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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 
Η παρούσα πτυχιακή εργασία έχει ως αντικείµενο την επιχειρηµατικότητα στην Ελλάδα της κρίσης 
και την περίπτωση των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας, τον ρόλο που έχουν για την αντιµετώπιση 
της κρίσης. 
 
Στην πρώτη ενότητα της εργασίας αναφέρεται η οικονοµική κατάσταση της χώρας µας. Αρχικά 
γίνεται ανάλυση για την οικονοµία της Ελλάδας και για την κρίση η οποία µαστίζει την ελληνική 
οικονοµία εδώ και δέκα χρόνια. Στην συνέχεια αναφέρεται ο ιδιωτικός κλάδος, η δύναµη της 
οικονοµίας του και η δύσκολη αποστολή του στην κρίση. Επίσης αναφέρεται για ποιον λόγο 
έφτασε η Ελλάδα στην οικονοµική κρίση και οι λόγοι για τους οποίους βρίσκεται ακόµα σε αυτή τη 
δύσκολη οικονοµική θέση. Τέλος αναφέρεται η επιβολή των capital control, το πρόβληµα 
ρευστότητας και η µη έκδοση δανείων, όπου έχει φέρει σε τέλµα το κράτος αλλά και τον ιδιωτικό 
τοµέα. 
 
Στην δεύτερη ενότητα αναφέρεται ο όρος της επιχειρηµατικότητας και της καινοτοµίας. Στην αρχή 
δίνεται ο ορισµός της επιχειρηµατικότητας και το είναι η επιχειρηµατικότητα. Επίσης αναλύονται 
οι µορφές και τα είδη της επιχειρηµατικότητας και το πώς µέσα από την επιχειρηµατικότητα και 
την καινοτοµία ο ιδιωτικός τοµέας µπορεί να κάνει το βήµα παραπάνω. Στην συνέχεια αναλύεται ο 
επιστηµονικός ορισµός της καινοτοµίας και κάποια είδη και χαρακτηριστικά του. 
 
Στην τρίτη ενότητα αναλύουµε το πώς έρχεται η άνθηση της επιχειρηµατικότητας µέσα από την 
κρίση αλλά και την εξέλιξη των επιχειρηµατιών για την ενίσχυση την ιδιωτικής και εθνικής 
οικονοµίας. Αρχικά βλέπουµε πως επηρέασε η κρίση την επιχειρηµατικότητα και τον τρόπο 
αντίδρασης του ιδιωτικού τοµέα. Στην συνέχεια αναλύεται η καινοτόµες ιδέες µέσα στην κρίση και 
την εξέλιξη τους. Τέλος βλέπουµε την εξέλιξη των επιχειρήσεων µέσα στην κρίση και την µεγάλη 
πρόοδο τους παρά τις δυσκολίες από την οικονοµική κατάσταση της χώρας αλλά και τη 
γραφειοκρατία που την µαστίζει. 
 
Στην τέταρτη ενότητα βλέπουµε κάποιους κλάδους επιχειρηµατικότητας οι οποίοι όχι µόνο 
αντιστάθηκαν στην κρίση αλλά εξελίχθηκαν και είναι παράδειγµα για τους υπόλοιπους κλάδους 
αλλά για την χώρα. Πρώτα βλέπουµε τον τουρισµό πως εξελίχθηκε, τη επιχειρηµατικότητα και την 
ευρηµατικότητα του εναλλακτικού τουρισµού και τα έσοδα που αποφέρει στην ιδιωτική και 
δηµόσια οικονοµία. Στην συνέχεια είναι η ναυτιλία η οποία ανέκαθεν ήταν ο κλάδος που 
υπερίσχυσε στην Ελλάδα, αλλά και την µεγάλη εξέλιξη σε αυτά τα δύσκολα χρόνια και την µεγάλη 
συµβολή της στην χώρα. Ο επόµενος κλάδος είναι η γεωργία και η παραγωγή τροφίµων, όπου 
ανέκαθεν ήταν από τους πιο σηµαντικούς κλάδους για την χώρα µας αλλά και για το υπόλοιπο 
κόσµο. Βλέπουµε νέες τεχνολογίες και επιχειρηµατικότητα η οποίες όχι µόνο βοηθάνε στην άνθηση 
των κλάδων αλλά και στην διευκόλυνση των επιχειρηµατιών. Τελευταίος είναι ο κλάδος των 
τηλεπικοινωνιών και της υψηλής τεχνολογίας που παρά την πίεση που δέχτηκε από την οικονοµική 
κρίση, αντέδρασε και άνθησε όπως και οι υπόλοιποι. 
 
Στην τελευταία ενότητα αναφέρονται οι ανανεώσιµες πηγές ενέργειας. Οι οποίες δεν είναι µόνο 
ένας επιχειρηµατικός κλάδος ο οποίος γνωρίζει άνθηση τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα και στον 
υπόλοιπο κόσµο, αλλά είναι και ένας σηµαντικός κλάδος για την βιωσιµότητα της ανθρωπότητας 
και ένα άλµα της τεχνολογίας. Αρχικά βλέπουµε τον λόγο που είναι χρήσιµες η ανανεώσιµες πηγές 
ενέργειας και απαραίτητες, συνεχίζοντας µε τα πλεονεκτήµατα που µπορούν να έρθουν σε 
επιχειρηµατικό και στον οικονοµικό τοµέα. Πρώτα αναλύεται η αιολική ενέργεια, ο τρόπος 
λειτουργίας της, η απόδοση της, τα οφέλη της και τέλος οι επιχειρηµατικοί σκοποί της. Στην 
συνέχεια βλέπουµε την ηλιακή ενέργεια η οποία είναι η πιο διαδεδοµένη και η πιο συχνή σε χρήση 
αφού χρησιµοποιείται από τους ανθρώπους καθηµερινά. Επίσης υπάρχει η γεωθερµική και η 
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υδροηλεκτρική ενέργεια η οποίες τώρα αρχίζουν και ανθίζουν επιχειρηµατικά στην Ελλάδα για τον 
λόγο ότι δεν είναι ευρέος γνώστες στην χώρας. Τέλος αναφέρεται µια πολύ σηµαντική ανανεώσιµη 
πηγή ενέργειας, η οποία είναι πολύ πρωτοποριακή, ανοίγει πολλές νέες θέσεις εργασίας, µπορούν 
νέοι επιχειρηµατίες µε µικρό κεφάλαιο να ασχοληθούν και τέλος είναι η το επόµενο στάδιο στις 
ανανεώσιµες πηγές ενέργειας αλλά και στην αγορά ορυκτών καυσίµων. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

6 

           

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
Η παρούσα πτυχιακή εργασία έχει ως σκοπό να αναλύσει την επιχειρηµατικότητα στην Ελλάδα της 
κρίσης και τους κλάδους οι οποίοι αναπτύχτηκαν µέσα από αυτή. Η τελευταία δεκαετία ήταν 
επίπονη για την Ελλάδα αλλά και για του πολίτες της, δέκα χρόνια λιτότητας και ύφεσης οδήγησαν 
στην παράλυση της µε τους επιχειρηµατίες και τους εργαζόµενους να δέχονται το µεγαλύτερο 
πλήγµα. Η χώρα έφτασε στα όρια τις πτώχευσης αφού ο ιδιωτικός τοµέας παρέλυσε και αυξήθηκε 
το δηµόσιο και το ιδιωτικό χρέος.  
 
Οι επιχειρηµατίες µέσω της επιχειρηµατικότητας και της καινοτοµίας αλλά και την ανεξάντλητη 
επιµονή τους, οδήγησαν την χώρα στην ανάκαµψη και βρήκαν νέους ώστε να δώσουν ανάσα στις 
επιχειρήσεις τους. Παρακάτω θα δούµε κάποιους τοµείς οι οποίοι εν καιρώ κρίσης είχαν την 
µεγαλύτερη αποδοτικότητα και επιχειρηµατικότητα. Τέλος αναλύεται ο κλάδος των ανανεώσιµων 
πηγών ενέργειας ο οποίος είναι νέος για την Ελλάδα αλλά και το πώς η πράσινη 
επιχειρηµατικότητα είναι ένας τρόπος ώστε η χώρα να βγει από την κρίση.    
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ  

 

1.1 Ελληνική οικονοµία 

Η Ελληνική οικονοµία ύστερα από µία δεκαετία αυστηρής λιτότητας και µεγάλων περικοπών, 
καταφέρνει να ανακάµψει φτάνοντας στην ολοκλήρωση του τρίτου προγράµµατος προσαρµογής. 
Οι δείκτες της οικονοµίας δείχνουν µια σταθερή βελτίωση, το δηµοσιονοµικό ισοζύγιο παραµένει 
σε µία θετική τροχιά και υπάρχει µια µεγέθυνση της οικονοµίας σχετικά µε τις προηγούµενες 
χρονιές. Η οικονοµία για φέτος θα κινηθεί στην περιοχή του 2%. Η αύξηση των επενδύσεων είναι 
αξιοσηµείωτη ποσοστιαία, οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών, συµπεριλαµβανοµένου και του 
τουρισµού όπου κινούνται θετικά µας οδηγούν στην ανάπτυξη και στην ευηµερία της οικονοµίας. 
Οι τιµές επιβραδύνονται µε τον ρυθµό αύξησης τους να µειώνονται στο µισό σε σχέση µε πέρυσι. 
Αυτό το στοιχείο ενδυναµώνει σε πραγµατικούς όρους την κατανάλωση εθνικού προϊόν και 
βοηθάει στην αποκλιµάκωση της ενεργείας. Επίσης υπάρχει µια πρόοδος στη διαχείριση των µη 
εξυπηρετούµενων δανείων και µία ανάκαµψη στον οικοδοµικό κλάδο µετά από µια δεκαετία. Όλα 
αυτά έχουν φτιάξει τις υποδοµές για µία µικρή ανάπτυξη για τα επόµενα χρόνια. 
 
Παρά τα θετικά πρόσηµα σε πολλές πτυχές της οικονοµίας, υπάρχουν και κάποιοι δυνατοί λόγοι για 
προβληµατισµό όχι µόνο για το διάστηµα της επόµενης διετίας αλλά και µακροπρόθεσµα. Η 
εξαρτηµένη από τον δηµόσιο τοµέα παραγωγή της είναι πηγή χαµηλής παραγωγικότητας και 
ανταγωνιστικότητας που οδηγούν σε ελλειµµατικά εισοδήµατα και στην αδυναµία χρηµατοδότησης 
από τις αγορές. Το τραπεζικό µας σύστηµα είναι ευάλωτο και υπάρχει συνεχιζόµενη τήρηση 
ελέγχων κεφαλαίου και µη εξυπηρετούµενα δάνεια. Έπειτα υπάρχει ένα αρνητικό σήµα προς τους 
ξένους επενδυτές όπου θα πρέπει να εξισορροπηθεί και να αναστραφεί.   
 
Όµως η οικονοµία της Ελλάδας δείχνει να ανακάµπτει πραγµατικά. Το ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 1,9% 
έναντι της ύφεσης που µειώθηκε κατά 0,9% σε σχέση µε τον προηγούµενο χρόνο. Οι επενδυτικές 
δαπάνες διευρύνθηκαν κατά 14,9%, ρυθµούς διπλάσιους σχετικά µε την προηγούµενη χρονιά και ο 
µε µεγαλύτερος από το 2007. Οι εξαγωγές αυξήθηκαν και µεγάλο µέρος τους ήταν η παροχή 
υπηρεσιών που σε αντίθεση µε άλλα χρόνια µόνο των προϊόντων. Η ανάκαµψη της οικονοµίας 
φάνηκε και στην αύξηση των εισαγωγών όπου ανήλθαν στο 7.5%. Όλα αυτά τα σηµάδια δείχνουν 
την ανάπτυξη της χώρας και την αύξηση της επιχειρηµατικότητας, σε ένα κρίσιµο σηµείο για την 
µετά πορεία της ελληνικής οικονοµίας.  
 
1.2 Ιδιωτική οικονοµία 
 
 Τα νέα για την οικονοµία της Ελλάδος είναι θετικά, ωστόσο δεν είναι το ίδιο ενθαρρυντικά και για 
την ιδιωτική οικονοµία. Το ποσοστό της ενεργείας κυµαίνεται σε πολύ υψηλά ποσοστά, όπως και 
το ποσοστό του ιδιωτικού χρέους. Η ιδιωτική οικονοµία, δηλαδή οι µικροµεσαίοι επιχειρηµατίες, οι 
βιοτεχνίες και οι ελεύθεροι επαγγελµατίες έχουν κουβαλήσει το µεγαλύτερο φορτίο της κρίσης. Η 
αύξηση της φορολογίας και των δαπανών, η επιβολή των capital control, η µη χρηµατοδότηση από 
τις τράπεζες και µείωση του ΑΕΠ έχουν οδηγήσει αυτόν τον κλάδο στα χαµηλότερα ποσοστά που 
έχουν βρεθεί έως σήµερα. 
 
Το µεγαλύτερο πρόβληµα στην ιδιωτική οικονοµία είναι η ασφυκτική φορολογία. Όλοι οι κλάδοι 
των µικρών επιχειρήσεων αλλά και οι ιδιώτες έχουν αναλάβει το βάρος της υψηλής φορολογίας. 
Αυτό έχει σαν αποτέλεσµα να βλέπουν εκτός από τον τζίρο τους αλλά και το καθαρό κέρδος να 
µικραίνει. Η φορολογία όµως έχει επηρεάσει και τις πρώτες ύλες, τις προµήθειες αλλά και την 
παροχή υπηρεσιών µειώνοντας µε αυτόν τον τρόπο τις εξαγωγές αλλά και την εγχώρια 
κατανάλωση. Το δεύτερο σηµαντικό πρόβληµα είναι η µείωση των µισθών των εργαζοµένων, σε 
συνδυασµό µε την µεγάλη φορολογία έχουµε χαµηλή ρευστότητα στην αγορά και παράλυση αυτής. 
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Η επιβολή των capital control είναι άλλο ένα µεγάλο πλήγµα στην ιδιωτική οικονοµία. Η χαµηλή 
κίνηση κεφαλαίων αλλά και η µη παροχή ρευστότητας, δυσκολεύει στην ανάπτυξη των 
επιχειρήσεων και των ιδιωτών. Επίσης τα µεγάλα επιτόκια στην δανειοδότηση έχουν αποθαρρύνει 
την λήψη κάνοντας τα µη βιώσιµα για τον ιδιώτη όπου η αποπληρωµή τους είναι αδύνατη.             
 
1.3 Γενικά στοιχεία για την ελληνική οικονοµία 

 

Το κυρίαρχο χαρακτηριστικό της ελληνικής οικονοµίας είναι η ύπαρξη διαρθρωτικών προβληµάτων 
πολύ πιο πριν από την εµφάνιση της οικονοµικής και χρηµατοπιστωτικής κρίσης. Αυτά τα 
προβλήµατα διογκώθηκαν τα τελευταία χρόνια µε την εµµονή προς την  κατεύθυνση των 
αυτορυθµιζόµενων αγορών. Η κρίση στην Ελλάδα αναµένεται να έχει µεγαλύτερη διάρκεια και 
βάθος σε σχέση µε άλλες χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, διότι η δοµή και τα διαρθρωτικά της 
προβλήµατα δεν είναι µόνο διαφορετικά σε σχέση µε άλλες χώρες, αλλά διατηρούνται και συνεχώς 
γίνονται µεγαλύτερα και πιο έντονα, αντί να µικραίνουν, κάτω από τις συνθήκες της διεθνούς 
κρίσης. 
 
Η παραγωγική βάση της Ελληνικής οικονοµίας είναι σθεναρή καθώς στηρίχθηκε, σε τοµείς όπως ο 
τουρισµός, η ναυτιλία και η οικοδοµή, οι οποίοι είναι κλάδοι που πλήττονται άµεσα και µε 
ιδιαίτερη ένταση από την κρίση. Ακόµα και οι τράπεζες που είναι το πιο ισχυρό τµήµα του 
ελληνικού κεφαλαίου, οι οποίες λειτουργούσαν σε ένα πρωτόγνωρο ρυθµό για τα δεδοµένα 
πιστωτικής επέκτασης, τόσο στο εσωτερικό της χώρας όσο και στο εξωτερικό, µαζί µε τοις άλλες 
ελληνικές επιχειρήσεις, είναι και αυτές εκτεθειµένες στην διεθνή κρίση µε την ανάληψη πολύ 
υψηλών κινδύνων, καθώς η κρίση πλήττει σε µεγάλο βαθµό τις χώρες που δραστηριοποιούνται. 
 
Η σηµερινή κρίση άρχισε από την ταυτόχρονη συνύπαρξη των τριών παρακάτω παραγόντων: 
 
Α) Η φούσκα στις τιµές των ακινήτων σε πάρα πολλές περιοχές των Ηνωµένων Πολιτειών, η οποία 
διευκόλυνε την υπέρ-κατανάλωση και το αποτέλεσµα αυτού ήταν η υπέρ-θέρµανση της οικονοµίας 
και η αύξηση του ελλείµµατος τρεχουσών συναλλαγών, όπως πολλές φορές συµβαίνει σε 
παρόµοιες καταστάσεις. 
 
Β) Η ραγδαία εξάπλωση των στεγαστικών δανείων µε υψηλό κίνδυνο, από το 9% των συνολικών 
στεγαστικών δανείων το 2003 σε 24% το 2007, δηλαδή σε µια αχαλίνωτη πιστωτική επέκταση σε 
κατηγορίες σπιτιών όπου σε άλλες, κανονικές συνθήκες δεν θα είχαν δοθεί δάνεια. Οι τράπεζες 
παρείχαν δάνεια στους καταναλωτές µε µόνη εγγύηση την αναµενόµενη αύξηση στην τιµή της 
κατοικίας, ενώ διευκόλυναν τους καταναλωτές µε ελκυστικά χαµηλά επιτόκια στα πρώτα χρόνια 
αποπληρωµής, τα οποία στην συνέχεια αναπροσαρµόστηκαν. Πολλές φορές οι τράπεζες κλήθηκαν 
να πληρώσουν το δάνειο του νοικοκυριού από άλλη τράπεζα, γιατί εκείνο είχε πρόβληµα 
αποπληρωµής. 
 
Γ) Η µεταφορά του ρίσκου από τους ισολογισµούς των τραπεζών που πέρασε στους επενδυτές και 
στο κοινό µέσω των τιτλοποιήσεων, όπου πολλοί από αυτούς αγνοούσαν το µε γάλο ύψος του 
κινδύνου και υπήρξαν επιρρεπείς στις τότε υψηλές αποδόσεις. Η µεταφορά του ρίσκου επέτρεπε 
στις τράπεζες να µπορούν να δανείζουν άφοβα σε µη φερέγγυους δανειολήπτες και στην συνέχεια 
να αποκτούν ξανά ρευστότητα για νέες δανειοδοτήσεις, χωρίς να αναγκάζονται να βρουν νέους 
καταθέτες. 
 
Εκτός αυτού, οι αιτίες της ελληνικής κρίσης πρέπει να εντοπιστούν σε τρείς επιπλέον παράγοντες. 
Αυτοί είναι: 
 
Α) Στις πολιτικές της συνεχούς µείωσης των φορολογικών εσόδων που ακολούθησαν οι 



 

9 

κυβερνήσεις περισσότερο από µία δεκαετία πριν από την κρίση. 
 
Β) Στη νεοφιλελεύθερη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου απέκλεισε να στηρίξει την 
δηµόσια οικονοµία της Ευρωζώνης µε άµεσο δανεισµό από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, 
αλλά υποχρέωνε για χρόνια τις κυβερνήσεις να αντλούν δάνεια από τις εµπορικές τράπεζες και τις 
χρηµατοπιστωτικές αγορές, µε το αποτέλεσµα να είναι η εκτίναξη των επιτοκίων δανεισµού στη 
συγκυρία της κρίσης. Αλλά και την επιµονή της ελληνικής κυβέρνησης στις συνταγές 
νεοφιλελεύθερης διαχείρισης της οικονοµίας. Για αυτό όταν οι χρηµαταγορές έχασαν την 
εµπιστοσύνη τους στην ελληνική οικονοµία, τα επιτόκια δανεισµού για το ∆ηµόσιο εκτινάχθηκαν 
στα ύψη. Τον Φεβρουάριο του 2010 αποφασίστηκε από την ευρωπαϊκή επιτροπή η διαµόρφωση 
ενός πακέτου στήριξης του ελληνικού ∆ηµοσίου όπου θα εµπλεκόταν το ∆ιεθνές Νοµισµατικό 
Ταµείο, µε τον όρο ότι η χώρα θα ακολουθούσε ένα αυστηρό πρόγραµµα λιτότητας των δηµόσιων 
δαπανών. Η κυβέρνηση είχε επίκεντρο τον περιορισµό των µισθιακών δαπανών του δηµοσίου και 
την περιστολή του κοινωνικού κράτους, ενώ παράλληλα αύξησε τα έσοδα της από την αύξηση 
έµµεσων φόρων όπως  την αύξηση του ΦΠΑ. Παράλληλα άφησε αµετάβλητες τις συνθήκες 
αναφορικά µε άλλες πηγές εσόδων ή δαπανών. Τον Απρίλιο του 2010 η κυβέρνηση ζήτησε εκ 
µέρους της ΕΕ και του ∆ΝΤ την ενεργοποίηση του µηχανισµού της δανειακής στήριξης, ενώ 
παράλληλα εγκαινίαζε την πολιτική την πολιτική συρρίκνωσης του κράτους αναφορικά µε το 
ασφαλιστικό σύστηµα, τις συντάξεις και την τοπική αυτοδιοίκηση. 
 
Γ) Την ίδια την ύπαρξη του ευρώ όπου πριν την κρίση, διευκόλυνε τη µεταφορά πόρων προς τις 
χώρες που ήταν ταχύτερα αναπτυσσόµενες. Αυτές οι κεφαλαιακές εισροές ισοσκέλιζαν το ισοζύγιο 
πληρωµών της χώρας, δηλαδή επέτρεπαν στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες πριν από τη κρίση να 
διατηρούν ένα σηµαντικό έλλειµµα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών. Αφού ξέσπασε η κρίση η 
δυνατότητα αυτή ξανεµίσθηκε, καθώς οι κεφαλαιακές εισροές συρρικνωθήκαν. 
 
∆) Τέλος, το διάστηµα από το 1996 έως το 2008 η Ελλάδα σηµείωσε υψηλή πραγµατική αύξηση 
του ΑΕΠ κατά 61,0%, σε αντίθεση µε τις περισσότερο αναπτυγµένες χώρες της Ευρώπης. Το 
αντίστοιχο ποσό για την Ιταλία ήταν 17,8%, Γερµανία 19,5% και για την Γαλλία στο 30,8%. Οι 
χώρες που σηµείωσαν τους υψηλότερους ρυθµούς ανάπτυξης κατά κύριο λόγο κατέληξαν µε 
σηµαντικά ελλείµµατα στις τρέχουσες συναλλαγές.   
 
1.4 Εµφάνιση της κρίσης 

 

Η Ελλάδα αποτελεί µια από τις χώρες οι οποίες πληγωθήκαν σε µεγαλύτερο βαθµό από την κρίση. 
Στην πραγµατικότητα όµως η κατηφόρα στην ελληνική οικονοµία είχε ξεκινήσει πολύ πιο πριν από 
όταν ήρθε η ύφεση στην επιφάνεια. Ειδικότερα κάποιες λανθασµένες πολιτικές που έχουν ξεκινήσει 
εδώ και 25-30 χρόνια πριν οδήγησαν την Ελλάδα στην οικονοµική κατάσταση που βρίσκεται 
σήµερα. Αυτές βρίσκονται στην οικονοµική ανεπάρκεια της κάθε κυβέρνησης, τον άδικο και χωρίς 
ουσία φορολογικό σύστηµα, στις αλόγιστες συνταξιοδοτήσεις, στη χαµηλή ανταγωνιστικότητα της 
χώρας, στις λαϊκιστικές πρακτικές όπου εφάρµοζαν τα πολιτικά κόµµατα, αλλά και στην οργάνωση 
και στα πολιτικά προβλήµατα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωζώνης. 
 
Η εκάστοτε ελληνικές κυβερνήσεις δανείζονταν αλόγιστα χρήµατα από ξένα κράτη όπου δίνονταν 
στους πολίτες µέσω των συντάξεων, των µισθών κ.λπ. οι οποίοι βλέπανε αυξηµένα τα έσοδα τους 
και κατανάλωναν πολύ περισσότερα εισαγµένα αγαθά και η χώρα κατανάλωνε πολύ περισσότερο 
από ότι παρήγαγε. Το συγκεκριµένο ενισχύεται από το αρνητικό ισοζύγιο και δείχνει ότι η χώρα 
µας πραγµατοποιούσε περισσότερες εισαγωγές προϊόντων παρά εξαγωγές. Για αυτό τον λόγο η 
χώρα µας βρίσκεται περισσότερο χρεωµένη στους ξένους κατά τη περίοδο της δεκαετίας του 2000 
παρότι ήταν ήδη σε χρέος και η Ευρωπαϊκή ένωση την χρηµατοδοτούσε ακόµη λιγότερο. Αυτό 
µπορεί να αποτιµηθεί από την αύξηση των επενδύσεων κατά τη δεκαετία του 2000 µε ένα δυνατό 
παράδειγµα τη συµµετοχή της χώρας µας τους Ολυµπιακούς αγώνες. Όµως οφείλεται περισσότερο 
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στη µείωση των επιτοκίων που ώθησε τα καταναλωτικά δάνεια και έτσι οι πολίτες σταµάτησαν να 
κάνουν αποταµίευση. Παρόλα αυτά η αποταµίευση που γινόταν επαρκούσε ώστε να 
χρηµατοδοτηθούν δάνεια σε συµπολίτες αλλά και ιδιωτικές επιχειρήσεις όχι όµως για να 
αγοραστούν οµόλογα που εκδίδονταν από την κυβέρνηση. Έτσι το ελληνικό κράτος όφειλε να 
στηριχτεί στους ξένους. Έχοντας υπόψη τα παραπάνω, ο δανεισµός της ελληνικής κυβέρνησης από 
ξένα κράτη και επενδυτές και η έλλειψη αποταµιεύσεων οδήγησαν την χώρα ώστε να έχει ένα 
τεράστιο εξωτερικό χρέος. Κάποιοι άλλοι λόγοι που συνέλαβαν σε αυτήν την κατάσταση είναι τα 
παρακάτω: 
 

• Η φοροδιαφυγή η οποία έφερνε σε δυσκολότερη θέση τα οικονοµικά της εκάστοτε 
κυβέρνησης και την ωθούσε στη χαµηλή ποιότητα των δηµόσιων υπηρεσιών. 

• Το του δηµόσιου τοµέα όπου ο µέσος όρος µισθού είναι πολύ υψηλότερος από τον 
αντίστοιχο µέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενώ ταυτόχρονα ο δηµόσιος τοµές 
χαρακτηρίζεται και από διαφθορά. 

• Το συνταξιοδοτικό σύστηµα της χώρας. 
• Η µη βιώσιµη αύξηση του εισοδήµατος που έγινε τη δεκαετία του 2000 η οποία 

προέκυψε από δανεισµό. 
 
Πριν να έχει κρίση η Ελλάδα είχε ένα από τα πιο µεγάλα ποσοστά χρέους το προς το ΑΕΠ της µέσα 
στην Ευρώπη. Μετά από το 2000 το ποσοστό εκτοξεύθηκε στο 160% του ΑΕΠ. Για το λόγο αυτό 
µειώθηκε η ανταγωνιστική δύναµη που είχε η χώρα µας. Ποσοστό που ξεπερνάει το 80% του 
ελληνικού χρέους οφείλεται από τους φορολογούµενους. Τα έσοδα της κυβέρνησης από τη 
φορολογία είναι συνήθως χαµηλότερα από τα προσδοκώµενα και το εισόδηµα του προϋπολογισµού 
πολύ χαµηλότερο από το µέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενώ το έλλειµµα υψηλότερο από το 
µέσο όρο. Επίσης το χρέος που οφείλεται στους πιστωτές αυξήθηκε από 4,1% του ΑΕΠ σε 10,2% 
το οποίο δεν χρησιµοποιήθηκε για να αυξήσει την παραγωγική ικανότητα αλλά για τις εισαγωγές. 
Όπως έχει γίνει γνωστό και παραπάνω, οι εξαγωγές της χώρας είναι πολύ λιγότερες σε σχέση µε τις 
εισαγωγές, και αυτό έχεις ως επόµενο και η κατανάλωση να υπερέχει της παραγωγής. Είναι πολύ 
σηµαντικό γεγονός ότι το ισοζύγιο των συναλλαγών της χώρας το 2001 ήταν περίπου στα -29,3 
δισεκατοµµύρια δολάρια δηλαδή περίπου το -9,8% του ΑΕΠ. 
 
Τον Γενάρη του 2002 η Ελλάδα υιοθέτησε για νόµισµα της το ευρώ. Η συµµετοχή της χώρας µας 
σε µια νοµισµατική ένωση µε χώρες που ήταν οικονοµικά εύρωστες έδειχνε την έναρξη µιας νέας 
εποχής οικονοµικής άνθησης και χρηµατοπιστωτικής σταθερότητας, αφού θα κάλυπτε τα 
οικονοµικά προβλήµατα που είχε η χώρα. Όµως η χώρα µας δεν εκµεταλλεύτηκε την ευκαιρία που 
είχε για πρόσβαση σε φθηνό κεφάλαιο ώστε να ενισχύσει τη παραγωγική ικανότητα και την 
ανταγωνιστική της δύναµη. 
 
Για το διάστηµα ανάµεσα στο 2000 και το 2007 µε ποσοστό αύξησης κατά µέσο όρο πάνω από το 
4% η χώρα µας αποτελούσε µια από τις πιο αναπτυσσόµενες οικονοµίες που διέθετε η Ευρωζώνη. 
Όµως για το διάστηµα του 2004 ως το 2006 η χώρα µας τέθηκε κάτω από την επίβλεψη της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής αφού το έλλειµµα που είχες ο προϋπολογισµός της χώρας µας είχε 
ξεπεράσει το φράγµα του 3% του ΑΕΠ του Συµφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης. Μετά από 
αυτά τα µέτρα το ελληνικό κράτος είχε µείωση του δηµοσιονοµικού της ελλείµµατος από 7,22% 
του ΑΕΠ σε 2,6% του ΑΕΠ. Όµως ύστερα από µια αναθεώρηση που έγινε στα οικονοµικά στοιχεία 
της χώρας, η αληθινή µείωση αποδείχθηκε ότι ήταν από 7,4% του ΑΕΠ σε 5,6% του ΑΕΠ. 
 
Από το έτος 2007 και µετά, το ΑΕΠ της Ελλάδας συνέχει να µειώνεται κα παράλληλα µεγάλωσε η 
ανεργία µε σηµαντική αύξηση του ποσοστού από 7,6% σε 17,3% το έτος 2011. Τον Νοέµβριο του 
έτους 2009 η Ελλάδα έκανε αίτηµα αναβολής δανείου εξάµηνης διάρκειας που είχε µε την Dubai 
World και ανήκει στη κυβέρνηση του Εµιράτου, γεγονός που προκάλεσε µεγάλη τρικυµία στις 
χρηµατοπιστωτικές αγορές και δηµιούργησε µεγάλη ανησυχία σχετικά µε την οικονοµική 
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βιωσιµότητα της χώρας µας εκτός και εντός των συνόρων µας. 
Στα τέλη του έτους 2009 το έλλειµµα στον προϋπολογισµό µας ανήλθε στο 15,8% του ΑΕΠ και το 
δηµόσιο χρέος στα 300 δισεκατοµµύρια ευρώ ενώ ο δείκτης χρέους προς το ΑΕΠ ξεπέρασε το 
129,3%. Για το λόγο αυτό, οι οργανισµοί αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας υποβάθµισαν την 
πιστοληπτική ικανότητα της Ελλάδος. Τον Απρίλιο του έτους 2010, η χώρα µας έκανε αίτηµα στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση ώστε να εξασφαλίσει πίστωση µε χαµηλά επιτόκια. Για το λόγο ότι 
εµφανίστηκε για πρώτη φορά ένα τέτοιο µεγάλο ζήτηµα, ιδρύθηκε και το Ευρωπαϊκό Ταµείο 
Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας και η Ευρωπαϊκή Ένωση σε συνεργασία µε το ∆ιεθνές 
Νοµισµατικό Ταµείο έδωσε την έγκριση για δανεισµό στην Ελλάδα. 
 
Πιο αναλυτικά το ελληνικό κοινοβούλιο, οι µεγάλες δυνάµεις της Ευρωζώνης και το Εκτελεστικό 
Συµβούλιο του ∆ιεθνές Νοµισµατικού Ταµείου συµφώνησαν για την έγκριση ενός τριετούς 
προγράµµατος προσαρµογής το οποίο ανερχόταν στα 110 δισεκατοµµύρια ευρώ, όπου το 
πρόγραµµα θα βρισκόταν παράλληλα και κάτω από τη σκέπη επίβλεψης της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής, το ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο και τη Κεντρική Τράπεζα. Στο τριετές αυτό πρόγραµµα 
περιέχονται µέτρα για να γίνει µείωση δηµόσιων δαπανών, ώστε να γίνει µείωση στο τοµέα του 
δηµοσίου, να καλυτερέψει το συνταξιοδοτικό σύστηµα, να γίνει πάταξη της φοροδιαφυγής αλλά να 
γίνει και απελευθέρωση των προϊόντων και της αγοράς εργασίας, αλλά και να ανασυγκροτηθεί ο 
υγειονοµικός τοµέας. Το βασικό µέρος του προγράµµατος ήταν η αύξηση του Φ.Π.Α. η οποία 
εφαρµόστηκε σε βασικά προϊόντα όπως τα τσιγάρα, το αλκοόλ και το πετρέλαιο. Με αυτή τη 
συµφωνία η χώρα µας εξασφάλισε µείωση του δηµοσιονοµικού ελλείµµατος στο 8,1% του ΑΕΠ για 
το έτος 2010 και στο 3% του ΑΕΠ για το έτος 2014. 
                 
 

1.5 Επιβολή Capital Control  

 
Η επιβολή των capital control έφερε και την µείωση της ρευστότητας στην αγορά. Αυτό έχει ως 
επακόλουθο την ασφυξία στην αγορά και τις ελληνικές επιχειρήσεις. Υπό τον φόβο της 
κατάρρευσης της οικονοµίας, οι Έλληνες καταθέτες τράβηξαν το καταθέσεις τους από τις ελληνικές 
τράπεζες, µε επακόλουθο την µείωση της ρευστότητας των τραπεζών και το κεφάλαιο αυτών να 
ανέρχεται στα 150 δισεκατοµµύρια ευρώ. Ποσό που είναι ανεπαρκείς για την κάλυψη των αναγκών 
των τραπεζών, καθώς το σύνολο των ιδιωτικών δανείων καλείτε να χρηµατοδοτήσει η Ευρωπαϊκή 
Κεντρική Τράπεζα. 
 
  

Χαρακτηριστικά των Capital Controls  

 
1) Τα capital control είναι επιβολή περιοριστικών µέτρων που µπαίνουν στις τράπεζες για την 
κίνηση κεφαλαίων. 
 
2) Είναι µια δύσκολη απόφαση, αφού έρχεται σε πλήρη διαφωνία µε τις βασικότερες αρχές της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή της ελεύθερης κίνησης κεφαλαίων.  
 
3) Όπως ορίζεται από το νοµικό πλαίσιο του 1993, η αρµοδιότητα για τα capital control είναι 
αποκλειστικά καθήκον του διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, αλλά δεν µπορεί να παρθεί 
απόφαση ώστε να εφαρµοστεί εάν ο υπουργός οικονοµικών δεν δώσει τη σχετική έγκριση αλλά και 
η Ευρωπαϊκή επιτροπή. 
 
4) Τα capital control εφαρµόζονται µόνο στη περίπτωση όπου υπάρχει φόβος ότι οι τράπεζες δεν 
µπορούν να ανταποκριθούν σε ένα µαζικό κύµα φυγής µεγάλων κεφαλαίων. 
 
5) Για να γίνει η επιβολή των capital control θα πρέπει να προηγηθεί η Ευρωπαϊκή Κεντρική 
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Τράπεζα να έχει σταµατήσει να στηρίζει τις τράπεζες µέσω του µηχανισµού παροχής ρευστότητας. 
 
Μέτρα τα οποία επιβλήθηκαν 
 
Η καθηµερινή ανάληψη από τους συναλλασσόµενους από τραπεζικό σύστηµα η κάποιο ATM δεν 
µπορεί να ξεπερνά καθηµερινά το ποσό των 60 ευρώ ανά καταθέτη, ανά τράπεζα. Όµως είναι 
δυνατή η µεταφορά του καθηµερινού ορίου των 60 ευρώ σε επόµενη µέρα ή µέρες για κάθε 
εβδοµάδα. ∆ηλαδή το όριο που µπορεί να τραβήξει κάποιος δικαιούχος ανά βδοµάδα είναι 420 
ευρώ. 
 
Η ανάληψη µετρητών για το ξένο νόµισµα από τραπεζικό κατάστηµα του καθηµερινού ορίου του 
ισόποσου των 60 ευρώ στο ξένο νόµισµα. Στη περίπτωση αυτή ισχύει επίσης η δυνατότητα 
µεταφοράς του καθηµερινού ορίου για την επόµενη µέρα και το αργότερο της µιας εβδοµάδας. 
 
Οι χρεωστικές, πιστωτικές και προπληρωµένες κάρτες γίνεται να χρησιµοποιηθούν κανονικά για τις 
αγορές προϊόντων και υπηρεσιών για εντός συνόρων, µέχρι το όριο που προβλέπεται από τη 
σύµβαση µε την τράπεζα µε τον όρο ότι οι επιχειρήσεις οι οποίες γίνεται η αγορά των προϊόντων ή 
των υπηρεσιών εκκαθαρίζουν τις συναλλαγές καρτών σε λογαριασµό που τηρούν σε τράπεζα η 
οποία η λειτουργία της είναι στην Ελλάδα.  
 
Εάν όµως οι επιχειρήσεις που λειτουργούν στην Ελλάδα έχουν εγκαταστήσει τερµατικό αποδοχής 
καρτών πληρωµών το οποίο ανήκει σε τράπεζα του εξωτερικού, οι χρεωστικές, πιστωτικές και 
προπληρωµένες κάρτες που έχουν εκδοθεί από ελληνικές τράπεζες και ιδρύµατα ηλεκτρονικού 
χρήµατος δεν είναι εφικτό να χρησιµοποιηθούν. 
Έχει γίνει απαγόρευση ανοίγµατος νέων λογαριασµών όψεως ή καταθέσεων, αφού µε το νέο 
άνοιγµα λογαριασµού δηµιουργείται καινούργιος κωδικός πελάτη στην τράπεζα. Επίσης 
απαγορεύεται η ενεργοποίηση των αδρανών λογαριασµών. Αλλά, επιτρέπεται το άνοιγµα 
λογαριασµών µέσω της δηµιουργίας καινούργιου κωδικού πελάτη αποκλειστικά για τις παρακάτω 
συναλλαγές, η αναγκαιότητα των οποίων θα πρέπει να τεκµηριώνεται εγγράφως από τον αρµόδιο 
φορέα και να προϋποθέτει υποβολή υπεύθυνης δήλωσης από τον αιτών ότι δεν υπάρχει κάποιος 
άλλος διαθέσιµος λογαριασµός µέσω του οποίου µπορούν να διενεργηθούν: 
 
1) Πληρωµή µισθοδοσίας προσωπικού, όπου συµπεριλαµβάνεται και η έκδοση και εξαργύρωση 
εργοσήµου. 
 
2) Πληρωµή υποχρεώσεων του καταθέτη προς την ίδια την τράπεζα, που προκύπτουν µέσα από τις 
συµβάσεις που είχαν δηµιουργηθεί πριν τον Ιούνιο του 2015. 
 
3) Καταβολή νέων συντάξεων αλλά και προνοµιακών επιδοµάτων. 
 
4) Εξυπηρέτηση νεοφυών εταιρειών startup που συµµετέχουν σε προγράµµατα στήριξης για την 
νέα επιχειρηµατικότητα. 
 
5) Κατάθεση µετρητών για την εξασφάλιση εγγυητικής επιστολής, ανέγγυας πίστωσης ή δανείων 
στην ίδια την τράπεζα. 
 
6) Άνοιγµα λογαριασµού για τρίτο πρόσωπο µε σκοπό είτε τη συµµόρφωση προς επιταγή για 
εκτέλεση χρηµατικής απαίτησης, βάσει της διαταγής πληρωµής, δικαστικής απόφασης ή κάποιου 
άλλου εκτελεστικού τίτλου είτε για την εξόφληση απαίτησης για την οποία έχει επιβληθεί 
κατάσχεση για το πρόσωπο τρίτου, υπέρ του δικαιούχου της απαίτησης, εκτός όµως εάν αυτός έχει  
δηλώσει κάποιο καταθετικό λογαριασµό µε οποιαδήποτε δικαστική πράξη. 
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7) Πίστωση ποσών από ξένους σε ευρώ ή κάποιο συνάλλαγµα, µε όριο τουλάχιστον δέκα χιλιάδων 
ευρώ ή του ισόποσου σε ξένο νόµισµα. 
 
8) Άνοιγµα λογαριασµού ειδικού σκοπού χωρίς να υπάρχει δικαίωµα ανάληψης από φυσικό 
πρόσωπο για την εξυπηρέτηση ρυθµίσεων οφειλών σε φορείς κοινωνικής ασφάλισης και προς το 
ελληνικό δηµόσιο.   
         
Τα capital control ενίσχυσαν την αβεβαιότητα στη χώρα µε την επιβολή περιορισµών στην κίνηση 
κεφαλαίων, για το λόγο αυτό µειώθηκε η κατανάλωση προϊόντων και υπηρεσιών, πάγωσαν  
επενδυτικά σχέδια, µειώθηκαν οι εξαγωγές και ανέβηκε η ενεργεία. Τα capital control ίσως είναι το 
µεγαλύτερο πλήγµα στην επιχειρηµατικότητα και στην ανάπτυξη της χώρας.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 

 

2.1 Επιστηµονικός ορισµός της επιχειρηµατικότητας 

Τα τελευταία χρόνια, όλο και περισσότεροι επιχειρηµατίες και ακαδηµαϊκοί σε όλο τον κόσµο 
ασχολούνται µε την έννοια αλλά και το περιεχόµενο της λέξης επιχειρηµατικότητα. Αυτό πηγάζει 
από το γεγονός ότι η επιχειρηµατικότητα, ως µια ολοκληρωµένη έννοια, και οι επιχειρηµατίες ως 
άτοµα, µπορούν να συµβάλλουν αποφασιστικά τόσο στην οικονοµία όσο και στην κοινωνία µε 
διάφορους τρόπους. Η έννοια της επιχειρηµατικότητας είναι πολυσύνθετη και δεν µπορεί να 
αποτυπωθεί µε ακρίβεια, αλλά και ούτε να δοθεί µόνο ένας ορισµός σε αυτή. 
 
Ο πρώτος ακαδηµαϊκός που αναγνώρισε τη σηµασία της επιχειρηµατικότητας στην παραγωγική 
διαδικασία ήταν ο Alfred Marshall. Το 1980, ο  Alfred Marshall στο έργο του «Principles of 
Economics» είχε αναγνωρίσει τέσσερεις παράγοντες στην παραγωγική διαδικασία. Οι παράγοντες 
αυτοί είναι το κεφάλαιο, η γη, η εργασία και η οργάνωση. Οι τρεις πρώτοι παράγοντες (κεφάλαιο, 
εργασία και γη), συντονίζονται από τον τέταρτο παράγοντα όπου είναι η οργάνωση. Η 
επιχειρηµατικότητα στη συγκεκριµένη περίπτωση αποτελεί τον κινητήριο µοχλό της οργάνωσης ή 
αλλιώς, εκείνον το παραγωγικό συντελεστή που βάζει τα θεµέλια για την οικονοµική σκέψη και 
συνδυάζει τους υπόλοιπους τρεις συντελεστές για την διαδικασία της παραγωγής. 
 
Ο όρος επιχειρηµατικότητα σε πολλές περιπτώσεις την έχουµε δει να αναπαριστά µια σειρά από 
δραστηριότητες όπως είναι η ίδρυση, η δηµιουργία, η διοίκηση, η διαχείριση κλπ. µιας επιχείρησης 
ή ενός οργανισµού. Ερευνώντας, η έννοια της επιχειρηµατικότητας, σε πρώτο επίπεδο µπορεί να 
ερµηνευθεί, «ως µια προσπάθεια µετατροπής της πρωτοβουλίας σε αποτέλεσµα και από την 
διαδικασία αυτή να προκύψει το οικονοµικό κέρδος ». Αν βασιστούµε σε οικονοµικές και 
κοινωνικές έρευνες, η επιχειρηµατικότητα ερµηνεύετε ως «µια δυναµική διαδικασία µε την οποία 
τα άτοµα προσδιορίζουν συνεχώς τις οικονοµικές ευκαιρίες που εµφανίζονται και τις 
εκµεταλλεύονται πουλώντας αγαθά και υπηρεσίες». Υπό τις συνθήκες αυτές, µετατρέπονται όλες οι 
καινοτόµες ιδέες σε οικονοµικές ευκαιρίες, όπου το γεγονός αυτό αποτελεί το ακρογωνιαίο λίθο της 
επιχειρηµατικότητας. 
 
Ένας ορισµός της επιχειρηµατικότητας ο οποίος χρησιµοποιείται από τον Οργανισµό Οικονοµικής 
Συνεργασίας & Ανάπτυξης (Ο.Ο.Σ.Α), είναι εκείνους που λέει, «οι επιχειρηµατίες είναι οι φορείς 
της αλλαγής και της ανάπτυξης στην οικονοµία της αγοράς, είναι εκείνοι που µε την δράση τους 
δηµιουργούν, διαχέουν και εφαρµόζουν ιδέες καινοτόµες, δεν επιδιώκουν να αξιοποιήσουν µόνο τις 
οικονοµικές ευκαιρίες, αλλά έλκονται από την ανάληψη του κινδύνου και αρέσκονται ώστε να 
βλέπουν την επιβεβαίωση του προαισθήµατος τους». 
 
Επιχειρηµατικότητα σύµφωνα µε το Harvard Business School, είναι η διαδικασία δηµιουργίας, ή 
σύλληψη µιας ευκαιρίας και η επιδίωξη εκµετάλλευσης της, ανεξάρτητα από τον έλεγχο ή από την 
κατοχή µέσων υλοποίησης της. Ο P. Drucker δήλωσε πως «Η επιχειρηµατικότητα είναι επιστήµη 
αλλά ούτε και µια τέχνη, αλλά είναι µια πρακτική στην οποία η γνώση αποτελεί το κινητήριο µοχλό 
για την επίτευξη του σκοπού της. Είναι ένας τρόπος συµπεριφοράς, παρά ένα χαρακτηριστικό της 
προσωπικότητας». Τέλος, η επιχειρηµατικότητα ορίζεται ανάλογα οπτική, διοικητική ή οικονοµική, 
που την ορίζει ο καθένας. Από την οικονοµική οπτική, επιχειρηµατίας είναι εκείνος που 
αναλαµβάνει τον κίνδυνο και παίρνει τις αποφάσεις που επηρεάζουν την κατανοµή, τον τύπο, τη 
χρήση των αγαθών, των πόρων ή των επιχειρήσεων. Από την οπτική της διοίκησης, οι 
επιχειρηµατίες διακρίνονται σε αυτούς που αναζητούν τις ευκαιρίες και σε αυτούς που διοικούν µια 
επιχείρηση.             
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2.2 Είδη και µορφές επιχειρηµατικότητας  

Ανά καιρούς έχουν αναπτυχθεί πολλές µορφές επιχειρηµατικότητας, η ύπαρξη τον οποίων έχει την 
εξήγηση του στις πολλές διαστάσεις που έχει λάβει ο επιχειρηµατικός τοµέας, αλλά και στη 
σύγχυση που υπάρχει αναφορικά µε τα διακριτά γνωρίσµατα και την ανάγκη ύπαρξης των µορφών 
αυτών επιχειρηµατικότητας. Οι λόγοι που οδηγούν σε αυτόν το διαχωρισµό της 
επιχειρηµατικότητας είναι πολλοί και έχουν συνήθως τις ρίζες τους στους λόγους ευκολίας 
θεωρητικής ανάλυσης ή ερµηνείας αυτού του φαινοµένου. 
 
Οι θεωρητικοί παρουσιάζουν διαφορετικές απόψεις αναφορικά µε τον διαχωρισµό για τα είδη της 
επιχειρηµατικότητας. Υποστηρίζετε ότι υπάρχουν δυο είδη επιχειρηµατικότητας: πρώτον η 
επιχειρηµατικότητα που προκύπτει µέσα από µία επιχείρηση που είναι ήδη υφισταµένη και η οποία 
ονοµάζεται «ενδοεπιχειρηµατικότητα» και δεύτερον η επιχειρηµατικότητα που αφορά τη 
δηµιουργία και την ανάπτυξη µιας νέας επιχείρησης από ένα άτοµο µεµονωµένα που καλείται 
επιχειρηµατίας και εκείνο το άτοµο που δηµιουργεί καινούργια αξία. Ο ορισµός του 
ενδοεπιχειρηµατία αναγνωρίστηκε επίσηµα το 1992 και ορίζεται ως, «το πρόσωπο µέσα σε µία 
µεγάλη εταιρία που αναλαµβάνει άµεσα την ευθύνη για την µετατροπή µιας ιδέας σε κερδοφόρο 
τελικό προϊόν, µέσα από την ανάληψη κινδύνου και καινοτοµίας». 
 
Ο παραδοσιακός επιχειρηµατίας αναλαµβάνει όλους τους κινδύνους για την ανάπτυξη µιας 
επιχειρηµατικής του δραστηριότητας, έχοντας σκοπό το ίδιο το όφελος. Όµως από την άλλη 
πλευρά, η κοινωνική επιχειρηµατικότητα θέλει να συνδυάσει την φιλοσοφία και τον τρόπο που 
σκέφτονται οι επιχειρήσεις µε την ικανοποίηση των κοινωνικών αναγκών, µέσα από την 
δηµιουργία του ατόµου. Οι επιτυχηµένοι κοινωνικοί επιχειρηµατίες καταλαβαίνουν την 
σηµαντικότητα της αποτελεσµατικής χρήσης όλων των πόρων µιας επιχείρησης, ώστε να 
ικανοποιηθούν οι προσδοκίες των επενδυτών, ταυτόχρονα όµως και να εξισορροπήσουν τις 
προσδοκίες του κοινωνικού συνόλου και να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής και τη δηµιουργία νέων 
θέσεων εργασίας σε µια σχετική σταθερότητα. Η τεχνολογική επιχειρηµατικότητα ασχολείται µε 
την εισαγωγή νέων τεχνολογιών στις αγορές, µε την µορφή των νέων προϊόντων ή των νέων 
διαδικασιών παραγωγής των παλαιών προϊόντων. Το βασικότερο προϊόν που µπορεί να 
χρησιµοποιηθεί ως παράδειγµα αυτής της µορφής επιχειρηµατικότητας, είναι η αγορά των 
δορυφορικών τηλεοράσεων.  
 
Η γεωγραφική επιχειρηµατικότητα σχετίζεται µε την µετακίνηση τεχνολογικών επιτευγµάτων από 
ένα τόπο προς έναν άλλον. Στις περισσότερες περιπτώσεις κάτι τέτοιο σηµαίνει η µετάβαση της 
τεχνολογίας από τον αναπτυγµένο κόσµο προς τις άλλες υποανάπτυκτες χώρες. Χαρακτηριστικό 
παράδειγµα της συγκεκριµένης µορφής επιχειρηµατικότητας θεωρείται η δραστηριότητα που 
αναπτύσσεται στις χώρες της Ασίας. 
 
Τέλος, υπάρχει και η κοινωνιολογική επιχειρηµατικότητα όπου έχει να κάνει µε την εξεύρεση νέων 
τρόπων προώθησης και παρουσίασης των παλαιών προϊόντων. Το παράδειγµα όπου θα µπορούσε 
να χρησιµοποιηθεί στην περίπτωση αυτή είναι εκείνο της εταιρίας Starbucks, όπου η συγκεκριµένη 
εταιρία στηριζόµενη σε ένα τελείως διαφορετικό πλαίσιο προώθησης και marketing των αγαθών 
της, κατάφερε να πείσει τους καταναλωτές της ώστε να δαπανούν µεγαλύτερα ποσά για τον καφέ 
τους, από ότι θα δαπανούσαν µέχρι τη συγκεκριµένη στιγµή.  
 
2.2.1 Άλλα είδη επιχειρηµατικότητας 

Υπάρχουν και άλλα είδη επιχειρηµατικότητας όπου είναι εξίσου σηµαντικά, αυτά είναι: 
 

1. Επιχειρηµατικότητας ανάγκης και ευκαιρίας 

Μια σηµαντική διάκριση είναι αυτή ανάµεσα στην επιχειρηµατικότητα ανάγκης και την 
επιχειρηµατικότητα ευκαιρίας. Σύµφωνα µε την πρώτη, ένα άτοµο ακλουθεί την επιχειρηµατική 
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δραστηριότητα επειδή δεν βρήκε κάποια καλύτερη λύση για την βιοποριστική του εξασφάλιση. 
Η επιχειρηµατικότητα ανάγκης γεννιέται από την έλλειψη ευκαιριών για την εξασφάλιση του 
βιοπορισµού. Αντίθετα, η επιχειρηµατικότητα ευκαιρίας είναι η ανακάλυψη κάποιας ευκαιρίας 
στην αγορά που πιθανόν να προσφέρει ένα υψηλό εισόδηµα από οποιαδήποτε άλλη επιλογή. 
 
2. Γυναικεία επιχειρηµατικότητα 

Ο ρόλος των γυναικών επιχειρηµατιών έχει ανατηχθεί µε γοργούς ρυθµούς τα τελευταία χρόνια 
και αποτελεί πλέον ένα σηµαντικό τρόπο ανάπτυξης της εθνικής οικονοµίας. Η γυναικεία 
επιχειρηµατικότητα συνδέεται στενά µε την ανάγκη συνδυασµού της ευελιξίας του χρόνου και 
του χώρου σε σχέση µε τις οικογενειακές υποχρεώσεις. Οι παραπάνω λόγοι εξηγούν και την 
συχνή επιχειρηµατικότητα ανάγκης στις γυναίκες σε σχέση µε τους άντρες. Επιχειρηµατική 
δραστηριότητα εµφανίζεται σε όλες τις ηλικίες από τις γυναίκες, η µεγαλύτερη οµάδα γυναικών 
όµως συγκεντρώνετε στις ηλικίες από 30 έως 45 ετών και ακολουθεί η οµάδα των µεγαλύτερων 
γυναικών. Οι περισσότερες έχουν προηγούµενη επαγγελµατική εµπειρία και πολλές από αυτές 
έχουν εµπειρία εργασίας σε οικογενειακή επιχείρηση ή ξένη, χαρακτηριστικό το οποίο τις 
παρακινεί να ασχοληθούν µε τις επιχειρήσεις. Κοινό γνώρισµα των επιχειρήσεων είναι η 
σύµπτωση της έδρας της επιχείρησης µε την εντοπιότητα για το σύνολο των επιχειρηµατιών, 
γεγονός που δείχνει ότι η γυναίκα επιχειρηµατίας διεκπεραιώνει τον ρόλο της σαν 
επιχειρηµατίας παράλληλα µε τον ρόλο της νοικοκυράς ή της µητέρας. 
 
3. Νεανική επιχειρηµατικότητα 

Η επιχειρηµατικότητα των νέων ενισχύεται πολύ σηµαντικά µέσω των προγραµµάτων, τα οποία 
συµβάλλουν στην υποστήριξη, την ανάπτυξη και την προώθηση της επιχειρηµατικότητας, ώστε 
να µπουν και να εφαρµοστούν νεανικές και πρωτοπόρες ιδέες.  Αυτά τα προγράµµατα 
διεξάγονται µέσω χρηµατοδοτικών ενισχύσεων για να δηµιουργηθούν νέες και βιώσιµες 
επιχειρήσεις. Στα περισσότερα πανεπιστήµια του εξωτερικού εξασφαλίζεται µια ποικιλία µέσων 
στους απόφοιτους τους, ώστε να υποστηρίξουν στην συνέχεια την πορεία τους µε προγράµµατα 
επιχειρηµατικότητας. Με τον τρόπο αυτό ο νέος επιχειρηµατίας καλείται να εκµεταλλευτεί την 
παρεχόµενη βοήθεια και να µπορέσει να υποστηρίξει από µόνος του πλέον την εταιρεία για την 
οποία εργάζεται. Στην περίπτωση που δεν υπάρχει κάποιος επίσηµος φορέας παροχής 
πληροφοριών για αυτά τα προγράµµατα, ο νέος επιχειρηµατίας θα πρέπει να αναζητήσει από 
µόνος τους βοήθεια για την επιχείρηση του και να είναι εξαιρετικά αποφασισµένος για την 
επιχειρηµατική του ιδέα, έτσι ώστε να είναι σε θέση όπου θα µπορεί να πείσει τρίτους για τη 
χρηµατοδότηση της. 
 
4. Πράσινη επιχειρηµατικότητα      

Η πράσινη επιχειρηµατικότητα είναι ένα από τα πιο σηµαντικά είδη και είναι ο τύπος 
οικονοµικής δραστηριότητας, που στόχος της στρατηγικής του είναι πρωτίστως η προστασία 
του περιβάλλοντος. Με αυτόν τον τρόπο ενσωµατώνει το περιβαλλοντικό κόστος στην 
οικονοµία και στην αγορά και οδηγεί στην ζήτηση νέων υπηρεσιών και προϊόντων. Η µεγάλη 
ανάγκη για την προστασία του περιβάλλοντος έχει σπάσει την αρνητική σύνδεση ανάµεσα στο 
κόστος προστασίας του περιβάλλοντος και την οικονοµική ανάπτυξη. Η αγορά στρέφει το 
ενδιαφέρον της προς την πράσινη οικονοµία, παράγοντας την πράσινη επιχειρηµατικότητα η 
οποία αναδύεται ως µία νέα µορφή οικονοµικής δραστηριότητας. Όλο και περισσότερες 
επιχειρήσεις επιδιώκουν να συµβάλουν ενεργά στην προστασία του περιβάλλοντος και τον 
περιορισµό της κλιµατικής αλλαγής µέσα από επενδύσεις που πραγµατοποιούν στην έρευνα και 
την ανάπτυξη πράσινων πρακτικών και τεχνολογιών. Οι δραστηριότητες των πράσινων 
επιχειρήσεων καλύπτουν το µεγαλύτερο φάσµα της οικονοµικής δραστηριότητας από τον 
πρωτογενή τοµέα µε την παραγωγή βιολογικών προϊόντων, τον δευτερογενή µε την 
ανακύκλωση και παραγωγή ενέργειας µε µεθόδους φιλικούς για το περιβάλλον και φτάνει στον 
τριτογενή τοµέα µε το εµπόριο των πράσινων προϊόντων και τον τεταρτογενή µε την 
πιστοποίηση και την προβολή τους. 
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2.3 Επιστηµονικός ορισµός της καινοτοµίας                       

Ο δυνατός ανταγωνισµός των σηµερινών οικονοµικών συνθηκών που έχουν δηµιουργηθεί επιβάλει 
στις επιχειρήσεις, στην προσπάθεια τους για όλο και περισσότερα κέρδη και ένα µεγαλύτερο 
µερίδιο αγοράς από την παγκόσµια οικονοµία, στρέφονται στην εφαρµογή καινοτόµων ιδεών. 
Μέσα από την εφαρµογή της καινοτοµίας οι επιχειρήσεις οδηγούνται στην δηµιουργία νέων 
προϊόντων που θα ανταποκρίνονται στις εναλλασσόµενες ανάγκες της ζήτησης. Η καινοτοµία 
αποτελεί ένα αναπόσπαστο τµήµα της επιχειρηµατικότητας και εφαρµόζεται σε όλα της τα επίπεδα. 
Η ανάπτυξη και η υλοποίηση µιας καινοτόµου ιδέας οδηγεί αρχικά στην κατάκτηση µεγαλύτερων 
µεριδίων της αγοράς και στην αύξηση της ικανοποίησης των πελατών. Στη συνέχεια δηµιουργεί 
αξία στον καινούργιο προϊόν ή την υπηρεσία, δηµιουργεί πλούτο, βελτιώνει την προσαρµογή της 
επιχείρησης στην αγορά και τέλος αυξάνει την παραγωγικότητα. Είναι σηµαντικό να σηµειωθεί ότι 
για να θεωρηθεί µια καινοτόµος δραστηριότητα επιτυχηµένη απαιτείται και η τήρηση µιας 
συντονισµένης και µεθοδευµένης διαδικασίας. 
 
Η διαδικασία της καινοτόµου δραστηριότητας περιλαµβάνει πολλά στάδια. Αρχικά θα πρέπει να 
γίνει ο εντοπισµός των µορφών της καινοτοµίας που θα εφαρµοσθεί. Είναι πολύ σηµαντικό να 
υπάρχει συγκεκριµένος στόχος έτσι ώστε, µέσω των πηγών της καινοτοµίας από τις οποίες 
προέρχεται να υπάρχει συντονισµός των προσπαθειών. Όµως σε πολλές περιπτώσεις οι 
επιχειρήσεις έρχονται αντιµέτωπες µε εµπόδια στην προσπάθεια ανάπτυξης και υιοθέτησης των 
καινοτόµων ιδεών τους. Αυτά τα εµπόδια µπορεί να είναι εξωεπιχειρησιακά ή ενδοεπιχειρησιακά 
και να λειτουργούν αρνητικά στην προσπάθεια των επιχειρήσεων. Για να αντιµετωπιστούν τα 
εµπόδια αυτά απαιτείται η διαµόρφωση κατάλληλου επιχειρησιακού κλίµατος, οργανωσιακής 
κουλτούρας, η επιλογή κατάλληλων ανθρώπων κλπ. 
 
Υπάρχουν διάφοροι ορισµοί της έννοιας της καινοτοµίας που έχουν οριοθετηθεί και διατυπωθεί 
κατά τη διάρκεια των τελευταίων δεκαετιών. Ορισµένοι από τους πιο σηµαντικούς είναι οι 
παρακάτω: 
 

1.  Η καινοτοµία ορίζεται ως η χρήση της γνώσης, µε σκοπό τη µετατροπή των νέων ιδεών σε 
νέα προϊόντα – υπηρεσίες και την ανάπτυξη νέων και βελτιωµένων διαδικασιών. Στη 
διαδικασία της καινοτοµίας χρησιµοποιούνται νέες ή ήδη υπάρχουσες δεξιότητες και 
γνώσεις, µε στόχο την υλοποίηση προϊόντων και διαδικασιών που θα αυξήσουν την 
αποδοτικότητα και τα κέρδη της επιχείρησης. 

2.  Η καινοτοµία προέρχεται από τον λατινικό όρο «imnovare», ο όπου σηµαίνει το να κάνει 
κάποιος κάτι καινοτόµο. 

3.  Επίσης, ως καινοτοµία ορίζεται «κάθε ιδέα, τρόπος παρουσίασης ή εργαλείο, το οποίο είναι 
νέο, µε την έννοια ότι τα χαρακτηριστικά του είναι διαφορετικά από εκείνα των 
προηγούµενων». 

4. Υπάρχει ακόµα ένας ορισµός της έννοιας της καινοτοµίας από οικονοµικής άποψης, ο 
οποίος ορίζει ότι «καινοτοµία είναι η εισαγωγή µιας νέας µεθόδου παραγωγής που µειώνει 
το κόστος ή η εισαγωγή ενός νέου προϊόντος καλύτερου και προτιµότερου από το παλιό». 
    

Η καινοτοµία συνδέεται τόσο µε τη διαδικασία όσο και µε το αποτέλεσµα. Καινοτοµία υπάρχει 
στην παραγωγή, στην αφοµοίωση και στην εκµετάλλευση µε επιτυχία των νέων επιτευγµάτων στο 
κοινωνικό και οικονοµικό τοµέα. Η καινοτοµία µπορεί να παρουσιάζεται σε ένα νέο προϊόν ή σε 
µια νέα υπηρεσία, σε µια µέθοδο παραγωγής και διανοµής προϊόντων. Επίσης η καινοτοµία µπορεί 
να χρησιµοποιηθεί και στην τεχνολογία, στην οργάνωση της εργασίας, στην διαχείριση καθώς και 
στις δεξιότητες του ανθρώπινου δυναµικού. Όµως, η καινοτοµία µπορεί να αναφέρεται σε µια 
βελτίωση του προϊόντος ή της ήδη υπάρχουσας παραγωγικής διαδικασίας. 
 
Η καινοτοµία δεν θα πρέπει όµως να ταυτίζεται µε την έννοια της εφεύρεσης. Η καινοτοµία δεν 
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είναι µόνο η γέννηση νέων ιδεών, όπως γίνεται στην περίπτωση των εφευρέσεων, αλλά αντίθετα 
αποτελεί µια ολόκληρη και συνολική διαδικασία, που περιέχει µέσα και την πρακτική εφαρµογή 
των ιδεών. Επίσης η καινοτοµία δεν αποτελεί κάποιο τεχνολογικό επίτευγµα, διότι η τεχνολογία 
συνήθως αποτελεί το µέσο ώστε να αναπτυχθεί  και να εφαρµοστεί µια νέα ιδέα. 
 
2.4 Είδη και χαρακτηριστικά καινοτοµίας 

Η οργανωτική καινοτοµία χωρίζεται σε τέσσερα είδη, τα οποία είναι: 
 

1 ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΕ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

Πολλές εταιρίες προσπαθούν να αλλάξουν και να βελτιώσουν τον τρόπο µε τον οποίο διοικούν την 
επιχείρηση τους. Συχνά θα επιδιώξουν να έχουν την µικρότερη απώλεια, προσπαθώντας παράλληλα 
να ελέγξουν την ταµειακή ροή και να παρακολουθούν ειδικά εκπαιδευτικά προγράµµατα. Ο 
οργανισµός που θα συµµετέχει στην καινοτοµία θα εστιάσει σε πολύ µεγάλο επίπεδο σε αυτήν καθ 
θα ενσαρκώσει µια καθορισµένη καινοτόµο διαδικασία. Με τον τρόπο αυτόν η πλειοψηφία του 
προσωπικού και της διοίκησης θα αναγνωρίσει αυτή τη διαδικασία ως αναπόσπαστο κοµµάτι της 
εταιρικής δοµής. Τα παρακάτω στοιχεία αποτελούν χαρακτηριστικά ενός οργανισµού που 
αναπτύσσει νέες υπηρεσίες και προϊόντα. 
 
Αναζήτηση ιδεών 
Οι ιδέες είναι εκείνες που θα καθορίσουν αρχικά µία καινοτοµία. Η αναζήτηση και η περισυλλογή 
ιδεών για νέα προϊόντα και υπηρεσίες, εντός και εκτός του οργανισµού θα γίνει από τους 
εργαζόµενους. Επίσης, στόχος τους θα είναι και η αναζήτηση καινοτόµων ιδεών, αφού πρωτύτερα 
µελετήσουν την αγορά του οργανισµού και τις µεταβολές στην τεχνολογία. 

 
Σύνθεση στρατηγικής 

Το επόµενο βήµα που θα πρέπει να κάνει ο οργανισµός είναι η προετοιµασία για την αφιέρωση του 
απαραίτητου χρόνου και ενέργειας στην σύνθεση στρατηγικής. Η καινοτοµία νέων αγαθών και 
υπηρεσιών αποτελεί µια διαδραστική διαδικασία, η οποία θα πρέπει να διακρίνεται από µια 
ισοζυγισµένη σχέση ανάµεσα της δοµής και της ευελιξίας. Μέσα από αυτή τη διαδικασία, οι 
καινοτόµοι οργανισµοί θα πρέπει να παραβούν κανόνες, έτσι ώστε να αναπτύξουν µια στρατηγική 
περιέχοντας τα παρακάτω στοιχεία: 

 
Α) Το πλαίσιο της καινοτοµίας είναι οργανωτικά καθορισµένο και συνεχίζει τη στρατηγική 
της επιχείρησης. 
 
Β) Η βασική στρατηγική του οργανισµού στηρίζει ότι η καινοτοµία είναι µια στρατηγική 
έννοια. Έστω και αν εµφανίζονται διάφορες καινοτοµίες, η υιοθέτηση αυτών θα πρέπει να 
συµπίπτουν µε τους στόχους της επιχείρησης. 
 
Γ) Η στρατηγική ενηµερώνεται και δεν είναι προϊόν φαντασίας. Οι έννοιες εξετάζονται και 
λαµβάνονται γνωρίζοντας ότι µπορεί να υπάρχουν εναλλακτικές λύσεις ή διαφορετικές 
προοπτικές, κατά τη διαδικασία σύνθεσης στρατηγικής. 
 
∆) Οι προµηθευτές των µερών και των υποσυστηµάτων συµµετέχουν ενεργά στη διαδικασία 
σύνθεσης στρατηγικής. 
 
Ε) Αναγνωρίζονται οι κύριου πελάτες και κοινοποιείται η γνώση. 

 
Αποτελεσµατική εισροή πόρων 

Ο καινοτόµος οργανισµός θα πραγµατοποιήσει σωστές µεταβολές στην εισροή πόρων για τις 
υπηρεσίες και για τα προϊόντα. Έχοντας λάβει υπόψη του ότι οι υπάλληλοι που ασχολούνται, τόσο 
µε την έρευνα, όσο και µε την ανάπτυξη της καινοτοµίας, εργάζονται προς ένα κοινό στόχο και 
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βιώνουν ένα αίσθηµα επιτυχίας, ωστόσο είναι σηµαντικό να µην αγνοούµαι τη συνεισφορά τους, 
ακόµα και αν τα νέα προϊόντα δεν επιφέρουν τα αποτελέσµατα για τα οποία έχουν υπολογιστεί. 

 
Είναι γεγονός ότι οι πόροι δεν είναι πάντα διαθέσιµοι στην οµάδα ή στον οργανισµό και µπορεί να 
χρειαστεί η ύπαρξη µίας συνεργασίας µε εξωτερική υποστήριξη. Αυτό οδηγεί στο γεγονός ότι η 
οµάδα θα πρέπει να έχει την ικανότητα να διαπραγµατευτεί και να καινοτοµήσει µέσω διαφόρων 
συνεργασιών. 

 
∆ιαχείριση καινοτοµίας προϊόντος 

Στη διαχείριση καινοτοµίας προϊόντος είναι το ίδιο σηµαντική η διαχείριση της ίδιας της δοµής, 
αλλά και της κουλτούρας του οργανισµού, καθώς και της διαχείρισης εξωτερικών συνδέσµων και 
τις καινοτόµου διαδικασίας. Η βασική ιδέα συµπιέζεται σε ένα λεπτοµερές σχέδιο που µειώνεται 
περισσότερο µέσα από τις δοκιµές του προϊόντος που θα κυκλοφορήσει στην αγορά. Η ανάπτυξη 
ενός νέου προϊόντος µπορεί να εξεταστεί ως µια χοάνη (Wheelwright & Clark 1992).  Η διαδικασία 
αυτή βελτιώνει και µειώνει τον κίνδυνο αποτυχίας µε µεγάλο βαθµό. H χοάνη είναι ιδιαίτερα 
αποτελεσµατική όταν εφαρµόζεται σε δυσλειτουργικές οµάδες, όπου υπάρχει κίνδυνος να χαλάσει 
ένα έργο, αντί να βελτιωθεί.                              

   
2. ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΕ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟ∆ΟΥΣ 
Οι διαδικασίες και οι µέθοδοι σε µια επιχείρηση είναι οι παράγοντες οι οποίοι θα επιτρέψουν την 
ανάπτυξη, την παραγωγή και την παράδοση των προϊόντων και των υπηρεσιών στον πελάτη. Οι 
διαδικασίες και οι µέθοδοι που εκτελούνται σε µια επιχείρηση αποτελούν θέµα εσωτερικής γνώσης 
και εµπειρίας του τρόπου µε τον οποίο η επιχείρηση υποστηρίζει τις επιχειρηµατικές του 
προσπάθειες. Η καινοτοµία στις διαδικασίες και µεθόδους συνδέεται άµεσα µε την καλή γνώση των 
παραγόντων αυτών που επηρεάζουν την αποτελεσµατικότητα και την αποδοτικότητα των 
προϊόντων ή των υπηρεσιών µέσα στην επιχείρηση. 

 
Τα παρακάτω στοιχεία δείχνουν χαρακτηριστικά µιας επιχείρησης που ανανεώνει µε καινοτόµο 
τρόπο τις διαδικασίες και µεθόδους της: 

 
Α) Οι εταιρίες µε καινοτόµες ιδέες έχουν ιδιαίτερα αποτελεσµατικά, µη επεµβατικά συστήµατα 
εποπτείας, τα οποία µπορούν να ειδοποιούν τη διοίκηση της εταιρίας για τις συνθήκες που δύναται 
να αλλάζουν, καθώς και για τις διάφορες µετατροπές στα πρότυπα διανοµής. 
 
Β) Οι διαδικασίες αποτελούν τον πυρήνα όπου πάνω σε αυτόν χτίζονται τα σχέδια έργων, η 
συνεργασία µεταξύ των τµηµάτων, αλλά και η οικοδόµηση των διαφόρων τύπων συµπεριφοράς. 
 
Γ) Η καινοτόµος διαδικασία είναι σχεδόν ίδια στους περισσότερους σύγχρονους οργανισµούς, 
αφού αυτή η αρµοδιότητα της διοίκησης και του προσωπικού, οι οποίοι αναλαµβάνουν τον 
σχεδιασµό, την εφαρµογή και την παρακολούθηση των αναπόφευκτων αλλαγών, χωρίς να 
χρειάζεται να παραδοθούν σε εξωτερικές επιρροές. Έπειτα, η πρώτη απόκριση ενός οργανισµού σε 
κάποια εξωτερική επιρροή είναι η αναρρύθµιση στις εσωτερικές λειτουργίες του οργανισµού ώστε 
να ανταποκρίνονται στην παρούσα απειλή η ευκαιρία. 
 
∆) Όµως οι υπάλληλοι που εργάζονται σε επιχειρήσεις µε συνεχή αναβάθµιση στα συστήµατα τους 
µπορεί να έχουν αρνητικά πρόσηµα λόγω των υπερβολικών αλλαγών. Ωστόσο, η επαρκής 
κινητοποίηση και η ενηµέρωση του προσωπικού συµβάλει στην ευκολότερη υιοθέτηση των 
καινοτοµιών ενώ παράλληλα τις ενισχύει, µέσα από τις απόψεις των υπαλλήλων, αλλά και µέσω 
της συνεργασίας, η οποία τελικός της σκοπός είναι η οµαλότερη αλλαγή και εφαρµογή των νέων 
µεθόδων. 
 
Ε) Επίσης, οι αλλαγές µε διαδικαστικό χαρακτήρα θα πρέπει να επικεντρώνονται στην στήριξη της 
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ευρύτερης στρατηγικής του οργανισµού, αναπτύσσοντας παράλληλα την ανταγωνιστικότητα, αλλά 
και παρέχοντας βιωσιµότητα. 
 
Στ) Οι καινοτοµίες που περιλαµβάνουν µέσα τους διαδικασίες και µεθόδους δεν σηµαίνει 
απαραίτητα ότι θα είναι επιτυχείς σε ότι αφορά το αποτέλεσµα τους, αφού αυτό µπορεί και να µην 
είναι ορατό, µε συνέπεια µια σκληρή ή ήπια κατάληξη. 
 
Οι καινοτοµίες σκληρής διαδικασίας συνήθως κάνουν χρήση υπολογιστών ή µηχανών και 
µπορούµε εύκολα να παρατηρήσουµε την βελτίωση (για παράδειγµα, επιταχύνεται µεγαλύτερη 
απόδοση για το ίδιο ή χαµηλότερο επίπεδο εισαγωγής). 
 
Οι καινοτοµίες ήπιας διαδικασίας είναι πιο δύσκολό να αναγνωριστούν, αφού περιβάλουν άτοµα, 
τη συµπεριφορά τους και την προσέγγιση τους στις καθηµερινές εργασίες και σε καταστάσεις 
κρίσης. Ο σχεδιασµός του πλάνου εργασίας σε ένα εργοστάσιο είναι εφικτός, χωρίς αυτό να 
σηµαίνει ότι οι εργαζόµενοι δεν µπορούν να επηρεάσουν την επιτυχία ή αποτυχία του σχεδίου. 

 
3. ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΕ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ 

Το 1994 ο Cooper πρότεινε ένα πρότυπο από έξι στάδια που παρουσιάζει µια επισκόπηση της 
διαδικασίας, η οποία δίνει σηµαντική βοήθεια στην ανάπτυξη νέων προϊόντων. Η συγκεκριµένη 
διαδικασία περιλαµβάνει ένα σύνδεσµο µεταξύ των σταδίων, τον οποίο ο ίδιος αποκαλεί «πύλες 
σταδίων». Αυτές οι πύλες ελέγχονται από τους µάνατζερ προϊόντων, αλλά και από τους επικεφαλής 
των έργων. Σε κάθε περίπτωση, ο ρόλος που έχει ο µάνατζερ είναι να παίρνει αποφάσεις σχετικά µε 
την καταλληλότητα του προϊόντος ώστε να µπορεί να προχωρήσει στο επόµενο στάδιο. Το πρότυπο 
απεικονίζει τη σπουδαιότητα του ρόλου ενός µάνατζερ µέσα στη καινοτόµο διαδικασία. Αυτή η 
σπουδαιότητα ξεπερνά τις δεξιότητες ή τις ικανότητες που έχει να προωθήσει ή να συνεισφέρει ο 
µάνατζερ άµεσα στην καινοτοµία. Θα πρέπει να δοθεί µια ισάξια προσοχή, εκτός της καινοτόµου 
διαδικασίας, στην ικανότητα που έχει ο µάνατζερ να διαχειρίζεται τα συστήµατα υποστήριξης και 
τους πόρους που βλέπει στη διαδικασία. Ο µάνατζερ µέσα σε ένα καινοτόµο περιβάλλον θα πρέπει 
να αναλάβει τις ακόλουθες λειτουργίες και δραστηριότητες: 

 
Α) Θα πρέπει να διευκολύνει και να βοηθήσει την αλλαγή που συµβαίνει εντός της καινοτόµου 
διαδικασίας. Αυτό γίνεται παρέχοντας διοικητική και υλικοτεχνική υποστήριξη ανάλογα και µε τις 
απαιτήσεις της κατάστασης. 
 
Β) Ο κάθε µάνατζερ θα πρέπει να κατανοήσει και να εκτιµήσει τη στρατηγική που ακολουθείται. 
Πρέπει να διαιωνίσει τη στρατηγική στο εργατικό δυναµικό και να µεταφέρει στα κατάλληλα 
τµήµατα τις αλλαγές, τις µεταβολές και τις βελτιώσεις. 
 
Γ) Οι µάνατζερ θα πρέπει να ενθαρρύνουν την πρόωρη συµµετοχή και δέσµευση σε έργα. Θα 
πρέπει να εδραιώσουν στο τµήµα που κατέχουν την καινοτοµία ως σύνολο όπως και το κοµµάτι 
που το αφορά άµεσα. 
 
∆) Ο µάνατζερ θα πρέπει να δηµιουργήσει αλλά και να διατηρήσει ένα περιβάλλον που είναι 
ανοικτό και παρακινητικό. Σε επιχειρήσεις που αποκτούν ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα µέσω της 
χρήσης της καινοτοµίας, παρατηρείται ότι η διοικητική συµπεριφορά πηγαίνει προς την 
καθοδήγηση και αποµακρύνεται από την υπαγόρευση εντολών. 
 
Ε) Οι στενότερες εργασιακές σχέσεις φέρουν την ανάγκη για την σαφήνεια του στόχου και τους 
δείκτες επίδοσης που παρέχουν τα µέτρα, σύµφωνα µε τα οποία µπορεί να υπολογιστεί η πρόοδος 
που γίνεται. Οι ανταµοιβές πραγµατοποιούνται συνήθως µε την δέσµευση ενός µέρους του 
πληρωτέου ποσού στην πρόοδο του έργου. 
Στ) Ο µάνατζερ θα πρέπει να έχει χρόνο να για να µπορέσει να αξιοποιήσει τους υφιστάµενους του 
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και να αναζητήσει ευκαιρίες για προσωπική ανάπτυξη. Η εκπαίδευση δε θεωρείται δαπάνη, αλλά 
µπορεί να θεωρηθεί ως µια επένδυση και µάθηση η οποία αποτελεί µια συνήθεια αντί ενός 
περιστασιακού γεγονότος. 
 
Ζ) Η σταδιοδροµία στη διοίκηση, σε καινοτόµες επιχειρήσεις, παρουσιάζει αξιοσηµείωτες 
διαφορές, από το πρότυπο της κλιµακωτής αναρρίχησης. Ο µάνατζερ που είναι αφοσιωµένος στη 
σταδιοδροµία του µπορεί να κινηθεί µεταξύ των επιχειρήσεων, ώστε να καταφέρει µια προαγωγή η 
οποία θα τον ωφελήσει. Επίσης θα πρέπει να ανακαλύψει τις τµηµατικές αλλαγές που του αρµόζουν 
και να κινηθεί µεταξύ κλάδων. 
 
Οι πετυχηµένοι καινοτόµοι µάνατζερ είναι σωστοί ηγέτες, πρόθυµοι να ριψοκινδυνέψουν και να 
επιµένουν, τόσο για το κοινό καλό της επιχείρησης όσο και για προσωπικό τους όφελος. 

 
4. ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΕ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ 

Το µάρκετινγκ, καθώς και η διανοµή ασχολούνται µε την απαραίτητη προσοχή που πρέπει να δοθεί 
στον αγοραστή, στο προϊόν και την υπηρεσία. Ο στόχος τους δεν είναι απλά η µονόπλευρη 
διαφήµιση του προϊόντος, αλλά να προσπαθούν παράλληλα να συµβάλουν στην επιθυµία αγοράς 
τους προϊόντος, στη διευκόλυνση της αγοράς του και την αύξηση της ικανοποίησης από το 
συγκεκριµένο. Η διαδικασία διανοµής και µάρκετινγκ γίνεται ακόµα πιο εξεζητηµένη όταν γίνεται 
χρήση υψηλότερης τεχνολογίας, αφού µε τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται η ανάλυση των 
πρωταρχικών δεδοµένων, αλλά και η ανάπτυξη νέων οδών παράδοσης και µε σωστή µορφή. 

 
Ένα καινοτόµο µάρκετινγκ, καθώς και η διανοµή µπορούν να ξεπεράσουν το φυσιολογικό πλαίσιο, 
χωρίς όµως να προσβάλλουν τους ήδη υπάρχοντες αλλά και µελλοντικούς πελάτες. Η αναγνώριση 
των καινοτοµιών ξεχωρίζει και µέσα από τις αλλαγές των σχέσεων µε τους πελάτες ως αποτέλεσµα 
αυτών. Κάποια παραδείγµατα από αυτά θα δούµε παρακάτω: 

 
1. Η εταιρεία Intel πραγµατοποίησε την καµπάνια Red X για να προσελκύσει την 

προσοχή των καταναλωτών της, αντί της κλασικής προσέγγισης πώλησης σε 
κατασκευαστές υπολογιστών. 

2. Η εταιρεία Ben and Jerry’s προσφέρει δωρεάν µια µπάλα παγωτό σε µητέρες και 
εγκύους την Ηµέρα της Μητέρας. 

3. Το επιτυχές διαφηµιστικό σλόγκαν «Η Heineken φτάνει σε µέρη που άλλες µπύρες 
δεν µπορούν να φτάσουν». 

       
Καταλήγουµε λοιπόν στο συµπέρασµα ότι η στρατηγική καινοτοµίας στο µάρκετινγκ, στη διανοµή 
και στα προϊόντα µπορεί να διαχωριστεί σε τέσσερις κατηγορίες, οι οποίες αναλύονται παρακάτω: 

 
Τεχνολογική (Νέα και πρωτότυπα προϊόντα σε µια υπάρχουσα αγορά) 
Οι ανάγκες των πελατών, οι οποίες είναι ήδη γνωστές στις επιχειρήσεις ικανοποιούνται µε 
πρωτότυπα προϊόντα και υπηρεσίες. Ένα απλό παράδειγµα είναι η αντικατάσταση των συρµάτων 
από χαλκό µε οπτικές ίνες στα τηλεφωνικά συστήµατα. Αυτό είχε ως αποτέλεσµα την παροχή πιο 
βελτιωµένων υπηρεσιών, καθώς και την καθαρότητα του ήχου που παρέχεται στις κλήσεις. Η κύρια 
επιδίωξη µάρκετινγκ θα είναι τονιστεί η υψηλότερη απόδοση. Στην συγκεκριµένη περίπτωση η 
καινοτοµία προωθείται από τον υπεύθυνο ανάπτυξης 

 
∆ιαφοροποιηµένη (Υπάρχοντα προϊόντα σε µια υπάρχουσα αγορά) 
Στην περίπτωση αυτή το προϊόν είναι ήδη γνωστό στην αγορά, αλλά πρέπει όµως να 
διαφοροποιηθεί από τα άλλα προϊόντα µέσα από την τιµή του, την συσκευασία του ή της 
υποστήριξης του προϊόντος. 

 
Αρχιτεκτονική (Υπάρχοντα προϊόντα σε µια νέα αγορά) 
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Στόχος του καινοτόµου διαφηµιστή στην συγκεκριµένη περίπτωση είναι η προσπάθεια 
ενθάρρυνσης νέων πελατών, ώστε εκείνοι να δεχθούν ένα καθιερωµένο προϊόν ή υπηρεσία 
υιοθετώντας έναν ανασχηµατισµό. Για να πραγµατοποιηθεί ο στόχος αυτής της αλλαγής θα πρέπει 
να χρησιµοποιηθούν οι απαραίτητες συνεργασίες, αλλά και ο πλάγιος τρόπος σκέψης στον 
ανασχηµατισµό των προϊόντων και υπηρεσιών.  

 
Πολύπλοκη (Πρωτότυπα προϊόντα και υπηρεσίες εισάγονται σε νέες αγορές) 
Η εξέλιξη στην ανάπτυξη των πολυµέσων ή του εσωτερικού γραφείου τεχνολογίας πληροφοριών 
ήρθε µέσα από έναν συνδυασµό σχεδόν ίδιων τεχνολογιών µε στόχο τη µεγαλύτερη 
αποτελεσµατικότητα και µεταβλητότητα. Το µάρκετινγκ των συγκεκριµένων προϊόντων στηρίζεται 
πάνω στην φαντασία και διαίσθηση που έχει ο διαφηµιστής ή η επιχείρηση. Το καινοτόµο 
µάρκετινγκ για να µπορέσει να τραβήξει το ενδιαφέρον του αγοραστή, θα πρέπει να χαρακτηρίζεται 
από την ευελιξία αναπαράστασης ενός προϊόντος ή υπηρεσίας ή ακόµα και από τον βαθµό της 
πρωτοτυπίας που χρησιµοποιείται στον σχεδιασµό του προϊόντος ή της υπηρεσίας.                                        
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

ΑΝΘΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗ ΚΡΙΣΗ  

3.1 Πως επηρέασε η κρίση την επιχειρηµατικότητα 

Η οικονοµική κρίση όπως συνηθίζουµε να την αποκαλούµε έχει δηµιουργήσει µεγάλα και 
σηµαντικά προβλήµατα στις αγορές. Γενικά σαν έννοια η επιχειρηµατικότητα περιλαµβάνει µέσα 
της πολλά εµπόδια τα οποία θα πρέπει να ξεπεράσει ο επιχειρηµατίας και πολλές φορές καταλήγει 
ώστε να βρίσκεται εγκλωβισµένος µέσα στην ίδια του την επιχείρηση και στο τέλος να οδηγείται σε 
πτώχευση. 
 
Τα τελευταία χρόνια, δηλαδή κατά τη διάρκεια της περιόδου της οικονοµικής κρίσης αυτά τα 
εµπόδια συγκεντρώνονται όλο και περισσότερο στο κεφάλαιο, στα χρηµατικά διαθέσιµα αλλά και 
στον τοµέα των πωλήσεων, αφού πρώτα το αγοραστικό κοινό αντιµετωπίζει οικονοµικά 
προβλήµατα και έρχεται στο σηµείο να µειώσει τα ποσοστά της κατανάλωσης στην αγορά 
περιορίζοντας τις συνολικές αγορές του για την κάλυψη των βασικών του αναγκών. 
 
Οι τρεις µεγαλύτεροι φόβοι που καλείται να αντιµετωπίσει ο κόσµος της επιχειρηµατικότητας εν 
µέσω της οικονοµικής κρίσης είναι: 
 
Α) Το «πάγωµα» των επενδύσεων καθώς η αγορά στο µεγαλύτερο µέρος της χαρακτηρίζεται από 
στασιµότητα 
 
Β) Οι περισσότερες δυσκολίες στις συναλλαγές µε τους ξένους, αποτέλεσµα από τη κακή 
οικονοµική κατάσταση και το ασταθές τραπεζικό-οικονοµικό-πολιτικό περιβάλλον καθώς οι ξένοι 
προµηθευτές ασκούν µεγάλες πιέσεις στην ελληνική αγορά απαιτώντας από εκείνη την καταβολή 
µεγαλύτερου µέρους της προκαταβολής ή άµεση πληρωµή µε µετρητά καθώς δεν δέχονται πλέον 
επιταγές. 
 
Γ)  Την αποδιοργάνωση των υπηρεσιών του δηµόσιου τοµέα ο οποίος ανέκαθεν αποτελούσε 
µεγάλο πρόβληµα, όµως εν καιρώ κρίσης το πρόβληµα έχει µεγεθυνθεί δηµιουργώντας 
περισσότερη γραφειοκρατίας και πληρωµής από το δηµόσιο. 
 
Τα στελέχη και οι νόµιµοι εκπρόσωποι των επιχειρήσεων εµφανίζουν την απογοήτευση τους στην 
αδυναµία του ελληνικού κοινοβουλίου να αντιµετωπίσει την κατάσταση µε αποτέλεσµα όλο και να 
µεγεθύνεται το πρόβληµα της κατανάλωσης, των εξαγωγών και της προµήθειας των πρώτων υλών. 
Αυτά είναι ευρέως γνωστά σε κάθε ενδιαφερόµενο άνθρωπο πλάθοντας έτσι µεγαλύτερους φόβους 
και ανασφάλειες στους µελλοντικούς επιχειρηµατίες. Ο ανθρώπινος φόβος, η µεγάλη ευθύνη, η 
ανάληψη ρίσκων, η ανάγκη κεφαλαίων, το αβέβαιο µέλλον και ο συνεχής αυξανόµενος αριθµός 
επιχειρήσεων που αδυνατούν να τα βγάλουν εις πέρας µε τις ανάγκες τους και οδηγούνται µοιραία 
σε πτώχευση είναι µερικές σκέψεις που οδηγούν τον «ενδιαφερόµενο» επιχειρηµατία σε παύση των 
επιχειρηµατικών κινήσεων και επαναπρογραµµατισµό των σχεδίων του. 
 
Περισσότεροι από το 67% των Ελλήνων θέλουν να δραστηριοποιηθούν στον κλάδο των 
επιχειρήσεων αλλά έχουν το φόβο της οικονοµικής και πολιτικής αστάθειας. Ο µεγαλύτερος όµως 
φόβος εκείνων που θέλουν να ασχοληθούν µε τις επιχειρήσεις είναι η απουσία της 
χρηµατοδότησης. 
 
Παρόλα τα εµπόδια αυτά οι Έλληνες, προσπαθούν να διατηρήσουν θετική στάση ως προς την 
επιχειρηµατικότητα  παντός είδους, ακόµα και σε περίοδο οικονοµικής κρίσης, για πολλά κίνητρα 
όπου τα βασικότερα είναι τα παρακάτω:  
 
Α) Ανεξαρτησία από τους εργοδότες 
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Β) Αυτοεκπλήρωση 
 
Γ) Επιχειρηµατικότητα ανάγκης 
 
∆) Η περίοδος της οικονοµικής κρίσης στην οποία βρισκόµαστε είναι κατάλληλη να επενδύει 
κανείς σε καινοτοµίες που ενδεχοµένως θα απορροφήσουν βασικούς πόρους και κυρίως µπορεί να 
αυξήσουν την αβεβαιότητα για την πορεία µιας επιχείρησης. Για τις επιχειρήσεις είναι σχεδόν 
γενική η πεποίθηση ότι δεν υπάρχει καµία δικαιολογία ώστε να αναστείλουν τις επενδύσεις σε 
«δηµιουργική ενέργεια» τη περίοδο αυτή. Είναι η κλασική περίπτωση όπου η αβεβαιότητα και η 
«απειλή» µπορούν να µετατραπούν σε µεγάλη ευκαιρία για την επανατοποθέτηση της επιχείρησης 
µε ανανεωµένους όρους στο χώρο ανταγωνισµού της. Η καινοτοµία βοηθάει στο µπορούν να 
αποφεύγονται «εκπλήξεις» στρατηγικής σηµασίας. 
 
Οι εταιρίες που καινοτοµούν στη διάρκεια της κρίσης επηρεάζουν και καθορίζουν σηµαντικά το 
νέο υπόδειγµα στο κλάδο τους. Η ανάληψη καινοτόµων πρωτοβουλιών από µία επιχείρηση στη 
διάρκεια της οικονοµικής κρίσης ως αποτέλεσµα σηµαντικό αντίκτυπο στη πελατεία, επειδή 
δηµιουργεί αναγκαίες «στιγµές αλήθειας», τις αφορµές δηλαδή δοκιµασίας και αξιολόγησης, που 
αναδεικνύουν τα θετικά χαρακτηριστικά που διαθέτει.  
 
Τα εµπόδια της επιχειρηµατικότητας στην περίοδο της κρίσης 

Όταν αναφερόµαστε στην επιχειρηµατικότητα εν καιρώ κρίσης έρχεται αµέσως στο µυαλό όλων 
µας τα πολλά και µεγάλα προβλήµατα που καλείται να αντιµετωπίσει. Είναι φανερό ότι τα 
προβλήµατα κατά τη διάρκεια της οικονοµικής κρίσης είναι  πολλά. Λογικά µέσα σε αυτά 
εµπεριέχονται και οι δυσκολίες που υπήρχαν πάντοτε στις επιχειρήσεις ανεξάρτητα της οικονοµικής 
κατάστασης που υπήρχε στην αγορά. Αναλυτικότερα τα εµπόδια που παρουσιάζονται εντός της 
οικονοµικής κρίσης είναι τα παρακάτω: 
  
α) Η γραφειοκρατία η οποία αποτελούσε ανέκαθεν ένα από τα µεγαλύτερα και σηµαντικότερα 
προβλήµατα αφού έχει αυξηθεί δραµατικά και υπάρχουν φορές όπου οι δηµόσιες υπηρεσίες δεν 
λειτουργούν όπως θα έπρεπε ώστε να εξυπηρετήσουν και να διευκολύνουν τους επιχειρηµατίες. 
 
β) Η πολύ µικρή εκµάθηση επιχειρηµατικών δεξιοτήτων, παροχή η οποία θα έπρεπε να παρεχόταν 
από το κράτος δωρεάν και να µπορούσε να τη χρησιµοποιήσει κάθε άνθρωπος που θα το 
επιθυµούσε. Αλλά σε αντίθεση υπάρχουν πολύ λίγα προγράµµατα κατάρτισης και συµβουλευτικού 
χαρακτήρα τα οποία παρέχουν τις σωστές αλλά και κατάλληλες γνώσεις στους άπειρους και χωρίς 
υποστήριξη νέους. 
 
γ) Η απουσία υποστήριξης, η οποία από µόνη της είναι ένα µεγάλο πρόβληµα της 
επιχειρηµατικότητας όµως εν µέσω κρίσης αυτό το πρόβληµα αυξάνεται. 
 
δ) Η χρηµατοδότηση, η οποία αποτελεί ένα µεγάλο εµπόδιο όπου είναι το µεγαλύτερο σε σχέση µε 
τα υπόλοιπα κατά την διάρκεια της οικονοµικής κρίσης οι νέοι επιχειρηµατίες είναι πολύ δύσκολο 
να βρουν τα απαραίτητα κεφάλαια. Το µεγαλύτερο ποσοστό επιχειρηµατιών δεν µπορούν να 
χρηµατοδοτηθούν από µόνοι τους και καταλήγουν σε εύρεση χρηµατοδότη ή σε δανεισµό από 
τράπεζα. Όµως οι χρηµατοδότες είναι πολύ επιφυλακτικοί και οι τράπεζες έχουν υπερβολικές 
απαιτήσεις ώστε να µηδενίσουν το ρίσκο αυτό.                                     
 
3.2 Η καινοτοµία των επιχειρήσεων εν καιρώ κρίσης 

Η κρίση στην Ελλάδα έχει αναπτύξει το αίσθηµα του επιχειρηµατικού φόβου και σε ένα µεγάλο 
βαθµό το αίσθηµα της προσωπικής ανάληψης ευθύνης, ωστόσο αυτό δεν µπορεί να σταθεί εµπόδιο 
για κάποιους ανθρώπους  οι οποίοι αγαπούν το επιχειρείν και τολµούν να ενταχθούν στο 
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επιχειρηµατικό κόσµο µέσα από την παρουσίαση µια καινοτόµου ιδέας. 
 
Βάση της άποψης των επιχειρηµατιών, οι πιο σηµαντικοί ανασταλτικοί παράγοντες στην ανάπτυξη 
καινοτοµιών είναι κατά σειρά: 
 

1. Το υψηλό κόστος καινοτοµίας αλλά και οι δαπάνες που απαιτούνται για τη διαδικασία 
καινοτοµίας ξεπερνούν τις περισσότερες φορές τα οικονοµικά της επιχείρησης. 

 
2. Η απουσία των κατάλληλων πηγών χρηµατοδότησης, γεγονός το οποίο απεικονίζει τους 

περισσοτέρους επιχειρηµατίες καθώς οι τραπεζικές σχέσεις συνεχώς µειώνονται και όταν 
αυτές υπάρχουν τότε το τραπεζικό σύστηµα έχει πολύ υψηλά κριτήρια και απαιτήσεις.  
 

3. Η ανάληψη µεγάλων οικονοµικών κινδύνων η οποία αποτελεί ένα από τους κυριότερους 
παράγοντες εµποδίου καθώς κατά τη καινοτοµική διαδικασία οι πιθανότητες επανάληψης 
κάποιας διαδικασίας είναι µεγάλες και αυτό έχει ως αποτέλεσµα τις αυξηµένες δαπάνες, 
φτάνοντας τον επιχειρηµατία να πάρει µεγάλους οικονοµικούς κινδύνους. 
 

4. Η απουσία εξειδικευµένου προσωπικού, γεγονός που οφείλεται στο συνολικό σύστηµα 
καινοτοµία ολόκληρης της χώρας αλλά και η κατάρτιση προσωπικού δεν είναι αποκλειστική 
ευθύνη µόνο των καινοτόµων επιχειρήσεων. 
 

5. Η απουσία ανταπόκρισης των πελατών στα νέα προϊόντα και τοις υπηρεσίες, παράγοντας ο 
οποίος παρουσιάζει περιορισµό στις αγορές των ειδών πρώτης ανάγκης ή σε προϊόντα και 
υπηρεσίες που είναι δοκιµασµένα αποφεύγοντας την αγορά ότι καινούργιου. 
 

Όµως σε περίοδο οικονοµικής κρίσης οι επιχειρηµατίες καλούνται να καινοτοµήσουν και να 
αντιµετωπίσουν όχι µόνο τους παράγοντες που αναφέραµε παραπάνω που τους δυσκολεύουν αλλά 
και τα προβλήµατα της αγοράς, η οποία βρίσκεται σε ύφεση, υψηλό ανταγωνισµό αλλά και 
κορεσµό από τα προϊόντα συγκεκριµένων κλάδων όπως για παράδειγµα τον κλάδο του καφέ. Αυτά 
τα εµπόδια είναι δύσκολα να αντιµετωπιστούν από έναν επιχειρηµατία χωρίς να έχει τον κατάλληλο 
προγραµµατισµό και µελέτη. 
 
Τα οφέλη όπου αποκοµίζει ένα νέος άνθρωπος από την καινοτοµία, προς την επιχείρηση αλλά και 
προς την κοινωνία ολόκληρη είναι πάρα πολλά και ειδικότερα σε περιόδους κρίσης. Τα πιο 
σηµαντικά από αυτά είναι τα παρακάτω: 
 

1) Νέες επιχειρηµατικές ευκαιρίες και ενέργειες, καθώς η καινοτοµία καθοδηγεί τον νέο 
αλλά και παλιό επιχειρηµατία να αναπτυχτεί σε αντίθεση µε ένα υπάρχον προϊόν όπου 
χαρακτηρίζεται από στασιµότητα. 
 
2) Αύξηση της κερδοφορία της επιχείρησης, η οποία θα οδηγήσει στην καλύτερη 
οικονοµική κατάσταση τόσο της ίδιας της εταιρίας και του επιχειρηµατία αλλά και σε 
εθνικό επίπεδο αφού η κίνηση ρευστού θα εξασφαλίσει την πληρωµή φόρων, εισφορών και 
θα δηµιουργήσει νέες θέσεις εργασίας. 
 
3) Αύξηση πωλήσεων των προϊόντων και των υπηρεσιών, χαρακτηριστικό όπου βοηθά την 
επιχείρηση στην συνεχή παραγωγή εξασφαλίζοντας έτσι την υγιή λειτουργία της αλλά και 
των υγιή ανταγωνισµό της. 
 
4) Βελτίωση της θέσης ανταγωνισµού που κατέχει, καθώς η καινοτοµία είναι η βάση για να 
ανταγωνιστεί µεγάλους και εδραιωµένους αντίπαλους στην αγορά καθιστώντας τα προϊόντα 
και τις υπηρεσίες της επιχείρησης τους «ξεπερασµένα». 
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5) ∆ηµιουργία νέων κλάδων αγορών, όπου είναι το µεγαλύτερο όφελος της επιχείρησης που 
προέρχεται από την καινοτοµία σε περίοδο οικονοµικής κρίσης καθώς εµφανίζει νέους 
τοµείς βιοµηχανίας και αναπτύσσει νέες καταναλωτικές συνήθειες στην αγορά. 
 
6) Μεγαλύτερη ικανοποίηση των πελατών, γεγονός που συνδέεται άµεσα µε την 
αναγνώριση και το κύρος µιας επιχείρησης. 
 
7) Μεγέθυνση του κύρους της επιχείρησης που καινοτοµεί, καθώς το πελατειακό κοινό 
δείχνει ανταπόκριση σε µια επιχείρηση όπου καινοτοµεί σε περίοδο οικονοµικής κρίσης. 
 
8) Υψηλότερη προσαρµοστικότητα στο µεταβαλλόµενο επιχειρηµατικό περιβάλλον, 
χαρακτηριστικό ιδιαίτερα σηµαντικό που επιτρέπει την ενεργή δραστηριότητα της 
επιχείρησης.    

 
Σε µια περίοδο όπου υπάρχει οικονοµική κρίση ο επιχειρηµατίας σαν άνθρωπος ή η εταιρεία που 
καινοτοµούν έχει να αντιµετωπίσει σηµαντικά και µεγάλα εµπόδια που θα παρουσιαστούν. Τα 
εµπόδια αυτά δεν είναι µόνο ικανά να σταµατήσουν την ανάπτυξη της καινοτόµου ιδέας αλλά και 
να αποβούν µοιραία για την επιχείρηση, για τον λόγο αυτό πρέπει να ξεπεραστούν άµεσα για να 
επιτευχθεί ο στόχος. Για να αποφευχθούν λοιπόν τα εµπόδια αυτά ο καινοτόµος επιχειρηµατίας θα 
πρέπει να είναι προετοιµασµένος ώστε να πράξει την λεπτοµερή και την πιο σωστή µελέτη που 
είναι ικανός αλλά και να έχει διάφορα σχέδια αντιµετώπισης. 
 
Οι µεγάλες επιχειρήσεις συνήθως τα ξεπερνούν διότι έχουν αναπτύξει τα µέσα και τις δυνατότητες 
τους, όµως οι µικρότερες εταιρείες ή ο νέος επιχειρηµατίας είναι δυσκολότερο να τα αντιµετωπίσει 
και είναι πιο επιρρεπείς στην αποτυχία ή στον δισταγµό της αξιοποίησης µιας καινοτόµου ιδέας για 
τους παρακάτω λόγους: 
 

1) Έλλειψη χρηµατοδότησης, η οποία αποτελεί ίσως και το πιο σηµαντικό εµπόδιο καθώς 
αν το κεφάλαιο του καινοτόµου επιχειρηµατία είναι περιορισµένο τότε η εύρεση 
ενδιαφερόµενου χρηµατοδότη θα είναι πολύ δύσκολη εν µέσω οικονοµικής κρίσης. 
 
2) Ελλιπής ενηµέρωση για χρηµατοδοτικές πηγές, όπου είναι µια γνώση που δεν την 
κατέχουν πολλοί νέοι επιχειρηµατίες και δεν γνωρίζουν το πώς µπορούν να βρουν νέα 
κεφάλαια για την πραγµατοποίηση τη καινοτόµου διαδικασίας. Υπάρχουν µερικά 
χρηµατοδοτικά προγράµµατα που ορίζονται από το κράτος και ορισµένους οργανισµούς τα 
οποία µπορούν να βοηθήσουν σε µεγάλο βαθµό τον ενδιαφερόµενο επιχειρηµατία. 
 
3) Φόβος για την αποτυχία, συναίσθηµα που έχει περικυκλώσει τους περισσότερους 
ανθρώπους. Μεγάλο µέρος ανθρώπων την σηµερινή εποχή νιώθουν τρόµο µπροστά σε µία 
µεγάλη επιχειρηµατική ή καινοτόµο διαδικασία καθώς καθηµερινά περικλείονται από τα 
προβλήµατα της κοινωνίας και της οικονοµίας. 
 
4) Μεγάλη έλλειψη δοµών υποστήριξης, αποτελεί της έλλειψη και δυσκολία απόκτησης των 
κατάλληλων δοµών όπου θα χρησιµοποιηθούν για την καινοτόµο ιδέα. Είναι πολύ 
σηµαντική η ύπαρξη τους καθώς δίχως τι συγκεκριµένες δοµές υποστήριξης δεν είναι 
εφικτή η δηµιουργία της καινοτόµου ιδέας. 
 
5) Έντονου υγιούς καθώς και αθέµιτου ανταγωνισµού από µεγάλες και εδραιωµένε 
επιχειρήσεις στον τοµέα τους προς τις µικρότερες ο οποίος αποτελεί πρωταρχικό στόχο 
ώστε να βλάψει τις νέες και µικρέ επιχειρήσεις και έπειτα να αυξήσει τα δικά τους κέρδη. 
 



 

27 

6) Μεγάλης και χρονοβόρας γραφειοκρατίας, ένα από τα σηµαντικότερα προβλήµατα το 
οποίο µεγεθύνεται εντός της οικονοµικής κρίσης καθώς οι κρατικές υπηρεσίες εξαιτίας 
διοικητικών και άλλων προβληµάτων δεν λειτουργούν όπως θα έπρεπε και κωλυσιεργούν 
την διαδικασία. 
  

3.3 Η εξέλιξη της καινοτοµίας 

Αδιαµφισβήτητα σηµαντική στην σηµερινή οικονοµία είναι η καινοτοµία. Είναι µια βασική 
παράµετρος στην ανάπτυξη της οικονοµίας πολλών κρατών αλλά και στην εξέλιξη της κοινωνίας 
τους. Ουσιαστικά η καινοτοµία είναι χρήση της νέας γνώσης µε απώτερο σκοπό να δηµιουργηθεί 
ένα προϊόν ή µια υπηρεσία που θα έδινε ώθηση στην τεχνολογία και ευκολία στην καθηµερινότητα 
του απλού κόσµου αλλά και του επιχειρηµατικού. Ο κλάδος των επιχειρήσεων επηρεάζεται άµεσα 
από την καινοτοµία, άλλες φορές πολύ και άλλες φορές λιγότερο, για αυτό τον λόγο όταν µιλάµε 
για τις καινοτοµίες σε µια επιχείρηση λέµε ότι διαχωρίζονται σε δυο κατηγορίες, στις ριζικές και 
στις σταδιακές ανάλογα µε το πόσο διαφοροποιούν την επιχείρηση.  
 
Ένα πολύ σηµαντικό εργαλείο που σχετίζεται µε την καινοτοµία είναι το εθνικό σύστηµα 
καινοτοµίας (ΕΣΚ) όπου ενσωµατώνει τρία επίπεδα τα οποία είναι τα παρακάτω: 
 

Α) Το επίπεδο εθνικής οικονοµίας 
 
Β) Το επίπεδο δικτύων επιχειρήσεων 
 
Γ) Το επίπεδο επιχείρησης 

 
Στα συγκεκριµένα τρία επίπεδα της καινοτοµίας υπάρχουν κάποιοι ειδικοί παράγοντες που 
διαµορφώνουν το πλαίσιο της ανάπτυξης τους. Συγκεκριµένα για κάθε επίπεδο έχουµε:  
1) Επίπεδο εθνικής οικονοµίας. 
 
Οι παράγοντες στο συγκεκριµένο πλαίσιο ανάπτυξης περιλαµβάνουν: 
 

• Το επίπεδο επενδύσεων σε βασική έρευνα, κρατικές πολιτικές και χρηµατοδότηση 
ερευνών. Οι επενδύσεις που είναι δηµόσιες είναι ένα πολύ σηµαντικό κεφάλαιο αφού 
επηρεάζουν την ανάπτυξη του ανθρώπινου κεφαλαίου. 

• Η διαθεσιµότητα κεφαλαίων επιχειρηµατικού κινδύνου. Τα συγκεκριµένα κεφάλαια 
χρειάζονται για την αρχική φάση σχεδιασµού και πειραµατισµού της καινοτοµίας καθώς 
είναι σαφέστατο ότι το ποσοστό των καινοτοµιών που βγαίνουν στην αφορά ως προϊόντα 
ή υπηρεσίες είναι πολύ µικρό. 

• Η ποιότητα και το µέγεθος του ερευνητικού δυναµικού της χώρας αλλά και το επίπεδο 
εκπαίδευσης σε πανεπιστήµια και τεχνολογικούς χώρους. 

• Η υποδοµή σε τεχνολογίες µε άξονα την πληροφόρηση και  τις επικοινωνίες. 
• Το επίπεδο ωριµότητας στην αγορά, δηλαδή η ζήτηση για εγχώρια προϊόντα, η 

προσέλκυση επενδύσεων κλπ. 
 

2) Επίπεδο δικτύων επιχειρήσεων. 
 
Οι παράγοντες στο συγκεκριµένο επίπεδο περιλαµβάνουν: 

• Την ποιότητα και την διαθεσιµότητα των απαραίτητων εισροών στο δίκτυο. Οι εισροές 
αυτές είναι το κατάλληλο σύστηµα µεταφοράς της γνώσης, η άντληση κεφαλαίων, η 
προσέλκυση ανθρώπινου δυναµικού κλπ. 

• Η ύπαρξη ενός σωστού ανταγωνιστικού πλαισίου ανάµεσα στις επιχειρήσεις. Το 
συγκεκριµένο πλαίσιο αφορά τους κανόνες, τα κίνητρα και τις πιέσεις που δέχονται ανά 
καιρούς οι επιχειρήσεις. 
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• Το επίπεδο ωριµότητας της αγοράς, σε ότι αφορά την εγχώρια ζήτηση µε άξονα την 
βελτίωση της ποιότητας, την απαραίτητη κάλυψη των αναγκών της αγοράς κλπ. 

• Την ύπαρξη συσχετιζόµενων κλάδων οι οποίοι είναι απαραίτητοι για την ανάπτυξη 
καινοτόµων δραστηριοτήτων. 

 
3) Επίπεδο επιχείρησης  
 
Οι παράγοντες αυτού του επιπέδου περιλαµβάνουν: 

• Την ύπαρξη ενός ισχυρού τµήµατος Ε&Α και το ύψος των επενδύσεων της επιχείρησης 
σε Ε&Α, όπως επίσης και η ύπαρξη επιχειρησιακού κλίµατος και ηγέτιδας οµάδας. 

• Την ύπαρξη και αξιοποίηση της γνώσης της επιχείρησης που αποτελεί παράγοντα 
ανάπτυξης της καινοτοµίας. 

• Την ενσωµάτωση ευέλικτων δοµών οργάνωσης µε ανοικτή επικοινωνία σε όλα τα 
απαραίτητα επίπεδα. 

• Την δικτύωση των επιχειρήσεων και την δηµιουργία συµµαχιών. Όπου αυτό γίνεται  µε 
την ένταξη της επιχείρησης σε νέα τεχνολογικά δίκτυα τα οποία προσφέρουν νέα γνώση 
στην επιχείρηση. 

• Η πρόσβαση σε χρηµατοδοτικά κεφάλαια. 
 
Η καινοτοµία µπορεί να συντελέσει σε µια εύρωστη οικονοµία µε πολλούς τρόπους. Αρχικά 
δηµιουργεί νέες θέσεις εργασίας όπου οι εργαζόµενοι µέσω του εισοδήµατος τους καταναλώνουν 
προϊόντα και υπηρεσίες, εξοφλούν τους φόρους τους και αυτό έχει ως αποτέλεσµα να ενισχύεται η 
εθνική οικονοµία. Επίσης τα καινοτόµα προϊόντα και υπηρεσίες δίνουν στο κράτος µια εθνική 
ασφάλεια και κάνουν καλύτερο το επίπεδο διαβίωσης. Ειδικότερα το αντίκτυπο που έχει η 
οικονοµία µιας χώρας σε συνάρτηση µε την παγκόσµια οικονοµική κρίση είναι τα παρακάτω 
στοιχεία: 
 

• Η καινοτοµία είναι υπεύθυνη για την δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας 
• Η καινοτοµία συµβάλει ώστε να υπάρχει κερδοφορία µέσω των αυξηµένων 

καταναλωτικών δαπανών και του µειωµένου ανταγωνισµού 
• Η αδιάσπαστη καινοτοµία οδεύει σε ανάπτυξη της οικονοµίας 
• Όταν υπάρχουν συνθήκες οικονοµικής ύφεσης η καινοτοµία επωφελείται ως µέσο 

ανάκαµψης από του υφιστάµενους παράγοντες 
 
Μετά από µία έρευνα του ΟΟΣΑ που πραγµατοποιήθηκε στις χώρες του καταλήγουν στο ότι η 
καινοτοµία συνδέεται µακροπρόθεσµα µε την κατά κεφαλήν οικονοµική ανάπτυξη, τις επενδύσεις 
που προέρχονται από ξένους, τις δαπάνες που καταναλώνονται από το δηµόσιο, το άνοιγµα του 
εµπορίου, την τεχνολογία επικοινωνιών και πληροφοριών και το ακαθάριστο σχηµατισµό 
κεφαλαίου, οι οποίοι είναι παράγοντες που συντελούν στην οικονοµική ανάπτυξη. Επίσης, η 
καινοτοµία και η οικονοµική ανάπτυξη έχουν συνδεδεµένη σχέση όπου στην οποία, η ενίσχυση της 
µίας λειτουργεί θετικά µε αποτελέσµατα και στην άλλη. Για τον λόγο αυτό εάν εφαρµοστούν 
πολιτικές όπου προωθούν την µία ή την άλλη, µε αυτό τον τρόπο θα δηµιουργήσουν έναν κύκλο 
ευηµερίας για τις χώρες του ΟΟΣΑ.       
 

Για το διάστηµα από το 2009 έως το 2014 η αύξηση στην παραγωγικότητα της εργασίας για τις 
οικονοµίες της Νότιας Ευρώπης δίνεται στην εξέλιξη της παραγωγικότητας συνολικού παράγοντα 
που συνδέεται κατά κύριων λόγο µε την τεχνική πρόοδο αλλά και την καινοτοµία. Εκτός της 
Ισπανίας και της Ιταλίας, η Ελλάδα επωφελήθηκε από την υιοθέτηση τεχνολογίας όπου προέρχεται 
από τις ποιο καινοτόµες χώρες του κόσµου. ∆ηλαδή οι χώρες οι οποίες ενσωµατώνουν τον 
ανταγωνισµό, τη τεχνολογική διαδικασία αλλά και τη καινοτοµία στις πολιτικές οικονοµίας τους 
παράγουν µεγάλη ανάπτυξη και πρόοδο. 
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Επίσης επιβεβαιώνεται ότι η καινοτοµία έχει πολύ θετικά αποτελέσµατα τόσο στην 
επιχειρηµατικότητα αλλά και στην οικονοµική εξέλιξη. Ακόµα ο ρόλος του επιχειρηµατία, ο οποίος 
είναι ο φορέας που φέρνει νέες τεχνολογίες στην επιχείρηση. Η καινοτοµία χαρίζει στις 
επιχειρήσεις πολύ µεγάλα κέρδη και αυτό έχει ως επόµενο, οι επιχειρηµατίες να ενθαρρύνονται και 
να εισάγουν καινούργιες καινοτοµίες, όπου µε τον τρόπο αυτό αυξάνουν την δραστηριότητα των 
επιχειρήσεων και αναπτύσσονται οικονοµικά. 
 
Οι οικονοµικές επιδιώξεις όπου έχουν τα άτοµα και οι επιχειρήσεις έχουν πάρει ενίσχυση από την 
καινοτοµία µέσω της επέκτασης της πραγµατοποίησης αµοιβαίων ανταλλαγών υπηρεσιών και 
αγαθών που έχουν µεγάλα οφέλη. Ο ερχοµός νέων καινοτόµων προϊόντων και ευκολία της 
συναλλαγής βοηθούν σηµαντικά στην επέκταση στις χρηµατοπιστωτικές αγορές, µε τον τρόπο αυτό 
η καινοτοµία προάγει την οικονοµική πρόοδο. Η χρηµατοοικονοµική καινοτοµία είναι υπεύθυνη 
ώστε να εκσυγχρονίσει το χρηµατοπιστωτικό τοµέα ο οποίος οδηγεί στο ισοζύγιο των 
χρηµατοπιστωτικών θεσµών, από πρακτικών και αγορών. Επίσης η χρηµατοοικονοµική καινοτοµία 
ενισχύει τη χρηµατοδότηση, κάνει µείωση του κόστους κεφαλαίου, έχει πολύ µεγαλύτερη 
αποτελεσµατικότητα και δίνει µεγάλα οφέλη για τις επενδύσεις στις επιχειρήσεις αλλά και στην 
εσωτερική κατανάλωση των νοικοκυριών. 
 
Η καινοτοµία βελτιώνει κατά πολύ την οικονοµία, προσφέρει ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα και 
έχει µεγάλη συµβολή στην κοινωνική ευηµερία. Οι κοινωνίες οι οποίες µπορούν να 
εκµεταλλευτούν τα άτοµα όπου έχουν καινοτόµες ιδέες κυριαρχούν σε αντίθεση µε αυτές που 
ακολουθούν πιο απλές τακτικές. Οι κοινωνίες αυτές όπου δεν µπορούν αξιοποιήσουν και να 
προβάλουν την καινοτοµία βάζουν σε µεγάλο κίνδυνο την εθνική τους ασφάλεια και υποβαθµίζουν 
το επίπεδο διαβίωσης. Από αυτό γίνεται εµφανές ότι η καινοτοµία δεν είναι απλά ένα τεχνολογικό 
ζήτηµα αλλά και ένας παράγοντας κοινωνικής ευηµερίας.            
 

3.4 Η αντιµετώπιση της κρίσης και η πρόοδος των επιχειρήσεων 
Για την αντιµετώπιση της κρίσης οι επιχειρήσεις καλούνται να εφαρµόσουν στρατηγικές ώστε να 
προοδεύσουν και να βγουν ζωντανές µέσα από αυτή. Η διεθνής οικονοµική κρίση βρήκε την 
οικονοµία µας σε µια από τις δυσκολότερες περιόδους. Οι επιχειρήσεις, µέσα σε λίγο χρονικό 
διάστηµα βρέθηκαν σε ένα καινούργιο, αρνητικό περιβάλλον, µε τα χαρακτηριστικά των αγορών να 
αλλάζουν ριζικά, τις πιέσεις να µεγαλώνουν και την αβεβαιότητα να κυριαρχεί. Κάθε µια από τις 
µικροµεσαίες επιχειρήσεις καλείται σήµερα να ανταπεξέλθει και να βγει, αν όχι αλώβητη, 
τουλάχιστον µε τις λιγότερο δυνατές απώλειες από αυτή τη δύσκολη δοκιµασία που λέγεται 
«οικονοµική κρίση». 
 
Είναι λοιπόν αναγκαίο, να γίνει αναζήτηση νέων πηγών ανάπτυξης, µιας και κατά τη δεύτερη φάση 
της κρίσης, µαζί µε τις αρνητικές της επιπτώσεις, θα αρχίσουν να βγαίνουν και νέες 
επιχειρηµατικές ευκαιρίες. Όσοι µπορούν και έχουν την δυνατότητα να επενδύσουν στο τέλος µιας 
κρίσης, έχουν πολύ αυξηµένες πιθανότητες για πολύ µεγαλύτερες αποδόσεις, από αυτούς που 
επενδύουν στο τέλος µιας οικονοµικούς περιόδου άνθησης, για το λόγο ότι η κρίση συνεπάγεται 
την δραστική πτώση των τιµών στους βασικούς συντελεστές παραγωγής, που ευνοεί τις νέες 
επενδύσεις. Οι οικονοµικές κρίσεις αυτής της κλίµακας επιφέρουν µια µεγάλη ανακατανοµή 
πόρων, τόσο σε εθνικό όσο και σε παγκόσµιο επίπεδο, καθώς αρχίζουν σταδιακά και κινούνται 
άνθρωποι και κεφάλαια από κλάδο σε κλάδο, δηµιουργώντας µε αυτό τον τρόπο νέες 
επιχειρηµατικές και επενδυτικές ευκαιρίες.  
 
Σύµφωνα µε την emetris (2010), τα κύρια εργαλεία για νέα επιχειρησιακή λειτουργία είναι: 
 
Χρηµατοοικονοµικός Τοµέας 
 
Α) Αξιοποίηση των προγραµµάτων του ΤΕΜΠΜΕ για χαµηλότοκα εγγυηµένα δάνεια 
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Β) ∆ιαρκής αξιολόγηση της βιωσιµότητας και της πιστοληπτικής ικανότητας των υπάρχων και 
υποψήφιων πελατών της επιχείρησης (αξιοποίηση χρήσιµων πηγών όπως για παράδειγµα hellastat). 
 
Γ) Συνεχής καταγραφή, παρακολούθηση και επανεκτίµηση των µηνιαίων εξόδων της επιχείρησης, 
µε σκοπό την µείωση των λιγότερο αναγκαίων / ελαστικών εξόδων. 
 
∆) ∆ιατήρηση µικρού όγκου αποθεµάτων. Μείωση στο Κόστος ∆ιατήρησης Αποθεµάτων.  
 
Τοµέας – Στρατηγικής & Marketing 
 
Α) Ορθολογική ∆ιασπορά Κινδύνου 
 1. Μείωση της εξάρτησης, από τον µικρό αριθµό των πελατών και των προµηθευτών. 
 2. Αναζήτηση προοπτικών εξαγωγών σε αναπτυσσόµενες αγορές του εξωτερικού, οι οποίες 
 έχουν επηρεαστεί σε µικρότερο βαθµό από την οικονοµική κρίση από ότι η Ελλάδα (π.χ.  

Ρωσία , Βαλκάνια, Μέση Ανατολή) 
3.  Αναζήτηση προοπτικών σε καινούργιες αγορές και είσοδος σε νέα target groups 
4. Εκµετάλλευση του διαδικτύου ως µέσο διαφηµιστικής καµπάνιας χαµηλού κόστους και 
του ηλεκτρονικού επιχειρείν, µέσω δηµιουργίας e-shops,κλπ. 
5. Αξιοποίηση του Social Media Marketing, µια µέθοδο προώθησης προϊόντων υπηρεσιών ή 
προσώπων πλήρως καταρτισµένη στο διαδίκτυο. Τα τελευταία χρόνια το social marketing 
έχει αναδειχθεί ως ένα από τα βασικότερα µέσα προώθησης για πολλές εταιρείες, κυρίως 
λόγω των αποτελεσµάτων που αποφέρει. Οι χρήστες του διαδικτύου επηρεάζονται και 
επηρεάζουν βέβαια µε την σειρά τους άλλους και δηµιουργούν µε τη βοήθεια της 
τεχνολογίας ένα πληθωρικό κύµα το οποίο µπορεί µε την σειρά του να επηρεάσει µια 
ολόκληρη αγορά ή βιοµηχανία. Είναι το µοναδικό διαφηµιστικό εργαλείο που µπορεί να 
αποφέρει αποτελέσµατα σε πολύ µικρό χρονικό διάστηµα, αναλόγως πάντα και µε το 
αντικείµενο εργασιών της εταιρείας που θέλει να προωθήσει. 
5) Σταθεροποίηση των τιµών όσο αυτό είναι εφικτό στα βασικά προϊόντα της εταιρίας, 
παροχή εκπτώσεων και δηµιουργία προσφορών. 
6) Ανάπτυξη µικρών επιχειρηµατικών καινοτοµιών στην λειτουργικότητα, τον τρόπο 
συσκευασίας, της προβολής και διάθεσης των προϊόντων της επιχείρησης, ώστε να αυξηθεί 
η ανταγωνιστικότητα. 
7) Στοχευµένη προβολή και διαφήµιση της επιχείρησης. 
  

Αν θελήσουµε να επεκταθούµε στον τοµέα του marketing και την σωστή του χρήση ως ένα µέσο 
αντιµετώπισης της οικονοµικής κρίσης, θα µπορούσαµε να εστιάσουµε στην τοποθέτηση των 
Παπαδόπουλο et el. (2012), σύµφωνα µε τον οποίο είναι αναµφισβήτητο γεγονός η σηµασία του 
µάρκετινγκ για την αποτελεσµατικότερη λειτουργία και αποδοτικότητα των επιχειρήσεων. Από 
αυτό ξεκινά µια επιχείρηση µε την επέκταση των αναγκών και της αγοράς, συνεχίζει µε το 
σχεδιασµό, την παραγωγή και διάθεση προϊόντων, αλλά εξακολουθεί και µετά την πώληση µε 
βασικό στόχο την ικανοποίηση των αναγκών των καταναλωτών και τη δηµιουργία ευχαριστηµένων 
αλλά και ενθουσιασµένων πελατών εάν αυτό είναι εφικτό. Ταυτόχρονα το µάρκετινγκ φροντίζει για 
το καλό όνοµα της επιχείρησης, την άριστη επικοινωνία, την πραγµατοποίηση των υποσχέσεων 
της, την εντιµότητα της, την προστασία του περιβάλλοντος και την υγιεινή, ασφάλεια και 
ικανοποίηση των εργαζοµένων της (Παπαδόπουλος 2010). Για την διεκπεραίωση των 
προηγούµενων στόχων είναι απαραίτητη η χάραξη µιας στρατηγικής µάρκετινγκ που για κάθε 
επιχείρηση είναι µοναδική και ιδιαίτερη και η οποία θα αποτελεί την βασική αρχή για την σωστή 
λήψη αποφάσεων. 
 
Όπως αναφέρουν οι  Köksal και Özgül, (2007) οι εταιρείες είναι υποχρεωµένες να προσαρµόζουν 
τις στρατηγικές τους και ιδιαίτερα το µίγµα του µάρκετινγκ ώστε να διατηρήσουν τουλάχιστον τη 
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σηµερινή τους κατάσταση ή να βελτιώσουν την ίδια τους την αποδοτικότητα τους καθώς το 
περιβάλλον µεταβάλλεται, και ιδιαίτερα σε καιρούς όπως είναι η οικονοµική κρίση. Στην εργασία 
τους επισηµαίνουν τις στρατηγικές εκείνες που έχουν περισσότερες πιθανότητες να επιτύχουν το 
αποτέλεσµα που θέλουν στις πωλήσεις, στο µερίδιο της αγοράς και στη κερδοφορία τους. 
 
Σε παρόµοιο συµπέρασµα φτάνουν στην έρευνα τους οι Grewal και Tanshuhhaj (2001), δηλαδή 
επισηµαίνουν τη σηµαντικότητα του ρόλου του προσανατολισµού της αγοράς και της ευελιξίας των 
στρατηγικών των επιχειρήσεων βοηθώντας τους να ξεπεράσουν µια οικονοµική κρίση. Η πιο πάνω 
ευελιξία φαίνεται να έχει θετική επιρροή στην επίδοση της επιχείρησης, ιδιαίτερα µετά την 
περάτωση της κρίσης. Η σηµαντικότητα του προσανατολισµού της αγοράς επισηµαίνεται και από 
τους Blankson et al. (2006). 
 
Τοµέας Εκπαίδευσης 
 

• Επένδυση σε ικανά στελέχη. 
• Εκπαίδευση στη χρησιµοποίηση των διαθέσιµων έξυπνων τεχνολογιών πληροφορικής. 
• Εκπαίδευση του υπάρχοντος προσωπικού µε σκοπό τη βελτιστοποίηση της απόδοσης του. 

Το προσωπικό θα πρέπει να εκπαιδευτεί σε θέµατα που αφορούν την περιοχή δράσης ττου 
αντικειµένου του. 

• Παρακολούθηση σεµιναρίων και αξιοποίηση των προγραµµάτων επαγγελµατικής 
κατάρτισης εργαζοµένων (ΛΑΕΚ). 

 
Τοµέας Καινοτοµίας 
 

• Ανάπτυξη των συνεργασιών ανάµεσα σε επιχειρήσεις και φορείς από το εξωτερικό µε 
εργαλεία και φορείς δικτύωσης. 

o ∆ιαδικτυακές βάσεις δεδοµένων συλλογικών επιχειρηµατικών φορέων όπως για 
παράδειγµα τα επιµελητήρια, οι οποίες θα επιτρέπουν την αναζήτηση και την 
επικοινωνία µε στρατηγικούς εταίρους στο εξωτερικό, µε τον τρόπο αυτό θα δώσουν 
την δυνατότητα σε µία µικροµεσαία επιχείρηση να επεκτείνει τις υπηρεσίες της και 
να βελτιώσει τις µεθόδους της λειτουργίας της. 

o ∆ηµιουργία και προώθηση θεµατικών επιχειρηµατικών δικτύων µε άτοµα από όλες 
τις χώρες του κόσµου, που έχουν ως στόχο την ανταλλαγή εµπειριών, τεχνογνωσίας 
και βέλτιστων πρακτικών. Η συµµετοχή σε ένα τέτοιο δίκτυο µπορεί να προσφέρει 
σε µία επιχείρηση σηµαντικές βοήθειες και ιδέες για ανάπτυξη στη δύσκολη 
οικονοµική περίοδο που βρίσκεται η χώρα µας. 

 
Η ανταγωνιστική στρατηγική θα έχει το πιο σηµαντικό ρόλο την περίοδο µετά την κρίση, λόγω του 
µεγάλου ανταγωνισµού και ανατροπής των ισορροπιών. Για το λόγο αυτό θα χρειασθεί: 

• Εντονότερη διαφοροποίηση µεταξύ των προσφορών της επιχείρησης µε ποιότητα και 
καινοτοµίες σε χαµηλότερα επίπεδα κόστους. Σύγκριση ανάλογα στο διεθνές αντί στο 
τοπικό επίπεδο. 

• Εντονότερη επιχειρηµατικότητα µε καινούργια µοντέλα, νέα εγχειρήµατα και τοπική 
διαφορετικότητα. Ώθηση της ευρηµατικότητας του ανθρώπινου δυναµικού και 
διοχέτευση της στην δηµιουργία και εµπορική αξιοποίηση νέων προσφορών στον 
βεβαρηµένο καταναλωτή. 

• Εξωστρέφεια αλλά όχι µόνο στο κοµµάτι της παραδοσιακής µορφής εξαγωγών, αλλά και 
µε νέες και προχωρηµένες µορφές διεθνοποίησης (κοινοπραξίες στο εξωτερικό, 
συνεργασίες µέσω επιχειρήσεων, διεθνής δικτύωση). Αξιοποίηση πηγών καινοτοµίας και 
ευκαιριών για την απόκτηση πόρων διεθνώς. 

 
Στρατηγικές µε στόχο τους πελάτες που ικανοποιούνται σχετικά εύκολα, κυρίως στην δική µας 
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αγορά, µε ελάχιστη καινοτοµία και αδυναµίες, τοπικής εµβέλειας επωνυµίες λογικά δεν θα 
αποδώσουν. 
 
                              Τι στρατηγικές ταιριάζουν 

                         
                        Πηγή: Λιούκας,2010 
 
 
 
                               Τι στρατηγικές δεν ταιριάζουν 

                        
                       Πηγή: Λιούκας,2010 
 
Το χαµηλότερο κόστος είναι πολύ σηµαντικό και ενδιαφέρει τις περισσότερες επιχειρήσεις, αλλά 
δεν φτάνει χωρίς άλλα στοιχεία διαφοροποίησης. Ήδη µε την µεγάλη αύξηση της ανεργίας και την 
τωρινή αναθεώρηση θεσµών και πολιτικών στο πλαίσιο του µνηµονίου έχει ως ένα βαθµό 
δροµολογηθεί η µείωση του εργασιακού κόστους, κυρίως του µισθολογικού και πολύ λιγότερο του 
µη µισθολογικού. Στην Ελλάδα πλέον βρίσκεις πολύ µορφωµένο προσωπικό µε πολύ χαµηλές 
αποδοχές, τις χαµηλότερες που µπορείς να βρεις στην ΕΕ. Είναι λογικό οι επιχειρήσεις να εισάγουν 
διαφορετικές καινοτοµίες κόστους στην αλυσίδα αξίας, στο επιχειρηµατικό τους µοντέλο. 
Ορθολογικοποίηση της γκάµας προϊόντων, διαπραγµάτευση µε προµηθευτές, µείωση των τιµών 
των brands, εστίαση σε καινούργια προϊόντα πιο οικονοµικά, εστίαση στην εισαγωγή νέων ιδεών 
αλλά και την διατήρηση ταλέντων όπου θα ωθήσουν τέτοιες είναι κάποιες ενδεικτικές κινήσεις. 
Κάποιες ιδέες και εµπειρίες από χώρες χαµηλού κόστους µπορούν να συµβάλλουν θετικά, για 
παράδειγµα από τις θυγατρικές τους σε χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και από αλλού. Απλά 
η µεταφορά εταιρειών στις χώρες αυτές για την  εκµετάλλευση πιο ευνοϊκών συνθηκών κόστους, 
αν δεν συνοδευτεί από µια αλλαγή στρατηγικής, είναι µια προσωρινή λύση. Χρειάζεται να 
διατηρηθεί ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα σε διεθνή κλίµακα, για το λόγο ότι και εκεί οι αγορές 
είναι ανοιχτές στον ανταγωνισµό. 
 
Ενδείξεις ότι οι συγκεκριµένες στρατηγικές αποδίδουν έχουµε και από κάποιες εµπειρικές έρευνες 
πριν από τη κρίση. Σε δείγµα 800 ΜΜΕ, αυτές που έχουν παραπάνω καινοτοµία, τεχνογνωσία, 
ποιότητα, µάρκετινγκ (επίπεδο εξυπηρέτησης, πιο κοντά στον πελάτη) και οργάνωση συνοδεύονται 
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από καλύτερα κατά µέσο όρο αποτελέσµατα. 
 
Η καινοτοµία, στα προσφερόµενα και στην παραγωγική διαδικασία, θα είναι περισσότερο κρίσιµος 
παράγοντας µετά την κρίση. Οι Ελληνικές εταιρείες θα πρέπει να επενδύσουν σε αυτήν, ώστε να 
πετύχουν συνεχείς διαφοροποιήσεις στα προσφερόµενα. ∆εν είναι απαραίτητο να επενδύσουν σε 
µεγάλες και καινοτόµες ιδέες που θα έχουν αυξηµένα επίπεδα κινδύνου. Ούτε σε µεγάλα τµήµατα 
έρευνας και ανάπτυξης που κοστίζουν ακριβά. Πηγές ιδεών µπορούν να βρεθούν στην αγορά από 
τους πελάτες κυρίως, αλλά και µέσω δικτύωσης και συνεργασιών, και από τους ίδιους τους 
εργαζόµενους. Αυτή η νέα τύπου «ανοιχτή» καινοτοµία φέρνει πολύ στην ελληνική επιχειρηµατική 
πρακτική. Ο Ελληνισµός ήταν πάντοτε ανοιχτός ως προς το να προσλαµβάνει, να προσαρµόζει, να 
δηµιουργεί και να αφοµοιώνει. Η απόκτηση ιδεών από την αγορά, πιθανότερα από την διεθνή, και 
η εφαρµογή αυτών µε τοπική προσαρµογή είναι µια συνταγή που έχει δοκιµαστεί. ∆εν σηµαίνει 
απαραίτητα ότι ερχόµαστε «δεύτεροι» οι απλώς ακολουθάµε. Μπορεί να οδηγήσει σε µια σειρά 
µικρών καινοτοµιών, συχνότερα εµπορικών στη φύση τους, που αν και απαρατήρητες 
διαµορφώνουν µία επιτυχηµένη πορεία. 
 
Οι διεθνείς συγκρίσεις δεικτών καινοτοµίας έρχονται να επιβεβαιώσουν ότι η Ελλάδα, ενώ είναι 
πολύ χαµηλά στους δείκτες της Έρευνας και Ανάπτυξης, αντιθέτως είναι πολύ ψηλά σε νέα για την 
αγορά ή νέα για την εταιρεία προϊόντα. ∆ηλαδή ενώ υπάρχει µικρή Έρευνα και Ανάπτυξη µπορεί 
και παρέχει νέα προϊόντα και νέους σχεδιασµούς. Αν και φαίνεται εξαίρεση µέσα στην 
καταθλιπτική εικόνα σε σύγκριση µε τις ξένες χώρες, εν µέρει το αποτέλεσµα αυτό έχει 
επιβεβαιωθεί από πολλές µελέτες τον τελευταίο καιρό. Όµως δεν έχει τύχει επαρκούς προσοχής 
αλλά και αξιοποίησης στη δηµόσια συζήτηση. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

ΟΙ ΚΛΑ∆ΟΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΣΤΑΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΕΜΠΟ∆ΙΟ 

ΤΗΣ   ΥΦΕΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΟΥΣ 

 

4.1 Τουρισµός 

Ένας σηµαντικός κλάδος άνθησης της επιχειρηµατικότητας µέσα στην κρίση είναι ο τουρισµός. Οι 
Έλληνες αλλά και ξένοι επιχειρηµατίες µε καινοτόµους ιδέες έδωσαν µία µεγάλη άνθηση στον 
συγκεκριµένο τοµέα. Ο ρόλος και η συµβολή του ελληνικού τουρισµού για την ελληνική οικονοµία 
είναι µεγάλη. Οι επιχειρηµατίες δεν αρκέστηκαν στον απλό τουρισµό, αλλά εµβάθυναν µε 
εναλλακτικές µορφές τουρισµού και καινοτόµες ιδέες. Κάποιες από τις εναλλακτικές µορφές 
τουρισµού είναι οι παρακάτω: 
 
1. Αθλητικός τουρισµός αναψυχής. Με τον όρο αυτόν µπορούµε να δείξουµε διάφορες µορφές 
παθητικής και ενεργητικής συµµετοχής σε κάθε είδους αθλητικές εκδηλώσεις. Η συµµετοχή αυτή 
µπορεί να έχει έρθει τυχαία ή ακόµα να είναι οργανωµένη και µπορεί να χρησιµοποιείται για 
πολλούς σκοπούς, επιχειρηµατικούς ή µη. 
Χωρίζεται σε δύο κατηγορίες: 
Α) Ενεργή συµµετοχή σε διάφορους αθλητικούς αγώνες, αθλητικές εκδηλώσεις ή διαγωνισµούς, σε 
αθλήµατα όπως για παράδειγµα το µπάσκετ, το ποδόσφαιρο, το βόλεϊ, τα αθλήµατα στίβου κ.α. 
Β) Παρακολούθηση των διαφόρων µεγάλων διεθνών αθλητικών γεγονότων, όπως για παράδειγµα 
οι ολυµπιακή αγώνες, παγκόσµια κύπελλά κ.α. 

 
2. Αγροτουρισµός. Ο αγροτουρισµός µπορεί και να ονοµαστεί και ως «τουρισµός υπαίθρου», είναι 
µια µικρής κλίµακας εναλλακτική µορφή τουριστικής ανάπτυξης και δραστηριότητας που 
αναπτύσσεται σε έναν αγροτικό κυρίως τόπο, ο οποίος δεν είναι τουριστικά ανεπτυγµένος και 
κορεσµένος. Η διαµονή και η φιλοξενία των τουριστών γίνεται αγρόκτηµα ή σε κατάλυµα 
παραδοσιακού χαρακτήρα το οποίο συνήθως έχει µικρή δυναµικότητα. Ο αγροτουρισµός επίσης 
περιλαµβάνει µια µεγάλη ποικιλία από διάφορες δραστηριότητες αναψυχής στην ύπαιθρο που 
σχετίζονται είτε µε τη γεωργική και κτηνοτροφική παραγωγή, τη τοπική κουζίνα και οινοποιία, 
αλλά και τα τοπικά προϊόντα και τα πολιτισµικά στοιχεία της αγροτικής περιοχής. Επίσης πολλές 
φορές περιλαµβάνει και άλλες υπαίθριες δραστηριότητες όπως για παράδειγµα η πεζοπορία, η 
ορειβασία και η ποδηλασία. 

 
3. Θρησκευτικός τουρισµός. Είναι ένα είδος όπου θα µπορούσαµε να το ορίσουµε ως εκείνο τον 
εναλλακτικό τουρισµό όπου περιλαµβάνει τις επισκέψεις σε διάφορα θρησκευτικά µνηµεία, 
µνηµεία εκκλησιαστικής αρχιτεκτονικής, εκκλησίες και µοναστήρια και ξωκλήσια. 

 
4. Θαλάσσιος τουρισµός. Θαλάσσιο τουρισµό θα µπορούσαµε να τον χαρακτηρίσουµε ως το 
σύνολο των δραστηριοτήτων που αναπτύσσονται σε θάλασσα κυρίως αλλά και στον περίγυρο χώρο 
της, περιλαµβάνοντας µια περιοχή υποδοχής τουριστών. Συνήθως σαν θαλάσσιο τουρισµό 
χαρακτηρίζουµε τις κρουαζιέρες µε τα µεγάλα κρουαζιερόπλοια αλλά και τις περιηγήσεις στη 
θάλασσα µε διάφορα άλλα σκάφη αναψυχής ( ιστιοπλοϊκά, θαλαµηγούς κ.α.) 
Σε αυτή την κατηγορία θα πρέπει να εντάξουµε και άλλο ένα µεγάλο εύρος διαφορετικών 
δραστηριοτήτων όπως για παράδειγµα, διάφορες αθλητικές δραστηριότητες, καταδύσεις, 
υποβρύχιο ψάρεµα κ.α. 

 
5. Πολιτιστικός τουρισµός. Ο πολιτιστικός τουρισµός χαρακτηρίζεται ως µια περιήγηση του 
ταξιδιώτη-τουρίστα που έχει ως βασικό ενδιαφέρον την επίσκεψη των πολιτιστικών µνηµείων και 
των χώρων πολιτιστικής κληρονοµιάς ενός µέρους, όπως για παράδειγµα αρχαιολογικών χώρων, 
θρησκευτικών µνηµείων, ιστορικών µνηµείων, ή ακόµα και µνηµείων του δοµηµένου 
περιβάλλοντος( σύνολα που έχουν οικιστική αρχιτεκτονική αξία, παραδοσιακοί ή διατηρητέοι 
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χώροι, ιστορικά κέντρα πόλεων, κλπ). Ο πολιτιστικός τουρισµός αποτελεί την ιδανικότερη µορφή 
τουρισµού για αυτούς που επιζητούν να ανακαλύψουν και να εξερευνήσουν την κουλτούρα και τον 
πολιτισµό διάφορων περιοχών, να λάβουν ενεργά µέρος σε σεµινάρια και εργαστήρια µορφών 
πολιτιστικής δράσης, αλλά και γνώση της παραδοσιακής τέχνης από έναν τόπο, όπως για 
παράδειγµα κεραµική, φωτογραφία, βυζαντινή µουσική, ψηφιδωτά, γλυπτά µουσικά όργανα 
τοιχογραφίες κ.λπ. 

 
6. Εκπαιδευτικός τουρισµός. Ο εκπαιδευτικός τουρισµός θα µπορούσε να ενταχθεί σαν ειδική 
µορφή στην κατηγορία του πολιτιστικού τουρισµού. Ο εκπαιδευτικός τουρισµός περιλαµβάνει τις 
παρακάτω δραστηριότητες: 
Α) ∆ιοργάνωση εκπαιδευτικών εκδροµών για µαθητές και φοιτητές της τριτοβάθµιας και της 
δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης( Λυκείων, Πανεπιστηµίων, Τεχνολογικών Ιδρυµάτων, Ιδιωτικών 
κολεγίων κ.α.) 
Β) Προγράµµατα πολιτιστικού και εκπαιδευτικού περιεχοµένου για εκδροµές σχολείων και 
πανεπιστηµίων από την Ελλάδα και το εξωτερικό. 
Γ) Προγράµµατα εκπαίδευσης και γνωριµίας των τουριστών του εξωτερικού µε πλούσια παράδοση 
και πολιτιστική κληρονοµιά του τόπου µας. 
∆) Προγράµµατα εκµάθησης της Ελληνικής αλλά και της αρχαίας γλώσσας µέσω του τουρισµού. 

 
7.Συνεδριακός τουρισµός. Αυτό το είδος του εναλλακτικού τουρισµού είναι άµεσα συνδεδεµένο  
µε την οργάνωση και πραγµατοποίηση σεµιναρίων, συνεδριών και εκθέσεων κάθε τύπου. Ειδικά τα 
τελευταία χρόνια ο συνεδριακός τουρισµός αναπτύσσεται µε πολύ µεγάλους ρυθµούς και αποτελεί 
ένα από τα πολύ σηµαντικά τµήµατα της τουριστικής αγοράς σε εγχώριο και διεθνής επίπεδο. 

 
8. Οικοτουρισµός. Ο οικοτουρισµός αποτελεί µια µορφή τουρισµού η οποία συνδέεται µε 
διάφορες µορφές από δραστηριότητες που µπορούν να γίνουν στην δύση ( «τουρισµός φύσης» ή 
«φυσιολατρικός τουρισµός»). Γίνεται συνήθως σε περιοχές που έχουν οικολογικό ενδιαφέρον, όπως 
είναι για παράδειγµα οι περιοχές θεσµοθετηµένης περιβαλλοντικής προστασίας(π.χ. περιοχές 
Natura). Ο οικοτουρισµός περιέχει και δραστηριότητες που µπορεί να έχουν εκπαιδευτικό και 
επιστηµονικό χαρακτήρα (π.χ. τουρισµός παρατήρησης οικοσυστηµάτων ζώων σπανίου είδους). 

 
9. Τουρισµός υγείας και ευεξίας. Ο τουρισµός υγείας δηλαδή ο θεραπευτικός τουρισµός έχει 
καθιερωθεί ως µια µορφή διακοπών σε συνδυασµό µε την παροχή ενός µεγάλου φάσµατος 
ιατρικών υπηρεσιών. Οι κυριότερες µορφές του τουρισµού υγείας µπορούν να διακριθούν 
παρακάτω: 
Α) Στον ιατρικό τουρισµό που απευθύνεται σε τουρίστες όπου είναι και ασθενής που κάνουν χρήση 
συνήθως εξειδικευµένων υπηρεσιών ιατρικής παρακολούθησης και θεραπείας. 
Β) Στον τουρισµό ευεξίας που απευθύνεται σε τουρίστες οι οποίοι επιθυµούν να εµπλουτίσουν τις 
διακοπές τους µε υπηρεσίες όπου µπορούν να βελτιώσουν ή να διατηρήσουν την υγεία τους (SPA, 
θαλασσοθεραπεία, υδροθεραπεία κλπ.). Στην τελευταία κατηγορία βρίσκεται και ο παραδοσιακός 
ιαµατικός τουρισµός (Θερµαλισµός). 

 
10. Μεταλλευτικός/γεωλογικός τουρισµός. Είναι µια µορφή τουρισµού όπου ο τουρίστας 
περιηγείται σε περιοχές οι οποίες παρουσιάζουν έντονο γεωλογικό ενδιαφέρον για τον ειδικό που 
θα τις επισκεφτεί. 

 
11. Γαστρονοµικός τουρισµός. Ο τουρισµός της γαστρονοµίας προσδιορίζεται από την επαφή και 
την γνωριµία που έχει ο τουρίστας µε την τοπική και παραδοσιακή κουζίνα και µέσω αυτής µε τις 
τοπικές παραδόσεις, γεωργικές δραστηριότητες, τοπικές πολιτιστικές εκδηλώσεις κλπ. Βασικό ρόλο 
στην ανάπτυξη του γαστρονοµικού τουρισµού αποτελεί η παροχή τοπικών αγροτικών προϊόντων µε 
µεγάλη έµφαση σε εκείνα που παράγονται από τοπικές πρώτες ύλες, προϊόντα βιολογικής 
παραγωγής, γεωγραφικής ένδειξης (ΠΓΕ) ή προστατευµένης ονοµασίας προέλευσης (ΠΟΠ). 
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12. Οινοτουρισµός. Ο οινοτουρισµός είναι ένα παρακλάδι του αγροτουρισµού θα µπορούσαµε να 
πούµε. Ο οινοτουρισµός βρίσκεται σε περιοχές αµπελοκαλλιέργειας, και ιδιαίτερα παραγωγής 
οίνου ΟΠΑΠ (Ονοµασία Προέλευσης Ανώτερης Ποιότητας), σε συνδυασµό µε την παρουσία 
οινοποιείων τα οποία διαθέτουν υποδοµές και υπηρεσίες οι οποίες είναι κατάλληλες για την 
εξυπηρέτηση των επισκεπτών. Ο οινοτουρισµός είναι ένα συνδετικό στοιχείο ανάµεσα του 
γαστρονοµικού και πολιτιστικού τουρισµού (τοπικά – παραδοσιακά προϊόντα, παραδοσιακή 
κουζίνα, αγροτική και πολιτιστική κληρονοµία). 

 
13. Γεωτουρισµός. Ο βασικός στόχος αυτής της εναλλακτικής µορφής τουρισµού, είναι η σύνδεση 
των στοιχείων του φυσικού περιβάλλοντος µε τη γεωλογική κληρονοµιά κάθε τόπου, τα 
πολιτιστικά µνηµεία που διαθέτει και τις παραδόσεις του. 

 
Μια µορφή πολιτιστικού- περιβαλλοντικού τουρισµού που θα µπορούσαµε να πούµε είναι, η 
ένταξη τεσσάρων ελληνικών γεωπάρκων από το παγκόσµιο δίκτυο όπου ενέταξε η Ουνέσκο µε 
απόφαση της αρµόδιας επιτροπής. Τα πάρκα αυτά είναι το φυσικό πάρκο Ψηλορείτη, το 
απολιθωµένο ∆άσος Λέσβου, τον εθνικό ∆ρυµό Βίκου-Αώου και το εθνικό πάρκο Χελµού-
βουραϊκού.                             

 
Ένα από τα µεγαλύτερα κοµµάτια της Ελληνικής οικονοµίας το κατέχει ο τουρισµός. Την τελευταία 
δεκαετία από όταν εισήλθαµε στην κρίση έχει ανταγωνιστικό ρόλο και κρατάει γερές βάσεις για 
την άνθηση της τα επόµενα χρόνια. Σύµφωνα µε την Ελληνική στατιστική αρχή και της τράπεζας 
της Ελλάδος, το 2013 η Ελλάδα δέχθηκε 17.919.581 τουρίστες, µόνιµους κάτοικους ξένων χωρών 
και εισέπραξε κοντά στα 11,7 δις ευρώ. Στα συγκεκριµένα δεν υπολογίζεται µέρος από τις δαπάνες 
από τον τουρίστα που παρέµεινε πρωτογενές στο εξωτερικό,( για παράδειγµα η αµοιβή κέρδους του 
Tour Operator), αλλά περιλαµβάνει µόνο το µέρος που δαπανήθηκε από τον τουρίστα και 
καταναλώθηκε στην χώρα µας, (για παράδειγµα τα έσοδα του ξενοδοχείου ή τη δαπάνη σε 
καταστήµατα). Επίσης µέσα σε αυτά τα έσοδα δεν περιλαµβάνονται οι τιµές από τις θαλάσσιες 
µεταφορές και τις αεροµεταφορές των τουριστών που καταγράφονται σε ξεχωριστά τµήµατα και 
αθροίζονται µε όλες τις δαπάνες µεταφορών. Αν κοιτάξουµε ότι το ΑΕΠ της Ελλάδας για το 2013 
είναι σχεδόν 180 δις ευρώ, τότε µπορούµε να δούµε πόσο σηµαντικό κοµµάτι της ελληνικής 
οικονοµίας αποτελεί ο τουρισµός. 

 
Βάση των διαθέσιµων στοιχείων για το χρόνο 2014, ο εισερχόµενος τουρισµός παρουσιάζει αύξηση 
αφίξεων κατά 23% αλλά και αύξηση εσόδων κατά 13%. ∆ηλαδή βλέπουµε ότι ενώ το ΑΕΠ της 
χώρας µας συρρικνώνεται µέσω της κρίσης η τουριστική βιοµηχανία δείχνει µεγάλα σηµάδια 
βελτίωσης και εµφανίζει ανάπτυξη. Περίπου στις δέκα χιλιάδες θέσεις εργασίας σε διαφορετικούς 
τοµείς στον ιδιωτικό τοµέα χάνονται κάθε χρονιά, ο τουρισµός µέσω της αυξηµένης ανάπτυξης του 
µε την εισροή τουριστών και συναλλάγµατος, δηµιουργεί χιλιάδες επιχειρηµατικές ευκαιρίες και 
θέσεις απασχόλησης. Είναι λοιπόν προφανές ότι ο τουρισµός µπορεί να αποτελέσει ένα µοχλό 
ανάπτυξης και ανάσχεσης της κρίσης οδηγώντας την χώρα να βγει από την κρίση. 

 
Επίσης πολύ σηµαντικό είναι, ότι στον Ελληνικό χώρο η τουριστική κίνηση έχει ευρεία διασπορά. 
Σε σχέση µε άλλα κράτη της ευρωπαϊκής ένωσης αλλά και του υπόλοιπου κόσµου, όπου οι 
τουρίστες συγκεντρώνονται σε συγκεκριµένες τοποθεσίες και δύσκολα ξεφεύγουν και κινούνται 
έξω από αυτές, στην Ελλάδα οι επισκέπτες από όλα τα µήκη της γης εξερευνούν ολόκληρη την 
χώρα. Υπάρχουν βέβαια τουριστική προορισµοί µε µεγαλύτερη κίνηση από κάποιους άλλους, όπως 
για παράδειγµα η Αθήνα ή η Σαντορίνη, αλλά τουρίστες µπορεί αν συναντήσει κάποιος σε κάθε 
µικρό χωριό η νησί της Ελλάδος, αρκεί να υπάρχουν ελάχιστες υποδοµές όπως ενοικιαζόµενα 
δωµάτια. Η διασπορά αυτή έχει πολύ σηµαντικό ρόλο για την ισχυροποίηση της Ελληνικής 
οικονοµίας, αφού αποτελεί ένα µηχανισµό ανάπτυξης και συνοχής της ευρύτερης περιφερειακής 
οικονοµίας. 
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Η καινοτοµία στο κοµµάτι του τουρισµού αφορά στην αναγνώριση προτιµήσεων των εν ενεργεία 
πελατών, αλλά και τον µελλοντικών πελατών, καθώς και την ενσωµάτωση αυτών των προτιµήσεων 
στην λειτουργία µιας τουριστικής επιχείρησης. ∆ηλαδή, σε πρακτικό επίπεδο αφορά την εύρυθµη 
µεταβολή της επιχειρησιακής λειτουργίας σε κάποιους συγκεκριµένους τοµείς( για παράδειγµα στα 
διάφορα προϊόντα και τις υπηρεσίες, τους στόχους και στα µέσα διείσδυσης σε νέες αγορές 
πελατών και τουριστικές αγορές), αφού έχει σαν στόχο να εκµεταλλευτεί νέες επιχειρηµατικές 
ευκαιρίες που παρουσιάζονται, όπως την δηµιουργία από την αρχή καινούργιων υπηρεσιών, 
προϊόντων και αγορών για τον τουρισµό. 

 
 
 
Η καινοτοµία στον κλάδο του τουρισµού µπορεί να χωριστεί στις παρακάτω κατηγορίες: 

 
Α) Καινοτοµία στην αξιοποίηση του Οίκο-Τουρισµού 
Με τον όρο αυτόν εννοούµε εκείνες τις τουριστικές δραστηριότητες που εκτός των άλλων, 
προστατεύουν, αναδεικνύουν και αξιοποιούν το φυσικό περιβάλλον. Ένα παράδειγµα που θα 
µπορούσαµε να πούµε είναι η αξιοποίηση εναλλακτικών πηγών ενέργειας για την υποστήριξη µιας 
ενεργειακής ξενοδοχειακής µονάδας ή διάφορες δραστηριότητες αγροτουρισµού που συµµετέχουν 
στην ανάδειξη της φυσικής οµορφιάς και την πολιτιστική αναβάθµιση του συγκεκριµένου τόπου. 

 
Β) Καινοτοµία στην χρήση και ορθή αξιοποίηση της σύγχρονης τεχνολογίας 
Ο τουρισµός είναι ένας µεγάλος τοµέας ο οποίος µπορεί να ωφεληθεί το έπακρο και ποικιλοτρόπως 
από την χρήση της σύγχρονης τεχνολογίας. Κάποια παραδείγµατα καινοτοµίας µε χρήση της 
σύγχρονης τεχνολογίας για µια ελληνική επιχείρηση όπου θα µπορούσαν να περιλαµβάνουν την 
προσφορά πληροφοριών και νέων υπηρεσιών προς τον επισκέπτη µιας περιοχής βασισµένων στο 
διαδίκτυο, ή τη προβολή µιας τουριστικής επιχείρησης µε ένα µεγάλο φάσµα ενδιαφερόµενων, 
αλλά και την χρήση πρακτικών Ηλεκτρονικής Επιχειρηµατικότητας, όπου πολλαπλασιάζεται το 
σύνολο των πιθανών πελατών σε κάθε πλάτος και µήκος της γης. Στον συγκεκριµένο τοµέα, πολύ 
µεγάλο ρόλο παίζει και το κράτος, το οποίο θα πρέπει να προωθήσει µέσω επιδοτήσεων ή άλλων 
προγραµµάτων τη χρήση καινούργιας τεχνολογίας από τις τουριστικές επιχειρήσεις και την 
εκπαίδευση του εργατικού δυναµικού σε αυτή. 

 
Γ) Καινοτοµία στη ∆ιοίκηση και την οργάνωση επιχειρήσεων και διαφόρων άλλων 
δραστηριοτήτων στον κλάδο του Τουρισµού  
Στην Συγκεκριµένη κατηγορία µπορούµε να συµπεριλάβουµε νεωτερίστηκες επιχειρηµατικές 
στρατηγικές που έχουν σαν στόχο την δυνατότερο αποτελεσµατική προσέλκυση επισκεπτών σε ένα 
συγκεκριµένο µέρος, ή ακόµα σε µια ευρύτερη γεωγραφική περιοχή όπου έχει πολλές και 
διαφορετικές τοποθεσίες τουριστικού ενδιαφέροντος. Ένα παράδειγµα από µια τέτοια καινοτόµο 
προσέγγιση θα µπορούσαµε να πούµε ότι είναι η οργάνωση και η λειτουργία κάποιου φορέα µε τη 
συµµετοχή ιδιωτών, τοπικών διοικητικών αρχών, τουριστικών οργανισµών και του κράτους που θα 
είχε ως στόχο την ανάληψη πρωτοβουλιών και δράσεων σε κάθε επίπεδο για την αναβάθµιση και 
την εξέλιξη του τουριστικού προϊόντος σε κάποια τουριστική περιοχή. 

 
∆) Καινοτοµία στο σχεδιασµό νέων υπηρεσιών και προϊόντων του κλάδου του τουρισµού και την 
παροχή αυτών 
Ο θεµατικός τουρισµός είναι ένα είδος τουρισµού το οποίο κερδίζει συνεχώς έδαφος σε διεθνές 
επίπεδο. Η καινοτοµία στον συγκεκριµένο τοµέα έρχεται µέσα από την υλοποίηση, αναγνώριση και 
την προώθηση τουριστικών προϊόντων τα οποία αν και είναι πολύ διαδεδοµένα σε χώρες έκτος 
Ελλάδος, στη χώρα µας ακόµα βρίσκονται σε αρχικό στάδιο (όπως είναι ο συνεδριακός τουρισµός, 
τουρισµός κρουαζιέρας, αθλητικός τουρισµός, τουριστικά προϊόντα που απευθύνονται σε κάποιες 
µικρές οµάδες καταναλωτών, όπως για παράδειγµα ιαµατικός τουρισµός κ.λπ.). 
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Ε) Καινοτοµία στην προβολή (marketing) τουριστικών υπηρεσιών και προϊόντων 
Η κατηγορία αυτή µπορεί να συµπεριλάβει µέσα της στρατηγικές προώθησης και προβολής 
τουριστικών υπηρεσιών και προϊόντων προς διάφορους τουριστικούς συνεργάτες( παραδείγµατος 
χάρη Tour operators, µεγάλα τουριστικά γραφεία κ.λπ.). Ένα παράδειγµα πάνω σε αυτό θα 
µπορούσε να είναι µια εκστρατεία προώθησης µιας υπηρεσίας ή προϊόντος µε αξιοποίηση των 
διαφόρων µέσων µαζικής ενηµέρωσης, δικτύωσης και επικοινωνίας σε ολόκληρο τον κόσµο ή σε 
κάποιες συγκεκριµένες αγορές- στόχους, την προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών µέσω του 
διαδικτύου ή τη διεξαγωγή µιας διαφηµιστικής καµπάνιας για την ενηµέρωση των υποψήφιων 
επισκεπτών µιας περιοχής η οποία θα µπορούσε να γίνει µε τη χρήση e-mail,SMS κ.λπ. 
 
 
Σύµφωνα µε µια πρόσφατη µελέτη του Tourism Intelligence International πάνω στο online 
marketing και τις νέες τεχνολογίες στον τουρισµό, η διαδικτυακή παρουσία από µόνη της δεν 
καθιστάτε επαρκής για να προσφέρει ικανοποιητικά αποτελέσµατα στις τουριστικές επιχειρήσεις. 
Θα πρέπει να υιοθετηθούν από αυτές µια ολοκληρωµένη στρατηγική   marketing, στην οποία το 
βασικό µέρος της θα είναι µια ιστοσελίδα για την κάθε τουριστική επιχείρηση, η οποία θα περιέχει 
µέσα της ένα µεγάλο πλήθος υπηρεσιών και πληροφοριών για αυτή. 
 
Κάποια από τα συµπεράσµατα της µελέτης είναι τα παρακάτω: 
 

1. Ο αριθµός των χρηστών που χρησιµοποιούν το διαδίκτυο παγκοσµίως κατά το 2018 ήταν 
περίπου 2.5 δις. Με τον µέσο ετήσιο ρυθµό ανάπτυξης µεταξύ 2010 και 2018 να ανέρχεται 
σε ποσοστό 18%. 
 
2. Το 80% των χρηστών του διαδικτύου ψάχνει υπηρεσίες και προϊόντα online , ενώ το 71% 
πραγµατοποιεί τις αγορές του από το διαδίκτυο. 
 
3. Το 24% των χρηστών του διαδικτύου αγοράζει αεροπορικά εισιτήρια µέσω αυτού. 
 
4. Το 16% των χρηστών του διαδικτύου πραγµατοποιεί τις κρατήσεις του σε ξενοδοχεία 
µέσω του διαδικτύου. 
 
5. Το διαδίκτυο επιτρέπει σε µια επιχείρηση να λειτουργεί 24 ώρες την ηµέρα και 365 µέρες 
το χρόνο. Επίσης προσφέρει τη δυνατότητα δηµιουργίας και λειτουργίας ενός ηλεκτρονικού 
καταστήµατος µε ελάχιστα έξοδα και µε τροµερά µεγάλη απόδοση. 
 
6. Μέσω της χρήσης του διαδικτύου η κάθε επιχείρηση µπορεί αν απευθυνθεί µέσα σε λίγο 
χρονικό διάστηµα σε ολόκληρη την παγκόσµια αγορά. 
 
7. Η εµφάνιση των µεγάλων online travel agents (για παράδειγµα Expedia) και η 
συγκέντρωση όλο και µεγαλύτερου µεριδίου αγοράς από των  επίγειων (offline) πωλήσεων, 
οδήγησε τους περισσότερους ταξιδιωτικούς πράκτορες να πάρουν την απόφαση ώστε να 
µπουν στη διαδικτυακή παρουσία. 
 
8. Οι αεροπορικές εταιρείες, αλλά και οι εταιρείες κρουαζιέρας που πάντοτε στηρίζονταν 
αποκλειστικά στους offline πράκτορες για τις προωθήσεις και πωλήσεις, έχουν αναπτύξει 
δική τους διαδικτυακή παρουσία µε σκοπό να προσεγγίσουν απευθείας πελάτες από το 
διαδίκτυο, παρακάµπτοντας µε τον τρόπο αυτό τους πράκτορες αλλά και τους λοιπούς 
µεσάζοντες.  
Όπως λοιπόν βλέπουµε, η διαδικτυακή παρουσία και η δηµιουργία µιας βάσης internet 
marketing είναι απαραίτητη για την ανάπτυξη και την επιτυχία των σύγχρονων τουριστικών 
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επιχειρήσεων. 
 
4.2 Ναυτιλία  

Η Ελληνόκτητη ναυτιλία έχει αναπτυχθεί και γιγαντωθεί εκτός Ελλάδας από Έλληνες 
επιχειρηµατίες. Από τις αρχές της δεκαετίας του ΄70 κει µε την µεταπολίτευση άρχισε να έχει µια 
µεγάλη ανάπτυξη της εγκατάστασης ναυτιλιακών εταιρειών και δραστηριοτήτων στην Ελλάδα, 
όταν όµως το θεσµικό πλαίσιο έγινε ανταγωνιστικότερο και βρέθηκαν οι κατάλληλες υποδοµές, 
καθώς επίσης και της ελληνικής σηµαίας, που ήρθε το 1979, πριν από την µεγάλη ναυτιλιακή 
κρίση, στην κορύφωση της. Επακόλουθο ήταν οι υποστηρικτικές υπηρεσίες της ναυτιλίας να 
µεταφερθούν σταδιακά στην Ελλάδα µε αποτέλεσµα τη δηµιουργία του Ελληνικού ναυτιλιακού 
κλάδου. 
 
Σήµερα, η Ελληνόκτητη ναυτιλία βρίσκεται στην πρώτη θέση του παγκόσµιου στόλου, αφού είναι 
πρώτη σε χωρητικότητα µε περισσότερα από 4.000 πλοία. Για να µπορέσουµε να κατανοήσουµε 
καλύτερα το µέγεθος αυτό αρκεί κάποιος να αναλογιστεί ότι η Ελληνόκτητη ναυτιλία κατέχει το 
16% της παγκόσµιας εµπορικής χωρητικότητας ενώ το ποσοστό του Ακαθάριστου Εγχώριου 
Προϊόντος της χώρας µας ως προς το Παγκόσµιο είναι 0,4%, δηλαδή 40 φορές µικρότερο από το 
ποσοστό της Ελληνόκτητης Ναυτιλίας παγκοσµίως. 
 
Η Ελλάδα αυτή την περίοδο περνάει την µεγαλύτερη οικονοµική κρίση µετά το τέλος του Β΄ 
Παγκόσµιου Πολέµου, και βρίσκεται φέτος για έκτη συνεχόµενη χρονιά συρρίκνωσης του ΑΕΠ, 
ενώ εκτιµάται ότι ο δρόµος ώστε να έρθει η οικονοµική ανάκαµψη θα είναι µακρύς και δύσκολος. 
 
Σε αυτή την κρίσιµη και σηµαντική στιγµή, ο Ελληνικός ναυτιλιακός κλάδος έχοντας ήδη 
σηµαντική συµβολή στο Ελληνικό ΑΕΠ, θα µπορούσε να αποτελέσει ως το βασικό µοχλό 
ανάπτυξης υποστηρίζοντας την Ελληνική οικονοµία σε ρευστότητα, συνεισφορά στο ΑΕΠ, 
απασχόληση και επενδύσεις. 
 
Για την αξιολόγηση των οικονοµικών ωφελειών, είναι µεγάλη ανάγκη να εκτιµήσουµε την 
σύγκριση των άµεσων, έµµεσων και επαγωγικών οικονοµικών αντίκτυπων που σχετίζονται µε τον 
Ελληνικό ναυτιλιακό κλάδο. 
 
Τα «άµεσα» οφέλη είναι εκείνα όπου σχετίζονται µε τα έξοδα του βασικού ναυτιλιακού κλάδου 
(ακτοπλοΐα, λιµάνια και ποντοπόρος ναυτιλία) στην Ελλάδα, και δείχνουν την προσφορά του 
βασικού ναυτιλιακού κλάδου στο Ελληνικό ΑΕΠ. 
 
Τα «έµµεσα» οφέλη από την Ελληνική ναυτιλία είναι εκείνα που συσχετίζονται µε τις 
υποστηρικτικές υπηρεσίες ( για παράδειγµα οι ναυλοµεσίτες, δικηγόροι, τράπεζες, ασφαλιστικοί 
οργανισµοί, επισκευές κ.α.) και τους προµηθευτές (όπως για παράδειγµα προµηθευτές εξοπλισµού, 
προµηθειών, ανταλλακτικών και καυσίµων) του βασικού ναυτιλιακού κλάδου στην Ελλάδα. 
 
Τα «επαγωγικά» οφέλη που έρχονται από την ναυτιλία βασίζονται στον υπολογισµό του 
αντίκτυπου των ναυτιλιακών δραστηριοτήτων στην ευρύτερη οικονοµία. Εµπεριέχει την πρόσθετη 
κατανάλωση σε νοικοκυριά που προέρχεται από τα εισοδήµατα του βασικού ναυτιλιακού κλάδου, 
των υποστηρικτικών υπηρεσιών και όλων των επιχειρήσεων και κλάδων που συνδέονται µεταξύ 
τους. 
 
Πέραν όµως από την ναυτιλία,  οι Έλληνες συνεισφέρουν στην Ελληνική οικονοµία και την 
κοινωνία µε διάφορους τρόπους. Πιο σαφές είναι ότι οι Έλληνες εφοπλιστές υποστηρίζουν την 
οικονοµία, δίνοντας ναυτιλιακά κεφάλαια σε επενδύσεις και οικονοµικές δραστηριότητες σε 
διάφορους κλάδους της Ελληνικής οικονοµίας, καθώς και την κοινωνία µέσα από την ευρύτερη 
κοινωνική τους προσφορά. 
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Οι Έλληνες εφοπλιστές επενδύουν µεγάλα ναυτιλιακά κεφάλαια στους βασικούς τοµείς της 
Ελληνικής οικονοµίας όπως οι κατασκευές, οι µεταφορές η ενέργεια, η τραπεζική, ο τουρισµός, το 
λιανεµπόριο και η τεχνολογία. Πολύ σηµαντικό κοµµάτι των επενδύσεων βρίσκεται επίσης και 
στον τοµέα των ακινήτων. Οι προηγούµενες επενδύσεις που αναφέραµε υποστηρίζουν το ΑΕΠ και 
την απασχόληση στην Ελλάδα, δείχνοντας έτσι τη διαχρονική συνεισφορά του Ελληνικού 
ναυτιλιακού κλάδου στην οικονοµία της χώρας. 
 
Κάποια παραδείγµατα από παλιά που γίνονται µέχρι και σήµερα είναι η ίδρυση των Ελληνικών 
Ναυπηγείων και ∆ιυλιστηρίων στον Σκαραµαγκά από την οικογένεια Νιάρχου, η ίδρυση της 
ολυµπιακής Αεροπορίας από τον Αριστοτέλη Ωνάση, η ανέγερση των ναυπηγείων Ελευσίνας και 
Εµπορικής Τράπεζας από την οικογένεια Ανδρεάδη, οι επενδύσεις σε ξενοδοχειακά συγκροτήµατα 
των οικογενειών Χάνδρη, Καρρά, Κωνσταντακοπούλου κ.α. 
 
Οι Έλληνες εφοπλιστές όµως Στηρίζουν πολύ δυνατά και τον πολιτισµό, την υγεία, την εκπαίδευση 
και την κοινωνική πρόνοια µέσα από ατοµικές φιλανθρωπίες, και µέσα από την Ένωση Ελλήνων 
Εφοπλιστών αλλά και των κοινωφελών τους ιδρυµάτων. 
 
Η Ελληνική Ναυτιλία µελλοντικά µπορεί να αποτελέσει το βασικό µοχλό ανάπτυξης της Ελληνικής 
οικονοµίας. 
 
Πέντε προτάσεις µπορούν να ενισχύσουν τη ναυτιλιακή δραστηριότητα στην Ελλάδα και να έχει ως 
αποτέλεσµα, να αυξήσουν το αντίκτυπο της Ελληνικής οικονοµίας. 
 

Α) Ένταξη ναυτιλιακού τοµέα στην µακροπρόθεσµη αναπτυξιακή πολιτική της Ελλάδος. 
Β) Αύξηση εγγραφών σε ναυτικές σχολές µε απώτερο σκοπό την ενίσχυση της 
απασχόλησης των ελλήνων στην ναυτιλία. 
Γ) Αναβάθµιση ποιότητας εκπαίδευσης και δυνατότητα ιδιωτικής εκπαίδευσης. 
∆) Απλοποίηση διαδικασιών έναρξης επιχειρήσεων και µείωση γραφειοκρατίας. 
Ε) Σταθερό και ανταγωνιστικότερο θεσµικό πλαίσιο, λόγω του διεθνούς ανταγωνισµού που 
υπάρχει για την νηολόγηση πλοίων αλλά και την προσέλκυση εγκατάστασης ναυτιλιακών 
δραστηριοτήτων. 

 
Η ανταγωνιστικότητα του Ελληνικού στόλου και η ανάπτυξη της Ελληνικής οικονοµίας 
Η συµβολή της ναυτιλίας στην ελληνική οικονοµία αυξάνεται συνεχώς µε την ανταγωνιστικότητα 
του ελληνικού στόλου που συνεπάγεται και την προσέλκυση νέων και περισσότερων πλοίων 
ελληνικής ιδιοκτησίας στην ελληνική σηµαία. 
 
Οι εισοδηµατικοί πόροι στην εγχώρια οικονοµία µπορεί να αυξηθεί εάν το ποσοστό των ελληνικής 
ιδιοκτησίας πλοίων που φέρουν ελληνική σηµαία αυξηθεί σηµαντικά από το σηµερινό ποσοστό που 
είναι στο 27%. 
 
Όµως η διασύνδεση της ελληνικής ναυτιλίας µε την ελληνική οικονοµία έχει µεγαλώσει σηµαντικά 
τα τελευταία χρόνια, όπως είπαµε και πιο πάνω, µε την εγκατάσταση πολλών ναυτιλιακών 
επιχειρήσεων στην Ελλάδα και την συνεχής αύξηση χρηµατοδότησης τους από τις ελληνικές 
τράπεζες. 
 
Επίσης τα έσοδα της Ελλάδας από την ναυτιλία µπορεί να αυξηθούν περισσότερο εάν αυξηθούν 
σηµαντικά και οι υπηρεσίες που προσφέρει η χώρα µας στην ναυτιλία. 
 
 

Η συνεισφορά της εµπορικής ναυτιλίας στο ΑΕΠ και την απασχόληση 
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Την συνεισφορά της Ναυτιλίας στην ελληνική οικονοµία και τη µεγάλη συµβολή της στην έξοδο 
της χώρας από την κρίση, επιχειρεί να αξιολογήσει µε µια ειδική µελέτη που έχει εκπονήσει το 
ΙΟΒΕ. 
 
Η ηγετική θέση που έχει η ελληνική ναυτιλία στην παγκόσµια αγορά και ο κατεξοχήν εξωστρεφής 
της χαρακτήρας, είναι ένα από τα πιο συγκριτικά πλεονεκτήµατα της χώρας µας που µπορούν και 
θα πρέπει να αποκτήσουν κυρίαρχη θέση στο νέο αναπτυξιακό πρότυπο της Ελλάδος. 
 
Σύµφωνα µε µια νέα µελέτη, οι θαλάσσιες µεταφορές, κυρίως όµως η ποντοπόρος ναυτιλία, 
συνεισφέρουν στην προστιθέµενη αξία άµεσα γύρω στο 4% του συνόλου του ΑΕΠ, ενώ αν 
υπολογιστούν και οι αλληλεπιδράσεις των κλάδων της ελληνικής οικονοµίας, η συµβολή των 
θαλάσσιων µεταφορών στα κύρια οικονοµικά ποσά της χώρας πολλαπλασιάζονται και έχουν ως 
αποτέλεσµα η τελική ζήτηση για θαλάσσιες µεταφορές να δηµιουργεί στο σύνολο του την εγχώρια 
προστιθέµενη αξία ίση περίπου µε 6,1% του ΑΕΠ. Σε όρους απασχόλησης θα µπορούσε να 
εκτιµηθεί ότι η έµµεση και άµεση απασχόληση που προσφέρεται από των θαλάσσιο τοµέα 
µεταφορών ξεπερνά τα 192 χιλιάδες άτοµα. 
 
Η µελέτη από τον ΙΟΒΕ καταλήγει στο συµπέρασµα ότι σε µια σειρά από πολιτικές προτάσεις για 
επέκταση των εργασιών της ναυτιλίας µε την εφαρµογή των οποίων η δυνητική συνεισφορά της 
ποντοπόρου ναυτιλίας επί όρους εγχώριας προστιθεµένης αξίας µπορεί να πλησιάσει το 10% του 
ΑΕΠ σε ετήσια βάση ενώ η δυνητική απασχόληση µπορεί ακόµα και να ξεπεράσει τον αριθµό των 
550 χιλιάδων θέσεων εργασίας.   
 
Οι θαλάσσιες µεταφορές συνεισφέρουν άµεσα περίπου το 4% του συνόλου της προστιθέµενης 
αξίας της ελληνικής οικονοµίας, αφού αυτό δείχνουν τα τελευταία διαθέσιµα οικονοµικά στοιχεία. 
Το µεγαλύτερο µέρος αυτής της συνεισφοράς των θαλάσσιων µεταφορών προέρχεται, σύµφωνα 
πάντα µε τη µελέτη του ΙΟΒΕ, από την ποντοπόρο ναυτιλία. Υπολογίζοντας τις αλληλεπιδράσεις 
που έχουν οι κλάδοι της ελληνικής οικονοµίας, η συµβολή των θαλάσσιων µεταφορών στα κύρια 
οικονοµικά µεγέθη της χώρα πολλαπλασιάζονται µε µεγάλο ρυθµό µε αποτέλεσµα η τελική ζήτηση 
για θαλάσσιες µεταφορές να δηµιουργεί ένα σύνολο ( έµµεσα και άµεσα) 13,3 δισεκατοµµύρια 
ευρώ εγχώρια προστιθέµενη αξία όπου είναι ίση περίπου µε το 6,1% του ΑΕΠ της χώρας. 
 
Η µελέτη του ΙΟΒΕ επισηµαίνει ότι από την δραστηριοποίηση και το προϊόν που έχει η ποντοπόρος 
ναυτιλία δεν ευνοεί µόνο οι συνδεδεµένοι κλάδοι που καλούνται να εξυπηρετήσουν τις 
δραστηριότητες του κλάδου των θαλάσσιων µεταφορών όπως είναι η διαχείριση φορτίου, 
αποθήκευση, συµβουλευτικές και νοµικές υπηρεσίες, ταξιδιωτικά γραφεία, προϊόντα πετρελαίου, 
χονδρικό εµπόριο κτλ, αλλά και κλάδοι οι οποίοι σχετίζονται µε βασικότερα αγαθά και υπηρεσίες 
της υπόλοιπης οικονοµίας. ∆ηλαδή µιλάµε για κλάδους που αντιπροσωπεύουν όσα αγαθά και 
υπηρεσίες αγοράζουν τα νοικοκυριά µε το επιπλέον εισόδηµα που δηµιουργείται κατά µήκος της 
αλυσίδας αξίας θαλάσσιων µεταφορών, όπως είναι για παράδειγµα ξενοδοχεία, εστιατόρια, ακίνητη 
περιουσία, λιανικό και χονδρικό εµπόριο και άλλα. Επίσης θα µπορούσαµε να σηµειώσουµε ότι οι 
συγκεκριµένοι κλάδοι οι οποίοι αναµένεται να πληγούν περισσότερο από οποιαδήποτε άλλο κλάδο, 
λόγο της παύσης της διαχείρισης των ναυτιλιακών εργασιών εντός των συνόρων τη χώρας. 
 
Το συνολικό όφελος για την οικονοµία της χώρας µας από τις θαλάσσιες µεταφορές σε ίσους όρους 
απασχόλησης από την ανάγκη εξυπηρέτησης της ζήτησης για θαλάσσιες µεταφορές καθώς και από 
την κατανάλωση που οφείλεται στο εισόδηµα των ανθρώπων που εργάζονται κατά µήκος της 
αλυσίδας αξίας των θαλάσσιων µεταφορών είναι πολύ σηµαντικό, καθώς η εκτίµηση είναι ότι ο 
αριθµός των ατόµων ξεπερνά τα 192 χιλιάδες άτοµα. Τα αντίστοιχα οφέλη στο εισόδηµα των 
νοικοκυριών υπολογίζεται στο µεγάλο ποσό των 2,7 δισεκατοµµυρίων ευρώ. 
 
Επιπλέον στην µελέτη βλέπουµε ότι το οικονοµικό αντίκτυπο που εκτιµάται θα έχει ενίσχυση των 
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εργασιών της ναυτιλίας σε έκταση που να αντιστοιχεί στη δραστηριότητα των ελληνικών γραφείων 
στο εξωτερικό, η οποία θα διεκπεραιώνεται από ελληνικά και ξένα ναυτιλιακά γραφεία όπου θα 
βρίσκονται στην ελληνική επικράτεια, αλλά ταυτόχρονα θα έχουν και επαρκή ανταπόκριση των 
υπολοίπων κλάδων στη κάλυψη της µεγάλης και αυξανόµενης ζήτησης για υπηρεσίες και προϊόντα. 
Σύµφωνα πάντα µε την έρευνα, η δυνητική συνεισφορά της ποντοπόρου ναυτιλίας από αυτή την 
ενίσχυση σε όρους εγχώριας προστιθέµενης αξίας θα µπορούσε να φτάσει αλλά και να ξεπεράσει 
τα 26 δισεκατοµµύρια ευρώ, υψηλότερα κατά 12,7 δισεκατοµµύρια ευρώ σε σχέση µε την 
προηγούµενη κατάσταση, που είναι πλέον το ποσοστό της τάξης 5.8% του ΑΕΠ ετησίως. Η 
δυνητική απασχόληση σε αυτή την περίπτωση ξεπερνάει το ποσό των 550 χιλιάδων θέσεων 
εργασίας. Έτσι σε σύγκριση µε την προηγούµενη κατάσταση θα µπορέσουν να δηµιουργηθούν 
περίπου 360 χιλιάδες νέες θέσεις εργασίας στην οικονοµία υπό τις υποθέσεις του σεναρίου 
επέκτασης των είδη υπάρχων εργασιών της ναυτιλίας. 
 
Η µελέτη του ΙΟΒΕ φτάνει στο συµπέρασµα ότι κάποιες προτάσεις πολιτικής οι οποίες κινούνται 
στην κατεύθυνση ακριβώς της επέκτασης των εργασιών της ποντοπόρου ναυτιλίας. Για να 
υλοποιηθεί το έργο αυτό θα πρέπει να γίνει προσέλκυση ξένων ναυτιλιακών γραφείων αλλά και να 
υπάρχει επιχειρηµατική αξιοποίηση των παράπλευρων σχετικών δραστηριοτήτων έπεται, σύµφωνα 
µε την µελέτη, οικονοµική και πολιτική σταθερότητα στην χώρα. Η επανασύσταση του Υπουργείου 
Εµπορικής Ναυτιλίας αποτελεί µία ισχυρή ένδειξη της πρόθεσης της κυβέρνησης να υποστηρίξει 
πολύ πιο αποτελεσµατικά την µεγάλη αναπτυξιακή πορεία του κλάδου της ναυτιλίας. Σε αυτό το 
θετικό πλαίσιο, η ναυτιλιακή πολιτική θα πρέπει να γίνει ανεξάρτητη από τον πολιτικό κύκλο 
εναλλαγών των κυβερνήσεων, µε την υιοθέτηση ενός στρατηγικού σχεδίου ανάπτυξης το οποίο θα 
είναι µακροπρόθεσµο και θα έχει ευρεία πολιτική και κοινωνική στήριξη.  
 
Ανάµεσα στα παραπάνω απαραίτητη είναι η περαιτέρω ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής του 
Πειραιά ως το κέντρο της ναυτιλίας στην χώρα µας, όπου θα συγκεντρώνει το σύνολο του 
ναυτιλιακού πλέγµατος και θα έχει ως σκοπό τη µετατροπή του σε ανταγωνιστικό πόλο έλξης για 
την παγκόσµια ναυτιλία. Η ενίσχυση της ναυτιλιακής επιχειρηµατικότητας πρέπει να συνοδεύεται 
και από επενδύσεις στη δηµιουργία µεγάλης αισθηµατικότητας εκπαιδευµένων ελλήνων ναυτικών. 
 
Η ενίσχυση του υγιούς επιχειρηµατικότητας στο κλάδο της ναυτιλίας και η άρση εµποδίων στο 
σχετικό επιχειρείν, θα µπορούν να ευνοήσουν την ανάπτυξη νέων υπηρεσιών και επιχειρηµατικών 
δοµών και να δηµιουργήσουν σηµαντικές προοπτικές ενός σηµαντικά σταθερού υπόβαθρου για την 
ναυτιλιακή επιχειρηµατικότητα ενδεχοµένως να θέσει και σε µεγάλο κίνδυνο ακόµα και τις ήδη 
υπάρχουσες επενδύσεις, καθώς ελληνικές ναυτιλιακές επιχειρήσεις µπορούν να αναζητήσουν στέγη 
σε άλλα κράτη που έχουν ευνοϊκότερο ρυθµιστικό και οικονοµικό περιβάλλον. Αυτό θα πλήξει 
βαριά την οικονοµική δραστηριότητα και την απασχόληση στους κλάδους που σχετίζονται µέχρι 
σήµερα, έµµεσα ή άµεσα µε την κάλυψη της ναυτιλιακής ζήτησης. 
 
Τα καθαρά έσοδα από την ελληνική ναυτιλία για το 2017 και το 2018 ανήλθαν στο 5,7% και 5,9% 
του ΑΕΠ, αντίστοιχα από το 5,2% το 2016. 
 
Η ναυτιλία ως ο δυναµικότερος κλάδος της ελληνικής οικονοµίας 

Η εµπορική ναυτιλία αποτελεί έναν από τους πιο δυναµικούς τοµείς της ελληνικής οικονοµίας, η 
ανάπτυξη της και οι δραστηριότητες ισοδυναµούν ταυτόχρονα µε µια από τις σηµαντικότερες 
διαδικασίες ενδυνάµωσης του ελληνικού κοινωνικού σχηµατισµού στη παγκόσµια οικονοµία. 
 
Η σηµασία της εµπορικής ναυτιλίας κατά κανόνα παραγνωρίζεται από τα παρακάτω: 
 
Α) το µέγεθος και ο ρόλος της ελληνικής ναυτιλίας αποσιωπούνται, µε τον όρο αυτό θέλουµε να 
πούµε ότι η ελληνική οικονοµία γίνεται αντικείµενο ανάλυσης και έρευνας χωρίς να λαµβάνεται 
υπόψη η ναυτιλία, παρότι πρόκειται για ένα από τους µεγαλύτερους κλάδους που το µέγεθος του ( 



 

43 

από την άποψη της αξίας του συνολικού παγίου κεφαλαίου, ή του παραγόµενου προϊόντος) 
κυµαίνεται πάνω από το 50% του µεγέθους της µεταποίησης, ενώ η εξαγωγική του επίδοση 
(εξαγωγή υπηρεσιών και προϊόντων) ξεπερνάει κατά πολύ κάθε άλλο κλάδο της ελληνικής 
οικονοµίας. Πιο συγκεκριµένα θα µπορούσαµε να πούµε ότι η συνεισφορά της ναυτιλίας δεν 
λαµβάνεται καν υπόψη κατά το στατιστικό υπολογισµό των οικονοµικών µεγεθών και επιδόσεων 
της ελληνικής οικονοµίας. Το προϊόν που προκύπτει από αυτήν την οικονοµική δραστηριότητα της 
ελληνικής ναυτιλίας δεν µετράτε µαζί µε το εθνικό προϊόν, οι επενδύσεις στη ναυτιλία (για 
παράδειγµα αγορά νέων πλοίων από εφοπλιστές) δεν λαµβάνονται στην µέτρηση των στατιστικών 
των επενδύσεων των ελληνικών επιχειρήσεων, κλπ. Αντίθετα ως το µοναδικό αποτέλεσµα της 
οικονοµικής δραστηριότητας της ναυτιλίας θεωρείται απλώς εκείνο το συγκεκριµένο τµήµα των 
δαπανών του εφοπλιστικού κεφαλαίου και των ναυτικών το οποίο δραχµοποιείται και καταχωρείται 
από τις ελληνικές στατιστικές ως ναυτιλιακό συνάλλαγµα. 
 
Β) Μόνο στο πλαίσιο των αναλύσεων που έχουν ως αυτό το συγκεκριµένο αντικείµενο της ναυτιλία 
υιοθετείται η άποψη ότι η ελληνική ναυτιλία αποτελεί ένα από τα πιο σηµαντικά τµήµατα της 
ελληνικής οικονοµίας και της ελληνικής επιχειρηµατικής δραστηριότητας (του ελληνικού 
κεφαλαίου), χωρίς όµως αυτό και πάλι να προσεγγίζει το ζήτηµα του οικονοµικού αποτελέσµατος 
(της παραγόµενης αξίας του προϊόντος) από τη ναυτιλιακή δραστηριότητα. τη στατιστική έρευνα 
απασχολούν κυρίως άλλα ζητήµατα όπως για παράδειγµα η εξέλιξη των «παγίων παραγωγικών 
εγκαταστάσεων» του κλάδου (τύποι πλοίων, αριθµός και χωρητικότητα πλοίων, ηλικιακή 
κατανοµή, κ.λπ.), του εργατικού δυναµικού, των ατυχηµάτων κ.λπ. 
 
Γ)  Σε ότι αφορά όµως τα οικονοµικά αποτελέσµατα που προκύπτον για τους άλλους κλάδους εκτός 
ναυτιλίας στην ελληνική οικονοµία, σαν αποτέλεσµα της θέσης που κατέχει στη διεθνή αγορά η 
ελληνική ναυτιλία, τα πράγµατα δεν είναι λιγότερο συγκεχυµένα. ∆ιευκρινίζεται ελάχιστα ότι η 
ναυτιλιακή δραστηριότητα αποτελεί µια εξαγωγική δραστηριότητα ενός εγχώριου παραγωγικού 
κλάδου( αρχικά εξαγωγή υπηρεσιών µεταφοράς εµπορευµάτων και επίσης επιβατών) και ότι, 
εποµένως το τµήµα του παραγόµενου προϊόντος που εισάγεται στη χώρα µας αποτελεί µια εισροή 
συναλλάγµατος από εξαγωγικές δραστηριότητες. Από τη µια οπτική γωνία το µέρος εκείνο των 
εισροών που καταχωρείται στους αδήλωτους πόρους ως ναυτιλιακό συνάλλαγµα προσοµοιώνεται 
συχνά µε τις µονοµερείς µεταβιβάσεις, ενώ από την άλλη πλευρά οι επενδύσεις που κάνουν οι 
Έλληνες εφοπλιστές σε άλλους τοµείς πέρα από την ναυτιλία, τοµείς της ελληνικής οικονοµίας 
όπως είναι για παράδειγµα ο κλάδος του τουρισµού, των ναυπηγείων, τα διυλιστήρια κ.λπ. 
εξοµοιώνονται µε τις ξένες άµεσες επενδύσεις και καταχωρούνται στατιστικά στις εισροές του 
ξένου κεφαλαίου στην ενίσχυση της ελληνικής οικονοµίας. 
 
Τέλος η αγορά µέσων παραγωγής όπως είναι τα πλοία από ξένες χώρες και η αύξηση έτσι του 
παγίου κεφαλαίου των Ελλήνων εφοπλιστών δεν υπολογίζεται, όπως ήδη έχουµε επισηµάνει 
παραπάνω, ως επένδυση ή εισαγωγή εµπορευµάτων και αποσιωπάται πλήρως, αντίθετα µε ότι 
συµβαίνει σε διαφορετικούς κλάδους της ελληνικής οικονοµίας. 
 
Η προσέγγιση της ελληνικής ναυτιλίας έχει ωστόσο να αντιµετωπίσει µια πολύ σηµαντική 
δυσκολία: τη διάρθρωση του διαθέσιµου στατιστικού υλικού που σε ένα µεγάλο βαθµό µπορεί να 
συγκαλύψει ένα σηµαντικό µέρος από τα οικονοµικά αποτελέσµατα της συγκεκριµένης 
παραγωγικής δραστηριότητας. Πέραν όµως αυτού τα διαθέσιµα στατιστικά στοιχεία παρουσιάζουν 
ανακρίβειες και µεγάλες διακυµάνσεις, όταν αυτά προέρχονται από διαφορετικές πηγές. 
 
Παρά τις δυσκολίες αυτές τα υπάρχων στατιστικά στοιχεία είναι η µόνη αφετηρία ώστε να 
µπορέσουµε να προσεγγίσουµε το ρόλο της ναυτιλίας στην ελληνική αλλά και στη διεθνή 
οικονοµία. 
 
Παράλληλα βεβαίως θα χρειαστεί να διευκρινίσουµε θεωρητικά ζητήµατα σχετικά µε την 
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παραγωγική λειτουργία την εθνικότητα αλλά και τα γενικότερα οικονοµικά και διεθνοπολιτικά 
αποτελέσµατα που προκύπτουν από την ναυτιλία. 
 
4.3 Αντοχή της ελληνικής βιοµηχανίας και παραγωγής τροφίµων στην κρίση 

Η οικονοµική κρίση επηρέασε και την βιοµηχανία των τροφίµων αλλά σε ένα µικρότερο βαθµό από 
τους άλλους κλάδους της ελληνικής οικονοµίας. Οι ετήσιες µεταβολές από τα βασικά µεγέθη 
δραστηριοτήτων τους στο σύνολο τους είναι λιγότερο έντονες. Σύµφωνα µε τον ΙΟΒΕ (Ινστιτούτο 
Οικονοµικών και Βιοµηχανικών Ερευνών), η βιοµηχανία τροφίµων παραµένει ψιλά στους δείκτες 
της ελληνικής µεταποίησης και δείχνει ότι είναι ένας δυναµικός, ανταγωνιστικός και εξωστρεφείς 
κλάδος και έχει έντονη εµπορική και επενδυτική δραστηριότητα στην χώρα µας, τα βαλκάνια αλλά 
και στην υπόλοιπη Ευρώπη, διατηρώντας έτσι τη δυνατότητα να παίξει σηµαντικό ρόλο στην 
αναπτυξιακή τόνωση της ελληνικής οικονοµίας. 
 
Από το 2009 που ξεκίνησε η υφεσιακή πορεία στης οικονοµίας της Ελλάδας, ο κλάδος δέχθηκε 
πολύ µεγάλο πλήγµα σε όρους πωλήσεων, προστιθεµένης αξίας, απασχόλησης, ακαθάριστης αξίας 
παραγωγής και επενδύσεων. Καταγράφοντας έτσι µια σχετική πτώση στα µεγέθη αυτά. Ωστόσο η 
συγκεκριµένη µείωση εκπορεύεται εν γένει όχι και τόσο από τις µεγαλύτερες επιχειρήσεις που 
απασχολούν παραπάνω από δέκα άτοµα, αλλά κυρίως από τις µικρότερες επιχειρήσεις οι οποίες 
άλλωστε αποτελούν την µεγαλύτερη πλειονότητα στον κλάδο των τροφίµων µε 95% αλλά και στον 
κλάδο των ποτών µε 90%. 
 
Η παραγωγή ειδών αρτοποιίας και προϊόντων αλευριού, η παραγωγή γαλακτοκοµικών προϊόντων 
και ποτών συνιστούν τους σηµαντικότερους από τους υποκλάδους του τοµέα. Συγκεκριµένα τα 
είδη αρτοποιίας και προϊόντων αλευριού κατέχουν και το µεγαλύτερο ποσοστό του αριθµού των 
επιχειρήσεων στο σύνολο των τροφίµων και των ποτών στο σύνολο των επιχειρήσεων µε ποσοστό 
60% και στις επιχειρήσεις πάνω από δέκα άτοµα το ποσοστό του 33,5%. Στις επιχειρήσεις µε 
προσωπικό που ξεπερνά τα δέκα άτοµα ο συγκεκριµένος υποκλάδος καταλαµβάνει ποσοστό πάνω 
από 50% του συνόλου σε σχέση µε τους υπόλοιπους κλάδους σε όλα τα βασικά διαρθρωτικά 
µεγέθη. Σε όρους κύκλων εργασιών τα γαλακτοκοµικά προϊόντα και τα ποτά αντικατοπτρίζουν το 
µεγαλύτερο µερίδιο των τροφίµων και των ποτών, το οποίο ανέρχεται στις τάξης σχεδόν του 40% 
του συνόλου. Στις επιχειρήσεις µε προσωπικό άνω των δέκα ατόµων οι δύο αυτοί υποκλάδοι 
καταλαµβάνουν τα µεγαλύτερα ποσοστά σε όρους πωλήσεων τα οποία φτάνουν το 1/5 του 
συνόλου. Η βιοµηχανική παραγωγή στα τρόφιµα µειώθηκε το 2011 σε χαµηλότερο ρυθµό σε σχέση 
µε το σύνολο της µεταποίησης. Το 2011 η βιοµηχανική παραγωγή στο µεγαλύτερο µέρος των 
κλάδων της οικονοµίας µειώθηκε ως αποτέλεσµα της υφεσιακής πορείας της ελληνικής οικονοµίας 
και της απουσίας των µεγάλων επενδύσεων. Στο κλάδο των τροφίµων η βιοµηχανική παραγωγή σε 
σχέση µε τον προηγούµενο χρόνο µειώθηκε κατά 2,4% ηπιότερα σε σχέση µε τα αποτελέσµατα µε 
της προηγούµενης χρονιάς που ήταν -4,9%. 
 
Κατά τα τελευταία χρόνια η συρρίκνωση της βιοµηχανικής παραγωγής είναι περίπου τριπλάσια από 
εκείνη των τροφίµων -8,6%. Αυτή η απόκλιση εκφράζει τις σχετικά µικρότερες απώλειες που έχουν 
τα τρόφιµα εξαιτίας της οικονοµικής ύφεσης σε σχέση µε άλλους οικονοµικούς κλάδους, τόσο κατά 
την χρονική περίοδο της κρίσης, όσο και κατά τα χρόνια της ύφεσης. Συνολικά η συγκριτική 
εξέλιξη του ∆είκτη Τιµών Παραγώγου στη µεταποίηση αλλά και στους κλάδους των τροφίµων και 
των ποτών από πριν την κρίση έως και στα µέσα της κρίσης φανερώνει ότι οι διακυµάνσεις των 
σχετικών δεικτών στη βιοµηχανία τροφίµων και στα ποτά ήταν πιο ήπιες και πολλές φορές 
σηµαντικά χαµηλότερες σε σχέση µε το γενικό σύνολο της µεταποίησης. Επίσης ο Γενικός δείκτης 
τιµών καταναλωτή αυξάνεται µε ρυθµό του 3,3% κατά µέσο όρο, όταν ο αντίστοιχος πληθωρισµός 
του δείκτη τιµών καταναλωτή διατροφής και µη αλκοολούχων ποτών σχετικά χαµηλότερος περίπου 
στο 3%. Ο υποκλάδος της παραγωγής προϊόντων αλεύρων, προϊόντων αµύλου και παραγωγή 
αµύλου παρουσιάζουν τις εντονότερες πληθωριστικές τάσεις, που όµως εκπορεύονται και από τις 
διεθνείς ανατιµήσεις και τις έντονες κερδοσκοπικές επιθέσεις.  
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Οι ευκαιρίες για ανάκαµψη είναι πολλές και περιλαµβάνουν δράσεις και ενέργειες που συνδέονται 
άµεσα µε την αξιοποίηση των παραδοσιακών χαρακτηριστικών των ελληνικών τροφίµων που έχουν 
οι βιοµηχανίες, τις συνέργειες των επιχειρήσεων σε όλη την αλυσίδα αξίας των τροφίµων, την 
οργανωµένη και πολύ αποτελεσµατική προώθηση των προϊόντων, την συντονισµένη προσπάθεια 
δηµιουργίας µια πολύ ισχυρής και άµεσα αναγνωρίσιµης ελληνικής ταυτότητας των προϊόντων, την 
ενσωµάτωση της καινοτοµίας, της έρευνας και της διαφοροποίησης του προϊόντος, αλλά και µια 
ταυτόχρονη ένταξη των νέων και σύγχρονων τεχνολογιών στην παραγωγή, όπως επίσης και τη 
συνεργασία µε κρατικούς και µη ερευνητικούς φορείς που θα στηρίξουν τη προσπάθεια της 
ενηµέρωσης αλλά και της προβολής του ελληνικού προϊόντος µέσα από ένα καλά µελετηµένο και 
µακροπρόθεσµο σχεδιασµό. 
 
Στην παραπάνω παράγραφο πάρα πολύ σηµαντική είναι η συνεισφορά και ο λειτουργικός ρόλος 
του Οργανισµού Προώθησης Εξαγωγών, όπου µέσα από τη συµµετοχή του σε επιχειρησιακά 
προγράµµατα, σε συνέδρια, σε διεθνείς εκθέσεις αλλά και την αποτελεσµατικότερη συνεργασία µε 
τις επιχειρήσεις και του σχετικά άµεσα συνδέσµους µπορεί να αποτελέσει καθοριστικό παράγοντα 
στην προσπάθεια ενίσχυσης της εξαγωγικής δραστηριότητας και της εξωστρέφειας του τοµέα, 
ταυτόχρονα µε την οργανωµένη προώθηση του ελληνικού brand name των τροφίµων. 
 
Τέλος, για την επίτευξη όλων των παραπάνω στόχων, είναι αναγκαία η δηµιουργία ενός κοινού 
οράµατος υποστήριξης και ανάδειξης των ελληνικών τροφίµων σε όλο το φάσµα της αλυσίδας 
αξίας τροφίµων, το οποίο θα δώσει µεγάλη πνοή στην εξωστρέφεια των επιχειρήσεων αλλά και 
στην περαιτέρω ανάπτυξη των εξαγωγών. Οι προϋποθέσεις που απαιτούνται για την κοινή πορεία 
που θα τραβήξουν οι επιχειρήσεις και η στήριξη ενός κοινού οράµατος, σε ένα υγιές επιχειρηµατικό 
περιβάλλον στον τοµέα συνδέονται µε µια σειρά από παρεµβάσεις που είναι αναγκαίες και δράσεις, 
όπως για παράδειγµα των προβληµάτων διοικητικού βάρους, ο εκσυγχρονισµός του θεσµικού 
πλαισίου και η εξυγίανση, η στήριξη της έρευνας και της καινοτοµίας, αλλά και η σωστή 
εκπαίδευση και η ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων και κατάλληλα προσαρµοσµένων στις σύγχρονες 
απαιτήσεις της αγοράς επαγγελµατικών ειδικοτήτων πάνω στους συγκεκριµένους κλάδους.  
 
Αγροτική οικονοµία 
Η ύπαιθρος έχει κατορθώσει ως σήµερα να συγκρατήσει τις συνέπειες της κρίσης στην οικονοµία 
και την απασχόληση, σε ένα εντυπωσιακό βαθµό σε σχέση µε τα αστικά κέντρα. Είναι 
χαρακτηριστικό πως ενώ η συµβολή της αγροτικής οικονοµίας στο ΑΕΠ υπολογιζόταν στο 3,5% το 
2009, πέρυσι ανέβηκε στο 4,1%, µε βελτίωση µάλιστα του ισοζυγίου εξαγωγών του κλάδου. Η 
αγροτική εκµετάλλευση φάνηκε να συγκρατεί θέσεις µε µικρά πλήγµατα και µε παράλληλη εισροή 
από τον αστικό χώρο, σε επίπεδα που λίγο-πολύ ίσχυαν προ κρίσης. Όµως, στην πραγµατικότητα τα 
µεγέθη αυτά δεν µπορούν να εµπνέουν καµία ικανοποίηση ή αισιοδοξία για το µέλλον. 
 
Το πραγµατικό κόστος της οικονοµικής σωτηρίας της υπαίθρου, όπως φάνηκε και στην περίπτωση 
της Μανωλάδας, «µετριέται» διαφορετικά. 
 
Ο «άγνωστος παράγοντας ανάπτυξης» της αγροτικής µας οικονοµίας, της τελευταίας 30ετιας, όπως 
το αποκαλούν οι ακαδηµαϊκοί, στην πραγµατικότητα κατασκευάστηκε ως τέτοιος προκειµένου να 
εξυπηρετήσει την ανταγωνιστικότητα. ∆εν είναι άλλος από το µεταναστευτικό πληθυσµό, ο οποίος 
παρέχει ανειδίκευτη εργασία χαµηλού κόστους. Παραµένει δε, άγνωστος αφού υπολογίζεται σε 
πλέον τους ενός εκατοµµυρίου ανθρώπων, µεν, όµως οι µισοί εκτιµάται πως ζουν σε καθεστώς 
παρανοµίας. «Ο αγροτικός τοµέας βρίσκεται σε σταθερή πορεία εκσυγχρονισµού εδώ και σαράντα 
χρόνια», λέει ο Αντώνης Μωυσίδης, καθηγητής Αγροτικής Πολιτικής του Πάντειου Πανεπιστηµίου. 
Το 1971, το 53,9% του πληθυσµού απασχολούταν µε την γεωργία και η δοµή της παραγωγής 
στηριζόταν στην οικογένεια. 
 



 

46 

Το 2001 µόλις το 13,4% του πληθυσµού απασχολούταν στη γεωργία και την κτηνοτροφική 
παραγωγή και η ύπαιθρος γερνούσε σε βαθµό που έδειχνε να µην είναι σε θέση να εξακολουθεί να 
παράγει. 
 
Αυτό είχε ως αποτέλεσµα να εκσυγχρονιστεί, να αναδιαρθρωθεί σταδιακά σε βιοµηχανική βάση, 
απασχολώντας πολύ περισσότερους µόνιµους ή εποχικούς υπαλλήλους. 
 
«Για παράδειγµα, τη δεκαετία του ΄90 καταγράφονται πολύ περισσότερα αγροτικά µηχανήµατα, 
όπως τρακτέρ, από ότι τις προηγούµενες δεκαετίες. Τα πρώτα κύµατα µεταναστών 
αναδηµιούργησαν τον παραγωγικό κορµό της αγροτικής οικονοµίας ρίχνοντας το κόστος των 
ηµεροµισθίων. Όχι µόνο δεν έκλεψαν δουλειές Ελλήνων, αλλά ζωντάνεψαν την ύπαιθρο που 
µαράζωνε», λέει ο κ. Μωυσίδης. Κατά την περίοδο 1991-2000 οι αγροτικές εκµεταλλεύσεις 
διπλασιάστηκαν, ως το 2007 όµως είχαν πενταπλασιαστεί. Ενώ οι αγροτικές οι αγροτικές 
εκµεταλλεύσεις που χρησιµοποιούσαν εποχική εργασία το 1991 αντιπροσώπευαν το 29% του 
συνόλου, το 2007 οι εκµεταλλεύσεις αυτές ήταν στο 43%. Από το 1998 ως το 2012 οι µισθωτοί στο 
πρωτογενή τοµέα αυξήθηκαν κατά 78%, ξεπερνώντας τα 46.000 άτοµα, ενώ ακόµα και τη διετία 
2009-2011 τα νούµερα εργαζοµένων, εργατοωρών και εκµεταλλεύσεων παρέµεναν περίπου στα 
επίπεδα του 2005-2006. 
 
Σήµερα, στην ύπαιθρο υπάρχουν τρεις διακριτές τάξεις: οι αγρότες, οι µόνιµοι µισθωτοί 
µετανάστες εργάτες και οι εποχικοί. Όπως λέει ο Απόστολος Παπαδόπουλος, αναπληρωτής 
καθηγητής στη Γεωγραφική και Κοινωνική Ανάλυση του Αγροτικού Χώρου, στο Χαροκόπειο 
Πανεπιστήµιο, «κατάλαβα ότι υπάρχει συγκεκριµένο κοινωνικό στάτους, όταν είδα κατάστηµα της 
westerunion και call centers στη µέση του πουθενά στην Ηλεία. Οι πακιστανοί, 
Μπανγκλαντεσιανοί, µετανάστες χωρίς χαρτιά συντηρούνται στο χαµηλότερο επίπεδο διαβίωσης, 
θέλοντας µόνο να εργάζονται και να στέλνουν χρήµατα πίσω».  
 
Η διάρθρωση της εργασίας στην ύπαιθρο ακολούθησε τη διαδικασία ένταξης µεταναστών. Από 
σχετική έρευνα των Παπαδόπουλου-Κασσίµη του 2011 φαίνεται πως οι µετανάστες που έφτασαν 
ως το 2005 στη χώρα (χρονιά κατά την οποία σταµάτησαν οι νοµιµοποιήσεις) εντάσσονται 
περισσότερο στο δυναµικό των µόνιµων εργατών γης, προτιµούν τις περιοχές στις οποίες υπάρχει 
πολυκαλλιέργεια και ενσωµατώνονται στις τοπικές κοινωνίες. Αντιθέτως, οι µετανάστες ασιατικής 
καταγωγής που ήρθαν αργότερα δεν περιµένουν καµία διαδικασία νοµιµοποίησης που θα τους 
επέτρεπε να ενσωµατωθούν στην ελληνική κοινωνία και προτιµούν τις περιοχές εποχικής εντατικής 
καλλιέργειας. Σε αυτές τις περιοχές το 81% των εργατών γης παρουσιάζει εισόδηµα κάτω των 
10.000 ευρώ ετησίως, µε τους αλβανούς να ηγούνται της πυραµίδας και τους Μπαγκλαντεσιανούς 
να έρχονται τελευταίοι µε εισόδηµα µόλις 5.400 περίπου. 
Πηγή:[άρθρο Καθηµερινής, του Ματθαίου Τσιµιτάκη]  
 
4.4 Τεχνολογία 

Οι µεγαλύτερες αντοχές και τα ταχύτερα αντανακλαστικά στην κρίση ανήκουν στο τοµέα υψηλής 
τεχνολογίας. Σε ότι αφορά µια χρονική συγκυρία, όπου η ελληνική επιχειρηµατικότητα µετρά 
περίπου τις διπλάσιες διαγραφές εταιρειών από ότι συστάσεων, ο κλάδος της υψηλής τεχνολογίας 
συνεχίζει να είναι δηµιουργικός και να ανοίγει νέες επιχειρήσεις και θέσεις εργασίας. 
 
Το σύνολο από τις επιχειρηµατικές συστάσεις στην Ελλάδα καταγράφει µεγάλη µείωση την 
περίοδο 2011-2015 από 78.000 το 2011 σε 53.000 το 2015. Στην άλλη µεριά αυξάνονται οι 
επιχειρηµατικές διαγραφές από 60.000 το 2011 σε 96.000 το 2015. 
 
Όπως προέκυψε από την µελέτη του Εθνικού Κέντρου Τεκµηρίωσης, αν και ο αριθµός των 
καινούργιων επιχειρήσεων στο κλάδο της υψηλής τεχνολογίας δηλαδή µεταποίηση υψηλής 
τεχνολογία και υπηρεσίες υψηλής τεχνολογία παραµένει για καιρό σχετικά µικρός 3.000-4.000, 
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δείχνει σταθερότητα σε αντίθεση µε τη µείωση του συνολικού αριθµού των επιχειρηµατικών 
συστάσεων. 
 
Πιο συγκεκριµένα το ποσοστό των συστάσεων επιχειρήσεων υψηλής τεχνολογίας, στο σύνολο των 
νέων εταιρειών στη χώρα µας, καταγράφει αύξηση για τη περίοδο 2011-2013. Μάλιστα το ποσοστό 
της υψηλής τεχνολογίας στις καινούργιες εταιρίες, που δηµιουργήθηκαν συνολικά στην Ελλάδα την 
περίοδο αυτή, περίπου διπλασιάστηκε, ανήλθε δηλαδή σε 7% το 2013 σε σχέση µε το 4,4% το 
2011. Ωστόσο σύµφωνα µε την έρευνα του εθνικού κέντρου τεκµηρίωσης (η δηµογραφία των 
επιχειρήσεων υψηλής τεχνολογίας στην Ελλάδα την τελευταία πενταετία) για τα έτη 2014 και 2015 
καταγράφει υποχώρηση. 
 
Σε ότι αφορά τις διαγραφές επιχειρήσεων στο κλάδο, ο αριθµός τους αυξάνεται κάθε χρόνο, από 
2.000 το 2011 σε πάνω από 4.000 το 2015. Το ποσοστό των διαγραφών επιχειρήσεων υψηλής 
τεχνολογίας στο σύνολο των διαγραµµένων εταιρειών στη χώρα µας σηµειώνει µικρή µείωση το 
διάστηµα ανάµεσα στο 2011 και 2013 (3,4% για το έτος 2013). Όµως από το 2014 αυξάνεται 
φτάνοντας το 4,5% το 2015. 
 
Πιο δυναµικοί κλάδοι 

Από τις µεταποιητικές επιχειρήσεις του κλάδου της υψηλής τεχνολογίας, είναι εκείνες που 
δραστηριοποιούνται στον κλάδο κατασκευής ηλεκτρονικών υπολογιστών είναι πολύ καλύτερες στις 
συστάσεις. 
 
Για τις επιχειρήσεις υψηλής τεχνολογίας έντασης γνώσης στο κλάδο της παροχής υπηρεσιών, ο 
µεγαλύτερος αριθµός συστάσεων διαχρονικά δίνεται στις δραστηριότητες προγραµµατισµού των 
ηλεκτρονικών υπολογιστών και ακολουθούν οι δραστηριότητες υπηρεσιών πληροφορίας και των 
τηλεπικοινωνιών. 
 
Ένα ενδιαφέρον στοιχείο της µελέτης του εθνικού κέντρου τεκµηρίωσης είναι ότι η Ελλάδα έχει για 
τις χρονιές 2011-2013 τους υψηλότερους αριθµούς συστάσεων και διαγραφών επιχειρήσεων 
υψηλής τεχνολογίας σε σύγκριση µε τα υπόλοιπα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (συστάσεις 
επιχειρήσεων της υψηλής τεχνολογίας έντασης γνώσης του κλάδου των υπηρεσιών). 
 
Οι επιχειρήσεις υψηλής τεχνολογίας έχουν µια ιδιαίτερη βαρύτητα και προσφορά στην οικονοµία 
λόγω της καινοτόµου δραστηριότητας, αφού µεταξύ άλλων στρέφουν τη µεταποιητική υποδοµή και 
τις υπηρεσίες προς βελτιωµένη κατεύθυνση παραγωγικών και εξαγωγικών επιδόσεων. Για το λόγο 
αυτό η καταγραφή δεικτών που αφορούν τέτοιες επιχειρήσεις έχει σηµαντική αξία, καθώς 
φανερώνεται η επιχειρηµατική δυναµική που αναπτύσσεται στη οικονοµία. 
 
Υψηλή τεχνολογία 
Η µελέτη αποτελεί τον πρώτο παράγοντα αποτύπωσης των συστάσεων και διαγραφών 
επιχειρήσεων υψηλής τεχνολογίας, για την πιο πρόσφατη χρονική περίοδο 2011-2015. Στόχος ήταν 
να καταγραφεί η πορεία του κλάδου, µελετώντας τα στατιστικά του γενικού εµπορικού µητρώου 
και ακολουθώντας την κατηγοριοποίηση του κλάδου όπως εφαρµόζεται και από τη Eurostat. 
 
Η κατηγοριοποίηση των δραστηριοτήτων υψηλής τεχνολογίας που εφαρµόζει η µελέτης της 
Eurostat αφορά τα παρακάτω: 
 
Υψηλή τεχνολογία στη µεταποίηση: Παραγωγή βασικών φαρµακευτικών προϊόντων και 
φαρµακευτικών σκευασµάτων, κατασκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών, ηλεκτρονικών και οπτικών 
προϊόντων. 
 
Υπηρεσίες υψηλής τεχνολογίας έντασης γνώσης: Παραγωγή κινηµατογραφικών ταινιών, 
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τηλεοπτικά προγράµµατα και βίντεο, µουσικές εκδόσεις και ηχογραφήσεις, τηλεπικοινωνίες, 
προγραµµατισµός ηλεκτρονικών υπολογιστών, υπηρεσίες πληροφοριών, επιστηµονική έρευνα και 
ανάπτυξη.                        
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

Πράσινη Ανάπτυξη 

Κάτω από συνθήκες οικονοµικής κρίσης η Ελλάδα θα πρέπει να προχωρήσει σε αναδιάρθρωση του 
παραγωγικού και αναπτυξιακού της µοντέλου. Σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες, η Ελλάδα καλείται 
επίσης να τηρήσει τις προαπαιτούµενες δεσµεύσεις της, όπως απορρέουν από τις ευρωπαϊκές και 
διεθνής συνθήκες, για τη µείωση των εκποµπών ρύπων καυσαερίου και το φαινόµενο του 
θερµοκηπίου αλλά και την προώθηση των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας. 
 
Έως το έτος 2020, η Ελλάδα µε την συµφωνία της έχει δεσµευθεί για συµµετοχή των ανανεώσιµων 
πηγών ενέργειας κατά 20% στην τελική κατανάλωση ενέργειας ή περίπου 40% στην παραγωγή 
ηλεκτρικού ρεύµατος, εξοικονόµηση ενέργειας κατά 20% σε σχέση µε τα σενάρια αναµενόµενης 
εξέλιξης, µείωση των εκποµπών ρύπων κατά 21% στους τοµείς που υπάγονται στο σύστηµα 
εµπορίας δικαιωµάτων εκποµπών (ηλεκτροπαραγωγή, βαριά βιοµηχανία κ.λπ.), αλλά και τη µείωση 
των εκποµπών ρύπων κατά 4% σε σχέση µε τα επίπεδα του 2005 στους τοµείς που δεν 
περιλαµβάνονται από το σύστηµα εµπορίας δικαιωµάτων εκποµπών ρύπων (µεταφορές, κτίρια 
κ.λπ.) 
 
Επίσης από το 2013 και µετά αναµένεται η πλήρης δηµοπράτηση των εκποµπών αερίων 
θερµοκηπίου που προκαλούνται από καύση ορυκτών καυσίµων για παραγωγή ηλεκτρισµού. 
 
Αν η Ελλάδα συνεχίσει µε τον ίδιο ρυθµό να χρησιµοποιεί ως βασικά καύσιµα για την παραγωγή 
ηλεκτρικού ρεύµατος τον λιγνίτη, το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο θα πρέπει να καταβάλει πάνω 
από 2 δισεκατοµµύρια ευρώ ετησίως απλά και µόνο για την αγορά δικαιωµάτων εκποµπών ρύπων, 
χωρίς κανένα συγκριτικό πλεονέκτηµα για την ίδια. 
 
Ιστορική Αναδροµή 

Στη διάρκεια του τελευταίου αιώνα, το µεγαλύτερο ποσοστό ενέργειας προέρχεται από την χρήση 
υλών καύσης, οι οποίες προέρχονται από µη ανανεώσιµες πηγές ενέργειας. Πιο συγκεκριµένα το 
αργό πετρέλαιο και τα προϊόντα που αποτελούν µια από τις βασικότερες ύλες, που 
χρησιµοποιούνται για την Παρασκευή υλικών αγαθών σε ολόκληρο τον κόσµο. Η χρήση χωρίς 
κανένα µέτρο όµως των συγκεκριµένων πηγών ενέργειας έχει αποφέρει αρνητικά αποτελέσµατα 
στην ατµόσφαιρα και γενικότερα στο περιβάλλον. Το πρόβληµα της κλιµατικής αλλαγής συνιστά 
σηµαντική απειλή για το φυσικό περιβάλλον µε πάρα πολλές και σηµαντικές επιπτώσεις, όπως για 
παράδειγµα η άνοδος της στάθµης της θάλασσας, οι πολύ υψηλές και ακραίες θερµοκρασίες, οι 
µεγάλες ξηρασίες και οι πιο ραγδαίες και συχνές καταιγίδες. Η αλλαγή του κλίµατος είναι πολύ 
πιθανόν να οδηγήσει στην εξαφάνιση του 15-37% των ειδών που ζουν στον πλανήτη ως το 2050. Η 
ανεξέλεγκτη χρήση των µη ανανεώσιµων πηγών ενέργειας αναγνωρίζεται ως ο βασικότερος 
παράγοντας σωρείας προβληµάτων, που οδήγησαν σε οικολογική κρίση τον πλανήτη µας. 
 
Η αλλαγή των στάσεων και το συµπεριφορών σε σχέση µε την βιώσιµη χρήση ενέργειας, αλλά και 
η αναγνώριση της χρήσης των εναλλακτικών πηγών ενέργειας ως βασική λύση στο ενεργειακό και 
οικολογικό πρόβληµα, πρέπει να απασχολήσει σηµαντικά τον άνθρωπο. Περίπου το 88% της 
παγκόσµιας ζήτησης σε ενέργεια καλύπτεται από την χρήση ορυκτών καυσίµων δηλαδή, το φυσικό 
αέριο, το πετρέλαιο και τους γαιάνθρακες. Έτσι λοιπόν δηµιουργήθηκε η ανάγκη για την 
χρησιµοποίηση των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας. Ο παλιός νερόµυλος η ανεµόµυλος του χωριού 
και η απλή καύση των ξύλων, οδηγούσαν τους προγόνους µας και υπήρξαν οι βάσεις για τις 
βασικές γνώσεις που σήµερα εφαρµόζονται τεχνολογικά πιο αναβαθµισµένα και σε πολύ 
µεγαλύτερη κλίµακα. Χρησιµοποιούνται ή άµεσα όπως για την θέρµανση κυρίως ή σε 
µετατρεπόµενες άλλες µορφές κυρίως ηλεκτρισµό ή σε µηχανική ενέργεια. Μπορούµε να 
υπολογίσουµε ότι το τεχνικά εκµεταλλεύσιµο ενεργειακό δυναµικό από τις ήπιες µορφές ενέργειας 
είναι πολλαπλάσιο της συνολικής κατανάλωσης παγκόσµια. Η πολύ υψηλή όµως µέχρι πρότινος 
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τιµή των νέων ενεργειακών εφαρµογών, τα τεχνικά προβλήµατα που είχαν κατά την εφαρµογή τους 
καθώς και οι πολιτικές και οικονοµικές σκοπιµότητες που έχουν να σχετιστούν µε τη διατήρηση 
του παρόντος «στάτους κβο» στον ενεργειακό τοµέα εµπόδισαν την εκµετάλλευση έστω και 
κάποιου µέρους από αυτό το δυναµικό. 
 
Κυρίως στην Ελλάδα, που η µορφολογία της και το κλίµα της είναι κατάλληλο για νέες ενεργειακές 
εφαρµογές, η εκµετάλλευση αυτού του ενεργειακού δυναµικού θα µπορούσε να βοηθήσει 
σηµαντικά στην ενεργειακή αυτονοµία της χώρας. Το ενδιαφέρον που έχει δηµιουργηθεί για τις 
ήπιες µορφές ενέργειας τη δεκαετία του 1970, ως αποτέλεσµα κυρίως των συνεχόµενων 
πετρελαϊκών κρίσεων της εποχής, αλλά και της µεγάλης αλλοίωσης του περιβάλλοντος αλλά και 
της ποιότητας ζωής από την χρήση των βασικών πηγών ενέργειας. 
 
Οι ανανεώσιµες πηγές ενέργειας αποτελούν µια µεγάλη ευκαιρία ώστε να γίνει αποκεντρωµένη 
προµήθεια ενέργειας. Τέτοιου τύπου αποκεντρωµένη παραγωγή ενέργειας δηµιουργεί όλο και 
περισσότερες θέσεις εργασίας τοπικά και είναι πολύ λιγότερο εκτεθειµένη στη διαφθορά και στις 
πολιτικές και οικονοµικές κρίσεις. Οι ανανεώσιµες µορφές ενέργειας δεν ανοίγουν µόνο ορίζοντες 
για την περιβαλλοντικά συµβατή αναδιάρθρωση της ενεργειακής αλυσίδας. Συµβάλλουν ακόµα 
στην εκτόνωση εντάσεων ανάµεσα στην παγκόσµια αγορά ενέργειας, και επακόλουθα σε πολιτική 
και οικονοµική ασφάλεια. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προβλέπει επίσης ότι η σταθερή προµήθεια της 
ανανεώσιµης ενέργειας θα έχει θετικές επιπτώσεις στην απασχόληση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ορίζει 
µια Κοινοτική Στρατηγική και ένα Σχέδιο ∆ράσης για τις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας στην Λευκή 
Βίβλο που έχει ως τίτλο Ενέργεια για το Μέλλον: Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας. Η Λευκή Βίβλος 
έγινε Κοινοτική Ανανεώσιµες – Ήπιες Πηγές Ενέργειας 9/(8 Οδηγία για την ανάδειξη της 
ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται µέσω των ανανεώσιµων πηγών(οδηγία 77/2001/ΕΚ). Με 
αυτήν την υιοθέτηση της οδηγίας, η χώρα µας δεσµεύτηκε να παράγει το 20,1% της ηλεκτρικής της 
ενέργειας από ανανεώσιµες πηγές έως το 2010 και το ποσοστό του 29% έως το 2020. 
 
Πλεονεκτήµατα των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας 

Τα κυριότερα πλεονεκτήµατα από τη χρήση των Ανανεώσιµων Πηγών ενέργειας είναι κυρίως πάνω 
σε θέµατα που έχουν άµεση επίδραση στο περιβάλλον. 
Πιο συγκεκριµένα η χρήση των Ανανεώσιµων πηγών ενέργειας συµβάλει στην µείωση της 
εξαρτηµένης χρήσης από συµβατικούς, µη ανανεώσιµους ενεργειακούς πόρους. 
 
Οδηγούν στην µείωση του φαινοµένου του θερµοκηπίου, καθώς βοηθούν στο περιορισµό της 
εκποµπής των έξι κύριων αερίων του θερµοκηπίου (CO2, N2O, CH4, PFCs, SF6, HFCs) στην 
ατµόσφαιρα. 
 
Έχουν επίσης µεγάλη συνεισφορά στην ενίσχυση της ενεργειακής ανεξαρτησίας αλλά και της 
ασφάλειας του τµήµατος ενεργειακού εφοδιασµού σε εθνικό επίπεδο. 
 
Οι Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας οδηγούν στην αποκέντρωση του ενεργειακού συστήµατος, 
εξαιτίας της γεωγραφικής τους διασποράς, µε αποτέλεσµα να έχει τη δυνατότητα κάλυψης των 
ενεργειακών αναγκών σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο και τη εξασφάλιση των συστηµάτων 
υποδοµής και το µεγαλύτερο περιορισµό των απωλειών από τη διαδικασία της µεταφορά ενέργειας. 
 
Έχουν την δυνατότητα της σωστής και αδιάβλητης αξιοποίησης των ενεργειακών πόρων, µε 
διαφορετικές λύσεις για τις διαφορετικές ενεργειακές ανάγκες( όπως για παράδειγµα τη χρήση 
ηλιακής ενέργειας για θερµότητα χαµηλών θερµοκρασιών και η χρήση αιολικής παραγωγής 
ενέργειας για ηλεκτροδότηση). 
 
Ανάµεσα στα θετικά συγκαταλέγεται και το χαµηλό λειτουργικό κόστος το οποίο δεν επηρεάζεται 
από τις διακυµάνσεις που γίνονται στην διεθνή οικονοµία και ειδικότερα στη τιµή των συµβατικών 
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καυσίµων. 
 
Τέλος η συνεισφορά στην αναγέννηση υποβαθµισµένων περιοχών οικονοµικά και κοινωνικά µε τη 
δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας αλλά και  την προσέλκυση ανάλογων επενδύσεων( για 
παράδειγµα καλλιέργειες θερµοκηπίων µε τη χρήση της γεωθερµικής ενέργειας), ολοκληρώνει µια 
µεγάλη σειρά από σηµαντικά πλεονεκτήµατα χρήσης των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας. 
 
Μειονεκτήµατα Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας 
Οι αρνητικές επιπτώσεις που µπορούν να επέλθουν από τις Ανανεώσιµες Πηγές ενέργειας, αυτές 
έγκεινται στην  δυσκολία εύρεσης των κατάλληλων τοποθεσιών για τις ανανεώσιµες πηγές για 
παράδειγµα περιοχές µε µεγάλη ηλιοφάνεια - περιοχές µε υψηλό ποσό µέσης ταχύτητας κ.λπ., την 
δέσµευση γης η οποία είναι καλλιεργήσιµη, την οπτική ρύπανση, φαινόµενα ηχορύπανσης και 
θάνατος πουλιών όπως συµβαίνει συχνά στην περίπτωση των ανεµογεννητριών. 
 
Έχουν αρκετά µικρό συντελεστή απόδοσης, περίπου της τάξεως του 30% ή και χαµηλότερο. Αυτό 
έχει ως συνέπεια να απαιτείται πολύ µεγάλο αρχικό κόστος εφαρµογής σε µεγάλη επιφάνεια της 
γης. Για τον λόγο αυτό µέχρι σήµερα χρησιµοποιούνται ως συµπληρωµατικές πηγές ενέργειας και 
όχι κύριες. Για το λόγο που προαναφέραµε προς το παρόν δεν µπορούν να χρησιµοποιηθούν για να 
καλύψουν ανάγκες µεγάλων αστικών κέντρων. 
 
Η παροχή και απόδοση της αιολικής, ηλιακής και υδροηλεκτρικής ενέργειας είναι βασισµένη από 
την εποχή τους, αλλά και από το γεωγραφικό πλάτος και κλίµα της περιοχής στην οποία είναι 
εγκατεστηµένα.  
 
Για τις µηχανές αιολικής ενέργειας υπάρχει η γνώµη ότι δεν είναι κοµψές από αισθητική άποψη και 
ότι προκαλούν θορύβους και θανάτους πουλιών. Με την εξέλιξη όµως της τεχνολογίας και την πιο 
προσεκτική επιλογή σε χώρους εγκατάστασης για παράδειγµα σε πλατφόρµες σε ανοιχτή θάλασσα 
αυτά τα προβλήµατα έχουν σχεδόν λυθεί. 
 
Για τα Υδροηλεκτρικά έργα λέγεται ότι προκαλούν έκλυση µεθανίου από την αποσύνθεση φυτών 
που βρίσκονται κάτω από το νερό και αυτό έχει ως αποτέλεσµα να εντείνει το φαινόµενο του 
θερµοκηπίου. 
 
5.1 Αιολική Ενέργεια 

Η αιολική ενέργεια είναι η ενέργεια η οποία παράγεται µέσω του ανέµου. ∆ηλαδή οι µεγάλες µάζες 
από αέρα που µε µετακινούνται µε ταχύτητα από την µια περιοχή σε µια άλλη, οφείλονται στην 
ανοµοιόµορφη θέρµανση που έχει η επιφάνεια της Γης από την ηλιακή ακτινοβολία. Η κινητική 
ενέργεια από τους ανέµους είναι τόσο πολύ που βάση της σηµερινής τεχνολογίας η εκµετάλλευση 
της θα µπορούσε να καλύψει τις ανάγκες της ανθρωπότητας για ηλεκτρική ενέργεια στο διπλάσιο 
ποσοστό. 
 
Αν και παρουσιάζονται κάποια µειονεκτήµατα στην αιολική ενέργεια, όπως για παράδειγµα η 
χαµηλή πυκνότητα και αδυναµία πρόβλεψης της, µεταβαλλόµενη ή και διακοπτόµενη παροχή του 
φυσικού πόρου, µέχρι σήµερα σηµειώνεται µια µεγάλη εξέλιξη κάτι που ενισχύεται και από την 
επιτακτική ανάγκη για τη προστασία του περιβάλλοντος. Πλέον πρέπει να περάσει στο 
υποσυνείδητο όλου του κόσµου, ότι ο άνεµος είναι µια καθαρή και ανεξάντλητη πηγή ενέργειας. 
 
Βασικά τµήµατα ανεµογεννήτριας 

Οι ανεµογεννήτριες είναι µηχανές οι οποίες µπορούν να µετατρέψουν την κινητική ενέργεια των 
ανέµων σε ηλεκτρική ενέργεια. Υπάρχουν πολλά και διαφορετικά είδη ανεµογεννήτριας που 
κατατάσσονται σε δύο κύριες κατηγορίες: α) οριζόντιου άξονα, των οποίων ο δροµέας είναι τύπου 
έλικα και βρίσκεται συνεχώς σε παράλληλη θέση µε τη κατεύθυνση του ανέµου και του εδάφους, 
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β) κατακόρυφου άξονα, ο οποίος είναι συνεχώς σταθερός και κάθετος ως προς την επιφάνεια του 
εδάφους. 
 
Στην αγορά έχουν υπερισχύσει περισσότερο οι ανεµογεννήτριες οριζόντιου άξονα µε δύο ή τρία 
πτερύγια. Μια κλασική ανεµογεννήτρια οριζόντιου άξονα αποτελείται από τα παρακάτω µέρη: 
 
1) Την πτερωτή αποκαλούµενη και (δροµέας) των σύγχρονων ανεµογεννητριών απαρτίζεται από 
πτερύγια τα οποία έχουν σχήµα που έχει προέλθει από τα αντίστοιχα πτερύγια των αεροπορικών 
κινητήρων. Τα πτερύγια αυτά είναι συνήθως κατασκευασµένα από ελαφρά κράµατα µετάλλων, 
ενισχυµένα µε πολυεστέρα, αλλά και από ξύλο σε συνδυασµό από ειδικές ρητίνες. Επίσης 
χρησιµοποιείται και συνδυασµένη χρήση από χάλυβα και πλαστικό, όπου το κεντρικό χαλύβδινο 
τµήµα του χρειάζεται ώστε να απορροφά τα στρεπτικά και  καµπτικά φορτία, επίσης 
χρησιµοποιούνται πλαστικά κελύφη για να δώσουν την επιθυµητή αεροδυναµική µορφή που 
χρειάζονται τα πτερύγια. Τα πτερύγια είναι ειδικά προσαρµοσµένα πάνω στη πλήµνη, όπου η 
µορφή της εξαρτάται από το είδος της πτερωτής αλλά και από τους επιθυµητούς βαθµούς 
ελευθερίας στη θέση σύνδεσης ανάµεσα στα πτερύγια και τον άξονα.  
 
2) Ο άξονας της ανεµογεννήτριας κατασκευάζεται από χάλυβα που είναι ειδικά ενισχυµένος για την 
συγκεκριµένη περίπτωση ώστε να µπορεί να µεταφέρει ισχυρές µη µόνιµες στρεπτικές αλλά και 
καµπτικές ροπές, ενώ η δράση του γίνεται συνήθως σε δύο έδρανα όπου είναι ικανά να 
παραλαµβάνουν τόσο το βάρος αλλά και τα εξασκούµενα φορτία. 
 
3) Το σύστηµα µετάδοσης κίνησης περιλαµβάνει ένα κιβώτιο δύο ή τριών βαθµών 
µετασχηµατισµού της χαµηλής ταχύτητας περιστροφής της πτερωτής στις πολύ υψηλές ταχύτητες 
περιστροφής όπου λειτουργούν κυρίως οι ηλεκτρικές γεννήτριες. Τα τελευταία χρόνια έχουν 
αναπτυχθεί µεγάλες εµπορικές αιολικές µηχανές χωρίς να έχουν κιβώτιο µετάδοσης αλλά µε χρήση 
ηλεκτρονικής ισχύος, όπου επιτρέπεται στην πτερωτή να λειτουργεί µε µεταβλητές στροφές 
περιστροφής ενώ η γεννήτρια παράγει εναλλασσόµενο ηλεκτρικό ρεύµα σταθερής συχνότητας. 
Μέσα στην ανεµογεννήτρια τοποθετείτε ένα µηχανικό φρένο είτε στον άξονα υψηλής ταχύτητας 
περιστροφής, όπου εκεί απαιτείται σχετικά µικρή δύναµη πέδησης αλλά δεν προστατεύεται η 
πτερωτή από µία απώλεια φορτίου ή µία θραύση του συστήµατος µετάδοσης κίνησης, είτε στον 
άξονα της χαµηλής ταχύτητας περιστροφής, όπου εκεί λόγω της µεγάλης ροπής πέδησης απαιτείται 
φρένο όπου θα έχει αυξηµένες διαστάσεις, βάρους και κόστους, όµως παρέχεται καλύτερη 
ασφάλεια στην εγκατάσταση. 
 
Μέρη ανεµογεννήτριας οριζόντιου άξονα 
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Πηγή: http://www.cres.gr/kape/energeia_politis/energeia_politis_windmill.htm 
 
Τέλος για την µετατροπή που χρειάζεται η µηχανική ενέργεια σε ηλεκτρική, χρησιµοποιούνται 
επαγωγικές ή σύγχρονες ηλεκτρικές γεννήτριες εναλλασσόµενου ρεύµατος. Για την περίπτωση των 
µικρών ανεµογεννητριών δηλαδή µικρότερες από 5 KW είναι δυνατή και η χρήση συνεχούς 
ρεύµατος. 
 
4) Ηλεκτρονικά συστήµατα ελέγχου ασφαλούς λειτουργίας, τα οποία αποτελούνται από ένα ή και 
περισσότερα υποσυστήµατα µικροελεγκτών και φροντίζουν για την ασφαλή και σωστή λειτουργία 
της ανεµογεννήτριας σε όλες τις συνθήκες.  
 
5) Την υπερκατασκευή της εγκαταστάσεως που περιλαµβάνει το σύνολο των µηχανισµών που 
αναφέραµε παραπάνω, έχει τη δυνατότητα περιστροφής µε την βοήθεια από ειδικών µηχανισµών 
και από καθοδηγητικά πτερύγια, ώστε να µπορεί να προσανατολίζεται πάντα στην διεύθυνση του 
ανέµου. 
 
6) Τον πύργο στήριξης της ανεµογεννήτριας ο οποίος αποτελείται συνήθως είτε από ένα µεταλλικό 
δικτύωµα είτε από µια στήλη η οποία είναι φτιαγµένη από οπλισµένο σκυρόδεµα η µεταλλικό 
σωλήνα για ανεµογεννήτριες µεγαλύτερης κλίµακας. Το ελάχιστο ύψος όπου µπορεί να έχει ο 
πύργος στήριξης είναι συνήθως ίσο µε τη διάµετρο της πτερωτής, ενώ κατά την εκλογή του θα 
πρέπει να λάβουµε υπόψη τόσο το µεγάλο κόστος κατασκευής και θεµελίωσης για µεγάλα ύψη 
αλλά και τη δυνατότητα αξιοποίησης υψηλότερων ταχυτήτων ανέµου µε την αύξηση που µπορεί να 
γίνει στο ύψος της φτερωτής. 
 
Παράγοντες που επηρεάζουν την ενεργειακή παραγωγή 
Η αξιοποίηση της κινητικής ενέργειας των ανέµων µιας περιοχής µε την βοήθεια των αιολικών 
µηχανών, έχει ως στόχο να παραχθεί το µέγιστο δυνατό ποσό ηλεκτρικής ή µηχανικής ενέργειας 
όσο διαρκεί η ωφέλιµη ζωή της εγκατάστασης. Επίσης η υψηλή ενεργειακή απόδοση αποτελεί ίσως 
τον πιο σηµαντικό παράγοντα οικονοµικής βιωσιµότητας και αποτελεσµατικότητας µιας αιολικής 
εγκατάστασης. 
 
Το σύνολο της παραγόµενης ενέργειας εξαρτάται από πολλούς διαφορετικούς παράγοντες, όπως το 
µέγεθος και ο τύπος της µηχανής που χρησιµοποιείται, τα ανεµολογικά χαρακτηριστικά της 
περιοχής, το ύψος στο οποίο είναι τοποθετηµένη η µηχανή, αλλά κυρίως από τη σωστή λειτουργία 
ανάµεσα στο τοπικό αιολικό δυναµικό και της λειτουργικής συµπεριφοράς της υπό εγκατάστασης 
αιολικής µηχανής. 
 
Για λόγους διαφορετικού µεγέθους αιολικών µηχανών η ετήσια αιολική παραγωγή εκφράζεται είτε 
ανοιγµένη στη µονάδα επιφάνειας της πτερωτής (kWh/m2 year) είτε προς την ονοµαστική ισχύ της 
µηχανής(kWh/kW year). 
 
Αιολικό δυναµικό 

Η γνώση των χαρακτηριστικών του ανέµου είναι απαραίτητη ώστε να εκτιµηθεί µε µελέτες η 
ενέργεια του ανέµου. Για την επιλογή της κατάλληλης θέσης εγκατάστασης αιολικών συστηµάτων 
θα πρέπει να γνωρίζουµε τα παρακάτω: 

α) ταχύτητα του ανέµου 
β) διεύθυνση του ανέµου 
γ) την επικρατούσα στην περιοχή τύρβη 
δ) το στροβιλισµό των ανέµων 
ε) τη µεταβολή µε το ύψος της ταχύτητας του ανέµου (κατανοµή του ανέµου) 
στ) τις ακραίες τιµές ταχύτητας του ανέµου (ριπές)              
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Τα παραπάνω χαρακτηριστικά φτιάχνουν το αιολικό δυναµικό µιας περιοχής και µπορεί να γίνουν 
γνωστά µόνο µέσα από ειδικές µετρήσεις. 
 
Ένα κατάλληλο αιολικό δυναµικό χαρακτηρίζεται από την µέση ετήσια ταχύτητα στα δέκα µέτρα 
πάνω από το έδαφος µεγαλύτερη από 4m/s για εκµεταλλεύσιµο στην Ελλάδα θέλουµε µια ταχύτητα 
η οποία να ξεπερνά το 5,5-6m/s. ∆είχνει χαµηλά δήγµατα τύρβης και χαµηλή µέγιστη ταχύτητα 
ανέµου, χωρίς να εµφανίζονται συχνά ριπές, ώστε να µην µπορούν τα µεταβαλλόµενα φορτία να 
οδηγήσουν γρήγορα σε γήρανση το υλικό. Επίσης η σταθερότητα των ανέµων είναι πολύ 
σηµαντική καθώς οι συχνές αλλαγές στη διεύθυνση του αέρα επηρεάζουν αρνητικά τη λειτουργία 
και τη συµπεριφορά της ανεµογεννήτριας. Αλλά και η συχνότητα που παρουσιάζουν οι µεγάλοι 
άνεµοι σε µια περιοχή αλλά και η ένταση τους, είναι βασικοί παράγοντες που επηρεάζουν το 
κόστος της κατασκευής αλλά και το κόστος της παραγόµενης ενέργειας. 
 
Παγετός 

Η δηµιουργία παγετού µπορεί να προκαλέσει προβλήµατα και να επηρεάσει τη λειτουργία της 
ανεµογεννήτριας σε διάφορα συστήµατα της, κυρίως αυξάνοντας τα δυναµικά και τα στατικά 
φορτία των κατασκευών µε την επικάθηση τους. Για τον λόγο αυτό όλα τα συστήµατα της 
ανεµογεννήτριας και οι γραµµές µεταφοράς θα πρέπει να έχουν υπολογιστεί ώστε να µπορούν να 
αντέξουν τα συγκεκριµένα φορτία. Όταν επικάθονται σηµαντικές ποσότητες πάγου πάνω στα 
πτερύγια αυξάνεται σε µεγάλο βαθµό το φορτίο τους, αλλά υπάρχει και µεγάλος κίνδυνος να 
εκτοξευθεί κάποιο κοµµάτι πάγου όταν αυτά περιστρέφονται. Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να 
σταµατήσει η λειτουργία της ανεµογεννήτριας ώστε να γίνει καθαρισµός µε µεγάλες επιπτώσεις 
στην παραγωγή ενέργειας. 
 
Υλικά µεταφερόµενα από τον αέρα 

Οι εγκαταστάσεις σε παραθαλάσσιες περιοχές έχουν σε µεγάλο βαθµό το πρόβληµα της διάβρωσης 
επειδή ο αέρας σε αυτές περιέχει µεγάλες ποσότητες αλάτων. Πρέπει λοιπόν τµήµατα της 
κατασκευής να έχουν για την προστασία τους αντισκωρικά υλικά πάνω τους. Σε µια περιοχή που 
είναι άγονη ο άνεµος είναι πολύ πιθανό να µεταφέρει σκόνη, ψηλό χαλίκι, άµµο, κλπ. Αυτά τα 
υλικά µπορούν να προξενήσουν µεγάλες ζηµιές στα πτερύγια, στα προστατευτικά καλύµµατα και 
σε άλλα τµήµατα της ανεµογεννήτριας. Στις συγκεκριµένες περιπτώσεις οι τροποποιήσεις που 
έχουν γίνει από τους σχεδιαστές και οι ειδικές διαδικασίες συντήρησης µεγαλώνουν κατά πολύ το 
κόστος της παραγόµενης ηλεκτρικής ενέργειας. 
 
Ύψος τοποθέτησης 
Το ύψος της τοποθέτησης αλλά και η συγκεκριµένη θέση θεµελίωσης µιας ανεµογεννήτριας είναι 
δύο βασικοί παράγοντες όπου επηρεάζουν την ενεργειακή απόδοση µιας εγκατάστασης. Όσο 
αυξάνεται το ύψος τοποθέτησης τόσο αυξάνεται κατά κανόνα και η ταχύτητα του ανέµου. 
Αντίστοιχα τα ανεµολογικά χαρακτηριστικά µιας περιοχής µεταβάλλονται συχνά σε µεγάλο βαθµό 
µε την επίδραση του τοπικού ανάγλυφου την τραχύτητα του εδάφους και την ατµοσφαιρική τύρβη. 
Για το λόγο αυτό η επιλογή του ύψους τοποθέτησης θα πρέπει να συνυπολογιστούν τόσο τα ύψη 
τοποθέτησης των µηχανών που διαθέτει µια κατασκευάστρια εταιρεία, αλλά και κάποιοι τοπικοί 
περιορισµοί που συνδέονται µε τη χωροθέτηση περισσότερων από µιας µηχανής στο ίδιο οικόπεδο 
αλλά και την αύξηση του κόστους εγκατάστασης του αυξανόµενου ύψους του βασικού πυλώνα 
κατασκευής. 
 
Τεχνική διαθεσιµότητα 

Είναι πολύ σηµαντικός παράγοντας της ενεργειακής παραγωγής ενός αιολικού πάρκου. ∆εν 
συνδέεται όµως άµεσα µε το διαθέσιµο αιολικό δυναµικό µιας περιοχής και εκφράζει την ικανότητα 
ώστε να γίνεται ασφαλής και οµαλή η λειτουργία της εγκατάστασης από τεχνικής µεριάς. Η 
εµφάνιση ισχυρών ανέµων αυξάνει κατά πολύ τη πιθανότητα βλάβης των εγκαταστάσεων αλλά 
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κυρίως εµποδίζει τη γρήγορη και αποτελεσµατική κατάσταση των ζηµιών. Μια αιολική κατασκευή 
δεν είναι τεχνικά διαθέσιµη, ακόµα και αν φυσούν άνεµοι ικανής εντάσεως, σε περιπτώσεις 
τυχαίων βλαβών, µιας προγραµµατισµένης συντήρησης, λειτουργίας µηχανισµών αυτοπροστασίας 
αλλά και αδυναµίας του τοπικού ηλεκτρικού δικτύου να απορροφήσει την κατάλληλη ενέργεια. 
 
Η λειτουργία ενός σηµαντικού αριθµού αιολικών πάρκων σε ένα σύστηµα ηλεκτρικής ενέργειας 
µπορεί να προκαλέσει ασταθείς καταστάσεις λειτουργίας εξαιτίας µιας τυχαίας µεταβλητότητας της 
ταχύτητας του αέρα που µπορεί να προκαλέσει πολύ µεγάλη και σηµαντική µείωση της 
παραγόµενης ισχύος των ανεµογεννητριών, κυριότερα των απευθείας συνδεδεµένων στο σύστηµα 
µεταφοράς, να ελέγξουν την άεργο και ενεργό ισχύ τους. Η µείωση αυτή θα πρέπει να καλυφθεί 
από µια επιπρόσθετη παραγωγή ισχύος των συµβατικών µονάδων παραγωγής οι οποίες θα 
βρίσκονται σε µια κατάσταση στρεφόµενης εφεδρείας. Αυτό µας δείχνει ότι για τον 
προγραµµατισµό στης σχεδίασης του συστήµατος παραγωγής και της µεταφοράς ηλεκτρικής 
ενέργειας, για την έκδοση των αδειών παραγωγής, για τους όρους σύνδεσης στο σύστηµα 
µεταφοράς για τα αιολικά πάρκα θα πρέπει να ορισθεί µια βαθµίδα διείσδυσης των 
ανεµογεννητριών ως προς την αιχµή της ζήτησης φορτίου του. Η συγκεκριµένη βαθµίδα αποτελεί 
την οριακή τιµή όπου θα το όριο για την ανάλυση µιας συγκεκριµένης χρονικής περιόδου του 
συστήµατος σε συνδυασµό µε την ισχύ της εγκατάστασης των σταθµών παραγωγής του και τις 
λειτουργικές πρακτικές του. 
 
Χρήση αιολικής ενέργειας για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα 
Πολύ µεγάλο ενδιαφέρον για την εκµετάλλευση του αιολικού δυναµικού τους, είναι οι περιοχές οι 
οποίες έχουν ικανοποιητικό αριθµό µέσων ταχυτήτων ανέµων. Ένα πάρκο µε ανεµογεννήτριες, το 
οποίο έχει ταχύτητα 8m/sec αποδίδει 1600KW, σε ταχύτητα 4m/sec αποδίδει µόνο 200KW. Το 
εξαιρετικά υψηλό αιολικό δυναµικό που έχει η χώρα κατατάσσεται ανάµεσα στα πιο ελκυστικά 
στην Ευρώπη µε απόδοση που ανέρχεται πάνω από 8 µέτρα/δευτερόλεπτο ή 2.500 ώρες παραγωγής 
αιολικής ενέργειας σε πολλά σηµεία της χώρας όπως φαίνεται και στο παρακάτω σχήµα. Στη 
Κρήτη, στην Ανατολική Στερεά Ελλάδα και τα νησιά του Αιγαίου οι µέσες ταχύτητες των ανέµων 
είναι 6-7m/sec, αυτό έχει ως αποτέλεσµα το κόστος παραγόµενης ενέργειας να είναι υψηλό και 
ικανοποιητικό, για τον λόγο αυτό βλέπουµε πολλά έργα εκµετάλλευσης στις συγκεκριµένες 
περιοχές. 
 
Το συνολικό εκµεταλλεύσιµο αιολικό δυναµικό της επικράτειας µπορεί να καλύψει πολύ µεγάλο 
µέρος των ηλεκτρικών µας αναγκών. Πέρα από τα οφέλη που έχουµε στο περιβάλλον και 
απορρέουν από τη συγκεκριµένη δραστηριότητα, πολύ σηµαντικό είναι η δηµιουργία αιολικών 
πάρκων σε νησιά, όπου συµβάλουν σε µεγάλο βαθµό στην ενεργειακή αυτονοµία τους. Βλέπουµε 
ότι η λειτουργία ενός αιολικού πάρκου ισχύος 10MW προσφέρει ετησίως ηλεκτρική ενέργεια όπου 
χρησιµοποιούν 7.250 νοικοκυριά και συµβάλει στην εξοικονόµηση περίπου 7.000 τόνων µη 
ανανεώσιµης ενέργειας. 
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Σχήµα: ∆εδοµένα Αιολικού ∆υναµικού της Ελλάδας σε 100 µέτρα ύψος 

            
Πηγή: Γεωπληροφοριακός χάρτης ΡΑΕ  http://www.rae.gr  
 
Τα πλεονεκτήµατα επένδυσης της αιολικής ενέργειας στην Ελλάδα είναι τα παρακάτω:  
Πολύ µεγάλο αιολικό δυναµικό – από τα καλυτέρα της Ευρώπης. 
Προτεραιότητα στη πώληση της παραγόµενης ενέργειας στον διαχειριστή του συστήµατος. 
Υψηλές και εγγυηµένες τιµές πώλησης της παραγόµενης ενέργειας. 
20ετές διάρκειας συµφωνία αγοράς ενέργειας. 
Ευνοϊκό µακροπρόθεσµο θεσµικό πλαίσιο που διασφαλίζει αξιόπιστα και µακροχρόνιο σχεδιασµό 
επένδυσης. 
 
5.2 Ηλιακή Ενέργεια       
Η Ηλιακή Ενέργεια στην εξαπλώνεται στην Ελλάδα µε πολύ µεγάλους αναπτυξιακούς ρυθµούς τα 
τελευταία χρόνια, κατά κύριο λόγω στο κλάδο των φωτοβολταϊκών συστηµάτων. Αυτό φαίνεται και 
από τις ενδείξεις της ΡΑΕ ότι από το έτος 2009 στο 2010 η συνολική εγκατεστηµένη ισχύς 
φωτοβολταϊκών συστηµάτων πενταπλασιάστηκε, από το 2010 στο 2011 τριπλασιάστηκε, ενώ από 
το 2011 στο 2012 υπερδιπλασιάστηκε και κάθε χρόνο αυξάνεται. Επίσης τα φωτοβολταϊκά 
συστήµατα αποτελούν την ατµοµηχανή των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας στην Ελλάδα αφού 
κατέχουν το 88% της νέας ισχύος από το 2012. 
 
Ο ήλιος είναι η απαραίτητη προϋπόθεση για την ύπαρξη κάθε είδους ζωής στον πλανήτη. Σχεδόν 
όλες οι φυσικές λειτουργίες στην γη εξαρτώνται άµεσα από την ύπαρξη του. Η παραγωγή ηλιακής 
ενέργειας την σηµερινή εποχή είναι 90% φθηνότερη από την δεκαετία του 1970. Η ηλιακή ενέργεια 
είναι καθαρή, ανεξάντλητη και ανανεώσιµη. Παρέχει ανεξαρτησία και ασφάλεια στην ενεργειακή 
τροφοδοσία. Εφαρµογές της συγκεκριµένης ενέργειας βλέπουµε και στα βιοκλιµατικά κτίρια. 
 
Μπορούµε να αξιοποιήσουµε στο έπακρο την ηλιακή ακτινοβολία για ενεργειακούς σκοπούς, 
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δηλαδή ή για να προσλάβουµε θερµότητα από τον ήλιο, ή να παράγουµε ηλεκτρικό ρεύµα από 
αυτόν. Ηλιακή ενέργεια χαρακτηρίζεται το σύνολο των διαφόρων πηγών ενέργειας που 
προέρχονται από τον ήλιο. Αυτές οι µορφές είναι το φως δηλαδή η φωτεινή ενέργεια, η θερµότητα 
η αλλιώς θερµική ενέργεια αλλά και διάφορες ακτινοβολίες δηλαδή η ενέργεια ακτινοβολίας. Η 
ηλιακή ενέργεια ως προς το σύνολο της είναι ανεξάντλητη, αφού η πηγή της είναι ο ήλιος και αυτό 
έχει ως επόµενο να µην υπάρχουν περιορισµοί χώρου και χρόνου για την εκµετάλλευση της. 
 
Η εκµετάλλευση της ηλιακής ενέργειας µπορεί και να διαχωριστεί σε τρείς κατηγορίες εφαρµογών: 
αυτές είναι τα παθητικά ηλιακά συστήµατα, τα φωτοβολταϊκά συστήµατα και τα ενεργητικά 
συστήµατα. Τα ενεργητικά και τα παθητικά συστήµατα εκµεταλλεύονται την θερµότητα που 
εκπέµπεται από την ηλιακή ακτινοβολία, ενώ τα φωτοβολταϊκά συστήµατα στηρίζονται στη 
µετατροπή της ηλιακής ακτινοβολίας σε ηλεκτρικό ρεύµα µε το φαινόµενο του φωτοβολταϊκού. 
 
Εικόνα: Εκµετάλλευση ηλιακής ενέργειας 

                      
Πηγή: http://users.sch.gr/imarinakis/solar_energy.htm  
 
Παθητικά ηλιακά συστήµατα 

Είναι τα δοµικά στοιχεία στην κατασκευή ενός κτιρίου όπου βοηθούν µε την καλύτερη άµεση ή 
έµµεση εκµετάλλευση της ηλιακής ενέργειας που µπορεί να γίνει για την θέρµανση ή την ψύξη του 
κάθε κτιρίου. Για να γίνει σωστά η εφαρµογή προϋποθέτει το κτίριο παθητικών ηλιακών 
συστηµάτων είναι να έχει θερµοµόνωση, ώστε να µπορούν να περιοριστούν οι θερµικές απώλειες. 
Η θεωρία της λειτουργίας των παθητικών συστηµάτων θέρµανσης είναι βασισµένη στο φαινόµενο 
του θερµοκηπίου ενώ τα παθητικά συστήµατα ψύξης είναι βασισµένα στην ηλιοπροστασία του 
κτιρίου, δηλαδή στην εµπόδιση της εισόδου στο κτίριο των ανεπιθύµητων κατά την θερινή περίοδο 
ακτινών του ήλιου. Αυτό µπορούµε να το πετύχουµε µε τη χρήση σταθερών ή κινητών 
σκεπασµάτων όπως για παράδειγµα τέντες, περσίδες, πρόβολοι κ.α. που τοποθετούνται στην 
κατάλληλη θέση, αλλά και µε την διευκόλυνση της κυκλοφορίας του αέρα µέσα στο κτίριο. 
 
Ενεργειακά ηλιακά συστήµατα 
Το κέντρο ενός ενεργητικά ηλιακού συστήµατος είναι ο ηλιακός συλλέκτης ο οποίος είναι 
τοποθετηµένος σχεδόν σε όλα τα οικήµατα. Ο συλλέκτης µέσα του µια µαύρη επίπεδη µεταλλική 
επιφάνεια, η οποία µπορεί και απορροφά την ακτινοβολία µε σκοπό να θερµανθεί. Πάνω από την 
απορροφητική επιφάνεια βρίσκεται ένα διαφανές κάλυµµα το οποίο είναι συνήθως γυάλινο και 
κάποιες φορές πλαστικό το οποίο παγιδεύει τη θερµότητα και στην ουσία γίνεται το φαινόµενο του 
θερµοκηπίου. Λεπτοί σωλήνες τοποθετούνται έχοντας επαφή µε απορροφητική επιφάνεια, όπου 
µέσα από τις σωλήνες περνάει κάποιο υγρό το οποίο επάγει τη θερµότητα και τη µεταφέρει, µε τους 
κυκλοφορητές σε µια µεµονωµένη δεξαµενή αποθήκευσης. Ένα από τα πιο απλά διαδεδοµένα 
ενεργητικά ηλιακά συστήµατα θέρµανσης νερού είναι ο ηλιακός θερµοσίφωνας.  
 
Φωτοβολταϊκά συστήµατα 
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Το φωτοβολταϊκό φαινόµενο εφευρέθηκε το 1839 και χρησιµοποιήθηκε για πρακτικούς σκοπούς 
για πρώτη φορά στα τέλη της δεκαετίας του 50 για διαστηµικές εφαρµογές. Τα φωτοβολταϊκά 
συστήµατα έχουν την δυνατότητα να µετατρέψουν την ηλιακή ενέργεια σε ηλεκτρική. Ένα τυπικό 
φωτοβολταϊκό σύστηµα αποτελείται από την ηλιακή γεννήτρια ρεύµατος και τα ηλεκτρονικά 
συστήµατα όπου διαχειρίζονται την ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται µέσω της φωτοβολταϊκής 
συστοιχίας. Για τα αυτόνοµα συστήµατα υπάρχει και το σύστηµα αποθήκευσης ενέργειας µέσα σε 
µπαταρίες. 
 
Μια τυπική φωτοβολταϊκή συστοιχία αποτελείται από ένα ή ακόµα περισσότερα φωτοβολταϊκα 
πλαίσια ηλεκτρικά συνδεδεµένα µεταξύ τους. Όταν τα φωτοβολταϊκα πλαίσια έρθουν σε επαφή µε 
την ηλιακή ακτινοβολία µετατρέπουν περίπου το 14% της προσπίπτουσας ηλιακής ενέργειας σε 
ηλεκτρική. Η µετατροπή της ηλιακής ενέργειας σε ηλεκτρική γίνεται χωρίς να υπάρχει θόρυβος, 
αξιόπιστα και χωρίς να υπάρχουν περιβαλλοντικές επιπτώσεις. 
 
Κατηγορίες φωτοβολταϊκών συστηµάτων 
Οι κυριότερες κατηγορίες εφαρµογών φωτοβολταϊκών συστηµάτων είναι οι παρακάτω: 
 
Α) Καταναλωτικά προϊόντα (1mW-100Wp) 
Το σύστηµα της συγκεκριµένης κατηγορίας χρησιµοποιείται σε εφαρµογές µικρής κλίµακας ισχύος 
όπως για παράδειγµα σε σκάφη αναψυχής, τροχόσπιτα, εξωτερικούς φωτισµούς, φορητοί 
υπολογιστές, φανοί κ.λπ. 
 
Β) Αυτόνοµα ή αποµονωµένα συστήµατα (100Wp-200Wp) 
Σε αυτήν την κατηγορία ανήκουν τα συστήµατα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για κατοικίες και 
µικρούς οικισµούς οι οποίοι δεν είναι συνδεδεµένοι στο δίκτυο. 
 
Γ) Μεγάλα διασυνδεδεµένα στο δίκτυο φωτοβολταϊκά συστήµατα 
Η κατηγορία αυτή αφορά σταθµούς φωτοβολταϊκών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας µεγέθους 
50kWp έως µερικά MWp όπου η παραγόµενη ενέργεια διοχετεύεται απευθείας στο δίκτυο. 
 
∆) ∆ιασυνδεδεµένα φωτοβολταϊκα συστήµατα - οικιακός τοµέας 
Σε αυτήν την κατηγορία συγκαταλέγονται τα φωτοβολταϊκά συστήµατα τυπικού µεγέθους 1,5kWp 
έως 20kW, τα οποία έχουν εγκατασταθεί πάνω σε στέγες οι προσόψεις σπιτιών και τροφοδοτούν 
άµεσα τις καταναλώσεις του κτιρίου και η πλεονάζουσα ενέργεια πηγαίνει στο ηλεκτρικό δίκτυο. 
Όπως είπαµε και πιο πάνω η κατηγορία αυτή αποτελεί το µεγαλύτερο µέρος της παγκόσµιας 
αγοράς φωτοβολταϊκών συστηµάτων. 
Οφέλη που προκύπτουν από την ενσωµάτωση φωτοβολταϊκών συστηµάτων 

1. Συγχρονισµός ψυκτικών φορτίων κτιρίων την καλοκαιρινή περίοδο µε τη µέγιστη παραγόµενη 
ισχύ από τα φωτοβολταϊκά. 
2. Αποφυγή χρήσης της γης για την εγκατάσταση τους. 
3. Αποκεντρωµένη παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και άµεση κατανάλωση της παραγόµενης 
ενέργειας. 
4. Οι φωτοβολταϊκές συστοιχίες µπορούν να χρησιµοποιηθούν και ως δοµικά στοιχεία των κτιρίων 
αφού πρώτα γίνει σωστός σχεδιασµός. Με αυτόν τον τρόπο αυξάνεται η οικονοµική απόδοση του 
συστήµατος, λόγω αποφυγής κόστους απλών οικοδοµικών υλικών. 
5. Εξοικονόµηση χρηµάτων για την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας. 
 
Χαρακτηριστικά φωτοβολταϊκών συστηµάτων 

Τα κυριότερα χαρακτηριστικά των φωτοβολταϊκών συστηµάτων όπου τα διαφοροποιούν από τις 
άλλες µορφές ανανεώσιµων πηγών ενέργειας: 

• Άµεση παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας ακόµη και σε πολύ µικρή κλίµακα. 
• Είναι εύχρηστα , τα µικρά συστήµατα και µπορούν να εγκατασταθούν εύκολα και από τους 
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ίδιους τους χρήστες 
• Είναι εφικτό να εγκατασταθούν µέσα σε πόλεις ενσωµατωµένα σε κτίρια και δεν 

προσβάλλουν αισθητικά το περιβάλλον. 
• Μπορούν να συνδυαστούν και µε άλλες πηγές ενέργειας όπως τα υβριδικά συστήµατα. 
• Είναι συστήµατα βαθµωτά, δηλαδή έχουν την δυνατότητα να επεκταθούν σε µεταγενέστερη 

φάση για να αντιµετωπίσουν τις αυξηµένες ανάγκες των χρηστών χωρίς να γίνει µετατροπή 
του αρχικού συστήµατος. 

• Λειτουργούν αθόρυβα δεν εκπέµπουν καθόλου ρύπους και δεν έχει επιπτώσεις στο 
περιβάλλον. 

• Οι απαιτήσεις συντήρησης είναι σχεδόν µηδενικές. 
• Έχουν πολύ µεγάλη διάρκεια ζωής και αξιοπιστία στη λειτουργία τους. Οι εγγυήσεις από 

τους κατασκευαστές για τις φωτοβολταϊκές γεννήτριες είναι περισσότερο από 25 έτη καλής 
λειτουργίας. 

• Η ενεργειακή ανεξαρτησία του χρήστη είναι ίσως το κυριότερο και µεγαλύτερο 
πλεονέκτηµα των φωτοβολταϊκών συστηµάτων. Το κόστος της παραγόµενης ηλεκτρικής 
ενέργειας από φωτοβολταϊκά συστήµατα είναι την σηµερινή εποχή συγκρίσιµο µε το 
κόστος ισχύος που χρεώνει η εκάστοτε εταιρεία ηλεκτρισµού τους πελάτες της.  

• Τα φωτοβολταϊκά συστήµατα µπορούν να συµβάλλουν σηµαντικά στη λεγόµενη 
«∆ιάσπαρτη Παραγωγή Ενέργειας», Η οποία είναι το νέο µοντέλο ανάπτυξης των 
σύγχρονων ενεργειακών συστηµάτων παραγωγής, διανοµής και µεταφοράς ενέργειας. Η 
διαφορετικότητα στην παραγωγή ενέργειας που γίνεται µέσο των φωτοβολταϊκών 
συστηµάτων σε συνδυασµό µε την µεγάλη απεξάρτηση από το πετρέλαιο για την αποφυγή 
της µόλυνσης του περιβάλλοντος, µπορούν να δηµιουργήσουν συνθήκες µεγάλης 
οικονοµικής ανάπτυξης σε ένα καινούργιο ενεργειακό πλαίσιο που αυτή τη στιγµή 
διαµορφώνεται σε άλλες ανεπτυγµένες χώρες. 

 
Παράγοντες που συντελούν στην ανάπτυξη των φωτοβολταϊκών στην Ελλάδα\ 

1) διεθνής αγορά φωτοβολταϊκών συστηµάτων  
2) Εφαρµογές φωτοβολταϊκών συστηµάτων στην Ελλάδα 
 
Η σύγχρονη τεχνολογία έχει τη δυνατότητα εκµετάλλευσης της ενέργειας της ηλιακής ακτινοβολίας 
µέσω της χρήσης των ηλιακών φωτοβολταϊκών συστηµάτων, όπου η λειτουργία αυτή στηρίζεται 
πάνω στο φωτοβολταϊκό φαινόµενο, δηλαδή στην άµεση µετατροπή της ηλεκτροµαγνητικής 
ακτινοβολίας σε ηλεκτρικό ρεύµα. 
 
Κάποια υλικά όπως είναι το πυρίτιο µε την ανάµειξη άλλων στοιχείων γίνονται αγωγοί ηλεκτρικού 
ρεύµατος και έχουν τη δυνατότητα να δηµιουργήσουν διαφορά δυναµικού όταν αυτοί φωτίζονται 
µε συνέπεια να παράγουν ηλεκτρικό ρεύµα. Με τη σύνδεση πολλών µικρών κοµµατιών από υλικά 
για παράδειγµα φωτοβολταϊκές κυψέλες και στοιχεία όταν τοποθετούνται πάνω στο φωτοβολταϊκό 
σύστηµα και στρέφονται προς τον ήλιο είναι δυνατό να παράγουµε ηλεκτρικό ρεύµα αρκετό ώστε 
να καλύψουµε όλες τις ανάγκες για την λειτουργία: 
 
α) επιστηµονικών συσκευών όπως είναι οι δορυφόροι 
Β) την κίνηση ελαφρών αυτοκινήτων όπως τα ηλιακά αυτοκίνητα 
Γ) την κάλυψη κάποιων αναγκών από µέρη µικρών αποµονωµένων κατοικιών όπως για παράδειγµα 
τηλεπικοινωνίες, φωτισµός, ψύξη κ.λπ. 
 
5.3 Γεωθερµική  Ενέργεια 

Με τον όρο γεωθερµική ενέργεια χαρακτηρίζεται η ενέργεια η οποία αναβλύζεται από το 
εσωτερικό της γης, µεταφέρεται στην επιφάνεια µε αγωγή θερµότητας και µε την είσοδο της στον 
φλοιό της γης µε τη µορφή λιωµένου µάγµατος από τα κατώτερα επίπεδα της και γίνεται φανερή µε 
τη µορφή του ζεστού νερού ή ατµού. Η µετάδοση θερµότητας γίνεται µε δύο συγκεκριµένους 



 

60 

τρόπους: 
 
1) Με αγωγή από το εσωτερικό επίπεδο προς την επιφάνεια µε ρυθµό 0,04-0,06 W/m*m 
 
2) Με ρεύµατα µεταφοράς που περιορίζονται κοντά στις ζώνες στα όρια λιθοσφαιρικών πλακών, 
λόγω υδροθερµικών και ηφαιστειακών φαινοµένων. 
 
Σχήµα: Μοντέλο δηµιουργίας ενός γεωθερµικού πεδίου που παράγει ατµό 

              
 
Πηγή: 
http://spiros.dpem.tuc.gr/images/pdf/diploma/%CE%9C%CE%B1%CF%81%CE%BF%CF%8D%
CE%B4%CE%B7%CF%82%20Thesis.pdf  
 
Τα γεωθερµικά πεδία τροφοδοτούνται κυριότερα µε µετεωρικά νερά π.χ. βροχή ή χιόνι αλλά και µε 
άλλα επιφανειακής προέλευσης όπως από ποτάµια, θάλασσες και λίµνες, που διεισδύουν στο 
εσωτερικό της γης και κυκλοφορόν υπόγεια, θερµαίνονται, εµπλουτίζονται µε αέρια και άλατα και 
µπαίνουν στο διαρκή κύκλο µεταφοράς θερµότητας. Για να υπάρχει διαθέσιµο θερµό νερό λη ατµός 
σε µια περιοχή, θα πρέπει να υπάρχει κάποια δεξαµενή αποθήκευσης του. Μέσα σε αυτή τη 
δεξαµενή όπου θα γίνεται κυκλοφορία πιο γρήγορη και εύκολη, θα συγκεντρώνονται νερά υπό 
συνθήκες µεγάλης πίεσης και θερµοκρασίας που θερµαίνονται µε συνεπαγωγή και αγωγή. Η 
δεξαµενή σχηµατίζεται όταν ένας αδιαπέραστος από το νερό ορίζοντας βρίσκεται κάτω από ένα 
τέλος και προστατεύεται από στεγανό γεωλογικό κλίµα, το οποίο εµποδίζει να ξεφύγει η θερµική 
ενέργεια στην επιφάνεια. Η Γεωµορφολογία της περιοχής πρέπει να είναι σωστή ‘ώστε το νερό να 
µπορεί να διαπεράσει σε βαθύτερους ορίζοντες, οι οποίοι µε την σειρά τους θα πρέπει να είναι 
κοντά σε ένα θερµικό κέντρο. Σε αυτή τη περίπτωση το νερό της δεξαµενής θερµαίνεται και 
ανεβαίνει πάνω προς την επιφάνεια, σε αντίθεση το ψυχρότερο νερό κατεβαίνει πιο βαθιά όπου 
εκεί θερµαίνεται. Εάν η θερµοκρασία των ρευστών ξεπερνά του 25 βαθµούς τότε αυτά βάση της 
ελληνικής νοµοθεσίας λέγονται γεωθερµικά ρευστά. 
 
Τα συστήµατα αυτά ονοµάζονται υδροθερµικά και είναι τα βασικά συστήµατα που αξιοποιούνται 
στις µέρες µας. Όταν γίνεται η εκµετάλλευση τους η επανάληψη της τροφοδοσίας της ενέργειας 
γίνεται µε τη φυσική αναπλήρωση του νερού στη δεξαµενή, περίπου στο ίδιο χρονικό διάστηµα στο 
οποίο γίνεται η παραγωγή των ρευστών. Αυτό σηµαίνει ότι το υπόγειο νερό ή ο ατµός που 
χρησιµοποιούνται για την παραγωγή της ηλεκτρικής ενέργειας ή για να καλυφθούν οι θερµικές 
ανάγκες, µε την κατάλληλη διαχείριση, δεν θα ελαττωθούν για το λόγο ότι η διείσδυση θα 
συνεχίσει να τροφοδοτεί τις γεωθερµικές δεξαµενές. Όµως δεν θα πρέπει να γίνει υπεράντληση. Η 
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συνεχόµενη διοχέτευση των ρευστών µετά τη χρήση τους µε την διάνοιξη της δεύτερης γεώτρησης 
µπορεί να αντικαταστήσει σε ολική ποσότητα και την πίεση των ρευστών στη δεξαµενή. 
 
Συνεπώς οι γεωθερµικοί πόροι µπορεί να θεωρηθούν και ως ανανεώσιµοι στην κλίµακα χρόνου των 
τεχνολογιών και κοινωνικών συστηµάτων και δεν χρειάζονται µεγάλους γεωλογικούς χρόνους για 
αναγέννηση, όπως γίνεται µε τα άλλα συµβατικά καύσιµα. 
 
Εφαρµογές της γεωθερµίας 

Οι χρήσεις που έχει η γεωθερµική ενέργεια καλύπτουν ένα µεγάλο φάσµα οικονοµικών 
δραστηριοτήτων και εφαρµογών ανάλογα βέβαια µε την θερµοκρασία και την ποιότητα των 
ρευστών. Στις άµεσες χρήσεις γίνεται κατευθείαν η εκµετάλλευση της θερµότητας των ρευστών 
χωρίς να υπάρχει παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.  
 
Οι βασικότερες άµεσες εφαρµογές της γεωθερµίας µπορούν να ταξινοµηθούν στις παρακάτω 
κατηγορίες: 
 

• Θέρµανση χώρων  
• Ψύξη και κλιµατισµό 
• Θέρµανση θερµοκηπίων και εδαφών για να αναπτυχτούν γρηγορότερα και να γίνουν 

µεγαλύτερα τα φυτά µέσω της θερµότητας 
• Ιχθυοκαλλιέργειες για το λόγο ότι τα ψάρια χρειάζονται κάποιες ειδικές θερµοκρασίες ώστε 

να ανατηχθούν 
• Βιοµηχανικές εφαρµογές όπως για παράδειγµα η αφαλάτωση θαλασσινού νερού, ξήρανση 

αγροτικών προϊόντων κ.λπ. 
• Θερµά λουτρά 

 
Οι τεχνολογίες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας µε γεωθερµικά πεδία υψηλής ενθαλπίας είναι: 
 
1) Με τη χρήση του ξηρού ατµού. Ο ατµός µεγάλης θερµότητας οδηγείται σε στρόβιλο, όπου θέτει 
σε λειτουργία τη γεννήτρια ώστε να παράγει ηλεκτρικό ρεύµα. 
 
2) Με τη χρήση ακαριαίου ατµού. Το γεωθερµικό ρευστό το οποίο έχει πολύ υψηλή πίεση 
εκτονώνεται µε µεταφορά σε χαµηλότερης πίεσης δεξαµενές και ο παραγόµενος ατµός οδηγείται 
στον στρόβιλο ώστε να παραχθεί ηλεκτρική ενέργεια. Όµως εάν η θερµοκρασία και η πίεση του 
γεωθερµικού υγρού το επιτρέπουν, τότε θα µπορεί να εκτονωθεί το υγρό και για δεύτερη φορά ή 
ακόµα περισσότερες για να παραχθεί και άλλος ατµός. 
 
3) ∆υαδικός κύκλος µε πτητικό ρευστό ή κύκλος µε οργανικό ρευστό. Το γεωθερµικό ρευστό 
χρησιµοποιείται για την εξάτµιση και τη θέρµανση σε έναν εναλλάκτη του δευτερεύοντος ρευστού, 
το οποίο σηµείο ζέσεως είναι πιο µικρό. Οι ατµοί από το δευτερεύον ρευστό πηγαίνουν πρώτιστος 
στον στρόβιλο και στη συνέχεια καταλήγουν στον συµπυκνωτή. Το Ρευστό από το συµπυκνωτή 
συµπιέζεται και εισάγεται ξανά στον εναλλάκτη µέσα από την αντλία κυκλοφορίας του ψυκτικού 
µέσου. 
 
Εκτός από τα γεωθερµικά πεδία, η τεχνολογία στις µέρες µας επιτρέπει την εκµετάλλευση της 
θερµότητας πετρωµάτων τα οποία είναι σε µικρό βάθος, αλλά και υπογείων ή και επιφανειακών 
υδάτων που έχουν χαµηλή θερµοκρασία κάτω από 25 βαθµούς ώστε να παράγουν θέρµανση και 
κλιµατισµό. Η τεχνολογία αυτή περιλαµβάνει ένα σωλήνα µε µεγάλο µήκος αλλά µικρής διαµέτρου 
η οποία τοποθετείται µέσα στο έδαφος, είτε µέσα σε γεωτρήσεις και έτσι αποτελεί τον υπόγειο 
εναλλάκτη θερµότητας, σε συνδυασµό µε αντλία θερµότητας η οποία θα είναι υδρόψυκτη είτε µε 
το να µειώνει θερµοκρασία ανάλογα µε την κάλυψη των αναγκών και το σύστηµα που µεταφέρει 
και διανέµει την θερµότητα στο κτίριο για παράδειγµα οι αεραγωγοί. Οι γεωθερµικές αντλίες 
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θερµότητας καταναλώνουνε το 1/4 του ηλεκτρικού ρεύµατος από µια αντίσταση και το 1/2 από ένα 
κλιµατισµό. Αν µπορέσουµε να υπολογίσουµε το κόστος ενέργειας για όλη αυτή τη διάρκεια ζωής 
του συστήµατος, οι γεωθερµικές αντλίες θερµότητας στοιχίζουν πολύ φθηνότερα από ένα σύστηµα 
που καταναλώνει µη ανανεώσιµους πόρους όπως είναι το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο.  
 
Τα οφέλη από τη χρήση της γεωθερµίας και τα πλεονεκτήµατα της έναντι άλλων 

ανανεώσιµων πηγών ενέργειας. 

Οποιαδήποτε µορφή γεωθερµικής ενέργειας παρουσιάζει πολύ σηµαντικά περιβαλλοντικά 
πλεονεκτήµατα σε αντίθεση µε τα συµβατικά καύσιµα. Σε σύγκριση µε τις άλλες ανανεώσιµες 
πηγές ενέργειας δεν υστερεί σε καµία περίπτωση σε περιβαλλοντικά οφέλη αλλά υπερτερεί και σε 
πολλά άλλα σηµεία. Εκτός από τα πλεονεκτήµατα που παρουσιάζουν όλες οι ανανεώσιµες πηγές 
ενέργειας µπορούµε να ξεχωρίσουµε και τις παρακάτω:   
 
1) Συνεχής και αξιόπιστη παροχή ενέργειας  
Είναι διαθέσιµη σε λειτουργία 24 ώρες την ηµέρα 365 µέρες το χρόνο και σε οποιαδήποτε καιρικά 
φαινόµενα σε σχέση µε τις υπόλοιπες ανανεώσιµες πηγές ενέργειας οι οποίες δεν γίνεται να 
παράγουν συνεχώς ενέργεια και οι χρήση τους προϋποθέτει να υπάρχουν κάποιες αξιόπιστες 
τεχνολογίες αποθήκευσης ενέργειας. Για το λόγο αυτό δεν αντιµετωπίζει και το µεγάλο πρόβληµα 
της διαλείπουσας παραγωγής, το οποίο πλεονέκτηµα µπορεί να την κατατάξει ενεργειακή πηγή 
βάσης, αντικαθιστώντας τις ρυπογόνος για το περιβάλλον µονάδες λιγνίτη. Οι γεωθερµικές µονάδες 
που παράγουν ηλεκτρική ενέργεια έχουν µεγάλο συντελεστή αξιοποίησης µε ποσοστό έως 90%, 
όταν µια υδροηλεκτρική µονάδα έχει ποσοστό µέχρι 70% και οι αιολικές µε τις ηλιακές 35% και 
20% αντίστοιχα. Η γεωθερµία παρουσιάζει έναν πολύ υψηλό δείκτη διαθεσιµότητας ο οποίος 
ανέρχεται στο 90%. 
 
2) Χαµηλό λειτουργικό κόστος 
Αν και υπάρχει µεγάλο κόστος παγίων σε σχέση µε τις συµβατικές µορφές ενέργειας, το 
λειτουργικό κόστος της µιας γεωθερµικής µονάδας είναι σχεδόν µηδενικό ή αρκετά µικρότερο από 
τις υπόλοιπες µορφές ενέργειας, όπως για παράδειγµα συµβαίνει µε τις γεωθερµικές αντλίες 
θερµότητας. 
 
3) Μικρή χρήση γης 
Οι απαιτήσεις της γεωθερµικής ενέργειας στη χρήση γης είναι πολύ πιο µικρές σε σχέση µε αυτές 
που χρειάζονται τα ηλιακά, αιολικά και τα φωτοβολταϊκά συστήµατα. ∆εν απαιτούνται 
αποθηκευτικοί χώροι όπως απαιτούνται σε άλλες ανανεώσιµες πηγές ενέργειας και στα συµβατικά 
καύσιµα. 
 
4) Ενέργεια σε χαµηλό κόστος 
Για το λόγο ότι υπάρχει χαµηλή κατανάλωση και πολύ µικρή συντήρηση του εξοπλισµού, τα 
γεωθερµικά συστήµατα κλιµατισµού µπορούν να κάνουν εξοικονόµηση από 55% έως και 70% από 
την ετήσια δαπάνη σε σύγκριση µε ένα συµβατικό σύστηµα ψύξης ή θέρµανσης.  Το µοναδικό 
λειτουργικό κόστος της εγκατάστασης είναι ότι καταναλώνεται ηλεκτρικό ρεύµα από τον 
συµπιεστή και τις αντλίες το οποίο είναι πολύ ποιο οικονοµικό σε σύγκριση µε το λέβητα 
πετρελαίου κατά 20-25%. 
 
5)Μεγάλη απόδοση 
Ένα σύστηµα γεωθερµίας είναι 3 µε 5 φορές πιο αποδοτικό από κάθε συµβατικό σύστηµα. Για το 
λόγο ότι δεν κάνει καύση ορυκτών καυσίµων για να παράγει θερµότητα, µπορεί να παρέχει 3 έως 5 
µονάδες ενέργεια και κάθε µονάδα ηλεκτρικής ενέργειας που τροφοδοτείται από το σύστηµα. 
 
6) Βοηθά στην αισθητική αναβάθµιση των κτιρίων 
Τα συστήµατα γεωθερµίας παράγουν ψύξη και θέρµανση σε µια εγκατάσταση µε αποτέλεσµα να 
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καταργούν τους απλούς συµβατικούς τρόπους θέρµανσης, τους πύργους δροσισµού αλλά και τα 
κλιµατιστικά.  
 
7) Αθόρυβη λειτουργία 
Οι µονάδες που είναι σε λειτουργία, σχεδιάστηκαν και κατασκευάστηκαν ώστε να µπορούν να είναι 
τελείως αθόρυβες. ∆ηλαδή να λειτουργούν πιο αθόρυβα και από ένα συµβατικό ψυγείο. 
 
Η γεωθερµία στην Ελλάδα 

Η Ελλάδα διαθέτει πολύ σηµαντικές γεωθερµικές πηγές και των τριών κατηγοριών σε οικονοµικά 
βάθη 100-150 µέτρων, λόγω των κατάλληλων γεωλογικών συνθηκών που έχουµε σαν χώρα, όπου 
σε κάποιες περιπτώσεις τα βάθη των γεωθερµικών τραπεζών είναι πολύ µικρά, κάνοντας πολύ πιο 
ελκυστική από οικονοµικής και τεχνικής άποψης την εκµετάλλευση της γεωθερµίας. 
 
Από το 1971 όπου άρχισε και η πρώτη αναζήτηση γεωθερµικής ενέργειας µε βασικό φορέα το 
ΙΓΜΕ και στη συνέχεια από την ∆ΕΗ υπάρχουν έρευνες στην Ελλάδα. Στη Νίσυρο και την Μήλο 
έχουν ανακαλυφθεί γεωθερµικά πεδία µεγάλης σηµασίας και έχουν γίνει ήδη γεωτρήσεις 
παραγωγής γεωθερµίας. Το σύµπλεγµα ανάµεσα στη Κίµωλο, τη Μήλο και του Πολύαιγου έχει το 
µεγαλύτερο σε ισχύ γεωθερµικό πεδίο, µε θερµοκρασία ρευστού που ξεπερνάει τους 300 βαθµούς 
κελσίου και εκτιµάται ότι µπορεί να µπορεί να αποδώσει ισχύ έως 120MW. Η Νίσυρος κατέχει το 
δεύτερο µεγαλύτερο γεωθερµικό πεδίο υψηλής ενθαλπίας, µε θερµοκρασία ρευστού πάνω των 350 
βαθµών κελσίου και η εκτιµώµενη ισχύ φτάνει στα 50MW. 
 
Στην Ελλάδα όµως έχουν δηµιουργηθεί κάποιοι αστικοί µύθοι γύρω από τη γεωθερµία, οι οποίοι 
οφείλονται κυρίως στη µονάδα που έχει η Μήλος. Η συγκεκριµένη µονάδα ξεκίνησε τη λειτουργία 
της το 1986 και κάλυψε σε επάρκεια την ηλεκτρική κατανάλωση του νησιού για δύο χρόνια. Μετά 
όµως από µια διαρροή υδρόθειου στην ατµόσφαιρα, µολύνθηκαν η χλωρίδα, η πανίδα ο αέρας και 
η θάλασσα του νησιού, µε συνέπεια να υπάρξουν µεγάλες αντιδράσεις από τους κατοίκους οι 
οποίοι ανέστειλαν και τη λειτουργία της µονάδας. Στη Νίσυρο πάρα το ότι δεν δηµιουργήθηκε ποτέ 
κάποιο περιβαλλοντικό πρόβληµα από τις ερευνητικές διαδικασίες που γινόντουσαν, οι αντιδράσεις 
ήταν ακόµα πιο µεγάλες και από αυτές της Μήλου. Από τότε παρά την πρόοδο της τεχνολογίας 
πάνω στη γεωθερµία οι τοπικές κοινωνίες εξακολουθούν να αντιδρούν σε µεγάλο βαθµό για τη 
δηµιουργία γεωθερµικών µονάδων. 
 
Σήµερα η ∆ΕΗ Ανανεώσιµες ΑΕ έχει δώσει στη ΡΑΕ αιτήσεις ώστε να χορηγηθούν άδειες 
δηµιουργίας γεωθερµικών σταθµών στις περιοχές της Κίµωλου, τα Μέθανα αλλά και τη Νίσυρο 
που θα έχουν ισχύ 5MW η κάθε µιας του και στη Μυτιλήνη µε ισχύ 8MW, και από όλες αυτές έχει 
εγκριθεί µόνο µια άδεια αυτής της Μυτιλήνης. 
Τα γεωθερµικά πεδία που έχουν χαµηλή ενθαλπία είναι σε διάφορα µέρη της νησιωτικής και 
ηπειρωτικής Ελλάδας. Η µεγάλη συµβολή τους στο ενεργειακό ισοζύγιο της χώρας µπορεί και να 
είναι σηµαντική αφού αποτελούν ενεργειακό πόρο που είναι πολύ φιλικός για το περιβάλλον, 
αποδεκτό από την κοινωνία και παρουσιάζουν σηµαντικό αναπτυξιακό και οικονοµικό ενδιαφέρον. 
 
Στη Βόρεια Ελλάδα η γεωθερµία χρησιµοποιείται για θερµοκήπια, θέρµανση, ιχθυοκαλλιέργειες 
κ.λπ. Στην λεκάνη του Στρυµόνα έχουν βρεθεί κάποια πολύ σηµαντικά πεδία Θερµών-Νιγρίτας, 
Λιθότροπου-Ηράκλειας, Θερµοπηγής-Σιδηροκάστρου και του Αγγίστρου. Σε πολλές γεωτρήσεις τα 
παραγόµενα νερά φτάνουν τους 75 βαθµούς κελσίου συνήθως αρτεσιανά και άριστης ποιότητας και 
παροχής. Στη πεδινή περιοχή που βρίσκεται το ∆έλτα Νέστου έχουν βρεθεί δύο πολύ σηµαντικά 
γεωθερµικά πεδία, το πρώτο βρίσκεται στο Ερατεινό Χρυσούπολης και τοπ δεύτερο Ν. Ερασµίο 
των Μαγγανών Ξάνθης. Νερά πολύ καλής ποιότητας που φτάνουν µέχρι τους 70 βαθµούς και 
βρίσκονται σε πολύ οικονοµικά βάθη και παράγονται από γεωτρήσεις σε αυτές τις εύφορες 
περιοχές. Στην Ν. Κεσσάνη και στο Πόρτο Λάγος της Ξάνθης παράγονται νερά σε µεγάλης 
έκτασης γεωθερµικά πεδία τα οποία έχουν θερµοκρασία µέχρι 82 βαθµούς. Στη λεκάνη των λιµνών 
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Βόλβης και Λαγκαδά έχουν βρεθεί τρία πολύ ρηχά πεδία που οι θερµοκρασίες τους φτάνουν τους 
56 βαθµούς. Στη Σαµοθράκη υπάρχουν πολύ καλά στοιχεία αφού από µετρήσεις που έγιναν στην 
περιοχή βρέθηκαν στα 100 µέτρα βάθος νερά της τάξεως των 100 βαθµών κελσίου. 
 
Σήµερα στην Ελλάδα, η εκµετάλλευση των γεωθερµικών πεδίων γίνεται αποκλειστικά για τη χρήση 
σε θερµικές εφαρµογές, οι οποίες είναι επίσης σηµαντικές µε τη παραγωγή ηλεκτρικού ρεύµατος. 
Ακόµα για το λόγο ότι υπάρχουν πλούσια υπεδάφη µε γεωθερµική ενέργεια στη χώρα µας κυρίως 
κατά µήκος του ηφαιστειακού τόξου στο Νότιο Αιγαίο, µπορεί να υπάρχει µεγάλη εφαρµογή για 
θερµική αφαλάτωση του θαλασσινού νερό µε στόχο να γίνει πόσιµο, κυρίως στην περιοχές που 
υπάρχει µεγάλη λειψυδρία δηλαδή τις νησιωτικές και παραθαλάσσιες περιοχές. Μια τέτοια µεγάλη 
εφαρµογή που έχει χαµηλότερο κόστος σε σχέση µε εκείνη που χρειάζεται για τον εφοδιασµό των 
περιοχών αυτών µε πόσιµο νερό µέσω υδροφόρων πλοίων θα βοηθούσε πολύ σηµαντικά στην 
τοπική οικονοµική ανάπτυξη. 
 
Από τα παραπάνω στοιχεία βλέπουµε ότι ο Ελλαδικός χώρος διαθέτει πολύ σηµαντικές 
γεωθερµικές πηγές και των τριών κατηγοριών υψηλής, µέσης και χαµηλής ενθαλπίας σε οικονοµικά 
βάθη που κυµαίνονται από 100 έως 150 µέτρα. Όµως εάν εξετάσει κάποιος την συνολική 
εγκατεστηµένη ισχύ των γεωθερµικών εφαρµογών στη χώρα µας τη δεκαετία 2002-2012 µπορεί να 
καταλάβει ότι ο µόνος τοµέας που βελτιώθηκε σηµαντικά είναι αυτός των γεωθερµικών αντλιών 
θερµότητας και χωρίς να υπάρχουν οικονοµικά κίνητρα και ενισχύσεις από πίσω. Σε αντίθεση η 
γεωθερµία υψηλής ενθαλπίας έχει δείξει µηδενικές εφαρµογές στη παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας 
στον τόπο µας παρά το ότι δεν πρόκειται για µια απλή ανανεώσιµη πηγή ενέργειας µε τον 
υψηλότερο συντελεστή λειτουργίας σε σχέση µε τις υπόλοιπες ανανεώσιµες πηγές ενέργειας. 
 
5.4 Υδροηλεκτρική ενέργεια 

Η υδροηλεκτρική ενέργεια είναι εκείνη όπου στηρίζεται πάνω στην εκµετάλλευση και τη 
µετατροπή της δυναµικής ενέργειας του νερού των λιµνών και το ποταµών σε ηλεκτρική ενέργεια. 
Η µετατροπή αυτή γίνεται σε δύο στάδια. Αρχικά στο πρώτο στάδιο, όπου µέσω της πτερωτής του 
στροβίλου γίνεται η µετατροπή της κινητικής ενέργειας του νερού σε µηχανική ενέργεια, και αυτό 
γίνεται µε τη µορφή περιστροφής του βασικού άξονα της πτερωτής, και στην συνέχεια µέσω της 
γεννήτριας γίνεται πιο γρήγορη η µετατροπή της µηχανικής ενέργειας σε ηλεκτρική. Το σύνολο του 
εξοπλισµού και των διαδικασιών από όπου γίνεται η µετατροπή της υδραυλικής ενέργειας σε 
ηλεκτρική ενέργεια λέγεται υδροηλεκτρικό έργο. 
 
Όταν αποθηκεύεται µια ποσότητα νερού από φυσικές ή και τεχνητές λίµνες για έναν 
υδροηλεκτρικό σταθµό, τότε είναι σαν να κάνουµε αποταµίευση υδροηλεκτρικής ενέργειας. Η 
προγραµµατισµένη αποδέσµευση µεγάλων όγκων νερού και η εκτόνωση τους στους 
υδροστρόβιλους οδηγεί στην ελεγχόµενη παραγωγή ηλεκτρικού ρεύµατος. ∆εδοµένου ότι υπάρχουν 
κατάλληλοι υδάτινοι πόροι και επαρκής εφοδιασµός µε τις απαραίτητες βροχοπτώσεις η 
υδροηλεκτρική ενέργεια µπορεί να θεωρηθεί µία πολύ σηµαντική και εναλλακτική πηγή 
ανανεώσιµη ενέργειας.  
 
Τα οφέλη για το περιβάλλον από ένα υδροηλεκτρικό σταθµό είναι πάρα πολλά και σηµαντικά. 
Ακόµα και το µειονέκτηµα των περιβαλλοντικών επιπτώσεων που υπάρχουν λόγω των µεγάλης 
κλίµακας έργων που γίνεται από τους πολιτικούς µηχανικούς, τα οποία είναι ένα µεγάλο 
υδροηλεκτρικό έργο ότι προϋποθέτει και µια καλά σχεδιασµένη µελέτη µπορεί να µετατραπεί και 
αυτό σε µεγάλο πλεονέκτηµα. Χαρακτηριστική περίπτωση είναι λίµνη Πλαστήρα, όπου σε αυτήν ο 
κατακλυσµός της περιοχής από ύδατα µετά από τη δηµιουργία του φράγµατος, δηµιούργησε ένα 
καινούργιο υγροβιότοπο, ο οποίος πολύ γρήγορα µετατράπηκε σε τουριστικό πόλο έλξης δίνοντας 
ταυτόχρονα και νέες αρδευτικές δυνατότητες στη υπάρχουσα αλλά και γύρω περιοχή.  
 
Στην Ελλάδα η υδροηλεκτρική ενέργεια καλύπτει περίπου το (% των ενεργειακών µας αναγκών 
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στο κοµµάτι του ηλεκτρισµού.  
 
Τα υδροηλεκτρικά έργα χωρίζονται σε δύο κατηγορίες: 
Α) Μεγάλης κλίµακας 
Β) Μικρής κλίµακας 
 
Τα µικρής κλίµακας υδροηλεκτρικά έργα έχουν κυρίως συνεχόµενη ροή, δηλαδή δεν 
περιλαµβάνουν πολύ σηµαντική περισυλλογή και αποταµίευση υδάτων, και εποµένως ούτε έχουν 
και µεγάλη κατασκευή φραγµάτων και ταµιευτηρίων. Για το συγκεκριµένο λόγο γίνεται συνήθως 
και ο διαχωρισµός ανάµεσα σε µικρά και µεγάλα υδροηλεκτρικά έργα. Ένας µικρός 
υδροηλεκτρικός σταθµός αποτελεί ένα έργο που είναι απόλυτα φιλικό και συµβατό µε το 
περιβάλλον, αφού το σύνολο των επιµέρους παρεµβάσεων στη περιοχή εγκατάστασης του έργου 
µπορεί να καταχωρηθεί αισθητικά και λειτουργικά στα χαρακτηριστικά του περιβάλλοντος, 
αξιοποιώντας έτσι τους τοπικούς πόρους. 
 
Πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα της υδροηλεκτρικής ενέργειας 

Τα πλεονεκτήµατα κατά τη χρήση της υδροηλεκτρικής ενέργειας είναι τα παρακάτω: 
 

1) Οι υδροηλεκτρικοί σταθµοί έχουν τη δυνατότητα να τεθούν άµεσα σε λειτουργία εφόσον 
τους ζητηθεί η ανάγκη για επιπλέον ηλεκτρική ενέργεια, σε αντίθεση µε τους θερµικούς 
σταθµούς γαιανθράκων και πετρελαίου που χρειάζονται χρόνο προετοιµασίας.  
 
2) Είναι µια καθαρή και ανανεώσιµη πηγή ενέργειας, όπου έχει πολλά ευεργετήµατα για 
παράδειγµα εξοικονόµηση συναλλάγµατος, φυσικών πόρων και το πολύ σηµαντικό 
προστασία του περιβάλλοντος.  
 
3) Μέσω των υδροταµιευτηρίων υπάρχει η δυνατότητα να ικανοποιηθούν και άλλες 
ανάγκες όπως για παράδειγµα η ύδρευση, άρδευση, δηµιουργία µεγάλων υγροτόπων, 
ανάσχεση χειµάρρων, αναψυχή και αθλητικές δραστηριότητες. 

 
Τα µειονεκτήµατα που εµφανίζονται είναι τα παρακάτω: 
 

1) Χρειάζεται µεγάλο κόστος για τη κατασκευή φραγµάτων και εξοπλισµού των σταθµών 
ηλεκτροπαραγωγής, αλλά και πολύ χρόνος ώστε να πραγµατοποιηθεί το έργο. 
 
2) Η µεγάλη περιβαλλοντική αλλοίωση στην περιοχή του ταµιευτήρα όπου θα χρειαστεί µια 
ενδεχόµενη µετακίνηση πληθυσµών, υποβάθµιση των τριγύρω περιοχών, η αλλαγή στη 
χρήση της γης, στη πανίδα και τη χλωρίδα περιοχών και του τοπικού κλίµατος, πλήρωση 
ταµιευτηρίων µε φερτές ύλες, αύξηση της επικινδυνότητας για σεισµό κ.λπ. Η διεθνής 
πρακτικής τη σηµερινή εποχή προσανατολίζεται στην κατασκευή µικρών φραγµάτων και 
όχι µεγάλων. 

 
Υδροηλεκτρική µονάδα 
Οι υδροηλεκτρικές µονάδες χρησιµοποιούν την ενέργεια του νερού και χρησιµοποιώντας µια πολύ 
απλή µέθοδο µετατρέπουν την ενέργεια αυτή σε ηλεκτρικό ρεύµα. Οι µονάδες αυτές βασίζονται 
πάνω στη ενέργεια της κίνησης του νερού που περιστρέφει µια τουρµπίνα ή οποία βάζει σε 
λειτουργία µια γεννήτρια. Οι περισσότερες από τις υδροηλεκτρικές µονάδες χρησιµοποιούν ένα 
φράγµα όπου εκείνο συγκρατεί µια µεγάλη ποσότητα νερού δηµιουργώντας µε αυτό τον τρόπο µια 
µεγάλη δεξαµενή. Μερικές θύρες στο φράγµα ανοίγουν για τον λόγο της βαρύτητας ότι το νερό 
περνάει σε έναν αγωγό ο οποίος οδηγεί στην τουρµπίνα. Όταν εκείνο περνάει από τον αγωγό 
δηµιουργείται µια µεγάλη πίεση. Το νερό πέφτει πάνω στις φτερωτές της τουρµπίνας και αυτή 
περιστρέφεται. 
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Εικόνα: Παρουσίαση υδροηλεκτρικής µονάδας 

 

                                     
                       
Πηγή: http://kpe-kastor.kas.sch.gr/energy1/alternative/hydropower.htm  
 
Η περιστροφική αυτή κίνηση µεταφέρεται στη γεννήτρια όπου εκείνη είναι συνδεδεµένη µε τη 
τουρµπίνα πάνω σε έναν άξονα. Ο συνηθέστερος τύπος τουρµπίνας που χρησιµοποιούν οι 
υδροηλεκτρικές µονάδες είναι οι τουρµπίνες Francis όπου µοιάζουν µε έναν µεγάλο δίσκο ο οποίος 
έχει κυρτές φτερωτές. Μια τουρµπίνα µπορεί να ζυγίζει µέχρι και 172 τόνους και να κάνει 90 
περιστροφές ανά λεπτό. Όταν οι φτερωτές της τουρµπίνας κάνουν περιστροφική κίνηση, 
περιστρέφουν τους µαγνήτες της γεννήτριας που είναι γύρω από ένα πηνίο θέτοντας σε κίνηση τα 
ηλεκτρόνια και δηµιουργώντας µε αυτό τον τρόπο εναλλασσόµενο ηλεκτρικό ρεύµα. Ο 
µετασχηµατιστής παίρνει το εναλλασσόµενο ρεύµα και το µετατρέπει ώστε να γίνει ρεύµα υψηλής 
τάσης. Έξω από κάθε µια υδροηλεκτρική µονάδα βρίσκονται 4 καλώδια δηλαδή οι τρεις φάσεις του 
ρεύµατος που δηµιουργούνται ταυτόχρονα και η ουδέτερη γείωση και για τις τρεις. 
 
Το νερό στη δεξαµενή θεωρείται ως αποθηκευµένη ενέργεια. Όταν ανοίγουν οι πύλες το νερό 
περνά µέσα από τον αγωγό για να γίνει κινητική ενέργεια για το λόγο ότι κινείται. Η ποσότητα του 
ηλεκτρισµού που µπορεί να παραχθεί καθορίζεται από διάφορους παράγοντες. Οι δύο από αυτούς 
είναι ο όγκος του νερού που κυλάει και η ποσότητα της υδραυλικής κεφαλής. Υδραυλική κεφαλή 
ονοµάζεται η απόσταση που έχει η επιφάνεια µεταξύ του νερού και της τουρµπίνας. Όσο 
περισσότερο αυξάνεται ο όγκος του νερού και της υδραυλικής κεφαλής τόσο αυξάνεται και η 
παραγωγή του ηλεκτρικού ρεύµατος. Το µέγεθος της υδραυλικής κεφαλής εξαρτάται ανάλογα τη 
ποσότητα των υδάτων της δεξαµενής. 
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Οι περισσότερες υδροηλεκτρικές µονάδες λειτουργούν µε τον παρακάτω τρόπο. 

                                
                       
Πηγή: http://kpe-kastor.kas.sch.gr/energy1/alternative/hydropower.htm 
 
Επίσης υπάρχει και κάποιος άλλος τύπος υδροηλεκτρικής µονάδας. Σε µια απλή υδροηλεκτρική 
µονάδα το νερό από τη δεξαµενή περνάει από την τουρµπίνα και καταλήγει πάλι µέσα στο ποτάµι. 
Οι καινούργιες υδροηλεκτρικές µονάδες χρησιµοποιούν δυο ξεχωριστές δεξαµενές. Την ανώτερη 
δεξαµενή η οποία συγκεντρώνει το νερό που συγκρατεί το φράγµα και χρησιµοποιείται για να 
παραχθεί ηλεκτρικό ρεύµα. Επίσης την κατώτερη δεξαµενή όπου εκείνη συγκεντρώνει το νερό που 
φεύγει από τις τουρµπίνες αντί να γυρίζει ξανά πίσω στο ποτάµι. Μια ίδια τουρµπίνα στέλνει το 
νερό πάλι πίσω στην ανώτερη δεξαµενή. Αφού επιστρέφεται πίσω το νερό η µονάδα έχει 
περισσότερο νερό για να χρησιµοποιηθεί σε περιόδους αιχµής. 
 
Οι υδροηλεκτρικές µονάδες εκµεταλλεύονται την συνεχή φυσική µέθοδο δηλαδή τη διαδικασία που 
προκαλεί τη βροχή και δηµιουργούνται τα ποτάµια. Καθηµερινά ο πλανήτης µας αποβάλλει µια 
µικρή ποσότητα νερού στην ατµόσφαιρα καθώς οι υπεριώδεις ακτίνες του ήλιου διασπούν τα µόρια 
του νερού. Ταυτόχρονα όµως άλλο νερό εµφανίζεται λόγω της ηφαιστειακής δραστηριότητας. Το 
ποσοστό του νερού που δηµιουργείται και το ποσό που χάνεται είναι σχεδόν το ίδιο. 
 
Ο όγκος του συνόλου του νερού εµφανίζεται σε πολλές διαφορετικές µορφές. Μπορεί για 
παράδειγµα να είναι σε υγρή µορφή όπως οι ωκεανοί, τα ποτάµια, η βροχή,  σε στερεή µορφή όπως 
για παράδειγµα είναι οι παγετώνες και σε αέρια µορφή που είναι οι υδρατµοί στην ατµόσφαιρα. Το 
νερό αλλάζει πολλές µορφές αφού κινείται γύρω από τον πλανήτη από κύµατα αέρος. Τα κύµατα 
αέρος δηµιουργούνται από την θερµική ακτινοβολία που εξάγει ο ήλιος. Τα αέρια κύµατα 
δηµιουργούνται για τον λόγο ότι ο ήλιος θερµαίνει τον Ισηµερινό περισσότερο από τα άλλα µέρη 
της γης. Τα κύµατα αέρα µεταφέρουν το νερό µέσα από το δικό του κύκλο, ο οποίος ονοµάζεται 
υδρολογικός κύκλος. Ο ήλιος θερµαίνει τα ύδατα και τα µετατρέπει σε υδρατµούς όπου αυτοί µε 
την σειρά τους γεµίζουν τον αέρα. Οι υδρατµοί ψύχονται και παίρνουν την µορφή µικρών 
σταγονιδίων νερού που σχηµατίζουν τα σύννεφα. Όταν αρκετά σταγονίδια συρρικνωθούν µεταξύ 
τους βαραίνουν και πέφτουν πάλι πίσω στη γη σαν βροχή, χιόνι ή χαλάζι. Ο υδρολογικός κύκλος 
είναι πολύ σηµαντικός για τις υδροηλεκτρικές µονάδες για τον λόγο ότι η ροή του νερού σε αυτές 
εξαρτάται αποκλειστικά από αυτόν. Λιγότερες βροχές σηµαίνει και λιγότερο νερό όπου εκείνο 
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σηµαίνει και µικρότερη παραγωγή ηλεκτρισµού. 
 
Μικρά υδροηλεκτρικά έργα 

Η υδραυλική ενέργεια, δηλαδή η ενέργεια του νερού, είναι µια ανανεώσιµη και αποκεντρωµένη 
πηγή ενέργειας που ακολουθεί µε πίστη τον άνθρωπο στο δρόµο της καινοτοµίας και της 
ανάπτυξης. Πολλοί υδραυλικοί τροχοί, υδροτριβεία, νερόµυλοι, πριονιστήρια, 
κλωστοϋφαντουργεία και άλλοι µηχανισµοί που λειτουργούν υδροκίνητα συνεχίζουν ακόµα και 
σήµερα να χρησιµοποιούν τη δύναµη του νερού και µε αυτό τον τρόπο συµβάλλουν σηµαντικά στη 
πρόοδο της τοπικής οικονοµίας διαφόρων περιοχών µε τρόπο που είναι απόλυτα φιλικός προς το 
περιβάλλον. 
 
Σε διάφορα σηµεία της ελληνικής επικράτειας κάποιες παραδοσιακές αλλά και κάποιες σύγχρονες 
εγκαταστάσεις µικρών υδροηλεκτρικών έργων, συνεχίζουν να εκµεταλλεύονται την ενέργεια του 
νερού για τη παραγωγή µηχανικού έργου αλλά κυριότερα για την παραγωγή ηλεκτρικού ρεύµατος. 
Η αξιοποίηση του µικρού υδρονοµικού των πολλών εκατοντάδων µικρών και µεγαλύτερων 
υδατορρευµάτων και πηγών της ορεινής Ελλάδας περνάει στην υλοποίηση αποκεντρωµένων, 
αναπτυξιακών µικρών υδροηλεκτρικών σταθµών που έχουν πολλαπλή σκοπιµότητα και µπορούν να 
λειτουργούν ταυτόχρονα και για την κάλυψη υδρευτικών, αρδευτικών και πολλών άλλων αναγκών. 
 
Οι πολύ µεγάλοι βαθµοί απόδοσης των υδροστρόβιλων, όπου κάποιες φορές ξεπερνούν και το 
90%, αλλά και η µέγιστη διάρκεια ζωής των υδροηλεκτρικών έργων µπορεί και να ξεπερνάει τα 
100 χρόνια, αποτελούν δύο σηµαντικούς χαρακτηριστικούς δείκτες για την ενεργειακή 
αποτελεσµατικότητα αλλά και ωρίµανση της τεχνολογίας των µικρών υδροηλεκτρικών σταθµών. 
 
Τα µικρά υδροηλεκτρικά έργα µας παρουσιάζουν πολλά και σηµαντικά πλεονεκτήµατα, για 
παράδειγµα τη δυνατότητα άµεσης σύνδεσης – απόζευξης στο δίκτυο, αλλά και τη αυτόνοµη 
λειτουργία τους, την αξιοπιστία τους, την παραγωγή ενέργειας που έχει πολύ καλή ποιότητα χωρίς 
να υπάρχουν διακυµάνσεις, την άριστη διαχρονικά συµπεριφορά τους, την πολύ µεγάλη διάρκεια 
ζωής, στον πολύ χαµηλό κόστος λειτουργίας και συντήρησης του αλλά και στη µη ύπαρξη κόστους 
πρώτης ύλης, έχει µηδενικούς ρύπους και είναι πολύ φιλικό µε το περιβάλλον χωρίς να υπάρχουν 
περιβαλλοντικές επιπτώσεις και τέλος η ικανοποίηση αναγκών χρήσης νερού όπως είναι η 
άρδευση, η ύδρευση κ.λπ. 
 
Από την αρχή ένας µικρός υδροηλεκτρικός σταθµός αποτελεί ένα έργο που είναι πολύ συµβατό µε 
το περιβάλλον, όπου µπορεί να συµβάλει ακόµα και στη δηµιουργία καινούργιων υδροβιότοπων 
µικρής κλίµακας. Το σύνολο των επιµέρους κοµµατιών του έργου µπορεί να ενταχθεί λειτουργικά 
και αισθητικά στα χαρακτηριστικά του περιβάλλοντος, µε την αξιοποίηση των τοπικών υλικών µε 
τρόπο παραδοσιακό και µε το όφελος αναβάθµισης το τριγύρω περιοχών. 
                  
5.5 Βιοµάζα 
Η ενέργεια από βιοµάζα είναι µία καινούργια και σύγχρονη µορφή ενέργεια, η οποία παρά το 
γεγονός ότι προέρχεται από ένα εύκολο καύσιµο, χρειάζεται πολλές διαδικασίες και εγκαταστάσεις, 
ώστε να µπορεί να χρησιµοποιηθεί από όλους και σε ποικιλία µορφών µε ελάχιστε επιπτώσεις για 
το περιβάλλον. Η βιοµάζα αποτελεί ένα πολύ δυνατό στοιχείο των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας, 
όπου µέχρι το 2050 µπορεί και να καλύπτει το 50% της παγκόσµιας ζήτησης για ενέργεια. 
 
Το µέλλον της ενέργειας από βιοµάζα, για το λόγο ότι η συγκεκριµένη διαχωρίζεται σε 
διαφορετικές πρώτες ύλες και µορφές όπως αέρια, είναι πολυδιάστατο και λαµβάνεται υπόψη ότι 
ακονίζεται σε διάφορες εκτιµήσεις που γίνονται ανά καιρούς. 
Οι τοµείς που πρέπει να ξεπεράσουν διάφορα εµπόδια ώστε να εξελιχτούν ή για να αυξήσουν τον 
ρυθµό ανάπτυξης τους είναι αρκετοί. Η σύγκαυση βιοµάζας µε άνθρακα είναι ένας από αυτούς, 
αφού γίνεται σταδιακά και το κάθε ένα βήµα µπορεί να πάρει αρκετά χρόνια για να 



 

69 

πραγµατοποιηθεί, γεγονός που εάν γινόταν πιο γρήγορα θα υπήρχε µεγάλο όφελος. 
 
Τα σχέδια για το άµεσο µέλλον είναι να αυξηθεί το ποσοστό της βιοµάζας πάνω από το 50% και να 
γίνει όσο το δυνατόν γίνεται µείωση του κόστους παραγωγής. Καλλιέργειες στο µέλλον, διάφορες 
καινοτοµίες, µέσα µεταφοράς µε βιοκαύσιµο, πράσινες πτήσεις κ.λπ. θα συµβάλουν ώστε να 
αυξηθεί η συµµετοχή της ενέργειας από βιοµάζα στο παγκόσµιο αποθεµατικό ενέργειας. 
 
Όλοι οι παραπάνω τοµείς αλλά και κάποιοι ακόµα, µπορούν να δώσουν τα µέγιστα όταν βρεθούν 
υπό την προστασία ενός κατάλληλου, νοµικού, οικονοµικού και επενδυτικού πλαισίου που θα 
ξεπεράσει τα όποια κολλήµατα υπάρχουν και θα δώσει µεγαλύτερη ώθηση την επένδυση για την 
αξιοποίηση της βιοµάζας. 
 
Γενικά η βιοµάζα 

Με τον όρο βιοµάζα µπορούµε να ονοµάσουµε την ύλη η οποία έχει βιολογική προέλευση, δηλαδή 
οποιοδήποτε υλικό γίνεται από ζωντανούς οργανισµούς όπως για παράδειγµα είναι το ξύλο και 
άλλα δασικά προϊόντα, τα υπολείµµατα καλλιεργειών, τα απόβλητα της κτηνοτροφίας, απόβλητα 
βιοµηχανιών τροφίµων κ.λπ., και µπορούν να χρησιµοποιηθούν για χρήση ως καύσιµο για την 
παραγωγή ενέργειας. 
 
Η βιοµάζα είναι µια δεσµευµένη και αποθηκευµένη µορφή της ηλιακής ενέργειας και παράγεται 
από τις φωτοσυνθετικές δραστηριότητες των φυσικών οργανισµών. Για να δηµιουργηθεί, η 
χλωροφύλλη των φυτών µετασχηµατίζει την ηλιακή ενέργεια µε µια σειρά διεργασιών, αφού 
χρησιµοποιεί ως πρώτες ύλες διοξείδιο του άνθρακα από την ατµόσφαιρα, αλλά και νερό και 
ανόργανα συστατικά από το έδαφος. Η επεξεργασία αυτή µπορεί να διευκρινιστεί από τον 
παρακάτω τρόπο: 
 
Νερό + ∆ιοξείδιο του άνθρακα + Ηλιακή ενέργεια + Ανόργανα στοιχεία = Βιοµάζα + Οξυγόνο 
 
Από τη ώρα που σχηµατίζεται η βιοµάζα, µπορεί εύκολα να χρησιµοποιηθεί και ως µια πηγή 
ενέργειας. Οι ζωικοί οργανισµοί προσλαµβάνουν αυτή την ενέργεια µέσω της τροφής και 
αποθηκεύουν ένα µέρος της. Αυτή η ενέργεια µας δίνει τελικά τη βιοµάζα, κατά τη χρήση της. 
Είναι µια ανανεώσιµη πηγή ενέργειας γιατί στην πραγµατικότητα είναι η ηλιακή ενέργεια 
αποθηκευµένη που δεσµεύεται µέσω των φυτών κατά την διαδικασία της φωτοσύνθεσης. 
 
Η βιοµάζα είναι η µόνη πηγή ενέργειας που βρίσκεται φυσικά µε άνθρακα που τα αποθέµατα της 
είναι ικανά για να µπορούν να χρησιµοποιηθούν ως ένα υποκατάστατο των ορυκτών καυσίµων. Σε 
αντίθεση µε τα ορυκτά καύσιµα, η βιοµάζα είναι ανανεώσιµη αφού απαιτείται µόνο µια σύντοµη 
χρονική περίοδος για να αναπληρωθεί ότι χρησιµοποιείται ως πηγή ενέργειας. Για να 
πραγµατοποιηθούν διάφορες τελικές χρήσεις υιοθετούνται διαφορετικοί όροι. Φια τον λόγο αυτό ο 
όρος βιοισχύς περιγράφει τα συστήµατα που χρησιµοποιούν τις πρώτες ύλες από βιοµάζα αντί να 
χρησιµοποιούν ορυκτά καύσιµα  όπως τον άνθρακα και το φυσικό αέριο για να παράγουν ρεύµα, 
ενώ ως βιοκαύσιµα λέγονται κυρίως τα υγρά καύσιµα που τα χρησιµοποιούµε για µεταφορές που 
υποκαθιστούν προϊόντα πετρελαίου όπως είναι το πετρέλαιο και η βενζίνη. 
 
Ο σκοπός για την ενεργειακή αξιοποίηση της βιοµάζας είναι η παραγωγή θερµότητας και 
ηλεκτρισµού. Ανάλογα µε το είδος της ύλης που επεξεργάζεται επιλέγεται και η κατάλληλη 
διεργασία για τη βέλτιστη ενεργειακή της αξιοποίηση. Οι διεργασίες που γίνονται διαθέσιµες για 
την ενεργειακή αξιοποίηση της βιοµάζας διακρίνονται σε δύο κατηγορίες, τις θερµοχηµικές και τις 
βιοµηχανικές. 
Στην πρώτη κατηγορία ανήκει η καύση, η πυρόλυση και η αεριοποίηση. Η δεύτερη κατηγορία 
περιλαµβάνει την αλκοολική ζύµωση και την αναερόβια χώνευση. Η βιοµάζα είναι η παλαιότερη 
και η πιο διαδεδοµένη ανανεώσιµη πηγή ενέργειας. Ο πρωτόγονος άνθρωπος για να ζεσταθεί αλλά 
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και για να µαγειρέψει χρησιµοποιούσε την θερµότητα που ερχόταν από την καύση των ξύλων όπου 
και αυτό είναι ένα είδος βιοµάζας. Όµως µέχρι και σήµερα, κάποιοι από τους αγροτικούς 
πληθυσµούς της Ινδίας, της Αφρικής της Λατινικής Αµερικής αλλά και της Ευρώπης 
χρησιµοποιούν για να µαγειρέψουν και να ζεσταθούν ξύλα, δυτικά υπολείµµατα όπως είναι τα 
άχυρα, πριονίδι, άχρηστους καρπούς κ.λπ. αλλά και ζωικά απόβλητα όπως κοπριά, λίπος ζώων 
άχρηστα αλιεύµατα κ.λπ. 
 
Η βιοµάζα αποτελεί µια πολύ σηµαντική, ανεξάντλητη και φιλική προς το περιβάλλον πηγή 
ενέργειας, η οποία είναι ικανή να συµβάλλει σηµαντικά στην ενεργειακή επάρκεια και να 
αντικαταστήσει τα συνεχή εξαντλούµενα αποθέµατα των ορυκτών καυσίµων. Η χρήση της ως µια 
πηγή ενέργειας δεν είναι καινούργια. Σε αυτή συγκαταλέγονται και τα καυσόξυλα και οι 
ξυλάνθρακες που µέχρι το τέλος του περασµένου αιώνα ήταν η βασική πηγή κάλυψης των 
ενεργειακών αναγκών καλύπτοντας το ποσοστό του 97%. 
 
ΕΙΚΟΝΑ: ΠΗΓΕΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ 

 

                
 
Πηγή: http://www.uhhe.gr 
 

Παγκόσµιο και Ελληνικό δυναµικό 
Η βιοµάζα που παράγεται κάθε χρόνο στη γη υπολογίζεται ότι ανέρχεται περίπου σε 172 
δισεκατοµµύρια τόνους ξηρού υλικού και το ενεργειακό περιεχόµενο δεκαπλάσιο της ενέργειας που 
καταναλώνεται παγκοσµίως σε αυτό το χρονικό διάστηµα. Το πολύ µεγάλο αυτό ενεργειακό 
δυναµικό παραµένει κατά µεγαλύτερο µέρος του ανεκµετάλλευτο, αφού σύµφωνα µε πρόσφατες 
έρευνες µόνο το 1/7 της παγκόσµιας κατανάλωσης ενέργειας καλύπτεται από αυτή τη πηγή 
ανανεώσιµης ενέργειας και αφορά περισσότερο παραδοσιακές χρήσης της όπως τα καυσόξυλα. 
 
Στην Ελλάδα  τα διαθέσιµα γεωργικά και δασικά υπολείµµατα αναλογούν ισοδύναµα ενεργειακά µε 
3-4 εκατοµµύρια τόνους πετρελαίου, ενώ το δυναµικό των ενεργειακών καλλιεργειών µπορεί να 
ξεπεράσει µε τα σηµερινά δεδοµένα εκείνο των γεωργικών και των δασικών υπολειµµάτων. Το 
ποσό αυτό αντιστοιχεί ενεργειακά περίπου στο 30-40% της ποσότητας του πετρελαίου που 
χρησιµοποιείται κάθε χρόνο στη χώρα µας. Να σηµειωθεί ότι ένας τόνος βιοµάζας αντιστοιχεί 
περίπου µε 0,4 τόνους πετρελαίου. Με τα σηµερινά δεδοµένα καλύπτεται µόλις το 3% περίπου των 
ενεργειακών µας αναγκών από την χρήση της διαθέσιµης βιοµάζας που υπάρχει.  
 
Τύποι βιοµάζας 

Υπάρχουν δυο τύποι βιοµάζας. Οι υπολειµµατικές µορφές δηλαδή τα κάθε είδους δυτικά 



 

71 

υπολείµµατα και ζωικά απόβλητα, και η βιοµάζα που παράγεται από ενεργειακές καλλιέργειες. 
 
Υπολειµµατικές Μορφές Βιοµάζας 
Οι υπολειµµατικές µορφές βιοµάζας µπορούν να καταταχθούν στις παρακάτω κατηγορίες: 

Α) Βιοµάζα γεωργικής προέλευσης 
Β) Βιοµάζα ζωικής προέλευσης 
Γ) Βιοµάζα δασικής προέλευσης 
∆) Αστικά απόβλητα 

 
Ενεργειακές Καλλιέργειες 
Οι ενεργειακές καλλιέργειες είναι οι παραδοσιακές καλλιέργειες όπου µπορούν να 
χρησιµοποιηθούν για να παράγουν υγρό βιοκαύσιµο, είτε φυτά που καλλιεργούνται εµπορικά, για 
τώρα, όπως για παράδειγµα ο µίσχανθος, η αγριαγκινάρα και το καλάµι που το τελικό προϊόν τους 
πηγαίνει για την παραγωγή ενέργειας και βιοκαυσίµων. Οι ενεργειακές καλλιέργειες χωρίζονται 
στις δύο παρακάτω κατηγορίες: 
 
Α) Ετήσιες 
 
Β) Πολυετείς  
 1) ∆ασικές  
 2) Γεωργικές 
 
Κύριες εφαρµογές µε καύσιµο τη βιοµάζα 

Η βιοµάζα στην Ελλάδα έχει µεγάλη ποικιλία εφαρµογών που αφορούν: 
 
Α) την κάλυψη των αναγκών θέρµανσης και ψύξης αλλά και ηλεκτρισµού σε γεωργικές και 
άλλες βιοµηχανίες 
 
Β) Την τηλεθέρµανση κατοικηµένων περιοχών 
 
Γ) Την θέρµανση θερµοκηπίων  
                                    
∆) Την παραγωγή υγρών καυσίµων µε διάφορες διαδικασίες 

 
Για πρώτη ύλη σε αυτές τις περιπτώσεις χρησιµοποιούνται παράγωγα προϊόντα της βιοµηχανίας 
ξύλου, ελαιοπηρυνόξυλα, κουκούτσια φρούτων, τσόφλια αµυγδάλων, βιοµάζα δασικής 
προέλευσης, άχυρο κ.λπ. 
 
Το µεγαλύτερο όµως µέρος της βιοµάζας στην Ελλάδα, δυστυχώς παραµένει αναξιοποίητο. Από µια 
πρόσφατη έρευνα έχει εκτιµηθεί ότι το σύνολο της άµεσα διαθέσιµης βιοµάζας στην Ελλάδα 
φτιάχνεται από 7.500.000 τόνους από υπολείµµατα γεωργικών καλλιεργειών όπως είναι τα σιτηρά, 
αραβόσιτος, βαµβάκι, καπνά ηλίανθος και πηρυνόξυλο και από 2.700.000 τόνους υπολειµµάτων 
από την υλοτοµία δηλαδή κλαδιά, φλοιοί κ.λπ. 
 
Από τις ποσότητες που αναφέραµε παραπάνω το ποσοστό τους είναι αυτό που προκύπτει σε µορφή 
υπολειµµάτων κατά δευτερογενή παραγωγή προϊόντων και είναι άµεσα διαθέσιµο, δεν παρουσιάζει 
κανένα πρόβληµα µεταφοράς και µπορεί να τροφοδοτήσει κατευθείαν διάφορα συστήµατα 
παραγωγής ενέργειας. ∆ηλαδή µπορεί η εκµετάλλευση του να γίνει οικονοµικά πολύ συµφέρουσα. 
 
Με την αξιοποίηση των διάφορων γεωργικών και δασικών επαλειµµάτων, σηµαντικές ποσότητες 
από βιοµάζα είναι δυνατόν να µπορούν να ληφθούν από τις ενεργειακές καλλιέργειες. Σε πολλές 
περιοχές της χώρας όπου υπάρχουν µονοκαλλιέργειες πχ βαµβάκι εµφανίζεται αυτό το πρόβληµα 
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των γεωργικών πλεονασµάτων. Εξαιτίας το ότι σε αυτή τη περιοχή προάγεται µόνο ένα προϊόν 
αυξάνεται το γεωργικό πλεόνασµα και έχει ως αποτέλεσµα να µειώνεται η τιµή του γεωργικού 
προϊόντος που υπάρχει σε αφθονία και υποβαθµίζεται το περιβάλλον για το λόγο της συνεχόµενης 
χρήσης χηµικών και φυτοφαρµάκων και της συνεχόµενης άρδευσης. Όµως άµα υπήρχε 
αντικατάσταση κάποιου µέρους της καλλιεργήσιµης γης µε ενεργειακές καλλιέργειες για την 
παραγωγή της βιοµάζας µπορεί και να είχε λυθεί το οικονοµικό πρόβληµα λόγω των µεγάλων 
πλεονασµάτων και να παρέχονται και δυνατότητες ώστε να γίνει αύξηση της χρήσης της βιοµάζας 
στη χώρα µας. Η αγριαγκινάρα είναι ένα φυτό το οποίο είναι κατάλληλο για ενεργειακή αξιοποίηση 
και προσαρµόζεται πολύ καλά στις ελληνικές συνθήκες,  και χρειάζεται για την ανάπτυξη του µόνο 
νερό από τις βροχοπτώσεις δηλαδή δεν απαιτείται και άρδευση αλλά ούτε και φυτοφάρµακα, όπου 
αυτό σηµαίνει ότι βελτιώνεται η παραγωγική δυνατότητα του εδάφους της συγκεκριµένης 
περιοχής. 
 
1) Κάλυψη αναγκών ψύξης και θέρµανσης ή και ηλεκτρισµού σε γεωργικές και άλλες βιοµηχανίες. 
Με τους συµβατικούς τρόπους παραγωγής θερµικής και ηλεκτρικής ενέργειας µεγάλα ποσοστά 
θερµότητας απορρίπτονται στο περιβάλλον. Με τη συµπαραγωγή όπως ονοµάζεται η συνδυασµένη 
παραγωγή ηλεκτρικής και θερµικής ενέργειας από την ίδια ενεργειακή πηγή, το µεγαλύτερο 
ποσοστό της θερµότητας αυτής ανακτάται και χρησιµοποιείται προς όφελος. Συµπαραγωγή από 
βιοµάζα εφαρµόζεται και στη χώρα µας και παρουσιάζει πολύ µεγάλο ενδιαφέρον σε περιφερειακό 
και αστικό επίπεδο. Γι παράδειγµα οι βιοµηχανίες όπου µε την εγκατάσταση µονάδας 
συµπαραγωγής εγκαταστάθηκαν µε µεγάλη επιτυχία, συµβατικά καύσιµα από βιοµάζα είναι ένα 
εκκοκκιστήριο στη περιοχή της Βοιωτίας. Στο συγκεκριµένο κάθε χρόνο χρησιµοποιούνται περίπου 
4.000-5.000 τόνοι από υπολείµµατα βαµβακιού ώστε να παραχθεί θερµότητα από βιοµάζα 
 
2) Τηλεθέρµανση κατοικηµένων περιοχών. Το εξασφαλισµένο ζεστό νερό για την θέρµανση χώρων  
αλλά και για την απευθείας χρήση σε µια πόλη ή σε ένα χωριό µπορεί να γίνει και από έναν 
κεντρικό σταθµό παραγωγής θερµότητας που λειτουργεί µε καύσιµο την βιοµάζα. Στην χώρα µας 
έχει εγκατασταθεί ήδη η πρώτη µονάδα τηλεθέρµανσης µε χρήση βιοµάζας. Η µονάδα που 
βρίσκεται σε µια κοινότητα του νοµού Αρκαδίας στην Νυµφασία καλύπτει τις ανάγκες θέρµανσης 
για 80 κατοίκους και περίπου 600 τετραγωνικά µέτρα κοινοτικών χωριών. Η καύσιµη ύλη που 
χρησιµοποιείται είναι τα τρίµµατα ξύλου τα οποία προέρχονται από τον τεµαχισµό από ένα ειδικό 
µηχάνηµα υπολειµµάτων υλοτοµίας από γειτονικά δάση ελατών. Το συγκεκριµένο έργο αποτελεί 
πρότυπο για την ανάπτυξη ίδιων ή παρόµοιων εφαρµογών σε κοινότητες και σε δήµους της χώρας 
αφού µε τον τρόπο αυτό εξασφαλίζεται µεγάλη εξοικονόµηση συµβατικών καυσίµων και έτσι 
αξιοποιούνται οι τοπικοί ενεργειακοί πόροι. 
 
3) Θέρµανση θερµοκηπίων. Η αξιοποίηση της βιοµάζας σε µονάδες παραγωγής θερµότητας για να 
γίνει θέρµανση θερµοκηπίων αποτελεί µια πολύ σηµαντική και οικονοµικά συµφέρουσα προοπτική 
για τους ιδιοκτήτες θερµοκηπίων. Ένα παράδειγµα αυτού του είδους χρήσης της βιοµάζας είναι µια 
µονάδα θερµοκηπίου έκτασης 2 στρεµµάτων στο νοµό Σερρών, όπου εκεί καλλιεργούνται 
οπωροκηπευτικά. Στη συγκεκριµένη µονάδα έχει εγκατασταθεί ένα σύστηµα που παράγει 
θερµότητα το οποίο έχει ως βασικό καύσιµο το άχυρο από σιτηρά. Η ετήσια εξοικονόµηση που 
γίνεται στα συµβατικά καύσιµα που επιταχύνονται φθάνουν περίπου τους 40 τόνους πετρέλαιο. 
 
4) Παραγωγή υγρών καυσίµων µε βιοµηχανική ή θερµοχηµική µετατροπή της βιοµάζας. Ένα 
παράδειγµα υγρού καυσίµου που παράγεται από την µετατροπή της βιοµάζας είναι το βιοαέριο που 
µπορεί να χρησιµοποιηθεί και ως καύσιµο για µηχανές εσωτερικής καύσης, ώστε να παραχθεί 
θερµότητα και ηλεκτρισµός. Το συγκεκριµένο αέριο είναι ποιοτικότερο από τα συµβατικά καύσιµα 
και έχει πολύ µικρότερες εκποµπές ρύπων στην ατµόσφαιρα. 
Το βιοαέριο παράγεται στη χώρα µας στους χώρους υγειονοµικής ταφή απορριµµάτων. Σήµερα 
λειτουργούν 4 µονάδες βιοαερίου που φτιάχνουν το αέριο που προκύπτει από τη ζύµωση των 
σκουπιδιών στις χωµατερές σε ηλεκτρική ενέργεια. Επίσης η Θεσσαλονίκη συµβάλλει και αυτή στη 
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βιοµηχανική παραγωγή βιοκαυσίµων του µέλλοντος σε µεγάλο βαθµό, φιλοξενώντας έναν πολύ 
καλά εξοπλισµένο κέντρο έρευνας για την ανάπτυξη και τις προοπτικές των διυλιστηρίων 
βιοενέργειας στην χώρα µας. Στο εθνικό κέντρο έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης στη θέρµη 
υπάρχει εργαστήριο περιβαλλοντικών καυσίµων και υδρογονανθράκων του ινστιτούτου τεχνικής 
χηµικών διεργασιών. Το κέντρο έρευνας ασχολείται εκτός από τη µελέτη διεργασιών παραγωγής 
βιοκαυσίµων από βιοµάζα και µε την εναλλακτική παραγωγή ηλεκτρισµού και ενέργειας.  
 
Πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα της βιοµάζας  

Τα πλεονεκτήµατα από τη χρήση της βιοµάζας είναι πολλά και µπορούν να διακριθούν σε 
κατηγορίες  παρακάτω: 
 
1)Περιβαλλοντικά 

Α) Αποτροπή επιβάρυνσης του περιβάλλοντος µέσω της σωστής διαχείρισης των 
υπολειµµάτων φυτικής ή ζωικής παραγωγής όπως είναι τα υπολείµµατα κλαδέµατος, 
απόβλητα από ελαιοτριβεία και τυροκοµεία κ.λπ. 
Β) Καταπολέµηση του φαινοµένου του θερµοκηπίου αφού µπορεί κατά τη καύση της να 
παράγει διοξείδιο του άνθρακα, όµως όταν παράγεται και µε τη βοήθεια της φωτοσύνθεσης 
συγκρατούνται πολύ σηµαντικές ποσότητες αυτού του ρυπογόνου. 
Γ) Για το λόγο ότι η βιοµάζα περιέχει ελάχιστη ποσότητα διοξειδίου του θείου, µπορεί να 
καταπολεµάει και το φαινόµενο της όξινης βροχής. 
∆) Οι σπόροι που έχουν έλαια των ενεργειακών φυτών έχουν δύο ιδιότητες. Παράγουν 35% 
λάδι που χρησιµοποιείται για την παραγωγή βιοντίζελ και 65% κτηνοτροφική πίτα άριστης 
ποιότητας που δεν είναι µεταλλαγµένη. Άρα το 65% από τους σπόρους χρησιµοποιείται και 
την τροφική µας αλυσίδα. 
Ε) Οικονοµία στο νερό της τάξεως από 50% έως 70% σε σύγκριση µε τις άλλες κλασικές 
καλλιέργειες, που βοηθάει για την λύση του προβλήµατος σε περιοχές όπου έχουν χαθεί οι 
υδροφόροι ορίζοντες. 
ΣΤ) Μηδενική χρήση εντοµοκτόνων και ζιζανιοκτόνων, που επιτρέπει τη δηµιουργία 
ιδανικού και φιλικού περιβάλλοντος για την ανάπτυξη των µελισσών και άλλων εντόµων. 
 

2) Κοινωνικά 
Α) Αποκεντρωµένη παραγωγή ηλεκτρισµού και µάλιστα ως µονάδες βάσης, µε την 
κατασκευή µικρών διασπαρµένων ηλεκτροπαραγωγικών µονάδων. 
Β) ∆ηµιουργία πολλών νέων θέσεων εργασίας, αφού η βιοµάζα έρχεται πάντα πρώτη από 
όλες τις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας στον αριθµό νέων άµεσων και έµµεσων θέσεων 
εργασίας που δηµιουργούνται. 
Γ) Συγκράτηση των αγροτικών πληθυσµών και των παραµεθόριων στο µέρος τους µε 
αποτέλεσµα τη καταπολέµηση της αστικοποίησης. 
∆) Η κατάργηση της χρήσης ζιζανιοκτόνων και εντοµοκτόνων οδηγεί στη καλύτερη 
ποιότητα ζωής των αγροτών και του υπόλοιπου πληθυσµού. 
 

3) Οικονοµικά 
Α) Η ενεργειακή ανεξαρτητοποίηση της χώρας µε την αντικατάσταση των εισαγόµενων 
ορυκτών καυσίµων µε µια ανανεώσιµη πηγή ενέργειας που είναι εγχώρια. 
Β) Εξοικονόµηση στο συνάλλαγµα. 
Γ) Μπορεί να προσφέρει ανάπτυξη παράπλευρων οικονοµικών δραστηριοτήτων µέσω 
εφαρµογών θερµότητας ( δηλαδή θερµοκήπια, ξηραντήρια, τηλεθέρµανση, 
ιχθυοκαλλιέργειες κ.λπ.). 
∆) Μέχρι και το 60% από τα έσοδα επιστρέφει ως εισόδηµα για τον αγροτικό πληθυσµό. 
Ε) Ενίσχυση της οικονοµικής δραστηριότητας µικρών και µεσαίων επιχειρήσεων 
(εφοδιαστικής αλυσίδας εγχώριας βιοµηχανίας, αλλά και πολλές άλλες δραστηριότητες 
όπως δασικοί και αγροτικοί συνεταιρισµοί). 
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ΣΤ) Τόνωση της οικονοµίας µε την δηµιουργία νέων επενδύσεων. 
 

Η βιοµάζα έχει και κάποια µειονεκτήµατα τα κυριότερα αναγράφονται παρακάτω: 
 

Α) Οι εγκαταστάσεις και ο εξοπλισµός που χρειάζονται για την παραγωγή βιοµάζας είναι 
πολύ πιο ακριβώς από εκείνους των συµβατικών µορφών ενέργειας. 
Β) Καταλαµβάνει µεγάλο όγκο και περιλαµβάνει πολύ αυξηµένα επίπεδα υγρασίας. Αυτό 
έχει ως αποτέλεσµα να είναι δύσκολο να συλλεχτεί, να αποθηκευτεί, να µεταφερθεί αλλά 
και να µεταποιηθεί σε σχέση µε άλλες µορφές ενέργειας που έχουν πολύ πιο απλές 
διαδικασίες. 
Γ) ∆εν είναι συγκεντρωµένη αλλά διασπαρµένη και χρειάζονται µεταφορές και έξοδα ώστε 
να συγκεντρωθεί. 
∆) Τέλος η παραγωγή της δεν είναι µόνιµη αλλά εποχιακή, δηλαδή η βιοµάζα δίνει 
παραγωγή µόνο κάποιες συγκεκριµένες περιόδους και όχι συνέχεια. 

 
Τα θετικά από την αξιοποίηση της βιοµάζας είναι πολύ περισσότερα από τα αρνητικά τόσο για την 
προστασία του περιβάλλοντος αλλά και για τους οικονοµικούς τοµείς και της ενέργειας φτάνει 
µόνο να γίνει ολική εκµετάλλευση των τεράστιων εκτάσεων ανεκµετάλλευτων ποσοτήτων 
βιοµάζας αλλά και του εργατικού δυναµικού που µπορεί να απασχοληθεί για την αξιοποίηση αυτών 
των µεγάλων ποσοτήτων. 
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