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Εισαγωγή 

Παξαθίλεζε γηα ηελ εξγαζία 

Όηαλ ην πιήξσκα ηνπ Apollo 8 έθεξε πίζσ ηηο εηθφλεο πνπ δείρλνπλ ηε Γε λα 

αησξείηαη φπσο έλα κπιε θνκκάηη κάξκαξν ζην καχξν ζθνηάδη ηνπ δηαζηήκαηνο, ξίγε 

θαηάπιεμεο έγηλαλ αηζζεηά ζε φιν ηνλ θφζκν. Ζ αλζξψπηλε θπιή ήηαλ αληηκέησπε 

κε κηα ζθιεξή πξαγκαηηθφηεηα: δνχκε ζε έλα πεπεξαζκέλν θνκκάηη βξάρνπ πνπ 

αησξείηαη ζην θελφ. Γχν πξάγκαηα είραλ γίλεη ζαθή: 

1. Οη θπζηθνί πφξνη δελ είλαη απεξηφξηζηνη. 

2. Δάλ εμαληιήζνπκε απηνχο ηνπο πφξνπο δελ ππάξρεη πνπζελά αιινχ λα πάκε. 

 Δίλαη ζεκαληηθφ λα ζπκφκαζηε απηά ηα δχν βαζηθά ζηνηρεία. Πάξα πνιχ ζπρλά 

―ην πεξηβάιινλ‖ ζπδεηείηαη ζε κηα αθεξεκέλε κνξθή, ζαλ λα είλαη κία άπιε 

νληφηεηα φπσο ―νη ηέρλεο‖, ―ε θιεξνλνκηά‖ ή ―ε παξάδνζε‖. Αληίζεηα, ην 

πεξηβάιινλ καο είλαη πνιχ πξαγκαηηθφ θαη εκείο δελ κπνξνχκε λα επηβηψζνπκε ρσξίο 

απηφ.  

Γελ είλαη ππεξβνιή λα πνχκε φηη ν θπζηθφο καο θφζκνο βξίζθεηαη ζε θξίζε. Ζ 

αιιαγή ηνπ θιίκαηνο έρεη θπξηαξρήζεη ζηηο ζπδεηήζεηο ησλ ηειεπηαίσλ εηψλ, αιιά 

ππάξρνπλ πνιιέο άιιεο πηεζηηθέο πεξηβαιινληηθέο αλεζπρίεο: ε ηξχπα ζην ζηξψκα 

ηνπ φδνληνο, ε φμηλε βξνρή, ε ζπζζψξεπζε ηνμηλψλ ζηελ ηξνθηθή αιπζίδα, ε 

απψιεηα ηεο βηνπνηθηιφηεηαο, ε απψιεηα ηεο θπηηθήο γεο, ε ξχπαλζε ησλ ζαιαζζψλ, 

ιηκλψλ θαη πνηακψλ θαη ε αιφγηζηε εθκεηάιιεπζε ησλ αλαλεψζηκσλ αιιά θαη 

εμαληιήζηκσλ, πφξσλ, φπσο ηα δάζε, ηα αιηεπηηθά απνζέκαηα θαη ην γιπθφ λεξφ.  

Σα γεγνλφηα είλαη ζπγθινληζηηθά. Δάλ ν πιεζπζκφο φινπ ηνπ θφζκνπ ήηαλ λα δεη 

φπσο νη πνιίηεο ηνπ Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ, ζα ρξεηαδφκαζηαλ ηξεηο πιαλήηεο γηα λα 

ππνζηεξίμνπκε απηφλ ηνλ ηξφπν δσήο. Αλ φινη καο δνχζακε φπσο ν κέζνο πνιίηεο 

ησλ ΖΠΑ, ζα είρακε αλάγθε πέληε ηέηνησλ πιαλεηψλ. Δκείο έρνπκε φκσο κφλν έλαλ. 

Δίλαη κφλν ιφγσ ηεο θηψρεηαο, ζηελ νπνία ε πιεηνςεθία ηεο αλζξσπφηεηαο δεη, πνπ 

λα ζηακαηά ηνλ πιαλήηε λα ―παξαδνζεί‖ ηψξα. Αιιά κε ηηο νηθνλνκίεο ηεο Ηλδίαο θαη 

ηεο Κίλαο λα αλζνχλ, είλαη επηηαθηηθή αλάγθε λα γίλεη θάηη γηα λα θάλεη ηελ 

αλζξψπηλε δσή ζηε Γε βηψζηκε. 
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Σθνπφο ηεο εξγαζίαο 

Ζ αβεβαηφηεηα πνπ ζπλδέεηαη κε ηελ ηηκή ηεο ελέξγεηαο θαηά ηελ ηειεπηαία δεθαεηία 

έρεη δεκηνπξγήζεη αλακθίβνια ζνβαξέο πηέζεηο ηφζν γηα ηελ ελέξγεηα φζν θαη ηα 

νηθνλνκηθά ζπζηήκαηα πνιιψλ ρσξψλ. Έλαο ζεκαληηθφο κεραληζκφο γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε απηήο ηεο θαηάζηαζεο έρεη κηα δηηηή ζηξαηεγηθή γηα ηελ πξνψζεζε 

πνιηηηθψλ γηα ηε δηαηήξεζε θαη ηελ αχμεζε ησλ πξνκεζεηψλ απφ εγρψξηνπο πφξνπο 

θαη  γηα ηελ δηαζθάιηζε ηεο ελεξγεηαθήο αζθάιεηαο. Χο ζπλέπεηα ησλ κέηξσλ απηψλ, 

κηα ζεηξά κεγάισλ ελεξγεηαθψλ έξγσλ έρεη θαζηεξσζεί. Δλψ ηα έξγα απηά κπνξεί λα 

είλαη ρσξηθά εληνπηζκέλα, έρνπλ δηαθνξεηηθέο πεξηβαιινληηθέο, νηθνλνκηθέο, 

θνηλσληθέο θαη ζεζκηθέο ζπλέπεηεο πνπ καο επεξεάδνπλ φινπο.  

 Ζ δεκηνπξγία ζέζεσλ απαζρφιεζεο έρεη ιάβεη εθπιεθηηθά κηθξή πξνζνρή ζηε 

βηβιηνγξαθία ζρεηηθά κε ηελ πεξηβαιινληηθή νηθνλνκία. Απηφ ηάζζεηαη ππέξ 

ζηελφηεξσλ δεζκψλ κεηαμχ ηεο αεηθφξνπ αλάπηπμεο θαη ηεο απαζρφιεζεο πνπ 

δεκηνπξγνχλ αλάπηπμε, ηφζν ζε παγθφζκην φζν θαη ζε εζληθφ επίπεδν, ηνπ 

ζρεδηαζκνχ θαη ηεο πνιηηηθήο. 

Ζ ζπλερψο απμαλφκελε ηάζε ησλ νηθνλνκηψλ ησλ ρσξψλ πξνο ηηο πξάζηλεο 

επελδχζεηο γελλά πνιιά εξσηεκαηηθά θαζψο είλαη ρσξίο πξνεγνχκελν. Ζ 

πνιχπιεπξε ελεκέξσζε πάλσ ζην ζέκα απηφ καο αθνξά φινπο θαη εηδηθά ηνπο λένπο 

επηζηήκνλεο πνπ εηνηκάδνληαη λα βγνπλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο. Καη θαζψο ε 

παγθνζκηνπνίεζε καο θαζηζηά φινπο πνιίηεο ηνπ θφζκνπ, ε γλψζε ζα πξέπεη λα 

μεπεξλά ηα φξηα ηεο ρψξαο καο θαη λα είλαη απφ θαη πξνο φιεο ηηο θαηεπζχλζεηο.      

Σχλνςε ηεο εξγαζίαο 

Σν πξψην θεθάιαην ηεο παξνχζαο εξγαζίαο αλαθέξεηαη ζην γεληθφηεξν ζεζκηθφ 

πιαίζην θαη ηελ ειιεληθή λνκνζεζία γηα ηηο Αλαλεψζηκεο Πεγέο Δλέξγεηαο. Γίλεηαη 

κία εθηελήο αλαθνξά ζηνπο λφκνπο πνπ έρνπλ ςεθηζηεί, ηφζν ζηελ Δπξψπε αιιά 

θπξίσο ζηελ Διιάδα, θαη αθνξνχλ θηλήζεηο πξνο ηελ ελίζρπζε ηεο πξάζηλεο 

επηρεηξεκαηηθφηεηαο, ηφζν σο πξνο ηηο ΑΠΔ φζν θαη σο πξνο ηελ παξαγσγή 

ειεθηξηθήο ελέξγεηαο εηδηθφηεξα απφ ηηο ΑΠΔ. Δπηπιένλ δίλεηαη έλα αλαιπηηθφ 

πιάλν γηα ηελ αδεηνδφηεζε εθκεηάιιεπζεο ησλ ΑΠΔ θαη ηελ δεκηνπξγία πξάζηλσλ 

επηρεηξήζεσλ.  

ην δεχηεξν θεθάιαην γίλεηαη ιεπηνκεξήο αλαθνξά ζηηο Αλαλεψζηκεο Πεγέο 

Δλέξγεηαο. Αλαιχεηαη ν ηξφπνο αλαθάιπςεο ηεο θάζε κηαο, ηα πξψηα βήκαηα γηα ηελ 
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εθκεηάιιεπζή ηνπο, θαζψο θαη ε εμέιημε ηνπο κε ηελ πάξνδν ησλ ρξφλσλ θαη ηελ 

πνξεία πνπ αθνινχζεζαλ ράξε ζηελ αλάπηπμε ηεο ηερλνινγίαο. Αλαθέξνληαη 

ζπλνπηηθά νη κέζνδνη πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ ζπιινγή θαη ηελ αμηνπνίεζή 

ηνπο θαζψο θαη νη επηπηψζεηο πνπ ε εθκεηάιιεπζή ηνπο επηθέξεη ζην πεξηβάιινλ θαη 

ηελ νηθνλνκία.  

Σν ηξίην θεθάιαην είλαη αθηεξσκέλν ζηελ πξάζηλε επηρεηξεκαηηθφηεηα. Θεκαηηθά 

απηφ ρσξίδεηαη ζε ηξεηο ελφηεηεο. ηελ πξψηε ελφηεηα γίλεηαη αλαθνξά ζην πξάζηλν 

θίλεκα, ηηο απαξρέο ηνπ θαη ηεο εμέιημήο ηνπ κε ην πέξαζκα ησλ ρξφλσλ. Γίλνληαη νη 

νξηζκνί ηεο πξάζηλεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο, ηνπ πξάζηλνπ επηρεηξεκαηία θαη ησλ 

πξάζηλσλ επαγγεικάησλ. Οη νξηζκνί ζπλνδεχνληαη απφ γεληθφηεξεο πιεξνθνξίεο γηα 

ηελ εμεηαδφκελε κνξθή επηρεηξεκαηηθφηεηαο, ελψ γίλεηαη θαη αλαθνξά ζηνπο 

παξάγνληεο πνπ ηελ επεξεάδνπλ θαζψο θαη ζε απηέο πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ 

βησζηκφηεηά ηεο. ηελ δεχηεξε ελφηεηα εμεηάδεηαη ιεπηνκεξέζηεξα ε πεξίπησζε ηεο 

Διιάδαο. Γίλεηαη απάληεζε ζε εξσηήκαηα φπσο ―ηη ζεκαίλεη γηα ηελ Διιάδα πξάζηλν 

επηρεηξείλ θαη πνηα είλαη ε εμέιημε ηνπ ζηνλ ειιαδηθφ ρψξν‖,  ―πνηα ηα ζπγθξηηηθά 

πιενλεθηήκαηα ηεο ρψξαο καο ζε ζρέζε κε ηελ αλάπηπμε ηεο πξάζηλεο 

επηρεηξεκαηηθφηεηαο έλαληη ησλ άιισλ ρσξψλ‖ θαζψο θαη ―πνηα ηα θίλεηξα πνπ 

δίλνληαη γηα ηελ άλζηζε ησλ πξάζηλσλ επηρεηξήζεσλ‖. ηελ ηξίηε θαη ηειεπηαία 

ελφηεηα δίλνληαη παξαδείγκαηα απφ ηελ Δπξψπε γηα ηελ ζεκαζία ηεο πξάζηλεο 

επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαζψο θαη γηα ηεο ηάζεηο πνπ απηή παξνπζηάδεη κε ην πέξαζκα 

ησλ ρξφλσλ. 

Σν ηέηαξην θεθάιαην αλαθέξεηαη ζε κία ελφηεηα ηνπ γεληθφηεξνπ πιαηζίνπ ηεο 

πξάζηλεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο, πνπ είλαη ηα πξάζηλα επαγγέικαηα. ην άθνπζκα ηνπ 

φξνπ ζεσξνχκε πσο φινη κπνξνχκε λα δψζνπκε έλαλ νξηζκφ θαη λα εθθέξνπκε 

άπνςε γηα ηελ ιεηηνπξγία ηνπο θαη ηηο επηπηψζεηο πνπ απηά επηθέξνπλ ζηελ αγνξά 

εξγαζίαο θαη ηελ νηθνλνκία, ηφζν θάζε ρψξαο κεκνλσκέλα φζν θαη ηελ παγθφζκηα. Ζ 

κειέηε ηεο ζρεηηθήο βηβιηνγξαθίαο φκσο έδεημε άιια απνηειέζκαηα. Σα πξάζηλα 

επαγγέικαηα, αλαιπηηθφο πίλαθαο ησλ νπνίσλ δίλεηαη ζε παξάξηεκα ζηελ παξνχζα 

κειέηε, είλαη ηδηαίηεξεο ζεκαζίαο γηα ηελ νηθνλνκία κηαο ρψξαο θαη απηφ δελ 

ζεκαίλεη θαη‘ αλάγθε κφλν θάηη ζεηηθφ. Οη θιηκαηνινγηθέο αιιαγέο θαη ε φιν θαη 

απμαλφκελε αλεζπρία ηνπ αλζξψπνπ γηα ην πεξηβάιινλ έρνπλ ζηξέςεη ηηο 

επηρεηξήζεηο ζηελ αλαδήηεζε δηεμφδσλ κέζσ ησλ πξάζηλσλ επαγγεικάησλ. Ζ 
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αχμεζε φκσο απηψλ δελ δίλεη ιχζε ζηα πθηζηάκελα πξνβιήκαηα θαζψο είλαη πνιινί 

νη παξάγνληεο πνπ πξέπεη λα ζπλππνινγηζηνχλ. 

ε απφιπηε ζπλάθεηα κε ην πξνεγνχκελν θεθάιαην είλαη ην πέκπην θεθάιαην πνπ 

αθνινπζεί θαη εμεηάδεη ηα απνηειέζκαηα ηεο επέλδπζεο ζηελ πξάζηλε αλάπηπμε, θαη 

επαθφινπζα ζηελ αχμεζε ησλ πξάζηλσλ ζέζεσλ εξγαζίαο, ηφζν ζηελ νηθνλνκία φζν 

θαη ζηελ αλεξγία. Οη απφςεηο πνπ πξνβάιινληαη ζηελ ζρεηηθή βηβιηνγξαθία είλαη 

πξαγκαηηθά δηραζκέλεο. Έλα κεγάιν κεξίδην κειεηεηψλ ζεσξεί ηελ πξάζηλε 

αλάπηπμε σο παλάθεηα ηφζν γηα ηελ άλζηζε ηεο νηθνλνκίαο φζν θαη ηελ 

θαηαπνιέκεζε ηεο αλεξγίαο αλά ηνλ θφζκν. Ο αληίινγνο ππνζηεξίδεη φηη κία ηέηνηα 

αληίιεςε είλαη εληειψο ιαλζαζκέλε θαη παξαπιαλεηηθή. Έξεπλεο απηήο ηεο κεξίδαο 

ησλ κειεηεηψλ θαηαιήγνπλ, φρη κφλν ζε θαηάξξηςε ηνπ ―κχζνπ‖  πεξί κείσζεο ηεο 

αλεξγίαο κέζσ ηεο δεκηνπξγίαο πξάζηλσλ ζέζεσλ εξγαζίαο αιιά θαη, ζην 

ζπκπέξαζκα φηη ε άλζηζε κηαο πην πξάζηλεο νηθνλνκίαο θαη ε καδηθή επέλδπζε ζηηο 

ΑΠΔ ζα έρεη σο απνηέιεζκα ηελ κείσζε ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο. Γηα ηελ ππνζηήξημε 

ηεο ζέζεο απηήο παξαηίζεληαη ζρεηηθά παξαδείγκαηα ρσξψλ θαζψο θαη νη 

επεξρφκελεο επηπηψζεηο ζηελ νηθνλνκία ηνπο θαη ηα επίπεδα ηεο αλεξγίαο απφ ηελ 

ζηξνθή ησλ επελδχζεψλ ηνπο ζηηο ΑΠΔ. 

Με αθνξκή δχν ζηαηηζηηθψλ-ππνινγηζηηθψλ κνληέισλ πνπ αλαπηχρζεθαλ απφ ην 

Δξγαζηήξη Αλαλεψζηκεο θαη Καηάιιειεο Δλέξγεηαο ζην Παλεπηζηήκην ηεο 

Καιηθφξληα θαη απφ ην πξφγξακκα βηνελέξγεηαο ηνπ International Energy Agency , 

ζην έθην θεθάιαην επηρεηξείηαη κία αλάιπζε ησλ κνληέισλ απηψλ. Σα κνληέια 

δηαπξαγκαηεχνληαη ζέκαηα πνπ άπηνληαη πιήξσο ηεο ζεκαηνινγίαο ηεο παξνχζαο 

κειέηεο, φπσο νη ΑΠΔ θαη ε δεκηνπξγία πξάζηλσλ ζέζεσλ εξγαζίαο. Σεο πεξηγξαθήο 

ησλ κνληέισλ αθνινπζεί ε εθαξκνγή ειιεληθψλ δεδνκέλσλ ζε έλα απφ απηά θαη ε 

παξάζεζε θαη αλάιπζε ησλ ζρεηηθψλ ζπκπεξαζκάησλ.      

ην έβδνκν, θαη ηειεπηαίν, θεθάιαην γίλεηαη κηα, επηβεβιεκέλε απφ ην θιίκα ησλ 

εκεξψλ καο, αλαθνξά ζηελ παγθφζκηα νηθνινγηθή θαη νηθνλνκηθή θξίζε ζε ζπλάθεηα 

πάληα κε ηελ πξάζηλε επηρεηξεκαηηθφηεηα πνπ απνηειεί ηνλ ππξήλα ηεο παξνχζαο 

κειέηεο. Μεηά απφ κηα κηθξή αλαδξνκή ζηελ νηθνλνκηθή θξίζε ηνπ 1929, 

κεηαθεξφκαζηε ζηελ θξίζε πνπ μέζπαζε ην 2008 θαη αθφκα πιήηηεη ηελ παγθφζκηα 

νηθνλνκία. Υσξίο ηελ δηαηχπσζε ζαθψλ ζπκπεξαζκάησλ, εμεηάδεηαη εάλ θαη θαηά 

πφζν κπνξεί ε πξάζηλε αλάπηπμε λα απνηειέζεη κηα πηζαλή δηέμνδν θαη κε πνηνλ 

ηξφπν θάπνηεο ρψξεο πξνζαλαηνιίδνληαη ζε απηφ.         
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Κεφάλαιο 1                                                                                        

Θεζκηθό Πιαίζην 

 

1.1 Δηζαγσγή 

Σν ζεζκηθφ πιαίζην ησλ Αλαλεψζηκσλ Πεγψλ Δλέξγεηαο είλαη έλα κέξνο ηνπ δηθαίνπ 

ηεο ελέξγεηαο, θαη αθνξά θπξίσο ηηο ζπλαιιαθηηθέο λνκηθψλ θαη πνιηηηθψλ 

δεηεκάησλ πνπ πεξηβάιινπλ ηελ αλάπηπμε, ηελ πινπνίεζε θαη ηελ 

εκπνξεπκαηνπνίεζε ησλ ΑΠΔ. Ο ελεξγεηαθφο λφκνο αθνξά επίζεο ηελ ρξήζεο γεο 

θαη ρσξνζέηεζε, θαη ρξεκαηνδνηεί ηα δεηήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ νη 

πξνγξακκαηηζηέο ησλ έξγσλ αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο. Ο ελεξγεηαθφο λφκνο 

πεξηιακβάλεη επίζεο πνιηηηθέο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο 

θαη λνκνζεηηθά κέζα πνπ λα ελζαξξχλεη ηελ πεξαηηέξσ αλάπηπμή ηεο. 
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1.2 Διιεληθή Ννκνζεζία γηα ηηο Αλαλεώζηκεο Πεγέο Δλέξγεηαο  

Ζ θηλεηηθφηεηα πνπ παξνπζηάζζεθε ηα ηειεπηαία ρξφληα ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε 

ζρεηηθά κε ηελ πξνψζεζε ησλ αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο κε ηε ζέζπηζε ηεο 

Οδεγίαο 2001/77/ΔΚ «Γηα ηελ πξναγσγή ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο πνπ παξάγεηαη 

απφ αλαλεψζηκεο πεγέο ζηελ εζσηεξηθή αγνξά ειεθηξηθήο ελέξγεηαο» νδήγεζε ηε 

ρψξα καο ζηελ ελζσκάησζε ηνπ θνηλνηηθνχ δηθαίνπ ζην ειιεληθφ κέζσ ηνπ Νφκνπ 

3468/2006, πνπ δεκνζηεχζεθε ζην ΦΔΚ Α‘ 129 / 27.06.2006
1
. 

Απαξρή, φκσο, ηεο αλάπηπμεο ησλ αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο απνηέιεζε ν 

Νφκνο 1559/1985 «Ρχζκηζε ζεκάησλ ελαιιαθηηθψλ κνξθψλ ελέξγεηαο θαη εηδηθψλ 

ζεκάησλ ειεθηξνπαξαγσγήο απφ ζπκβαηηθά θαχζηκα θαη άιιεο δηαηάμεηο», ν νπνίνο 

ζεσξήζεθε αξθεηά πξσηνπνξηαθφο, εκθαλίδνληαο παξάιιεια αξθεηέο ηερληθέο 

αδπλακίεο. Μεηνλέθηεκα ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ Νφκνπ απνηέιεζε ην γεγνλφο φηη έδσζε 

ηελ επθαηξία ζην κεραληζκφ ηεο Γεκφζηαο Δπηρείξεζεο Ζιεθηξηζκνχ λα 

θαζπζηεξήζεη ηελ εθαξκνγή ησλ αλαλεψζηκσλ πεγψλ ζηε ρψξα καο κε ηελ παξνρή 

δηθαηνδνζίαο θαζνξηζκνχ ρακειψλ ηηκψλ πψιεζεο ηεο πεξίζζεηαο ελέξγεηαο πξνο 

απηήλ. Σν γεγνλφο απηφ ζα έπξεπε λα είρε πξνβιεθζεί απφ ηελ ζηηγκή πνπ ε Γ.Δ.Ζ. 

απνηειεί παξαγσγφ ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη δελ είρε θαλέλα ιφγν λα ελζαξξχλεη ηελ 

αλάπηπμε ησλ ελ δπλάκεη αληαγσληζηψλ ηεο. ηα πιαίζηα απηνχ ηνπ Νφκνπ ε Γ.Δ.Ζ. 

εγθαηέζηεζε 24 MW, ελψ νη Οξγαληζκνί Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο 3 MW κε ηελ 

απνπζία ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα λα είλαη εκθαλήο. Απηέο νη αξρηθέο αζηνρίεο θαη 

παξαιείςεηο πξνεηνίκαζαλ ην δξφκν γηα κεηαγελέζηεξεο βειηηψζεηο ζην λνκηθφ 

πιαίζην
2
. 

Δπφκελν βήκα γηα ηελ απνηειεζκαηηθή αλάπηπμε ησλ αλαλεψζηκσλ πεγψλ 

απνηέιεζε ν Νφκνο 2244/1994 «Ρχζκηζε ζεκάησλ ειεθηξνπαξαγσγήο απφ 

αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο θαη απφ ζπκβαηηθά θαχζηκα θαη άιιεο δηαηάμεηο», ν 

νπνίνο πνξεχζεθε ζηα ίρλε ηνπ ηφηε ηζρχνληνο γεξκαληθνχ Νφκνπ 

(Stromeinspeisungsgesetz). Ο ζπγθεθξηκέλνο Νφκνο απειεπζέξσζε ηελ παξαγσγή 

ειεθηξηθήο ελέξγεηαο πξνεξρφκελε απφ αλαλεψζηκεο πεγέο δίλνληαο ηελ επθαηξία 

ζηνπο ηδηψηεο επελδπηέο θαη ηνπο Ο.Σ.Α. θαη ηηο επηρεηξήζεηο ηνπο λα πξνρσξήζνπλ 

ζε ελεξγεηαθέο επελδχζεηο εγθαηεζηεκέλεο ηζρχνο κέρξη 50 MW. Αθφκε, θαζφξηζε 

                                                             
1Νφκνο 3468/2006, Παξαγσγή Ζιεθηξηθήο Δλέξγεηαο απφ Αλαλεψζηκεο Πεγέο Δλέξγεηαο (Α.Π.Δ.) θαη 

πκπαξαγσγή Ζιεθηξηζκνχ θαη Θεξκφηεηαο Τςειήο Απφδνζεο (.Ζ.Θ.Τ.Α.) θαη ινηπέο δηαηάμεηο. 
2 Δζληθή Έθζεζε γηα ην επίπεδν δηείζδπζεο ηεο αλαλεψζηκεο ελέξγεηαο ην έηνο 2010 (ΑΡΘΡΟ 3 

ΟΓΖΓΗΑ 2001/77/EΔ)   
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ζηαζεξέο ηηκέο πψιεζεο αλαλεψζηκεο ελέξγεηαο ζε επίπεδα ίζν κε ην 90% ηνπ 

γεληθνχ ηηκνινγίνπ ζηε κέζε ηάζε θαη ππνρξέσζε ηε Γ.Δ.Ζ. γηα ηελ αγνξά ηεο. 

Δπηπιένλ, πεξηνξίδεηαη ε γξαθεηνθξαηία ζηελ έθδνζε ησλ ζρεηηθψλ αδεηψλ ίδξπζεο, 

εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο, θαζψο θαηαξγείηαη ε άδεηα ίδξπζεο ηνπ ζηαζκνχ 

ειεθηξνπαξαγσγήο
3
. 

Ο Νφκνο 2773/1999 «Απειεπζέξσζε ηεο αγνξάο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο – Ρχζκηζε 

ζεκάησλ ελεξγεηαθήο πνιηηηθήο θαη ινηπέο δηαηάμεηο», πνπ δεκνζηεχζεθε ζην ΦΔΚ. 

Α‘ 286/22.12.1999 απνηέιεζε ηελ ζπλέρεηα ηεο πξνζπάζεηαο γηα ηελ αλάπηπμε ησλ 

αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο ζηε ρψξα καο. Γίλνληαο έκθαζε ζηηο εμειίμεηο ηνπ 

ελεξγεηαθνχ ηνκέα, ην ειιεληθφ θξάηνο πξνρψξεζε ζηελ ζχζηαζε ηεο Ρπζκηζηηθήο 

Αξρήο Δλέξγεηαο θαη ηνπ Γηαρεηξηζηή Διιεληθνχ πζηήκαηνο Μεηαθνξάο 

Ζιεθηξηθήο Δλέξγεηαο. Με ηε ςήθηζε απηνχ ηνπ Νφκνπ πξαγκαηνπνηήζεθε έλα 

θαζνξηζηηθφ βήκα γηα ηελ απειεπζέξσζε ηεο αγνξάο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. 

Παξάιιεια, δηαηεξήζεθε ην επλντθφ ηηκνινγηαθφ θαζεζηψο ηεο ειεθηξνπαξαγσγήο 

απφ αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο δίλνληαο έκθαζε θαη ζην ζέκα ηεο πξνηεξαηφηεηαο 

πξφζβαζεο ζην Γίθηπν. Δλψ ηέζεθε ζέκα εμαίξεζεο απφ ηελ ππνρξέσζε ιήςεο 

άδεηαο παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ κηθξνχο ζηαζκνχο ειεθηξνπαξαγσγήο 

θαη εθεδξηθνχο ζηαζκνχο κεζαίνπ κεγέζνπο. Μέζσ ηνπ Νφκνπ απηνχ ζεζπίζηεθε 

αληαπνδνηηθφ ηέινο 2% επί ησλ πσιήζεσλ ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ αλαλεψζηκεο 

πεγέο ππέξ ησλ νηθείσλ Ο.Σ.Α., ελψ δφζεθε ε επρέξεηα ζηνλ Τπνπξγφ Αλάπηπμεο λα 

δεηά εθπηψζεηο επί ησλ κέγηζησλ ηηκψλ
4
. Σα θελά πνπ δελ κπφξεζε λα θαιχςεη ν 

Νφκνο 2773/1999 ηα θάιπςε ζην βαζκφ ηνπ εθηθηνχ ν Νφκνο 2941/2001 

«Απινπνίεζε δηαδηθαζηψλ ίδξπζεο εηαηξεηψλ, αδεηνδφηεζεο Αλαλεψζηκσλ Πεγψλ 

Δλέξγεηαο, ξχζκηζε ζεκάησλ ηεο Α.Δ. ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΝΑΤΠΖΓΔΗΑ θαη άιιεο 

δηαηάμεηο». Με ην Νφκν απηφ έγηλε ιφγνο γηα ηε ρσξνζέηεζε ησλ ζηαζκψλ 

ειεθηξνπαξαγσγήο δίλνληαο έκθαζε ζηα παξαθάησ ζεκεία: 

 Οη εμαηξέζεηο πνπ ηζρχνπλ γηα κεγάια έξγα ππνδνκήο γηα ηελ εληφο δαζψλ θαη 

δαζηθψλ εθηάζεσλ εγθαηάζηαζε επεθηείλνληαη θαη ζηηο αλαλεψζηκεο πεγέο 

ελέξγεηαο. 

                                                             
3Νφκνο 2244/1994 «Ρχζκηζε ζεκάησλ ειεθηξνπαξαγσγήο απφ αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο θαη απφ ζπκβαηηθά 

θαχζηκα θαη άιιεο δηαηάμεηο» 
4Νφκνο 2773/1999 «Απειεπζέξσζε ηεο αγνξάο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο – Ρχζκηζε ζεκάησλ ελεξγεηαθήο πνιηηηθήο 

θαη ινηπέο δηαηάμεηο» 
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 Γηα ηελ εγθαηάζηαζε ειηαθψλ ζηαζκψλ θαη αλεκνγελλεηξηψλ δελ απαηηείηαη 

έθδνζε άδεηαο νηθνδνκήο κε εμαίξεζε ηα έξγα πνιηηηθνχ κεραληθνχ 

  Έξγα ζχλδεζεο ζηαζκψλ ειεθηξνπαξαγσγήο απφ αλαλεψζηκεο πεγέο κε ην 

χζηεκα ή ην Γίθηπν κπνξεί λα θαηαζθεπάδεη ν νπνηνζδήπνηε ελδηαθεξφκελνο 

θάηνρνο άδεηαο εγθαηάζηαζεο κε βάζε ηα φζα πξνβιέπνληαη ζηνπο Κψδηθεο 

Γηαρείξηζεο ηνπ πζηήκαηνο θαη ηνπ Γηθηχνπ. 

 Σα έξγα ειεθηξνπαξαγσγήο απφ αλαλεψζηκεο πεγέο ζεσξνχληαη ελ γέλεη έξγα 

δεκφζηαο σθέιεηαο αλεμάξηεηα απφ ην θνξέα πινπνίεζεο ηνπο, νπφηε είλαη δπλαηή ε 

αλαγθαζηηθή απαιινηξίσζε αθηλήησλ ή εηο βάξνπο ζχζηαζε εκπξάγκαησλ 

δηθαησκάησλ
5
. 

Όζνλ αθνξά ηελ απειεπζέξσζε ηεο αγνξάο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο αθνινχζεζε ν 

Νφκνο 3175/2003 «Αμηνπνίεζε ηνπ γεσζεξκηθνχ δπλακηθνχ, ηειεζέξκαλζε θαη 

άιιεο δηαηάμεηο», ν νπνίνο ηελ ελδπλακψλεη, ελψ παξάιιεια θαζηεξψλεη ζχλνιν 

θαλφλσλ γηα ηελ αμηνπνίεζε ηνπ δπλακηθνχ ηεο γεσζεξκηθήο ελέξγεηαο γηα 

ειεθηξνπαξαγσγή. Αθφκε, εηζάγεη ζπληνκεπκέλεο θαη απινπνηεκέλεο δηαδηθαζίεο 

γηα ηελ ελίζρπζε θαη επέθηαζε ησλ γξακκψλ κεηαθνξάο γηα ηελ αλάπηπμε ησλ 

αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο
6
. 

Σν ζεζκηθφ πιαίζην γηα ηνπο ζηαζκνχο ειεθηξνπαξαγσγήο απφ αλαλεψζηκεο 

πεγέο ελέξγεηαο νινθιεξψζεθε κφιηο πξφζθαηα κε ηε ςήθηζε ηνπ Νφκνπ 3468/2006 

«Παξαγσγή Ζιεθηξηθήο Δλέξγεηαο απφ Αλαλεψζηκεο Πεγέο Δλέξγεηαο θαη 

πκπαξαγσγή Ζιεθηξηζκνχ θαη Θεξκφηεηαο Τςειήο Απφδνζεο θαη ινηπέο 

δηαηάμεηο», ζην πιαίζην ηεο ελαξκφληζεο ηνπ ειιεληθνχ λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ κε ηελ 

Οδεγία 2001/77/ΔΚ
7
. Ο ζηφρνο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ λνκνζεηήκαηνο είλαη ε πξνψζεζε 

ησλ αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο κέζσ ηεο κείσζεο ηεο γξαθεηνθξαηίαο κε ηελ 

ειαρηζηνπνίεζε ηνπ ρξφλνπ έθδνζεο άδεηαο εγθαηάζηαζεο, ηεο θνηλσληθήο 

ζπλαίλεζεο κε ηε ζέζπηζε ηνπ αληαπνδνηηθνχ ηέινπο θαη ηνπ επλντθφηεξνπ 

θαζεζηψηνο γηα ηελ ζπκκεηνρή ησλ ηνπηθψλ θνηλσληψλ ζηηο ελεξγεηαθέο επελδχζεηο. 

Παξάιιεια, έγηλε πξνζπάζεηα γηα ηελ πξνψζεζε ηεο παξαγσγήο ειεθηξηθήο 

ελέξγεηαο απφ θσηνβνιηατθνχο ζηαζκνχο κέζσ ηνπ Πξνγξάκκαηνο Αλάπηπμεο 

Φσηνβνιηατθψλ ηαζκψλ, αιιά θαη κε ηελ επλντθή ηηκνιφγεζε ηεο kWh απφ ηελ 

                                                             
5Νφκνο 2941/2001 «Απινπνίεζε δηαδηθαζηψλ ίδξπζεο εηαηξεηψλ, αδεηνδφηεζεο Αλαλεψζηκσλ Πεγψλ Δλέξγεηαο, 

ξχζκηζε ζεκάησλ ηεο Α.Δ. ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΝΑΤΠΖΓΔΗΑ θαη άιιεο δηαηάμεηο» 
6Νφκνο 3175/2003 «Αμηνπνίεζε ηνπ γεσζεξκηθνχ δπλακηθνχ, ηειεζέξκαλζε θαη άιιεο δηαηάμεηο» 
7Νφκνο 3468/2006 «Παξαγσγή Ζιεθηξηθήο Δλέξγεηαο απφ Αλαλεψζηκεο Πεγέο Δλέξγεηαο θαη πκπαξαγσγή 

Ζιεθηξηζκνχ θαη Θεξκφηεηαο Τςειήο Απφδνζεο θαη ινηπέο δηαηάμεηο» 
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ζπγθεθξηκέλε ηερλνινγία θαη ηελ εμαίξεζε θαηαβνιήο ηνπ αληαπνδνηηθνχ ηέινπο 

ζηνπο Ο.Σ.Α. χκθσλα, φκσο, κε λεφηεξε απφθαζε ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο, ην 

Πξφγξακκα αλεζηάιε, θαζψο νη αηηήζεηο πνπ έρνπλ ππνβιεζεί, έρνπλ ήδε ππεξβεί 

θαηά πνιχ ηνλ αληηθεηκεληθφ ζηφρν πνπ είρε ηεζεί εμαξρήο ζην Πξφγξακκα 

Αλάπηπμεο Φσηνβνιηατθψλ, αιιά θαη πξνθεηκέλνπ λα αιιάμεη ε δηαδηθαζία 

αδεηνδφηεζεο. Πξνζκέλνληαο ηνπο ζηφρνπο πνπ ζα ηεζνχλ απφ ην Τπνπξγείν 

Αλάπηπμεο, ζηελ παξνχζα εξγαζία ρξεζηκνπνηνχληαη ζηνηρεία απφ ηε γεσγξαθηθή 

θαηαλνκή ησλ επελδχζεσλ ζηε θσηνβνιηατθή ηερλνινγία. Αθφκε, ζεζκνζεηείηαη ε 

έθδνζε Δγγπήζεσλ Πξνέιεπζεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ αλαλεψζηκεο πεγέο, ελψ 

δίλεηαη ε δπλαηφηεηα κνλνκεξνχο παξάηαζεο ηεο δεθαεηνχο ζχκβαζεο κε ην 

Γηαρεηξηζηή ηνπ πζηήκαηνο απφ ηελ πιεπξά ηνπ θαηφρνπ άδεηαο παξαγσγήο.  

Σα ζεκαληηθφηεξα νθέιε απφ ηε ςήθηζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ Νφκνπ πξνθχπηνπλ 

γηα ηε θσηνβνιηατθή ηερλνινγία, θαζψο αιιάδνπλ νη δηαδηθαζίεο αδεηνδφηεζεο ησλ 

Φ/Β εγθαηαζηάζεσλ
8

. Πην ζπγθεθξηκέλα, δηαθξίλνληαη ηξεηο πεξηπηψζεηο 

θσηνβνιηατθψλ ζηαζκψλ αλαιφγσο ηεο εγθαηεζηεκέλεο ηζρχνο ηνπο: ζπζηήκαηα 

ηζρχνο κηθξφηεξεο ησλ 20 kW, ζπζηήκαηα ηζρχνο κεγαιχηεξεο ησλ 20 kW θαη 

κηθξφηεξεο ησλ 150 kW, θαη ζπζηήκαηα κεγαιχηεξεο ησλ 150 kW ηζρχνο. Όζνλ 

αθνξά ηνπο ζηαζκνχο ηζρχνο κηθξφηεξεο ησλ 20 kW, δελ απαηηνχληαη άδεηεο 

παξαγσγήο, εγθαηάζηαζεο, ιεηηνπξγίαο, εμαίξεζε ηεο Ρ.Α.Δ. απφ ηελ ππνρξέσζε 

ιήςεο άδεηαο παξαγσγήο, εθηφο αλ πξφθεηηαη γηα ζηαζκνχο ζε Με Γηαζπλδεδεκέλα 

Νεζηά φπνπ πθίζηαηαη θνξεζκφο ηνπ Γηθηχνπ, ή έγθξηζε πεξηβαιινληηθψλ φξσλ 

εθφζνλ απηφο δελ θαηαζθεπάδεηαη ζε πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρέο Ramsar, Natura 

2000, εζληθνχο δξπκνχο θαη αηζζεηηθά δάζε. ηελ πεξίπησζε Φ/Β ζηαζκψλ ηζρχνο 

κεγαιχηεξεο ησλ 20 kW θαη κηθξφηεξεο ησλ 150 kW απαηηείηαη εμαίξεζε ηεο Ρ.Α.Δ. 

απφ ηελ ππνρξέσζε ιήςεο άδεηαο παξαγσγήο, ε νπνία δίλεηαη κε δηαπηζησηηθή 

απφθαζε ηεο Αξρήο, αιιά θαη Πξνθαηαξθηηθή Πεξηβαιινληηθή Δθηίκεζε θαη 

Αμηνιφγεζε (Π.Π.Δ.Α.) θαη Έγθξηζε Πεξηβαιινληηθψλ Όξσλ (Δ.Π.Ο.). Γηα ηελ 

εγθαηάζηαζε θσηνβνιηατθψλ ζπζηεκάησλ ηζρχνο κεγαιχηεξεο ησλ 150 kW 

απαηηνχληαη άδεηα παξαγσγήο, εγθαηάζηαζεο ιεηηνπξγίαο θαη έγθξηζε 

πεξηβαιινληηθψλ φξσλ. Ζ άδεηα παξαγσγήο δίλεηαη έπεηηα απφ γλσκνδφηεζε ηεο 

Ρ.Α.Δ. απφ ηνλ Τπνπξγφ Αλάπηπμεο. Υνξεγείηαη γηα 25 έηε θαη κπνξεί λα 

                                                             
8 «Applying European Emissions Trading & Renewable Energy Support Mechanisms in the Greek Electricity 

Sector (ETRES)», Αξηζκφο Σπκβνιαίνπ: LIFE03 ENV/GR/000219 
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αλαλεψλεηαη γηα ίζν ρξφλν. ηελ πεξίπησζε πνπ δελ εθδίδεηαη άδεηα εγθαηάζηαζεο 

εληφο 2 εηψλ, ε άδεηα παξαγσγήο αλαθαιείηαη. Ζ άδεηα εγθαηάζηαζεο εθδίδεηαη θαηά 

θαλφλα απφ ην Γεληθφ Γξακκαηέα ηεο νηθείαο Πεξηθέξεηαο ή απφ ηνλ Τπνπξγφ 

Αλάπηπμεο θαη ηνλ ζπλαξκφδην Τπνπξγφ γηα ηα έξγα ζε Πξνζηαηεπφκελεο Πεξηνρέο. 

Ζ ηζρχο ηεο ζπγθεθξηκέλεο άδεηαο είλαη 2 έηε, αιιά κπνξεί λα παξαηαζεί ζε 

πεξίπησζε κε πινπνίεζεο ή κε έλαξμεο ηεο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ ρσξίο ηελ 

ππαηηηφηεηα ηνπ αδεηνχρνπ. Ζ άδεηα ιεηηνπξγίαο εθδίδεηαη απφ ην αξκφδην φξγαλν γηα 

ηε ρνξήγεζε ηεο άδεηαο εγθαηάζηαζεο θαη ε δηάξθεηά ηεο είλαη 20 έηε κε δπλαηφηεηα 

ηζφρξνλεο παξάηαζεο. Ζ πθηζηάκελε αδεηνδνηηθή δηαδηθαζία, φπσο απηή νξίδεηαη 

απφ ην ηζρχνλ ζεζκηθφ πιαίζην, παξνπζηάδεηαη ζην ρήκα 1. 

ρήκα 1.1. Αδεηνδνηηθή δηαδηθαζία 

 

(Πεγή: Τν Θεζκηθφ, Αδεηνδνηηθφ θαη Φξεκαηννηθνλνκηθφ Πιαίζην Υινπνίεζεο Έξγσλ ΑΠΔ ζηελ 

Διιάδα, ΔREF) 
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Λακβάλνληαο ππφςε ην πιαίζην ζην νπνίν θηλείηαη ν Νφκνο 3468/2006, ην Μάην 

ηνπ 2007 εθδφζεθε ε Τ.Α. Γ6/Φ1/νηθ.8684, ζηελ νπνία γίλεηαη ηδηαίηεξε αλαθνξά 

γηα ηελ πξψηε θάζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Αλάπηπμεο Φσηνβνιηατθψλ ηαζκψλ 

δίλνληαο ην ρξνλνδηάγξακκα ησλ επελδχζεσλ γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ. 

Παξάιιεια, γίλεηαη ε θαηαλνκή ηεο ηζρχνο ησλ θσηνβνιηατθψλ ζηαζκψλ ζχκθσλα 

κε ηε Γηνηθεηηθή Πεξηθέξεηα.  

Δθηφο, φκσο, ηεο λνκνζεζίαο πεξί ηεο ειεθηξνπαξαγσγήο απφ αλαλεψζηκεο πεγέο 

ελέξγεηαο, ππάξρεη θαη ην Δηδηθφ Πιαίζην Υσξνηαμηθνχ ρεδηαζκνχ θαη Αεηθφξνπ 

Αλάπηπμεο γηα ηηο Αλαλεψζηκεο Πεγέο Δλέξγεηαο, ην νπνίν έρεη ηεζεί ζε δεκφζηα 

δηαβνχιεπζε. χκθσλα κε ην Άξζξν 17 ραξαθηεξίδνληαη νη πεξηνρέο πξνηεξαηφηεηαο 

θαη απνθιεηζκνχ γηα ηε ρσξνζέηεζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ εθκεηάιιεπζεο ηεο ειηαθήο 

ελέξγεηαο. Χο πεξηνρέο πξνηεξαηφηεηαο ζεσξνχληαη νη γπκλέο θαη άγνλεο πεξηνρέο ζε 

ρακειφ πςφκεηξν ηεο επεηξσηηθήο θαη λεζησηηθήο ρψξαο, θαηά πξνηίκεζε αζέαηεο 

απφ πνιπζχρλαζηνπο ρψξνπο θαη κε δπλαηφηεηα ζχλδεζεο κε ην Γίθηπν ή ην 

χζηεκα. Αληηζέησο, σο δψλεο απνθιεηζκνχ ζεσξνχληαη ηα θεξπγκέλα δηαηεξεηέα 

κλεκεία ηεο παγθφζκηαο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο, ηα άιια κλεκεία κείδνλνο 

ζεκαζίαο, νη νξηνζεηεκέλεο αξραηνινγηθέο δψλεο πξνζηαζίαο Α, νη πεξηνρέο 

απνιχηνπ πξνζηαζίαο ηεο θχζεο θαη ηνπ ηνπίνπ, νη Δζληθνί Γξπκνί, ηα αηζζεηηθά 

δάζε, νη εληαγκέλνη ζην δίθηπν Natura 2000 νηθφηνπνη, νη πνιπζχρλαζηνη ρψξνη, 

θαζψο θαη νη γεσξγηθέο γαίεο πςειήο παξαγσγηθφηεηαο
9
.  

Απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Νφκνπ 3468/2006 πξνθχπηεη φηη έρνπλ δνζεί ηδηαηηέξσο 

ηζρπξά θίλεηξα πξνο ηνπο ηδηψηεο επελδπηέο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο 

απφ Φ/Β ζηαζκνχο. Καη ζε ζπλδπαζκφ κε ηε δπλαηφηεηα επηδφηεζεο ηνπ θεθαιαίνπ 

εγθαηάζηαζεο απφ ηνλ επελδπηηθφ Νφκν έρνπλ νδεγήζεη ζε πιήξε αιιαγή ηνπ 

ηνπίνπ κε απνηέιεζκα λα έρνπλ ππνβιεζεί κέρξη ην Μάην ηνπ 2007 ζηε Ρ.Α.Δ. 

αηηήζεηο γηα ρνξήγεζε άδεηαο παξαγσγήο γηα Φ/Β ζηαζκνχο ζπλνιηθήο ηζρχνο 257,2 

MWp θαη εμαηξέζεηο γηα ηελ ππνρξέσζε ιήςεο άδεηαο παξαγσγήο γηα ζηαζκνχο 

ζπλνιηθήο ηζρχνο 75,34 MWp. 

χκθσλα κε φζα έρνπλ αλαθεξζεί, ε νπζηαζηηθή ψζεζε γηα ηελ αλάπηπμε ηεο 

θσηνβνιηατθήο ηερλνινγίαο δφζεθε κε ηε ςήθηζε ηνπ Νφκνπ 3468/2006, ν νπνίνο 

απνηειεί ηελ ελαξκφληζε ηνπ ειιεληθνχ δηθαίνπ κε ηελ Οδεγία 2001/77/ΔΚ. Με ην 

                                                             
9Δηδηθφ Πιαίζην Υσξνηαμηθνχ ρεδηαζκνχ θαη Αεηθφξνπ Αλάπηπμεο γηα ηηο Αλαλεψζηκεο Πεγέο Δλέξγεηαο, 

Σχλδεζκνο Δηαηξηψλ Φσηνβνιηατθψλ 
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Νφκν απηφ δφζεθαλ ηα απαξαίηεηα θίλεηξα, θαζψο έγηλε γελλαία ηηκνιφγεζε ηεο 

παξαγφκελεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ ηα αληίζηνηρα ζπζηήκαηα. Υαξαθηεξηζηηθά 

αλαθέξεηαη φηη ε kWh απφ Φ/Β ζπζηήκαηα πσιείηαη ζε ηηκή ζρεδφλ εμαπιάζηα απφ 

ηελ αληίζηνηρε πνπ ζεζπηδφηαλ απφ ηνπο πξφηεξνπο Νφκνπο. Παξάιιεια, δίλεηαη ε 

επθαηξία γηα ηελ ζπληφκεπζε ησλ απαξαίηεησλ δηαδηθαζηψλ γηα ηελ εγθαηάζηαζε 

απηψλ ησλ ζπζηεκάησλ, ελψ αίξεηαη θαη ην φξην ησλ 50 MW γηα ηηο εγθαηαζηάζεηο 

αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο πνπ είρε ζεζπηζηεί κε ην Νφκν 2244/1994. Βέβαηα, 

ζηελ πξνψζεζε απηψλ ησλ πεγψλ ζπλεηζέθεξαλ κε ηελ ζεηξά ηνπο φινη νη 

πξνεγνχκελνη Νφκνη κε ηελ απειεπζέξσζε ηεο παξαγσγήο θαη αγνξάο ειεθηξηθήο 

ελέξγεηαο, ηελ ζχζηαζε ηεο Ρ.Α.Δ. θαη ηνπ Γ.Δ..Μ.Ζ.Δ., ηελ ππνρξέσζε ιήςεο 

ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ κέξνπο ηεο Γ.Δ.Ζ., θαζψο θαη κε ηελ απινπνίεζε ησλ 

δηαδηθαζηψλ αδεηνδφηεζεο ησλ εγθαηαζηάζεσλ ειεθηξνπαξαγσγήο απφ ηηο 

αλαλεψζηκεο πεγέο. 
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Κεφάλαιο 2                                                                                                                                                                                  

ΑΠΔ θαη ε ζπκβνιή ηνπο ζην πεξηβάιινλ θαη ηελ νηθνλνκία 

2.1 Δηζαγσγή 

Οη αλαλεψζηκεο πεγέο πξνζθέξνπλ έηνηκεο πεγέο πξψησλ πιψλ γηα ηελ παξαγσγή 

λέσλ πξντφλησλ. Κάζε κέξα, κπνξνχκε θαη ρξεζηκνπνηνχκε απηνχο ηνπο ηχπνπο ησλ 

πφξσλ, θαζηζηψληαο ηε ζεκαζία ηνπο δχζθνιν λα ππεξεθηηκεζεί. Οη αλαλεψζηκεο 

πεγέο είλαη ηα πιηθά πνπ παξάγνληαη απφ ηηο θπζηθέο δπλάκεηο ζε έλα εχινγν ρξνληθφ 

δηάζηεκα. Οη κε αλαλεψζηκνη πφξνη, φπσο ηα νξπθηά θαχζηκα, δηαθέξνπλ ζην ρξφλν 

πνπ ρξεηάδνληαη γηα λα αλαπαξάγνπλ λέα πιηθά ψζηε λα ηθαλνπνηήζνπλ ηηο 

απαηηήζεηο ηεο αγνξάο. Σν γεγνλφο απηφ θαζηζηά ηηο αλαλεψζηκεο πεγέο ηδαληθά 

ππνθαηάζηαηα. 
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2.2 Ήπηεο Πεγέο Δλέξγεηαο (ή Αλαλεώζηκεο Πεγέο Δλέξγεηαο) 

Οη ήπηεο πεγέο ελέξγεηαο (ή αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο (ΑΠΔ), ή λέεο πεγέο 

ελέξγεηαο, ή πξάζηλε ελέξγεηα) είλαη κνξθέο εθκεηαιιεχζηκεο ελέξγεηαο πνπ 

πξνέξρνληαη απφ δηάθνξεο θπζηθέο δηαδηθαζίεο, φπσο ν άλεκνο, ε γεσζεξκία, ε 

θπθινθνξία ηνπ λεξνχ θαη άιιεο. Ο φξνο «ήπηεο» αλαθέξεηαη ζε δπν βαζηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπο. Καηαξράο, γηα ηελ εθκεηάιιεπζή ηνπο δελ απαηηείηαη θάπνηα 

ελεξγεηηθή παξέκβαζε, φπσο εμφξπμε, άληιεζε ή θαχζε, φπσο κε ηηο κέρξη ηψξα 

ρξεζηκνπνηνχκελεο πεγέο ελέξγεηαο, αιιά είλαη απιψο ε εθκεηάιιεπζε ηεο ήδε 

ππάξρνπζαο ξνήο ελέξγεηαο ζηε θχζε. Γεχηεξνλ, πξφθεηηαη γηα «θαζαξέο» κνξθέο 

ελέξγεηαο, πνιχ «θηιηθέο» ζην πεξηβάιινλ, πνπ δελ απνδεζκεχνπλ πδξνγνλάλζξαθεο, 

δηνμείδην ηνπ άλζξαθα ή ηνμηθά θαη ξαδηελεξγά απφβιεηα, φπσο νη ππφινηπεο πεγέο 

ελέξγεηαο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζε κεγάιε θιίκαθα. Έηζη νη ΑΠΔ ζεσξνχληαη απφ 

πνιινχο κία αθεηεξία γηα ηελ επίιπζε ησλ νηθνινγηθψλ πξνβιεκάησλ πνπ 

αληηκεησπίδεη ε Γε. 

 Χο «αλαλεψζηκεο πεγέο» ζεσξνχληαη γεληθά νη ελαιιαθηηθέο ησλ παξαδνζηαθψλ 

πεγψλ ελέξγεηαο (π.ρ. ηνπ πεηξειαίνπ ή ηνπ άλζξαθα), φπσο ε ειηαθή θαη ε αηνιηθή. 

Ο ραξαθηεξηζκφο «αλαλεψζηκεο» είλαη θάπσο θαηαρξεζηηθφο, κηαο θαη νξηζκέλεο 

απφ απηέο ηηο πεγέο, φπσο ε γεσζεξκηθή ελέξγεηα, δελ αλαλεψλνληαη ζε θιίκαθα 

ρηιηεηηψλ. 

 ε θάζε πεξίπησζε νη ΑΠΔ έρνπλ κειεηεζεί σο ιχζε ζην πξφβιεκα ηεο 

αλακελφκελεο εμάληιεζεο ησλ (κε αλαλεψζηκσλ) απνζεκάησλ νξπθηψλ θαπζίκσλ. 

Σειεπηαία απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε, αιιά θαη απφ πνιιά κεκνλσκέλα θξάηε, 

πηνζεηνχληαη λέεο πνιηηηθέο γηα ηε ρξήζε αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο, πνπ 

πξνάγνπλ ηέηνηεο εζσηεξηθέο πνιηηηθέο θαη γηα ηα θξάηε κέιε. Οη ΑΠΔ απνηεινχλ ηε 

βάζε ηνπ κνληέινπ νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο ηεο πξάζηλεο νηθνλνκίαο θαη θεληξηθφ 

ζεκείν εζηίαζεο ηεο ζρνιήο ησλ νηθνινγηθψλ νηθνλνκηθψλ, ε νπνία έρεη θάπνηα 

επηξξνή ζην νηθνινγηθφ θίλεκα. 

 ην δηάγξακκα 1 θαίλεηαη ε παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ ΑΠΔ ζηα έηε 

2005 θαη 2010. ηνλ νξηδφληην άμνλα είλαη θάπνηεο ελδεηθηηθέο ρψξεο ηεο ΔΔ ελψ 

ζηνλ θάζεην άμνλα είλαη ηα πνζνζηά ηεο παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ ΑΠΔ 

επί ηεο αθαζάξηζηεο ζπλνιηθήο θαηαλάισζεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο.   
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Οη ήπηεο πεγέο ελέξγεηαο βαζίδνληαη θαη' νπζία ζηελ ειηαθή αθηηλνβνιία, κε 

εμαίξεζε ηε γεσζεξκηθή ελέξγεηα, ε νπνία είλαη ξνή ελέξγεηαο απφ ην εζσηεξηθφ ηνπ 

θινηνχ ηεο γεο, θαη ηελ ελέξγεηα απ' ηηο παιίξξνηεο πνπ εθκεηαιιεχεηαη ηε βαξχηεηα. 

Οη βαζηδφκελεο ζηελ ειηαθή αθηηλνβνιία ήπηεο πεγέο ελέξγεηαο είλαη αλαλεψζηκεο, 

κηαο θαη δελ πξφθεηηαη λα εμαληιεζνχλ φζν ππάξρεη ν ήιηνο, δειαδή γηα κεξηθά 

αθφκα δηζεθαηνκκχξηα ρξφληα. Οπζηαζηηθά είλαη ειηαθή ελέξγεηα "ζπζθεπαζκέλε" 

θαηά ηνλ έλα ή ηνλ άιιν ηξφπν: ε βηνκάδα είλαη ειηαθή ελέξγεηα δεζκεπκέλε ζηνπο 

ηζηνχο ησλ θπηψλ κέζσ ηεο θσηνζχλζεζεο, ε αηνιηθή εθκεηαιιεχεηαη ηνπο αλέκνπο 

πνπ πξνθαινχληαη απ' ηε ζέξκαλζε ηνπ αέξα ελψ απηέο πνπ βαζίδνληαη ζην λεξφ 

εθκεηαιιεχνληαη ηνλ θχθιν εμάηκηζεο-ζπκπχθλσζεο ηνπ λεξνχ θαη ηελ θπθινθνξία 

ηνπ. Ζ γεσζεξκηθή ελέξγεηα δελ είλαη αλαλεψζηκε, θαζψο ηα γεσζεξκηθά πεδία 

θάπνηα ζηηγκή εμαληινχληαη. 

Γηάγξακκα 2.1. Παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο από ΑΠΔ ζηα έηε  

2005 θαη 2010 

 

Πεγή: Eurostat 

Υξεζηκνπνηνχληαη είηε άκεζα (θπξίσο γηα ζέξκαλζε) είηε κεηαηξεπφκελεο ζε 

άιιεο κνξθέο ελέξγεηαο (θπξίσο ειεθηξηζκφ ή κεραληθή ελέξγεηα). Τπνινγίδεηαη φηη 

ην ηερληθά εθκεηαιιεχζηκν ελεξγεηαθφ δπλακηθφ απ' ηηο ήπηεο κνξθέο ελέξγεηαο είλαη 

πνιιαπιάζην ηεο παγθφζκηαο ζπλνιηθήο θαηαλάισζεο ελέξγεηαο. Ζ πςειή φκσο, 

κέρξη πξφζθαηα, ηηκή ησλ λέσλ ελεξγεηαθψλ εθαξκνγψλ, ηα ηερληθά πξνβιήκαηα 
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εθαξκνγήο θαζψο θαη πνιηηηθέο θαη νηθνλνκηθέο ζθνπηκφηεηεο πνπ έρνπλ λα θάλνπλ 

κε ηε δηαηήξεζε ηνπ παξφληνο ζηάηνπο θβν (status quo) ζηνλ ελεξγεηαθφ ηνκέα 

εκπφδηζαλ ηελ εθκεηάιιεπζε έζησ θαη κέξνπο απηνχ ηνπ δπλακηθνχ. Δηδηθά ζηελ 

Διιάδα, πνπ έρεη κνξθνινγία θαη θιίκα θαηάιιειν γηα λέεο ελεξγεηαθέο εθαξκνγέο, 

ε εθκεηάιιεπζε απηνχ ηνπ ελεξγεηαθνχ δπλακηθνχ ζα βνεζνχζε ζεκαληηθά ζηελ 

ελεξγεηαθή απηνλνκία ηεο ρψξαο. 

Σν ελδηαθέξνλ γηα ηηο ήπηεο κνξθέο ελέξγεηαο αλαθηλήζεθε ηε δεθαεηία ηνπ 1970, 

σο απνηέιεζκα θπξίσο ησλ απαλσηψλ πεηξειατθψλ θξίζεσλ ηεο επνρήο, αιιά θαη 

ηεο αιινίσζεο ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηεο πνηφηεηαο δσήο απφ ηε ρξήζε θιαζηθψλ 

πεγψλ ελέξγεηαο. Ηδηαίηεξα αθξηβέο ζηελ αξρή, μεθίλεζαλ ζαλ πεηξακαηηθέο 

εθαξκνγέο. ήκεξα φκσο ιακβάλνληαη ππφςε ζηνπο επίζεκνπο ζρεδηαζκνχο ησλ 

αλεπηπγκέλσλ θξαηψλ γηα ηελ ελέξγεηα θαη, αλ θαη απνηεινχλ πνιχ κηθξφ πνζνζηφ 

ηεο ελεξγεηαθήο παξαγσγήο, εηνηκάδνληαη βήκαηα γηα παξαπέξα αμηνπνίεζή ηνπο. Σν 

θφζηνο δε ησλ εθαξκνγψλ ήπησλ κνξθψλ ελέξγεηαο πέθηεη ζπλέρεηα ηα ηειεπηαία 

είθνζη ρξφληα θαη εηδηθά ε αηνιηθή θαη πδξνειεθηξηθή ελέξγεηα, αιιά θαη ε βηνκάδα, 

κπνξνχλ πιένλ λα αληαγσλίδνληαη ζηα ίζα παξαδνζηαθέο πεγέο ελέξγεηαο φπσο ν 

άλζξαθαο θαη ε ππξεληθή ελέξγεηα. Δλδεηθηηθά, ζηηο Ζ.Π.Α. έλα 6% ηεο ελέξγεηαο 

πξνέξρεηαη απφ αλαλεψζηκεο πεγέο, ελψ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε ην 2010 ην 22% 

πεξίπνπ ηεο ελέξγεηαο πξνέξρεηαη απφ αλαλεψζηκεο πεγέο (θπξίσο πδξνειεθηξηθή 

θαη βηνκάδα).  

2.3 Δίδε Ήπησλ Πεγώλ Δλέξγεηαο 

2.3.1 Αηνιηθή Δλέξγεηα 

Ζ αηνιηθή ελέξγεηα είλαη κία κνξθή ελέξγεηαο, πνπ δεκηνπξγείηαη έκκεζα απφ ηελ 

ειηαθή αθηηλνβνιία. Ζ αλνκνηφκνξθε ζέξκαλζε ηεο επηθάλεηαο ηεο γεο απφ ηνλ ήιην 

πξνθαιεί ηελ κεηαθίλεζε κεγάισλ καδψλ αέξα απφ ηελ κία πεξηνρή ζηελ άιιε, 

δεκηνπξγεί δειαδή ηνπο αλέκνπο. Ο άλεκνο είλαη δπλαηφ λα πεξηζηξέθεη 

αλεκνηξνρνχο, λα πξνσζεί ηζηηνθφξα πινία ή λα θηλεί αληηθείκελα, κπνξεί δειαδή ε 

ελέξγεηά ηνπ λα θαηαζηεί εθκεηαιιεχζηκε. 

Ζ πεγή απηήο ηεο ελέξγεηαο είλαη πξαθηηθά αλεμάληιεηε θαη αλαλενχκελε 

ζπλερψο, γη‘ απηφ θαη νλνκάδεηαη αλαλεψζηκε. Δάλ ππήξρε ε δπλαηφηεηα κε ηελ 

ζεκεξηλή ηερλνινγία, λα θαηαζηεί εθκεηαιιεχζηκν ην ζπλνιηθφ αηνιηθφ δπλακηθφ ηεο 

γεο, εθηηκάηαη φηη ε παξαγφκελε ζε έλα ρξφλν ειεθηξηθή ελέξγεηα απφ ηνλ άλεκν ζα 
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ήηαλ ππεξδηπιάζηα απφ ηηο αλάγθεο ζε ειεθηξηθή ελέξγεηα ηεο αλζξσπφηεηαο ζην 

ίδην δηάζηεκα. Γπζηπρψο κφλν έλα κηθξφ πνζνζηφ ηεο ηεξάζηηαο απηήο πνζφηεηαο 

ελέξγεηαο είλαη ζήκεξα εθκεηαιιεχζηκε. Δληνχηνηο, ππνινγίδεηαη φηη ζην 25% ηεο 

επηθάλεηαο ηεο γεο επηθξαηνχλ άλεκνη κέζεο εηήζηαο ηαρχηεηαο πάλσ απφ 5,1 κέηξα 

ην δεπηεξφιεπην, ζε χςνο 10 κέηξσλ πάλσ απφ ην έδαθνο. Όηαλ ζε κία πεξηνρή νη 

άλεκνη πλένπλ κε ηαρχηεηα κεγαιχηεξε απφ απηή ηελ ηηκή ηφηε ην αηνιηθφ δπλακηθφ 

ηνπ ηφπνπ ζεσξείηαη εθκεηαιιεχζηκν θαη νη απαηηνχκελεο εγθαηαζηάζεηο κπνξνχλ λα 

θαηαζηνχλ νηθνλνκηθά βηψζηκεο, ζχκθσλα κε ηα ζεκεξηλά δεδνκέλα. 

Ζ ελέξγεηα ηνπ αλέκνπ ρξεζηκνπνηήζεθε απφ ηνλ άλζξσπν ήδε απφ ηελ 

αξραηφηεηα. Μάιηζηα ηφζν είρε εθηηκεζεί ε ζπνπδαηφηεηα θαη ε ρξεζηκφηεηα ησλ 

αλέκσλ, ψζηε ν ίδηνο ν Γίαο, θαηά ηελ Διιεληθή κπζνινγία, είρε νξίζεη εηδηθφ 

―δηαρεηξηζηή‖ ησλ αλέκσλ, ηνλ Αίνιν, ν νπνίνο ηνπο θαηεχζπλε απφ ηελ κπζηθή λήζν 

ηνπ, ηελ Αηνιία. Δμάιινπ, ν εγθισβηζκφο ησλ αλέκσλ ζηνλ αζθφ ηνπ Αηφινπ, θαηά 

ηνλ Όκεξν, δείρλεη αθξηβψο ηελ αλάγθε ησλ αλζξψπσλ λα δηαζέηνπλ ηνπο αλέκνπο 

ζηνλ ηφπν  θαη ρξφλν πνπ νη ίδηνη ήζειαλ. 

Γηα πνιιέο εθαηνληάδεο ρξφληα, ε θίλεζε ησλ πινίσλ ζηεξηδφηαλ ζηε δχλακε ηνπ 

αλέκνπ, ελψ ε ρξήζε ηνπ αλεκφκπινπ σο θηλεηήξηαο κεραλήο, θπξίσο ζηνλ αγξνηηθφ 

ηνκέα, εγθαηαιείπεηαη κφιηο ζηα κέζα ηνπ αηψλα καο. Δίλαη ε επνρή πνπ εμαπιψλεηαη 

ξαγδαία ε ρξήζε ησλ ζπκβαηηθψλ θαπζίκσλ θαη ν ειεθηξηζκφο θηάλεη σο ηα πην 

απνκαθξπζκέλα ζεκεία. 

Σν ελδηαθέξνλ γηα ηελ εθκεηάιιεπζε ηεο ελέξγεηαο ηνπ αλέκνπ, θπξίσο γηα ηελ 

παξαγσγή ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο, εθδειψλεηαη έληνλα, φπσο πξναλαθέξζεθε, πεξί ηα 

κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ ‘70 θαη ήηαλ απνηέιεζκα ηεο πεηξειατθήο θξίζεο πνπ είρε ελ 

ησ κεηαμχ μεζπάζεη. Απφ ηφηε, κέρξη ζήκεξα, ππάξρεη κία ζπλερψο απμαλφκελε ηάζε 

γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο κέζσ ηεο εθκεηάιιεπζεο ηεο ελέξγεηαο ηνπ 

αλέκνπ.           

2.3.2 Ηιηαθή Δλέξγεηα 

Οη άλζξσπνη έρνπλ θαηαθέξεη λα αμηνπνηήζνπλ ηελ ελέξγεηα ηνπ ήιηνπ εδψ θαη 

ρηιηεηίεο. ηνλ πέκπην αηψλα π.Υ., νη Έιιελεο εθκεηαιιεχηεθαλ ηελ ειηαθή ελέξγεηα 

κε ην ζρεδηαζκφ ησλ ζπηηηψλ ηνπο ψζηε λα ζπιιακβάλνπλ ηελ ζεξκφηεηα ηνπ ήιηνπ 

θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ρεηκψλα. Αξγφηεξα, νη Ρσκαίνη βειηίσζαλ ηελ ειηαθή 

αξρηηεθηνληθή κε ηελ θάιπςε ησλ παξαζχξσλ κε λφηην πξνζαλαηνιηζκφ κε πιηθά 
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φπσο ε καξκαξπγία ή ην γπαιί, εκπνδίδνληαο έηζη ηελ δηαθπγή ηεο ειηαθήο 

ζεξκφηεηαο πνπ ζπιιεγφηαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο κέξαο (Southface, 2008).  

Σν 1760, ν Horace-Bénédict de Saussure θαηαζθεχαζε έλα κνλσκέλν νξζνγψλην 

θηβψηην κε θάιπκκα απφ γπαιί πνπ έγηλε ην πξφηππν γηα ρξήζε ειηαθψλ ζπιιεθηψλ 

γηα ηε ζέξκαλζε ηνπ λεξνχ. Οη πξψηνη ειηαθνί λεξφ-ζεξκαληήξεο γηα εκπνξηθή 

ρξήζε πσιήζεθαλ ζηηο ΖΠΑ ζηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1890, θαη ηέηνηεο ζπζθεπέο 

ζπλερίδνληαη λα ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ζέξκαλζε ηνπ λεξνχ πηζηλψλ αιιά θαη γηα 

άιιεο ρξήζεηο (CSC, 2008). 

ηα ηέιε ηνπ 19νπ αηψλα, εθεπξέηεο θαη επηρεηξεκαηίεο ζηελ Δπξψπε θαη ηηο ΖΠΑ 

αλέπηπμαλ ηελ ηερλνινγία ειηαθήο ελέξγεηαο, πνπ απνηέιεζε ηε βάζε ησλ  

ζχγρξνλσλ ζρεδίσλ. Αλάκεζα ζηα πην γλσζηνχο εθεπξέηεο είλαη ν August Mouchet 

θαη o William Adams. Ο Mouchet θαηαζθεχαζε ηελ πξψηε κεραλή αηκνχ ειηαθήο 

ελέξγεηαο (Smith, 2005). Ο William Adams ρξεζηκνπνίεζε θαζξέπηεο θαη ηνλ ήιην 

γηα ηελ ιεηηνπξγία ηεο αηκνκεραλήο, κηα ηερλνινγία πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζήκεξα 

ζηνλ ηνκέα ησλ πχξγσλ ειηαθήο ελέξγεηαο. Δπίζεο, αλαθάιπςε φηη ην ζηνηρείν 

ζειήλην (Se) παξάγεη ειεθηξηζκφ φηαλ εθηεζεί ζην θσο. 

Σν 1954, ηξεηο επηζηήκνλεο ζηα Bell Labs αλέπηπμαλ ηα εκπνξηθά θσηνβνιηατθά 

(PV) θχηηαξα, πάλει ηα νπνία ήηαλ ζε ζέζε λα κεηαηξέςνπλ ην θσο ηνπ ήιηνπ ζε 

αξθεηή ελέξγεηα ψζηε λα ηξνθνδνηήζεη ειεθηξηθέο ζπζθεπέο. PV θχηηαξα 

ρξεζηκνπνηνχληαη ζε δνξπθφξνπο θαη θάςνπιεο δηαζηήκαηνο ην 1960, θαη 

εμαθνινπζνχλ λα ρξεζηκνπνηνχληαη γηα δηάθνξεο επηρεηξήζεηο ζην δηάζηεκα.  

ηε δεθαεηία ηνπ 1970, ε πξφνδνο ζηνλ ηνκέα ηεο ζρεδίαζεο ειηαθψλ θπηηάξσλ 

νδήγεζαλ ηηο ηηκέο πξνο ηα θάησ θαη αχμεζαλ ηε ρξήζε ηνπο ζηηο νηθηαθέο θαη 

βηνκεραληθέο εθαξκνγέο. PV θχηηαξα άξρηζαλ λα δίλνπλ ξεχκα ζε θάξνπο, δηαβάζεηο 

ζηδεξνδξφκνπ θαζψο θαη εμέδξεο άληιεζεο πεηξειαίνπ. Σν 1977, ε ειηαθή ελέξγεηα 

έιαβε κηα αθφκα ψζεζε φηαλ ην ηκήκα ελέξγεηαο ησλ Ζλσκέλσλ Πνιηηεηψλ (U. S. 

Department of Energy) δεκηνχξγεζε ην Ηλζηηηνχην Δξεπλψλ Ζιηαθήο Δλέξγεηαο 

(Solar Energy Research Institute). ηε ζπλέρεηα κεηνλνκάζηεθε ζε Δζληθφ 

Δξγαζηήξην Αλαλεψζηκσλ Πεγψλ Δλέξγεηαο (NREL), θαη ην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ ζα 

επεθηαζεί γηα λα ζπκπεξηιάβεη έξεπλα θαη γηα άιιεο αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο. 

Σν NREL ζπλερίδεη ηελ έξεπλα θαη ηελ αλάπηπμε ηερλνινγηψλ ειηαθήο ελέξγεηαο 

(NREL, 2010).  
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Σα ηειεπηαία 20 ρξφληα, ε ειηαθή ελέξγεηα έρεη ζεκεηψζεη πεξαηηέξσ αλάπηπμε 

θαη ζήκεξα ρξεζηκνπνηείηαη επξέσο εθαξκνγέο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο εθηφο δηθηχνπ, 

φπσο δεδνκέλα παξαθνινχζεζεο θαη επηθνηλσληψλ, αιιά θαη ηελ άληιεζε θαη ηελ 

παξνρή ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο, θαζψο θαη ζε εθαξκνγέο κηθξήο θιίκαθαο, φπσο 

ππνινγηζηέο ηζέπεο θαη ξνιφγηα ρεηξφο. Όκσο, ε ειηαθή ελέξγεηα δελ έρεη επηηχρεη 

αθφκε πιήξσο ηε δπλακηθή ηεο, ψζηε λα ζπλεηζθέξεη ζεκαληηθά ζηα παγθφζκηα 

δίθηπα ειεθηξνδφηεζεο. Ηδησηηθέο επηρεηξήζεηο έξεπλαο θαη αλάπηπμεο ηερλνινγηψλ 

ειηαθήο ελέξγεηαο θαη θπβεξλήζεηο νδήγεζαλ ζε ζπλερή θαηλνηνκία θαηά ηα 

ηειεπηαία 30 ρξφληα. Ζ απνηειεζκαηηθφηεηα κεηαηξνπήο ησλ θσηνβνιηατθψλ 

θπηηάξσλ - δειαδή, ην πνζνζηφ ηνπ θσηφο ηνπ ήιηνπ πνπ ρηππά ηελ επηθάλεηα ηνπ 

θπηηάξνπ θαη κεηαηξέπεηαη ζε ειεθηξηθή ελέξγεηα - ζπλερίδεη λα βειηηψλεηαη.  

Ζ ειηαθή ελέξγεηα έρεη πνιιέο ρξήζεηο. Μπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα παξέρεη 

ζεξκφηεηα, θσο ή γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνχ. Ζ παζεηηθή ειηαθή ελέξγεηα 

αλαθέξεηαη ζηε ζπιινγή ηεο ζεξκφηεηαο θαη ηνπ θσηφοˑ ν παζεηηθφο ειηαθφο 

ζρεδηαζκφο, γηα παξάδεηγκα, ρξεζηκνπνηεί ην ελέξγεηα ηνπ ήιηνπ γηα λα θάλεη ηα 

ζπίηηα θαη ηα θηίξηα πεξηζζφηεξν απνδνηηθά ελεξγεηαθά, εμαιείθνληαο ηελ αλάγθε 

γηα ηνλ εκεξήζην θσηηζκφ θαη κεηψλνληαο ηελ πνζφηεηα ηεο ελέξγεηαο πνπ 

ρξεηάδεηαη γηα ηε ζέξκαλζε θαη ηελ ςχμε. Ζ ελεξγφο ειηαθή ελέξγεηα αλαθέξεηαη 

ζηελ απνζήθεπζε θαη ηε κεηαηξνπή απηήο ηεο ελέξγεηαο γηα άιιεο ρξήζεηο. 

Οη ηερλνινγίεο ειηαθήο ελέξγεηαο παξάγνπλ ειεθηξηθή ελέξγεηα ρσξίο λα 

ξππαίλνπλ ηνλ αέξα ή ην λεξφ. Οη ηερλνινγίεο ειηαθήο ζεξκηθήο ελέξγεηαο κπνξεί λα 

απαηηνχλ ηελ ςχμε λεξφ, αιιά απηφ ην λεξφ κπνξεί λα αλαθπθισζεί. Μφλν κηθξέο 

πνζφηεηεο επηθίλδπλσλ πιηθψλ παξάγνληαη θαηά ηελ παξαζθεπή ησλ θσηνβνιηατθψλ 

θπηηάξσλ θαη ηνπ εμνπιηζκνχ CSP, θαη νπζηαζηηθά θακία ζε άιιεο ειηαθέο ζεξκηθέο 

εθαξκνγέο. 

2.3.3 Γεσζεξκηθή Δλέξγεηα 

Ζ δηάππξε ζθαίξα, πνπ ήηαλ θάπνηε ε Γε καο, δελ έρεη ςπρζεί αθφκα ζην εζσηεξηθφ 

ηεο. Ίζσο θαη ε ζεξκφηεηα απφ ηε θπζηθή ξαδηελέξγεηα ησλ πεηξσκάησλ ηεο λα 

ζπληεξεί ελ κέξεη απηέο ηηο πςειέο ζεξκνθξαζίεο. 

Θεξκνί πίδαθεο λεξνχ, αηκψλ ή/θαη αεξίσλ, ζεξκέο πεγέο, εθξήμεηο εθαηζηείσλ, 

αθφκε θαη νη ζηαζεξέο ζεξκνθξαζίεο πνπ επηθξαηνχλ ζην εζσηεξηθφ ηεο γεο, 

πξφδηδαλ θαη ζηνπο αξραίνπο, ήδε, θαηνίθνπο ηνπ πιαλήηε καο ηε ζεξκηθή 
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θαηάζηαζε θαη δξαζηεξηφηεηα ζην εζσηεξηθφ ηνπ. Πξνζσπνπνίεζαλ θαη ζενπνίεζαλ 

ηηο αηηίεο, εξκήλεπζαλ κπζνινγηθά ηηο δηαδηθαζίεο (βι. Ηλδηθέο Βέδεο, Ίλθαο, Διιεληθή 

Μπζνινγία) θαη εθκεηαιιεχηεθαλ φζν κπνξνχζαλ ηε ζεξκηθή ελέξγεηα πνπ θηάλεη 

ζηελ επηθάλεηα. 

Ζ ρξήζε ησλ ζεξκψλ λεξψλ γηα ζεξαπεπηηθνχο ζθνπνχο  ήηαλ επίζεο γλσζηή εδψ 

θαη ρηιηάδεο ρξφληα ζε φιν ζρεδφλ ηνλ θφζκν(Αξραία Διιάδα, Ηηαιία, Ηαπσλία, Ηλδία). 

ηε ρψξα καο ππάξρεη έλα πιήζνο απφ ζεξκέο ηακαηηθέο πεγέο, πνπ ηηο ζπλαληά 

θαλείο απφ ηελ Θξάθε σο ηελ Πεινπφλλεζν θαη απφ ηα λεζηά ηνπ Αλαηνιηθνχ 

Αηγαίνπ σο ηε ηεξεά Διιάδα. Βέβαηα, εθηφο απφ ηηο ζεξαπεπηηθέο ηνπο ηδηφηεηεο ηα 

―δεζηά λεξά‖ ή θαιχηεξα ηα γεσζεξκηθά ξεπζηά κπνξνχλ λα αμηνπνηεζνχλ θαη γηα 

ελεξγεηαθνχο ζθνπνχο. Ζ γεσζεξκηθή ελέξγεηα είλαη κία ήπηα θαη ζρεηηθά 

αλαλεψζηκε ελεξγεηαθή πεγή, ε νπνία κε ηα ζεκεξηλά ηερλνινγηθά δεδνκέλα κπνξεί 

λα θαιχςεη ζεκαληηθέο ελεξγεηαθέο αλάγθεο. 

Ζ ρψξα καο, ιφγσ ησλ εηδηθψλ γεσινγηθψλ ζπλζεθψλ ηεο, είλαη πινχζηα ζε 

γεσζεξκηθή ελέξγεηα, δειαδή ζε ελέξγεηα πνπ παξάγεηαη θάησ απφ επλντθέο 

γεσινγηθέο ζπλζήθεο θαη βξίζθεηαη απνζεθεπκέλε κέζα ζηε γε κε ηε κνξθή δεζηνχ 

λεξνχ ή αηκνχ. 

Ζ γεσζεξκηθή ελέξγεηα, αλάινγα κε ηελ ζεξκνθξαζία ησλ ξεπζηψλ, δηαθξίλεηαη 

ζε ηξεηο θαηεγνξίεο: ρακειήο ελζαιπίαο (25-100ºC), κέζεο ελζαιπίαο (100-150ºC) 

θαη πςειήο ελζαιπίαο (>150ºC). Μέρξη ην 1980 νη έξεπλεο ζηε ρψξα καο 

πεξηνξίδνληαλ ζηνλ εληνπηζκφ γεσζεξκηθψλ ξεπζηψλ πςειήο ελζαιπίαο κε ζθνπφ 

ηελ παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. Σν γεσζεξκηθφ δπλακηθφ πςειήο ελζαιπίαο 

εληνπίζηεθε θπξίσο θαηά κήθνο ηνπ εθαηζηεηαθνχ ηφμνπ ηνπ λνηίνπ Αηγαίνπ(Μήινο 

Νίζπξνο θ.ιπ.). Παξάιιεια φκσο είρακε θαη ηνλ εληνπηζκφ ξεπζηψλ κέζεο θαη 

ρακειήο ελζαιπίαο. Απφ ην 1980 θαη εληεχζελ πξνρψξεζε ζηε ρψξα καο ε έξεπλα 

γηα ηνλ εληνπηζκφ ξεπζηψλ κέζεο θαη ρακειήο ελζαιπίαο. Σα γεσζεξκηθά ξεπζηά 

ρακειήο ελζαιπίαο είλαη δηάζπαξηα ζε νιφθιεξε ηε ρψξα, εληνπίδνληαη θπξίσο ζε 

αγξνηηθέο πεξηνρέο θαη ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ ζέξκαλζε ρψξσλ, ζεξκνθεπίσλ, 

θηελνηξνθηθψλ κνλάδσλ, ηρζπνθαιιηεξγεηψλ, μήξαλζε πξντφλησλ, αθαιάησζε λεξνχ 

θ.α. 

ήκεξα ε δπλαηφηεηα λα γίλνληαη γεσηξήζεηο ζε κεγάια βάζε δεκηνχξγεζε λέεο 

πξννπηηθέο. Αλ θαη δηαθέξεη απφ πεξηνρή ζε πεξηνρή, ε (κέζε) γεσζεξκηθή βαζκίδα 
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ησλ 3ºC πεξίπνπ αλά 100 κέηξα βάζνπο επηηξέπεη λα θζάζνπκε ζρεηηθά εχθνια ζε 

ζεκεία ηνπ εζσηεξηθνχ ηεο γεο, φπνπ νη ζεξκνθξαζίεο είλαη πςειέο. 

πρλά απφ ηηο γεσηξήζεηο δηαθεχγνπλ ηα αλεπηζχκεηα αέξηα (ζπλήζσο ελψζεηο 

ηνπ ζείνπ, π.ρ. πδξφζεην) ή θζάλνπλ ζηελ επηθάλεηα άιαηα θαη άιιεο νπζίεο δηαιπηέο 

ζην λεξφ (πνπ, ιφγσ ηεο κε ρξεζηκφηεηάο ηνπο ή θαη ησλ πξνβιεκάησλ πνπ 

δεκηνπξγνχλ, ραξαθηεξίδνληαη σο γεσζεξκηθά απφβιεηα). Γηα ηελ αληηκεηψπηζε 

απηψλ ησλ πξνβιεκάησλ είηε απνθεχγνληαη νη αλνηρηέο ζσιελψζεηο εηζφδνπ- εμφδνπ 

θαη πξνηηκψληαη θιεηζηά ζπζηήκαηα ζσιελψζεσλ, είηε επηιέγεηαη ε ιχζε ηεο 

επαλεηζαγσγήο ηνπ λεξνχ κε επηπιένλ γεψηξεζε. Ζ ιχζε απηή, φπσο θαη ε ρξήζε 

θιεηζηψλ θπθισκάησλ, πιενλεθηνχλ θαη θαηά ην φηη απμάλεηαη ν ρξφλνο δσήο, 

αλαλεψλεηαη ελ κέξεη ε δπλακηθφηεηα θαη απμάλεηαη ε επίδνζε ηνπ γεσζεξκηθνχ 

πεδίνπ. Δμάιινπ, έηζη ειαρηζηνπνηείηαη θαη ε φπνηα ελφριεζε ή άιιε επηβάξπλζε ηνπ 

πεξηβάιινληνο. 

2.3.4 Δλέξγεηα απφ Παιίξξνηεο 

Οη βαξπηηθέο δπλάκεηο κεηαμχ ηνπ θεγγαξηνχ, ηνπ ήιην θαη ηεο γεο πξνθαινχλ ηε 

ξπζκηθή αχμεζε θαη κείσζε ζηα σθεάληα χδαηα ζε φιν ηνλ θφζκν θαη νδεγνχλ έηζη 

ζηελ δεκηνπξγία παιηξξνηαθψλ θπκάησλ. Σν θεγγάξη αζθεί πεξηζζφηεξν απφ δχν 

θνξέο κεγαιχηεξε δχλακε ζηηο παιίξξνηεο, απφ φηη ν ήιηνο, ιφγσ ηεο πην θνληηλήο 

ηνπ ζέζεο ζηε γε. Χο απνηέιεζκα, ε παιίξξνηα αθνινπζεί ην θεγγάξη θαηά ηελ 

πεξηζηξνθή ηνπ γχξσ απφ ην γε, δεκηνπξγψληαο ηελ εκεξήζηα παιίξξνηα θαη ηελ 

άκπσηε ζε θάπνηα επηθάλεηα ηνπ σθεαλνχ. Σν πιάηνο ή ην χςνο ηνπ παιηξξνηαθνχ 

θχκαηνο είλαη πνιχ κηθξφ ζηνλ αλνηρηφ σθεαλφ, φπνπ κεηξά αξθεηά εθαηνζηά ζην 

θέληξν ηεο θχκαηνο ην νπνίν δηαλέκεηαη ζε απφζηαζε εθαηνληάδσλ ρηιηνκέηξσλ. 

Δληνχηνηο, ε παιίξξνηα κπνξεί λα απμήζεη δξακαηηθά φηαλ θηάλεη ζε πθαινθξεπίδεο, 

κε απνηέιεζκα ηελ δεκηνπξγία απφ ηεξάζηηεο κάδεο λεξνχ ζε ζηελνχο ρψξνπο θαη ζε 

εθβνιέο ηνπ πνηακνχ θαηά κήθνο κηα αθηνγξακκήο. 

Οη πξψηνη πίλαθεο παιίξξνηαο κε αθξηβή πξφβιεςε ηνπ πιάηνπο ηεο παιίξξνηαο 

δεκνζηεχζεθαλ απφ ην Βξεηαληθφ Ναπαξρείν ην 1833. Δληνχηνηο, πιεξνθνξίεο 

ζρεηηθά κε ηηο αλαξξνθήζεηο ηεο παιίξξνηαο ήηαλ δηαζέζηκεο πνιχ πξηλ, πεξίπνπ ην 

δέθαην ηέηαξην αηψλα (αλαθνξέο ζηνλ Βξεηαληθφ Άηιαληα, γηα παξάδεηγκα). 

Ζ ελέξγεηα ησλ παιηξξνηαθψλ θπκάησλ κπνξεί λα δηαθξηζεί ζε δχν θαηεγνξίεο, 

ηελ δπλακηθή θαη ηελ θηλεηηθή. Ζ δπλακηθή ελέξγεηα είλαη ην έξγν πνπ επηηέιεζε ε 
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αλχςσζε ηεο κάδαο ηνπ λεξνχ πάλσ απφ ηελ επηθάλεηα ηνπ σθεαλνχ. Ζ γλψζε ηεο 

δπλακηθήο ελέξγεηαο ηεο παιίξξνηαο είλαη ζεκαληηθή γηα ην ζρεδηαζκφ ησλ 

ζπκβαηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ εθκεηάιιεπζεο ηεο παιηξξνηαθήο ελέξγεηαο πνπ 

ρξεζηκνπνηνχλ θξάγκαηα λεξνχ. Οη ελ ιφγσ κνλάδεο ειεθηξνπαξαγσγήο 

εθκεηαιιεχνληαη ην ελεξγεηαθφ δπλακηθφ ηεο θάζεηεο αλφδνπ θαη ηεο πηψζεο ηνπ 

λεξνχ. Αληίζεηα, ε θηλεηηθή ελέξγεηα ηεο παιίξξνηαο πξέπεη λα είκαη γλσζηή γηα ην 

ζρεδηαζκφ Soating ή άιινπο ηχπνπο  

Έλα ζνβαξφ δήηεκα πνπ πξέπεη λα αληηκεησπηζηεί είλαη ην πψο θαη πνχ λα 

ρξεζηκνπνηεζεί ε ειεθηξηθή ελέξγεηα πνπ παξάγεηαη απφ ηελ παξαγσγή ελέξγεηαο 

απφ ηηο παιίξξνηεο. Οη παιίξξνηεο είλαη θπθιηθέο απφ ηε θχζε ηνπο, θαη ε αληίζηνηρε 

απφδνζε ηζρχνο απφ έλα παιηξξνηαθφ ζηαζκνχ δελ ζπκπίπηεη πάληα κε ηηο αλάγθεο  

ηεο αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηαο. ε ρψξεο κε έλα θαιά αλεπηπγκέλν θιάδν ελέξγεηαο, 

νη παιηξξντθνί ζηαζκνί παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο κπνξεί λα είλαη έλα κέξνο 

ηεο γεληθήο δηαλνκήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. Χζηφζν, ε ηζρχο απφ έλα παιηξξνηαθφ 

εξγνζηάζην ζα πξέπεη ηφηε λα δηαβηβάδνληαη ζε κεγάιε απφζηαζε, επεηδή νη 

ηνπνζεζίεο κε πςειφ αξηζκφ παιηξξνηψλ είλαη ζπλήζσο καθξηά απφ βηνκεραληθά θαη 

αζηηθά θέληξα. Έλα ειθπζηηθφ κειινληηθφ ζελάξην είλαη λα ρξεζηκνπνηεζεί ε 

παιηξξντθή ελέξγεηα γηα ηελ παξαγσγή θαπζίκνπ πδξνγφλνπ απφ ηελ ειεθηξφιπζε 

ηνπ ζην λεξφ. Σν πδξνγφλν, πνπ απνζεθεχεηαη, κπνξεί λα κεηαθεξζεί νπνπδήπνηε 

θαη λα ρξεζηκνπνηεζεί είηε σο θαχζηκν αληί ηνπ πεηξειαίνπ ή βελδίλεο ή ζε θπςέιεο 

θαπζίκνπ δηαθφξσλ ελεξγεηαθψλ ζπζηεκάησλ. Οη θπςέιεο θαπζίκνπ κεηαηξέπνπλ 

ηελ ελέξγεηα απφ πδξνγφλν απεπζείαο ζε ειεθηξηθή ελέξγεηα ρσξίο θαχζε ή 

θηλνχκελα κέξε, ην νπνίν ζηε ζπλέρεηα ρξεζηκνπνηείηαη, γηα παξάδεηγκα, ζηα 

ειεθηξηθά απηνθίλεηα (Gorlov, 2001). 

Πνιινί επηζηήκνλεο θαη κεραληθνί ζεσξνχλ κηα ηέηνηα εμέιημε σο κηα κειινληηθή 

λέα βηνκεραληθή επαλάζηαζε. Χζηφζν, πξνθεηκέλνπ λα ζπλεηδεηνπνηήζεη απηή ηελ 

ηδέα ζε φιν ηνλ θφζκν, ην θαζαξφ θαχζηκν πδξνγφλν ζα πξέπεη λα είλαη επίζεο 

δηαζέζηκα παληνχ. ήκεξα ην πδξνγφλν παξάγεηαη απφ θπζηθφ αέξηα θαη νξπθηά 

θαχζηκα, ηα νπνία εθπέκπνπλ αέξηα ηνπ ζεξκνθεπίνπ ζηελ αηκφζθαηξα θαη βιάπηνπλ 

ην παγθφζκην νηθνζχζηεκα. Απφ απηή ηελ άπνςε, ε παξαγσγή ηνπ πδξνγφλνπ απφ 

ειεθηξφιπζε λεξνχ κε ρξήζε παιηξξντθήο ελέξγεηαο είλαη κία απφ ηηο θαιχηεξνπο 

κεζφδνπο γηα ηελ αλάπηπμε θαζαξψλ θαπζίκσλ πδξνγφλνπ. Έηζη, ε παιηξξντθή 

ελέξγεηα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζην κέιινλ ψζηε λα βνεζήζεη ζηελ αλάπηπμε 
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κηαο λέαο επνρήο θαζαξψλ βηνκεραληψλ, γηα παξάδεηγκα, ηελ απηνθηλεηνβηνκεραλία 

θαζψο θαη πνιιέο άιιεο πνπ γηα ηελ ιεηηνπξγία ηνπο απαηηνχληαη πςειά πνζνζηά 

ελέξγεηαο (Charlier,1982). 

2.3.5 Δλέξγεηα απφ Κχκαηα θαη Ωθεαλνχο 

Οη σθεαλνί είλαη κία κεγάιε, ζρεηηθά αλεθκεηάιιεπηε αλαλεψζηκε πεγή ελέξγεηαο. 

Σν Βξεηαληθφ Τπνπξγείν Δκπνξίνπ θαη Βηνκεραλίαο έρεη αλαθνηλψζεη φηη 

ηνπιάρηζηνλ 90 εθαηνκκχξηα γηγαβάη αηνιηθήο ελέξγεηαο νδεγείηαη ζηε δεκηνπξγία 

θπκάησλ ζε φιν ηνλ θφζκν (UK Department of Trade and Industry, 2009). Απηφ 

κπνξεί λα ζπγθξηζεί κε ηα 15 ρηιηάδεο γηγαβάη ελέξγεηαο πνπ θαηαλαιψλνληαη 

παγθνζκίσο. Δθηφο απφ ηελ ελέξγεηα ησλ θπκάησλ επηθάλεηαο, ππάξρνπλ 

πνιπάξηζκνη άιινη ηξφπνη άληιεζεο ελέξγεηαο απφ ηνπο σθεαλνχο. Ζ παιηξξντθή 

ελέξγεηα, πνπ πξναλαθέξζεθε πεξηιακβάλεη ηε ρξήζε ηνπ δπλακηθνχ ελέξγεηαο πνπ 

δεκηνπξγείηαη απφ ζειεληαθή παιίξξνηα ζηηο αθηέο θαη ηα πνηάκηα. Σα ζαιάζζηα 

ξεχκαηα φπσο ην Ρεχκα ηνπ Κφιπνπ ζα κπνξνχζε λα ρξεζηκνπνηεζεί ζαλ 

αλεκφκπινπο ψζηε λα ζπγθεληξψλεη ηελ αηνιηθή ελέξγεηα. Άιινη πφξσλ φπσο ε 

ζεξκνθξαζία θαη ε αιαηφηεηα ζεσξνχληαη επίζεο λα έρνπλ κεγάιεο δπλαηφηεηεο 

εθκεηάιιεπζεο. 

χκθσλα κε ηελ Carbon Trust κε έδξα ην Λνλδίλν, ε ελέξγεηα ησλ θπκάησλ 

κπνξεί ξεαιηζηηθά λα παξάζρεη πάλσ απφ 2000 terawatts (TWh) ειεθηξηθήο 

ελέξγεηαο αλά έηνο - πεξίπνπ ην 10% ησλ παγθφζκησλ ελεξγεηαθψλ αλαγθψλ - θαη λα 

δεκηνπξγήζνπλ ηειηθά έζνδα απφ ρνλδξηθέο πσιήζεηο άλσ ησλ 50 δηζ. δνιαξίσλ αλά 

έηνο. Χζηφζν, ζχκθσλα κε ην Electric Power Research Institute (EPRI) ηνπ Palo Alto, 

CA, κηα ξεαιηζηηθή εθηίκεζε ηεο θπκαηηθήο ελέξγεηαο ησλ σθεαλψλ ζηηο Ζλσκέλεο 

Πνιηηείεο δείρλεη φηη απηφ αληηζηνηρεί ζην πεξίπνπ 6% ηνπ ζπλφινπ ησλ ελεξγεηαθψλ 

αλαγθψλ κε ρνλδξηθή ηηκή αγνξάο πνπ αξγφηεξα θηάλεη 16 δηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα 

αλά έηνο. 

Ζ θπκαηηθή ελέξγεηα ησλ σθεαλψλ έρεη ζεκαληηθά πιενλεθηήκαηα ζε ζρέζε κε 

άιιεο αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο, φπσο ε αηνιηθή θαη ε ειηαθή γηα ηνπο 

αθφινπζνπο ιφγνπο: Ζ θπκαηηθή ελέξγεηα ησλ σθεαλψλ είλαη πνιχ πξνβιέςηκε θαη 

ζπλεπήο (ιηγφηεξν δηαιείπνπζα) πεγή ελέξγεηαο πνπ ζεκαίλεη: (α) ιηγφηεξα ηερληθά 

πξνβιήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε δηαζχλδεζε ηνπ δηθηχνπ, θαη (β) ελδερφκελε 

αχμεζε ηνπ $ / kWh ηηκή πψιεζεο.  
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Ζ αλάπηπμε ησλ ελεξγεηαθψλ πφξσλ ησλ σθεαλψλ ηα κείσλε ηελ εμάξηεζε απφ 

νξπθηά θαχζηκα (πεηξέιαην, άλζξαθαο, θαη θπζηθφ αέξην), ηα νπνία έρνπλ 

πεξηνξηζκέλνπο πφξνπο. Δπίζεο, δεδνκέλνπ φηη ε ελέξγεηα ησλ σθεαλψλ δελ 

ππφθεηηαη ζε απμήζεηο ηνπ θφζηνπο ησλ θαπζίκσλ, ηνχην είρε νπζηαζηηθά ζέζεηο ηεο 

ελέξγεηαο ησλ σθεαλψλ σο πηζαλή αληηζηάζκηζε ηεο αζηάζεηαο ησλ ηηκψλ. Σέινο, νη 

ηερλνινγίεο εθκεηάιιεπζεο ηεο ελέξγεηαο ησλ σθεαλψλ δελ παξάγνπλ εθπνκπέο 

επηβιαβψλ ξχπσλ ή αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ (European Marine Energy Centre, 

2008). 

Σα νξπθηά θαχζηκα φπσο ν άλζξαθαο θαη ην πεηξέιαην δελ είλαη αλαλεψζηκα θαη ε 

αιφγηζηε ρξήζε ηνπο απμάλεη φιν θαη πεξηζζφηεξν ηηο πεξηβαιινληηθέο αλεζπρίεο 

ζρεηηθά κε ηελ πνξεία ηνπ πιαλήηε. Γηα ηελ θάιπςε ησλ ελεξγεηαθψλ αλάγθψλ ελφο 

απμαλφκελνπ παγθφζκηνπ πιεζπζκνχ, νη κεραληθνί ζηηο επφκελεο δεθαεηίεο ζα 

αλαδεηνχλ ηελ παξαγσγή ελέξγεηαο απφ νηθνλνκηθέο θαη αλαλεψζηκεο πεγέο. Παξά 

ηελ γεγνλφο φηη ζρεδφλ ην 75% ηεο επηθάλεηαο ηεο Γεο θαιχπηεηαη απφ λεξφ, ηα 

θχκαηα απνηεινχλ ζε κεγάιν βαζκφ αλεμεξεχλεηε πεγή ελέξγεηαο ζε ζχγθξηζε κε 

ηελ πξφνδν πνπ έρεη ζεκεησζεί ζηελ αμηνπνίεζε ηνπ ήιηνπ θαη ηνπ αλέκνπ. 

Σα ελεξγεηαθά ζπζηήκαηα ησλ θπκάησλ έρνπλ θαηαζθεπαζηεί γηα λα 

αμηνπνηήζνπλ ηελ ελέξγεηα απφ ηα θχκαηα θαη λα ηε κεηαηξέπνπλ ζε ειεθηξηθή 

ελέξγεηα. Με ηελ απνξξφθεζε ηεο εηζεξρφκελεο ελέξγεηαο, νη κνλάδεο ηζρχνο 

δεκηνπξγνχλ έλα ρψξν εξεκίαο ηνπ λεξνχ πίζσ ηνπο, ζπκβάιινληαο ζηελ παξάθηηα 

άκπλα θαη ηελ παξαγσγή κηα πεξηνρήο δηαζέζηκεο γηα εκπνξηθή εθκεηάιιεπζε θαη 

δεκηνπξγία ρψξσλ αλαςπρήο. Απηή ε πξνζηαηεπφκελε πεξηνρή κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηε δεκηνπξγία απηνρξεκαηνδνηνχκελσλ ιηκέλσλ θαη 

θπκαηνζξαπζηψλ. Ζ εγθαηάζηαζή ηνπο κπνξεί λα θέξεη ζεηηθά πεξηβαιινληηθά θαη 

νηθνλνκηθά απνηειέζκαηα, φπσο ε πξνζηαζία ησλ απεηινχκελσλ πεξηνρψλ ηεο 

αθηνγξακκήο ή ε παξνρή ελφο πεξηβάιινληνο θαηάιιεινπ γηα αλάπηπμε ηεο 

πδαηνθαιιηέξγεηαο (Mohammad-Reza Alam, 2008). 

2.3.6 Βηνκάδα 

Γεληθά, σο βηνκάδα νξίδεηαη ε χιε πνπ έρεη βηνινγηθή (νξγαληθή) πξνέιεπζε. 

Πξαθηηθά, ζηνλ φξν βηνκάδα εκπεξηέρεηαη νπνηνδήπνηε πιηθφ πξνέξρεηαη άκεζα ή 

έκκεζα απφ ηνλ θπηηθφ θφζκν. Πην ζπγθεθξηκέλα ζε απηήλ πεξηιακβάλνληαη: 
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 Οη θπηηθέο χιεο πνπ πξνέξρνληαη είηε απφ θπζηθά νηθνζπζηήκαηα, 

φπσο π.ρ. ηα απηνθπή θπηά θαη δάζε (έηζη νλνκάδνληαη ηα θπηά πνπ 

θαιιηεξγνχληαη κε ζθνπφ ηελ παξαγσγή βηνκάδαο γηα παξαγσγή ελέξγεηαο) 

γεσξγηθψλ θαη δαζηθψλ εηδψλ, φπσο π.ρ. ην ζφξγν ην ζαθραξνχρν, ην θαιάκη, 

ν επθάιππηνο θ.α. 

 Σα ππνπξντφληα θαη θαηάινηπα ηεο θπηηθήο, δσηθήο, δαζηθήο θαη 

αιηεπηηθήο παξαγσγήο, φπσο ηα άρπξα, ζηειέρε αξαβφζηηνπ, ζηειέρε 

βακβαθηάο, θιαδνδέκαηα, θιαδηά δέληξσλ, θχθε, θηελνηξνθηθά απφβιεηα θ.α. 

 Σα ππνπξντφληα πνπ πξνέξρνληαη απφ ηελ κεηαπνίεζε ή επεμεξγαζία 

ησλ πιηθψλ απηψλ, φπσο π.ρ. ηα ειεηνππξελφμπια, ππνιείκκαηα εθθνθθηζκνχ 

βακβαθηνχ, ην πξηνλίδη θ.α. θαζψο θαη 

 Σν βηνινγηθήο πξνέιεπζεο κέξνο ησλ αζηηθψλ ιπκάησλ θαη 

ζθνππηδηψλ. 

Ζ βηνκάδα απνηειεί κία δεζκεπκέλε θαη απνζεθεπκέλε κνξθή ηεο ειηαθήο 

ελέξγεηαο θαη είλαη απνηέιεζκα ηεο θσηνζπλζεηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ησλ θπηηθψλ 

νξγαληζκψλ. Καη‘ απηήλ, ε ρισξνθχιιε ησλ θπηψλ κεηαζρεκαηίδεη ηελ ειηαθή 

ελέξγεηα κε κία ζεηξά δηεξγαζηψλ, ρξεζηκνπνηψληαο σο πξψηεο βαζηθέο χιεο 

δηνμείδην ηνπ άλζξαθα απφ ηελ αηκφζθαηξα θαζψο θαη λεξφ θαη αλφξγαλα ζπζηαηηθά 

απφ ην έδαθνο. Ζ δηεξγαζία απηή κπνξεί λα παξαζηαζεί ζρεκαηηθά σο εμήο: 

Νεξφ + Γηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Ζιηαθή Δλέξγεηα(θσηφληα) + Αλφξγαλα ζηνηρεία 

= Βηνκάδα+ Ομπγφλν 

Απφ ηε ζηηγκή πνπ ζρεκαηίδεηαη ε βηνκάδα κπνξεί θάιιηζηα λα ρξεζηκνπνηεζεί 

σο πεγή ελέξγεηαο. Ζ βηνκάδα απνηειεί κία ζεκαληηθή, αλεμάληιεηε θαη θηιηθή πξνο 

ην πεξηβάιινλ πεγή ελέξγεηαο, ε νπνία είλαη δπλαηφ λα ζπκβάιεη ζεκαληηθά ζηελ 

ελεξγεηαθή επάξθεηα, αληηθαζηζηψληαο ηα ζπλερψο εμαληινχκελα απνζέκαηα 

νξπθηψλ θαπζίκσλ (πεηξέιαην, άλζξαθαο, θπζηθφ αέξην θ.α.). 

Ζ ρξήζε ηεο βηνκάδαο σο πεγή ελέξγεηαο δελ είλαη λέα. ε απηήλ εμάιινπ 

ζπγθαηαιέγνληαη ηα θαπζφμπια θαη νη μπιάλζξαθεο πνπ, κέρξη ην ηέινο ηνπ 

πεξαζκέλνπ αηψλα, θάιππηαλ ην 97% ησλ ελεξγεηαθψλ αλαγθψλ ηεο ρψξαο ελψ 

ζήκεξα θαηέρνπλ πνζνζηφ 52% (πεξίπνπ ηα 3/4) ηεο ζπλνιηθήο παξαγσγήο ελέξγεηαο 

απφ ηελ θαηεγνξία απηή. 



Αζαλαζία Αζαλαζνπνχινπ - MBA TQM 

Πξάζηλε Δπηρεηξεκαηηθφηεηα & νη επηπηψζεηο ηεο ζηελ απαζρφιεζε  

32 

Ζ βηνκάδα θαη ηα απφβιεηα είλαη νη θχξηεο πεγέο παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο 

ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε(68%, βιέπε Γηάγξακκα 2.2). Ζ ελέξγεηα πνπ παξάγεηαη απφ 

ηηο πδξνειεθηξηθέο εγθαηαζηάζεηο θαηέρεη ηε δεχηεξε ζέζε κε πνζνζηφ 21%, ελψ ε 

αηνιηθή, ε γεσζεξκηθή θαη ε ειηαθή θαηέρνπλ ζεκαληηθά κηθξφηεξα πνζνζηά (6%, 

4% θαη 1% αληίζηνηρα). 

Γηάγξακκα 2.2. Καηαλνκή ΑΠΔ ζηελ Δπξσπατθή έλσζε 2010 

 

Πεγή: Eurostat 

2.3.7 Ωζκσηηθή Δλέξγεηα 

Ζ νζκσηηθή ελέξγεηα βαζίδεηαη ζην θπζηθφ θαηλφκελν ηεο φζκσζεο, πνπ νξίδεηαη σο 

ε κεηαθνξά ηνπ λεξνχ κέζα απφ κηα εκηπεξαηή κεκβξάλε. Υάξε ζε απηφ ην 

θαηλφκελν ηα θπηά κπνξνχλ λα απνξξνθνχλ ηελ πγξαζία απφ ηα θχιια ηνπο - θαη λα 

δηαηεξνχληαη. 

 ε έλαλ ζηαζκφ φζκσζεο, ην γιπθφ λεξφ θαη ην αιάηη δηνρεηεχνληαη ζε 

μερσξηζηνχο ζαιάκνπο, πνπ ρσξίδνληαη απφ κηα ηερλεηή κεκβξάλε. Σα κφξηα ηνπ 

αιαηηνχ ζην ζαιαζζηλφ λεξφ πεγαίλνπλ πξνο ην γιπθφ λεξφ κέζα απφ ηε κεκβξάλε, 

πξνθαιψληαο ηελ πίεζε ζηελ πιεπξά ηνπ ζαιαζζηλνχ λεξνχ γηα αχμεζε. Απηή ε 
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πίεζε είλαη ηζνδχλακε κε κηα ζηήιε λεξνχ ησλ 120 κέηξσλ ή, κε άιια ιφγηα, 

δεκηνπξγείηαη έλαο αξθεηά ζεκαληηθφο θαηαξξάθηεο. Απηή ε πίεζε κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηεζεί ζε έλα ζηξφβηιν γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνχ. 

Ζ ηδέα ηεο παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο κέζσ φζκσζεο αλαδχζεθε ζηε 

δεθαεηία ηνπ 1970. Σφηε, φκσο, νη κεκβξάλεο ήηαλ ηφζν αθξηβέο θαη νη ηηκέο ηεο 

ελέξγεηαο ηφζν ρακειέο πνπ θαλείο δελ ζεσξνχζε φηη είλαη θεξδνθφξν λα επελδχζεη 

ζε έλα ηέηνην πξφγξακκα. Πνιιά ρξφληα αξγφηεξα, εξεπλεηέο ηεο Statkraft έθεξαλ 

ηελ ηδέα ηεο θαηλνηνκίαο ηνπ πξνγξάκκαηνο απηνχ ζην πξνζθήλην. Μηα πξνζπάζεηα 

μεθίλεζε ην 1997 κε έλα πνιχ δηαθνξεηηθφ θιίκα γηα ηα ζρέδηα ελαιιαθηηθήο 

ελέξγεηαο. 

 Σα ηειεπηαία ρξφληα, ε έλλνηα ηεο νζκσηηθήο ελέξγεηαο έρεη δνθηκαζηεί ζε κηθξέο 

πηινηηθέο εγθαηαζηάζεηο, αθφκε θαη ζε έλα εξγαζηήξην ζην SINTEF ζην Trondheim 

θαη ζην Sunndalsøra. ηηο 24 Ννεκβξίνπ 2009, ε Statkraft άλνημε ην πξψην 

πξσηφηππν νζκσηηθφ εξγνζηάζην ζηνλ θφζκν ζηελ Tofte, λνηηνδπηηθά ηνπ Όζιν. Ζ 

Statkraft έρεη επελδχζεη πεξηζζφηεξα απφ ΝΟΚ 100 εθαηνκκχξηα γηα ηελ αλάπηπμε 

ηεο νζκσηηθήο ελέξγεηαο, κε πεξηζζφηεξεο επελδχζεηο λα αθνινπζνχλ. 

Σν πξσηφηππν ζηελ Tofte ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηε δνθηκή ηεο ηερλνινγίαο. Ζ 

θχξηα πξφθιεζε είλαη λα αλαπηπρζεί κηα κεκβξάλε πνπ αληιεί κέζα αξθεηφ λεξφ γηα 

λα δεκηνπξγήζεη κηα απνηειεζκαηηθή πίεζε γηα λα ηξέμεη ην ζηξφβηιν. Όηαλ ε 

κεκβξάλε είλαη αξθεηά θαιή, ε νζκσηηθή ελέξγεηα κπνξεί λα γίλεη κηα αληαγσληζηηθή 

πεγή αλαλεψζηκεο ελέξγεηαο. 

   Ζ Statkraft είλαη ζε ζπλεξγαζία κε εξεπλεηηθνχο θαη βηνκεραληθνχο νκίινπο ζηε 

Ννξβεγία, ηε Γεξκαλία θαη ηηο Κάησ Υψξεο γηα λα βειηηψζεη ηελ ηερλνινγία ηεο 

κεκβξάλεο. Ζ απφδνζεο ηεο κεκβξάλε έρεη βειηησζεί εληππσζηαθά απφ φηαλ ε  

Statkraft ελεπιάθε ζηελ αλάπηπμε νζκσηηθήο ελέξγεηαο ην 1997. 
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Κεφάλαιο 3                                                                                             

Πξάζηλε Δπηρεηξεκαηηθόηεηα 
 

3.1 Δηζαγσγή 

Ο άλζξαθαο, ην πεηξέιαην θαη ην θπζηθφ αέξην είλαη κε αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο 

νη νπνίεο έρνπλ εκεξνκελία ιήμεο. Σα απνζέκαηα δελ ζα δηαξθέζνπλ γηα πάληα, θαη 

φηαλ απηά ζα εμαληιεζνχλ, ηη ζα ηα αληηθαηαζηήζεη; Ζ πξάζηλε ελέξγεηα είλαη κία 

αλεξρφκελε βηνκεραλία, ε νπνία πξνέθπςε ιφγσ ηεο απμαλφκελεο αλάγθεο γηα 

ελαιιαθηηθέο, θαζαξέο πεγέο ελέξγεηαο ε ρξήζε ησλ νπνίσλ έρεη ιηγφηεξν επηβιαβείο 

ζπλέπεηεο ζην πεξηβάιινλ απφ φηη ηα νξπθηά θαχζηκα, ελψ εθηφο απφ εχθνια 

πξνζβάζηκεο είλαη θαη αλαλεψζηκεο. 
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3.2 ύληνκε ηζηνξηθή αλαδξνκή ηνπ “πξάζηλνπ θηλήκαηνο” 

 

   ―Απηνί απφ εκάο πνπ είλαη παηδηά ηνπ πεξηβαιινληνινγηθνχ θηλήκαηνο δελ ζα 

πξέπεη πνηέ λα μερλνχλ φηη ζηέθνληαη ζηνπο ψκνπο φισλ απηψλ πνπ πξνυπήξραλ 

εκψλ ‖ 

Michael Shellenberger and Ted Nordhaus, The Death of Environmentalism 

 

Σν πεξηβαιινληνινγηθφ θίλεκα είλαη έλα θαηλφκελν ηφζν άκνξθν θαη νπζηαζηηθφ 

ην νπνίν δελ πεξηγξάθεηαη κε ην ζπκβαηηθφ ιεμηιφγην, πφζν κάιινλ κε κία ζχληνκε 

ζχλνςε. Ο πεξηβαιινληνιφγνο Paul Hawken ην ζπγθαηαιέγεη ζηα πνιππνίθηια 

θαηλφκελα ην νπνίν ζεσξεί φηη πεξηιακβάλεη πεξίπνπ δχν εθαηνκκχξηα παγθφζκηνπο 

κε θπβεξλεηηθνχο νξγαληζκνχο (ΜΚΟ) νη νπνίνη εζηηάδνπλ ζην πεξηβάιινλ, ζηα 

εγρψξηα δηθαηψκαηα θαη ζηελ θνηλσληθή δηθαηνζχλε. Γηα ηνλ Hawken, απηφ απνηειεί 

ην ―ην κεγαιχηεξν θνηλσληθφ θίλεκα ζηελ ηζηνξία ηεο αλζξσπφηεηαο‖. Πσο φκσο 

απηφ δεκηνπξγήζεθε θαη εμειίρζεθε θαηαιήγνληαο ζηελ δεκηνπξγία ησλ πξάζηλσλ 

επαγγεικάησλ? 

Ζ ρξήζε αλαλεψζηκεο ελέξγεηαο δελ είλαη κία θαηλνχξγηα πξαθηηθή. Ο πξψηνο 

άλζξσπνο, φπσο γλσξίδνπκε, ρξεζηκνπνίεζε ην μχιν γηα λα παξάγεη θσηηά κε ζθνπφ 

ην καγείξεκα θαη ηελ ζέξκαλζε. Απφ ηελ άιιε, ν αέξαο, ην λεξφ θαη ε ειηαθή 

ελέξγεηα ρξεζηκνπνηνχληαλ απφ πνιχ παιηά γηα ηελ θίλεζε ησλ πινίσλ θαζψο θαη 

ηελ ζέξκαλζε ή ηελ ςχμε ησλ θηηξίσλ. Οη λέεο θαη αλεξρφκελεο ηερλνινγίεο βνεζνχλ 

ηνπο ζεκεξηλνχο επηζηήκνλεο, εξεπλεηέο κεραληθνχο θαη άιινπο γηα ηελ κεηάβαζε 

ηεο βηνελέξγεηαο θαη ησλ βην-θαπζίκσλ ζην επφκελν επίπεδν. Πνιινί είλαη απηνί νη 

νπνίνη εξεπλνχλ θαη αλαπηχζζνπλ κεζφδνπο γηα ηελ παξαγσγή θαζαξφηεξεο 

ελέξγεηαο θαη ηελ κείσζε εθπνκπήο δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα. 

Ζ παγθφζκηα επαηζζεηνπνίεζε ζε πεξηβαιινληηθά ζέκαηα έρεη θεληξίζεη ην 

ελδηαθέξνλ ηνπ θνηλνχ ζηε ρξήζε ελαιιαθηηθψλ πεγψλ ελέξγεηαο. Όιν θαη 

πιεζαίλνπλ απηνί πνπ αλαδεηνχλ ηξφπνπο γηα κείσζε ησλ ινγαξηαζκψλ ελέξγεηαο 

ελψ παξάιιεια θάλνπλ θάηη σθέιηκν γηα ηνλ πιαλήηε. Οη επηρεηξήζεηο κεηαηξέπνπλ 

ηηο δηαδηθαζίεο παξαγσγήο ψζηε απηέο λα ζπκκνξθψλνληαη κε ηνπο απζηεξνχο 

νκνζπνλδηαθνχο, θξαηηθνχο θαη ηνπηθνχο θαλνληζκνχο θαη λφκνπο (Fehl, 2000).   
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3.3 Οξηζκόο ηεο Πξάζηλεο Δπηρεηξεκαηηθόηεηαο 

Πξάζηλε επηρεηξεκαηηθφηεηα είλαη εθείλε ε κνξθή νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο ε 

νπνία ζέηεη ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηεο θχζεο γεληθφηεξα ζην 

επίθεληξν ηεο ζηξαηεγηθήο ηεο. Ζ πξάζηλε επηρεηξεκαηηθφηεηα ζπλίζηαηαη ζηε ζεηηθή 

ζηάζε ηεο επηρείξεζεο απέλαληη ζηελ πεξηβαιινληηθή πξνζηαζία, ηφζν κε ηα 

πξντφληα ή ππεξεζίεο πνπ παξάγεη, φζν θαη κε ηηο δηαδηθαζίεο παξαγσγήο. Ζ πξάζηλε 

επηρείξεζε θξαηάεη ζεηηθή ζηάζε απέλαληη ζηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο ζην 

ζχλνιν ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο. 

Σα πεξηζζφηεξα απφ ηα ζχγρξνλα ζπζηήκαηα παξαγσγήο θαη θαηαλάισζεο 

δεκηνπξγήζεθαλ ζε επνρέο φπνπ νη θπζηθνί πφξνη θαη νη αληνρέο ηνπ θπζηθνχ 

πεξηβάιινληνο ζεσξνχληαη αλεμάληιεηνη. Δίλαη ζαθέο πσο απηή ε ππφζεζε δελ 

ηζρχεη πηα θαη νη πξνζσπηθέο θαη επηρεηξεκαηηθέο απνθάζεηο πξέπεη λα 

πξνζαξκνζηνχλ αλάινγα. 

Ζ δεκηνπξγηθφηεηα θαη ε επειημία πνπ ραξαθηεξίδνπλ κία επηρείξεζε κπνξνχλ λα 

ηεζνχλ ζηελ ππεξεζία ηνπ πεξηβάιινληνο. Οη επηρεηξήζεηο πνπ έρνπλ επελδχζεη ζε 

έλα πξάζηλν επηρεηξεκαηηθφ κνληέιν δελ ην θάλνπλ γηα ζψζνπλ ην πεξηβάιινλ, ην 

θάλνπλ γηα λα ζσζνχλ νη ίδηεο. Απηφο είλαη πάληα ν ζθνπφο κηαο επηρείξεζεο. 

Αθνχγνληαο ηε ιέμε ''επηρεηξεκαηίαο'' έρνπκε ζην κπαιφ καο ηελ εηθφλα ελφο 

ελζνπζηψδνπο,  εξγαηηθνχ αηφκνπ ˑ ελφο πξνζψπνπ έηνηκν λα αληηκεησπίζεη ηηο 

πξνθιήζεηο θαη λα δεκηνπξγήζεη θαηλνηνκίεο, πξάγκα πνπ νη πεξηζζφηεξνη ζα 

ζεσξνχζαλ απνζαξξπληηθφ. Μαδί κε απηέο ηηο εηθφλεο έξρνληαη θαη νη βηνκεραλίεο 

πςειήο ξχπαλζεο. Ζ λέα γεληά ηνπ επηρεηξεκαηία αθνινπζεί αλνδηθή πνξεία ζηηο 

ηάμεηο ησλ επηρεηξήζεσλ, ηελ νηθνινγηθή επηεμία κε επηρεηξεκαηηθφ πλεχκα, 

δπλεηηθά θηλνχκελε πξνο ηελ θαηεχζπλζε κηαο αλαδηνξγαλσκέλεο νηθνινγηθήο 

θνηλσλίαο, φπσο έρεη πξνηείλεη  ν Michael Bell (Bell, 2004). 

Ο λένο πεξηβαιινληηθφο επηρεηξεκαηίαο δελ εκθαλίδεηαη ηψξα γηα πξψηε θνξά 

(Hardin 1968). Καζψο ε έλλνηα ηεο πεξηβαιινληηθήο αεηθνξίαο εληζρχεηαη θάζε 

ρξφλν, νη θνηλσλίεο αηζζάλνληαη ηελ αλάγθε γηα ηελ αχμεζε ησλ πεξηβαιινληηθά 

επαηζζεηνπνηεκέλσλ επηρεηξεκαηηψλ. Όπσο εμεγεί ν Volery (2002), ην ηππηθφ 

κνληέιν ησλ πςειήο ξχπαλζεο θαη ―θεξδν-θεληξηθψλ‖ επηρεηξήζεσλ απνηπγράλεη 

ηψξα, θαζψο ν παγθνζκηνπνηεκέλνο πιεζπζκφο αληηκεησπίδεη ηελ πεπεξαζκέλε 

θχζε ησλ πφξσλ θαη ηελ αλεμέιεγθηε ππνβάζκηζή ηνπο, ηελ ηαρεία αχμεζε ηνπ 
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παγθφζκηνπ πιεζπζκνχ, θαη ηελ απψιεηα ηεο βηνπνηθηιφηεηαο. Έλα κεγάιν κέξνο ηεο 

θνηλσλίαο έρεη αθππληζηεί θαη γίλεηαη δεθηηθφ ζηελ αλάγθε ελφο δηαθνξεηηθνχ ηχπνπ 

επηρεηξεκαηηθνχ κνληέινπ: ελφο κνληέινπ πνπ ζηεξίδεη ηε βησζηκφηεηα θαη 

ελζσκαηψλεη ηηο πεξηβαιινληηθέο αλεζπρίεο ζηηο εθηηκήζεηο γηα ηελ ―δηαρσξηζηηθή 

γξακκή‖. 

ηνλ ηνκέα ησλ θπζηθψλ πφξσλ, ε πεξαηηέξσ έξεπλα γηα ηελ πξάζηλε 

επηρεηξεκαηηθφηεηα ζα κπνξνχζε κηα εκέξα λα καο βνεζήζεη λα θαηαλνήζνπκε πψο 

νη θνηλσλίεο πνπ εμαξηψληαη απφ ηνπο θπζηθνχο πφξνπο θαη πνπ ζπρλά αζρνινχληαη 

κε ηε θηψρεηα (Humphrey et al, 1993, Pelouzo et al 1994, Carroll 1995), κπνξνχλ λα 

εληζρχζνπλ ηελ πξσηνβνπιία ησλ ηνπηθψλ επηρεηξεκαηηψλ γηα ηε δεκηνπξγία 

βηψζηκσλ θαη πξνζνδνθφξσλ επηρεηξήζεσλ. Με κηα ηζρπξφηεξε νηθνλνκία (Petrzelka 

et al. 2006), νη επηρεηξήζεηο απηέο ζα κπνξνχζαλ λα ζπκβάινπλ ζηελ θαιχηεξε 

ζπλεηδεηνπνίεζε ηεο θαηαλάισζεο ησλ θπζηθψλ πφξσλ ελψ παξάιιεια 

ελζαξξχλνπλ κηα πην βηψζηκε νηθνλνκηθή αλάπηπμε ηνπ ηνπξηζκνχ θαη ηεο αλαςπρήο. 

Σέινο, πξσηνβνπιίεο φπσο απηέο πνπ πεξηβάιινπλ ηηο πνιηηηθέο αλνηθηνχ ρψξνπ 

(Kline, 2006) κπνξεί λα γίλνπλ επθνιφηεξα απνδεθηέο απφ ηηο θνηλσλίεο απηέο θαη λα 

απνηειέζνπλ απηά παξαδείγκαηα ηεο πξάζηλεο ζθέςεο, πνπ πξνηάζεθαλ απφ  

―πξάζηλνπο επηρεηξεκαηίεο‖.  

Καζψο αλαθέξεηαη ζηελ βηβιηνγξαθία, θπξίσο ζε εθζέζεηο απφ ηελ Δπξψπε θαη 

ηελ Απζηξαιία, νη επηρεηξεκαηίεο κπνξνχλ λα ελεξγνχλ σο θαηαιχηεο γηα ηελ αιιαγή 

θαη ηελ πξφνδν, ηφζν απφ νηθνλνκηθή φζν θαη απφ πεξηβαιινληηθή άπνςε (Volery 

2002, Anderson 1998, Ηζαάθ 1998, Krueger 1998, Pastakia 1998). Αλ θαη ν 

επηρεηξεκαηίαο κπνξεί λα νξηζηεί σο έλα πξφζσπν πνπ νξακαηίδεηαη λέεο 

επηρεηξεκαηηθέο επθαηξίεο θαη δεκηνπξγεί ηηο επηρεηξήζεηο απφ ην κεδέλ-ζπρλά κε 

πεξηνξηζκέλνπο πφξνπο θαη αθζνλία θηλδχλσλ-(Schaper 2002α) θαίλεηαη αληηθαηηθφ 

λα ζθεθηεί θαλείο έλαλ επηρεηξεκαηία ηνπ νπνίνπ ηα νξάκαηα γηα λέεο επθαηξίεο 

πεξηιακβάλνπλ αλεζπρία γηα ηελ ππεχζπλε ρξήζε ησλ πφξσλ, ηε βησζηκφηεηα, ή ηελ 

θνηλσληθή επζχλε. 

Χζηφζν, αθφκε θαη δεθαεηίεο πξηλ, ήηαλ βέβαην φηη νη επηρεηξεκαηίεο ζα 

κπνξνχζαλ λα επηθέξνπλ δεκηνπξγηθέο θαηαζηξνθέο κεηαηξέπνληαο εληειψο ηηο 

απνδεθηέο ιεηηνπξγίεο ηεο επηρείξεζεο (Schumpeter, 1934). Ζ πεπνίζεζε φηη νη 

επηρεηξεκαηίεο δελ κπνξνχλ λα είλαη πεξηβαιινληηθά αθππληζκέλνη, ή δελ 

ελδηαθέξνληαη λα είλαη, είλαη πηα μεπεξαζκέλε (Porter θαη van der Linde 1995, 
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Anderson 1998). Σν λέν είδνο επηρεηξεκαηία-ελαιιαθηηθά αλαθέξεηαη σο πξάζηλνο 

επηρεηξεκαηίαο (ecopreneur) - δηαζέηεη κία ελζνπζηψδε επηρεηξεκαηηθή ινγηθή κε 

γλψζε ηεο βησζηκφηεηαο θαη άιια δφγκαηα ηνπ πεξηβαιινληηθνχ θηλήκαηνο. Ο 

πξάζηλνο επηρεηξεκαηίαο κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί ή λα νξίδεηαη κε έλα πιήζνο 

δηαθνξεηηθψλ ηξφπσλ (Schaper 2005). Γηα ηνπο ζθνπνχο καο, πξάζηλνη 

επηρεηξεκαηίεο είλαη νη θαηλνηφκνη νη νπνίνη βιέπνπλ ηηο επηρεηξήζεηο ηνπο, θαη κε ηελ  

απνδνρή ησλ πεξηβαιινληηθψλ αμηψλ σο βαζηθφ ζπζηαηηθφ ηεο ηαπηφηεηάο ηνπο, 

πξνζπαζνχλ λα θαηνρπξψζνπλ ην αληαγσληζηηθφ ηνπο πιενλέθηεκα ζηελ αγνξά 

(Gerlach 2002). 

Οη πξάζηλνη επηρεηξεκαηίεο ελεξγνχλ σο πξάθηνξεο γηα θνηλσληθέο αιιαγέο 

(Anderson 1998, Azzone θαη Noci 1998, Pastakia 1998), θαη απηφ νθείιεηαη ζε 

κεγάιν βαζκφ ζην κνλαδηθφ θαη ελζνπζηψδεο φξακά ηνπο θαη ζηα ζπλαηζζήκαηά ηνπο 

απφ ηελ ππνρξέσζε γηα εθθνιαπηφκελεο θνηλσληθέο λφξκεο (Keogh θαη Polonsky 

1998). Ο Anderson ηζρπξίδεηαη φηη ζηνλ ππξήλα ηεο έλλνηαο, νη επηρεηξεκαηίεο θαη νη 

νηθνιφγνη δελ είλαη ηφζν δηαθνξεηηθνί φζν θαίλεηαη λα είλαη επηθαλεηαθά. Βεβαηψλεη 

φηη ζηε βαζηθή νπζία ηνπο, ηφζν νη επηρεηξεκαηίεο φζν θαη νη πεξηβαιινληνιφγνη  

δεκηνπξγνχλ θαη εμάγνπλ αμία απφ κηα δεδνκέλε θαηάζηαζε. Δπίζεο, βξίζθνληαη 

βαζηά ξηδσκέλεο ζε απηνχο ηδέεο ησλ θνηλσληθψλ αμηψλ (Anderson 1998,135). Με 

αζπλήζηζηε ηε ζπκβνιή ηνπο θαη ην ελδηαθέξνλ γηα ην πεξηβάιινλ θαη ηηο 

επηρεηξήζεηο, νη πξάζηλνη επηρεηξεκαηίεο είλαη ζηε κνλαδηθή ζέζε λα θάλνπλ φ, ηη θαη 

νη πεξηζζφηεξεο άιιεο επηρεηξήζεηο επίθιηζεο- λα ελζσκαηψλνπλ θαη λα εδξαηψλνπλ 

ηηο αληηιήςεηο γηα ηηο αμίεο ηνπ αηφκνπ πξνο έλα θηιηθφ πξνο ηηο επηρεηξήζεηο 

πεξηβάιινλ (Anderson 1998, 139). 

Αλ θαη απηφ ζπκβαίλεη ηδίσο γηα ηηο κηθξέο θαη κεζαίεο επηρεηξήζεηο, αξθεηή  απφ 

ηελ πξναλαθεξζείζα βηβιηνγξαθία επηθεληξψλεηαη ζην ξφιν ηεο πξάζηλεο 

επηρεηξεκαηηθφηεηαο κέζα ζηηο εηαηξίεο ή ζε κεγάιεο επηρεηξήζεηο (Keogh θαη 

Polonsky 1998, Krueger 1998, Lober 1998). Όπσο νη Porter θαη Van der Linde 

εμήγεζαλ ζε πξψηεξν θνκκάηη, κεξηθέο θνξέο ε εηαηξηθή κνξθή ηεο πξάζηλεο 

επηρεηξεκαηηθφηεηαο πεγάδεη θπξίσο απφ ηελ αλεζπρία γηα ηνπο θπβεξλεηηθνχο 

θαλνληζκνχο (1995). Ζ έξεπλα δείρλεη φηη ε απιή ηήξεζε ησλ θαλνληζκψλ θαη ε 

αληίδξαζε ζηηο απαηηήζεηο κηαο αλαδπφκελεο πεξηβαιινληηθήο ζπλείδεζεο κπνξεί λα 

αθήζεη πίζσ ηηο εηαηξείεο (Azzone θαη Noci 1998, Krueger 1998, Lober 1998). 
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 Άιινη έρνπλ αληίζεηε άπνςε γηα ηηο κηθξέο θαη κεζαίεο επηρεηξήζεηο (ΜΜΔ) 

(Schaper 2002β, Hilary 2000, Keogh θαη Polonsky 1998, Hilary 1997, Tanner et al. 

1996, Murphy et al. 1995). Γπζηπρψο, ζρεηηθά ιίγε δνπιεηά γίλεηαη ζηηο ΜΜΔ θαη 

ηνλ ξφιν ηνπο ζην νηθνινγηθφ θίλεκα. Πξάγκαηη, φπσο ηζρπξίδεηαη Schaper, ε 

ζεκαζία ησλ κηθξψλ θαη κεζαίσλ επηρεηξήζεσλ ζπλήζσο αγλνείηαη (2002β). Χζηφζν, 

κε ηηο ΜΜΔ αληηπξνζσπεχεηαη θαηά θαλφλα ην 95% φισλ ησλ εηαηξηψλ ηνπ 

ηδησηηθνχ ηνκέα ζηα πεξηζζφηεξα έζλε θαη ν αληίθηππφο ηνπο ζσξεπηηθά είλαη αξθεηά 

κεγάινο. 

Ζ βηβιηνγξαθία είλαη πεξηνξηζκέλε ζε φηη αθνξά κεξηθά θεληξηθά πξνβιήκαηα 

πνπ αθνξνχλ ηελ πξαγκαηηθφηεηα ησλ ηδηνθηεηψλ ΜΜΔ. Αλ θαη ε έξεπλα δείρλεη φηη 

νη ηδηνθηήηεο ησλ ΜΜΔ έρνπλ ηελ ηάζε λα ζπκθσλνχλ κε ηηο γεληθή πξνζηαζία ηνπ 

πεξηβάιινληνο (Schaper 2002β), αλαθέξεηαη φηη είλαη γεληθά πην αληηδξαζηηθνί ζηελ 

έγθξηζήο ηνπο γηα πξάζηλεο κεζφδνπο, ιφγσ ησλ πεξηνξηζκέλσλ πφξσλ ηνπο ζε 

ζχγθξηζε κε άιιεο επηρεηξήζεηο. Χζηφζν, απηέο νη ηδέεο κπνξνχλ λα εμαιεηθζνχλ 

φηαλ ν έλαο ζεσξεί φηη ζπρλά ν ηδηνθηήηεο = δηεπζπληήο ηεο κηθξήο επηρείξεζεο 

κπνξεί λα ''δεη  ην δάζνο θαζψο θαη ηα δέληξα'' επεηδή γλσξίδεη ζρεδφλ θάζε πηπρή ηεο 

επηρείξεζεο (Keogh θαη Polonsky 1998). Ο Schaper πξνηείλεη πνιιέο κειινληηθέο 

εζηίεο γηα έξεπλεο αθαδεκατθψλ. Δλζαξξχλεη ηνπο εξεπλεηέο λα εξεπλήζνπλ ηε θχζε 

ηνπ πξάζηλνπ επηρεηξείλ ζην πιαίζην ησλ ΜΜΔ: δειαδή, πψο νη πξάζηλνη 

επηρεηξεκαηίεο κπνξεί λα δηαθέξνπλ απφ ηνπο ζπκβαηηθνχο επηρεηξεκαηίεο θαη πσο 

κπνξεί λα κνηάδεη ην πξνθίι ηέηνησλ αθηηβηζηψλ (2002β). 

Παξά ηηο εηζθνξέο απηέο, εμαθνινπζεί λα ππάξρεη έλα θελφ ζηε βηβιηνγξαθία γηα 

κεξηθά επίπεδα. Πξψηνλ, ππάξρεη αλάγθε γηα ηε ζπκπιήξσζε ηεο απζηξαιηαλήο θαη  

επξσπατθήο ινγνηερλίαο κε πεξηζζφηεξεο ακεξηθαληθέο θσλέο θαη εκπεηξίεο. Με ηηο 

Ζλσκέλεο Πνιηηείεο λα είλαη κηα απφ ηηο πην θαηαλαισηηθέο-κε γλψκνλα θαη ηνπο 

πφξνπο- θνηλσλίεο, είλαη απαξαίηεην λα θαηαλνήζνπκε ην πξάζηλν επηρεηξείλ θαη 

κέζα ζε απηφ ην πιαίζην. Δπηπιένλ, ζρεηηθά ιίγε πξνζνρή απνδίδεηαη ζηηο ΜΜΔ θαη 

αθφκε ιηγφηεξε πξνζνρή, φπσο θαίλεηαη, έρεη δνζεί ζε ηνπηθφ επίπεδν φπνπ νη 

επηρεηξήζεηο αλήθνπλ ζηηο ιηγφηεξν αζηηθνπνηεκέλεο ―ηζέπεο‖ ησλ Ζλσκέλσλ 

Πνιηηεηψλ. Μειέηεο πεξίπησζεο ηέηνησλ πξάμεσλ ζηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο κπνξνχλ 

λα βνεζήζνπλ ψζηε λα θαιπθζεί απηφ ην θελφ. 
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3.3.1 Κάπνηνη Καζνξηζηηθνί Παξάγνληεο αλάπηπμεο πξάζηλεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο 

& θχξηεο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ νηθνλνκηθή βησζηκφηεηά ηεο 

 Καζεζηώο θαη ζπλζήθεο πξνζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ θαη πεξηβάιινληφο 

ηνπο . 

 Ννκνζεηηθό θαζεζηώο θαη πιαίζην λφκσλ θαη θαλνληζκψλ ξχζκηζεο 

επηρεηξεκαηηθψλ παξαγσγηθψλ δξάζεσλ ζην πεξηβάιινλ, άζρεηα απφ ηηο 

πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρέο. 

 Καζεζηώο πξάζηλεο αγνξάο ππεξεζηψλ θαη πξντφλησλ. 

Αξλεηηθό ραξαθηεξηζηηθφ ηεο πξάζηλεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο είλαη ε κηθξή 

αληαγσληζηηθφηεηα εμαηηίαο θπξίσο θαη ηεο έιιεηςεο ηνπηθήο θαη επξχηεξεο 

δηακνξθσκέλεο αγνξάο, πνπ κπνξεί λα αληηζηαζκηζηεί κφλν κε ηελ ύπαξμε 

θαηλνηνκηώλ, ζπγθεθξηκέλσλ ηδηαίηεξσλ ραξαθηεξηζηηθψλ θαη πξνέιεπζεο 

(ηαπηφηεηαο) θαη πνηφηεηαο, πνπ ζπληζηνχλ ζπγθξηηηθά πιενλεθηήκαηα. Απφ ηελ 

άιιε θάπνηεο θχξηεο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ νηθνλνκηθή βησζηκφηεηά ηεο είλαη νη 

αθφινπζνη (Εήζεο, 2003): 

 Γηαζεζηκφηεηα θπζηθψλ πφξσλ  

 πκκφξθσζε επελδπηψλ κε αξρέο Π.Δ. θαη απνδνρή θνηλσληθνχ 

πεξηβάιινληνο. 

 Θεκηηή αμηνπνίεζε πφξσλ. 

 Καηαιιειφηεηα επηρεηξεκαηηθνχ ζρεδίνπ καθξνρξφληαο πξννπηηθήο θαη κε 

ελαιιαθηηθέο πξνηάζεηο δηαρείξηζεο. 

 Δπελδχζεηο ζρεηηθέο κε ηελ αλάπηπμε ηεο πεξηνρήο (θπξίσο κε έξγα ηνπ 

Γεκφζηνπ ηνκέα θαη ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ζπκβάιινπλ ζε επλντθφ 

πεξηβάιινλ). 

 Θεζκνζεηηθή ππνζηήξημε-έληαμε (δίθηπα ζήκαλζεο πνηφηεηαο, ζχλδεζε-

ζπλεξγαζία κε πεξηβαιινληηθέο ΜΚΟ). 

3.4 Ζ Πξάζηλε Δπηρεηξεκαηηθόηεηα ζηελ Διιάδα 

ην λέν παγθφζκην πεξηβάιινλ, ην πεξηβάιινλ θαη ε πνηφηεηα εξγαζίαο ιεηηνπξγεί 

ζηξαηεγηθά ζηελ νηθνλνκία θαη απνηεινχλ παξάγνληεο κε πξνηεξαηφηεηα πξφζβαζεο 

ζηηο αγνξέο. Σνκείο ηεο νηθνλνκίαο κε ηζρπξή αλάπηπμε, φπσο ν ηνπξηζκφο, ε 

ελέξγεηα, θιπ. ππνγξακκίδνπλ αθφκε πεξηζζφηεξν ηελ δπλαηή ζρέζε κεηαμχ 

νηθνλνκίαο, πνηφηεηαο θαη πεξηβάιινληνο. Σνκείο φπσο ε δηαρείξηζε απνβιήησλ θαη 
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ε αλαθχθισζε απμάλνπλ ηελ δπλακηθή, σο απνηέιεζκα ηεο γεληθήο νηθνλνκηθήο 

αλάπηπμεο. 

3.4.1. Τν ζπγθξηηηθφ πιενλέθηεκα ηεο Διιάδαο θαη ε κέρξη ηψξα πνξεία ηεο 

Τπφ απηέο ηηο ζπλζήθεο, ε Διιάδα πξέπεη ζε θάπνηα ζέκαηα λα θεξδίζεη ηνλ ρακέλν 

ρξφλν θαη ζε θάπνηα άιια λα επελδχζεη ζηα ζπγθξηηηθά ηεο πιενλεθηήκαηα. Όπσο ε 

αλαδηάξζξσζε θαη ε αληαγσληζηηθφηεηα ζε επξσπατθή θαη παγθφζκηα εκβέιεηα, έηζη 

θαη ην πεξηβάιινλ, εμαξηψκελν απφ ηελ πνηφηεηα θαη ηελ θαηαλνκή ησλ 

ζπληειεζηψλ παξαγσγήο είλαη έλαο βαζηθφο ηνκέαο ζπγθξηηηθνχ πιενλεθηήκαηνο. 

Έηζη, ην ζέκα ηνπ ―πεξηβάιινληνο θαη πνηφηεηα‖ απνηειεί ππνρξεσηηθή θαη 

δεζκεπηηθή παξάκεηξν ζηηο νηθνλνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηηο ζπλαιιαγέο θαζψο 

θαη πεδίν εθαξκνγήο λέσλ επθαηξηψλ ζε έλαλ επξχηεξν αληαγσληζηηθφ ηνκέα. Ζ 

Διιάδα δηαζέηεη ζεκαληηθά πιενλεθηήκαηα πξνο εθκεηάιιεπζε: 

 Δίλαη πξνηθηζκέλε κε έλα απφ ηα πινπζηφηεξα νηθνζπζηήκαηα ηεο Δπξψπεο. 

Απηφ ηελ θαζηζηά έλα ηζρπξφ νηθνλνκηθφ, ηνπξηζηηθφ θαη επηζηεκνληθφ πεδίν 

ελδηαθέξνληνο. Ο πινχηνο ησλ νηθνζπζηεκάησλ ζπλππάξρεη κε έλα  

γεσγξαθηθφ ηνπίν έληνλεο πνηθηινκνξθίαο. Απηφ ζεκαίλεη εηδηθφηεξα φηη 

ππάξρνπλ δχν ηζρπξά πεδία θπζηθψλ πφξσλ θαζψο θαη κεγάινο πινχηνο ζε 

ηνπία, ν νπνίνο απνηειεί έλαλ ηζρπξφ πφιν ηνπξηζηηθήο αλάπηπμεο. 

 ε ζχγθξηζε κε άιιεο ρψξεο, ε θαηάζηαζε ηνπ πεξηβάιινληνο ζηελ Διιάδα 

είλαη ζρεηηθά νκαιή θαη ηα πξνβιήκαηα δελ είλαη κε αλαζηξέςηκα. Καη απηφ 

είλαη αιήζεηα, παξά ηελ έληνλε παξαβαηηθφηεηα πνπ παξνπζηάδεηαη ζηε 

ρξήζε γεο, ηε ξχπαλζε, ηα απφβιεηα θαη ηηο ππξθαγηέο. 

 Ζ παξάδνζε θαη νη πξνυπνζέζεηο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ αλαβίσζε ησλ 

παξαδνζηαθψλ επαγγεικάησλ ζε ζχγρξνλεο ζπλζήθεο δελ έρνπλ εμαιεηθζεί. 

 Τπάξρνπλ πνιιά κλεκεία θαη παγθφζκηα αθηηλνβνιία ηεο πνιηηηζηηθήο 

θιεξνλνκηάο. 

 Ζ ηδηαηηεξφηεηα ηεο Διιάδα, ην ζπγθξηηηθφ πιενλέθηεκα, είλαη φηη 

εμεηδηθεχεηαη ζηελ αλάπηπμε ηφζν ησλ ππνδνκψλ φζν θαη ηνπ αλζξψπηλνπ 

δπλακηθνχ ψζηε λα κπνξέζεη λα εθκεηαιιεπηεί ηηο λέεο επθαηξίεο κέζα απφ 

ηελ πνηφηεηα θαη ην πεξηβάιινλ. 



Αζαλαζία Αζαλαζνπνχινπ - MBA TQM 

Πξάζηλε Δπηρεηξεκαηηθφηεηα & νη επηπηψζεηο ηεο ζηελ απαζρφιεζε  

42 

 Γίλεηαη φια θαη πεξηζζφηεξε βαξχηεηα ζην εζσηεξηθφ ζεζκηθφ πεξηβάιινλ 

πνπ αθνξά ζηελ πνηφηεηα θαη ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, γεγνλφο πνπ 

ζα απνδψζεη πεξηζζφηεξν κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ. 

 Τπάξρνπλ νηθνλνκηθέο επθαηξίεο γηα ηελ πνηφηεηα ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ησλ 

πξντφλησλ κέζσ ησλ Δπξσπατθψλ θαη ησλ εζληθψλ πφξσλ (κε πξνγξάκκαηα 

γηα ηελ αλάθηεζε ηεο αηνιηθήο θαη ειηαθήο ελέξγεηαο). 

 Ζ δήηεζε ησλ ηκεκάησλ ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηεο πνηφηεηαο απμάλνπλ, 

ηφζν ζηηο αγξνηηθέο πεξηνρέο φζν θαη ζηα αζηηθά θέληξα. 

 Ζ πνηφηεηα θαη ην πεξηβάιινλ είλαη ζε ζηάδην αλαδηάξζξσζεο ελψ εηζάγνληαη, 

θαη ζε ηνπηθφ επίπεδν, ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα πνπ πξνάγνπλ ηελ ηνπηθή 

παξαγσγή θαη δήηεζε, ελψ ζπκβάιινπλ ζηελ εμάιεηςε ησλ 

ελδνπεξηθεξεηαθψλ θαη δηαπεξηθεξεηαθψλ αληζνηήησλ. 

 Ζ Διιάδα ηνπνζεηείηαη ζηελ επνρή ηεο νινθιεξσκέλεο πνιηηηθήο πξντφλησλ 

θαη ηεο νινθιεξσκέλεο δηαρείξηζεο ησλ απνβιήησλ. Ζ ρψξα έρεη πςειά 

ζπγθξηηηθά πιενλεθηήκαηα φζνλ αθνξά ζηηο αλαλεψζηκεο κνξθέο ελέξγεηαο. 

 Σφζν ζηελ θνηλσληθή νηθνλνκία φζν θαη ζε κηα ζεηξά απφ επηρεηξεκαηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηεο πνηφηεηαο ησλ 

πξντφλησλ άλνημε ην δξφκν ζε λέεο νκάδεο εξγαδνκέλσλ θαη επηρεηξεκαηηψλ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ γπλαηθψλ, ησλ λέσλ, ησλ εππαζψλ νκάδσλ θαη 

ησλ θαηεγνξηψλ πςεινχ κνξθσηηθνχ επηπέδνπ. 

 Τπάξρνπλ επθαηξίεο θαη δπλαηφηεηεο ζην εζσηεξηθφ ηεο ρψξαο θαη ζηελ  

δηεζλή αγνξά, ζρεηηθψλ κε ηελ αεηθφξν δηαρείξηζε ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηελ 

πνηφηεηα ησλ πξντφλησλ (αθαιάησζε λεξνχ, βηνινγηθφ θαζαξηζκφ). 

 Γηα φινπο απηνχο ηνπο ιφγνπο, ε Διιάδα απνηειεί ρψξα ζπγθξηηηθνχ 

πιενλεθηήκαηνο θαη επθαηξηψλ γηα ηελ πξάζηλε επηρεηξεκαηηθφηεηα, ηφζν γηα ηελ 

εζσηεξηθή νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή νινθιήξσζεο ηεο φζν θαη γηα ηελ δηεζλή 

αληαγσληζηηθφηεηα. Φπζηθά, ε πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηεο πνηφηεηαο ησλ 

πξντφλησλ εμαξηάηαη απφ ηε βησζηκφηεηα θαη ηελ αεηθνξία ηεο ζηηο δηεζλείο αγνξέο 

ηδίσο γηα ηα πξντφληα πνπ απαηηνχλ πηζηνπνίεζε, φλνκα, πνηφηεηα θαη  εμεηδίθεπζε. 

Αιιά ε Διιάδα δελ έρεη αθφκε θάλεη ζεκαληηθά βήκαηα πξνο ηελ πξάζηλε 

νηθνλνκία, ψζηε λα εθκεηαιιεπηεί ηηο ηεξάζηηεο επθαηξίεο γηα λέεο ζέζεηο εξγαζίαο. 
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Αλ θαη ε δηαδξνκή πξνο ηελ επηζπκεηή νηθνλνκία κε ρακειέο εθπνκπέο ήδε 

πξνβιέπεηαη, ε Διιάδα δελ έρεη αθφκε θάλεη ηηο αλαγθαίεο αιιαγέο πξνο απηή ηελ 

θαηεχζπλζε. Γελ είλαη ηπραίν φηη ε Διιάδα παξακέλεη ζεκαληηθά ρακειφηεξα απφ 

ηνπο ζηφρνπο ηεο γηα ηελ πξνψζεζε ησλ αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο. ήκεξα, 

ιηγφηεξν απφ ην 10% ησλ ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο πξνέξρεηαη απφ ΑΠΔ ελψ ηα 

πνζνζηά γηα ην 2010 πξνβιέπνληαλ ζην 20,1%. Δπηπιένλ, νη εζληθέο δεζκεχζεηο γηα 

ην 2020 πεξηιακβάλνπλ ζπκκεηνρή ησλ ΑΠΔ θαηά 18% ζηελ ηειηθή θαηαλάισζε 

ελέξγεηαο, ή πεξίπνπ 35% κεξίδην ζηελ παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. 

 Δμίζνπ αξλεηηθή είλαη θαη ε θαηάζηαζε ζηνλ ηνκέα ηεο εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο. 

Γηα παξάδεηγκα, ζηελ Διιάδα παξάγνληαη 0,77 ηφλνη εθπνκπψλ CO2 γηα θάζε € 1.000 

ηνπ ΑΔΠ, κε απνηέιεζκα πνπ ηελ θαηαηάζζεη ζηε ρεηξφηεξε ζέζε κεηαμχ ησλ 

θξαηψλ ηεο ΔΔ-15, ελψ ν κέζνο φξνο ηεο ΔΔ-27 είλαη κφιηο 0,39 ηφλσλ. Με άιια 

ιφγηα, γηα θάζε € 1.000 πνπ παξάγνληαη ε Διιάδα εθπέκπεη δχν θνξέο ηα αέξηα ηνπ 

ζεξκνθεπίνπ ζε ζρέζε κε ηελ ΔΔ-27. 

Θεσξείηαη φηη ε Διιάδα έρεη ηε δπλαηφηεηα λα κεηψζεη ηηο εθπνκπέο θαηά 67% 

έσο ην 2050 κε ζχγθξηζε κε ην 1990, κεηά απφ κηα απνιχησο ινγηθή πνξεία. 

Λακβάλεηαη σο δεδνκέλν φηη ν πεξηνξηζκφο ησλ εθπνκπψλ ζα ζπλππάξμεη κε ηελ 

απξφζθνπηε αλάπηπμε, θαη φηη ε αχμεζε ηνπ ΑΔΠ ζα ζπλερηζηεί κε ξπζκφ 3% έσο ην 

2020, ψζηε λα επηηεπρζεί κείσζε θαηά 1,5% αλά έηνο ηελ πεξίνδν 2020-2050. 

3.4.2. Μέηξα θαη ελέξγεηεο πξνο κία πξάζηλε νηθνλνκία 

Ζ εθαξκνγή ελφο κνληέινπ πξάζηλεο αλάπηπμεο ζηελ Διιάδα ζα θέξεη αλάπηπμε 

ζηνπο ηνκείο ηεο παξαγσγήο, ησλ θαηαζθεπψλ, ησλ ππεξεζηψλ, ηελ εθπαίδεπζε θαη 

ηελ έξεπλα. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε πηνζέηεζε ηεο ινγηθήο ηεο πξάζηλεο αλάπηπμεο, 

θαιχπηεη έλα θάζκα ηνκέσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ, φπσο: 

 Δπελδύζεηο ζε αλαλεώζηκεο πεγέο ελέξγεηαο. Ο ηζρπξφο άλεκνο θαη ν 

ήιηνο κπνξνχλ λα νδεγήζνπλ ζηελ παξαγσγή πξάζηλεο ελέξγεηαο. Ο 

ζηφρνο είλαη λα κεησζεί ε εμάξηεζε απφ ηα νξπθηά θαχζηκα, κέζσ ηεο 

πξνψζεζεο ησλ αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο. Έλα ζεηηθφ απνηέιεζκα 

απηήο ηεο επηινγήο ζα είλαη ε αχμεζε ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο ζηνλ ηνκέα ηεο 

ελέξγεηαο. 

 Οξζνινγηθή δηαρείξηζε ησλ απνβιήησλ. Ζ πξνψζεζε θαη αχμεζε ηεο 

αλαθχθισζεο, θαζψο θαη ε νινθιεξσκέλε δηαρείξηζε ησλ θπζηθψλ πφξσλ 
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γηα κείσζε ηεο παξαγσγήο απνβιήησλ, είλαη νη θχξηεο επηινγέο γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε ησλ ζηεξεψλ απνβιήησλ. 

 Πξνζηαζία ηνπ αγξνηηθνύ ηνπίνπ θαη ηνπ θπζηθνύ πεξηβάιινληνο. Ζ 

πινχζηα βηνπνηθηιφηεηαο ηεο ρισξίδαο θαη παλίδαο θαζψο θαη ησλ 

θξίζηκσλ νηθνζπζηεκάησλ, ρξήδνπλ ηδηαίηεξεο πξνζηαζίαο. Οη θαλφλεο γηα 

ηελ αεηθφξν δηαρείξηζε θαη πξνζηαζία ησλ πξνζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ θαη 

νηθνηφπσλ (π.ρ. Natura 2000) θαη ε πξνψζεζε λέσλ δξάζεσλ γηα ηελ 

πξνζηαζία ηεο βηνπνηθηιφηεηαο θαη ησλ αγξνηηθψλ πεξηνρψλ απνηεινχλ 

βαζηθέο πξνηεξαηφηεηεο ηεο Διιάδα. 

 Πνηνηηθόο ηνπξηζκόο κε ζεβαζκό ζην πεξηβάιινλ. Σα λεζηά θαη ε 

επεηξσηηθή ρψξα είλαη έλαο ζεκαληηθφο πφινο έιμεο εθαηνληάδσλ 

ρηιηάδσλ επηζθεπηψλ θάζε ρξφλν θαη ηα θίλεηξα ζηνλ ηνκέα ηνπ ηνπξηζκνχ 

είλαη κία απφ ηηο πην ζεκαληηθέο νηθνλνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο ησλ 

θαηνίθσλ. Ο ζηφρνο είλαη λα ππνζηεξίμεη ηηο επηρεηξήζεηο πνπ παξάγνπλ 

πξντφληα θαη πξνζθέξνπλ ππεξεζίεο κε ηαπηφρξνλε πξνζηαζία θαη 

αμηνπνίεζε ησλ θπζηθψλ πφξσλ, κε ηαπηφρξνλε εκθάληζε ηεο 

κνλαδηθφηεηαο θαη ησλ εηδηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ θάζε ηφπνπ. 

 Δθπαίδεπζε θαη έξεπλα. Σα εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα ηεο ρψξαο έρνπλ ήδε 

έλα ζεκαληηθφ κνριφ αλάπηπμεο. Οη ηνκείο ηεο εθπαίδεπζεο, ηεο έξεπλαο 

θαη ηεο ηερλνινγίαο είλαη θαηαιπηηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ επίηεπμε ηεο 

βηψζηκεο παξαγσγήο θαη ηεο δεκηνπξγίαο θαηαλαισηηθψλ πξνηχπσλ ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηηο αλάγθεο ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο ηεο θνηλσλίαο ησλ 

πνιηηψλ θαη ηεο επίιπζεο δσηηθψλ πξνβιεκάησλ. 

3.4.3 Κίλεηξα γηα ηελ δεκηνπξγία πξάζηλσλ επηρεηξήζεσλ ζηελ Διιάδα 

Σν ζεζκηθφ πιαίζην, φπσο παξνπζηάζηεθε θαη ζην πξψην θεθάιαην, είλαη ηδηαίηεξα 

επλντθφ γηα ηελ δεκηνπξγία πξάζηλσλ επηρεηξήζεσλ. Ο λένο ειιεληθφο επελδπηηθφο 

λφκνο (3908/2011) αληαπνθξίλεηαη ζηηο πνηθίιεο αλάγθεο ησλ ζεκεξηλψλ επελδπηψλ 

θαη, παξάιιεια, δεκηνπξγεί έλα καθξφπλνν επελδπηηθφ πεξηβάιινλ. Καζψο ε 

Διιάδα πξνζαλαηνιίδεηαη ε ίδηα γηα ηελ παγθφζκηα νηθνλνκία, θαζηεξψλεη πνιηηηθέο, 

θαη πηνζεηεί έλα πξάζηλν κνληέιν αλάπηπμεο, ηφζν γηα εγρψξηνπο φζν θαη μέλνπο 

επελδπηέο. Ο λένο λφκνο θαζνξίδεη ηηο πξνηεξαηφηεηεο θαη ηηο πνιηηηθέο πνπ εηζάγνπλ 
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κηα δηαδηθαζία επέλδπζεο πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ ηαρχηεηα, δηαθάλεηα θαη 

απνηειέζκαηα. 

 Οη επελδπηέο αλαθαιχπηνπλ παξαγσγηθά θίλεηξα παξαγσγηθψλ θηλήηξσλ, 

εξγαιεία ρξεκαηνδφηεζεο, θαη απινπζηεπκέλεο δηαδηθαζίεο, ψζηε ηα επηρεηξεκαηηθά 

ηνπο ζρέδηα λα πξνρσξήζνπλ κε ην κηθξφηεξν πνζφ γξαθεηνθξαηίαο θαη ην 

κεγαιχηεξν πνζφ ζαθήλεηαο. Σα είδε ησλ εληζρχζεσλ είλαη ηα αθφινπζα: 

α. Φνξνινγηθή απαιιαγή. Απαιιαγή απφ 8 έσο 10 ρξφληα απφ ηελ θαηαβνιή 

θφξνπ εηζνδήκαηνο επί ησλ πξαγκαηνπνηνχκελσλ πξν θφξσλ θεξδψλ, ηα νπνία 

πξνθχπηνπλ κε βάζε ηε θνξνινγηθή λνκνζεζία, απφ ην ζχλνιν ησλ δξαζηεξηνηήησλ 

ηεο επηρείξεζεο. Σν πνζφ ηεο θνξνινγηθήο απαιιαγήο ζπληζηά ηζφπνζν 

αθνξνιφγεην απνζεκαηηθφ. 

β. Δπηρνξήγεζε. Γσξεάλ παξνρή ρξεκαηηθνχ πνζνχ απφ ην Γεκφζην γηα ηελ 

θάιπςε ηκήκαηνο ησλ εληζρπφκελσλ δαπαλψλ ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ. 

γ. Δπηδφηεζε ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο (leasing). Κάιπςε απφ ην Γεκφζην 

ηκήκαηνο ησλ θαηαβαιιφκελσλ δφζεσλ ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο πνπ ζπλάπηεηαη 

γηα ηελ απφθηεζε λένπ κεραλνινγηθνχ θαη ινηπνχ εμνπιηζκνχ 

δ. Δπλντθά δάλεηα κέζσ ηνπ ΔΣΔΑΝ. Υξεκαηνδφηεζε ηνπ πνζνχ πνπ 

πξνβιέπεηαη λα θαιπθζεί κε ηξαπεδηθφ δαλεηζκφ κε δάλεηα ρακεινχ θφζηνπο, απφ ηηο 

ηξάπεδεο πνπ ζπλεξγάδνληαη κε ην ΔΣΔΑΝ. 

Όιεο νη εληζρχζεηο ζπλππνινγίδνληαη γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ ζπλνιηθνχ πνζνζηνχ 

ελίζρπζεο πνπ ρνξεγείηαη ζην επελδπηηθφ ζρέδην. Σν φθεινο απφ ηελ παξαπάλσ 

ρξεκαηνδφηεζε ζπλππνινγίδεηαη ζην ζπλνιηθφ πνζνζηφ ελίζρπζεο, ην νπνίν δελ 

κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηα φξηα ηνπ Υάξηε Πεξηθεξεηαθψλ Δληζρχζεσλ (Παξάξηεκα ΗΗ). 

Απαξαίηεηε είλαη θαη ε αλαθνξά ζε έξγα ζηελ Διιάδα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ 

κε ηε ρξεκαηνδνηηθή ππνζηήξημε ηεο Δ.Δ. θαη παξείραλ δπλεηηθφ πιαίζην δξάζεο 

‗‗πξάζηλσλ‘‘ δξαζηεξηνηήησλ. Δηδηθφηεξα ην πξφζθαην Γ΄ ΚΠ πεξηιάκβαλε άμνλεο 

πξνηεξαηφηεηαο πνπ ζπλδένληαλ κε ηελ πνηφηεηα δσήο, ηελ αλάπηπμε ηεο ππαίζξνπ, 

ηελ πεξηθεξεηαθή αλάπηπμε (κέζσ ησλ ΠΔΠ), θ.ά. (Εήζεο, 2003), θαη νη νπνίνη, 

βέβαηα, ζα κπνξνχζαλ λα εκπινπηηζζνχλ, πνζνηηθά θαη πνηνηηθά. Δλδεηθηηθά αλά 

ηνκείο-δηαρεηξηζηηθνχο θνξείο: 

 Τπνπξγείν Αλάπηπμεο: Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα Αληαγσληζηηθφηεηαο 
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 (ΔΠΑΝ),Πξφγξακκα GMES (Παγθφζκηα Παξαθνινχζεζε Πεξηβάιινληνο 

θη Αζθάιεηαο) 

 Τπνπξγείν Αηγαίνπ: Νεζηά θαη ζαιάζζηα πάξθα πξνζηαηεπφκελσλ 

πεξηνρψλ. 

 Τπνπξγείν Πνιηηηζκνχ: Δπηρεηξεζηαθφ πξφγξακκα ‗‗Πνιηηηζκφο‘‘ 

 Τπνπξγείν Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ: Δθπαίδεπζε θαη Αξρηθή 

Δπαγγεικαηηθή 

 Καηάξηηζε (ζπκπεξηιακβαλφκελεο ηεο πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο) 

 Τπνπξγείν Γεσξγίαο: Αγξνηηθή Αλάπηπμε θαη Πεξηβάιινλ 

 Τπνπξγείν Μεηαθνξψλ: Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα ‗‗ηδεξφδξνκνη θαη νη 

πγθνηλσλίεο ζηα αεξνδξφκηα‘‘ (κε ζηφρν ηε κείσζε ησλ επηπηψζεσλ ζην 

πεξηβάιινλ θαη ηελ εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο) 

 ΤΠΔΥΧΓΔ: Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα ‗‗Οδηθνί άμνλεο, ιηκάληα, αζηηθή 

αλάπηπμε‘‘, Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα ‗‗Πεξηβάιινλ (ΔΠΠΔΡ)‘‘, πνπ 

απνηειεί ην θέληξν ηεο ζηξαηεγηθήο πεξηβαιινληηθήο ρξεκαηνδφηεζεο. 

Γελ πξέπεη λα παξαιεθζεί αλαθνξά ζε θνηλνηηθέο πξσηνβνπιίεο ή (απηφλνκα) 

επηρεηξεζηαθά πξνγξάκκαηα, φπσο: ην Leader plus γηα ηελ αλάπηπμε ηεο Τπαίζξνπ 

απφ ην Τπ. Γεσξγίαο, ε URBAN γηα ηελ νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή απνθαηάζηαζε 

πφιεσλ θαη αζηηθψλ θέληξσλ, ην Σακείν πλνρήο γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε έξγσλ 

πεξηβάιινληνο, θ.ά. 

3.5 Ζ Πξάζηλε Δπηρεηξεκαηηθόηεηα ζηελ Δπξώπε 

Ζ Eurostat θάιεζε φιεο ηηο επξσπατθέο ρψξεο λα πξνηείλνπλ κηα ζαθή νξηνζέηεζε 

ησλ πξάζηλσλ ηνκέσλ κε βάζε ηα θξηηήξηα πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην εγρεηξίδην πνπ 

δεκνζηεχζεθε απφ θνηλνχ κε ηνλ OECD. Παξαδείγκαηα κε ελαιιαθηηθνχο ηξφπνπο 

γηα ηελ νξηνζέηεζε ηεο πεξηβαιινληηθήο βηνκεραλίαο, επίζεο, πεξηιακβάλνληαη ζην 

εγρεηξίδην. Έλαο αξηζκφο κειεηψλ εκθαλίζηεθε ζηε βηβιηνγξαθία σο απνηέιεζκα ηεο 

παξνχζαο πξφζθιεζεο.  

Σν νπγγξηθφ γξαθείν ―Κεληξηθή ηαηηζηηθή‖ (HCSO, 2005), ε ηαηηζηηθή 

Τπεξεζία ηεο νπεδίαο (Brolinson et al., 2005), ην Τπνπξγείν Πεξηβάιινληνο 

Σξνθίκσλ θαη Αγξνηηθψλ Τπνζέζεσλ ηνπ Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ (Mansfield θαη 

Thomas, 2005), ηαηηζηηθή Οιιαλδίαο (Van Rossum θαη Schenau, 2006), θαζψο θαη 

ην βειγηθφ Γξαθείν Πξνγξακκαηηζκνχ (Janssen θαη Vadille, 2009), φια επηρεηξνχλ 

λα κεηξήζνπλ ην κέγεζνο θαη ηε δπλακηθή ηνπ πεξηβάιινληνο ηεο βηνκεραλίαο κε 



Αζαλαζία Αζαλαζνπνχινπ - MBA TQM 

Πξάζηλε Δπηρεηξεκαηηθφηεηα & νη επηπηψζεηο ηεο ζηελ απαζρφιεζε  

47 

ζπζηάζεηο απφ ηνπο OECD / Eurostat. Οη ζπγγξαθείο αλαθέξνληαη ζηνλ αξηζκφ ησλ 

επηρεηξήζεσλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ θιάδν, ζηνλ αξηζκφ ησλ εξγαδνκέλσλ, 

ζηνλ θχθιν εξγαζηψλ, θαη πεξηζηαζηαθά ζηηο εμαγσγέο θαη ηηο πξνζηηζέκελεο αμίεο.  

Ζ νξηνζέηεζε ηνπ ηνκέα ηνπ πεξηβάιινληνο έρεη επίζεο ζπδεηεζεί εθηελψο ζηα 

ζπκβνχιηα ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ (UN DESA, 2010), ζε κηα πξνζπάζεηα λα ζεζπηζηεί 

έλα ελαξκνληζκέλν πιαίζην γηα ηε ζπιινγή ησλ πεξηβαιινληηθψλ ινγαξηαζκψλ. Μηα 

ζεηξά ζπζηάζεσλ ζρεηηθά κε ηελ ηαμηλφκεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ έρνπλ 

πξφζθαηα πξνηαζεί γηα δηαβνχιεπζε, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο εμέηαζεο ηεο 

πεξηβαιινληηθήο ζρέζεο ηεο πξφζεζεο ησλ παξαγσγψλ γηα πεξηπηψζεηο φπνπ ε 

ηερληθή θχζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπο είλαη αζαθή. 

 Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη κεγάιν κέξνο ηεο βηβιηνγξαθίαο ζρεηηθά κε ηελ πξάζηλε 

επηρεηξεκαηηθφηεηα ζηεξείηαη νπζηαζηηθή εκπεηξηθή αλάιπζε. Ζ ζεσξεηηθή 

ζπδήηεζε πνπ έρεη πξνθχςεη θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ηειεπηαίσλ εηψλ, ιφγσ ηνπ 

απμαλφκελνπ ελδηαθέξνληνο γηα ην ζέκα έρεη αλακθίβνια ζπκβάιεη ζηελ θαιχηεξε 

θαηαλφεζε ηνπ θαηλνκέλνπ. Λφγσ ζηέξεζεο ζαθψλ δεδνκέλσλ ζρεηηθά κε ηε 

δξαζηεξηφηεηα σζηφζν, ε ζπδήηεζε θαίλεηαη ζπρλά απνκαθξπζκέλε απφ ηηο 

ηξέρνπζεο ζπγθπξίεο, θαη σο εθ ηνχηνπ δελ κπνξεί λα πξνζθέξεη θαζνδήγεζε γηα ηηο 

ζρεηηθέο πξσηνβνπιίεο πνιηηηθήο. Πνιχ πην εκπεηξηθή εξγαζία έρεη νινθιεξσζεί γηα 

ηελ νξηνζέηεζε θαη ηε κέηξεζε ηεο πεξηβαιινληηθήο βηνκεραλίαο. Δλψ ε κέηξεζε 

ηεο πξάζηλεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο κε αθξίβεηα εμαθνινπζεί λα είλαη πεξίπινθε, ηα 

ζηνηρεία γηα ηελ εμέιημε ηεο πξάζηλεο βηνκεραλίαο ζε θάζε ρψξα κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα λα ηνλίζνπλ ζε γεληθέο γξακκέο ηηο επηρεηξεκαηηθέο ηάζεηο 

ζηνπο ηνκείο απηνχο. 

ε πνιιέο απφ ηηο κειέηεο κέηξεζεο ηεο πεξηβαιινληηθήο βηνκεραλίαο, ε 

επηρεηξεκαηηθή δπλακηθή παξνπζηάδεηαη έκκεζα κέζσ ζηνηρείσλ γηα ηελ εμέιημε ηνπ 

αξηζκνχ ησλ επηρεηξήζεσλ κεηαμχ δχν ή πεξηζζνηέξσλ ζεκείσλ ζην ρξφλν. Γηα 

παξάδεηγκα, ε Janssen θαη Vadille (2009) αλαθέξνπλ φηη κεηαμχ 1995 θαη 2005 ε 

βειγηθή βηνκεραλία πνπ αθνξά ζην πεξηβάιινλ έρεη ζεκείσζε αχμεζε 44% ζε 

αξηζκφ επηρεηξήζεσλ, ελψ νη επηρεηξήζεηο πνπ εκπιέθνληαη ζηηο πξσηνβάζκηεο 

πεξηβαιινληηθέο δξαζηεξηφηεηεο απμήζεθε αθφκα πεξηζζφηεξν, θαηά 53%. 

Πεγαίλνληαο έλα βήκα παξαπέξα ζηελ αλάιπζή ηνπο, νη Brolinson et al. (2005) 

αλαιχνπλ ηα πνζνζηά αχμεζεο ησλ πξσηνγελψλ θαη δεπηεξνγελψλ δξαζηεξηνηήησλ 

αλά νηθνλνκηθφ ηνκέα. Πην ζπγθεθξηκέλα, δείρλνπλ φηη ζηε νπεδία ε κεγαιχηεξε 
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αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ παξνπζηάδνπλ σο θχξηα δξαζηεξηφηεηά 

ηνπο ηελ πεξηβαιινληηθή  κεηαμχ 2002 θαη 2005 εκθαλίδεηαη ζηελ θαηεγνξία 

Γηάθνξεο Γξαζηεξηφηεηεο (ISIC 74) θαη ζε απηήλ ησλ ―Οξπρεία θαη Βηνκεραλία‖ 

(10-37 ΓΣΣΒ), δειαδή, ζην πιαίζην ησλ "κε βαζηθψλ" ηνκέσλ. Σν ίδην ηζρχεη, 

γεγνλφο πνπ δελ απνηειεί έθπιεμε, θαη γηα ηε κεγαιχηεξε αχμεζε ησλ 

δεπηεξεπνπζψλ δξαζηεξηνηήησλ ην νπνίν εθδειψλεηαη εληφο Ζιεθηξηζκνχ, Φπζηθνχ 

Αεξίνπ θαη παξνρή δεζηνχ λεξνχ (ISIC 40). 

Υαξαθηεξηζηηθά, κειέηεο ζρεηηθά κε ηελ πξάζηλε βηνκεραλία, πεξηιακβάλνπλ 

θάπνηα δπλακηθά πξνζεγγηζηηθά ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηελ αχμεζε ηεο απαζρφιεζεο 

θαη κε ηνλ αξηζκφ ησλ επηρεηξήζεσλ, ηνλ θχθιν εξγαζηψλ, θαη άιιεο κεηαβιεηέο 

ελδηαθέξνληνο. Σν επίπεδν ηεο αχμεζεο ηεο απαζρφιεζεο είλαη ζπρλά ζχκθσλν κε 

απηφ πνπ παξαηεξήζεθε θαη γηα ηνλ αξηζκφ ησλ επηρεηξήζεσλ.  

Πνιπάξηζκεο εθζέζεηο κέηξεζεο ηεο πξάζηλεο βηνκεραλίαο έρνπλ δεκνζηεπζεί κε 

βάζε αγαζά θαη ππεξεζίεο πνπ παξάγνληαη απφ ηηο επηρεηξήζεηο. Ζ ηαηηζηηθή 

Τπεξεζία ηνπ Καλαδά (2004) δεκηνχξγεζε έλα πνιχ πςειφ επηκεξηζκφ ησλ 

πξάζηλσλ βηνκεραληθψλ δξαζηεξηνηήησλ ζην NAICS 6-ςήθην επίπεδν (ζχζηεκα 

θαηάηαμεο ζε επίπεδν πξντφλησλ ηεο Βφξεηαο Βηνκεραλίαο ηεο Ακεξηθήο), 

πξνθεηκέλνπ λα κεηξεζεί ε πεξηβαιινληηθή βηνκεραλία, θαη λα αλαθηεζνχλ ηα αξρεία 

ησλ ζρεηηθψλ ζπλαιιαγψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ έξεπλεο επηρεηξήζεσλ. Σελ ίδηα 

πξνζέγγηζε έρεη αθνινπζεζεί θαη απφ ην ακεξηθαληθφ Τπνπξγείν Δκπνξίνπ (2010), 

ζε κία κειέηε φπνπ αλαιπηέο εθαξκφδνπλ έλαλ αξθεηά γεληθφ νξηζκφ ηνπ "πξάζηλνπ" 

ζε πάλσ απφ 22000 θσδηθνχο πξντφλησλ απφ ηελ νηθνλνκηθή απνγξαθή, πξνθεηκέλνπ 

λα εθηηκεζεί ην κεξίδην ησλ «πξάζηλσλ» ζηελ νηθνλνκία ησλ ΖΠΑ.  

 Σν Τπνπξγείν Δκπνξίνπ ησλ ΖΠΑ (2010) ζπγθξίλεη ηελ απαζρφιεζε ζηνλ ηνκέα 

ηνπ πεξηβάιινληνο σο πνζνζηφ ηεο ζπλνιηθήο παξαγσγήο κεηαμχ 2002 θαη 2007 

(Γηάγξακκα 3.1), κεηά απφ έλαλ ζηελφ, θαζψο θαη έλαλ πην επξχ νξηζκφ ηνπ 

"πξάζηλνπ". Ζ κειέηε θαηαιήγεη ζην ζπκπέξαζκα φηη νη κεηνρέο ησλ πξάζηλσλ γηα 

ηελ απαζρφιεζε παξακέλνπλ αξθεηά ζηαζεξέο, παξά ηελ παξαηεξνχκελε κείσζε 

ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ ησλ ππαιιήισλ. Σν πξάζηλν κέξνο ηεο νηθνλνκίαο θαίλεηαη 

λα αθνινπζεί ηηο αξλεηηθέο ηάζεηο ζηελ παξαγσγήο ζπλνιηθά (ΖΠΑ Τκήκα Δκπνξίνπ, 

2010). 
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Γηάγξακκα 3.1. “Πξάζηλν” κεξίδην επί ηεο ζπλνιηθήο απαζρόιεζεο ζηηο 

θαηαζθεπέο, 2002- 2007 

 

Πεγή: United States Department of Commerce (2010) 

 

3.5.1 Τάζεηο ηεο πξάζηλεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο 

Με ζθνπφ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ θαιχηεξα ηα δηαζέζηκα δεδνκέλα, επηιέγεηαη λα 

επηθεληξσζνχκε ζε ιίγνπο ηνκείο πνπ είλαη απνιχησο αληηπξνζσπεπηηθνί ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ ζην ―πξάζηλν‖ κέξνο ηεο νηθνλνκίαο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ην 

θεθάιαην απηφ παξνπζηάδεη ηα απνηειέζκαηα απφ κηα επηινγή απφ βηνκεραλίεο πνπ 

είλαη εμ νινθιήξνπ ζρεηηθέο κε ην πεξηβάιινλ: Αλαθχθισζε (ISIC 37), πιινγή, 

θαζαξηζκφο θαη δηαλνκή χδαηνο (ISIC 41), δηάζεζε ιπκάησλ θαη απνξξηκκάησλ, 

πγηεηλή θαη παξφκνηεο δξαζηεξηφηεηεο (ISIC 90). Ζ εζηίαζε ζηνπο ελ ιφγσ ηνκείο 

δηθαηνινγείηαη απφ ην γεγνλφο φηη αληαπνθξίλνληαη, ζην ζχλνιφ ηνπο, ζε εξεζίζκαηα 

εηδηθά γηα πξάζηλεο δξαζηεξηφηεηεο, θαη σο εθ ηνχηνπ νη ζπλζήθεο είλαη επλντθέο γηα 

επηρεηξεκαηηθή αλάπηπμε ζηελ ελ ιφγσ βηνκεραλία. Αλ θαη ε εζηίαζε δελ επηηξέπεη 

γεληθά ζπκπεξάζκαηα ζρεηηθά κε ην ζχλνιν ηεο πξάζηλεο νηθνλνκίαο, επηηξέπεη ηελ 

εμέηαζε δχν ζεκαληηθψλ δεηεκάησλ: ηνλ βαζκφ νκνηνγέλεηαο φζνλ αθνξά ηηο 

επηρεηξεκαηηθέο ηάζεηο ζηελ πξάζηλε νηθνλνκία, θαζψο θαη ηνλ βαζκφ ζηνλ νπνίν ε 

επηρεηξεκαηηθή δπλακηθή ζηνπο πξάζηλνπο ηνκείο δηαθέξεη ζε ζρέζε κε ηελ ππφινηπε 

νηθνλνκία. 

Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ε εζηίαζε ζε βαζηθνχο ηνκείο, θαηά ηελ αλάιπζε ησλ  

πξάζηλσλ δξαζηεξηνηήησλ δελ είλαη λέα. Έλα ηππηθφ παξάδεηγκα ηεο ίδηαο 

πξνζέγγηζεο πξνέξρεηαη απφ κηα πξφζθαηα δεκνζηεπκέλε κειέηε ηεο 
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αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ νηθνινγηθψλ βηνκεραληψλ ηεο ΔΔ (ΔΔ, 2009) πνπ βαζίδεηαη 

ζε ζηαηηζηηθά ζηνηρεία απφ ηηο θχξηεο βηνκεραλίεο ηεο νηθνινγηθήο θαηαζθεπήο.  

 Σν Γηάγξακκα 3.2 απεηθνλίδεη ην κεξίδην ηεο απαζρφιεζεο ζηνπο ηξεηο βαζηθνχο 

ηνκείο πνπ παξνπζηάδνπλ ελδηαθέξνλ γηα κηα επηινγή απφ επξσπατθέο ρψξεο θαη ηηο 

Ζλσκέλεο Πνιηηείεο ην 2002 θαη ην 2007, θαζψο θαη ε κέζνο εηήζηνο ξπζκφο 

αλάπηπμεο κεηαμχ απηψλ ησλ δχν ρξνληθψλ ζεκείσλ. Ζ εμέιημε ηνπ απαζρφιεζεο 

δηαθέξεη ζεκαληηθά κεηαμχ ησλ ρσξψλ. Οη θαλδηλαβηθέο ρψξεο (Φηλιαλδία, 

νπεδία), Ηζπαλία θαη ηελ Ηηαιία λα μερσξίδνπλ, ελψ νξηζκέλεο κεγάιεο νηθνλνκίεο, 

φπσο νη Ζλσκέλεο Πνιηηείεο ή Ζ Γεξκαλία εκθαλίδνληαη ζηαζεξέο. ηελ Κεληξηθή 

Δπξψπε, ηελ Οπγγαξία, ηελ Σζερία θαη ηε ινβελία ηα δεδνκέλα απνθαιχπηνπλ έλα 

αξθεηά πςειφ πνζνζηφ απαζρφιεζεο ζηνπο θαζαξά πξάζηλνπο ηνκείο. 

Γηάγξακκα 3.2. Μεξίδην απαζρόιεζεο ησλ ηνκέσλ ISIC 37, 41 θαη 90 επί ηνπ 

πνζνζηνύ ηεο ζπλνιηθήο νηθνλνκίαο 

 

 

Πεγή: OECD Structural and Business Statistics (SDBS) Database 

 And  STAN Database for ISIC Sector 90 
 

ISIC 37: Αλαθχθισζε 

ISIC 41: πιινγή, θαζαξηζκφο θαη δηαλνκή χδαηνο 

ISIC 90: Γηάζεζε ιπκάησλ θαη απνξξηκκάησλ, πγηεηλή θαη παξφκνηεο δξαζηεξηφηεηεο 

 

Σν Γηάγξακκα 3.3 εζηηάδεη ζην κεξίδην ησλ πξάζηλσλ επηρεηξήζεσλ ζε ζρέζε κε 

ην ζχλνιν ηεο νηθνλνκίαο θαη ηελ δπλακηθή ηνπο. Σα ζηνηρεία πξνέξρνληαη απφ ηελ 

βάζε δεδνκέλσλ New Cronos ηεο Eurostat, , θαη δελ πεξηιακβάλεη ηνλ ηνκέα 90 

(Γηάζεζε ιπκάησλ θαη απνξξηκκάησλ, πγηεηλή θαη παξφκνηεο δξαζηεξηφηεηεο). Σα 

ζηνηρεία απηά σζηφζν πεξηιακβάλνπλ δχν ηεηξαςήθηνπο ηνκείο: 25.12 (κεηαπνίεζε), 
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θαη 51.57 (Υνλδξηθφ εκπφξην απνξξηκκάησλ θαη απνθφκκαηα). Ζ Πνξηνγαιία, ε 

Διιάδα, θαη ε ινβαθηθή Γεκνθξαηία μερσξίδνπλ, αλ θαη νη ηάζεηο ηνπο δελ 

ζπλάδνπλ πιήξσο κε ηα πξφηππα πνπ παξαηεξήζεθαλ ζην Γηάγξακκα 3.2. Οη 

δηαθνξέο κπνξεί λα είλαη ελ κέξεη ιφγσ ησλ δηαθνξψλ ζηνπο ηνκείο πνπ θαιχπηνληαη 

ζε θάζε γξάθεκα. 

Γηάγξακκα 3.3. Μεξίδην πξάζηλσλ επηρεηξήζεσλ ζε πνζνζηό ηνπ ζπλνιηθνύ 

αξηζκνύ επηρεηξήζεσλ ζην ζύλνιν ηεο νηθνλνκίαο 

 

 

Πεγή: Eurostat New Cronos Database. 

Σν Γηάγξακκα 3.4 ζπγθξίλεη ηα πνζνζηά ησλ γελλήζεσλ ζε κηα επηινγή ησλ 

θχξησλ ηνκέσλ κε ηα πνζνζηά ηνπ ζπλφινπ ηεο νηθνλνκίαο (εθηφο ηνπ πξσηνγελνχο 

ηνκέα) θαη παξνπζηάδεη ζεκαληηθέο δηαθνξέο ζηα πνζνζηά γελλήζεσλ ζε νιφθιεξα 

ηα πξάζηλα ηκήκαηα. Ζ νπεδία, ε Φηλιαλδία, ε Ηζπαλία θαη ε Ηηαιία μερσξίδνπλ, 

ελψ νξηζκέλεο κε Δπξσπατθέο ρψξεο φπσο ε Νέα Εειαλδία θαη ε Βξαδηιία 

εκθαλίδνπλ κηα εμαηξεηηθά δπλακηθή απφδνζε.  

Οη απνθιίζεηο ζηα πνζνζηά γελλήζεσλ ησλ βηνκεραληψλ δελ θαίλεηαη λα είλαη 

ηπραία. πζηεκαηηθέο δηαθνξέο ζηε θχζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ζε θάζε ηνκέα κπνξεί 

λα εμεγήζεη έλα κεγάιν κέξνο ησλ κεηαβνιψλ ζην Γηάγξακκα 3.4. Σν ζηαζεξφ 

θφζηνο εηζφδνπ, ε ειαζηηθφηεηα ηεο δήηεζεο, ηα πεξηζψξηα θέξδνπο γηα ηηο λέεο 

επηρεηξήζεηο είλαη κφλν κεξηθνί απφ ηνπο παξάγνληεο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα 

επεξεάζνπλ ηελ θεξδνθνξία ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζε έλαλ θιάδν. Γηα 

παξάδεηγκα, ε "πιινγή, θαζαξηζκφο θαη ηε δηαλνκή ηνπ λεξνχ "(ISIC 41) 
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θαηαγξάθεη ζπζηεκαηηθά ηα ρακειφηεξα πνζνζηά γελλήζεσλ απφ ηνλ ηνκέα 

"ιχκαηα" (ISIC 90) ζε φιεο ηηο ρψξεο εθηφο απφ απηέο πνπ κε πνιχ δπλακηθέο 

επηδφζεηο ζε ISIC 41. 

Γηάγξακκα 3.4. Γελλήζεηο επηρεηξήζεσλ ζε κία επηινγή πξάζηλσλ ηνκέσλ 

έλαληη ηεο ζπλνιηθήο βηνκεραλίαο 

 

 

Πεγή : OECD Structural and Business Statistics (SDBS) Database. 

Όηη παξνπζηάζηεθε ζε απηφ ην θεθάιαην ζα κπνξνχζε λα ζεσξεζεί σο κηα πξψηε 

πξνζπάζεηα γηα ηνλ εληνπηζκφ ηεο δπλακηθήο ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο γηα ηελ νκάδα 

ησλ πξάζηλσλ ηνκείο πνπ παξνπζηάδνπλ κεγάιε ζεκαζία. Με ηελ εζηίαζε ζηνπο 

βαζηθνχο πεξηβαιινληηθνχο ηνκείο κπνξεί θαλείο λα παξάγεη ελδηαθέξνληεο δείθηεο, 

αιιά απηνί, σζηφζν, ππφθεηληαη ζε κεγάιεο δηαθπκάλζεηο ζε θάπνηεο ρψξεο πνπ είλαη 

δχζθνιν λα εμεγεζνχλ. Απηή ε πηινηηθή εθαξκνγή επηβεβαηψλεη, σζηφζν, φηη αμίδεη 

λα ζπλερηζηεί ε πξνζπάζεηα εμέηαζεο ηεο πνηθηινκνξθίαο ζηνλ πεξηβαιινληηθφ 

ηνκέα. 

 Ο δξφκνο ηεο εμέιημεο ζα κπνξνχζε λα πεξηιακβάλεη κηα ζεηξά απφ ζεκαληηθέο 

πξσηνβνπιίεο. Ζ ελίζρπζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ θιάδσλ ησλ πθηζηάκελσλ βάζεσλ 

δεδνκέλσλ είλαη ήδε πξνγξακκαηηζκέλε ή εθαξκφδεηαη ζε πνιιέο επξσπατθέο ρψξεο 

(Eurostat, 2009). Αλάινγεο ελέξγεηεο ζε άιιεο ρψξεο ηνπ OECD ζα κπνξνχζαλ λα 

απνδεηρζνχλ εμίζνπ επεξγεηηθέο γηα ηελ πνιηηηθή σο πξνο ηνπο πξάζηλνπο ηνκείο. 

Δπηπιένλ, ε ρξήζε ησλ δεδνκέλσλ ζην κέιινλ ζα επηηξέςεη ηελ θαιχηεξε 

αλαγλψξηζε ησλ πξάζηλσλ δξαζηεξηνηήησλ, θαη ηελ επηρεηξεκαηηθή δπλακηθή. Θα 

παξέρεη επίζεο ηα κέζα γηα ηελ απάληεζε ζε πξνζαξκνζκέλα εξσηήκαηα, θαη ζα 
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αλαπηχμεη δείθηεο επηρεηξεκαηηθήο απφδνζεο πνπ επηθεληξψλνληαη ζε νκίινπο 

επηρεηξήζεσλ, πεξηνρέο, θιάδνπο ή δξαζηεξηφηεηεο ηνπ ελδηαθέξνληνο πνπ ήηαλ 

δχζθνιν λα παξαρζνχλ ζην παξειζφλ. 
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Κεφάλαιο 4                                                                                             

Πξάζηλα Δπαγγέικαηα 
 

 

4.1 Δηζαγσγή 

Σα πξάζηλα επαγγέικαηα έρνπλ γίλεη έκβιεκα ηεο κηα πην βηψζηκεο νηθνλνκίαο 

θαη θνηλσλίαο πνπ δηαηεξεί ην πεξηβάιινλ γηα ηηο ζεκεξηλέο θαη κειινληηθέο γελεέο 

θαη είλαη πην δίθαηε θαη ρσξίο απνθιεηζκνχο φισλ ησλ αλζξψπσλ θαη φισλ ησλ 

ρσξψλ. Οη πξάζηλεο ζέζεηο εξγαζίαο κεηψλνπλ ηηο πεξηβαιινληηθέο επηπηψζεηο ησλ 

επηρεηξήζεσλ θαη ησλ νηθνλνκηθψλ ηνκέσλ, ηειηθά, ζε επίπεδα πνπ λα είλαη βηψζηκεο. 

Πξάζηλεο ζέζεηο εξγαζίαο ζηηο αλαδπφκελεο νηθνλνκίεο θαη αλαπηπζζφκελεο ρψξεο 

πεξηιακβάλνπλ ηηο επθαηξίεο γηα ηνπο επηζηήκνλεο, ζηειέρε θαη ηερληθνχο, αιιά ην 

κεγαιχηεξν κέξνο κπνξεί λα σθειήζεη έλα επξχ αληηπξνζσπεπηηθφ δείγκα ηνπ 

πιεζπζκνχ πνπ ηηο ρξεηάδεηαη πεξηζζφηεξν: ηε λενιαία, ηηο γπλαίθεο, ηνπο αγξφηεο, 

ηνπο αγξνηηθνχο πιεζπζκνχο θαη ηνπο θαηνίθνπο ησλ παξαγθνππφιεσλ. 
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Χζηφζν, πνιιέο ζέζεηο εξγαζίαο νη νπνίεο είλαη πξάζηλεο, δελ είλαη πξάζηλεο ζηελ 

πξάμε, ιφγσ ησλ πεξηβαιινληηθψλ δεκηψλ πνπ πξνθαινχλ απφ ηηο αθαηάιιειεο 

πξαθηηθέο. Ζ έλλνηα ηεο πξάζηλεο εξγαζίαο, σο εθ ηνχηνπ, δελ είλαη απφιπηε, αιιά 

ππάξρνπλ «ζθηέο» ηνπ πξάζηλνπ θαη ε έλλνηα εμειίζζεηαη κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ. 

Δπηπιένλ, ηα ζηνηρεία δείρλνπλ φηη νη πξάζηλεο ζέζεηο εξγαζίαο δελ απνηεινχλ 

απηφκαηα ηελ αμηνπξεπή εξγαζία. Πνιιέο απφ απηέο ηηο ζέζεηο εξγαζίαο είλαη 

«βξψκηθεο, επηθίλδπλεο θαη δχζθνιεο». Απαζρφιεζε ζε θιάδνπο φπσο ε 

αλαθχθισζε θαη ε δηαρείξηζε απνξξηκκάησλ, ελέξγεηα απφ βηνκάδα θαη ε θαηαζθεπή 

ηείλεη λα είλαη επηζθαιήο θαη ηα εηζνδήκαηα ζε ρακειά επίπεδα.  

4.2 Οξηζκνί θαη πνιηηηθέο 

Δπηρεηξψληαο λα δψζνπκε έλαλ νξηζκφ, ζα κπνξνχζακε λα πνχκε φηη σο πξάζηλεο 

ζέζεηο εξγαζίαο νξίδνληαη νη ζέζεηο ζηε γεσξγία, ηε κεηαπνίεζε, ηελ θαηαζθεπή, ηελ 

εγθαηάζηαζε θαη ζπληήξεζε, θαζψο επίζεο επηζηεκνληθψλ θαη ηερληθψλ, δηνηθεηηθψλ 

θαη ππεξεζηψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζπκβάινπλ νπζηαζηηθά ζηε 

δηαηήξεζε ή ηελ απνθαηάζηαζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ πεξηβάιινληνο. Δηδηθφηεξα, αιιά 

φρη θαη απνθιεηζηηθά, απηφ πεξηιακβάλεη εξγαζίεο πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ πξνζηαζία 

θαη απνθαηάζηαζε ησλ νηθνζπζηεκάησλ θαη ηεο βηνπνηθηιφηεηαο, κείσζε ζηελ 

ελέξγεηα, ηα πιηθά, θαη ην λεξφ θαηαλάισζεο κέζσ πςειήο απφδνζεο θαη 

ζηξαηεγηθέο απνθπγήο ˑ απεμάξηεζε ηεο νηθνλνκίαο απφ ηνλ άλζξαθα, θαη ηελ 

ειαρηζηνπνίεζε ή απνθπγή δεκηνπξγίαο φισλ ησλ κνξθψλ απνβιήησλ θαη ξχπαλζεο. 

Αιιά πξάζηλεο ζέζεηο εξγαζίαο, φπσο ζα αλαιπζεί θαη  θαησηέξσ, πξέπεη επίζεο λα 

είλαη θαιέο ζέζεηο εξγαζίαο πνπ αληαπνθξίλνληαη ζηηο καθξνρξφληεο απαηηήζεηο θαη 

ηνπο ζηφρνπο ηνπ εξγαηηθνχ θηλήκαηνο, δειαδή, επαξθείο κηζζνχο, αζθαιείο 

ζπλζήθεο εξγαζίαο, θαη ηήξεζε ησλ δηθαησκάησλ ησλ εξγαδνκέλσλ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ δηθαηψκαηνο νξγάλσζεο Έλσζεο Δξγαζίαο (UNEP, 2008). 

Δίλαη θαλεξφ φηη ε πξάζηλε απαζρφιεζε απμάλεηαη, θαη κάιηζηα κε γνξγνχο 

ξπζκνχο. Γηα θάζε εηδηθφηεηα, πηπρίν, επίπεδν εκπεηξνγλσκνζχλεο, θαη 

εμεηδηθεπκέλν ελδηαθέξνλ, θαίλεηαη λα ππάξρεη κηα πξάζηλε ζέζε εξγαζίαο πνπ 

δηαηίζεηαη, θαη αλ δελ ππάξρεη αθφκα, ζχληνκα ζα ππάξμεη. Οη ζέζεηο εξγαζίαο είλαη 

θαη ζα είλαη ζε δηάθνξνπο ηνκείο φπσο ν θφζκνο ηεο ίδηαο ηεο εξγαζίαο. χκθσλα κε 

ην www.careerbuilder.com, ην 2007 ζηηο είθνζη πέληε θνξπθαίεο πξάζηλεο ζέζεηο 

εξγαζίαο πεξηιακβάλνληαη ν πδξνιφγνο, ν κεραληθφο πεξηβάιινληνο, ν θαζεγεηήο 

παλεπηζηεκίνπ, ν νηθνλνκνιφγνο, ν δηθεγφξνο πεξηβάιινληνο, ν αξρηηέθηνλαο ηνπίνπ, 
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ν βηνιφγνο άγξηαο δσήο, θαη ν κεραληθφο ειέγρνπ ξχπαλζεο. Οηθνινγηθή ζπλείδεζε 

θαη ζέζεηο εξγαζίαο ζα είλαη ζπλπθαζκέλεο κε ηε δνκή ηεο θάζε εηαηξείαο θαη ην 

ρξψκα ηεο εηαηξίαο απηήο ζα είλαη πξάζηλν. 

4.3 Σα πξάζηλα επαγγέικαηα ζηελ αγνξά εξγαζίαο 

Σα ζηαηηζηηθά πνπ αθνινπζνχλ πξνέξρνληαη απφ έξεπλα πνπ έγηλε ζην Oregon ηνλ 

Ηνχιην ηνπ 2009(Oregon Workforce Investment Board, 2009) θαη αθνξά ηελ 

απαηηνχκελε εθπαίδεπζε απηψλ πνπ θαηέρνπλ κία απφ ηηο πξάζηλεο ζέζεηο εξγαζίαο 

(βι. Παξάξηεκα Η) . Έηζη ην 32 ηνηο εθαηφ ησλ πξάζηλσλ ζέζεσλ εξγαζίαο δελ έρεη 

ειάρηζηεο απαηηήζεηο εθπαίδεπζεο, 33 ηνηο εθαηφ απαηηεί έλα δίπισκα γπκλαζίνπ, 7 

ηνηο εθαηφ απαηηεί θάπνην θνιέγην, 7 ηνηο εθαηφ απαηηεί δίπισκα ηερλνινγίαο ή 

παξφκνηνπ βαζκνχ, 18 ηνηο εθαηφ απαηηεί πηπρίν ή κεηαπηπρηαθφ ηίηιν, θαη 4 ηνηο 

εθαηφ απαηηεί θάπνηα άιινπ είδνπο εθπαίδεπζε. 

Σα δχν ηξίηα ηνπ ζπλφινπ ησλ πξάζηλσλ ζέζεσλ εξγαζίαο δελ ρξεηάδνληαη 

πεξηζζφηεξα απφ έλα απνιπηήξην Λπθείνπ. Απφ απηέο ηηο ζέζεηο εξγαζίαο πάλσ απφ 

ηηο κηζέο έρνπλ απνδνρέο πάλσ απφ $15 αλά ψξα. Αιιά, φπσο ζπκβαίλεη ζηελ 

νηθνλνκία, πξάζηλεο ζέζεηο εξγαζίαο κε πςεινχο κηζζνχο είλαη πην πηζαλφ λα 

ρξεηάδνληαη κεηα-δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε.  

Πίλαθαο 4.1 Δπίπεδν εθπαίδεπζεο πξάζηλσλ ζέζεσλ εξγαζίαο 

 

Πεγή: Oregon Workforce Investment Board 

ρεδφλ ην έλα ηξίην ησλ πξάζηλσλ ζέζεσλ εξγαζίαο απαηηεί κηα εηδηθή άδεηα ή 

πηζηνπνηεηηθφ (Πίλαθαο 4.1). Οη πην θνηλέο εηδηθέο απαηηήζεηο έρνπλ θαζνξηζηεί ζηα 

επαγγέικαηα, φπσο γηα παξάδεηγκα κία άδεηα ειεθηξνιφγνπ (Πίλαθαο 4.2). Άιιεο 
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θνηλέο απαηηήζεηο ήηαλ θαζαξηζκφο ηνπ πεξηβάιινληνο ή πηζηνπνηήζεηο κείσζεο, 

άδεηα ρεηξηζηή ηνπ εμνπιηζκνχ θαη άδεηεο νδεγψλ, θαη θάπνηα πξνεγνχκελε εκπεηξία 

(on-the-job).  

Πίλαθαο 4.2. ησλ 20 πην θνηλώλ πηζηνπνηήζεσλ ζηελ αγνξά ησλ πξάζηλσλ 

εξγαζηώλ 

1. Certified Energy Manager (CEM®)  

2. Energy Manager in Training (EMIT™) 

3. Certified Energy Auditor (CEA™)  

4. Certified Sustainable Development Professional (CSDP®)  

5. Certified Green Building Engineer (GBE®)  

6. Business Energy Professional (BEP®)  

7. Certified Lighting Efficiency Professional (CLEP™)  

8. Certified Power Quality Professional (CPQ®) 

9. Certified Building Commissioning Professional (CBCP®)  

10. Distributed Generation Certified Professional (DGCP™) 

11. Certified Measurement and Verification Professional (CMVP®)  

12. Certified Energy Procurement Professional (CEP®)  

13. Certified Indoor Air Quality Professional (CIAQP™)  

14. Certified Indoor Air Quality Professional in Training (CIAQT™)  

15. Certified Geo‐Exchange Designer (CGD®)  

16. Certified Carbon Reduction Manager (CRM™)  

17. Certified Building Energy Simulation Analyst (BESA™)  

18. Certified in the Use of RETScreen® (CRU™)  

19. Certified High Performance Building Professional (HPB™)  

20. Certified Building & Sustainability Technician (BEST™) 

 
Πεγή:  Green Jobs: 2011 Survey of the Energy Industry   

4.4 Ζ πεξίπησζε ηεο Διιάδαο 

Ζ πξάζηλε απαζρφιεζε θαη νη πξάζηλεο ζέζεηο εξγαζίαο απνηεινχλ πξνηεξαηφηεηα 

ηεο πνιηηηθήο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Ζ ΔΔ έρεη σο ζηφρνπο: 

(α) Απαζρφιεζε 

(β) Διαρηζηνπνίεζε ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ 

(γ) Αλαβάζκηζε ησλ ηθαλνηήησλ θαη δεμηνηήησλ ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ κε ηελ 

πξννπηηθή ησλ πεξηβαιινληηθψλ πνιηηηθψλ. 

ηελ Διιάδα απφ ην 2ν θνηλνηηθφ πιαίζην ζηήξημεο θαη κεηά άξρηζε κία δηαξθήο 

θαηάξηηζε γηα πξάζηλεο ζέζεηο εξγαζίαο, ελψ κέζα ζηηο αλάγθεο ηνπ δεκφζηνπ, 

ηδησηηθνχ ή θνηλσληθνχ ηνκέα ε πξάζηλε απαζρφιεζε έρεη ελζαξξπλζεί θαη ζε 

κεγάιν βαζκφ. Οη πξάζηλεο ζέζεηο εξγαζίαο απαηηνχλ φιν θαη πεξηζζφηεξε 

θαηάξηηζε, εμεηδίθεπζε θαη αλάπηπμε ηθαλνηήησλ. Αιιά ζα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη 

ε ζηξνθή πξνο ην ―πξάζηλν‖ ζπλεπάγεηαη απνζχλδεζε ηεο ηειεξγαζίαο θαη ησλ 
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δηθηχσλ παξνρήο βνήζεηαο. Σν ίδην ζπκβαίλεη θαη κε ηελ κεηαηφπηζε ηεο 

απαζρφιεζεο ζηνλ ηνκέα ησλ ππεξεζηψλ θαη δεμηνηήησλ. 

Απηφο ν γεληθφο πξάζηλνο ζηφρνο ηεο εξγαζίαο ηζρχεη θαη γηα ηνπο άιινπο 

ζπληειεζηέο παξαγσγήο (θχζε, θεθάιαην, θαη επηρεηξεκαηηθφηεηα). ηελ πεξίπησζε 

ηεο θχζεο σο αμία, ηεο πνηφηεηαο ηεο δσήο θαη ηεο πγείαο θαη ηεο πνηφηεηαο ηνπ 

πεξηβάιινληνο, απηή ε απνζχλδεζε ιεηηνπξγεί απηφκαηα. 

Όζνλ αθνξά ζηηο πξάζηλεο ζέζεηο εξγαζίαο ζηελ Διιάδα, παξνπζηάδεηαη ζήκεξα 

ην ίδην πξφβιεκα πνπ πιήηηεη ην ζχλνιν ηεο εζληθήο νηθνλνκίαο, δειαδή ηελ πιήξε 

έιιεηςε ησλ ηνκεαθψλ κειεηψλ γηα λα δείμεη πφζν πιήξεο θαη αθξηβήο είλαη ν 

αξηζκφο απαζρνινχκελσλ αηφκσλ ζε πξάζηλεο ζέζεηο εξγαζίαο θαη επθαηξίεο 

απαζρφιεζεο απφ ηελ πεξαηηέξσ δηείζδπζε ησλ αξρψλ ηεο αεηθφξνπ αλάπηπμεο ζηελ 

ειιεληθή πξαγκαηηθφηεηα. Χζηφζν, κηα κειέηε ηνπ Διιεληθνχ Γξαθείνπ ηεο 

Greenpeace, πνπ εθδφζεθε ηνλ Μάην ηνπ 2009, δείρλεη φηη ζηελ Διιάδα νη πξάζηλεο 

ζέζεηο εξγαζίαο κέρξη ην 2020 κπνξεί λα αλέιζνπλ ζε 256,000 - 435,000. 

ήκεξα ζηελ Διιάδα, ζε θαηάηαμε κε βάζε ηνλ θιάδν απαζρφιεζεο, ν αξηζκφο 

ησλ εξγαδνκέλσλ ζε πξάζηλεο ζέζεηο εξγαζίαο  είλαη ν εμήο: 

- ηνλ ηνκέα ησλ ζηεξεψλ θαη ηνμηθψλ απνβιήησλ είλαη 15.000 

- ηε δηαρείξηζε ησλ πγξψλ απνβιήησλ θαη ζηε δηαρείξηζε ησλ πδάησλ είλαη 

15.000 

- ηελ πξνζηαζία ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο είλαη 1.200 

Δμεηάδνληαο ηηο πξννπηηθέο ηεο πξάζηλεο απαζρφιεζεο ζηελ Διιάδα ζην πιαίζην 

ηεο επφκελεο δεθαεηίαο, ε έκθαζε δίλεηαη ζηηο αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο, ζηελ 

εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο ζηνλ ηνκέα ησλ θαηαζθεπψλ, ζηελ αλαθχθισζε ησλ 

απνβιήησλ θαη ζηε βηνινγηθή γεσξγία. 

4.4.1 Τα πξάζηλα επαγγέικαηα ζηνλ ηνκέα ηεο ελέξγεηαο 

Ζ έλλνηα ηεο εξγαζίαο δελ απνδίδεηαη κε ηνλ ίδην ηξφπν απφ φινπο. Απφ ηελ άιιε, 

θάπνηεο ζέζεηο εξγαζίαο είλαη βξαρχβηεο θαη κφλν ζην ζηάδην ηεο θαηαζθεπήο ή 

εγθαηάζηαζεο κηαο κνλάδαο, ελψ άιιεο ζέζεηο είλαη πην ζηαζεξέο θαη κε 

καθξνπξφζεζκν ραξαθηήξα. Μία πξνζέγγηζε είλαη λα αλαθέξνληαη ζε άλζξσπν-έηε 

πνπ παξάγνληαη απφ κηα επέλδπζε θαη απφ ηηο ζέζεηο εξγαζίαο γεληθά. Χο άλζξσπν-

έηνο νξίδεηαη ε απαζρφιεζε ελφο αηφκνπ γηα νθηψ ψξεο εκεξεζίσο, πέληε εκέξεο 

ηελ εβδνκάδα γηα 52 εβδνκάδεο ην ρξφλν (1840 ψξεο αλά έηνο), ή αθφκα θαη κία 
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ηζνδχλακε απαζρφιεζε πεξηζζφηεξσλ αηφκσλ γηα ιηγφηεξεο ψξεο εηεζίσο (π.ρ. 4 

άηνκα απαζρνινχληαη απφ 460 ψξεο αλά έηνο). ηελ έξεπλα απηή γηα λα ππάξρεη έλα 

θνηλφ κέηξν ζχγθξηζεο γηα φιεο ηηο ηερλνινγίεο θαη φια ηα ζελάξηα, νη ζέζεηο 

εξγαζίαο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάησ ηζνδπλακνχλ κε ζέζεηο πιήξνπο απαζρφιεζεο 

ή ηζνδχλακεο (ηζνδχλακν πιήξνπο απαζρφιεζεο – FTE (full-time equivalent )). 

4.4.2 Τα πξάζηλα επαγγέικαηα ζηνλ ηνκέα ησλ θαηαζθεπψλ 

Ο ηνκέαο ησλ θαηαζθεπψλ απαζρνιεί ζηελ Διιάδα 385,000 - 400,000 άηνκα θαη 

είλαη έλαο ρψξνο πνπ πιήηηεηαη απφ ηελ νηθνλνκηθή θξίζε. Απνηειεί επίζεο έλαλ 

ηνκέα κε εμαηξεηηθέο πξννπηηθέο γηα απαζρφιεζε θαζψο δελ πξέπεη λα δνζεί έκθαζε 

κφλν ζηελ θαηαζθεπή λέσλ θηηξίσλ αιιά θαη ζηελ αλαβάζκηζε (ελεξγεηαθή θαη 

πεξηβαιινληηθή) ηνπ ππάξρνληνο απνζέκαηνο. Ζ πξψηε εθαξκνγή ησλ θνηλνηηθψλ 

νδεγηψλ, δξνκνιφγεζε πξνγξάκκαηα αλαβάζκηζεο ηεο ελέξγεηαο θηηξίσλ πνπ ήδε 

ππάξρνπλ ζηελ ρψξα. Ζ βάζε γηα ηνπο ππνινγηζκνχο ήηαλ κηα κειέηε πνπ είρε γίλεη 

γηα ινγαξηαζκφ ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο θαη πξνβιέπεη ελεξγεηαθή αλαβάζκηζε 

ζε πεξίπνπ 800.000 θηίξηα σο ην 2020, κε εθηηκψκελν πξνυπνινγηζκφ 

€22.500.000.000 (ηδησηηθψλ θαη δεκνζίσλ επελδχζεσλ). 

 Γεδνκέλνπ φηη νη εγθαηαζηάζεηο ησλ θηηξίσλ δηαθέξνπλ θαη θπζηθά θάζε 

παξέκβαζε έρεη δηαθνξεηηθέο επηπηψζεηο ζηελ απαζρφιεζε, νη εθηηκήζεηο κπνξεί λα 

βαζίδνληαη κφλν ζε κέζνπο φξνπο θαη ζε κεγάιεο θιίκαθαο πξνγξάκκαηα πνπ έρνπλ 

εθαξκνζηεί ζε δηάθνξεο ρψξεο. χκθσλα κε πιεξνθνξίεο απφ ην πξφγξακκα Apollo 

ησλ ΖΠΑ (2008), δεκηνπξγψληαο έλα FTE απαηηεί επελδχζεηο ζε θηίξηα αμίαο 

€65.000 – 90.000. 

4.4.3 Τα πξάζηλα επαγγέικαηα ζηελ δηαρείξηζε απνβιήησλ 

Ζ ελαιιαθηηθή δηαρείξηζε ησλ απνβιήησλ επηβάιιεηαη ηψξα, φρη κφλν γηα ράξε 

ηεο θνηλήο ινγηθήο, αιιά θαη γηαηί απνηειεί βαζηθή πξνηεξαηφηεηα ηεο θνηλνηηθήο 

πεξηβαιινληηθήο πνιηηηθήο. Ζ ελαιιαθηηθή δηαρείξηζε πεξηιακβάλεη κέηξα θαη 

ππνδνκέο ζε φιε ηελ ρψξα γηα ηε δηαινγή ησλ απνξξηκκάησλ ζηελ πεγή,  

αλαθχθισζε ησλ ζπζθεπαζηψλ θαη ησλ απνξξηκκάησλ (π.ρ. ειεθηξηθά-ειεθηξνληθά, 

δηάθνξα είδε εμνπιηζκνχ, νρήκαηα, ειαζηηθά θ.ιπ.). Οη εθηηκήζεηο ησλ επηπηψζεσλ 

ζηελ απαζρφιεζε πξνέξρνληαη απφ κηα κειέηε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε γηα ηελ 

πεξηβαιινληηθά νξζή Δηαηξεία Αλαθχθισζεο, ηελ Greenpeace, ην WWF θαη ην 

Γίθηπν Μεζφγεηνο SOS. Απηή ε κειέηε εθηηκά φηη ζηελ επφκελα ρξφληα ζα 
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απαηηεζνχλ επελδχζεηο χςνπο € 1,4 δηζεθ. επξψ γηα ηελ ελαιιαθηηθή δηαρείξηζε 

απνβιήησλ θαη φηη νη επελδχζεηο απηέο ζα δεκηνπξγήζνπλ λέεο ζέζεηο εξγαζίαο, πνπ 

ζα απαζρνινχλ 9.600 κε 11.225 εξγαδφκελνπο κε ηελ νινθιήξσζε ησλ αλαγθαίσλ 

ππνδνκψλ. 

4.4.4 Τα πξάζηλα επαγγέικαηα ζηελ γεσξγία 

ηνλ ηνκέα ηεο γεσξγίαο ζηελ Διιάδα απαζρνινχληαη πεξίπνπ κηζφ εθαηνκκχξην 

άλζξσπνη, κε πησηηθέο ηάζεηο. Ζ γεσξγία αληηκεησπίδεη κηα θξίζε εδψ θαη ρξφληα, ην 

πιεφλαζκα ηεο νπνίαο απαηηεί ζεκαληηθέο δηαξζξσηηθέο αιιαγέο θαη βαζηέο ηνκέο. 

Σελ ίδηα ζηηγκή, ε ππνβάζκηζε ηνπ πεξηβάιινληνο κε ηε ρξήζε θπηνθαξκάθσλ θαη 

ηε δήηεζε ησλ θαηαλαισηψλ γηα πην αζθαιή θαη πγηεηλά ηξφθηκα, πξνδηαγξάθνπλ ηε 

ζηξνθή πξνο κηα γεσξγία ρακειψλ εηζξνψλ θαη ηε βηνινγηθή γεσξγία. 

 Όπσο πξναλαθέξζεθε, ε ζηξνθή πξνο ηε βηνινγηθή γεσξγία δεκηνπξγεί 10-30% 

πεξηζζφηεξεο ζέζεηο εξγαζίαο απφ φηη ηα ζπκβαηηθά αγξνθηήκαηα. Δάλ ην 20% ησλ 

θαιιηεξγεηψλ κεηαηξαπεί ζε βηνινγηθέο ηελ επφκελε δεθαεηία, ζα δεκηνπξγεζνχλ 

10.000 - 30.000 λέεο ζέζεηο εξγαζίαο ζηνλ αγξνηηθφ ηνκέα . Μηα ζεκαληηθή ζπκβνιή 

ζηελ απαζρφιεζε αλακέλεηαη λα δεκηνπξγεζεί απφ ηηο ελεξγεηαθέο θαιιηέξγεηεο πνπ 

κπνξνχλ λα αληηθαηαζηήζνπλ άιιεο θαιιηέξγεηεο (θπξίσο ζε κε εδψδηκα πξντφληα), 

ε νπνία είλαη ζήκεξα πξνβιεκαηηθέο θαη νηθνλνκηθά κε βηψζηκεο 

4.5 Μηα δηαθνξεηηθή όςε ησλ πξάζηλσλ επαγγεικάησλ 

Αξθεηέο δηαθεθξηκέλεο πξφζθαηεο κειέηεο ππφζρνληαη φηη έλα καδηθφ πξφγξακκα 

εληνιψλ ησλ θπβεξλήζεσλ, επηδνηήζεσλ θαη ηερλνινγηθψλ παξεκβάζεσλ ζα 

αληακείςεη ηα έζλε κε κηα νηθνλνκία γεκάηε κε πξάζηλεο ζέζεηο εξγαζίαο. Απηέο νη 

ζέζεηο εξγαζίαο είλαη κηα πεξηθνπή ηνπ θαλφλα θαζψο ππάξρεη ε πηζαλφηεηα λα 

βειηησζεί ην πεξηβάιινλ, ε νηθνλνκία, θαη ίζσο πεξηζζφηεξα. 

 Όπσο ν Van Jones,  ν ζχκβνπινο ζέζεσλ εξγαζίαο ηνπ Πξφεδξνπ ησλ Ζλσκέλσλ 

Πνιηηεηψλ Οκπάκα, δήισζε: «Φαληαδφκαζηε πξψελ θπιαθηζκέλνπο λα κεηαθηλνχληαη 

απφ θειηά θπιαθήο ζε ειηαθά θχηηαξα (θειηά), βνεζψληαο ζηελ ζπγθνκηδή ηνπ ήιηνπ, 

ηελ αλαδσνγφλεζε ηεο γεο θαη ηελ εμπγίαλζε ηεο ίδηαο ηεο ςπρήο ηνπο » (Schulz,2009). 

χκθσλα κε έξεπλεο ινηπφλ- θαη ραξαθηεξηζηηθά ηεο έξεπλα ησλ Andrew P. Morriss, 

William T. Bogart, Andrew Dorchak, & Roger E. Meiners, ζηνηρεία ηεο νπνίαο 

ρξεζηκνπνηνχληαη ζε απηή ηελ εξγαζία- νη ηζρπξηζκνί ζρεηηθά κε ηα ζαχκαηα ησλ 
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πξάζηλσλ ζέζεσλ εξγαζίαο είλαη ρηηζκέλε πάλσ ζε επηά κχζνπο ζρεηηθά κε ηελ 

νηθνλνκία, ηελ πξφβιεςε θαη ηελ ηερλνινγία. 

Μχζνο : Ο θαζέλαο μέξεη ηη ζεκαίλεη «πξάζηλε εξγαζία». 

Πξαγκαηηθφηεηα : Καλέλαο ηππνπνηεκέλνο νξηζκφο ηεο «πξάζηλεο εξγαζίαο» 

δελ ππάξρεη ζηελ βηβιηνγξαθία γηα ηηο πξάζηλεο ζέζεηο εξγαζίαο. 

Οη πξάζηλεο ζέζεηο εξγαζίαο ζεσξείηαη φηη είλαη ελδηαθέξνπζεο, απνδίδνπλ θαιά 

ρξήκαηα θαη παξάγνπλ πξντφληα πνπ νη πεξηβαιινληηθέο νκάδεο πξνηηκνχλ φιν θαη 

πεξηζζφηεξν ζε ζπλδηθαιηζκέλνπο ρψξνπο εξγαζίαο. Σα θξηηήξηα απηά έρνπλ κηθξή 

ζρέζε κε ηηο πεξηβαιινληηθέο επηπηψζεηο ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο. Γηα λα νηθνδνκεζεί 

κηα πνιηηηθή βάζε, ηα πξνγξάκκαηα ησλ πξάζηλσλ ζέζεσλ εξγαζίαο έρνπλ γίλεη έλαο 

κεραληζκφο πνπ ζα παξαδψζεη πνιιά εηδηθά ζπκθέξνληα γηα λα πξνζειθχζνπλ ηελ 

ππνζηήξημε γηα έλα ξηδηθφ κεηαζρεκαηηζκφ ηεο θνηλσλίαο. Γέζκεπζε εθαηνληάδσλ 

δηζεθαηνκκπξίσλ δνιαξίσλ ζηελ πξνψζεζε ελφο ζηφρνπ πνιηηηθήο πνπ δελ δηαζέηεη 

δηαθαλή νξηζκφ δελ κπνξεί λα δηθαηνινγεζεί. 

Μχζνο : Ζ δεκηνπξγία πξάζηλσλ ζέζεσλ εξγαζίαο ζα εληζρχζεη ηελ παξαγσγηθή 

απαζρφιεζε. 

Πξαγκαηηθφηεηα: Οη εθηηκήζεηο πξάζηλσλ ζέζεσλ εξγαζίαο πεξηιακβάλνπλ 

ηεξάζηηνπο αξηζκνχο ησλ ππαιιήισλ γξαθείνπ θαη δηνηθεηηθψλ ζέζεσλ πνπ δελ 

παξάγνπλ απνηέιεζκα. 

Μειέηεο πξάζηλσλ ζέζεσλ εξγαζίαο απφ νξγαληζκνχο φπσο ηα Ζλσκέλα Έζλε 

ιαλζαζκέλα ζεσξνχλ φηη φπνηα ζέζε ιακβάλεη έλα κηζζφ δεκηνπξγεί θαη αμία. Απιή 

πξφζιεςε αηφκσλ γηα λα γξάθνπλ θαη λα επηβάινπλ θαλνληζκνχο, λα ζπκπιεξψλνπλ 

θφξκεο, θαη λα επηβάινπλ γξαθεηνθξαηηθέο δηαδηθαζίεο δελ είλαη ζπληαγή γηα 

δεκηνπξγία πινχηνπ. Μεγάιν κέξνο ηεο ππνζρφκελεο ψζεζεο ζηελ πξάζηλε 

απαζρφιεζε απνδεηθλχεηαη φηη είλαη ζε κε παξαγσγηθέο ζέζεηο πνπ απμάλνπλ ην 

θφζηνο γηα φινπο ηνπο πνιίηεο. 

Μχζνο : Οη πξνβιέςεηο ησλ πξάζηλσλ ζέζεσλ εξγαζίαο είλαη αμηφπηζηεο. 

Πξαγκαηηθφηεηα : Οη κειέηεο ησλ πξάζηλσλ ζέζεσλ εξγαζίαο θάλνπλ εθηηκήζεηο 

ρξεζηκνπνηψληαο θαθά κνληέια πνπ βαζίδνληαη ζε ακθίβνιεο ππνζέζεηο. 

Οη πξνβιέςεηο καξηπξνχλ κηα έθξεμε πξάζηλσλ ζέζεσλ εξγαζίαο πνπ ζα 

νδεγήζεη ζηελ επεκεξία. Οη πξνβιέςεηο απηέο, νη νπνίεο κεξηθέο θνξέο είλαη 

εθπιεθηηθά ιεπηνκεξείο, δελ είλαη αμηφπηζηεο δηφηη βαζίδνληαη ζε:  
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 Ακθίβνιεο εθηηκήζεηο απφ ζπγθεθξηκέλεο νκάδεο ζπκθεξφλησλ  

 Πξνέθηαζε ησλ ξπζκψλ αλάπηπμεο απφ κηθξνχο αξηζκνχο βάζε κελ 

ιακβάλνληαο ππφςε φηη ηειηθά νη ξπζκνί αλάπηπμεο κεηψλνληαη, 

ζηαζεξνπνηνχληαη θαη ηειηθά παξαθκάδνπλ  

 Μηα πξνθαηεηιεκκέλε θαη εμαηξεηηθά επηιεθηηθή αηζηνδνμία ζρεηηθά κε ην 

πνηα ηερλνινγίεο ζα βειηησζνχλ. 

Οη εθηηκήζεηο βαζίδνληαη ζε κία ηερληθή (αλάιπζε εηζξνψλ-εθξνψλ) πνπ είλαη 

αθαηάιιειε γηα ηελ ηαρέσο κεηαβαιιφκελε ηερλνινγία ησλ πξάζηλσλ πεγψλ 

ελέξγεηαο. Οη αλαιχζεηο απνδίδνπλ θαηλνκεληθά αθξηβείο εθηηκήζεηο πνπ δίλνπλ ηελ 

ςεπδαίζζεζε ηεο επηζηεκνληθήο αμηνπηζηίαο ζε αξηζκνχο κε βάζε ιαλζαζκέλεο 

εηθαζίεο. 

Μχζνο : Οη πξάζηλεο ζέζεηο εξγαζίαο πξνσζνχλ ηελ αλάπηπμε ηεο απαζρφιεζεο. 

Πξαγκαηηθφηεηα : Ζ πξνψζεζε πεξηζζφηεξσλ ζέζεσλ εξγαζίαο αληί ηεο 

παξαγσγηθφηεηαο νδεγεί ζε ρακειά ακεηβφκελεο ζέζεηο εξγαζίαο ζε ιηγφηεξν 

επηζπκεηέο ζπλζήθεο. 

Οη εθηηκήζεηο γηα πξάζηλεο ζέζεηο εξγαζίαο ππφζρνληαη ζεκαληηθή αλάπηπμε ηεο 

απαζρφιεζεο. Απηή ε ππφζρεζε είλαη ςεπδήο. Σν πξάζηλν κνληέιν ζέζεσλ εξγαζίαο 

είλαη ρηηζκέλν ζηελ πξνψζεζε ηεο αλαπνηειεζκαηηθήο ρξήζεο ηνπ εξγαηηθνχ 

δπλακηθνχ. Οη κειέηεο είλαη ππέξ ησλ ηερλνινγηψλ πνπ απαζρνινχλ κεγάιν αξηζκφ 

αηφκσλ θαη φρη ππέξ απηψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηνπο εξγαδφκελνπο απνηειεζκαηηθά. 

ε κηα αληαγσληζηηθή αγνξά, νη παξάγνληεο ηεο παξαγσγήο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο 

ηεο εξγαζίαο, πιεξψλνληαη αλάινγα κε ηελ παξαγσγηθφηεηα. Ζ νηθνλνκηθή αλάπηπμε 

δελ πξνέξρεηαη απφ πνιηηηθέο εληνιέο, πξνέξρεηαη απφ αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο. 

Οη κειέηεο αγλννχλ γεληθά ηα εθαηνκκχξηα ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο πνπ ζα 

θαηαζηξαθεί απφ ηνπο πεξηνξηζκνχο πνπ επηβάιινληαη απφ ηηο θπβεξλήζεηο ζηα 

δπζκελή πξντφληα θαη ηερλνινγίεο 

Μχζνο : Ζ παγθφζκηα νηθνλνκία κπνξεί λα αλαθαηαζθεπαζηεί κε ηε κείσζε ηνπ 

εκπνξίνπ, βαζηδφκελε ζηελ ηνπηθή παξαγσγή θαη κεηψλνληαο ηελ θαηαλάισζε ρσξίο 

ηελ ππνβάζκηζε ηνπ βηνηηθνχ καο επηπέδνπ. 

Πξαγκαηηθφηεηα : Καλέλα έζλνο δελ κπνξεί λα παξάγεη ηα πάληα πνπ έρνπλ 

αλάγθε ή επηζπκνχλ νη πνιίηεο. 
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Ζ βηβιηνγξαθία γηα ηηο πξάζηλεο ζέζεηο εξγαζίαο απνξξίπηεη ηα νθέιε ηνπ 

εκπνξίνπ, αγλνεί ηα θφζηε επθαηξίαο, ηελ εμεηδίθεπζε, θαη δελ πεξηιακβάλεη ην 

πιεφλαζκα ησλ θαηαλαισηψλ ζηνπο ππνινγηζκνχο. Απηή είλαη κηα ζπληαγή γηα 

νηθνλνκηθή θαηαζηξνθή. 

Αθφκα θαη ε επλννχκελε ηερλνινγία, φπσο αλεκνγελλήηξηεο ή ειηαθά 

θσηνβνιηατθά, απαηηεί γλψζεηο πνπ παξέρνληαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ αιινδαπνχο. Ο 

πξνεγνχκελνο αηψλαο ―γεχηεθε‖ πεηξάκαηα γηα ηε δεκηνπξγία θνηλσληψλ πνπ 

πεξηνξίδνπλ ην εκπφξην θαη δελ εθηηκνχλ ηελ πξνζσπηθή επεκεξία. Οη νηθνλνκηθέο 

θαη αλζξψπηλεο θαηαζηξνθέο πνπ επήιζαλ ζα έπξεπε λα είραλ ζέζεη ην δήηεκα ηνπ αλ 

ηα έζλε κπνξνχλ λα απνζπξζνχλ εληφο ησλ ζπλφξσλ ηνπο.  

Μχζνο  : Οη εληνιέο ηεο θπβέξλεζεο είλαη έλα ππνθαηάζηαην γηα ειεχζεξεο αγνξέο. 

Πξαγκαηηθφηεηα : Οη εηαηξείεο αληηδξνχλ πην γξήγνξα θαη απνηειεζκαηηθά ζηηο 

απαηηήζεηο ησλ πειαηψλ θαη ζηελ αγνξά απφ φ, ηη κπνξνχλ γηα λα δπζθίλεηε εληνιέο 

ηεο θπβέξλεζεο. 

Οη ππνζηεξηθηέο ησλ πξάζηλσλ ζέζεσλ εξγαζίαο ζέινπλ λα αιιάμνπλ ηε ζεηξά ηεο 

νηθνλνκίαο κε ηελ ππνρξεσηηθή πξνηίκεζε ζε ζπγθεθξηκέλεο ηερλνινγίεο θαη 

δαπάλεο, κέζσ ησλ θπβεξλεηηθψλ παξαγφλησλ. Αιιά ε αληαπφθξηζε ζηηο εληνιέο ηεο 

θπβέξλεζεο δελ είλαη ίδηα κε ηελ αληαπφθξηζε ζηα θίλεηξα ηεο αγνξάο. Σα θίλεηξα 

ηεο αγνξάο έρνπλ εδψ θαη θαηξφ πξνβάιεη ηελ δηαηήξεζε ησλ πφξσλ πνπ νη 

ππνζηεξηθηέο ησλ πξάζηλσλ ζέζεσλ εξγαζίαο επηζπκνχλ. Σν απμαλφκελν θφζηνο ηεο 

ελέξγεηαο είλαη έλα ζεκαληηθφ θίλεηξν γηα ηνλ επαλαζρεδηαζκφ ησλ δηαδηθαζηψλ 

παξαγσγήο θαη πξντφλησλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ιηγφηεξε ελέξγεηα. Οη άλζξσπνη δελ 

ζέινπλ ηελ ελέξγεηα, ζέινπλ ηα νθέιε ηεο ελέξγεηαο. Δθείλνη πνπ κπνξεί λα 

πξνζθέξνπλ πην επηζπκεηά αγαζά θαη ππεξεζίεο κε ηε κείσζε ηεο ελέξγεηαο- θαη 

θαηά ζπλέπεηα κε κεησκέλν θφζηνο παξαγσγήο- αληακείβνληαη. Γελ ππάξρνπλ 

ζηνηρεία πνπ λα ππνζηεξίδνπλ ηελ ηδέα φηη θαζεζηψηα εληνιψλ θαη ειέγρνπ 

επηηπγράλνπλ παξαγσγηθή δηαηήξεζε. 

Μχζνο: Ζ επηζπκία γηα ηερλνινγηθή πξφνδν είλαη επαξθήο. 

Πξαγκαηηθφηεηα: Οξηζκέλεο ηερλνινγίεο πνπ πξνηηκψληαη απφ ηηο κειέηεο γηα ηηο 

πξάζηλεο ζέζεηο εξγαζίαο δελ είλαη ζε ζέζε λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο ζεκεξηλέο 

απαηηήζεηο. 
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Οη πξνηηκψκελεο «πξάζηλεο» ηερλνινγίεο αληηκεησπίδνπλ ζεκαληηθά πξνβιήκαηα 

ζηελ θιηκάθσζε ησλ επηπέδσλ πνπ πξνηείλνληαη απφ δηθεγφξνπο. Σα πξνβιήκαηα 

απηά αλ θαη ηεθκεξηψλνληαη ζηελ άκεζα δηαζέζηκε ηερληθή βηβιηνγξαθία, αθφκε 

αγλννχληαη ζηηο εθζέζεηο ησλ πξάζηλσλ ζέζεσλ εξγαζίαο. Οη ππάξρνπζεο βηψζηκεο 

ηερλνινγίεο πνπ απνηπγράλνπλ λα αληαπνθξηζνχλ ζηα  πνιηηηθά θξηηήξηα ησλ 

ππνζηεξηθηψλ ησλ πξάζηλσλ ζέζεσλ εξγαζίαο απνξξίθζεθαλ. Απηή ε επηιεθηηθή 

ηερλνινγηθή αηζηνδνμία δελ απνηειεί επαξθή βάζε γηα ηελ αλαθαηαζθεπή ηεο 

θνηλσλίαο ψζηε λα θαιχπηεη ηα φλεηξα ησλ ζρεδηαζηψλ, ησλ πνιηηηθνί ή άιισλ 

εηδηθψλ ζπκθεξφλησλ. 
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Κεφάλαιο 5                                                                                                                                                                                  

Οη επηπηώζεηο ηεο Πξάζηλεο Αλάπηπμεο ζηελ νηθνλνκία θαη 

ηελ  απαζρόιεζε  

 

5.1 Δηζαγσγή 

Οη πξάζηλεο ζέζεηο εξγαζίαο θαιχπηνπλ έλα επξχ θάζκα ησλ επαγγεικαηηθψλ πξνθίι, 

ησλ δεμηνηήησλ θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ ππφβαζξσλ. Απνηεινχλ κάιινλ λέν είδνο 

ζέζεσλ εξγαζίαο, αιιά νη πεξηζζφηεξεο βαζίδνληαη ζε παξαδνζηαθά επαγγέικαηα, αλ 

θαη έρεη πεξηζζφηεξν ή ιηγφηεξν ηξνπνπνηεζεί ην πεξηερφκελν ηεο δνπιεηάο θαη νη 

ηθαλφηεηεο θαη δεμηφηεηεο πνπ απαηηνχληαη. Απηφ ηζρχεη γηα ηηο άκεζεο πξάζηλεο 

ζέζεηο εξγαζίαο θαζψο θαη γηα ηηο έκκεζεο. Αθφκε θαη ζηελ πεξίπησζε ησλ λέσλ 

βηνκεραληψλ, φπσο γηα ηηο ηερλνινγίεο ηεο αηνιηθήο θαη ειηαθήο παξαγσγήο 

ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, ηελ αιπζίδα εθνδηαζκνχ θπξίσο γηα ηηο παξαδνζηαθέο 

βηνκεραλίεο φπσο ηνπ ζίδεξνπ θαη ηνπ ράιπβα θαη ηελ θαηαζθεπή ησλ εμαξηεκάησλ 

κεραλψλ. 
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 Τπάξρνπλ ελδείμεηο γηα ηε βησζηκφηεηα θαη ην δπλακηθφ ησλ πξάζηλσλ ζέζεσλ 

εξγαζίαο ζε φιν ην εξγαηηθφ δπλακηθφ, απφ ηνπο εξγάηεο θαη ηνπο εηδηθεπκέλνπο 

εξγαδφκελνπο, βηνηέρλεο θαη επηρεηξεκαηίεο θαη ηδηαίηεξα θαηαξηηζκέλνπο ηερληθνχο, 

κεραληθνχο θαη δηεπζπληηθά ζηειέρε. Πξάζηλεο ζέζεηο εξγαζίαο ππάξρνπλ ζήκεξα 

θαη κπνξνχλ λα αλαπηπρζνχλ πεξαηηέξσ ζε πνιινχο νηθνλνκηθνχο ηνκείο, ηφζν ζηελ 

αζηηθέο φζν θαη ηηο αγξνηηθέο νηθνλνκίεο. 

5.2 Ζ πξάζηλε αλάπηπμε ζεκαηνδνηεί ηελ άλζηζε ηεο νηθνλνκίαο & 

ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο αλεξγίαο 

Καηά παξέθθιηζε απφ ηα κεγαιχηεξα θελά ζηε δηαζεζηκφηεηα ησλ ζηνηρείσλ, ηδίσο 

ζηηο αλαπηπζζφκελεο ρψξεο, δηαπηζηψλεηαη φηη εθαηνκκχξηα πξάζηλεο ζέζεηο 

εξγαζίαο ήδε ππάξρνπλ ζηηο βηνκεραληθέο ρψξεο, ζηηο αλαδπφκελεο νηθνλνκίεο θαη 

ζηηο αλαπηπζζφκελεο ρψξεο. Δμεηάδνληαο ζπγθεθξηκέλα ζηνηρεία ζηνπο έμη 

ζεκαληηθφηεξνπο ηνκείο ηεο πξάζηλεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο δηαπηζηψλνληαη ηα εμήο: 

Πξνκήζεηα ελέξγεηαο - αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο: Τπνινγίδνληαη πεξηζζφηεξεο 

απφ 2,3 εθαηνκκχξηα πξάζηλεο ζέζεηο εξγαζίαο πνπ έρνπλ δεκηνπξγεζεί ηα ηειεπηαία 

ρξφληα ζηνλ ηνκέα απηφ. Χζηφζν, απηέο παξέρνπλ κφλν 2 ηνηο εθαηφ ηεο ελέξγεηαο 

ζηνλ θφζκν. Ζ βηνκεραλία αηνιηθήο ελέξγεηαο απαζρνιεί πεξίπνπ 300.000 άηνκα, ν 

ηνκέαο ηεο ειηαθήο θσηνβνιηατθήο πεξίπνπ 170,000, θαη ε ειηαθή βηνκεραλία πάλσ 

απφ 600.000, έλα κεγάιν πνζνζηφ απηψλ ζηελ Κίλα. Υψξεο κε ελεξγέο πνιηηηθέο γηα 

ηελ πξνψζεζε ησλ αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο έρνπλ δεη αχμεζε ηεο 

απαζρφιεζεο ζηνλ ηνκέα απηφ. ηε Γεξκαλία, γηα παξάδεηγκα, ν αξηζκφο ησλ 

ζέζεσλ εξγαζίαο ζρεδφλ ηεηξαπιαζηάζηεθε ζε 260.000 ζε ιηγφηεξν απφ 10 ρξφληα . 

Γεδνκέλα είλαη δηαζέζηκα κφλν γηα επηά ρψξεο θαη ε εθηίκεζε είλαη ζρεηηθά 

ζπληεξεηηθή. Οη κηζέο απφ ηηο ζέζεηο εξγαζίαο πνπ αλαθέξζεθαλ είλαη ζηηο 

αλεπηπγκέλεο θαη αλαπηπζζφκελεο νηθνλνκίεο (Γηάγξακκα 5.1 θαη Πίλαθαο 5.2). 

Ζ βηνελέξγεηα έρεη έλα ηδηαίηεξα πςειφ δπλακηθφ γηα ηε δεκηνπξγία απαζρφιεζεο 

θαη αθνξά ζηηο κηζέο ζέζεηο εξγαζίαο πνπ αλαθέξζεθαλ. Σα πεξηβαιινληηθά θαη 

θνηλσληθά πιενλεθηήκαηα ηεο βηνελέξγεηαο σο ελαιιαθηηθφ θαχζηκν γηα ηηο 

κεηαθνξέο είλαη ζεκαληηθά. Τπφ επλντθέο ζπλζήθεο, κπνξνχλ λα ζπκβάιινπλ 

νπζηαζηηθά ζηε κείσζε ησλ εθπνκπψλ αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ απφ ηηο κεηαθνξέο. Ζ  
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Γηάγξακκα 5.1. Παγθόζκηα εθηίκεζε γηα ηελ απαζρόιεζε ζηνλ ηνκέα ησλ 

ΑΠΔ, από επηιεγκέλεο ρώξεο 

 

 

Πεγή: Green Jobs - Towards Decent Work in a Sustainable, Low-Carbon World, 

UNEP/ILO/IOE/ITUC, September 2008 

πνηφηεηα ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο ζηε βηνκεραλία βηνθαπζίκσλ πνηθίιιεη επίζεο 

ζεκαληηθά κε ηε δηαζεζηκφηεηα ησλ πςειψλ εηζνδεκάησλ θαη γεληθά ησλ 

αμηνπξεπψλ ζέζεσλ εξγαζίαο απφ ηε κία πιεπξά, θαη απφ ηελ άιιε κε ηηο ζπλζήθεο 

πνπ παξαβηάδνπλ ηα πξαγκαηηθά ζεκειηψδε αλζξψπηλα θαη εξγαζηαθά δηθαηψκαηα. 

Πίλαθαο 5.2. Απαζρόιεζε ζηνλ ηνκέα ησλ ΑΠΔ, επηιεγκέλεο ρώξεο 2008 

ΑΠΔ ύλνιν Δπηιεγκέλεο Υώξεο 

Αηνιηθή 300,000 

Γεξκαλία 

ΖΠΑ 

Ηζπαλία 
Κίλα 

Γαλία 

Ηλδία 

82,100 

36,800 

35,000 
22,200 

21,000 

10,000 

Ζιηαθή (Φσηνβνιηατθά) 170,000 

Κίλα 

Γεξκαλία 

Ηζπαλία 
ΖΠΑ 

55,000 

35,000 

26,449 
15,700 

Ζιηαθή (Θέξκαλζε) 624,000+ 

Κίλα 

Γεξκαλία 
Ηζπαλία 

ΖΠΑ 

60,000 

13,300 
9,142 

1,900 

Βηνκάδα 1,174,000 

Βξαδηιία 
ΖΠΑ 

Κίλα 

Γεξκαλία 
Ηζπαλία 

500,000 
312,200 

266,000 

95,400 
10,349 

Τδξνειεθηξηθή 39,000+ 
Δπξψπε 

ΖΠΑ 

20,000 

19,000 

Γεσζεξκηθή 25,000 
ΖΠΑ 

Γεξκαλία 
21,000 
4,200 

Αλαλεώζηκεο (ζπλδπαζκόο) 2,332,000+   

Πεγή: Green Jobs - Towards Decent Work in a Sustainable, Low-Carbon World, 

UNEP/ILO/IOE/ITUC, September 2008 

Ζ ελεξγεηαθή απφδνζε, ηδηαίηεξα ζε θηίξηα θαη θαηαζθεπέο: απηφο είλαη έλαο απφ 

ηνπο ηνκείο κε ηηο κεγαιχηεξεο δπλαηφηεηεο γηα ηε κείσζε ησλ εθπνκπψλ αεξίσλ ηνπ 

ζεξκνθεπίνπ θαη ηε δεκηνπξγία ζέζεσλ εξγαζίαο ζηε δηαδηθαζία. Πεξίπνπ 4 
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εθαηνκκχξηα πξάζηλεο ζέζεηο εξγαζίαο κε βάζε ηε βειηίσζε ηεο ελεξγεηαθήο 

απνδνηηθφηεηαο ππάξρνπλ ήδε ζε νιφθιεξε ηελ νηθνλνκία ησλ Ζλσκέλσλ Πνιηηεηψλ 

θαη ζε νξηζκέλεο επξσπατθέο ρψξεο. Σα θηίξηα αληηπξνζσπεχνπλ ζήκεξα ιηγφηεξν 

απφ έλα εθαηνκκχξην απφ ην ζπλνιηθφ απηφ πνζφ, αιιά ζα κπνξνχζε λα απνηειέζεη 

κηα κειινληηθή πεγή πνιιψλ πεξηζζφηεξσλ πξάζηλσλ ζέζεσλ εξγαζίαο. 

Σα θηίξηα είλαη ππεχζπλα γηα ην 30-40 ηνηο εθαηφ ηεο ζπλνιηθήο ελέξγεηαο πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη, ησλ εθπνκπψλ αεξίσλ ζεξκνθεπίνπ θαη ηεο παξαγσγήο απνβιήησλ. 

Ζ θαηαζθεπή θαη ε αλαθαίληζε ησλ θηηξίσλ απνηειεί επίζεο έλαλ ηνκέα κε ην 

κεγαιχηεξν ηερληθφ θαη νηθνλνκηθφ δπλακηθφ γηα ηε κείσζε ησλ εθπνκπψλ. Σν 

ζπκπέξαζκα απηφ ππνζηεξίδεηαη απφ ηελ Γηαθπβεξλεηηθή Δπηηξνπή γηα ηελ 

Κιηκαηηθή Αιιαγή, θαζψο θαη απφ ην McKinsey Global Research Institute. 

Υξεζηκνπνηψληαο ζχγρξνλε ηερλνινγία, ηα πςειήο απφδνζεο θηίξηα έρνπλ ηε 

δπλαηφηεηα λα κεηψζνπλ ην θφζηνο ελέξγεηαο θαηά ηνπιάρηζηνλ 80 ηνηο εθαηφ ζε 

ζχγθξηζε κε ηηο παξαδνζηαθέο θαηαζθεπέο. Οη ζέζεηο εξγαζίαο ζε απηφλ ηνλ ηνκέα 

είλαη πηζαλφλ λα θαιπθζνχλ απφ αλζξψπνπο πνπ ήδε εξγάδνληαη ζηνλ ηνκέα ηεο 

νηθνδνκήο, αιιά ζα πξέπεη λα επαλαπξνζδηνξηζηνχλ απφ ηελ άπνςε ησλ λέσλ 

δεμηνηήησλ, ηελ θαηάξηηζε θαη ηελ πηζηνπνίεζε. 

 Ζ κεγάιε πιεηνςεθία ησλ κέηξσλ ελεξγεηαθήο απφδνζεο, ηδίσο ζηνλ ηνκέα ηεο 

νηθνδνκήο, παξνπζηάδεη ζεηηθέο γηα ηελ απαζρφιεζε θαη νηθνλνκηθέο επηπηψζεηο. 

Μηα κειέηε πνπ εθπνλήζεθε ην 2000 απφ ηε βξεηαληθή θπβέξλεζε θαηέιεμε ζην 

ζπκπέξαζκα φηη, γηα θάζε $ 1,400,000 (€ 1,000,000) πνπ επελδχεηαη ζε θαηνηθεκέλε 

ελεξγεηαθή απφδνζε, δεκηνπξγνχληαη 11,3 έσο 13,5 ηζνδχλακα πιήξνπο 

απαζρφιεζεο (ΗΠΑ) ή ζέζεηο εξγαζίαο. Οη κηζέο απφ ηηο νηθνλνκηθέο δπλαηφηεηεο γηα 

αχμεζε ηεο απνδνηηθφηεηαο ησλ θηηξίσλ βξίζθεηαη ζε αλαπηπζζφκελεο ρψξεο, αιιά 

δελ ππάξρνπλ ζηνηρεία ζρεηηθά κε πθηζηάκελεο ή πηζαλέο ζέζεηο εξγαζίαο πνπ λα 

είλαη δηαζέζηκεο γηα απηφ ην κέξνο ηνπ θφζκνπ. 

Οη κεηαθνξέο είλαη ε ςπρή ηεο παγθνζκηνπνηεκέλεο νηθνλνκίαο. Δλψ νη 

πξνζπάζεηεο πνπ γίλνληαη γηα λα ηελ κείσζε ησλ απηνθηλήησλ, ην ζχζηεκα δεκνζίσλ 

κεηαθνξψλ πξνζθέξεη ρακειφηεξεο εθπνκπέο ξχπσλ θαη πεξηζζφηεξεο πξάζηλεο 

ζέζεηο εξγαζίαο. Μφλν πεξίπνπ 250.000 ζέζεηο εξγαζίαο ζηελ θαηαζθεπή ησλ 

πςειήο ελεξγεηαθήο απφδνζεο, ρακειήο ξχπαλζεο θαη ρακειψλ εθπνκπψλ 

απηνθηλήησλ κπνξεί λα ζεσξεζεί πξάζηλν, ζε ζχγθξηζε κε πάλσ απφ 5 εθαηνκκχξηα 

ζέζεηο εξγαζίαο ζηνπο ζηδεξνδξφκνπο ζηελ Κίλα, ηελ Ηλδία θαη ηελ Δπξσπατθή 
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Έλσζε, θαη αθφκε πεξηζζφηεξα εθαηνκκχξηα ζην δεκφζην κεηαθνξψλ ζε παγθφζκην 

επίπεδν. 

 Οη ζηδεξφδξνκνη κπνξεί γεληθά λα ζεσξεζνχλ σο πεγέο ηεο πξάζηλεο 

απαζρφιεζεο. Γπζηπρψο, ζε πνιιέο ρψξεο, ε ηάζε θαηά ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο 

απνκαθξχλεηαη απφ απηφ ηνλ ηξφπν κεηαθνξάο, θαη θηλείηαη πξνο ηα απηνθίλεηα, ηα 

θνξηεγά θαη ηα αεξνπιάλα. Ζ απαζρφιεζε-ηφζν ζηε ιεηηνπξγία ησλ 

ζηδεξνδξνκηθψλ γξακκψλ φζν θαη ζηελ θαηαζθεπή ησλ κεραλψλ θαη ηνπ ηξνραίνπ 

πιηθνχ-έρεη κεησζεί αλαιφγσο. 

 ηαηηζηηθά ζηνηρεία γηα ηελ απαζρφιεζε ζηηο αζηηθέο δεκφζηεο ζπγθνηλσλίεο 

είλαη ειιηπείο θαη νη ηάζεηο δηαθέξνπλ ζεκαληηθά αλά πφιε θαη ρψξα. ηαηηζηηθά 

ζηνηρεία δείρλνπλ, σζηφζν, φηη πεξίπνπ 1,3 εθαηνκκχξηα άλζξσπνη εξγάδνληαη ζηηο 

δεκφζηεο κεηαθνξέο ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη ηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο. Οη 

δεκφζηεο ζπγθνηλσλίεο είλαη έλαο ηνκέαο αλάπηπμεο κε ρακειά επίπεδα εθπνκπψλ 

άλζξαθα, ηδίσο ζηηο πφιεηο ηνπ αλαπηπζζφκελνπ θφζκνπ. Τπάξρνπλ επίζεο 

ζεκαληηθέο επθαηξίεο γηα ηελ νηθνινγηθή απαζρφιεζε ζε ιεσθνξεία ληίδει γηα ηε 

κείσζε ησλ αηκνζθαηξηθψλ ξχπσλ, θαζψο θαη ηελ ππνθαηάζηαζε θαζαξφηεξσλ 

θηλεηήξσλ πεπηεζκέλνπ θπζηθνχ αεξίνπ (CNG) ή πβξηδηθά-ειεθηξηθά ιεσθνξεία. 

ην Νέν Γειρί, έγηλε εηζαγσγή 6.100 ιεσθνξείσλ CNG απφ ην 2009 θαη αλακέλεηαη 

λα νδεγήζεη ζηε δεκηνπξγία 18.000 λέσλ ζέζεσλ εξγαζίαο. 

Βαζηθέο βηνκεραλίεο θαη αλαθχθισζε: Οη βηνκεραληθνί θιάδνη, φπσο απηνί ηνπ 

ζηδήξνπ θαη ηνπ ράιπβα, ηνπ αινπκηλίνπ, ηνπ ηζηκέληνπ, ηνπ πνιηνχ θαη ηνπ ραξηηνχ 

αληηπξνζσπεχνπλ έλα κεγάιν πνζνζηφ ηεο ρξήζεο ελέξγεηαο θαη πξψησλ πιψλ, καδί 

κε εθπνκπέο αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ, αιιά έλα ζρεηηθά κηθξφ πνζνζηφ ηεο 

παγθφζκηαο απαζρφιεζεο. Σν ―πξαζίληζκα‖ ζε απηέο ηηο βαζηθέο βηνκεραλίεο είλαη 

δχζθνιν θαη ιηγφηεξεο απφ 300.000 ζέζεηο εξγαζίαο ζε ζίδεξν, ράιπβα θαη αινπκίλην 

κπνξεί λα ζεσξεζεί έρεη δελ έρνπλ θακία "απφρξσζε" ηνπ πξάζηλνπ.  

Ζ θαιχηεξε επηινγή γηα ηε κείσζε ησλ επηπηψζεσλ απηψλ ησλ βηνκεραληψλ είλαη 

κέζσ ηεο αλαθχθισζεο. Ζ δεπηεξνβάζκηα παξαγσγή ράιπβα, κε βάζε ηελ 

αλαθχθισζε απνξξηκκάησλ, απαηηεί 40 κε 75 ηνηο εθαηφ ιηγφηεξε ελέξγεηα απφ ηελ 

πξσηνγελή παξαγσγή θαη κπνξεί ζπλεπψο λα ζεσξεζεί σο ππνθαηάζηαην γηα ηελ 

πξάζηλε παξαγσγή. Παγθνζκίσο, ην 42 ηνηο εθαηφ ηεο παξαγσγήο βαζίδεηαη ζε 
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ζξαχζκαηα, (εθηίκεζε ηνπ 2006). Δθηηκάηαη φηη πεξηζζφηεξα απφ 200.000 ζέζεηο 

εξγαζίαο ζε φιν ηνλ θφζκν ζπκκεηέρνπλ ζηε δεπηεξνγελή παξαγσγή ράιπβα. 

 Σν δηεζλέο γξαθείν αλάθηεζεο ζην Βέιγην εθηηκά φηη ηα κέιε ηεο ζε 60 ρψξεο 

απαζρνινχλ πεξηζζφηεξα απφ 1,5 εθαηνκκχξην αλζξψπνπο. Απηφ είλαη, σζηφζν, κηα 

ζνβαξή ππνεθηίκεζε. Πξφζθαηεο εθζέζεηο δείρλνπλ φηη ζηελ αλαθχθισζε θαη ηελ 

αλαθαηαζθεπή νη ζέζεηο εξγαζίαο ζηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο κφλν είλαη πεξηζζφηεξεο 

απφ 1 εθαηνκκχξην. Οη ζέζεηο εξγαζίαο ζε απηφλ ηνλ ηνκέα ζηελ Γπηηθή Δπξψπε θαη 

ηελ Ηαπσλία κπνξεί λα ζεσξεζεί φηη είλαη αθφκε πην πνιιέο, θαζψο απηέο νη πεξηνρέο 

έρνπλ επηηχρεη πςειφηεξα πνζνζηά αλαθχθισζεο απφ ηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο. ηελ 

Κίλα, πεξίπνπ 10 εθαηνκκχξηα άλζξσπνη απαζρνινχληαη ζε φιεο ηηο κνξθέο ηεο 

αλαθχθισζεο, κε 700.000 κφλν ζε ειεθηξνληθή αλαθχθισζε. ηελ Βξαδηιία είλαη 

πηζαλφ λα έρνπλ πεξίπνπ 500.000 ζέζεηο εξγαζίαο ζηελ αλαθχθισζε. Δπηπιένλ, νη 

πξνζπάζεηεο γηα θνηλνηηθή αλαθχθισζε θαη θνκπνζηνπνίεζε είλαη πηζαλφ λα 

αλαθέξνληαη ζε πνιχ πεξηζζφηεξεο ζέζεηο εξγαζίαο. 

 Ζ αλαθχθισζε ζε φιεο ηηο κνξθέο ηεο, πξνζθέξεη 12 εθαηνκκχξηα ζέζεηο 

εξγαζίαο ζηηο ηξεηο ρψξεο γηα ηηο νπνίεο ζα κπνξνχζε λα ππνινγηζηεί (Βξαδηιία, Κίλα 

θαη Ζλσκέλεο Πνιηηείεο). Ζ έθζεζε πξνεηδνπνηεί, σζηφζν, φηη πνιιέο απφ ηηο 

πθηζηάκελεο ζέζεηο εξγαζίαο αλαθχθισζεο δελ κπνξεί λα ζεσξεζνχλ πξάζηλεο 

επεηδή πξνθαινχλ ηφζν ηε ξχπαλζε φζν θαη θηλδχλνπο γηα ηελ πγεία θαη δελ είλαη 

παξαδείγκαηα αμηνπξεπνχο εξγαζίαο. 

Ζ γεσξγία εμαθνινπζεί λα είλαη ε κεγαιχηεξε εξγνδφηεο ζηνλ θφζκν, κε 1.300 

εθαηνκκχξηα αγξνηψλ θαη γεσξγηθνχο εξγαδνκέλνπο ζπλνιηθά. Οη δεθαεηίεο 

παξακέιεζεο θαη ε κείσζε ησλ ηηκψλ ησλ παξαγσγψλ νδήγεζαλ ζε κε βηψζηκεο 

πξαθηηθέο ρξήζεο γεο θαη ζε θαθέο ζέζεηο εξγαζίαο κε ηα ρακειά εηζνδήκαηα, λα 

κεηαηξέπνπλ ηνπο αγξφηεο θαη ηνπο εξγαδφκελνπο ζε γεσξγηθέο επηρεηξήζεηο ηελ 

κεγαιχηεξε νκάδα θησρψλ αλζξψπσλ ζηνλ θφζκν. Ζ γεσξγία είλαη εμαηξεηηθά 

επάισηε ζε θιηκαηηθέο αιιαγέο ελψ παξάιιεια ζπκβάιιεη ζεκαληηθά ζε απηέο. 

Δίλαη επίζεο έλαο ζεκαληηθφο ρξήζηεο θαη ξππαίλσλ ηνπ λεξνχ, έλαο νδεγφο ηεο 

απνςίισζεο ησλ δαζψλ θαη ηεο απψιεηαο ηεο βηνπνηθηιφηεηαο. Αλ θαη δελ είλαη 

δπλαηή, κε ηηο ηξέρνπζεο ζηαηηζηηθέο, ε πνζνηηθνπνίεζε ζηηο πξάζηλεο ζέζεηο 

εξγαζίαο ηνπ ηνκέα, ε έθζεζε δηαπηζηψλεη φηη ππάξρνπλ κεγάιεο δπλαηφηεηεο ζε 

απηφ ηνλ ηνκέα, φπσο απνδεηθλχεηαη απφ βηψζηκεο πξαθηηθέο ζηηο παξαγσγηθέο 
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νηθνγελεηαθέο γεσξγηθέο εθκεηαιιεχζεηο, ηε βηνινγηθή παξαγσγή θαη ηελ επηηπρή 

πξνζαξκνγή ζηηο αιιαγέο ηνπ θιίκαηνο. 

 Οη κηθξέο γεσξγηθέο εθκεηαιιεχζεηο είλαη πεξηζζφηεξν εληάζεσο εξγαζίαο. Με 

ηελ θαηάιιειε ηερληθή ππνδνκή θαη ππνζηήξημε, νη απνδφζεηο ησλ κηθξψλ 

γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηελ ακεηςηζπνξά, ηε ιίπαλζε, ηα 

θπζηθά θπηνθάξκαθα, θαζψο θαη άιιεο βηψζηκεο κεζφδνπο, κπνξεί λα ηαηξηάμνπλ κε 

κεγαιχηεξεο, αιιά ζπρλά πην επηβιαβείο γηα ην πεξηβάιινλ εγθαηαζηάζεηο. Μηα 

πνιηηηθή κεηαηξνπήο ζε απηφ ην είδνο ηεο εθηξνθήο, πνπ ζα ιάβεη ίζσο θαη δεθαεηίεο, 

ζα απμήζεη ζεκαληηθά ην δπλακηθφ γηα πξάζηλν θαη ηελ αμηνπξεπή εξγαζία ελψ ηα 

πεξηβαιινληηθά νθέιε ζα κπνξνχζε λα είλαη ηεξάζηηα. 

Με ηηο πσιήζεηο θζάλνληαο ηα $ 100 δηο ην 2006, ε βηνινγηθή γεσξγία έρεη 

αξρίζεη λα απνθηά αληίθηππν. Ζ έληαζεο εξγαζίαο θαη φρη ε  βηνκεραλνπνηεκέλε 

γεσξγία θαη ε κεηαηξνπή ησλ γεσξγηθψλ εθηάζεσλ γηα ηελ παξαγσγή βηνινγηθψλ 

πξντφλησλ ζα κπνξνχζε λα απνηειέζεη κηα θαιή πεγή πξάζηλεο απαζρφιεζεο ζην 

κέιινλ. Μηα κειέηε ηνπ 1144 βηνινγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ  ζην Ζλσκέλν Βαζίιεην 

θαη ηελ Ηξιαλδία έδεημε φηη εθεί απαζρνινχληαη έλα ηξίην πεξηζζφηεξνη ζε ηζνδχλακα 

πιήξνπο απαζρφιεζεο εξγαδνκέλσλ αλά εθκεηάιιεπζε απφ ηα ζπκβαηηθά 

αγξνθηήκαηα. Δάλ ην 20 ηνηο εθαηφ ησλ γεσξγηθψλ εθηάζεσλ γηλφηαλ νξγαληθφ θαη 

ζηηο δχν ρψξεο, ζα ππήξραλ επηπιένλ 73.200 ζέζεσλ εξγαζίαο ζην Ζλσκέλν 

Βαζίιεην θαη 9.200 ζηελ Ηξιαλδία.  

Υξεζηκνπνηψληαο ηνπο θαηνίθνπο ηεο ππαίζξνπ γηα ηελ απνθαηάζηαζε θαη 

πξνζηαζία ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο ζα κπνξνχζε λα δεκηνπξγεζεί έλαο κεγάινο 

αξηζκφο λέσλ ζέζεσλ εξγαζίαο. ηε Νφηηα Αθξηθή, έλα δεκφζην πξφγξακκα κε ζέκα 

«Δξγαζία γηα ην Νεξφ» έρεη παξάζρεη ηελ εξγαζία ζε 25.000 πξνεγνπκέλσο αλέξγσλ. 

Ζ νηθνδφκεζε ηεο άξδεπζεο κε ηελ εμνηθνλφκεζε λεξφ θαη άιιεο ζπλαθείο 

δξαζηεξηφηεηεο εληάζεσο εξγαζίαο ζα πξνζθέξνπλ απαζρφιεζε, θαζψο ζα ε 

απνθαηάζηαζε ησλ θξαγκάησλ θαη ησλ αλαρσκάησλ. 

Τέινο ηα δάζε παίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηε δηαηήξεζε ηεο θπζηθήο δσήο-ηε 

ζηήξημε ηνπ θφζκνπ. Όπσο ζπκβαίλεη θαη κε γεσξγία, ηα δεδνκέλα είλαη ιηγνζηά θαη 

είλαη αδχλαην λα θαζνξηζηεί ην πνζνζηφ ηνπ πεξίπνπ 40 εθαηνκκπξίσλ ζέζεσλ 

εξγαζίαο θαη ησλ 60 εθαηνκκπξίσλ κέζσλ δηαβίσζεο ησλ απηνρζφλσλ ιαψλ κπνξεί 

λα ζεσξεζεί βηψζηκν θαη πξάζηλν. Με δεδνκέλε ηε ζεκεξηλή ειπίδα πνπ ζεσξεί ηα 
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δάζε σο δεμακελέο άλζξαθα θαη ιακβάλνληαο ππφςε ην ξφιν ηνπο σο πάξνρνη ησλ 

αλαλεψζηκσλ πξψησλ πιψλ, πηζίλεο ηεο βηνπνηθηιφηεηαο, ξπζκηζηηθέο αξρέο ησλ 

ξνψλ λεξνχ θαη άιισλ πεξηβαιινληηθψλ ππεξεζηψλ, είλαη ζαθέο φηη νη πξάζηλεο 

ζέζεηο εξγαζίαο ζηα δάζε ζα δηαδξακαηίδνπλ νινέλα θαη ζεκαληηθφηεξν ξφιν ζην 

κέιινλ. 

5.2.1 Η επίπησζε ησλ πξάζηλσλ εξγαζηψλ ζηηο αλαπηπζζφκελεο θαη 

αλεπηπγκέλεο ρψξεο 

Οη ππάξρνπζεο θαη πξναλαθεξζείζεο πξάζηλεο ζέζεηο εξγαζίαο ηείλνπλ λα 

ζπγθεληξψλνληαη ζε νξηζκέλεο ρψξεο θαη πεξηθέξεηεο. Απηφ, σζηφζν, είλαη κηα 

αληαλάθιαζε ησλ πξννξαηηθψλ πξσηνβνπιηψλ πνιηηηθήο θαη ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ 

ησλ επελδχζεσλ, παξά ησλ εγγελψλ ελλνηψλ. Τπάξρνπλ πνιιά παξαδείγκαηα 

πεξηπηψζεσλ θαη πηινηηθά ζρέδηα πνπ θαηαδεηθλχνπλ ην εχξνο θαη ηηο δπλαηφηεηεο 

γηα πξάζηλεο ζέζεηο εξγαζίαο ζηηο αλαπηπζζφκελεο ρψξεο, αλ θαη κέρξη ηψξα κφλν ζε 

πεξηνξηζκέλε θιίκαθα.  

ε πεξίπησζε πνπ ππάξρνπλ πεξηζζφηεξα ζηνηρεία, φπσο γηα ηηο αλαλεψζηκεο 

πεγέο ελέξγεηαο, νη κηζέο απφ ηηο θνηλνπνηεζείζεο ζέζεηο εξγαζίαο βξέζεθαλ ζηηο 

αλαπηπζζφκελεο ρψξεο. Οη πξάζηλεο ζέζεηο εξγαζίαο ζηηο αλαδπφκελεο νηθνλνκίεο 

θαη αλαπηπζζφκελεο ρψξεο πεξηιακβάλνπλ επθαηξίεο γηα ηνπο δηαρεηξηζηέο, ηνπο 

επηζηήκνλεο θαη ηνπο ηερληθνχο, αιιά επσθεινχλ θαηά θχξην ιφγν κηα επξεία 

δηαηνκή ηνπ πιεζπζκνχ πνπ ηνπο ρξεηάδεηαη πεξηζζφηεξν: ηνπο λένπο αλζξψπνπο, ηηο 

γπλαίθεο, ηνπο αγξφηεο, ηνπο αγξνηηθνχο πιεζπζκνχο θαη ηνπο θαηνίθνπο ησλ 

παξαγθνππφιεσλ. 

 Ζ ζπκβνιή ησλ πξάζηλσλ ζέζεηο εξγαζίαο ζηελ νηθνλνκηθή άλζηζε, ηελ αλάπηπμε 

θαη ηε κείσζε ηεο θηψρεηαο ζα εμαξηεζεί ηειηθά απφ ηελ πνηφηεηα απηψλ ησλ ζέζεσλ 

εξγαζίαο. Ζ έθζεζε δηαπηζηψλεη φηη πνιιέο απφ ηηο ππάξρνπζεο πξάζηλεο ζέζεηο 

εξγαζίαο ρακειήο πνηφηεηαο θαη εθείλσλ ζηνλ ηνκέα ηεο αλαθχθισζεο, ηελ 

θαηαζθεπή ή ηα βηνθαχζηκα, γηα παξάδεηγκα, είλαη ζπρλά ―κε πξάζηλεο‖. Ζ 

απαζρφιεζε ζηνλ ηνκέα ηεο αλαθχθισζεο είλαη ζπρλά επηζθαιήο. νβαξέο είλαη  θαη 

νη παξαβηάζεηο ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ πνπ έρνπλ θαηαγξαθεί ζε ζρέζε κε ηελ 

παξαγσγή πξψησλ πιψλ γηα βηνθαχζηκα. Δθεί πνπ βξίζθνληαη φκσο νη πεξηνξηζκνί 

θαη ηα εκπφδηα, ην δπλακηθφ γηα πξάζηλεο ζέζεηο εξγαζίαο είλαη αθφκε πην κεγάιν. 
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5.2.2 Η πξννπηηθή ησλ πξάζηλσλ ζέζεσλ εξγαζίαο 

Δπηπρψο, ην επηρεηξεκαηηθφ ελδηαθέξνλ γηα ηνλ νηθνινγηθφ πξνζαλαηνιηζκφ ηφζν γηα 

ηελ νηθνλνκία φζν θαη ηελ αγνξά εξγαζίαο έρεη απμεζεί. Ζ ηηκή ηεο ελέξγεηαο θαη 

ησλ βαζηθψλ εκπνξεπκάησλ απμάλεηαη ξαγδαία θαη νη πειάηεο είλαη θνξείο ράξαμεο 

πνιηηηθήο αζθψληαο φιν θαη κεγαιχηεξε πίεζε ζηηο επηρεηξήζεηο λα πηνζεηήζνπλ 

νηθνινγηθφηεξεο πξαθηηθέο θαη κεζφδνπο παξαγσγήο, πξνθεηκέλνπ ηελ απνθπγή 

επηθίλδπλσλ θιηκαηηθψλ αιιαγψλ. Σν ―πξαζίληζκα‖ ηεο νηθνλνκίαο παξνπζηάδεη κηα 

ζεκαληηθή επθαηξία γηα ηελ έλαξμε λέσλ επηρεηξήζεσλ, ηελ αλάπηπμε λέσλ αγνξψλ 

θαη ην ρακειφηεξν θφζηνο ελέξγεηαο. Σειεπηαίν αιιά φρη αζήκαλην είλαη φηη κπνξεί 

λα εληζρχζεη ηελ άζθεζε επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο, δεκηνπξγψληαο ζεηηθέο 

ζηάζεηο ηφζν ζηηο δξαζηεξηφηεηεο φζν θαη ηηο επελδχζεηο ησλ επηρεηξήζεσλ ηφζν 

κεηαμχ ησλ πειαηψλ φζν θαη ησλ ηνπηθψλ θνηλνηήησλ. 

 Οη παξαηεξνχκελεο ηάζεηο ζηηο αγνξέο θαη ηηο επελδχζεηο επηβεβαηψλνπλ ηελ 

εθηίκεζε απηή. Ζ παγθφζκηα αγνξά γηα πεξηβαιινληηθά πξντφληα θαη ππεξεζίεο 

πξνβιέπεηαη λα δηπιαζηαζηεί απφ 1.370 δηζ. δνιάξηα αλά έηνο πνπ είλαη ζήκεξα ζε 

$ 2.740 δηζ. κέρξη ην 2020, ζχκθσλα κε ηελ Roland Berger-χκβνπινη ζηξαηεγηθήο. 

Σν ήκηζπ απηήο ηεο αγνξάο βαζίδεηαη ζηελ ελεξγεηαθή απφδνζε θαη ηελ ηζνξξνπία 

ζηηο βηψζηκεο κεηαθνξέο, χδξεπζε, απνρέηεπζε θαη δηαρείξηζε ησλ απνβιήησλ. ηε 

Γεξκαλία, γηα παξάδεηγκα, ε πεξηβαιινληηθή ηερλνινγία πξφθεηηαη λα απμεζεί 

ηέζζεξηο θνξέο ζε 16 ηνηο εθαηφ ηεο βηνκεραληθήο παξαγσγήο απφ ην 2030, κε ηελ 

απαζρφιεζε ζηνλ ηνκέα απηφ λα μεπεξλά εθείλε ησλ κεγάισλ βηνκεραληψλ ηεο 

ρψξαο ζηνλ ηνκέα ησλ εξγαιεηνκεραλψλ θαη απηνθηλεηνβηνκεραλίαο. Δπελδχζεηο ζε 

βειηίσζε ηεο ελεξγεηαθήο απνδνηηθφηεηαο ησλ θηηξίσλ ζα κπνξνχζε λα 

δεκηνπξγήζεη έλα επηπιένλ 2 - 3.500.000 πξάζηλεο ζέζεσλ εξγαζίαο ζηελ Δπξψπε 

θαη ζηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο. Οη δπλαηφηεηεο είλαη πνιχ πςειφηεξεο ζηηο 

αλαπηπζζφκελεο ρψξεο. 

Μηα αμηφπηζηε πξψηκε έλδεημε απηήο ηεο αιιαγήο είλαη ε αχμεζε ζηε ξνή ησλ 

θεθαιαίσλ επηρεηξεκαηηθνχ θηλδχλνπ ζε θαζαξέο ηερλνινγίεο, πνπ ζηηο Ζλσκέλεο 

Πνιηηείεο απηή ηε ζηηγκή απνηειεί ην ηξίην κεγαιχηεξν ηνκέα κεηά ηελ ελεκέξσζε 

θαη ηε βηνηερλνινγία. Οη  λενζχζηαηεο επηρεηξήζεηο θαη κφλν ηεο θαζαξήο 

ηερλνινγίαο ζηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο ζα κπνξνχζαλ λα δεκηνπξγήζνπλ 400,000-

500,000 ζέζεηο εξγαζίαο ηα επφκελα ρξφληα. Οκνίσο, ηα πξάζηλα επηρεηξεκαηηθά 

θεθάιαηα ζηελ Κίλα έρεη ππεξδηπιαζηαζηεί θαη ηψξα αληηπξνζσπεχνπλ ην 19 ηνηο 
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εθαηφ ηνπ ζπλνιηθνχ επελδπηηθνχ ηνκέα. Έλαο άιινο ηνκέαο φπνπ νη πξνβιέςεηο ησλ 

πξάζηλσλ ζέζεσλ εξγαζίαο είλαη δπλαηφλ λα επηηεπρζνχλ είλαη νη αλαλεψζηκεο πεγέο 

ελέξγεηαο. Οη επελδχζεηο ζε αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο είλαη ηδηαίηεξα απμεκέλεο, 

απφ 10 δηζ. δνιάξηα ην 1998 ζε ηνπιάρηζηνλ 66 δηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα ην 2007, 

πνπ ηζνδπλακεί κε 18 ηνηο εθαηφ ηνπ ζπλφινπ ησλ ελεξγεηαθψλ επελδχζεσλ. 

Αλακέλεηαη λα θζάζεη 343 δηζεθαηνκκπξίσλ δνιαξίσλ ην 2020 θαη ζρεδφλ λα 

δηπιαζηαζηεί θαη πάιη απφ ην 2030 έσο θαη 630 δηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα.  

Πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ζην παξειζφλ ηα γεγνλφηα έρνπλ θαη 'επαλάιεςε ππεξβεί 

αθφκε θαη ηηο πην αηζηφδνμεο πξνβιέςεηο ζρεηηθά κε ηελ αλάπηπμε ησλ αλαλεψζηκσλ 

πεγψλ ελέξγεηαο. Οη πξνβιεπφκελεο επελδχζεηο ζα κεηαθξαζηνχλ ζε ηνπιάρηζηνλ 20 

εθαηνκκχξηα επηπιένλ ζέζεηο εξγαζίαο ζηνλ ηνκέα, θαζηζηψληαο ηηο ΑΠΔ κία πνιχ 

κεγαιχηεξε πεγή απαζρφιεζεο απφ φ, ηη ε ζεκεξηλή βηνκεραλία νξπθηψλ (εμφξπμε, 

πεηξέιαην, δηχιηζε θαη νξπθηά), ε νπνίν, παξά ηελ αχμεζε ηεο παξαγσγήο, έρεη 

πξνβεί ζηελ  θαηάξγεζε ζέζεσλ εξγαζίαο κέζσ ηεο ηερλνινγηθήο πξνφδνπ. 

Πίλαθαο 5.3. Πξόνδνο ησλ πξάζηλσλ εξγαζηώλ θαη κειινληηθή πξννπηηθή 

 εκεξηλή πξόνδνο Μειινληηθή πξννπηηθή 

Δλέξγεηα 

ΑΠΔ 

πιινγή & Δπεμεξγαζία 

άλζξαθα 

Καιή 

Κακία 

Άξηζηε 

Άγλσζηε 

Βηνκεραλία 

Υάιπβαο 

Αινπκίλην 

Σζηκέλην 

Πνιηφο θαη  Υαξηί 

Αλαθχθισζε 

ηαζεξή 

ηαζεξή 

ηαζεξή 

ηαζεξή 

Καιή 

ηαζεξή 

ηαζεξή 

ηαζεξή 

Καιή 

Άξηζηε 

Μεηαθνξέο 

Δλεξγεηαθά απηνθίλεηα 

ΜΜΜ 

Σξέλα 

Αεξνπιάλα 

Πεξηνξηζκέλε 

Πεξηνξηζκέλε 

Αξλεηηθή 

Πεξηνξηζκέλε 

Καιή 

Άξηζηε 

Άξηζηε 

Πεξηνξηζκέλε 

Κηίξηα 

Πξάζηλα θηίξηα 

Αλαθαηαζθεπή 

Ζιεθηξνδφηεζε 

Δλεξγεηαθφο εμνπιηζκφο 

θαη ζπζθεπέο 

Πεξηνξηζκέλε 

Πεξηνξηζκέλε 

Καιή 

ηαζεξή 

Άξηζηε 

Άξηζηε 

Άξηζηε 

Άξηζηε 

Γεσξγία 

Γεσξγία κηθξήο θιίκαθαο 

Οξγαληθή γεσξγία 

Πεξηβαιινληηθέο 

ππεξεζίεο 

Αξλεηηθή 

Πεξηνξηζκέλε 

Πεξηνξηζκέλε 

Άξηζηε 

Καιή πξνο Άξηζηε 

Άγλσζηε 

Γαζνπνλία Αλαδάζσζε 

Αγξνδαζνπνλία 

Βηψζηκε δηαρείξηζε 

δαζψλ 

Πεξηνξηζκέλε 

Πεξηνξηζκέλε 

Καιή 

Καιή 

Καιή πξνο άξηζηε 

Άξηζηε 

Πεγή: Green Jobs - Towards Decent Work in a Sustainable, Low-Carbon World, 

UNEP/ILO/IOE/ITUC, September 2008 
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Δλψ νη πνζνηηθέο εθηηκήζεηο γηα ηνλ αξηζκφ ησλ πξάζηλσλ ζέζεσλ εξγαζίαο πνπ 

ζα κπνξνχζαλ λα παξαρζνχλ ζε δηάθνξνπο ηνκείο δελ είλαη δπλαηέο κε ηα ηξέρνληα 

δεδνκέλα, ν πίλαθαο 5.3 παξέρεη κηα επξεία επηζθφπεζε ησλ δπλαηνηήησλ. αθψο, 

έλα κέιινλ κε πνιχ πην πξάζηλεο ζέζεηο εξγαζίαο είλαη δπλαηή ζε φια ηα κέξε ηνπ 

θφζκνπ. 

5.3 Ζ άιιε “όςε ηνπ λνκίζκαηνο” 

5.3.1 Οη ελέξγεηεο ηεο Δπξψπεο πξνο ηελ δεκηνπξγία πξάζηλσλ ζέζεσλ εξγαζίαο 

Όπσο είδακε ζηα πξνεγνχκελα θεθάιαηα απφ έξεπλεο θαη ζηαηηζηηθέο, ε πξάζηλε 

επηρεηξεκαηηθφηεηα αλακθηζβήηεηα δεκηνπξγεί λέεο ζέζεηο εξγαζίαο. ην θεθάιαην 

απηφ φκσο ζα δνχκε, φηη απηφ απφ κφλν ηνπ δελ θηάλεη ψζηε λα ζπκπεξάλνπκε πσο 

κε ηελ αλάπηπμε ηεο πξάζηλεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο κεηψλνληαη θαη ηα επίπεδα ηεο 

αλεξγίαο. Μεηαμχ άιισλ, ζα γίλεη νξαηφ πσο γηα θάζε κία ζέζε εξγαζίαο πνπ 

δεκηνπξγείηαη, αξθεηέο άιιεο ζέζεηο εξγαζίεο ράλνληαη θαζψο: 

―Σεκαληηθφ δελ είλαη κφλν απηφ πνπ θαίλεηαη, αιιά θαη απηφ πνπ δελ θαίλεηαη‖ 

Frédéric Bastiat, French economist 

Υξεζηκνπνηψληαο έλα απιφ παξάδεηγκα, ζα εμεγήζνπκε πσο απηφ πνπ εηπψζεθε 

απφ ηνλ Γάιιν νηθνλνκνιφγν βξίζθεη εθαξκνγή ζηελ δηθή καο πεξίπησζε. 

Ξνδεχνληαο ρξήκαηα γηα λα ρηηζηεί έλα εζηηαηφξην γξήγνξνπ θαγεηνχ, αληί ειηαθψλ 

πάλει, ην θφζηνο ηεο ελ ιφγσ ελέξγεηαο είλαη φια ηα πάλει πνπ δελ 

θαηαζθεπάζηεθαλ πνηέ θαη ην ζχλνιν ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο ζηελ βηνκεραλία πνπ 

πνηέ δελ δεκηνπξγήζεθε. Οκνίσο, αλ κία ρψξα απνθαζίζεη λα δαπαλήζεη ηα ρξήκαηα 

ησλ θνξνινγνπκέλσλ ζε αλεκφκπινπο ή ειηαθνχο ζπιιέθηεο, ην αφξαην θφζηνο ηνπο 

ζα είλαη φια ηα ράκπνπξγθεξ πνπ δελ ζα ςεζνχλ ή νπνηαδήπνηε άιιε παξαγσγηθή 

δξαζηεξηφηεηα ε νπνία δελ ζα ιάβεη ρψξα σο απνηέιεζκα ηεο θξαηηθήο δηνρέηεπζεο 

ησλ πφξσλ ζε αλεκφκπινπο θαη ειηαθνχο ζπιιέθηεο. Οη πνιηηηθνί ραξάθηεο πξέπεη λα 

αλαγλσξίζνπλ φηη, ιφγσ ηεο θπβεξλεηηθήο δξάζεο, θάπνηεο ζέζεηο απαζρφιεζεο δελ 

δεκηνπξγήζεθαλ (Calzada, 2009). 

Έξεπλεο θαη άιισλ Ακεξηθαλψλ αθαδεκατθψλ έδεημαλ ζρεηηθέο αξλεηηθέο 

επηπηψζεηο φζνλ αθνξά ζηελ αχμεζε ηεο πξάζηλεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο. 

Παξαδείγκαηα απηψλ είλαη ηα αθφινπζα:  

 Ζ αχμεζε ηνπ ελεξγεηαθνχ θφζηνπο ζθνηψλεη. χκθσλα κε κηα κειέηε ηνπ  

Johns Hopkins, ε αληηθαηάζηαζε ηξηψλ ηεηάξησλ ελέξγεηαο ησλ ΖΠΑ πνπ 
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βαζίδεηαη ζηνλ άλζξαθα ελέξγεηαο κε ελέξγεηα πςειφηεξσλ ηηκψλ ζα 

νδεγνχζε ζε 150.000 επηπιένλ πξφσξνπο ζαλάηνπο θάζε ρξφλν κφλν ζηηο 

ΖΠΑ (Harvey Brenner, 2005).  

 Ζ κείσζε ησλ εθπνκπψλ, ε ζεκαληηθφηεξε ζεσξία ησλ πξάζηλσλ ζέζεσλ 

εξγαζίαο ή ησλ θαζεζηψησλ ησλ αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο, 

θαηαπνλεί ηνπο θησρφηεξνπο πεξηζζφηεξν. χκθσλα κε ηελ πξφζθαηε 

έθζεζε Γξαθείν πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Κνγθξέζνπ, έλα ζχζηεκα επηβνιήο 

αλσηάησλ νξίσλ θαη εκπνξίαο κε ζθνπφ ηε κείσζε αεξίσλ εθπνκπψλ θαηά 

κφιηο 15% ζα θνζηίζεη ζηηο θησρφηεξεο ηάμεηο 3% ηνπ εηήζηνπ νηθηαθνχ 

ηνπο εηζφδεκα, ελψ ηαπηφρξνλα πινπζηφηεξεο ηάμεηο ζα επσθεινχληαη. 

  Ζ αχμεζε ηνπ θφζηνπο ελέξγεηαο κεηψλεη ζέζεηο εξγαζίαο. χκθσλα κε 

κηα κειέηε ηνπ Penn State University, ε αληηθαηάζηαζε δχν ηξίησλ 

ελέξγεηαο ησλ ΖΠΑ πνπ βαζίδεηαη ζηνλ άλζξαθα ελέξγεηαο κε ελέξγεηα 

πςειφηεξσλ ηηκψλ φπσο νη αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο, αλ είλαη δπλαηφλ, 

ζα θνζηίζεη πεξίπνπ 3-4 εθαηνκκχξηα ζέζεηο εξγαζίαο (Rose, A.Z., and 

Wei, D., 2006). 

Ζ Δπξσπατθή Δπηηξνπή ζηηο 26 Ννεκβξίνπ ηνπ 1997, έηνο πνπ γηα ηελ Δπξψπε 

απνηειεί ηελ απαξρή ηεο εληαηηθήο ελαζρφιεζήο ηεο θαη ηεο δεκηνπξγίαο ηαθηηθήο 

γηα ηηο απνθαινχκελεο αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο, παξνπζίαζε ηε Λεπθή Βίβιν 

"γηα κηα θνηλνηηθή ζηξαηεγηθή θαη ζρέδην δξάζεο" κε ηίηιν "Δλέξγεηα γηα ην Μέιινλ: 

Αλαλεψζηκεο Πεγέο Δλέξγεηαο‖ (European Commission, White Paper, 1997). Με ηελ 

παξνπζίαζε απηνχ ηνπ επξσπατθνχ θαζεζηψηνο εληζρχζεσλ κφιηο θαη κεηά βίαο 

πέληε εκέξεο πξηλ απφ ηε ζπλδηάζθεςε ηνπ Κηφην (Σξίηε Γηάζθεςε ησλ 

πκβαιινκέλσλ Μεξψλ ζην ζπλέδξην-πιαίζην ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ γηα ηελ 

Κιηκαηηθή Αιιαγή), φπνπ ε ππνγξαθή ελφο δειηίνπ-ζπκθσλία γηα ην CO2 είρε ήδε 

πξνβιεθζεί, ε Δπξσπατθή Έλσζε ήζειε λα πξνιάβεη ηηο εμειίμεηο θαη λα επηιέμεη έλα 

κεηαζρεκαηηζκφ ηνπ ελεξγεηαθνχ κνληέινπ ηεο, πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ν ηφηε-

δεδεισκέλνο ζηφρνο ηεο γηα κείσζε ησλ εθπνκπψλ αεξίσλ κέρξη ην 2010 ζε 15% ζε 

ζρέζε κε ηα επίπεδα ηνπ 1990 (COM (97) 196 final, 1997).  

εκείν εθθίλεζεο ηεο Λεπθήο Βίβινπ είλαη φηη νη αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο 

"είλαη πξνο ην παξφλ άληζα θαη αλεπαξθψο εθκεηαιιεχζηκεο ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε‖, 

(European Commission, White Paper, 1997, p.4). Δθείλε ηελ επνρή, απηέο νη κνξθέο 
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παξαγσγήο ελέξγεηαο απνηεινχζαλ ιηγφηεξν απφ 6% ηνπ ζπλφινπ ηεο θαηαλάισζεο 

ελέξγεηαο. Σν έγγξαθν εμέθξαδε ηελ θηινδνμία λα ζηξέςεη ηελ θαηάζηαζε ησλ 

πξαγκάησλ κέζα απφ έλα ηέηνην ηερλεηφ εξέζηζκα, ην νπνίν φηη κέρξη ην 2010 ε ΔΔ 

ζα έρεη δηπιαζηάζεη ηελ ζπκβνιή ησλ αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο γηα ηελ επίηεπμε 

ζρεδφλ ηνπ 12% ηεο ελεξγεηαθήο θαηαλάισζεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. 

Γλσξίδνληαο φηη ην 1997 ζηε ρξεκαηνδφηεζε γηα ηηο αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο κε 

ζθνπφ ηελ επίηεπμε ηνπ 6% ηεο παξαγσγήο ελέξγεηαο πεξηιακβάλνληαη κεγάισλ 

πδξνειεθηξηθνί παξαγσγνί, θαη ε πδξνειεθηξηθή ελέξγεηα δελ είρε αξθεηφ ρψξν λα 

αλαπηπρζεί πεξηβαιινληηθψλ δεηεκάησλ, ζα θαηαιάβνπκε γξήγνξα πφζν θηιφδνμν 

ήηαλ απηφ ην έξγν. 

Έηζη ινηπφλ, ην 1997, ε δεκηνπξγία ζέζεσλ εξγαζίαο ζηελ βηνκεραλία ησλ 

«αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο" αλαδείρζεθε ζε έλα απφ ηα θχξηα ζεκεία εζηίαζεο 

ηνπ ζρεδίνπ. Οη ζπληάθηεο ηεο έθζεζεο εθηηκνχζαλ φηη ζα δεκηνπξγεζνχλ κεηαμχ 

500,000 - 900,000 λέεο ζέζεηο εξγαζίαο. ηε Λεπθή Βίβιν αλαθέξεηαη φηη "ελψ δελ 

είλαη δπλαηφ λα θαηαιήμεη θαλείο ζε ζπκπαγή ζπκπεξάζκαηα φπσο είλαη ην πηζαλφ 

ζπγθεληξσηηθφ επίπεδν ηεο δεκηνπξγίαο ζέζεσλ εξγαζίαο ην νπνίν ζα πξνέιζεη απφ 

επελδχζεηο ζε δηάθνξεο κνξθέο αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο , είλαη ζαθέο φηη κηα 

δπλακηθή θίλεζε πξνο απηέο ηηο πεγέο ελέξγεηαο ζα νδεγήζεη ζε ζεκαληηθά λέεο 

επθαηξίεο απαζρφιεζεο" (European Commission, White Paper, 1997, p.13). Απηφ πνπ 

δελ δηεπθξηλίδεηαη ζηελ Λεπθή Βίβιν είλαη ε ζρέζε κεηαμχ ησλ λέσλ επθαηξηψλ 

απαζρφιεζεο πνπ "ζα πξνέξρνληαη απφ επελδχζεηο ζε δηάθνξεο κνξθέο αλαλεψζηκσλ 

πεγψλ ελέξγεηαο" θαη εθείλσλ πνπ δελ ζα δεκηνπξγεζνχλ ή ζα θαηαζηξαθνχλ ζε άιιν 

κέξε ηεο νηθνλνκίαο, αθξηβψο επεηδή ε ρξεκαηνδφηεζε ζα ζηξαθεί πξνο ηηο 

αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο. 

ηηο 27 επηέκβξε 2001, ζην πιαίζην ηεο πνιηηηθήο θαη ηεο ζχζηαζε ηεο Λεπθήο 

Βίβινπ, ε Δπξσπατθή Έλσζε ελέθξηλε ηελ νδεγία 2001/77/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ 

Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ γηα ηελ πξναγσγή ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο πνπ 

παξάγεηαη απφ αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο ζηελ εζσηεξηθή αγνξά. Γλσξίδνληαο πηα 

ηηο απαηηήζεηο ηνπ πξσηνθφιινπ ηνπ Κηφην ε Δπξσπατθή Έλσζε μεθηλά ηελ 

αλάπηπμε ησλ αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο ζηνρεχνληαο πέξα απφ ηελ 

πεξηβαιινληηθή πξνζηαζία θαη ζηελ δεκηνπξγία λέσλ ζέζεσλ εξγαζίαο (Directive 

2001/77/CE, art. 3).  
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Σελ ίδηα ρξνληά ε παξαθνινχζεζε θαη ε Μνληεινπνίεζε ζρεηηθά κε ηνπο ζηφρνπο 

γηα ηηο Αλαλεψζηκεο Πεγέο Δλέξγεηαο (Monitoring and Modeling Initiative on 

Targets for Renewable Energy -MITRE), έξγν πνπ θαζνξίδεηαη απφ ηελ Δπξσπατθή 

Δπηηξνπή γηα "λα επηβεβαηψζεη ηελ άπνςε φηη νη ζηφρνη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο γηα 

ηηο αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο ήηαλ εθηθηνί, θαη λα ελεκεξψζεη ηνπο πνιηηηθνχο 

θαη ηνπο επηρεηξεκαηίεο γηα ηα νθέιε πνπ ζα έρεη απηή ε πνιηηηθή ζηελ απαζρφιεζε 

θαη ηελ νηθνλνκία" (MITRE, 2001) 

Σν πξφγξακκα ιεηηνχξγεζε γηα δχν ρξφληα θαη θχξην ζπκπέξαζκα ήηαλ ε 

πξνβιεπφκελε θαζαξή αχμεζε ηεο απαζρφιεζεο ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε απφ 

950.000 ζέζεηο εξγαζίαο ζχκθσλα κε ηηο ηξέρνπζεο πνιηηηθέο, θαη κέρξη 1.660.000 

έσο ην 2010. Ζ Δπξσπατθή Δπηηξνπή πξνέβε ζηελ ζχληαμε θαη άιισλ πνιηηηθψλ 

παθέησλ , ζηα έηε 2007 θαη 2008, πεπεηζκέλε πσο ε ζηξνθή πξνο ηηο ΑΠΔ ζα 

δεκηνπξγνχζε φιν θαη πεξηζζφηεξεο ζέζεηο εξγαζίαο. Τπήξραλ βέβαηα θαη απηνί πνπ 

εμέθξαζαλ ηηο ακθηβνιίεο ηνπο δεηψληαο επηπιένλ εγγπήζεηο γηα ηελ δηαζθάιηζε ησλ 

ήδε ππαξρφλησλ ζέζεσλ εξγαζίαο, φπσο έθαλε γηα παξάδεηγκα ν Δπξσπατθφο 

πλεηαηξηζκφο Δκπνξίνπ (European Trade Union Confederation (ETUC)). Ο 

πλεηαηξηζκφο θπζηθά αλαθεξφηαλ ζηηο ζέζεηο εξγαζίαο πνπ ζα πιεγνχλ ράξε ζηε 

ζηήξημε ησλ πξάζηλσλ επαγγεικάησλ ιφγσ ησλ απνθάζεσλ-εληνιψλ, ηελ κείσζε ηεο 

αληαγσληζηηθφηεηαο θαη ηελ αλαθαηαλνκή ησλ πφξσλ. 

5.3.2 Γεηγκαηνιεπηηθά απνηειέζκαηα ρσξψλ απφ ηελ ζηξνθή πξνο ηηο ΑΠΔ  

Έξεπλεο έδεημαλ φηη ε δεκηνπξγία πξάζηλσλ ζέζεσλ εξγαζίαο, δελ έρεη απαξαίηεηα 

σο απνηέιεζκα ηελ κείσζε ηεο αλεξγίαο, ηδίσο φηαλ απαηηεί ζεκαληηθή θπβεξλεηηθή 

ζηήξημε.  Όηαλ ε εγεζία κηιά γηα πξάζηλεο ζέζεηο εξγαζίαο, αλαθέξεηαη ζε απηέο πνπ 

δεκηνπξγήζεθαλ κέζσ νκνζπνλδηαθψλ θνξνινγηθψλ ειαθξχλζεσλ, επηδνηήζεσλ, ή 

άιισλ επλντθψλ εληνιψλ. Γηα παξάδεηγκα, ε αηνιηθή θαη ειηαθή παξαγσγή 

ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ήδε απνιακβάλεη επηδνηήζεηο ζρεδφλ 50 θνξέο πςειφηεξεο αλά 

κνλάδα παξαγσγήο ελέξγεηαο απφ απηέο ηνπ άλζξαθα θαη 100 θνξέο πςειφηεξεο απφ 

απηέο ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ (Energy Information Administration, 2010). 

Οη πφξνη πνπ δηαηίζεληαη ζηα πξάζηλα επαγγέικαηα απνξξνθνχλ επηδνηήζεηο θαη 

ζέζεηο εξγαζίαο απφ άιια ηκήκαηα ηεο νηθνλνκίαο. Δληνιέο (φπσο απηέο πνπ 

απαηηνχλ ηελ ρξήζε αηζαλφιεο ζηε βελδίλε θαη απηέο πνπ πξνηείλνληαη ψζηε λα 

ηεζνχλ νκνζπνλδηαθά πξφηππα γηα αλαλεψζηκεο πεγέο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο) 
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θαηαξγνχλ ζέζεηο εξγαζίαο απφ αχμεζε ηνπ ελεξγεηαθνχ θφζηνπο. Ο κφλνο ιφγνο 

πνπ απηέο νη ελαιιαθηηθέο πεγέο ελέξγεηαο πξέπεη λα ηεζνχλ ζε πξνηεξαηφηεηα είλαη 

ην κεγάιν θφζηνο ησλ ελαιιαθηηθψλ ιχζεσλ. Έηζη, εθηφο απφ ηνλ βίαην ππνζθειηζκφ 

ησλ παξαδνζηαθψλ ζέζεσλ εξγαζίαο ζηνλ ηνκέα ηεο ελέξγεηαο, νη εληνιέο γηα ηηο 

αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο ζα απμήζνπλ ην θφζηνο ηεο ελέξγεηαο θαη, ζπλεπψο, λα 

θαηαζηξέςνπλ ζέζεηο εξγαζίαο, ηδίσο ζηνλ ηνκέα ησλ θαηαζθεπψλ εληάζεσο 

ελέξγεηαο. 

Μηα κειέηε ηεο ελαιιαθηηθήο ελέξγεηαο ζηελ Ηζπαλία εθηηκά φηη ην θφζηνο απηψλ 

ησλ επηδνηήζεσλ γηα ηελ αηνιηθή θαη ε ειηαθή ελέξγεηα ζηεξεί 2,2 θαλνληθέο ζέζεηο 

εξγαζίαο γηα θάζε κία πξάζηλε ζέζε εξγαζίαο πνπ δεκηνπξγείηαη (Calzada, 2010). 

ην ζπκπέξαζκα απηφ θαηέιεμαλ ρξεζηκνπνηψληαο δχν δηαθνξεηηθέο κεζνδνινγίεο 

ππνινγηζκνχ: α) ην πνζνζηφ ησλ επηδνηήζεσλ ζε ΑΠΔ αλά εξγαδφκελν πξνο ηελ 

κέζε παξαγσγηθφηεηα αλά εξγαδφκελν θαη β) ην πνζνζηφ ησλ εηήζησλ επηδνηήζεσλ 

ζε ΑΠΔ αλά εξγαδφκελν πξνο ηε κέζε παξαγσγηθφηεηα αλά εξγαδφκελν. Τπνλνείηαη 

θαζαξά φηη, απφ ηηο επηδνηήζεηο απηέο πεξηζζφηεξεο ζέζεηο ράζεθαλ παξά 

δεκηνπξγήζεθαλ. Ζ Ηζπαλία αλαθέξεηαη ζπρλά σο παξάδεηγκα θαζψο απνηειεί κία 

απφ ηηο ρψξεο κε ηνπο ηαρχηεξνπο ξπζκνχο αλάπηπμεο ηερλνινγίαο ΑΠΔ. Σν πνζνζηφ, 

φκσο, αλεξγίαο πιεζηάδεη ην 19%, γεγνλφο πνπ θάζε άιιν παξά δείρλεη φηη ηα 

πξάζηλα επαγγέικαηα κπνξνχλ λα θέξνπλ απφ κφλα ηνπο επεκεξία. 

ηελ Γαλία, θάζε ζέζε εξγαζίαο ζηνλ ηνκέα ηεο αηνιηθήο ελέξγεηαο έρεη θφζηνο 

επηδνηήζεσλ απφ $90,000 έσο $140,000, πνζφ πνπ είλαη πνιχ κεγαιχηεξν απφ ην 

θέξδνο πνπ απνδίδνπλ απηέο νη δνπιεηέο (CEPOS, 2009). Όζνλ αθνξά ηελ 

θαηάζηαζε ηεο απαζρφιεζεο, νη Sharman θαη Meyer (2009) αλαθέξνπλ φηη 28.400 

άλζξσπνη ζπκκεηέρνπλ ζήκεξα ζηνλ ηνκέα ηεο αηνιηθήο ελέξγεηαο ζηε Γαλία, 55% 

εθ ησλ νπνίσλ εξγάδνληαη ζηελ θαηαζθεπή ησλ αλεκνγελλεηξηψλ, δειαδή ν αξηζκφο 

ησλ εξγαδνκέλσλ εμαξηάηαη θαζνξηζηηθά απφ ηελ κειινληηθή δήηεζε γηα 

πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, θαη φρη απφ ηελ ηξέρνπζα δήηεζε γηα ελέξγεηα. 

Γχν επηρεηξήζεηο κε έδξα ηε Γαλία, ε Vestas θαη ην ηκήκα αηνιηθήο ελέξγεηαο ηεο 

Siemens,  ηξνθνδνηνχλ καδί πεξηζζφηεξν απφ 27% ηεο παγθφζκηαο αγνξάο κε 

αλεκνγελλήηξηεο, θαζηζηψληαο ηε Γαλέδηθε βηνκεραλία αηνιηθήο ελέξγεηαο κία 

βηνκεραλία κε θπξίσο εμαγσγηθφ πξνζαλαηνιηζκφ. Οη πξάζηλεο ζέζεηο εξγαζίαο 

έρνπλ απμεζεί ζηαζεξά θαη γξήγνξα (Γηάγξακκα 5.4.), αιιά νη ζπγγξαθείο 

επηζεκαίλνπλ φηη ην θαηά θεθαιήλ πξνζηηζέκελεο αμίαο, έλα κέηξν ηνπ εηζνδήκαηνο, 
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ηνπ ηνκέα ηεο αηνιηθήο ελέξγεηαο ππνρψξεζε θαηά 13% θαηά κέζν φξν κεηαμχ 1999-

2006, ζε ζχγθξηζε κε ηνλ επξχηεξν ηνκέα ηεο κεηαπνίεζεο.  

Γηάγξακκα 5.4.  πλνιηθή απαζρόιεζε ζηελ Γαλία ζηελ αηνιηθή ελέξγεηα 

  

Source: Sharman and Meyer 2009 

Ζ Γεξκαλία ζεσξείηαη σο έλα απφ ηηο πιένλ «πξάζηλεο» ρψξεο ζηνλ θφζκν 

(Γηάγξακκα 5.5.), κε πεξηζζφηεξν απφ ην 15% ηεο ζπλνιηθήο παξαγσγήο ειεθηξηθήο 

ελέξγεηαο λα πξνέξρεηαη απφ ΑΠΔ, δηπιάζηα απφ ην 2000. Αλ θαη θαηαιακβάλεη ηε 

δεχηεξε ζέζε, κεηά ηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο γηα ηελ εγθαηεζηεκέλε ηζρχ απφ αηνιηθά, 

θαη ππεξηεξεί πνιχ θαηά ηεο Ηζπαλίαο γηα ηα θσηνβνιηατθά (PV) παξά ηελ κε 

ηδαληθή  έθζεζή ηεο ζηνλ ήιην, ε Γεξκαλία ζεσξείηαη ζήκεξα σο έλα ―ιακπξφ 

παξάδεηγκα ζπγθνκηδήο γηα ηνλ θφζκν‖ (The Guardian, 23 Ηνπιίνπ 2007). 

Γηάγξακκα 5.5.  Καηαλνκή Δλέξγεηαο ζηε Γεξκαλία 2000-2008 

 

 (Source: Frondel, Ritter and Vance 2009) 

 Απηφ έρεη θαηαζηεί δπλαηφ κε καδηθέο επελδχζεηο ζε ΑΠΔ απφ ην 1990, φηαλ ν 

Νφκνο γηα ηελ  ειεθηξηθή ελέξγεηα (Stromeinspeisungsgesetz) ηέζεθε ζε ηζρχ. Σν 
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2002 έλαο λένο λφκνο ςεθίζηεθε, γηα ηηο αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο (Erneuerbare-

Energien-Gesetz), ν νπνίνο εγγπάηαη ηελ θξαηηθή ππνζηήξημε γηα 20 ρξφληα, ελψ ην 

θφζηνο επηδνηήζεσλ γηα ην 2008 έθηαζε ηα $240,000 (Manuel Frondel, 2009). Δλψ 

είλαη αλακθηζβήηεην φηη, ην 2008, 278.000 άηνκα απαζρνινχληαλ ζηνλ ηνκέα ηεο 

πξάζηλεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο (θπξίσο ζην ηκήκα ησλ θαηαζθεπψλ, φπσο ζηε Γαλία) 

ηα απνηειέζκαηα γηα ηελ απαζρφιεζε είλαη ιηγφηεξν ζαθή. Με ην ηξέρνλ επίπεδν 

ηεο ηερλνινγίαο, νη ΑΠΔ κεηαθξάδνληαη ζε πςειφηεξν θφζηνο ελέξγεηαο, ε νπνία, 

απμάλεη ην θφζηνο παξαγσγήο (ηδίσο ζηηο βηνκεραλίεο εληάζεσο ελέξγεηαο) θαη 

θαηαζηξέθνπλ ή απνηξέπνπλ ηε δεκηνπξγία ζέζεσλ απαζρφιεζεο ζε άιινπο ηνκείο 

ηεο νηθνλνκίαο. 

Ο Lehr et al. (2008) ππνζηήξημε φηη νη επηπηψζεηο ζηελ απαζρφιεζε απφ ηηο 

πξάζηλεο επηδνηήζεηο ζηε Γεξκαλία ήηαλ, θαη ζα είλαη, ζεηηθή κφλν ζην κέηξν πνπ ε 

Γεξκαλία εμαθνινπζεί λα είλαη θαζαξφο εμαγσγέαο ηερλνινγίαο. Απηφ ππνδεηθλχεη 

φηη ε νηθνλνκηθή επίπησζε ησλ επηδνηήζεσλ, ζηε Γεξκαλία, είλαη λα αλαδσνγνλεζεί 

ε δήηεζε γηα πιηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία (φπσο αλεκνγελλήηξηεο θαη ειηαθνχο 

ζπιιέθηεο), ην νπνίν είλαη απηφ πνπ απαηηεί εξγαζία. Μέρξη ηψξα, ε εγρψξηα δήηεζε 

δελ ήηαλ ζε ζέζε λα δηαηεξήζεη κηα πξφζζεηε απαζρφιεζε αξθεηά πςειή ψζηε λα 

αληηζηαζκηζηνχλ νη αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζε άιινπο ηνκείο. Απηφ πνπ θάλεη ηε  

γεξκαληθή βηνκεραλία ΑΠΔ θεξδνθφξα είλαη σο επί ην πιείζηνλ φηη άιια θξάηε κέιε 

ηεο ΔΔ, φρη κφλν ε Γεξκαλία, έρνπλ επηβάιεη  πξάζηλνπο ζηφρνπο. 

Σν ηζηνξηθφ ζηηο ρψξεο απηέο έρεη δείμεη πσο ηα πεξηζζφηεξα απφ ηα πξάζηλα 

επαγγέικαηα πνπ δεκηνπξγήζεθαλ είραλ πξνζσξηλφ ραξαθηήξα. Σν γεγνλφο φηη νη 

θξαηηθέο παξεκβάζεηο εληζρχνπλ ηελ αλάπηπμε ηεο πξάζηλεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο 

πιήηηνληαο παξάιιεια ηνπο ππφινηπνπο ηνκείο ηεο νηθνλνκίαο  βξίζθεη εθαξκνγή 

θαη ζηελ πεξίπησζε ηεο Καιηθφξληα. Σα απνηειέζκαηα είλαη ηδηαίηεξα εκθαλή εδψ 

ζε ζρέζε κε ηηο άιιεο πνιηηείεο θαζψο ε Καιηθφξληα θηλήζεθε πην επηζεηηθά ζηελ 

επηβνιή κηαο πξάζηλεο νηθνλνκίαο, ελψ ηα επίπεδα αλεξγίαο πνπ ζεκεηψλεη είλαη 

πςειφηεξα ζε ζρέζε κε ηνλ εζληθφ κέζν φξν. Αλ θαη ζηελ πεξίπησζε ηεο 

Καιηθφξληα είλαη θαη άιινη νη ιφγνη πνπ ζπλέβαιαλ ζηελ ζπλνιηθή νηθνλνκηθή 

χθεζε, ε ελεξγεηαθή θαη πεξηβαιινληηθή ηεο πνιηηηθή – κέηξα γηα ην θαηλφκελν ηνπ 

ζεξκνθεπίνπ, κέηξα γηα ηελ ελαιιαθηηθή ελέξγεηα θαη άιιεο ξπζκίζεηο πνπ αχμαλαλ 

ηηο ηηκέο ηεο ζπκβαηηθήο ελέξγεηαο- θαίλεηαη λα έπαημε επίζεο ζεκαληηθφ ξφιν 

(Tanton, 2010).    
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Σειεπηαία παξνπζηάδεηαη ε έξεπλα γηα ηελ πεξίπησζε ηεο Ηηαιίαο, ηα 

απνηειέζκαηα ηεο νπνίαο εληείλνπλ ηνλ πξνβιεκαηηζκφ ηεο γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο πξάζηλεο αλάπηπμεο ζηνλ ηνκέα ηεο απαζρφιεζεο. 

Πίλαθαο 5.6. Υσξεηηθόηεηα, επηδνηήζεηο θαη ζέζεηο εξγαζίαο (2000-2040) 

 

 

 

 

 

Πεγή: own elaboration or estimates on Terna(2009), GSE (2010), 

 Italian Government (2007), AEEG (2009c). 
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Πξνθεηκέλνπ λα αμηνινγεζεί ε θαηάζηαζε ζηελ Ηηαιία, πξψηα απ 'φια εθηηκάηαη ην 

πνζφ ησλ επηδνηήζεσλ πνπ έρνπλ δαπαλεζεί γηα ηηο αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο. 

Γηα λα γίλεη απηφ ππνηίζεηαη φηη ε ρψξα ζα επηηχρεη ηε  "κέγηζηε δπλεηηθή" αηνιηθή 

θαη θσηνβνιηατθή ηζρχ σο ην 2020, φπσο ππνινγίδεηαη απφ ηελ ηηαιηθή Κπβέξλεζε 

(2007). Απηφ είλαη πηζαλφ λα είλαη κηα ππεξεθηίκεζε, πνπ νδεγεί ζε ππεξεθηίκεζε 

ηνπ αξηζκνχ ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο πνπ ζα δεκηνπξγεζνχλ. 

 ηε ζπλέρεηα, επαλεμεηάζηεθαλ νη εθηηκήζεηο ζρεηηθά κε ηνλ πξαγκαηηθφ αξηζκφ 

ησλ πξάζηλσλ ζέζεσλ εξγαζίαο. Αθφκα θη αλ, φπσο ζρεδφλ θαη ζε φιεο απηέο ηηο 

κειέηεο, ππεξεθηηκάηαη ν αξηζκφο ησλ πξάζηλσλ ζέζεσλ εξγαζίαο, έρνπλ ιεθζεί σο 

δεδνκέλν, πξνθεηκέλνπ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ σο βάζε γηα ηελ πξνβνιή ηεο 

δεκηνπξγίαο ζέζεσλ εξγαζίαο κέρξη ην 2020. Με απηά ηα δεδνκέλα, εθηηκήζεθε ην 

ζπλνιηθφ απφζεκα θεθαιαίνπ ελζσκαησκέλν ζην αηνιηθφ δπλακηθφ θαη 

θσηνβνιηατθψλ πνπ ζα είλαη ζην ρψξν ην 2020, θαη σο εθ ηνχηνπ πξνέθπςε ν  

ππνινγηζκφο ηνπ κέζνπ απνζέκαηνο ηνπ θεθαιαίνπ αλά εξγαδφκελν.    

Σέινο, έρνπκε ζχγθξηζε ηνπ κέζνπ φξνπ ηνπ απνζέκαηνο θεθαιαίνπ αλά 

εξγαδφκελν ζηηο ΑΠΔ κε ην κέζν φξν ηνπ απνζέκαηνο θεθαιαίνπ αλά εξγαδφκελν 

ζηε βηνκεραλία θαη ην ζχλνιν ηεο νηθνλνκίαο, κε απνηέιεζκα κία αλαινγία 6.9 θαη 

4.8, αληίζηνηρα. Γηα λα ην ζέζνπκε δηαθνξεηηθά, ην ίδην πνζφ ηνπ θεθαιαίνπ πνπ 

δεκηνπξγεί κηα ζέζε εξγαζίαο ζηνλ πξάζηλν ηνκέα, ζα δεκηνπξγήζεη 6,9 ή 4,8 αλ 

επελδπζεί ζηε βηνκεραλία ή ηελ νηθνλνκία γεληθφηεξα, αληίζηνηρα,-αλ θαη ππάξρνπλ 

δηαθνξέο κεηαμχ ησλ ίδησλ ησλ ΑΠΔ, κε ηελ αηνιηθή ελέξγεηα πην πηζαλφ λα 

δεκηνπξγεί ζέζεηο εξγαζίαο απφ φηη ε θσηνβνιηατθή ελέξγεηα. Σν γεγνλφο απηφ είλαη 

ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ, επεηδή δελ ιήθζεθε ππφςε ε αμία ηεο παξαγφκελεο 

αλαλεψζηκεο ελέξγεηαο, αιιά επηθεληξσζήθακε ζηηο θαζαξέο επηδνηήζεηο. Αλ είρε 

ιεθζεί ππφςε ε ελεξγεηαθή αμία, ην κέζν ππφινηπν θεθάιαην αλά εξγαδφκελν ζα 

είρε απνηέιεζκα αθφκα πςειφηεξα. Γεδνκέλνπ φηη νη επηδνηήζεηο πνπ ιακβάλνληαη 

δηά ηεο βίαο απφ ηνλ νηθνλνκηθφ θχθιν, θαη δηαηίζεληαη γηα πνιηηηθνχο ζθνπνχο, είλαη 

ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ λα ππάξρεη ζαθήο φξακα γηα ηηο ζπλέπεηεο. 

Απηφ δελ ζεκαίλεη απαξαίηεηα φηη ε δεκηνπξγία κίαο πξάζηλεο δνπιεηάο ζα 

θαηαζηξέςεη 7 ζέζεηο εξγαζίαο ζηελ βηνκεραλία. Απηφ δείρλεη αθξηβψο είλαη 

πξνθαλέο απφ αλέθδνηα θαη νηθνλνκηθά ζηνηρεία, δειαδή φηη ε πξάζηλε βηνκεραλία 

είλαη εληάζεσο θεθαιαίνπ θαη φρη κηα βηνκεραλία εληάζεσο εξγαζίαο. Γελ απνηειεί 

έθπιεμε, επνκέλσο, φηη νη πξάζηλεο επελδχζεηο δεκηνπξγνχλ ιηγφηεξεο ζέζεηο 
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απαζρφιεζεο απφ φ, ηη νη επελδχζεηο ζε άιινπο ηνκείο ηεο νηθνλνκίαο, θαη θπξίσο 

ζηνλ βηνκεραληθφ ηνκέα. Οχηε φηη θαη 'αλάγθε ε πξάζηλε νηθνλνκία είλαη κηα θαζαξή 

απψιεηα πφξσλ, αλ θαη ππάξρνπλ θάπνηα ζηνηρεία, αθφκε θαη γη 'απηφ.  

Σν απνηέιεζκα ηεο κειέηεο απηήο πνπ δειψλεηαη θαζαξά  είλαη φηη νη πξάζηλεο 

επελδχζεηο είλαη κηα αλαπνηειεζκαηηθή πνιηηηθή γηα ηε δεκηνπξγία ζέζεσλ εξγαζίαο. 

Αλεμάξηεηα κε άιια ραξαθηεξηζηηθά ηνπο ζην βαζκφ πνπ ε «πξάζηλε ζπκθσλία» 

απνζθνπεί ζηε δεκηνπξγία απαζρφιεζεο ή θεξφκελε σο ηελ αληηκεηψπηζε ηεο 

θξίζεο ή ηελ πνιηηηθή ηφλσζεο ηεο νηθνλνκίαο, είλαη κηα ιαλζαζκέλε επηινγή 

πνιηηηθήο, ηνπιάρηζηνλ γηα ηα δεδνκέλα ηεο Ηηαιίαο. 
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Κεφάλαιο 6                                                                                                                                                                                  

Μνληέια ππνινγηζκνύ δεκηνπξγίαο πξάζηλσλ ζέζεσλ 

εξγαζίαο 

 

 

6.1 Δηζαγσγή 

ην θεθάιαην απηφ παξνπζηάδνληαη δχν κνληέια ππνινγηζκνχ πνπ αλαπηχρζεθαλ 

ζηα πιαίζηα εξεπλεηηθψλ πξνγξακκάησλ ζην Παλεπηζηήκην ηεο Καιηθφξληα θαη ην 

International Energy Agency αληίζηνηρα. Ο ηξφπνο θαηαζθεπήο ησλ κνληέισλ θαη ν 

ππνινγηζκφο ησλ δηαθφξσλ πνιιαπιαζηαζηψλ δελ απνηειεί αληηθείκελν κειέηεο ηεο 

παξνχζαο εξγαζίαο. Παξνπζηάδνληαη κφλν ζπλνπηηθά ν ηξφπνο ρξήζεο ηνπο θαη ηα 

απνηειέζκαηα πνπ απηά δίλνπλ. 
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6.2 Πεξηγξαθή ησλ κνληέισλ 

6.2.1 Δξγαζηήξη Αλαλεψζηκεο θαη Καηάιιειεο Δλέξγεηαο ζην Παλεπηζηήκην ηεο 

Καιηθφξληα 

ηελ ελφηεηα απηή πεξηγξάθεηαη έλα Excel κε βάζε ην αλαιπηηθφ κνληέιν γηα ηελ 

ηνκέα ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο πνπ απνζθνπεί ζηελ εθηίκεζε ησλ επηπηψζεσλ ζηελ 

θαζαξή απαζρφιεζε ππφ δηάθνξα ζελάξηα πνπ θαζνξίδνληαη απφ ην ρξήζηε γηα ηνλ 

ελεξγεηαθφ εθνδηαζκφ ηνπ 2009-2030. Σν κνληέιν ζπλζέηεη ζηνηρεία απφ δηάθνξεο 

κειέηεο θαη θαιχπηνπλ ηηο αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο, ηελ ελεξγεηαθή 

απνδνηηθφηεηα, ηε δέζκεπζε θαη απνζήθεπζε άλζξαθα θαη ηελ ππξεληθή ελέξγεηα 

εθηφο απφ ηνλ άλζξαθα θαη ην θπζηθφ αέξην, ελψ ρξεζηκνπνηείηαη ηελ πξνζέγγηζε ηεο 

ιήςεο ηνπ κέζνπ φξνπ ηεο ελέξγεηαο γηα ηελ απαζρφιεζε αλά κνλάδα πνπ παξάγεηαη 

θαηά ηε δηάξθεηα δσήο ησλ θπηψλ. 

Δθηφο απφ ην κέζν φξν ησλ πνιιαπιαζηαζηψλ απαζρφιεζεο πνπ παξέρεη ε κειέηε, 

ν ρξήζηεο κπνξεί λα θαζνξίζεη ηηο ππνζέζεηο γηα ηνπο αθφινπζνπο ηξεηο ηνκείο 

πξνζθνξάο ζην κνληέιν: (1) ππφζεζε ηεο ελεξγεηαθήο απφδνζεο έσο ην 2030, (2) ηα 

πνζνζηηαία RPS (Renewable portfolio standards)- δηαζέζηκα κέρξη ζηηγκήο δπζηπρψο 

γηα πνιχ ιίγεο ρψξεο- θαη ηηο εηζθνξέο ηνπ ραξηνθπιαθίνπ ηεο ηερλνινγίαο, θαη (3) 

ηα ρακειά πνζνζηά δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα θαη ηηο ζπκβνιέο ηνπ ραξηνθπιαθίνπ. 

Αληίζεηα κε άιιεο κειέηεο, νη απψιεηεο ζέζεσλ εξγαζίαο ζηνλ ηνκέα ηνπ άλζξαθα 

θαη ηε βηνκεραλία θπζηθνχ αεξίνπ είλαη ην πξφηππν γηα ηελ πξνβνιή θαζαξψλ 

επηξξνψλ. Ο ηξφπνο εηζαγσγήο ησλ δεδνκέλσλ γίλεηαη σο εμήο: 

1) Δηζαγσγή ησλ επηζπκεηψλ ηηκψλ ζηα πιαίζηα κε δηαθνξεηηθή ζθίαζε 

2) Δηζαγσγή ηεο ππφζεζεο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο (Bau 

ζεκαίλεη ―Ζ θαηάζηαζε σο έρεη‖ Business as usual)  

3) Πιεθηξνιφγεζε ηνπ πνζνζηνχ RPS ηεο ζπλνιηθήο παξαγσγήο ην 2020 θαη 

2030 

4) Δηζαγσγή ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ραξηνθπιαθίνπ RPS ην 2020, π.ρ. 9,5% βηνκάδα, 

1,3% ηα ζηεξεά αζηηθά απφβιεηα, 1% ειηαθή, 5,5% αηνιηθή ελέξγεηα θνθ 

5) Δηζαγσγή ρακειψλ ππνζέζεσλ ηνπ άλζξαθα σο πνζνζηφ ηεο ζπλνιηθήο 

παξαγσγήο γηα ην 2020 θαη ην 2030 
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6) Πιεθηξνιφγεζε ησλ ρακειψλ ζπζηαηηθψλ ηνπ άλζξαθα, π.ρ. 0% γηα ηε 

δέζκεπζε θαη απνζήθεπζε άλζξαθα, 5,9% γηα ηα ζπκβαηηθά πδξνειεθηξηθήο 

ελέξγεηαο, 18,7% γηα ηα ππξεληθά 

7) Δηζαγσγή πνιιαπιαζηαζηψλ άκεζσλ ζέζεσλ εξγαζίαο γηα θάζε ηερλνινγία 

[ζε κνλάδεο ησλ εηψλ εξγαζίαο αλά GWh] 

8) Δηζαγσγή πνιιαπιαζηαζηψλ άκεζσλ ζέζεσλ εξγαζίαο γηα θάζε ηερλνινγία 

[δηαθνξά έκκεζσλ ζέζεσλ εξγαζίαο σο κέξνο ησλ άκεζσλ ζέζεσλ εξγαζίαο] 

9) Πιεθηξνιφγεζε ηνπ έηνπο ηεο επηζπκεηήο απφδνζεο εξγαζίαο, π.ρ. 2020 

Σν αληίζηνηρν θχιιν ηνπ excel είλαη δηαζέζηκν ζηελ δηεχζπλζε 

http://rael.berkeley.edu/node/20. Πέξα ησλ Ζλσκέλσλ Πνιηηεηψλ, φπνπ θαη 

θαηαζθεπάζηεθε, ην κνληέιν έρεη κηθξφ θάζκα εθαξκνγήο. Λφγσ, ινηπφλ, έιιεηςεο 

ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ γηα ηα ειιεληθά δεδνκέλα πνπ είλαη απαξαίηεηα γηα ηελ 

εθαξκνγή ηνπ κνληέινπ απηνχ, δελ ζα παξνπζηαζηεί πξαθηηθή εθαξκνγή.    

6.2.2 Πξφγξακκα βηνελέξγεηαο ηνπ International Energy Agency 

Σν Πξφγξακκα βηνελέξγεηαο ηνπ International Energy Agency έρεη θπθινθνξήζεη έλα 

εχρξεζην εξγαιείν πνπ ππνινγίδεη ηνλ αξηζκφ ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο πνπ 

δεκηνπξγνχληαη απφ έλα ηππηθφ έξγν αλαλεψζηκεο ελέξγεηαο. Ζ «αξηζκνκεραλή γηα 

λέεο ζέζεηο εξγαζίαο» κπνξεί λα βξεζεί ζηελ ηζηνζειίδα 

http://www.aboutbioenergy.info/benefits.html, ε νπνία εμεηάδεη ηελ θνηλσληθν-

νηθνλνκηθή πιεπξά ησλ βηνθαπζίκσλ θαη ηεο βηνελέξγεηαο. Σα ζηνηρεία θαη ε 

κεζνδνινγία γηα ηελ αξηζκνκεραλή έγηλαλ κε πξσηνβνπιία ηεο Sustainable Energy 

Ireland Ηinitiative.  

Ζ δηαδξαζηηθή αξηζκνκεραλή αλαλεψζηκεο ελέξγεηαο επηηξέπεη ζην ρξήζηε λα 

δψζεη σο εηζξνέο ην κέγεζνο ηεο επέλδπζεο, ηελ πεξίνδν θαηαζθεπήο θαη 

εγθαηάζηαζεο, ην πνζφ ησλ εγθαηεζηεκέλσλ κεγαβάη, ηε δηάξθεηα δσήο ηεο 

εγθαηάζηαζεο θ.α. Απηέο νη εηζξνέο ζηε ζπλέρεηα ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηνλ 

ππνινγηζκφ ηνπ ηζνδχλακνπ ησλ ζέζεσλ πιήξνπο απαζρφιεζεο πνπ δεκηνπξγνχληαη 

ζηελ θαηαζθεπή θαη ηελ εγθαηάζηαζε θαζψο θαη ζηε ιεηηνπξγία θαη ηε ζπληήξεζε. 

Σα δεδνκέλα πνπ απαηηείηαη λα εηζαρζνχλ είλαη ηα αθφινπζα: 

1) Πνην είλαη ην χςνο ηεο επέλδπζεο ζε Δπξψ 

2) Πνηα είλαη ε αλακελφκελε πεξίνδνο θαηαζθεπήο θαη εγθαηάζηαζεο 

http://rael.berkeley.edu/node/20
http://www.aboutbioenergy.info/benefits.html


Αζαλαζία Αζαλαζνπνχινπ - MBA TQM 

Πξάζηλε Δπηρεηξεκαηηθφηεηα & νη επηπηψζεηο ηεο ζηελ απαζρφιεζε  

88 

3) Πνηνο είλαη  ν κέζνο φξνο ηνπ θνξηίνπ 

4) Πνηνο είλαη ν αλακελφκελνο ρξφλνο δσήο 

5) Πνην είλαη ην έηνο εγθαηάζηαζεο 

6) Πνηα είλαη ε ρξεζηκνπνηνχκελε ηερλνινγία (ειηαθή, αηνιηθή, 

γεσζεξκηθή) 

7) Πφζα megawatts ζα εγθαηαζηαζνχλ 

8) Πνηεο νη ψξεο εξγαζίαο αλά έηνο 

Μεηά ηελ εηζαγσγή ησλ παξαπάλσ δεδνκέλσλ θαη ηνπο ππνινγηζκνχο ηνπ 

κνληέινπ δίλνληαη ηα εμήο απνηειέζκαηα: 

1) Ηζνδχλακα πιήξνπο απαζρφιεζεο ζηελ θαηαζθεπή θαη ηελ 

εγθαηάζηαζε 

2) Ηζνδχλακα πιήξνπο απαζρφιεζεο ζηελ δηαρείξηζε θαη ηελ ζπληήξεζε 

3) Άζξνηζκα ησλ παξαπάλσ 

ηα πιαίζηα ηεο παξνχζαο κειέηεο, εθαξκφζακε ην κνληέιν απηφ γηα ηξία 

δηαθνξεηηθά έξγα. Γηαηεξψληαο φινπο ηνπο παξάγνληεο ζηαζεξνχο κεηαβάιιακε 

κφλν ηελ εγθαηεζηεκέλε ηζρχ (εθθξαζκέλε ζε megawatts). Έηζη αλαθεξφκαζηε ζηα 

απνηειέζκαηα πνπ αθνξνχλ ηε δεκηνπξγία λέσλ ζέζεσλ εξγαζίαο γηα έξγν πνπ 

μεθίλεζε ην 2010 κε κηα επέλδπζε χςνπο € 2 εθαη., ιακβάλνληαο 48 κήλεο γηα ηελ 

θαηαζθεπή θαη εγθαηάζηαζε, κε δηάξθεηα δσήο 15 έηε θαη ιεηηνπξγίαο 3600 σξψλ 

αλά έηνο κε εγθαηεζηεκέλε ηζρχ 5MW, 10MW θαη 20MW αληίζηνηρα (Πίλαθαο 6.1). 

Φαίλεηαη φηη ε αλαινγία ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο πνπ δεκηνπξγνχληαη ζε δηάθνξνπο 

ηνκείο (ειηαθή, αηνιηθή, πδξνειεθηξηθή ελέξγεηα, ε βηνελέξγεηα) παξακέλεη αξθεηά 

ζηαζεξή ζε φιεο ηηο παξακέηξνπο: ηα έξγα πγξψλ βηνθαπζίκσλ θαη ε παξαγσγή ησλ 

θαπζίκσλ απφ εγθαηαζηάζεηο ελέξγεηαο δίλνπλ ηα θαιχηεξα απνηειέζκαηα ζηνλ 

αξηζκφ ησλ λέσλ ζέζεσλ εξγαζίαο (φπσο κπνξεί λα δηαπηζησζεί ζηε Βξαδηιία, φπνπ 

ν ηνκέαο ησλ βηνθαπζίκσλ έρεη δεκηνπξγήζεη πεξηζζφηεξεο ζέζεηο απαζρφιεζεο απφ 

νπνηνδήπνηε άιιν ηνκέα ηεο νηθνλνκίαο θαηά ηα ηειεπηαία ρξφληα ζηελ πνιηηεία ηνπ 

άν Πάνιν). Ζ βηνελέξγεηα ζπιιέγεηαη απφ ηα ππνιείκκαηα θαη δελ πεξηιακβάλεη 

θάζε θαηαζθεπήο θαη εγθαηάζηαζεο (ηα ππνιείκκαηα κπνξνχλ λα ζπιιέγνληαη έηζη) 

θαη σο εθ ηνχηνπ έρεη σο απνηέιεζκα ιηγφηεξεο επθαηξίεο απαζρφιεζεο. Άιιεο 

αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο θαη βηνελέξγεηαο απφ ηελ αεξηνπνίεζε, ηελ θαχζε θαη 

ηελ παξαγσγή βηναεξίνπ είλαη θάπνπ ζηε κέζε. 
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Πίλαθαο 6.1. Θέζεηο εξγαζίαο αλά ηνκέα γηα έξγα 5MW, 10MW θαη 20MW 

αληίζηνηρα εγθαηεζηεκέλεο ηζρύνο 

 
 Καηαζθεπή & εγθαηάζηαζε Λεηηνπξγία & ζπληήξεζε Σχλνιν 

 5MW  10MW  20MW  5MW 10MW 20MW 5MW 10MW 20MW 

Ηιηαθή (ζέξκαλζε) 12,82 12,82 12,82 4,66 9,32 18,65 17,48 22,15 31,47 

Ηιηαθή (θσηνβνιηατθά) 13,62 13,62 13,62 7,85 15,70 31,39 21,47 29,32 45,01 

Αηνιηθή (offshore) 14,81 14,81 14,81 3,96 7,92 15,84 18,77 22,73 30,65 

Αηνιηθή (onshore) 12,12 12,12 12,12 2,52 5,04 10,08 14,64 17,16 22,20 

Υδξνειεθηξηθή 10,35 10,35 10,35 1,62 3,24 6,48 11,97 13,59 16,83 

Βηνκάδα πγξή 12,16 12,16 12,16 15,48 30,96 61,92 27,64 43,12 74,08 

Βηνκάδα αλαεξφβηα 16,04 16,04 16,04 4,32 8,64 17,28 20,36 24.68 33,32 

Βηνκάδα θνκπνζη 8,84 8,84 8,84 1,44 2,88 5,76 10,28 11,72 14,6 

Καχζηκα γεσξγ. απνβιήησλ 0 0 0 6,48 12,96 25,92 6,48 12,96 25,92 

 

Πίλαθαο 6.2. Θέζεηο εξγαζίαο αλά ηνκέα γηα έξγα επέλδπζεο 1 εθ. €, 2 εθ. €  

θαη 5 εθ. € 

 
 Καηαζθεπή & εγθαηάζηαζε Λεηηνπξγία & ζπληήξεζε Σχλνιν 

1εθ. €  2εθ. €  5εθ. €  1εθ. € 2εθ. € 5εθ. € 1εθ. € 2εθ. € 5εθ. € 

Ηιηαθή (ζέξκαλζε) 6,4 12,8 32,0 4,68 4,68 4,68 11,08 17,48 36,68 

Ηιηαθή (θσηνβνιηατθά) 6,97 13,94 34,85 7,92 7,92 7,92 14,89 21,86 42,77 

Αηνιηθή (offshore) 7,48 14,96 37,4 3,96 3,96 3,96 11,44 18,92 41,36 

Αηνιηθή (onshore) 6,06 12,12 30,30 2,52 2,52 2,52 8,58 14,64 32,82 

Υδξνειεθηξηθή 5,17 10,34 25,85 1,62 1,62 1,62 6,79 11,96 27,47 

Βηνκάδα πγξή 6,08 12,16 30,40 15,48 15,48 15,48 21,56 27,64 45,88 

Βηνκάδα αλαεξφβηα 7,99 15,98 39,95 4,32 4,32 4,32 12,31 20,3 44,27 

Βηνκάδα θνκπνζη 4,41 8,82 22,05 1,44 1,44 1,44 5,85 10,26 23,49 

Καχζηκα γεσξγ. απνβιήησλ 0 0 0 6,48 6,48 6,48 6,48 6,48 6,48 

 

Παξαηεξείηαη φηη κε ηελ αχμεζε ηεο εγθαηεζηεκέλεο ηζρχνο ηνπ έξγνπ δελ 

επέξρεηαη θακία αιιαγή ζηηο ζέζεηο εξγαζίαο πνπ αθνξνχλ ζηελ θαηαζθεπή θαη 

εγθαηάζηαζε ελψ παξαηεξείηαη αχμεζε ζηηο ζέζεηο εξγαζίαο πνπ αθνξνχλ ζηελ 

ιεηηνπξγία θαη ζπληήξεζε, θαη κάιηζηα ηα πνζά είλαη αλάινγα. Όκνηα παξαζέηνπκε 
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ηα απνηειέζκαηα γηα έξγν πνπ μεθίλεζε ην 2010 κε πξνβιεπφκελε εγθαηεζηεκέλε 

ηζρχ 5MW, ιακβάλνληαο 48 κήλεο γηα ηελ θαηαζθεπή θαη εγθαηάζηαζε, κε δηάξθεηα 

δσήο 15 έηε θαη ιεηηνπξγίαο 3600 σξψλ αλά έηνο θαη αξρηθή επέλδπζε 1000000 €, 

2000000 € θαη 5000000€ αληίζηνηρα (Πίλαθαο 6.2). 

Αληίζεηα κε ηελ πξψηε πεξίπησζε, ηα ζηνηρεία ηνπ Πίλαθα 6.2 δείρλνπλ φηη κε ηελ 

αχμεζε ηνπ πνζνχ ηεο επέλδπζεο ηνπ έξγνπ δελ επέξρεηαη θακία αιιαγή ζηηο ζέζεηο 

εξγαζίαο πνπ αθνξνχλ ζηελ ιεηηνπξγία θαη ζπληήξεζε ελψ παξαηεξείηαη αχμεζε 

ζηηο ζέζεηο εξγαζίαο πνπ αθνξνχλ ζηελ θαηαζθεπή θαη εγθαηάζηαζε, θαη κάιηζηα κε 

ηξφπν αλάινγν. 
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Κεφάλαιο 7                                                                                                                                                                                  

Πξάζηλε Δπηρεηξεκαηηθόηεηα θαη δηεζλήο νηθνλνκηθή θξίζε 

 

 

7.1 Δηζαγσγή 

Ζ ζεκεξηλή ρξεκαηνπηζησηηθή θαη νηθνλνκηθή θξίζε είλαη κεγάιεο έθηαζεο θαη 

έληαζεο θαη πξέπεη αλακθίβνια λα ζπλερηζηνχλ νη πξνζπάζεηεο γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθή αληηκεηψπηζή ηεο. Ζ νηθνλνκηθή θξίζε ζα δηαξθέζεη γηα θάπνην 

πεξηνξηζκέλν, κεγαιχηεξν ή κηθξφηεξν ρξνληθφ δηάζηεκα ζε αληίζεζε φκσο, ηφζν κε 

ηελ θιηκαηηθή αιιαγή ε νπνία απεηιεί επζέσο ην κέιινλ ηνπ πιαλήηε, φζν θαη κε ηελ 

αζθάιεηα ηνπ ελεξγεηαθνχ εθνδηαζκνχ. Δίλαη κάιινλ ζαθέο φηη ε πξάζηλε 

επηρεηξεκαηηθφηεηα ζα κπνξνχζε λα απνηειέζεη έλα δπλακηθφ θνκκάηη ηεο απξηαλήο 

νηθνλνκίαο. ηε ζεκεξηλή φκσο ζπγθπξία, αλαξσηηέηαη θαλείο αλ θαη ζε πνην βαζκφ 

ζα επεξεάζεη ε ηξέρνπζα ρξεκαηνπηζησηηθή θαη νηθνλνκηθή θξίζε ηελ αλάπηπμε ησλ 

πξάζηλσλ αγνξψλ. 
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7.2 ύληνκν ηζηνξηθό ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο ηνπ 1929 θαη ησλ 

κέηξσλ ηεο αληηκεηώπηζεο ηεο  

Ζ παγθφζκηα νηθνλνκηθή χθεζε ηνπ 1929 ήηαλ κηα θαηάζηαζε δηεζλνχο νηθνλνκηθήο 

χθεζεο πνπ δηήξθεζε απφ έλα κέρξη δέθα ρξφληα ζε δηάθνξεο ρψξεο ηνπ θφζκνπ, ελψ 

πεξηζζφηεξν επιήγε ε Ακεξηθή. Ζ θξίζε είρε σο απαξρή ην ρξεκαηηζηεξηαθφ θξαρ , 

ηνλ Οθηψβξην ηνπ 1929 κε θαηαζηξνθηθέο επηπηψζεηο ηφζν ζηνλ αλεπηπγκέλν φζν 

θαη ζηνλ αλαπηπζζφκελν θφζκν. Δπεξεάζηεθαλ, κεηαμχ άιισλ, νη ηηκέο, ηα θέξδε, 

ηα πξνζσπηθά εηζνδήκαηα, ην δηεζλέο εκπφξην θαη θαη‘ επέθηαζε ε βαξηά βηνκεραλία, 

νη θαηαζθεπέο θαη νη νηθνλνκίεο ησλ πφιεσλ αλά ηνλ θφζκν. Ζ βεληάιηα ηεο 

νηθνλνκηθήο θαηαζηξνθήο αλνίγνληαο παξέζπξε θαη ηνλ πξσηνγελή, αθφκε, ηνκέα 

(νξπρεία, εθκεηάιιεπζε νξπθηψλ θαη μπιείαο θ.α). 

Ζ απάληεζε ήξζε γξήγνξα απφ ηνλ ηφηε πξφεδξν ηεο Ακεξηθήο, Φξαγθιίλν 

Ρνχζβειη (Franklin Delano Roosevelt, 1882-1945), ν νπνίνο αθνινπζψληαο ηηο 

ππνδείμεηο ηνπ Άγγινπ νηθνλνκνιφγνπ θαη καζεκαηηθνχ Κέηλο ( John Maynard Keynes, 

1883-1946), πξφηεηλε θαη εθάξκνζε ην γλσζηφ ζε φινπο καο New Deal (Νέν 

Πξφγξακκα ή Νέα πκθσλία) ην νπνίν νδήγεζε ζηαδηαθά ζε κηα νηθνλνκηθή 

αλάπηπμε γηα ηα ρξφληα πνπ αθνινχζεζαλ. Ζ βάζε ησλ ηδεψλ ηνπ Κέηλο ήηαλ ε 

αχμεζε ηεο θαηαλάισζεο πνπ κε ηε ζεηξά ηεο δεκηνπξγεί ελεξγέο επελδχζεηο, λέεο 

ζέζεηο εξγαζίαο, αχμεζε ηεο θαηαλάισζεο, λέεο ελεξγέο επελδχζεηο, θ.ν.θ.  Δίλαη 

ραξαθηεξηζηηθφ φηη, γηα ιφγνπο έκθαζεο, ππνζηεξίρζεθε φηη νη Κπβεξλήζεηο έπξεπε 

λα πιεξψλνπλ ηνπο άλεξγνπο λα αλνίγνπλ ιάθθνπο θαη λα ηνπο θιείλνπλ πξνθεηκέλνπ 

λα δεκηνπξγεζεί, απαζρφιεζε, θαηαλάισζε θαη πλεχκα δεκηνπξγηθήο αηζηνδνμίαο 

(Κπξηαδήο, 2010).  

Σν New Deal ζηφρεπε, κεηαμχ άιισλ, ζε απηφ πνπ νη ηζηνξηθνί νλνκάδνπλ ηα 3Rs: 

Relief (αξσγή), Recovery (αλάθηεζε) Reform (αλακφξθσζε). Καη απηά αλαθέξνληαη 

ζηελ αξσγή πξνο ηνπο αλέξγνπο θαη ηνπο θησρνχο, αλάθηεζε ηεο νηθνλνκίαο ζε 

θπζηνινγηθά επίπεδα θαη αλακφξθσζε ηνπ νηθνλνκηθνχ ζπζηήκαηνο κε ζθνπφ λα 

απνθεπρζεί αλάινγε χθεζε ζην κέιινλ. Σν ζρέδην ηνπ Ρνχδβειη, νδήγεζε ζηαδηαθά 

ζε κία καθξνρξφληα νηθνλνκηθή αλάπηπμε πνπ θνξπθψζεθε ηε δεθαεηία ηνπ ‗60, αλ 

θαη νη πνιέκηνη ηνπ ζρεδίνπ ζεσξνχλ φηη νη πνιηηηθέο πνπ αθνινπζήζεθαλ νδήγεζαλ 

ηειηθά ζηε κείσζε ηεο θαηαλάισζεο θαη ζηελ έμαξζε ηεο αλεξγίαο, επηζεκαίλνληαο 

φηη ε αλάθακςε νπζηαζηηθά πξνήιζε απφ ηνλ Β΄ Παγθφζκην Πφιεκν (Απνζηφινπ, 

2009).  
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7.3 Ζ νηθνλνκηθή θαη “θιηκαηνινγηθή” θξίζε ησλ εκεξώλ καο  

Σν 2008, ν πιαλήηεο καο βξέζεθε αληηκέησπνο κε κία θξίζε πνιιαπιήο θχζεσο-

θαχζηκα, ηξφθηκα θαη νηθνλνκία. Σν απνηέιεζκα ηεο θξίζεο ζε απηνχο ηνπο ηνκείο 

έρεη ραξαθηεξηζηεί σο ε ρεηξφηεξε νηθνλνκηθή χθεζε κεηά απφ απηή ηνπ 1929. Σν 

2009, γηα πξψηε θνξά κεηά απφ δεθαεηίεο, ν φγθνο ηνπ εκπνξίνπ κεηψλεηαη σο θαη νη 

θαηά θεθαιή εηζφδεκα ζπκβάζεηο (World Bank, 2009). Ο αξηζκφο ησλ αλέξγσλ 

απμάλεηαη ην 2009 πεξίπνπ 30 εθαη. (ILO, 2009) ελψ θάζε κία (επί ηνηο %) κνλάδα 

πηψζεο ηεο αλάπηπμεο ησλ αλεπηπγκέλσλ νηθνλνκηψλ, κεηαθξάδεηαη σο επηπιένλ 20 

εθαη. αλζξψπσλ λα θαηαδηθάδνληαη ζε θηψρεηα (World Bank, 2009).  

Έρνληαο λα αληηκεησπίζνπκε ηηο θνηλσληθέο θαη νηθνλνκηθέο ζπλέπεηεο κηαο φιν 

θαη κεγαιχηεξεο παγθφζκηαο χθεζεο, θαληάδεη σο πνιπηέιεηα ε ζχληαμε πνιηηηθψλ 

κε ζθνπφ ηελ κείσζε ηεο εμάξηεζεο απφ ηνλ άλζξαθα ή ηεο ππνβάζκηζεο ηνπ 

πεξηβάιινληνο. Όκσο κία ηέηνηα ζθέςε είλαη θαη εζθαικέλε θαη παξαπιαλεηηθή. Ζ 

θξίζε πνπ πιήηηεη ηελ παγθφζκηα νηθνλνκία ζήκεξα ρξεηάδεηαη παξφκνηα 

αληηκεηψπηζε κε απηή πνπ έδεημε  ν Ρνπζβειη ην 1930 αιιά ζε παγθφζκηα φκσο 

θιίκαθα απηή ηε θνξά. Ζ ζσζηή επηινγή ησλ πνιηηηθψλ δξάζεο κπνξεί λα 

πξνσζήζεη ηελ αλάθακςε θαη λα βειηηψζεη ηελ νηθνλνκία ησλ θξαηψλ. 

Δάλ πηνζεηεζνχλ απηέο νη πξαθηηθέο, ζηα επφκελα ρξφληα, ζα δεκηνπξγεζνχλ 

ζηαδηαθά λέεο ζέζεηο εξγαζίαο, ζα αλαβαζκηζηεί ην βηνηηθφ επίπεδν, ελψ ζα 

δξνκνινγεζνχλ επελδχζεηο ζε δπλακηθνχο νηθνλνκηθνχο ηνκείο. Έλα ―Global Green 

New Deal‖ (κία ―Παγθφζκηα Πξάζηλε Νέα πκθσλία‖) αλαθέξεηαη ζε έλαλ ηέηνην 

ζπλδπαζκφ πνιηηηθψλ ν ζηφρνο ηνπ νπνίνπ ζα είλαη ε πξνψζεζε ηεο αλάπηπμεο, ε 

δηαζθάιηζε ηεο ρξεκαηνπηζησηηθήο ζηαζεξφηεηαο θαη ε δεκηνπξγία ζέζεσλ εξγαζίαο. 

 Αιιά αλ λέεο πνιηηηθέο δελ απεπζχλνληαη θαη ζε άιιεο παγθφζκηεο πξνθιήζεηο, 

φπσο ε κείσζε ηεο εμάξηεζεο ηνπ άλζξαθα, ε πξνζηαζία ησλ νηθνζπζηεκάησλ θαη 

ησλ πδάηηλσλ πφξσλ θαη ε θαηαπνιέκεζε ηεο θηψρεηαο, νη επηπηψζεηο ηνπο ζηελ 

απνηξνπή κειινληηθψλ θξίζεσλ ζα είλαη βξαρχβηα. Με δεδνκέλε ηε ζεκεξηλή 

εμάξηεζε απφ ηα νξπθηά θαχζηκα ηεο παγθφζκηαο νηθνλνκίαο, φηαλ αλαθάκςεη ε 

αλάπηπμε, ε ηηκή ηνπ πεηξειαίνπ αλακέλεηαη λα αλέιζεη ζε $180 αλά βαξέιη. Οη 

επηπηψζεηο ζα γίλνπλ αηζζεηέο ζε νιφθιεξε ηελ παγθφζκηα νηθνλνκία, αιιά θπξίσο 

ζηνπο θησρνχο (ΗΔΑ, 2008). Σν 2008, ε αχμεζε ησλ ηηκψλ ησλ θαπζίκσλ, θφζηηζε 

ζηνπο θαηαλαισηέο ησλ αλαπηπζζφκελσλ νηθνλνκηψλ $400 δηζ. πςειφηεξεο δαπάλεο 

γηα ελέξγεηα θαη $240 δηζ. επηπιένλ γηα θαγεηφ. Ζ αχμεζε ησλ ηηκψλ ησλ ηξνθίκσλ 
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ην 2007 εθηηκάηαη φηη έρεη ήδε απμήζεη ηελ παγθφζκηα θηψρεηα κεηαμχ 130 θαη 155 

εθαηνκκχξηα αλζξψπσλ (World Bank, 2009).  

Ζ αχμεζε ησλ ηηκψλ ηεο ελέξγεηαο ζα ζπκβάιεη ειάρηζηα ζηελ άκβιπλζε ηνπ 

δηαδεδνκέλνπ πξνβιήκαηνο ηεο παγθφζκηαο ελεξγεηαθήο θηψρεηαο. Γηζεθαηνκκχξηα 

άλζξσπνη ζηηο αλαπηπζζφκελεο ρψξεο δελ έρνπλ πξφζβαζε ζε ζχγρξνλεο ελεξγεηαθέο 

ππεξεζίεο, θαη νη θαηαλαισηέο πνπ έρνπλ πξφζβαζε ζπρλά πιεξψλνπλ πςειέο ηηκέο 

γηα αζαθείο θαη αλαμηφπηζηεο ππεξεζίεο. Μεηαμχ ησλ ελεξγεηαθά θησρψλ είλαη 2,4 

δηζεθαηνκκχξηα άλζξσπνη, νη νπνίνη βαζίδνληαη ζε παξαδνζηαθά θαχζηκα βηνκάδαο 

γηα καγείξεκα θαη ζέξκαλζε, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 89% ηνπ πιεζπζκνχ ηεο 

ππνζαράξηαο Αθξηθήο, θαη έλα άιιν 1,6 δηζεθαηνκκχξηα αλζξψπσλ πνπ δελ έρνπλ 

πξφζβαζε ζε ειεθηξηθφ (Modi et al, 2005). 

Υσξίο αιιαγή ηεο εμάξηεζεο ηεο παγθφζκηαο νηθνλνκίαο απφ ηνλ άλζξαθα, ε ΗΔΑ 

πξνεηδνπνηεί φηη ε αηκνζθαηξηθή ζπγθέληξσζε αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ ζα 

κπνξνχζε λα δηπιαζηαζηεί κέρξη ην ηέινο απηνχ ηνπ αηψλα, θαη λα νδεγήζεη ζε κηα 

ελδερφκελε παγθφζκηα κέζε αχμεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο έσο θαη 6
ν
C. Έλα ηέηνην 

ζελάξην είλαη πηζαλφ λα πξνθαιέζεη ηελ άλνδν ηεο ζηάζκεο ηεο ζάιαζζαο κεηαμχ 

0,26 θαη 0,59 κέηξα, θαη λα δηαηαξάμεη ζνβαξά ηε δηαζεζηκφηεηα ηνπ γιπθνχ λεξνχ, 

ηα νηθνζπζηήκαηα, ηελ παξαγσγή ηξνθίκσλ, ησλ παξάθηησλ πιεζπζκψλ θαη 

αλζξψπηλε πγεία (IPCC, 2007). χκθσλα κε ηελ έθζεζε Stern, κε 5-6 ° C αχμεζε ηεο 

ζεξκνθξαζίαο, ε παγθφζκηα νηθνλνκία ζα κπνξνχζε λα ππνζηεί απψιεηεο πνπ 

ηζνδπλακεί κε 5-10% ηνπ παγθφζκηνπ αθαζάξηζηνπ εγρψξηνπ πξντφληνο (ΑΔΠ), κε 

ηηο θησρέο ρψξεο πνπ ππνθέξνπλ θφζηνο πνπ ππεξβαίλεη ην 10% ησλ GDP (Stern, 

2007).  

7.4 Σν Green New Deal θαη ε ζπκβνιή ηνπ ζηελ θξίζε 

Ζ ηξέρνπζα χθεζε αλακέλεηαη λα απμήζεη ζεκαληηθά ηνπο αξηζκνχο πνπ 

αλαθέξζεθαλ ζην πξνεγνχκελν θεθάιαην. Όκσο, έλαο παγθφζκην πξφγξακκα 

νηθνλνκηθήο αλάθακςεο ην νπνίν δελ αθνξά άκεζα θαη ζηα πξνβιήκαηα ηεο 

θηψρεηαο ελέξγεηαο θαη λεξνχ, ζηελ αιιαγή ηνπ θιίκαηνο θαη ησλ νηθνινγηθψλ 

θηλδχλσλ, ζα έρεη κηθξφ αληίθηππν ζηε βειηίσζε ηεο δηαβίσζεο ησλ θησρψλ. Σν 

επείγνλ κηαο δηεζλνχο ζπδήηεζεο ζρεηηθά κε ηελ αλάγθε γηα έλα Παγθφζκην Πξάζηλν 

New Deal (GGND) είλαη πςίζηεο ζεκαζίαο. Δπί ηνπ παξφληνο, νη θπβεξλήζεηο ζε 

φιν ηνλ θφζκν πξνηείλνπλ θαη πινπνηνχλ έλα πξφγξακκα πξφζζεησλ δαπαλψλ χςνπο 
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$2-3000000000000, γηα ηα επφκελα έλα έσο δχν ρξφληα γηα ηελ αλάθακςε ηεο 

παγθφζκηαο νηθνλνκίαο. Χζηφζν, πνιχ ιίγεο απφ απηέο ηηο πξνηάζεηο πεξηέρνπλ θαη 

ηα ηξία απφ ηα παξαπάλσ ζηνηρεία πνπ είλαη απαξαίηεηα γηα κηα νινθιεξσκέλε 

GGND. 

Δλψ ζην επίθεληξν ηεο Global Green New Deal είλαη νη πνιηηηθέο πνπ απνζθνπνχλ 

ζηε κείσζε ηεο εμάξηεζεο ηνπ άλζξαθα θαη ηε βειηίσζε ηεο δηαρείξηζεο ησλ 

νηθνζπζηεκάησλ θαη ησλ πδάηηλσλ πφξσλ, κηα ηέηνηα ζηξαηεγηθή δελ είλαη κφλν γηα 

ηε δεκηνπξγία κηαο πην πξάζηλεο παγθφζκηαο νηθνλνκίαο. Ζ εμαζθάιηζε ελφο ζσζηνχ 

κίγκαηνο ηεο παγθφζκηαο νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο, ησλ επελδχζεσλ θαη ησλ θηλήηξσλ  

κπνξεί λα επηηχρεη πην άκεζνπο ζηφρνπο γηα ηελ ηφλσζε ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο, 

ηε δεκηνπξγία ζέζεσλ απαζρφιεζεο θαη ηε κείσζε ηεο εππάζεηαο ησλ θησρψλ θαη 

πην καθξνπξφζεζκνπο ζηφρνπο φπσο ε απνθαηάζηαζε θαη ε δηαηήξεζε. 

Οη επελδχζεηο ζε πξάζηλεο ηερλνινγίεο θαη πξντφληα είλαη, ζπλήζσο, εληάζεσο 

θεθαιαίνπ θαη ζπλεπψο απαηηνχλ ζεκαληηθή ρξεκαηνδφηεζε. Ζ ρξεκαηνδφηεζε 

απηή κπνξεί λα πξνέξρεηαη, θαηά πεξίπησζε, απφ ηξαπεδηθφ δαλεηζκφ, ηδησηηθά 

θεθάιαηα, ην ρξεκαηηζηήξην ή θαη εηαηξείεο επηρεηξεκαηηθνχ θεθαιαίνπ. Ζ ηξέρνπζα 

ρξεκαηνπηζησηηθή θξίζε έθαλε ην ρξήκα πην δπζεχξεην θαη ζπλεπψο φιεο νη 

παξαπάλσ πεγέο ρξεκαηνδφηεζεο, ζε δηαθνξεηηθφ βαζκφ ε θαζεκία, έρνπλ ζηγεί απφ 

ηελ θξίζε. 

Αλ πάξνπκε γηα παξάδεηγκα ηηο κεηνρέο ησλ εηαηξεηψλ Αλαλεψζηκσλ Πεγψλ 

Δλέξγεηαο (ΑΠΔ) -ελφο θαηά ηεθκήξην δπλακηθνχ «πξάζηλνπ» θιάδνπ- έπεζαλ 

ζεκαληηθά θαη κάιηζηα πεξηζζφηεξν απφ άιινπο θιάδνπο κέζα ζην 2008. Βέβαηα, ην 

γεγνλφο απηφ ήηαλ κάιινλ αλακελφκελν, δεδνκέλνπ φηη πξφθεηηαη γηα λέεο θαη 

αλαδπφκελεο αγνξέο πνπ δελ έρνπλ σξηκάζεη αθφκε ρξεκαηηζηεξηαθά θαη 

παξνπζηάδνπλ έληνλε κεηαβιεηφηεηα. Ζ κεγάιε πηψζε ησλ ηηκψλ ησλ κεηνρψλ 

εηαηξεηψλ ΑΠΔ μεθίλεζε λσξίηεξα απφ ηελ πξφζθαηε θξίζε -ηελ άλνημε ηνπ 2008- 

έπεηηα απφ κία μέθξελε άλνδν ην 2007. ε θάζε πεξίπησζε φκσο, θαη αλεμάξηεηα 

απφ ηελ αηηία, νη εηαηξείεο ΑΠΔ δελ κπνξνχλ λα ειπίδνπλ βξαρππξφζεζκα ζηελ 

άληιεζε ζεκαληηθψλ θεθαιαίσλ απφ ηα ρξεκαηηζηήξηα, αλ θαη καθξνρξφληα νη 

ηάζεηο αλακέλεηαη λα αλαζηξαθνχλ. 

Μία πξφζθαηε αλάιπζε ηεο Deutsche Bank (Οθη. 2008) έδεημε φηη νη πξάζηλεο 

ηερλνινγίεο αληηκεησπίδνπλ κελ ζε αξθεηέο ρψξεο ηα ίδηα ζρεδφλ πξνβιήκαηα 



Αζαλαζία Αζαλαζνπνχινπ - MBA TQM 

Πξάζηλε Δπηρεηξεκαηηθφηεηα & νη επηπηψζεηο ηεο ζηελ απαζρφιεζε  

96 

ξεπζηφηεηαο κε ηνπο ππφινηπνπο θιάδνπο ηεο νηθνλνκίαο, αιιά νη καθξνρξφληεο 

πξννπηηθέο ηνπο παξακέλνπλ εμαηξεηηθά ιακπξέο, επεηδή νη ζεκειηψδεηο παξάκεηξνη 

πνπ επλννχλ ηελ αλάπηπμή ηνπο παξακέλνπλ ηζρπξέο. Ζ ειιεληθή πξαγκαηηθφηεηα 

δελ πξνζθέξεη δπζηπρψο ηφζα επνίσλα παξαδείγκαηα, αλ θαη ήδε πνιιά άηνκα 

απαζρνινχληαη ζηνπο ηνκείο ηεο πξάζηλεο ελέξγεηαο θαη νη πξννπηηθέο δηαγξάθνληαη 

ιακπξέο. 

Γειαδή αλ θαη νη πξάζηλεο αγνξέο δελ είλαη «αδηάβξνρεο» απέλαληη ζην ηζνπλάκη 

ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο, ηα ζεκειηψδε κεγέζε πνπ εγγπψληαη ηελ ζε βάζνο ρξφλνπ 

αλάπηπμή ηνπο παξακέλνπλ ηζρπξά: ε αλάπηπμε ησλ ΑΠΔ έξρεηαη λα απαληήζεη ζε 

κία ζεηξά απφ θξίζηκα πξνβιήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο θιηκαηηθέο αιιαγέο, ηηο 

επκεηάβιεηεο ηηκέο ησλ ζπκβαηηθψλ θαπζίκσλ θαη ηελ ελεξγεηαθή αζθάιεηα. 

Με πηζησηηθή θξίζε ή ρσξίο απηή, ε αλζξσπφηεηα πξέπεη λα αληηκεησπίζεη ηηο 

θιηκαηηθέο αιιαγέο. Υσξίο νπζηαζηηθή αλάπηπμε ησλ ΑΠΔ θάηη ηέηνην δελ είλαη 

εθηθηφ. Δπίζεο, ε ζπλερήο ζπλεηδεηνπνίεζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ πξνβιεκάησλ 

ζπλεπάγεηαη κία ηζρπξή βάζε γηα ηελ αλάπηπμε θαη άιισλ πξάζηλσλ αγνξψλ (πρ. 

βηνθαιιηέξγεηεο, αλαθχθισζε πιηθψλ, πξντφληα πξάζηλεο ρεκείαο, νηθνινγηθή 

δφκεζε, πξάζηλεο κεηαθνξέο, πξάζηλνο ηνπξηζκφο). 

Γηάγξακκα 7.1. Γηάζεζε επί ηνπ παθέηνπ ζηαζεξνπνίεζεο ζηελ πξάζηλε 

επηρεηξεκαηηθόηεηα 

 

Πεγή: UNEP, 2009 

Γελ ζα ήηαλ παξάηνικν, ινηπφλ, λα ππνζηεξίμνπκε φηη νη «πξάζηλεο» αγνξέο φρη 

κφλν δελ είλαη ζηνλ ππξήλα ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο, αιιά, αληηζέησο, απνηεινχλ θαη 

κία επθαηξία γηα ηελ ππέξβαζή ηεο. Απηφ θαίλεηαη λα ην ζπλεηδεηνπνηνχλ νινέλα θαη 

πεξηζζφηεξεο θπβεξλήζεηο. χκθσλα κε ην Πεξηβαιινληηθφ Πξφγξακκα ησλ 
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Ζλσκέλσλ Δζλψλ (United Nations Environmental Program – UNEP, 2009), νη 

θπβεξλήζεηο δηέζεζαλ ήδε 430 δηζ. δνιάξηα ζηελ πξάζηλε επηρεηξεκαηηθφηεηα κέζσ 

ησλ παθέησλ ζηαζεξνπνίεζεο ησλ νηθνλνκηψλ ηνπο. ην παξαπάλσ δηάγξακκα 

αλαθέξνληαη ελδεηθηηθά θάπνηεο απφ απηέο θαζψο θαη ην πνζνζηφ επί ηνπ παθέηνπ 

ζηαζεξνπνίεζεο πνπ δηέζεζαλ.  

Υαξαθηεξηζηηθά, ινηπφλ, λα αλαθέξνπκε πσο κέρξη ζήκεξα ε Κίλα δηέζεζε 221,3 

δηζ. δνιάξηα ζηελ πξάζηλε επηρεηξεκαηηθφηεηα, νη ΖΠΑ 63,2 δηζ. δνιάξηα, ε 

Γεξκαλία 13,8 δηζ. δνιάξηα, ε Γαιιία  θαη ε Απζηξαιία 2,7 δηζ. δνιάξηα θαη ε 

Βξεηαλία 2,1 δηζ. δνιάξηα (Γηάγξακκα 7.1). 
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Συμπεράσματα 

Ζ πξάζηλε επηρεηξεκαηηθή αληίιεςε αλαγλσξίδεη φηη ην επηρεηξεκαηηθφ πεξηβάιινλ 

είλαη κέξνο ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο. Όινη νη θπζηθνί πφξνη πνπ αμηνπνηνχληαη 

ζηελ «πξαγκαηηθή νηθνλνκία», πξνέξρνληαη απφ ηε γε, ηνλ αέξα θαη ηε ζάιαζζα. 

πλεπψο, ε παγθφζκηα κείσζή ηνπο απνηειεί βαζηθφ πεξηνξηζκφ ζηελ αλάπηπμε 

επηρεηξεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ.  

Ο θιάδνο ησλ ΑΠΔ έρεη ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ θαη απμαλφκελε ζπνπδαηφηεηα γηα 

ηελ Δπξψπε, γηα πνηθίινπο ιφγνπο πνπ ζρεηίδνληαη ηφζν κε ην πεξηβάιινλ (θαζαξέο 

κνξθέο ελέξγεηαο, βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο) φζν θαη κε πνιηηηθννηθνλνκηθνχο 

παξάγνληεο (κείσζε ηεο εμάξηεζεο απφ κε Δπξσπατθέο ρψξεο, βηψζηκε αλάπηπμε, 

ηνπξηζηηθή ζπκβαηφηεηα). Χο ζπλέπεηα ηεο φιν θαη κεγαιχηεξεο αλάπηπμεο απηνχ 

ηνπ θιάδνπ, απηή ηελ πεξίνδν ζε νιφθιεξε ηελ Δπξψπε αλαδχνληαη κηα ζεηξά λέσλ 

επαγγεικάησλ πνπ έρνπλ ζρέζε κε ην ζρεδηαζκφ, ηελ παξαγσγή θαη ηελ πξνψζεζε 

ησλ ΑΠΔ. 

Ζ ζπκβνιή ησλ ΑΠΔ ζηελ απαζρφιεζε είλαη αμηφινγε. Όπσο αλαθέξεηαη ζηελ 

έθζεζε MITRE, κέρξη ην 2010 αιιά θαη ζηε ζπλέρεηα, ζα ππάξμεη ζεκαληηθή αχμεζε 

ηεο απαζρφιεζεο. χκθσλα κε ην ζελάξην πξνρσξεκέλεο ζηξαηεγηθήο γηα ηηο 

αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηεο, πνπ βαζίδεηαη ζε βέιηηζηεο πνιηηηθέο θαη πξνυπνζέηεη 

λέεο ελεξγεηηθέο ηαθηηθέο θαη αιιαγή ζηε λννηξνπία, ε θαζαξή αχμεζε ζηελ 

απαζρφιεζε αλακέλεηαη λα είλαη 1.660.000 λέεο ζέζεηο εξγαζίαο κέρξη ην 2010 θαη 

2.463.000 λέεο ζέζεηο εξγαζίαο κέρξη ην 2020. Δληνχηνηο, αθφκε θαη κε ηηο 

ππάξρνπζεο πνιηηηθέο, ε θαζαξή αχμεζε ηεο απαζρφιεζεο ζα είλαη 950.000 λέεο 

ζέζεηο εξγαζίαο κέρξη ην 2010. 

εκαληηθέο απμήζεηο ηεο απαζρφιεζεο, ινηπφλ, αλακέλεηαη λα ζπλερηζηνχλ θαη 

ζην κέιινλ. Χζηφζν, ηδίσο ε θαζαξή αχμεζε ηεο απαζρφιεζεο δελ ζα ζπκβεί απφ 

κφλε ηεο. Σα ζεηηθά εξεζίζκαηα απφ επελδχζεηο ζε ζπζηήκαηα γηα ηε ρξήζε ησλ 

αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο θαη ε ιεηηνπξγία ησλ ζπζηεκάησλ είλαη αληίζεηνη κε 

ηα θαηλφκελα ππνθαηάζηαζεο θαη ηδηαίηεξα απφ ηελ επίδξαζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ 

πνπ πξνθαιείηαη απφ ην επηπξφζζεην θφζηνο ησλ αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο ζε 

ζχγθξηζε κε ηε ζπκβαηηθή παξαγσγή ελέξγεηαο. Ζ απνδεκίσζε απηή ζα είλαη ζε ηζρχ 

κέρξη νη αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο λα απνθηήζνπλ αληαγσληζηηθή ηηκή, θαη ε 

ρξεκαηνδφηεζε ησλ αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο ζα απνδψζεη ζε βάζνο ρξφλνπ, 



Αζαλαζία Αζαλαζνπνχινπ - MBA TQM 

Πξάζηλε Δπηρεηξεκαηηθφηεηα & νη επηπηψζεηο ηεο ζηελ απαζρφιεζε  

99 

θαη απφ ηελ άπνςε ηεο απαζρφιεζεο. Ηδηαίηεξε πξνζνρή πξέπεη, ζπλεπψο, λα 

θαηαβιεζεί θαηά ηε κεηαβαηηθή πεξίνδν, ε νπνία θαηά πάζα πηζαλφηεηα ζα 

εμαθνινπζνχλ λα ζπλερηζηεί γηα άιια 15 έσο 20 ρξφληα αλάινγα κε ηελ ηελ 

αλάπηπμε ηεο ζρέζεο κεηαμχ ηνπ θφζηνπο ησλ αλαλεψζηκσλ θαη ησλ κε 

αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο. 

Αλ θαη νη ππνζηεξηθηέο ησλ πνιηηηθψλ γηα ηηο αλαλεψζηκεο πεγέο παξαγσγήο 

ηείλνπλ λα δίλνπλ έκθαζε ζηα δηαθνξεηηθά νθέιε, φπσο κείσζε ησλ αεξίσλ ηνπ 

αέξηα, ε ''αλεμαξηεζία'' ηεο ελέξγεηαο θαη πην πξφζθαηα, κε ηελ νηθνλνκία ησλ ΖΠΑ 

ζε χθεζε, νη πξάζηλεο ζέζεηο εξγαζίαο (φ, ηη απηά κπνξεί λα είλαη), εκπεηξηθά 

ζηνηρεία ζε άιια ρψξεο, φπσο ε Ηζπαλία θαη Γεξκαλία, δείρλνπλ φηη ην θφζηνογηα 

απηέο ηηο ζέζεηο εξγαζίαο είλαη εμαηξεηηθά πςειφ. Καη, κηα απιή αλάιπζε ησλ 

δπζκελψλ νηθνλνκηθψλ επηπηψζεσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο απψιεηαο πνιιψλ 

ρηιηάδσλ ζέζεσλ εξγαζίαο θάζε ρξφλν, ιφγσ ησλ πςειφηεξσλ ηηκψλ ειεθηξηθνχ, 

δείρλεη φηη ηα πνιιά ππνζρφκελα νηθνλνκηθά νθέιε ησλ αλαλεψζηκσλ πεγψλ 

ελέξγεηαο έξρνληαη κε ζθιεξφ αληίηηκν. 
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88. Σερληθφο θαηαζθεπήο κπαηαξηψλ 111. Μεραληθψλ πεξηβαιινληηθψλ θαηαζθεπψλ 

ΚΤΒΔΡΝΖΣΗΚΟΗ ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ 112. Μεραληθφο ελέξγεηαο 

89. Δηδηθφο Πξνκεζεηψλ Δλέξγεηαο 113. Μεραληθφο δνκηθνχ ζρεδηαζκνχ 

90. Μεραληθφο Γηθηχνπ Δγθαηάζηαζε θαη Γηαρείξηζε Πξάζηλσλ Κηηξίσλ 

91. Υεηξηζηήο Δλεξγεηαθνχ πζηήκαηνο 114. Δθπαηδεπφκελνο βειηίσζεο ζπηηηψλ 

ΠΡΑΚΣΗΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΠΡΑΗΝΩΝ ΚΣΗΡΗΩΝ ΓΗΑ 

ΝΔΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ & ΔΠΑΝΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΖ 

ΤΠΑΡΥΟΝΣΩΝ 

115. Σερληθφο ζθξάγηζεο αέξα θαηνηθηψλ 

Σρεδηαζκφο Έξγσλ & Αλάπηπμεο πξάζηλσλ θηηξίσλ 116. Σερληθφο εγθαηάζηαζεο κφλσζεο 

92. χκβνπινο ηνκέαο ελέξγεηαο 117. Γηαηήξεζε θαη επηζθεπή HVAC 
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118. Σερληθφο θαζαξηζκνχ πδξνζπζηεκάησλ 142. ρεδηαζηήο εμνπιηζκψλ ληίδει 

119. Μεραληθφο πληήξεζεο Κηηξίσλ  Απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία νρεκάησλ καδηθήο κεηαθνξάο 

120. Μεραλνπξγφο 143. Υεηξηζηήο ζπζηεκάησλ ιεσθνξείνπ 

121. Ομπγνλνθνιιεηήο  144. Υεηξηζηήο ζπζηεκάησλ ηξαίλνπ 

122. Ξπινπξγφο 145. Υεηξηζηήο ειεθηξηθνχ  λαππεγείνπ 

123. Σερληθφο εγθαηάζηαζεο Ζιεθηξηθψλ ζπζηεκάησλ ΚΑΤΗΜΑ ΚΗΝΖΖ 

124. Σερληθφο ηνκέα Παξαγσγή βηνθαπζίκσλ 

125. Τδξαπιηθφο πξάζηλσλ θηηξίσλ 146. Μεραληθφο εγθαηαζηάζεσλ θαη επηρεηξήζεσλ βηνθαπζίκσλ 

126. Σερληθφο HVAC ππεξεζηψλ 147. Σερληθφο εγθαηάζηαζεο βηνθαπζίκσλ 

127. Σερληθφο εγθαηάζηαζεο νξνθψλ θαη θεγγηηψλ  
148. Γηεπζπληήο ηερλνινγίαο θαη αλάπηπμεο πξντφλησλ 

βηνληίδει/βηνθαπζίκσλ 

128. Γηεπζπληήο επηρεηξήζεσλ απνζάζξσζεο 149. Αλαιπηήο πσιήζεσλ ελαιιαθηηθψλ θαπζίκσλ 

Υπεξεζίεο ελεξγεηαθήο απνδνηηθφηεηαο 150. Γεσξγφο 

129. Διεγθηήο ελέξγεηαο νηθηαθνχ ηνκέα 
151. Πνιηηηθφο Μεραληθφο Γεσξγίαο/ Άξδεπζεο θαη Παξνρήο 

Ύδαηνο 

130. Διεγθηήο ελέξγεηαο εκπνξηθνχ ηνκέα ΤΣΖΜΑΣΑ ΜΔΣΑΦΟΡΑ 

131. Διεγθηήο ελέξγεηαο βηνκεραληθνχ ηνκέα Σχζηεκα παξάδνζεο θαπζίκσλ 

132. χκβνπινο πσιήζεσλ ειεγθηηθψλ ππεξεζηψλ 152. Μεραληθφο θαη ζρεδηαζηήο ζηαζκνχ θαπζίκσλ 

133. χκβνπινο αλαλεψζηκεο ελέξγεηαο 153. Μεηαθνξέαο θαπζίκσλ 

ΜΔΣΑΦΟΡΗΚΑ ΟΥΖΜΑΣΑ 154. Δγθαηαζηάζεηο ζηαζκψλ ελαιιαθηηθψλ θαπζίκσλ 

Δγθαηαζηάζεηο απηνθηλεηνβηνκεραλίαο- Μεηαπνίεζε θαη 

θαηαζθεπή νρεκάησλ 
155. Καηαζθεπή ζσιήλσλ πδξνγφλνπ 

134. Δγθαηαζηάζεηο ζπλαξκνιφγεζεο νρεκάησλ Σρεδηαζκφο ζπζηεκάησλ κεηαθνξάο 

135. Δγθαηαζηάζεηο εμνπιηζκνχ  ληίδει 156. Πεξηβαιινληνιφγνο/ ρεδηαζηήο πξνγξάκκαηνο 

136. Δξγάηεο ζηελ θαηαζθεπή εγθαηαζηάζεσλ εμνπιηζκνχ ληίδει 157. Πνιενδφκνο 

137. Ζιεθηξνιφγνο ειεθηξηθνχ νρήκαηνο 158. Μεραλνιφγνο πεξηβάιινληνο 

138. Μεραληθφο αλάπηπμεο πβξηδηθψλ νρεκάησλ 159. ρεδηαζηήο πεξηβάιινληνο 

139. Μεραληθφο ζπζηεκάησλ ειέγρνπ θαη ινγηζκηθνχ γηα ει, 

νρήκαηα 
160. Πνιηηηθφο Μεραληθφο 

140. Δηδηθφο κφιπλζεο ηνπ αέξα  161. Μεραληθφο ππνδνκψλ ελέξγεηαο 

141. Μεραλνιφγνο κεραληθφο ειεθηξνθηλνχκελσλ νρεκάησλ 162. Μεραληθφο πεξηβάιινληνο 
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Μειέηεο αιιαγήο θιίκαηνο 186. χκβνπινο πνηφηεηαο πδάησλ 

163. Σερληθφο δεηγκαηνιεςίαο πεξηβάιινληνο 187. χκβνπινο δηαηήξεζεο πδάηηλσλ πφξσλ 

164. Κιηκαηνιφγνο 188. Δηδηθφο χκβνπινο πεξηβάιινληνο 

165. Δπηζηήκσλ πεξηβάιινληνο 189. χκβνπινο κείσζεο απνβιήησλ 

166. Μεραληθφο πεξηβάιινληνο 190. χκβνπινο ελεξγεηαθήο απφδνζεο 

ΣΟΜΔΑ ΓΖΜΟΗΟΤ / ΚΤΒΔΡΝΖΖ 191. ζχκβνπινο αλαλεψζηκσλ πεγψλ 

Πξνζηαζία ηνπ Πεξηβάιινληνο θαη Γηαηήξεζε Αζηηθά απφβιεηα & επηρεηξήζεηο αλαθχθισζεο 

167. Βηνιφγνο/ Ηρζπνιφγνο 192. Οδεγφο απνξξηκκαηνθφξσλ αλαθχθισζεο 

168. Μεραληθφο πδάηηλσλ πφξσλ 193. Υεηξηζηήο θέληξνπ αλαθχθισζεο 

169. Γηεπζχλσλ πεξηβαιινληηθψλ εξεπλψλ 194.Γηαρσξηζκφο επηθίλδπλσλ πιηθψλ 

170. Δηδηθφο GIS 195. Δηδηθφο δηαρείξηζεο επηθίλδπλσλ απνβιήησλ 

171. Γεσιφγνο 196. Μεραληθφο ελέξγεηαο ζηεξεψλ απνβιήησλ 

172. Πνιηηηθφο ρεδηαζηήο 197. Μεραληθφο δηαρείξηζεο ππξεληθψλ απνβιήησλ 

173. Δπίηξνπνο δηαηήξεζεο ησλ πφξσλ Γηαρείξηζε πγξψλ απνβιήησλ 

174. Υεηξηζηήο/πληνληζηήο ζπζηεκάησλ ελέξγεηαο 198. Δγθαηαζηάζεηο δηαρείξηζεο πγξψλ απνβιήησλ 

Πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο/ Αλάπηπμε θαη επηβνιή θαλφλσλ 199. Βνεζφο κεραληθνχ δηαρείξηζεο πγξψλ απνβιήησλ 

175. Δηδηθφο πνηφηεηαο αέξα 200. Μεραληθφο ιπκάησλ ζε δηπιηζηήξην 

176. Μεραληθφο δηαρείξηζεο αέξησλ απνβιήησλ 201. Πνιηηηθφο Μεραληθφο βηνινγηθνχ ζηαζκνχ 

177. Υεκηθφο Με θεξδνζθνπηθφο ηνκέαο 

178. Οηθνλνκνιφγνο 202. Αλαιπηήο πνιηηηθψλ θαη δηαηήξεζεο 

Σχκβνπινη πεξηβάιινληνο 
203. Δηδηθφο ελεξγεηαθψλ πνιηηηθψλ θαη θιηκαηνινγηθψλ 

αιιαγψλ 

179. Σερληθφο πεξηβάιινληνο 204. Δηδηθφο πνιηηηθψλ δηαρείξηζεο πδάηηλσλ πφξσλ 

180. Μεραληθφο ειέγρνπ πνηφηεηαο αέξα  

181. χκβνπινο εθπνκπψλ αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ  

182. Δηδηθφο αέξηαο κφιπλζεο  

183. Μεραληθφο δηαηήξεζεο αέξα  

184. χκβνπινο θαη αλαιπηήο εθπνκπψλ  

185. Διεγθηήο αλαθνξψλ εθπνκπψλ αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ  
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Παξάξηεκα ΗΗ. Υάξηεο Πεξηθεξεηαθώλ Δληζρύζεσλ – Πνζνζηά εληζρύζεσλ αλά 

λνκό 

Πεξηθέξεηεο Ννκνί Εώλεο Πνζνζηά ελίζρπζεο 

Μεγάιεο 

επηρεηξήζεηο 

Μεζαίεο 

επηρεηξήζεηο 

Μηθξέο & 

Πνιύ 

Μηθξέο 

επηρεηξήζεηο 
Ννηίνπ Αηγαίνπ Κπθιάδσλ Γ 15% 25% 35% 

 Γσδεθαλήζνπ Γ 15% 25% 35% 

ηεξεάο Διιάδαο Φζηψηηδνο Β 15% 25% 35% 

 Φσθίδνο Β 20% 30% 40% 

 Δπβνίαο Β 15% 25% 35% 

 Βνησηίαο Α 15% 20% 25% 

 Δπξπηαλίαο Γ 20% 30% 40% 

Κεληξηθήο 

Μαθεδνλίαο 

Θεζζαινλίθεο Β 30% 35% 40% 

 Υαιθηδηθήο Β 30% 35% 40% 

 Κηιθίο Γ 30% 40% 50% 

 Πέιιαο Γ 30% 40% 50% 

 Ζκαζίαο Γ 30% 40% 50% 

 Πηεξίαο Γ 30% 40% 50% 

 εξξψλ Γ 30% 40% 50% 

Γπηηθήο 

Μαθεδνλίαο 

Γξεβελψλ Γ 30% 40% 50% 

 Κνδάλεο Β 30% 35% 40% 

 Φιψξηλαο Γ 30% 40% 50% 

 Καζηνξηάο Γ 30% 40% 50% 

Αηηηθήο Αηηηθήο Α 15% 20% 25% 

Θεζζαιίαο Λάξηζαο Β 30% 35% 40% 

 Μαγλεζίαο Β 30% 35% 40% 

 Καξδίηζαο Γ 30% 40% 50% 

 Σξηθάισλ Γ 30% 40% 50% 

Ηνλίσλ Νήζσλ Κέξθπξαο Γ 30% 40% 50% 

 Λεπθάδαο Γ 30% 40% 50% 

 Κεθαιιελίαο Γ 30% 40% 50% 

 Εαθχλζνπ Γ 30% 40% 50% 

Κξήηεο Ζξαθιείνπ Β 30% 35% 40% 

 Υαλίσλ Β 30% 35% 40% 

 Λαζηζίνπ Β 30% 35% 40% 

 Ρεζχκλεο Β 30% 35% 40% 

Πεινπνλλήζνπ Λαθσλίαο Γ 30% 40% 50% 

 Μεζζελίαο Γ 30% 40% 50% 

 Κνξηλζίαο Β 30% 35% 40% 

 Αξθαδίαο Β 30% 35% 40% 

 Αξγνιίδαο Β 30% 35% 40% 

Βνξείνπ Αηγαίνπ Λέζβνπ Γ 30% 40% 50% 

 Υίνπ Γ 30% 40% 50% 

 άκνπ Γ 30% 40% 50% 

Αλαηνιηθήο      
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Μαθεδνλίαο – 

Θξάθεο 

Καβάιαο Γ 40% 45% 50% 

 Ξάλζεο Γ 40% 45% 50% 

 Ρνδφπεο Γ 40% 45% 50% 

 Γξάκαο Γ 40% 45% 50% 

 Έβξνπ Γ 40% 45% 50% 

Ζπείξνπ Ησαλλίλσλ Γ 40% 45% 50% 

 Άξηαο Γ 40% 45% 50% 

 Πξέβεδαο Γ 40% 45% 50% 

 Θεζπξσηίαο Γ 40% 45% 50% 

Γπηηθήο Διιάδαο Αραΐαο Γ 40% 45% 50% 

 Αηη/λίαο Γ 40% 45% 50% 

 Ζιείαο Γ 40% 45% 50% 
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