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Περίληψη 

 

 

Ζ Γηαρείξηζε Δλέξγεηαο (Energy Management) απνηειεί κηα θηινζνθία δηνίθεζεο, ε 

νπνία εθαξκφδνληαο ζπζηεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη δηαδηθαζίεο απνζθνπεί ζηνλ 

πεξηνξηζκφ ηνπ ελεξγεηαθνχ θφζηνπο κέζσ ηεο εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο θαη ζηελ 

πεξηζηνιή ησλ πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ πνπ απνξξένπλ απφ ηε ρξήζε ηεο. Ζ 

εθαξκνγή ηεο Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο έρεη θεξδίζεη κηα ζέζε ζηελ 

θαξέηξα ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ επηζπκνχλ λα εμνηθνλνκήζνπλ ελεξγεηαθνχο πφξνπο, 

λα ζπκβάιινπλ ζηελ αληηκεηψπηζε ηνπ θεθαιαηψδνπο δεηήκαηνο ηεο θιηκαηηθήο 

αιιαγήο θαη ηαπηφρξνλα λα δηαηεξήζνπλ ην αληαγσληζηηθφ ηνπο πιενλέθηεκα ζε έλα 

δηαξθψο κεηαβαιιφκελν πεξηβάιινλ. Τπφ απηφ ην πξίζκα, νινέλα θαη πεξηζζφηεξεο 

επηρεηξήζεηο, αλαγλσξίδνληαο ηε ζεκαζία ηεο, αληαπνθξίλνληαη ζε απηή ηελ πξφθιεζε 

θαη εζηηάδνπλ ηελ πξνζνρή ηνπο ζηελ εθαξκνγή ηεο Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο. 

 

Κχξην ζηφρν ηεο παξνχζαο δηαηξηβήο απνηειεί ε αλαγλψξηζε θαη ε αλάιπζε ησλ 

θξίζηκσλ παξαγφλησλ επίδξαζεο απνηειεζκαηηθψλ πξαθηηθψλ Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο 

ζηηο ειιεληθέο επηρεηξήζεηο αιιά θαη ε δηεξεχλεζε ηεο πξαθηηθήο θαη ζπζηεκαηηθήο 

εθαξκνγήο ηεο ελεξγεηαθήο δηαρείξηζεο ζηηο επηρεηξήζεηο. Γηα ηελ πξνζέγγηζε ηνπ 

αληηθεηκέλνπ ε παξνχζα δηαηξηβή δνκείηαη ζε δχν δηαθξηηά κέξε, ην ζεσξεηηθφ θαη ην 

εκπεηξηθφ. πγθεθξηκέλα, ην ζεσξεηηθφ κέξνο πεξηιακβάλεη ηελ θξηηηθή επηζθφπεζε ηεο 

πθηζηάκελεο βηβιηνγξαθίαο αιιά θαη ηελ αλάπηπμε ελφο λένπ ζπζηεκηθνχ Πιαηζίνπ 

Δθαξκνγήο ηεο Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο, ην νπνίν θξίζεθε απαξαίηεην κε βάζε ηελ 

πξνεγνχκελε επηζθφπεζε πξνθεηκέλνπ λα θαηαζηεί εθηθηή ε ζπζηεκαηηθή εθαξκνγή ηεο 

Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο. Σν εκπεηξηθφ κέξνο πεξηιακβάλεη ηε πινπνίεζε ζηνρεπκέλεο 

έξεπλαο πεδίνπ κε εξσηεκαηνιφγην, κε ζθνπφ ηελ εμέηαζε θξίζηκσλ εξσηεκάησλ θαη 

ππνζέζεσλ ηα νπνία ζρεηίδνληαη κε ηε ζπζηεκαηηθή θαη πξαθηηθή εθαξκνγή ηεο 

Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο ζηηο ειιεληθέο επηρεηξήζεηο. 

 

Ζ επηζθφπεζε ηεο πθηζηάκελεο βηβιηνγξαθίαο αλέδεημε ηνλ θξίζηκν ξφιν πνπ 

δηαδξακαηίδεη ε Γηαρείξηζε Δλέξγεηαο ζην ρψξν ησλ επηρεηξήζεσλ, απνζαθελίδνληαο 

ηελ έλλνηα θαη ην πεξηερφκελν ηεο. Παξάιιεια, εληνπίδνληαη θαη αλαιχνληαη φιεο εθείλεο 

νη θξίζηκεο παξάκεηξνη νη νπνίεο δχλαληαη λα αζθήζνπλ επηξξνή ζηελ ζπζηεκηθή αιιά 

θαη ηελ πξαθηηθή εθαξκνγή ηεο Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο. Δπηπξφζζεηα, πξνθεηκέλνπ λα 

θαηαζηεί εθηθηή ε εθαξκνγή θαη κέηξεζε ηεο Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο κε ζπζηεκαηηθφ θαη 

πξαθηηθφ ηξφπν απαηηήζεθε αθελφο ε χπαξμε ελφο πιαηζίνπ, ην νπνίν θαζνξίδεη ζαθψο 
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ηα θχξηα επηκέξνπο ζπλζεηηθά ζηνηρεία ελφο ζπζηήκαηνο Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο θαη 

αθεηέξνπ ε δεκηνπξγία ελφο πιέγκαηνο απνηειεζκαηηθψλ πξαθηηθψλ Γηαρείξηζεο 

Δλέξγεηαο. Ζ αλαζθφπεζε ηεο ζρεηηθήο βηβιηνγξαθίαο αλέδεημε ηελ χπαξμε ζπζηεκηθψλ 

πξνζεγγίζεσλ αλαθνξηθά κε ηελ εθαξκνγή ηεο Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο ζηηο νπνίεο 

σζηφζν, παξαηεξήζεθαλ νξηζκέλεο ειιείςεηο θαη αδπλακίεο. Σν Πιαίζην ηεο ζπζηεκηθήο 

Δθαξκνγήο ηεο Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο αλαπηχρζεθε ζηελ παξνχζα δηαηξηβή σο 

απάληεζε ζηηο αδπλακίεο απηέο.  

 

Σν εκπεηξηθφ κέξνο ηεο παξνχζαο δηαηξηβήο πξαγκαηεχεηαη ηελ έξεπλα πεδίνπ κε 

εξσηεκαηνιφγην, ε νπνία πξαγκαηνπνηήζεθε κε ζθνπφ ηε δηεξεχλεζε ηεο εθαξκνγήο 

ηεο Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο ζηηο ειιεληθέο επηρεηξήζεηο. εκεηψλεηαη φηη, ε αλάπηπμε ηεο 

δηεξεχλεζεο ηεο ζπζηεκαηηθήο εθαξκνγήο ηεο Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο ζηεξίρζεθε ζην 

αληίζηνηρν ζπζηεκηθφ Πιαίζην Δθαξκνγήο θαη ην ζχλνιφ ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ζηελ 

πθηζηάκελε βηβιηνγξαθία. Σα εξσηεκαηνιφγηα εζηάιεζαλ ζε επηρεηξήζεηο νη νπνίεο 

δξαζηεξηνπνηνχληαη ζην ειιαδηθφ ρψξν θαη απαζρνινχλ θαη΄ ειάρηζηνλ 10 

εξγαδνκέλνπο. Ωο κέζνδνο δεηγκαηνιεςίαο επηιέρζεθε ε δεηγκαηνιεςία θαηά νκάδεο 

(cluster sampling). Σν πνζνζηφ απφθξηζεο ζηελ έξεπλα δηακνξθψζεθε ζην 20.3% θαη, 

κεηά ηνπο ζρεηηθνχο ειέγρνπο πνηφηεηαο ησλ απαληήζεσλ, 129 εξσηεκαηνιφγηα 

ζεσξήζεθαλ έγθπξα. Σα απνηειέζκαηα απηψλ αλαιχζεθαλ κε βάζε ηηο θαζηεξσκέλεο 

κεζφδνπο ζηαηηζηηθήο αλάιπζεο.   

 

Όζνλ αθνξά ζηα θχξηα επξήκαηα ηεο έξεπλαο, αξρηθά θαζίζηαηαη ζαθέο φηη ε πινπνίεζε 

ηεο Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο ζηηο ειιεληθέο επηρεηξήζεηο, επεξεάδεηαη ηδηαίηεξα ζεηηθά απφ 

ηελ εθαξκνγή δνκεκέλνπ θαη νινθιεξσκέλνπ ζπζηήκαηνο Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο. Ωο 

επηπιένλ θξίζηκνη πξνζδηνξηζηηθνί παξάγνληεο γηα ηελ εθαξκνγή ηεο Γηαρείξηζεο 

Δλέξγεηαο ζηε ιεηηνπξγία ησλ επηρεηξήζεσλ, αλαδείρζεθαλ ε Υξήζε χγρξνλεο 

Σερλνινγίαο, ε πκκεηνρή ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ε Γέζκεπζε ηεο Αλψηαηεο Γηνίθεζεο. 

ε απηφ ην πιαίζην, ελδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ην εχξεκα φηη, ε ζπλεηζθνξά ηνπ 

Οινθιεξσκέλνπ πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο θαίλεηαη λα είλαη ζαθψο 

κεγαιχηεξε απφ ηε ζπλεηζθνξά ηεο Υξήζεο χγρξνλεο Σερλνινγίαο θαη ηεο 

πκκεηνρήο ησλ εξγαδνκέλσλ. Έλα αθφκα ελδηαθέξνλ ζηνηρείν αθνξά ζηε δηαπίζησζε 

φηη ε Γέζκεπζε ηεο Αλψηαηεο Γηνίθεζεο επεξεάδεη ζε πνιχ κεγάιν βαζκφ ζεηηθά ηφζν 

ηελ πξαθηηθή φζν θαη ηε ζπζηεκαηηθή εθαξκνγή ηεο Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο. Σέινο, έλα 

άιιν ζεκαληηθφ εχξεκα ην νπνίν αλαδείρζεθε αθνξά ζην γεγνλφο φηη ηφζν ην κέγεζνο 

ησλ επηρεηξήζεσλ φζν θαη ε πηζηνπνίεζε απηψλ κε Πξφηππα πζηήκαηα Γηνίθεζεο 

αζθνχλ ζεηηθή επίδξαζε ζηελ πξαθηηθή Δθαξκνγή ηεο Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο αθελφο 

κέζσ ελφο Οινθιεξσκέλνπ πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο θαη αθεηέξνπ κέζσ ηεο 

πκκεηνρήο ησλ εξγαδνκέλσλ. 
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Ζ δηαηξηβή νινθιεξψλεηαη κε ηε ζχλζεζε ησλ επξεκάησλ θαη ζπγθεθξηκέλεο πξνηάζεηο 

γηα κειινληηθή έξεπλα. 
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βνήζεηα ππήξμαλ θαζνξηζηηθέο ζηελ νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ κνπ θαη ηνπο εχρνκαη 

νιφςπρα λα θάλνπλ ηα φλεηξα ηνπο πξαγκαηηθφηεηα. 

 

Ξερσξηζηά θαη δηθαησκαηηθά ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηελ νηθνγέλεηα κνπ, ηνπο γνλείο 

κνπ, Βάτν & Ξαλζή, θαη ηα αδέιθηα κνπ, Γηψξγν & Παξαζθεπά πνπ δηακφξθσζαλ ην 

ραξαθηήξα κνπ θαη κνπ επέηξεςαλ λα πηζηέςσ ζηηο δπλάκεηο κνπ. Υσξίο ηε ζηήξημε θαη 

αγάπε ηνπο ην ζχλνιν ησλ αθαδεκατθψλ κνπ ζπνπδψλ ζα ήηαλ αδχλαην λα 

πξαγκαηνπνηεζεί. Δπηπιένλ ηδηαίηεξεο επραξηζηίεο αλήθνπλ ζην κηθξφ κνπ γην Γεκήηξε-

Γαπίδ πνπ παξά ην λεαξφ ηεο ειηθίαο ηνπ θαηαλφεζε ηελ πξνζπάζεηα κνπ θαη κνπ 

επέηξεςε λα αθνζησζψ ζην έξγν κνπ. Σέινο, επραξηζηψ νιφςπρα ην αγαπεκέλν κνπ 

ζχδπγν Κψζηα, ρσξίο ηε ζηήξημε ηνπ νπνίνπ ε νινθιήξσζε ηεο δηαηξηβήο ζα ήηαλ 

αλέθηθηε. 

 

Κιείλνληαο ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ θαη νξηζκέλνπο αγαπεκέλνπο θαη ζπάληνπο 

θίινπο, νη νπνίνη ππήξμαλ ζεκαληηθνί αξσγνί ζηελ πξνζπάζεηα κνπ ηφζν ζε πξαθηηθά 

δεηήκαηα φζν θαη ζπλαηζζεκαηηθά θαη ςπρηθά ηηο ζηηγκέο πνπ νη δπλάκεηο έκνηαδαλ λα 

εμαληινχληαη, ηελ Ναηαιία Υαηδεθψηε, ηε Βίθπ Γηβφιε, ηνλ Πέηξν Εελέιε, ην Γηψξγν 

Παππά, ηελ Δχα ηακέινπ, ηε Γψξα Κφζζπβα, ηνλ Γηάλλε Πιεκκέλν, ηε Υξχζα Σζηάξα, 

ηελ Νηθνιέηα Βαζηιάθνπ, ηε Υξηζηίλα Αλησλίνπ, ηε έβε πλνδηλνχ θαη ηε Μαίξε 

Μαληδψξνπ. 
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 ΔΗΑΓΩΓΖ

 

 

ην πξψην ηνχην θεθάιαην εηζάγεηαη ην θχξην αληηθείκελν ηεο παξνχζαο δηαηξηβήο θαη 

πξνζδηνξίδεηαη ην γεληθφηεξν πιαίζην κέζα ζην νπνίν αλαπηχζζεηαη. Δπηπξνζζέησο, 

θαζνξίδνληαη νη βαζηθέο πξνδηαγξαθέο γηα ηελ πινπνίεζή ηεο. Αξρηθά, πξαγκαηνπνηείηαη 

κηα γεληθή ζεψξεζε ηνπ εξεπλεηηθνχ αληηθεηκέλνπ, ην νπνίν αθνξά ζηε Γηαρείξηζε 

Δλέξγεηαο (Energy management) θαη ζηνπο πξνζδηνξηζηηθνχο παξάγνληεο (enablers) 

πνπ επηδξνχλ ζε απηή κε θαζνξηζηηθφ ηξφπν [§1.1]. Δλ ζπλερεία, θαζνξίδεηαη ν 

θεληξηθφο ζθνπφο ηεο δηαηξηβήο, θαζψο θαη νη επηκέξνπο ζηφρνη ηεο [§1.2]. Σέινο, 

παξνπζηάδεηαη ε κεζνδνινγία πνπ αθνινπζείηαη γηα ηελ επίηεπμε ησλ σο άλσ ζηφρσλ 

θαη ε δνκή ηεο δηαηξηβήο, φπσο απηή αλαπηχζζεηαη απφ ηα επηκέξνπο θεθάιαηα πνπ ηελ 

απαξηίδνπλ [§ 1.3]. 

 

 

1.1 Αληηθείκελν 

 

Ζ ελέξγεηα απνηέιεζε ζην πέξαο ησλ εηψλ παξάγνληα δσηηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ εμέιημε 

ησλ αλζξψπσλ θαη ησλ θνηλσληψλ. Ζ δηεπθφιπλζε ηεο πξφζβαζεο ζηνπο ελεξγεηαθνχο 

πφξνπο απνηέιεζε ην εθαιηήξην γηα ηελ αλάπηπμε φισλ ησλ πηπρψλ ηεο θνηλσληθήο 

δσήο θαη δξάζεο. Ωζηφζν ε δηαηήξεζε ηεο επεκεξία ησλ αλζξψπσλ θαη ησλ 

επηρεηξήζεσλ νδήγεζε ζηε δήηεζε νινέλα θαη κεγαιχηεξσλ πνζνηήησλ ελέξγεηαο. Με 

δεδνκέλνπο ηνπο ελεξγεηαθνχο πφξνπο θαη ηα πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα λα 

εκθαλίδνληαη ζηαδηαθά, ε αλζξσπφηεηα άξρηζε λα αλαδεηεί ηξφπνπο πνπ ζα ηεο 

επέηξεπαλ λα δηαρεηξηζηεί κε βέιηηζην ηξφπν ηελ ελεξγεηαθή θαηαλάισζε πξνθεηκέλνπ 

λα δηαζθαιίζεη ηελ δηαζεζηκφηεηα ησλ ελεξγεηαθψλ πφξσλ αιιά θαη λα πεξηζηείιεη ηηο 

πξνθχπηνπζεο πεξηβαιινληηθέο επηπηψζεηο. Τπφ απηφ ην πξίζκα νη επηρεηξήζεηο, ε 

ιεηηνπξγία ησλ νπνίσλ ζηεξίδεηαη ζηνπο ελεξγεηαθνχο πφξνπο ζε κεγαιχηεξή ή ζε 

κηθξφηεξε θιίκαθα, επηρείξεζαλ απφ λσξίο λα δηαρεηξηζηνχλ ηα ελεξγεηαθά δεηήκαηα 

εληφο ησλ κνλάδσλ ηνπο. 

 

Ζ πεηξειατθή θξίζε ηνπ 1970, σο απφξξνηα ηεο πνιεκηθήο θξίζεο ζηε Μέζε Αλαηνιή ην 

1973-1974, απνηέιεζε ηελ αθνξκή θαη ην έλαπζκα γηα ηελ ελαζρφιεζε κε ηε ελεξγεηαθή 

δηαρείξηζε ηφζν ησλ ρσξψλ φζν θαη ησλ επηρεηξήζεσλ κε πην ζπζηεκαηηθφ θαη 

νξγαλσκέλν ηξφπν. Ζ έλλνηα ηεο Γηαρείξηζε Δλέξγεηαο αξρίδεη λα εκθαλίδεηαη αξρηθά ζε 

πεξηνξηζκέλε έθηαζε, ε νπνία εμειηθηηθά εληάζεθε ζην πέξαο ησλ δεθαεηηψλ ζηελ 
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θαζεκεξηλή πξαθηηθή θαη ηε βηβιηνγξαθία. ηε βηβιηνγξαθία ε εκθάληζε ηνπ φξνπ 

ζπζηεκαηηθά πξαγκαηνπνηείηαη απφ ηα κέζα ηεο δεθαεηία ηνπ 1970 (O'Callaghan and 

Probert, 1977; Henry et al., 1980; Kennedy and Turner, 1984). Υαξαθηεξηζηηθά 

αλαθέξεηαη απφ ηνπο Capehart et al ¨…Η αλζξσπόηεηα αληηκεησπίδεη ζεκαληηθά 

ελεξγεηαθά πξνβιήκαηα γηα ηα νπνία δελ ππάξρνπλ απιέο απαληήζεηο… Ωζηόζν παξόηη 

ε Γηαρείξηζε Δλέξγεηαο δελ δύλαηαη λα ιύζεη όια ηα πξνβιήκαηα κπνξεί λα 

απνζπκθνξήζεη ηελ έληαζε ζην πεξηβάιινλ καο θαη λα καο δώζεη ρξόλν λα 

αλαπηύμνπκε λέεο πεγέο ελέξγεηαο….¨. Ζ ηξέρνπζα ελεξγεηαθή πξαγκαηηθφηεηα 

θαζνξίδεηαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηελ θιηκαηηθή αιιαγή σο απφηνθνο ηεο αλζξψπηλεο 

δξαζηεξηφηεηαο. Ζ πξφζθαηε ζπκθσλία ηνπ Παξηζηνχ ηνπ 2015, παξφηη απνηειεί κηα 

ζπκθσλία γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ δεηεκάησλ, θαζνξίδεη ην 

ελεξγεηαθφ πιαίζην κέζα ζην νπνίν νθείινπλ λα θηλεζνχλ νη νηθνλνκίεο θαη νη 

επηρεηξήζεηο.  

 

Παξά ην γεγνλφο φηη, ζηηο κέξεο καο, κεγάιν πεδίν έξεπλαο πεξηζηξέθεηαη γχξσ απφ 

ηελ έλλνηα ηεο Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο δελ έρεη θαηαζηεί εθηθηφ λα απνθηήζεη απζχπαξθηε 

ππφζηαζε ζηε ζπλείδεζε ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ θαη αθαδεκατθνχ θφζκνπ. Ο φξνο 

Γηαρείξηζε Δλέξγεηαο έρεη ρξεζηκνπνηεζεί κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν ζηελ αθαδεκατθή 

βηβιηνγξαθία, ρσξίο λα έρεη απνθξπζηαιισζεί ζαθήο ζπλεθηηθφο θαη θαζνιηθά 

απνδεθηφο νξηζκφο. Παξέρεηαη σζηφζν, κηα πνηθηιία δηαθνξεηηθψλ νξηζκψλ ηεο έλλνηαο 

ηεο Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο παξνπζηάδνληαο ηελ πνηθηινκνξθία ηεο εξκελείαο ηεο. 

Απνηέιεζκα ησλ αλσηέξσ είλαη λα δεκηνπξγείηαη ζχγρπζε, σο πξνο ηελ έλλνηα ηεο 

Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο, γεγνλφο ην νπνίν δπζρεξαίλεη ηελ πεξαηηέξσ πξαθηηθή θαη 

ζπζηεκηθή εθαξκνγή θαη κέηξεζή ηεο. πλεπψο, ε απνζαθήληζε ηεο έλλνηαο θαη ηνπ 

πεξηερνκέλνπ ηεο Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο απνηειεί έλα ηδηαίηεξα επίθαηξν δήηεκα, ην 

νπνίν ζπληζηά έλα απφ ηα βαζηθά αληηθείκελα ηεο παξνχζαο δηαηξηβήο. 

 

Τπφ ην πξίζκα ησλ αλσηέξσ, έλα πξφζζεην δήηεκα, ην νπνίν αληηκεησπίδεηαη ζην 

πιαίζην ηεο δηαηξηβήο, αθνξά ζηα θίλεηξα πηνζέηεζεο πξαθηηθψλ ελεξγεηαθήο 

δηαρείξηζεο αιιά θαη ηα εκπφδηα εθαξκνγήο ηνπο. ε αξθεηέο κειέηεο πνπ εληνπίδνληαη 

ζηε βηβιηνγξαθία γίλεηαη πξνζπάζεηα λα πξνζδηνξηζηνχλ νη παξάκεηξνη εθείλεο πνπ 

επεξεάδνπλ είηε ζεηηθά είηε αξλεηηθά ηελ πινπνίεζε ηεο ελεξγεηαθήο δηαρείξηζεο απφ ηηο 

επηρεηξήζεηο. Με ηα εκπφδηα λα θαηαιακβάλνπλ ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο πθηζηάκελεο 

βηβιηνγξαθίαο θαη ηα θίλεηξα λα πεξηνξίδνληαη ζε κηθξφηεξν αξηζκφ κειεηψλ επηρεηξείηαη 

λα αλαγλσξηζηεί ε ζπκβνιή θαη ησλ δχν θαη λα κεηξεζεί ε επίδξαζε ηνπο αλαθνξηθά κε 
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ηε ιήςε απνθάζεσλ ζρεηηθψλ κε ηελ εθαξκνγή απνηειεζκαηηθψλ ελεξγεηαθψλ 

πξαθηηθψλ. (Rohdin et al., 2007; Thollander and Ottosson, 2008; Bunse et al., 2011). 

 

Όπσο δηαθαίλεηαη ε πηνζέηεζε ελεξγεηαθά απνδνηηθψλ πξαθηηθψλ Γηαρείξηζεο 

Δλέξγεηαο είλαη ζήκεξα δεηνχκελν θαη αλαγθαηφηεηα γηα πνιιέο επηρεηξήζεηο. Αξθεηνί 

εξεπλεηέο αλαδεηθλχνπλ ηνλ θξίζηκν ξφιν πνπ δηαδξακαηίδεη ζήκεξα ε δηακφξθσζε 

ελφο ζπζηήκαηνο Γηαρείξηζεο ζηελ ηειηθή εθαξκνγή απνηειεζκαηηθψλ ελεξγεηαθψλ 

πξαθηηθψλ αιιά θαη ζηε ζπλνιηθή πνξεία θαη πξφνδν ησλ επηρεηξήζεσλ. Με δεδνκέλε 

ηε κεγάιε πνιππινθφηεηα ησλ επηρεηξήζεσλ εμαηηίαο ησλ ηδηαίηεξσλ ραξαθηεξηζηηθψλ 

ηνπο αιιά θαη ησλ δηαθνξεηηθψλ επηζπκηψλ ηνπο αλαθνξηθά κε ηε βειηίσζε ηεο 

ελεξγεηαθήο ηνπο επίδνζεο, παξαηεξείηαη έληνλε ε αλάγθε ηεο ζπζηεκαηηθήο εθαξκνγήο 

ηεο ελεξγεηαθήο δηαρείξηζεο (Backlund et al., 2012; Schulze et al., 2016). Ωο εθ ηνχηνπ ε 

δηεξεχλεζε θαη ε ζπγθξηηηθή επηζθφπεζε ησλ πθηζηάκελσλ ζπζηεκηθψλ πξνζεγγίζεσλ 

ηεο Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο αληηκεησπίδνληαη ζην πιαίζην ηεο παξνχζαο δηαηξηβήο. 

 

Παξάιιεια, κε ηελ εμέηαζε ηεο ζπζηεκαηηθήο εθαξκνγήο ηεο Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο 

απφ ηηο επηρεηξήζεηο θξίλεηαη θαζνξηζηηθή θαη ε δηεξεχλεζε ηεο πξαθηηθήο εθαξκνγήο 

ηεο. Οη πξαθηηθέο Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο δηαδξακαηίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ 

πινπνίεζε ηεο ελεξγεηαθήο ζηξαηεγηθήο ηεο επηρείξεζεο θαζψο εθαξκφδνπλ ηηο 

επηκέξνπο πνιηηηθέο ζε φιεο ηηο ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηεο θαη απνζθνπνχλ ζηε 

βειηίσζε ηεο ελεξγεηαθήο επίδνζεο ζε κεγάιν βαζκφ. Μηα ζεηξά απνηειεζκαηηθψλ 

πξαθηηθψλ ηίζεληαη ππφ έιεγρν γηα ηηο αλάγθεο ηεο παξνχζαο κειέηεο, πξνθεηκέλνπ λα 

δηαπηζησζεί ε εθαξκνγή ηνπο ζην πιαίζην ηεο ιεηηνπξγία ησλ επηρεηξήζεσλ.  

 

Έλα επηπιένλ δήηεκα, ην νπνίν ρξήδεη δηεξεχλεζεο ζην πιαίζην ηεο δηαηξηβήο, αθνξά 

ζηελ αλαγλψξηζε θαη ηελ αλάδεημε ησλ θξίζηκσλ πξνζδηνξηζηηθψλ παξαγφλησλ πνπ 

δχλαληαη λα επεξεάζνπλ ηελ εθαξκνγή ηεο Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο ζηηο επηρεηξήζεηο. 

Παξάγνληεο φπσο ε Υξήζε ηεο χγρξνλή Σερλνινγίαο, ε πκκεηνρή ησλ εξγαδνκέλσλ 

ηεο επηρείξεζεο, ε Γέζκεπζε ηεο Αλψηαηεο Γηνίθεζεο αιιά θαη ε πηζηνπνίεζε κε 

Πξφηππα πζηήκαηα Γηνίθεζεο δηαθαίλεηαη φηη αζθνχλ ηε κεγαιχηεξε επίδξαζε ζε θάζε 

πξνζπάζεηα εθαξκνγήο ηεο Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο, δηεπθνιχλνληαο ηηο επηκέξνπο 

δξαζηεξηφηεηέο ηεο επηρείξεζεο. (Christoffersen et al., 2006; Stenqvist et al., 2011; 

Fleiter et al., 2012; Backlund et al., 2012a; Ates and Durakbasa, 2012; Blast et al., 2014; 

Brunke et al., 2014). 
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1.2 θνπόο θαη επηκέξνπο ζηόρνη 

 

ηελ ελφηεηα απηή, θαζνξίδεηαη ν θχξηνο ζθνπφο ηεο παξνχζαο δηαηξηβήο, θαζψο θαη νη 

επηκέξνπο ζηφρνη ηεο, νη νπνίνη πξνζαλαηνιίδνληαη θαη απνζθνπνχλ ζηελ αληηκεηψπηζε 

ησλ θχξησλ δεηεκάησλ ηα νπνία έρνπλ αλαγλσξηζζεί. 

 

ε απηφ ην πιαίζην, θπξίαξρν ζθνπφ ηεο κειέηεο απνηειεί ε δηεξεχλεζε, ν εληνπηζκφο 

θαη ε αλάιπζε εθείλσλ ησλ θαζνξηζηηθψλ πξνζδηνξηζηηθψλ παξαγφλησλ πνπ επηδξνχλ 

θαηαιπηηθά ζηε δηακφξθσζε ηνπ επηπέδνπ απνηειεζκαηηθήο εθαξκνγήο ηεο Γηαρείξηζεο 

Δλέξγεηαο ζηηο ειιεληθέο επηρεηξήζεηο. 

 

Γηα ηελ επίηεπμε ησλ σο άλσ ζπζηαηηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ θχξηνπ ζθνπνχ ηεο δηαηξηβήο, 

νξίδνληαη νη αθφινπζνη επηκέξνπο ζηφρνη: 

 

 Ζ θξηηηθή επηζθφπεζε ηεο πεξηξξένπζαο ελεξγεηαθή θαηάζηαζεο, ηνπ 

ελεξγεηαθνχ ηνκέα, θαζψο θαη ησλ θαλνληζκψλ θαη ησλ πξνηεξαηνηήησλ πνπ 

ηίζεληαη ηφζν ζε δηεζλέο θαη επξσπατθφ φζν θαη ζε εζληθφ επίπεδν. 

 Ζ απνθσδηθνπνίεζε θαη θξηηηθή επηζθφπεζε ησλ πθηζηάκελσλ ζεσξεηηθψλ 

νξηζκψλ ηεο Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο. 

 Ζ απνζαθήληζε ηεο έλλνηαο θαη ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο, 

δίλνληαο ηδηαίηεξε βαξχηεηα ζηε δπλαηφηεηα εθαξκνγήο θαη κέηξεζεο ηεο κε 

ζπζηεκαηηθφ θαη πξαθηηθφ ηξφπν. 

 Ζ αλαγλψξηζε ησλ θηλήηξσλ θαη ησλ εκπνδίσλ πνπ επεξεάδνπλ ηε ιήςε 

απνθάζεσλ ζρεηηθψλ κε ηελ πηνζέηεζε πξαθηηθψλ Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο ζηηο 

επηρεηξήζεηο θαη ε κέηξεζε ηεο επηξξνήο ηνπο.  

 Ζ αλαγλψξηζε θαη ε ζχγθξηζε ησλ θχξησλ πθηζηάκελσλ ζπζηεκηθψλ 

πξνζεγγίζεσλ ηεο Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο 

 Ζ αλάπηπμε ελφο λένπ Πιαηζίνπ ζπζηεκηθήο Δθαξκνγήο ηεο Γηαρείξηζεο 

Δλέξγεηαο, ην νπνίν ζα επηηξέπεη ηελ ππέξβαζε ησλ αδπλακηψλ πνπ 

εληνπίδνληαη ζηηο πθηζηάκελεο πξνζεγγίζεηο θαη ζα θαζηζηά απνιχησο εθηθηή ηε 

ζπζηεκαηηθή εθαξκνγή 

 Ζ κέηξεζε ηνπ βαζκνχ ζπζηεκαηηθήο θαη πξαθηηθήο εθαξκνγήο ηεο Γηαρείξηζεο 

Δλέξγεηαο ζην πιαίζην ιεηηνπξγίαο ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη 
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ζηελ Διιάδα. Ζ αλαγλψξηζε θαη ε ζχγθξηζε ησλ θχξησλ πθηζηάκελσλ 

ζπζηεκηθψλ πξνζεγγίζεσλ ηεο Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο 

 Ζ αλάδεημε ησλ πξνζδηνξηζηηθψλ παξαγφλησλ νη νπνίνη επεξεάδνπλ ηελ 

εθαξκνγή ηεο Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο ζηηο ειιεληθέο επηρεηξήζεηο θαη ε κέηξεζε 

ηνπ βαζκνχ επίδξαζεο ηνπο.  

 

Σνλίδεηαη φηη, νη αλσηέξσ ζηφρνη απνηέιεζαλ αληηθείκελν δηεξεχλεζεο ζηελ παξνχζα 

δηαηξηβή θαη θαζφξηζαλ ηηο πξνδηαγξαθέο πινπνίεζήο ηεο. 

 

 

1.3 Μεζνδνινγία θαη δνκή 

 

Οη ζηφρνη ηεο παξνχζαο δηαηξηβήο αληηκεησπίζηεθαλ κεζνδνινγηθά ζε δχν κέξε: ην 

ζεσξεηηθφ θαη ην εκπεηξηθφ κέξνο. Κάζε έλα απφ ηα δχν απηά κέξε απνηειείηαη απφ 

επηκέξνπο θεθάιαηα ηα νπνία ζπλζέηνπλ ην θχξην ζψκα ηεο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβή. Σν 

ζεσξεηηθφ κέξνο πεξηιακβάλεη ηα θεθάιαηα απφ ην 2ν έσο ην 5ν, ελψ ην εκπεηξηθφ κέξνο 

θαιχπηεηαη απφ ην 6ν & ην 7ν θεθάιαην. Ζ δνκή ηεο δηαηξηβήο νινθιεξψλεηαη κε ην 8ν 

θεθάιαην ησλ ζπκπεξαζκάησλ. Μηα ζρεκαηηθή απεηθφληζε ηεο δνκήο ηεο δηαηξηβήο 

παξαηίζεηαη ζην ζρήκα 1.1. ηε ζπλέρεηα πεξηγξάθεηαη κε ηξφπν ζπλνπηηθφ ην 

πεξηερφκελν ησλ σο άλσ θεθαιαίσλ πνπ ζπλζέηνπλ ηελ παξνχζα δηδαθηνξηθή δηαηξηβή.  

 

 

ρήκα 1.1 Γνκή δηαηξηβήο. 
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ην 2ν θεθάιαην (Σξέρνπζα Δλεξγεηαθή Πξαγκαηηθφηεηα / Έλλνηα & Κξηζηκφηεηα ηεο 

Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο), παξνπζηάδεηαη αλαιπηηθά ε πεξηξξένπζα ελεξγεηαθή 

πξαγκαηηθφηεηα ζε ηξία επίπεδα: ζε δηεζλέο, επξσπατθφ θαη εζληθφ επίπεδν. Αξρηθά, 

επηζεκαίλεηαη ν θξίζηκνο ξφινο πνπ δηαδξακαηίδεη ε ελέξγεηα ζηελ πξφνδν θαη ηελ 

επεκεξία ηεο αλζξσπφηεηαο θαη ηνπ πνιηηηζκνχ ηεο. ηε ζπλέρεηα πεξηγξάθεηαη 

αλαιπηηθά ε πθηζηάκελε θαηάζηαζε ζηνλ ηνκέα ηεο ελέξγεηαο παγθνζκίσο θαη 

αλαδεηθλχνληαη νη ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ, νη ηδηαηηεξφηεηεο αιιά νη δξάζεηο πνπ 

αλαιακβάλνληαη ππφ ην πξίζκα ηφζν ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο φζν θαη ηεο νηθνλνκηθήο 

θξίζεο. Ξερσξηζηά αλαθέξεηαη θαη αλαιχεηαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ε Δπξσπατθή 

Έλσζε σο θνηλσληθννηθνλνκηθή νληφηεηα ρεηξίδεηαη ηα ελεξγεηαθά δεηήκαηα εληφο ησλ 

νξίσλ ηεο θαη πάληα κε γλψκνλα ηηο δηεζλείο ζπλζήθεο θαη κέιεκα ηεο ηε βηψζηκε 

αλάπηπμε ηεο θνηλσλίαο. Δπηπιένλ ηδηαίηεξε έκθαζε δίδεηαη ζηελ απνηχπσζε ηεο 

ηξέρνπζαο ελεξγεηαθήο θαηάζηαζεο ζηελ Διιάδα ζηε ζθηά ηεο βαζηάο θαη πνιπεηνχο 

νηθνλνκηθήο θξίζεο, θαζψο ε ειιεληθή ελεξγεηαθή αγνξά βξίζθεηαη ζήκεξα ζε πνξεία 

ξαγδαίσλ θαη ξηδηθψλ εμειίμεσλ. Γηα θάζε έλα απφ ηα σο άλσ επίπεδα παξέρνληαη 

ζηνηρεία απφ επίζεκνπο θνξείο ηα νπνία ζηνηρεηνζεηνχλ ηηο ηξέρνπζεο ζπλζήθεο πνπ 

επηθξαηνχλ ζηνλ ελεξγεηαθφ ηνκέα. ην ίδην θεθάιαην παξνπζηάδεηαη, επίζεο, ε 

πεξηγξαθή ηεο Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο θαη νη ζεκειηψδεηο έλλνηεο θαη νη βαζηθέο 

παξάκεηξνη, νη νπνίεο ζρεηίδνληαη κε ηε ζεσξία ηεο θαη ραξαθηεξίδνπλ ηε δνκή θαη ην 

πεξηερφκελφ ηεο. Λακβάλνληαο σο αθεηεξία ηε γεληθή έλλνηα ηεο ελεξγεηαθήο 

δηαρείξηζεο, πξαγκαηνπνηείηαη εζηίαζε ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν γίλεηαη αληηιεπηή ζην 

πιαίζην κίαο επηρείξεζεο. Παξάιιεια αλαδεηθλχεηαη ε θξηζηκφηεηα ηεο ζε έλα θφζκν 

πνπ δηαξθψο κεηαιιάζζεηαη. 

 

ην 3ν θεθάιαην (Κίλεηξα Τηνζέηεζεο & Δκπφδηα εθαξκνγήο απνηειεζκαηηθψλ 

πξαθηηθψλ Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο) πεξηιακβάλεηαη ε αλαιπηηθή πεξηγξαθή ησλ θηλήηξσλ 

& ησλ εκπνδίσλ πνπ ζπλήζσο αληηκεησπίδνπλ νη επηρεηξήζεηο θαηά ηελ εθαξκνγή 

απνηειεζκαηηθψλ πξαθηηθψλ Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο ζε φιε ηε δηάξθεηα πινπνίεζεο ησλ 

επηρεηξεζηαθψλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπο. Αξρηθά, αλαπηχζζεηαη ε έλλνηα θαη ε γεληθφηεξε 

ζεψξεζε ησλ θηλήηξσλ θαζψο θαη νη πηζαλέο θαηεγνξηνπνηήζεηο ηνπο. Παξάιιεια, ε 

κειέηε εζηηάδεη ζηελ ιεπηνκεξή πεξηγξαθή ηνπο. ην θεθάιαην απηφ αλαπηχζζεηαη θαη ε 

έλλνηα ηεο απφθιηζεο ηεο ελεξγεηαθήο απφδνζεο (energy efficiency gap) θαη 

παξνπζηάδεηαη ε δνκή θαη ε ζχλζεζε ηεο. Ζ εξκελεία απηήο ηεο απφθιηζεο, ζχκθσλα κε 

ηνπο κειεηεηέο εδξεχεη ζηελ χπαξμε πνιπάξηζκσλ εκπνδίσλ πνπ απνηξέπνπλ ηελ 

εθαξκνγή ηεο ελεξγεηαθήο Γηαρείξηζεο. Γηα ην ιφγν απηφ θαη ζε αληηδηαζηνιή κε ηα 

θίλεηξα, παξαηίζεληαη ηα εκπφδηα πνπ αληηκεησπίδνπλ νη επηρεηξήζεηο θαηά ηελ 

εθαξκνγή πξαθηηθψλ Γηαρείξηζεο ελέξγεηαο, ηα νπνία σο έλα βαζκφ δχλαληαη λα 
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εξκελεχζνπλ θαη ηε δηάζηαζε πνπ παξαηεξείηαη ζηελ πξάμε κεηαμχ ηεο αλάγθεο λα 

εθαξκνζηνχλ πξαθηηθέο Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο θαη ζηελ ηειηθή εθαξκνγή ηνπο απφ ηηο 

επηρεηξήζεηο. 

 

ην 4ν θεθάιαην (πζηεκηθή Πξνζέγγηζε ηεο Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο) παξνπζηάδεηαη ε 

πεξηγξαθή ηεο ζπζηεκηθήο ζεψξεζεο ηεο Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο θαη πξνζδηνξίδεηαη ε 

δνκή θαη ην πεξηερφκελφ ηεο. ηε ζπλέρεηα κέζσ ηεο θξηηηθήο επηζθφπεζεο ησλ 

ζεκαληηθφηεξσλ πθηζηάκελσλ ζπζηεκηθψλ πξνζεγγίζεσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ 

Γηαρείξηζε Δλέξγεηαο ζηηο επηρεηξήζεηο, δηαπηζηψζεθε ε απνπζία ελφο πιαηζίνπ 

νινθιεξσκέλνπ θαη δνκεκέλνπ αλαθνξηθά κε ηε ζπζηεκαηηθή εθαξκνγή ηεο 

ελεξγεηαθήο δηαρείξηζεο. Αθνινχζσο κε ηελ ελζσκάησζε ησλ θξίζηκσλ ζπζηαηηθψλ ηεο 

Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο ζηα δνκηθά ζηνηρεία κηαο επηρείξεζεο, πνπ πξνζδηνξίδνπλ ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζπζηήκαηνο Γηνίθεζεο, αλαπηχζζεηαη εθείλν ην θαηάιιειν πιαίζην 

πνπ επηηξέπεη ηελ εθαξκνγή ηεο κε ζπζηεκαηηθφ ηξφπν. 

 

ην 5ν θεθάιαην (Απνηειεζκαηηθέο Πξαθηηθέο Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο & νη 

Πξνζδηνξηζηηθνί ηνπο Παξάγνληεο) πεξηιακβάλνληαη νη απνηειεζκαηηθέο πξαθηηθέο 

Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο πνπ πινπνηνχληαη απφ ηηο επηρεηξήζεηο πξνθεηκέλνπ λα 

κπνξέζνπλ λα επηηχρνπλ ηελ βειηίσζε ηεο ελεξγεηαθήο επίδνζεο θαη νη νπνίεο 

απνηεινχλ ην θχξην αληηθείκελν δηεξεχλεζεο ηεο παξνχζαο δηαηξηβήο. Πξνεγνπκέλσο 

έρεη ιεθζεί κέξηκλα ψζηε λα απνζαθεληζηεί ε έλλνηα ησλ πξαθηηθψλ έηζη φπσο 

δηακνξθψζεθε απφ ηελ πθηζηάκελε βηβιηνγξαθία. Δπηπιένλ, ζην ίδην θεθάιαην, 

πξαγκαηνπνηείηαη εζηίαζε ζηελ πξνεγνχκελε έξεπλα ζην αληηθείκελν ηεο Γηαρείξηζεο 

Δλέξγεηαο αλαθνξηθά κε ηνπο ελ δπλάκεη πξνζδηνξηζηηθνχο παξάγνληεο ηεο 

απνηειεζκαηηθήο εθαξκνγή ησλ θξίζηκσλ πξαθηηθψλ Γηαρείξηζεο ελέξγεηαο, νη νπνίνη 

ζπλνςίδνληαη (α) ζηε ρξήζε ηεο ζχγρξνλεο ηερλνινγίαο, (β) ζηνλ αλζξψπηλν 

παξάγνληα, (γ) ζηε δέζκεπζε ηεο αλψηαηεο δηνίθεζεο, (δ) ζηελ πηζηνπνίεζε κε 

πξφηππα ζπζηήκαηα δηνίθεζεο θαη (ε) ζην θαλνληζηηθφ πιαίζην θαη ηηο ρξεκαηνδνηήζεηο. 

 

ην 6ν θεθάιαην (ρεδηαζκφο Δκπεηξηθήο Έξεπλαο) παξνπζηάδεηαη ε κεζνδνινγία ηεο 

έξεπλαο πεδίνπ, ε νπνία πξαγκαηνπνηήζεθε ζην πιαίζην ηεο δηαηξηβήο. πγθεθξηκέλα, 

ζην πιαίζην ηνπ ζρεδίνπ ηεο έξεπλαο νξίζηεθε αξρηθά ην ελλνηνινγηθφ πιαίζην, βάζεη 

πξνθαζνξηζκέλσλ εξεπλεηηθψλ εξσηεκάησλ. Καζνξίζηεθαλ, επίζεο, νη πξνδηαγξαθέο 

ζρεδηαζκνχ ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ηεο έξεπλαο, κέζσ ηνπ νπνίνπ αληιήζεθαλ φια ηα 

δεδνκέλα γηα ηε δηεξεχλεζε ζπγθεθξηκέλσλ εξεπλεηηθψλ ππνζέζεσλ. Σν δηακνξθσζέλ 

απφ ηελ βηβιηνγξαθηθή επηζθφπεζε ελλνηνινγηθφ πιαίζην ζε ζπλδπαζκφ κε ην πιαίζην 

ζπζηεκαηηθήο εθαξκνγήο ηεο Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο πνπ αλαπηχρζεθε, απνηέιεζαλ ηε 

βάζε γηα ηε κέηξεζε ηνπ βαζκνχ εθαξκνγήο ηεο Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο κε πξαθηηθφ θαη 
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ζπζηεκαηηθφ ηξφπν. Δπηπιένλ, θαζνξίζηεθαλ φιεο νη επηκέξνπο πξνδηαγξαθέο γηα ηε 

δηελέξγεηα ηεο έξεπλαο πεδίνπ (αλάπηπμε κεηξήζεσλ κεηαβιεηψλ, κέζνδνο 

δεηγκαηνιεςίαο θα). κέζσ ηεο νπνία αληιήζεθαλ φια ηα δεδνκέλα γηα ηελ εμέηαζε 

ζπγθεθξηκέλσλ εξεπλεηηθψλ ππνζέζεσλ.  

 

ην 7ν θεθάιαην (Απνηειέζκαηα Δκπεηξηθήο Έξεπλαο) παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα 

ηεο δηεμαρζείζαο εκπεηξηθήο έξεπλαο ζην πιαίζην ηεο δηαηξηβήο, σο βαζηθή εθξνή ηνπ 

εκπεηξηθνχ κέξνπο ηεο. Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο αλαιχνληαη βάζεη ησλ 

πξνθαζνξηζκέλσλ εξεπλεηηθψλ ππνζέζεσλ, ελψ αλαδεηθλχνληαη ηα θχξηα επξήκαηά ηεο.  

 

Σέινο, ζην 8ν θαη ηειεπηαίν θεθάιαην ησλ ζπκπεξαζκάησλ ηεο έξεπλαο, παξνπζηάδνληαη 

θαη ζρνιηάδνληαη ζπγθεληξσηηθά νη θχξηεο εθξνέο ηεο δηαηξηβήο, ζπδεηείηαη ε εξεπλεηηθή 

ζπλεηζθνξά ηνπο θαη παξαηίζεληαη ζπγθεθξηκέλεο πξνηάζεηο γηα πεξαηηέξσ έξεπλα.  

 

 



 

 

 

 

 

Κεφάλαιο 2 

 

Τρέχουςα Ενεργειακή Πραγματικότητα 

 

 Έννοια & Κριςιμότητα τησ Διαχείριςησ 

Ενέργειασ 
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Ζ ΣΡΔΥΟΤΑ ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΖ ΠΡΑΓΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ - Ζ 

ΔΝΝΟΗΑ ΚΑΗ Ζ ΚΡΗΗΜΟΣΖΣΑ ΣΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ 

ΔΝΔΡΓΔΗΑ 

 

ην θεθάιαην απηφ παξνπζηάδεηαη ε ηξέρνπζα ελεξγεηαθή πξαγκαηηθφηεηα ηφζν ζε 

δηεζλέο φζν θαη ζε επξσπατθφ θαη εζληθφ επίπεδν. Απνηππψλεηαη ε εηθφλα ηεο 

ελεξγεηαθήο θαηάζηαζεο παγθνζκίσο αλαθνξηθά κε ηε ηξφπν πνπ νη άλζξσπνη, νη 

θνηλσλίεο θαη νη επηρεηξήζεηο δηαρεηξίδνληαη ηελ ελέξγεηα πνπ απαηηείηαη γηα ηελ εχξπζκε 

ιεηηνπξγία ηεο θνηλσληθννηθνλνκηθήο δξάζεο. ηε ζπλέρεηα πεξηγξάθεηαη ε έλλνηα ηεο 

Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο έηζη φπσο δηαηππψλεηαη ζηε πθηζηάκελε βηβιηνγξαθία θαη 

δηαπηζηψλεηαη ε θξηζηκφηεηά ηεο ππφ ην πξίζκα ηεο ηξέρνπζαο θαηάζηαζεο ζε έλα 

κεηαβαιιφκελν πεξηβάιινλ. 

 

Αξρηθά επηρεηξείηαη λα απνηππσζεί ε πθηζηάκελε θαηάζηαζε ζην ηνκέα ηεο Δλέξγεηαο ζε 

Παγθφζκην επίπεδν. Γηελεξγείηαη ε πεξηγξαθή ηφζν ησλ δηεζλψλ ελεξγεηαθψλ ζπλζεθψλ 

πνπ επηθξαηνχλ, ησλ ηδηαηηεξνηήησλ αιιά θαη ησλ δξάζεσλ πνπ ιακβάλνπλ ρψξα 

[§2.1]. Δλ ζπλερεία, παξνπζηάδεηαη ε ελεξγεηαθή πξαγκαηηθφηεηα ζε Δπξσπατθφ 

επίπεδν θαη πην ζπγθεθξηκέλα πεξηγξάθεηαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ε Δπξσπατθή 

Έλσζε ρεηξίδεηαη ελεξγεηαθά δεηήκαηα πνπ απαζρνινχλ ηα θξάηε κέιε μερσξηζηά αιιά 

θαη ηελ ίδηα σο θνηλσληθννηθνλνκηθή νληφηεηα. Ζ κειέηε ηνπ ηξφπνπ κε ην νπνίν ε 

Δπξσπατθή Έλσζε δηαρεηξίδεηαη ην πνιχηηκν αγαζφ ηεο ελέξγεηαο είλαη ηδηαίηεξα θξίζηκε 

θαζψο έρεη αληίθηππν ζηελ ειιεληθή πξαγκαηηθφηεηα [§2.2]. Αθνινπζεί ε απνηχπσζε 

ηεο ηξέρνπζαο ελεξγεηαθήο θαηάζηαζεο ζηελ Διιάδα ππφ ην πξίζκα ηεο βαζηάο θαη 

πνιπεηνχο νηθνλνκηθήο θξίζεο. Πεξηγξάθνληαη ηα πξνβιήκαηα πνπ απαληψληαη, νη 

δξάζεηο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη αιιά θαη νη πξννπηηθέο πνπ δηαθαίλνληαη ζηνλ 

νξίδνληα γηα ην κέιινλ ηνπ ελεξγεηαθνχ ηνκέα [§2.3].  

 

Ζ παξνχζα ελφηεηα νινθιεξψλεηαη κε ηελ παξάζεζε ηεο ζπλνιηθήο ζεψξεζεο ηεο 

έλλνηαο ηεο Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο έηζη φπσο απηή δηακνξθψλεηαη απφ ηελ πθηζηάκελε 

ζρεηηθή βηβιηνγξαθία θαη δίλεηαη ηδηαίηεξε έκθαζε ζηελ αληίιεςε ηεο έλλνηαο ζην 

πιαίζην κίαο επηρείξεζεο. Παξάιιεια, θαηαγξάθεηαη ε θξηζηκφηεηα ηεο γηα ηελ 

βησζηκφηεηα ηφζν ησλ θνηλσληψλ φζν θαη θπζηθά ησλ επηρεηξήζεσλ ππφ ην πξίζκα ηεο 

θξηηηθήο επηζθφπεζεο φισλ ησλ πξνεγνχκελσλ ζηνηρείσλ γηα ηελ εμαγσγή 

ζπγθεθξηκέλσλ ζπκπεξαζκάησλ [§2.4]. 
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2.1 Ζ ηξέρνπζα ελεξγεηαθή θαηάζηαζε παγθνζκίσο 

 

Ηζηνξηθά, ε ρξήζε ζχγρξνλσλ ελεξγεηαθψλ ηερλνινγηψλ απνηέιεζε ηελ θηλεηήξην 

δχλακε γηα ηελ βηνκεραληθή θαη ηελ θνηλσληθή αλάπηπμε. Ζ ρξήζε ησλ ελεξγεηαθψλ 

δηαζέζηκσλ πφξσλ δεκηνχξγεζε ηηο πξνυπνζέζεηο θαη επέηξεςε ζηελ αλζξσπφηεηα λα 

δηεπθνιχλεη θαη λα απμήζεη ηελ παξαγσγή αλαγθαίσλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ 

κεγηζηνπνηψληαο ηελ επεκεξία ηεο. Σαπηφρξνλα ζεκεηψζεθε ηαρχηαηε αχμεζε ηνπ 

παγθφζκηνπ πιεζπζκνχ ε νπνία ζπλνδεχηεθε απφ ηελ αλάπηπμε ηνπ δηθηχνπ ησλ 

κεηαθνξψλ, ψζηε λα δηεπθνιχλεηαη ε κεηαθίλεζε αλζξψπσλ θαη αγαζψλ, θαη απφ ηε 

δηεχξπλζε ησλ επηθνηλσληψλ. Δπαθφινπζν ηεο λέα θαηάζηαζεο ππήξμε ε αζηηθνπνίεζε 

ησλ πιεζπζκψλ. Οη θνηλσλίεο κεηαβάιινληαη απφ κεκνλσκέλα θξάηε ζε 

αιιεινεμαξηψκελεο θνηλσληθννηθνλνκηθνπεξηβαιινληηθέο θνηλφηεηεο. Ζ ζπζπείξσζε 

νινέλα θαη πεξηζζφηεξσλ αλζξψπσλ ζε θνληηλή απφζηαζε ιφγσ ηεο αζηηθνπνίεζεο 

νδήγεζε ζηελ εληππσζηαθή πεξαηηέξσ αλάπηπμε ηεο εθπαίδεπζεο, ησλ επηθνηλσληψλ 

θαη ηεο πιεξνθφξεζεο ηα ηειεπηαία ρξφληα. Ζ δηάρπζε απηή ηεο επηθνηλσλίαο θαη ηεο 

πιεξνθνξίαο ιεηηνπξγεί σο κηα ζεηηθή αλάδξαζε, ε νπνία κε ηε ζεηξά ηεο δχλαηαη λα 

νδεγήζεη ζε δεκηνπξγηθφηεηα θαη θαηλνηνκία, ζε λέεο ηδέεο, ζε λέα εμειηγκέλα ελεξγεηαθά 

ζπζηήκαηα, ζε βειηησκέλεο κεζφδνπο γηα ηελ παξαγσγή πξντφλησλ, ζε λέα ζπζηήκαηα 

κεηαθνξάο θαη βηνκεραληθήο παξαγσγήο, αθφκε θαη ζε λέα ηέρλε, έρνληαο σο αξρηθφ 

εθαιηήξην ηε δχλακε ηεο ελέξγεηαο (Koomanoff, 1990). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ρήκα 2.1: Ζ δχλακε ηεο Δλέξγεηαο / Πεγή Koomanoff, 1990 
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Γίλεηαη ινηπφλ ζαθέο φηη ε ελέξγεηα απνηειεί ηελ θηλεηήξην δχλακε γηα ηε δσή, ηελ 

πξφνδν θαη ηελ εμέιημε ησλ ιαψλ θαη ησλ πνιηηηζκψλ κέζα απφ έλα θχθιν αέλαεο 

αλάπηπμεο ζε έλα θφζκν πνπ ζπλερψο κεηαβάιιεηαη. 

 

 

2.1.1 Ηζηνξηθή αλαδξνκή  

 

ην πέξαο ησλ πξνεγνχκελσλ δεθαεηηψλ, δηαπηζηψζεθε ε αλαγθαηφηεηα λα δηαρεηξηζηεί 

ε αλζξσπφηεηα ηηο ζπλέπεηεο ηεο δηαξθψο απμαλφκελεο ελεξγεηαθήο ρξήζεο. Έγηλε απφ 

λσξίο αληηιεπηφ απφ κειεηεηέο, νη νπνίνη είραλ θξνχζεη ηνλ θψδσλα ηνπ θηλδχλνπ, φηη 

αλ ν αλαπηπζζφκελνο θφζκνο δελ πξαγκαηνπνηνχζε ζεκαληηθέο αιιαγέο ζηνλ ηξφπν 

δηαρείξηζεο ηεο ελεξγεηαθήο ρξήζεο, ζα ππήξραλ ζεκαληηθέο επηπηψζεηο ηφζν ζηελ 

νηθνλνκία φζν ζην πεξηβάιινλ θαη ηελ πγεία ησλ αλζξψπσλ, εμαηηίαο ηεο 

ππεξζέξκαλζεο ηνπ πιαλήηε (Kats 1992). ηελ αξρή ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990 ε 

Γηάζθεςε ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ γηα ην πεξηβάιινλ θαη ηελ αλάπηπμε, ¨χλνδνο 

θνξπθήο γηα ηε Γε¨, ζην Ρίν Νηε Σδαλέηξν ηεο Βξαδηιίαο θάληαδε σο κηα ηδαληθή επθαηξία 

ψζηε λα επηηεπρζεί κηα ζπκθσλία κεηαμχ ησλ θξαηψλ θαη λα ηεζνχλ νη βάζεηο γηα 

ζπγθεθξηκέλεο κεηαξξπζκίζεηο ζην ηνκέα ηεο ελέξγεηαο (Sitarz, 1993). Ζ ζχκβαζε-

πιαίζην ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ ηνπ 1992 γηα ηηο θιηκαηηθέο κεηαβνιέο (UNFCCC,1992) 

παξέρεη πξάγκαηη ηε βάζε κηαο πνιπκεξνχο δξάζεο γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο αιιαγήο 

ηνπ θιίκαηνο θαη ησλ επηπηψζεψλ ηεο ζηελ αλζξσπφηεηα θαη ηα νηθνζπζηήκαηα. Σν 

Πξσηφθνιιν ηνπ Κηφην ηνπ 1997 θαη ε πκθσλία ηνπ Παξηζηνχ ηνπ 2015 απνηέιεζαλ 

αληηθείκελν δηαπξαγκάηεπζεο ζην πιαίζην ηεο UNFCCC θαη βαζίζηεθαλ ζηε παξαπάλσ 

χκβαζε. ηφρνο ηεο UNFCCC είλαη ε "ζηαζεξνπνίεζε ησλ ζπγθεληξώζεσλ αεξίσλ ηνπ 

ζεξκνθεπίνπ ζηελ αηκόζθαηξα ζε επίπεδν πνπ ζα απνηξέςεη ηελ επηθίλδπλε 

αλζξσπνγελή παξέκβαζε ζην θιηκαηηθό ζύζηεκα". Ζ UNFCCC θαζνξίδεη έλα πιαίζην 

θαη κηα δηαδηθαζία γηα ηελ επίηεπμε ζπκθσλίαο γηα ζπγθεθξηκέλεο ελέξγεηεο κε ηελ 

πάξνδν ηνπ ρξφλνπ θαη ηελ αθεηεξία γηα πεξαηηέξσ δξάζε ζην κέιινλ. ε έλα πιαίζην 

γεληθψλ αξρψλ ζεζπίδεηαη κηα λφξκα κέζσ ηεο νπνίαο νη θπβεξλήζεηο ζπλαληψληαη 

ηαθηηθά πξνθεηκέλνπ λα ζπδεηήζνπλ ηε δξάζε γηα ηελ αιιαγή ηνπ θιίκαηνο (UNFCCC, 

1992) 
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2.1.2 Ζ Σξέρνπζα θαηάζηαζε & νη ηάζεηο ζηνλ ελεξγεηαθό ηνκέα παγθνζκίσο 

 

ηε ζπλέρεηα παξαηίζεληαη νη ηξέρνπζεο ηάζεηο ζηνλ ελεξγεηαθφ ηνκέα ζήκεξα θαη 

ζπγθξηηηθά ζηνηρεία αλαθνξηθά κε ηελ παγθφζκηα δήηεζε, παξαγσγή, πξνζθνξά θαη 

θαηαλάισζε ελέξγεηαο, έηζη φπσο πξνθχπηνπλ απφ ζηνηρεία πνπ παξέρνπλ αξκφδηνη 

δηεζλείο νξγαληζκνί. 

 

 

2.1.2.1 Εήηεζε 

 

χκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηνπ Γηεζλνχο Οξγαληζκνχ Δλέξγεηαο (ΗΔΑ), ην 2014 ε 

παγθφζκηα δήηεζε ελέξγεηαο απμήζεθε αιιά κε βξαδχηεξν ξπζκφ απφ φηη ην 2013, 

ζεκεηψλνληαο αχμεζε ζε πνζνζηφ 1,1% έλαληη 2,5% ηνπ 2013, γηα λα αγγίμεη ηα 13.700 

Mtoe. Αμίδεη λα ζεκεησζεί πσο ζε ρψξεο εθηφο ΟΟΑ, ε δήηεζε ελέξγεηαο απμήζεθε 

θαηά 2,3%, ελψ ζηηο ρψξεο ηνπ ΟΟΑ κεηψζεθε θαηά 0,7% θαη παξέκεηλε πεξίπνπ 

ζηαζεξή ην 2015. (IEA, 2016a). 

 

Παξάιιεια, ε παγθφζκηα ελεξγεηαθή δήηεζε εκθαλίδεηαη αθφκε πην ζπγθεληξσκέλε ζε 

ιίγεο ρψξεο ην 2014 ζε ζχγθξηζε κε ην 1971, θαζψο νη 10 πξψηεο ρψξεο 

αληηπξνζσπεχνπλ ην 63% ηεο παγθφζκηαο δήηεζεο ελέξγεηαο, ζε αληίζεζε κε ην 1971 

πνπ αληηπξνζψπεπαλ ην 56%. 

 

 

2.1.2.2 Παξαγσγή 

 

Απφ ηελ άιιε κεξηά, ε παγθφζκηα παξαγσγή ελέξγεηαο αλήιζε ζε 13.800 Mtoe ην 2014, 

απμεκέλε θαηά 1,1% ζε ζρέζε κε ην 2013. Απφ ηνπο ζπλνιηθά παξαρζέληεο 

ελεξγεηαθνχο πφξνπο, ηα νξπθηά θαχζηκα αληηπξνζσπεχνπλ ην 81,2% ηεο ζπλνιηθήο 

παξαγσγήο, ζεκεηψλνληαο κηθξή κείσζε θαηά 0,4% ζε ζχγθξηζε κε ην ζπλνιηθφ 

πνζνζηφ 81,6% ηνπ 2013. Ζ παξαγσγή πεηξειαίνπ απμήζεθε πεξηζζφηεξν ζε ζρέζε κε 

ηα ππνθαηάζηαηα ηεο θαηεγνξίαο απηήο, ζεκεηψλνληαο αχμεζε θαηά 2,1%, 

αθνινπζνχκελε απφ ηνλ άλζξαθα θαη ην θπζηθφ αέξην κε αχμεζε 0,8% θαη 0,6% 

αληίζηνηρα, ζε ζρέζε κε ηελ πξνεγνχκελε παξαγσγή ηνπο. πλνιηθά, ε παξαγσγή ησλ 

ηξηψλ απηψλ νξπθηψλ θαπζίκσλ ζεκείσζε αχμεζε θαηά 1,3% ην 2014. 

 

Μεηαμχ ησλ κε νξπθηψλ πεγψλ, ηα βηνθαχζηκα θαη ε παξαγσγή ελέξγεηαο απφ 

απφβιεηα δηαηεξνχλ ην κεξίδηφ ηνπο ζηελ παγθφζκηα παξαγσγή ελέξγεηαο ην 2014 κε 
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10,2%, αλ θαη ε αλάπηπμή ηνπο έρεη επηβξαδπλζεί κε αχμεζε θαηά 1,7% ζε ζχγθξηζε κε 

ην 2,8% ηνπ 2013. Ζ πδξνειεθηξηθή ελέξγεηα απμήζεθε θαηά 2,5% ην 2014, 

απνηειψληαο 2,4% ηεο ζπλνιηθήο παγθφζκηαο παξαγσγήο, φπσο αθξηβψο θαη ην 2013. 

Άιιεο αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο, φπσο ε αηνιηθή, ε ειηαθή ζεξκηθή, ε ειηαθή 

θσηνβνιηατθή θαη ε γεσζεξκηθή εμαθνινπζνχλ λα αλαπηχζζνληαη κε ηαρείο ξπζκνχο 

ζεκεηψλνληαο απμήζεηο 11,1%, 7,7 %, 35,1% θαη 8,3% αληίζηνηρα), αιιά ζπλερίδνπλ λα 

αληηπξνζσπεχνπλ ιίγν πεξηζζφηεξν απφ ην 1% ηεο παγθφζκηαο παξαγσγήο ελέξγεηαο. 

Σέινο, ε ππξεληθή ελέξγεηα αχμεζε ειαθξψο ην κεξίδην ηεο παξαγσγήο ελέξγεηαο ζε 

4,7%, απμάλνληαο ηελ παξαγσγή ηεο θαηά 2,3% ζε ζρέζε κε ην 2013. 

 

Γηα ην 2015, ε επεμεξγαζία γηα ηα δηαζέζηκα ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηελ παγθφζκηα 

παξαγσγή ελέξγεηαο ζε επίπεδν ρψξαο βξίζθεηαη ζε πξψηκν ζηάδην θαη πεξηνξίδεηαη 

ζηα νξπθηά θαχζηκα. Με βάζε απηά ηα δεδνκέλα, ε αχμεζε ηεο παξαγσγήο ησλ 

νξπθηψλ θαπζίκσλ επηβξαδχλζεθε ζεκεηψλνληαο κηθξφηεξε αχμεζε 0,5% ζε ζρέζε κε 

ην 2014. Ζ κηθξφηεξε αχμεζε πξνθιήζεθε θπξίσο απφ ηε κείσζε ηεο παξαγσγήο 

άλζξαθα ην 2015 θαηά 3.1%, ελψ ην αξγφ πεηξέιαην θαη ην θπζηθφ αέξην απμήζεθαλ κε 

πςειφηεξν ξπζκφ ην 2015 κε αχμεζε 3,0% θαη 1,6% αληίζηνηρα. Ζ κείσζε ζηελ 

παξαγσγή άλζξαθα κνηξάζηεθε εμίζνπ κεηαμχ ησλ ρσξψλ ηνπ ΟΟΑ θαη ηεο Κίλαο, 

παξαηεξήζεθε κείσζε θαηά 125Mtoe ζπλνιηθά, επηκεξηζκέλα ζε 64Mtoe θαη 57Mtoe 

αληίζηνηρα. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ε παξαγσγή ελέξγεηαο δελ θαηαλέκεηαη νκνηφκνξθα 

αλάκεζα ζηηο παξαγσγνχο ρψξεο. Γηα θάζε θαχζηκν, ιηγφηεξν απφ ηέζζεξηο ρψξεο 

αληηπξνζσπεχνπλ πεξηζζφηεξν απφ ην ήκηζπ ηεο ζπλνιηθήο παξαγσγήο, κε θπξίαξρεο 

ρψξεο ηελ Κίλα, ηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο Ακεξηθήο, ηε Γαιιία, ηε Ρσζηθή νκνζπνλδία θαη 

ηε ανπδηθή Αξαβία.  

 

 

2.1.2.3 Πξνζθνξά 

 

Μεηαμχ ησλ εηψλ 1971 θαη 2014, ε ζπλνιηθή παγθφζκηα πξσηνγελήο πξνζθνξά 

ελέξγεηαο (TPES) πνιιαπιαζηάζηεθε θαηά ζρεδφλ 2,5 θνξέο θαη άιιαμε ε θαηαλνκή 

ηεο. Ζ πξνζθνξά απμήζεθε απφ 5.523 Mtoe ην 1971 ζε 13.700 Mtoe ην 2014 

 

 

 

 

 

 



 

 18 

 

 

ρήκα 2.2 πλνιηθή πξσηνγελήο πξνζθνξά ελέξγεηαο ην 1971 (5.523 Mtoe) 

 

 

 

ρήκα 2.3 πλνιηθή πξσηνγελήο πξνζθνξά ελέξγεηαο ην 2014 (13.700 Mtoe)  

 

 

Σν πεηξέιαην παξέκεηλε ην θπξίαξρν θαχζηκν ην 2014, παξ 'φια απηά κεηψζεθε απφ ην 

44% έσο ην 31% ηεο ζπλνιηθήο παγθφζκηα πξνζθνξάο ζε βάζνο ρξφλσλ. Σν κεξίδην 

ηνπ άλζξαθα ην νπνίν έρεη απμεζεί ζηαζεξά ηα ηειεπηαία ρξφληα, επεξεάδεηαη θαηά θχξην 

ιφγν απφ ηελ αχμεζε ηεο θαηαλάισζεο ηνπ ζηελ Κίλα, θζάλνληαο ζην πςειφηεξν 

επίπεδφ ηνπ απφ ην 1971, ζε 29% ην 2014 θαη ην 2013. Δλ ησ κεηαμχ, ην θπζηθφ αέξην 

απμήζεθε απφ 16% ζε 21% θαη ε ππξεληθή ελέξγεηα απφ 1% έσο 5%. 
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2.1.2.4 Καηαλάισζε 

 

Μεηαμχ ησλ εηψλ 1971 θαη 2014, ε ζπλνιηθή ηειηθή θαηαλάισζε (TFC) 

ππεξδηπιαζηάζηεθε απφ 4.244 Mtoe ην 1971 ζε 9.426. Mtoe ην 2014 

 

 

ρήκα 2.4 πλνιηθή ηειηθή θαηαλάισζε ελέξγεηαο ην 1971 (4.244 Mtoe) 

 

 

ρήκα 2.5 πλνιηθή ηειηθή θαηαλάισζε ελέξγεηαο ην 2014 (9.426. Mtoe) 

 

 

Ωζηφζν, ε ρξήζε ελέξγεηαο απφ ηνπο δηαθνξεηηθνχο ηνκείο ηεο νηθνλνκία δελ άιιαμε 

δξακαηηθά. Σν 2014 ε βηνκεραλία παξέκεηλε ν ζεκαληηθφηεξνο ηνκέαο ελεξγεηαθήο 

θαηαλάισζεο, κφλν κία εθαηνζηηαία κνλάδα ρακειφηεξα απφ φηη ην 1971 κε 37%. 

Αθνινπζνχλ ν ηνκέαο ησλ κεηαθνξψλ κε 28%, ηνπ νπνίνπ ην κεξίδην έρεη πιένλ απμεζεί 

Οικιςτικι 
Ανάπτυξθ 

24% 
Εμπόριο & 

Δθμ. 
Υπθρεςίεσ 

8% 

Γεωργία / 
Δαςοκομία 

3% 
Λοιπά 

4% 

Βιομθχανία 
38% 

Μεταφορσ  
23% 

Οικιςτικι 
Ανάπτυξθ 

23% 
Εμπόριο & 

Δθμ. 
Υπθρεςίεσ 

8% 

Γεωργία / 
Δαςοκομία 

2% 
Λοιπά 

2% 

Βιομθχανία 
37% 

Μεταφορζσ 
28% 
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θαηά πέληε πνζνζηηαίεο κνλάδεο, θαη νη νηθηαθνί θαηαλαισηέο κε ην πνζνζηφ ηνπο λα 

αγγίδεη ην 23% (IEA, 2016b). 

 

Δλδεηθηηθή ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο είλαη ε απεηθφληζε ηεο παγθφζκηαο ελεξγεηαθήο 

θαηαλάισζεο, ε νπνία πεξηιακβάλεη θαη ηελ πξφβιεςε γηα ηελ εμέιημε ηεο θαηαλάισζεο 

ηα επφκελα έηε έσο θαη ην 2030. 

 

 

 

ρήκα 2.6 Ζ παγθφζκηα θαηαλάισζε ελέξγεηαο απφ ην 1980 έσο ην 2030 /Πεγή US.EIA 

 

 

Ζ παγθφζκηα θαηαλάισζε ελέξγεηαο αλακέλεηαη λα απμεζεί θαηά 33% απφ ην 2010 έσο 

ην 2030. Ζ ζπλνιηθή παγθφζκηα ρξήζε ελέξγεηαο απμήζεθε απφ 82.919 ZW ην 1980 ζε 

116.614 ZW ην 2000 θαη ζηε ζπλέρεηα αλακέλεηαη λα θηάζεη ηα 198.654 ZW ην 2030, 

 

 

2.1.3. Οη ελεξγεηαθέο εμειίμεηο πέξα από ηνπο αξηζκνύο 

 

Σν παγθφζκην ελεξγεηαθφ ζθεληθφ πθίζηαηαη εθηεηακέλεο αιιαγέο. Δίλαη ζαθέο φηη θαηά 

ηελ πεξίνδν κέρξη ην 2030, ε δήηεζε ελέξγεηαο αλακέλεηαη λα απμεζεί παγθνζκίσο, 

γεγνλφο πνπ αλακέλεηαη λα απμήζεη ηηο εθπνκπέο δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα. Ηδηαίηεξα ζηελ 

Αζία, αλακέλεηαη λα παξαηεξεζεί κεγάιε αχμεζε ησλ εηζαγσγψλ πδξνγνλαλζξάθσλ ζε 

ρψξεο φπσο ε Κίλα θαη ε Ηλδία. Ζ απμαλφκελε δήηεζε ελέξγεηαο αλακέλεηαη λα θαιπθζεί 

ελ κέξεη κε ηελ αλάπηπμε λέσλ ελεξγεηαθψλ πφξσλ, πνπ ζα θαηαζηεί δπλαηή ράξε ζηελ 

ηερλνινγηθή πξφνδν θαη ηελ αληίζηνηρε γεσγξαθηθή δηαθνξνπνίεζε ηεο παξαγσγήο θαη 

ησλ εκπνξηθψλ νδεχζεσλ. Οη εκπνξηθέο ξνέο ελέξγεηαο θαη νη ηηκέο ελέξγεηαο 

επεξεάδνληαη αλακθηβήηεηα ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηηο εμειίμεηο απηέο. 

Σαπηφρξνλα, ε παγθνζκηνπνίεζε ησλ ελεξγεηαθψλ ξνψλ θαη ε απμεκέλε πνηθηινκνξθία 

δηεζλψλ παξαγφλησλ δεκηνπξγεί ηε δπλακηθή αλάπηπμεο κηαο λέαο πξνζέγγηζεο 

βαζηδφκελεο ζε θαλφλεο ελεξγεηαθήο δηαθπβέξλεζεο ζε παγθφζκην επίπεδν. Οη 
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πξνζπάζεηεο ησλ δηαθνξεηηθψλ ρσξψλ παγθνζκίσο γηα κείσζε ησλ εθπνκπψλ αεξίσλ 

ζεξκνθεπίνπ είλαη αλφκνηεο κε ηε δξάζε γηα ην θιίκα λα είλαη απνζπαζκαηηθή θαη 

πξνζαξκνζκέλε ζε ζπγθεθξηκέλεο νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο. Ζ Κίλα απνηειεί ζήκεξα, καδί 

κε ηελ Δπξσπαηθή Έλσζε, ηνλ κεγαιχηεξν επελδπηή ζηηο αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο 

θαη έρεη θαζηεξψζεη ζεηξά πεξηθεξεηαθψλ ζπζηεκάησλ εκπνξίαο δηθαησκάησλ εθπνκπήο 

πνπ θαιχπηνπλ ηηο κείδνλεο νηθνλνκηθέο πεξηθέξεηεο, κε πξννπηηθή ηελ αλάπηπμε 

εζληθνχ ζπζηήκαηνο, δεδνκέλνπ φηη ε ηνπηθή αηκνζθαηξηθή ξχπαλζε θαη ε ελεξγεηαθή 

αζθάιεηα απνηεινχλ πξσηαξρηθφ κέιεκα. ηηο ΖΠΑ ζεκεηψζεθε κείσζε ησλ εθπνκπψλ 

αεξίσλ ζεξκνθεπίνπ, ζχκθσλα κε ηνλ ζηφρν ηνπο γηα κείσζε θαηά 17% κέρξη ην 2020 

ζε ζχγθξηζε κε ην 2005, ε νπνία νθείιεηαη φρη κφλν ζηε κεηάβαζε απφ ηνλ άλζξαθα ζην 

θπζηθφ αέξην, αιιά θαη ζηα απζηεξφηεξα πξφηππα εθπνκπψλ CO2 γηα ηα απηνθίλεηα, 

ζηελ αχμεζε ηεο ελέξγεηαο απφ αλαλεψζηκεο πεγέο θαη ζηνλ δξαζηήξην ηδησηηθφ ηνκέα 

πνπ επελδχεη θαηά θφξνλ ζε λέεο ηερλνινγίεο θαη ζηελ θαηλνηνκία. Ζ Βξαδηιία έρεη 

ζεκεηψζεη πξφνδν φζνλ αθνξά ηελ αλάζρεζε ηεο καδηθήο απνδάζσζεο. Δλψ ε 

Δπξσπατθή Έλσζε θαηέρεη επί ηνπ παξφληνο εγεηηθή ζέζε παγθνζκίσο ζηηο ηερλνινγίεο 

ρακειψλ εθπνκπψλ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα, άιιεο ζεκαληηθέο θαη ξαγδαία 

αλαπηπζζφκελεο νηθνλνκίεο έρνπλ επηζεκάλεη σο ζηξαηεγηθφ ζπκθέξνλ λα 

αληαγσληζηνχλ ζε απηέο ηηο λέεο αγνξέο. (EC, 2014a) 

 

πλνιηθά, εμαθνινπζεί λα ππάξρεη ζεκαληηθφ ράζκα θηινδνμηψλ κεηαμχ ησλ 

πξνγξακκαηηζκέλσλ δξάζεσλ γηα ηνλ κεηξηαζκφ ησλ ζπλεπεηψλ θαη ησλ δξάζεσλ πνπ 

είλαη αλαγθαίν λα ιεθζνχλ γηα λα πεξηνξηζηεί ε αχμεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ηνπ πιαλήηε 

ζε ιηγφηεξν απφ 2C (UNEP, 2013). Γηα ηνλ ιφγν απηφ, ηα ζπκβαιιφκελα κέξε ηεο 

UNFCCC δξνκνιφγεζαλ ηε δηαδηθαζία πνπ νδεγεζε ζηε ζχλαςε λέαο δηεζλνχο 

ζπκθσλίαο ζην Παξίζη, ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 2015. Ο θεληξηθφο ζηφρνο ηεο πκθσλίαο 

είλαη ε ελίζρπζε ηεο παγθφζκηαο αληίδξαζεο ζηελ απεηιή ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο, 

δηαηεξψληαο κηα παγθφζκηα αχμεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ηνλ αηψλα απηφ αξθεηά θάησ 

απφ ηνπο 2 βαζκνχο Κειζίνπ πάλσ απφ ηα πξνβηνκεραληθά επίπεδα θαη ζπλερίδνληαο 

ηηο πξνζπάζεηεο γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο αχμεζεο ηεο ζεξκνθξαζίαο αθφκε πεξηζζφηεξν 

ζηνπο 1,5 βαζκνχο Κειζίνπ. Απαηηείηαη απφ φια ηα Μέξε λα θαηαβάινπλ ηε βέιηηζηε 

δπλαηή πξνζπάζεηα κέζσ "εζληθά θαζνξηζκέλσλ ζπλεηζθνξψλ" θαη λα εληζρχζνπλ ηε 

δξάζε ηνπο ηα επφκελα ρξφληα. Οινη νη ζπκβαιιφκελνη αλαιακβάλνπλ ηελ ππνρξέσζε 

λα αλαθέξνπλ ηαθηηθά ηηο εθπνκπέο ηνπο θαη ηηο πξνζπάζεηεο εθαξκνγήο πνπ 

θαηαβάινπλ.  
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2.1.4 πκθσλίεο θαη πνιηηηθέο ζηνλ ελεξγεηαθό ηνκέα 

 

¨Βιέπνπκε ζαθείο ληθεηέο γηα ηα επόκελα 25 ρξόληα - ην θπζηθό αέξην, αιιά θπξίσο ηελ 

αηνιηθή θαη ηελ ειηαθή ελέξγεηα - αληηθαζηζηώληαο ηνλ πξσηαζιεηή ησλ πξνεγνύκελσλ 

25 εηώλ, ηνλ άλζξαθα,¨ είπε ν Γξ Fatih Birol, εθηειεζηηθφο δηεπζπληήο ηνπ Γηεζλνχο 

Οξγαληζκνχ Δλέξγεηαο. ¨Αιιά δελ ππάξρεη ζαθήο εθηίκεζε γηα ην κέιινλ ηεο 

παγθόζκηαο ελέξγεηαο. Σηελ πξάμε, νη θπβεξλεηηθέο πνιηηηθέο ζα θαζνξίζνπλ πνύ πάκε 

από εδώ θαη πέξα¨ (IEA, 2016) 

 

Ζ ζπκθσλία ηνπ Παξηζηνχ, ε νπνία ηέζεθε ζε ηζρχ ηνλ Ννεκβξίνπ 2016, κεηά ηελ 

επηθχξσζε ηεο απφ 55 ρψξεο πνπ αληηπξνζσπεχνπλ ηνπιάρηζηνλ ην 55% ησλ 

παγθφζκησλ εθπνκπψλ (UNHCCC), είλαη έλα ζεκαληηθφ βήκα πξνο ηα εκπξφο ζηνλ 

αγψλα θαηά ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο αιιά είλαη ζηελ θαξδηά ηεο κηα ζπκθσλία γηα ηελ 

ελέξγεηα, θαζψο ν ελεξγεηαθφο ηνκέαο είλαη ππεχζπλνο ηνπιάρηζηνλ γηα ηα δπν ηξίηα ησλ 

εθπνκπψλ αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ (UNFCCC, 2016). Ζ επίηεπμε πην θηιφδνμσλ 

θιηκαηηθψλ ζηφρσλ είλαη εμαηξεηηθά δχζθνιε θαη απαηηεί ηε ξηδηθή αιιαγή ζηνπο ηνκείο 

ηεο κείσζεο ηνπ αλζξαθηθνχ απνηππψκαηνο θαη ηεο ελεξγεηαθήο απνηειεζκαηηθφηεηαο. 

πλεπψο ε κεηαζρεκαηηζηηθή αιιαγή ζηνλ ηνκέα ηεο ελέξγεηαο είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ 

επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο ζπκθσλίαο. 

 

Ζ εθαξκνγή ησλ ηξερνπζψλ δηεζλψλ δεζκεχζεσλ δχλαηαη κφλν λα επηβξαδχλεη ηελ 

πξνβιεπφκελε αχμεζε ησλ εθπνκπψλ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ 

ελέξγεηα, απφ έλα κέζν φξν 650 εθαηνκκχξησλ ηφλσλ εηεζίσο απφ ην 2000 ζε πεξίπνπ 

150 εθαηνκκχξηα ηφλνπο εηεζίσο ην 2040. Αλ θαη απηφ είλαη έλα ζεκαληηθφ επίηεπγκα, 

δελ είλαη αξθεηφ ψζηε λα απνθεπρζνχλ νη ρεηξφηεξεο επηπηψζεηο ηεο αιιαγήο ηνπ 

θιίκαηνο, δεδνκέλνπ φηη κε ηνλ ξπζκφ απηφ ζα πεξηνξηζηεί ε αχμεζε ηεο κέζεο 

παγθφζκηαο ζεξκνθξαζίαο ζε 2,7°C κέρξη ην 2100. Ζ δηαδξνκή γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο 

αχμεζεο ηεο κέζεο ζεξκνθξαζίαο ζε 2°C είλαη δχζθνιε, αιιά κπνξεί λα επηηεπρζεί εάλ 

θαηάιιειεο πνιηηηθέο θαη ηερλνινγίεο ρακειψλ εθπνκπψλ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα θαη 

βειηίσζεο ηεο ελεξγεηαθήο απφδνζεο ηεζνχλ ζε εθαξκνγή ζε φινπο ηνπο ηνκείο. 

 

Αιιαγέο πνπ έρνπλ ήδε δξνκνινγεζεί ζηνλ ηνκέα ηεο ελέξγεηαο πξνζδίδνπλ αμηνπηζηία 

ζηηο δξάζεηο γηα ηελ θιηκαηηθή αιιαγή. Ζ αχμεζε ησλ εθπνκπψλ CO2 πνπ ζρεηίδνληαη 

κε ηελ ελέξγεηα έρνπλ ζηακαηήζεη εληειψο ην 2015. Απηφ νθείιεηαη θπξίσο ζηελ 

βειηίσζε θαηά 1,8% ηεο ελεξγεηαθήο έληαζεο ζηελ παγθφζκηα νηθνλνκία, κηα ηάζε πνπ 

εληζρχζεθε απφ ηελ αχμεζε ηεο ελεξγεηαθήο απφδνζεο, θαζψο θαη ηε δηεχξπλζε ηεο 

ρξήζεο θαζαξφηεξσλ πεγψλ ελέξγεηαο ζε φιν ηνλ θφζκν φπσο νη αλαλεψζηκεο πεγέο 
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ελέξγεηαο. Οη ¨θαζαξέο¨ κνξθέο ελέξγεηαο πξνζειθχνπλ έλα απμαλφκελν κέξνο ησλ 

επελδχζεσλ θάζε έηνπο πνπ αληηζηνηρεί πεξίπνπ ζε 1,8 ηξηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα ζηνλ 

ηνκέα ηεο ελέξγεηαο, ζε κηα επνρή πνπ νη επελδχζεηο γηα ηελ εθκεηάιιεπζε πεηξειαίνπ 

θαη θπζηθνχ αεξίνπ έρνπλ κεησζεί αξθεηά. Παξάιιεια, ε αμία ησλ επηδνηήζεσλ ηεο 

θαηαλάισζεο νξπθηψλ θαπζίκσλ κεηψζεθαλ ζε 325 δηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα ην 2015, 

απφ ζρεδφλ 500 δηο δνιάξηα ην πξνεγνχκελν έηνο, αληαλαθιψληαο ηε κείσζε ησλ 

ηηκψλ ησλ νξπθηψλ θαπζίκσλ, αιιά θαη κηα δηαδηθαζία κεηαξξχζκηζεο ησλ επηδνηήζεσλ 

πνπ έρεη ιάβεη ψζεζε ζε πνιιέο ρψξεο (IEA, 2016c). 

 

Ωζηφζν πνιιά είλαη ηα δεηήκαηα πνπ εγείξνληαη. Ζ ζηξνθή ηνπ ηνκέα ειεθηξηθήο 

ελέξγεηαο πξνο ηηο αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο έρεη ππνθηλήζεη κηα λέα ζπδήηεζε γηα 

ην ζρεδηαζκφ ηεο αγνξάο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη ηελ αζθάιεηα ηεο ειεθηξηθήο 

ελέξγεηαο, ελψ νη παξαδνζηαθέο αλεζπρίεο ηεο ελεξγεηαθήο αζθάιεηαο δελ έρνπλ 

εθιείςεη. Πξνζζέηνληαο ζηα πθηζηάκελα ελεξγεηαθά δεηήκαηα ηεο πξφζβαζεο ζηελ 

ελέξγεηα, ηεο ηηκνιφγεζεο, ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο θαη ηεο αηκνζθαηξηθήο ξχπαλζεο, 

πξνβιεκαηηζκνχο ζρεηηθά κε ηελ επξεία απνδνρή απφ ην επξχ θνηλφ ησλ δηαθνξεηηθψλ 

ελεξγεηαθψλ έξγσλ, εκθαλίδνληαη πνιινί ζπκβηβαζκνί, παξάιιεια νθέιε θαη 

αληαγσληζηηθέο πξνηεξαηφηεηεο πνπ ρξεηάδεηαη λα επηιπζνχλ.  

 

 

2.2 Ζ ελεξγεηαθή θαηάζηαζε ζηελ Δπξώπε 

 

Ζ ελέξγεηα είλαη ε θηλεηήξηα δχλακε ηεο θνηλσλίαο. Ζ επεκεξία ησλ ιαψλ, ηεο 

βηνκεραλίαο θαη ηεο νηθνλνκίαο εμαξηάηαη απφ ηελ πξφζβαζε ζε αζθαιή, 

εμαζθαιηζκέλε, αεηθφξν θαη πξνζηηή ελέξγεηα. Σαπηφρξνλα, νη εθπνκπέο πνπ 

ζρεηίδνληαη µε ηελ ελέξγεηα αληηζηνηρνχλ ζην 80% πεξίπνπ ησλ ζπλνιηθψλ εθπνκπψλ 

αεξίσλ ζεξκνθεπίνπ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Ζ πξφθιεζε ηεο ελέξγεηαο απνηειεί 

ζπλεπψο µηα απφ ηηο µεγαιχηεξεο δνθηκαζίεο πνπ θαιείηαη λα αληηκεησπίζεη ε Δπξψπε. 

Θα ρξεηαζηνχλ αξθεηφο ρξφλνο ψζηε λα ηεζεί ην επξσπατθφ ελεξγεηαθφ ζχζηεκα ζε 

πιένλ εμαζθαιηζκέλε θαη αεηθφξν ηξνρηά. Όκσο, είλαη απαξαίηεην λα ιεθζνχλ άκεζεο 

απνθάζεηο θαζψο ε πηζαλή απνηπρία δεκηνπξγίαο κηαο εχξπζκεο επξσπατθήο 

ελεξγεηαθήο αγνξάο ζα νδεγήζεη ζε αχμεζε ησλ δαπαλψλ ησλ θαηαλαισηψλ θαη ζα 

ζέζεη ζε θίλδπλν ηελ αληαγσληζηηθφηεηα ηεο Δπξψπεο (EC, 2010a) 

 

Ζ Δπξψπε αληηκεησπίδεη ζήκεξα κηα ζεηξά απφ πξνθιήζεηο φπσο ε απμαλφκελε δήηεζε 

γηα ελέξγεηα, ε αζηάζεηα ησλ ελεξγεηαθψλ ηηκψλ θαζψο θαη νη δηαθπκάλζεηο ζηνλ 

ελεξγεηαθφ εθνδηαζκφ. Σελ ίδηα ζηηγκή θξίλεηαη αλαγθαίν λα πεξηνξηζηεί ν αληίθηππνο 
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ηνπ ελεξγεηαθνχ ηνκέα ζην πεξηβάιινλ. Γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ δεηεκάησλ απηψλ, 

απαηηείηαη κηα μεθάζαξε επξσπατθή ελεξγεηαθή ζηξαηεγηθή. 

 

Ζ ελεξγεηαθή πνιηηηθή ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο έρεη ηξεηο θχξηνπο ζηφρνπο λα επηηχρεη: 

λα δηαζθαιίζεη ηελ αζθάιεηα ηνπ εθνδηαζκνχ (EC, 2014b; EC, 2014c), λα απμήζεη ηελ 

αληαγσληζηηθφηεηα θαη λα εγγπεζεί ηε βησζηκφηεηα.  

 

Δπηδίσμε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο είλαη ε ελέξγεηα λα ξέεη ειεχζεξα δηακέζνπ ησλ 

εζληθψλ ζπλφξσλ εληφο ηεο επηθξάηεηαο ηεο. Με ηε βνήζεηα λέσλ ηερλνινγηψλ 

(EC,2015b), κέηξσλ βειηίσζεο ηεο ελεξγεηαθήο απφδνζεο (EC, 2012a) θαη 

αλαθαηληζκέλσλ ππνδνκψλ (EC, 2011a), επηδηψθεηαη ε κείσζε ηνπ θφζηνπο ελέξγεηαο, ε 

δεκηνπξγία λέσλ ζέζεσλ εξγαζίαο, ε αλάπηπμε δεμηνηήησλ, ε ηφλσζε ηεο αλάπηπμεο 

θαη ησλ εμαγσγψλ. 

 

ε απηφ ην πιαίζην, ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή έρεη ηδξχζεη κηα λέα Δπξσπατθή Δλεξγεηαθή 

Έλσζε κε ζθνπφ λα δηαζθαιίδεηαη ε παξνρή αζθαινχο, νηθνλνκηθά πξνζηηήο θαη 

θηιηθήο πξνο ην πεξηβάιινλ ελέξγεηαο γηα ηνπο πνιίηεο θαη ηηο επηρεηξήζεηο ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο (EC, 2016a). 

 

2.2.1 Δπξσπατθή Δλεξγεηαθή Έλσζε  

 

Ο ζηφρνο ηεο Δλεξγεηαθήο Έλσζεο είλαη λα πξνζθέξεη ζηνπο θαηαλαισηέο ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο, λνηθνθπξηά θαη επηρεηξήζεηο, αζθαιή, βηψζηκε, αληαγσληζηηθή θαη 

πξνζηηή ελέξγεηα (EC, 2015). Ζ ζηξαηεγηθή γηα ηελ Δλεξγεηαθή Έλσζε απνηειείηαη απφ 

πέληε ζηελά αιιειέλδεηεο θαη ακνηβαία εληζρπφκελεο δηαζηάζεηο, κε ζηφρν ηελ αχμεζε 

ηεο ελεξγεηαθήο αζθάιεηαο, ηεο βησζηκφηεηαο θαη ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο. Οη δηαζηάζεηο 

απηέο ζπλίζηαληαη ζηα θάησζη:  

 

 Δλεξγεηαθή αζθάιεηα, αιιειεγγχε θαη εκπηζηνζχλε: Γηαθνξνπνίεζε ησλ πεγψλ 

ελέξγεηαο ηεο Δπξψπεο θαη θαιχηεξε θαη απνηειεζκαηηθφηεξε ρξήζε ηεο 

ελέξγεηαο πνπ παξάγεηαη ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε. Δμαζθάιηζε ηεο ελεξγεηαθήο 

αζθάιεηαο ράξε ζηελ αιιειεγγχε θαη ηε ζπλεξγαζία ησλ θξαηψλ κειψλ. 

 

 Πιήξσο ελνπνηεκέλε εζσηεξηθή αγνξά ελέξγεηαο: Διεχζεξε ξνή ελέξγεηαο ζε 

φιε ηελ Δπξσπατθή Έλσζε κέζσ ησλ θαηάιιεισλ ππνδνκψλ θαη δηαζπλδέζεσλ 

ρσξίο ηερληθνχο ή θαλνληζηηθνχο θξαγκνχο. Μφλν ηφηε νη θνξείο παξνρήο 

ελέξγεηαο κπνξνχλ λα αληαγσλίδνληαη ειεχζεξα θαη λα παξέρνπλ ηηο θαιχηεξεο 

http://ec.europa.eu/priorities/energy-union-and-climate_el
http://ec.europa.eu/priorities/energy-union-and-climate_el
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ηηκέο ελέξγεηαο. Πξφθεηηαη γηα έλαλ απνηειεζκαηηθφ ηξφπν δηαζθάιηζεο ηνπ 

ελεξγεηαθνχ εθνδηαζκνχ θαη ησλ ζπκθεξφλησλ ησλ θαηαλαισηψλ.  

 

 Δλεξγεηαθή απφδνζε πνπ ζπκβάιιεη ζηε ζπγθξάηεζε ηεο δήηεζεο: 

Δμνηθνλφκεζε πεξηζζφηεξεο ελέξγεηαο πξνθεηκέλνπ λα κεησζεί ε ξχπαλζε θαη 

λα δηαηεξεζνχλ νη εγρψξηεο πεγέο ελέξγεηαο. Ζ βέιηηζηε ελεξγεηαθή απφδνζε ζα 

πεξηνξίζεη ηελ εμάξηεζε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο απφ εηζαγσγέο ελέξγεηαο, ζα 

κεηψζεη ηηο εθπνκπέο δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα θαη ζα νδεγήζεη ζηελ αχμεζε 

ζέζεσλ εξγαζίαο θαη ζε αλάπηπμε 

 

 Γξάζε γηα ην θιίκα - Απαιιαγή ηεο νηθνλνκίαο απφ εθπνκπέο δηνμεηδίνπ ηνπ 

άλζξαθα: Πξνψζεζε κηαο παγθφζκηαο ζπκθσλίαο γηα ηελ αιιαγή ηνπ θιίκαηνο 

θαη ελζάξξπλζε ησλ ηδησηηθψλ επελδχζεσλ ζε λέεο ππνδνκέο θαη ηερλνινγίεο. 

 

 Έξεπλα, θαηλνηνκία θαη αληαγσληζηηθφηεηα: Τπνζηήξημε ησλ πξσηνπνξηαθψλ 

ηερλνινγηψλ ρακειψλ εθπνκπψλ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα κέζσ ηνπ ζπληνληζκνχ 

ηεο έξεπλαο θαη ηεο ρξεκαηνδφηεζεο κειεηψλ, ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ ηδησηηθφ 

ηνκέα, ζπκβάιινληαο ζην κεηαζρεκαηηζκφ ηνπ ελεξγεηαθνχ ζπζηήκαηνο θαη ηεο 

βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο 

 

Ζ Δλεξγεηαθή Έλσζε παξαθνινπζεί θάζε ρξφλν ηελ πξφνδν πνπ ζεκεηψζεθε απφ ηελ 

έγθξηζε ηεο ζηξαηεγηθήο πιαηζίνπ ηεο Δλεξγεηαθήο Έλσζεο γηα ηε κεηάβαζε ζε κηα 

νηθνλνκία ρακειψλ εθπνκπψλ άλζξαθα, αζθαιή θαη αληαγσληζηηθή θαη ηνλίδεη ηα 

ζέκαηα ζηα νπνία ρξεηάδεηαη λα δνζεί πεξηζζφηεξε πξνζνρή. 

 

2.2.2 Ζ ελέξγεηα ζηελ Δπξώπε ζε αξηζκνύο 

 

Ζ δηαζέζηκε ελέξγεηα ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε πξνέξρεηαη ηφζν απφ ηελ ελέξγεηα πνπ 

παξάγεηαη ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε φζν θαη απφ ηελ ελέξγεηα πνπ εηζάγεηαη απφ ηξίηεο 

ρψξεο. Σν 2014, ε Δπξσπατθή Έλσζε παξήγαγε πεξίπνπ ην έλα ηξίην (35%) ηεο 

ελέξγεηαο πνπ θαηαλάισζε, ελψ πεξίπνπ ηα δχν ηξίηα (65%) εηζήρζεζαλ. 

 

Οη εηζαγσγέο θαη ε παξαγσγή απνηεινχλ απφ θνηλνχ ηηο πεγέο ελέξγεηαο πνπ 

δηαηίζεληαη ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε. Πξνθεηκέλνπ λα ππάξμεη κηα θαιή εηθφλα ηεο 

ζπλνιηθήο δηαζέζηκεο ελέξγεηαο ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε, ε παξαγσγή ελέξγεηαο 

πξέπεη πάληα λα ζπλάδεη κε ηηο εηζαγσγέο. 
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Σν 2014, ην ελεξγεηαθφ κείγκα ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε, δειαδή ην θάζκα ησλ 

δηαζέζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο, ζπλίζηαην θπξίσο ζε πέληε δηαθνξεηηθέο πεγέο: ηα 

πεηξειατθά πξντφληα (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ αξγνχ πεηξειαίνπ) (34%), ην θπζηθφ 

αέξην (21%), ηα ζηεξεά θαχζηκα (17%), ηελ ππξεληθή ελέξγεηα (14%) θαη ηελ 

αλαλεψζηκε ελέξγεηα (13%). 

 

Ωζηφζν ηα κεξίδηα ησλ δηαθφξσλ πεγψλ ελέξγεηαο ζηε ζπλνιηθή δηαζέζηκε ελέξγεηα 

πνηθίιινπλ ζεκαληηθά κεηαμχ ησλ θξαηψλ κειψλ. Σα πξντφληα πεηξειαίνπ 

αληηπξνζσπεχνπλ ζεκαληηθφ κεξίδην ηεο ζπλνιηθήο ελεξγεηαθήο θαηαλάισζεο ζηε 

Μάιηα (98%), ζηελ Κχπξν (94%) θαη ζην Λνπμεκβνχξγν (63%), ελψ ην θπζηθφ αέξην 

αλέξρεηαη πεξίπνπ ζην έλα ηξίην ζηηο Κάησ Υψξεο θαη ην Ζλσκέλν Βαζίιεην. 

Πεξηζζφηεξν απφ ην ήκηζπ ηεο δηαζέζηκεο ελέξγεηαο ζηελ Δζζνλία (67%) θαη ζηελ 

Πνισλία (52%) πξνέξρεηαη απφ ζηεξεά θαχζηκα (θπξίσο άλζξαθα), ελψ ε ππξεληθή 

ελέξγεηα αληηπξνζσπεχεη ην 45% ζηε Γαιιία θαη ην 35% ζηε νπεδία. Οη αλαλεψζηκεο 

πεγέο ελέξγεηαο αληηπξνζσπεχνπλ πάλσ απφ ην έλα ηξίην ζηε Λεηνλία θαη ηε νπεδία 

(θαη νη δχν 36%). 

 

 

2.2.3 Σξέρνπζα θαηάζηαζε ζηελ Δπξώπε.  

 

Ζ Δπξσπατθή Έλσζε απνηειεί κηα βηψζηκε θαη θηιηθή πξνο ην πεξηβάιινλ νηθνλνκία κε 

ρακειέο εθπνκπέο άλζξαθα θαη είλαη εγέηεο ζηελ αμηνπνίεζε ησλ αλαλεψζηκσλ πεγψλ 

ελέξγεηαο (EC, 2010; EC, 2011b; EU, 2009) θαη ζηελ θαηαπνιέκεζε ηεο 

ππεξζέξκαλζεο ηνπ πιαλήηε. Ζ Δλεξγεηαθή Έλσζε ζηα δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ 

ελεξγεηαθή δηαρείξηζε θηλείηαη κε γλψκνλα ηε ηξαηεγηθή γηα ηελ Δλεξγεηαθή Αζθάιεηα 

(EC, 2014b). 

 

ήκεξα έρεη ζεκεησζεί ζεκαληηθή πξφνδνο ζηνλ ηνκέα ηεο ελέξγεηαο ζε ζχγθξηζε κε ην 

2008, φηαλ ε Δπξσπαηθή Έλσζε ελέθξηλε ηελ πξψηε δέζκε κέηξσλ ηεο γηα ην θιίκα θαη 

ηελ ελέξγεηα. Ζ Έλσζε είλαη πιένλ ζηε ζσζηή πνξεία γηα λα πινπνηήζεη ηνπο ζηφρνπο 

πνπ έρεη ζέζεη ζρεηηθά κε ηελ ελέξγεηα θαη ην θιίκα κέρξη ην 2020 θαζψο παξαηεξείηαη 

ζεκαληηθή βειηίσζε σο πξνο ηελ έληαζε ηεο ρξήζεο ελέξγεηαο, ράξε ζε απνδνηηθφηεξα 

θηίξηα, πξντφληα, βηνκεραληθέο δηεξγαζίεο θαη νρήκαηα. Σα επηηεχγκαηα απηά είλαη 

ηδηαηηέξσο ζεκαληηθά θπξίσο επεηδή ζηελ επξσπατθή νηθνλνκία ζεκεηψζεθε κεγέζπλζε 

απφ ην 1990 θαηά πεξίπνπ 45% ζε πξαγκαηηθέο ηηκέο. Οη ζηφρνη 20-20-20 (EC, 2008) 

γηα ηε κείσζε ησλ εθπνκπψλ αεξίσλ ζεξκνθεπίνπ, ηελ ελέξγεηα απφ αλαλεψζηκεο 

https://ec.europa.eu/energy/en/topics/energy-strategy/energy-security-strategy
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πεγέο θαη ηελ εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο, έηζη φπσο εθθξάδνληαη ζηε ηξαηεγηθή γηα 

αληαγσληζηηθή, αεηθνξν θαη αζθαιή ελέξγεηα, δηαδξακάηηζαλ θαίξην ξφιν ζηελ 

πινπνίεζε απηήο ηεο πξνφδνπ θαη ζηε δηαηήξεζε ηεο απαζρφιεζεο άλσ ησλ 4,2 

εθαηνκκπξίσλ αηφκσλ ζε δηάθνξεο νηθνινγηθέο βηνκεραλίεο, κε ζπλερή αλάπηπμε θαηά 

ηε δηάξθεηα ηεο θξίζεο (Eurostat, 2016). 

 

Φπζηθά πνιιά άιιαμαλ θαη ζε ρξεκαηννηθνλνκηθφ επίπεδν. Πεξηζζφηεξν αηζζεηφο είλαη 

πιένλ ν αληίθηππνο ηεο νηθνλνκηθήο θαη ρξεκαηνπηζησηηθήο θξίζεο πνπ επεξέαζε ηελ 

επελδπηηθή ηθαλφηεηα ησλ θξαηψλ κειψλ. Οη ηηκέο νξπθηψλ θαπζίκσλ παξακέλνπλ ζε 

πςειά επίπεδα γεγνλφο πνπ επεξεάδεη αξλεηηθά ην εκπνξηθφ ηζνδχγην θαη ην ελεξγεηαθφ 

θφζηνο ηεο Έλσζεο.  

 

Σν 2012, νη δαπάλεο γηα εηζαγσγέο πεηξειαίνπ θαη θπζηθνχ αεξίνπ ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο αλήιζαλ ζε πάλσ απφ 400 δηο επξψ ή ζε 3,1% πεξίπνπ ηνπ ΑΔΠ ηεο Έλσζεο. 

εκεηψζεθε απνθαζηζηηθή κεηαηφπηζε ηνπ θέληξνπ βαξχηεηαο ηεο παγθφζκηαο δήηεζεο 

ελέξγεηαο πξνο ηηο αλαδπφκελεο νηθνλνκίεο, ηδίσο ηελ Κίλα θαη ηελ Ηλδία.  

 

Παξάιιεια, ηα λνηθνθπξηά θαη νη βηνκεραληθνί ρξήζηεο αλεζπρνχλ φιν θαη πεξηζζφηεξν 

ιφγσ ηεο αχμεζεο ησλ ηηκψλ ηεο ελέξγεηαο θαη ηεο δηαθνξεηηθήο ηηκνιφγεζεο κε 

πνιινχο απφ ηνπο εκπνξηθνχο εηαίξνπο ηεο Έλσζεο, θπξίσο ηηο ΖΠΑ. Ζ εζσηεξηθή 

αγνξά ελέξγεηαο αλαπηχρζεθε, αιιά εκθαλίζηεθαλ λένη θίλδπλνη θαηαθεξκαηηζκνχ. Σν 

ζχζηεκα εκπνξίαο δηθαησκάησλ εθπνκπήο αεξίσλ ζεξκνθεπίνπ εληφο ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο (ΔΓΔ) δελ πξνζειθχεη επαξθείο επελδχζεηο ζε ηερλνινγίεο ρακειψλ 

επηπέδσλ αλζξαθνχρσλ εθπνκπψλ θαη, ζπλεπψο, απμάλεη ην ελδερφκελν λα 

ζεζπηζηνχλ λέεο εζληθέο πνιηηηθέο πνπ ζα ππνλνκεχνπλ ηε δηαζθάιηζε ηζφηηκσλ φξσλ 

πνπ πξννξηδφηαλ λα δεκηνπξγήζεη ην ΔΓΔ. Οη ηερλνινγίεο εθκεηάιιεπζεο ηεο 

ελέξγεηαο απφ αλαλεψζηκεο πεγέο έρνπλ σξηκάζεη θαη ην θφζηνο έρεη κεησζεί ζεκαληηθά, 

αιιά ε ηαρεία αλάπηπμε ησλ αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο ζέηεη πιένλ λέεο 

πξνθιήζεηο γηα ην ελεξγεηαθφ ζχζηεκα. Πνιιά πξντφληα πνπ θαηαλαιψλνπλ ελέξγεηα 

είλαη πιένλ πην απνδνηηθά θαη νη θαηαλαισηέο σθεινχληαη απφ πξαγκαηηθή 

εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο θαη ρξεκάησλ.  

πγρξφλσο, επηβεβαηψζεθε θαη πάιη ν πηζαλφο αληίθηππνο ηεο επίδξαζεο ηνπ 

αλζξψπηλνπ παξάγνληα ζηελ θιηκαηηθή αιιαγή, θαζψο θαη ε αλάγθε ζεκαληηθήο θαη 

ζηαζεξήο κείσζεο ησλ εθπνκπψλ αεξίσλ ζεξκνθεπίνπ ψζηε λα πεξηνξηζηνχλ 

πεξαηηέξσ αιιαγέο ηνπ θιίκαηνο ηεο Γεο. 
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πλεπψο ε Δπξψπε βξέζεθε εθ λεφπ ππφ ηελ αλάγθε λα αλαλεψζεη ην πιαίζην 

ελεξγεηαθήο πνιηηηθήο σο θαη ην 2050. χκθσλα κε ηελ απφθξηζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ 

ζηελ Πξάζηλε Βίβιν (EC, 2013), είλαη αλαγθαίν λα εληαζεί εθ λενπ ε επίηεπμε πξνφδνπ 

πξνο νηθνλνκία ρακειψλ επηπέδσλ αεξησλ εθπνκπψλ πνπ ζα δηαζθαιίδεη 

αληαγσληζηηθή θαη πξνζηηή ελέξγεηα γηα φινπο ηνπο θαηαλαισηέο, ζα δεκηνπξγεί λέεο 

επθαηξίεο γηα νηθνλνκηθή κεγέζπλζε θαη ζέζεηο εξγαζίαο θαη ζα παξέρεη κεγαιχηεξε 

αζθάιεηα ελεξγεηαθνχ εθνδηαζκνχ θαη κεησκέλε εμάξηεζε ηεο Έλσζεο σο ζπλφινπ 

απφ ηηο εηζαγσγέο. ην πιαίζην ηεο ελεξγεηαθήο δξάζεο ζεσξείηαη αλαγθαία ε αλάιεςε 

θηιφδνμεο δέζκεπζεο γηα πεξαηηέξσ κείσζε ησλ εθπνκπψλ αεξίσλ ζεξκνθεπίνπ 

ζχκθσλα κε ηελ νηθνλνκηθά πιένλ ζπκθέξνπζα ιχζε πνπ πεξηγξάθεθε ζηνπο ράξηεο 

πνξείαο γηα ην 2050 (EC, 2011b) θαηά ηξφπν πνπ λα ιακβάλεη ππφςε ηελ επηθξαηνχζα 

νηθνλνκηθή θαη πνιηηηθή πξαγκαηηθφηεηα θαη λα ζηεξίδεηαη ζηελ εκπεηξία απφ ην 

πθηζηάκελν πιαίζην πνιηηηθήο.  

Σν πιαίζην πνιηηηθήο γηα ην 2030 ζηεξίδεηαη ζηελ πιήξε πινπνίεζε ησλ ζηφρσλ 20 - 20 

- 20 θαη ζηα αθφινπζα: 

 Φηιφδνμε δέζκεπζε γηα ηε κείσζε ησλ εθπνκπψλ αεξίσλ ζεξκνθεπίνπ ζχκθσλα κε 

ηνπο ράξηεο πνξείαο γηα ην 2050.  

 Απινχζηεπζε ηνπ επξσπατθνχ πιαηζίνπ πνιηηηθήο θαη παξάιιειε βειηίσζε ηεο 

ζπκπιεξσκαηηθφηεηαο θαη ηεο ζπλάθεηαο κεηαμχ ζηφρσλ θαη κέζσλ.  

 Δληφο απηνχ ηνπ πιαηζίνπ, παξνρή επειημίαο ζηα θξάηε κέιε λα νξίδνπλ ηε 

κεηάβαζε πξνο νηθνλνκία ρακειψλ επηπέδσλ αλζξαθνχρσλ εθπνκπψλ αλάινγα κε 

ηηο ηδηαίηεξεο ζπλζήθεο ηνπο. 

 Δλίζρπζε ηεο πεξηθεξεηαθήο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ θξαηψλ κειψλ πνπ ζα ηα 

βνεζήζεη λα αληηκεησπίζνπλ θνηλέο ελεξγεηαθέο θαη θιηκαηηθέο πξνθιήζεηο κε ην 

ρακειφηεξν θφζηνο, ελψ παξάιιεια ζα εληζρχεηαη ε ελνπνίεζε ηεο αγνξάο θαη ζα 

απνηξέπεηαη ε ζηξέβισζε ηεο αγνξάο. 

 Αμηνπνίεζε ηεο δπλακηθήο ηεο αλάπηπμεο ελέξγεηαο απφ αλαλεψζηκεο πεγέο κε 

πνιηηηθή πνπ ζα ζηεξίδεηαη ζε πην απνδνηηθή σο πξνο ην θφζηνο πξνζέγγηζε, ε 

νπνία ζα εληζρχεη ηελ επξσπατθή δηάζηαζε θαη ζα επηθεληξψλεηαη ζε κεγαιχηεξε 

ελνπνίεζε ηεο εζσηεξηθήο ελεξγεηαθήο αγνξάο θαη ζε αλφζεπην αληαγσληζκφ. 

 Πιήξεο θαηαλφεζε ησλ παξαγφλησλ πνπ θαζνξίδνπλ ην ελεξγεηαθφ θφζηνο. 

Γηαζθάιηζε φηη ε αληαγσληζηηθφηεηα ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ην πξνζηηφ θφζηνο ηεο 

ελέξγεηαο γηα ηνπο θαηαλαισηέο απνηεινχλ θεληξηθά ζηνηρεία ζηνλ θαζνξηζκφ ησλ 

ζηφρσλ ηνπ πιαηζίνπ θαη ησλ κέζσλ γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ. 
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 Βειηίσζε ηεο ελεξγεηαθήο αζθάιεηαο θαη παξάιιειε ζέζπηζε αληαγσληζηηθνχ 

ζπζηήκαηνο ρακειψλ επηπέδσλ αεξίσλ εθπνκπψλ,  

 Δλίζρπζε ηεο αζθάιεηαο γηα ηνπο επελδπηέο 

 Γίθαην επηκεξηζκφ ησλ πξνζπαζεηψλ κεηαμχ θξαηψλ κειψλ πνπ ζα αληηθαηνπηξίδεη 

ηηο εηδηθέο ζπλζήθεο θαη ηθαλφηεηέο ηνπο. 

 

2.2.4 ηόρνη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ζηνλ ηνκέα ηεο ελέξγεηαο 

 

Ζ Δπξσπατθή Έλσζε έρεη ζέζεη ελεξγεηαθνύο θαη θιηκαηηθνύο ζηόρνπο γηα ην 2020, 

ην 2030 θαη ην 2050. Οη εθάζηνηε ζηφρνη ζπλνςίδνληαη ζηα θάησζη: 

 

2020 

 Μείσζε ησλ εθπνκπψλ αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ θαηά ηνπιάρηζηνλ 20% ζε 

ζχγθξηζε κε ηα επίπεδα ηνπ 1990 

 Άληιεζε ηνπ 20% ηεο ελέξγεηαο απφ αλαλεψζηκεο πεγέο 

 Βειηίσζε ηεο ελεξγεηαθήο απφδνζεο θαηά 20%. 

2030 

 Μείσζε ησλ εθπνκπψλ αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ θαηά 40% 

 Άληιεζε ηνπιάρηζηνλ ηνπ 27% ηεο ελέξγεηαο ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε απφ 

αλαλεψζηκεο πεγέο 

 Αχμεζε ηεο ελεξγεηαθήο απφδνζεο θαηά 27-30% 

 Γηαζχλδεζε ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζε πνζνζηφ 15% 

2050 

 Μείσζε ησλ εθπνκπψλ αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ θαηά 80-95% ζε ζχγθξηζε κε 

ηα επίπεδα ηνπ 1990.  

 

2.2.5 Δπίηεπμε ηόρσλ θαη πξννπηηθέο 

 

Ζ Δπξσπατθή Έλσζε κνηάδεη λα αληαπνθξίλεηαη ηθαλνπνηεηηθά ζηηο πξνζδνθίεο πνπ έρεη 

ζέζεη γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπ 2020: 

 

 Οη εθπνκπέο αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ κεηψζεθαλ θαηά 18% ηελ πεξίνδν 

1990–2012 

 Σν πνζνζηφ ηεο ελέξγεηαο πνπ πξνέξρεηαη απφ αλαλεώζηκεο πεγέο έθζαζε 

ζην 14,1% ην 2012, ζεκεηψλνληαο άλνδν ζε ζρέζε κε ην 8,5% ην 2005.  

 Ζ ελεξγεηαθή απόδνζε αλακέλεηαη λα βειηησζεί θαηά 18–19% έσο ην 2020. 
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πλεπψο ν ζηφρνο ηνπ 20% κνηάδεη λα είλαη επηηεχμηκνο. 

 

πκπεξαίλεηαη φηη εάλ ηα θξάηε κέιε εθαξκφζνπλ φιεο ηηο απαξαίηεηεο λνκνζεηηθέο 

πξάμεηο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, θαζίζηαηαη εθηθηή ε πιήξε επίηεπμε ησλ ζηφρσλ. 

 

Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ε Δπξσπατθή Έλσζε δηαδξακάηηζε βαζηθφ ξφιν ζηε 

δηακεζνιάβεζε γηα ηελ επίηεπμε κηαο ηζηνξηθήο ζπκθσλίαο ζηε Γηάζθεςε ηνπ ΟΖΔ γηα 

ην θιίκα (COP21) ζην Παξίζη ην Γεθέκβξην ηνπ 2015, φπνπ 195 ρψξεο πηνζέηεζαλ γηα 

πξψηε θνξά κηα παγθφζκηα, λνκηθά δεζκεπηηθή ζπκθσλία γηα ην θιίκα, σο ην 

απνθνξχθσκα ηεο πνιπεηνχο πξνζπάζεηαο ηεο δηεζλνχο θνηλφηεηαο γηα ηελ επίηεπμε 

κηαο θαζνιηθήο πνιπκεξνχο ζπκθσλία γηα ηελ θιηκαηηθή αιιαγή. Ζ παγθφζκηα 

κεηάβαζε ζε ρακειέο εθπνκπέο κπνξεί λα επηηεπρζεί ρσξίο λα ζέηεη ζε θίλδπλν ηελ 

αλάπηπμε θαη ηελ απαζρφιεζε, θαη κπνξεί λα πξνζθέξεη ζεκαληηθέο επθαηξίεο γηα ηελ 

αλαδσνγφλεζε ησλ νηθνλνκηψλ ζηελ Δπξψπε θαη παγθνζκίσο. Σνλ Ηνχλην ηνπ 2016, ε 

Δπξσπατθή Δπηηξνπή ππέβαιε πξφηαζε ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε πξνθεηκέλνπ λα 

επηθπξσζεί ε ζπκθσλία ηνπ Παξηζηνχ, κφιηο ιίγεο εβδνκάδεο κεηά ηελ ππνγξαθή ηεο 

ζπκθσλίαο νξφζεκν ζε ηειεηή ζηε Νέα Τφξθε ηφζν απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε φζν 

θαη απφ άιιεο 174 ρψξεο. 

 

 

2.3. Τθηζηάκελε ελεξγεηαθή θαηάζηαζε ζηελ Διιάδα 

 

Ζ ελέξγεηα απνηειεί παξάγνληα δσηηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ θνηλσληθννηθνλνκηθή 

αλάπηπμε θάζε ρψξαο. Ζ δηεχξπλζε ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο, παξαγσγηθήο αιιά θαη 

θνηλσληθήο δξαζηεξηφηεηαο, έρεη σο άκεζε ζπλέπεηα ηελ αχμεζε ηεο δήηεζεο ελέξγεηαο 

Ζ δηακφξθσζε ηνπ θαηάιιεινπ ελεξγεηαθνχ κνληέινπ γηα θάζε ρψξα ζπκβάιιεη ζηελ 

ζσζηή θαηαλνκή ησλ επξέσο δηαζέζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο θαη ζηνλ θαζνξηζκφ ηεο 

αξκφδνπζαο ελεξγεηαθήο πνιηηηθήο (Jebaraj and Iniyan, 2006). 

 

Ζ Διιεληθή ελεξγεηαθή αγνξά βξίζθεηαη ζήκεξα ζε πνξεία ξαγδαίσλ θαη ξηδηθψλ 

εμειίμεσλ. Οη λέεο εμειηγκέλεο ελεξγεηαθέο ηερλνινγίεο θαη νη δηαρξνληθέο 

πεξηβαιινληηθέο επηηαγέο, ηα δηεζλή θαη επξσπατθά πιαίζηα ζπλεξγαζίαο αιιά θαη άιιεο 

δηαθξαηηθέο ζπκθσλίεο θαη πξσηφθνιια, επηηάζζνπλ ηελ πξνζαξκνγή θαη ηελ 

ελαξκφληζε ηεο ειιεληθήο ελεξγεηαθήο αγνξάο θαη ηνπ ζεζκηθνχ ηεο πιαηζίνπ κε ηηο 

ζχγρξνλεο δηεζλείο ηάζεηο, αληηιήςεηο θαη επηηαγέο.  
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ην επίθεληξν βξίζθνληαη νη ηνκείο ηεο απειεπζέξσζεο ηεο αγνξάο θπζηθνχ αεξίνπ θαη 

ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, ηεο αχμεζεο ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο, ηεο επέθηαζεο θαη 

ελίζρπζεο ησλ εγρψξησλ θαη δηαθξαηηθψλ δηθηχσλ κεηαθνξάο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, 

θπζηθνχ αεξίνπ θαη πεηξειαίνπ, ηεο αλεμαξηεηνπνίεζεο θαη ηνπ δηαρσξηζκνχ ηεο 

παξαγσγήο απφ ηελ πξνκήζεηα, ηεο ειεχζεξεο επηινγήο πξνκεζεπηή, ηεο αχμεζεο ηεο 

παξαγφκελεο ελέξγεηαο απφ Αλαλεψζηκεο Πεγέο Δλέξγεηαο, ηεο αληίζηνηρεο κείσζεο 

ηεο παξαγφκελεο ελέξγεηαο απφ ζπκβαηηθέο ηερλνινγίεο θαχζεο, ηεο βειηίσζεο ηεο 

ελεξγεηαθήο απνδνηηθφηεηαο, ηεο εμνηθνλφκεζεο ηεο ελέξγεηαο θαη ηεο πξνζηαζίαο ηνπ 

πεξηβάιινληνο. 

 

 

2.3.1. Δλεξγεηαθή πνιηηηθή θαη ζηξαηεγηθή ζηελ Διιάδα 

 

Ζ ελεξγεηαθή πνιηηηθή δηακνξθψλεηαη απφ ηνπο επίζεκνπο θνξείο Πεξηβάιινληνο θαη 

Δλέξγεηαο. Πξνηεξαηφηεηα θαη θνξπθαίνο ζηφρνο ηεο ελεξγεηαθήο πνιηηηθήο είλαη ε 

εμεχξεζε, ε εμαζθάιηζε θαη ε δηαρείξηζε ελεξγεηαθψλ πφξσλ, κε ηξφπν ψζηε λα 

δηαζθαιίδεηαη ε αζθαιήο, νκαιή, αδηάιεηπηε θαη αμηφπηζηε θάιπςε ησλ ελεξγεηαθψλ 

αλαγθψλ ηεο ρψξαο, ζε φιε ηεο ηελ επηθξάηεηα, θαη κε ηνπο θαιχηεξνπο δπλαηνχο φξνπο 

γηα ηνπο πνιίηεο θαη ηηο επηρεηξήζεηο. 

 

Γεχηεξνο ζηφρνο είλαη ε δεκηνπξγία ελεξγεηαθψλ απνζεκάησλ, ζπκκαρηψλ θαη 

ελαιιαθηηθψλ νδψλ γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηεο εγρψξηαο ελεξγεηαθήο αγνξάο ζε 

πεξηφδνπο ελεξγεηαθψλ θξίζεσλ θαη ε πξνζηαζία ησλ θαηαλαισηψλ κέζσ εθαξκνγήο 

κεραληζκψλ εμνκάιπλζεο εμσγελψλ, έθηαθησλ απνζηαζεξνπνηεηηθψλ θαηλνκέλσλ θαη 

ηάζεσλ. 

 

Σξίηνο ζηφρνο είλαη ε βηψζηκε θαη αεηθφξνο αλάπηπμε ηνπ θάζκαηνο ηνπ ελεξγεηαθνχ 

ηνκέα, ζε φιεο ηνπ ηηο κνξθέο, απφ ηελ παξαγσγή κέρξη ηελ ηειηθή ρξήζε, κέζα απφ ην 

πξίζκα ηεο πξνζηαζίαο ηεο θχζεο θαη ηεο δηαθχιαμεο ηνπ πεξηβάιινληνο. (Ypeka.gr) 

 

Αληίζηνηρα ε ζηξαηεγηθή γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ ελεξγεηαθψλ αλαγθψλ θαη ηελ επίιπζε 

ηνπ ελεξγεηαθνχ δεηήκαηνο ζηελ Διιάδα, επηηπγράλεηαη κε ηε δηακφξθσζε ηνπ 

αλαγθαίνπ ξπζκηζηηθνχ θαη λνκηθνχ θαζεζηψηνο, ην νπνίν επηθεληξψλεηαη ζήκεξα ζηηο 

εμήο γεληθέο θαηεπζχλζεηο: 

 δπλαηφηεηα ρξήζεο πνηθίισλ ελεξγεηαθψλ πφξσλ 
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 θαηαζθεπή αγσγψλ κεηαθνξάο πεηξειαίνπ θαη θπζηθνχ αεξίνπ ζηα πιαίζηα 

δηεζλψλ δηθηχσλ 

 απμεκέλε εθκεηάιιεπζε ελδνγελψλ ελεξγεηαθψλ πεγψλ θαη απνζεκάησλ 

 απεμάξηεζε απφ κεκνλσκέλεο εηζαγφκελεο κνξθέο ελέξγεηαο πςεινχ ξίζθνπ 

 αλάπηπμε εγθαηαζηάζεσλ αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο θαη παξνρή θηλήηξσλ 

 ρξήζε θαη δηάδνζε θαζαξψλ θαη απνδνηηθψλ ηερλνινγηψλ πνπ ζέβνληαη ην 

πεξηβάιινλ 

 απειεπζέξσζε ηεο αγνξάο, δηεχξπλζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο, θαηάξγεζε ησλ 

κνλνπσιίσλ ζηηο αγνξέο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη θπζηθνχ αεξίνπ 

 δεκηνπξγία ζεηηθνχ επελδπηηθνχ θιίκαηνο ζε ηδηψηεο θαη επηρεηξήζεηο ζηνπο 

ηνκείο παξαγσγήο θαη πξνκήζεηαο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο 

 εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο ζε βηνκεραλία, κεηαθνξέο, θηίξηα θαη θαηνηθίεο 

 ζέζπηζε εζληθψλ ζηφρσλ γηα αχμεζε ηεο δηείζδπζεο ηεο παξαγφκελεο ελέξγεηαο 

απφ ΑΠΔ, ηελ κείσζε ησλ αεξίσλ ζεξκνθεπίνπ θαη ηελ εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο 

(Ypeka.gr) 

 

 

2.3.2. Ζ ελέξγεηα ζηελ Διιάδα ζε αξηζκνύο 

 

Ζ αθαζάξηζηε εζσηεξηθή θαηαλάισζε ελέξγεηαο ην 2012 ήηαλ 27,04Mtoe, ζεκεηψλνληαο 

κείσζε 2,9% ζε ζρέζε κε ην 2011, εμαηηίαο θαη ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο. Σν 2015 

θαίλεηαη λα ζηαζεξνπνηείηαη πεξίπνπ ζηα 23,70 Mtoe. Σν αξγφ πεηξέιαην θαη ηα 

πξντφληα πεηξειαίνπ αληηπξνζσπεχνπλ ην 51% ησλ Mtoe ζε ζρέζε κε ην 2014. Σα 

ζηεξεά θαχζηκα αληηπξνζσπεχνπλ ην 22,9%, ην θπζηθφ αέξην αληηπξνζσπεχεη ην 10,9% 

θαη νη αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο παξέρνπλ 11,3% ηεο αθαζάξηζηεο εζσηεξηθήο 

θαηαλάισζεο ελέξγεηαο. Σν 2015, ην κεξίδην ησλ αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο ζηελ 

αθαζάξηζηε ηειηθή θαηαλάισζε ελέξγεηαο έθζαζε ην 15,4%  θαη σο εθ ηνχηνπ ε Διιάδα 

ζεκεηψλεη ηθαλνπνηεηηθή πξφνδν πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο επίηεπμεο ηνπ ζηφρνπ ηνπ 

18% γηα ηηο ΑΠΔ ην 2020 (Eurostat, 2016). 

 

Ζ αθαζάξηζηε παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ην 2015 ήηαλ 8,47 Mtoe. Ζ ειεθηξηθή 

ελέξγεηα παξάγεηαη θπξίσο απφ ηνλ εγρψξην ιηγλίηε, ν νπνίνο αληηπξνζσπεχεη ην 66,9% 

ηεο ζπλνιηθήο παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, αθνινπζνχκελε απφ ηηο αλαλεψζηκεο 

πεγέο ελέξγεηαο (31%) κε κηα κηθξή ζπκκεηνρή ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ. Ζ αχμεζε ηεο 

παξαγσγήο απφ αλαλεψζηκεο πεγέο ηα ηειεπηαία ρξφληα πξνήιζε απφ επελδχζεηο ζηνλ 

ηνκέα απηφ, φπσο πξφζζεηεο ειηαθέο θσηνβνιηατθέο εγθαηαζηάζεηο, νη νπνίεο αχμεζαλ 

ην κεξίδηφ ηεο. 
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Ζ εθηίκεζε είλαη πην επλντθή γηα ηελ αγνξά θπζηθνχ αεξίνπ γηα ηελ νπνία ε Διιάδα είλαη 

πεξηζζφηεξν απφ 4 πνζνζηηαίεο κνλάδεο πάλσ απφ ηνλ κέζν φξν ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο (78,5 έλαληη 74,1), πνπ αληηζηνηρεί ζηελ 6ε ζέζε ζηελ ΔΔ θαη ζηελ 16ε ζέζε 

ζηελ θαηάηαμε 31 εγρψξησλ αγνξψλ ππεξεζηψλ. Οη Έιιελεο θαηαλαισηέο 

παξνπζηάδνπλ ην 3ν πςειφηεξν επίπεδν εκπηζηνζχλεο ζηνπο παξφρνπο ππεξεζηψλ. Σν 

πνζνζηφ ησλ Διιήλσλ θαηαλαισηψλ πνπ έρνπλ αιιάμεη ηνλ πάξνρν ηνπο ή ην 

πξφγξακκα ηηκνινγίσλ ηνπο kαηά ηνπο ηειεπηαίνπο 12 κήλεο είλαη ν ρακειφηεξνο ζηελ 

Δπξσπατθή Έλσζε, ιηγφηεξν απφ 1% έλαληη θαηά κέζν φξν ζρεδφλ 10% ζηελ Έλσζε. 

Σν ζχλνιν ηνπ 9,8% ησλ νηθηαθψλ πειαηψλ επσθειείηαη απφ έλα θνηλσληθφ ηηκνιφγην, 

ην νπνίν αλέξρεηαη ζπλνιηθά ζε 560.126 παξνρέο ηνλ Φεβξνπάξην ηνπ 2014 (DEDDIE, 

2014). Σν 2013 δεκνζηεχζεθε ν Κψδηθαο Πξνκήζεηαο Ζιεθηξηζκνχ, ν νπνίνο 

πεξηιακβάλεη επίζεο δηαηάμεηο γηα κέηξα πξνζηαζίαο ησλ θαηαλαισηψλ θαη εθδφζεθε 

ππνπξγηθή απφθαζε πνπ νξίδεη ηα θξηηήξηα, ηνπο φξνπο θαη ηε δηαδηθαζία γηα ηνλ 

ραξαθηεξηζκφ ελφο θαηαλαισηή σο επάισηνπ θαηαλαισηή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη γηα 

ηε έληαμή ηνπ ζην ζρεηηθφ κεηξψν (EC, 2014). 

 

2.3.3 Ζ ηξέρνπζα θαηάζηαζε 

 

Ζ ελεξγεηαθή πνιηηηθή ζηελ Διιάδα έρεη ηε δπλαηφηεηα λα ζπκβάιιεη ζεκαληηθά ζηελ 

νηθνλνκηθή αλάθακςε ηεο ρψξαο. Αμηνπνηψληαο ηε γεσγξαθηθή ηεο ζέζε ζηελ αλαηνιηθή 

Μεζφγεην θαη ηα Βαιθάληα, ε Διιάδα επηδηψθεη λα θαηαζηεί ελεξγεηαθφο θφκβνο ζηελ 

πεξηνρή θαη απμάλεη ηηο δηαζπλδέζεηο ησλ ππνδνκψλ κε ηνπο γείηνλέο ηεο. Ζ αχμεζε ηνπ 

αληαγσληζκνχ θαη ε κείσζε ηνπ ξφινπ ηνπ θξάηνπο ζηνλ ηνκέα ηεο ελέξγεηαο αλακέλεηαη 

λα απμήζνπλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ην δπλακηζκφ ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο. Απηφ, 

κε ηε ζεηξά ηνπ, ζα δηαδξακαηίζεη θξίζηκν ξφιν ζηε δεκηνπξγία απηνδχλακεο 

απαζρφιεζεο θαη ζηελ επεκεξία ηεο ρψξαο.  

 

Αλάκεζα ζηα βαζηθά λνκνζεηήκαηα πνπ ηα θξάηε κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο έρνπλ 

πηνζεηήζεη ηα ηειεπηαία ρξφληα είλαη ε ηξίηε ζεηξά νδεγηψλ γηα ηελ εζσηεξηθή ελεξγεηαθή 

αγνξά πνπ ππνρξεψλεη ηα θξάηε κέιε ζε πεξαηηέξσ ειεπζέξσζε ησλ αγνξψλ 

ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη θπζηθνχ αεξίνπ. Ο ζηφρνο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο γηα ην 

2020 αλαθνξηθά κε ηηο αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο, ην χζηεκα Αληαιιαγήο (EU-ETS) 

Δθπνκπψλ Αεξίσλ θαη ηα πξφηππα πνηφηεηαο ηνπ αηκνζθαηξηθνχ αέξα κε ηε ζεηξά ηνπο 

πηέδνπλ ηελ Διιάδα λα απαιιάμεη ηνλ ηνκέα ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ ηνπο 

πδξνγνλάλζξαθεο θαη ζπγθεθξηκέλα απφ ην ιηγλίηε, πνπ θπξηαξρεί ζήκεξα ζηελ 

ειεθηξνπαξαγσγή.  
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Ο Γηεζλήο Οξγαληζκφο Δλέξγεηαο (IEA) πξνέηξεςε ηελ Διιάδα λα κεηαξξπζκίζεη ηνλ 

ελεξγεηαθφ ηνκέα ηεο ήδε απφ ην 2006 (IEA, 2006). Ζ νινθιήξσζε ησλ πξνηεηλφκελσλ 

ηφηε κεηαξξπζκίζεσλ είλαη ηψξα αθφκε πην αλαγθαία απφ φηη εθείλε ηελ επνρή. ήκεξα 

νη κεηαξξπζκίζεηο ζηνλ ηνκέα ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ θαη ηνπ 

άλζξαθα απνηεινχλ απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ θξίζηκε νηθνλνκηθή βνήζεηα απφ 

ηηο ρψξεο ηεο επξσδψλεο θαη ην Γηεζλέο Ννκηζκαηηθφ Σακείν. Οη πξνυπνζέζεηο απηέο 

ππεξβαίλνπλ κφλν ζε θάπνην βαζκφ φζα ήδε απαηηνχληαη ζχκθσλα κε ηηο εγθξηζείζεο 

νδεγίεο ηεο ΔΔ θαη ηηο απνθάζεηο ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο, θπξίσο ζηνλ ηνκέα ησλ 

ηδησηηθνπνηήζεσλ θαη δηαρσξηζκφ ησλ δηαρεηξηζηψλ ησλ ζπζηεκάησλ ηφζν ηνπ θπζηθνχ 

αεξίνπ θαη ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ ηηο νινθιεξσκέλεο εηαηξείεο παξαγσγήο. Τπφ 

απηφ ην πξίζκα ε Διιάδα έρεη απνθαζίζεη λα ηδησηηθνπνηήζεη, ελ κέξεη, ηηο ππφ πιήξε 

θξαηηθφ έιεγρν εηαηξείεο παξαγσγήο ελέξγεηαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο θπξίαξρεο 

Γεκφζηα Δπηρείξεζεο Ζιεθηξηζκνχ (ΓΔΖ) θαη ηεο Γεκφζηαο Δπηρείξεζεο Αεξίνπ 

(ΓΔΠΑ).  

 

Δίλαη ζεκαληηθφ λα ζεκεησζεί φηη, αλεμάξηεηα απφ ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ζηελ 

Διιάδα, νη κεηαξξπζκίζεηο ελεξγεηαθήο θαη νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο απηέο είλαη νπζηαζηηθά 

πγηείο θαη αλακέλεηαη λα ζπκβάινπλ ηα κέγηζηα ζηε καθξνπξφζεζκε αλάπηπμε ηεο 

ρψξαο. Δπνκέλσο, είλαη πνιχ εππξφζδεθην ην γεγνλφο φηη ε Βνπιή ησλ Διιήλσλ ηνλ 

Αχγνπζην ηνπ 2011 ελέθξηλε ζρεηηθφ λφκν γηα ην ζθνπφ απηφ. Ο λένο λφκνο 

(Ν.4001/2011) κεηαθέξεη ζηελ εζληθή λνκνζεζία ηελ ηξίηε ζεηξά νδεγηψλ γηα ηελ 

εζσηεξηθή αγνξά ελέξγεηαο. Μεηαμχ άιισλ, πξνβιέπεηαη ν δηαρσξηζκφο ησλ 

δηαρεηξηζηψλ ηνπ ζπζηήκαηνο θαη εληζρχεηαη ν ξφινο ηεο αλεμάξηεηεο ξπζκηζηηθήο αξρήο 

γηα ηελ αζθάιεηα ηνπ εθνδηαζκνχ, ηελ αδεηνδφηεζε, ηελ παξαθνινχζεζε ηεο αγνξάο 

θαη ηελ πξνζηαζία ησλ θαηαλαισηψλ. πλνιηθά, ν λένο λφκνο βειηηψλεη ην λνκνζεηηθφ 

πιαίζην γηα ηελ παξαθνινχζεζε, ηνλ έιεγρν θαη ηε ξχζκηζε ησλ ηνκέσλ ηεο ειεθηξηθήο 

ελέξγεηαο θαη ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ. Σψξα πνπ ν λφκνο έρεη εγθξηζεί, ε Διιάδα θαιείηαη λα 

ηνλ εθαξκφζεη πιήξσο θαη ρσξίο θαζπζηέξεζε. (ΗΔΑ, 2011). 

 

Δλψ νη ηηκέο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απειεπζεξψζεθαλ πιήξσο ηνλ Ηνχιην ηνπ 2013, δελ 

πξαγκαηνπνηήζεθε απνηειεζκαηηθή είζνδνο ζηελ αγνξά λέσλ πξνκεζεπηψλ θαη σο εθ 

ηνχηνπ ε θπξίαξρε εηαηξεία ειεθηξηζκνχ παξακέλεη ν δεζπφδσλ πξνκεζεπηήο. Οη ηηκέο 

ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζα πξέπεη λα αληηθαηνπηξίδνπλ ην θφζηνο θαη ζα πξέπεη λα 

ιεθζνχλ ηα θαηάιιεια κέηξα γηα ηε δεκηνπξγία ελφο θηιηθνχ πξνο ηηο επελδχζεηο 

πιαηζίνπ πξνθεηκέλνπ λα πξνζειθπζηνχλ λένη δπλεηηθνί πξνκεζεπηέο θαη λα αλνίμεη 
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απνηειεζκαηηθά ε ιηαληθή αγνξά ζηνλ αληαγσληζκφ εμαζθαιίδνληαο παξάιιεια κηα 

νκαιή κεηάβαζε γηα ηνπο θαηαλαισηέο. 

 

ην θπζηθφ αέξην, ε ζπλερηδφκελε αλεμάξηεηε ιεηηνπξγία ηνπ ΓΔΜΖΔ κεηά ηελ 

ηδησηηθνπνίεζή ηνπ πξέπεη λα εμαζθαιηζηεί απφ ηελ εζληθή ξπζκηζηηθή αξρή ελέξγεηαο. 

Δπηπιένλ, ε Διιάδα πξέπεη λα ζρεδηάζεη έλα ρξνλνδηάγξακκα θαη έλα ζρέδην δξάζεο 

γηα ηε δηεπθφιπλζε ηεο κεηάβαζεο ζε έλα πην ψξηκν κνληέιν ηεο αγνξάο θπζηθνχ 

αεξίνπ, εληζρχνληαο ηνλ αληαγσληζκφ θαη ζε επίπεδν ιηαληθήο, ηεξκαηίδνληαο ηα 

δηθαηψκαηα απνθιεηζηηθφηεηαο ησλ πεξηθεξεηαθψλ πξνκεζεπηψλ θπζηθνχ αεξίνπ, 

επηηξέπνληαο έηζη ζηνπο θαηαλαισηέο λα αιιάδνπλ πξνκεζεπηέο θαη λα απνθνκίδνπλ 

νθέιε απφ ηελ απειεπζεξσκέλε αγνξά (EC, 2014). 

 

Ζ Διιάδα αλήθεη ζηηο ρψξεο εθείλεο πνπ ραξαθηεξίδνληαη απφ έιιεηκκα ελεξγεηαθήο 

απηνδπλακίαο θαη γηα ην ιφγν απηφ ε εμαζθάιηζε πξφζβαζεο ζε εηζαγφκελνπο 

ελεξγεηαθνχο πφξνπο κε αληαγσληζηηθνχο φξνπο απνηειεί θχξην κέιεκα ηεο ελεξγεηαθήο 

πνιηηηθήο θαη πξνυπνζέηεη ηελ χπαξμε αγαζηήο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο πξνκεζεπηέο 

ελεξγεηαθψλ πφξσλ. 

 

Ζ πνιηηεία πξνθεηκέλνπ λα επηηχρεη ηνπο ζηφρνπο ηεο θαη λα νξνζεηήζεη ην ελεξγεηαθφ 

πιαίζην ζέζπηζε κηα ζεηξά απφ νδεγίεο θαη λφκνπο. Οη Ν.2773/1999, Ν.3426/2005 θαη 

Ν.4001/2011 εηζάγνπλ ζηελ ειιεληθή πξαγκαηηθφηεηα θξίζηκεο αιιαγέο πνπ αθνξνχλ 

ζηελ αγνξά ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. Σν ΤΠΔΚΑ ζην πιαίζην ηεο Δληαίαο Αγνξάο Φπζηθνχ 

Αεξίνπ έρεη απνθαζίζεη ηελ αλακφξθσζε ηνπ ηξφπνπ ιεηηνπξγίαο ηεο αγνξάο θπζηθνχ 

αεξίνπ ζηελ Διιάδα θαηά ηα πξφηππα ησλ αληίζηνηρσλ αγνξψλ ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο βάζεη ηνπ Ν.3428/2005. Σν πιαίζην γηα ηελ εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο θαζνξίδεηαη 

απφ κηα ζεηξά λφκσλ θαη νδεγηψλ πνπ πξνζαξκφδνπλ ζην ειιεληθφ δίθαην ηηο νδεγίεο 

ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Δλδεηθηηθά αλαθέξνληαη νη Ν.3855/2010, Ν.4122/2013, Ν. 

4342/2015 θαη Ν.4351/2015. Ζ Έθζεζε ηνπ Δζληθνχ ρεδίνπ Γξάζεο γηα ηελ επίηεπμε 

ηεο ζπκβνιήο ησλ Αλαλεψζηκσλ Πεγψλ Δλέξγεηαο ζηελ ηειηθή θαηαλάισζε ελέξγεηαο 

ζε πνζνζηφ 20% έσο ην 2020, απνξξέεη απφ ηελ Οδεγία 2009/28/ΔΚ (EC,2011b), Σν 

2010 κε ην Νφκν 3851, νξίδνληαη Δζληθνί Γεζκεπηηθνί ηφρνη γηα ηε ζπκκεηνρή ησλ 

Αλαλεψζηκσλ πεγψλ ζηελ ζπλνιηθά  θαηαλαιηζθφκελε ελέξγεηα. 
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ρήκα 2.7 Οη επηρεηξήζεηο ζην παγθφζκην ελεξγεηαθφ γίγλεζζαη. 

 

 

2.4. Ζ έλλνηα θαη ε θξηζηκόηεηα ηεο Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο. 

 

Ζ ελέξγεηα απνηειεί έλα πνιχηηκν αγαζφ γηα ηελ πνιηηηθή θαη νηθνλνκηθή αλάπηπμε θαη 

πξφνδν ησλ θνηλσληψλ κε ην επίπεδν ρξήζεο ηεο Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο λα 

αλαδεηθλχεηαη ζε θξίζηκν δείθηε ηεο νηθνλνκηθήο επεκεξίαο ησλ ιαψλ (Smith and 

Parmenter, 1981). Ζ αμία ηεο ελέξγεηαο γηα πξψηε θνξά έγηλε αηζζεηή κεηά ηηο δχν 

πεηξειατθέο θξίζεηο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1970. ήκεξα ε αλζξσπφηεηα επηρεηξεί λα 

πεξηνξίζεη ηελ θαηαλάισζε ελέξγεηαο, ρξεζηκνπνηψληαο ελεξγεηαθέο πξαθηηθέο πνπ 

παξέρνπλ πςειφηεξεο απνδφζεηο θαη ελεξγεηαθή εμνηθνλφκεζε, ελψ παξάιιεια 

εμαθνινπζεί λα αλαπηχζζεηαη νηθνλνκηθά, έρνληαο ζπλεηδεηνπνηήζεη ηελ θξηζηκφηεηα ηεο 

πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο. Ζ εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο δελ ζπλεπάγεηαη ζε θακία 

πεξίπησζε ηελ κείσζε ηεο ελεξγεηαθήο θαηαλάισζεο απφ ηδηψηεο θαη επηρεηξήζεηο. 

Ωζηφζν απαηηείηαη ε βέιηηζηε δηαρείξηζε ηεο πξνο ηελ επίηεπμε ησλ ελεξγεηαθψλ 

ζηφρσλ. 

 

Ζ ζπνπδαηφηεηα ηεο Δλέξγεηαο έγθεηηαη ζε δχν θξίζηκα ραξαθηεξηζηηθά ηεο. Αθελφο φηη ε 

κείσζε ηνπ ελεξγεηαθνχ θφζηνπο κέζσ ηεο εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο δχλαηαη λα 

δεκηνπξγήζεη πξφζζεηα θέξδε θαη αθεηέξνπ φηη έρεη ζεκαληηθή ζπκβνιή ζηελ επίιπζε 

ησλ πεξηβαιινληηθψλ δεηεκάησλ, δεδνκέλνπ φηη ε βειηησκέλε ελεξγεηαθή απφδνζε 

εκθαλίδεηαη σο έλαο απφ ηνπο πην γξήγνξνπο θαη νηθνλνκηθνχο ηξφπνπο αληηκεηψπηζεο 

ηεο απεηιήο ηεο ππεξζέξκαλζεο ηνπ πιαλήηε. (Hepbasli and Ozalp, 2003). 

 

Παγκόςμιο 

κηνικό 

Ευρωπαική 
Ενωςη 

Ελλαδα 

Ελληνικζσ 

επιχειρήςεισ 
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2.4.1 Ζ έλλνηα ηεο Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο 

 

Ζ Γηαρείξηζε Δλέξγεηαο είλαη κηα δηαδηθαζία βειηηζηνπνίεζεο ηεο ελεξγεηαθήο 

θαηαλάισζεο θαη ρξήζεο ησλ ελεξγεηαθψλ πφξσλ. Ζ θχζε ηεο δηαδηθαζίαο απηήο είλαη 

δηεπηζηεκνληθή θαζψο ζπλδπάδεη ηηο ηερληθέο ηεο αξρηηεθηνληθήο, ηεο κεραληθήο, ηεο 

δηνίθεζεο, ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαη άιισλ επηζηεκψλ ψζηε λα εθηειεζηνχλ κε 

επηηπρία φιεο νη επηκέξνπο απαηηνχκελεο ιεηηνπξγίεο Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο. (Lee et al., 

2011). 

 

ηηο κέξεο καο κεγάιν πεδίν έξεπλαο πεξηζηξέθεηαη γχξσ απφ ηελ έλλνηα ηεο 

Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο ρσξίο λα έρεη απνζαθεληζηεί ε έλλνηα ηεο. Παξά ηελ απμεκέλε 

δξαζηεξηνπνίεζε ζε ζρέζε κε ηε ελεξγεηαθή δηαρείξηζε ηα ηειεπηαία ρξφληα ζηελ 

επηρεηξεκαηηθή πξαθηηθή, ν φξνο Γηαρείξηζε Δλέξγεηαο έρεη ρξεζηκνπνηεζεί κε 

δηαθνξεηηθφ ηξφπν ζηελ αθαδεκατθή βηβιηνγξαθία, ρσξίο λα έρεη απνθξπζηαιισζεί 

ζαθήο θαη ζπλεθηηθφο νξηζκφο (Backlund et al., 2012b). Παξέρεηαη κηα πνηθηιία 

δηαθνξεηηθψλ νξηζκψλ ηεο έλλνηαο ηεο Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο παξνπζηάδνληαο ηελ 

πνηθηινκνξθία ηεο εξκελείαο ηεο. Οη νξηζκνί απηνί έρνπλ δηαθνξεηηθφ πεδίν εθαξκνγήο 

αλάινγα κε ηε ζηξαηεγηθή θαη ην επηρεηξεζηαθφ επίπεδν κηαο επηρείξεζεο, θσηίδνληαο 

ηηο δηαθνξεηηθέο πηπρέο ηνπ φξνπ. Γα ηελ απνζαθήληζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο έλλνηαο θαη 

ηελ θαηαλφεζε ηνπ φξνπ, ζεσξείηαη θξίζηκν λα παξαηεζνχλ νη πιένλ ζεκαληηθνί νξηζκνί 

ηεο Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο, φπσο απηνί πξνέθπςαλ απφ ηελ επηζθφπεζε ηεο ζρεηηθήο 

πθηζηάκελεο βηβιηνγξαθίαο, πξνθεηκέλνπ λα γίλεη εθηθηή ε θαηαλφεζε ηεο έλλνηαο θαη 

ηεο δηαρείξηζεο απηήο ζην πιαίζην κίαο επηρείξεζεο, ζέκαηα ηα νπνία απνηεινχλ βαζηθφ 

αληηθείκελν ηεο δηαηξηβήο απηήο. 

 

Ο επξχηεξνο φξνο ¨Γηαρείξηζε¨ νξίδεηαη σο ¨ην ζχλνιφ ησλ ιεηηνπξγηψλ ζρεδηαζκνχ, 

νξγάλσζεο θαη έιεγρνπ ηεο δηαδηθαζίαο κεηαζρεκαηηζκνχ θαη ηεο ρξεζηκφηεηαο απηήο 

γηα ηελ παξνρή αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ ζηνπο θαηαλαισηέο¨ (Blackstone, 2008). Τπφ ην 

πξίζκα ηεο έλλνηαο απηήο δηακνξθψλνληαη θαη νη νξηζκνί πνπ αθνξνχλ ζηε Γηαρείξηζε 

Δλέξγεηαο. Με απηή ηελ αθεηεξία επηρεηξείηαη ε παξνπζίαζε ησλ εξκελεηψλ πνπ 

εληνπίδνληαη ζηε πθηζηάκελε βηβιηνγξαθία ζην πέξαο ησλ ηειεπηαίσλ δεθαεηηψλ θαη 

δηακνξθψλνπλ ηα φξηα ηεο έλλνηαο. 

 

Αξθεηά ρξφληα πξηλ, νη O‘Gallaghan and Probert (1977) θαζφξηζαλ φηη ¨Ζ Γηαρείξηζε 

Δλέξγεηαο αθνξά ηφζν ηνπο πφξνπο φζν θαη ηελ πξνκήζεηα, ηελ κεηαηξνπή θαη ηελ 

αμηνπνίεζε ηεο ελέξγεηαο. Οπζηαζηηθά, πεξηιακβάλεη ηελ παξαθνινχζεζε, ηε κέηξεζε, 
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ηελ θαηαγξαθή, ηελ αλάιπζε, ηελ θξηηηθή εμέηαζε, ηνλ έιεγρν θαη ηελ αλαθαηεχζπλζε 

ησλ ελεξγεηαθψλ θαη ησλ πιηθψλ ξνψλ ελέξγεηαο θαη πιηθψλ κέζσ ησλ ζπζηεκάησλ έηζη 

ψζηε λα θαηαλαιψλεηαη ε ειάρηζηε δπλαηή ελέξγεηα γηα ηελ επίηεπμε αμηφινγσλ 

ζηφρσλ¨. 

 

Γηα ηνπο Henry et al. (1980), ε έλλνηα ηεο Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο γίλεηαη αληηιεπηή κε ηνλ 

παξαθάησ ηξφπν: ¨Ζ Δλέξγεηα απνηειεί έλαο απφ ηνπο θχξηνπο πφξνπο γηα έλαλ 

νξγαληζκφ θαη σο ηέηνηα πξέπεη λα δηαρεηξίδεηαη θαη ειέγρεηαη κε ζπζηεκαηηθφ ηξφπν, 

φπσο ζπκβαίλεη θαη κε ηνπο άιινπο θνηλνχο αλαγθαίνπο πφξνπο φπσο ε γε, εξγαζία, 

θεθάιαην, θαη νη πξψηεο χιεο¨. 

 

ηελ εθδνρή ηνπ Petrecca (1992), ε " Γηαρείξηζε Δλέξγεηαο ζρεηίδεηαη κε ηελ εμαζθάιηζε 

φηη νη ρξήζηεο ιακβάλνπλ φιε ηελ απαξαίηεηε ελέξγεηα, φηαλ θαη φπνπ απαηηείηαη, ζηελ 

απαηηνχκελε πνηφηεηα κε ην ρακειφηεξν δπλαηφ θφζηνο. Φπζηθά, απηφο ν ζηφρνο 

πξέπεη λα επηηεπρζεί κε ηελ θαηάιιειε δηαζθάιηζε ηφζν ηεο παξαγσγήο φζν θαη ησλ 

πεξηβαιινληηθψλ αλαγθψλ ". 

 

χκθσλα κε ηελ πξνζέγγηζε ησλ Kannan and Boie (2003), ¨Γηαρείξηζε Δλέξγεηαο είλαη 

ε ζπλεηή θαη απνηειεζκαηηθή ρξήζε ηεο ελέξγεηαο κε ζθνπφ ηελ κεγηζηνπνίεζε ησλ 

θεξδψλ θαη ηελ ελίζρπζε ηεο αληαγσληζηηθήο ζέζεο ηεο επηρείξεζεο κέζσ ηεο 

αλάιεςεο νξγαλσηηθψλ κέηξσλ θαη ηεο βειηηζηνπνίεζεο ηεο ελεξγεηαθήο απφδνζεο 

ζηηο δηαδηθαζίεο¨. 

 

ε άιιε πξνζέγγηζε (Dede et al., 2005) ππνζηεξίδεηαη φηη ¨ε Γηαρείξηζε Δλέξγεηαο είλαη 

ε αγνξά, ε παξαγσγή θαη ε θαηαλάισζε δηαθνξεηηθψλ εηδψλ ελέξγεηαο πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη ζε κηα επηρείξεζε¨.  

 

χκθσλα κε ηελ Έλσζε Γεξκαλψλ Μεραληθψλ (Association of German Engineers, 

2007) ε ¨Γηαρείξηζε Δλέξγεηαο είλαη ν πξν-δξαζηηθφο, νξγαλσκέλνο θαη ζπζηεκαηηθφο 

ζπληνληζκφο ηεο πξνκήζεηαο, ηεο κεηαηξνπήο, ηεο δηαλνκήο θαη ηεο ρξήζεο ελέξγεηαο 

γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ απαηηήζεσλ, ιακβαλνκέλσλ ππφςε ησλ πεξηβαιινληηθψλ θαη 

ησλ νηθνλνκηθψλ ζηφρσλ¨.  

 

Δλψ παξφκνηνο είλαη θαη ν νξηζκφο ηνπ Γεξκαληθνχ Οξγαληζκνχ Δλέξγεηαο (German 

Energy Agency, 2010) γηα ηε Γηαρείξηζε Δλέξγεηαο θαζψο ¨νξίδεηαη σο ¨Γηαρείξηζε ν 

πξν-δξαζηηθφο θαη ζπζηεκαηηθφο ζπληνληζκφο ηεο πξνκήζεηαο, ηεο κεηαηξνπήο, ηεο 
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δηαλνκήο θαη ηεο ρξήζεο ηεο ελέξγεηαο κέζα ζε κηα επηρείξεζε, κε ζηφρν ηε ζπλερή 

κείσζε ηεο θαηαλάισζεο ελέξγεηαο θαη ησλ ζπλαθψλ ελεξγεηαθψλ δαπαλψλ". 

 

Γηα ηνπο Capehart et al. (2008), ¨Γηαρείξηζε Δλέξγεηαο είλαη ε απνηειεζκαηηθή θαη 

απνδνηηθή ρξήζε ηεο ελέξγεηαο γηα ηε κεγηζηνπνίεζε ησλ θεξδψλ (ειαρηζηνπνίεζε ηνπ 

θφζηνπο) θαη ηελ ελίζρπζε ηεο αληαγσληζηηθή ζέζεο.¨  

 

Οκνίσο γηα ηνπο Thumann θαη Mehta (2008) ε δηαρείξηζε ηεο ελέξγεηαο νξίδεηαη σο ¨ε 

κεγηζηνπνίεζε ηνπ θέξδνπο ή ε ειαρηζηνπνίεζε ηνπ θφζηνπο κε ηελ ηαπηφρξνλε 

ελίζρπζε ηεο αληαγσληζηηθήο ζέζεο ηεο επηρείξεζεο¨. 

 

Ο Βξεηαληθφο Οξγαληζκφο Πηζηνπνίεζε (BSI, 2009) ζεσξεί φηη ¨ε Γηαρείξηζε Δλέξγεηαο 

δελ είλαη κφλν ε βειηίσζε ηεο ελεξγεηαθήο απφδνζεο θαη ε ειαρηζηνπνίεζε ηνπ θφζηνπο 

ηεο ελέξγεηαο, αιιά απνηειεί ην θιεηδί γηα ηελ ηε κείσζε ησλ αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ 

(GHG) παξέρνληαο ηαπηφρξνλα πνιιαπιά πεξηβαιινληηθά νθέιε¨. 

 

Οη Jelic et al. (2010) ζρεηίδνπλ ηελ έλλνηα ηεο Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο κε ηηο ελεξγεηαθέο 

ξνέο εληφο ηεο επηρείξεζεο. Ζ έλλνηα ησλ παξακέηξσλ ηεο ξνήο ελέξγεηαο πεξηιακβάλεη 

πνζνηηθέο θαη πνηνηηθέο παξακέηξνπο πνπ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ 

πεξηγξαθή ησλ ελεξγεηαθψλ δηεξγαζηψλ απφ ηερληθήο, νηθνλνκηθήο, θνηλσληθήο θαη 

πεξηβαιινληηθήο απφςεσο. Ζ Γηαρείξηζε Δλέξγεηαο είλαη ε δηαρείξηζε απηψλ ησλ 

παξακέηξσλ ξνήο ελέξγεηαο κέζα ζε έλαλ νξγαληζκφ . Σν επίθεληξν ηεο είλαη ε παξνρή 

πεγψλ ελέξγεηαο κέζσ ηεο δηαδηθαζίαο κεηαζρεκαηηζκνχ ηνπο σο ηελ ηειηθή ρξήζε ηεο 

ελέξγεηαο.  

 

Μηα δηαθνξεηηθή πξνζέγγηζε ησλ Abdelaziz et al. (2011) αλαθέξεη φηη ¨Γηαρείξηζε 

Δλέξγεηαο είλαη ε ζηξαηεγηθή θάιπςε ησλ ελεξγεηαθψλ αλαγθψλ φηαλ θαη φπνπ απηφ 

είλαη αλαγθαίν. Απηφ κπνξεί λα επηηεπρζεί βειηηζηνπνηψληαο ηα ζπζηήκαηα θαη ηηο 

δηαδηθαζίεο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ελέξγεηα, έηζη ψζηε λα κεησζνχλ νη απαηηήζεηο ελέξγεηαο 

αλά κνλάδα παξαγφκελνπ πξντφληνο, δηαηεξψληαο παξάιιεια ζηαζεξφ ή αθφκε 

κεηψλνληαο ην ζπλνιηθφ θφζηνο ηνπ παξαγφκελνπ απνηειέζκαηνο απφ ηα ζπζηήκαηα 

απηά.¨.  

 

ηελ έξεπλα ησλ Bunse et al. (2011) σο Γηαρείξηζε Δλέξγεηαο ζηελ παξαγσγή νξίδνληαη 

¨νη δξαζηεξηφηεηεο ειέγρνπ, παξαθνινχζεζεο θαη βειηίσζεο ηεο ελεξγεηαθήο 

απφδνζεο¨. 
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Μηα ελαιιαθηηθή εξκελεία ηεο Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο πεξηιακβάλεη ην ζχλνιν ησλ 

ελεξγεηψλ πνπ ζρεδηάδνληαη θαη εθηεινχληαη, πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί έλα ειάρηζην 

ελεξγεηαθψλ εηζξνψλ γηα κηα πξνθαζνξηζκέλε απφδνζε (German Federal Environment 

Agency, 2012). 

 

Γηα άιινπο κειεηεηέο, ε Γηαρείξηζε Δλέξγεηαο γίλεηαη αληηιεπηή ¨σο έλαο ζπλδπαζκφο 

δξαζηεξηνηήησλ ελεξγεηαθήο απφδνζεο, ηερληθψλ θαη ζρεηηθψλ δηεξγαζηψλ δηνίθεζεο 

πνπ έρνπλ σο απνηέιεζκα ρακειφηεξν θφζηνο ελέξγεηαο θαη κεησκέλεο εθπνκπέο 

δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα¨ (Ates and Durakbasa, 2012). 

 

Έλαο πεξηζζφηεξν νινθιεξσκέλνο νξηζκφο ηεο έλλνηα ηεο Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο, 

εκθαλίδεηαη ζηε κειέηε ησλ Schulze et al. (2015) θαη ζπλνςίδεηαη ζηα θάησζη ¨Η έλλνηα 

ηεο Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο πεξηιακβάλεη ηηο ζπζηεκαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο, δηαδηθαζίεο 

θαη ξνπηίλεο κηαο επηρείξεζε, ιακβάλνληαο ππ΄ όςηλ ηα ζηνηρεία ηεο ζηξαηεγηθήο θαη ηνπ 

ζρεδηαζκνύ, ηεο εθαξκνγήο θαη ηεο ιεηηνπξγίαο, ηνπ έιεγρνπ, ηεο νξγάλσζεο θαη ηεο 

θνπιηνύξαο θαη εκπιέθνληαο ηόζν παξαγσγηθέο όζν θαη ππνζηεξηθηηθέο δηεξγαζίεο, νη 

νπνίεο απνζθνπνύλ ζηε δηαξθή κείσζε ηεο εηαηξηθήο ελεξγεηαθήο θαηαλάισζεο θαη ηνπ 

ζπλαθνύο θόζηνπο ελέξγεηαο.¨. 

 

Λακβάλνληαο ππ΄ φςηλ φινπο απηνχο ηνπο νξηζκνχο πνπ εληνπίδνληαη ζηε βηβιηνγξαθία, 

άιινπο πεξηζζφηεξν θαη άιινπο ιηγφηεξν πιήξεηο, ζα κπνξνχζε λα εηπσζεί φηη ε 

Γηαρείξηζε ελέξγεηαο είλαη κηα ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο ε νπνία ζπγθεληξψλεη κηα 

ζεηξά απφ ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηα νπνία δηαθνξνπνηνχληαη ή αθφκε θαη 

εκπινπηίδνληαη κε ην πέξαο ησλ εηψλ. Όινη νη πξναλαθεξζέληεο νξηζκνί ζπκβάιινπλ 

ζηελ απνζαθήληζε ηεο έλλνηαο ηεο Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο θαη κπνξεί λα είλαη 

αληηπξνζσπεπηηθνί αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηεο εθάζηνηε επηρείξεζεο. Ωζηφζν, 

αλαληίξξεηα, πνιιέο δηαθνξεηηθέο πξνζεγγίζεηο ζρεηηθά ηε Γηαρείξηζε Δλέξγεηαο 

πεξηέρνπλ νκνηφηεηεο. (Gordic et al., 2010).  
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Πίλαθαο 2.1 Γλσξίζκαηα Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο 

 

Με κηα επξχηεξε ζχλζεζε φισλ ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ απηψλ γίλεηαη αληηιεπηφ φηη ε 

Γηαρείξηζε ελέξγεηαο αθνξά ζε κηα δηαδηθαζία κεηαζρεκαηηζκνχ ησλ ελεξγεηαθψλ 

πφξσλ ζε ρξήζηκε ελέξγεηα γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθψλ κηαο επηρείξεζεο 

πξνθεηκέλνπ λα επηηχρεη ηνπο ζηφρνπο ηεο, απνζθνπψληαο ζηελ κεγηζηνπνίεζε ηνπ 

θέξδνπο, ζηε βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθήο ηεο ζέζεο θαη ζην πεξηνξηζκφ ησλ 

πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ. 

 

ην ζεκείν απηφ θξίλεηαη αλαγθαίν λα επηζεκαλζεί φηη ε Γηαρείξηζε Δλέξγεηαο απαληάηαη 

ζε ηξείο θχξηεο κνξθέο: 

 

 Σελ Γηαρείξηζε Δλέξγεηαο ζηηο επηρεηξήζεηο θαη ηδίσο ζηε βηνκεραλία 

 Σελ Γηαρείξηζε Δλέξγεηαο ησλ θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ππνδνκψλ 

 Σελ νηθηαθή Γηαρείξηζε Δλέξγεηαο 

 

Δληνχηνηο, ζηε παξνχζα κειέηε, αληηθείκελν ηεο έξεπλαο απνηειεί ε Γηαρείξηζε 

Δλέξγεηαο ησλ επηρεηξήζεσλ ε νπνία πεξηιακβάλεη, σζηφζν θαη ηε δηαρείξηζε ησλ 

θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ησλ ππνδνκψλ 

Οη πξσηνγελείο βηνκεραλίεο, φπσο εθείλεο ηνπ ζηδήξνπ θαη ράιπβα, ησλ ρεκηθψλ 

πξντφλησλ θαη ηνπ ηζηκέληνπ, δίλνπλ παξαδνζηαθά κεγαιχηεξε έκθαζε ζηε δηαρείξηζε 

ηεο ελέξγεηαο απφ ηηο δεπηεξνγελείο βηνκεραλίεο. θαη ζπλήζσο έρνπλ κηα ζαθή 

θαηαλφεζε ηεο θξηζηκφηεηαο θαη ηεο επίδξαζεο ησλ ελεξγεηαθψλ ηηκψλ ζηε ζπλνιηθή 
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Μεηαηξνπή 

ελεξγεηαθώλ πόξσλ
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πζηεκαηηθή ρξήζε 

Δλέξγεηαο
P P P P P P P

Διαρηζηνπνίεζε 

θόζηνπο 
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δνκή ηνπ θφζηνπο παξαγσγήο. πλεπψο, απηνχ ηνπ είδνπο νη βηνκεραλίεο 

παξαθνινπζνχλ ζηελά ηε ρξήζε ελέξγεηαο θαη ησλ παξαγφκελσλ αεξίσλ εθπνκπψλ 

ζηηο δηαδηθαζίεο, κε ηε ρξήζε κεηξήζεσλ θαη ηελ παξάιιειε αλάιπζε ησλ ζπλαθψλ 

εμαγφκελσλ δεδνκέλσλ. Δπηρεηξήζεηο πέξαλ ηνπ ηνκέα ηεο κεηαπνίεζεο φπσο ην 

ιηαληθφ εκπφξην θαη νη ππεξεζίεο ηείλνπλ λα παξαθνινπζνχλ θαη λα ειέγρνπλ ηελ 

ελέξγεηα πνπ ζπλδέεηαη κε ηε ρξήζε ησλ θηηξίσλ, δεδνκέλνπ φηη ηνχην απνηειεί κηα 

ζεκαληηθή παξάκεηξν ηνπ θφζηνπο ιεηηνπξγίαο ηνπο. Ο ζθνπφο ηεο Γηαρείξηζεο 

Δλέξγεηαο ησλ θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ, φισλ ησλ επηρεηξήζεσλ ζπλνιηθά, είλαη λα 

δηαηεξήζεη έλα άλεην εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ εληφο ησλ εγθαηαζηάζεσλ, παξά ηηο 

δηαθπκάλζεηο ζην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ φπσο ζεξκνθξαζία, πγξαζία θαη ειηνθάλεηα 

θαζψο θαη ηηο αιιαγέο ζηελ ελεξγεηαθή δηαζεζηκφηεηα. Ζ Γηαρείξηζε Δλέξγεηαο 

απνζθνπεί ζηε βειηηζηνπνίεζε ηεο ρξήζεο ελέξγεηαο ζηηο θηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο κέζσ 

ζπζηεκάησλ ζέξκαλζεο – ςχμεο, εμαεξηζκνχ θαη άιισλ πην ζχλζεησλ ζπζηεκάησλ 

ελεξγεηαθήο δηαρείξηζεο. (Greenough et al., 2012) 

 

 

2.4.2 Ζ Κξηζηκόηεηαο ηεο Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο θαη ε θξηηηθή επηζθόπεζε ησλ 

επηκέξνπο ζηνηρείσλ 

 

Ζ ελέξγεηα δηαδξακαηίδεη έλαλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ παγθφζκηα αλάπηπμε. Ωζηφζν ε 

ζπάηαιε θαη ε ππεξβνιηθή θαη αιφγηζηε ρξήζε ηεο, ρσξίο έιεγρν, ζπκβάιινπλ ζηελ 

κείσζε ησλ απνζεκάησλ ησλ πεγψλ ηεο θαη ηελ επαθφινπζε αχμεζε ηεο ηηκήο ησλ 

ελεξγεηαθψλ πφξσλ. Ζ πνζφηεηα ελέξγεηαο πνπ απαηηείηαη γηα ρψξεο κε ηαρχηεξε 

νηθνλνκηθή αλάπηπμε είλαη ηεξάζηηα. Ωο εθ ηνχηνπ, ε ελέξγεηα απνηειεί θαζνξηζηηθφ 

παξάγνληα γηα ηελ νηθνλνκηθή αληαγσληζηηθφηεηα θαη ηελ απαζρφιεζε. Ωζηφζν, ν 

παγθφζκηνο πιεζπζκφο θαη νη ελεξγεηαθέο αλάγθεο απμάλνληαη ρέξη-ρέξη. Οη ζπλζήθεο 

απηέο αλακέλεηαη λα απεηιήζνπλ ηε βησζηκφηεηα ησλ επεξρφκελσλ γελεψλ. Απηή ε 

αλεζπρία είλαη αδήξηηε αλάγθε, λα αληηκεησπηζηεί απφ ηε δηεζλή θνηλφηεηα θαη απφ ηελ 

θάζε κνλάδα μερσξηζηά, κε ηε δεκηνπξγία κηαο καθξνπξφζεζκεο βηψζηκεο πνιηηηθήο 

αλαθνξηθά κε ηα ελεξγεηαθά δεηήκαηα ψζηε λα μεπεξαζηεί θάζε έιιεηςε ελεξγεηαθψλ 

πφξσλ ζην κέιινλ. Ζ Γηαρείξηζε Δλέξγεηαο απνηειεί αλαληίξξεηα κηα ζεκαληηθή 

ζπληζηψζα ηεο πεξηβαιινληηθήο βησζηκφηεηαο ησλ επηρεηξήζεσλ (Cowan et al., 2010; 

Turner and Doty, 2004). 

 

Ζ πεξηξξένπζα ελεξγεηαθή θαηάζηαζε κε ηελ ζπλερή αχμεζε ησλ ηηκψλ ησλ 

ελεξγεηαθψλ αγαζψλ, ηνπο νινέλα απζηεξφηεξνπο πεξηβαιινληηθνχο λνκηθνχο 
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πεξηνξηζκνχο, ηηο λέεο δηακνξθσζείζεο πνιηηηθέο πξνζθνξάο θαη δήηεζεο ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηα πξνγξάκκαηα ελεξγεηαθήο εμνηθνλφκεζεο θαη απνδνηηθφηεηαο έρνπλ 

εληείλεη ηελ αλάγθε γηα ηνλ έιεγρν ηεο ελεξγεηαθήο θαηαλάισζεο θαη ηνπ ζπλαθνχο 

ελεξγεηαθνχ θφζηνπο ζηηο επηρεηξήζεηο. Δμαηηίαο ηεο αβεβαηφηεηαο ηνπ θφζηνπο 

ελέξγεηαο είλαη ζεκαληηθφ λα ιακβάλνληαη πξνιεπηηθά κέηξα θαη δξάζεηο γηα ηνλ 

πεξηνξηζκφ ηνπ θαη ηελ αχμεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο ελέξγεηαο (Onut and 

Soner, 2007). 

 

Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη απφ ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990 παξαηεξείηαη κηα απμεκέλε 

εζηίαζε απφ ηηο επηρεηξήζεηο ζηηο θχξηεο επηρεηξεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηνπο, ε νπνία 

είρε ηελ ηάζε λα απνηξέςεη ηελ επηηπρή πηνζέηεζε πξαθηηθψλ δηαρείξηζεο ελέξγεηαο 

(Markides, 1992). Δλδεηθηηθά αλαθέξεηαη απφ ηνπο Möllersten et al., (2001) φηη γηα 

παξάδεηγκα νη θαηαζθεπαζηηθέο εηαηξείεο δηαζέηνπλ ιηγφηεξνπο πφξνπο γηα ηνπο κε 

βαζηθνχο ηνκείο ηεο επηρείξεζεο ζηνπο νπνίνπο ζπγθαηαιέγεηαη θαη ε ελεξγεηαθή 

δηαρείξηζε. 

 

Ηζηνξηθά, ε ελέξγεηα σο ζπληειεζηήο εηζξνήο ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο βηνκεραληθήο 

παξαγσγήο είρε ρακειή ή θαη κεδεληθή πξνηεξαηφηεηα γηα ηελ εηαηξηθή δηαρείξηζε, 

θαζψο ην ελεξγεηαθφ θφζηνο απνηεινχζε έλα κηθξφ κέξνο ηνπ ζπλνιηθνχ θφζηνπο 

παξαγσγήο, δεδνκέλνπ φηη παιηφηεξα νη ηηκέο ηεο ελέξγεηαο ήηαλ ρακειέο θαη ζρεηηθά 

ζηαζεξέο. Καηά ζπλέπεηα, αξρηθά ην ελεξγεηαθφ θφζηνο ζηηο πεξηζζφηεξεο επηρεηξήζεηο 

αληηκεησπηδφηαλ κφλν σο πξφζζεηε επηβάξπλζε θαη φρη σο κεκνλσκέλε θαηεγνξία 

δαπαλψλ γηα ηηο νπνίεο ε αλψηαηε δηνίθεζε ήηαλ άκεζα ππεχζπλε (Caffal, 1995). Ζ 

ελεξγεηαθή δηαρείξηζε θαη ηα ζπλαθή δεηήκαηα θαίλνληαη ζπάληα ζηελ θνξπθή ηεο 

επηρεηξεκαηηθήο πξαθηηθήο (Rudberg et al., 2013) . 

 

Ωζηφζν, ε ελέξγεηα δελ είλαη δπλαηφ πιένλ λα αληηκεησπίδεηαη σο έλα απιφ θαη ζηαζεξφ 

ιεηηνπξγηθφ θφζηνο. Αληηζέησο, επηβάιιεηαη λα αληηκεησπίδεηαη σο έλαο βηνκεραληθφο 

πφξνο ηνλ νπνίν ζα πξέπεη λα δηαρεηξίδνληαη νη επηρεηξήζεηο ζε αξκνλία κε ηνπο πιηθνχο 

πφξνπο, ην θεθάιαην θαη ηελ εξγαζία. Δμαηηίαο ηεο ηδηφηεηαο ηεο σο άπιεο, ζε αληίζεζε 

κε ηνπο πιηθνχο πφξνπο, πνπ είλαη απηνί, απνηειεί κηα ζρεηηθά αθεξεκέλε έλλνηα, ε 

νπνία απαηηεί ηδηαίηεξε δηαρείξηζε. Γελ κπνξεί λα κεηξεζεί ή λα αγνξαζηεί κε άκεζν 

ηξφπν, γηα απηφ ην ιφγν ζε κηα επηρείξεζε κεηξψληαη νη επηδξάζεηο ησλ ελεξγεηαθψλ 

ξνψλ, φπσο ε ηζρχο θαη ε ζεξκνθξαζία ηεο θαη πξαγκαηνπνηνχληαη πξνκήζεηεο ησλ 

θνξέσλ ελέξγεηαο, φπσο ηνπ πεηξειαίνπ θαη ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. (Greenough et 

al., 2012) 
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Οη επηρεηξήζεηο παιαηφηεξα ζεσξνχζαλ φηη ε δηαρείξηζε πεξηβάιινληνο θαη ελέξγεηαο 

απαηηνχζαλ ηε δέζκεπζε ζεκαληηθψλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πφξσλ απφ πιεπξάο ηεο 

επηρείξεζεο, πεξηνξίδνληαο ηελ αληαγσληζηηθφηεηα ηεο θαη ζπλήζσο επέιεγαλ λα κελ 

πηνζεηήζνπλ ηεηνηνπ είδνπο πξαθηηθέο. Ωζηφζν ηα ηειεπηαία ρξφληα απαηηείηαη ε 

δεκηνπξγία κηαο λέα ζρέζεο κεηαμχ ηεο δηαρείξηζεο πεξηβάιινληνο θαη ηεο 

επηρεηξεκαηηθήο αληαγσληζηηθφηεηαο πξνθεηκέλνπ λα ηθαλνπνηεζνχλ φιεο νη νηθνλνκηθέο 

θαη πεξηβαιινληηθέο απαηηήζεηο. Ζ επηηπρία ησλ επηρεηξήζεσλ αλακέλεηαη λα πξνθχςεη 

απφ ηελ θαηλνηνκία πνπ ζα βαζίδεηαη ζε ιχζεηο νη νπνίεο πξνσζνχλ ηαπηφρξνλα ηε 

πεξηβαιινληηθή θζη ελεξγεηαθή δηαρείξηζε θαη ηελ επηρεηξεκαηηθή αληαγσληζηηθφηεηα 

(Porter and Van der Linde, 2002). 

 

Ωο εθ ηνχηνπ, νη λέεο ζπλζήθεο έκειιε λα αιιάμνπλ ηελ πξνεγνχκελε θαηάζηαζε. Οη 

απμαλφκελεο ηηκέο ησλ ελεξγεηαθψλ πεγψλ νδήγεζαλ πνιιέο επηρεηξήζεηο λα 

αζρνιεζνχλ πην εληαηηθά κε ηα ελεξγεηαθά δεηήκαηα. Οη επηρεηξήζεηο άξρηζαλ ζηαδηαθά 

λα ζπλεηδεηνπνηνχλ φηη ε ελεξγεηαθή δηαρείξηζε κπνξεί λα απνηειέζεη απνηειεζκαηηθφ 

εθαιηήξην γηα ηε βειηίσζε ηεο ελεξγεηαθήο απφδνζεο ψζηε λα επηηεπρζεί ε κείσζε ηεο 

θαηαλάισζεο ελέξγεηαο θαη ησλ ζπλαθψλ ελεξγεηαθψλ δαπαλψλ. Ο Piper (1999) 

αλαθέξεη ραξαθηεξηζηηθά φηη ¨νη νηθνλνκηθνί πξνβιεκαηηζκνί ήηαλ πάληα ε πξσηαξρηθή 

θηλεηήξηα δχλακε ηεο δηαρείξηζεο ηεο ελέξγεηαο [...]. Ζ δηαρείξηζε ηεο ελέξγεηαο έρεη 

επαλεηιεκκέλα απνδεηρζεί ηα ηειεπηαία είθνζη ρξφληα σο έλα απφ ηα πην νηθνλνκηθά 

απνδνηηθά κέζα γηα ηε βειηίσζε ηνπ θέξδνπο θαη ηε κείσζε ηνπ θφζηνπο¨. ήκεξα, ηα 

πξφηππα ζπζηήκαηα Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο, πξνηείλνπλ ηελ εθαξκνγή επηπξφζζεησλ 

δξαζηεξηνηήησλ θαη πξαθηηθψλ ελεξγεηαθήο δηαρείξηζεο ζε επηρεηξήζεηο θαη παξέρνπλ 

πξαθηηθή θαζνδήγεζε. Δπηπιένλ απφ άιινπο κειεηεηέο πξνηείλεηαη λα πξνσζνχληαη 

ζηνπο γεληθνχο θαη ηνπο νηθνλνκηθνχο δηεπζπληέο θπξίσο ηα νηθνλνκηθά - κε ελεξγεηαθά – 

νθέιε ηεο Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο. Οη νηθνλνκηθέο σθέιεηεο απφ ηελ ελεξγεηαθή 

δηαρείξηζε ππεξβαίλνπλ ζπρλά ηα νθέιε ηεο εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο ζε ελεξγεηαθνχο 

φξνπο. Δπνκέλσο ε εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο πξέπεη λα ζεσξείηαη πην ζσζηά σο κέξνο 

ησλ ζπλνιηθψλ σθειεηψλ θαη φρη σο επίθεληξν ησλ απνηειεζκάησλ (Pye and McKane, 

2000). 

 

Παξφια απηά, νη ηξέρνπζεο έξεπλεο δείρλνπλ έλα κεγάιν δπλακηθφ ελεξγεηαθήο 

απφδνζεο, ην νπνίν παξακέλεη αλαμηνπνίεην. (Schulze et al., 2016). Σα επίπεδα 

πηνζέηεζεο ηεο δηαρείξηζεο ηεο ελέξγεηαο είλαη ρακειά, αθφκε θαη ζε βηνκεραλίεο 

έληαζεο ελέξγεηαο. Γηα παξάδεηγκα, κειέηε ησλ πξαθηηθψλ ελεξγεηαθήο δηαρείξηζεο ζηηο 

ζνπεδηθέο βηνκεραλίεο εληάζεσο ελέξγεηαο απνθάιπςε φηη κφλν ην 25-40% ησλ 
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επηρεηξήζεσλ ζα κπνξνχζε λα ραξαθηεξηζηεί σο επηηπρέο αλαθνξηθά κε δεηήκαηα 

Γηαρείξηζε Δλέξγεηαο (Thollander and Ottosson, 2010). Έλα απφ ηα πην ειπηδνθφξα 

κέζα γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζθνπνχ απηνχ είλαη ε ζπζηεκαηνπνηεκέλε θαη 

απνηειεζκαηηθή Γηαρείξηζε Δλέξγεηαο. Αλ θαη νη πξαθηηθέο Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο έρνπλ 

ειάρηζηα κειεηεζεί, ε ζπνπδαηφηεηα ηνπο έρεη απνδεηρζεί ζε εκπεηξηθέο κειέηεο ηνπ 

κεηαπνηεηηθνχ ηνκέα (Caffal, 1995; Christoffersen et al., 2006; Thollander θαη Ottosson, 

2010). Έρεη απνδεηρζεί εξεπλεηηθά φηη νη βηνκεραλίεο πνπ απνθαζίδνπλ λα πηνζεηήζνπλ 

πξαθηηθέο δηαρείξηζεο ηεο ελέξγεηαο κπνξνχλ λα εμνηθνλνκήζνπλ έσο θαη 40% ηεο 

ζπλνιηθήο ρξήζεο ελέξγεηαο (Caffal, 1995). πλεπψο, ε εξκελεία ηεο επηηπρεκέλε 

Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο εμαξηάηαη απφ ηελ εθαξκνγή απνηειεζκαηηθψλ πξαθηηθψλ απφ 

θάζε νξγαληζκφ. χκθσλα κε κειέηεο γηα ηηο επηρεηξήζεηο θξίλεηαη σο ζεκαληηθφο ν 

ξφινο ηφζν ηνπ κεγέζνπο ηνπο φζν θαη ηνπ είδνπο ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο 

(Backlund et al., 2012; Mckeiver and Gadenne, 2005).  

 

Έλα πξφγξακκα δηαρείξηζεο ηεο ελέξγεηαο είλαη πνιχ ζεκαληηθφ γηα ηελ απνηειεζκαηηθή 

ρξήζε ηεο ελέξγεηαο ψζηε νη επηρεηξήζεηο λα κεγηζηνπνηήζνπλ ηα θέξδε ηνπο θαη λα 

αλαπηχμνπλ αληαγσληζηηθέο ζέζεηο. Σα πξνγξάκκαηα απηά κπνξνχλ λα πξνζδηνξίζνπλ 

ην θφζηνο θαη ην δπλακηθφ εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο κε ηε ζπκκεηνρή ησλ εξγαδνκέλσλ 

ζε έλα ζρέδην δξάζεο. Έλα πξφγξακκα νινθιεξσκέλεο δηαρείξηζεο ελέξγεηαο δελ είλαη 

ακηγψο ηερληθφ, αιιά απαηηεί ηελ παξάιιειε δέζκεπζε ησλ αλψηαησλ δηνηθεηηθψλ 

ζηειερψλ. Ζ δηαρείξηζε ελέξγεηαο ζπλδπάδεη ηηο δεμηφηεηεο ηφζν ηεο κεραληθήο φζν θαη 

ηεο δηνίθεζεο. Μφιηο έλα απνηειεζκαηηθφ πξφγξακκα δηαρείξηζεο ελέξγεηαο ηεζεί ζε 

εθαξκνγή, ην επφκελν βήκα είλαη ν ζπλερήο έιεγρνο θαη ε παξαθνινχζεζε ηνπ ψζηε λα 

εμαζθαιίζεη φηη ζα επηθέξεη ηα επηζπκεηά απνηειέζκαηα (Semih and Soner, 2006). 

 

Αλακθηζβήηεηα, ε ελεξγεηαθή Γηαρείξηζε είλαη κηα ζπλερήο δηαδηθαζία πνπ πεξηιακβάλεη 

ηελ παξαθνινχζεζε ηεο ελεξγεηαθήο απφδνζεο. Γηαξθψο βξίζθεη ηξφπνπο γηα λα 

δηαηεξήζεη θαη λα βειηηψζεη ηελ απφδνζε ελφο νξγαληζκνχ. Ο ζχγρξνλνο εμνπιηζκφο 

ππνζηεξίδεη ηηο πξνζπάζεηεο φισλ ησλ ζπκκεηερφλησλ ζε απηή ηε δηαδηθαζία κε 

απηφκαηα ζπζηήκαηα κέηξεζεο, παξαθνινχζεζεο θαη ειέγρνπ βαζηθψλ παξακέηξσλ 

ελεξγεηαθψλ επηδφζεσλ. Ζ δηαρείξηζε ηεο ελέξγεηαο είλαη έλα κέζν γηα λα μεπεξαζηνχλ 

ηα εκπφδηα ηεο εθαξκνγήο ηεο ελεξγεηαθήο απνδνηηθφηεηαο. (Thollander θαη Ottosson, 

2010). Ωζηφζν ε επίηεπμε απνηειεζκαηηθήο Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο δελ απαηηεί κφλν 

κεγάιεο επελδχζεηο θεθαιαίνπ ή απμεκέλν ιεηηνπξγηθφ θφζηνο. Αθφκα θαη ζρεηηθά κέηξα 

ρακεινχ θφζηνπο, φπσο ε θαηάξηηζε ηνπ πξνζσπηθνχ θαη ε αιιαγή ζε θαζεκεξηλέο 

πξαθηηθέο έρεη απνδεηρζεί φηη επεξεάδνπλ ζεηηθά ηε Γηαρείξηζε Δλέξγεηαο (Bernstein et 

al., 2007). Καζψο νη πξνζπάζεηεο ησλ αηφκσλ θξίλνληαη σο ηδηαίηεξα ζεκαληηθέο, ε 
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Γηαρείξηζε Δλέξγεηαο πξέπεη λα πξνζαλαηνιίδεηαη πξνο ην αλζξψπηλν δπλακηθφ ησλ 

επηρεηξήζεσλ. (Morvay and Gvozdenac, 2008; Jelić et al., 2010) 

 

Καηά ηελ εθαξκνγή ηεο ελεξγεηαθήο δηαρείξηζεο, εθηφο απφ ηελ νηθνλνκηθή ζθνπηά, είλαη 

αλαγθαίν λα δίδεηαη ηδηαίηεξε ζεκαζία ζηελ ελεξγεηαθή βησζηκφηεηα. Όπσο έρεη εηπσζεί, 

απφ νηθνλνκηθή ζθνπηά, ε δηαρείξηζε Δλέξγεηαο ζεσξείηαη σο κηα πξνζπάζεηα 

βειηίσζεο ησλ θεξδψλ θαη κείσζεο ηνπ θφζηνπο κε ηελ πξφζεζε λα πεξηνξίζεη ην 

θφζηνο ζε φια ηα επίπεδα θαη ζε φιεο ηηο επηρεηξήζεηο. (Choong et al., 2012; Capehart 

et al, 2008 ). Ωζηφζν, ε ππεξβνιηθή ρξήζε ελέξγεηαο νδεγεί ζε εθπνκπέο αεξίσλ ηνπ 

ζεξκνθεπίνπ θαη ζην πεξηνξηζκφ ηεο δηαζεζηκφηεηαο ησλ πφξσλ σο απφξξνηα ηνπ 

γεγνλφηνο φηη ε ελέξγεηα πνπ θπξίσο ρξεζηκνπνηείηαη είλαη πεξηνξηζκέλε θαη πξνέξρεηαη 

απφ κε αλαλεψζηκεο ζπκβαηηθέο πεγέο ελέξγεηαο. Απφξξνηα ησλ γεγνλφησλ απηψλ 

ήηαλ ε δηαρείξηζε ελέξγεηαο λα απνηειέζεη αληηθείκελν ελδηαθέξνληνο γηα φινπο ηνπο 

ελδηαθεξφκελνπο θαζψο ζεσξείηαη σο έλα ζεκαληηθφ κέζν γηα ηε βειηίσζε ηεο 

ελεξγεηαθήο έληαζε θαη ηε κείσζε ησλ εθπνκπψλ CO2 (Dincer, 2001). Ζ δηαρείξηζε ηεο 

θαηαλάισζεο ελέξγεηαο κε ζσζηφ ηξφπν απνηειεί έλα ζεκαληηθφ ζηφρν γηα ηελ επίηεπμε 

κηαο βηψζηκεο αλάπηπμεο ζε φιν ηνλ θφζκν. Ζ ελεξγεηαθή θαη ε πεξηβαιινληηθή 

δηαρείξηζε ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ πνηφηεηα είλαη ζεκαληηθνί παξάγνληεο επηηπρίαο ζην 

ζεκεξηλφ αληαγσληζκφ ησλ επηρεηξήζεσλ. Απηνί είλαη αιιειέλδεηνη θαη δελ κπνξνχλ λα 

εμεηάδνληαη κεκνλσκέλα, αιιά πξέπεη λα αληηκεησπίδνληαη νιηζηηθά θαη ζε ζπλερή βάζε 

(Ates and Durakbasa, 2011). 

 

πλεπψο, ε Γηαρείξηζε Δλέξγεηαο δχλαηαη λα είλαη επσθειήο γηα ηηο επηρεηξήζεηο ηφζν 

γηα νηθνλνκηθνχο, φζν θαη γηα πεξηβαιινληηθνχο θαη θνηλσληθνχο ιφγνπο (Christoffersen 

et al., 2006; Kannan and Boie, 2003). 
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ΚΗΝΖΣΡΑ ΤΗΟΘΔΣΖΖ ΚΑΗ ΔΜΠΟΓΗΑ ΔΦΑΡΜΟΓΖ 

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΗΚΩΝ ΠΡΑΚΣΗΚΩΝ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ 

 ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΣΗ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ

 

ην θεθάιαην απηφ παξνπζηάδεηαη ε αλαιπηηθή πεξηγξαθή ησλ θηλήηξσλ θαη ησλ 

εκπνδίσλ πνπ ζπλήζσο αληηκεησπίδνπλ νη επηρεηξήζεηο θαηά ηελ εθαξκνγή 

απνηειεζκαηηθψλ πξαθηηθψλ Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο θαζ΄ φιε ηε δηάξθεηα πινπνίεζεο 

ησλ επηρεηξεζηαθψλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπο. 

 

Ζ πεξηγξαθή απηή δνκείηαη ζε ηξεηο θάζεηο. πγθεθξηκέλα, ζηελ πξψηε θάζε, 

παξαηίζεηαη ε ζεψξεζε ησλ θηλήηξσλ πηνζέηεζεο απνηειεζκαηηθψλ πξαθηηθψλ 

Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο ηα νπνία σζνχλ ηηο επηρεηξήζεηο λα ελεξγνπνηνχληαη νινέλα θαη 

πεξηζζφηεξν ζε δξάζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ βειηίσζε ηεο ελεξγεηαθήο επίδνζεο 

ηνπο. Ζ παξνχζα κειέηε εζηηάδεη ζηηο θηλεηεξίνπο εθείλεο δπλάκεηο έηζη φπσο απηέο 

πξνθχπηνπλ απφ ηελ πθηζηάκελε ζρεηηθή βηβιηνγξαθία [§3.1.].  

 

Ωζηφζν, παξά ηελ χπαξμε ησλ σο άλσ δπλάκεσλ έρεη δηαπηζησζεί ε απφθιηζε κεηαμχ 

ηνπ βέιηηζηνπ επηπέδνπ ελεξγεηαθήο απφδνζεο, ππφ ηελ πξνυπφζεζε ηεο νξζνινγηθήο 

ιήςεο απνθάζεσλ, θαη ηνπ πξαγκαηηθνχ επηπέδνπ ελεξγεηαθήο απφδνζεο ζηηο 

επηρεηξήζεηο. Ζ αλαληηζηνηρία απηή απαληάηαη ζε αξθεηέο κειέηεο κε ηνλ φξν ¨Απφθιηζε 

ελεξγεηαθήο απνδνηηθφηεηαο¨ (Energy efficiency gap)  θαη έρεη δηεξεπλεζεί αξθεηά απφ 

πξνεγνχκελεο κειέηεο πξνθεηκέλνπ λα θαηαζηεί δπλαηή ε εξκελεία αιιά θαη ε 

δηαρείξηζε ηεο. ηε δεχηεξε θάζε ηνπ ηξέρνληνο θεθαιαίνπ επηρεηξείηαη ε παξνπζίαζε 

θαη ε πεξαηηέξσ εκβάζπλζε ηνπ παξαπάλσ φξνπ [§3.2.].  

 

Ζ εξκελεία απηή ηεο απφθιηζεο, ζχκθσλα κε ηνπο κειεηεηέο θξχβεηαη ζηελ χπαξμε 

πνιπάξηζκσλ εκπνδίσλ πνπ απνηξέπνπλ ηελ εθαξκνγή ηεο ελεξγεηαθήο Γηαρείξηζεο. 

Ωο εθ ηνχηνπ, ζε αληηδηαζηνιή κε ηα θίλεηξα παξαηίζεληαη ηα εκπφδηα ή αιιηψο 

αληηθίλεηξα πνπ αληηκεησπίδνπλ νη επηρεηξήζεηο θαηά ηελ εθαξκνγή πξαθηηθψλ 

Γηαρείξηζεο ελέξγεηαο, ηα νπνία σο έλα βαζκφ δχλαληαη λα εξκελεχζνπλ θαη ηε 

δηάζηαζε πνπ παξαηεξείηαη ζηελ πξάμε κεηαμχ ηεο αλάγθεο λα εθαξκνζηνχλ πξαθηηθέο 

Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο θαη ζηελ ηειηθή εθαξκνγή ηνπο απφ ηηο επηρεηξήζεηο, φπσο απηά 

πξνέθπςαλ απφ ηελ αλαιπηηθή επηζθφπεζε ηεο ζρεηηθήο βηβιηνγξαθίαο [§3.3.].  

 

Σν παξφλ θεθάιαην νινθιεξψλεηαη κε ηε ζπλνπηηθή θξηηηθή επηζθφπεζε φισλ ησλ 

πξνεγνχκελσλ ζηνηρείσλ γηα ηελ εμαγσγή ζπγθεθξηκέλσλ ζπκπεξαζκάησλ [§ 3.4]. 
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3.1 Κίλεηξα πηνζέηεζεο απνηειεζκαηηθώλ πξαθηηθώλ Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο 

 

Ζ πηνζέηεζε ελεξγεηαθά απνδνηηθψλ ηερλνινγηψλ θαη πξαθηηθψλ είλαη ζήκεξα 

δεηνχκελν γηα πνιιέο επηρεηξήζεηο. ε αξθεηέο κειέηεο πνπ εληνπίδνληαη ζηε 

βηβιηνγξαθία γίλεηαη πξνζπάζεηα λα πξνζδηνξηζηνχλ νη παξάγνληεο εθείλνη πνπ 

επεξεάδνπλ είηε ζεηηθά είηε αξλεηηθά ηελ πηνζέηεζε θαη ηελ εθαξκνγή ηεο ελεξγεηαθήο 

δηαρείξηζεο απφ ηηο επηρεηξήζεηο. Τθίζηαληαη αξθεηέο κειέηεο ζηε βηβιηνγξαθία πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ην δήηεκα απηφ ζηηο νπνίεο ζπρλά θαηαδεηθλχεηαη ν ξφινο ησλ εκπνδίσλ 

γηα ηελ αλάπηπμε ελεξγεηαθά απνδνηηθφηεξσλ πξαθηηθψλ θαη ηερλνινγηψλ. ηνλ 

αληίπνδα, νη κειέηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα θίλεηξα πνπ ππνβνεζνχλ ηελ ρξήζε 

πξαθηηθψλ ελεξγεηαθήο απφδνζεο κνηάδνπλ λα είλαη πεξηζζφηεξν πεξηνξηζκέλεο. 

(Brunke et al., 2014). Δλδεηθηηθφ ησλ ζπλζεθψλ ζηνλ εξεπλεηηθφ ηνκέα είλαη ην γεγνλφο 

πσο νη Trianni et al. (2013c) "απαηηνχλ κειινληηθή έξεπλα ζηνλ θφζκν ησλ θηλήηξσλ γηα 

ηελ ελεξγεηαθή απφδνζε κε πνιχ κεγαιχηεξεο πξνζπάζεηεο ζε εκπεηξηθέο κειέηεο".  

 

 

3.1.1 Ζ έλλνηα θαη ν νξηζκόο ησλ θηλήηξσλ πηνζέηεζεο απνηειεζκαηηθώλ 

πξαθηηθώλ Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο 

 

Σα θίλεηξα πηνζέηεζεο πξαθηηθψλ ελεξγεηαθήο δηαρείξηζεο θαη απνδνηηθφηεηαο κπνξνχλ 

λα ζεσξεζνχλ σο νη παξάγνληεο πνπ πξνσζνχλ ηηο ηδησηηθέο επελδχζεηο αλαθνξηθά κε 

ηε βειηίσζε ηεο ελεξγεηαθήο επίδνζεο (Sudhakara Reddy 2013) . Γηα ηνπο Thollander 

θαη Ottosson, (2008) ηα θίλεηξα νξίδνληαη σο ην αληίζεην ησλ εκπνδίσλ, δειαδή σο ¨νη 

δηαθνξεηηθνί ηχπνη ησλ παξαγφλησλ πνπ εληζρχνπλ ηηο επελδχζεηο ζε πξαθηηθέο θαη 

ηερλνινγίεο πνπ είλαη ελεξγεηαθά θαη νηθνλνκηθά απνδνηηθέο¨. Ωζηφζν, ελψ ν νξηζκφο 

ησλ θηλήηξσλ παξακέλεη αζαθήο, ε πξνζέγγηζε ησλ Cagno and Trianni (2013) 

εκθαλίδεηαη σο πιεξέζηεξε θαη εξκελεχεη ¨ηα θίλεηξα σο ηνπο παξάγνληεο εθείλνπο πνπ 

δηεπθνιχλνπλ ηελ πηνζέηεζεο ελεξγεηαθά απνδνηηθψλ ηερλνινγηψλ θαη πξαθηηθψλ, 

πξνρσξψληαο πέξα απφ ηελ νπηηθή ησλ επελδχζεσλ θαη πξνσζψληαο ηελ 

επαηζζεηνπνίεζε ζε ελεξγεηαθά δεηήκαηα θαη ηελ δεκηνπξγία ελεξγεηαθήο θνπιηνχξαο¨. 

 

Μηα πξψηε πξνζπάζεηα εξκελείαο ησλ θηλήηξσλ θαη θαηεγνξηνπνίεζεο ηνπο 

επηρεηξήζεθε λα πξαγκαηνπνηεζεί απφ ηνλ Reddy (2013) ν νπνίνο επηζεκαίλεη ηελ 

χπαξμε θηλήηξσλ πηνζέηεζεο πξαθηηθψλ ελέξγεηαο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ 

επαηζζεηνπνίεζε ζε ζέκαηα ελέξγεηαο, ηηο κεηψζεηο ζην θφζηνο ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ, 

ηηο απμήζεηο ησλ ηηκψλ ησλ ελεξγεηαθψλ πφξσλ, ηηο ηερλνινγηθέο πξνθιήζεηο, ηα 
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επηπξφζζεηα ¨κε ελεξγεηαθά¨ νθέιε θαη ηε ζπκκφξθσζε κε ηνπο πεξηβαιινληηθνχο 

θαλνληζκνχο. Ζ πξνζπάζεηα απηή σζηφζν ππήξμε ακηγψο ζεσξεηηθή θαη θαζφινπ 

εκπεηξηθή. 

 

Μηα αθφκε ζεκαληηθή ζπλεηζθνξά ζηε δηεξεχλεζε ησλ θηλήηξσλ ησλ επηρεηξήζεσλ είλαη 

ε κειέηε ησλ Thollander and Ottosson (2008) ε νπνία επηρεηξεί ηελ θαηεγνξηνπνίεζε 

ησλ θηλήηξσλ ζε ηξεηο επηκέξνπο θαηεγνξίεο: ηνπο παξάγνληεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε 

αγνξά, απηνχο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο ηξέρνπζεο θαη δπλεηηθέο ελεξγεηαθέο πνιηηηθέο θαη 

ηνπο νξγαλσηηθνχο θαη ζπκπεξηθνξηζηηθνχο παξάγνληεο. Κάησ απφ ηελ νκπξέια ησλ 

θηλήηξσλ ηεο αγνξάο εληνπίδνληαη νη κεηψζεηο ηνπ θφζηνπο απφ ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο 

ελεξγεηαθήο ρξήζεο, ε απεηιή ηεο αχμεζεο ηεο ηηκήο ησλ ελεξγεηαθψλ πφξσλ θαη ν 

δηεζλήο αληαγσληζκφο. Οη ηξέρνπζεο θαη δπλεηηθέο ελεξγεηαθέο πνιηηηθέο 

πεξηιακβάλνπλ θξαηηθέο ρξεκαηνδνηηθέο επηδνηήζεηο, πξνλνκηαθά δάλεηα, θαη 

ρξεκαηνδνηνχκελα πξνγξάκκαηα απφ ην θξάηνο. Δλψ νη νξγαλσζηαθνί θαη 

ζπκπεξηθνξηζηηθνί παξάγνληεο δχλαηαη λα πεξηιακβάλνπλ ηελ πξνβνιή ηεο νηθνινγηθήο 

εηθφλαο ηεο επηρείξεζεο θαζψο θαη ηελ δέζκεπζε θαη ηελ επαηζζεηνπνίεζε ηεο 

επηρείξεζεο απέλαληη ζε ελεξγεηαθά δεηήκαηα.  

 

 

3.1.2 Πιαίζην εξκελείαο ησλ θηλήηξσλ πηνζέηεζεο απνηειεζκαηηθώλ πξαθηηθώλ 

Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο 

 

Γηα λα θαηαζηεί εθηθηή ε ζπζηεκαηνπνίεζε, ε δηεξεχλεζε θαη ε εξκελεία ησλ 

ζπγθεθξηκέλσλ παξακέηξσλ πνπ ζπκβάιινπλ ζεηηθά ζηελ απφθαζε ελφο νξγαληζκνχ 

λα πηνζεηήζεη απνηειεζκαηηθέο πξαθηηθέο Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο, ζην πιαίζην ηεο 

κειέηεο απηήο, ρξεζηκνπνηείηαη ε γεληθή δνκή θαη ην πιαίζην ησλ θηλήηξσλ-αληηθηλήηξσλ 

έηζη φπσο δηακνξθψζεθε απφ ηνπο Γεξβηηζηψηε θαη Λαγνδήκν (2007) θαη αθνξά ζηελ 

πηνζέηεζε πξνηχπσλ ζπζηεκάησλ δηνίθεζεο. 

 

Σα θίλεηξα πηνζέηεζε κπνξεί λα δηαθέξνπλ ζεκαληηθά αλά ελδηαθεξφκελν νξγαληζκφ 

θαη ζπλήζσο νκαδνπνηνχληαη ζε δχν επξχηεξεο θαηεγνξίεο :  

 Σα εζσηεξηθά θαη 

 Σα εμσηεξηθά θίλεηξα 

 

Σν θχξην ραξαθηεξηζηηθφ θαη ζεκείν αλαθνξάο ηεο θαηεγνξίαο ησλ εζσηεξηθψλ 

θηλήηξσλ είλαη ε εζσηεξηθή πξνζδνθία θαη αλάγθε ηεο επηρείξεζεο γηα πξαγκαηηθή 

βειηίσζε, κε θχξην ζηφρν ηεο ηελ βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθή ηεο ζέζεο. 
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ηελ θαηεγνξία ησλ εμσηεξηθψλ θηλήηξσλ πεξηιακβάλνληαη απηά πνπ απνξξένπλ απφ 

κηα, είηε άκεζε είηε έκκεζε πίεζε πνπ αζθείηαη ζηνλ νξγαληζκφ πξνεξρφκελε απφ ην 

εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ. Οη θχξηεο γεληθέο θαηεγνξίεο εμσηεξηθψλ θηλήηξσλ αλαθέξνληαη 

παξαθάησ:  

 Απαηηήζεηο ηεο αγνξάο θαη ησλ πειαηψλ 

 πκπφξεπζε κε αληαγσληζηέο 

 Γηεπθφιπλζε εμαγσγψλ 

 Πξνβνιή ηεο επηρείξεζε   

 Κάιπςε ησλ απαηηήζεσλ ηεο λνκνζεζίαο εγρψξηαο θαη δηεζλνχο 

 

Πξέπεη λα ηνληζηεί φηη ηα θίλεηξα πηνζέηεζεο απνηειεζκαηηθψλ πξαθηηθψλ Γηαρείξηζεο 

Δλέξγεηαο είλαη δπλαηφ λα είλαη πεξηζζφηεξα απφ έλα θαη λα θαιχπηνπλ θαη ηηο δχν 

θαηεγνξίεο. Έρεη παξαηεξεζεί ζηελ πθηζηάκελε βηβιηνγξαθία φηη ηα ζεκαληηθφηεξα 

νθέιε εζσηεξηθήο ιεηηνπξγίαο απφ ηελ πηνζέηεζε πξαθηηθψλ Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο 

πξνθχπηνπλ γηα ηηο επηρεηξήζεηο κε θχξηα θίλεηξα εθαξκνγήο πξνζαλαηνιηζκέλα πξνο 

ηελ εζσηεξηθή ππνθίλεζε παξά πξνο ηελ εμσηεξηθή πίεζε. Απηφ είλαη ινγηθφ, θαζψο 

ζηελ πξψηε πεξίπησζε νη επηρεηξήζεηο ηείλνπλ λα εκβαζχλνπλ ζηελ νπζία ησλ 

πξαθηηθψλ Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο, ελψ ζηε δεχηεξε επηδηψθνπλ ηε γξήγνξε θαη εχθνιε 

εθαξκνγή πξαθηηθψλ ρσξίο πξαγκαηηθή δέζκεπζε. Ωζηφζν, αλαπφθεπθηα θαη ζε απηή 

ηελ πεξίπησζε πξνθχπηνπλ νθέιε απφ ηελ εθαξκνγή ησλ πξαθηηθψλ Γηαρείξηζεο 

Δλέξγεηαο.  

 

Παξφκνηα θαηεγνξηνπνίεζε πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ πεγή πξνέιεπζεο ησλ θηλήηξσλ ζε 

εζσηεξηθά θαη εμσηεξηθά πεξηγξάθεηαη θαη ζε άιιεο εκπεηξηθέο κειέηεο (Liu et al., 2012; 

Cagno and Trianni, 2013; Brunke et al., 2014). ηηο κειέηεο απηέο παξαηεξείηαη 

επηπιένλ ν δηαρσξηζκφο θαη ε θαηεγνξηνπνίεζε ηνπο ζχκθσλα κε ηηο δξάζεηο πνπ 

απαηηνχληαη θάζε θνξά λα αλαιεθζνχλ απφ ηηο επηρεηξήζεηο. Οη δξάζεηο απηέο 

δηαρσξίδνληαη ζε νηθνλνκηθέο, πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ρξήζε θεθαιαίσλ, πιεξνθνξηαθέο 

νη νπνίεο αθνξνχλ ηε ρξήζε πιεξνθνξηψλ θαη ηερλνγλσζίαο θαη θαλνληζηηθέο, πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηε ζπκκφξθσζε κε ηηο ξπζκηζηηθέο απαηηήζεηο. 

 

ηε βηβιηνγξαθία εληνπίδνληαη κηα ζεηξά απφ εκπεηξηθέο κειέηεο αλαθνξηθά κε ηα 

θίλεηξα πηνζέηεζεο απνηειεζκαηηθψλ πξαθηηθψλ Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο ζε 

επηρεηξήζεηο πνηθίισλ δξαζηεξηνηήησλ θαη αλαδεηθλχεηαη κηα ζεηξά δπλάκεσλ νη 

νπνίεο επεξεάδνπλ επεξγεηηθά ηελ εθαξκνγή ηεο ελεξγεηαθήο δηαρείξηζεο. 

(Christoffersen et al., 2006; Rohdin and Thollander 2006; Rohdin et al., 2007; 

https://link.springer.com/article/10.1007/s12053-014-9317-z#CR12
https://link.springer.com/article/10.1007/s12053-014-9317-z#CR35
https://link.springer.com/article/10.1007/s12053-014-9317-z#CR36
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Thollander et al., 2007; Thollander and Ottosson, 2008; Hasanbeigi et al., 2010; 

Cagno and Trianni, 2013; Apeaning and Thollander, 2013; Thollander and Palm, 2013; 

Brunke et al., 2014; Venmans, 2014) 

 

3.1.3 Κίλεηξα πηνζέηεζεο πξαθηηθώλ δηαρείξηζεο ελέξγεηαο 

 

Τπφ απηφ ην πξίζκα παξαηίζεληαη παξαθάησ ηα θίλεηξα πηνζέηεζεο απνηειεζκαηηθψλ 

πξαθηηθψλ Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο φπσο απηά απνξξένπλ απφ ηελ πθηζηάκελε 

βηβιηνγξαθία θαη ζπλνςίδνληαη ζηα θάησζη: 

 

 Πεξηνξηζκφο ηνπ ελεξγεηαθνχ θφζηνπο  

 Γηεπθφιπλζε ηεο πξφζβαζεο ζε ρξεκαηνδνηήζεηο 

 Βέιηηζηε ρξήζε ησλ ελεξγεηαθψλ πφξσλ  

 Βειηίσζε ηεο θήκεο θαη ηεο εηθφλαο  

 πκβνιή ζηελ αληηκεηψπηζε ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο 

 πκκφξθσζε κε ηεο απαηηήζεηο ησλ πειαηψλ θαη ηεο αγνξάο  

 πκπφξεπζε κε ηνπο αληαγσληζηέο  

 Γηεπθφιπλζε εμαγσγψλ  

 Κάιπςε ησλ απαηηήζεσλ ηεο εζληθήο θαη ηεο δηεζλνχο λνκνζεζίαο 

 Δθηίκεζε γηα ηελ κειινληηθή κεηαβνιή ηνπ θφζηνπο ησλ ελεξγεηαθψλ πφξσλ  

 

 

3.1.3.1 Πεξηνξηζκόο ηνπ ελεξγεηαθνύ θόζηνπο  

 

πρλά ζηε βηβιηνγξαθία απαληάηαη σο θχξην θίλεηξν ησλ επηρεηξήζεσλ γηα ηελ 

πηνζέηεζε πξαθηηθψλ δηαρείξηζεο ελέξγεηαο ε αλάγθε λα ειεγρζεί θαη λα κπνξέζεη λα 

πεξηνξηζηεί ην θφζηνο απφ ηε ρξήζε ησλ ελεξγεηαθψλ πφξσλ. Αλακθίβνια, ε 

δηακφξθσζε ηνπ θφζηνπο παξαγσγήο πξντφλησλ ή ππεξεζηψλ δηαδξακαηίδεη θξίζηκν 

ξφιν ζηελ ιεηηνπξγία θάζε επηρείξεζε. Σελ πξνζπάζεηα ησλ επηρεηξήζεσλ λα 

δηαρεηξηζηνχλ ην ελεξγεηαθφ θφζηνο δπζρεξαίλεη αλακθίβνια ε αχμεζε ησλ ηηκψλ ησλ 

ελεξγεηαθψλ πφξσλ θαη ε παγθφζκηα νηθνλνκηθνθνηλσληθή αλαηαξαρή πνπ θαζηζηά 

δπζθνιφηεξε ηελ ελεξγεηαθή αζθάιεηα. Όηαλ νη επηρεηξήζεηο απνθαζίδνπλ λα 

αθνινπζήζνπλ απνηειεζκαηηθέο πξαθηηθέο Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο νη νπνίεο βειηηψλνπλ 

ηελ ελεξγεηαθή απνδνηηθφηεηα ηνπ νξγαληζκνχ, πεξηνξίδεηαη ε αλάγθε γηα κεγαιχηεξε 

ελεξγεηαθή θαηαλάισζε θαη θαηά ζπλέπεηα πεξηνξίδεηαη ην ιεηηνπξγηθφ θφζηνο γηα ηελ 

επηρείξεζε. Δμάιινπ ζηφρνο θάζε παξαγσγηθήο κνλάδαο είλαη λα επηηχρεη ην βέιηηζην 

δπλαηφ απνηέιεζκα κε ην κηθξφηεξν δπλαηφ θφζηνο. Καηά ζπλέπεηα έλαο απφ ηνπο 

https://link.springer.com/article/10.1007/s12053-014-9317-z#CR44
https://link.springer.com/article/10.1007/s12053-014-9317-z#CR10
https://link.springer.com/article/10.1007/s12053-014-9317-z#CR53
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ζπνπδαηφηεξνπο ιφγνπο πνπ νη επηρεηξήζεηο δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε δξάζεηο δηαρείξηζεο 

Δλέξγεηαο είλαη ν έιεγρνο ηνπ ελεξγεηαθνχ θφζηνπο. (González, 2005; Thollander and 

Ottosson, 2008; Ren, 2009; Hasanbeigi et al., 2010; Thollander et al., 2013; Cagno and 

Trianni, 2013; Brunke et al., 2014). 

 

3.1.3.2 Γηεπθόιπλζε ηεο πξόζβαζεο ζε ρξεκαηνδνηήζεηο 

 

Ζ επθνιφηεξε πξφζβαζε ησλ επηρεηξήζεσλ ζε ρξεκαηννηθνλνκηθνχο πφξνπο είλαη 

αλακθίβνια κηα πάγηα επηδίσμε ηνπο. Ζ πηνζέηεζε απνηειεζκαηηθψλ πξαθηηθψλ 

δηαρείξηζεο ελέξγεηαο θαη ηερλνινγηψλ πνπ βειηηψλνπλ ηελ ελεξγεηαθή επίδνζε κηαο 

επηρείξεζεο δηεπθνιχλεη ηελ πξφζβαζε ηεο ζε άκεζνπο ή έκκεζνπο ηξφπνπο 

ρξεκαηνδφηεζεο. Υξεκαηνδνηήζεηο ηέηνηνπ είδνπο απνηεινχλ νη εηδηθέο επηδνηήζεηο, νη 

ζπκκεηνρέο ζε ρξεκαηνδνηνχκελα πξνγξάκκαηα θαη νη θνξνινγηθέο ξπζκίζεηο. πρλέο 

είλαη νη επηδνηήζεηο πνπ παξέρνληαη απφ ην θξάηνο θαη άιινπο θνξείο γηα ηελ αλάπηπμε 

πεξαηηέξσ ελεξγεηαθψλ επελδχζεσλ αιιά θαη νη ρνξεγήζεηο εηδηθψλ δαλείσλ κε 

πξνλνκηαθνχο φξνπο γηα ηε πηνζέηεζε λέσλ ελεξγεηαθψλ πξαθηηθψλ. Αληίζηνηρα αξθεηέο 

θνξέο δχλαηαη λα έρεη ε επηρείξεζε πξφζβαζε ζε ζρεηηθά ρξεκαηνδνηνχκελα 

πξνγξάκκαηα ή θαη ζε έκκεζεο θνξνινγηθέο δηεπθνιχλζεηο. Γίλεηαη, σο εθ ηνχηνπ 

αληηιεπηφ φηη νη επηρεηξήζεηο επσθεινχληαη θαη ρξεκαηννηθνλνκηθά απφ ηε ζπκκεηνρή 

ηνπο ζε δξάζεηο ελεξγεηαθήο δηαρείξηζεο. (Thollander et al., 2013; Thollander and 

Ottosson, 2008; Cagno and Trianni, 2013; Brunke et al., 2014) 

 

3.1.3.3 Βέιηηζηε ρξήζε ησλ ελεξγεηαθώλ πόξσλ  

 

Έλαο απφ ηνπο θξηζηκφηεξνπο ιφγνπο πηνζέηεζεο απνηειεζκαηηθψλ πξαθηηθψλ 

δηαρείξηζεο ελέξγεηαο ζρεηίδεηαη κε ηελ πξνζπάζεηα ηεο επηρείξεζεο λα βειηηψζεη ηε 

ρξήζε ελεξγεηαθψλ πφξσλ θαηά ηε ιεηηνπξγία ηεο. Ζ βέιηηζηε δηαρείξηζε ησλ 

ελεξγεηαθψλ πεγψλ εληφο ησλ επηρεηξήζεσλ δχλαηαη λα πεξηνξίζεη ηελ πνζφηεηα ηεο 

θαηαλαισζείζαο ελέξγεηαο θαη λα βειηηψζεη ηελ απνδνηηθφηεηα ηεο επηρείξεζεο. Ζ 

αχμεζε ηεο ελεξγεηαθήο απνδνηηθφηεηαο, απμάλεη ηαπηφρξνλα ηελ παξαγσγηθφηεηα ηεο 

επηρείξεζεο θαζψο κε ηε ρξήζε ησλ ίδησλ κέζσλ θαη πφξσλ παξάγεηαη κέγηζην 

απνηέιεζκα. Ζ εμνηθνλφκεζε ησλ ελεξγεηαθψλ πφξσλ παξέρεη ηε δπλαηφηεηα ζηηο 

επηρεηξήζεηο λα επαλαπξνζδηνξίζνπλ ηνλ νηθνλνκηθφ πξνγξακκαηηζκφ ηνπο, 

πξνρσξψληαο είηε ζε κείσζε ηνπ θφζηνπο ιεηηνπξγίαο ηνπο είηε ζε λέεο επελδχζεηο. Ζ 

ρξήζε λέσλ απνδνηηθφηεξσλ ηερλνινγηψλ αιιά θαη εηδηθεπκέλσλ πξαθηηθψλ δηαρείξηζεο 

ελέξγεηαο αλακέλεηαη λα ιεηηνπξγήζεη θαηαιπηηθά πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηελ αληηθαηάζηαζε παξσρεκέλνπ εμνπιηζκνχ θαη ππνδνκψλ. (Tanaka, 
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2011; Palensky and Dietrich, 2011; Matus et al., 2012; Cagno and Trianni, 2013; 

Venmans, 2014) 

 

3.1.3.4 Βειηίσζε ηεο θήκεο θαη ηεο εηθόλαο  

 

Οη επηρεηξήζεηο, εμαηηίαο ηεο αλαθεξζείζαο πεξηξξένπζαο ελεξγεηαθήο θαηάζηαζεο 

ζπρλά επηδηψθνπλ ηελ βειηίσζε ηεο εηθφλαο θαη ηεο θήκεο ηνπο σο ελεξγεηαθά 

ππεχζπλσλ θαη επαηζζεηνπνηεκέλσλ. Δίλαη πιένλ δεηνχκελν γηα πνιιέο επηρεηξήζεηο λα 

πηνζεηνχλ πξαθηηθέο θαη πξνγξάκκαηα ηα νπνία ζα ηνλψζνπλ ηελ εηθφλα ηνπο θαη ηελ 

εηαηξηθή θνηλσληθή ππεπζπλφηεηα ηνπο απέλαληη ζην θνηλσληθφ ζχλνιν. Οπζηαζηηθά, ε 

πηνζέηεζε απνηειεζκαηηθψλ πξαθηηθψλ Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο είλαη δπλαηφ λα 

ρξεζηκνπνηεζεί σο κέζν πξνβνιήο ηεο επηρείξεζεο. Με απηφ ηνλ ηξφπν επηδηψθεηαη ε 

δεκηνπξγία κηαο ηζρπξήο εηθφλαο γηα ηελ επηρείξεζε, πνπ κπνξεί λα επηδξάζεη ζεηηθά 

ζηελ αληαγσληζηηθφηεηά ηεο αιιά θαη λα δεκηνπξγήζεη κηα ζεηηθή εηθφλα ζηνπο 

θαηαλαισηέο ηέηνηα ψζηε λα επεξεαζηεί αλάινγα ε θαηαλαισηηθή ηνπο ζπκπεξηθνξά θαη 

δξάζε. εκαληηθφ είλαη θαη ην πιήζνο ησλ κειεηψλ πνπ ππνζηεξίδνπλ θαη εληζρχνπλ 

ηνχηε ηε άπνςε. (Kleindorfer et al., 2005; Christoffersen et al.,2006; Rohdin et al., 2007; 

Thollander et al., 2007; Hasanbeigi et al., 2010; Pellegrini and Masini, 2011; Thollander 

et al., 2013; Thollander and Ottosson, 2008; Venmans 2014) 

 

3.13.5 πκβνιή ζηελ αληηκεηώπηζε ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο 

 

Ζ επαηζζεηνπνίεζε ηεο επηρείξεζεο απέλαληη ζε πεξηβαιινληηθά δεηήκαηα θαη ε 

επηζπκία ηεο λα ζπκβάιιεη ζηελ αληηκεηψπηζε ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο είλαη φρη κφλν έλα 

ζεκαληηθφ θίλεηξν γηα ηελ πηνζέηεζε απνηειεζκαηηθψλ πξαθηηθψλ Γηαρείξηζεο 

Δλέξγεηαο αιιά θαη έλαο απφ ηνπο θνξπθαίνπο ζηφρνπο ηεο αλάπηπμεο ηεο έλλνηαο ηεο 

Γηαρείξηζε Δλέξγεηαο. Οινέλα θαη πεξηζζφηεξεο επηρεηξήζεηο αλαιακβάλνπλ λα 

πηνζεηήζνπλ ελεξγεηαθέο πξαθηηθέο θηιηθέο πξνο ην πεξηβάιινλ κε ζθνπφ ηνλ 

πεξηνξηζκφ ηνπ αλζξαθηθνχ απνηππψκαηφο ηνπο. Με δξάζεηο πεξηνξηζκνχ θαη 

δηαρείξηζεο ησλ παξαγφκελσλ απφ ηε ιεηηνπξγία ηνπο ξχπσλ ζπκβάιινπλ φζν 

πεξηζζφηεξν είλαη εθηθηφ ζηελ βειηίσζε ηεο ελεξγεηαθήο ηνπο ζέζεο. Παξαηεξείηαη 

γεληθφηεξα κηα ζαθήο ζηξνθή ηνπ ελδηαθέξνληνο ησλ επηρεηξήζεσλ πξνο ηελ πγεηά θαη 

ηελ αζθάιεηα ησλ θαηαλαισηψλ θαη ησλ πνιηηψλ ελ γέλεη ζε φηη έρεη λα θάλεη κε ηα 

πεξηβαιινληηθά δεηήκαηα, ηα νπνία ζπλδένληαη άξξεθηα κε ηελ ελεξγεηαθή θαηαλάισζε. 

Σείλνπλ ζην ζχγρξνλν θφζκν λα δεκηνπξγεζνχλ θαηαλαισηηθά πξφηππα ηα νπνία 

ζπλδένληαη άκεζα κε ηελ ελεξγεηαθή θαη πεξηβαιινληηθή δηαρείξηζε απφ κέξνπο ησλ 

επηρεηξήζεσλ. Οη θαηαλαισηέο αιιάδνπλ ηελ αγνξαζηηθή ηνπο ζπκπεξηθνξά φζνλ 



 

 56 

αθνξά ηα πξάζηλα θαη ελεξγεηαθά απνδνηηθά πξντφληα θαη ππεξεζίεο. ήκεξα νη 

εηαηξείεο θαη νη ηειηθνί ρξήζηεο ζεσξνχλ ηελ ελεξγεηαθή απφδνζε ζηε θάζε ρξήζεο 

ελφο πξντφληνο σο ζεκαληηθφ θξηηήξην γηα ηηο απνθάζεηο αγνξάο ηνπο. (Tanaka, 2011; 

Bunse et al., 2011) 

 

3.1.3.6 πκκόξθσζε κε ηεο απαηηήζεηο ησλ πειαηώλ θαη ηεο αγνξάο  

 

Οη επηηαγέο θαη νη επηζπκίεο ησλ πειαηψλ δηαδξακαηίδνπλ θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηε 

ζπκπεξηθνξά ησλ επηρεηξήζεσλ θη είλαη απηέο πνπ θαζνξίδνπλ ηνλ ηξφπν πνπ ζα ιάβεη 

κηα επηρείξεζε ηηο ζεκαληηθέο απνθάζεηο γηα ηελ πνξεία ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο. Οη 

επηρεηξήζεηο, αλαληίξξεηα, ιεηηνπξγνχλ κε γλψκνλα ηνπο πειάηεο θαη ζθνπφ ηελ 

ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθψλ ηνπο γηα απηφ θαη πεξηζζφηεξεο απνθάζεηο ηνπο είλαη 

πειαηνθεληξηθέο. πλεπψο αλ νη θαηαλαισηέο επηζπκνχλ νη επηρεηξήζεηο λα 

εκθαλίδνληαη πεξηζζφηεξν επαηζζεηνπνηεκέλεο ζε ελεξγεηαθά δεηήκαηα, ηφηε 

αλακθίβνια ζα θηλεζνχλ πξνο απηή ηε θαηεχζπλζε. Παξάιιεια ε ζπκπεξηθνξά θαη νη 

δξάζεηο ηεο επηρείξεζεο επεξεάδνληαη απφ ηηο επηηαγέο ηεο αγνξάο θαη ηνπ θιάδνπ πνπ 

δξαζηεξηνπνηείηαη θάζε κηα απφ απηέο. Όηαλ, ινηπφλ, ε πιεηνλφηεηα ηνπ θιάδνπ θαη ηεο 

αγνξάο ζηελ νπνία δξαζηεξηνπνηείηαη κηα επηρείξεζε εθθξάδεη ελδηαθέξνλ γηα ηελ 

ελεξγεηαθή απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ηα πεξηβαιινληηθά θαη ελεξγεηαθά δεηήκαηα 

εληζρχνληαη θαη νη πξνζπάζεηεο ησλ ππνινίπσλ λα θηλεζνχλ ζε κηα πεξηζζφηεξν 

ελεξγεηαθά απνδνηηθή ιεηηνπξγία. (Christoffersen et al., 2006; Tanaka, 2011; Thollander 

et al., 2013; Cagno and Trianni, 2013; Brunke et al., 2014) 

 

3.1.3.7 πκπόξεπζε κε ηνπο αληαγσληζηέο  

 

Οη επηρεηξήζεηο θαηά ηε ιεηηνπξγία ηνπο πξνζπαζνχλ λα ζπκπνξεπηνχλ κε ηνπο 

θπξηφηεξνπο αληαγσληζηέο ηνπο πξνθεηκέλνπ λα δηεθδηθήζνπλ ην κεξίδην αγνξάο πνπ 

ηνπο αλαινγεί ή αθφκε θαη ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο λα δηαηεξήζνπλ ην αληαγσληζηηθφ 

ηνπο πιενλέθηεκα. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη δηαδξακαηίδεη ζεκαληηθφ ξφιν φρη κφλν ν 

εγρψξηνο αληαγσληζκφο πνπ δηακνξθψλεηαη αιιά θαη ν δηεζλήο αληαγσληζκφο 

δεδνκέλνπ φηη κηιάκε πιένλ γηα κηα παγθνζκηνπνηεκέλε αγνξά ζηελ νπνία νη 

επηρεηξήζεηο θαινχληαη λα αληαπνθξηζνχλ επάμηα, λα δηεθδηθήζνπλ θαη λα εδξαηψζνπλ 

ηε ζέζε ηνπο θαη λα επηβηψζνπλ. πλεπψο ε πίεζε θαη ε ζπλερήο ζχγθξηζε κε ηνπο 

αληαγσληζηέο είλαη έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα θίλεηξα πνπ σζνχλ ηηο επηρεηξήζεηο ζηελ 

εθαξκνγή πξαθηηθψλ Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο, γεγνλφο πνπ απνδεηθλχεηαη θαη απφ ηελ 

πθηζηάκελε βηβιηνγξαθία. (Rohdin et al., 2007; Thollander and Ottosson 2008; Tanaka, 

2011; Bunse et al., 2011; Thollander et al., 2013; Brunke et al., 2014) 
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3.1.3.8 Γηεπθόιπλζε εμαγσγώλ ηεο επηρείξεζεο 

 

Τπφ ην πξίζκα ηνπ δηεζλνχο αληαγσληζκνχ, νη επηρεηξήζεηο επηδηψθνπλ ηελ αχμεζε ησλ 

εμαγσγψλ ηνπο πξνθεηκέλνπ λα δηεπξχλνπλ ην κεξίδην ηεο αγνξάο ηνπο. Ζ πηνζέηεζε 

απνηειεζκαηηθψλ πξαθηηθψλ δηαρείξηζεο ελέξγεηαο απνδεθηψλ απφ ηελ παγθφζκηα 

θνηλφηεηα επηηξέπνπλ ζηελ επηρείξεζε λα κπνξέζεη λα αληαπνθξηζεί ζηνλ αληαγσληζκφ 

ψζηε λα θεξδίζεη έλα κέξνο ηνπ κεξηδίνπ αγνξάο. Ζ πηνζέηεζε απνηειεζκαηηθψλ 

πξαθηηθψλ Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο επηηξέπεη ζηελ επηρείξεζε λα απμήζεη ηελ 

αληαγσληζηηθφηεηα ηεο ζην παγθφζκην ζθεληθφ, λα πξνζθέξεη πξντφληα ηζάμηα κε ησλ 

αληαγσληζηψλ, ηα νπνία ζα πξνζειθχζνπλ ην θαηαλαισηηθφ θνηλφ, θαη λα πξνσζήζεη ηα 

πξντφληα θαη ηηο ππεξεζίεο ηεο ζε λέεο αγνξέο. Λεηηνπξγψληαο κε απηφ ηνλ ηξφπν ε 

επηρείξεζε απνθηά ζηαδηαθά πξφζβαζε ζε επξχηεξν θνηλφ θαη εθκεηαιιεχεηαη ηελ 

επθαηξία  λα πξνσζήζεη ηα πξντφληα ηεο θαη θαηά ζπλέπεηα λα απμήζεη ηελ θεξδνθνξία 

ηεο. (Christoffersen et al., 2006; Ates and Durakbasa, 2011) 

 

3.1.3.9 Κάιπςε ησλ απαηηήζεσλ ηεο εζληθήο αιιά θαη ηεο δηεζλνύο λνκνζεζίαο 

 

Ηδηαίηεξα θξίζηκε παξάκεηξνο γηα ηελ πηνζέηεζε απνηειεζκαηηθψλ πξαθηηθψλ 

Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο είλαη ε ζπκκφξθσζε κε ηηο πνηθίιεο απαηηήζεηο ηεο λνκνζεζίαο, 

εγρψξηαο θαη δηεζλνχο. Οη ξπζκηζηηθέο απηέο απαηηήζεηο είλαη δπλαηφ λα πνηθίινπλ 

αλάινγα κε ην είδνο ηεο επηρείξεζεο, ηνλ θιάδν θαη ηε ρψξα ζηελ νπνία 

δξαζηεξηνπνηείηαη θαη θαιχπηνπλ κηα επξεία πνηθηιία απφ εζεινληηθέο ζπκθσλίεο έσο 

απζηεξή λνκνζεζία θαη θνξνινγία. Δλδεηθηηθά ζα κπνξνχζε λα αλαθεξζεί φηη νη 

επηρεηξήζεηο πξνρσξνχλ ζηελ εθαξκνγή νξηζκέλσλ πξαθηηθψλ φρη απαξαίηεηα γηαηί 

ζπκθσλνχλ κε απηέο θαη πηζηεχνπλ ζηελ απνδνηηθφηεηα ηνπο αιιά πνιχ πεξηζζφηεξν 

γηαηί ε κε εθαξκνγή ηνπο αλακέλεηαη λα επηζχξεη θπξψζεηο θαη πξφζηηκα. (Kleindorfer et 

al., 2005; Thollander and Ottosson, 2008; Hasanbeigi et al., 2010; Matus et al., 2012; 

Thollander, 2013; Cagno and Trianni, 2013; Brunke et al., 2014; Venmans, 2014) 

 

3.1.3.10 Δθηίκεζε γηα ηελ κειινληηθή κεηαβνιή ηνπ θόζηνπο ησλ ελεξγεηαθώλ 

πόξσλ 

 

Ζ εθηίκεζε ζρεηηθά κε ην ελδερφκελν κηαο κειινληηθήο αχμεζεο ησλ ηηκψλ ησλ 

ελεξγεηαθψλ πφξσλ αλαγθάδεη ηηο επηρεηξήζεηο λα πηνζεηήζνπλ πξαθηηθέο γηα ηελ 

απνδνηηθφηεξε δηαρείξηζε ησλ πφξσλ απηψλ. Ηδηαίηεξα κεηά ηελ πεηξειατθή θξίζε ηνπ 

1970 αιιά θαη ηελ ηξέρνπζα ελεξγεηαθή αζηάζεηα φζνλ αθνξά ζηε δηαζεζηκφηεηα ησλ 
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ελεξγεηαθψλ πφξσλ, νη επηρεηξήζεηο έρνπλ θαηαλνήζεη φηη κηα ζεκαληηθή κεηαβνιή ζηηο 

ηηκέο ησλ ελεξγεηαθψλ πξντφλησλ είλαη ηθαλή λα ζέζεη εθηφο πξνυπνινγηζκνχ ην ζχλνιν 

ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο, εηδηθά ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ε επηρείξεζε εμαξηάηαη 

ζεκαληηθά απφ ηνπο ελεξγεηαθνχο  πφξνπο. Ωο εθ ηνχηνπ, φζν πεξηζζφηεξν 

πξνεηνηκαζκέλε είλαη κηα επηρείξεζε ηφζν ιηγφηεξν επάισηε είλαη απέλαληη ζηηο αιιαγέο 

ησλ ηηκψλ. Ζ πηνζέηεζε απνηειεζκαηηθψλ πξαθηηθψλ δηαρείξηζεο ελέξγεηαο ζε θάζε 

πεξίπησζε ζπκβάιεη ζηελ βέιηηζηε δηαρείξηζε ηεο ελεξγεηαθή ρξήζεο θαη θαη΄ επέθηαζε 

ζηνλ πεξηνξηζκφ ηνπ θηλδχλνπ απφ ηηο πηζαλέο δηαθπκάλζεηο ηεο ηηκήο ησλ ελεξγεηαθψλ 

πφξσλ. (Thollander et al., 2005; Rhodin and Thollander, 2006; Solding and Thollander, 

2006; Thollander and Ottosson, 2008; Thollander et al., 2013; Apeaning and Thollander, 

2013; Venmans, 2014; Brunke et al., 2014) 

 

 

3.2 Ζ Απόθιηζε ελεξγεηαθήο απνδνηηθόηεηαο  

 

Όηαλ μεθίλεζαλ νη επηρεηξήζεηο λα αζρνινχληαη κε δεηήκαηα δηαρείξηζεο ελέξγεηαο, 

παξαηεξήζεθε ζεκαληηθή δηαθνξνπνίεζε κεηαμχ ησλ πξαθηηθψλ ελεξγεηαθήο 

απνδνηηθφηεηαο θαη δηαρείξηζεο πνπ εθαξκφδνληαη θαη πινπνηνχληαη πξαγκαηηθά απφ 

κηα επηρείξεζε θαη ησλ πξαθηηθψλ θαη ησλ ηερλνινγηψλ ελεξγεηαθήο απνδνηηθφηεηαο 

πνπ απαληψληαη ζηε βηβιηνγξαθία θαη πξνηείλνληαη ζηηο επηρεηξήζεηο πξνθεηκέλνπ λα 

επηηχρνπλ ηε βέιηηζηε ρξήζε ελέξγεηαο. Δλδεηθηηθφ είλαη φηη ν βηνκεραληθφο θιάδνο αλ 

θαη έρεη πξαγκαηνπνηήζεη ζπλερείο θαη επηηπρεκέλεο βειηηψζεηο ζε φινπο ηνπο ηνκείο, 

φζνλ αθνξά ηελ ελεξγεηαθή απφδνζε ηηο ηειεπηαίεο ηξεηο δεθαεηίεο (IEA, 2007), έλα 

ζεκαληηθφ κεξίδην ησλ δπλαηνηήησλ βειηίσζεο ηεο ελεξγεηαθήο απφδνζεο εμαθνινπζεί 

λα παξακέλεη αλαμηνπνίεην (IEA, 2012).  

 

ηελ αθαδεκατθή βηβιηνγξαθία, ε αξγή δηάρπζε θαηλνκεληθά νηθνλνκηθά απνδνηηθψλ 

ηερλνινγηψλ γηα ηε βειηίσζε ηεο ελεξγεηαθήο απφδνζεο είλαη επξέσο γλσζηή σο 

¨Απφθιηζε ελεξγεηαθήο απνδνηηθφηεηαο ¨ή ¨Δλεξγεηαθφ Παξάδνμν¨ - Energy efficiency 

gap or energy paradox (Harris et al., 2000). χκθσλα κε ηνπο Jaffe and Stavins, (1994), 

σο απφθιηζε ελεξγεηαθήο απνδνηηθφηεηαο νξίδεηαη ε απφθιηζε κεηαμχ ηνπ βέιηηζηνπ 

επηπέδνπ ελεξγεηαθήο απφδνζεο, ππφ ηελ πξνυπφζεζε ηεο νξζνινγηθήο ιήςεο 

απνθάζεσλ, θαη ηνπ πξαγκαηηθνχ επηπέδνπ ελεξγεηαθήο απφδνζεο. Όπσο 

πεξηγξάθεηαη εχζηνρα απφ ηνλ Eyre (1997) ―νη επελδχζεηο ζηελ ελεξγεηαθή απφδνζε 

παξαηεξνχληαη ζηαζεξά ζε επίπεδα ρακειφηεξα απφ ηα επίπεδα πνπ δηαβεβαηψλνπλ νη 

αλαιπηέο φηη νη ππεχζπλνη γηα ηε ράξαμε ηεο ελεξγεηαθήο πνιηηηθήο είλαη εθηθηφ θαη 

νηθνλνκηθά ζπκθέξνλ λα επηηχρνπλ‖. Ζ πην δηαδεδνκέλε δηαηχπσζε ππνζηεξίδεη φηη ε 
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¨Απφθιηζε¨ εκθαλίδεηαη φηαλ νη επελδχζεηο αλαθνξηθά κε ηελ ελεξγεηαθή δηαρείξηζε είλαη 

θάησ απφ ηηο θνηλσληθά βέιηηζηεο, απφ νηθνλνκηθήο θαη πεξηβαιινληηθήο απφςεσο 

(Gillingham et al., 2009;. Costa-Campi et al., 2014). 

 

Σν ελεξγεηαθφ ηνχην παξάδνμν έρεη δηεξεπλεζεί ζε πνιιαπιέο αθαδεκατθέο κειέηεο. 

(York et al., 1978; Blumstein et al., 1980; Stern and Aronson, 1984; Hirst and Brown, 

1990; Gruber and Brand, 1991; Stern, 1992; DeCanio, 1993; Jaffe and Stavins, 1994; 

Sanstad and Howarth, 1994;  DeCanio, 1998; Ostertag, 1999; Sorrell et al., 2000; 

Brown, 2001; de Groot et al., 2001;Schleich, 2004; Sorrell et al., 2004; Rohdin and 

Thollander, 2006; Thollander et al., 2007; Rohdin et al., 2007; Thollander and Ottosson, 

2008; Schleich and Gruber, 2008; Sardianou, 2008; Hasanbeigi et al., 2010; Fleiter et 

al., 2011; Trianni and Cagno, 2011; Allcott and Greenstone, 2012; Chai and Yeo, 2012). 

Ωζηφζν ην παξάδνμν απηφ εξκελεχηεθε ζηελ πιεηνλφηεηα ηνπ απφ ηελ εθαξκνγή ή κε 

απνδνηηθψλ ελεξγεηαθψλ ηερλνινγηψλ, φπσο πξνθχπηεη θαη απφ ηνπο σο άλσ νξηζκνχο.  

 

ηελ πεξαηηέξσ πξνζπάζεηα λα εξκελεπηεί ε απφθιηζε απηή, εηζάγεηαη ε έλλνηα ηεο 

¨Γηεπξπκέλεο Απφθιηζεο Δλεξγεηαθήο Απνδνηηθφηεηαο¨ (Extended energy efficiency 

gap) ζηε κειέηε ησλ Backlund et al. (2012b) ε νπνία παξέρεη κηα πην νινθιεξσκέλε 

εηθφλα γηα ηελ εξκελεία, ηελ θαηαλφεζε αιιά θαη ηε δηαρείξηζε ηεο ελεξγεηαθήο 

απφθιηζεο. 

 

Δλψ νη κειέηεο ζρεηηθά κε ηελ απφθιηζε ελεξγεηαθήο απνδνηηθφηεηαο έρνπλ 

επηθεληξσζεί ζε κεγάιν βαζκφ ζηε δηάδνζε ηερλνινγηψλ ελεξγεηαθήο απφδνζεο, 

ππνζηεξίδεηαη φηη ην δηεπξπκέλν δπλακηθφ ηεο ελεξγεηαθήο απφδνζεο ζα ήηαλ ζηελ 

πξαγκαηηθφηεηα πςειφηεξν αλ εθαξκφδνληαλ απφ ηηο επηρεηξήζεηο απνηειεζκαηηθέο 

πξαθηηθέο δηαρείξηζε ελέξγεηαο. Αλαληίξξεηα, νη επελδχζεηο ζε λέεο ηερλνινγίεο θαη 

πξνεγκέλν εμνπιηζκφ δεκηνπξγνχλ βειηησκέλεο απνδφζεηο. Ωζηφζν ρσξίο ζπληήξεζε 

θαη ζπλερή παξαθνινχζεζε δελ δχλαηαη λα επηηεπρζεί ε νινθιεξσηηθή απφδνζε ησλ 

λέσλ επελδχζεσλ. Οη πξαθηηθέο δηαρείξηζεο ελέξγεηαο δηεπθνιχλνπλ ηηο επελδχζεηο ηεο 

ελεξγεηαθήο απφδνζεο παξέρνληαο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο ελεξγεηαθέο ξνέο θαη ηηο 

πηζαλέο εμνηθνλνκήζεηο ελέξγεηαο εληφο ηεο επηρείξεζεο, αιιά παξέρνπλ ηαπηφρξνλα 

κηα δηάζηαζε πεξηζζφηεξν πξνζαλαηνιηζκέλε ζηελ παξνρή πιεξνθνξηψλ θαη ηελ 

επαηζζεηνπνίεζε θαη ιηγφηεξν ζηελ ρξήζε θεθαιαηαθψλ πφξσλ. 

 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0301421512007240#bib49
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0301421512007240#bib6
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0301421512007240#bib37
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0301421512007240#bib23
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0301421512007240#bib23
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0301421512007240#bib20
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0301421512007240#bib38
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0301421512007240#bib11
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0301421512007240#bib24
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0301421512007240#bib31
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0301421512007240#bib28
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0301421512007240#bib35
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0301421512007240#bib7
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0301421512007240#bib13
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0301421512007240#bib33
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0301421512007240#bib36
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0301421512007240#bib29
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0301421512007240#bib29
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0301421512007240#bib40
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0301421512007240#bib30
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0301421512007240#bib41
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0301421512007240#bib41
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0301421512007240#bib34
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0301421512007240#bib32
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0301421512007240#bib22
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0301421512007240#bib18
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0301421512007240#bib18
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0301421512007240#bib45
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0301421512007240#bib8
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ρήκα 3.1 Ζ δηεπξπκέλε απφθιηζε ελεξγεηαθήο απφδνζεο: ην δπλακηθφ ελεξγεηαθήο 

απφδνζεο απμάλεηαη εάλ ζπκπεξηιεθζνχλ πξαθηηθέο δηαρείξηζεο ηεο ελέξγεηαο. Πεγή 

Backlund et al., 2012b 

 

 

Δίλαη ζεκαληηθφ λα ζεκεησζεί φηη νη δπλαηφηεηεο βειηίσζεο ηεο ελεξγεηαθήο απφδνζεο 

κέζσ ηεο πηνζέηεζεο πξαθηηθψλ δηαρείξηζεο ελέξγεηαο δχλαηαη λα δηαθέξνπλ ζεκαληηθά 

αλάινγα κε ην κέγεζνο ηεο επηρείξεζεο θαη ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηεο θάζε 

επηρείξεζεο. (Backlund et al., 2012a). Ζ χπαξμε απηνχ ηνπ κεγάινπ δηεπξπκέλνπ 

δπλακηθνχ ελεξγεηαθήο απφδνζεο ππνζηεξίδεηαη απφ ηνπο Waide θαη Brunner (2011). 

Σν δηεπξπκέλν απηφ δπλακηθφ, πεξηιακβάλνληαο φιεο ηηο πξαθηηθέο Γηαρείξηζεο 

Δλέξγεηαο (θαη ζπλεπψο θαη ηελ εθαξκνγή ηεο ηερλνινγίαο πνπ ζρεηίδεηαη κε ην 

πεξηβάιινλ ή ην ζχζηεκα), είλαη κεγαιχηεξν απφ ην ηερλνινγηθφ δπλακηθφ κεκνλσκέλα. 

Ωζηφζν ε εθηίκεζε ηνπ δπλακηθνχ απηνχ δχλαηαη λα δηαθέξεη ζεκαληηθά κεηαμχ ησλ 

δηαθνξεηηθψλ βηνκεραληψλ θαη επηρεηξήζεσλ. 

 

Ζ ζεκαζία ηεο πξνψζεζεο επελδχζεσλ ζε ηερλνινγίεο κεγαιχηεξεο ελεξγεηαθήο 

απφδνζεο, πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζνχλ νη θηιφδνμνη ζηφρνη ελεξγεηαθήο απφδνζεο, δελ 

ζα πξέπεη λα ππεξεθηηκάηαη απφ ηηο επηρεηξήζεηο. Οη επξχηεξεο απνηειεζκαηηθέο 

πξαθηηθέο Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο πξέπεη ηαπηφρξνλα λα ιακβάλνληαη ππφςε θαηά ηε 

δηαβνχιεπζε γηα ηε δηακφξθσζε ησλ επεξρφκελσλ ελεξγεηαθψλ ζπζηεκάησλ. Μέρξη 

πξφζθαηα, νη ζπδεηήζεηο γηα ην δπλακηθφ ελεξγεηαθήο απφδνζεο θαη ην επίπεδν 

αλάπηπμήο ηνπ έρνπλ πεξηνξηζηεί ζε κεγάιν βαζκφ ζηελ ηερλνινγία. Δληνχηνηο, 
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ελζσκαηψλνληαο πξαθηηθέο Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο ζηνλ θαζνξηζκφ ηνπ δπλακηθνχ ηεο 

ελεξγεηαθήο απφδνζεο, θαηαδεηθλχεηαη φηη ε ελεξγεηαθή απνδνηηθφηεηα πνπ 

επηηπγράλεηαη είλαη ζεκαληηθά κεγαιχηεξε.  

 

ε κηα λέα πξνζπάζεηα εθηίκεζεο ηνπ κεγέζνπο ηεο δηεπξπκέλεο απφθιηζεο ελεξγεηαθήο 

απφδνζεο απφ ηνπο Backlund et al. (2012a) δηαπίζησζεθε φηη φηαλ δεηήζεθε απφ ηηο 

ζνπεδηθέο κεηαπνηεηηθέο επηρεηξήζεηο λα εθηηκήζνπλ ην δπλακηθφ βειηίσζεο ηεο 

ελεξγεηαθήο απφδνζεο, ηφζν ε ζεκαζία ησλ επελδχζεσλ ζε πξαθηηθέο επξχηεξεο 

δηαρείξηζεο φζν θαη ε ζεκαζίαο ηεο ηερλνινγίαο αμηνινγήζεθαλ κε παξφκνην ηξφπν. Σν 

δπλακηθφ βειηίσζεο ηεο ελεξγεηαθήο απφδνζεο κέζσ απνδνηηθφηεξσλ ηερλνινγηψλ 

εθηηκήζεθε φηη είλαη 13% θαη 5% ηεο ηξέρνπζαο ρξήζεο ελέξγεηαο γηα ηηο επηρεηξήζεηο ηεο 

έξεπλαο πνπ δελ ραξαθηεξίδνληαη σο εληάζεσο ελέξγεηαο θαη γηα απηέο πνπ ζεσξνχληαη 

εληάζεσο ελέξγεηαο αληίζηνηρν. Απφ ηελ άιιε, ην εθηηκψκελν δπλακηθφ βειηίσζεο ηεο 

ελεξγεηαθήο απφδνζεο κέζσ απμεκέλσλ πξαθηηθψλ δηαρείξηζεο ηεο ελέξγεηαο 

δηαπηζηψζεθε φηη ήηαλ 20% θαη 13% αληηζηνίρσο κεηαμχ ησλ επηρεηξήζεηο ηεο έξεπλαο 

πνπ δελ ραξαθηεξίδνληαη σο εληάζεσο ελέξγεηαο θαη γηα απηέο πνπ ζεσξνχληαη 

εληάζεσο ελέξγεηαο. 

 

ε θάζε πεξίπησζε, ε πιεηνλφηεηα ησλ κειεηψλ ζπγθιίλνπλ ζην γεγνλφο φηη απαξαίηεηε 

πξνυπφζεζε γηα λα γίλεη θαηαλνεηή ε έλλνηα ηεο απφθιηζεο ελεξγεηαθήο απφδνζεο είλαη 

λα εξκελεπηνχλ ηα εκπφδηα πνπ αληηκεησπίδνπλ νη επηρεηξήζεηο θαηά ηελ εθαξκνγή 

απνηειεζκαηηθψλ πξαθηηθψλ θαη απνδνηηθψλ ηερλνινγηψλ πνπ βειηηψλνπλ ηελ 

ελεξγεηαθή επίδνζε. Ζ ¨Απφθιηζε ελεξγεηαθήο απνδνηηθφηεηαο¨ ζεσξείηαη απφξξνηα ηεο 

χπαξμεο πνιπάξηζκσλ αδπλακηψλ ηεο αγνξάο, πνπ ζεσξνχληαη απνθιίζεηο απφ ηηο 

ππνζέζεηο ηνπ ηέιεηνπ αληαγσληζκνχ, φπσο ηα εκπφδηα πνπ ζπλδένληαη κε νηθνλνκηθά, 

νξγαλσηηθά θαη ζπκπεξηθνξηθά δεηήκαηα θαη ηελ έιιεηςε πηνζεζίαο νξγαλσηηθψλ 

θαηλνηνκηψλ ζηε Γηαρείξηζε Δλέξγεηαο (Sorrell et al., 2004; Backlund et al., 2012). 

χκθσλα κε ηνλ DeCanio (1998), ε δηφξζσζε ησλ αδπλακηψλ ηεο αγνξάο απνηειεί κία 

απφ ηηο βαζηθέο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ αλάιεςε κέηξσλ πνιηηηθήο Γηαρείξηζεο 

Δλέξγεηαο. Με δεδνκέλν φηη ε δήηεζε ελέξγεηαο είλαη ζρεηηθά αλειαζηηθή, θαζψο ε 

ελέξγεηα είλαη αλαγθαία γηα ηνπο πεξηζζφηεξνπο βηνκεραληθνχο θιάδνπο θαη ηα 

λνηθνθπξηά (Bertoldi, 2001; Thollander θαη Ottosson, 2008), νη επηρεηξήζεηο θαινχληαη λα 

δηαρεηξηζηνχλ ηελ απφθιηζε ηεο ελεξγεηαθήο απνηειεζκαηηθφηεηαο πξνθεηκέλνπ λα 

επηηχρνπλ θαιχηεξα απνηειέζκαηα. 

 

πλεπψο είλαη ζεκαληηθφ λα δηεξεπλεζεί πεξαηηέξσ ε χπαξμε ηεο δηεπξπκέλεο 

απφθιηζεο ελεξγεηαθήο απνδνηηθφηεηαο κέζσ ηνπ εληνπηζκνχ θαη ηεο αλάιπζεο ησλ 
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εκπνδίσλ εθείλσλ πνπ απνηεινχλ ηξνρνπέδε ζηελ εθαξκνγή απνηειεζκαηηθψλ 

πξαθηηθψλ ελεξγεηαθήο δηαρείξηζεο. ηε ζπλέρεηα, επηρεηξείηαη λα δηεξεπλεζνχλ νη ιφγνη 

γηα ηνπο νπνίνπο νη επηρεηξήζεηο αλαζηέιινπλ ηελ πινπνίεζε πξαθηηθψλ πνπ νδεγνχλ 

ζε βειηίσζε ηεο ελεξγεηαθήο επίδνζεο ηνπο. Πξνθεηκέλνπ λα επεθηαζεί ην δπλακηθφ 

βειηίσζεο ηεο ελεξγεηαθήο απφδνζεο, είλαη ζθφπηκν φρη κφλν λα εληνπηζηνχλ αιιά θαη 

λα αληηκεησπηζηνχλ φρη κφλν ηα εκπφδηα ζηε δηάδνζε ηερλνινγηψλ ελεξγεηαθήο 

απφδνζεο αιιά θαη θπξίσο ηα εκπφδηα πνπ παξεκπνδίδνπλ ηηο πξαθηηθέο Γηαρείξηζεο 

Δλέξγεηαο ζην ζχλνιν ηνπο (Paramonova et al., 2014). 

 

 

3.3 Δκπόδηα εθαξκνγήο απνηειεζκαηηθώλ πξαθηηθώλ Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο 

 

Πνιιά επηζηεκνληθά πεδία φπσο ε κεραλνινγία, νη νηθνλνκηθέο επηζηήκεο αιιά θαη νη 

επηζηήκεο ηεο δηνίθεζεο θαη ζπκπεξηθνξάο έρνπλ θαηαβάιεη ζεκαληηθέο πξνζπάζεηεο 

γηα ηε δηεξεχλεζε ησλ εκπνδίσλ ηεο εθαξκνγήο απνηειεζκαηηθψλ πξαθηηθψλ 

δηαρείξηζεο ελέξγεηαο (Sorrell et al., 2000; Palm & Thollander, 2012). Όπσο ήδε 

δηαπηζηψζεθε, ε απφθιηζε ελεξγεηαθήο απνδνηηθφηεηαο εμεγείηαη ζπλήζσο απφ ηελ 

χπαξμε πνηθίισλ θξαγκψλ σο πξνο ηελ πηνζέηεζε ελεξγεηαθά θαη νηθνλνκηθά 

απνδνηηθψλ κέηξσλ Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο. Ζ βαζηά θαηαλφεζε ησλ θξαγκψλ ζηελ 

ελεξγεηαθή απφδνζε δηαδξακαηίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ηφζν γηα ηηο επηρεηξήζεηο φζν θαη γηα 

ηηο κειινληηθέο ελεξγεηαθέο πνιηηηθέο. 

 

 

3.3.1 Οξηζκόο έλλνηαο θαη ηαμηλόκεζε εκπνδίσλ εθαξκνγήο πξαθηηθώλ 

Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο. 

 

Σα εκπφδηα κπνξνχλ λα νξηζηνχλ σο ¨νη παξάγνληεο εθείλνη πνπ παξεκπνδίδνπλ ηελ 

πηνζέηεζε απνηειεζκαηηθψλ πξαθηηθψλ δηαρείξηζεο ελέξγεηαο ή επηβξαδχλνπλ ηε 

δηάδνζή ηνπο¨ (Fleiter et al., 2011). Γηα ηε δηεξεχλεζε θαη ηελ εξκελεία ηνπο, 

δηεμήρζεζαλ πνηθίιεο κειέηεο ζε δηαθνξεηηθνχο ηνκείο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο 

θαη ρψξεο. Σα εληνπηζκέλα εκπφδηα πνπ έρνπλ εμεηαζηεί ζηε βηβιηνγξαθία είλαη 

πνιιαπιά. αθψο, φπσο επεζήκαλε ν Sorrell et al. (2004), απηά ηα εκπφδηα κπνξεί λα 

αιιειεπηθαιχπηνληαη, λα ζπλππάξρνπλ θαη λα αιιειεπηδξνχλ θαη έλα θαηλφκελν κπνξεί 

λα εκπίπηεη ζε πεξηζζφηεξεο απφ κία θαηεγνξίεο θξαγκψλ. (Howarth and Andersson, 

1993; Sorrell et al., 2000; Nichols, 2000; De Groot et al., 2001; Zilahy, 2004; Rohdin and 

Thollander 2006; Sardianou 2008; Cagno et al., 2013, Palm θαη Thollander, 2010, 

Thollander θαη Ottosson, 2008, Rohdin et al., 2007; Trianni and Cagno, 2012; Trianni et 
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al., 2013a; Trianni et al., 2013b, Trianni et al., 2013c, Okazaki and Yamaguchi, 2011 

Brunke et al., 2014; Apeaning and Thollander 2013; Sorrell et al., 2000; Walsh and 

Thornley, 2012; Fleiter et al., 2011; Catarino et al., 2015) 

 

Σα εκπφδηα γηα ηε βειηίσζε ηεο ελεξγεηαθήο απφδνζεο, φπσο γίλεηαη αληηιεπηφ, έρνπλ 

κειεηεζεί εληαηηθά. Ζ κειέηε ησλ Sorrell et al (2000) δηαθξίλεη ηα εκπφδηα ζηελ 

ελεξγεηαθή απφδνζε ζε ηξείο επξχηεξεο θαηεγνξίεο νη νπνίεο πεξηιακβάλνπλ εκπφδηα 

νηθνλνκηθήο θχζεσο, ζπκπεξηθνξάο θαη νξγάλσζεο. Οη Palm θαη Thollander (2010) 

αλαιχνπλ πεξαηηέξσ ηηο θαηεγνξίεο απηέο. Σν 2013 νη Cagno et al θαη Sudhakara Reddy 

πξφηεηλαλ θαη λέεο ηαμηλνκήζεηο εκπνδίσλ πνπ ζα κπνξνχζαλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζε 

εκπεηξηθέο κειέηεο. Σα εκπφδηα έρνπλ ηαμηλνκεζεί ζε εζσηεξηθά θαη εμσηεξηθά. Σα 

εζσηεξηθά αθνξνχλ εκπφδηα ζρεηηθά κε ηελ πιεξνθφξεζε, νηθνλνκηθά εκπφδηα, 

εκπφδηα ζπκπεξηθνξάο θαη νξγαλσηηθά θαζψο θαη εκπφδηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο 

ηθαλφηεηεο θαη ηελ επαηζζεηνπνίεζε ησλ εξγαδνκέλσλ. Απφ ηελ άιιε κεξηά, ηα 

εμσηεξηθά εκπφδηα κπνξνχλ λα θαηεγνξηνπνηεζνχλ ζε εκπφδηα αγνξάο, θπβεξλεηηθψλ 

πνιηηηθψλ, πξνκεζεπηψλ ππεξεζηψλ θαη ηερλνινγίαο, ζρεδηαζηψλ θαη θαηαζθεπαζηψλ, 

πξνκεζεπηψλ ελέξγεηαο θαη πξνκεζεπηψλ θεθαιαίνπ. Μηα δηαθνξεηηθή ηαμηλφκεζε ησλ 

εκπνδίσλ ηα θαηαηάζζεη ζε κίθξν, δειαδή εκπφδηα πνπ είλαη κνλαδηθά γηα έλα 

ζπγθεθξηκέλν έξγν, κέζν, εκπφδηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ζπλνιηθή νξγάλσζε πνπ 

απαηηεί έλα έξγν θαη καθξννηθνλνκηθά εκπφδηα ζε επίπεδν θξάηνπο, αγνξάο θαη 

θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ (Sudhakara Reddy 2013).  

 

Δκπεηξηθέο κειέηεο ζρεηηθά κε ηα εκπφδηα ζηε βειηίσζε ηεο ελεξγεηαθήο απνδνηηθφηεηαο 

δηεμήρζεζαλ ζε πνιιέο ρψξεο φπσο γηα παξάδεηγκα ζηε Γθάλα (Apeaning and 

Thollander, 2013), ηελ Διιάδα (Sardianou, 2008), ηελ νπεδία (Rohdin and Thollander 

2006; Rohdin et al., 2007; Thollander et al., 2007; Thollander and Ottosson 2008; 

Brunke et al., 2014), ηελ Ηηαιία (Trianni et al., 2013a, b, c), ηε Γεξκαλία (Fleiter et al., 

2011), ην Ζλσκέλν Βαζίιεην (Walsh and Thornley, 2012), ην Βέιγην (Venmans, 2014), 

ηελ Οιιαλδία (De Groot et al., 2001), ηελ Πνξηνγαιία (Catarino et al., 2015), ηηο ΖΠΑ 

(Tonn and Martin, 2000), ηελ Κίλα (Zhicheng and Porter, 2000), ηελ Απζηξαιία (Harris et 

al., 2000), ηελ Σνπξθία (Ozdogan and Arikol, 1995; Hepbasli and Ozalp, 2003) θαη ηελ 

Ηνξδαλία (Kablan, 2003; Akash and Mohsen, 2003). Δίλαη πξνθαλέο φηη ε δπζιεηηνπξγία 

ηεο εθαξκνγήο ηεο Γηαρείξηζε Δλέξγεηαο έρεη απαζρνιήζεη επηζηήκνλεο ζε πνιιέο 

ρψξεο ζε φιεο αλεμαηξέησο ηηο επείξνπο ηνπ πιαλήηε. 

 

πλνςίδνληαο ηα επξήκαηα ησλ πθηζηάκελσλ κειεηψλ ζρεηηθά κε ηνπο θξαγκνχο ζηελ 

εθαξκνγή ησλ πξαθηηθψλ δηαρείξηζεο ελέξγεηαο θαη βειηίσζεο ηεο ελεξγεηαθήο 



 

 64 

απφδνζεο, νη εζσηεξηθνί νηθνλνκηθνί θξαγκνί αλαδείρζεθαλ ζηελ πιεηνλφηεηά ησλ 

επηρεηξήζεσλ κεηαμχ ησλ θξηζηκφηεξσλ εκπνδίσλ. (Brunke et al., 2014; Apeaning and 

Thollander, 2013; De Groot et al., 2001; Lee, 2014; Okazaki and Yamaguchi, 2011; 

Sardianou, 2008). 

 

 

3.3.2 Δκπόδηα εθαξκνγήο πξαθηηθώλ Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο. 

 

Τπφ ην πξίζκα ησλ πνιπάξηζκσλ κειεηψλ πνπ έρνπλ δηεμαρζεί έρεη εληνπηζηεί κηα 

κεγάιε πνηθηιία εκπνδίσλ πνπ αλαζηέιινπλ ηελ εθαξκνγή απνηειεζκαηηθψλ πξαθηηθψλ 

Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο. πλνςίδνληαο, γηα ηηο αλάγθεο ηεο παξνχζαο κειέηεο δχν 

βαζηθέο θαηεγνξίεο εκπνδίσλ κπνξνχλ λα δηαθξηζνχλ, θαη ζπγθεθξηκέλα: (i) εκπφδηα 

ρξεκαηνπηζησηηθψλ θαη εκπνξηθψλ ζπλαιιαγψλ θαη (ii) εκπφδηα νξγαλσηηθψλ θαη 

αλζξψπηλσλ παξαγφλησλ (Sardianou, 2008). Βάζεη απηήο ηεο θαηεγνξηνπνίεζεο απηψλ 

πξαγκαηνπνηείηαη θαη ε αλάιπζε ησλ εκπνδίσλ εθαξκνγήο απνηειεζκαηηθψλ πξαθηηθψλ 

Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο ζηηο ειιεληθέο επηρεηξήζεηο. πγθεθξηκέλα εμεηάδνληαη σο πξνο 

ηελ χπαξμε θαη ηελ επηξξνή ηνπο ηα παξαθάησ εκπφδηα: 

 

 Πεξηνξηζκέλε πξφζβαζε ζε θεθαιαηαθνχw πφξνπο 

 Απμεκέλν αλακελφκελν θφζηνο εθαξκνγήο λέσλ πξαθηηθψλ 

 Αξγή απφδνζε επελδχζεσλ αλαθνξηθά κε δεηήκαηα Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο 

 Πξνηεξαηφηεηα ζε άιινπ είδνπο επελδχζεηο 

 Έιιεηςε θαηάιιεινπ & εμεηδηθεπκέλνπ ηερλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ 

 Αλάγθε εθπαίδεπζεο θαη πξφζιεςεο εμεηδηθεπκέλνπ πξνζσπηθνχ ζε λέεο 

ηερλνινγίεο 

 Έιιεηςε επαηζζεηνπνίεζεο ηνπ πξνζσπηθνχ 

 Γπζθνιίεο ηήξεζεο Αμηφπηζησλ ζηνηρείσλ θαη αξρείσλ. 

 

Παξάιιεια εληνπίδνληαη ζηελ πθηζηάκελε βηβιηνγξαθία θαη εμεηάδνληαη κηα ζεηξά 

εκπνδίσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πεξαηηέξσ εζηίαζε ησλ επηρεηξήζεσλ ζε ζέκαηα θαη 

πξαθηηθέο Δλεξγεηαθήο Γηαρείξηζεο θαη θξίλνληαη σο ηδηαίηεξα ζεκαληηθά γηα ηελ 

πεξαηηέξσ δηεξεχλεζε. Σα εκπφδηα απηά παξαηίζεληαη παξαθάησ: 

 

 Έιιεηςε πιεξνθφξεζεο αλαθνξηθά κε λέεο επθαηξίεο θαη κεζφδνπο Γηαρείξηζεο 

Δλέξγεηαο. 

 Απνπζία ζπγθεθξηκέλνπ λνκηθνχ πιαηζίνπ θαη θαλνληζκψλ 

 Αβεβαηφηεηα γηα ηελ πνξεία ηεο αγνξάο θαη ην κέιινλ ηεο επηρείξεζεο 
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3.3.2.1 Πεξηνξηζκέλε πξόζβαζε ζε θεθαιαηαθνύο πόξνπο 

 

Ζ εθαξκνγή λέσλ θαη απνηειεζκαηηθψλ πξαθηηθψλ Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο ζπλεπάγεηαη 

ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο θαη επελδχζεηο ζε θεθάιαηα πξνθεηκέλνπ λα πινπνηεζνχλ απηέο 

κε ηνλ θαηάιιειν ηξφπν, επηθέξνληαο ηα επηζπκεηά απνηειέζκαηα. πρλά απαηηνχληαη 

επελδχζεηο ζε ηερλνινγηθνχο, αλζξψπηλνπο θαη άιινπο πφξνπο, νη νπνίεο δελ είλαη 

δπλαηφλ λα πξαγκαηνπνηεζνχλ φηαλ δελ ππάξρεη ε απαηηνχκελε νηθνλνκηθή επξσζηία 

είηε γηαηί δελ ην επηηξέπεη ε νηθνλνκηθή ζέζε ηεο επηρείξεζεο είηε γηαηί έρεη απνθαζίζεη 

λα δηαζέζεη ζε άιιεο επελδχζεηο ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά δηαζέζηκα ηεο. ε απηφ ην 

πιαίζην, ηεο πεξηνξηζκέλεο χπαξμεο θεθαιαηαθψλ πφξσλ πεξηιακβάλεηαη θαη ε 

πεξηνξηζκέλε πξφζβαζε ζε λέεο ρξεκαηνδνηήζεηο ηεο επηρείξεζεο, ε νπνία 

δπζρεξαίλεη ηελ νηθνλνκηθή ζέζε ηεο. Ζ πεξηνξηζκέλε πξφζβαζε ζε θεθαιαηαθνχο 

πφξνπο έρεη εληνπηζηεί ζπρλά ζηε βηβιηνγξαθία σο έλα απφ ηα θπξηφηεξα εκπφδηα πνπ 

απνηεινχλ ηξνρνπέδε ζηελ εθαξκνγή απνηειεζκαηηθψλ πξαθηηθψλ Γηαρείξηζεο 

Δλέξγεηαο. (Apeaning and Thollander, 2013; Sutherland, 1996; Trianni et al., 

2013a,b,c; Rohdin and Thollander, 2006; Rohdin et al., 2007; Thollander et al., 2007; 

Thollander and Ottosson, 2008; Trianni and Cagno, 2012; Sardianou, 2008; Cagno et 

al, 2013; Painuly et al., 2003; Brunke et al., 2014; Venmans, 2014; De Groot et al., 

2001; Lee, 2014; Walsh and Thornley, 2012; Anderson and Newell, 2004) 

 

3.3.2.2 Απμεκέλν αλακελόκελν θόζηνο εθαξκνγήο λέσλ πξαθηηθώλ Γηαρείξηζεο 

Δλέξγεηαο 

 

πρλά ην πςειφ θφζηνο εθαξκνγήο ησλ πξαθηηθψλ δηαρείξηζεο ελέξγεηαο αλαδεηθλχεηαη 

ζε θξίζηκν αλαζηαιηηθφ παξάγνληα γηα ηελ εθαξκνγή ελεξγεηαθψλ πξαθηηθψλ. 

Πξαγκαηνπνηείηαη ζε πνιιέο κειέηεο ηεο πθηζηάκελεο βηβιηνγξαθία αλαθνξά ζην 

κεγάιν χςνο ηνπ θφζηνπο επέλδπζεο, πνπ ζεσξνχλ νη επηρεηξήζεηο φηη ζηνηρίδεη ε 

εθαξκνγή ησλ λέσλ πξαθηηθψλ θαη ηερλνινγηψλ ελεξγεηαθήο δηαρείξηζεο. Οη επελδχζεηο 

ζε θεθάιαηα απηέο δχλαηαη λα αθνξνχλ ζε απφθηεζε λένπ ηερλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ 

πξνο αληηθαηάζηαζε ηνπ πθηζηάκελνπ είηε ζε αλαβάζκηζε ηνπ ππάξρνληνο, ζε 

απφθηεζε ηερλνγλσζίαο, ή αθφκα ζην θφζηνπο πνπ απαηηείηαη γηα ηελ επαλεθπαίδεπζε 

ηνπ πξνζσπηθνχ ή ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ. Ωζηφζν εθηφο απφ νξηζκέλεο θνζηνβφξεο 

επελδχζεηο ππάξρνπλ πξαθηηθέο δηαρείξηζεο ελέξγεηαο πνπ έρνπλ ηδηαίηεξα 

πεξηνξηζκέλν θφζηνο θαη δχλαληαη λα εθαξκνζηνχλ εχθνια απφ επηρεηξήζεηο θαη 

https://link.springer.com/article/10.1007/s12053-014-9317-z#CR3
https://link.springer.com/article/10.1007/s12053-014-9317-z#CR49
https://link.springer.com/article/10.1007/s12053-014-9317-z#CR35
https://link.springer.com/article/10.1007/s12053-014-9317-z#CR44
https://link.springer.com/article/10.1007/s12053-014-9317-z#CR13
https://link.springer.com/article/10.1007/s12053-014-9317-z#CR26
https://link.springer.com/article/10.1007/s12053-014-9317-z#CR54
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εξγαδνκέλνπο (Anderson and Newell, 2004, Sardianou, 2008; Shi et al., 2008; Trianni et 

al., 2013 α, b, c; Cagno et al., 2013; Walsh and Thornley, 2012; Fleiter et al., 2011) 

 

 

3.3.2.3 Αξγή απόδνζε επελδύζεσλ αλαθνξηθά κε δεηήκαηα Γηαρείξηζεο 

Δλέξγεηαο 

 

Παξαηεξείηαη ζηηο επηρεηξήζεηο νξηζκέλεο απφ ηηο επελδχζεηο αλαθνξηθά κε ηελ 

εθαξκνγή πξαθηηθψλ δηαρείξηζεο ελέξγεηαο λα απνηεινχλ επελδχζεηο πςεινχ θφζηνπο, 

εηδηθά φηαλ απηέο αθνξνχλ αγνξά ηερλνινγηθά πξνεγκέλνπ εμνπιηζκνχ, εθπαίδεπζε 

πξνζσπηθνχ ή αθφκε θαη λέεο πξνζιήςεηο εμεηδηθεπκέλσλ ζηειερψλ. Ωζηφζν έρεη 

επηθξαηήζεη ε άπνςε φηη νη επελδχζεηο απηέο αξγνχλ λα επηθέξνπλ ηα επηζπκεηά 

απνηειέζκαηα πνπ ζα έρνπλ αληίθξηζκα ζηελ βειηίσζε ηεο ελεξγεηαθήο επίδνζεο θαη 

θαη΄ επέθηαζε ηεο νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο ηεο επηρείξεζεο. Όζν ηα νθέιε κηαο 

ελεξγεηαθήο δξάζεο θαζπζηεξνχλ λα εκθαληζηνχλ, ηφζν νη επηρεηξήζεηο ηείλνπλ λα 

αλαζηέιινπλ ηελ εθαξκνγή ηέηνηνπ είδνπο δξάζεσλ. πλεπψο γηα αξθεηέο επηρεηξήζεηο 

ε αξγή απφδνζε ησλ επελδχζεσλ απνηειεί αλαζηαιηηθφ παξάγνληα γηα ηελ πηνζέηεζε 

πξαθηηθψλ Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο. Πνιιέο επηρεηξήζεηο επηζπκνχλ λα ιακβάλνπλ 

βξαρππξφζεζκα νθέιε παξαγλσξίδνληαο ηεο αμία ηεο επίηεπμεο κηα καθξνπξφζεζκεο 

θαη πην νπζηαζηηθήο ιχζεο. (Harris et al., 2000; Anderson and Newell, 2004; O‘Malley 

and Scott, 2004; Trianni and Cagno, 2012; Sardianou, 2008; Cagno et al., 2013) 

 

3.3.2.4 Πξνηεξαηόηεηα ζε άιινπ είδνπο επελδύζεηο 

 

ε κηα επηρείξεζε, κε πεπεξαζκέλε ηελ νηθνλνκηθή δπλαηφηεηα λα πξνβεί ζε επελδχζεηο 

είλαη ηδηαίηεξα ζχλεζεο λα δίλεηαη πξνηεξαηφηεηα ζε εθείλεο ηηο επελδχζεηο πνπ ε 

εθάζηνηε επηρείξεζε θξίλεη σο πεξηζζφηεξν αλαγθαίεο ζε θάζε ρξνληθή ζπγθπξία. Κάζε 

επηρείξεζε ηεξαξρεί ηηο αλάγθεο θαη ηηο πξνηεξαηφηεηεο ηεο κέζα απφ πιεζψξα 

επηινγψλ πνπ ζα ηεο επηηξέςνπλ λα επηηχρεη ηνπο ζηφρνπο ηεο. Ωζηφζν ζπρλά ζην 

εζσηεξηθφ ησλ επηρεηξήζεσλ παξαηεξείηαη ζχγθξνπζε ζπκθεξφλησλ θαζψο θάζε 

δηεχζπλζε δηεθδηθεί κέξνο ηνπ ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ πξνθεηκέλνπ λα βειηηψζεη ηε 

ζέζε ηεο. πλεπψο πάληα πξνθξίλεηαη ε επέλδπζε πνπ ζα θαιχςεη ελ γέλεη ηηο αλάγθεο 

ηεο επηρείξεζεο θαζψο ηίζεληαη νη απαξαίηεηεο πξνηεξαηφηεηεο απφ ηελ αλψηαηε 

δηνίθεζε. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη θαίλεηαη ε Γηαρείξηζε ελέξγεηαο λα ζεσξείηαη 

δξαζηεξηφηεηα πεξηνξηζκέλεο πξνηεξαηφηεηαο απφ ηηο επηρεηξήζεηο ζηελ πιεηνλφηεηα 

ηνπο, ηδίσο ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ δελ επηβαξχλεη ζεκαληηθά ην ζπλνιηθφ θφζηνο. 

(Apeaning and Thollander, 2013; Trianni et al., 2013a,b,c; Rohdin and Thollander, 2006; 

https://link.springer.com/article/10.1007/s12053-014-9317-z#CR54
https://link.springer.com/article/10.1007/s12053-014-9317-z#CR18
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Rohdin et al., 2007; Thollander et al., 2007; Thollander and Ottosson, 2008; Trianni and 

Cagno, 2012; Sardianou, 2008; Schleich, 2009; Cooremans, 2007; Brunke et al., 2014; 

Venmans, 2014; De Groot et al., 2001; Lee, 2014; Walsh and Thornley 2012; Anderson 

and Newell, 2004; Okazaki and Yamaguchi 2011; Fleiter et al., 2012; Curras, 2010; 

Ren, 2009) 

 

3.3.2.5 Έιιεηςε θαηάιιεινπ & εμεηδηθεπκέλνπ ηερλνινγηθνύ εμνπιηζκνύ 

 

Κξίζηκν ξφιν θαηά ηελ ιήςε ησλ απνθάζεσλ ηεο επηρείξεζεο γηα ηελ εθαξκνγή 

απνηειεζκαηηθψλ πξαθηηθψλ δηαρείξηζεο ελέξγεηαο δηαδξακαηίδεη ε χπαξμε ή κε ηεο 

θαηάιιειεο ηερλνινγίαο πνπ ζα ζπκβάιεη πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε. πρλά γηα λα 

κπνξέζεη λα βειηησζεί ε ελεξγεηαθή απνδνηηθφηεηα κηαο επηρείξεζεο είλαη αλαγθαίν λα 

έρεη πηνζεηεζεί θαη ε θαηάιιειε ελεξγεηαθή ηερλνινγία. Ο εμνπιηζκφο είηε αλαλεψλεηαη 

κε ζχγρξνλα εμαξηήκαηα είηε αληηθαζίζηαηαη κε λέν, ηερλνινγηθά πξνεγκέλν. Ωζηφζν νη 

αιιαγέο απηέο πξνυπνζέηνπλ επελδχζεηο νη νπνίεο δελ είλαη πάληα εθηθηφ λα 

πινπνηεζνχλ απφ ηηο επηρεηξήζεηο γηα πνιινχο ιφγνπο. Έηζη νη επηρεηξήζεηο δελ είλαη 

ιίγεο νη θνξέο πνπ απνθαζίδνπλ λα κελ πηνζεηήζνπλ νξηζκέλεο απφ ηηο πξαθηηθέο 

Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο εμαηηίαο ηεο έιιεηςεο ή ηεο αθαηαιιειφηεηαο εμεηδηθεπκέλνπ 

ηερλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ. (Apeaning and Thollander, 2013; Trianni et al., 2013a,b,c; 

Rohdin and Thollander, 2006; Rohdin et al., 2007; Thollander et al., 2007; Thollander 

and Ottosson, 2008; Schleich, 2009; Trianni and Cagno, 2012; Sardianou, 2008; Brunke 

et al., 2014; Venmans, 2014; De Groot et al., 2001; Walsh and Thornley, 2012; 

Anderson and Newell, 2004; Cooremans, 2011; Okazaki and Yamaguchi, 2011; Fleiter 

et al., 2012) 

 

3.3.2.6 Αλάγθε εθπαίδεπζεο θαη πξόζιεςεο εμεηδηθεπκέλνπ πξνζσπηθνύ ζε λέεο 

ηερλνινγίεο 

 

Γηα ηελ εθαξκνγή απνηειεζκαηηθψλ πξαθηηθψλ Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο θξίλεηαη 

απαξαίηεηε ε ζπλδξνκή ηνπ θαηάιιεινπ πξνζσπηθνχ είηε πξφθεηηαη γηα εμεηδηθεπκέλνπο 

εξγαδφκελνπο ζε ζέκαηα πνπ άπηνληαη ηεο Δλεξγεηαθήο Γηαρείξηζεο, είηε γηα 

πθηζηάκελνπο ππαιιήινπο ησλ επηρεηξήζεσλ, νη νπνίνη έρνπλ επηιεγεί θαη έρνπλ 

θαηάιιεια εθπαηδεπηεί ψζηε λα αληαπνθξηζνχλ ζηα λέα δεδνκέλα. Ζ έιιεηςε ζσζηά 

πιεξνθνξεκέλνπ θαη θαηαξηηζκέλνπ πξνζσπηθνχ ζπρλά νδεγεί ζηελ αδπλακία ηεο 

επηρείξεζεο λα αληαπνθξηζεί ζηηο αιιαγέο πνπ απαηηεί ε εθαξκνγή κηαο ζεηξάο 

πξαθηηθψλ νη νπνίεο ζηνρεχνπλ ζηελ ελίζρπζε ηεο ελεξγεηαθήο επίδνζεο. Ζ ζπλερήο 

θαηάξηηζε ησλ εξγαδνκέλσλ ζε έλα ζπλερψο κεηαβαιιφκελν πεξηβάιινλ απνηειεί ηε 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0959652614004417#bib38
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0959652614004417#bib22
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0959652614004417#bib38
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0959652614004417#bib22
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0959652614004417#bib22
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δχλακε ηεο επηρείξεζεο λα αληηκεησπίζεη ηα λέα δεδνκέλα. Ζ απνπζία εμεηδηθεπκέλσλ 

ηθαλνηήησλ ηνπ πθηζηάκελνπ πξνζσπηθνχ αιιά θαη ε αδπλακία ησλ επηρεηξήζεσλ λα 

πξνβνχλ ζε λέεο πξνζιήςεηο απνηειεί αλαληίξξεηα ηξνρνπέδε ζηελ πεξαηηέξσ 

ελεξγεηαθή εμέιημε κηαο επηρείξεζεο. (Apeaning and Thollander, 2013; Trianni et al., 

2013a,b,c; Rohdin and Thollander, 2006; Thollander et al., 2007; Thollander and 

Ottosson, 2008; Trianni and Cagno, 2012; Sardianou, 2008; Brunke et al., 2014; 

Venmans, 2014 ; De Groot et al., 2001; Walsh and Thornley, 2012; Anderson and 

Newell, 2004; Okazaki and Yamaguchi, 2011; Ren, 2009) 

 

 

3.3.2.7 Έιιεηςε επαηζζεηνπνίεζεο ηνπ πξνζσπηθνύ 

 

Πξνθεηκέλνπ λα εθαξκνζηνχλ νη πξαθηηθέο Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο ζε κηα επηρείξεζε δελ 

αξθεί κφλν ην πξνζσπηθφ λα είλαη ηερλνινγηθά άξηηα θαηαξηηζκέλν ζα πξέπεη θπξίσο λα 

είλαη επαηζζεηνπνηεκέλν ζε πεξηβαιινληηθά θαη ελεξγεηαθά δεηήκαηα. Οη εξγαδφκελνη 

ησλ επηρεηξήζεσλ είλαη ζεκαληηθφ λα γλσξίδνπλ πνην είλαη ην αλζξαθηθφ απνηχπσκα 

ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ επηρεηξήζεσλ ηνπο θαη κε πνην ηξφπν ζα κπνξνχζαλ λα 

ζπκβάιινπλ, αηνκηθά θαη ζπλνιηθά, ζηελ ελεξγεηαθή απνδνηηθφηεηα ησλ επηρεηξήζεσλ 

θαη θαηά ζπλέπεηα ζηελ αληηκεηψπηζε ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο. εκαληηθή παξάιιεια 

είλαη θαη ε επαηζζεηνπνίεζε ηεο αλψηαηεο δηνίθεζεο πξνθεηκέλνπ λα θαηνξζψζεη λα 

δεκηνπξγήζεη ηηο απαξαίηεηεο πξνυπνζέζεηο πξνο ηελ πινπνίεζε δξάζεσλ θαη 

πξαθηηθψλ γηα ηελ βέιηηζηε ελεξγεηαθή δηαρείξηζε. Ο θξίζηκνο ξφινο ηεο δηνίθεζεο 

πεξηγξάθεηαη θαη ζηε ζπλέρεηα εθηελψο. (Rohdin and Thollander, 2006; Thollander et al., 

2007; Thollander and Ottosson, 2008; Trianni and Cagno, 2012; Trianni et al., 2013a; 

Lee, 2014; Nagesha and Balachandra, 2006; Shi et al., 2008; Brunke et al., 2014) 

 

 

3.3.2.8 Γπζθνιίεο ηήξεζεο αμηόπηζησλ ζηνηρείσλ θαη αξρείσλ. 

 

Δληφο ησλ επηρεηξήζεσλ ζπλήζσο παξαηεξείηαη δπζθνιία λα κεηξεζνχλ θαη λα 

θαηαγξαθνχλ νη ελεξγεηαθέο ξνέο. Δίλαη πεξηνξηζκέλνο ζπλήζσο ν αξηζκφο ησλ ειέγρσλ 

αιιά θαη αηζζεηή ε απνπζία θαηάιιεισλ ηερλνινγηψλ πνπ δηεπθνιχλνπλ ηηο κεηξήζεηο. 

Ωο εθ ηνχηνπ, παξαηεξνχληαη δπζθνιίεο θαη ζηελ απφθηεζε πιεξνθνξηψλ γηα ηελ 

ελεξγεηαθή ρξήζε ηνπ εμνπιηζκνχ. Οη κεηξήζεηο είλαη ηδηαίηεξα θξίζηκεο γηα ηελ 

δηαρείξηζε ελέξγεηαο θαζψο δείρλνπλ ηελ θαηεχζπλζε πξνο ηελ νπνία ζα πξέπεη λα 

θηλεζεί ε ελεξγεηαθή πνιηηηθή ψζηε λα επηηχρεη ηνπο ζηφρνπο θαη ηηο επηδηψμεηο ηεο. Οη 

ειιηπείο θαη πεξηνξηζκέλεο κεηξήζεηο, φπσο είλαη αλακελφκελν, πξνθαινχλ ζεκαληηθέο 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0959652614004417#bib38
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δπζρέξεηεο θαηά ηελ ηήξεζε ζηνηρείσλ θαη ζσζηά θαηαγεγξακκέλσλ αξρείσλ αλαθνξηθά 

κε ηελ θαηαλάισζε ελέξγεηαο αιιά θαη ην ελεξγεηαθφ θφζηνο. Καηά ζπλέπεηα δελ είλαη 

εθηθηφ λα αληιεζνχλ αμηφπηζηεο πιεξνθνξίεο αλαθνξηθά κε ηελ ελεξγεηαθή θαηάζηαζε 

ηεο επηρείξεζεο θαη λα ιεθζνχλ απνθάζεηο γηα ηελ εθαξκνγή νξζψλ πξαθηηθψλ 

Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο. Έξεπλεο πνπ απαληψληαη ζηε βηβιηνγξαθία έρνπλ απνδείμεη φηη ε 

θνηλνπνίεζε ησλ ελεξγεηαθψλ επηδφζεσλ ηεο επηρεηξήζεηο ζηνπο εξγαδφκελνπο δχλαηαη 

αθφκε θαη λα βειηηψζεη ηελ ελεξγεηαθή ηνπο απφδνζε (Rohdin and Thollander, 2006; 

Rohdin et al., 2007; Thollander et al., 2007; Owens and Driffill, 2008; Thollander and 

Ottosson, 2008; Sardianou, 2008; Stephenson et al., 2010; Trianni et al., 2013a; Lee, 

2014; Venmans, 2014; Poulsen and Johnson, 2016)  

 

 

3.3.2.9 Έιιεηςε πιεξνθόξεζεο αλαθνξηθά κε λέεο επθαηξίεο θαη κεζόδνπο 

Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο. 

 

Αμίδεη λα αλαθεξζεί φηη δελ έρνπλ φιεο νη επηρεηξήζεηο ηνλ ίδην βαζκφ πξφζβαζεο ζηελ 

πιεξνθφξεζε αλαθνξηθά κε ηηο εμειίμεηο ζηνλ ελεξγεηαθφ ηνκέα θαη ηηο δπλαηφηεηεο πνπ 

κπνξεί λα δηαηίζεληαη πξνθεηκέλνπ λα βειηηψζνπλ ηελ ελεξγεηαθή ηνπο ζέζε θαη λα 

εμνηθνλνκήζνπλ πφξνπο. Παξαηεξείηαη επξέσο, πνιιέο λέεο ηερλνινγίεο δηαρείξηζεο 

ελέξγεηαο θαη δηαζθάιηζεο ηεο ελεξγεηαθήο απνδνηηθφηεηαο λα παξακέλνπλ άγλσζηεο 

ζηηο πεξηζζφηεξεο ησλ επηρεηξήζεσλ, θαζψο είλαη πεξηνξηζκέλε ε πιεξνθφξεζε 

ζρεηηθά κε ηηο δηαζέζηκεο επθαηξίεο δηαρείξηζεο ελέξγεηαο. Αλεπαξθείο παξάιιεια είλαη 

θαη νη πιεξνθνξίεο αλαθνξηθά κε ηελ πηζαλή κειινληηθή θεξδνθνξία ε νπνία ζπλδέεηαη 

κε ηε ιήςε απνθάζεσλ πξνζαλαηνιηζκέλσλ ζηελ ελεξγεηαθή απνδνηηθφηεηα. Ζ ειιηπήο 

απηή πιεξνθφξεζε αλαθνξηθά κε ηηο πθηζηάκελεο κεζφδνπο Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο 

αιιά θαη κε ηηο επθαηξίεο πνπ πηζαλφηαηα λα πξνθχπηνπλ δελ επηηξέπεη ζηηο 

επηρεηξήζεηο λα ιάβνπλ νξζέο απνθάζεηο πξνζαξκνζκέλεο ζηηο αλάγθεο ηνπο θαη λα 

εθκεηαιιεπηνχλ κε ην βέιηηζην ηξφπν ηνπο δηαζέζηκνπο πφξνπο ηνπο ζε θεθάιαηα θαη 

αλζξψπηλν δπλακηθφ. (De Groot et al., 2001; Sardianou, 2008; Thollander et al., 2009; 

Schleich, 2009; Trianni and Cagno, 2012; Cagno et al., 2013; Okazaki and Yamaguchi, 

2011; Fleiter et al., 2012; Nagesha and Balachandra, 2006) 

 

 

3.3.2.10 Απνπζία ζπγθεθξηκέλνπ λνκηθνύ πιαηζίνπ θαη θαλνληζκώλ 

 

Μηα επηπξφζζεηε παξάκεηξνο πνπ θαίλεηαη λα δπζρεξαίλεη ηηο επηρεηξήζεηο ζηελ 

εθαξκνγή πξαθηηθψλ Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο αιιά θπξίσο ζηελ πεξαηηέξσ εζηίαζε ζε 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0959652614004417#bib38
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0959652614004417#bib38
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απηέο είλαη ε απνπζία ζπγθεθξηκέλνπ θαλνληζηηθνχ πιαηζίνπ. Ζ εζληθή λνκνζεζία θαη νη 

εθάζηνηε θπβεξλεηηθέο πνιηηηθέο κνηάδνπλ λα είλαη αλεπαξθείο θαη δελ θαζνξίδνπλ έλα 

ζαθψο δνκεκέλν πιαίζην εληφο ηνπ νπνίνπ ζα πξέπεη λα θηλνχληαη νη επηρεηξήζεηο. Οη 

επηρεηξήζεηο δξνπλ θαη ιεηηνπξγνχλ σο επί ην πιείζηνλ κε γλψκνλα ηελ επίηεπμε ηνπ 

κέγηζηνπ δπλαηνχ θέξδνπο. Ωο εθ ηνχηνπ νη πεξηζζφηεξεο εμ΄απηψλ δελ ζέηνπλ σο 

άκεζε πξνηεξαηφηεηα ηνπο λα ιάβνπλ κέηξα ψζηε λα δηαρεηξηζηνχλ ηελ ελέξγεηαο εληφο 

ησλ κνλάδσλ ηνπο, εηδηθά αλ απηφ επηζχξεη ηελ πξνζαχμεζε ηνπ ιεηηνπξγηθνχ ηνπο 

θφζηνπο. Γηα ην ιφγν απηφ ην θαλνληζηηθφ πιαίζην θάζε ρψξαο έξρεηαη λα ξπζκίζεη 

λνκνζεηηθά ηελ ειάρηζηε δξάζε πνπ ζα πξέπεη λα ιακβάλνπλ νη επηρεηξήζεηο 

πξνθεηκέλνπ λα βειηηψζνπλ ηελ ελεξγεηαθή επίδνζε ηνπο θαη λα αληαπνθξίλνληαη ζηνπο 

θαλφλεο ηνπ επξχηεξνπ θαλνληζηηθνχ πιαηζίνπ. (Sardianou, 2008; Cagno and Trianni, 

2013; Okazaki and Yamaguchi, 2011)  

 

 

3.3.2.11 Αβεβαηόηεηα γηα ηελ πνξεία ηεο αγνξάο θαη ην κέιινλ ηεο 

επηρείξεζεο 

 

ε πνιιέο πεξηπηψζεηο νη επηρεηξήζεηο επεξεάδνληαη θαηά ηε ιήςε ησλ απνθάζεσλ 

ηνπο απφ ηηο ηξέρνπζεο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ ζηελ αγνξά ηδηαίηεξα ζε πεξηφδνπο 

αζηάζεηαο θαη νηθνλνκηθνθνηλσληθήο θξίζεο. Ζ αβεβαηφηεηα γηα ηελ εμέιημε ηνπ θιάδνπ 

θαη ηεο αγνξάο ρσξίο ακθηβνιία δπζρεξαίλνπλ ηηο επελδχζεηο ησλ επηρεηξήζεσλ νη 

νπνίεο πξνηηκνχλ λα πηνζεηνχλ πην ζπληεξεηηθέο πνιηηηθέο θαη λα κελ εθζέηνπλ ηνπο 

εαπηνχο ηνπο ζε πξφζζεηνπο θηλδχλνπο. Παξάιιεια νη επηρεηξήζεηο βηψλνπλ θαη ηελ 

εζσηεξηθή ηνπο αλαζθάιεηα αλαθνξηθά κε ηελ πνξεία θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπο ζην κέιινλ. 

Σν θιίκα ηεο αβεβαηφηεηαο ζε θάζε πεξίπησζε δελ επηηξέπεη ζηηο επηρεηξήζεηο λα δνπλ 

μεθάζαξα ηε ζπκβνιή ηελ βειηίσζε ηεο ελεξγεηαθήο απνδνηηθφηεηαο ζηε ζπλνιηθή 

επεκεξία ηνπο θαζψο παξaκέλνπλ επηθπιαθηηθέο απέλαληη ζηηο αιιαγέο. (Cagno et al., 

2013; Trianni et al., 2013a; Lee, 2014) 

 

 

3.4 πλνπηηθή θξηηηθή επηζθόπεζε ησλ θηλήηξσλ θαη ησλ εκπνδίσλ εθαξκνγήο 

Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο 

 

ηε βηβιηνγξαθία ζπλαληψληαη αξθεηέο εκπεηξηθέο ηφζν αλαθνξηθά κε ηα θίλεηξα πνπ 

πξνδηαζέηνπλ ηηο επηρεηξήζεηο λα πηνζεηήζνπλ πξαθηηθέο δηαρείξηζεο ελέξγεηαο φζν θαη 

κε ηα εκπφδηα εθείλα πνπ δπζρεξαίλνπλ ηελ εθαξκνγή ηνπο, νη νπνίεο νδεγνχλ ζε 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0959652614004417#bib38
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απνηειέζκαηα πνπ ζπγθιίλνπλ σο έλα βαζκφ αιιά παξνπζηάδνπλ θαη ηδηαηηεξφηεηεο 

αλάινγα κε ηηο ηδηαίηεξεο ζπλζήθεο πνπ δηελεξγνχληαη φπσο ν θιάδνο ησλ επηρεηξήζεσλ 

θαη ε γεσγξαθηθή πεξηνρή πνπ θαιχπηνπλ.  

 

Γηα ηηο θηλεηήξηεο δπλάκεηο πνπ δηεπθνιχλνπλ ηελ εθαξκνγή ελεξγεηαθψλ πξαθηηθψλ 

ζηηο επηρεηξήζεηο είλαη εθηθηφ λα ζπλαρζνχλ νξηζκέλα γεληθφηεξα ζπκπεξάζκαηα πνπ 

έρνπλ επξχηεξε ηζρχ. χκθσλα κε ηηο έξεπλεο θαη ηηο επηρεηξήζεηο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε 

απηέο, ην πην απνηειεζκαηηθφ ζεκείν κφριεπζεο γηα ηε βειηίσζε ηεο ελεξγεηαθήο 

απφδνζεο βξίζθεηαη εληφο ηεο θάζε επηρείξεζεο. Σα εζσηεξηθά νηθνλνκηθά θίλεηξα είλαη 

εθείλα πνπ θαίλεηαη λα έρνπλ ηελ κεγαιχηεξε επίδξαζε ζηηο απνθάζεηο πνπ 

ιακβάλνληαη ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ηεο Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο. Οη επηρεηξήζεηο, 

ηδηαίηεξα φζεο ρξεζηκνπνηνχλ ζεκαληηθά θνξηία ελέξγεηαο άξρηζαλ λα αληηιακβάλνληαη 

ηελ ελεξγεηαθή επίδνζε σο έλα πνιχ ειπηδνθφξν ηνκέα πνπ δχλαηαη λα απμήζεη ηελ 

αληαγσληζηηθφηεηά ηνπο. Δλδεηθηηθφ ηεο ηάζεο απηή είλαη ην γεγνλφο φηη ηα νηθνλνκηθά 

θίλεηξα πνπ ζπλδένληαη κε παξάγνληεο εληφο ηεο επηρείξεζεο έρνπλ ζρεδφλ δηπιάζηα 

επίδξαζε ζηελ εθαξκνγή ησλ ελεξγεηαθψλ πξαθηηθψλ ζε ζρέζε κε ηνπο εμσγελείο 

νηθνλνκηθνχο παξάγνληεο. εκεηψλεηαη ραξαθηεξηζηηθά ότι θ κείσζε ηνπ θφζηνπο πνπ 

πξνθχπηεη απφ ηε κείσζε ηεο θαηαλάισζεο ελέξγεηαο θαη ηελ βέιηηζηε ρξήζε ησλ 

ελεξγεηαθψλ πφξσλ ζην εζσηεξηθφ ηεο επηρείξεζεο είλαη δηπιάζηαο ζεκαζίαο απφ ηνπο 

εμσγελείο νηθνλνκηθνχο παξάγνληεο. Παξφκνηα παξαηήξεζε δχλαηαη λα ζεκεησζεί θαη 

αλαθνξηθά κε ηελ πιεξνθφξεζε γηα ηα ελεξγεηαθά δεηήκαηα εληφο θαη εθηφο ησλ 

επηρεηξεκαηηθψλ κνλάδσλ. ε θάζε πεξίπησζε σζηφζν ηα νηθνλνκηθά θίλεηξα πνπ 

ππξνδνηνχλ ηελ δξάζε ησλ επηρεηξήζεσλ εκθαλίδνληαη ηζρπξφηεξα απφ φια ηα 

ππφινηπα. 

 

Δλ ζπλερεία, νη νηθνλνκηθά ζπλδεφκελεο θηλεηήξηεο δπλάκεηο, αθνινπζνχληαη απφ 

νξγαλσηηθέο, φπσο ε παξνπζία ζηηο επηρεηξήζεηο αλζξψπσλ, δηνίθεζεο θαη ππαιιήισλ, 

κε κεγάιε επαηζζεζία ζε δεηήκαηα ελεξγεηαθήο δηαρείξηζεο θαη πεξηβάιινληνο. 

Παξάιιεια ε πξνβνιή ηεο θήκεο θαη ηεο εηθφλαο ηεο επηρείξεζεο σο ελεξγεηαθά θαη 

πεξηβαιινληηθά ππεχζπλεο αιιά θαη ε αλάπηπμε ελφο δηθηχνπ δηαρείξηζεο ελέξγεηα ζην 

εζσηεξηθφ δεκηνπξγνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ εθαξκνγή ηεο Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο.  

 

Οη έξεπλεο ππνγξακκίδνπλ ηε ζεκαζία ησλ εμσηεξηθψλ πηέζεσλ ηδίσο ράξε ζηελ 

παξνπζία ηνπ απμαλφκελνπ αληαγσληζκνχ απφ ην δηεζλέο πιαίζην, φπσο ε αχμεζε ησλ 

ηηκψλ ηεο ελέξγεηαο θαη ε εηζαγσγή ή ε αχμεζε ησλ ηειψλ ηφζν γηα ηνπο πφξνπο πνπ 

θαηαλαιψλνληαη φζν θαη γηα ηηο εθπνκπέο ξχπσλ. Δίλαη αμηνζεκείσην, επίζεο, φηη νη 
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ξπζκηζηηθέο δξάζεηο ζεσξνχληαη κέηξηαο ζεκαζίαο, γεγνλφο πνπ αληηθαηνπηξίδεη ηε 

γεληθά ζθεπηηθηζηηθή ζηάζε ησλ επηρεηξήζεσλ φζνλ αθνξά ηηο πνιηηηθέο παξεκβάζεηο. 

 

ε πξνεγνχκελεο κειέηεο ζρεηηθά κε ηηο δπλαηφηεηεο βειηίσζεο ηεο ελεξγεηαθήο 

δηαρείξηζεο ;αθελφο γίλνληαη αληηιεπηά ηα θίλεηξα ησλ επηρεηξήζεσλ, αθεηέξνπ, 

πξνθχπηνπλ αληίζηνηρεο πξνθιήζεηο θαη θξαγκνί πνπ νθείινπλ λα αληηκεησπηζηνχλ θαη 

λα δηεξεπλεζνχλ. Πξνθεηκέλνπ λα βειηησζεί ε ελεξγεηαθή απφδνζε πξέπεη λα 

θαηαβιεζνχλ κειινληηθέο πξνζπάζεηεο γηα ηελ πξνψζεζε ηεο πηνζέηεζεο ησλ 

πθηζηάκελσλ κέζσλ εθαξκνγήο ελεξγεηαθψλ πξαθηηθψλ θαη ππέξβαζεο ησλ εκπνδίσλ 

πνπ ηηο αλαζηέιινπλ. 

 

Έρεη ζηε βηβιηνγξαθία δηαγλσζζεί έλα επξχ θάζκα εκπνδίσλ ζηελ νξζή εθαξκνγή ηεο 

δηαρείξηζεο ελέξγεηαο ηα νπνία εληνπίζηεθαλ σο απφξξνηα ηεο έιιεηςεο ζπλέξγεηαο 

κεηαμχ ησλ ελδηαθεξνκέλσλ κεξψλ, ηεο αλεπαξθνχο ζπλεηδεηνπνίεζεο απφ πιεπξάο 

ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ηεο έιιεηςεο νηθνλνκηθήο ππνζηήξημεο γηα δξαζηεξηφηεηεο 

δηαρείξηζεο ελέξγεηαο, 

 

Ζ έιιεηςε πξφζβαζεο ζε θεθάιαηα θαη ε αξγή απφδνζε ησλ επελδχζεσλ 

εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο ραξαθηεξίδνληαη σο ζεκαληηθά ρξεκαηννηθνλνκηθά εκπφδηα. 

Οκνίσο, κεγάιε κεξίδα ησλ επηρεηξήζεσλ αληηκεησπίδνπλ ην θφζηνο πινπνίεζεο 

πξαθηηθψλ  εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο σο ζεκαίλνλ εκπφδην, θαζψο ζεσξνχλ φηη ην 

θφζηνο ελφο ηέηνηνπ έξγνπ ζα κπνξνχζε λα νδεγήζεη ζηελ αχμεζε ηεο ηηκήο ησλ 

παξαγφκελσλ πξντφλησλ, κεηψλνληαο ηελ αληαγσληζηηθφηεηά ηνπο ζηελ αγνξά. Ζ 

χπαξμε επελδπηηθψλ επθαηξηψλ ζε άιινπο ηνκείο πνπ ζεσξνχληαη πην ζεκαληηθέο ή 

ειπηδνθφξεο ραξαθηεξίδνληαη σο εκπφδηα επίζεο απφ ηα ζηειέρε ησλ επηρεηξήζεσλ. 

Σνχην εληείλεηαη ηδηαίηεξα απφ ην γεγνλφο ηεο έιιεηςεο επαξθψλ πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά 

κε ηηο επθαηξίεο εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο θαη ηελ απνδνηηθφηεηά ηεο εθαξκνγήο ηνπο. Ζ 

αβεβαηφηεηα ζρεηηθά κε ηηο κειινληηθέο ηηκέο ελέξγεηαο ραξαθηεξίδεηαη επίζεο σο 

θξαγκφο ζηελ αλαβνιή θαη ηελ πεξαηηέξσ εζηίαζε ζε κέηξα ελεξγεηαθήο δηαρείξηζεο. 

Όινη νη παξαπάλσ αλαζηαιηηθνί παξάγνληεο αληαλαθινχλ αλακθηζβήηεηα ζε έλα 

κεγάιν βαζκφ ηηο ζπλερηδφκελεο επηπηψζεηο ηεο παγθφζκηαο ρξεκαηνπηζησηηθήο θξίζεο 

 

Δθηφο απφ νηθνλνκηθνχο θαη εκπνξηθνχο θξαγκνχο, νη κειέηεο έρνπλ δηαπηζηψζεη επίζεο 

φηη νη νξγαλσηηθνί πεξηνξηζκνί θαη νη ζρεηηθνί κε ηνλ άλζξσπν παξάγνληεο κπνξνχλ λα 

ζεσξεζνχλ σο εκπφδηα ζηελ ελζσκάησζε ησλ πξαθηηθψλ δηαρείξηζεο ελέξγεηαο ζηηο 

επηρεηξήζεηο. Ζ έιιεηςε εμεηδηθεπκέλνπ πξνζσπηθνχ ζε ελεξγεηαθά δεηήκαηα, ε έιιεηςε 

ηφζν ηερλνγλσζίαο φζν θαη εμεηδηθεπκέλνπ εμνπιηζκνχ αιιά θαη ην γεγνλφο φηη δελ 
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ιακβάλεηαη ε θαηάιιειε κέξηκλα απφ ηε δηνίθεζε γηα ηελ ελεκέξσζε θαη ηελ 

εθπαίδεπζε ησλ εξγαδνκέλσλ εγείξνπλ ζεκαληηθά εκπφδηα ζηελ πξνζπάζεηα γηα ηελ 

πηνζέηεζε ελεξγεηαθψλ πξαθηηθψλ. Βαξχλνπζα ζεκαζία έρεη επίζεο ε αληίιεςε πνπ 

δηαηεξνχλ αξθεηέο επηρεηξήζεηο πνπ ζεσξεί ηελ ελέξγεηα κε βαζηθή επηρεηξεκαηηθή 

δξαζηεξηφηεηα θαη σο ηέηνηα αληηκεησπίδεηαη κε ζπζηεκαηηθά απφ ηνπο εξγαδνκέλνπο. 

Σέινο εκπφδηα φπσο ε αλάιεςε βξαρππξνζέζκσλ ιχζεσλ γηα ελεξγεηαθά δεηήκαηα 

αιιά θαη ε έιιεηςε ηεθκεξίσζε ησλ ελεξγεηαθψλ δεδνκέλσλ δηαδξακαηίδνπλ ην ξφιν 

ηνπο δεκηνπξγψληαο αλαρψκαηα ζηε δηαδηθαζία εθαξκνγήο λέσλ πξαθηηθψλ 

Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο. 
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Κεφάλαιο 4 

 

Συςτημική Προςέγγιςη  

τησ Διαχείριςησ Ενέργειασ 

ςτισ Επιχειρήςεισ 
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ΤΣΖΜΗΚΖ ΠΡΟΔΓΓΗΖ ΣΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ 

 ΣΗ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ

 

ην θεθάιαην απηφ παξνπζηάδεηαη ην πζηεκηθφ Πιαίζην Δθαξκνγήο ηεο Γηαρείξηζεο 

Δλέξγεηαο έηζη φπσο έρεη δηακνξθσζεί γηα ηηο αλάγθεο ηεο παξνχζαο δηαηξηβήο. Ζ 

βηβιηνγξαθηθή επηζθφπεζε έρεη αλαδείμεη ηελ θξηζηκφηεηα χπαξμεο ελφο 

νινθιεξσκέλνπ θαη δνκεκέλνπ πιαηζίνπ πξνθεηκέλνπ λα εθαξκνζηνχλ 

απνηειεζκαηηθά νη πξαθηηθέο δηαρείξηζεο ελέξγεηαο ζηηο επηρεηξήζεηο. 

 

Ζ παξνπζίαζε ηνπ πξνηεηλφκελνπ πιαηζίνπ δνκείηαη ζε ηξεηο θάζεηο. Αξρηθά, 

παξνπζηάδεηαη ε δηεξεχλεζε ηεο έλλνηαο ηνπ ζπζηήκαηνο Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο θαη 

αλαιχεηαη ε θξηζηκφηεηα ηεο ζπζηεκαηηθήο εθαξκνγήο ηεο Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο απφ 

ηηο επηρεηξήζεηο [§4.1]. 

 

Δλ ζπλερεία παξαηίζεληαη φιεο εθείλεο νη πθηζηάκελεο πξνζεγγίζεηο πνπ εληνπίδνληαη 

ζηε βηβιηνγξαθία αλαθνξηθά κε ηηο απαξαίηεηεο πξνυπνζέζεηο θαη απαηηήζεηο γηα ηε 

ζέζπηζε θαη ηελ εθαξκνγή ελφο δνκεκέλνπ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο Δλέξγεηαο. Οη 

πξνζεγγίζεηο απηέο αλ θαη αξθεηέο θαη ηδηαίηεξεο αμίαο, δελ παξνπζηάδνπλ κηα 

νινθιεξσκέλε θαη πιήξε απνηχπσζε ησλ απαξαίηεησλ ζηνηρείσλ ηνπ ζπζηήκαηνο. 

[§4.2]. 

 

Σέινο επηρεηξείηαη λα δνκεζεί έλα ζπζηεκηθφ πιαίζην γηα ηελ εθαξκνγή ηεο 

Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο ππνζηεξηδφκελν απφ ηα Γνκηθά ζηνηρεία ηνπ πζηήκαηνο 

Γηνίθεζεο κίαο επηρείξεζεο θαη ηε ζρεηηθή βηβιηνγξαθία, θαηαιήγνληαο ζηελ 

αλαιπηηθή πξνβνιή ηνπ πξνηεηλφκελνπ απφ ηελ παξνχζα δηαηξηβή Πιαηζίνπ 

Δθαξκνγήο ηεο Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο [§ 4.3]. ηηο ελφηεηεο πνπ αθνινπζνχλ 

αλαπηχζζνληαη εθηελψο ε δνκή, ην πεξηερφκελν θαη φια ηα ζηνηρεία πνπ ζπλδένληαη 

κε απηφ.  

 

4.1 Ζ εθαξκνγή πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο 

 

Ο θξίζηκνο ξφινο; πνπ δηαδξακαηίδεη ζήκεξα ε δηακφξθσζε ελφο ζπζηήκαηνο 

Γηαρείξηζεο ζηελ ηειηθή εθαξκνγή απνηειεζκαηηθψλ ελεξγεηαθψλ πξαθηηθψλ αιιά 

θαη ζηε ζπλνιηθή πνξεία θαη πξφνδν ησλ επηρεηξήζεσλ αλαδεηθλχεηαη απφ αξθεηνχο 

κειεηεηέο ςηελ πθηζηάκελε βηβιηνγξαθία. Δίλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ λα δηεξεπλεζεί ε 

έλλνηα ηνπ ζπζηήκαηνο Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο αιιά θαη ε θξηζηκφηεηα ηνπ. 
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4.1.1 Ζ θξηζηκόηεηα ηεο εθαξκνγήο θαη ε έλλνηα ελόο πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο 

Δλέξγεηαο 

 

Παιαηφηεξα, νη πξαθηηθέο δηαρείξηζεο ελέξγεηαο ζπλίζηαλην θπξίσο ζηελ 

αληηθαηάζηαζε ηνπ εμνπιηζκνχ κε λέν απνδνηηθφηεξν θαη ζηε ρξήζε λέσλ κεζφδσλ 

γηα ηελ εθηίκεζε ησλ επηηεπρζέλησλ ελεξγεηαθψλ εμνηθνλνκήζεσλ. Ζ εκπεηξία 

σζηφζν έδεημε φηη νη ζεηηθέο επηδξάζεηο ησλ ελεξγεηαθά απνδνηηθψλ ηερλνινγηθψλ 

βειηηψζεσλ κεηψζεθαλ κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ. Σα ηειεπηαία ρξφληα έρνπλ 

θαηαβιεζεί ζεκαληηθέο πξνζπάζεηεο γηα ηνλ θαζνξηζκφ θαηάιιεισλ πξνηχπσλ θαη 

βέιηηζησλ πξαθηηθψλ αιιά θαη γηα ηελ εθαξκνγή αμηφπηζηνπ ζπζηήκαηνο Γηαρείξηζεο 

Δλέξγεηαο κε ζθνπφ ηελ αχμεζε θαη ηε δηαηήξεζε ηεο εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο. Οη 

γλψζεηο πνπ έρνπλ απνθηεζεί απφ ηα δηεμαρζέληα έξγα ελεξγεηαθήο απφδνζεο 

νδεγνχλ ζε κεηάβαζε απφ ηηο παξαδνζηαθέο πξαθηηθέο ζε ζηξαηεγηθέο ελεξγεηαθήο 

δηαρείξηζεο πνπ πξνηείλνληαη θαη επηθπξψλνληαη απφ δηάθνξνπο δηεζλείο 

νξγαληζκνχο.(Van Gorp, 2004b; Jelic et al., 2010).  

 

Ωζηφζν, ζρεηηθά κηθξφο αξηζκφο επηρεηξήζεσλ εηζήγαγε θαη εθάξκνζε ζπζηήκαηα 

δηαρείξηζεο ελέξγεηαο αθφκε θαη ζε ρψξεο κε ηζρπξή δέζκεπζε γηα ελεξγεηαθή 

απφδνζε θαη ελεξγεηαθή δηαρείξηζε, φπσο νη θαλδηλαβηθέο (Christoffersen, 2006; 

Amundsen, 2000). Οη πξαθηηθέο Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο εμαξηψληαη ζε κεγάιν βαζκφ 

απφ ηελ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα, ηελ ελεξγεηαθή έληαζε, ην κέγεζνο ηεο 

επηρείξεζεο, ην είδνο θαη ην επίπεδν ηνπ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο πνηφηεηαο. ηε 

βηβιηνγξαθία ζπλαληάηαη έλαο αξηζκφο πεξηπησζηνινγηθψλ κειεηψλ πνπ εμεγνχλ ηε 

κεζνδνινγία θαζνξηζκνχ ηνπ ζπζηήκαηνο Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο θαη απνδεηθλχνπλ 

ηα νθέιε πνπ απνθνκίζζεθαλ απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ (Worrell and Price, 2001). 

Πνιιέο απφ ηηο αλεπηπγκέλεο θαη αλαπηπζζφκελεο ρψξεο ζήκεξα επηβάιινπλ 

ππνρξεσηηθνχο θαλνληζκνχο γηα ηηο ελεξγεηαθά εληαηηθέο βηνκεραλίεο ηνπο γηα ηελ 

πξαθηηθή εθαξκνγή ζπζηεκάησλ Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο (Hepbasli and Ozalp, 2003). 

Ωζηφζν, νη πςειέο ηηκέο ελέξγεηαο θαη νη πεξηβαιινληηθέο αιιαγέο ππνθηλνχλ αθφκε 

θαη ηελ αλψηαηε δηνίθεζε ησλ επηρεηξήζεσλ κε ρακειφηεξε ελεξγεηαθή έληαζε λα 

αλαδεηήζεη πφξνπο γηα ηνλ θαζνξηζκφ πξνγξακκάησλ δηαρείξηζεο ηεο ελέξγεηαο 

(Muller et al., 2007) 

 

Με δεδνκέλε ηε κεγάιε πνιππινθφηεηα ησλ επηρεηξήζεσλ εμαηηίαο ησλ ηδηαίηεξσλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπο αιιά θαη ησλ δηαθνξεηηθψλ επηζπκηψλ ηνπο αλαθνξηθά κε ηε 

βειηίσζε ηεο ελεξγεηαθήο ηνπο απνδνηηθφηεηαο, παξαηεξείηαη έληνλε αλάγθε γηα κηα 

ζπζηεκαηηθή πξνζέγγηζε γηα ηε δηαρείξηζε ηεο ρξήζεο ηεο ελέξγεηαο.(Schulze et al., 
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2016). Ζ δηαρείξηζε ελέξγεηαο απαηηεί κηα ζπζηεκαηηθή θαη ζπλερή πξνζέγγηζε θαη 

δελ κπνξεί λα ζπγρέεηαη κε πξνγξάκκαηα ή έξγα πνπ είλαη πεξηνξηζκέλα ρξνληθά, 

φπσο επηζεκαίλεη ν Piper (1999). 

 

Πξνθεηκέλνπ λα πινπνηεζνχλ απνηειεζκαηηθά νη ελεξγεηαθέο πξαθηηθέο ζε κηα 

επηρείξεζε, έλα επίζεκν ζχζηεκα ελεξγεηαθήο δηαρείξηζεο απνηειεί πάληα έλα πνιχ 

ππνζηεξηθηηθφ εξγαιείν. (Backlund et al., 2012), φπσο γίλεηαη μεθάζαξα αληηιεπηφ 

απφ ηελ πθηζηάκελε βηβιηνγξαθία. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη φηαλ νη επηρεηξήζεηο 

επηζπκνχλ λα ηνπνζεηεζνχλ καθξνπξφζεζκα σο εγέηεο ζηελ αγνξά πνπ 

δξαζηεξηνπνηνχληαη, ε δηαρείξηζε θαη ε ιεηηνπξγία ελφο ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο 

ελέξγεηαο ζηελ επηρείξεζε θξίλεηαη σο βαξχλνπζαο ζεκαζίαο, ηδηαίηεξα γηα 

βηνκεραλίεο εληάζεσο ελέξγεηαο (Schulze et al., 2016). Ζ εθαξκνγή ηνπ ζπζηήκαηνο 

δηαρείξηζεο ελέξγεηαο, ζχκθσλα κε κειεηεηέο, επηηξέπεη ζηηο επηρεηξήζεηο λα 

βειηηψζνπλ ηελ ελεξγεηαθή ηνπο επίδνζε επηηπγράλνληαο κεγαιχηεξε απφδνζε 

επέλδπζεο ζε ζρέζε κε ηελ εθηέιεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπο κε ην ζπκβαηηθφ θαη 

θαζνξηζκέλν ηξφπν (McKane, 2014). 

 

Ο νξζφο ελεξγεηαθφο ζρεδηαζκφο είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο γηα ηε δηαζθάιηζε 

αζθαιψλ απφ ηερληθήο απφςεσο, νηθνλνκηθά απνδνηηθψλ θαη θηιηθψλ πξνο ην 

πεξηβάιινλ ζπζηεκάησλ ελεξγεηαθήο δηαρείξηζεο (Cai et al, 2009; Ngai, et al., 2013). 

Όπσο ζε πνιιέο άιιεο ζχγρξνλεο πξαθηηθέο δηαρείξηζεο, κηα πξνζέγγηζε 

ζηξαηεγηθήο δηαρείξηζεο ππνγξακκίδεη ηελ αλάγθε γηα ηελ ελζσκάησζε ζην ζχζηεκα 

Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο ελφο ζπζηήκαηνο πιεξνθνξηψλ ην νπνίν λα ζέηεη ζηφρνπο, λα 

παξαθνινπζεί ηελ απφδνζε θαη λα επηθνηλσλεί κε ηα απνηειέζκαηα. Έλα ζχζηεκα 

πιεξνθνξηψλ γηα ηελ ελεξγεηαθή δηαρείξηζε ησλ επηρεηξήζεσλ κπνξεί λα 

ππνζηεξίμεη ηε ζηξαηεγηθή δηαρείξηζε ηεο ελέξγεηαο, ζπιιακβάλνληαο δεδνκέλα 

ζρεηηθά κε ηηο ηξέρνπζεο ελεξγεηαθέο επηδφζεηο, βνεζψληαο ζηε δεκηνπξγία θαη ηελ 

παξαθνινχζεζε ησλ ζηφρσλ ελεξγεηαθήο απφδνζεο θαη ηελ επηθνηλσλία ησλ 

απνηειεζκάησλ κε ηνπο δηεπζπληέο θαη ηνπο ελεξγεηαθνχο ζπκκεηέρνληεο (Van Gorp, 

2004a). 

 

χκθσλα κε ηνλ νξηζκφ ηεο Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο θαηά Jelic et al., ¨Γηαρείξηζε 

Δλέξγεηαο είλαη ε δηαρείξηζε φισλ ησλ παξακέηξσλ ηεο ελεξγεηαθήο ξνήο εληφο ηεο 

επηρείξεζεο. Σν επίθεληξν ηεο είλαη ε παξνρή πεγψλ ελέξγεηαο κέζσ ηεο 

δηαδηθαζίαο κεηαζρεκαηηζκνχ ηνπο θαη κέρξη ηελ ηειηθή ρξήζε ηεο ελέξγεηαο.¨ 

χκθσλα κε ηνλ ίδην κειεηεηή, εάλ ε ελεξγεηαθή δηαρείξηζε πνπ νξίδεηαη κε απηφλ ηνλ 

ηξφπν εθηειείηαη σο νξγαλσκέλε, δνκεκέλε, ζπζηεκαηηθή θαη κφληκε δξαζηεξηφηεηα, 

ηφηε ε επηρείξεζε δχλαηαη λα δεκηνπξγήζεη έλα ζχζηεκα Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο. Τπφ 
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απηφ ην πξίζκα, αλ θαη ηα ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο ελέξγεηαο αλακέλεηαη λα 

νδεγήζνπλ ζε κεησκέλε θαηαλάισζε ελέξγεηαο, είλαη ζεκαληηθφ λα ιακβάλνπλ 

ππ΄φςηλ ην ζχλνιν ηεο ελέξγεηαο πνπ θαηαλαιψλεηαη απφ ηελ έλαξμε ιεηηνπξγίαο 

(ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο απφθηεζεο πξψησλ πιψλ, ηεο θαηαζθεπήο θαη ηεο 

κεηαθνξάο) θαη θαηά ηε θάζε ρξήζεο (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ιεηηνπξγίαο θαη ηεο 

ζπληήξεζεο) (Gangolells et al., 2015; Caffal, 1995). 

 

Ζ αμία ελφο δνκεκέλνπ πιαηζίνπ Γηαρείξηζεο ελέξγεηαο επηβεβαηψζεθε απφ ηνπο 

Caffal (1995) θαη Abdelaziz et al. (2011). O Caffal (1995) αλέθεξε φηη ε επηηπρήο 

Γηαρείξηζε Δλέξγεηαο ρξεηάδεηαη κηα ζηξαηεγηθή πξνζέγγηζε ε νπνία λα 

πεξηιακβάλεη: κηα αξρηθή ελεξγεηαθή επηζεψξεζε, ηελ ππνζηήξημε ηεο δηνίθεζεο, ηελ 

παξαθνινχζεζε ηεο ελεξγεηαθήο ρξήζεο, ηελ αλαγλψξηζε φηη ε δηνίθεζε είλαη εμίζνπ 

ζεκαληηθή κε ηελ ηερλνινγία θαη έλα νξγαλσκέλν θαη ζπλερέο πξφγξακκα 

εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο. Ο Abdelaziz et al. (2011), αλαγλσξίδνληαο ηελ 

ζπνπδαηφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο, θαζνξίδεη ηέζζεξα βαζηθά ζπζηαηηθά πνπ θξίλνληαη 

σο ηδηαίηεξα ζεκαληηθά γηα ηελ εθαξκνγή απνηειεζκαηηθνχ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο 

ελέξγεηαο, φπσο ε αλάιπζε ησλ ηζηνξηθψλ δεδνκέλσλ, νη ελεξγεηαθνί έιεγρνη, ε 

ηερληθή αλάιπζε θαη επελδπηηθέο πξνηάζεηο νη νπνίεο λα βαζίδνληαη ζε κειέηεο 

ζθνπηκφηεηαο θαη ηέινο ε πιεξνθφξεζε θαη ε θαηάξηηζε ηνπ πξνζσπηθνχ. Καη νη δχν 

κειεηεηέο εμάξνπλ ηελ ζπνπδαηφηεηα ηεο χπαξμεο ζπζηήκαηνο Γηαρείξηζεο 

Δλέξγεηαο ζηελ απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή ηεο δηαρείξηζεο ελέξγεηαο απφ ηηο 

επηρεηξήζεηο. 

 

Ωο ζχζηεκα Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο νξίδεηαη ¨ην ζύλνιν ησλ αιιειέλδεησλ ή 

αιιειεπηδξώλησλ ζηνηρείσλ γηα ηνλ θαζνξηζκό ηεο ελεξγεηαθήο πνιηηηθήο θαη ησλ 

ελεξγεηαθώλ ζηόρσλ, θαζώο θαη ησλ δηεξγαζηώλ θαη ησλ δηαδηθαζηώλ πνπ 

απνζθνπνύλ ζηελ επίηεπμε ησλ ζηόρσλ απηώλ¨ (ISO, 2011). Σν ζχζηεκα 

πεξηιακβάλεη ηηο νξγαλσηηθέο θαη πιεξνθνξηαθέο δνκέο, θαζψο θαη ηα ηερληθά κέζα, 

πιηθφ θαη ινγηζκηθφ, πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ πινπνίεζε Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο 

(Association of German Engineers, 2007). 

 

Ο ζθνπφο ελφο ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο ελέξγεηαο είλαη ε παξνρή νδεγηψλ ζηηο 

επηρεηξήζεηο γηα ηελ ελζσκάησζε ηεο ελεξγεηαθήο απνδνηηθφηεηαο ζηηο πξαθηηθέο 

δηνίθεζεο ηνπο θαη ηε βειηίσζε ηεο ελεξγεηαθήο απφδνζεο ησλ ζπζηεκάησλ. Δίλαη 

ζεκαληηθφ λα ζεκεησζεί φηη ηα ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο ελέξγεηαο έρνπλ εθαξκνγή 

εμίζνπ ζε φινπο ηνπ θιάδνπο επηρεηξεζηαθήο δξάζεηο φπσο ζηε βηνκεραλία, ηηο 

εκπνξηθέο επηρεηξήζεηο θαη ηηο ππεξεζίεο (McKane et al 2008a). 
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4.1.2 Μνληέιν Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο 

 

Πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο ζρεδηαζκνχ θαη πινπνίεζεο ελφο ζπζηήκαηνο 

Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο ζε κηα επηρείξεζε, ζα ήηαλ ζθφπηκν νη επηρεηξήζεηο λα 

ιακβάλνπλ ππ΄ φςηλ ηνπο ην κνληέιν Γηαρείξηζε Δλέξγεηαο πνπ αλαπηχρζεθε απφ 

ηελ αξρή βηψζηκεο ελέξγεηαο ηεο Απζηξαιίαο (Sustainable Energy Authority Victoria, 

2002) θαη έρεη σο ζθνπφ ηνπ λα κπνξέζνπλ νη επηρεηξήζεηο λα θαηαλνήζνπλ ην 

πθηζηάκελν επίπεδν Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο εληφο ηνπ νξγαληζκνχ ηνπο ψζηε λα 

δηαπηζηψζνπλ ηα δπλαηά ζεκεία αιιά θαη ηηο αδπλακίεο ηνπο. Βάζεη απηψλ ησλ 

απνηειεζκάησλ θαη κε απφιπην θξηηήξην ηνπο ελεξγεηαθνχο ηνπο ζηφρνπο νη 

επηρεηξήζεηο δηακνξθψζνπλ ην δηθφ ηνπο ζρέδην δξάζεο. 
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Δπίπεδν 
Πνιηηηθή Γηαρείξηζεο 

Δλέξγεηαο 
Οξγάλσζε Κίλεηξα πξνζσπηθνύ 

πζηήκαηα 
παξαθνινύζεζεο, 

ειέγρνπ & αλαθνξάο 

Δπαηζζεηνπνίεζε, 
θαηάξηηζε & πξναγσγέο 

πξνζσπηθνύ 
Δπελδύζεηο 

4 

Ζ πνιηηηθή δηαρείξηζεο 
ελέξγεηαο, ην ζρέδην δξάζεο 
θαη ε ηαθηηθή αλαζεψξεζε 
έρνπλ δέζκεπζε ηεο αλψηαηεο 
δηνίθεζεο σο κέξνο κηαο 
εηαηξηθήο ζηξαηεγηθήο. 
Ζ δηαρείξηζε ηεο ελέξγεηαο 
είλαη πιήξσο ελζσκαησκέλε 
ζηε δνκή δηαρείξηζεο 

αθήο θαηαλνκή 
αξκνδηνηήησλ γηα ηελ 
θαηαλάισζε ελέξγεηαο 

Σππνπνηεκέλνη θαη 
αλεπίζεκνη δίαπινη 
επηθνηλσλίαο πνπ 
ρξεζηκνπνηνχληαη 
ζπζηεκαηηθά απφ ηνλ 
ελεξγεηαθφ δηεπζπληή θαη ην 
πξνζσπηθφ ζε φια ηα 
επίπεδα 

Σν νινθιεξσκέλν ζχζηεκα 
νξίδεη ζηφρνπο, παξαθνινπζεί 
ηελ θαηαλάισζε, εληνπίδεη 
ζθάικαηα, πνζνηηθνπνηεί ηηο 
εμνηθνλνκήζεηο θαη παξέρεη 
παξαθνινχζεζε ηνπ 
πξνυπνινγηζκνχ 

Πξνψζεζε ηεο αμίαο ηεο 
ελεξγεηαθήο απφδνζεο θαη ησλ 
επηδφζεσλ ηεο ελεξγεηαθήο 
δηαρείξηζεο ηφζν εληφο φζν θαη 
εθηφο ηεο νξγάλσζεο 

Θεηηθή δηάθξηζε ππέξ 
ζπζηεκάησλ εμνηθνλφκεζεο 
ελέξγεηαο κε ιεπηνκεξή 
αμηνιφγεζε ησλ πηζαλψλ 
επελδχζεσλ γηα φιεο ηηο 
λέεο επθαηξίεο ζρεηηθά κε 
λέεο ππνδνκέο θαη 
εμνπιηζκφ θαη επθαηξίεο 
αλαθαίληζεο 

3 

Σππηθή πνιηηηθή δηαρείξηζεο 
ελέξγεηαο, αιιά ρσξίο θακία 
ελεξγή δέζκεπζε απφ ηελ 
αλψηαηε δηνίθεζε 

Τπεχζπλνο δηαρεηξηζηήο 
ελέξγεηαο εθπξνζσπεί 
φινπο ηνπο ρξήζηεο 
ζηελ επηηξνπή 
ελέξγεηαο ππφ ηελ 
πξνεδξία ελφο κέινπο 
ηνπ δηνηθεηηθνχ 
ζπκβνπιίνπ 

Ζ επηηξνπή ελέξγεηαο 
ρξεζηκνπνηείηαη σο θχξηνο 
δίαπινο καδί κε ηελ άκεζε 
επαθή κε ζεκαληηθνχο 
ρξήζηεο 

Παξαθνινχζεζε θαη ζηφρεπζε 
εθζέζεσλ γηα κεκνλσκέλνπο 
ρψξνπο κε βάζε ηελ 
κεηξήζεηο, αιιά νη 
εμνηθνλνκήζεηο δελ 
αλαθέξνληαη απνηειεζκαηηθά 
ζηνπο ρξήζηεο 

Πξφγξακκα εθπαίδεπζεο, 
επαηζζεηνπνίεζεο θαη 
ηαθηηθψλ εθζηξαηεηψλ 
ελεκέξσζεο ηνπ πξνζσπηθνχ. 
Οξηζκέλα θξηηήξηα 
αληαπφδνζεο 
ρξεζηκνπνηήζεθαλ φπσο γηα 
φιεο ηηο άιιεο επελδχζεηο 

Δμειηγκέλε αμηνιφγεζε 
λέσλ επθαηξηψλ γηα λέεο 
ππνδνκέο, εμνπιηζκφ θαη 
επθαηξίεο αλαθαίληζεο 

2 

Με πηνζεηεκέλε πνιηηηθή 
δηαρείξηζεο ελέξγεηαο πνπ 
νξίδεη ν δηεπζπληήο ελέξγεηαο 
ή ν αλψηεξνο δηεπζπληήο ηνπ 
ηκήκαηνο 

Γηαρεηξηζηήο ελέξγεηαο 
αλαθέξεηαη ζε 
πεξηζηαζηαθή επηηξνπή, 
αιιά ε εμνπζία θαη ε 
δηνηθεηηθή θαηεχζπλζε 
είλαη αζαθείο 

Δπηθνηλσλία κε ηνπο θχξηνπο 
ρξήζηεο κέζσ 
πεξηζηαζηαθήο επηηξνπήο 
ππφ ηελ πξνεδξία ηνπ 
αλψηεξνπ δηεπζπληή ηνπ 
ηκήκαηνο 

Παξαθνινχζεζε θαη ζηφρεπζε 
αλαθνξψλ βάζεη δεδνκέλσλ 
κεηξήζεσλ εθνδηαζκνχ 

Ζ Δλεξγεηαθή Μνλάδα 
ζπκκεηέρεη πεξηζηαζηαθά ζηε 
ξχζκηζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ. 
Κάπνηα επηδεμηφηεηα θαη 
θαηάξηηζε ηνπ πξνζσπηθνχ 

Δπελδχζεηο πνπ 
ρξεζηκνπνηνχλ κφλν 
βξαρππξφζεζκα θξηηήξηα 
απνπιεξσκήο 

1 

Έλα άγξαθν ζχλνιν νδεγηψλ. 
Γηαρείξηζε ελέξγεηαο απφ 
άηνκα κε κεξηθή απαζρφιεζε 
πεξηνξηζκέλε εμνπζία θαη 
επηξξνή 

Άηππεο επαθέο κεηαμχ 
δηαρεηξηζηή ελέξγεηαο 
θαη κεξηθψλ ρξεζηψλ 

Αλαθνξά θφζηνπο βάζεη 
δεδνκέλσλ ηηκνινγίνπ 

Ο δηαρεηξηζηήο ελέξγεηαο 
ζπληάζζεη εθζέζεηο γηα 
εζσηεξηθή ρξήζε ζην ηερληθφ 
ηκήκα 

Άηππεο επαθέο πνπ 
ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ 
πξνψζεζε ηεο ελεξγεηαθήο 
απφδνζεο 

Λακβάλνληαη κφλν κέηξα 
ρακεινχ θφζηνπο  

0 

Γελ ππάξρεη ξεηή πνιηηηθή. 
Γελ ππάξρεη δηαρεηξηζηήο 
ελέξγεηαο ή θακία επίζεκε 
αλάζεζε επζχλεο γηα ηελ 
θαηαλάισζε ελέξγεηαο 

Γελ ππάξρεη επαθή κε 
ηνπο ρξήζηεο 

Γελ ππάξρεη πιεξνθνξηθφ 
ζχζηεκα 

Γελ ειέγρεηαη ε θαηαλάισζε 
ελέξγεηαο 

Κακία πξνψζεζε ηεο 
ελεξγεηαθήο απφδνζεο 

Κακία επέλδπζε γηα ηελ 
αχμεζε ηεο ελεξγεηαθήο 
απφδνζεο  

Πίλαθαο 4.1 : Μνληέιν αμηνιφγεζεο επηπέδνπ Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο επηρεηξήζεσλ  
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Σν κνληέιν παξέρεη έλαλ απνηειεζκαηηθφ ηξφπν ψζηε λα ιεθζνχλ πιεξνθνξίεο 

αλαθνξηθά κε ηα ελεξγεηαθά δεηήκαηα κηαο επηρείξεζεο. Κάζε ζηήιε ηνπ αληηθαηνπηξίδεη 

έλα απφ ηα έμη θξίζηκα δεηήκαηα Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο  

 ηελ πνιηηηθή δηαρείξηζεο ηεο ελέξγεηαο,  

 ηελ νξγάλσζε,  

 ηελ παξνρή θίλεηξσλ ζην πξνζσπηθφ, 

 ηελ παξαθνινχζεζε, ηνλ έιεγρν θαη ηα ζπζηήκαηα αλαθνξάο 

 ηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ επαηζζεηνπνίεζε ηνπ πξνζσπηθνχ 

 ηελ πξνψζεζε θαη ηηο επελδχζεηο. 

 

Ζ θζίλνπζα αξίζκεζε ζηηο ζεηξέο, απφ 4 έσο 0, αληηπξνζσπεχεη ηελ πεξηπινθφηεξε 

θχζε ηνπ θαζελφο απφ ηα πξναλαθεξζέληα θξίζηκα δεηήκαηα ελεξγεηαθήο δηαρείξηζεο. 

 

Σν κνληέιν παξνπζηάδεη ηελ ηξέρνπζα θαηάζηαζε κηαο επηρείξεζεο αλαθνξηθά κε ηηο 

πξνζπάζεηεο πνπ θαηαβάιινληαη γηα ηελ βειηίσζε ηεο Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο. 

Πξνζδηνξίδεη ηηο πηπρέο εθείλεο φπνπ απαηηείηαη πεξαηηέξσ πξνζνρή πξνθεηκέλνπ λα 

δηαζθαιηζηεί φηη ε δηαρείξηζε ελέξγεηαο αλαπηχζζεηαη κε απνηειεζκαηηθφ ηξφπν. 

 

 

4.2. Τθηζηάκελεο ζπζηεκηθέο πξνζεγγίζεηο Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο 

 

Σα δεδνκέλα ηεο πθηζηάκελεο βηβιηνγξαθίαο έρνπλ επηθεληξσζεί ζηνλ πξνζδηνξηζκφ 

ησλ ζηνηρείσλ εθείλσλ πνπ απνηεινχλ ηηο ειάρηζηεο πξνδηαγξαθέο γηα ηνλ θαζνξηζκφ 

θαη ηε ιεηηνπξγία ελφο ζπζηήκαηνο Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο. (Caffal, 1995; Kannan and 

Boie, 2003; Christoffersen et al., 2006; McKane et al., 2008b; Jelic et al., 2010; 

Thollander and Ottosson, 2010; Gordic et al., 2010; Abdelaziz et al., 2011; Ates and 

Durakbasa, 2012; Johansson, 2014; Vassallo, 2014). 

 

Απφ ηελ κειέηε ησλ ζπζηεκηθψλ πξνζεγγίζεσλ ηεο δηαρείξηζεο ελέξγεηαο ζηε 

βηβιηνγξαθία θαζίζηαηαη ζαθέο φηη ηα ζχλνια ησλ πξνηεηλφκελσλ θάζε θνξά 

απαηηήζεσλ γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ ζπζηήκαηνο Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο δηαθέξνπλ ηφζν 

σο πξνο ηνλ αξηζκφ ησλ απαηηήζεσλ φζν θαη σο πξνο ηε ζχλζεζε ησλ επηκέξνπο 

ζηνηρείσλ. 
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Δπηπιένλ, παξακέλεη αζαθέο εάλ ν θαηάινγνο ησλ ειάρηζησλ απαηηήζεσλ είλαη 

νξηζηηθφο ή φρη θαη αλ είλαη θαηάιιεινο γηα λα πεξηγξάςεη έλα πιήξσο αλεπηπγκέλν 

ζχζηεκα Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο. 

 

ηε ζπλέρεηα παξαηίζεηαη κηα ζεηξά απφ ζπζηεκηθέο πξνζεγγίζεηο πνπ εληνπίδνληαη ζηε 

βηβιηνγξαθία θαη παξνπζηάδνληαη ηα ζηνηρεία εθείλα πνπ ζπλζέηνπλ ην ζχζηεκα 

ζχκθσλα κε ηελ εθάζηνηε πξνζέγγηζε. 

 

 

4.2.1 Πξνζέγγηζε Kannan and Boie - 2003 

 

Ζ δηαρείξηζε ελέξγεηαο, γηα ηνπο Kannan and Boie είλαη ε ζπλεηή θαη απνηειεζκαηηθή 

ρξήζε ηεο ελέξγεηαο κε ζθνπφ ηε κεγηζηνπνίεζε ησλ θεξδψλ θαη ηελ ελίζρπζε ησλ 

αληαγσληζηηθψλ ζέζεσλ κέζσ νξγαλσηηθψλ κέηξσλ θαη βειηηζηνπνίεζεο ηεο 

ελεξγεηαθήο απφδνζεο ζηε δηαδηθαζία. Έλα νινθιεξσκέλν πξφγξακκα Γηαρείξηζεο 

Δλέξγεηαο δελ είλαη θαζαξά ηερληθφ θαη ε εηζαγσγή ηνπ πξνυπνζέηεη επίζεο κηα λέα 

πεηζαξρία ζηε δηνίθεζε. Ζ Γηαρείξηζε Δλέξγεηαο είλαη δηεπηζηεκνληθήο θχζεο θαη 

ζπλδπάδεη ηηο δεμηφηεηεο ηεο κεραληθήο θαη ηεο δηνίθεζεο. (Murphy and Mckay, 1982)  

 

Ζ δνκή ηνπ πξνγξάκκαηνο Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο. πνπ πξνηείλεηαη απφ ηνπο Kannan 

and Boie πεξηιακβάλεη 5 δηαθξηηά ζηάδηα πνπ απνηππψλνληαη παξαθάησ: 

 

 Λήςε απνθάζεσλ: ιακβάλνληαη φιεο νη απαξαίηεηεο απνθάζεηο γηα ηελ 

πινπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο δηαρείξηζεο ελέξγεηαο θαη θαηαλέκνληαη νη 

αξκνδηφηεηεο θαη νη επζχλεο 

 Δπηζεώξεζε ελέξγεηαο : πεξηιακβάλεη κηα ζεηξά απφ δξάζεηο γηα ηνλ έιεγρν ηεο 

ελεξγεηαθήο ρξήζεο. πιιέγνληαη ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία, θαηαξηίδεηαη ην 

ελεξγεηαθφ ηζνδχγην ηεο επηρείξεζεο θαη θαηαγξάθεηαη ε ελεξγεηαθή θαηαλάισζε. 

 Πξνζδηνξηζκόο κέηξσλ εμνηθνλόκεζεο ελέξγεηαο ηφζν ζε ηερληθφ φζν θαη ζε 

νηθνλνκηθφ επίπεδν 

 Δθαξκνγή κέηξσλ εμνηθνλόκεζεο ελέξγεηαο: πινπνηνχληαη ηα παξαπάλσ 

ιεθζέληα κέηξα 

 Παξαθνινύζεζε θαη αμηνιόγεζε: ην πξφγξακκα παξαθνινπζείηαη θαη 

αμηνινγείηαη επαλαπξνζδηνξίδνληαο ηνπο αξρηθνχο ζηφρνπο, ηα κέηξα θαη ηνλ 

ελεξγεηαθφ πξνυπνινγηζκφ ηνπ. ηε ζπλέρεηα πξαγκαηνπνηείηαη εθ λένπ 

ελεξγεηαθή επηζεψξεζε. 
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Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ην ζχζηεκα αλαηξνθνδνηείηαη ζπλερψο ζε κηα δηαξθή 

πξνζπάζεηα βειηίσζεο ηεο ελεξγεηαθήο δηαρείξηζεο 

 

 

ρήκα 4.1 Γνκή πξνγξάκκαηνο ελεξγεηαθήο δηαρείξηζεο/Πεγή Kannan & Boie 2003 

 

Πξνθεηκέλνπ ην πξφγξακκα δηαρείξηζεο ηεο ελέξγεηαο λα είλαη επηηπρέο, φπσο 

θαζίζηαηαη ζαθέο, είλαη απαξαίηεηε κηα ζηαζεξή δέζκεπζε ηεο αλψηαηεο δηνίθεζεο. Ζ 

ελεξγεηαθή δηαρείξηζε απνηειεί κφληκε δξαζηεξηφηεηα, ζε ζχγθξηζε κε κηα κεκνλσκέλε 

εθζηξαηεία εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο. Γηα ηελ πινπνίεζε, ε επηρείξεζε ζα πξέπεη λα 

εηζαγάγεη κηα νξγαλσηηθή δνκή ζηελ νπνία ηνπιάρηζηνλ έλα άηνκν (Γηεπζπληήο 

Δλέξγεηαο), πνπ δηαζέηεη ηελ ηερλνγλσζία ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο, ζα πξέπεη λα 

είλαη ππεχζπλν γηα ηηο ζπλνιηθέο ελεξγεηαθέο δξαζηεξηφηεηεο. 

 

 

4.2.2 Πξνζέγγηζε Christoffersen et al. - 2006 

 

Σν ζχζηεκα δηαρείξηζε ελέξγεηαο είλαη εκπλεπζκέλν θαη παξνκνηάδεη ζε άιια 

ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο, φπσο απηά ηεο πεξηβαιινληηθή δηαρείξηζε, δηαρείξηζε ηεο πγείαο 

θαη ηεο αζθάιεηαο, ηεο δηαρείξηζεο πνηφηεηαο θαη ηεο δηαρείξηζεο ηεο παξαγσγήο. ηε 

πξνζέγγηζε ησλ Christoffersen et al., ηα ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο ελέξγεηαο 

ζπγθαηαιέγνληαη ζηελ νηθνγέλεηα ησλ ιεγφκελσλ Οξζνινγηθψλ Μνληέισλ γηα ηε ιήςε 

απνθάζεσλ.  

 

Διαχείριςη Ενζργειασ

Λήψη αποφάςεων

Ζλεγχοσ ενζργειασ

Αναγνϊριςη μζτρων 

εξοικονόμηςησ ενεργειασ

Παρακολοφθηςη 

& αξιολόγηςη

Εφαρμογή μζτρων 

εξοικονόμηςησ 

ενεργειασ
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Ζ πεξηγξαθή ηνπ νξζνινγηθνχ κνληέινπ απφθαζεο επηθεληξψλεηαη ζε κία απφθαζε θαη 

πεξηιακβάλεη ηελ αλαγλψξηζε ελφο ζηφρνπ, ηελ αλάιπζε ησλ νθειψλ θαη ηνπ θφζηνπο 

κε ελαιιαθηηθέο ιχζεηο, ηελ ηειηθή απφθαζε θαη εθαξκνγή ηεο θαη ηέινο ηελ αμηνιφγεζε 

θαη αλαηξνθνδφηεζε. Παξφηη ην ζχζηεκα δηαρείξηζεο απεπζχλεηαη ζε θαζεκεξηλέο 

δηαδηθαζίεο, δηαπηζηψζεθε φηη ε Γηαρείξηζε Δλέξγεηαο, είλαη αξθεηά παξφκνηα κε ην 

ζθεπηηθφ πίζσ απφ ηελ νξζνινγηθή ιήςε απνθάζεσλ. 

 

Έλα ζχζηεκα Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο πεξηιακβάλεη πνιιέο δηαθνξεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο. 

Παξφια απηά, ζχκθσλα κε ηνπο εξεπλεηέο, πθίζηαηαη έλαο αξηζκφο ειάρηζησλ 

απαηηήζεσλ πνπ είλαη αλαγθαίεο ψζηε λα εμαρζεί ην ζπκπέξαζκα αλ κηα επηρείξεζε 

εθαξκφδεη πξαγκαηηθά ζχζηεκα Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο. Ωζηφζν ζα πξέπεη λα ζεκεησζεί 

φηη έλα δηαθνξεηηθφ ζχλνιν απαηηήζεσλ ζα νδεγήζεη ζε δηαθνξεηηθά απνηειέζκαηα. Ζ 

επηρείξεζε θαη΄ ειάρηζηνλ ζα πξέπεη: 

 

 λα δηαηππψζεη θαηάιιειε ελεξγεηαθή πνιηηηθή 

 λα ζεζπίζεη κεηξήζηκνπο ζηφρνπο γηα ηελ εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο ή λα έρεη ζέζεη 

ζηφρνπο ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ζπγθεθξηκέλσλ έξγσλ εμνηθνλφκεζεο 

ελέξγεηαο 

 λα εθαξκφζεη εηδηθά πξνγξάκκαηα εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο πνπ έρνπλ ηηο 

βάζεηο ηνπο ζηε δηαρείξηζε ελέξγεηαο. 

 

Δπηπιένλ, ε επηρείξεζε ζα πξέπεη λα πιεξνί ηνπιάρηζηνλ θαη κία απφ ηηο παξαθάησ 

απαηηήζεηο: 

 

 λα πξαγκαηνπνηεί ζπζηεκαηηθά ελεξγεηαθά απνδνηηθέο πξνκήζεηεο κε 

πξνθαζνξηζκέλεο δηαδηθαζία 

 λα νξγαλψλεη ηηο ελεξγεηαθέο δξαζηεξηφηεηεο, κε μεθάζαξε θαηαλνκή επζπλψλ 

θαη αξκνδηνηήησλ. 

 λα επηδηψθεη ηελ ελεξγή ζπκκεηνρή ησλ εξγαδνκέλσλ ζην έξγν ηεο 

εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο κέζσ ηεο ελεκέξσζεο, ηεο παξνρήο θηλήηξσλ θαη ηεο 

εθπαίδεπζεο ηνπο. 

 

Απηέο νη απαηηήζεηο γηα ηηο επηρεηξήζεηο κε ή ρσξίο ελεξγεηαθή δηαρείξηζε ηνλίδνπλ ην 

γεγνλφο φηη ε Γηαρείξηζε Δλέξγεηαο δελ είλαη κφλν έλα ζχζηεκα παξαθνινχζεζεο αιιά 

ζηελ θαξδηά ηνπ έλα ζχζηεκα δηνίθεζεο. Απηφο είλαη ν ιφγνο γηα ηνλ νπνίν ε θαζηέξσζε 

κηαο ελεξγεηαθήο πνιηηηθήο θαη ε ζέζπηζε ζηφρσλ πεξηιακβάλνληαη σο βαζηθά ζηνηρεία 

ζηελ παξνχζα ζπζηεκηθή πξνζέγγηζε. Απαηηψληαο ηελ πινπνίεζε ζπγθεθξηκέλσλ 
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έξγσλ ελεξγεηαθήο εμνηθνλφκεζεο, επηδηψθεηαη λα δηαζθαιηζηεί φηη ε εθάζηνηε 

επηρείξεζε επηζπκεί λα εκπιαθεί ελεξγά ζηελ πξνζπάζεηα γηα ηελ εμνηθνλφκεζε 

ελέξγεηαο. 

 

 

4.2.3 Πξνζέγγηζε McKane et al. - 2008 

 

Έλα ζχζηεκα Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο απαηηεί ε επηρείξεζε λα έρεη αλαπηχμεη έλα 

εμεηδηθεπκέλν ζρέδην δξάζεο ζχκθσλα κε ηνπο McKane et al.. ε επηρεηξήζεηο πνπ δελ 

δηαζέηνπλ ζρέδην, νη δπλαηφηεηεο βειηίσζεο κπνξεί λα είλαη γλσζηέο, αιιά δελ δχλαληαη 

λα πξνσζεζνχλ ή λα εθαξκνζηνχλ ιφγσ νξγαλσηηθψλ εκπνδίσλ. Σνχηα ηα εκπφδηα 

πεξηιακβάλνπλ ηελ έιιεηςε επηθνηλσλίαο κεηαμχ ησλ κνλάδσλ ηεο επηρείξεζεο, ηελ 

πεξηνξηζκέλε θαηαλφεζε ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν ζα ππνζηεξηρζνχλ νη δξάζεηο 

ελεξγεηαθήο απφδνζεο, ηελ ειιηπή νηθνλνκηθή ζηήξημε θαη ηνλ αληηιεπηφ θίλδπλν πνπ 

απνξξέεη απφ ηελ αιιαγή ηεο ηζρχνπζαο θαηάζηαζεο.  

 

Σν ζχζηεκα Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο κπνξεί λα πεξηγξαθεί σο κηα ζηνρεπκέλε δηαδηθαζία 

ε νπνία απνηειείηαη απφ πέληε δηαθξηηά ζηάδηα. Κάζε ζηάδην απνηειείηαη απφ επηκέξνπο 

βήκαηα. Σα δηαθξηηά ζηάδηα ζπλίζηαληαη ζηα θάησζη:  

 

 Δλεξγεηαθή πνιηηηθή  

 ρεδηαζκφο 

 Δθαξκνγή θαη ιεηηνπξγία 

 Έιεγρνο θαη δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο 

 Δπαλεμέηαζε ηεο δηαδηθαζίαο Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο 

 

Ζ δηαδηθαζία κπνξεί λα επαλαιεθζεί γηα λέα πξνγξάκκαηα θαη λένπο ζηφρνπο. 

 

Σα βαζηθά ζηνηρεία ελφο ζπζηήκαηνο απνηειεζκαηηθήο δηαρείξηζεο ελέξγεηαο 

ζπλίζηαληαη ζηα θάησζη: 

 

 έλα ζηξαηεγηθφ ζρέδην δξάζεο πνπ πεξηιακβάλεη ηε κέηξεζε, ηε δηαρείξηζε θαη 

ηεθκεξίσζε γηα ηε ζπλερή βειηίσζε ηεο ελεξγεηαθήο απνδνηηθφηεηαο 

 κηα δηαηκεκαηηθή νκάδα Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο κε επηθεθαιήο έλα ζπληνληζηή 

ελέξγεηαο ν νπνίνο αλαθέξεηαη απεπζείαο ζηελ δηνίθεζε θαη είλαη ππεχζπλνο γηα 

ηελ επίβιεςε ηεο πινπνίεζεο ηνπ ζηξαηεγηθνχ ζρεδηαζκνχ 
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 πνιηηηθέο θαη δηαδηθαζίεο γηα ηελ αληηκεηψπηζε φισλ ησλ πηπρψλ ηεο 

πξνκήζεηαο, ηεο ρξήζεο θαη ηεο δηάζεζεο ελέξγεηαο,  

 έξγα γηα ηελ απφδεημε ηεο ζπλερνχο βειηίσζεο ηεο ελεξγεηαθήο απφδνζεο 

 δεκηνπξγία ελφο εγρεηξηδίνπ Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο, ελφο δπλακηθνχ εγγξάθνπ 

πνπ εμειίζζεηαη κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ φζν ηα πξφζζεηα πξνγξάκκαηα θαη 

νη πνιηηηθέο εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο αλαιακβάλνληαη θαη ηεθκεξηψλνληαη 

 πξνζδηνξηζκφο ησλ θξίζηκσλ δεηθηψλ απφδνζεο, κνλαδηθψλ γηα θάζε 

επηρείξεζε, πνπ παξαθνινπζνχληαη ψζηε λα επηηπγράλεηαη ε κέηξεζε ηεο 

πξνφδνπ πνπ ζπληειείηαη θαη 

 πεξηνδηθέο αλαθνξέο πξνφδνπ γηα ηελ Γηαρείξηζε Δλέξγεηαο κε βάζε ηηο 

πξαγκαηνπνηεζείζεο κεηξήζεηο. 

 

Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη έλα επηηπρεκέλν πξφγξακκα Γηαρείξηζε Δλέξγεηαο αξρίδεη κε κηα 

ηζρπξή δέζκεπζε ηεο αλψηαηεο δηνίθεζεο γηα ηε ζπλερή βειηίσζε ηεο ελεξγεηαθήο 

απφδνζεο.  

 

 

4.2.4 Πξνζέγγηζε Gordic et al. - 2010 

 

Σν ζχζηεκα δηαρείξηζεο ελέξγεηαο, θαηά Gordic et al., πεξηιακβάλεη έλα ζχλνιν θαιά 

ζρεδηαζκέλσλ δηαδηθαζηψλ πνπ απνζθνπνχλ ζηε κείσζε ηνπ ελεξγεηαθνχ θφζηνπο ηεο 

επηρείξεζεο θαη ζηελ αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο ηεο. Πξφθεηηαη γηα κηα δηαδηθαζία 

ζπλερνχο βειηίσζεο θαη είλαη πην απνηειεζκαηηθή φηαλ νη πνιηηηθέο θαη νη δηαδηθαζίεο 

ηεο επαλεμεηάδνληαη ζε εηήζηα βάζε. Παξνπζηάδεη επίζεο κηα ηεθκεξησκέλε δνκή πνπ 

θαζνξίδεη ηνπο ζηφρνπο, ηηο πνιηηηθέο θαη ηηο δηεξγαζίεο ηεο επηρείξεζεο, θαζψο θαη ηηο 

δηαδηθαζίεο κέζσ ησλ νπνίσλ πινπνηείηαη θαη βειηηψλεηαη. Σν ζχζηεκα δηαρείξηζεο 

ελέξγεηαο ζεζπίδεη ζαθείο επζχλεο, ηεθκεξησκέλεο δηαδηθαζίεο, ζπλερή εθπαίδεπζε, 

εζσηεξηθνχο ειέγρνπο γηα ηε ζπκκφξθσζε, δηνξζσηηθέο θαη πξνιεπηηθέο δξάζεηο, 

αλαζθνπήζεηο γηα ηε δηνίθεζε, θαη ζπλερείο βειηηψζεηο (Amundsen, 2000).  

 

Παξά ηηο πηζαλέο δηαθνξνπνηήζεηο κεηαμχ ησλ ζηξαηεγηθψλ ελεξγεηαθήο δηαρείξηζεο, ηα 

θχξηα ζηνηρεία ελφο ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο ελέξγεηαο παξνπζηάδνληαη ζην παξαθάησ 

ζρήκα: 
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ρήκα 4.2 Κχξηα ζηνηρεία ηνπ ζηξαηεγηθνχ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο ηεο ελέξγεηαο/ Πεγή 
Gordic et al, 2010. 
 

 

πλεπψο έλα ζχζηεκα δηαρείξηζεο ελέξγεηαο ζπλίζηαηαη ζε ηέζζεξηο παξάγνληεο νη 

νπνίνη πεξηιακβάλνπλ επηκέξνπο δξάζεηο:  

 Σελ εηζαγσγή ηνπ ζπζηήκαηνο Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ 

νξγάλσζε ησλ πφξσλ ηνπ ζπζηήκαηνο, ηελ ζχζηαζεο κηαο νκάδαο 

επηθνξηηζκέλεο κε ζέκαηα ελέξγεηαο θαη ηνλ θαζνξηζκφ ηεο ελεξγεηαθήο 

πνιηηηθήο.  

 Σνλ ζρεδηαζκφ πνπ αθνξά ηφζν ηνπο ειέγρνπο ελέξγεηαο φζν θαη ηελ αλάπηπμε 

ελφο ζρεδίνπ δξάζεο 

 Σελ Δθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο κέζσ ηεο πινπνίεζεο ηνπ ζρεδίνπ δξάζεο 

θαη ηεο αμηνιφγεζεο ησλ επηδφζεσλ ηνπ θαη  

 Σηο αλαθνξέο θαη ηελ επηθνηλσλία ησλ απνηειεζκάησλ θαη ησλ επηηεπγκάησλ 

κέζσ ηεο παξνπζίαζεο ησλ απνηειεζκάησλ, ηεο αλαγλψξηζεο θαη ηεο ζπλερνχο 

βειηίσζεο. 

 

Αμίδεη λα αλαθεξζεί φηη ε ζαθήο θαη ινγηθή νξγαλσηηθή δνκή, ζηελ παξνχζα 

πξνζέγγηζε, είλαη ην ζεκέιην ηεο ζχγρξνλεο θαη νινθιεξσκέλεο δηαρείξηζεο ελέξγεηαο. 

Γελ ππάξρεη κνλαδηθφ θαη ζπγθεθξηκέλν ζρέδην γηα ηε δεκηνπξγία νξγαλσηηθήο δνκήο 
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αλαθνξηθά κε ην πξφγξακκα δηαρείξηζεο ελέξγεηαο. Ζ δνκή ηνπ πξνγξάκκαηνο 

εμαξηάηαη απφ ην κέγεζνο ηεο επηρείξεζεο, ην είδνο ηεο επηρείξεζεο, ηνλ αξηζκφ ησλ 

εξγαδνκέλσλ, ηηο ρξεζηκνπνηεζείζεο πεγέο ελέξγεηαο. Αλεμάξηεηα κε ην είδνο ηεο 

νξγαλσηηθήο δνκήο, ην πην θξίζηκν ζεκείν είλαη ε ζέζε ηνπ δηεπζπληή ελέξγεηαο. Ζ ζέζε 

απηή θξίλεηαη απαξαίηεην λα βξίζθεηαη αξθεηά ςειά ζηελ νξγαλσηηθή δνκή, ψζηε ν 

δηαρεηξηζηήο ελέξγεηαο λα δχλαηαη λα έρεη πξφζβαζε ζηελ αλψηαηε δηνίθεζε θαη ζηηο 

πιεξνθνξίεο ηεο επηθαηξφηεηαο κέζα ζηελ επηρείξεζε. 

 

 

4.2.5 Πξνζέγγηζε Jelic et al. - 2010 

 

χκθσλα κε απηή ηελ πξνζέγγηζε, ε Γηαρείξηζεο ελέξγεηαο δελ είλαη ηίπνηε άιιν απφ 

ηελ δηαρείξηζεο ησλ ελεξγεηαθψλ ξνψλ κέζα ζηελ επηρείξεζε. Σν πεδίν εθαξκνγήο ηεο 

εθηείλεηαη απφ ηελ πξνκήζεηα ησλ ελεξγεηαθψλ πφξσλ, δηέξρεηαη κέζα απφ ηε 

δηαδηθαζία κεηαηξνπήο ηνπο ζε φιε ηε δηαδξνκή σο ηελ ηειηθή ρξήζε ηεο ελέξγεηαο. 

Όηαλ ε Γηαρείξηζε Δλέξγεηαο πξαγκαηνπνηείηαη κε ηξφπν νξγαλσκέλν, δνκεκέλν, 

ζπζηεκαηηθφ θαη κφληκν, ηφηε γίλεηαη αληηιεπηφ φηη έρεη ζπζηαζεί ζηελ επηρείξεζε έλα 

νξγαλσκέλν ζχζηεκα δηαρείξηζεο ελέξγεηαο. 

 

Σν ζχζηεκα δηαρείξηζεο ελέξγεηαο παξέρεη πξαθηηθά εξγαιεία θαη κεραληζκνχο πνπ 

βαζίδνληαη ζηελ αγνξά γηα ηελ ππνζηήξημε θαη ηελ εθαξκνγή ηεο ελεξγεηαθήο 

απφδνζεο. θνπφο ηνπ είλαη λα παξέρεη θαζνδήγεζε ζηηο επηρεηξήζεηο γηα ηελ 

ελζσκάησζε ηεο ελεξγεηαθήο απνδνηηθφηεηαο ζε επηκέξνπο πξαθηηθέο Γηαρείξηζεο 

Δλέξγεηαο ρξεζηκνπνηψληαο ηελ ίδηα πξνζέγγηζε ¨Plan-Do-Check-Act¨ ησλ γλσζηψλ θαη 

επξέσο ρξεζηκνπνηνχκελσλ ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο πνηφηεηαο θαη πεξηβάιινληνο. Ζ 

ίδηα πξνζέγγηζε ηεο δηαρείξηζεο ελέξγεηαο πνπ βαζίδεηαη ζηελ ζεσξία ηνπ θχθινπ ηνπ 

Deming (Plan-do-check-Action), πξνεξρφκελε απφ ηε γλσζηηθή ζεσξία ηεο δηαρείξηζεο 

νιηθήο πνηφηεηαο, αλαθνξηθά κε ηελ εθαξκνγή ελφο ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο πνηφηεηαο 

απαληάηαη θαη ζηε κειέηε ησλ Hepbasli and Ozalp, (2002). 

 

Σα ηππηθά ραξαθηεξηζηηθά ελφο ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο ελέξγεηαο ζπλίζηαληαη ζηα 

θάησζη: 

 

 Η ελεξγεηαθή πνιηηηθή, ε νπνία θαζνξίδεη ην πεδίν εθαξκνγήο, ην ζθνπφ θαη ηνπο 

ζηφρνπο ηνπ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο ελέξγεηαο θαη ηνλ ηξφπν ρεηξηζκνχ ηεο 

ρξήζεο ηεο ελέξγεηαο, 
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 Έλα ζηξαηεγηθό ζρέδην, ην νπνίν απαηηεί ηε κέηξεζε, δηαρείξηζε θαη ηεθκεξίσζε 

γηα ηε δηαξθή βειηίσζε ηεο ελεξγεηαθήο επίδνζεο θαη απνδνηηθφηεηαο, 

 Μηα δηαηκεκαηηθή νκάδα δηαρείξηζεο ελέξγεηαο κε επηθεθαιήο ηνλ ζπληνληζηή 

ελέξγεηαο (δηεπζπληηθφ ζηέιερνο), ν νπνίνο αλαθέξεηαη απεπζείαο ζηε δηνίθεζε 

θαη είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ επίβιεςε ηεο πινπνίεζεο ηνπ ζηξαηεγηθνχ ζρεδίνπ, 

 νη πνιηηηθέο θαη νη δηαδηθαζίεο νη νπνίεο απνζθνπνχλ ζηελ δηαρείξηζε φισλ ησλ 

πηπρψλ ηεο πξνκήζεηαο, ηεο ρξήζεο θαη ηειηθά ηεο δηάζεζεο ελέξγεηαο, 

 ν εληνπηζκόο ησλ θξίζηκσλ δεηθηώλ απόδνζεο πνπ παξαθνινπζνχληαη γηα ηε 

κέηξεζε ηεο πξνφδνπ ηνπ ζπζηήκαηνο, 

 ηα έξγα γηα ηελ παξνπζίαζε ηεο ζπλερνύο βειηίσζεο ηεο ελεξγεηαθήο απφδνζεο, 

θαη ηέινο 

 ηελ πεξηνδηθή ππνβνιή εθζέζεσλ ζρεηηθά κε ηελ πξφνδν, πνπ ππνβιήζεθαλ ζηε 

δηνίθεζε, θαη ηε ζπλερή βειηίσζε ηνπ ζπζηήκαηνο. 

 

 

4.2.6. Πξνζέγγηζε Thollander and Ottosson - 2010 

 

Γηα ηνπο Thollander and Ottosson, ε Γηαρείξηζε Δλέξγεηαο απνηειεί κέζν γηα ηελ 

ππέξβαζε ησλ θξαγκψλ ζηελ ελεξγεηαθή απφδνζε. Ζ ππνζηήξημε ηφζν ηεο αλψηαηεο 

δηνίθεζεο φζν θαη ε χπαξμε κηα ζαθνχο ζηξαηεγηθήο ελεξγεηαθήο πξνζέγγηζεο έρνπλ 

εμαηξεηηθή ζεκαζία γηα ηελ επηηπρία ελφο πξνγξάκκαηνο ελεξγεηαθήο Γηαρείξηζεο.  

 

ηα βαζηθά ζπζηαηηθά πνπ πξνζδηνξίδνπλ γηα εθείλνπο έλα πξφγξακκα δηαρείξηζεο 

ελέξγεηαο ζπγθαηαιέγνληαη  

 

 Ζ χπαξμε ελεξγεηαθήο πνιηηηθήο  

 O αξρηθφο ελεξγεηαθφο έιεγρνο   

 H ζηήξημε ηεο αλψηαηεο δηνίθεζεο 

 H παξαθνινχζεζε ηεο ρξήζεο ελέξγεηαο,  

 Eλα πξφγξακκα γηα ηελ πινπνίεζε έξγσλ εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο θαη  

 Tα θίλεηξα θαη ε θαηάξηηζε ηνπ πξνζσπηθνχ 

 

Δίλαη αμηνζεκείσην φηη απφ ηελ έξεπλα ηνπο πξνθχπηεη φηη νη ζηφρνη ζε έλα βηνκεραληθφ 

ζχζηεκα δηαρείξηζεο ελέξγεηαο βξίζθνληαη ζε ρακειφηεξν νξγαλσηηθφ επίπεδν απφ φηη 

νη ελεξγεηαθέο ζηξαηεγηθέο ησλ επηρεηξήζεσλ.  
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4.2.7 Πξνζέγγηζε Abdelaziz et al. - 2011 

 

Γηα ηνπο κειεηεηέο Abdelaziz et al., ηα ζπζηαηηθά ελφο νινθιεξσκέλνπ πξνγξάκκαηνο 

δηαρείξηζεο ελέξγεηαο είλαη: ε χπαξμε ζαθνχο νξγαλσηηθήο δνκήο, ε πνιηηηθή θαη ν 

ζρεδηαζκφο ησλ ελεξγεηαθψλ ειέγρσλ, ε εθπαίδεπζε ησλ εκπιεθφκελσλ κεξψλ, ε 

ππνβνιή ζρεηηθψλ ζπζηεκαηηθψλ αλαθνξψλ θαη ν θαζνξηζκφο εληαίαο ελεξγεηαθήο 

ζηξαηεγηθήο. 

 

        
  

   
ΡΟΕΔΟΣ  

   
 

ΡΟΛΙΤΙΚΗ 

    
  

   
 

 

   
ΑΝΤΙΡΟΕΔΟΣ . 

  

 

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 
ΕΛΕΓΧΟΥ 

    
  

   
 

 

   
ΔΙΑΧΕΙΙΣΤΗΣ ΕΝΕΓΕΙΑΣ 

   

 

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 
ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΗΣ 

    
  

   
 

 

 
              

 
 

ΤΕΧΝΙΚΟΣ 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ  

ΧΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ  

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ 

 

ΑΝΑΦΟΕΣ 

 
              

 
 

    
  

   
 

 

   
ΜΕΛΗ ΕΡΙΤΟΡΗΣ 

   

 

ΣΤΑΤΗΓΙΚΟΣ 
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 

        
 

 
 

ρήκα 4.3 Οξγαλσηηθή δνκή θαη πξφγξακκα Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο/Πεγή Abdelaziz et 

al, 2011 

 

Ηδηαίηεξε έκθαζε δίλεηαη ζηνπο ειέγρνπο πνπ δηελεξγνχληαη ζην πιαίζην ηνπ 

πξνγξάκκαηνο δηαρείξηζεο ελέξγεηαο ζηηο επηρεηξήζεηο θαη αθνξνχλ ζηελ έξεπλα θαη ηελ 

αλάιπζε ησλ ελεξγεηαθψλ ξνψλ θαηαλάισζεο ψζηε λα κεησζεί ε πνζφηεηα ησλ 

ελεξγεηαθψλ εηζξνψλ ζην ζχζηεκα ρσξίο ηαπηφρξνλα λα επεξεάδεηαη αξλεηηθά ε 

απφδνζε ηνπ. Ο ελεξγεηαθφο έιεγρνο απαηηεί κηα ζπζηεκαηηθή πξνζέγγηζε - απφ ηε 

ζχζηαζε ηεο θαηάιιειεο νκάδαο ε νπνία δηαρεηξίδεηαη ην έξγν σο πξνο ηελ επίηεπμε θαη 

ηε δηαηήξεζε εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο. Μηα ηππηθή δηαδηθαζία πεξηγξάθεηαη παξαθάησ. 

Ο έιεγρνο ηεο ελέξγεηαο είλαη ην θιεηδί γηα ηε ιήςε απνθάζεσλ ζηνλ ηνκέα ηεο 

Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο. 
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ΣΥΣΤΑΣΗ ΟΜΑΔΑΣ 
 

  
 

  

  

ΘΕΣΡΙΣΗ ΣΚΟΡΟΥ  

  
 

  

  

ΣΥΓΚΕΝΤΩΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

  
 

  

  
ΔΙΕΝΕΓΕΙΑ ΕΝΕΓΕΙΑΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 

 
  

 
  

 
  

 

 
 

  ΑΝΑΦΟΑ ΕΥΗΜΑΤΩΝ 

 
  

 
  

 
  

 
  

ΡΟΤΕΑΙΟΡΟΙΗΣΗ & ΕΦΑΜΟΓΗ 

 
  

 
  

 
  ΜΕΤΗΣΗ & ΕΡΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΡΙΔΟΣΗΣ 

 
  

 
  

 
  

ΔΙΑΤΗΗΣΗ ΜΕΤΩΝ 
 

   

  
  

 ρήκα 4.4 Σππηθφ πξφγξακκα ελεξγεηαθνχ ειέγρνπ /Πεγή Abdelaziz et al, 2011 

 

 

Γεληθά, ε ιεπηνκεξήο επηζεψξεζε ελέξγεηαο δηελεξγείηαη ζε ηξεηο θάζεηο: ηε θάζε ηνπ 

πξνειέγρνπ, ηε θάζε ηνπ ειέγρνπ θαη ηε θάζε κεηά ηνλ έιεγρν. Ζ θάζε ηνπ 

πξνειέγρνπ πεξηιακβάλεη ην ζρέδην θαη ηελ νξγάλσζε αιιά θαη ηε δηεμαγσγή ζχληνκεο 

ζπλάληεζε κε ην πξνζσπηθφ γηα ηελ επαηζζεηνπνίεζε ηνπ ζρεηηθά κε ην πξφγξακκα. Ζ 

θάζε ειέγρνπ αθνξά ζηελ πξσηνγελή ζπιινγή δεδνκέλσλ, ην δηάγξακκα ξνήο ηεο 

δηαδηθαζίαο θαη ρξεζηκφηεηαο ηεο ελέξγεηαο, ζηε δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο θαη ηεο 

παξαηήξεζεο, ζηε δηεμαγσγή ησλ ιεπηνκεξψλ δνθηκψλ / πεηξακάησλ ζηνλ εμνπιηζκφ 

κε ηα πςειφηεξα επίπεδα θαηαλάισζεο ελέξγεηαο, ζηελ αλάιπζε ηεο ρξήζεο ελέξγεηαο, 

ζην πξνζδηνξηζκφ θαη ηελ αλάπηπμε ησλ επθαηξηψλ εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο, ζηελ 

αλάιπζε θφζηνπο-σθέιεηαο θαη ηέινο ζηελ ππνβνιή αλαθνξψλ γηα ηελ παξνπζίαζε 

ηνπο ζηελ αλψηαηε δηνίθεζε. Ζ θάζε κεηά ηνλ έιεγρν ζρεηίδεηαη κε ηελ εθαξκνγή θαη 

ηελ παξαθνινχζεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο. 
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4.2.8 Πξνζέγγηζε Ates and Durakbasa - 2012 

 

ηελ πξνζέγγηζε απηή αλαπηχρζεθε έλα πιήξεο ζχλνιν ειάρηζησλ απαηηήζεσλ, κε ην 

νπνίν θαζνξίζηεθε ζηε κειέηε ν ξπζκφο εθαξκνγήο ηεο ελεξγεηαθήο δηαρείξηζεο ζε 

βηνκεραλίεο ελεξγεηαθήο έληαζεο. Οη αθφινπζεο ελεξγεηαθέο δξαζηεξηφηεηεο δηαρείξηζεο 

αλαθέξνληαη σο ειάρηζηεο απαηηήζεηο γηα ηε δεκηνπξγία θαη ηελ εθαξκνγή ελφο 

νξγαλσκέλνπ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο Δλέξγεηαο: 

 

 Μέηξεζε ηεο ελεξγεηαθήο θαηαλάισζεο ησλ θχξησλ δηαδηθαζηψλ παξαγσγήο  

 Καζνξηζκφο γξαπηήο ελεξγεηαθήο πνιηηηθήο 

 Οξηζκφο ελφο επίζεκνπ δηαρεηξηζηή ελέξγεηαο 

 Θέζπηζε ζηφρσλ εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο 

 Δθαξκνγή πξνγξακκάησλ ελεξγεηαθήο απφδνζεο 

 

Δπηπιένλ, πθίζηαληαη θαη άιιεο δξαζηεξηφηεηεο πνπ εληνπίζηεθαλ ζε κηα πξνζπάζεηα 

λα ηθαλνπνηεζνχλ νη παξαπάλσ βαζηθέο απαηηήζεηο. Οη επηρεηξήζεηο ζα πξέπεη λα 

θαιχπηνπλ ηνπιάρηζηνλ θαη κία απφ ηηο πξφζζεηεο απαηηήζεηο πνπ πεξνγξάθνληαη 

παξαθάησ: 

 

 χζηαζε ελφο πξνγξάκκαηνο επαηζζεηνπνίεζεο ηνπ πξνζσπηθνχ γηα ηελ 

ελίζρπζε ηεο ελεξγεηαθήο εμνηθνλφκεζεο θαη απνδνηηθφηεηαο 

 Πξνκήζεηα ελεξγεηαθψλ πφξσλ (ειεθηξηθή ελέξγεηα, καδνχη, ληίδει, άλζξαθαο) 

κέζσ αληαγσληζηηθψλ πξνζθνξψλ 

 Ύπαξμε θαηεπζπληήξησλ γξακκψλ πξνκεζεηψλ ζηηο νπνίεο αλαθέξεηαη ξεηψο 

ζην εγρεηξίδην πξνκεζεηψλ ε ελεξγεηαθή απφδνζε ηεο επηρείξεζεο σο έλα απφ 

ηα θξηηήξηα επηινγήο γηα ηελ πξνκήζεηα αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ 

 

 

4.2.9 Πξνζέγγηζε Johansson - 2014 

 

ε απηή ηελ πξνζέγγηζε ε Γηαρείξηζε Δλέξγεηαο πεξηγξάθεηαη σο ε δηαδηθαζία κέζσ ηεο 

νπνία ε επηρείξεζε αληηκεησπίδεη ζηξαηεγηθά ηα ελεξγεηαθά δεηήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ 

θαη ην ζχζηεκα δηαρείξηζεο ελέξγεηαο σο έλα ρξήζηκν εξγαιείν πνπ ρξεζηκνπνηείηαη 

απφ ηελ επηρείξεζε ψζηε λα εθαξκνζηεί θαη λα πινπνηεζεί ε Γηαρείξηζε Δλέξγεηαο. 
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Ζ δηαδηθαζία ηνπ επηηπρνχο ζπζηήκαηνο Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο πεξηιακβάλεη κηα ζεηξά 

απφ ζηνηρεία πνπ πεξηγξάθνληαη παξαθάησ: 

 

 Δλεξγεηαθή πνιηηηθή: ε ελεξγεηαθή πνιηηηθή θαη ην φξακα κηαο επηρείξεζεο είλαη 

ην ζεκέιην γηα ηε ζέζπηζε ησλ πξνηεξαηνηήησλ θαη ηε ιήςεο απνθάζεσλ ζε 

ζέκαηα ελέξγεηαο. 

 

 Δλεξγεηαθόο ζρεδηαζκόο: δηεμάγεηαη κηα ελεξγεηαθή επηζθφπεζε ηεο επηρείξεζεο 

θαη θαζνξίδνληαη νη ζθνπνί, νη ζηφρνη θαη ηα ζρέδηα δξάζεο ψζηε λα πιεξνχληαη 

νη λνκηθέο απαηηήζεηο θαη λα εθαξκφδεηαη ε ελεξγεηαθή πνιηηηθή. 

 

 Δθαξκνγή θαη ιεηηνπξγία: ην ζρέδην δξάζεο είλαη αλαγθαίν λα εθαξκφδεηαη θαη 

ηνχην πεξηιακβάλεη αλακθηζβήηεηα κηα ζεηξά απφ δξάζεηο φπσο ε πξνκήζεηεο, 

ν ιεηηνπξγηθφο έιεγρνο, ε επηθνηλσλία, ε ηεθκεξίσζε, ε θαηάξηηζε θαη ε 

επαηζζεηνπνίεζε. 

 

 Έιεγρνο θαη δηόξζσζε: πεξηιακβάλεη δξάζεηο φπσο ε παξαθνινχζεζε ηεο 

ελέξγεηαο θαη ηεο αλάιπζεο ηεο ελεξγεηαθήο επίδνζεο, ε αλαθνξά ησλ 

απνηειεζκάησλ, ε αμηνιφγεζε ηεο ζπκκφξθσζεο κε ηηο λνκηθέο απαηηήζεηο θαη 

ηελ ελεξγεηαθή πνιηηηθή ηεο επηρείξεζεο θαη ε ιήςε δηνξζσηηθψλ θαη 

πξνιεπηηθψλ ελεξγεηψλ. 

 

 Αλαζθόπεζε ηεο δηνίθεζεο: επθαηξίεο γηα ηε βειηίσζε ηεο ελεξγεηαθήο επίδνζεο 

αλαγλσξίδνληαη θαη ηα αλψηαηα δηνηθεηηθά ζηειέρε αλαζεσξνχλ ηελ ελεξγεηαθή 

πνιηηηθή, ηνπο ζθνπνχο θαη ηνπο ζηφρνπο ηεο επηρείξεζεο ζηεξηδφκελνη ζηηο 

πιεξνθνξίεο θαη ηα δεδνκέλα πνπ εμάγνληαη απφ ηε δηαδηθαζία ειέγρνπ. Ζ 

αλαζθφπεζε εμαζθαιίδεη ηηο ζπλερείο βειηηψζεηο ηεο ελεξγεηαθήο απφδνζεο 

αιιά θαη ηνπ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο ελέξγεηαο γεληθφηεξα. 
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ρήκα 4.5 Κχθινο ζπλερνχο βειηίσζε ελεξγεηαθήο δηαρείξηζεο κε βάζε ηελ πξνζέγγηζε 

Plan-Do-Check-Act /Johansson2014 

 

Ζ αμηνπηζηία ηνπ παξαπάλσ δνκεκέλνπ πιαηζίνπ Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο επηβεβαηψζεθε 

απφ ηνπο Caffal (1995), Abdelaziz et al. (2011) θαη (Carbon Trust, 2011). Όιεο νη 

παξαπάλσ πξνζεγγίζεηο δαλείδνληαη ζηνηρεία απφ ηε Γηνίθεζε Οιηθήο Πνηφηεηαο θαi ηoλ 

θχθιν αέλαεο θαη ζπλερνχο βειηίσζεο ηνπ Deming (Deming, 1993; Anderson et al, 

1994). O Caffal (1995) αλέθεξε φηη ε επηηπρήο Γηαρείξηζε Δλέξγεηαο ρξεηάδεηαη κηα 

ζηξαηεγηθή πξνζέγγηζε ε νπνία λα πεξηιακβάλεη: κηα αξρηθή ελεξγεηαθή επηζεψξεζε, 

ηελ ππνζηήξημε ηεο δηνίθεζεο, ηελ παξαθνινχζεζε ηεο ελεξγεηαθήο ρξήζεο, ηελ 

αλαγλψξηζε φηη ε δηνίθεζε είλαη εμίζνπ ζεκαληηθή κε ηελ ηερλνινγία θαη έλα 

νξγαλσκέλν θαη ζπλερέο πξφγξακκα εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο. Ζ πξνζέγγηζε ησλ 

Abdelaziz et al. (2011), έρεη αλαιπζεί εθηελέζηεξα παξαπάλσ. 

 

 

4.2.10 Πξνζέγγηζε Vassallo - 2014 

 

Γηα ηελ δηαρείξηζε ησλ αιιαγψλ ζηνλ ελεξγεηαθφ ηνκέα απαηηείηαη έλα νινθιεξσκέλν 

ζχζηεκα δηαρείξηζεο ελέξγεηαο ην νπνίν λα παξέρεη κηα ζαθή εηθφλα ηεο ηξέρνπζαο 

θαηάζηαζεο ηεο επηρείξεζεο, λα ζέηεη ξεαιηζηηθνχο θαη κεηξήζηκνπο ζηφρνπο, θαη λα 

θαζνξίδεη κηα ζαθή πνξεία δηαζθαιίδνληαο ηελ πξφνδν ηεο επηρείξεζεο. 

Βζλτιςτο 

φςτημα 

Ενζργειασ 
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Ζ δεκηνπξγία ελφο πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο μεθηλά κε κηα αξρηθή εθηίκεζε θαη 

ηε ζπγθξηηηθή αμηνιφγεζε (benchmarking) ηνπ ζπζηήκαηνο ελέξγεηαο, θαη, πξνθαλψο, 

είλαη δηαθνξεηηθή γηα θάζε επηρείξεζε. Ωζηφζν, κε πνιχ γεληθνχο φξνπο, νη δξάζεηο 

κπνξνχλ λα ηνπνζεηεζνχλ ζε ηξεηο δηαθξηηέο θαηεγνξίεο: 

 

 ηηο αξκνδηφηεηεο ηεο αλψηαηεο δηνίθεζεο,  

 ηηο αιιαγέο ζηελ νξγαλσηηθή δνκή θαη 

 ηηο ηαθηηθέο πνπ ζρεηίδνληαη κε αλζξψπνπο θαη δηεξγαζίεο. 

 

Παξάιιεια, ε ηζρπξή εγεζία, ε θαηάιιειε νξγαλσηηθή δνκή θαη νη εζηηαζκέλεο 

δηεξγαζίεο θαη δξάζεηο ζπκβάιινπλ ζηελ δεκηνπξγία ελφο νινθιεξσκέλνπ ζπζηήκαηνο 

δηαρείξηζεο πνπ νδεγεί ζηελ αιιαγή ηεο θνπιηνχξαο θαη ηε ζπλερή βειηίσζε ηεο 

ελεξγεηαθήο απνδνηηθφηεηαο. 

 

Ωζηφζν επηζεκαίλεηαη φηη ν ζρεδηαζκφο ελφο ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο ελέξγεηαο είλαη ην 

εχθνιν κέξνο. Σν ράζκα κεηαμχ ηεο δεκηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο ελέξγεηαο, 

θαη ηεο απνδνρήο ηνπ αιιά θαη ηεο επηηπρνχο εθαξκνγήο ηνπ ζε φιε ηελ επηρείξεζε 

είλαη ην εγρείξεκα ζην νπνίν πνιινί νξγαληζκνί απνηπγράλνπλ. 

 

 

4.2.11 Κξηηηθή Δπηζθόπεζε ησλ ζπζηεκηθώλ πξνζεγγίζεσλ 

 

Απφ ηηο ζπζηεκηθέο πξνζεγγίζεηο πνπ παξνπζηάζηεθαλ δηαπηζηψλεηαη ε αλάγθε 

δεκηνπξγίαο ελφο ζαθνχο θαη νξζά δνκεκέλνπ ζπζηήκαηνο εθαξκνγήο Γηαρείξηζεο 

Δλέξγεηαο ην νπνίν ζα εληζρχζεη θαη ζα δηεπθνιχλεη ηελ εθαξκνγή απνηειεζκαηηθψλ 

πξαθηηθψλ Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο. πλάγεηαη, ζπλεπψο, ην ζπκπέξαζκα φηη κέρξη 

ζηηγκήο δελ απαληάηαη νινθιεξσκέλν ελλνηνινγηθφ πιαίζην ηνπ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο 

ελέξγεηαο ζηελ αθαδεκατθή βηβιηνγξαθία αιιά νη πθηζηάκελεο πξνζεγγίζεηο θαιχπηνπλ 

ιηγφηεξν ή πεξηζζφηεξν θάπνηεο απφ ηηο πξνδηαγξαθέο θαη ηηο απαηηήζεηο ηεο 

δεκηνπξγίαο θαη ηεο πινπνίεζεο ελφο νινθιεξσκέλνπ ζπζηήκαηνο Γηαρείξηζεο 

Δλέξγεηαο. 

 

ηνλ παξαθάησ πίλαθα παξαηίζεληαη ζπγθεληξσηηθά νη απαηηήζεηο γηα ηελ εθαξκνγή 

ελφο ζπζηήκαηνο Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο έηζη φπσο απνξξένπλ απφ ηηο ζπζηεκηθέο 

πξνζεγγίζεηο πνπ παξαηέζεθαλ παξαπάλσ. 
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Αλάπηπμε θαη εθαξκνγή 
καθξνπξφζεζκνπ 
ζηξαηεγηθνχ ζρεδίνπ, 
ελεξγεηαθήο πνιηηηθήο θαη 
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P P P P P P P P P P

Καηαλνκή αξκνδηνηήησλ θαη 
θαζεθφλησλ 

P P
 

P P
 

P
 

P

 

Γεκηνπξγία δηαηκεκαηηθήο 
νκάδαο δηαρείξηζεο ππφ ηελ 
θαζνδήγεζε ελφο 
ελεξγεηαθνχ ζπληνληζηή  

  
P P P

 
P P P

 

Αλάπηπμε ζρεηηθψλ 
δηεξγαζηψλ θαη δηαδηθαζηψλ 
δηαρείξηζεο ελέξγεηαο 

 
P P P

   
P P P

Γηεμαγσγή αξρηθνχ 
ελεξγεηαθνχ ειέγρνπ γηα ηνλ 
πξνζδηνξηζκφ ησλ 
δπλαηνηήησλ εμνηθνλφκεζεο 
ελέξγεηαο 

P
  

P
 

P P
 

P

ρεδηαζκφο θαη εθαξκνγή 
ζπγθεθξηκέλα έξγα 
εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο  

P P P
 

P P P P


P

Πξνζδηνξηζκφο βαζηθψλ 
δεηθηψλ απφδνζεο   

P
 

P
     

Μεηξήζεηο θαη έιεγρνο 
θαηαλάισζε ελέξγεηαο  

P
 

P P P P P P


P

Γεκηνπξγία πεξηνδηθψλ 
αλαθνξψλ ελεξγεηαθήο 
πξνφδνπ  

  
P P P

 
P

 
P

Δμαζθάιηζε ππνζηήξημεο 
αλψηαηεο δηνίθεζεο      

P
  

P

 

Δκπινθή ησλ εξγαδνκέλσλ 
ζηελ ελεξγεηαθή δηαρείξηζε 
κέζσ εθπαίδεπζεο θαη 
ελεκέξσζεο 

     
P P P

  

Πίλαθαο 4.2 Απαηηήζεηο εθαξκνγήο ζπζηήκαηνο Γηαρείξηζεο ελέξγεηαο 

Όπσο δηαπηζηψλεηαη δελ απαληάηαη κηα εληαία θαη πιήξεο πξνζέγγηζε θαη απηφο είλαη 

θαη ν ιφγνο πνπ ζηελ παξνχζα δηαηξηβή επηρεηξείηαη λα θαζνξηζηεί έλα πιαίζην γηα ηελ 

εθαξκνγή ελφο νινθιεξσκέλνπ ζπζηήκαηνο Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο, πξνθεηκέλνπ κέζα 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0959652615007891#bib15
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0959652615007891#bib15
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0959652615007891#bib45
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0959652615007891#bib45
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0959652615007891#bib65
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0959652615007891#bib65
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0959652615007891#bib1
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0959652615007891#bib1
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0959652615007891#bib7
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0959652615007891#bib7
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απφ απηφ λα κπνξέζεη λα δηεξεπλεζεί ε χπαξμε αιιά θαη λα δηεπθνιπλζεί ε εθαξκνγή 

ελφο ζπζηήκαηνο Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο ζηηο ειιεληθέο επηρεηξήζεηο. 

 

 

4.3. Δλζσκάησζε Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο ζην ύζηεκα Γηνίθεζεο κίαο 

επηρείξεζεο 

 

ε έλα ζπλερψο κεηαβαιιφκελφ πεξηβάιινλ, δηαθαίλεηαη μεθάζαξα ε αλαγθαηφηεηα ηεο 

εθαξκνγήο ηεο Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο ζε φιεο ηηο επηρεηξήζεηο αλεμάξηεηα απφ ηνλ 

θιάδν ζηνλ νπνίν αλήθνπλ. Γηα ηελ πξαθηηθή θαη ζπζηεκαηηθή ηνχηε εθαξκνγή 

απαηηείηαη λα ελζσκαησζνχλ νη πξνζπάζεηεο γηα ηελ Γηαρείξηζε Δλέξγεηαο ζην χζηεκα 

Γηνίθεζεο ηεο θάζε επηρείξεζεο. Οη Γεξβηηζηψηεο & Λαγνδήκνο (2007) έρνπλ 

δηακνξθψζεη έλα θαηάιιειν δνκεκέλν πιαίζην γηα ηελ ελζσκάησζε νπνησλδήπνηε 

απνηειεζκαηηθψλ θαη εμεηδηθεπκέλσλ πξαθηηθψλ ζην χζηεκα Γηνίθεζεο κηαο 

επηρείξεζεο.  

 

ην πιαίζην απηφ εηζάγεηαη απφ ηνπο σο άλσ κειεηεηέο ε επξχηεξε έλλνηα ησλ Γνκηθψλ 

ηνηρείσλ. Σα Γνκηθά ζηνηρεία (building blocks) πξνζδηνξίδνπλ ηα εγγελή ραξαθηεξηζηηθά 

ηνπ πζηήκαηνο Γηνίθεζεο κίαο επηρείξεζεο (ζπζηεκηθά ραξαθηεξηζηηθά), ηα νπνία 

κπνξνχλ λα εθαξκνζηνχλ θαηά ηελ άζθεζε ηεο δηνίθεζεο κίαο επηρείξεζεο, ζην ζχλνιν 

ηνπ εχξνπο ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο. Γεκηνπξγείηαη έηζη έλα δνκεκέλν πιαίζην, ην νπνίν 

απνηειεί ην έξεηζκα γηα ηελ εθαξκνγή νπνησλδήπνηε εμεηδηθεπκέλσλ πξαθηηθψλ ελφο 

ζπγθεθξηκέλνπ πεδίνπ ελδηαθέξνληνο. Έλα ηέηνην γλσζηηθφ πεδίν είλαη θαη ε Γηαρείξηζε 

Δλέξγεηαο κε ηελ έλλνηα ησλ δνκηθψλ ζηνηρείσλ λα απνηειεί ην πιαίζην εθείλν πνπ 

ζπκβάιιεη ζηελ εθαξκνγή ησλ απνηειεζκαηηθψλ πξαθηηθψλ ηεο Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο. 

 

ην πιαίζην ηεο παξνχζαο δηαηξηβήο, εμεηάδεηαη ε ελζσκάησζε ησλ θξίζηκσλ 

απνηειεζκαηηθψλ πξαθηηθψλ ηεο Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο ζηα Γνκηθά ζηνηρεία κηαο 

επηρείξεζεο, φπσο απηά εξκελεχνληαη παξαπάλσ, αιιά θαη θαη‘ επέθηαζε ζην ζχλνιν 

ηνπ πζηήκαηνο Γηνίθεζεο, ψζηε λα είλαη εθηθηή ε ζπζηεκαηηθή εθαξκνγή ηεο. 

 

Παξαηίζεληαη παξαθάησ ηα ελλέα (9) Γνκηθά ηνηρεία πνπ πξνδηαγξάθνπλ έλα χζηεκα 

Γηνίθεζεο κε ηε ζεηξά πνπ πξνηείλνληαη απφ ηνπο Γεξβηηζηψηεο & Λαγνδήκνο (2007):  

 

 αθήο πνιηηηθή δηαρείξηζεο. 

 Γηνίθεζε κε ζηφρνπο. 

 Γηνίθεζε βάζεη δηεξγαζηψλ.  
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 Οξζνινγηθή νξγάλσζε. 

 πζηεκαηηθή δηαρείξηζε πφξσλ. 

 πζηεκαηηθή ηεθκεξίσζε ιεηηνπξγίαο. 

 πλερήο έιεγρνο ιεηηνπξγίαο. 

 Απνηειεζκαηηθή αληηκεηψπηζε δπζιεηηνπξγηψλ. 

 Άξηηα πξνεηνηκαζκέλν πξνζσπηθφ. 

 

Κάζε έλα απφ ηα Γνκηθά ηνηρεία πεξηγξάθεηαη ιεπηνκεξψο ζθηαγξαθψληαο ηελ έλλνηα 

θαη ην πεξηερφκελν ηνπ. Οη βηβιηνγξαθηθέο αλαθνξέο πνπ ηεθκεξηψλνπλ ηνλ ηξφπν κε 

ηνλ νπνίν κπνξνχλ θαηά πεξίπησζε λα εθαξκνζζνχλ νη απνηειεζκαηηθέο πξαθηηθέο ηεο 

Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο, ζηνηρεηνζεηψληαο ην πξνηεηλφκελν ζπζηεκαηηθφ Πιαίζην 

Δθαξκνγήο ηεο. Ο βαζκφο θαηά ηνλ νπνίν εκθαλίδεηαη θαζψο θαη ε ζεκαζία πνπ 

απνδίδεηαη ζε θάζε έλα απφ ηα παξαπάλσ θχξηα δνκηθά ζηνηρεία, δχλαηαη λα δηαθέξεη 

αλάινγα κε ηελ εθάζηνηε επηρείξεζε. 

 

 

4.3.1. αθήο πνιηηηθή δηαρείξηζεο 

 

Ζ δηακφξθσζε κηαο ζαθνχο πνιηηηθήο δηαρείξηζεο ζε κηα επηρείξεζε απνηειεί 

ζεκειηψδεο ζηνηρείν ζηε ιεηηνπξγία ηεο. Ωο πνιηηηθή δηαρείξηζεο κπνξεί γεληθά λα 

νξηζζεί ην πιαίζην αξρψλ πνπ δηέπεη φιεο ηηο απνθάζεηο πνπ ιακβάλνληαη απφ ηε 

Γηνίθεζε κηα επηρείξεζεο θαη απνηειεί ην ζηαζεξφ ζεκείν αλαθνξάο φισλ ησλ 

ιεηηνπξγηψλ ηνπ νξγαληζκνχ. Καηά ζπλέπεηα θάζε δξαζηεξηφηεηα ηεο επηρείξεζεο 

νθείιεη λα απνβιέπεη ζηελ πινπνίεζε ηεο πνιηηηθήο απηήο. Με δεδνκέλε ηελ ζεκαζία 

ηεο, γηα ηελ δηακφξθσζε ηεο πνιηηηθήο ελδείθλπηαη λα ιακβάλνληαη ππφςε φινη νη 

θξίζηκνη παξάγνληεο πνπ άκεζα ή έκκεζα επεξεάδνπλ ηελ ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο 

φπσο ε θηινζνθία δηνίθεζεο, ε ζρέζε ηεο κε φινπο ηνπο ελδηαθεξφκελνπο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ κεηφρσλ, ησλ εξγαδφκελσλ, ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο θαη ηνπ 

επξχηεξνπ εμσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο, αιιά θαη ηέινο ν ηξφπνο δηάζεζεο ησλ 

απαηηνχκελσλ πφξσλ. Ζ πνιηηηθή δηαρείξηζεο δηαρέεηαη ζε φιε ηελ επηρείξεζε θαη 

δηακνξθψλεηαη κε βάζε ηελ πθηζηάκελε θνπιηνχξα ηεο, ηελ νπνία ηαπηφρξνλα ζηε 

ζπλέρεηα ζπλδηακνξθψλεη. εκεηψλεηαη μερσξηζηά φηη ε πνιηηηθή δηαρείξηζεο νθείιεη λα 

είλαη δηαηππσκέλε θαη θαηαγεγξακκέλε κε ηξφπν ζχληνκν θαη θαηαλνεηφ θαζψο θαη λα 

είλαη επξέσο γλσζηή ζε θάζε ελδηαθεξφκελν. 

 

Παξάιιεια είλαη θαίξην λα θαηαγξαθεί φηη απαίηεζε γηα ηελ θαζαπηή πινπνίεζε ηεο 

πνιηηηθήο δηαρείξηζεο είλαη ε δέζκεπζε ηεο δηνίθεζεο ηεο εθάζηνηε επηρείξεζεο. Με 
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δεδνκέλν ηνλ θεληξηθφ ξφιν ηεο πνιηηηθήο, κφλν κέζσ ηεο νπζηαζηηθήο δέζκεπζεο ηεο 

δηνίθεζεο κπνξεί λα επεξεάζεη ε πνιηηηθή ηελ ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο. 

(Γεξβηηζηψηεο & Λαγνδήκνο, 2007) 

 

Δμεηδηθεχνληαο ηα παξαπάλσ ζην πεδίν Γηαρείξηζεο ηεο Δλέξγεηαο, δηαθαίλεηαη φηη ε 

πηνζέηεζε κηαο ζαθνχο πνιηηηθήο Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο δίλεη ην έλαπζκα γηα ην 

θαζνξηζκφ ησλ απνθάζεσλ αλαθνξηθά κε ηνλ ηξφπν πνπ πξέπεη ε επηρείξεζε λα 

δηεπζεηήζεη ηα ελεξγεηαθά δεηήκαηα πνπ ηελ απαζρνινχλ. Καζνξίδεηαη ε ελεξγεηαθή 

ζηξαηεγηθή ηεο επηρείξεζεο ε νπνία ζα πξέπεη λα ελαξκνλίδεηαη κε ηε ζπλνιηθή 

επηρεηξεζηαθή ζηξαηεγηθή θαη λα εμππεξεηεί ην ίδην θχξην φξακα θαη ηνλ ίδην ζθνπφ. 

Σαπηφρξνλα θαζνξίδνληαη θαη νη απαξαίηεηνη εθείλνη πφξνη, πιηθνί θαη αλζξψπηλνη, νη 

νπνίνη θξίλνληαη νπζηψδεηο γηα ηελ απνηειεζκαηηθή πινπνίεζε ηνπ ελεξγεηαθνχ 

πξνγξάκκαηνο ηεο επηρείξεζεο. Ζ νξζά δηαηππσκέλε θαη θαηαλνεηή πνιηηηθή 

Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο αληαλαθιά ηηο πξνζέζεηο ηεο επηρείξεζεο αλαθνξηθά κε ηελ νξζή 

δηαρείξηζεο ηεο θαηά ηελ πινπνίεζε ησλ επηκέξνπο ιεηηνπξγηψλ ηεο επηρείξεζεο κε 

ζθνπφ ηελ κεγηζηνπνίεζε ηεο ελεξγεηαθήο απνδνηηθφηεηαο θαη απνηειεζκαηηθφηεηαο. Ζ 

εθαξκνγή ηεο ελεξγεηαθήο πνιηηηθήο πξνυπνζέηεη ηελ επηθνηλσλία ηεο ζε φια ηα 

εκπιεθφκελα κέξε, ψζηε απηά λα δηακνξθψλνπλ ηε δξάζε ηνπο ζχκθσλα κε ηηο 

αλάγθεο θαη επηηαγέο ηεο πξνθεηκέλνπ λα επηηπγράλεηαη ε βέιηηζηε εθαξκνγήο ηεο. 

Παξάιιεια, ε ελεξγεηαθή πνιηηηθή κηαο επηρείξεζεο νθείιεη λα παξέρεη ζην δηαρεηξηζηή 

ελέξγεηαο ηε δηθαηνδνζία λα εκπιέθεηαη ζηνλ επηρεηξεκαηηθφ ζρεδηαζκφ, ζηελ πξνκήζεηα 

ελέξγεηαο θαη εμνπιηζκνχ κεηξήζεσλ, ζηηο ελεξγεηαθέο αλαθνξέο θαη ηελ εθπαίδεπζε 

ησλ εξγαδνκέλσλ ψζηε λα επηηπγράλνληαη βέιηηζηα απνηειέζκαηα. Ο πξνγξακκαηηζκφο 

είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο γηα νπνηνδήπνηε ζχζηεκα δηαρείξηζεο ελέξγεηαο. Γηα απηφ ην 

ιφγν γηα λα αλαπηπρζεί έλα επηηπρεκέλν ζρέδην, νη άλζξσπνη πνπ είλαη επηθνξηηζκέλνη 

κε ηα έξγα δηαρείξηζεο ελέξγεηαο είλαη αλαγθαίν λα ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία 

ζρεδηαζκνχ. (Caffal, 1995; Kannan and Boie, 2003; John, 2004; Mashburn 2005; 

Farrell, 2006; Christoffersen et al., 2006; Rohdin et al., 2007; McKane et al., 2008; Jelic 

et al., 2010; Trygg et al., 2010; Thollander and Ottosson, 2010; Gordic et al., 2010; 

Abdelaziz et al., 2011; Ates and Durakbasa, 2012; Gordic et al., 2014 ; Johansson, 

2014; Vassallo, 2014) 

 

 

4.3.2. Γηνίθεζε κε ζηόρνπο 

 

Ζ έλλνα ηεο Γηνίθεζεο κε ζηφρνπο ζρεηίδεηαη κε ηελ θαζηέξσζε ελφο ζπζηήκαηνο 

δηνίθεζεο πνπ απνζθνπεί ζηελ επίηεπμε αληηθεηκεληθψλ ζηφρσλ ζε φια ηα επίπεδα 

ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο. Ο θαζνξηζκφο ζηφρσλ ηεο επηρείξεζεο απνηειεί ην κέζν 
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γηα ηελ εθαξκνγή ηεο πνιηηηθήο δηαρείξηζεο θαη θαηά ζπλέπεηα νθείινπλ νη 

θαζνξηδφκελνη ζηφρνη λα είλαη επηηεχμηκνη, κεηξήζηκνη θαη επζπγξακκηζκέλνη κε ηελ 

ζηξαηεγηθή, φπσο απηή απνηππψλεηαη ζηελ αληίζηνηρε πνιηηηθή δηαρείξηζεο. Οη ζηφρνη 

δηαθξίλνληαη ζε δχν θαηεγνξίεο: ηνπο Γεληθνχο ζηφρνπο (objectives), νη νπνίνη 

εθθξάδνπλ ηελ πξφζεζε ηεο επηρείξεζεο γηα βειηίσζε θαη ηνπο Λεηηνπξγηθνχο ζηφρνπο 

(targets), νη νπνίνη ηίζεληαη πξνο άκεζε πινπνίεζε θαη θαζνξίδνπλ ην επηζπκεηφ 

επίπεδν ιεηηνπξγίαο γηα φιεο ηηο επηκέξνπο δηεξγαζίεο. Δξεζίζκαηα γηα ηνλ θαζνξηζκφ 

ησλ εθάζηνηε ζηφρσλ κπνξνχλ λα πξνέιζνπλ απφ δηάθνξεο πεγέο είηε εζσηεξηθέο είηε 

εμσηεξηθέο. Αλεμάξηεηα φκσο απφ ην εξέζηζκα, ε πνξεία πινπνίεζεο ησλ ζηφρσλ 

πξέπεη λα παξαθνινπζείηαη θαη απηνί λα αλαζεσξνχληαη φηαλ απαηηείηαη. Σελ ζηηγκή 

θαζνξηζκνχ ησλ ζηφρσλ, δελ είλαη απαξαίηεηα γλσζηέο θαη νη απαηηνχκελεο ελέξγεηεο 

γηα ηελ επίηεπμή ηνπο. (Γεξβηηζηψηεο θαη Λαγνδήκνο ,2007) 

 

Τπφ ην πξίζκα ηεο Γηαρείξηζεο ελέξγεηαο ε επηρείξεζε θαζνξίδεη κηα ζεηξά απφ 

ζηφρνπο, νη νπνίνη αληηθαηνπηξίδνπλ ηελ ελεξγεηαθή πνιηηηθή θαη ζηνρεχνπλ ζηελ 

εθαξκνγή ηεο κέζα απφ απηνχο. ε αξθεηέο πεξηπηψζεηο ηίζεληαη ηφζν γεληθφηεξνη 

ελεξγεηαθνί ζηφρνη πνπ αθνξνχλ ην ζχλνιν ηεο επηρείξεζεο φζν θαη εμεηδηθεπκέλνη 

ζηφρνη πνπ αθνξνχλ επηκέξνπο ιεηηνπξγίεο ηεο. Οη ζηφρνη απηνί ζε θάζε πεξίπησζε 

νθείινπλ λα είλαη μεθάζαξνη θαη ζαθψο δηαηππσκέλνη ψζηε λα γλσξίδνπλ νη 

εκπιεθφκελνη ηηο ελεξγεηαθέο απαηηήζεηο. Δπηζεκαίλεηαη φηη νη ζηφρνη απηνί νθείινπλ λα 

είλαη κεηξήζηκνη θαη ζε θάζε πεξίπησζε επζπγξακκηζκέλνη κε ηνπ ζπλνιηθνχο ζηφρνπο 

ηεο επηρείξεζεο. Δηδηθφηεξα ζηε Γηαρείξηζε Δλέξγεηαο είλαη ζεκαληηθφ λα ζεκεησζεί ε 

θξηζηκφηεηα ησλ κεηξήζηκσλ ζηφρσλ νη νπνίνη δηαδξακαηίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηνλ 

έιεγρν ησλ ελεξγεηαθψλ ξνψλ εληφο ηεο επηρείξεζεο. Οη ελεξγεηαθνί ζηφρνη φπσο θαη νη 

ζηφρνη ελ γέλεη ηεο επηρείξεζεο παξαθνινπζνχληαη θαη αλαζεσξνχληαη ηαθηηθά. (Norland 

and Lind, 2001; Farrell, 2006; Van Gorp, 2004a; Kannan and Boie, 2003; Christoffersen 

et al., 2006; McKane et al., 2008; Jelic et al., 2010; Thollander and Ottosson, 2010; 

Gordic et al., 2010; Abdelaziz et al., 2011; Stenqvist et al., 2011; Ates and Durakbasa, 

2012; Johansson, 2014; Vassallo, 2014) 

 

 

4.3.3. Γηνίθεζε βάζεη δηεξγαζηώλ 

 

Αξρηθά θξίλεηαη ζθφπηκν λα δηεξεπλεζεί ε έλλνηα ηεο δηεξγαζίαο. Ωο δηεξγαζία νξίδεηαη 

έλαο θπζηθφο κεραληζκφο κεηαζρεκαηηζκνχ θάπνησλ ζπγθεθξηκέλσλ εηζξνψλ ζε 

επηζπκεηέο εθξνέο. Σα ζηνηρεία πνπ απαξηίδνπλ ην θπζηθφ κεραληζκφ κεηαζρεκαηηζκνχ 

ζπλίζηαληαη ζηηο ππνδνκέο/εμνπιηζκφ, πνπ παξέρνπλ ηα κέζα γηα ηελ δηελέξγεηα ηνπ 

κεηαζρεκαηηζκνχ, ηε δηαδηθαζία, πνπ θαζνξίδεη ηηο απαηηνχκελεο ελέξγεηεο θαζψο θαη ηηο 
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αξκνδηφηεηεο θαη ηνπο πφξνπο (αλζξψπηλνη θαη άιινη) πνπ απαηηνχληαη. Μηα δηεξγαζία 

είλαη πιήξσο θαζνξηζκέλε αλ φια ηα επηκέξνπο ζηνηρεία ηεο έρνπλ πξνζδηνξηζηεί. 

Μεηαβνιή ζε νπνηνδήπνηε απφ ηα επηκέξνπο ζηνηρεία απνηειεί θαη κεηαβνιή ηεο 

δηεξγαζίαο. χκθσλα κε ηα παξαπάλσ ε Γηνίθεζε βάζεη δηεξγαζηψλ αληηιακβάλεηαη ηελ 

επηρείξεζε σο έλα δίθηπν αιιεινζρεηηδφκελσλ δηεξγαζηψλ, ε απνηειεζκαηηθή δηνίθεζε 

ηνπ νπνίνπ επηηξέπεη ηε δηαρείξηζε ηεο επηζπκεηήο εθξνήο-ζηφρνπ. Ζ ζπζηεκαηηθή 

αλαγλψξηζε, ν νξζνινγηθφο ζρεδηαζκφο θαη ν ζπλερήο έιεγρνο ησλ δηεξγαζηψλ 

απνηειεί πξνυπφζεζε γηα ηελ άζθεζε απνηειεζκαηηθήο δηνίθεζεο βάζεη δηεξγαζηψλ 

(process management) (Γεξβηηζηψηεο & Λαγνδήκνο, 2007).  

 

Ζ Γηαρείξηζε ελέξγεηαο απφ ηε θχζεο ηεο φπσο απνηππψλεηαη θαη ζε θάπνηεο απφ ηηο 

αξρηθέο πξνζπάζεηεο λα δηεξεπλεζεί ε έλλνηα ηεο, φπσο ησλ O‘Gallaghan and Probert 

(1977), αθνξά ηφζν ηνπο πφξνπο φζν θαη ηελ πξνκήζεηα, ηελ κεηαηξνπή θαη ηελ 

αμηνπνίεζε ηεο ελέξγεηαο. Οπζηαζηηθά, πεξηιακβάλεη ηελ παξαθνινχζεζε, ηε κέηξεζε, 

ηελ θαηαγξαθή, ηελ αλάιπζε, ηελ θξηηηθή εμέηαζε, ηνλ έιεγρν θαη ηελ αλαθαηεχζπλζε 

ησλ ελεξγεηαθψλ θαη ησλ πιηθψλ ξνψλ ελέξγεηαο θαη πιηθψλ κέζσ ησλ ζπζηεκάησλ. 

πλεπψο ιεηηνπξγεί εληφο ηεο επηρείξεζεο σο έλα πιέγκα αιιεινζρεηηδφκελσλ 

δηαδηθαζηψλ δεκηνπξγψληαο ην θαηάιιειν πιαίζην ψζηε λα επηηπγράλεηαη ε 

απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή ηεο ζηε δνκή ηεο γεληθφηεξεο ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο. 

Αλαγλσξίδνληαη θαη ζρεδηάδνληαη δηεξγαζίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πινπνίεζε ηεο 

ελεξγεηαθήο πνιηηηθήο. Ο ξφινο ηεο Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο αλαβαζκίδεηαη ππφ ην πξίζκα 

ηεο δηνίθεζεο βάζεη δηεξγαζηψλ θαζψο νη δηεξγαζίεο ηεο ελεξγεηαθήο Γηαρείξηζεο 

κπνξνχλ λα ελζσκαησζνχλ ζηε ζπλνιηθή ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο θαη λα 

ζπκβάιινπλ νπζηαζηηθά ζηελ απνηειεζκαηηθή θαη απνδνηηθή επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο 

κε ζεκαληηθά νθέιε γηα φινπο. (Van Gorp, 2004a; Farrell, 2006; Choong et al., 2011) 

 

 

4.3.4. Οξζνινγηθή νξγάλσζε 

 

Με ηνλ φξν νξζνινγηθή νξγάλσζε λνείηαη ε θαηαλνκή αξκνδηνηήησλ θαη επζπλψλ 

θαζψο θαη ε ζχζηαζε ησλ απαξαίηεησλ νξγάλσλ δηνίθεζεο νη νπνίεο δνκνχληαη κε 

ηέηνην ηξφπν ψζηε λα επηηπγράλεηαη ε απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο. Ζ 

θεληξηθή επζχλε δηαρείξηζεο απνδίδεηαη ζηνλ ίδην ηνλ επηθεθαιήο ηνπ νξγαληζκνχ 

(Γεληθφ Γηεπζπληή) κε ηαπηφρξνλε δπλαηφηεηα εθρψξεζεο αξκνδηνηήησλ ζε ζηειέρε 

ρακειφηεξεο βαζκίδαο. Με ηελ απφδνζε ζε απηφλ ηεο επζχλεο εμαζθαιίδεηαη ε 

δπλαηφηεηα έγθαηξεο αληηκεηψπηζεο θάζε εκθαληδφκελνπ πξνβιήκαηνο. Παξάιιεια, 

δηαζθαιίδεηαη ε νπζηαζηηθή δέζκεπζε ηεο δηνίθεζεο ηνπ νξγαληζκνχ σο πξνο ηελ 
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πινπνίεζε ηεο πνιηηηθήο δηαρείξηζεο θαζψο θαη ε δηαζεζηκφηεηα ησλ απαηηνχκελσλ 

πφξσλ. εκεηψλεηαη φηη, ζε ζρεηηθά κεγάινπο νξγαληζκνχο, δηθαηνινγείηαη θαη ε 

δεκηνπξγία αληίζηνηρεο εμεηδηθεπκέλεο δηεχζπλζεο. ε ζηνηρεησδψο νξζνινγηθά 

νξγαλσκέλνπο νξγαληζκνχο ηηο ζρεηηθέο επζχλεο αλαιακβάλνπλ νη ππεχζπλνη 

πινπνίεζεο ησλ αληίζηνηρσλ δξαζηεξηνηήησλ. Σέινο ζε θάζε πεξίπησζε επηβάιιεηαη ε 

ζαθήο θαηαλνκή αξκνδηνηήησλ θαη επζπλψλ γηα φιεο ηηο επηρεηξεζηαθέο δξαζηεξηφηεηεο 

θαη δηεξγαζίεο πνπ απνηεινχλ ην χζηεκα Γηνίθεζεο κεηαμχ ησλ εκπιεθφκελσλ κεξψλ. 

(Γεξβηηζηψηεο & Λαγνδήκνο, 2007). 

 

Αλαθνξηθά κε ηε Γηαρείξηζε ηεο Δλέξγεηαο, ε νξζνινγηθή νξγάλσζε θαη νξγαλσηηθή 

δνκή θξίλνληαη σο θεθαιαηψδνπο ζεκαζίαο γηα ηελ ηειηθή πινπνίεζε ηεο ελεξγεηαθήο 

πνιηηηθήο ηεο επηρείξεζεο. Με εθαιηήξην ηελ αλάζεζε θαζεθφλησλ θαη ηελ θαηαλνκή 

επζπλψλ θαη αξκνδηνηήησλ ζηνπο εξγαδνκέλνπο πνπ εκπιέθνληαη ζε δηαδηθαζία 

δηαρείξηζεο ελέξγεηαο επηρεηξείηαη λα θαηαζηεί ζαθήο ε θξηζηκφηεηα ηεο φιεο 

δηαδηθαζίαο. Παξάιιεια δεκηνπξγνχληαη ηα θαηάιιεια φξγαλα δηνίθεζεο, φπνπ απηφ 

θξηζεί απαξαίηεην. Με ηελ αλάιεςε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο νη εξγαδφκελνη 

αλαιακβάλνπλ ηελ επζχλε θαζψο ηαπηφρξνλα ηνπο παξέρνληαη φια ηα ερέγγπα ψζηε λα 

θέξνπλ ζε πέξαο ην έξγν ηνπο. Ο δηαρεηξηζηήο ελέξγεηαο ζα πξέπεη λα έρεη ηελ 

ππνζηήξημε κηαο νκάδα κε εθπξνζψπνπο απφ ην ινγηζηήξην, ηηο πξνκήζεηεο, ηελ 

παξαγσγή αιιά  θαη έλα άηνκν απφ θάζε άιιε ζεκαληηθή ππεξεζία. Ο ζθνπφο απηήο 

ηεο νκάδαο ζα πξέπεη λα είλαη λα θέξεη λέεο ηδέεο θαη λα ζπκπιεξψζεη ηηο δεμηφηεηεο 

πνπ δελ δηαζέηεη ν δηαρεηξηζηήο ελέξγεηαο. Αλάινγα κε ηελ δηαθνξεηηθφηεηα ηεο θάζε 

επηρείξεζεο, κεκνλσκέλα άηνκα, κηθξέο ή κηθξφηεξεο νκάδεο πινπνηνχλ δηαδηθαζίεο 

ελεξγεηαθήο δηαρείξηζεο. Πξνεγνχκελεο έξεπλεο (Martin et al., 2012) δηαπίζησζαλ φηη 

εάλ ηα ελεξγεηαθά δεηήκαηα ηεο αιιαγήο ηνπ θιίκαηνο δηαρεηξίδνληαη απφ έλαλ 

εμεηδηθεπκέλν ελεξγεηαθφ ή δηεπζπληή, νη επηρεηξήζεηο δηαηεξνχλ πην θηιηθέο πξνο ην 

θιίκα πξαθηηθέο. Δπηπιένλ, αλ ππάξρεη ηεξαξρηθή εγγχηεηα κεηαμχ ηνπ δηεπζπληή θαη ηνπ 

Γηεπζχλνληνο πκβνχινπ, ε επηρείξεζε εκθαλίδεη αθφκε πην θηιηθή πξνο ην πεξηβάιινλ 

δηαρείξηζε ελέξγεηαο. (Mashburn 2005; Farrell, 2006; Andreassi et al., 2009; Sivill, 2011; 

Stenqvist et al., 2011; Sivill et al., 2013; Bunse et al., 2011; Backlund et al., 2012a; 

Thollander and Palm, 2012; Brunke et al., 2014) 

 

 

4.3.5. πζηεκαηηθή δηαρείξηζε πόξσλ 

 

Ωο ζπζηεκαηηθή δηαρείξηζε πφξσλ λνείηαη ε αλαγλψξηζε ησλ απαηηνχκελσλ πφξσλ νη 

νπνίνη απνηεινχλ ηηο απαξαίηεηεο εηζξνέο πνπ ηίζεληαη ζε επεμεξγαζία κέζα απφ ην 

πιέγκα αιιεινζρεηηδφκελσλ δηεξγαζηψλ ηνπ πζηήκαηνο Γηνίθεζεο κίαο επηρείξεζεο 
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γηα λα θαηαιήμνπλ ζηηο εθξνέο-ζηφρνπο ηνπ πζηήκαηνο απηνχ. Ζ έλλνηα ησλ πφξσλ 

είλαη επξεία έλλνηα θαη δχλαηαη λα ζπκπεξηιακβάλεη νηθνλνκηθά ζηνηρεία, πξνζσπηθφ, 

εμνπιηζκφ, πιεξνθνξίεο, ηερλνινγία, πξψηεο χιεο, ελδηάκεζα θαη ηειηθά πξντφληα, 

ελέξγεηα, ζρέζεηο κε ελδηαθεξφκελνπο αλάινγα θαη κε ηε θχζε ηεο εθάζηνηε 

επηρείξεζεο. 

 

εκαληηθή πξνυπφζεζε γηα ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηνπ πζηήκαηνο Γηνίθεζεο κίαο 

επηρείξεζεο απνηειεί ν ζαθήο πξνζδηνξηζκφο ησλ πφξσλ πνπ ζα απαηηεζνχλ ηφζν 

καθξνπξφζεζκα φζν θαη βξαρππξφζεζκα γηα ηελ επίηεπμε ησλ πξνθαζνξηζκέλσλ 

ζηφρσλ. Ζ ζπζηεκαηηθή δηαρείξηζε θαη αμηνπνίεζε ησλ πφξσλ βειηηψλεη ηελ 

απνδνηηθφηεηα ηνπ πξνζσπηθνχ θαη ηνπ εμνπιηζκνχ. Δπηπξφζζεηα, απμάλεη θαη ηε 

ζπλνιηθή απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ πζηήκαηνο Γηνίθεζεο, ειαρηζηνπνηψληαο ην θφζηνο 

θαη ηνπο ρξφλνπο πινπνίεζεο ησλ δηεξγαζηψλ. ε θάζε πεξίπησζε θξίλεηαη σο ηδηαίηεξα 

θξίζηκν, λα ιεθζνχλ ππ΄ φςηλ παξάγνληεο πνπ επηδξνχλ ζηνπο πφξνπο φπσο ην 

θφζηνο, ε επάξθεηα, ε δηαζεζηκφηεηα θαη ε πξνζβαζηκφηεηα ηνπο γηα ηελ απξφζθνπηε 

ιεηηνπξγία ηνπ πζηήκαηνο Γηνίθεζεο (Γεξβηηζηψηεο & Λαγνδήκνο, 2007). 

 

Υσξίο ακθηβνιία ε ζπζηεκαηηθή δηαρείξηζε θαη αμηνπνίεζε ησλ δηαζέζηκσλ πφξσλ 

ζεσξείηαη ηδηαίηεξα θξίζηκε αλαθνξηθά κε ηηο επελδχζεηο πνπ ζα ζρεδηαζηνχλ θαη ηειηθά 

ζα πινπνηεζνχλ ζε ζρέζε κε ηελ ελεξγεηαθή δηαρείξηζε αιιά θαη ζε φηη αθνξά ηελ 

θαζεκεξηλή ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο. Δίλαη πνιχ ζεκαληηθφ γηα κηα επηρείξεζε λα 

θαηνξζψζεη λα θαηαλείκεη ηνπο δηαζέζηκνπο πφξνπο κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα κπνξέζεη 

λα ηθαλνπνηήζεη ηηο επηκέξνπο πνιηηηθέο, φπσο ε Γηαρείξηζε Δλέξγεηαο, ζην πιαίζην θαη 

ππφ ην πξίζκα ηεο θχξηαο επηρεηξεζηαθήο ζηξαηεγηθήο. Όπσο έρεη ήδε εηπσζεί ε έλλνηα 

ησλ πφξσλ είλαη κηα ηδηαίηεξα επξεία έλλνηα, ελαπφθεηηαη ζηελ επηρείξεζε λα 

εμαζθαιίζεη φινπο εθείλνπο ηνπο απαξαίηεηνπο πφξνπο (πιηθά, εμνπιηζκφ, εξγαζία) γηα 

λα θαιπθζνχλ νη δξαζηεξηφηεηεο ηνπ πξνγξάκκαηνο δηαρείξηζεο ελέξγεηαο. Με 

δεδνκέλν θαη ηνλ αληαγσληζκφ κεηαμχ ησλ ιεηηνπξγηψλ ηεο επηρείξεζεο ελαπφθεηηαη ζηε 

δηνίθεζε λα θαηαλείκεη νξζά ηνπο δηαζέζηκνπο πφξνπο. (Sivill, 2011; Stenqvist et al., 

2011; Sivill et al., 2013) 

 

 

4.3.6. πζηεκαηηθή ηεθκεξίσζε ιεηηνπξγίαο 

 

Ζ ζπζηεκαηηθή θαη έγγξαθε ηεθκεξίσζε (documentation) φισλ ησλ ιεηηνπξγηψλ 

δηαρείξηζεο ελφο πζηήκαηνο Γηνίθεζε ζπλίζηαηαη ζηε δεκηνπξγία ελφο ζηαζεξνχ 

πιαηζίνπ αλαθνξάο ηφζν γηα ηελ νκαιή πινπνίεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ φζν θαη γηα ηελ 
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άζθεζε απνηειεζκαηηθνχ ειέγρνπ. Μέζσ ηεο ηεθκεξίσζεο, ε επηρείξεζε ηππνπνηεί ηελ 

θαζεκεξηλή ηεο ιεηηνπξγία, παξέρνληαο έηζη ηελ δπλαηφηεηα ζηα ζηειέρε λα αζθήζνπλ 

νπζηαζηηθή δηνίθεζε. Σν εχξνο, ν φγθνο θαη ην επίπεδν ιεπηνκέξεηαο ηεο ηεθκεξίσζεο 

ζα πξέπεη λα είλαη πάληνηε αλάινγν κε ηηο αλάγθεο ηεο επηρείξεζεο, θαζψο θαη κε ην 

γλσζηηθφ επίπεδν ηνπ πξνζσπηθνχ, ην νπνίν εκπιέθεηαη ζε θάζε ιεηηνπξγία ηνπ 

πζηήκαηνο Γηνίθεζήο ηεο. Σν δεηνχκελν γηα θάζε επηρείξεζε είλαη ε δεκηνπξγία ελφο 

απνηειεζκαηηθνχ ζπζηήκαηνο εγγξάθσλ ηεθκεξίσζεο. Απνηειεζκαηηθή πξαθηηθή 

ηεθκεξίσζεο εγγξάθσλ απνηειεί ε πηνζέηεζε ελφο ηεξαξρηθνχ ζπζηήκαηνο 

ηεθκεξίσζεο, αλάινγνπ ηεο θιαζηθήο ππξακίδαο ησλ δηνηθεηηθψλ ζπζηεκάησλ 

πιεξνθνξηψλ, ην νπνίν απνηειείηαη απφ κηα ηεξαξρία εμαξηεκέλσλ εγγξάθσλ πνπ 

πεξηγξάθνπλ, ζε απμαλφκελν βαζκφ ιεπηνκέξεηαο φιεο ηηο πιεξνθνξίεο. Πιεξνθνξίεο 

γεληθνχ ραξαθηήξα, φπσο νη πνιηηηθέο ηεο επηρείξεζεο εληάζζνληαη ζε έγγξαθα 

αλσηέξνπ επηπέδνπ, ελψ εμεηδηθεπκέλεο πιεξνθνξίεο ζε έγγξαθα θαησηέξνπ επηπέδνπ. 

 

Ζ ζπζηεκαηηθή ηεθκεξίσζε εκθαλίδεη δχν πηπρέο: ηε Γηαρείξηζε ηεο, πνπ αθνξά ζηηο 

απαηηήζεηο ειέγρνπ θαη αξρεηνζέηεζεο ησλ εγγξάθσλ ηεθκεξίσζεο θαη ην Πεξηερφκελν 

ηεο, πνπ αθνξά ζηνπο απαηηνχκελνπο γεληθνχο ηχπνπο θαζψο θαη ην θπζηθφ 

πεξηερφκελν ησλ εγγξάθσλ ηεθκεξίσζεο. Ο έιεγρνο ησλ εγγξάθσλ απαηηεί ηε 

δεκηνπξγία θαηάιιεισλ δηαδηθαζηψλ πνπ πξνζδηνξίδνπλ ζαθψο ηηο ελέξγεηεο θαη 

αξκνδηφηεηεο γηα: ηελ ζχληαμε θαη έγθξηζε, ηελ αλαζθφπεζε θαη αλαζεψξεζε, ηελ 

αλαγλψξηζε θαη ηππνπνίεζε θαζψο θαη ηελ δηαλνκή θαη απφζπξζε εγγξάθσλ. Ο 

έιεγρνο αξρείσλ απαηηεί ηε δεκηνπξγία δηαδηθαζηψλ πνπ πξνζδηνξίδνπλ ηηο ελέξγεηεο θαη 

ηηο αξκνδηφηεηεο γηα: ηελ δεκηνπξγία θαη ηελ πξνζηαζία, ηελ δηαζθάιηζε ειεγρφκελεο 

πξφζβαζεο, ηνλ θαζνξηζκφ θαη ηελ παξαθνινχζεζε ρξφλνπ ηήξεζεο θάζε αξρείνπ. 

Απφ ηελ άιιε ην πεξηερφκελν ηεο ηεθκεξίσζεο ζρεηίδεηαη κε δχν ηχπνπο εγγξάθσλ: ηα 

έγγξαθα αλαθνξάο (πνιηηηθέο, δηαδηθαζίεο, πξνδηαγξαθέο), πνπ θαζνξίδνπλ ζηφρνπο, 

ελέξγεηεο θαη αξκνδηφηεηεο γηα ηελ ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο θαη ηα έγγξαθα 

δεδνκέλσλ, πνπ αθνξνχλ ζηα απνηειέζκαηα δηαρείξηζεο ησλ ιεηηνπξγηψλ ηνπ 

πζηήκαηνο Γηνίθεζεο (έληππα, θφξκεο, αλαθνξέο θ.ιπ.). 

 

Δμεηδηθεχνληαο ηα παξαπάλσ ζε επίπεδν Γηαρείξηζε Δλέξγεηαο, ε αλάπηπμε θαη ε 

εθαξκνγή φρη κφλν ηππνπνηεκέλσλ δηαδηθαζηψλ αιιά θαη εγγξάθσο ηεθκεξησκέλσλ, 

εμαζθαιίδεη ηελ ιεπηνκεξεηαθή πινπνίεζε ηεο ελεξγεηαθήο δηαρείξηζεο. Παξάιιεια 

ελλνείηαη φηη νη δηαδηθαζίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ Γηαρείξηζε Δλέξγεηαο πξέπεη λα 

ηεξνχληαη θαη λα θπιάζζνληαη ζε πιήξσο θαζνξηζκέλα αξρεία. Παξάιιεια, ε χπαξμε 

ησλ αξρείσλ απηψλ δηαζθαιίδεη ηελ άκεζε θαη απξφζθνπηε πξφζβαζε ζε πιεξνθνξίεο 

πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πξνκήζεηα ησλ ελεξγεηαθψλ πφξσλ θαη ηνλ κεηαζρεκαηηζκφ 
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ηνπο σο θαη ηελ ηειηθή ηνπο ρξήζε. Σα έγγξαθα σζηφζν είλαη δπλακηθά θαη εμειίζζνληαη 

κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ. Ζ νξζή θαη ζπζηεκαηηθή ηεθκεξίσζε ηεο ελεξγεηαθήο 

δηαρείξηζεο ζπκβάιιεη ζηνλ απνηειεζκαηηθφηεξν έιεγρν ηεο ελέξγεηαο θαη ηε βέιηηζηε 

απφδνζε ηεο. Υσξίο ακθηβνιία, ε ρξήζε ηεο ζχγρξνλεο ηερλνινγίαο εληφο ηεο 

επηρείξεζεο ζπκβάιιεη ζηε νπζηαζηηθφηεξε  επίηεπμε ηνπ επηζπκεηνχ επηπέδνπ 

ηεθκεξίσζεο ηεο ελεξγεηαθήο δηαρείξηζεο. Ωζηφζν νξηζκέλνη κειεηεηέο ζπκβνπιεχνπλ 

λα δηαηεξνχληαη νη απαηηήζεηο ππνβνιήο εγγξάθσλ αλαθνξψλ φζν απινχζηεξεο είλαη 

δπλαηφλ κε ηε ρξήζε ζχγρξνλσλ κεζφδσλ φπσο ε νπηηθνπνίεζε ησλ ελεξγεηαθψλ 

δεδνκέλσλ κε γξαθήκαηα, ζπγθξίζεηο θαη ρξνληθέο αλαθνξέο. (Mashburn 2005; Muller 

et al., 2007; McKane et al., 2008; Ates and Durakbasa, 2012; Gordic et al., 2014; 

Antunes et al., 2014) 

 

 

4.3.7. πλερήο έιεγρνο ιεηηνπξγίαο 

 

Ο ζπλερήο έιεγρνο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο δηνίθεζεο ζπλίζηαηαη ζηελ 

παξαθνινχζεζε πνπ απνζθνπεί ζηνλ, φζν δπλαηφλ, πην άκεζν εληνπηζκφ ηπρφλ 

απνθιίζεσλ απφ ηελ επηζπκεηή θαηάζηαζε ιεηηνπξγίαο θαη ζηελ απηφκαηε επαλαθνξά 

ζηελ βέιηηζηε θαηάζηαζε. Ζ ζπζηεκαηηθή παξαθνινχζεζε (monitoring) φισλ ησλ 

δηαζέζηκσλ δεδνκέλσλ ειέγρνπ θαζψο θαη ε αμηνιφγεζή ηνπο δεκηνπξγεί ην ππφβαζξν 

γηα ηελ κειινληηθή βειηίσζε ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο. Ώζηε λα επηηεπρζνχλ βέιηηζηα 

απνηειέζκαηα, ν έιεγρνο πξέπεη λα είλαη ηεξαξρηθφο θαη λα θαιχπηεη ην ζπλνιηθφ εχξνο 

ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ νξγαληζκνχ. Οπζηαζηηθά αλαγλσξίδνληαη ηξία δηαθξηηά επίπεδα 

ειέγρνπ: ν Έιεγρνο Γηεξγαζηψλ (process control), νη Δζσηεξηθέο Δπηζεσξήζεηο (internal 

audits) θαη ε Γηνηθεηηθή Αλαζθφπεζε (management review). 

 

Ο έιεγρνο δηεξγαζηψλ απνηειεί ην θαηψηεξν επίπεδν ειέγρνπ ηεο ηεξαξρίαο ηνπ ειέγρνπ 

ελφο ζπζηήκαηνο δηνίθεζεο θαη αθνξά ζηνλ ιεηηνπξγηθφ έιεγρν κεκνλσκέλσλ 

δηεξγαζηψλ. Οη εζσηεξηθέο επηζεσξήζεηο αθνξνχλ ζην ελδηάκεζν επίπεδν ηεο ηεξαξρίαο 

ειέγρνπ. ε αληίζεζε κε ηνλ έιεγρν δηεξγαζηψλ, νη εζσηεξηθέο επηζεσξήζεηο αθνξνχλ 

ηηο δηαδηθαζίεο πινπνίεζεο επηρεηξεζηαθψλ δξαζηεξηνηήησλ. πγθξηκέλα, κέζσ ησλ 

εζσηεξηθψλ επηζεσξήζεσλ επηβεβαηψλεηαη πεξηνδηθά ε θαηαιιειφηεηα θαζψο θαη ε 

νξζή εθαξκνγή ησλ Γηαδηθαζηψλ Λεηηνπξγίαο ηνπ νξγαληζκνχ. Ζ, γηα νπνηαδήπνηε αηηία, 

κε εθαξκνγή ησλ δηαδηθαζηψλ ζεσξείηαη κε ζπκκφξθσζε σο πξνο ηηο απαηηήζεηο ηνπ 

ζπζηήκαηνο δηνίθεζεο, πνπ πξέπεη λα αληηκεησπηζηεί. Σα επξήκαηα απνηεινχλ νδεγφ 

είηε γηα ηελ επαλαθνξά θάζε δξαζηεξηφηεηαο ζηελ επηζπκεηή θαηάζηαζε είηε γηα ηελ 

βειηίσζή ηεο. Ζ δηνηθεηηθή αλαζθφπεζε απνηειεί ην θνξπθαίν επίπεδν ηεο ηεξαξρίαο 
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ειέγρνπ ηνπ πζηήκαηνο Γηνίθεζεο. Αληηθείκελν ηεο αλαζθφπεζεο είλαη ε επηβεβαίσζε 

ηεο θαηαιιειφηεηαο, ηα επάξθεηαο θαη ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ ζπλνιηθνχ 

ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο. Γηα ηνλ ζθνπφ απηφ, κεηαμχ άιισλ, δηελεξγνχληαη: αμηνιφγεζε 

φισλ ησλ απνηειεζκάησλ δηαρείξηζεο, εθηίκεζε ηεο πνξείαο πινπνίεζεο ησλ γεληθψλ 

ζηφρσλ, θαζνξηζκφο κεηδφλσλ δηνξζσηηθψλ ελεξγεηψλ θαη πξνγξακκαηηζκφο 

εζσηεξηθψλ επηζεσξήζεσλ. ε αληίζεζε κε ηα άιια επίπεδα ειέγρνπ, ε δηνηθεηηθή 

αλαζθφπεζε θαιχπηεη ην ζχλνιν ηεο επηρείξεζεο θαη σο εθ ηνχηνπ θη νη απνθάζεηο πνπ 

ιακβάλνληαη ζηα πιαίζηα ηεο αλαζθφπεζεο δεζκεχνπλ νιφθιεξε ηελ επηρείξεζε. 

(Γεξβηηζηψηεο & Λαγνδήκνο, 2007).  

 

Τπφ ην πξίζκα ηεο δηαρείξηζεο ελέξγεηαο, νη δηαδηθαζίεο ηνπ ζπλερνχο έιεγρνπ 

ιεηηνπξγίαο ζεσξνχληαη χςηζηεο ζεκαζίαο γηα ηελ εθαξκνγή βέιηηζησλ πξαθηηθψλ 

ελεξγεηαθήο δηαρείξηζεο. Πξνζδηνξίδνληαη θξίζηκνη δείθηεο ελεξγεηαθήο απφδνζεο, 

κνλαδηθνί γηα θάζε επηρείξεζε, νη νπνίνη παξαθνινπζνχληαη ψζηε λα επηηπγράλεηαη ε 

κέηξεζε ηεο πξνφδνπ πνπ ζπληειείηαη θαη ελ ζπλερεία πξαγκαηνπνηνχληαη πεξηνδηθέο 

αλαθνξέο πξνφδνπ γηα ηελ δηαρείξηζε ελέξγεηαο κε βάζε ηηο παξαπάλσ κεηξήζεηο. Ο 

έιεγρνο πεξηιακβάλεη φιεο εθείλεο ηηο απαξαίηεηεο δξάζεηο πνπ πινπνηνχληαη απφ ηελ 

επηρείξεζε κε ζθνπφ λα ειέγρεηαη ε ελεξγεηαθή ηεο επίδνζε θαη λα δηαπηζηψλνληαη 

πηζαλέο απνθιίζεηο απφ ηα επηζπκεηά απνηειέζκαηα. Όηαλ εληνπίδνληαη απνθιίζεηο, νη 

επηρεηξήζεηο δξαζηεξηνπνηνχληαη κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα επηζηξέςνπλ άκεζα ζηα 

πξνεγνχκελα απνδεθηά απνηειέζκαηα. Αθφκε θη φηαλ δελ παξαηεξεζνχλ απνθιίζεηο, νη 

έιεγρνη ζπκβάινπλ ζηε ζπλερή βειηίσζεο θαζψο εληνπίδνληαη πεδία πξνο βειηίσζε 

πνπ δελ είραλ αξρηθά πξνβιεθζεί. ηελ πθηζηάκελε βηβιηνγξαθία αλαγλσξίδεηαη ν 

θξίζηκνο ξφινο πνπ δηαδξακαηίδεη ε πινπνίεζε ησλ εζσηεξηθψλ ειέγρσλ γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο. Όια ηα επίπεδα ηνπ ειέγρνπ θξίλνληαη 

σο ηδηαίηεξα ζεκαληηθά γηα ηελ παξαθνινχζεζε, ηελ εμέιημε θαη ηελ πεξαηηέξσ βειηίσζε 

ηνπ επηπέδνπ δηαρείξηζεο ελέξγεηαο εληφο ηεο επηρείξεζεο. Απφ ηνλ έιεγρν ησλ 

επηκέξνπο δηεξγαζηψλ σο ην ζπλνιηθφ έιεγρν ηνπ ζπλνιηθνχ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο 

ελέξγεηαο είλαη δπλαηφ λα πξνθχςνπλ απνθιίζεηο κηθξφηεξεο ή κεγαιχηεξεο. Μέξηκλα 

ηεο επηρείξεζεο είλαη λα αλαγλσξίζεη ηφζν ηηο αδπλακίεο ηνπ ζπζηήκαηνο θαη λα ηηο 

αληηκεησπίζεη αιιά λα δηαβιέςεη θαη ηηο πηζαλέο επθαηξίεο βειηίσζεο ψζηε λα δνζεί εθ 

λένπ ψζεζε ζην ελεξγεηαθφ πξφγξακκα ηεο επηρείξεζεο. Ωζηφζν ε αλαζθφπεζε ηεο 

δηνίθεζεο είλαη απηή πνπ κπνξεί λα ζέζεη ηα ζεκέιηα γηα νπζηαζηηθέο αιιαγέο θαη 

βειηηψζεη φπνπ θξηζεί απαξαίηεην. (Caffal, 1995; Dincer, 2001; Norland and Lind, 2001; 

Van Gorp, 2004a; Mashburn 2005; Kannan and Boie, 2003; Christoffersen et al., 2006; 

Farrell, 2006; Muller, 2007; McKane et al., 2008; Tanaka, 2008; Worrell et al., 2009; 

Sivill, 2011; Stenqvist et al., 2011; Sivill et al., 2013 Jelic et al., 2010; Thollander and 
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Ottosson, 2010; Gordic et al., 2010; Abdelaziz et al., 2011; Ates and Durakbasa, 2012; 

Johansson, 2014; Vassallo, 2014) 

 

 

4.3.8. Απνηειεζκαηηθή αληηκεηώπηζε δπζιεηηνπξγηώλ 

 

Παξά ηηο πξνζπάζεηεο πνπ θαηαβάιινπλ νη επηρεηξήζεηο είλαη αλαπφθεπθην λα 

αλαθχςνπλ δπζθνιίεο. Ζ απνηειεζκαηηθή αληηκεηψπηζε ησλ δπζιεηηνπξγηψλ γηα θάζε 

ζχζηεκα δηνίθεζεο ζπλίζηαηαη ζηνλ έγθαηξν εληνπηζκφ θαη ηελ απνηειεζκαηηθή 

αληηκεηψπηζε ησλ φπνησλ δπζιεηηνπξγηψλ πξνθχπηνπλ θαηά ηε ιεηηνπξγία ηνπ 

πζηήκαηνο. Οη δπζιεηηνπξγίεο απηέο δηαθξίλνληαη γεληθά ζε δχν βαζηθέο θαηεγνξίεο κε 

ζπκκνξθψζεηο, νη νπνίεο νθείινληαη ζηελ θαθή εθαξκνγή ησλ απαηηήζεσλ ηνπ 

πζηήκαηνο Γηνίθεζεο θαη ελδνγελή πξνβιήκαηα, ηα νπνία νθείινληαη ζε ειιείςεηο ή ζε 

αλαπνηειεζκαηηθφ ζρεδηαζκφ ηνπ πζηήκαηνο Γηνίθεζεο. Σνλίδεηαη φηη, είλαη ζεκαληηθφ 

γηα θάζε επηρείξεζε λα αληηκεησπίδεη ηηο φπνηεο δπζιεηηνπξγίεο σο επθαηξίεο γηα ηε 

ζπζηεκαηηθή ηεο βειηίσζε ζε φια ηα επίπεδα, κέζσ ηεο πξνζαξκνγήο ηνπ πζηήκαηνο 

Γηνίθεζήο ηεο, ζηηο λέεο αλάγθεο πνπ δηακνξθψλνληαη. 

 

Ο εληνπηζκφο πξνβιεκάησλ πξνθχπηεη κε δπν ηξφπνο: είηε σο ζπκπέξαζκα ηεο 

ζπζηεκαηηθήο αμηνιφγεζεο ησλ απνηειεζκάησλ παξαθνινχζεζεο ησλ δξαζηεξηνηήησλ 

ειέγρνπ, είηε απιά κέζσ ηεο άκεζεο αλαθνξάο ηνπο απφ θάπνην εκπιεθφκελν κέξνο. 

Ακέζσο κεηά ηνλ εληνπηζκφ ηνπ πξνβιήκαηνο δχν δηαθνξεηηθέο θαηεγνξίεο ελεξγεηψλ 

αληηκεηψπηζεο είλαη επηβεβιεκέλεο θαη ζρεηίδνληαη κε ηελ Άξζε ησλ πλεπεηψλ θαη ηηο 

Γηνξζσηηθέο Δλέξγεηεο. Οη ελέξγεηεο άξζεο ζπλεπεηψλ απνζθνπνχλ ζηελ άκεζε 

απνθαηάζηαζε ησλ παξάγσγσλ ηνπ πξνβιήκαηνο ζπλεπεηψλ πνπ έρνπλ δεκηνπξγεζεί. 

Καηά πεξίπησζε, κπνξεί λα αθνξνχλ ηφζν ην εζσηεξηθφ φζν θαη ην εμσηεξηθφ 

πεξηβάιινλ ηνπ νξγαληζκνχ. Οη δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο απνζθνπνχλ ζηελ ζπζηεκαηηθή 

επέκβαζε ζην εζσηεξηθφ πεξηβάιινλ ηνπ νξγαληζκνχ γηα ηελ επηδηφξζσζε (άξζε) ηνπ 

γελεζηνπξγνχ αίηηνπ ηνπ πξνβιήκαηνο. Πξνυπφζεζε γηα ηνλ θαζνξηζκφ ησλ ελεξγεηψλ 

απηψλ είλαη ν εληνπηζκφο ηνπ πξαγκαηηθνχ γελεζηνπξγνχ αίηηνπ θαζψο θαη ε θαηάηαμε 

ηνπ αίηηνπ απηνχ ζε κηα απφ ηηο αθφινπζεο θαηεγνξίεο: 

 

 Με ζπκκφξθσζε, πνπ αθνξά ζηα πξνβιήκαηα πνπ νθείινληαη ζηελ θαθή 

εθαξκνγή ησλ απαηηήζεσλ ηνπ πθηζηάκελνπ ζπζηήκαηνο δηνίθεζεο. 

 Δλδνγελέο, πνπ αθνξά ζε πξνβιήκαηα πνπ νθείινληαη ζε πθηζηάκελεο ειιείςεηο 

(ή αλαπνηειεζκαηηθφ ζρεδηαζκφ) ηνπ ίδηνπ ηνπ ζπζηήκαηνο δηνίθεζεο 



 

 110 

Οη δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο γηα ηελ αληηκεηψπηζε πξνβιεκάησλ κε ελδνγελή αίηηα, 

αθνξνχλ ζε κέηξα πνπ νδεγνχλ ζε (κεγάιεο ή κηθξέο) ηξνπνπνηήζεηο ηεο 

πξνθαζνξηζκέλεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ίδηνπ ηνπ νξγαληζκνχ. Απαηηείηαη, ζπλεπψο, 

επαλαζρεδηαζκφο ησλ ζρεηηδφκελσλ κε ηελ δπζιεηηνπξγία δηεξγαζηψλ (Γεξβηηζηψηεο & 

Λαγνδήκνο, 2007).   

 

Αλαθνξηθά κε ηελ δηαρείξηζε ελέξγεηαο, φπσο θαη θαηά ηελ πινπνίεζε φισλ ησλ 

θξηζηκφηεξσλ δξάζεσλ ηεο επηρείξεζεο παξαηεξνχληαη αζηνρίεο θαη πξνβιήκαηα. 

Δλαπφθεηηαη πιένλ ζηελ επηρείξεζε λα δηακνξθψζεη ην θαηάιιειν ζρέδην πνπ ζα ηεο 

επηηξέςεη ηφζν λα αλαγλσξίζεη άκεζα, φζν θαη λα αληηκεησπίζεη ζπζηεκαηηθά ηηο 

πηζαλέο δπζιεηηνπξγίεο κε απνηειεζκαηηθφ θαη απνδνηηθφ ηξφπν. πλεπψο είλαη 

ηδηαίηεξα θξίζηκν ε επηρείξεζε λα εληάμεη ζηελ θαζεκεξηλή ιεηηνπξγία ηεο φιεο εθείλεο ηηο 

θαζεκεξηλέο ελεξγεηαθέο πξαθηηθέο πνπ ζα ηεο επηηξέςνπλ λα αλαγλσξίζεη ηηο 

αδπλακίεο θαη ηνπο θηλδχλνπο θαη ζα ηεο πξνζδψζνπλ ζεκαληηθά νθέιε. Οη 

δπζιεηηνπξγίεο πνπ πηζαλψο λα πξνθχςνπλ δχλαηαη λα νθείινληαη ζε αζηνρίεο 

αλαθνξηθά κε ηε ζπκκφξθσζε κε ηηο ελεξγεηαθέο απαηηήζεηο ηεο επηρείξεζεο είηε απφ 

εληειψο εμσγελείο παξάγνληεο. Οη επηρεηξήζεηο αλαγλσξίδνληαο ην πξφβιεκα πνπ 

αλαθχπηεη θαινχληαη λα αληηκεησπίζνπλ ηφζν ηηο ζπλέπεηεο ηνπ φζν λα εμαιείςνπλ ηηο 

αηηίεο ηνπ. Γεδνκέλεο ηεο θξηζηκφηεηαο ησλ αζηνρηψλ νθείιεη ε επηρείξεζε λα θαηαβάιεη 

θάζε δπλαηή πξνζπάζεηα ζην ζρεδηαζκφ ησλ πξνιεπηηθψλ αιιά θαη θαηαζβεζηηθψλ 

κέηξσλ ζε δεηήκαηα ελεξγεηαθήο δηαρείξηζεο. (Norland and Lind, 2001; Farrell, 2006; 

Muller, 2007; McKane et al., 2008; Van Gorp, 2004a; Stenqvist et al., 2011) 

 

 

4.3.9. Άξηηα πξνεηνηκαζκέλν πξνζσπηθό 

 

Οη άλζξσπνη απνηεινχλ αλαληίξξεηα ηελ θηλεηήξην δχλακε ηνπ πζηήκαηνο Γηνίθεζεο. 

Ζ απαζρφιεζε άξηηα εμνπιηζκέλνπ πξνζσπηθνχ ζπλεπάγεηαη ηε δηαζθάιηζε φηη φιν ην 

πξνζσπηθφ πνπ εκπιέθεηαη ζηελ δηαρείξηζε ηνπ πζηήκαηνο είλαη θαηάιιεια 

πξνεηνηκαζκέλν γηα ηελ πινπνίεζε ησλ θαζεθφλησλ πνπ ηνπ έρνπλ αλαηεζεί. 

Πξνυπφζεζε γηα λα ζπκβεί ηνχην είλαη ε ζπζηεκαηηθή πξνεηνηκαζία, κέζσ ηεο 

εθπαίδεπζεο θαη ηεο ελεκέξσζεο, ηνπ πξνζσπηθνχ γηα ηελ πινπνίεζε ηεο απνζηνιήο 

ηνπ. Οη απαηηήζεηο εθπαίδεπζεο πξνζσπηθνχ αθνξνχλ ζηελ δηαζθάιηζε φηη ην 

πξνζσπηθφ έρεη ηηο γλψζεηο θαη ηηο δεμηφηεηεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ πινπνίεζε ηεο 

εξγαζίαο. Απηφ επηηπγράλεηαη κέζσ ηεο θαηάξηηζεο θαη πινπνίεζεο ησλ θαηάιιεισλ 

πξνγξακκάησλ εθπαίδεπζεο, ηφζν πξηλ φζν θαη κεηά ηελ αλάζεζε ηηο εξγαζίαο αλάινγα 

κε ηηο εθάζηνηε αλάγθεο. σο πξνο ηελ ελεκέξσζε, αθνξνχλ θπξίσο ζηελ ελίζρπζε ηεο 

εζσηεξηθήο επηθνηλσλίαο ζρεηηθά κε ζέκαηα δηαρείξηζεο ηεο εθξνήο-ζηφρνπ. Με ηνλ 
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ηξφπν απηφ εληζρχεηαη ε επαηζζεηνπνίεζε ηνπ πξνζσπηθνχ σο πξνο ηελ ζεκαζία ηεο 

εθξνήο-ζηφρνπ γηα ηνλ νξγαληζκφ θαη νινθιεξψλεηαη νπζηαζηηθά ε πξνεηνηκαζία ηνπ. 

Ωο πξνο ηελ ελεκέξσζε, εληζρχεηαη ε εζσηεξηθή επηθνηλσλία ζρεηηθά κε ζέκαηα 

δηαρείξηζεο ηνπ πζηήκαηνο Γηνίθεζεο. Με ηνλ ηξφπν απηφ εληζρχεηαη ε 

επαηζζεηνπνίεζε ηνπ πξνζσπηθνχ σο πξνο ηελ ζεκαζία ηνπ γηα φιεο ηηο ιεηηνπξγίεο 

ηεο επηρείξεζεο θαη νινθιεξψλεηαη νπζηαζηηθά ε πξνεηνηκαζία ηνπ. Ζ πηνζέηεζε κηαο 

ινγηθήο ακθίδξνκεο επηθνηλσλίαο (κε νπνηαδήπνηε δνκεκέλε κεζνδνινγία) κπνξεί λα 

ζπκβάιεη απνθαζηζηηθά ζηελ ελίζρπζε ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ πξνζσπηθνχ θαζψο θαη 

ζηελ άξηηα πξνεηνηκαζία ηνπ. (Γεξβηηζηψηεο & Λαγνδήκνο, 2007). 

 

ην πιαίζην ηεο Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο, ν ξφινο ηνπ πξνζσπηθνχ θξίλεηαη σο άθξσο 

νπζηαζηηθφο. Δίλαη ζεκαληηθφ νη εξγαδφκελνη λα είλαη φζν δπλαηφλ θαιχηεξα 

θαηαξηηζκέλνη θαη λα έρνπλ ιάβεη ηελ εθπαίδεπζε πνπ απαηηείηαη γηα ηελ ελαζρφιεζε 

ηνπο κε ηα ελεξγεηαθά δεηήκαηα. Δπηπιένλ, πέξα απφ ηελ ηερληθή θαη ηερλνινγηθή 

εμεηδίθεπζε ησλ εξγαδνκέλσλ απνηειεί ζεκαληηθή αλάγθε ην πξνζσπηθφ λα γλσξίδεη θαη 

λα θαηαλνεί ζε βάζνο ηνλ ηξφπν πνπ ε εθάζηνηε επηρείξεζε έρεη επηιέμεη λα δηαρεηξηζηεί 

ζέκαηα ελέξγεηαο. Ζ ελεξγεηαθή πνιηηηθή θαη ζηξαηεγηθή νθείιεη λα θνηλνπνηείηαη ζηνπο 

εξγαδνκέλνπο θαη λα δηαρέεηαη ζε νιφθιεξε ηελ επηρείξεζε. Γίλεηαη αληηιεπηφ φηη ζε έλα 

επηρεηξεζηαθφ πεξηβάιινλ φπνπ πξνσζείηαη ε θαηάξηηζε θαη εμαζθαιίδεηαη φηη ην 

πξνζσπηθφ δηαζέηεη ηηο απαηηνχκελεο γλψζεηο, δηαζθαιίδεηαη ε ελεξγφο θαη νπζηαζηηθή 

ζπκκεηνρή ηνπ ζηελ πινπνίεζε ησλ απνηειεζκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ δηαρείξηζεο 

ελέξγεηαο. Ζ ζπκπφξεπζε ησλ εξγαδνκέλσλ κε ηε ελεξγεηαθή πνιηηηθή ηεο επηρείξεζεο 

απνηειεί παξάγνληα αιιά θαη ερέγγπν επηηπρίαο θαζψο νη πεξηζζφηεξεο δξαζηεξηφηεηεο 

ηεο επηρείξεζεο ζηεξίδνληαη ζην αλζξψπηλν δπλακηθφ ηεο. Πνιιέο είλαη θαη νη κειέηεο 

ηεο βηβιηνγξαθίαο πνπ αλαγάγνπλ ην αλζξψπηλν δπλακηθφ σο κηα απφ ηηο θηλεηεξίνπο 

δπλάκεηο ηεο Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο. (Farrell, 2006; Van Gorp, 2004a; Mashburn, 2005; 

Stenqvist et al., 2011; Thollander and Ottosson, 2010; Abdelaziz et al., 2011; Ates and 

Durakbasa, 2012) 

 

 

4.4. Πιαίζην πζηεκαηηθήο Δθαξκνγήο Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο  

 

Τπφ ην πξίζκα ησλ παξαπάλσ δνκηθψλ ζηνηρείσλ ησλ Γεξβηηζηψηε θαη Λαγνδήκνπ 

(2007) θαη ηελ εθαξκνγή ηνπο ζηνλ ηνκέα ηεο Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο δηακνξθψλεηαη έλα 

πιαίζην ην νπνίν δηεπθνιχλεη θαη πξνάγεη ηε ζπζηεκαηηθή ελεξγεηαθή δηαρείξηζε θαη ηελ 

εθαξκνγή απνηειεζκαηηθψλ πξαθηηθψλ. Σν πιαίζην έρεη δνκεζεί κε ηέηνην ηξφπν ψζηε 

λα θαζίζηαηαη εθηθηή ε επξεία εθαξκνγή ηνπο ζε φινπο ηνπο ηχπνπο ησλ επηρεηξήζεσλ, 

αλεμάξηεηα απφ ηνλ θιάδν πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη, ην κέγεζφο ηνπο αιιά θαη ηα εηδηθά 
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ραξαθηεξηζηηθά ηεο θάζε κηαο επηρείξεζεο. Δίλαη ηδηαίηεξα θξίζηκν λα γίλεη αληηιεπηφ φηη 

ε εθαξκνγή ηνπ πιαηζίνπ δχλαηαη λα θαιχπηεη είηε ην ζχλνιν ηεο επηρείξεζεο είηε 

κεκνλσκέλεο επηρεηξεζηαθέο δξαζηεξηφηεηεο ηεο. ην παξαθάησ ζρήκα γίλεηαη 

επθνιφηεξα αληηιεπηή ε δνκή ηνπ ζπζηεκηθνχ πιαηζίνπ εθαξκνγήο ηεο Γηαρείξηζεο 

Δλέξγεηα έηζη φπσο νξίδεηαη απφ ηα ελλέα Γνκηθά ζηνηρεία, ηνπο ελλέα ππιψλεο ηνπ 

ζπζηήκαηνο Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο: ηελ πνιηηηθή δηαρείξηζεο, ηε δηνίθεζε κε ζηφρνπο, ηε 

δηνίθεζε βάζεη δηεξγαζηψλ, ηελ νξζνινγηθή νξγάλσζε, ηελ ζπζηεκαηηθή δηαρείξηζε 

πφξσλ, ηε ζπζηεκαηηθή ηεθκεξίσζε ιεηηνπξγίαο, ηνλ ζπλερή έιεγρν ιεηηνπξγίαο, ηελ 

απνηειεζκαηηθή αληηκεηψπηζε δπζιεηηνπξγηψλ θαη ην θαηάιιεια πξνεηνηκαζκέλν 

πξνζσπηθφ (ρήκα 4.6) 

 

ρήκα 4.6 Πιαίζην πζηεκηθήο Δθαξκνγήο ηεο Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο. 

 

ηε πθηζηάκελε βηβιηνγξαθία αθφκε θαη απφ ηνλ νξηζκφ ηεο έλλνηαο ηεο Γηαρείξηζεο 

Δλέξγεηαο δηαπηζηψλεηαη ζεκαληηθή αιιειεπίδξαζε ηνπ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο 

ελέξγεηαο θαη ηεο απνηειεζκαηηθήο εθαξκνγήο ησλ πξαθηηθψλ Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο. 

Σα παξαπάλσ Γνκηθά απηά ηνηρεία απνηεινχλ ηε βάζε πάλσ ζηελ νπνία θχνληαη φιεο 

φςτημα 
Διαχείριςησ 
Ενζργειασ 

Πολιτική 
Διαχείριςησ  
Ενζργειασ 

Ζνεργειακή 
διοίκηςη με 

ςτόχουσ 

Διαχείριςη 
πόρων 

Ζλεγχοσ 
Λειτουργίασ 

Προετοιμαςμζνο 
προςωπικό 

Αντιμετϊπιςη 
Δυςλειτουργιϊν 

Σεκμηρίωςη 
Λειτουργίασ 

Ορθολογική 
οργάνωςη 

Ενεργειακή 
Διοίκηςη βάςει 

διεργαςιϊν 
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νη απνηειεζκαηηθέο πξαθηηθέο Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο πνπ αλαπηχζζνληαη ζηε ζπλέρεηα 

[θεθ. 5].  

 

Παξάιιεια, ζηελ εκπεηξηθή έξεπλα ησλ Fleiter et al (2012), ε εθαξκνγή ελφο 

ζπζηήκαηνο Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο ζηηο επηρεηξήζεηο ρξεζηκνπνηήζεθε πξνθεηκέλνπ λα 

ειεγρζεί ε επίδξαζε ηνπ ζηελ πηνζέηεζε ησλ πξαθηηθψλ Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο. Σα 

ζπζηήκαηα Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο αλακέλεηαη λα βνεζήζνπλ ζηελ άξζε ησλ εκπνδίσλ 

πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ εθαξκνγή πξαθηηθψλ ελεξγεηαθήο δηαρείξηζεο φπσο γηα 

παξάδεηγκα ε έιιεηςε πιεξνθφξεζεο θαη ε έιιεηςε ρξφλνπ γηα ηελ εθαξκνγή ηνπο 

(Horbach, 2008, Rennings et al., 2006; Fleiter et al., 2012). Ζ ζεκαληηθφηεηα ηεο 

χπαξμεο δνκεκέλνπ ζπζηήκαηνο αλαδεηθλχεηαη θαη ζην ζπγγελέο δήηεκα ηεο 

Γηαρείξηζεο Πεξηβάιινληνο θαη σο εθ ηνχηνπ ζεσξείηαη φηη ν ξφινο ηνπ νινθιεξσκέλνπ 

ζπζηήκαηνο νθείιεη λα ειεγρζεί θαη αλαθνξηθά κε ηελ επίδξαζε ηνπ ζηα δεηήκαηα 

Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο. (Rennings et al, 2006). ην ζχλνιν ηεο βηβιηνγξαθίαο, 

εκπεηξηθήο θαη ζεσξεηηθήο, ν ξφινο ηνπ δνκεκέλνπ ζπζηήκαηνο Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο 

είλαη θαζνξηζηηθφο γηα ηελ εμέιημε θαη ηελ πεξαηηέξσ πξαθηηθή εθαξκνγή ηεο ζηηο 

επηρεηξήζεηο γεγνλφο πνπ αλακέλεηαη λα ειεγρζεί θαη λα δηαπηζησζεί θαη εκπεηξηθά.  
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Κεφάλαιο 5 

 

Αποτελεςματικέσ Πρακτικέσ 

Διαχείριςησ Ενέργειασ  

& Προςδιοριςτικοί παράγοντεσ 
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ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΗΚΔ ΠΡΑΚΣΗΚΔ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ 

ΣΗ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΚΑΗ ΟΗ ΠΡΟΓΗΟΡΗΣΗΚΟΗ ΣΟΤ 

 ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ
 

 

ην θεθάιαην απηφ παξνπζηάδεηαη ε αλαιπηηθή πεξηγξαθή ησλ απνηειεζκαηηθψλ 

πξαθηηθψλ Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο πνπ πινπνηνχληαη απφ ηηο επηρεηξήζεηο πξνθεηκέλνπ 

λα κπνξέζνπλ λα επηηχρνπλ ηελ βειηίσζε ηεο ελεξγεηαθήο επίδνζεο ηνπο. Σνλίδεηαη ε 

θξηζηκφηεηα ηεο εθαξκνγήο θαιψλ πξαθηηθψλ σο πξνο ηεο επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο 

ελεξγεηαθήο δηαρείξηζεο. Δπηπιένλ, ζην θεθάιαην απηφ δηεξεπλψληαη νη θξίζηκνη 

πξνζδηνξηζηηθνί εθείλνη παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηηο απνθάζεηο ησλ επηρεηξήζεσλ 

θαηά ηελ εθαξκνγή απνηειεζκαηηθψλ πξαθηηθψλ Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο θαηά ηελ 

ιεηηνπξγία ηνπο, έηζη φπσο απηνί δηακνξθψλνληαη ζηελ πθηζηάκελε βηβιηνγξαθία. 

 

Ζ πεξηγξαθή ησλ πξαθηηθψλ δνκείηαη ζε δπν θάζεηο. Αξρηθά απνζαθελίδεηαη ε έλλνηα 

ησλ απνηειεζκαηηθψλ πξαθηηθψλ Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο [§5.1]. Παξά ην γεγνλφο φηη νη 

απνηειεζκαηηθέο πξαθηηθέο δελ έρνπλ κειεηεζεί επξέσο, ε παξνχζα κειέηε εζηηάδεη ζηηο 

ζεκαληηθφηεξεο εμ απηψλ έηζη φπσο απηέο πξνθχπηνπλ απφ ηελ πθηζηάκελε ζρεηηθή 

βηβιηνγξαθία [§ 5.2.]. 

 

ηε ζπλέρεηα δηεξεπλάηαη κηα ζεηξά απφ θαζνξηζηηθνχο πξνζδηνξηζηηθνχο παξάγνληεο 

ησλ σο άλσ πξαθηηθψλ. Αξρηθά κειεηάηαη ε επίδξαζε ηεο ρξήζεο ζχγρξνλεο 

ηερλνινγίαο θαηά ηελ εθαξκνγή απνηειεζκαηηθψλ πξαθηηθψλ Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο ζηηο 

επηρεηξήζεηο. Σίζεηαη ππφ εμέηαζε ν βαζκφο επηξξνήο ησλ πξνεγκέλσλ ηερλνινγηθψλ 

εθαξκνγψλ ζηελ ππεξεζία ηεο επηρείξεζεο, πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζνχλ νη 

πξνθαζνξηζκέλνη ελεξγεηαθνί ζηφρνη [§5.3]. Παξάιιεια, ζεσξείηαη αλαγθαία θαη ε 

δηεξεχλεζε ηνπ αλζξψπηλνπ παξάγνληα θαη ζπγθεθξηκέλα ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ ζε 

δεηήκαηα ηα νπνία άπηνληαη ηεο Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο [§5.4]. 

 

Πεξαηηέξσ εμεηάδεηαη ε επίδξαζε ηεο δέζκεπζεο ηεο αλψηαηεο δηνίθεζεο κηαο 

επηρείξεζεο θαη ηεο χπαξμεο κηαο ζαθψο δηακνξθσκέλεο ζηξαηεγηθήο ζηελ ζπλνιηθή 

εθαξκνγή ησλ απνηειεζκαηηθψλ πξαθηηθψλ Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο [§5.5.] αιιά θαη ν 

ξφινο ηεο πηζηνπνίεζεο ησλ επηρεηξήζεσλ. Κξίλεηαη απαξαίηεην λα δηεξεπλεζεί ε 

επίδξαζε ηεο πηνζέηεζεο ησλ πξνηχπσλ πζηεκάησλ Γηνίθεζεο απφ ηηο επηρεηξήζεηο 

ζην ηξφπν κε ην νπνίν δηαρεηξίδνληαη ηα ελεξγεηαθά δεηήκαηα εληφο ηνπ νξγαληζκνχ ηνπο 

[§5.6]. 
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Πέξα απφ απηνχο ηνπο θχξηνπο πξνζδηνξηζηηθνχο παξάγνληεο, εμεηάδεηαη θαη κηα ζεηξά 

επηκέξνπο ζπληειεζηψλ πνπ δχλαληαη λα επεξεάδνπλ κε ηε ζεηξά ηνπο ηελ εθαξκνγή 

απνηειεζκαηηθψλ πξαθηηθψλ Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο θαη επηζεκαίλνληαη ζηε 

βηβιηνγξαθία φπσο ε ζπκκφξθσζε κε ην ξπζκηζηηθφ/ θαλνληζηηθφ πιαίζην θαη νη 

επηκέξνπο παξάγνληεο ρξεκαηνδφηεζεο αλαθνξηθά κε ηα ελεξγεηαθά δεηήκαηα [§5.7]. 

 

Σν θεθάιαην απηφ νινθιεξψλεηαη κε ηε ζπλνιηθή ζεψξεζε ησλ πξνζδηνξηζηηθψλ 

παξαγφλησλ Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο, ππφ ην πξίζκα ηεο θξηηηθήο επηζθφπεζεο φισλ ησλ 

πξνεγνχκελσλ ζηνηρείσλ γηα ηελ εμαγσγή ζπγθεθξηκέλσλ ζπκπεξαζκάησλ [§5.8]. 

 

 

5.1. Ζ έλλνηα θαη ν νξηζκόο ησλ Απνηειεζκαηηθώλ Πξαθηηθώλ Γηαρείξηζεο 

Δλέξγεηαο 

 

Όηαλ νη επηρεηξήζεηο αλαδεηνχλ ηξφπνπο πξνθεηκέλνπ λα θαηνξζψζνπλ λα 

δηαρεηξηζηνχλ ηελ ελέξγεηα πνπ ρξεζηκνπνηνχλ θαηά ηε ιεηηνπξγία ηνπο, 

επηθεληξψλνληαη ζπρλά ζηε ρξήζε θαη ηε δηάδνζε ελεξγεηαθά απνδνηηθψλ ηερλνινγηψλ. 

Παξακεινχλ, σζηφζν ην γεγνλφο φηη ε ηερλνινγία ζα πξέπεη λα γίλεη αληηιεπηή σο έλα 

κφλν κέξνο ηνπ ζπλνιηθνχ θαη νινθιεξσκέλνπ ζπζηήκαηνο Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο. Γηα 

ηελ άξηηα εθαξκνγή θαη πινπνίεζε ηεο Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο ζε έλα νξγαληζκφ 

απαηηείηαη κηα ζπλδπαζκέλε πξνζέγγηζε δηαθνξεηηθψλ απνηειεζκαηηθψλ πξαθηηθψλ. 

Ωζηφζν, ζηελ πθηζηάκελε βηβιηνγξαθία νη εμεηδηθεπκέλεο πξαθηηθέο δηαρείξηζεο 

ελέξγεηαο δελ έρνπλ επξέσο κειεηεζεί. (Palm and Thollander, 2010; Backlund et al., 

2012; Brunke et al., 2014, Sa et al., 2015)  

 

Παξά ην γεγνλφο φηη ππνιείπνληαη νη εκπεηξηθέο κειέηεο, ε ζπκβνιή ηεο Γηαρείξηζεο 

Δλέξγεηαο, φπσο έρεη ήδε αλαθεξζεί αλαιπηηθά [θεθ.2], θξίλεηαη σο ηδηαίηεξα ζπνπδαία 

γηα ηε ιεηηνπξγία κηαο επηρείξεζεο θαζψο απνζθνπεί ηφζν ζηε βειηίσζε ηεο 

ελεξγεηαθήο απνδνηηθφηεηαο θαη ηελ κείσζε ηνπ ελεξγεηαθνχ θφζηνπο φζν θαη ζηνλ 

πεξηνξηζκφ ησλ αεξίσλ εθπνκπψλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ πξνο φθεινο ηνπ πεξηβάιινληνο 

θαη ηεο αλζξσπφηεηαο. Ζ δηαρείξηζε ηεο ελέξγεηαο γίλεηαη πξνηεξαηφηεηα, θαζψο νη 

νξγαληακνί πξνζπαζνχλ λα κεηψζνπλ ην ελεξγεηαθφ θφζηνο, λα ζπκκνξθσζνχλ κε ηηο 

θαλνληζηηθέο απαηηήζεηο θαη λα βειηηψζνπλ ηελ εηαηξηθή ηνπο εηθφλα (Antunes, 2014). 

 

ηνλ παιαηφηεξν νξηζκφ ησλ O'Callaghan θαη Probert (1977) ηεο Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο 

[§1.4], φπνπ απηή γίλεηαη αληηιεπηή σο ¨ε δηαρείξηζε ησλ πόξσλ, θαζώο θαη ηεο 

πξνζθνξάο, ηεο κεηαηξνπήο θαη ηεο ρξήζεο ελέξγεηαο¨ δηαθαίλεηαη ήδε ε αμία ηεο 
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ελεξγεηαθήο δηαρείξηζεο σο κηαο επξχηεξεο θαη νινθιεξσκέλεο δξάζεο γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε ησλ ελεξγεηαθψλ δεηεκάησλ.  

 

Γεδνκέλνπ φηη νη πξαθηηθέο Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο έρνπλ κειεηεζεί ζε πεξηνξηζκέλε 

θιίκαθα, ζηελ πθηζηάκελε βηβιηνγξαθία, δελ απαληάηαη εληαίνο, κνλαδηθφο θαη 

ζπλεθηηθφο νξηζκφο γηα ηηο Πξαθηηθέο Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο, φπσο θαίλεηαη απφ 

δηαθνξεηηθνχο επηζηεκνληθνχο θιάδνπο θαη απφςεηο. Γηαθνξεηηθνί εξεπλεηέο έρνπλ 

δηαθνξεηηθή νπηηθή γσλία αλαθνξηθά κε ηνλ ηξφπν πνπ αληηκεησπίδνπλ θαη 

δηαρεηξίδνληαη ηηο ελεξγεηαθέο πξαθηηθέο. Ο Caffal, ην 1995, νξίδεη ηηο πξαθηηθέο 

Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο σο "εθείλεο ηηο κεζόδνπο εμνηθνλόκεζεο ελέξγεηαο πνπ 

πξαγκαηνπνηνύληαη ρσξίο ηε ρξήζε θεθαιαηαθώλ πόξσλ ή κε πεξηνξηζκέλε ρξήζε 

επελδύζεσλ, κε απνηέιεζκα απηή ε εμνηθνλόκεζε ησλ πόξσλ λα δύλαηαη λα εθαξκνζηεί 

άκεζα γηα ηε ρξεκαηνδόηεζε κεηαγελέζηεξσλ επελδύζεσλ ζε ηερλνινγίεο ελεξγεηαθήο 

απόδνζεο¨. Γηα ηνλ Christoffersen, (2006) νη πξαθηηθέο Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο 

πεξηνξίδνληαη σο επί ην πιείζηνλ ζηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ αλαπνηειεζκαηηθνχ 

ελεξγεηαθνχ εμνπιηζκνχ θαη ζηελ επηινγή δηαθνξεηηθψλ κεζφδσλ γηα ηελ εθηίκεζε ηεο 

ελεξγεηαθήο εμνηθνλφκεζεο. 

 

Οξηζκέλνη κειεηεηέο αληηιακβάλνληαη ηηο ελεξγεηαθέο πξαθηηθέο σο κηα ηερληθή θαη 

ηερλνινγηθή θπξίσο δηαδηθαζία ελψ άιινη ζεσξνχλ φηη ζρεηίδνληαη πεξηζζφηεξν κε ηνλ 

επξχηεξν ηξφπν νξζήο δηαρείξηζεο ησλ ελεξγεηαθψλ θνξηίσλ. ηελ κειέηε ησλ Sa et  al. 

(2015) ζπλαληάηαη έλαο πεξηζζφηεξν νινθιεξσκέλνο θαη πιήξεο νξηζκφο γηα ηελ έλλνηα 

ησλ πξαθηηθψλ Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο, νη νπνίεο νξίδνληαη σο ¨ην ζύλνιν ησλ ζπλερώλ 

ή ζπρλώλ δηνηθεηηθώλ θαη ηερληθώλ δξάζεσλ κηαο επηρείξεζε νη νπνίεο απνζθνπνύλ 

πξσηίζησο ζηε κείσζε ηνπ ελεξγεηαθνύ θόζηνπο ή ζηνλ αζθαιή ελεξγεηαθό εθνδηαζκό 

θαη δεπηεξνγελώο ζηε κείσζε ηεο ξύπαλζεο¨. Ο νξηζκφο απηφο ρξεζηκνπνηείηαη θαη γηα 

ηνπο ζθνπνχο ηεο παξνχζαο κειέηεο θαζψο σο απνηειεζκαηηθέο πξαθηηθέο Γηαρείξηζεο 

Δλέξγεηαο λννχληαη νη θξίζηκεο δξάζεηο πνπ επηηξέπνπλ ζηελ επηρείξεζε λα επηηχρεη 

ηνπο ζηφρνπο ηνπ εθάζηνηε πξνγξάκκαηνο θαη λα απνδψζεη ηα κέγηζηα απνηειέζκαηα. 

Οη απνηειεζκαηηθέο πξαθηηθέο Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο, κε ην πέξαο ησλ εηψλ, γίλνληαη 

αληηιεπηέο σο νη εμεηδηθεπκέλεο πξαθηηθέο πνπ ζπκβάιινπλ ζηε βειηίσζε ηεο 

ελεξγεηαθήο επίδνζεο ζηηο επηρεηξήζεηο κε ζπζηεκαηηθφ θαη ζπλερή ηξφπν θαη βνεζνχλ 

ζηελ άκεζε αληηκεηψπηζε φισλ ησλ πηζαλψλ ελεξγεηαθψλ πξνβιεκάησλ.  

 

Οη επηρεηξήζεηο, ζήκεξα εθαξκφδνπλ άιιεο ζε κηθξφηεξν θαη άιιεο ζε κεγαιχηεξν 

βαζκφ απνηειεζκαηηθέο πξαθηηθέο Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο. Ωζηφζν, φπσο έρεη ήδε 

αλαθεξζεί επεηδή νη επηρεηξήζεηο επηδηψθνπλ θπξίσο ηεο αχμεζε ησλ θεξδψλ ηνπο 
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[θεθ.3] ε αλάπηπμε πξαθηηθψλ δηαρείξηζεο ελέξγεηα, δελ απνηειεί πάληνηε 

πξνηεξαηφηεηα ηνπο. Παξά ηελ άλνδν ηνπ ελδηαθέξνληνο γηα ηα πξφηππα δηαρείξηζεο ηεο 

ελέξγεηαο, εμαθνινπζεί λα ππάξρεη θελφ κεηαμχ ηεο βηβιηνγξαθίαο γηα ηελ ελεξγεηαθή 

δηαρείξηζε θαη ησλ ζεκεξηλψλ πξαθηηθψλ εθαξκνγήο (Antunes, 2014). Αλ κηα 

επηρείξεζε επηζπκεί πξαγκαηηθά λα πηνζεηήζεη θαη λα εθαξκφζεη πξαθηηθέο δηαρείξηζεο 

ελέξγεηαο είλαη ζθφπηκν λα πξνρσξήζεη ζε αιιαγέο ζηα κέζα πνιηηηθήο πνπ 

ρξεζηκνπνηεί θαη λα ιάβεη πξνθαηαξθηηθά κέηξα (Sa et al.,2015). 

 

 

5.2. Απνηειεζκαηηθέο πξαθηηθέο Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο 

 

Οη πξαθηηθέο Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο δηαδξακαηίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ πινπνίεζε 

ηεο ελεξγεηαθήο ζηξαηεγηθήο ηεο επηρείξεζεο θαζψο εθαξκφδνπλ ηηο επηκέξνπο 

ελεξγεηαθέο πνιηηηθέο ζε φιεο ηηο ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηεο. Οη πξαθηηθέο 

δηαρείξηζεο ελέξγεηαο απνζθνπνχλ ζηε βειηίσζε ηεο ελεξγεηαθήο επίδνζεο ζε κεγάιν 

βαζκφ. ηελ πξάμε απνδεηθλχεηαη φηη νη θαιά ζρεδηαζκέλεο πνιηηηθέο κπνξνχλ λα 

νδεγήζνπλ ζε ζεκαληηθή εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο θα βέιηηζηε ελεξγεηαθή δηαρείξηζε 

(Geller et al., 2006). H βαζηά πηνζέηεζε ησλ ελεξγεηαθψλ πξαθηηθψλ δηαρείξηζεο 

αληηπξνζσπεχεη κηα καθξφρξνλε άπνςε ηεο δηνίθεζεο θαη κπνξεί λα ζεσξεζεί 

απνηειεζκαηηθφο δείθηεο κειινληηθήο θεξδνθνξίαο (Introna et al., 2014). 

 

Δλψ παιαηφηεξα, ε ελεξγεηαθή δηαρείξηζε επηθεληξψζεθε θπξίσο ζηε δηάδνζε 

απνδνηηθψλ ηερλνινγηψλ απνδεηθλχεηαη φηη κηα ζεηξά θαη απφ άιινπ ηχπνπ ελεξγεηαθέο 

πξαθηηθέο, πέξαλ ησλ ηερλνινγηθψλ εθαξκνγψλ, δχλαηαη λα επηθέξεη ζπλνιηθά ζεηηθά 

απνηειέζκαηα (Bernstein et al., 2007). Ζ Γηαρείξηζε Δλέξγεηαο δελ απαηηεί απαξαίηεηα 

κεγάιεο θεθαιαηνπρηθέο επελδχζεηο ή απμεκέλν ιεηηνπξγηθφ θφζηνο, αθφκε θαη ζρεηηθά 

ρακεινχ θφζηνπο κέηξα φπσο ε θαηάξηηζε ηνπ πξνζσπηθνχ θαη ε αιιαγή θαζεκεξηλψλ 

πξαθηηθψλ ζηε δηαρείξηζε ζπκβάιινπλ ζηε βειηίσζε ηεο ελεξγεηαθήο ζέζε ηεο 

επηρείξεζεο (Backlund et al., 2012). 

 

Αλαθνξηθά κε ηελ εθαξκνγή πξαθηηθψλ Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο ζηηο επηρεηξήζεηο θξίλεηαη 

ζθφπηκν λα αλαθεξζεί φηη παξαηεξείηαη ζηε βηβιηνγξαθία δηαθνξνπνίεζε κεηαμχ ησλ 

κεγαιχηεξσλ θαη ησλ κηθξφηεξσλ επηρεηξήζεσλ. Απφ έξεπλα ζηηο βηνκεραλίεο, ν ξφινο 

ηεο δηαρείξηζεο ελέξγεηαο έρεη επεθηαζεί ζε κεγάιν βαζκφ ζε απηέο. Οη κεγάιεο 

βηνκεραλίεο αλαζέηνπλ ζε πξνκεζεπηέο ελεξγεηαθψλ ππεξεζηψλ ηελ εθαξκνγή 

πξαθηηθψλ δηαρείξηζεο ελέξγεηαο γηα ηε βειηίσζε ηεο απνδνηηθφηεηαο. Απφ ηελ άιιε, ε 

πξνζπάζεηα λα εηζαρζεί ε Γηαρείξηζε Δλέξγεηαο ζε επηρεηξήζεηο κηθξήο θαη κεζαίαο 
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θιίκαθαο είλαη πνιχ πεξηνξηζκέλε ιφγσ ηεο έιιεηςεο πιεξνθφηεζεο, ηεο 

εκπεηξνγλσκνζχλεο θαη ησλ νηθνλνκηθψλ πεξηνξηζκψλ (Kannan and Boie, 2003). 

Ωζηφζν, παξά ηηο πξνζπάζεηεο εθαξκνγήο πξαθηηθψλ Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο γηα ηε 

βειηίσζε ηεο ελεξγεηαθήο θαηάζηαζεο ζηηο επηρεηξήζεηο, εμαθνινπζεί λα παξαηεξείηαη 

ζεκαληηθφ πεξηζψξην βειηηψζεσλ (Sa et al., 2015). 

 

Γεληθφηεξα, ν ξφινο ηνπ κεγέζνπο κηαο επηρείξεζεο ζεσξείηαη ζεκαληηθφο γηα αξθεηνχο 

κειεηεηέο πνπ έρνπλ αζρνιεζεί κε ην δήηεκα ησλ πξαθξηθψλ ελεξγεηαθήο δηαρείξηζεο 

θαη ζε εκπεηξηθέο έξεπλεο (Christoffersen et al., 2006; Gordic et al., 2010; Fleiter et al., 

2012; Ates & Durakbasa, 2012) θαζψο ζεσξνχλ φηη γηα παξάδεηγκα, νη κεγαιχηεξεο 

επηρεηξήζεηο αληηκεησπίδνπλ ρακειφηεξν θφζηνο ζπλαιιαγήο ή είλαη ιηγφηεξν πηζαλφ λα 

αληηκεησπίζνπλ πεξηνξηζκνχο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην θεθάιαην ή ηελ ηερλνγλσζία 

(Aramyan et al., 2007; Schleich, 2009). Οη πξαθηηθέο Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο θαζψο θαη ε 

δνκή ηνπ εθάζηνηε πξνγξάκκαηνο, εθηφο απφ ην κέγεζνο, εμαξηψληαη ζε κεγάιν βαζκφ 

απφ ηελ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα, ηελ ελεξγεηαθή έληαζε επηρείξεζεο, ηηο 

ρξεζηκνπνηεζείζεο πεγέο ελέξγεηαο, ην είδνο θαη ην επίπεδν ηνπ ζπζηήκαηνο 

δηαρείξηζεο πνηφηεηαο (Gordic et al., 2010; Ates & Durakbasa, 2012; Fleiter et al., 2012). 

 

Γηα ηηο αλάγθεο ηεο παξνχζαο κειέηεο εμεηάδνληαη κηα ζεηξά απφ απνηειεζκαηηθέο 

πξαθηηθέο Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο νη νπνίεο απαληψληαη ζηε βηβιηνγξαθία, αθνξνχλ 

δηαθνξεηηθά είδε θαη θιάδνπο επηρεηξήζεσλ. χκθσλα κε ην πεξηερφκελν ηνπο νη 

πξαθηηθέο δηαρσξίδνληαη ζε ηξεηο επξχηεξεο θαηεγνξίεο, κηα πνπ αθνξά ηνλ αλζξψπηλν 

παξάγνληα, κηα δεχηεξε πνπ ζρεηίδεηαη κε ηηο λέεο επελδχζεηο ζην πεδίν ηεο 

ελεξγεηαθήο Γηαρείξηζεο θαη κηα ηξίηε πνπ ζρεηίδεηαη κε ηηο βειηηψζεηο ηεο ήδε 

ππάξρνπζαο ελεξγεηαθήο θαηάζηαζεο εληφο ηεο επηρείξεζεο. Οη πξαθηηθέο απηέο 

ζπλνςίδνληαη ζηα θάησζη θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθφηεξα ζηε ζπλέρεηα. 

 

 Παξνρή εγρεηξηδίσλ ρξήζεο ελέξγεηαο ζην πξνζσπηθφ 

 Γηελέξγεηα δξάζεσλ επαηζζεηνπνίεζεο θαη εθπαίδεπζεο πξνζσπηθνχ 

 Πξνψζεζε νηθνινγηθνχ ζρεδηαζκνχ πξντφλησλ 

 Δπηινγή ελεξγεηαθά επαίζζεησλ ζπλεξγαηψλ 

 Αλαδήηεζε ζπκβνπιψλ απφ εμεηδηθεπκέλνπο θνξείο θαη επηζηήκνλεο 

 

 Δπελδχζεηο ζε λέν απνδνηηθφηεξν εμνπιηζκφ θαη αλαβάζκηζε ηνπ πθηζηάκελνπ 

 Δγθαηάζηαζε ζχγρξνλσλ ζπζθεπψλ κέηξεζεο θαη θαηαγξαθήο ελέξγεηαο 

 Πξνψζεζε λέσλ ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο ηερλεηνχ θσηηζκνχ 

 πληήξεζε εμνπιηζκνχ θαη ππνδνκψλ 
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 Τινπνίεζε δξάζεσλ δηαρείξηζεο θιηκαηηθήο αιιαγήο 

 

 Βέιηηζηε δηαρείξηζε ηνπ θπζηθνχ θσηφο 

 Γξνκνιφγεζε δηαλνκήο κε γλψκνλα ηελ θαηαλάισζε ελέξγεηαο 

 Οηθνινγηθή νδήγεζε ζηα κέζα κεηαθνξάο ησλ επηρεηξήζεσλ 

 Αλαθαηλίζεηο ησλ πθηζηάκελσλ ππνδνκψλ  

 

5.2.1. Παξνρή εγρεηξηδίσλ ρξήζεο ελέξγεηαο ζην πξνζσπηθό 

 

Οη επηρεηξήζεηο ζρεδηάδνπλ κε πνιιή πξνζνρή ηελ ελεξγεηαθή ηνπο πνιηηηθή 

ιακβάλνληαη ππ΄ φςηλ ηηο αλάγθεο ηνπο θαη ηηο πξνζδνθίεο ηνπο αλαθνξηθά κε ηα 

δεηήκαηα Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο (Rohdin et al., 2007; Thollander and Ottosson, 2010; 

Trygg et al., 2010). Ωζηφζν, πξνθεηκέλνπ λα πινπνηεζεί ε εθάζηνηε πνιηηηθή είλαη 

θξίζηκν λα κπνξέζεη λα επηθνηλσλεζεί απηή αιιά θαη νη θαζνξηζκέλνη θαη επηκέξνπο 

ζηφρνη ζην πξνζσπηθφ εληφο ηεο επηρείξεζεο. Οη εξγαδφκελνη ζα πξέπεη λα είλαη 

ελήκεξνη γηα ηνπο ελεξγεηαθνχο ζηφρνπο ηνπ νξγαληζκνχ ηνπο αιιά είλαη θπξίσο 

αλαγθαίν λα γλσξίδνπλ ιεπηνκεξψο πνηά είλαη ηα επηκέξνπο θαζήθνληα ηα νπνία είλαη 

επηθνξηηζκέλνη λα θέξνπλ ζε πέξαο. Γηα λα επηηεπρζεί απηφ νη επηρεηξήζεηο ζπλεζίδνπλ 

λα παξέρνπλ εγρεηξίδηα ρξήζεο θαη δηαρείξηζεο ελέξγεηαο ζην πξνζσπηθφ ηνπο. 

Πξφθεηηαη γηα ηδηαίηεξα δπλακηθά έγγξαθα ηα νπνία εμειίζζνληαη κε ηελ πάξνδν ηνπ 

ρξφλνπ θαη πξνζαξκφδνληαη ζηηο αλάγθεο ηνπ νξγαληζκνχ. Σα εγρεηξίδηα απηά 

πεξηιακβάλνπλ νδεγίεο γηα ηελ θαζεκεξηλή εθαξκνγή πξαθηηθψλ δηαρείξηζεο θαη 

εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο θαηά ηελ εθπιήξσζε ησλ αξκνδηνηήησλ πνπ νξίδνληαη απφ 

ηελ εθάζηνηε ζέζε εξγαζίαο. Ζ θαζνδήγεζε απηή ζπκβάιιεη ζηε ζαθή γλψζε ηνπ 

ελεξγεηαθνχ ξφινπ ηνπ θάζε εξγαδνκέλνπ θαη νδεγεί ζηελ επηηπρεκέλε πινπνίεζε ηεο 

ελεξγεηαθή πνιηηηθήο. (Farrell, 2006; Chunget al., 2006; McKane et al., 2008; Duflou et 

al., 2012; Ates and Durakbasa, 2012 ;Gordic et al., 2014) 

 

 

5.2.2. Γηελέξγεηα δξάζεσλ επαηζζεηνπνίεζεο θαη εθπαίδεπζεο πξνζσπηθνύ 

 

Κεθαιαηψδνπο ζεκαζίαο γηα θάζε επηρείξεζε θξίλεηαη ε επαηζζεηνπνίεζε θαη ε 

θαηάξηηζε ηνπ πξνζσπηθνχ ζε δεηήκαηα δηαρείξηζεο ελέξγεηαο. Όηαλ ε αλψηαηε 

δηνίθεζε ιακβάλεη απνθάζεηο νη νπνίεο ζηνρεχνπλ ζηελ βειηίσζε ηεο ελεξγεηαθήο 

απνδνηηθφηεηαο ηεο, είλαη απαξαίηεην λα δεκηνπξγεί ηηο πξνυπνζέζεηο εθείλεο πνπ ζα 

επηηξέςνπλ ηελ πινπνίεζε ηνπο. Ζ επαηζζεηνπνίεζε ηνπ πξνζσπηθνχ ζε δεηήκαηα 

ελεκέξσζεο θξίλεηαη σο ζεκαληηθφηαηε πξνηεξαηφηεηα. Ζ πξνψζεζε θαη ε 
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κεηαιακπάδεπζε ηεο αμίαο ηεο ελεξγεηαθήο απφδνζεο ζηνπο εξγαδνκέλνπο, ζε ηαθηηθή 

βάζε, απνηειεί ζεκαληηθή πηπρή ησλ απνηειεζκαηηθψλ πξαθηηθψλ Γηαρείξηζεο 

ελέξγεηαο Οη εξγαδφκελνη πξέπεη λα ελεκεξσζνχλ ηφζν γηα ηελ ζεηηθή επίδξαζε ηεο 

ελεξγεηαθήο δηαρείξηζεο φρη κφλν γηα ηελ επηρείξεζε αιιά θαη γηα ην θνηλσληθφ ζχλνιν 

φζν θαη γηα ηηο επηπηψζεηο ηεο πεξηνξηζκέλεο εθαξκνγήο ελεξγεηαθψλ κέηξσλ. Ζ 

επαηζζεηνπνίεζε απέλαληη ζην πεξηβάιινλ πξνθχπηεη ρσξίο ακθηβνιία απφ ηε γλψζε 

θαη ε γλψζε θαηαθηάηαη κε ηελ εθπαίδεπζε. Οη δξάζεηο γηα ηελ εθπαίδεπζε ηνπ 

πξνζσπηθνχ νθείινπλ λα είλαη νξγαλσκέλεο, ζπζηεκαηηθέο θαη επαλαιακβαλφκελεο, κε 

ζθνπφ νη εξγαδφκελνη λα ελεκεξσζνχλ θαη λα θαηαλνήζνπλ ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο 

νπνίνπο ε επηρείξεζε απνδεηά ηελ ζπλδξνκή ηνπο γηα ηελ πινπνίεζε ηεο ελεξγεηαθήο 

ηεο πνιηηηθήο. Υσξίο ακθηβνιία, νη άλζξσπνη είλαη ε θηλεηήξηνο δχλακε ησλ 

επηρεηξήζεσλ γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπο. (Bowonder, 1984; Lesourd and Ruiz, 

1984; Cooper, 1985; Caffal, 1995; Scanlon, 2007; McKane et al., 2007; Geller et al., 

2006; Worrell et al., 2009; Watkinson et al., 2011; Tanaka, 2011, Zografakis et al., 2011; 

Brunke et al., 2014; Sa et al., 2015; Schulze et al., 2015; Sa et al., 2015) 

 

 

5.2.3. Πξνώζεζε νηθνινγηθνύ ζρεδηαζκνύ πξντόλησλ 

 

Οη επηρεηξήζεηο πξνθεηκέλνπ λα κπνξέζνπλ λα ηθαλνπνηήζνπλ ηνπο πειάηεο ηνπο, νη 

νπνίνη επηζπκνχλ λα ζηεξίδνπλ πξνζαλαηνιηζκέλνπο ζηελ βειηίσζε ηεο ελεξγεηαθήο 

ηνπο ζέζεο νξγαληζκνχο, επηδηψθνπλ ηελ δεκηνπξγία απνδνηηθφηεξσλ ελεξγεηαθά 

πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ. Μεγάιε κεξίδα ησλ θαηαλαισηψλ είλαη πιένλ 

επαηζζεηνπνηεκέλνη ζε δεηήκαηα ελέξγεηαο θαη πεξηβάιινληνο, απνδεηψληαο πξντφληα 

νηθνινγηθά ήηνη πξντφληα πνπ έρνπλ θαηαζθεπαζηεί κε θηιηθφ πξνο ην πεξηβάιινλ 

ηξφπν, ηα νπνία λα πξνάγνπλ ηελ βηψζηκε αλάπηπμε. Γηα ην ιφγν απηφ ν ζρεδηαζκφο 

ησλ πξντφλησλ αθνινπζεί κηα ζεηξά απφ δηαδηθαζίεο θηιηθά πξνζθείκελεο ζην 

πεξηβάιινλ θαζ΄ φιε ηελ πνξεία ηεο δεκηνπξγία ελφο λένπ πξντφληνο ή ηνπ 

αλαζρεδηαζκνχ ελφο πθηζηάκελνπ, απφ ηελ νξζή επηινγή ησλ θαηάιιεισλ 

πξνκεζεπηψλ θαη πξψησλ πιψλ σο ηελ ηειηθή παξαγσγή θαη πξνζθνξά ηνπ ζηνπο 

θαηαλαισηέο. Ζ ελζσκάησζε ηεο Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο ζηε δηαρείξηζε παξαγσγήο 

νδεγεί ζηελ ελίζρπζε ησλ ζπζηεκάησλ παξαγσγήο πξάζηλσλ πξντφλησλ (Bunse et al., 

2011). Αλ θαη νη θαηαλαισηέο ελδέρεηαη λα κελ δίλνπλ αθφκε πξνζνρή ζηελ ελεξγεηαθή 

απφδνζε ζηε θάζε παξαγσγήο, ε ελεξγεηαθά απνδνηηθή θαηαζθεπή κπνξεί λα 

απνηειέζεη κείδνλα παξάγνληα γηα ηε κείσζε ησλ ζπλνιηθψλ πεξηβαιινληηθψλ 

επηπηψζεσλ ελφο πξντφληνο. Όιν θαη πεξηζζφηεξνη θαηαλαισηέο ζα ήζειαλ λα 

αγνξάζνπλ ¨πξάζηλα ή νηθνινγηθά πξντφληα¨. Παξάιιεια νη θαηαζθεπαζηηθέο εηαηξείεο 
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παξαηήξεζαλ φηη νη αλψηεξεο πεξηβαιινληηθέο επηδφζεηο κπνξνχλ λα πξνζδψζνπλ ζηηο 

επηρεηξήζεηο θήκε θαη αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα (Jovane et al., 2008; Sutherland et 

al., 2008; Tuttle and Heap, 2008).  Ζ πξνψζεζε ηνπ νηθνινγηθνχ ζρεδηαζκνχ πξντφλησλ 

ζπκβάιεη ζηελ βειηίσζε ηεο ζπλνιηθήο ελεξγεηαθήο απνδνηηθφηεηαο ηνπ νξγαληζκνχ. Ζ 

θηιηθή πξνο ην πεξηβάιινλ έξεπλα θαη αλάπηπμε πξντφλησλ θξίλεηαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή 

γηα ην κέιινλ θαη ηελ εμέιημε ησλ επηρεηξήζεσλ. ην κέηξν πνπ ε ελεξγεηαθά απνδνηηθή 

θαηαζθεπή κπνξεί λα έρεη ζεκαληηθφ αληίθηππν ζηηο πεξηβαιινληηθέο επηδφζεηο ελφο 

πξντφληνο, κπνξεί λα απνηειέζεη ζεκαληηθή θηλεηήξηα δχλακε γηα ηελ 

αληαγσληζηηθφηεηα ηεο επηρείξεζεο. (Haw-Jan and Steven, 1995; Kleindorfer et al., 

2005; Christoffersen et al., 2006; Bunse et al., 2011; Sa et al., 2015; Shrouf and 

Miragliotta, 2015)  

 

 

5.2.4 Δπηινγή ελεξγεηαθά επαίζζεησλ ζπλεξγαηώλ 

 

Οη επηρεηξήζεηο πνπ είλαη πξνζαλαηνιηζκέλεο ζηελ βειηίσζε ηεο ελεξγεηαθήο ηνπο 

απνδνηηθφηεηαο δελ αξθνχληαη κφλν ζηελ πινπνίεζε δξάζεσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ 

εζσηεξηθή ηνπο ιεηηνπξγία αιιά ζπρλά επηιέγνπλ λα ζπλαλαζηξέθνληαη κε ζπλεξγάηεο 

νη νπνίνη επίζεο δηαηεξνχλ ελεξγεηαθά ππεχζπλε ζηάζε, απμάλνληαο έηζη ηελ 

πξνζηηζέκελε αμία ζην ηειηθφ απνηέιεζκα. Οη άκεζνη ζπλεξγάηεο φπσο νη πξνκεζεπηέο 

ησλ επηρεηξήζεσλ ειέγρνληαη σο πξνο ηε δξάζε ηνπο ζε δεηήκαηα πνπ άπηνληαη ηεο 

ελεξγεηαθήο αιιά θαη πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο. Οξηζκέλεο κάιηζηα επηρεηξήζεηο 

ζπκπεξηιακβάλνπλ ζηα εγρεηξίδηα γηα ηελ επηινγή ησλ πξνκεζεπηψλ ηνπο 

θαηεπζπληήξηεο γξακκέο ζηηο νπνίεο αλαθέξεηαη ξεηά ε ελεξγεηαθή απφδνζε σο έλα 

απφ ηα θξηηήξηα επηινγήο πξνκεζεπηψλ. Ζ επηινγή ζπλεξγαηψλ, νη νπνίνη ιεηηνπξγνχλ 

κε γλψκνλα ηελ βειηίσζε ηεο ελεξγεηαθήο ηνπο ζέζεο πξνζζέηνπλ αμία ζηελ ίδηα ηε 

ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο, θαζψο ε ζπλαλαζηξνθή κε ελεξγεηαθά ππεχζπλνπο 

ζπλεξγάηεο ζπλεπάγεηαη ηελ παξαγσγή ελεξγεηαθά αξηηφηεξνπ έξγνπ ζπλνιηθά είηε 

πξφθεηηαη γηα ππεξεζίεο είηε γηα πξντφληα. Σν ηειηθφ αλζξαθηθφ απνηχπσκα ηεο 

επηρείξεζεο πνπ επηιέγεη ελεξγεηαθά ππεχζπλνπο ζπλεξγάηεο, ηείλεη λα κεηψλεηαη 

πεξηζζφηεξν φπσο επίζεο θαη ην ελεξγεηαθφ θφζηνο. Οξηζκέλεο επηρεηξήζεηο 

πξνζιακβάλνπλ εμεηδηθεπκέλνπο ελεξγεηαθά επαίζζεηνπο ζπλεξγάηεο πξνθεηκέλνπ λα 

ηνπο ζπλδξάκνπλ ζηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ ηνπο. (Kannan and Boie, 2003; 

Christoffersen et al., 2006; McKane et al., 2008; Tanaka, 2011; Ates & Durakbasa, 

2012; Backlund et al., 2012a; Sa et al., 2015; Catarino et al., 2015) 
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5.2.5 Αλαδήηεζε ζπκβνπιώλ από εμεηδηθεπκέλνπο θνξείο θαη επηζηήκνλεο 

 

Όηαλ νη επηρεηξήζεηο απνθαζίδνπλ λα δηαρεηξηζηνχλ ηελ ελέξγεηα πνπ θαηαλαιψλνπλ 

θαηά ηε ιεηηνπξγία ηνπο είλαη θπζηθφ λα αληηκεησπίδνπλ πξνβιεκαηηζκνχο θαη δπζθνιίεο 

πνπ απνξξένπλ απφ ηελ ελαζρφιεζε κε λέα αληηθείκελα. ηελ πξνζπάζεηα ηνπο απηή, 

λα δηαρεηξηζηνχλ απνηειεζκαηηθά ηελ ελέξγεηα πνπ απαηηείηαη γηα ηηο δξάζεηο ηεο 

επηρείξεζεο, ε αλαδήηεζε ζπκβνπιψλ απφ εμεηδηθεπκέλνπο θνξείο θαη επηζηήκνλεο 

αλακέλεηαη λα πξνζζέζεη ζεκαληηθά νθέιε. Οη θνξείο πνπ αζρνινχληαη σο επί ην 

πιείζηνλ κε ελεξγεηαθά δεηήκαηα δηαζέηνπλ ηερλνγλσζία ηέηνηα νχησο ψζηε λα 

κπνξέζνπλ λα πξνηείλνπλ ζηηο επηρεηξήζεηο ηελ εθαξκνγή θαηάιιεισλ θαη 

ζηνρεπκέλσλ δξάζεσλ νη νπνίεο απνζθνπνχλ ζηελ βειηίσζε ηεο ελεξγεηαθήο ηνπο 

απνδνηηθφηεηαο θαη ζηελ εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο. Νέεο ηερλνινγίεο αιιά θαη θαηλνηφκεο 

πνιηηηθέο δηαρείξηζεο ελέξγεηαο επηθνηλσλνχληαη ζηηο επηρεηξήζεηο κε ζθνπφ ηελ 

βειηίσζε ηεο ελεξγεηαθήο επίδνζεο ηνπο. πρλά νη παξαπάλσ θνξείο δχλαληαη λα 

απνθηήζνπλ ζηαζεξή ζπλεξγαζία κε ηηο επηρεηξήζεηο κε ζθνπφ λα ηηο ηξνθνδνηνχλ κε 

λέεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθέο κε ζέκαηα ελέξγεηαο, ψζηε λα επηηπγράλνληαη πην δηαξθή θαη 

κφληκα απνηειέζκαηα. Ζ πιεηνςεθία ησλ ππεξεζηψλ πνπ δεηνχληαη αθνξνχλ ζην 

ζρεδηαζκφ εθαξκνγήο δηαρείξηζεο ελέξγεηαο, δειαδή ηελ εθηίκεζε ηεο παξν΄΄πζαο 

θαηάζηαζεο, ηνλ ηερληθφ ζρεδηαζκφ θαη ηελ πινπνίεζε. Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα 

απνηεινχλ νη βηνκεραληθέο ελψζεηο θαη νη νκνζπνλδίεο, πνπ ελεξγψληαο σο 

δηακεζνιαβεηέο κεηαμχ θπβεξλήζεσλ θαη κεκνλσκέλσλ βηνκεραληθψλ εηαηξεηψλ, 

κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ ζηελ εθηίκεζε ησλ πεξηζηάζεσλ ζπιιέγνληαο θαη 

θνηλνπνηψληαο δεδνκέλα πνπ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ αλάπηπμε πνιηηηθήο 

θαη ηηο ζέζεηο πνιηηηθήο ηεο βηνκεραλίαο. (Dincer, 2001; Kannan and Boie, 2003; 

Tanaka, 2011; Ates & Durakbasa, 2012; Brunke et al., 2014; Sa et al., 2015 ) 

 

 

5.2.6 Δπελδύζεηο ζε λέν απνδνηηθόηεξν εμνπιηζκό θαη αλαβάζκηζε ηνπ 

πθηζηάκελνπ 

 

Υσξίο ακθηβνιία, ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ κείσζε ηνπ ελεξγεηαθνχ θφζηνπο αιιά θαη ηελ 

βειηίσζε ηεο ελεξγεηαθήο απφδνζεο δηαδξακαηίδεη ε ρξήζε ηνπ θαηάιιεινπ 

ηερλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ. Δμάιινπ ε εηζαγσγή λέσλ ηερλνινγηψλ απνηέιεζε ζεκαληηθφ 

ηκήκα ηεο πξσηαξρηθήο πξνζπάζεηαο ησλ επηρεηξήζεσλ λα δηαρεηξηζηνχλ ηελ ελέξγεηα 

εληφο ησλ επηρεηξήζεσλ ηνπο κέζσ ησλ ηερλνινγηψλ ελεξγεηαθήο απνδνηηθφηεηαο. Οη 

επηρεηξήζεηο πξνβαίλνπλ ζπρλά ζε επελδχζεηο ζε ηερλνινγηθά πξνεγκέλν εμνπιηζκφ ν 
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νπνίνο ζπκβάιιεη ζηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο επηρείξεζεο θαζψο λέεο 

απνδνηηθφηεξεο ηερλνινγίεο ηίζεληαη ζηελ ππεξεζία ηνπ πεξηνξηζκνχ ηεο ελεξγεηαθήο 

θαηαλάισζεο θαη ζηελ ζπλεπαθφινπζε κείσζε ηνπ ελεξγεηαθνχ θφζηνπο. Ζ αιιαγή ηνπ 

εμνπιηζκνχ ζπλεπάγεηαη φκσο ηεο αλάιεςε ελφο ζεκαληηθνχ θφζηνπο επέλδπζεο ην 

νπνίν επηβαξχλεη ηελ επηρείξεζε. Απαηηνχληαη επελδχζεηο γηα ηελ εγθαηάζηαζε λέσλ 

ηερλνινγηψλ πνπ πεξηιακβάλνπλ ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ εμνπιηζκνχ ή ησλ 

εμαξηεκάησλ ηνπ απφ κηα πην ελεξγεηαθά απνδνηηθή ελαιιαθηηθή ιχζε. ε αξθεηέο 

πεξηπηψζεηο νη επηρεηξήζεηο, αληηκεησπίδνληαο νηθνλνκηθέο δπζρέξεηεο, αδπλαηνχλ λα 

αλαιάβνπλ ην θφζηνο απηφ, θαη πξνρσξνχλ ζηελ αλαβάζκηζε ηνπ ππάξρνληνο 

εμνπιηζκνχ κε λέεο απνδνηηθφηεξεο ηερλνινγίεο πνπ αλακέλεηαη λα ζπκβάινπλ ζηελ 

βειηίσζε ηεο ελεξγεηαθήο ζέζεο ηεο επηρείξεζεο. Αλαληίξξεηα ε αληηθαηάζηαζε ηνπ 

πθηζηάκελνπ εμνπιηζκνχ επηθέξεη θαιχηεξα απνηειέζκαηα αιιά φηαλ ε δξάζε ηεο 

επηρείξεζεο πεξηνξίδεηαη απφ νηθνλνκηθνχο θξαγκνχο είλαη πξνηηκφηεξν λα 

πξαγκαηνπνηεζνχλ έζησ θαη βειηηψζεηο ψζηε ε επηρείξεζε λα πξνζεγγίδεη ζηαδηαθά 

ηνπο ελεξγεηαθνχο ηεο ζηφρνπο. (Kaman, 2002; Gordic et al., 2011; Zografakis et al., 

2011; Sa et al., 2015) 

 

 

5.2.7 Δγθαηάζηαζε ζύγρξνλσλ ζπζθεπώλ κέηξεζεο θαη θαηαγξαθήο ελέξγεηαο 

 

Κξίλεηαη ηδηαίηεξα θξίζηκν γηα ηελ επηρείξεζε λα κπνξεί λα έρεη αθξηβή εηθφλα γηα ηελ 

ελεξγεηαθή θαηάζηαζε πνπ επηθξαηεί ζην εζσηεξηθφ ηεο. Ζ κειέηε γηα ηε δηαρείξηζε 

ελέξγεηαο ζηηο ζνπεδηθέο εηαηξείεο εληάζεσο ελέξγεηαο (Thollander and Ottosson, 2010) 

εληφπηζε ζεκαληηθέο δπλαηφηεηεο γηα ηηο πξαθηηθέο ελεξγεηαθήο δηαρείξηζεο πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηηο κεηξήζεηο. Πξνθεηκέλνπ λα πξνβεί ζε βειηησηηθέο ελέξγεηεο θαη 

δξάζεηο, ε επηρείξεζε είλαη αλαγθαίν λα δχλαηαη λα ζπγθεληξψζεη ζηνηρεία γηα ηελ 

ελεξγεηαθή θαηαλάισζε αιιά θαη γηα ην θφζηνο ελέξγεηαο. Γηα λα κπνξέζεη λα 

πινπνηεζεί ε σο αλσηέξσ θαηαγξαθή είλαη απαξαίηεηε ε εγθαηάζηαζε ζχγρξνλψλ θαη 

ηερλνινγηθά άξηησλ ζπζθεπψλ κέηξεζεο αλαθνξηθά κε ηελ εζσηεξηθή ρξήζε θαη 

θαηαλάισζε ελέξγεηαο. Ωζηφζν νθείιεη λα ζεκεησζεί φηη ε εγθαηάζηαζε ζπζηεκάησλ 

ειέγρνπ θαη ηα κέηξα απηνκαηνπνίεζεο πνπ ιακβάλνληαη απαηηνχλ παξάιιεια ηελ 

εκπινθή θαη ηελ αμηνιφγεζε ηνπ πξνζσπηθνχ, Σα ζπγθεληξσζέληα ζηνηρεία είλαη απηά 

πνπ ζα θαζνξίζνπλ ηνλ ηξφπν πνπ ζα απνθαζίζεη κηα επηρείξεζε λα δηαρεηξηζηεί ηελ 

ελέξγεηα θαη ζα πξνζδηνξίζνπλ ηελ ελεξγεηαθή πνιηηηθή θαη ηνπο επηκέξνπο ζηφρνπο. 

Όζν πεξηζζφηεξν ηερλνινγηθά πξνεγκέλα είλαη ηα ζπζηήκαηα κέηξεζεο θαη 

θαηαγξαθήο, ηφζν αθξηβέζηεξα θαη νξζφηεξα είλαη ηα απνηειέζκαηα πνπ απνδίδνπλ. 

Ωζηφζν αμίδεη λα αλαθεξζεί φηη φηαλ νη βαζηθνί δείθηεο ελεξγεηαθήο απφδνζεο δελ έρνπλ 
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ζρεδηαζηεί θζη κεηξεζεί θαηάιιεια, δελ επηηξέπνπλ ηελ απνηειεζκαηηθή αμηνιφγεζε ηεο 

ελεξγεηαθήο επίδνζεο θαη ηε ιήςε ζσζηψλ απνθάζεσλ. Δπηπιένλ νη επηρεηξήζεηο 

αληηκεησπίδνπλ νξηζκέλεο θνξέο πξνβιήκαηα ζηελ εχξεζε ινγηζκηθνχ θαηάιιεινπ γηα 

ηελ νπηηθνπνίεζε ησλ θξίζηκσλ δεηθηψλ ελεξγεηαθήο απφδνζεο αιιά θαη εξγαιείσλ 

πξνζνκνίσζεο. (Dincer, 2001; Kaman, 2002; Sandberg and Söderström, 2003; 

Mashburn, 2005; Thollander and Dotzauer, 2010; Bunse et al., 2011; Thollander and 

Palm, 2012; Vikhorev et al., 2013; Sivill et al., 2013; Brunke et al., 2014; Sa et al., 2015; 

Johansson, 2014; Shrouf and Miragliotta, 2015; Poulsen and Johnson, 2016) 

 

 

5.2.8 Πξνώζεζε λέσλ ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο ηερλεηνύ θσηηζκνύ  

 

Μηα ζεκαληηθή δξάζε πνπ ιακβάλεη ρψξα ζε πνιιέο επηρεηξήζεηο αλεμαξηήησο 

κεγέζνπο ή θιάδνπ είλαη ε πξνζπάζεηα δηαρείξηζεο ηνπ ηερλεηνχ θσηηζκνχ εληφο ησλ 

εγθαηαζηάζεσλ ηεο επηρείξεζεο. Σν θαιά δηαλεκεκέλν ηερλεηφ θσο θαη ε 

απνηειεζκαηηθή ρξήζε ηνπ δηαζέζηκνπ θσο ηεο εκέξαο ζα κπνξνχζε λα εμνηθνλνκήζεη 

ζεκαληηθά πνζά ελέξγεηαο. Οη πεξηζζφηεξεο επηρεηξήζεηο πξνσζνχλ λέα ηερλνινγηθά 

πξνεγκέλα ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο θσηηζκνχ εληφο ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπο 

πξνθεηκέλνπ λα εμνηθνλνκήζνπλ ελέξγεηα. Ζ επηζηεκνληθή πξφνδνο έρεη επηηξέςεη ζηηο 

επηρεηξήζεηο κε ειεγρφκελν θαη απνδεθηφ, ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο, θφζηνο λα 

πινπνηήζνπλ ηελ βέιηηζηε ελεξγεηαθή απνδνηηθφηεηα ζε απηφ ηνλ ηνκέα. Ζ δηαρείξηζε 

ηνπ ηερλεηνχ θσηηζκνχ απνηειεί ζίγνπξα κηα απφ ηηο επξέσο δηαδεδνκέλεο θαη 

απνηειεζκαηηθέο πξαθηηθέο Γηαρείξηζε Δλέξγεηαο. Ζ πξνζνρή ζην εμνπιηζκφ θσηηζκνχ 

επηβάιιεηαη λα απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο νπνηνπδήπνηε θαινχ πξνγξάκκαηνο 

θαζαξηζκνχ. Οη αθάζαξηνη ιακπηήξεο θαζψο θαη νη ιακπηήξεο ησλ νπνίσλ ε παξαγσγή 

έρεη ππνζηεί θζνξά θαηά ηε ρξήζε, ζηεξνχλ ηνπο εξγαδνκέλνπο απφ ην απαξαίηεην 

θσο. Έρεη βξεζεί φηη ε απφδνζε θσηηζκνχ κπνξεί λα βειηησζεί θαηά 20-30% απιά κε 

ηνλ θαζαξηζκφ ησλ ιακπηήξσλ θαη ησλ αλαθιαζηήξσλ. Σν ζχζηεκα ειέγρνπ θσηηζκνχ 

είλαη κηα άιιε ζεκαληηθή πηπρή ηνπ ζπζηήκαηνο θσηηζκνχ. Παξάγνληεο πνπ πξέπεη λα 

ιεθζνχλ ππφςε γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ ζπζηήκαηνο ειέγρνπ θσηηζκνχ 

πεξηιακβάλνπλ ην κνληέιν ζπκπεξηθνξάο ησλ εξγαδνκέλσλ, ηηο γεσκεηξηθέο ηδηφηεηεο 

ηνπ δσκαηίνπ ή ηνπ θηηξίνπ, ηελ είζνδν ζην θσο ηεο εκέξαο θαη ηελ εξγαζία (Haq et al., 

2014). Ο απηνκαηνπνηεκέλνο θσηηζκφο έρεη παξαβιεθζεί ζε κεγάιν βαζκφ ζηα έξγα 

εθζπγρξνληζκνχ ελψ εληνπίδεηαη ζπρλφηεξα ζηηο λέεο θαηαζθεπέο. Δξεπλεηηθέο κειέηεο 

έρνπλ επηθεληξσζεί ζηελ απηνκαηνπνίεζε ησλ ζπζηεκάησλ θσηηζκνχ, φπσο γηα 

παξάδεηγκα ε εγθαηάζηαζε θσηηζηηθψλ αηζζεηήξσλ θσηηζκνχ ζε δηαδξφκνπο εκέξαο 

πνπ κπνξεί λα πξνζθέξεη ζεκαληηθή εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο (Chow et al., 2013), 
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Δηδηθφηεξα ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε ππάξρεη πιαίζην ην νπνίν θαζνξίδεη ηε δηαρείξηζε 

ηνπ θσηηζκνχ. Ζ ζπλνιηθή θαηαλάισζε ελέξγεηαο θσηηζκνχ ζε θηίξηα γξαθείσλ 

ξπζκίδεηαη απφ ηελ νδεγία 2002/91/ΔΚ (EC, 2003) γηα ηελ ελεξγεηαθή απφδνζε ησλ 

θηηξίσλ θαη απφ ηελ νδεγία 2000/55/ΔΚ (EC, 2000) γηα ηνπο ιακπηήξεο. (Dufort and 

Infante-Rivard, 1999; Stipanuk, 2001; Santamouris and Daskalaki, 2002; Kannan and 

Boie, 2003; Abdelaziz et al., 2011; Gonzalez et al., 2012; Zhao et al., 2013) 

 

 

5.2.9 πληήξεζε εμνπιηζκνύ θαη ππνδνκώλ 

 

Δθηφο απφ ηηο επελδχζεηο γηα ηελ βειηίσζε ηνπ ηερλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ θαη ησλ 

ππνδνκψλ ησλ επηρεηξήζεσλ δίλεηαη ηδηαίηεξε ζεκαζία ζηελ άξηηα ζπληήξεζε ηνπο. Ζ 

δηαρείξηζε ηεο ελέξγεηαο πεξηιακβάλεη επίζεο θξνληίδα θαη ζπληήξεζε ηεο ηερλνινγίαο 

γηα ηε δηαηήξεζε κηαο απνδνηηθήο ιεηηνπξγίαο. (Gordic et al, 2010). Δληζρχνληαη ηα έξγα 

ζπληήξεζεο εληφο ηεο επηρείξεζεο πξνθεηκέλνπ ηφζν ν εμνπιηζκφο φζν θαη νη 

ππνδνκέο λα δηαηεξνχληαη ζε άξηζηε θαηάζηαζε γηα λα απνδίδνπλ ηε κέγηζηε 

αλακελφκελε ελεξγεηαθή απνδνηηθφηεηα. Σα εληζρπκέλα έξγα ζπληήξεζεο εθηεινχληαη 

κε ηαθηηθφ θαη ζπζηεκαηηθφ ηξφπν ρσξίο λα παξακεινχληαη πξνθεηκέλνπ λα παξακέλεη 

ζηαζεξφ ην επίπεδν ελεξγεηαθήο απφδνζεο ηεο επηρείξεζεο. Ηδηαίηεξα ζε πεξηφδνπο 

νηθνλνκηθήο δπζπξαγίαο, ν ξφινο ησλ εξγαζηψλ ζπληήξεζεο είλαη αλακθίβνια 

αλαβαζκηζκέλνο πξνθεηκέλνπ λα πεξηνξίδνληαη νη λέεο επελδχζεηο ζην κέηξν ηνπ 

δπλαηνχ. ε θάζε πεξίπησζε θαη ν ηερλνινγηθά πξνεγκέλνο εμνπιηζκφο ή νη λέεο 

ππνδνκέο απαηηνχλ ηελ αλάιεςε δξάζεσλ ηέηνηνπ ηχπνπ ψζηε λα δηαηεξήζνπλ ζην 

δηελεθέο ηε κέγηζηε απνδνηηθφηεηα ηνπο. (Dufort and Infante-Rivard, 1999; Probert, 

1995; Kaman, 2002; Chung et al., 2006; Karnouskos et al., 2009; Zografakis et al., 

2011; Gordic et al., 2010) 

 

 

5.2.10 Τινπνίεζε δξάζεσλ δηαρείξηζεο θιηκαηηθήο αιιαγήο 

 

Έλαο απφ ηνπο θχξηνπο θαη βαζχηεξνπο ζηφρνπο ηεο Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο ζηηο 

επηρεηξήζεηο είλαη ε δηαρείξηζε θαη ν έιεγρνο ηνπ αλζξαθηθνχ απνηππψκαηνο ηνπο. Σα 

εθπεκπφκελα αέξηα ηνπ ζεξκνθεπίνπ έρεη δηαπηζησζεί φηη επζχλνληαη ζε κεγάιν βαζκφ 

γηα ηελ θιηκαηηθή αιιαγή. Ωο εθ ηνχηνπ νη επηρεηξήζεηο πξνζπαζνχλ λα πεξηνξίζνπλ 

θαηά ην δπλαηφλ ηηο εθπνκπέο ξχπσλ ζην πεξηβάιινλ. Γηα ην ζθνπφ απηφ πινπνηνχλ κηα 

ζεηξά απφ δξάζεηο νη νπνίεο ζηνρεχνπλ ζηελ βέιηηζηε δηαρείξηζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ 

ζεκάησλ. Δθαξκφδνληαη εληφο ησλ επηρεηξήζεσλ λέεο ηερλνινγίεο θαη πξαθηηθέο πνπ 
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δχλαληαη λα πεξηνξίζνπλ ηηο επηθίλδπλεο γηα ην πεξηβάιινλ εθπνκπέο πνπ απνξξένπλ 

απφ ηε ιεηηνπξγία ησλ επηρεηξήζεσλ. πλεπψο ε ελεξγεηαθή δηαρείξηζε εκθαλίδεηαη 

αιιειέλδεηε κε ηελ πεξηβαιινληηθή δηαρείξηζε απνζθνπψληαο ζηελ αληηκεηψπηζε ηεο 

θιηκαηηθήο αιιαγήο κέζσ ηεο πινπνίεζεο απνηειεζκαηηθψλ πεξηβαιινληηθψλ δξάζεσλ. 

Αλακθίβνια ε δξάζε ησλ επηρεηξήζεσλ επεξεάδεηαη θαη δηακνξθψλεηαη απφ ην πιαίζην 

πνπ νξίδεηαη απφ ηηο ξπζκίζεηο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη θαη΄ επέθηαζε ηεο ρψξαο 

γηα ηελ ελέξγεηα θαη ην πεξηβάιινλ. (Morthorst, 2001; Kleindorfer et al., 2005; Unger and 

Ahlgren, 2005; Christoffersen et al., 2006; Tanaka, 2011; Zografakis et al., 2011; Sa et 

al., 2015) 

 

 

5.2.11 Βέιηηζηε δηαρείξηζε ηνπ θπζηθνύ θσηόο 

 

πρλά νη απνηειεζκαηηθφηεξεο πξαθηηθέο δηαρείξηζεο ελέξγεηαο ζπλίζηαληαη ζε απιά 

δεηήκαηα θαζεκεξηλήο δηαρείξηζεο. Ζ εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο γηα ηνλ θσηηζκφ κπνξεί 

λα επηηεπρζεί είηε κε ηε ρξήζε απνδνηηθφηεξσλ δηαηάμεσλ θσηηζκνχ είηε κε ηελ αχμεζε 

ηνπ θπζηθνχ θσηηζκνχ ζηηο ππνδνκέο. Ωζηφζν, εληφο ησλ επηρεηξήζεσλ ζπάληα 

πξαγκαηνπνηείηαη νξζή δηαρείξηζε ηνπ θπζηθνχ θσηφο. Σν θσο εκπνδίδεηαη λα 

δηεηζδχζεη ζηηο θηηξηαθέο ππνδνκέο είηε εμαηηίαο θαθνηερλίαο ησλ ππνδνκψλ είηε γηαηί 

κπνξεί λα κελ αμηνινγήζεθε σο ζεκαληηθφ. Μεγαιχηεξε εμνηθνλφκεζε κπνξεί λα 

επηηεπρζεί κε ηνλ θαιχηεξν ζρεδηαζκφ θαη έιεγρν ηνπ ζπζηήκαηνο θσηηζκνχ, κε 

απνδνηηθφηεξνπο αλαθιαζηήξεο θαη εθαξκνγή δηαθνξεηηθψλ επίπεδσλ θσηηζκνχ 

αλάινγα κε ηε ιεηηνπξγία ησλ κνλάδσλ. Μηα ηφζν δπλαηή θπζηθή πεγή ελέξγεηαο δελ 

είλαη δπλαηφ λα παξαβιέπεηαη θαζψο ε νξζή δηαρείξηζε ηεο πεξηφξηδε ζεκαληηθά ην 

θφζηνο ελέξγεηαο, εηδηθφηεξα ζε ρψξεο κε κεγάιε ειηνθάλεηα. ε πνιιέο πεξηπηψζεηο 

πξνηείλνληαη δξάζεηο πνπ ζηνρεχνπλ ζηε βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ θσηηζκνχ, 

κεηψλνληαο ηελ θαηαλάισζε ελέξγεηαο γηα ηνλ ηερλεηφ θσηηζκφ θαη εηζάγνληαο ην 

θπζηθφ θσο ηεο εκέξαο. Ζ εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο απφ ηε ρξήζε ηεο εκέξαο ζε 

εκπνξηθά θηίξηα επηηπγράλεηαη θαιχηεξα κε ηελ εγθαηάζηαζε αμηφπηζησλ 

θσηνειεθηξηθψλ ειέγρσλ θσηηζκνχ πνπ κεηψλνπλ ηα ειεθηξηθά θψηα φηαλ ππάξρεη 

επαξθέο θσο εκέξαο γηα λα παξέρνπλ επαξθή θσηηζκφ θφληνπ ή / θαη εξγαζίαο. 

εκεηψλεηαη φηη ε ρξήζε αηζζεηήξσλ εκεξήζηνπ θσηηζκνχ γηα ειεθηξηθφ θσηηζκφ, 

ρξήζε ελεξγεηαθά απνδνηηθψλ ζπζθεπψλ θσηηζκνχ εκέξαο θαη θαηάιιεινπ θσηηζκνχ 

πεξηβάιινληνο θαη εξγαζίαο ζα κπνξνχζε λα κεηψζεη ηε δήηεζε ελέξγεηαο θσηηζκνχ 

θαηά 75-90%. (Santamouris et al., 1994; Santamouris and Daskalaki, 2002; Ehrlich et 

al., 2002; Hinnells, 2008; Jacob, 2009; Chow et al., 2013; Zhao et al., 2013; Haq et al., 

2014). 
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5.2.12 Οηθνινγηθή νδήγεζε ζηα κέζα κεηαθνξάο ησλ επηρεηξήζεσλ 

 

Με δεδνκέλν φηη έλα ζεκαληηθφ κέξνο ηεο θαηαλαιηζθφκελεο ελέξγεηαο εληφο ησλ 

επηρεηξήζεσλ αθνξά ησλ ηνκέα ησλ κεηαθνξψλ, νη πεξηζζφηεξεο απφ απηέο 

πξνζπαζνχλ λα δηαρεηξηζηνχλ ηφζν ηε ρξήζε φζν θαη ην θφζηνο ελέξγεηαο. Γηα ην ιφγν 

απηφ πηνζεηνχληαη ελεξγεηαθά απνδνηηθφηεξεο θαη νηθνινγηθέο ηερλνινγίεο θαη θαχζηκα 

γηα ηελ δηελέξγεηα ησλ κεηαθνξψλ ησλ επηρεηξήζεσλ. Πξνσζείηαη θαηά ην δπλαηφλ ε 

νηθνινγηθή νδήγεζε θαη νη επηθνξηηζκέλνη κε απηή ηελ εξγαζία ππάιιεινη ησλ 

επηρεηξήζεσλ ιακβάλνπλ ηελ θαηάιιειε εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε πξνο απηφ ην 

ζθνπφ. (Haw-Jan and Steven, 1995; Johannes et al., 2012;  Sa et al., 2015; Zhu et al., 

2007) 

 

 

5.2.13 Γξνκνιόγεζε δηαλνκήο κε γλώκνλα ηελ θαηαλάισζε ελέξγεηαο 

 

Οη επηρεηξήζεηο πξνζπαζνχλ λα πεξηνξίζνπλ φζν είλαη εθηθηφ ην θφζηνο ελέξγεηαο πνπ 

απνξξέεη απφ ηηο δηαλνκέο πνπ πινπνηνχληαη ζην πιαίζην ιεηηνπξγίαο ηνπο. ρεδηάδεηαη 

κε ηέηνην ηξφπν ε δξνκνιφγεζε δηαλνκήο ψζηε λα επηιέγνληαη νη απνδνηηθά βέιηηζηεο 

δηαδξνκέο γηα θάζε δξνκνιφγην θαη παξάιιεια επηιέγνληαη εθείλα ηα νρήκαηα πνπ 

παξνπζηάδνπλ ηελ βέιηηζηε ελεξγεηαθή απφδνζε, πεξηνξίδνληαο ην θφζηνο κεηαθνξάο. 

H βειηίσζε ηεο ελεξγεηαθήο επίδνζεο ζηελ εθνδηαζηηθή (κεηαθνξά πιηθψλ, αλζξψπσλ 

θαη πξντφλησλ) ζρεηίδεηαη κε ηελ εθαξκνγή δξάζεσλ απφ ηελ χπαξμε δηαρεηξηζηψλ 

θπθινθνξίαο σο ηε βειηηζηνπνίεζε ησλ δηαδξνκψλ κε ηε ρξήζε ζχγρξνλεο ηερλνινγίαο 

θαη ηελ εηδηθή θαη ηαθηηθή εθπαίδεπζε νδεγψλ. Με ηνλ ηξφπν απηφ βειηηψλεηαη 

ηαπηφρξνλα θαη ε πεξηβαιινληηθή απφδνζε ηεο επηρείξεζεο θαζψο πεξηνξίδνληαη νη 

εθπνκπέο ησλ αεξίσλ ξχπσλ πνπ επζχλνληαη γηα ηελ θιηκαηηθή αιιαγή (Haw-Jan and 

Steven, 1995; Zhu et al., 2007; Catarino et al., 2015;  Sa et al., 2015). 

 

 

5.2.14 Αλαθαηλίζεηο ησλ πθηζηάκελσλ ππνδνκώλ  

 

Παξάιιεια κε ηελ πηνζέηεζε ηεο αξκφδνπζαο ηερλνινγίαο θαηά ηελ αλαβάζκηζε ηνπ 

εμνπιηζκνχ ησλ επηρεηξήζεσλ πινπνηνχληαη θαη δξάζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ 

αλαθαίληζε θαη ηελ αλαβάζκηζε ησλ πθηζηάκελσλ ππνδνκψλ θαη θηηξίσλ. Οη 

επηρεηξήζεηο πξαγκαηνπνηνχλ θαηάιιειεο βειηηψζεηο ζηα θηίξηα πνπ ζηεγάδνπλ ηηο 

ππεξεζίεο ηνπο αιιά θαη ηηο εγθαηαζηάζεηο φπνπ δηελεξγείηαη ε παξαγσγηθή ηνπο 

δξαζηεξηφηεηα. Οη αλαθαηλίζεηο ησλ ππνδνκψλ ησλ επηρεηξήζεσλ πξαγκαηνπνηνχληαη 
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ζχκθσλα κε ηηο πξφηππεο δηαδηθαζίεο θαη ζπρλά πηζηνπνηνχληαη. Οη παξαπάλσ 

βειηηψζεηο δχλαληαη λα ελζσκαηψλνπλ θαη αξθεηέο πξνεγκέλεο ηερλνινγίεο πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηελ ελεξγεηαθή δηαρείξηζε ησλ θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ. Οη πξαθηηθέο 

απηέο απνζθνπνχλ ζηελ θαιχηεξε δηαρείξηζε ηεο ελέξγεηαο εληφο ησλ ππνδνκψλ κε ηα 

αληίζηνηρα νθέιε γα ηελ επηρείξεζε. (Probert, 1995; Berglund et al., 2011; Karnouskos 

et al., 2009). 

 

 

5.3 Ζ ύγρξνλε Σερλνινγία σο πξνζδηνξηζηηθόο παξάγνληαο Γηαρείξηζεο 

Δλέξγεηαο 

 

Αλαθνξηθά κε ηε ζπλεηζθνξά ηεο χγρξνλήο Σερλνινγίαο σο βνεζεηηθνχ θαη 

ππνζηεξηθηηθνχ παξάγνληα ζηελ εθαξκνγή απνηειεζκαηηθψλ πξαθηηθψλ Γηαρείξηζεο 

Δλέξγεηαο ζεκεηψλεηαη φηη, νη πθηζηάκελεο κειέηεο ζπλήζσο ηνλ ζπζρεηίδνπλ κε ηελ 

βειηίσζε ηεο ελεξγεηαθήο απφδνζεο κηαο επηρείξεζεο. 

 

Απφ ηνλ νξηζκφ αθφκε ηεο έλλνηαο ηεο Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο [§2.4] δηαθαίλεηαη ε 

θξηζηκφηεηα ηεο ελεξγεηαθήο απνδνηηθφηεηαο, ε νπνία επεξεάδεηαη ζε ζεκαληηθφ βαζκφ 

απφ ηε ρξήζε λέσλ ηερλνινγηψλ. Παιαηφηεξα ε έλλνηα ηεο ηερλνινγηθήο ελεξγεηαθήο 

απνδνηηθφηεηαο ήηαλ ζρεδφλ ζπλπθαζκέλε κε απηή ηεο ελεξγεηαθήο δηαρείξηζεο θαζψο 

ε Γηαρείξηζε ησλ ελεξγεηαθψλ ξνψλ πεξηνξίδνληαλ ζηελ εηζαγσγή αξηηφηεξνπ 

ηερλνινγηθά εμνπιηζκνχ. Δίλαη ελδεηθηηθφ φηη νη πξνζπάζεηεο δηαρείξηζεο ελέξγεηαο 

επηθεληξψλνληαη θπξίσο ζηελ εθαξκνγή ελεξγεηαθά απνδνηηθψλ ηερλνινγηψλ θαη ζηελ 

αληηθαηάζηαζε αλαπνηειεζκαηηθνχ εμνπιηζκνχ (Gordic et al., 2010). ήκεξα, 

αλακθίβνια, νη πξαθηηθέο Γηαρείξηζεο ελέξγεηαο πνηθίινπλ θαη αγγίδνπλ πνιινχο 

επηπιένλ ηνκείο, σζηφζν ν ξφινο ηεο ζχγρξνλεο ηερλνινγίαο θαη ησλ επηηεπγκάησλ ηεο 

επηζηήκεο εμαθνινπζεί λα δηαδξακαηίδεη ζεκαίλνληα ξφιν (Duflou et al., 2012). Μηα 

ζεηξά απφ ζχγρξνλεο ηερλνινγίεο κπνξνχλ λα βειηηψζνπλ ζεκαληηθά ηελ ελεξγεηαθή 

απφδνζε αιιά θαη πεξαηηέξσ ηε ζπλνιηθή απνδνηηθφηεηα. (Laitner, 2013; Worrell et al., 

2003). 

 

ήκεξα, ιφγσ ηεο ηξέρνπζαο θαηάζηαζεο εμαηηίαο ηεο ππεξζέξκαλζεο ηνπ πιαλήηε θαη 

ηεο έιιεηςεο ελεξγεηαθψλ απνζεκάησλ [§2.1], ε δηαρείξηζε ελέξγεηαο έγηλε έλα απφ ηα 

δεκνθηιέζηεξα εξεπλεηηθά ζέκαηα. Ωζηφζν ε θξηζηκφηεηα ηεο ρξήζεο ηεο ζχγρξνλεο 

ηερλνινγίαο ζηελ ππεξεζία ηεο Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο δηαθαίλεηαη κφιηο απφ ην 1976, 

φηαλ γίλεηαη αλαθνξά ζε έλα κεραλνγξαθηθφ ζχζηεκα δηαρείξηζεο ελέξγεηαο (Berlad et 

al., 1976), ηθαλφ λα δηαρεηξίδεηαη θαη λα ειέγρεη απηφκαηα ή εκηαπηφκαηα ηε ρξήζε 

ελέξγεηαο ησλ θηηξίσλ, ηεο βηνκεραλίαο, ηεο επηρείξεζεο, ηνπ εξγνζηαζίνπ θαη ηνπ 
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εμνπιηζκνχ ζχκθσλα κε δηάθνξεο ινγηθέο ειέγρνπ ή αλαπηπγκέλεο ιεηηνπξγίεο. 

Δηδηθφηεξα ν ζρεδηαζκφο θαη ε νξγάλσζε ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο ησλ 

επηρεηξήζεσλ κε ηε ρξήζε ζχγρξνλσλ ηερλνινγηψλ δηαδξακαηίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ 

Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο θαη ζηελ εμνηθνλφκεζε ηεο. (Fysikopoulos et al., 2013) 

 

Γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο παξνχζαο κειέηεο, έρνπλ εληνπηζηεί θαη εμεηάδνληαη αλαιπηηθά 

κηα ζεηξά απφ εθαξκνγέο ηεο χγρξνλεο Σερλνινγίαο νη νπνίεο έρεη δηαπηζησζεί φηη 

ζπκβάιινπλ ζεκαληηθά ζηε Γηαρείξηζε Δλέξγεηαο εληφο ησλ επηρεηξήζεσλ. Τπφ απηφ ην 

πξίζκα, νη ηερλνινγηθέο εθαξκνγέο πνπ εμεηάδνληαη ζπλεζέζηεξα, αλάκεζα ζε άιια, 

ζηε ζρεηηθή πθηζηάκελε βηβιηνγξαθία παξαηίζεληαη ζηε ζπλέρεηα.  

 

 

 πζηήκαηα θσηνβνιηατθώλ ζπιιεθηώλ 

 

Ζ αλάπηπμε θαη ε εθαξκνγή ηεο θσηνβνιηατθήο ηερλνινγίαο, κηαο απφ ηηο ζχγρξνλεο 

αλαλεψζηκεο ηερλνινγίεο αλαλεψζηκεο ελέξγεηαο, απνηειεί αλαληίξξεηα κηα απφ 

ζεκαληηθέο θαη καθξνπξφζεζκεο ιχζεηο αλαθνξηθά κε ηα δεηήκαηα δηαρείξηζεο 

ελέξγεηαο. ε ρξήζε ηεο ειηαθήο ελέξγεηαο κπνξεί λα βειηηψζεη ηελ πνηφηεηα θαη ηελ 

πνζφηεηα ησλ πξντφλησλ κεηψλνληαο παξάιιεια ηηο εθπνκπέο αεξίσλ ζεξκνθεπίνπ. 

Έρεη βξεζεί φηη ηα θσηνβνιηατθά ζπζηήκαηα είλαη θαηάιιεια γηα δηάθνξεο βηνκεραληθέο 

εθαξκνγέο. Ωζηφζν, ε ζπλνιηθή απνδνηηθφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο εμαξηάηαη απφ ηελ 

θαηάιιειε ελζσκάησζε ησλ ζπζηεκάησλ θαη ηνλ ζσζηφ ζρεδηαζκφ ησλ ειηαθψλ 

ζπιιεθηψλ. Σα ζπζηήκαηα ειηαθήο ελέξγεηαο κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ είηε σο πάξνρνη 

ξεχκαηνο είηε σο εθαξκνζκέλα απεπζείαο ζε κηα δηαδηθαζία. Οη ζρεδηαζηέο, νη 

κεραληθνί, νη αξρηηεθηνληθέο θαη νη πξνκεζεπηέο πιηθψλ πξέπεη λα εμεηάζνπλ ηηο 

εγθαηαζηάζεηο ειηαθήο ελέξγεηαο σο κηα βηψζηκε κνξθή ελεξγεηαθήο αλάπηπμεο. Μηα 

ζπγθξηηηθή κειέηε ζρεηηθά κε ηελ παγθφζκηα θαηαλάισζε ελέξγεηαο πνπ εμέδσζε ν 

Γηεζλήο Οξγαληζκφο Δλέξγεηαο (IEA) δείρλεη φηη ην 2050, νη εγθαηαζηάζεηο ειηαθψλ 

ζπζηνηρηψλ ζα παξέρνπλ πεξίπνπ ην 45% ηεο ελεξγεηαθήο δήηεζεο ζηνλ θφζκν. 

Γηαπηζηψζεθε φηη ε ζεξκηθή ειηαθή ζεξκφηεηα απνθηά αμηνζεκείσηε δεκνηηθφηεηα ζηηο 

βηνκεραληθέο εθαξκνγέο. Ζ ειηαθή ζεξκηθή ελέξγεηα είλαη κηα ελαιιαθηηθή ιχζε γηα ηελ 

παξαγσγή ειεθηξηζκνχ, ρεκηθψλ επεμεξγαζίαο ή αθφκα θαη ζέξκαλζεο ρψξνπ. Αξθεηέο 

επηρεηξήζεηο ζε δηαθνξεηηθνχο ηνκείο ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξάζεο πεξηιακβάλνπλ ζηα 

πξνγξάκκαηα Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο ηνπο θσηνβνιηατθνχο ζπιιέθηεο θαη ζπζηήκαηα ή ε 

εθαξκνγή ηνπο είλαη ζηα άκεζα ζρέδηα ηνπο. Δθηφο απφ ηε κείσζε ηνπ απνηππψκαηνο 

άλζξαθα, ε θσηνβνιηατθή ηερλνινγία κπνξεί δπλεηηθά λα κεηψζεη ην ελεξγεηαθφ θφζηνο, 

πεξηνξίδνληαο ην θφζηνο παξαγσγήο. Οη πνιηηηθέο ησλ θπβεξλήζεσλ θαη ησλ 

θνηλνηήησλ κπνξνχλ λα δηαδξακαηίζνπλ ζεκαληηθφ ξφιν γηα λα ελζαξξχλνπλ ηνλ 
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εγρψξην θαη ηνλ βηνκεραληθφ ηνκέα λα εθαξκφζνπλ ηηο λέεο ηερλνινγίεο. (Martinot, 1998; 

Stipanuk, 2001; Bunse et al., 2011; Mekhilef et al., 2011; Nikolaou et al., 2012; Chiu et 

al., 2012; EC, 2012; EC, 2013; Goiri et al., 2013; Dobes, 2013; Ruparathna et al., 2016)   

 

 

 πζηήκαηα ειέγρνπ ζέξκαλζεο-ςύμεο   

 

Οη Pérez-Lombard et al. (2008) αλέθεξαλ φηη ηα ζπζηήκαηα ζέξκαλζεο-ςχμεο 

θαηαλαιψλνπλ πεξίπνπ ην 50% ηεο ελέξγεηαο ζε κε νηθηζηηθά θηίξηα. Σν ζχζηεκα 

ζέξκαλζεο, εμαεξηζκνχ θαη θιηκαηηζκνχ (HVAC), είλαη ην πςειφηεξν ζηνηρείν 

θαηαλάισζεο ελέξγεηαο ζε έλα θηίξην. Αξθεηά ζεκαληηθή εμνηθνλφκεζε ζα κπνξνχζε λα 

επηηεπρζεί απφ ην ζρεδηαζκφ, ηε δηαρείξηζε θαη ηε ρξήζε ηνπ εζσηεξηθνχ 

πεξηβάιινληνο. Οη θχξηνη παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηε δήηεζε ελέξγεηαο γηα ηα 

ζπζηήκαηα ζέξκαλζεο-ςχμεο εμαξηψληαη απφ ηελ επηζπκεηή ηηκή ζεξκνθξαζίαο 

εζσηεξηθνχ ρψξνπ, ηε δηείζδπζε αέξα, ηνλ ηχπν παξαζχξνπ, ηελ αλαινγία παξαζχξνπ-

ηνίρνπ θαη ηα εζσηεξηθά θνξηία. Δπηπιένλ, ε επίδξαζε ησλ παξαπάλσ παξακέηξσλ 

εμαξηάηαη απφ ηνλ ηχπν θηηξίνπ θαη ην θιίκα ηεο πεξηνρήο πνπ εδξεχεη ε εθάζηνηε 

επηρείξεζε. Ζ ρξήζε, ζπλεπψο, ησλ ζχγρξνλσλ ζπζηεκάησλ ζέξκαλζεο θαη ςχμεο 

είλαη νπζηαζηηθή θαη γηα ηελ Διιάδα πνπ έρεη δεζκεπηεί εληφο ηεο Δπξσπατθήο λα 

κεηψζεη ηηο εηήζηεο εθπνκπέο αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ [§1.3]. Μειέηεο έρνπλ εληνπίζεη 

φηη ε ζσζηή επηινγή θαη ιεηηνπξγία ησλ ζπζηεκάησλ ζέξκαλζεο-ςχμεο κπνξεί λα 

πξνζθέξεη εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο έσο θαη 25%, δηαηεξψληαο παξάιιεια απνδεθηή 

εζσηεξηθή θαηάζηαζε. Σν γεληθφηεξν πιαίζην θαζνξίδεηαη απφ ηνπο θαλνληζκνχο ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο. (Santamouris et al., 1994; Leaman and Bordass,1999; 

Santamouris and Daskalaki, 2002; Georgopoulou et al., 2006; Pérez-Lombard et al., 

2008; Zhao et al., 2009; EC, 2010b; Spyropoulos and Balaras, 2011; Nikolaou et al., 

2012; Zografakis et al., 2012; Lin and Hong, 2013; Fasiuddin and Budaiwi, 2013; Dobes, 

2013; Cui et al., 2014; Lee and Cheng, 2015) 

 

 

 Λακπηήξεο εμνηθνλόκεζεο ελέξγεηαο  

 

Ζ ρξήζε ζην ζχζηεκα θσηηζκνχ ησλ ιακπηήξσλ εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο είλαη κηα 

δεκνθηιήο πξνζέγγηζε γηα ηε βειηίσζε ηεο ελεξγεηαθήο απφδνζεο ηνπ ζπζηήκαηνο 

θσηηζκνχ θηηξίσλ. Ωζηφζν, νη Khan and Abas ηφληζαλ ηελ αλάγθε γηα πεξηζζφηεξα 

πξνγξάκκαηα επαηζζεηνπνίεζεο γηα ηε δηάδνζε ηνπ θσηηζκνχ κε LED. Οκνίσο, πξέπεη 

λα δηεμάγνληαη πεξηζζφηεξα πξνγξάκκαηα επαηζζεηνπνίεζεο γηα ηελ ελεκέξσζε ησλ 

δηαρεηξηζηψλ θηηξίσλ ζρεηηθά κε ηηο ελαιιαθηηθέο πξνζεγγίζεηο γηα ηελ νηθνδφκεζε 
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ζπζηεκάησλ θσηηζκνχ θαη ηελ πηνζέηεζε ησλ θαηάιιεισλ ηερλνινγηψλ. Ζ ρξήζε 

βέιηηζησλ δηαηάμεσλ θσηηζκνχ νδεγεί ζε εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο ιφγσ ησλ θεξδψλ 

απφ ηε κείσζε ησλ ζεξκαληηθψλ θνξηίσλ. Ζ ρξήζε απνδνηηθψλ δηαηάμεσλ θσηηζκνχ 

κπνξεί λα κεηψζεη ζεκαληηθά ην θνξηίν ςχμεο ησλ θηηξίσλ, ηδίσο ζηηο λφηηεο ρψξεο 

(Jenkins et al., 2008). Οη Santamouris et al. (1994) αλέθεξαλ φηη κε ηε ρξήζε 

ιακπηήξσλ νηθνλνκίαο ζε θιηκαηηδφκελα θηίξηα γξαθείσλ κπνξεί λα κεησζεί ην θνξηίν 

ςχμεο θαηά πεξίπνπ 9%. Έηζη, ε αλαβάζκηζε ησλ ζπζθεπψλ θσηηζκνχ κπνξεί λα 

νδεγήζεη ζε ζεκαληηθή εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο θαη θφζηνπο. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ε 

δηαρείξηζε ηνπ θσηηζκνχ ζηνπο δεπηεξεχνληεο ρψξνπο κπνξεί λα νδεγήζεη ζε 

ζεκαληηθή εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο. Σν ζχζηεκα θσηηζκνχ θαηαλαιψλεη πεξίπνπ ην 

15% ηεο ζπλνιηθήο δήηεζεο ελέξγεηαο ζηα θηίξηα (Pérez-Lombard, 2008). Οη 

πξνεγνχκελνη εξεπλεηέο πξφηεηλαλ πνιπάξηζκεο κεζφδνπο γηα ηε βειηίσζε ηεο 

ελεξγεηαθήο απφδνζεο ηνπ ζπζηήκαηνο θσηηζκνχ, νη νπνίεο πεξηιακβάλνπλ ηελ 

ηνπνζέηεζε ιακπηήξσλ κε πςειφηεξε θσηεηλή απφδνζε, ζρεδηαζκφ θσηηζκνχ κε βάζε 

ηα θαζήθνληα, ζπζηήκαηα θσηηζκνχ πνπ ζπλδένληαη κε ηελ εκέξα θαη ρξήζε 

αηζζεηήξσλ γηα ρψξνπο εξγαζίαο (Haq et al, 2014). Οη δηάθνξνη παξάγνληεο πνπ 

πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε θαηά ηελ επηινγή ηεο θαηάιιειεο πεγήο θσηηζκνχ 

πεξηιακβάλνπλ παξάγνληεο φπσο ν ζπληειεζηήο ηζρχνο, ε θσηεηλή ξνή εμφδνπ, ε 

απαηηνχκελε ηζρχ γηα ιεηηνπξγία, νη πςειέο αξκνληθέο παξακνξθψζεηο ξεχκαηνο, ε 

ζπζρεηηζκέλε ζεξκνθξαζία ρξψκαηνο, ε ηηκή αγνξάο θαη δείθηε ρξψκαηνο. 

(Santamouris and Daskalaki, 2002; Kannan and Boie, 2003; Jenkins et al., 2008; Dubois 

and Blomsterberg, 2011; Graeber and Papamichael, 2011; Khan, and Abas, 2011; 

Nikolaou et al., 2012; Dobes, 2013; Cui et al., 2014; Haq et al., 2014; Peng et al., 2014; 

Lee and Cheng, 2015) 

 

 

 πζθεπέο ρακειήο ελεξγεηαθήο θαηαλάισζεο  

 

Ζ κείσζε ηεο ελέξγεηαο πνπ θαηαλαιψλεηαη απφ ηνλ εμνπιηζκφ γξαθείνπ ζπλδέεηαη 

θπξίσο κε ηε ρξήζε λένπ εμνπιηζκνχ πνπ παξνπζηάδεη ρακειφηεξε θαηαλάισζε 

ελέξγεηαο. Παξφιν πνπ ν λένο εμνπιηζκφο γξαθείνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ ζεκαληηθέο 

βειηηψζεηο, ε ζπλερήο αχμεζε ηνπ εγθαηεζηεκέλνπ εμνπιηζκνχ θαη ηδηαίηεξα ηεο 

ηερλνινγίαο ησλ πιεξνθνξηψλ δελ επηηξέπεη θακία ζεκαληηθή κείσζε ησλ απφιπησλ 

ηηκψλ. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ζηελ Διιάδα, πξέπεη λα αλακέλεηαη αχμεζε ηεο 

θαηαλάισζεο ελέξγεηαο, επεηδή ηα θηίξηα γξαθείσλ ηεο ρψξαο δελ κπνξνχλ λα 

ζεσξεζνχλ θνξεζκέλα. εκαληηθή αχμεζε ηεο θαηαλάισζεο ελέξγεηαο ιφγσ ηνπ 

εμνπιηζκνχ γξαθείνπ έρνπλ επίζεο αλαθεξζεί ζε άιιεο ρψξεο. Οη αλαθνξέο πνπ 
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πξνέξρνληαη απφ ηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο αλαγλσξίδνπλ ηα θνξηία ειεθηξνληθψλ 

ππνινγηζηψλ σο πηζαλή πεγή αχμεζεο ηεο θαηαλάισζεο ελέξγεηαο. Μειέηεο ζρεηηθά κε 

ηηο δπλαηφηεηεο κείσζεο ηεο κειινληηθήο θαηαλάισζεο ελέξγεηαο ηνπ εμνπιηζκνχ 

γξαθείνπ θαηαιήγνπλ ζην ζπκπέξαζκα φηη ζην κέιινλ ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ 

απνδνηηθφηεξα ζπζηήκαηα πιηθνχ θαη ιεηηνπξγηθψλ ζπζηεκάησλ. Δθηφο απφ ηνλ 

εμνπιηζκφ θαη φιεο νη ππφινηπεο ρξεζηκνπνηνχκελεο ζπζθεπέο είλαη νξζφ λα 

αληηθαζίζηαληαη απφ λεφηεξεο πςειήο ελεξγεηαθήο απφδνζεο θαη ρακειήο ελεξγεηαθήο 

θαηαλάισζεο. (Santamouris et al., 1994; Santamouris and Daskalaki, 2002; EC, 2009c; 

Lee and Cheng, 2015) 

 

 

 πζηήκαηα ελεξγεηαθήο δηαρείξηζεο θηηξίσλ  

 

Οη Lee et al., 2011 αλαθέξνπλ φηη ηα ζπζηήκαηα ελεξγεηαθήο δηαρείξηζεο θηηξίσλ 

ζπγθαηαιέγνληαη αλάκεζα ζηηο ζεκαληηθφηεξεο θαη ζπλεζέζηεξεο πξαθηηθέο δηαρείξηζεο 

ελέξγεηαο. Ζ θαθή ελεξγεηαθή απφδνζε ησλ πθηζηάκελσλ θηηξίσλ είλαη έλα ζέκα πνπ 

παξαηεξείηαη ζπλήζσο ζε νιφθιεξν ηνλ θφζκν (Roberts, 2008). Ωο εθ ηνχηνπ, ε 

αλαθαίληζε ηνπ πθηζηάκελσλ θηηξηαθψλ ππνδνκψλ απνηειεί βαζηθή πξνηεξαηφηεηα γηα 

ηε βειηίσζε ηεο ελεξγεηαθήο απφδνζεο. Δίλαη ζεκαληηθφ λα ππάξρεη έλαο ζπλδπαζκφο 

ηερλνινγηψλ γηα ηελ επίηεπμε αλψηεξεο ελεξγεηαθήο απφδνζεο εληφο ησλ θηηξίσλ (Chua 

et al., 2013). Παξφιν πνπ ε έξεπλα γηα ηα πξάζηλα θηίξηα έρεη επεθηαζεί ζε δηάθνξνπο 

ηνκείο θαη πιαίζηα, εμαθνινπζεί λα ππάξρεη έιιεηςε ζπζηεκαηηθήο αλαζεψξεζεο ηεο 

δηαδεδνκέλεο γλψζεο. Σα ζπζηήκαηα ελεξγεηαθήο δηαρείξηζεο θηηξίσλ πεξηιακβάλνπλ 

κηα ζεηξά απφ δξάζεηο νη νπνίεο ζρεηίδνληαη κε ηε ζπλνιηθή θαηαζθεπή θαη δηακφξθσζε 

ησλ θηηξηαθψλ ππνδνκψλ θαη δχλαηαη λα ζρεηίδνληαη κε ηε δηαρείξηζε ηεο ζεξκνθξαζίαο, 

ην θσηηζκφ, ηηο ειεθηξηθέο ζπζθεπέο, ηα ζπζηήκαηα θιηκαηηζκνχ θαη ζέξκαλζεο θαη νη 

νπνίεο ζπκβάιινπλ ζηελ εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο ζην εζσηεξηθφ ηνπ θηηξίνπ. Σα 

ζχγρξνλα πζηήκαηα ελεξγεηαθήο δηαρείξηζεο θηηξίσλ ρξεζηκνπνηνχλ ηερλνινγίεο 

πιεξνθνξηθήο (IT) γηα ηελ θαηαζθεπή δηαδηθηπαθψλ ζπζηεκάησλ, κε ην πιενλέθηεκα 

ησλ δπλαηνηήησλ ADSL καδηθήο κεηάδνζεο δεδνκέλσλ, γηα ηε δεκηνπξγία ζπζηήκαηνο 

δηαρείξηζεο απνκαθξπζκέλνπ δηθηχνπ. (Bushby, 1997; Ivanovich and Gustavson, 1999; 

Martinot, 1998; Roberts, 2008; Wang and Xie, 2002; Kannan and Boie, 2003; Doukas et 

al., 2007; Dounis and Caraiskos, 2009; Piette, 2009; Zhao et al., 2009; Doukas et al., 

2009; Lee et al., 2011; Zuo and Zhao, 2014; Lee and Cheng, 2015; Kolokotsa, 2015; 

Ruparathna et al., 2016) 
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 πζηήκαηα αλάθηεζεο ζεξκόηεηαο 

 

ε νξηζκέλεο επηρεηξήζεηο θπξίσο ζε παξαγσγηθέο βηνκεραλίεο θαη ηε κεηαπνίεζε, ε 

παξαγσγηθή δηαδηθαζία απαηηεί ηε ρξήζε κεγάιεο πνζφηεηαο ζεξκηθήο ελέξγεηαο θαη ε 

δηαδηθαζία ραξαθηεξίδεηαη απφ ζεκαληηθέο απψιεηεο ζεξκφηεηαο. Ζ ζχγρξνλε 

ηερλνινγία σζηφζν παξέρεη ζχγρξνλα ζπζηήκαηα αλάθηεζεο ζεξκφηεηαο. Έλα ζχζηεκα 

αλάθηεζεο ζεξκφηεηαο ζα κπνξνχζε λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα απμήζεη ηελ απφδνζε 

ηεο κνλάδαο παξαγσγήο θαη έηζη λα ζπκβάιεη ζηε κείσζε ησλ εθπνκπψλ. Σν 

εθηηκψκελν δπλακηθφ αλάθηεζεο απνβιήησλ ζεξκφηεηαο ζηε βηνκεραλία κεηαπνίεζεο 

είλαη ζεκαληηθφ. Ζ αμηνπνίεζε απηήο ηεο ζεξκφηεηαο κπνξεί λα πεξηγξαθεί σο κηα 

πξάζηλε, απειεπζεξσκέλε απφ ηνλ άλζξαθα, πεγή ελέξγεηαο, δεδνκέλνπ φηη 

ρξεζηκνπνηεί εθείλν πνπ νπζηαζηηθά είλαη πξντφλ απνβιήησλ. Ωο εθ ηνχηνπ, εάλ απηή ε 

ζεξκφηεηα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί αληί ησλ παξαδνζηαθψλ θαπζίκσλ, ε κείσζε ησλ 

εθπνκπψλ αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ ζα είλαη ζεκαληηθή, φπσο θαη ε εμνηθνλφκεζε 

θφζηνπο. Σν απμαλφκελν ελεξγεηαθφ θφζηνο θαη ε πξνψζεζε ηεο ελεξγεηαθήο απφδνζεο 

θαη ησλ ζπλαθψλ κεηψζεσλ ηνπ άλζξαθα ζα πξέπεη λα απμήζνπλ ηα θίλεηξα γηα ηελ 

αλάιεςε ηέηνησλ έξγσλ. Ζ πξφζζεηε θξαηηθή ρξεκαηνδφηεζε γηα ηελ πξνβνιή 

επηηπρεκέλσλ πεξηπηψζεσλ λέσλ έξγσλ αλάθηεζεο ζεξκφηεηαο απφ απφβιεηα ζα 

απνηειέζεη ζεκαληηθφ παξάγνληα γηα ηε κείσζε ηνπ αληηιεπηνχ θηλδχλνπ θαη ηεο 

αβεβαηφηεηαο αλαθνξηθά κε ηελ ηερλνινγία απηή. (Johansson and Sνderstrνm, 2010; 

Karellas et al., 2013; Law et al., 2013) 

 

 

 πζηήκαηα δέζκεπζεο & απνζήθεπζεο άλζξαθα  

 

Ζ δέζκεπζε θαη απνζήθεπζε άλζξαθα (CCS) είλαη έλα ζχλνιν ηερλνινγηψλ πνπ 

απνζθνπνχλ ζηε ζπιινγή, κεηαθνξά θαη απνζήθεπζε CO2 πνπ εθπέκπεηαη απφ 

ζηαζκνχο ειεθηξνπαξαγσγήο θαη βηνκεραληθέο εγθαηαζηάζεηο. Ο ζηφρνο ηεο CCS είλαη 

λα εκπνδίζεη ην δηνμείδην ηνπ άλζξαθα λα θζάζεη ζηελ αηκφζθαηξα απνζεθεχνληάο ην 

ζε θαηάιιεινπο ππφγεηνπο γεσινγηθνχο ζρεκαηηζκνχο. Δπεηδή έλα ζεκαληηθφ κέξνο ηεο 

παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη ηεο βηνκεραλίαο ζα ζπλερίζνπλ λα βαζίδνληαη ζε 

νξπθηά θαχζηκα ζην κέιινλ, ε ρξήζε ηεο CCS είλαη ζεκαληηθή γηα ηε κείσζε ησλ 

εθπνκπψλ αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ. Αλακέλνληαη νξηζκέλεο βαζηθέο ζπλεηζθνξέο απφ 

ηελ ηερλνινγηθή αλάπηπμε πνπ ζα ζπκβάιινπλ ζηε δηεπθφιπλζε ηεο εθηεηακέλεο 

εκπνξηθήο αλάπηπμεο ηεο CCS πεξηιακβάλνληαο ηφζν ηε κείσζε ηνπ θφζηνπο γηα ηελ 

ηερλνινγία δέζκεπζεο CO2 φζν θαη βειηησκέλεο ηερληθέο παξαθνινχζεζεο ηνπ 

απνζεθεπκέλνπ CO2. Ωζηφζν, είλαη ζεκαληηθφ λα γίλεη αληηιεπηφ φηη ε CCS ζα απαηηεί 

πάληα πξφζζεηε ελέξγεηα ζε ζχγθξηζε κε ηα έξγα ρσξίο CCS, επνκέλσο δελ ζα 
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ρξεζηκνπνηεζεί εάλ νη θνξείο εθκεηάιιεπζεο δελ ζπλεηδεηνπνηήζνπλ ηα νθέιε ηεο 

κείσζε ησλ εθπνκπψλ CO2 απφ ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηνπο ή εάλ δελ ζεζπηζηεί 

λνκνζεζία πνπ απαηηεί ηε ρξήζε ηερλνινγίαο CCS. Ωζηφζν, νη επηρεηξήζεηο είλαη 

αλαγθαίν λα εμνηθεησζνχλ θαη λα πηνζεηήζνπλ ζην κέηξν ηνπ δπλαηνχ ηελ ηερλνινγία 

απηή, ψζηε λα κπνξέζνπλ λα κεηψζνπλ ηηο αλζξαθηθέο ηνπο εθπνκπέο. (Gibbins and 

Chalmers, 2008; Haszeldine, 2009; EC, 2009c; Garg and Shukla, 2009; Edenhofer, 

2011; EC, 2013b) 

 

 

 Ζιεθηξηθά θαη πβξηδηθά νρήκαηα 

 

Σν δήηεκα ηεο ππεξζέξκαλζεο ηνπ πιαλήηε θαη ηεο εμάληιεζεο ησλ νξπθηψλ θαπζίκσλ 

έρνπλ αλνίμεη επθαηξίεο γηα ηα ηερλνινγηθά πξνεγκέλα ειεθηξηθά θαη πβξηδηθά νρήκαηα. 

Δπηπιένλ, ε ηαρεία αλάπηπμε ηερλνινγηψλ ειεθηξνληθήο ηζρχνο έρεη δεκηνπξγήζεη 

αθφκε θαη νρήκαηα πςειήο ελεξγεηαθήο απφδνζεο. Σα νρήκαηα απηνχ ηνπ ηχπνπ ζα 

κπνξνχζαλ λα απνηειέζνπλ ηελ ελαιιαθηηθή ιχζε γηα ηε κείσζε ηεο παγθφζκηαο 

εθπνκπήο αεξίσλ ζεξκνθεπίνπ, θαζψο ε θαηαλάισζε ελέξγεηαο ζηηο παγθφζκηεο 

κεηαθνξέο είλαη πςειή (Tie and Tan, 2013). Με ηνπο απζηεξφηεξνπο θαλνληζκνχο γηα 

ηηο εθπνκπέο θαη ηελ εμνηθνλφκεζε θαπζίκνπ, ηελ ππεξζέξκαλζε ηνπ πιαλήηε θαη ηνπο 

πεξηνξηζκνχο ζηνπο ελεξγεηαθνχο πφξνπο, ηα ειεθηξηθά θαη πβξηδηθά πξνζειθχνπλ φιν 

θαη πεξηζζφηεξε πξνζνρή απφ ηνπο θαηαζθεπαζηέο απηνθηλήησλ, ηηο θπβεξλήζεηο θαη 

ηνπο πειάηεο. (Chan, 2007). Οη πεξαηηέξσ πξνζπάζεηεο έξεπλαο θαη αλάπηπμεο 

επηθεληξψλνληαη ζήκεξα ζηελ αλάπηπμε θαηλνηφκσλ ηδεψλ, ζπζηεκάησλ ρακεινχ 

θφζηνπο θαη αμηφπηζηνπ πβξηδηθνχ ειεθηξηθνχ ζπζηήκαηνο θίλεζεο ην νπνίν εμππεξεηεί 

επξέσο ηδηψηεο θαη επηρεηξήζεηο. (Chan, 2007; Tie and Tan, 2013). 

 

 

 Κηλεηήξεο πςειήο ελεξγεηαθήο απόδνζεο 

 

ήκεξα, ε ζχγρξνλε ηερλνινγία παξέρεη ηε δπλαηφηεηα ζηηο επηρεηξήζεηο λα 

ρξεζηκνπνηήζνπλ ελεξγεηαθά απνδνηηθφηεξν εμνπιηζκφ ζηελ δηαδηθαζία ηεο 

παξαγσγήο. Έλα επξχ θάζκα βηνκεραληθψλ θηλεηήξσλ δχλαηαη λα αληηθαηαζηαζεί απφ 

πην απνδνηηθνχο ζην πιαίζην κηαο γεληθφηεξεο πξνζπάζεηαο εθζπγρξνληζκνχ. Οη 

ειεθηξνθηλεηήξεο κεηαηξέπνπλ ηελ ειεθηξηθή ελέξγεηα ζε κεραληθή ηζρχ ζε έλα 

θηλεηήξην ζχζηεκα, θαηαλαιψλνπλ κεγάιε πνζφηεηα ελέξγεηαο θαη έρνπλ επξεία 

εθαξκνγή (Waide and Brunner, 2011). Οη απνδνηηθφηεξνη ειεθηξνθηλεηήξεο 

πξνζθέξνπλ κεγάιν δπλακηθφ εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο. Ζ Δπξσπατθή Έλσζε ζέζπηζε 
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θαλνληζκνχο ειάρηζηεο απφδνζεο γηα ηνπο ειεθηξνθηλεηήξεο ζηνλ θαλνληζκφ αξηζ. 

640/2009 ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο, εθαξκφδνληαο ηελ νδεγία 2005/32/ΔΚ ζρεηηθά κε 

ηηο απαηηήζεηο νηθνινγηθνχ ζρεδηαζκνχ γηα ειεθηξνθηλεηήξεο (EC, 2009). Ωζηφζν ε 

αληηθαηάζηαζε ησλ θηλεηήξσλ απνθιεηζηηθά γηα νθέιε ελεξγεηαθήο απφδνζεο δελ 

απνηειεί πάληα νηθνλνκηθά απνδνηηθή ιχζε γηα ηελ επηρείξεζε. Πέξα απφ ηελ πιήξε 

αληηθαηάζηαζε, κπνξνχλ λα πξαγκαηνπνηεζνχλ νηθνλνκηθά απνδνηηθέο βειηηψζεηο ζηηο 

ππάξρνπζεο δηαδηθαζίεο θαη εμνπιηζκφ, γηα παξάδεηγκα πην απνδνηηθνί θαπζηήξεο 

αεξίνπ θαη φξγαλα θαχζεο, αληηθαηαζηάζεηο θσηηζκνχ, ρεηξηζηήξηα θηλεηήξα κε 

κεηαβιεηή ηαρχηεηα θαη δεπηεξεχνπζα αλάθηεζε ζεξκφηεηαο. Ζ βηνκεραληθή 

ζπκπαξαγσγή κε αεξηνζηξφβηινπο ζπλδπαζκέλνπ θχθινπ κπνξεί λα απνηειέζεη κηα 

απνδνηηθή απφ πιεπξάο θφζηνπο θαη πην απνηειεζκαηηθή ελαιιαθηηθή ιχζε ζηελ αγνξά 

ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη ζεξκφηεηαο.(Martinot, 1998; EC, 2009b; Waide and Brunner, 

2011; Lee and Cheng, 2015; Zhou et al., 2016) 

 

 

 Έμππλα δίθηπα κέηξεζεο δηαρείξηζεο ελέξγεηαο  

 

Ζ ρξήζε ησλ δηθηχσλ δηεπθνιχλεη ηνλ ελεξγεηαθφ πξνγξακκαηηζκφ κεηψλεη ην θφζηνο 

ησλ ππνδνκψλ θαη θαηά ζπλέπεηα ηνπο ινγαξηαζκνχο ελεξγεηαθήο θαηαλάισζεο. Σα 

έμππλα δίθηπα είλαη ελεξγεηαθά δίθηπα πνπ κπνξνχλ λα παξαθνινπζνχλ απηφκαηα ηηο 

ξνέο ελέξγεηαο θαη λα πξνζαξκφδνληαη αλάινγα ζηηο αιιαγέο ηεο πξνζθνξάο θαη ηεο 

δήηεζεο ελέξγεηαο. Όηαλ ζπλδπάδνληαη κε ζπζηήκαηα έμππλεο κέηξεζεο, ηα έμππλα 

δίθηπα πξνζεγγίδνπλ ηνπο θαηαλαισηέο θαη ηνπο πξνκεζεπηέο παξέρνληαο πιεξνθνξίεο 

ζρεηηθά κε ηελ θαηαλάισζε ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν. Με ηνπο έμππλνπο κεηξεηέο, νη 

θαηαλαισηέο ελέξγεηαο κπνξνχλ λα πξνζαξκφζνπλ, ζε ρξφλν θαη φγθν, ηελ 

θαηαλάισζε ελέξγεηαο ζε δηαθνξεηηθέο ηηκέο ελέξγεηαο θαζ 'φιε ηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο, 

πεξηνξίδνληαο ην θφζηνο ελέξγεηαο θαηαλαιψλνληαο πεξηζζφηεξε ελέξγεηα ζε 

ρακειφηεξεο ηηκέο. Υαξαθηεξηζηηθφ ησλ έμππλσλ δηθηχσλ είλαη φηη κπνξνχλ λα 

ζπκβάινπλ ζηελ θαιχηεξε ελζσκάησζε ηεο αλαλεψζηκεο ελέξγεηαο. Καζψο νη 

αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο είλαη αζπλερείο, ζπλδπάδνληαο ηηο πιεξνθνξίεο γηα ηε 

δήηεζε ελέξγεηαο κε ηηο θαηξηθέο πξνβιέςεηο κπνξνχλ λα επηηξέςνπλ ζηνπο θνξείο 

εθκεηάιιεπζεο ηνπ δηθηχνπ λα πξνγξακκαηίζνπλ θαιχηεξα ηελ ελζσκάησζε ηεο 

αλαλεψζηκεο ελέξγεηαο ζην δίθηπν. (Clastres, 2011; Wissner, 2011) 
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5.4 Ζ ελζάξξπλζε ζπκκεηνρήο ηνπ πξνζσπηθνύ σο πξνζδηνξηζηηθόο 

παξάγνληαο Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο 

 

Ζ ελζάξξπλζε ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ πξνζσπηθνχ ζε δξάζεηο Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο 

θξίλεηαη σο έλαο απφ ηνπο θξηζηκφηεξνπο πξνζδηνξηζηηθνχο παξάγνληεο ηεο Γηαρείξηζεο 

Δλέξγεηαο θαη απνηειεί ζχλεζεο αληηθείκελν ζηε ζρεηηθή βηβιηνγξαθία, κε ηθαλνπνηεηηθφ 

αξηζκφ κειεηψλ λα αλαθέξνληαη ζε απηή. πρλά γίλεηαη κλεία ζηνλ θξίζηκν ξφιν πνπ 

δηαδξακαηίδεη ν αλζξψπηλνο παξάγνληαο ζηελ βειηίσζε ηεο ελεξγεηαθήο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη επίδνζεο. Οη ζπγθεθξηκέλεο κειέηεο εμεηάδνπλ ηε ζπκβνιή ηνπ 

παξάγνληα απηνχ, ηφζν ζε ζεσξεηηθφ, φζν θαη ζε εκπεηξηθφ επίπεδν, ζπζρεηίδνληαο ηελ 

δξαζηεξηνπνίεζε θαη ηε ζπκκεηνρή ησλ εξγαδνκέλσλ κε ηελ εθαξκνγή 

απνηειεζκαηηθψλ πξαθηηθψλ Γηαρείξηζε Δλέξγεηαο. πγθεθξηκέλα, ζηηο κειέηεο απηέο, 

εμεηάδεηαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ν Αλζξψπηλνο παξάγνληαο βνεζά ηελ πινπνίεζε 

απνηειεζκαηηθψλ επηκέξνπο πξαθηηθψλ, θαζηζηψληαο απηφλ σο απαξαίηεην θαη θξίζηκν 

γηα ηελ εθαξκνγή θαη ηε βειηίσζε ηεο ελεξγεηαθήο θαηάζηαζεο ηεο επηρείξεζεο. 

Γηαπηζηψλεηαη φηη νη εξγαδφκελνη θξίλεηαη ζθφπηκν ζε θάζε πεξίπησζε λα ζπκκεηέρνπλ 

ελεξγά ζηηο δξάζεηο ελεξγεηαθήο δηαρείξηζεο. (Farrell, 2006; Tobias et al., 2010; 

Nisiforou et al., 2012).  

 

Σνλίδνληαο γεληθφηεξα ηελ αμία ηνπ αλζξψπηλνπ παξάγνληα, ζα πξέπεη λα αλαθεξζεί 

φηη, ζχκθσλα κε ηε βηβιηνγξαθία, ε επηηπρήο δηαρείξηζε ελέξγεηαο ζπρλά βαζίδεηαη ζε 

έλα θηιφδνμν άηνκν εληφο ηεο επηρείξεζεο πνπ δεκηνπξγεί ην θαηάιιειν πεξηβάιινλ γηα 

λα πινπνηεζνχλ νη απαξαίηεηεο ελεξγεηαθέο δξάζεηο (Apeaning and Thollander, 2013, 

Cagno θαη Trianni, 2013, Rohdin et al., 2007, Thollander θαη Ottosson, 2008), γεγνλφο 

πνπ ζα αλαιπζεί εθηελέζηεξα παξαθάησ [§5.5]. Δπηπιένλ, πξνθεηκέλνπ λα εδξαησζεί 

κηα παξαγσγηθή θαη κφληκε δηαρείξηζε ελέξγεηαο, είλαη ζεκαληηθφ λα αλαπηπρζεί ε 

θαηάιιειε νξγαλσηηθή δνκή ε νπνία νθείιεη λα πεξηιακβάλεη φινπο ηνπο εξγαδφκελνπο. 

Οη εξγαδφκελνη απνηεινχλ κεγάιν αλεθκεηάιιεπην πφξν ζηα πξνγξάκκαηα δηαρείξηζεο 

ελέξγεηαο θαη νη λέεο ηδέεο γηα πεξαηηέξσ βειηίσζε ηεο ελεξγεηαθήο απνηειεζκαηηθφηεηα 

ζα πξέπεη λα αλαδεηνχληαη ζε απηνχο. 

 

Ζ θξηζηκφηεηα ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ θαηαδεηθλχεηαη θαη ζην κνληέιν πνπ 

αλαπηχρζεθε απφ ηελ αλεμάξηεηε αξρή γηα ηε βηψζηκε ελέξγεηα ηεο Απζηξαιίαο κε 

ζθνπφ ηελ ελεξγεηαθή αμηνιφγεζε ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ αλαπηχρζεθε ζε 

πξνεγνχκελν θεθάιαην (Sustainable Energy Authority Victoria, 2002). ην κνληέιν απηφ 

δχν απφ ηα ζπλνιηθά έμη πξνο αμηνιφγεζε θξηηήξηα ηεο επηρείξεζεο ζρεηίδνληαη κε ηνλ 
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αλζξψπηλν παξάγνληα: ηελ ελεκέξσζε θαη ηελ θαηάξηηζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ 

αιιά θαη ηα θίλεηξα πνπ παξέρνληαη ζηνπο εξγαδνκέλνπο πξνθεηκέλνπ λα αλαπηχμνπλ 

ηελ ελεξγεηαθή ηνπο ζπλείδεζε θαη θνπιηνχξα [§4.1.2]. 

 

Δπηπιένλ είλαη ελδεηθηηθφ ηνπ θξίζηκνπ ξφινπ ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ φηη ν 

Mashburn (2005) ζπληζηά ζηνπο δηαρεηξηζηέο ελέξγεηαο λα πεξλνχλ ην 20% ηεο 

εξγαζίαο ηνπο κηιψληαο κε ηνπο εξγαδφκελνπο. Δπίζεο, ν Jørgensen et al. (2008) 

θαηέιεμε ζην ζπκπέξαζκα φηη ε επίδξαζε ηεο απνηειεζκαηηθήο δηαρείξηζεο ησλ 

αλζξψπηλσλ πφξσλ νδεγεί ζε βηψζηκε θαη εληζρπκέλε νξγαλσηηθή απφδνζε κέζσ ησλ 

θαιχηεξσλ επθαηξηψλ κάζεζεο, ηεο δηάρπζεο ηεο γλψζεο, ηεο επειημίαο, ηεο δέζκεπζεο, 

ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο θαη ηεο νκαδηθήο δνπιεηάο. Γεληθφηεξα, ε ζπλεηδεηνπνίεζε φηη ν 

αλζξψπηλνο παξάγνληαο δηαδξακαηίδεη ζπνπδαίν ξφιν έρεη απμεζεί ζεκαληηθά. 

Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα απηήο ηεο κεηαζηξνθήο είλαη φηη ελψ κεξηθά ρξφληα πξηλ ε 

αλάπηπμε ελφο κνληέινπ Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο ζηε Γαλία, επηθεληξσλφηαλ θπξίσο ζηελ 

ηερληθή παξαθνινχζεζε θαη κέηξεζε ηεο ελεξγεηαθήο θαηαλάισζεο, ηψξα πεξηιακβάλεη 

παξάιιεια θαη άιια ζηνηρεία φπσο ηελ αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ, ηελ επηθνηλσλία, ηνπο 

εζσηεξηθνχο θαη εμσηεξηθνχο ειέγρνπο θαη ηε δέζκεπζε ησλ εξγαδνκέλσλ 

(Christoffersen et al., 2006). 

 

ε απηφ ην πιαίζην, ζηελ πθηζηάκελε βηβιηνγξαθία ν αλζξψπηλνο παξάγνληαο 

εμεηάδεηαη ζπλεζέζηεξα κέζσ ηεο ελεξγνχο ζπκκεηνρήο ησλ εξγαδνκέλσλ ζηηο εμήο, 

αλάκεζα ζε άιιεο, δξαζηεξηφηεηεο (Sustainable Energy Authority Victoria, 2002; Farrell, 

2006; Christoffersen et al., 2006; Jørgensen et al., 2008; Mashburn, 2005; Tobias et al., 

2010; Watkinson et al., 2011; Johansson, 2014)  

 

 πκκεηνρή ζε εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα ζρεηηθά κε ηηο λέεο ελεξγεηαθέο 

ηερλνινγίεο 

 πλεξγαζία κε παλεπηζηήκηα θαη άιινπο εμεηδηθεπκέλνπο θνξείο κε ζθνπφ ηε 

ζπλερή θαηάξηηζε θαη ηελ αχμεζε ησλ δεμηνηήησλ ηνπ πξνζσπηθνχ 

 Παξαθνινχζεζε ζεκηλαξίσλ θαη δηαιέμεσλ κε ζθνπφ ηε επαηζζεηνπνίεζε ηνπο 

ζε ελεξγεηαθά δεηήκαηα 

 Γηαξθή ελεκέξσζε ζρεηηθά κε ηελ ελεξγεηαθή επίδνζε ηεο επηρείξεζεο κέζσ 

εζσηεξηθήο πιεξνθφξεζεο (reports) 

 Έθθξαζε θαηλνηνκηθψλ ηδεψλ θαη πξνηάζεσλ αλαθνξηθά κε ηα ελεξγεηαθά 

δεηήκαηα. 
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 πκκεηνρή ζε εμσηεξηθέο δξαζηεξηφηεηεο πξνβνιήο ηεο ελεξγεηαθήο δξάζεο ηεο 

επηρείξεζεο  

 

Δίλαη αδηακθηζβήηεηε ε θξηζηκφηεηα ηεο ζπκκεηνρήο ησλ εξγαδνκέλσλ ζε εθπαηδεπηηθά 

πξνγξάκκαηα ηφζν γηα ηελ γλσξηκία ηνπο κε ηηο λέεο ζχγρξνλέο ηερλνινγίεο θαη 

ηερληθέο Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο φζν θαη ηελ πεξαηηέξσ εμεηδίθεπζε ηνπο ζε ηδηαίηεξα 

απαηηεηηθά πξνγξάκκαηα. Ζ εθπαίδεπζε απηή δχλαηαη λα θαιχςεη ηδηαίηεξα κεγάιν 

εχξνο απφ γεληθφηεξα ελεξγεηαθά δεηήκαηα σο εμεηδηθεπκέλεο εθπαηδεχζεηο γηα ηελ 

αλάιεςε λέσλ ηερλνινγηψλ. Ζ αλψηαηε δηνίθεζε είλαη απηή πνπ πξέπεη λα αλαιακβάλεη 

πξσηνβνπιίεο θαη λα δεκηνπξγεί ζηηο πξνυπνζέζεηο γηα ηε ζπκκεηνρή ζε εθπαηδεπηηθά 

πξνγξάκκαηα. (Bowonder, 1984; Lesourd and Ruiz, 1984; Cooper, 1985; Caffal, 1995; 

McKane et al., 2008; Worrell et al., 2009; Watkinson et al., 2011; Sa et al., 2015; 

Schulze et al., 2015) 

 

ηε δηαξθή απηή εθπαηδεπηηθή πξνζπάζεηα έξρεηαη λα ζπλεπηθνπξήζεη ε ζπλεξγαζία ηνπ 

πξνζσπηθνχ κε εμεηδηθεπκέλνπο ζε ελεξγεηαθά δεηήκαηα θνξείο αιιά θαη κε 

Παλεπηζηήκηα κε ζθνπφ ηε ζπλερή θαηάξηηζε θαη ηελ αχμεζε ησλ δεμηνηήησλ ησλ 

εξγαδνκέλσλ εληφο ηεο επηρείξεζεο. Οη θνξείο απηνί, ρσξίο ακθηβνιία δχλαληαη λα 

κεηαιακπαδεχζνπλ ηερλνγλσζία ζην πξνζσπηθφ έηζη ψζηε λα βειηηψζνπλ ηελ 

ελεξγεηαθήο ηνπο απνδνηηθφηεηα. Ζ ζρέζε κε ζπκβνχινπο θαη άιινπο θνξείο θξίλεηαη 

ηδηαίηεξα ζεκαληηθή θαζψο παξέρνπλ λέεο ηδέεο θαη εμεηδηθεπκέλεο πιεξνθνξίεο. 

(Rohdin and Thollander, 2006; Rohdin et al., 2007; Thollander et al., 2007; Palm and 

Thollander, 2010; Stenqvist et al., 2011; Ates & Durakbasa, 2012; Sa et al., 2015) 

 

Κεθαιαηψδνπο ζεκαζίαο ζεσξείηαη ηαπηφρξνλα ε επαηζζεηνπνίεζε ηνπ πξνζσπηθνχ 

ζε ηξέρνληα ελεξγεηαθά δεηήκαηα κέζσ ζεκηλαξίσλ θαη δηαιέμεσλ. Όηαλ νη ίδηνη νη 

εξγαδφκελνη είλαη επαηζζεηνπνηεκέλνη απέλαληη ζηηο επηπηψζεηο πνπ είλαη δπλαηφλ λα 

επηζχξεη κηα πξνβιεκαηηθή δηαρείξηζε ησλ ελεξγεηαθψλ ζεκάησλ ζην πεξηβάιινλ θαη ηελ 

θνηλσλία είλαη πεξηζζφηεξν πξφζπκνη λα ζπκβάιινπλ ζην βαζκφ θαη ην κέηξν πνπ ηνπο 

αλαινγεί ζην ζπλνιηθφηεξν έξγν ηεο ελεξγεηαθήο δηαρείξηζεο πνπ πινπνηείηαη απφ ηελ 

επηρείξεζε. Έρεη αλαθεξζεί ζηε βηβιηνγξαθία φηη νη εξγαδφκελνη δελ έρνπλ αλαπηχμεη 

ηελ απαξαίηεηε ¨ελεξγεηαθή ζπλείδεζε¨ πνπ ζα ηνπο επηηξέςεη λα θαηαλνήζνπλ 

θαιχηεξα ηφζν ηελ απφδνζε ησλ ζπζθεπψλ θαη ησλ ζπζηεκάησλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ 

θαη ηα νπνία θαηαλαιψλνπλ ελέξγεηα φζν θαη ηνπο παξάγνληεο πνπ ηελ επεξεάδνπλ 

(Greenough et al., 2012). Ζ επαηζζεηνπνίεζε απμάλεηαη κε ηελ ζπλεηδεηνπνίεζε ησλ 

ελεξγεηαθψλ ζηφρσλ θαη ηεο αμίαο ηνπο. πλεπψο νη επηρεηξήζεηο είλαη ζθφπηκν λα 

θηλεζνχλ πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε. ηε βηβιηνγξαθία θξίλεηαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή ε 
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δηνξγάλσζε ζεκηλαξίσλ θαη δηαιέμεσλ γηα ηελ ελεκέξσζε ησλ εξγαδνκέλσλ αλαθνξηθά 

κε ηνπο ελεξγεηαθνχο ζηφρνπο ηεο επηρείξεζεο ηνπο αιιά θαη ηελ επξχηεξε πεξηξξένπζα 

θαηάζηαζε. (Norland and Lind, 2001; Tobias et al., 2010; Choong et al., 2011; Sa et al., 

2015) 

 

Πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε ζπκβάιεη θαη ε δηαξθήο ελεκέξσζε εληφο ηεο κνλάδαο 

εξγαζίαο αλαθνξηθά κε ηελ ελεξγεηαθή επίδνζε ηεο επηρείξεζεο κέζσ ζπζηεκαηηθψλ 

εζσηεξηθώλ αλαθνξώλ θαη κελπκάησλ. Δίλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ νη ελεξγεηαθνί 

ζηφρνη φρη κφλν λα επηθνηλσλνπληαη ζηνπο εξγαδνκέλνπο αιιά λα γλσζηνπνηείηαη θαη ε 

ζεκαζία ηνπο κε πνηθίινπο ηξφπνπο Όηαλ νη εξγαδφκελνη είλαη ελήκεξνη γηα ηα 

επηηεχγκαηα ηεο επηρείξεζεο ηνπο αλαθνξηθά κε ηα ελεξγεηαθά δεηήκαηα αλαπηχζζνπλ 

ηελ επηζπκία λα ζπκκεηάζρνπλ θαη νη ίδηνη ζε απηή ηελ επηηπρία κε ηε δξάζε ηνπο σο 

κέξνο ελφο ζπλφινπ. Ζ μεθάζαξε θαη δηαξθήο αλαηξνθνδφηεζε κε φια ηα λέα δηαζέζηκα 

δεδνκέλα θαη ζηνηρεία είλαη απαξαίηεην ζηνηρείν ηεο γλψζε πξνθεηκέλνπ νη εξγαδφκελνη 

λα βειηηψλνπλ ηελ απφδνζε ηνπο (Siero et al., 1996; Norland and Lind, 2001; Dardy, 

2006; Sa et al., 2015). 

 

Παξάιιεια ε ζπκκεηνρή ησλ εξγαδνκέλσλ ζε εμσηεξηθέο δξάζεηο ηεο επηρείξεζεο 

πνπ έρνπλ σο ζθνπό ηελ πξνβνιή ηεο ελεξγεηαθήο δξάζεο ηεο επηρείξεζεο θαη 

ηεο εηθφλα ηεο σο ελεξγεηαθά ππεχζπλεο εληζρχεη ηε δηάζεζε ησλ εξγαδνκέλσλ λα 

ζηξαθνχλ πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε, πινπνηψληαο απνηειεζκαηηθφηεξεο πξαθηηθέο 

Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο. Με ηηο δξάζεηο απηέο νη εξγαδφκελνη δηαπηζηψλνπλ ηε ζεηηθή 

επίδξαζε θαη απνδνρή ηεο ελεξγεηαθήο θαη πεξηβαιινληηθήο ηνπο δξαζηεξηφηεηαο απφ 

ηνπο θαηαλαισηέο θαη εληζρχνληαη ζην έξγν ηνπο (Sa et al., 2015). 

 

Σν αλζξψπηλν δπλακηθφ ζπρλά παξαθηλείηαη απφ ηνπο αλσηέξνπο ηνπο λα εθθξάζεη ηηο 

πξνηάζεηο θαη ηνπο πξνβιεκαηηζκνύο ηνπ ζρεηηθά κε ηα δεηήκαηα ελέξγεηαο πνπ 

αληηκεησπίδεη. Σν πξνζσπηθφ είλαη απηφ πνπ έξρεηαη ζε θαζεκεξηλή επαθή κε ηα 

ηξέρνληα δεηήκαηα θαη δχλαηαη λα εθθξάζεη πξνηάζεηο αιιά θαη θαηλνηόκεο ηδέεο γηα 

ηελ βειηίσζε ηεο πθηζηάκελεο ελεξγεηαθήο θαηάζηαζεο. Οη εξγαδφκελνη θαινχληαη λα 

βάινπλ ηελ πξνζσπηθή ηνπο ζθξαγίδα πξνηείλνληαο λέεο ηδέεο θαη δεκηνπξγψληαο ηηο 

ζπλζήθεο γηα ηε ζπδήηεζε λέσλ πξαθηηθψλ Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο πνπ ζα κπνξνχζαλ 

δπλεηηθά λα εθαξκνζηνχλ. ε νξηζκέλεο επηρεηξήζεηο, ε παξνρή θηλήηξσλ θαη 

επηβξαβεχζεσλ δχλαηαη λα ζπκβάιιεη ζηελ πεξαηηέξσ θηλεηνπνίεζε θαη ελεξγνπνίεζε 

ησλ εξγαδνκέλσλ (Norland and Lind, 2001; Mashburn 2005; Tobias et al., 2010; 

Thollander and Ottosson, 2010; Stawicki et al., 2010; Sa et al., 2015) 
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5.5. Ζ Γέζκεπζε ηεο Γηνίθεζε θαη ε ηξαηεγηθή σο πξνζδηνξηζηηθόο παξάγνληαο 

Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο 

 

Αλακθηζβήηεηα, ζε θάζε πξφγξακκα ελεξγεηαθήο δηαρείξηζεο, είλαη ζεκαληηθφ λα 

εμαζθαιίδεηαη ε ππνζηήξημε ηεο αλψηαηεο δηνίθεζεο. Μειέηεο ζρεηηθά κε ηνπο 

παξάγνληεο πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ επίηεπμε ηεο ελεξγεηαθήο απνδνηηθφηεηαο ζηελ 

βηνκεραλία, απνδεηθλχνπλ φηη νη καθξνπξφζεζκεο ζηξαηεγηθέο ελέξγεηαο θαη νη 

αθνζησκέλνη θαη εμεηδηθεπκέλνη δηαρεηξηζηέο ελέξγεηαο απνηεινχλ ζεκαληηθνχο 

θηλεηήξηνπο παξάγνληεο ηεο ελεξγεηαθήο απνηειεζκαηηθφηεηαο ζηηο βηνκεραληθέο 

επηρεηξήζεηο. ηελ πξαγκαηηθφηεηα, απηέο νη κειέηεο δείρλνπλ φηη ε δέζκεπζε ηεο 

αλψηαηεο δηνίθεζεο αιιά θαη ε χπαξμε ζηξαηεγηθήο είλαη εμίζνπ ζεκαληηθέο κε ηε 

κείσζε ηνπ θφζηνπο πνπ απνξξέεη απφ ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο θαηαλάισζεο ελέξγεηαο 

(Caffal, 1995; Mashburn, 2005; Thollander and Ottosson, 2008; Thollander et al., 2009).  

 

Αμίδεη λα ζεκεησζεί πσο θαη απφ ηελ νπηηθή ηεο ζηξαηεγηθήο, ε αλψηαηε δηνίθεζε ησλ 

επηρεηξήζεσλ, νη εγέηεο ηεο δειαδή, είλαη απηνί πνπ ζα νξίζνπλ ηελ πνιηηηθή ηεο θάζε 

επηρείξεζεο. Με δεδνκέλν φηη ε ζηξαηεγηθή αζρνιείηαη κε ηνλ ηξφπν πνπ νη εγέηεο 

πξνζπαζνχλ λα θαζνξίζνπλ ηηο θαηεπζχλζεηο ηνπ νξγαληζκνχ θαη λα ζπκπεξηιάβνπλ 

ηνπο πξνθαζνξηζκέλνπο ζηφρνπο θαη ηνπο ηξφπνπο δξάζεο ζε έλα εληαίν πξφγξακκα, ν 

πεξηνξηζκφο ηεο ρξήζεο ελέξγεηαο θαη ηνπ ελεξγεηαθνχ θφζηνπο κέζσ απνηειεζκαηηθψλ 

πξαθηηθψλ Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο είλαη έλαο απφ ηνπο πνιινχο ζηφρνπο κέζα ζηε 

ζπλνιηθή ζηξαηεγηθή ηεο επηρείξεζεο πνπ επηβάιιεηαη λα δηεπζεηεζεί απφ ηελ αλψηαηε 

δηνίθεζε (Mintzberg, 1987). Σν ζηξαηεγηθφ επίπεδν ηεο ελεξγεηαθήο δηαρείξηζεο, ζρεηηθά 

κε ηελ αλάιπζε ησλ εζσηεξηθψλ θαη εμσηεξηθψλ ζπλζεθψλ πνπ απνηεινχλ ηε βάζε γηα 

ζηξαηεγηθή αλάπηπμε έρεη εμεηαζηεί απφ κειεηεηέο θαη ν ζπλδπαζκφο κηαο αλάιπζεο 

δπλαηψλ θαη αδχλακσλ ζεκείσλ, επθαηξηψλ θαη απεηιψλ ζε κηα δηαδηθαζία αλαιπηηθήο 

ηεξαξρίαο αλαδεηθλχεηαη  ζε πνιχηηκν εξγαιείν γηα ηε ζηξαηεγηθή δηαρείξηζε ηεο 

ελέξγεηαο (Posch et al., 2015). 

 

ε εκπεηξηθή κειέηε απφ ηνπο Blass et al. (2014) εμεηάζηεθε ε ζπζρέηηζε ηεο εκπινθήο 

ηεο αλψηαηεο δηνίθεζεο κε ηελ πηνζέηεζε θαη εθαξκνγή πξαθηηθψλ Γηαρείξηζεο 

Δλέξγεηαο θαη κε ηηο απαξαίηεηεο αιιαγέο ησλ ελεξγεηαθψλ δηαδηθαζηψλ θαη ηνπ 

εμνπιηζκνχ, απνδεηθλχνληαο ηελ θξηζηκφηεηα ηνπ ξφινπ ηεο δηνίθεζεο θαη ησλ 

επηθνξηηζκέλσλ κε ηα ελεξγεηαθά δεηήκαηα αλψηαησλ ζηειερψλ θαζψο δηαπηζηψλεηαη 

φηη φζν κεγαιχηεξε είλαη ε ζπκκεηνρή ζηα ελεξγεηαθά δεηήκαηα ηεο αλψηαηεο δηνίθεζεο 
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ηφζν κεγαιχηεξε θαη απνδνηηθφηεξε είλαη ε εθαξκνγή απνηειεζκαηηθψλ πξαθηηθψλ 

Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο.  

 

πλεπψο, σο έλαο απφ ηνπο θπξηφηεξνπο πξνζδηνξηζηηθνχο παξάγνληεο ηεο εθαξκνγήο 

πξαθηηθψλ Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο θξίλεηαη ε δέζκεπζε ηεο αλψηαηεο δηνίθεζεο σο πξνο 

ην ζθνπφ απηφ θαζψο θαη ε χπαξμε μεθάζαξα δηακνξθσκέλεο ελεξγεηαθήο ζηξαηεγηθήο. 

Αλακθίβνια, πξηλ ηα αλψηεξα δηεπζπληηθά ζηειέρε επηιέμνπλ λα δεζκεπηνχλ γηα ηε 

βειηηζηνπνίεζε ηεο ελέξγεηαο, πξέπεη λα ππάξμεη θαηαλφεζε ηνπ πψο αθξηβψο 

σθεινχλ ηελ επηρείξεζε ηνπο. Απηή ε θαηαλφεζε θαη δέζκεπζε πξνέξρεηαη απφ ηελ 

πεπνίζεζε φηη ν νξγαληζκφο κπνξεί λα επηηχρεη ηνπο ελεξγεηαθνχο ζηφρνπο επεηδή νη 

πξνγελέζηεξεο πξνζπάζεηεο έρνπλ απνδείμεη φηη είλαη εθηθηφ λα επηηεπρζεί 

εμνηθνλφκεζε πφξσλ (Zolkowski and Nichols, 2012) . Καη απηφ αλακθηζβήηεηα απνηειεί 

απφξξνηα ηνπ γεγνλφηνο φηη ε εθαξκνγή πξαθηηθψλ δηαρείξηζεο ελέξγεηαο απαηηεί θαη 

πξνυπνζέηεη ην ακέξηζην θαη αδηάζπαζην ελδηαθέξνλ αιιά θαη ηελ ζπλερή 

παξαθνινχζεζε ηεο δηνίθεζεο. (Brown and Kuhel, 2001, Brown, 2001; Norland, 2001; 

Kaman, 2002; Kannan et Boie, 2003; Farrell, 2006; Muller et al., 2007; McKane et al., 

2008; Worrell et al., 2009; Probert, 1995; Thollander and Palm, 2012; Apeaning and 

Thollander, 2013, Cagno θαη Trianni, 2013, Rohdin et al., 2007, Thollander θαη Ottosson, 

2008; Stenqvist et al., 2011; Caffal, 1995; Mashburn, 2005; Blass et al., 2014) 

 

Πνιινί είλαη νη εξεπλεηέο πνπ εμάξνπλ ηελ ζπνπδαηφηεηα ηεο δέζκεπζε αλψηαησλ 

ζηειερψλ ζηελ πνιηηηθή θαη ηνπο ζηφρνπο ησλ πξνγξακκάησλ ελεξγεηαθήο δηαρείξηζεο 

ησλ επηρεηξήζεσλ αλεμαξηήησο δξαζηεξηφηεηαο. Ζ νιφςπρε ππνζηήξημε ηεο αλψηαηεο 

δηνίθεζεο ζε ζπλδπαζκφ κε κηα ζηξαηεγηθή ελεξγεηαθή πξνζέγγηζε δηαδξακαηίδνπλ 

ζεκαληηθφ ξφιν ζην αλ έλα πξφγξακκα Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο ζα επηηχρεη (Thollander 

and Ottosson, 2010). Υσξίο απηή ηε δέζκεπζε, ηα εθάζηνηε πξνγξάκκαηα  πηζαλφηαηα 

λα κελ θαηνξζψζνπλ ηειηθά λα επηηχρνπλ ηνπο ζθνπφ ηνπο. Φπζηθά επηζεκαίλεηαη φηη 

ηελ επίηεπμε ηεο δέζκεπζεο απφ ηελ αλψηαηε δηνίθεζε θξίλεηαη ζεκαληηθφ θαη αλαγθαίν 

λα αθνινπζήζνπλ ν θαζνξηζκφο θαη ε ηεθκεξίσζε ησλ ξφισλ, ησλ επζπλψλ, ησλ 

αξκνδηνηήησλ θαη ησλ ζρεηηδφκελσλ ιεηηνπξγηψλ πνπ επεξεάδνπλ ηελ ελεξγεηαθή 

απφδνζε ηεο επηρείξεζεο, νκνίσο κε ηελ θαηάιιειε θαηαλνκή ησλ αλζξψπηλσλ θαη 

νηθνλνκηθψλ πφξσλ (Gordic et al., 2010). 

 

Δίλαη ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθφ φηη έρεη δηαπηζησζεί πσο αθφκε θαη ε απνηπρία 

εθαξκνγήο ησλ ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο νθείιεηαη ζηελ απφζπξζε ηεο δέζκεπζεο ηεο 

αλψηαηεο δηνίθεζεο. (Norland, 2001; Nisiforou et al., 2012; Gianni and Gotzamani, 

2015). εκεηψλεηαη επίζεο φηη ε αλψηαηε δηνίθεζε πνπ δεζκεχεηαη γηα ηελ πινπνίεζε 
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ηεο πνιηηηθήο δηαρείξηζεο ελέξγεηαο νθείιεη, καδί κε ηνπο δηαρεηξηζηέο ελέξγεηαο, λα 

αλαζεσξεί ηελ ελεξγεηαθή πνιηηηθή ζε εηήζηα βάζε θαη απφ θνηλνχ λα πξνηείλνπλ ηελ 

επηθαηξνπνίεζε ηεο φηαλ είλαη απαξαίηεην (Mashburn, 2005). 

 

Δπηπιένλ ε αλψηαηε δηνίθεζε είλαη απηή πνπ ζα δψζεη ην έλαπζκα θαη ζα δεκηνπξγήζεη 

ηηο θαηάιιειεο ζπλζήθεο γηα ηελ εθπαίδεπζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ θαη ηελ 

επαηζζεηνπνίεζε ηνπ ζε δεηήκαηα Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο αθφκε θαη κε ηελ παξνρή ηνπ 

θαηάιιεινπ ζπζηήκαηνο θηλήηξσλ θαη αληακνηβψλ ζε αηνκηθφ θαη νκαδηθφ επίπεδν 

(Sustainable Energy Authority Victoria, 2002; Stawicki et al., 2010; Schulze et al., 2015). 

 

 

5.6 Σα Πξόηππα πζηήκαηα Γηνίθεζεο σο πξνζδηνξηζηηθόο παξάγνληαο 

Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο 

 

Υσξίο ακθηβνιία, ε ρξήζε ησλ πξνηχπσλ ζπζηεκάησλ δηνίθεζεο εκθαλίδεηαη ηδηαίηεξα 

δηαδεδνκέλε ηα ηειεπηαία ρξφληα ηφζν ζε παγθφζκηα φζν ζε εζληθή θιίκαθα. Γελ είλαη 

κηθξφο ν αξηζκφο ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ ελδέρεηαη λα έρνπλ πηζηνπνηεζεί κε έλα ή 

αθφκε θαη πεξηζζφηεξα πξφηππα ζπζηήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε κηα επξεία πνηθηιία 

δξαζηεξηνηήησλ φπσο ε δηαρείξηζε ηεο πνηφηεηαο, ηνπ πεξηβάιινληνο, ηεο 

πιεξνθνξίαο, ηεο πγηεηλήο θαη ηξνθίκσλ, ηεο αζθάιεηαο, ηεο ελέξγεηαο θα. Ζ 

θξηζηκφηεηα θαη ε ζπνπδαηφηεηα ησλ πξνηχπσλ δηνίθεζεο έρνπλ αλαδεηρζεί απφ 

κειέηεο, παγθνζκίσο αιιά θαη ζηε ρψξα καο, γηα ηα πξφηππα δηαρείξηζεο πνηφηεηαο 

αιιά θαη πεξηβάιινληνο. (Gotzamani and Tsiotras, 2001; Lagodimos et al., 2005, 

Lagodimos et al., 2007). Ζ ελφηεηα νινθιεξψλεηαη κε ηελ παξνπζίαζε ησλ 

βαζηθφηεξσλ απνηειεζκάησλ ηεο έξεπλαο, ε νπνία έρεη δηελεξγεζεί, ππφ απηφ ην 

πξίζκα, γηα ηα πξφηππα δηνίθεζεο ζε ζπλάξηεζε κε ηελ εθαξκνγή πξαθηηθψλ 

δηαρείξηζεο ελέξγεηαο. 

 

 

5.6.1 Πξόηππα πζηήκαηα Γηνίθεζεο 

 

ηελ ελφηεηα απηή παξνπζηάδνληαη ηα ζεκαληηθφηεξα πξφηππα ζπζηήκαηα δηνίθεζεο κε 

βάζε ηα νπνία πηζηνπνηνχληαη ζπλήζσο νη επηρεηξήζεηο. Ηδηαίηεξε έκθαζε δίλεηαη ζε 

πεξηβαιινληηθά πξφηππα ηα νπνία ζπλδένληαη ζε έλα βαζκφ κε ηε Γηαρείξηζε Δλέξγεηαο 

αιιά θαη ζε πξφηππα ζπζηήκαηα ελέξγεηαο πνπ ζπλδένληαη άκεζα κε ην αληηθείκελν ηεο 

παξνχζαο κειέηεο θαη ελδέρεηαη λα εθαξκφδνληαη απφ ηηο επηρεηξήζεηο. ηε κειέηε ησλ 

Fiedler and Mircea (2012) δηαπηζηψλεηαη φηη ην πξφηππν ζχζηεκα δηνίθεζεο γηα ηε 

Γηαρείξηζε Δλέξγεηαο (ISO 50001) επηηξέπεη ζηηο επηρεηξήζεηο λα επηηχρνπλ κηα βηψζηκε 
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κείσζε ηεο θαηαλαισζείζαο ελέξγεηαο θαη λα βειηηψζνπλ ηελ ελεξγεηαθή δηαρείξηζε κε 

ζπζηεκαηηθφ ελεξγεηαθφ έιεγρν, ηεθκεξίσζε θαη επαηζζεηνπνίεζε φισλ ησλ 

εκπιεθφκελσλ κειψλ ηνπ πξνζσπηθνχ. 

 

ε ζπλέρεηα ησλ πξνεγνπκέλσλ, αλαιχνληαη ηα αθφινπζα Πξφηππα πζηήκαηα 

Γηνίθεζεο  

 

 ISO 9001 

 ISO 14001 

 ISO 22000 

 OHSAS 18001 

 EMAS  

 ISO 50001 

 

 

5.6.1.1 ISO 9001 

 

Σν πξφηππν πνηφηεηαο ISO 9001 απνηειεί έλα γεληθφ, δηαθιαδηθφ πξφηππν θαη ην πιένλ 

δηαδεδνκέλν θαη αλαγλσξηζκέλν δηεζλψο Πξφηππν χζηεκα Γηνίθεζεο. Σν πξφηππν 

ISO 9001 θαζνξίδεη ηα θξηηήξηα γηα ηε δεκηνπξγία ελφο ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο 

πνηφηεηαο θαη είλαη ην κνλαδηθφ πξφηππν ηεο νηθνγέλεηαο ζηελ νπνία αλήθεη, ην νπνίν 

κπνξεί λα πηζηνπνηεζεί, αλ θαη ηνχην δελ απνηειεί απαίηεζε ηεο εθαξκνγήο ηνπ 

πξνηχπνπ. Μπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί απφ νπνηνλδήπνηε νξγαληζκφ, κεγάιν ή κηθξφ, 

αλεμάξηεηα απφ ηνλ ηνκέα δξαζηεξηφηεηάο ηνπ. ηελ πξαγκαηηθφηεηα, πεξηζζφηεξεο 

απφ έλα εθαηνκκχξην επηρεηξήζεηο θαη νξγαληζκνί ζε πεξηζζφηεξεο απφ 170 ρψξεο είλαη 

πηζηνπνηεκέλνη ζχκθσλα κε ην πξφηππν ISO 9001. (Γεξβηηζηψηεο & Λαγνδήκνο, 2007) 

 

Σν πξφηππν απηφ βαζίδεηαη ζε κηα ζεηξά αξρψλ δηαρείξηζεο ηεο πνηφηεηαο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηεο ηζρπξήο εζηίαζεο ζηνπο πειάηεο θαη ηηο αλάγθεο ηνπο, ηεο 

δέζκεπζεο θαη ηεο ππνθίλεζεο ησλ εξγαδνκέλσλ, ηεο αλψηαηεο δηνίθεζεο, ηεο 

πξνζέγγηζεο ηεο δηνίθεζεο κε δηαδηθαζίεο θαη ηεο ζπλερνχο βειηίσζεο. Ζ ρξήζε ηνπ 

πξνηχπνπ ISO 9001: 2015 ζπκβάιιεη ζηε δηαζθάιηζε ηεο ζπλερνχο δεκηνπξγίαο 

πνηνηηθψλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ γηα ηνπο πειάηεο, ηα νπνία κε ηε ζεηξά ηνπο 

απνθέξνπλ πνιιά επηρεηξεκαηηθά νθέιε. (ISO 2008, ISO 2015a). Αλακθηζβήηεηα ην 

πξφηππν 9001, εμαηηίαο ησλ πξνυπνζέζεσλ πνπ ζέηεη γηα ηελ δεκηνπξγία 

αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο, απνηέιεζε θαη εμαθνινπζεί λα απνηειεί έλα απφ ηα 

ζεκαληηθφηεξα πξφηππα ζπζηήκαηα δηνίθεζεο. 
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5.6.1.2 ISO 14001 

 

Σν πξφηππν δηαρείξηζεο πεξηβάιινληνο ISO 14001 απνηειεί πξαθηηθά ην δεχηεξν ζε 

αλαγλσζηκφηεηα θαη εθαξκνγή Πξφηππν χζηεκα Γηνίθεζεο. Σν πξφηππν ISO 14001 

παξέρεη πξαθηηθά εξγαιεία γηα επηρεηξήζεηο θαη νξγαληζκνχο θάζε είδνπο πνπ 

επηζπκνχλ λα δηαρεηξηζηνχλ ηηο πεξηβαιινληηθέο επζχλεο ηνπο. Ηδηαίηεξα κε ηηο 

επηθξαηνχζεο πεξηβαιινληηθέο ζπλζήθεο [θεθ.2] ηνχην θξίλεηαη απφιπηα αλαγθαίν. Σν 

πξφηππν θαζνξίδεη ηηο απαηηήζεηο γηα έλα ζχζηεκα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο πνπ 

κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη κηα επηρείξεζε γηα ηελ ελίζρπζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ ηεο 

επηδφζεσλ θαη πξννξίδεηαη λα ρξεζηκνπνηεζεί απφ ηηο επηρεηξήζεηο πνπ επηδηψθνπλ λα 

δηαρεηξηζηνχλ ηηο πεξηβαιινληηθέο αξκνδηφηεηέο ηνπο κε ζπζηεκαηηθφ ηξφπν ψζηε 

ζπκβάιινπλ κε ηε ζεηξά ηνπο ζηε βησζηκφηεηα ηνπ πεξηβάιινληνο. Σν πξφηππν 

εθαξκφδεηαη ζε νπνηνλδήπνηε νξγαληζκφ, αλεμαξηήησο κεγέζνπο, ηχπνπ θαη θχζεο, θαη 

ζηηο πεξηβαιινληηθέο πηπρέο ησλ δξαζηεξηνηήησλ, πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ πνπ ν 

νξγαληζκφο θαζνξίδεη φηη κπνξεί είηε λα ειέγμεη είηε λα επεξεάζεη ιακβάλνληαο ππφςε 

ηελ πξννπηηθή ηνπ θχθινπ δσήο. Ωζηφζν, παξά ην γεγνλφο φηη έρεη δηαθιαδηθή 

εθαξκνγή, εκθαλίδεηαη λα ρξεζηκνπνηείηαη ζπρλφηεξα ζε θιάδνπο πςειήο 

πεξηβαιινληηθήο φριεζεο (Γεξβηηζηψηεο & Λαγνδήκνο, 2007). 

 

Σν ISO 14001 βνεζά έλαλ νξγαληζκφ λα επηηχρεη ηα επηδησθφκελα απνηειέζκαηα ηνπ 

ζπζηήκαηνο πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο ηνπ, ηα νπνία πξνζθέξνπλ αμία ηφζν ζην 

πεξηβάιινλ, φζν θαη ζηελ ίδηα ηελ επηρείξεζε θαη φια ηα εκπιεθφκελα κέξε. Σν 

πξφηππν κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζπλνιηθά ή ελ κέξεη γηα ηε ζπζηεκαηηθή βειηίσζε 

ηεο πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο. Οξηζκέλα απφ ηα νθέιε ηα νπνία παξέρεη ε εθαξκνγή 

ηνπ πεξηιακβάλνπλ ην κεησκέλν θφζηνο δηαρείξηζεο ησλ απνβιήησλ, ηελ εμνηθνλφκεζε 

ελέξγεηαο θαη πφξσλ, ην ρακειφηεξν θφζηνο δηαλνκήο θαη ηε βειηίσζε ηεο εηαηξηθήο 

εηθφλαο ηεο επηρείξεζεο κεηαμχ ησλ θαλνληζηηθψλ αξρψλ, ησλ πειαηψλ θαη ηνπ θνηλνχ 

(ISO, 2004).  

 

 

5.6.1.3 ISO 22000 

 

Σν πξφηππν ISO 22000: 2005 νξίδεη ηηο απαηηήζεηο γηα έλα ζχζηεκα δηαρείξηζεο 

αζθάιεηαο ηξνθίκσλ, φπνπ κηα επηρείξεζε ηεο ηξνθηθήο αιπζίδαο πξέπεη λα απνδείμεη 

ηελ ηθαλφηεηά ηεο λα ειέγρεη ηνπο θηλδχλνπο γηα ηελ αζθάιεηα ησλ ηξνθίκσλ, 

πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιίζεη φηη ηα παξαγφκελα ηξφθηκα είλαη αζθαιή γηα θαηαλάισζε. 

Δθαξκφδεηαη ζε φινπο ηνπο νξγαληζκνχο, αλεμαξηήησο κεγέζνπο, νη νπνίνη εκπιέθνληαη 
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ζε νπνηαδήπνηε πηπρή ηεο ηξνθηθήο αιπζίδαο θαη ζέινπλ λα εθαξκφζνπλ ζπζηήκαηα 

πνπ παξέρνπλ ζηαζεξά αζθαιή πξντφληα. Σα κέζα γηα ηελ πιήξσζε ησλ απαηηήζεσλ 

ηνπ πξνηχπνπ κπνξνχλ λα επηηεπρζνχλ κέζσ ηεο ρξήζεο εζσηεξηθψλ θαη / ή 

εμσηεξηθψλ πφξσλ.  

 

Σν πξφηππν ISO 22000: 2005 θαζνξίδεη ηηο απαηηήζεηο πνπ επηηξέπνπλ ζε κηα 

επηρείξεζε: (α). λα πξνγξακκαηίδεη, λα εθαξκφδεη, λα ιεηηνπξγεί, λα δηαηεξεί θαη λα 

επηθαηξνπνηεί έλα ζχζηεκα δηαρείξηζεο ηεο αζθάιεηαο ησλ ηξνθίκσλ κε ζηφρν ηελ 

παξνρή πξντφλησλ ηα νπνία, ζχκθσλα κε ηελ πξνβιεπφκελε ρξήζε ηνπο, είλαη αζθαιή 

γηα ηνλ θαηαλαισηή, (β) λα απνδείμεη ηε ζπκκφξθσζε κε ηηο ηζρχνπζεο λνκνζεηηθέο θαη 

θαλνληζηηθέο απαηηήζεηο γηα ηελ αζθάιεηα ησλ ηξνθίκσλ, (γ) λα αμηνινγήζεη ηηο 

απαηηήζεηο ησλ πειαηψλ θαη λα απνδείμεη ηε ζπκκφξθσζή ηνπ κε ηηο ακνηβαία 

ζπκθσλεζείζεο απαηηήζεηο ηνπ πειάηε πνπ αθνξνχλ ηελ αζθάιεηα ησλ ηξνθίκσλ, 

πξνθεηκέλνπ λα βειηησζεί ε ηθαλνπνίεζε ησλ πειαηψλ, (δ) λα επηθνηλσλεί 

απνηειεζκαηηθά ηα δεηήκαηα αζθάιεηαο ησλ ηξνθίκσλ κε ηνπο πξνκεζεπηέο ηνπο, ηνπο 

πειάηεο θαη ηα ζρεηηθά ελδηαθεξφκελα κέξε ζηελ ηξνθηθή αιπζίδα, (ε) λα εμαζθαιίζεη 

φηη ν νξγαληζκφο ζπκκνξθψλεηαη κε ηελ πνιηηηθή ηνπ γηα ηελ αζθάιεηα ησλ ηξνθίκσλ, 

(ζη) λα απνδείμεη ηε ζπκκφξθσζε πξνο ηα ζρεηηθά ελδηαθεξφκελα κέξε, θαη (δ) λα 

επηδηψμεη ηελ πηζηνπνίεζε ή ηελ θαηαρψξηζε ηνπ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο ηεο αζθάιεηαο 

ησλ ηξνθίκσλ απφ εμσηεξηθφ νξγαληζκφ ή λα πξνβεί ζε απηναμηνιφγεζε ή απηνδήισζε 

ζπκκφξθσζεο κε ην πξφηππν ISO 22000: 2005 (ISO, 2005). 

 

 

5.6.1.4 OSHAS 18001 

 

Σν OHSAS 18001 εθδφζεθε ην 1999, αλαζεσξήζεθε ην 2007 θαη απνηειεί έλα απφ ηα 

πην αλαγλσξηζκέλα πξφηππα δηεζλψο γηα ηα πζηήκαηα Γηαρείξηζεο Τγείαο θαη 

Αζθάιεηαο ζηελ Δξγαζία. ε θάπνηεο ρψξεο ε εθαξκνγή ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο πγείαο 

θαη αζθάιεηαο ζηελ εξγαζία απνηειεί λνκνζεηηθή απαίηεζε. Πνιιέο επηρεηξήζεηο πάιη, 

ζέινπλ απιά λα κεηψζνπλ ηα ζπκβάληα ζην ζχλνιφ ηνπο. Ζ δηαζθάιηζε ηεο πγείαο θαη 

ηεο αζθάιεηαο ησλ εξγαδνκέλσλ απνηειεί κείδνλ ζέκα γηα ηηο ζεκεξηλέο επηρεηξήζεηο. Σν 

πξφηππν εθαξκφδεηαη ζε αξθεηά κεγάιν βαζκφ απφ αξθεηέο επηρεηξήζεηο ζε 

πεξηζζφηεξεο απφ 80 ρψξεο ηνπ θφζκνπ. Απνηειεί, επίζεο, έλα δηαθιαδηθφ πξφηππν, 

παξά ην γεγνλφο φηη πξαθηηθά νη θχξηνη ρξήζηεο ηνπ είλαη νη βηνκεραληθέο επηρεηξήζεηο 

(Γεξβηηζηψηεο & Λαγνδήκνο, 2007). Δζηηάδεη ζηνλ απνηειεζκαηηθφ έιεγρν φισλ ησλ 

επαγγεικαηηθψλ θηλδχλσλ θαη γηα φια ηα ελδηαθεξφκελα κέξε (εξγαδφκελνη, επηζθέπηεο, 

πξνκεζεπηέο, επξχηεξν θνηλσληθφ ζχλνιν), θαζψο θαη ζηελ επίηεπμε βειηηψζεσλ ζηηο 

ζπλνιηθέο επηδφζεηο πγείαο θαη αζθάιεηαο ζηελ εξγαζία. Απφ ηελ πξψηε ηνπ έθδνζε ην 
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1999 κέρξη ηελ πξφζθαηε ηνπ 2007, έρεη πξαγκαηνπνηεζεί κία ζεηξά ζεκαληηθψλ 

αιιαγψλ, κε θπξηφηεξεο ηε κεγαιχηεξε εζηίαζε ζηελ έλλνηα ηεο ¨πγηεηλήο¨ παξά απιψο 

ηεο ¨αζθάιεηαο¨ θαη ηε κεγαιχηεξε θαη ηδηαίηεξα βειηησκέλε ελαξκφληζή ηνπ κε ηα 

πξφηππα ISO 9001 θαη ISO 14001 (BS-OSHAS, 2007). εκεηψλεηαη φηη, ην ζπγθεθξηκέλν 

πξφηππν απνηειεί εζληθφ πξφηππν απφ ην 2002 έρνληαο κεηαθξαζηεί ζηα ειιεληθά απφ 

ηνλ Διιεληθφ Οξγαληζκφ Σππνπνίεζεο. Ωζηφζν ην λέν πξφηππν ISO 45001 

πξννξίδεηαη λα αληηθαηαζηήζεη ην επξέσο εθαξκνδφκελν πξφηππν BS OHSAS 18001. 

Αλακέλεηαη φηη νη νξγαληζκνί πνπ είλαη ζήκεξα πηζηνπνηεκέλνη κε OHSAS 18001 

ππνρξενχληαη λα πηζηνπνηεζνχλ κε ην λέν ISO 45001 εληφο ηξηψλ εηψλ απφ ηε 

δεκνζίεπζε ηνπ λένπ πξνηχπνπ (ην 2018), θαζψο ην BS OHSAS 18001 ελδέρεηαη λα 

απνζπξζεί. 

 

 

5.6.1.5 EMAS 

 

Σν ζχζηεκα νηθνινγηθήο δηαρείξηζεο θαη ειέγρνπ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (EMAS) είλαη 

έλα κέζν δηαρείξηζεο πςειήο πνηφηεηαο πνπ αλαπηχρζεθε απφ ηελ Δπξσπατθή 

Δπηηξνπή γηα επηρεηξήζεηο θαη άιινπο νξγαληζκνχο κε ζθνπφ ηελ αμηνιφγεζε, ηελ 

αλαθνξά θαη ηε βειηίσζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ ηνπο επηδφζεσλ. Σν EMAS είλαη αλνηθηφ 

ζε θάζε ηχπν νξγαληζκνχ πνπ επηζπκεί λα βειηηψζεη ηηο πεξηβαιινληηθέο ηνπ επηδφζεηο. 

Καιχπηεη φινπο ηνπο ηνκείο ηεο νηθνλνκίαο θαη ησλ ππεξεζηψλ θαη έρεη παγθφζκηα ηζρχ.  

 

Σν EMAS (EC, 2009a; EC, 2009b; EC, 2011; EC, 2015) ππνζηεξίδεη ηηο επηρεηξήζεηο 

ζηελ εμεχξεζε ησλ θαηάιιεισλ εξγαιείσλ γηα ηε βειηίσζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ ηνπο 

επηδφζεσλ. Οη ζπκκεηέρνληεο νξγαληζκνί δεζκεχνληαη νηθεηνζειψο λα αμηνινγνχλ θαη λα 

κεηψλνπλ ηηο πεξηβαιινληηθέο ηνπο επηπηψζεηο. Ζ πηζηνπνίεζε απφ ηξίηνπο εγγπάηαη ηνλ 

εμσηεξηθφ θαη αλεμάξηεην ραξαθηήξα ηεο δηαδηθαζίαο απφθηεζεο ηνπ EMAS. Ζ παξνρή 

δηαζέζηκσλ ζην θνηλφ πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ηηο πεξηβαιινληηθέο επηδφζεηο κηαο 

επηρείξεζεο απνηειεί ζεκαληηθή πηπρή ηνπ EMAS. Οη νξγαληζκνί επηηπγράλνπλ 

κεγαιχηεξε δηαθάλεηα ηφζν εμσηεξηθά κέζσ ηεο πεξηβαιινληηθήο δήισζεο φζν θαη 

εζσηεξηθά κέζσ ηεο ελεξγνχο ζπκκεηνρήο ησλ εξγαδνκέλσλ. Με ην EMAS, νη 

επηρεηξήζεηο δχλαληαη λα κεηψζνπλ ηηο πεξηβαιινληηθέο ηνπο επηπηψζεηο, λα εληζρχζνπλ 

ηε ζπκκφξθσζε κε ην θαλνληζηηθφ πιαίζην θαη ηε ζπκκεηνρή ησλ εξγαδνκέλσλ ψζηε λα 

εμνηθνλνκήζνπλ πφξνπο θαη θεθάιαηα. 

 

 

5.6.1.6 ISO 50001 
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Σν πξφηππν ISO 50001 θαζνξίδεη απαηηήζεηο γηα ηε δεκηνπξγία, εθαξκνγή, δηαηήξεζε 

θαη βειηίσζε ελφο ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο ηεο ελέξγεηαο, ζθνπφο ηνπ νπνίνπ είλαη λα 

επηηξέςεη ζε κηα επηρείξεζε λα αθνινπζήζεη κηα ζπζηεκαηηθή πξνζέγγηζε γηα ηελ 

επίηεπμε ζπλερνχο βειηίσζεο ηεο ελεξγεηαθήο απφδνζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο 

ελεξγεηαθήο απνδνηηθφηεηαο, ηεο ρξήζεο θαη ηεο θαηαλάισζεο ελέξγεηαο. Σν πξφηππν 

θαζνξίδεη ηηο απαηηήζεηο πνπ ηζρχνπλ γηα ηε ρξήζε θαη ηελ θαηαλάισζε ελέξγεηαο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ κεηξήζεσλ, ηεο ηεθκεξίσζεο, ηεο ππνβνιήο αλαθνξψλ, 

ηνπ ζρεδηαζκνχ θαη ησλ πξνκεζεηψλ, ηα ζπζηήκαηα, ηηο δηαδηθαζίεο θαη ην πξνζσπηθφ, 

νη νπνίεο ζπλνιηθά ζπκβάιινπλ ζηελ ελεξγεηαθή απφδνζε. 

 

Σν ISO 50001 εθαξκφδεηαη ζε φιεο ηηο κεηαβιεηέο πνπ επεξεάδνπλ ηελ ελεξγεηαθή 

απφδνζε θαη νη νπνίεο κπνξνχλ λα παξαθνινπζνχληαη θαη λα επεξεάδνληαη απφ ηνλ 

νξγαληζκφ. Έρεη ζρεδηαζηεί γηα λα ρξεζηκνπνηείηαη αλεμάξηεηα, αιιά κπνξεί λα 

επζπγξακκηζηεί ή λα ελζσκαησζεί κε άιια ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο. Δθαξκφδεηαη ζε 

θάζε νξγαληζκφ πνπ επηζπκεί λα δηαζθαιίζεη φηη ζπκκνξθψλεηαη κε ηελ ελεξγεηαθή 

πνιηηηθή. Σν πξφηππν βαζίδεηαη ζην κνληέιν ζπλερνχο βειηίσζεο ηνπ ζπζηήκαηνο 

δηαρείξηζεο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη επίζεο γηα άιια γλσζηά πξφηππα φπσο ην ISO 9001 ή 

ην ISO 14001. Απηφ δηεπθνιχλεη ηνπο νξγαληζκνχο λα ελζσκαηψζνπλ ηε δηαρείξηζε 

ελέξγεηαο ζηηο ζπλνιηθέο πξνζπάζεηέο ηνπο γηα βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο θαη ηεο 

πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο. 

 

Σν ISO 50001:2011 παξέρεη έλα πιαίζην απαηηήζεσλ γηα ηηο επηρεηξήζεηο πνπ 

επηζπκνχλ λα ην εθαξκφζνπλ. Οη απαηηήζεηο πεξηιακβάλνπλ: (α) Αλάπηπμε πνιηηηθήο 

γηα πην απνηειεζκαηηθή ρξήζε ηεο ελέξγεηαο, (β) Καζνξηζκφο ζθνπνχ θαη ζηφρσλ γηα 

ηελ εθαξκνγή ηεο πνιηηηθήο (γ) Υξήζε δεδνκέλσλ γηα θαιχηεξε θαηαλφεζε θαη ιήςε 

απνθάζεσλ ζρεηηθά κε ηε ρξήζε ελέξγεηαο (δ) Μέηξεζε ησλ απνηειεζκάησλ (ε) 

Δπηζθφπεζε ηεο απφδνζεο ηεο πνιηηηθήο (ζη) πλερήο βειηίσζε ηεο Γηαρείξηζεο 

Δλέξγεηαο. (ISO, 2011; ISO 2015b; ISO, 2016). Ζ θξηζηκφηεηα ηνπ πξνηχπνπ δηαθαίλεηαη 

θαη απφ ζρεηηθέο κειέηεο πνπ πξνηείλνπλ ηελ πινπνίεζε κνληέισλ γηα ηε βέιηηζηε 

εθαξκνγή ηνπ (Chiu et al., 2012). 

 

 

5.6.2 Πξνεγνύκελε έξεπλα ζηε ρξήζε πξνηύπσλ ζηηο επηρεηξήζεηο 

 

Οη ζχγρξνλεο επηρεηξήζεηο ρξεζηκνπνηνχλ ζχλζεηα ζπζηήκαηα ιεηηνπξγίαο, ηα νπνία 

πεξηιακβάλνπλ πιηθνχο θαη αλζξψπηλνπο πφξνπο θαη είλαη νξγαλσκέλα κε ηέηνην ηξφπν 

ψζηε γηα λα θαιχςνπλ ηηο αλάγθεο ηεο επηρείξεζεο. Σα απνηειεζκαηηθά θαη βηψζηκα 
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πξνγξάκκαηα ελεξγεηαθήο απφδνηηθφηεηαο απαηηνχλ κηα ζπζηεκηθή πξνζέγγηζε 

πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ε βειηίσζε ηνπ ζπλφινπ κε ηελ ηαπηφρξνλε ηθαλνπνίεζε ησλ 

βαζηθψλ απαηηήζεσλ ηεο επηρείξεζεο. Οη επηρεηξήζεηο πνπ αληηκεησπίδνπλ ηελ ελέξγεηα 

σο δηαρεηξίζηκν πφξν θαη ελζσκαηψλνπλ ην ελεξγεηαθφ ηνπο πξφγξακκα ζηηο δηνηθεηηθέο 

πξαθηηθέο δηαηεξνχλ έλα νξγαλσηηθφ πιαίζην γηα ηε δηαξθή αλαδήηεζε επθαηξηψλ πξνο 

ηε βειηηζηνπνίεζε ηεο ελεξγεηαθήο ρξήζεο (McKane, 2010). Γηα ηνπο ιφγνπο απηνχο ηα 

πξνηχπα ζπζηήκαηα δηνίθεζεο θαη ηδηαίηεξα ηα πξφηππα πεξηβαιινληηθήο θαη 

ελεξγεηαθήο δηαρείξηζεο βξηζθνπλ πξφζθνξν έδαθνο γηα ηελ εθαξκνγή ηνπο θαη 

παξέρνπλ ζεκαληηθή θαζνδήγεζε σο πξνο ηελ εθαξκνγή απνηειέζκαηηθψλ πξαθηηθψλ 

Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο. Τπνζηεξίδεηαη απφ ηνπο Ates and Durakbasa (2012b) φηη νη 

δνθηκαζκέλεο ζην ρξφλν ηερληθέο πνπ έρνπλ ζπκβάιεη ζηε κείσζε ηνπ θφζηνπο 

πνηφηεηαο θαη ζηε βειηίσζε ηνπ κεξηδίνπ αγνξάο, κέζα απφ ηελ εθαξκνγή πξνηππσλ 

ζπζηεκάησλ δηνίθεζεο, κπνξνχλ επίζεο λα παξάζρνπλ παξφκνηα απνηειέζκαηα φηαλ 

εθαξκφδνληαη ζε ζπζηήκαηα Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο. 

 

ε νξηζκέλεο κειέηεο ζεσξείηαη ε πεξηνξηζκέλε εθαξκνγή ηεο ζπζηεκαηηθήο Γηαρείξηζεο 

Δλέξγεηαο ζηηο επηρεηξήζεηο σο εκπφδην ηεο ελεξγεηαθήο απφδνζε. Ωζηφζν κηα ζεηξά 

απφ παξάδνμα θαη πξνβιήκαηα πνπ ζπλδένληαη κε ηελ πεξηνξηζκέλε αλάπηπμε θαη 

πινπνίεζε ησλ πξνηχπσλ ζπζηεκάησλ Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο είλαη κεηαμχ άιισλ: ε 

ηζρπξή πξνθαηάιεςε πνπ νθείιεηαη ζηελ άγλνηα ησλ πςειφηεξσλ επίπεδσλ δηνίθεζεο 

ησλ επηρεηξήζεσλ, ε αλεζπρία γηα ην αλ νη πειάηεο είλαη πξφζπκνη λα πιεξψζνπλ ηα 

πξφζζεηα θφζηε πνπ ζπλδένληαη κε ηελ εθαξκνγή ησλ πξνηχπσλ, ν θφβνο ησλ 

αξλεηηθψλ απνδφζεσλ ηεο επηρείξεζεο θαη ε έιιεηςε θαηάιιεισλ κέηξσλ θαη εξγαιείσλ 

γηα ηελ θαηαγξαθή ησλ ελεξγεηαθψλ επηπηψζεσλ (Bunse and Vodicha, 2010). 

 

Απφ ηε βηβιηνγξαθία πξνθχπηεη φηη ην πξφηππν ISO 50001 έρεη ηε δπλαηφηεηα λα 

επεξεάζεη ην 60% ηεο παγθφζκηαο θαηαλάισζεο ελέξγεηαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο φρη 

κφλν ηεο βηνκεραλίαο αιιά θαη ηνπ εκπνξηθνχ θαη ζεζκηθνχ ηνκέα. Με βάζε ηηο 

απνδεδεηγκέλεο εμνηθνλνκήζεηο πνπ έρνπλ επηηεπρζεί απφ νξγαληζκνχο πνπ έρνπλ 

εθαξκφζεη ζρέδηα ελεξγεηαθήο δηαρείξηζεο θαη έλα ζπλερέο πιαίζην βειηίσζεο, 

ζεκαληηθέο βειηηψζεηο ελεξγεηαθήο απφδνζεο είλαη εθηθηέο λα πινπνηεζνχλ θαη κπνξνχλ 

λα δηαηεξεζνχλ (McKane, 2010).  

 

Σα ηειεπηαία ρξφληα πξαγκαηνπνηήζεθαλ πνιιέο πξνζπάζεηεο γηα λα πηνζεηεζνχλ 

πξφηππα ελεξγεηαθά ζπζηήκαηα δηνίθεζεο θαη βέιηηζηεο πξαθηηθέο ψζηε λα απμεζεί ην 

επίπεδν ελεξγεηαθήο απφδνζεο ησλ επηρεηξήζεσλ κε ζπζηεκαηηθφ ηξφπν. Απηά ηα λέα 

πξφηππα μεπεξλνχλ ηηο παξαδνζηαθέο πξαθηηθέο δηαρείξηζεο ελέξγεηαο θαη θηλνχληαη ζε 
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πην πεξηεθηηθέο ζηξαηεγηθέο θαη πξαθηηθέο ελεξγεηαθήο δηαρείξηζεο πνπ κνηάδνπλ κε ηε 

δνκή θαη ηελ πεηζαξρία ησλ πξνηχπσλ ζπζηεκάησλ δηνίθεζεο ISO 9001 θαη ISO 14001 

θαη βειηηψλνπλ ηε ζέζε ηεο επηρείξεζεο (Swords et al., 2007; Jelic et al., 2010). πρλά 

σζηφζν ηα ηδηαίηεξα δηαδεδνκέλα πεξηβαιινληηθά πξφηππα (ISO 14000, EMAS) 

ζπκβάινπλ ζηελ πηνζέηεζε πξαθηηθψλ Γηαρείξηζεο ελέξγεηαο θαη νξηζκέλεο θνξέο 

ηκήκαηα ηεο ελεξγεηαθήο δηαρείξηζεο ελζσκαηψλνληαη ζηα πεξηβαιινληηθά πξφηππα 

ζπζηήκαηα (Amundsen 2000). 

 

 

5.7 Δπηκέξνπο πξνζδηνξηζηηθνί παξάγνληεο Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο 

 

Ηζηνξηθά, νη επηρεηξήζεηο εθάξκνδαλ πξνγξάκκαηα εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο φηαλ νη 

ηηκέο ησλ ελεξγεηαθψλ πξντφλησλ ήηαλ πςειέο θαη ζηε ζπλέρεηα επέζηξεθαλ εθ λένπ 

ζηηο ζπλήζεηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπο φηαλ νη ηηκέο ππνρσξνχζαλ. Ωζηφζν, νη απμαλφκελεο 

ξπζκηζηηθέο απαηηήζεηο γηα ηελ ελέξγεηα αλαγθάδνπλ ηηο επηρεηξήζεηο λα δεκηνπξγήζνπλ 

ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα πνπ ζα αλαγλσξίδνπλ θαη ζα ιακβάλνπλ ππ΄ φςηλ ηελ 

πξαγκαηηθή αμία ηεο ελέξγεηαο (Farrell, 2006).  

 

Πέξα απφ ηνπο ηέζζεξηο βαζηθνχο πξνζδηνξηζηηθνχο παξάγνληεο πνπ αλαθέξζεθαλ 

παξαπάλσ είλαη ζεκαληηθφ λα επηζεκαλζεί θαη κηα ζεηξά απφ άιινπο παξάγνληεο πνπ 

εμεηάδνληαη ζηε βηβιηνγξαθία θαη ζπλίζηαληαη ζηα θάησζη: 

 

 ε ζπκκφξθσζε κε ην ξπζκηζηηθφ/ θαλνληζηηθφ πιαίζην, θαη  

 νη επηκέξνπο παξάγνληεο ρξεκαηνδφηεζεο, φπσο νη επηδνηήζεηο, νη θνξνινγηθέο 

απαιιαγέο θαη ε ζπκκεηνρή ζε ρξεκαηνδνηνχκελα πξνγξάκκαηα 

 

5.7.1 πκκόξθσζε κε ην ξπζκηζηηθό θαη θαλνληζηηθό πιαίζην 

 

Με δεδνκέλε ηελ βεβαξπκκέλε πεξηβαιινληηθή θαηάζηαζε παγθνζκίσο θαη ηηο 

πξνζπάζεηεο πνπ επηρεηξνχληαη ζε δηεζλέο επίπεδν, πξνθεηκέλνπ λα πεξηνξηζηεί ην 

ελεξγεηαθφ απνηχπσκα ησλ ρσξψλ αιιά θαη ησλ επηρεηξήζεσλ, έρνπλ ζεζπηζηεί 

ξπζκηζηηθά θαη θαλνληζηηθά κέηξα πξνθεηκέλνπ λα πξνζεγγίζεη ε αλζξσπφηεηα ηα 

επηζπκεηά επίπεδα αχμεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ψζηε λα πεξηνξηζηεί ε θιηκαηηθή αιιαγή 

[§1.1]. ην Πξσηφθνιιν ηνπ Κηφην απφ ην 1997 (UN, 1998) θαη επίζεο ζηε πκθσλία ηεο 

Κνπεγράγεο ηνπ 2009 (UNFCCC, 2010) θαη πξφζθαηα ζηε ζπκθσλία ηνπ Παξηζηνχ, νη 

ρψξεο θαη νη ππεχζπλνη ράξαμεο πνιηηηθήο ζε φιν ηνλ θφζκν δεζκεχζεθαλ λα κεηψζνπλ 

ηηο εθπνκπέο αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ 
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ε παγθφζκην θαη επξσπατθφ επίπεδν δηακνξθψλεηαη εθείλν ην πιαίζην πνπ ζα 

θαζνξίζεη ηνλ ηξφπν πνπ ζα πξέπεη λα δξαζηεξηνπνηεζνχλ νη επηρεηξήζεηο. Κάζε 

νξγαληζκφο ππνρξενχηαη λα αθνινπζήζεη ηηο ππνδείμεη ησλ θαλνληζκψλ ψζηε λα 

απνθχγεη ηηο αξλεηηθέο ζπλέπεηεο θαη πηζαλέο θπξψζεηο. Ωζηφζν ε απζηεξφηεηα ηεο 

λνκνζεζία πνηθίιεη απφ ρψξα ζε ρψξα. Ζ ζπκκφξθσζε κε ηνπο επηβιεζέληεο 

θαλνληζκνχο απνηειεί αλαληίξξεηα έλα παξάγνληα πνπ αλαγθάδεη ηηο επηρεηξήζεηο, 

αθφκα θη φζεο δελ θαίλνληαη πξφζπκεο, σο έλα βαζκφ λα πηνζεηήζνπλ νξηζκέλεο απφ ηηο 

πξαθηηθέο δηαρείξηζεο ελέξγεηεο πξνθεηκέλνπ λα ηθαλνπνηήζνπλ έζησ ηηο ειάρηζηεο 

απαηηήζεηο πξνθεηκέλνπ λα απνθχγνπλ ηηο επηπηψζεηο.  

 

Ζ ζπκκφξθσζε κε ηηο λνκηθέο απαηηήζεηο ζα πξέπεη λα αλαζεσξείηαη ηαθηηθά, θαζψο ζε 

απηφ ην πιαίζην νη πξαθηηθέο δηαρείξηζεο ελέξγεηαο ζα πξέπεη ζπλερψο λα αμηνινγνχληαη 

θαη λα δηνξζψλνληαη ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο. (Mashburn, 2005; Tanaka, 2010; 

Johansson, 2014). Σν γεγνλφο απηφ απαηηεί ηελ παξαθνινχζεζε θαη ηε κέηξεζε ηεο 

ρξήζεο ελέξγεηαο κέζσ επαλαιακβαλφκελσλ εζσηεξηθψλ ειέγρσλ ελέξγεηαο (Sousa et 

al., 2013). 

 

 

5.7.2 Υξεκαηννηθνλνκηθνί παξάγνληεο 

 

ηελ πξνζπάζεηα ηνπο ηα θξάηε θαη νη αξκφδηνη θνξείο λα παξνηξχλνπλ ηηο επηρεηξήζεηο 

λα εθαξκφδνπλ πξνγξάκκαηα Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο εληφο ηνπ νξγαληζκνχ ηνπο, 

παξέρνπλ νξηζκέλα ρξεκαηννηθνλνκηθά θίλεηξα. Απηά δχλαληαη λα εκθαληζηνχλ είηε κε 

ηε κνξθή θνξνινγηθψλ απαιιαγψλ είηε κε ηελ κνξθή επηδνηήζεσλ (Anderson and 

Newell, 2004; Tanaka, 2010; Catarino et al., 2015; Price and Worrell, 2000). Άιιεο 

πνιηηηθέο πξσηνβνπιίεο θαη θαλνληζκνί πξνζαλαηνιηζκέλνη πξνο ηελ αγνξά φπσο, νη 

εκπνξεχζηκεο άδεηεο εθπνκπψλ θαη ηα πξάζηλα πηζηνπνηεηηθά εηζήρζεζαλ ζε αξθεηέο 

ρψξεο (De Groot et al., 2001; Bunse et al., 2011). Δίλαη αξθεηέο νη πεξηπηψζεηο φπνπ ε 

εθαξκνγή ζχγρξνλψλ πξαθηηθψλ δηαρείξηζεο ελέξγεηαο, θπξίσο φζσλ ζρεηίδνληαη κε 

αλάισζε ζεκαληηθψλ πνζψλ θεθαιαίνπ, επηδνηνχληαη απφ θξαηηθνχο θνξείο. 

Παξάιιεια, είλαη δπλαηφλ νη επηρεηξήζεηο πνπ εθαξκφδνπλ θηιηθέο πξνο ην πεξηβάιινλ 

ελεξγεηαθέο ηερλνινγίεο λα απνιακβάλνπλ κεησκέλε θξαηηθή θνξνιφγεζε σο 

αλαγλψξηζε θαη επηβξάβεπζε ηεο πξνζπάζεηαο ηνπο.  

 

Οη επηρεηξήζεηο ζπλεπψο έξρνληαη αληηκέησπεο είηε κε ηε θνξνιφγεζε θαη ην θαζεζηψο 

ησλ αλψηαησλ νξίσλ εκπνξηθψλ ζπλαιιαγψλ εμαηηίαο ηεο πεξηνξηζκέλεο ελεξγεηαθήο 
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ηνπο δξάζεο είηε κε τθν επλντθή θνξνινγηθή κεηαρείξηζε θαη ηα νηθνλνκηθά θίλεηξα φπσο 

νη επηδνηήζεηο εμαηηίαο ηεο πηνζέηεζεο ελεξγεηαθψλ πξαθηηθψλ (Tanaka, 2011). 

 

Σέινο θάπνηεο επηρεηξήζεηο επηιέγνπλ λα ζπκκεηάζρνπλ ζε ρξεκαηνδνηηθά 

πξνγξάκκαηα ζχκθσλα κε ηα νπνία ιακβάλνπλ ρξεκαηνδφηεζε πξνθεηκέλνπ λα 

εθαξκφζνπλ κηα ζεηξά απφ πξαθηηθέο θαη δξάζεηο ζρεηηθά κε ηελ Γηαρείξηζε Δλέξγεηαο 

(Sousa et al., 2013; Cui et al., 2014). 

 

ην ζρήκα 5.1 εκθαλίδνληαη παξαζηαηηθά νη θξίζηκνη πξνζδηνξηζηηθνί παξάγνληεο ηεο 

Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο.  

 

 

ρήκα 5.1 Κχξηνη πξνζδηνξηζηηθνί παξάγνληεο εθαξκνγή πξαθηηθψλ Γηαρείξηζεο 

Δλέξγεηαο 

 

 

5.8 πλνιηθή Κξηηηθή Δπηζθόπεζε ηεο εκπεηξηθήο έξεπλαο ζην ηνκέα ηεο 

πξαθηηθήο εθαξκνγήο Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο 

 

 

Οη εκπεηξηθέο έξεπλεο πνπ έρνπλ δηεμαρζεί ζην γλσζηηθφ αληηθείκελν ηεο πξαθηηθήο 

εθαξκνγήο ηεο Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο είλαη πεξηνξηζκέλεο θιίκαθαο (Christoffersen et 

al., 2006; Thollander and Ottosson, 2010; Backlund et al., 2012a; Stenqvist et al., 2011; 

Ates and Durakbasa 2012; Sivill et al., 2013; Brunke et al., 2014). Ωζηφζν, έρνπλ 

θαηαιήμεη ζε αξθεηά ζεκαληηθά ζπκπεξάζκαηα ηα νπνία πξνάγνπλ ηελ γλσζηηθή εμέιημε 

Ρρακτικζσ 
Διαχείριςθσ 
Ενζργειασ 

Σφγχρονθ 
Τεχνολογία 

 

Δζςμευςθ 
Ανϊτατθσ 
Διοίκθςθσ 

Ριατοποίθςθ 
με πρότυπα 
ςυςτιματα 

υκμιςτικό 
Ρλαίςιο  

Χρθμ/τθςθ 

Ανκρϊπινο 
Δυναμικό 
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ηνπ αληηθεηκέλνπ θαη πξνζδηνξίδνπλ σο έλα βαζκφ νξηζκέλνπο απφ ηνπο 

πξνζδηνξηζηηθνχο εθείλνπο παξάγνληεο πνπ επηδξνχλ θαηαιπηηθά ζηελ απνηειεζκαηηθή 

εθαξκνγή ηεο ελεξγεηαθήο Γηαρείξηζεο απφ ηηο επηρεηξήζεηο.  

 

Ο βαζκφο εθαξκνγήο ησλ Πξαθηηθψλ Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο απφ ηηο επηρεηξήζεηο έρεη 

απνηειέζεη αληηθείκελν δηεξεχλεζεο νξηζκέλσλ απφ ηηο σο άλσ κειέηεο. Σίζεηαη ππφ 

εμέηαζε αλ θαη θαηά πφζν νη επηρεηξήζεηο επηιέγνπλ λα πηνζεηήζνπλ ή φρη πξαθηηθέο 

δηαρείξηζεο ελέξγεηαο θαη ππφ πνηεο ζπλζήθεο (Christoffersen et al., 2006; Ates and 

Durakbasa, 2012; Brunke et al., 2014).  

 

Ζ έξεπλα ηνπ Caffal (1995) έδεημε φηη νη βηνκεραλίεο πνπ πηνζεηνχλ πξαθηηθέο 

δηαρείξηζεο ελέξγεηαο κπνξνχλ λα εμνηθνλνκήζνπλ κέρξη θαη ην 40% ηεο ζπλνιηθήο 

ελεξγεηαθήο ηνπο θαηαλάισζεο. Σν θιεηδί γηα ηελ επηηπρία ζηε κειέηε απηή αλαθέξζεθε 

σο ν ζπλδπαζκφο ζχγρξνλσλ πξαθηηθψλ Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο θαη παξαδνζηαθψλ 

κέηξσλ ελεξγεηαθήο απφδνζεο. 

 

ηε κειέηε πεξίπησζεο ησλ Kannan and Boie (2003) εηζάγεηαη ε Γηαρείξηζε Δλέξγεηαο 

ζε αξηνπνηία ζηε Γεξκαλία. Αλαιχεηαη ε θαηαλάισζε ελέξγεηαο, πξνζδηνξίδνληαη ηα 

κέηξα εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο θαη απνθνκίδεηαη εμνηθνλφκεζε απφ ηε ζπλνιηθή 

θαηαλάισζε ελέξγεηαο χςνπο 6,5% κεηά ηελ εθαξκνγή ησλ ελεξγεηαθψλ πξαθηηθψλ 

δηαρείξηζεο θαη κάιηζηα ρσξίο λα πξαγκαηνπνηεζνχλ ζεκαληηθέο επελδχζεηο. Με ηνλ 

ηξφπν απηφ απνδεηθλχεηαη φηη ε ελεξγεηαθή δηαρείξηζεο δχλαηαη λα απνηειέζεη κηα 

δηέμνδν ζηε κείσζε ηεο θαηαλάισζεο ελέξγεηαο θαη ηελ εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεσλ 

πεξηνξηζκνχ ησλ εθπνκπψλ αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ. 

 

Οη Gordić et al. (2010) κειέηεζαλ ηελ αλάπηπμε ηνπ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο ελέξγεηαο 

κηαο επηρείξεζεο θαηαζθεπήο απηνθηλήησλ θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο κειέηεο παξέρνπλ 

θαηεπζπληήξηεο γξακκέο εθαξκνγήο γηα ηνπο επηρεηξεκαηίεο ζηε κεηαιινπξγία, 

πξνθεηκέλνπ λα απμήζνπλ ηε ζπλνιηθή επίδνζε ησλ επηρεηξήζεσλ ηνπο. Ωο απνηέιεζκα 

ηεο εηζαγσγήο ηεο ελεξγεηαθήο δηαρείξηζεο ζην εξγνζηάζην πνπ αλαιχζεθε, 

ππνινγίζηεθε ε κείσζε ηεο ζπλνιηθήο θαηαλάισζεο ελέξγεηαο πεξίπνπ θαηά 25%. Ο 

αιγφξηζκνο εθαξκνγήο ηνπ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο ελέξγεηαο πνπ παξνπζηάδεηαη ζηε 

κειέηε κπνξεί λα εθαξκνζηεί ζε άιια εξγνζηάζηα δηαθνξεηηθψλ θιάδσλ κε κηθξέο 

ηξνπνπνηήζεηο, θαζψο ηα πεξηζζφηεξα απφ ηα πξνηεηλφκελα κέηξα είλαη θαζνιηθά θαη 

κπνξνχλ λα εθαξκνζηνχλ θαη ζε άιιεο βηνκεραλίεο. Δίλαη ζεκαληηθφ λα ζεκεησζεί φηη 

παξφιν πνπ επηηεχρζεθε ζεκαληηθή εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο, δελ εθαξκφζηεθαλ φια ηα 

πξνηεηλφκελα κέηξα εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο απφ ηελ ππφ έξεπλα επηρείξεζε. 
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ηνλ ηνκέα ηνπ ηνπξηζκνχ κειέηεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζηνλ ειιαδηθφ ρψξν 

αλαδεηθλχνπλ ηελ ζπνπδαηφηεηα ηεο Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο γηα ηηο ηνπξηζηηθέο 

επηρεηξήζεηο. Δίλαη πνιχ ελζαξξπληηθφ, ζηελ έξεπλα ησλ Zografakis et al. (2011), ην 

γεγνλφο φηη ην 87,5% ησλ ππφ έξεπλα μελνδνρεηαθψλ επηρεηξήζεσλ ζπκθσλνχλ ή 

ζπκθσλνχλ πιήξσο φηη ε απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε ηεο ελέξγεηαο κπνξεί λα απμήζεη 

ηα θέξδε ησλ επηρεηξήζεσλ ηνπο. Δπηπιένλ ην 53,2% ζπκθσλεί ή ζπκθσλεί πιήξσο φηη 

νη θαηαλαισηέο επηιέγνπλ ηε δηακνλή ηνπο ζηηο μελνδνρεηαθέο κνλάδεο βάζεη ηεο 

πεξηβαιινληηθήο ηνπο εηθφλαο. Σα επξήκαηα απηά ζα κπνξνχζαλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ 

σο βάζε γηα ηε δηακφξθσζε εθζηξαηεηψλ επαηζζεηνπνίεζεο θαη επελδπηηθψλ 

πξνγξακκάησλ γηα ηελ αλαβάζκηζε ηεο ελέξγεηαο θαη γηα ηελ πξνψζεζε ησλ ελεξγεηαθά 

απνδνηηθψλ ηερλνινγηψλ 

 

ηελ έξεπλα ησλ Nikolaou et al. (2012) ην 63,7% ησλ επηρεηξεκαηηψλ, πνζνζηφ 

κηθξφηεξν αιιά εμίζνπ ζεκαληηθφ, ζπκθψλεζε φηη έλαο ζεκαληηθφο παξάγνληαο γηα ηελ 

θεξδνθνξία ηνπο είλαη ε απνηειεζκαηηθή Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο, ζεσξψληαο ηαπηφρξνλα 

ηνπο εαπηνχο ηνπο πνιχ ελεκεξσκέλνπο ζε δεηήκαηα πνπ άπηνληαη ηεο ελεξγεηαθήο 

δηαρείξηζεο (68,10%). 

 

Ζ αλαθεξφκελε εηήζηα εμνηθνλφκεζε ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζηε κειέηε ησλ Stenqvist et 

al. (2011) δείρλεη φηη νη πξαθηηθέο ηεο Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο έρνπλ νδεγήζεη ζε 

πξαγκαηηθέο απνηακηεχζεηο, θαη θπκαίλεηαη ζε εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο ηεο ηάμεο 

πεξίπνπ ηνπ 3% ζε ζχγθξηζε κε ηε δήηεζε ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ηνπ έηνπο βάζεο. 

 

Ζ κειέηε ησλ Catarino et al. (2015) ππνγξάκκηζε ηε ρακειή πξνηεξαηφηεηα πνπ δφζεθε, 

απφ ηηο επηρεηξήζεηο ηεο έξεπλαο ζηηο πηπρέο ελεξγεηαθήο απφδνζεο εληζρχνληαο απηφ 

πνπ είρε ήδε αλαθεξζεί απφ ην Γηεζλή Οξγαληζκφ Δλέξγεηαο (2007), πσο φηαλ ην 

θφζηνο ελέξγεηαο αληηπξνζσπεχεη έλα ρακειφ πνζφ ζην ζπλνιηθφ θφζηνο παξαγσγήο 

ηφηε νη δξάζεηο πνπ αλαιακβάλνληαη είλαη πεξηνξηζκέλεο. ηηο επηρεηξήζεηο ζηηο νπνίεο 

πινπνηήζεθε ην έξγν, ην πνζνζηφ ελεξγεηαθνχ θφζηνπο πνπ ζρεηίδεηαη κε ην ζπλνιηθφ 

θφζηνο είλαη ρακειφ, κεηαμχ 0 θαη 43% (κε ην 43% λα ζεκεηψλεηαη κφλν ζε κία εηαηξεία), 

ελψ γηα ηνπο πεξηζζφηεξνπο απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ην πνζνζηφ βξίζθεηαη κεηαμχ 0 

θαη 5%. 

 

Ζ δηαρείξηζε ελέξγεηαο ,νκνίσο ζηελ έξεπλα ησλ Thollander and Ottosson (2010) δελ 

θαίλεηαη λα απνηειεί πξνηεξαηφηεηα ζε φιεο ηηο επηρεηξήζεηο. Πεξίπνπ ην 40% ησλ ππφ 
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εμέηαζε κχισλ θαη κφιηο ην 25% ησλ ρπηεξίσλ κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ φηη εθαξκφδνπλ 

επηηπρεκέλα πξαθηηθέο Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο. 

 

Ζ κειέηε ησλ Christoffersen et al. (2006) δηελεξγήζεθε ζε δπν ρξφλνπο. Αξρηθά νη 

ζπκκεηέρνληεο θιήζεθαλ λα απαληήζνπλ ζηηο εξσηήζεηο ελφο εξσηεκαηνινγίνπ θαη ζε 

δεχηεξν ρξφλν κεηά ηελ παξνρή βνήζεηαο θαη δηεπθξηλίζεσλ απφ ηνπο κειεηεηέο 

απάληεζαλ εθ λένπ ζηηο εξσηήζεηο. χκθσλα κε ηηο αξρηθέο απαληήζεηο πνπ ειήθζεζαλ 

ρσξίο βνήζεηα κφλν ην 3% ησλ ζπκκεηερφλησλ επηρεηξήζεσλ θαίλεηαη λα εθπιεξψλεη 

ηηο απαηηήζεηο ηεο ζπζηεκαηηθήο εθαξκνγήο ηεο Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο. Μεηά ηελ 

παξνρή δηεπθξηλήζεσλ ην πνζνζηφ παξέκεηλε ρακειφ αιιά αλήιζε ζην 14%. Σν πην 

δηαδεδνκέλν ζηνηρείν ηνπ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο ήηαλ ν έιεγρνο θαη ε παξαθνινχζεζε 

ηεο δηαδηθαζίαο ελεξγεηαθήο δηαρείξηζεο, ζε 34% αξρηθά θαη ζε 61% κεηά ηηο 

δηεπθξηλίζεηο αληίζηνηρα. 

 

Ζ δηεξεχλεζε ησλ πξαθηηθψλ ελεξγεηαθήο δηαρείξηζεο, ζηελ κειέηε ησλ Brunke et al. 

(2014), απνδεηθλχεη φηη νη ζπκκεηέρνπζεο επηρεηξήζεηο αζρνινχληαη ελεξγά κε ηα 

δεηήκαηα ελεξγεηαθήο Γηαρείξηζεο, αιιά πξέπεη λα απμήζνπλ ηελ ηεξάξρεζε θαη ηελ 

επαηζζεηνπνίεζε ηνπο ζρεηηθά κε ηελ ελεξγεηαθή απφδνζε ζην πιαίζην ηνπ νξγαληζκνχ. 

Σα ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο ηεο ελέξγεηαο απνηεινχλ ζεκαληηθφ εξγαιείν γηα ηε 

δεκηνπξγία κηαο βηψζηκεο λννηξνπίαο γηα ηε βειηίσζε ηεο ελεξγεηαθήο απφδνζεο. Οη 

ζπκκεηέρνληεο αμηνιφγεζαλ ην νηθνλνκηθά απνδνηηθφ δπλακηθφ εμνηθνλφκεζεο 

ελέξγεηαο, πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ πηνζέηεζε πξαθηηθψλ νξζήο Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο, 

ζε 9,7%, δειαδή θαηά 2,4% πςειφηεξν απφ ην ελδερφκελν πηνζέηεζεο απνθιεηζηηθά 

νηθνλνκηθά απνδνηηθψλ ηερλνινγηψλ. 

 

ηε έξεπλα ησλ Ates and Durakbasa (2012), σο θαηεπζπληήξηα γξακκή γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε ησλ ζεκεξηλψλ εκπνδίσλ πξνζθέξεηαη κηα δέζκε επηινγψλ πνιηηηθήο 

φπσο ε πξνψζεζε ηεο ελεξγεηαθήο απφδνζεο, ε εθπαίδεπζε, ε θαηάξηηζε θαη ε 

δεκηνπξγία ηθαλνηήησλ, ε δηεπθφιπλζε ηεο εθαξκνγήο ηνπ δηεζλνχο πξνηχπνπ 

δηαρείξηζεο ηεο ελέξγεηαο ISO 50001 θαη ε ελίζρπζε θαη ε αλαδηάξζξσζε ησλ λνκηθνχ 

θαη ζεζκηθνχ πιαηζίνπ. Αθνχ αλαιχζεθαλ ηα ζηνηρεία εθαξκνγήο Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο 

βάζεη ελφο θαηαιφγνπ ειάρηζησλ απαηηήζεσλ, δηαπηζηψζεθε φηη κφλν ην 22% ησλ ππφ 

κειέηε επηρεηξήζεσλ αζθνχλ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα επηρεηξεζηαθή δηαρείξηζε ελέξγεηαο 

ζηελ Σνπξθία. Γεδνκέλνπ φηη φιεο νη εηαηξείεο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε ζπγθεθξηκέλε 

κειέηε θαηαηάζζνληαη κεηαμχ ησλ θνξπθαίσλ 2.000 βηνκεραληθψλ εηαηξεηψλ ζηελ 

Σνπξθία θαη φηη νη ηνκείο πνπ εμεηάζηεθαλ ήηαλ εληάζεσο ελέξγεηαο, κπνξεί λα 

δηαπηζησζεί φηη ν ξπζκφο εθαξκνγήο ηνπ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο ελέξγεηαο γηα 
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κηθξφηεξεο εηαηξείεο κε κηθξφηεξε θαηαλάισζε ελέξγεηαο είλαη ζεκαληηθά ρακειφηεξνο 

απφ ην 20%. ηελ έξεπλα απηή κφλν ην 40% ησλ ζπκκεηερνπζψλ επηρεηξήζεσλ 

δήισζαλ φηη έρνπλ κηα επίζεκε γξαπηή ελεξγεηαθή πνιηηηθή. Σν 27% ησλ ππφ έξεπλα 

επηρεηξήζεσλ δελ θαζνξίδεη εηήζην ζηφρν κείσζεο ηεο θαηαλάισζεο ελέξγεηαο, ελψ ε 

πιεηνςεθία ησλ ζπκκεηερφλησλ νξγαληζκψλ δήισζε φηη έρεη ζηφρν κείσζεο ηεο 

θαηαλάισζεο ελέξγεηαο θαηά 2-5% εηεζίσο. Σα επξήκαηα ηεο κειέηεο δείρλνπλ φηη 

ππάξρεη έλα κεγάιν αλεθκεηάιιεπην δπλακηθφ φζνλ αθνξά ηελ επίηεπμε 

απνηειεζκαηηθήο παξαγσγήο ζε βηνκεραλίεο πςειήο έληαζεο ελέξγεηαο ζηελ Σνπξθία.  

 

Απφ ηνπο Backlund et al. (2012a) δηεμάγεηαη κηα πνιιαπιή κειέηε πεξίπησζεο γηα ηε 

δηεξεχλεζε ελεξγεηαθψλ πξαθηηθψλ ζε επηρεηξήζεηο ζε δηάθνξνπο βηνκεραληθνχο ηνκείο. 

Ζ εθαξκνγή ηεο δηαρείξηζεο ελέξγεηαο πνηθίιιεη αλακθηζβήηεηα κεηαμχ ησλ 

επηρεηξήζεσλ. ηε κειέηε δηαθξίλνληαη δπν θαηεγνξίεο επηρεηξήζεσλ εθείλεο πνπ έρνπλ 

ζπκκεηάζρεη ζε ελεξγεηαθά πξνγξάκκαηα θαη ζε φζεο δελ εκθαλίδνπλ ζεκαληηθή 

ελαζρφιεζε κε ηελ ελεξγεηαθή δηαρείξηζε. Ζ κειέηε δείρλεη φηη νη επηρεηξήζεηο πνπ έρνπλ 

ζπκκεηάζρεη ζε πξνγξάκκαηα εξγάδνληαη πην ελεξγά κε ηε δηαρείξηζε ελέξγεηαο θαη 

εθαξκφδνπλ πξαθηηθέο δηαρείξηζεο ελέξγεηαο ζε κεγάιν βαζκφ θαζψο ην 70% ησλ 

επηρεηξήζεσλ δηαζέηνπλ αξκφδην ππεχζπλν δηαρείξηζεο ελέξγεηαο θαη 67% εθαξκφδνπλ 

θαηάιιειε ελεξγεηαθή ζηξαηεγηθή. ηνλ αληίπνδα ηα αληίζηνηρα πνζνζηά γηα ηελ άιιε 

θαηεγνξία ησλ επηρεηξήζεσλ δηακνξθψλνληαη ζε 25% θαη 50% αληίζηνηρα. Σα 

απνηειέζκαηα δείρλνπλ θαη ζε απηή ηελ πεξίπησζε έλα αλαμηνπνίεην δπλακηθφ ησλ 

κέηξσλ ελεξγεηαθήο απφδνζεο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα αμηνπνηεζεί κέζσ ηεο απμεκέλεο 

δηαρείξηζεο ηεο ελέξγεηαο ζηηο ζνπεδηθέο βηνκεραλίεο. 

 

ηελ ίδηα έξεπλα δηαπηζηψλεηαη φηη νη επηρεηξήζεηο πνπ έρνπλ κεγαιχηεξε ελαζρφιεζε 

κε ηα ελεξγεηαθά δεηήκαηα εθηηκνχλ φηη κπνξνχλ λα επηηχρνπλ ρακειφηεξεο δπλαηφηεηεο 

απνδνηηθφηεηαο ηφζν απφ ηερλνινγηθέο βειηηψζεηο ζε πνζνζηφ 4,6% φζν θαη απφ κέηξα 

δηαρείξηζεο ηεο ελέξγεηαο 6% ζε ζχγθξηζε κε ηηο ππφινηπεο επηρεηξήζεηο ηεο έξεπλαο. 

Σν κεγαιχηεξν εθηηκψκελν δπλακηθφ απφδνζεο γηα ηηο επηρεηξήζεηο απηέο πξνέξρεηαη 

απφ ηα κέηξα δηαρείξηζεο ελέξγεηαο, ελψ ζε αληίζεζε νη επηρεηξήζεηο πνπ δελ 

αζρνινχληαη ζπζηεκαηηθά κε ηελ ελεξγεηαθή δηαρείξηζε εθηηκνχλ πςειφηεξν πνζνζηφ 

απνδνηηθφηεηα ην νπνίν απνξξέεη απφ ηελ ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο θαη ην νπνίν αγγίδεη 

ην 20%. ε γεληθέο γξακκέο νη επηρεηξήζεηο πνπ δελ αζρνινχληαη ελεξγά κε ηε 

Γηαρείξηζε Δλέξγεηαο θαηαηάζζνπλ ηηο δπλαηφηεηεο ελεξγεηαθήο απφδνζεο απφ 

ηερλνινγηθέο βειηηψζεηο πςειφηεξα απφ ηηο δπλαηφηεηεο ελεξγεηαθήο απφδνζεο πνπ 

πεγάδνπλ απφ ηα κέηξα ελεξγεηαθήο δηαρείξηζεο, ήηνη ζε πνζνζηφ 13%.  
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ηε κειέηε ησλ Sivill et al. (2012), σο ζεκαληηθφηεξεο αλαπηπμηαθέο πξνηεξαηφηεηεο 

αλαθνξηθά κε ηελ εθαξκνγή ηεο Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο αλαδεηθλχνληαη ηα δεηήκαηα ηεο 

δηαρείξηζεο ησλ πφξσλ, ε δέζκεπζε ηεο επηρείξεζεο αλαθνξηθά κε ηελ δηαρείξηζεο 

ελέξγεηαο αιιά θαη ε κέηξεζε θαη ε παξαθνινχζεζε ηεο ελεξγεηαθήο δηαρείξηζεο. Ζ 

ελεξγεηαθή απφδνζε νξίδεηαη σο ζηφρνο ζε φιεο ηηο εηαηξείεο. Οη κηζνί απφ ηνπο 

ζπκκεηέρνληεο  ζεψξεζαλ φηη ε αλάπηπμε ησλ πφξσλ ήηαλ πνιχ ζεκαληηθή. Απηφ 

ζεκαίλεη φηη παξαηεξήζεθαλ απφ ηελ έξεπλα απμεκέλεο απαηηήζεηο ζε θεθάιαην γηα 

επελδχζεηο, πφξνπο πξνζσπηθνχ θαη αλαθαηαλνκή ησλ αξκνδηνηήησλ πξνθεηκέλνπ λα 

κπνξέζνπλ νη επηρεηξήζεηο λα αληαπνθξηζνχλ ζηελ εθαξκνγή πξαθηηθψλ ελεξγεηαθήο 

δηαρείξηζεο. 

 

Παξάιιεια είλαη πνιχ ζεκαληηθφ λα ζεκεησζεί αλαθνξηθά κε ηε ζπζηεκηθή εθαξκνγή 

ελεξγεηαθήο δηαρείξηζεο φηη ζηε κειέηε ησλ Stenqvist et al. (2011) ην 80% ησλ 

ζπκκεηερφλησλ ππνζηεξίδνπλ φηη ε εθαξκνγή ζπζηήκαηνο Γηαρείξηζεο ελέξγεηαο έρεη 

εηζαγάγεη λέεο κεζφδνπο παξαθνινχζεζεο ηεο ρξήζεο ελέξγεηαο πνπ είλαη πνιχηηκεο 

γηα ηε βειηίσζε ηεο ελεξγεηαθήο απφδνζεο. Ωζηφζν, ν βαζκφο επίδξαζεο ελφο 

ζπζηήκαηνο Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο ζηελ εθαξκνγή πξαθηηθψλ ελεξγεηαθήο δηαρείξηζεο, 

ειέγρεηαη ζηελ έξεπλα ησλ Fleηter et al. (2012). ηε πνξεία ηεο έξεπλαο θαη κεηά ηνλ 

έιεγρν ηεο ππφζεζεο δηαπηζηψζεθε φηη ε ζρέζε απηή ελψ πθίζηαηαη δελ αμηνινγήζεθε 

σο ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή. 

 

Οη παξαπάλσ εκπεηξηθέο έξεπλεο έρνπλ απνδείμεη ηελ χπαξμε ελφο κεγάινπ 

αλεθκεηάιιεπηνπ δπλακηθνχ φζνλ αθνξά ηελ επίηεπμε θαζαξφηεξεο θαη θηιηθφηεξεο 

πξνο ην πεξηβάιινλ παξαγσγήο θαη ιεηηνπξγίαο ζε δηάθνξνπο επηρεηξεκαηηθνχο ηνκείο. 

Με ην πνζνζηφ ηεο επηηπρεκέλεο εθαξκνγήο ελεξγεηαθψλ πξαθηηθψλ λα θπκαίλεηαη απφ 

3% έσο 40% ζπλάγεηαη φηη νη επηρεηξήζεηο ζηελ πιεηνλφηεηα ηνπο δηαηεξνχλ ζεκαληηθά 

πεξηζψξηα εμέιημεο θαη βειηίσζεο. 

 

Ζ εκπεηξηθή αμηνιφγεζε ησλ πξαθηηθψλ Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο έρεη αλαδείμεη κηα ζεηξά 

απφ θξίζηκνπο πξνζδηνξηζηηθνχο παξάγνληεο νη νπνίνη ειέγρνληαη σο πξνο ηελ επηξξνή 

πνπ αζθνχλ ζηελ ηειηθή εθαξκνγή ηεο. Οη παξάγνληεο απηνί ζρεηίδνληαη κε ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο επηρείξεζε, ην επίπεδν ηνπ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο ελέξγεηαο, 

φπσο έρεη ήδε αλαπηπρζεί [θεθ.4], ηε ζχγρξνλή ηερλνινγία, ηνλ αλζξψπηλν παξάγνληα, 

ηελ αλψηαηε δηνίθεζε, ηα πξφηππα ζπζηήκαηα δηνίθεζεο, ην θαλνληζηηθφ πιαίζην, ηε 

ρξεκαηνδφηεζε αιιά θαη ηα θίλεηξα θαη ηα εκπφδηα ηεο ελεξγεηαθήο δηαρείξηζεο.  
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 Υαξαθηεξηζηηθά επηρείξεζεο 

 

Καηά ηελ δηαδηθαζία απηή, είλαη αλακθίβνιν φηη ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηεο εθάζηνηε 

επηρείξεζεο δηαδξακαηίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν. Σν κέγεζνο, ν ηχπνο, ν θιάδνο ζηνλ νπνίν 

δξαζηεξηνπνηείηαη κηα επηρείξεζε αθφκε θαη ε ελεξγεηαθή ηεο έληαζεο επηρεηξνχληαη λα 

εξκελεπζνχλ πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζησζεί αλ επεξεάδνπλ θαη ζε πνην βαζκφ ηνλ ηξφπν 

πνπ ε επηρείξεζε δηαρεηξίδεηαη ηελ ελέξγεηα εληφο ησλ νξίσλ ηεο. (Christoffersen et al., 

2006; Thollander and Ottosson, 2010; Backlund et al., 2012a; Ates and Durakbasa, 

2012).  

 

Δμέρνληα ξφιν δηαδξακαηίδεη ην κέγεζνο ηεο επηρείξεζεο ζηελ εθαξκνγή 

απνηειεζκαηηθψλ πξαθηηθψλ δηαρείξηζεο ελέξγεηαο θαζψο εκθαλίδεηαη λα εμεηάδεηαη 

ζρεδφλ ζε φιεο ηηο σο άλσ εκπεηξηθέο κειέηεο αιιά θαη ζε άιιεο ηδηαίηεξα ζπλαθείο. Ο 

βαζκφο πηνζέηεζεο πξαθηηθψλ Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο θαίλεηαη λα απμάλεηαη ζεηηθά κε ην 

κέγεζνο ηεο επηρείξεζεο. (Christoffersen et al., 2006; Ates and Durakbasa, 2012; 

Thollander and Ottosson, 2010). 

 

ηε κειέηε ησλ Christoffersen et al. (2006), νη επηρεηξήζεηο, νη δξαζηεξηφηεηεο ησλ 

νπνίσλ ζεσξνχληαη εληάζεσο ελέξγεηαο, εθαξκφδνπλ απμεκέλεο δξαζηεξηφηεηεο 

εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο ζε ζρέζε κε ηηο επηρεηξήζεηο εληάζεσο θεθαιαίνπ ή εξγαζίαο. 

Δπηπιένλ ν ηνκέαο ηεο επηρείξεζεο θαη ην κέγεζνο ζεσξνχληαη θαζνξηζηηθνί παξάγνληεο 

γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ ζα πινπνηεζνχλ ζε κηα επηρείξεζε. Οη 

κεγαιχηεξεο επηρεηξήζεηο ηείλνπλ λα πινπνηνχλ πεξηζζφηεξεο πξαθηηθέο δηαρείξηζεο 

ελέξγεηαο κε ζπζηεκαηηθφ ηξφπν ζε ζρέζε κε ηηο κηθξφηεξεο. Οη κεγάιεο επηρεηξήζεηο 

είλαη ηζρπξέο ζηηο γεληθέο νξγαλσηηθέο πηπρέο, αιιά είλαη αδχλακεο ζηηο ελεξγεηαθέο 

πηπρέο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο πινπνίεζεο ζπγθεθξηκέλσλ έξγσλ ελεξγεηαθήο 

απφδνζεο. Πξνθεηκέλνπ λα βειηησζεί πεξαηηέξσ ε εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο ζε απηέο ηηο 

επηρεηξήζεηο, ε ελίζρπζε ησλ ηερληθψλ ηνπο γλψζεσλ ζρεηηθά κε ηηο δπλαηφηεηεο 

εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο θαίλεηαη ζθφπηκε, θαζψο ζα κπνξνχζαλ λα εληζρχζνπλ ηελ 

ηερλνγλσζία ηνπο. Οη κεζαίνπ κεγέζνπο επηρεηξήζεηο απαηηείηαη λα ελδπλακψζνπλ ηα 

νξγαλσηηθά ηκήκαηα ηεο ελεξγεηαθήο ηνπο δηαρείξηζεο ψζηε λα δεκηνπξγεζεί κηα 

ζπλερήο δηαδηθαζία ελεξγεηαθήο δηαρείξηζεο κέζα ζηελ επηρείξεζε ελψ νη κηθξέο 

νθείινπλ λα αλαιάβνπλ γεληθφηεξα δξάζε σο πξνο ηελ ππνθίλεζε ηεο εθαξκνγήο 

ελεξγεηαθήο δηαρείξηζεο. 

 

Δπηπιένλ, ν βαζκφο πηνζέηεζεο ησλ ελεξγεηαθψλ πξαθηηθψλ δηαρείξηζεο, ζηελ έξεπλα 

ησλ Thollander and Ottosson θαίλεηαη λα απμάλεηαη κε ην κέγεζνο ηεο επηρείξεζεο θαη 
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παξάιιεια έρεη παξαηεξεζεί λα απμάλεηαη θαη κε ηελ αχμεζε ηεο ελεξγεηαθήο έληαζεο. 

Γελ ζπλεζίδεηαη λα δίλεηαη πξνηεξαηφηεηα ζηε Γηαρείξηζε Δλέξγεηαο ζε επηρεηξήζεηο κε 

κηθξφηεξε έληαζε ελέξγεηαο. Απηφ απνδεηθλχεη ην κεγάιν αλεθκεηάιιεπην δπλακηθφ 

φζνλ αθνξά ηελ επίηεπμε θαζαξφηεξεο θαη πεξηβαιινληηθά νξζήο παξαγσγήο ζε 

δηάθνξνπο επηρεηξεκαηηθνχο ηνκείο. 

 

χκθσλα κε ηνπο Backlund et al. (2012a) ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν νη επηρεηξήζεηο 

θαζνξίδνπλ ηε δηαρείξηζε ελέξγεηαο εμαξηάηαη απφ ην κέγεζνο θαη ηνλ ηχπν ηεο 

βηνκεραλίαο. Δλδεηθηηθά αλαθέξεηαη φηη νη κεγαιχηεξεο επηρεηξήζεηο εθαξκφδνπλ 

καθξνπξφζεζκε ελεξγεηαθή ζηξαηεγηθή ζε κεγαιχηεξν βαζκφ ζε ζρέζε κε ηηο 

επηρεηξήζεηο κηθξφηεξνπ κεγέζνπο Οη επηρεηξήζεηο κε κεγαιχηεξε έληαζε ελέξγεηαο 

θαίλεηαη λα είλαη πην επηηπρεκέλεο φηαλ πξφθεηηαη γηα πηνζέηεζε πξαθηηθψλ δηαρείξηζεο 

ελέξγεηαο φπσο ε παξνπζία ελφο ελεξγνχ δηεπζπληή δηαρείξηζεο ελέξγεηαο θαη ν 

θαζνξηζκφο κηαο εληαίαο θαη νινθιεξσκέλεο ελεξγεηαθήο ζηξαηεγηθήο. 

 

Ωζηφζν γηα άιινπο κειεηεηέο, φπσο νη Fleiter et al. (2012), ην κέγεζνο ηεο εηαηξείαο, 

θαίλεηαη φηη δελ έρεη θακία επίδξαζε ζηελ πηνζέηεζε ησλ πξαθηηθψλ Γηαρείξηζεο 

Δλέξγεηαο . Απηφ κνηάδεη θάπσο παξάδνμν, θαζψο νη πεξηζζφηεξεο εκπεηξηθέο κειέηεο 

(Aramyan et al., 2007, Schleich, 2009) - αιιά φρη φιεο (Anderson and Newell, 2004) - 

δηαπηζηψλνπλ φηη νη κεγαιχηεξεο επηρεηξήζεηο είλαη πην πηζαλφ λα πηνζεηήζνπλ 

πξαθηηθέο Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο. ηε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα, δεδνκέλνπ φηη ε αλάιπζε 

πνιιαπιψλ κεηαβιεηψλ πεξηιακβάλεη έλα ζπγθξηηηθά επξχ ζχλνιν επεμεγεκαηηθψλ 

κεηαβιεηψλ, ε επίδξαζε ηνπ κεγέζνπο δχλαηαη λα θαιπθζεί απφ νξηζκέλεο απφ ηηο 

άιιεο κεηαβιεηέο. 

 

 

 Κίλεηξα & εκπόδηα πηνζέηεζεο απνηειεζκαηηθώλ πξαθηηθώλ ελεξγεηαθήο 

δηαρείξηζεο. 

 

Μηα ζεηξά απφ εζσηεξηθά θαη εμσηεξηθά θίλεηξα θαη ρξεκαηννηθνλνκηθά θαη κε εκπφδηα, 

φπσο έρνπλ ήδε αλαπηπρζεί [θεθ 3] δηακνξθψλνπλ ηηο απνθάζεηο ησλ επηρεηξήζεσλ 

αλαθνξηθά κε ηε Γηαρείξηζε Δλέξγεηαο. Οη ζρεηηθέο έξεπλεο έρνπλ απνδείμεη φηη νη 

θηλεηήξηεο δπλάκεηο θαη νη θξαγκνί αζθνχλ ζεηηθή θαη αξλεηηθή αληίζηνηρα επίδξαζε 

ζηελ ηειηθή πινπνίεζε ελεξγεηαθψλ πξαθηηθψλ είηε ζε κηθξφηεξν είηε ζε κεγαιχηεξν 

βαζκφ. Δλδεηθηηθά αλαθέξεηαη φηη ηφζν ηα θίλεηξα φζν θαη ηα εκπφδηα νηθνλνκηθήο 

θχζεσο θαηαηάζζνληαη σο ηδηαίηεξα ζεκαληηθά γηα ην ζχλνιν ησλ επηρεηξήζεσλ, θαζψο 

σζνχλ αλακθηζβήηεηα ηηο επηρεηξήζεηο λα πηνζεηήζνπλ ηα θαηάιιειν πιέγκα πξαθηηθψλ 
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πνπ ζα ηνπο επηηξέςνπλ λα εμππεξεηήζνπλ ηνπο ζθνπνχο ηεο εθάζηνηε επηρείξεζεο. 

Παξάιιεια δηαπηζηψλεηαη ε ηάζε νη επηρεηξήζεηο λα επεξεάδνληαη ζε κεγαιχηεξν βαζκφ 

απφ θίλεηξα θαη εκπφδηα πνπ πεγάδνπλ απφ ηηο εζσηεξηθέο αλάγθεο ηεο επηρείξεζεο ζε 

ζρέζε κε ηηο εμσηεξηθέο επηδξάζεηο (§ 3.4).  

 

ε κηα πξνζπάζεηα λα γίλνπλ αληηιεπηά ηα ζεκαληηθφηεξα θίλεηξα θαη εκπφδηα πνπ είηε 

σζνχλ είηε δπζρεξαίλνπλ αληίζηνηρα ηηο επηρεηξήζεηο ζηελ πηνζέηεζε απνηειεζκαηηθψλ 

πξαθηηθψλ εληνπίδνληαη ηα θξηζηκφηεξα απφ απηά, κε ζεηξά ζεκαληηθφηεηαο, φπσο έρνπλ 

δηακνξθσζεί ζηηο πθηζηάκελεο έξεπλεο, ιακβάλνληαο ππφςε ηα ηξία ζπνπδαηφηεξα πνπ 

αλαδείρζεθαλ απφ θάζε έξεπλα..  

 

ηηο πεξηζζφηεξεο έξεπλεο αλαθνξηθά κε ηηο δπλάκεηο πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ εθαξκνγή 

πξαθηηθψλ Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο θξίζηκν ξφιν δηαδξακαηίδεη ε κείσζε ηνπ ελεξγεηαθνχ 

θφζηνπο ε νπνία απνξξέεη απφ ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο ελεξγεηαθήο θαηαλάισζεο 

(Thollander and Ottosson, 2008; Ren, 2009; Thollander et al., 2013; Venmans, 2014). 

Παξακέλνληαο ζην ρξεκαηννηθνλνκηθφ ηνκέα ζεκαληηθή είλαη θαη ε επίδξαζε ηεο 

ρξεκαηνδφηεζεο θαη ηεο χπαξμεο δηαζέζηκσλ θεθαιαίσλ πνπ ζπκβάιινπλ θαζνξηζηηθά 

ζηελ εθαξκνγή ηεο ελεξγεηαθήο δηαρείξηζεο (Cagno and Trianni, 2013; Wentemi 

Apeaning and Thollander, 2013). Αλαληίξξεηα ε πηζαλή απεηιή ηεο αχμεζεο ησλ 

ελεξγεηαθψλ ηηκψλ επεξεάδεη ζεκαληηθά ηε ζηάζε ησλ επηρεηξήζεσλ απέλαληη ζηνλ 

ηξφπν πνπ δηαρεηξίδνληαη ηελ ελέξγεηα (Venmans, 2014; Thollander et al., 2013; Rohdin 

and Thollander, 2006). Ηδηαίηεξα θξίζηκε θξίλεηαη θαη ε ζπκβνιή ηνπ αλζξψπηλνπ 

παξάγνληα είηε κέζσ ηεο δέζκεπζεο ηεο αλψηαηεο δηνίθεζεο είηε κέζσ ηεο 

ελαζρφιεζεο κε ηα ελεξγεηαθά δεηήκαηα αλζξψπσλ κε ζεκαληηθέο πξνζδνθίεο (Rohdin 

and Thollander, 2006; Thollander et al., 2007; Rohdin et al., 2007; Thollander and 

Ottosson, 2008; Ren, 2009; Thollander et al., 2013; Venmans, 2014). Ζ πξνβνιή ηεο 

εηθφλαο ηεο επηρείξεζεο σο νξγαληζκνχ πνπ ελδηαθέξεηαη γηα ην πεξηβάιινλ θαη ηα 

ελεξγεηαθά δεηήκαηα δηαδξακαηίδνπλ ζπνπδαίν ξφιν επίζεο (Thollander et al., 2007; 

Rohdin et al., 2007; Venmans, 2014). Ζ ζέζπηζε καθξνρξφληαο ελεξγεηαθήο 

ζηξαηεγηθήο ζεσξείηαη επίζεο σο έλαο παξάγνληαο κείδνλνο ζεκαζίαο γηα αξθεηνχο 

απφ ηνπο κειεηεηέο (Rohdin and Thollander, 2006; Thollander et al., 2007; Rohdin et al., 

2007; Thollander and Ottosson, 2008). Σέινο επηκέξνπο αλαθνξέο ζε αξθεηέο κειέηεο 

γίλνληαη γηα ηελ χπαξμε πηέζεσλ απφ εμσηεξηθνχο παξάγνληεο φπσο ε δπζθνιία 

πξφζβαζεο ζε θεθάιαηα, ε παξνπζία καθξνπξφζεζκσλ σθειεηψλ γηα ηελ επηρείξεζε 

θαη ε ζπκπφξεπζε κε ηνπο αληαγσληζηέο.  
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ηνλ αληίπνδα αλαθνξηθά κε ηελ χπαξμε εκπνδίσλ εθαξκνγήο πξαθηηθψλ ελεξγεηαθήο 

δηαρείξηζεο πθίζηαληαη αξθεηέο κειέηεο νη νπνίεο θαιχπηνπλ κεγάιν θάζκα 

γεσγξαθηθψλ πεξηνρψλ θαη επηρεηξήζεσλ δίλνληαο κηα αξθεηά αληηπξνζσπεπηηθή εηθφλα 

ησλ πνηθίισλ θξαγκψλ ζην ρψξν ηεο δηαρείξηζεο ελέξγεηαο. Ο εληνπηζκφο θαη ε 

θαηαλφεζε ησλ θπξηφηεξσλ εκπνδίσλ ζηελ ελεξγεηαθή απφδνζε είλαη έλα ζεκαληηθφ 

βήκα γηα ηελ εμεχξεζε κέηξσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζή ηνπο (Trianni et al., 2013a, b). Ο 

νηθνλνκηθφο παξάγνληαο θαίλεηαη θαη εδψ φπσο θαη ζηνλ ηνκέα ησλ θηλήηξσλ λα 

δηαδξακαηίδεη θξίζηκν ξφιν. Ζ πεξηνξηζκέλε πξφζβαζε ζε θεθαιαηνπρηθνχο πφξνπο 

(Nagesha and Balachandra, 2006; Thollander et al., 2007; Rohdin et al., 2007; 

Sardianou, 2008; Trianni and Cagno, 2012; Wentemi Apeaning and Thollander, 2013) 

ζε ζπλδπαζκφ κε ην πςειφ θφζηνο ηεο αξρηθήο επέλδπζεο (Anderson and Newell, 

2004; Rohdin and Thollander, 2006; Thollander and Ottosson, 2008; Shi et al., 2008; 

Fleiter et al., 2012; Trianni et al., 2013c) απνζαξξχλνπλ ηηο επηρεηξήζεηο απφ ηελ 

εθαξκνγή κέηξσλ Γηαρείξηζεο ελέξγεηαο. Παξάιιεια δελ είλαη ιίγεο νη κειέηεο ζηηο 

νπνίεο επηζεκαίλεηαη σο ζεκαληηθφο αλαζηαιηηθφο παξάγνληαο ε πξνηεξαηφηεηα ζε 

άιινπ είδνπο επελδχζεηο (Groot et al., 2001; Okazaki and Yamaguchi, 2011; Trianni et 

al. 2013a; Wentemi Apeaning and Thollander, 2013; Trianni et al. 2013b; Venmans, 

2014; Fleiter et al., 2012) πέξαλ ηεο ελεξγεηαθήο δηαρείξηζεο. Με δεδνκέλνπο ηνπο 

ρξεκαηννηθνλνκηθνχο πφξνπο θαη ηε ζηελφηεηα ησλ ρξεκαηνδνηήζεσλ νη επηρεηξήζεηο 

αδπλαηνχλ λα θαιχςνπλ ην ζχλνιν ησλ επελδπηηθψλ αλαγθψλ ηνπο κε απνηέιεζκα λα 

πξνθξίλνπλ ηηο επελδχζεηο πνπ ζεσξνχλ ζεκαληηθφηεξεο γηα ηελ πνξεία ηνπ νξγαληζκνχ 

ηνπο. Φπζηθά εθηφο απφ ηα νηθνλνκηθά δεηήκαηα θχνληαη θαη άιιεο θχζεσο αλαζηαιηηθνί 

παξάγνληεο φπσο ε εθαξκνγήο ηεο ζχγρξνλεο ηερλνινγίαο πνπ ζπλδέεηαη κε ηηο λέεο 

εθαξκνγέο (Groot et al., 2001; Rohdin et al., 2007; Thollander and Ottosson, 2008; 

Currás, 2010; Okazaki and Yamaguchi, 2011; Fleiter et al., 2012; Trianni and Cagno, 

2012; Walsh and Thornley, 2012; Venmans, 2014). ηελ πιεηνλφηεηα ησλ πεξηπηψζεσλ 

ε πθηζηάκελε ηερλνινγία θαη νη ππνδνκέο, νη νπνίεο ζα κπνξνχζαλ λα εμππεξεηήζνπλ 

ηελ ελεξγεηαθή δηαρείξηζε θξίλνληαη σο αλεπαξθείο κε ηελ πηνζέηεζε λέσλ λα επηζχξεη 

ζεκαληηθφ θφζηνο αιιά θαη ηελ αλάγθε ζηειέρσζε απφ θαηάιιεια εμεηδηθεπκέλν θαη 

θαηαξηηζκέλν πξνζσπηθφ. Ζ έιιεηςε αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ νξζά εθπαηδεπκέλνπ ψζηε 

λα αληαπνθξηζεί ζηηο λέεο ζπλζήθεο αλαθχπηεη ζαθψο σο δήηεκα πξνο επίιπζε 

(Anderson and Newell, 2004; Nagesha and Balachandra, 2006; Ren, 2009). Παξάιιεια 

ε απνπζία ηεο θαηάιιειεο πιεξνθφξεζεο αλαθνξηθά κε δεηήκαηα ελεξγεηαθήο 

δηαρείξηζεο απνηειεί αλαληίξξεηα εκπφδην ζηελ εθαξκνγή θαη ηελ ελζσκάησζε ησλ 

δηαζέζηκσλ επθαηξηψλ (Rohdin and Thollander, 2006; Nagesha and Balachandra, 2006; 

Trianni and Cagno, 2012; Trianni et al., 2013b & c). Τθίζηαηαη παξάιιεια θαη κηα ζεηξά 

απφ άιινπο παξάγνληεο, νη νπνίνη αλαζηέιινπλ ηελ εθαξκνγή ηεο ελεξγεηαθήο 
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δηαρείξηζεο πνπ εκθαλίδνληαη ζηε βηβιηνγξαθία κε κηθξφηεξε έληαζε, φπσο ε αξγή 

απφδνζε ησλ ελεξγεηαθψλ επελδχζεσλ (Harris et al., 2000), νη πεξηνξηζκέλεο ηακεηαθέο 

ξνέο ησλ επηρεηξήζεσλ (Anderson and Newell, 2004), ην πεξηνξηζκέλν ελδηαθέξνλ γηα 

ηα πεξηβαιινληηθά δεηήκαηα (Shi et al., 2008), ε χπαξμε γξαθεηνθξαηηθψλ ζπλζεθψλ 

(Sardianou, 2008), ε απνπζία ζπγθεθξηκέλσλ θξαηηθψλ πνιηηηθψλ Γηαρείξηζεο 

Δλέξγεηαο θαη νξηνζεηεκέλνπ λνκηθνχ πιαηζίνπ (Okazaki and Yamaguchi, 2011) 

 

 

 ύγρξνλε Σερλνινγία 

 

Αλακθηζβήηεηα, ε ζπκβνιή ηεο ζχγρξνλήο ηερλνινγίαο, ε νπνία κεηαθξάδεηαη ζε ρξήζε 

ζχγρξνλψλ ηερλνινγηθψλ κεζφδσλ ελεξγεηαθήο απφδνζεο ζηελ πινπνίεζε πξαθηηθψλ 

δηαρείξηζεο ελέξγεηαο είλαη θαζνξηζηηθή. Οη επηρεηξήζεηο εμεηάδνπλ ζεηηθά ηηο ελεξγεηαθά 

απνδνηηθέο ηερλνινγίεο πνπ είλαη ζε ζέζε λα πξνζθέξνπλ καθξνπξφζεζκα νθέιε, 

απνδεηθλχνληαο ηελ πξνζπκία ηνπο λα πηνζεηήζνπλ θαηλνκεληθά ξηδηθέο ιχζεηο φηαλ 

απηέο κπνξνχλ λα βειηηψζνπλ ηε καθξνπξφζεζκε αληαγσληζηηθφηεηά ηνπο. Οη 

ζχγρξνλνη ηξφπνη ειέγρνπ θαη κεηξήζεσλ ησλ ελεξγεηαθψλ θνξηίσλ θαη ε παξνπζία 

πξνεγκέλσλ ηερλνινγηθψλ εθαξκνγψλ, ππνδνκψλ θαη εμνπιηζκνχ ζπζρεηίδνληαη κε 

βειηίσζε ηνπ επηπέδνπ ησλ ελεξγεηαθψλ πξαθηηθψλ. Ζ ρξήζε ησλ ζχγρξνλσλ 

ηερλνινγηθψλ επηηεπγκάησλ απνηειεί κηα απφ ηηο πξνηεξαηφηεηεο ηεο ελεξγεηαθήο 

δηαρείξηζεο. (Christoffersen et al., 2006; Thollander and Ottosson, 2010; Backlund et al., 

2012a; Stenqvist et al., 2011; Bunse et al., 2011; Ates and Durakbasa, 2012; Sivill et al., 

2013; Brunke et al., 2014). Απφ ηηο έξεπλεο πξνθχπηεη φηη νη επηρεηξήζεηο εθηηκνχλ πσο 

ην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ δπλακηθνχ ηεο ελεξγεηαθήο απφδνζεο ηνπο απνξξέεη απφ ηε 

ρξήζε ηεο ζχγρξνλήο ηερλνινγίαο, γεγνλφο πνπ απνδεηθλχεη πφζν ζεκαληηθή είλαη ζηε 

ζπλείδεζε ησλ επηρεηξήζεσλ ε ηερλνινγία αλαθνξηθά κε ηα ελεξγεηαθά δεηήκαηα θαη ηε 

δηαρείξηζε ηνπο. 

 

ηε κειέηε ησλ Bunse et al. (2011), απνδεηθλχεηαη φηη oη ζχγρξνλεο ηερλνινγίεο 

κέηξεζεο θαη παξαθνινχζεζεο κπνξνχλ λα δψζνπλ ηε δπλαηφηεηα ζηνπο ππεχζπλνπο 

παξαγσγήο θαη ζηνπο ηδηνθηήηεο δηεξγαζηψλ λα θαηαλνήζνπλ θαιχηεξα πψο 

ρξεζηκνπνηνχληαη νη ελεξγεηαθνί πφξνη ζηηο δηαδηθαζίεο. Ζ αλάιπζε δείρλεη φηη 

ππάξρνπλ δηαζέζηκεο ιχζεηο γηα ηε κέηξεζε, ηνλ έιεγρν θαη ηε βειηίσζε ησλ 

δηαδηθαζηψλ παξαγσγήο. Ωζηφζν, απηέο νη ιχζεηο δελ είλαη θαηάιιειεο γηα ηελ 

ελεξγεηαθή δηαρείξηζε ζε φια ηα επίπεδα επηρεηξεκαηηθήο δξάζεο, ήηνη ζε επίπεδν 

επηρείξεζεο, κνλάδαο ή δηεξγαζίαο. Παξακέλεη έλα ράζκα κεηαμχ ησλ δηαζέζηκσλ 

ιχζεσλ θαη ηεο πξαγκαηηθήο εθαξκνγήο ζηηο βηνκεραληθέο επηρεηξήζεηο. Δίλαη 
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απαξαίηεην λα αλαπηπρζνχλ πξαθηηθά αιιά θαη νινθιεξσκέλα εξγαιεία θαη αιγφξηζκνη 

γηα ηνλ έιεγρν θαη ηε βειηίσζε ηεο ρξήζεο ελέξγεηαο ζηηο δηαδηθαζίεο παξαγσγήο. 

Δπηζεκαίλεηαη φηη ε εθπαίδεπζε θαη ε θαηάξηηζε ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ε εηαηξηθή 

θνπιηνχξα πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε γηα ηελ επηηπρή εθαξκνγή ιχζεσλ θαη εξγαιείσλ 

κέηξεζεο θαη παξαθνινχζεζεο Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο. 

 

ηε κειέηε ησλ Lee et al. (2011) πξαγκαηνπνηήζεθε έξεπλα γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο 

ηξέρνπζαο θαηαλάισζεο ηζρχνο ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ θιάδνπ ηεο πιεξνθνξηθήο θαη  

δηαπηζηψζεθε φηη ν θιηκαηηζκφο αληηπξνζσπεχεη πάλσ απφ ην έλα ηξίην ηεο ζπλνιηθήο 

θαηαλάισζεο ελέξγεηαο. Ζ ρξήζε ζχγρξνλσλ ηερλνινγηψλ έρεη σο απνηέιεζκα λα 

πξνβιεθζνχλ νη θαιχηεξεο θακπχιεο απφδνζεο γηα ηα ζπζηήκαηα HVAC θαη λα κεησζεί 

θαηά 23,2% ε εηήζηα κείσζε ηεο ελεξγεηαθήο θαηαλάισζεο ησλ ςπθηηθψλ 

ζπγθξνηεκάησλ. ηε κειέηε ησλ Abdelaziz et al. (2011), έρεη δηαπηζησζεί φηη νη 

ηερλνινγίεο εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο, γηα παξάδεηγκα ε ρξήζε ειεθηξηθψλ θηλεηήξσλ 

πςειήο απφδνζεο, ε κείσζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ησλ θαπζαεξίσλ ηνπ ιέβεηα, ε ρξήζε 

κεηαβιεηήο ηαρχηεηαο γηα ηελ αληηζηνίρηζε ηεο απαίηεζεο θνξηίνπ απνηεινχλ 

νηθνλνκηθά απνδνηηθφ κέηξν εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο γηα ηε κείσζε ηεο θαηαλάισζεο 

ελέξγεηαο ησλ επηρεηξήζεσλ, ρξεζηκνπνηψληαο θαηάιιειν εμνπιηζκφ ζηηο βηνκεραληθέο 

εγθαηαζηάζεηο.. 

 

 

 Αλζξώπηλν Γπλακηθό 

 

ε αξθεηέο κειέηεο πξαγκαηνπνηείηαη ηδηαίηεξε αλαθνξά ζηνλ θξίζηκν πξνζδηνξηζηηθφ 

παξάγνληα ηεο ζπκκεηνρή ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ζηε εθαξκνγή ηεο Γηαρείξηζεο 

Δλέξγεηαο θαη ζην ζεκαληηθφ ηνπ ξφιν. Ζ πξνψζεζε θαη ε επηθνηλσλία ηεο αμίαο ηεο 

ελεξγεηαθήο επίδνζεο ζηνπο εξγαδνκέλνπο ζε ηαθηηθή βάζε απνηειεί ζεκαληηθή πηπρή 

ηεο ζπκβνιήο ηνπο ζηε επηηπρία ηνπ ελεξγεηαθνχ πξνγξάκκαηνο θαη δηεξεπλάηαη απφ 

ηνπο εξεπλεηέο (Christoffersen et al., 2006; Stenqvist et al., 2011; Ates and Durakbasa, 

2012; Backlund et al., 2012a; Sivill et al., 2013; Brunke et al., 2014) ζεκεηψλνληαο 

ζεηηθή επίδξαζε. Οη επηρεηξήζεηο επηδηψθνπλ λα ζπκκεηέρνπλ ελεξγά νη εξγαδφκελνη ζην 

έξγν ηεο εμνηθνλφκεζεο θαη δηαρείξηζεο ελέξγεηαο ελεκεξψλνληαο ηνπο, παξαθηλψληαο 

ηνπο θαη ηειηθά εθπαηδεχνληαο ηνπο ζε κηα πξνζπάζεηα λα δηεπξχλνπλ ηηο γλψζεηο ηνπο 

θαη λα βειηηψζνπλ ηηο δεμηφηεηεο ηνπο. Ζ εθπαίδεπζε θαη ε αλάπηπμε ησλ ηθαλνηήησλ 

ηνπ πξνζσπηθνχ ησλ επηρεηξήζεσλ απνηεινχλ βαζηθνχο ππιψλεο ηεο βηψζηκεο 

αλάπηπμεο, ηεο ηθαλφηεηαο γηα βειηίσζε ηεο ελεξγεηαθήο απφδνζεο θαη ηειηθά ηεο 

εθαξκνγήο ηεο Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο ζηηο επηρεηξήζεηο. ηελ αχμεζε ηνπ επίπεδνπ ηεο 
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εθπαίδεπζεο θαη ησλ δεμηφηεησλ ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ζπκβάινπλ κηα ζεηξά απφ 

θνξείο πνπ αλαιακβάλνπλ ελεξγά δξάζε. Παξάιιεια εμεηάδεηαη θαη ν ζεκαίλνληαο 

ξφινο ηεο ελεκέξσζεο θαη ηεο επαηζζεηνπνίεζεο ησλ εξγαδνκέλσλ γχξσ απφ 

ελεξγεηαθά δεηήκαηα, κε ζθνπφ ηελ δεκηνπξγία ελεξγεηαθήο ζπλείδεζεο θαη θνπιηνχξαο.  

 

ηε κειέηε ησλ Stenqvist et al. (2011) ζηε ραξηνβηνκεραλία, πξνθεηκέλνπ λα 

πνζνηηθνπνηεζεί ε ζπλνιηθή ζπκκεηνρή ηνπ πξνζσπηθνχ ζε δεηήκαηα ελεξγεηαθήο 

δηαρείξηζεο, δεηήζεθε λα εθηηκεζεί ν αξηζκφο ησλ ππαιιήισλ πνπ ζπκκεηείραλ άκεζα 

ζηηο εξγαζίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα ζπζηήκαηα Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο θαη ηε βειηίσζε 

ηεο ελεξγεηαθήο απφδνζεο, είηε πεξηζηαζηαθά  είηε ζε πην ηαθηηθή βάζε. Οη εθηηκήζεηο 

θπκαίλνληαλ απφ 6 έσο 50 άηνκα, ηα νπνία αλάινγα κε ην κέγεζνο ηεο επηρείξεζεο 

αληηζηνηρνχζαλ κεηαμχ ηνπ 2% θαη ηνπ  5,5% ηνπ ζπλφινπ ηνπ πξνζσπηθνχ.  

 

Αλαθνξηθά κε ηελ νξγαλσηηθή δνκή θαη ηηο νκάδεο εξγαζίαο ζηελ κειέηε ησλ Stenqvist 

et al. (2011) δελ θαίλεηαη νη επηρεηξήζεηο λα αθνινπζνχλ ηελ πξνζέγγηζε ησλ Capehart 

et al. (2008) γηα ηε ζχζηαζε δχν επηηξνπψλ κίαο ηερληθήο θαη κίαο δηεπζχλνπζαο. Αλη 

'απηνχ, ζε φιεο ηηο ππφ έξεπλα επηρεηξήζεηο ππήξραλ ηνπιάρηζηνλ κία θαη κεξηθέο θνξέο 

αξθεηέο νκάδεο δηαρείξηζεο ελέξγεηαο κηθηήο ζχλζεζεο απνηεινχκελεο απφ κεραληθνχο 

ηεο δηαδηθαζίαο Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο, ηερληθνχο εκπεηξνγλψκνλεο απφ ην ηκήκα 

ζπληήξεζεο θαζψο θαη ππαιιήινπο απφ ην ηκήκα πινπνίεζεο ησλ έξγσλ. Οη νκάδεο 

ζπλαληηνχληαλ ηαθηηθά κεξηθέο θνξέο εηεζίσο, πξνθεηκέλνπ λα αμηνινγήζνπλ ηνλ 

θαηάινγν ησλ πξνηεηλφκελσλ κέηξσλ ελεξγεηαθήο απφδνζεο θαη λα πξνεηνηκάζνπλ ηηο 

απνθάζεηο εθαξκνγήο. Ζ θαηάξηηζε ηνπ πξνζσπηθνχ είλαη κηα δξαζηεξηφηεηα 

Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο, ε νπνία έρεη αληηκεησπηζηεί δηαθνξεηηθά απφ ηηο επηρεηξήζεηο 

ζηελ ίδηα έξεπλα αιιά ζε γεληθέο γξακκέο δελ έρεη δνζεί κεγάιε πξνηεξαηφηεηα. Θα 

κπνξνχζαλ λα γίλνπλ βειηηψζεηο γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ πξαγκαηηθψλ νκάδσλ 

ζηφρσλ γηα εμεηδηθεπκέλε θαηάξηηζε. 

 

ηε κειέηε ησλ Catarino et al. (2015), νη επηρεηξήζεηο ζεσξνχλ φηη παξαθηλνχλ ηνπο 

εξγαδνκέλνπο ηνπο λα αζρνιεζνχλ κε δεηήκαηα ελέξγεηαο ζε αξθεηά πςειφ πνζνζηφ 

αλάινγα θαη κε ηνλ θιάδν επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο. Δλδεηθηηθά αλαθέξεηαη έλα 

εχξνο πνζνζηψλ απφ 67% ζε επηρεηξήζεηο ηξνθίκσλ θαη πνηψλ σο 96% ζε 

κεηαιινπξγηθέο επηρεηξήζεηο. Δπηπιένλ ζε έλα εχξνο απφ 39% έσο 71% νη επηρεηξήζεηο 

ηεο έξεπλαο θαηαβάιινπλ ζεκαληηθέο πξνζπάζεηεο ψζηε λα θηλεηνπνηήζνπλ θαη λα 

επαηζζεηνπνηήζνπλ ηνπο εξγαδνκέλνπο ηνπο. Σέινο νη πεξηζζφηεξεο επηρεηξήζεηο 

ζεσξνχλ φηη ε εθπαίδεπζε ησλ εξγαδνκέλσλ είλαη κηα πάγηα δηαδηθαζία ε νπνία 

ιακβάλεη ρψξα ζηηο επηρεηξήζεηο θαηαιακβάλνληαο αξθεηά ζεκαληηθά πνζνζηά πνπ 
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δηακνξθψλνληαη απφ 67% έσο 86%. ηελ ίδηα κειέηε, γηα ηηο ππφ εμέηαζε επηρεηξήζεηο, 

ε παξαθίλεζε θαη ε θαηάξηηζε γηα ηε ρξήζε ηεο ελεξγεηαθήο απφδνζεο ζεσξείηαη 

θπζηθή δηαδηθαζία θαη δελ θαηαβάιινληαη κεγάιεο πξνζπάζεηεο γηα ηελ εθαξκνγή ηεο 

βειηίσζεο ηεο. Οη πεξηζζφηεξεο επηρεηξήζεηο ζεσξνχλ φηη νη εξγαδφκελνη ηνπο είλαη 

θαηάιιεια παξαθηλεκέλνη θαη εθπαηδεπκέλνη. πλεπψο , ε χπαξμε πξνγξακκάησλ 

παξνρήο θηλήηξσλ, φπσο αθίζεο, γξαπηέο πιεξνθνξίεο, δηαιέμεηο, καζήκαηα ή άιινη, 

δελ απνηειεί ζπλήζε πξαθηηθή. 

 

Δπηπιένλ ζηε κειέηε ησλ Christoffersen et al. (2006), νη επηρεηξήζεηο επηζπκνχλ λα 

εκπιέμνπλ ελεξγά ηνπο εξγαδνκέλνπο ζηελ επηρείξεζε ζε δεηήκαηα ελεξγεηαθήο 

δηαρείξηζεο κέζσ ηεο παξνρήο πιεξνθφξεζεο ζε πνζνζηφ 44% θαη κέζσ εθπαίδεπζεο 

θαη θαηάξηηζεο ζε πνζνζηφ 19%. 

 

ηελ έξεπλα ησλ Brunke et al. (2014), πξνψζεζε ηεο αμίαο ηεο ελεξγεηαθήο απφδνζεο 

ζηνπο εξγαδνκέλνπο ζε ηαθηηθή βάζε ζεσξείηαη σο ζεκαληηθή πηπρή ηεο ελεξγεηαθήο 

δηαρείξηζεο. Σα απνηειέζκαηα δείρλνπλ φηη ε πιεηνλφηεηα ησλ ζπκκεηερφλησλ (57%) 

δελ πξνάγνπλ ηελ ελεξγεηαθή απφδνζε θαη δελ εθπαηδεχνπλ ην πξνζσπηθφ ηνπο, 

εθαξκφδνληαο κφλν πεξηζηαζηαθέο εθζηξαηείεο επαηζζεηνπνίεζεο θαη θαηάξηηζε 

πξνζσπηθνχ. Μφλν ην 13% ησλ επηρεηξήζεσλ εθπαηδεχνπλ θαη πξνάγνπλ ηελ 

ελεξγεηαθή απφδνζε ζε ηαθηηθή βάζε. ηελ ίδηα έξεπλα έρεη δηαπηζησζεί φηη ν ελεξγφο 

δηαρεηξηζηήο ελέξγεηαο πιήξνπο απαζρφιεζεο ζε κηα επηρείξεζε ζηαζκίδεηαη σο δχν 

θνξέο ηφζν ζεκαληηθφο φζν έλαο δηαρεηξηζηήο ελέξγεηαο κε κεξηθή απαζρφιεζε, 

αλαδεηθλχνληαο έηζη ηελ αμία ηνπ αλζξψπηλνπ παξάγνληα. 

 

ηε κειέηε ησλ Sivill et al. (2013), ε δέζκεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ εθηηκάηαη φηη είλαη 

ρακειφηεξε απφ ηε δέζκεπζε ηεο δηνίθεζεο. Γηα ην ιφγν απηφ νη επηρεηξήζεηο επηρεηξνχλ 

λα βειηηψζνπλ ηηο επηδφζεηο ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ εκπιέθεηαη ζην πξφγξακκα 

ελεξγεηαθήο δηαρείξηζεο, πξνηείλνληαο ρξήζε πεξηζζφηεξσλ πφξσλ γηα θαηάξηηζε. 

 

 

 Γέζκεπζε Αλώηαηεο Γηνίθεζεο 

 

Ζ Γηαρείξηζε Δλέξγεηαο, φπσο ηνλίδεηαη απφ ηηο πεξηζζφηεξεο εκπεηξηθέο κειέηεο νθείιεη 

λα έρεη ηελ ππνζηήξημε ηεο αλψηαηεο δηνίθεζεο. Ζ πηνζέηεζε κηαο καθξνπξφζεζκεο 

ελεξγεηαθήο ζηξαηεγηθήο απνηειεί ζεκαληηθφ κέζν γηα λα ηνληζζεί απηφ. Ζ δέζκεπζε ηεο 

αλψηαηεο δηνίθεζεο έρεη εμεηαζηεί σο θεθαιαηψδεο θαη θαζνξηζηηθφο παξάγνληαο ζηηο 

πεξηζζφηεξεο εκπεηξηθέο κειέηεο κε ηελ αμία ηνπ λα αλαδεηθλχεηαη ζε θάζε πεξίπησζε 
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(Christoffersen et al., 2006; Thollander and Ottosson, 2010; Backlund et al., 2012a; 

Stenqvist et al., 2011; Ates and Durakbasa, 2012; Sivill et al., 2013; Brunke et al., 2014; 

Blass et al., 2014). Ζ δέζκεπζε ηεο δηνίθεζεο ζεσξείηαη ζεκαληηθή γηα ηελ επηηπρή θαη 

απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή ηεο Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο (Capehart et al., 2008). Όηαλ 

φξακα ησλ αλψηαησλ ζηειερψλ απνηειεί ε βειηίσζε ηεο ελεξγεηαθήο ζέζεο ηεο 

επηρείξεζεο κε ζηφρν ηφζν ηελ αλάπηπμε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο φζν θαη ηνλ 

πεξηνξηζκφ ησλ πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ ηφηε νη πξαθηηθέο δηαρείξηζεο ελέξγεηαο 

είλαη απνηειεζκαηηθφηεξεο. ε κεγάιεο επηρεηξήζεηο, ε δέζκεπζε πεξηζζφηεξσλ 

αλψηεξσλ ζηειερψλ είλαη απαξαίηεηε ψζηε λα επηθνηλσλνχληαη άκεζα νη πνιηηηθέο ζην 

ζχλνιν ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ. πλεπψο ζηειέρε ζε δηάθνξεο ζέζεηο θαη κε 

δηαθνξεηηθέο ηθαλφηεηεο ζα πξέπεη λα δεζκεπηνχλ γηα λα ππνζηεξίμνπλ ηελ εθαξκνγή 

ηεο ελεξγεηαθήο δηαρείξηζεο. 

 

Ζ κειέηε ησλ Stenqvist et al. (2011) επηβεβαηψλεη φηη ε δέζκεπζε ηεο αλψηαηεο 

δηνίθεζεο ήηαλ ππνζηεξηθηηθή ζηηο εξγαζίεο βειηίσζεο ηεο ελεξγεηαθήο επίδνζεο. Σν 

γεγνλφο φηη έλα αξθεηά κεγάιν πνζνζηφ ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ (κεηαμχ 2 θαη 5,5%) 

ζπκκεηείρε άκεζα ζηηο δξαζηεξηφηεηεο Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο δείρλεη φηη ε δηνίθεζε ηεο 

επηρείξεζεο έρεη δεζκεπηεί γηα ην έξγν απηφ. Δίλαη δχζθνιν λα δεισζεί ην βέιηηζην 

επίπεδν ζπκκεηνρήο ηνπ πξνζσπηθνχ. Ωο ειάρηζην, φινη νη εξγαδφκελνη ζα πξέπεη λα 

γλσξίδνπλ ηελ χπαξμε ηεο ελεξγεηαθήο δηαρείξηζεο θαη λα θαζνδεγνχληαη γηα ζπλαθή 

δεηήκαηα. Ωο θαηεπζπληήξηα γξακκή γηα κηα κεγάιε βηνκεραλία επεμεξγαζίαο πνπ 

ζρεδηάδεη λα εθαξκφζεη έλα ηππνπνηεκέλν ζχζηεκα Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο, κηα 

απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ζα απαηηήζεη, άκεζε αλ θαη κε κέηξηα κεξηθή απαζρφιεζε, 

δέζκεπζε απφ ην 3-5% ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ. 

 

χκθσλα κε ηνπο Blass et al., 2014., oη θνξπθαίνη δηαρεηξηζηέο επηρεηξήζεσλ δηαζέηνπλ 

γλψζε ησλ δηαδηθαζηψλ παξαγσγήο, γηα ηε κεγηζηνπνίεζε ηεο απνηειεζκαηηθήο 

παξαγσγήο θαη δηαλνκήο αγαζψλ. Γηαπηζηψλεηαη φηη ε ζπκκεηνρή ηνπο απμάλεη 

ζεκαληηθά ηελ πηνζέηεζε πξσηνβνπιηψλ ελεξγεηαθήο απφδνζεο, ελψ ε ζπκκεηνρή ησλ 

αλψηαησλ δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ ρσξίο επηρεηξεζηαθφ ξφιν έρεη ειάρηζηε ή αθφκε θαη 

θακία επίδξαζε. Ζ ζπκκεηνρή αλψηεξσλ δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ επηρεηξήζεσλ απμάλεη 

ην πνζνζηφ ηεο ζπληζηψκελεο εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο πνπ εθαξκφδεηαη θαηά κέζν 

φξν θαηά 13,4% θαη απμάλεη ηελ πηζαλφηεηα πηνζέηεζεο πην πξσηνπνξηαθψλ αιιαγψλ 

ζρεηηθά κε ηηο ελεξγεηαθέο δηαδηθαζίεο θαη ηνλ απαηηνχκελν εμνπιηζκφ απφ 31% ζε 44%. 

 

Οη πξνεγνχκελεο έξεπλεο ππνγξακκίδνπλ ηε δσηηθή ζεκαζία κηαο καθξνπξφζεζκεο 

ελεξγεηαθήο ζηξαηεγηθήο γηα ηελ πηνζέηεζε επηηπρεκέλσλ πξαθηηθψλ ελεξγεηαθήο 
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δηαρείξηζεο ζηηο επηρεηξήζεηο, ε νπνία απνηειεί πνιχηηκν εξγαιείν ηεο αλψηαηεο 

δηνίθεζεο (Thollander and Ottosson, 2010; Trygg et al., 2010; Rohdin et al., 2007). Οη 

δξάζεηο απηέο αθνξνχλ ζε πξαθηηθέο πνπ άπηνληαη ηφζν ηεο ηερλνινγίαο φζν θαη ηεο 

αλζξψπηλεο ζπκπεξηθνξάο (McKane et al., 2007; Caffal, 1996). ε πξνεγνχκελεο 

έξεπλεο, ε χπαξμε κηαο καθξνπξφζεζκεο ελεξγεηαθήο ζηξαηεγηθήο ήηαλ έλαο απφ ηνπο 

πην ζεκαληηθνχο παξάγνληεο γηα ηελ πξνψζεζε ηεο ελεξγεηαθήο δηαρείξηζεο (Thollander 

and Ottosson, 2008; Rohdin et al., 2007).χκθσλα κε ηηο έξεπλεο νη πεξηζζφηεξεο απφ 

ηηο επηρεηξήζεηο είηε δελ δηαζέηνπλ ζηξαηεγηθή είηε πηνζεηνχλ βξαρππξφζεζκε 

ζηξαηεγηθή, ε νπνία ππνδεηθλχεη ηνπο ηνκείο πξνο βειηίσζε αλαθνξηθά κε ηηο 

ελεξγεηαθέο πξαθηηθέο. Μηα εχινγε εξκελεία ηνπ γεγνλφηνο απηνχ αθνξά ζηελ απμεκέλε 

εζηίαζε ζηηο βαζηθέο δξαζηεξηφηεηεο ε νπνία νδεγεί ζηνλ πεξηνξηζκφ ησλ πφξσλ πξνο 

δηάζεζε ζε δξαζηεξηφηεηεο φπσο ε Γηαρείξηζε Δλέξγεηαο. 

 

 

 Πξόηππα πζηήκαηα Γηνίθεζεο 

 

Παξάιιεια αλαδεηθλχεηαη θαη ν ξφινο ησλ πξνηχπσλ ζπζηεκάησλ δηνίθεζεο θαη ε αμία 

ηεο πηζηνπνίεζε ησλ επηρεηξήζεσλ κε απηά. ηηο κειέηεο ησλ Ates and Durakbasa, 

(2012), Bunse et al. (2011) θαη McKane (2010), ππνζηεξίδεηαη φηη ε εηζαγσγή θαη ε 

ππνζηήξημε ηεο εθαξκνγήο ελφο πξνηχπνπ ζπζηήκαηνο δηνίθεζεο θαη ηδηαίηεξα 

ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο πεξηβάιινληνο θαη ελέξγεηαο θαίλεηαη λα είλαη ν θαιχηεξνο 

ηξφπνο γηα ηελ ελίζρπζε ηεο αλάιεςεο δξάζεσλ ελεξγεηαθήο δηαρείξηζεο. Σα πξφηππα, 

έρνληαο ηελ δπλαηφηεηα λα ηξνπνπνηεζνχλ, κπνξνχλ λα αληαπνθξίλνληαη κε βέιηηζην 

ηξφπν ζηηο απαηηήζεηο θάζε νξγαληζκνχ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο πνιππινθφηεηαο 

ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ηνπ βαζκνχ ηεθκεξίσζεο. Οξκψκελεο απφ ηνλ πςειφ παγθφζκην 

νηθνλνκηθφ αληαγσληζκφ θαη ηελ αλάγθε γηα πεξηβαιινληηθέο ξπζκίζεηο, νη επηρεηξήζεηο 

αηζζάλνληαη ηελ αλάγθε λα επηηαρχλνπλ ηελ κεηάβαζε ηνπ πξνο κηα νινθιεξσκέλε 

πνιηηηθή κηαο ηππνπνηεκέλεο ελεξγεηαθήο Γηαρείξηζεο.  

 

χκθσλα κε ηηο δηελεξγεζείζεο κειέηεο, ε εθαξκνγή ησλ πξνηχπσλ αλακέλεηαη λα 

παξάζρεη ζηηο επηρεηξήζεηο ηα απαξαίηεηα εξγαιεία πνπ ζα ηνπο επηηξέςνπλ λα 

εμεηάζνπλ ηα ζπζηήκαηα θαη ηηο δηαδηθαζίεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ αχμεζε ηεο 

ελεξγεηαθήο ηνπο επίδνζεο. Δπηπιένλ, νη επηρεηξήζεηο ζα είλαη ζε ζέζε λα εθαξκφζνπλ 

κε κεγαιχηεξε άλεζε κηα ελεξγεηαθή πνιηηηθή, ζθνπνχο θαη ζηφρνπο. ηε κειέηε ησλ 

Ates and Durakbasa (2012) επηπιένλ πεξηγξάθνληαη ζπγθεθξηκέλεο δξάζεηο νη νπνίεο 

ζα κπνξνχζαλ λα πινπνηεζνχλ κε ζθνπφ λα βειηηψζνπλ θαη λα εληζρχζνπλ ηελ 

παξαπάλσ ζρέζε. 
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Λακβάλνληαο ππφςε ηα ηερληθά, νξγαλσηηθά θαη λνκηθά εκπφδηα φζνλ αθνξά ηελ 

ελεξγεηαθή απφδνζεο, ε εηζαγσγή θαη ε ππνζηήξημε ηεο εθαξκνγήο ελφο πξνηχπνπ 

δηαρείξηζεο ελέξγεηαο, ζηελ έξεπλα ησλ Ates and Durakbasa (2012), θαίλεηαη λα είλαη ν 

θαιχηεξνο ηξφπνο αληηκεηψπηζεο απηψλ ησλ εκπνδίσλ, θαζψο αλαγθάδεηαη λα 

επηηαρχλεη ηε κεηάβαζε απφ κηα παξαδνζηαθή πξνζέγγηζε ελεξγεηαθήο ρξεζηκφηεηαο ζε 

κηα ζπλνιηθή πνιηηηθή γηα κηα ηππνπνηεκέλε δηαρείξηζε ελέξγεηαο. Ωο ππνζρφκελε 

πιεηνςεθία ην 75% ησλ ζπκκεηερνπζψλ επηρεηξήζεσλ, ππνδέρεηαη ζεηηθά ην λέν 

πξφηππν ελεξγεηαθήο δηαρείξηζεο ISO 50001 ελψ ην 20% εμ απηψλ αλέθεξαλ αθφκε φηη 

πξφθεηηαη γηα έλα πξφηππν αξθεηά απαξαίηεην. 

 

Μφλν ην 23% ησλ επηρεηξήζεσλ ηεο έξεπλαο ησλ Ates and Durakbasa (2012) δήισζε 

φηη νη πεξηβαιινληηθέο ππνρξεψζεηο απνηέιεζαλ θίλεηξν γηα ηελ εθαξκνγή πξαθηηθψλ 

Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο. Με δεδνκέλν φηη νη επηρεηξήζεηο πνπ έρνπλ εθαξκφζεη ην 

πξφηππν ISO 14001 ζα είλαη ζε ζέζε λα εηζαγάγνπλ ην λέν πξφηππν δηαρείξηζεο 

ελέξγεηαο πνιχ εχθνια, ζεσξήζεθε φηη ε εθαξκνγή ησλ ελεξγεηαθψλ πξνηχπσλ ζα 

δηεπθνιπλφηαλ. Ωζηφζν, ζηελ έξεπλα, δηαπηζηψζεθε φηη ην 57% ησλ εξσηεζέλησλ έρνπλ 

εθαξκφζεη ην πξφηππν ISO 14001. Λακβάλνληαο ππ΄ φςηλ φηη ην δείγκα ηεο έξεπλαο 

απνηεινχηαλ απφ ηηο θνξπθαίεο ηνπξθηθέο επηρεηξήζεηο, ν αξηζκφο ησλ νξγαληζκψλ πνπ 

δηαζέηνπλ ην πξφηππν ISO 14001 δελ είλαη ελζαξξπληηθφο. 

 

ηε κειέηε ηoπ McKane (2010) ε πηνζέηεζε ελφο επηρεηξεζηαθνχ πξνηχπνπ Γηαρείξηζεο 

Δλέξγεηαο, ζπκβαηνχ κε ηα ηξέρνληα ζπζηήκαηα βηνκεραληθήο πνηφηεηαο θαη 

πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο αλαδεηθλχεηαη σο έλα απνθαζηζηηθφ βήκα γηα ηελ επίηεπμε 

θαη ηε δηαηήξεζε ηεο ελεξγεηαθήο απφδνζεο εηδηθά ησλ κεραλνθίλεησλ ζπζηεκάησλ θαη 

γεληθά ηεο βηνκεραληθήο ελεξγεηαθήο απφδνζεο. 

 

ηε κειέηε ησλ Bunse et al. (2011) δηαπηζηψλεηαη φηη ηα πξφηππα ηνπ ζπζηήκαηνο 

δηαρείξηζεο ελέξγεηαο κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ ηε βάζε γηα κηα απνηειεζκαηηθή 

δηαρείξηζε ηεο ελέξγεηαο ζηελ παξαγσγή. Σα πξφηππα ηνπ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο 

απνζθνπνχλ ζηελ αχμεζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ επηδφζεσλ θαη ηεο ελεξγεηαθήο 

απφδνζεο κηαο επηρείξεζεο κε ηε βειηίσζε ησλ πθηζηάκελσλ δηαδηθαζηψλ νξγάλσζεο. 

Ζ ηππνπνίεζε απμάλεη ηε δηαθάλεηα ησλ δηαδηθαζηψλ ησλ επηρεηξήζεσλ θαη νη 

ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα εθηηκήζνπλ επθνιφηεξα ηε δέζκεπζε κηαο επηρείξεζεο γηα 

βειηίσζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ ηεο επηδφζεσλ. Γεληθά, ηα πξφηππα δηαρείξηζεο ηεο 

ελέξγεηαο κπνξνχλ λα ππνζηεξίμνπλ ζεκαληηθά ηελ ελεξγεηαθή δηαρείξηζε ζηελ 

παξαγσγή. Απηά ηα πξφηππα κπνξνχλ λα ζπκβάινπλ ζηε δεκηνπξγία κεραληζκψλ 
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κέηξεζεο, ειέγρνπ θαη ζπλερνχο βειηίσζεο ηεο ελεξγεηαθήο απφδνζεο. Παξφια απηά, νη 

πξνδηαγξαθέο π.ρ. νη θαηάιιεινη δείθηεο κέηξεζεο γηα ηελ ελεξγεηαθή απφδνζε θαη ε 

πξαθηηθή εθαξκνγή ησλ εξγαιείσλ ππνζηήξημεο απνθάζεσλ νθείινπλ λα 

πξνζαξκφδνληαη θαηά πεξίπησζε ζε θάζε επηρείξεζε. 

 

Απφ ηελ κειέηε ησλ Backlund et al. (2012a) πξνθχπηεη φηη έλαο ηξφπνο ελαζρφιεζεο  

κε ηελ ελεξγεηαθή δηαρείξηζε είλαη ε εθαξκνγή ελφο ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο ελέξγεηαο 

κε ηελ πξνυπφζεζε ηεο χπαξμεο κηαο νξγαλσηηθήο ππνζηήξημεο θαη νξγαλσζηαθήο 

θνπιηνχξαο ζπλερνχο βειηίσζεο, ρσξίο ηελ νπνία νπνηνδήπνηε ζχζηεκα δηαρείξηζεο 

αληηκεησπίδεη ηνλ θίλδπλν λα θαηαζηεί αλαπνηειεζκαηηθφ. 

 

 

 Δπηκέξνπο Πξνζδηνξηζηηθνί Παξάγνληεο 

 

Οη έξεπλεο ειέγρνπλ επίζεο ηελ επίδξαζε ηνπ εθάζηνηε θαλνληζηηθνχ πιαηζίνπ κέζα ζην 

νπνίν ιεηηνπξγνχλ νη επηρεηξήζεηο. Οη ηξέρνπζεο θπξίσο πεξηβαιινληηθέο ππνρξεψζεηο 

επηβάιινπλ ηε ζέζπηζε ζρεηηθψλ λνκνζεηηθψλ ξπζκίζεσλ κε ηηο νπνίεο νη επηρεηξήζεηο 

είλαη ππνρξεσκέλεο λα ζπκκνξθψλνληαη. Απφξξνηα ησλ κειεηψλ είλαη ε δηαπίζησζε φηη 

ηα κέζα πνιηηηθήο ζηνλ ηνκέα ηεο ελέξγεηαο, θαζψο θαη ηα κέζα πεξηβαιινληηθήο 

πνιηηηθήο, κπνξνχλ λα αιιάμνπλ ηε ζπκπεξηθνξά ηεο επηρείξεζεο απέλαληη ζηε ρξήζε 

ελέξγεηαο. (Christoffersen et al., 2006; Ates and Durakbasa 2012). Οη θαλνληζκνί είλαη 

ππνρξεσηηθέο πνιηηηθέο γηα ηε βειηίσζε ηεο ελεξγεηαθήο απφδνζεο. Δπηπιένλ, 

ζχκθσλα κε ηνπο Abdelaziz et al. (2011), ην ξπζκηζηηθφ πιαίζην δχλαηαη λα απαηηεί απφ 

ηηο επηρεηξήζεηο λα δηελεξγνχλ ελεξγεηαθνχο ειέγρνπο, λα ρξεζηκνπνηνχλ έλαλ 

δηαρεηξηζηή ελέξγεηαο ή λα πηνζεηνχλ έλα ζχζηεκα ελεξγεηαθήο δηαρείξηζεο 

.Αμηνζεκείσην σζηφζν είλαη φηη νη θαλνληζηηθέο δξάζεηο ζεσξνχληαη κέηξηαο ζεκαζίαο 

ηφζν απφ ηνπο Backlund et al. (2012a) φζν θαη απφ ηνπο Brunke et al. (2014), γεγνλφο 

πνπ αληαλαθιά ηε γεληθά ζθεπηηθηζηηθή ζηάζε ησλ επηρεηξήζεσλ φζνλ αθνξά ηηο 

πνιηηηθέο παξεκβάζεηο. 

 

Παξάιιεια έλα κέξνο ησλ εξεπλψλ αζρνιείηαη κε ηηο ρξεκαηνδνηήζεηο αλαθνξηθά κε 

ηελ εθαξκνγή πξαθηηθψλ Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο. Οξηζκέλεο κειέηεο πνπ δηεμήρζεζαλ 

ζε απηφλ ηνλ ηνκέα θαηαιήγνπλ ζην ζπκπέξαζκα φηη νη επηρεηξήζεηο πνπ ιακβάλνπλ 

ρξεκαηνδνηήζεηο, φπσο νη επηδνηήζεηο γηα ζρέδηα εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο εκθαλίδνπλ 

κεγαιχηεξε ελαζρφιεζε ζε ζέκαηα ελεξγεηαθήο απφδνζεο απφ απηέο πνπ δελ 

ιακβάλνπλ. (Christoffersen et al., 2006; Ates and Durakbasa, 2012; Backlund et al., 

2012a). 
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ηε κειέηε ησλ Abdelaziz et al. (2011), αλαθέξεηαη φηη νη δεκνζηνλνκηθέο πνιηηηθέο 

πεξηιακβάλνπλ ηελ επηβνιή θφξσλ, ηε ζέζπηζε θνξνινγηθψλ εθπηψζεσλ θαη 

θνξνινγηθψλ ειαθξχλζεσλ ζηηο επελδχζεηο θαη ηνλ θαζνξηζκφ θξηηεξίσλ ρνξήγεζεο 

δαλείσλ επελδπηηθψλ ηξαπεδψλ γηα ηελ πξνψζεζε ηεο ελεξγεηαθήο απφδνζεο. Οη 

πνιηηηθέο θνξνιφγεζεο είλαη ππνρξεσηηθφ κέζν γηα λα επεξεαζηεί ε εηζαγσγή δξάζεσλ 

ελεξγεηαθήο απφδνζεο. Οη πνιηηηθέο θνξνιφγεζεο κπνξνχλ επίζεο λα επεξεάζνπλ ηελ 

ελεξγεηαθή απφδνζε κέζσ ηεο ρξήζεο θνξνινγηθψλ εθπηψζεσλ ή θνξνινγηθψλ 

ειαθξχλζεσλ γηα επελδχζεηο, ζχκθσλα κε ηνπο Price and Worrell (2000). Δπηπιένλ, 

είλαη δπλαηή ε ζέζπηζε πξνλνκηαθψλ θξηηεξίσλ δαλεηνδφηεζεο απφ ηηο ηξάπεδεο 

επελδχζεσλ ψζηε λα δνζεί πςειφηεξε πξνηεξαηφηεηα ζηε ρξεκαηνδφηεζε έξγσλ πνπ 

βειηηψλνπλ ηελ ελεξγεηαθή επίδνζε. 

 

ηε κειέηε ησλ Christoffersen et al. (2006), νη κεγαιχηεξεο επηρεηξήζεηο νη νπνίεο 

πινπνηνχλ πεξηζζφηεξεο πξαθηηθέο δηαρείξηζεο ελέξγεηαο δηαπηζηψζεθε φηη ιακβάλνπλ 

ζπρλφηεξα επηδνηήζεηο θαη ζπλάπηνπλ θνξνινγηθέο ζπκθσλίεο αλαθνξηθά κε ηε 

δηαρείξηζε ησλ εθπνκπψλ ηνπ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα. 

 

ε πξνεγνχκελεο κειέηεο, νη επηρεηξήζεηο πνπ ιακβάλνπλ επηδνηήζεηο γηα έξγα 

εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο είλαη πην δξαζηήξηεο ζε ζέκαηα ελεξγεηαθήο απφδνζεο απφ 

φζεο δελ ιακβάλνπλ. Οη Togeby θαη Hansen (1998) αλαθέξνπλ φηη φζν πεξηζζφηεξεο 

είλαη νη επηδνηήζεηο πνπ ρνξεγνχληαη γηα ηελ εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο ηφζν κεγαιχηεξεο 

είλαη νη αληίζηνηρεο δξαζηεξηφηεηεο πνπ αλαιακβάλνληαη απφ ηηο επηρεηξήζεηο. Απφ ηηο 

επηρεηξήζεηο πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα ησλ Ates and Durakbasa (2012) θακία δελ 

έιαβε θπβεξλεηηθέο επηρνξεγήζεηο. Όζνλ αθνξά ην εξψηεκα εάλ ζεσξνχλ επαξθείο ηηο 

ζεκεξηλέο θπβεξλεηηθέο επηρνξεγήζεηο, νη απαληήζεηο δελ ήηαλ ζεηηθέο. Μφλν ην 5% 

αλέθεξε φηη νη θπβεξλεηηθέο εληζρχζεηο είλαη επαξθείο, ελψ ην 60% ησλ εηαηξεηψλ 

ππνζηήξημε φηη νη επηρνξεγήζεηο θαη νη επηδνηήζεηο ήηαλ αλεπαξθείο. Σν ππφινηπν 35% 

δήισζε φηη έρνπλ ειάρηζηεο ή θαζφινπ πιεξνθνξίεο γηα λα θαηεγνξηνπνηήζνπλ ηηο 

θξαηηθέο εληζρχζεηο σο επαξθείο ή αλεπαξθείο, θάηη πνπ κπνξεί λα ζεσξεζεί αξλεηηθή 

απάληεζε. 

 

 

ηε παξνχζα δηαηξηβή κέζσ ησλ εξεπλεηηθψλ εξσηεκάησλ, επηρεηξείηαη λα δηεξεπλεζεί 

πνηα είλαη ε ηξέρνπζα ελεξγεηαθή θαηάζηαζε ζην ρψξν ησλ ειιεληθψλ επηρεηξήζεσλ. Ζ 

εκπεηξηθή έξεπλα ζα εμεηάζεη απηέο ηηο πηπρέο ησλ επηρεηξήζεσλ, ζα δηεξεπλήζεη ηηο 

βαζηθέο έλλνηεο θαη ηνπο πξνζδηνξηζηηθνχο ηνπο παξάγνληεο θαη ζα επηρεηξήζεη λα 
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πεξηγξάςεη ηελ επηθξαηνχζα εηθφλα γηα ηνλ ηξφπν πνπ νη ειιεληθέο επηρεηξήζεηο 

δηαρεηξίδνληαη ηα ελεξγεηαθά δεηήκαηα ζε κηα πξνζπάζεηα λα αληαπνθξηζεί ζηα 

παξαπάλσ εξσηήκαηα. 
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Κεφάλαιο 6 

Σχεδιαςμόσ Εμπειρικήσ Έρευνασ 
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 ΥΔΓΗΑΜΟ ΔΜΠΔΗΡΗΚΖ ΔΡΔΤΝΑ

 

 

Ο ζρεδηαζκφο ηεο εκπεηξηθήο έξεπλαο, ν νπνίνο πινπνηήζεθε ζην πιαίζην ηεο 

παξνχζαο δηαηξηβήο παξαηίζεηαη ζε ηνχην ην θεθάιαην. Ο ζρεδηαζκφο ηεο εκπεηξηθήο 

έξεπλαο αλαιχεηαη ζε ηέζζεξα επηκέξνπο ζηάδηα ηα νπνία δηακνξθψλνληαη 

αθνινπζψληαο ηελ εξεπλεηηθή πξνζέγγηζε ηεο Sekaran (2003) θαη απνηππψλνληαη ζην 

παξαθάησ ζρήκα (6.1.): 

 

 

ΥΖΜΑ 6.1: ηάδηα ρεδηαζκνχ εκπεηξηθήο έξεπλαο 

 

Σα επηκέξνπο ζηάδηα ηνπ ζρεδηαζκνχ ηεο εκπεηξηθήο έξεπλαο αλαπηχζζνληαη δηεμνδηθά 

ζηηο παξαθάησ ελφηεηεο: 

 

 Καζνξηζκφο εξεπλεηηθψλ εξσηεκάησλ [§ 6.1] 

 Οξηνζέηεζε ελλνηνινγηθνχ πιαηζίνπ [§ 6.2] 

 Αλάπηπμε εξεπλεηηθψλ ππνζέζεσλ [§ 6.3] 

 Καηάξηηζε κεζνδνινγίαο εκπεηξηθήο έξεπλαο [§ 6.4] 

 

Οξηζκέλα θξίζηκα ζεκεία ηνπ ζρεδίνπ, φπσο πξνέθπςαλ απφ ηελ πξνζαξκνγή ησλ 

αλσηέξσ ζηαδίσλ ζηηο απαηηήζεηο ηεο παξνχζαο έξεπλαο, παξνπζηάδνληαη ζην ηέινο 

ηνπ θεθαιαίνπ [§ 6.5].  

 

ην ζεκείν απηφ ζα πξέπεη λα ηνληζηεί φηη θχξηα θαη θξίζηκε εηζξνή γηα ηελ πινπνίεζε 

ηνπ ζρεδηαζκνχ ηεο εκπεηξηθήο έξεπλαο απνηέιεζαλ ηα απνηειέζκαηα ηεο 

βηβιηνγξαθηθήο επηζθφπεζεο ε νπνία νινθιεξψζεθε ζηα πξνεγνχκελα θεθάιαηα ηεο 

δηαηξηβήο θαη ζρεηίδεηαη κε ηελ ηξέρνπζα ελεξγεηαθή θαηάζηαζε, ηελ εξκελεία ηεο 

έλλνηαο ηεο Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο, ηηο απνηειεζκαηηθέο πξαθηηθέο εθαξκνγήο ηεο αιιά 

θαη ηνπο πξνζδηνξηζηηθνχο εθείλνπο παξάγνληεο νη νπνίνη ηελ επεξεάδνπλ θαζνξηζηηθά 

(Κεθ: 2-3, 5). Παξάιιεια, ζεκεηψλεηαη, φηη ηδηαίηεξε είλαη ε ζπκβνιή ησλ εθξνψλ πνπ 

πξνθχπηνπλ απφ ηελ αλάπηπμε ηνπ πιαηζίνπ εθαξκνγήο ελφο ζπζηήκαηνο Γηαρείξηζεο 

Δλέξγεηαο ζηηο επηρεηξήζεηο (Κεθ 4). 

Κακοριςμόσ 
ερευνθτικϊν 
ερωτιματων  

Οριοκζτθςθ 
εννοιολογικοφ 

πλαίςιου  

Ανάπτυξθ 
ερευνθτικϊν 
υποκζςεων  

Κατάρτιςθ 
μεκοδολογίασ 

εμπερικισ 
ζρευνασ  
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6.1 Καζνξηζκόο Δξεπλεηηθώλ Δξσηεκάησλ 

 

χκθσλα κε φζα αλαθέξζεθαλ ζην ζεσξεηηθφ κέξνο ηεο δηαηξηβήο θαη δεδνκέλεο ηεο 

πεξηξξένπζαο θαηάζηαζεο αλαθνξηθά κε ηα ελεξγεηαθά δεηήκαηα, ε εθαξκνγή ηεο 

Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο απφ ηηο Διιεληθέο επηρεηξήζεηο απνηειεί δεηνχκελν ηφζν γηα ηελ 

επηβίσζε ηνπο φζν θαη γηα ηελ πεξαηηέξσ βηψζηκε αλάπηπμε ηνπο. ην ζεσξεηηθφ κέξνο 

ηεο έξεπλαο έρεη απνζαθεληζηεί ε έλλνηα ηεο ελεξγεηαθήο δηαρείξηζεο θαη ε θξηζηκφηεηα 

ηεο γηα ηηο επηρεηξήζεηο. Παξάιιεια αλαιχζεθε θαη παξνπζηάζηεθε ηφζν ε ζπζηεκηθή 

φζν θαη ε πξαθηηθή εθαξκνγή ηεο. Τπφ απηφ ην πξίζκα, ζεσξείηαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ, 

λα πξνζδηνξηζηνχλ νη θξίζηκνη παξάγνληεο εθείλνη νη νπνίνη επηδξνχλ ζήκεξα ζηελ 

επηηπρή πηνζέηεζε θαη ηελ εθαξκνγή απνηειεζκαηηθψλ πξαθηηθψλ Γηαρείξηζεο 

Δλέξγεηαο ζηηο επηρεηξήζεηο.  

 

Ωζηφζν, φπσο δηαπηζηψζεθε ππάξρεη δηάζηαζε αλάκεζα ζηελ δπλακηθή πνπ 

εθθξάδεηαη κέζα απφ ηε δηεζλή βηβιηνγξαθία γηα ηελ θξηζηκφηεηα ηεο εθαξκνγήο 

απνηειεζκαηηθψλ κέηξσλ βειηίσζεο ηεο ελεξγεηαθήο απφδνζεο ησλ επηρεηξήζεσλ θαη 

ζηα κέηξα πνπ ζηελ πξάμε πηνζεηνχληαη θαη πινπνηνχληαη άκεζα. Γηα ην ιφγν απηφ ζηελ 

παξνχζα έξεπλα επηρεηξήζεθε λα αλαπηπρζεί έλα δνκεκέλν πιαίζην εθαξκνγήο ηεο 

Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο ην νπνίν είλαη πεξηζζφηεξν πξνζαλαηνιηζκέλν ζηε ζπζηεκαηηθή 

εθαξκνγή ηεο ελεξγεηαθήο δηαρείξηζεο. Σν πιαίζην απηφ δχλαηαη λα ζπκβάιιεη 

πεξηζζφηεξν ζηελ θαηαλφεζε θαη ηελ νινθιεξσκέλε εθαξκνγή απνηειεζκαηηθψλ 

πξαθηηθψλ Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο. 

 

πλεπψο, ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ παξνπζηάδεη λα κειεηεζνχλ νη θξίζηκνη εθείλνη 

παξάγνληεο νη νπνίνη ελδερνκέλσο πξνζδηνξίδνπλ ην βαζκφ εθαξκνγήο ηεο Γηαρείξηζεο 

Δλέξγεηαο ζηηο ειιεληθέο επηρεηξήζεηο κε πνηθίινπο ηξφπνπο, ζε κηθξφηεξε ή ζε 

κεγαιχηεξε θιίκαθα. Οη παξάγνληεο απηνί εληνπίδνληαη θπξίσο ζηε ρξήζε χγρξνλεο 

Σερλνινγίαο, ζηελ ελζάξξπλζεο ζπκκεηνρήο ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ζηελ εθαξκνγή 

νινθιεξσκέλνπ ζπζηήκαηνο Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο.  

 

Παξάιιεια θξίλεηαη ζθφπηκν λα εμεηαζηνχλ νη παξάγνληεο εθείλνη πνπ ξπζκίδνπλ ηε 

ζρέζε ησλ πξαθηηθψλ Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο κε ηξίηεο κεηαβιεηέο αιιά θαη νη 

παξάγνληεο εθείλνη πνπ επεξεάδνπλ έκκεζα ηηο ζρέζεηο ησλ πξαθηηθψλ Γηαρείξηζεο 

Δλέξγεηαο κε άιινπο ζπληειεζηέο. 
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Σα πξναλαθεξζέληα νδεγνχλ ζηε δηαηχπσζε ησλ εχινγσλ θεληξηθψλ εξσηεκάησλ ηεο 

παξνχζαο εκπεηξηθήο έξεπλαο: 

 

 Πνηνη είλαη νη θξίζηκνη παξάγνληεο πνπ πξνζδηνξίδνπλ ηνλ βαζκφ εθαξκνγήο ηεο 

Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο ζηηο Διιεληθέο Δπηρεηξήζεηο;  

 

 Πνηνη είλαη νη παξάγνληεο εθείλνη νη νπνίνη ιεηηνπξγνχλ σο ξπζκηζηέο 

(moderators) ζηε ζρέζε ηνπ βαζκνχ εθαξκνγήο ησλ απνηειεζκαηηθψλ 

πξαθηηθψλ Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο κε άιιεο αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο; 

 

 Πνηνη είλαη νη παξάγνληεο εθείλνη νη νπνίνη επεξεάδνπλ έκκεζα (mediators) ηηο 

ζρέζεηο ηνπ βαζκνχ εθαξκνγήο ησλ απνηειεζκαηηθψλ πξαθηηθψλ Γηαρείξηζεο 

Δλέξγεηαο κε άιιεο αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο;  

 

 

6.2  Οξηνζέηεζε ελλνηνινγηθνύ πιαηζίνπ 

 

Ζ νξηνζέηεζε ηνπ ελλνηνινγηθνχ πιαηζίνπ ηεο έξεπλαο πεξηιακβάλεη ηελ αλαγλψξηζε 

θαη ηελ νλνκαηνζεζία ησλ βαζηθψλ κεηαβιεηψλ, νη νπνίεο εμεηάδνληαη ζην πιαίζην ηεο 

απφθξηζεο ζηα ππνβιεζέληα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα ηεο εκπεηξηθήο έξεπλαο. Δπηπιένλ 

παξνπζηάδνληαη θαη εμεηάδνληαη νη πηζαλέο κεηαμχ ηνπο ζπζρεηίζεηο. Ζ παξνπζίαζε ησλ 

κεηαβιεηψλ πνπ δηακνξθψλνπλ ην ελλνηνινγηθφ πιαίζην ηεο εκπεηξηθήο έξεπλαο 

αθνινπζεί ηελ εμήο δνκή: 

 

 Κχξηεο κεηαβιεηέο έξεπλαο 

 Κχξηεο αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο 

 Δπηπξφζζεηεο αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο 

 Μεηαβιεηέο ηαπηφηεηαο δείγκαηνο 

 

 

6.2.1 Κύξηεο κεηαβιεηέο έξεπλαο 

 

Απφ ηα θχξηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα (φπσο παξνπζηάζηεθαλ ζηελ § 6.1) πξνθχπηεη φηη 

θεληξηθή κεηαβιεηή ηεο έξεπλαο απνηειεί ν ¨Βαζκφο Δθαξκνγήο Απνηειεζκαηηθψλ 

Πξαθηηθψλ Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο¨, ε νπνία γηα ηηο αλάγθεο ηεο δηαηξηβήο αλαθέξεηαη σο 

¨PRACTT¨. Ζ ζπγθεθξηκέλε κεηαβιεηή νξίδεηαη κε βάζε ηηο ηζρχνπζεο απνηειεζκαηηθέο 

πξαθηηθέο Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο νη νπνίεο εθαξκφδνληαη απφ ηηο ειιεληθέο επηρεηξήζεηο, 
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φπσο απηέο παξνπζηάδνληαη θαη αλαπηχζζνληαη γηα ηηο αλάγθεο ηηο παξνχζαο δηαηξηβήο 

[§ 5.2].  

 

ρεηηθά κε ηηο απνηειεζκαηηθέο πξαθηηθέο δηαρείξηζεο ελέξγεηαο, ζηελ παξνχζα έξεπλα 

θαηαδεηθλχνληαη θαη ηξεηο ππνθαηεγνξίεο ηεο θχξηαο κεηαβιεηήο: 

 Ο ¨Βαζκφο Δθαξκνγήο Απνηειεζκαηηθψλ Πξαθηηθψλ Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο 

ζρεηηθψλ κε ηνλ Αλζξψπηλν Παξάγνληα¨ [PRACTHR] πνπ αθνξά ζπγθεθξηκέλα 

ζε πξαθηηθέο πνπ έρνπλ άκεζε ζρέζε κε ηελ επαηζζεηνπνίεζε θαη ηε δξάζε ησλ 

εξγαδνκέλσλ αιιά θαη ηξίησλ  

 Ο ¨Βαζκφο Δθαξκνγήο Απνηειεζκαηηθψλ Πξαθηηθψλ Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο 

ζρεηηθψλ κε ηηο Νέεο Δπελδχζεηο¨ [PRACTINV] πνπ αθνξά ζπγθεθξηκέλα ζε 

πξαθηηθέο πνπ έρνπλ άκεζε ζρέζε κε θαηλνχξηεο επελδχζεηο πνπ πινπνηνχληαη 

ζηνλ νξγαληζκφ ζε ζρέζε κε ηελ ελέξγεηα  

 Ο ¨Βαζκφο Δθαξκνγήο Απνηειεζκαηηθψλ Πξαθηηθψλ Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο 

ζρεηηθψλ κε Βειηηψζεηο¨ [PRACTIMP] πνπ αθνξά ζπγθεθξηκέλα ζε πξαθηηθέο πνπ 

έρνπλ άκεζε ζρέζε κε βειηηψζεηο ηνπ πθηζηάκελνπ εμνπιηζκνχ θαη ησλ 

ππνδνκψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ελέξγεηα. 

 

6.2.2 Κύξηεο αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο 

 

Ωο θχξηνη πηζαλνί πξνζδηνξηζηηθνί παξάγνληεο ηεο κεηαβιεηήο ¨Βαζκφο Δθαξκνγήο 

Απνηειεζκαηηθψλ Πξαθηηθψλ Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο¨ [PRACTT] [θεθ. 5] εμεηάδνληαη νη 

θάησζη αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο: 

 

 Ο ¨Βαζκφο Υξήζεο χγρξνλεο Σερλνινγίαο¨ εθεμήο αλαθέξεηαη σο ¨TECH¨. 

 Ο ¨Βαζκφο Δλζάξξπλζεο πκκεηνρήο Δξγαδνκέλσλ¨ εθεμήο αλαθέξεηαη σο 

¨HR¨. 

 Ο ¨Βαζκφο Δθαξκνγήο Οινθιεξσκέλνπ πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο¨ 

εθεμήο αλαθέξεηαη σο ¨SYST¨. 

 

Ζ κεηαβιεηή ¨Βαζκφο Υξήζεο χγρξνλεο Σερλνινγίαο¨ [TECH] νξίδεηαη απφ ηηο 

επηκέξνπο ζχγρξνλεο ηερλνινγηθέο κεζφδνπο, νη νπνίεο ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηηο 

επηρεηξήζεηο πξνθεηκέλνπ λα βειηηψζνπλ ηελ ελεξγεηαθή ηνπο απνδνηηθφηεηα [§5.3]. 

 

Ζ κεηαβιεηή ¨Βαζκφο Δλζάξξπλζεο πκκεηνρήο Δξγαδνκέλσλ¨ [HR] νξίδεηαη απφ ηηο 

δξάζεηο κέζσ ησλ νπνίσλ νη επηρεηξήζεηο ελζαξξχλνπλ ην αλζξψπηλν δπλακηθφ ηνπο λα 

ζπκκεηάζρεη ζηελ εθαξκνγή απνηειεζκαηηθψλ πξαθηηθψλ Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο [§5.4]. 
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Ζ κεηαβιεηή ¨Βαζκφο Δθαξκνγήο Οινθιεξσκέλνπ πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο¨ 

[SYST] πξνζδηνξίδεηαη απφ ην πιαίζην εθαξκνγήο δνκεκέλνπ ζπζηήκαηνο Γηαρείξηζεο 

Δλέξγεηαο [θεθ 4]. 

 

Σν ρήκα 6.2 παξνπζηάδεη ηελ πηζαλή ζπζρέηηζε ησλ αλσηέξσ αλεμάξηεησλ 

κεηαβιεηψλ κε ηελ θχξηα εμαξηεκέλε. 

 

 

ρήκα 6.2: πζρέηηζε θχξησλ κεηαβιεηψλ έξεπλαο. 

 

ηελ παξνχζα κειέηε, νη σο άλσ κεηαβιεηέο εμεηάδεηαη επίζεο αλ ιεηηνπξγνχλ σο 

ξπζκηζηέο (moderators) ή σο δηακεζνιαβεηέο (mediators) ζηε ζρέζε ηνπ βαζκνχ 

εθαξκνγήο πξαθηηθψλ δηαρείξηζεο ελέξγεηαο κε άιιεο αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΡΤΘΜΙΣΕ 

(MODERATORS) 

ΑΝΕΞΑΡΣΘΣΕ 

ΜΕΣΑΒΛΘΣΕ 
PRACTT 
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ρήκα 6.3 Δπίδξαζε ξπζκηζηψλ (moderators) ζηε ζρέζε ηνπ βαζκνχ εθαξκνγήο 

απνηειεζκαηηθψλ πξαθηηθψλ Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο κε άιιεο αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ρήκα 6.4 Έκκεζε επίδξαζε δηακεζνιαβεηψλ (mediators) ζηε ζρέζε ηνπ βαζκνχ 

εθαξκνγήο απνηειεζκαηηθψλ πξαθηηθψλ Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο κε άιιεο αλεμάξηεηεο 

κεηαβιεηέο. 

 

 

6.2.3 Δπηπξόζζεηεο αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο 

 

ηελ εκπεηξηθή έξεπλα εμεηάδνληαη επίζεο νη θάησζη αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο νη νπνίεο 

ζπλδένληαη κε ηνπο πξνζδηνξηζηηθνχο παξάγνληεο ησλ θχξησλ ππφ εμέηαζε κεηαβιεηψλ 

ηεο έξεπλαο: 

 

 Σα ¨Κίλεηξα Τηνζέηεζεο Πξαθηηθψλ Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο¨, εθεμήο σο MOT : 

εμεηάδνπλ ηα θίλεηξα πνπ ζπκβάιινπλ ζεηηθά ζηελ πξνζπάζεηα ησλ 

επηρεηξήζεσλ λα πηνζεηήζνπλ απνηειεζκαηηθέο πξαθηηθέο Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο 

[θεθ 3]. 

 

 Σα ¨Δκπφδηα Δθαξκνγήο Πξαθηηθψλ Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο¨, εθεμήο σο BART : 

εμεηάδνπλ ηα εκπφδηα ηα νπνία απνηεινχλ ηξνρνπέδε ζηελ πξνζπάζεηα ησλ 

επηρεηξήζεσλ λα εθαξκφζνπλ απνηειεζκαηηθέο πξαθηηθέο Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο 

[θεθ 3]. Αλαθνξηθά κε ηα εκπφδηα ζεκεηψλνληαη δχν ππνκεηαβιεηέο  

 Σα ¨Υξεκαηννηθνλνκηθά Δκπφδηα Δθαξκνγήο Απνηειεζκαηηθψλ 

Πξαθηηθψλ Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο¨ [BARF] θαη  

ΔΙΑΜΕΟΛΑΒΘΣΕ 

(MEDIATORS) 

ΑΝΕΞΑΡΣΘΣΕ 

ΜΕΣΑΒΛΘΣΕ 
PRACTT 
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 Σα ¨Δκπφδηα Δθαξκνγήο Απνηειεζκαηηθψλ Πξαθηηθψλ Γηαρείξηζεο 

Δλέξγεηαοπνπ ζρεηίδνληαη κε ηνπο ππφινηπνπο κε ρξεκαηννηθνλνκηθνχο 

πφξνπο¨ [BARS] 

 

 Ζ ¨Γέζκεπζε ηεο Αλψηαηεο Γηνίθεζεο & ε χπαξμε ζαθνχο ηξαηεγηθήο¨, εθεμήο 

σο MANCOM: αλαθέξεηαη ζηε Γέζκεπζε ηεο αλψηαηεο δηνίθεζεο αλαθνξηθά κε 

ηελ πηνζέηεζε απνηειεζκαηηθψλ πξαθηηθψλ Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο [§5.5]. 

 

 Ζ ¨Πνιιαπιή Πηζηνπνίεζε¨, εθεμήο σο ΜCERT: εμεηάδεη ηελ πηζηνπνίεζεο ηεο 

επηρείξεζεο κε δηάθνξα Πξφηππα πζηήκαηα Γηνίθεζεο αιιά θαη ηνλ αξηζκφ ησλ 

πηζηνπνηεηηθψλ πνπ δηαζέηεη έθαζηε εμ΄ απηψλ. [§ 5.6]. 

 

 Ο ¨Βαζκφο αληίιεςεο κηαο επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα σο ελεξγνβφξνπ¨, 

εθεμήο σο EnACT: εμεηάδεη ηελ αληίιεςε πνπ έρνπλ νη επηρεηξήζεηο αλαθνξηθά 

κε ηελ θαηαλάισζε ελέξγεηαο θαηά ηελ πινπνίεζε ησλ επηρεηξεζηαθψλ ηνπο 

δξαζηεξηνηήησλ. 

 

 Ζ ¨Δπηβνιή πξνζηίκσλ γηα θαλνληζηηθά δεηήκαηα Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο¨, εθεμήο 

σο FINES: αλαθέξεηαη ζηα πξφζηηκα πνπ έρνπλ επηβιεζεί ζηηο επηρεηξήζεηο 

αλαθνξηθά κε δεηήκαηα Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο.  

 

 Ζ ¨πκκεηνρή ζε ρξεκαηνδνηηθά πξνγξάκκαηα πινπνίεζεο πξαθηηθψλ 

Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο¨, εθεμήο σο FIN: αλαθέξεηαη ζηα ρξεκαηνδνηηθά εθείλα 

πξνγξάκκαηα κέζσ ησλ νπνίσλ νη επηρεηξήζεηο ιακβάλνπλ ρξεκαηνδνηήζεηο γηα 

ηελ πινπνίεζεο απνηειεζκαηηθψλ πξαθηηθψλ Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο. 

 

Οη αλσηέξσ κεηαβιεηέο εμεηάδνληαη θαηά πεξίπησζε σο πξνο ηελ επίδξαζή ηνπο ζε 

θχξηεο κεηαβιεηέο ηεο έξεπλαο. 

 

 

6.2.4 Μεηαβιεηέο ηαπηόηεηαο δείγκαηνο 

 

Οη κεηαβιεηέο πνπ αθνξνχλ θαηά θχξην ιφγν ζηελ ηαπηφηεηα ηνπ ππφ εμέηαζε δείγκαηνο 

ζπλίζηαληαη ζηα θάησζη:  

 

 Ζ ¨Πξνέιεπζε Δπηρείξεζεο¨ εθεμήο σο ORIG: εμεηάδεη ηε ρψξα απφ ηελ νπνία 

πξνέξρεηαη ε επηρείξεζε. 
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 Σν ¨Μέγεζνο Δπηρείξεζεο¨, εθεμήο σο SIZE: εμεηάδεη ην κέγεζνο ηεο 

επηρείξεζεο, ζε φξνπο αξηζκνχ εξγαδνκέλσλ θαη θχθινπ εξγαζηψλ. 

 

 Ο ¨Σνκέαο Γξαζηεξηφηεηαο¨ εθεμήο σο SECT: εμεηάδεη ηνλ επηρεηξεκαηηθφ ηνκέα 

ζηνλ νπνίν δξαζηεξηνπνηείηαη ε θάζε κηα ππφ εμέηαζε επηρείξεζε  

 

Οη αλσηέξσλ κεηαβιεηέο εμεηάδνληαη θαηά πεξίπησζε σο πξνο ηελ επίδξαζή ηνπο ζε 

θχξηεο κεηαβιεηέο ηεο έξεπλαο . 

 

6.3 Αλάπηπμε εξεπλεηηθώλ ππνζέζεσλ 

 

Οη ζρέζεηο κεηαμχ εμαξηεκέλσλ θαη αλεμάξηεησλ κεηαβιεηψλ θαζψο θαη ν ξφινο ησλ 

ξπζκηζηψλ (moderators) θαη ησλ δηακεζνιαβεηηθψλ (mediators) κεηαβιεηψλ 

πεξηγξάθνληαη θαη αλαιχνληαη εθηελψο ζηελ πξνεγνχκελε ελφηεηα κέζσ ηεο 

νξηνζέηεζεο ηνπ ελλνηνινγηθνχ πιαηζίνπ. Ζ ηειηθή δηακφξθσζε απηνχ, φπσο θαη ε 

ηεθκεξίσζε ηεο αλάγθεο γηα πεξαηηέξσ δηεξεχλεζε φισλ ησλ αλαθεξζέλησλ ζρέζεσλ, 

βαζίζηεθε ζηε εθηελή επηζθφπεζε ηεο ζρεηηθήο πθηζηάκελεο βηβιηνγξαθίαο. Με βάζε ηα 

αλσηέξσ, ε αλάπηπμε ησλ εξεπλεηηθψλ ππνζέζεσλ, γηα ην ζηαηηζηηθφ έιεγρν ηεο 

χπαξμεο ή κε ησλ ζπζρεηίζεσλ κεηαμχ ησλ ππφ εμέηαζε κεηαβιεηψλ, απνηειεί ηε 

ινγηθή ζπλέρεηα ηεο παξνχζαο εκπεηξηθήο κειέηεο. 

 

Οη ππφ έιεγρν εξεπλεηηθέο ππνζέζεηο ηεο κειέηεο δνκνχληαη αθνινπζψληαο ζηηο 

παξαθάησ ζεκαηηθέο πεξηνρέο: 

 

 Κχξηνη πξνζδηνξηζηηθνί παξάγνληεο εθαξκνγήο απνηειεζκαηηθψλ πξαθηηθψλ 

Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο 

 Ρπζκηζηηθνί παξάγνληεο (moderators) ζηε ζρέζε ηνπ βαζκνχ εθαξκνγήο 

απνηειεζκαηηθψλ πξαθηηθψλ Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο θαη ησλ αλεμάξηεησλ 

κεηαβιεηψλ 

 Γηακεζνιαβεηηθνί παξάγνληεο (mediators) ζηε ζρέζε ηνπ βαζκνχ εθαξκνγήο 

απνηειεζκαηηθψλ πξαθηηθψλ Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο θαη ησλ αλεμάξηεησλ 

κεηαβιεηψλ 

 Γέζκεπζε αλψηαηεο δηνίθεζεο & ηξαηεγηθή 

 Ρπζκηζηηθά & Καλνληζηηθά ζέκαηα 

 Υξεκαηνδνηνχκελα πξνγξάκκαηα 

 Πξνέιεπζε επηρεηξήζεσλ 

 Μέγεζνο επηρεηξήζεσλ 

 Σνκέαο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο  
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6.3.1 Κύξηνη πξνζδηνξηζηηθνί παξάγνληεο εθαξκνγήο απνηειεζκαηηθώλ 

πξαθηηθώλ Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο 

 

Έλα θεληξηθφ δήηεκα ην νπνίν αληηκεησπίδεηαη ζην πιαίζην ηεο παξνχζαο εκπεηξηθήο 

έξεπλαο είλαη ε εμέηαζε ηεο επίδξαζεο: (α) ηεο ρξήζεο χγρξνλήο Σερλνινγίαο, (β) ηεο 

ελζάξξπλζεο πκκεηνρήο ησλ Δξγαδνκέλσλ θαη (γ) ηεο Δθαξκνγήο Οινθιεξσκέλνπ 

πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο ζην βαζκφ εθαξκνγήο απνηειεζκαηηθψλ πξαθηηθψλ 

Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο. Ζ αληίζηνηρε εξεπλεηηθή ππφζεζε αλαπηχζζεηαη σο αθνινχζσο: 

 

Ζ1 

Ζ0: Γελ ππάξρεη επίδξαζε ηνπ βαζκνχ ρξήζεο ζχγρξνλεο ηερλνινγίαο 

[TECH], ηνπ βαζκνχ ελζάξξπλζεο ζπκκεηνρήο εξγαδνκέλσλ [HR] θαη ηνπ 

βαζκνχ εθαξκνγήο νινθιεξσκέλνπ ζπζηήκαηνο Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο 

[SYST] ζην βαζκφ εθαξκνγήο απνηειεζκαηηθψλ πξαθηηθψλ Γηαρείξηζεο 

Δλέξγεηαο ζηηο ειιεληθέο επηρεηξήζεηο [PRACTT] 

ΖΑ: Τπάξρεη επίδξαζε ηνπ βαζκνχ ρξήζεο ζχγρξνλεο ηερλνινγίαο 

[TECH], ηνπ βαζκνχ ελζάξξπλζεο ζπκκεηνρήο εξγαδνκέλσλ [HR] θαη ηνπ 

βαζκνχ εθαξκνγήο νινθιεξσκέλνπ ζπζηήκαηνο Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο 

[SYST] ζην βαζκφ εθαξκνγήο απνηειεζκαηηθψλ πξαθηηθψλ Γηαρείξηζεο 

Δλέξγεηαο ζηηο ειιεληθέο επηρεηξήζεηο [PRACTT] 

 

 

6.3.2 Ρπζκηζηηθνί παξάγνληεο (moderators) ζηε ζρέζε ηνπ βαζκνύ εθαξκνγήο 

απνηειεζκαηηθώλ πξαθηηθώλ Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο θαη ησλ αλεμάξηεησλ 

κεηαβιεηώλ 

 

ηελ παξνχζα έξεπλα νη ηξεηο αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο  

 

(α) ηεο ελζάξξπλζεο πκκεηνρήο ησλ Δξγαδνκέλσλ,  

(β) ηεο Δθαξκνγήο Οινθιεξσκέλνπ πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο θαη  

(γ) ηεο ρξήζεο χγρξνλήο Σερλνινγίαο  

 

εμεηάδνληαη αλ ιεηηνπξγνχλ σο ξπζκηζηέο (moderators) ζε κηα ζεηξά ζρέζεσλ ηεο θχξηαο 

κεηαβιεηήο, ηνπ βαζκνχ εθαξκνγήο απνηειεζκαηηθψλ πξαθηηθψλ Γηαρείξηζεο 

Δλέξγεηαο, κε άιινπο παξάγνληεο φπσο: 

 

(α) ηα θίλεηξα πηνζέηεζεο πξαθηηθψλ Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο,  

(β) ν ηνκέαο επηρεηξεζηαθήο δξαζηεξηφηεηαο,  

(γ) ε πνιιαπιή πηζηνπνίεζε θαη 
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(δ) ην κέγεζνο ηεο επηρείξεζεο.  

 

Ζ δηεξεχλεζε απηψλ ησλ ζρέζεσλ απνηππψλεηαη ζηα παξαθάησ εξεπλεηηθά 

εξσηήκαηα:  

 

1ε  ηξηάδα εξεπλεηηθψλ ππνζέζεσλ 

 

 

Ζ2α 

Ζ0: Ζ ζρέζε κεηαμχ ησλ θηλήηξσλ πηνζέηεζεο απνηειεζκαηηθψλ 

πξαθηηθψλ Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο [MOT] θαη ηνπ βαζκνχ εθαξκνγήο ηνπο 

απφ ηηο ειιεληθέο επηρεηξήζεηο [PRACTT], δελ ξπζκίδεηαη απφ ην βαζκφ 

ελζάξξπλζεο ζπκκεηνρήο εξγαδνκέλσλ [HR]  

ΖΑ: Ζ ζρέζε κεηαμχ ησλ θηλήηξσλ πηνζέηεζεο απνηειεζκαηηθψλ 

πξαθηηθψλ Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο [MOT] θαη ηνπ βαζκνχ εθαξκνγήο ηνπο 

απφ ηηο ειιεληθέο επηρεηξήζεηο [PRACTT], ξπζκίδεηαη απφ ην βαζκφ 

ελζάξξπλζεο ζπκκεηνρήο εξγαδνκέλσλ [HR] 

 

 

Ζ2β 

Ζ0: Ζ ζρέζε κεηαμχ ησλ θηλήηξσλ πηνζέηεζεο απνηειεζκαηηθψλ 

πξαθηηθψλ Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο [MOT] θαη ηνπ βαζκνχ εθαξκνγήο ηνπο 

απφ ηηο ειιεληθέο επηρεηξήζεηο [PRACTT], δελ ξπζκίδεηαη απφ ην βαζκφ 

Δθαξκνγήο Οινθιεξσκέλνπ πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο [SYST] 

ΖΑ: Ζ ζρέζε κεηαμχ ησλ θηλήηξσλ πηνζέηεζεο απνηειεζκαηηθψλ 

πξαθηηθψλ Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο [MOT] θαη ηνπ βαζκνχ εθαξκνγήο ηνπο 

απφ ηηο ειιεληθέο επηρεηξήζεηο [PRACTT], ξπζκίδεηαη απφ ην βαζκφ 

Δθαξκνγήο Οινθιεξσκέλνπ πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο [SYST] 

 

 

Ζ2γ 

Ζ0: Ζ ζρέζε κεηαμχ ησλ θηλήηξσλ πηνζέηεζεο απνηειεζκαηηθψλ 

πξαθηηθψλ Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο [MOT] θαη ηνπ βαζκνχ εθαξκνγήο ηνπο 

απφ ηηο ειιεληθέο επηρεηξήζεηο [PRACTT], δελ ξπζκίδεηαη απφ ην βαζκφ 

ρξήζεο χγρξνλήο Σερλνινγίαο [TECH] 

ΖΑ: Ζ ζρέζε κεηαμχ ησλ θηλήηξσλ πηνζέηεζεο απνηειεζκαηηθψλ 

πξαθηηθψλ Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο [MOT] θαη ηνπ βαζκνχ εθαξκνγήο ηνπο 

απφ ηηο ειιεληθέο επηρεηξήζεηο [PRACTT], ξπζκίδεηαη απφ ην βαζκφ 

ρξήζεο χγρξνλήο Σερλνινγίαο [TECH] 
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2ε ηξηάδα εξεπλεηηθψλ ππνζέζεσλ 

 

 

Ζ3α 

Ζ0: Ζ ζρέζε κεηαμχ ηνπ ηνκέα επηρεηξεζηαθήο δξαζηεξηφηεηαο [SECT] θαη 

ηνπ βαζκνχ εθαξκνγήο απνηειεζκαηηθψλ πξαθηηθψλ Γηαρείξηζεο 

Δλέξγεηαο απφ ηηο ειιεληθέο επηρεηξήζεηο [PRACTT], δελ ξπζκίδεηαη απφ ην 

βαζκφ ελζάξξπλζεο ζπκκεηνρήο εξγαδνκέλσλ [HR]  

ΖΑ: Ζ ζρέζε κεηαμχ ηνπ ηνκέα επηρεηξεζηαθήο δξαζηεξηφηεηαο [SECT] θαη 

ηνπ βαζκνχ εθαξκνγήο απνηειεζκαηηθψλ πξαθηηθψλ Γηαρείξηζεο 

Δλέξγεηαο απφ ηηο ειιεληθέο επηρεηξήζεηο [PRACTT], ξπζκίδεηαη απφ ην 

βαζκφ ελζάξξπλζεο ζπκκεηνρήο εξγαδνκέλσλ [HR] 

 

 

Ζ3β 

Ζ0: Ζ ζρέζε κεηαμχ ηνπ ηνκέα επηρεηξεζηαθήο δξαζηεξηφηεηαο [SECT] θαη 

ηνπ βαζκνχ εθαξκνγήο απνηειεζκαηηθψλ πξαθηηθψλ Γηαρείξηζεο 

Δλέξγεηαο απφ ηηο ειιεληθέο επηρεηξήζεηο [PRACTT], δελ ξπζκίδεηαη απφ ην 

βαζκφ Δθαξκνγήο Οινθιεξσκέλνπ πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο 

[SYST] 

ΖΑ: Ζ ζρέζε κεηαμχ ηνπ ηνκέα επηρεηξεζηαθήο δξαζηεξηφηεηαο [SECT] θαη 

ηνπ βαζκνχ εθαξκνγήο απνηειεζκαηηθψλ πξαθηηθψλ Γηαρείξηζεο 

Δλέξγεηαο απφ ηηο ειιεληθέο επηρεηξήζεηο [PRACTT], ξπζκίδεηαη απφ ην 

βαζκφ Δθαξκνγήο Οινθιεξσκέλνπ πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο 

[SYST] 

 

 

Ζ3γ 

Ζ0: Ζ ζρέζε κεηαμχ ηνπ ηνκέα επηρεηξεζηαθήο δξαζηεξηφηεηαο [SECT] θαη 

ηνπ βαζκνχ εθαξκνγήο απνηειεζκαηηθψλ πξαθηηθψλ Γηαρείξηζεο 

Δλέξγεηαο απφ ηηο ειιεληθέο επηρεηξήζεηο [PRACTT], δελ ξπζκίδεηαη απφ ην 

βαζκφ ρξήζεο χγρξνλήο Σερλνινγίαο [TECH] 

ΖΑ: Ζ ζρέζε κεηαμχ ηνπ ηνκέα επηρεηξεζηαθήο δξαζηεξηφηεηαο [SECT] θαη 

ηνπ βαζκνχ εθαξκνγήο απνηειεζκαηηθψλ πξαθηηθψλ Γηαρείξηζεο 

Δλέξγεηαο απφ ηηο ειιεληθέο επηρεηξήζεηο [PRACTT], ξπζκίδεηαη απφ ην 

βαζκφ ρξήζεο χγρξνλήο Σερλνινγίαο [TECH] 
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3ε ηξηάδα εξεπλεηηθψλ ππνζέζεσλ 

 

 

Ζ4α 

Ζ0: Ζ ζρέζε κεηαμχ ηεο πνιιαπιήο πηζηνπνίεζεο [MCERT] θαη ηνπ 

βαζκνχ εθαξκνγήο απνηειεζκαηηθψλ πξαθηηθψλ Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο 

απφ ηηο ειιεληθέο επηρεηξήζεηο [PRACTT], δελ ξπζκίδεηαη απφ ην βαζκφ 

ελζάξξπλζεο ζπκκεηνρήο εξγαδνκέλσλ [HR]  

ΖΑ: Ζ ζρέζε κεηαμχ ηεο πνιιαπιήο πηζηνπνίεζεο [MCERT] θαη ηνπ 

βαζκνχ εθαξκνγήο απνηειεζκαηηθψλ πξαθηηθψλ Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο 

απφ ηηο ειιεληθέο επηρεηξήζεηο [PRACTT], ξπζκίδεηαη απφ ην βαζκφ 

ελζάξξπλζεο ζπκκεηνρήο εξγαδνκέλσλ [HR] 

 

 

Ζ4β 

Ζ0: Ζ ζρέζε κεηαμχ ηεο πνιιαπιήο πηζηνπνίεζεο [MCERT] θαη ηνπ 

βαζκνχ εθαξκνγήο απνηειεζκαηηθψλ πξαθηηθψλ Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο 

απφ ηηο ειιεληθέο επηρεηξήζεηο [PRACTT], δελ ξπζκίδεηαη απφ ην βαζκφ 

Δθαξκνγήο Οινθιεξσκέλνπ πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο [SYST] 

ΖΑ: Ζ ζρέζε κεηαμχ ηεο πνιιαπιήο πηζηνπνίεζεο [MCERT] θαη ηνπ 

βαζκνχ εθαξκνγήο απνηειεζκαηηθψλ πξαθηηθψλ Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο 

απφ ηηο ειιεληθέο επηρεηξήζεηο [PRACTT], ξπζκίδεηαη απφ ην βαζκφ 

Δθαξκνγήο Οινθιεξσκέλνπ πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο [SYST] 

 

 

Ζ4γ 

Ζ0: Ζ ζρέζε κεηαμχ ηεο πνιιαπιήο πηζηνπνίεζεο [MCERT] θαη ηνπ 

βαζκνχ εθαξκνγήο απνηειεζκαηηθψλ πξαθηηθψλ Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο 

απφ ηηο ειιεληθέο επηρεηξήζεηο [PRACTT], δελ ξπζκίδεηαη απφ ην βαζκφ 

ρξήζεο χγρξνλήο Σερλνινγίαο [TECH] 

ΖΑ: Ζ ζρέζε κεηαμχ ηεο πνιιαπιήο πηζηνπνίεζεο [MCERT] θαη ηνπ 

βαζκνχ εθαξκνγήο απνηειεζκαηηθψλ πξαθηηθψλ Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο 

απφ ηηο ειιεληθέο επηρεηξήζεηο [PRACTT], ξπζκίδεηαη απφ ην βαζκφ 

ρξήζεο χγρξνλήο Σερλνινγίαο [TECH] 
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4ε ηξηάδα εξεπλεηηθψλ ππνζέζεσλ 

 

 

Ζ5α 

Ζ0: Ζ ζρέζε κεηαμχ ηνπ κεγέζνπο ηεο επηρείξεζεο [SIZE] θαη ηνπ βαζκνχ 

εθαξκνγήο απνηειεζκαηηθψλ πξαθηηθψλ Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο απφ ηηο 

ειιεληθέο επηρεηξήζεηο [PRACTT], δελ ξπζκίδεηαη απφ ην βαζκφ 

ελζάξξπλζεο ζπκκεηνρήο εξγαδνκέλσλ [HR]  

ΖΑ: Ζ ζρέζε κεηαμχ ηνπ κεγέζνπο ηεο επηρείξεζεο [SIZE] θαη ηνπ βαζκνχ 

εθαξκνγήο απνηειεζκαηηθψλ πξαθηηθψλ Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο απφ ηηο 

ειιεληθέο επηρεηξήζεηο [PRACTT], ξπζκίδεηαη απφ ην βαζκφ ελζάξξπλζεο 

ζπκκεηνρήο εξγαδνκέλσλ [HR] 

 

 

Ζ5β 

Ζ0: Ζ ζρέζε κεηαμχ ηνπ κεγέζνπο ηεο επηρείξεζεο [SIZE] θαη ηνπ βαζκνχ 

εθαξκνγήο απνηειεζκαηηθψλ πξαθηηθψλ Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο απφ ηηο 

ειιεληθέο επηρεηξήζεηο [PRACTT], δελ ξπζκίδεηαη απφ ην βαζκφ 

Δθαξκνγήο Οινθιεξσκέλνπ πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο [SYST] 

ΖΑ: Ζ ζρέζε κεηαμχ ηνπ κεγέζνπο ηεο επηρείξεζεο [SIZE] θαη ηνπ βαζκνχ 

εθαξκνγήο απνηειεζκαηηθψλ πξαθηηθψλ Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο απφ ηηο 

ειιεληθέο επηρεηξήζεηο [PRACTT], ξπζκίδεηαη απφ ην βαζκφ Δθαξκνγήο 

Οινθιεξσκέλνπ πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο [SYST] 

 

 

Ζ5γ 

Ζ0: Ζ ζρέζε κεηαμχ ηνπ κεγέζνπο ηεο επηρείξεζεο [SIZE] θαη ηνπ βαζκνχ 

εθαξκνγήο απνηειεζκαηηθψλ πξαθηηθψλ Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο απφ ηηο 

ειιεληθέο επηρεηξήζεηο [PRACTT], δελ ξπζκίδεηαη απφ ην βαζκφ ρξήζεο 

χγρξνλήο Σερλνινγίαο [TECH] 

ΖΑ: Ζ ζρέζε κεηαμχ ηνπ κεγέζνπο ηεο επηρείξεζεο [SIZE] θαη ηνπ βαζκνχ 

εθαξκνγήο απνηειεζκαηηθψλ πξαθηηθψλ Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο απφ ηηο 

ειιεληθέο επηρεηξήζεηο [PRACTT], ξπζκίδεηαη απφ ην βαζκφ ρξήζεο 

χγρξνλήο Σερλνινγίαο [TECH] 
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6.3.3 Γηακεζνιαβεηηθνί παξάγνληεο (mediators) ζηε ζρέζε ηνπ βαζκνύ 

εθαξκνγήο απνηειεζκαηηθώλ πξαθηηθώλ Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο θαη ησλ 

αλεμάξηεησλ κεηαβιεηώλ 

 

 

ηελ παξνχζα έξεπλα νη ηξεηο αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο  

 

(α) ηεο ελζάξξπλζεο πκκεηνρήο ησλ Δξγαδνκέλσλ,  

(β) ηεο Δθαξκνγήο Οινθιεξσκέλνπ πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο θαη  

(γ) ηεο ρξήζεο χγρξνλήο Σερλνινγίαο  

 

δηεξεπλάηαη αλ αζθνχλ έκκεζε επίδξαζε (mediators) ζε κηα ζεηξά ζρέζεσλ ηεο θχξηαο 

κεηαβιεηήο ηνπ βαζκνχ εθαξκνγήο απνηειεζκαηηθψλ πξαθηηθψλ Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο 

κε άιινπο παξάγνληεο φπσο:  

 

(α) ηα θίλεηξα πηνζέηεζεο πξαθηηθψλ Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο,  

(β) ν ηνκέαο επηρεηξεζηαθήο δξαζηεξηφηεηαο,  

(γ) ε πνιιαπιή πηζηνπνίεζε θαη  

(δ) ην κέγεζνο ηεο επηρείξεζεο.  

 

Ζ εμέηαζε απηψλ ησλ ζρέζεσλ απνηππψλεηαη ζηα παξαθάησ εξεπλεηηθά εξσηήκαηα:  

 

 

1ε  ηξηάδα εξεπλεηηθψλ ππνζέζεσλ 

 

 

Ζ6α 

Ζ0: Γελ ππάξρεη έκκεζε επίδξαζε ηνπ βαζκνχ ελζάξξπλζεο ζπκκεηνρήο 

εξγαδνκέλσλ [HR] ζηε ζρέζε κεηαμχ ησλ θηλήηξσλ πηνζέηεζεο 

απνηειεζκαηηθψλ πξαθηηθψλ Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο [MOT] θαη ηνπ βαζκνχ 

εθαξκνγήο ηνπο απφ ηηο ειιεληθέο επηρεηξήζεηο [PRACTT]  

ΖΑ: Τπάξρεη έκκεζε επίδξαζε ηνπ βαζκνχ ελζάξξπλζεο ζπκκεηνρήο 

εξγαδνκέλσλ [HR] ζηε ζρέζε κεηαμχ ησλ θηλήηξσλ πηνζέηεζεο 

απνηειεζκαηηθψλ πξαθηηθψλ Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο [MOT] θαη ηνπ βαζκνχ 

εθαξκνγήο ηνπο απφ ηηο ειιεληθέο επηρεηξήζεηο [PRACTT] 
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Ζ6β 

Ζ0: Γελ ππάξρεη έκκεζε επίδξαζε ηνπ βαζκνχ Δθαξκνγήο 

Οινθιεξσκέλνπ πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο [SYST] ζηε ζρέζε 

κεηαμχ ησλ θηλήηξσλ πηνζέηεζεο απνηειεζκαηηθψλ πξαθηηθψλ Γηαρείξηζεο 

Δλέξγεηαο [MOT] θαη ηνπ βαζκνχ εθαξκνγήο ηνπο απφ ηηο ειιεληθέο 

επηρεηξήζεηο [PRACTT] 

ΖΑ: Τπάξρεη έκκεζε επίδξαζε ηνπ βαζκνχ Δθαξκνγήο Οινθιεξσκέλνπ 

πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο [SYST] ζηε ζρέζε κεηαμχ ησλ 

θηλήηξσλ πηνζέηεζεο απνηειεζκαηηθψλ πξαθηηθψλ Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο 

[MOT] θαη ηνπ βαζκνχ εθαξκνγήο ηνπο απφ ηηο ειιεληθέο επηρεηξήζεηο 

[PRACTT] 

 

Ζ6γ 

Ζ0: Γελ ππάξρεη έκκεζε επίδξαζε ηνπ βαζκνχ ρξήζεο χγρξνλήο 

Σερλνινγίαο [TECH] ζηε ζρέζε κεηαμχ ησλ θηλήηξσλ πηνζέηεζεο 

απνηειεζκαηηθψλ πξαθηηθψλ Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο [MOT] θαη ηνπ βαζκνχ 

εθαξκνγήο ηνπο απφ ηηο ειιεληθέο επηρεηξήζεηο [PRACTT] 

ΖΑ: Τπάξρεη έκκεζε επίδξαζε ηνπ βαζκνχ ρξήζεο χγρξνλήο 

Σερλνινγίαο [TECH] ζηε ζρέζε κεηαμχ ησλ θηλήηξσλ πηνζέηεζεο 

απνηειεζκαηηθψλ πξαθηηθψλ Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο [MOT] θαη ηνπ βαζκνχ 

εθαξκνγήο ηνπο απφ ηηο ειιεληθέο επηρεηξήζεηο [PRACTT] 

 

2ε ηξηάδα εξεπλεηηθψλ ππνζέζεσλ 

 

Ζ7α 

Ζ0: Γελ ππάξρεη έκκεζε επίδξαζε ηνπ βαζκνχ ελζάξξπλζεο ζπκκεηνρήο 

εξγαδνκέλσλ [HR] ζηε ζρέζε κεηαμχ ηνπ ηνκέα επηρεηξεζηαθήο 

δξαζηεξηφηεηαο [SECT] θαη ηνπ βαζκνχ εθαξκνγήο απνηειεζκαηηθψλ 

πξαθηηθψλ Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο απφ ηηο ειιεληθέο επηρεηξήζεηο 

[PRACTT] 

ΖΑ: Τπάξρεη έκκεζε επίδξαζε ηνπ βαζκνχ ελζάξξπλζεο ζπκκεηνρήο 

εξγαδνκέλσλ [HR] ζηε ζρέζε κεηαμχ ηνπ ηνκέα επηρεηξεζηαθήο 

δξαζηεξηφηεηαο [SECT] θαη ηνπ βαζκνχ εθαξκνγήο απνηειεζκαηηθψλ 

πξαθηηθψλ Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο απφ ηηο ειιεληθέο επηρεηξήζεηο 

[PRACTT] 
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Ζ7β 

Ζ0: Γελ ππάξρεη έκκεζε επίδξαζε ηνπ βαζκνχ Δθαξκνγήο 

Οινθιεξσκέλνπ πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο [SYST] ζηε ζρέζε 

κεηαμχ ηνπ ηνκέα επηρεηξεζηαθήο δξαζηεξηφηεηαο [SECT] θαη ηνπ βαζκνχ 

εθαξκνγήο απνηειεζκαηηθψλ πξαθηηθψλ Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο απφ ηηο 

ειιεληθέο επηρεηξήζεηο [PRACTT] 

ΖΑ: Τπάξρεη έκκεζε επίδξαζε ηνπ βαζκνχ Δθαξκνγήο Οινθιεξσκέλνπ 

πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο [SYST] ζηε ζρέζε κεηαμχ ηνπ ηνκέα 

επηρεηξεζηαθήο δξαζηεξηφηεηαο [SECT] θαη ηνπ βαζκνχ εθαξκνγήο 

απνηειεζκαηηθψλ πξαθηηθψλ Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο απφ ηηο ειιεληθέο 

επηρεηξήζεηο [PRACTT] 

 

Ζ7γ 

Ζ0: Γελ ππάξρεη έκκεζε επίδξαζε ηνπ βαζκνχ ρξήζεο χγρξνλήο 

Σερλνινγίαο [TECH] ζηε ζρέζε κεηαμχ ηνπ ηνκέα επηρεηξεζηαθήο 

δξαζηεξηφηεηαο [SECT] θαη ηνπ βαζκνχ εθαξκνγήο απνηειεζκαηηθψλ 

πξαθηηθψλ Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο απφ ηηο ειιεληθέο επηρεηξήζεηο 

[PRACTT] 

ΖΑ: Τπάξρεη έκκεζε επίδξαζε ηνπ βαζκνχ ρξήζεο χγρξνλήο 

Σερλνινγίαο [TECH] ζηε ζρέζε κεηαμχ ηνπ ηνκέα επηρεηξεζηαθήο 

δξαζηεξηφηεηαο [SECT] θαη ηνπ βαζκνχ εθαξκνγήο απνηειεζκαηηθψλ 

πξαθηηθψλ Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο απφ ηηο ειιεληθέο επηρεηξήζεηο 

[PRACTT] 

 

3ε ηξηάδα εξεπλεηηθψλ ππνζέζεσλ 

 

Ζ8α 

Ζ0: Γελ ππάξρεη έκκεζε επίδξαζε ηνπ βαζκνχ ελζάξξπλζεο ζπκκεηνρήο 

εξγαδνκέλσλ [HR] ζηε ζρέζε κεηαμχ ηεο πνιιαπιήο πηζηνπνίεζεο 

[MCERT] θαη ηνπ βαζκνχ εθαξκνγήο απνηειεζκαηηθψλ πξαθηηθψλ 

Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο απφ ηηο ειιεληθέο επηρεηξήζεηο [PRACTT] 

ΖΑ: Τπάξρεη έκκεζε επίδξαζε ηνπ βαζκνχ ελζάξξπλζεο ζπκκεηνρήο 

εξγαδνκέλσλ [HR] ζηε ζρέζε κεηαμχ ηεο πνιιαπιήο πηζηνπνίεζεο 

[MCERT] θαη ηνπ βαζκνχ εθαξκνγήο απνηειεζκαηηθψλ πξαθηηθψλ 

Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο απφ ηηο ειιεληθέο επηρεηξήζεηο [PRACTT] 
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Ζ8β 

Ζ0: Γελ ππάξρεη έκκεζε επίδξαζε ηνπ βαζκνχ Δθαξκνγήο 

Οινθιεξσκέλνπ πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο [SYST] ζηε ζρέζε 

κεηαμχ ηεο πνιιαπιήο πηζηνπνίεζεο [MCERT] θαη ηνπ βαζκνχ 

εθαξκνγήο απνηειεζκαηηθψλ πξαθηηθψλ Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο απφ ηηο 

ειιεληθέο επηρεηξήζεηο [PRACTT] 

ΖΑ: Τπάξρεη έκκεζε επίδξαζε ηνπ βαζκνχ Δθαξκνγήο Οινθιεξσκέλνπ 

πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο [SYST] ζηε ζρέζε κεηαμχ ηεο 

πνιιαπιήο πηζηνπνίεζεο [MCERT] θαη ηνπ βαζκνχ εθαξκνγήο 

απνηειεζκαηηθψλ πξαθηηθψλ Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο απφ ηηο ειιεληθέο 

επηρεηξήζεηο [PRACTT] 

 

Ζ8γ 

Ζ0: Γελ ππάξρεη έκκεζε επίδξαζε ηνπ βαζκνχ ρξήζεο χγρξνλήο 

Σερλνινγίαο [TECH] ζηε ζρέζε κεηαμχ ηεο πνιιαπιήο πηζηνπνίεζεο 

[MCERT] θαη ηνπ βαζκνχ εθαξκνγήο απνηειεζκαηηθψλ πξαθηηθψλ 

Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο απφ ηηο ειιεληθέο επηρεηξήζεηο [PRACTT] 

ΖΑ: Τπάξρεη έκκεζε επίδξαζε ηνπ βαζκνχ ρξήζεο χγρξνλήο 

Σερλνινγίαο [TECH] ζηε ζρέζε κεηαμχ ηεο πνιιαπιήο πηζηνπνίεζεο 

[MCERT] θαη ηνπ βαζκνχ εθαξκνγήο απνηειεζκαηηθψλ πξαθηηθψλ 

Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο απφ ηηο ειιεληθέο επηρεηξήζεηο [PRACTT] 

 

4ε ηξηάδα εξεπλεηηθψλ ππνζέζεσλ 

 

Ζ9α 

Ζ0: Γελ ππάξρεη έκκεζε επίδξαζε ηνπ βαζκνχ ελζάξξπλζεο ζπκκεηνρήο 

εξγαδνκέλσλ [HR] ζηε ζρέζε κεηαμχ ηνπ κεγέζνπο ηεο επηρείξεζεο [SIZE]  

θαη ηνπ βαζκνχ εθαξκνγήο απνηειεζκαηηθψλ πξαθηηθψλ Γηαρείξηζεο 

Δλέξγεηαο απφ ηηο ειιεληθέο επηρεηξήζεηο [PRACTT] 

ΖΑ: Τπάξρεη έκκεζε επίδξαζε ηνπ βαζκνχ ελζάξξπλζεο ζπκκεηνρήο 

εξγαδνκέλσλ [HR] ζηε ζρέζε κεηαμχ ηνπ κεγέζνπο ηεο επηρείξεζεο [SIZE]  

θαη ηνπ βαζκνχ εθαξκνγήο απνηειεζκαηηθψλ πξαθηηθψλ Γηαρείξηζεο 

Δλέξγεηαο απφ ηηο ειιεληθέο επηρεηξήζεηο [PRACTT] 
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Ζ9β 

Ζ0: Γελ ππάξρεη έκκεζε επίδξαζε ηνπ βαζκνχ Δθαξκνγήο 

Οινθιεξσκέλνπ πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο [SYST] ζηε ζρέζε 

κεηαμχ ηνπ κεγέζνπο ηεο επηρείξεζεο [SIZE] θαη ηνπ βαζκνχ εθαξκνγήο 

απνηειεζκαηηθψλ πξαθηηθψλ Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο απφ ηηο ειιεληθέο 

επηρεηξήζεηο [PRACTT] 

ΖΑ: Τπάξρεη έκκεζε επίδξαζε ηνπ βαζκνχ Δθαξκνγήο Οινθιεξσκέλνπ 

πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο [SYST] ζηε ζρέζε κεηαμχ ηνπ 

κεγέζνπο ηεο επηρείξεζεο [SIZE] θαη ηνπ βαζκνχ εθαξκνγήο 

απνηειεζκαηηθψλ πξαθηηθψλ Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο απφ ηηο ειιεληθέο 

επηρεηξήζεηο [PRACTT] 

 

Ζ9γ 

Ζ0: Γελ ππάξρεη έκκεζε επίδξαζε ηνπ βαζκνχ ρξήζεο χγρξνλήο 

Σερλνινγίαο [TECH] ζηε ζρέζε κεηαμχ ηνπ κεγέζνπο ηεο επηρείξεζεο 

[SIZE]  θαη ηνπ βαζκνχ εθαξκνγήο απνηειεζκαηηθψλ πξαθηηθψλ 

Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο απφ ηηο ειιεληθέο επηρεηξήζεηο [PRACTT] 

ΖΑ: Τπάξρεη έκκεζε επίδξαζε ηνπ βαζκνχ ρξήζεο χγρξνλήο 

Σερλνινγίαο [TECH] ζηε ζρέζε κεηαμχ ηνπ κεγέζνπο ηεο επηρείξεζεο 

[SIZE]  θαη ηνπ βαζκνχ εθαξκνγήο απνηειεζκαηηθψλ πξαθηηθψλ 

Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο απφ ηηο ειιεληθέο επηρεηξήζεηο [PRACTT] 

 

 

6.3.4 Γέζκεπζε Αλώηαηεο Γηνίθεζεο & ηξαηεγηθή 

 

Ζ ¨Γέζκεπζε ηεο Αλψηαηεο Γηνίθεζεο & ε χπαξμε ζαθνχο ηξαηεγηθήο¨ (MANCOM) 

εμεηάδεηαη σο αλεμάξηεηε κεηαβιεηή γηα ηελ πηζαλή επίδξαζή ηεο ζην: 

 

 Βαζκφ εθαξκνγήο απνηειεζκαηηθψλ πξαθηηθψλ Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο 

(PRACTT) αιιά θαη ζηηο επηκέξνπο ππννκάδεο ηεο κεηαβιεηήο θαη 

 

 Βαζκφ εθαξκνγήο νινθιεξσκέλνπ ζπζηήκαηνο Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο 

 

Οη αληίζηνηρεο θεληξηθεο εξεπλεηηθέο ππνζέζεηο αλαπηχζζνληαη σο αθνινχζσο: 
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Ζ10 

Ζ0: Γελ ππάξρεη επίδξαζε ηεο Γέζκεπζεο Αλψηαηεο Γηνίθεζεο & 

ηξαηεγηθήο [MANCOM] ζην βαζκφ εθαξκνγήο απνηειεζκαηηθψλ 

πξαθηηθψλ Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο [PRACTT]. 

ΖΑ: Τπάξρεη επίδξαζε ηεο Γέζκεπζεο Αλψηαηεο Γηνίθεζεο & ηεο 

ηξαηεγηθήο [MANCOM] ζην βαζκφ εθαξκνγήο απνηειεζκαηηθψλ 

πξαθηηθψλ Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο [PRACTT] 

 

Ζ11 

Ζ0: Γελ ππάξρεη επίδξαζε ηεο Γέζκεπζεο Αλψηαηεο Γηνίθεζεο & 

ηξαηεγηθήο [MANCOM] ζην βαζκφ εθαξκνγήο νινθιεξσκέλνπ 

ζπζηήκαηνο Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο [SYST]. 

ΖΑ: Τπάξρεη επίδξαζε ηεο Γέζκεπζεο Αλψηαηεο Γηνίθεζεο & ηεο 

ηξαηεγηθήο [MANCOM] ζην βαζκφ εθαξκνγήο νινθιεξσκέλνπ 

ζπζηήκαηνο Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο [SYST] 

 

 

6.3.5 Ρπζκηζηηθά/Καλνληζηηθά ζέκαηα 

 

Ζ ¨Δπηβνιή πξνζηίκσλ γηα θαλνληζηηθά δεηήκαηα Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο¨ (FINES) 

ειέγρεηαη γηα ηελ πηζαλή ζπζρέηηζε ηεο κε ην: 

 

 Βαζκφ εθαξκνγήο απνηειεζκαηηθψλ πξαθηηθψλ Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο 

(PRACTT) αιιά θαη ηηο επηκέξνπο ππννκάδεο ηεο κεηαβιεηήο 

 

Ζ θεληξηθή αληίζηνηρε εξεπλεηηθή ππφζεζε αλαπηχζζεηαη σο αθνινχζσο: 

 

Ζ12 

Ζ0: Γελ ππάξρεη ζπζρέηηζε κεηαμχ ηνπ βαζκνχ εθαξκνγήο 

απνηειεζκαηηθψλ πξαθηηθψλ Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο [PRACTT] θαη ηεο 

Δπηβνιήο πξνζηίκσλ γηα ξπζκηζηηθά/θαλνληζηηθά δεηήκαηα Γηαρείξηζεο 

Δλέξγεηαο¨ [FINES] 

ΖΑ: Τπάξρεη ζπζρέηηζε κεηαμχ ηνπ βαζκνχ εθαξκνγήο απνηειεζκαηηθψλ 

πξαθηηθψλ Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο [PRACTT] θαη ηεο Δπηβνιήο πξνζηίκσλ 

γηα ξπζκηζηηθά/θαλνληζηηθά δεηήκαηα Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο¨ [FINES] 
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6.3.6 Υξεκαηνδνηνύκελα πξνγξάκκαηα 

 

Ζ ¨πκκεηνρή ζε ρξεκαηνδνηηθά πξνγξάκκαηα πινπνίεζεο πξαθηηθψλ Γηαρείξηζεο 

Δλέξγεηαο¨ (FIN) εμεηάδεηαη σο αλεμάξηεηε κεηαβιεηή γηα ηελ πηζαλή επίδξαζή ηεο ζην: 

 

 Βαζκφ εθαξκνγήο απνηειεζκαηηθψλ πξαθηηθψλ Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο 

(PRACTT) αιιά θαη ηηο επηκέξνπο ππννκάδεο ηεο κεηαβιεηήο 

 

Ζ θεληξηθή αληίζηνηρε εξεπλεηηθή ππφζεζε αλαπηχζζεηαη σο αθνινχζσο: 

 

Ζ13 

Ζ0: Γελ ππάξρεη επίδξαζε ηεο ζπκκεηνρήο ζε ρξεκαηνδνηηθά 

πξνγξάκκαηα πινπνίεζεο πξαθηηθψλ Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο [FIN] ζην 

βαζκφ εθαξκνγήο απνηειεζκαηηθψλ πξαθηηθψλ Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο 

[PRACTT]. 

ΖΑ: Τπάξρεη επίδξαζε ηεο ζπκκεηνρήο ζε ρξεκαηνδνηηθά πξνγξάκκαηα 

πινπνίεζεο πξαθηηθψλ Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο [FIN] ζην βαζκφ εθαξκνγήο 

απνηειεζκαηηθψλ πξαθηηθψλ Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο [PRACTT]. 

 

 

6.3.7 Πξνέιεπζε επηρεηξήζεσλ 

 

Ζ ¨Πξνέιεπζε Δπηρείξεζεο¨ εμεηάδεηαη σο πξνο ηε ζπζρέηηζή ηεο κε ηηο εμήο 

κεηαβιεηέο: 

 

 Υξεκαηννηθνλνκηθά Δκπφδηα εθαξκνγήο απνηειεζκαηηθψλ πξαθηηθψλ 

Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο (BARF). 

 Δκπφδηα εθαξκνγήο απνηειεζκαηηθψλ πξαθηηθψλ Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο ζρεηηθά 

κε άιινπο πφξνπο (BARS). 

 

Οη αληίζηνηρεο εξεπλεηηθέο ππνζέζεηο αλαπηχζζνληαη σο αθνινχζσο: 

 

Ζ14 

Ζ0: Γελ ππάξρεη ζπζρέηηζε κεηαμχ ηεο πξνέιεπζεο ηεο επηρείξεζεο 

[ORIG] θαη ησλ Υξεκαηννηθνλνκηθψλ Δκπφδησλ εθαξκνγήο 

απνηειεζκαηηθψλ πξαθηηθψλ Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο BARF]. 

ΖΑ: Τπάξρεη ζπζρέηηζε κεηαμχ ηεο πξνέιεπζεο ηεο επηρείξεζεο [ORIG] 

θαη ησλ Υξεκαηννηθνλνκηθψλ Δκπφδησλ εθαξκνγήο απνηειεζκαηηθψλ 

πξαθηηθψλ Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο (BARF). 
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Ζ15 

Ζ0: Γελ ππάξρεη ζπζρέηηζε κεηαμχ ηεο πξνέιεπζεο ηεο επηρείξεζεο 

[ORIG] θαη ησλ εκπφδησλ εθαξκνγήο απνηειεζκαηηθψλ πξαθηηθψλ 

Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο ζρεηηθψλ κε άιινπο πφξνπο (BARS). 

ΖΑ: Τπάξρεη ζπζρέηηζε κεηαμχ ηεο πξνέιεπζεο ηεο επηρείξεζεο [ORIG] 

θαη ησλ εκπφδησλ εθαξκνγήο απνηειεζκαηηθψλ πξαθηηθψλ Γηαρείξηζεο 

Δλέξγεηαο ζρεηηθψλ κε άιινπο πφξνπο (BARS). 

 

 

 

6.3.8 Μέγεζνο επηρεηξήζεσλ 

 

Σν ¨Μέγεζνο Δπηρείξεζεο¨ (SIZE) εμεηάδεηαη σο πξνο ηε ζπζρέηηζή ηνπ κε ηηο εμήο 

κεηαβιεηέο: 

 

 Υξεκαηννηθνλνκηθά Δκπφδηα εθαξκνγήο απνηειεζκαηηθψλ πξαθηηθψλ 

Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο (BARF). 

 Δκπφδηα εθαξκνγήο απνηειεζκαηηθψλ πξαθηηθψλ Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο ζρεηηθά 

κε άιινπο πφξνπο (BARS). 

 

 

Οη αληίζηνηρεο εξεπλεηηθέο ππνζέζεηο αλαπηχζζνληαη σο αθνινχζσο: 

 

Ζ16 

Ζ0: Γελ ππάξρεη ζπζρέηηζε κεηαμχ ηνπ κεγέζνπο ηεο επηρείξεζεο [SIZE] 

θαη ησλ Υξεκαηννηθνλνκηθψλ Δκπνδίσλ εθαξκνγήο απνηειεζκαηηθψλ 

πξαθηηθψλ Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο (BARF). 

ΖΑ: Τπάξρεη ζπζρέηηζε κεηαμχ ηνπ κεγέζνπο ηεο επηρείξεζεο [SIZE] θαη 

ησλ Υξεκαηννηθνλνκηθψλ Δκπνδίσλ εθαξκνγήο απνηειεζκαηηθψλ 

πξαθηηθψλ Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο (BARF). 

 

Ζ17 

Ζ0: Γελ ππάξρεη ζπζρέηηζε κεηαμχ ηνπ κεγέζνπο ηεο επηρείξεζεο [SIZE] 

θαη ησλ εκπνδίσλ εθαξκνγήο απνηειεζκαηηθψλ πξαθηηθψλ Γηαρείξηζεο 

Δλέξγεηαο ζρεηηθψλ κε άιινπο πφξνπο (BARs). 

ΖΑ: Τπάξρεη ζπζρέηηζε κεηαμχ ηνπ κεγέζνπο ηεο επηρείξεζεο [SIZE] θαη 

ησλ εκπνδίσλ εθαξκνγήο απνηειεζκαηηθψλ πξαθηηθψλ Γηαρείξηζεο 

Δλέξγεηαο ζρεηηθψλ κε άιινπο πφξνπο (BARs). 
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6.3.9 Σνκέαο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηόηεηαο 

 

Ο ηνκέαο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο (SECT) εμεηάδεηαη σο αλεμάξηεηε κεηαβιεηή 

γηα ηελ πηζαλή ζπζρέηηζε ηνπ κε ην βαζκφ αληίιεςεο κηαο επηρεηξεκαηηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο σο ελεξγνβφξνπ (EnACT). 

 

Ζ αληίζηνηρε εξεπλεηηθή ππφζεζε αλαπηχζεηαη σο αθνινχζσο: 

 

Ζ18 

Ζ0: Γελ ππάξρεη ζπζρέηηζε ηνπ ηνκέα επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο 

[SECT] κε ην βαζκφ αληίιεςεο κηαο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο σο 

ελεξγνβφξνπ [EnACT]. 

ΖΑ: Τπάξρεη ζπζρέηηζε ηνπ ηνκέα επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο [SECT] 

κε ην βαζκφ αληίιεςεο κηαο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο σο 

ελεξγνβφξνπ [EnACT]. 

 

 

6.4 Καηάξηηζε Μεζνδνινγίαο Δκπεηξηθήο Έξεπλαο 

 

ηελ παξνχζα ελφηεηα παξνπζηάδνληαη δηαδνρηθά ηα ζηνηρεία πνπ ζπλζέηνπλ ηε 

κεζνδνινγία ηεο εκπεηξηθήο έξεπλαο. Κάζε ζηνηρείν ζρεδηάζηεθε θαηάιιεια, έηζη ψζηε 

λα ππεξεηεί ηνπο ζηφρνπο ηεο έξεπλαο θαη λα δεκηνπξγήζεη ηηο θαηάιιειεο 

πξνυπνζέζεηο γηα ηελ νξζή αμηνιφγεζε ησλ εξεπλεηηθψλ ππνζέζεσλ. Σα ζηνηρεία απηά 

νκαδνπνηήζεθαλ, ζχκθσλα κε ηηο πξνηεηλφκελεο πξνζεγγίζεηο εξεπλεηηθήο 

κεζνδνινγίαο ησλ Sekaran (2003) θαη Saunders et al. (2003), σο αθνινχζσο:  

 

 Γεληθά ζηνηρεία έξεπλαο.  

 Αλάπηπμε κεηξήζεσλ.  

 ρεδηαζκφο εξσηεκαηνινγίνπ.  

 Γεηγκαηνιεςία – πιινγή ζηνηρείσλ.  

 Πνζνζηφ απφθξηζεο θαη έιεγρνη πνηφηεηαο δεδνκέλσλ. 

 θάικαηα έξεπλαο. 

 

6.4.1. Γεληθά ζηνηρεία έξεπλαο   

 

Σν πξψην ζηάδην ηεο εξεπλεηηθήο κεζνδνινγίαο, πεξηιακβάλεη ηνλ θαζνξηζκφ 

ζεκαληηθψλ ιεπηνκεξεηψλ πνπ αθνξνχλ ζην είδνο ηεο έξεπλαο θαη ηηο γεληθφηεξεο 



 

 199 

ζπλζήθεο θάησ απφ ηηο νπνίεο δηεμάγεηαη. Ο Πίλαθαο 6.1 παξνπζηάδεη ζπλνπηηθά φια ηα 

ζηνηρεία πνπ απαηηείηαη λα νξηζηνχλ, κέζα ζε απηφ ην πιαίζην: 

 

Γεληθά ζηνηρεία Υαξαθηεξηζηηθά παξνύζαο εκπεηξηθήο έξεπλαο 

Δξεπλεηηθή Φηινζνθία Παξαγσγηθή (Deductive) 

Πξνζέγγηζε Δκπεηξηθή έξεπλα πεδίνπ κε εξσηεκαηνιφγην 

Σύπνο πζρεηηζηηθή (Correlational) κέζσ Διέγρνπ Τπνζέζεσλ 

Παξεκβνιή εξεπλεηή Διάρηζηε (Minimal interference) 

Πεξηβάιινλ Φπζηθφ, κε θαηαζθεπαζκέλν (Non-contrived) 

Υξνληθόο νξίδνληαο πγρξνληθή – ζηηγκηαία (Cross-sectional) 

Πίλαθαο 6.1: Γεληθά ζηνηρεία εκπεηξηθήο έξεπλαο. 

 

6.4.2 Αλάπηπμε κεηξήζεσλ 

 

Σν δεχηεξν ζηάδην ηεο εξεπλεηηθήο κεζνδνινγίαο, πεξηιακβάλεη ην ιεηηνπξγηθφ νξηζκφ 

ησλ βαζηθψλ κεηαβιεηψλ πνπ δηακνξθψλνπλ ην ελλνηνινγηθφ πιαίζην ηεο έξεπλαο. 

Δπηπιένλ, θαηά ην ζηάδην απηφ, θαζνξίδνληαη νη θιίκαθεο γηα ηε κέηξεζε απηψλ ησλ 

κεηαβιεηψλ, θαζψο θαη νη απαηηνχκελνη ζηαηηζηηθνί έιεγρνη γηα ηελ εμέηαζε ησλ θχξησλ 

εξεπλεηηθψλ ππνζέζεσλ.  

 

Όπσο έρεη ήδε αλαθεξζεί, ε βαζηθή κεηαβιεηή ηεο κειέηεο ¨Βαζκφο Δθαξκνγήο 

Απνηειεζκαηηθψλ Πξαθηηθψλ Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο¨ [PRACTT] νξίζηεθε βάζεη ησλ 

ζηνηρείσλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ πθηζηάκελε βηβιηνγξαθία [θεθ.5]. Γηα ηηο αλάγθεο 

ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ε κεηαβιεηή θσδηθνπνηήζεθε ζε 14 απνιχησο ζαθείο θαη 

θαηαλνεηέο πξνηάζεηο, εζηηάδνληαο ζε δηαθνξεηηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ 

απνηειεζκαηηθψλ πξαθηηθψλ Γηαρείξηζε Δλέξγεηαο [γηα ηελ αθξηβή δηαηχπσζε ησλ 

πξνηάζεσλ απηψλ βι. Δξσηεκαηνιφγην Έξεπλαο § Γ ζην Παξάξηεκα Α]. 

 

Απφ ηελ αλάιπζε παξαγφλησλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζην πιαίζην ηεο παξνχζαο 

έξεπλαο θαη παξνπζηαδεηαη ζηελ αλάιπζε απνηειεζκάησλ ζην επφκελν θεθάιαην 

πξνθχπηνπλ ηξεηο ππνκεηαβιεηέο ηεο θχξηαο ππφ εμέηαζε κεηαβιεηήο, νη νπνίεο 

απνηεινχλ ππνζχλνια ηεο αλσηέξσ : 

 

 Ο ¨Βαζκφο Δθαξκνγήο Απνηειεζκαηηθψλ Πξαθηηθψλ Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο 

ζρεηηθψλ κε ηνλ Αλζξψπηλν Παξάγνληα¨ [PRACTHR] πνπ αθνξά ζπγθεθξηκέλα 

πξαθηηθέο πνπ έρνπλ άκεζε ζρέζε κε ηελ επαηζζεηνπνίεζε θαη ηε δξάζε ησλ 

εξγαδνκέλσλ αιιά θαη ηξίησλ, θαη ππνινγίδεηαη σο ν κέζνο ησλ πξνηάζεσλ: 1, 

2, 3, 13 & 14 ηνπ Δξσηεκαηνιφγην Έξεπλαο [§ Γ ζην Παξάξηεκα Α]. 
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 Ο ¨Βαζκφο Δθαξκνγήο Απνηειεζκαηηθψλ Πξαθηηθψλ Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο 

ζρεηηθψλ κε ηηο Νέεο Δπελδχζεηο¨ [PRACTINV] πνπ αθνξά ζπγθεθξηκέλα 

πξαθηηθέο πνπ έρνπλ άκεζε ζρέζε κε θαηλνχξηεο επελδχζεηο πνπ πινπνηνχληαη 

ζηνλ νξγαληζκφ ζε ζρέζε κε ηελ ελέξγεηα θαη ππνινγίδεηαη σο ν κέζνο ησλ 

πξνηάζεσλ: 4, 5, 10, 11 & 12 Δξσηεκαηνιφγην Έξεπλαο [§Γ ζην Παξάξηεκα Α]. 

 

 Ο ¨Βαζκφο Δθαξκνγήο Απνηειεζκαηηθψλ Πξαθηηθψλ Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο 

ζρεηηθψλ κε Βειηηψζεηο¨ [PRACTIMP] πνπ αθνξά ζπγθεθξηκέλα πξαθηηθέο πνπ 

έρνπλ άκεζε ζρέζε κε βειηηψζεηο ηνπ πθηζηάκελνπ εμνπιηζκνχ θαη ησλ 

ππνδνκψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ελέξγεηα θαη ππνινγίδεηαη σο ν κέζνο ησλ 

πξνηάζεσλ: 6, 7, 8 & 9 Δξσηεκαηνιφγην Έξεπλαο [§ Γ ζην Παξάξηεκα Α]. 

 

Ζ κέηξεζε ησλ αλσηέξσ κεηαβιεηψλ, ηφζν ηεο θχξηαο - δειαδή ηνπ ¨Βαζκνχ 

εθαξκνγήο απνηειεζκαηηθψλ πξαθηηθψλ ΓΔ¨- φζν θαη ησλ ηξηψλ επηκέξνπο, βαζίζηεθε 

ζε πεληάβαζκε θιίκαθα δηαζηήκαηνο Likert. 

 

Ζ κεηαβιεηή ¨Βαζκφο Δθαξκνγήο Οινθιεξσκέλνπ πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο¨ 

[SYST], επίζεο νξίζηεθε ζηα πιαίζηα ηνπ ζεσξεηηθνχ κέξνπο ηεο παξνχζαο δηαηξηβήο 

κε βάζε ην πξνηεηλφκελν Πιαίζην Δθαξκνγήο πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο 

[θεθ.4]. Γηα ηηο αλάγθεο ηεο εκπεηξηθήο έξεπλαο, ηα 9 δνκηθά ζηνηρεία ελφο πζηήκαηνο 

Γηνίθεζε (Γεξβηηζηψηεο & Λαγνδήκνο, 2007), κεηαθξάζηεθαλ ζε 12 απνιχησο 

θαηαλνεηέο πξνηάζεηο (statements), κε βάζε ηελ αλάιπζε ζηα επηκέξνπο 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπο. ε θάζε δνκηθφ ζηνηρείν αληηζηνηρνχλ κία έσο δπν πξνηάζεηο, 

εμαζθαιίδνληαο ηελ νινθιεξσκέλε πεξηγξαθή αθφκα θαη ησλ πνιπζχλζεησλ ζηνηρείσλ, 

(γηα ηελ αθξηβή δηαηχπσζε ησλ πξνηάζεσλ βι. Δξσηεκαηνιφγην Έξεπλαο § Γ ζην 

Παξάξηεκα Α) 

 

Ζ κέηξεζε ηεο κεηαβιεηήο βαζίζηεθε ζε πεληάβαζκε θιίκαθα δηαζηήκαηνο Likert. Ο 

δείθηεο εθαξκνγήο ηνπ νινθιεξσκέλνπ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο ελέξγεηαο νξίζηεθε σο 

ν κέζνο ησλ επηκέξνπο δνκηθψλ ζηνηρείσλ πνπ ηνλ απαξηίδνπλ. Ο αλσηέξσ ηξφπνο 

κέηξεζεο βαζίδεηαη ζηελ ππφζεζε φηη φια ηα ζηνηρεία έρνπλ ηελ ίδηα βαξχηεηα έλαληη ηεο 

κεηαβιεηήο ¨Βαζκφο εθαξκνγήο νινθιεξσκέλνπ ζπζηήκαηνο Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο¨. 

 

Όζνλ αθνξά ζηε κέηξεζε ησλ κεηαβιεηψλ ¨Βαζκφο Υξήζεο χγρξνλεο Σερλνινγίαο¨ 

[TECH] θαη ¨Βαζκφο Δλζάξξπλζεο πκκεηνρήο Δξγαδνκέλσλ¨ [HR], αλαγλσξίζηεθαλ 

απφ ηε βηβιηνγξαθία [§ 5.3 & § 5.4] θαη αθνινχζσο απνηππψζεθαλ ζην 

εξσηεκαηνιφγην, ηα θχξηα ζπλζεηηθά ηνπο ζηνηρεία [γηα ηελ αθξηβή δηαηχπσζε ησλ 
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ζηνηρείσλ απηψλ βι. Δξσηεκαηνιφγην Έξεπλαο § E.Η θαη § E.ΗΗ αληίζηνηρα ζην 

Παξάξηεκα Α]. 

 

Ζ κέηξεζε ησλ δπν ζχλζεησλ κεηαβιεηψλ TECH θαη HR βαζίζηεθε ζε πεληάβαζκε 

θιίκαθα δηαζηήκαηνο (απφ Καζφινπ έσο Απφιπηα). Ο δείθηεο ησλ δχν κεηαβιεηψλ 

νξίζηεθε σο ν κέζνο ησλ επηκέξνπο ζπζηαηηθψλ ζηνηρείσλ πνπ ηηο απαξηίδνπλ θαη 

παξνπζηάδνπλ ηνλ βαζκφ πνπ ε ρξήζε ηεο ζχγρξνλεο ηερλνινγίαο θαη ν αλζξψπηλνο 

παξάγνληαο επεξεάδνπλ ηελ Γηαρείξηζε Δλέξγεηαο ησλ ππφ εμέηαζε ειιεληθψλ 

επηρεηξήζεσλ. 

 

Όζνλ αθνξά ζηε κέηξεζε ησλ κεηαβιεηψλ ¨Κίλεηξα Τηνζέηεζεο Απνηειεζκαηηθψλ 

Πξαθηηθψλ Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο¨ [MOT] θαη ¨Δκπφδηα Δθαξκνγήο Απνηειεζκαηηθψλ 

Πξαθηηθψλ Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο¨ [BART], αλαγλσξίζηεθαλ απφ ηε βηβιηνγξαθία [θεθ.3] 

θαη αθνινχζσο απνηππψζεθαλ ζην εξσηεκαηνιφγην, ηα θχξηα ζπλζεηηθά ηνπο ζηνηρεία 

[γηα ηελ αθξηβή δηαηχπσζε ησλ ζηνηρείσλ απηψλ βι. Δξσηεκαηνιφγην Έξεπλαο § Β 

αληίζηνηρα ζην Παξάξηεκα Α]. 

 

Ζ κεηαβιεηή ¨Κίλεηξα Τηνζέηεζεο Απνηειεζκαηηθψλ Πξαθηηθψλ Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο¨ 

[MOT] πεξηειάκβαλε ηελ εμέηαζε ησλ θχξησλ θηλήηξσλ (εζσηεξηθψλ θαη εμσηεξηθψλ) 

πνπ αλαγλσξίζηεθαλ ζηε βηβιηνγξαθία [θεθ.3]. Σελ νκαδνπνίεζε ησλ θηλήηξσλ ζε 

εζσηεξηθήο θαη εμσηεξηθήο θχζεσο θηλεηξα επηβεβαηψλεη θαη ε δηελέξγεηα ηεο αλάιπζεο 

παξαγφλησλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε γηα ηηο αλάγθεο ηεο κειέηεο θαη παξνπζηάδεηαη 

αλαιπηηθά παξαθάησ. 

 

Mέζσ ηεο πεληάβαζκεο θιίκαθαο δηαζηήκαηνο (απφ Καζφινπ έσο Απφιπηα) εμεηάζηεθε 

ν βαζκφο θαηά ηνλ νπνίν κία επηρείξεζε επεξεάζηεθε, σο πξνο ηελ απφθαζή ηεο γηα 

ηελ πηνζέηεζε απνηειεζκαηηθψλ πξαθηηθψλ Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο, ηφζν απφ εζσηεξηθά 

φζν θαη απφ εμσηεξηθά θίλεηξα. 

 

Απφ ηελ άιιε κεξηά, ε κεηαβιεηή ¨Δκπφδηα Δθαξκνγεο Απνηειεζκαηηθψλ Πξαθηηθψλ 

Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο¨ [BART], πεξηιακβάλεη φια εθείλα ηα εκπνδηα πνπ απνηεινχλ 

ηξνρνπέδε ζηελ πηνζέηεζε απνηειεζκαηηθψλ πξαθηηθψλ Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο πνπ 

εληνπίδνληαη ζηε βηβιηνγξαθία. Ζ κέηξεζε ηνπο πξαγκαηνπνηείηαη κε πεληάβαζκε 

θιίκαθα δηαζηεκαηνο (απφ Καζφινπ έσο Απφιπηα) θαη ππνινγίδεηαη σο ν κέζνο ησλ 

ζπλζεηηθψλ ηεο ζηνηρείσλ. 

 

Απφ ηελ αλάιπζε παξαγφλησλ πξνθχπηνπλ δπν ππνκεηαβιεηέο ηεο θχξηαο ππφ 

εμέηαζε κεηαβιεηήο, νη νπνίεο απνηεινχλ ππνζχλνια ηεο αλσηέξσ : 
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 Σα ¨Υξεκαηννηθνλνκηθά Δκπφδηα Δθαξκνγήο Απνηειεζκαηηθψλ Πξαθηηθψλ 

Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο¨ [BARF], απνηεινχλ ππνκεηαβιεηή πνπ αλαθέξεηαη ζε 

εθείλα ηα εκπφδηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο απνθάζεηο ηεο 

επηρείξεζεο θαη ππνινγίδεηαη σο κέζνο ησλ πξνηάζεσλ: 1, 2 & 3 ηνπ 

Δξσηεκαηνινγίνπ Έξεπλαο § Β. 

 

 Σα ¨Δκπφδηα Δθαξκνγήο Απνηειεζκαηηθψλ Πξαθηηθψλ Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο 

πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνπο ππφινηπνπο κε ρξεκαηννηθνλνκηθνχο πφξνπο¨ [BARS], 

απνηεινχλ ππνκεηαβιεηή πνπ αλαθέξεηαη ζε εθείλα ηα εκπφδηα πνπ ζρεηίδνληαη 

κε άιινπο πφξνπο ηεο επηρείξεζεο φπσο νη άλζξσπνη, ν ηερληθφο εμνπιηζκφο, νη 

κεηξήζεηο θαη ηα αξρεία θαη ππνινγίδεηαη σο κέζνο ησλ πξνηάζεσλ: 4, 5, 6, 7 & 

8 ηνπ Δξσηεκαηνινγίνπ Έξεπλαο § Β. 

 

Ζ κέηξεζε ησλ δχν απηψλ ππνκεηαβιεηψλ βαζίδεηαη επίζεο ζε πεληάβαζκε θιίκαθα 

δηαζηήκαηνο (απφ Καζφινπ έσο Απφιπηα). 

 

Ζ κεηαβιεηή ¨Μέγεζνο Δπηρείξεζεο¨ [SIZE] κεηξάηαη ζε πεληάβαζκε θιίκαθα ηάμεσο, 

ηφζν βάζεη ηνπ αξηζκνχ ησλ εξγαδνκέλσλ, φζν θαη βάζεη ηνπ ζπλνιηθνχ θχθινπ 

εξγαζηψλ ησλ επηρεηξήζεσλ. 

 

Ζ κεηαβιεηή ¨Πνιιαπιή Πηζηνπνίεζε¨ ππνινγίζηεθε σο άζξνηζκα φισλ ησλ Πξνηχπσλ 

πζηεκάησλ Γηνίθεζεο, βάζεη ησλ νπνίσλ ε επηρείξεζε είρε πηζηνπνηεζεί έσο ηελ 

εκεξνκελία δηεμαγσγήο ηεο έξεπλαο: Σα Πξφηππα πζηήκαηα Γηνίθεζεο  πνπ 

ειήθζεζαλ ππφςε, κέζα ζε απηφ ην πιαίζην, ήηαλ ηα εμήο: (α) ISO 9001, (β) ISO 14001, 

(γ) OHSAS 18001, (δ) EMAS, (ε) ISO 50001 θαη (ζη) ISO 22000. Καηά ζπλέπεηα, ε 

ζπγθεθξηκέλε κεηαβιεηή ήηαλ δπλαηφ λα ιάβεη ηηκέο απφ 0 έσο 6. 

 

Ζ κέηξεζε ηεο κεηαβιεηή ¨Βαζκφο επίδξαζεο ηεο πηζηνπνίεζεο ζηελ εθαξκνγή 

απνηειεζκαηηθψλ πξαθηηθψλ ΓΔ¨ [SIGNCERT] κεηξάηαη κέζσ κίαο εξψηεζεο ζε 

πεληάβαζκε θιίκαθα δηαζηήκαηνο (απφ Καζφινπ σο Απφιπηα).  

 

Ζ κεηαβιεηή ¨Γέζκεπζε ηεο Αλψηαηεο Γηνίθεζεο & χπαξμε ζαθνχο ηξαηεγηθήο¨ 

[MANCOM] κεηξάηαη κέζσ κίαο εξψηεζεο ζε πεληάβαζκε θιίκαθα δηαζηήκαηνο (απφ 

Καζφινπ σο Απφιπηα). Οκνίσο κεηξήζεθαλ θαη νη κεηαβιεηέο ¨πνπδαηφηεηα ΓΔ¨ 

[SIGN] θαη ¨Παξαθνινχζεζε εμειίμεσλ ζε δεηήκαηα ΓΔ¨ [MONIT]. 
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Ζ κέηξεζε ηεο κεηαβιεηήο ¨Δπηβνιή πξνζηίκσλ γηα θαλνληζηηθά δεηήκαηα Γηαρείξηζεο 

Δλέξγεηαο¨ [FINES] πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ κίαο εξψηεζεο πνπ βαζίζηεθε ζε 

πεληάβαζκε θιίκαθα δηαζηήκαηνο Likert. 

 

Ζ κέηξεζε ηεο κεηαβιεηήο ¨ Βαζκφο αληίιεςεο κηα επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα σο 

ελεξγνβφξνπ¨ [EnACT] βαζίδεηαη ζε ηεηξάβαζκε θιίκαθα δηαζηήκαηνο (ε κέηξεζε 

αθνξά ζην βαζκφ πνπ κηα δξαζηεξηφηεηα, φηαλ πινπνηείηαη, ζεσξείηαη ελεξγνβφξνο γηα 

ηελ επηρείξεζε). Ζ κέηξεζε πεξηιακβάλεη ηελ εμέηαζε ησλ αθφινπζσλ δξαζηεξηνηήησλ 

(ν κέζνο ησλ νπνίσλ δηακνξθψλεη ην απνηέιεζκα ηεο κεηαβιεηήο): 

 

 Παξαγσγή α΄πιψλ 

 Δλδηάκεζε Δπεμεξγαζία 

 Δπεμεξγαζία-Παξαγσγε Σειηθνχ Πξνηφληνο  

 πζθεπαζία 

 Γηαρείξηζε Απνζήθεπζεο-Γηαηήξεζε 

 Παξνρή Τπεξεζηψλ 

 Δκπφξην 

 Δμέιημε πξντφλησλ/Αλάπηπμε λέσλ πξντφλησλ. 

 

 

Ζ κέηξεζε ηεο κεηαβιεηήο ¨Υξεζηκνπνηνχκελα Δίδε Δλέξγεηαο¨ [EnSour] βαζίδεηαη ζε 

πεληάβαζκε θιίκαθα δηαζηήκαηνο (ε κέηξεζε αθνξά ζην βαζκφ ρξήζεο θάζε είδνπο 

ελέξγεηαο απφ ηελ επηρείξεζε). Ζ κέηξεζε πεξηιακβάλεη ηελ εμέηαζε ησλ αθφινπζσλ 

εηδψλ ελέξγεηαο (ν κέζνο ησλ νπνίσλ δηακνξθψλεη ην απνηέιεζκα ηεο κεηαβιεηήο): 

 

 Μαδνχη 

 Βελδίλε/Νηήδει 

 Πεηξέιαην 

 Ζιεθηξηζκφο 

 Φπζηθφ Αέξην 

 Ζιηαθνί πιιέθηεο 

 Φσηνβνιηαητθα Πάλει 

 

Όζνλ αθνξά ζηε κέηξεζε ηεο κεηαβιεηήο ¨Βαζκφο Δπίδξαζεο Παξαγφλησλ 

Υξεκαηνδφηεζεο ζηελ εθαξκνγή απνηειεζκαηηθψλ πξαθηηθψλ ΓΔ¨ [FINFACT] 

αλαγλσξίζηεθαλ απφ ηε βηβιηνγξαθία .[§ 5.7] θαη αθνινχζσο απνηππψζεθαλ ζην 

εξσηεκαηνιφγην, ηα θχξηα ζπλζεηηθά ηεο ζηνηρεία [γηα ηελ αθξηβή δηαηχπσζε ησλ 

ζηνηρείσλ απηψλ βι. Δξσηεκαηνιφγην Έξεπλαο § Ε.1.9 ζην Παξάξηεκα Α]. Ζ κέηξεζε 
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ηεο κεηαβιεηήο βαζίδεηαη ζε πεληάβαζκε θιίκαθα δηαζηήκαηνο (απφ Καζφινπ έσο 

Απφιπηα). 

 

Ζ κεηαβιεηή ¨ πκκεηνρή ζε ρξεκαηνδνηηθά πξνγξάκκαηα πινπνίεζεο πξαθηηθψλ 

Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο¨ [FIN] κεηξάηαη κέζσ εξψηεζεσλ ζε δηρνηνκηθή θιίκαθα 

(Ναη/Όρη).  

 

Σέινο, νλνκαζηηθέο θιίκαθεο ρξεζηκνπνηνχληαη ζηηο αθφινπζεο κεηαβιεηέο: 

 

 ¨Πξνέιεπζε ηεο Δπηρείξεζεο¨ [ORIG] (Διιεληθή, Μέινο πνιπεζληθνχ νκίινπ). 

 ¨Σνκέαο Γξαζηεξηφηεηαο¨ [SECT] (Πξσηνγελήο, Βηνκεραλία /Μεηαπνίεζε, 

Τπεξεζίεο, Δκπφξην/Δηζαγσγέο). 

 ¨Δληαζε ρξήζεο πφξσλ¨ [INT] 

 

Όπσο αλαθέξζεθε ήδε, ην πεξηερφκελν ησλ αλσηέξσ κεηαβιεηψλ δηακνξθψζεθε βάζεη 

εθηεηακέλεο επηζθφπεζεο ηεο ζρεηηθήο βηβιηνγξαθίαο [Κεθ.2,3,4&5]. Γηα ηνλ έιεγρν 

εγθπξφηεηαο ηνπ πεξηερνκέλνπ απηψλ (content validity), θάζε κεηαβιεηή εμεηάζηεθε απφ 

εηδηθνχο, νη νπνίνη πξνέξρνληαλ ηφζν απφ ηνλ αθαδεκατθφ φζν θαη απφ ηνλ 

επηρεηξεκαηηθφ θφζκν. Οξηζκέλνη εθ ησλ ηειεπηαίσλ ήηαλ, επίζεο, δπλεηηθνί 

ζπκκεηέρνληεο ζηελ έξεπλα. Όιεο νη κεηαβιεηέο επηθπξψζεθαλ θαη απφ ηνπο εηδηθνχο, 

σο πξνο ηελ πιεξφηεηά ηνπο θαη ηελ επάξθεηα ησλ επηκέξνπο δηαζηάζεσλ θαη ζηνηρείσλ 

ηνπο. 

 

Σέινο, νη ζηαηηζηηθνί έιεγρνη γηα ηελ εμέηαζε θάζε εξεπλεηηθήο ππφζεζεο  

παξνπζηάδνληαη ζηνλ Πίλαθα 6.2. εκεηψλεηαη φηη, γηα ηελ επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ 

θαη ηε δηελέξγεηα ησλ αλσηέξσ ζηαηηζηηθψλ ειέγρσλ ρξεζηκνπνηήζεθε ην ζηαηηζηηθφ 

πξφγξακκα SPSS.  

 

 

Δξεπλεηηθέο Τπνζέζεηο  ηαηηζηηθόο Έιεγρνο  

H1 Multiple Regression 

H2, Ζ3, Ζ4, Ζ5 Regression with mediator 

H6, Ζ7, Ζ8, Ζ9 Regression with moderator 

Ζ10, H11, Ζ12 H16, H17 One-Way Anova 

H13,, Ζ14, Ζ15 Independent Samples t-test 

Ζ18 Chi-square Test 

Πίλαθαο 6.2: ηαηηζηηθνί έιεγρνη εξεπλεηηθψλ ππνζέζεσλ. 
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6.4.3. ρεδηαζκόο Δξσηεκαηνινγηνπ 

 

 

Σν ηξίην ζηάδην ηεο εξεπλεηηθήο κεζνδνινγίαο αλαθέξεηαη ζην ζρεδηαζκφ ηεο κεζφδνπ 

ζπιινγήο πξσηνγελψλ ζηνηρείσλ, ε νπνία γηα ηελ παξνχζα έξεπλα, αθνξά ζην 

ζρεδηαζκφ εξσηεκαηνινγίνπ. εκεηψλεηαη φηη, ην εξσηεκαηνιφγην απεπζπλφηαλ πξνο 

Γεληθνχο Γηεπζπληέο ή Σερληθνχο Γηεπζπληέο θαη ζρεδηάζηεθε θαηά ηέηνην ηξφπν ψζηε λα 

είλαη δπλαηή ε ρξήζε ηνπ ζην πιαίζην έξεπλαο κέζσ δηαδηθηχνπ (internet).  

 

Καηά ην ζρεδηαζκφ ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ αθνινπζήζεθαλ νη ζπλήζεηο θαιέο πξαθηηθέο 

(Foddy, 2003, Burgess, 2001, Leung, 2001), νη νπνίεο αλαθέξνληαη αθνινχζσο. Όιεο νη 

εξσηήζεηο αλαθέξνληαη ζε ζπγθεθξηκέλεο κεηαβιεηέο θαη εδξάδνληαλ ζηνπο βαζηθνχο 

ζηφρνπο ηεο έξεπλαο. ε φπνην ζεκείν θξίζεθε αλαγθαίν ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαηάιιεινη 

ηίηινη θαη δηεπθξηληζηηθέο νδεγίεο πξνο δηεπθφιπλζε ησλ απαληήζεσλ. Παξάιιεια, 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαηάιιειεο θιίκαθεο γηα ηε κέηξεζε φισλ ησλ κεηαβιεηψλ πνπ 

απνξξένπλ απφ ηηο εξεπλεηηθέο ππνζέζεηο. Σα κεγαιχηεξν κέξνο ησλ εξσηήζεσλ 

αθνξά θιεηζηνχ ηχπνπ εξσηήζεηο, φπνπ απηφ ήηαλ δπλαηφ, ρσξίο λα ραζεί ε 

απαηηνχκελε πιεξνθνξία, κε θαηάιιειε θαη ζαθή ιεθηηθή δηαηχπσζε, έηζη ψζηε λα 

εμαζθαιίδεηαη ε εχθνιε θαηαλφεζε θαη ε γξήγνξε ζπκπιήξσζή ηνπο. Ζ ζεηξά ησλ 

εξσηήζεσλ θαζνξίζηεθε κε ηξφπν πνπ λα δηεπθνιχλεηαη ε ξνή ησλ απαληήζεσλ. Οη 

θξίζηκεο εξσηήζεηο ήηαλ εθηελείο, θαζψο ππάξρνπλ ελδείμεηο φηη ην κήθνο ησλ 

εξσηήζεσλ είλαη αλάινγν κε ηελ πνηφηεηα ησλ απαληήζεσλ (Groves, 2004). Οξηζκέλεο 

απφ ηηο εξσηήζεηο εληάρζεθαλ ζην εξσηεκαηνιφγην κε ζθνπφ ηνλ έιεγρν πνηφηεηαο ησλ 

απαληήζεσλ. Σέινο, δφζεθε ηδηαίηεξε έκθαζε ζηε κνξθή ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, έηζη 

ψζηε λα είλαη αηζζεηηθά ειθπζηηθφ. 

 

Σν εξσηεκαηνιφγην, πξηλ απφ ηελ νξηζηηθή δηακφξθσζή ηνπ, ζπκπιεξψζεθε πηινηηθά 

θαη αμηνινγήζεθε απφ εηδηθνχο ηεο Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο, νη νπνίνη ήηαλ θαη δπλεηηθνί 

ζπκκεηέρνληεο ζηελ έξεπλα. Οη παξαηεξήζεηο ηνπο θξίζεθαλ σο εμαηξεηηθά ρξήζηκεο θαη 

νδήγεζαλ ζηελ αλαδηαηχπσζε νξηζκέλσλ θξίζηκσλ εξσηήζεσλ.  

 

 

Ζ δνκή ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, ην νπνίν παξνπζηάδεηαη απηνχζην ζην Παξάξηεκα Α., 

θαζψο θαη νη κεηαβιεηέο πνπ κεηξήζεθαλ ζε θάζε ελφηεηα, παξνπζηάδνληαη ζηνλ Πίλαθα 

6.3 [γηα ηελ θσδηθνπνίεζε ησλ κεηαβιεηψλ βι. § 6.4.2].  
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ΔΟΜΘ ΕΡΩΣΘΜΑΣΟΛΟΓΙΟΤ 

  ΕΝΟΣΘΣΕ ΜΕΣΑΒΛΘΣΕ 

Α Σπουδαιότθτα ΔΕ SIGN, ΜΟΝΙΣ 

Β 
Κίνθτρα & Εμπόδια Εφαρμογισ 
Αποτελεςματικϊν Ρρακτικϊν 
Διαχείριςθσ Ενζργειασ 

MOT, MOTin, MOTex, BART, BARF, 
BARS 

Γ Διαχείριςθ Ενζργειασ SYST 

Δ 
Εφαρμογι Ρρακτικϊν Διαχείριςθσ 
Ενζργειασ 

PRACTT PRACTHR, PRACTINV, 
PRACTIMP 

Ε 
Ραράγοντεσ Επίδραςθσ Ρρακτικϊν 
Διαχείριςθσ Ενζργειασ 

TECH, HR, MCERT, SIGNC, 
MANCOM, FINES, FINFACT, FIN 

Σ Συνολικι Αξιολόγθςθ - 

Η Ταυτότθτα Εταιρείασ 
ORIG, SIZE, SECT,ΙΝΣ, EnCT, 
EnSOUR,  

Θ Ραρατθριςεισ/ Σχόλια - 

Πίλαθαο 6.3: Γνκή εξσηεκαηνινγίνπ. 

 

 

6.4.4. Γεηγκαηνιεςία & πιινγή ζηνηρείσλ 

 

Ζ δηαδηθαζία δεηγκαηνιεςίαο απνηειεί ην ηέηαξην ζηάδην ηεο εξεπλεηηθήο κεζνδνινγίαο 

θαη πεξηιακβάλεη κηα ζεηξά απφ επηκέξνπο ζηάδηα, ηα νπνία παξνπζηάδνληαη αθνινχζσο 

(Κνπξεκέλνο, 1996): 

 Οξηζκφο πιεζπζκνχ.  

 Πξνζδηνξηζκφο δεηγκαηνιεπηηθνχ πιαηζίνπ.  

 Πξνζδηνξηζκφο κνλάδαο δεηγκαηνιεςίαο.  

 Μέζνδνο δεηγκαηνιεςίαο.  

 Μέγεζνο δείγκαηνο.  

 ρέδην δεηγκαηνιεςίαο – δηαδηθαζία επηινγήο.  

 Δπηινγή – πξαγκαηνπνίεζε. 

 

ηελ παξνχζα ελφηεηα παξνπζηάδεηαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν πξαγκαηνπνηήζεθε ε 

δεηγκαηνιεςία ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ απνηέιεζαλ ην ππνθείκελν ηεο έξεπλαο.  

 

Ωο πιεζπζκφο ηεο παξνχζαο εκπεηξηθήο έξεπλαο νξίζηεθε ην ζχλνιν ησλ 

επηρεηξήζεσλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ Διιάδα αλεμαξηήησο θιαδνπ 

δξαζηεξηφηεηαο θαη απαζρνινχλ ηνπιάρηζηνλ 10 εξγαδνκέλνπο.  
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εκεηψλεηαη φηη, ιφγσ ησλ εμεηδηθεπκέλσλ πξαθηηθψλ θαη εθαξκνγψλ Γηαρείξηζεο 

Δλέξγεηαο πνπ απαηηνχληαη λα πηνζεηεζνχλ απφ ηηο επηρεηξήζεηο επηιέγνληαη νη 

επηρεηξήζεηο εθείλεο ησλ νπνίσλ ην κέγεζνο ζα επέηξεπε ηελ αλάιεςε δξάζεσλ 

Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο. Οκνίσο κε αληίζηνηρεο κειέηεο ζην ίδην αληηθείκελν 

(Christoffersen et al., 2006). 

 

 

Ωο δεηγκαηνιεπηηθφ πιαίζην γηα ηνλ αθξηβή πξνζδηνξηζκφ ηνπ πιεζπζκνχ 

ρξεζηκνπνηήζεθε θαηάινγνο ηεο εηαηξίαο ICAP ΑΔ ν νπνίνο πεξηιακβάλεη ηηο 

κεγαιχηεξεο επηρεηξήζεηο, νη νπνίεο δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ ειιαδηθφ ρψξν, βάζεη 

θχθινπ εξγαζηψλ γηα ην έηνο 2014 (Βάζε δεδνκέλσλ επηρεηξήζεσλ ICAP ΑΔ, 2014) 

 

Ωο κνλάδα δεηγκαηνιεςίαο νξίδεηαη θάζε επηρείξεζε πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ έξεπλα. 

 

Ωο πιένλ θαηάιιειε κέζνδνο δεηγκαηνιεςίαο γηα ηελ παξνχζα εκπεηξηθή έξεπλα, 

επηιέρζεθε ε ηπραία δεηγκαηνιεςία αλά νκάδεο πιεζπζκνχ ηνπ δεηγκαηνιεπηηθνχ 

πιαηζίνπ, φπσο απηέο δηακνξθψζεθαλ κε γλψκνλα ην κέγεζφο ηνπο. Σν κέγεζνο ησλ 

επηρεηξήζεσλ ππνινγίζηεθε κε θξηηήξην ηνλ αξηζκφ ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ απαζρνινχλ. 

 

Δπηζεκαίλεηαη φηη, απφ ηνλ πιεζπζκφ, ήηνη απφ ην ζχλνιν 1.708 επηρεηξήζεσλ, 

εμαηξέζεθαλ ελλέα γηα ηηο νπνίεο δελ ππήξραλ πιήξε ζηνηρεία. Δπηπιένλ εμαηξέζεθαλ νη 

επηρεηξήζεηο κε αξηζκφ εξγαδνκέλσλ κηθξφηεξν ησλ 10 αηφκσλ, ήηνη ζπλνιηθά 62 

επηρεηξήζεηο. Ωο εθ ηνχηνπ ν πιεζπζκφο ηεο έξεπλαο απνηειείηαη ηειηθά απφ 1.673 

επηρεηξήζεηο, νη νπνίεο θξίζεθε φηη ήηαλ θαηάιιειεο γηα λα ζπκπιεξψζνπλ ην 

εξσηεκαηνιφγην ηεο έξεπλαο 

 

Ζ δηαδηθαζία επηινγήο ησλ επηρεηξήζεσλ, νη νπνίεο δηακφξθσζαλ ην ηειηθφ δείγκα ηεο 

έξεπλαο, νινθιεξψζεθε ζε δχν ζηάδηα. Καηά ην πξψην ζηάδην, επηιέρζεθαλ νη νκάδεο 

ηνπ πιεζπζκνχ ζχκθσλα κε ην κέγεζνο θαη δηακνξθψζεθαλ σο εμήο: 

 

1. Δπηρεηξήζεηο πνπ απαζρνινχλ απφ 10 έσο 49 εξγαδφκελνπο : 444 

2. Δπηρεηξήζεηο πνπ απαζρνινχλ απφ 50 έσο 249 εξγαδφκελνπο : 858 

3. Δπηρεηξήζεηο πνπ απαζρνινχλ απφ 250 έσο 749 εξγαδφκελνπο : 250 

4. Δπηρεηξήζεηο πνπ απαζρνινχλ πεξηζζφηεξνπο απφ 750 εξγαδφκελνπο : 95 

 

Καηά ην δεχηεξν ζηάδην ηεο δηαδηθαζίαο δεηγκαηνιεςίαο, πξαγκαηνπνηήζεθε ε επηινγή 

ησλ επηρεηξήζεσλ αλά νκάδα πιένλ επηρεηξήζεσλ. 
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Όπσο ήδε αλαθέξζεθε, νη επηρεηξήζεηο νη νπνίεο απαζρνινχλ 10-49 εξγαδνκέλνπο είλαη 

ζπλνιηθά 444 θαη απνηεινχλ ηελ πξψηε θαηεγνξία επηρεηξήζεσλ. ην πιαίζην ηεο 

έξεπλα απνθαζίζηεθε λα απνζηαινχλ εξσηεκαηνιφγηα ζην 1/3 ησλ επηρεηξήζεσλ ηεο 

θαηεγνξία απηήο, ήηνη ζε 148 επηρεηξήζεηο. Ζ επηινγή ησλ επηρεηξήζεσλ νη νπνίεο ζα 

ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα πξαγκαηνπνηήζεθε κε ηπραίν ζπζηεκαηηθφ ηξφπν. Πην 

ζπγθεθξηκέλα επηιέρζεθε ε πξψηε επηρείξεζε απφ θάζε ηξηάδα, φπσο απηέο 

αλαθέξνληαλ κε αιθαβεηηθή ζεηξά ζηνλ θαηάινγν: επηινγή ηεο πξψηεο, αγλφεζε ησλ 

δπν επφκελσλ θαη νχησ θαζεμήο. 

 

Γηα ηηο επηρεηξήζεηο νη νπνίεο απαζρνινχλ απφ 50 έσο 249 εξγαδνκέλνπο, νη νπνίεο 

είλαη ζπλνιηθά 858 θαη απνηεινχλ ηελ δεχηεξε θαηεγνξία επηρεηξήζεσλ, απνθαζίζηεθε 

λα απνζηαινχλ εξσηεκαηνιφγηα νκνίσο ζην 1/3 ησλ επηρεηξήζεσλ ηεο θαηεγνξία απηήο, 

ήηνη ζε 286 επηρεηξήζεηο. Ζ επηινγή ησλ επηρεηξήζεσλ νη νπνίεο ζα ζπκκεηείραλ ζηελ 

έξεπλα πξαγκαηνπνηήζεθε κε ηπραίν ζπζηεκαηηθφ ηξφπν. Πην ζπγθεθξηκέλα επηιέρζεθε 

ε πξψηε επηρείξεζε απφ θάζε ηξηάδα, φπσο απηέο αλαθέξνληαλ κε αιθαβεηηθή ζεηξά 

ζηνλ θαηάινγν: επηινγή ηεο πξψηεο, αγλφεζε ησλ δπν επφκελσλ θαη νχησ θαζεμήο. 

 

Ζ ηξίηε θαηεγνξία επηρεηξήζεσλ πνπ απαζρνιεί απφ 250 έσο 749 εξγαδνκέλνπο 

απνηειείηαη απφ 240 επηρεηξήζεηο. ην πιαίζην ηεο έξεπλα απνθαζίζηεθε λα 

απνζηαινχλ εξσηεκαηνιφγηα ζην 1/2 ησλ επηρεηξήζεσλ ηεο θαηεγνξία απηήο, ήηνη ζε 

120 επηρεηξήζεηο. Ζ επηινγή ησλ επηρεηξήζεσλ νη νπνίεο ζα ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα 

πξαγκαηνπνηήζεθε κε ηπραίν ζπζηεκαηηθφ ηξφπν. Πην ζπγθεθξηκέλα επηιέρζεθε ε 

πξψηε επηρείξεζε αλά δπάδα, φπσο απηέο αλαθέξνληαλ κε αιθαβεηηθή ζεηξά ζηνλ 

θαηάινγν: επηινγή ηεο πξψηεο, αγλφεζε ηεο επφκελεο θαη νχησ θαζεμήο. 

 

Σέινο νη πνιχ κεγάιεο επηρεηξήζεηο νη νπνίεο απαζρνινχλ πάλσ απφ 750 

εξγαδνκέλνπο είλαη ζπλνιηθά 95, απνηεινχλ ηελ ηέηαξηε θαη ηειεπηαία θαηεγνξία 

επηρεηξήζεσλ θαη ζην πιαίζην ηεο έξεπλα ιφγσ ηνπ πεξηνξηζκέλνπ πιήζνπο ηνπο 

απνθαζίζηεθε λα απνζηαινχλ εξσηεκαηνιφγηα ζην ζχλνιν ησλ επηρεηξήζεσλ. 

 

πλεπψο κεηα ηελ εθαξκνγή ηεο θαηάιιειεο κεζφδνπ δεηγκαηνιεςίαο, ην ηειηθφ δείγκα 

δηακνξθψζεθε ζε 649 επηρεηξήζεηο. 
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6.4.5. Πνζνζηό απόθξηζεο θαη έιεγρνη πνηόηεηαο δεδνκέλσλ 

 

Ζ παξνπζίαζε ησλ ζηνηρείσλ πνπ αθνξνχλ ζηε ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ αιιά θαη ζην 

πνζνζηφ απφθξηζεο ηνπ δείγκαηνο ζηελ έξεπλα, αιιά θαη ησλ πξνθαηαξθηηθψλ ειέγρσλ 

πνηφηεηαο ησλ δεδνκέλσλ, απνηειεί ην πέκπην ζηάδην ηεο εξεπλεηηθήο κεζνδνινγίαο. 

Με ζθνπφ ηελ θαηά ην δπλαηφ κεγηζηνπνίεζε ηνπ πνζνζηνχ απφθξηζεο, 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ νξηζκέλεο ελέξγεηεο, νη νπνίεο ζπλνςίδνληαη αθνινχζσο: 

 

 Σν εξσηεκαηνιφγην ηεο έξεπλαο ζρεδηάζηεθε θαη δνκήζεθε θαηά ηξφπν πνπ λα 

εμαζθαιίδεηαη ε γξήγνξε θαη εχθνιε ζπκπιήξσζή ηνπ. Ηδηαίηεξε πξνζνρή 

δφζεθε ζηνλ πεξηνξηζκφ ηνπ κεγέζνπο ηνπ, θαζψο θαη ζηνλ θαζνξηζκφ ηεο 

ζεηξάο θαη ηνπ ηχπνπ ησλ εξσηήζεσλ. 

 

 Ωο θίλεηξν ζπκκεηνρήο ησλ επηρεηξήζεσλ ζηελ έξεπλα, ρξεζηκνπνηήζεθε ε 

δπλαηφηεηα ελεκέξσζήο ηνπο ζρεηηθά κε ηα απνηειέζκαηα (πξναηξεηηθά). 

 

 Πξαγκαηνπνηήζεθε εθηελήο ηειεθσληθή επηθνηλσλία κε φιεο ηηο επηρεηξήζεηο 

πξηλ απφ ηελ ειεθηξνληθή απνζηνιή ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ θαη, φπνπ ζηηο 

πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο αλαγλσξίζηεθε ζπγθεθξηκέλν άηνκν κέζα ζηελ 

επηρείξεζε ην νπνίν ζα παξαιάκβαλε θαη ζα ζπκπιήξσλε ην εξσηεκαηνιφγην. 

 

 ηε ζπλέρεηα κέζσ κελχκαηνο ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ (email), απφ ηελ 

επίζεκε ηζηνζειίδα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Πεηξαηψο κε ην ινγφηππν ηνπ 

παλεπηζηεκίνπ, ζηάιζεθε ζηηο επηρεηξήζεηο, ζε ζπγθεθξηκέλν πξφζσπν πνπ είρε 

αλαγλσξηζηεί, κήλπκα ην νπνίν ηνπο πξνέηξεπε λα απαληήζνπλ ζηελ έξεπλα, 

δηαβεβαηψλνληαο παξάιιεια κε θαηεγνξεκαηηθφ ηξφπν φηη νη απαληήζεηο ηνπο 

ζα ρξεζηκνπνηνχληαλ κφλν γηα αθαδεκατθνχο ζθνπνχο θαη ζα εμαζθαιηδφηαλ ην 

απφξξεην ησλ απαληήζεψλ ηνπο. 

 

 ην ίδην κήλπκα επηζπλάθζεθε ε εηδηθή ηζηνζειίδα ζην δηαδίθηπν ζηελ νπνία είρε 

αλαξηεζεί ην εξσηεκαηνιφγην (surveymonkey.com/s/G99RNZR) [βι. Παξάξηεκα 

Α] θαη κέζσ ηεο νπνίαο θαινχληαλ λα απαληήζνπλ ζε απηφ.  

 

 Πξαγκαηνπνηήζεθε επαλαιεπηηθή ηειεθσληθή επηθνηλσλία (follow-up) ζηηο 

επηρεηξήζεηο πνπ δελ είραλ απνζηείιεη ζπκπιεξσκέλα εξσηεκαηνιφγηα εληφο 

ηξηψλ εβδνκάδσλ απφ ηελ πξψηε απνζηνιή. Όπνπ απαηηήζεθε, αθνινχζεζε 

επηπξφζζεηε επαλαιεπηηθή ηειεθσληθή επηθνηλσλία, κέρξη λα εμαληιεζεί ε 

πηζαλφηεηα λα ιεθζεί απάληεζε απφ θάζε επηρείξεζε.  
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Ζ έξεπλα πξαγκαηνπνηήζεθε ζην ρξνληθφ δηάζηεκα κεηαμχ Μαΐνπ θαη επηεκβξίνπ 

2016. Απφ ηα 649 εξσηεκαηνιφγηα πνπ εζηάιεζαλ ζπγθεληξψζεθαλ 132 

ζπκπιεξσκέλα, δηακνξθψλνληαο ην πνζνζηφ απφθξηζεο ζε 20,3%, ην νπνίν θξίλεηαη 

ηθαλνπνηεηηθφ, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο ηξέρνπζεο θνηλσληθννηθνλνκηθέο ζπλζήθεο θαη 

ηελ ηδηαηηεξφηεηα ηνπ ζέκαηνο πνπ πξαγκαηεπφηαλ ε ζπγθεθξηκέλε εκπεηξηθή έξεπλα. 

εκεηψλεηαη φηη θαη απφ ηα 132 ηα 129 εξσηεκαηνιφγηα αμηνινγήζεθαλ σο θαηάιιεια 

πξνο αλάιπζε, θαζψο δελ εκθάληζαλ πξνβιεκαηηθέο απαληήζεηο (π.ρ. ρξήζε 

επαλαιακβαλφκελνπ πξνηχπνπ) ζηηο θξίζηκεο κεηαβιεηέο ηεο έξεπλαο. 

 

 

Μζκοδοσ Απάντθςθσ 

Follow-up Ηλεκτρονικά Σφνολο 

ΟΧΙ 84 
129 

ΝΑΙ 45 

 

Πίλαθαο 6.4: Καηαλνκή έγθπξσλ εξσηεκαηνινγίσλ. 

 

Σν πνζνζηφ απφθξηζεο πξν follow-up αλήιζε πεξίπνπ ζην 13%. Καηά ζπλέπεηα, ε 

επίηεπμε ηνπ ηειηθνχ πνζνζηνχ απφθξηζεο πξέπεη λα απνδνζεί ζε κεγάιν βαζκφ ζηε 

ζπκβνιή ηνπ follow-up. 

 

πλνιηθά, ζπγθεληξψζεθαλ 132 εξσηεκαηνιφγηα, δηακνξθψλνληαο ην ηειηθφ πνζνζηφ 

απφθξηζεο ζε 20,3%. Ωζηφζν, ε πεξαηηέξσ επεμεξγαζία ησλ εξσηεκαηνινγίσλ, 

επέβαιε ηελ απφξξηςε 3 εμ απηψλ, δηακνξθψλνληαο ην ηειηθφ ππφ εμέηαζε δείγκα ζε 

129 επηρεηξήζεηο, θαζψο εκθάληζαλ πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο ζνβαξά πξνβιήκαηα, κε 

βάζε ηα αθφινπζα θξηηήξηα: 

 Αλαληηζηνηρίεο ζε δχν δηαθνξεηηθνχο πξνθαηαξθηηθνχο ειέγρνπο πνηφηεηαο ησλ 

απαληήζεσλ. 

 Γηαπίζησζε ζπγθεθξηκέλνπ επαλαιακβαλφκελνπ πξνηχπνπ απάληεζεο (pattern) 

ζηηο εξσηήζεηο 

 

εκεηψλεηαη φηη, απφ ηα εξσηεκαηνιφγηα πνπ παξειήθζεζαλ, θαλέλα δελ εκθάληδε 

ειιηπείο απαληήζεηο θαζψο ε ειεθηξνληθή ζπκπιήξσζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ δελ 

επηηξέπεη ηελ παξάιεηςε ζπκπιήξσζεο ησλ εξσηήζεσλ ηεο έξεπλαο. 

 

Οη πξνεγνχκελεο εκπεηξηθέο κειέηεο ζην γλσζηηθφ αληηθείκελν ηεο Γηαρείξηζεο 

Δλέξγεηαο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πξαθηηθή εθαξκνγή ηεο θαη έρνπλ ιάβεη ρψξα, έρνπλ 

πεξηνξηζηεί ζε ζρεηηθά κηθξφ δείγκα πξνθεηκέλνπ λα πξνζεγγίζνπλ θαη λα δηεξεπλήζνπλ 
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ηα δεηήκαηα πνπ άπηνληαη ησλ ελεξγεηαθψλ πξαθηηθψλ. Με εμαίξεζε ηελ έξεπλα ησλ 

Christoffersen et al (2006), ε νπνία δηελεξγήζεθε ηειεθσληθά θαη ζηελ νπνία 

ζπκκεηείραλ 304 επηρεηξήζεηο,, νη ππφινηπεο θνξνχζαλ αξηζκφ δείγκαηνο κηθξφηεξν ησλ 

100 επηρεηξήζεσλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ζηε κειέηε ησλ Thollander and Ottosson (2010) 

αληαπνθξίζεθαλ 55 επηρεηξήζεηο, ζε απηή ησλ Ates and Durakbasa (2012) 37 

επηρεηξήζεηο θαη ζηελ έξεπλα ησλ Backlund et al (2012a) 58. Σέινο ζηελ εκπεηξηθή 

έξεπλα ησλ Brunke et al (2014) έιαβαλ κέξνο κφιηο 23 επηρεηξήζεηο, ζε έλα θιάδν 

σζηφζν ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο. Γηεπξχλνληαο ιίγν ην εξεπλεηηθφ πεδίν ηεο 

ελεξγεηαθήο δηαρείξηζεο ζπλαληψληαη κειέηεο κε πεξηζζφηεξνπο ζπκκεηέρνληεο. 

Δλδεηθηηθά αλαθέξνληαη νη έξεπλεο ησλ Shi et al. (2008) θαη Cagno and Trianni (2013) ην 

δείγκα ησλ νπνίσλ αλήιζε ζε 119 θαη 128 επηρεηξήζεηο αληίζηνηρα. Με δεδνκέλα ην 

παξαπάλσ ην δείγκα ησλ 129 επηρεηξήζεσλ ηεο παξνχζαο εκπεηξηθήο έξεπλαο θξίλεηαη 

επαξθέο. 

 

Δηδηθά σο πξνο ηηο βαζηθέο κεηαβιεηέο ηεο έξεπλαο εμεηάζηεθε, επηπιένλ, ε 

ζπληξέρνπζα εγθπξφηεηα (concurrent validity), ε νπνία απνηειεί κία ππνθαηεγνξία ηεο 

εγθπξφηεηαο θξηηεξίνπ (criterion validity). Ο έιεγρνο ηεο ζπληξέρνπζαο εγθπξφηεηαο 

εμεηάδεη  ην βαζκφ θαηά ηνλ νπνίν ε κέηξεζε κίαο ζχλζεηεο κεηαβιεηήο ζπκθσλεί κε ηα 

απνηειέζκαηα κίαο αλεμάξηεηεο κέηξεζεο ζηνλ ίδην πιεζπζκφ ζε κία δεχηεξε 

κεηαβιεηή. Ζ δεχηεξε κεηαβιεηή αλαθέξεηαη ζην ίδην ή ζε παξαπιήζην θαηλφκελν κε 

ηελ ππφ εμέηαζε ζχλζεηε κεηαβιεηή θαη ρξεζηκνπνηείηαη σο θξηηήξην ζχγθξηζεο. 

 

Γηα ηηο αλάγθεο ηεο παξνχζαο κεηαβιεηήο εμεηάζηεθε ε ζπληξέρνπζα εγθπξφηεηα 

(concurrent validity) ησλ θχξησλ ζχλζεησλ κεηαβιεηψλ ηεο έξεπλαο: 

 ¨Βαζκφο Δθαξκνγήο Απνηειεζκαηηθψλ Πξαθηηθψλ Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο ζηηο 

Διιεληθέο Δπηρεηξήζεηο¨  

 ¨Βαζκφο Δθαξκνγήο Οινθιεξσκέλνπ πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο ζηηο 

Διιεληθέο Δπηρεηξήζεηο¨ 

 ¨Βαζκφο Υξήζεο χγρξνλεο Σερλνινγίαο¨ 

 ¨Βαζκφο Δλζάξξπλζεο πκκεηνρήο Δξγαδνκέλσλ¨ 

 

Γηα ην ζθνπφ απηφ, είρε πξνβιεθζεί ε εηζαγσγή θαηάιιεισλ εξσηήζεσλ ζην 

εξσηεκαηνιφγην ηεο έξεπλαο. 

 

Σα απνηειέζκαηα ηνπ ζρεηηθνχ ειέγρνπ θαηαδεηθλχνπλ φηη, κπνξεί λα ηεθκεξησζεί ε 

ζπληξέρνπζα εγθπξφηεηα, θαζψο νη ζπζρεηίζεηο φισλ ησλ ππφ εμέηαζε ζχλζεησλ 

κεηαβιεηψλ κε ηηο αληίζηνηρεο κεκνλσκέλεο αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο ηνπο ήηαλ ζην 

ζχλνιφ ηνπο ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο [§ 1 ζην παξάξηεκα Β] θαη ζπγθεθξηκέλα: 



 

 212 

 

 Γηα ηε κεηαβιεηή ¨Βαζκφο Δθαξκνγήο Απνηειεζκαηηθψλ Πξαθηηθψλ Γηαρείξηζεο 

Δλέξγεηαο ζηηο Διιεληθέο Δπηρεηξήζεηο¨ : Pearson‘s r = 0.637**, p<0,001. 

 Γηα ηε κεηαβιεηή ¨Βαζκφο Δθαξκνγήο Οινθιεξσκέλνπο πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο 

Δλέξγεηαο ζηηο Διιεληθέο Δπηρεηξήζεηο¨: Pearson‘s r = 0.633**, p<0,001. 

 Γηα ηε κεηαβιεηή ¨Βαζκφο Υξήζεο χγρξνλήο Σερλνινγίαο¨: Pearson‘s r = 0.584**, 

p<0,001. 

 Γηα ηε κεηαβιεηή ¨Βαζκφο Δλζάξξπλζεο πκκεηνρήο Δξγαδνκέλσλ¨: Pearson‘s r = 

0.654**, p<0,001. 

 

 

6.4.6 θάικαηα έξεπλαο 

 

ην ηειεπηαίν ζηάδην ηεο εξεπλεηηθήο κεζνδνινγίαο εμεηάδνληαη θαη πξνζδηνξίδνληαη, 

θαηά ην δπλαηφ, ηα πιένλ ζεκαληηθά ζθάικαηα ηεο έξεπλαο. Ζ αλάιπζε πνπ αθνινπζεί 

βαζίδεηαη ζηε ζπλζεηηθή πξνζέγγηζε ηνπ Groves (2004), ζηελ νπνία πεξηιακβάλεηαη ε 

εμέηαζε ησλ εμήο ζθαικάησλ:  

 

 θάικα θάιπςεο (Coverage error).  

 θάικα κε απφθξηζεο (Non-response error).  

 θάικα δεηγκαηνιεςίαο (Sampling error).  

 θάικα κεηξήζεσλ (Measurement error).   

 

(α) θάικα θάιπςεο: Σν ζθάικα θάιπςεο απνηειεί έλα ζπζηεκαηηθφ - κεξνιεπηηθφ 

ζθάικα (systematic – bias error), ην νπνίν εθδειψλεηαη φηαλ φια ηα κέιε ελφο 

πιεζπζκνχ δελ έρνπλ ίζεο (ή γλσζηέο) πηζαλφηεηεο λα ζπκπεξηιεθζνχλ ζην ηειηθφ 

δείγκα. Όπσο έρεη ήδε αλαθεξζεί [§6.4.4], ν πξνζδηνξηζκφο ηνπ πιήξνπο 

δεηγκαηνιεπηηθνχ πιαηζίνπ ηνπ πιεζπζκνχ πξνέξρεηαη απφ έγθπξν θνξέα γεγνλφο πνπ 

κεηψλεη ην ζθάικα. πλεπψο, ην ζπγθεθξηκέλν ζθάικα εθηηκάηαη φηη δελ δεκηνχξγεζε 

πξνβιήκαηα ζηε δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο.  

 

(β) θάικα κε απόθξηζεο: Σν ζθάικα κε απφθξηζεο απνηειεί, επίζεο, ζπζηεκαηηθφ - 

κεξνιεπηηθφ ζθάικα θαη νθείιεηαη ζηελ αδπλακία λα ζπιιερζνχλ ζηνηρεία (απαληήζεηο) 

απφ φιεο ηηο κνλάδεο ηνπ δείγκαηνο. Σν ζπγθεθξηκέλν ζθάικα απμάλεηαη αλάινγα κε ην 

βαζκφ θαηά ηνλ νπνίν νη απαληήζεηο εθείλσλ πνπ αληαπνθξίλνληαη ζηελ έξεπλα 

δηαθέξνπλ ζε ζρέζε κε εθείλνπο πνπ δελ αληαπνθξίλνληαη. 

 



 

 213 

Ζ αχμεζε ηνπ πνζνζηνχ απφθξηζεο κηαο έξεπλαο ζπκβάιεη, ζπλήζσο, ζηνλ πεξηνξηζκφ 

απηνχ ηνπ ζθάικαηνο. ηελ παξνχζα έξεπλα πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζπγθεθξηκέλεο 

ελέξγεηεο, γηα λα εμαζθαιηζηεί ε θαηά ην δπλαηφ κεγηζηνπνίεζε ηνπ πνζνζηνχ 

απφθξηζεο [§ 6.4.5], νη νπνίεο απνδεδεηγκέλα ζπλέβαιαλ πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε. 

Ηδηαίηεξε αλαθνξά έγηλε ήδε, ζηε ζεκαληηθή ζπκβνιή ηεο δηελέξγεηαο επαλαιεπηηθήο 

επηθνηλσλίαο. 

 

Γηα ηελ εμέηαζε ηνπ ζθάικαηνο κε απφθξηζεο (δειαδή ηεο πηζαλήο χπαξμεο δηαθνξάο 

ησλ απαληήζεσλ κεηαμχ εθείλσλ πνπ αληαπνθξίζεθαλ ζηελ έξεπλα θαη εθείλσλ πνπ δελ 

αληαπνθξίζεθαλ) ρξεζηκνπνηήζεθε ε ππφζεζε ησλ Armstrong & Overton (1977) φηη νη 

απαληήζεηο φζσλ απαληνχλ θαζπζηεξεκέλα είλαη παξφκνηεο κε ηηο απαληήζεηο φζσλ 

δελ απαληνχλ θαζφινπ. πλεπψο, γηα ηνλ έιεγρν ηνπ ζθάικαηνο κε απφθξηζεο, νη ππφ 

εμέηαζε επηρεηξήζεηο ρσξίζηεθαλ ζε δχν θαηεγνξίεο:  

 

 Δπηρεηξήζεηο πνπ απάληεζαλ ην εξσηεκαηνιφγην ρσξίο follow up (84 

επηρεηξήζεηο). 

 Δπηρεηξήζεηο πνπ απάληεζαλ ην εξσηεκαηνιφγην κεηά απφ follow up (55 

επηρεηξήζεηο).  

 

Οη δηαθνξέο κεηαμχ ησλ δπν αλσηέξσ αλεμάξηεησλ ππννκάδσλ ειέγρζεθαλ θαη γηα ηηο 

θχξηεο κεηαβιεηέο ηεο έξεπλαο (φπσο απηέο νξίζηεθαλ ζηελ §6.4.1), είηε κέζσ ηνπ 

θξηηεξίνπ Chi-Square Test (Πίλαθαο 6.5) είηε κέζσ θξηηεξίνπ Independent Samples t-

test (Πίλαθαο 6.6). Απφ ηα ζρεηηθά απνηειέζκαηα απνδείρζεθε φηη, δελ ππάξρεη ζε θακία 

πεξίπησζε θάπνηα ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά κεηαμχ ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ 

απάληεζαλ ρσξίο follow up θαη εθείλσλ πνπ απάληεζαλ κεηά ην follow up. Καηά 

ζπλέπεηα, ππάξρεη ζνβαξή έλδεημε φηη ην ζθάικα κε απφθξηζεο δελ εκθαλίδεηαη ζε 

ηδηαίηεξα κεγάιν βαζκφ ζηελ παξνχζα έξεπλα. 

 

 

Chi-Square Tests 

  
Pearson Chi-Square 

Value 
Asymp. Sig. (2-sided) 

ORIG 1,556
a
 0,212 

SECT 1,014
a
 0,314 

MCERT 2,027
a
 0,567 

SIZE 3,926
a
 0,270 

MOT 1,491
a
 0,684 

 

Πίλαθαο 6.5 Έιεγρνο κεηαβιεηψλ σο πξνο ην ζθάικα κε απφθξηζεο κέζσ ηνπ 

θξηηεξίνπ Chi-Square Test  
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Independent Samples t-Tests 

  t Sig. (2-tailed) 

BART 1,269 0,207 

BARF -0,184 0,854 

BARS 1,341 0,182 

TECH -0,352 0,725 

HR -1,417 0,159 

SYSTEM -0,698 0,486 

PRACTT -0,737 0,463 

PRACTHR -1,63 0,106 

PRACTINV -0,419 0,676 

PRACTIMP 0,368 0,713 

 

Πίλαθαο 6.6 Έιεγρνο κεηαβιεηψλ σο πξνο ην ζθάικα κε απφθξηζεο κέζσ ηνπ 

θξηηεξίνπ Independent Samples t-test 

 

 

(γ) θάικα δεηγκαηνιεςίαο: Σν ζθάικα δεηγκαηνιεςίαο αλαθχπηεη φηαλ ε δηαδηθαζία 

πνπ αθνινπζείηαη γηα ηελ επηινγή ηνπ δείγκαηνο επεξεάδεη ηα απνηειέζκαηα ηεο 

έξεπλαο.  

 

Ζ κέζνδνο δεηγκαηνιεςίαο πνπ επηιέρζεθε ζηελ παξνχζα έξεπλα (δεηγκαηνιεςία θαηά 

νκάδεο) ηείλεη λα εκθαλίδεη ζπγθξηηηθά κεγαιχηεξα ζθάικαηα δεηγκαηνιεςίαο, ζε ζρέζε 

κε άιιεο κεζφδνπο. Σν ζπγθεθξηκέλν πξφβιεκα εληείλεηαη ζε πεξηπηψζεηο θαηά ηηο 

νπνίεο νη νκάδεο ηνπ πιεζπζκνχ δηαθέξνπλ ζεκαληηθά κεηαμχ ηνπο, σο πξνο ηε 

ζχλζεζε ησλ κνλάδσλ πνπ πεξηέρνπλ. Ωζηφζν, φζνλ αθνξά ζηελ παξνχζα έξεπλα, 

ζεκεηψλεηαη φηη, νη νκάδεο ηνπ πιεζπζκνχ δελ εκθαλίδνπλ απηφ ην ραξαθηεξηζηηθφ. 

Αληίζεηα, θάζε θνξέαο είλαη πεξίπνπ φζν εηεξνγελήο είλαη θαη νιφθιεξνο ν πιεζπζκφο 

θαη, θαηά ζπλέπεηα, είλαη δπλαηφ λα ραξαθηεξηζηεί σο κηθξνγξαθία ηνπ [βι. § 6.4.4]. Σν 

ραξαθηεξηζηηθφ απηφ πεξηνξίδεη ζεκαληηθά ην ζπγθεθξηκέλν πξφβιεκα ηνπ ζθάικαηνο 

δεηγκαηνιεςίαο (Κνπξεκέλνο, 1996).  

 

(δ) θάικα κεηξήζεσλ: Σν ζθάικα κεηξήζεσλ εθδειψλεηαη κε ηε κνξθή αλαθξηβψλ 

απαληήζεσλ, φπσο απηέο θαηαγξάθνληαη ζηα εξεπλεηηθά φξγαλα. Σν ζπγθεθξηκέλν 

ζθάικα απμάλεηαη αλάινγα κε ηε δηαθνξά πνπ παξαηεξείηαη ζηελ πνηφηεηα ηεο 

πιεξνθνξίαο πνπ απαηηείηαη λα αληιεζεί θαη ζε εθείλε πνπ πξαγκαηηθά ζπιιέγεηαη θαηά 

ηε δηαδηθαζία ηεο κέηξεζεο. Σα ζθάικαηα κεηξήζεσλ απνδίδνληαη ζηνπο εμήο 

παξάγνληεο: 
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 Ο ίδηνο ν εξεπλεηήο επεξεάδεη ηηο απαληήζεηο ησλ απνθξηζέλησλ. 

 Οη απνθξηζέληεο αδπλαηνχλ ή είλαη απξφζπκνη λα απαληήζνπλ νξζά.  

 Σν φξγαλν κέηξεζεο (εξσηεκαηνιφγην) παξνπζηάδεη πξνβιήκαηα.  

 Ζ κέζνδνο ζπιινγήο ησλ ζηνηρείσλ επεξεάδεη ηηο απαληήζεηο ησλ απνθξηζέλησλ.   

 

ηελ παξνχζα έξεπλα δελ πξαγκαηνπνηήζεθαλ πξνζσπηθέο ζπλεληεχμεηο, θαη φιεο νη 

απαληήζεηο δφζεθαλ κέζσ ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή, ρσξίο ηελ παξνπζία ηνπ 

εξεπλεηή. Καηά ζπλέπεηα, ε κνλαδηθή εκπινθή ηνπ, θαηά ηε δηαδηθαζία κέηξεζεο, 

αθνξνχζε ζηελ παξνρή δηαθφξσλ δηεπθξηλήζεσλ θαη κφλν ζην βαζκφ πνπ απηφ 

δεηήζεθε απφ ηνπο απνθξηζέληεο. Με δεδνκέλν φηη απηέο νη πεξηπηψζεηο ήηαλ ειάρηζηεο, 

είλαη εκθαλέο φηη, ε ζπλνιηθή επίδξαζε ηνπ εξεπλεηή ζηηο απαληήζεηο ησλ 

απνθξηζέλησλ ήηαλ κεδακηλή. 

 

Ζ παξνχζα έξεπλα απεπζχλζεθε πξσηίζησο ζε Γεληθνχο Γηεπζπληέο, θαη ζε ηερληθνχο 

δηεπζπληέο επηθνξηηζκέλνπο θαη κε ηε δηαρείξηζε δεηεκάησλ ελέξγεηαο. Όινη νη 

πξναλαθεξζέληεο θξίζεθαλ ζαθψο θαηάιιεινη λα ζπκκεηέρνπλ ζηελ έξεπλα, θαη ιφγσ 

ηεο ζέζε πνπ θαηέρνπλ θξίλεηαη φηη έρνπλ ηελ ηθαλφηεηα αιιά θαη ηελ πξνζπκία λα 

δψζνπλ απαληήζεηο κε μεθάζαξν θαη αληηθεηκεληθφ ηξφπν πεξηνξίδνληαο ην ζθάικα 

κέηξεζεο πνπ νθείιεηαη ζηνπο απνθξηζέληεο.  

 

Όζνλ αθνξά ζην ζθάικα κέηξεζεο πνπ νθείιεηαη ζην εξσηεκαηνιφγην, θαηαβιήζεθε 

θάζε δπλαηή πξνζπάζεηα λα πεξηνξηζηεί. Όπσο έρεη ήδε παξνπζηαζηεί αλαιπηηθά [βι. § 

6.4.3], θαηά ην ζρεδηαζκφ ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ δφζεθε ηδηαίηεξε πξνζνρή ζε ζέκαηα 

πνπ επεξεάδνπλ άκεζα ηελ πηζαλφηεηα λα παξεξκελεπζεί ε δεηνχκελε πιεξνθνξία 

(πρ. ιεθηηθή δηαηχπσζε, κήθνο πξνηάζεσλ θιπ.). Δπηπιένλ, πξηλ απφ ηελ θαλνληθή 

απνζηνιή ηνπ, ην εξσηεκαηνιφγην αμηνινγήζεθε θαη επηθπξψζεθε απφ εηδηθνχο ζηα 

επξχηεξα πεδία ηεο έξεπλαο, θαζψο θαη απφ δπλεηηθνχο ζπκκεηέρνληεο ζηελ έξεπλα. Σν 

απνηέιεζκα ηεο ζπγθεθξηκέλεο δηαδηθαζίαο ήηαλ ε αλαδηαηχπσζε ζεκαληηθνχ αξηζκνχ 

εξσηήζεσλ, κε ζηφρν θπξίσο λα γίλνπλ πεξηζζφηεξν ζαθείο θαη θαηαλνεηέο. 

 

Σέινο, ζεκεηψλεηαη φηη, ζηελ παξνχζα έξεπλα, σο θχξηα θαη κνλαδηθή κέζνδνο 

ζπιινγήο ησλ ζηνηρείσλ επηιέρζεθε ε ειεθηξνληθή απνζηνιή ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ. 

Καηά ζπλέπεηα ζηε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα δελ είλαη δπλαηφ λα παξαηεξεζνχλ 

δηαθνξνπνηήζεηο ή ζθάικαηα πνπ λα νθείινληαη ζηε δηαθνξνπνίεζε ησλ απνθξίζεσλ 

εμαηηίαο ηεο κεζφδνπ ζπιινγήο ζηνηρείσλ. 
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6.5 Δπηκέξνπο δεηήκαηα κεζνδνινγίαο εκπεηξηθήο έξεπλαο 

 

ηελ παξνχζα ελφηεηα ζρνιηάδνληαη πεξαηηέξσ νξηζκέλα εηδηθά ζέκαηα πνπ αθνξνχλ 

ζηε κεζνδνινγία ηεο εκπεηξηθήο έξεπλαο θαη ζπλνςίδνληαη ζηα θάησζη: 

 

 Μέηξεζε ηεο θξίζηκεο κεηαβιεηήο ηνπ βαζκνχ εθαξκνγήο απνηειεζκαηηθψλ 

πξαθηηθψλ Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο αιιά θαη ηνπ βαζκνχ εθαξκνγή 

νινθιεξσκέλνπ ζπζηήκαηνο Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο. 

 

Ο πξνζδηνξηζκφο ηεο κέηξεζεο ηε Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο ηφζν κε πξαθηηθφ φζν θαη κε 

ζπζηεκηθφ ηξφπν είλαη έλα δήηεκα ην νπνίν δελ έρεη αθφκε απνζαθεληζηεί πιήξσο. Γηα 

απηφ ην ιφγν δεκηνπξγήζεθε ζηελ παξνχζα έξεπλα έλα πιέγκα απφ απνηειεζκαηηθέο 

πξαθηηθέο πξνθεηκέλνπ λα πξνζδηνξηζηεί ε εθαξκνγή ηεο δηαρείξηζεο ελέξγεηαο κε 

πξαθηηθφ ηξφπν θαζψο θαη έλα πιαίζην γηα ηελ ζπζηεκηθή εθαξκνγή ηεο Γηαρείξηζεο 

Δλέξγεηαο. Οη ζπλήζεηο πξαθηηθέο Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο, πνπ απνηεινχλ ην πιέγκα, 

απνηππψλνληαη ζε 14 ζαθείο δηαηππσκέλεο πξνηάζεηο ελψ ην πιαίζην ηνπ δνκεκέλνπ 

θαη νινθιεξσκέλνπ ζπζηήκαηνο ζπλίζηαηαη ζε 12 βαζηθά ζπζηαηηθά ζηνηρεία. 

Γεκηνπξγείηαη έηζη ην θαηάιιειν ππφβαζξν ψζηε λα κεηξεζεί θαη λα απνηππσζεί ε 

έλλνηα ηεο Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο ζηηο ειιεληθέο επηρεηξήζεηο, πξαθηηθά αιιά θαη 

ζπζηεκαηηθά. 

 

 Γηακφξθσζε πξνζδηνξηζηηθψλ παξαγφλησλ Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο 

 

Παξάιιεια ηδηαίηεξε ζεκαζία δίδεηαη ζηελ εμέηαζε φισλ εθείλσλ ησλ πξνζδηνξηζηηθψλ 

παξαγφλησλ πνπ έρνπλ εληνπηζηεί ζηε βηβιηνγξαθία θαη πξνζδηνξίδνπλ ηελ εθαξκνγή 

απνηειεζκαηηθψλ πξαθηηθψλ Γηαρείξηζε Δλέξγεηαο. ηελ βηβιηνγξαθία έρνπλ εληνπηζηεί 

ζεκαληηθνί παξάγνληεο φπσο ε ρξήζε ζχγρξνλεο ηερλνινγίαο, ν αλζξψπηλνο 

παξάγνληαο, ε δέζκεπζε ηεο αλψηαηεο δηνίθεζε θαη ε πηζηνπνίεζε απφ πξφηππα 

ζπζηήκαηα δηνίθεζεο. Δπηπξφζζεηα, εμεηάδεηαη θαη ε επίδξαζε άιισλ δεπηεξεπνπζψλ 

κεηαβιεηψλ ζηελ εθαξκνγή ηεο Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο φπσο νη ρξεκαηννηθνλνκηθνί 

παξάγνληεο, ηα θίλεηξα θαη ηα εκπφδηα εθαξκνγήο πξαθηηθψλ, ε ζπκκφξθσζε κε ηηο 

θαλνληζηηθέο ξπζκίζεηο θαη ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ζηνηρεία ηεο θάζε επηρείξεζεο. 

 

 Καηάξηηζε ηνπ δείγκαηνο ηεο έξεπλαο θαη κέζνδνο δεηγκαηνιεςίαο 

 

Σν δείγκα ηεο έξεπλαο πξνέξρεηαη απφ έγθπξε βάζε δεδνκέλσλ ηεο εηαηξίαο ICAP 

αλαθνξηθά ηηο κεγαιχηεξεο επηρεηξήζεηο, νη νπνίεο δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ ειιαδηθφ 

ρψξν, βάζεη θχθινπ εξγαζηψλ. Γηα λα κπνξέζεη λα επηηεπρζεί ε αληηπξνζσπεπηηθφηεηα 
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ηνπ δείγκαηνο ψζηε λα ιεθζνχλ φζν ην δπλαηφλ πην αμηφπηζηα απνηειέζκαηα 

πηνζεηήζεθε ε θαηάιιειε κέζνδνο δεηγκαηνιεςίαο. Έηζη γηα ην ζθνπφ απηφ ζηελ 

παξνχζαο έξεπλα επηιέρζεθε λα ρξεζηκνπνηεζεί ε δεηγκαηνιεςία θαηά νκάδεο (cluster 

sampling) ψζηε λα εμαζθαιηζηεί ε βέιηηζηε πνηφηεηα απνηειεζκάησλ. 

 

 Μέζνδνο ζπιινγήο ζηνηρείσλ 

 

Πξνθεηκέλνπ λα αληιεζνχλ αξθεηά δεδνκέλα, έηζη ψζηε λα είλαη δπλαηή ε επεμεξγαζία 

ηνπο θαη ε εμαγσγή ρξήζηκσλ ζπκπεξαζκάησλ ζηελ έξεπλα, αμηνπνηψληαο ηε ζχγρξνλε 

ηερλνινγία πνπ νχησο ή άιισο ε πιεηνλφηεηα ησλ επηρεηξήζεσλ ρξεζηκνπνηεί ζήκεξα  

δεκηνπξγήζεθε κηα εηδηθή ηζηνζειίδα ζην δηαδίθηπν (internet), κέζσ ηεο νπνία νη 

ζπκκεηέρνληεο ζηελ έξεπλα θιήζεθαλ λα ζπκπιεξψζνπλ ην εηδηθά δηακνξθσκέλν 

εξσηεκαηνιφγην. Φπζηθά ζα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη εμαξρήο είρε πξαγκαηνπνηεζεί 

εθηελήο ηειεθσληθή επηθνηλσλία κε ηηο επηρεηξήζεηο ψζηε λα εληνπηζηεί ην αξκφδην 

πξφζσπν ην νπνίν ήηαλ θαηάιιειν ψζηε λα ζπκπιεξψζεη ην ζρεηηθφ εξσηεκαηνιφγην 

γηα ινγαξηαζκφ ηεο επηρείξεζεο ζηελ νπνία εξγάδεηαη, παξέρνληαο παξάιιεια φιεο 

εθείλεο ηηο απαξαίηεηεο δηαβεβαηψζεηο αλαθνξηθά κε ηε δηαζθάιηζε ηεο ερεκχζεηα ησλ 

ιεθζεηζψλ απαληήζεσλ θαη ηε ρξήζε ηνπο απνθιεηζηηθά θαη κφλν γηα αθαδεκατθνχο 

ζθνπνχο. 

 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

Κεφάλαιο 7 

Αποτελέςματα Εμπειρικήσ Έρευνασ 
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 ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΔΜΠΔΗΡΗΚΖ ΔΡΔΤΝΑ

 

 

ην θεθάιαην απηφ παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα ηεο εκπεηξηθήο έξεπλαο ε νπνία 

δηελεξγήζεθε ζην πιαίζην ηεο παξνχζαο δηαηξηβήο, ππφ ηε κνξθή έξεπλαο πεδίνπ κε 

εξσηεκαηνιφγην. Βαζηθφο ζηφρνο ηεο έξεπλαο είλαη ε εμέηαζε ηεο εθαξκνγήο 

απνηειεζκαηηθψλ πξαθηηθψλ αιιά θαη ελφο νινθιεξσκέλνπ πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο 

Δλέξγεηαο ζηηο ειιεληθέο επηρεηξήζεηο ζε ζπλάξηεζε κε ηνπο πξνζδηνξηζηηθνχο 

παξάγνληεο νη νπνίνη ελδερνκέλσο ηελ επεξεάδνπλ. 

 

Ζ αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ ζηεξίρζεθε ζηηο απαληήζεηο πνπ ειήθζεζαλ απφ 129 

επηρεηξήζεηο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ ειιαδηθφ ρψξν θαη παξνπζηάδεηαη ζηηο 

θάησζη επηκέξνπο θάζεηο. Καη‘ αξράο, παξνπζηάδνληαη ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ 

δεδνκέλσλ ηεο έξεπλαο κέζσ: ηεο αλάιπζεο ησλ κεηαβιεηψλ θαη ηνπ ειέγρνπ ησλ 

θαηαλνκψλ θάζε κεηαβιεηήο [§7.1]. ηε ζπλέρεηα, γηα ηε δηεπθφιπλζε ηεο νπζηαζηηθήο 

θαηαλφεζεο ησλ επξεκάησλ θαη ηεο πεξαηηέξσ αλάιπζεο ησλ δεδνκέλσλ, 

δεκηνπξγήζεθαλ νξηζκέλεο ζχλζεηεο κεηαβιεηέο, φπνπ απηφ απαηηήζεθε, νη νπνίεο 

παξνπζηάδνληαη αθνινχζσο [§ 7.2]. Δπηπιένλ παξνπζηάδεηαη θαη αλαιχεηαη ν έιεγρνο 

ησλ εξεπλεηηθψλ ππνζέζεσλ, φπσο έρνπλ θαζνξηζηεί θαηά ηελ αλάπηπμε ηεο 

κεζνδνινγίαο [§ 7.3]. 

 

Σν παξφλ θεθάιαην νινθιεξψλεηαη κε ηελ ζχλνςε ησλ βαζηθψλ επξεκάησλ ηεο έξεπλαο 

[§ 7.4]. εκεηψλεηαη φηη, αλαιπηηθά ζηνηρεία επί ησλ απνηειεζκάησλ παξαηίζεληαη ζην 

Παξάξηεκα Β. 

 

7.1 Πεξηγξαθή δεδνκέλσλ 

 

Ζ πεξηγξαθή ησλ δεδνκέλσλ ηεο έξεπλαο, κέζσ κνλνκεηαβιεηήο αλάιπζεο, αθνινπζεί 

ηελ πθηζηάκελε δνκή ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ [Παξάξηεκα Α]: 

 

 Σαπηφηεηα δείγκαηνο  

 Κξηζηκφηεηα Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο 

 Κίλεηξα θαη Δκπφδηα εθαξκνγήο απνηειεζκαηηθψλ Πξαθηηθψλ Γηαρείξηζεο 

Δλέξγεηαο 

 Δθαξκνγή νινθιεξσκέλνπ πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο 

 Απνηειεζκαηηθέο Πξαθηηθέο Γηαρείξηζεο ελέξγεηαο 

 Πξνζδηνξηζηηθνί παξάγνληεο πξαθηηθψλ Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο 

 πλνιηθή Αμηνιφγεζε 
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εκεηψλεηαη φηη, ε θπζηθή πεξηγξαθή θαη ν ηξφπνο κέηξεζεο ησλ κεηαβιεηψλ ηεο 

έξεπλαο, έρεη ήδε παξνπζηαζηεί θαηά ηελ αλάπηπμε ηεο κεζνδνινγίαο. 

 

7.1.1 Σαπηόηεηα δείγκαηνο 

 

 

Σα βαζηθά ζηνηρεία ηεο ηαπηφηεηαο ηνπ δείγκαηνο παξνπζηάδνληαη ζπγθεληξσηηθά ζηνλ 

Πίλαθα 7.1. 

ΜΔΣΑΒΛΖΣΔ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ n % ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 

Πξνέιεπζε 

Διιεληθή  105 81,40% 
 

Πνιπεζληθή 24 18,60% 

χλνιν 129 100%   

Σνκέαο 
Γξαζηεξηόηεηαο 

Πξσηνγελήο 7 5,40% 

  

Βηνκεραλία/Μεηαπνίεζε 54 41,90% 

Τπεξεζίεο 36 27,90% 

Δκπφξην/Δηζαγσγέο 32 24,80% 

χλνιν 129 100%   

Έληαζε ρξήζεο 
πόξσλ 

Δληάζεσο θεθαιαίνπ 53 41,10% 

  

Δληάζεσο εξγαζίαο 72 55,80% 

Δληάζεσο ελέξγεηαο 4 3,10% 

χλνιν 129 100%   

Μέγεζνο 
επηρείξεζεο 
βάζεη αξηζκνύ 
εξγαδνκέλσλ 

10-49 εξγαδφκελνη 22 17,10% 

  

50-249 εξγαδφκελνη 54 41,90% 

250-749 εξγαδφκελνη 28 21,70% 

750+ εξγαδφκελνη 25 19,40% 

 χλνιν 129 100.0%   

Μέγεζνο 
επηρείξεζεο 
βάζεη ζπλνιηθνύ 
θύθινπ 
εξγαζηώλ 

0-2 εθ.€ 11 8,50% 

  

2-10 εθ.€ 7 5,40% 

10-50 εθ.€ 68 52,70% 

50-200 εθ.€ 29 22,50% 

200+ εθ.€ 14 10,90% 

χλνιν 129 100.0%   

Πίλαθαο 7.1. Βαζηθά ζηνηρεία ηαπηφηεηαο δείγκαηνο. 

Δίλαη αδηακθηζβήηεην φηη ζην δείγκα ηεο έξεπλαο ππάξρεη ζεκαληηθή παξνπζία θάζε 

ππνθαηεγνξίαο επηρεηξήζεσλ: ειιεληθψλ θαη κειψλ πνιπεζληθψλ νκίισλ, θάζε ηνκέα 

ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο, δηαθνξεηηθήο έληαζεο θαη δηαθνξεηηθνχ κεγέζνπο, 

γεγνλφο πνπ επηηξέπεη λα εμαρζνχλ πεξηζζφηεξν αληηθεηκεληθά θαη ξεαιηζηηθά 

απνηειέζκαηα θαη ηειηθά ζπκπεξάζκαηα.  
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7.1.2 Κξηζηκόηεηα Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο γηα ηηο Διιεληθέο Δπηρεηξήζεηο 

 

 

Οη ππφ έξεπλα ειιεληθέο επηρεηξήζεηο ζε πνιχ κεγάιν πνζνζηφ, ηνπιάρηζηνλ ζην 89% 

ηνπ ζπλφινπ ηνπο, ζεσξνχλ πνιχ ζεκαληηθή ηελ εθαξκνγή απνηειεζκαηηθψλ 

πξαθηηθψλ δηαρείξηζεο ελέξγεηαο γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ νξγαληζκνχ ηνπο.  

 

ρήκα 7.1. Κξηζηκφηεηα εθαξκνγήο ΓΔ ζηε ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο. 

Παξάιιεια έλα ζρεδφλ εμίζνπ κεγάιν πνζνζηφ ηεο ηάμεο ηνπ 73% ησλ ζπκκεηερφλησλ 

παξαθνινπζεί ηηο ηξέρνπζεο εμειίμεηο ζε δεηήκαηα αλαθνξηθά κε ηε δηαρείξηζε ελέξγεηαο 

απφ ηελ επηρεηξήζεηο θαη κνηάδεη λα ελδηαθέξεηαη νπζηαζηηθά γηα απηέο. 

 

ρήκα 7.2. Δλδηαθέξνλ γηα ηηο εμειίμεηο ζηνλ ηνκέα ηεο ΓΔ 

Πεξηζζφηεξεο απφ ηηο κηζέο επηρεηξήζεηο, πεξίπνπ ην 60% δειψλνπλ φηη ε ηξέρνπζα 

νηθνλνκηθή ζπγθπξία έρεη αζθήζεη ζεκαληηθή επίδξαζε ζηνλ ηξφπν πνπ αληηκεησπίδνπλ 

ηα δεηήκαηα δηαρείξηζεο θαη εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο. Δμάιινπ δελ ζα ήηαλ δπλαηφλ νη 

επηρεηξήζεηο λα κείλνπλ αλεπεξέαζηεο απφ ηηο ηξέρνπζεο ζπλζήθεο ηνπ πεξηβάιινληνο 

πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη θαη ιεηηνπξγνχλ. 
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ρήκα 7.3. Δπίδξαζε ηξέρνπζαο νηθνλνκηθήο ζπγθπξίαο ζηελ αληηκεηψπηζε 

ελεξγεηαθψλ δεηεκάησλ. 

Ζ θξηζηκφηεηα ηεο Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο γηα ηηο επηρεηξήζεηο έρεη αλαιπζεί εθηελψο ζηε 

παγθφζκηα βηβιηνγξαθία θαη παξνπζηάδεηαη ζην δεχηεξν θεθάιαην ηεο παξνχζαο. 

Γηαπηζηψλεηαη θαη εκπεηξηθά φηη νη ειιεληθέο επηρεηξήζεηο ζήκεξα ζπκκεξίδνληαη ηελ 

ζπνπδαηφηεηα ηνπ ξφινπ ηεο εθαξκνγήο πξνγξακκάησλ ελεξγεηαθήο δηαρείξηζεο. Οη 

ειιεληθέο επηρεηξήζεηο θαίλεηαη λα έρνπλ αληηιεθζεί φηη ε βησζηκφηεηα θαη ε πξφνδνο 

ηνπο εμαξηάηαη ζε έλα ζεκαληηθφ βαζκφ απφ ηνλ ηξφπν πνπ δηαρεηξίδνληαη ηα ελεξγεηαθά 

θαη πεξηβαιινληηθά δεηήκαηα. 

 

7.1.3 Κίλεηξα πηνζέηεζεο απνηειεζκαηηθώλ πξαθηηθώλ Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο 

 

Έρεη δηαπηζησζεί βηβιηνγξαθηθά φηη κηα ζεηξά απφ θξίζηκνπο παξάγνληεο επεξεάδεη ηελ 

απφθαζε κηαο επηρείξεζεο λα εθαξκφζεη απνηειεζκαηηθέο πξαθηηθέο δηαρείξηζεο 

ελέξγεηαο θαηά ηελ ιεηηνπξγία ηεο. ην παξαθάησ δηάγξακκα παξνπζηάδεηαη ζε πνην 

βαζκφ θαζέλα απφ ηα θίλεηξα πηνζέηεζεο απνηειεζκαηηθψλ πξαθηηθψλ επηδξά ζηελ 

ηειηθή ιήςε απνθάζεσλ απφ ηηο ειιεληθέο επηρεηξήζεηο. Σα θίλεηξα, φπσο έρεη ήδε 

αλαθεξζεί, δηαρσξίδνληαη ζηελ πθηζηάκελε βηβιηνγξαθία ζε εζσηεξηθά θαη εμσηεξηθά, 

γεγνλφο ην νπνίν δχλαηαη λα απνδεηρζεί θαη εκπεηξηθά απφ ηελ αλάιπζε παξαγφλησλ 

πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε θαη πεξηγξάθεηαη ζηε ζπλέρεηα. ην δηάγξακκα πνπ αθνινπζεί 

εκθαλίδνληαη δηαθξηηά ηα εζσηεξηθά απφ ηα εμσηεξηθά θίλεηξα θαη ν βαζκφο πνπ ην 

θαζέλα απφ απηά επεξεάδεη ηηο απνθάζεηο ησλ ειιεληθψλ επηρεηξήζεσλ αλαθνξηθά κε 

ηελ πηνζέηεζε απνηειεζκαηηθψλ πξαθηηθψλ Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο. 
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ρήκα 7.4. Κίλεηξα πηνζέηεζεο απνηειεζκαηηθψλ πξαθηηθψλ δηαρείξηζεο ελέξγεηαο  

 

Ζ ηξέρνπζα θαηάζηαζε κπνξεί λα απνθξπζηαιισζεί ζηα θάησζη δεδνκέλα. Ζ κείσζε 

θαη ν έιεγρνο ηνπ θφζηνπο ελέξγεηαο θαηά ηε ιεηηνπξγία ησλ επηρεηξήζεσλ 

απνδεηθλχεηαη ην ηζρπξφηεξν θίλεηξν ζηελ πξνζπάζεηα ηνπο λα πηνζεηήζνπλ πξαθηηθέο 

θαη κεζφδνπο δηαρείξηζεο ελέξγεηαο. ε κηα επνρή πνπ ε νηθνλνκηθή χθεζε βαζαίλεη είλαη 

αλακελφκελν νη επηρεηξήζεηο λα αλαδεηνχλ κηα ζεηξά απφ δξάζεηο πξνθεηκέλνπ λα 

πεξηνξίζνπλ ην ιεηηνπξγηθφ ηνπο θφζηνο επηηπγράλνληαο ηαπηφρξνλα ηνπο ζηφρνπο ηνπο.  

ε απηφ ην πιαίζην ηεο απνηειεζκαηηθφηεξεο δηαρείξηζεο ελέξγεηαο αιιά θαη κε γλψκνλα 

ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, έλαο αθφκε ζεκαληηθφο παξάγνληαο αζθεί επηξξνή 

θαηά ηε ιήςε ελεξγεηαθψλ απνθάζεσλ θαη δελ είλαη άιινο απφ ηελ απνδνηηθφηεξε 

ρξήζε ησλ ελεξγεηαθψλ πφξσλ. Οη ελεξγεηαθνί πφξνη, άιινη πεπεξαζκέλνη θαη άιινη 

αέλανη, απαηηνχλ πξνζεθηηθή δηαρείξηζε ηφζν πξνθεηκέλνπ λα κεγηζηνπνηεζεί ε 

απφδνζε ηνπο φζν θαη γηα λα δηαζθαιηζηεί ε αεηθφξνο αλάπηπμε ηνπο.  

Ωο επαθφινπζν ησλ πξνεγνχκελσλ, αξθεηέο επηρεηξήζεηο επεξεάδνληαη θαηά ηε ιήςε 

ησλ απνθάζεσλ ηνπο απφ ηε ζπκβνιή πνπ δπλεηηθά κπνξεί λα έρνπλ απηέο ζηελ 

αληηκεηψπηζε ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο αιιά θαη ζηε βειηίσζεο ηεο θήκεο θαη ηεο εηθφλαο 

ηεο εθάζηνηε επηρείξεζεο σο ελεξγεηαθά ππεχζπλεο. Παξαηεξείηαη έληνλε ε 

πξνζπάζεηα ησλ επηρεηξήζεσλ λα ζπκβάιινπλ κε ηνλ δηθφ ηνπο ηξφπν ζηελ 

αληηκεηψπηζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ θαη ελεξγεηαθψλ δεηεκάησλ θαη λα πξνβιεζνχλ ζην 

εμσηεξηθφ θνηλσληθφ θαη επηρεηξεκαηηθφ πεξηβάιινλ κέζα απφ ην έξγν ηνπο απηφ. 

Γηαπηζηψλεηαη φηη νη επηρεηξήζεηο επεξεάδνληαη ζε ζεκαληηθφηεξν βαζκφ θαηά ηε ιήςε 

ησλ απνθάζεσλ ηνπο απφ εζσηεξηθά θαηά θχξην ιφγν θίλεηξα. Οη δξάζεηο πνπ 
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αλαιακβάλνπλ νη επηρεηξήζεηο ζρεηηθά κε ηελ πηνζέηεζε πξαθηηθψλ θαη ελεξγεηψλ 

Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο πεγάδνπλ θπξίσο απφ ηηο αλάγθεο ηεο ίδηαο ηνπο ηεο επηρείξεζεο 

θαη φρη απφ εμσγελείο παξάγνληεο. 

Απφ ηελ άιιε κεξηά αλαθνξηθά κε ηηο εμσηεξηθέο επηξξνέο νη ειιεληθέο επηρεηξήζεηο 

θαίλεηαη λα επεξεάδνληαη ζε κηθξφηεξν βαζκφ. Ζ εθηίκεζε κηαο πηζαλήο κεηαβνιήο ζηηο 

ηηκέο ησλ ελεξγεηαθψλ πφξσλ, ε ζπκκφξθσζε κε ηηο απαηηήζεηο ηεο λνκνζεζίαο, 

εγρψξηαο θαη δηεζλνχο ή ηηο απαηηήζεηο ηφζν ησλ πειαηψλ φζν θαη ηεο αγνξάο είλαη 

παξάγνληεο πνπ δηαδξακαηίδνπλ θαη απηνί ην ξφιν ηνπο ζε κηθξφηεξε σζηφζν θιίκαθα 

απφ ηνπο πξνεγνχκελνπο ππφ εμέηαζε, θαζψο θαίλεηαη λα επεξεάδνπλ ιίγν 

πεξηζζφηεξν απφ ηηο κηζέο ππφ εμέηαζε επηρεηξήζεηο. 

Ωζηφζν ε ζπκπφξεπζε κε ηνπο αληαγσληζηέο αιιά θαη ε επθνιφηεξε πξφζβαζε ζε 

ρξεκαηνδνηήζεηο, παξά ηελ παξαηεηακέλε νηθνλνκηθή θξίζε, εκθαλίδνληαη λα 

ζεκεηψλνπλ ηε κηθξφηεξε επίδξαζε ζε ζρέζε κε ηηο άιιεο θηλεηήξηεο ππφ εμέηαζε 

δπλάκεηο. Με δεδνκέλε ηελ πεξηξξένπζα αηκφζθαηξα , έλα ηέηνηνπ είδνπο εχξεκα ζα 

κπνξνχζε πηζαλφηαηα λα απνδνζεί ζηελ ειιηπή πιεξνθφξεζε θαη ελεκέξσζε ησλ 

επηρεηξήζεσλ γηα ηηο πθηζηάκελεο δπλαηφηεηεο. 

 

7.1.4.Δκπόδηα εθαξκνγήο απνηειεζκαηηθώλ πξαθηηθώλ Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο 

 

ηελ βηβιηνγξαθία εληνπίδεηαη κηα ζεηξά απφ παξάγνληεο νη νπνίνη ζπρλά απνηεινχλ 

ηξνρνπέδε ζηελ εθαξκνγή πξαθηηθψλ Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο, Ωζηφζν αλαθνξηθά κε ηα 

εκπφδηα πνπ ζπλαληνχλ νη ειιεληθέο επηρεηξήζεηο θαηά ηελ εθαξκνγή απνηειεζκαηηθψλ 

πξαθηηθψλ δηαρείξηζεο ελέξγεηαο δηαπηζηψζεθε εκπεηξηθά φηη απηά δελ κνηάδνπλ 

ζεκαληηθά θαζψο ηα πεξηζζφηεξα θαίλεηαη λα επεξεάδνπλ ιηγφηεξεο απφ ηηο κηζέο ππφ 

εμέηαζε επηρεηξήζεηο.  

Οη θξαγκνί πνπ αληηκεησπίδεη κηα επηρείξεζε ζηελ απφθαζε ηεο λα πηνζεηήζεη 

πξαθηηθέο Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο δχλαληαη λα δηαθξηζνχλ ζε ρξεκαηννηθνλνκηθά εκπφδηα 

θαη ζε εκπφδηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε δηαρείξηζε ησλ ππνινίπσλ πφξσλ ηεο επηρείξεζεο 

θαη ηα νπνία αθνξνχλ ην αλζξψπηλν δπλακηθφ, ηνλ ηερλνινγηθφ εμνπιηζκφ θαη άιινπο 

ελδνγελείο παξάγνληεο ηεο επηρείξεζεο.  

 

ην δηάγξακκα 7.5 νη δχν θαηεγνξίεο εκθαλίδνληαη δηαθξηηά. ε θάζε πεξίπησζε γίλεηαη 

αληηιεπηφ φηη ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά εκπφδηα δηαδξακαηίδνπλ ζεκαληηθφηεξν ξφιν ζηηο 
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απνθάζεηο πνπ ιακβάλνπλ νη επηρεηξήζεηο αλαθνξηθά κε ηελ εθαξκνγή πξαθηηθψλ 

Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο.  

 

 

ρήκα 7.5. Δκπφδηα πηνζέηεζεο απνηειεζκαηηθψλ πξαθηηθψλ δηαρείξηζεο ελέξγεηαο 

Παξάιιεια ε επίδξαζε ησλ ππφ εμέηαζε εκπνδίσλ πνπ δπζρεξαίλνπλ θαη αλαθφπηνπλ 

ηελ πεξαηηέξσ εζηίαζε ησλ επηρεηξήζεσλ ζε ζέκαηα ελέξγεηαο δελ κνηάδεη είλαη 

θαζνξηζηηθή παξφηη νξηζκέλα απφ απηά, φπσο ε απνπζία ζαθνχο θαη ζπγθεθξηκέλνπ 

λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ θαίλεηαη λα ζεκεηψλεη ηθαλνπνηεηηθή επίδξαζε. 

 

ρήκα 7.6. Δκπφδηα πεξαηηέξσ εζηίαζεο ζηελ εθαξκνγή απνηειεζκαηηθψλ πξαθηηθψλ 

δηαρείξηζεο ελέξγεηαο 

ε θάζε πεξίπησζε, αλαθνξηθά κε ηα εκπφδηα θαίλεηαη λα πξνθξίλνληαη πεξηνξηζκνί 

πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ νηθνλνκηθή δπζπξαγία ησλ ηειεπηαίσλ εηψλ, φπσο ήδε 

αλαθέξζεθε. Πην ζπγθεθξηκέλα απνθαιχπηεηαη πσο είλαη πηζαλφ λα δίδεηαη 

πξνηεξαηφηεηα ζε άιινπ είδνπο επελδχζεηο, ίζσο θξηζηκφηεξεο γηα ηελ επηρείξεζε, 

εμαηηίαο ησλ πεξηνξηζκέλσλ πφξσλ. πλεπψο ε πεξηνξηζκέλε πξφζβαζε ζε θεθάιαηα, 

ην πςειφ αλακελφκελν θφζηνο εθαξκνγήο επελδχζεσλ δηαρείξηζεο ελέξγεηαο ζε 

ζπλδπαζκφ ηελ αξγή απφδνζε ηνπο ζπλζέηνπλ έλα πεξηβάιινλ αθηιφμελν σο έλα 

βαζκφ γηα ηελ πινπνίεζε δξάζεσλ Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο. 
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Απουςία ςαφοφσ νομικοφ πλαιςίου & 
κανονιςμϊν. 



 

 228 

Ωζηφζν νη επηρεηξήζεηο κνηάδνπλ λα κελ ζεσξνχλ φηη ππνιείπνληαη ζε ζέκαηα πνπ 

άπηνληαη ηφζν ηνπ πξνζσπηθνχ, φπσο νη γλψζεηο θαη ε επαηζζεηνπνίεζε ηνπ, φζν θαη 

ηεο δηαζεζηκφηεηαο ηνπ απαξαίηεηνπ εμνπιηζκνχ θαζψο ιηγφηεξεο απφ ηηο κηζέο 

δηαθαίλεηαη λα επεξεάδνληαη απφ ηέηνηνπ είδνπο παξάγνληεο.  

Παξάιιεια κνηάδνπλ λα κελ επηζεκαίλνπλ ζεκαληηθά εκπφδηα αλαθνξηθά κε ηελ 

πεξαηηέξσ εζηίαζε ησλ επηρεηξήζεσλ ζε δεηήκαηα ελέξγεηαο παξάγνληεο φπσο ε 

αβεβαηφηεηα γηα ηελ πνξεία ηεο αγνξάο θαη ην κέιινλ ηεο επηρείξεζεο αιιά θαη ε 

έιιεηςε πιεξνθφξεζεο γηα λέεο επθαηξίεο θαη λέεο κεζφδνπο δηαρείξηζεο ελέξγεηαο. 

Ωζηφζν ε απνπζία ζπγθεθξηκέλνπ θαλνληζηηθνχ πιαηζίνπ δηαθαίλεηαη λα δηαδξακαηίδεη 

ην ξφιν ηεο. 

 

7.1.5 Δθαξκνγή πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο 

 

ηελ παξνχζα έξεπλα, ζε ζπλέρεηα θαη ηεο νξηνζέηεζεο ηνπ πιαηζίνπ γηα ηε ζπζηεκηθή 

ελεξγεηαθή δηαρείξηζε εμεηάδεηαη αλ θαη ζε πνην βαζκφ νη ειιεληθέο επηρεηξήζεηο 

εθαξκφδνπλ θάπνην νινθιεξσκέλν θαη δνκεκέλν ζχζηεκα Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο έηζη 

φπσο απηφ ζπληίζεηαη απφ ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ.  

 

 

ρήκα 7.7  Βαζκφο εθαξκνγήο επηκέξνπο ζηνηρείσλ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο ελέξγεηαο. 

 

1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5

Ενθμζρωςθ & εκπαίδευςθ εργαηομζνων 

Τακτικι ανακόπθςθ ενεργειακισ επίδοςθσ 

Ρρολθπτικά μζτρα 

Εντοπιςμόσ αποκλίςεων ενεργειακιε επίδοςθσ 

Συςτθματικι παρακολοφκθςθ & ζλεγχοσ 

Οριςμόσ μετριςιμων δεικτϊν 

Τυποποιθμζνεσ διαδικαςίεσ/ Αρχεία 

Εξαςφάλιςθ απαραίτθτων πόρων 

Κατανομι αρμοδιοτιτων & ευκφνων 

Ολοκλθρωμζνεσ διεργαςίεσ ΔΕ 

Ξεκάκαροι και μετριςιμοι ςτόχοι ΔΕ 

Κατανοθτι πολιτικι ΔΕ 
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ε γεληθέο γξακκέο δηαθαίλεηαη πσο νη επηρεηξήζεηο πινπνηνχλ σο έλα βαζκφ θάπνηα 

απφ ηα θξηηήξηα ελφο νινθιεξσκέλνπ ζπζηήκαηνο Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο. Ωζηφζν 

ζίγνπξα ππάξρνπλ ζεκαληηθά πεξηζψξηα βειηίσζεο αλ ιάβνπκε ππ΄ φςηλ φηη ν κέζνο 

φξνο φισλ ησλ ππφ εμέηαζε θξηηεξίσλ θπκαίλεηαη απφ ην 3 έσο ην 3,5, γεγνλφο πνπ 

επηηξέπεη λα πξνβεί θαλείο ζηε δηαπίζησζε φηη ζε φινπο ηνπο ηνκείο πξέπεη νη 

επηρεηξήζεηο λα εξγαζηνχλ απνηειεζκαηηθφηεξα θαη κε κεγαιχηεξε ζπλέπεηα. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, αξθεηέο επηρεηξήζεηο θαίλεηαη λα εθαξκφδνπλ θάπνηνπ είδνπο πνιηηηθή, 

λα ζέηνπλ μεθάζαξνπο θαη κεηξήζηκνπο ζηφρνπο, λα θαζνξίδνπλ αξκνδηφηεηεο θαη 

επζχλεο, λα ζεζκνζεηνχλ ηα θαηάιιεια φξγαλα δηνίθεζεο, λα εμαζθαιίδνπλ ηνπο 

απαξαίηεηνπο πφξνπο γηα φιεο ηηο δξάζεηο θαη λα ιακβάλνπλ πξνιεπηηθά κέηξα γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε ηπρφλ θηλδχλσλ. Ωζηφζν θάπνηα άιια απφ ηα θξηζηκφηεξα ζηνηρεία ηνπ 

ζπζηήκαηνο φπσο ε χπαξμε θαη ε αλάπηπμε ηππνπνηεκέλσλ δηαδηθαζηψλ δηαρείξηζεο 

ελέξγεηαο, εγγξάθσο ηεθκεξησκέλσλ, ε ηήξεζε πξνθαζνξηζκέλσλ αξρείσλ αιιά θαη ε 

ζπλερήο εθπαίδεπζε ησλ εξγαδνκέλσλ ζε ελεξγεηαθά δεηήκαηα είλαη απφ ηα ιηγφηεξν 

δηαδεδνκέλα. 

7.1.6 Απνηειεζκαηηθέο Πξαθηηθέο Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο 

 

Οη επηρεηξήζεηο δηαπηζηψλεηαν φηη πινπνηνχλ κηα ζεηξά απφ απνηειεζκαηηθέο πξαθηηθέο 

δηαρείξηζεο ελέξγεηαο, άιιεο ζε κεγαιχηεξν θαη άιιεο ζε κηθξφηεξν βαζκφ. Δίλαη 

αδηακθηζβήηεην φηη γίλεηαη πξνζπάζεηα απφ ηελ πιεπξά ησλ επηρεηξήζεσλ λα 

δηαρεηξηζηνχλ κε φπνην ηξφπν ηνπο επηηξέπεηαη ηα ελεξγεηαθά δεηήκαηα εληφο ηνπ 

νξγαληζκνχ ηνπο. Φπζηθά ππάξρνπλ αξθεηά πεξηζψξηα βειηίσζεο πξνθεηκέλνπ λα 

βειηησζεί ζπλνιηθά ε ελεξγεηαθή ηνπο επίδνζε. 

 

Όπσο έρεη ήδε αλαδεηρζεί απφ ηε ζηαηηζηηθή αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ, πνπ 

παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά παξαθάησ, νη πξαθηηθέο πνπ εθαξκφδεη κηα επηρείξεζε 

ζρεηηθά κε ηελ ελεξγεηαθή δηαρείξηζε δηαθξίλνληαη ζε ηξεηο επηκέξνπο νκάδεο, ηηο 

πξαθηηθέο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ αλζξψπηλν παξάγνληα, φζεο αθνξνχλ λέεο 

επελδχζεηο ζην ηνκέα ηεο ελέξγεηαο θαη ηέινο ηηο πξαθηηθέο νη νπνίεο αλαθέξνληαη ζηηο 

βειηηψζεηο ηεο πθηζηάκελεο ελεξγεηαθήο θαηάζηαζεο. ην δηάγξακκα 7.8 

παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα αλαθνξηθά κε ηηο ειιεληθέο επηρεηξήζεηο ηεο έξεπλαο 

θαη ηηο πξαθηηθέο πνπ ζπλήζσο πινπνηνχλ ζηελ πξάμε. 
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ρήκα 7.8. Δθαξκνγή απνηειεζκαηηθψλ πξαθηηθψλ Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο 

Αλαθνξηθά κε ηηο δξάζεηο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζε ζρέζε κε ηηο βειηηψζεηο ησλ 

ελεξγεηαθψλ δεδνκέλσλ ησλ επηρεηξήζεσλ παξαηεξείηαη φηη γίλεηαη πξνζπάζεηα απφ ηηο 

επηρεηξήζεηο λα βειηηψζνπλ ηε ζέζε ηνπο θαζψο εθαξκφδνπλ ζε κεγαιχηεξν βαζκφ 

ηέηνηνπ είδνπο πξαθηηθέο. 

 

Μεγάιν κέξνο ησλ επηρεηξήζεσλ επηρεηξεί λα δηαρεηξηζηεί απνηειεζκαηηθφηεξα ην 

θπζηθφ θσο. Παξάιιεια, πξαγκαηνπνηνχληαη ζπρλά αλαθαηλίζεηο φισλ ησλ 

πθηζηάκελσλ ππνδνκψλ, ησλ δηαθνξεηηθψλ θηηξίσλ πνπ θαηέρνπλ νη επηρεηξήζεηο αιιά 

θαη ησλ βηνκεραληθψλ εγθαηαζηάζεσλ, νη νπνίεο θαη πηζηνπνηνχληαη. εκαληηθή θξίλεηαη 

θαη ε δξαζηεξηνπνίεζε πνπ παξαηεξείηαη ζε ζρέζε κε ηνλ ηξφπν πνπ πινπνηνχληαη νη 

κεηαθνξέο θαζψο ππνζηεξίδεηαη θαη πξνσζείηαη ε νηθνινγηθή νδήγεζε ζε φια ηα 

κεηαθνξηθά κέζα ζε αξθεηέο απφ ηηο ππφ εμέηαζε επηρεηξήζεηο. ην ίδην πλεχκα 

βξίζθεηαη θαη ε δξνκνιφγεζε δηαλνκήο ζηνπο πεξηζζφηεξνπο νξγαληζκνχο, θαζψο 

ιακβάλεη ππφ φςηλ ηεο θαη δηακνξθψλεηαη κε θχξην γλψκνλα ηελ θαηαλάισζε ελέξγεηαο 

ζε κηθξφηεξε σζηφζν θιίκαθα. 

 

Απφ ηηο άιιε, αξθεηέο είλαη θαη νη απνηειεζκαηηθέο πξαθηηθέο πνπ πινπνηνχληαη θαη 

ζρεηίδνληαη κε ηνλ αλζξψπηλν παξάγνληα αιιά θαη ηελ επαηζζεηνπνίεζε ηεο 

1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5

Εγχειρίδια διαχείριςθσ ενζργειασ (εςωτερικά) 

Επιλογι ενεργειακά ευαίςκθτων ςυνεργατϊν 

Ευαιςκθτοποίθςθ & εκπαίδευςθ προςωπικοφ 

Συμβουλζσ από εξειδικευμζνουσ φορείσ 

Οικολογικόσ ςχεδιαςμόσ προϊόντων 

Συςτιματα διαχείριςθσ τεχνθτοφ φωτιςμοφ 

Ζργα ςυντιρθςθσ εξοπλιςμοφ & υποδομϊν 

Σφγχρονεσ ςυςκευζσ μζτρθςθσ & καταγραφισ 

Eπενδφςεισ ςε αποδοτικότερο εξοπλιςμό 

Δράςεισ περιοριςμοφ ρφπων 

Ενεργειακά ευαίςκθτθ δρομολόγθςθ διανομισ 

Ανακαινίςεισ των υφιςτάμενων υποδομϊν 

Οικολογικι οδιγθςθ  

Βζλτιςτθ διαχείριςθ του φυςικοφ φωτόσ 
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επηρείξεζεο απέλαληη ζηα ελεξγεηαθά δεηήκαηα ελ γέλεη. ηελ πξνζπάζεηα ηνπο απηή 

δεηνχλ ζπκβνπιέο απφ εμεηδηθεπκέλνπο θνξείο θαη εηδηθνχο επηζηήκνλεο πξνθεηκέλνπ λα 

επηιχζνπλ πθηζηάκελα ελεξγεηαθά δεηήκαηα. Σαπηφρξνλα, πξνσζείηαη θαη ν νηθνινγηθφο 

ζρεδηαζκφο πξντφλησλ κε ζθνπφ ηε δεκηνπξγία ελεξγεηαθά απνδνηηθφηεξσλ πξντφλησλ. 

Ωζηφζν θαίλεηαη φηη ζηηο επηρεηξήζεηο δελ απνηειεί πάγηα πξαθηηθή λα παξέρνληαη εγρεηξίδηα 

ρξήζεο ελέξγεηαο ζηνπο εξγαδνκέλνπο γηα ηελ θαζεκεξηλή εθαξκνγή πξαθηηθψλ 

εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο θαη νχηε δηαθαίλεηαη λα πξαγκαηνπνηνχληαη ζπζηεκαηηθά δξάζεηο 

επαηζζεηνπνίεζεο θαη εθπαίδεπζεο εξγαδνκέλσλ αλαθνξηθά κε ηα ελεξγεηαθά δεηήκαηα. 

Αθφκε ζπαληφηεξα θαίλεηαη λα επηιέγνληαη νη ζπλεξγάηεο ησλ επηρεηξήζεσλ ζχκθσλα κε 

ηελ επαηζζεζία ηνπο αλαθνξηθά κε ηα ελεξγεηαθά θαη ηα πεξηβαιινληηθά δεηήκαηα. 

 

Σέινο, ιηγφηεξεο θαίλεηαη λα είλαη νη δξάζεηο θαη πξαθηηθέο πνπ πινπνηνχλ νη ειιεληθέο 

επηρεηξήζεηο ζε ζρέζε κε ελέξγεηεο νη νπνίεο απαηηνχλ θάπνηνπ είδνπο λέα επέλδπζε. 

Ωζηφζν, ζε κεγάιν βαζκφ νη επηρεηξήζεηο αλαιακβάλνπλ δξάζεηο πεξηνξηζκνχ ησλ 

παξαγφκελσλ ξχπσλ ζπκβάιινληαο ζηε δηαρείξηζε ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο απφ ηνλ 

νξγαληζκφ. Παξάιιεια ζηηο επηρεηξήζεηο επηρεηξνχληαη επελδχζεηο ζε λέν ελεξγεηαθά 

απνδνηηθφηεξν εμνπιηζκφ θαη εθηεινχληαη ηαθηηθά θαη εληζρχνληαη ηα έξγα ζπληήξεζεο 

εμνπιηζκνχ θαη ππνδνκψλ ψζηε λα πεξηνξηζηεί ε άζθνπε ρξήζε ελέξγεηαο. Δληνχηνηο, δελ 

ιακβάλνληαη ηδηαίηεξα κέηξα πξνθεηκέλνπ λα παξαθνινπζείηαη, λα κεηξάηαη, λα ειέγρεηαη θαη 

λα θαηαγξάθεηαη ε θαηαλαισζείζα ελέξγεηα απφ ηηο δξάζεηο ηεο επηρείξεζεο θαη δελ 

δηαθαίλεηαη λα πξνσζνχληαη ζπζηήκαηα απνδνηηθφηεξεο δηαρείξηζεο ηνπ ηερλεηνχ 

θσηηζκνχ εληφο ησλ εγθαηαζηάζεσλ. Σν παξαθάησ δηάγξακκα παξνπζηάδεη ην 

ελδηαθέξνλ ησλ επηρεηξήζεσλ αλαθνξηθά κε ηηο επηκέξνπο απνηειεζκαηηθέο πξαθηηθέο 

δηαρείξηζεο ελέξγεηαο. 

 

 

ρήκα 7.9. Βαζκφο εθαξκνγήο επξχηεξσλ νκάδσλ πξαθηηθψλ Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο 

1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5

ΡΑΚΤΙΚΕΣ ΝΕΩΝ ΕΡΕΝΔΥΣΕΩΝ 

ΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ 
ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΡΟΙΗΣΗΣ 

ΡΑΚΤΙΚΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
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7.1.7 Δθαξκνγή ύγρξνλεο Σερλνινγίαο 

 

Με ην φξν χγρξνλε Σερλνινγία θαη ην βαζκφ ρξήζεο ηεο ζηελ ππεξεζία ηεο 

Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο απφ ηηο επηρεηξήζεηο λννχληαη φιεο εθείλεο εμεηδηθεπκέλεο κέζνδνη 

πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ βειηίσζε ηεο ελεξγεηαθήο απφδνζεο ηεο επηρείξεζεο. χκθσλα 

κε ηα απνηειέζκαηα νη επηρεηξήζεηο ζε γεληθέο γξακκέο κνηάδνπλ λα κελ 

εθκεηαιιεχνληαη ηηο ππεξεζίεο πνπ δχλαηαη λα ηνπο πξνζθέξεη ε ζχγρξνλή ηερλνινγία, 

θαζψο δηαπηζηψλεηαη φηη ρξεζηκνπνηνχλ επξχηεξα νξηζκέλεο ηερλνινγηθέο ππνδνκέο νη 

νπνίεο ηνπο είλαη πεξηζζφηεξν νηθείεο θαη επξέσο δηαδεδνκέλεο αιιά φρη ηδηαίηεξα 

ηερλνινγηθά πξνεγκέλεο φπσο ηα ζπζηήκαηα εμνηθνλφκεζεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο αιιά 

θαη ε ρξήζε ζπζθεπψλ ρακειήο ελεξγεηαθήο θαηαλάισζεο θαη ιακπηήξσλ 

εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο.  

 

Παξάιιεια κηα ζεηξά απφ πξνεγκέλεο ηερλνινγίεο ηείλνπλ λα ρξεζηκνπνηνχληαη 

πεξηνξηζκέλα απφ ηηο επηρεηξήζεηο φπσο ηα ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο θηηξίσλ θαη ηα 

ζπζηήκαηα αλάθηεζεο ζεξκφηεηαο. χγρξνλεο ηερλνινγίεο φπσο ηα ζπζηήκαηα 

θσηνβνιηατηθψλ ζπιιεθηψλ, ηα ζπζηήκαηα δέζκεπζεο θαη απνζήθεπζεο άλζξαθα αιιά 

θαη ε ρξήζε ειεθηξηθψλ θαη πβξηδηθψλ νρήκαηα κνηάδνπλ λα κελ εθαξκφδνληαη απφ ηηο 

επηρεηξήζεηο είηε γηαηί απαηηνχλ ζεκαληηθέο επελδχζεηο είηε γηαηί πηζαλφηαηα νη 

επηρεηξήζεηο δελ  είλαη ζσζηά πιεξνθνξεκέλεο γηα ηελ χπαξμε θαη ηε δηαρείξηζε ηνπο. 

Σέινο, αλαθνξηθά κε ηηο επθαηξίεο πνπ πξνζθέξεη ε ζχγρξνλε ηερλνινγία απαηηείηαη 

πηζαλφηαηα επηπιένλ ελεκέξσζε θαη εθπαίδεπζε πξνο ηηο επηρεηξήζεηο.  

 

ρήκα 7.10 χγρξνλεο ελεξγεηαθέο ηερλνινγίεο 

 

1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5

Ηλεκτρικά και Υβριδικά οχιματα. 

Συςτιματα ελζγχου κζρμανςθσ – ψφξθσ         

Συςτιματα δζςμευςθσ και αποκικευςθσ … 

Ζξυπνα δίκτυα διαχείριςθσ ενζργειασ (Smart-… 

Συςτιματα ανάκτθςθσ κερμότθτασ (Heat … 

Κινθτιρεσ υψθλισ ενεργειακισ απόδοςθσ 

Συςτιματα φωτοβολταϊκϊν ςυλλεκτϊν 

Συςτιματα διαχείριςθσ κτιρίων (EBMS) 

Λαμπτιρεσ εξοικονόμθςθσ ενζργειασ (LED) 

Συςτιματα εξοικονόμθςθσ θλεκτρικισ ενζργειασ 

Συςκευζσ χαμθλισ ενεργειακισ κατανάλωςθσ 
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7.1.8 Αλζξώπηλν Γπλακηθό 

 

Αλαθνξηθά κε ηελ ελζάξξπλζε ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ζε δξάζεηο 

πνπ πξνάγνπλ ηελ εθαξκνγή πξαθηηθψλ δηαρείξηζεο ελέξγεηαο ζα κπνξνχζε λα εηπσζεί 

φηη ππφ εμέηαζε επηρεηξήζεηο δελ αλαιακβάλνπλ ζεκαληηθφ έξγν. ηελ πιεηνςεθία ηνπο 

νη επηρεηξήζεηο ζε θάπνην βαζκφ επλννχλ ηελ έθθξαζε θαηλνηφκσλ ηδεψλ θαη 

πξνηάζεσλ ησλ εξγαδνκέλσλ γηα ηα ελεξγεηαθά δεηήκαηα, εληζρχνπλ ηελ ζπλερή 

ελεκέξσζε ζρεηηθά κε ηελ ελεξγεηαθή επίδνζε ηνπ νξγαληζκνχ θαη ζπλαηλνχλ ζηε 

ζπκκεηνρή ησλ εξγαδνκέλσλ ζε εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα γηα ηηο λέεο ελεξγεηαθέο 

ηερλνινγίεο θαη ζηελ παξαθνινχζεζε ζεκηλαξίσλ θαη δηαιέμεσλ κε ζθνπφ ηελ 

επαηζζεηνπνίεζε ηνπο ζε ελεξγεηαθά δεηήκαηα. Ωζηφζν πεξηνξηζκέλε παξακέλεη ηφζν ε 

ζπκκεηνρή ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ζε εμσηεξηθέο δξαζηεξηφηεηεο κε ζθνπφ ηελ 

πξνβνιή ηεο ελεξγεηαθήο δξάζεο ηεο επηρείξεζεο φζν θαη ε ζπλεξγαζία κε 

παλεπηζηήκηα θαη άιινπο θνξείο κε ζθνπφ ηε ζπλερή εθπαίδεπζε θαη ηελ αχμεζε ησλ 

δεμηνηήησλ ησλ εξγαδνκέλσλ. 

 

 
 

ρήκα 7.11. Δλζάξξπλζε ζπκκεηνρήο εξγαδνκέλσλ ζηελ εθαξκνγή απνηειεζκαηηθψλ 
ελεξγεηαθψλ πξαθηηθψλ 

 

7.1.9 Γέζκεπζε Αλώηαηεο Γηνίθεζεο θαη ηξαηεγηθήο 

 

Μεγάιν κέξνο ησλ επηρεηξήζεσλ ζε πνζνζηφ κεγαιχηεξν απφ 60% ζεσξνχλ φηη είλαη 

εκθαλήο ε δέζκεπζε ηεο αλψηαηεο δηνίθεζεο θαη φηη πθίζηαηαη ζαθψο δηακνξθσκέλεο 

ζηξαηεγηθήο αλαθνξηθά κε ηελ εθαξκνγή πξαθηηθψλ δηαρείξηζεο ελέξγεηαο. 

1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5

Συνεργαςία με πανεπιςτιμια & φορείσ για τθν 
εκπαίδευςθ του προςωπικοφ   

Συμμετοχι ςε εξωτερικζσ δραςτθριότθτεσ 
προβολισ τθσ ενεργειακισ δράςθσ 

Ζκφραςθ καινοτόμων ιδεϊν & προτάςεων για τα 
ενεργειακά ηθτιματα 

Συνεχι ενθμζρωςθ ςχετικά με τθν ενεργειακι 
επίδοςθ του οργανιςμοφ 

Ραρακολοφκθςθ ςεμιναρίων και διαλζξεων 
ευαιςκθτοποίθςθσ ςε ενεργειακά ηθτιματα. 

Συμμετοχι ςε εκπαιδευτικά προγράμματα για 
νζεσ ενεργειακζσ τεχνολογίεσ 
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ρήκα 7.12 Βαζκφο Γέζκεπζε Αλψηαηεο Γηνίθεζεο & αθήο Δλεξγεηαθήο ηξαηεγηθήο 

Ζ δέζκεπζε απηή θξίλεηαη σο ηδηαίηεξα ζεκαληηθή θαζψο φπσο έρεη δηαπηζησζεί απφ ηε 

πθηζηάκελε βηβιηνγξαθία ε δέζκεπζε ηεο αλψηαηεο δηνίθεζεο απνηειεί ηφζν 

πξνυπφζεζε φζν θαη ηελ θηλεηήξην δχλακή γηα ηελ νπζηαζηηθή εθαξκνγή 

απνηειεζκαηηθψλ πξαθηηθψλ δηαρείξηζεο ελέξγεηαο 

 

7.1.10 Πηζηνπνίεζε 

Ζ ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ επηρεηξήζεσλ είλαη πηζηνπνηεκέλεο κε θάπνην πξφηππν 

ζχζηεκα δηνίθεζεο, ζε πνζνζηφ ηεο ηάμεο ηνπ 81%. 

 

 

ρήκα 7.13 Πηζηνπνηεκέλνη & κε πηζηνπνηεκέλνη νξγαληζκνί 

Πην ζπγθεθξηκέλα ηα πξφηππα ζπζηήκαηα κε ηα νπνία έρνπλ πηζηνπνηεζεί νη 

επηρεηξήζεηο παξνπζηάδνληαη παξαθάησ: 
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ρήκα 7.14 Πξφηππα ζπζηήκαηα δηνίθεζεο κε ηα νπνία είλαη πηζηνπνηεκέλεο νη 

επηρεηξήζεηο 

Ζ πιεηνςεθία ησλ επηρεηξήζεσλ έρνπλ πηζηνπνηεζεί ζχκθσλα κε ην πξφηππν χζηεκα 

ISO 9001. Παξάιιεια είλαη ζεκαληηθφ λα αλαθεξζεί φηη αξθεηέο απφ ηηο επηρεηξήζεηο 

είλαη πηζηνπνηεκέλεο κε ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο ηνπ πεξηβάιινληνο, ε πιεηνλφηεηα κε ην 

Πξφηππν ζχζηεκα Πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο ISO 14001 θαη πνιχ ιηγφηεξεο κε ην 

EMAS, κε ζθνπφ ηελ αλαγλψξηζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ ηεο 

δξαζηεξηφηεηαο ηνπο, ηελ επηηπρή αληηκεηψπηζε ηνπο θαη ηελ βειηίσζε ηεο επίδνζεο 

ηνπο. Σν γεγνλφο απηφ απνθαιχπηεη ηελ επαηζζεηνπνίεζε ησλ επηρεηξήζεσλ ζε 

πεξηβαιινληηθά ζέκαηα ε νπνία σο έλα βαζκφ επλνεί θαη ηε βέιηηζηε δηαρείξηζε ηεο 

ελέξγεηαο, θαζψο πξφθεηηαη γηα δπν αιιειέλδεηεο δξάζεηο. Ωζηφζν ειάρηζηεο είλαη νη 

επηρεηξήζεηο πνπ έρνπλ πηζηνπνηεζεί κε θαζεαπηφ εμεηδηθεπκέλα πξφηππα δηαρείξηζεο 

ελέξγεηαο φπσο ην ISO 50001. Ληγφηεξεο επηρεηξήζεηο επίζεο είλαη πηζηνπνηεκέλεο κε 

άιια εμεηδηθεπκέλα ζπζηήκαηα δηνίθεζεο φπσο ην ISO 22000, έλα ζχζηεκα δηαρείξηζεο 

αζθάιεηαο ηξνθίκσλ θαη ην ΟΖSAS 18001, έλα ζχζηεκα πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο ησλ 

εξγαδνκέλσλ ζην ρψξν εξγαζίαο. 

 

Όζνλ αθνξά ζηε αληίιεςε πνπ έρνπλ νη επηρεηξήζεηο αλαθνξηθά κε ηελ ζπκβνιή πνπ 

έρνπλ νη πηζηνπνηήζεηο ησλ πξνηχπσλ δηνίθεζεο αλαθνξηθά κε ηελ εθαξκνγή 

πξαθηηθψλ δηαρείξηζεο ελέξγεηαο είλαη αξθεηά ζεηηθή. Καη απηφ γίλεηαη αληηιεπηφ θαζψο 

ην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ επηρεηξήζεσλ, ζε πνζνζηφ πάλσ απφ 70%, ζεσξεί 

ηνπιάρηζηνλ πνιχ ζεκαληηθή ηελ επίδξαζε πνπ αζθεί ε εθαξκνγή πξνηχπσλ δηνίθεζεο 

ζηελ πξνζπάζεηα πινπνίεζεο απνηειεζκαηηθψλ πξαθηηθψλ κε ζθνπφ ηελ δηαρείξηζε 

ησλ ελεξγεηαθψλ δεηεκάησλ. 
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ρήκα 7.15 Κξηζηκφηεηα πηζηνπνίεζεο γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε εθαξκνγή 

πξαθηηθψλ ΓΔ 

 

7.1.11 Λνηπνί πξνζδηνξηζηηθνί παξάγνληεο Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο 

 

7.1.11.1 πκκόξθσζε κε ξπζκηζηηθά θαη θαλνληζηηθά ζέκαηα ελέξγεηαο. 

 

ηελ επξχηεξε πιεηνςεθία ησλ επηρεηξήζεσλ δελ έρνπλ επηβιεζεί ηα ηειεπηαία ρξφληα 

πξφζηηκα αλαθνξηθά κε ξπζκηζηηθά ή θαλνληζηηθά ζέκαηα ζρεηηθά κε πξαθηηθέο 

δηαρείξηζεο ελέξγεηαο ζε πνζνζηφ πεξίπνπ 90%, ελψ κφλνλ 5% παξαδέρνληαη φηη ηνπο 

έρεη επηβιεζεί θάπνηνπ είδνπο πξφζηηκν γηα ελεξγεηαθά δεηήκαηα. Σνχην απνδεηθλχεη φηη 

νη πεξηζζφηεξεο επηρεηξήζεηο ζέβνληαη ηελ θείκελε λνκνζεζία ηνπιάρηζηνλ ζε φηη αθνξά 

ζέκαηα ελέξγεηαο. 

 

ρήκα 7.16 πκκφξθσζε κε ξπζκηζηηθά θαη θαλνληζηηθά ζέκαηα ελέξγεηαο 
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7.1.11.2 Δπίδξαζε παξαγόλησλ ρξεκαηνδόηεζεο ζηελ εθαξκνγή 

απνηειεζκαηηθώλ πξαθηηθώλ Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο 

 

Μηα ζεηξά απφ παξάγνληεο ρξεκαηνδφηεζεο δχλαηαη λα επεξεάζνπλ ζε κεγάιν βαζκφ 

ηελ εθαξκνγή απνηειεζκαηηθψλ πξαθηηθψλ δηαρείξηζεο ελέξγεηαο απφ ηηο ειιεληθέο 

επηρεηξήζεηο, ζχκθσλα κε ηελ άπνςε ησλ ππφ έξεπλα επηρεηξήζεσλ. Οη πεξηζζφηεξεο 

επηρεηξήζεηο ζεσξνχλ φηη ε ζέζπηζε θνξνινγηθψλ απαιιαγψλ ζπκβάιεη ζεκαληηθά ζηελ 

εθαξκνγή απνηειεζκαηηθψλ πξαθηηθψλ δηαρείξηζεο ελέξγεηαο ζε πνζνζηφ πεξίπνπ 

76%. Όηαλ ην θξάηνο πξνζθέξεη θνξνινγηθέο απαιιαγέο γηα ηηο επηρεηξήζεηο πνπ 

ρξεζηκνπνηνχλ πξαθηηθέο ηέηνηεο πνπ λα ηνπο επηηξέπνπλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε 

δηαρείξηζε ησλ ελεξγεηαθψλ πφξσλ είλαη αλακελφκελν νη επηρεηξήζεηο λα πηνζεηνχλ 

ζπζηεκαηηθφηεξα ηέηνηνπ είδνπο πξαθηηθέο. 

Σν ίδην ηζρχεη θαη γηα ηηο θξαηηθέο επηδνηήζεηο νη νπνίεο ρνξεγνχληαη ζε επηρεηξήζεηο νη 

νπνίεο πηνζεηνχλ απνδνηηθέο πξαθηηθέο δηαρείξηζεο ελέξγεηεο. Οη επηρεηξήζεηο ζην 

κεγαιχηεξν κέξνο ηνπο (69%) πηζηεχνπλ φηη ε ρνξήγεζε επηδνηήζεσλ ζρεηηθψλ κε ηελ 

ελέξγεηα ζπκβάιεη ζεηηθά ζηελ πηνζέηεζε πξαθηηθψλ δηαρείξηζεο ελέξγεηαο. 

Σέινο ζε ιίγν κηθξφηεξν πνζνζηφ ζπγθξηηηθά αιιά αξθεηά πςειφ ζπλνιηθά (65%) νη 

επηρεηξήζεηο ηεο έξεπλαο ζεσξνχλ φηη ε έληαμε ηνπο ζε ρξεκαηνδνηηθά πξνγξάκκαηα 

παίδεη ζεκαίλνληα ξφιν ζηελ πηνζέηεζε θαη εθαξκνγή πξαθηηθψλ δηαρείξηζεο ελέξγεηαο. 

Έρνληαο ηελ νηθνλνκηθή ελίζρπζε ελφο νξγαλσκέλνπ πξνγξάκκαηνο σο αξσγφ, νη 

επηρεηξήζεηο ζεσξνχλ φηη δχλαληαη λα εληείλνπλ ηελ πξνζπάζεηα ηνπο λα εθαξκφζνπλ 

απνηειεζκαηηθέο πξαθηηθέο δηαρείξηζεο ελέξγεηαο κε πεξηζζφηεξε επθνιία. 

Έλα πνζνζηφ γχξσ ζην 20% ησλ επηρεηξήζεσλ ζεσξεί φηη νη πξναλαθεξζέληεο 

παξάγνληεο ρξεκαηνδφηεζεο δελ επεξεάδνπλ κε θαλέλα ηξφπν νχηε ζεηηθφ νχηε 

αξλεηηθφ ηελ εθαξκνγή απνηειεζκαηηθψλ πξαθηηθψλ ΓΔ θαηά ηε ιεηηνπξγία ηνπο. Δλψ 

ειάρηζηεο επηρεηξήζεηο ζεσξνχλ φηη ε εθαξκνγή ησλ παξαπάλσ παξαγφλησλ δχλαηαη 

λα επεξεάζεη αξλεηηθά ηελ εθαξκνγή πξαθηηθψλ Γηαρείξηζε Δλέξγεηαο. 
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ρήκα 7.17 Δπίδξαζε παξαγφλησλ ρξεκαηνδφηεζεο ζηελ εθαξκνγή απνηειεζκαηηθψλ 

πξαθηηθψλ Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο 

 

Ο βαζκφο επίδξαζεο ηνπ θαζελφο παξάγνληα ρξεκαηνδφηεζεο απνηππψλεηαη ζην 

παξαθάησ ζρήκα 7.18. 

 

ρήκα 7.18 Βαζκφο επίδξαζεο παξαγφλησλ ρξεκαηνδφηεζεο ζηελ εθαξκνγή 

απνηειεζκαηηθψλ πξαθηηθψλ Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο 

 

7.1.11.3 πκκεηνρή ζε πξνγξάκκαηα ρξεκαηνδόηεζεο γηα ηελ πινπνίεζε 

απνηειεζκαηηθώλ πξαθηηθώλ Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο 

 

ηελ πξάμε νη επηρεηξήζεηο δελ θαίλεηαη λα ζπκκεηέρνπλ ζε ρξεκαηνδνηνχκελα 

πξνγξάκκαηα ζε πνζνζηφ ηνπιάρηζηνλ 75%. Δπηζεκαίλεηαη φηη ηα πεξηζζφηεξα ηέηνηνπ 

είδνπο πξνγξάκκαηα ιεηηνπξγνχλ ζε επξσπατθφ θαη εζληθφ επίπεδν θαη πνιχ ιηγφηεξν 

ζε ηνπηθφ επίπεδν. 

Ζ ζπκκεηνρή ησλ ππφ έξεπλα επηρεηξήζεσλ ζε ρξεκαηνδνηνχκελα πξνγξάκκαηα 

παξνπζηάδεηαη ζην ζρήκα 7.19. 
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ρήκα 7.19  πκκεηνρή επηρεηξήζεσλ ζε ρξεκαηνδνηνχκελα πξνγξάκκαηα 

 

7.1.12 Δίδε ελέξγεηαο πνπ ρξεζηκνπνηνύλ νη επηρεηξήζεηο 

 

Ο ππφ εμέηαζε επηρεηξήζεηο έρνπλ ζηε δηάζεζε ηνπο επξεία πνηθηιία ελεξγεηαθψλ πφξσλ 

ηνπο νπνίνπο ρξεζηκνπνηνχλ αλάινγα κε ηηο αλάγθεο θαη ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπο. 

Τπάξρεη ε δπλαηφηεηα λα ρξεζηκνπνηήζνπλ απφ παξαδνζηαθά νξπθηά είδε ελέξγεηαο 

σο θαη ζχγρξνλεο αλαλεψζηκεο ηερλνινγίεο παξαγσγήο ελέξγεηαο. Μηα εηθφλα ησλ 

εηδψλ ελέξγεηαο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη επηρεηξήζεηο ηνπ δείγκαηνο απνδίδεηαη κε ην 

δηάγξακκα 7.20. 

 

ρήκα 7.20 Υξήζε δηαθνξεηηθψλ εηδψλ ελέξγεηαο 

Ωζηφζν παξά ηελ πιεζψξα ησλ ελεξγεηαθψλ πεγψλ, φπσο δηαθαίλεηαη θαη απφ ην 

ζρήκα, νη ειιεληθέο επηρεηξήζεηο εμαθνινπζνχλ, σο επί ην πιείζηνλ, λα είλαη 

πξνζαλαηνιηζκέλεο ζηηο παξαδνζηαθέο πεγέο ελέξγεηαο, παξαβιέπνληαο ηελ αμία ησλ 
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λέσλ αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο. Σν εχξεκα απηφ θξίλεηαη σο ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ 

θαζψο ελψ ε ρξήζε κνξθψλ ελέξγεηαο, νη νπνίεο δελ επηβαξχλνπλ ην πεξηβάιινλ θαη 

ζπκβάιινπλ ζηνλ πεξηνξηζκφ ηεο ελεξγεηαθήο θαηαλάισζεο αιιά θαη ηνπ θφζηνπο 

ελέξγεηαο επηβάιιεηαη λα εμαπισζεί ζε κεγαιχηεξν βαζκφ, ε πξαγκαηηθφηεηα 

απνδεηθλχεη ην αληίζηξνθν. Σνχην ζα είρε ελδηαθέξνλ λα εμεηαζηεί ζε κεγαιχηεξν βάζνο 

ζε θάπνηα κειινληηθή έξεπλα. 

 

7.1.13 Δλεξγνβόξεο δξαζηεξηόηεηεο επηρεηξήζεσλ 

Οη επηρεηξήζεηο πινπνηνχλ κηα ζεηξά απφ δηαθνξεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαηά ηε 

ιεηηνπξγία ηνπο. Οξηζκέλεο απφ απηέο απαηηνχλ γηα ηελ νινθιήξσζε ηνπο πεξηζζφηεξε 

θαηαλάισζε ελέξγεηαο θαη άιιεο ιηγφηεξε, γεγνλφο πνπ κεηαβάιιεηαη αλάινγα κε ηνλ 

θιάδν πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη θαη ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ πινπνηνχλ θαηά ηε 

ιεηηνπξγία ηνπο. Σν δηάγξακκα 7.21. πεξηγξάθεη πνηεο απφ απηέο αμηνινγνχληαη απφ ηηο 

επηρεηξήζεηο σο πεξηζζφηεξν ελεξγνβφξεο ζην γεληθφ ζχλνιν. Σν δήηεκα ησλ 

ελεξγνβφξσλ δξαζηεξηνηήησλ αλαιχεηαη πεξηζζφηεξν παξαθάησ, νπνχ 

πξαγκαηνπνηείηαη κηα ζπγθξηηηθή αμηνιφγεζε ζε ζρέζε κε ηνλ ηνκέα ηεο επηρεηξεκαηηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο. 

 

 

ρήκα 7.21 Δλεξγνβφξεο επηρεηξεζηαθέο δξαζηεξηφηεηεο. 
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Διαχείριςθ αποκικευςθσ-Διατιρθςθ 

Ραροχι υπθρεςιϊν 

Μεταφορά και διαχείριςθ φορτίου 

Ενδιάμεςθ επεξεργαςία 

Επεξεργαςία-Ραραγωγι τελικοφ … 
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7.1.14 πλνιηθή αμηνιόγεζε 

 

Ο Πίλαθαο 7.2 παξνπζηάδεη ηα ζηνηρεία πεξηγξαθηθήο ζηαηηζηηθήο, ηα νπνία αλαθέξνληαη 

ζηνπο γεληθνχο παξάγνληεο πνπ εμεηάζηεθαλ, σο πξνο ηε ζπλνιηθή αμηνιφγεζε ησλ 

θχξησλ κεηαβιεηψλ ησλ επηρεηξήζεσλ ηνπ δείγκαηνο. 

Παξάγνληεο 
Δύξνο 

Μέζνο 
Σππηθή 

Απόθιηζε min max 

Δπίπεδν εθαξκνγήο ζπζηήκαηνο Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο 2 5 3.57 0.716 

Δπίπεδν εθαξκνγήο πξαθηηθψλ Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο 2 5 3.57 0.694 

Δπίπεδν ρξήζεο ζχγρξνλεο Σερλνινγίαο ζηε Γηαρείξηζε 
Δλέξγεηαο 

2 5 3.52 0.792 

Δπίπεδν ελζάξξπλζεο ζπκκεηνρήο αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ 
ζηε Γηαρείξηζε Δλέξγεηαο 

1 5 3..36 0.847 

Πίλαθαο 7.2 ηνηρεία πεξηγξαθηθήο ζηαηηζηηθήο ζπλνιηθήο αμηνιφγεζεο έξεπλαο. 

εκεηψλεηαη φηη, απηνί νη παξάγνληεο ρξεζηκνπνηνχληαη θπξίσο ζηνπο ειέγρνπο 

εγθπξφηεηαο ησλ βαζηθψλ κεηαβιεηψλ ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, φπσο έρνπλ αλαιπζεί 

ζηελ §6.4.5. 

 

7.2. ύλζεηεο κεηαβιεηέο 

 

Ζ κείσζε ησλ δηαζηάζεσλ αλάιπζεο ζε νξηζκέλεο κεηαβιεηέο θαη ε δεκηνπξγία λέσλ 

ζχλζεησλ κεηαβιεηψλ, θξίλεηαη επηβεβιεκέλε γηα ηε δηεπθφιπλζε ηεο νπζηαζηηθήο 

θαηαλφεζεο θαη ηεο πεξαηηέξσ αλάιπζεο ησλ δεδνκέλσλ. Οη κεηαβιεηέο απηέο αθνξνχλ 

ηα θάησζη: 

 Μέγεζνο  

 Σνκέαο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο 

 Κίλεηξα εθαξκνγήο πξαθηηθψλ Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο  

 Δκπφδηα εθαξκνγήο πξαθηηθψλ Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο 

 Βαζκφο απνηειεζκαηηθψλ πξαθηηθψλ Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο 

 Βαζκφο εθαξκνγήο νινθιεξσκέλνπ ζπζηήκαηνο Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο 

 Βαζκφο ρξήζεο χγρξνλεο Σερλνινγίαο 

 Βαζκφο Δλζάξξπλζεο ζπκκεηνρήο εξγαδνκέλσλ 
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 Πνιιαπιή πηζηνπνίεζε 

 Πξφζηηκα θαλνληζηηθνχ/ξπζκηζηηθνχ πιαηζίνπ 

 πκκεηνρή ζε ρξεκαηνδνηηθά πξνγξάκκαηα 

 

 

7.2.1 Μέγεζνο επηρείξεζεο 

 

Σν κέγεζνο ηεο επηρείξεζεο κεηξάηαη ζην εξσηεκαηνιφγην κε δπν ηξφπνπο: βάζεη ηνπ 

αξηζκνχ ησλ εξγαδνκέλσλ θαη βάζεη ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ. Ωζηφζν γηα ηηο αλάγθεο ηεο 

έξεπλαο, γηα ηελ κέηξεζε ηνπ κεγέζνπο ηεο επηρείξεζεο θξίλεηαη ζθφπηκν λα 

ρξεζηκνπνηεζεί ε κεηαβιεηή βάζεη ηνπ αξηζκνχ ησλ εξγαδνκέλσλ. 

 

Ζ κεηαβιεηή κέγεζνο επηρείξεζεο ζρεδηάζηεθε ζε θιίκαθα κε ηέζζεξηο βαζκνχο. Γηα ην 

ζθνπφ απηφ, αθνινπζήζεθαλ ηα εμήο θξηηήξηα: 

 

 Πνιχ κεγάιεο επηρεηξήζεηο: Δπηρεηξήζεηο κε αξηζκφ εξγαδνκέλσλ ίζν ή 

κεγαιχηεξν απφ 750 (25 επηρεηξήζεηο). 

 Μεγάιεο επηρεηξήζεηο: Δπηρεηξήζεηο κε αξηζκφ εξγαδνκέλσλ ίζν ή κεγαιχηεξν 

απφ 250 θαη κηθξφηεξν απφ 750 (54 επηρεηξήζεηο). 

 Μεζαίεο επηρεηξήζεηο: Δπηρεηξήζεηο κε αξηζκφ εξγαδνκέλσλ ίζν ή κεγαιχηεξν 

απφ 50 θαη κηθξφηεξν απφ 250 (28 επηρεηξήζεηο). 

 Μηθξέο επηρεηξήζεηο: Δπηρεηξήζεηο κε αξηζκφ εξγαδνκέλσλ έσο 49 (22 

επηρεηξήζεηο). 

 

Σα βαζηθά ζηνηρεία ηεο λέαο κεηαβιεηήο «Μέγεζνο επηρείξεζεο» [SIZE] παξνπζηάδνληαη 

ζηνλ Πίλαθα 7.3. 

 

ΜΔΣΑΒΛΖΣΔ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ N % 
ΓΗΑΓ ΡΑΜΜμμμ 

Μέγεζνο 
επηρείξεζεο 
βάζεη αξηζκνύ 
εξγαδνκέλσλ 

10-49 εξγαδφκελνη 22 17,10% 

  

50-249 εξγαδφκελνη 54 41,90% 

250-749 εξγαδφκελνη 28 21,70% 

750+ εξγαδφκελνη 25 19,40% 

 χλνιν 129 100.0%   

 

Πίλαθαο 7.3. Μέγεζνο επηρείξεζεο βάζεη αξηζκνχ εξγαδνκέλσλ 
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7.2.2 Σνκέαο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηόηεηαο 

 

Ωο πξνο ηελ θαηεγνξία ηνπ ηνκέα επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο, θαίλεηαη φηη, 32 

επηρεηξήζεηο δξαζηεξηνπνηνχληαη ζην εκπφξην θαη ηηο εηζαγσγέο, 36 επηρεηξήζεηο 

αλήθνπλ ζηνλ ηνκέαο παξνρήο ππεξεζηψλ, 54 επηρεηξήζεηο αζρνινχληαη κε ηε 

βηνκεραλία θαη ηε κεηαπνίεζε θαη 7 επηρεηξήζεηο δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ πξσηνγελή 

ηνκέα. [Πίλαθαο 7.1].  

 

εκεηψλεηαη φηη, γηα ηε δηακφξθσζε ηεο κεηαβιεηήο ¨Σνκέαο δξαζηεξηνπνίεζεο  

επηρείξεζεο¨ [SECT] ζηελ παξνχζα έξεπλα, νη ηέζζεξηο πξψηεο νκάδεο 

δηακνξθψζεθαλ ζε δπν, θαζψο ζπγρσλεχηεθαλ ε πξψηε νκάδα ησλ 32 επηρεηξήζεσλ 

κε ηελ δεχηεξε ησλ 36 ζε κηα, ελψ νη δχν ηειεπηαίεο νκάδεο ζπγρσλεχηεθαλ επίζεο ζε 

κία δεχηεξε, δηακνξθψλνληαο έλα ζχλνιν 60 επηρεηξήζεσλ. πλεπψο, ε πεξαηηέξσ 

αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ θαηέδεημε φηη: 

 

 68 επηρεηξήζεηο δξαζηεξηνπνηνχληαη ζην εκπφξην θαη ηηο ππεξεζίεο ελ γέλεη 

 61 επηρεηξήζεηο δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ πξσηνγελή ηνκέα θαη ηε βηνκεραλία 

 

Σα βαζηθά ζηνηρεία ηεο λέαο κεηαβιεηήο «Σνκέαο δξαζηεξηνπνίεζεο» [SECT] 

παξνπζηάδνληαη ζηνλ Πίλαθα 7.4. 

 

 

Πίλαθαο 7.4. Σνκέαο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο 

 

 

7.2.3 Κίλεηξα πηνζέηεζεο πξαθηηθώλ Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο  

 

Ζ κεηαβιεηή ¨Κίλεηξα Τηνζέηεζεο Απνηειεζκαηηθψλ Πξαθηηθψλ Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο¨ 

[MOT] πεξηειάκβαλε ηελ εμέηαζε ησλ θχξησλ θηλήηξσλ (εζσηεξηθψλ θαη εμσηεξηθψλ) 

πνπ αλαγλσξίζηεθαλ ζηε βηβιηνγξαθία. Σελ νκαδνπνίεζε ησλ θηλήηξσλ ζε εζσηεξηθήο 

θαη εμσηεξηθήο θχζεσο θίλεηξα επηβεβαηψλεη θαη ε factors analysis κε ηε κεζνδνινγία 

εμαγσγήο Principal Component Analysis κε varimax rotation. Σν απνηέιεζκα ηεο 

αλάιπζεο απνδεηθλχεη φηη πξνθχπηνπλ δπν δηαθξηηέο ππννκάδεο ηεο κεηαβιεηήο: ε 

ΜΔΣΑΒΛΖΣΔ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ N % ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 

Σνκέαο 
Γξαζηεξηόηεηαο 

Πξσηνγελήο/Βηνκεραλία 61 47,29% 

  Τπεξεζίεο/Δκπφξην 68 52,71% 

χλνιν 129 100%   
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πξψηε αθνξά ηα ¨Δμσηεξηθά θίλεηξα¨ [MOTex] θαη ε δεχηεξε ηα ¨Δζσηεξηθά Κίλεηξα 

[MOTin].  

 

Rotated Component Matrix 

  
Component 

1 2 

Διευκόλυνςθ εξαγωγϊν. 0,844 -0,019 

Συμμόρφωςθ με τισ απαιτιςεισ των πελατϊν και τθσ αγοράσ. 0,736 0,340 

Κάλυψθ απαιτιςεων εκνικισ και διεκνοφσ νομοκεςίασ. 0,728 0,147 

Συμπόρευςθ με τουσ ανταγωνιςτζσ. 0,712 0,194 

Ευκολότερθ πρόςβαςθ ςε χρθματοδοτιςεισ. 0,653 0,171 

Εκτίμθςθ μελλοντικισ μεταβολισ των τιμϊν των ενεργειακϊν πόρων. 0,649 0,301 

Συμβολι ςτθν αντιμετϊπιςθ τθσ κλιματικισ αλλαγισ. 0,107 0,785 

Βελτίωςθ φιμθσ και εικόνασ του οργανιςμοφ ωσ ενεργειακά υπεφκυνου. 0,283 0,782 

Αποδοτικότερθ χριςθ ενεργειακϊν πόρων. 0,153 0,768 

Μείωςθ / ζλεγχοσ του κόςτουσ ενζργειασ. 0,130 0,526 

Extraction Method: Principal Component Analysis.  

 Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization. 

Πίλαθαο 7.5 Τπννκάδεο θηλήηξσλ πηνζέηεζεο πξαθηηθψλ ΓΔ βάζεη Factors Analysis 

 

 

Πξνθεηκέλνπ λα ειεγρζεί ε αμηνπηζηία ηεο κεηαβιεηήο MOTin ππνινγίδεηαη ε ηηκή ηνπ 

δείθηε Cronbach‘s a. Ζ ηηκή πνπ ιακβάλεη ν δείθηεο 0,734 θαλεξψλεη ηελ πςειή 

αμηνπηζηία ηεο κεηαβιεηή. Παξάιιεια ε αμηνπηζηία ηεο κεηαβιεηήο MOTex είλαη εμίζνπ 

πςειή θαη ίζσο ιίγν κεγαιχηεξε κε ην δείθηε Cronbach‘s a λα αλέξρεηαη ζην 0,840. 

 

Γηα ηεο αλάγθεο ηεο κειέηεο, ηα δέθα ππφ εμέηαζε θίλεηξα γηα ηελ πηνζέηεζε 

απνηειεζκαηηθψλ πξαθηηθψλ δηαρείξηζεο ελέξγεηαο νκαδνπνηνχληαη θαη κε βάζε απηή 

ηελ θαηεγνξηνπνίεζε πξνθχπηεη ε κεηαβιεηή πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ζηελ αλάιπζε 

¨Κίλεηξα πηνζέηεζεο απνηειεζκαηηθψλ πξαθηηθψλ ΓΔ¨ [MOT]. Ζ λέα κεηαβιεηή 

ζρεηίδεηαη κε ην είδνο ησλ θηλήηξσλ εζσηεξηθψλ ή εμσηεξηθψλ πνπ επεξεάδνπλ ηελ 

ιήςε απνθάζεσλ κηαο επηρείξεζεο αλαθνξηθά κε ηελ πηνζέηεζε απνηειεζκαηηθψλ 

πξαθηηθψλ Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο. Μεηξάηαη βάζεη ηεο βαζκνινγίαο πνπ έρεη ιάβεη θάζε 

επηρείξεζε αλαθνξηθά κε ηα θίλεηξα θαη είλαη πεληάβαζκεο θιίκαθαο δηαζηήκαηνο. Ζ 

κεηαβιεηή δηακνξθψζεθε κε βάζε ηελ αλσηέξσ νκαδνπνίεζε, σο αθνινχζσο: 

 

 ηελ πξψηε θαηεγνξία εληάρζεθαλ νη επηρεηξήζεηο ησλ νπνίσλ ε απφθαζε 

αλαθνξηθά κε ηελ πηνζέηεζε πξαθηηθψλ δηαρείξηζεο ελέξγεηαο θαζνξίδεηαη κφλν 

απφ εζσηεξηθά θίλεηξα (17 επηρεηξήζεηο). 

 ηελ δεχηεξε θαηεγνξία εληάρζεθαλ νη επηρεηξήζεηο ησλ νπνίσλ ε απφθαζε 

αλαθνξηθά κε ηελ πηνζέηεζε πξαθηηθψλ δηαρείξηζεο ελέξγεηαο θαζνξίδεηαη 
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πεξηζζφηεξν απφ εζσηεξηθά θίλεηξα αιιά φρη κφλν απφ εζσηεξηθά (42 

επηρεηξήζεηο). 

 ηελ ηξίηε θαηεγνξία εληάρζεθαλ νη επηρεηξήζεηο ησλ νπνίσλ ε απφθαζε 

αλαθνξηθά κε ηελ πηνζέηεζε πξαθηηθψλ δηαρείξηζεο ελέξγεηαο θαζνξίδεηαη ηφζν 

απφ εζσηεξηθά θίλεηξα φζν θαη απφ εμσηεξηθά (63 επηρεηξήζεηο). 

 ηελ ηέηαξηε θαηεγνξία εληάρζεθαλ νη επηρεηξήζεηο ησλ νπνίσλ ε απφθαζε 

αλαθνξηθά κε ηελ πηνζέηεζε πξαθηηθψλ δηαρείξηζεο ελέξγεηαο θαζνξίδεηαη 

θπξίσο απφ εμσηεξηθά θίλεηξα (7 επηρεηξήζεηο). 

 ηελ πέκπηε θαηεγνξία εληάρζεθαλ νη επηρεηξήζεηο ησλ νπνίσλ ε απφθαζε 

αλαθνξηθά κε ηελ πηνζέηεζε πξαθηηθψλ δηαρείξηζεο ελέξγεηαο θαζνξίδεηαη κφλν 

απφ εμσηεξηθά θίλεηξα. Ωζηφζν θακία επηρείξεζε δελ ιακβάλεη ηηο απνθάζεηο 

ηεο βάζεη κφλν εμσηεξηθψλ θηλήηξσλ. 

 

Σα βαζηθά ζηνηρεία ηεο λέαο κεηαβιεηήο «Κίλεηξα πηνζέηεζεο απνηειεζκαηηθψλ 

πξαθηηθψλ ΓΔ» [ΜΟΣ] παξνπζηάδνληαη ζηνλ Πίλαθα 7.6. 

 

ΜΔΣΑΒΛΖΣΔ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ n % ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 

Κίλεηξα 
πηνζέηεζεο 
πξαθηηθώλ ΓΔ 

Μφλν εζσηεξηθά θίλεηξα 17 13,18% 

 
 

Μάιινλ εζσηεξηθά θίλεηξα 42 32,56% 

Δμίζνπ εζσηεξηθά & εμσηεξηθά 63 48,83% 

Μάιινλ εμσηεξηθά θίλεηξα 7 5,43% 

Μφλν εμσηεξηθά θίλεηξα 0 0,00% 

χλνιν 129 100.0% 
 

 

Πίλαθαο 7.6. Κίλεηξα πηνζέηεζεο πξαθηηθψλ ΓΔ 

 

 

 

7.2.4. Δκπόδηα εθαξκνγήο πξαθηηθώλ Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο 

 

 

Αλαθνξηθά κε ηε κεηαβιεηή ¨Δκπφδηα Δθαξκνγήο Απνηειεζκαηηθψλ Πξαθηηθψλ 

Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο, ε factor analysis κε ηε κεζνδνινγία εμαγσγήο Principal 

Component Analysis κε varimax rotation εληνπίδεη ηελ χπαξμε δχν ζεκαληηθψλ 

ππννκάδσλ. 
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Rotated Component Matrix 

  
Component 

1 2 

Αυξθμζνο αναμενόμενο κόςτοσ εφαρμογισ πρακτικϊν 0,123 0,863 

Ρεριοριςμζνθ πρόςβαςθ ςε κεφαλαιακοφσ πόρουσ -0,042 0,841 

Αργι απόδοςθ επενδφςεων διαχείριςθσ ενζργειασ 0,219 0,796 

Εκπαίδευςθ/Ρρόςλθψθ προςωπικοφ για νζεσ τεχνολογίεσ 0,836 0,071 

Ζλλειψθ κατάλλθλου/ εξειδικευμζνου τεχνικοφ εξοπλιςμοφ 0,818 0,098 

Ζλλειψθ ευαιςκθτοποίθςθσ του προςωπικοφ 0,796 0,102 

Δυςκολίεσ τιρθςθ αξιόπιςτων ςτοιχείων και αρχείων  0,746 0,078 

Ρροτεραιότθτα ςε άλλου είδουσ επενδφςεισ 0,559 0,473 

Extraction Method: Principal Component Analysis.  

Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization. 

Πίλαθαο 7.7 Τπννκάδεο ηεο κεηαβιεηήο εκπνδίσλ εθαξκνγήο πξαθηηθψλ Γηαρείξηζεο 

Δλέξγεηαο 

 

 

ην πιαίζηα ηεο παξνχζαο έξεπλαο πεδίνπ επηρεηξήζεθε ε νκαδνπνίεζε ησλ εκπνδίσλ 

εθαξκνγήο πξαθηηθψλ Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο, κέζσ Αλάιπζεο Παξαγφλησλ (Factor 

Analysis), ηα απνηειέζκαηα ηεο νπνίαο θαηέδεημαλ δχν λέεο ππνκεηαβιεηέο νη νπνίεο 

απνηεινχλ ππνζχλνια ηεο αλσηέξσ : 

 

 Σα ¨Υξεκαηννηθνλνκηθά Δκπφδηα Δθαξκνγήο Απνηειεζκαηηθψλ Πξαθηηθψλ 

Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο¨ [BARF], πνπ αλαθέξνληαη ζε εθείλα ηα εκπφδηα πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο απνθάζεηο ηεο επηρείξεζεο. Ζ κεηαβιεηή 

ππνινγίδεηαη σο ν κέζνο ησλ εκπνδίσλ 1. Απμεκέλν αλακελφκελν θφζηνο 

εθαξκνγήο πξαθηηθψλ, 2. Πεξηνξηζκέλε πξφζβαζε ζε θεθαιαηαθνχο πφξνπο & 

3. Αξγή απφδνζε επελδχζεσλ δηαρείξηζεο ελέξγεηαο 

 

 Σα ¨Δκπφδηα Δθαξκνγήο Απνηειεζκαηηθψλ Πξαθηηθψλ Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο 

πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνπο ππφινηπνπο κε ρξεκαηννηθνλνκηθνχο πφξνπο¨ [BARS], 

πνπ αλαθέξνληαη ζε εθείλα ηα εκπφδηα πνπ ζρεηίδνληαη κε άιινπο πφξνπο ηεο 

επηρείξεζεο φπσο νη άλζξσπνη, ν ηερληθφο εμνπιηζκφο, νη κεηξήζεηο θαη ηα 

αξρεία. Ζ κεηαβιεηή ππνινγίδεηαη σο ν κέζνο ησλ εκπνδίσλ: 

4.Δθπαίδεπζε/Πξφζιεςε πξνζσπηθνχ γηα λέεο ηερλνινγίεο, 5 Έιιεηςε 

θαηάιιεινπ/ εμεηδηθεπκέλνπ ηερληθνχ εμνπιηζκνχ, 6 Έιιεηςε επαηζζεηνπνίεζεο 

ηνπ πξνζσπηθνχ, 7 Γπζθνιίεο ηήξεζε αμηφπηζησλ ζηνηρείσλ θαη αξρείσλ & 8. 

Πξνηεξαηφηεηα ζε άιινπ είδνπο επελδχζεηο. 
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Πξνθεηκέλνπ λα ειεγρζεί ε αμηνπηζηία ησλ δχν ππνκεηαβιεησλ BARF θαη BARS 

ππνινγίδεηαη ε ηηκή ηνπ δείθηε Cronbach‘s a γηα θάζε κηα απφ απηέο. Ζ ηηκή πνπ 

ιακβάλεη ν δείθηεο δηακνξθψλεηαη ζε 0,800 θαη 0,830 αληίζηνηρα γηα ηελ θάζε 

ππνκεηαβιεηή θαη θαλεξψλεη ηελ πςειή αμηνπηζηία ηεο θαζεκίαο. 

 

 

7.2.5. Απνηειεζκαηηθέο πξαθηηθέο Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο 

 

Οη επηρεηξήζεηο δηαθαίλεηαη λα πινπνηνχλ κηα ζεηξά απφ απνηειεζκαηηθέο πξαθηηθέο 

δηαρείξηζεο ελέξγεηαο άιιεο ζε κεγαιχηεξν θαη άιιεο ζε κηθξφηεξν βαζκφ. Δίλαη 

αδηακθηζβήηεην φηη γίλεηαη πξνζπάζεηα απφ ηελ πιεπξά ησλ επηρεηξήζεσλ λα 

δηαρεηξηζηνχλ κε φπνην ηξφπν ηνπο επηηξέπεηαη ηα ελεξγεηαθά δεηήκαηα εληφο ηνπ 

νξγαληζκνχ. Φπζηθά ππάξρνπλ αξθεηά πεξηζψξηα βειηίσζεο πξνθεηκέλνπ λα βειηησζεί 

ζπλνιηθά ε ελεξγεηαθή ηνπο επίδνζε. 

Πξνθεηκέλνπ λα ειεγρζεί ε αμηνπηζηία ηεο σο άλσ κεηαβιεηήο ππνινγίδεηαη ε ηηκή ηνπ 

δείθηε Cronbach‘s a. Ζ ηηκή πνπ ιακβάλεη ν δείθηεο 0,902 θαλεξψλεη ηελ πςειή 

αμηνπηζηία ηεο κεηαβιεηήο κε ηελ έλλνηα ηεο εζσηεξηθήο ζπλέπεηαο. Ζ ζπζρέηηζε θάζε 

πξφηαζεο κεηαβιεηήο έρεη ππνινγηζηεί κε ην δείθηε γξακκηθήο ζπζρέηηζεο r ηνπ 

Pearson. Οη ηηκέο ηνπ δείθηε ζπζρέηηζεο θπκαίλνληαη απφ +0,447 κέρξη +0,676. Όιεο νη 

ηηκέο είλαη κεγαιχηεξεο απφ +0,3, έλα φξην πνπ έρεη θαζνξηζηεί εκπεηξηθά, θαηά ζπλέπεηα 

έρνπκε αθφκε κία έλδεημε φηη ε εζσηεξηθή ζπλνρή ηεο ππνθιίκαθαο είλαη πςειή. 

[Αλαιπηηθά νη πίλαθεο ηεο ζηαηηζηηθήο αλάιπζεο ζηελ §2 ηνπ Παξαξηήκαηνο Β] 

 

ηε ζπλέρεηα πξαγκαηνπνηήζεθε αλάιπζε παξαγφλησλ κε ηε κεζνδνινγία εμαγσγήο 

Principal Component Analysis κε varimax rotation ψζηε λα ειεγρζεί αλ ε κεηαβιεηή 

κπνξεί λα αληηκεησπηζηεί σο εληαία ή αλ ππνθξχπηνληαη ππννκάδεο εληφο ηεο θχξηαο 

κεηαβιεηήο. 

 

 

Σα απνηειέζκαηα ηεο Factor Analysis ππέδεημαλ ηξεηο δηαθξηηέο νκάδεο φπσο 

εκθαλίδνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα 7.8. 
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Rotated Component Matrix 

ΤΠΟΟΜΑΓΔ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΗΚΩΝ ΠΡΑΚΣΗΚΩΝ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ 
Component 

1 2 3 

Παξέρνληαη εγρεηξίδηα ρξήζεο ελέξγεηαο ζηνπο εξγαδνκέλνπο 0,800 0,110 0,264 

Γξάζεηο επαηζζεηνπνίεζεο θαη εθπαίδεπζεο εξγαδνκέλσλ 0,726 0,188 0,338 

Οηθνινγηθφο ζρεδηαζκφο ελεξγεηαθά απνδνηηθφηεξσλ πξντφλησλ 0,709 0,317 0,065 

Δπηιέγνληαη ελεξγεηαθά επαίζζεηνη ζπλεξγάηεο (πξνκεζεπηέο θαη ηξίηνη) 0,670 0,108 0,367 

Εεηνχληαη ζπκβνπιέο απφ εμεηδηθεπκέλνπο θνξείο ή επηζηήκνλεο  0,580 0,471 0,036 

Δπελδχζεηο γηα απνδνηηθφηεξν εμνπιηζκφ & αλαβάζκηζε ηνπ πθηζηάκελνπ 0,093 0,817 0,241 

χγρξνλεο ζπζθεπέο κέηξεζεο θαη θαηαγξαθήο 0,426 0,680 0,005 

Νέα ζπζηήκαηα νηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο ηερλεηνχ θσηηζκνχ εγθαηαζηάζεσλ 0,128 0,675 0,409 

Σαθηηθή εθηέιεζε θαη ελίζρπζε έξγσλ ζπληήξεζεο εμνπιηζκνχ θαη ππνδνκψλ 0,217 0,656 0,387 

Γξάζεηο πεξηνξηζκνχ ξχπσλ γηα ηε δηαρείξηζε ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο 0,497 0,554 0,133 

Βέιηηζηε δηαρείξηζε ηνπ θπζηθνχ θσηφο 0,031 0,187 0,774 

Οηθνινγηθή νδήγεζε ζε φια ηα κεηαθνξηθά κέζα ηνπ νξγαληζκνχ 0,387 0,126 0,661 

Γξνκνιφγεζε δηαλνκήο κε γλψκνλα ηελ θαηαλάισζε ελέξγεηαο 0,270 0,223 0,629 

Αλαθαηλίζεηο ησλ πθηζηάκελσλ ππνδνκψλ (εγθαηαζηάζεηο) πηζηνπνηεκέλεο 0,206 0,496 0,495 

Extraction Method: Principal Component Analysis.  

Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization. 

Πίλαθαο 7.8 Τπννκάδεο ηεο κεηαβιεηήο βαζκφο εθαξκνγήο απνηειεζκαηηθψλ 

πξαθηηθψλ Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο 

 

Γηα ηηο απνηειεζκαηηθέο πξαθηηθέο δηαρείξηζεο ελέξγεηαο, ε αλάιπζε παξαγφλησλ 

θαηέδεημε ηξεηο ππνθαηεγνξίεο ηεο θχξηαο κεηαβιεηήο: 

 

 Ο ¨Βαζκφο Δθαξκνγήο Απνηειεζκαηηθψλ Πξαθηηθψλ Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο 

ζρεηηθψλ κε ηνλ Αλζξψπηλν Παξάγνληα¨ [PRACTHR] πνπ αθνξά ζπγθεθξηκέλα 

πξαθηηθέο πνπ έρνπλ άκεζε ζρέζε κε ηελ επαηζζεηνπνίεζε θαη ηε δξάζε ησλ 

εξγαδνκέλσλ αιιά θαη ηξίησλ. Με ζθνπφ λα ειεγρζεί ε αμηνπηζηία ηεο 

κεηαβιεηήο ππνινγίδεηαη ε ηηκή ηνπ δείθηε Cronbach‘s a. Ζ ηηκή πνπ ιακβάλεη ν 

δείθηεο 0,831 θαλεξψλεη ηελ πςειή αμηνπηζηία ηεο κεηαβιεηή. 

 

 Ο ¨Βαζκφο Δθαξκνγήο Απνηειεζκαηηθψλ Πξαθηηθψλ Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο 

ζρεηηθψλ κε ηηο Νέεο Δπελδχζεηο¨ [PRACTINV] πνπ αθνξά ζπγθεθξηκέλα 

πξαθηηθέο πνπ έρνπλ άκεζε ζρέζε κε θαηλνχξηεο επελδχζεηο πνπ πινπνηνχληαη 

ζηνλ νξγαληζκφ ζε ζρέζε κε ηελ ελέξγεηα. Με ζθνπφ λα ειεγρζεί ε αμηνπηζηία 

ηεο κεηαβιεηήο ππνινγίδεηαη ε ηηκή ηνπ δείθηε Cronbach‘s a. Ζ ηηκή πνπ 

ιακβάλεη ν δείθηεο 0,832 θαλεξψλεη ηελ πςειή αμηνπηζηία ηεο κεηαβιεηή. 

 

 Ο ¨Βαζκφο Δθαξκνγήο Απνηειεζκαηηθψλ Πξαθηηθψλ Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο 

ζρεηηθψλ κε Βειηηψζεηο¨ [PRACT ] πνπ αθνξά ζπγθεθξηκέλα πξαθηηθέο πνπ 
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έρνπλ άκεζε ζρέζε κε βειηηψζεηο ηνπ πθηζηάκελνπ εμνπιηζκνχ θαη ησλ 

ππνδνκψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ελέξγεηα. Με ζθνπφ λα ειεγρζεί ε αμηνπηζηία 

ηεο κεηαβιεηήο ππνινγίδεηαη ε ηηκή ηνπ δείθηε Cronbach‘s a. Ζ ηηκή πνπ 

ιακβάλεη ν δείθηεο 0,729 θαλεξψλεη ηελ πςειή αμηνπηζηία ηεο κεηαβιεηή. 

 

Παξαηεξείηαη φηη ε πξαθηηθή n7 ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ [Παξάξηεκα Α] ―Αλαθαηλίζεηο ησλ 

πθηζηάκελσλ ππνδνκψλ (εγθαηαζηάζεηο) πηζηνπνηεκέλεο‖ βξίζθεηαη νξηαθά κεηαμχ ηεο 

δεχηεξεο θαη ηεο ηξίηεο νκάδαο κεηαβιεηψλ κε 0,496 & 0,495 αληίζηνηρα. Ωζηφζν γηα ηηο 

αλάγθεο ηεο κειέηεο απνθαζίζηεθε λα εληαρζεί ζηελ ηξίηε νκάδα απφ ηελ νπηηθή ηνπ 

πεξηερνκέλνπ ηεο. 

 

 

7.2.6 Οινθιεξσκέλν ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο 

 

Ζ κεηαβιεηή ¨Βαζκφο Δθαξκνγήο Οινθιεξσκέλνπ πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο¨ 

[SYST], επίζεο νξίζηεθε ζηα πιαίζηα ηνπ ζεσξεηηθνχ κέξνπο ηεο παξνχζαο δηαηξηβήο 

κε βάζε ην πξνηεηλφκελν Πιαίζην Δθαξκνγήο πζηήκαηνο  

 

Πξνθεηκέλνπ λα ειεγρζεί ε αμηνπηζηία ηεο σο άλσ κεηαβιεηήο ππνινγίδεηαη ε ηηκή ηνπ 

δείθηε Cronbach‘s a. Ζ ηηκή πνπ ιακβάλεη ν δείθηεο 0,944 θαλεξψλεη ηελ πςειή 

αμηνπηζηία ηεο κεηαβιεηήο κε ηελ έλλνηα ηεο εζσηεξηθήο ζπλέπεηαο. Ζ ζπζρέηηζε θάζε 

πξφηαζεο κεηαβιεηήο έρεη ππνινγηζηεί κε ην δείθηε γξακκηθήο ζπζρέηηζεο r ηνπ 

Pearson. Οη ηηκέο ηνπ δείθηε ζπζρέηηζεο θπκαίλνληαη απφ +0,547 κέρξη +0,803. Όιεο νη 

ηηκέο είλαη κεγαιχηεξεο απφ +0,3, έλα φξην πνπ έρεη θαζνξηζηεί εκπεηξηθά, θαηά ζπλέπεηα 

έρνπκε αθφκε κία έλδεημε φηη ε εζσηεξηθή ζπλνρή ηεο ππνθιίκαθαο είλαη πςειή. Απφ 

ηνλ έιεγρν αμηνπηζηίαο πξνθχπηεη φηη αλ αθαηξεζεί απφ ηελ κεηαβιεηή ην δνκηθφ 

ζηνηρείν n10 πνπ αλαθέξεηαη ζηε ¨Λήμε θαη εθαξκνγή πξνιεπηηθψλ κέηξσλ γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε ηπρφλ θηλδχλσλ¨ αλακέλεηαη λα νδεγήζεη ζε νξηαθή βειηίσζε ηεο ηηκήο 

ηνπ δείθηε αμηνπηζηίαο απφ 0,944 ζε 0,945. Ωζηφζν επεηδή ην ζηνηρείν απηφ είλαη 

ηδηαηηέξσο θξίζηκν γηα ηε δηακφξθσζε ηνπ Πιαηζίνπ εθαξκνγήο ελφο πζηήκαηνο 

Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο θαη ε βειηίσζε ειάρηζηε απνθαζίδεηαη γηα ηηο αλάγθεο ηεο 

έξεπλαο ε πξφηαζε απηή λα δηαηεξεζεί. [Αλαιπηηθά νη πίλαθεο ηεο ζηαηηζηηθήο αλάιπζεο 

ζηελ §2 ηνπ Παξαξηήκαηνο Β] 

 

ηε ζπλέρεηα πξαγκαηνπνηήζεθε factors analysis κε ηε κεζνδνινγία εμαγσγήο Principal 

Component Analysis κε varimax rotation ψζηε λα ειεγρζεί αλ ε κεηαβιεηή κπνξεί λα 

αληηκεησπηζηεί σο εληαία ή αλ ππνθξχπηνληαη ππννκάδεο εληφο ηεο θχξηαο κεηαβιεηήο. 
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Σν απνηέιεζκα ηεο αλάιπζεο απνδεηθλχεη φηη ε κεηαβιεηή ζα πξέπεη λα αληηκεησπηζηεί 

σο εληαία θαζψο δελ εληνπίδνληαη ππννκάδεο. 

 

 

7.2.7 Βαζκόο Υξήζεο ύγρξνλεο Σερλνινγίαο 

 

Με ην φξν χγρξνλε Σερλνινγία θαη ην βαζκφ ρξήζεο ηεο ζηελ ππεξεζία ηεο 

Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο απφ ηηο επηρεηξήζεηο λννχληαη φιεο εθείλεο εμεηδηθεπκέλεο κέζνδνη 

πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ βειηίσζε ηεο ελεξγεηαθήο απφδνζεο ηεο επηρείξεζεο. Γηα ηε 

ζχλζεηε κεηαβιεηή ηεο ρξήζεο ζχγρξνλεο ηερλνινγία (TECH) ζηε παξνχζα κειέηε, ε 

ηηκή πνπ ιακβάλεη ν δείθηεο Cronbach‘s a είλαη ίζε κε 0,850 θαη θαλεξψλεη ηελ 

αμηνπηζηία ηεο κεηαβιεηήο. Ζ ζπζρέηηζε θάζε πξφηαζεο κεηαβιεηήο έρεη ππνινγηζηεί κε 

ην δείθηε γξακκηθήο ζπζρέηηζεο r ηνπ Pearson κε ηηο ηηκέο ηνπ δείθηε λα θπκαίλνληαη απφ 

+0,260 κέρξη +0,316. Ωζηφζν απφ ηνλ έιεγρν αμηνπηζηίαο πξνθχπηεη φηη ε αθαίξεζε 

απφ ηελ ζχλζεηε κεηαβιεηή δχν επηκέξνπο κεηαβιεηψλ ησλ ¨πζηεκάησλ 

θσηνβνιηατθψλ ζπιιεθηψλ¨ θαη ¨Λακπηήξσλ εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο¨ αλακέλεηαη λα 

νδεγήζεη ζε ζεκαληηθή βειηίσζε ηεο ηηκήο ηνπ δείθηε αμηνπηζηίαο. Πξάγκαηη κεηά ηελ 

αθαίξεζε ησλ δχν κεηαβιεηψλ ν δείθηεο Cronbach‘s a ιακβάλεη λέα ηηκή ίζε κε 0,867. 

ηε ζπλέρεηα πξαγκαηνπνηήζεθε factors analysis κε ηε κεζνδνινγία εμαγσγήο Principal 

Component Analysis κε varimax rotation ψζηε λα ειεγρζεί αλ ε λέα πιένλ κεηαβιεηή 

κπνξεί λα αληηκεησπηζηεί σο εληαία ή αλ ππνθξχπηεη άιιεο ππνκεηαβιεηέο. Σν 

απνηέιεζκα ηεο αλάιπζεο απνδεηθλχεη φηη ε κεηαβιεηή ζα πξέπεη λα αληηκεησπηζηεί σο 

κηα ζην ζχλνιφ ηεο. [Αλαιπηηθά νη πίλαθεο ηεο ζηαηηζηηθήο αλάιπζεο ζηηο §2 θαη §3 ηνπ 

Παξαξηήκαηνο Β] 

 

 

7.2.8 Βαζκόο Δλζάξξπλζεο πκκεηνρήο Δξγαδνκέλσλ 

 

Με ζθνπφ λα ειεγρζεί ε αμηνπηζηία ηεο ζχλζεηεο κεηαβιεηήο Βαζκφο Δλζάξξπλζεο 

πκκεηνρήο ηνπ πξνζσπηθνχ (HR) ππνινγίδεηαη ε ηηκή ηνπ δείθηε Cronbach‘s a. Ζ ηηκή 

πνπ ιακβάλεη ν δείθηεο 0,913 θαλεξψλεη ηελ πςειή αμηνπηζηία ηεο κεηαβιεηήο. Ζ 

ζπζρέηηζε θάζε πξφηαζεο κεηαβιεηήο έρεη ππνινγηζηεί κε ην δείθηε γξακκηθήο 

ζπζρέηηζεο r ηνπ Pearson. Οη ηηκέο ηνπ δείθηε ζπζρέηηζεο θπκαίλνληαη απφ +0,677 κέρξη 

+0,832. [Αλαιπηηθά νη πίλαθεο ηεο ζηαηηζηηθήο αλάιπζεο ζηελ §2 ηνπ Παξαξηήκαηνο Β]. 

ηε ζπλέρεηα πξαγκαηνπνηήζεθε factors analysis κε ηε κεζνδνινγία εμαγσγήο Principal 

Component Analysis κε varimax rotation, ην απνηέιεζκα ηεο νπνίαο απνδεηθλχεη φηη ε 

κεηαβιεηή ζα πξέπεη λα αληηκεησπηζηεί σο εληαία θαζψο δελ εληνπίδνληαη ππννκάδεο. 
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7.2.9 Πνιιαπιή Πηζηνπνίεζε  

 

Γηα ηηο αλάγθεο ηεο παξνχζαο έξεπλαο, νη επηρεηξήζεηο θαηεγνξηνπνηήζεθαλ σο πξνο 

ηελ εθαξκνγή Πξνηχπσλ πζηεκάησλ Γηνίθεζεο, σο αθνινχζσο: 

 

 ηελ πξψηε θαηεγνξία εληάρζεθαλ νη επηρεηξήζεηο πνπ δελ είλαη πηζηνπνηεκέλεο  

κε θαλέλα πξφηππν ζχζηεκα δηνίθεζεο (23 επηρεηξήζεηο). 

 ηε δεχηεξε θαηεγνξία εληάρζεθαλ νη επηρεηξήζεηο πνπ είλαη πηζηνπνηεκέλεο 

κφλν κε έλα πξφηππν ζχζηεκα δηνίθεζεο (46 επηρεηξήζεηο). 

 ηε ηξίηε θαηεγνξία εληάρζεθαλ νη επηρεηξήζεηο πνπ είλαη πηζηνπνηεκέλεο κε δπν 

πξφηππα ζπζηήκαηα δηνίθεζεο (37 επηρεηξήζεηο). 

 ηελ ηέηαξηε θαηεγνξία εληάρζεθαλ νη επηρεηξήζεηο πνπ είλαη πηζηνπνηεκέλεο κε 

πεξηζζφηεξα απφ δπν Πξφηππα πζηήκαηα Γηνίθεζεο (23 επηρεηξήζεηο).  

Σα βαζηθά ζηνηρεία ηεο λέαο κεηαβιεηήο «Πνιιαπιή Πηζηνπνίεζε» [ΜCERT] 

παξνπζηάδνληαη ζηνλ Πίλαθα 7.9. 

 

 

ΜΔΣΑΒΛΖΣΔ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ n % ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 

Πνιιαπιή 
Πηζηνπνίεζε 

Υσξίο πηζηνπνίεζε 23 17,83% 

 
 

Μηα πηζηνπνίεζε 46 35,66% 

Γχν πηζηνπνηήζεηο 37 28,68% 

Πάλσ απφ δπν πηζηνπνηήζεηο 23 17,83% 

χλνιν 129 100.0%   

Πίλαθαο 7.9 Πνιιαπιή Πηζηνπνίεζε 

 

 

7.2.10 Ρπζκηζηηθά & θαλνληζηηθά ζέκαηα  

 

Γηα ηηο αλάγθεο ηεο παξνχζαο έξεπλαο, νη επηρεηξήζεηο θαηεγνξηνπνηήζεθαλ σο πξνο 

ηελ επηβνιή πξνζηίκσλ γηα ξπζκηζηηθά/θαλνληζηηθά ζέκαηα ζρεηηθά κε ηελ Γηαρείξηζεο 

Δλέξγεηαο, σο αθνινχζσο: 

 

 ηελ πξψηε θαηεγνξία εληάρζεθαλ νη επηρεηξήζεηο πνπ έρνπλ αληηκεησπίζεη 

νξηζκέλα πξφζηηκα αλαθνξηθά κε ξπζκηζηηθά/θαλνληζηηθά ζέκαηα. 

 ηε δεχηεξε θαηεγνξία εληάρζεθαλ νη επηρεηξήζεηο πνπ έρνπλ αληηκεησπίζεη ιίγα 

πξφζηηκα αλαθνξηθά κε ξπζκηζηηθά/θαλνληζηηθά ζέκαηα. 
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 ηε ηξίηε θαηεγνξία εληάρζεθαλ νη επηρεηξήζεηο νη επηρεηξήζεηο πνπ δελ έρνπλ 

αληηκεησπίζεη θαζφινπ πξφζηηκα αλαθνξηθά κε  ξπζκηζηηθά/θαλνληζηηθά ζέκαηα. 

 

ΜΔΣΑΒΛΖΣΔ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ % ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 

Δπηβνιή 
πξνζηίκσλ γηα 
θαλνληζηηθά 
δεηήκαηα 

Οξηζκέλα πξφζηηκα 10,57% 
 

  
 

Λίγα πξφζηηκα 24,39% 

Καζφινπ πξφζηηκα 65,04% 

χλνιν 100%   

Πίλαθαο 7.10 Δπηβνιή πξνζηίκσλ γηα θαλνληζηηθά δεηήκαηα 

 

 

7.2.11 Υξεκαηνδνηνύκελα πξνγξάκκαηα  

 

Γηα ηηο αλάγθεο ηεο παξνχζαο έξεπλαο, νη επηρεηξήζεηο θαηεγνξηνπνηήζεθαλ σο πξνο 

ηελ ζπκκεηνρή ζε ρξεκαηνδνηνχκελα πξνγξάκκαηα ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή 

πξαθηηθψλ Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο, σο αθνινχζσο: 

 

 ηελ πξψηε θαηεγνξία εληάρζεθαλ νη επηρεηξήζεηο πνπ έρνπλ ζπκκεηάζρεη ζε 

ρξεκαηνδνηνχκελα πξνγξάκκαηα ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή πξαθηηθψλ 

Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο (38 επηρεηξήζεηο). 

 

 ηε δεχηεξε θαηεγνξία εληάρζεθαλ νη επηρεηξήζεηο πνπ δελ έρνπλ ζπκκεηάζρεη 

ζε ρξεκαηνδνηνχκελα πξνγξάκκαηα ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή πξαθηηθψλ 

Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο (91 επηρεηξήζεηο) 

 

 

Πίλαθαο 7.11 πκκεηνρή ζε ρξεκαηνδνηνχκελα πξνγξάκκαηα 

 

 

7.2.12. Απνηύπσζε ζύλζεησλ βαζηθώλ κεηαβιεηώλ ηεο έξεπλαο 

 

Γηα ηνλ έιεγρν ησλ εξεπλεηηθψλ ππνζέζεσλ θξίζεθε ζθφπηκε ε δεκηνπξγία νξηζκέλσλ 

βαζηθψλ ζχλζεησλ κεηαβιεηψλ [γηα ηα βαζηθά ηνπο ζηνηρεία βι. Πίλαθα 7.12]. Οη 

κεηαβιεηέο απηέο πεξηιακβάλνπλ: 

 

ΜΔΣΑΒΛΖΣΔ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ n % ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ

Με ζπκκεηνρή 38 29,46%

Υσξίο ζπκκεηνρή 91 70,54%

χλνιν 129 100.0%

πκκεηνρή ζε 

Υξεκαηνδνηνύκελα 

πξνγξάκκαηα
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 Δκπφδηα εθαξκνγήο απνηειεζκαηηθψλ πξαθηηθψλ Γηαρείξηζεο Δλέξγεηα [BART] 

 Βαζκφο εθαξκνγήο νινθιεξσκέλνπ ζπζηήκαηνο Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο [SYST]  

 Βαζκφο εθαξκνγήο απνηειεζκαηηθψλ πξαθηηθψλ Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο ζηηο 

ειιεληθέο επηρεηξήζεηο [PRACTT]. 

 Βαζκφο ρξήζεο ζχγρξνλεο ηερλνινγίαο [TECH] 

 Βαζκφο ελζάξξπλζεο ζπκκεηνρήο εξγαδνκέλσλ [HR]  

 

Μεηαβιεηή 
Αξηζκόο 

ζηνηρείσλ 
Cronbach’s 

Alpha 
Δύξνο Μέζνο 

Σππηθή 
Απόθιηζε  

BART 8 0,809 1,00 4,14 2,7186 ,72173 

SYST 12 0,944 1,00 5,00 3,3599 ,76643 

PRACTT 14 0,902 1,00 5,00 3,4629 ,62241 

TECH 11 0,867 1,00 4,89 2,7362 ,84730 

HR 6 0,913 1,00 5,00 2,8657 ,96558 

Πίλαθαο 7.12 Βαζηθά ζηνηρεία ζχλζεησλ κεηαβιεηψλ. 

 

 

7.3. Έιεγρνο εξεπλεηηθώλ ππνζέζεσλ 

 

Ο έιεγρνο ησλ εξεπλεηηθψλ ππνζέζεσλ, φπσο έρνπλ θαζνξηζηεί θαηά ηελ αλάιπζε ηεο 

κεζνδνινγίαο ηεο εκπεηξηθήο έξεπλαο [βι. 6.3], αθνινπζεί ηελ εμήο δνκή: 

 

 Κχξηνη πξνζδηνξηζηηθνί παξάγνληεο επίδξαζεο ηεο εθαξκνγήο απνηειεζκαηηθψλ 

πξαθηηθψλ Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο ζηηο ειιεληθέο επηρεηξήζεηο 

 Ρπζκηζηηθνί παξάγνληεο (moderators) ζηε ζρέζε ηνπ βαζκνχ εθαξκνγήο 

απνηειεζκαηηθψλ πξαθηηθψλ Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο θαη ησλ αλεμάξηεησλ 

κεηαβιεηψλ 

 Γηακεζνιαβεηηθνί παξάγνληεο (mediators) ζηε ζρέζε ηνπ βαζκνχ εθαξκνγήο 

απνηειεζκαηηθψλ πξαθηηθψλ Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο θαη ησλ αλεμάξηεησλ 

κεηαβιεηψλ 

 Γέζκεπζε αλψηαηεο δηνίθεζεο & ηξαηεγηθή 

 Ρπζκηζηηθά & Καλνληζηηθά ζέκαηα 

 Υξεκαηνδνηνχκελα πξνγξάκκαηα 

 Πξνέιεπζε επηρεηξήζεσλ 

 Μέγεζνο επηρεηξήζεσλ 

 Σνκέαο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο 
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7.3.1 Κύξηνη πξνζδηνξηζηηθνί παξάγνληεο επίδξαζεο ηεο εθαξκνγήο 

απνηειεζκαηηθώλ πξαθηηθώλ Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο ζηηο ειιεληθέο 

επηρεηξήζεηο 

 

ηα πιαίζηα ηεο παξνχζαο ππνελφηεηαο εμεηάδεηαη ε αθφινπζε θχξηα εξεπλεηηθή 

ππφζεζε: 

 

 Δξεπλεηηθή ππόζεζε Ζ1 

 

Ζ1 

Ζ0: Γελ ππάξρεη επίδξαζε ηνπ βαζκνχ ρξήζεο ζχγρξνλεο ηερλνινγίαο 

[TECH], ηνπ βαζκνχ ελζάξξπλζεο ζπκκεηνρήο εξγαδνκέλσλ [HR] θαη ηνπ 

βαζκνχ εθαξκνγήο νινθιεξσκέλνπ ζπζηήκαηνο Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο 

[SYST] ζην βαζκφ εθαξκνγήο απνηειεζκαηηθψλ πξαθηηθψλ Γηαρείξηζεο 

Δλέξγεηαο ζηηο ειιεληθέο επηρεηξήζεηο [PRACTT]. 

ΖΑ: Τπάξρεη επίδξαζε ηνπ βαζκνχ ρξήζεο ζχγρξνλεο ηερλνινγίαο 

[TECH], ηνπ βαζκνχ ελζάξξπλζεο ζπκκεηνρήο εξγαδνκέλσλ [HR] θαη ηνπ 

βαζκνχ εθαξκνγήο νινθιεξσκέλνπ ζπζηήκαηνο Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο 

[SYST] ζην βαζκφ εθαξκνγήο απνηειεζκαηηθψλ πξαθηηθψλ Γηαρείξηζεο 

Δλέξγεηαο ζηηο ειιεληθέο επηρεηξήζεηο [PRACTT]. 

 

Ο έιεγρνο ηεο εξεπλεηηθήο ππφζεζεο Ζ1 πξαγκαηνπνηήζεθε αξρηθά κέζσ ηνπ 

ζπληειεζηή ζπζρέηηζεο Pearson‘s r, μερσξηζηά γηα ηηο ηξεηο αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο. Ζ 

ηηκή ηνπ ζπληειεζηή ζπζρέηηζεο σο πξνο ην βαζκφ ρξήζεο ηεο ζχγρξνλεο ηερλνινγίαο 

[TECH] (r = 0.665**, p<0,001), σο πξνο ην βαζκφ ελζάξξπλζεο ζπκκεηνρήο 

εξγαδνκέλσλ [HR] (r = 0.695**, p<0,001) θαη σο πξνο ην βαζκφ εθαξκνγήο 

νινθιεξσκέλνπ ζπζηήκαηνο Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο (r = 0.757**, p<0,001) νδήγεζε ζην 

ζπκπέξαζκα φηη ππάξρεη ζεκαληηθή ζεηηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ θάζε κίαο απφ απηέο ηηο 

κεηαβιεηέο θαη ηεο εμαξηεκέλεο κεηαβιεηήο ―Βαζκφο Δθαξκνγήο απνηειεζκαηηθψλ 

πξαθηηθψλ δηαρείξηζεο ελέξγεηαο¨ [PRACTΣ]. 

 

Παξάιιεια, απηφ ην απνηέιεζκα απνηειεί ζνβαξή έλδεημε πηζαλήο χπαξμεο αηηηαηψλ 

ζρέζεσλ κεηαμχ ησλ ηξηψλ αλεμάξηεησλ κεηαβιεηψλ θαη ηεο εμαξηεκέλεο. 

 

Γηα ηελ εμέηαζε απηήο ηεο ππφζεζεο, αθνινχζσο πξαγκαηνπνηείηαη αλάιπζε 

πνιιαπιήο γξακκηθήο παιηλδξφκεζεο (PRACT = α + β1 TECH + β2 HR + β3 SYST) 

[Μνληέιν 1], κε:  
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 Αλεμάξηεηε Μεηαβιεηή 1 (Μεηαβιεηή Πξφβιεςεο): Βαζκφο ρξήζεο ζχγρξνλεο 

ηερλνινγίαο [ΣECH]. 

 Αλεμάξηεηε Μεηαβιεηή 2 (Μεηαβιεηή Πξφβιεςεο): Βαζκφο ελζάξξπλζεο 

ζπκκεηνρήο εξγαδνκέλσλ [HR]. 

 Αλεμάξηεηε Μεηαβιεηή 3 (Μεηαβιεηή Πξφβιεςεο): Βαζκφο εθαξκνγήο 

‗νινθιεξσκέλνπ ζπζηήκαηνο Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο [SYST] 

 Δμαξηεκέλε Μεηαβιεηή (Απνηέιεζκα): Βαζκφο εθαξκνγήο απνηειεζκαηηθψλ 

πξαθηηθψλ Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο [PRACTT]. 

Ο Πίλαθαο 7.13 παξνπζηάδεη ηα βαζηθά απνηειέζκαηα ηνπ ππφ εμέηαζε κνληέινπ ηεο 

πνιιαπιήο γξακκηθήο παιηλδξφκεζεο, γηα ηνλ έιεγρν ηεο εξεπλεηηθήο ππφζεζεο Ζ1. 

 

 

Μνληέιν 
πληειεζηήο 
πζρέηηζεο R 

πληειεζηήο 
Πξνζδηνξηζκνύ R

2
 

Γηνξζσκέλνο 
πληειεζηήο 

Πξνζδηνξηζκνύ R
2
 

Σππηθό 
θάικα 

Δθηίκεζεο 

Durbin-
Watson 

1 .823 .677 .669 .35803 1.889 

Πίλαθαο 7.13 Βαζηθά απνηειέζκαηα ηνπ κνληέινπ πνιιαπιήο γξακκηθήο 

παιηλδξφκεζεο (εξεπλεηηθή ππφζεζε Ζ1). 

 

 

Απφ ηνλ Πίλαθα 7.13 θαίλεηαη φηη, νη ηξεηο αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο ¨Βαζκφο ρξήζεο 

ζχγρξνλεο ηερλνινγίαο [ΣECH]¨, ¨Βαζκφο ελζάξξπλζεο ζπκκεηνρήο εξγαδνκέλσλ [HR]¨ 

θαη ¨Βαζκφο εθαξκνγήο νινθιεξσκέλνπ ζπζηήκαηνο Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο [SYST]¨ 

εμεγνχλ ζε πνιχ κεγάιν πνζνζηφ (67,70%) ηεο κεηαβιεηφηεηαο ηεο εμαξηεκέλεο 

κεηαβιεηήο ¨Βαζκφο Δθαξκνγήο απνηειεζκαηηθψλ πξαθηηθψλ Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο 

[PRACT]¨. Μφλν νη ηξεηο παξαπάλσ παξάγνληεο εμεγνχλ ζε πνιχ κεγάιν βαζκφ ηε 

ζπκπεξηθνξά ηεο εμαξηεκέλεο κεηαβιεηήο. 

 

Σα απνηειέζκαηα ηεο Anova παξνπζηάδνληαη ζηνλ πίλαθα 7.14. Απφ απηά εμάγεηαη ην 

ζπκπέξαζκα φηη ην ππφ εμέηαζε κνληέιν ηεο πνιιαπιήο παιηλδξφκεζεο θαηέρεη ζε 

ζεκαληηθφ βαζκφ ηελ ηθαλφηεηα πξφβιεςεο ηνπ απνηειέζκαηνο (F=87.279**, p<0.001). 
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Μνληέιν 

Άζξνηζκα 

ηεηξαγώλσλ Df 

Μέζα 

ηεηξάγσλα F Sig. 

1 Παιηλδξόκεζε 33.564 3 11.188 87.279 .000 

Τπόινηπα 16.023 125 .128   

ύλνιν 49.587 128    

Πίλαθαο 7.14 Απνηειέζκαηα Anova πνιιαπιήο γξακκηθήο παιηλδξφκεζεο (εξεπλεηηθή 

ππφζεζε Ζ1). 

 

Ο Πίλαθαο 7.15 παξνπζηάδεη ηα απνηειέζκαηα πνπ αθνξνχλ ζηηο παξακέηξνπο ηνπ ππφ 

εμέηαζε κνληέινπ ηεο πνιιαπιήο γξακκηθήο παιηλδξφκεζεο. 

 

Μνληέιν 

Με Γηνξζσκέλνη 

πληειεζηέο 

Γηνξζσκέλνη 

πληειεζηέο 
t Sig. 

95% Γηάζηεκα 

Δκπηζηνζύλεο γηα 

ην  B 

πγγξακηθόηεηα 

B 
Σππηθό 

θάικα 
Beta 

Καηώηεξν 

Όξην 

Αλώηεξν 

Όξην 
Tolerance VIF 

1 (ηαζεξό) 1.291 .144  8.935 .000 1.005 1.577   

TECH .190 .049 .259 3.891 .000 .093 .287 .585 1.710 

HR 165 .046 .255 3.553 .001 .073 .245 .500 1.998 

SYST .351 .059 .433 5.951 .000 .234 .468 .489 2.043 

Πίλαθαο 7.15 Απνηειέζκαηα παξακέηξσλ πνιιαπιήο γξακκηθήο παιηλδξφκεζεο 

(εξεπλεηηθή ππφζεζε Ζ1). 

 

Βάζεη ησλ αλσηέξσ απνηειεζκάησλ, ε γξακκηθή ζπλάξηεζε δηακνξθψλεηαη σο 

αθνινχζσο:  

 

IMPL = 1.291 + 0.190 ΣECH + 0.165 HR + 0.351 SYST 

 

Όπσο δείρλεη ην θξηηήξην t-test, ε ηηκή ηνπ β1 (t=3.891, p<.001), ε ηηκή ηνπ β2 (t=3.553**, 

p<.01) αιιά θαη ε ηηκή ηνπ β3 (t=5.951, p<0,001), δηαθέξνπλ ζεκαληηθά απφ ην 0. Καηά 

ζπλέπεηα, δηαπηζηψλεηαη φηη, θαη νη ηξεηο αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο ¨Βαζκφο ρξήζεο 

ζχγρξνλεο ηερλνινγία¨ [TECH], ¨Βαζκφο ελζάξξπλζεο ζπκκεηνρήο εξγαδνκέλσλ¨ [HR] 

αιιά θαη ¨Βαζκφο εθαξκνγήο νινθιεξσκέλνπ ζπζηήκαηνο Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο¨ 

[SYST] έρνπλ ζεκαληηθή ζπλεηζθνξά ζην κνληέιν πξφβιεςεο ηεο εμαξηεκέλεο 

κεηαβιεηήο ¨Βαζκφο Δθαξκνγήο απνηειεζκαηηθψλ πξαθηηθψλ Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο¨ 

[PRACTT]. 
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πγθξίλνληαο ηε ζπλεηζθνξά ησλ ηξηψλ αλεμάξηεησλ κεηαβιεηψλ, απφ ην κέγεζνο ηνπ 

θξηηεξίνπ t-test θαη απφ ηελ ηηκή ησλ δηνξζσκέλσλ ζπληειεζηψλ beta, θαίλεηαη φηη, ε 

κεηαβιεηή ¨Βαζκφο εθαξκνγήο νινθιεξσκέλνπ ζπζηήκαηνο Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο 

[SYST]¨ έρεη κεγαιχηεξε ζπλεηζθνξά απφ ηηο άιιεο δπν κεηαβιεηέο ¨Βαζκφο ρξήζεο 

ζχγρξνλεο ηερλνινγία¨ [TECH] θαη ¨Βαζκφο ελζάξξπλζεο ζπκκεηνρήο εξγαδνκέλσλ¨ 

[HR]. 

 

Σα αλσηέξσ απνηειέζκαηα, σο πξνο ηνλ έιεγρν ηεο Δξεπλεηηθήο ππόζεζεο Ζ1, 

νδεγνχλ ζηελ απόξξηςε ηεο Ζ0 (ζε επίπεδν εκπηζηνζχλεο 99%) θαη ζηελ απνδνρή 

ηεο ΖΑ. πλεπψο, ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή επίδξαζε ηνπ βαζκνχ ρξήζεο 

ζχγρξνλεο ηερλνινγίαο [TECH], ηνπ βαζκνχ ελζάξξπλζεο ζπκκεηνρήο εξγαδνκέλσλ 

[HR] θαη ηνπ βαζκνχ εθαξκνγήο νινθιεξσκέλνπ ζπζηήκαηνο Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο 

[SYST] ζην βαζκφ εθαξκνγήο απνηειεζκαηηθψλ πξαθηηθψλ Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο ζηηο 

ειιεληθέο επηρεηξήζεηο [PRACT].  

 

εκεηψλεηαη φηη, παξάιιεια κε ηελ αλάιπζε ησλ παξαπάλσ επξεκάησλ, ειέγρζεθαλ 

φιεο νη ππνζέζεηο εθαξκνγήο ηεο πνιιαπιήο γξακκηθήο παιηλδξφκεζεο. Αθνινχζσο, 

ζπλνςίδνληαη νη ζρεηηθέο παξαηεξήζεηο θαη απνηειέζκαηα. 

 

 Οη ηξεηο αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο είλαη ζπλερείο αλαινγηθέο (ratio), εκθαλίδνπλ 

θάπνηα κεηαβιεηφηεηα θαη δε ζπζρεηίδνληαη ζε κεγάιν βαζκφ κε άιιεο 

εμσηεξηθέο κεηαβιεηέο. Οη επηκέξνπο ηηκέο πνπ ιακβάλνπλ είλαη αλεμάξηεηεο 

κεηαμχ ηνπο. 

 

 Οη επηκέξνπο ηηκέο πνπ ιακβάλεη ε εμαξηεκέλε κεηαβιεηή (απνηέιεζκα) είλαη 

αλεμάξηεηεο κεηαμχ ηνπο. 

 

 Ωο πξνο ηνλ έιεγρν ησλ αθξαίσλ πεξηπηψζεσλ (outliers), δηαπηζηψλεηαη φηη, 

θαλέλα απφ ηα ηππνπνηεκέλα ππφινηπα απηψλ (standardized residuals) δελ 

ππεξβαίλεη ζε απφιπηε ηηκή ην 3.29. Φαίλεηαη κφιηο 2 ζπλνιηθά (1,5%) 

ππεξβαίλνπλ ζε απφιπηε ηηκή ην 2.58, ελψ 7 ζπλνιηθά ζε ζχλνιν 129 (5,4%) 

ππεξβαίλνπλ ην 1.96, απνηειέζκαηα ηα νπνία θξίλνληαη σο θπζηνινγηθά θαζψο 

θηλνχκαζηε ζηα φξηα ηνπ επηηξεπηνχ πιαηζίνπ [Παξάξηεκα Β, §4.1 Π6, φπνπ 

εκθαλίδνληαη κφλν νη πεξηπηψζεηο, ηα ηππνπνηεκέλα ππφινηπα ησλ νπνίσλ 

ππεξβαίλνπλ ηελ ηηκή 2]. 

 

 Ωο πξνο ηνλ έιεγρν ησλ πεξηπηψζεσλ επίδξαζεο (influential cases), δελ 

παξαηεξείηαη θάπνην πξφβιεκα [Παξάξηεκα Β, §4.1 Π8 & Π9] θαζψο: 
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 Όιεο νη ηηκέο ηνπ θξηηεξίνπ Cook‘s distance βξίζθνληαη ζεκαληηθά 

ρακειφηεξα απφ ην φξην ηνπ 1. 

 Όιεο νη ηηκέο ηνπ θξηηεξίνπ Mahalanobis Distance βξίζθνληαη ζεκαληηθά 

ρακειφηεξα απφ ην φξην ηνπ 15. 

 Όιεο νη ηηκέο ηνπ θξηηεξίνπ Standardized DFBETA γηα ηηο ηξεηο αλεμάξηεηεο 

κεηαβιεηέο βξίζθνληαη ζεκαληηθά ρακειφηεξα απφ ην φξην ηνπ 1 (ζε 

απφιπηεο ηηκέο). 

 Όιεο νη ηηκέο ηνπ θξηηεξίνπ Centered Leverage Value βξίζθνληαη ρακειφηεξα 

απφ ην φξην ηνπ 0.093 (ην φξην ππνινγίδεηαη απφ ηνλ ηχπν: 3 * [αξηζκφο 

κεηαβιεηψλ πξφβιεςεο + 1] / κέγεζνο δείγκαηνο). 

 

 Ωο πξνο ηνλ έιεγρν πνιπζπγγξακηθφηεηαο (multicollinearity) δελ παξαηεξείηαη 

θάπνην πξφβιεκα, θαζψο νη ηηκέο VIF ησλ αλεμάξηεησλ κεηαβιεηψλ δελ 

ππεξβαίλνπλ ην φξην ηνπ 10 θαη ν κέζνο απηψλ ησλ ηηκψλ δελ ππεξβαίλεη 

ζεκαληηθά ηελ ηηκή 1. Αληίζηνηρα, νη ηηκέο Tolerance ησλ αλεμάξηεησλ 

κεηαβιεηψλ δελ είλαη κηθξφηεξεο απφ ην φξην 0.3 [Παξάξηεκα Β, §4.1 Π5]. 

 

 Ωο πξνο ηνλ έιεγρν ηεο γξακκηθφηεηαο ηνπ κνληέινπ δελ παξαηεξείηαη θάπνην 

πξφβιεκα [Παξάξηεκα Β, §4.1 Γ2]. 

 

 Ωο πξνο ηνλ έιεγρν νκνζθεδαζηηθφηεηαο δελ παξαηεξείηαη θάπνην πξφβιεκα 

[Παξάξηεκα Β, §4.1 Γ3]. 

 

 Σα ππφινηπα (residuals) ηνπ κνληέινπ είλαη αλεμάξηεηα, φπσο θαίλεηαη απφ ην 

απνηέιεζκα ηνπ θξηηεξίνπ Durbin–Watson [Παξάξηεκα Β, §4.1 Π3], ε ηηκή ηνπ 

νπνίνπ (1.899) βξίζθεηαη πνιχ θνληά ζηελ ηηκή ζηφρν 2 θαη καθξηά απφ ηα φξηα 1 

θαη 3. 

 

 Ωο πξνο ηνλ έιεγρν θαλνληθφηεηαο ησλ ππνινίπσλ (residuals) δελ παξαηεξείηαη 

θάπνην πξφβιεκα [Παξάξηεκα Β, §4.1 Γ1]. 
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7.3.2 Ρπζκηζηηθνί παξάγνληεο (moderators) ζηε ζρέζε ηνπ βαζκνύ εθαξκνγήο 

απνηειεζκαηηθώλ πξαθηηθώλ Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο θαη ησλ αλεμάξηεησλ  

κεηαβιεηώλ 

 

ηελ παξνχζα ελφηεηα εμεηάδνληαη νη ηξεηο αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο (α) ηεο 

ελζάξξπλζεο πκκεηνρήο ησλ Δξγαδνκέλσλ, (β) ηεο Δθαξκνγήο Οινθιεξσκέλνπ 

πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο θαη (γ) ηεο ρξήζεο χγρξνλήο Σερλνινγίαο αλ 

ιεηηνπξγνχλ σο ξπζκηζηέο (moderators), ζε κηα ζεηξά ζρέζεσλ ηεο θχξηαο κεηαβιεηήο 

ηνπ βαζκνχ εθαξκνγήο απνηειεζκαηηθψλ πξαθηηθψλ Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο κε άιινπο 

παξάγνληεο φπσο (α) ηα θίλεηξα πηνζέηεζεο πξαθηηθψλ Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο, (β) ν 

ηνκέαο επηρεηξεζηαθήο δξαζηεξηφηεηαο, (γ) ε πνιιαπιή πηζηνπνίεζε θαη (δ) ην κέγεζνο 

ηεο επηρείξεζεο. Ζ εμέηαζε απηψλ ησλ ζρέζεσλ απνηππψλεηαη ζηα παξαθάησ 

εξεπλεηηθά εξσηήκαηα:  

 

 

Δξεπλεηηθέο ππνζέζεηο Ζ2 

 

 

Ζ2α 

Ζ0: Ζ ζρέζε κεηαμχ ησλ θηλήηξσλ πηνζέηεζεο απνηειεζκαηηθψλ 

πξαθηηθψλ Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο [MOT] θαη ηνπ βαζκνχ εθαξκνγήο ηνπο 

απφ ηηο ειιεληθέο επηρεηξήζεηο [PRACTT], δελ ξπζκίδεηαη απφ ην βαζκφ 

ελζάξξπλζεο ζπκκεηνρήο εξγαδνκέλσλ [HR]  

ΖΑ: Ζ ζρέζε κεηαμχ ησλ θηλήηξσλ πηνζέηεζεο απνηειεζκαηηθψλ 

πξαθηηθψλ Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο [MOT] θαη ηνπ βαζκνχ εθαξκνγήο ηνπο 

απφ ηηο ειιεληθέο επηρεηξήζεηο [PRACTT], ξπζκίδεηαη απφ ην βαζκφ 

ελζάξξπλζεο ζπκκεηνρήο εξγαδνκέλσλ [HR] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ρήκα 7.22 ρεκαηηθή απνηχπσζε ηεο εξεπλεηηθήο ππφζεζεο Ζ2α 

 

 

PRACTT MOT 

HR 
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Ο έιεγρνο ηεο εξεπλεηηθήο ππφζεζεο Ζ2α πξαγκαηνπνηήζεθε κέζσ ηεο κεζφδνπ ηεο 

γξακκηθήο παιηλδξφκεζεο κε moderator. Ζ ηηκή πνπ ιακβάλεη ην interaction effect ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ κνληέινπ είλαη b= 0,1212 κε p>0,05. πλεπψο ην interaction effect ηνπ 

κνληέινπ είλαη ζηαηηζηηθά κε ζεκαληηθφ, γεγνλφο πνπ καο σζεί ζηελ απνδνρή ηεο Ζ0 (ζε 

επίπεδν 95%) θαη ζηελ απφξξηςε ηεο ΖΑ. [§ 4.10.1, Model 1, Παξάξηεκα Β]. 

 

Σν απνηέιεζκα απηφ νδεγεί ζην ζπκπέξαζκα φηη ν βαζκφο ελζάξξπλζεο ζπκκεηνρήο 

ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ  ζηελ εθαξκνγή πξαθηηθψλ Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο δελ 

ιεηηνπξγεί σο ξπζκηζηήο (σο moderator) ζηε ζρέζε ησλ θηλήηξσλ πηνζέηεζεο πξαθηηθψλ 

απνηειεζκαηηθψλ Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο θαη ηνπ βαζκνχ εθαξκνγήο απνηειεζκαηηθψλ 

πξαθηηθψλ Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο. πλεπψο ν αλζξψπηλνο παξάγνληαο θαη ν βαζκφο 

ελζάξξπλζεο ηνπ δελ ξπζκίδνπλ ηε ζπζρέηηζε κεηαμχ ησλ θηλήηξσλ πηνζέηεζεο 

απνηειεζκαηηθψλ πξαθηηθψλ Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο θαη ηεο ηειηθήο εθαξκνγήο ηνπο. 

 

 

Ζ2β 

Ζ0: Ζ ζρέζε κεηαμχ ησλ θηλήηξσλ πηνζέηεζεο απνηειεζκαηηθψλ 

πξαθηηθψλ Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο [MOT] θαη ηνπ βαζκνχ εθαξκνγήο ηνπο 

απφ ηηο ειιεληθέο επηρεηξήζεηο [PRACTT], δελ ξπζκίδεηαη απφ ην βαζκφ 

Δθαξκνγήο Οινθιεξσκέλνπ πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο [SYST] 

ΖΑ: Ζ ζρέζε κεηαμχ ησλ θηλήηξσλ πηνζέηεζεο απνηειεζκαηηθψλ 

πξαθηηθψλ Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο [MOT] θαη ηνπ βαζκνχ εθαξκνγήο ηνπο 

απφ ηηο ειιεληθέο επηρεηξήζεηο [PRACTT], ξπζκίδεηαη απφ ην βαζκφ 

Δθαξκνγήο Οινθιεξσκέλνπ πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο [SYST] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ρήκα 7.23 ρεκαηηθή απνηχπσζε ηεο εξεπλεηηθήο ππφζεζεο Ζ2β 

 

Ο έιεγρνο ηεο εξεπλεηηθήο ππφζεζεο Ζ2β πξαγκαηνπνηήζεθε κέζσ ηεο κεζφδνπ ηεο 

γξακκηθήο παιηλδξφκεζεο κε moderator. Ζ ηηκή πνπ ιακβάλεη ην interaction effect ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ κνληέινπ είλαη b= 0,1357 κε p<0,05. πλεπψο ην interaction effect ηνπ 

PRACTT MOT 

SYST 
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κνληέινπ είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφ, γεγνλφο πνπ καο σζεί ζηελ απφξξηςε ηεο Ζ0 (ζε 

επίπεδν 95%) θαη ζηελ απνδνρή ηεο ΖΑ. [§ 4.10.1, Model 2, Παξάξηεκα Β]. 

 

Σν απνηέιεζκα απηφ νδεγεί ζην ζπκπέξαζκα φηη ν βαζκφο εθαξκνγήο ελφο 

νινθιεξσκέλνπ ζπζηήκαηνο Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο ιεηηνπξγεί σο ξπζκηζηήο (σο 

moderator) ζηε ζρέζε ησλ θηλήηξσλ πηνζέηεζεο πξαθηηθψλ απνηειεζκαηηθψλ 

Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο θαη ηνπ βαζκνχ εθαξκνγήο απνηειεζκαηηθψλ πξαθηηθψλ 

Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο.  

 

Πην ζπγθεθξηκέλα, φηαλ ν βαζκφο εθαξκνγήο ελφο νινθιεξσκέλνπ ζπζηήκαηνο 

Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο είλαη ρακειφο, ηφηε παξαηεξείηαη κηα ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή 

αξλεηηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ ησλ θηλήηξσλ πηνζέηεζεο απνηειεζκαηηθψλ πξαθηηθψλ θαη 

ηεο ηειηθήο εθαξκνγήο απηψλ [b= - 0,162 (cond effect) κε p<0,05]. ηε κέζε ηηκή ηνπ 

βαζκνχ εθαξκνγήο ελφο νινθιεξσκέλνπ ζπζηήκαηνο Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο, 

παξαηεξείηαη κηα αξλεηηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ ησλ θηλήηξσλ πηνζέηεζεο 

απνηειεζκαηηθψλ πξαθηηθψλ θαη ηεο ηειηθήο εθαξκνγήο απηψλ ζηαηηζηηθά κε ζεκαληηθή 

[b= - 0,058 (cond effect) κε p>0,05]. Όηαλ ν βαζκφο εθαξκνγήο ελφο νινθιεξσκέλνπ 

ζπζηήκαηνο Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο είλαη πςειφο, ηφηε παξαηεξείηαη κηα ζεηηθή ζπζρέηηζε 

κεηαμχ ησλ θηλήηξσλ πηνζέηεζεο απνηειεζκαηηθψλ πξαθηηθψλ θαη ηεο ηειηθήο 

εθαξκνγήο απηψλ, σζηφζν ζηαηηζηηθά κε ζεκαληηθή [b= 0,046 (cond effect) κε p>0,05].  

 

Δίλαη εκθαλήο ε ζεηηθή ηάζε πνπ δηαπηζηψλεηαη, σζηφζν δελ είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή. 

πκπεξαζκαηηθά ζα κπνξνχζε λα εηπσζεί φηη φζν νη επηρεηξήζεηο βειηηψλνπλ ην 

ζχζηεκα δηαρείξηζεο Δλέξγεηαο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ, ηφζν ε ζπζρέηηζε κεηαμχ ησλ 

θηλήηξσλ πηνζέηεζεο απνηειεζκαηηθψλ πξαθηηθψλ Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο θαη ηεο ηειηθήο 

εθαξκνγήο ησλ πξαθηηθψλ απηψλ γίλεηαη πην ζεηηθή. 

 

 

Ζ2γ 

Ζ0: Ζ ζρέζε κεηαμχ ησλ θηλήηξσλ πηνζέηεζεο απνηειεζκαηηθψλ 

πξαθηηθψλ Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο [MOT] θαη ηνπ βαζκνχ εθαξκνγήο ηνπο 

απφ ηηο ειιεληθέο επηρεηξήζεηο [PRACTT], δελ ξπζκίδεηαη απφ ην βαζκφ 

ρξήζεο χγρξνλήο Σερλνινγίαο [TECH] 

ΖΑ: Ζ ζρέζε κεηαμχ ησλ θηλήηξσλ πηνζέηεζεο απνηειεζκαηηθψλ 

πξαθηηθψλ Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο [MOT] θαη ηνπ βαζκνχ εθαξκνγήο ηνπο 

απφ ηηο ειιεληθέο επηρεηξήζεηο [PRACTΣ], ξπζκίδεηαη απφ ην βαζκφ 

ρξήζεο χγρξνλήο Σερλνινγίαο [TECH] 
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ρήκα 7.24 ρεκαηηθή απνηχπσζε ηεο εξεπλεηηθήο ππφζεζεο Ζ2γ 

 

Ο έιεγρνο ηεο εξεπλεηηθήο ππφζεζεο Ζ2γ πξαγκαηνπνηήζεθε κέζσ ηεο κεζφδνπ ηεο 

γξακκηθήο παιηλδξφκεζεο κε moderator. Ζ ηηκή πνπ ιακβάλεη ην interaction effect ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ κνληέινπ είλαη b= 0,1261 κε p>0,05. πλεπψο ην interaction effect ηνπ 

κνληέινπ είλαη ζηαηηζηηθά κε ζεκαληηθφ, γεγνλφο πνπ καο σζεί ζηελ απνδνρή ηεο Ζ0 (ζε 

επίπεδν 95%) θαη ζηελ απφξξηςε ηεο ΖΑ. [§ 4.10.1, Model 3, Παξάξηεκα Β]. 

 

Σν απνηέιεζκα απηφ νδεγεί ζην ζπκπέξαζκα φηη ν βαζκφο ρξήζεο ηεο ζχγρξνλεο 

ηερλνινγίαο δελ ιεηηνπξγεί σο ξπζκηζηήο (σο moderator) ζηε ζρέζε ησλ θηλήηξσλ 

πηνζέηεζεο πξαθηηθψλ απνηειεζκαηηθψλ Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο θαη ηνπ βαζκνχ 

εθαξκνγήο απνηειεζκαηηθψλ πξαθηηθψλ Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο. πλεπψο ε ρξήζε ηεο 

ηερλνινγίαο δελ ξπζκίδεη ηε ζπζρέηηζε κεηαμχ ησλ θηλήηξσλ πηνζέηεζεο 

απνηειεζκαηηθψλ πξαθηηθψλ θαη ηεο ηειηθήο εθαξκνγήο ηνπο. 

 

 

Δξεπλεηηθέο ππνζέζεηο Ζ3 

 

Ζ3α 

Ζ0: Ζ ζρέζε κεηαμχ ηνπ ηνκέα επηρεηξεζηαθήο δξαζηεξηφηεηαο [SECT] θαη 

ηνπ βαζκνχ εθαξκνγήο απνηειεζκαηηθψλ πξαθηηθψλ Γηαρείξηζεο 

Δλέξγεηαο απφ ηηο ειιεληθέο επηρεηξήζεηο [PRACTT], δελ ξπζκίδεηαη απφ ην 

βαζκφ ελζάξξπλζεο ζπκκεηνρήο εξγαδνκέλσλ [HR]  

ΖΑ: Ζ ζρέζε κεηαμχ ηνπ ηνκέα επηρεηξεζηαθήο δξαζηεξηφηεηαο [SECT] θαη 

ηνπ βαζκνχ εθαξκνγήο απνηειεζκαηηθψλ πξαθηηθψλ Γηαρείξηζεο 

Δλέξγεηαο απφ ηηο ειιεληθέο επηρεηξήζεηο [PRACTT], ξπζκίδεηαη απφ ην 

βαζκφ ελζάξξπλζεο ζπκκεηνρήο εξγαδνκέλσλ [HR] 

 

 

 

PRACTT MOT 

TECH 
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ρήκα 7.25 ρεκαηηθή απνηχπσζε ηεο εξεπλεηηθήο ππφζεζεο Ζ3α 

 

 

Ο έιεγρνο ηεο εξεπλεηηθήο ππφζεζεο Ζ3α πξαγκαηνπνηήζεθε κέζσ ηεο κεζφδνπ ηεο 

γξακκηθήο παιηλδξφκεζεο κε moderator. Ζ ηηκή πνπ ιακβάλεη ην interaction effect ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ κνληέινπ είλαη b= -0,008 κε p>0,05. πλεπψο ην interaction effect ηνπ 

κνληέινπ είλαη ζηαηηζηηθά κε ζεκαληηθφ, γεγνλφο πνπ καο σζεί ζηελ απνδνρή ηεο Ζ0 (ζε 

επίπεδν 95%) θαη ζηελ απφξξηςε ηεο ΖΑ. [§ 4.10.2, Model 4, Παξάξηεκα Β]. 

 

Σν απνηέιεζκα απηφ νδεγεί ζην ζπκπέξαζκα φηη ν βαζκφο ελζάξξπλζεο ηνπ 

αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ δελ ιεηηνπξγεί σο ξπζκηζηήο (σο moderator) ζηε ζρέζε ηνπ 

ηνκέα επηρεηξεζηαθήο δξαζηεξηφηεηαο θαη ηνπ βαζκνχ εθαξκνγήο απνηειεζκαηηθψλ 

πξαθηηθψλ Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο. πλεπψο ν αλζξψπηλνο παξάγνληαο θαη ν βαζκφο 

ελζάξξπλζεο ηνπ δελ ξπζκίδνπλ ηε ζπζρέηηζε πνπ παξαηεξείηαη κεηαμχ ηνπ ηνκέα 

επηρεηξεζηαθήο δξαζηεξηφηεηα θαη ηνπ βαζκνχ εθαξκνγήο απνηειεζκαηηθψλ πξαθηηθψλ 

Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο. 

 

 

Ζ3β 

Ζ0: Ζ ζρέζε κεηαμχ ηνπ ηνκέα επηρεηξεζηαθήο δξαζηεξηφηεηαο [SECT] θαη 

ηνπ βαζκνχ εθαξκνγήο απνηειεζκαηηθψλ πξαθηηθψλ Γηαρείξηζεο 

Δλέξγεηαο απφ ηηο ειιεληθέο επηρεηξήζεηο [PRACTT], δελ ξπζκίδεηαη απφ ην 

βαζκφ Δθαξκνγήο Οινθιεξσκέλνπ πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο 

[SYST] 

ΖΑ: Ζ ζρέζε κεηαμχ ηνπ ηνκέα επηρεηξεζηαθήο δξαζηεξηφηεηαο [SECT] θαη 

ηνπ βαζκνχ εθαξκνγήο απνηειεζκαηηθψλ πξαθηηθψλ Γηαρείξηζεο 

Δλέξγεηαο απφ ηηο ειιεληθέο επηρεηξήζεηο [PRACTT], ξπζκίδεηαη απφ ην 

βαζκφ Δθαξκνγήο Οινθιεξσκέλνπ πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο 

[SYST] 

 

PRACTT SECT 

HR 
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ρήκα 7.26 ρεκαηηθή απνηχπσζε ηεο εξεπλεηηθήο ππφζεζεο Ζ3β 

 

 

Ο έιεγρνο ηεο εξεπλεηηθήο ππφζεζεο Ζ3β πξαγκαηνπνηήζεθε κέζσ ηεο κεζφδνπ ηεο 

γξακκηθήο παιηλδξφκεζεο κε moderator. Ζ ηηκή πνπ ιακβάλεη ην interaction effect ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ κνληέινπ είλαη b= 0,0698 κε p>0,05. πλεπψο ην interaction effect ηνπ 

κνληέινπ είλαη ζηαηηζηηθά κε ζεκαληηθφ, γεγνλφο πνπ καο σζεί ζηελ απνδνρή ηεο Ζ0 (ζε 

επίπεδν 95%) θαη ζηελ απφξξηςε ηεο ΖΑ. [§ 4.10.2, Model 5, Παξάξηεκα Β]. 

 

Σν απνηέιεζκα απηφ νδεγεί ζην ζπκπέξαζκα φηη ν βαζκφο εθαξκνγήο ελφο 

νινθιεξσκέλνπ ζπζηήκαηνο Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο δελ ιεηηνπξγεί σο ξπζκηζηήο (σο 

moderator) ζηε ζρέζε ηνπ ηνκέα επηρεηξεζηαθήο δξαζηεξηφηεηαο θαη ηνπ βαζκνχ 

εθαξκνγήο απνηειεζκαηηθψλ πξαθηηθψλ Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο. πλεπψο ην επίπεδν 

ηνπ ζπζηήκαηνο πνπ εθαξκφδεη κηα επηρείξεζε δελ ξπζκίδεη ηε ζπζρέηηζε πνπ 

παξαηεξείηαη κεηαμχ ηνπ ηνκέα επηρεηξεζηαθήο δξαζηεξηφηεηα θαη ηνπ βαζκνχ 

εθαξκνγήο απνηειεζκαηηθψλ πξαθηηθψλ Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο. 

 

 

 

Ζ3γ 

Ζ0: Ζ ζρέζε κεηαμχ ηνπ ηνκέα επηρεηξεζηαθήο δξαζηεξηφηεηαο [SECT] θαη 

ηνπ βαζκνχ εθαξκνγήο απνηειεζκαηηθψλ πξαθηηθψλ Γηαρείξηζεο 

Δλέξγεηαο απφ ηηο ειιεληθέο επηρεηξήζεηο [PRACTT], δελ ξπζκίδεηαη απφ ην 

βαζκφ ρξήζεο χγρξνλήο Σερλνινγίαο [TECH] 

ΖΑ: Ζ ζρέζε κεηαμχ ηνπ ηνκέα επηρεηξεζηαθήο δξαζηεξηφηεηαο [SECT] θαη 

ηνπ βαζκνχ εθαξκνγήο απνηειεζκαηηθψλ πξαθηηθψλ Γηαρείξηζεο 

Δλέξγεηαο απφ ηηο ειιεληθέο επηρεηξήζεηο [PRACTT], ξπζκίδεηαη απφ ην 

βαζκφ ρξήζεο χγρξνλήο Σερλνινγίαο [TECH] 

 

 

PRACTT SECT 

SYST 
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ρήκα 7.27 ρεκαηηθή απνηχπσζε ηεο εξεπλεηηθήο ππφζεζεο Ζ3γ 

 

 

 

Ο έιεγρνο ηεο εξεπλεηηθήο ππφζεζεο Ζ3γ πξαγκαηνπνηήζεθε κέζσ ηεο κεζφδνπ ηεο 

γξακκηθήο παιηλδξφκεζεο κε moderator. Ζ ηηκή πνπ ιακβάλεη ην interaction effect ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ κνληέινπ είλαη b= 0,0141 κε p>0,05. πλεπψο ην interaction effect ηνπ 

κνληέινπ είλαη ζηαηηζηηθά κε ζεκαληηθφ, γεγνλφο πνπ καο σζεί ζηελ απνδνρή ηεο Ζ0 (ζε 

επίπεδν 95%) θαη ζηελ απφξξηςε ηεο ΖΑ. [§ 4.10.2, Model 6, Παξάξηεκα Β]. 

 

Σν απνηέιεζκα απηφ νδεγεί ζην ζπκπέξαζκα φηη ν βαζκφο ρξήζεο χγρξνλήο 

Σερλνινγίαο δελ ιεηηνπξγεί σο ξπζκηζηήο (σο moderator) ζηε ζρέζε ηνπ ηνκέα 

επηρεηξεζηαθήο δξαζηεξηφηεηαο θαη ηνπ βαζκνχ εθαξκνγήο απνηειεζκαηηθψλ 

πξαθηηθψλ Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο. πλεπψο ην επίπεδν ρξήζεο ηερλνινγίαο δελ 

ξπζκίδεη ηε ζπζρέηηζε πνπ παξαηεξείηαη κεηαμχ ηνπ ηνκέα επηρεηξεζηαθήο 

δξαζηεξηφηεηα θαη ηνπ βαζκνχ εθαξκνγήο απνηειεζκαηηθψλ πξαθηηθψλ Γηαρείξηζεο 

Δλέξγεηαο. 

 

 

Δξεπλεηηθέο ππνζέζεηο Ζ4 

 

Ζ4α 

Ζ0: Ζ ζρέζε κεηαμχ ηεο πνιιαπιήο πηζηνπνίεζεο [MCERT] θαη ηνπ 

βαζκνχ εθαξκνγήο απνηειεζκαηηθψλ πξαθηηθψλ Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο 

απφ ηηο ειιεληθέο επηρεηξήζεηο [PRACTT], δελ ξπζκίδεηαη απφ ην βαζκφ 

ελζάξξπλζεο ζπκκεηνρήο εξγαδνκέλσλ [HR]  

ΖΑ: Ζ ζρέζε κεηαμχ ηεο πνιιαπιήο πηζηνπνίεζεο [MCERT] θαη ηνπ 

βαζκνχ εθαξκνγήο απνηειεζκαηηθψλ πξαθηηθψλ Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο 

απφ ηηο ειιεληθέο επηρεηξήζεηο [PRACTT], ξπζκίδεηαη απφ ην βαζκφ 

ελζάξξπλζεο ζπκκεηνρήο εξγαδνκέλσλ [HR] 

PRACTT SECT 

TECH 
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ρήκα 7.28 ρεκαηηθή απνηχπσζε ηεο εξεπλεηηθήο ππφζεζεο Ζ4α 

 

 

Ο έιεγρνο ηεο εξεπλεηηθήο ππφζεζεο Ζ4α πξαγκαηνπνηήζεθε κέζσ ηεο κεζφδνπ ηεο 

γξακκηθήο παιηλδξφκεζεο κε moderator. Ζ ηηκή πνπ ιακβάλεη ην interaction effect ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ κνληέινπ είλαη b= 0,0123 κε p>0,05. πλεπψο ην interaction effect ηνπ 

κνληέινπ είλαη ζηαηηζηηθά κε ζεκαληηθφ, γεγνλφο πνπ καο σζεί ζηελ απνδνρή ηεο Ζ0 (ζε 

επίπεδν 95%) θαη ζηελ απφξξηςε ηεο ΖΑ. [§ 4.10.3, Model 7, Παξάξηεκα Β]. 

 

Σν απνηέιεζκα απηφ νδεγεί ζην ζπκπέξαζκα φηη ν βαζκφο ελζάξξπλζεο ηνπ 

αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ δελ ιεηηνπξγεί σο ξπζκηζηήο (σο moderator) ζηε ζρέζε ηεο 

πνιιαπιήο πηζηνπνίεζεο θαη ηνπ βαζκνχ εθαξκνγήο απνηειεζκαηηθψλ πξαθηηθψλ 

Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο. πλεπψο ν αλζξψπηλνο παξάγνληαο θαη ν βαζκφο ελζάξξπλζεο 

ηνπ δελ ξπζκίδνπλ ηε ζπζρέηηζε πνπ παξαηεξείηαη κεηαμχ ηνπ αξηζκνχ ησλ πξνηχπσλ 

ζπζηεκάησλ κε ηα νπνία έρεη πηζηνπνηεζεί κηα επηρείξεζε θαη ηνπ βαζκνχ εθαξκνγήο 

απνηειεζκαηηθψλ πξαθηηθψλ Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο. 

 

 

Ζ4β 

Ζ0: Ζ ζρέζε κεηαμχ ηεο πνιιαπιήο πηζηνπνίεζεο [MCERT] θαη ηνπ 

βαζκνχ εθαξκνγήο απνηειεζκαηηθψλ πξαθηηθψλ Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο 

απφ ηηο ειιεληθέο επηρεηξήζεηο [PRACTT], δελ ξπζκίδεηαη απφ ην βαζκφ 

Δθαξκνγήο Οινθιεξσκέλνπ πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο [SYST] 

ΖΑ: Ζ ζρέζε κεηαμχ ηεο πνιιαπιήο πηζηνπνίεζεο [MCERT] θαη ηνπ 

βαζκνχ εθαξκνγήο απνηειεζκαηηθψλ πξαθηηθψλ Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο 

απφ ηηο ειιεληθέο επηρεηξήζεηο [PRACTT], ξπζκίδεηαη απφ ην βαζκφ 

Δθαξκνγήο Οινθιεξσκέλνπ πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο [SYST] 

 

 

 

PRACTT MCERT 

HR 
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ρήκα 7.29 ρεκαηηθή απνηχπσζε ηεο εξεπλεηηθήο ππφζεζεο Ζ4β 

 

 

Ο έιεγρνο ηεο εξεπλεηηθήο ππφζεζεο Ζ4β πξαγκαηνπνηήζεθε κέζσ ηεο κεζφδνπ ηεο 

γξακκηθήο παιηλδξφκεζεο κε moderator. Ζ ηηκή πνπ ιακβάλεη ην interaction effect ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ κνληέινπ είλαη b= - 0,0619 κε p>0,05. πλεπψο ην interaction effect ηνπ 

κνληέινπ είλαη ζηαηηζηηθά κε ζεκαληηθφ, γεγνλφο πνπ καο σζεί ζηελ απνδνρή ηεο Ζ0 (ζε 

επίπεδν 95%) θαη ζηελ απφξξηςε ηεο ΖΑ. [§ 4.10.3, Model 8, Παξάξηεκα Β]. 

 

Σν απνηέιεζκα απηφ νδεγεί ζην ζπκπέξαζκα φηη ν βαζκφο εθαξκνγήο ελφο 

νινθιεξσκέλνπ ζπζηήκαηνο Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο δελ ιεηηνπξγεί σο ξπζκηζηήο (σο 

moderator) ζηε ζρέζε ηεο πνιιαπιήο πηζηνπνίεζεο θαη ηνπ βαζκνχ εθαξκνγήο 

απνηειεζκαηηθψλ πξαθηηθψλ Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο. πλεπψο ην επίπεδν ηνπ 

ζπζηήκαηνο πνπ εθαξκφδεη κηα επηρείξεζε δελ ξπζκίδεη ηε ζπζρέηηζε πνπ παξαηεξείηαη 

κεηαμχ ηνπ αξηζκνχ ησλ πξνηχπσλ ζπζηεκάησλ κε ηα νπνία έρεη πηζηνπνηεζεί κηα 

επηρείξεζε θαη ηνπ βαζκνχ εθαξκνγήο απνηειεζκαηηθψλ πξαθηηθψλ Γηαρείξηζεο 

Δλέξγεηαο. 

 

 

Ζ4γ 

Ζ0: Ζ ζρέζε κεηαμχ ηεο πνιιαπιήο πηζηνπνίεζεο [MCERT] θαη ηνπ 

βαζκνχ εθαξκνγήο απνηειεζκαηηθψλ πξαθηηθψλ Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο 

απφ ηηο ειιεληθέο επηρεηξήζεηο [PRACTT], δελ ξπζκίδεηαη απφ ην βαζκφ 

ρξήζεο χγρξνλήο Σερλνινγίαο [TECH] 

ΖΑ: Ζ ζρέζε κεηαμχ ηεο πνιιαπιήο πηζηνπνίεζεο [MCERT] θαη ηνπ 

βαζκνχ εθαξκνγήο απνηειεζκαηηθψλ πξαθηηθψλ Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο 

απφ ηηο ειιεληθέο επηρεηξήζεηο [PRACTT], ξπζκίδεηαη απφ ην βαζκφ 

ρξήζεο χγρξνλήο Σερλνινγίαο [TECH] 

 

 

PRACTT MCERT 

SYST 
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ρήκα 7.30 ρεκαηηθή απνηχπσζε ηεο εξεπλεηηθήο ππφζεζεο Ζ4γ 

 

 

Ο έιεγρνο ηεο εξεπλεηηθήο ππφζεζεο Ζ4γ πξαγκαηνπνηήζεθε κέζσ ηεο κεζφδνπ ηεο 

γξακκηθήο παιηλδξφκεζεο κε moderator. Ζ ηηκή πνπ ιακβάλεη ην interaction effect ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ κνληέινπ είλαη b= -0,0247 κε p>0,05. πλεπψο ην interaction effect ηνπ 

κνληέινπ είλαη ζηαηηζηηθά κε ζεκαληηθφ, γεγνλφο πνπ καο σζεί ζηελ απνδνρή ηεο Ζ0 (ζε 

επίπεδν 95%) θαη ζηελ απφξξηςε ηεο ΖΑ. [§ 4.10.3, Model 9, Παξάξηεκα Β]. 

 

Σν απνηέιεζκα απηφ νδεγεί ζην ζπκπέξαζκα φηη ν βαζκφο ρξήζεο χγρξνλήο 

Σερλνινγίαο δελ ιεηηνπξγεί σο ξπζκηζηήο (σο moderator) ζηε ζρέζε ηεο πνιιαπιήο 

πηζηνπνίεζεο θαη ηνπ βαζκνχ εθαξκνγήο απνηειεζκαηηθψλ πξαθηηθψλ Γηαρείξηζεο 

Δλέξγεηαο. πλεπψο ην επίπεδν ρξήζεο ηερλνινγίαο δελ ξπζκίδεη ηε ζπζρέηηζε πνπ 

παξαηεξείηαη κεηαμχ ηνπ αξηζκνχ ησλ πξνηχπσλ ζπζηεκάησλ κε ηα νπνία έρεη 

πηζηνπνηεζεί κηα επηρείξεζε θαη ηνπ βαζκνχ εθαξκνγήο απνηειεζκαηηθψλ πξαθηηθψλ 

Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο. 

 

Δξεπλεηηθέο ππνζέζεηο Ζ5 

 

Ζ5α 

Ζ0: Ζ ζρέζε κεηαμχ ηνπ κεγέζνπο ηεο επηρείξεζεο [SIZE] θαη ηνπ βαζκνχ 

εθαξκνγήο απνηειεζκαηηθψλ πξαθηηθψλ Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο απφ ηηο 

ειιεληθέο επηρεηξήζεηο [PRACTT], δελ ξπζκίδεηαη απφ ην βαζκφ 

ελζάξξπλζεο ζπκκεηνρήο εξγαδνκέλσλ [HR]  

ΖΑ: Ζ ζρέζε κεηαμχ ηνπ κεγέζνπο ηεο επηρείξεζεο [SIZE] θαη ηνπ βαζκνχ 

εθαξκνγήο απνηειεζκαηηθψλ πξαθηηθψλ Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο απφ ηηο 

ειιεληθέο επηρεηξήζεηο [PRACTT], ξπζκίδεηαη απφ ην βαζκφ ελζάξξπλζεο 

ζπκκεηνρήο εξγαδνκέλσλ [HR] 

 

 

PRACTT MCERT 

TECH 
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ρήκα 7.31 ρεκαηηθή απνηχπσζε ηεο εξεπλεηηθήο ππφζεζεο Ζ5α 

 

 

Ο έιεγρνο ηεο εξεπλεηηθήο ππφζεζεο Ζ5α πξαγκαηνπνηήζεθε κέζσ ηεο κεζφδνπ ηεο 

γξακκηθήο παιηλδξφκεζεο κε moderator. Ζ ηηκή πνπ ιακβάλεη ην interaction effect ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ κνληέινπ είλαη b= - 0,0032 κε p>0,05. πλεπψο ην interaction effect ηνπ 

κνληέινπ είλαη ζηαηηζηηθά κε ζεκαληηθφ, γεγνλφο πνπ καο σζεί ζηελ απνδνρή ηεο Ζ0 (ζε 

επίπεδν 95%) θαη ζηελ απφξξηςε ηεο ΖΑ. [§ 4.10.4, Model 10, Παξάξηεκα Β]. 

 

Σν απνηέιεζκα απηφ νδεγεί ζην ζπκπέξαζκα φηη ν βαζκφο ελζάξξπλζεο ηνπ 

αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ δελ ιεηηνπξγεί σο ξπζκηζηήο (σο moderator) ζηε ζρέζε ηνπ 

κεγέζνπο ηεο επηρείξεζεο θαη ηνπ βαζκνχ εθαξκνγήο απνηειεζκαηηθψλ πξαθηηθψλ 

Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο. πλεπψο ν αλζξψπηλνο παξάγνληαο θαη ν βαζκφο ελζάξξπλζεο 

ηνπ δελ ξπζκίδνπλ ηε ζπζρέηηζε πνπ παξαηεξείηαη κεηαμχ ηνπ κεγέζνπο ησλ 

επηρεηξήζεσλ θαη ηνπ βαζκνχ εθαξκνγήο απνηειεζκαηηθψλ πξαθηηθψλ Γηαρείξηζεο 

Δλέξγεηαο. 

 

 

Ζ5β 

Ζ0: Ζ ζρέζε κεηαμχ ηνπ κεγέζνπο ηεο επηρείξεζεο [SIZE] θαη ηνπ βαζκνχ 

εθαξκνγήο απνηειεζκαηηθψλ πξαθηηθψλ Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο απφ ηηο 

ειιεληθέο επηρεηξήζεηο [PRACTT], δελ ξπζκίδεηαη απφ ην βαζκφ 

Δθαξκνγήο Οινθιεξσκέλνπ πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο [SYST] 

ΖΑ: Ζ ζρέζε κεηαμχ ηνπ κεγέζνπο ηεο επηρείξεζεο [SIZE] θαη ηνπ βαζκνχ 

εθαξκνγήο απνηειεζκαηηθψλ πξαθηηθψλ Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο απφ ηηο 

ειιεληθέο επηρεηξήζεηο [PRACTT], ξπζκίδεηαη απφ ην βαζκφ Δθαξκνγήο 

Οινθιεξσκέλνπ πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο [SYST] 

 

 

PRACTT SIZE 

HR 



 

 270 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ρήκα 7.32 ρεκαηηθή απνηχπσζε ηεο εξεπλεηηθήο ππφζεζεο Ζ5β 

 

 

Ο έιεγρνο ηεο εξεπλεηηθήο ππφζεζεο Ζ5β πξαγκαηνπνηήζεθε κέζσ ηεο κεζφδνπ ηεο 

γξακκηθήο παιηλδξφκεζεο κε moderator. Ζ ηηκή πνπ ιακβάλεη ην interaction effect ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ κνληέινπ είλαη b= - 0,0700 κε p>0,05. πλεπψο ην interaction effect ηνπ 

κνληέινπ είλαη ζηαηηζηηθά κε ζεκαληηθφ, γεγνλφο πνπ καο σζεί ζηελ απνδνρή ηεο Ζ0 (ζε 

επίπεδν 95%) θαη ζηελ απφξξηςε ηεο ΖΑ. [§ 4.10.4, Model 11, Παξάξηεκα Β]. 

 

Σν απνηέιεζκα απηφ νδεγεί ζην ζπκπέξαζκα φηη ν βαζκφο εθαξκνγήο ελφο 

νινθιεξσκέλνπ ζπζηήκαηνο Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο δελ ιεηηνπξγεί σο ξπζκηζηήο (σο 

moderator) ζηε ζρέζε ηνπ κεγέζνπο ηεο επηρείξεζεο θαη ηνπ βαζκνχ εθαξκνγήο 

απνηειεζκαηηθψλ πξαθηηθψλ Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο. πλεπψο ην επίπεδν ηνπ 

ζπζηήκαηνο πνπ εθαξκφδεη κηα επηρείξεζε δελ ξπζκίδεη ηε ζπζρέηηζε πνπ παξαηεξείηαη 

κεηαμχ ηνπ κεγέζνπο ηεο επηρείξεζεο θαη ηνπ βαζκνχ εθαξκνγήο απνηειεζκαηηθψλ 

πξαθηηθψλ Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο. 

 

 

Ζ5γ 

Ζ0: Ζ ζρέζε κεηαμχ ηνπ κεγέζνπο ηεο επηρείξεζεο [SIZE] θαη ηνπ βαζκνχ 

εθαξκνγήο απνηειεζκαηηθψλ πξαθηηθψλ Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο απφ ηηο 

ειιεληθέο επηρεηξήζεηο [PRACTT], δελ ξπζκίδεηαη απφ ην βαζκφ ρξήζεο 

χγρξνλήο Σερλνινγίαο [TECH] 

ΖΑ: Ζ ζρέζε κεηαμχ ηνπ κεγέζνπο ηεο επηρείξεζεο [SIZE] θαη ηνπ βαζκνχ 

εθαξκνγήο απνηειεζκαηηθψλ πξαθηηθψλ Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο απφ ηηο 

ειιεληθέο επηρεηξήζεηο [PRACTT], ξπζκίδεηαη απφ ην βαζκφ ρξήζεο 

χγρξνλήο Σερλνινγίαο [TECH] 

 

 

PRACTT SIZE 

SYST 



 

 271 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ρήκα 7.33 ρεκαηηθή απνηχπσζε ηεο εξεπλεηηθήο ππφζεζεο Ζ5γ 

 

Ο έιεγρνο ηεο εξεπλεηηθήο ππφζεζεο Ζ5γ πξαγκαηνπνηήζεθε κέζσ ηεο κεζφδνπ ηεο 

γξακκηθήο παιηλδξφκεζεο κε moderator. Ζ ηηκή πνπ ιακβάλεη ην interaction effect ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ κνληέινπ είλαη b= -0,0502 κε p>0,05. πλεπψο ην interaction effect ηνπ 

κνληέινπ είλαη ζηαηηζηηθά κε ζεκαληηθφ, γεγνλφο πνπ καο σζεί ζηελ απνδνρή ηεο Ζ0 (ζε 

επίπεδν 95%) θαη ζηελ απφξξηςε ηεο ΖΑ. [§ 4.10.4, Model 12, Παξάξηεκα Β]. 

 

Σν απνηέιεζκα απηφ νδεγεί ζην ζπκπέξαζκα φηη ν βαζκφο ρξήζεο χγρξνλήο 

Σερλνινγίαο δελ ιεηηνπξγεί σο ξπζκηζηήο (σο moderator) ζηε ζρέζε ηνπ κεγέζνπο ηεο 

επηρείξεζεο θαη ηνπ βαζκνχ εθαξκνγήο απνηειεζκαηηθψλ πξαθηηθψλ Γηαρείξηζεο 

Δλέξγεηαο. πλεπψο ην επίπεδν ρξήζεο ηερλνινγίαο δελ ξπζκίδεη ηε ζπζρέηηζε πνπ 

παξαηεξείηαη κεηαμχ ηνπ κεγέζνπο ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ηνπ βαζκνχ εθαξκνγήο 

απνηειεζκαηηθψλ πξαθηηθψλ Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο. 

 

 

7.3.3 Γηακεζνιαβεηηθνί παξάγνληεο (mediators) ζηε ζρέζε ηνπ βαζκνύ 

εθαξκνγήο απνηειεζκαηηθώλ πξαθηηθώλ Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο θαη ησλ 

αλεμάξηεησλ κεηαβιεηώλ 

 

ηελ παξνχζα έξεπλα δηεξεπλάηαη αλ νη ηξεηο αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο (α) ηεο 

ελζάξξπλζεο πκκεηνρήο ησλ Δξγαδνκέλσλ, (β) ηεο Δθαξκνγήο Οινθιεξσκέλνπ 

πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο θαη (γ) ηεο ρξήζεο χγρξνλήο Σερλνινγίαο αζθνχλ 

έκκεζε επίδξαζε (mediators) ,ζε κηα ζεηξά ζρέζεσλ ηεο θχξηαο κεηαβιεηήο ηνπ βαζκνχ 

εθαξκνγήο απνηειεζκαηηθψλ πξαθηηθψλ Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο κε άιινπο παξάγνληεο 

φπσο (α) ηα θίλεηξα πηνζέηεζεο πξαθηηθψλ Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο, (β) ν ηνκέαο 

επηρεηξεζηαθήο δξαζηεξηφηεηαο, (γ) ε πνιιαπιή πηζηνπνίεζε θαη (δ) ην κέγεζνο ηεο 

επηρείξεζεο. Ζ εμέηαζε απηψλ ησλ ζρέζεσλ απνηππψλεηαη ζηα παξαθάησ εξεπλεηηθά 

εξσηήκαηα:  

PRACTT SIZE 

TECH 



 

 272 

Δξεπλεηηθέο ππνζέζεηο Ζ6 

 

 

Ζ6α 

Ζ0: Γελ ππάξρεη έκκεζε επίδξαζε ηνπ βαζκνχ ελζάξξπλζεο ζπκκεηνρήο 

εξγαδνκέλσλ [HR] ζηε ζρέζε κεηαμχ ησλ θηλήηξσλ πηνζέηεζεο 

απνηειεζκαηηθψλ πξαθηηθψλ Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο [MOT] θαη ηνπ βαζκνχ 

εθαξκνγήο ηνπο απφ ηηο ειιεληθέο επηρεηξήζεηο [PRACTT]  

ΖΑ: Τπάξρεη έκκεζε επίδξαζε ηνπ βαζκνχ ελζάξξπλζεο ζπκκεηνρήο 

εξγαδνκέλσλ [HR] ζηε ζρέζε κεηαμχ ησλ θηλήηξσλ πηνζέηεζεο 

απνηειεζκαηηθψλ πξαθηηθψλ Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο [MOT] θαη ηνπ βαζκνχ 

εθαξκνγήο ηνπο απφ ηηο ειιεληθέο επηρεηξήζεηο [PRACTT] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ρήκα 7.34 ρεκαηηθή απνηχπσζε ηεο εξεπλεηηθήο ππφζεζεο Ζ6α 

 

 

Ο έιεγρνο ηεο εξεπλεηηθήο ππφζεζεο Ζ6α πξαγκαηνπνηήζεθε κέζσ ηεο κεζφδνπ ηεο 

γξακκηθήο παιηλδξφκεζεο κε mediator. Ζ ηηκή πνπ ιακβάλεη ην indirect effect ηνπ 

normal theory test είλαη b= - 0,0697 κε p> 0,05. Σν δηάζηεκα εκπηζηνζχλεο ηεο έκκεζεο 

επίδξαζεο ηεο ελζάξξπλζεο ζπκκεηνρήο εξγαδνκέλσλ ζηε ζρέζε κεηαμχ ησλ θηλήηξσλ 

πηνζέηεζεο απνηειεζκαηηθψλ πξαθηηθψλ Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο θαη ηεο εθαξκνγήο ησλ 

πξαθηηθψλ απηψλ δηακνξθψλεηαη σο εμήο {-0,1831, 0,0187}. πλεπψο ην indirect effect 

ηνπ κνληέινπ είλαη ζηαηηζηηθά κε ζεκαληηθφ, γεγνλφο πνπ νδήγεζε ζηελ απνδνρή ηεο Ζ0 

(ζε επίπεδν 95%) θαη ζηελ απφξξηςε ηεο ΖΑ. [§ 4.11.1, Model 1, Παξάξηεκα Β]. 

 

Σν απνηέιεζκα απηφ νδεγεί ζην ζπκπέξαζκα φηη δελ ππάξρεη έκκεζε επίδξαζε ηνπ 

βαζκνχ ελζάξξπλζεο ζπκκεηνρήο εξγαδνκέλσλ ζηε ζρέζε κεηαμχ ησλ θηλήηξσλ 

πηνζέηεζεο απνηειεζκαηηθψλ πξαθηηθψλ Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο θαη ηεο εθαξκνγήο ησλ 

πξαθηηθψλ απηψλ. 

 

PRACTT MOT 

HR 



 

 273 

Ζ6β 

Ζ0: Γελ ππάξρεη έκκεζε επίδξαζε ηνπ βαζκνχ Δθαξκνγήο 

Οινθιεξσκέλνπ πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο [SYST] ζηε ζρέζε 

κεηαμχ ησλ θηλήηξσλ πηνζέηεζεο απνηειεζκαηηθψλ πξαθηηθψλ Γηαρείξηζεο 

Δλέξγεηαο [MOT] θαη ηνπ βαζκνχ εθαξκνγήο ηνπο απφ ηηο ειιεληθέο 

επηρεηξήζεηο [PRACTT] 

ΖΑ: Τπάξρεη έκκεζε επίδξαζε ηνπ βαζκνχ Δθαξκνγήο Οινθιεξσκέλνπ 

πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο [SYST] ζηε ζρέζε κεηαμχ ησλ 

θηλήηξσλ πηνζέηεζεο απνηειεζκαηηθψλ πξαθηηθψλ Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο 

[MOT] θαη ηνπ βαζκνχ εθαξκνγήο ηνπο απφ ηηο ειιεληθέο επηρεηξήζεηο 

[PRACTT] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ρήκα 7.35 ρεκαηηθή απνηχπσζε ηεο εξεπλεηηθήο ππφζεζεο Ζ6β 

 

 

Ο έιεγρνο ηεο εξεπλεηηθήο ππφζεζεο Ζ6β πξαγκαηνπνηήζεθε κέζσ ηεο κεζφδνπ ηεο 

γξακκηθήο παιηλδξφκεζεο κε mediator. Ζ ηηκή πνπ ιακβάλεη ην indirect effect ηνπ 

normal theory test είλαη b= - 0,0930 κε p> 0,05. Σν δηάζηεκα εκπηζηνζχλεο ηεο έκκεζεο 

επίδξαζεο ηεο Δθαξκνγήο Οινθιεξσκέλνπ πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο ζηε 

ζρέζε κεηαμχ ησλ θηλήηξσλ πηνζέηεζεο απνηειεζκαηηθψλ πξαθηηθψλ Γηαρείξηζεο 

Δλέξγεηαο θαη ηεο εθαξκνγήο ησλ πξαθηηθψλ απηψλ δηακνξθψλεηαη σο εμήο {-0,2165, 

0,0181}. πλεπψο ην indirect effect ηνπ κνληέινπ είλαη ζηαηηζηηθά κε ζεκαληηθφ, γεγνλφο 

πνπ νδήγεζε ζηελ απνδνρή ηεο Ζ0 (ζε επίπεδν 95%) θαη ζηελ απφξξηςε ηεο ΖΑ. [§ 

4.11.1, Model 2, Παξάξηεκα Β]. 

 

Σν απνηέιεζκα απηφ νδεγεί ζην ζπκπέξαζκα φηη δελ ππάξρεη έκκεζε επίδξαζε ηνπ 

βαζκνχ Δθαξκνγήο Οινθιεξσκέλνπ πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο ζηε ζρέζε 

κεηαμχ ησλ θηλήηξσλ πηνζέηεζεο απνηειεζκαηηθψλ πξαθηηθψλ Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο 

θαη ηεο εθαξκνγήο ησλ πξαθηηθψλ απηψλ. 

 

PRACTT MOT 

SYST 



 

 274 

Ζ6γ 

Ζ0: Γελ ππάξρεη έκκεζε επίδξαζε ηνπ βαζκνχ ρξήζεο χγρξνλήο 

Σερλνινγίαο [TECH] ζηε ζρέζε κεηαμχ ησλ θηλήηξσλ πηνζέηεζεο 

απνηειεζκαηηθψλ πξαθηηθψλ Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο [MOT] θαη ηνπ βαζκνχ 

εθαξκνγήο ηνπο απφ ηηο ειιεληθέο επηρεηξήζεηο [PRACTT] 

ΖΑ: Τπάξρεη έκκεζε επίδξαζε ηνπ βαζκνχ ρξήζεο χγρξνλήο 

Σερλνινγίαο [TECH] ζηε ζρέζε κεηαμχ ησλ θηλήηξσλ πηνζέηεζεο 

απνηειεζκαηηθψλ πξαθηηθψλ Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο [MOT] θαη ηνπ βαζκνχ 

εθαξκνγήο ηνπο απφ ηηο ειιεληθέο επηρεηξήζεηο [PRACTT] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ρήκα 7.36 ρεκαηηθή απνηχπσζε ηεο εξεπλεηηθήο ππφζεζεο Ζ6γ 

 

 

Ο έιεγρνο ηεο εξεπλεηηθήο ππφζεζεο Ζ6γ πξαγκαηνπνηήζεθε κέζσ ηεο κεζφδνπ ηεο 

γξακκηθήο παιηλδξφκεζεο κε mediator. Ζ ηηκή πνπ ιακβάλεη ην indirect effect ηνπ 

normal theory test είλαη b= - 0,0617 κε p> 0,05. Σν δηάζηεκα εκπηζηνζχλεο ηεο έκκεζεο 

επίδξαζεο ηεο ρξήζεο χγρξνλήο Σερλνινγίαο ζηε ζρέζε κεηαμχ ησλ θηλήηξσλ 

πηνζέηεζεο απνηειεζκαηηθψλ πξαθηηθψλ Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο θαη ηεο εθαξκνγήο ησλ 

πξαθηηθψλ απηψλ δηακνξθψλεηαη σο εμήο {-0,1582, 0,0279}. πλεπψο ην indirect effect 

ηνπ κνληέινπ είλαη ζηαηηζηηθά κε ζεκαληηθφ, γεγνλφο πνπ νδήγεζε ζηελ απνδνρή ηεο Ζ0 

(ζε επίπεδν 95%) θαη ζηελ απφξξηςε ηεο ΖΑ. [§ 4.11.1, Model 3, Παξάξηεκα Β]. 

 

Σν απνηέιεζκα απηφ νδεγεί ζην ζπκπέξαζκα φηη δελ ππάξρεη έκκεζε επίδξαζε ηνπ 

βαζκνχ ρξήζεο χγρξνλήο Σερλνινγίαο ζηε ζρέζε κεηαμχ ησλ θηλήηξσλ πηνζέηεζεο 

απνηειεζκαηηθψλ πξαθηηθψλ Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο θαη ηεο εθαξκνγήο ησλ πξαθηηθψλ 

απηψλ. 

 

 

 

 

PRACTT MOT 

TECH 
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Δξεπλεηηθέο ππνζέζεηο Ζ7 

 

Ζ7α 

Ζ0: Γελ ππάξρεη έκκεζε επίδξαζε ηνπ βαζκνχ ελζάξξπλζεο ζπκκεηνρήο 

εξγαδνκέλσλ [HR] ζηε ζρέζε κεηαμχ ηνπ ηνκέα επηρεηξεζηαθήο 

δξαζηεξηφηεηαο [SECT] θαη ηνπ βαζκνχ εθαξκνγήο απνηειεζκαηηθψλ 

πξαθηηθψλ Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο απφ ηηο ειιεληθέο επηρεηξήζεηο 

[PRACTT] 

ΖΑ: Τπάξρεη έκκεζε επίδξαζε ηνπ βαζκνχ ελζάξξπλζεο ζπκκεηνρήο 

εξγαδνκέλσλ [HR] ζηε ζρέζε κεηαμχ ηνπ ηνκέα επηρεηξεζηαθήο 

δξαζηεξηφηεηαο [SECT] θαη ηνπ βαζκνχ εθαξκνγήο απνηειεζκαηηθψλ 

πξαθηηθψλ Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο απφ ηηο ειιεληθέο επηρεηξήζεηο 

[PRACTT] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ρήκα 7.37 ρεκαηηθή απνηχπσζε ηεο εξεπλεηηθήο ππφζεζεο Ζ7α 

 

Ο έιεγρνο ηεο εξεπλεηηθήο ππφζεζεο Ζ7α πξαγκαηνπνηήζεθε κέζσ ηεο κεζφδνπ ηεο 

γξακκηθήο παιηλδξφκεζεο κε mediator. Ζ ηηκή πνπ ιακβάλεη ην indirect effect ηνπ 

normal theory test είλαη b= - 0,0282 κε p> 0,05. Σν δηάζηεκα εκπηζηνζχλεο ηεο έκκεζεο 

επίδξαζεο ελζάξξπλζεο ζπκκεηνρήο εξγαδνκέλσλ ζηε ζρέζε κεηαμχ ηνπ ηνκέα 

επηρεηξεζηαθήο δξαζηεξηφηεηαο θαη ηεο εθαξκνγήο ησλ πξαθηηθψλ Γηαρείξηζεο 

Δλέξγεηαο δηακνξθψλεηαη σο εμήο {-0,1755, 0,1246}. πλεπψο ην indirect effect ηνπ 

κνληέινπ είλαη ζηαηηζηηθά κε ζεκαληηθφ, γεγνλφο πνπ νδήγεζε ζηελ απνδνρή ηεο Ζ0 (ζε 

επίπεδν 95%) θαη ζηελ απφξξηςε ηεο ΖΑ. [§ 4.11.2, Model 4, Παξάξηεκα Β]. 

 

Σν απνηέιεζκα απηφ νδεγεί ζην ζπκπέξαζκα φηη δελ ππάξρεη έκκεζε επίδξαζε ηνπ 

βαζκνχ ελζάξξπλζεο ζπκκεηνρήο εξγαδνκέλσλ ζηε ζρέζε κεηαμχ ηνπ ηνκέα 

επηρεηξεζηαθήο δξαζηεξηφηεηαο θαη ηνπ βαζκνχ εθαξκνγήο απνηειεζκαηηθψλ 

πξαθηηθψλ Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο. 

 

PRACTT SECT 

HR 
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Ζ7β 

Ζ0: Γελ ππάξρεη έκκεζε επίδξαζε ηνπ βαζκνχ Δθαξκνγήο 

Οινθιεξσκέλνπ πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο [SYST] ζηε ζρέζε 

κεηαμχ ηνπ ηνκέα επηρεηξεζηαθήο δξαζηεξηφηεηαο [SECT] θαη ηνπ βαζκνχ 

εθαξκνγήο απνηειεζκαηηθψλ πξαθηηθψλ Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο απφ ηηο 

ειιεληθέο επηρεηξήζεηο [PRACTT] 

ΖΑ: Τπάξρεη έκκεζε επίδξαζε ηνπ βαζκνχ Δθαξκνγήο Οινθιεξσκέλνπ 

πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο [SYST] ζηε ζρέζε κεηαμχ ηνπ ηνκέα 

επηρεηξεζηαθήο δξαζηεξηφηεηαο [SECT] θαη ηνπ βαζκνχ εθαξκνγήο 

απνηειεζκαηηθψλ πξαθηηθψλ Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο απφ ηηο ειιεληθέο 

επηρεηξήζεηο [PRACTT] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ρήκα 7.38 ρεκαηηθή απνηχπσζε ηεο εξεπλεηηθήο ππφζεζεο Ζ7β 

 

 

Ο έιεγρνο ηεο εξεπλεηηθήο ππφζεζεο Ζ7β πξαγκαηνπνηήζεθε κέζσ ηεο κεζφδνπ ηεο 

γξακκηθήο παιηλδξφκεζεο κε mediator. Ζ ηηκή πνπ ιακβάλεη ην indirect effect ηνπ 

normal theory test είλαη b= - 0,0604 κε p> 0,05. Σν δηάζηεκα εκπηζηνζχλεο ηεο έκκεζεο 

επίδξαζεο ηεο Δθαξκνγήο Οινθιεξσκέλνπ πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο ζηε 

ζρέζε κεηαμχ ηνπ ηνκέα επηρεηξεζηαθήο δξαζηεξηφηεηαο θαη ηεο εθαξκνγήο ησλ 

πξαθηηθψλ Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο δηακνξθψλεηαη σο εμήο {-0,2290, 0,1081}. πλεπψο 

ην indirect effect ηνπ κνληέινπ είλαη ζηαηηζηηθά κε ζεκαληηθφ, γεγνλφο πνπ νδήγεζε ζηελ 

απνδνρή ηεο Ζ0 (ζε επίπεδν 95%) θαη ζηελ απφξξηςε ηεο ΖΑ. [§ 4.11.2, Model 5, 

Παξάξηεκα Β]. 

 

Σν απνηέιεζκα απηφ νδεγεί ζην ζπκπέξαζκα φηη δελ ππάξρεη έκκεζε επίδξαζε ηνπ 

βαζκνχ Δθαξκνγήο Οινθιεξσκέλνπ πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο ζηε ζρέζε 

κεηαμχ ηνπ ηνκέα επηρεηξεζηαθήο δξαζηεξηφηεηαο θαη ηνπ βαζκνχ εθαξκνγήο 

απνηειεζκαηηθψλ πξαθηηθψλ Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο. 

 

PRACTT SECT 

SYST 
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Ζ7γ 

Ζ0: Γελ ππάξρεη έκκεζε επίδξαζε ηνπ βαζκνχ ρξήζεο χγρξνλήο 

Σερλνινγίαο [TECH] ζηε ζρέζε κεηαμχ ηνπ ηνκέα επηρεηξεζηαθήο 

δξαζηεξηφηεηαο [SECT] θαη ηνπ βαζκνχ εθαξκνγήο απνηειεζκαηηθψλ 

πξαθηηθψλ Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο απφ ηηο ειιεληθέο επηρεηξήζεηο 

[PRACTT] 

ΖΑ: Τπάξρεη έκκεζε επίδξαζε ηνπ βαζκνχ ρξήζεο χγρξνλήο 

Σερλνινγίαο [TECH] ζηε ζρέζε κεηαμχ ηνπ ηνκέα επηρεηξεζηαθήο 

δξαζηεξηφηεηαο [SECT] θαη ηνπ βαζκνχ εθαξκνγήο απνηειεζκαηηθψλ 

πξαθηηθψλ Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο απφ ηηο ειιεληθέο επηρεηξήζεηο 

[PRACTT] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ρήκα 7.39 ρεκαηηθή απνηχπσζε ηεο εξεπλεηηθήο ππφζεζεο Ζ7γ 

 

 

Ο έιεγρνο ηεο εξεπλεηηθήο ππφζεζεο Ζ7γ πξαγκαηνπνηήζεθε κέζσ ηεο κεζφδνπ ηεο 

γξακκηθήο παιηλδξφκεζεο κε mediator. Ζ ηηκή πνπ ιακβάλεη ην indirect effect ηνπ 

normal theory test είλαη b= - 0,0249 κε p> 0,05. Σν δηάζηεκα εκπηζηνζχλεο ηεο έκκεζεο 

επίδξαζεο ηεο ρξήζεο χγρξνλήο Σερλνινγίαο ζηε ζρέζε κεηαμχ ηνπ ηνκέα 

επηρεηξεζηαθήο δξαζηεξηφηεηαο θαη ηεο εθαξκνγήο ησλ πξαθηηθψλ Γηαρείξηζεο 

Δλέξγεηαο δηακνξθψλεηαη σο εμήο {-0,1754, 0,1193}. πλεπψο ην indirect effect ηνπ 

κνληέινπ είλαη ζηαηηζηηθά κε ζεκαληηθφ, γεγνλφο πνπ νδήγεζε ζηελ απνδνρή ηεο Ζ0 (ζε 

επίπεδν 95%) θαη ζηελ απφξξηςε ηεο ΖΑ. [§ 4.11.2, Model 6, Παξάξηεκα Β]. 

 

Σν απνηέιεζκα απηφ νδεγεί ζην ζπκπέξαζκα φηη δελ ππάξρεη έκκεζε επίδξαζε ηνπ 

βαζκνχ ρξήζεο χγρξνλήο Σερλνινγίαο ζηε ζρέζε κεηαμχ ηνπ ηνκέα επηρεηξεζηαθήο 

δξαζηεξηφηεηαο θαη ηνπ βαζκνχ εθαξκνγήο απνηειεζκαηηθψλ πξαθηηθψλ Γηαρείξηζεο 

Δλέξγεηαο. 

 

 

PRACTT SECT 

TECH 
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Δξεπλεηηθέο ππνζέζεηο Ζ8 

 

Ζ8α 

Ζ0: Γελ ππάξρεη έκκεζε επίδξαζε ηνπ βαζκνχ ελζάξξπλζεο ζπκκεηνρήο 

εξγαδνκέλσλ [HR] ζηε ζρέζε κεηαμχ ηεο πνιιαπιήο πηζηνπνίεζεο 

[MCERT] θαη ηνπ βαζκνχ εθαξκνγήο απνηειεζκαηηθψλ πξαθηηθψλ 

Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο απφ ηηο ειιεληθέο επηρεηξήζεηο [PRACTT] 

ΖΑ: Τπάξρεη έκκεζε επίδξαζε ηνπ βαζκνχ ελζάξξπλζεο ζπκκεηνρήο 

εξγαδνκέλσλ [HR] ζηε ζρέζε κεηαμχ ηεο πνιιαπιήο πηζηνπνίεζεο 

[MCERT] θαη ηνπ βαζκνχ εθαξκνγήο απνηειεζκαηηθψλ πξαθηηθψλ 

Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο απφ ηηο ειιεληθέο επηρεηξήζεηο [PRACTT] 

 

 

Ο έιεγρνο ηεο εξεπλεηηθήο ππφζεζεο Ζ8α πξαγκαηνπνηήζεθε κέζσ ηεο κεζφδνπ ηεο 

γξακκηθήο παιηλδξφκεζεο κε mediator. Ζ ηηκή πνπ ιακβάλεη ην indirect effect ηνπ 

normal theory test είλαη b= 0,1373 κε p< 0,001. Σν δηάζηεκα εκπηζηνζχλεο ηεο έκκεζεο 

επίδξαζεο ηνπ αλζξψπηλνπ παξάγνληα ζηε ζρέζε κεηαμχ ηεο πνιιαπιήο πηζηνπνίεζεο 

θαη ηεο εθαξκνγήο ησλ πξαθηηθψλ Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο δηακνξθψλεηαη σο εμήο 

{0,0610 , 0,2354}. πλεπψο ην indirect effect ηνπ κνληέινπ είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφ, 

γεγνλφο πνπ νδήγεζε ζηελ απφξξηςε ηεο Ζ0 (ζε επίπεδν εκπηζηνζχλεο 99,9%) θαη 

ζηελ απνδνρή ηεο ΖΑ. [§ 4.11.3, Model 7, Παξάξηεκα Β]. 

 

Σν απνηέιεζκα απηφ νδεγεί ζην ζπκπέξαζκα φηη ππάξρεη έκκεζε επίδξαζε ηνπ βαζκνχ 

ελζάξξπλζεο ζπκκεηνρήο εξγαδνκέλσλ ζηε ζρέζε κεηαμχ ηνπ αξηζκνχ ησλ πξνηχπσλ 

ζπζηεκάησλ κε ηα νπνία είλαη πηζηνπνηεκέλεο νη επηρεηξήζεηο θαη ηνπ βαζκνχ 

εθαξκνγήο απνηειεζκαηηθψλ πξαθηηθψλ Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο. Ζ πηζηνπνίεζε ησλ 

επηρεηξήζεσλ κε πξφηππα ζπζηήκαηα επεξεάδεη ηελ εθαξκνγή απνηειεζκαηηθψλ 

πξαθηηθψλ Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο ζηηο ειιεληθέο επηρεηξήζεηο κέζσ ηεο ελζάξξπλζεο 

ηεο ζπκκεηνρήο ησλ εξγαδνκέλσλ ζε απηή ηε δηαδηθαζία. 

 

 

ην ζρήκα 7.40 παξαθάησ απνηππψλεηαη ε σο άλσ ζχλζεηε ζρέζε 
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ρήκα 7.40 Σν αλζξψπηλν δπλακηθφ σο δηακεζνιαβεηήο (mediator) ζηε ζρέζε ηεο 

πνιιαπιήο πηζηνπνίεζε θαη ηνπ βαζκνχ εθαξκνγήο πξαθηηθψλ Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο. 

 

 

Ζ8β 

Ζ0: Γελ ππάξρεη έκκεζε επίδξαζε ηνπ βαζκνχ Δθαξκνγήο 

Οινθιεξσκέλνπ πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο [SYST] ζηε ζρέζε 

κεηαμχ ηεο πνιιαπιήο πηζηνπνίεζεο [MCERT] θαη ηνπ βαζκνχ 

εθαξκνγήο απνηειεζκαηηθψλ πξαθηηθψλ Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο απφ ηηο 

ειιεληθέο επηρεηξήζεηο [PRACTT] 

ΖΑ: Τπάξρεη έκκεζε επίδξαζε ηνπ βαζκνχ Δθαξκνγήο Οινθιεξσκέλνπ 

πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο [SYST] ζηε ζρέζε κεηαμχ ηεο 

πνιιαπιήο πηζηνπνίεζεο [MCERT] θαη ηνπ βαζκνχ εθαξκνγήο 

απνηειεζκαηηθψλ πξαθηηθψλ Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο απφ ηηο ειιεληθέο 

επηρεηξήζεηο [PRACTT] 

 

 

Ο έιεγρνο ηεο εξεπλεηηθήο ππφζεζεο Ζ8β πξαγκαηνπνηήζεθε κέζσ ηεο κεζφδνπ ηεο 

γξακκηθήο παιηλδξφκεζεο κε mediator. Ζ ηηκή πνπ ιακβάλεη ην indirect effect ηνπ 

normal theory test είλαη b= 0,1350 κε p< 0,05. Σν δηάζηεκα εκπηζηνζχλεο ηεο έκκεζεο 

επίδξαζεο ηεο εθαξκνγήο νινθιεξσκέλνπ ζπζηήκαηνο Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο ζηε 

ζρέζε κεηαμχ ηεο πνιιαπιήο πηζηνπνίεζεο θαη ηεο εθαξκνγήο ησλ πξαθηηθψλ 

HR 

MCERT PRACTT Ζμμεςη επίδραςη b=0,1307 p < 0,05 

Άμεςη επίδραςη b= 0,0066 p > 0,05 
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Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο δηακνξθψλεηαη σο εμήο {0,0552 , 0,2294}. πλεπψο ην indirect 

effect ηνπ κνληέινπ είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφ, γεγνλφο πνπ νδήγεζε ζηελ απφξξηςε 

ηεο Ζ0 (ζε επίπεδν 95%) θαη ζηελ απνδνρή ηεο ΖΑ. [§ 4.11.3, Model 8, Παξάξηεκα Β]. 

 

Σν απνηέιεζκα απηφ νδεγεί ζην ζπκπέξαζκα φηη ππάξρεη έκκεζε επίδξαζε ηνπ βαζκνχ 

εθαξκνγήο νινθιεξσκέλνπ ζπζηήκαηνο Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο ζηε ζρέζε κεηαμχ ηνπ 

αξηζκνχ ησλ πξνηχπσλ ζπζηεκάησλ κε ηα νπνία είλαη πηζηνπνηεκέλεο νη επηρεηξήζεηο 

θαη ηνπ βαζκνχ εθαξκνγήο απνηειεζκαηηθψλ πξαθηηθψλ Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο. Ζ 

πηζηνπνίεζε ησλ επηρεηξήζεσλ κε πξφηππα ζπζηήκαηα επεξεάδεη ηελ εθαξκνγή 

απνηειεζκαηηθψλ πξαθηηθψλ Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο ζηηο ειιεληθέο επηρεηξήζεηο κέζσ 

ηεο Δθαξκνγήο Οινθιεξσκέλνπ πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο. 

 

 

ην ζρήκα 7.41 παξαθάησ απνηππψλεηαη ε σο άλσ ζχλζεηε ζρέζε 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ρήκα 7.41 Ζ εθαξκνγή ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο Δλέξγεηαο σο δηακεζνιαβεηήο 

(mediator) ζηε ζρέζε ηεο πνιιαπιήο πηζηνπνίεζε θαη ηνπ βαζκνχ εθαξκνγήο 

πξαθηηθψλ Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο. 

 

 

 

SYST 

MCERT PRACTT Ζμμεςη επίδραςη b=0,1307 p < 0,05 

Άμεςη επίδραςη b=-0,0043 p > 0,05 
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Ζ8γ 

Ζ0: Γελ ππάξρεη έκκεζε επίδξαζε ηνπ βαζκνχ ρξήζεο χγρξνλήο 

Σερλνινγίαο [TECH] ζηε ζρέζε κεηαμχ ηεο πνιιαπιήο πηζηνπνίεζεο 

[MCERT] θαη ηνπ βαζκνχ εθαξκνγήο απνηειεζκαηηθψλ πξαθηηθψλ 

Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο απφ ηηο ειιεληθέο επηρεηξήζεηο [PRACTT] 

ΖΑ: Τπάξρεη έκκεζε επίδξαζε ηνπ βαζκνχ ρξήζεο χγρξνλήο 

Σερλνινγίαο [TECH] ζηε ζρέζε κεηαμχ ηεο πνιιαπιήο πηζηνπνίεζεο 

[MCERT] θαη ηνπ βαζκνχ εθαξκνγήο απνηειεζκαηηθψλ πξαθηηθψλ 

Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο απφ ηηο ειιεληθέο επηρεηξήζεηο [PRACTT] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ρήκα 7.42 ρεκαηηθή απνηχπσζε ηεο εξεπλεηηθήο ππφζεζεο Ζ8γ 

 

 

Ο έιεγρνο ηεο εξεπλεηηθήο ππφζεζεο Ζ8γ πξαγκαηνπνηήζεθε κέζσ ηεο κεζφδνπ ηεο 

γξακκηθήο παιηλδξφκεζεο κε mediator. Ζ ηηκή πνπ ιακβάλεη ην indirect effect ηνπ 

normal theory test είλαη b= 0,0497 κε p> 0,05. Σν δηάζηεκα εκπηζηνζχλεο ηεο έκκεζεο 

επίδξαζεο ηεο ρξήζεο χγρξνλήο Σερλνινγίαο ζηε ζρέζε κεηαμχ ηεο πνιιαπιήο 

πηζηνπνίεζεο θαη ηεο εθαξκνγήο ησλ πξαθηηθψλ Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο δηακνξθψλεηαη 

σο εμήο {-0,0187, 0,1242}. πλεπψο ην indirect effect ηνπ κνληέινπ είλαη ζηαηηζηηθά κε 

ζεκαληηθφ, γεγνλφο πνπ νδήγεζε ζηελ απνδνρή ηεο Ζ0 (ζε επίπεδν 95%) θαη ζηελ 

απφξξηςε ηεο ΖΑ. [§ 4.11.3, Model 9, Παξάξηεκα Β]. 

 

Σν απνηέιεζκα απηφ νδεγεί ζην ζπκπέξαζκα φηη δελ ππάξρεη έκκεζε επίδξαζε ηνπ 

βαζκνχ ρξήζεο χγρξνλήο Σερλνινγίαο ζηε ζρέζε κεηαμχ ηνπ αξηζκνχ ησλ πξνηχπσλ 

ζπζηεκάησλ κε ηα νπνία είλαη πηζηνπνηεκέλεο νη επηρεηξήζεηο θαη ηνπ βαζκνχ 

εθαξκνγήο απνηειεζκαηηθψλ πξαθηηθψλ Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο.  

 

 

 

PRACTT MCERT 

TECH 
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Δξεπλεηηθέο ππνζέζεηο Ζ9 

 

 

Ζ9α 

Ζ0: Γελ ππάξρεη έκκεζε επίδξαζε ηνπ βαζκνχ ελζάξξπλζεο ζπκκεηνρήο 

εξγαδνκέλσλ [HR] ζηε ζρέζε κεηαμχ ηνπ κεγέζνπο ηεο επηρείξεζεο [SIZE]  

θαη ηνπ βαζκνχ εθαξκνγήο απνηειεζκαηηθψλ πξαθηηθψλ Γηαρείξηζεο 

Δλέξγεηαο απφ ηηο ειιεληθέο επηρεηξήζεηο [PRACTT] 

ΖΑ: Τπάξρεη έκκεζε επίδξαζε ηνπ βαζκνχ ελζάξξπλζεο ζπκκεηνρήο 

εξγαδνκέλσλ [HR] ζηε ζρέζε κεηαμχ ηνπ κεγέζνπο ηεο επηρείξεζεο [SIZE]  

θαη ηνπ βαζκνχ εθαξκνγήο απνηειεζκαηηθψλ πξαθηηθψλ Γηαρείξηζεο 

Δλέξγεηαο απφ ηηο ειιεληθέο επηρεηξήζεηο [PRACTT] 

 

 

Ο έιεγρνο ηεο εξεπλεηηθήο ππφζεζεο Ζ9α πξαγκαηνπνηήζεθε κέζσ ηεο κεζφδνπ ηεο 

γξακκηθήο παιηλδξφκεζεο κε mediator. Ζ ηηκή πνπ ιακβάλεη ην indirect effect ηνπ 

normal theory test είλαη b= 0,0965 κε p< 0,05. Σν δηάζηεκα εκπηζηνζχλεο ηεο έκκεζεο 

επίδξαζεο ηνπ αλζξψπηλνπ παξάγνληα ζηε ζρέζε κεηαμχ ηνπ κεγέζνπο ηεο επηρείξεζεο 

θαη ηεο εθαξκνγήο ησλ πξαθηηθψλ Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο δηακνξθψλεηαη σο εμήο 

{0,0196 , 0,1862}. πλεπψο ην indirect effect ηνπ κνληέινπ είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφ, 

γεγνλφο πνπ νδήγεζε ζηελ απφξξηςε ηεο Ζ0 (ζε επίπεδν 95%) θαη ζηελ απνδνρή ηεο 

ΖΑ. [§ 4.11.4, Model 10, Παξάξηεκα Β]. 

 

Σν απνηέιεζκα απηφ νδεγεί ζην ζπκπέξαζκα φηη ππάξρεη έκκεζε επίδξαζε ηνπ βαζκνχ 

ελζάξξπλζεο ζπκκεηνρήο εξγαδνκέλσλ ζηε ζρέζε κεηαμχ ηνπ κεγέζνπο ηεο 

επηρείξεζεο θαη ηνπ βαζκνχ εθαξκνγήο απνηειεζκαηηθψλ πξαθηηθψλ Γηαρείξηζεο 

Δλέξγεηαο. Σν κέγεζνο ησλ επηρεηξήζεσλ επεξεάδεη ηελ εθαξκνγή απνηειεζκαηηθψλ 

πξαθηηθψλ Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο ζηηο ειιεληθέο επηρεηξήζεηο κέζσ ηεο ελζάξξπλζεο 

ηεο ζπκκεηνρήο ησλ εξγαδνκέλσλ ζε απηή ηε δηαδηθαζία. 

 

 

ην ζρήκα 7.43 παξαθάησ απνηππψλεηαη ε σο άλσ ζχλζεηε ζρέζε 
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ρήκα 7.43 Σν αλζξψπηλν δπλακηθφ σο δηακεζνιαβεηήο (mediator) ζηε ζρέζε ηνπ 

κεγέζνπο ηεο επηρείξεζεο θαη ηνπ βαζκνχ εθαξκνγήο πξαθηηθψλ Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο. 

 

 

 

Ζ9β 

Ζ0: Γελ ππάξρεη έκκεζε επίδξαζε ηνπ βαζκνχ Δθαξκνγήο 

Οινθιεξσκέλνπ πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο [SYST] ζηε ζρέζε 

κεηαμχ ηνπ κεγέζνπο ηεο επηρείξεζεο [SIZE]  θαη ηνπ βαζκνχ εθαξκνγήο 

απνηειεζκαηηθψλ πξαθηηθψλ Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο απφ ηηο ειιεληθέο 

επηρεηξήζεηο [PRACTT] 

ΖΑ: Τπάξρεη έκκεζε επίδξαζε ηνπ βαζκνχ Δθαξκνγήο Οινθιεξσκέλνπ 

πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο [SYST] ζηε ζρέζε κεηαμχ ηνπ 

κεγέζνπο ηεο επηρείξεζεο [SIZE]  θαη ηνπ βαζκνχ εθαξκνγήο 

απνηειεζκαηηθψλ πξαθηηθψλ Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο απφ ηηο ειιεληθέο 

επηρεηξήζεηο [PRACTT] 

 

 

Ο έιεγρνο ηεο εξεπλεηηθήο ππφζεζεο Ζ8β πξαγκαηνπνηήζεθε κέζσ ηεο κεζφδνπ ηεο 

γξακκηθήο παιηλδξφκεζεο κε mediator. Ζ ηηκή πνπ ιακβάλεη ην indirect effect ηνπ 

normal theory test είλαη b= 0,1044 κε p< 0,05. Σν δηάζηεκα εκπηζηνζχλεο ηεο έκκεζεο 

HR 

SIZE PRACTT Ζμμεςη επίδραςη b=0,1289 p < 0,05 

Άμεςη επίδραςη b= 0,0324 p > 0,05 
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επίδξαζεο ηεο εθαξκνγήο νινθιεξσκέλνπ ζπζηήκαηνο Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο ζηε 

ζρέζε κεηαμχ ηνπ κεγέζνπο ηεο επηρείξεζεο θαη ηεο εθαξκνγήο ησλ πξαθηηθψλ 

Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο δηακνξθψλεηαη σο εμήο {0,0328 , 0,1995}. πλεπψο ην indirect 

effect ηνπ κνληέινπ είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφ, γεγνλφο πνπ νδήγεζε ζηελ απφξξηςε 

ηεο Ζ0 (ζε επίπεδν 95%) θαη ζηελ απνδνρή ηεο ΖΑ. [§ 4.11.4, Model 11, Παξάξηεκα Β]. 

 

Σν απνηέιεζκα απηφ νδεγεί ζην ζπκπέξαζκα φηη ππάξρεη έκκεζε επίδξαζε ηνπ βαζκνχ 

εθαξκνγήο νινθιεξσκέλνπ ζπζηήκαηνο Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο ζηε ζρέζε κεηαμχ ηνπ 

κεγέζνπο ηεο επηρείξεζεο θαη ηνπ βαζκνχ εθαξκνγήο απνηειεζκαηηθψλ πξαθηηθψλ 

Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο. Σν κέγεζνο ησλ επηρεηξήζεσλ επεξεάδεη ηελ εθαξκνγή 

απνηειεζκαηηθψλ πξαθηηθψλ Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο ζηηο ειιεληθέο επηρεηξήζεηο κέζσ 

ηεο Δθαξκνγήο Οινθιεξσκέλνπ πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο. 

 

 

ην ζρήκα 7.44 παξαθάησ απνηππψλεηαη ε σο άλσ ζχλζεηε ζρέζε  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ρήκα 7.44 Ζ εθαξκνγή ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο Δλέξγεηαο σο δηακεζνιαβεηήο 

(mediator) ζηε ζρέζε ηνπ κεγέζνπο ηεο επηρείξεζεο θαη ηνπ βαζκνχ εθαξκνγήο 

πξαθηηθψλ Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο. 

 

 

SYST 

SIZE PRACTT Ζμμεςη επίδραςη b=0,1289 p < 0,05 

Άμεςη επίδραςη b=-0,0245 p > 0,05 
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Ζ9γ 

Ζ0: Γελ ππάξρεη έκκεζε επίδξαζε ηνπ βαζκνχ ρξήζεο χγρξνλήο 

Σερλνινγίαο [TECH] ζηε ζρέζε κεηαμχ ηνπ κεγέζνπο ηεο επηρείξεζεο 

[SIZE] θαη ηνπ βαζκνχ εθαξκνγήο απνηειεζκαηηθψλ πξαθηηθψλ 

Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο απφ ηηο ειιεληθέο επηρεηξήζεηο [PRACTT] 

ΖΑ: Τπάξρεη έκκεζε επίδξαζε ηνπ βαζκνχ ρξήζεο χγρξνλήο 

Σερλνινγίαο [TECH] ζηε ζρέζε κεηαμχ ηνπ κεγέζνπο ηεο επηρείξεζεο 

[SIZE] θαη ηνπ βαζκνχ εθαξκνγήο απνηειεζκαηηθψλ πξαθηηθψλ 

Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο απφ ηηο ειιεληθέο επηρεηξήζεηο [PRACTT] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ρήκα 7.45 ρεκαηηθή απνηχπσζε ηεο εξεπλεηηθήο ππφζεζεο Ζ9γ 

 

 

Ο έιεγρνο ηεο εξεπλεηηθήο ππφζεζεο Ζ8γ πξαγκαηνπνηήζεθε κέζσ ηεο κεζφδνπ ηεο 

γξακκηθήο παιηλδξφκεζεο κε mediator. Ζ ηηκή πνπ ιακβάλεη ην indirect effect ηνπ 

normal theory test είλαη b= 0,0420 κε p> 0,05. Σν δηάζηεκα εκπηζηνζχλεο ηεο έκκεζεο 

επίδξαζεο ηεο ρξήζεο χγρξνλήο Σερλνινγίαο ζηε ζρέζε κεηαμχ ηνπ κεγέζνπο ηεο 

επηρείξεζεο θαη ηεο εθαξκνγήο ησλ πξαθηηθψλ Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο δηακνξθψλεηαη 

σο εμήο {-0,0275, 0,1146}. πλεπψο ην indirect effect ηνπ κνληέινπ είλαη ζηαηηζηηθά κε 

ζεκαληηθφ, γεγνλφο πνπ νδήγεζε ζηελ απνδνρή ηεο Ζ0 (ζε επίπεδν 95%) θαη ζηελ 

απφξξηςε ηεο ΖΑ. [§ 4.11.4, Model 12, Παξάξηεκα Β]. 

 

Σν απνηέιεζκα απηφ νδεγεί ζην ζπκπέξαζκα φηη δελ ππάξρεη έκκεζε επίδξαζε ηνπ 

βαζκνχ ρξήζεο χγρξνλήο Σερλνινγίαο ζηε ζρέζε κεηαμχ ηνπ κεγέζνπο ησλ 

επηρεηξήζεσλ θαη ηνπ βαζκνχ εθαξκνγήο απνηειεζκαηηθψλ πξαθηηθψλ Γηαρείξηζεο 

Δλέξγεηαο.  

 

 

 

PRACTT MCERT 

TECH 
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7.3.4 Γέζκεπζε αλώηαηεο δηνίθεζεο & ηξαηεγηθή 

 

ην πιαίζην ηεο παξνχζαο ππνελφηεηαο εμεηάδεηαη ε επίδξαζε ηεο Γέζκεπζεο ηεο 

αλψηαηεο δηνίθεζεο & ε χπαξμε ζαθνχο ηξαηεγηθήο  

 

 ζην βαζκφ εθαξκνγήο απνηειεζκαηηθψλ πξαθηηθψλ Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο αιιά 

θαη ζηηο επηκέξνπο ππννκάδεο ηεο κεηαβιεηήο θαη 

 ζην βαζκφ εθαξκνγήο νινθιεξσκέλνπ ζπζηήκαηνο Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο 

 

 

Δξεπλεηηθή ππόζεζε Ζ10 

 

Ζ10 

Ζ0: Γελ ππάξρεη επίδξαζε ηεο Γέζκεπζεο Αλψηαηεο Γηνίθεζεο & ηεο 

ηξαηεγηθήο [MANCOM] ζην βαζκφ εθαξκνγήο απνηειεζκαηηθψλ 

πξαθηηθψλ Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο [PRACTT]. 

ΖΑ: Τπάξρεη επίδξαζε ηεο Γέζκεπζεο Αλψηαηεο Γηνίθεζεο & ηεο 

ηξαηεγηθήο [MANCOM] ζην βαζκφ εθαξκνγήο απνηειεζκαηηθψλ 

πξαθηηθψλ Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο [PRACTT] 

 

 

Ο έιεγρνο ηεο εξεπλεηηθήο ππφζεζεο Ζ10 πξαγκαηνπνηήζεθε κέζσ ηνπ θξηηεξίνπ One-

Way Anova, ε ηηκή ηνπ νπνίνπ (F = 32.037**, p<0.001) νδήγεζε ζηελ απφξξηςε ηεο Ζ0 

(ζε επίπεδν εκπηζηνζχλεο 99%) θαη ζηελ απνδνρή ηεο ΖΑ [Παξάξηεκα Β, §4.2 Π1 

&Π2]. 

 

Σν απνηέιεζκα απηφ νδεγεί ζην ζπκπέξαζκα φηη ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά 

σο πξνο ην βαζκφ εθαξκνγήο απνηειεζκαηηθψλ πξαθηηθψλ Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο ζε 

ζρέζε κε ηελ χπαξμε ηεο μεθάζαξεο δέζκεπζεο ηεο αλψηαηεο δηνίθεζεο θαη ηεο ζαθνχο 

ελεξγεηαθήο ζηξαηεγηθήο ζηηο ειιεληθέο επηρεηξήζεηο. Πην ζπγθεθξηκέλα, φζν κεγαιχηεξε 

είλαη δέζκεπζε ηεο αλψηαηεο δηνίθεζεο ζε κηα επηρείξεζε αλαθνξηθά κε ηα ελεξγεηαθά 

δεηήκαηα θαη ηελ δηαρείξηζε ηνπο, ηφζν πεξηζζφηεξεο είλαη θαη νη απνηειεζκαηηθέο 

πξαθηηθέο δηαρείξηζεο ελέξγεηαο πνπ πινπνηνχληαη εληφο ηεο επηρείξεζεο απηήο. Ζ 

εξεπλεηηθή ηνχηε ππφζεζε επηβεβαηψλεη ζε κεγάιν βαζκφ θαη ηελ πθηζηάκελε 

βηβιηνγξαθία. [§5.5]. Γελ ππάξρεη ακθηβνιία φηη φηαλ ε δηνίθεζε απνθαζίδεη λα 

δηακνξθψζεη ηελ θαηάιιειε ζηξαηεγηθή, νη θαηάιιειεο δξάζεηο πινπνηνχληαη ζε κηα 

επηρείξεζε ζε κεγαιχηεξν βαζκφ θαζψο αξρίδεη λα δηακνξθψλεηαη εληφο ηνπ 

νξγαληζκνχ θαη ε αληίζηνηρε εηαηξηθή θνπιηνχξα. [νη κέζνη δηακνξθψζεθαλ ζε 2,64, 

3,35, 3,52 θαη 4,15 αληίζηνηρα Παξάξηεκα Β, Πίλαθα 14]. ην ζεκείν απηφ ζα πξέπεη λα 
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επηζεκαλζεί φηη ε αλσηέξσ εξεπλεηηθή ππφζεζε ειέγρζεθε ηφζν γηα ηελ θχξηα 

κεηαβιεηή ησλ απνηειεζκαηηθψλ πξαθηηθψλ δηαρείξηζεο ελέξγεηαο φζν θαη γηα ηηο ηξεηο 

επηκέξνπο ππνκεηαβιεηέο. Οη έιεγρνη έρνπλ δψζεη αληίζηνηρα απνηειέζκαηα γηα φιεο ηηο 

ζρέζεηο θαη ηα απνηειέζκαηα απηά παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζην παξάξηεκα Β [§4.2 

Π1 &Π2]. 

 

 

Δξεπλεηηθή ππόζεζε Ζ11 

 

Ζ11 

Ζ0: Γελ ππάξρεη επίδξαζε ηεο Γέζκεπζεο Αλψηαηεο Γηνίθεζεο & ηεο 

ηξαηεγηθήο [MANCOM] ζην βαζκφ Δθαξκνγήο Οινθιεξσκέλνπ 

πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο [SYST]. 

ΖΑ: Τπάξρεη επίδξαζε ηεο Γέζκεπζεο Αλψηαηεο Γηνίθεζεο & ηεο 

ηξαηεγηθήο [MANCOM] ζην βαζκφ Δθαξκνγήο Οινθιεξσκέλνπ 

πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο [SYST]. 

 

Ο έιεγρνο ηεο εξεπλεηηθήο ππφζεζεο Ζ11 πξαγκαηνπνηήζεθε κέζσ ηνπ θξηηεξίνπ One-

Way Anova, ε ηηκή ηνπ νπνίνπ (F = 36.504**, p<0.001) νδήγεζε ζηελ απφξξηςε ηεο Ζ0 

(ζε επίπεδν εκπηζηνζχλεο 99,9%) θαη ζηελ απνδνρή ηεο ΖΑ [Παξάξηεκα Β, §4.3 Π1 

&Π2]. 

 

Σν απνηέιεζκα απηφ νδεγεί ζην ζπκπέξαζκα φηη ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά 

σο πξνο ην βαζκφ εθαξκνγήο Οινθιεξσκέλνπ πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο ζε 

ζρέζε κε ηελ χπαξμε ηεο μεθάζαξεο δέζκεπζεο ηεο αλψηαηεο δηνίθεζεο θαη ηεο ζαθνχο 

ελεξγεηαθήο ζηξαηεγηθήο ζηηο ειιεληθέο επηρεηξήζεηο. Πην ζπγθεθξηκέλα, φζν κεγαιχηεξε 

είλαη δέζκεπζε ηεο αλψηαηεο δηνίθεζεο ζε κηα επηρείξεζε αλαθνξηθά κε ηα ελεξγεηαθά 

δεηήκαηα θαη ηελ δηαρείξηζε ηνπο, ηφζν βειηησκέλε είλαη θαη ε εθαξκνγή ζπζηήκαηνο 

Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο πνπ αλαπηχζζεηαη εληφο ηεο επηρείξεζεο απηήο. Ζ εξεπλεηηθή 

ηνχηε ππφζεζε επηβεβαηψλεη ζε κεγάιν βαζκφ θαη ηελ πθηζηάκελε βηβιηνγξαθία. [θεθ.4]. 

Γελ ππάξρεη ακθηβνιία φηη φηαλ ε δηνίθεζε απνθαζίδεη λα δηακνξθψζεη ηελ θαηάιιειε 

ζηξαηεγηθή, αλαιακβάλνληαη θαηάιιειεο δξάζεηο γηα ηελ δφκεζε νινθιεξσκέλνπ 

ζπζηήκαηνο Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο [νη κέζνη δηακνξθψζεθαλ ζε 2,23, 3,24, 3,48 θαη 

4,14 αληίζηνηρα Παξάξηεκα Β, §4.3 Π1]. 
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7.3.5 Ρπζκηζηηθά/Καλνληζηηθά ζέκαηα 

 

Ζ ¨Δπηβνιή πξνζηίκσλ γηα θαλνληζηηθά δεηήκαηα Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο¨ (FINES) 

εμεηάδεηαη σο πξνο ηε ζπζρέηηζε ηεο κε ην: 

 

 Βαζκφ εθαξκνγήο απνηειεζκαηηθψλ πξαθηηθψλ Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο 

(PRACTT) αιιά θαη ζηηο επηκέξνπο ππννκάδεο ηεο κεηαβιεηήο 

 

Ζ θεληξηθή αληίζηνηρε εξεπλεηηθή ππφζεζε αλαπηχζζεηαη σο αθνινχζσο: 

 

Δξεπλεηηθή ππόζεζε Ζ12 

 

Ζ12 

Ζ0: Γελ ππάξρεη ζπζρέηηζε κεηαμχ ηνπ βαζκνχ εθαξκνγήο 

απνηειεζκαηηθψλ πξαθηηθψλ Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο [PRACTT] θαη ηεο 

επηβνιήο πξνζηίκσλ γηα ξπζκηζηηθά/θαλνληζηηθά δεηήκαηα Γηαρείξηζεο 

Δλέξγεηαο [FINES]. 

ΖΑ: Τπάξρεη ζπζρέηηζε κεηαμχ ηνπ βαζκνχ εθαξκνγήο απνηειεζκαηηθψλ 

πξαθηηθψλ Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο [PRACTT] θαη ηεο επηβνιήο πξνζηίκσλ 

γηα ξπζκηζηηθά/θαλνληζηηθά δεηήκαηα Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο [FINES] 

 

Ο έιεγρνο ηεο εξεπλεηηθήο ππφζεζεο Ζ12 πξαγκαηνπνηήζεθε κέζσ ηνπ θξηηεξίνπ One-

Way Anova, ε ηηκή ηνπ νπνίνπ (F = 0.192, p>0.05) δελ νδήγεζε ζηελ απφξξηςε ηεο Ζ0, 

θαηά ζπλέπεηα, δελ ήηαλ δπλαηφ λα γίλεη απνδεθηή ε ΖΑ [Παξάξηεκα Β, §4.4 Π1 &Π2]. 

 

Σν απνηέιεζκα απηφ νδεγεί ζην ζπκπέξαζκα φηη δελ ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή 

δηαθνξά σο πξνο ηε ζπζρέηηζε κεηαμχ ηνπ βαζκνχ εθαξκνγήο απνηειεζκαηηθψλ 

πξαθηηθψλ Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο [PRACTT] θαη ηεο Δπηβνιήο πξνζηίκσλ γηα 

ξπζκηζηηθά/θαλνληζηηθά δεηήκαηα Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο [FINES]. πλεπψο ε επηβνιή 

πξνζηίκσλ ζηηο επηρεηξήζεηο αλαθνξηθά κε ελεξγεηαθά δεηήκαηα, ηα νπνία πξνθχπηνπλ 

απφ ηε κε ζπκκφξθσζε ησλ επηρεηξήζεσλ κε ην θαλνληζηηθφ /ξπζκηζηηθφ πιαίζην ηεο 

ρψξαο δελ θαίλεηαη λα πξνηξέπεη ηηο επηρεηξήζεηο σο πξνο ηελ πηνζέηεζε 

απνηειεζκαηηθψλ πξαθηηθψλ δηαρείξηζεο ελέξγεηαο κε ζθνπφ ηελ απνθπγή ησλ πηζαλψλ 

πξνζηίκσλ. [νη κέζνη δηακνξθψζεθαλ ζην 3.34, 3.46 θαη 3.42 αληίζηνηρα Παξάξηεκα Β, 

§4.4 Π1 &Π2]. Αληίζηνηρνο έιεγρνο πξαγκαηνπνηήζεθε θαη γηα ηηο επηκέξνπο κεηαβιεηέο 

ηνπ βαζκνχ εθαξκνγήο απνηειεζκαηηθψλ πξαθηηθψλ Γηαρείξηζεο ελέξγεηαο κε ηα ίδηα 

απνηειέζκαηα. 
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7.3.6 Υξεκαηνδνηνύκελα πξνγξάκκαηα 

 

Ζ ¨πκκεηνρή ζε ρξεκαηνδνηηθά πξνγξάκκαηα πινπνίεζεο πξαθηηθψλ Γηαρείξηζεο 

Δλέξγεηαο¨ (FIN) εμεηάδεηαη σο πξνο ηελ επίδξαζε ηεο ζην: 

 

 Βαζκφ εθαξκνγήο απνηειεζκαηηθψλ πξαθηηθψλ Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο 

(PRACTT) αιιά θαη ζηηο επηκέξνπο ππννκάδεο ηεο κεηαβιεηήο 

 

Ζ θεληξηθή αληίζηνηρε εξεπλεηηθή ππφζεζε αλαπηχζζεηαη σο αθνινχζσο: 

 

Δξεπλεηηθή ππόζεζε Ζ13 

 

Ζ13 

Ζ0: Γελ ππάξρεη επίδξαζε ηεο ζπκκεηνρήο ζε ρξεκαηνδνηηθά 

πξνγξάκκαηα πινπνίεζεο πξαθηηθψλ Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο [FIN] ζην 

βαζκφ εθαξκνγήο απνηειεζκαηηθψλ πξαθηηθψλ Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο 

[PRACTT]. 

ΖΑ: Τπάξρεη επίδξαζε ηεο ζπκκεηνρήο ζε ρξεκαηνδνηηθά πξνγξάκκαηα 

πινπνίεζεο πξαθηηθψλ Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο [FIN] ζην βαζκφ εθαξκνγήο 

απνηειεζκαηηθψλ πξαθηηθψλ Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο [PRACTT]. 

 

Ο έιεγρνο ηεο εξεπλεηηθήο ππφζεζεο Ζ13 πξαγκαηνπνηήζεθε κέζσ ηνπ θξηηεξίνπ 

Independent Samples t-test, ε ηηκή ηνπ νπνίνπ (t = 0,786, p>0,05) δελ νδήγεζε ζηελ 

απφξξηςε ηεο Ζ0, θαηά ζπλέπεηα, δελ ήηαλ δπλαηφ λα γίλεη απνδεθηή ε ΖΑ. Γηα ηνλ 

ππνινγηζκφ ηνπ θξηηεξίνπ t-test επηβεβαηψζεθε ε ηζρχο ηεο ππφζεζεο ησλ ίζσλ 

δηαθπκάλζεσλ, κέζσ ηνπ θξηηεξίνπ Levene‘s test [Παξάξηεκα Β, §4.5 Π1 &Π2]. 

 

Σν απνηέιεζκα απηφ νδεγεί ζην ζπκπέξαζκα φηη δελ ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή 

δηαθνξά σο πξνο ην βαζκφ εθαξκνγήο βαζκφ εθαξκνγήο απνηειεζκαηηθψλ πξαθηηθψλ 

Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο κεηαμχ ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε ρξεκαηνδνηηθά 

πξνγξάκκαηα θαη ζε απηέο πνπ δελ έρνπλ ζπκκεηνρή ζε απηά. Οη επηρεηξήζεηο πνπ 

ζπκκεηέρνπλ ζε ρξεκαηνδνηηθά πξνγξάκκαηα εθαξκφδνπλ ειάρηζηα πεξηζζφηεξεο 

απνηειεζκαηηθέο πξαθηηθέο Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο ρσξίο ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά. 

[νη κέζνη δηακνξθψζεθαλ ζην 3.53 θαη 3.44 αληίζηνηρα - Παξάξηεκα Β, §4.5  Π1 &Π2]. 

πλεπάγεηαη, ινηπφλ φηη ε ζπκκεηνρή ζε ρξεκαηνδνηνχκελα πξνγξάκκαηα δελ 

επεξεάδεη ζεκαληηθά ηηο απνθάζεηο ησλ επηρεηξήζεσλ αλαθνξηθά κε ηε δηαρείξηζε 

ελέξγεηαο. 
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7.3.7 Πξνέιεπζε επηρεηξήζεσλ 

 

 

Ζ ¨Πξνέιεπζε ηεο Δπηρείξεζεο¨ εμεηάδεηαη σο πξνο ηε ζπζρέηηζή ηεο κε ηηο εμήο 

κεηαβιεηέο: 

 

 Υξεκαηννηθνλνκηθά Δκπφδηα εθαξκνγήο απνηειεζκαηηθψλ πξαθηηθψλ 

Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο (BARF). 

 Δκπφδηα εθαξκνγήο απνηειεζκαηηθψλ πξαθηηθψλ Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο ζρεηηθά 

κε άιινπο πφξνπο (BARS). 

 

Οη αληίζηνηρεο εξεπλεηηθέο ππνζέζεηο αλαπηχζζνληαη σο αθνινχζσο: 

 

Δξεπλεηηθή ππόζεζε Ζ14 

 

Ζ14 

Ζ0: Γελ ππάξρεη ζπζρέηηζε κεηαμχ ηεο πξνέιεπζεο ηεο επηρείξεζεο 

[ORIG] θαη ησλ Υξεκαηννηθνλνκηθψλ Δκπφδησλ εθαξκνγήο 

απνηειεζκαηηθψλ πξαθηηθψλ Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο (BARF). 

ΖΑ: Τπάξρεη ζπζρέηηζε κεηαμχ ηεο πξνέιεπζεο ηεο επηρείξεζεο [ORIG] 

θαη ησλ Υξεκαηννηθνλνκηθψλ Δκπφδησλ εθαξκνγήο απνηειεζκαηηθψλ 

πξαθηηθψλ Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο (BARF). 

 

 

Ο έιεγρνο ηεο εξεπλεηηθήο ππφζεζεο Ζ14 πξαγκαηνπνηήζεθε κέζσ ηνπ θξηηεξίνπ 

Independent Samples t-test, ε ηηκή ηνπ νπνίνπ (t = 2.249**) νδήγεζε ζηελ απφξξηςε ηεο 

Ζ0 (ζε επίπεδν εκπηζηνζχλεο 95%) θαη ζηελ απνδνρή ηεο ΖΑ. Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ 

θξηηεξίνπ t-test επηβεβαηψζεθε ε ηζρχο ηεο ππφζεζεο ησλ ίζσλ δηαθπκάλζεσλ, κέζσ 

ηνπ θξηηεξίνπ Levene‘s test [Παξάξηεκα Β, §4.6 Π1 &Π2]. 

 

Σν απνηέιεζκα απηφ νδεγεί ζην ζπκπέξαζκα φηη ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά 

σο πξνο ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά εκπφδηα εθαξκνγήο πξαθηηθψλ Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο 

κεηαμχ ησλ ειιεληθψλ θαη ησλ επηρεηξήζεσλ-κειψλ πνιπεζληθνχ νκίινπ. πγθεθξηκέλα, 

νη ειιεληθέο επηρεηξήζεηο θαίλεηαη λα αληηκεησπίδνπλ ζεκαληηθφηεξα ρξεκαηννηθνλνκηθά 

εκπφδηα θαηά ηελ εθαξκνγή ησλ πξαθηηθψλ δηαρείξηζεο ελέξγεηαο θαη απηφ ζίγνπξα 
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βξίζθεη ηελ εξκελεία ηνπ ζηελ πνιπεηή νηθνλνκηθή θξίζε πνπ ηαιαλίδεη ηε ρψξα [νη κέζνη 

δηακνξθψζεθαλ ζην 3.20 θαη 2.75 αληίζηνηρα - Παξάξηεκα Β, §4.6 Π1 &Π2].  

 

 

Δξεπλεηηθή ππόζεζε Ζ15 

 

Ζ15 

Ζ0: Γελ ππάξρεη ζπζρέηηζε κεηαμχ ηεο πξνέιεπζεο ηεο επηρείξεζεο 

[ORIG] θαη ησλ εκπφδησλ εθαξκνγήο απνηειεζκαηηθψλ πξαθηηθψλ 

Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο ζρεηηθψλ κε άιινπο πφξνπο (BARS). 

ΖΑ: Τπάξρεη ζπζρέηηζε κεηαμχ ηεο πξνέιεπζεο ηεο επηρείξεζεο [ORIG] 

θαη ησλ εκπφδησλ εθαξκνγήο απνηειεζκαηηθψλ πξαθηηθψλ Γηαρείξηζεο 

Δλέξγεηαο ζρεηηθψλ κε άιινπο πφξνπο (BARS). 

 

Ο έιεγρνο ηεο εξεπλεηηθήο ππφζεζεο Ζ15 πξαγκαηνπνηήζεθε κέζσ ηνπ θξηηεξίνπ 

Independent Samples t-test, ε ηηκή ηνπ νπνίνπ (t = 1.042**) νδήγεζε ζηελ απφξξηςε ηεο 

ΖΑ (ζε επίπεδν εκπηζηνζχλεο 95%) θαη ζηελ απνδνρή ηεο Ζ0. Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ 

θξηηεξίνπ t-test επηβεβαηψζεθε ε ηζρχο ηεο ππφζεζεο ησλ ίζσλ δηαθπκάλζεσλ, κέζσ 

ηνπ θξηηεξίνπ Levene‘s test [Παξάξηεκα Β, §4.6 Π1 &Π2]. 

 

Σν απνηέιεζκα απηφ νδεγεί ζην ζπκπέξαζκα φηη δελ ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή 

δηαθνξά σο πξνο ηα εκπφδηα εθαξκνγήο πξαθηηθψλ Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο πνπ 

ζρεηίδνληαη κε άιινπο πφξνπο πέξαλ ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κεηαμχ ησλ ειιεληθψλ 

θαη ησλ επηρεηξήζεσλ-κειψλ πνιπεζληθνχ νκίινπ. πγθεθξηκέλα, θξίζεθε ζεκαληηθφ λα 

ειεγρζεί αλ ηζρχεη ην ίδην κε ηνπο ρξεκαηννηθνλνκηθνχο θαη κε ηνπο άιινπο πφξνπο ηεο 

επηρείξεζεο. Ωζηφζν νη ειιεληθέο επηρεηξήζεηο δελ θαίλεηαη λα αληηκεησπίδνπλ 

ζεκαληηθφηεξα κε ρξεκαηννηθνλνκηθά εκπφδηα θαηά ηελ εθαξκνγή ησλ πξαθηηθψλ 

δηαρείξηζεο ελέξγεηαο ζε ζρέζε κε ηηο επηρεηξήζεηο κέιε πνιπεζληθψλ νκίισλ, γεγνλφο 

πνπ εληζρχεη θαη κε απηή ηελ ππφζεζε ηνλ θξίζηκν ξφιν ηεο νηθνλνκηθήο θξίζε ζηελ 

εθαξκνγή πξαθηηθψλ δηαρείξηζεο ελέξγεηαο. Γηαθαίλεηαη ε πξφζεζε ησλ ειιεληθψλ 

επηρεηξήζεσλ λα αιιάμνπλ ηνλ ηξφπν δηαρείξηζεο ελέξγεηαο αιιά θπξησο ε ηξέρνπζα 

νηθνλνκηθή θαηάζηαζε είλαη απηή πνπ απνηειεί αλαζηαιηηθφ παξάγνληα. [Παξάξηεκα Β, 

§4.6 Π1 &Π2].  
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7.3.8 Μέγεζνο επηρεηξήζεσλ 

 

 

Σν «Μέγεζνο ηεο Δπηρείξεζεο» εμεηάδεηαη σο πξνο ηε ζπζρέηηζή ηνπ κε ηηο εμήο 

κεηαβιεηέο: 

 

 Υξεκαηννηθνλνκηθά Δκπφδηα εθαξκνγήο απνηειεζκαηηθψλ πξαθηηθψλ 

Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο (BARF). 

 Δκπφδηα εθαξκνγήο απνηειεζκαηηθψλ πξαθηηθψλ Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο ζρεηηθά 

κε άιινπο πφξνπο (BARS). 

 

 

Δξεπλεηηθή ππόζεζε Ζ16 

 

Ζ16 

Ζ0: Γελ ππάξρεη ζπζρέηηζε κεηαμχ ηνπ κεγέζνπο ηεο επηρείξεζεο [SIZE] 

θαη ησλ Υξεκαηννηθνλνκηθψλ Δκπφδησλ εθαξκνγήο απνηειεζκαηηθψλ 

πξαθηηθψλ Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο (BARF). 

ΖΑ: Τπάξρεη ζπζρέηηζε κεηαμχ ηνπ κεγέζνπο ηεο επηρείξεζεο [SIZE] θαη 

ησλ Υξεκαηννηθνλνκηθψλ Δκπφδησλ εθαξκνγήο απνηειεζκαηηθψλ 

πξαθηηθψλ Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο (BARF). 

 

Ο έιεγρνο ηεο εξεπλεηηθήο ππφζεζεο Ζ16 πξαγκαηνπνηήζεθε κέζσ ηνπ θξηηεξίνπ One-

Way Anova, ε ηηκή ηνπ νπνίνπ (F =4.405**, p<0.01) νδήγεζε ζηελ απφξξηςε ηεο Ζ0 (ζε 

επίπεδν εκπηζηνζχλεο 99%) θαη ζηελ απνδνρή ηεο ΖΑ [Παξάξηεκα Β, §4.7 Π1 &Π2]. 

 

Σν απνηέιεζκα απηφ νδεγεί ζην ζπκπέξαζκα φηη ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά 

σο πξνο ην  βαζκφ επίδξαζεο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ εκπφδησλ ζηελ εθαξκνγή 

απνηειεζκαηηθψλ πξαθηηθψλ Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο κεηαμχ ησλ κηθξψλ, κεζαίσλ, 

κεγάισλ θαη πνιχ κεγάισλ επηρεηξήζεσλ. πγθεθξηκέλα, νη κεγαιχηεξεο επηρεηξήζεηο 

εκθαλίδνπλ κεγαιχηεξα ρξεκαηννηθνλνκηθά εκπφδηα εθαξκνγήο πξαθηηθψλ. Δθ πξψηεο 

φςεσο θάηη ηέηνην θαίλεηαη παξάδνμν. Ωζηφζν φζν κεγαιχηεξε είλαη κηα επηρείξεζε 

ηφζν κεγαιψλεη ε αλάγθε γηα επελδχζεηο θαη ζπλεπψο ηφζν εληνλφηεξε γίλεηαη ε 

αληηκεηψπηζε ηνπ πξνβιήκαηνο. Παξφια απηά είλαη αλακθηζβήηεηα ηνχην είλαη εχξεκα 

ην νπνίν ρξήδεη πεξαηηέξσ δηεξεχλεζεο ζε κειινληηθή έξεπλα [νη κέζνη δηακνξθψζεθαλ 

ζην 2,53, 3,22, 3,14 θαη 3,37 αληίζηνηρα - Παξάξηεκα Β, §4.7 Π1 &Π2]. 
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Δξεπλεηηθή ππόζεζε Ζ17 

 

Ζ17 

Ζ0: Γελ ππάξρεη ζπζρέηηζε κεηαμχ ηνπ κεγέζνπο ηεο επηρείξεζεο [SIZE] 

θαη ησλ εκπνδίσλ εθαξκνγήο απνηειεζκαηηθψλ πξαθηηθψλ Γηαρείξηζεο 

Δλέξγεηαο ζρεηηθψλ κε άιινπο πφξνπο (BARS). 

ΖΑ: Τπάξρεη ζπζρέηηζε κεηαμχ ηνπ κεγέζνπο ηεο επηρείξεζεο [SIZE] θαη 

ησλ εκπνδίσλ εθαξκνγήο απνηειεζκαηηθψλ πξαθηηθψλ Γηαρείξηζεο 

Δλέξγεηαο ζρεηηθψλ κε άιινπο πφξνπο (BARS). 

 

Ο έιεγρνο ηεο εξεπλεηηθήο ππφζεζεο Ζ17 πξαγκαηνπνηήζεθε κέζσ ηνπ θξηηεξίνπ One-

Way Anova, ε ηηκή ηνπ νπνίνπ (F =0.474**, p>0,05) νδήγεζε ζηελ απνδνρή ηεο Ζ0 (ζε 

επίπεδν εκπηζηνζχλεο 99%) θαη ζηελ απφξξηςε ηεο ΖΑ [Παξάξηεκα Β, §4.7 Π1 &Π2]. 

 

Σν απνηέιεζκα απηφ νδεγεί ζην ζπκπέξαζκα φηη δελ ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή 

δηαθνξά σο πξνο ην  βαζκφ επίδξαζεο εκπνδίσλ εθαξκνγήο απνηειεζκαηηθψλ 

πξαθηηθψλ Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο ζρεηηθψλ κε άιινπο πφξνπο (BARS) κεηαμχ ησλ 

κηθξψλ, κεζαίσλ, κεγάισλ θαη πνιχ κεγάισλ επηρεηξήζεσλ. πγθεθξηκέλα, ην κέγεζνο 

κηα επηρείξεζεο δελ επεξεάδεη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ηα εκπφδηα εθαξκνγήο 

απνηειεζκαηηθψλ πξαθηηθψλ Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο ζρεηηθά κε άιινπο πφξνπο 

επεξεάδνπλ ηελ επηρείξεζε [νη κέζνη δηακνξθψζεθαλ ζην 2,60, 2,61, 2,47 θαη 2,40 

αληίζηνηρα - Παξάξηεκα Β, §4.7 Π1 &Π2]. 

 

 

 

7.3.9 Σνκέαο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηόηεηαο 

 

Ο ηνκέαο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο (SECT) εμεηάδεηαη σο αλεμάξηεηε κεηαβιεηή 

γηα ηελ πηζαλή ζπζρέηηζε ηνπ κε ην βαζκφ αληίιεςεο κηαο επηρεηξεκαηηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο σο ελεξγνβφξνπ (EnACT). 

 

Ζ αληίζηνηρε εξεπλεηηθή ππφζεζε αλαπηχζζνληαη σο αθνινχζσο: 
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Δξεπλεηηθή ππόζεζε Ζ18 

 

Ζ18 

Ζ0: Γελ ππάξρεη ζπζρέηηζε ηνπ ηνκέα επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο 

[SECT] κε ην βαζκφ αληίιεςεο κηα επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα σο 

ελεξγνβφξνπ [EnACT]. 

ΖΑ: Τπάξρεη ζπζρέηηζε ηνπ ηνκέα επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο [SECT] 

κε ην βαζκφ αληίιεςεο κηα επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα σο 

ελεξγνβφξνπ [EnACT]. 

 

Πξαγκαηνπνηήζεθε ν έιεγρνο ηεο σο άλσ εξεπλεηηθήο ππφζεζεο γηα θάζε κηα απφ ηηο 

επηρεηξεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ εμεηάδνληαη ζηελ παξνχζα κειέηε θαη 

δηαπηζηψζεθε φηη γηα ηηο επηά απφ ηηο ελλέα νδεγεζήθακε ζηελ απφξξηςε ηεο Ζ0 (ζε 

επίπεδν εκπηζηνζχλεο 99%) θαη ζηελ απνδνρή ηεο ΖΑ. [Αλαιπηηθνί πίλαθεο θαη ζρεηηθά 

ζρήκαηα ζην παξάξηεκα Β]. ηνλ πίλαθα 7.16 πνπ αθνινπζεί εκθαλίδνληαη αλαιπηηθά νη 

ηηκέο ηνπ θξηηεξίνπ x2 γηα θάζε κηα επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα. 

 

 

Chi-Square Tests 

Γξαζηεξηόηεηα Pearson Chi-Square 
Asymp. Sig. 

(2-sided) 
H18 

Παξαγσγή α' πιώλ 15,593 0,001 Απνδνρή ΖΑ 

Δλδηάκεζε Δπεμεξγαζία 39,841 0,000 Απνδνρή ΖΑ 

Δπεμεξγαζία/Παξαγσγή ηειηθνύ 
πξντόληνο 

38,797 0,000 Απνδνρή ΖΑ 

πζθεπαζία 15,917 0,001 Απνδνρή ΖΑ 

Γηαρείξηζε απνζήθεπζεο-
Γηαηήξεζε 

14,498 0,002 Απνδνρή ΖΑ 

Μεηαθνξά & δηαρείξηζε θνξηίνπ 13,228 0,004 Απνδνρή ΖΑ 

Παξνρή Τπεξεζηώλ 22,960 0,000 Απνδνρή ΖΑ 

Δκπόξην 4,359 0,225 Απφξξηςε ΖΑ 

Δμέιημε πξντόλησλ/Αλάπηπμε 
λέσλ 

2,784 0,426 Απφξξηςε ΖΑ 

Πίλαθαο 7.16 Απνηειέζκαηα εξεπλεηηθήο ππφζεζεο γηα ηηο επηρεηξεκαηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο 

 

Γηα ηηο επηά επηρεηξεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ήηνη 1.Παξαγσγή α' πιψλ, 2.Δλδηάκεζε 

Δπεμεξγαζία, 3.Δπεμεξγαζία/Παξαγσγή ηειηθνχ πξντφληνο, 4.πζθεπαζία, 5.Γηαρείξηζε 

απνζήθεπζεο-Γηαηήξεζε, 6.Μεηαθνξά & δηαρείξηζε θνξηίνπ θαη 7.Παξνρή Τπεξεζηψλ 

ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ ηνπ ηνκέα ηεο επηρεηξεκαηηθήο 
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δξαζηεξηφηεηαο θαη ηνπ βαζκνχ αληίιεςεο ησλ δξαζηεξηνηήησλ σο ελεξγνβφξσλ γηα 

ηελ επηρείξεζε.  

 

ε ζπλάξηεζε κε ηνλ ηνκέα πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ε θάζε επηρείξεζε, νη σο άλσ 

επηρεηξεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο αλάινγα κε ην είδνο ηνπο, δηαθαίλεηαη φηη 

ραξαθηεξίδνληαη ή φρη ελεξγνβφξεο απφ ηελ εθάζηνηε επηρείξεζε. Ο ραξαθηεξηζκφο 

απηφο επεξεάδεηαη ζαθψο απφ ηνλ ηνκέα δξάζεο ηεο θάζε επηρείξεζεο. Ηδηαίηεξα γηα ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο ηνπ εκπνξίνπ θαη ηεο εμέιημεο πξντφλησλ θαη αλάπηπμεο λέσλ, ν ηνκέαο 

δξαζηεξηφηεηαο ηεο επηρείξεζεο δελ θαίλεηαη λα δηαδξακαηίδεη ζεκαληηθφ ξφιν, θαζψο 

νη πεξηζζφηεξεο επηρεηξήζεηο νπνηνχδήπνηε ηνκέα δελ ζεσξνχλ ελεξγνβφξεο ηηο δπν 

απηέο δξαζηεξηφηεηεο. [Παξάξηεκα Β, §4.8] 

 

Παξαηίζεληαη παξαθάησ ελδεηθηηθά δπν ζρήκαηα πνπ είλαη ελδεηθηηθά απηήο ηεο ηάζεο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ρήκα 7.46 Γηαθνξνπνίεζε ελεξγεηαθήο θαηαλάισζεο θαηά ηελ ελδηάκεζε επεμεξγαζία 

κεηαμχ βηνκεραλίαο θαη ππεξεζηψλ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ρήκα 7.47 Γηαθνξνπνίεζε ελεξγεηαθήο θαηαλάισζεο θαηά ηελ παξνρή ππεξεζηψλ 

κεηαμχ βηνκεραλίαο θαη ππεξεζηψλ. 
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7.4 ύλνςε θύξησλ απνηειεζκάησλ εκπεηξηθήο έξεπλαο 

 

ηελ παξνχζα ελφηεηα ζπλνςίδνληαη ηα βαζηθά επξήκαηα ηεο εκπεηξηθήο έξεπλαο, κε 

βάζε ηελ αθφινπζε δνκή: 

 

 Ζ εθαξκνγή ησλ απνηειεζκαηηθψλ πξαθηηθψλ Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο ζηηο 

επηρεηξήζεηο 

 O ξφινο ηνπ ζπζηήκαηνο Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο ζηελ εθαξκνγή πξαθηηθψλ 

Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο 

 Ο ξφινο ηνπ αλζξψπηλνπ παξάγνληα θαη ηεο ζχγρξνλήο ηερλνινγίαο θαηά ηελ 

εθαξκνγή πξαθηηθψλ Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο 

 Ο ξφινο ηεο δέζκεπζεο ηεο αλψηαηεο δηνίθεζεο  

 Οη επηκέξνπο πξνζδηνξηζηηθνί παξάγνληεο ησλ απνηειεζκαηηθψλ πξαθηηθψλ 

Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο 

 

Δθηελήο αλάιπζε ησλ επξεκάησλ ηεο εκπεηξηθήο έξεπλαο πξαγκαηνπνηείηαη ζην 

επφκελν θεθάιαην ηεο παξνχζαο δηαηξηβήο. 

 

 Ζ εθαξκνγή ησλ απνηειεζκαηηθώλ πξαθηηθώλ Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο ζηηο 

επηρεηξήζεηο  

 

ηελ εκπεηξηθή έξεπλα εμεηάζηεθε, ν βαζκφο ζηνλ νπνίν νη ειιεληθέο επηρεηξήζεηο 

εθαξκφδνπλ θαηά ηελ ιεηηνπξγία ηνπο απνηειεζκαηηθέο πξαθηηθέο δηαρείξηζεο ελέξγεηαο 

φπσο απηέο εληνπίδνληαη ζηελ πθηζηάκελε βηβιηνγξαθία. Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο 

επηβεβαηψλνπλ ηελ εθαξκνγή πξαθηηθψλ δηαρείξηζε ελέξγεηαο απφ ηηο επηρεηξήζεηο. 

Ωζηφζν παξαηεξείηαη φηη ππάξρεη αθφκε πεξηζψξην ψζηε λα πξαγκαηνπνηεζνχλ 

αξθεηέο επηπξφζζεηεο δξάζεηο νη νπνίεο ζα ζπλέβαιαλ ηφζν ζηε βειηίσζε ηεο ζέζεο 

ησλ ειιεληθψλ επηρεηξήζεσλ αιιά θαη ζηε δεκηνπξγία ηζρπξνχ αληαγσληζηηθνχ 

πιενλεθηήκαηνο. 

 

ηφρνο ηεο εκπεηξηθήο έξεπλαο ππήξμε ε αλάγθε λα εληνπηζηνχλ θαη λα δηεξεπλεζνχλ 

πεξαηηέξσ εθείλνη νη πξνζδηνξηζηηθνί παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ πηνζέηεζε θαη 

ηελ εθαξκνγή ησλ πξαθηηθψλ Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο απφ ηηο ειιεληθέο επηρεηξήζεηο 

ζήκεξα. 

 

ηε παξνχζα έξεπλα θαηαδεηθλχνληαη ηξεηο θξίζηκνη παξάγνληεο νη νπνίνη έρνπλ 

ζεκαληηθή ζπλεηζθνξά ζηε δηακφξθσζε ηνπ βαζκνχ εθαξκνγήο ησλ απνηειεζκαηηθψλ 

πξαθηηθψλ θαη ζπλίζηαληαη (α) ζην επίπεδν εθαξκνγήο ελφο νινθιεξσκέλνπ 



 

 297 

ζπζηήκαηνο Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο, (β) ζην βαζκφ εκπινθήο ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ 

θαη (γ) ζην βαζκφ ρξήζεο ηεο ζχγρξνλεο ηερλνινγίαο. Όιεο απηέο νη παξάκεηξνη, ε θάζε 

κηα μερσξηζηά θαη φιεο καδί επεξεάδνπλ θαη πξνζδηνξίδνπλ ηνλ ηξφπν θαη ην βαζκφ πνπ 

κηα επηρείξεζε δηαρεηξίδεηαη ηα ελεξγεηαθά δεηήκαηα εληφο ηνπ νξγαληζκνχ ηεο. ηελ 

έξεπλα αλ θαη αλαγλσξίδεηαη ε αμία θαη ε ζπκβνιή θαη ησλ ηξηψλ έλα κηθξφ πξνβάδηζκα 

δηαθαίλεηαη λα έρεη ην επίπεδν ηνπ εθαξκνγήο ελφο δνκεκέλνπ ζπζηήκαηνο Γηαρείξηζεο 

Δλέξγεηαο γηα ηηο επηρεηξήζεηο.  

 

 Ο ξόινο ηνπ ζπζηήκαηνο Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο ζηελ εθαξκνγή πξαθηηθώλ 

Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο 

 

ηελ παξνχζα έξεπλα δφζεθε ηδηαίηεξε έκθαζε ζην ξφιν πνπ δηαδξακαηίδεη ην επίπεδν 

εθαξκνγήο ελφο πιήξνπο θαη δνκεκέλνπ ζπζηήκαηνο Γηαρείξηζεο  Δλέξγεηαο. Απηφο 

είλαη θαη ν ιφγνο πνπ αλαπηχρζεθε, ππφ ην πξίζκα ηεο έξεπλαο έλα νινθιεξσκέλν 

πιαίζην εθαξκνγήο ελφο ζπζηήκαηνο Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο γηα ηηο επηρεηξήζεηο. Σα 

επξήκαηα, φπσο ήδε αλαθέξζεθε, επηβεβαηψλνπλ ηε κεγαιχηεξε επίδξαζε πνπ έρεη ην 

επίπεδν ηνπ ζπζηήκαηνο ζηελ εθαξκνγή ησλ επηκέξνπο απνηειεζκαηηθψλ πξαθηηθψλ 

Γηαρείξηζε Δλέξγεηαο, φπσο είρε θαη βηβιηνγξαθηθά ππνζηεξηρζεί. 

 

Ωζηφζν ν βαζκφο εθαξκνγήο ηνπ ζπζηήκαηνο δελ επηδξά κφλν άκεζα ζηηο πξαθηηθέο 

Γηαρείξηζεο ελέξγεηα αιιά παξάιιεια παξεκβαίλεη κε δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο ζηε 

ζρέζε ησλ ελεξγεηαθψλ πξαθηηθψλ κε ηξίηνπο παξάγνληεο φπσο ην κέγεζνο ηεο 

επηρείξεζεο, ηα θίλεηξα πνπ επεξεάδνπλ ην βαζκφ πηνζέηεζεο απνηειεζκαηηθψλ 

πξαθηηθψλ αιιά θαη ε πηζηνπνίεζε ησλ επηρεηξήζεσλ κε πξφηππα ζπζηήκαηα 

δηνίθεζεο. 

 

 Ο ξόινο ηνπ αλζξώπηλνπ παξάγνληα θαη ηεο ζύγρξνλήο ηερλνινγίαο θαηά 

ηελ εθαξκνγή πξαθηηθώλ Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο 

 

Κξίζηκνο είλαη, ρσξίο ακθηβνιία, θαη ν ξφινο πνπ δηαδξακαηίδεη ε ελζάξξπλζε ηνπ 

αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ησλ επηρεηξήζεσλ λα ζπκκεηάζρνπλ ζηελ εθαξκνγή 

απνηειεζκαηηθψλ πξαθηηθψλ θαζψο θαη ε ζπλεηζθνξά ηεο σο πξνο ην βαζκφ 

εθαξκνγήο Γηαρείξηζεο ελέξγεηαο. Παξάιιεια αμηνζεκείσηε είλαη θαη ε έκκεζε 

επίδξαζε πνπ αζθεί ζηελ ζπζρέηηζε ησλ πξαθηηθψλ κε παξακέηξνπο φπσο ην κέγεζνο 

ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ε πηζηνπνίεζε ηνπο κε πξφηππα ζπζηήκαηα δηνίθεζεο. Ζ 

ζχγρξνλε ηερλνινγία κε ηε ζεηξά ηεο αζθεί επίδξαζε ζηελ εθαξκνγή ησλ ελεξγεηαθψλ 
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επηρεηξήζεσλ, σζηφζν δελ θαίλεηαη λα εκθαλίδεη ηε δπλακηθή πνπ ζα ήηαλ αλακελφκελε, 

ζχκθσλα  θαη κε ηε βηβιηνγξαθία, ζην ειιαδηθφ ρψξν. 

 

 Ο ξόινο ηεο δέζκεπζεο ηεο αλώηαηεο δηνίθεζεο ζηελ εθαξκνγή πξαθηηθώλ 

Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο. 

 

Ζ θξηζηκφηεηα ηεο δέζκεπζεο ηεο δηνίθεζεο είλαη έλα δήηεκα πνπ έρεη αλαδεηρζεί ζηελ 

πθηζηάκελε βηβιηνγξαθία. Ζ χπαξμε κηαο ζαθνχο θαηαγεγξακκέλεο ζηξαηεγηθήο ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηελ δηάζεζε ησλ αλψηαησλ ζηειερψλ λα αλαιάβνπλ δξάζε ζρεηηθά κε 

ηελ Γηαρείξηζε ελέξγεηαο νδεγεί ζε ζεηηθά απνηειέζκαηα ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ησλ 

ελεξγεηαθψλ πξαθηηθψλ. Σνχην δηαθαίλεηαη ζηελ έξεπλα ηφζν απφ ηελ αληίιεςε πνπ 

έρνπλ νη απνθξηζέληεο φζν θαη απφ ηελ άκεζε ζεηηθή ζπζρέηηζε ηεο δέζκεπζε ηεο 

δηνίθεζεο κε ηελ εθαξκνγή ησλ επηκέξνπο πξαθηηθψλ Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο. 

 

 Οη επηκέξνπο πξνζδηνξηζηηθνί παξάγνληεο ησλ απνηειεζκαηηθώλ πξαθηηθώλ 

Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο 

 

εκαληηθά σζηφζν είλαη ηα επξήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη θαη κε επηκέξνπο 

πξνζδηνξηζηηθνχο παξάγνληεο ηνπ βαζκνχ εθαξκνγήο πξαθηηθψλ δηαρείξηζεο ελέξγεηαο. 

Υαξαθηεξηζηηθφ θαη αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη νη επηρεηξήζεηο θαηά ηελ εθαξκνγή 

ελεξγεηαθψλ πξαθηηθψλ δελ επεξεάδνληαη νχηε απφ ηελ πηζαλή ζπκκεηνρή ηνπο ζε 

ρξεκαηνδνηνχκελα πξνγξάκκαηα Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο νχηε θαη απφ ηελ πηζαλή 

επηβνιή πξνζηίκσλ ζρεηηθψλ κε θαλνληζηηθά δεηήκαηα πνπ εδξάδνληαη ζηνλ ελεξγεηαθφ 

ηνκέα. Οη ειιεληθέο επηρεηξήζεηο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε ρξεκαηνδνηηθά πξνγξάκκαηα 

ειάρηζηα δηαθνξνπνηνχλ ηε ζπκπεξηθνξά αλαθνξηθά κε ηελ εθαξκνγή ησλ ελεξγεηαθψλ 

πξαθηηθψλ ζε ζρέζε κε εθείλεο πνπ δελ ζπκκεηέρνπλ ζε πξνγξάκκαηα. Δπηπιένλ δελ 

παξαηεξείηαη θακία ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά ζηελ εθαξκνγή πξαθηηθψλ 

δηαρείξηζεο ελέξγεηαο απφ ηηο επηρεηξήζεηο ζε ζρέζε κε ηελ πηζαλή επηβνιή πξνζηίκσλ 

απφ ηε κε ζπκκφξθσζεο ηνπο κε ελεξγεηαθέο θαλνληζηηθέο ξπζκίζεηο. 

 

Παξάιιεια δελ ζα κπνξνχζε λα αγλνεζεί ε ζπκβνιή νξηζκέλσλ θξίζηκσλ παξακέηξσλ 

νη νπνίεο επηδξνχλ, έκκεζα θαη ππφ πξνυπνζέζεηο, ζηνλ βαζκφ εθαξκνγήο ησλ 

απνηειεζκαηηθψλ πξαθηηθψλ δηαρείξηζεο ελέξγεηαο. Σέηνηνη παξάγνληεο είλαη ην κέγεζνο 

ησλ επηρεηξήζεσλ, ν ηνκέαο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο, ε πηζηνπνίεζε ηνπο κε 

πξφηππα ζπζηήκαηα, ηα θίλεηξα θαη εκπφδηα πηνζέηεζεο απνηειεζκαηηθψλ πξαθηηθψλ 

Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο. Αμίδεη λα αλαθεξζεί φηη επεξεάδνπλ ζεκαληηθά ηελ θχξηα 

κεηαβιεηή φηαλ ζπληξέρνπλ θαη άιινη παξάγνληεο. Ζ πνιιαπιή πηζηνπνίεζε ησλ 
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επηρεηξήζεσλ επηδξά ζην βαζκφ εθαξκνγή ελεξγεηαθψλ πξαθηηθψλ ππφ ηελ 

πξνυπφζεζε ηεο αλάπηπμε ελφο ζπζηήκαηνο Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο θαη ηεο εκπινθήο 

ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ. Ζ ζεηηθή επίδξαζε ηεο πνιιαπιήο πηζηνπνίεζεο είλαη 

έληνλή θαη ζηε ζπλείδεζε ησλ ίδησλ ησλ επηρεηξήζεσλ. Ζ έξεπλα θαηέδεημε παξφκνηα 

απνηειέζκαηα θαη γηα ηνπο άιινπο παξάγνληεο. 

 

Όια ηα πξναλαθεξζέληα επξήκαηα ηεο έξεπλαο πξνέθπςαλ σο απνηέιεζκα ηνπ 

ειέγρνπ ησλ εξεπλεηηθψλ ππνζέζεσλ, νη νπνίεο είραλ θαζνξηζηεί θαηά ηελ αλάιπζε ηεο 

κεζνδνινγίαο ηεο εκπεηξηθήο έξεπλαο [βι. § 6.3]. ηνλ Πίλαθα 7.12 ζπλνςίδνληαη φια ηα 

ζρεηηθά απνηειέζκαηα.  

 

 

ΖΑ Αληηθείκελν Κξηηήξην Απνδνρή ΖΑ 

Ζ1 

χγρξνλε Σερλνινγία 
Multiple 

Regression ●● Αλζξψπηλνο Παξάγνληαο   → Δθαξκνγή Πξαθηηθψλ ΓΔ 

χζηεκα ΓΔ 

Ζ2α 
Αλζξψπηλνο Παξάγνληα σο ξπζκηζηήο ζηε ζρέζε:               
Κίλεηξα εθαξκνγήο ΓΔ →  Δθαξκνγή Πξαθηηθψλ ΓΔ 

 Regression 
with 

moderator 
○ 

Ζ2β 
χζηεκα ΓΔ σο ξπζκηζηήο ζηε ζρέζε:                  Κίλεηξα 
εθαξκνγήο ΓΔ →  Δθαξκνγή Πξαθηηθψλ ΓΔ 

Regression 
with 

moderator  
● 

Ζ2γ 
χγρξνλε ηερλνινγία σο ξπζκηζηήο ζηε ζρέζε:                              
Κίλεηξα εθαξκνγήο ΓΔ →  Δθαξκνγή Πξαθηηθψλ ΓΔ 

Regression 
with 

moderator  

○ 

Ζ3α 
Αλζξψπηλνο Παξάγνληα σο ξπζκηζηήο ζηε ζρέζε:               
Σνκέαο Δπηρείξεζεο →  Δθαξκνγή Πξαθηηθψλ ΓΔ 

 Regression 
with 

moderator 

○ 

Ζ3β 
χζηεκα ΓΔ σο ξπζκηζηήο ζηε ζρέζε:                      
Σνκέαο Δπηρείξεζεο →  Δθαξκνγή Πξαθηηθψλ ΓΔ 

 Regression 
with 

moderator 

○ 

Ζ3γ 
χγρξνλε ηερλνινγία σο ξπζκηζηήο ζηε ζρέζε:                              
Σνκέαο Δπηρείξεζεο →  Δθαξκνγή Πξαθηηθψλ ΓΔ 

Regression 
with 

moderator 

○ 

Ζ4α 
Αλζξψπηλνο Παξάγνληα σο ξπζκηζηήο ζηε ζρέζε:               
Πνιιαπιή Πηζηνπνίεζε →  Δθαξκνγή Πξαθηηθψλ ΓΔ 

Regression 
with 

moderator 

○ 

Ζ4β 
χζηεκα ΓΔ σο ξπζκηζηήο ζηε ζρέζε:                  
Πνιιαπιή Πηζηνπνίεζε →  Δθαξκνγή Πξαθηηθψλ ΓΔ 

Regression 
with 

moderator 

○ 

Ζ4γ 
χγρξνλε ηερλνινγία σο ξπζκηζηήο ζηε ζρέζε:                              
Πνιιαπιή Πηζηνπνίεζε →  Δθαξκνγή Πξαθηηθψλ ΓΔ 

Regression 
with 

moderator 

○ 

Ζ5α 
Αλζξψπηλνο Παξάγνληα σο ξπζκηζηήο ζηε ζρέζε:               
Μέγεζνο Δπηρείξεζεο →  Δθαξκνγή Πξαθηηθψλ ΓΔ 

Regression 
with 

moderator 

○ 

Ζ5β 
χζηεκα ΓΔ σο ξπζκηζηήο ζηε ζρέζε:                  Μέγεζνο 
Δπηρείξεζεο →  Δθαξκνγή Πξαθηηθψλ ΓΔ 

Regression 
with 

moderator 

○ 
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Ζ5γ 
χγρξνλε ηερλνινγία σο ξπζκηζηήο ζηε ζρέζε:                              
Μέγεζνο Δπηρείξεζεο →  Δθαξκνγή Πξαθηηθψλ ΓΔ 

Regression 
with 

moderator 

○ 

Ζ6α 
Αλζξψπηλνο Παξάγνληα σο δηακεζνιαβεηήο ζηε ζρέζε:               
Κίλεηξα εθαξκνγήο ΓΔ →  Δθαξκνγή Πξαθηηθψλ ΓΔ 

Regression 
with 

mediator  

○ 

Ζ6β 
χζηεκα ΓΔ σο δηακεζνιαβεηήο ζηε ζρέζε:                  
Κίλεηξα εθαξκνγήο ΓΔ →  Δθαξκνγή Πξαθηηθψλ ΓΔ 

Regression 
with 

moderator 

○ 

Ζ6γ 
χγρξνλε ηερλνινγία σο δηακεζνιαβεηήο ζηε ζρέζε:                              
Κίλεηξα εθαξκνγήο ΓΔ →  Δθαξκνγή Πξαθηηθψλ ΓΔ 

Regression 
with 

moderator 

○ 

Ζ7α 
Αλζξψπηλνο Παξάγνληα σο δηακεζνιαβεηήο ζηε ζρέζε:               
Σνκέαο Δπηρείξεζεο →  Δθαξκνγή Πξαθηηθψλ ΓΔ 

Regression 
with 

moderator 

○ 

Ζ7β 
χζηεκα ΓΔ σο δηακεζνιαβεηήο ζηε ζρέζε:                  
Σνκέαο Δπηρείξεζεο →  Δθαξκνγή Πξαθηηθψλ ΓΔ 

Regression 
with 

moderator 

○ 

Ζ7γ 
χγρξνλε ηερλνινγία σο δηακεζνιαβεηήο ζηε ζρέζε:                              
Σνκέαο Δπηρείξεζεο →  Δθαξκνγή Πξαθηηθψλ ΓΔ 

Regression 
with 

moderator 

○ 

Ζ8α 
Αλζξψπηλνο Παξάγνληα σο δηακεζνιαβεηήο ζηε ζρέζε:               
Πνιιαπιή Πηζηνπνίεζε →  Δθαξκνγή Πξαθηηθψλ ΓΔ 

Regression 
with 

moderator 

●● 

Ζ8β 
χζηεκα ΓΔ σο δηακεζνιαβεηήο ζηε ζρέζε:                  
Πνιιαπιή Πηζηνπνίεζε →  Δθαξκνγή Πξαθηηθψλ ΓΔ 

Regression 
with 

moderator 

● 

Ζ8γ 
χγρξνλε ηερλνινγία σο δηακεζνιαβεηήο ζηε ζρέζε:                              
Πνιιαπιή Πηζηνπνίεζε →  Δθαξκνγή Πξαθηηθψλ ΓΔ 

Regression 
with 

moderator 

○ 

Ζ9α 
Αλζξψπηλνο Παξάγνληα σο δηακεζνιαβεηήο ζηε ζρέζε:               
Μέγεζνο Δπηρείξεζεο →  Δθαξκνγή Πξαθηηθψλ ΓΔ 

Regression 
with 

moderator 

● 

Ζ9β 
χζηεκα ΓΔ σο δηακεζνιαβεηήο ζηε ζρέζε:                  
Μέγεζνο Δπηρείξεζεο →  Δθαξκνγή Πξαθηηθψλ ΓΔ 

Regression 
with 

moderator 

● 

Ζ9γ 
χγρξνλε ηερλνινγία σο δηακεζνιαβεηήο ζηε ζρέζε:                              
Μέγεζνο Δπηρείξεζεο →  Δθαξκνγή Πξαθηηθψλ ΓΔ 

Regression 
with 

moderator 
○ 

Ζ10 
Γέζκεπζε Αλψηαηεο Γηνίθεζεο →  Δθαξκνγή Πξαθηηθψλ 

ΓΔ 
Anova ●● 

Ζ10α Γέζκεπζε Αλψηαηεο Γηνίθεζεο → Δθαξκνγή Πξαθηηθψλ 

ΖR ΓΔ 
Anova ●● 

Ζ10β Γέζκεπζε Αλψηαηεο Γηνίθεζεο → Δθαξκνγή Πξαθηηθψλ 

INV ΓΔ 
Anova 

●● 

Ζ10γ 
Γέζκεπζε Αλψηαηεο Γηνίθεζεο → Δθαξκνγή Πξαθηηθψλ 

IMP ΓΔ 
Anova 

●● 

Ζ11 Γέζκεπζε Αλψηαηεο Γηνίθεζεο → χζηεκα ΓΔ Anova 
●● 

Ζ12 
Δθαξκνγή Πξαθηηθψλ ΓΔ↔ Πξφζηηκα Καλνληζηηθήο 

πκκφξθσζεο 
Anova ○ 

Ζ12α Δθαξκνγή Πξαθηηθψλ HR ΓΔ↔ Πξφζηηκα Καλνληζηηθήο 

πκκφξθσζεο 
Anova ○ 
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Ζ12β Δθαξκνγή Πξαθηηθψλ INV ΓΔ↔ Πξφζηηκα Καλνληζηηθήο 

πκκφξθσζεο 
Anova ○ 

Ζ12γ 
Δθαξκνγή Πξαθηηθψλ IMP ΓΔ↔ Πξφζηηκα Καλνληζηηθήο 

πκκφξθσζεο 
Anova ○ 

Ζ13 
πκκεηνρή ζε Υξεκαηνδνηήζεηο → Δθαξκνγή 

Πξαθηηθψλ ΓΔ  
t-test ○ 

Ζ14 
Πξνέιεπζε Δπηρείξεζεο → Υξεκ/θά εκπφδηα πξαθηηθψλ 

ΓΔ 
t-test ● 

Ζ15 
Πξνέιεπζε Δπηρείξεζεο → Με ρξεκ/θα εκπφδηα 

πξαθηηθψλ ΓΔ 
t-test ○ 

Ζ16 Μέγεζνο Δπηρείξεζεο →Υξεκ/θά εκπφδηα πξαθηηθψλ ΓΔ  Anova ● 

Ζ17 
Μέγεζνο Δπηρείξεζεο →Με Υξεκ/θά εκπφδηα πξαθηηθψλ 

ΓΔ 
Anova ○ 

Ζ18α Σνκέαο Δπηρείξεζεο → Γξαζηεξηφηεηα: Παξαγσγή α' 

πιψλ 
Chi-square ●● 

 Ζ18β Σνκέαο Δπηρείξεζεο → Γξαζηεξηφηεηα: Δλδηάκεζε 

Δπεμεξγαζία 
Chi-square 

●● 

Ζ18γ 
Σνκέαο Δπηρείξεζεο →  Γξαζηεξηφηεηα: Δπεμεξγαζία 

/Παξαγσγή ηειηθνχ πξντφληνο 
Chi-square 

●● 

Ζ18δ Σνκέαο Δπηρείξεζεο → Γξαζηεξηφηεηα: πζθεπαζία Chi-square ●● 

Ζ18ε 
Σνκέαο Δπηρείξεζεο → Γξαζηεξηφηεηα: Γηαρείξηζε 

απνζήθεπζεο-Γηαηήξεζε 
Chi-square 

●● 

Ζ18ζη 
Σνκέαο Δπηρείξεζεο → Γξαζηεξηφηεηα: Μεηαθνξά & 

δηαρείξηζε θνξηίνπ 
Chi-square 

●● 

Ζ18δ 
Σνκέαο Δπηρείξεζεο → Γξαζηεξηφηεηα: Παξνρή 

Τπεξεζηψλ 
Chi-square ●● 

Ζ18ε Σνκέαο Δπηρείξεζεο → Γξαζηεξηφηεηα: Δκπφξην Chi-square ○ 

Ζ18ζ 
Σνκέαο Δπηρείξεζεο → Γξαζηεξηφηεηα: Δμέιημε 
πξντφλησλ/Αλάπηπμε λέσλ 

Chi-square ○ 

Πίλαθαο 7.17 πγθεληξσηηθά απνηειέζκαηα εξεπλεηηθψλ ππνζέζεσλ. 

 

Υπόκλεκα Πίλαθα: 

●●: Απνδνρή ηεο ΖA ζε επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 1% (α = 0.01). 
●: Απνδνρή ηεο ΖA ζε επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 5% (α = 0.05). 
○: Με απνδνρή ηεο ΖA. 
→: ρέζε αηηηφηεηαο. 
ΓΔ: Γηαρείξηζε Δλέξγεηαο 
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Κεφάλαιο 8 

Συμπεράςματα 
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 ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ

 

 

ην ηξέρνλ θεθάιαην παξνπζηάδνληαη θαη ζρνιηάδνληαη νη θχξηεο εθξνέο ηεο δηαηξηβήο ζε 

ηξία επίπεδα. Αξρηθά, πξαγκαηνπνηείηαη κία ζχλνςε ησλ ζεκαληηθφηεξσλ ζεκείσλ θάζε 

θεθαιαίνπ μερσξηζηά, επηζεκαίλνληαο, παξάιιεια, θαηά πεξίπησζε ηελ επηζηεκνληθή 

ζπλεηζθνξά ηεο δηαηξηβήο, φπνπ απηή ππάξρεη [§ 8.1]. Αθνινχζσο, ζπδεηνχληαη 

ζπλνιηθά ηα θχξηα επξήκαηα ηεο δηαηξηβήο θαη αλαγλσξίδνληαη νη πεξηνξηζκνί ηεο [§ 8.2]. 

Σέινο, παξαηίζεληαη ζπγθεθξηκέλεο πξνηάζεηο γηα πεξαηηέξσ έξεπλα [§ 8.3].  

 

 

8.1 ύλνςε θαη ζπλεηζθνξά δηαηξηβήο 

 

Γηαρξνληθά ε ελέξγεηα απνηέιεζε πεγή δσηηθήο ζεκαζίαο γηα ηνλ άλζξσπν θαη ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο ηνπ. Ζ επθνιφηεξε πξφζβαζε ηεο αλζξσπφηεηαο, κέζσ ησλ 

ζχγρξνλσλ ηερλνινγηψλ, ζε πεξηζζφηεξνπο ελεξγεηαθνχο πφξνπο κε ρακειφηεξν 

θφζηνο, απνηέιεζε ηελ απαξρή ηεο ξαγδαίαο αλάπηπμεο ησλ θνηλσληψλ θαη ηνπ 

πνιηηηζκνχ ηνπο. Ζ πνιηηηζκηθή απηή εμέιημε ππξνδφηεζε ηελ πξφνδν ζε φιεο ηηο πηπρέο 

ηεο θνηλσληθήο δσήο θαη δξάζεο: ηελ επηζηήκε, ηελ ηερλνινγία, ηελ νηθνλνκία θαη ηελ 

παξαγσγή. Ωζηφζν θάζε κηα απφ απηέο απαηηνχζε πιένλ κεγαιχηεξεο πνζφηεηεο 

ελέξγεηαο πξνθεηκέλνπ λα αληαπεμέιζεη ζηε λέα πξαγκαηηθφηεηα. Με δεδνκέλα ηνπο 

πεπεξαζκέλνπο ελεξγεηαθνχο πφξνπο ηνπ πιαλήηε, ηηο απμεκέλεο ηηκέο ησλ 

ελεξγεηαθψλ πξντφλησλ, δπλάκεη ηεο απμεκέλεο δήηεζεο, θαη ηηο δηνγθνχκελεο 

πεξηβαιινληηθέο επηπηψζεηο απφ ηελ αχμεζε ηεο ελεξγεηαθήο θαηαλάισζεο, ε 

αλζξσπφηεηα ήξζε αληηκέησπε κε ην δήηεκα ηεο δηαρείξηζεο ησλ ελεξγεηαθψλ πφξσλ 

πξνθεηκέλνπ λα δηαθπιάμεη θαη λα εμαζθαιίζεη ηε βησζηκφηεηα ηεο. 

 

Οξφζεκν αλαθνξηθά κε ηελ αλάιεςε δξάζεο γηα ελεξγεηαθή δηαρείξηζε απνηέιεζε 

αλακθηζβήηεηα ε πνιεκηθή θξίζε ζηε Μέζε Αλαηνιή ην 1973-1974, ε νπνία πξνθάιεζε 

ηελ παγθφζκηα πεηξειατθή θξίζε. Ζ έλλνηα ηεο Γηαρείξηζε Δλέξγεηαο αξρίδεη λα έξρεηαη 

ζην πξνζθήλην πξνθεηκέλνπ λα παξακείλεη ελεξγά γηα ηηο δεθαεηίεο πνπ ζα 

αθνινπζήζνπλ ζηελ θαζεκεξηλή πξαθηηθή θαη ηε βηβιηνγξαθία. Οη ρψξεο θαη νη 

παγθφζκηνη θνξείο αλαιακβάλνπλ δξάζε κε ηε κνξθή παγθφζκησλ ζπκθσληψλ θαη 

παξεκβάζεσλ φπσο ε ζχκβαζε-πιαίζην ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ ηνπ 1992 γηα ηηο 

θιηκαηηθέο κεηαβνιέο (UNFCCC), ην Πξσηφθνιιν ηνπ Κηφην ηνπ 1997 θαη ε πξφζθαηε 

πκθσλία ηνπ Παξηζηνχ ηνπ 2015, πνπ απνηέιεζαλ θαη εμαθνινπζνχλ λα απνηεινχλ 

αθελφο έλα ζεκαληηθφ βήκα πξνο ηα εκπξφο ζηνλ αγψλα θαηά ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο 

θαη αθεηέξνπ ξπζκηζηηθέο ζπκθσλίεο γηα ηελ ελέξγεηα, θαζψο ν ελεξγεηαθφο ηνκέαο είλαη 
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ππεχζπλνο ηνπιάρηζηνλ γηα ηα δπν ηξίηα ησλ εθπνκπψλ αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ ζε 

παγθφζκηα θιίκαθα. 

 

Όπσο είλαη ινγηθφ, νη εμειίμεηο απηέο έρνπλ ππξνδνηήζεη ηελ έληνλε αλάγθε γηα ηε 

ζθφπηκε θαη ζπζηεκαηηθή δηαρείξηζε ηεο ελέξγεηαο ζην πιαίζην κίαο επηρείξεζεο, κε ηηο 

ίδηεο ηηο επηρεηξήζεηο λα αξρίδνπλ νινέλα θαη πεξηζζφηεξν λα αλαδεηνχλ ηξφπνπο λα 

δηαρεηξηζηνχλ ηελ ελέξγεηα πνπ θαηαλαιψλεηαη εληφο ηνπ νξγαληζκνχ ηνπο. Ωζηφζν, 

παξά ηελ απμεκέλε δξαζηεξηνπνίεζε ζε ζρέζε κε ηα ελεξγεηαθά δεηήκαηα ηα ηειεπηαία 

ρξφληα ζηελ επηρεηξεκαηηθή πξαθηηθή, ν φξνο Γηαρείξηζε Δλέξγεηαο έρεη ρξεζηκνπνηεζεί 

κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν ζηελ αθαδεκατθή βηβιηνγξαθία, ρσξίο λα έρεη απνθξπζηαιισζεί 

ζαθήο θαη ζπλεθηηθφο νξηζκφο. Σνχην πξνθχπηεη σο απφξξνηα ηνπ γεγνλφηνο φηη ε θχζε 

ηεο δηαδηθαζίαο είλαη δηεπηζηεκνληθή θαζψο ζπλδπάδεη ηηο ηερληθέο ηεο αξρηηεθηνληθήο, 

ηεο κεραληθήο, ηεο δηνίθεζεο, ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαη άιισλ επηζηεκψλ. 

 

Δπηπξφζζεηα αμίδεη λα αλαθεξζεί φηη ζε θάζε πεξίπησζε, ε δηαρείξηζε ησλ ελεξγεηαθψλ 

θνξηίσλ ησλ επηρεηξήζεσλ ζηνρεχεη ηφζν ζηνλ πεξηνξηζκφ ηνπ θφζηνπο ελέξγεηαο φζν 

θαη ζηε πεξηζηνιή ησλ πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ απφ ηε ιεηηνπξγία ηνπο, κε 

γλψκνλα ηελ δηαηήξεζε θαη ηελ ελδπλάκσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ηνπο. ην 

ζχγρξνλν έληνλα αληαγσληζηηθφ πεξηβάιινλ, ππφ ηε ζθηά ηεο παγθφζκηαο νηθνλνκηθήο 

θξίζεο, φπνπ νη επηρεηξήζεηο βξίζθνληαη ζε έλα δηαξθή αγψλα επηβίσζεο θαη 

επηθξάηεζεο, ε Γηαρείξηζε Δλέξγεηαο ζπκπεξηιακβάλεηαη αλακθίβνια ζηε θαξέηξα ηνπο 

γηα ηελ αληηκεηψπηζε κέξνπο ησλ πξνβιεκάησλ κε ηα νπνία έξρνληαη αληηκέησπεο 

ζπζηεκαηηθά. 

 

Ζ πθηζηάκελε ζρεηηθή βηβιηνγξαθία, παξ‘ φιν πνπ έρεη ηνλίζεη ηε ζεκαζία ηεο 

Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο γηα ηελ βησζηκφηεηα ηεο επηρείξεζεο, θαηέδεημε φηη δελ έρεη 

κειεηεζεί αξθεηά ε ζπζηεκαηηθή θαη πξαθηηθή εθαξκνγή ηεο. Ζ θχζε ησλ κειεηψλ, νη 

νπνίεο επί ην πιείζηνλ εμεηάδνπλ παξφκνηα δεηήκαηα, έρεη θπξίσο ζεσξεηηθφ 

πξνζαλαηνιηζκφ ή βαζίδεηαη ζε κειέηεο πεξηπηψζεσλ θαη ιηγφηεξν θαηαπηάλεηαη κε 

εκπεηξηθά δεηήκαηα. 

 

Με βάζε ηα αλσηέξσ, ε παξνχζα δηαηξηβή πξνζπάζεζε, αθελφο λα απνζαθελίζεη ηελ 

έλλνηα θαη ην πεξηερφκελν ηεο Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο, εζηηάδνληαο ηδηαίηεξα ζηελ 

πξαθηηθή εθαξκνγή θαη κέηξεζή ηνπ θαη, αθεηέξνπ, λα δηεξεπλήζεη ηελ επίδξαζε ησλ 

πξνζδηνξηζηηθψλ παξαγφλησλ, σο πξνο ηελ εθαξκνγή ηεο ελεξγεηαθήο Γηαρείξηζεο. 

ηηο ελφηεηεο πνπ αθνινπζνχλ, παξνπζηάδεηαη κία ζχλνςε ησλ βαζηθψλ ζεκείσλ πνπ 

πξνζαλαηνιίδνληαη ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ αλσηέξσ δεηεκάησλ μερσξηζηά γηα θάζε 

θεθάιαην ηεο παξνχζαο δηαηξηβήο. 
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8.1.1 Σξέρνπζα Δλεξγεηαθή Πξαγκαηηθόηεηα, Έλλνηα & Κξηζηκόηεηα ηεο 

Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο 

 

Πξνθεηκέλνπ λα γίλεη αληηιεπηή ε θξηζηκφηεηα ηεο ελαζρφιεζεο κε ην γλσζηηθφ 

αληηθείκελν ηεο Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο απφ ηελ θνηλσλία θαη ηηο επηρεηξήζεηο, είλαη 

ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ λα θαηαλνεζνχλ νη ηξέρνπζεο ζπλζήθεο, πνπ επηθξαηνχλ ζήκεξα, 

ζηνλ ελεξγεηαθφ θαη πεξηβαιινληηθφ ηνκέα, ηφζν δηεζλψο φζν θαη ζε επξσπατθφ θαη 

εζληθφ επίπεδν.  

 

Με ηελ ελέξγεηα λα απνηειεί αλακθηζβήηεηα ηελ θηλεηήξην δχλακε ηεο θνηλσλίαο θαη ηεο 

νηθνλνκίαο δηαπηζηψζεθε απφ λσξίο ε αλαγθαηφηεηα λα δηαρεηξηζηεί ε αλζξσπφηεηα ηηο 

ζπλέπεηεο ηεο δηαξθψο απμαλφκελεο ελεξγεηαθήο ρξήζεο. ήκεξα ζε παγθφζκηα 

θιίκαθα ε δήηεζε ελέξγεηαο εμαθνινπζεί λα απμάλεηαη αιιά κε βξαδχηεξν ξπζκφ, ελψ ε 

αληίζηνηρε ελεξγεηαθή παξαγσγή εκθαλίδεη επίζεο αχμεζε πξνθεηκέλνπ λα θαιχςεη ηε 

δήηεζε. Δλδεηθηηθφ ηεο εμειηθηηθήο ηεο πνξείαο απνηειεί ην γεγνλφο φηη, εληφο ησλ 

ηειεπηαίσλ ζρεδφλ 45 εηψλ, ε ζπλνιηθή παγθφζκηα πξσηνγελήο πξνζθνξά ελέξγεηαο 

(TPES) πνιιαπιαζηάζηεθε θαηά ζρεδφλ 2,5 θνξέο, κεηαβάιινληαο ηελ θαηαλνκή ηεο, 

ελψ ε ζπλνιηθή ηειηθή θαηαλάισζε (TFC) ππεξδηπιαζηάζηεθε (IEA, 2016). 

 

Ζ αλακελφκελε αχμεζε ηεο ελεξγεηαθήο δήηεζεο πξνβιέπεηαη λα δηνγθψζεη θαη ηηο 

εθπνκπέο δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα ζηελ αηκφζθαηξα ηα επφκελα ρξφληα. Γηα ην ιφγν 

απηφ, ε ζπκθσλία ηνπ Παξηζηνχ θαηά ηεο θιηκαηηθή αιιαγήο ε νπνία είλαη ζηε θαξδηά ηεο 

κηα ζπκθσλία γηα ηελ ελέξγεηα είλαη θξίζηκν λα εθαξκνζηεί. Τπφ απηφ ην πξίζκα θαη 

απνδερφκελε ηελ σο άλσ ζπκθσλία, ε Δπξσπατθή Έλσζε θαηαβάιιεη ζεκαληηθέο 

πξνζπάζεηεο γηα ηε Γηαρείξηζε Δλέξγεηαο εληφο ησλ νξίσλ ηεο, αλαιακβάλνληαο 

θξίζηκεο δξάζεηο θαη ηδξχνληαο ηε λέα Δπξσπατθή Δλεξγεηαθή Έλσζε κε ζθνπφ λα 

δηαζθαιίδεηαη ε παξνρή αζθαινχο, νηθνλνκηθά πξνζηηήο θαη θηιηθήο πξνο ην 

πεξηβάιινλ ελέξγεηαο γηα ηνπο πνιίηεο θαη ηηο επηρεηξήζεηο (EC, 2016). 

 

Ζ Δπξσπατθή Έλσζε έρεη ζέζεη ελεξγεηαθνχο θαη θιηκαηηθνχο ζηφρνπο γηα ην 2020, ην 

2030 θαη ην 2050. Οη εθάζηνηε ζηφρνη ζπλνςίδνληαη ζηε κείσζε ησλ εθπνκπψλ αεξίσλ 

ηνπ ζεξκνθεπίνπ ζε ζχγθξηζε κε ηα επίπεδα ηνπ 1990, ζηελ άληιεζε ελέξγεηαο απφ 

αλαλεψζηκεο πεγέο, θαη ζηε βειηίσζε ηεο ελεξγεηαθήο απφδνζεο. Γηα ηελ επίηεπμε 

απηψλ ζεζπίζηεθαλ φιεο ηηο απαξαίηεηεο λνκνζεηηθέο πξάμεηο νη νπνίεο δεζκεχνπλ ηα 

θξάηε κέιε, φπσο ε Διιάδα, σο πξνο ηεο εθαξκνγή ηνπο.  

 

Ζ Διιεληθή ελεξγεηαθή αγνξά βξίζθεηαη ζήκεξα ζε πνξεία ξαγδαίσλ θαη ξηδηθψλ 

εμειίμεσλ. Οη λέεο εμειηγκέλεο ελεξγεηαθέο ηερλνινγίεο θαη νη δηαρξνληθέο 
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πεξηβαιινληηθέο επηηαγέο, ηα δηεζλή θαη επξσπατθά πιαίζηα ζπλεξγαζίαο αιιά θαη άιιεο 

δηαθξαηηθέο ζπκθσλίεο θαη πξσηφθνιια, επηηάζζνπλ ηελ πξνζαξκνγή θαη ηελ 

ελαξκφληζε ηεο ειιεληθήο ελεξγεηαθήο αγνξάο θαη ηνπ ζεζκηθνχ ηεο πιαηζίνπ κε ηηο 

ζχγρξνλεο δηεζλείο ηάζεηο, αληηιήςεηο θαη επηηαγέο. Σν ξπζκηζηηθφ απηφ πιαίζην 

επεθηείλεηαη ζε φινπο ηνπο ηνκείο ηελ θνηλσληθήο δσήο θαη δξάζεο θαη θπζηθά ζηε 

ιεηηνπξγία ησλ επηρεηξήζεσλ ηνπ ειιαδηθνχ ρψξνπ. πλεπψο ε πεξηξξένπζα θαηάζηαζε 

επηηάζζεη ηελ νινέλα απμαλφκελε ελαζρφιεζε ησλ ειιεληθψλ επηρεηξήζεσλ κε ηα 

ελεξγεηαθά δεηήκαηα. Γεγνλφο πνπ επηβεβαηψλεηαη θαη απφ ηα επξήκαηα ηεο κειέηεο 

θαζψο νη πεξηζζφηεξεο ειιεληθέο επηρεηξήζεηο ζεσξνχλ ηδηαίηεξα θξίζηκν ην ξφιν ηεο 

Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπο θαη ηείλνπλ λα παξαθνινπζνχλ ηηο εμειίμεηο 

γχξσ απφ ηα ελεξγεηαθά δξψκελα.  

 

Γηα ηελ πεξαηηέξσ εμέηαζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο εθαξκνγήο ηεο Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο 

ζην ζχλνιν ή ζε νπνηαδήπνηε δξαζηεξηφηεηα κίαο επηρείξεζεο απαηηήζεθε ε 

απνζαθήληζε ηεο έλλνηαο ηεο. Τπφ απηφ ην πξίζκα, παξνπζηάζηεθαλ νη θπξηφηεξνη 

νξηζκνί γηα ηε Γηαρείξηζε Δλέξγεηαο πνπ εληνπίζηεθαλ ζηε βηβιηνγξαθία, εηδηθά φπσο 

απηή γίλεηαη αληηιεπηή ζην πιαίζην κίαο επηρείξεζεο. Με απηφ ηνλ ηξφπν θαη δεδνκέλνπ 

φηη δελ πθίζηαηαη πιήξεο θαη γεληθά απνδεθηφο νξηζκφο, επηρεηξήζεθαλ λα 

πξνζεγγηζηνχλ θαη λα δηεξεπλεζνχλ ηα θχξηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο έλλνηαο. Ωζηφζν, 

εληνπίζηεθε ζηε κειέηε ησλ Schulze et al. (2016) έλαο εκπεξηζηαησκέλνο θαη 

πεξηεθηηθφο νξηζκφο, ν νπνίνο εζηηάδεη ηφζν ζηε ζπζηεκηθή φζν ζηελ πξαθηηθή 

εθαξκνγή ηεο Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο θαη πεξηιακβάλεη αξθεηά απφ ηα θχξηα γλσξίζκαηά 

ηεο. Ο νξηζκφο απηφο ζπλνςίδεηαη ζηα θάησζη ¨Η έλλνηα ηεο Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο 

πεξηιακβάλεη ηηο ζπζηεκαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο, δηαδηθαζίεο θαη ξνπηίλεο κηαο 

επηρείξεζεο, ιακβάλνληαο ππ΄ όςηλ ηα ζηνηρεία ηεο ζηξαηεγηθήο θαη ηνπ ζρεδηαζκνύ, ηεο 

εθαξκνγήο θαη ηεο ιεηηνπξγίαο, ηνπ έιεγρνπ, ηεο νξγάλσζεο θαη ηεο θνπιηνύξαο, 

εκπιέθνληαο ηόζν παξαγσγηθέο όζν θαη ππνζηεξηθηηθέο δηεξγαζίεο, νη νπνίεο 

απνζθνπνύλ ζηε δηαξθή κείσζε ηεο εηαηξηθήο ελεξγεηαθήο θαηαλάισζεο θαη ηνπ 

ζπλαθνύο θόζηνπο ελέξγεηαο.¨. 

 

Δζηηάδνληαο, ζηελ έλλνηα ηεο Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο, φπσο γίλεηαη αληηιεπηή ζην 

πιαίζην ηεο επηρείξεζεο, δηαπηζηψζεθε φηη πξφθεηηαη γηα κηα επηρεηξεζηαθή ιεηηνπξγία ε 

νπνία ζπγθεληξψλεη κηα ζεηξά απφ ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηα νπνία δηαθνξνπνηνχληαη 

ή αθφκε θαη εκπινπηίδνληαη κε ην πέξαο ησλ εηψλ. Όινη νη πθηζηάκελνη νξηζκνί 

ζπκβάιινπλ ζηελ δηαζάθεζε ηεο έλλνηαο ηεο Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο θαη κπνξεί λα είλαη 

αληηπξνζσπεπηηθνί αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηεο εθάζηνηε επηρείξεζεο. Ωζηφζν, 
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αλαληίξξεηα, πνιιέο δηαθνξεηηθέο πξνζεγγίζεηο ζρεηηθά ηε Γηαρείξηζε Δλέξγεηαο 

πεξηέρνπλ νκνηφηεηεο (Gordic et al., 2010). 

 

Με κηα επξεία ζχλζεζε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ απηψλ ζπλάγεηαη φηη ε Γηαρείξηζε 

Δλέξγεηαο εληφο ησλ νξίσλ ηεο επηρείξεζεο αθνξά κηα δηαδηθαζία κεηαζρεκαηηζκνχ ησλ 

ελεξγεηαθψλ πφξσλ ζε ρξήζηκε ελέξγεηα γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθψλ ηεο 

επηρείξεζεο πξνθεηκέλνπ λα επηηχρεη ηνπο ζηφρνπο ηεο, απνζθνπψληαο ζηελ 

κεγηζηνπνίεζε ηνπ θέξδνπο, ζηε βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθήο ηεο ζέζεο  θαη ζην 

πεξηνξηζκφ ησλ πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ. Πξφθεηηαη, ινηπφλ, γηα κηα δηαδηθαζία 

πςίζηεο ζεκαζίαο γηα ηηο επηρεηξήζεηο θαζψο απνζθνπεί ζηε νξζή δηαρείξηζε ησλ 

ελεξγεηαθψλ πφξσλ κε δηηηφ ζηφρν ηε νηθνλνκηθή ηνπο αλάπηπμε θαη ηελ πξνζηαζία ηνπ 

πεξηβάιινληνο. 

 

8.1.2 Κίλεηξα Τηνζέηεζεο & Δκπόδηα Δθαξκνγήο Απνηειεζκαηηθώλ Πξαθηηθώλ 

Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο 

 

 

Έλα επηπξφζζεην ζέκα, ην νπνίν εμεηάζζεθε μερσξηζηά ζηελ παξνχζα δηαηξηβή, 

εμαηηίαο ηεο εζηίαζεο ζε απηφ γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ ζθνπψλ ηεο, αθνξά ζηελ 

αλαιπηηθή δηεξεχλεζε ηφζν ησλ θηλήηξσλ ηα νπνία επηδξνχλ θαηαιπηηθά ζηελ πηνζέηεζε 

απνηειεζκαηηθψλ πξαθηηθψλ Γηαρείξηζεο ελέξγεηαο ζην πιαίζην ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ 

επηρεηξήζεσλ, ππφ ηηο παξνχζεο ζπλζήθεο, φζν θαη ησλ δηαθνξεηηθψλ θάζε θνξά 

θξαγκψλ πνπ παξεκβαίλνπλ ζηε δηαδηθαζία ηεο πινπνίεζεο θαη ηειηθήο εθαξκνγήο 

ελεξγεηαθψλ πξαθηηθψλ πξνο φθεινο ησλ επηρεηξήζεσλ. Ζ πθηζηάκελε βηβιηνγξαθία 

απνδεηθλχεη φηη πιεζψξα κειεηεηψλ έρεη θαηαπηαζηεί κε ηα δεηήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη 

θπξίσο κε ηα εκπφδηα πνπ αλαζηέιινπλ ηελ εθαξκνγήο ηεο ελεξγεηαθήο δηαρείξηζεο θαη 

δεπηεξεπφλησο κε ηηο θηλεηεξίνπο εθείλεο δπλάκεηο πνπ δηεπθνιχλνπλ θαη επηηαρχλνπλ 

ηνχην ην έξγν. 

 

Οη πθηζηάκελεο κειέηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα θίλεηξα πνπ ζπκβάιινπλ ζηε ρξήζε 

πξαθηηθψλ ελεξγεηαθήο απφδνζεο κνηάδνπλ λα είλαη πεξηνξηζκέλεο, σζηφζν ε 

δηεξεχλεζε ηνπο παξακέλεη θξίζηκε, θαζψο δηεπθνιχλνπλ ηελ πηνζέηεζεο ελεξγεηαθά 

απνδνηηθψλ ηερλνινγηψλ θαη πξαθηηθψλ, πξνρσξψληαο πέξα απφ ηελ νπηηθή ησλ 

επελδχζεσλ θαη πξνσζψληαο ηελ επαηζζεηνπνίεζε ζε ελεξγεηαθά δεηήκαηα θαη ηελ 

δεκηνπξγία ελεξγεηαθήο θνπιηνχξαο. Μηα θχξηα ηαμηλφκεζε πνπ ζπλαληάηαη ζηελ 

βηβιηνγξαθία θαη ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηηο αλάγθεο ηεο δηαηξηβήο είλαη ε νκαδνπνίεζε ησλ 

θηλήηξσλ ζε εζσηεξηθά θαη εμσηεξηθά. Έρεη παξαηεξεζεί ζηελ πθηζηάκελε βηβιηνγξαθία 

φηη ηα ζεκαληηθφηεξα νθέιε απφ ηελ πηνζέηεζε πξαθηηθψλ Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο 
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πξνθχπηνπλ γηα ηηο επηρεηξήζεηο κε θχξηα θίλεηξα εθαξκνγήο πξνζαλαηνιηζκέλα πξνο 

ηελ εζσηεξηθή ππνθίλεζε παξά πξνο ηελ εμσηεξηθή πίεζε θαη ηνχην κέλεη λα 

δηαπηζησζεί.  

 

Μηα πηπρή πνπ αλαδεηθλχεηαη έληνλα ζηε βηβιηνγξαθία φηαλ πξαγκαηνπνηνχληαη 

αλαθνξέο ζρεηηθά κε ηελ πηνζέηεζε ή κε πξαθηηθψλ Γηαρεηξίζεηο Δλέξγεηαο είλαη ε 

δηαπίζησζε ηεο χπαξμε ζεκαληηθήο δηάζηαζεο κεηαμχ ησλ πξαθηηθψλ ελεξγεηαθήο 

απνδνηηθφηεηαο θαη δηαρείξηζεο πνπ εθαξκφδνληαη θαη πινπνηνχληαη πξαγκαηηθά απφ 

κηα επηρείξεζε θαη ησλ πξαθηηθψλ θαη ησλ ηερλνινγηψλ ελεξγεηαθήο απνδνηηθφηεηαο 

πνπ απαληψληαη ζηε βηβιηνγξαθία θαη πξνηείλνληαη ζηηο επηρεηξήζεηο πξνο πινπνίεζε 

πξνθεηκέλνπ λα επηηχρνπλ ηε βέιηηζηε ελεξγεηαθή δηαρείξηζε. Ζ απφθιηζε απηή είλαη 

επξέσο δηαδεδνκέλε κε ην φξν ¨Απφθιηζε Δλεξγεηαθήο Απνδνηηθφηεηαο ¨ή ¨Δλεξγεηαθφ 

Παξάδνμν¨ (Energy efficiency gap or energy paradox) θαη εξκελεχεηαη σο ε αξγή 

δηάρπζε θαηλνκεληθά νηθνλνκηθά απνδνηηθψλ ηερλνινγηψλ γηα ηε βειηίσζε ηεο 

ελεξγεηαθήο απφδνζεο (Harris et al., 2000). Σν παξάδνμν απηφ επηρεηξήζεθε λα 

εξκελεπζεί ζηελ πιεηνλφηεηα ηεο πθηζηάκελεο βηβιηνγξαθίαο σο απφηνθνο ηεο 

εθαξκνγήο ή κε απνδνηηθψλ ελεξγεηαθψλ ηερλνινγηψλ. Ωζηφζν πξντφληνο ηνπ ρξφλνπ, 

κειεηεηέο εηζήγαγαλ ηελ έλλνηα ηεο ¨Γηεπξπκέλεο Απφθιηζεο Δλεξγεηαθήο 

Απνδνηηθφηεηαο¨ (Extended energy efficiency gap), ε νπνία απνηειεί κηα πεξηζζφηεξν 

νινθιεξσκέλε αληηκεηψπηζε ηνπ ελ ιφγσ δεηήκαηνο, δηαπηζηψλνληαο φηη κεκνλσκέλα ν 

βαζκφο δηάδνζεο ηερλνινγηψλ ελεξγεηαθήο απφδνζεο δελ επαξθεί γηα ηελ εξκελεία ηνπ 

θαηλνκέλνπ. Γίλεηαη αληηιεπηφ φηη νη δπλαηφηεηεο βειηίσζεο ηεο ελεξγεηαθήο απφδνζεο 

κέζσ ηεο πηνζέηεζεο δηεπξπκέλσλ πξαθηηθψλ δηαρείξηζεο ελέξγεηαο επηβάιιεηαη λα 

ιακβάλνληαη ππφςε θαηά ηε δηαβνχιεπζε γηα ηε δηακφξθσζε ησλ επεξρφκελσλ 

ελεξγεηαθψλ ζπζηεκάησλ. 

 

Ωο εθ ηνχηνπ, θξίζεθε ζεκαληηθφ λα δηεξεπλεζεί πεξαηηέξσ ε χπαξμε ηεο δηεπξπκέλεο 

απφθιηζεο ελεξγεηαθήο απνδνηηθφηεηαο κέζσ ηνπ εληνπηζκνχ θαη ηεο αλάιπζεο ησλ 

εκπνδίσλ εθείλσλ πνπ απνηεινχλ ηξνρνπέδε ζηελ εθαξκνγή απνηειεζκαηηθψλ 

πξαθηηθψλ ελεξγεηαθήο δηαρείξηζεο. ηελ βηβιηνγξαθία δηαπηζηψλεηαη ε χπαξμε 

αξθεηψλ θξαγκψλ σο απφξξνηα πνηθίισλ κειεηψλ πνπ δηεμήρζεζαλ ζε δηαθνξεηηθνχο 

ηνκείο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο θαη ρψξεο. Ωζηφζν επηζεκάλζεθε φηη ηα εκπφδηα 

κπνξεί λα αιιειεπηθαιχπηνληαη, λα ζπλππάξρνπλ θαη λα αιιειεπηδξνχλ κεηαμχ ηνπο 

(Sorrell et al., 2004). Γηα ηηο αλάγθεο ηηο παξνχζα δηαηξηβήο ηα ππφ δηεξεχλεζε εκπφδηα 

ηαμηλνκνχληαη ζε ρξεκαηνπηζησηηθψλ θαη εκπνξηθψλ ζπλαιιαγψλ θαη ζε εκπφδηα 

νξγαλσηηθψλ θαη αλζξψπηλσλ παξαγφλησλ. Μηα πεξαηηέξσ δηάθξηζε πνπ παξαηεξείηαη 

αθνξά ζε θξαγκνχο πνπ ζρεηίδνληαη άκεζα κε ηελ εθαξκνγή πξαθηηθψλ δηαρείξηζεο 
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ελέξγεηαο θαη ζε θξαγκνχο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πεξαηηέξσ εζηίαζε ησλ επηρεηξήζεσλ 

ζε ζέκαηα θαη πξαθηηθέο Δλεξγεηαθήο Γηαρείξηζεο. 

 

 

8.1.3 πζηεκηθή Πξνζέγγηζε ηεο Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο ζηηο Δπηρεηξήζεηο 

 

Έλα θεθαιαηψδεο δήηεκα ην νπνίν εμεηάζηεθε ζηελ παξνχζα δηαηξηβή, ήηαλ ε 

δηεξεχλεζε ηεο ζπζηεκηθήο θαη νινθιεξσκέλεο εθαξκνγήο Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο απφ 

ηηο επηρεηξήζεηο. ηελ πθηζηάκελε βηβιηνγξαθία δελ είλαη ιίγνη νη εξεπλεηέο πνπ 

αλαδεηθλχνπλ ηνλ θξίζηκν ξφιν πνπ δηαδξακαηίδεη ζήκεξα ε δηακφξθσζε ελφο 

ζπζηήκαηνο Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο ηφζν ζηελ ηειηθή εθαξκνγή απνηειεζκαηηθψλ 

ελεξγεηαθψλ πξαθηηθψλ φζν θαη ζηε ζπλνιηθή πνξεία θαη πξφνδν ησλ επηρεηξήζεσλ. 

Παξάιιεια, ε επίδξαζε ηνπ ζηελ πηνζέηεζε ησλ πξαθηηθψλ Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο έρεη 

ειεγρζεί θαη εκπεηξηθά (Fleiter et al., 2012). Ωζηφζν, ζρεηηθά κηθξφο αξηζκφο 

νηθνλνκηθψλ κνλάδσλ έρεη εηζάγεη θαη εθαξκφζεη ζπζηήκαηα Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο 

αθφκε θαη ζε ρψξεο κε ηζρπξή δέζκεπζε γηα ελεξγεηαθή απφδνζε θαη δηαρείξηζε, φπσο 

νη θαλδηλαβηθέο (Christoffersen et al., 2006; Amundsen, 2000).  

 

Δπηρεηξήζεθε, ζπλεπψο, βηβιηνγξαθηθά, ν εληνπηζκφο εθείλσλ ησλ ζηνηρείσλ ε 

εθαξκνγή ησλ νπνίσλ ζα επέηξεπε ηε δηαπίζησζε φηη νη επηρεηξήζεηο ζήκεξα 

εθαξκφδνπλ κε νξγαλσκέλν θαη ζπζηεκαηηθφ ηξφπν ελεξγεηαθέο πξαθηηθέο. Πξάγκαηη, 

αξθεηέο είλαη νη πξνζεγγίζεηο εξεπλεηψλ αλαθνξηθά κε ηε ζπζηεκηθή εθαξκνγή ηεο 

Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο. Ωζηφζν νη πεξηζζφηεξεο εμ απηψλ έρνπλ επηθεληξσζεί ζηνλ 

πξνζδηνξηζκφ ησλ ζηνηρείσλ εθείλσλ πνπ απνηεινχλ ηηο ειάρηζηεο πξνδηαγξαθέο γηα 

ηνλ θαζνξηζκφ θαη ηε ιεηηνπξγία ελφο ζπζηήκαηνο Γηαρείξηζε Δλέξγεηαο. Απφ ηελ 

δηεμαρζείζα κειέηε, θαζίζηαηαη ζαθέο φηη ηα ζχλνια ησλ πξνηεηλφκελσλ θάζε θνξά 

απαηηήζεσλ γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ ζπζηήκαηνο Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο δηαθέξνπλ ηφζν 

σο πξνο ηνλ αξηζκφ ησλ απαηηήζεσλ φζν θαη ζηε ζχλζεζε ησλ επηκέξνπο ζηνηρείσλ. 

Σνχην ζπλεπάγεηαη φηη δελ απαληάηαη ζήκεξα ζηε βηβιηνγξαθία κηα εληαία θαη πιήξεο 

πξνζέγγηζε γηα ηελ εθαξκνγή ελφο ζπζηήκαηνο Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο ζηηο 

επηρεηξήζεηο. 

 

ηνλ αληίπνδα ησλ δπζιεηηνπξγηψλ, ησλ ειιείςεσλ θαη ησλ αδπλακηψλ ησλ 

πθηζηάκελσλ πξνζεγγίζεσλ εθαξκνγήο ηεο Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο, φπσο απηέο 

αλαγλσξίζηεθαλ ζηελ παξνχζα δηαηξηβή, αλαπηχρζεθε ην ζπζηεκηθφ Πιαίζην 

Δθαξκνγήο ηεο ελεξγεηαθήο δηαρείξηζεο. Μέζσ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ Πιαηζίνπ 

Δθαξκνγήο, θαηέζηε εθηθηή ε δνκεκέλε θαη νινθιεξσηηθή απνζαθήληζε ηνπ 
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πεξηερνκέλνπ ελφο ζπζηήκαηνο Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο. Παξάιιεια ηέζεθαλ νη βάζεηο 

θαη νη απαηηνχκελεο πξνδηαγξαθέο, νη νπνίεο θαζηζηνχλ απνιχησο πινπνηήζηκε ηε 

ζπζηεκαηηθή εθαξκνγή ηεο ελεξγεηαθήο δηαρείξηζεο. 

 

Σν ζπζηεκηθφ Πιαίζην Δθαξκνγήο ηεο Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο, πξνθεηκέλνπ λα επηηχρεη 

ηνπο σο άλσ ζηφρνπο, ζρεδηάζηεθε θαη αλαπηχρζεθε κε γλψκνλα ηα ελλέα Γνκηθά 

ηνηρεία πνπ πξνδηαγξάθνπλ έλα χζηεκα Γηνίθεζεο, φπσο πξνηείλνληαη απφ ηνπο 

Γεξβηηζηψηε & Λαγνδήκν (2007), ηα νπνία απνηεινχλ ηε βάζε πάλσ ζηελ νπνία 

ζηεξίδνληαη φιεο νη θαιέο πξαθηηθέο ηεο Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο. Ο ζρεδηαζκφο ηνπ ελ 

ιφγσ Πιαηζίνπ πξαγκαηνπνηήζεθε κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα είλαη γεληθφ θαη λα κπνξεί 

λα εθαξκνζζεί ζην ζχλνιν ή ζε κεκνλσκέλεο δξαζηεξηφηεηεο νπνηαζδήπνηε 

επηρείξεζεο. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ηα ηδηαίηεξα γλσξίζκαηα ηεο θάζε επηρείξεζεο 

φπσο ν θιάδνο δξαζηεξηνπνίεζεο θαη ην κέγεζνο δελ επεξεάδνπλ ηελ εθαξκνγή ηνπ 

ζπζηεκηθνχ πιαηζίνπ. 

 

Ζ ζπζηεκηθή εθαξκνγή ηεο Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο ζηελ παξνχζα δηαηξηβή νξίζηεθε θαη 

κεηξήζεθε κε βάζε ηελ νινθιεξσκέλε πξνζέγγηζε πνπ παξνπζηάζζεθε θαη ην 

παξαπάλσ πιαίζην εθαξκνγήο. Γηα ηηο αλάγθεο ηεο εκπεηξηθήο έξεπλαο, ην 

πξνηεηλφκελν Πιαίζην Δθαξκνγήο πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο κεηέθξαζε ηα 9 

δνκηθά ζηνηρεία ελφο πζηήκαηνο Γηνίθεζε ζε 12 απνιχησο θαηαλνεηέο πξνηάζεηο κε 

βάζε ηελ αλάιπζε ζηα επηκέξνπο ραξαθηεξηζηηθά ηνπο. ε θάζε δνκηθφ ζηνηρείν 

αληηζηνηρήζεθαλ κία έσο δπν πξνηάζεηο, εμαζθαιίδνληαο ηελ νινθιεξσκέλε πεξηγξαθή 

αθφκα θαη ησλ πνιπζχλζεησλ ζηνηρείσλ γηα ηελ θαιχηεξε εξκελεία ηεο ζπζηεκηθήο 

ελεξγεηαθήο Γηαρείξηζεο. Σα ζηνηρεία απηά ππαγνξεχνπλ ην επηζπκεηφ επίπεδν 

ζπζηεκαηηθήο εθαξκνγήο ηεο Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο ζηηο επηρεηξήζεηο. Ζ θάζε 

επηρείξεζε δχλαηαη κέζσ ηεο αμηνιφγεζεο απηψλ ησλ ζηνηρείσλ δχλαηαη λα θαηαλνήζεη 

ην επίπεδν ζπζηεκαηηθήο εθαξκνγήο ηεο ελεξγεηαθήο δηαρείξηζε εληφο ηνπ νξγαληζκνχ 

ηεο θαη λα αμηνινγήζεη αλ θαη ζε πνην βαζκφ απηφ είλαη ηθαλνπνηεηηθφ θαη απνδεθηφ απφ 

ηελ επηρείξεζε. 

 

 

8.1.4 Απνηειεζκαηηθέο Πξαθηηθέο Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο & νη Πξνζδηνξηζηηθνί 

ηνπο Παξάγνληεο 

 

Δπηπιένλ, έλα απφ ηα θξηζηκφηεξα αληηθείκελα πνπ απαζρφιεζαλ ηελ παξνχζα 

δηαηξηβήο ππήξμε ε απνζαθήληζε ηεο έλλνηα θαη ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ 

απνηειεζκαηηθψλ πξαθηηθψλ Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο, έηζη φπσο απηέο αλαγλσξίζηεθαλ 

ζηελ πθηζηάκελε βηβιηνγξαθία. Γεδνκέλνπ φηη νη πξαθηηθέο Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο έρνπλ 
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κειεηεζεί ζε πεξηνξηζκέλε θιίκαθα ζηελ πθηζηάκελε βηβιηνγξαθία, δελ απαληάηαη 

εληαίνο, κνλαδηθφο θαη ζπλεθηηθφο νξηζκφο γηα ηηο Πξαθηηθέο Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο. 

Ωζηφζν έλαο απφ ηνπο πιεξέζηεξνπο θαη πιένλ νινθιεξσκέλνπο νξηζκνχο εληνπίδεηαη 

ζηελ κειέηε ησλ Sa et al. (2015) ν νπνίνο αληηιακβάλεηαη ηηο απνηειεζκαηηθέο πξαθηηθέο 

σο ¨ην ζύλνιν ησλ ζπλερώλ ή ζπρλώλ δηνηθεηηθώλ θαη ηερληθώλ δξάζεσλ κηαο 

επηρείξεζε νη νπνίεο απνζθνπνύλ πξσηίζησο ζηε κείσζε ηνπ ελεξγεηαθνύ θόζηνπο ή 

ζηνλ αζθαιή ελεξγεηαθό εθνδηαζκό θαη δεπηεξνγελώο ζηε κείσζε ηεο ξύπαλζεο¨.  

 

ηε ζπλέρεηα αλαιχζεθαλ ιεπηνκεξψο νη απνηειεζκαηηθέο εθείλεο πξαθηηθέο 

Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο βάζεη ησλ νπνίσλ δεκηνπξγείηαη έλα πιέγκα απφ 14 ζηνηρεία πνπ 

επέηξεςε ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο κέηξεζεο ηεο πξαθηηθήο εθαξκνγήο ηεο ελεξγεηαθήο 

δηαρείξηζεο. Αθνινχζσο δφζεθε έκθαζε ζηελ εμέηαζε νξηζκέλσλ παξαγφλησλ, νη 

νπνίνη αθνξνχλ ζηελ εθαξκνγή ηεο Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο θαη νη νπνίνη ζεσξήζεθαλ 

θξίζηκνη γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ ζθνπψλ ηεο παξνχζαο δηαηξηβήο. πγθεθξηκέλα, 

παξνπζηάζζεθαλ, αξρηθά, νη κειέηεο νη νπνίεο εμεηάδνπλ ηνπο ελ δπλάκεη θξίζηκνπο 

πξνζδηνξηζηηθνχο παξάγνληεο γηα ηελ εθαξκνγή ηεο Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο. Όπσο 

δηαπηζηψζεθε απφ ηε ζρεηηθή βηβιηνγξαθία, νη θχξηνη πξνζδηνξηζηηθνί παξάγνληεο 

αθνξνχλ ζηελ Υξήζε ηεο χγρξνλεο Σερλνινγίαο, ζηε πκκεηνρή ησλ Δξγαδνκέλσλ, 

ζηε Γέζκεπζε ηεο Αλψηαηεο Γηνίθεζεο, ζηελ πηζηνπνίεζε κε πξφηππα ζπζηήκαηα 

δηνίθεζεο, ζην θαλνληζηηθφ πιαίζην θαη ηηο ρξεκαηνδνηήζεηο. Γηα θάζε έλα απφ ηνπο 

πξνζδηνξηζηηθνχο παξάγνληεο πνπ έρνπλ εληνπηζηεί ζηε βηβιηνγξαθία, εμεηάζηεθαλ 

μερσξηζηά κηα ζεηξά απφ ζηνηρεία πνπ ζπλζέηνπλ ηελ έλλνηα θαη ην πεξηερφκελν ηνπο. 

Γηα ηηο αλάγθεο ηεο δηαηξηβήο, δηακνξθψλεηαη ε ζπλνιηθή εηθφλα φισλ εθείλσλ ησλ 

παξαγφλησλ πνπ αζθνχλ θαηαιπηηθή επίδξαζε ζηελ επηρεηξήζεηο θαηά ηελ πξαθηηθή θαη 

ζπζηεκαηηθή εθαξκνγή ηεο Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο, κε ζθνπφ λα αμηνινγεζεί ην επίπεδν 

επίδξαζεο ηεο θαζεκίαο απφ απηέο ζηηο ειιεληθέο επηρεηξήζεηο ψζηε λα δηαπηζησζεί 

πξνο πνηα θαηεχζπλζε νθείινπλ λα θηλεζνχλ νη πεξαηηέξσ δξάζεηο ηνπο. 

 

 

8.1.5 ρέδην εκπεηξηθήο έξεπλαο. 

 

 

Σν ζρέδην ηεο εκπεηξηθήο έξεπλαο απνηέιεζε ηε βάζε γηα ηε δηελέξγεηα ηεο έξεπλαο 

πεδίνπ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε, θαζνξίδνληαο φιεο ηηο ζρεηηθέο πξνδηαγξαθέο. Σν 

ζρέδην ηεο έξεπλαο αλαπηχρζεθε ζηα αθφινπζα επηκέξνπο ζηάδηα:  

 

 Καζνξηζκφο εξεπλεηηθψλ εξσηεκάησλ  

 Οξηνζέηεζε ελλνηνινγηθνχ πιαηζίνπ  
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 Αλάπηπμε εξεπλεηηθψλ ππνζέζεσλ  

 Καηάξηηζε κεζνδνινγίαο εκπεηξηθήο έξεπλαο  

 

 

Όζνλ αθνξά ζην πξψην ζηάδην ηνπ ζρεδίνπ έξεπλαο, ε βηβιηνγξαθηθή επηζθφπεζε ησλ 

πξνεγνχκελσλ εκπεηξηθψλ κειεηψλ νδήγεζε ζηελ νξηνζέηεζε ησλ αθφινπζσλ 

εξεπλεηηθψλ εξσηεκάησλ: 

 

 Πνηνη είλαη νη θξίζηκνη παξάγνληεο πνπ πξνζδηνξίδνπλ ηνλ βαζκφ εθαξκνγήο ηεο 

Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο ζηηο Διιεληθέο Δπηρεηξήζεηο;  

 

 Πνηνη είλαη νη παξάγνληεο εθείλνη νη νπνίνη ιεηηνπξγνχλ σο ξπζκηζηέο 

(moderators) ζηε ζρέζε ηνπ βαζκνχ εθαξκνγήο ησλ απνηειεζκαηηθψλ 

πξαθηηθψλ Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο κε άιιεο αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο; 

 

 Πνηνη είλαη νη παξάγνληεο εθείλνη νη νπνίνη επεξεάδνπλ έκκεζα (mediators) ηηο 

ζρέζεηο ηνπ βαζκνχ εθαξκνγήο ησλ απνηειεζκαηηθψλ πξαθηηθψλ Γηαρείξηζεο 

Δλέξγεηαο κε άιιεο αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο;  

 

 

ην δεχηεξν ζηάδην ηνπ ζρεδίνπ έξεπλαο θαζνξίζηεθε ην ελλνηνινγηθφ πιαίζην. 

πγθεθξηκέλα, νξίζηεθαλ νη βαζηθέο κεηαβιεηέο, νη νπνίεο εμεηάζηεθαλ ζην πιαίζην ηεο 

αληηκεηψπηζεο ησλ αλσηέξσ εξεπλεηηθψλ εξσηεκάησλ, θαζψο θαη νη ζρέζεηο κεηαμχ 

ησλ κεηαβιεηψλ απηψλ.  

 

Ζ κεηαβιεηή πνπ αλαθέξεηαη ζην ¨Βαζκφ Δθαξκνγήο Απνηειεζκαηηθψλ Πξαθηηθψλ 

Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο¨ απνηέιεζε ην θεληξηθφ αληηθείκελν κέηξεζεο ηεο έξεπλαο. Ωο νη 

θχξηνη ελ δπλάκεη πξνζδηνξηζηηθνί παξάγνληεο ηεο ζπγθεθξηκέλεο βαζηθήο κεηαβιεηήο 

εμεηάζηεθαλ (α) ε Δθαξκνγή Οινθιεξσκέλνπ πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο, (β) ε 

Υξήζε χγρξνλεο Σερλνινγίαο θαη (γ) ε Δλζάξξπλζε πκκεηνρήο ησλ εξγαδνκέλσλ. 

Δπηπιένλ εμεηάζηεθαλ ε Γέζκεπζε ηεο Αλψηαηεο Γηνίθεζεο θαη ε Πηζηνπνίεζε κε 

πξφηππα ζπζηήκαηα δηνίθεζεο. Γεπηεξεπφλησο, εμεηάζηεθαλ θαη νξηζκέλνη επηπιένλ 

παξάγνληεο, έηζη ψζηε λα δηακνξθσζνχλ επηπξφζζεηεο ππφ δηεξεχλεζε ζπζρεηίζεηο 

φπσο θίλεηξα & εκπφδηα εθαξκνγήο Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο, ζπκκφξθσζε κε ην 

θαλνληζηηθφ πιαίζην, ρξεκαηνδνηήζεηο, κέγεζνο θαη πξνέιεπζε επηρείξεζεο.  
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ην ηξίην ζηάδην ηνπ ζρεδίνπ έξεπλαο, αθνινχζεζε ε αλάπηπμε ησλ εξεπλεηηθψλ 

ππνζέζεσλ γηα ην ζηαηηζηηθφ έιεγρν ηνπ ελλνηνινγηθνχ πιαηζίνπ ηεο έξεπλαο. Οη 

εξεπλεηηθέο ππνζέζεηο αλαπηχρζεθαλ ζηηο εμήο ζεκαηηθέο πεξηνρέο:  

 

 Κχξηνη πξνζδηνξηζηηθνί παξάγνληεο εθαξκνγήο απνηειεζκαηηθψλ πξαθηηθψλ 

Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο 

 Ρπζκηζηηθνί παξάγνληεο (moderators) ζηε ζρέζε ηνπ βαζκνχ εθαξκνγήο 

απνηειεζκαηηθψλ πξαθηηθψλ Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο θαη ησλ αλεμάξηεησλ 

κεηαβιεηψλ 

 Γηακεζνιαβεηηθνί παξάγνληεο (mediators) ζηε ζρέζε ηνπ βαζκνχ εθαξκνγήο 

απνηειεζκαηηθψλ πξαθηηθψλ Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο θαη ησλ αλεμάξηεησλ 

κεηαβιεηψλ 

 Γέζκεπζε αλψηαηεο δηνίθεζεο & ηξαηεγηθή 

 Ρπζκηζηηθά & Καλνληζηηθά ζέκαηα 

 Υξεκαηνδνηνχκελα πξνγξάκκαηα 

 Πξνέιεπζε επηρεηξήζεσλ 

 Μέγεζνο επηρεηξήζεσλ 

 Σνκέαο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο 

 

 

ην ηέηαξην ζηάδην ηνπ ζρεδίνπ έξεπλαο, παξνπζηάζηεθε ε κεζνδνινγία γηα ηελ 

πινπνίεζε ηεο έξεπλαο πεδίνπ, ε νπνία πεξηειάκβαλε ηα αθφινπζα:  

 

 Αλάπηπμε κεηξήζεσλ.  

 ρεδηαζκφο εξσηεκαηνινγίνπ.  

 Γεηγκαηνιεςία – πιινγή ζηνηρείσλ.  

 Πνζνζηφ απφθξηζεο θαη έιεγρνη πνηφηεηαο δεδνκέλσλ. 

 θάικαηα έξεπλαο. 

 

Ωο πξνο ηελ αλάπηπμε κεηξήζεσλ, ηνλίδεηαη φηη, ηνλίδεηαη φηη, ε βαζηθή κεηαβιεηή ηεο 

κειέηεο ¨Βαζκφο Δθαξκνγήο Απνηειεζκαηηθψλ Πξαθηηθψλ Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο¨, γηα 

ηηο αλάγθεο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ θσδηθνπνηήζεθε ζε 14 απνιχησο ζαθείο θαη 

θαηαλνεηέο πξνηάζεηο, εζηηάδνληαο ζε δηαθνξεηηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ 

απνηειεζκαηηθψλ πξαθηηθψλ Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο. Δπηπιένλ ην Πιαίζην Δθαξκνγήο 

ελφο νινθιεξσκέλνπ ζπζηήκαηνο Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο, ην νπνίν αλαπηχρζεθε ζην 

ζεσξεηηθφ κέξνο ηεο παξνχζαο δηαηξηβήο, απνηέιεζε ηε βάζε γηα ηε κέηξεζε ηεο 

αληίζηνηρεο θεληξηθήο κεηαβιεηήο, θαζψο ηα 9 δνκηθά ζηνηρεία ελφο πζηήκαηνο 

Γηνίθεζε κεηαθξάζηεθαλ ζε 12 απνιχησο θαηαλνεηέο πξνηάζεηο, κε βάζε ηελ αλάιπζε 
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ζηα επηκέξνπο ραξαθηεξηζηηθά ηνπο. Ζ κέηξεζε θαη ησλ δχν βαζίζηεθε ζε πεληάβαζκε 

θιίκαθα δηαζηήκαηνο Likert. ηελ πιεηνςεθία ηνπο, θαη νη κεηξήζεηο ησλ ππφινηπσλ 

κεηαβιεηψλ βαζίζηεθαλ ζε πεληάβαζκε θιίκαθα δηαζηήκαηνο. Οη θχξηεο κεηαβιεηέο ηεο 

έξεπλαο ειέγρζεθαλ, επηπιένλ, σο πξνο ηελ αμηνπηζηία θαη ηελ εγθπξφηεηά ηνπο. 

 

Γηα ηε ζπιινγή ησλ πξσηνγελψλ δεδνκέλσλ ρξεζηκνπνηήζεθε εξσηεκαηνιφγην, ην 

νπνίν απεπζπλφηαλ πξνο Γεληθνχο Γηεπζπληέο ή Σερληθνχο Γηεπζπληέο επηρεηξήζεσλ 

πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ Διιάδα θαη απαζρνινχλ πεξηζζφηεξνπο απφ 10 

εξγαδφκελνπο. Σν ζπγθεθξηκέλν εξσηεκαηνιφγην ζρεδηάζηεθε πξσηνγελψο, θαηά ηέηνην 

ηξφπν ψζηε λα είλαη δπλαηή ε ρξήζε ηνπ ζην πιαίζην έξεπλαο κέζσ δηαδηθηχνπ 

(internet). Δπηζεκαίλεηαη φηη ε νξηζηηθνπνίεζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ πξαγκαηνπνηήζεθε 

έπεηηα απφ ηε δηελέξγεηα ζρεηηθνχ πξνθαηαξθηηθνχ ειέγρνπ. Σν εξσηεκαηνιφγην 

δνκήζεθε ζε επηά βαζηθέο ελφηεηεο, κέζσ ησλ νπνίσλ αληιήζεθαλ νη απαξαίηεηεο 

πιεξνθνξίεο γηα ηελ ζπζηεκαηηθή θαη πξαθηηθή εθαξκνγή ηεο Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο, 

ηνπο πξνζδηνξηζηηθνχο ηεο παξάγνληεο θαη ηελ ηαπηφηεηα ηνπ δείγκαηνο, πνπ 

εμεηάζηεθαλ ζην πιαίζην ηεο παξνχζαο δηαηξηβήο. Ζ δνκή ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ θαη ε 

κνξθή ησλ εξσηήζεσλ, πνιιαπιήο επηινγήο ζηελ πιεηνςεθία ηνπο, δηεπθφιπλαλ ηε 

γξήγνξε θαη εχθνιε ζπκπιήξσζή ηνπ. 

 

Λφγσ ησλ εμεηδηθεπκέλσλ πξαθηηθψλ θαη εθαξκνγψλ Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο πνπ 

απαηηνχληαη λα πηνζεηεζνχλ απφ ηηο επηρεηξήζεηο γηα ηε δηεμαγσγή ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

έξεπλαο επηιέγνληαη νη επηρεηξήζεηο εθείλεο ησλ νπνίσλ ην κέγεζνο ζα επέηξεπε ηελ 

αλάιεςε δξάζεσλ Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο, ήηνη επηρεηξήζεηο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη 

ζηελ Διιάδα αλεμαξηήησο θιάδνπ δξαζηεξηφηεηαο θαη απαζρνινχλ ηνπιάρηζηνλ 10 

εξγαδνκέλνπο. Γηα ηνλ αθξηβή πξνζδηνξηζκφ ηνπ πιεζπζκνχ ρξεζηκνπνηήζεθε 

θαηάινγνο ηεο εηαηξίαο ICAP ΑΔ ν νπνίνο πεξηιακβάλεη ηηο κεγαιχηεξεο επηρεηξήζεηο, νη 

νπνίεο δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ ειιαδηθφ ρψξν, βάζεη θχθινπ εξγαζηψλ. Ωο πιένλ 

θαηάιιειε κέζνδνο δεηγκαηνιεςίαο γηα ηελ παξνχζα εκπεηξηθή έξεπλα, επηιέρζεθε ε 

ηπραία δεηγκαηνιεςία αλά νκάδεο πιεζπζκνχ ηνπ δεηγκαηνιεπηηθνχ πιαηζίνπ, φπσο 

απηέο δηακνξθψζεθαλ κε γλψκνλα ην κέγεζφο ηνπο. πλεπψο κεηά ηελ εθαξκνγή ηεο 

θαηάιιειεο κεζφδνπ δεηγκαηνιεςίαο, ην ηειηθφ δείγκα δηακνξθψζεθε ζε 649 

επηρεηξήζεηο. 

 

Ζ ζπιινγή ησλ ζηνηρείσλ ηεο έξεπλαο δηεμήρζε ζην ρξνληθφ δηάζηεκα κεηαμχ Μαΐνπ θαη 

επηεκβξίνπ 2016. πλνιηθά, ζπγθεληξψζεθαλ 132 εξσηεκαηνιφγηα, κεηά θαη απφ 

ελέξγεηεο επαλαιεπηηθήο ηειεθσληθήο επηθνηλσλίαο (follow-up), δηακνξθψλνληαο ην 
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ηειηθφ πνζνζηφ απφθξηζεο ζε 20.3% ην νπνίν θξίλεηαη ηθαλνπνηεηηθφ, ιακβάλνληαο 

ππφςε ηηο ηξέρνπζεο θνηλσληθννηθνλνκηθέο ζπλζήθεο θαη ηελ ηδηαηηεξφηεηα ηνπ ζέκαηνο. 

Σν πνζνζηφ απφθξηζεο πξν ηνπ follow -up αλήιζε πεξίπνπ ζην 13%. Καηά ζπλέπεηα, ε 

επίηεπμε ηνπ ηειηθνχ πνζνζηνχ απφθξηζεο πξέπεη λα απνδνζεί ζε κεγάιν βαζκφ ζηε 

ζπκβνιή ηνπ follow-up. Ζ πξνθαηαξθηηθή αλάιπζε ηεο πνηφηεηαο ησλ 132 

εξσηεκαηνινγίσλ, επέβαιε ηελ απφξξηςε 3 εμ απηψλ. Καηά ζπλέπεηα ε βαζηθή αλάιπζε 

ησλ απνηειεζκάησλ ηεο έξεπλαο ζηεξίρζεθε ζε 129 έγθπξα εξσηεκαηνιφγηα. 

 

Δλ θαηαθιείδη, αλαγλσξίζηεθαλ ηέζζεξηο πεγέο ζθάικαηνο: (α) ζθάικα θάιπςεο, (β) 

ζθάικα κε απφθξηζεο, (γ) ζθάικα δεηγκαηνιεςίαο θαη (δ) ζθάικα κεηξήζεσλ. ε θακία 

απφ απηέο ηηο πεξηπηψζεηο δελ εληνπίζηεθε ζεκαληηθφ πξφβιεκα γηα ηελ έξεπλα. 

 

 

8.1.6 Απνηειέζκαηα εκπεηξηθήο έξεπλαο 

 

Σα δεδνκέλα ηεο έξεπλαο πεδίνπ, ε νπνία πινπνηήζεθε ζην πιαίζην ηεο παξνχζαο 

δηαηξηβήο, αλαιχζεθαλ κέζσ ηνπ ζηαηηζηηθνχ πξνγξάκκαηνο SPSS, βάζεη ησλ 

εξεπλεηηθψλ εξσηεκάησλ θαη ησλ επηκέξνπο εξεπλεηηθψλ ππνζέζεσλ, φπσο απηά είραλ 

θαζνξηζηεί θαηά ην ζρέδην ηεο εκπεηξηθήο έξεπλαο.  

 

Αξρηθά, πξαγκαηνπνηήζεθε κηα πξνθαηαξθηηθή πεξηγξαθή ηεο ηαπηφηεηαο ηνπ δείγκαηνο 

θαη ησλ ινηπψλ δεδνκέλσλ ηεο έξεπλαο κέζσ αλάιπζεο ησλ ζρεηηθψλ κεηαβιεηψλ. ην 

δείγκα ηεο έξεπλαο παξαηεξήζεθε ζεκαληηθή παξνπζία θάζε ππνθαηεγνξίαο 

επηρεηξήζεσλ: ειιεληθψλ θαη κειψλ πνιπεζληθψλ νκίισλ, θάζε ηνκέα ηεο 

επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο, δηαθνξεηηθήο έληαζεο θαη δηαθνξεηηθνχ κεγέζνπο, 

γεγνλφο πνπ ζπλεηέιεζε λα εμαρζνχλ πεξηζζφηεξν αληηθεηκεληθά θαη πιήξε 

ζπκπεξάζκαηα. 

 

Ζ θξηζηκφηεηαο ηεο Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο έηζη φπσο δηακνξθψλεηαη ηφζν απφ ηελ 

πεξηξξένπζα παγθφζκηα θαηάζηαζε ηνπ ελεξγεηαθνχ ηνκέα φζν θαη απφ ηελ πθηζηάκελε 

βηβιηνγξαθία απνδεηθλχεηαη θαη απφ ηα επξήκαηα ηεο έξεπλαο. Δλδεηθηηθά αλαθέξεηαη φηη 

ζχκθσλα κε ηνλ Caffal (1995) νη επηρεηξήζεηο πνπ πηνζεηνχλ πξαθηηθέο δηαρείξηζεο 

ελέξγεηαο δχλαληαη λα εμνηθνλνκήζνπλ σο θαη 40% ηεο ζπλνιηθήο ελεξγεηαθήο ηνπο 

θαηαλάισζεο ηνπο. Δπηπιένλ απφ κειέηεο ζην ρψξν ησλ μελνδνρεηαθψλ επηρεηξήζεσλ 

ζηελ Διιάδα, φπσο απηή ησλ Zografakis et al. (2011), αλαδεηθλχεηαη φηη ην 87,5% ησλ 

ππφ έξεπλα επηρεηξήζεσλ πηζηεχνπλ φηη ε απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε ηεο ελέξγεηαο 

κπνξεί λα απμήζεη ηα θέξδε ησλ επηρεηξήζεσλ ηνπο. Οκνίσο θαη ζηελ έξεπλα ησλ 
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Nikolaou et al. (2012) φπνπ ην 63,7% ησλ επηρεηξεκαηηψλ, πνζνζηφ κηθξφηεξν αιιά 

εμίζνπ ζεκαληηθφ, ζπκθψλεζε φηη έλαο ζεκαληηθφο παξάγνληαο γηα ηελ θεξδνθνξία 

ηνπο είλαη ε απνηειεζκαηηθή Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο. πλεπψο ε παξνχζα έξεπλα 

επηβεβαηψλεη ηελ πθηζηάκελε βηβιηνγξαθία θαζψο δηαπηζηψλεηαη φηη νη ειιεληθέο 

επηρεηξήζεηο ζεσξνχλ ζεκαληηθή γηα ηελ πνξεία ηνπο ηελ ελεξγεηαθή δηαρείξηζεο εληφο 

ησλ νξίσλ ηνπο ζε πνζνζηφ 89% θαη παξάιιεια παξαθνινπζνχλ ηηο ηξέρνπζεο 

εμειίμεηο θαηά 73%. Ωζηφζν ε αλάιεςε ζρεηηθψλ δξάζεσλ δελ είλαη αληίζηνηρε ηνπ 

ελδηαθέξνληνο. Γεγνλφο πνπ ζε έλα βαζκφ δχλαηαη λα εξκελεπηεί απφ ηελ 

νηθνλνκηθνθνηλσληθή θαηάζηαζε ηεο ρψξαο ηα ηειεπηαία ρξφληα.  

 

Κπξίαξρνο ζθνπφο ηεο παξνχζαο κειέηεο ππήξμε ε δηεξεχλεζε, ν εληνπηζκφο θαη ε 

αλάιπζε εθείλσλ ησλ θαζνξηζηηθψλ πξνζδηνξηζηηθψλ παξαγφλησλ πνπ επηδξνχλ 

θαηαιπηηθά ζηε δηακφξθσζε ηνπ επηπέδνπ απνηειεζκαηηθήο εθαξκνγήο ηεο Γηαρείξηζεο 

Δλέξγεηαο ζηηο ειιεληθέο επηρεηξήζεηο. Ωζηφζν ζην πιαίζην ηεο έξεπλαο θξίζεθε 

αλακθηζβήηεηα απαξαίηεηε ε δηεξεχλεζε ηεο ζπζηεκηθήο θαη πξαθηηθήο εθαξκνγήο ηεο 

Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο ζηηο ειιεληθέο πιένλ επηρεηξήζεηο, ε νπνία ειέγρζεθε ηφζν κέζσ 

ηνπ ζπζηεκηθνχ πιαηζίνπ εθαξκνγήο, πνπ αλαπηχρζεθε ζηελ παξνχζα κειέηε, σο πξνο 

ηε ζπζηεκαηηθήο εθαξκνγή ηεο, φζν θαη απφ έλα πιέγκα απνηειεζκαηηθψλ πξαθηηθψλ 

σο πξνο ηελ πξαθηηθή εθαξκνγή ηεο.  

 

ηε βηβιηνγξαθία έρεη δηαπηζησζεί φηη νη επηρεηξήζεηο πινπνηνχλ ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο 

ελέξγεηαο ζε πεξηνξηζκέλε ζρεηηθά θιίκαθα. ηελ κειέηε ησλ Christoffersen et al. (2006) 

ην 14% ησλ ζπκκεηερφλησλ επηρεηξήζεσλ θαίλεηαη λα εθπιεξψλεη ηηο απαηηήζεηο ηεο 

ζπζηεκαηηθήο εθαξκνγήο ηεο Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο φπσο νξίζηεθαλ απφ ηελ έξεπλα 

απηή ελψ νη Ates and Durakbasa (2012) δηαπίζησζαλ φηη ην 22% ησλ ππφ κειέηε 

επηρεηξήζεσλ αζθνχλ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα επηρεηξεζηαθή δηαρείξηζε ελέξγεηαο κε 

δνκεκέλν θαη ζπζηεκαηηθφ ηξφπν. Σα επξήκαηα ηεο παξνχζαο έξεπλαο θαηαδεηθλχνπλ 

πσο νη ειιεληθέο επηρεηξήζεηο πινπνηνχλ σο έλα βαζκφ ηα νξηζζέληα θξηηήξηα απφ ην 

πιαίζην εθαξκνγήο Δθαξκνγήο ελφο Οινθιεξσκέλνπ πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο 

Δλέξγεηαο. Οη απαηηνχκελεο ζπζηεκαηηθέο δξάζεηο θαίλεηαη λα πξαγκαηνπνηνχληαη, 

άιιεο ζε κηθξφηεξε θαη άιιεο ζε κεγαιχηεξε θιίκαθα, αθήλνληαο πεξηζψξηα γηα 

πεξαηηέξσ ζεκαληηθή βειηίσζε. Δίλαη θξίζηκν λα ζεκεησζεί φηη ην σο άλσ ζπζηεκηθφ 

πιαίζην εθαξκνγήο Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο δχλαηαη λα απνηειέζεη νδεγφ γηα ηηο 

ειιεληθέο επηρεηξήζεηο έηζη ψζηε λα επηηχρνπλ βέιηηζηα απνηειέζκαηα ελεξγεηαθήο 

δηαρείξηζεο. Δλδεηθηηθά αλαθέξεηαη φηη ε εζηίαζε ησλ επηρεηξήζεσλ ζε θαηάιιειε 

ελεξγεηαθή πνιηηηθή κε ζαθψο θαζνξηζκέλνπο θαη κεηξήζηκνπο ζηφρνπο, έρνληαο 
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εμαζθαιίζεη ηνπο απαξαίηεηνπο πφξνπο θαη εθπαηδεχζεη θαηάιιεια ην πξνζσπηθφ, ζα 

κπνξνχζε λα ηνπο επηηξέςεη λα δηακνξθψζνπλ ηελ θαηάιιειε ζπζηεκηθή ππνζηήξημε 

γηα ηε Γηαρείξηζε Δλέξγεηαο. 

 

ε φηη αθνξά ζηελ πξαθηηθή εθαξκνγή ηεο Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο απφ ηηο επηρεηξήζεηο 

ηνπ ειιαδηθνχ ρψξνπ θαη εδψ δηαθαίλεηαη ε εθαξκνγή αξθεηψλ ππφ εμέηαζε δξάζεσλ, 

επηηξέπνληαο ηε δηαπίζησζε φηη πξαγκαηνπνηείηαη νπζηαζηηθή πξνζπάζεηα απφ ηελ 

πιεπξά ησλ επηρεηξήζεσλ λα δηαρεηξηζηνχλ, κε φπνην ηξφπν ηνπο επηηξέπεηαη, ηα 

ελεξγεηαθά δεηήκαηα εληφο ηνπ νξγαληζκνχ ηνπο. Σα επξήκαηα επηβεβαηψλνπλ ηελ 

έξεπλα ησλ Thollander and Ottosson (2010) φπνπ απφ ηηο ππφ εμέηαζε επηρεηξήζεηο 

πεξίπνπ ην 40% ησλ κχισλ θαη κφιηο ην 25% ησλ ρπηεξίσλ κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ φηη 

εθαξκφδνπλ επηηπρεκέλα πξαθηηθέο Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο, ελψ ζηε κειέηε ησλ 

Backlund et al. (2012a) δηαθξίλνληαη δπν θαηεγνξίεο επηρεηξήζεσλ εθείλεο πνπ έρνπλ 

ζπκκεηάζρεη ζε ελεξγεηαθά πξνγξάκκαηα θαη ζε πνζνζηφ 67% εθαξκφδνπλ θαηάιιειε 

ελεξγεηαθή ζηξαηεγηθή θαη ζε φζεο δελ εκθαλίδνπλ ζεκαληηθή ελαζρφιεζε κε ηελ 

ελεξγεηαθή δηαρείξηζε, νη νπνίεο δηακνξθψλνπλ ην αληίζηνηρν πνζνζηφ ζε 50% 

αληίζηνηρα. Ζ δηεξεχλεζε ησλ απνηειεζκαηηθψλ πξαθηηθψλ ελεξγεηαθήο δηαρείξηζεο ζηηο 

ειιεληθέο επηρεηξήζεηο αλέδεημε φηη νη νξγαληζκνί θαηαηάζζνπλ ηηο δξάζεηο ηνπο 

αλαθνξηθά κε ηα δεηήκαηα δηαρείξηζεο ελέξγεηεο ζε δξάζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ 

αλζξψπηλν παξάγνληα, ζε επελδχζεηο εμνπιηζκνχ θαη ππνδνκψλ θαη ηέινο ζε 

βειηηψζεηο ηεο πθηζηάκελεο δνκήο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπο. Δίλαη αλακελφκελν θπζηθά 

εμαηηίαο ηεο πνιπεηνχο θαη βαζηάο νηθνλνκηθήο θξίζεο ζηελ Διιάδα νη επηρεηξήζεηο λα 

ηείλνπλ λα εθαξκφδνπλ πεξηζζφηεξν δηνξζσηηθέο δξάζεηο θαη λα δηζηάδνπλ λα 

θαηλνηνκήζνπλ θαη λα επελδχζνπλ. Δίλαη ζεκαληηθφ βέβαηα λα αλαθεξζεί φηη ε ζθηά ηεο 

νηθνλνκηθήο δπζπξαγίαο ησλ ηειεπηαίσλ εηψλ δηαθαίλεηαη ζε αξθεηά ζεκεία ηεο 

έξεπλαο. 

 

Ζ κεξηθή απηή θαη σο έλα βαζκφ πινπνίεζε δξάζεσλ θαη πξαθηηθψλ δηαρείξηζεο 

ελέξγεηαο επηηξέπεη ηελ επηβεβαίσζε ηεο χπαξμεο ελφο αλεθκεηάιιεπηνπ ελεξγεηαθνχ 

δπλακηθνχ ζηηο ειιεληθέο επηρεηξήζεηο, φπσο θαη ζηηο ππφινηπεο ρψξεο φπνπ 

δηεμήρζεζαλ παξφκνηεο κειέηεο. Ζ χπαξμε ηνπ δπλακηθνχ απηνχ ζπλεπψο δελ είλαη 

πξσηφγλσξε δηαπίζησζε κφλν γηα ηα ειιεληθά δεδνκέλα άιια απνηειεί εθξνή θαη 

άιισλ αληίζηνηρσλ κειεηψλ (Christoffersen et al., 2006; Thollander and Ottosson, 2010; 

Backlund et al., 2012a). Με ην πνζνζηφ ηεο επηηπρεκέλεο εθαξκνγήο ελεξγεηαθψλ 

πξαθηηθψλ ζηε βηβιηνγξαθία λα θπκαίλεηαη απφ 3% έσο 40% ζπλάγεηαη φηη νη 

επηρεηξήζεηο ζηελ πιεηνλφηεηα ηνπο δηαηεξνχλ ζεκαληηθά πεξηζψξηα εμέιημεο θαη 
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βειηίσζεο. Σα δπλακηθφ απηφ επηηξέπεη ζηηο κνλάδεο λα επηηχρνπλ βέιηηζηα 

απνηειέζκαηα, εθφζνλ ιάβνπλ ηελ ζηξαηεγηθή απφθαζε λα ην εθκεηαιιεπηνχλ κε άξηην 

ηξφπν.  

 

ην ζεσξεηηθφ κέξνο ηεο δηαηξηβήο [θεθ.5] έρνπλ αλαγλσξηζηεί δχν απφ ηνπο θξίζηκνπο 

ελ δπλάκεη πξνζδηνξηζηηθνχο παξάγνληεο ηεο εθαξκνγήο ηεο Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο, 

ήηνη ε Υξήζε ηεο χγρξνλήο Σερλνινγίαο θαη ε πκκεηνρή ησλ εξγαδνκέλσλ. ην 

πιαίζην ηεο εκπεηξηθήο έξεπλαο θαη ζχκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηεο, επηβεβαηψζεθε 

φηη ε Δθαξκνγή Οινθιεξσκέλνπ πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο ζε ζπλδπαζκφ κε 

ηνπο δχν σο άλσ θχξηνπο παξάγνληεο, ηε χγρξνλή Σερλνινγία θαη ηε πκκεηνρή ηνπ 

πξνζσπηθνχ ζπλεηζθέξνπλ θαη νη ηξεηο καδί θαίξηα πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο βειηίσζεο 

ηνπ βαζκνχ πξαθηηθήο εθαξκνγήο ηεο Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο.  

 

Σα απνηειέζκαηα απηά ζπκθσλνχλ κε ηα επξήκαηα ηεο πθηζηάκελεο βηβιηνγξαθίαο πνπ 

ζεσξνχλ ηελ αλάπηπμε ελφο ζπζηήκαηνο Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο σο έλα ζεκαληηθφ 

εξγαιείν γηα ηελ απνηειεζκαηηθή πινπνίεζε ησλ ελεξγεηαθψλ πξαθηηθψλ. (Abdelaziz et 

al., 2011; Backlund et al., 2012; Fleiter et al., 2012; Schulze et al., 2016). Οη Bunse et al. 

(2011), Stenqvist et al. (2011) θαη Sivill et al. (2013) έρνπλ επίζεο ηεθκεξηψζεη ηε ζεηηθή 

επίδξαζε ηεο χγρξνλήο Σερλνινγίαο ζηε Γηαρείξηζε Δλέξγεηαο. Δλψ αλαθνξηθά, κε ηελ 

πκκεηνρή ησλ εξγαδνκέλσλ, ηα απνηειέζκαηα επηβεβαηψλνπλ ηηο κειέηεο ησλ Ates and 

Durakbasa (2012), Backlund et al. (2012a) θαη Palm and Thollander, (2010). 

 

Οη ηξεηο παξάγνληεο πνπ εμεηάζηεθαλ θαίλεηαη λα εξκελεχνπλ ζε ζεκαληηθφ βαζκφ ηελ 

πξαθηηθή εθαξκνγή ηεο Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο ζηηο ειιεληθέο επηρεηξήζεηο. ηελ έξεπλα 

αλαγλσξίδεηαη ε αμία θαη ε ζπκβνιή θαη ησλ ηξηψλ. Ωζηφζν ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ 

παξνπζηάδεη, ην εχξεκα ηεο παξνχζαο έξεπλαο φηη, ε ζπλεηζθνξά ηνπ επίπεδνπ 

Δθαξκνγήο ελφο Οινθιεξσκέλνπ πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο γηα ηηο ειιεληθέο 

επηρεηξήζεηο είλαη κεγαιχηεξε ηφζν απφ ηε ζπλεηζθνξά ηεο Υξήζεο ηεο χγρξνλεο 

Σερλνινγίαο, φζν θαη απφ ηε ζπλεηζθνξά ηεο πκκεηνρή ησλ εξγαδνκέλσλ. ε θάζε 

πεξίπησζε ε χπαξμε χγρξνλεο Σερλνινγίαο θαη ε ζπκκεηνρή ησλ εξγαδνκέλσλ είλαη 

άθξσο ζεκαληηθά γηα ηελ εθαξκνγή ηεο Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο. Σα επηηεχγκαηα ηεο 

ζχγρξνλεο ηερλνινγίαο δίλνπλ ην έλαπζκα ζε κηα επηρείξεζε λα πξνρσξήζεη ζηελ 

εθαξκνγή πξαθηηθψλ πνπ ζα ηεο δψζνπλ ψζεζε λα βειηηψζεη ηελ ελεξγεηαθή ηεο 

δηαρείξηζε. Οκνίσο, θαη ε ζπκκεηνρή ηνπ πξνζσπηθνχ, ηδίσο φηαλ απηφ είλαη άξηηα 

εθπαηδεπκέλν θαη θαηαξηηζκέλν δχλαηαη λα ζπλεηζθέξεη ζεκαληηθά θαη λα ζπκβάιιεη 

θαηαιπηηθά ζηελ εθαξκνγή απνηειεζκαηηθψλ πξαθηηθψλ δηαρείξηζεο ελέξγεηαο. 
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Δληνχηνηο, νη δπν απηνί ζπληειεζηέο αλ θαη ζεκαληηθνί δελ ζα κπνξνχζαλ λα επηθέξνπλ 

ηα βέιηηζηα απνηειέζκαηα αλ νη επηρεηξήζεηο δελ δηαηεξνχλ έλα θαηάιιειν, νξζά 

δνκεκέλν θαη νξγαλσκέλν ζχζηεκα δηαρείξηζεο ελέξγεηαο. Σν ζχζηεκα, ζε θάζε 

πεξίπησζε, είλαη απηφ πνπ ζέηεη ην δνκεκέλν πιαίζην θαη επηδξά θαζνξηζηηθά ζηελ 

δηακφξθσζε θαη ηελ εθαξκνγή ησλ απνηειεζκαηηθψλ πξαθηηθψλ ελεξγεηαθήο 

δηαρείξηζεο, αλαδεηθλχνληαο ηελ αμία ηνπ. 

 

ηελ πθηζηάκελε βηβιηνγξαθία ηα ζπζηήκαηα Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο αλακέλεηαη λα 

βνεζήζνπλ ζηελ άξζε ησλ εκπνδίσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ εθαξκνγή πξαθηηθψλ 

ελεξγεηαθήο δηαρείξηζεο (Horbach, 2008, Rennings et al., 2006) ηελ εκπεηξηθή έξεπλα 

ησλ Fleiter et al., 2012 δηεξεπλάηαη ε αμία ηεο πινπνίεζεο ελφο ζπζηήκαηνο Γηαρείξηζεο 

Δλέξγεηαο απφ ηηο επηρεηξήζεηο κε αλακελφκελν ζεηηθφ αληίθηππν ζηελ εθαξκνγή 

πξαθηηθψλ δηαρείξηζεο ελέξγεηαο. ηε πνξεία ηεο έξεπλαο σζηφζν θαη κεηά ηνλ έιεγρν 

ηεο ππφζεζεο δηαπηζηψζεθε φηη ε ζεηηθή ζρέζε απηή ελψ πθίζηαηαη δελ αμηνινγήζεθε 

σο ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή. Ζ παξνχζα έξεπλα ζηηο ειιεληθέο επηρεηξήζεηο πάξαπηα 

επηβεβαηψλεη θαη ζηαηηζηηθά ηελ παξαπάλσ ζπζρέηηζε. 

 

Δπηπξφζζεηα, δηαπηζηψζεθε ζηελ ηξέρνπζα κειέηε, φηη ε εθαξκνγή ελφο 

νινθιεξσκέλνπ ζπζηήκαηνο Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο, εθηφο απφ ηελ άκεζε θαζνξηζηηθή 

επίδξαζε πνπ αζθεί ζηηο ελεξγεηαθέο πξαθηηθέο, ιεηηνπξγεί ξπζκηζηηθά θαη ζηε ζρέζε 

ησλ θηλήηξσλ πηνζέηεζεο απνηειεζκαηηθψλ πξαθηηθψλ Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο θαη ηνπ 

βαζκνχ εθαξκνγήο απνηειεζκαηηθψλ πξαθηηθψλ Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο. πκπεξαίλεηαη, 

ινηπφλ φηη φζν νη ειιεληθέο επηρεηξήζεηο βειηηψλνπλ ην ζχζηεκα δηαρείξηζεο Δλέξγεηαο 

πνπ ρξεζηκνπνηνχλ, ηφζν ε ζπζρέηηζε κεηαμχ ησλ θηλήηξσλ πηνζέηεζεο 

απνηειεζκαηηθψλ πξαθηηθψλ Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο θαη ηεο ηειηθήο εθαξκνγήο ησλ 

πξαθηηθψλ απηψλ γίλεηαη πην ζεηηθή. Δλψ ζηε βηβιηνγξαθία δηαθαίλεηαη άκεζε ζπζρέηηζε 

ησλ θηλήηξσλ πνπ επεξεάδνπλ ηελ πηνζέηεζε πξαθηηθψλ Γηαρείξηζεο ελέξγεηαο κε ηελ 

ηειηθή εθαξκνγή ελεξγεηαθψλ πξαθηηθψλ απηφ είλαη θάηη πνπ δελ πξνέθπςε απφ ηα 

απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο. Ωζηφζν, δηαπηζηψζεθε φηη πξνθεηκέλνπ λα ιεηηνπξγήζεη ε 

παξαπάλσ ζρέζε είλαη απαξαίηεηε πξνυπφζεζε ε παξνπζία ηνπ θαηαιπηηθνχ ξφινπ 

ηνπ δνκεκέλνπ ζπζηήκαηνο. 

 

ην ζεκείν απηφ αμίδεη λα αλαθέξνπκε φηη ε έξεπλα επηβεβαηψλεη ηε δηαπίζησζε ηεο 

βηβιηνγξαθίαο φηη νη επηρεηξήζεηο παξαθηλνχληαη θαηά θχξην ιφγν ζηελ εθαξκνγή ησλ 

πξαθηηθψλ δηαρείξηζεο ελέξγεηαο πεξηζζφηεξν απφ εζσηεξηθνχο θαη φρη απφ εμσγελείο 

παξάγνληεο, κε κηα ηάζε λα επεξεάδνληαη αξθεηά απφ ηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο 
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παξακέηξνπο. Αληίζηνηρα θαη κε ηνπο θξαγκνχο πνπ αλαζηέιινπλ ηελ πηνζέηεζε 

ελεξγεηαθψλ, ε επηξξνή ησλ νηθνλνκηθψλ θξηηεξίσλ εκθαλίδεηαη ζε θάζε πεξίπησζε 

έληνλε. 

 

ηηο πεξηζζφηεξεο έξεπλεο ηεο βηβιηνγξαθίαο, ην κέγεζνο ηεο επηρεηξήζεηο θαίλεηαη λα 

απνηειεί θαζνξηζηηθφ παξάγνληα γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ ελεξγεηαθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ πνπ ζα πινπνηεζνχλ ζε κηα επηρείξεζε. Ωζηφζν ζηε κειέηε ησλ Fleiter 

et al. (2012), ην κέγεζνο ηεο εηαηξείαο, θαίλεηαη φηη δελ έρεη ζεκαληηθή επίδξαζε ζηελ 

πηνζέηεζε ησλ πξαθηηθψλ Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο, γεγνλφο πνπ ζηελ έξεπλα απηή ζα 

κπνξνχζε λα εξκελεπηεί απφ ην επξχ ζχλνιν επεμεγεκαηηθψλ κεηαβιεηψλ. Δληνχηνηο 

θαη ζηελ ηξέρνπζα έξεπλα, απνδείρζεθε φηη ην κέγεζνο ησλ επηρεηξήζεσλ επεξεάδεη ηελ 

εθαξκνγή απνηειεζκαηηθψλ πξαθηηθψλ Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο κέζσ ηεο Δθαξκνγήο 

ελφο Οινθιεξσκέλνπ πζηήκαηνο ελεξγεηαθήο δηαρείξηζεο. Σνχην ζεκαίλεη φηη ε 

ζπζρέηηζε ηεο παξαπάλσ ζρέζεο ηζρπξνπνηείηαη κέζα ζην πιαίζην πνπ δεκηνπξγεί ην 

ζχζηεκα γηα ηελ βέιηηζηε πινπνίεζε ελεξγεηαθψλ πξαθηηθψλ. Ζ απνπζία ηεο άκεζεο 

επίδξαζεο ηνπ κεγέζνπο ζηελ εθαξκνγή ησλ πξαθηηθψλ δηαρείξηζεο ελέξγεηαο ζα 

κπνξνχζε θαη λα εξκελεπηεί απφ ην ζπγθξηηηθά κηθξφ κέγεζνο ησλ επηρεηξήζεσλ ηνπ 

ειιαδηθνχ ρψξνπ θαζψο ζε ζρέζε κε ηηο επηρεηξήζεηο παγθνζκίσο ζεσξνχληαη κηθξήο 

θιίκαθαο. 

 

Οκνίσο θαη ν αξηζκφο ησλ πξνηχπσλ ζπζηεκάησλ δηνίθεζεο κε ηα νπνία είλαη 

πηζηνπνηεκέλεο νη επηρεηξήζεηο ζηελ παξνχζα έξεπλα επεξεάδεη ηελ εθαξκνγή 

απνηειεζκαηηθψλ πξαθηηθψλ Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο κέζσ ηεο Δθαξκνγήο ελφο 

Οινθιεξσκέλνπ πζηήκαηνο ελεξγεηαθήο δηαρείξηζεο. Ζ χπαξμε ελφο νξζά δνκεκέλνπ 

ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο ελέξγεηαο εληζρχεη ηνλ ήδε ζεκαληηθφ ξφιν ηεο εθαξκνγήο ησλ 

πξνηχπσλ ζπζηεκάησλ δηνίθεζεο. 

 

Καηά ζπλέπεηα επηβεβαηψλεηαη θαη δηαηξαλψλεηαη, απφ ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο ν 

θαζνξηζηηθφο ξφινο ηεο Δθαξκνγήο ελφο Οινθιεξσκέλνπ πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο 

Δλέξγεηαο ζηελ πξνζπάζεηα ησλ ειιεληθψλ επηρεηξήζεσλ λα εθαξκφζνπλ 

απνηειεζκαηηθέο πξαθηηθέο πξνθεηκέλνπ λα κπνξέζνπλ λα δηαρεηξηζηνχλ θαη λα 

αληηκεησπίζνπλ ηα πνιπάξηζκα ελεξγεηαθά δεηήκαηα. Δίηε κε άκεζν ηξφπν, είηε έκκεζα, 

είηε σο ξπζκηζηήο ην επίπεδν ηνπ ζπζηήκαηνο επηδξά θαηαιπηηθά ζηελ ηειηθή εθαξκνγή 

ηεο Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο θαηαδεηθλχνληαο ηελ αμία θαη ηελ ζπνπδαηφηεηα ηνπ. 

 

Δπηπιένλ ζηελ πεξαηηέξσ δηεξεχλεζε ηεο ζρέζεο ηνπ θχξηνπ πξνζδηνξηζηηθνχ 

παξάγνληα ηεο ζπκκεηνρήο ησλ εξγαδνκέλσλ ζε ελεξγεηαθά δεηήκαηα κε ηελ εθαξκνγή 

ησλ απνηειεζκαηηθψλ πξαθηηθψλ Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο, δηαπηζηψζεθε φηη έθηνο απφ 
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ηελ άκεζε ζπλεηζθνξά ηνπ ζηελ εξκελεία ηεο πξαθηηθήο εθαξκνγήο ηεο ελεξγεηαθήο 

δηαρείξηζεο, έηζη φπσο έρεη αλαδεηρζεί θαη ζηελ πθηζηάκελε βηβιηνγξαθία, αζθεί θαη 

έκκεζε επίδξαζε. Πην ζπγθεθξηκέλα, απνδεηθλχεηαη φηη ηφζν ην κέγεζνο ησλ 

επηρεηξήζεσλ φζν θαη ν αξηζκφο ησλ πξνηχπσλ ζπζηεκάησλ δηνίθεζεο κε ηα νπνία 

είλαη πηζηνπνηεκέλεο νη επηρεηξήζεηο επεξεάδνπλ ηελ εθαξκνγή απνηειεζκαηηθψλ 

πξαθηηθψλ Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο κέζσ ηεο ζπκκεηνρήο ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ 

απαζρνινχλ. Ζ χπαξμε ηνπ θαηάιιεινπ πξνζσπηθνχ επεξεάδεη ζεηηθά ηηο ζρέζεηο ηφζν 

ηνπ κεγέζνπο ηεο επηρείξεζεο κε ηελ εθαξκνγή απνηειεζκαηηθψλ πξαθηηθψλ 

Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο φζν θαη ηεο πνιιαπιήο πηζηνπνίεζεο κε ηηο ελεξγεηαθέο 

πξαθηηθέο. Ζ ζπκκεηνρή ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ επηδξά ζηηο παξαπάλσ ζρέζεηο κε 

ηνλ ίδην ηξφπν φπσο ε πηνζέηεζε ελφο νινθιεξσκέλνπ ζπζηήκαηνο Γηαρείξηζεο 

Δλέξγεηαο ε νπνία αλαθέξζεθε λσξίηεξα. 

 

Έλαο αθφκε θξίζηκνο πξνζδηνξηζηηθφο παξάγνληνο Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο πνπ 

εληνπίζηεθε ζηε βηβιηνγξαθία αθνξά ζηελ Γέζκεπζε ηεο Αλψηαηεο Γηνίθεζεο λα 

ιεθζνχλ απνηειεζκαηηθέο πξαθηηθέο Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο πνπ ζα επηθέξνπλ βέιηηζηα 

απνηειέζκαηα γηα ηηο επηρεηξήζεηο. ηελ έξεπλα ησλ Blass et al. (2014), ε νπζηαζηηθή 

δέζκεπζε θαη ζπκκεηνρή ησλ αλψηεξσλ δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ ησλ επηρεηξήζεσλ 

απμάλεη ηφζν ην πνζνζηφ ηεο εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο φζν θαη ηελ πηζαλφηεηα 

πηνζέηεζεο πην πξσηνπνξηαθψλ αιιαγψλ ζρεηηθά κε ηηο ελεξγεηαθέο δηαδηθαζίεο. Σα 

επξήκαηα ηεο παξνχζαο έξεπλαο επηβεβαηψλνπλ ηε ζπζρέηηζε κεηαμχ ησλ δχν. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, φζν κεγαιχηεξε είλαη δέζκεπζε ηεο αλψηαηεο δηνίθεζεο ζε κηα 

επηρείξεζεο αλαθνξηθά κε ελεξγεηαθά δεηήκαηα θαη ηελ δηαρείξηζε ηνπο, ηφζν 

πεξηζζφηεξεο είλαη θαη νη απνηειεζκαηηθέο πξαθηηθέο δηαρείξηζεο ελέξγεηαο πνπ 

πινπνηνχληαη εληφο ηεο επηρείξεζεο απηήο. Οκνίσο απνδεηθλχεηαη θαη ε επίδξαζε ηεο 

δέζκεπζεο ηεο αλψηαηεο δηνίθεζε ζηελ εθαξκνγή Οινθιεξσκέλνπ πζηήκαηνο 

Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο. Παξάιιεια θαη ε αληίιεςε ησλ ππφ έξεπλα επηρεηξήζεσλ γηα ηελ 

αμία ηεο δέζκεπζεο ηεο αλψηαηεο δηνίθεζεο θαη ηεο ζέζπηζεο ζπγθεθξηκέλεο 

ζηξαηεγηθήο ζηελ ελεξγεηαθή δηαρείξηζε θξίλεηαη σο ζεκαληηθή θαζψο πεξίπνπ ην 60% 

εμ απηψλ ηελ θξίλεη σο βαξχλνπζαο ζεκαζίαο. πλεπψο γίλεηαη αληηιεπηφ φηη ε δηάζεζε 

ησλ αλψηαησλ ζηειερψλ λα εκπιαθνχλ κε ηα ελεξγεηαθά δεηήκαηα έρεη ζεηηθή επίδξαζε 

ηφζν ζηελ πξαθηηθή φζν θαη ζηε ζπζηεκηθή εθαξκνγή ηνπ ζπζηήκαηνο Γηαρείξηζεο 

Δλέξγεηαο. Γελ ππάξρεη ακθηβνιία φηη φηαλ ε δηνίθεζε απνθαζίδεη λα δηακνξθψζεη ηελ 

θαηάιιειε ζηξαηεγηθή, νη απαξαίηεηεο δξάζεηο πινπνηνχληαη ζε κηα επηρείξεζε ζε 

κεγαιχηεξν βαζκφ θαζψο αξρίδεη λα δηακνξθψλεηαη εληφο ηνπ νξγαληζκνχ θαη ε 

αληίζηνηρε ελεξγεηαθή εηαηξηθή θνπιηνχξα.  
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Δπηπξφζζεηα απφ ηελ πεξαηηέξσ δηεξεχλεζε ησλ θξίζηκσλ πξνζδηνξηζηηθψλ 

παξαγφλησλ πξνέθπςαλ αξθεηά επηκέξνπο ζεκαληηθά επξήκαηα. Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ 

θαη αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη νη ειιεληθέο επηρεηξήζεηο δελ επεξεάδνληαη απφ ηελ επηβνιή 

πηζαλψλ πξνζηίκσλ αλαθνξηθά κε θαλνληζηηθά θαη ξπζκηζηηθά δεηήκαηα ζηνλ ηξφπν κε 

ηνλ νπνίν δηαρεηξίδνληαη ηα ελεξγεηαθά δεηήκαηα. Ζ επηβνιή πξνζηίκσλ, ηα νπνία 

πξνθχπηνπλ απφ ηε κε ζπκκφξθσζε ησλ επηρεηξήζεσλ κε ην θαλνληζηηθφ /ξπζκηζηηθφ 

πιαίζην ηεο ρψξαο δελ θαίλεηαη λα πξνηξέπεη ηηο επηρεηξήζεηο σο πξνο ηελ πηνζέηεζε 

απνηειεζκαηηθψλ πξαθηηθψλ δηαρείξηζεο ελέξγεηαο κε ζθνπφ ηελ απνθπγή ησλ πηζαλψλ 

κειινληηθψλ θπξψζεσλ. Μέξνο ηεο πθηζηάκελεο βηβιηνγξαθίαο ζπκβαδίδεη κε ην 

παξαπάλσ εχξεκα θαζψο είλαη αμηνζεκείσην είλαη φηη νη θαλνληζηηθέο δξάζεηο 

ζεσξνχληαη κέηξηαο ζεκαζίαο ηφζν απφ ηνπο Backlund et al. (2012a) φζν θαη απφ ηνπο 

Brunke et al. (2014), γεγνλφο πνπ αληαλαθιά ηε γεληθά ζθεπηηθηζηηθή ζηάζε ησλ 

επηρεηξήζεσλ φζνλ αθνξά ηηο πνιηηηθέο παξεκβάζεηο. Δληνχηνηο πθίζηαληαη κειέηεο  νη 

νπνίεο ζέινπλ ην ξπζκηζηηθφ πιαίζην λα επεξεάδεη ζεηηθά ηελ εθαξκνγή ησλ πξαθηηθψλ 

Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ζηελ κειέηε ησλ Abdelaziz et al., 

ππνγξακκίδεηαη φηη ην ξπζκηζηηθφ πιαίζην δεκηνπξγεί ηηο ζπλζήθεο εθείλεο πνπ 

επηηξέπνπλ ζηηο επηρεηξήζεηο λα εθαξκφδνπλ πξαθηηθέο ελεξγεηαθήο δηαρείξηζεο φπσο 

λα δηελεξγνχλ ειέγρνπο, λα ρξεζηκνπνηνχλ δηαρεηξηζηέο ελέξγεηαο ή λα πηνζεηνχλ έλα 

ζχζηεκα ελεξγεηαθήο δηαρείξηζεο. ηελ έξεπλα ησλ Christoffersen et al. (2006) 

αλαθέξεηαη επίζεο φηη ηα κέζα πνιηηηθήο ζηνλ ηνκέα ηεο ελέξγεηαο, θαζψο θαη ηα κέζα 

πεξηβαιινληηθήο πνιηηηθήο, κπνξνχλ λα αιιάμνπλ ηε ζπκπεξηθνξά ηεο επηρείξεζεο 

απέλαληη ζηε ρξήζε ελέξγεηαο. 

 

ηελ πθηζηάκελε βηβιηνγξαθία αλαθέξεηαη φηη ηα ππνζηεξηθηηθά πξνγξάκκαηα 

ρξεκαηνδνηήζεσλ ζπκβάινπλ ζηελ αλάιεςε δξάζεσλ ελεξγεηαθήο δηαρείξηζεο. 

Δλδεηθηηθά παξαηίζεηαη φηη νη Togeby and Hansen (1998) αλαθέξνπλ φηη φζν 

πεξηζζφηεξεο είλαη νη επηδνηήζεηο πνπ ρνξεγνχληαη γηα ηελ εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο 

ηφζν κεγαιχηεξεο είλαη νη αληίζηνηρεο δξαζηεξηφηεηεο πνπ αλαιακβάλνληαη απφ ηηο 

επηρεηξήζεηο. Οη Christoffersen et al. (2006) εκπιέθνπλ θαη ηνλ παξάγνληα ηνπ κεγέζνπο 

δηαπηζηψλνληαο φηη νη κεγαιχηεξεο επηρεηξήζεηο νη νπνίεο εκθαλίδνληαη λα ιακβάλνπλ 

ζπρλφηεξα επηδνηήζεηο πινπνηνχλ θαη πεξηζζφηεξεο πξαθηηθέο Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο. 

Ωζηφζν ηα απνηειέζκαηα ηεο παξνχζαο έξεπλαο θαηαδεηθλχνπλ επίζεο φηη ε 

ζπκκεηνρή ζε ρξεκαηνδνηηθά πξνγξάκκαηα δελ αζθεί νκνίσο επίδξαζε ζηελ εθαξκνγή 

απνηειεζκαηηθψλ πξαθηηθψλ δηαρείξηζεο ελέξγεηαο απφ ηελ πιεπξά ησλ ειιεληθψλ 

επηρεηξήζεσλ. Γεγνλφο πνπ απνδεηθλχεηαη απφ ην εχξεκα φηη νη επηρεηξήζεηο πνπ 

ζπκκεηέρνπλ ζε ρξεκαηνδνηηθά πξνγξάκκαηα εθαξκφδνπλ ειάρηζηα πεξηζζφηεξεο 
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απνηειεζκαηηθέο πξαθηηθέο Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο, ρσξίο ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά, 

ζε ζρέζε κε απηέο πνπ δελ έρνπλ ιάβεη θακίαο κνξθήο ρξεκαηνδφηεζε. ηελ 

βηβιηνγξαθία ζπλαληάηαη θαη ε έξεπλα ησλ Ates and Durakbasa (2012) ζχκθσλα κε ηελ 

νπνία θακία απφ ηηο επηρεηξήζεηο πνπ ζπκκεηείραλ δελ έιαβε θπβεξλεηηθέο 

επηρνξεγήζεηο, θαζψο είηε ηηο ζεψξεζαλ κε επαξθείο είηε δελ είραλ πιεξνθφξεζε γηα 

απηέο. πλάγεηαη, ινηπφλ, πσο θαη νη δπν παξαπάλσ εμσγελείο παξάγνληεο, θαλνληζηηθφ 

πιαίζην θαη ρξεκαηνδνηήζεηο, ειάρηζηα επεξεάδνπλ ηηο δξάζεηο ηεο ειιεληθήο 

επηρείξεζεο αλαθνξηθά κε ηα δεηήκαηα πνπ άπηνληαη ηεο εθαξκνγήο απνηειεζκαηηθψλ 

πξαθηηθψλ Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο. 

 

Δθηηκψληαο επξχηεξα ηα παξαπάλσ απνηειέζκαηα δχλαηαη λα εμαρζεί ην ζπκπέξαζκα 

φηη νη ειιεληθέο επηρεηξήζεηο αλαθνξηθά κε ηνλ ηξφπν πνπ αληηκεησπίδνπλ ηελ εθαξκνγή 

ηεο Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο δηαθαίλεηαη λα επεξεάδνληαη πεξηζζφηεξν απφ ελδνγελείο 

παξά απφ εμσγελείο παξάγνληεο. Σνχην ζπλάγεηαη αθελφο απφ ην γεγνλφο φηη νη 

επηρεηξήζεηο παξαθηλνχληαη θαη θαηεπζχλνληαη πεξηζζφηεξν απφ εζσηεξηθήο θχζεσο 

θίλεηξα θαη εκπφδηα φζν θαη αθεηέξνπ απφ ηε δηαπίζησζε πσο νη παξάκεηξνη πνπ 

επηδξνχλ πεξηζζφηεξν ζηε ζπκπεξηθνξά ησλ επηρεηξήζεσλ ζρεηίδνληαη ζε κεγαιχηεξν 

βαζκφ κε ηελ χπαξμε Γέζκεπζεο θαη ζηξαηεγηθήο απφ κέξνπο ηεο αλψηαηεο Γηνίθεζεο, 

κε ηελ εθαξκνγή νινθιεξσκέλνπ ζπζηήκαηνο Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο θαη κε ηελ 

εκπινθή ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ. Καη νη ηξεηο σο άλσ παξάγνληεο ζπλδένληαη κε 

ηελ εζσηεξηθή αλάγθε θαη πξφζεζε ηνπ νξγαληζκνχ λα αλαιάβεη ζεκαληηθή δξάζε ζε 

ζρέζε κε ηελ αληηκεηψπηζε θαη ηε δηαρείξηζε ησλ ελεξγεηαθψλ δεηεκάησλ πνπ 

αλαθχπηνπλ. Φπζηθά δελ παξαγλσξίδεηαη ε ζπνπδαία επηξξνή ηεο χγρξνλεο 

Σερλνινγίαο θαη ησλ πεξηθεξεηαθψλ ρξεκαηνδνηήζεσλ. Δληνχηνηο δηαθαίλεηαη θαη 

απνθαιχπηεηαη κηα ηάζε ζεηηθήο δηάζεζεο ελαζρφιεζεο κε ηελ ελεξγεηαθή δηαρείξηζε 

πνπ απνξξέεη απφ ηελ εγεζία ηεο επηρείξεζεο θαη δηαρέεηαη ζε νιφθιεξν ηνλ 

νξγαληζκφ. 

 

Δπηπξφζζεηα εμεηάζηεθε αλ ε πξνέιεπζε θαη ην κέγεζνο ηεο επηρείξεζεο επηδξνχλ κε 

θάπνην ηξφπν ζηνπο θξαγκνχο εθαξκνγήο πξαθηηθψλ Γηαρείξηζεο ελέξγεηαο πνπ 

αληηκεησπίδνπλ νη ειιεληθέο επηρεηξήζεηο. Γηαπηζηψζεθε απφ ηα απνηειέζκαηα φηη ηα 

ρξεκαηννηθνλνκηθά εκπφδηα πνπ αληηκεησπίδνπλ νη επηρεηξήζεηο επεξεάδνληαη θαη απφ 

ηνπο δχν σο άλσ παξάγνληεο. Οη επηρεηξήζεηο ειιεληθήο πξνέιεπζεο εκθαλίδνληαη λα 

αληηκεησπίδνπλ πεξηζζφηεξνπο ρξεκαηννηθνλνκηθνχο θξαγκνχο ζε ζρέζε κε ηηο 

πνιπεζληθέο, γεγνλφο, ην νπνίν αλαληίξξεηα ζπζρεηίδεηαη κε ηελ νηθνλνκηθή δπζπξαγία 

ζηελ νπνία έρεη πεξηέιζεη ε ρψξα ηα ηειεπηαία ρξφληα. Παξαηεξείηαη επίζεο φηη νη 
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επηρεηξήζεηο κεγαιχηεξνπ κεγέζνπο αληηκεησπίδνπλ ηελ πιεηνλφηεηα ησλ νηθνλνκηθψλ 

εκπνδίσλ. Σνχην αλ θαη κνηάδεη παξάδνμν θαζψο ζηελ βηβιηνγξαθία εληνπίδνληαη 

κειέηεο (De Groot et al., 2001) πνπ ππνζηεξίδνπλ φηη κεγαιχηεξεο επηρεηξήζεηο 

δηαθαίλεηαη φηη αληηκεησπίδνπλ ρακειφηεξν θφζηνο εμεηδηθεπκέλεο ζπλαιιαγήο ή είλαη 

ιηγφηεξν πηζαλφ λα αληηκεησπίζνπλ πεξηνξηζκνχο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνπο 

θεθαιαηνπρηθνχο πφξνπο, εληνχηνηο δχλαηαη λα εξκελεπηεί. O Velthuijsen (1995) 

παξαζέηεη φηη νη κεγαιχηεξεο επηρεηξήζεηο έρνπλ πην πνιχπινθεο δηαδηθαζίεο ιήςεο 

απνθάζεσλ θαη δχλαηαη λα είλαη αθφκε πην αξγέο ζηελ πηνζέηεζε ησλ ζπζηεκάησλ 

δηαρείξηζεο Δλέξγεηαο. Καηά ηελ ιήςε ησλ απνθάζεσλ ζπγθξίλνληαη δηαθνξεηηθέο 

επελδχζεηο γηα πνηθίινπο ηνκείο δξάζεο ηεο επηρείξεζεο, νη νπνίεο αμηνινγνχληαη κε 

βάζε ην ρξεκαηννηθνλνκηθφ θφζηνο, έλα απφ ηα θπξηφηεξα θξηηήξηα ιήμεο απφθαζεο. ε 

αληίζεζε κε ηα παξαπάλσ, ηα κε ρξεκαηννηθνλνκηθά εκπφδηα πνπ ζρεηίδνληαη κε 

άιινπο πφξνπο ηεο επηρείξεζεο δε θαίλεηαη λα δηαθνξνπνηνχληαη κε γλψκνλα ηεο 

πξνέιεπζε ή ην κέγεζνο. 

 

Σέινο κηα ελδηαθέξνπζα παξαηήξεζε πνπ πξνθχπηεη απφ ηε δηεξεχλεζε ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ πνπ πινπνηνχλ νη ειιεληθέο επηρεηξήζεηο ζρεηίδεηαη κε ηελ 

δηαθνξνπνίεζε ηεο αληίιεςεο ησλ δξαζηεξηνηήησλ σο ελεξγνβφξσλ ζε ζρέζε κε ηνλ 

επηρεηξεκαηηθφ ηνκέα ηνλ νπνίν ιεηηνπξγνχλ. Πην ζπγθεθξηκέλα νη επηρεηξήζεηο πνπ 

δξαζηεξηνπνηνχληαη ζην βηνκεραληθφ ηνκέα θαη ηε κεηαπνίεζε ηείλνπλ λα ζεσξνχλ σο 

δξαζηεξηφηεηεο, πνπ απαηηνχλ κεγάιε πνζφηεηα ελέξγεηαο γηα ηελ πινπνίεζε ηνπο, 

δξαζηεξηφηεηεο ζρεδφλ εθ δηακέηξνπ αληίζεηεο απφ απηέο πνπ ζεσξνχλ νη επηρεηξήζεηο 

ησλ ππεξεζηψλ θαη ηνπ εκπνξίνπ.  

 

 

8.2 Κύξηα επξήκαηα θαη πεξηνξηζκνί  

 

Σα θχξηα επξήκαηα ηεο παξνχζαο δηαηξηβήο, πεξηιακβάλνπλ αθελφο. ηε πξνζέγγηζε θαη 

ηελ αλάιπζε ησλ πξνζδηνξηζηηθψλ παξαγφλησλ πνπ επεξεάδνπλ ηελ εθαξκνγή ηεο 

Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο θαη αθεηέξνπ, ηε δηεξεχλεζε ηεο ζπζηεκαηηθή θαη πξαθηηθήο 

εθαξκνγήο ηεο Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο ζηηο Διιεληθέο επηρεηξήζεηο, γηα ηηο αλάγθεο ηεο 

νπνίαο ζρεδηάζηεθε θαη αλαπηχρζεθε ην ζπζηεκηθφ πιαίζην εθαξκνγήο ελεξγεηαθήο 

δηαρείξηζεο. 

 

ην πιαίζην ηεο κειέηεο πξνζδηνξίζηεθε θαη κεηξήζεθε κε ζπζηεκηθφ θαη πξαθηηθφ 

ηξφπν ν βαζκφο εθαξκνγήο ηεο δηαρείξηζεο ελέξγεηαο ησλ ειιεληθψλ επηρεηξήζεσλ. 

Δηδηθφηεξα γηα ηε κέηξεζε ηνπ βαζκνχ εθαξκνγήο νινθιεξσκέλνπ ζπζηήκαηνο 
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ελεξγεηαθήο δηαρείξηζεο αλαπηχρζεθε έλα Πιαίζην εθαξκνγήο πνπ πηνζέηεζε ηε 

ζπζηεκηθήο πξνζέγγηζε ησλ ζπζηεκάησλ δηνίθεζεο ελζσκαηψλνληαο ηηο θαιέο 

πξαθηηθέο ηεο Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο ζηα ελληά δνκηθά ζηνηρεία ελφο ζπζηήκαηνο 

δηνίθεζεο. Γεκηνπξγήζεθε έηζη έλα πιαίζην θαηάιιειν γηα ηελ ζπζηεκαηηθή εθαξκνγή 

ηεο Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο απφ ηηο επηρεηξήζεηο. Σν πιαίζην απηφ αλαπηχρζεθε ππφ ηελ 

αλάγθε ηεο χπαξμεο κηαο δνκεκέλεο θαη νινθιεξσκέλεο πξνζέγγηζεο γηα ηελ 

αμηνιφγεζεο ηεο ζπζηεκαηηθήο ελεξγεηαθήο δηαρείξηζεο. 

 

ε γεληθέο γξακκέο ν βαζκφο ζπζηεκηθήο θαη πξαθηηθήο εθαξκνγήο ηεο Γηαρείξηζεο 

Δλέξγεηαο θξίζεθε ηθαλνπνηεηηθφο κε αξθεηά σζηφζν πεξηζψξηα βειηίσζεο απφ 

πιεπξάο ησλ επηρεηξήζεσλ. Αμίδεη σζηφζν λα ζεκεησζεί φηη ν βαζκφο εθαξκνγήο ησλ 

ελεξγεηαθψλ πξαθηηθψλ ζηηο ππφ έξεπλα επηρεηξήζεηο είλαη ειαθξψο απμεκέλνο ζε 

ζρέζε κε ηελ ζπζηεκηθή εθαξκνγή ηεο. Απνθνκίδνληαο ηελ αίζζεζε θαη ηελ ειπίδα φηη ε 

εθαξκνγή ελφο νινθιεξσκέλνπ ζπζηήκαηνο Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο ζα πνιιαπιαζηάζεη 

θαη ηα κέηξα πξαθηηθήο εθαξκνγήο. Ωζηφζν, είλαη δεδνκέλν πσο ε ηξέρνπζα 

θνηλσληθννηθνλνκηθή θαηάζηαζε δελ επηηξέπεη ζηηο επηρεηξήζεηο λα δηαζέζνπλ φζνπο 

πφξνπο ζα επηζπκνχζαλ πξνο ην ζθνπφ απηφ.  

 

Δλ ζπλερεία, εληνπίζηεθαλ θαη απνζαθελίζηεθαλ νη θχξηνη πξνζδηνξηζηηθνί εθείλνη 

παξάγνληεο νη νπνίνη αζθνχλ επίδξαζε ζηελ εθαξκνγή ησλ πξαθηηθψλ Γηαρείξηζεο 

Δλέξγεηαο ζην πιαίζην ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ επηρεηξήζεσλ θαη εξκελεχηεθε ε επίδξαζε 

ηνπο θαηά ηε δηελέξγεηα ηεο έξεπλαο. Ο εληνπηζκφο θαη ε αλάιπζε ησλ παξαγφλησλ 

απηψλ ιακβάλνπλ βαξχλνπζα ζεκαζία δεδνκέλνπ φηη ε θαηάιιειε αληηκεηψπηζε θαη ν 

ρεηξηζκφο ηνπο δχλαληαη λα επεξεάδνπλ ηνλ βαζκφ εθαξκνγήο πξαθηηθψλ Γηαρείξηζεο 

Δλέξγεηαο ζηηο ειιεληθέο επηρεηξήζεηο. Δλδηαθέξνλ, παξνπζηάδνπλ ηα απνηειέζκαηα 

ζρεηηθά κε ηνπο θχξηνπο πξνζδηνξηζηηθνχο παξάγνληεο πνπ αλέδεημαλ ηε ζεκαζία ηνπ 

νινθιεξσκέλνπ ζπζηήκαηνο ελεξγεηαθήο δηαρείξηζεο, ηεο δέζκεπζεο ηεο αλψηαηεο 

δηνίθεζεο θαη ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ. 

 

Σα αλσηέξσ επξήκαηα ηεο έξεπλαο πεδίνπ παξέρνπλ ρξήζηκε πιεξνθφξεζε, ε νπνία 

κπνξεί λα αμηνπνηεζεί ζηελ πξάμε απφ επηρεηξήζεηο θαη θνξείο ζρεηηθνχο κε ηελ 

ελεξγεηαθή δηαρείξηζε. Ωζηφζν, απαηηείηαη λα ιεθζεί ππφςε φηη, φιεο νη κεηξήζεηο πνπ 

αθνξνχλ ηε ζπζηεκαηηθή εθαξκνγή ηεο Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο ρξεζηκνπνηνχλ σο βάζε 

ην αληίζηνηρν ζπζηεκηθφ πιαίζην εθαξκνγήο. εκεηψλεηαη επίζεο φηη, ε κεηάθξαζε ησλ 

δνκηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ ελ ιφγσ Πιαηζίνπ εθαξκνγήο ζε εξσηήζεηο είλαη δπλαηφ λα 

πξαγκαηνπνηεζεί κε πνιινχο ηξφπνπο θαη λα θαηαιήμεη ζε δηαθνξεηηθή ζχλζεζε 

εξσηήζεσλ, ε νπνία ζα κπνξνχζε λα είλαη πεξηζζφηεξν εθηεηακέλε, ζε ζρέζε κε εθείλε 
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πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ζηελ έξεπλα. Δπηπιένλ φιεο νη κεηξήζεηο ηεο έξεπλαο 

δηελεξγήζεθαλ ζηελ Διιάδα, γεγνλφο πνπ ζπληζηά έλαλ απφ ηνπο πεξηνξηζκνχ ηεο 

έξεπλαο. Σέινο, ηνλίδεηαη φηη, φια ηα πξναλαθεξζέληα επξήκαηα ζηεξίδνληαη ζηελ 

ππνθεηκεληθή απηναμηνιφγεζε ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα, γεγνλφο 

πνπ πεξηνξίδεη, ζε έλα βαζκφ, ηελ αληηθεηκεληθή ηνπο ππφζηαζε.  

 

8.3 Πξνηάζεηο γηα πεξαηηέξσ έξεπλα 

 

Ζ παξνχζα δηαηξηβή, κέζσ ηεο δηελέξγεηαο έξεπλαο πεδίνπ θαη ηεο αλάπηπμεο ηνπ 

Πιαηζίνπ πζηεκηθήο Δθαξκνγήο ηεο Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο εκπινχηηζε ηελ πθηζηάκελε 

γλψζε ζην επξχηεξν πεδίν ηεο Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο. Ωζηφζν δεκηνχξγεζε λέα 

εξσηήκαηα ηα νπνία αλαδεηνχλ απαληήζεηο, ε δηεξεχλεζε ησλ νπνίσλ ζα κπνξνχζε λα 

απνηειέζεη αληηθείκελν κειινληηθψλ εξεπλψλ. Σα λέα απηά εξσηήκαηα δχλαληαη λα 

κεηνπζησζνχλ ζε εξεπλεηηθέο πξνηάζεηο, νη νπνίεο λα ζρεηίδνληαη ηφζν κε ηελ 

ππέξβαζε ησλ πθηζηάκελσλ πεξηνξηζκψλ ηεο δηαηξηβήο, φπσο ήδε αλαγλσξίζζεθαλ, 

φζν θαη κε λέεο θαηεπζχλζεηο έξεπλαο, νη νπνίεο πεγάδνπλ απφ ηα επξήκαηα ηεο 

έξεπλαο πεδίνπ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε. 

 

πγθεθξηκέλα, νη πεξηνξηζκνί νη νπνίνη ζρεηίδνληαη κε ηελ έθηαζε θαη ηνπο ζθνπνχο, 

ηφζν ηεο δηαηξηβήο, φζν θαη ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, επέβαιαλ ηελ εμέηαζε ηεο 

εθαξκνγήο ηεο Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο θαη ησλ πξνζδηνξηζηηθψλ ηεο παξαγφλησλ ζε έλα 

βαζηθφ αξρηθφ επίπεδν. Αλαδεηθλχνληαη σζηφζν πάξα πνιιά ζεκεία θαη ελέξγεηεο ηηο 

νπνίεο κπνξεί λα αθνινπζήζεη κία επηρείξεζε γηα ηελ εθαξκνγή ηεο Γηαρείξηζεο 

Δλέξγεηαο. Σα θξίζηκα ζεκεία γηα ηελ εθαξκνγή απηή, ηα νπνία πξνέθπςαλ απφ ηελ 

παξνχζα δηαηξηβή, κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ σο ζεκείν αλαθνξάο θαη λα 

αλαπηπρζνχλ κε κεγαιχηεξε ιεπηνκέξεηα θαη ζε ζεκαληηθά κεγαιχηεξν βάζνο, είηε 

ζεσξεηηθά, είηε σο πξνο ηελ εκπεηξηθή κέηξεζή ηνπο. Ζ εθαξκνγή ηνπ ζπζηεκηθνχ 

πιαηζίνπ Δθαξκνγήο γηα ηε Γηαρείξηζε Δλέξγεηαο ζα κπνξνχζε λα απνηειέζεη ην 

έλαπζκα γηα ηε αλάπηπμε ελφο επξχηεξνπ πιαηζίνπ ζην νπνίν εθηφο απφ ηα δνκηθά 

ζηνηρεία ηνπ ζπζηήκαηνο ζα κπνξνχζαλ λα ζπκπεξηιεθζνχλ θαη κηα ζεηξά απφ θξίζηκεο 

απνηειεζκαηηθέο πξαθηηθέο Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο. Ζ δεκηνπξγία απηνχ ηνπ δηεπξπκέλνπ 

πιαηζίνπ Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο δχλαηαη λα απνηειέζεη ελδηαθέξνλ αληηθείκελν 

πεξαηηέξσ δηεξεχλεζεο.  

 

Πξνηείλεηαη, επίζεο, ε δηεμαγσγή ηεο ίδηαο έξεπλαο πεδίνπ ζε δηαθνξεηηθφ γεσγξαθηθφ 

ρψξν (θπξίσο ζε άιιεο ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ηδίσο ηεο Μεζνγείνπ κε 
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παξφκνηεο γεσθιηκαηηθέο ζπλζήθεο) θαη ε ζχγθξηζε ησλ απνηειεζκάησλ κε ηα 

αληίζηνηρα ηεο παξνχζαο έξεπλαο.  

 

Δπηπιένλ, φπσο έρεη ήδε αλαθεξζεί ε έξεπλα δηελεξγήζεθε ζε επηρεηξήζεηο νη νπνίεο 

απαζρνινχλ ηνπιάρηζηνλ δέθα άηνκα, θαζψο ζεσξήζεθε φηη νη κεγαιχηεξεο 

επηρεηξήζεηο αλαιακβάλνπλ πεξηζζφηεξεο ελεξγεηαθέο δξάζεηο. Ωζηφζν, ζε κηα 

κειινληηθή έξεπλα ζα έρεη ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ λα ειεγρζεί ε ζεκαζία ηεο Γηαρείξηζεο 

Δλέξγεηαο θαη γηα ηηο κηθξφηεξεο επηρεηξήζεηο αιιά θαη αλ ε αλάιεςε ελεξγεηαθψλ 

πξαθηηθψλ ζα κπνξνχζε λα επηθέξεη ζεηηθά απνηειέζκαηα. 

 

Σέινο, αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ε δηελέξγεηα ηεο έξεπλαο πεδίνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζε 

ηδηαίηεξα δπζκελείο ρξεκαηννηθνλνκηθέο ζπλζήθεο, ηφζν γηα ηε ρψξα καο, φζν θαη γηα ηηο 

επηρεηξήζεηο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη εληφο ησλ νξίσλ ηεο. Δίλαη αλακελφκελν αξθεηά 

απφ ηα επξήκαηα λα είλαη επεξεαζκέλα απφ ηηο ηξέρνπζεο ζπγθπξίεο.  Γηα ην ιφγν απηφ, 

ελδηαθέξνλ γηα πεξαηηέξσ έξεπλα παξνπζηάδεη θαη ε δηεμαγσγή ηεο ίδηαο έξεπλαο ζε 

κειινληηθέο επλντθφηεξεο ζπλζήθεο.  
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344. Ν. 3426/2005 «Δπηηάρπλζε ηεο δηαδηθαζίαο γηα ηελ απειεπζέξσζε ηεο αγνξάο 

ειεθηξηθήο ελέξγεηαο» (ΦΔΚ Α' 309/22.12.2005) " 

345. Ν. 3428/2005 «Απειεπζέξσζε Αγνξάο Φπζηθνχ Αεξίνπ» (ΦΔΚ Α΄ 

313/27.12.2005)  

346. Ν. 3851/2010: Δπηηάρπλζε ηεο αλάπηπμεο ησλ Αλαλεψζηκσλ Πεγψλ Δλέξγεηαο 

γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο θαη άιιεο δηαηάμεηο ζε ζέκαηα 

αξκνδηφηεηαο ηνπ Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο 

Αιιαγήο, (ΦΔΚ 85/Α/2010), 04-06-2010. 

347. Ν. 3855/2010 (ΦΔΚ Α΄ 95/23.6.2010), «Μέηξα γηα ηε βειηίσζε ηεο ελεξγεηαθήο 

απφδνζεο θαηά ηελ ηειηθή ρξήζε, ελεξγεηαθέο ππεξεζίεο θαη άιιεο δηαηάμεηο»" 

348. Ν. 4122/2013 Δλεξγεηαθή Απφδνζε Κηηξίσλ - Δλαξκφληζε κε ηελ Οδεγία 

2010/31/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ θαη ινηπέο 

δηαηάμεηο. (ΦΔΚ Α' 42/19-02-2013) 

349. Ν. 4001/2011: Λεηηνπξγία Δλεξγεηαθψλ Αγνξψλ Ζιεθηξηζκνχ θαη Φπζηθνχ 

Αεξίνπ, ΦΔΚ 179/Α/22-8-2011 
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Παράρτημα Α 

Ερωτηματολόγιο Έρευνασ Πεδίου ςτο 

Διαδίκτυο 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α : ΔΡΩΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟ ΈΡΔΤΝΑ ΠΔΓΗΟΤ ΣΟ 

 ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ
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Παράρτημα Β 

Πίνακεσ - Διαγράμματα Αποτελεςμάτων 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Β : ΣΑΣΗΣΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ – ΠΗΝΑΚΔ ΚΑΗ 

ΓΗΑΓΡΑΜΜΑΣΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΩΝ  
 

 

1.Έιεγρνο ζπληξέρνπζαο εγθπξόηεηαο ησλ θύξησλ ζύλζεησλ κεηαβιεηώλ 

 

Correlations 

 PRACTT VAR00001 

PRACTT Pearson Correlation 1 ,637
**
 

Sig. (2-tailed)  ,000 

N 129 129 

VAR00001 Pearson Correlation ,637
**
 1 

Sig. (2-tailed) ,000  

N 129 129 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

Correlations 

 SYSTEM VAR00002 

SYSTEM Pearson Correlation 1 ,633
**
 

Sig. (2-tailed)  ,000 

N 129 129 

VAR00002 Pearson Correlation ,633
**
 1 

Sig. (2-tailed) ,000  

N 129 129 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

Correlations 

 TECH VAR00003 

TECH Pearson Correlation 1 ,584
**
 

Sig. (2-tailed)  ,000 

N 129 129 

VAR00003 Pearson Correlation ,584
**
 1 

Sig. (2-tailed) ,000  

N 129 129 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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Correlations 

 HR VAR00004 

HR Pearson Correlation 1 ,654
**
 

Sig. (2-tailed)  ,000 

N 129 129 

VAR00004 Pearson Correlation ,654
**
 1 

Sig. (2-tailed) ,000  

N 129 129 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

 

2. ηαηηζηηθόο έιεγρνο αμηνπηζηίαο ησλ ζύλζεησλ κεηαβιεηώλ ηεο έξεπλαο 

 

2.1 Απνηειεζκαηηθέο Πξαθηηθέο Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

,902 14 

 

Item-Total Statistics 

 Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

q0011_0001 45,6589 64,633 ,635 ,894 

q0011_0002 45,3643 66,124 ,602 ,896 

q0011_0003 44,9225 67,072 ,561 ,897 

q0011_0004 44,6822 67,094 ,601 ,896 

q0011_0005 44,4884 66,080 ,626 ,895 

q0011_0006 44,8450 68,648 ,447 ,901 

q0011_0007 44,9922 65,055 ,607 ,895 

q0011_0008 45,1395 66,605 ,545 ,898 

q0011_0009 45,1860 66,543 ,574 ,897 

q0011_0010 44,6357 66,812 ,658 ,894 

q0011_0011 45,1550 64,554 ,612 ,895 

q0011_0012 44,8140 65,074 ,642 ,894 

q0011_0013 45,2248 64,848 ,676 ,893 

q0011_0014 45,2403 64,621 ,604 ,896 
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2.2 ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο 

 

 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

,944 12 

 

 

Item-Total Statistics 

 Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

q0010_0001 36,7752 71,176 ,798 ,937 

q0010_0002 36,8527 69,939 ,778 ,937 

q0010_0003 36,9302 71,034 ,805 ,937 

q0010_0004 36,8915 70,660 ,803 ,937 

q0010_0005 36,8837 73,791 ,688 ,940 

q0010_0006 37,2171 70,203 ,750 ,938 

q0010_0007 37,0388 70,069 ,783 ,937 

q0010_0008 37,0000 69,719 ,792 ,937 

q0010_0009 36,9147 72,141 ,735 ,939 

q0010_0010 36,8062 74,626 ,547 ,945 

q0010_0011 36,9690 71,468 ,743 ,939 

q0010_0012 37,2171 73,015 ,660 ,941 

 

 

 

2.3 ύγρξνλε Σερλνινγία  

 

 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of Items 

,850 11 
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Item-Total Statistics 

 Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected Item-

Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

q0012_0001 28,3023 64,041 ,260 ,860 

q0012_0002 26,4031 59,930 ,589 ,834 

q0012_0003 26,4186 64,808 ,316 ,853 

q0012_0004 26,4186 61,777 ,593 ,835 

q0012_0005 27,4264 56,012 ,614 ,831 

q0012_0006 26,7132 57,222 ,682 ,826 

q0012_0007 27,6357 58,405 ,523 ,839 

q0012_0008 28,4419 61,217 ,582 ,835 

q0012_0009 28,0233 60,226 ,473 ,843 

q0012_0010 27,1085 57,332 ,635 ,829 

q0012_0011 28,0388 56,819 ,697 ,824 

 

 

 
 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of Items 

,867 9 

 

Item-Total Statistics 

 Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected Item-

Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

q0012_0002 20,9380 48,465 ,544 ,857 

q0012_0004 20,9535 50,107 ,542 ,858 

q0012_0005 21,9612 44,381 ,608 ,853 

q0012_0006 21,2481 44,954 ,713 ,842 

q0012_0007 22,1705 45,314 ,588 ,854 

q0012_0008 22,9767 48,851 ,592 ,854 

q0012_0009 22,5581 47,858 ,484 ,864 

q0012_0010 21,6434 45,169 ,656 ,847 

q0012_0011 22,5736 44,903 ,706 ,842 

excl 1 &3 
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2.4 Αλζξώπηλν Γπλακηθό 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

,913 6 

 

Item-Total Statistics 

 Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

q0013_0001 14,3101 23,606 ,797 ,892 

q0013_0002 14,2946 22,928 ,832 ,887 

q0013_0003 14,0930 24,210 ,750 ,899 

q0013_0004 13,8837 24,150 ,738 ,900 

q0013_0005 14,6822 23,437 ,753 ,898 

q0013_0006 14,7054 23,944 ,677 ,910 

 

 

 

2.5 Κίλεηξα Δθαξκνγήο Απνηειεζκαηηθώλ Πξαθηηθώλ Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

,843 10 

 

Item-Total Statistics 

 Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

q0007_0001 28,3876 43,583 ,320 ,845 

q0007_0002 30,2016 38,053 ,530 ,830 

q0007_0003 28,8295 41,096 ,466 ,835 

q0007_0004 29,0000 38,750 ,577 ,825 

q0007_0005 28,9767 40,382 ,426 ,838 

q0007_0006 29,6202 35,894 ,707 ,811 

q0007_0007 29,9612 37,897 ,589 ,824 

q0007_0008 30,2946 36,272 ,574 ,826 

q0007_0009 29,3488 37,760 ,577 ,825 

q0007_0010 29,2403 37,481 ,604 ,822 
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2.6 Δκπόδηα Δθαξκνγήο Απνηειεζκαηηθώλ Πξαθηηθώλ Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

,809 8 

 

Item-Total Statistics 

 Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

q0008_0001 19,0310 25,562 ,345 ,814 

q0008_0002 18,7907 24,807 ,507 ,789 

q0008_0003 18,9767 24,445 ,536 ,785 

q0008_0004 18,7054 23,491 ,606 ,774 

q0008_0005 19,6434 23,997 ,573 ,780 

q0008_0006 19,7519 23,297 ,569 ,780 

q0008_0007 19,8217 24,163 ,562 ,781 

q0008_0008 19,6047 24,507 ,500 ,790 

 

 

3. Αλάιπζε παξαγόλησλ ζύλζεησλ κεηαβιεηώλ ηεο έξεπλαο 

 

3.1 Απνηειεζκαηηθέο Πξαθηηθέο Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο 

 

Rotated Component Matrix
a
 

 Component 

1 2 3 

q0011_0001 ,800 ,110 ,264 

q0011_0002 ,670 ,108 ,367 

q0011_0003 ,580 ,471 -,036 

q0011_0004 ,093 ,817 ,241 

q0011_0005 ,128 ,675 ,409 

q0011_0006 ,031 ,187 ,774 

q0011_0007 ,206 ,496 ,495 

q0011_0008 ,270 ,223 ,629 

q0011_0009 ,387 ,126 ,661 

q0011_0010 ,217 ,656 ,387 

q0011_0011 ,426 ,680 ,005 

q0011_0012 ,497 ,554 ,133 

q0011_0013 ,726 ,188 ,338 

q0011_0014 ,709 ,317 ,065 
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Extraction Method: Principal Component Analysis.  

 Rotation Method: Varimax with Kaiser 

Normalization. 

a. Rotation converged in 13 iterations. 

 

3.2 ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο 

 

Component Matrix
a
 

 Component 

1 

q0010_0001 ,839 

q0010_0002 ,821 

q0010_0003 ,847 

q0010_0004 ,844 

q0010_0005 ,742 

q0010_0006 ,797 

q0010_0007 ,825 

q0010_0008 ,834 

q0010_0009 ,780 

q0010_0010 ,602 

q0010_0011 ,783 

q0010_0012 ,708 

Extraction Method: Principal 

Component Analysis. 

a. 1 components extracted. 

 

3.3 ύγρξνλε Σερλνινγία  

 

Component Matrix
a
 

 Component 

1 

q0012_0002 ,642 

q0012_0004 ,644 

q0012_0005 ,707 

q0012_0006 ,796 

q0012_0007 ,690 

q0012_0008 ,681 

q0012_0009 ,583 

q0012_0010 ,751 

q0012_0011 ,793 

Extraction Method: Principal 

Component Analysis. 
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a. 1 components extracted. 

 

 
3.4 Αλζξώπηλν Γπλακηθό 

 

Component Matrix
a
 

 Component 

1 

q0013_0001 ,871 

q0013_0002 ,894 

q0013_0003 ,833 

q0013_0004 ,823 

q0013_0005 ,828 

q0013_0006 ,768 

Extraction Method: Principal 

Component Analysis. 

a. 1 components extracted. 

 

 

3.5 Κίλεηξα Δθαξκνγήο Απνηειεζκαηηθώλ Πξαθηηθώλ Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο 

 

Rotated Component Matrix
a
 

 Component 

1 2 

q0007_0001 ,130 ,526 

q0007_0002 ,653 ,171 

q0007_0003 ,153 ,768 

q0007_0004 ,283 ,782 

q0007_0005 ,107 ,785 

q0007_0006 ,736 ,340 

q0007_0007 ,712 ,194 

q0007_0008 ,844 -,019 

q0007_0009 ,728 ,147 

q0007_0010 ,649 ,301 

Extraction Method: Principal Component 

Analysis.  

 Rotation Method: Varimax with Kaiser 

Normalization. 

a. Rotation converged in 3 iterations. 
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Δζσηεξηθά 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of Items 

,734 4 

 

 
Δμσηεξηθά 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of Items 

,840 6 

 

 

 

3.6 Δκπόδηα Δθαξκνγήο Απνηειεζκαηηθώλ Πξαθηηθώλ Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο 

 

 

Rotated Component Matrix
a
 

 Component 

1 2 

q0008_0001 -,042 ,841 

q0008_0002 ,123 ,863 

q0008_0003 ,219 ,796 

q0008_0004 ,559 ,473 

q0008_0005 ,818 ,098 

q0008_0006 ,836 ,071 

q0008_0007 ,796 ,102 

q0008_0008 ,746 ,078 

Extraction Method: Principal Component 

Analysis.  

 Rotation Method: Varimax with Kaiser 

Normalization. 

a. Rotation converged in 3 iterations. 

 
Υξεκαηννηθνλνκηθά 
 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of Items 

,800 3 
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Item-Total Statistics 

 Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected Item-

Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

q0008_0001 6,3256 3,284 ,622 ,758 

q0008_0002 6,0853 3,532 ,702 ,671 

q0008_0003 6,2713 3,715 ,620 ,753 

 

Έηεξνη Πόξνη 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of Items 

,830 5 

 

Item-Total Statistics 

 Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected Item-

Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

q0008_0004 9,3643 11,999 ,511 ,828 

q0008_0005 10,3023 11,119 ,682 ,781 

q0008_0006 10,4109 10,525 ,684 ,779 

q0008_0007 10,4806 11,314 ,657 ,788 

q0008_0008 10,2636 11,414 ,609 ,801 

 

 

4. ηαηηζηηθή αλάιπζε εξεπλεηηθώλ ππνζέζεσλ 

 

4.1.Αλάιπζε πνιιαπιήο γξακκηθήο παιηλδξόκεζεο (εξεπλεηηθή ππόζεζε Ζ1) 

 

Π1. Πεξηγξαθηθή ζηαηηζηηθή (εξεπλεηηθή ππφζεζε Ζ1) 

Descriptive Statistics 

 Mean Std. Deviation N 

PRACTT 3,4629 ,62241 129 

TECH 2,7362 ,84730 129 

HR 2,8657 ,96558 129 

SYSTEM 3,3599 ,76643 129 
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Π2. πζρεηίζεηο κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ ηεο πνιιαπιήο γξακκηθήο παιηλδξφκεζεο 
(εξεπλεηηθή ππφζεζε Ζ1) 

Correlations 

 PRACTT TECH HR SYSTEM 

Pearson Correlation PRACTT 1,000 ,665 ,695 ,757 

TECH ,665 1,000 ,582 ,595 

HR ,695 ,582 1,000 ,668 

SYSTEM ,757 ,595 ,668 1,000 

Sig. (1-tailed) PRACTT . ,000 ,000 ,000 

TECH ,000 . ,000 ,000 

HR ,000 ,000 . ,000 

SYSTEM ,000 ,000 ,000 . 

N PRACTT 129 129 129 129 

TECH 129 129 129 129 

HR 129 129 129 129 

SYSTEM 129 129 129 129 

 
 
 
 
Π3  Βαζηθά απνηειέζκαηα ηνπ κνληέινπ πνιιαπιήο γξακκηθήο παιηλδξφκεζεο 
(εξεπλεηηθή ππφζεζε Ζ1). 

Model Summary
b
 

Model R 
R 

Square 

Adjusted 
R 

Square 

Std. 
Error of 

the 
Estimate 

Change Statistics 

Durbin-
Watson 

R 
Square 
Change 

F 
Change 

df1 df2 
Sig. F 

Change 

1 ,823
a
 0,677 0,669 0,35803 0,677 87,279 3 125 0 1,889 

a. Predictors: (Constant), SYSTEM, TECH, HR 

b. Dependent Variable: PRACTT 

 

 
Π4 Απνηειέζκαηα Anova πνιιαπιήο γξακκηθήο παιηλδξφκεζεο (εξεπλεηηθή ππφζεζε 
Ζ1). 

ANOVA
a
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 33,564 3 11,188 87,279 ,000
b
 

Residual 16,023 125 ,128   

Total 49,587 128    

a. Dependent Variable: PRACTT 

b. Predictors: (Constant), SYSTEM, TECH, HR 
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Π5 Απνηειέζκαηα παξακέηξσλ πνιιαπιήο γξακκηθήο παιηλδξφκεζεο (εξεπλεηηθή 
ππφζεζε Ζ1). 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

95,0% 
Confidence 

Interval for B 
Correlations 

Collinearity 
Statistics 

B 
Std. 
Error 

Beta 
Lower 
Bound 

Upper 
Bound 

Zero-
order 

Partial Part 
Tolera

nce 
VIF 

1 

(Constant) 1,291 0,144   8,935 0 1,005 1,577           

TECH 0,19 0,049 0,259 3,891 0 0,093 0,287 0,665 0,329 0,198 0,585 1,71 

HR 0,165 0,046 0,255 3,553 0,001 0,073 0,256 0,695 0,303 0,181 0,5 
1,99

8 

SYSTEM 0,351 0,059 0,433 5,951 0 0,234 0,468 0,757 0,47 0,303 0,489 
2,04

3 

a. Dependent Variable: PRACTT 

 

 
Π6 Σππνπνηεκέλα ππφινηπα (standardized residuals) πνιιαπιήο γξακκηθήο 

παιηλδξφκεζεο (εξεπλεηηθή ππφζεζε Ζ1).  

Casewise Diagnostics
a
 

Case Number Std. Residual PRACTT Predicted Value Residual 

31 -2,785 1,00 1,9970 -,99697 

34 2,161 4,50 3,7263 ,77371 

46 -2,337 2,57 3,4069 -,83688 

51 3,274 4,07 2,8977 1,17229 

91 2,185 3,86 3,0777 ,78229 

121 2,130 5,00 4,2375 ,76253 

124 2,107 3,71 2,9556 ,75439 

a. Dependent Variable: PRACTT 

 

 

 
Π7 Τπφινηπα (residuals) πνιιαπιήο γξακκηθήο παιηλδξφκεζεο (εξεπλεηηθή ππφζεζε 
Ζ1). 

Residuals Statistics
a
 

 Minimum Maximum Mean Std. Deviation N 

Predicted Value 1,9970 4,7997 3,4629 ,51207 129 

Std. Predicted Value -2,863 2,610 ,000 1,000 129 

Standard Error of Predicted 

Value 

,034 ,103 ,061 ,016 129 

Adjusted Predicted Value 2,0871 4,7856 3,4627 ,51036 129 

Residual -,99697 1,17229 ,00000 ,35381 129 

Std. Residual -2,785 3,274 ,000 ,988 129 
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Stud. Residual -2,908 3,314 ,000 1,008 129 

Deleted Residual -1,08715 1,20103 ,00029 ,36812 129 

Stud. Deleted Residual -2,999 3,456 ,001 1,018 129 

Mahal. Distance ,131 9,625 2,977 2,156 129 

Cook's Distance ,000 ,191 ,010 ,023 129 

Centered Leverage Value ,001 ,075 ,023 ,017 129 

a. Dependent Variable: PRACTT 

 
 

 
 
Γ1 Έιεγρνο θαλνληθφηεηαο ησλ ππνινίπσλ ηνπ κνληέινπ πνιιαπιήο γξακκηθήο 
παιηλδξφκεζεο (εξεπλεηηθή ππφζεζε Ζ1). 
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Γ2 Έιεγρνο γξακκηθφηεηαο ησλ ππνινίπσλ ηνπ κνληέινπ πνιιαπιήο γξακκηθήο 
παιηλδξφκεζεο (εξεπλεηηθή ππφζεζε Ζ1). 
 

 

 
Γ3 Έιεγρνο νκνζθεδαζηηθφηεηαο θαη γξακκηθφηεηαο κνληέινπ πνιιαπιήο γξακκηθήο 
παιηλδξφκεζεο (εξεπλεηηθή ππφζεζε Ζ1). 
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Π8 Πεξηπηψζεηο επίδξαζεο (influential cases) πνιιαπιήο γξακκηθήο παιηλδξφκεζεο 
(εξεπλεηηθή ππφζεζε Ζ1). 
 

Case Summaries
a
 

 Cook's Distance 

Mahalanobis 

Distance 

Centered 

Leverage Value 

1 ,00460 1,28859 ,01007 

2 ,00917 2,80398 ,02191 

3 ,00328 ,26066 ,00204 

4 ,03015 6,11827 ,04780 

5 ,00007 ,41141 ,00321 

6 ,00029 1,42169 ,01111 

7 ,00276 1,37345 ,01073 

8 ,00260 ,98177 ,00767 

9 ,00595 5,86719 ,04584 

10 ,00007 4,01203 ,03134 

11 ,00042 3,32773 ,02600 

12 ,00040 2,78071 ,02172 

13 ,04411 5,98664 ,04677 

14 ,00368 4,37281 ,03416 

15 ,00004 2,79240 ,02182 

16 ,00045 ,98766 ,00772 

17 ,00323 4,25835 ,03327 

18 ,00837 3,44978 ,02695 

19 ,00012 2,13502 ,01668 

20 ,02072 3,66043 ,02860 

21 ,00021 ,82916 ,00648 

22 ,02122 4,20765 ,03287 

23 ,03871 7,59408 ,05933 

24 ,00002 1,58421 ,01238 

25 ,00515 2,03563 ,01590 

26 ,00150 2,85531 ,02231 

27 ,02789 5,91349 ,04620 

28 ,00000 ,55640 ,00435 

29 ,00460 1,28529 ,01004 

30 ,01077 5,06074 ,03954 

31 ,19120 9,62546 ,07520 

32 ,00477 1,51861 ,01186 

33 ,00159 2,49377 ,01948 

34 ,08449 7,13233 ,05572 

35 ,00041 5,90028 ,04610 

36 ,01119 3,19064 ,02493 

37 ,00000 2,41015 ,01883 

38 ,00641 1,09721 ,00857 
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39 ,00590 3,11327 ,02432 

40 ,00191 2,18135 ,01704 

41 ,00013 ,88369 ,00690 

42 ,01155 4,10297 ,03205 

43 ,00006 2,04670 ,01599 

44 ,01251 3,47265 ,02713 

45 ,00312 3,81428 ,02980 

46 ,05045 3,41544 ,02668 

47 ,00183 1,05025 ,00821 

48 ,01378 2,57443 ,02011 

49 ,00093 1,86388 ,01456 

50 ,00452 1,92588 ,01505 

51 ,06732 2,07075 ,01618 

52 ,00074 3,06843 ,02397 

53 ,00416 9,36604 ,07317 

54 ,01478 2,56848 ,02007 

55 ,01743 5,66179 ,04423 

56 ,00200 4,24194 ,03314 

57 ,00831 4,31453 ,03371 

58 ,00213 2,34889 ,01835 

59 ,00335 1,22372 ,00956 

60 ,00392 2,22421 ,01738 

61 ,00195 2,14548 ,01676 

62 ,00669 1,11303 ,00870 

63 ,00069 2,68287 ,02096 

64 ,00891 ,66077 ,00516 

65 ,00001 ,24490 ,00191 

66 ,00255 ,36077 ,00282 

67 ,00005 1,05379 ,00823 

68 ,00268 ,54977 ,00430 

69 ,01573 3,35917 ,02624 

70 ,00061 3,49942 ,02734 

71 ,00003 ,23080 ,00180 

72 ,00028 5,02865 ,03929 

73 ,00218 2,75887 ,02155 

74 ,00328 2,20746 ,01725 

75 ,00207 1,28944 ,01007 

76 ,00143 1,26432 ,00988 

77 ,00277 2,86622 ,02239 

78 ,03009 3,88696 ,03037 

79 ,00043 1,56492 ,01223 

80 ,00534 2,15620 ,01685 

81 ,00210 3,78832 ,02960 
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82 ,00300 4,34903 ,03398 

83 ,00373 1,19489 ,00934 

84 ,00003 ,32135 ,00251 

85 ,00123 ,13058 ,00102 

86 ,00589 7,42025 ,05797 

87 ,00011 ,31872 ,00249 

88 ,00086 ,40494 ,00316 

89 ,00068 5,04688 ,03943 

90 ,00005 ,52779 ,00412 

91 ,07443 6,12698 ,04787 

92 ,02969 7,92195 ,06189 

93 ,00478 ,88638 ,00692 

94 ,00844 ,93357 ,00729 

95 ,00360 6,98716 ,05459 

96 ,00566 3,88781 ,03037 

97 ,00630 1,49870 ,01171 

98 ,00391 6,11538 ,04778 

99 ,00033 ,60643 ,00474 

100 ,00069 ,90873 ,00710 

101 ,00264 3,44031 ,02688 

102 ,00003 2,26600 ,01770 

103 ,00161 1,90066 ,01485 

104 ,00038 3,58287 ,02799 

105 ,00643 ,75409 ,00589 

106 ,00671 2,59098 ,02024 

107 ,00534 1,21511 ,00949 

108 ,00003 1,70070 ,01329 

109 ,00001 1,79915 ,01406 

110 ,01374 4,76472 ,03722 

111 ,00603 3,89915 ,03046 

112 ,00009 3,86054 ,03016 

113 ,00613 ,85375 ,00667 

114 ,01846 2,32554 ,01817 

115 ,01807 4,37483 ,03418 

116 ,00129 2,49648 ,01950 

117 ,00581 1,75577 ,01372 

118 ,00024 ,92268 ,00721 

119 ,00069 9,47566 ,07403 

120 ,00120 5,99628 ,04685 

121 ,06589 5,68921 ,04445 

122 ,00774 1,49027 ,01164 

123 ,00012 1,30682 ,01021 

124 ,09029 8,00790 ,06256 
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125 ,00599 5,69593 ,04450 

126 ,02050 3,77876 ,02952 

127 ,00282 1,80507 ,01410 

128 ,00095 2,79979 ,02187 

129 ,00829 4,03679 ,03154 

Total N 129 129 129 

a. Limited to first 200 cases. 

 

 
Π8 Πεξηπηψζεηο επίδξαζεο (influential cases) πνιιαπιήο γξακκηθήο παιηλδξφκεζεο 
(εξεπλεηηθή ππφζεζε Ζ2). 
 

Case Summaries
a
 

 

Standardized 

DFBETA 

Intercept 

Standardized 

DFBETA TECH 

Standardized 

DFBETA HR 

Standardized 

DFBETA 

SYSTEM Standardized DFFIT 

1 ,07637 ,06908 -,04301 -,05918 ,13571 

2 ,12420 -,03335 ,07488 -,13373 -,19169 

3 ,02815 -,00228 ,00398 -,03785 -,11462 

4 -,05122 ,00691 ,30495 -,19220 -,34876 

5 -,00050 ,00776 -,00463 -,00400 -,01675 

6 ,01119 ,02092 -,01791 -,00678 ,03422 

7 -,00077 -,02309 ,07754 -,02498 ,10497 

8 -,04324 ,04562 ,00152 ,01122 ,10180 

9 ,08469 ,09337 -,08284 -,05987 ,15392 

10 ,00961 -,00091 ,01194 -,01322 ,01658 

11 ,00690 -,01089 ,03460 -,02397 -,04105 

12 ,01909 -,02839 ,00801 -,00340 -,04005 

13 ,08153 -,19669 -,25259 ,21686 -,42358 

14 -,00261 -,06070 -,06388 ,09385 ,12104 

15 -,00623 ,00517 -,00900 ,00611 -,01195 

16 -,02323 ,01896 -,02330 ,01499 -,04238 

17 ,02624 ,07238 ,02464 -,09222 -,11331 

18 -,00465 ,15580 -,08727 -,02944 ,18289 

19 ,01984 -,00163 -,00112 -,01068 ,02149 

20 ,05754 ,18867 ,05573 -,22762 -,28931 

21 ,01863 -,01165 -,00564 ,00145 ,02896 

22 -,24266 -,02949 ,13150 ,08834 -,29250 

23 -,38587 -,00142 ,01634 ,24982 -,39536 

24 -,00484 ,00464 ,00010 ,00126 ,00941 

25 ,06616 ,08073 ,02721 -,10778 ,14341 

26 ,03545 -,05451 ,04849 -,01533 ,07718 

27 ,05259 -,18130 -,18328 ,22676 ,33531 



 

401 
 

28 ,00113 -,00061 ,00115 -,00163 -,00347 

29 ,06346 -,06039 -,01293 -,01112 -,13567 

30 ,09837 -,07927 -,12650 ,07978 ,20749 

31 -,89450 ,09423 -,07368 ,59377 -,90208 

32 ,05860 -,05748 ,09855 -,05613 ,13809 

33 ,03129 -,01236 -,05605 ,02979 ,07945 

34 -,09921 -,49833 ,16904 ,32778 ,59093 

35 -,03623 -,00760 ,00979 ,02254 -,04020 

36 -,02387 ,15514 ,04620 -,10169 ,21182 

37 -,00112 ,00202 -,00276 ,00163 ,00391 

38 ,03575 -,02588 -,08552 ,03106 -,16054 

39 ,03506 -,12400 ,00088 ,04544 -,15349 

40 ,00015 -,07231 ,02302 ,02546 -,08725 

41 ,00910 -,00604 -,00537 -,00156 -,02250 

42 -,06096 -,13543 -,03576 ,17472 ,21506 

43 -,00437 ,01145 -,00198 -,00184 ,01508 

44 ,11507 ,12068 ,05939 -,18814 ,22409 

45 -,01045 -,07647 ,08254 -,00415 -,11138 

46 -,07558 ,38707 -,21965 -,09326 -,45791 

47 ,04107 -,03460 ,00315 -,01817 -,08541 

48 -,12585 ,16601 ,03054 -,06038 -,23569 

49 ,02569 -,02489 -,02065 ,00619 -,06076 

50 ,07847 -,04714 -,06352 ,02957 ,13441 

51 ,32423 ,07985 -,34598 -,00947 ,54117 

52 ,00779 -,00570 ,04426 -,03572 -,05415 

53 -,01634 -,11246 ,04612 ,06315 ,12855 

54 ,02411 ,20152 -,09753 -,06760 ,24419 

55 -,08941 -,08541 ,20515 ,00159 ,26431 

56 ,08008 -,02774 -,01986 -,02019 ,08921 

57 -,14727 -,03161 ,08522 ,05903 -,18218 

58 ,00578 -,07515 ,03965 ,01191 -,09209 

59 -,05844 ,04167 -,07534 ,05265 -,11561 

60 -,00270 -,00138 -,09660 ,07861 ,12503 

61 -,00139 ,05905 -,05403 -,01049 -,08810 

62 -,02302 ,09781 -,08723 ,02715 ,16396 

63 ,02219 -,03483 -,00458 ,00606 -,05223 

64 ,07905 -,04060 -,01931 -,04072 -,19006 

65 ,00314 ,00021 ,00061 -,00208 ,00529 

66 ,02237 ,04904 -,02700 -,01754 ,10091 

67 -,00614 ,00076 ,00549 ,00189 ,01453 

68 -,04746 -,04615 ,00241 ,05088 -,10345 

69 -,04697 -,12508 -,10586 ,20849 ,25163 

70 -,04551 ,01726 ,00354 ,01547 -,04934 



 

402 
 

71 -,00127 -,00178 -,00102 ,00429 ,01035 

72 ,00327 -,02443 ,02471 -,00030 ,03351 

73 -,06982 ,04033 ,02842 -,00295 -,09321 

74 ,01927 ,03073 -,08638 ,01296 -,11432 

75 -,02591 -,00426 -,06196 ,05370 -,09088 

76 -,05665 ,01157 ,02664 ,00770 -,07538 

77 ,08889 -,04920 ,03867 -,04904 ,10499 

78 ,33175 -,06232 -,04851 -,14218 ,34981 

79 -,01863 -,01071 -,00965 ,03135 ,04141 

80 -,01313 -,08674 -,05240 ,09008 -,14600 

81 ,03045 -,03854 ,07133 -,05058 -,09130 

82 -,02890 ,02882 ,07453 -,04077 ,10926 

83 ,03257 ,03383 -,08760 ,02519 ,12208 

84 ,00425 -,00444 ,00435 -,00145 ,01134 

85 -,02702 ,01976 ,00292 -,00605 -,07003 

86 -,10978 ,06966 ,03114 ,02056 ,15313 

87 ,00776 -,00711 -,00437 ,00493 ,02078 

88 ,02514 -,01310 -,02061 ,01216 ,05859 

89 ,01994 -,02374 ,04467 -,02509 ,05191 

90 ,00354 ,00426 ,00009 -,00734 -,01426 

91 ,20385 -,49765 ,25567 ,04860 ,55480 

92 ,01596 -,20166 ,30536 -,09848 -,34545 

93 -,03640 ,06546 -,08569 ,02379 -,13841 

94 -,07931 ,10291 ,03439 -,05565 -,18461 

95 ,08599 -,07082 ,01344 -,03063 -,11956 

96 -,03079 -,07725 -,07588 ,11452 -,15026 

97 ,02477 ,06713 ,05814 -,11816 -,15895 

98 ,07806 -,02214 ,09350 -,09715 ,12471 

99 ,00403 ,01807 ,00697 -,01523 ,03639 

100 -,00684 ,02498 ,01479 -,01576 ,05220 

101 ,06793 -,02131 -,03250 -,02108 -,10238 

102 ,00294 ,00753 -,00702 -,00153 ,01136 

103 ,02070 -,02663 ,06409 -,03259 ,07999 

104 -,00896 -,01960 ,03152 -,00422 -,03870 

105 ,11330 ,03410 ,01333 -,09517 ,16096 

106 ,14310 ,02842 -,03098 -,08898 ,16382 

107 ,03288 ,01864 -,10657 ,05042 ,14630 

108 -,00726 ,00131 -,00211 ,00695 ,01160 

109 -,00396 -,00017 ,00172 ,00248 ,00665 

110 ,09144 -,19693 ,07052 ,00339 -,23460 

111 -,03826 ,11150 ,04359 -,08755 -,15508 

112 ,01234 -,00148 ,01318 -,01543 ,01931 

113 -,05537 ,02218 -,10238 ,07564 -,15701 
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114 -,04316 ,21566 -,13557 -,04692 -,27373 

115 -,16908 -,04005 -,09645 ,23318 ,26959 

116 -,03771 ,00367 -,05081 ,05295 -,07166 

117 -,05198 ,10704 ,02089 -,06281 -,15246 

118 ,02324 ,00664 -,00547 -,01418 ,03116 

119 -,02463 ,01433 -,04576 ,03636 -,05244 

120 ,05333 -,03095 ,01221 -,03031 -,06900 

121 -,13133 ,04839 ,41120 -,18027 ,52141 

122 ,03534 ,10628 -,00805 -,10970 -,17632 

123 ,00863 ,01232 ,00246 -,01400 ,02142 

124 ,31279 ,44144 -,06111 -,45228 ,61035 

125 ,07134 ,07402 ,04028 -,13829 -,15441 

126 -,21477 ,00225 ,03880 ,14986 ,28768 

127 ,02573 ,06340 ,00010 -,07158 -,10599 

128 ,00565 -,02761 ,05105 -,01469 ,06152 

129 -,07494 -,08152 -,05631 ,16009 ,18200 

Total N 129 129 129 129 129 

a. Limited to first 200 cases. 

 

4.2 Δξεπλεηηθή ππόζεζε Ζ10 
 

Π1 Πεξηγξαθηθή ζηαηηζηηθή (εξεπλεηηθή ππφζεζε Ζ10) 

 

Descriptives 

MANCOM 

N Mean 
Std. 

Deviation 
Std. 
Error 

95% 
Confidence 
Interval for 

Mean 

Minimum Maximum 
Lower 
Bound 

Upper 
Bound 

PRACTT 1,00 17 2,6465 ,65458 ,15876 2,3099 2,9830 1,00 3,71 

2,00 34 3,3553 ,42156 ,07230 3,2082 3,5024 2,43 4,07 

3,00 58 3,5266 ,43078 ,05656 3,4133 3,6398 2,21 4,50 

4,00 20 4,1555 ,49921 ,11163 3,9219 4,3891 3,43 5,00 

Total 129 3,4629 ,62241 ,05480 3,3545 3,5714 1,00 5,00 

PRACTHR 1,00 17 2,3294 ,64008 ,15524 2,0003 2,6585 1,00 3,40 

2,00 34 3,0824 ,57444 ,09852 2,8819 3,2828 1,60 4,00 

3,00 58 3,2586 ,59354 ,07794 3,1026 3,4147 2,00 4,60 

4,00 20 4,0100 ,58929 ,13177 3,7342 4,2858 2,80 5,00 

Total 129 3,2062 ,74370 ,06548 3,0766 3,3358 1,00 5,00 

PRACTINV 1,00 17 2,7529 ,81710 ,19818 2,3328 3,1731 1,00 3,80 

2,00 34 3,6412 ,51352 ,08807 3,4620 3,8204 2,40 4,60 

3,00 58 3,8483 ,46235 ,06071 3,7267 3,9698 2,00 4,80 

4,00 20 4,3900 ,55241 ,12352 4,1315 4,6485 3,40 5,00 

Total 129 3,7333 ,70371 ,06196 3,6107 3,8559 1,00 5,00 
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PRACTIMP 1,00 17 2,9118 ,72317 ,17540 2,5399 3,2836 1,00 4,00 

2,00 34 3,3382 ,58995 ,10118 3,1324 3,5441 2,25 4,50 

3,00 58 3,4612 ,60299 ,07918 3,3027 3,6198 2,25 5,00 

4,00 20 4,0500 ,69585 ,15560 3,7243 4,3757 3,00 5,00 

Total 129 3,4477 ,69784 ,06144 3,3261 3,5692 1,00 5,00 

 

Π2 Απνηειέζκαηα Anova (εξεπλεηηθή ππφζεζε Ζ10). 

 

ANOVA 

  
Sum of 

Squares df 
Mean 

Square F Sig. 

PRACTT Between 
Groups 

21,554 3 7,185 32,037 ,000 

Within 
Groups 

28,033 125 ,224     

Total 49,587 128       

PRACTHR Between 
Groups 

26,672 3 8,891 25,187 ,000 

Within 
Groups 

44,123 125 ,353     

Total 70,795 128       

PRACTINV Between 
Groups 

26,019 3 8,673 29,013 ,000 

Within 
Groups 

37,368 125 ,299     

Total 63,387 128       

PRACTIMP Between 
Groups 

12,556 3 4,185 10,510 ,000 

Within 
Groups 

49,778 125 ,398     

Total 62,334 128       

 

4.3 Δξεπλεηηθή ππόζεζε Ζ11 
 

Π1 Πεξηγξαθηθή ζηαηηζηηθή (εξεπλεηηθή ππφζεζε Ζ11) 

Descriptives 

MANCOM-SYSTEM 

 N Mean Std. Deviation Std. Error 

95% Confidence Interval for Mean 

Minimum Maximum Lower Bound Upper Bound 

1,00 17 2,2359 ,63818 ,15478 1,9078 2,5640 1,00 3,25 

2,00 34 3,2426 ,35316 ,06057 3,1194 3,3659 2,67 4,00 

3,00 58 3,4888 ,61450 ,08069 3,3272 3,6504 2,00 4,67 

4,00 20 4,1410 ,64569 ,14438 3,8388 4,4432 2,50 5,00 

Total 129 3,3599 ,76643 ,06748 3,2264 3,4934 1,00 5,00 

 
Π2 Απνηειέζκαηα Anova (εξεπλεηηθή ππφζεζε Ζ11). 

ANOVA 
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SYSTEM Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 35,111 3 11,704 36,504 ,000 

Within Groups 40,077 125 ,321   

Total 75,189 128    

 

 

 
4.4 Δξεπλεηηθή ππόζεζε Ζ12 

 
 
 
 
Π1 Πεξηγξαθηθή ζηαηηζηηθή (εξεπλεηηθή ππφζεζε Ζ12) 
 

Descriptives 

FINES 

N Mean 

Std. 
Deviati

on Std. Error 

95% Confidence 
Interval for Mean 

Minim
um 

Maximu
m 

Lower 
Bound 

Upper 
Bound 

SYSTEM 1,00 13 3,0962 ,83606 ,23188 2,5909 3,6014 1,00 4,00 

2,00 30 3,1697 ,71761 ,13102 2,9017 3,4376 1,92 4,25 

3,00 80 3,4273 ,74030 ,08277 3,2625 3,5920 1,25 4,92 

Total 123 3,3294 ,75126 ,06774 3,1953 3,4635 1,00 4,92 

PRACTT 1,00 13 3,3400 ,84660 ,23480 2,8284 3,8516 1,00 4,29 

2,00 30 3,4637 ,53685 ,09801 3,2632 3,6641 2,21 4,50 

3,00 80 3,4254 ,57719 ,06453 3,2969 3,5538 1,64 4,93 

Total 123 3,4257 ,59655 ,05379 3,3192 3,5322 1,00 4,93 

PRACTHR 1,00 13 3,2000 ,92014 ,25520 2,6440 3,7560 1,00 4,40 

2,00 30 3,2267 ,67001 ,12233 2,9765 3,4769 2,00 4,60 

3,00 80 3,1225 ,69828 ,07807 2,9671 3,2779 1,40 4,80 

Total 123 3,1561 ,71267 ,06426 3,0289 3,2833 1,00 4,80 

PRACTINV 1,00 13 3,5692 ,92321 ,25605 3,0113 4,1271 1,00 4,60 

2,00 30 3,6533 ,61011 ,11139 3,4255 3,8812 2,00 4,80 

3,00 80 3,7475 ,68750 ,07686 3,5945 3,9005 1,00 5,00 

Total 123 3,7057 ,69439 ,06261 3,5817 3,8296 1,00 5,00 

PRACTIM
P 

1,00 13 3,2308 ,84448 ,23422 2,7205 3,7411 1,00 4,25 

2,00 30 3,5250 ,57741 ,10542 3,3094 3,7406 2,50 5,00 

3,00 80 3,4031 ,68609 ,07671 3,2504 3,5558 2,00 5,00 

Total 123 3,4146 ,67889 ,06121 3,2935 3,5358 1,00 5,00 
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Π2 Απνηειέζκαηα Anova (εξεπλεηηθή ππφζεζε Ζ12) 

 

ANOVA 

  
Sum of 

Squares df 
Mean 

Square F Sig. 

SYSTEM Between 
Groups 

2,239 2 1,119 2,016 ,138 

Within Groups 66,617 120 ,555     

Total 68,856 122       

PRACTT Between 
Groups 

,139 2 ,069 ,192 ,825 

Within Groups 43,277 120 ,361     

Total 43,416 122       

PRACTHR Between 
Groups 

,265 2 ,132 ,257 ,773 

Within Groups 61,698 120 ,514     

Total 61,963 122       

PRACTINV Between 
Groups 

,464 2 ,232 ,477 ,622 

Within Groups 58,362 120 ,486     

Total 58,826 122       

PRACTIMP Between 
Groups 

,815 2 ,408 ,883 ,416 

Within Groups 55,413 120 ,462     

Total 56,229 122       

 
 
 
 
4.5 Δξεπλεηηθή ππόζεζε Ζ13 

 

 

 

Π1 Πεξηγξαθηθή ζηαηηζηηθή (εξεπλεηηθή ππφζεζε Ζ13. 
Group Statistics 

FIN 
N Mean 

Std. 
Deviation 

Std. 
Error 
Mean 

PRACTT 1,00 38 3,5297 ,65348 ,10601 

2,00 91 3,4351 ,61052 ,06400 

PRACTHR 1,00 38 3,2526 ,70624 ,11457 

2,00 91 3,1868 ,76175 ,07985 

PRACTINV 1,00 38 3,8053 ,75764 ,12291 

2,00 91 3,7033 ,68206 ,07150 

PRACTIMP 1,00 38 3,5329 ,74700 ,12118 

2,00 91 3,4121 ,67739 ,07101 
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Π2 Απνηέιεζκα Independent Samples t-test (εξεπλεηηθέο ππνζέζεηο Ζ13). 

Independent Samples Test 

  

Levene's 
Test for 

Equality of 
Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. t df 

Sig. 
(2-

tailed) 
Mean 

Difference 
Std. Error 
Difference 

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

PRACTT Equal 
variances 
assumed 

,002 ,968 ,786 127 ,433 ,09468 ,12040 -,14356 ,33292 

Equal 
variances not 
assumed 

    ,765 65,320 ,447 ,09468 ,12383 -,15260 ,34196 

PRACTHR Equal 
variances 
assumed 

,517 ,473 ,457 127 ,649 ,06582 ,14409 -,21930 ,35094 

Equal 
variances not 
assumed 

    ,471 74,458 ,639 ,06582 ,13965 -,21241 ,34405 

PRACTINV Equal 
variances 
assumed 

,066 ,798 ,749 127 ,455 ,10197 ,13615 -,16745 ,37139 

Equal 
variances not 
assumed 

    ,717 63,301 ,476 ,10197 ,14219 -,18215 ,38609 

PRACTIMP Equal 
variances 
assumed 

,009 ,924 ,896 127 ,372 ,12081 ,13489 -,14611 ,38773 

Equal 
variances not 
assumed 

    ,860 63,686 ,393 ,12081 ,14045 -,15981 ,40142 

 

 
4.6 Δξεπλεηηθέο ππνζέζεηο Ζ14 - Ζ15 

 

Π1 Πεξηγξαθηθή ζηαηηζηηθή (εξεπλεηηθέο ππνζέζεηο Ζ14- Ζ15). 
 

 

Group Statistics 

 
ORIGIN N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

BART 1,00 105 2,7645 ,71360 ,06964 

2,00 24 2,5179 ,73806 ,15066 

BARF 1,00 105 3,1970 ,86921 ,08483 

2,00 24 2,7496 ,92370 ,18855 

BARS 1,00 105 2,5771 ,82895 ,08090 

2,00 24 2,3833 ,78887 ,16103 

 

 



 

408 
 

 
Π2 Απνηέιεζκα Independent Samples t-test (εξεπλεηηθέο ππνζέζεηο Ζ14- Ζ15). 

Independent Samples Test 

  

Levene's 
Test for 

Equality of 
Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. t df 

Sig. 
(2-

tailed) 
Mean 

Difference 
Std. Error 
Difference 

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

BART Equal 
variances 
assumed 

,012 ,913 1,518 127 ,132 ,24656 ,16247 -,07494 ,56806 

Equal 
variances 
not 
assumed 

    1,486 33,540 ,147 ,24656 ,16597 -,09091 ,58403 

BARF Equal 
variances 
assumed 

,900 ,345 2,249 127 ,026 ,44737 ,19895 ,05368 ,84106 

Equal 
variances 
not 
assumed 

    2,164 32,954 ,038 ,44737 ,20675 ,02671 ,86803 

BARS Equal 
variances 
assumed 

,286 ,594 1,042 127 ,299 ,19381 ,18594 -,17414 ,56176 

Equal 
variances 
not 
assumed 

    1,075 35,574 ,289 ,19381 ,18021 -,17182 ,55944 

 

 

 
4.7 Δξεπλεηηθέο ππνζέζεηο Ζ16 - Ζ17 

 

 
Π1 Πεξηγξαθηθή ζηαηηζηηθή (εξεπλεηηθέο ππνζέζεηο Ζ16- Ζ17). 
 

 

Descriptives 

  N Mean 
Std. 

Deviation 
Std. 
Error 

95% 
Confidence 
Interval for 

Mean 

Minimum Maximum 
Lower 
Bound 

Upper 
Bound 

BART 1,00 22 2,5850 ,79332 ,16914 2,2333 2,9367 1,00 3,57 

2,00 54 2,7828 ,75942 ,10334 2,5755 2,9901 1,00 4,00 

3,00 28 2,7093 ,60010 ,11341 2,4766 2,9420 1,57 3,71 

4,00 25 2,7080 ,72311 ,14462 2,4095 3,0065 1,00 4,14 

Total 129 2,7186 ,72173 ,06355 2,5929 2,8443 1,00 4,14 
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BARF 1,00 22 2,5305 ,97857 ,20863 2,0966 2,9643 1,00 4,33 

2,00 54 3,2161 ,88813 ,12086 2,9737 3,4585 1,00 5,00 

3,00 28 3,1425 ,73436 ,13878 2,8577 3,4273 1,33 4,67 

4,00 25 3,3736 ,81319 ,16264 3,0379 3,7093 1,00 4,67 

Total 129 3,1137 ,89315 ,07864 2,9581 3,2693 1,00 5,00 

BARS 1,00 22 2,6091 ,88043 ,18771 2,2187 2,9995 1,00 3,80 

2,00 54 2,6111 ,83093 ,11307 2,3843 2,8379 1,00 4,20 

3,00 28 2,4786 ,75687 ,14304 2,1851 2,7721 1,20 4,00 

4,00 25 2,4000 ,84656 ,16931 2,0506 2,7494 1,00 4,20 

Total 129 2,5411 ,82212 ,07238 2,3979 2,6843 1,00 4,20 

 

 
Π2 Απνηειέζκαηα Anova (εξεπλεηηθέο ππνζέζεηο Ζ16- Ζ17). 

ANOVA 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

BART Between Groups ,620 3 ,207 ,391 ,759 

Within Groups 66,055 125 ,528   

Total 66,675 128    

BARF Between Groups 9,762 3 3,254 4,405 ,006 

Within Groups 92,346 125 ,739   

Total 102,108 128    

BARS Between Groups ,974 3 ,325 ,474 ,701 

Within Groups 85,539 125 ,684   

Total 86,512 128    

 
4.8 Δξεπλεηηθή ππόζεζε Ζ18 

 

Απνηειέζκαηα x2 γηα θάζε επηκέξνπο δξαζηεξηφηεηα θαη αληίζηνηρα δηαγξάκκαηα 
(εξεπλεηηθή ππφζεζε Ζ18). 

Case Processing Summary 

 

Cases 

Valid Missing Total 

N Percent N Percent N Percent 

SECTOR * q0025_0001 72 55,8% 57 44,2% 129 100,0% 

SECTOR * q0025_0002 90 69,8% 39 30,2% 129 100,0% 

SECTOR * q0025_0003 92 71,3% 37 28,7% 129 100,0% 

SECTOR * q0025_0004 98 76,0% 31 24,0% 129 100,0% 

SECTOR * q0025_0005 110 85,3% 19 14,7% 129 100,0% 

SECTOR * q0025_0006 111 86,0% 18 14,0% 129 100,0% 

SECTOR * q0025_0007 110 85,3% 19 14,7% 129 100,0% 

SECTOR * q0025_0008 103 79,8% 26 20,2% 129 100,0% 

SECTOR * q0025_0009 88 68,2% 41 31,8% 129 100,0% 



 

410 
 

 

 

Crosstab 

 

q0025_0001 

Total 1,00 2,00 3,00 4,00 

SECTOR 1,00 11 11 13 6 41 

2,00 22 5 4 0 31 

Total 33 16 17 6 72 

 

 

 
 

Chi-Square Tests 

 Value Df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 15,593
a
 3 ,001 

Likelihood Ratio 17,985 3 ,000 

Linear-by-Linear Association 14,445 1 ,000 

N of Valid Cases 72   

a. 2 cells (25,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 2,58. 

 

 

Crosstab 

 

q0025_0002 

Total 1,00 2,00 3,00 4,00 

SECTOR 1,00 3 14 20 20 57 

2,00 20 9 3 1 33 

Total 23 23 23 21 90 
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Chi-Square Tests 

 Value Df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 39,841
a
 3 ,000 

Likelihood Ratio 43,835 3 ,000 

Linear-by-Linear Association 35,647 1 ,000 

N of Valid Cases 90   

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 7,70. 

 

 

Crosstab 

 

q0025_0003 

Total 1,00 2,00 3,00 4,00 

SECTOR 1,00 4 6 26 22 58 

2,00 20 7 6 1 34 

Total 24 13 32 23 92 

 

 

 
 

 

 

 

0

5

10

15

20

25

Κακόλου Λίγο Ρολφ Απόλυτα 

Ενδιάμεςθ Επεξεργαςία 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 

ΥΡΗΕΣΙΕΣ 

0

5

10

15

20

25

30

Κακόλου Λίγο Ρολφ Απόλυτα 

Επεξεργαςία/Ραραγωγι τελικοφ προιόντοσ 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 

ΥΡΗΕΣΙΕΣ 



 

412 
 

Chi-Square Tests 

 Value Df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 38,797
a
 3 ,000 

Likelihood Ratio 42,522 3 ,000 

Linear-by-Linear Association 37,277 1 ,000 

N of Valid Cases 92   

a. 1 cells (12,5%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 4,80. 

 

 

Crosstab 

 

q0025_0004 

Total 1,00 2,00 3,00 4,00 

SECTOR 1,00 14 26 12 3 55 

2,00 28 11 3 1 43 

Total 42 37 15 4 98 

 

 

 
 

 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 15,917
a
 3 ,001 

Likelihood Ratio 16,373 3 ,001 

Linear-by-Linear Association 12,468 1 ,000 

N of Valid Cases 98   

a. 2 cells (25,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 1,76. 

 

Crosstab 

 

q0025_0005 

Total 1,00 2,00 3,00 4,00 

SECTOR 1,00 12 30 6 9 57 

2,00 14 23 16 0 53 

Total 26 53 22 9 110 
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Chi-Square Tests 

 Value Df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 14,498
a
 3 ,002 

Likelihood Ratio 18,129 3 ,000 

Linear-by-Linear Association 1,087 1 ,297 

N of Valid Cases 110   

a. 2 cells (25,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 4,34. 

 

 

Crosstab 

 

q0025_0006 

Total 1,00 2,00 3,00 4,00 

SECTOR 1,00 3 36 18 1 58 

2,00 11 19 17 6 53 

Total 14 55 35 7 111 
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Chi-Square Tests 

 Value Df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 13,228
a
 3 ,004 

Likelihood Ratio 13,967 3 ,003 

Linear-by-Linear Association ,100 1 ,752 

N of Valid Cases 111   

a. 2 cells (25,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 3,34. 

 

 

Crosstab 

 

q0025_0007 

Total 1,00 2,00 3,00 4,00 

SECTOR 1,00 24 23 5 3 55 

2,00 8 16 22 9 55 

Total 32 39 27 12 110 

 

 

 
 

 

Chi-Square Tests 

 Value Df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 22,960
a
 3 ,000 

Likelihood Ratio 24,330 3 ,000 

Linear-by-Linear Association 19,347 1 ,000 

N of Valid Cases 110   

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 6,00. 
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Crosstab 

 

q0025_0008 

Total 1,00 2,00 3,00 4,00 

SECTOR 1,00 20 28 7 1 56 

2,00 14 19 10 4 47 

Total 34 47 17 5 103 

 

 

 
 

 

Chi-Square Tests 

 Value Df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 4,359
a
 3 ,225 

Likelihood Ratio 4,471 3 ,215 

Linear-by-Linear Association 2,929 1 ,087 

N of Valid Cases 103   

a. 2 cells (25,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 2,28. 

 

 

Crosstab 

 

q0025_0009 

Total 1,00 2,00 3,00 4,00 

SECTOR 1,00 22 22 8 2 54 

2,00 18 10 6 0 34 

Total 40 32 14 2 88 
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Chi-Square Tests 

 Value Df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 2,784
a
 3 ,426 

Likelihood Ratio 3,486 3 ,323 

Linear-by-Linear Association ,904 1 ,342 

N of Valid Cases 88   

a. 2 cells (25,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,77. 

 

 

ηαηηζηηθή ζεκαληηθφηεηα επηκέξνπο ππνζέζεσλ Ζ19 

 

Chi-Square Tests 

  
Pearson Chi-
Square 

Asymp. Sig. (2-
sided) 

Παραγωγή α' υλϊν 15,593 0,001 

Ενδιάμεςη Επεξεργαςία 39,841 0 

Επεξεργαςία/Παραγωγή τελικοφ 
προιόντοσ 38,797 0 

υςκευαςία 15,917 0,001 

Διαχείριςη αποθήκευςησ-Διατήρηςη 14,498 0,002 

Μεταφορά & διαχείριςη φορτίου 13,228 0,004 

Παροχή Τπηρεςιϊν 22,96 0 

Εμπόριο 4,359 0,225 

Εξζλιξη προίόντων ανάπτυξη νζων 2,784 0,426 
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4.10 Δξεπλεηηθέο ππνζέζεηο Ζ2- Ζ3 – Ζ4 – Ζ5 
 

Απνηειέζκαηα αλαθνξηθά κε ηελ επίδξαζε ησλ ξπζκηζηώλ (HR, SYST,TECH) ζηε 

ζρέζε ηνπ βαζκνύ εθαξκνγήο πξαθηηθώλ (PRACTT) κε άιιεο κεηαβιεηέο (MOT, 

SECT MCERT, SIZE) 

 
 
4.10.1 Δξεπλεηηθή ππόζεζε Ζ2 

 
 

Model = 1 

    Y = PRACTT 

    X = MOTIVES 

    M = HR 

 

 

Outcome: PRACTT 

 

Model Summary 

 

  R       R-sq      MSE       F        df1      df2     p  

,7191    ,5170    ,1916    26,9829     3,00   125,00  ,0000 

 

 

Model 

 

          coeff      se          t          p         LLCI       ULCI 

constant3,4750      ,0395    88,0310      ,0000     3,3969     3,5531 

HR       ,4150      ,0487     8,5299      ,0000      ,3187      ,5113 

MOTIVES -,0902      ,0564    -1,5990      ,1124     -,2018      ,0214 

int_1    ,1221      ,0717     1,7037      ,0909     -,0197      ,2640 

 

 

Product terms key: 

 

 int_1    MOTIVES     X     HR 

 

 

R-square increase due to interaction(s): 

 

          R2-chng       F         df1       df2          p 

int_1      ,0228     2,9027     1,0000   125,0000      ,0909 

 

 

 

 

Model = 2 

    Y = PRACTT 

    X = MOTIVES 

    M = SYSTEM 

 

 

 

Outcome: PRACTT 

 

Model Summary 
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  R         R-sq        MSE        F         df1      df2          p 

,7743      ,5996      ,1588    49,6584     3,000   125,000      ,0000 

 

Model 

 

        coeff         se          t          p       LLCI       ULCI 

constant3,4759      ,0361    96,3522      ,0000     3,4045     3,5473 

SYSTEM   ,5650      ,0570     9,9067      ,0000      ,4521      ,6779 

MOTIVES -,0580      ,0403    -1,4412      ,1520     -,1377      ,0217 

int_1    ,1357      ,0606     2,2396      ,0269      ,0158      ,2556 

 

 

Product terms key: 

 

 int_1    MOTIVES     X     SYSTEM 

 

 

R-square increase due to interaction(s): 

 

         R2-chng          F        df1        df2          p 

int_1      ,0207     5,0158     1,0000   125,0000      ,0269 

 

********************************************************************* 

 

Conditional effect of X on Y at values of the moderator(s): 

 

SYSTEM     Effect      se        t           p        LLCI       ULCI 

-,7664     -,1620   ,0651    -2,4875      ,0142     -,2909     -,0331   

0,0000     -,0580   ,0403    -1,4412      ,1520     -,1377      ,0217 

 ,7664      ,0460   ,0575      ,7990      ,4258     -,0679      ,1599 

 

Values for quantitative moderators are the mean and plus/minus one SD 

from mean. 

Values for dichotomous moderators are the two values of the moderator. 

   

 

********************************************************************* 

 

Model = 3 

    Y = PRACTT 

    X = MOTIVES 

    M = TECH 

 

 

********************************************************************* 

Outcome: PRACTT 

 

 

Model Summary 

 

R       R-sq        MSE          F        df1        df2          p 

,6880   ,4734      ,2089    22,1229     3,0000   125,0000      ,0000 

 

 

 

Model 

         coeff         se          t          p       LLCI       ULCI 

constant3,4730      ,0408    85,1039      ,0000     3,3923     3,5538 

TECH     ,4557      ,0580     7,8553      ,0000      ,3409      ,5705 

MOTIVES -,0899      ,0528    -1,7015      ,0913     -,1945      ,0147 

int_1    ,1261      ,0833     1,5131      ,1328     -,0388      ,2909 
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Product terms key: 

 

 int_1    MOTIVES     X     TECH 

 

 

R-square increase due to interaction(s): 

 

         R2-chng          F        df1        df2          p 

int_1      ,0183     2,2896     1,0000   125,0000      ,1328 

 

   

 

 

********************************************************************* 

 

 

4.10.2 Δξεπλεηηθή ππόζεζε Ζ3 

 

 

 

Model = 4 

    Y = PRACTT 

    X = SECTOR 

    M = HR 

 

 

********************************************************************* 

Outcome: PRACTT 

 

 

Model Summary 

 

 R       R-sq        MSE          F        df1        df2          p 

,7020    ,4928      ,2012    26,9316     3,0000   125,0000      ,0000 

 

Model 

 

         coeff         se          t          p       LLCI       ULCI 

constant3,4628      ,0407    85,0974      ,0000     3,3823    3,5434 

HR       ,4507      ,0546     8,2584      ,0000      ,3427      ,5588 

SECTOR   ,1219      ,0818     1,4894      ,1389     -,0401      ,2838 

int_1   -,0080      ,1116     -,0714      ,9432     -,2289      ,2130 

 

Product terms key: 

 

 int_1    SECTOR      X     HR 

 

R-square increase due to interaction(s): 

         R2-chng          F        df1        df2          p 

int_1      ,0000      ,0051     1,0000   125,0000      ,9432 

 

 

 

Model = 5 

    Y = PRACTT 

    X = SECTOR 

    M = SYSTEM 

 

 

********************************************************************* 



 

420 
 

Outcome: PRACTT 

 

Model Summary 

  R          R-sq       MSE       F         df1        df2          p 

,7683      ,5903      ,1625    38,5296     3,0000   125,0000    ,0000 

 

 

Model 

         coeff         se          t          p       LLCI       ULCI 

constant3,4646      ,0368    94,2427      ,0000      3,3919    3,5374 

SYSTEM   ,6219      ,0615    10,1046      ,0000      ,5001      ,7437 

SECTOR   ,1537      ,0739     2,0784      ,0397      ,0073      ,3000 

int_1    ,0698      ,1251      ,5582      ,5777     -,1777      ,3173 

 

 

Product terms key: 

 

 int_1    SECTOR      X     SYSTEM 

 

 

R-square increase due to interaction(s): 

 

         R2-chng          F        df1        df2          p 

int_1      ,0018      ,3116     1,0000   125,0000      ,5777 

 

 

 

 

  Model = 6 

    Y = PRACTT 

    X = SECTOR 

    M = TECH 

 

 

********************************************************************* 

Outcome: PRACTT 

 

Model Summary 

R       R-sq        MSE          F        df1        df2          p 

,6714   ,4508      ,2179    20,6929     3,0000   125,0000      ,0000 

 

Model 

         coeff         se          t          p       LLCI       ULCI 

constant 3,4631      ,0422    82,0113      ,0000     3,3796    3,5467 

TECH     ,4907      ,0637     7,7084      ,0000      ,3647      ,6166 

SECTOR   ,1185      ,0843     1,4052      ,1624     -,0484      ,2853 

int_1    ,0141      ,1282      ,1100      ,9126     -,2395      ,2677 

 

Product terms key: 

 

 int_1    SECTOR      X     TECH 

 

R-square increase due to interaction(s): 

 

         R2-chng          F        df1        df2          p 

int_1      ,0001       ,0121      1,0000   125,0000      ,9126 
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4.10.3 Δξεπλεηηθή ππόζεζε Ζ4 

 

 

Model = 7 

    Y = PRACTT 

    X = MCERT2 

    M = HR 

 

 

********************************************************************* 

Outcome: PRACTT 

 

Model Summary 

R       R-sq        MSE          F        df1        df2          p 

,6954   ,4836      ,2049    26,7385     3,0000   125,0000      ,0000 

 

Model 

         coeff         se          t          p       LLCI       ULCI 

constant 3,4593      ,0471    73,4659      ,0000     3,3661    3,5525 

HR       ,4540      ,0646     7,0289      ,0000      ,3261      ,5818 

MCERT2  -,0081      ,0466     -,1731      ,8629     -,1003      ,0842 

int_1    ,0123      ,0571      ,2158      ,8295     -,1007      ,1253 

 

Product terms key: 

 

 int_1    MCERT2      X     HR 

 

R-square increase due to interaction(s): 

 

         R2-chng          F        df1        df2          p 

int_1      ,0003        ,0466     1,0000   125,0000      ,8295 

 

 

 

  

Model = 8 

    Y = PRACTT 

    X = MCERT2 

    M = SYSTEM 

 

 

********************************************************************* 

Outcome: PRACTT 

 

Model Summary 

R       R-sq        MSE          F        df1        df2          p 

,7605   ,5784      ,1672    40,9915     3,0000   125,0000      ,0000 

 

Model 

         coeff         se          t          p       LLCI       ULCI 

constant 3,4760      ,0406    85,5826      ,0000     3,3956    3,5564 

SYSTEM   ,6075      ,0718     8,4653      ,0000      ,4654      ,7495 

MCERT2   ,0004      ,0406      ,0095      ,9924     -,0801      ,0808 

int_1   -,0619      ,0599    -1,0326      ,3038     -,1805      ,0567 

 

Product terms key: 

 

 int_1    MCERT2      X     SYSTEM 

 

R-square increase due to interaction(s): 
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         R2-chng          F        df1        df2          p 

int_1      ,0053       1,0662     1,0000   125,0000      ,3038 

 

 

 

Model = 9 

    Y = PRACTT 

    X = MCERT2 

    M = TECH 

 

 

********************************************************************* 

Outcome: PRACTT 

 

Model Summary 

 R       R-sq        MSE          F        df1        df2          p 

,6774    ,4588      ,2147    22,3524     3,0000   125,0000      ,0000 

 

Model 

         coeff     se          t          p       LLCI       ULCI 

constant 3,4654   ,0428    81,0026      ,0000     3,3807     3,5501 

TECH     ,4714    ,0700     6,7295      ,0000      ,3327      ,6100 

MCERT2   ,0831    ,0410     2,0289      ,0446      ,0020      ,1641 

int_1   -,0247    ,0606     -,4069      ,6848     -,1447      ,0953 

 

Product terms key: 

 

 int_1    MCERT2      X     TECH 

 

R-square increase due to interaction(s): 

 

         R2-chng          F        df1        df2          p 

int_1      ,0010      ,1655     1,0000   125,0000      ,6848 

 

********************************************************************* 

   

 

4.10.4 Δξεπλεηηθή ππόζεζε Ζ5 

 

 

Model = 10 

    Y = PRACTT 

    X = SIZE 

    M = HR 

 

 

 

Outcome: PRACTT 

 

Model Summary 

  R       R-sq        MSE          F        df1        df2          p 

,6969    ,4857      ,2040    26,0847     3,0000   125,0000      ,0000 

 

Model 

        coeff         se          t          p       LLCI       ULCI 

constant 3,4636     ,0392    88,4591      ,0000     3,3861     3,5411 

HR       ,4396      ,0502     8,7549      ,0000      ,3402      ,5389 

SIZE     ,0326      ,0417      ,7824      ,4354     -,0499      ,1150 

int_1   -,0032      ,0487     -,0656      ,9478     -,0996      ,0932 

 

Product terms key: 
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 int_1    SIZE        X     HR 

 

R-square increase due to interaction(s): 

 

         R2-chng          F        df1        df2          p 

int_1      ,0000       ,0043     1,0000   125,0000      ,9478 

 

********************************************************************* 

 

   

Model = 11 

    Y = PRACTT 

    X = SIZE 

    M = SYSTEM 

 

 

********************************************************************* 

Outcome: PRACTT 

 

Model Summary 

  R       R-sq        MSE          F        df1        df2          p 

,7622    ,5809      ,1663    41,0138     3,0000   125,0000      ,0000 

 

Model 

         coeff         se          t          p       LLCI       ULCI 

constant 3,4747     ,0367    94,7545      ,0000     3,4021     3,5472 

SYSTEM   ,5917      ,0611     9,6849      ,0000      ,4708      ,7126 

SIZE     ,0320      ,0388      ,8251      ,4109     -,0448      ,1088 

int_1   -,0700      ,0603    -1,1604      ,2481     -,1894      ,0494 

 

Product terms key: 

 

 int_1    SIZE        X     SYSTEM 

 

R-square increase due to interaction(s): 

 

         R2-chng          F        df1        df2          p 

int_1      ,0063      1,3466     1,0000   125,0000      ,2481 

 

 

 

Model = 12 

    Y = PRACTT 

    X = SIZE 

    M = TECH 

 

 

********************************************************************* 

Outcome: PRACTT 

 

Model Summary 

 R       R-sq        MSE          F        df1        df2          p 

,6815   ,4644      ,2125    22,7504     3,0000   125,0000      ,0000 

 

Model 

         coeff         se          t          p       LLCI       ULCI 

constant 3,4672     ,0425    81,5190      ,0000     3,3831     3,5514 

TECH     ,4636      ,0682     6,7973      ,0000      ,3287      ,5986 

SIZE     ,0902      ,0484     1,8647      ,0646     -,0055      ,1860 

int_1   -,0502      ,0750     -,6688      ,5048     -,1987      ,0983 



 

424 
 

 

Product terms key: 

 

 int_1    SIZE        X     TECH 

 

R-square increase due to interaction(s): 

 

         R2-chng          F        df1        df2          p 

int_1      ,0038      ,4473     1,0000   125,0000      ,5048 

 

********************************************************************* 

 

   

4.11 Δξεπλεηηθέο ππνζέζεηο Ζ6- Ζ7 – Ζ8 – Ζ9 
 

 

Απνηειέζκαηα αλαθνξηθά κε ηελ επίδξαζε ησλ δηακεζνιαβεηηθώλ κεηαβιεηώλ – 
mediators  (HR, SYST,TECH) ζηε ζρέζε ηνπ βαζκνύ εθαξκνγήο πξαθηηθώλ 
(PRACTT) κε άιιεο κεηαβιεηέο (MOT, SECT MCERT, SIZE)   
 
 
4.11.1 Δξεπλεηηθή ππόζεζε Ζ6 

 
 

 Model = 1  

    Y = PRACTT  

    X = MOTIVES  

    M = HR  

 

*********************************************************************  

Outcome: HR  

  

Model Summary  

 

  R       R-sq        MSE          F        df1        df2          p  

,1301    ,0169      ,9238     2,1870     1,0000   127,0000      ,1417  

  

Model  

              coeff         se          t          p  

constant     3,4271      ,3889     8,8112      ,0000  

MOTIVES      -,1588      ,1074    -1,4788      ,1417  

  

*********************************************************************  

Outcome: PRACTT  

  

Model Summary  

 

  R       R-sq        MSE          F        df1        df2          p  

,7031    ,4943      ,1990    61,5763     2,0000   126,0000      ,0000  

  

Model  

              coeff         se          t          p  

constant     2,5006      ,2292    10,9117      ,0000  

HR            ,4391      ,0412    10,6617      ,0000  

MOTIVES      -,0837      ,0503    -1,6657      ,0983  

  

********************* TOTAL EFFECT MODEL ****************************  

Outcome: PRACTT  

  

Model Summary  

  R       R-sq        MSE          F        df1        df2          p  
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,1951    ,0381      ,3756     5,0237     1,0000   127,0000      ,0267  

  

Model  

              coeff         se          t          p  

constant     4,0055      ,2480    16,1507      ,0000  

MOTIVES      -,1535      ,0685    -2,2414      ,0267  

  

************ TOTAL, DIRECT, AND INDIRECT EFFECTS ********************  

  

Total effect of X on Y  

 

     Effect         SE          t          p  

     -,1535      ,0685    -2,2414      ,0267  

  

Direct effect of X on Y  

 

     Effect         SE          t          p  

     -,0837      ,0503    -1,6657      ,0983  

  

Indirect effect of X on Y  

 

       Effect    Boot SE   BootLLCI   BootULCI  

HR     -,0697      ,0513     -,1831      ,0187  

  

Partially standardized indirect effect of X on Y  

       Effect    Boot SE   BootLLCI   BootULCI  

HR     -,1121      ,0787     -,2711      ,0375  

  

Completely standardized indirect effect of X on Y  

       Effect    Boot SE   BootLLCI   BootULCI  

HR     -,0886      ,0617     -,2115      ,0290  

  

Ratio of indirect to total effect of X on Y  

       Effect    Boot SE   BootLLCI   BootULCI  

HR      ,4544     9,3409     -,4106     1,5512  

  

Ratio of indirect to direct effect of X on Y  

       Effect    Boot SE   BootLLCI   BootULCI  

HR      ,8328    26,1622    -1,0994    16,7332  

  

R-squared mediation effect size (R-sq_med)  

       Effect    Boot SE   BootLLCI   BootULCI  

HR      ,0269      ,0300     -,0027      ,1151  

  

Normal theory tests for indirect effect  

     Effect         se          Z          p  

     -,0697      ,0478    -1,4585      ,1447  

 

 

********************************************************************* 

 

Model = 2  

    Y = PRACTT  

    X = MOTIVES  

    M = SYSTEM  

 

*********************************************************************  

Outcome: SYSTEM  

  

Model Summary  

  R       R-sq        MSE          F        df1        df2          p  
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,1587    ,0252      ,5771     3,2808     1,0000   127,0000      ,0725  

  

Model  

              coeff         se          t          p  

constant     3,9034      ,3074    12,6970      ,0000  

MOTIVES      -,1538      ,0849    -1,8113      ,0725  

  

*********************************************************************  

Outcome: PRACTT  

  

Model Summary  

  R       R-sq        MSE          F        df1        df2          p  

,7608    ,5789      ,1657    86,5971     2,0000   126,0000      ,0000  

  

Model  

              coeff         se        t          p  

constant     1,6444      ,2482     6,6257      ,0000  

SYSTEM        ,6049      ,0476    12,7204      ,0000  

MOTIVES      -,0605      ,0461    -1,3128      ,1916  

  

******************* TOTAL EFFECT MODEL ****************************  

Outcome: PRACTT  

  

Model Summary  

  R       R-sq        MSE          F        df1        df2          p  

,1951    ,0381      ,3756     5,0237     1,0000   127,0000      ,0267  

  

Model  

              coeff        se         t          p  

constant     4,0055      ,2480    16,1507      ,0000  

MOTIVES      -,1535      ,0685    -2,2414      ,0267  

  

*************TOTAL, DIRECT, AND INDIRECT EFFECTS ********************  

  

Total effect of X on Y  

     Effect         SE          t          p  

     -,1535      ,0685    -2,2414      ,0267  

  

Direct effect of X on Y  

     Effect         SE          t          p  

     -,0605      ,0461    -1,3128      ,1916  

  

Indirect effect of X on Y  

 

           Effect    Boot SE   BootLLCI   BootULCI  

SYSTEM     -,0930      ,0608     -,2165      ,0181  

  

Partially standardized indirect effect of X on Y  

           Effect    Boot SE   BootLLCI   BootULCI  

SYSTEM     -,1494      ,0917     -,3264      ,0339  

  

Completely standardized indirect effect of X on Y  

           Effect    Boot SE   BootLLCI   BootULCI  

SYSTEM     -,1182      ,0724     -,2558      ,0255  

  

Ratio of indirect to total effect of X on Y  

           Effect    Boot SE   BootLLCI   BootULCI  

SYSTEM      ,6059     8,5323     -,2496     1,5908  

  

Ratio of indirect to direct effect of X on Y  

           Effect    Boot SE   BootLLCI   BootULCI  
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SYSTEM     1,5377    80,8328    -2,3235    37,0545  

  

R-squared mediation effect size (R-sq_med)  

           Effect    Boot SE   BootLLCI   BootULCI  

SYSTEM      ,0323      ,0343     -,0012      ,1277  

  

Normal theory tests for indirect effect  

     Effect        se          Z          p  

     -,0930      ,0520    -1,7878      ,0738 

 

********************************************************************* 

 

Model = 3 

    Y = PRACTT 

    X = MOTIVES 

    M = TECH 

 

 

Outcome: TECH  

 

Model Summary 

 R       R-sq        MSE          F        df1        df2          p 

,1205    ,0145      ,7131     1,8713     1,0000   127,0000      ,1737 

 

Model 

              coeff         se          t          p 

constant     3,1925      ,3417     9,3423      ,0000 

MOTIVES      -,1291      ,0944    -1,3679      ,1737 

 

********************************************************************* 

Outcome: PRACTT 

 

Model Summary 

  R       R-sq        MSE          F        df1        df2          p 

,6746    ,4551      ,2145    52,6100     2,0000   126,0000      ,0000 

 

Model 

              coeff       se          t          p 

constant     2,4800      ,2434    10,1879      ,0000 

TECH          ,4778      ,0487     9,8195      ,0000 

MOTIVES      -,0918      ,0521    -1,7613      ,0806 

 

********************* TOTAL EFFECT MODEL **************************** 

Outcome: PRACTT 

 

Model Summary 

  R       R-sq        MSE          F        df1        df2          p 

,1951    ,0381      ,3756     5,0237     1,0000   127,0000      ,0267 

 

Model 

              coeff        se         t          p 

constant     4,0055      ,2480    16,1507      ,0000 

MOTIVES      -,1535      ,0685    -2,2414      ,0267 

 

 

************ TOTAL, DIRECT, AND INDIRECT EFFECTS ******************** 

 

Total effect of X on Y 

     Effect         SE          t          p 

     -,1535      ,0685    -2,2414      ,0267 
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Direct effect of X on Y 

     Effect        SE          t          p 

     -,0918      ,0521    -1,7613      ,0806 

 

Indirect effect of X on Y 

         Effect    Boot SE   BootLLCI   BootULCI 

TECH     -,0617      ,0475     -,1582      ,0279 

 

Partially standardized indirect effect of X on Y 

         Effect    Boot SE   BootLLCI   BootULCI 

TECH     -,0991      ,0730     -,2383      ,0509 

 

Completely standardized indirect effect of X on Y 

         Effect    Boot SE   BootLLCI   BootULCI 

TECH     -,0784      ,0575     -,1892      ,0384 

 

Ratio of indirect to total effect of X on Y 

         Effect    Boot SE   BootLLCI   BootULCI 

TECH      ,4018     2,7861     -,8079     1,1211 

 

Ratio of indirect to direct effect of X on Y 

         Effect    Boot SE   BootLLCI   BootULCI 

TECH      ,6718    56,7538    -1,0260     5,5383 

 

R-squared mediation effect size (R-sq_med) 

         Effect    Boot SE   BootLLCI   BootULCI 

TECH      ,0246      ,0282     -,0038      ,1031 

 

Normal theory tests for indirect effect 

     Effect         se          Z          p 

     -,0617      ,0458    -1,3480      ,1777 

 

********************************************************************* 

  

 

4.11.2 Δξεπλεηηθή ππόζεζε Ζ7 

 

 

Model =4 

    Y = PRACTT 

    X = SECTOR 

    M = HR 

 

Sample size 

        129 

 

********************************************************************* 

Outcome: HR 

 

Model Summary 

  R       R-sq        MSE          F        df1        df2          p 

,0325    ,0011      ,9387      ,1345     1,0000   127,0000      ,7144 

 

Model 

              coeff         se          t          p 

constant     2,9613      ,2745    10,7876      ,0000 

SECTOR       -,0627      ,1709     -,3667      ,7144 

 

********************************************************************* 

Outcome: PRACTT 



 

429 
 

 

Model Summary 

  R       R-sq        MSE          F        df1        df2          p 

,7020    ,4928      ,1996    61,2017     2,0000   126,0000      ,0000 

 

Model 

              coeff         se          t          p 

constant     1,9871      ,1752    11,3389      ,0000 

HR            ,4501      ,0409    10,9996      ,0000 

SECTOR        ,1218      ,0788     1,5451      ,1248 

 

 

***************** TOTAL EFFECT MODEL **************************** 

Outcome: PRACTT 

 

Model Summary 

  R       R-sq        MSE          F        df1        df2          p 

,0754    ,0057      ,3882      ,7256     1,0000   127,0000      ,3959 

 

Model 

              coeff        se          t          p 

constant     3,3200      ,1765    18,8058      ,0000 

SECTOR        ,0936      ,1099      ,8518      ,3959 

 

 

************ TOTAL, DIRECT, AND INDIRECT EFFECTS ******************** 

 

Total effect of X on Y 

     Effect         SE          t          p 

      ,0936      ,1099      ,8518      ,3959 

 

Direct effect of X on Y 

     Effect         SE          t          p 

      ,1218      ,0788     1,5451      ,1248 

 

Indirect effect of X on Y 

       Effect    Boot SE   BootLLCI   BootULCI 

HR     -,0282      ,0760     -,1755      ,1246 

 

Partially standardized indirect effect of X on Y 

       Effect    Boot SE   BootLLCI   BootULCI 

HR     -,0453      ,1224     -,2861      ,1963 

 

Completely standardized indirect effect of X on Y 

       Effect    Boot SE   BootLLCI   BootULCI 

HR     -,0227      ,0611     -,1429      ,0975 

 

Ratio of indirect to total effect of X on Y 

       Effect    Boot SE   BootLLCI   BootULCI 

HR     -,3013    98,4200   -67,8553     1,0458 

 

Ratio of indirect to direct effect of X on Y 

       Effect    Boot SE   BootLLCI   BootULCI 

HR     -,2316    29,2834    -5,8020     2,4541 

 

R-squared mediation effect size (R-sq_med) 

       Effect    Boot SE   BootLLCI   BootULCI 

HR     -,0039      ,0135     -,0394      ,0139 

 

Normal theory tests for indirect effect 

     Effect         se          Z          p 
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     -,0282      ,0773     -,3650      ,7151 

 

   

********************************************************************* 

 

Model = 5 

    Y = PRACTT 

    X = SECTOR 

    M = SYSTEM 

 

 

*********************************************************************Ou

outcome: SYSTEM 

 

Model Summary 

 R       R-sq        MSE          F        df1        df2          p 

,0635    ,0040      ,5896      ,5150     1,0000   127,0000      ,4743 

 

Model 

              coeff        se          t          p 

constant     3,5083      ,2176    16,1251      ,0000 

SECTOR       -,0972      ,1354     -,7176      ,4743 

 

********************************************************************* 

Outcome: PRACTT 

 

Model Summary 

  R       R-sq        MSE          F        df1        df2          p 

,7671    ,5884      ,1620    90,0680     2,0000   126,0000      ,0000 

 

Model 

              coeff         se          t          p 

constant     1,1407      ,1991     5,7302      ,0000 

SYSTEM        ,6212      ,0465    13,3565      ,0000 

SECTOR        ,1540      ,0711     2,1649      ,0323 

 

****************** TOTAL EFFECT MODEL **************************** 

Outcome: PRACTT 

 

Model Summary 

  R       R-sq        MSE        F        df1        df2          p 

,0754    ,0057      ,3882      ,7256     1,0000   127,0000      ,3959 

 

Model 

              coeff         se          t          p 

constant     3,3200      ,1765    18,8058      ,0000 

SECTOR        ,0936      ,1099      ,8518      ,3959 

 

************ TOTAL, DIRECT, AND INDIRECT EFFECTS ******************** 

 

Total effect of X on Y 

     Effect        SE          t          p 

      ,0936      ,1099      ,8518      ,3959 

 

Direct effect of X on Y 

     Effect        SE          t          p 

      ,1540      ,0711     2,1649      ,0323 

 

Indirect effect of X on Y 

           Effect    Boot SE   BootLLCI   BootULCI 
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SYSTEM     -,0604      ,0845     -,2290      ,1081 

 

Partially standardized indirect effect of X on Y 

           Effect    Boot SE   BootLLCI   BootULCI 

SYSTEM     -,0970      ,1362     -,3658      ,1708 

 

Completely standardized indirect effect of X on Y 

           Effect    Boot SE   BootLLCI   BootULCI 

SYSTEM     -,0486      ,0680     -,1825      ,0851 

 

Ratio of indirect to total effect of X on Y 

           Effect    Boot SE   BootLLCI   BootULCI 

SYSTEM     -,6449    26,7894  -217,2908     1,3654 

 

Ratio of indirect to direct effect of X on Y 

           Effect    Boot SE   BootLLCI   BootULCI 

SYSTEM     -,3921   127,0565    -3,1449     1,3586 

 

R-squared mediation effect size (R-sq_med) 

           Effect    Boot SE   BootLLCI   BootULCI 

SYSTEM     -,0096      ,0150     -,0452      ,0111 

 

Normal theory tests for indirect effect 

     Effect         se          Z          p 

     -,0604      ,0845     -,7146      ,4749 

   

 

Model = 6 

    Y = PRACTT 

    X = SECTOR 

    M = TECH 

 

 

*********************************************************************Ou

outcome: TECH 

 

Model Summary 

  R       R-sq        MSE          F        df1        df2          p 

,0300    ,0009      ,7229      ,1145     1,0000   127,0000      ,7356 

 

Model 

              coeff         se          t          p 

constant     2,8137      ,2409    11,6796      ,0000 

SECTOR       -,0507      ,1499     -,3384      ,7356 

 

********************************************************************* 

Outcome: PRACTT 

 

Model Summary 

  R       R-sq        MSE          F        df1        df2          p 

,6714    ,4507      ,2162    51,7002     2,0000   126,0000      ,0000 

 

Model 

              coeff         se          t          p 

constant     1,9405      ,1897    10,2284      ,0000 

TECH          ,4903      ,0485    10,1043      ,0000 

SECTOR        ,1185      ,0820     1,4444      ,1511 

 

********************* TOTAL EFFECT MODEL **************************** 

Outcome: PRACTT 
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Model Summary 

  R       R-sq        MSE          F        df1        df2          p 

,0754    ,0057      ,3882      ,7256     1,0000   127,0000      ,3959 

 

Model 

              coeff         se          t          p 

constant     3,3200      ,1765    18,8058      ,0000 

SECTOR        ,0936      ,1099      ,8518      ,3959 

 

************ TOTAL, DIRECT, AND INDIRECT EFFECTS ******************** 

 

Total effect of X on Y 

     Effect         SE          t          p 

      ,0936      ,1099      ,8518      ,3959 

 

Direct effect of X on Y 

     Effect         SE          t          p 

      ,1185      ,0820     1,4444      ,1511 

 

Indirect effect of X on Y 

         Effect    Boot SE   BootLLCI   BootULCI 

TECH     -,0249      ,0735     -,1754      ,1193 

 

Partially standardized indirect effect of X on Y 

         Effect    Boot SE   BootLLCI   BootULCI 

TECH     -,0400      ,1178     -,2784      ,1852 

 

Completely standardized indirect effect of X on Y 

         Effect    Boot SE   BootLLCI   BootULCI 

TECH     -,0200      ,0588     -,1396      ,0928 

 

Ratio of indirect to total effect of X on Y 

         Effect    Boot SE   BootLLCI   BootULCI 

TECH     -,2658   141,1708  -179,9433      ,9337 

 

Ratio of indirect to direct effect of X on Y 

         Effect    Boot SE   BootLLCI   BootULCI 

TECH     -,2100    10,8912    -6,5132     2,6512 

 

R-squared mediation effect size (R-sq_med) 

         Effect    Boot SE   BootLLCI   BootULCI 

TECH     -,0034      ,0123     -,0357      ,0128 

 

Normal theory tests for indirect effect 

     Effect        se         Z          p 

     -,0249      ,0739     -,3366      ,7364 

   

********************************************************************* 

 
4.11.3 Δξεπλεηηθή ππόζεζε Ζ8 

 

Model = 7 

    Y = PRACTT 

    X = MCERT2 

    M = HR 

 

********************************************************************* 

Outcome: HR 
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Model Summary 

  R       R-sq        MSE          F        df1        df2          p 

,3111    ,0968      ,8487    13,6100     1,0000   127,0000      ,0003 

 

Model 

              coeff         se          t          p 

constant     2,4187      ,1458    16,5877      ,0000 

MCERT2        ,3051      ,0827     3,6892      ,0003 

 

********************************************************************* 

Outcome: PRACTT 

 

Model Summary 

  R       R-sq        MSE          F        df1        df2          p 

,6952    ,4832      ,2034    58,9155     2,0000   126,0000      ,0000 

 

Model 

              coeff         se          t          p 

constant     2,1826      ,1270    17,1849      ,0000 

HR            ,4502      ,0434    10,3635      ,0000 

MCERT2       -,0066      ,0426     -,1551      ,8770 

 

******************** TOTAL EFFECT MODEL **************************** 

Outcome: PRACTT 

 

Model Summary 

  R       R-sq        MSE          F        df1        df2          p 

,2068    ,0428      ,3737     5,6748     1,0000   127,0000      ,0187 

 

Model 

              coeff         se          t          p 

constant     3,2714      ,0968    33,8097      ,0000 

MCERT2        ,1307      ,0549     2,3822      ,0187 

 

************ TOTAL, DIRECT, AND INDIRECT EFFECTS ******************** 

 

Total effect of X on Y 

     Effect         SE          t          p 

      ,1307      ,0549     2,3822      ,0187 

 

Direct effect of X on Y 

     Effect         SE          t          p 

     -,0066      ,0426     -,1551      ,8770 

 

Indirect effect of X on Y 

       Effect    Boot SE   BootLLCI   BootULCI 

HR      ,1373      ,0437      ,0610      ,2354 

 

Partially standardized indirect effect of X on Y 

       Effect    Boot SE   BootLLCI   BootULCI 

HR      ,2207      ,0637      ,0980      ,3506 

 

Completely standardized indirect effect of X on Y 

       Effect    Boot SE   BootLLCI   BootULCI 

HR      ,2173      ,0620      ,0956      ,3428 

 

Ratio of indirect to total effect of X on Y 

       Effect    Boot SE   BootLLCI   BootULCI 

HR     1,0505     3,9537      ,5828     2,8882 

 

Ratio of indirect to direct effect of X on Y 
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       Effect    Boot SE   BootLLCI   BootULCI 

HR   -20,7916  1399,1325 -97394,719    -9,5856 

 

R-squared mediation effect size (R-sq_med) 

       Effect    Boot SE   BootLLCI   BootULCI 

HR      ,0427      ,0342     -,0081      ,1249 

 

Normal theory tests for indirect effect 

     Effect        se          Z          p 

      ,1373      ,0397     3,4613      ,0005 

 

   

********************************************************************* 

 

Model = 8 

    Y = PRACTT 

    X = MCERT2 

    M = SYSTEM 

 

 

********************************************************************* 

Outcome: SYSTEM 

 

Model Summary 

  R       R-sq        MSE          F        df1        df2          p 

,2814    ,0792      ,5451    10,9242     1,0000   127,0000      ,0012 

 

Model 

              coeff         se          t          p 

constant     3,0390      ,1169    26,0055      ,0000 

MCERT2        ,2191      ,0663     3,3052      ,0012 

 

********************************************************************* 

Outcome: PRACTT 

 

Model Summary 

  R       R-sq        MSE          F        df1        df2          p 

,7571    ,5732      ,1680    84,5931     2,0000   126,0000      ,0000 

 

Model 

              coeff         se          t          p 

constant     1,3984      ,1631     8,5714      ,0000 

SYSTEM        ,6163      ,0493    12,5124      ,0000 

MCERT2       -,0043      ,0383     -,1117      ,9112 

 

********************* TOTAL EFFECT MODEL **************************** 

Outcome: PRACTT 

 

Model Summary 

  R       R-sq        MSE          F        df1        df2          p 

,2068    ,0428      ,3737     5,6748     1,0000   127,0000      ,0187 

 

Model 

              coeff         se          t          p 

constant     3,2714      ,0968    33,8097      ,0000 

MCERT2        ,1307      ,0549     2,3822      ,0187 

 

************ TOTAL, DIRECT, AND INDIRECT EFFECTS ******************** 

 

Total effect of X on Y 

     Effect         SE          t          p 

      ,1307      ,0549     2,3822      ,0187 
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Direct effect of X on Y 

     Effect         SE          t          p 

     -,0043      ,0383     -,1117      ,9112 

 

Indirect effect of X on Y 

           Effect    Boot SE   BootLLCI   BootULCI 

SYSTEM      ,1350      ,0439      ,0552      ,2294 

 

Partially standardized indirect effect of X on Y 

           Effect    Boot SE   BootLLCI   BootULCI 

SYSTEM      ,2169      ,0660      ,0882      ,3490 

 

Completely standardized indirect effect of X on Y 

           Effect    Boot SE   BootLLCI   BootULCI 

SYSTEM      ,2136      ,0647      ,0887      ,3420 

 

Ratio of indirect to total effect of X on Y 

           Effect    Boot SE   BootLLCI   BootULCI 

SYSTEM     1,0328     2,4527      ,5530     2,5062 

 

Ratio of indirect to direct effect of X on Y 

           Effect    Boot SE   BootLLCI   BootULCI 

SYSTEM   -31,5145   732,7109 -46705,470   -20,0839 

 

R-squared mediation effect size (R-sq_med) 

           Effect    Boot SE   BootLLCI   BootULCI 

SYSTEM      ,0427      ,0341     -,0030      ,1311 

 

Normal theory tests for indirect effect 

     Effect         se          Z          p 

      ,1350      ,0424     3,1861      ,0014 

 

 

 

 

Model = 9 

    Y = PRACTT 

    X = MCERT2 

    M = TECH 

 

 

*********************************************************************Ou

tcome: TECH 

 

Model Summary 

  R       R-sq        MSE          F        df1        df2          p 

,1212    ,0147      ,7130     1,8920     1,0000   127,0000      ,1714 

 

Model 

              coeff         se          t          p 

constant     2,5834      ,1336    19,3315      ,0000 

MCERT2        ,1043      ,0758     1,3755      ,1714 

 

********************************************************************* 

Outcome: PRACTT 

 

Model Summary 

  R       R-sq        MSE          F        df1        df2          p 

,6766    ,4578      ,2134    53,2011     2,0000   126,0000      ,0000 
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Model 

              coeff         se          t          p 

constant     2,0397      ,1452    14,0511      ,0000 

TECH          ,4768      ,0485     9,8215      ,0000 

MCERT2        ,0810      ,0418     1,9397      ,0547 

 

********************* TOTAL EFFECT MODEL **************************** 

Outcome: PRACTT 

 

Model Summary 

  R       R-sq        MSE          F        df1        df2          p 

,2068    ,0428      ,3737     5,6748     1,0000   127,0000      ,0187 

 

Model 

              coeff         se          t          p 

constant     3,2714      ,0968    33,8097      ,0000 

MCERT2        ,1307      ,0549     2,3822      ,0187 

 

*********** TOTAL, DIRECT, AND INDIRECT EFFECTS ******************** 

 

Total effect of X on Y 

     Effect         SE          t          p 

      ,1307      ,0549     2,3822      ,0187 

 

Direct effect of X on Y 

     Effect         SE          t          p 

      ,0810      ,0418     1,9397      ,0547 

 

Indirect effect of X on Y 

         Effect    Boot SE   BootLLCI   BootULCI 

TECH      ,0497      ,0361     -,0187      ,1242 

 

Partially standardized indirect effect of X on Y 

         Effect    Boot SE   BootLLCI   BootULCI 

TECH      ,0799      ,0569     -,0342      ,1891 

 

Completely standardized indirect effect of X on Y 

         Effect    Boot SE   BootLLCI   BootULCI 

TECH      ,0786      ,0558     -,0330      ,1843 

 

Ratio of indirect to total effect of X on Y 

         Effect    Boot SE   BootLLCI   BootULCI 

TECH      ,3802      ,6853     -,3155      ,8814 

 

Ratio of indirect to direct effect of X on Y 

         Effect    Boot SE   BootLLCI   BootULCI 

TECH      ,6135    47,1445     -,3119     4,6859 

 

R-squared mediation effect size (R-sq_med) 

         Effect    Boot SE   BootLLCI   BootULCI 

TECH      ,0266      ,0255     -,0042      ,0981 

 

Normal theory tests for indirect effect 

     Effect         se          Z          p 

      ,0497      ,0367     1,3553      ,1753 

 

*********************************************************************   

 

 

4.11.4 Δξεπλεηηθή ππόζεζε Ζ9 
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Model = 10 

    Y = PRACTT 

    X = SIZE 

    M = HR 

 

 

********************************************************************* 

Outcome: HR 

 

Model Summary 

  R       R-sq        MSE          F        df1        df2          p 

,2248    ,0505      ,8922     6,7601     1,0000   127,0000      ,0104 

 

Model 

              coeff         se          t          p 

constant     2,3325      ,2213    10,5399      ,0000 

SIZE          ,2191      ,0843     2,6000      ,0104 

 

********************************************************************* 

Outcome: PRACTT 

 

Model Summary 

 R       R-sq        MSE          F        df1        df2          p 

,6969    ,4857      ,2024    59,4916     2,0000   126,0000      ,0000 

 

Model 

              coeff        se         t          p 

constant     2,1215      ,1443    14,6997      ,0000 

HR            ,4406      ,0423    10,4241      ,0000 

SIZE          ,0324      ,0412      ,7871      ,4327 

 

******************** TOTAL EFFECT MODEL **************************** 

Outcome: PRACTT 

 

Model Summary 

  R       R-sq        MSE         F        df1        df2          p 

,2053    ,0421      ,3740     5,5864     1,0000   127,0000      ,0196 

 

Model 

              coeff        se         t          p 

constant     3,1491      ,1433    21,9789      ,0000 

SIZE          ,1289      ,0545     2,3636      ,0196 

 

************ TOTAL, DIRECT, AND INDIRECT EFFECTS ******************** 

 

Total effect of X on Y 

     Effect         SE          t          p 

      ,1289      ,0545     2,3636      ,0196 

 

Direct effect of X on Y 

     Effect         SE          t          p 

      ,0324      ,0412      ,7871      ,4327 

 

Indirect effect of X on Y 

       Effect    Boot SE   BootLLCI   BootULCI 

HR      ,0965      ,0424      ,0196      ,1862 

 

Partially standardized indirect effect of X on Y 

       Effect    Boot SE   BootLLCI   BootULCI 

HR      ,1551      ,0639      ,0279      ,2772 
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Completely standardized indirect effect of X on Y 

       Effect    Boot SE   BootLLCI   BootULCI 

HR      ,1537      ,0630      ,0287      ,2770 

 

Ratio of indirect to total effect of X on Y 

       Effect    Boot SE   BootLLCI   BootULCI 

HR      ,7486     2,5419      ,2208     2,3568 

 

Ratio of indirect to direct effect of X on Y 

       Effect    Boot SE   BootLLCI   BootULCI 

HR     2,9771   180,2279     -,3878   719,0174 

 

R-squared mediation effect size (R-sq_med) 

       Effect    Boot SE   BootLLCI   BootULCI 

HR      ,0396      ,0325     -,0014      ,1252 

 

Normal theory tests for indirect effect 

     Effect         se          Z          p 

      ,0965      ,0384     2,5119      ,0120 

 

********************************************************************* 

 

Model = 11 

    Y = PRACTT 

    X = SIZE 

    M = SYSTEM 

 

 

********************************************************************* 

Outcome: SYSTEM 

 

Model Summary 

  R       R-sq        MSE          F        df1        df2          p 

,2221    ,0493      ,5628     6,5918     1,0000   127,0000      ,0114 

 

Model 

              coeff         se          t          p 

constant     2,9417      ,1758    16,7366      ,0000 

SIZE          ,1718      ,0669     2,5675      ,0114 

 

*********************************************************************Ou

tcome: PRACTT 

 

Model Summary 

  R       R-sq        MSE          F        df1        df2          p 

,7580    ,5746      ,1674    85,0808     2,0000   126,0000      ,0000 

 

Model 

              coeff         se          t          p 

constant     1,3613      ,1716     7,9310      ,0000 

SYSTEM        ,6077      ,0484    12,5572      ,0000 

SIZE          ,0245      ,0374      ,6549      ,5137 

 

********************* TOTAL EFFECT MODEL **************************** 

Outcome: PRACTT 

 

Model Summary 

  R       R-sq        MSE          F        df1        df2          p 

,2053    ,0421      ,3740     5,5864     1,0000   127,0000      ,0196 
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Model 

              coeff         se          t          p 

constant     3,1491      ,1433    21,9789      ,0000 

SIZE          ,1289      ,0545     2,3636      ,0196 

 

************ TOTAL, DIRECT, AND INDIRECT EFFECTS ******************** 

 

Total effect of X on Y 

     Effect         SE          t          p 

      ,1289      ,0545     2,3636      ,0196 

 

Direct effect of X on Y 

     Effect         SE          t          p 

      ,0245      ,0374      ,6549      ,5137 

 

Indirect effect of X on Y 

           Effect    Boot SE   BootLLCI   BootULCI 

SYSTEM      ,1044      ,0419      ,0328      ,1995 

 

Partially standardized indirect effect of X on Y 

           Effect    Boot SE   BootLLCI   BootULCI 

SYSTEM      ,1678      ,0610      ,0498      ,2895 

 

Completely standardized indirect effect of X on Y 

           Effect    Boot SE   BootLLCI   BootULCI 

SYSTEM      ,1662      ,0612      ,0494      ,2886 

 

Ratio of indirect to total effect of X on Y 

           Effect    Boot SE   BootLLCI   BootULCI 

SYSTEM      ,8099     3,0869      ,3816     2,1939 

 

Ratio of indirect to direct effect of X on Y 

           Effect    Boot SE   BootLLCI   BootULCI 

SYSTEM     4,2595   375,5907      ,6837   655,4338 

 

R-squared mediation effect size (R-sq_med) 

           Effect    Boot SE   BootLLCI   BootULCI 

SYSTEM      ,0407      ,0343     -,0010      ,1308 

 

Normal theory tests for indirect effect 

     Effect         se          Z          p 

      ,1044      ,0416     2,5078      ,0121 

 

   

********************************************************************* 

 

Model = 12 

    Y = PRACTT 

    X = SIZE 

    M = TECH 

 

********************************************************************* 

Outcome: TECH 

 

Model Summary 

  R       R-sq        MSE          F        df1        df2          p 

,1027    ,0106      ,7159     1,3551     1,0000   127,0000      ,2466 

 

Model 

              coeff         se          t          p 
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constant     2,5223      ,1982    12,7238      ,0000 

SIZE          ,0879      ,0755     1,1641      ,2466 

 

********************************************************************* 

Outcome: PRACTT 

 

Model Summary 

  R       R-sq        MSE          F        df1        df2          p 

,6787    ,4606      ,2123    53,7990     2,0000   126,0000      ,0000 

 

Model 

              coeff         se          t          p 

constant     1,9441      ,1628    11,9414      ,0000 

TECH          ,4777      ,0483     9,8871      ,0000 

SIZE          ,0870      ,0413     2,1048      ,0373 

 

********************* TOTAL EFFECT MODEL **************************** 

Outcome: PRACTT 

 

Model Summary 

  R       R-sq        MSE          F        df1        df2          p 

,2053    ,0421      ,3740     5,5864     1,0000   127,0000      ,0196 

 

Model 

              coeff         se          t          p 

constant     3,1491      ,1433    21,9789      ,0000 

SIZE          ,1289      ,0545     2,3636      ,0196 

 

************ TOTAL, DIRECT, AND INDIRECT EFFECTS ******************** 

 

Total effect of X on Y 

     Effect         SE          t          p 

      ,1289      ,0545     2,3636      ,0196 

 

Direct effect of X on Y 

     Effect         SE          t          p 

      ,0870      ,0413     2,1048      ,0373 

 

Indirect effect of X on Y 

         Effect    Boot SE   BootLLCI   BootULCI 

TECH      ,0420      ,0358     -,0275      ,1146 

 

Partially standardized indirect effect of X on Y 

         Effect    Boot SE   BootLLCI   BootULCI 

TECH      ,0674      ,0563     -,0486      ,1731 

 

Completely standardized indirect effect of X on Y 

         Effect    Boot SE   BootLLCI   BootULCI 

TECH      ,0668      ,0556     -,0469      ,1721 

 

Ratio of indirect to total effect of X on Y 

         Effect    Boot SE   BootLLCI   BootULCI 

TECH      ,3255    39,2263     -,6862      ,9391 

 

Ratio of indirect to direct effect of X on Y 

         Effect    Boot SE   BootLLCI   BootULCI 

TECH      ,4827     3,9045     -,8374     4,3974 

 

R-squared mediation effect size (R-sq_med) 

         Effect    Boot SE   BootLLCI   BootULCI 

TECH      ,0232      ,0257     -,0071      ,0914 
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Normal theory tests for indirect effect 

     Effect        se          Z          p 

      ,0420      ,0365     1,1503      ,2500 
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ORIGIN SECTOR SIZE INT MOTIVES MCERT2 BART BARF BARS TECH HR SYSTEM PRACTT PRACTHR PRACTINV PRACTIMP FINES FIN

Pearson 

Correlation
1 ,094 -,008 -,069 ,004 -,145 -,133 -,196* -,092 ,065 ,150 ,146 ,099 ,173* ,057 ,007 ,018 ,178*

Sig. (2-ta i led) ,291 ,924 ,439 ,963 ,100 ,132 ,026 ,299 ,461 ,090 ,098 ,263 ,049 ,522 ,934 ,844 ,044

N 129 129 129 129 129 129 129 129 129 129 129 129 129 129 129 129 123 129

Pearson 

Correlation
,094 1 ,008 ,109 -,066 -,374** ,046 -,141 ,110 -,030 -,033 -,064 ,075 ,058 -,072 ,247** ,075 ,205*

Sig. (2-ta i led) ,291 ,932 ,219 ,454 ,000 ,602 ,111 ,214 ,736 ,714 ,474 ,396 ,512 ,415 ,005 ,407 ,020

N 129 129 129 129 129 129 129 129 129 129 129 129 129 129 129 129 123 129

Pearson 

Correlation
-,008 ,008 1 -,010 -,099 ,152 ,023 ,235** -,099 ,103 ,225* ,222* ,205* ,221* ,232** ,053 -,151 ,043

Sig. (2-ta i led) ,924 ,932 ,906 ,263 ,086 ,792 ,007 ,265 ,247 ,010 ,011 ,020 ,012 ,008 ,552 ,095 ,628

N 129 129 129 129 129 129 129 129 129 129 129 129 129 129 129 129 123 129

Pearson 

Correlation
-,069 ,109 -,010 1 ,022 -,075 ,018 -,034 ,030 -,010 -,127 -,106 -,142 -,105 -,172 -,088 ,011 ,018

Sig. (2-ta i led) ,439 ,219 ,906 ,806 ,395 ,836 ,702 ,738 ,907 ,153 ,230 ,107 ,234 ,052 ,320 ,902 ,843

N 129 129 129 129 129 129 129 129 129 129 129 129 129 129 129 129 123 129

Pearson 

Correlation
,004 -,066 -,099 ,022 1 -,001 ,006 -,031 ,010 -,121 -,130 -,159 -,195* -,229** -,196* -,055 ,069 ,050

Sig. (2-ta i led) ,963 ,454 ,263 ,806 ,992 ,948 ,723 ,907 ,174 ,142 ,072 ,027 ,009 ,026 ,536 ,452 ,572

N 129 129 129 129 129 129 129 129 129 129 129 129 129 129 129 129 123 129

Pearson 

Correlation
-,145 -,374** ,152 -,075 -,001 1 -,154 ,010 -,188* ,121 ,311** ,281** ,207* ,173* ,293** ,047 ,103 -,179*

Sig. (2-ta i led) ,100 ,000 ,086 ,395 ,992 ,081 ,908 ,033 ,171 ,000 ,001 ,019 ,050 ,001 ,596 ,257 ,042

N 129 129 129 129 129 129 129 129 129 129 129 129 129 129 129 129 123 129

Pearson 

Correlation
-,133 ,046 ,023 ,018 ,006 -,154 1 ,589** ,943** -,302** -,381** -,393** -,346** -,350** -,332** -,196* -,197* ,068

Sig. (2-ta i led) ,132 ,602 ,792 ,836 ,948 ,081 ,000 ,000 ,001 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,026 ,029 ,445

N 129 129 129 129 129 129 129 129 129 129 129 129 129 129 129 129 123 129

Pearson 

Correlation
-,196* -,141 ,235** -,034 -,031 ,010 ,589** 1 ,309** -,198* -,147 -,129 -,204* -,250** -,077 -,207* -,074 -,115

Sig. (2-ta i led) ,026 ,111 ,007 ,702 ,723 ,908 ,000 ,000 ,025 ,096 ,146 ,021 ,004 ,388 ,019 ,417 ,193

N 129 129 129 129 129 129 129 129 129 129 129 129 129 129 129 129 123 129

Pearson 

Correlation
-,092 ,110 -,099 ,030 ,010 -,188* ,943** ,309** 1 -,260** -,384** -,406** -,316** -,294** -,363** -,140 -,188* ,111

Sig. (2-ta i led) ,299 ,214 ,265 ,738 ,907 ,033 ,000 ,000 ,003 ,000 ,000 ,000 ,001 ,000 ,115 ,037 ,209

N 129 129 129 129 129 129 129 129 129 129 129 129 129 129 129 129 123 129

Pearson 

Correlation
,065 -,030 ,103 -,010 -,121 ,121 -,302** -,198* -,260** 1 ,582** ,595** ,665** ,640** ,570** ,504** -,016 -,115

Sig. (2-ta i led) ,461 ,736 ,247 ,907 ,174 ,171 ,001 ,025 ,003 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,864 ,196

N 129 129 129 129 129 129 129 129 129 129 129 129 129 129 129 129 123 129

Pearson 

Correlation
,150 -,033 ,225

* -,127 -,130 ,311
**

-,381
** -,147 -,384

**
,582

** 1 ,668
**

,695
**

,680
**

,629
**

,472
** ,043 -,022

Sig. (2-ta i led) ,090 ,714 ,010 ,153 ,142 ,000 ,000 ,096 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,637 ,801

N 129 129 129 129 129 129 129 129 129 129 129 129 129 129 129 129 123 129

Pearson 

Correlation
,146 -,064 ,222* -,106 -,159 ,281** -,393** -,129 -,406** ,595** ,668** 1 ,757** ,692** ,729** ,523** ,174 -,085

Sig. (2-ta i led) ,098 ,474 ,011 ,230 ,072 ,001 ,000 ,146 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,054 ,336

N 129 129 129 129 129 129 129 129 129 129 129 129 129 129 129 129 123 129

Pearson 

Correlation
,099 ,075 ,205* -,142 -,195* ,207* -,346** -,204* -,316** ,665** ,695** ,757** 1 ,881** ,885** ,832** ,022 -,070

Sig. (2-ta i led) ,263 ,396 ,020 ,107 ,027 ,019 ,000 ,021 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,809 ,433

N 129 129 129 129 129 129 129 129 129 129 129 129 129 129 129 129 123 129

Pearson 

Correlation
,173

* ,058 ,221
* -,105 -,229

**
,173

*
-,350

**
-,250

**
-,294

**
,640

**
,680

**
,692

**
,881

** 1 ,651
**

,598
** -,055 -,041

Sig. (2-ta i led) ,049 ,512 ,012 ,234 ,009 ,050 ,000 ,004 ,001 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,545 ,649

N 129 129 129 129 129 129 129 129 129 129 129 129 129 129 129 129 123 129

Pearson 

Correlation
,057 -,072 ,232

** -,172 -,196
*

,293
**

-,332
** -,077 -,363

**
,570

**
,629

**
,729

**
,885

**
,651

** 1 ,636
** ,089 -,066

Sig. (2-ta i led) ,522 ,415 ,008 ,052 ,026 ,001 ,000 ,388 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,329 ,455

N 129 129 129 129 129 129 129 129 129 129 129 129 129 129 129 129 123 129

Pearson 

Correlation
,007 ,247** ,053 -,088 -,055 ,047 -,196* -,207* -,140 ,504** ,472** ,523** ,832** ,598** ,636** 1 ,026 -,079

Sig. (2-ta i led) ,934 ,005 ,552 ,320 ,536 ,596 ,026 ,019 ,115 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,775 ,372

N 129 129 129 129 129 129 129 129 129 129 129 129 129 129 129 129 123 129

Pearson 

Correlation
,018 ,075 -,151 ,011 ,069 ,103 -,197* -,074 -,188* -,016 ,043 ,174 ,022 -,055 ,089 ,026 1 ,122

Sig. (2-ta i led) ,844 ,407 ,095 ,902 ,452 ,257 ,029 ,417 ,037 ,864 ,637 ,054 ,809 ,545 ,329 ,775 ,179

N 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123

Pearson 

Correlation
,178* ,205* ,043 ,018 ,050 -,179* ,068 -,115 ,111 -,115 -,022 -,085 -,070 -,041 -,066 -,079 ,122 1

Sig. (2-ta i led) ,044 ,020 ,628 ,843 ,572 ,042 ,445 ,193 ,209 ,196 ,801 ,336 ,433 ,649 ,455 ,372 ,179

N 129 129 129 129 129 129 129 129 129 129 129 129 129 129 129 129 123 129

FINES

FIN

*. Correlation i s  s igni ficant at the 0.05 level  (2-ta i led).

**. Correlation i s  s igni ficant at the 0.01 level  (2-ta i led).
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