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Χαιρετισμός
της Αλεξάνδρας Κ. Βοβολίνη,
εκδότριας και διευθύντριας
του Ομίλου economia

Αγαπητοί φίλοι και φίλες,
Για μια φορά ακόμη, προλογίζω με χαρά και συγκίνηση –για 28η χρονιά!– τον
αναμνηστικό τόμο με τις βραβευμένες εργασίες των νέων από τριτοβάθμια
εκπαιδευτικά ιδρύματα που συμμετείχαν στον economia Φοιτητικό Διαγωνισμό.
Μια χρονιά που σημαδεύτηκε από τις δραματικές εξελίξεις στην Ευρώπη με την
επίθεση της Ρωσίας στην Ουκρανία. Παράλληλα με τη συνεχιζόμενη πανδημία
Covid-19, ο απρόβλεπτος πόλεμος στο έδαφος της ηπείρου μας επηρεάζει
δραματικά την καθημερινότητά μας και εξακολουθεί να στερεί από τη νεολαία
την ασφάλεια που είχε συνηθίσει τις τελευταίες δεκαετίες.
Γεγονός όμως είναι ότι η πανελλαδική συμμετοχή στον φετινό Διαγωνισμό με το
καυτό θέμα της επικαιρότητας, δηλαδή την κλιματική αλλαγή και τις επιπτώσεις της,
ήταν αθρόα. Με τις τεκμηριωμένες εργασίες τους, οι συμμετέχοντες ανέπτυξαν με
καλή επιχειρηματολογία και ιδέες το θέμα που απασχολεί πλέον όλη την υφήλιο.
Αναλογιζόμενοι την αφορμή με την οποία ξεκίνησε ο Διαγωνισμός αυτός το
1994, δηλαδή τον εορτασμό της συμπλήρωσης 60 ετών από την αδιάλειπτη έκδοση του περιοδικού μας, με υπερηφάνεια οι παλαιοί και νεότεροι συνεργάτες μου
κι εγώ χαιρόμαστε που ο πρωτοποριακός τότε στόχος μας να συνδέσουμε τον
φοιτητικό κόσμο με τις επιχειρήσεις καρποφόρησε. Ας μην ξεχνάμε ότι τα χρόνια εκείνα η θεωρία ήταν αποκομμένη από την πράξη. Η μεγάλη μας ανταμοιβή
σε αυτή την προσπάθεια είναι η συνεχιζόμενη επαφή μας με πολλούς από τους
βραβευμένους μας και η διαρκής ενημέρωση για την επαγγελματική τους πρόοδο.
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Σε αυτή τη μακρόβια επιτυχία συνετέλεσαν χωρίς αμφιβολία τα εξαίρετα μέλη
των Επιτροπών Αξιολόγησης, τα οποία συνέβαλαν σημαντικά στην επιλογή και
διατύπωση της εκάστοτε θεματολογίας κάθε χρονιά, που κάλυψε πολλές και
διαφορετικές πτυχές της οικονομίας, ανάλογα με την επιχειρηματική επικαιρότητα. Θα ήθελα εδώ να αναφέρω ενδεικτικά παραδείγματα: Η Διεθνοποίηση
των Ελληνικών Επιχειρήσεων (1995), Η Ελληνική Επιχείρηση και η Οικονομική
και Νομισματική Ένωση της Ευρώπης (1996), Ανάπτυξη και Περιβάλλον στην
Ελλάδα (1999), Οικονομία-Πολιτισμός-Πολιτιστική Επιχειρηματικότητα (2010),
Restarting Greece (2015), Τουρισμός: Προορισμός Ελλάδα (2019)*.
Φυσικά, ένα μεγάλο ευχαριστώ στους κυρίους Νικόλαο Φαραντούρη, Ιωάννη-Δημήτριο Παπαδημητρίου, Βασίλειο Καραμούζη, καθώς και στον γενικό
διευθυντή του ομίλου μας Αντώνη Παπαγιαννίδη, που απάρτισαν τη φετινή Επιτροπή Αξιολόγησης.
Τέλος, θερμές πάντα ευχαριστίες και στους χορηγούς του Διαγωνισμού, που
παρά τις δυσκολίες των τελευταίων ετών στάθηκαν και πάλι δίπλα μας, επιβραβεύοντας τις προσπάθειες της νέας γενιάς.

*

Αναλυτική παρουσίαση στο www.economia.gr/φοιτητικός-διαγωνισμός/
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Οι Προηγούμενοι Διαγωνισμοί

1994-2021
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Οι νικητές του 21ου economia Φοιτητικού Διαγωνισμού σε αναμνηστική φωτογραφία με μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης και
εκπροσώπους των Εταιριών-Χορηγών.

Επιτροπή Αξιολόγησης:
•

Κυριάκος Σουλιώτης,
επίκουρος καθηγητής Πολιτικής Υγείας Πανεπιστημίου Πελοποννήσου

•

Λίνα Νικολοπούλου,
διευθύνουσα σύμβουλος της Mindwork

•

Κωνσταντίνος Ευρυπίδης,
πρόεδρος Λέσχης Επιχειρηματικότητας, διευθύνων σύμβουλος Genesis Pharma

•

Eιδικός σύμβουλος: Αντώνης Δ. Παπαγιαννίδης,
δημοσιογράφος, διευθυντής περιοδικού Οικονομική Επιθεώρηση

Χώρος τελετής απονομής βραβείων: Αμφιθέατρο Αντώνης Τρίτσης του Πνευματικού Κέντρου του Δήμου Αθηναίων (ΟΠΑΝΔΑ)
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2017-2018
ΕΙΚΟΣΤΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΘΕΜΑ: ΤΟ ΑΥΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
ΒΡΑΒΕΙΑ ΟΜΑΔΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΠΡΩΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟ:
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ
ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΜSC INTERNATIONAL SHIPPING FINANCE & MANAGEMENT, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΑΘΗΝΩΝ

ΔΕΥΤΕΡΟ ΒΡΑΒΕΙΟ:
ΠΕΡΔΙΚΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΣΑΜΑΡΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΤΡΙΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟ:
ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΒΕΛΛΙΝΙΑΤΗ ΚΥΡΙΑΚΗ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΤΕΤΑΡΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟ:
ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ
ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΚΟΥΤΕΝΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΠΕΜΠΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟ:
ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΙΣΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΨΥΧΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΒΡΑΒΕΙA ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΠΡΩΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟ: ΒΟΣΝΙΑΚΟΣ ΝΙΚΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΔΕΥΤΕΡΟ ΒΡΑΒΕΙΟ: ΞΙΦΑΡΑ ΜΑΡΙΑ-ΙΩΑΝΝΑ
ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΤΡΙΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟ: ΛΙΟΝΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΤΜΗΜΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΤΕΤΑΡΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟ: ΒΟΥΝΟΤΡΥΠΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ
ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ, ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΕΜΠΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟ: ΜΠΑΛΑΓΟΥΡΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
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Οι νικητές του 24ου economia Φοιτητικού Διαγωνισμού σε αναμνηστική φωτογραφία
με μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησσης και εκπροσώπους των Εταιριών-Χορηγών.

Επιτροπή Αξιολόγησης:
•

Κώστας Γραμμένος,
Πρόεδρος του Κέντρου Ναυτιλίας, Εμπορίου και Χρηματοπιστωτικών
στο Cass Business School, City, University of London, Πρόεδρος
του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος, Θεσσαλονίκη

•

Θανάσης Μαρτίνος,
Διευθύνων Σύμβουλος της Eastern Mediterranean Maritime Ltd.

•

Δανάη Μπεζαντάκου,
Διευθύνουσα Σύμβουλος της Navigator Shipping Consultants Ltd.

•

Γιώργος Ξηραδάκης,
Διευθύνων Σύμβουλος της XRTC Business Consultants Ltd., Γενικός Γραμματέας
της Ένωσης Τραπεζικών & Χρηματοοικονομικών Στελεχών Ελληνικής Ναυτιλίας, Πρόεδρος
του Propeller Club Πειραιά

•

Ειδικός Σύμβουλος: Αντώνης Δ. Παπαγιαννίδης,
Γενικός Διευθυντής Ομίλου economia

Xώρος τελετής απονομής βραβείων: Ιστορική Βιβλιοθήκη Αικατερίνης Λασκαρίδη
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2018-2019
ΕΙΚΟΣΤΟΣ ΠΕΜΠΤΟΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΘΕΜΑ: ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ: ΤΑ ΕΠΟΜΕΝΑ ΒΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ,
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΒΡΑΒΕΙΑ ΟΜΑΔΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΠΡΩΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟ:
ΠΑΠΟΥΤΣΟΓΛΟΥ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ
ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ
ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

ΔΕΥΤΕΡΟ ΒΡΑΒΕΙΟ:
ΠΑΠΑΓΓΕΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΝΤΟΓΟΥ-ΚΑΡΑΤΖΑ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΤΡΙΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟ:
ΓΚΑΤΣΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΚΑΤΣΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

ΤΕΤΑΡΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟ:
ΑΓΚΟ ΝΑΤΑΛΙΑ
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΠΕΜΠΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟ:
ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΣΚΟΡΔΟΥ ΑΡΕΤΗ
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ, ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΒΡΑΒΕΙA ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΠΡΩΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟ: ΣΚΟΤΩΡΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΔΕΥΤΕΡΟ ΒΡΑΒΕΙΟ: ΛΟΥΒΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΤΡΙΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟ: ΣΦΑΚΙΑΝΟΥΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ-ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
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Οι νικητές του 25ου economia Φοιτητικού Διαγωνισμού σε αναμνηστική φωτογραφία με μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης
και εκπροσώπους των Εταιριών-Χορηγών.
ΤΕΤΑΡΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟ: ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ
ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΠΕΜΠΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟ: ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
INTERNATIONAL BANKING LAW & FINANCE, UNIVERSITY OF EDINBURGH

Επιτροπή Αξιολόγησης:
•

Γιώργος Παγουλάτος,
Καθηγητής Ευρωπαϊκής Πολιτικής και Οικονομίας στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών
Οικονομικών Σπουδών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

•

Άκης Σκέρτσος,
Γενικός Διευθυντής ΣΕΒ

•

Βασίλειος Κουτεντάκης,
Ανώτερος Γενικός Διευθυντής, Retail Banking & Distribution Networks, Τράπεζα Πειραιώς

•

Mάρκος Βερεμής,
Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Upstream Α.Ε.

•

Ειδικός Σύμβουλος: Αντώνης Δ. Παπαγιαννίδης,
Γενικός Διευθυντής Ομίλου economia

Xώρος τελετής απονομής βραβείων: Αίθουσα του Γραφείου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Αθήνα
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2019-2020
ΕΙΚΟΣΤΟΣ EKΤΟΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΘΕΜΑ: ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ: ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ ΕΛΛΑΔΑ
ΒΡΑΒΕΙΑ ΟΜΑΔΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΠΡΩΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟ:
ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΑ
EUROPEAN MASTER IN TOURISM MANAGEMENT, UNIVERSITY OF LJUBLJANA

ΝATASHA NANA YAA AMPONSA
EUROPEAN MASTER IN TOURISM MANAGEMENT, UNIVERSITY OF LJUBLJANA

MADELAINE JAMIESON ,
EUROPEAN MASTER IN TOURISM MANAGEMENT, UNIVERSITY OF LJUBLJANA

GIULIA CARUSO
EUROPEAN MASTER IN TOURISM MANAGEMENT, UNIVERSITY OF LJUBLJANA

ΔΕΥΤΕΡΟ ΒΡΑΒΕΙΟ:
ΠHΝΕΛΟΠΗ ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ
ΤMHMA MHXAΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΝΙΟΒΗ ΣΟΛΔΑΤΟΥ
ΤMHMA MHXAΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΤΡΙΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟ:
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ, ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΑ ΖΙΩΓΑ, ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΤΕΤΑΡΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟ:
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ, ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΟΥΛΙΝΟΣ, ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΤΡΕΚΛΑΣ, ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
ΤΣΑΜΠΙΚΟΣ ΣΥΜΙΑΚΑΚΗΣ, ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

ΠΕΜΠΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟ:
ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΣΙΑΒΟΥ, ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ, ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΟΥΡΗΣ, ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ, ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΒΡΑΒΕΙΑ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΠΡΩΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟ: ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΕΛΑΝΔΙΝΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΙΚΗΣ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΔΕΥΤΕΡΟ ΒΡΑΒΕΙΟ: ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΑΡΤΣΙΩΚΑΣ
ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ,
ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΤΡΙΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟ: ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥΛΑΚΗ
ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ, ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ

ΤΕΤΑΡΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟ: ΕΝΟΣ ΜΠΑΡΚΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΠΕΜΠΤΟ Α’ ΒΡΑΒΕΙΟ: ΑΝΝΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΝΙΚΑ
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
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H Εκδότρια-Διευθύτρια του Ομίλου economia, Αλεξάνδρα Κ. Βοβολίνη με τον Διευθυντή Σύνταξης
του Ομίλου economia, Αντώνη Δ. Παπαγιαννίδη

ΠΕΜΠΤΟ Β΄ΒΡΑΒΕΙΟ: ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΖΑΦΤΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΕΠΑΙΝΟΙ
ΠΡΩΤΟΣ ΕΠΑΙΝΟΣ: ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΡΙΜΠΕΝΗ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ,
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΕΠΑΙΝΟΣ: ΔΑΦΝΗ-ΜΑΡΙΑ ΣΑΧΙΝΟΓΛΟΥ
ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ, ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΤΡΙΤΟΣ ΕΠΑΙΝΟΣ: ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΕΛΕΥΣΙΝΙΩΤΗ
QUALITY JOURNALISM AND NEW TECHNOLOGIES, EUROPEAN COMMUNICATION INSTITUTE

Επιτροπή Αξιολόγησης:
•
•
•
•
•

Μαρία Λεκάκου, καθηγήτρια του Τμήματος Ναυτιλίας
και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Αιγαίου
Δημήτρης Φραγκάκης, Γενικός Γραμματέας του ΕΟΤ
Aλέξανδρος Βασιλικός, Πρόεδρος του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου της Ελλάδος
Αγάπη Σμπώκου, διευθύνουσα σύμβουλος των Phaea
Resorts
Ειδικός Σύμβουλος: Αντώνης Δ. Παπαγιαννίδης, Διευθυντής Σύνταξης Ομίλου economia

Xώρος διαδικτυακής τελετής απονομής βραβείων: Πολυχώρος EcoZone
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2020-2021
ΕΙΚΟΣΤΟΣ ΕΒΔΟΜΟΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΘΕΜΑ:
ΝΈΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΉ ΕΛΛΆΔΑ: STARTUPS, ΚΑΙΝΟΤΟΜΊΑ, ΕΞΩΣΤΡΈΦΕΙΑ

ΒΡΑΒΕΙΑ ΟΜΑΔΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΠΡΩΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟ:
ΑΝΑΣΤΆΣΙΟΣ ΣΑΜΑΡΆΣ-ΜΆΛΑΜΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΧΡΙΣΤΌΦΟΡΟΣ ΚΑΨΆΛΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΝΙΚΌΛΑΟΣ ΠΙΚΈΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΔΕΥΤΕΡΟ ΒΡΑΒΕΙΟ:
ΜΙΛΤΙΆΔΗΣ ΜΕΤΑΞΆΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΑΝΤΏΝΙΟΣ ΚΑΝΑΤΣΈΛΟΣ
DEREE-THE AMERICAN COLLEGE OF GREECE

ΜΑΡΊΑ-ΕΙΡΉΝΗ ΛΎΤΡΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΤΡΙΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟ:
ΣΟΥΖΆΝΝΑ ΜΠΟΝΤΊΝΗ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΣΤΑΥΡΟΎΛΑ ΠΑΠΆΚΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΤΕΤΑΡΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟ:
ΠΑΝΤΕΛΕΉΜΩΝ ΚΡΙΝΆΚΗΣ
ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΟΣ ΠΛΑΝΆΚΗΣ
ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΠΕΜΠΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟ:
ΑΝΔΡΈΑΣ ΚΟΥΒΑΡΆΣ
ΕΘΝΙΚΟΝ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΉΣ ΝΗΜΆΣ
ΕΘΝΙΚΟΝ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΜΑΡΊΑ-ΕΛΈΝΗ ΛΟΥΚΉ
ΕΘΝΙΚΟΝ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΙΩΆΝΝΗΣ ΠΡΟΚΟΠΊΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΒΡΑΒΕΙΑ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΠΡΏΤΟ ΒΡΑΒΕΊΟ: ΧΡΉΣΤΟΣ ΒΑΚΟΎΛΗΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
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Η Εκδότρια-Διευθύντρια του Ομίλου economia, Αλεξάνδρα Κ. Βοβολίνη με τον Διευθυντή Σύνταξης
του Ομίλου economia, Αντώνη Δ. Παπαγιαννίδη και την κυρία Κατερίνα Κρητικού

ΔΕΎΤΕΡΟ ΒΡΑΒΕΊΟ: KΩΝΣΤΑΝΤΊΝΟΣ ΖΑΜΆΝΗΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΤΡΊΤΟ ΒΡΑΒΕΊΟ: ΘΕΟΔΏΡΑ ΤΣΙΡΏΝΗ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

ΤΈΤΑΡΤΟ ΒΡΑΒΕΊΟ: ΧΡΉΣΤΟΣ ΠΟΥΛΙΔΆΚΗΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΠΈΜΠΤΟ ΒΡΑΒΕΊΟ: ΘΕΌΔΩΡΟΣ ΆΓΡΙΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Επιτροπή Αξιολόγησης:
•
•
•
•

Ιωάννα – Σαπφώ Πεπελάση, Ομότιμη Kαθηγήτρια στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο
Αθηνών
Ιωάννης Καλογήρου, Ομότιμο Kαθηγητή Τεχνολογικής Οικονομικής & Βιομηχανικής
Στρατηγικής στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Αρίστος Δοξιάδης, συνέταιρο στο Big Pi
Αντώνης Δ. Παπαγιαννίδης, Γενικός Διευθυντής του Ομίλου economia, ο οποίος είχε το
ρόλο του Ειδικού Συμβούλου στη διαδικασία αξιολόγησης
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ΧΟΡΗΓΟΙ
Πανελλήνιων Φοιτητικών Διαγωνισμών
1994 - 2021
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΤΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
ΑΣΤΗΡ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ
AΣΦAΛEIAI MINETTA
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΝΕΑΣ
ΓΕΝΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ
ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
ΔΙΑΖΩΜΑ
ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ
ΕΛΛΑΔΟΣ
ΔΙΗΝΕΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.
EΘNIKH AΣΦAΛIΣTIKH
ΕΕΔΕ
EΘNIKH ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ
ΕΛΛΑΔΟΣ
ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ
ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΣΤΙΑ
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΕΡΚΥΡΑ
ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΛΙΒΑΝΗ
ΕΛΓΕΚΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΕΕΔΕ)
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΡΑΠΕΖΩΝ
ΕΛΛΗΝΟΒΡΕΤΑΝΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (ΕΟΤ)
EΝΩΣΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ &
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ
ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ POLO
ΕΥΔΑΠ
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΓΕΝΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ
ΙΔΡΥΜΑ Π. & ΑΛ.
ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ
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ΙΔΡΥΜΑ ΑΙΚ. ΛΑΣΚΑΡΙΔΗ
ΙΔΡΥΜΑ ΩΝΑΣΗ
ΙΟΒΕ
ΜΥΘΟΣ ΖΥΘΟΠΟΪΙΑ
MOTOΔYNAMIKH
ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ
ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
OIKONOMIKO ΠANEΠΙΣTHMIO
ΑΘΗΝΩΝ
OIKONOMIKO ΠANEΠΙΣTHMIO
ΑΘΗΝΩΝ - MBA
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ
ΕΛΛΑΔΑΣ
ΣΕΒ
ΣEΠE
ΣT. ΔHMAΣ (ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡ.
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ)
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ALBERT COHEN
ΤΙΤΑΝ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΣΤΕΩΣ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΤΡΙΑ ΕΨΙΛΟΝ
ΤΣΙΜΕΝΤΑ ΧΑΛΥΨ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΦΩΚΑΣ - ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ADIDAS
AEGEAN
AEGEAN BULK CO, INC.
AIΕSEC
AIR CHINA
ΑΙΤ ATHENS INFORMATION

TECHNOLOGY
ALBA GRADUATE BUSINESS
SCHOOL, THE AMERICAN
COLLEGE OF GREECE
ALPHA BANK
ANEK LINES
ARIA HOTELS
ATTICA BANK
BALLANTINE’S
BAHAS, GRAMATIDIS &
PARTNERS
ΒERNITSAS
BCA COLLEGE
BP HELLAS
CHIPITA
COCO-MAT
CRISTIAN DIOR
COMPUTER CENTER A.E.
DBS
EASTERN MEDITERRANEAN
MARITIME
LIMITED
E-FOOD.GR
EUROBANK EFG
ERNST & YOUNG
ES-EUROSCIENCE
FAMAR
GATEWAY
CLORYBOOK
GOODY’S
HELLAS ON LINE
HELLENIC MOTORMUSEUM CAPITOL
ATHENIAN
HEWLETT PACKARD HELLAS
I-LEARN ACADEMY
ΙNFOBANK HELLASTAT
INFO-QUEST TECHNOLOGIES
INTERAMERICAN ΟΜΙΛΟΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
INTRACOM ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
INTRALOT

IST COLLEGE
JADE HELLAS
KEFI S.A.
KING GEORGE HOTEL
KPMG
KRAFT JACOBS SUCHARD
LINGUAPHONE
LION HELLAS A.E.
MAD
MATILDA HOTEL
MEDITERRANEAN COLLEGE
MICROSOFT
MIND WORK
MINOAN LINES
MOTOROLA
NEW YORK COLLEGE
NAVIGATOR

NOVARTIS
PANAFON
PEOPLECERT
PHARMATHEN
PIZZA HUT
QS ATHENS GRAD SCHOOL
TOUR
RANK XEROX
REUTERS
S&B ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ Α.Ε.
SCOOTERISE
SETE
SI ENORASIS ADVERTISING
SIEMENS
SOCIETE GENERALE
SONY ERICSSON
STEDIMA

STIMOROL
STORAENSO
TASTY - KRAFT JACOBS
SUCHARD
TITAN
THENAMARIS SHIPS
MANAGEMENT INC
TUV SUDDEUTSCHLAND
UNIFON
VIRGIN ATLANTIC
VIVODI
VODAFONE
WISTA HELLAS
YOU.GR
XIOSBANK

Χορηγοί Επικοινωνίας
ΑΘΗΝΑ 9,84
ΑΝΤΙ RADIO 97,5
(ΘΕΣΣΑΛΟΝΊΚΗ)
ΕΚΦΡΑΣΗ 92,4 (ΘΕΣΣΑΛΟΝΊΚΗ)
ΕΡΤ
ΕΡΤ3
Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΗΧΟΣ 90,9 (ΛΆΡΙΣΑ)
KAΘHMEPINH ΕΦΗΜΕΡΊΔΑ
KAPIEPA ΕΦΗΜΕΡΊΔΑ
ΜΑΝΙΑΤΑΚΕΙΟΝ ΙΔΡΥΜΑ
ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
OIKONOMIKO ΠANEΠΙΣTHMIO
ΑΘΗΝΩΝ - MBA
ΠΑΝΟΡΑΜΑ 9,84
(ΘΕΣΣΑΛΟΝΊΚΗ)
ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ
ΠΟΛΙΣ 88,6 FM
ΠΡΩΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΦΟΙΤΗΤΙΚΑ ΝΕΑ
ACTIONGLOBAL
COMMUNICATIONS HELLAS
ALEXANDROUPOLIS RADIO DEE
JAY 94,8
ALPHA NEWS 98,7 FM

ALPHA ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ
ASTRA RADIO 93,2 (ΜΥΤΙΛΉΝΗ)
BLUE FM 92,6 (ΤΡΊΠΟΛΗ)
CAPITAL LINK
CLASSIC FM 96,14
((ΘΕΣΣΑΛΟΝΊΚΗ)
COOL FM 106,8 (ΡΈΘΥΜΝΟ,
ΚΡΉΤΗ)
COSMOS FM 90,7 (ΑΓΡΊΝΙΟ)
E-SHOP.GR
EPIXEIRO.GR
FLY FM 95,9 (ΡΈΘΥΜΝΟ, ΚΡΉΤΗ)
GREEKJUSTICE.GR
GREEKBOOKS.GR
HAPSC
HELLASTAT
JERONIMO GROOVY 88,9
KARIERA.GR
KISS FM 101,3 (ΜΥΤΙΛΉΝΗ)
KISS FM 92,2 (ΠΆΤΡΑ)
MAD, WWW.MAD.TV,
MAD RADIO 106,2
METRO 89,2 (ΗΡΆΚΛΕΙΟ, ΚΡΉΤΗ)
NEO ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ 102,3
(ΗΡΆΚΛΕΙΟ, ΚΡΉΤΗ)
NITRO RADIO 102,5

NOVA ΣΠΟΡFM, SPORTDAY
POWER 100,2 (ΒΌΛΟΣ)
RADIO DJ 105 (ΑΡΚΑΔΊΑ)
RADIO IN 93,1 (ΙΩΆΝΝΙΝΑ)
RADIO1 FM 88 (ΡΌΔΟΣ)
SAFIA
SIN RADIO
SFERA 102,2
SFERA 96,6 (ΠΆΤΡΑ)
SKYWALKER.GR
STARTUP.GR
STENTORAS.GR
STEP UP
STUDIO 19 101,9 (ΗΡΆΚΛΕΙΟ,
ΚΡΉΤΗ)
SUPER B TV (ΠΆΤΡΑ)
UNIVERSITY PRESS
THINK DIGITAL
TOP FM 105 (ΆΡΤΑ)
TOP FM 98,9 (ΧΊΟΣ)
YES TO SHIPPING FORUM
YOUTH ENTREPRENEURSHIP
CLUB
ZHTEITAI.GR
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ΜΕΛΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
1994-2021
ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΤΑΚΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ
ΑΛΕΞΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΛΕΞΙΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΝΙΚΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ ΤΑΚΗΣ
ΒΑΡΑΓΚΗ ΕΛΕΝΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΒΕΡΕΜΗΣ ΜΑΡΚΟΣ
ΒΕΤΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ
ΓΚΟΡΤΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΓΟΥΛΑΝΔΡΗ ΝΙΚΗ
ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ ΚΩΣΤΑΣ
ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΔΕΛΛΑΡΟΚΑΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ
ΔΕΝΔΡΙΝΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
ΔΕΝΔΡΙΝΟΥ – ΛΟΥΡΗ ΕΛΕΝΗ
ΔΟΥΚΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΕΥΡΥΠΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΖΟΜΠΑΝΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ
ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ
ΙΑΚΩΒΟΥ Θ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΚΑΡΑΜΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΚΑΡΑΜΟΎΖΗΣ ΒΑΣΊΛΕΙΟΣ
ΚΑΡΑΜΟΥΖΗΣ ΝΙΚΟΣ
ΚΑΣΚΑΒΕΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΚΑΤΣΟΥ ΝΕΛΛΗ
ΚΙΝΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΚΟΛΛΙΝΤΖΑΣ ΤΡΥΦΩΝΑΣ
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ΚΟΛΟΚΟΤΣΑΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ
ΚΟΥΚΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
ΚΟΥΚΛΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΚΟΥΝΕΝΑΚΗ – ΕΦΡΑΙΜΟΓΛΟΥ
ΣΟΦΙΑ
ΚΟΥΤΕΝΤΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ ΟΛΙΒΙΑ
ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΧΙΛΛΕΑΣ
ΛΕΚΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΛΥΜΠΕΡΑΚΗ ΑΝΤΙΓΟΝΗ
ΜΑΚΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΜΑΝΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΜΑΡΤΙΝΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ
ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΠΛΕΤΣΑΣ
ΜΟΥΡΜΟΥΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΟΥΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΜΠΕΖΑΝΤΑΚΟΥ ΔΑΝΑΗ
ΜΠΕΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΜΥΛΩΝΑΣ ΠΑΥΛΟΣ
ΜΩΥΣΗΣ ΡΑΦΑΗΛ
ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΛΙΝΑ
ΞΗΡΑΔΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΠΑΓΟΥΛΑΤΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΠΑΛΑΣΚΑΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΛΙΤΣΑ
ΠΑΝΤΑΖΑΤΟΣ ΜΑΚΗΣ
ΠΑΝΤΑΛΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΊΟΥ ΙΩΆΝΝΗΣ
ΔΗΜΉΤΡΙΟΣ

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΛΕΑΝΘΗΣ
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ
ΠΑΠΑΛΕΞΑΝΔΡΗ ΝΑΝΣΥ
ΠΑΠΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΠΑΠΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΠΑΥΛΙΔΟΥ ΝΙΟΒΗ
ΠΟΛΥΖΩΓΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΡΑΣΤΑΚΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ
ΣΑΜΑΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΣΒΟΡΩΝΟΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ
ΣΙΩΤΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
ΣΚΑΛΤΣΑ ΜΑΤΟΥΛΑ
ΣΚΕΡΤΣΟΣ ΑΚΗΣ
ΣΚΟΥΛΛΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
ΣΚΟΥΡΑΣ ΘΑΝΟΣ
ΣΜΠΩΚΟΥ ΑΓΑΠΗ
ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ
ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΑΜΒΑΚΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΤΑΝΕΣ ΜΗΝΑΣ
ΤΖΗΚΑΣ ΤΑΣΟΣ
ΤΖΑΚΟΥ – ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΝΕΛΛΗ
ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΤΣΟΥΠΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΦΑΡΑΝΤΟΎΡΗΣ ΝΙΚΌΛΑΟΣ
ΦΕΣΣΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΦΙΛΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
ΦΟΥΝΤΟΥΚΑΚΟΣ ΔΡΑΚΟΥΛΗΣ
ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΧΑΛΚΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΧΑΣΣΙΔ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΑΚΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ

ΚΛΙΜΑΤΙΚΉ AΛΛΑΓΉ & ΕΝΈΡΓΕΙΑ
Η αναπτυξιακή διάσταση σε Ελλάδα και Ευρώπη

28ος Φοιτητικός
Διαγωνισμός

Χορηγοί

1ο Βραβείο
Ομαδικής
Εργασίας

2ο Βραβείο
Ομαδικής
Εργασίας

(50%) σε όλα τα μέλη της νικήτριας
ομάδας για τα προγράμματα
MSc in Tourism Management,
MSc in International Business
and Management, MSc in
Entrepreneurship

Δύο διπλά εισιτήρια οικονομικής θέσης για οποιαδήποτε διαδρομή
του δικτύου εξωτερικού της Aegean και Olympic Air

3ο Βραβείο
Ομαδικής
Εργασίας
1.000€ χρηματικό έπαθλο στα μέλη της ομάδας

4ο Βραβείο
Ομαδικής
Εργασίας

Πρακτική άσκηση για τα μέλη της ομάδας στην Ελληνική
Εταιρεία Επενδύσεων & Εξωτερικού Εμπορίου

5ο Βραβείο
Ομαδικής
Εργασίας
Τρία διπλά εισιτήρια μετ’ επιστροφής στις καμπίνες κατηγορίας Α2
στη γραμμή Πειραιάς-Ηράκλειο ή Πειραιάς-Χανιά
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1ο Βραβείο
Ατομικής
Εργασίας

50% απαλλαγή διδάκτρων για εγγραγή
σε Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών
Σπουδών της Σχολής Ανθρωπιστικών,
Κοινωνικών και Οικονομικών
Επιστημών

2ο Βραβείο
Ατομικής
Εργασίας
Ένα σύγχρονο Η/Υ Quest

3ο Βραβείο
Ατομικής
Εργασίας

4ο Βραβείο
Ατομικής
Εργασίας

5ο και 6ο
Βραβείο
Ατομικής
Εργασίας

Φιλοξενία στη Γενική Συνέλευση
του Σωματείου ΔΙΑΖΩΜΑ

Ένα διπλό εισιτήριο οικονομικής θέσης
για οποιαδήποτε διαδρομή του δικτύου
εξωτερικού της Aegean και Olympic Air

500€ χρηματικό έπαθλο από την Bernitsas Law

Ένα διπλό εισιτήριο οικονομικής θέσης για οποιαδήποτε διαδρομή
του δικτύου εξωτερικού της Aegean και Olympic Air

Από Ένα Διπλό εισιτήριο μετ’ επιστροφής στις καμπίνες κατηγορίας Α2
στη γραμμή Πειραιάς-Ηράκλειο ή Πειραιάς-Χανιά
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Μια ετήσια ηλεκτρονική συνδρομή στο περιοδικό Οικονομική Επιθεώρηση
σε όλους τους νικητές του Διαγωνισμού

Βιβλία της economia Publishing σε όλους τους νικητές

Μια ετήσια ηλεκτρονική συνδρομή στο περιοδικό Επιχείρηση
στους νικητές των ατομικών εργασιών
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Διοργάνωση

Σε συνεργασία

Υπό την αιγίδα

Υποστηρικτές Χορηγοί
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Χορηγοί Βραβείων

Κύριος Χορηγός Επικοινωνίας

Xoρηγοί Επικοινωνίας
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ΌΜΙΛΟΣ ECONOMIA
Ο Όμιλος Economia πρωταγωνιστεί εδώ και 89 χρόνια στην έκδοση οικονομικών περιοδικών. Με γνώμονα την αντικειμενική και ανεξάρτητη ενημέρωση, συνεισφέρει στη σύζευξη της ελληνικής οικονομίας με την κοινωνία. Από το 1994 στις δραστηριότητες του
Ομίλου περιλαμβάνεται η ετήσια διοργάνωση του economia Φοιτητικού Διαγωνισμού,
που στοχεύει στην κινητοποίηση των νέων ώστε να συνδέσουν την ακαδημαϊκή τους
γνώση με θέματα που απασχολούν την επικαιρότητα, ενισχύοντας τη συμμετοχή τους
στον κοινωνικό διάλογο και τη δικτύωσή τους με κορυφαίες ελληνικές επιχειρήσεις.
Για όλους εμάς στον Όμιλο Economia στόχος μας είναι η παροχή ανεξάρτητης και αντικειμενικής ενημέρωσης σε νευραλγικούς τομείς της ελληνικής οικονομίας, η παρακολούθηση
των διεθνών και ευρωπαϊκών τάσεων και ο αντίκτυπός τους στην ελληνική πραγματικότητα.
Όραμά μας είναι η συμβολή στην προώθηση της κοινωνικής ευημερίας μέσα από την
οικοδόμηση μιας ισχυρής οικονομίας με ευρωπαϊκό προσανατολισμό.
Αναλυτικότερα, στις δραστηριότητες του Ομίλου περιλαμβάνονται:
› Η έκδοση του μηνιαίου περιοδικού Οικονομική Επιθεώρηση, το οποίο αποτελεί το
μοναδικό μηνιαίο περιοδικό στην Ελλάδα που εκδίδεται αδιάλειπτα από το 1934
(όταν ιδρύθηκε από τον Σπύρο Βοβολίνη ως Βιομηχανική Επιθεώρησις) και είναι
μέλος του European Business Press (EBP). Στις σελίδες του ο αναγνώστης μπορεί να
ενημερωθεί για τις σημαντικότερες εξελίξεις στην ελληνική οικονομία, παρακολουθώντας τις τάσεις στην επιχειρηματικότητα και την καινοτομία, να διαβάσει συνεντεύξεις διακεκριμένων στελεχών της επιχειρηματικής κοινότητας και ακαδημαϊκών,
ρεπορτάζ σε θέματα αιχμής, καθώς και άρθρα του The Economist σε αποκλειστικότητα, με τον οποίο συνεργαζόμαστε για πάνω από τέσσερις δεκαετίες.
› Η έκδοση του Greek Business File, του μοναδικού περιοδικού για την ελληνική οικονομία και επιχειρηματικότητα στην αγγλική γλώσσα. Πρόκειται για διμηνιαία έκδοση,
η οποία φέτος συμπληρώνει 32 χρόνια έκδοσης. Περιλαμβάνει αναλύσεις, ρεπορτάζ
και συνεντεύξεις σε οικονομικά και επιχειρηματικά θέματα, δίνοντας το στίγμα της
χώρας στο εξωτερικό, ενώ εστιάζει και σε ευρωπαϊκά θέματα, με κείμενα επιφανών
ακαδημαϊκών και επιστημόνων. Παράλληλα, το περιοδικό αποτελεί έναν σταθερό δίαυλο επικοινωνίας ανάμεσα στην Ελλάδα και τους Έλληνες της Διασποράς, προβάλλοντας το έργο τους αλλά και το έμπρακτο ενδιαφέρον τους για την πατρίδα τους.
› Η λειτουργία του ιστότοπου www.economia.gr, που φιλοξενεί άρθρα, το blog του
Α. Δ. Παπαγιαννίδη, πολιτικοοικονομικές αναλύσεις πάνω σε θέματα επικαιρότητας,
τις e-συναντήσεις «μισή ώρα με την economia» των Α. Δ. Παπαγιαννίδη και Κώστα Μπλιάτκα, μελέτες, ποικίλες αναφορές σε εκδηλώσεις, ημερίδες, συνέδρια και
άρθρα που προέρχονται από τη σχεδόν εννέα δεκαετιών διαδρομή μας, τα οποία
συνομιλούν εντυπωσιακά με το σήμερα. Πρόκειται για τη διαδικτυακή γειτονιά του
ομίλου economia με πλουραλισμό, ιδέες και άποψη.
› Η έκδοση βιβλίων που πραγματεύονται θέματα της ελληνικής οικονομίας, επιχειρηματικότητας και του ελληνικού πολιτισμού στην ελληνική και την αγγλική γλώσσα.
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ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
Η ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ιδρύθηκε το 1977 και σήμερα κατέχει ηγετική θέση στην παραγωγή νομικού περιεχομένου σε μορφή εκδόσεων (έντυπων & online), στη διά βίου
μάθηση και στον σχεδιασμό και την υλοποίηση εφαρμογών λογισμικού για την οργάνωση δικηγορικών γραφείων και νομικών τμημάτων επιχειρήσεων και Οργανισμών. Στεγάζεται σε ιδιόκτητες εγκαταστάσεις με υπερσύγχρονες εκπαιδευτικές και συνεδριακές
υποδομές, απασχολεί 135 άτομα σε όλη την Ελλάδα και διαθέτει σημεία πώλησης και
διανομής σε Αθήνα, Πάτρα, Θεσσαλονίκη και Κύπρο.
Η ετήσια εκδοτική παραγωγή της ΝΟΜΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ξεπερνάει τους 160 νέους
τίτλους, μεταξύ των οποίων κατ’ άρθρο ερμηνείες, μονογραφίες, συλλογικά έργα, εγχειρίδια, καθώς και 19 έγκριτα επιστημονικά περιοδικά. Κάθε χρόνο διακινούνται προς
τον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα, περισσότερα από 150.000 αντίτυπα των εκδόσεων
της ΝΟΜΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ σε έντυπη και ψηφιακή μορφή. Το έγκυρο περιεχόμενο, οι
ταχύτατοι χρόνοι έκδοσης, η τεχνική και αισθητική αρτιότητα και η δυναμική προώθηση
μέσα από πολλαπλά κανάλια διανομής, έχουν καταστήσει τις εκδόσεις της ΝΟΜΙΚΗΣ
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ την πρώτη επιλογή των συγγραφέων για την παραγωγή και δημοσίευση
εκδόσεων νομικού περιεχομένου.
Το Κέντρο Διά Βίου Μάθησης (ΚεΔιΒιΜ) της ΝΟΜΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ προσφέρει
από το 2000, πλήθος εξειδικευμένων εκπαιδευτικών προγραμμάτων: σεμινάρια, εκπαιδευτικά προγράμματα, φροντιστήρια και επιστημονικά συνέδρια, επικεντρωμένα στις
σύγχρονες εκπαιδευτικές ανάγκες των νομικών επαγγελμάτων και των επιχειρήσεων.
Η συνεργασία με καταξιωμένους practitioners και επιλεγμένους ακαδημαϊκούς από την
Ελλάδα και το εξωτερικό, οι σύγχρονες θεματικές, η υψηλού επιπέδου φιλοξενία στους
χώρους εκπαίδευσης και η ευελιξία παρακολούθησης μέσω φυσικής παρουσίας ή εξ
αποστάσεως, προσδίδουν στην κατάρτιση των εκπαιδευόμενων προστιθέμενη αξία που
ανοίγει νέους επαγγελματικούς ορίζοντες.
Τα Lexlabs –η κοιτίδα τεχνολογίας της ΝΟΜΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ– σχεδιάζουν και παράγουν προϊόντα τα οποία συμβάλλουν καθημερινά στη βελτιστοποίηση της οργάνωσης και
της παραγωγικότητας δικηγορικών εταιριών και νομικών τμημάτων επιχειρήσεων, Τραπεζών και Οργανισμών, όπως η Πλατφόρμα Νομικού Περιεχομένου Qualex (www.qualex.
gr), ένα από τα πλέον σύγχρονα και σημαντικά έργα νομικής πληροφορικής. Η Qualex
προσφέρει ολιστική λύση στη νομική έρευνα και αναζήτηση παρέχοντας πλήρη πρόσβαση σε πλούσιο περιεχόμενο που επικαιροποιείται καθημερινά (Νομοθεσία, Νομολογία,
Βιβλιογραφία και Αρθρογραφία, πληθώρα Διοικητικών έγγραφων, Εγκυκλίων, Γνωμοδοτήσεων ΝΣΚ, Πράξεων Ανεξάρτητων Αρχών, Πρακτικών Επεξεργασίας Προεδρικών Διαταγμάτων του ΣτΕ, Υποδειγμάτων διαφόρων κλάδων δικαίου, Διαγραμμάτων κ.ά.)
Η ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ έχει τιμηθεί για την επιχειρηματική της δράση από διάφορα ευρωπαϊκά fora και θεσμούς. Από το 2017 εκπροσωπεί την Ελλάδα στον LPE (Law
Publishers in Europe) -μετά από ομόφωνη απόφαση των μελών του-, τον οργανισμό των
μεγαλύτερων εκδοτικών οίκων της Ευρώπης. Επανειλημμένες διακρίσεις έχει λάβει από
την 23η Διεύθυνση της ΕΕ κατά την πενταετία 1995-2000 βρισκόμενη συχνά στις «500
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πιο δυναμικά αναπτυσσόμενες ΜΜΕ της ΕΕ», ενώ το 2010 πιστοποιήθηκε με το βραβείο
Επιχειρηματικής Αριστείας “Committed to Excellence” από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό
EFQM. Το ΚεΔιΒιΜ της ΝΟΜΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ έχει βραβευτεί με Silver Award από τα
Business IT Excellence Awards (2016) για την εκπαιδευτική πλατφόρμα edu.nb.org και
με το βραβείο Education Business Awards (2017) για την κατηγορία «Διά Βίου Μάθηση».
Το 2018 βραβεύτηκε με Gold Award από τα Education Leaders Awards (2018) για τα
προγράμματα μακροχρόνιας εκπαίδευσης Certified Paralegal και Data Protection Office,
ενώ από το 2017 κατέχει την πιστοποίηση ISO 29990:2010 για την παροχή μη τυπικής
εκπαίδευσης ενηλίκων. Κατέχει επίσης την πιστοποίηση ISO 9001: 2015 για την παροχή
υπηρεσιών στον τομέα Τεχνολογίας Πληροφοριών, ενώ η Qualex έχει αποσπάσει 5
βραβεία e-volution Awards (2020).
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ΣΕΒ
Ο ΣΕΒ σύνδεσμος επιχειρήσεων και βιομηχανιών υποστηρίζει και προωθεί με συνέπεια την ιδιωτική πρωτοβουλία στην Ελλάδα από το 1907. Είναι η ανεξάρτητη φωνή
των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, εκπροσωπώντας το 50% της
οικονομικής δραστηριότητας στη χώρα. Ως κοινωνικός εταίρος, συμμετέχει στον εθνικό και ευρωπαϊκό κοινωνικό διάλογο με στόχο την οικονομική ανάπτυξη, την πρόοδο
και την κοινωνική συνοχή. Σε αυτή την κατεύθυνση, επιδιώκει σταθερά και με συνέπεια
τη συνεργασία με την κυβέρνηση, τα κόμματα, τους ευρωπαϊκούς θεσμούς και τους
υπόλοιπους κοινωνικούς εταίρους για την προώθηση και υλοποίηση των κατάλληλων
πολιτικών. Ο ΣΕΒ, ως μη κερδοσκοπικός οργανισμός, υποστηρίζεται αποκλειστικά από
συνδρομές και χορηγίες των μελών του. Τα μέλη του είναι δυναμικές επιχειρήσεις και
αντιπροσωπεύουν το 12% των μισθωτών του ιδιωτικού τομέα, το 41% των εταιρικών
κερδών και το 27% των εσόδων από φόρους νομικών προσώπων στην Ελλάδα.
https://www.sev.org.gr/
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΟΠΑ) ιδρύθηκε το 1920 με πρωτοβουλία του
Ελευθερίου Βενιζέλου και δωρεά του εθνικού ευεργέτη Γρηγορίου Μαρασλή. Είναι κατά
σειρά αρχαιότητας, το τρίτο Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα της χώρας και το πρώτο
στον χώρο των Οικονομικών Επιστημών και της Διοίκησης των Επιχειρήσεων. Σήμερα,
την επιστημονική ταυτότητα του ΟΠΑ προσδιορίζουν οι τρεις του Σχολές: η Σχολή
Οικονομικών Επιστημών, η Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων και η Σχολή Επιστημών και
Τεχνολογίας της Πληροφορίας, στις οποίες εντάσσονται τα 8 Προπτυχιακά του Τμήματα, 29 Μεταπτυχιακά Προγράμματα Πλήρους και Μερικής Φοίτησης καθώς και Διδακτορικά Προγράμματα με σημαντική ερευνητική δραστηριότητα.
Με εφόδια το εξαιρετικό διδακτικό και φοιτητικό του δυναμικό, την προσήλωση στην
καινοτομία και την κοινωνική προσφορά, την ακαδημαϊκή δεοντολογία και την επιστημονική έρευνα, το ΟΠΑ επιδιώκει συνεχώς την εξωστρέφεια και την αριστεία. Χιλιάδες
απόφοιτοί του είναι σήμερα υψηλόβαθμα στελέχη του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα,
Καθηγητές σε ελληνικά και ξένα πανεπιστήμια και μέλη διεθνών οργανισμών. Ταυτόχρονα, το ΟΠΑ συγκαταλέγεται στα Πανεπιστήμια με την υψηλότερη ζήτηση τόσο για τα
προπτυχιακά όσο και για τα μεταπτυχιακά προγράμματά του.
Η εξαιρετική φήμη του αντανακλά το υψηλό επίπεδο του επιστημονικού προσωπικού,
του ερευνητικού και διδακτικού έργου, τα σύγχρονα προγράμματα σπουδών καθώς
και τις υπηρεσίες διασύνδεσης με την αγορά εργασίας και ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας. Η κατάταξη του ΟΠΑ στις έγκυρες διεθνείς λίστες Πανεπιστημίων Shanghai,
QS, Times Higher Education και Eduniversal πιστοποιεί τη διεθνή του αναγνώριση. Αταλάντευτος στρατηγικός στόχος είναι η ενεργή συμμετοχή στο παγκόσμιο ακαδημαϊκό
περιβάλλον, η ανάπτυξη διεθνών συνεργασιών υψηλού κύρους και η εν γένει ενδυνάμωση της διεθνούς απήχησης και αναγνωρισιμότητάς του ΟΠΑ μέσω της αριστείας στην
έρευνα και την εκπαίδευση.
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ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ &
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ - IOBE
Το Ίδρυμα Οικονομικών & Βιομηχανικών Ερευνών - ΙΟΒΕ είναι ιδιωτικός, μη κερδοσκοπικός, κοινωφελής, ερευνητικός οργανισμός. Ιδρύθηκε το 1975 με δύο σκοπούς: αφενός να προωθεί την επιστημονική έρευνα για τα τρέχοντα και αναδυόμενα προβλήματα
της ελληνικής οικονομίας και αφετέρου να παρέχει αντικειμενική πληροφόρηση και να
διατυπώνει προτάσεις χρήσιμες στη διαμόρφωση πολιτικής.
Η δραστηριότητα του ΙΟΒΕ μέσα στην ελληνική κοινωνία χαρακτηρίζεται από μια μοναδικότητα, καθώς είναι ανεξάρτητος, αδέσμευτος οργανισμός που ασχολείται με τα
μείζονα ζητήματα της οικονομίας και έχει βασική επιδίωξη να παρεμβαίνει έγκαιρα, επισημαίνοντας σήμερα τα κρίσιμα ζητήματα του μέλλοντος και προτείνοντας λύσεις.
Σε αυτό το πλαίσιο, σύμφωνα με το Καταστατικό του, το ΙΟΒΕ επιτελεί τις ακόλουθες
λειτουργίες:
› Διεξάγει εφαρμοσμένη επιστημονική έρευνα για βασικά διαρθρωτικά και τομεακά
προβλήματα της ελληνικής οικονομίας, καθώς και για γενικότερα ζητήματα της οικονομικής πολιτικής.
› Παρακολουθεί και αναλύει τις βραχυπρόθεσμες οικονομικές τάσεις, καταγράφει το
επιχειρηματικό κλίμα και διατυπώνει προβλέψεις για τις προοπτικές της ελληνικής
οικονομίας.
› Παρέχει αξιόπιστες και συνεχώς ενημερωμένες πληροφορίες για συγκεκριμένους
τομείς και κλάδους της ελληνικής οικονομίας.
› Συνεργάζεται με ξένα ερευνητικά ινστιτούτα και διεθνείς οργανισμούς σε θέματα
κοινού ενδιαφέροντος και συμμετέχει σε διεθνείς έρευνες για οικονομικά θέματα
και πολιτικές.
› Παρεμβαίνει και συμβάλλει στον δημόσιο διάλογο σε θέματα οικονομικής πολιτικής.
› Αναθέτει και χρηματοδοτεί μελέτες.
› Διοργανώνει συνέδρια, σεμινάρια και προβολές και εκδίδει βιβλία και περιοδικά για
την προώθηση μελετών και ερευνών.
Οι μελέτες και αναλύσεις που εκπονεί το ΙΟΒΕ διατίθενται δωρεάν και δημοσιεύονται στην
ιστοσελίδα του ΙΟΒΕ [www.iobe.gr] προς εξυπηρέτηση των κοινωφελών σκοπών του.
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«ENTERPRISE GREECE: ΠΥΛΗ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ
H Enterprise Greece είναι ο αρμόδιος εθνικός φορέας, υπό την εποπτεία του Υπουργείου Εξωτερικών, που προσελκύει ξένες άμεσες επενδύσεις στην Ελλάδα και προωθεί τις εξαγωγές ελληνικών προϊόντων και υπηρεσιών στο εξωτερικό. Ως μέλος πλέον
του μηχανισμού Οικονομικής Διπλωματίας του Υπουργείου Εξωτερικών, συνεργάζεται
στενά με το δίκτυο των Πρεσβειών, των Προξενείων και των Γραφείων ΟΕΥ, μεταξύ
άλλων, σε όλες τις σημαντικές αγορές του κόσμου, ώστε να επιτυγχάνει συνέργειες και
να υλοποιεί κοινές δράσεις, εξοικονομώντας πόρους και αξιοποιώντας τα συγκριτικά
πλεονεκτήματα της χώρας, για την επίτευξη αποτελεσμάτων με το μεγαλύτερο δυνατό
θετικό αντίκτυπο.
H Εταιρεία προσφέρει υπηρεσίες υψηλού επιπέδου με επαγγελματισμό, υπευθυνότητα
και αποτελεσματικότητα, αναδεικνύοντας την Ελλάδα, τους κλάδους της και τα μοναδικά
της προϊόντα και υπηρεσίες. Είμαστε δίπλα στους επενδυτές και τους εξαγωγείς, σε
κάθε επιχειρηματικό τους βήμα.
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ΔΙΕΘΝΈΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΉΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΆΔΟΣ
Το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος (ΔΙΠΑΕ) (www.ihu.gr) ιδρύθηκε με Νόμο (Νο
3391/2005) με έδρα την Θεσσαλονίκη αποτελώντας το πρώτο πανεπιστήμιο της Ελλάδος που προσέφερε προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών αποκλειστικά στην αγγλι‑
κή γλώσσα.
Το ΔΙΠΑΕ επανιδρύθηκε με Νόμο (Νο 4610/2019) μετά την συγχώνευσή του με το
πρώην Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης, το πρώην Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κεντρικής Μακεδονίας και το πρώην Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.
Το ΔΙΠΑΕ αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα ελληνικά πανεπιστήμια με περίπου 58.000
φοιτητές που φοιτούν σε 9 Σχολές και 33 Τμήματα, σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά
και διδακτορικά προγράμματα σπουδών. Η έδρα του βρίσκεται στην Θεσσαλονίκη με
τμήματα σε Θεσσαλονίκη, Σέρρες, Καβάλα, Δράμα, Κατερίνη, Κιλκίς και Διδυμότειχο.
Η αποστολή του ΔΙΠΑΕ επικεντρώνεται στην αριστεία στην Εκπαίδευση, στην Έρευνα
και στην Διδασκαλία καθώς και στην Διεθνοποίησή του.
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ΜΠΑΧΆΣ, ΓΡΑΜΜΑΤΊΔΗΣ & ΣΥΝΕΤΑΊΡΟΙ
Η Δικηγορική Εταιρία «Μπαχάς, Γραμματίδης & Συνεταίροι» παρέχει στους πελάτες της
νομικές υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και σύμφωνα με τις διεθνείς πρακτικές. Πίστη μας
ότι, για την αποτελεσματική εξυπηρέτηση των πελατών, μια δικηγορική εταιρία πρέπει
να ανταποκρίνεται στις ανάγκες τους τόσο για το σήμερα όσο και για το αύριο, όχι μόνο
μέσα από την εφαρμογή του δικαίου αλλά και με οδηγό σύγχρονες επιχειρηματικές
προσεγγίσεις.
Οι δικηγόροι μας εκπαιδεύονται ώστε να κατανοούν τους στόχους του πελάτη και να
αναλύουν και να επιλύουν νομικά ζητήματα πάντα μέσα στο επιχειρηματικό περιβάλλον
της χώρας. Το ίδιο ισχύει και για τις διοικητικές μας υπηρεσίες που στόχο έχουν να διευκολύνουν συστηματικά και ποιοτικά τα κάθε μορφής θέματα της πελατείας μας και τις
διοικητικές μας σχέσεις με αυτήν. Οι πόροι και ο επιχειρησιακός μας προσανατολισμός
μας επιτρέπουν να προβλέπουμε αλλαγές στις κανονιστικές δομές, στις συνθήκες της
αγοράς και στην τεχνολογική πρόοδο.
Έτσι, συμβουλεύουμε τους πελάτες όταν ενδέχεται να επηρεάζονται τα συμφέροντά
τους. Είμαστε αφοσιωμένοι στην προσωπική και άμεση εξυπηρέτησή τους έτσι ώστε αυτοί να προσδοκούν από εμάς να ανταποκρινόμαστε, με ταχύτητα κι ευελιξία, με συνεχή
κι άμεση επικοινωνία και με τρόπο και γλώσσα πού να κατανοούν. Επιπλέον, αναγνωρίζουμε ότι, ενώ η υψηλή ποιότητα είναι απαραίτητη, οι υπηρεσίες μας πρέπει επίσης να
είναι οικονομικά αποδεκτές.
Η Μπαχάς, Γραμματίδης & Συνεταίροι είναι η μοναδική Ελληνική δικηγορική εταιρία
-μέλος του World Law Group, ενός από τα ισχυρότερα και πιο ενεργά διεθνή δίκτυα
δικηγορικών εταιρειών παγκοσμίως, αποτελούμενο από 60 δικηγορικές εταιρείες-μέλη υψηλού επιπέδου, 416 γραφεία και πάνω από 21.000 δικηγόρους σε 93 χώρες. Ως
αποτέλεσμα αυτής της συμμετοχής, η δικηγορική μας εταιρία μπορεί να παρέχει υποστήριξη των πελατών μας σε κάθε χώρα, με υπηρεσίες προσωπικές, ποιοτικές και οικονομικές σε τομείς όπως το συστηματικό άνοιγμα νέων αγορών και δικτύων διανομής,
licensing, franchising, μεταφοράς τεχνολογίας, banking, finance, εξαγωγές, εξαγορές επιχειρήσεων κ.λπ.
Τέλος, η Μπαχάς, Γραμματίδης & Συνεταίροι είναι –αποκλειστικά για την Ελλάδα– μέλος κορυφαίων διεθνών επαγγελματικών οργανισμών όπως ο International Society
of Primerus Law Firms , με περισσότερα από 200 δικηγορικά γραφεία σε 47 χώρες, ο DRI Europe, ο International Association of Defense Counsel (IADC), ο European
Justice Forum (EJF), το δίκτυο European Franchise Lawyers (EFL), ενώ συμμετέχει σε
πολλούς άλλους , όπως ο EALA (European Aviation Law Association), ο EELA (European
Employment Lawyers Association) κ.ά.
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EASTERN MEDITERRANEAN MARITIME LIMITED
Η Eastern Mediterranean Maritime Limited (EASTMED) είναι μία εταιρεία διαχείρισης
πλοίων με έδρα στην Γλυφάδα (Αθήνα), Ελλάδα.
Επί του παρόντος, η εταιρεία έχει υπό διαχείριση 77 πλοία, απασχολεί 200 άτομα στα
κεντρικά της γραφεία και γύρω στους 3.300 ναυτικούς. Προσφέρει υπηρεσίες θαλάσσιων μεταφορών στους τομείς της ενέργειας, βιομηχανίας και γεωργίας.
Ο στόλος αποτελείται από 26 δεξαμενόπλοια, 41 πλοία μεταφοράς ξηρού φορτίου και
10 πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων. Τόσο τα δεξαμενόπλοια όσο και τα πλοία
ξηρού φορτίου ναυλώνονται κυρίως στην spot αγορά.
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BERNITSAS
IFLR Europe Awards 2022: Ελλάδα, Δικηγορική Εταιρεία της Χρονιάς
IFLR Europe Awards 2022: Συναλλαγή της Χρονιάς, Τιτλοποιήσεις και Δομημένη Χρηματοδότηση (Structured Finance) - Project Zeus Τιτλοποίηση ΔΕΗ
Η Μπερνίτσας Δικηγορική Eταιρεία κατέχει ηγετική θέση στην αγορά παροχής νομικών
υπηρεσιών σε θέματα εμπορικού δικαίου και αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες δικηγορικές εταιρείες στην Ελλάδα. Η Εταιρεία διαθέτει ιδιαίτερα σημαντική εμπειρία σε εγχώριες και διασυνοριακές συμφωνίες, με συμμετοχή σε πολλές σημαίνουσες και ιδιαίτερα
πρωτοποριακές συναλλαγές κατά τις τελευταίες τρεις δεκαετίες.
Η Εταιρεία παρέχει κορυφαία νομική υποστήριξη στον εταιρικό, εμπορικό και χρηματοπιστωτικό κλάδο, με ειδίκευση στους τομείς των άμεσων ξένων επενδύσεων, των
τραπεζικών συναλλαγών, των κεφαλαιαγορών, των επενδυτικών κεφαλαίων (funds), της
ενέργειας, των έργων (projects), των ιδιωτικοποιήσεων και των συναλλαγών επί ακινήτων,
όπως επίσης και στους τομείς του δικαίου της απασχόλησης, της Ευρωπαϊκής Ένωσης
και του ανταγωνισμού, της αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας, του φορολογικού δικαίου και
του δικαίου της προστασίας των προσωπικών δεδομένων, των δημόσιων συμβάσεων
και της πνευματικής ιδιοκτησίας, καθώς και στους κλάδους των αερομεταφορών, του
περιβάλλοντος, των ασφαλίσεων, των βιοεπιστημών, της υγείας, των τηλεπικοινωνιών,
των μέσων ενημέρωσης και της τεχνολογίας. Η Εταιρεία δραστηριοποιείται ιδιαίτερα και
στον τομέα της δικαστικής και διαιτητικής επίλυσης διαφορών με σημαντικές υποθέσεις
διοικητικού, αστικού και εμπορικού δικαίου, καθώς και εταιρικού εγκλήματος, ορισμένες εκ των οποίων έχουν συμβάλει στη διαμόρφωση της σύγχρονης νομολογίας.
Αναγνωρισμένη ως κορυφαία δικηγορική εταιρεία στην Ελλάδα από τους διεθνείς νομικούς οδηγούς:
The Legal 500 EMEA 2022, Chambers Global 2022, Chambers Europe 2022, IFLR 1000
2022.
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ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ
Ένας δυναμικός Όμιλος με στέρεες βάσεις, που πρωταγωνιστεί στις ενεργειακές εξελίξεις στην Ελλάδα, αλλά και στην ευρύτερη περιοχή της ΝΑ Ευρώπης.
Η σταδιακή μετεξέλιξή του από πετρελαϊκή σε ενεργειακή δύναμη συνοδεύεται από διεθνείς δραστηριότητες, επεκτάσεις και συμμαχίες, αλλά και από ένα αναπτυξιακό πρόγραμμα με επιλεγμένες κερδοφόρες επενδύσεις σε νέους τομείς.
Οι δραστηριότητες του Ομίλου είναι:
› Διύλιση, Εφοδιασμός και Εμπορία Πετρελαιοειδών
› Λιανική Εμπορία πετρελαιοειδών
› Παραγωγή και Εμπορία Πετροχημικών
› Έρευνα και Παραγωγή Υδρογονανθράκων
› Παραγωγή Ενέργειας και Φυσικό Αέριο
› Τεχνικές Μελέτες
Η στρατηγική του Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ επικεντρώνεται στη δημιουργία ενός
ισορροπημένου χαρτοφυλακίου μεταξύ των βασικών του δραστηριοτήτων και ανάπτυξης στη Νέα Ενέργεια, επιτρέποντας την αξιοποίηση ευκαιριών που προσφέρει η επιταχυνόμενη ενεργειακή μετάβαση.
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AEGEAN
H AEGEAN και η θυγατρική της Olympic Air, μετέφεραν 15 εκατομμύρια επιβάτες το
2019. Η AEGEAN, είναι μέλος της μεγαλύτερης παγκόσμιας αεροπορικής συμμαχίας, της
STAR ALLIANCE και βραβεύτηκε για ένατη συνεχή χρονιά και δέκατη φορά, τα τελευταία
11 χρόνια, ως η “Καλύτερη Περιφερειακή Αεροπορική Εταιρεία στην Ευρώπη για το
2019» από τα Skytrax World Airline Awards. Η AEGEAN, κατέκτησε πρόσφατα από
την Skytrax, διάκριση 4 αστέρων (4-Star COVID‑19 Airline Safety Rating), για τα μέτρα
υγιεινής και προστασίας από τον COVID-19, καθώς αξιολογήθηκε ότι από την αρχή της
πανδημίας μέχρι σήμερα, ακολουθούνται σε κάθε στάδιο του ταξιδιού, τα υψηλότερα
πρότυπα και οι βέλτιστες πρακτικές που προτείνει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας,
το ICAO και η ΙΑΤΑ για την προστασία επιβατών και πληρωμάτων.
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ALBA GRADUATE BUSINESS SCHOOL,
THE AMERICAN COLLEGE OF GREECE
Tο Alba Graduate Business School αποτελεί το Business School του Αμερικανικού Κολλεγίου Ελλάδος .Από την ίδρυσή του το 1992, και στη διάρκεια της λειτουργίας του,
διατηρεί την παράδοσή του στην ακαδημαϊκή αριστεία και την επαφή του με τις επιχειρήσεις. Με μότο το Business unusual, το Alba προετοιμάζει τους αυριανούς ηγέτες να
πλοηγηθούν με εφόδια την προσαρμοστικότητα και την ευελιξία στο ρευστό παγκόσμιο
περιβάλλον όπου η ανατροπή είναι η μόνη σταθερά.
Το Alba προσφέρει 13 μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών και φέρει την επίσημη
αναγνώριση του New England Commission of Higher Education (NECHE). Όλα τα ΜΒΑ
προγράμματα είναι πιστοποιημένα από το The Association of MBAs, ενώ το MSc in
Finance και το MSc in SHRM είναι EFMD Accreditated.
Η αριστεία είναι το κατεξοχήν κριτήριο για την προσφορά υποτροφιών στο Alba ενώ
την ίδια στιγμή παρέχεται και οικονομική ενίσχυση σε υποψήφιους με περιορισμένους
πόρους. Στο πλαίσιο της αποστολής του να παρέχει ίσες ευκαιρίες πρόσβασης στην
εκπαίδευση, το Alba προσφέρει ετησίως πανω από 1 εκατ. ευρώ σε υποτροφίες και
προγράμματα οικονομικής υποστήριξης.
Διδακτικό Προσωπικό Υψηλού Επιπέδου
Το διδακτικό προσωπικό αποτελεί ένα από τα πιο ισχυρά πλεονεκτήματα του Alba. Οι
καθηγητές του Alba είναι διακεκριμένοι, πολύπειροι ακαδημαϊκοί με πλήθος δημοσιεύσεων με εκτενή διδακτική, ερευνητική και συμβουλευτική δραστηριότητα, και προέρχονται από καταξιωμένα ακαδημαϊκά ιδρύματα του εξωτερικού, όπως τα Boston College,
NUY, LBS, Babson, Warwick, INSEAD, University of Illinois, κ.ά.
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ΣΩΜΑΤΕΙΟ «ΔΙΑΖΩΜΑ»
Το Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ» ιδρύθηκε το 2008 με κύριο στόχο τη συμβολή του στο έργο
της πολιτείας για την ανάδειξη των αρχαίων θεάτρων, την εξεύρεση πόρων για την αποκατάστασή τους, την ένταξή τους στην καθημερινότητά μας και την αναγωγή τους σε
μοχλό για τη βιώσιμη τοπική και περιφερειακή ανάπτυξη της Ελλάδας. Μέχρι σήμερα το
«ΔΙΑΖΩΜΑ» έχει αναθέσει ένα μεγάλο αριθμό μελετών συντήρησης και αποκατάστασης
αρχαίων θεάτρων, αντλώντας χρήματα από τους «κουμπαράδες» (ηλεκτρονικούς τραπεζικούς λογαριασμούς) που έχει ανοίξει για 63 αρχαία θέατρα. Σε αυτούς συμβάλλουν
καθημερινά απλοί πολίτες, εταιρείες και ιδρύματα.
Τα τελευταία έτη το «ΔΙΑΖΩΜΑ» στηρίζει και ενισχύει την υλοποίηση ολιστικών προγραμμάτων πολιτιστικού τουρισμού (πολιτιστικές – περιβαλλοντικές διαδρομές και αρχαιολογικά πάρκα), τα οποία έχουν ως στόχο να αποτελέσουν κινητήριο μοχλό για τη
βιώσιμη – οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντική - ανάπτυξη μιας περιοχής, αλλά και
για τη σύνδεση των σπουδαίων μνημείων του πολιτισμού και της φύσης με την τοπική
επιχειρηματικότητα και την παραγωγή του πρωτογενούς τομέα της περιοχής,
Μαζί με το «ΔΙΑΖΩΜΑ» γεννήθηκε ο θεσμός των Εταιρικών Μελών. Σκοπός του είναι
η εμβάθυνση και η προβολή του θεσμού της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, η δημιουργία ισχυρότερων δεσμών με την επιχειρηματική κοινότητα της χώρας μας, καθώς
και η εμπλοκή των εταιρειών – επιχειρήσεων σε μείζονα προγράμματα ανάδειξης των
μνημείων. Τα Εταιρικά μέλη του Σωματείου μας έχουν έναν διττό ρόλο: συμβάλουν με
την ετήσια συνδρομή τους ως τακτικά μέλη στην υποστήριξη των λειτουργικών και παραγωγικών αναγκών του Σωματείου και επίσης, συμμετέχουν ενεργά, ανάλογα με το αξιακό τους περιβάλλον και την εταιρική τους ταυτότητα, στην ανάπτυξη νέων προϊόντων
πολιτιστικού τουρισμού (πολιτιστικές – περιβαλλοντικές διαδρομές και αρχαιολογικά
πάρκα).
Έτσι, δημιουργήθηκε μία μεγάλη οικογένεια, που αποτελείται από τα μέλη του, τακτικά,
αρωγά και εταιρικά, τους χορηγούς του και τους φίλους του, όπου όλοι συνδράμουν
στην υλοποίηση των στόχων του Σωματείου. Σήμερα συμμετέχουν στο «ΔΙΑΖΩΜΑ» 46
διακριτά Εταιρικά Μέλη, ο ανθός της επιχειρηματικότητας της πατρίδας μας, ιδρύματα
και φορείς. https://diazoma.gr/εταιρικά-μέλη/
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ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ
Οι Μινωικές Γραμμές ιδρύθηκαν στις 25 Μαΐου 1972, στο Ηράκλειο Κρήτης και φέτος
συμπληρώνουν 50 έτη λειτουργίας. Τον Ιούλιο 1974 ξεκίνησε το ταξίδι της μεγάλης
εταιρείας λαϊκής βάσης στο χώρο της Επιβατηγού Ναυτιλίας και η δημιουργία του υπερσύγχρονου στόλου της, με στόχο να προσφέρει στο επιβατικό κοινό, ασφαλή ταξίδια,
σε συνδυασμό με υψηλής ποιότητας υπηρεσίες εν πλω, μετατρέποντας έτσι το ταξίδι
σε μία μοναδική, άνετη και ταξιδιωτική εμπειρία.
Το 2008 ήταν η χρονιά ορόσημο στη μετοχική σύνθεση της εταιρείας, που γίνεται πλέον
μέλος του Ιταλικού Ομίλου Grimaldi, από τους μεγαλύτερους μεταφορείς οχημάτων
(roll-on/roll-off) στον κόσμο, με ένα στόλο που αποτελείται από περισσότερα των 120
πλοίων και 10.000 εργαζομένων. Από την ίδρυσή τους μέχρι και σήμερα, οι Μινωικές
Γραμμές καταλαμβάνουν περίοπτη θέση ανάμεσα στις ναυτιλιακές εταιρείες της Ελλάδας και της Ευρώπης, κατέχοντας σειρά κορυφαίων διακρίσεων από επιφανείς διεθνείς
φορείς και οργανισμούς, για την καινοτομία και τις υψηλού επιπέδου υπηρεσίες που
προσφέρουν.
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ:
Οι Μινωικές Γραμμές δραστηριοποιούνται στη γραμμή της Κρήτης, συνδέοντας την
Κρήτη (από το Ηράκλειο ή τα Χανιά) με τον Πειραιά, τη Μήλο με την Κρήτη και τον
Πειραιά (τους καλοκαιρινούς μήνες), την Κρήτη και τον Πειραιά με τις Κυκλάδες ενώ
παράλληλα με τις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες εξυπηρετούν ως General Sales
Agent όλα τα πλοία του κύριου μετόχου τους Ομίλου Grimaldi που προσεγγίζουν τα
λιμάνια της χώρας μας, από και προς την Ιταλία στην Αδριατική Θάλασσα, με τα πολυτελέστερα και τεχνολογικά προηγμένα πλοία της Μεσογείου.
Ο ΣΤΟΛΟΣ:
Αποτελείται από υπερσύγχρονα και τεχνολογικά προηγμένα High-speed Cruise Ferries
(H/S/F Knossos Palace, H/S/F Festos Palace, H/S/F Kydon Palace) και Catamaran (H/S/C
Santorini Palace), τα οποία συνδυάζουν την υγειονομική ασφάλεια, την πολυτέλεια, την
άνεση, την ποιότητα, την ταχύτητα και την υψηλή τεχνολογία.
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INFO QUEST TECHNOLOGIES
Η Info Quest Technologies εταιρεία του Ομίλου Quest, για περισσότερα από 40 χρόνια συμβάλλει στην εξέλιξη και πρόοδο της χώρας μας, συμμετέχοντας από ηγετική
θέση στον τομέα των νέων ψηφιακών τεχνολογιών και στον ψηφιακό μετασχηματισμό
της ελληνικής κοινωνίας. Από το ξεκίνημά της το 1981 πρωταγωνιστεί στις εξελίξεις,
φέρνοντας πάντα την καινοτομία και την αιχμή της τεχνολογίας στην αγορά μας – υπολογιστές, δίκτυα, κινητή τηλεφωνία, Internet, Cloud, ΙοΤ. Παράλληλα, με επιτυχημένες
επιχειρηματικές πρωτοβουλίες αποτέλεσε τον πυρήνα του Ομίλου Quest, έναν από
τους μεγαλύτερους Ελληνικούς Ομίλους εταιρειών με παρουσία σε νευραλγικούς τομείς
της οικονομίας.
Σήμερα, από τη θέση του ηγέτη και με το βλέμμα στο μέλλον εξελίσσεται συνεχώς,
συμβάλλοντας ουσιαστικά στην ψηφιακή μετάβαση της χώρας μας.
› Είναι ο μεγαλύτερος διανομέας προϊόντων Πληροφορικής και Επικοινωνιών, συνεργαζόμενη με περισσότερους από 200 κορυφαίους οίκους, όπως οι Microsoft, Cisco,
HP, HPE, IBM, Dell, ενώ διευρύνει τις δραστηριότητές της σε νέες περιοχές, όπως ο
κλιματισμός και οι ηλεκτρικές οικιακές συσκευές.
› Επενδύει δυναμικά στο Cloud και συγκαταλέγεται στους μεγαλύτερους συνεργάτες της Microsoft στους τομείς του Work Transformation και Secure Infrastructure
(Μ365/Azure).
› Διαμορφώνει το νέο περιβάλλον των διασυνδεδεμένων συσκευών μέσω της συνεργασίας της ως επίσημος διανομέας με τη Xiaomi και άλλους πρωτοπόρους κατασκευαστές.
› Προτείνει νέες eco λύσεις, όπως τα e-motorcycle Segway και οι φορητοί σταθμοί
ενέργειας Ecoflow
› Δημιουργεί προηγμένες εμπειρίες στους καταναλωτές, τόσο στα φυσικά της καταστήματα (Xiaomi Stores), όσο και στον ψηφιακό κόσμο (e-shop www.you.gr)
› Διευρύνει τις δραστηριότητές της σε νέες περιοχές και αγορές, όπως επιτάσσει η 4η
Βιομηχανική Επανάσταση και η μετάβαση στον νέο ψηφιακό κόσμο
Στον πυρήνα της λειτουργίας της εταιρείας είναι οι Αρχές, οι Αξίες και το Ανθρώπινο
Δυναμικό της. Καινοτομία, επιχειρηματικότητα, ομαδικότητα, πρωτοβουλία, αξιοκρατία,
σεβασμός, ισορροπία, συνεχής βελτίωσης, διαμορφώνουν την κουλτούρα της εταιρείας.
Σταθερή επιδίωξη είναι να αποτελεί διαχρονικά ένα σπουδαίο Οργανισμό για να εργάζεται κάποιος και να ευημερεί, προσφέροντας προοπτικές, ικανοποίηση και υπερηφάνεια
σε κάθε εργαζόμενο που θέλει να δημιουργεί αξία με τη χρήση της τεχνολογίας.
Το 2021 ο κύκλος εργασιών της ανήλθε σε €335m. παρουσιάζοντας αύξηση 42% σε
σχέση με το 2020 και το ανθρώπινο δυναμικό της ξεπέρασε τα 385 άτομα (+ 13,5%).
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Γνωρίζοντας καλά πως το μέλλον και η ευημερία της εταιρείας συνδέεται άμεσα με το
μέλλον του πλανήτη και της κοινωνίας μας, η Info Quest Technologies έχει θέσει υψηλούς στόχους. Ξεκινά την πέμπτη δεκαετία της προσηλωμένη στην αποστολή της, που
είναι η ανάπτυξη με βάση τις αρχές της Βιωσιμότητας, μετατρέποντας την τεχνολογία σε
εφαλτήριο εξέλιξης, γνώσης και προόδου, με στόχο τη καινοτόμο αξία για την κοινωνία
και τη χώρα μας και στο όραμά της να συμβάλλει στη δημιουργία ενός προηγμένου
κόσμου ανάπτυξης και ευημερίας για όλους. Περισσότερα: www.infoquest.gr
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ΦΟΙΤΗΤΙΚΆ ΝΈΑ®
«Η ιδέα γεννήθηκε το 2013, ως μια συνολική και υπεύθυνη κίνηση για την έγκαι‑
ρη και αξιόπιστη εκπαιδευτική ενημέρωση της φοιτητικής κοινότητας στη Ελλάδα.
Έτσι το 2013, δημιουργήθηκε το Φοιτητικό Ενημερωτικό Portal τα Φοιτητικά Νέα® με
τον ιστότοπο foititikanea.gr σε μια προσπάθεια να προσφέρει εξειδικευμένα νέα και
ειδήσεις στους φοιτητές και τις φοιτήτριες που σπουδάζουν στην Ελλάδα.
Τα Φοιτητικά Νέα® εδραιώθηκαν όντας σήμερα το Μεγαλύτερο Φοιτητικό Portal το
ελληνικό διαδίκτυο. Τα Φοιτητικά Νέα®, όλα αυτά τα χρόνια ανταποκρίνονται καθημε‑
ρινά με συνέπεια και αποτελεσματικότητα στις ανάγκες των φοιτητών για αξιόπιστη,
εξειδικευμένη και πλούσια ειδησεογραφία.
Έχοντας συμπληρώσει εννέα έτη ασταμάτητης ενημέρωσης, τα Φοιτητικά Νέα® παραμένουν σταθερά να είναι η πρώτη επιλογή κάθε φοιτητή και φοιτήτριας που ενδια‑
φέρεται να ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο υπεύθυνα και σωστά.»
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SKYWALKER.GR
Το Skywalker.gr από το 1999 παραμένει η πρώτη και η μόνη αμιγώς ελληνική πλατφόρμα σύγκλισης αναγκών που αφορούν την εργασία λειτουργώντας ως εργαλείο ζεύξης
προσφοράς και ζήτησης.
Στο πλαίσιο της συμμετοχής του στην αναδόμηση της ελληνικής αγοράς εργασίας δημιούργησε την HR Community, μια ανοιχτή κοινότητα στελεχών και επαγγελματιών των
ανθρώπινων πόρων και του οικοσυστήματός τους, με σκοπό τη συμβολή στην αξιοποίηση των ελληνικών παραγωγικών δυνάμεων.
Από το 2012 ανέλαβε πρωτοβουλίες που αφορούν την εργασία, την εκπαίδευση, την
επιχειρηματικότητα, τον εθελοντισμό και την ανάπτυξη ερασιτεχνικών δεξιοτήτων. Με
τις δράσεις Athens #JobFestival, Thessaloniki #JobFestival, JobDays, HR Community
Conference & Awards, HR Community Actions, Εducation Festival, Μονοπάτια,
GRBossible, Φεστιβάλ Εθελοντισμού Voluntary Action και Hobby Festival συμβάλλει
στη δημιουργία αποτελεσματικών δικτύων / κοινοτήτων σε αυτούς τους πέντε βασικούς
κοινωνικούς πυλώνες.
Το 2019 λόγω της πανδημίας, χρειάστηκε να δημιουργήσουμε ηλεκτρονικές γέφυρες
και να έρθουμε απομακρυσμένα, κοντά. H Skywalker.gr δημιούργησε μία νέα σειρά
ενεργειών υπό τον τίτλο ‘’Βγαίνουμε μπροστά’’ και φέρει πάνω από 60 διαδικτυακές
ημερίδες που αφορούν την εργασία, την επιχειρηματικότητα, την εκπαίδευση, το ανθρώπινο δυναμικό και την αγροτική ανάπτυξη.

94

ΕΚΔΌΣΕΙΣ «ΣΤΈΝΤΟΡΑΣ»
Οι εκδόσεις «Στέντορας» συνδέονται άμεσα με την εφημερίδα «Στέντορας», που κυκλοφόρησε το 2018 στα περίπτερα για 1 έτος και στις 64 σελίδες της παρουσίαζε
ισόποσα αγγελίες με χιλιάδες θέσεις εργασίας στον ιδιωτικό, τον δημόσιο και τον τρίτο
τομέα, καθώς και περιεχόμενο για την εργασία, την επιχειρηματικότητα, την προσωπική
ανάπτυξη και την κοινωνική αντίληψη.
Η εφημερίδα «Στέντορας» υπήρξε η εξέλιξη της εφημερίδας «Skywalker FreePress»,
που για πέντε έτη (2013-2017) είχε εβδομαδιαία κυκλοφορία με 25.000 αντίτυπα σε περισσότερα από 240 σημεία διανομής και παραλαβής σε όλη την Ελλάδα, προσφέροντας
σε όσους το χρειάζονταν πρόσβαση σε πληροφορίες για τη βελτίωση της επαγγελματικής τους ζωής. Σήμερα το περιεχόμενο της «Στέντορας», ανανεωμένο και επίκαιρο,
φιλοξενείται στον ιστότοπο stentoras.gr με ενημέρωση πάνω στην εργασία, την επιχειρηματικότητα, την ανάπτυξη, την εκπαίδευση,την κοινωνία, την πολιτική, αλλά και στις
ερασιτεχνικές ασχολίες και στην ευζωία, σε καθημερινή βάση.
Οι εκδόσεις «Στέντορας», καθώς και o ιστότοπος stentoras.gr, δημιουργήθηκαν από τη
Skywalker ΕΠΕ, η οποία το 1999 ξεκίνησε την πρώτη και μόνη αμιγώς ελληνική πλατφόρμα σύγκλισης αναγκών που αφορούν στην εργασία, το skywalker.gr, λειτουργώντας ως
εργαλείο ζεύξης προσφοράς και ζήτησης μέχρι σήμερα.
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ΜΑΝΙΑΤΆΚΕΙΟΝ ΊΔΡΥΜΑ
Το Μανιατάκειον Ίδρυμα είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, κοινωφελούς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Συστάθηκε το 1995 από τον Δημήτρη-Αντώνη Μανιατάκη οικονομολόγο-επιχειρηματία και τη σύζυγό του Ελένη Ταγωνίδη-Μανιατάκη, λογοτέχνιδα.
Διοικείται από 9µελές Διοικητικό Συμβούλιο µε ισόβια µέλη τους ιδρυτές του. Στο έργο
του Διοικητικού Συμβουλίου συμβάλλει 30µελής Συμβουλευτική Επιτροπή.
Σκοπός του Μανιατακείου Ιδρύματος είναι η προαγωγή της ελληνικής πολιτιστικής κληρονομιάς, η προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης και η ενίσχυση της κοινωνικής αλληλεγγύης, με γεωγραφική έμφαση στην Πελοπόννησο και ειδικότερα τη Μεσσηνία και
την Κορώνη του Δήμου Πύλου-Νέστορος, μέσα από τρεις πυλώνες δράσεων: πολιτιστικές, αναπτυξιακές και κοινωνικές. Ενδεικτικές δράσεις στα πλαίσια του σκοπού του
Ιδρύματος είναι: α) Η ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς και της ταυτότητας των
παραπάνω περιοχών σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. β) Ιδιαίτερα για την Κορώνη: Η
προώθηση της πολιτιστικής κληρονομιάς της Κορώνης ως πηγής βιώσιμης ανάπτυξης
της περιοχής. Η ενίσχυση του ρόλου της εμβληματικής κοινότητας της Κορώνης για
τη Μεσογειακή Διατροφή (βάσει των από 16 Νοεμβρίου 2010 και 7 Δεκεμβρίου 2013
αποφάσεων της UNESCO) προκειμένου να λειτουργήσει ως μοντέλο πολιτιστικής, οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης και να συντελέσει στην προώθηση κοινών δράσεων
του Δικτύου Εμβληματικών Κοινοτήτων για τη διαφύλαξη της Μεσογειακής Διατροφής.
γ) Η χρηματοδότηση βιβλίων που σχετίζεται με την πολιτιστική κληρονομιά των προαναφερθέντων περιοχών. δ) Η ενίσχυση της οικονομίας και της επιχειρηματικότητας.
ε) Η παραγωγή κοινωνικού και ανθρωπιστικού έργου. στ) Η χορήγηση υποτροφιών,
οικονομικών βοηθημάτων και βραβείων σε μαθητές και σπουδαστές. Η απονομή χρηματικών και τιμητικών βραβείων σε προσωπικότητες για την επιστημονική, πολιτιστική
ή ανθρωπιστική τους δράση. Η οικονομική ενίσχυση συλλογικών φορέων με κοινωνικό
και ανθρωπιστικό στόχο. ζ) Η διοργάνωση και διεξαγωγή συνεδρίων, εκπαιδευτικών και
επιμορφωτικών προγραμμάτων, τιμητικών εκδηλώσεων.
Οι πόροι του Ιδρύματος προέρχονται από την εκμετάλλευση των περιουσιακών στοιχείων του, καθώς και από ιδιωτικές χορηγίες, δωρεές, κληροδοσίες ή κληρονομιές προς
αυτό.
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EPIXEIRO.GR
Το epixeiro.gr είναι το μεγαλύτερο επιχειρηματικό portal στην Ελλάδα, προσφέροντας
πλούσια ενημέρωση, συνεντεύξεις και αρθρογραφία από κάθε πτυχή του επιχειρείν, σε
συνδυασμό με έγκυρες και δημιουργικές business ιδέες και λύσεις, παραμένοντας πάντα
δίπλα στους αναγνώστες που αναζητούν ευκαιρίες, ερεθίσματα και προτάσεις, οδηγώντας την κούρσα της «επαγγελματικής εξέλιξης».
Σήμερα, το epixeiro.gr αποτελεί εργαλείο στα χέρια κάθε ανθρώπου που είναι ενεργός
στην επιχειρηματική σκηνή, τόσο της Ελλάδας όσο και διεθνώς. Για αυτόν το λόγο, το
εμπιστεύονται χιλιάδες αναγνώστες σε καθημερινή βάση.
Επιδίωξή του είναι να εμπνεύσει και να κινητοποιήσει, όντας μια ανεξάντλητη πηγή πληροφοριών, γνώσεων και ιδεών, για νέους και μεστούς επιχειρηματίες, για ελεύθερους
επαγγελματίες, στελέχη εταιρειών, ιδιώτες και φοιτητές.
Έχει βραβευτεί δε, για δύο συναπτά έτη, ως Best Business Site στα Digital Media Awards.
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STARTUP GREECE
(YOUTH ENTREPRENEURSHIP CLUB)
Ο Startup Greece (Youth Entrepreneurship Club) είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός με έδρα την Κρήτη, που ενημερώνει, εκπαιδεύει και υποστηρίζει νέους ώστε
να μετατρέψουν τις ιδέες τους σε επιχειρηματική δραστηριότητα. Ο οργανισμός είναι
εγγεγραμμένος στο μητρώο θερμοκοιτίδων υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων και
συνεισφέρει σε policy making σε τοπικό, εθνικό και παγκόσμιο επίπεδο.
Μέχρι σήμερα, ο οργανισμός έχει πραγματοποιήσει 200+ ενημερωτικές και εκπαιδευτικές δράσεις με απήχηση σε πάνω από 2.000.000 κόσμο, με συμμετοχή 20.000+ νέων
κάτω των 35, σε 10 πόλεις στην Ελλάδα, με το δίκτυο των εθελοντών να ξεπερνάει τους
250. Oι υποστηριζόμενες startups έχουν αντλήσει χρηματοδότηση/κάνει exit 70+ εκατομμυρίων ευρώ, δημιουργώντας 60+ θέσεις εργασίας. Στόχος του οργανισμού μέσα
στα επόμενα 5 χρόνια είναι να έχει ευαισθητοποιήσει, εκπαιδεύσει και υποστηρίξει στον
τομέα της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας πάνω από 100.000 ανθρώπους σε
όλη τον κόσμο και να υποστηρίζει 10000 εταιρείες-startups με ένα δίκτυο 1000 ειδικών/
μεντόρων.
Οι κυριότερες δράσεις που υλοποιεί ο οργανισμός, αυτήν την περίοδο, για την ανάπτυξη του startup οικοσυστήματος στην Ελλάδα είναι:
α) Το European Startup Universe: ένα πολυπληθές, ανοιχτό, διαδικτυακό πρόγραμμα
έξι εβδομάδων, που στοχεύει να ενώσει τους Ευρωπαίους του παγκόσμιου τεχνολογικού οικοσυστήματος τεχνολογίας και να προσφέρει στήριξη σε χιλιάδες νέους ιδρυτές
τεχνολογικών startup επιχειρήσεων, δίνοντας πρόσβαση σε πολύτιμους πόρους που
χρειάζονται για την ανάπτυξή τους.
β) Τα Europen Startup Universe Talks: εβδομαδιαίες συνεντεύξεις ιδρυτών startup επιχειρήσεων, innovation experts, και επενδυτών που μοιράζονται την ιστορία τους στο
οικοσύστημα καινοτομίας. Στόχος είναι η προβολή υγιών προτύπων που μπορούν να
εμπνεύσουν.
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Eπιτροπή Αξιολόγησης
Νικόλαος Φαραντούρης: Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς,
Κάτοχος Ευρωπαϊκής Έδρας Jean Monnet
Βασίλειος Καραμούζης: Γενικός Διευθυντής Εταιρικής και
Επενδυτικής Τραπεζικής στην Εθνική Τράπεζα
Ιωάννης-Δημήτριος Παπαδημητρίου: Αναπληρωτής Οικονομικός
Διευθυντής της Viohalco S.A.
Ειδικός Σύμβουλος: Αντώνης Δ. Παπαγιαννίδης: Γενικός Διευθυντής
Σύνταξης του Ομίλου economia

Ο Νικόλαος Φαραντούρης είναι Καθηγητής της Ευρωπαϊκής
Έδρας Jean Monnet στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο Ανταγωνισμού, Ενέργειας και Μεταφορών και Διευθυντής του διεθνούς αγγλόφωνου
Μεταπτυχιακού Προγράμματος “MSc In Energy: Strategy, Law &
Economics” στο Τμήμα Διεθνών & Ευρωπαϊκών σπουδών του Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Πτυχιούχος της Νομικής Σχολής Αθηνών με
μεταπτυχιακές σπουδές στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης στο Δίκαιο της ΕΕ, του
ανταγωνισμού και των διεθνών συναλλαγών. Διδάκτωρ Νομικής του Πανεπιστημίου
της Οξφόρδης. Δικηγόρος στον Άρειο Πάγο. Έχει διατελέσει Πρόεδρος της Ένωσης Πανεπιστημιακών Ευρωπαϊκών Σπουδών, Πρόεδρος της Νομικής Επιτροπής της
ένωσης 45 ενεργειακών εταιρειών φυσικού αερίου στην Ευρώπη, και επί μία 10ετία
Διευθυντής Νομικών Υπηρεσιών, Νομικός Σύμβουλος και υπηρεσιακός Πρόεδρος
της ΔΕΠΑ. Είναι Μέλος της Επιτροπής Ενέργειας της Ακαδημίας Αθηνών.
Ο Βασίλης Καραμούζης ορίστηκε Γενικός Διευθυντής Εταιρικής
και Επενδυτικής Τραπεζικής και μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της Εθνικής Τράπεζας το Φεβρουάριο του 2020. Από το
Σεπτέμβρη του 2017, οπότε και εντάχθηκε στο δυναμικό της
Εθνικής Τράπεζας, κατείχε τη θέση του Βοηθού Γενικού Διευθυντή Εταιρικής και Επενδυτικής Τραπεζικής. Εργάστηκε για 8
χρόνια (2009-2017) στην HSBC σε διάφορες διοικητικές θέσεις, ξεκινώντας από
την HSBC Ελλάδας ως Head of Global Market Sales and Debt Capital Markets
for Greece and Cyprus. Στη συνέχεια, στην HSBC Λονδίνου, ανέλαβε τη θέση
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του Head of Structured Finance Origination for Southern Europe and Capital
Financing for Greece and Cyprus. Τέλος, διετέλεσε Managing Director, Member
of EMEA Financing Management and Head of Investment Banking Greece and
Cyprus. Ξεκίνησε την επαγγελματική του σταδιοδρομία το 2001 στη Deutsche
Bank Λονδίνου, όπου παρέμεινε έως και τα μέσα του 2009. Αρχικά εργάστηκε
στις πωλήσεις προϊόντων Global Markets σε Hedge Funds, ενώ κατά την περίοδο
2006-2009 κατείχε τη θέση του Head of FX and Commodities Sales for Greece
and Middle East. Ο Βασίλης Καραμούζης γεννήθηκε το 1977 στην Αθήνα και
είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου MSc in Finance από το Birkbeck College,
University of London και πτυχίου Οικονομικών από το Πανεπιστήμιο Πειραιά.
Ο Ιωάννης Δημήτριος Παπαδημητρίου κατέχει τη θέση του
αναπληρωτή Οικονομικού Διευθυντή της Βιοχάλκο Α.Ε. από
τον Απρίλιο του 2021. Είναι οικονομολόγος, απόφοιτος του
τμήματος Οικονομικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Πειραιά.
Ξεκίνησε την καριέρα του ως ελεγκτής στην εταιρία PWC όπου
εργάστηκε έως το 2003. Στην συνέχεια εργάστηκε σε διάφορες θέσεις ευθύνης τόσο στη βιομηχανία όσο και στο ναυτιλιακό τομέα σε εταιρία εισηγμένη στο Nasdaq. Από το 2011 έως το 2021, διατέλεσε Οικονομικός
Διευθυντής στα Σωληνουργεία Κορίνθου, εταιρία του Ομίλου Βιοχάλκο Α.Ε.
Ο Αντώνης Παπαγιαννίδης σπούδασε Νομικά και Οικονομικά
στην Αθήνα και στο Στρασβούργο με εξειδίκευση στα Ευρωπαϊκά και στην Μεσαιωνική ιστορία. Ασχολήθηκε επαγγελματικά με το δίκαιο των επιχειρήσεων και με θέματα Ευρωπαϊκού Δικαίου. Υπήρξε Σύμβουλος για Ευρωπαϊκές υποθέσεις
στα υπουργεία Εθνικής Οικονομίας, Εξωτερικών και Πολιτισμού και σύμβουλος Ευρωπαϊκών θεμάτων της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών. Μέλος της Συντακτικής Επιτροπής της «Επιθεώρησης
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων» και της «Κοινωνίας Πολιτών». Συν-συγγραφέας της
«Ερμηνείας κατ’ άρθρον της Συνθήκης EOK», έχει γράψει σε νομικά περιοδικά. Μέλος του Δ.Σ. του EKEME, παλαιότερα του ΕΚΕΜ και του Forum της Πολιτιστικής Ολυμπιάδας. Δημοσιογράφος στο «BHMA» και τον «OIKONOMIKO
TAXYΔPOΜΟ». Εκδότης του βραχύβιου εβδομαδιαίου περιοδικού κριτικής
ανάλυσης «ΣAMIZNTAT», συνεργάτης της Kυριακάτικης «EΛEYΘEPOTYΠIAΣ»
και της «HMEPHΣIAΣ» και διηύθυνε τον «ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΤΥΠΟ». Υπήρξε σύμβουλος επικοινωνίας στην Τράπεζα της Ελλάδος (1999). Συμμέτοχος των Εκδόσεων ΠOΛIΣ και των METAMEΣONYKTIΩN EKΔOΣEΩN. Eίναι Γενικός Διευθυντής
του Ομίλου economia («ΟικονομικήΕπιθεώρηση» / economia.gr.)
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ΚΛΙΜΑΤΙΚΉ AΛΛΑΓΉ & ΕΝΈΡΓΕΙΑ
Η αναπτυξιακή διάσταση σε Ελλάδα και Ευρώπη

Βραβευμένες Εργασίες

Ομαδικές

1o βραβείο
Κορόβεσης
Σταύρος

Κωνσταντόπουλος Πατσαούρας
Νικόλαος
Παναγιώτης

Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Η ΕΥΦΥΉΣ ΓΕΩΡΓΊΑ ΣΤΗΝ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗ
ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΉΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΉΣ ΚΡΊΣΗΣ

Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΉ-H ΓΕΩΡΓΊΑ ΤΟΥ ΣΉΜΕΡΑ ΚΑΙ ΟΙ ΝΈΕΣ ΠΡΟΚΛΉΣΕΙΣ
Η θεωρία της κλιματικής αλλαγής αποτελεί την επικρατούσα σημερινή άποψη.
Φυσικά το ότι μια άποψη επικρατεί δε σημαίνει απαραίτητα πως είναι ορθή.
Υπάρχουν και οι απόψεις που ισχυρίζονται ότι η θεωρία της υπερθέρμανσης
του πλανήτη δεν ισχύει – κάποιοι μάλιστα ισχυρίζονται ότι η γη ψύχεται. Επιστημονικά για την τεκμηρίωση της ορθότητας της μιας θεωρίας ή της άλλης
πρέπει πρώτα να κατανοηθεί η κλίμακα χρόνου στην οποία συμβαίνουν τα υπό
μελέτη φαινόμενα. Πριν από δισεκατομμύρια χρόνια, όταν δεν υπήρχε ζωή στη
γη, ο άνθρακας υπήρξε στην ατμόσφαιρα υπό μορφή διοξειδίου του άνθρακα
και μεθανίου. Από την εμφάνιση της στη γη, αυτό που κάνει η ζωή, επί εκατομμύρια χρόνια, είναι να προσπαθεί να απομακρύνει αυτό το αέριο από την ατμόσφαιρα, κυριολεκτικά «θάβοντας» το υπό στερεά (κάρβουνο), υγρή (πετρέλαιο), και αέρια (φυσικό αέριο) μορφή, και να κάνει έτσι τον πλανήτη βιώσιμο.
Αυτό που κάνει σήμερα ο άνθρωπος είναι, μέσα σε συγκριτικά απειροελάχιστο
χρόνο μερικών δεκάδων ή εκατοντάδων ετών να ακυρώνει το έργο εκατομμυρίων ετών της ζωής και να απελευθερώνει ξανά όλο αυτόν τον άνθρακα στην
ατμόσφαιρα- και αυτό δεν μπορεί παρά να είναι ιδιαίτερα ανησυχητικό. Κατά το
διάστημα των τελευταίων 100 ετών υπολογίζεται ότι η μέση θερμοκρασία του
πλανήτη αυξήθηκε κατά 0,74°C, ωστόσο ο ρυθμός θέρμανσης τα τελευταία 50
έτη είναι κατά πολύ υψηλότερος του μέσου όρου.
Στη διαδικασία αποδέσμευσης του άνθρακα προς την ατμόσφαιρα συμβάλλει
σημαντικά και ο πρωτογενής τομέας, καθώς σύμφωνα με τη Διεθνή Οργάνωση
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Τροφίμων και Γεωργίας του Ο.Η.Ε (FAO), η γεωργία αντιπροσωπεύει περίπου
το 10% του συνόλου των εκπεμπόμενων αερίων του θερμοκηπίου. Αν σε αυτό
προστεθεί η υποβάθμιση του εδαφικού υποστρώματος και του υπόγειου υδροφόρου ορίζοντα μέσω της αλόγιστης χρήσης χημικών προϊόντων θρέψης των
φυτών και φυτοπροστατευτικών ουσιών, τότε το οικολογικό αποτύπωμα της
σύγχρονης εντατικής γεωργίας διογκώνεται. Σε αυτό το πλαίσιο η νέα Κοινή
Αγροτική Πολιτική (Κ.Α.Π) 2023-2027, σε σύμπλευση με τις δεσμεύσεις που
απορρέουν από την εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας προβλέπει την περικοπή της χρήσης φυτοφαρμάκων κατά 50 % και τον τριπλασιασμό
των εκτάσεων που θα αντιστοιχούν σε βιολογικές καλλιέργειες. Στα πρόθυρα
εφαρμογής της νέας Κ.Α.Π. ωστόσο γινόμαστε μάρτυρες μιας πρωτοφανούς
ενεργειακής κρίσης. Η γεωργία απορροφά άμεσα υψηλές ποσότητες ενέργειας μέσω της χρήσης καυσίμων, φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας, και
έμμεσα, μέσω της χρήσης γεωργικών χημικών, όπως λιπάσματα, φυτοφάρμακα.
Με την αύξηση των τιμών των λιπασμάτων και άλλων ενεργοβόρων προϊόντων
ως συνέπεια της πολεμικής σύγκρουσης, συνολικά οι τιμές των εισροών αναμένεται να σημειώσουν σημαντική αύξηση. Οι υψηλότερες τιμές αυτών των
εισροών μεταφράζονται σε υψηλότερο κόστος παραγωγής και τελικά σε υψηλότερες τιμές των τροφίμων. Επομένως, την κλιματική και ενεργειακή κρίση
συμπληρώνει αυτή της επισιτιστικής.
Τις συνέπειες των κρίσεων αυτών μπορεί να μετριάσει η ευφυής γεωργία, ως
η πρόσφατη επανάσταση στο χώρο της γεωργίας. Μέσω της χαρτογράφησης
των γεωργικών εκτάσεων, της χρήσης αυτοματοποιημένου μηχανολογικού εξοπλισμού,(drones, αισθητήρες) αποτελεί την επιτομή γνώσης, έρευνας, χρήσης
νέων τεχνολογιών, δεδομένων και πρακτικής εμπειρίας με σκοπό την υποστήριξη των παραγωγών στη λήψη αποφάσεων που σχετίζονται με την διαχείριση
της παραγωγής τους, με στόχο:
◗◗ τη μείωση του κόστους παραγωγής (ακριβείς εφαρμογές εισροών)
◗◗ μετριασμό της κλιματικής αλλαγής (μειώνοντας χρήση ορυκτών καυσίμων)
◗◗ την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των προϊόντων, άρα και την αύξηση

του γεωργικού εισοδήματος
◗◗ την ασφάλεια των τροφίμων σύμφωνα με διάφορα πρωτόκολλα (ISO, HACCP)

ΙΙ. ΕΦΑΡΜΟΓΈΣ ΤΗΣ ΕΥΦΥΟΎΣ ΓΕΩΡΓΊΑΣ ΣΤΗΝ ΆΡΔΕΥΣΗ
Στην Ελλάδα η αρδευόμενη γεωργία αντιπροσωπεύει το 80-85% της κατανάλωσης του νερού. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός πως τα φυτά από το συνολικό
νερό που απορροφούν μέσω των ριζών τους, χρησιμοποιούν μόνο το 1,5-3% για
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την διεκπεραίωση των μεταβολικών τους λειτουργιών. Το υπόλοιπο 97% αποβάλλεται στην ατμόσφαιρα με τη μορφή υδρατμών μέσω πόρων στην επιδερμίδα
των φύλλων (στομάτια) μια διαδικασία που είναι γνωστή με το όνομα διαπνοή.
Η διαπνοή δηλαδή, αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής των φυτών καθώς
αποτελεί και κινητήρια δύναμη απορρόφησης θρεπτικών στοιχείων από τις ρίζες.
Στην Μεσογειακή λεκάνη, πολλές καλλιέργειες και ειδικότερα εαρινές απαιτούν ολοένα και περισσότερο μεγαλύτερες ανάγκες σε νερό δεδομένου ότι
ο ρυθμός διαπνοής αυξάνεται, με την αύξηση της θερμοκρασίας που επιφέρει η κλιματική αλλαγή. Για την αυξημένη αυτή ανάγκη της χρήσης του νερού
στον τομέα της γεωργίας, τα τελευταία χρόνια πραγματοποιούνται πιο συχνές
υπεραντλήσεις αλλά πολλές φορές και αλόγιστες εφαρμογές αρδεύσεων. Ταυτόχρονα, η λειτουργία των μηχανημάτων για τις γεωτρήσεις αλλά και των αρδευτικών συστημάτων έχουν αρνητικό αποτύπωμα στην ατμόσφαιρα εξαιτίας
τόσο της παραγωγής πρωτογενών ρύπων προς αυτή (ΝΟ2,ΝΟ,SO2,CO κ.α) όσο
και της κατανάλωσης ορυκτών καυσίμων που τις χαρακτηρίζει. Λόγω αυτών των
προβλημάτων υφίσταται αναγκαίο η εύρεση νέων μεθόδων και τεχνικών που θα
μειώσουν τόσο την υπερβολική χρήση νερού όσο και το ενεργειακό κόστος
που απαιτείται. Ο πλέον πρόσφατος κλάδος που πρωτοπορεί και δίνει λύσεις
σε αυτά τα προβλήματα είναι η ευφυής γεωργία, που μπορεί να αντιμετωπίσει
τις νέες συνθήκες έλλειψης νερού, μέσω της αποδοτικής χρήσης νερού.
Με τη χαρτογράφηση των γεωργικών εκμεταλλεύσεων γίνεται οπτική απεικόνιση των αγροτεμαχίων η οποία θα βοηθήσει στην καταγραφή των αναγκών
άρδευσης και λίπανσης σε διαφορετικά σημεία του αγροτεμαχίου, έτσι ώστε να
διερευνηθεί ποιοι παράγοντες τις επηρεάζουν. Drones που διαθέτουν κάμερες
με υψηλή ευκρίνεια ή κάμερες υπέρυθρου φάσματος και με την αξιοποίηση μετεωρολογικών δεδομένων από μετεωρολογικούς σταθμούς, υπολογίζονται δείκτες που σχετίζονται με τις ανάγκες άρδευσης. Σημαντικός δείκτης που χρησιμοποιείται εκτενώς είναι ο LAI (Leaf Area Index), o οποίος εκφράζει το μέγεθος
της φυλλικής επιφάνειας προς μια δεδομένη έκταση εδάφους. Ο δείκτης αυτός
βοηθάει στον προσδιορισμό των αναγκών άρδευσης καθώς ποσοτικοποιεί την
συνολική διαπνευστική τάση της φυτείας σε συνάρτηση πάντα με τις συνθήκες
θερμοκρασίας, σχετικής υγρασίας και ανέμου που δίνονται από μετεωρολογικούς σταθμούς. Η χρήση drones σε πειράματα της Ισπανίας έδειξε στατιστικά
σημαντικές διαφορές στην πραγματική εξατμισοδιαπνοή (ΕTc) μεταξύ των φυτών λυκίσκου που δέχονταν άρδευση που ανταποκρινόταν στις ανάγκες τους
και των φυτών που δέχονταν άρδευση του 80% των αναγκών τους. Τα εργαλεία
της ευφυούς γεωργίας πέτυχαν να διακρίνουν τα φυτά με την υδατική καταπόνηση τόσο από διαφορές στην τιμή υπολογιζόμενων δεικτών όσο και από
ποιοτικές διαφορές στο φύλλωμα των καταπονημένων φυτών
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Η λήψη εικόνων με κάμερες υψηλής ανάλυσης που είναι ενσωματωμένες σε
drones έδειξαν σε αμπελώνες της Ισπανίας πως η εξατμισοδιαπνοή επηρεάζεται από τον τύπο άρδευσης και λίπανσης, την χωρική διάταξη του αγρού και
την παρουσία ή μη φυτικού επιστρώματος. Ειδικότερα, φάνηκε πως φυτά με
ελλειμματική άρδευση και φυτά με κάλυψη υδατικών αναγκών μόνο από τον παράγοντα βροχόπτωσης εμφάνισαν 4,6% και 6,7% μείωση στην εξατμισοδιαπνοή
σε σύγκριση με τα φυτά πλήρους άρδευσης, αναδεικνύοντας συγκεκριμένες
αρδευτικές πρακτικές για την εξοικονόμηση του πολύτιμου αυτού πόρου.

ΙΙΙ. ΕΦΑΡΜΟΓΈΣ ΤΗΣ ΕΥΦΥΟΎΣ ΓΕΩΡΓΊΑΣ ΣΤΗΝ ΛΊΠΑΝΣΗ
Ταυτόχρονα, με πρωτογενή δεδομένα που προκύπτουν από αναλύσεις εδάφους παρέχονται σημαντικές πληροφορίες για την εδαφολογική σύσταση και
την περιεκτικότητα εδάφους σε θρεπτικά. Οι συγκεντρώσεις των μακροθρεπτικών στοιχείων (Ν2,P,K) είναι αυτές που ενδιαφέρουν περισσότερο και συνήθως
οι πληροφορίες των εδαφικών αναλύσεων μεταφέρονται σε ειδικά υπολογιστικά προγράμματα και παρέχουν τις κατάλληλες πληροφορίες για την μορφή της χωρικής κατανομής των θρεπτικών στον αγρό. Έπειτα, με την ψηφιακή
απεικόνιση που επιτυγχάνεται μέσω της έξυπνης γεωργίας τα δεδομένα αυτά
μεταφέρονται σε ειδικά μηχανήματα (πχ λιπασματοδιανομέας, ρομποτικά ψεκαστικά μηχανήματα) τα οποία προχωρούν στην στοχευμένη εφαρμογή λίπανσης, που χαρακτηρίζεται από ακρίβεια και εξοικονόμηση. Στον ελλαδικό χώρο
και στην καλλιέργεια του βαμβακιού, που είναι μια εντατική καλλιέργεια, έχουν
πραγματοποιηθεί πειράματα στα οποία επιτεύχθηκε εξοικονόμηση λιπασμάτων
κατά 35%. Ποσοστό πολύ σημαντικό ιδιαίτερα αν αναλογιστούμε την περίοδο
που διανύουμε, όπου η ιστορικά υψηλή τιμή του φυσικού αερίου-κύρια πηγή
καυσίμου για την παραγωγή αζωτούχου λιπάσματος- έχει αυξήσει ραγδαία τις
χονδρικές τιμές των λιπασμάτων.

ΙV. ΕΦΑΡΜΟΓΈΣ ΤΗΣ ΕΥΦΥΟΎΣ ΓΕΩΡΓΊΑΣ ΣΤΗΝ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΊΑ
Η Ολοκληρωμένη Αντιμετώπιση Ασθενειών με τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης μπορεί να αναπτύξει ένα φιλικό προς το περιβάλλον σύστημα ολοκληρωμένης διαχείρισης μέσω μιας ολιστικής προσέγγισης που θα περιλαμβάνει όλες
τις σημαντικές παραμέτρους που σχετίζονται με την ολοκληρωμένη διαχείριση
ασθενειών στα πλαίσια μιας αειφορικής και βιώσιμης γεωργίας όπως:
◗◗ χρήση πρωτοποριακών βιολογικών Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων (ΦΠΠ)
◗◗ μοντέλα πρόβλεψης ασθενειών

106

◗◗ φασματικά συστήματα έγκαιρης διάγνωσης ασθενειών και
◗◗ τεχνικές ψεκασμού ακριβείας.

H ευφυής γεωργία θα συνεισφέρει αποτελεσματικά στη μείωση της εξάρτησης
της ευρωπαϊκής γεωργίας σε χημικά φυτοπροστατευτικά, στα πλαίσια της ευρωπαϊκής πολιτικής «Από το αγρόκτημα στο πιάτο» μειώνοντας κατά συνέπεια
τα χημικά υπολείμματα στα αγροτικά προϊόντα άρα και το περιβαλλοντικό αποτύπωμά τους, αλλά και τον αντίκτυπό τους στην ανθρώπινη υγεία.

Α) Μοντέλα Πρόγνωσης Ασθενειών
Τα μοντέλα πρόβλεψης ασθενειών των φυτών (εντομολογικών, βακτηριολογικών, μυκητολογικών) βασίζονται στα Ολοκληρωμένα Συστήματα Λήψης Αποφάσεων. Έτσι ως πρωτογενή δεδομένα εισαγωγής στο μοντέλο χρησιμοποιούνται μετεωρολογικά δεδομένα της περιοχής όπου βρίσκεται η καλλιέργεια
(θερμοκρασία, σχετική υγρασία, διύγρανση φύλλου). Στο μοντέλο εισάγονται
και στοιχεία του βιολογικού κύκλου της ασθένειας με σκοπό τη δυναμική
προσομοίωση του κύκλου ζωής των φυτοπαθογόνων μικροοργανισμών κατά
τη διάρκεια της καλλιεργητικής περιόδου και αποθήκευσης. Έτσι ο γεωργός
ενημερώνεται έγκαιρα ακόμη και στο κινητό του για την κατάλληλη χρονική
στιγμή πραγματοποίησης των προληπτικών ψεκασμών, πριν την εκδήλωση του
παθογόνου στο χωράφι, προλαμβάνοντας την εξάπλωση και διασπορά του
στον αγρό και επιτυγχάνοντας εξοικονόμηση τόσο ψεκαστικού υγρού, όσο και
καυσίμων, από τις λιγότερες διελεύσεις των γεωργικών ελκυστήρων στον αγρό,
συγκριτικά με αυτές που θα απαιτούνταν από τυχόν εκτεταμένους ψεκασμούς
σε περίπτωση πλήρους προσβολής της καλλιέργειας. Δεδομένα 9 αγρών όπου
εφαρμόστηκε το μοντέλο πρόβλεψης Vite.net στην Ιταλία κατέδειξαν μείωση
του κόστους φυτοπροστασίας που ανέρχεται στα 238€/εκτάριο, ενώ στην Ελλάδα με τη χρήση του μοντέλου GAIA SENSE σε αμπελώνες στο Κιάτο Κορινθίας,
θα μπορούσε να έχει αποφευχθεί το 83% των συμβατικών ψεκασμών εναντίον
της ευδεμίδας, κύριου εντομολογικού εχθρού της αμπέλου.

Β) Μοντέλα Διάγνωσης ασθενειών
H ανάπτυξη των παραπάνω μοντέλων αποτελεί τεχνολογία αιχμής (state-ofthe-art), εφόσον ενσωματώνει Τεχνικές Βαθειάς Μάθησης (Deep Learning
Techniques και ιδίως Convolutional Neural Networks (CNN). Στόχος η ανάπτυξη και η εκμάθηση μοντέλων μέσω οπτικών αισθητήρων (RGB, πολυφασματικές, υπερφασματικές θερμικές κάμερες) που θα συγκεντρώνουν πλήθος
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φωτογραφιών (βάση δεδομένων), από υγιή και προσβεβλημένα φυτικά μέρη,
όπου θα είναι αντιπροσωπευτικές ορισμένων συμπτωμάτων, ανά παθογόνο και
ανά ποικιλία καλλιεργούμενου φυτού. Απώτερος σκοπός η δημιουργία εφαρμογών στις έξυπνες συσκευές που θα μικραίνουν το εύρος των αιτιών των
συμπτωμάτων, ιδιαίτερα όταν τα συμπτώματα είναι παθογνωμονικά (σύμπτωμα συνδέεται άρρηκτα με συγκεκριμένο παθογόνο), φθάνοντας σε μεγάλο
ποσοστό ακρίβειας στην αναγνώριση ενός παθογόνου. Η δυσκολία έγκειται
στο ότι ένα δεδομένο σύμπτωμα μπορεί να είναι αποτέλεσμα διαφορετικών
αιτιών, έτσι συμπτώματα τροφοπενιών μπορεί να ταυτίζονται μακροσκοπικά
με συμπτώματα φυτοπαθογόνων εχθρών. Η τεχνολογία αιχμής, επιστρατεύει
κάμερες ορατής και υπέρυθρης ακτινοβολίας, όπου μέσω ανάκλασης του φωτός στη φυτική επιφάνεια, κατασκευάζονται πρότυπες καμπύλες αντανάκλασης
του φωτός, χαρακτηριστικές για κάθε μύκητα. Άλλωστε, έχουμε διαφορετική
αντανάκλαση φωτός όταν ακτινοβολία προσπίπτει σε ένα υγιές μορφολογικά φύλλο, και διαφορετική αντανάκλαση όταν το ίδιο φύλλο του φυτού είναι
προσβεβλημένο με καρποφορίες ενός μύκητα για παράδειγμα. Ταυτόχρονα,
η συμβολή των οπτικών αισθητήρων δεν περιορίζεται μόνο στη δημιουργία
των βάσεων δεδομένων. Ο εμπλουτισμός των βάσεων δεδομένων θα αυξήσει
την ακρίβεια των μοντέλων διάγνωσης, αλλά θα συμβάλλει ταυτόχρονα στην
ανάπτυξη έξυπνων και ακριβών ψεκαστήρων με αισθητήρες που υπολογίζουν
τις παραμέτρους καλλιέργειας (π.χ. τον δείκτη πυκνότητας φυλλώματος). Καίριας σημασίας είναι και η ανάπτυξη ακροφυσίων παλμού (PWM) για ακριβή
έλεγχο του ρυθμού ροής και υποβοήθηση αέρα για μείωση της διασποράς
ψεκαστικού νέφους, καθώς και στοχευμένους ψεκασμούς στα προσβεβλημένα
φυτικά μέρη, επιτυγχάνοντας εξοικονόμηση ψεκαστικού υγρού και ορυκτών
καυσίμων.

V. Προοπτικές - Αναπτυξιακή Διάσταση της Ευφυούς Γεωργίας στην Ελλάδα
Είναι προφανές πως η παγκοσμιοποίηση έχει εισχωρήσει στον τομέα της ελληνικής γεωργίας. Ο γεωργικός κλάδος που αντιπροσωπεύει το 8% του ελληνικού
Α.Ε.Π (συμπεριλαμβανομένου της μεταποίησης), επιζητά επιστημονική κατάρτιση με σκοπό να γίνει πιο ανταγωνιστικός. Δυστυχώς, η κλιματική αλλαγή που
ελλοχεύει και απειλεί την πρωτογενή παραγωγή τόσο ποσοτικά (μείωση στις
αποδόσεις) όσο και ποιοτικά (αντίξοες κλιματικές συνθήκες καλλιεργειών στη
Μεσόγειο με αποτέλεσμα υποβάθμιση του παραγόμενου προϊόντος) απαιτεί
«έξυπνες» λύσεις για την αντιμετώπισή της. Η ευφυής γεωργία και τα εργαλεία της είναι ικανά να διαχειριστούν την μεταβαλλόμενη παραλλακτικότητα στα
αγροκτήματα και να οδηγήσουν σε βελτίωση οικονομικών αποδόσεων και μείωση περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τις γεωργικές πρακτικές. Με άλλα λόγια,
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υπάρχει η δυνατότητα πολλαπλασιασμού του κέρδους με παράλληλη μείωση
της ενέργειας μηχανημάτων με ισχυρό περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Ταυτόχρονα, η υιοθέτηση συστημάτων ευφυούς γεωργίας συνεισφέρει στη λειτουργία
συστημάτων ιχνηλασιμότητας, υπάρχει δηλαδή δυνατότητα να εξεταστεί τι πήγε
λάθος, σε ποιο χρονικό στάδιο κατά την διάρκεια μίας καλλιεργητικής περιόδου
σε ζητήματα άρδευσης, λίπανσης και φυτοπροστασίας. Η Ελλάδα έχοντας τα
εχέγγυα (καλές κλιματικές συνθήκες και μικροκλίματα) μπορεί να εφαρμόσει
τις νέες αυτές τεχνολογίες. Παρά τον πολυτεμαχισμό του ελληνικού κλήρου,
η γεωργία ακριβείας μπορεί να αξιοποιηθεί καθώς εφαρμόζεται σε αγρούς παντός μεγέθους μετατρέποντάς τους σε βιώσιμες αγροτικές εκμεταλλεύσεις/
επενδύσεις. Για την ανάδειξη του συγκριτικού πλεονεκτήματος μέσω της ψηφιοποίησης της γεωργίας κρίνεται αναγκαία η αλλαγή νοοτροπίας των παραγωγών,
μέσω της δημιουργίας ομάδων παραγωγών που θα επιμεριστούν το κόστος του
τεχνολογικού εξοπλισμού που απαιτείται. Τέλος, η ευφυής γεωργία μπορεί να
συγκεράσει την εμπειρική γνώση των παραγωγών με την επιστημονική γνώση,
η οποία θα βρει “διέξοδο” εφαρμογής στο πεδίο, καθιστώντας ανθεκτικό και
επικερδή τον πρωτογενή τομέα στις σημερινές προκλήσεις.
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ΠΏΣ ΣΥΝΔΥΆΖΕΤΑΙ Η ΠΡΆΣΙΝΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΌΤΗΤΑ
ΤΟΥ ΤΑΜΕΊΟΥ ΑΝΆΚΑΜΨΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΑΊΤΗΣΗ
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΌΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΊΑΣ

Τα τελευταία δύο χρόνια η οικονομία των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει
βρεθεί αντιμέτωπη με μια πρόκληση, αυτή της πανδημίας του κορονοϊού. Ένα
από τα μέτρα στήριξης που έλαβε η Ε.Ε. είναι το Next Generation EU, ένα πλάνο ανάκαμψης το οποίο εκτός άλλων εστιάζει στο περιβάλλον και στο πως θα
γίνει η Ευρώπη «πιο πράσινη». Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην καταπολέμηση
της κλιματικής αλλαγής, με αξιοσημείωτο δε το γεγονός ότι το ύψος του ποσού
που θα αξιοποιηθεί για το κλίμα είναι το μεγαλύτερο που έχει προβλεφθεί ποτέ
σε ευρωπαϊκό προϋπολογισμό. Η Ελλάδα προκειμένου να συμμετάσχει στο
πλάνο αυτό της Ευρωπαϊκής ένωσης παρουσίασε το εθνικό σχέδιο ανάκαμψης
και ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», ένα σχέδιο που θα αποτελέσει ακρογωνιαίο
λίθο για την πράσινη μετάβαση της χώρας αλλά και γενικότερα για την οικονομία της. Το εθνικό σχέδιο επιδιώκει μέσω επενδύσεων και δανείων από το
Ταμείο Ανάκαμψης να ανορθώσει την οικονομία της χώρας, που είχε βρεθεί σε
δυσμενής θέση εξαιτίας της πανδημίας. Ο πρώτος πυλώνας του σχεδίου αφορά το πράσινο με επενδύσεις και ενέργειες που θα εκμεταλλευτούν κατάλληλα
τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειες, θα αφορούν τη βιώσιμη διαχείριση νερού, την
προστασία της βιοποικιλότητας, την αναδάσωση και ανάπλαση, την χρήση ηλεκτροκίνησης και την ανάπτυξη βιώσιμων μεταφορών. Σύμφωνα με το Ελλάδα
2.0. τα χρήματα από το Ταμείο Ανάκαμψης θα αξιοποιηθούν προωθώντας την
ιδιωτική επένδυση, καθιστώντας την χώρα πιο ανταγωνιστική και απλοποιώντας
το επιχειρηματικό περιβάλλον με τις απαραίτητες μεταρρυθμίσεις. Όσον αφο-
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ρά τον προϋπολογισμό του ταμείου ανάκαμψης για την πράσινη μετάβαση το
ποσό ανέρχεται σε 6194 εκατομμύρια ευρώ.
Σύμφωνα με το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας το 37,5% του κόστους
αναμένεται να διατεθεί για τον τομέα της πράσινης μετάβασης. Ο εν λόγω πυλώνας του σχεδίου χωρίζεται περαιτέρω σε 4 άξονες. Οι άξονες αυτοί περιλαμβάνουν

Την μετάβαση σε νέο ενεργειακό μοντέλο φιλικό στο περιβάλλον
Η μετάβαση αυτή καθίσταται δυνατή με την βοήθεια διάφορων μεταρρυθμίσεων ώστε να υπάρχει μεγαλύτερη χωρητικότητα δικτύου, να βελτιωθεί η δυνατότητα αποθήκευσης ενέργειας, να ενισχυθούν οι ηλεκτρικές διασυνδέσεις με
τα μη διασυνδεδεμένα νησιά, την παύση της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας
βάσει πετρελαίου και την δυνατότητα για ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών
ενέργειας στα νησιά αυτα. Επιπλέον ο Άξονας προωθεί τον στόχο για πλήρη
απολιγνιτοποίηση έως το 2028 και σταδιακή κατάργηση της χρήσης ορυκτών
καυσίμων, κάτι που θα πλήξει περιοχές με ορυχεία λιγνίτη καθώς θα αυξηθεί η
ανεργία και η ενεργειακή φτώχεια. Τα παραπάνω είναι αποτέλεσμα των σχεδίων
της Ελλάδας ώστε να επιτευχθεί η μειώση εκπομπών των αερίων που προέρχονται από τα θερμοκήπια, την αύξηση του μεριδίου των ανανεώσιμων πηγών
ενέργειας στην ακαθάριστη τελική κατανάλωση ενέργειας και τη βελτίωση της
ενεργειακής απόδοσης. Οι επιχορηγήσεις και τα δάνεια που έχουν εκτιμηθεί για
αυτόν τον άξονα είναι 2.348 εκατομμύρια ευρώ, εκ των οποίων 1.200 εκατομμύρια ευρώ (51%) καλύπτονται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Την ενεργειακή αναβάθμιση του κτιριακού αποθέματος της χώρας και χωροταξική μεταρρύθμιση
Ο δεύτερος άξονας ασχολείται με την ανακαίνιση και την ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων, την εφαρμογή του πολεοδομικού σχεδιασμού και την πραγματοποίηση στρατηγικών αναπλάσεων σχεδιασμένων με γνώμονα την πράσινη
μετάβαση. Τα κτίρια αυτά αφορούν εμπορικά, βιομηχανικά και δημόσια κτίρια.
Ο άξονας επίσης έχει στα άμεσα σχέδια του την ανάπλαση του Βοτανικού
- Ελαιώνα και του παραλιακού μετώπου της Αθήνας. Μερικές από τις επενδύσεις του εν λόγω άξονα που είναι γνωστές στο ευρύ κοινό είναι το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατ’ οίκον», τα σχέδια για την ανακαίνιση του ΟΑΚΑ και την
ανάπλαση των πρώην βασιλικών κτημάτων Τατοΐου. Το ποσό που εκτιμάται ότι
θα διατεθεί ειναι 5.225 εκατομμύρια ευρώ, εκ των οποίων 2.711 εκατομμύρια
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ευρώ (52%) καλύπτονται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Όλα
τα παραπάνω θα συμβάλλουν στην ανάπτυξη της εθνικής οικονομίας και στη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης. Επιπλέον θα ευνοήσουν την προσέλκυση
βιώσιμων ιδιωτικών εισροών κεφαλαίων και τη βιώσιμη ανάπτυξη, αναδεικνύοντας έτσι την ελληνική οικονομία.

Την μετάβαση σε ένα πράσινο και βιώσιμο σύστημα μεταφορών
Ο τρίτος άξονας προγραμματίζει την εγκατάσταση περισσότερων από 8.000
σημείων φόρτισης σε διάφορες περιοχές και δημόσια σημεία σε ολόκληρη τη
χώρα. Θα συμβάλλει επίσης στην ηλεκτροκίνηση των δημόσιων συγκοινωνιών μέσω της αντικατάστασης των παλαιών λεωφορείων με ηλεκτρικά και θα
προωθήσει την χρήση ηλεκτρικών οχημάτων με μπαταρία ως ταξί. Επιπλέον,
ο Άξονας θα υποστηρίξει την ανάπτυξη μονάδων βιομηχανικής παραγωγής σε
καινοτόμους τομείς που σχετίζονται με την ηλεκτρική κινητικότητα, καθώς και
τη δέσμευση και αποθήκευση του διοξειδίου του άνθρακα. Το ποσό που θα
δεσμέυσουν αυτές οι επενδύσεις προσεγγίζει τα 1.305 εκατομμύρια ευρώ, εκ
των οποίων 520 εκατομμύρια ευρώ (40%) καλύπτονται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Την αειφόρο χρήση των πόρων, ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή και διατήρηση της βιοποικιλότητας
Ο τελευταίος άξονας χωρίζεται σε 3 τμήματα, το πρώτο εκ των οποίων είναι η
διαχείριση αποβλήτων και συμπεριλαμβάνει δράσεις εξοικονόμησης νερού. Το
δεύτερο συγκεντρώνεται στην αποκατάσταση οικοσυστημάτων, ενώ το τρίτο
στην αντιμετώπιση προκλήσεων που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή. Οι
παραπάνω δράσεις έχουν σκοπό να δημιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας και να
ενδυναμώσουν την εθνική οικονομία. Το κόστος σε αυτήν την περίπτωση έχει
υπολογιστεί να είναι 2.726 εκατομμύρια ευρώ, εκ των οποίων 1.763 εκατομμύρια
ευρώ (65%) καλύπτονται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.
Το Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας που έχει υιοθετήσει η χώρα είναι
συμβατό με τις κοινές προτεραιότητες που ορίστηκαν από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για την Οικονομική Πολιτική στην Ευρωζώνη το 2021 καθώς και με τις
Ευρωπαϊκές Εμβληματικές Πρωτοβουλίες που έχουν τεθεί στην Ετήσια Στρατηγική Βιώσιμης Ανάπτυξης του 2021.
Το Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας συνδέεται με τους στόχους που ορίζονται στο Σχέδιο Ανάπτυξης για την Ελληνική Οικονομία. Ο Πυλώνας «Πράσι-
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νη Μετάβαση» ενσωματώνει τις προτεραιότητες που αφορούν τον εκσυγχρονισμό του ενεργειακού συστήματος και τη σταδιακή κατάργηση της χρήσης των
ορυκτών καυσίμων, τη στροφή προς τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και την
«καθαρή» ενέργεια, την ενεργειακή αναβάθμιση των κατοικιών, τον εκσυγχρονισμό του αστικού και χωρικού σχεδιασμού και την προώθηση της ηλεκτροκίνησης και των βιώσιμων μεταφορών.
Η επίδραση του σχεδίου αναμένεται να δράσει ευνοϊκά στην ανάπτυξη της Ελλάδας. Συγκεκριμένα οι μεταρρυθμίσεις που σχετίζονται κυρίως με τον τομέα
της πράσινης μετάβασης, αναμένεται να μετασχηματίσουν την ελληνική οικονομία σε ένα πιο εξωστρεφές, ανταγωνιστικό, πράσινο και ψηφιακό οικονομικό
μοντέλο, και επομένως, να ενισχύσουν τη δυνητική ανάπτυξη. Οι εξελίξεις στην
οικονομία της χώρας παρά τις συνέπειες της πανδημίας πρόκειται για τα επόμενα χρόνια να οδηγήσουν το ΑΕΠ σε ανοδική πορεία ενώ η συνολική εργασία
αναμένεται να σημειώσει ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης περίπου 1,3%. Έως το 2026
αναμένεται να έχουν δημιουργηθεί 180 έως 200 χιλιάδες νέες θέσεις εργασίας.
Τα παραπάνω θα λειτουργήσουν ευνοϊκά για την ανταγωνιστικότητα της χώρας
κυρίως στον τομέα της οικονομίας.

ΠΗΓΕΣ
Ελλάδα 2.0 Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. (2021) Ανακτήθηκε από https://
greece20.gov.gr/wp-content/uploads/2021/07/NRRP_Greece_2_0_Greek_280721.pdf

Μηχανισμός ανάκαμψης και ανθεκτικότητας. Ανακτήθηκε από:
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/recovery-coronavirus/recovery-andresilience-facility_el?fbclid=IwAR2gxyxjK96lNkL29oovi7jK4L8JHyumq35jFsSICGH__
Acimk0w4LtIGo4
Σχέδιο ανάκαμψης για την Ευρώπη. Ανακτήθηκε από:
https://ec.europa.eu/info/strategy/recovery-plan-europe_el?fbclid=IwAR36-UEusDyw3ZJ
6aEHZbDJcX5ZySvb15dwnKaNCojWfE-ElNZ3nNeseliM#nextgenerationeu
Το πλήρες σχέδιο. Ανακτήθηκε από:
https://greece20.gov.gr/to-plires-sxedio/
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Ντόκου
Τζαγκαράκη

Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

ΚΑΘΑΡΉ ΕΝΈΡΓΕΙΑ ΓΙΑ ΈΝΑ ΚΑΘΑΡΌ ΠΕΡΙΒΆΛΛΟΝ

ΕΙΣΑΓΩΓΉ
Είναι ευρέως αποδεκτό ότι τα ακραία καιρικά φαινόμενα της τελευταίας δεκαετίας (πυρκαγιές, πλημμύρες) και η ενεργειακή κρίση που ταλανίζει τον πλανήτη
την διανυόμενη περίοδο έχουν διεγείρει έντονους προβληματισμούς και έχουν
δημιουργήσει την ανάγκη εύρεσης εναλλακτικών μορφών ενεργειακής παροχής,
με ελάχιστες έως και μηδενικές αρνητικές εξωτερικότητες προς το περιβάλλον.
Στη παρούσα εργασία, που εκπονείται στα πλαίσια του 28ου διαγωνισμού Economia, κληθήκαμε να εξετάσουμε την αρμονική συνύπαρξη της ενέργειας και του
περιβάλλοντος. Χρησιμοποιώντας τη μέθοδο της βιβλιογραφικής ανασκόπησης, θα παρουσιάσουμε αρχικά τη σχέση του περιβάλλοντος με την ενέργεια,
θα αναφερθούμε στις προκλήσεις που βρίσκεται αντιμέτωπη η Ευρωπαϊκή Κοινότητα τα τελευταία χρόνια και θα προτείνουμε λύσεις ώστε να επανέλθει ισορροπία και αρμονικός συμβιβασμός μεταξύ της προστασίας του περιβάλλοντος
και της κάλυψης των ενεργειακών αναγκών των χωρών.
Προκειμένου να εξετάσουμε την συνύπαρξη της ενέργειας και του περιβάλλοντος θα μελετήσουμε αρχικά τη συσχέτιση αυτών των δύο όρων. Το περιβάλλον αποτελεί ένα ευρύτερο πλαίσιο στο οποίο αναπτύσσονται, επιβιώνουν και
συμβιώνουν οι οργανισμοί. Σε αυτό το οικοσύστημα ανήκουν οι διάφορες μορφές ενέργειας οι οποίες μετατρέπονται και αποθηκεύονται από τον άνθρωπο
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για να καλύψουν τις ανάγκες του. Μπορούμε επομένως να συμπεράνουμε ότι η
ενέργεια και το περιβάλλον συσχετίζονται άρρηκτα μεταξύ τους.

Παγκόσμια Επιταγή για ένα Βιώσιμο Μέλλον
Έχει ευρέως χαρακτηριστεί ότι η ενέργεια αποτελεί το οξυγόνο που χρειάζεται
μία οικονομία για να αναπτυχθεί. Ωστόσο η υπερβολική της χρήση μπορεί να έχει
αρνητικό αντίκτυπο στο περιβάλλον και ταυτόχρονα στο βιοτικό μας επίπεδο.
Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα το οποίο αποδεικνύει ότι χρειάζονται άμεσα
μέτρα επαναπροσδιορισμού των μορφών ενέργειας που χρησιμοποιεί η ανθρωπότητα είναι η κλιματική αλλαγή και η ρύπανση του περιβάλλοντος. «Οι φυσικοί πόροι εκμεταλλεύονται εγωιστικά σε έναν ταχύτατο ρυθμό» (Paul Stevers
2000) γεγονός που απορρέει από τις απαιτήσεις της αστικής καθημερινότητας
και οι συνέπειες έχουν αρχίσει να γίνονται ολοένα και πιο απειλητικές για τον
πλανήτη. Η υπερθέρμανση, το λιώσιμο των πάγων, τα ακραία καιρικά φαινόμενα
και οι οικονομικές συνέπειες αυτών αποτελούν φαινόμενα που αποδεικνύουν
τα παραπάνω1.
Από την άλλη, η ενεργειακή κρίση που έχει προκύψει από τα πρόσφατα γεγονότα υπογραμμίζει την εξάρτιση της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τρίτες χώρες όσον
αναφορά την προμήθεια ορυκτών καυσίμων και εντείνει την ανάγκη εύρεσης
εναλλακτικών πηγών ενέργειας που θα την καταστήσουν ενεργειακά αυτόνομη.
Εξίσου σημαντική μπορεί να θεωρηθεί και η μη ορθολογική χρήση της ενέργειας από τις χώρες υψηλού εισοδήματος, γεγονός που αποκόπτει τις χώρες
χαμηλού εισοδήματος από τον «χάρτη της ενέργειας».
Αν και έχουν γίνει σημαντικές προσπάθειες για την ενεργειακή βιωσιμότητα, το
μεγαλύτερο ποσοστό της ενέργειας που παράγεται στις μέρες μας εξακολουθεί
να προέρχεται από ορυκτά καύσιμα. Η εύκολη εξόρυξη, η διαθεσιμότητα και
οι μεγάλες ποσότητες ενέργειας που εκλύονται κατά την καύση τους (λιγνίτης,
πετρέλαιο, φυσικό αέριο) σε συνδυασμό με την ικανοποιητική τους τιμή δυσχεραίνει την πλήρη αποκοπή τους από ενεργειακές πηγές. Είναι γεγονός ότι
δεν έχουμε καταλάβει εις βάθος την αξία της ενέργειας, καθώς δεν την έχουμε
στερηθεί. Μόνο όταν θα έχουμε εξαντλήσει όλους τους φυσικούς πόρους της
γης θα κατανοήσουμε ότι χρειάζεται να βάλουμε ένα μέτρο στην κατανάλωση
και να στραφούμε στις καθαρές μορφές ενέργειας ώστε να έχουμε μεγαλύτερη
πρόσβαση σε αυτά που μας προσφέρει. Για παράδειγμα, «η ηλεκτρική ενέργεια
δεν έχει αξία από μόνη της. Αντίθετα, η ηλεκτρική ενέργεια έχει αξία λόγω
1. https://ec.europa.eu/clima/climate-change/climate-change-consequences_en
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των υπηρεσιών που παρέχονται όταν χρησιμοποιείται.» (Darryl R. Biggar and
Mohammad Reza Hesamzadeh 2014).
Όσο ανάγκη έχουμε την ενέργεια όμως, άλλο τόσο έχουμε ανάγκη και το περιβάλλον μας. Η μόλυνση του αέρα, των υδάτων και της φύσης γίνεται φανερή ολοένα και περισσότερο. Αυτές οι καταστροφές δεν έχουν επιπτώσεις
μόνο στο περιβάλλον αλλά είναι βλαβερές και για την υγεία των ανθρώπων
και των υπολοίπων οργανισμών του οικοσυστήματος. Παρά το γεγονός ότι τα
τελευταία δύο χρόνια, λόγω της πανδημίας και του διαφορετικού τρόπου ζωής
(εγκλεισμός, μειωμένη χρήση αυτοκινήτων), η ενεργειακή επιβάρυνση του περιβάλλοντος έχει σταθεροποιηθεί, είναι σημαντικό να μην επαναπαυτούμε αλλά
να χρησιμοποιήσουμε αυτή τη σταθερότητα ως κίνητρο για να ελαχιστοποιήσουμε τις ενεργειακές εκπομπές προς το περιβάλλον.

Η Ευρωπαϊκή Ανησυχία Αρχίζει και Διαφαίνεται
Λόγω της μεγάλης τροπής που έχει πάρει η σταδιακή καταστροφή του περιβάλλοντος, έχουν αρχίσει και λαμβάνονται μέτρα για την κινητοποίηση των
χωρών για ένα καλύτερο μέλλον. Το 2015 οι χώρες μέλη των Ηνωμένων Εθνών
συμφώνησαν στην επίτευξη 17 βιώσιμων (sustainable) στόχων έως το 2030 με
σκοπό την μείωση της θερμοκρασίας του πλανήτη κατά 1,5 βαθμούς Κελσίου.
Συγκεκριμένα, ο έβδομος στόχος αφορά την προσβάσιμη, φθηνή και καθαρή
ενέργεια για όλους, καθώς σύμφωνα με τα δεδομένα των Ηνωμένων Εθνών ένας
στους τρεις ανθρώπους δεν έχουν επαρκή συστήματα μαγειρικής2, ενώ ο 13ος
στόχος αναφέρεται στην ανάγκη αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής. Οι 17
στόχοι έχουν ως κοινό σκοπό την μετάβαση σε μια πιο ποιοτική και φιλική προς
το περιβάλλον ζωή, έχοντας ως οδηγό την χρήση καθαρής ενέργειας.
Ανταποκρινόμενη στην παγκόσμια ανησυχία, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε το λεγόμενο «Πακέτο για την Ενέργεια και την Κλιματική Αλλαγή3», μία
πρόταση νέων μέτρων για την χάραξη νέας Ευρωπαϊκής Ενεργειακής Πολιτικής
στοχεύοντας σε μια εποχή με αειφόρο, ανταγωνιστική και ασφαλή ενέργεια. Συγκεκριμένα, με χρονικό ορίζοντα το 2030, φιλοδοξεί στη μείωση των εκπομπών
αερίου του θερμοκηπίου κατά τουλάχιστον 40% σε σχέση με το 1990, βελτιώνοντας ταυτόχρονα την ενεργειακή απόδοση κατά 27% και αυξάνοντας τη χρήση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ηλιακή, αιολική, γεωθερμία) στο 27%.
2. https://sdgs.un.org/goals
3. https://www.europarl.europa.eu/news/el/headlines/economy/20180109STO91387/klimatikiallagi-i-politiki-tis-ee-gia-kathari-energeia
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Μέχρι το 2050, η Ευρωπαϊκή Κοινότητα επιθυμεί να μεταβεί σε μια οικονομία
χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών με στόχο μείωσης των αερίων θερμοκηπίου
κατά 80%. Ωστόσο πως θα επιτευχθούν αυτοί οι στόχοι;

Σενάρια Ανάπτυξης των ΑΠΕ στον Ευρωπαϊκό Ορίζοντα
Όπως είναι γνωστό, η Ευρώπη υστερεί σε φυσικούς πόρους. Από την άλλη,
η χρήση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, που θα αποτελούσε την ιδανική
λύση για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα, δεν έχει προχωρήσει ικανοποιητικά λόγω
του υψηλού κόστους παραγωγής4. Oι ΑΠΕ όντας πρακτικά ανεξάντλητες πηγές
ενέργειας, για την εκμετάλλευση των όποιον δεν απαιτείται κάποια ενεργητική παρέμβαση όπως είναι η εξόρυξη, η άντληση ή η καύση, που συναντάμε
στις μέχρι τώρα χρησιμοποιούμενες πηγές ενέργειας, εκμεταλλεύονται τις ήδη
υπάρχουσες ροές στη φύση, όπως ο άνεμος, η γεωθερμία και η κυκλοφορία
του νερού και τις μετατρέπουν σε ενέργεια. Είναι ευέλικτες και φιλικές προς
το περιβάλλον εφαρμογές καθώς δίνουν τη δυνατότητα παραγωγής ενέργειας
προσαρμοσμένη στις ανάγκες και τους φυσικούς πόρους του πληθυσμού της
κάθε περιοχής, καταργούν την ανάγκη για τεράστιες μονάδες παραγωγής ενέργειας και εξαλείφουν τα κόστη μεταφοράς5.
Συνεπώς, είναι απαραίτητο η Επιτροπή και τα κράτη μέλη να υποστηρίξουν μέτρα κρατικής και περιφερειακής ανάπτυξης επιχειρήσεων παραγωγής ενέργειας
από ανανεώσιμες πηγές και να προωθήσουν τη χρήση χρηματοδότησης από
διαρθρωτικά κονδύλια στο συγκεκριμένο τομέα. Ακόμη, θα πρέπει να δημιουργηθούν εμπορικές σχέσεις μεταξύ των Ευρωπαϊκών χωρών ώστε τα κράτη μέλη
με χαμηλό πλούτο σχετικών πόρων να μπορούν εύκολα να προμηθευτούν από
άλλες χώρες βιοκαύσιμα. Η δυναμική αυτή πρέπει να συνεχιστεί, καθώς η μετάβαση προς ένα ενεργειακό μείγμα απαλλαγμένο από ανθρακούχες εκπομπές
στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα καταστεί δυνατή εάν δεν αυξηθούν σημαντικά
τα μερίδια ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές. Τα υψηλότερα επίπεδα ενέργειας
προερχόμενα από ανανεώσιμες πηγές, ιδίως στους κλάδους της θέρμανσης και
των μεταφορών, θα βοηθήσουν την Κοινότητα να αντιμετωπίσει την εξάρτησή
της από τις εισαγωγές ορυκτών καυσίμων και να περιορίσει τις αρνητικές εξωτερικότητες προς το περιβάλλον.
Σε αστικό επίπεδο, η μίξη των διαθέσιμων μορφών ενέργειας είναι η λύση που
έχουμε προς το παρόν για να βελτιώσουμε τα τωρινά δεδομένα. Καύσιμα όπως
4. http://www.allaboutenergy.gr/Piges23.html
5. https://laconialive.gr/ανανεώσιμες-πηγές-ενέργειας-πλεονεκ
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το πετρέλαιο και η βενζίνη που εκπέμπουν υπέρογκα ποσά διοξειδίου του άνθρακα πρέπει να περιοριστούν και να αντικατασταθούν από ηλεκτρικά οχήματα
και μέσα μαζικής μεταφοράς. Η κάθε χώρα χρειάζεται να έχει εγκαταστήσει
τις κατάλληλες υποδομές ώστε τα οχήματα να μπορούν να φορτίζουν εύκολα
και γρήγορα. Καινοτόμες ιδέες έχουν υπάρξει ανά χρονικές περιόδους, όπως
για παράδειγμα τα αυτοκίνητα και τα ΜΜΜ να φορτίζουν μέσω της ασφάλτου
σε συνδυασμό με την ηλιακή ενέργεια. Ακόμη, η αύξηση του πληθυσμού της
γης (μέχρι το 2100 υπολογίζεται ότι θα έχει ξεπεράσει τα 11 δισεκατομμύρια)
συνεπάγεται και μεγαλύτερη ζήτηση για ενέργεια ώστε να καλυφθούν οι ανθρώπινες ανάγκες. Ιδανική λύση θα μπορούσαν να αποτελέσουν οι φιλικές προς το
περιβάλλον πολυκατοικίες με συστήματα αυτόνομης παροχής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά. Συγκεκριμένα στην Ελλάδα, η ηλιακή ενέργεια θα μπορούσε να καλύψει το μεγαλύτερο ποσοστό ενεργειακών απαιτήσεων των νοικοκυριών οδηγώντας σε βιωσιμότητα και μείωση των μηνιαίων εξόδων για ρεύμα.
«Η αποτελεσματική και ανανεώσιμη ενέργεια μπορεί να μειώσει την εξάρτηση
μας από τα ορυκτά καύσιμα μέχρι και 70% έως το 2040» (WWF 2011).

Νέες Μορφές Ενέργειας και το Καύσιμο του Μέλλοντος
Ωστόσο, η γεωμετρική πρόοδος στον τεχνολογικό τομέα υπόσχεται νέες μορφές ενέργειας, ακόμη πιο βιώσιμες από τις ανανεώσιμες πηγές. Για να μπορέσει
η Ευρώπη να πρωτοστατήσει, να επωφεληθεί και να βρίσκεται στο επίκεντρο
των εξελίξεων χρειάζεται να αναλάβει άμεση δράση, ενισχύοντας την χρηματοδότηση για έρευνα και ανάπτυξη.
Η αλματώδης πρόοδος της τεχνολογίας μας έχει δώσει τη δυνατότητα να αξιοποιήσουμε ενεργειακά το νερό και τα οργανικά απόβλητα. Καθώς το 73% τη επιφάνειας της γης καταλαμβάνεται από θάλασσες και ωκεανούς, ο υδροηλεκτρισμός και
η ενέργεια των ωκεανών, θα μπορούσαν να συμβάλλουν στην αντιμετώπιση του
προβλήματος, ειδικά σε χώρες όπου ο ήλιος είναι περιορισμένος αλλά υπάρχει
διαθέσιμη θαλάσσια έκταση. Η ταχύτητα και το μεταβαλλόμενο ύψος των κυμάτων
παράγουν κινητική ενέργεια, η οποία με τη βοήθεια μηχανημάτων μπορεί να μετατραπεί σε ηλεκτρική, να αποθηκευτεί σε κάψουλες και να διανεμηθεί στην αγορά.
Ακόμα μια μορφή ενέργειας, όχι τόσο δυναμική και με χαμηλότερες αποδόσεις,
είναι η βιοενέργεια. Μέσα από την καύση της βιομάζας και με την προϋπόθεση ότι
δεν εκλύεται διοξείδιο του άνθρακα, πραγματώνεται η αρχή επαναχρησιμοποίησης της ύλης και παράγονται καύσιμα -τα λεγόμενα βιοκαύσιμα- τα οποία τείνουν
να ανταγωνίζονται τα ορυκτά καύσιμα ως προς τη βιωσιμότητα. Στις μέρες μας, η
χρήση βιοκαυσίμων έχει αρχίσει να εφαρμόζεται σε Ευρωπαϊκές χώρες και προς
στιγμήν θεωρείται ως το «απόλυτο βιολογικό καύσιμο».
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Για πρώτη φορά, η καύση νερού για την παραγωγή ενέργειας αναφέρθηκε το
1874 από τον Ιούλιο Βερν στο βιβλίο του «Η Μυστηριώδης Νήσος». Περίπου
έναν αιώνα αργότερα, στη διάσκεψη των Βρυξελλών το 2000 με θέμα «Νέες
Μορφές Ενέργειας», παρουσιάστηκε το υδρογόνο ως η ενεργειακή πηγή του
μέλλοντος καθώς κατά την καύση του εκλύει μόνο ενέργεια και νερό. «Το υδρογόνο είναι το πιο άφθονο στοιχείο στο σύμπαν» (Roy L. Nersesian, 2016). Η
επαναστατική αυτή λύση εκμηδενίζει τις εκπομπές ρύπων και συμβάλλει στην
προστασία του περιβάλλοντος. Ωστόσο, αν και υπάρχει άπλετο στη φύση σε
μορφή νερού, το υδρογόνο δεν συναντάται αυτόνομο και επομένως χρειάζεται
να παραχθεί. Αυτή η δαπανηρή προεργασία μέχρι το υδρογόνο να είναι έτοιμο
για κατανάλωση αποτελεί τον λόγο που δεν το έχουμε δει ακόμα στην αγορά. Αν
και το καταναλωτικό κοινό δεν διαθέτει τη δυνατότητα χρήσης του υδρογόνου
ως καύσιμο λόγω της έλλειψης δικτύου διανομής, προβλέπεται ότι στα επόμενα
20 χρόνια θα στραφούμε σε μία υποδομή πλήρως βασισμένη στο υδρογόνο.

ΕΠΊΛΟΓΟΣ
Ο δεσμός του περιβάλλοντος και της ενέργειας είναι πολύ ισχυρός. Οι ολοένα
και αυξανόμενες ενεργειακές ανάγκες και η αλόγιστη χρήση ορυκτών καυσίμων
ώστε να καλυφθούν επιδρούν καταστροφικά στο περιβάλλον και επηρεάζουν
την ευημερία των ανθρώπων. Οι συνέπειες αυτές εντείνουν τη ανησυχία των
επιστημόνων και των κυβερνήσεων για το μέλλον και κρίνουν επιτακτική την
εύρεση λύσεων ώστε να διαφυλαχτεί η περιβαλλοντική μας κληρονομιά. Οι μακροχρόνιες προοπτικές χρήσης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας παρουσιάζονται εξαιρετικές και οι χώρες που θα τις αξιοποιήσουν αναμένεται να πρωταγωνιστήσουν στη μελλοντική ενεργειακή σκηνή. Αν και η πλήρης αποκοπή από
τα ορυκτά καύσιμα είναι αδύνατη στο άμεσο μέλλον και η μετάβαση στις νέες
μορφές ενέργειας θα γίνει σταδιακά, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να αναλάβει δραστικές πολιτικές ώστε η εισαγωγή στη «Νέα Ενεργειακή Εποχή» να γίνει
όσο το δυνατόν πιο σύντομα.
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4o βραβείο
Ράπτη Χριστίνα Βασιλάκη Χρυσάνθη
Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης
Πανεπιστήμιο Πειραιώς

ΕΝΈΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΆΛΛΟΝ:
ΠΩΣ ΜΠΟΡΟΎΝ ΝΑ ΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟΎΝ ΣΤΗΝ ΠΡΆΞΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η ενέργεια είναι ζωτικής σημασία για την οικονομική ανάπτυξη και την ζωή μας
όμως οι συμβατικές μορφές ενέργειας επιφέρουν σημαντικές επιπτώσεις στο
περιβάλλον. Το περασμένο έτος έλαβε χώρα το παγκόσμιο συνέδριο για την
κλιματική αλλαγή (COP26) στη Γλασκόβη (31 Οκτωβρίου-13 Νοεμβρίου, 2021).
Για δύο εβδομάδες ο κόσμος ήταν καθηλωμένος από όλες τις πτυχές της κλιματικής αλλαγής -την επιστήμη, τις λύσεις, την πολιτική βούληση για δράση και
σαφείς ενδείξεις δράσης. Έγιναν έντονες διαπραγματεύσεις μεταξύ 200 χωρών
για τις αποφάσεις που πρέπει μα κληθούν και τις ενέργειες που πρέπει να πραγματοποιηθούν ώστε να διατηρηθεί ένα βιώσιμο κλίμα. Το ηχηρό μήνυμα ήταν
ότι πρέπει να δράσουμε τώρα-δεν υπάρχει άλλος χρόνος.

ΚΕΦΆΛΑΙΟ 1ο
Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας
Είναι γεγονός ότι μέχρι σήμερα η ενέργεια βρίσκεται στο επίκεντρο της ζωής μας,
καθώς είμαστε εξαρτημένοι από αυτή για τις μεταφορές μας, την ψύξη-θέρμανση
κατοικιών καθώς και την ομαλή λειτουργεία τους. Το σημαντικότερο θέμα που
απασχολεί παγκοσμίως τις χώρες είναι η κάλυψη των ενεργειακών αναγκών και
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η εξασφάλιση των απαραιτήτων πρώτων υλών (BP Statistical Review of world Energy, 2019). Αποδεδειγμένα τα αποθέματα συμβατικών μορφών ενέργειας όπως
το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο δεν είναι ανεξάντλητα, συνδυάζοντας και τις
αρνητικές επιπτώσεις στον πλανήτη με το φαινόμενο του θερμοκηπίου ως κύριο
πρόβλημα. Είναι αναγκαίο η μείωση κατανάλωσης της ενέργειας αυτής-με άμεσο
σκοπό τον περιορισμό των εκπομπών αέριων ρύπων. Σύμφωνα με την ΕΙΑ (Energy
Information Administration), η συνολική παγκόσμια κατανάλωση ενέργειας αναμένεται να αυξηθεί μέχρι το 2025 κατά 58% (International Energy Outlook, 2019).
Οι προσπάθειες αυτές έχουν ξεκινήσει, και αφορά όλους μας αφού έχουν κοινωνικά, οικονομικά και περιβαλλοντικά οφέλη. Χρειάστηκε να ερευνήσουν διαφορετικές πτυχές ενέργειας και επομένως ξεκίνησε η αξιοποίηση νέων συστημάτων
τεχνολογίας, νέων υλικών και κυρίως των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ).
Οι ΑΠΕ έχουν κερδίσει έδαφος τόσο ευρωπαϊκά όσο και παγκόσμια. Σύμφωνα
με την IRA (International Renewable Energy Agency,2019), η θέσπιση στόχων για
την μείωση των ρύπων επιτεύχθηκε με την αξιοποίηση των ΑΠΕ και η παγκόσμια
παραγωγή τους αυξήθηκε 7,9% καλύπτοντας το 1/3 της παγκόσμιας ισχύος.
Σύμφωνα με την Οδηγία 2001/77/ΕΚ, Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας είναι οι μη
ορυκτές ανανεώσιμες πηγές ενέργειας οι οποίες πολλές φορές αναφέρονται ως
«πράσινη ενέργεια» ή «μη συμβατικές μορφές ενέργειας» κ.ά. Με άλλα λόγια,
πρόκειται για «καθαρές» μορφές ενέργειας, οι οποίες, μιας και δεν προέρχονται από εξόρυξη, άντληση, καύση, δεν απελευθερώνουν υδρογονάνθρακες,
διοξείδιο του άνθρακα, τοξικά απόβλητα κι άρα είναι «φιλικές» προς το περιβάλλον και είναι γνωστές και ως «πράσινη ενέργεια» (Σκόδρας, 2015)

ΚΕΦΆΛΑΙΟ 2ο
Κύριες Μορφές Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας
Οι κυριότερες μορφές Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε) είναι η αιολική
ενέργεια, ηλιακή ενέργεια, γεωθερμική ενέργεια, η υδροηλεκτρική ενέργεια, η
ενέργεια των ωκεανών, η βιομάζα και τα βιοκαύσιμα.

Αιολική Ενέργεια
Η αξιοποίηση της ενέργειας του ανέμου υπήρξε από την αρχαιότητα μια λύση
για την κάλυψη των αναγκών των ανθρώπων (π.χ. ανεμόμυλοι). Για την αξιοποίηση της αιολικής ενέργειας χρησιμοποιούνται σήμερα οι ανεμογεννήτριες, οι
οποίες μετατρέπουν την κινητική ενέργεια του ανέμου σε ηλεκτρική.
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Η Ελλάδα θεωρείται μια χώρα με μεγάλη ακτογραμμή και τεράστιο πλήθος νησιών. Με τον τρόπο αυτό, οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν κυρίως στις νησιωτικές
περιοχές προσδίδουν ιδιαίτερη σημασία στην ανάπτυξη της αιολικής ενέργειας
στη χώρα. Χρειάζεται να αναφερθεί ότι το αιολικό δυναμικό καλύπτει μόνο το
14% των αναγκών συνόλου των ηλεκτρικών αναγκών της χώρας.

Ηλιακή ενέργεια
Η ηλιακή ενέργεια αξιοποιείται μέσω τεχνολογιών που εκμεταλλεύονται την
θερμότητα και τα ηλεκτρομαγνητικά κύματα του ήλιου για την θέρμανση και
ψύξη της κτιριακής υποδομής, αλλά και την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.
Για την εκμετάλλευση της ηλιακής ενέργειας χρησιμοποιούνται διάφορες τεχνολογίες όπως:

Παθητικά Ηλιακά Συστήματα. Τα παθητικά ηλιακά συστήματα εστιάζουν στην
κατάλληλη διαχείριση των δομικών του κτιρίου, συλλέγουν την ηλιακή ενέργεια,
την αποθηκεύουν σε μορφή θερμότητας και την διανέμουν στο χώρο. Τα παθητικά ηλιακά συστήματα συνδέονται και με τεχνικές φυσικού φωτισμού. Είναι
απαραίτητο να αναφερθεί ότι η συλλογή της ηλιακής ενέργειας, βασίζεται στο
φαινόμενο του θερμοκηπίου, και ειδικότερα της ακτινοβολίας μέσω του γυαλιού ή άλλου διάφανους υλικού.
Ενεργητικά Ηλιακά Συστήματα. Τα ενεργητικά ή αλλιώς θερμικά ηλιακά συστήματα αποτελούν μηχανολογικά συστήματα που συλλέγουν την ηλιακή ενέργεια, την
μετατρέπουν σε θερμότητα, την αποθηκεύουν και την διανέμουν, χρησιμοποιώντας είτε κάποιο ρευστό είτε αέρα ως μέσω μεταφοράς της θερμότητας. Χρησιμοποιούνται για την θέρμανση νερού οικιακής χρήσης, για την θέρμανση και την
ψύξη χώρων, για βιομηχανίες καθώς και για αγροτικές εφαρμογές. Η πιο απλή
διαδεδομένη μορφή των συστημάτων αυτών είναι οι ηλιακοί θερμοσίφωνες.
Φωτοβολταϊκά Συστήματα. Τα φωτοβολταϊκά συστήματα μετατρέπουν την ηλιακή ενέργεια σε ηλεκτρική, λύνοντας έτσι το πρόβλημα της ηλεκτροδότησης
περιοχών απομονωμένων από το δίκτυο διανομής ηλεκτρικής ενέργειας. (π.χ.
νησιωτικές περιοχές, φάροι κ.ά.)

Υδροηλεκτρική Ενέργεια
Η υδροηλεκτρική ενέργεια προέρχεται από τα αρχαία χρόνια (π.χ. νερόμυλοι)
και λέγεται η εκμετάλλευση της μηχανικής ενέργειας του τρεχούμενου νερού με
κύριο σκοπό την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Υδροηλεκτρισμός είναι η εκμε-
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τάλλευση της ενέργειας που προκύπτει από το νερό με σκοπό την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Οι υδροηλεκτρικοί σταθμοί παραγωγής ενέργειας μπορούν να
περιλαμβάνουν μια δεξαμενή (που γενικά δημιουργείται από ένα φράγμα) για την
εκμετάλλευση της ενέργειας του νερού που πέφτει ή μπορεί να χρησιμοποιήσει
την κινητική ενέργεια του νερού όπως στην υδροηλεκτρική ενέργεια του ποταμού.
Τα υδροηλεκτρικά εργοστάσια ποικίλλουν σε μέγεθος από μικρά κοινοτικά μεγέθη (μικρό υδροηλεκτρικά) έως πολύ μεγάλα εργοστάσια που τροφοδοτούν ενέργεια σε μια ολόκληρη χώρα. Από το 2019, οι πέντε μεγαλύτεροι σταθμοί παραγωγής ενέργειας στον κόσμο είναι συμβατικοί υδροηλεκτρικοί σταθμοί με φράγματα.

Βιομάζα
Η βιομάζα είναι ο όρος που χρησιμοποιείται για όλα τα οργανικά υλικά που
προέρχονται από φυτά, δέντρα και καλλιέργειες και είναι ουσιαστικά η συλλογή
και η αποθήκευση της ενέργειας του ήλιου μέσω της φωτοσύνθεσης. Η ενέργεια
της βιομάζας (βιοενέργεια) είναι η μετατροπή της βιομάζας σε χρήσιμες μορφές
ενέργειας όπως η θερμότητα, η ηλεκτρική ενέργεια και τα υγρά καύσιμα (βιοκαύσιμα). Η βιομάζα βιοενέργειας προέρχεται είτε απευθείας από τη γη, όπως από
αποκλειστικές ενεργειακές καλλιέργειες είτε από υπολείμματα που παράγονται
κατά την επεξεργασία καλλιεργειών για τρόφιμα ή άλλα προϊόντα. Η ενέργεια
της βιομάζας είναι ανανεώσιμη και βιώσιμη, αλλά μοιράζεται με τα ορυκτά καύσιμα πολλά χαρακτηριστικά. Ενώ η βιομάζα μπορεί να καεί άμεσα για την απόκτηση ενέργειας, μπορεί επίσης να χρησιμεύσει ως πρώτη ύλη για να μετατραπεί σε
διάφορα υγρά ή αέρια καύσιμα (βιοκαύσιμα).Τα βιοκαύσιμα μπορούν να μεταφερθούν και να αποθηκευτούν και να επιτρέποντας την παραγωγή θερμότητας
και ηλεκτρικής ενέργειας κατόπιν ζήτησης, χαρακτηριστικό απαραίτητο σε ένα
ενεργειακό μείγμα με υψηλή εξάρτηση από διαλείπουσες πηγές όπως ο άνεμος.
Τα αρνητικά της βιομάζας είναι:
◗◗ H βιομάζα είναι ογκώδης και δαπανηρή στη συλλογή, την προ επεξεργασία
και τη μεταποίηση.
◗◗ Η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από πόρους βιομάζας είναι πολύ πιο
ακριβή από ό, τι η παραγωγή τους από ορυκτά καύσιμα.
Οι μονάδες παραγωγής ενέργειας από καύση βιομάζας είναι μικρότερες από τις
μονάδες παραγωγής ενέργειας από ορυκτά καύσιμα, γεγονός που τους εμποδίζει να επιτύχουν οικονομία κλίμακας, δηλαδή να μειώσουν το κόστος παραγωγής και ταυτόχρονα να παράγουν περισσότερη ενέργεια, χαρακτηριστικό των
παραδοσιακών μονάδων παραγωγής. Τα εργοστάσια παραγωγής από βιομάζα
είναι σχετικά μικρότερα λόγω της φυσικής διασποράς του καυσίμου που πρό-
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κειται να χρησιμοποιηθεί, πράγμα που περιορίζει την ποσότητα υλικού που
μπορεί να συγκεντρωθεί οικονομικά σε ένα μόνο εργοστάσιο. Οι μεγαλύτερες
μονάδες βιομάζας στον κόσμο φθάνουν τα 75 MW, ενώ οι εγκαταστάσεις παραγωγής από ορυκτά καύσιμα υπερβαίνουν τα 1.000 MW.

Γεωθερμική Ενέργεια
Η γεωθερμική ενέργεια προέρχεται από τη θερμότητα που παράγεται απ’ τη ραδιενεργό αποσύνθεσης των πετρωμάτων της γης. Γίνεται εκμεταλλεύσιμη εκεί
όπου η θερμότητα αυτή ανεβαίνει με φυσικό τρόπο στην επιφάνεια, όπως για
παράδειγμα θερμοπίδακες ή στις πηγές ζεστού νερού. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε απευθείας για θερμικές εφαρμογές, είτε για την παραγωγή ηλεκτρισμού.
Η θερμοκρασία του γεωθερμικού ρευστού ή ατμού ποικίλει από περιοχή σε
περιοχή και μπορεί να έχει τιμές από 25°C μέχρι και 350°C.

Ενέργεια από Κύματα, Ωκεανούς και Παλίρροιες
Η ενέργεια από τα κύματα ουσιαστικά είναι η εκμετάλλευση της κινητικής ενέργειας των κυμάτων. Ωστόσο είναι μηδαμινή στην Ελλάδα. Για τους ωκεανούς
εκμεταλλεύονται τη διαφορά θερμοκρασίας ανάμεσα στα στρώματα των ωκεανών, κάνοντας χρήση θερμικών κύκλων. Τέλος για τις παλίρροιες, εκμεταλλεύεται τη βαρύτητα του ηλίου και της σελήνης, όπου προκαλεί ανύψωση της στάθμης του νερού. Το νερό «αποθηκεύεται» καθώς ανεβαίνει και ξανακατεβαίνει
αναγκάζεται να περάσει μέσα από μια τουρμπίνα, παράγοντας ηλεκτρισμό.

ΚΕΦΆΛΑΙΟ 3ο
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και οικονομία
Πέρα από τα περιβαλλοντικά και κοινωνικά οφέλη από τη χρήση Ανανεώσιμων
Πηγών Ενέργειας, αξιοσημείωτες είναι και οι θετικές επιπτώσεις που φέρει η
διείσδυσή τους στην οικονομία. Συνοπτικά, αυτές θα μπορούσαν να αναφερθούν οι εξής:
◗◗ Δημιουργία θέσεων εργασίας (green employment)
◗◗ Αυτονομία ενέργειας σε εθνικό και ιδιωτικό επίπεδο (χαρακτηριστικό το

παράδειγμα της Ισλανδίας, η οποία θεωρείται ότι ξεπέρασε τις τελματώδεις
οικονομικές δυσκολίες της από το 2008, καθώς κατάφερε να απαλλαγεί από

126

την εξάρτηση από τον εισαγόμενο άνθρακα και το πετρέλαιο και αυτή τη
στιγμή η χώρα παράγει όλη την ενέργεια που χρειάζεται για ηλεκτρισμό και
οικιακή θέρμανση από γεωθερμικές και υδροηλεκτρικές μονάδες)
◗◗ Αποφυγή προστίμων λόγω μη συμμόρφωσης με οδηγίες πράσινης πολιτικής
◗◗ Διευκολύνσεις από το χρηματιστήριο ρύπων
◗◗ Συμμόρφωση με τις αρχές της βιωσιμότητας που εξασφαλίζουν ένα βέβαιο,
υγιές μέλλον σε όλη την κοινωνία (διασφάλιση τροφής, μεταφορών, πόρων)
και προστατεύουν οικονομικά συμφέροντα

ΣΥΜΠΕΡΆΣΜΑΤΑ
Με σκοπό να γίνει μια ολοκληρωμένη βιβλιογραφική ανασκόπηση, αναφέρθηκαν διάφοροι ορισμοί για τις Α.Π.Ε και πως μπορούν να χρησιμεύσουν στην
Ελλάδα. Η Ελλάδα είναι μια χώρα, πλούσια σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
και μπορούν να χρησιμοποιηθούν κατάλληλα με κοινωνικό, περιβαλλοντικό και
οικονομικό όφελος. Υπάρχουν διάφοροι κανονισμοί και εφόσον η Ελλάδα είναι
μέλος της Ευρωπαϊκής ένωσης μπορεί να επωφεληθεί αρκετά από την χρησιμοποίηση των Α.Π.Ε. Επίσης, οι επενδύσεις σε ανανεώσιμες πηγές δεν πρέπει
να συνδέονται αποκλειστικά με δεδομένα χρηματοδοτικών πακέτων. Γεγονός
που στην περίπτωση της Ελλάδας φαίνεται με την περίπτωση της ενέργειας της
βιομάζας η οποία πάρα το αρκετά μεγάλο δυνητικό απόθεμα της και τις τεράστιες προοπτικές ανάπτυξης που παρουσιάζει, παραμένει ανεκμετάλλευτη. Μία
πηγή ενέργειας με πολύ μεγάλη δυναμική κ αρκετά οφέλη. Όπως αναφέρθηκα
στην αρχή κατοικούμε στον πλανήτη γη, τόσα χρόνια μέχρι και σήμερα γίνεται
άπειρη κατανάλωση ορυκτών με αποτέλεσμα να έχει αρνητικές (επιβαρυντικές)
επιπτώσεις στο περιβάλλον. Μόνο με την αναφορά των ορισμών μπορούμε
να καταλάβουμε ότι υπάρχουν πολλές ευκαιρίες στην επένδυση των Α.Π.Ε και
μεγάλη ωφέλεια από αυτές στην χώρα μας. Δεν υπάρχει άλλος χρόνος να καθυστερούμε τις ενέργειες αυτές. Χρειάζεται όλοι να καταλάβουμε πως πρέπει να
βάλουμε το «χέρι μας» ώστε να επιβραδύνουμε την καταστροφή του πλανήτη
μας, να μάθουμε να ζούμε με σεβασμό προς αυτόν. Τέλος εν έτη 2022, η τεχνολογία έχει προχωρήσει τόσο που τίποτα πια δεν φαίνεται απίθανο.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΊΑ
Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά
Gibson L, Wilman E N and Laurance W F, 2017, “How Green is ‘Green’ Energy?”Trends
in Ecology & Evolution, In press

127

Lee C W and Zhong J, 2015, “Construction of a responsible investment composite index
for renewable energy industry”, Renewable and Sustainable Energy Reviews, Vol. 51, pp.
288–303
Βιβλία και επίσημες αναφορές
Commission Communication, 2001, “A sustainable Europe for a better world: A European
strategy for Sustainable Development” COM(2001), Energy Policies of IEA Countries Greece 2017 Review, Bioenergy europe - Statistical Report 2019
Αναστασοπούλου Α., «Παραγωγή ενέργειας από λιγνίτη με μηδενική έκλυση αερίων
θερμοκηπίου και σύγκριση με άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας για την Ελλάδα», Τομέας Σύνθεσης και Ανάπτυξης Βιομηχανικών Διαδικασιών, Σχολή Χημικών Μηχανικών,
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, 2011
Δανιήλ Β., «Διερεύνηση χρήσης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στο μη συνδεδεμένο
νησί της Αστυπάλαιας», Σχολή Πολιτικών Μηχανικών, Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, 2018
Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (Κ.Α.Π.Ε.), «Εγχειρίδιο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για δυνητικούς χρήστες», 2006
Βενέτος Βασίλειος (2019) «Σταθμοί παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από βιομάζα» διπλωματική εργασία, TMHMA ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Επίσημες ιστοσελίδες
Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας, https://www cres.gr
Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, http://www.ypeka.gr/
Bioenergy Europe, https://bioenergyeurope.org
United Nations – Climate Change, http://unfccc.int
European Biomass Industry Association, http://www.eubia.org

128

5o βραβείο
Καπάτου
Κλειώ

Μιγκάχεντ
Ιωσήφ

Τριανταφυλλοπούλου
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Τμήμα Διοίκησης Τουρισμού
Πανεπιστήμιο Πατρών

ΠΌΣΟ ΈΧΕΙ ΠΡΟΧΩΡΉΣΕΙ Ο ΔΗΜΌΣΙΟΣ ΔΙΆΛΟΓΟΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΉ ΑΛΛΑΓΉ ΣΤΗΝ ΕΛΛΆΔΑ;

EXECUTIVE SUMMARY
Με αφορμή τον διαγωνισμό της Economia και το φετινό θέμα του, για την κλιματική αλλαγή, αποφασίσαμε να αναπτύξουμε την κατηγορία «Πόσο έχει προχωρήσει ο δημόσιος διάλογος για την κλιματική αλλαγή στην Ελλάδα;». Μέσα
από αυτόν τον τομέα, μας δημιουργήθηκε η απορία να αναλύσουμε τα καιρικά
φαινόμενα και το πως αντιλαμβάνονται τις διαφορές στο σήμερα. Για να συμπεράνουμε αυτό το αποτέλεσμα διεξήγαμε μια έρευνα. Αυτό που επιθυμούμε
να αποκομίσουμε είναι εάν υπάρχουν γνώσεις στον τομέα των καιρικών φαινομένων, εάν είναι πρόθυμοι οι πολίτες να προσθέσουν στην ρουτίνα τους
τρόπους αντιμετώπισης και τέλος εάν είναι ενημερωμένοι για τις ανανεώσιμες
πηγές ενέργειας.
Ένα από τα πιο σημαντικά φαινόμενα της κλιματικής αλλαγής αποτελούν τα
καιρικά φαινόμενα. Ένας από τους τρόπους του πλανήτη να δείξει ότι έχει
επηρεαστεί είναι οι μεταβολές στα καιρικά φαινόμενα και κατ’ επέκταση το
φαινόμενο του θερμοκηπίου κ.α. τα οποία πρέπει να μάθουμε να ζούμε με
αυτά και να αντιληφθούμε ότι πρέπει να εντάξουμε στην καθημερινότητα μας
τρόπους αντιμετώπισης ώστε να μην επιβαρύνεται περισσότερο η κατάσταση.
Επιπροσθέτως, επιβαρύνεται και ο τομέας του αναπτυξιακού μοντέλου της χώρας μας, αφού αλλάζει μελλοντικά και σύμφωνα με τον νόμο 4399/2016 τονίζει
ότι για την σύσταση καθεστώτων ενισχύσεων ιδιωτικών επενδύσεων για την
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περιφερική και οικονομική ανάπτυξη της χώρας, υποστηρίζει ότι έχει σκοπό να
υλοποιηθεί σαν πλάνο, θα γίνει με ισορροπία και σεβασμό προς στους περιβαλλοντικούς πόρους και κατ’ επέκταση και στην κλιματική αλλαγή.
Σύμφωνα με την έρευνα της Διακυβερνητικής Επιτροπής για την κλιματική αλλαγή (IPCC) των Ηνωμένων Εθνών (δημοσιεύθηκε το 2014), τα έντονα καιρικά
φαινόμενα που μπορούν να σημειώσουν κάποια μετάλλαξη είναι το χιόνι, ο
παγετός, το χαλάζι, η βροχόπτωση, η άνοδος/ κάθοδος της θερμοκρασίας, ο
έντονος αέρας κ.α.. Στην χώρα μας τα φαινόμενα που έχουν παρατηρηθεί να
έχουν αλλάξει είναι η άνοδος της θερμοκρασία κατά 2,5ο C και αναμένεται να
αυξηθούν κατά 15-20 ετησίως, η στάθμη της θάλασσας θα αυξηθεί κατά 2059 εκατοστά, τέλος όσον αφορά τον τομέα τον βροχοπτώσεων θα μειωθούν
κατά 12%.

QUESTIONNAIRE COMMENTARY
Link Ερωτηματολογίου: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdTRGNVj
u4FXhlr8a3nPLkZXveSPk4LIuA0GNK74Xf5w2yV8w/viewform?usp=sf_link

Ερώτηση 1: Φύλο

Στην παρούσα έρευνα έλαβαν μέρος περισσότερες γυναίκες απ’ ότι άντρες.
Όπως φαίνεται στο παραπάνω διάγραμμα το 66,8% του δείγματος που εξετάσθηκε ήταν γυναίκες ενώ το 33,2% ήταν άνδρες.

Ερώτηση 2: Ηλικιακή Ομάδα
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Στο παρόν ερωτηματολόγιο καλέστηκαν να απαντήσουν άτομα από διάφορες
ηλικιακές ομάδες. Όπως φαίνεται στον πίνακα και στο διάγραμμα οι ηλικίες
κυμαίνονται από 15 ετών έως 65 ετών. Εδώ φαίνεται ότι το υψηλότερο ηλικιακό
πλήθος των ερωτώμενων είναι 22 ετών με ποσοστό 15,9% και αμέσως μετά
ακολουθούν τα άτομα με ηλικία 21 ετών με ποσοστό 13,4%.

Ερώτηση 3: Πόσο ενημερωμένοι είστε σχετικά με το θέμα της κλιματικής
αλλαγής;

Σε αυτή την ερώτηση οι ερωτώμενοι καλούνται να πουν πόσο ενημερωμένοι
είναι σχετικά με το ζήτημα της κλιματικής αλλαγής. Όπως φαίνεται και στο διάγραμμα το 51,3% του δείγματος απάντησαν ότι είναι αρκετά ενημερωμένοι επί
του θέματος ενώ το 40,1% του δείγματος όχι και τόσο ενημερωμένοι.

131

Ερώτηση 4: Πιστεύετε ότι η χώρα μας έχει υποστεί πολλές κλιματικές
αλλαγές;

Εδώ φαίνεται ολοκάθαρα ότι το 91,8% του δείγματος έχει αντιληφθεί τις αλλαγές του κλίματος στην χώρα μας, ενώ το 8,2% παρότι ακραίο ποσοστό για το
παρόν ζήτημα απάντησε ότι η χώρα μας δεν έχει υποστεί κλιματικές αλλαγές.

Ερώτηση 5: Ποιο πιστεύετε ότι είναι το πιο επιβλαβές καιρικό φαινόμενο στη
χώρα μας;

Στην ερώτηση ποιο καιρικό φαινόμενο είναι περισσότερο επιβλαβές μεγάλο
ποσοστό, δηλαδή 49,1%, απάντησαν ότι όλα τα καιρικά φαινόμενα που δόθηκαν ως επιλογές είναι εξίσου επιβλαβή για την χώρα μας. Ενώ δεν ήταν λίγοι
αυτοί που απάντησαν ότι μόνο τα ακραία καιρικά φαινόμενα είναι επιζήμια, με
ποσοστό 34,1%.

Ερώτηση 6: Έχετε παρατηρήσει διαφορές στην θερμοκρασία συγκριτικά με
προηγούμενες χρονιές;
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Εδώ φαίνεται ολοκάθαρα ότι το 95,7% του δείγματός έχει παρατηρήσει αλλαγές
στη θερμοκρασία ανά τα χρόνια, ενώ το 4,3% δεν έχει παρατηρήσει κάτι τέτοιες
αλλαγές.

Ερώτηση 7: Που πιστεύετε ότι οφείλεται η κλιματική αλλαγή

Σε αυτή την ερώτηση οι συμμετέχοντες καλούνται να πουν την άποψή τους
σχετικά με τα αίτια τα οποία προκαλούν την κλιματική αλλαγή. Με 76,3% κατονόμασαν ότι η έντονη ανθρωπογενή δραστηριότητα είναι υπεύθυνη για τις κλιματικές αλλαγές που προκαλούνται. Ωστόσο δεν είναι λίγοι αυτοί που υποστήριξαν ότι η έντονη δραστηριότητα των εργοστασίων οφείλεται για την κλιματική
αλλαγή με ποσοστό 15,9%. Αρκετοί ήταν και οι ερωτηθέντες που εξέφρασαν
διαφορετική άποψη για το παρών ζήτημα.
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Ερώτηση 8: Πόσο έχει επηρεαστεί η χώρα μας από την κλιματική αλλαγή

Παραπάνω από το 60% του δείγματος συμφώνησε ότι η χώρα μας έχει επηρεαστεί πολύ από την κλιματική αλλαγή. Αντίθετα, το 17,2% πιστεύει ότι το αντίκτυπο είναι πολύ μεγαλύτερο, ενώ το 15,1% ότι είναι λιγότερο επηρεασμένη.

Ερώτηση 9: Τί άποψη έχετε για τα παρακάτω θέματα και πόσο σπουδαία
επιρροή έχουν απέναντι στον ενεργειακό σχεδιασμό της χώρας;

Εκμετάλλευση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας

Ο 1ος παράγοντας ενεργειακού σχεδιασμού για τη χώρα που τέθηκε υπό εξέταση είναι η εκμετάλλευση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Αρχικά, το 4,3%
απάντησαν ‘’Διαφωνώ Απόλυτα’’, το 2,2% απάντησαν ‘’Διαφωνώ’’, το 9,5% απάντησαν ‘’Ούτε Διαφωνώ/Ούτε Συμφωνώ’’, το 42,2% απάντησαν ‘’Συμφωνώ’’ ενώ
το 41,8% απάντησαν ‘’Συμφωνώ Απόλυτα’’.

Προστασία του περιβάλλοντος
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Ο 2ος παράγοντας ενεργειακού σχεδιασμού για τη χώρα που τέθηκε υπό εξέταση είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Αρχικά, το 3% απάντησαν ‘’Διαφωνώ
Απόλυτα’’, το 0,4% απάντησαν ‘’Διαφωνώ’’, το 6,5% απάντησαν ‘’Ούτε Διαφωνώ/
Ούτε Συμφωνώ’’, το 34,5% απάντησαν ‘’Συμφωνώ’’ ενώ το 55,6% απάντησαν
‘’Συμφωνώ Απόλυτα’’.

Ενεργειακή ανεξαρτησία

Ο 3ος παράγοντας ενεργειακού σχεδιασμού για τη χώρα που τέθηκε υπό εξέταση είναι η ενεργειακή ανεξαρτησία. Αρχικά, το 0,9% απάντησαν ‘’Διαφωνώ
Απόλυτα’’, το 4,7% απάντησαν ‘’Διαφωνώ’’, το 19,4% απάντησαν ‘’Ούτε Διαφωνώ/Ούτε Συμφωνώ’’, το 41,4% απάντησαν ‘’Συμφωνώ’’ ενώ το 33,6% απάντησαν
‘’Συμφωνώ Απόλυτα’’.

Διατήρηση των τιμών ενέργειας

Ο 4ος παράγοντας ενεργειακού σχεδιασμού για τη χώρα που τέθηκε υπό εξέταση είναι η διατήρηση της ενέργειας. Αρχικά, το 3,4% απάντησαν ‘’Διαφωνώ
Απόλυτα’’, το 6,9% απάντησαν ‘’Διαφωνώ’’, το 23,3% απάντησαν ‘’Ούτε Διαφωνώ/Ούτε Συμφωνώ’’, το 39,2% απάντησαν ‘’Συμφωνώ’’ ενώ το 27,2% απάντησαν
‘’Συμφωνώ Απόλυτα’’.
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Ερώτηση 10: Πόσο φιλικές για το περιβάλλον θεωρείτε τις παρακάτω
ανανεώσιμες πηγές ενέργιας;

Φωτοβολταϊκά συστήματα

Η 1η ανανεώσιμη πηγή ενέργειας που εξετάστηκε ως η πιο φιλική προς το περιβάλλον είναι η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων. Αρχικά, το 1,3%
απάντησαν ‘’Διαφωνώ Απόλυτα’’, το 6,5% απάντησαν ‘’Διαφωνώ’’, το 16,8% απάντησαν ‘’Ούτε Διαφωνώ/Ούτε Συμφωνώ’’, το 41,4% απάντησαν ‘’Συμφωνώ’’ ενώ
το 34,1% απάντησαν ‘’Συμφωνώ Απόλυτα’’.

Αιολικά πάρκα

Η 2η ανανεώσιμη πηγή ενέργειας που εξετάστηκε ως η πιο φιλική προς το περιβάλλον είναι η δημιουργία αιολικών πάρκων. Αρχικά, το 3,9% απάντησαν ‘’Διαφωνώ Απόλυτα’’, το 9,5% απάντησαν ‘’Διαφωνώ’’, το 26,3% απάντησαν ‘’Ούτε
Διαφωνώ/Ούτε Συμφωνώ’’, το 36,2% απάντησαν ‘’Συμφωνώ’’ ενώ το 24,1% απάντησαν ‘’Συμφωνώ Απόλυτα’’.

Υδροηλεκτρικές μονάδες σε ποτάμια
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Η 3η ανανεώσιμη πηγή ενέργειας που εξετάστηκε ως η πιο φιλική προς το περιβάλλον είναι η εγκατάσταση υδροηλεκτρικών μονάδων στα ποτάμια. Αρχικά, το
2,6% απάντησαν ‘’Διαφωνώ Απόλυτα’’, το 5,2% απάντησαν ‘’Διαφωνώ’’, το 22,4%
απάντησαν ‘’Ούτε Διαφωνώ/Ούτε Συμφωνώ’’, το 42,2% απάντησαν ‘’Συμφωνώ’’
ενώ το 27,6% απάντησαν ‘’Συμφωνώ Απόλυτα’’.

Μονάδες βιομάζας

Η 4η ανανεώσιμη πηγή ενέργειας που εξετάστηκε ως η πιο φιλική προς το περιβάλλον είναι η δημιουργία μονάδων βιομάζας. Αρχικά, το 0,4% απάντησαν ‘’Διαφωνώ Απόλυτα’’, το 9,1% απάντησαν ‘’Διαφωνώ’’, το 37,1% απάντησαν ‘’Ούτε
Διαφωνώ/Ούτε Συμφωνώ’’, το 34,9% απάντησαν ‘’Συμφωνώ’’ ενώ το 18,5% απάντησαν ‘’Συμφωνώ Απόλυτα’’.

Ερώτηση 11: Για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής ποιο από τα
παρακάτω θα εντάξετε στην καθημερινότητά σας;

Μείωση χρήσης του ΙΧ οχήματος

Η 1η δράση που μπορούν να εντάξουν στην καθημερινότητα και στο νοικοκυριό
οι πολίτες είναι η μείωση χρήσης του ΙΧ οχήματος. Αρχικά, το 4,7% απάντησαν ‘’Διαφωνώ Απόλυτα’’, το 12,5% απάντησαν ‘’Διαφωνώ’’, το 23,3% απάντησαν ‘’Ούτε Διαφωνώ/Ούτε Συμφωνώ’’, το 37,9% απάντησαν ‘’Συμφωνώ’’ ενώ το
21,6% απάντησαν ‘’Συμφωνώ Απόλυτα’’.
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Μείωση κατανάλωσης ενέργειας στο νοικοκυριό

Η 2η δράση που μπορούν να εντάξουν στην καθημερινότητα και στο νοικοκυριό
οι πολίτες είναι η μείωση κατανάλωσης ενέργειας στο νοικοκυριό. Αρχικά, το
3% απάντησαν ‘’Διαφωνώ Απόλυτα’’, το 7,3% απάντησαν ‘’Διαφωνώ’’, το 23,7%
απάντησαν ‘’Ούτε Διαφωνώ/Ούτε Συμφωνώ’’, το 49,1% απάντησαν ‘’Συμφωνώ’’
ενώ το 16,8% απάντησαν ‘’Συμφωνώ Απόλυτα’’.

Εγκατάσταση συστημάτων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο νοικοκυριό

Η 3η δράση που μπορούν να εντάξουν στην καθημερινότητα και στο νοικοκυριό
οι πολίτες είναι η εγκατάσταση συστημάτων πηγών ενέργειας στο νοικοκυριό.
Αρχικά, το 1,7% απάντησαν ‘’Διαφωνώ Απόλυτα’’, το 6% απάντησαν ‘’Διαφωνώ’’,
το 16,8% απάντησαν ‘’Ούτε Διαφωνώ/Ούτε Συμφωνώ’’, το 41,4% απάντησαν
‘’Συμφωνώ’’ ενώ το 34,1% απάντησαν ‘’Συμφωνώ Απόλυτα’’.

CONCLUSIONS & SOLUTIONS
Από τις απαντήσεις που λήφθηκαν συμπεραίνουμε ότι το δείγμα πληθυσμού και
σε συνέχεια ολόκληρος ο ελληνικός πληθυσμός τόσο σε επίπεδο δήμου όσο
και σε επίπεδο νοικοκυριού είναι συνειδητοποιημένος ως προς την κλιματική
αλλαγή και θετικός στο να επιτευχθούν λύσεις αντιμετώπισης τού. Είναι επίσης
ενημερωμένος πλήρως ως προς τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.
Όσον αφορά τους τρόπους αντιμετώπισης, με βάση το ερωτηματολόγιο, θα
μπορούσαν να επενδυθούν κάποιες ιδέες ώστε να επωφεληθεί το περιβάλλον.
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Αρχικά, σε επίπεδο δήμου η ελληνική κυβέρνηση σε συνεργασία με τους τοπικούς οργανισμούς που έχουν τέτοια δυνατότητα, θα μπορούσε να εκμεταλλευτεί τους ποταμούς της Ελλάδας ως αστείρευτη πηγή ηλεκτρικής ενέργειας εγκαθιστώντας υδροηλεκτρικά εργοστάσια στις ροές των ποταμών με την μεγαλύτερη ορμή μεγιστοποιώντας έτσι την ηλεκτρική ωφελούμενη απόδοση του έργου.
Παρουσιάζοντας την εξής πρόταση επιτυγχάνεται επίσης η μικρότερη επιβάρυνση του περιβάλλοντος καθώς τα υλικά που απαιτούνται για την δημιουργία
μιας τέτοιας μονάδας είναι φιλικά προς το ίδιο το περιβάλλον και σε περίπτωση
αντικατάστασής τους ή μεταφορά τους σε άλλη εγκατάσταση δεν θα υπάρξει
κάποια περεταίρω επιβάρυνση. Στην συνέχεια, θα μπορούσαν να μετατρέψουν
ότι άλση και γενικά τα πάρκα σε αιολικά, αφού δεν ρυπαίνουν την ατμόσφαιρα
με την παραγωγή του διοξειδίου του άνθρακα ή των λοιπών αερίων. Τέλος, θα
μπορούσαν τα τζάμια που υπάρχουν σε κτίρια να μετατραπούν σε φωτοβολταϊ
κά συστήματα και ως φυσικό επακόλουθο μέσω της άντλησης θερμότητας από
τον ήλιο να παράγεται ηλεκτρική ενέργεια. Προφανώς για να υλοποιηθούν όλες
οι προαναφερόμενες ιδέες απαιτείται αρκετά μεγάλο χρηματικό ποσό. Παρόλα
αυτά αν αναλογιστούμε την ζημιά που έχει προκληθεί στο περιβάλλον οι παραπάνω αλλαγές αποτελούν επένδυση σε μακροπρόθεσμο επίπεδο καθώς τόσο η
ανθρωπότητα όσο και το περιβάλλον θα έχουν επωφεληθεί.
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ΚΛΙΜΑΤΙΚΉ AΛΛΑΓΉ & ΕΝΈΡΓΕΙΑ
Η αναπτυξιακή διάσταση σε Ελλάδα και Ευρώπη

Βραβευμένες Εργασίες

Ατομικές

1o βραβείο
Τογιόπουλος Ανδρέας
Τμήμα Κοινωνιολογίας
Πάντειον Πανεπιστήμιο

ΠΏΣ ΣΥΝΔΥΆΖΕΤΑΙ Η ΠΡΆΣΙΝΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΌΤΗΤΑ
ΤΟΥ ΤΑΜΕΊΟΥ ΑΝΆΚΑΜΨΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΑΊΤΗΣΗ
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΌΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΊΑΣ;

ΕΙΣΑΓΩΓΉ
Την άνοιξη του 542 μ.Χ. πρωτοεμφανίζεται ο ιός της βουβωνικής πανώλης πλήττοντας την Βυζαντινή πρωτεύουσα με 16 χιλιάδες νεκρούς ημερησίως. Ωστόσο
χτύπησε την Ευρώπη ολοκληρωτικά μόνο το 1346 μ.Χ. ως επιδημία του Μαύρου Θανάτου, όταν πλέον νέοι δρόμοι συνέδεαν τον δυτικό κόσμο με την Κίνα,
με τους λεγόμενους δρόμους του μεταξιού. Γουναρικά γεμάτα ψύλλους-ξενιστές από τις πανωλόβλητες περιοχές κατέκλισαν την αγορά με εκατομμύρια να
νοσούν και να χάνουν τη ζωή τους. (Diamond J., 2007) Η πανδημία αυτή, ήταν
άμεση απόρροια των απαρχών της ανθρώπινης παρέμβασης στο περιβάλλον, με
τα μακροπρόθεσμα αποτελέσματα αυτής να βιώνονται και σήμερα.
Οι σημαντικότερες από τις φονικές αρρώστιες της ανθρωπότητας έχουν ζωική
καταγωγή, που σημαίνει ότι έχουν εξελιχθεί μέσω της φυσικής επιλογής να
προσβάλλουν και άλλα είδη (όπως τους ανθρώπους) αυξάνοντας έτσι τους πιθανούς φορείς. Λόγω όμως της σύγχρονης κλιματικής αλλαγής, όλο και περισσότερα ζώα που για πολλά χρόνια ήταν φορείς των νόσων χωρίς να μπορούν
να μας μολύνουν, μεταναστεύουν σε νέες περιοχές και αλλάζουν τη συμπεριφορά τους1F1. Χαρακτηριστικά ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας αναφέρει
πως συνέπεια αυτού, είναι ο ενδεχόμενος μετασχηματισμός των τρόπων μετάδοσης των ιών, με πλειάδα επιστημονικών μελετών να κρούουν τον κώδωνα
1. Π.χ. η αποψίλωση των δασών του Αμαζονίου και οι παρατεταμένες πυρκαγιές, αναγκάζουν
πολλά ζώα πιθανούς-φορείς, στην εξεύρεση νέων φυσικών ενδιαιτημάτων, εξωθώντας τα
έτσι πλησιέστερα σε κατοικημένες περιοχές.
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του κινδύνου για την ανάπτυξη περισσότερων νέων όπως ο Covid-19. (Harvey
C., 2020)
Σαφώς, το πολυπαραγοντικό οικολογικό ζήτημα δεν περιορίζεται μόνο στην
εμφάνιση νέων ασθενειών, στην οξίνιση των εδαφών, στην αύξηση της μέσης
θερμοκρασίας και την χειροτέρευση της ποιότητας του αέρα από την χρήση
ορυκτών καυσίμων· αυτά είναι μερικά από τα αποτελέσματα της κύριας θεματικής. Στον οικονομικό τομέα το πλήγμα είναι καταστροφικό. Η παρούσα οικονομική ύφεση που βιώνεται λόγω του κορονοϊού, μελλοντικά θα φαντάζει σχετικά
μικρή σε περίπτωση που η κλιματική κρίση αφεθεί ανεξέλεγκτη, με κίνδυνο
την κατάρρευση ολόκληρου του χρηματοπιστωτικού συστήματος. (Carney M.
2015) Η Ευρωπαϊκή Ένωση, ως απάντηση και ταυτόχρονα εκπληρώνοντας την
ιστορική της αποστολή, θέσπισε το Ταμείο Ανάκαμψης, στοχεύοντας στην
αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας και της οικολογικής καταστροφής.
Ένα χρηματοδοτικό μηχανισμό δηλαδή επανεκκίνησης των οικονομιών και των
επενδύσεων, με βασικό πυλώνα υλοποίησης την πράσινη ακίνδυνη ανάπτυξη.

1. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉ ΜΕΓΈΘΥΝΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΆΛΛΟΝ:
ΈΝΝΟΙΕΣ ΣΥΓΚΡΟΥΌΜΕΝΕΣ Ή ΑΛΛΗΛΟΚΑΘΟΡΙΖΌΜΕΝΕΣ;
Η ψυχολογία του ανθρώπου είναι δομημένη με τέτοιο τρόπο, ώστε αν ο ίδιος
θέλει να πιστέψει σε μια επιστημονική ιδέα είναι πρόθυμος να μεροληπτεί υπέρ
οποιουδήποτε ασαφούς δημοσιεύματος που τη στηρίζει, ενώ αντίστοιχα αν δεν
θέλει να δεχθεί κάτι, θα δυσπιστεί ακόμη και αν όλες οι επιστημονικές μελέτες
συγκλίνουν ομόφωνα στο αντίθετο. (Mlodinow L., 2010) Στόχος του σύγχρονου πολίτη είναι η υπέρβαση αυτής της ασυνείδητης μεροληπτικότητας που
κρατά δέσμια την ανθρώπινη νόηση. Πλέον κατέχουμε εξειδικευμένα όργανα
και προσωπικό, που η παραμικρή απόκλιση από το αναμενόμενο μπορεί να καταγραφεί, καθιστώντας εφικτή την εξαγωγή μαθηματικών μοντέλων πρόβλεψης
μελλοντικών καταστάσεων, όπως μιας ηφαιστειακής έκρηξης ή ενός τσουνάμι.
Με την ίδια ακρίβεια έχουν προσδιορισθεί από πλήθος ερευνών οι επιπτώσεις
της ανθρωπογενούς παρέμβασης στη μέση θερμοκρασία, με αναμενόμενη αύξηση 2-4°C τον τρέχοντα αιώνα. Δημιουργείται έτσι ένας κορμός συνεπειών με γιγάντιες διακλαδώσεις που εν τέλει επηρεάζουν κάθε τομέα της ζωής.
Όπως προκύπτει από την Διακυβερνητική Επιτροπή για την Κλιματική Αλλαγή
(IPCC), η άνοδος της στάθμης της θάλασσας θα έχει αντίκτυπο συνολικής αξίας 621.767.426 ευρώ, μόνο στα ελληνικά παράκτια νοικοκυριά (IPCC, 2007),
ενώ πανευρωπαϊκά, το κόστος ίσως ξεπεράσει το 4% του ΑΕΠ μέχρι το τέλος
του αιώνα.
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Στο παρακάτω γράφημα βλέπουμε το ετήσιο κλιματικό κόστος ενδεικτικών χωρών της Ε.Ε. τα έτη 2020, 2050 και 2080 δίχως να λαμβάνεται καν υπόψη η επικείμενη αύξηση της θερμοκρασίας.

Πηγή: europa.eu, 2005

Στον αντίποδα, πολιτικές μείωσης του διοξειδίου του άνθρακα στην ενέργεια,
θα μπορούσαν να αυξήσουν το προσδόκιμο ζωής μειώνοντας ταυτόχρονα τα
οικονομικά κόστη κατά 99 δισεκατομμύρια ευρώ έως το 2050. (Hunt A. 2014)
Η σημερινή πανδημία, αποτέλεσε το εφαλτήριο για την δημιουργία του Ταμείου
Ανάκαμψης, χρηματοδοτώντας τις Ευρωπαϊκές οικονομίες. Ενδεικτικό είναι το
διάγραμμα που ακολουθεί, στο οποίο διαπιστώνεται το μέγεθος παρέμβασης
σε ποσοστό του ΑΕΠ λόγω του Covid-19, συγκρινόμενο με αυτό της οικονομικής κρίσης του 2008.

Πηγή: Greenpeace.org, 2020
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Συμπεραίνουμε, πως οικονομική μεγέθυνση όχι μόνο δεν υφίσταται χωρίς σεβασμό στο περιβάλλον, αλλά εάν δεν υπάρξει άμεσα στροφή προς οικολογικά
ακίνδυνες επενδύσεις όπως η πράσινη ενέργεια, το μέλλον θα διαγράφεται πιο
δυσοίωνο από ποτέ. Εάν οι δύο αρχικές έννοιες φάνταζαν κάποτε στην ιστορία
μας συγκρουόμενες, οι καιροί πλέον επιβάλλουν τον αλληλοκαθορισμό τους. Η
σωτήρια λέμβος του Ταμείου Ανάκαμψης θα πρέπει να τροφοδοτήσει τον δρόμο αυτό, καθώς η υποτιθέμενη οικολογική ουδετερότητα παλαιότερων προγραμμάτων της ΕΚΤ, οδήγησε ακούσια σε μεγαλύτερη βοήθεια κλάδων υψηλής
περιεκτικότητας σε άνθρακα, όπως τα δάνεια σε κατασκευαστές αυτοκινήτων
συμβατικών τεχνολογιών. (Matikainen S., 2017)

2. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΌΤΗΤΑ ΚΑΙ
ΚΛΙΜΑΤΙΚΉ ΑΛΛΑΓΉ ΣΕ Ε.Ε. ΚΑΙ ΕΛΛΆΔΑ
Η ανταγωνιστικότητα κάθε κράτους ως μεταβλητή, ανανεώνεται σε ετήσια βάση
από το World Economic Forum και αναγράφεται ως Global Competitiveness
Index. Ο δείκτης GCI μελετούσε αρχικά τους παράγοντες που επιτρέπουν στις
οικονομίες να επιτυγχάνουν μια σταθερή μεγέθυνση και μακροπρόθεσμη ευημερία. Δηλαδή, στην ικανότητά τους να παράγουν προϊόντα και υπηρεσίες στις
απαιτήσεις των διεθνών αγορών διατηρώντας ή αυξάνοντας το πραγματικό εισόδημα των πολιτών. (Commission on Industrial Competitiveness, 1985) Ωστόσο, αυτός ο τρόπος μέτρησης είχε δεχθεί αρκετή κριτική από οικονομολόγους
όπως ο Paul Krugman, προτείνοντας η ανταγωνιστικότητα ενός κράτους να ορίζεται από την ικανότητα του να βελτιώνει μακροπρόθεσμα το επίπεδο ζωής των
πολιτών. (Krugman P., 1994)
Έτσι, από το 2004 ο δείκτης βασίζεται στο μοντέλο των Xavier Marin και Elsa
Artadi, το οποίο εκτιμά και συνυπολογίζει τόσο μικροοικονομικούς όσο και
μακροοικονομικούς δείκτες που επηρεάζουν την ανταγωνιστικότητα όπως το
θεσμικό περιβάλλον, οι υποδομές, η υγεία, η εκπαίδευση (πρωτοβάθμια και
ανώτατη), η επαγγελματική κατάρτιση κ.α.
Παρακάτω, μελετώντας τον δείκτη για κάθε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης διαπιστώνουμε την χαοτική διαφορά της Ελλάδας με τα υπόλοιπα κράτη-μέλη.
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Πηγή: countryeconomy.com, 2017

3. ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΚΉ ΑΝΆΛΥΣΗ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΉΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΌΤΗΤΑΣ
Στην παρούσα ενότητα θα αναζητήσουμε μέσα από την μέθοδο των ελαχίστων
τετραγώνων, την ύπαρξη ή όχι, σύνδεσης της ανταγωνιστικότητας με βασικές
περιβαλλοντικές μεταβλητές για την ελληνική οικονομία, με απώτερο στόχο τη
μεγέθυνσή της.
Year

Gas_emissions_S

Taxes_Climate_Rev

Energy_production

Clean_Energy_share

GCI

2004

128,00

6,97

6,70

7,16

58,11

2005

131,00

6,63

6,72

7,22

58,25

2006

127,30

6,55

7,02

7,45

58,35

2007

131,80

6,54

7,23

8,29

58,88

2008

127,20

6,46

7,18

8,13

58,25

2009

119,90

6,77

7,20

8,73

58,66

2010

113,90

8,26

7,22

10,07

57,71
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2011

111,10

8,64

6,65

11,15

56,93

2012
2013

107,70

9,15

6,34

13,74

55,94

99,90

10,20

6,95

15,32

55,14

2014

98,40

10,29

7,09

15,68

56,12

2015

91,30

10,46

7,05

15,69

57,66

2016

88,20

9,82

7,16

15,39

57,49

2017

92,40

10,24

6,93

17,32

57,43

2018

88,80

9,49

7,18

18,05

62,10

2019

83,10

9,78

7,30

19,7

62,58
Πηγή: eurostat

Gas_emissions_S

Taxes_Climate_Rev
Energy_production
Clean_Energy_share

(Χ1)

Οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου από τον βιομηχανικό
τομέα.

(X2)

Το μερίδιο εκ των συνολικών φόρων, που διοχετεύεται στην
καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής.

(X3)

Η συνολική παραγωγή ενέργειας.

(X4)

Το μερίδιο εκ της συνολικής κατανάλωσης ενέργειας που προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Συγκεκριμένα η σχέση που συνδέει την ανταγωνιστικότητα με τις παραπάνω
μεταβλητές μπορεί να μετρηθεί και στατιστικά/οικονομετρικά. Θα χρησιμοποιήσουμε ως εξαρτημένη μεταβλητή τον δείκτη ανταγωνιστικότητας GCI και
σαν ανεξάρτητες μεταβλητές τις υπόλοιπες. Το γραμμικό υπόδειγμα να είναι
το εξής:
Y = γ0 + γ1 x X1 + γ2 x Χ2 + γ3 x Χ3 + γ4 x Χ4
Εκκινώντας από την εξίσωση αυτή και ύστερα από παλινδρόμηση μέσω του
προγράμματος IBM SPSS Statistics 26 με την μέθοδο HC12, έχουμε τα παρακάτω
αποτελέσματα:

2. HC1 Method: MacKinnon & White, 1985. Προσαρμόσεις για τους βαθμούς ελευθερίας.
Ο HC1 είναι ο πιο συχνά χρησιμοποιούμενος ανθεκτικός εκτιμητής τυπικού σφάλματος
(Robust std error).
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Παρατηρούμε ότι ο συντελεστής προσδιορισμού R2, είναι υψηλός (0,815). Το
εκτιμώμενο γραμμικό υπόδειγμα είναι το εξής:
Y= 83,995 - 0.118 x X1 - 2,854 x X2 + 0,562 x Χ3 + 0,592 x Χ4
(0,000) (0,139) (0,000) (0,601) (0,053)
Το γ0 είναι στατιστικά σημαντικό όπως και οι εκτιμητές γ1, γ2 και γ4 των μεταβλητών Χ1, Χ2, Χ4 αντίστοιχα, σε επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας α=10%.
Η εκτιμήτρια γ3 δεν είναι στατιστικά σημαντική (Sig=0,601), επόμενος και η Χ3
(συνολική παραγωγή ενέργειας) δεν έχει σημαντική επίδραση στην ερμηνευτική
μεταβλητή (τον ανταγωνισμό). Μπορούμε έτσι να θεωρήσουμε ότι το υπόδειγμά
μας αποτελείται κατά κύριο λόγο από στατιστικά σημαντικές ερμηνευτικές μεταβλητές. Για την καλύτερη απεικόνιση των εκτιμητών παρουσιάζεται ο πίνακας:

CGI (Υ)
Sig.

Gas_emissions_S

Taxes_Climate_Rev

Energy_production

Clean_Energy_share

(X1)

(X2)

(X3)

(X4)

- 0.118
(0,139)

- 2,854
(0,000)

0,562
(0,601)

0,592
(0,053)

R2= 81,5%

Από τα παραπάνω αποτελέσματα της ανάλυσης παλινδρόμησης, προκύπτει η
ύπαρξη δύο μεταβλητών, όπου μια αύξηση τους θα μειώσει την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας. Συγκεκριμένα, μία αύξηση των εκπομπών αερίων του
θερμοκηπίου (Χ1) κατά μία μονάδα θα επιφέρει μείωση της ανταγωνιστικότητας
κατά 0,118 μονάδες, ενώ μια αύξηση του μεριδίου εκ της φορολογίας υπέρ δράσεων κατά της κλιματικής αλλαγής (Χ2 ) κατά μια μονάδα, θα μειώσει την ανταγωνιστικότητα κατά 2,854 μονάδες. Αντίθετα, μια αύξηση του μεριδίου εκ της συνο-
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λικής κατανάλωσης ενέργειας που προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
(Χ4 ) κατά μία μονάδα, θα αυξήσει την ανταγωνιστικότητα κατά 0,592 μονάδες.
Συμπεραίνουμε, ότι η αύξηση της ανταγωνιστικότητας στην ελληνική οικονομία υπονομεύεται από την κλιματική κρίση. Ο κρίσιμος παράγοντας που μπορεί να ωθήσει
την οικονομία και την ανταγωνιστικότητα σε ανοδική τροχιά είναι η επέκταση των
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην παραγωγή ενέργειας, συνδυαζόμενη από την
μείωση τόσο των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου όσο και της φορολογίας, όπως
προκύπτει από την στατιστική/οικονομετρική μας ανάλυση. Ως εκ τούτου, δεδομένων
των δημοσιονομικών περιορισμών που έπονται τα επόμενα χρόνια λόγω υψηλών
ελλειμμάτων και συναρτήσει με τις χρόνιες δομικές και παραγωγικές αδυναμίες της
ελληνικής οικονομίας, η ίδια θα πρέπει να εκμεταλλευτεί τους ευρωπαϊκούς πόρους
προς μεγέθυνση της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας3. Όπως προκύπτει από
την παραπάνω ανάλυση, αν οι πόροι αυτοί διοχετευθούν στις κατάλληλες επενδύσεις
στο πεδίο της πράσινης ενέργειας, θα βελτιώσουν την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας. Εύλογα λοιπόν οδηγούμαστε στο συμπέρασμα πως η οικολογική προτεραιότητα
του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάκαμψης δεν υπονομεύει την ανταγωνιστικότητα της
ελληνικής οικονομίας, αλλά αποτελεί ευκαιρία εκμετάλλευσης των προτερημάτων
που παρέχονται από τις επενδύσεις σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

4. ΠΩΣ Η ΕΥΡΏΠΗ ΜΠΟΡΕΊ ΝΑ ΑΝΑΔΕΙΧΘΕΊ
Η ΠΡΏΤΗ ΚΛΙΜΑΤΙΚΆ ΟΥΔΈΤΕΡΗ ΉΠΕΙΡΟΣ
Στο παρακάτω ραβδόγραμμα, παρουσιάζονται οι 10 πρώτες χώρες παγκοσμίως
με τον καλύτερο δείκτη ανταγωνιστικότητας GCI.

Πηγή: eurostat

3. Ενδεικτικά, παρουσιάζονται τα ποσοστά των ανανεώσιμων πηγών στην συνολική παραγωγή
ενέργειας, σε διάφορες Ευρωπαϊκές χώρες, έως το 2019.
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Πηγή: GCI report, 2019

Η πλειοψηφία τους απαρτίζεται από κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα οποία
διαθέτουν ένα ισχυρό συγκριτικό πλεονέκτημα, καλύτερο βιοτικό επίπεδο και εκπαίδευση στον γενικό πληθυσμό έναντι των άλλων χωρών, κάτι το οποίο καθιστά
ευκολότερη την υιοθέτηση οικολογικών τρόπων σκέψης και δράσης. Λαμβάνοντας
υπόψη τη σημερινή ενεργειακή κρίση, ένα τέτοιο βήμα φαντάζει πιο αναγκαίο από
ποτέ. Σύμφωνα μάλιστα με την πρόσφατη έρευνα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, χώρες
όπως η Ισπανία που παρουσίασαν αλματώδη αύξηση στη χρήση ανανεώσιμων πηγών
ενέργειας τον τελευταίο χρόνο, έχουν ισορροπήσει πολύ καλύτερα το σημερινό
ενεργειακό κόστος, σε αντίθεση με την Ελλάδα για παράδειγμα, που αύξησε τη
χρήση του κοστοβόρου λιγνίτη. Στο ίδιο μήκος κύματος, έρευνα του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης κατέληξε στο συμπέρασμα πως χωρίς την
συνεισφορά των ΑΠΕ, το μέσο κόστος Μεγαβατώρας στη χώρα μας θα ήταν κατά
83 ευρώ ακριβότερο4, παρ’ όλο το σχετικά μικρό ποσοστό τους στη χώρα μας.
Συνδυάζοντας τις παραπάνω διαπιστώσεις με τα αποτελέσματα του οικονομετρικού μας μοντέλου, ανακύπτουν ορισμένες ιδέες και προτάσεις, που αξιοποι4. Χωρίς την παραγωγή ΑΠΕ η μέση τιμή ενέργειας τον Δεκέμβριο του 2021, θα έφτανε στη
χώρα μας στα επίπεδα των 318 ευρώ/MWh, έναντι των 235 ευρώ/MWh που διαμορφώθηκε
στην πραγματικότητα. ΑΠΘ, 2022
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ώντας το Ταμείο Ανάκαμψης θα μπορούσαν να οδηγήσουν την Ευρώπη σε ένα
μέλλον οικολογικά ακίνδυνο:
1. Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης -κυρίως- της βιομηχανίας με πολιτικές
αντικατάστασης των ορυκτών καυσίμων για την παραγωγή ενέργειας από
ανανεώσιμες πηγές (αιολική, ηλιακή, γεωθερμική κ.α.)
2. Μετατροπή ακατοίκητων νησίδων σε αιολικά και φωτοβολταϊκά πάρκα (π.χ.
νήσος Άγιος Γεώργιος στις Δυτικές Κυκλάδες5)
3. Χρηματοδότηση επενδυτικών προγραμμάτων στην αποθήκευση και διαχείριση ενέργειας, ιδιαίτερα σε εμπορικές ιδιοκτησίες.
4. Βελτίωση των υποδομών μεταφοράς, με έμφαση στη διεύρυνση των αστικών συγκοινωνιών, την ηλεκτροκίνηση και την ποδηλατοκίνηση.
5. Άμεση αλλαγή προσανατολισμού της εκπαίδευσης όλων των βαθμίδων με
επικέντρωση στην υιοθέτηση οικολογικής συνείδησης μέσω δράσεων για
ανακύκλωση και εξοικονόμηση ενέργειας.
6. Διενέργεια εκπαιδευτικών και επιστημονικών ημερίδων ή εκπομπών προς
εκμάθηση και παρακίνηση αλλαγής καταναλωτικών προτύπων φιλικών στο
περιβάλλον.

ΣΥΜΠΕΡΆΣΜΑΤΑ
Η επιβίωση κάθε ζωντανού οργανισμού εξαρτάται από την ικανότητα προσαρμογής του στις αλλαγές των συνθηκών που βιώνει. Ο κυκεώνας του κορονοϊού
και της ενεργειακής κρίσης, παρά τον ανθρώπινο πόνο και την οικονομική κατάρρευση, προσφέρει δυνητικά τη μεγαλύτερη ευκαιρία αναδιαμόρφωσης της
ανθρώπινης συμπεριφοράς. Η εσωτερίκευση των αιτιών τέτοιων φαινομένων
και ο στοχασμός για το τι μέλλει γενέσθαι θα πρέπει να αποτελέσει το εφαλτήριο μιας συνολικής στροφής προς οικολογικά ακίνδυνες πολιτικές. Το Ταμείο
Ανάκαμψης, όσο σωτήριο και αν φαντάζει στις υπάρχουσες συνθήκες, δεν θα
έχει κανένα μελλοντικό αντίκρισμα εάν δεν αξιοποιηθεί με γνώμονα όχι την
αντιμετώπιση, όπως τώρα, αλλά την πρόληψη τέτοιων προβλημάτων. Στοχαζόμενοι την φράση του Κωστή Παλαμά «Χρωστάτε και σε όσους ήρθαν, πέρασαν,
θα ’ρθούνε, θα περάσουν. Κριτές, θα μας δικάσουν οι αγέννητοι, οι νεκροί»
(Παλαμάς Κ. 1907) μας διαπερνά άκρατο δέος. Ένας απώτερος σκοπός γεννάται για τον ατομικό μας εαυτό διαμέσω του οποίου ολοκληρωνόμαστε πλέον ως
οντότητες, η παράδοση ενός μέλλοντος καλύτερου του παρόντος.
5. Από την λειτουργία του αιολικού αυτού πάρκου, αποφεύγονται 180.000 τόνοι εκπεμπόμενων ρύπων και 60.000 τόνοι πετρελαίου, ενώ καλύπτονται οι ανάγκες 40.000 νοικοκυριών.
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Όπως έδειξε η ανάλυση της παραπάνω έρευνας, μόνο η οικολογικά ακίνδυνη
ανάπτυξη συνδυαζόμενη από την επέκταση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας
μηδενικών καταλοίπων και αποβλήτων, μπορεί να εξασφαλίσει την ευημερία –αν
όχι επιβίωση– οικονομίας και ανθρωπότητας συνολικά. Η Ευρώπη κατέχει τα
πνευματικά, διανοητικά και υλικοτεχνικά εργαλεία να πετύχει τον εν λόγω στόχο, και όπως σε κάθε ιστορική μάχη που έχει κληθεί να αντιμετωπίσει, οφείλει
να στεφθεί και σε αυτή νικήτρια.
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ENERGY AND ENVIRONMENT:
HOW CAN THEY BE RECONCILED IN PRACTICE?

1. INTRODUCTION
According to the World Economic Forum Report (2019), five out of the global
top ten threats are exactly related to climate change. The biggest challenge of the
time is the transformation towards a cleaner economy, supported by economic
and societal aspects.
The need for energy is one of the most widespread issues historically and is
related to the development of communities. However, the increase of petroleum
prices, the limited lifetime of fossil fuels and the disastrous environmental effects
show that the consumption of energy must take a more sustainable road (Bilgen
and Kaygusuz, 2008). Sustainable future fulfils the requirements of the present
generations without compromising the future ones to meet their own. According
to Kaygusuz and Bilgen (2009), an ideal society which seeks a sustainable future,
uses only clean energy resources.
The main aim of this paper is to highlight the harmful effects of the production and
consumption of non-renewable energy sources to the planet and the fact that the
environment should be a priority and not a collateral damage to humans’ actions.
It is imperative the demands of energy be fulfilled without jeopardizing the future
of this planet, its living species and ultimately humankind.
This paper includes five sections. The first section analyses all kinds of energy
sources and the second one presents the environmental effects of the production
and utilization of those energy sources. Moreover, the third section provides the
arguments on the way energy and the environment can be reconciled in practice.
Lastly, the conclusions of the paper are shown, as well as the references.
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2. CATEGORIZATION OF ENERGY SOURCES
Scientists have categorized the energy sources in renewable and non-renewable
ones. The non-renewable energy sources, which are also called finite or exhaustible,
are those natural resources whose availability is limited. In other words, they might
be depleted in nature within the human time horizon. All over the world, the
energy production depends almost exclusively on non-renewable sources (NRE),
mainly coal, oil and gas. Nuclear energy is also considered NRE.
The total reserve of NRE is fixed. Consequently, it is clear that energy issues
are at the front line of the political discourse. According to rough predictions,
it is estimated that there will be enough coal for the next 200 years, if today’s
tempo of exploitation is continued. Thus, energy security no longer means more
oil on bigger tankers. It means that there is a great need to come up new ways
to produce energy, as well as to reduce energy consumption (Khan et al., 2018).
On the other hand, the renewable energy sources (hereinafter RES) are those
which are naturally replenishing at a comparable or faster rate than the energy
consumption or that are abundant in nature. There are inexhaustible in duration,
yet limited in the amount of energy available per unit of time. In other words, they
are flow-limited. Despite fossil fuels supplying most of the world’s energy needs,
alternative energy sources should be developed in a significant rate, so that not
to harm the environment. According to Strielkowski et al. (2013), RES endorse
independence and employment and improve inherently the environment.
The major types of RES are solar, wind, biomass, hydropower and geothermal.
These alternative forms of energy appear to come supplementary to conventional
forms of energy (Maradin, 2021). It should be noted that not only do RES not
pollute with greenhouse gas emissions, but they also enable the use of the fossil
fuels in the future. This exactly is the main reason to increase investments and
exploitation of them. Maradin et al. (2017) have also shown that renewable energy
technologies have multiplier effects in supporting activities in the energy sector
and in stimulating the economy.

3. ENVIRONMENTAL EFFECTS OF ENERGY
PRODUCTION AND UTILIZATION
The contemporary world is facing one of the greatest challenges of all time, which
is the environmental degradation. According to Atasoy (2017), greenhouse gasses
contribute to global warming. The earth’s temperature has increased by 1.01 °C
since the industrial revolution in 1880, exerting serious threats to life on earth
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(NASA, 2020). Carbon dioxide emissions result in extreme weather events, like
droughts, heat waves, heavy rainfalls and floods, in other words, global climate
change. Greece, in particular, has experienced catastrophic fires, prolonged heat
waves and heavy rains only in 2021. Hence, such extreme events impact significantly
on ecosystems and human lives (Diffenbaugh, 2020).
Anthropogenic carbon emissions increase global warming and thus climate change.
All over the world, the energy production depends almost exclusively on NRE,
mainly coal, oil and gas. To begin with, coal is the major fuel which is used for
generating electricity worldwide. Coal is the largest contributor to climate change,
as it emits great amounts of CO2. In 2020, 14 billion tonnes of CO2 were emitted
by burning coal (Ritchie and Roser, 2020), which is 40% of the emissions of the
total fossil fuels. In order to achieve keeping global warming below 2 °C, which is
the Paris Agreement target and was also agreed in the Glasgow Climate Pact in
2021, coal use is required to halve from 2020 to 2030 (Evans, 2020).
Moreover, oil exploitation has notable negative social and environmental
consequences. In particular, extraction, refining and burning of petroleum
fuels release huge quantities of greenhouse gases (11 billion tonnes in 2020,
according to Evans, 2020). In 2019, EU’s petroleum products share reached
40.8% of the total energy consumption. Greece reached 53.6%, marking oil most
consumed source of energy in 2019 (Eurostat). Eventually, the oil resources
will be exhausted, or at least dwindle to that extent at which oil will become
exorbitantly expensive to extract, and hence, an alternative energy resource
has to be found (Moe, 2016).
Furthermore, natural gas constitutes a growing driver of climate change as well. It
represented 20.8% of the final energy consumption in the EU in 2019. In Greece,
natural gas accounted for 8.2% (Eurostat, 2019). It is a potent greenhouse gas
itself, and emits CO2 when burned. The global CO2 emissions by GHG in 2020
were 7.4 billion tonnes (Evans, 2020).
Despite RES being extremely environmentally friendly, they are used as supplements
to fossil fuels. As Ellabban et al. (2014) have indicated, there are a lot of global
benefits of RES with environmental, technological, social, economic and political
aspects. Growing economic development and development of new technologies in
energy, in entrepreneurship and eventually in the entire economy, are just some
of their benefits. It is worth mentioning that in Greece, in 2020, the total amount
of renewable energy that was used for electricity, transport, heating and cooling,
according to Eurostat (2020a), was 21.7 %. Greece has come a long way in the
renewable energy sector, since it has nearly tripled its share form 2004 (7.2%) till
2020, as is shown in the following Graph.
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Graph: Share of energy from renewable sources in Greece

Source: Eurostat, 2020b

The rising energy demands have turned environmental research interest not only
on renewable energy sources, but also on energy management (Ntanos et al.,
2018). Thereby, RES are becoming a significant additional energy resource, most
notably due to accounting for zero or almost zero per cent of GHG emissions
(United Nations Development Programme, 2000). In addition to the above,
technological innovation in the energy sector will directly increase demand for
qualified workforce, and hence, boost employment (Maradin, 2021). In fact, the
pioneers in the development of such clean or green technologies will have the
opportunity to become regional or even global leaders in the industry.
As Scarlat et al. (2018) have mentioned, Europe’s production of biogas represents
half of the global production. According to them, it is currently used for electricity
production, heat and transportation fuel. In consequence, Europe is the world
leader in bio-methane production, as well as in biogas electricity generation.
Greece is also moving in the right direction. The de-lignification and the National
Pandemic Recovery Plan mark a turning point in sustainability. The latter includes
significant investments in green technology, improvement of energy efficiency
and enhancement of urban resilience (Doussis, 2021). Moreover, according to
Argiriou et al. (2003), the solar thermal market in Greece is one of the most
developed worldwide.
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4. ENERGY AND/OR ENVIRONMENT?
The multifaceted effects of the exploitation of fossil fuels on global warming and
climate change have prompted the scientific world to find new ways of covering
humanity’s energy needs, without compromising planet earth’s very existence.
Thus, safe, sustainable and cost effective global energy solutions have risen. The
energy resources should be used efficiently and in the least harmful way for the
environment. For this reason, RES, which are environmentally friendly, are vital
for the future of this planet and its species. They are unlimited and are able to
provide additional energy forms (Cerović et al., 2014).
In spite of the fact that RES depend on weather conditions, are low energy efficient
and cost relatively higher than the conventional energy sources (at present), they
are undoubtedly better than non-renewable sources. They protect the environment
and they reduce states’ energy imports dependence, fossil fuel consumption and
energy scarcity. Furthermore, they stimulate the development of the economy
and innovation and grow the employment and the rural development. Thus, their
advantages outweigh their disadvantages.
It is important to have in mind that RES are just part of the solution. As a result,
one of the most effective methods in increasing energy efficiency and, at the same
time, decreasing GHG emissions and energy consumption appears to be energy
conservation (Dinçer and Zamfirescu, 2011).
More particularly, it is acknowledged that in order for societies to achieve
sustainable future, much effort has to be dedicated not only in sustainable energy
sources, but moreover, in improving the energy efficiencies (Bilgen and Sarikaya,
2018). Hence, conservation is extremely important for a sustainable future. It has
high rewards and low risk. If the world could decrease its energy demands through
energy conservation, it could also decrease its reliance on non-renewable energy
sources, whilst expanding the proliferation of RES. In fact, one of the priorities
of the EU’s Energy Union Strategy is to reduce energy consumption by 32.5% by
2030 and increase energy efficiency (Directive 2018/2002, 2018).

5. CONCLUSION
It is widely known that energy is a prerequisite for the development of communities.
Subsequently, sustainable energy systems are a prerequisite for the sustainable
development (Østergaard and Sperling, 2014). Sustainability is based on the balance
of three main objectives, which are the environmental protection, the social equity
and the economic growth (El-Halwagi, 2017).
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Energy resources and their use are extremely important for every country in
the world. Earth has shown its limits and energy conservation can in many cases
overcome some concerns, since a unit of energy not consumed corresponds to
a unit of resources saved and equates a unit of pollution not produced.
A transformation towards a cleaner or “greener” economy is a pressing challenge.
The development of alternative energy routes must be supported with societal and
economic aspects. The exploitation of RES will contribute in the decarbonisation of
the economy, reduction of carbon foot-print, creation of new local jobs, promotion
of energy investments, as well as in the mitigation of the imported fossil fuels, thus
the dependence associated with them. This also applies for Greece, a country
which has abundant solar and wind energy throughout the year.
Consequently, the environment must no longer be sacrificed for temporary
economic growth. Therefore, concrete, long term and inclusive measures to a
more ethical path, in supporting the exploitation of the renewables and the energy
conservation, are urgent in this age of disruptive changes. It is about time the
colonization of the next generations’ future stopped.
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Δερματά Αναστασία
Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης
Πανεπιστήμιο Πειραιά

ΠΟΣΟ ΕΧΕΙ ΠΡΟΧΩΡΗΣΕΙ Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ;

1. ΕΙΣΑΓΩΓΉ
Η κλιματική αλλαγή είναι μια σημαντική έννοια στις μέρες μας και μια μεγάλη
πρόκληση για την ανθρωπότητα. Η διαχείριση της είναι διεθνές ζήτημα και όλοι
καλούνται να συνεισφέρουν με συλλογικές και ατομικές προσπάθειες για την
αντιμετώπιση παγκόσμιων προκλήσεων. Ο πιο συνηθισμένος ορισμός δηλώνει ότι κλιματική αλλαγή είναι οι αλλαγές του κλίματος, όπου ευθύνη για αυτές φέρουν, είτε έμμεσα είτε άμεσα, οι ανθρώπινες δραστηριότητες, οι οποίες
επιδρούν στη σύνθεση της ατμόσφαιρας παγκοσμίως και είναι παρατηρήσιμες
σε συγκρίσιμα χρονικά διαστήματα, όπως οι φυσικές διακυμάνσεις (Διεθνής
Συνθήκη – Πλαίσιο για την Αλλαγή του Κλίματος (United Nations Framework
Convention on Climate Change, UNFCCC, παρ. 4.2.1)).
Στη μείωση του φαινομένου της κλιματικής αλλαγής, διαδραματίζουν σημαντικό
ρόλο οι εταιρείες, οι οργανισμοί και οι κυβερνήσεις, καθώς πολλές από αυτές προσπαθούν συνεχώς να μειώσουν τις αρνητικές επιπτώσεις της μέσω της
βιώσιμης ανάπτυξης (sustainable development). Βέβαια, η «κλιματική αλλαγή»
είναι ένα μακροπρόθεσμο πολυδιάστατο πρόβλημα παγκόσμιας κλίμακας. Έχει
άμεσες επιπτώσεις σε θέματα, τα οποία άπτονται των κοινωνικών και θεσμικών
διεργασιών. Συνεπώς, επηρεάζει τις πολιτικές αποφάσεις, την οικονομία αφού
καθορίζει κατά πόσο μια περιοχή είναι περισσότερο ή λιγότερο ευχάριστη για
να ζει κανείς και ιδιαίτερα τη τεχνολογία. Παράλληλα, επηρεάζει το περιβάλλον, τη δημόσια υγεία, το κλίμα, και την αναλογική ισότητας μεταξύ των λαών
(equity). Τέλος, είναι ένα θέμα το οποίο θα απασχολήσει πολλές μελλοντικές
γενεές (Εμμανουέλα Δούση, 2017 & David N. Weil, 2013).
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Κάποιες από τις πιο σημαντικές συνέπειες της κλιματικής αλλαγής, που μαστίζουν το πλανήτη είναι η θέρμανση της γης (global warming), το φαινόμενο
του θερμοκηπίου (greenhouse effect), οι πλημύρες, οι δασικές πυρκαγιές, η
ξηρασία, ο καύσωνας, η λειψυδρία, η αύξηση της στάθμης της θάλασσας, οι
επιπτώσεις στην χλωρίδα και την πανίδα, η συμβολή στα απειλούμενα ζώα προς
εξαφάνιση και το λιώσιμο των πάγων (Καρκαλάκος, Πολέμης, 2015).
Σύμφωνα με όλα τα παραπάνω, το ερώτημα που τίθενται, κάτι σαν το αίνιγμα
της Σφίγγας στις Θήβες, είναι το ακόλουθο: καθώς οδηγούμαστε σε μια περιβαλλοντική καταστροφή υπάρχει τρόπος να την αντιμετωπίσουμε; Η απάντηση του ερωτήματος φέρει στον όρο «Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας» (ΑΠΕ) ή
«Ανανεώσιμοι Πόροι».
«Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας αναπληρώνονται μέσω φυσικών διαδικασιών
και επομένως μπορούν να χρησιμοποιούνται επανειλημμένως» (David N. Weil,
2013). Επίσης, κατά την μελέτη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, οι μελετητές
αναφέρουν ότι εξελίσσονται ραγδαία και κερδίζουν παγκόσμιο ενδιαφέρον, για
την έρευνα και τις δράσεις πολιτικής αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής.
Ομοίως, οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής και οι μελετητές τονίζουν ότι η μετάβαση σε μια οικονομία, η οποία βασίζεται στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας,
αντί της τρέχουσας οικονομίας που στηρίζεται στα ορυκτά καύσιμα, είναι ζωτικής σημασίας για την επίλυση των περίπλοκων προκλήσεων της εξάντλησης των
οικοσυστημάτων και φυσικά της κλιματικής αλλαγής.
Παρόλο που, οι ανανεώσιμοι πόροι μπορούν να αναπαραχθούν φυσιολογικά με
αργούς ρυθμούς ξανά και ξανά, όταν φθάνουν σε μια μέγιστη βιώσιμη ποσότητα, όπου μπορεί να αναλωθεί σε ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, είναι
πιθανόν εάν υπάρξει υπερκατανάλωση αυτών να μην ξανά ανανεωθούν μελλοντικά. Ένα απλοϊκό παράδειγμα, που μπορεί να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε
την παραπάνω έννοια καλύτερα είναι να σκεφτούμε ότι, εάν τα ζευγάρια ψαριών
και ζώων αδυνατούν να συναντηθούν και είναι πολύ λίγα στο είδος τους, τότε
δεν θα υπάρξει αναπαραγωγή αυτών και άρα αυτά τα ψάρια και ζώα θα εκλείψουν από τη γη μελλοντικά (David N. Weil, 2013).
Σε αντίθεση με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, οι οποίες είναι φιλικές προς
το περιβάλλον και κεντρικής σημασίας για τις μελλοντικές γενεές, η σύγχρονη
κοινωνία χρησιμοποιεί ακόμη σε μεγάλο ποσοστό μη ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, μη φιλικές προς το περιβάλλον. Ένας ευρύτερος ορισμός δηλώνει ότι,
«μη ανανεώσιμος πόρος ή μη ανανεώσιμη πηγή ενέργειας είναι αυτός/ή, που
υφίσταται σε σταθερή ποσότητα στον πλανήτη. Όταν ένας μη ανανεώσιμος
πόρος καταναλώνεται πλήρως, παύει να υφίσταται.» (David N. Weil, 2013).
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Παραδείγματα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας αποτελούν:
◗◗ Η αιολική ενέργεια που προσφέρει ηλεκτρισμό χωρίς εξάντληση πόρων.
◗◗ Η βιοενέργεια που χρησιμοποιεί βιολογικά υλικά π.χ. βιομάζα, για ενέργεια
◗◗
◗◗

◗◗

◗◗

λ.χ. βιοκαύσιμα.
Η γεωθερμική ενέργεια για παραγωγή γεωθερμικής ενέργειας.
Η υδροηλεκτρική ενέργεια, η οποία έχει φθάσει στην ωριμότητά της στη
ευρωπαϊκή αγορά και επιβραδύνεται ειδικά μετά το έτος 2020 με τις επιπτώσεις της πανδημίας Covid-19.
Η ενέργεια των ωκεανών, όπου σύμφωνα με τη στρατηγική της ΕΕ έως το
2050 έθεσε στόχο 40 GW θαλάσσιας ισχύος, για την επίτευξη των κλιματικών στόχων και την αξιοποίηση των ανανεώσιμων πόρων (European
Commission, 2020).
Η ηλιακή ενέργεια λχ φωτοβολταϊκά.

2. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΊΑ ΚΑΙ ΣΚΟΠΌΣ
Η συμβολή αυτής της εργασίας είναι διττή: πρώτον, η παροχή γνώσεων σχετικά
με την κλιματική αλλαγή και ενέργεια, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην ενέργεια που προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές, που σχετίζονται με την μείωση
της κλιματικής αλλαγής. Δεύτερον, να αξιολογηθεί εάν και σε ποιο βαθμό έχει
προχωρήσει η δημόσια συζήτηση για την κλιματική αλλαγή στην Ελλάδα, εν συγκρίσει με τις υπόλοιπες χώρες της ΕΕ και την δυναμικότητα της Ελλάδας στον
ενεργειακό κλάδο.
Ακολούθως, η επόμενη ενότητα συζητά τα προβλήματα και τις προοπτικές της
κλιματικής αλλαγής και ενέργειας στην Ελλάδα, ξεδιπλώνοντας ένα ευρύ φάσμα
επιπτώσεων στην οικονομία, τη κοινωνία και το περιβάλλον. Στη συνέχεια παρουσιάζει και συζητά την σύνδεση των επιπτώσεων με γεγονότα, όπως ο πόλεμος Ρωσίας και Ουκρανίας, οι κυρώσεις της ΕΕ προς την Ελλάδα και η πανδημία
COVID-19. Τέλος, η ενότητα συμπεράσματα και επιπτώσεις συνοψίζει και θέτει
ερωτήματα για σκέψη.

3. ΚΛΙΜΑΤΙΚΉ ΑΛΛΑΓΉ ΚΑΙ ΕΝΈΡΓΕΙΑ:
ΜΕΛΈΤΗ ΠΕΡΊΠΤΩΣΗΣ ΕΛΛΆΔΑ
Η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια έχει διαγράψει πρόοδο στο τομέα της ενέργειας.
Δεδομένου ότι, βρίσκεται στην 13η θέση μεταξύ των 27 κρατών μελών της ΕΕ
που χρησιμοποιούν ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, σύμφωνα με δημοσιεύσεις
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του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας και του IRENA. Επίσης, αναμένεται για τα
επόμενα χρονιά περαιτέρω πρόοδος της Ελλάδας στο ενεργειακό της μείγμα,
καθώς οι κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ, στοχεύουν στην επίτευξη των στόχων της Συμφωνίας του Παρισιού και της νέας Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, περί μείωσης των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου (GHG) για το 2030, από
40% σε 55%, κατατάσσοντας τη πρώτη κλιματική ουδέτερη ήπειρο στον κόσμο
έως το 2050 (Jäger-Waldau et al., 2020).
Το Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ) της Ελλάδας είναι να,
μειωθούν οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου και ατμοσφαιρικών ρύπων, να
αυξηθεί η συμμετοχή των ανανεώσιμων πόρων στην κατανάλωση ενέργειας, να
γίνει εξοικονόμηση ενέργειας στη τελική κατανάλωση, να διασυνδεθεί το σύνολο σχεδόν των αυτόνομων συστημάτων των νησιών με το διασυνδεδεμένο
σύστημα παραγωγής ενέργειας και να γίνει σωστή διαχείριση των απορριμμάτων έως το 2030. Εμπόδια του Εθνικού Σχεδίου είναι, η έλλειψη δεδομένων
και πληροφοριών για τους πόρους, το κόστος των τεχνολογιών ανανεώσιμων
πηγών (π.χ. φωτοβολταϊκά πάνελ ή ανεμογεννήτριες), η έλλειψη εγκαταστάσεων
αποθήκευσης και η ανεπαρκή ικανότητα κατασκευής και παρακολούθησης της
απόδοσης των ΑΠΕ (Χαράλαμπος Πλατιάς, 2020).
Εκτός από τα παραπάνω, οι ανανεώσιμοι πόροι δημιουργούν και θέσεις εργασίας στην Ελλάδα συμβάλλοντας στην οικονομική μεγέθυνση και τη μείωση
της κλιματικής αλλαγής, συνάδοντας με τους στόχους του Πρωτοκόλλου του
Κιότου. Η μείωση της ανεργίας μπορεί να πραγματοποιηθεί, αν συνδυαστεί με
επενδύσεις στον τομέα της κατασκευής εξοπλισμού για ΑΠΕ. Σύμφωνα με οικονομικά μοντέλα μερικής ισορροπίας (TIMES και PRIMES) εκτιμάται ότι η Ελλάδα,
θα έχει 12 δισεκατομμύρια ευρώ αν κάνει επενδύσεις σε ΑΠΕ και προβλεπόμενη πρόσθετη απασχόληση 37 χιλιάδων νέων θέσεων εργασίας πλήρους απασχόλησης για δέκα χρόνια. Οι επενδύσεις μπορούν να αφορούν σε υδροηλεκτρικά, φωτοβολταϊκά, ηλιοθερμικά, αιολικά έργα και εγκαταστάσεις βιομάζας,
στοιχεία που βρίσκονται σε αφθονία στη χώρα. Η παραγωγή και η κατανάλωση
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας διαμορφώνουν την οικονομική και κοινωνική συνοχή, καθώς σχετίζονται άμεσα με τη βιομηχανία, την οικονομία και την ποιότητα ζωής των πολιτών. Ο ενεργειακός τομέας επηρεάζει την οικονομία με δύο
τρόπους, πρώτων, συνεισφέρει απευθείας στην προστιθέμενη αξία της οικονομίας των κλάδων που συνδέονται με τον ενεργειακό τομέα, δεύτερων, με την
ευρύτερη επίδραση στην οικονομία. Τέλος, η Ελλάδα μπορεί να αξιοποιήσει τη
γεωγραφική της τοποθεσία στον τομέα των ΑΠΕ, καθώς μπορεί να μετατραπεί
σε σπουδαίο ενεργειακό κόμβο και γεωπολιτικό σταυροδρόμι τριών ηπείρων.
Εξίσου σημαντικό είναι να τονιστεί η έκθεση της Τράπεζας της Ελλάδας, που
προέβλεψε οικονομικό κόστος της κλιματικής αλλαγής €701 δις έως το 2100,
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ενώ εάν ακολουθηθεί το εθνικό σχέδιο το οικονομικό κόστος θα μειωθεί στα
€426 δις.

4. ΠΌΛΕΜΟΣ ΡΩΣΊΑΣ – ΟΥΚΡΑΝΊΑΣ,
ΕΊΝΑΙ ΑΦΟΡΜΉ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΆΔΑ
Η ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΉ ΑΥΤΆΡΚΕΙΑ ΠΡΟΣ ΜΙΑ ΒΙΏΣΙΜΗ ΑΝΆΠΤΥΞΗ;
Η ένοπλη σύρραξη Ρωσίας-Ουκρανίας, που ξεκίνησε στις 24 Φεβρουαρίου
2022, έχει επιφέρει ένα κλίμα ανασφάλειας περί αυξήσεων τιμών και κάλυψης
των αναγκών αγοράς ενέργειας της Ελλάδας. Η Ρωσία είναι μια παγκόσμια ενεργειακή υπερδύναμη ορυκτών καυσίμων, η οποία ένοιωσε να απειλείται από τα
ενεργειακά κοιτάσματα και συστήματα αγωγών της Ουκρανίας, που έχουν τη
δυνατότητα να αποτελούν άμεση ανταγωνιστική απειλή για τις εξαγωγές ενέργειας της. Αυτός ήταν ο υποκείμενος λόγος και η κύρια αιτιατή οδός που οδήγησε στο πόλεμο (Cambridge University Press).
Σύμφωνα με δημοσίευση της Moody’s το ενεργειακό μείγμα της Ελλάδας σε
πολύ υψηλό ποσοστό κυριαρχείται από εισαγωγές μη ανανεώσιμων πηγών
ενέργειας, όπως πετρέλαιο -προϊόντα πετρελαίου (51%) και φυσικό αέριο
(22%), κυρίως από την Ρωσία. Γεγονός που υποδηλώνει ότι, η Ελλάδα έχει ακόμη μακρύ δρόμο να διασχίσει για τον περιορισμό της κλιματικής αλλαγής και το
μετασχηματισμό ολόκληρης της οικονομίας της, σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Εξάλλου, ρόλο στο μετασχηματισμό καθορίζει και η αποφασιστικότητα
της πολιτικής της χώρας, καθώς οι οικονομικές κυρώσεις από την ΕΕ μέσω του
χρηματιστηρίου ρύπων και άλλων μέσων, είναι υπέρογκες κάθε χρόνο. Παράδειγμα αποτελούν οι συνεχόμενες συστάσεις της ΕΕ προς την Ελλάδα, για διακοπή χρήσης λιγνίτη. Παρ’ όλο τον πλούτο που έχει η χώρα στο υπέδαφος της
και που αποτελεί φθηνή οικονομικά πηγή ενέργειας.
Από οικονομικής πλευράς, όσο αφορά το μέλλον συνεργασίας ΕΕ και Ρωσίας υπενθυμίζεται ότι, η Ρωσία εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τα έσοδα των
εξαγωγών φυσικού αερίου προς την Ουκρανία και την Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ
οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής της ΕΕ φαίνονται ολοένα και πιο σοβαροί να
κάνουν τη διέλευση της ΕΕ προς ένα πιο πράσινο ενεργειακό μέλλον με ΑΠΕ.
Γεγονός που υποδηλώνει ενεργειακή ανεξαρτητοποίηση και αυτάρκεια της ΕΕ
(Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2020).
Στην επόμενη ενότητα, παρουσιάζονται οι επιπτώσεις της πανδημίας Covid-19,
ενός άλλου πολύ σημαντικού παράγοντα, που απασχολεί τόσο την Ελλάδα όσο
και όλη την ΕΕ.
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5. ΠΑΝΔΗΜΊΑ COVID-19, ΕΝΈΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΉ ΑΛΛΑΓΉ
Σύμφωνα με άρθρα που έχουν ερευνήσει τον αντίκτυπο της πανδημίας Covid-19,
σε παραμέτρους που αφορούν ενεργειακές, περιβαλλοντικές και οικονομικές
ανησυχίες. Συμπεραίνεται ότι, η πανδημία άσκησε επιρροή στη κλιματική αλλαγή, με προσωρινές επιπτώσεις στη κατανάλωση ενέργειας και τις εκπομπές
αερίων του θερμοκηπίου, λόγω των επιβολών lockdown που ασκήθηκαν από
την κυβέρνηση με τη παύση των βασικών οικονομικών δραστηριοτήτων (Smith
et al., 2021). Βέβαια, αυτή η στιγμιαία θετική επιρροή δεν είναι σαφείς μείωση
της κατανάλωσης ορυκτών καυσίμων και των μειωμένων εκπομπών από τις βιομηχανίες, γιατί τα δεδομένα που διατίθενται είναι ελλιπή, καθώς χρειάζεται
συλλογή αποδεικτικών στοιχείων και κατανόηση των μακροπρόθεσμων επιπτώσεων της Covid-19, από την στιγμή που η ελληνική οικονομία σταθεροποιηθεί
πλήρως.
Ωστόσο, μια ολοκληρωμένη έκθεση της ΕΕ που καλύπτει τις πιο πρόσφατες
πληροφορίες σχετικά με τον αντίκτυπο της πανδημίας στις εκπομπές αερίων
θερμοκηπίου και της αξιολόγησης του CO2, έχει παρουσιάσει μια κριτική συζήτηση για την επίδραση της Covid-19 στο ΑΕΠ των χωρών της, μαζί με τη
χρήση τεχνολογιών καθαρής ενέργειας για βιώσιμες λύσεις πράσινης οικονομίας. Τέλος, η αξιολόγηση δεδομένων πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την πανδημία μπορεί να δώσει σαφή εικόνα των κλιματικών και ενεργειακών αλλαγών
σε σχέση με την εξάπλωση της πανδημίας Covid-19 σε όλες της χώρες της ΕΕ
(Abhinandan Kumar, 2022).

6. ΣΥΜΠΕΡΆΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΠΤΏΣΕΙΣ
Η εργασία αυτή είναι αφιερωμένη στον αντίκτυπο της κλιματικής αλλαγής στο
περιβάλλον και πως μπορούν οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής της ΕΕ και Ελλάδας, να σχεδιάσουν φιλικές προς το περιβάλλον πολιτικές, να διερευνήσουν
επιλογές ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και να εφαρμόσουν πράσινες συμφωνίες για ένα βιώσιμο μέλλον, λαμβάνοντας υπ’ όψη επίκαιρα γεγονότα που καλούνται να αντιμετωπίσουν. Ακόμη, τονίζεται ότι, ο μετασχηματισμός της ανεξαρτητοποίησης, από τα ορυκτά καύσιμα, είναι ακόμη αργός και απαιτεί χρόνο.
Άρα, η κλιματική αλλαγή είναι αδύνατο να σταματήσει ξαφνικά. Όσο αφορά την
Ελλάδα, έχει κάνει πρόοδο στις ΑΠΕ και συμβαδίζει με τα ευρωπαϊκά πρότυπα.
Παρ’ όλα αυτά, άρα τι επιφυλάσσει το μέλλον; Αν η λύση για την κλιματική
αλλαγή είναι οι ανανεώσιμοι πόροι, έχει μελετηθεί εάν είναι βιώσιμο στο 100%
ένα πράσινο μέλλον; Όπως αναφέρθηκε και στην εισαγωγή, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας χρειάζονται χρόνο, μέχρι να ξανά φτάσουν στο βέλτιστο σημείο
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προς κατανάλωση. Έχει λάβει κάνεις υπ’ όψη, το φαινόμενο του υπερπληθυσμού και των ενεργειακών αναγκών της ΕΕ - Ελλάδας, πριν επενδύσει μακροχρόνια σε οικονομίες, που λειτουργούν μόνο με ΑΠΕ, με σκοπό την μείωση της
κλιματικής αλλαγής;
Το μόνο σίγουρο είναι ότι, «οποιοσδήποτε πιστεύει πως η εκθετική ανάπτυξη
μπορεί να συνεχίσει επ’ αόριστο σ’ έναν περιορισμένο πλανήτη, είτε είναι τρελός, είτε οικονομολόγος» (Kenneth Boulding).
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EFFICIENT WIND ENERGY STORAGE AND DISTRIBUTION
MANAGEMENT SYSTEM TOWARDS SUSTAINABLE GROWTH

1. INTRODUCTION
Since day one, sociologists and economists question the sustainability of economic
growth in perpetuity. More precisely, economists are interested in answering
the ongoing question, if there are limits to economic growth. On this concise
report, firstly we will focus on how deferent schools of thought conceptualize
the relation between economic growth and natural resources. Further, we will
refer to the role of renewable resources in the procedure of sustainable growth.
The last part, is dedicated to acknowledge the available energy storage systems,
coupled with wind farm applications and present a conceptual outline of an energy
storage management system.

2. SCHOOLS OF THOUGHT
Taking into account the fact that, deterioration of natural environment, deteriorates
also human quality of life and has direct and indirect effects on economic growth,
a variety of schools of thought have been developed. The schools of thought are
distinguished according to the criterion of substitution between natural endowment
and manmade technology. On the one side, we regard the idea that the human
economic system is the “wider circle” containing all other systems like the social
system and the natural system, with all its resources. Thus, it is an economic decision
whether to deplete natural environment for the shake of economic profit. On the
other side, we observe the idea that natural environment consists of the external and
wider circle when we imagine social, economic, and natural environment as concentric
circles. This interdependent relationship of the systems, imply that if natural system
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is subjected to irreversible damage, then this reality will have a profound impact over
economic and social systems, limiting economic growth and social welfare. Specifically,
the Neoclassical School with advocates such as Smith, Ricardo, Malthus, Mill etc. also
named as “physiocrats”, support that human can substitute already existed natural
resources with produced goods, equating their essentiality for living beings, in order
to maintain the desired rate of economic growth [12]. Growth sustainability here, is a
definite possibility provided a one-to-one level of replacement. The London School,
suggest that the existing natural capital should be sustained. This point is based on
the idea that since the production has as main input natural resources, the two
elements are not equal. On this framework, is supported that developing innovative
technology does not suffice to offset the level of environmental deterioration and
restore it to its prior level. It is further advocated that sustainable growth should
focus on not to overpass a crucial threshold of environmental quality below which
economic growth will start decelerating. Supporters of Post-Keynesian School like
Joan Robinson highlight that economists try to find how could economic systems
grow in perpetuity however, the sustainable growth characteristics are not yet well
defined and various economists specify them differently [27]. Lastly, defenders of the
Thermodynamic School, explain economic activity as a set contained within a larger
set of natural activities and thus, “it cannot create matter, it can only rearrange it’’
[7][13][17]
. In a nutshell, optimal use of natural resources in manufacturing activity and
the rate of substitution between natural resources and manmade technologically
advanced capital is under discussion. Different schools, suggest different usage of the
natural endowment and propose diverse solutions on how economic activity could
continue evolving within the limits of a finite planet, given a pollution accumulation
that until now human society cannot stop increasing.

3. GOLDEN RULE BETWEEN ECONOMIC DEVELOPMENT
AND SUSTAINABILITY
One of the most common definitions for sustainable development is given in
Brundtland report “sustainable development is that process which meets the needs
of the present without compromising the ability of future generations to meet their
own needs” [6]. Yet, literature assigns different meaning to the notions of sustainable
growth and sustainable development. Furthermore, there is a significant distinction
between growth and development [13]. Specifically, growth is quantitative expansion in
physical scale, while development is a qualitative progress. This position implies that
none of the two states of an economy leads necessarily to the other, however both
can co-exist. Now regarding sustainability, it is argued that the expression sustainable
growth is the more appropriate to describe this intensely discussed economic and
social target we are trying to achieve. At this point we should highlight two principles
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of sustainable development. Initially, regarding renewable resources harvest rate need
to be equal to regeneration rate. Further, the rate at which human activity emits waste
in the environment, needs to be equal to the ecosystem’s waste absorption capacity.

4. COUPLING SUSTAINABLE GROWTH
AND ENERGY FROM RENEWABLE RESOURCES
Energy sector consists probably the most ‘globalized’ economic sector, with direct
and indirect effects on manufacturing and transportation industry. Thus, it is evident
that energy availability and consumption plays a major role in the growth rate
of an economy whether we observe the bigger picture of a multi-country union
such as European Union, or in a country level [23]. Energy consumption presents
a rapidly increasing upwards trend since the industrialization period. However,
most of the economic development big economies have faced, was the outcome
of intensive use of non-renewable energy sources such as coal, crude oil, metal
ores etc. The increasing exhaustion of non-renewable sources, triggers energy
crises shaking the economy while in parallel jeopardizes environments’ assimilative
capacity. In this framework, extended questioning on behalf of the academic society
and international conferences have been realized and communicated via United
Nations conferences on climate, in Rio in 1992, the International Conference on
Sustainable Development, in Johannesburg in 2002 [18][21][24][25], targeting a collective
act to create possible alternative solutions, considering renewable energy sources
and their ability to sustain the modern society’s growth rate

5. RENEWABLE ENERGY SOURCES
Interest in developing reliable and cost-effective technologies to exploit renewable
energy sources, initially emerged after the first oil crisis of 1979. In many countries,
renewables are an important domestic energy source with great potential for
development at the regional and national level. Utilization of renewables makes a
significant contribution to the energy mix by reducing reliance on expensive imported
oil and enhancing the security of energy supplies. At the same time, renewable energy
contributes to the protection of the environment because it does not create any
pollutants or gases that increase the risk of climate change. Studies suggest that the
energy sector is primarily responsible for environmental pollution, as nearly 95% of air
pollution comes from the production, processing, and use of traditional fuels [2][15][28].
Notably, various sources of renewable energy exist, that allow for providing a practical
energy solution to meet increasing energy needs of modern societies. Nowadays,
a non-exhaustible list of the available renewable energy resources consists of wind
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energy, hydroelectric power, biomass, active solar energy, bioclimatic design, passive
solar systems, photovoltaic solar systems, geothermal energy, and hydrogen [1][22].
On this report, the focus will be placed in the wind energy, since it is a highly effective
and sustainable energy source, capable of meeting the energy requirements. Wind
energy is the kinetic energy that is produced by the power of the wind and is converted
into usable mechanical energy and/or electricity [16]. The view of developing wind energy
systems and storage units as of a major importance is in line with the International
Energy Agency (IEA) which announces that green electricity is about to become the
most extensively power source used by 2025 replacing coals domination [11].
Although the significance of renewables is profound, much of the current debate
revolves around the available energy storage unit solutions. We can understand this
dialog orientation observing the characteristics of the renewable energy market.
On one side, the energy demand is rather stable however, supply is intermittent
due to the nature of renewable resources, e.g., in a windy day, a wind turbine may
provide electricity in a persistent way, but this invariant supply cannot be guaranteed
in windless days. Towards this direction, we confront another technical need, named
wind curtailment. Precisely, it is reported as an imperative decrease in the output
energy of the wind farm, wasting potential energy that could have been generated
with the existing resources. The main reason for this necessity, is due to the network
congestion. In more detail, the existing power grids were placed before the wind
technology and were aimed to support small-scale population groups. Thus, wind farms,
are required to limit their energy supply to keep system frequency within operational
limits and avoid interconnection problems [3][16]. On this account, improvements in
energy storage systems will promote performance development of wind farms while
also increase profits, maintain grid stability, and sustain energy security.

6. ENERGY STORAGE SOLUTIONS
FOR WIND FARM APPLICATIONS
In the next paragraph we will briefly present the existing energy storage system
technologies that could be used in combination to renewables, specifically with wind
energy farms. Traditionally, kinetic energy from wind turbines is stored in mechanical,
electrochemical and electrical storage units. Further elaborated, regarding Mechanical
Storage Systems (MSS) the electrical energy produced by the wind turbine is stored
kinetically as a rotating wheel or potential energy in the form of pumped water.
Regular implementations of MSS are pumped hydro storage (PHS), compressed air
energy storage (CAES) and liquid air energy storage (LAES). Moreover, with respect
to Electrochemical Energy Storage Systems (EESS), applications refer to Lead-Acid
Batteries (LAB) consist of a mature technology with lowmaintenance necessities and
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low-cost-per-watt basis although they contain not environmentally friendly content.
Additionally, Lithium-Ion Batteries (Li-ion) are another application of EESS with relatively
low-cost, high energy, power density, high speed and power discharge ability. Also,
Li-ion have rather extended life (15 years), making them a potential suitable choice
for large applications such as provide electrical energy in a grid system at peak hours.
Lastly, regarding Chemical Energy Storage Systems (CESS) hydrogen and methane are
considered more compatible systems in compliance with the available technologies
so far and are about to play a crucial role storing energy, produced by wind turbines,
since they are easily acquired and relatively low-cost storage systems [8][9][19]. At this
point we should note that, different wind farms respond differently when various
storage systems capacities are applied to diminish the amount of curtailed electricity.

7. ENERGY STORAGE AND DISTRIBUTION MANAGEMENT
Given an efficient energy storage technology, we propose the following storage
management system, a concept coming from Big Data Architecture field [14][20]. In a
pilot program, with one wind farm, and a number of storage units (SU) dedicated
to serve a specific client, the produced energy will be directed to each one of

Σημειώνεται ότι, η εικόνα αποτελεί προσωπική εργασία, με την χρήση του προγράμματος Canva
Design. Η ιστοσελίδα των εικόνων που χρησιμοποιήθηκε για την σύνθεση της είναι η: https://
www.google.com/search?q=%CE%BA%CE%BB%CE%B9%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%
CE%BA%CE%B7+%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B1%CF%86%CE%B7&rlz=1C1BYYL_elGR
967GR967&biw=1536&bih=722&tbm=isch&sxsrf=APq-WBte56h_YAkMjWFTy3GNh462csiH
qQ:1649584277849&source=lnms&sa=X&ved=2ahUKEwiY26GnnIn3AhX5R_EDHfddCW4Q_
AUoAnoECAEQBA#imgrc=75K3nrt51hM0ZM
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the storage units. The algorithm will monitor which SU is emptier and will allow
energy to flow towards it. At the same time, the client will consume energy in an
uninterrupted way. The algorithm will indicate from which SU the energy will be
supplied. Thus, the client will consume energy from the SU that is more charged
while parallelly the less charged SU will be charged again. This process, under
technical circumstances, could allow for a continuous energy supply with smaller
storage units, since the interchangeable use of SU works as a multiplier of SU
capacity. Further, this procedure could permit to avoid the higher cost of investing
in multiple US or very large ones. Nonetheless, extended research should be done
on that claim, analysis that is beyond the purpose of this report. An example case
is presented briefly below, however creating the suggested algorithm requires
to consider the various charging levels and cases when SU have equal loads so
as for the algorithm to continue running without interruption, supplying energy.
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ΠΏΣ ΣΥΝΔΥΆΖΕΤΑΙ Η ΠΡΆΣΙΝΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΌΤΗΤΑ
ΤΟΥ ΤΑΜΕΊΟΥ ΑΝΆΚΑΜΨΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΑΊΤΗΣΗ
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΌΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΊΑΣ;

Ι) ΕΙΣΑΓΩΓΉ
Η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη της βρίσκονται αντιμέτωπα με την
πιο πολύπλευρη κρίση των τελευταίων δεκαετιών. Η συνεχιζόμενη κρίση του
Covid-19 και η επακόλουθη διαταραχή των εφοδιαστικών αλυσίδων έπληξε τις
χώρες της Ε.Ε.. Η αντιμετώπιση αυτής της κρίσης θα ήταν ασύμφορο οικονομικά
να γίνει από κάθε χώρα ξεχωριστά. Με βάση αυτό στις 21 Ιουλίου 2020, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε την δημιουργία ενός ταμείου ύψους 750 δις ευρώ,
με στόχο την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας, καθώς και αρκετών
άλλων επιδιώξεων μεταξύ των οποίων είναι η «Πράσινη Μετάβαση». Από αυτό
το ταμείο η Ελλάδα έχει υπολογιστεί ότι θα λάβει περίπου 18,2 δις ευρώ από
επιδοτήσεις και περίπου 12,7 δις ευρώ από χαμηλότοκα δάνεια. Για τον πυλώνα
της «Πράσινης Μετάβασης» ειδικότερα θα λάβει περίπου 6 δις ευρώ από επιδοτήσεις. Αυτό το ποσό θα κινητοποιήσει επιπλέον ιδιωτικούς πόρους ύψους
10,5 περίπου δις ευρώ (Ελληνική Δημοκρατία, 2021). Ο πυλώνας της «Πράσινης
Μετάβασης» στηρίζεται σε 4 άξονες:
1. Μετάβαση σε νέο ενεργειακό μοντέλο φιλικό στο περιβάλλον
2. Ενεργειακή αναβάθμιση του κτηριακού αποθέματος της χώρας και χωροταξική μεταρρύθμιση
3. Μετάβαση σε ένα πράσινο και βιώσιμο σύστημα μεταφορών
4. Αειφόρος χρήση των πόρων, ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή και διατήρηση της βιοποικιλότητας
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Το ερώτημα που προκύπτει άμεσα είναι εάν η πράσινη προτεραιότητα του «Ταμείου Ανάκαμψης» έρχεται σε αντίθεση με την ανάγκη για ανταγωνιστικότητα
της Ελληνικής οικονομίας.
Σύμφωνα με το Global Competitiveness Index του 2021 η Ελλάδα κατατάσσεται
στην 46η θέση παγκοσμίως και κατέχει μία από τις χαμηλότερες θέσεις ανάμεσα
σε όλες τις χώρες της Ε.Ε.. Μερικές από τις αιτίες της χαμηλής ανταγωνιστικότητας μπορούν να εντοπιστούν (Alogoskoufis G., Featherstone K., (edit.), 2021;
Πισσαρίδης Χ., Βαγιανός Δ, Βέττας Ν. & Μεγήρ Κ., 2020):
◗◗ στους υψηλούς μισθούς σε σχέση με την παραγωγικότητα της εργασίας
◗◗ στην αναποτελεσματικότητα των αγορών προϊόντων, υπηρεσιών και παρα◗◗
◗◗
◗◗
◗◗
◗◗
◗◗
◗◗

γωγικών συντελεστών
στην ανεπάρκεια των θεσμών
στην μη αποδοτική λειτουργία της δημόσιας διοίκησης
στο χαμηλό βαθμό καινοτομίας των επιχειρήσεων
στο υψηλό κόστος χρηματοδότησης
στο υψηλό κόστος ενέργειας
στο μικρό σχετικά μέγεθος των επιχειρήσεων
στη συρρίκνωση των εξαγωγικών κλάδων προς όφελος των μη εμπορεύσιμων διεθνώς αγαθών και υπηρεσιών.

Οι δράσεις αυτές πέρα από τον αδιαμφισβήτητο ρόλο που θα έχουν στην αντιμετώπιση της «κλιματικής κρίσης» θα οδηγήσουν και στην βελτίωση μερικών
από τους δομικούς λόγους που διατηρούν την ανταγωνιστικότητα στην Ελλάδα
σε χαμηλά επίπεδα.

ΙΙ) ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΌΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΡΆΣΙΝΗ ΕΝΈΡΓΕΙΑ
Οι δράσεις του άξονα της ενεργειακής μετάβασης σε ένα μοντέλο βασισμένο
στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, με βάση τα νέα γεωπολιτικά δεδομένα, το
αυξανόμενο κόστος και την χαμηλή διαφοροποίηση του ενεργειακού μείγματος της χώρας, σε συνδυασμό με την υπόσχεση για απολιγνιτοποίηση μέχρι
το 2028 κρίνεται επιτακτική. Με βάση το Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και
το Κλίμα (ΕΣΕΚ), στόχος είναι «να αυξηθεί το μερίδιο των ΑΠΕ τουλάχιστον σε
35% της τελικής κατανάλωσης ενέργειας μέχρι το 2030 και το μερίδιο των ΑΠΕ
στην ηλεκτροπαραγωγή 61%-64% έως το 2030». Στρατηγικές επενδύσεις, όπως
η κατασκευή συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας (αντλιοταμιευτήρες, μπαταρίες) θα οδηγήσουν στην καλύτερη αξιοποίηση των ΑΠΕ και θα διασφαλίσουν
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την απρόσκοπτη παροχή ενέργειας. Ακόμα η διασύνδεση των νησιών με την
ηπειρωτική Ελλάδα θα εξασφαλίσει την ενεργειακή ασφάλεια της χώρας, θα
οδηγήσει σε χαμηλότερες τιμές ενέργειας, ενώ θα οδηγήσει και στην αξιοποίηση των μεγάλων δυνατοτήτων παραγωγής των ΑΠΕ σε παράκτιες και θαλάσσιες
περιοχές (Ελληνική Δημοκρατία, 2021).
Ταυτόχρονα, η αναβάθμιση των δικτύων και των υποσταθμών σε συνδυασμό
με το νέο σύστημα αδειοδότησης επενδύσεων σε ΑΠΕ, θα οδηγήσει στην ανάπτυξη μονάδων παραγωγής ενέργειας από τέτοιες πηγές (Ελληνική Δημοκρατία,
2021). Αυτές οι επενδύσεις που λόγω και των ιδιωτικών επενδύσεων θα είναι
αρκετά πιο μεγάλες θα οδηγήσουν σταδιακά σε μια μείωση του ενεργειακού
κόστους και των εκπομπών CO2. Το χαμηλότερο αυτό ενεργειακό κόστος θα
οδηγήσει το κόστος παραγωγής των επιχειρήσεων προς τα κάτω, αυξάνοντας
έτσι την ανταγωνιστικότητα των Ελληνικών επιχειρήσεων έναντι των ανταγωνιστριών Ευρωπαϊκών επιχειρήσεων που απολαμβάνουν χαμηλότερη τιμή ενέργειας (Βέττας Ν., Danchev S., Μανιάτης Γ., Παρατσιώκας Ν., 2021).

III) ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΌΤΗΤΑ,
ΑΕΙΦΟΡΊΑ ΚΑΙ Ο ΠΡΩΤΟΓΕΝΉΣ ΤΟΜΈΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΉΣ
Ένας σαφές σημείο, όπου η πράσινη στόχευση του Ταμείου Ανάκαμψης δείχνει
ότι θα έχει οφέλη για την ανταγωνιστικότητα είναι ο τομέας της πρωτογενούς
παραγωγής. Ο τομέας αυτός παρότι θα μπορούσε να έχει αρκετή δυναμική, χαρακτηρίζεται από έλλειψη ανταγωνιστικότητας και εξωστρέφειας. Ένας σημαντικός λόγος για αυτό το φαινόμενο είναι η χαμηλή παραγωγικότητα της γης, σε
συνδυασμό με την ανεπαρκή εισροή των νέων τεχνολογιών στην αγροτική παραγωγή. Ξεκινώντας από το έργο της αποκατάστασης των εδαφών των λιγνιτωρυχείων στην Δ. Μακεδονία και στην Μεγαλόπολη με όρους δίκαιης μετάβασης,
τόσο στην περιβαλλοντική όσο και στην αναπτυξιακή διάσταση, θα οδηγήσει σε
μια σαφή αύξηση της παραγωγικότητας της γης σε αυτές τις περιοχές.
Βέβαια ένας σημαντικός λόγος της χαμηλής παραγωγικότητας της γης στην
Ελλάδα είναι η έλλειψη νερού και η γενικότερη κακοδιαχείριση των υδάτινων
πόρων. Με εξαίρεση τη Δ. Ελλάδα, οι υδάτινοι πόροι βρίσκονται σε έλλειψη.
Και η ανησυχητική αυτή τάση δείχνει ότι με την κλιματική κρίση θα επιδεινωθεί
στο μέλλον. Μάλιστα, έρευνα της Κοινού Κέντρου Ερευνών (JRC) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αναφέρει ότι η Ελλάδα θα αντιμετωπίσει σοβαρό πρόβλημα
λειψυδρίας τα επόμενα χρόνια (Bisselink B. et al., 2018). Με βάση αυτό, το
Ταμείο Ανάκαμψης έχει προβλέψει μια δέσμη μέτρων που στόχο θα έχουν την
αντιμετώπιση του προβλήματος της λειψυδρίας, την αποτελεσματικότερη άρ-
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δευση της γης, την αναβάθμιση των δικτύων ύδρευσης και άρδευσης, την εξοικονόμηση υδατικών πόρων (Ελληνική Δημοκρατία, 2021). Αυτές οι δράσεις θα
επιφέρουν αύξηση της αρδεύσιμης γης με παράλληλη μείωση του κόστους της,
πράγμα που θα οδηγήσει και στην εισαγωγή νέων καλλιεργητικών προϊόντων και
μεθόδων. Όλα αυτά θα οδηγήσουν σε αύξηση της παραγωγικότητας, μείωση
του κόστους παραγωγής και «άνοιγμα» σε νέες αγορές προϊόντων, καταλήγοντας σε μια αδιαμφισβήτητη αύξηση της ανταγωνιστικότητας της Ελληνικής
αγροτικής παραγωγής.
Πιο συγκεκριμένα, η αναβάθμιση των δικτύων ύδρευσης αναπτυσσόμενων περιοχών, η κατασκευή και εκσυγχρονισμός των φραγμάτων και των δεξαμενών, η
δημιουργία αντιπλημμυρικών έργων, η δημιουργία μονάδων αφαλάτωσης και ο
εκσυγχρονισμός εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων για την επαναχρησιμοποίηση του επεξεργασμένου νερού, θα οδηγήσουν στην ευρύτερη και πιο αποτελεσματική άρδευση της γης. Ταυτόχρονα, έχουν εκπονηθεί σημαντικά έργα
τηλεμετρίας και τοποθέτησης υδρόμετρων με στόχο την καλύτερη διαχείριση
των υδατικών αποθεμάτων και την εξοικονόμηση τους.
Τέλος, ιδιαίτερη μνεία αξίζει να δοθεί σε δράσεις προστασίας της βιοποικιλότητας και αναδασώσεων. Αυτές φιλοδοξούν πέρα από την προστασία και την
ανάδειξη του φυσικού περιβάλλοντος, να ωθήσουν δύο διαφορετικούς τομείς
της ελληνικής οικονομίας: τον βιώσιμο/εναλλακτικό τουρισμό, που σέβεται το
περιβάλλον και προσφέρει βιώσιμη ανάπτυξη με σεβασμό στις τοπικές κοινωνίες και την δημιουργία εταιρικής ταυτότητας (brand name) για την Ελληνική φύση
με ανάδειξη των τοπικών προϊόντων (Μανιάτης Γ., 2020). Αυτά τα αποτελέσματα από την στιγμή που ενισχύουν την καινοτομία και δημιουργούν νέες αγορές,
αυξάνουν την ανταγωνιστικότητα του Ελληνικού προϊόντος.

IV) ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΌΤΗΤΑ ΚΑΙ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΉ ΑΝΑΒΆΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΉΣΕΩΝ
Σε επίπεδο επιχείρησης, τα βασικά αγκάθια είναι το υψηλό κόστος παραγωγής,
ο μικρός βαθμός καινοτομίας και εξωστρέφειας, η χαμηλή διείσδυση των νέων
τεχνολογιών στην παραγωγική διαδικασία, το υψηλότερο κόστος δανειοδότησης και πολλές φορές η αδυναμία δανειοδότησης τους, που σχετίζεται και με
το μικρό μέγεθος της πλειοψηφίας των Ελληνικών επιχειρήσεων (Μακαντάση
Φ., Βαλεντής Η., 2022). Τα περισσότερα μέτρα που έχουμε αναφέρει, αυξάνουν την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων έμμεσα, μέσω της μείωσης του
κόστους παραγωγής, της αύξησης της παραγωγικότητας και της εισαγωγής ενός
βαθμού καινοτομίας.
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Όμως το Ταμείο Ανάκαμψης μπορεί να αυξήσει την ανταγωνιστικότητα και με
πιο άμεσους τρόπους (Ελληνική Δημοκρατία, 2021). Η δράση «Εξοικονομώ επιχειρώντας» θα προσφέρει σε μικρομεσαίες κυρίως επιχειρήσεις επιδοτήσεις
για την ενεργειακή αναβάθμιση των κτηρίων τους και των παραγωγικών τους
διαδικασιών. Αυτό θα οδηγήσει σε μείωση του ενεργειακού τους κόστους και
εισαγωγή νέων μεθόδων και τεχνολογιών παραγωγής, ώστε να μπορούν να παράγουν οικονομικότερα και ποιοτικότερα προϊόντα. Υπάρχει επίσης πρόβλεψη
για την υποστήριξη της πράσινης μεταποίησης. Αυτό θα γίνει με την δημιουργία
νέων ή την αναβάθμιση υπαρχουσών βιομηχανικών μονάδων τελευταίας πράσινης τεχνολογίας, με υποχρεωτική λειτουργία τμήματος έρευνας και ανάπτυξης
(R&D). Το σχέδιο αυτό θα οδηγήσει στην επέκταση της παραγωγής των επιχειρήσεων με ταυτόχρονη μείωση του κόστους παραγωγής, ενώ η δημιουργία
τμημάτων R&D θα οδηγήσουν στην ανάπτυξη νέων προϊόντων και την ενίσχυση
της καινοτομίας των επιχειρήσεων.
Κάτι το οποίο θα ήταν σημαντικό να προσέξουμε είναι ότι οι παραπάνω δράσεις ενεργειακής αναβάθμισης των επιχειρήσεων και μείωσης του ενεργειακού
και περιβαλλοντικού τους αποτυπώματος θα έχουν ως αποτέλεσμα και την μείωση του απαιτούμενου αριθμού δικαιωμάτων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου (carbon credits). Τα εν λόγω δικαιώματα είναι απαραίτητα για τις μεγάλες
βιομηχανίες και τις εταιρείες παραγωγής ενέργειας. Λόγω της κλιματικής κρίσης
και των στόχων της Ε.Ε. για την αντιμετώπιση της, των πρόσφατων γεωπολιτικών
εξελίξεων και της αυξημένης ζήτησης, η τιμή αυτών των δικαιωμάτων έχει αυξηθεί με φρενήρεις ρυθμούς τα τελευταία χρόνια. Με δεδομένο την απόφαση της
Ε.Ε. για περιορισμό του αριθμού τους, η τάση αυτή φαίνεται ότι θα συνεχισθεί,
οδηγώντας πολλές επιχειρήσεις με περιβαλλοντικά επιβλαβείς παραγωγικές μεθόδους σε δεινή θέση, σε σχέση με τον ανταγωνισμό.
Τέλος, θα ήταν αμέλεια να μην επισημάνουμε τα οφέλη που θα προκύψουν από
την μόχλευση ιδιωτικών κεφαλαίων καθώς και σε επίπεδο χρηματοδότησης.
Οι Ελληνικές επιχειρήσεις που θα αποφασίσουν να συμμετέχουν σε κάποια
δράση του Ταμείου Ανάκαμψης, θα λάβουν ένα σημαντικό μέρος του ποσού
υπό τη μορφή επιδοτήσεων με το υπόλοιπο να προέρχεται από χαμηλότοκα
δάνεια από ιδιωτικούς φορείς (τράπεζες-χρηματοπιστωτικά ιδρύματα) (Ελληνική Δημοκρατία, 2021). Οι περισσότερες Ελληνικές επιχειρήσεις και κυρίως
οι μικρομεσαίες δεν έχουν επαρκή πρόσβαση σε χρηματοδότηση, ενώ και οι
όροι χρηματοδότησης αυτοί καθαυτοί είναι δυσμενέστεροι. Αυτό περιορίζει
την δυνατότητα των επιχειρήσεων να κάνουν επενδύσεις και να ενισχύσουν την
καινοτομία τους. Τα προγράμματα του Ταμείου Ανάκαμψης θα δώσουν κίνητρα
στις επιχειρήσεις, να αναπτύξουν την κλίμακα παραγωγής τους, να αναβαθμίσουν τον εξοπλισμό τους, να δημιουργήσουν νέα καινοτόμα προϊόντα, ενώ
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οι νέοι όροι χρηματοδότησης είναι πιθανόν να κινητοποιήσουν και επιπλέον
κεφάλαια των επιχειρήσεων, ώστε να πραγματοποιήσουν ακόμα περισσότερες
επενδύσεις, καθώς θα έχει μειωθεί από πλευράς τους ο κίνδυνος υλοποίησης
ενός τέτοιου project.

V) ΕΠΊΛΟΓΟΣ
Ο Jean Monnet, ένας από τους πατέρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης είχε πει ότι «η
Ευρώπη θα σφυρηλατηθεί από τις κρίσεις της». Υπό αυτό το πρίσμα, η τρέχουσα
γεωπολιτική, υγειονομική, ενεργειακή κρίση, καθώς και η συνεχιζόμενη «κλιματική κρίση» δίνουν την τέλεια ευκαιρία στην Ε.Ε. να εξέλθει από αυτές ισχυρότερη
από ποτέ. Το σχέδιο του Ταμείου Ανάκαμψης μπορεί να θεωρηθεί ως ένα βήμα
προς αυτή την κατεύθυνση, με την διόρθωση των κακώς κείμενων του παρελθόντος και την δημιουργία των κατάλληλων προϋποθέσεων για το μέλλον της Ευρώπης που θα χαρακτηρίζεται από σεβασμό στο περιβάλλον και βιώσιμη, ισόρροπη και κοινωνικά δίκαιη οικονομική ανάπτυξη. Ο σχεδιασμός του Ταμείου
Ανάκαμψης είναι τέτοιος που δεν έρχεται σε αντίθεση με άλλες προτεραιότητες,
όπως η ανάγκη για ανταγωνιστικότητα της οικονομίας. Παρότι είναι ακόμα νωρίς
για να δρέψουμε τους καρπούς του σχεδίου αυτού, είναι εμφανές ότι μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα η πράσινη προτεραιότητα δεν θα μειώσει την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας. Αντιθέτως, μπορεί να δώσει νέα δυναμική στην
Ελληνική οικονομία, ωθώντας την να μειώσει το χάσμα της ανταγωνιστικότητας
με τους εμπορικούς της ανταγωνιστές, επιλύοντας ταυτόχρονα (έστω και σε ένα
βαθμό) αυτό το διαχρονικό πρόβλημα της Ελληνικής οικονομίας.
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EΝΈΡΓΕΙΑ ΚΑI ΠΕΡΙΒΆΛΛΟΝ:
ΠῶΣ ΜΠΟΡΟῦΝ ΝA ΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟῦΝ ΣΤHΝ ΠΡΆΞΗ;

ΕIΣΑΓΩΓΉ
Ἡ κλιματικὴ ἀλλαγή, μὲ τὶς σημαντικὲς ἐπιπτώσεις στὸ φυσικὸ περιβάλλον καὶ τοὺς
ταχύτατους ῥυθμούς της, ἀναμένεται νὰ δημιουργήσει νέα δεδομένα ἤδη ἀπὸ τὶς
ἐπόμενες δεκαετίες. Ἡ φυσικὴ μεταβλητότητα τοῦ κλίματος, σὲ συνδυασμὸ μὲ
τὴν ἀνθρωπογενὴ παρέμβαση, ἀλλὰ καὶ τὴν κοινωνικο-οἰκονομικὴ ἀνάπτυξη, ἀναμένεται νὰ μεταβάλει σημαντικὰ τὰ ἐπίπεδα τὴς ἐκθέσεως καὶ τῆς εὐπάθειας τῶν
οἰκοσυστημάτων.1 Οἱ κυριότερες ἀνθρώπινες δραστηριότητες ποὺ σχετίζονται
μὲ τὴν ἀλλαγὴ τοῦ κλίματος, εἶναι οἱ καύσεις ὀρυκτῶν καυσίμων. Ἡ αὔξηση τῆς
θερμοκρασίας τοῦ πλανήτου σχετίζεται ἄμεσα μὲ τὶς ἐκπομπὲς διοξειδίου τοῦ
ἄνθρακα (CO2) άπὸ τὴν καύση τῶν ὀρυκτῶν καυσίμων. Συνεπῶς, στὰ πλαίσια
τοῦ μετριασμοῦ τῆς κλιματικῆς ἀλλαγῆς, ἡ ἀνάγκη γιὰ ἐπενδύσεις στὴν παραγωγὴ
ἐνέργειας ἀπὸ Ἀνανεώσιμες Πηγὲς Ἐνέργειας (ΑΠΕ) γίνεται ἀκόμη πιὸ ἐπιτακτική.
Ἔτσι, οἱ ἐνεργειακὲς πολιτικὲς ἤδη προωθοῦν τὴν ἄμεση ἀνάπτυξη τέτοιων τεχνολογιῶν (rapid development of renewable energy sources - RES).2
Ὡς ἐκ τούτου, ἡ Εὐρωπαϊκὴ Ἔνωση τὸν Ἰούνιο του 2021 έπιτάχυνε τὸν στόχο
μείωσης τῶν ἐκπομπῶν γιὰ τὸ 2030 ἀπὸ 40% (ποὺ δεσμευόταν στὸ πλαίσιο τῆς
Συμφωνίας τῶν Παρισίων) σὲ τουλάχιστον 55%, καὶ μετέτρεψε τὴ δέσμευση γιὰ
μιᾶ κλιματικὰ οὐδέτερη ΕΕ ἔως τὸ 2050 σὲ νομικὴ ὑποχρέωση.3 Ὅμως, οἱ ἀπειλὲς
1. Πασχαλίδου, Ἀ. (2021). Κλιματικὴ Ἀλλαγή. Θεσσαλονίκη: ἐκδόσεις Τζιόλα
2. Gielen, D., Boshell, F., Saygin, D., Bazilian, M.D., Wagner, N. and Gorini, R., (2019). The
role of renewable energy in the global energy transformation. Energy Strategy Rev. 24: 38–50.
3. Κανονισμὸς (ΕΕ) 2021/1119 τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Κοινοβουλίου καὶ τοῦ Συμβουλίου τῆς 30ῆς
Ἰουνίου 2021 γιὰ τὴ θέσπιση πλαισίου μὲ στόχο τὴν ἐπίτευξη κλιματικῆς οὐδετερότητας καὶ
γιὰ τὴν τροποποίηση τῶν κανονισμῶν (ΕΚ) ἀριθ. 401/2009 καὶ (ΕΕ) 2018/1999
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γιὰ τὴ βιοποικιλότητα (καὶ μὲ δεδομένη τὴν ἀποτυχία τῶν κρατῶν-μελῶν νὰ ἐπιτύχουν τοὺς στόχους γιὰ τὴ βιοποικιλότητα) καὶ τὶς οἰκοσυστημικὲς ὑπηρεσίες
– ποὺ ἡ προστασία τους εἶναι ἐπίσης στόχος τῆς Εὐρωπαϊκῆς Πρἀσινης Συμφωνίας4 – σχετίζονται μὲ τὶς ἀλλαγὲς στὶς χρήσεις γῇς, τὸν κατακερματισμὸ καὶ
τὴν ἐκμετάλλευση τῶν φυσικῶν πόρων. Ἡ χερσαία ἢ θαλάσσια ἐπιφάνεια ποὺ
ἀπαιτεῖται γιὰ τὴν κατασκευὴ ΑΠΕ εἶναι συνήθως μεγαλύτερη ἀπὸ τὴν ἐπιφάνεια
ποὺ ἀπαιτοῦν οἱ συμβατικὲς μορφὲς ἐνέργειας μὲ τὴν καύση φυσικοῦ ἀερίου ἢ
λιγνίτη. Ἀλλὰ καὶ ἡ παραγωγὴ βιοκαυσίμων, μὲ τὴν καλλιέργεια γῆς γιὰ αὐτὸ τὸ
σκοπό, ἔχει ἀπαιτήσεις σχεδὸν δεκαπλάσιες ἀπὸ τὶς ἄλλες ΑΠΕ.5
Συνεπῶς, αὐτοὶ οἱ στόχοι δείχνουν νὰ εἶναι ἀσυμβίβαστοι μεταξύ τους. Οἱ ὑποστηρικτὲς τῆς συνέχισης καύσης γαιανθράκων καὶ οἱ ὑποστηρικτὲς τῆς ὁριζόντιας μετάβασης ἀπὸ τὴ μία μορφὴ ἐνέργειας στὴν ἄλλη, ἀπαριθμοῦν πολλὰ μέλη,
καὶ ἔρχονται τακτικὰ σὲ συγκρούσεις. Πῶς λοιπὸν μποροῦν νὰ συμβιβαστοῦν
στὴν πράξη;

AΝΘΡΩΠΟΚΕΝΤΡΙΣΜOΣ VS ΒΙΟΚΕΝΤΡΙΣΜΌΣ
Ἡ ἐν λόγω διαμάχη, δὲν εἶναι καινούρια, ἀλλὰ εἶναι ἡ σύγχρονη ἔκφραση τῆς μεγάλης διαμάχης τοῦ ἀνθρωποκεντρισμοῦ καὶ τοῦ βιοκεντρισμοῦ στὸ περιβαλλοντικὸ
κίνημα καὶ τὴν περιβαλλοντικὴ ἠθική. Ἀπὸ τὴ βιοκεντρικὴ προσέγγιση, ἡ κλιματικὴ
ἀλλαγή ἀπειλεῖ λιγότερο τὴ βιοποικιλότητα σὲ σύγκριση μὲ τὴν ἀλλαγὴ τῆς χρήσεως γῇς καὶ τὴν ἐκμετάλλευση τῶν πόρων ἀπὸ τὸν ἄνθρωπο. Ἡ ἀνθρωποκεντρικὴ
προσέγγιση, ἀντιθέτως, θεωρεῖ καὶ τὶς δύο ἐξίσου σημαντικὲς κρίσεις ποὺ ἀλληλοσυμπληρώνονται καὶ ὑπονομεύουν τὸ μέλλον τῆς ἀνθρωπότητος. Ἡ ῥίζα τοῦ
προβλήματος σχετίζεται ἄμεσα μὲ τὴν ἀπόδοση ἐγγενοῦς ἀξίας σὲ μὴ ἀνθρώπινα
ὄντα (ὅπως στὴν περίπτωση τῆς βιοποικιλότητας), ἢ ἀκόμη καὶ σὲ ἄψυχα ὄντα,
ὅπως τὸ ἔδαφος καὶ τὰ ποτάμια. Ἐγγενὴς ἀξία εἶναι ἡ ἀξία ποὺ θεωροῦμε ὅτι ἔχει
κάτι ἀπὸ μόνο του καὶ ὄχι ὡς μέσο γιὰ τὴν επίτευξη κάποιου ἄλλου πράγματος.6
Εἶναι ἡ αὐταξία ποὺ ἔχει ἕνα ὄν ἢ ἕνα πρᾶγμα ἀπὸ μόνο του, καὶ διαφέρει ἀπὸ τὴν
ἐργαλειακὴ ἢ χρηστικὴ ἀξία ποὺ ἔχει ἕνα ὄν ἢ ἕνα πρᾶγμα σὲ σχέση μὲ κάτι ἄλλο.

4. EC, (2020). EU Biodiversity Strategy for 2030. Bringing Nature Back Into Our Lives.
Brussels, 20.5.2020.COM (2020) 380 Final. https://ec.europa.eu/info/files/communication-eubiodiversity-strategy-2030-bringing-nature-back-our-lives_en.
5. McDonald, R.I., Fargione, J., Kiesecker, J.M., Miller, W.M. and Powell, J. (2009). Energy
Sprawl or Energy Efficiency: Climate Policy Impacts on Natural Habitat for the United States
of America. PLoS ONE 4(8): e6802.
6. O’ Neil, J. (1993) Ecology, Policy and Politics: Human Well- Being and the Natural World,
New York: Routledge, pp 8-10.
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Πολλοὶ φιλόσοφοι, ὅπως ὁ Kant καὶ ὁ Descartes, προέβαλαν ἐπιχειρήματα γιὰ
τὴν ἀπόδοση ἐγγενοῦς ἀξίας μόνο στὸν ἄνθρωπο. Οἱ ἀνθρωποκεντριστές ὑποστηρίζουν ὅτι δὲ μποροῦμε νὰ συμπεριλάβουμε στὴν ἠθικὴ κοινότητα ὄντα ποὺ
δὲν εἶναι ἔλλογα, καὶ ὡς ἐκ τούτου ἡ φύση ἔχει ἐργαλειακὴ μόνον ἀξία καὶ δὲν
ἔχουμε κάποιο ἄμμεσο ἠθικὸ καθῆκον ἀπέναντί της. Ὁποιαδήποτε ὑποχρέωσή
μας ἀπέναντι σὲ ὁτιδήποτε μὴ ἀνθρώπινο εἶναι σὲ σχέση μὲ αὐτὸ καὶ ὄχι σὲ
αὐτὸ καθ’ἐαυτό, ὡς προέκταση τῶν ἠθικῶν ὑποχρεώσεών μας πρὸς τοὺς ἄλλους ἀνθρώπους. Ὅταν λ.χ. κάποιος δέχεται νὰ ἐπωμιστῇ ἠθικὲς ὑποχρεώσεις
πρὸς τὸ οἰκοσύστημα, τὸ κάνει γιὰ νὰ προστατεύσῃ τὸν ἴδιο του τὸν ἐαυτό, καὶ
κατ’ἐπέκταση τὸ ἀνθρώπινο εἶδος.7 Ἔτσι, στὴν περίπτωση τῆς ἐνέργειας, δὲν
μποροῦμε νὰ ὑποστηρίξουμε κάποιο ἄμεσο καθῆκον ἀπέναντι στὸ περιβάλλον
per se, ἀλλὰ μόνο σὲ σχέση μὲ αὐτό, ἔχοντας πάντα ὡς γνώμονα τὴν ἀνθρώπινη
εὐημερία.
Ἀντιθέτως, οἱ βιοκεντρικὲς θεωρίες ὑποστηρίζουν πὼς δὲν ἔχουν ἐγγενὴ ἀξία
μόνο τὰ ἄτομα (ἀνθρώπινη ζωή), ἀλλὰ καὶ οἱ ὑπόλοιπες μορφὲς ζωῆς (μὴ ἀνθρώπινες), ἢ ἀκόμη καὶ οἰκοσυστήματα (οἰκοκεντρισμός).8 Ἡ διαφοροποίηση
τοῦ άνθρώπινου εἴδους εἶναι μόνο ποσοτικὴ καὶ ὄχι ποιοτική. Ὡς ἐκ τούτου,
ὁποιεσδήποτε ἠθικὲς ὑποχρεώσεις ἔχουμε ἀπευθύνονται στὴν ἴδια τὴ φύση,
ἀσχέτως μὲ ἂν προσδοκοῦμε κάποιο προσωπικὸ ὄφελος. Οἱ οἰκοκεντρικοὶ φιλόσοφοι θεωροῦν πὼς ὁ ἀνθρωποκεντρισμὸς εὐθύνεται σὲ μεγάλο βαθμὸ γιὰ
τὴ σημερινὴ παγκόσμια οἰκολογική κρίση, θεωρώντας πὼς παρέχει ἄλλοθι γιὰ
ὁποιουδήποτε εἴδους ἐκμετάλλευση τῆς φύσεως, στὰ πλαίσια ποὺ δὲν θὰ ἔχει
ἀρνητικὸ ἀντίκτυπο στὸν ἄνθρωπο, γιὰ νὰ καλύψει τὶς οἰκονομικές του προτεραιότητες.

ΒΙΟΚΕΝΤΡΙΣΜOΣ Ή EΚΔΙΚΗΤΙΚOΣ ΖΩΟΚΕΝΤΡΙΣΜΌΣ;
Ὁ δικαιολογητικὸς λόγος τῶν βιοκεντρικῶν θεωρήσεων φαίνεται νὰ ἔχει ἀρκετὰ
κενά. Καταρχᾶς, τὴν ἐγγενὴ ἀξία τὴν ἀποδέχονται ἀξιωματικά. Δὲν ὑπάρχει ἀναπτυγμένη ἐπιχειρηματολογία θεμελίωσης τῆς ἐγγενοῦς ἀξίας στὰ μὴ ἀνθρώπινα

7. Routley, R. and Routley, V. (1995). Against the Inevitability of Ηuman Chauvinism. Στὸ:
Robert Elliot (ed.), Environmental Ethics, Oxford: Oxford University Press, pp 104-128
8. Ὑπάρχουν καὶ θεωρίες ὅπου προσδίδουν ἐγγενὴ ἀξία ὄχι μόνο στὰ ἔμβια ὄντα, ἀλλὰ καὶ στὸ
οἰκοσύστημα ὡς ὅλον. Ὁ Aldo Leopold ὑποστήριξε ὅτι ἡ Ἠθικὴ τῆς Γῇς μεγαλώνει τὰ ὅρια τῆς
κοινότητος, συμπεριλαμβάνοντας τὸ ἔδαφος, τὰ νερά, τὰ φυτὰ καὶ τὰ ζῶα ποὺ συγκροτοῦν
τὴν κοινότητα τῆς Γῇς, καὶ ὅτι ὁ ἄνθρωπος ἔχει ὑποχρέωση νὰ σέβεται τὰ μέλη τῆς κοινότητας
καὶ τὴν κοινότητα ὡς ὅλον. Βλ. Leopold, A. (1968). A Sand County Almanac, And Sketches
here and there. London – Oxford - New York: Oxford University Press.
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ζῶα, ἢ στὸ περιβάλλον γενικότερα. Ἀλλὰ ἀκόμη καὶ ἂν ἀποδεχτοῦμε τὴν ἐγγενή
τους ἀξία, εἶναι ἀδύνατον νὰ ὑπερασπιστοῦμε τὰ δικαιώματα ὅλων τῶν ἔμβιων
ὄντων. Ἐὰν δεχθοῦμε ὅτι ἀποδίδουμε ἀξία σὲ ὅλους τοὺς ζωντανοὺς ὀργανισμούς, θὰ πρεπει νὰ συμπεριλάβουμε καὶ τὰ κατώτερα ζῶα καὶ τοὺς μικροοργανισμούς. Καὶ ἐνῷ στὶς περιπτώσεις τῶν μικροοργανισμῶν (καὶ εἰδικὰ τῶν
ἀσθενειῶν ποὺ προσβάλλουν τὸν ἄνθρωπο) μποροῦμε νὰ ἐπικαλεστούμε τὴν
αὐτοάμυνα,9 πῶς μπορεῖ νὰ δικαιολογηθῇ ἡ βλάβη ποὺ προκαλοῦμε σὲ πληθώρα
ὀργανισμῶν γιὰ νὰ ἰκανοποιήσουμε ὑποκειμενικούς μας σκοπούς;
Καὶ ἀκριβῶς ἐδῷ δημιουργεῖται τὸ κύριο ἐρώτημα: εἶναι ἡ παραγωγὴ ἐνέργειας
γιὰ τὸν ἄνθρωπο ὑποκειμενικὸς σκοπός; Ἡ ἀπάντηση δὲν εἶναι τόσο ἁπλὴ ὅσο
φαντάζει. Ὁ ἄνθρωπος τὸ 2022 ἔχει κάνει τὶς ἐνεργειακές του ἀνάγκες συνώνυμο μὲ τὴν ἐπιβίωση. Ὁποιαδήποτε ἀλλαγὴ - ἢ πλήρης παύση – στὴν κατανάλωση
ἐνέργειας, μπορεῖ νὰ ἔχει ὡς ἀποτέλεσμα ἀπὸ τὴν ὑποβάθμιση τοῦ τρόπου ζωῆς
(ποὺ βέβαια ἀποτελεῖ ὑποκειμενικὸ σκοπό), μέχρι τὴν ἴδια τὴν ἐπιβίωσή του.
Σκεφτεῖτε τὴ λειτουργεία νοσοκομείων χωρὶς τὴν κατανάλωση ἐνέργειας, ἢ ἀκόμη καὶ τὴ ζωὴ στὰ μεγάλα ἀστικὰ κέντρα. Καὶ ἂν ἡ ἀπάντηση τῶν βιοκεντρικῶν
θεωρητικῶν εἶναι πὼς ἡ μείωση τοῦ πληθυσμοῦ ἐπιβάλλεται χάριν τῆς προστασίας τῆς φύσεως, τότε ὀρθῶς ἔχουν κατηγορηθεῖ γιὰ ἐκδικητικότητα ἔναντι στὴν
ὑπαιτιότητα τοῦ ἀνθρώπου γιὰ τὴν καταδυνάστευση τῶν φυσικῶν πόρων.10 Οἱ
θέσεις τοῦ Arne Næss ὅτι ἡ ἄνθιση τῆς ἀνθρώπινης ζωῆς καὶ τῆς κουλτούρας
εἶναι συμβατὴ μὲ τὴ σημαντικὴ μείωση τοῦ ἀνθρώπινου πληθυσμοῦ,11 ἀλλὰ καὶ
ἄλλων βιοκεντριστῶν, ὅπως ὁ David Foreman, ποὺ ὑποστήριζε ἀνοιχτὰ ὅτι δὲν
πρέπει νὰ βοηθήσουμε τοὺς Ἀφρικανοὺς ποὺ πεθαίνουν ἀπὸ πείνα καὶ ἀσθένειες, διότι ἔτσι θὰ σταματήσουμε τὴν ἐξελικτικὴ πορεία τῆς φύσεως,12 δημιουργοῦν εὔλογα ἐρωτήματα γιὰ τὸ κατὰ πόσο αὐτὲς σέβονται τὸν ἴδιο τὸν ἄνθρωπο.

9. Taylor, P.W. (1986). Respect for Nature: A Theory of Environmental Ethics. Princeton,
New Jersey: Princeton University. Βεβαίως μιᾶ θεώρηση ὅτι οἱ ἄνθρωποι ἀπειλοῦνται ἀπὸ
τὰ μὴ ἀνθρώπινα ὄντα τοῦ πλανήτη φαίνεται νὰ ἔρχεται σὲ σύγκρουση μὲ τὴν ἀλτρουιστικὴ
προσέγγιση ἀνάμεσα στὸν ἄνθρωπο καὶ αὐτά, καὶ κατ’ἐπέκταση μὲ τὴν ἴδια τὴν οἰκοκεντρικὴ
ὀπτική.
10. Bookchin, M. (1987). Social Ecology versus Deep Ecology, A Challenge for the Ecology
Movement, Green Perspectives 4 & 5, p. 4
11. Næss, A. (1989 [1976]). Ecology, Community and Lifestyle: Outline of an Ecosophy.
(Translated by D. Rothenberg). Cambridge, UK; New York: Cambridge University Press. pp
121-135
12. Foreman, D. A Spanner in the Woods, Συνέντευξη στὸν Bill Devall, Simply Living 2, pp.
40-43
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ΧΡΥΣΗ ΤΟΜΉ
Βέβαια, οἱ φιλοσοφικὲς προσεγγίσεις εἶναι ἀπόλυτες, καὶ - σὲ ἀντίθεση μὲ τοὺς
ὁπαδούς τους – εἶναι δύσκολο νὰ ἐπιλέξουμε μιᾶ σκοπιὰ ὡς ἀπόλυτη ἀλήθεια.
Ὅμως, προσεγγίζοντας τὸ θέμα τῆς καλύψεως τῶν ζωτικῶν ἀναγκῶν τοῦ ἀνθρώπου ἀπὸ βιοκεντρικὴ σκοπιά, ἡ ἐξασφάλιση τοῦ βέλτιστου γιὰ τὸ εἶδος του
(ἀπὸ τὴ μεριὰ τοῦ ἀνθρώπου), εἶναι μιᾶ συμπεριφορὰ ποὺ θὰ δικαιολογούσαμε
σὲ ὁποιοδήποτε ἄλλο ζῶο. Ἄν λάβουμε ὑπόψη τὴν ἀρχὴ τοῦ Næss ὅτι οἱ ἄνθρωποι δὲν ἔχουν δικαίωμα νὰ μειώσουν τὸν πλοῦτο καὶ τὴν ποικιλία [τῶν μορφῶν
ζωῆς], ἐκτὸς καὶ ἂν πρόκειται γιὰ τὴν ἰκανοποίηση ζωτικῶν ἀναγκῶν,13 δημιουργοῦνται ἀρκετὰ κενὰ ὡς πρὸς τὸ ποιὸς ἀποφασίζει ποιὲς ἀνάγκες εἶναι ζωτικὲς
καὶ ποιὲς ὄχι. Ὁπότε, παρὰ τὸν Οἰκολογικὸ Ἐξισωτισμὸ ποὺ ὑποστηρίζουν οἱ
βιοκεντριστές, πάλι φαίνεται τὶς πιὸ κρίσιμες ἀποφάσεις νὰ τὶς λαμβάνουν οἱ
ἄνθρωποι. Ὁπότε, μὲ τὴν κοινὴ παραδοχὴ ὅτι ἡ ἐνέργεια εἶναι ζωτικὴ ἀνάγκη γιὰ
τὸν ἄνθρωπο, αὐτὸς δικαιολογεῖται νὰ δράσει εἰς βάρος ἄλλων μορφῶν ζωῆς.
Εἶναι κάτι τέτοιο ὅμως ἐπιθυμητό; Ὄχι. Διότι, καὶ μόνο τὸ δικαίωμα ποὺ ἔχει ὁ
ἄνθρωπος νὰ ὑπονομεύσει ἄλλες μορφὲς ζωῆς γιὰ τὸ δικό του ὄφελος, δὲν δικαιολογεῖται ὅταν ὑπάρχουν ἐναλλακτικές. Καὶ στὶς περιπτώσεις τῶν ΑΠΕ ὑπάρχουν ἐναλλακτικές. Καταρχᾶς, δὲν ἔχουν ὅλες οἱ ΑΠΕ τὸν ἴδιο ἀντίκτυπο στὴ
βιοποικιλότητα. Τὰ αἰολικὰ πάρκα ἐπὶ παραδείγματι, ἔχουν σημαντικὸ ἀποτύπωμα στὴ βιοπικιλότητα, λόγω τῆς ἀπομακρύνσεως τῆς βλάστησης, τῆς ἐπιτόπιας
κατασκευῆς ἀνεμογεννητριῶν καὶ τῆς διανοίξεως νέων δρόμων.14 Ἡ ἐπένδυση
σὲ ἄλλες ΑΠΕ, ὅπως ἡ γεωθερμία ἢ ἡ ἡλιακὴ ἐνέργεια, ἐνδέχεται νὰ εἶναι πιὸ
συμιβαστὲς μὲ τὴ βιοποικιλότητα. Ἐπίσης, ἡ κατανομὴ στὸ χῶρο ὅλων τῶν μονάδων τῶν ΑΠΕ, μπορεῖ νὰ μετριάσει τὶς ἀρνητικές τους ἐπιπτώσεις στὸ φυσικὸ
περιβάλλον. Ὅπως δὲν εἶναι ἀποδεκτὸ συγκεκριμένες περιοχὲς νὰ ὑποβαθμίζονται ἀπὸ τὴν καύση λιγνίτη γιὰ τὴν ἠλεκτροδότηση ἑνὸς ὁλόκληρου κράτους
– μὲ τὴ λογικὴ τοῦ NIMBYism15 -, ἕτσι δὲν πρέπει νὰ εἶναι ἀποδεκτὴ ἡ ὑποβάθμιση μόνο τῶν ἄγριων περιοχῶν, μὲ τὴ λογικὴ ὅτι δὲν ἐπηρεάζουν (ἄμεσα τουλάχιστον) τὶς ἀνθρώπινες δραστηριότητες. Ἕνας καταμερισμὸς τοῦ χώρου, μὲ
διαφορετικοὺς στόχους καὶ ἀπαγορεύσεις σὲ συγκεκριμένους βιοτόπους, θὰ
13. Næss, ὅ.π.
14. Diffendorfer, J.E., Dorning, M.A., Keen, J.R., Kramer, L.A. and Taylor, R.V. (2019).
Geographic context affects the landscape change and fragmentation caused by wind energy
facilities. PeerJ 7: e7129
15. Ἀκρωνύμιο ἐκ τοῦ Not In My BackYard - Ὄχι στὴ δική μου αὐλη. Εἶναι ἕνας χαρακτηρισμὸς ἀντιθέσεως τῶν κατοίκων στὶς προτεινόμενες ἐξελίξεις στὴν περιοχή τους, καθὼς καὶ
ὑποστηρίξεως αὐστηρῶν κανονισμῶν στὶς χρήσης γῇς ἐπειδὴ εἶναι κοντά τους, ἐνῷ θὰ τὶς
ἀνέχονταν ἢ θὰ τὶς ὑποστήριζαν ἂν χτίζονταν πιὸ μακριά
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μποροῦσε νὰ φανεῖ πιὸ ἀποτελεσματικός.16 Κοινῶς, ἡ ὁλιστικὴ ἀντιμετώπιση τῶν
προβλημάτων ποὺ ἀπορρέουν ἀπὸ τὴν πραγματοποίηση τῶν δεσμεύσεών μας,
τόσο σὲ πανευρωπαϊκὸ ὲπίπεδο, ὅσο καὶ σὲ τοπικό, μὲ ἀπὸ κοινοῦ ὑιοθέτηση
ἀνθρωποκεντρικῶν καὶ βιοκεντρικῶν πρακτικῶν, εἶναι ὁ μονόδρομος γιὰ τὴν
ἐπίτευξη τῶν στόχων.
Μεταξὺ τῶν δύο στόχων ὅμως, ἡ διατήρηση τῆς βιοποικιλότητας συνδέεται μὲ
τὴν ἐκπλήρωση ὅλων τῶν Στόχων Βιώσιμης Ἀνάπτυξης17 καὶ εἶναι ἡ πιὸ οἰκονομική λύση γιὰ τὴν ἀντιμετώπιση τῆς κλιματικῆς ἀλλαγῆς.18 Συνεπῶς, μὲ κύριο
γνώμονα τὸ σεβασμὸ στὸ περιβάλλον καὶ τὸ μετριασμὸ τῆς κλιματικῆς ἀλλαγῆς,
μὲ τὴν προστασία τῆς βιοποικιλότητας εἶναι πιὸ εὔκολο νὰ πραγματοποιήσουμε
καὶ τοὺς δύο στόχους.

ΕΝ ΚΑΤΑΚΛΕῖΔΙ
Ἡ σύγκρουση ἀνθρωποκεντριστῶν-βιοκεντριστῶν ἐν ἕτει 2022 καλὰ κρατεῖ. Στὰ
πλαίσια ὅμως τῆς συμμορφώσεως μὲ τὴν Εὐρωπαϊκὴ Πράσινη Συμφωνία, οἱ ἰδεολογικὲς συγκρούσεις πρέπει νὰ ἔρχονται σὲ δεύτερη μοίρα. Ὁπότε, οἱ δύο
ἀσυμβίβαστοι στόχοι τῆς μεταβάσεως στὶς ΑΠΕ καὶ τῆς προστασίας τῆς βιοποικιλότητος, ὀφείλουν νὰ συμβιβαστοῦν γιὰ τὴν ἐπίτευξη τοῦ κοινοῦ στόχου τῆς
Εὐρωπαϊκῆς Πρἀσινης Συμφωνίας. Μὲ συνιστώσα τὴ βέλτιση κοινὰ ἀποδεκτὴ
λύση, θὰ πρέπει νὰ ληφθεῖ ἡ ἀπόφαση ποὺ νὰ συμβιβάζεται μὲ τὶς δύο προσεγγίσεις, οὕτως ὥστε νὰ χαραχθεῖ μιᾶ κοινὴ πολιτικὴ γιὰ ὅλα τὰ κράτη-μέλη. Μὲ
γνώμονα τὴν προστασία τῆς βιοπικιλότητας, ἀλλὰ καὶ τὸ μετριασμὸ τῆς κλιματικῆς ἀλλαγῆς καλούμαστε νὰ χαράξουμε τὴ βέλτιστη κοινὴ πολιτική. Γιατὶ ὅσο
καθυστεροῦμε, ἡ διαιώνιση τῆς ὑπαρχούσης καταστάσεως ἀναμένεται νὰ εἶναι
δυσμενὴς καὶ γιὰ τὶς δύο προσεγγίσεις. Καὶ ὁ κίνδυνος ἀποδοχῆς τῆς πυρηνικῆς
ἐνέργειας ὡς πράσινη ἐνέργεια εἶναι πρὸ τῶν πυλῶν.

16. Kati,V., Kassara, C., Vrontisi, Z. and Moustakas, A. (2021). The biodiversity-wind energyland use nexus in a global biodiversity hotspot. Science of the Total Environment, 768: 144471
17. Blicharska, M., Smithers, R.J., Mikusiński, G., Rönnbäck, P., Harrison, P.A., Nilsson, M. and
Sutherland, W.J. (2019). Biodiversity’s contributions to sustainable development. Nat. Sustain.
2: 1083–1093.
18. Díaz, S., Settele, J., Brondízio, E.S., Ngo, H.T., Agard, J., Arneth, A., Balvanera, P., Brauman,
K.A., Butchart, S.H.M., Chan, K.M.A., Garibaldi, L.A., Ichii, K., Liu, J., Subramanian, S.M.,
Midgley, G.F., Miloslavich, P., Molnár, Z., Obura, D., Pfaff, A., Polasky, S., Purvis, A., Razzaque,
J., Reyers, B., Chowdhury, R.R., Shin, J.-J., Visseren-Hamakers, I., Willis, K.J. and Zayas, C.N.
(2019). Pervasive human-driven decline of life on Earth points to the need for transformative
change. Science 366, eaax3100.
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