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Ειςαγωγή 

 

Το ενεργειακό πρόβλθμα χαρακτθρίηεται ωσ μία από τισ ςθμαντικότερεσ 

προκλιςεισ που πρόκειται να αντιμετωπίςει θ ανκρωπότθτα μζςα ςτισ επόμενεσ 

δεκαετίεσ. Αυτό ςυνεπάγεται και από τθν εκτίμθςθ ότι τα τελευταία κοιτάςματα 

πετρελαίου κα ζχουν εξαντλθκεί περίπου μζχρι τα μζςα αυτοφ του αιϊνα που 

διανφουμε, ειδικά μάλιςτα αν λάβει κανείσ υπόψθ ότι ςτισ ςφγχρονεσ κοινωνίεσ 

υπάρχει κατανάλωςθ 320 δισ κιλοβατϊρων ενζργειασ κάκε 24ωρο ενϊ θ ηιτθςθ 

αυξάνεται ςυνεχϊσ. Επιπλζον, υπολογίηεται πωσ ςε περίπου 50 χρόνια οι 

ενεργειακζσ ανάγκεσ του πλανιτθ κα διπλαςιαςτοφν , ενϊ ςτθ αυγι του επόμενου 

αιϊνα ο παγκόςμιοσ πλθκυςμόσ κα χρειάηεται τριπλάςια ποςότθτα ενζργειασ. Από 

τθν άλλθ μεριά , είναι επίςθσ γνωςτό ότι θ χριςθ των ορυκτϊν καυςίμων επιφζρει 

μεγάλθ περιβαλλοντικι επιβάρυνςθ ( ατμοςφαιρικι ρφπανςθ, όξινθ βροχι , 

πετρελαιοκθλίδεσ, φαινόμενο του κερμοκθπίου ). Ζτςι λοιπόν , και με δεδομζνο το 

ενεργειακό πρόβλθμα, θ ευαιςκθτοποιθμζνθ παγκόςμια κοινότθτα ζχει ςτραφεί 

προσ τισ ανανεϊςιμεσ ι εναλλακτικζσ μορφζσ ενζργειασ (ΑΡΕ)  που δε ρυπαίνουν τθ 

γθ τθν κάλαςςα και τον αζρα. Η ςτροφι αυτι παράλλθλα με το περιβαλλοντικό 

ενδιαφζρον  ζχει και ουςιαςτικό οικονομικό αντίκτυπο μιασ και αποτελεί τθν 

βαςικότερθ παράμετρο τθσ πράςινθσ και αειφόρου ανάπτυξθσ. 

Στθν παροφςα εργαςία κα μελετιςουμε τον αντίκτυπο των ανανεϊςιμων 

πθγϊν ενζργειασ- και πιο ςυγκεκριμζνα των φωτοβολταικϊν ςυςτθμάτων- ςτισ 

ςφγχρονεσ κοινωνίεσ όπωσ και τισ νομοκεςίεσ και τουσ κανονιςμοφσ που τισ 

διζπουν. Ιδιαίτερθ αναφορά γίνεται ςτουσ τομείσ εφαρμογισ τουσ και ςτα κετικά 

αποτελζςματα που ζχουν μζςω τισ λειτουργίασ τουσ οι διάφορεσ βιομθχανικζσ ι 

οικιακζσ μονάδεσ που τα χρθςιμοποιοφν. 

Κφριο κζμα τθσ ςυγκεκριμζνθσ μελζτθσ όμωσ είναι θ εφαρμογι τουσ ςτον 

Ελλαδικό χϊρο και ςτθν διαχρονικι τουσ εξζλιξθ αναλφοντασ παράλλθλα τα 

πλεονεκτιματα και τα μειονεκτιματα τουσ. Μεγάλθ ζμφαςθ δίνεται ςτθν 

διαδικαςία τθσ ανακφκλωςθσ τουσ όπωσ και ςτθν μεταφορά τουσ ςτον κατάλλθλο 
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τόπο επεξεργαςίασ. Στθν ςυγκεκριμζνθ περίπτωςθ γίνεται αναφορά ςτθν 

διαδικαςία των green logistics και ςτθν αντίςτροφθ εφοδιαςτικι αλυςίδα , 

προςπακϊντασ να ανακαλφψουμε ποια κεωρία-πρακτικι είναι προτιμθτζα. 

Τζλοσ μελετοφμε τθν περίπτωςθ τθσ βζλτιςτθσ τοποκεςίασ τθσ 

εγκατάςταςθσ επεξεργαςίασ-ανακφκλωςθσ ςτθν Ελλάδα αναλφοντασ παράλλθλα 

τθν προοπτικι αυτι υπό το πρίςμα διάφορων κεωριϊν εφρεςθσ του άριςτου 

ςθμείου εγκατάςταςθσ μίασ επιχείρθςθσ . Η ανάλυςθ αυτι πραγματοποιείται με 

γνϊμονα τθν περίπτωςθ του άριςτου τόπου, τθν ςυμπεριφορά του επιχειρθματία, 

τον κοινωνικό περίγυρο και τισ κοινωνικοοικονομικζσ ςυνκικεσ που επικρατοφν ςε 

μία δεδομζνθ χρονικι ςτιγμι-περίοδο. 
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Κεφάλαιο 1 

1.1 Ανανεϊςιμεσ μορφζσ ενζργειασ 

Οι διάφορεσ ΑΡΕ (αιολικι , βιομάηα, γεωκερμικι , υδροθλεκτρικι, πυρθνικι, 

ςφντθξθ, υδρογόνο, θλιακι) παρουςιάηουν ιδιαιτερότθτεσ, πλεονεκτιματα αλλά και 

μειονεκτιματα.. Η πλζον χαρακτθριςτικι από αυτζσ, θ θλιακι ενζργεια δθλαδι, 

ζχει ςχεδόν ταυτιςτεί πλιρωσ με τον όρο << ανανεϊςιμθ ενζργεια>> , κακϊσ θ 

τροφοδότθςθ τθσ ενζργειασ τθσ γθσ από τον ιλιο είναι ςτακερι και πλοφςια. Ζχει 

υπολογιςτεί για παράδειγμα πωσ χρειάηονται μόνο 10 λεπτά θλιοφάνειασ ςτθ γθ 

για να παρζχουν ενζργεια ίςθ με τθν ολικι ενζργεια που καταναλϊνεται 

παγκοςμίωσ ςε ζνα χρόνο ι αλλιϊσ πωσ χρειάηεται να καλυφκεί μόνο το ζνα τοισ 

χιλίοισ τθσ επιφάνειασ τθσ γθσ από θλιακζσ ςυςκευζσ με μζςθ απόδοςθ 10% για να 

ικανοποιιςουμε πλιρωσ τισ ςθμερινζσ μασ ανάγκεσ. 

Τα φωτοβολταικά ςτοιχεία αποτελοφν επί του παρόντοσ τθν πιο αποδοτικι 

πθγι κακαρισ και ανανεϊςιμθσ ενζργειασ, εξαςφαλίηοντασ τθν άμεςθ μετατροπι 

του θλιακοφ φωτόσ ςε θλεκτριςμό. Ζχουν μεγάλθ αξιοπιςτία και διάρκεια ηωισ , 

δυνατότθτα επζκταςθσ, μθδενικό κόςτοσ παραγωγισ ενζργειασ και απαιτοφν 

ελάχιςτθ ςυντιρθςθ. 

 

1.2 Φωτοβολταϊκά υςτήματα 

Τα φωτοβολταϊκά μετατρζπουν το φωσ ςε θλεκτρικι ενζργεια. Πταν τα Φ/Β 

πλαίςια εκτεκοφν ςτθν θλιακι ακτινοβολία, μετατρζπουν ποςοςτό 14% περίπου τθσ 

προςπίπτουςασ θλιακισ ενζργειασ ςε θλεκτρικι. Η μετατροπι τθσ θλιακισ 

ενζργειασ ςε θλεκτρικι γίνεται ακόρυβα, αξιόπιςτα και χωρίσ περιβαλλοντικζσ 

επιπτϊςεισ. Ανακαλφφκθκαν το 1839 από τον Ανρί Μπεκερζλ (Becquerel).Η 

λειτουργία τουσ βαςίηεται ςε ζνα μίγμα πυριτίου που όταν φωτίηεται ελευκερϊνει 

θλεκτρόνια με αποτζλεςμα να δθμιουργείται θλεκτρικό ρεφμα ενϊ 
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χρθςιμοποιικθκαν κυρίωσ προσ τα τζλθ τθσ δεκαετίασ του '50 ςε διαςτθμικζσ 

εφαρμογζσ και προγράμματα. Η πρϊτθ εμπορικι εφαρμογι τουσ 

πραγματοποιικθκε το 1966 ςτο νθςί Ογκάμι τθσ Ιαπωνίασ για τθν θλεκτροδότθςθ 

ενόσ φάρου. Μζχρι το 2000, θ κφρια εφαρμογι των φωτοβολταϊκϊν ιταν ςε 

αυτόνομα ςυςτιματα. Η χριςθ τουσ βρικε γόνιμο ζδαφοσ ςχετικά πρόςφατα, όταν 

θ Γερμανία δθμιοφργθςε το πρόγραμμα των 10.000 ςτεγϊν το 1998.  Σιμερα τα 

ερευνθτικά κλαςικά φωτοβολταικά ςτοιχεία ζχουν φκάςει ςε αποδοχι ςχεδόν ςτο 

24% , με τα εμπορικά ςτοιχεία να υπερβαίνουν το 15%. Η λειτουργία των κλαςικϊν 

φωτοβολταικϊν κυψελίδων βαςίηεται ςτθν φπαρξθ μιασ ςθμαντικισ διαφοράσ 

θλεκτρικοφ κατά μικοσ μίασ ετερoεπαφισ p-n. Για τθν αποφυγι επαναςφνδεςθσ 

των φωτοεπαγόμενων φορζων (θλεκτρονίων και οπϊν) είναι απαραίτθτο όλα τα 

υλικά να είναι υψθλισ κακαρότθτασ και χωρίσ κρυςταλλικζσ ατζλειεσ, κάτι που 

ςυνεπάγεται ςε μεγάλο κόςτοσ καταςκευισ. (Επιτροπι Ενζργειασ Ακαδθμίασ 

Ακθνών,2009) 

 

1.2.1  Χαρακτηριςτικά Φ/Β υςτημάτων 

Κάποιεσ βαςικζσ διαφορζσ μεταξφ Φ/Β και των λοιπϊν ΑΡΕ είναι τα 

παρακάτω: 

 Απευκείασ παραγωγι θλεκτρικισ ενζργειασ, ακόμθ και ςε πολφ μικρι 

κλίμακα, π.χ. ςε επίπεδο μερικϊν δεκάδων W ι και mW. 

 Είναι εφχρθςτα. Τα μικρά ςυςτιματα μποροφν να εγκαταςτακοφν από 

τουσ ίδιουσ τουσ χριςτεσ. 

 Είναι βακμωτά ςυςτιματα, δθλ. μποροφν να επεκτακοφν ςε 

μεταγενζςτερθ φάςθ για να αντιμετωπίςουν τισ αυξθμζνεσ ανάγκεσ των 

χρθςτϊν, χωρίσ μετατροπι του αρχικοφ ςυςτιματοσ 

 Λειτουργοφν ακόρυβα, εκπζμπουν μθδενικοφσ ρφπουσ, χωρίσ επιπτϊςεισ 

ςτο περιβάλλον. 

 Λειτουργοφν ακόρυβα, εκπζμπουν μθδενικοφσ ρφπουσ, χωρίσ επιπτϊςεισ 

ςτο περιβάλλον. 
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 Οι απαιτιςεισ ςυντιρθςθσ είναι ςχεδόν μθδενικζσ. 

 Ζχουν μεγάλθ διάρκεια ηωισ και αξιοπιςτία. Οι εγγυιςεισ που δίνονται 

από τουσ καταςκευαςτζσ για τισ Φ/Β γεννιτριεσ είναι περιςςότερο από 25 

χρόνια καλισ λειτουργίασ. 

 Μποροφν να εγκαταςτακοφν μζςα ςτισ πόλεισ, ενςωματωμζνα ςε κτίρια 

 Μποροφν να ςυνδυαςτοφν με άλλεσ πθγζσ ενζργειασ (υβριδικά 

ςυςτιματα). 

Η ενεργειακι ανεξαρτθςία του χριςτθ είναι το μεγαλφτερο πλεονζκτθμα των 

Φ/Β ςυςτθμάτων. Το κόςτοσ τθσ παραγόμενθσ θλεκτρικισ ενζργειασ από Φ/Β 

ςυςτιματα είναι ςιμερα ςυγκρίςιμο με το κόςτοσ αιχμισ ιςχφοσ, που χρεϊνει θ 

εταιρεία θλεκτριςμοφ τουσ πελάτεσ τθσ. (Πολφκαρποσ Φαλάρασ,2004) 

Τα Φ/Β ςυςτιματα μποροφν να ςυμβάλουν ςθμαντικά ςτθ λεγόμενθ 

«Διάςπαρτθ Ραραγωγι Ενζργειασ» ( Distributed Power Generation), θ οποία 

αποτελεί το νζο μοντζλο ανάπτυξθσ ςφγχρονων ενεργειακϊν ςυςτθμάτων 

παραγωγισ, μεταφοράσ και διανομισ θλεκτρικισ ενζργειασ. Η διαφοροποίθςθ ςτθν 

παραγωγι ενζργειασ που προςφζρουν ςε ςυνδυαςμό με τθν κατά μεγάλο ποςοςτό 

απεξάρτθςθ από το πετρζλαιο και τθν αποφυγι περαιτζρω ρφπανςθσ του 

περιβάλλοντοσ, μποροφν να δθμιουργιςουν ςυνκικεσ ανάπτυξθσ ςτο νζο 

παγκόςμιο ενεργειακό τοπίο . 

 

1.2.2  Tρόποσ λειτουργίασ Φ/Β 

Πταν πολλά φωτοβολταϊκά πλαίςια ςυνδζονται μεταξφ τουσ, για να φτιάξουν 

ζνα ςφςτθμα που να παράγει ενζργεια αρκετι για τθ χριςθ που κζλουμε τότε 

ζχουμε μια Φ/Β ςυςτοιχία-ςφςτθμα. Η λειτουργία των Φ/Β ςυςτθμάτων βαςίηεται 

όπωσ αναφζρκθκε και πιο πάνω ςτθν άμεςθ παραγωγι θλεκτρικισ ενζργειασ 

απευκείασ από τθν θλιακι ακτινοβολία (Φωτοβολταικό Φαινόμενο). Η παραγωγι 

τθσ θλεκτρικισ ενζργειασ επιτυγχάνεται με τθν χριςθ υλικϊν ( θμιαγϊγιμων) τα 

οποία διακζτουν τθν ιδιότθτα να απορροφοφν φωτόνια του θλιακοφ φωτόσ 

απελευκερϊνοντασ θλεκτρόνια (φωτοθλεκτρικό φαινόμενο). Τα φωτόνια αυτά 
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περιζχουν διαφορετικά ποςά ενζργειασ ανάλογα με το μικοσ κφματοσ του θλιακοφ 

φάςματοσ. Το γαλάηιο χρϊμα ι το υπεριϊδεσ π.χ. ζχει περιςςότερθ ενζργεια από το 

κόκκινο ι το υπζρυκρο. Πταν λοιπόν τα φωτόνια προςκροφςουν ςε ζνα 

φωτοβολταϊκό ςτοιχείο, άλλα ανακλϊνται, άλλα το διαπερνοφν και άλλα 

απορροφϊνται από το φωτοβολταϊκό. Αυτά τα τελευταία φωτόνια είναι που 

παράγουν ρεφμα. Τα φωτόνια αυτά αναγκάηουν τα θλεκτρόνια του φωτοβολταϊκοφ 

πλαιςίου να μετακινθκοφν ςε άλλθ κζςθ μιασ και ο θλεκτριςμόσ δεν είναι τίποτε 

άλλο παρά κίνθςθ θλεκτρονίων. Σ’ αυτι τθν απλι αρχι τθσ φυςικισ λοιπόν 

βαςίηεται μια από τισ πιο εξελιγμζνεσ τεχνολογίεσ παραγωγισ θλεκτριςμοφ ςτισ 

μζρεσ μασ. 

Ζνα τυπικό Φ/Β ςφςτθμα ςυνδεδεμζνο ςτο δίκτυο αποτελείται από τα εξισ 

επιμζρουσ υποςυςτιματα: 

 Φωτοβολταικι γεννιτρια 

 Καταςκευι τιριξθσ 

 υςτιματα μετατροπισ ιςχφοσ 

 Ηλεκτρονικά ςυςτιματα ελζγχου και προςταςίασ 

 

Φωτοβολταική Γεννήτρια 

Τα Φ/Β αποτελοφνται από ςφραγιςμζνα φωτοβολταικά ςτοιχεία μζςα ςε 

ειδικι διάφανθ πλαςτικι φλθ (30-36) ,όπου θ μπροςτινι όψθ ςυνικωσ 

προςτατεφεται από ανκεκτικό γυαλί χαμθλισ περιεκτικότθτασ ςε οξείδιο του 

ςιδιρου. Η καταςκευι αυτι με πάχοσ που δεν ξεπερνά ςυνικωσ τα 4-5 χιλιοςτά 

τοποκετείται ςε πλαίςιο αλουμινίου . Τα ςτοιχεία εςωτερικά  είναι 

διαςυνδεδεμζνα παράλλθλα ι ςε ςειρά , ανάλογα πάντα τθν εφαρμογι που 

εξυπθρετοφν. 
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Καταςκευή τήριξησ 

Τα πλαίςια προκειμζνου να τοποκετθκοφν και να προςαρμοςτοφν ςτο ςθμείο 

εγκατάςταςθσ τουσ εφοδιάηονται με κάποιεσ ειδικζσ καταςκευζσ οι οποίεσ πρζπει 

να πλθροφν κάποια ςυγκεκριμζνα κριτιρια όπωσ: 

 Η καλι εναρμόνιςθ και εφαρμογι με τα δομικά ςτοιχεία ενόσ κτιρίου όταν 

αυτά ενςωματϊνονται ςτισ κτιριακζσ δομζσ 

 Η αντοχι ςτα φορτία που προζρχονται από το βάροσ  των πλαιςίων και τουσ 

ανζμουσ 

 Να επιτρζπουν τθν προςζγγιςθ ςτα πλαίςια (για επιδιόρκωςθ, ςυντιρθςθ, 

αλλαγι και λοιπά) 

 Να μθν προκαλοφν ςκιαςμό ςτα πλαίςια 

 Να παρζχουν αςφάλεια ςτα ςυγκεκριμζνα πλαίςια 

 

υςτήματα μετατροπήσ Ιςχφοσ 

Τα πλαίςια παράγουν ςυνεχζσ ρεφμα ενϊ τα φορτία καταναλϊνουν εναλλαςςόμενο 

ρεφμα. Για τθν μετατροπι τθσ ιςχφοσ ςτα φωτοβολταικά αντιςτροφείσ ςε 

εναλλαςςόμενο (DC/AC) . Σκοπόσ των ςυςτθμάτων μετατροπισ ιςχφοσ είναι θ 

κατάλλθλθ ρφκμιςθ των χαρακτθριςτικϊν του παραγόμενου ρεφματοσ, ϊςτε να 

καταςτεί δυνατι θ τροφοδοςία των διάφορων καταναλϊςεων. Κάποια από τα 

κριτιρια επιλογισ του αντιςτροφζα είναι: 

 Η ενεργειακι απόδοςθ 

 Το κόςτοσ 

 Η αξιοπιςτία 

 Οι αρμονικζσ παραμορφϊςεισ 

 Η ςυμβατότθτα με τισ τεχνικζσ απαιτιςεισ των πάροχων ενζργειασ 

Σε ζνα τυπικό Φ/Β ςφςτθμα ο αντιςτροφζασ τοποκετείται ςε απόςταςθ από τα Φ/Β 

πλαίςια ςε ςτεγαςμζνο χϊρο. Στισ περιπτϊςεισ αυτζσ οι καλωδιϊςεισ είναι 

ςυνεχοφσ ρεφματοσ. Ραρόλα αυτά ζχουν αναπτυχκεί πλαίςια  με ενςωματωμζνουσ 
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αντιςτροφείσ ϊςτε να αντικακιςτϊνται οι καλωδιϊςεισ ςυνεχοφσ ρεφματοσ με τισ 

αντίςτοιχεσ εναλλαςςόμενου οι οποίεσ προςφζρουν μεγαλφτερθ αςφάλεια και 

χαμθλότερο κόςτοσ.(Γιάννθσ Αποςτόλου,2013) 

 

Ηλεκτρονικά υςτήματα Ελζγχου, προςταςίασ & Λοιπά ςτοιχεία 

Το φωτοβολταικό ςφςτθμα ςυμπλθρϊνεται από τισ  θλεκτρονικζσ διατάξεισ 

ελζγχου, τθ γείωςθ , τισ καλωδιϊςεισ και το ςχετικό θλεκτρολογικό υλικό , τον 

μετρθτι θλεκτρικισ ενζργειασ και το ςφςτθμα παρακολοφκθςθσ τθσ λειτουργίασ 

του ςυςτιματοσ, τισ διατάξεισ αςφαλείασ και λοιπά. Για παράδειγμα αξιοςθμείωτο 

είναι το γεγονόσ ότι θ ΔΕΗ απαιτεί τθν φπαρξθ προςταςίασ απόηευξθσ του ςτακμοφ 

μζςω διατάξεων του αντιςτροφζα ι με άλλο τρόπο , ϊςτε ο ςτακμόσ να 

αποςυνδζεται τόςο ςε περίπτωςθ ζλλειψθσ τάςθσ από το δίκτυο τθσ ΔΕΗ  όςο και 

ςτθν περίπτωςθ που θ τάςθ και θ ςυχνότθτα αποκλίνουν των ακολοφκων ορίων 

 Τάςθ: από +15% ζωσ -20% επί τθσ ονομαςτικισ (230V) 

 Συχνότθτα : +-0,5 Ηz τθσ ονομαςτικισ (50 Ηz) 

Σε περίπτωςθ υπζρβαςθσ των πιο πάνω ορίων ο αντιςτροφζασ κα τίκεται εκτόσ 

(αυτόματθ απόηευξθ) με τισ ακόλουκεσ χρονικζσ ρυκμίςεισ: 

 Θζςθ εκτόσ του αντιςτροφζα ςε 0,5 sec 

 Eπανάηευξθ του αντιςτροφζα μετά από 3 λεπτά 

Εάν κατά τθν λειτουργία του Φ/Β ςτακμοφ διαπιςτωκοφν προβλιματα 

αρμονικϊν, ζγχυςθσ ςυνεχοφσ τάςεωσ ςτο δίκτυο κλπ, κα πρζπει ο παραγωγόσ να 

λάβει τα μζτρα που κα του υποδείξει θ ΔΕΗ. Υπάρχουν πολλζσ και διαφορετικζσ 

τεχνολογίεσ. Η πιο δοκιμαςμζνθ και ευρζωσ διαδεδομζνθ είναι τα κρυςταλλικά 

φωτοβολταϊκά. Σε αυτι τθν περίπτωςθ το βαςικό ςτοιχείο είναι οι κυψζλεσ που 

ςυνδζονται μεταξφ τουσ για να δθμιουργιςουν ζνα φωτοβολταϊκό πλαίςιο. Επίςθσ 

άλλθ μία κατθγορία θ οποία βαςίηεται ςτισ νζεσ και αναδυόμενεσ τεχνολογίεσ είναι 

τα οργανικά φωτοβολταικά. Τα ςυςτιματα αυτά προςφζρουν τθν προοπτικι πολφ 
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χαμθλοφ κόςτουσ, χριςθσ εφκαμπτου υποςτρϊματοσ και εφκολθσ αναβάκμιςθσ 

κλίμακασ.( J.K Choi-V.Fthenakis ,2014) 

 

1.2.3  Κατηγορίεσ Φ/Β υςτημάτων 

Τα φωτοβολταϊκά ςυςτιματα χωρίηονται ςε δυο διαφορετικζσ κατθγορίεσ. 

• Στα διαςυνδεδεμζνα ςυςτιματα που δεν ζχουν μπαταρίεσ και δίνουν τθν 

ενζργεια που παράγουν απ’ ευκείασ ςτο θλεκτρικό δίκτυο για άμεςθ κατανάλωςθ 

• Στα αυτόνομα ςυςτιματα που αποκθκεφουν τθν ενζργεια που παράγεται ςε 

μπαταρίεσ και επιτρζπουν τθν θλεκτροδότθςθ μιασ εγκατάςταςθσ χωρίσ να 

χρειάηεται κάποια ςφνδεςθ με το θλεκτρικό δίκτυο. 

Με τθν κατάλλθλθ πρόβλεψθ, ζνα διαςυνδεδεμζνο ςφςτθμα μπορεί να 

μετατραπεί ςε αυτόνομο με τθν προςκικθ μπαταριϊν. Ρρόςφατα ζκαναν τθν 

εμφάνιςι τουσ και τα διαςυνδεδεμζνα ςυςτιματα με μπαταρίεσ ι θμι-αυτόνομα 

που χρθςιμοποιοφνται για να μειϊςουν τθν κατανάλωςθ ενζργειασ από το 

θλεκτρικό δίκτυο αλλά και για τθν προςταςία από διακοπζσ ρεφματοσ . 

 

1.3    Εφαρμογζσ Φ/Β υςτημάτων 

Οι κφριοι τομείσ εφαρμογισ των φωτοβολταικϊν ςυςτθμάτων είναι ςε: 

Καταναλωτικά προϊόντα 

Τα ςυςτιματα τθσ κατθγορίασ αυτισ χρθςιμοποιοφνται ςε εφαρμογζσ μικρισ 

κλίμακασ ιςχφοσ όπωσ ςκάφθ αναψυχισ, εξωτερικόσ φωτιςμόσ κιπων, ψφξθ και 

προϊόντα όπωσ μικροί φορθτοί θλεκτρονικοί υπολογιςτζσ, φανοί κ.ά. 

Διαςυνδεδεμζνα Φ/Β υςτήματα – Οικιακόσ Σομζασ 

Στθν κατθγορία αυτι εμπίπτουν Φ/Β ςυςτιματα τυπικοφ μεγζκουσ 1,5kWp ζωσ 

20kW, τα οποία ζχουν εγκαταςτακεί ςε ςτζγεσ ι προςόψεισ κατοικιϊν και 
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τροφοδοτοφν άμεςα τισ καταναλϊςεισ του κτιρίου, θ δε πλεονάηουςα ενζργεια 

διοχετεφεται ςτο θλεκτρικό δίκτυο. Αυτι θ κατθγορία αποτελεί το μεγαλφτερο 

μζροσ τθσ παγκόςμιασ αγοράσ Φ/Β ςυςτθμάτων. 

Μερικά από τα οφζλθ για τα κτίρια τα οποία ζχουν Φ/Β ςυςτιματα κα μποροφςαμε 

να ποφμε ότι είναι τα παρακάτω: 

 Ο ςυγχρονιςμόσ ψυκτικϊν φορτίων κτιρίων κατά τθ κερινι περίοδο 

με τθ μεγίςτθ παραγόμενθ ιςχφ από τα Φ/Β. 

 Η παραγωγι θλεκτρικισ ενζργειασ θ οποία κα είναι ανεξάρτθτθ από 

κάποιο κεντρικό ςθμείο παραγωγισ όπωσ και θ  επιτόπου 

κατανάλωςθ τθσ ενζργειασ αυτισ. 

 Οι Φ/Β ςυςτοιχίεσ μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν και ωσ δομικά 

ςτοιχεία των κτιρίων, εφόςον γίνει ςωςτόσ ςχεδιαςμόσ. Με τον 

τρόπο αυτό, αυξάνεται θ οικονομικι απόδοςθ του ςυςτιματοσ. Με 

αυτόν τον τρόπο λοιπόν  αποφεφγεται το κόςτοσ των οικοδομικϊν 

υλικϊν όπωσ και θ  χριςθ γθσ για τθν εγκατάςταςθ. 

 

Αυτόνομα ή απομονωμζνα ςυςτήματα 

Στθν κατθγορία αυτι ςυγκαταλζγονται ςυςτιματα παραγωγισ θλεκτρικισ 

ενζργειασ για κατοικίεσ και μικροφσ οικιςμοφσ που δεν είναι ςυνδεδεμζνοι ςτο 

δίκτυο. Ακόμθ χρθςιμοποιοφνται για: 

 Ηλεκτροδότθςθ Ιερϊν Μονϊν 

 Αφαλάτωςθ / άντλθςθ / κακαριςμό νεροφ. 

 Συςτιματα εξωτερικοφ φωτιςμοφ δρόμων, πάρκων, αεροδρομίων 

κλπ. 

 Συςτιματα τθλεπικοινωνιϊν και ςυναγερμοφ. 

 Συςτιματα ςθματοδότθςθσ οδικισ κυκλοφορίασ, ναυτιλίασ, 

αεροναυτιλίασ κλπ. 

 Αγροτικζσ εφαρμογζσ όπωσ άντλθςθ νεροφ, ιχκυοκαλλιζργειεσ, ψφξθ 

αγροτικϊν προϊόντων, φαρμάκων κλπ. 
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Μεγάλα Διαςυνδεδεμζνα ςτο Δίκτυο Φ/Β υςτήματα 

Η κατθγορία αυτι αφορά Φ/Β ςτακμοφσ παραγωγισ θλεκτρικισ ενζργειασ ςτουσ 

οποίουσ θ παραγόμενθ ενζργεια διοχετεφεται απευκείασ ςτο δίκτυο. 

 

Πίνακας με τις μεγαλύτερες εταιρείες παραγωγής Φ/Β σσστημάτων (2011) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Ρίνακασ 1) 

 

Σφμφωνα με ςτοιχεία του Συνδζςμου Εταιρειϊν Φωτοβολταϊκϊν    θ ςχετικι 

απόδοςθ των pv ςε διάφορεσ κλίςεισ και προςανατολιςμοφσ είναι: 

 

 

 

 

 

 

ΕΙΡΑ ΕΣΑΙΡΕΙΑ 
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ( 
MW) 

1 SHARP 324 

2 KYOCERA 105 

3 BP SOLAR 85 

4 Q.CELLS 75 

5 MITSUBISHI 75 

6 SHELL SOLAR 72 

7 SANYO 65 

8 SCHOTT SOLAR 63 

9 ISOFOTON 53,3 

10 MOTECH 35 

11 SUNTECH 28 

12 DEUTSCHE CELL 28 

13 
GENERAL 
ELECTRIC 

25 

14 PHOTOWATT 22 

ΤΝΟΛΟ 
 

1055,3 

Προζαναηολιζμός Κλίζη ως προς ηο 
οριζόνηιο επίπεδο 

 

 0
o

 30
o

 90
o

 

Αναηολικός - 
Γσηικός 

90% 85% 50% 
 

Νοηιοαναηολικός- 
Νοηιοδσηικός 

90% 95% 60% 
 

Νόηιος 90% 100% 60%  

Βορειοαναηολικός- 
Βορειοδσηικός 

90% 67% 30% 
 

Βόρειος 90% 60% 20%  
 

 (Πίνακας2)      
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Τπόπορ-Κλίζη ηοποθέηηζηρ PV ζςζηημάηυν 

 

 

1.4  Εφαρμογή των Φ/Β υςτημάτων ςτην Ελλάδα 

Τον Ιοφνιο του 2009 εφαρμόςτθκε ςτθν Ελλάδα πρόγραμμα ςφμφωνο με τα 

νζα διεκνι πρότυπα για τθν εγκατάςταςθ φωτοβολταϊκϊν ςυςτθμάτων ζωσ και 10 

kW ςε ςτζγεσ. Το πρόγραμμα αυτό προβλζπει τθν πϊλθςθ ενζργειασ ςε προνομιακι 

τιμι πϊλθςθσ, εγγυθμζνθ για 25 χρόνια, ενϊ τα ζςοδα από τθν εγκατάςταςθ είναι 

αφορολόγθτα και πιςτϊνονται ςτο λογαριαςμό τθσ ΔΕΗ. 

Μζχρι το Δεκζμβριο Ιοφλιο του 2012 περιςςότερεσ από 50.000 ςτζγεσ είχαν 

εγκαταςτιςει φωτοβολταϊκά ςτα πλαίςια του Ρρογράμματοσ. Στθν κακθμερινότθτά 

μασ χρθςιμοποιοφμε διαρκϊσ όλο και περιςςότερο τα φωτοβολταικα ςυςτθματα, 

αφοφ μασ ςυμφζρουν και ζχουν πολλά πλεονεκτιματα.(Σαρτηετάκθ 

Καλλιόπθ,2013). 

Το βαςικότερο από τα πλεονεκτιματα των PV ςυςτθμάτων είναι ότι 

λειτουργοφν με τον ιλιο ο οποίοσ είναι μια αςτείρευτθ πθγι ενζργειασ. Τα 

φωτοβολταικα ςυςτιματα δε ρυπαίνουν το περιβάλλον, αντζχουν ςτο χρόνο, δε 

κζλουν ιδιαίτερθ ςυντιρθςθ και δεν ζχουν μεγάλο κόςτοσ ενϊ με επιδοτοφμενα 

προγράμματα όπωσ το φωτοβολταικα ςε ςτζγεσ θ χρθματοδότθςθ φτάνει ζωσ και 
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100%. Κάποιεσ από τισ εφαρμογζσ τουσ ςτθν χϊρα μασ αφοροφν τουσ παρακάτω 

τομείσ: 

1. Ηλεκτροδότθςθ Ιερϊν Μονϊν. 

2. Αφαλάτωςθ / άντλθςθ / κακαριςμό νεροφ. 

3. Συςτιματα εξωτερικοφ φωτιςμοφ δρόμων, πάρκων, αεροδρομίων κλπ. 

4. Συςτιματα ςθματοδότθςθσ οδικισ κυκλοφορίασ, ναυτιλίασ, αεροναυτιλίασ 

κλπ. 

5. Αγροτικζσ εφαρμογζσ όπωσ άντλθςθ νεροφ, ιχκυοκαλλιζργειεσ, ψ φξθ 

αγροτικϊν προϊόντων, φαρμάκων κλπ. 

 

Πλεονεκτήματα 

Tα φωτοβολταϊκά ςυςτιματα ζχουν τα εξισ πλεονεκτιματα: 

●  Τεχνολογία φιλικι ςτο περιβάλλον: δεν προκαλοφνται ρφποι από τθν παραγωγι 

θλεκτρικισ ενζργειασ 

●  Μποροφν να εγκαταςτακοφν πάνω ςε ιδθ υπάρχουςεσ καταςκευζσ, όπωσ είναι 

π.χ. θ ςτζγθ ενόσ ςπιτιοφ ι θ πρόςοψθ ενόσ κτιρίου. 

●  Η θλιακι ενζργεια είναι ανεξάντλθτθ ενεργειακι πθγι, διατίκεται παντοφ και δεν 

ςτοιχίηει απολφτωσ τίποτα 

●  Η λειτουργία του ςυςτιματοσ είναι ολοςχερϊσ ακόρυβθ. 

●  Ζχουν ςχεδόν μθδενικζσ απαιτιςεισ ςυντιρθςθσ. 

●  Επιπλζον, ζνα μεγάλο πλεονζκτθμα του Φ/Β ςυςτιματοσ είναι ότι μπορεί να 

διαςυνδεκεί με το δίκτυο θλεκτροδότθςθσ (διαςυνδεδεμζνο ςφςτθμα), 

καταργϊντασ με τον τρόπο αυτό τθν ανάγκθ για εφεδρεία και δίνοντασ επιπλζον τθ 

δυνατότθτα ςτον χριςτθ να πωλιςει τυχόν πλεονάηουςα ενζργεια ςτον διαχειριςτι 

του θλεκτρικοφ δικτφου 
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●  Με τθν κατάλλθλθ γεωγραφικι κατανομι, κοντά ςτουσ αντίςτοιχουσ 

καταναλωτζσ ενζργειασ, τα Φ/Β ςυςτιματα μποροφν να εγκαταςτακοφν χωρίσ να 

απαιτείται ενίςχυςθ του δικτφου διανομισ. 

●  Ζχουν μεγάλθ διάρκεια ηωισ. Υπάρχουν πάνελ με διάρκεια ηωισ ζωσ 20 με 30 

χρόνια 

●  Υπάρχει θ δυνατότθτα επζκταςθσ, ϊςτε να ανταποκρίνονται ςτισ αυξανόμενεσ 

ανάγκεσ των χρθςτϊν. 

Σαν βαςικό μειονζκτθμα κα μποροφςαμε να κεωριςουμε το γεγονόσ του 

μεγάλου τουσ κόςτουσ, το οποίο παρά τισ όποιεσ τεχνολογικζσ εξελίξεισ παραμζνει 

ακόμθ υψθλό. Μια γενικι ενδεικτικι τιμι είναι 6.000 ευρϊ ανά εγκατεςτθμζνο 

κιλοβάτ (kW) θλεκτρικισ ιςχφοσ. Λαμβάνοντασ υπόψθ ότι μια τυπικι οικιακι 

κατανάλωςθ απαιτεί από 1,5 ζωσ 3,5 κιλοβάτ, το κόςτοσ τθσ εγκατάςταςθσ μόνο 

αμελθτζο δεν μπορεί να χαρακτθριςτεί. Το ποςό αυτό, ωςτόςο, μπορεί να 

αποςβεςτεί ςε ζνα διάςτθμα πενταετίασ και το Φ/Β ςφςτθμα κα ςυνεχίςει να 

παράγει δωρεάν ενζργεια για άλλα 25 χρόνια τουλάχιςτον. 

●  Ωςτόςο, τα πλεονεκτιματα είναι πολλά, και το ευρφ κοινό ζχει αρχίςει να 

ςτρζφεται όλο και πιο πολφ ςτισ ανανεϊςιμεσ πθγζσ ενζργειασ και ςτα 

φωτοβολταϊκά ειδικότερα, για τθν κάλυψθ ι τθν ςυμπλιρωςθ των ενεργειακϊν του 

αναγκϊν. 
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Κεφάλαιο 2 

 
2.1  Green Logistics 
 

Η εφοδιαςτικι αλυςίδα είναι μια επιςτιμθ που αναπτφχκθκε για να 

ικανοποιεί τισ ανάγκεσ των καταναλωτϊν με γνϊμονα τον ςυμφωνθμζνο χρόνο 

,τόπο  και χωρίσ αλλοιϊςεισ ι φκορζσ κατά τθν ςυςκευαςία ι τθν μεταφορά .Για 

αυτόν ακριβϊσ τον λόγο θ αφετθρία τθσ εφοδιαςτικισ αυτισ αλυςίδασ κεωρείται ο 

πελάτθσ. Ο καταναλωτισ λοιπόν ςτθ ςθμερινι αγορά είναι  πιο απαιτθτικόσ ωσ 

προσ τθν εξυπθρζτθςι του και ωσ προσ τθν ποιότθτα του προϊόντοσ που επικυμεί. Η  

ανάγκθ του επιπλζον ςτο να ηει ςε ζνα βιϊςιμο περιβάλλον δθμιοφργθςε και μια 

επιπλζον απαίτθςθ , αυτι τισ πράςινθσ- φιλικισ προσ το περιβάλλον ανάπτυξθσ. Η 

ςθμαντικι αφξθςθ τθσ ποςότθτασ του διοξειδίου του άνκρακα που παρατθρικθκε 

τα τελευταία χρόνια ςτθν ατμόςφαιρα το οποίο εκπζμπεται κυρίωσ κατά τισ 

μεταφορζσ, είτε αυτζσ είναι οδικζσ είτε εναζριεσ ζφερε ςτθν επιφάνεια τθν ανάγκθ 

για μια εφοδιαςτικι αλυςίδα θ οποία κα είναι πιο φιλικι προσ το περιβάλλον. Αιτία 

αυτισ τθσ αφξθςθσ μποροφν να κεωρθκοφν και τα logistics . 

Οι περιβαλλοντικζσ επιπτϊςεισ αυτζσ ζχουν λοιπόν μία απόλυτθ ςχζςθ με 

τισ αντίςτοιχεσ των ςυςτθμάτων μεταφορϊν που χρθςιμοποιοφνται, των υλικϊν 

ςυςκευαςίασ, ςυνεχόμενθ επζκταςθ αποκθκϊν κλπ. Το διοξείδιο του άνκρακά 

προκαλεί μεγάλα περιβαλλοντικά προβλιματα όπωσ το φαινόμενο του 

κερμοκθπίου, που απειλοφν τθ βιωςιμότθτα του πλανιτθ αλλά και τθν υγεία του 

ανκρϊπου. Ζτςι θ ανάγκθ του ανκρϊπου για ζνα κακαρότερο περιβάλλον με 

καλφτερεσ ςυνκικεσ διαβίωςθσ οδιγθςε ςτθ δθμιουργία τθσ ≪Ρράςινθσ 

Εφοδιαςτικισ≫ ι αλλιϊσ Green Logistics. (Samir Srivastava,2007) 

Ο όροσ Green είναι θ λζξθ κλειδί για μία ςειρά περιβαλλοντικϊν 

πρωτοβουλιϊν και το τελευταίο καιρό ζχει αποκτιςει ιδιαίτερθ βαρφτθτα. 

Χρθςιμοποιείται για να υποδθλϊςει ζνα βακμό ςυμβατότθτασ με το περιβάλλον. Ο 

ςυνδυαςμόσ των δφο αυτϊν όρων υποδθλϊνει μια δραςτθριότθτα (π.χ. μεταφορά, 

διανομι κλπ.) που είναι φιλικι με το περιβάλλον αλλά και ταυτόχρονα 

αποτελεςματικι. Ιςτορικά κα μποροφςαμε να ποφμε πωσ το ενδιαφζρον  για τθν 
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εφαρμογι των ≪Green Logistics≫ ξεκίνθςε ςτα τζλθ τθσ δεκαετίασ του 1980 όταν 

άρχιςε να δθμιουργείται μια ευαιςκθςία για τθν μόλυνςθ του περιβάλλοντοσ και 

ειδικά με τθν όξινθ βροχι, τθν υπερβολικι χριςθ των CFCs (χλωροφκοράνκρακεσ) 

που ευκφνονται για τθν τρφπα του όηοντοσ και τθν υπερκζρμανςθ του πλανιτθ. 

Η απόφαςθ τθσ Διεκνοφσ Επιτροπισ για το περιβάλλον , το 1978 ζδωςε ςτα 

περιβαλλοντικά κζματα μια ϊκθςθ τόςο ςε οικονομικό όςο και ςε 

πολιτικό επίπεδο. Ραρακολουκϊντασ τι ςυνζβαινε τθ δεκαετία του 1990 

διαπιςτϊνουμε ότι το πραγματικό ενδιαφζρον τθσ βιομθχανίασ μεταφορϊν και 

διανομϊν για το περιβάλλον περιορίςτθκε μόνο ςε κζματα εξεφρεςθσ και 

ανάπτυξθσ νζων αγορϊν, ενϊ  τα παραδοςιακά Logistics περιλαμβάνουν τεχνικζσ 

και μεκοδολογίεσ ςωςτισ οργάνωςθσ και ορκολογικισ διαχείριςθσ (π.χ των 

μεταφορϊν , τθσ αποκικευςθσ, τθσ ςυςκευαςίασ και τθσ διαχείριςθσ των 

αποκεμάτων από τον παραγωγό προσ τον καταναλωτι). Η περιβαλλοντικι 

ευαιςκθςία λοιπόν άνοιξε νζεσ αγορζσ όπωσ αυτζσ τθσ ανακφκλωςθσ και τθσ 

ςωςτισ διαχείριςθσ των αποβλιτων.(Αποςτόλου Γιάννθσ, 2013) 

Σφμφωνα με ζρευνα που πραγματοποιικθκε από τον Οργανιςμό Carbon 

Disclosure Project (CDP) μασ δίνεται μια ιδζα για το  κατά πόςο οι ςθμερινζσ 

επιχειριςεισ μεταφορϊν ςζβονται και προςαρμόηουν τθν εφοδιαςτικι αλυςίδα 

τουσ ςε ζνα βιϊςιμό περιβάλλον. Στθν ζρευνα πιραν μζροσ 291 από τισ 

μεγαλφτερεσ μεταφορικζσ εταιρείεσ που αςχολοφνται με τουσ τομείσ των οδικϊν, 

των ςιδθροδρομικϊν, των αεροπορικϊν και των καλάςςιων μεταφορϊν. Η 

ςυγκεκριμζνθ ζρευνα ζδειξε ότι μόνο το 36% των μεταφορικϊν εταιρειϊν ζχει κζςει 

ςτόχουσ μείωςθσ διοξειδίου του άνκρακα και κατανάλωςθσ ενζργειασ ςε ςχζςθ με 

το 51% του "Global 500 Index" για τισ εταιρείεσ όλων των κλάδων. 

Επιπλζον διαπιςτϊκθκαν τα εξισ: 

• Οι οδικζσ μεταφορζσ ευκφνονται για το 80% των εκπομπϊν CO2 ςυνολικά 

ςτον τομζα των μεταφορϊν. Ακολουκοφν οι αεροπορικζσ (13%) και οι καλάςςιεσ 

μεταφορζσ (7%). 

• Πςον αφορά ςτισ γεωγραφικζσ περιοχζσ, οι ευρωπαϊκζσ χϊρεσ δείχνουν το 

δρόμο μαηί με τθ νότια Αμερικι ωσ προσ τα ςχζδια μείωςθσ των εκπομπϊν 

ρυπογόνων αερίων. Συγκεκριμζνα το 60% των εταιρειϊν τθσ νότιασ Αμερικισ και το 
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52% των ευρωπαϊκϊν εταιρειϊν ζχουν κζςει ςτόχουσ και ςχζδια μείωςθσ των 

εκπομπϊν. 

• Από τισ εταιρείεσ που ανζφεραν επενδφςεισ για μείωςθ των εκπομπϊν του 

διοξειδίου του άνκρακα, το μεγαλφτερο ποςοςτό προζρχεται από τθν Αςία (48%) με 

τθν Ευρϊπθ να ακολουκεί (36%). 

• Μόνο το 9% των εταιρειϊν ανζφερε ςτρατθγικζσ  που ζχουν να κάνουν με 

τθ μείωςθ των εκπομπϊν ρυπογόνων αερίων και μόνο το 4% για μελλοντικζσ 

ανάλογεσ επενδφςεισ. (PV Cycle Organisation,2011) 

Με βάςθ τα ευριματα αυτισ τθσ παγκόςμιασ ζρευνασ, θ παγκόςμια 

βιομθχανία μεταφορϊν κα ζχει ζνα ςθμαντικό μακροπρόκεςμο αντίκτυπο ςτθν 

κλιματικι αλλαγι και ςτθ χριςθ τθσ παγκόςμιασ ενζργειασ. Ρρζπει λοιπόν το 

διεκνζσ ςφςτθμα να κατανοιςει ότι θ προςταςία του περιβάλλοντοσ, θ 

αντιμετϊπιςθ τθσ κλιματικισ αλλαγισ και θ αειφόροσ ανάπτυξθ αποτελοφν 

ηθτιματα ηωτικισ ςθμαςίασ για τουσ πολίτεσ, τισ κυβερνιςεισ και τον 

επιχειρθματικό κόςμο κακιςτϊντασ επιτακτικι τθν ανάγκθ για μετάβαςθ ςε μια 

οικονομία χαμθλϊν εκπομπϊν ρφπων, ορκολογικότερθσ χριςθσ των φυςικϊν 

πόρων και ςτρατθγικϊν επενδφςεων. (Αποςτόλου Γιάννθσ,2013) 

Συγκεντρωτικά λοιπόν , λοιπόν κα μποροφςαμε να ποφμε ότι κάποιοι λόγοι που 

οδθγοφν ςτθν εφαρμογι των Green Logistics είναι: 

 Οι απαιτιςεισ των καταναλωτϊν , οι οποίοι κατανοοφν τθν μεγάλθ 

περιβαλλοντικι επιβάρυνςθ και οδθγοφν τισ εταιρείεσ ςτθν δθμιουργία 

προϊόντων και υπθρεςιϊν πιο  φιλικζσ προσ το περιβάλλον 

 Η μείωςθ του κόςτουσ για τισ εταιρείεσ 

 Η κυβερνθτικι πολιτικι θ οποία ζχει αυςτθροποιιςει τουσ ελζγχουσ και τουσ 

κανονιςμοφσ τθσ ακολουκϊντασ τα προςτάγματα τθσ νζασ εποχισ και 

προςπακϊντασ να είναι ςυμβατι με διεκνείσ νομοκεςίεσ και κανονιςμοφσ. 
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2.2  Βαςικοί άξονεσ Πράςινησ εφοδιαςτικήσ αλυςίδασ 

 
 

Ππωσ αναφζρκθκε και πιο πριν ο καταναλωτισ κεωρείται θ αφετθρία τθσ 

Εφοδιαςτικισ Αλυςίδασ. Είναι λογικό λοιπόν οι απαιτιςεισ των καταναλωτϊν να  

ικανοποιοφνται από μια μεγάλθ ποικιλία ποιοτικϊν αγακϊν με κφριο μζλθμα τθν 

αναβάκμιςθ τθσ ποιότθτασ ηωισ τουσ. 

Σιμερα θ ανάπτυξθ των Logistics ζχει ςυμβάλλει ςτθν ανάπτυξθ του 

παγκόςμιου εμπορίου και ςτθν επίτευξθ του ςτόχου για ποικιλία αγακϊν ςτα 

νοικοκυριά με κόςτοσ ,δυςτυχϊσ, τθν επιβάρυνςθ τθσ ατμόςφαιρασ και του 

περιβάλλοντοσ  μζςω τθσ ςυνεχόμενθσ αφξθςθσ ροισ κατανάλωςθσ καυςίμων λόγω 

των πολλϊν χιλιομζτρων όπωσ και τθσ κατανάλωςθσ ενζργειασ εξαιτίασ τθσ 

μεταφοράσ και τθσ αποκικευςθσ των προϊόντων ςτουσ ενδιάμεςουσ 

ςτακμοφσ.(Σαρτηετάκθ Καλλιόπθ,2013) 

Η πράςινθ εφοδιαςτικι αλυςίδα ζχει κζςει ωσ ςτόχο λοιπόν τθν βελτίωςθ 

των λειτουργιϊν με τζτοιο τρόπο ϊςτε να αποφεφγονται και να προλαμβάνονται 

όςο το δυνατόν πιο άμεςα και ςτον μεγαλφτερο δυνατό βακμό τα αποτελζςματά 

τθσ που επιβαρφνουν το περιβάλλον και τθν ανκρϊπινθ υγεία. Για το λόγο 

λαμβάνονται μζτρα που επθρεάηουν το δίκτυο διανομισ τθσ αλυςίδασ  και ζχουν να 

κάνουν με: 

 

 

 Τθν τροποποίθςθ των λειτουργιϊν τθσ, 

 Τισ πολιτικζσ και νομοκετικζσ παρεμβάςεισ που αφοροφν κυρίωσ ςτισ 

μεταφορζσ, 

 Τθ ςωςτι διαχείριςθ των επικίνδυνων φορτίων 

 Τθ διαχείριςθ των επιςτρεφόμενων 

 Τθν χριςθ τθσ κατάλλθλθσ ςυςκευαςίασ για τθ μείωςθ αλόγιςτθσ χριςθσ 

των φυςικϊν πόρων. 

Η λφςθ αυτϊν των ηθτθμάτων ζρχεται φςτερα από τον ςυντονιςμό και τθν 

δθμιουργία τακτικϊν και ςτρατθγικϊν φιλικϊν προσ το περιβάλλον. Κφριοι 

άξονεσ αυτισ τθσ καινοτόμασ πολιτικισ ϊςτε να αντιμετωπιςκοφν τα παραπάνω 

ηθτιματα είναι: 
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 Οργάνωςη ςτισ μεταφορζσ: 
 

Αυτό επιτυγχάνεται μζςω τθσ χριςθσ μζςων μεταφοράσ που ζχουν ςτθ διάκεςθ 

τουσ οι επιχειριςεισ και τα  οποία εξυπθρετοφν τθν μεταφορά των προϊόντων τουσ  

με  κριτιριο όχι μόνο τθσ μείωςθ του κόςτουσ αλλά και τθ φιλικότθτα του προσ το 

περιβάλλον. Επίςθσ πρζπει να γίνονται οι τακτικζσ ςυντθριςεισ και ζλεγχοι ϊςτε να 

πιςτοποιείται θ καλι λειτουργία του μζςου.  Ζπειτα από τθν επιλογι του μζςου οι 

επιχειριςεισ οφείλουν να οδθγθκοφν ςτθν βελτίωςθ  των δικτφων διανομισ τουσ , 

είτε με ςυνεργαςίεσ μεταξφ επιχειριςεων και μεταφορζων  είτε με ςυνδυαςμό των 

μεταφορϊν ζτςι ϊςτε να μειϊνονται οι αποςτάςεισ άρα και οι εκπομπζσ ρφπων 

ςτθν ατμόςφαιρα. Ζνασ τρόποσ για να επιτευχκεί αυτό είναι ο ςωςτόσ 

προγραμματιςμόσ και προςοχι  ςτο βάροσ του φορτίου ϊςτε να μθν είναι οφτε 

μιςογεμάτο οφτε και υπερφορτωμζνο μιασ και ςτισ δφο αυτζσ περιπτϊςεισ 

δαπανάται αρκετι  ενζργεια αλλά επιπροςκζτωσ επιβαρφνεται και  θ ατμόςφαιρα 

από τουσ ςυνεχόμενουσ ρφπουσ. 

 

 

 Διαχείριςη επιςτρεφόμενων προϊόντων: 

Η λζξθ που μπορεί να αντικατοπτρίςει τθν ζννοια αυτι είναι θ ανακφκλωςθ. 

Αφορά  τθν ανακφκλωςθ ι τθν επαναχρθςιμοποίθςθ των υλικϊν ςυςκευαςίασ και  

ςυμβάλει ουςιαςτικά ςτθν οικολογικι διαχείριςθ των φυςικϊν πόρων του πλανιτθ. 

 

 υςκευαςία: 

Τα τελευταία χρόνια θ ςυςκευαςία αποτζλεςε ςθμαντικό κζμα ςχετικά με τθν 

αφξθςθ ι τθ μείωςθ τθσ και με το  ποιο υλικό είναι καταλλθλότερο για τθ 

ςυςκευαςία του κάκε προϊόντοσ. 
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 Διαχείριςη επικίνδυνων φορτίων: 

Αφορά τθ λιψθ προλθπτικϊν μζτρων ςφμφωνα με τθν Ευρωπαϊκι Συμφωνία 

ςχετικά με τισ Διεκνείσ Μεταφορζσ Επικίνδυνων Εμπορευμάτων που 

πραγματοποιοφνται οδικϊσ και θ οποία υπογράφθκε ςτθ Γενεφθ το 1957 . 

 

 Ανάθεςη δικτφου διανομήσ ςε τρίτουσ: 

Ρολλζσ επιχειριςεισ ανακζτουν τισ λειτουργίεσ τθσ εφοδιαςτικισ αλυςίδασ ςε 

εταιρίεσ παροχισ υπθρεςιϊν που ειδικεφονται ςτθν αποκικευςθ και τθ διακίνθςθ 

των προϊόντων(outsourcing)  με αποτζλεςμα οι εκπομπζσ των ρφπων να μειϊνονται 

κακϊσ αυτζσ οι εταιρίεσ χρθςιμοποιοφν κυρίωσ τθν διαδικαςία των ςυνδυαςμζνων 

μεταφορϊν. Με αυτό τον τρόπο θ επιχείρθςθ ζχει πολλά οφζλθ αφενόσ γιατί 

μπορεί να εςτιάςει και να οργανϊςει καλυτζρα το λειτουργικό τθσ κόςτοσ και 

αφετζρου διότι  μπορεί να επεκτακεί μιασ και δεν κα ζχει ςτθν κατοχι τθσ οδικά 

οχιματα. 

 

 Χρήςη μεθοδολογικών εργαλείων: 

Μεκοδολογικά εργαλεία όπωσ θ ανάλυςθ κφκλου ηωισ (Life Cycle Assessment) , 

θ ςτρατθγικι Ολοκλθρωμζνθσ Ρολιτικισ Ρρόταςθσ (ΟΡΡ) , θ ανάλυςθ ανκρακικοφ 

/ενεργειακοφ αποτυπϊματοσ και θ απαραίτθτθ οικολογικι ςιμανςθ δίνουν τθν 

ικανότθτα ςτισ εταιρείεσ να ανακαλφψουν ποιεσ είναι οι πθγζσ των  απωλειϊν τουσ. 

Μελζτεσ που χρθςιμοποίθςαν τζτοια εργαλεία οδιγθςαν ςτο ςυμπζραςμα ότι οι 

προμθκευτζσ ευκφνονται ζωσ για το 80% τθσ ςυνολικισ κατανάλωςθσ ενζργειασ , 

νεροφ και άλλων πόρων ςε μια αλυςίδα. 

 

 

2.3  Αντίςτροφα Logistics 
 
 

Η Αντίςτροφθ Εφοδιαςτικι Αλυςίδα που αλλιϊσ λζγεται και Διαχείριςθ 

Επιςτρεφόμενων (Reverse Logistics) μπορεί να οριςκεί και ςαν ≪η διαχείριςη των 

επιςτροφών από τουσ χρήςτεσ πίςω ςτουσ αποςτολείσ≫9. Δφο είναι οι λόγοι που 
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ωκοφν τισ επιχειριςεισ να ςυμπεριλάβουν διαδικαςίεσ αντίςτροφθσ εφοδιαςτικισ 

αλυςίδασ : 

 H ολοζνα και μεγαλφτερθ ανάπτυξθ τθσ τεχνολογίασ που ςυμβάλλει ςτον 

αναςχεδιαςμό των προϊόντων και τθ μικρότερθ διάρκεια ηωισ τουσ με 

αποτζλεςμα να ςυλλζγονται όςα δεν μποροφν να διατεκοφν ςτθν αγορά 

 H νομοκεςία που ζχει κεςπίςει αυςτθρά μζτρα για τθν καταπάτθςθ τθσ 

προςταςίασ του περιβάλλοντοσ.10 

Η Αντίςτροφθ Εφοδιαςτικι Αλυςίδα ζχει ςα ςτόχο τθ διαχείριςθ των 

επιςτρεφόμενων προϊόντων από τουσ καταναλωτζσ ςτισ επιχειριςεισ ζτςι ϊςτε να 

ςυμβαδίηει με τουσ όρουσ περιβαλλοντικισ προςταςίασ αλλά και μζςω του 

αναςχεδιαςμοφ των προϊόντων να ανακτοφν τθν καλι τουσ φιμθ οι επιχειριςεισ. 

Εκτόσ από αυτι τθν διαδικαςία , ζχει επιπλζον ωσ ςτόχο τθ μείωςθ του 

παραγωγικοφ αλλά και του μεταφορικοφ κόςτουσ των επιχειριςεων κακϊσ 

χρθςιμοποιοφνται κυρίωσ υλικά που είναι ςτο τζλοσ τθσ ηωισ τουσ αλλά ζχουν 

ακόμα κάποια αξία για τθν παραγωγι άλλων προϊόντων ι υποπροϊόντων. 

Η αντίςτροφθ εφοδιαςτικι αλυςίδα ζχει προςδϊςει ζνα νζο τρόπο διανομισ 

των προϊόντων από τθν παραδοςιακι εφοδιαςτικι αλυςίδα που πραγματοποιείται 

όχι από τουσ παραγωγοφσ ςτουσ καταναλωτζσ αλλά από τουσ καταναλωτζσ ςτισ 

επιχειριςεισ και ςτθν αποκικθ. Τα προϊόντα που επιςτρζφουν οι καταναλωτζσ ςτισ 

επιχειριςεισ και ςτισ αποκικεσ αφοροφν: 

 Ρροϊόντα που ζχουν αποτφχει ςτο ςχεδιαςμό τουσ αλλά μποροφν να 

επιςκευαςτοφν / αναςχεδιαςτοφν ι και να επαναχρθςιμοποιθκοφν. 

 Ρροϊόντα που είναι ξεπεραςμζνα και δεν ανταποκρίνονται ςτισ 

καινοφργιεσ απαιτιςεισ των τελικϊν καταναλωτϊν-πελατϊν. 

 Ρροϊόντα που βρίςκονται κοντά ςτο τζλοσ ηωισ τουσ αλλά ζχουν ακόμα 

κάποια αξία ι προϊόντα που δεν είχαν τθν προβλεπόμενθ ηιτθςθ και δεν 

πωλικθκαν. 

 Ρροϊόντα που ζχουν αποςυρκεί. 

 Μζρθ από προϊόντα που ζχουν κάποια αξία και ζχουν προκφψει από τθν 

επιλεγόμενθ χριςθ τουσ και προϊόντα που ζχουν μπει ςτθν άκρθ αλλά 

μποροφν να ανακυκλωκοφν και να επαναχρθςιμοποιθκοφν. 
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(Ρίνακασ 3) 

Πίνακασ Αντίςτροφθσ Ροισ 

 
 
 

(Ρίνακασ 4) 

Πίνακασ Κανονικισ Ροισ 

 

Η πορεία που κα ακολουκιςουν τα προϊόντα μετά τθ επιςτροφι τουσ εξαρτάται 

από τθ φφςθ τθσ αγοράσ που αναφζρονται . Οι αγορζσ ςτισ οποίεσ προορίηονται 

τα επιςτρεφόμενα προϊόντα είναι: 

 

 Η αγορά των καταναλωτϊν όπου οι καταναλωτζσ επιςτρζφουν τα προϊόντα 

ςτουσ πωλθτζσ , ςτθ ςυνζχεια από τουσ διανομείσ και τουσ παραγωγοφσ ι τα 

απορρίμματα ςτουσ υπεφκυνουσ τθσ ανακφκλωςθσ. 

 Η οικονομικι αγορά ςτθν οποία απευκφνονται τα προϊόντα. Σε αυτι τθν 

περίπτωςθ οι τελικοί χριςτεσ επιςτρζφουν τα προϊόντα ςτουσ πωλθτζσ και 

μετζπειτα ςτουσ καταςκευαςτζσ που με τθ ςειρά τουσ κα αποςτείλουν τα 

προϊόντα ςε μια τρίτθ επιχείρθςθ για ανακαταςκευι. 
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Οι διαδικαςίεσ που προςτίκενται και ακολουκοφνται από τθν αντίςτροφθ 

εφοδιαςτικι αλυςίδα είναι : 

 

1)Η άμεςθ επαναχρθςιμοποίθςθ των προϊόντων χωρίσ να επιδιορκωκοφν ι να 

αναβακμιςτοφν και να μποροφν να προωκθκοφν ςφντομα ςτισ αγορζσ για να 

βελτιωκεί και θ εικόνα των επιχειριςεων. 

 

2)Η ανακφκλωςθ υλικϊν που μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν ωσ πρϊτεσ φλεσ για 

παρεμφερι προϊόντα αλλά και για πρϊτεσ φλεσ ςτθν παραγωγι άλλου τφπου 

προϊόντων. 

 

3)Η επανόρκωςθ των προϊόντων αλλά και θ ανακαταςκευι των προϊόντων που 

βαςίηεται ςτθν μελζτθ των ςυςτατικϊν μεμονωμζνα και όχι ςυνολικά για να 

διαπιςτωκεί άμεςα θ ελαττωματικότθτα. 

 

4)Η μείωςθ όγκου των επιςτρεφόμενων προϊόντων είτε είναι χρθςιμοποιθμζνα, 

ελαττωματικά, κατεςτραμμζνα είτε επιβλαβι προςπακϊντασ παράλλθλα να βρει 

τισ ιδανικζσ περιβαλλοντικζσ ςυνκικεσ ϊςτε αν υποςτοφν ανακφκλωςθ να μθν 

επιδροφν αρνθτικά ςτο περιβάλλον. 

 

Για τθν επίτευξθ των ςτόχων τθσ Αντίςτροφθσ Εφοδιαςτικισ Αλυςίδασ 

ακολουκοφνται δφο ςτρατθγικζσ από τισ επιχειριςεισ: 

 Η ςτρατθγικι τθσ ανάκλθςθσ των ιδθ διατεκειμζνων ςτθν αγορά 

ελαττωματικϊν προϊόντων 

 Η τακτικι τθσ ςυλλογισ των υποπροϊόντων από άλλουσ ςτακμοφσ όπωσ 

οι αποκικεσ. 

Η διαφορά των δφο ςτρατθγικϊν εντοπίηεται ςτο χρόνο κακϊσ θ ανάκλθςθ (recall) 

των ελαττωματικϊν προϊόντων πρζπει να γίνει άμεςα ενϊ θ ςυλλογι των 

υποπροϊόντων μπορεί να πραγματοποιθκεί ςταδιακά. Η ςτρατθγικι τθσ ανάκλθςθσ 

διακρίνεται ςε τρεισ κατθγορίεσ. Στθν πρϊτθ κατθγορία ανικουν τα προϊόντα που 

είναι επικίνδυνα για τθ δθμόςια υγεία και δεν μποροφν να καταναλωκοφν, ςτθ 

δεφτερθ κατθγορία ανικουν τα προϊόντα που μποροφν να καταναλωκοφν αλλά 

βάςει κάποιων ενδείξεων κεωροφνται επικίνδυνα για τθν υγεία και ςτθν τρίτθ 
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κατθγορία ανικουν τα προϊόντα που δε κεωροφνται επικίνδυνα για τθν υγεία αλλά 

πρζπει να ανακλθκοφν για κακι λειτουργία. Κακοριςτικοί παράγοντεσ για τθν 

αποτελεςματικότερθ ανάκλθςθ των προϊόντων είναι το μικοσ και το εφροσ του 

δικτφου διανομισ κακϊσ όςο μικρότερο είναι τόςο πιο εφκολα γίνεται θ ανάκλθςθ 

και ςε χρόνο και ςε ςυχνότθτα.( A.Mckinnon,2010) 

Τα αποτελζςματα τθσ εφαρμογισ των ςτρατθγικϊν και των ςτόχων ςτθν 

Αντίςτροφθ Εφοδιαςτικι Αλυςίδα είναι: 

 

 θ μείωςθ του κόςτουσ επιςτροφισ 

 θ αφξθςθ τθσ αξίασ των χριςιμων υλικϊν, 

 θ μείωςθ μεταφορικοφ και αποκθκευτικοφ κόςτουσ , 

 θ ικανότθτα με αποτελεςματικοφσ χειριςμοφσ να μθν υπάρχουν επιςτροφζσ 

προϊόντων 

 Η ελεγχόμενθ και ςε μεγαλφτερθ ζκταςθ ανακφκλωςθ των προϊόντων που 

υποβάλλονται ςτθν διαδικαςία αυτι. 

 

 

2.3.1  Βαςικά Χαρακτηριςτικά τησ αντίςτροφησ εφοδιαςτικήσ      
αλυςίδασ 
 

Συνοψίηοντασ τα κυρίαρχα ςτοιχεία μιασ τζτοιασ αλυςίδασ ςυμπεραίνουμε ότι: 

1. Είναι μία διαδικαςία ςυνεχισ θ οποία δεν  πραγματοποιείται μόνο μία φορά 

αλλά αποτελεί για μία επιχείρθςθ ςθμαντικό ςτοιχείο τθσ ςτρατθγικισ τθσ. 

2. Επανεξετάηεται ςε βάκοσ ο κφκλοσ ηωισ του προϊόντοσ ϊςτε να κακοριςτεί θ 

ποςότθτα ενζργειασ που αναλϊνεται όπωσ επίςθσ και θ ποςότθτα των 

απορριμμάτων που παράγονται ςε κάκε φάςθ ςτθ διάρκεια ηωισ του προϊόντοσ. Τα 

αποτελζςματα τθσ ζρευνασ  πρζπει να χρθςιμοποιοφνται από τθν επιχείρθςθ ωσ 

ςτακερι βάςθ  για τον ςχεδιαςμό προγραμμάτων μείωςθσ των απορριμμάτων. 

3. Υποςτθρίηει το ςφνολο τθσ περιβαλλοντικισ αποςτολισ τθσ επιχείρθςθσ. Ζτςι, 

μπορεί να χρθςιμοποιθκεί από τθν επιχείρθςθ ωσ ζνα ιςχυρό εργαλείο marketing. 
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4. Η υποκίνθςι τθσ οφείλεται ςτθν αυξανόμενθ επαγρφπνθςθ των καταναλωτϊν, 

ςτο ενδιαφζρον των ανταγωνιςτϊν να διακζςουν ςτθ αγορά προϊόντα φιλικά προσ 

το περιβάλλον και ςτθν κεςπιηόμενθ νομοκεςία. 

 

Κάποια από τα ςτάδια που αποτελοφν τθν αλυςίδα- διαδικαςία ανάκτθςθσ του 

προϊόντοσ είναι: 

 

Επιςκευή 

Ο ςκοπόσ τθσ επιςκευισ είναι να επιςτρζψει τα χρθςιμοποιθμζνα προϊόντα ςε μία 

λειτουργικι κατάςταςθ διορκϊνοντασ και/ι αντικακιςτϊντασ κατεςτραμμζνα μζρθ. 

Η επιςκευι ςυνικωσ απαιτεί μόνο περιοριςμζνθ αποςυναρμολόγθςθ και 

ςυναρμολόγθςθ του προϊόντοσ, ενϊ θ λειτουργίεσ αυτισ μποροφν να εκτελεςτοφν 

ςτθν τοποκεςία του πελάτθ ι ςε κζντρα κάτω από τον ζλεγχο του καταςκευαςτι. 

Ανακαίνιςη 

Ο ςκοπόσ τθσ ανακαίνιςθσ είναι να φζρει τα χρθςιμοποιθμζνα προϊόντα ςε ζνα 

επίπεδο ποιότθτασ λίγο χαμθλότερο από αυτό των καινοφριων. Τα προϊόντα 

αποςυναρμολογοφνται ςε τμιματα που επικεωροφνται, επιςκευάηονται ι 

αντικακίςτανται. Τα εγκεκριμζνα τμιματα επαναςυναρμολογοφνται ςε 

ανακαινιςμζνα προϊόντα. 

Ανακαταςκευή 

Ο ςκοπόσ τθσ ανακαταςκευισ είναι να φζρει τα χρθςιμοποιθμζνα προϊόντα ςε ζνα 

επίπεδο ποιότθτασ αντίςτοιχο αυτοφ ενόσ καινοφριου. Τα τμιματα των νζων 

προϊόντων επικεωροφνται εκτενϊσ και όλα τα εξαντλθμζνα κομμάτια 

αντικακίςτανται με νζα. 

Κανιβαλιςμόσ 

Ο ςκοπόσ του κανιβαλιςμοφ είναι θ ανάκτθςθ ενόσ περιοριςμζνου ςυνόλου 

επαναχρθςιμοποιιςιμων μερϊν από χρθςιμοποιθμζνα προϊόντα ι εξαρτιματα. Για 

να γίνει πιο ςυγκεκριμζνο ο κανιβαλιςμόσ περιλαμβάνει επιλεκτικι 

αποςυναρμολόγθςθ των χρθςιμοποιθμζνων προϊόντων και τθν επικεϊρθςθ για 
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δυνθτικά επαναχρθςιμοποιιςιμα κομμάτια. Τα υπολειπόμενα κομμάτια και 

τμιματα δεν χρθςιμοποιοφνται. 

 

Ανακφκλωςη 

Στθν ανακφκλωςθ θ ταυτότθτα και θ λειτουργικότθτα των προϊόντων και των 

εξαρτθμάτων ζχουν χακεί. Ο ςκοπόσ τθσ ανακφκλωςθσ είναι να 

επαναχρθςιμοποιιςει υλικά από χρθςιμοποιθμζνα προϊόντα και εξαρτιματα. Αυτά 

τα υλικά μποροφν να επαναχρθςιμοποιθκοφν ςτθν παραγωγι νζων προϊόντων (αν 

παραμζνουν ςε υψθλι ποιότθτα) είτε ςτθν παραγωγι άλλων κομματιϊν. Στθν 

ανακφκλωςθ τα χρθςιμοποιθμζνα προϊόντα και εξαρτιματα κατακερματίηονται ςε 

αναγνωρίςιμα τμιματα. Αυτά τα τμιματα ζπειτα διαχωρίηονται ςε διαφορετικζσ 

κατθγορίεσ υλικϊν τα οποία ςτθ ςυνζχεια επαναχρθςιμοποιοφνται ςτθν παραγωγι 

νζων κομματιϊν. 

 

Διαχείριςη απορριμμάτων 

Η διαχείριςθ απορριμμάτων περιλαμβάνει τθν προεπεξεργαςία αυτϊν. Ριο 

ςυγκεκριμζνα θ αυτι θ διαδικαςία λαμβάνει χϊρα αφότου το απόρριμμα ζχει 

περάςει από ζναν ζλεγχο τριϊν ςθμείων όπου πρζπει να ικανοποιοφνται και κάκε 

ζνα από αυτά. Δθλαδι: 

 Ρρζπει να είναι φυςικζσ, κερμικζσ, χθμικζσ ι βιολογικζσ διαδικαςίεσ, 

ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ διαλογισ. 

 Θα πρζπει να αλλοιϊνει τα χαρακτθριςτικά των αποβλιτων. 

 Ρρζπει να μειϊνει τον όγκο ι τισ επικίνδυνεσ ιδιότθτζσ του, είτε να 

διευκολφνει τθ διαχείριςθ ι τθν ανάκτθςι του. 

Η οδθγία τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ για τθ ςυςκευαςία και για τα 

απορρίμματα ςυςκευαςιϊν, ςτοχεφει ςτθ μείωςθ τθσ περιβαλλοντικισ επίπτωςθσ 

υποχρεϊνοντασ τισ επιχειριςεισ να ανακτοφν ζνα ςυγκεκριμζνο ποςοςτό των 

απορριμμάτων ςυςκευαςίασ τουσ. Αυτό επιτυγχάνεται μζςω των θλεκτρονικϊν 

Γραμματίων Ανάκτθςθσ Συςκευαςιϊν και των Γραμματίων Ανάκτθςθσ Εξαγόμενων 
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Συςκευαςιϊν προκειμζνου να υποδεικνφεται πόςεσ ςυςκευαςίεσ ζχουν ανακτθκεί 

και ανακυκλωκεί. Επιπλζον οι οδθγίεσ πάνω ςτα απορρίμματα θλεκτρικϊν ι 

θλεκτρονικϊν ςυςκευϊν και ςτον περιοριςμό τθσ χριςθσ ςυγκεκριμζνων 

επικίνδυνων ουςιϊν ςε θλεκτρικζσ ι θλεκτρονικζσ ςυςκευϊν ςτοχεφουν ςτθ μείωςθ 

τθσ περιβαλλοντικισ επίπτωςθσ από ςυςκευαςίεσ τζτοιων προϊόντων και τθν 

αφξθςθ τθσ ανάκτθςθσ, ανακφκλωςθσ και επαναχρθςιμοποίθςθσ τουσ. Ζτςι κα 

μειωκεί ςθμαντικά το ςφνολο των απορριμμάτων και οι παραγωγοί κα είναι 

υπεφκυνοι να ανακτοφν τα προϊόντα τουσ και να τα ανακυκλϊνουν. Σφμφωνα με 

τθν οδθγία τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ για τα επικίνδυνα απόβλθτα, οι παραγωγοί 

αυτϊν κα πρζπει να είναι εγγεγραμμζνοι ςτον περιβαλλοντικό οργανιςμό προτοφ 

απομακρφνουν υλικά από τισ εγκαταςτάςεισ τουσ. Ο ςυγκεραςμόσ επικίνδυνων και 

μθ επικίνδυνων αποβλιτων απαγορεφεται αυςτθρά και γι’ αυτό ο διαχωριςμόσ των 

αποβλιτων πρζπει να εξεταςτεί προςεκτικά ςε μια διαδικαςία αντίςτροφων 

Logistics. Επιπρόςκετα, ςτον μεταφορζα των αποβλιτων κα πρζπει να ζχει 

χορθγθκεί άδεια κακϊσ και ςυγκεκριμζνθ εκπαίδευςθ που είναι απαραίτθτθ για τθ 

μεταφορά των επικίνδυνων υλικϊν. Τζλοσ, ο παραλιπτθσ πρζπει να κρατάει 

λεπτομερι αρχεία  των ποςοτιτων και των προελεφςεων των αποβλιτων και να 

υποβάλει τριμθνιαίεσ εκκζςεισ ςτον περιβαλλοντικό του οργανιςμό. Αυτι θ 

πρακτικι δίνει τθ δυνατότθτα του εντοπιςμοφ τθσ κίνθςθσ των επικίνδυνων 

αποβλιτων μζχρι αυτά να φτάςουν ςε εξουςιοδοτθμζνα κζντρα απόκεςθσ ι 

ανάκτθςθσ. 

 

Επαναχρηςιμοποίηςη 

Η επαναχρθςιμοποίθςθ είναι μία ςτρατθγικι που εξαλείφει τα απορρίμματα, 

μειϊνει το κόςτοσ απόκεςισ τουσ και εξοικονομεί ενζργεια και υλικά. Αφορά τθ 

λιψθ χριςιμων προϊόντων, όπωσ επίπλων, βιβλίων και ςυςκευϊν που ζχουν 

απορριφκεί από αυτοφσ που δεν τουσ είναι πλζον χριςιμα και τθν αναδιανομι τουσ 

ςε άλλουσ που τα χρειάηονται. Σε αντίκεςθ με τθν ανακφκλωςθ, που αξιοποιεί τα 

υλικά για επεξεργαςία, θ επαναχρθςιμοποίθςθ αξιοποιεί το αρχικό προϊόν. Γι’ αυτό 

πρωτίςτωσ περιλαμβάνει ςυλλογι και διανομι αγακϊν. Η επιςτροφι προϊόντων 
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προκαλεί το αυξανόμενο ενδιαφζρον τθσ βιομθχανίασ. Ρροσ το παρόν μόνο ζνα 

μικρό ποςοςτό τθσ αξίασ μπορεί να ανακτθκεί.(PV Cycle,2011) 

Οι παραπάνω δραςτθριότθτεσ, όλεσ ι μζροσ τουσ, αποτελοφν τθν αλυςίδα 

ανάκτθςθσ του χρθςιμοποιθμζνου προϊόντοσ, των εξαρτθμάτων ι του υλικοφ από 

το οποίο ζχει καταςκευαςτεί. Οι περιςςότερεσ από αυτζσ τισ δραςτθριότθτεσ είναι 

τυπικζσ και περιλαμβάνονται ςτθν αλυςίδα παραγωγισ-διανομισ προϊόντων. 

Η πολιτικι των επιχειριςεων πρζπει να διαμορφωκεί κατάλλθλα ϊςτε να 

υπάρξει επιτυχισ εφαρμογι τθσ αντίςτροφθσ εφοδιαςτικισ. Συγκεκριμζνα, το 

τμιμα προμθκειϊν είναι αναγκαίο να υιοκετιςει νζα κριτιρια επιλογισ 

προμθκευτϊν και υλικϊν φιλικϊν προσ το περιβάλλον. Ο ςχεδιαςμόσ των 

προϊόντων πρζπει να επιτρζπει τθν εφκολθ αποςυναρμολόγθςθ ι ανακφκλωςι 

τουσ. Επίςθσ, πρζπει να γίνεται ζρευνα για τθ χρθςιμοποίθςθ ανακυκλωμζνων αντί 

νζων υλικϊν για τθ παραγωγι προϊόντων. Εάν οι παραπάνω ενζργειεσ εκτελεςτοφν 

με επιτυχία, κα μειωκεί το κόςτοσ ςυςκευαςίασ, κα βελτιωκεί ο ζλεγχοσ 

λειτουργίασ τθσ διανομισ όπωσ και θ εικόνα τθσ επιχείρθςθσ 
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Κεφάλαιο 3 

 

 

ΘΕΩΡΗΣΙΚΕ ΠΡΟΕΓΓΙΕΙ ΣΗ ΜΕΛΕΣΗ ΣΗ ΧΩΡΟΘΕΣΗΗ ΣΗ 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 

Τα τελευταία χρόνια ζχουν καταγραφεί ςθμαντικζσ αλλαγζσ όςον αφορά τθν 

μελζτθ χωροκζτθςθσ των βιομθχανικϊν εγκαταςτάςεων. Η ζωσ τϊρα επικρατοφςα 

κεωρία που διατυπϊκθκε από οικονομολόγουσ ςτισ αρχζσ του αιϊνα μασ 

αναφερόταν ςτθ εγκατάςταςθ τθσ βαριάσ βιομθχανίασ ςιδιρου και χάλυβα, που 

αποτζλεςε τθν εμπροςκοφυλακι τθσ ςφγχρονθσ βιομθχανικισ προόδου. 

Αντικείμενο μελζτθσ αποτελοφςε θ βιομθχανικι μονάδα τθσ οποίασ εξετάηονταν οι 

παράγοντεσ που επθρζαηαν τθν χωροκζτθςι τθσ. 

Η άποψθ αυτι όμωσ ζχει μικρι πλζον  χρθςιμότθτα ςτθν περίοδο των μεγάλων 

εταιρειϊν που διακζτουν πολλζσ παραγωγικζσ μονάδεσ και μάλιςτα ςε δια-

φορετικοφσ τομείσ τθσ βιομθχανίασ. Αναγνωρίηεται πλζον ότι θ χωροκζτθςθ των 

διαφορετικϊν αυτϊν μονάδων ερμθνεφεται με αναφορά ςτα ευρφτερα ςυςτιματα 

ςτα οποία ανικουν και τα οποία ςυχνά επεκτείνονται πζρα από τα εκνικά ςφνορα 

ενϊ θ  κατανομι ςτο χϊρο των επιμζρουσ μονάδων τουσ αποτελεί μία μόνο άποψθ 

τθσ προςπάκειασ τουσ να αναπτυχκοφν. 

 

3.1  Κανονιςτική Θεωρία Χωροθζτηςησ 

Η προςζγγιςθ που αφορά τθν κεωρία  αυτι είναι επαγωγικι και ςυνίςταται ςε 

ζνα ςφςτθμα βαςικϊν κανόνων που προςδιορίηουν τθ ςυμπεριφορά εκείνων που 

λαμβάνουν τθν απόφαςθ τθσ χωροκζτθςθσ. Ο κανονιςτικόσ χαρακτιρασ ςυνίςταται 

ςτο ότι ειςάγει τθν ζννοια τθσ άριςτθσ απόφαςθσ που λαμβάνεται από τον 

επιχειρθματία κάτω από ειδικζσ ςυνκικεσ, οι οποίεσ προςδιορίηονται από ζνα 

ςφςτθμα εξαιρετικά απλουςτευμζνων υποκζςεων. Το κφριο ςτοιχείο τθσ 

κανονιςτικισ κεωρίασ είναι θ αναηιτθςθ του άριςτου τόπου εγκατάςταςθσ ςε μία 

δεδομζνθ χρονικι ςτιγμι. Υπάρχουν βζβαια και άλλεσ παράμετροι – προςεγγίςεισ 



[30] 
 

τθσ ςυγκεκριμζνθσ κεωρίασ οι οποίεσ ζχουν να κάνουν με τισ αντίςτοιχεσ 

οικονομικζσ ςχολζσ που τθν εκφράηουν. 

Ο Weber για παράδειγμα  ςτθν κεωρία ελαχιςτοποίθςθσ του κόςτουσ ξεκινάει με 

τθν παραδοχι ότι ο άριςτοσ τόποσ εγκατάςταςθσ είναι εκείνοσ που ελαχιςτοποιεί το 

κόςτοσ τθσ επιχείρθςθσ. Ιδιαίτερθ ζμφαςθ δίνεται ςτο κόςτοσ μεταφοράσ που 

δθμιουργείται με τθ μετακίνθςθ των πρϊτων υλϊν ςτο ςθμείο επεξεργαςίασ τουσ 

και ςτθ διανομι του τελικοφ προϊόντοσ ςτθν αγορά, αν και αναγνωρίηει τθν 

επίδραςθ του κόςτουσ εργαςίασ και τθν δυνατότθτα δθμιουργίασ εξωτερικϊν 

οικονομιϊν από τθν ςυγκζντρωςθ διάφορων εργοςτάςιων ςε κοντινζσ αποςτάςεισ. 

Ο Weber βζβαια δεν ςυμπεριζλαβε ςτθν κεωρία του το αποτζλεςμα που μπορεί να 

ζχει ςτισ πωλιςεισ τθσ επιχείρθςθσ θ εγκατάςταςθ ανταγωνιςτικϊν μονάδων ςτθν 

ίδια περιοχι. Επομζνωσ, θ ηιτθςθ κεωρικθκε ςυνεχισ και ζγινε θ υπόκεςθ ότι θ 

επιχείρθςθ διακζτει όλο το προϊόν τθσ ανεξάρτθτα από τθν περιοχι και τθ δράςθ 

των ανταγωνιςτϊν. Με δεδομζνθ τθν παραπάνω ανάλυςθ λοιπόν , αναηθτείται ο 

άριςτοσ τόποσ εγκατάςταςθσ που είναι το ςθμείο όπου ελαχιςτοποιείται το κόςτοσ. 

Άλλοι κεωρθτικοί ςτθν ςυνζχεια προϊκθςαν τθν ιδζα ότι αν και θ ηιτθςθ 

μεταβάλλεται τα κόςτθ παραμζνουν ςτακερά. (David Walker-Keith Chapman,1992) 

Μία άλλθ ομάδα ςκζψθσ κεϊρθςε  ότι θ απόφαςθ για τθν επιλογι του τόπου 

εγκατάςταςθσ αποτελεί αντίδραςθ ςε αντίςτοιχεσ αποφάςεισ άλλων ανταγωνιςτϊν, 

ειςάγοντασ τθν ζννοια τθσ χωρικισ αλλθλεξάρτθςθσ (locational interdependence), 

όπου ο άριςτοσ τόποσ για μία επιχείρθςθ μεταβάλλεται ανάλογα με τθν ςτρατθγικι 

που ακολουκοφν οι λοιπζσ βιομθχανικζσ μονάδεσ. Ο Losch (1954) διατυπϊνει μία 

γενικι κεωρία, ςυνδυάηοντασ αυτζσ τισ προςεγγίςεισ. Η κεωρία αυτι όμωσ τείνει να 

αφορά περιςςότερο τισ εμπορικζσ επιχειριςεισ παρά τθν μεταποίθςθ. 

Ο Losch ςτθν κεϊρθςε ότι ο επιχειρθματίασ, κα επιλζξει αυτόν  τον τόπο 

εγκατάςταςθσ που του δίνει τθν δυνατότθτα μεγιςτοποίθςθσ των κερδϊν του. 

Εξαιτίασ αυτοφ λοιπόν οφτε τα κόςτθ αλλά οφτε και θ ηιτθςθ  ζχουν μία κάποια  ςυ-

νζχεια ςτο χϊρο όπωσ υποκζτουν οι κεωρίεσ τθσ ελαχιςτοποίθςθσ του κόςτουσ και 

τθσ χωρικισ αλλθλεξάρτθςθσ. Ξζχωρα από αυτά όμωσ υποςτιριξε τθν ιδζα ότι είναι 

αδφνατο να καταςκευαςτεί ζνα μοντζλο το οποίο χωρίσ αυτζσ τισ υποκζςεισ κα 

είναι δυνατόν να ζχει αποτζλεςμα  ςτθ μεγιςτοποίθςθ τθσ διαφοράσ του ςυνολικοφ 

κόςτουσ από τα ςυνολικά ζςοδα. Ο Greenhut όπωσ και ο Isard προςπάκθςαν να 

- 
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ακολουκιςουν αυτζσ τισ κατευκφνςεισ και να δθμιουργιςουν περιςςότερο 

φιλόδοξεσ κεωρθτικζσ καταςκευζσ που να ενςωματϊνουν τισ μεταβλθτζσ οι οποίεσ 

επθρεάηουν τόςο τα ζςοδα όςο και τα κόςτθ. 

Κεντρικι αντίλθψθ τθσ  κανονιςτικισ προςζγγιςθσ είναι ότι θ ζννοια του ανκρϊπου 

που λαμβάνει οικονομικζσ αποφάςεισ ςτθρίηεται από τθν επιδίωξθ του να 

μεγιςτοποιεί τα κζρδθ του και τθν πλιρθ γνϊςθ του οικονομικοφ περιβάλλοντοσ 

ςτο οποίο βρίςκεται. Η επιδίωξι του αυτι ςτθρίηεται τόςο ςτθν δυνατότθτα  τθσ 

πρόβλεψθσ τθσ δράςθσ των ανταγωνιςτϊν όςο και ςτθν πρόλθψθ μελλοντικϊν 

ςυμβάντων. 

Ο Rawstron διατφπωςε τθν διαφορετικι άποψθ περί χωρικών περικωρίων 

κζρδουσ (spatial margins to profitability) τα οποία προςδιορίηουν τα όρια μίασ 

περιοχισ μζςα ςτθν οποία θ επιχείρθςθ μπορεί να λειτουργεί επικερδϊσ. Η ιδζα 

αυτι αναπτφχκθκε από τον Smith (1966, 1981) που τθ ςυνδφαςε με τισ κεωρίεσ τθσ 

χωρικισ αλλθλεξάρτθςθσ και τθσ ελαχιςτοποίθςθσ κόςτουσ. Τα μοντζλα του Smith 

αντικατζςτθςαν τθ κεωρθτικι καταςκευι τθσ μίασ και μοναδικισ άριςτθσ κζςθσ, 

ςτθν οποία μεγιςτοποιοφνται τα κζρδθ, με μία ευρφτερθ περιοχι μζςα ςτα όρια τθσ 

οποίασ θ ςυνζχεια τθσ λειτουργίασ τθσ επιχείρθςθσ εξαςφαλίηεται από τθν φπαρξθ 

επαρκϊν κερδϊν. Οι απόψεισ αυτζσ δζχτθκαν κριτικι από εκείνουσ που 

υποςτιριξαν ότι τα χωρικά όρια δεν ζχουν κάποια πρακτικι ςθμαςία αφοφ ο 

προςδιοριςμόσ τουσ είναι εξίςου δφςκολοσ με τον εντοπιςμό του τόπου 

εγκατάςταςθσ με κριτιριο τθν μεγιςτοποίθςθ των κερδϊν. Ο Smith (1981, 115) 

παρατιρθςε ότι αυτζσ οι αντιλιψεισ «παραμζνουν μία τυπικι επζκταςθ τθσ 

παραδοςιακισ κεωρίασ χωρίσ να αποτελοφν ζναν οδθγό για τθν πρακτικι των 

επιχειριςεων». 

Εν τοφτοισ, θ ταχφτατθ οικονομικι ανάπτυξθ τθσ δεκαετίασ του 1960 που 

ςυνοδεφτθκε από ζναν εξαιρετικό όγκο επενδφςεων ςε νζεσ περιοχζσ τθσ Δυτικισ 

Ευρϊπθσ, τθσ Βόρειασ Αμερικισ και τθσ Ιαπωνίασ, ζδωςε νζα ϊκθςθ και ανανζωςε 

το ενδιαφζρον ςχετικά με τουσ παράγοντεσ τθσ επιλογισ του τόπου εγκατάςταςθσ. 

Τα κανονιςτικά αυτά μοντζλα εν τζλει  αποδείχτθκαν μειωμζνθσ ςθμαςίασ, μιασ και 

οι κυβερνιςεισ ενδιαφζρκθκαν να αςκιςουν επιρροι ςτθν κατανομι των 

επενδφςεων ςτον χϊρο, ζτςι ϊςτε αυτι να εναρμονίηεται με τουσ ςκοποφσ τθσ 
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περιφερειακισ πολιτικισ τουσ. Ζπρεπε λοιπόν να εςτιάςουν τθν προςοχι τουσ ςτο 

πϊσ λαμβάνονται οι αποφάςεισ ςτθν πραγματικότθτα, παρά ςτο πωσ κά ζπρεπε να 

λαμβάνονται κεωρθτικά. 

 

3.2 υμπεριφορική προςζγγιςη 

Η ειςαγωγι των χωρικϊν περικωρίων κζρδουσ αναγνωρίηει τθ δυνατότθτα να 

αποφαςίηεται ο τόποσ εγκατάςταςθσ μίασ επιχείρθςθσ ςε ζνα ςθμείο *που δεν είναι 

το άριςτο. Αυτό επιβεβαιϊνεται από εμπειρικζσ μελζτεσ που επιςθμαίνουν ότι 

δίνεται μία μεγαλφτερθ ζμφαςθ ςτισ προςωπικζσ ςυνκικεσ των επιχειρθματιϊν, 

παρά ςε άλλουσ περιςςότερο εμφανείσ παράγοντεσ, όπωσ θ πρόςβαςθ ςτισ πρϊτεσ 

φλεσ ι ςτθν αγορά. Η διαφορετικι αυτι προςζγγιςθ αποτζλεςε τθ βάςθ για τθν 

εμφάνιςθ τθσ ςυμπεριφορικισ προςζγγιςθσ ςτθ μελζτθ τθσ χωροκζτθςθσ τθσ 

βιομθχανίασ. 

Ο Pred ζνασ από τουσ κφριουσ υποςτθρικτζσ αυτισ τθσ κεωρίασ ςχεδίαςε ζνα 

διάγραμμα ςτο οποίο εφάρμοςε μία μεγάλθ ποικιλία λιψεων αποφάςεων ςτθν 

οποία περιλαμβάνονταν και χωροκετιςεισ βιομθχανιϊν. Το διάγραμμα αυτό είναι 

μία επινόθςθ που επιδιϊκει να διαπιςτϊςει το κατά πόςο εκείνοι που λαμβάνουν 

αποφάςεισ πλθροφν τισ προχποκζςεισ του κανονιςτικοφ μοντζλου. Οι άξονεσ 

μετροφν τθν ποςότθτα των διακζςιμων πλθροφοριϊν και τθ δυνατότθτα 

χρθςιμοποίθςθσ των πλθροφοριϊν αυτϊν. Οι λιπτεσ αποφάςεων που βρίςκονται 

ςτθν πάνω αριςτερι γωνία του διαγράμματοσ, ζχουν ςτθ διάκεςι τουσ μικρι 

ποςότθτα πλθροφορίασ, αλλά και χαρακτθρίηονται από μειωμζνθ ικανότθτα να τθ 

χρθςιμοποιιςουν. Στθν κάτω δεξιά γωνία του διαγράμματοσ είναι αυτοί που 

μποροφν να λαμβάνουν ορκολογικζσ αποφάςεισ και να επωφελοφνται από τισ μετα-

βαλλόμενεσ ςυνκικεσ. 

Η ιδζα αυτι μπορεί να ςυςχετιςκεί με τθν ζννοια των χωρικϊν περικωρίων 

κζρδουσ. Ασ υποτεκεί ότι υπάρχουν τρεισ περιοχζσ μζςα ςτισ οποίεσ μπορεί να 

λειτουργεί επικερδϊσ μία βιομθχανικι δραςτθριότθτα. Ζνασ άριςτοσ τόποσ 

εγκατάςταςθσ μπορεί να προςδιοριςτεί για κάκε μία περιοχι. Η γεωγραφικι κζςθ 
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μίασ ςειράσ υποκετικϊν μονάδων, ςυνδζεται με τθ κζςθ τουσ ςτο ςυμπεριφορικό 

διάγραμμα, αφοφ ςε γενικζσ γραμμζσ, οι επιχειριςεισ που ζχουν χαμθλι κζςθ ςε 

αυτό εγκακίςτανται ςε κζςεισ κοντά ςτισ άριςτεσ, ενϊ οι περιςςότερεσ από αυτζσ 

που βρίςκονται ςε υψθλζσ κζςεισ του αριςτεροφ τμιματοσ του διαγράμματοσ 

επιλζγουν μθ επικερδείσ τόπουσ εγκατάςταςθσ. , 

Κακϊσ λοιπόν θ μελζτθ τθσ χωροκζτθςθσ των βιομθχανιϊν εξελίςςεται, γίνεται 

αντιλθπτό ότι οι αποφάςεισ λαμβάνονται από άτομα ι οργανιςμοφσ που δεν 

πλθροφν τισ υποκζςεισ τθσ κανονιςτικισ αντίλθψθσ, αλλά αντίκετα υπειςζρχονται 

ςε αυτζσ τα ςτοιχεία τθσ πικανότθτασ και τθσ αβεβαιότθτασ. Το ότι θ επιβίωςθ μίασ 

επιχείρθςθσ που χωροκετείται ζξω από τισ περιοχζσ κζρδουσ είναι πρόςκαιρθ, 

δείχνει το δυναμικό χαρακτιρα που ζχει θ κατανομι τθσ βιομθχανίασ ςτο χϊρο. 

Επιπλζον , πολλζσ επιχειριςεισ, μθ ζχοντασ τθν κατάλλθλθ πλθροφόρθςθ, μπορεί 

να λαμβάνουν ςτθν πραγματικότθτα τυχαίεσ αποφάςεισ, γεγονόσ που ςυςχετίηεται 

με μία άλλθ ομάδα απόψεων ςχετικϊν με τθν χωροκζτθςθ τθσ βιομθχανίασ. 

Α κ ό μ α  κ α  π ρ ζ π ε ι  να ςθμειωκεί ότι θ κανονιςτικι κεωρία δεν δίνει 

ιδιαίτερθ προςοχι ςτο δυναμικό χαρακτιρα τθσ βιομθχανικισ χωροκζτθςθσ. 

 



[34] 
 

Ρολλζσ μελζτεσ που ερευνοφν τισ μεταβολζσ ςτθν βιομθχανία, εξακολουκοφν να 

επικεντρϊνονται ςτθ χωροκζτθςθ νζων επιχειριςεων και επιχειροφν να 

διατυπϊςουν γενικά ςυμπεράςματα με άξονα τθν κεωρία λιψθσ αποφάςεων. 

Γενικά δφο είναι τα ςυμπεράςματα που προκφπτουν και τα οποία ζχουν 

ιδιαίτερθ ςθμαςία για τθν μελλοντικι πορεία τθσ γεωγραφίασ τθσ βιομθχανίασ: 

 Πρώτον, υπάρχει μία αυξανόμενθ ςυνειδθτοποίθςθ ότι θ χωροκζτθςθ 

μίασ νζασ μονάδασ είναι ζνα ςθμαντικό γεγονόσ και οι ςχετικζσ 

αποφάςεισ κα πρζπει να λθφκοφν με ιδιαίτερθ επιφφλαξθ. Μία 

ζμμεςθ ςυνζπεια αυτισ τθσ νζασ αντίλθψθσ αποτελεί θ 

απομάκρυνςθ από τθν μεμονωμζνθ ανάλυςθ τθσ ςυγκεκριμζνθσ 

απόφαςθσ και θ αναγνϊριςθ ότι όλεσ οι επιχειρθματικζσ αποφάςεισ 

ζχουν χωροταξικζσ επιπτϊςεισ . 

 Δεφτερον, οι εμπειρικζσ ζρευνεσ τείνουν να δίνουν μεγαλφτερθ 

ζμφαςθ ςτο μζγεκοσ τθσ επιχείρθςθσ, κεωρϊντασ το ωσ παράμετρο 

που επθρεάηει τθν απόφαςθ χωροκζτθςθσ και προςπακοφν να 

αποδείξουν ότι θ ορκολογικι ςυμπεριφορά ςτθν οποία ςτθρίηεται θ 

κανονιςτικι κεωρία ςυχνά βρίςκεται πιο κοντά ςτισ ςυνκικεσ που 

επικρατοφν ςε μία μεγάλθ επιχείρθςθ παρά ςτισ μικρότερεσ . 

Η ςυμπεριφορικι προςζγγιςθ δίνοντασ ζμφαςθ ςτθ διαδικαςία λιψθσ αποφάςεων 

επθρζαςε πολλοφσ κλάδουσ τθσ γεωγραφίασ. Η επίδραςθ αυτι είναι εμφανισ ςε 

μελζτεσ όπου εξετάηονται οι χωρικζσ επιπτϊςεισ που ζχουν μεμονωμζνεσ 

αποφάςεισ των ατόμων όπωσ θ μετανάςτευςθ. Πμωσ, θ γεωγραφία των 

οικονομικϊν δραςτθριοτιτων ςτθ ςφγχρονθ κοινωνία, δε προςδιορίηεται από τισ 

ενζργειεσ μεμονωμζνων ατόμων αλλά όλο και περιςςότερο από τθ ςτρατθγικι των 

μεγάλων επιχειρθματικϊν μονάδων. 

Η ςτροφι του ενδιαφζροντοσ τθσ γεωγραφίασ ςε μεγάλεσ επιχειριςεισ κατά 

τθ διάρκεια των δεκαετιϊν του 1960 και του 1970 είναι μζροσ μίασ ευρφτερθσ 

αναφοράσ που επιχειροφν επιςτθμονικοί κλάδοι ςε αυτζσ. Ζνα ςτοιχείο τθσ είναι θ 

δυνατότθτα να επθρεάηει τθ χωρικι κατανομι τθσ μεταποιθτικισ δραςτθριότθτασ 

ςε όλα τα επίπεδα χϊρου, από το τοπικό ζωσ το εκνικό, ζχοντασ ςυνζπεια αυτισ τθσ 

δφναμθσ τθν διεφρυνςθ τθσ απόκλιςθσ μεταξφ των υποκζςεων τθσ κανονιςτικισ 
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κεωρίασ και τθσ πραγματικότθτασ, αφοφ ο επιχειρθματίασ ολοζνα και περιςςότερο 

υποτάςςεται ςτο οικονομικό περιβάλλον. Ρολλοί ερευνθτζσ δζχονται ότι κφριοσ 

ςκοπόσ των επιχειριςεων είναι θ ελαχιςτοποίθςθ τθσ αβεβαιότθτασ που 

ςυνεπάγονται οι μεταβολζσ ςτο  οικονομικό περιβάλλον τουσ  γι' αυτό και ειςάγουν 

ςτθν ανάλυςθ τθν δυνατότθτα των επιχειριςεων να ελζγχουν  μζχρι κάποιο ςθμείο 

να μεταβάλλουν το περιβάλλον αυτό. 

Συνζπεια αυτισ τθσ ζμφαςθσ που δίνεται ςτισ μεγάλεσ επιχειριςεισ είναι θ 

μετατόπιςθ τθσ γεωγραφικισ ζρευνασ μζςα ςτθν ίδια τθν επιχείρθςθ. Ο όροσ  

«γεωγραφία τθσ επιχείρθςθσ» κακιερϊκθκε να περιλαμβάνει τθν διεξοδικι 

αναφορά ςτισ χωρικζσ διαςτάςεισ τθσ διαδικαςίασ λιψθσ αποφάςεων μζςα ςτισ 

μεγάλεσ επιχειριςεισ, περιλαμβάνοντασ ζτςι ζνα πεδίο ευρφτερο αυτοφ τθσ 

χωροκζτθςθσ μίασ μεμονωμζνθσ μονάδασ. Μζςα ςτο πλαίςιο των μεγάλων 

οργανιςμϊν θ χωροκζτθςθ είναι δευτερεφουςα ςε ςχζςθ με τισ επενδυτικζσ 

αποφάςεισ. Σχετικι με αυτό το ςθμείο είναι και θ παρατιρθςθ ότι πολλζσ μθ άμεςα 

χωρικζσ αποφάςεισ ζχουν γεωγραφικζσ ςυνζπειεσ. Για παράδειγμα, θ ειςαγωγι 

νζασ τεχνολογίασ μπορεί να ζχει ωσ αποτζλεςμα τθ μεταβολι τθσ ςχζςθσ 

ειδικευμζνων και μθ ειδικευμζνων εργατϊν μζςα ςε μία μονάδα που λειτουργεί ςε 

μία περιοχι, είτε ακόμα να αφορά περιςςότερεσ περιοχζσ αν ι επιχείρθςθ ςτθν 

οποία γίνεται μία τζτοια μεταβολι λειτουργεί με περιςςότερεσ μονάδεσ. 

Το ςυμπζραςμα είναι ότι θ προςζγγιςθ που εςτιάηεται ςτθν γεωγραφία τθσ 

επιχείρθςθσ ςυνιςτά μία απόκλιςθ από το περιεχόμενο τθσ κανονιςτικισ κεωρίασ 

χωροκζτθςθσ, θ οποία και ςυγκεκριμενοποιείται με τθν μετατόπιςθ του 

ενδιαφζροντοσ από τθν επίδραςθ του οικονομικοφ περιβάλλοντοσ πάνω ςτθν 

επιχείρθςθ (π.χ. πρόςβαςθ ςτισ πρϊτεσ φλεσ ι ςτθν αγορά) ςτθν επίδραςθ τθσ 

δραςτθριότθτασ των βιομθχανικϊν μονάδων πάνω ςτο περιβάλλον.(David Walker-

Keith Chapman,1992) 
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Η μεταποίηςη ςτην περιφερειακή θεωρία και τον προγραμματιςμό 

Η διαδικαςία τθσ οικονομικισ ανάπτυξθσ οδθγεί  ςτθν πόλωςθ τθσ ανάπτυξθσ, ςτθ 

διεφρυνςθ δθλαδι των διαφορϊν ανάμεςα ςτισ περιφζρειεσ που ευθμεροφν και 

ςτισ λιγότερο ανεπτυγμζνεσ. Σφμφωνα με τα γεγονότα και τθν ζωσ τϊρα πορεία 

φαίνεται ότι θ μεταποίθςθ δείχνει παίηει  ςθμαντικό ρόλο ςε αυτι τθν κακόλα 

βιομθχανικι διαδικαςία. 

Σε αντίκεςθ με τθν κανονιςτικι κεωρία, τθ ςυμπεριφορικι προςζγγιςθ και 

τισ ιδζεσ για τθν ςθμαντικότθτα τθσ γεωγραφίασ τθσ επιχείρθςθσ ςτθ χωροκζτθςθ, θ 

ςυμβολι αυτι αποτελεί προϊόν μίασ διεπιςτθμονικισ προςζγγιςθσ του ευρφτερου 

ηθτιματοσ τθσ πόλωςθσ τθσ ανάπτυξθσ. Σθμαντικό ςτοιχείο αυτισ τθσ ςφνδεςθσ τθσ 

μεταποίθςθσ με τθν μελζτθ τθσ αναπτυξιακισ διαδικαςίασ είναι θ ςθμαςία που ζχει 

ο χρόνοσ ωσ κακοριςτικόσ παράγοντασ. 

Ραρά το γεγονόσ ότι θ κανονιςτικι κεωρία είναι ςτατικι, τα μοντζλα τθσ 

περιφερειακισ οικονομικισ ανάπτυξθσ ενκαρρφνουν τθν υιοκζτθςθ μίασ 

εξελικτικισ προςζγγιςθσ, αφοφ εξετάηουν τόςο τθν επίδραςθ που ζχουν οι 

ςυνκικεσ του παρελκόντοσ ςε μία χρονικι ςτιγμι, όςο και τθν επίδραςθ του 

παρόντοσ ςτθ μελλοντικι κατάςταςθ του εν οικονομικοφ ςυςτιματοσ που 

επεξεργάηονται. 

Η μεταποίθςθ κατά τθν διαδικαςία τθσ περιφερειακισ ανάπτυξθσ είναι 

ευρζωσ αναγνωριςμζνθ ενϊ και οριςμζνοι κλάδοι, αυτοί που ςυνικωσ ονομάηονται 

προωκθτικοί (propulsive), θγετικοί (lead) , δυναμικοί (dynamic) ζχουν επίςθσ 

ιδιαίτερθ βαρφτθτα. Για παράδειγμα κάποιεσ  βιομθχανίεσ όπωσ, διάφορεσ 

κατθγορίεσ χθμικϊν που τα χαρακτθρίηουν ιςχυρζσ προσ τα εμπρόσ και πίςω 

διακλαδικζσ ςυνδζςεισ , ζχουν τθ ικανότθτα να δθμιουργοφν αυτζσ τισ 

προχποκζςεισ ανάπτυξθσ μζςα ςε μια οικονομία οι οποίεσ  ςυνίςτανται ςε αυτζσ τισ 

ςυνδζςεισ αλλά και ςτα πολλαπλαςιαςτικά αποτελζςματα που προκαλοφν οι 

δαπάνεσ τόςο των επιχειριςεων όςο και των ατόμων που ςυμμετζχουν ςε αυτιν. 
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Η κατανομι των βιομθχανικϊν δραςτθριοτιτων διακρίνεται από τθν 

δυνατότθτα ςυγκζντρωςθσ ςτο χϊρο. Η εγκατάςταςθ των διάφορων 

ςυμπλθρωματικϊν δραςτθριοτιτων που διευκολφνουν τθ λειτουργία των 

μεταποιθτικϊν μονάδων ςυνεπάγεται από μία ςειρά οικονομικϊν επιπτϊςεων που 

δθμιουργοφνται από τθν αγορά και τθν  πϊλθςθ αγακϊν και υπθρεςιϊν, τισ 

επιπτϊςεισ τουσ ςτθν αγορά εργαςίασ και ςτα ειςοδιματα, τισ άμεςεσ και τισ 

ζμμεςεσ επιδράςεισ ςτθν τοπικι ευθμερία αλλά και ςτθν δθμιουργία υποδομισ. 

Aρχίηει δθλαδι να μπαίνει ςε λειτουργία μια ςειρά διαδικαςιϊν οι οποίεσ 

προκφπτει εκ του αποτελζςματοσ ότι είναι αλλθλοεξαρτϊμενεσ. 

Η λειτουργία ενόσ τζτοιου μθχανιςμοφ τείνει να αςκεί ζντονθ επιρροι ςτθν 

χωρικι κατανομι τθσ οικονομικισ ανάπτυξθσ και βοθκά ςτθν υιοκζτθςθ από 

πολλζσ χϊρεσ των εφαρμογϊν πολιτικϊν  με κφριο ςκοπό τθν παρζμβαςθ ςτθν 

χωροκζτθςθ τθσ βιομθχανίασ. Ραρζμβαςθ ιδιαίτερθσ ςθμαςίασ θ οποία και 

αποτελεί μζροσ τθσ ευρφτερθσ προςπάκειασ για τον περιοριςμό των οικονομικϊν 

ανιςοτιτων  μζςα ςτο χϊρο. 

 

3.3 Διαρθρωτική προςζγγιςη 

 

Η αυξανόμενθ ανάγκθ για τθν εφαρμογι  ευρφτερων απόψεων από αυτζσ που 

διατυπϊνονται μζςω του κανονιςτικοφ μοντζλου για τθ χωροκζτθςθ  ενόσ 

μεμονωμζνου εργοςταςίου οδιγθςε ςτθν εμφάνιςθ τθσ διαρκρωτικισ προςζγγιςθσ 

(structural approach) ςτθν επιςτιμθ που αςχολείται με τθν επιλογι τθσ τοποκεςίασ 

μιασ επιχειρθματικισ- βιομθχανικισ μονάδασ. Αν και ςτθ δεκαετία του ‘60, το κφριο  

ενδιαφζρον  ςυγκεντρωνόταν ςτθν διοίκθςθ των επιχειριςεων και ςτισ προοπτικζσ που 

δίνονταν ωσ προσ τθν αναπτυξιακι τουσ πορεία , θ δεκαετία του ’80 αντικζτωσ ζκεςε το ηιτθμα 

τθσ βιομθχανικισ ςταςιμότθτασ και παρακμισ ςτισ περιςςότερεσ ανεπτυγμζνεσ 

χϊρεσ. Δεν είναι τυχαίο λοιπόν ότι θ διαρκρωτικι προςζγγιςθ  θ οποία και αποτελεί 

μια πιο ευρεία  εφαρμογι των μαρξιςτικϊν απόψεων ςτισ κοινωνικζσ και όχι μόνο 

επιςτιμεσ, εδράηεται ςτθν περίοδο τθσ κρίςθσ του 1930 κάτω από τισ ςυνκικεσ τθσ 

οποίασ πραγματοποιικθκαν αναδιαρκρϊςεισ ςτισ οικονομίεσ των χωρϊν αυτϊν οι 
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οποίεσ ςτθν ςυνζχεια και κατά προζκταςθ οδιγθςαν ςε ςθμαντικζσ μεταβολζσ ςτθν 

χωρικι κατανομι των βιομθχανιϊν. Οι μαρξιςτζσ λοιπόν κεϊρθςαν τισ αλλαγζσ 

αυτζσ ωσ μία άποψθ τθσ αναδιαρκρωτικισ διαδικαςίασ θ οποία και 

αντιπροςωπεφει και ζνα ςτάδιο τθσ καπιταλιςτικισ ανάπτυξθσ. Υποκζτουν ότι κάκε 

αναπτυξιακό ςτάδιο είναι αλλθλζνδετο με τισ χαρακτθριςτικζσ ανακατανομζσ που 

ςυνοδεφουν τθν κάκε οικονομικι δραςτθριότθτα. 

Για παράδειγμα μία από τισ επικρατοφςεσ απόψεισ τθσ κεωρίασ αυτισ ιταν το 

γεγονόσ ότι κατά τθν εξζλιξθ μιασ οικονομίασ ςε αναπτυςςόμενθ χϊρα , δίνεται 

ιδιαίτερθ ζμφαςθ ςτθν ςθμαςία των παραγωγικϊν μεκόδων που χρθςιμοποιοφνται 

όπωσ και ςτισ επιπτϊςεισ που αυτζσ ζχουν ςτθν ανακατανομι του πλθκυςμοφ ο 

οποίοσ απομακρφνεται από τισ αγροτικζσ περιοχζσ και ςυςςωρεφεται ςτα μεγάλα- 

αναπτυςςόμενα αςτικά κζντρα αναηθτϊντασ ευκαιρίεσ και δυνατότθτεσ 

απαςχόλθςθσ και καλφτερεσ ςυνκικεσ διαβίωςθσ. Αντικζτωσ κατά τισ περιόδουσ 

(οικονομικισ) κρίςθσ του καπιταλιςτικοφ μοντζλου παρατθροφμε – ζςτω και μικρζσ- 

μετατοπίςεισ πλθκυςμιακϊν μονάδων προσ τθν περιφζρεια , όπωσ και τθν 

αποκζντρωςθ των υπθρεςιϊν από τισ μθτροπόλεισ ςε μικρότερα επιμζρουσ αςτικά 

κζντρα. Ραρόλα αυτά οι εφαρμογζσ τθσ διαρκρωτικισ προςζγγιςθσ είναι λιγότερεσ 

από όςεσ κα δικαιολογοφςε εν τζλει θ κεωρθτικι τθσ πλθρότθτα , πικανότατα λόγω 

των κεωρθτικϊν απαιτιςεων που προχποκζτει θ ολιςτικι αντίλθψθ τθσ κοινωνίασ. 

Συμπεραςματικά κα μποροφςαμε να ποφμε ότι ςφμφωνα με αυτιν τθν κεωρία μία 

επιχείρθςθ κα μποροφςε να είναι ςτο επίκεντρο και των δφο προαναφερκζντων 

προςεγγίςεων και ότι οι μαρξιςτζσ- κιαςϊτεσ τθσ ςυμπεριφορικισ προςζγγιςθσ δεν 

δφναται να καταφφγουν ςτον ιςχυριςμό ότι αποτελεί το βαςικό ςτοιχείο ζρευνασ 

για τθν εκτίμθςθ τθσ ςχζςθσ μεταξφ των διάφορων διαδικαςιϊν που ςυντελοφνται 

ςε μακροοικονομικό επίπεδο και τθσ κατανόθςθσ των μεταβολϊν των προτφπων 

χωροκζτθςθσ. 
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3.4  Μελζτη Περίπτωςησ 

Ραρακάτω κα αςχολθκοφμε με μία μελζτθ περίπτωςθσ χωροκζτθςθσ μιασ 

βιομθχανικισ μονάδασ ανακφκλωςθσ φωτοβολταικϊν ςυςτθμάτων, ϊςτε να δοφμε 

ςε κεωρθτικό ζςτω επίπεδο τθν δυνατότθτα εφαρμογισ των προςεγγίςεων που 

μελετιςαμε προθγουμζνωσ. 

Για τθν ανάγκθ τθσ εργαςίασ μασ κα ορίςουμε επιλεγόμενο ςθμείο εγκατάςταςθσ 

τθσ ςυγκεκριμζνθσ μονάδασ ανακφκλωςθσ τθν πόλθ τθσ Λάριςασ και πιο 

ςυγκεκριμζνα τθν χωροκζτθςι τθσ μζςα ςτθν ΒΙ ΡΕ (Βιομθχανικι Ρεριοχι) που 

βρίςκεται ςτα περίχωρα τθσ πόλθσ. 

Σε γενικζσ γραμμζσ κάποια από τα κριτιρια που κα πρζπει να εξυπθρετοφνται από 

τισ περιφζρειεσ ϊςτε να ζχουν τθν  δυνατότθτα  προςζλκυςθσ νζων  βιομθχανικϊν 

μονάδων παραγωγισ κα πρζπει να είναι : 

 Η δυνατότθτα προςζλκυςθσ κεφαλαίου και επιχειριςεων μζςω τθσ 

ικανότθτάσ τουσ να παρζχουν τισ κατάλλθλεσ υποδομζσ και 

ςυμπλθρωματικζσ βιομθχανικζσ μονάδεσ που κα διευκολφνουν τθν επιλογι 

μετακίνθςθσ βιομθχανικϊν δραςτθριοτιτων προσ αυτζσ. Η ανάπτυξθ 

δθλαδι μιασ βοθκθτικισ βιομθχανίασ για τθν προςφορά προϊόντων και 

υπθρεςιϊν ςτθν νζα αλλά και ςτθν προχπάρχουςα βιομθχανικι 

δραςτθριότθτα. 

 Η παροχι κατάλλθλων υποδομϊν και διευκολφνςεων ςτισ υποψιφιεσ 

βιομθχανικζσ μονάδεσ 

 Να είναι μζτοχοσ και όχι κεατισ των διαδικαςιϊν που οδθγοφν ςτθν 

βιομθχανικι ανάπτυξθ. Να ζχουν δθλαδι τθν δυνατότθτα παραγωγισ αλλά 

και αφομοίωςθσ νζων τεχνολογιϊν ϊςτε να μποροφν να ακολουκιςουν τισ 

τάχιςτα και ςυνεχϊσ αναπτυςςόμενεσ βιομθχανικζσ διαδικαςίεσ 

 Η παροχι και θ ςυνεχϊσ αυξανόμενθ ροι ζμπειρου, καταρτιςμζνου και  

εξειδικευμζνου εργατικοφ δυναμικοφ 

 

Πςον αφορά τϊρα τθν πόλθ τθσ Λάριςασ κάποια χαρακτθριςτικά που ζκαναν πιο 

προςιτι και ελκυςτικι τθν επιλογι τθσ είναι τα παρακάτω: 
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 Ικανοποιθτικόσ πλθκυςμιακόσ αρικμόσ με κατάρτιςθ και εμπειρία ςτθν 

βιομθχανία 

 Η παρουςία πανεπιςτθμιακϊν μονάδων μζςα ςτθν πόλθ βοθκά ςτθν 

ενςωμάτωςθ και ςτθν παραγωγι τεχνολογικϊν εξελίξεων 

 Η γεωγραφικι τθσ κζςθ. Βρίςκεται περίπου ςτο κζντρο τθσ χϊρασ και κοντά 

ςε κφριεσ ςιδθροδρομικζσ και οδικζσ αρτθρίεσ. Γεγονόσ που βοθκά ςτθν πιο 

εφκολθ διακίνθςθ πρϊτων υλϊν  και τελικϊν προϊόντων. 

 

 Βρίςκεται κοντά ςτον αυτοκινθτόδρομο ΡΑΘΕ ( Ακινα, 

Θεςςαλονίκθ , Εφηωνοι) 

 Εξυπθρετείται από τον αυτοκινθτόδρομο Θεςςαλίασ που τθν 

ενϊνει με τον Βόλο , τα Τρίκαλα , τθν Ηγουμενίτςα και λοιπά 

 Τθν περνάει ςιδθροδρομικι γραμμι που βρίςκεται υπό τθν 

διαδικαςία εκςυγχρονιςμοφ και αναμζνεται να 

θλεκτροδοτθκεί και να εξελιχκεί ςε γραμμι διπλισ 

κατεφκυνςθσ 

Ασ δοφμε πιο προςεκτικά τθν τοποκζτθςθ  μιασ μονάδασ ανακφκλωςθσ 

φωτοβολταικϊν ςτθν ΒΙ ΡΕ Λάριςασ τονίηοντασ τον ιδιαίτερο και ςθμαντικό 

χαρακτιρα τθσ ανακφκλωςθσ γενικότερα τονίηοντασ το ότι οι επιχειριςεισ και οι 

μποροφν να ςτακοφν ωσ πρωτοπορία ςτθν κατεφκυνςθ αυτι, όχι μονό 

λειτουργϊντασ ωσ απλοί ευςυνείδθτοι καταναλωτζσ αλλά ωσ διαμορφωτζσ μιασ 

άλλθσ κουλτοφρασ γφρω από τθν ανακφκλωςθ και τθν προςταςία του 

περιβάλλοντοσ. Οφείλουν λοιπόν να υιοκετιςουν πρακτικζσ παράγωγθσ 

ανακυκλοφμενων προϊόντων και διακίνθςθσ και γενικά να υιοκετιςουν πολιτικζσ 

προςταςίασ του περιβάλλοντοσ αντιλαμβανόμενεσ ότι κάκε πρωτοβουλία ςτθν 

κατεφκυνςθ αυτι αποτελεί ςτθν ουςία άυλθ επζνδυςθ για τθν ίδια με πολλαπλά 

οικονομικά και κοινωνικά οφζλθ. 
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3.4.1  ΒΙΠΕ Λάριςασ 

Γεωγραφική Θζςη 

Η βιομθχανικι περιοχι τθσ Λάριςασ (Μακρυχϊρι) βρίςκεται ςε κοντινι απόςταςθ 

από τθν πόλθ και πόλθ και πλθροί τισ προδιαγραφζσ που ζχουμε προαναφζρει 

όπωσ και κατζχει τισ κατάλλθλεσ υποδομζσ για να ςτεγάςει μια βιομθχανικι μονάδα 

του τφπου που μελετάμε. Ριο ςυγκεκριμζνα μπορεί να εξυπθρετιςει τθν εφκολθ και 

γριγορθ μεταφορά προϊόντων και πρϊτων υλϊν από και προσ αυτιν  ςε μεγάλο 

μζροσ του Ελλαδικοφ χϊρου. 

 

 

 

Ραρατθρϊντασ τον παραπάνω χάρτθ βλζπουμε τθν ςθμαντικότθτα τθσ περιοχισ 

που βρίςκεται μιασ και κα μποροφςαμε να ποφμε ότι αποτελεί ζναν από τουσ 

μεταφορικοφσ κόμβουσ τθσ κεντρικισ Ελλάδασ. Ριο ςυγκεκριμζνα : 

 Απζχει 3 χιλιόμετρα από τθν κεντρικι οδικι αρτθρία Ε-75 που ενϊνει τθν 

Ακινα με τθν Θεςςαλονίκθ και ςυνεπϊσ με μεγάλο μζροσ τθσ Βορείου 

Ελλάδοσ 
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 Βρίςκεται 73 χιλιόμετρα από το λιμάνι του Βόλου μζςω τθσ Εκνικισ οδοφ, 

που εκτόσ τθσ ςυνδεςιμότθτασ που παρζχει με τα νθςιά του Αιγαίου , του 

δίνει επίςθσ τθν δυνατότθτα ταχείασ μετάβαςθσ ςτθν  Δυτικι Ελλάδα και 

κατ’ επζκταςθ ςτα νθςιά του Ιονίου 

 Ο ςιδθροδρομικόσ ςτακμόσ τθσ Λάριςασ είναι ςε απόςταςθ 19 χιλιομζτρων 

από τθν περιοχι που μελετάμε 

 Η απόςταςθ από το αεροδρόμιο του Βόλου κυμαίνεται ςτα 81 χιλιόμετρα 

ενϊ θ αντίςτοιχθ από το αεροδρόμιο τθσ Θεςςαλονίκθσ είναι γφρω ςτα 171 

χιλιόμετρα. 

 

 

 

Μζςα ςτθν ζκταςθ τθσ περιοχισ που μελετοφμε υπάρχει δίκτυο οδοποιίασ 13 

χιλιομζτρων με αςφαλτοςτρωμζνουσ δρόμουσ, κράςπεδα και πεηοδρόμια, 

δίκτυο όμβριων υδάτων μικουσ 6,9 χιλιομζτρων., από ςωλθνωτοφσ αγωγοφσ, 

προσ αποςτραγγιςτικό κανάλι, που διζρχεται από το νοτιοδυτικό άκρο τθσ 

περιοχισ και καταλιγει ςτον Ρθνειό ποταμό. Επίςθσ ζχει δθμιουργθκεί  δίκτυο 

ακακάρτων μικουσ 8,5 χιλιομζτρων., που καταλιγει ςε μονάδα κακαριςμοφ 

αποβλιτων (ΜΚΑ), θ οποία βρίςκεται, εντόσ τθσ ΒΙΡΕ, ςε γιπεδο ζκταςθσ 24 

ςτρ., και ζχει δυναμικότθτα επεξεργαςίασ 2.000 m3/θμζρα. Ακόμθ θ λειτουργία 

και ςυντιρθςθ τθσ ΜΚΑ γίνεται, βάςει ςφμβαςθσ, από εξειδικευμζνθ εταιρία, θ 

οποία είναι εγκαταςτθμζνθ εντόσ τθσ ΒΙΡΕ. Η διοίκθςθ τθσ Μονάδασ 

Κακαριςμοφ Αποβλιτων γίνεται με ευκφνθ τθσ ΕΤΒΑ ΒΙ.ΡΕ. από ζμπειρο και 

εξειδικευμζνο επιςτθμονικό προςωπικό εγκαταςτθμζνο επί τόπου, που 

http://www.google.gr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwiQx8mxkOLQAhVF6xoKHXgnAP0QjRwIBw&url=http://www.taxydromos.gr/search.php?keyword=%CE%92%CE%99%CE%A0%CE%95&page=2&psig=AFQjCNEqvDHJzir5-8ULxNS59p8_Nk7i-Q&ust=1481201675856585
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υποςτθρίηεται και από τθν κεντρικι Διεφκυνςθ. Ζχουν ςχεδιαςτεί και βρίςκονται 

ςτο ςτάδιο τθσ τελικισ μελζτθσ ζργα αναβάκμιςθσ τθσ ΜΚΑ, ϊςτε να μπορεί να 

επεξεργαςτεί ακόμθ μεγαλφτερθ ποςότθτα υγρϊν αποβλιτων. 

 

 

Προτερήματα-Πλεονεκτήματα  Παροχϊν –Τπηρεςιϊν 

Ξζχωρα από τισ παραπάνω δυνατότθτεσ που εξαςφαλίηει θ γεωγραφικι κζςθ 

τθσ ΒΙΡΕ ςτο Μακρυχϊρι Λαρίςθσ παρζχονται επίςθσ μια ςειρά παροχϊν , 

διευκολφνςεων και υπθρεςιϊν που κάνουν πιο ελκυςτικι τθν προςζλκυςθ 

βιομθχανικϊν μονάδων αναλόγων υπθρεςιϊν ςαν και τθν εγκατάςταςθ 

ανακφκλωςθσ που ερευνοφμε. Ριο αναλυτικά δίνονται: 

 

Αδειοδοτικζσ διευκολφνςεισ 

Μζςα ςτουσ χϊρουσ τθσ ΒΙΡΕ ιςχφει απαλλαγι από τισ  διαδικαςίεσ 

αδειοδότθςθσ, κακϊσ δεν απαιτείται άδεια εγκατάςταςθσ τθσ παραγωγικισ 

μονάδασ αλλά οφτε και το Α' ςτάδιο περιβαλλοντικισ αδειοδότθςθσ μιασ και αυτά 

καλφπτονται από το κακεςτϊσ που προβλζπεται εντόσ των ΒΙΡΕ αλλά και από τισ 

υπθρεςίεσ που παρζχονται μζςα ςε αυτζσ. Επίςθσ οι γραφειοκρατικζσ απαιτιςεισ 

κατά τθν εγκατάςταςθ τθσ βιομθχανικισ μονάδοσ είναι περιοριςμζνεσ. Τζλοσ 

παρζχεται μειωμζνθ γραφειοκρατικι διαδικαςία για τθν εγκατάςταςθ. 

 

Ευνοϊκοί όροι κάλυψησ και δόμηςησ 

Μζςα ςε αυτοφσ ςυμπεριλαμβάνονται: 

 Οι κακαροί τίτλοι ιδιοκτθςίασ 

 Οι ξεκάκαρεσ χριςεισ γθσ 
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Προνομιακή φορολόγηςη 

 Χαμθλόσ φόροσ ΕΝΦΙΑ (Ενιαίοσ Φόροσ Ιδιοκτθςίασ Ακινιτων) 1-3 €/ 

ςτρζμμα/ ζτοσ ςε αντίκεςθ με ότι επικρατεί ςτθν αγορά 

 Ρροβλζπεται ολοκλθρωτικι απαλλαγι από τον φόρο μεταβίβαςθσ του 

ακινιτου και όπωσ και ιδιαιτζρωσ  χαμθλοί φόροι διατιρθςθσ ακινιτου. 

 

Ανάπτυξη ςυνεργιϊν εγκατεςτημζνων επιχειρήςεων 

Αναπτυγμζνο δίκτυο υποδομϊν 

Αςφαλήσ χωροθζτηςη και εξαςφαλιςμζνη χρήςη γησ 

Δυνατότητα ςυνεργαςιϊν  μεταξφ  εγκατεςτημζνων επιχειρήςεων 

Προνομιακή επιδότηςη ςτον Επενδυτικό Νόμο 

Το ςυνολικό κόςτοσ τθσ επζνδυςισ  ςτισ βιομθχανικζσ περιοχζσ τθσ καλφπτει ιδθ τα 

υπάρχοντα δίκτυα υποδομϊν και τισ εγκαταςτάςεισ 

 

 

3.4.2 Κανονιςτική Προςζγγιςη 

 

Ασ δοφμε λοιπόν τϊρα ςε εφαρμογι τθν ανάλυςθ που κάναμε παραπάνω ςφμφωνα 

με το μοντζλο που μασ δίνεται από τθν κανονιςτικι προςζγγιςθ χωροκζτθςθσ μιασ 

μονάδασ ανακφκλωςθσ μζςα ςτθν ΒΙΡΕ Λάριςασ. 

Στθν ςυγκεκριμζνθ λοιπόν περίπτωςθ επιτυγχάνεται ςε αρκετά ικανοποιθτικό 

βακμό το βαςικό κριτιριο τθσ προςζγγιςθσ που μελετάμε,  όπου βαςικό κριτιριο 

του άριςτου τόπου εγκατάςταςθσ είναι θ ελαχιςτοποιιςθ του κόςτουσ μεταφοράσ. 

Αυτό δικαιολογείται από το γεγονόσ ότι θ ςυγκεκριμζνθ ΒΙΡΕ βρίςκεται ςε κομβικό 

ςθμείο διαςφνδεςθσ τθσ περιφζρειασ με μεγάλο κομμάτι τθσ κεντρικισ και βόρειασ 

Ελλάδοσ( μζςω οδικϊν αρτθριϊν) και κατ’επζκταςθ με τα νθςιά του Ιονίου και του 

Αιγαίου πελάγουσ (μζςω του λιμανιοφ του Βόλου) . Επίςθσ να μθν ξεχνάμε ότι λόγω 

και τθσ γεωγραφικισ φυςιογνωμίασ τθσ ςυγκεκριμζνθσ περιοχισ (μεγάλοσ κάμποσ) 
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εξυπθρετεί τθν εγκατάςταςθ πολλϊν φωτοβολταικϊν ςυςτθμάτων. Αρνθτικό ςτθν 

ςυγκεκριμζνθ περίπτωςθ είναι ο μεγάλοσ αρικμόσ διοδίων που υπάρχουν κατά τισ 

διαδρομζσ αυτζσ, θ αφξθςθ τθσ τιμισ των καυςίμων και θ τακτικι τθσ 

ςυνδυαςμζνθσ μεταφοράσ που κα πρζπει να ακολουκθκεί ςε ςυγκεκριμζνεσ 

περιπτϊςεισ (οδικζσ- ςιδθροδρομικζσ). 

Γενικότερα κα μποροφςαμε να ποφμε πωσ οι αγροτικζσ περιοχζσ – οι οποίεσ ζχουν 

πλθγεί ιδιαιτζρωσ από τθν οικονομικι κρίςθ-χρθςιμοποιοφν ςε μεγάλο βακμό τθν 

θλιακι ενζργεια λόγου του χαμθλότερου κόςτουσ που ζχει ςε ςχζςθ με τθν 

θλεκτρικι και λόγω των ζξτρα παροχϊν που ζχουν , οι οποίεσ  δυςτυχϊσ τείνουν να 

ελαχιςτοποιθκοφν( φορολογικι ελάφρυνςθ μζςω των λογαριαςμϊν θλεκτρικισ 

ενζργειασ, πριμοδότθςθ για τθν εγκατάςταςθ PV ςυςτθμάτων και λοιπά). 

Μιασ και βαςικόσ γνϊμονασ του επιχειρθματία που μελετοφμε είναι τϊρα θ 

μεγιςτοποίθςθ των κερδϊν και θ όςο το δυνατόν καλφτερθ γνϊςθ των 

οικονομικϊν- εμπορικϊν καταςτάςεων που επικρατοφν ςτθν αγορά και ςτον 

βιομθχανικό κλάδο που δραςτθριοποιείται κα λζγαμε ότι θ εγκατάςταςθ μζςα ςτθν 

ΒΙΡΕ είναι ο απαραίτθτοσ παράγοντασ ϊςτε να επιτευχκοφν τα πιο πάνω. Μζςα ςε 

αυτόν τον βιομθχανικό χϊρο κα μπορζςει να ςυνεργαςτεί με τισ γφρω επιχειριςεισ 

με μειωμζνο κόςτοσ μεταφοράσ και μζςω πιο διαπροςωπικϊν ίςωσ ςχζςεων μιασ 

και θ ςυνφπαρξθ αυτι πικανότατα κα αναπτφξει τισ μεταξφ τουσ ςχζςεισ και κα 

μπορεί να ανταποκρικεί πιο άμεςα ςτισ νζεσ ανάγκεσ που αναπτφςςονται μζςα ςτο 

παγκόςμιο και ςυνεχϊσ εξελιςςόμενο τεχνολογικό περιβάλλον. Μπορεί επομζνωσ 

να κοιτάει μπροςτά προλαβαίνοντασ αντίξοεσ καταςτάςεισ και να του παρζχεται θ 

δυνατότθτα των επιχειρθματικϊν ελιγμϊν. 

Άλλο ζνα δεδομζνο τθσ τωρινισ κατάςταςθσ είναι ότι θ οικονομικι ανάπτυξθ όταν 

αυτι πραγματοποιείται ςε κάποιον οικονομικό βακμό φζρνει όγκο επενδφςεων και 

οδθγεί ςτθν αναηιτθςθ νζων περιοχϊν εγκατάςταςθσ. Άλλο ζνα κριτιριο λοιπόν 

που μπορεί να επιτευχκεί μιασ και θ χωροκζτθςθ ζξω από τα μεγάλα και ιδθ 

κορεςμζνα αςτικά κζντρα δίνει τθν ευκαιρία ςτθν δραςτθριοποίθςθ ςε κάποιο 

ευρφτερο χωρικό περιβάλλον και μακροπρόκεςμα κα μποροφςαμε να ποφμε ότι 

δθμιουργεί νζεσ καταρτιςμζνεσ κζςεισ εργαςίασ και κατ’επζκταςθ βελτίωςθ του 
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τεχνολογικοφ και αναπτυξιακοφ μοντζλου ςτθν επαρχία. Κφριοσ ςκοπόσ τθσ 

ελλθνικισ κυβζρνθςθσ τϊρα ςτισ εποχζσ των μνθμονίων που ζχουν αποδυναμϊςει 

τθν παραγωγι και τθν ανάπτυξθ ςτθν χϊρα μασ κα πρζπει να είναι θ άςκθςθ 

επιρροισ ςτθν κατανομι επενδφςεων ςτον χϊρο ϊςτε αυτι να ακολουκιςει μια 

πιο ενδυναμωμζνθ και αποκεντρωμζνθ περιφερειακι πολιτικι. 

Εν τζλει κεωρείται πωσ θ ςυγκεκριμζνθ προςζγγιςθ δεν ζχει μεγάλθ πρακτικι 

εφαρμογι μιασ και κινείται ςε ζνα κεωρθτικό υπόβακρο με μεγάλο τθσ μείον το 

γεγονόσ ότι δεν υπάρχει γνϊςθ και εμπειρία από τθν  εφαρμογι τθσ και δεν 

λαμβάνει υπόψθ το κριτιριο τθσ χωρικισ αλλθλεξάρτθςθσ . Μια πολφ ςθμαντικι 

άποψθ ωςτόςο, θ οποία τονίηει πωσ ςτθν επιλογι ενόσ άριςτου ςθμείου 

εγκατάςταςθσ πρζπει να προςμετροφνται οι αποφάςεισ των ανταγωνιςτϊν ϊςτε να 

προωκείται θ παραγωγικι διαδικαςία και εξζλιξθ. 

 

3.4.3 υμπεριφορική Προςζγγιςη 

Ασ αναλφςουμε τϊρα το παραπάνω παράδειγμα εγκατάςταςθσ βιομθχανικισ 

μονάδασ από τθν ςκοπιά που μασ δίνει θ κεωρία τθσ ςυμπεριφορικισ προςζγγιςθσ. 

Και εδϊ όπωσ και πριν κα εξετάςουμε το δίλθμμα εγκατάςταςθσ μζςα ςτθν 

βιομθχανικι περιοχι τθσ Λάριςασ ι ςε μία άλλθ περιοχι θ οποία βρίςκεται ςτθν 

ευρφτερθ περιφζρεια του αςτικοφ κζντρου. 

Να κυμίςουμε όπωσ αναφζρκθκε και πιο αναλυτικά ςτθν παρουςίαςθ των 

διάφορων κεωριϊν ότι κατά τθν κεωρθτικι προςζγγιςθ , κφρια βαρφτθτα δίνεται 

ςτθν διαδικαςία τθσ λιψθσ αποφάςεων και ςτθρίηεται ςτισ προςωπικζσ επιλογζσ 

του κάκε επιχειρθματία αλλά και ςτο πωσ αυτόσ ερμθνεφει το εκάςτοτε οικονομικό 

περιβάλλον πριν προχωριςει ςε οποιοδιποτε ςχεδιαςμό και αποφάςεισ. Για αυτόν 

λόγο λοιπόν και για να εξυπθρετθκεί καλφτερα θ ερευνά μασ κα χρθςιμοποιιςουμε 

δφο διαφορετικζσ περιπτϊςεισ επιχειρθματιϊν: 

1) Τον επιχειρθματία που ζχει τθν δυνατότθτα προςαρμοςτικότθτασ των 

βιομθχανικϊν δραςτθριοτιτων του μζςα ςτο οικονομικό του περιβάλλον 

που ενεργοποιείται 
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2) Τον επιχειρθματία που είναι πιο αυκόρμθτοσ και λειτουργεί χωρίσ να 

λαμβάνει υπόψθ τισ μεταβαλλόμενεσ ςυνκικεσ τθσ αγοράσ και τθσ 

παραγωγικισ- μεταποιθτικισ εξζλιξθσ. 

Στθν πρϊτθ περίπτωςθ ασ κεωριςουμε αρχικά ότι ο επιχειρθματίασ προτιμά να 

εγκαταςτιςει τθν μονάδα ανακφκλωςθσ φωτοβολταικϊν ςυςτθμάτων μζςα ςτθ 

ΒΙΡΕ Λάριςασ. Σε αυτό το ενδεχόμενο κα λζγαμε ότι ο επιχειρθματίασ αν και 

αποκλίνει από το μεγάλο επιχειρθματικό ρίςκο τθσ εγκατάςταςθσ ςε μία άλλθ 

ανεξάρτθτθ περιοχι , κινείται κυρίωσ με βάςθ το ςυναίςκθμα,  και πιο 

ςυγκεκριμζνα και  με περιςςότερο οικονομικοφσ όρουσ , οδθγείται από ςτοιχεία 

πικανοτιτων και προβλζψεων τα οποία μπορεί να είναι και εμπειρικά . Αυτό 

βζβαια ζχει μεγάλθ ςυνάρτθςθ με το πόςο καλι πλθροφόρθςθ ζχει ο ίδιοσ για τθν 

κατάςταςθ που επικρατεί ςτον ςυγκεκριμζνο κλάδο όπωσ ςτισ δυνατότθτεσ που του 

προςφζρονται και αναλφςαμε και πιο πάνω ςτθν ςυγκεκριμζνθ βιομθχανικι 

περιοχι. 

Σφμφωνα λοιπόν με τθν ςυγκεκριμζνθ προςζγγιςθ ο επιχειρθματίασ λαμβάνει 

πολφ ςοβαρά τισ ανταγωνιςτικζσ και ςυμπλθρωματικζσ μονάδεσ που υπάρχουν 

μζςα ςτον ςυγκεκριμζνο χϊρο. Μιασ και δεν υπάρχει πλζον κάποιο ςυγκεκριμζνο 

χρονικό περικϊριο ςτον ςχεδιαςμό του , ζχει τθν δυνατότθτα να αξιοποιιςει τισ 

ςυμπλθρωματικζσ μονάδεσ που ιδθ υπάρχουν ςε αφτθ τθν ΒΙΡΕ. Ζτςι μζςα από τθν 

ςυνεργαςία του με αυτζσ μπορεί να μειϊςει πάλι το κόςτοσ μεταφοράσ, να ζχει 

πικανότατα κάποιο κζρδοσ μζςω τθσ πϊλθςθσ παραγϊγων τθσ ανακφκλωςθσ ςτισ 

γειτονικζσ αλλθλοεξαρτϊμενεσ επιχειριςεισ που εξειδικεφονται ςτθν ανακφκλωςθ 

δεφτερου ι και τρίτου ςταδίου αλλά και ςτθν δυνατότθτα αξιοποίθςθσ ενόσ αρκετά 

εξειδικευμζνου εργατικοφ δυναμικοφ. Η προςζλκυςθ επίςθσ ςτα όρια τθσ ίδιασ 

τοποκεςίασ μίασ παρόμοιασ επιχείρθςθσ ςτον ίδιο κλάδο κεωρείται ςτθν 

ςυγκεκριμζνθ περίπτωςθ ωσ μία κεμιτι εξζλιξθ μιασ και τθν βάηει ςτθν διαδικαςία 

εκςυγχρονιςμοφ , τεχνολογικισ εξζλιξθσ και παρακολοφκθςθσ των αντίςτοιχων 

τεχνικϊν που κα μπορεί να χρθςιμοποιεί θ αντίςτοιχθ βιομθχανικι μονάδα. 

Στθν περίπτωςθ που ο ίδιοσ  επιχειρθματίασ, με τον ίδιο τρόπο ςκζψθσ και 

ςχεδιαςμό  αποφάςιηε να εγκαταςτιςει τθν επιχείρθςθ του ζξω από τθν ΒΙΡΕ τότε 
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τα αποτελζςματα πικανόν να ιταν διαφορετικά. Μιασ και όπωσ προείπαμε δεν ζχει 

κάποιο ςυγκεκριμζνο χρονικό πλαίςιο ςτον ςχεδιαςμό του ,πικανότατα να επζλεγε 

να ενοικιάςει ζνα κομμάτι γθσ μακροχρόνια αντί να το αγοράςει ςε ζνα ςθμείο που 

κα κεωροφςε ο ίδιοσ ικανοποιθτικό και με προοπτικζσ για τθν ανάπτυξθ και τθν 

κερδοφορία τθσ μονάδασ του. Αν και κα ζχανε όλεσ τισ παροχζσ που κα του 

πρόςφερε θ ΒΙΡΕ κα είχε τθν δυνατότθτα (αν κατζχει και το κατάλλθλο κεφάλαιο) 

να διαμορφϊςει ο ίδιοσ τον χϊρο τθσ επιχείρθςθσ του και από απλό κεατι τθσ 

τεχνολογικισ εξζλιξθσ να γινόταν άμεςοσ μζτοχοσ ςε αυτιν. Για παράδειγμα κα 

μποροφςε με τισ κατάλλθλεσ ςυμφωνίεσ να προςελκφςει τα κατάλλθλα κεφάλαια 

και ςυνεργάτεσ χωρίσ χωροκετικοφσ περιοριςμοφσ και αναγκαςτικζσ λόγω τθσ 

ςυνφπαρξθσ ςτο ίδιο χωρικό και οικονομικό περιβάλλον. Σε περίπτωςθ κετικισ 

εξζλιξθσ μάλιςτα κα μπορεί να αντιςτακμίςει τα προτεριματα τθσ ΒΙΡΕ μζςα από 

ζνα δίκτυο που κα ζχει πλζον διαμορφϊςει ο ίδιοσ και πικανόν να τφχει τθν 

ευνοϊκότερθ αντιμετϊπιςθ από τθν τοπικι κοινωνία θ οποία κα βλζπει πολφ κετικι 

ματιά τθν πικανι δθμιουργία μίασ νζασ βιομθχανικισ περιοχισ χωρίσ όρια και 

ςτενοφσ περιοριςμοφσ. 

Βαςικό κριτιριο βζβαια για αυτό είναι ο επιχειρθματίασ να ζχει τθν κατάλλθλθ 

γνϊςθ τθσ περιοχισ που ςκζφτεται να εγκαταςτακεί αλλά και τισ μεταβολζσ που 

τυγχάνουν ςτο ςυγκεκριμζνο οικονομικό περιβάλλον. Στθν αντίκετθ περίπτωςθ κα 

ζχουμε ζναν επιχειρθματία ο οποίοσ κα λειτουργεί με ζναν μεγάλο βακμό 

επικινδυνότθτασ και ο οποίοσ κα πρζπει να ανταγωνιςτεί μία ιδθ υπάρχουςα 

ιςχυρι δομι. Αν ςυνυπολογίςουμε τθν αβεβαιότθτα όχι μόνο τθσ τφχθσ τθσ 

ςυγκεκριμζνθσ ενζργειασ  αλλά και τισ οικονομικζσ ςυγκυρίεσ που επικρατοφν ςτθν 

χϊρα και ζχουν πλιξει ιδιαιτζρωσ περιοχζσ τθσ περιφζρειασ βλζπουμε ότι ο βακμόσ 

επικινδυνότθτασ για τθν ςυγκεκριμζνθ απόφαςθ γίνεται ολοζνα και μεγαλφτεροσ. 

 

3.4.4 Διαρθρωτική Προςζγγιςη 

Ωσ τελευταία περίπτωςθ ςτθν μελζτθ μασ κα πάρουμε το ίδιο παράδειγμα 

μζςω τθσ ανάλυςθσ τθσ διαρκρωτικισ προςζγγιςθσ που ςτθρίηεται κυρίωσ ςτθν 

μαρξιςτικι κεωρία. Η ςυγκεκριμζνθ κεωρία κα μποροφςαμε να ποφμε ότι είναι 
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αρκετά επίκαιρθ μιασ και προςπακεί να αναλφςει ηθτιματα ςαν αυτά του 

παραδείγματόσ μασ μζςα ςε περιόδουσ οικονομικισ και επομζνωσ κοινωνικισ 

κρίςθσ. Η χϊρα μασ βρίςκεται από το 2010 ςε κακεςτϊσ επιτιρθςθσ και αυςτθρισ 

οικονομικισ λιτότθτασ, με μεγάλα χρζθ και με μία δθμοςιονομικι πολιτικι αρκετά 

περιοριςμζνθ θ οποία δεν δφναται να προςφζρει να κατάλλθλα  κίνθτρα 

επενδφςεων  και εναλλακτικϊν τρόπων παραγωγισ ϊςτε να μπει ςε μία ςτοιχειϊδθ 

τροχιά ανάπτυξθσ. 

Ζςτω λοιπόν ότι μζςα ςε αυτιν τθσ περιόδου κρίςθσ που διανφουμε ο εν 

λόγω επιχειρθματίασ προςπακεί να εφαρμόςει τον επιχειρθματικό του ςχεδιαςμό 

μζςω τθσ διαρκρωτικισ προςζγγιςθσ. Για να πραγματοποιθκεί βζβαια αυτό θ 

ςυγκεκριμζνθ κεωρία πρζπει να είναι και ο βαςικόσ άξονασ άςκθςθσ 

αναδιαρκρωτικισ πολιτικισ ςτον ζωσ τϊρα τρόπο παραγωγισ. Ζτςι λοιπόν 

ακολουκεί το αποκεντρωτικό μοντζλο που του προςφζρει θ ςυγκεκριμζνθ κεωρία 

και λόγω τθσ ευνοοφμενθσ κατάςταςθσ που προκφπτει από αυτι ακολουκεί το 

δρόμο και αυτόσ τθσ μετατόπιςθσ τθσ διαδικαςίασ τθσ μεταποίθςθσ από τισ 

μθτροπολιτικζσ περιοχζσ ςτθν περιφζρεια. Σε αντίκεςθ με τισ προθγοφμενεσ 

προςεγγίςεισ ο επιχειρθματίασ μασ κζλει να εγκαταςτιςει τθν μονάδα του ζξω από 

τθν ΒΙΡΕ ϊςτε να διαμορφϊςει ο ίδιοσ το εργαςιακό περιβάλλον που επικυμεί και 

που ακολουκεί τθν γενικότερθ αναδιάρκρωςθ του κλάδου τθσ μεταποίθςθσ. 

Ελεφκεροσ να λειτουργιςει αξιοποιϊντασ ζνα κομμάτι γθσ όπωσ ο ίδιοσ κζλει , ςε 

όποιο ςθμείο ο ίδιοσ κεωρεί ςωςτό χωρίσ περιοριςμοφσ , υποχρεϊςεισ , ενοίκια και 

λοιπά , πάντα όμωσ με γνϊμονα το προςωπικό του ςυμφζρον και τθν διατιρθςθ τθσ 

περιβαλλοντικισ ιςορροπίασ όπωσ αυτι προβλζπεται από τισ εκάςτοτε νομοκεςίεσ 

και διεκνείσ κανονιςμοφσ. 

Βαςικι  του εςτίαςθ, ςφμφωνα με τθν προαναφερκείςα αναδιάρκρωςθ , κα 

είναι θ δομι και ο χαρακτιρασ των νζων εργαςιακϊν ςυνκθκϊν που κα 

διαμορφωκοφν ςτθν περιφζρεια όπωσ και θ ειςαγωγι νζων τεχνολογιϊν. Βαςικι 

προυπόκεςθ κα είναι οι τεχνολογίεσ αυτζσ να μθν εφαρμόηονται κζτωντασ ςε 

κίνδυνο μεγάλο αρικμό κζςεων εργαςίασ αλλά να λειτουργοφν προσ όφελοσ τθσ 

παραγωγισ και τθσ πιο εφκολθσ και αποδοτικισ λειτουργίασ του εργαηόμενου. 
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Σε μια περιφζρεια όπωσ θ Θεςςαλία , όπου καταγράφεται αναλογικά ωσ 

προσ τον πλθκυςμό τθσ ωσ θ δεφτερθ μεγαλφτερθ περιφζρεια τθσ χϊρασ ςε 

ποςοςτά ανεργίασ, θ Λάριςα μια πόλθ 145.000 περίπου κατοίκων μετρά 30.000 

ανζργουσ. Το γεγονόσ αυτό οφείλεται φυςικά ςτθν μακροχρόνια άςκθςθ πολιτικισ 

υπζρ των μεγάλων αςτικϊν κζντρων, ςτον παραμεριςμό του αγροτικοφ τομζα και 

τθσ πρωτογενοφσ παραγωγισ. Φυςικό είναι λοιπόν θ ςυγκεκριμζνθ περιοχι να 

βιϊςει ζντονα τα τελευταία χρόνια τθν οικονομικι και κοινωνικι  υποβάκμιςθ λόγω 

τθσ οικονομικισ κρίςθσ και ςυνεπϊσ τθσ ςμίκρυνςθσ του αγροτικοφ τομζα. Εξαιτίασ  

αυτοφ  του δυςάρεςτου γεγονότοσ λοιπόν , και ςφμφωνα πάντα με τθν διαρκρωτικι 

προςζγγιςθ, θ πολιτεία επιλζγει να δϊςει επιχειρθματικά κίνθτρα ϊςτε να 

οδθγιςει κάποιεσ βιομθχανικζσ μονάδεσ και διαδικαςίεσ προσ τθν περιοχι αυτι. Ο 

επιχειρθματίασ μασ λοιπόν ξζρει ότι πλζον κα βρει εργατικό δυναμικό το οποίο κα 

είναι διακζςιμο και κετικό ςτο να ςτραφεί προσ νζεσ επαγγελματικζσ καριζρεσ. 

Θετικι προοπτικι ςε αυτό υπάρχει και μζςω του πανεπιςτθμίου τθσ Λάριςασ και 

τθσ Θεςςαλίασ γενικότερα το οποίο μπορεί να γίνει κοινωνόσ νζων τεχνολογιϊν , 

εκπαίδευςθσ αλλά και κατάρτιςθσ ενόσ νζου πολλά υποςχόμενου εργατικοφ 

δυναμικοφ. Επίςθσ θ διαςφνδεςθ με τθν υπόλοιπθ Θεςςαλία και τθν Βόρεια κυρίωσ 

Ελλάδα μζςω των ςυγκοινωνιακϊν αρτθρίων τον βοθκάει ςτθν τάχιςτθ μετάδοςθ 

τθσ επεξεργάςιμθσ φλθσ , των πλθροφοριϊν και τισ καλφτερεσ εμπορικζσ και 

διαπροςωπικζσ ςχζςεισ μεταξφ αυτοφ και των ςυνεργατϊν του.  Ζτςι του παρζχεται 

θ ευκαιρία να διαμορφϊςει ο ίδιοσ το οικονομικό και εργαςιακό περιβάλλον που 

επικυμεί , εκμεταλλευόμενοσ τισ κεντρικζσ πολιτικζσ αποφάςεισ, κα αποφαςίςει ο 

ίδιοσ με ποιουσ κα ςυνεργαςτεί ςε ζνα πιο ελεφκερο οικονομικό περιβάλλον που 

κα ευνοεί ςε μεγάλο βακμό τθσ τθν αναδιάρκρωςθ και τθν ανάπτυξθ τθσ 

ςυγκεκριμζνθσ περιοχισ. 

Συμπεραςματικά βζβαια κα μποροφςαμε να ποφμε ότι το ςυγκεκριμζνο πλάνο 

εξυπθρετείται μόνο μζςω τθσ άςκθςθσ μίασ μακροπρόκεςμθσ πολιτικισ με γερζσ 

βάςεισ και με κυρίαρχο τον αποκεντρωτικό γνϊμονα. Η ςυγκεκριμζνθ προςζγγιςθ 

όμωσ ξζχωρα από τον ζντονα κοινωνικό χαρακτιρα που τθν διακρίνει κα ιταν 

ιδιαιτζρωσ ωφζλιμθ ςτισ περιπτϊςεισ όπου θ πρϊτθ φλθ είναι κοντά ι μζςα ςε μία 

υποβακμιςμζνθ περιφζρεια. Αυτό κα ευνοοφςε ςε μεγάλο βακμό τθν εγκατάςταςθ 
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μιασ μεταποιθτικισ μονάδασ εκεί και επομζνωσ να είχαμε ζνα ςυνδυαςμό τθσ 

διαρκρωτικισ με τθν περιςςότερο κεωρθτικι κανονιςτικι κεωρία μιασ και κα 

είχαμε παράλλθλα ξζχωρα με όλα τα παραπάνω μεγάλθ ελαχιςτοποίθςθ ςτο κόςτοσ 

μεταφοράσ. 
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υμπεράςματα 

 

Η παραπάνω ανάλυςθ κεωριϊν υπόκειται όπωσ είναι κατανοθτό ςτο ανάλογο 

πολιτικό, κοινωνικό και οικονομικό περιβάλλον. Καμία απόφαςθ για τθν δθμιουργία 

και τθν εγκατάςταςθ μίασ τζτοιασ βιομθχανικισ μονάδασ δεν μπορεί να 

καλουπωκεί  ςτα ςτεγανά μίασ ςυγκεκριμζνθσ κεωρίασ και ανάλυςθσ χωρίσ να 

λαμβάνονται ςοβαρά υπόψθ οι ςυνκικεσ και οι ςυγκυρίεσ που επικρατοφν ςτο 

εγχϊριο και διεκνζσ επίπεδο. 

Η Ελλάδα δραςτθριοποιικθκε ςτον εναλλακτικό αυτό τομζα ενζργειασ των 

φωτοβολταικϊν ςε αρκετά μεταγενζςτερο χρονικό πλαίςιο ςυγκριτικά με τισ 

υπόλοιπεσ ευρωπαικζσ χϊρεσ. Ρεριοριηόμαςτε ςτθν αναφορά των χωρϊν μζλων τθσ 

Ε.Ε , μιασ και θ Ελλάδα ωσ μζλοσ και αυτι υπόκειται καταρχάσ ςε ευρωπαικοφσ 

κανόνεσ δικαίου και ζπειτα ςε διεκνείσ. Ζνασ από αυτοφσ τουσ περιοριςμοφσ 

λοιπόν, που υπάρχει και κατά τθν υπογραφι τθσ ςυμφωνίασ αγοράσ, προβλζπει 

πωσ θ ανακφκλωςθ των φωτοβολταικϊν κα πρζπει να γίνεται ςτθν περιοχι και από 

τθν αντίςτοιχθ εταιρεία καταςκευισ τουσ θ οποία αναλαμβάνει και τον διαχωριςμό 

των κυρίων υλικϊν τουσ (αλουμίνιο, γυαλί , ςκραπ). Η όλθ διαδικαςία – ςφμφωνα 

και με τθν PV Cycle- δεν ζχει καμία επιπλζον επιβάρυνςθ για τον αγοραςτι. Αυτόσ 

επιβαρφνεται με ζνα μόνο μζροσ του κόςτουσ επιςτροφισ των PV ςυςτθμάτων ςτθν 

χϊρα προζλευςισ τουσ. Δυςτυχϊσ λόγω του κακυςτερθμζνου χρόνου απόκριςθσ 

ςτισ τεχνολογικζσ εξελίξεισ τθσ χϊρασ μασ ο αρικμόσ των φωτοβολταικϊν μονάδων 

είναι αρκετά μικρόσ ϊςτε να υποςτθρίηει ςε βραχυπρόκεςμο πλάνο τουλάχιςτον 

τθν εγκατάςταςθ μιασ βιομθχανικισ μονάδασ ανακφκλωςθσ του ςυγκεκριμζνου 

κλάδου. Πλα αυτά βζβαια ςε ςυνδυαςμό με τον μζςο χρόνο ηωισ ενόσ πάνελ που 

είναι περίπου ςτα είκοςι χρόνια αλλά και τθν ςυγκομιδι ενόσ ικανοποιθτικοφ 

αρικμοφ κατεςτραμμζνων μονάδων , ικανϊν να ςυμπεριλθφκοφν ςε μια 

ικανοποιθτικι φορτωτικι μονάδα ϊςτε να ακολουκιςουν τθν διαδικαςία τθσ 

ανακφκλωςθσ. 

Ραρόλα αυτά θ χρθςιμότθτα μιασ τζτοια μονάδασ κα ιταν ιδιαιτζρωσ βοθκθτικι για 

ελλθνικι οικονομία και τθν προϊκθςθ των εναλλακτικϊν μορφϊν ενζργειασ ςε 
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βάκοσ χρόνου μιασ και ξζχωρα από τθν ελαχιςτοποίθςθ του κόςτουσ μεταφοράσ κα 

ςυνζδραμε ςε αρκετά μεγάλο βακμό ςτθν οικονομικι ανάπτυξθ και κα κακιςτοφςε 

τθν χϊρα μασ κοινωνό των τεχνολογικϊν εξελίξεων ςτον ςυγκεκριμζνο βιομθχανικό 

κλάδο.
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