράζεται από τον αριθµό των ρυπαινόντων, ο οποίος
αριθµός ελαχιστοποιείται µέσω της πολιτικής ελέγχου της χώρας, αλλά µεγιστοποιείται από
τους ρυπαίνοντες. Από την παιγνιοθεωρητική άποψη το παίγνιο είναι αρκετά απλό και ανήκει
στην ειδική περίπτωση των διαχωρίσιµων διαφορικών παιγνίων. Μια σηµαντική ιδιότητα
αυτών των παιγνίων είναι ότι η Nash ισορροπία ανοικτού βρόχου συµπίπτει µε αυτή του
κλειστού βρόχου Nash ισορροπία, ενώ στην ιεραρχική (Stackelberg) ισορροπία η επίλυση
του παιγνίου είναι εύκολη διαδικασία. Στο παίγνιο ταυτόχρονης κίνησης (Nash) βρίσκουµε,
στην ισορροπία, τις αναλυτικές εκφράσεις των µεταβλητών ελέγχου καθώς επίσης και της
µεταβλητής κατάστασης. Ακολουθεί η ανάλυση ευαισθησίας των µεταβλητών αυτών. Στο
ιεραρχικού τύπου παίγνιο (Stackelberg) βρίσκουµε επίσης τις αναλυτικές τιµές των
µεταβλητών ελέγχου και κατάστασης και στη συνέχεια τις συγκρίνουµε µε αυτές της Nash
ισορροπίας. Η ανάλυση της σύγκρισης που ακολουθεί αποκαλύπτει ότι η σύγκρουση είναι
περισσότερο έντονη στην περίπτωση κατά την οποία οι επιχειρήσεις αναλαµβάνουν τον ρόλο
του οδηγού στο ιεραρχικού τύπου παίγνιο.
Λέξεις κλειδιά:

Έλεγχος ρύπανσης, Οικονοµικά του Περιβάλλοντος, ∆ιαφορικά Παίγνια.

JEL Κωδικοί:

C61, C62, D43, H21, Q50, Q52, Q53.

2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οικονοµικής των Φυσικών Πόρων και του
Περιβάλλοντος: Κλιµατική Αλλαγή, Βόλος 31 Οκτωβρίου - 1 Νοεµβρίου 2014
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Αβεβαιότητα, υποκειµενικότητα και λήψη συλλογικών αποφάσεων
σε περιβαλλοντικά ζητήµατα
Ηλέκτρα Πετράκου1 & Αθανάσιος Γιαννακόπουλος2
1
Τµήµα Γεωγραφίας, Πανεπιστήµιο Αιγαίου
2
Τµήµα Στατιστικής, Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών
ipetr@geo.aegean.gr
ayannaco@aueb.gr
Περίληψη
Στην εργασία αυτή µελετάµε το πρόβληµα της συλλογικής λήψης αποφάσεων από
µία οµάδα δρώντων υποκειµένων, υπό καθεστώς αβεβαιότητας και συγκεκριµένα
όταν υφίσταται υποκειµενικότητα σχετικά µε τις µελλοντικές καταστάσεις του
κόσµου. Προτείνεται ένα γενικό σχήµα σύνθεσης των απόψεων και των συναρτήσεων
ωφελιµότητας που βασίζεται σε ένα δυικό επιχείρηµα, και εφαρµόζεται σε ένα
πρόβληµα των οικονοµικών του περιβάλλοντος και συγκεκριµένα στο πρόβληµα της
σύνθεσης των προεξοφλητικών επιτοκίων (aggregation of discount rates) .

Λέξεις κλειδιά:

Αβεβαιότητα, υποκειµενικότητα, λήψη συλλογικών αποφάσεων.

JEL Κωδικοί:

D70, D80, Q50.

2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οικονοµικής των Φυσικών Πόρων και του
Περιβάλλοντος: Κλιµατική Αλλαγή, Βόλος 31 Οκτωβρίου - 1 Νοεµβρίου 2014
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Οικονοµική µεγέθυνση, ενεργειακή κατανάλωση και εκποµπές CO2
στις EU15 σε µακροχρόνια περίοδο
∆ήµητρα Καΐκα1, Χριστίνα Μπαµπάτσου1, ∆ηµήτριος Αστερίου2 &
Ευθύµιος Ζέρβας1*
1
Σχολή Θετικών Επιστηµών και Τεχνολογίας, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο
Σαχτούρη 11, 26 222, Πάτρα
2
Σχολή Κοινωνικών Επιστηµών, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο
Μπουµπουλίνας 57-59, 262 22, Πάτρα
zervas@eap.gr
Περίληψη
Αντικείµενο της εργασίας είναι η εξέταση της συµπεριφοράς των µεταβλητών της
οικονοµικής µεγέθυνσης, της χρήσης της ενέργειας και των εκποµπών CO2 στη
µακροχρόνια ισορροπία τους καθώς και οι δυναµικές σχέσεις αιτιότητας µεταξύ των
µεταβλητών σε βραχυχρόνιο και µακροχρόνιο επίπεδο. Η έρευνα εστιάζει στις χώρες
µέλη της EU15 στο διάστηµα 1960-2010 (1970-2010 για τη Γερµανία). Η διερεύνηση
της σχέσης βασίζεται στη εκτίµηση του πολυµεταβλητού υποδείγµατος διόρθωσης
σφάλµατος και στον έλεγχο µακροχρόνιας και βραχυχρόνιας κατεύθυνσης αιτιότητας
κατά Granger. Τα αποτελέσµατα δείχνουν ότι οι µεταβολές στις κατά κεφαλή
εκποµπές CO2 εξαρτώνται από την κατεύθυνση των αλλαγών των µεταβλητών της
κατά κεφαλή χρήσης της ενέργειας και του κατά κεφαλή εισοδήµατος. Ειδικότερα, το
κρίσιµο σηµείο είναι η µεταβολή των µακροχρόνιων ελαστικοτήτων των µεταβλητών
της κατά κεφαλή χρήσης της ενέργειας και του κατά κεφαλή εισοδήµατος σε σχέση
µε τους αντίστοιχους ρυθµούς µεγέθυνσης των µεταβλητών. Επιπλέον, δεν
επιβεβαιώνεται ένα κοινό πρότυπο συµπεριφοράς µεταξύ των µεταβλητών των κατά
κεφαλή εκποµπών CO2 και του κατά κεφαλή ΑΕΠ καθώς η σχέση µπορεί να είναι
γραµµική, τετραγωνική ή κυβική, απορρίπτοντας την αυστηρή µορφή που εισηγείται
η υπόθεση της περιβαλλοντικής καµπύλης Kuznets (EKC). Επιπρόσθετα, ο
µακροχρόνιος συντελεστής της κατά κεφαλή χρήσης της ενέργειας είναι στατιστικά
σηµαντικός σε όλες τις χώρες, υποδεικνύοντας µία ισχυρή σχέση µεταξύ των κατά
κεφαλή εκποµπών CO2 και της κατά κεφαλή χρήσης της ενέργειας.
Λέξεις κλειδιά:

Οικονοµική µεγέθυνση, χρήση ενέργειας, εκποµπές CO2,
µακροχρόνια ισορροπία, συνολοκλήρωση.

JEL Κωδικοί:

C22, O44, O52, Q43, Q56.

2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οικονοµικής των Φυσικών Πόρων και του
Περιβάλλοντος: Κλιµατική Αλλαγή, Βόλος 31 Οκτωβρίου - 1 Νοεµβρίου 2014
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Η επικύρωση του πρωτοκόλλου του Κιότο και η µεταβλητότητα της
χρηµατιστηριακής αγοράς
Χρήστος Κόλλιας & Στέφανος Παπαδάµου
Τµήµα Οικονοµικών Επιστηµών, Σχολή Κοινωνικών Επιστηµών, Πανεπιστήµιο
Θεσσαλίας, Βόλος
kollias@uth.gr
stpapada@uth.gr

Περίληψη
Οι αγορές και οι παράγοντες της αγοράς αντιδρούν σε εξωτερικά ερεθίσµατα που
επηρεάζουν την οικονοµική δραστηριότητα, την απόδοση και την κερδοφορία των
επιχειρήσεων και ως εκ τούτου τις αποφάσεις των επενδυτών και τις αποδόσεις της
αγοράς. Τέτοια ερεθίσµατα µπορεί να είναι ανθρωπογενείς ή φυσικές καταστροφές
που συχνά αφήνουν µια αναγνωρίσιµη σφραγίδα για τις απόδοσεις των αγορών. Αυτό
το άρθρο εξετάζει το πώς και σε ποιο βαθµό η επικύρωση από τις χώρες του
πρωτοκόλλου του Κιότο έχει επηρεάσει τις χρηµατιστηριακές αγορές. Για το σκοπό
αυτό εφαρµόζεται η ανάλυση πάνελ δεδοµένων σε ένα σύνολο 40 χωρών από το
1998-2005, προκειµένου να εξεταστεί η µεταβλητότητα στις χρηµατιστηριακές
αγορές, µετά την επίσηµη έγκριση του πρωτοκόλλου. Τα εµπειρικά ευρήµατα που
αναφέρονται στο παρόν άρθρο δείχνουν ότι η αστάθεια της αγοράς είναι συστηµατικά
χαµηλότερη κατά τις περιόδους µετά την επικύρωση του Κιότο.
Λέξεις Κλειδιά:

Πρωτόκολλο του Κιότο, χρηµατιστηριακή µεταβλητότητα,
Πάνελ δεδοµένα.

JEL Κωδικοί:

G1, Q50.

2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οικονοµικής των Φυσικών Πόρων και του
Περιβάλλοντος: Κλιµατική Αλλαγή, Βόλος 31 Οκτωβρίου - 1 Νοεµβρίου 2014
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(Από-) υλοποίηση υπό επανεξέταση. Εµπειρική ανάλυση των
περιπτώσεων των ΗΠΑ, της Ιαπωνίας και της Παγκόσµιας
Οικονοµίας
Κωνσταντίνος Μπίθας & Παναγιώτης Καληµέρης
Ινστιτούτο Αστικού Περιβάλλοντος και Ανθρώπινου ∆υναµικού, Τµήµα Οικονοµικής
και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Πάντειο Πανεπιστήµιο, Αριστοτέλους 14, GR-17671,
Καλλιθέα, Αθήνα, Ελλάδα.
kbithas@eesd.gr
pkalimeris@eesd.gr

Περίληψη
Το παρόν άρθρο προτείνει τον δείκτη «Ροές υλικών που απαιτούνται προκειµένου να
παραχθεί µια µονάδα κατακεφαλήν ΑΕΠ», DMC/[GDP per Capita], σαν µια εναλλακτική
προσέγγιση για την εκτίµηση της σχέσης µεταξύ της κατανάλωσης φυσικών πόρων
και της οικονοµικής µεγέθυνσης. Ο προτεινόµενος δείκτης επιχειρεί να ρίξει φως στις
σηµαντικές διαστάσεις που υπάρχουν στην σχέση Φυσικοί πόροι-Μεγέθυνση, οι
οποίες αποκρύπτονται, ως ένα βαθµό, από τον DMC/GDP δείκτη που κυριαρχεί στην
σχετική βιβλιογραφία της αποδέσµευσης (decoupling). Οµοίως ο δείκτης εκτιµά την
Υλική Ένταση που έχει η δηµιουργία ευηµερίας για τους ανθρώπους, που είναι και ο
απώτερος σκοπός του οικονοµικού συστήµατος. Επιπλέον, ο DMC/[GDP per Capita]
δείκτης προσεγγίζει καλύτερα την πραγµατική δοµή του οικονοµικού συστήµατος η
οποία καθορίζεται και επηρεάζεται από τις δηµογραφικές τάσεις, οι οποίες
διαµορφώνουν ουσιαστικά την σύνθεση της παραγωγικής διαδικασίας, άρα της
υλικής έντασης που αυτή εµπεριέχει. Εισάγοντας την ανθρώπινη διάσταση ως
µεταβλητή, ο DMC/[GDP per Capita] αξιολογεί την σχέση µεταξύ των φυσικών πόρων
και της οικονοµίας λαµβάνοντας το οικονοµικό σύστηµα ως ένα εσωτερικό
συστατικό (υποσύστηµα) της σχέσης που υπάρχει µεταξύ ανθρώπινων και φυσικών
συστηµάτων. Η παρούσα µελέτη επιχειρεί µια πρώτη πειραµατική εφαρµογή του
προτεινόµενου δείκτη DMC/[GDP per Capita] προκειµένου να εξετάσει την σχέση
µεταξύ της µη-ενεργειακής µάζας-ύλης και της οικονοµικής διαδικασίας. Οι µηενεργειακοί υλικοί πόροι στην ουσία αποτελούνται από την ύλη η οποία δεν παράγει
ενέργεια (έργο), αλλά διαµορφώνει ουσιαστικά την υλική υπόσταση, το περίβληµα,
που ενσωµατώνουν τα υλικά αγαθά. Σε αυτό το πλαίσιο, υπολογίζουµε και
αξιολογούµε τον καθιερωµένο DMC non-energy /GDP και τον προτεινόµενο DMC nonenergy / [GDP per Capita] δείκτη, για την παγκόσµια οικονοµία, τις ΗΠΑ και την Ιαπωνία.
Λέξεις κλειδιά:

Αποϋλοποίηση, Αποδέσµευση, Υλική Ένταση, Αθροιστική
σπανιότητα των φυσικών πόρων, Βιώσιµη Ανάπτυξη, Μηενεργειακή ύλη.

JEL Κωδικοί:

O13, Q30, Q32, Q44, Q57.

2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οικονοµικής των Φυσικών Πόρων και του
Περιβάλλοντος: Κλιµατική Αλλαγή, Βόλος 31 Οκτωβρίου - 1 Νοεµβρίου 2014
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Η Επίδραση της Ανοιχτής Οικονοµίας στη Βιώσιµη Ανάπτυξη:
Μια Μακροοικονοµική Προσέγγιση
Αµαρυλλίς Μαυραγάνη1, Matthias Bannert2, Κωνσταντίνος Τσαγκαράκης1 &
Ιωάννης Ε.Νικολάου1
1
Εργαστήριο. Οικονοµικά των Επιχειρήσεων και της Περιβαλλοντικής Τεχνολογίας,
Τµήµα Μηχανικών Περιβάλλοντος, ∆ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης,
Βασ. Σοφίας 12, 67100, Ξάνθη
2
KOF Swiss Economic Institute, ETH Zurich
amavraga@env.duth.gr bannert@kof.ethz.ch ktsagar@env.duth.gr
inikol@env.duth.gr

Περίληψη
Ο κύριος σκοπός του άρθρου αυτού είναι να εξετάσει τον ρόλο της ανοιχτής
οικονοµίας στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και το ερώτηµα στο οποίο
στοχεύει να απαντήσει είναι το εξής: Σε τι βαθµό επηρεάζει το πολιτικό σύστηµα µιας
χώρας και, κατ’ επέκταση, η ελεύθερη αγορά και η οικονοµική της ανάπτυξη την
περιβαλλοντικής της επίδοση; Με άλλα λόγια, είναι η ανοιχτή οικονοµία η απάντηση
στη βιωσιµότητα; Για να απαντηθεί το ερώτηµα αυτό, οι κύριοι δείκτες που
λαµβάνονται υπόψη περιλαµβάνουν τους κλασικούς µακροοικονοµικούς δείκτες, πχ
το κατά κεφαλήν εισόδηµα (GDPc), τον ∆είκτη Ανοιχτής Αγοράς (Open Markets
Index), υπολογισµένο από το ICC (International Chamber of Commerce), τον ∆είκτη
Περιβαλλοντικής Επίδοσης (Environmental Performance Index), υπολογισµένο από το
Πανεπιστήµιο του Yale και τον ∆είκτη Ελέγχου ∆ιαφθοράς (CoC), µέρος του “The
Worldwide Governance Indicators” project. Το δείγµα των χωρών περιλαµβάνει όλα
τα µέλη των G20 και EE και, µαζί µε τις υπόλοιπες, αποτελούν ‘πάνω από το 90% του
παγκόσµιου εµπορίου και των επενδύσεων’, όπως αναφέρεται στην έκθεση του ICC.
Εφαρµόζοντας Παλινδρόµηση Κύριων Παραγόντων (Principal Component
Regression), υπολογίζουµε ένα στατιστικό µοντέλο, µε εξαρτηµένη µεταβλητή το EPI
και ανεξάρτητες τους GDPc, OPI και CoC, το οποίο δείχνει ότι το υψηλό κατά
κεφαλήν εισόδηµα, η ανοιχτή οικονοµία και τα υψηλά επίπεδα ελέγχου της διαφθοράς
έχουν ιδιαίτερα θετική επίδραση στην περιβαλλοντική επίδοση µιας χώρας.
Λέξεις Κλειδιά: ∆είκτης περιβαλλοντικής επίδοσης, δείκτης ανοιχτής αγοράς,
πράσινη ανάπτυξη, πράσινη οικονοµία, δείκτης ελέγχου διαφθοράς.

JEL Κωδικοί:

Q52, Q53, Q57, F42, F43.

2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οικονοµικής των Φυσικών Πόρων και του
Περιβάλλοντος: Κλιµατική Αλλαγή, Βόλος 31 Οκτωβρίου - 1 Νοεµβρίου 2014
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Επιπτώσεις της Οικονοµικής Πολιτικής στην Ποιότητα του
Περιβάλλοντος: Η Περίπτωση των ΗΠΑ
Γεώργιος Χάλκος & Επαµεινώνδας Παϊζάνος
Εργαστήριο Επιχειρησιακών Ερευνών, Τµήµα Οικονοµικών Επιστηµών,
Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας, Κοραή 43, 38333, Βόλος, Ελλάδα
halkos@uth.gr
Περίληψη
Σκοπός αυτού του άρθρου είναι η εξέταση των επιπτώσεων της οικονοµικής
πολιτικής στην ποιότητα του περιβάλλοντος, χρησιµοποιώντας τριµηνιαία δεδοµένα
για τις ΗΠΑ, για την περίοδο 1973-2013. Πιο συγκεκριµένα αναλύονται οι
βραχυχρόνιες και µακροχρόνιες αλληλεπιδράσεις µεταξύ της δηµοσιονοµικής και
νοµισµατικής πολιτικής µε τις εκποµπές CO2, χρησιµοποιώντας µεθοδολογία
χρονολογικών σειρών όπως η έννοια της Συνολοκλήρωσης, Ελέγχους αιτιότητας
κατά Granger, και το ∆ιανυσµατικό Υπόδειγµα ∆ιόρθωσης Σφάλµατος (VECM).
Καθώς η επίδραση της οικονοµικής πολιτικής στο περιβάλλον δύναται να
διαφοροποιείται ανάλογα µε τις πηγές εκποµπών, εξετάζονται οι εκποµπές CO2 τόσο
από τη βιοµηχανία όσο και από τα νοικοκυριά. Επιπρόσθετα κατασκευάζονται οι
Συναρτήσεις Αιφνίδιων Αντιδράσεων (Impulse Responses) για τρεις διαφορετικούς
συνδυασµούς δηµοσιονοµικών διαταραχών που αντιστοιχούν στην αύξηση των
κυβερνητικών δαπανών µε παράλληλη αύξηση του δηµοσιονοµικού ελλείµµατος,
περικοπή των φόρων µε παράλληλη αύξηση του ελλείµµατος και τέλος
ισοσκελισµένη αύξηση των κυβερνητικών δαπανών. Οι προτάσεις πολιτικής που
προκύπτουν από την ανάλυση διαφοροποιούνται ανάλογα µε την πηγή εκποµπής των
ρύπων CO2.
Λέξεις Κλειδιά:

∆ηµοσιονοµική πολιτική, νοµισµατική πολιτική, περιβάλλον.

JEL Κωδικοί:

E52, Q53, Q54, Q56, E62.

2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οικονοµικής των Φυσικών Πόρων και του
Περιβάλλοντος: Κλιµατική Αλλαγή, Βόλος 31 Οκτωβρίου - 1 Νοεµβρίου 2014
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Οι χώροι αστικού πρασίνου ως κοινά:
Μελέτη περίπτωσης στην πόλη του Βόλου
Πασχάλης Αρβανιτίδης & Φωτεινή Νασιώκα
Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας, Τµήµα Οικονοµικών Επιστηµών
Κοραή 43, 38333, Βόλος
parvanit@uth.gr
fotnasio@uth.gr

Περίληψη
Τα κοινά είναι µια ειδική κατηγορία πόρων που, λόγω µη-αποκλειστικότητας και
αφαιρεσιµότητας, γίνονται αντικείµενο υπερεκµετάλλευσης και κακοδιαχείρισης, µε
αποτέλεσµα την υποβάθµιση και την καταστροφή, µια κατάσταση γνωστή ως
«τραγωδία των κοινών». Συµβατικές λύσεις στο πρόβληµα αποτελούν η απόδοση
ξεκάθαρων περιουσιακών δικαιωµάτων είτε σε ιδιώτες είτε στο κράτος. Ωστόσο, µια
τρίτη λύση, αυτή της συλλογικής διαχείρισης, έρχεται να προστεθεί µε ολοένα και
περισσότερες εµπειρικές µελέτες να αποδεικνύουν ότι οι ίδιοι οι χρήστες είναι σε
θέση να αναπτύξουν µακροχρόνιους θεσµούς για τη βιώσιµη διαχείριση του πόρου.
Ένα τυπικό παράδειγµα κοινού αποτελεί το αστικό πράσινο το οποίο, λόγω
πληθυσµιακής αύξησης και περιβαλλοντικής υποβάθµισης των πόλεων, έλλειψης
διαθέσιµων πόρων από τη µεριά των τοπικών αρχών και ανυπαρξίας ενός ξεκάθαρου
ρυθµιστικού/κανονιστικού πλαισίου από τη µεριά της πολιτείας, οδηγείται στην
σταδιακή υποβάθµιση και την «τραγωδία».
Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να αναλύσει το αστικό πράσινο ως κοινό και να
αξιολογήσει τη δυνατότητα ανάπτυξης κατάλληλων δοµών συλλογικής
διακυβέρνησης του πόρου, χρησιµοποιώντας την πόλη του Βόλου ως περίπτωση
µελέτης. Αντλώντας στοιχεία από µια δηµοσκόπηση σε 3074 άτοµα, η εργασία
καταγράφει, µεταξύ άλλων, τις απόψεις των κατοίκων για την κατάσταση του
αστικού πρασίνου, την προτιµητέα κατανοµή των περιουσιακών δικαιωµάτων, και
την προθυµία των χρηστών για συλλογική διαχείριση του πόρου.
Λέξεις Κλειδιά:

Χώροι αστικού πρασίνου, κοινοί πόροι, διαχείριση των κοινών,
θεσµοί, Βόλος.

JEL Κωδικοί:

B52, D70, P48, Q01, R58.

2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οικονοµικής των Φυσικών Πόρων και του
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ΣΥΝΕ∆ΡΙΑ 11: Αστικά Κοινά – ∆ιαχείριση ∆ασών

Έλεγχος του κράτους στη διαχείριση των δασών από
δασοπολιτική και νοµική άποψη
∆ηµήτριος Βάσσιος 1 & Παναγιώτης Λεφάκης 2
1
∆ασολόγος-Περιβαλλοντολόγος MSc, ∆ήµος Θεσσαλονίκης, ∆ιεύθυνση Αστικού
Σχεδιασµού & Αρχιτεκτονικών Μελετών, Τµήµα Ενεργειακού & Βιοκλιµατικού
Σχεδιασµού, Θεσσαλονίκη 56421
2
Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Γεωπονίας, ∆ασολογίας &
Φυσικού Περιβάλλοντος, Τµήµα ∆ασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος,
Εργαστήριο ∆ασικής Πολιτικής, Θεσσαλονίκη 54124
vassiosd@gmail.com
plefakis@for.auth.gr

Περίληψη
Πέρα από κάθε αµφιβολία, η βελτίωση του τρόπου διαχείρισης των ελληνικών
δασών καθώς και η εφαρµογή της κατάλληλης µορφής δασοπονίας στα δηµόσια
και κυρίως στα µη δηµόσια δάση, αποτελεί βασική προϋπόθεση για την
επίτευξη της βέλτιστης απόδοσης όλων των λειτουργιών και παροχών του
δάσους. Ο έλεγχος του κράτους στην διαχείριση των ιδιωτικών δασών, µέσω
της δασικής υπηρεσίας, θεωρείται απαραίτητος συνδυαστικά µε το κατάλληλο
νοµοθετικό πλαίσιο. Η κρατική επέµβαση στα ιδιωτικά δάση δικαιολογείται
από λόγους όπως η παροχή δασοτεχνικών και επιστηµονικών γνώσεων στους
ιδιοκτήτες και η εφαρµογή του κατάλληλου προγραµµατισµού. Συνεπώς, το
κράτος έχει την υποχρέωση να ασκεί επιτήρηση στους ιδιώτες δασοκτήµονες µε
σκοπό την υλοποίηση της κατάλληλης δασικής πολιτικής προς όφελος της
κοινωνίας. Βασικός σκοπός της εργασίας είναι να διερευνηθούν οι απόψεις των
δασολόγων πάνω σε θέµατα που αφορούν στον έλεγχο και την εποπτεία του
κράτους στην βιώσιµη διαχείριση των δασικών οικοσυστηµάτων και του
φυσικού περιβάλλοντος, στην δασική νοµοθεσία και στην προσαρµογή αυτής
στην κλιµατική αλλαγή, στα ιδιοκτησιακά θέµατα που αφορούν την δασική
ιδιοκτησία, αλλά και η διερεύνηση σχέσεων και εξαρτήσεων µεταξύ των
απόψεων και των ατοµικών τους στοιχείων µε την χρήση κατάλληλων µεθόδων
στατιστικής ανάλυσης, όπως η Παραγοντική Ανάλυση και η Λογιστική
Παλινδρόµηση. Η συλλογή των δεδοµένων έγινε µε ερωτηµατολόγια αφού
επιλέχτηκε κατάλληλο δείγµα µε απλή τυχαία δειγµατοληψία.
Λέξεις-κλειδιά:

∆ιαχείριση δασών, δασική νοµοθεσία, δασική ιδιοκτησία,
Παραγοντική Ανάλυση, Λογιστική Παλινδρόµηση.

JEL Κωδικοί:

Q01, Q23.
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ΣΥΝΕ∆ΡΙΑ 11: Αστικά Κοινά – ∆ιαχείριση ∆ασών

Τα αστικά κοινά ως πλαίσιο ανάλυσης των δηµοτικών
λαχανόκηπων: η περίπτωση της Λάρισας
Πασχάλης Αρβανιτίδης1 & Νικόλαος Καργιώτης2
1
Τµήµα Οικονοµικών Επιστηµών και
2
Τµήµα Χωροταξίας, Πολεοδοµίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης
Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας
parvanit@uth.gr
kargiotis@econ.uth.gr

Περίληψη
Τα κοινά αποτελούν µια ειδική κατηγορία πόρων που λόγω µη-αποκλειστικότητας
και αφαιρεσιµότητας γίνονται αντικείµενο υπερεκµετάλλευσης και κακοδιαχείρησης
και οδηγούνται σταδιακά στην υποβάθµιση και την καταστροφή, γνωστή ως «η
τραγωδία των κοινών». Οι αστικοί λαχανόκηποι αποτελούν µια ενδιαφέρουσα
περίπτωση κοινών, οι οποίοι λόγω πληθυσµιακής ανάπτυξης και περιβαλλοντικής
υποβάθµισης των πόλεων, υπό-επένδυσης από τη µεριά των τοπικών αρχών και
ανυπαρξίας ενός κατάλληλου ρυθµιστικού/κανονιστικού πλαισίου από τη µεριά της
πολιτείας, απαιτούν νέους και καινοτόµους τρόπους για την ανάπτυξη και τη βιώσιµη
διαχείριση τους έτσι ώστε να αποφευχθεί η «τραγωδία».
Η παρούσα εργασία αναπτύσσει θεωρητικά (συνθέτοντας ένα κατάλληλο θεωρητικό
πλαίσιο) και διερευνά εµπειρικά (µέσω επιτόπιας έρευνας) το ζήτηµα της διαχείρισης
των αστικών λαχανόκηπων υπό την οπτική των ‘αστικών κοινών’, χρησιµοποιώντας
το δηµοτικό λαχανόκηπο Λάρισας ως περίπτωση µελέτης (case study).
Αναλυτικότερα, η εργασία περιγράφει τη δηµιουργία, την κατάσταση και τη δοµή
διαχείρισης του λαχανόκηπου, και εντοπίζει τα προβλήµατα στη λειτουργία του, για
να καταλήξει σε κάποιες προτάσεις µε σκοπό την ενίσχυση της συµµετοχικότητας και
την ανάπτυξη κατάλληλων δοµών συλλογικής διακυβέρνησης. Για το σκοπό αυτό
πληροφορίες αντλούνται µέσα από δευτερογενείς πήγες (επίσηµα έγγραφα) και ειςβάθος συνεντεύξεις µε υπεύθυνους του ∆ήµου και χρήστες του πόρου
(πραγµατοποιήθηκαν την Άνοιξη του 2014).
Λέξεις Κλειδιά:

Αστικά κοινά, συλλογική διαχείριση, αστικοί λαχανόκηποι,
Λάρισα.

JEL Κωδικοί:

B52, D70, P48, Q01, R58.
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ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ
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Συµµετέχοντες Φορείς –
ΑΚΑ∆ΗΜΑΪΚΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ Ι∆ΡΥΜΑΤΑ
1

Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης,
Εργαστήριο Φυσιολογίας Ζώων, Τµήµα Βιολογίας, Σχολή Θετικών Επιστηµών

2

Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης,
Σχολή Γεωπονίας, ∆ασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος, Τµήµα ∆ασολογίας
& Φυσικού Περιβάλλοντος, Εργαστήριο ∆ασικής Πολιτικής

3

Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, Τµήµα ∆ασολογίας και Φυσικού
Περιβάλλοντος, Εργαστήριο ∆ασικής ∆ιαχειριστική και Τηλεπισκόπησης,

4
5
6
7

Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, Τµήµα ∆ασολογίας και Φυσικού
Περιβάλλοντος, Εργαστήριο ∆ασικής Οικονοµικής
Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης,
Τµήµα Οικονοµικών Επιστηµών

8
9

∆ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης, Τµήµα Αγροτικής Ανάπτυξης
∆ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης, Τµήµα Μηχανικών Περιβάλλοντος
∆ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης, Τµήµα Μηχανικών Περιβάλλοντος,
Εργαστήριο Οικονοµικά Επιχειρήσεων και Περιβαλλοντικής Τεχνολογίας
∆ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης, Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών

10
11
12
13

∆ήµος Θεσσαλονίκης, ∆ιεύθυνση Αστικού Σχεδιασµού & Αρχιτεκτονικών
Μελετών, Τµήµα Ενεργειακού & Βιοκλιµατικού Σχεδιασµού
∆ήµος Κοµοτηνής, ∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
∆ιεθνές Ελληνικό Πανεπιστήµιο
∆ιεθνής Επιτροπή Όζοντος

14

Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών,
Ινστιτούτο Ερευνών Περιβάλλοντος & Βιώσιµης Ανάπτυξης

15

Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών,
Ινστιτούτο Ερευνών Περιβάλλοντος & Βιώσιµης Ανάπτυξης

16
17
18
19
20
21
22
23
24

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών,
Εργαστήριο Εφαρµοσµένης Θερµοδυναµικής
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Σχολή Χηµικών Μηχανικών
Εργαστήριο Βιοµηχανικής & Ενεργειακής Οικονοµίας,
Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο, Σχολή Θετικών Επιστηµών και Τεχνολογίας
Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο, Σχολή Κοινωνικών Επιστηµών
Κέντρο Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας,
∆ιεύθυνση ΑΠΕ, Τµήµα Γεωθερµικής Ενέργειας
Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών,
Τµήµα ∆ιεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονοµικών Σπουδών
Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών, Τµήµα Στατιστικής
Πανεπιστήµιο Αιγαίου, Τµήµα Περιβάλλοντος, Τµήµα Περιβάλλοντος
Πανεπιστήµιο Αιγαίου, Τµήµα Γεωγραφίας
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25
26

Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας,
Εργαστήριο Επιχειρησιακών Ερευνών, Τµήµα Οικονοµικών Επιστηµών
Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας, Τµήµα Οικονοµικών Επιστηµών

27

Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας,
Εργαστήριο Οδοποιίας, Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών

28

Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας,
Τµήµα Γεωπονίας Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος

29
30
31

Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας,
Τµήµα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδοµίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης
Πανεπιστήµιο Μακεδονίας Τµήµα Οικονοµικών Επιστηµών
Πανεπιστήµιο Πατρών, Τµήµα Οικονοµικών Επιστηµών

32
33
34
35
36
37

Πάντειο Πανεπιστήµιο, Ινστιτούτο Αστικού Περιβάλλοντος και Ανθρώπινου
∆υναµικού, Τµήµα Οικονοµικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης
Πολυτεχνείο Κρήτης, Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος
ΣΥΣΤΑ∆Α, Συστήµατα Ανάπτυξης ∆ασών και Περιβάλλοντος Ο.Ε.
ΤΕΙ Ιονίων Νήσων, Σχολή ∆ιοίκησης και Οικονοµίας
ΤΕΙ Κεντρικής Ελλάδας, Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Αθήνας, Τµήµα Πληροφορικής

Τεχνολογικό Ίδρυµα Κεντρικής Ελλάδας, Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών
Υλωρική Ε.Ε
Χαροκόπειο Πανεπιστήµιο Αθηνών
Χαροκόπειο Πανεπιστήµιο, Σχολή Περιβάλλοντος, Γεωγραφίας &
41 Εφαρµοσµένων Οικονοµικών, Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Βιώσιµης Ανάπτυξης
Χαροκόπειο Πανεπιστήµιο, Σχολή Περιβάλλοντος, Γεωγραφίας &
Εφαρµοσµένων Οικονοµικών, Τµήµα Οικιακής Οικονοµίας και Οικολογίας
42
Environmental, Social and Governance Office, Allianz Climate Solutions
43
Faculty of Social Sciences, Department of Geography, Open University,
44
KOF Swiss Economic Institute
45
London School of Economics
46
SOAS, University of London, UK
47
SOLE ΑΒΕΕ, Βιοµηχανία Ηλιακών Συσκευών
48
Team for Integrated Energy & Environmental Research Studies (TIERS),
Southwestern University of Finance and Economics, China;
49
University of Surrey, Surrey Energy Economics Centre
50
38
39
40

2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οικονοµικής των Φυσικών Πόρων και του
Περιβάλλοντος: Κλιµατική Αλλαγή, Βόλος 31 Οκτωβρίου - 1 Νοεµβρίου 2014

74

ENVECON 2014

Συµµετέχοντες Ακαδηµαϊκοί - Ερευνητές
Α/Α

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
1 Αρβανιτίδης Πασχάλης

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

Αστερίου ∆ηµήτριος
Βάσσιος ∆ηµήτριος
Γαγλίας Απόστολος
Γαλάνη Γεωργία
Γαλάνης Αθανάσιος
Γεωργούδης Γεώργιος
Γιαννακόπουλος Αθανάσιος
Γκίκας Πέτρος
Εξάρχου Σωτηρία
Ευαγγελινός Κων/νος
Ζαρίκας Βασίλειος
Ζέρβας Ευθύµιος
Ζερεφός Χρήστος
Ηλιού Νικόλαος
Καΐκα ∆ήµητρα
Καληµέρης Παναγιώτης
Καλτσάς Ιωάννης
Καραµανώλης ∆ηµήτριος
Καρατζόγλου Βενιαµίν
Καραχρήστος Χρήστος
Καργιώτης Νικόλαος
Καρύτσας Σπυρίδων
Κατρακυλίδης Κων/νος
Κεβόρκ Ηλίας
Κίτσος Χρήστος
Κολιδάκης ∆ηµήτριος
Κόλλιας Χρήστος
Κουνετάς Κωνσταντίνος
Κουντούρη Φοίβη
Κουραντίδου Μελίνα
Κουστέλιος Αθανάσιος
Κυρίτσης Iωάννης
Κωνσταντινίδης Γεώργιος
Κωστάκης Ιωάννης
Λαµάρης Ευάγγελος
Λαµάρης Παναγιώτης
Λεφάκης Παναγιώτης

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ/ΦΟΡΕΑΣ
Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας
Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο
∆ήµος Θεσσαλονίκης
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας
Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας
Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας
Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών
ΤΕΙ Κεντρικής Ελλάδας
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Πανεπιστήµιο Αιγαίου
ΤΕΙ Κεντρικής Ελλάδας
Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο
∆ιεθνής Επιτροπή Όζοντος
Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας
Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο
Πάντειο Πανεπιστήµιο
Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας
Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης
Πανεπιστήµιο Μακεδονίας
Υλωρική Ε.Ε.
Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας
Κέντρο Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας
Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης
Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Αθήνας
∆ήµος Κοµοτηνής
Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας
Πανεπιστήµιο Πατρών
Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών
ΣΥΣΤΑ∆Α, Συστήµατα Ανάπτυξης ∆ασών και
Περιβάλλοντος Ο.Ε.
Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας
Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης
Αττικό Μετρό Α.Ε
Χαροκόπειο Πανεπιστήµιο
SOLE ΑΒΕΕ
SOLE ΑΒΕΕ
Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης
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39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79

Μαλέσιος Χρυσοβαλάντης
Μανούση Βασιλική
Ματσιώρη Στεριανή
Μαυραγάνη Αµαρυλλίς
Μιχαηλίδης Βασίλειος
Μοιρασγεντής Σεβαστιανός
Μπαµπάτσου Χριστίνα
Μπελιάς ∆ηµήτριος
Μπίθας Κων/νος
Μποέµη Ναταλία
Μποτζώρης Γεώργιος
Μπουλούµπασης Αντώνιος
Νασιώκα Φωτεινή
Νεοφύτου Χρήστος
Νικολάου Ιωάννης
Ξεπαπαδέας Αναστάσιος
Οικονόµου Γεώργιος
Παϊζάνος Επαµεινώνδας
Παλάσκας ∆ηµήτριος
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