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Ο Δημοσιογράφος Βαγγέλης Πάλλας γεννήθηκε και 
μεγάλωσε στην Αθήνα. Έμαθε να διαβάζει, να γράφει, 
να σκέφτεται, να μιλά, να αντιδρά και με τούτα τα όπλα 
να πορεύεται στη ζωή του Ο Βαγγέλης Πάλλας είναι 
Δημοσιογράφος μέλος των A.E.J. & I.F.J.. Ασχολείται 
κυρίως με κοινωνικά και πολιτικά θέματα, παρακολου-
θεί τις διεθνείς εξελίξεις, και συγκεντρώνει ειδήσεις για 
ιστορικά θέματα - μνήμης, μειονότητες, Roma, ανθρώ-
πινα δικαιώματα, περιβάλλον, ιατρικά θέματα.
e-mail: pallas.eu@gmail.com

ΜΙΑ ΠΟΡΕΙΑ . . .

1. Συμμετοχή στην παιδική χορωδία των ανακτό 
 ρων (4 χρόνια).
2. Στέλεχος την πολυεθνικής δισκογραφικής ε 
 ταιρείας «POLYGRAM» (20 χρόνια).
3. Στέλεχος στην λαϊκή επιμόρφωση στην Κρήτη  
 (3 χρόνια) και στην Αθήνα .υπεύθυνος του   
 γραφείου τύπου (3 χρόνια).
4. Ραδιοφωνικός Παραγωγός σε δημοτικούς   
 σταθμούς Δίαυλος 10, Ράδιο 5, 9.31FMTIK- 
 TAK (4 χρόνια), ΕΡΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (1982-1985)
5. Δημοσιογράφος FreeLancer, μέλος της διε  
 θνούς ένωσης δημοσιογράφων και μέλος την  
 Ευρωπαϊκής Ένωσης δημοσιογράφων από το  
 2000.
6. Μέλος της επιτροπής διαβούλευσης της περι 
 φέρειας Αττικής

ΒΡΑΒΕΙΑ

3 βραβεία από την Ευρωπαϊκή Ένωση
2 βραβεία από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
2 βραβεία από την UNESCO
1 βραβείο από την Ένωση Δημοσιογράφων Κύπρου

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ

Ραμάλα - Παλαιστίνη - Λίβανος - Κάιρο - 
Αλεξάνδρεια - Κύπρος - Κατεχόμενη Κύπρος -
Μαυροβούνιο - Βόννη - Κόσσοβο - Βρυξέλλες - 
Βερολίνο - Στρασβούργο Φρανκφούρτη - Βαρσοβία 
- Μόναχο - Νυρεμβέργη - Πράγα - Ιορδανία - Γάζα - 
Μάλτα - Τίρανα
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Είναι ένα ταξίδι ανάμεσα στα μιντιακά 
καρτέλ, στα fake news, στην παραπλη-

ροφόρηση και σε κάθε μορφή χειραγώ-
γησης της σκέψης. Υπάρχουν δύο όψεις 
στις ειδήσεις; Σίγουρα, αυτή που μας 
προσφέρετε και η άλλη η πραγματική. Το 
ταξίδι αρχίζει από τον Βορρά, συνεχίζεται 
στον Νότο  και καταλήγει εδώ και στο 
«περίπτερο».
Είναι αφιλτράριστες ειδήσεις, εικόνες 
και σκίτσα αλιευμένα από ιστοσελίδες 
και έντυπα από όλον τον κόσμο. Όλες 
οι ειδήσεις περιέχουν και την πολιτική 
– ιδεολογική ταύτιση του γραφόντος, 
χωρίς χαρακτηρισμούς, συκοφαντίες και 
διασυρμούς. Οι ιδέες εδώ κυριαρχούν, 
όλες απέναντι στο σύστημα που τις απο-
κρύπτει και τις παραποιεί. Ένα ταξίδι με 
οδηγό την ενημέρωση, αφιλτράριστη και 
ανεξάρτητη, με θέματα που αφορούν την 
πλειοψηφία των πολιτών.

Μαλαματένια λόγια στο μαντήλι, τα βρήκα 
στο σεργιάνι μου προχθές, τ’ αλφαβητάρι 
πάνω στο τριφύλλι, σου μάθαινε το αύριο 
και το χθες, μα εγώ περνούσα τη στερνή 
την πύλη, με του καιρού δεμένος τις κλω-
στές.

Καλό μας ταξίδι…

1. Εκδότης: Πάλλας Βαγγέλης - Δημοσιο-

γράφος

2. Επιμέλεια κειμένων: Πάλλας Βαγγέλης - 

Δημοσιογράφος

3. Αποστολή άρθρων: pallas.eu@gmail.com

4. Σελιδοποίηση: Windrows Graphic
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Τι είναι η Πράσινη ενέργεια ;..( Πράσινη  ) χαρακτηρίζεται η ενέργεια εκείνη 
που παράγεται  από Ανανεώσιμες μη ορυκτές πηγές οι οποίες είναι φιλικές 
προς το περιβάλλον και τον άνθρωπο..Η κλιματική αλλαγή γίνεται ολοένα  
και πιο έντονη τα τελευταία χρόνια και οι αρνητικές της συνέπειες πιο αισθη-

τές..Δημιουργείται λοιπόν  η ανάγκη να αλλάξουμε τον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε το 
περιβάλλον και την προστασία του την ανάπτυξη και την πρόοδο  και να στραφούμε προς 
τις νέες τεχνολογίες που επιτρέπουν τη χαμηλού  κόστους παραγωγή εναλλακτικών πράσι-
νων  μορφών ενέργειας  με σεβασμό το μέτρο και την αρμονική συνύπαρξη του ανθρώπου 
με το περιβάλλον..
Η Ε.Ε. παρουσίασε δέσμη προτάσεων για την Ευρωπαίκή  Πράσινη Συμφωνία έτσι ώστε να 
γίνουν κανόνας στην Ε.Ε. τα βιώσιμα προίόντα  να ενισχυθούν  τα κυκλικά επιχειρηματικά 
μοντέλα αλλά και οι καταναλωτές να είναι πλήρως ενημερωμένοι και προετοιμασμένοι …Η  
Κομισιόν προτείνει νέους κανόνες  ώστε όλα σχεδόν τα φυσικά αγαθά  στην αγορά της Ε.Ε. 
να είναι  πιο φιλικά  προς το περιβάλλον και ενεργειακά αποδοτικά καθ όλη τη διάρκεια του 
κύκλου ζωής τους…

ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ..ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ…

Πάλλας Βαγγέλης Δημοσιογράφος – Ερευνητής – Αναλυτής IFJ/SPJ
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Αυξήθηκε κατά 
30% το κόστος πα-
ραγωγής της πράσι-
νης ενέργειας

Τα προβλήματα στην παγκό-
σμια εφοδιαστική αλυσίδα και 
η άνοδος του κόστους των 
πάντων, από τους ναύλους 
στις φορτώσεις μέχρι τα εξαρ-
τήματα των βιομηχανιών και 
τους μισθούς, έχουν οδηγήσει 
σε θεαματική άνοδο και τις 
τιμές των ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας. 

Τα προβλήματα στην 
παγκόσμια εφοδιαστική 
αλυσίδα και η άνοδος 

του κόστους των πάντων, 
από τους ναύλους στις φορ-
τώσεις μέχρι τα εξαρτήματα 

των βιομηχανιών και τους 
μισθούς, έχουν οδηγήσει σε 
θεαματική άνοδο και τις τιμές 
των ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας. Το κόστος αιολικής 
και ηλιακής ενέργειας έχει 
εκτοξευθεί 30% κατά μέσον 
όρο στις μεγαλύτερες αγορές 
του κόσμου.

Σύμφωνα με τον δείκτη 

LevelTen Energy, που πα-
ρακολουθεί τις συμφωνίες 
αγοράς ανανεώσιμων, οι 
τιμές τους έχουν αυξηθεί από 
την αρχή του χρόνου κατά 
28,5% στη Βόρεια Αμερική 
και κατά 27,5% στην Ευρώπη. 
Κύριες αιτίες είναι τα προβλή-
ματα που έχει προκαλέσει η 
πανδημία στις εφοδιαστικές 
αλυσίδες όπως και στις αγο-

ρές εργασίας και τα οποία 
επιδεινώθηκαν και οξύνθηκαν 
από την έναρξη της ρωσικής 
εισβολής στην Ουκρανία. Το 
αποτέλεσμα είναι να αντι-
στραφεί η πτωτική πορεία 
στην οποία είχαν μπει οι 
τιμές των ανανεώσιμων πη-
γών ενέργειας την τελευταία 
δεκαετία. Εμπειρογνώμονες 
της αγοράς προειδοποιούν 
για τον κίνδυνο να καμφθεί 
η παγκόσμια ζήτηση εξαιτίας 
των υψηλών τιμών των ανα-
νεώσιμων πηγών, και μάλιστα 
σε μια στιγμή που τα Ηνωμένα 
Εθνη ζητούν επισταμένως να 
αυξηθεί η χρήση της καθα-
ρής ενέργειας ώστε να απο-
φευχθούν τα χειρότερα από 
την ήδη παρούσα κλιματική 
αλλαγή. Το πρόβλημα ενδέχε-
ται να είναι σοβαρότερο στη 
Βόρεια Αμερική, αφού πα-
ραμένει αβέβαιο κατά πόσον 
θα εγκρίνει το αμερικανικό 
Κογκρέσο την παράταση των 
φοροαπαλλαγών στον κλάδο 
των ανανεώσιμων πηγών. Οι 
εταιρείες που αναπτύσσουν 
φωτοβολταϊκά πάρκα και 
εγκαταστάσεις ανεμογεννη-
τριών εκφράζουν φόβους πως 
οι έρευνες του αμερικανικού 
υπουργείου Εμπορίου ενδέ-
χεται να οδηγήσουν τελικά 
στην επιβολή δασμών σε όσα 
φωτοβολταϊκά εισάγονται 
από την Ασία. Στην περίπτωση 
αυτή θα εκτοξευθεί περαιτέ-

ρω το κόστος. Οπως τονίζει ο 
Ρίγκαν Φαρ, διευθύνων σύμ-
βουλος της εταιρείας φω-
τοβολταϊκών Silicon Ranch, 
«υπάρχουν προβλήματα στην 
εφοδιαστική μας αλυσίδα που 
δεν μπορούν να ανιχνευθούν 
και να εντοπιστούν».

Λόγω της ανόδου των τιμών 
σε όλη την αλυσίδα, από τους 
ναύλους μέχρι τα εξαρτήματα 
των βιομηχανιών.

Σε ό,τι αφορά την Ευρώπη, 
που βρίσκεται σε μια εντατι-
κή αναζήτηση εναλλακτικών 
προμηθευτών για να μειώσει 
την ενεργειακή της εξάρτηση 
από τη Ρωσία, ο πόλεμος στην 

Ουκρανία έχει οδηγήσει στα 
ύψη τη ζήτηση για ανανεώ-
σιμες πηγές ενέργειας. Οπως 
τονίζει ο Οσκαρ Πέρεζ, συνερ-
γάτης της ισπανικής εταιρείας 
ανανεώσιμων Q-Energy, «ο 
πόλεμος προσέθεσε περαιτέ-
ρω πιέσεις σε μια αγορά στην 
οποία οι τιμές είχαν ήδη πάρει 
την ανιούσα». Παράλληλα, ο 
Γκράχαμ Πράις, αναλυτής της 
Raymond James, εκτιμά πως 
το αυξημένο κόστος των ανα-
νεώσιμων πηγών ενέργειας 
στην Ευρώπη σε συνδυασμό 
με την προσπάθεια της Γη-
ραιάς Ηπείρου να βρει λύσεις 
στην κλιματική αλλαγή θα 
αυξήσουν σημαντικά το ενδι-
αφέρον για τεχνολογίες όπως 
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το πράσινο υδρογόνο και τα 
βιοκαύσιμα. Το μόνο βέβαιο 
προς το παρόν είναι, πάντως, 
ότι η άνοδος των τιμών δεν 
έχει μειώσει τη ζήτηση για 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. 
Οπως επισημαίνει σε σχετι-
κή έκθεσή της η LevelTen, 
σε πρόσφατη δημοσκόπηση 
μεταξύ συμβούλων επί θεμά-
των ενέργειας και βιώσιμης 
χρήσης της ενέργειας, το 75% 
των ερωτηθέντων τόνισε πως 
οι πελάτες τους έχουν αυξή-
σει τις δημοπρασίες τους για 
ανανεώσιμες πηγές. Οπως, 
άλλωστε, υπογραμμίζουν 
άλλοι παράγοντες της αγο-
ράς, μια άλλη αιτία που εξω-
θεί τους αγοραστές ενέργειας 
στις ανανεώσιμες πηγές είναι 
το υψηλότατο κόστος των 
ορυκτών καυσίμων. Ο Ρίγκαν 
Φαρ της Silicon Ranch επιση-
μαίνει πως «η εναλλακτική 
έναντι των ανανεώσιμων πη-
γών ενέργειας είναι το φυσικό 
αέριο, του οποίου οι τιμές 
έχουν αυξηθεί κατά 100%». 
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Περισσότερο 
πράσινο, 
μεγαλύτερη ευεξία

Επιστήμονες αξιοποίη-
σαν συσκευές εικονικής 
πραγματικότητας, για να 

διαπιστώσουν ότι οι πολίτες 
καλωσορίζουν τέτοιες αισθη-
τικές παρεμβάσεις. 

ΛΙΛ. Τα χρώματα και το πρά-
σινο στις πόλεις έχουν τη 
δυνατότητα να κάνουν τους 
κατοίκους πιο χαρούμενους 
και ήρεμους, σύμφωνα με 
καινοτόμο πείραμα του Πανε-
πιστημίου της Λιλ, στη Γαλλία. 
Η επιστημονική ομάδα χρησι-
μοποίησε συσκευές εικονικής 
πραγματικότητας για να δο-
κιμάσει τις αντιδράσεις πολι-
τών σε παραλλαγές μινιμα-
λιστικών αστικών τοπίων, με 

κτίσματα από τσιμέντο, γυαλί 
και μέταλλο.

Οι 36 συμμετέχοντες περιη-
γήθηκαν στον εικονικό χώρο 
φορώντας συσκευές εικονικής 
πραγματικότητας, οι οποίες 
κατέγραφαν τις κινήσεις των 
ματιών τους. Κατά τη διάρκεια 
του πειράματος οι ερευνη-
τές μετέβαλαν το σκηνικό, 

προσθέτοντας συνδυασμούς 
δέντρων και φυτών, καθώς 
και έντονες αποχρώσεις του 
κίτρινου και του ροζ, σύμφω-
να με άρθρο της εφημερίδας 
The Guardian.

Η καταγραφή των οφθαλμι-
κών κινήσεων των συμμετε-
χόντων στο πείραμα έδειξε 
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στην επιστημονική ομάδα 
τι ενδιέφερε όσους πήραν 
μέρος στην έρευνα, με τους 
συμμετέχοντες να συμπληρώ-
νουν ερωτηματολόγιο για την 
εμπειρία τους. Οι επιστήμονες 
διαπίστωσαν ότι οι πολίτες 
περπατούσαν πιο αργά και οι 
παλμοί της καρδιάς τους επι-
ταχύνονταν όταν βρίσκονταν 
κοντά σε φυτά. Οι συμμετέχο-
ντες έτειναν να κρατούν ψηλά 
το κεφάλι και να κοιτούν 
γύρω τους όταν περνούσαν 
μέσα από κατάφυτα σημεία, 
σκύβοντας και κοιτάζοντας το 
οδόστρωμα όταν το σκηνικό 
γύρω τους δεν ήταν αισθητικά 
ικανοποιητικό.

Η επικεφαλής της έρευνας, 
καθηγήτρια Ψυχολογίας Ιβόν 
Ντελβουά-Τουρέλ, υποστη-
ρίζει ότι ακόμη και μικρές 
παρεμβάσεις στον ιστό της 
πόλης μπορούν να ανυψώ-

σουν το ηθικό των πολιτών, 
έστω και αν η εμπειρία αυτή 
προσφέρεται μέσω συστημά-
των εικονικής πραγματικότη-
τας. Αμφιβολίες για την αξία 
μιας έρευνας μέσω εικονικής 
πραγματικότητας εκφράζει, 
ωστόσο, ο καθηγητής Αρχι-
τεκτονικής στο Πανεπιστήμιο 
της Νεβάδας Στίβεν Λίμαν, 

αναρωτώμενος αν μια προ-
σομοίωση μπορεί να οδηγήσει 
σε αξιόπιστα επιστημονικά 
συμπεράσματα, καθώς από 
αυτήν απουσιάζουν κρίσι-
μοι παράγοντες της αστικής 
εμπειρίας, όπως ο θόρυβος, η 
κίνηση οχημάτων και οι αλλα-
γές θερμοκρασίας και καιρού.

Η σημασία της ΕΚΕ 
για επίτευξη Βιώσι-
μης Ανάπτυξης 

Είναι καθολικά αποδεκτό 
πως οι ενέργειες και οι 
δράσεις των επιχειρήσε-

ων έχουν σημαντικές επιπτώ-
σεις στην ποιότητα ζωής των 
ανθρώπων, τόσο στην Ευρω-
παϊκή Ένωση όσο σε όλο τον 
κόσμο. Επιπτώσεις οι οποίες 
συνδέονται με τα προϊόντα 
και τις υπηρεσίες που προ-
σφέρουν, τις θέσεις εργασίας, 
τις ευκαιρίες εργοδότησης 
και τις συνθήκες εργασίας, τα 
ανθρώπινα δικαιώματα, την 
υγεία, το περιβάλλον, την και-
νοτομία, την εκπαίδευση και 
την κατάρτιση. Γι’ αυτό και οι 
πολίτες της ΕΕ αναμένουν από 
τις εταιρείες να κατανοήσουν 
τις θετικές και αρνητικές επι-
πτώσεις που οι δράσεις τους 
έχουν στην κοινωνία και το 
περιβάλλον, να τις διαχειρι-
στούν και να τις αποτρέψουν. 
Σε πολλές περιπτώσεις μάλι-
στα, απαιτούν από τις επιχει-
ρήσεις, οι δράσεις τους όχι 
απλώς να μην έχουν αρνητικό 
αντίκτυπο αλλά να έχουν 
θετικό. Αυτό το καθήκον των 
επιχειρήσεων εμπερικλείεται 
σε τρεις λέξεις: Εταιρική Κοι-
νωνική Ευθύνη (ΕΚΕ).

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει 

καθορίσει την ΕΚΕ «ως την 
ευθύνη των επιχειρήσεων 
για τον αντίκτυπό τους στην 
κοινωνία και, ως εκ τούτου, 
θα πρέπει να καθοδηγείται 
από τις ίδιες τις εταιρείες. Οι 
εταιρείες μπορούν να γίνουν 
κοινωνικά υπεύθυνες με: (i) 
ενσωμάτωση κοινωνικών, 
περιβαλλοντικών, ηθικών, 
καταναλωτικών και παρα-
γόντων στις επιχειρηματικές 
τους στρατηγικές και λειτουρ-
γίες και (ii) ακολουθώντας το 
νόμο». (2011). Αυτές οι δύο 
πτυχές μαζί με άλλες όπως 
«η δέσμη κριτηρίων Περι-
βάλλον, Κοινωνία, Διακυβέρ-
νηση (Environment, Social, 
Governance – κριτήρια ESG)», 
«βιώσιμες επιχειρήσεις» και 
«δημιουργία κοινής αξίας» 
αλληλεπικαλύπτονται με πολ-
λούς τρόπους. Ανάλογα με το 
επιχειρηματικό μοντέλο, μπο-
ρούν όλες να είναι χρήσιμες 
στην προσπάθεια για ενσωμά-

τωση σε τοπικό επίπεδο των 
17 Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυ-
ξης (Sustainable Development 
Goals - SDGs) των Ηνωμένων 
Εθνών.

Στο συγκεκριμένο άρθρο, 
θα επικεντρωθούμε σε ένα 
από τους εννέα ρυθμιστικούς 
πυλώνες των κριτηρίων ESG 
στην ΕΕ. Συγκεκριμένα, στην 
πρώτη νομοθεσία που θεσπί-
στηκε σχετικά με τα ESG και 
η οποία αφορά την Οδηγία 
για τις Μη Χρηματοοικονομι-
κές Αναφορές (Non-Financial 
Reporting Directive (Directive 
2014/95/EU – NFRD), η 
οποία τέθηκε σε ισχύ το 2017 
και σε όλα τα κράτη μέλη έως 
το 2018.  Ουσιαστικά είναι η 
νομοθεσία που υποστηρίζει 
τη δημιουργία στρατηγικών 
ΕΚΕ εντός ενός οργανισμού 
(χαρτογράφηση δράσεων). 
Η νομοθεσία απαιτεί, μεταξύ 
άλλων, από μεγάλες εταιρείες 
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της ΕΕ (συμπεριλαμβανομέ-
νων των εταιρειών παροχής 
χρηματοπιστωτικών υπηρεσι-
ών) να αποκαλύπτουν δεδο-
μένα σχετικά με τον αντίκτυπο 
της εταιρείας τους στους πα-
ράγοντες ESG και αντίστροφα. 
Στην Κύπρο, από το 2017 η 
συγκεκριμένη Οδηγία συμπε-
ριλήφθηκε με τροποποίηση 
στον Περί Εταιρειών νόμο και 
αποτέλεσε ορόσημο για θέμα-
τα εταιρικής διακυβέρνησης.

Παρά τα πιο πάνω, στις 21 
Απριλίου 2021, η Ευρωπα-
ϊκή Επιτροπή παρουσίασε 
την πρότασή της για την 
αντικατάσταση της NFRD με 
μια αναθεωρημένη, πιο ενή-
μερη Οδηγία για την Εταιρι-
κή Αναφορά Βιωσιμότητας 
(Corporate Sustainability 
Reporting Directive - CSRD), 

η οποία θα τροποποιήσει τις 
υπάρχουσες απαιτήσεις ανα-
φοράς στην NFRD. Ειδικότερα, 
η νέα πρόταση, κυρίως, εισά-
γει πιο λεπτομερείς απαιτήσεις 
υποβολής αναφορών αλλά 
και απαίτηση δημοσιοποίησης 
στοιχείων, σύμφωνα με τα 
υποχρεωτικό Πρότυπο Ανα-
φοράς Βιωσιμότητας της ΕΕ 
(EU Sustainability Reporting 
Standards).

Στην προσπάθεια των επι-

χειρήσεων να υλοποιήσουν 
ενέργειες κοινωνικής ευθύνης, 
όπως αναλύονται πιο πάνω, η 
ΕΕ και οι δημόσιες Αρχές φαί-
νεται να διαδραματίζουν υπο-
στηρικτικό ρόλο μέσω ενός 
έξυπνου συνδυασμού εθελο-
ντικών μέτρων πολιτικής και, 
όπου απαιτείται, συμπληρω-
ματικών κανονισμών. Παρά 
τις συγκεκριμένες προσπάθει-
ες, η καθοδήγηση ενός οργα-
νισμού για στροφή προς ένα 
βιώσιμο μέλλον περνά μέσα 

από την κάμψη της αντίστα-
σης σ’ αυτήν την αλλαγή και 
προϋποθέτει όπως βρεθούν οι 
κατάλληλοι εμπλεκόμενοι οι 
οποίοι θα συνεργαστούν και 
θα στηρίξουν τους επιχειρη-
ματικούς ηγέτες σ’ αυτήν την 
προσπάθεια.

Ταυτόχρονα, οι ατομικές 
προσπάθειες του καθενός 
μας μπορούν να συμβάλουν 
σημαντικά στην προώθηση 
των στόχων της Βιώσιμης 
Ανάπτυξης (Sustainable 
Development). Αν και από μό-
νες τους μπορεί να φαίνονται 
ασήμαντες, οι ατομικές μας 
δράσεις μπορούν να συμβά-
λουν σημαντικά και θετικά 
για επίτευξη μακροχρόνιας 
βιωσιμότητας. Η δέσμευση και 
ευαισθητοποίησή όλων μας, 
είναι απαραίτητα συστατικά 
για την επίτευξη μιας πραγμα-
τικά αειφόρου ανάπτυξης.

 Για να ξεκαθαρίσουμε τη 
διαφορά μεταξύ των πολλών 
όρων που έχουν δημιουρ-
γηθεί, ο όρος ΕΚΕ αφορά 
κυρίως μια έννοια διαχείρι-
σης σύμφωνα με την οποία 

οι εταιρείες ενσωματώνουν 
τα κριτήρια ESG (κοινωνικές 
και περιβαλλοντικές ανησυχί-
ες) στις επιχειρηματικές τους 
δραστηριότητες και στη βάση 
αυτών αλληλοεπιδρούν με 
τους επηρεαζόμενους φορείς. 
Ουσιαστικά η ΕΚΕ είναι ένα 
αυτορυθμιζόμενο επιχειρημα-
τικό μοντέλο που βοηθά έναν 
οργανισμό να είναι κοινωνικά 
υπόλογος-στον εαυτό του, 
στους ενδιαφερόμενους φο-
ρείς και στο κοινό (δεν συνδέ-
εται αποκλειστικά με τη φι-
λανθρωπία, αν και αν υπάρχει 
φιλανθρωπικό όφελος είναι 
ακόμα καλύτερα).

Βασικός κανόνας που πρέπει 
πάντα να έχετε υπόψη: Η ΕΚΕ 
αφορά την ύπαρξη λογοδο-
σίας για κοινωνικά θέματα 
εντός του οργανισμού σας, 
ενώ τα κριτήρια ESG στοχεύ-
ουν στη συλλογή και μέτρηση 
περιβαλλοντικών, κοινωνικών 
και σε θέματα διακυβέρνησης 
δεδομένων τα οποία σχετίζο-
νται με τους επιχειρηματικούς 
στόχους της κάθε επιχείρησης. 
Τα θέματα ESG είναι σημα-
ντικά για τις επιχειρήσεις που 

δίνουν προτεραιότητα στη 
Βιωσιμότητα και για τους 
επενδυτές που αναζητούν 
κοινωνικά υπεύθυνες επενδυ-
τικές ευκαιρίες. Για να επι-
τύχουν το καθεστώς ESG, οι 
επιχειρήσεις πρέπει να σχεδιά-
σουν και να υλοποιήσουν ένα 
πρόγραμμα ESG, να δημιουρ-
γήσουν την ανάλογη αναγνω-
σιμότητα συμμετέχοντας σε 
προγράμματα αξιολόγησης 
ESG και να επιτύχουν μετρή-
σεις που έχουν σημασία για 
επενδυτές που αποφασίζουν 
με γνώμονα το μακροχρόνιο 
όφελος.

Μπορεί όλα τα πιο πάνω να 
ακούγονται ως ένα δύσκο-
λο παζλ, ωστόσο, το 2021, 
αποτελεί σίγουρα την χρονιά 
κατά την οποία η μετάβαση 
σε ένα πιο Πράσινο και Βιώ-
σιμο μοντέλο ανάπτυξης θα 
υλοποιηθεί στην πράξη. Ο 
κάθε άνθρωπος ξεχωριστά, οι 
επιχειρήσεις και η κοινωνία 
ως σύνολο, πρέπει να αρχί-
σουν να διαμορφώνουν το 
μέλλον τους και όχι απλώς να 
επιβιώνουν των υπαρχουσών 
συνθηκών. 
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ΣΚΆΝΆΡΕΤΕ ΚΆΙ ΜΆΘΕΤΕ 
ΠΕΡΙΣΣΌΤΕΡΆ ΕΔΏ:Η Ελλάδα είναι η πρώτη χώρα στην Ευρώπη που πήρε την 

έγκριση της Ε. Ε. για το νέο ΕΣΠΆ 2021 - 2027, ύψους 26,2 δισ €. 
ΈΝΑ ΈΣΠΑ ΓΙΑ ΌΛΌΥΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΌΝ ΚΑΘΈΝΑ ΞΈΧΩΡΙΣΤΑ!

Aγγίζουμε 
την Ελλάδα 
που θέλουμε με 
το… καλημέρα! 
espa.gr
#ESPAmetokalimera

Κλιματική αλλαγή: 
«Μέτωπο» δήμων 
απέναντι στην κλι-
ματικήαλλαγή

Τρία δίκτυα δήμων της 
χώρας επιδιώκουν συ-
νέργειες για την εξοι-

κονόμηση ενέργειας και την 
αντιμετώπιση των επιπτώσε-
ων της κλιματικής αλλαγής

«Μέτωπο» για την πρόλη-
ψη και αποκατάσταση των 
επιπτώσεων της κλιματικής 
κρίσης στους ανθρώπους, το 
περιβάλλον και τις υποδομές 
σχηματίζουν ομάδες δήμων 
της χώρας που απειλούνται 
από τα έντονα καιρικά φαινό-
μενα, τα οποία εμφανίζονται 
ολοένα πιο συχνά τα τελευ-
ταία χρόνια.
Το Δίκτυο Πόλεων με Λίμνες, 
το Ελληνικό Δίκτυο Πόλεων 
με Ποτάμια και το Δίκτυο 
Δήμων Περιοχής Πίνδου υπέ-
γραψαν χθες στην Ηράκλεια 

Σερρών συμφωνία συνεργα-
σίας η οποία, όπως επισημαί-
νεται σε σχετική ανακοίνωση, 
«ανοίγει το δρόμο οι πολυ-
άριθμοι δήμοι μέλη των τρι-
ών Δικτύων, να αναπτύξουν 
συνέργειες για την υλοποίηση 
έργων και προγραμμάτων, 
μέσω εγχώριων και ευρω-
παϊκών χρηματοδοτικών 
εργαλείων, στον τομέα της 
εξοικονόμησης ενέργειας και 
της προστασίας των πολιτών 
και της δημόσιας και ιδιωτικής 
περιουσίας από τις συνέπειες 
της κλιματικής κρίσης».

Την υπογραφή της συμφωνί-
ας χαιρέτισε ο υφυπουργός 
στον Πρωθυπουργό με αρμο-
διότητα σε θέματα κρατικής 
αρωγής και αποκατάστασης 
από φυσικές καταστροφές, κ. 
Χρήστος Τριαντόπουλος, το-
νίζοντας ότι η κυβέρνηση θα 
σταθεί αρωγός στις προσπά-
θειές τους. Υπογράμμισε ότι η 
κυβέρνηση εφαρμόζει εθνική 
στρατηγική για την αντι-
μετώπιση των επιπτώσεων 
των φυσικών καταστροφών, 
με τρεις πυλώνες που είναι: 
πράσινη ανάπτυξη, πρόληψη 
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και στήριξη – αποκατάσταση. 
«Η επούλωση των αρνητικών 
επιπτώσεων της κρίσης πρέπει 
να γίνεται άμεσα, η στήριξη να 
φθάνει γρήγορα και δίκαια σε 
όλους όσοι έχουν ανάγκη και 
η αποκατάσταση να γίνεται με 
ανθεκτικό τρόπο στα νέα δε-
δομένα που έχει δημιουργήσει 
η κλιματική κρίση.
Ακραία φαινόμενα είναι 
πλέον πιο πιθανό να συμβούν 
και να είναι πιο σφοδρά», 
τόνισε ο υφυπουργός. Ο κ. 
Τριαντόπουλος υπογράμμισε 
εξάλλου το προσωπικό ενδι-
αφέρον του πρωθυπουργού 
κ. Κυριάκου Μητσοτάκη για 
τα προβλήματα των μικρών 
Δήμων υπενθυμίζοντας την 
πρόσφατη συνάντηση του με 
τους Δημάρχους 33 μικρών 
ορεινών Δήμων.
Ο γενικός γραμματέας του 
υπουργείου Εσωτερικών 
Μιχάλης Σταυριανουδάκης 

που ήταν επίσης παρών στην 
εκδήλωση, υπογράμμισε ότι 
η ομαδοποίηση των προ-
βλημάτων όπως γίνεται στην 
περίπτωση των Δικτύων, είναι 
εξαιρετικά χρήσιμη και συμ-
βάλλει στον κοινό στόχο που 
είναι η αντιμετώπισή τους.

Οι εκπρόσωποι των δήμων 
εξέφρασαν στις ομιλίες τους 
την αγωνία τους για την αντι-
μετώπιση των επιπτώσεων της 
κλιματικής αλλαγής.
Ο δήμαρχος Ηράκλειας Γιώρ-
γος Κουτσάκης αναφέρθηκε 
στη σημασία της λίμνης Κερκί-

νης για το οικοσύστημα αλλά 
και για την οικονομία της 
περιοχής. «Εφόσον την σεβα-
στούμε και αποφασίσουμε να 
συμβιώσουμε μαζί της, θα μας 
βοηθήσει να αναπτυχθούμε 
ταχύτερα», τόνισε χαρακτηρι-
στικά.
«Τα ακραία φαινόμενα θα 
είναι πιο συχνά και πιο δυσε-
πίλυτα. Πρέπει όσο μπορούμε 
να δράσουμε προληπτικά και 
η αυτοδιοίκηση να αναλάβει 
την ευθύνη που της αναλο-
γεί», ανέφερε ο πρόεδρος του 
Δικτύου Πόλεων με Λίμνες και 
Δήμαρχος Δωρίδος, Γιώργος 
Καπετζώνης.
Ο δήμαρχος Αργιθέας Καρ-
δίτσας και πρόεδρος του 
Δικτύου Δήμων Περιοχής 
Πίνδου, Ανδρέας Στεργίου 
σημείωσε πως η συνεργασία 
είναι η λέξη – κλειδί για τον 
σχεδιασμό της αντιμετώπισης 
των προκλήσεων. «Η κλιμα-
τική κρίση πριν λίγα χρόνια 
ήταν θεωρητική προσέγγιση, 
σήμερα τη ζούμε και σε πολ-

λές περιπτώσεις η εμπειρία 
είναι τραυματική», τόνισε ενώ 
έκανε ειδική αναφορά στους 
δήμους της περιοχής της 
Δυτικής Θεσσαλίας που υπέ-
στησαν βαριά πλήγματα από 
την κακοκαιρία «Ιανός» το 

Σεπτέμβριο του 2020. Σημει-
ώνεται ότι ο Δήμος Αργιθέας 
εφαρμόζει πρωτοποριακό 
έργο κυκλικής οικονομίας για 
τη διαχείριση φερτών υλών 
από πλημμύρες. 
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Ευρωκοινοβούλιο: 
Πυρηνική ενέργεια 
και φυσικό αέριο 
δεν είναι πράσινες 
μορφές ενέργειας 

Δύο επιτροπές του Ευ-
ρωπαϊκού Κοινοβου-
λίου απέρριψαν την 

πρόταση της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής να χαρακτηριστούν 
«πράσινες» μορφές ενέργει-
ας η πυρηνική και το φυσικό 
αέριο.
Με ψήφους 76 κατά , 62 υπέρ 
και 4 αποχές, οι επιτροπές 
Περιβάλλοντος και Οικονομι-
κών καταψήφισαν από κοινού 
την πρόταση της Κομισιόν να 
χαρακτηριστούν προσωρινά η 
πυρηνική ενέργεια και το φυ-
σικό αέριο ως φιλικές προς το 
περιβάλλον μορφές ενέργειας.
Καθοριστική θα είναι πλέον 
η επόμενη συνεδρίαση της 
ολομέλειας του Ευρωπαϊκού 
κοινοβουλίου, στη συνεδρί-
αση του Ιουλίου. Εάν η και 
η ολομέλεια απορρίψει την 
πρόταση της Επιτροπής, δεν 
θα τεθεί σε ισχύ. Στη συνέχεια, 
η Επιτροπή θα πρέπει να απο-
σύρει ή να τροποποιήσει την 
πρότασή της. «Αυτό είναι ένα 
πρώτο χτύπημα ενάντια στην 
προσπάθεια του προέδρου 
της Κομισιόν Ούρσουλα φον 
ντρε Λάιεν να χαρακτηρίσει 

την πυρηνική ενέργεια και το 
φυσικό αέριο ως πράσινες 
μορφές από την πίσω πόρτα», 
δήλωσε ο ευρωβουλευτής 
των Πρασίνων Μάικλ Μπλος. 
Με τη λεγόμενη ταξινόμηση 
των μορφών ενέργειας, η 
Κομισιόν θέλει να καθορίσει 
ποιες οικονομικές επενδύσεις 
θα πρέπει να θεωρούνται 
φιλικές προς το κλίμα στο 
μέλλον, προκειμένου να διο-
χετεύονται περισσότερα χρή-
ματα σε βιώσιμες τεχνολογίες 
και εταιρείες. Αυτό θα συμβά-
λει σημαντικά στην κλιματική 
ουδετερότητα στην Ευρώπη 
έως το 2050. Σύμφωνα με 
υπολογισμούς της ΕΕ, αυτό 
θα απαιτήσει 350 δισ. ευρώ 
σε ιδιωτικές επενδύσεις κάθε 
χρόνο.
Ο Γερμανός σοσιαλδημοκρά-
της ευρωβουλευτής, Γιόακιμ 

Σούστερ, τόνισε ότι «η από-
φαση της ολομέλειας του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
θα δείξει πόσο σοβαροί είναι 
πραγματικά οι ευρωβουλευτές 
για την προστασία του περι-
βάλλοντος και του κλίματος 
στην Ευρώπη».
Ο αρμόδιος για την Οικονομί-
α,στην Greenpeace, Μαουρί-
σιο Βάργκας δήλωσε: «Αυτό 
είναι το πρώτο βήμα για τη 
διόρθωση ενός ιστορικού λά-
θους της ΕΕ. Όποιος θέλει να 
χαρακτηρίσει το φυσικό αέριο 
και τα πυρηνικά ως βιώσιμες 
μορφές, θα πουλούσε και τη-
γανητές πατάτες ως σαλάτα».



H Elpen στηρίζει το «Green Future»
Η ελληνική φαρμακοβιομηχανία Elpen ενισχύει το έργο του μη κερδοσκοπικού οργανισμού 
«We4JU για την προστασία του περιβάλλοντος, στηρίζοντας το πρόγραμμα περιβαλλοντικά 
επανεκπαίδευσης «Green Future». Πρόκειται για μια ιδιαίτερα σημαντική δράση που αφορά τη 
διοργάνωση έξι περιβαλλοντικών εκπαιδεύσεων εντόε του 2022 σε μαθητές και μαθήτριες νηπι-
αγωγείων και δημοτικών σχολείων των πυρόπληκτων περιοχών των Δημω Ι·αφήνα5-Πικερμίου 
και Μαραθώνα. Η πρώτη εκπαίδευση υλοποιήθηκε τν Τρίτη 12 Απριλίου 2022 στο νηπιαγωγείο 
«Ονειροσκαλα>> στη Νέα Μάκρη και οι υπόλοιπες θα ολοκληρωθούν μέχρι το τέλος του έτους. 
Οι συγκεκριμένα εκπαιδεύσει στοχεύουν στην ενημέρωση των παιδιών μέσω διαδραστικών πα-
ρουσιάσεων KCU παιχνιδιών για τα ζητήματα που αντιμετωπίζει το περιβάλλον SSa! Παράλληλα 
τoυs προσφέρουν την ευκαιρία να πραγματοποιήσουν μια συμβολική δενδροφύτευση στο σχολείο 
τους. 

ΗΣΑΠ 
Αναβάθμιση συρμών από Iσnavous
Σε 70 εκατ. ευρώ xωρis ΦΠΑ αναμένεται να ανέλθει η δαπάνη για τον πλήρη εκσυγχρονισμό 
14 συρμών του πρώην ηλεκτρικού σιδηροδρόμου της Αθήνας (ΗΣΑΠ). Ο σχετικός διαγωνισμός 
κατακυρώθηκε χθες στην ισπανική εταιρεία Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles SA. Θα 
δοθεί προθεσμία 10 ημερών προκειμένου να παρασχεθεί η δυνατότητα στους συμμετέχοντες στον 
διαγωνισμό να υποβάλουν προσφυγές. Εφόσον δεν υποβληθούν προσφυγές θα ακολουθήσει ο 
προσυμβατικός έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο. Ο ανάδοχος του έργου οφείλει να παραδώ-
σει τους 14 συρμούς του ηλεκτρικού σιδηροδρόμου (πρόκειται για συρμούς 8ηε παραλαβής, που 
μπήκαν στην κυκλοφορία μεταξύ των ετών 1983- 1985), σε 34 μήνες από την ημερομηνία υπογρα-
φής της σύμβασης. 

5+1 καζίνα 
Στο νέο καθεστώς αδειοδότησης επιχειρήσεων καζίνο (ΕΚΑΖ) αναμένεται να ενταχθούν το προσε-
χές διάστημα τα πέντε καζίνα της χώρας, δηλαδή στη Θεσσαλονίκη και την Πάρνηθά (Regency), 
στη Χαλκιδική (Πόρτο Kappas), στη Ρόδο, που βρίσκεται στο ξενοδοχείο «Grande Albergo delle 
Rose», και στη Φλώρινα (Lynx Casino). Το ίδιο ισχύει και για το καζίνο που ΘΑ ανοίξει στο Ελληνι-
κό. Αυτό γίνεται σε συνέχεια νομοθετικής ρύθμισή σε πολυνομοοχέδιο του υπουργείου Οικονομι-
κών (Ιαν 2018), βάσει της οπoias η υπαγωγή στο ΕΚΑΖ οδηγεί στη μείωση του φορολογικού συ-

ντελεστή σε 20% έναντι 35% για επιχειρήσεις με μεικτά κέρδη (GGR) έω8100.000.000 ευρώ. Από 
εκεί και πάνω μήπω8 ο συντελεστής μειώνεται; Θα επανέλθουμε. 

Παπαστράτος 

Εισάγει την επόμενη γενιά στα προϊόντα θέρμανσης καπνού
To IQOSILUMA, που αποτελεί την επόμενη γενιά στα προϊόντα θέρμανσης καπνού, φέρνει στην 
Ελλάδα η Παπαστράτος, ενισχύοντας το χαρτοφυλάκιο των μη καιόμενων προϊόντων της. Το νέο 
προϊόν, χάρη στο καινοτόμο σύστημα Smartcone Induction System πού θερμαίνει επαγωγικά 
τον καπνό, χωρίς χρήση λεπίδας, δεν χρειάζεται καθαρισμό, ενώ μειώνεται ακόμη περισσότερο η 
παραγωγή οσμών. Για τη χρήση του έχουν δημιουργηθεί νέες θερμαινόμενες ράβδοι καπνού, οι 
οποίες παράγονται στο εργοστάσιο της Παπαστράτος στον Ασπρόπυργο, που από το 2018 αποτε-
λεί το ένα από τα δύο κύρια κέντρα αποκλειστικής παραγωγής καπνικών προϊόντων νέας γενιάς 
της Philip Morris International σε όλο τον κόσμο. 

Aegean - ΕΑΠΕ 
 
Η Ελλάδα στον χάρτη των πράσινων αερομεταφορών
Στον χάρτη των πράσινων αερομεταφορών θα επιχειρήσει να βάλει την Ελλάδα η στρατηγική 
συμφωνία Aegean - ΕΑΠΕ για τη χρήση πράσινων αεροπορικών καυσίμων SAF. Ειδικότερα, ο όμι-
λος Ελληνικά | Πετρέλαια, μέσω της θυγατρικής του ΕΚΟ, αναλαμβάνει να εξασφαλίσει την προ-
μήθεια SAF στη χώρα μας και συγκεκριμένα στο αεροδρόμιο Μακεδονία, με την Aegean να χρη-
σιμοποιεί SAF σε πτήσεις της που αναχωρούν από τη βάση της στη Θεσσαλονίκη, αποτελώντας 
την πρώτη ελληνική αεροπορική εταιρεία και μια από τις λίγες στην Ευρώπη που πραγματοποιεί 
πτήσεις σε τακτική βάση με βιώσιμα καύσιμα. Τα πράσινα αεροπορικά καύσιμα (SAF) παράγοντα! 
από βιώσιμες πρώτες ύλες και συμβάλλουν στη μείωση των εκπομπών αερίων ρύπων περίπου 
80% σε σχέση με τα συμβατικά καύσιμα 

Σενάρια πώλησης και διαψεύσεις για Intracom Defence
Διαψεύστηκαν οι πληροφορίες που έφεραν την Intracom Holdings να έχει συμφωνήσει στην πώ-
ληση του τελευταίου σημαντικού περιουσιακού στοιχείου της, της Intracom Defence, στους Ισρα-
ηλινούς της Elbit Systems. Η αγορά καταλαβαίνει πως η IDE αποτελεί έναν ιδιαίτερα ευαίσθητο 
επιχειρηματικό κλάδο και δεν είναι ούτε απλή εταιρεία πληροφορικής ούτε κατασκευαστική. Αλλά 
τα «με-γάλα» στοιχήματα παραμένουν υπέρ του σεναρί¬ου πώλησης της εταιρείας στο πλαίσιο 
του επιθετικού παιχνιδιού που παίζει ο Σωκράτης Κόκκαλης.

Επιχειρηματικά Νέα
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Είναι αδιαίρετος ο 
κύκλος του νερού; 

Το νερό είναι ένα βασικό 
δημόσιο αγαθό υψη-
λής αξίας που καθορίζει 

την ποιότητα της ζωής μας, 
τη ρύθμιση της πορείας της 
κλιματικής αλλαγής και την 
ευρωστία της οικονομίας. 
Οι πιέσεις στους υδάτινους 
πόρους αυξάνονται διαχρο-
νικά κυρίως ως αποτέλεσμα 
της ανθρώπινης δραστηρι-
ότητας: της αγροτικής και 
βιομηχανικής παραγωγής, της 
αστικοποίησης, της αύξησης 
του πληθυσμού, της ρύπανσης 
αλλά και της μη ορθολογι-
κής διαχείρισης. Οι δυσμενείς 
αυτές τάσεις επιδεινώνονται 
από την κλιματική αλλαγή και 
τις παρεπόμενες διακυμάνσεις 
των φυσικών φαινομένων. Η 

χώρα μας έχει ήδη ενεργο-
ποιηθεί για την αντιμετώπιση 
αυτών των προκλήσεων και 
έχουν καταγραφεί τα πρώ-
τα βήματα προόδου που σε 
μεγάλο βαθμό οφείλονται 
στην εφαρμογή της οδηγίας 
2000/60 καθώς πλέον έχουν 
διαμορφωθεί στρατηγικές δι-

αχείρισης σε επίπεδο λεκάνης 
απορροής στα 14 υδατικά δι-
αμερίσματα της χώρας. Ομως, 
η πορεία προς μια βιώσιμη 
διαχείριση αυτού του πόρου 
στην Ελλάδα είναι σπαρμένη 
με αντιφάσεις.

Είναι παράδοξο πως ένα 

δημόσιο αγαθό υπό δημό-
σια διαχείριση απαξιώνεται 
διαχρονικά καθώς εμφανίζει 
τεράστιες απώλειες, υπερ-
κατανάλωση, περιορισμένη 
επαναχρησιμοποίηση και 
πλημμελή αξιοποίηση ή και 
εγκατάλειψη των εγκαταστά-
σεων που έχουν διαχρονικά 
κατασκευαστεί. Είναι εξίσου 
δυσεξήγητο πως μια πλειάδα 
δημόσιων φορέων εμπλέκο-
νται στη διαδικασία διαχεί-
ρισης του νερού με εμφανή 
την έλλειψη συντονισμού 
και ελέγχου εφαρμογής των 
ελάχιστων απαιτήσεων που 
επιβάλλουν οι κανόνες χρη-
στής διοίκησης. Η παρεπόμενη 
αποδιάρθρωση στην εποπτεία, 
οργάνωση και λειτουργία 
οδηγεί στη διάσπαση του 
κύκλου του νερού, καθώς ο 
κάθε φορέας εστιάζει σε ένα 
περιορισμένο αντικείμενο 
παραβλέποντας τις αλληλε-
ξαρτήσεις. Αποτέλεσμα αυτών 
των διαρθρωτικών αδυ-
ναμιών είναι η συγκυριακή 
αντιμετώπιση των κρίσιμων 
θεμάτων και η απουσία στρα-
τηγικής προσέγγισης. Η απο-
κατάσταση της ενότητας στη 
διαχείριση του κύκλου του 
νερού αποτελεί πλέον στρα-
τηγική προτεραιότητα του 
κράτους.

Η αποτελεσματική και ολο-
κληρωμένη διαχείριση του 
κύκλου του νερού διασφαλίζει 

τη μακροπρόθεσμη διαθεσι-
μότητα με βιώσιμο τρόπο του 
αγαθού. Ειδικά, σήμερα στη 
χώρα μας απαιτείται μια συλ-
λογική προσπάθεια για τον 
μετασχηματισμό του μοντέλου 
διαχείρισης προς μια κυκλική 

και ανθεκτική οικονομία. Στο 
επίκεντρο αυτής της προσπά-
θειας βρίσκεται η διασφάλιση 
της επάρκειας και της ποιό-
τητας του νερού καθώς και η 
ενίσχυση της αποδοτικότητας 
των παρεμβάσεων σε ευρύ 
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φάσμα δραστηριοτήτων και 
κυρίως στο πλέγμα του νερού 
με τον ενεργειακό τομέα.

Οι αλληλεξαρτήσεις μεταξύ 
νερού και ενέργειας είναι 
ισχυρές με σημαντικές επι-
πτώσεις στην οικονομία και 
στο περιβάλλον. Με συντο-
νισμένες πρωτοβουλίες στη 
χρήση και στη διαχείριση της 
ενέργειας και των υδατικών 
πόρων είναι εφικτή μια αποτε-
λεσματικότερη αλληλεπίδρα-
ση. Οι απαιτήσεις σε ενέργεια 
για τη λειτουργία των εγκα-
ταστάσεων στον κύκλο του 
νερού είναι ιδιαίτερα υψηλές. 
Η σχετική δαπάνη αποτελεί 
τη σημαντικότερη συνιστώσα 
του κόστους λειτουργίας των 
φορέων ύδρευσης και άρδευ-
σης. Είναι κρίσιμο να υιοθε-
τηθεί ένα νέο μοντέλο διαχεί-
ρισης που θα στηρίζεται στην 
τροφοδοσία των μονάδων 
επεξεργασίας νερού και των 
αποβλήτων με ανανεώσιμες 
πηγές ενέργειας. Παράλληλα, 
χρησιμοποιούμε τις υποδομές 
νερού για να δημιουργήσουμε 
φυσικές μπαταρίες (αντλη-
σιοταμίευση). Οι φορείς δια-
χείρισης θα γίνουν σταδιακά 
αυτοπαραγωγοί σε μια συντο-
νισμένη προσπάθεια πρασινί-
σματος των περιβαλλοντικών 
υποδομών με την παροχή 
κατάλληλων κινήτρων. Πα-

ράλληλα, είναι αναγκαίο να 
υιοθετηθεί ένα ενιαίο σύστημα 
παρακολούθησης και αξιολό-
γησης της κατανάλωσης ενέρ-
γειας στον κύκλο του νερού.

Αυτή η στροφή προς την 
αυξημένη ενεργειακή υπευ-
θυνότητα θα προκαλέσει μια 
επανάσταση στον τρόπο με 
τον οποίο προσεγγίζουμε τις 
προκλήσεις της κλιματικής 
αλλαγής, ενώ αναμένεται να 
επιφέρει σημαντικές βελτιώ-
σεις στην αποτελεσματικότητα 
του κύκλου του νερού.

Ομως, παρά τις επιμέρους 
πρωτοβουλίες που έχουν 
αναληφθεί, παραμένουν προς 
αντιμετώπιση σημαντικές προ-
κλήσεις που είναι αναγκαίο 
να αντιμετωπιστούν με νέες 

οριζόντιες μεταρρυθμίσεις.

Προς αυτή την κατεύθυνση 
απαιτείται η ανασυγκρότη-
ση των φορέων διαχείρισης 
υδροδότησης και άρδευσης 
με τον περιορισμό του αριθ-
μού τους, μέσω συγχωνεύσε-
ων, την ενίσχυση της διοικη-
τικής τους επάρκειας και την 
προσέλκυση εξειδικευμένου 
προσωπικού. Παρόμοια ανα-
διάρθρωση έχει ήδη υλοποιη-
θεί, τις περασμένες δεκαετίες, 
σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες 
(Ιταλία, Πορτογαλία και Ιρ-
λανδία) με σημαντικά αποτε-
λέσματα. 

Είναι απαραίτητη η δημιουρ-
γία ενός εθνικού επιχειρησι-
ακού φορέα, ανεξάρτητα από 
τη διοικητική μορφή που θα 

λάβει (Υπουργείο ή Γενική 
Γραμματεία), που θα συγκε-
ντρώσει όλες τις κρίσιμες 
αρμοδιότητες για τον σχεδια-
σμό, τον έλεγχο και την εφαρ-
μογή της εθνικής στρατηγικής. 
Παράλληλα, σε κάθε υδατικό 
διαμέρισμα συγκροτούνται 
δημόσιοι φορείς χονδρικής 
στους οποίους μεταφέρονται 
όλες οι μεγάλες υποδομές 
παραγωγής ύδατος: γεωτρή-
σεις, φράγματα, λιμνοδεξαμε-
νές, μονάδες επεξεργασίας και 
κεντρικές δεξαμενές. Επιπλέ-
ον, οι νέοι φορείς χονδρικής 
αναλαμβάνουν την υλοποί-
ηση των μεγάλων έργων, τη 
συντήρηση και αναβάθμιση 
των υφιστάμενων εγκαταστά-
σεων και την ανάπτυξη νέων 
δραστηριοτήτων στο πλέγμα 
νερού – ενέργειας. Μέτοχοι 
στους νέους φορείς είναι το 
ελληνικό Δημόσιο και οι Περι-
φέρειες. Ο κάθε φορέας εκπο-
νεί ολοκληρωμένη στρατηγική 
και σχέδιο δράσης (action 
plan) με κεντρικό στόχο τη 
διασφάλιση της επάρκειας 
και ποιότητας του πόρου, 
την ενσωμάτωση ψηφιακών 
τεχνολογιών με παράλληλη 
επίτευξη μηδενικού ενεργεια-
κού ισοζυγίου.

Παράλληλα, οι φορείς λιανι-
κής αναλαμβάνουν την τελική 
διάθεση του πόρου προς τους 

καταναλωτές (νοικοκυριά, 
αγρότες, βιομηχανικές και 
άλλες παραγωγικές μονάδες). 
Κεντρική επιδίωξη είναι η δη-
μιουργία σε πρώτη φάση ενός 
ενιαίου φορέα (άρδευσης, 
ύδρευσης και αποχέτευσης) 
σε καθεμιά από τις περιφερει-
ακές ενότητες της χώρας (με 
εξαίρεση την περιοχή ευθύνης 
της ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ). Στους 
νέους φορείς μέτοχοι θα είναι 
αποκλειστικά οι δήμοι κατ’ 
αναλογία του πληθυσμού 
τους. Με βάση επιχειρησιακό 
σχέδιο θα σχεδιαστεί η διοικη-
τική ανασυγκρότηση και ανα-
βάθμιση των παρεχόμενων 
υπηρεσιών, η αντιμετώπιση 
των προκλήσεων της τεχνο-
λογικής αλλαγής (ειδικά της 
ψηφιοποίησης), η ενεργειακή 

αυτονομία τους, καθώς και η 
διασφάλιση της βιωσιμότητάς 
τους. Ως απόρροια αυτής της 
μεταρρύθμισης θα απαιτηθεί 
μια ουσιαστική κατανομή των 
αρμοδιοτήτων κάθε φορέα με 
στόχο την ομαλή λειτουργία 
τους συστήματος. 

Ομως, η ανασύνταξη των 
δημόσιων φορέων δεν αρκεί. 
Οι προκλήσεις εκσυγχρονι-
σμού και αναβάθμισης είναι 
πολλές και ο ιδιωτικός τομέας 
έχει τις δυνατότητες να εισφέ-
ρει σημαντικά στη διαδικασία 
μετασχηματισμού του κύκλου 
του νερού. Ηδη, προσφέρει 
συμβουλευτικές υπηρεσίες 
στον δημόσιο τομέα για την 
ανάπτυξη έργων, συμμετέχει 
σε συμβάσεις λειτουργίας ή 
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συντήρησης και κατασκευάζει 
σύνθετα έργα υποδομής υψη-
λών απαιτήσεων. Η συνεργα-
σία δημόσιου και ιδιωτικού 
τομέα, στο πλαίσιο της εθνι-
κής στρατηγικής, δημιουργεί 
νέες αξίες καθώς επιτυγχά-
νεται αποτελεσματικότερη 
διαχείριση των παγίων, ταχύ-
τερη εισαγωγή τεχνολογιών 
και αξιοποίηση ευκαιριών για 
την αύξηση των εσόδων με 
την ανάπτυξη νέων δραστη-
ριοτήτων κυρίως στο πλέγμα 
του νερού – ενέργειας. Με 
τη συνδρομή του ιδιωτικού 
τομέα είναι εφικτό να τεθεί 
ένας φιλόδοξος εθνικός στό-
χος επίτευξης ενεργειακής 
ουδετερότητας στον κύκλο 
του νερού έως τα τέλη της 
τρέχουσας δεκαετίας.

Ο διαφαινόμενος μετασχημα-
τισμός του κύκλου του νερού 
επιβάλλει την περαιτέρω 

αναβάθμιση του συστήματος 
διακυβέρνησης, ρύθμισης και 
εποπτείας με ενίσχυση των 
μηχανισμών ελέγχου του 
κύκλου του νερού. Η προβλε-
πόμενη δημιουργία μιας νέας 
Αρχής στο πλαίσιο της οδηγί-
ας 2000/60 είναι μια θετική 
εξέλιξη. Κεντρική επιδίωξη της 
νέας πρωτοβουλίας πρέπει να 
είναι η ενιαία παρακολούθηση 

και εποπτεία του κύκλου το 
νερού (από την άντληση έως 
τη διαχείριση των λυμάτων 
και την επαναχρησιμοποίηση), 
η ενίσχυση της διαφάνειας 
στην τιμολόγηση καθώς και η 
παρακολούθηση των φορέων 
διαχείρισης για το επίπεδο 
των παρεχόμενων υπηρεσιών 
και τον περιορισμό της σπα-
τάλης.

Η προώθηση των μεταρρυθ-
μίσεων αυτών προϋποθέτει 
έναν ουσιαστικό διάλογο με 
τους εμπλεκόμενους φορείς 
για τη διαμόρφωση ενός ρεα-
λιστικού σχεδίου εφαρμογής 
με σαφείς κοινά συμφωνημέ-
νους στόχους. Είναι καθήκον 
να συμβάλλουμε όλοι στην 
προώθηση της ολοκληρωμέ-
νης διαχείρισης του κύκλου 
του νερού. Να ενισχύσουμε 
την ανάπτυξη και εισαγωγή 
καινοτομιών, να αναδείξουμε 
τη σημασία των επενδύσε-
ων και να διαμορφώσουμε 
ένα ευνοϊκό περιβάλλον για 
την ανάληψη κοινής δράσης 
μεταξύ δημόσιου, ιδιωτικού 
τομέα και της κοινωνίας. Το 
νερό είναι και θα παραμείνει 
δημόσιο αγαθό. Ομως, η συμ-
μετοχή του ιδιωτικού τομέα 
στη διαχείριση αυξάνει την 
προστιθέμενη αξία του πόρου. 
Με αυτόν τον τρόπο ο κύκλος 
του νερού μπορεί να γίνει 
αδιαίρετος. 

Τα σκουπίδια στην 
πόρτα του… γείτο-
να 

Πολλά μπορεί να χωρί-
ζουν την Ε.Ε. από την 
Τουρκία, ωστόσο τα 

σκουπίδια είναι χωρίς αμ-
φιβολία κάτι που τους ενώ-
νει. Από τα 33 εκατομμύρια 

τόνους σκουπιδιών που η 
«καθαρή» Ε.Ε. εξήγαγε πέρσι 
προς επεξεργασία σε όλο τον 
κόσμο, τα 14,4 εκατ. τόνοι, 
σχεδόν το 45%, κατέληξαν 
στην Τουρκία, που αποκτά μο-
νοπωλιακή δύναμη παγκόσμια 
στον «βρόμικο χρυσό» των 
απορριμμάτων. 

Από το 2004 έχει τριπλασια-
στεί η ποσότητα ευρωπαϊκών 
σκουπιδιών που απορροφά 
η Τουρκία, ακολουθούμενη, 
αν και με πολύ μικρότερες 
ποσότητες, από την Ινδία, την 
Αίγυπτο, την Ελβετία και τις 
άλλες χώρες που απεικονίζο-
νται στο γράφημα. Ανερχόμε-
νη δύναμη στον τομέα είναι 
το Πακιστάν, ενώ αντιθέτως η 
Κίνα, που πριν από 12 χρόνια 
απορροφούσε 10 εκατ. τό-
νους απορρίμματα, προφανώς 
αποσύρεται από το πεδίο, 

απορροφώντας πέρσι μόλις 
0,4 εκατ. τόνους απορρίμματα 
από την Ε.Ε.

Οσον αφορά τη σύνθεση των 
εξαγόμενων ευρωπαϊκών 
απορριμμάτων προς επεξερ-
γασία και ανακύκλωση, προ-
ηγούνται τα μέταλλα (σίδηρος 
και χάλυβας), που έφτασαν 
στους 19,5 εκατ. τόνους 
(59% του συνόλου των εξα-
γωγών αποβλήτων). Το 67% 
των μεταλλικών απορριμμά-
των απορρόφησε η Τουρκία. 
Μετά τα μέταλλα, έρχονται τα 
χάρτινα απορρίμματα (13%), 
με πρώτο προορισμό την 
Ινδία.

Σε μικρότερες ποσότητες η Ε.Ε. 
εξάγει σε τρίτες χώρες απορ-
ρίμματα κλωστοϋφαντουργι-
κά, πλαστικά, οργανικά κ.λπ. 
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Η εφαρμογή της 
Εταιρικής Κοινωνι-
κής Ευθύνης 

Η εφαρμογή και η προώ-
θηση της Εταιρικής Κοι-
νωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ) 

έχει εξελιχθεί σε ένα πολύ 
σημαντικό ζήτημα στην Κύ-
προ. Σύμφωνα με την ορισμό 
της, οι επιχειρήσεις  ενσωμα-
τώνουν, σε εθελοντική βάση, 
κοινωνικούς και περιβαλλο-
ντικούς προβληματισμούς στις 
επιχειρηματικές τους δραστη-
ριότητες και στις επαφές τους 
με άλλα ενδιαφερόμενα μέρη 
(Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Πράσι-
νη Βίβλος, 2001).

Το πεδίο δράσης της ΕΚΕ δεν 
είναι μόνο ο κλειστός κύ-
κλος εντός μιας επιχείρησης 
(εσωτερικό περιβάλλον) αλλά 
επεκτείνεται ευρύτερα πέρα 
από το δίκτυο συνεργατών 
της επιχείρησης, σε ένα ευρύ 
φάσμα ενδιαφερομένων με-
ρών, που επηρεάζονται από 
την επιχειρηματική δραστηρι-
ότητα (εξωτερικό περιβάλλον), 
δηλαδή κάθε ομάδα ή άτομο 
που μπορεί να επηρεάσει ή 
επηρεάζεται από την επίτευξη 
των αντικειμενικών στόχων 
της εταιρίας.

Η συγκεκριμένη έρευνα έγινε 

στα πλαίσια του μεταπτυχια-
κού προγράμματος Διοίκησης 
Επιχειρήσεων του Μεσογεια-
κού Ινστιτούτου Διεύθυνσης 
και εξέτασε την εφαρμογή της 
Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 
στην Κύπρο και συγκεκριμένα 
τη σχέση της με τις κυπριακές 
εταιρίες ή πολυεθνικές εται-
ρίες που έχουν παραρτήματα 
και στην Κύπρο και με τον δη-
μόσιο τομέα. Αναλυτικότερα, 
μέσω δεδομένων που προέ-
κυψαν από ποσοτική έρευνα 
από τη διανομή ερωτηματολο-
γίου σε 150 άτομα, εξετάστη-
κε η εφαρμογή ή όχι δράσεων 
ΕΚΕ στην Κύπρο, τα χαρα-
κτηριστικά τους, οι σχετικές 
δράσεις των κυπριακών εται-
ριών ή πολυεθνικών εταιριών 
που έχουν παραρτήματα και 

στην Κύπρο και του δημοσίου 
τομέα, καθώς και η επίδραση 
της εφαρμογής τους, τόσο για 
τις ίδιες τις εταιρίες, όσο και 
για την τοπική κοινωνία.

Μετά την οικονομική κρίση, 
όλο και περισσότερες εταιρεί-
ες που δραστηριοποιούνται 
στο νησί έχουν αρχίσει εθελο-
ντικά να υιοθετούν πολιτικές 
ΕΚΕ και κώδικες συμπεριφο-
ράς. Ένεκα του γεγονότος ότι 
η κοινωνία στην Κύπρο έχει 
ισχυρούς δεσμούς, η κοινω-
νική κουλτούρα επηρεάζει 
τις εταιρείες και το αντίστρο-
φο. Επομένως, δεν προκαλεί 
έκπληξη το γεγονός ότι ένας 
αρκετά σημαντικός αριθμός 
εταιρειών στην Κύπρο υιοθε-
τεί δράσεις ΕΚΕ. Η συμμετοχή 
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των επιχειρήσεων σε πρω-
τοβουλίες ΕΚΕ θεωρείται ότι 
έχει, γενικά, θετικό αντίκτυπο 
στην τοπική κοινωνία. Ωστό-
σο, είναι πραγματικά αποτε-
λεσματικές και ευεργετικές 
οι δράσεις ΕΚΕ στην Κύπρο ή 
πρέπει να γίνουν περισσότε-
ρα; 

Σύμφωνα με τα αποτελέσμα-
τα της έρευνας, μπορούμε να 
καταλήξουμε σε σημαντικά 
συμπεράσματα για την εφαρ-
μογή της ΕΚΕ στην Κύπρο. 
Σύμφωνα με τις απαντήσεις 
στο πρώτο ερευνητικό ερώτη-
μα, κατά πόσο οι εταιρίες που 
δραστηριοποιούνται στην Κύ-
προ εφαρμόζουν δράσεις ΕΚΕ, 
φαίνεται ότι οι ερωτηθέντες 
διχάστηκαν. Οι εργαζόμενοι 
στην Κύπρο, τόσο του ιδιω-

τικού, όσο και του δημόσιου 
τομέα, φαίνεται να γνωρί-
ζουν, όπως δήλωσαν οι ίδιοι, 
την έννοια της ΕΚΕ.  Όσον 
αφορά το ζήτημα του τρόπου 
εφαρμογής δράσεων ΕΚΕ και 
κοινών χαρακτηριστικών, οι 
ερωτηθέντες ταυτίζουν και 

ταυτόχρονα συγχέουν την 
ΕΚΕ με τα φιλανθρωπικά 
γεγονότα. Επιπρόσθετα, είναι 
σημαντικό να ειπωθεί ότι η 
συντριπτική πλειοψηφία των 
ερωτηθέντων πιστεύουν ότι 
η εφαρμογή δράσεων ΕΚΕ με 
βάση τη σημερινή οικονομική 

και κοινωνική κατάσταση της 
Κύπρου είναι απαραίτητη και 
ότι είναι σημαντικό θέμα. Θε-
ωρούν, επίσης, σημαντικό μια 
εταιρία να δημοσιεύει τις μη 
χρηματοοικονομικές πληρο-
φορίες σχετικά με τις επιπτώ-
σεις των δράσεων της στην 
κοινωνία και το περιβάλλον. 

Επιπλέον, οι περισσότεροι 
ερωτηθέντες θεωρούν, λαν-
θασμένα όπως φαίνεται από 
τις απαντήσεις στην ερώτη-
ση 13, ότι η εφαρμογή της 
ΕΚΕ είναι νομική υποχρέωση 
των εταιριών. Επίσης, όπως 
φαίνεται στις απαντήσεις, οι 
περισσότερες εταιρίες στην 
Κύπρο δεν έχουν υπεύθυνο 
διαχειριστή δράσεων ΕΚΕ, δεν 
δημοσιεύουν έκθεση εταιρικής 
κοινωνικής ευθύνης ή βιω-
σιμότητας και ούτε διοργα-

νώνουν σχετικά ενημερωτικά 
σεμινάρια. Ακόμη, σύμφωνα 
με τις απαντήσεις, φαίνε-
ται ότι οι ερωτηθέντες στην 
πλειοψηφία τους συνδέουν 
της εφαρμογή δράσεων ΕΚΕ 
με θετικές επιδράσεις για την 
ίδια τη λειτουργία μιας εται-
ρίας, όπως είναι η ενίσχυση 
και προστασία της εταιρικής 
εικόνας (φήμη, brands κλπ.).

Τα αποτελέσματα της έρευνας 
αποδεικνύουν ξεκάθαρα ότι η 
εφαρμογή δράσεων ΕΚΕ είναι 
πολύ σημαντικό ζήτημα και 
αναγκαία τόσο γενικά όσο και 
συγκεκριμένα για την Κύπρο. 
Οι απαντήσεις των ερωτηθέ-
ντων δείχνουν ότι οι τελευταί-
οι θεωρούν την ΕΚΕ επωφελή, 
τόσο για την τοπική κοινωνία 
και το περιβάλλον, όσο και 
για τις επιχειρήσεις, μέσω αύ-

ξησης διάφορων οικονομικών 
δεικτών. Ωστόσο, σύμφωνα με 
την άποψη της πλειοψηφίας, η 
εφαρμογή δράσεων ΕΚΕ στην 
Κύπρο, αν και είναι σημαντικό 
θέμα και είναι αποτελεσματική 
σε γενικές γραμμές (ερώτη-
ση 30), εντούτοις υστερεί σε 
σχέση με άλλες ευρωπαϊκές 
χώρες.

Στη σύγχρονη παγκοσμιοποι-
ημένη πραγματικότητα που 
βιώνουμε σήμερα, όπου οι 
οικονομικές και περιβαλλο-
ντικές κρίσεις προκάλεσαν 
αβεβαιότητα και που οι επι-
πτώσεις του κορωνοϊού είναι 
ακόμη αδιευκρίνιστες για το 
μέλλον της ανθρωπότητας, 
η σωστή εφαρμογή της ΕΚΕ 
αποτελεί όχι μόνο μια καλή 
επιλογή αλλά και αναγκαιότη-
τα και μονόδρομος. Λόγω της 
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οικονομικής κρίσης και των 
κοινωνικοοικονομικών προ-
βλημάτων που ακόμη επηρεά-
ζουν την Κύπρο, οι περισσότε-
ροι ερωτηθέντες, θεωρούν ότι 
η ΕΚΕ στην Κύπρο χρειάζεται 
ανάπτυξη και στήριξη και ότι 
υστερεί από τις αντίστοιχες 
άλλων ευρωπαϊκών χωρών. 
Επίσης, τα πιο πάνω ευρή-
ματα ακολουθούν τη διεθνή 
βιβλιογραφία της ΕΚΕ, όπου 
φαίνεται μια ραγδαία ανά-
πτυξη και εφαρμογή δράσεων 
της, ωστόσο αντιμετωπίζεται η 
ίδια προβληματική εάν αυτές 
οι δράσεις είναι επαρκείς και 
αποτελεσματικές για το κοινό 
συμφέρον και σε ποιο βαθμό. 

Προκλήσεις για την ΕΚΕ είναι, 
λοιπόν, η καταπολέμηση των 
κοινωνικοοικονομικών προ-
βλημάτων και της κλιματικής 
αλλαγής και η παροχή ου-
σιαστικής ενδυνάμωσης στα 
ενδιαφερόμενα μέρη, μέσω 
μιας σωστής ενημέρωσης της 
τοπικής κοινωνίας. Οι πρά-
ξεις και/ή παραλείψεις των 
επιχειρήσεων επιδρούν στην 
κοινωνία και στο περιβάλλον 
και επηρεάζουν άμεσα το μέλ-
λον του πλανήτη. Επιπλέον, 
οι εταιρίες στην Κύπρο οφεί-
λουν να εφαρμόζουν δράσεις 

ΕΚΕ με πιο αποτελεσματικό 
τρόπο και όλοι οι οργανωμέ-
νοι φορείς και η κυβέρνηση 
οφείλουν να σταθούν αρωγός 
και να περιορίσουν τις δυσκο-
λίες που αντιμετωπίζουν προς 
αυτή την κατεύθυνση.

Φαίνεται, μάλιστα, ξεκάθαρα 
ότι η εφαρμογή εκ μέρους 
των επιχειρήσεων δράσεων 
ΕΚΕ, αποφέρει μακροπρόθε-

σμα οικονομικό όφελος για 
αυτές, αλλά και κοινωνικό 
και περιβαλλοντικό όφελος 
(win- win situation), διασφα-
λίζοντας έτσι τη βιωσιμότητα 
του πλανήτη μας. Φαίνεται, 
λοιπόν, περίτρανα ότι η ΕΚΕ 
στην Κύπρο είναι ένας τομέας 
που αναπτύσσεται και μπορεί 
να επωφελήσει περισσότερο 
την κυπριακή κοινωνία.  
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Πρωτοπόρος στην 
Ευρώπη η Ελλάδα 
σε επενδύσεις στην 
πράσινη ενέργεια 

Η Ελλάδα μπορεί να 
αναδειχθεί σε μία 
από τις χώρες που θα 

ηγηθούν του ενεργειακού 
μετασχηματισμού στην Ευ-
ρώπη έως το 2030, εκτιμά το 
BloombergNEF (BNEF) στην 
τελευταία ανάλυσή του για το 
μέλλον της ηλεκτρικής ενέρ-
γειας στην Ελλάδα. Σύμφωνα 
με την ανάλυση ελάχιστου κό-
στους του BNEF, το ελληνικό 
σύστημα ηλεκτρικής ενέργειας 
θα αλλάξει με ταχείς ρυθμούς 
την τρέχουσα δεκαετία, αυξά-
νοντας το μέγεθός του κατά 
55% μέχρι το 2030. 

Κατά τη διάρκεια αυτής της 
περιόδου, η Ελλάδα θα απο-
κτήσει 18 GW νέας παραγω-
γικής ισχύος, 67% της οποίας 
θα είναι αιολική και ηλιακή, 
στα 7,5 GW και 4 GW αντί-
στοιχα. 

Συνολικά 33 δισ. δολ. πρέπει 
να επενδυθούν σε νέα παρα-
γωγή ηλεκτρικής ενέργειας 
στην Ελλάδα από τώρα έως 
το 2050, με το 92% αυτού 
περίπου να αφορά τεχνολογί-

ες μηδενικού άνθρακα. Περί-
που 14 δισ. δολ. επενδύονται 
σε νέα ανανεώσιμη δυναμικό-
τητα τα επόμενα δέκα χρόνια 
– υπερδιπλασιάζοντας τα 6,5 
δισ. δολ. που επενδύθηκαν 
στην καθαρή ενέργεια στην 
Ελλάδα κατά την περίοδο 
2009-19. 

Μετά το 2030, σύμφωνα με 
το BNFE, οι μπαταρίες απο-
θήκευσης θα προσελκύσουν 
άλλα 3 δισ. δολάρια σε νέες 
επενδύσεις έως το 2050, 
καθώς πρόκειται για την πιο 
οικονομική επιλογή σε ένα δί-
κτυο με αυξανόμενη διείσδυ-
ση των ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας. 
Η δυναμικότητα του φυσι-
κού αερίου δεν χρειάζεται, 
σύμφωνα με την έκθεση, να 
αυξηθεί πέραν των 800 MW 
που κατασκευάζονται ήδη, 
καθώς η δυναμικότητα αυτή 
σε συνδυασμό με τις υδροη-
λεκτρικές μονάδες και τις νέες 
μπαταρίες για αποθήκευση 
ενέργειας, που θα προστε-
θούν στο δίκτυο, αρκούν.

Είναι ήδη πιο οικονομικό στην 
Ελλάδα να παραχθεί ηλε-
κτρική ενέργεια από νέους 
αιολικούς ή φωτοβολταϊκούς 
σταθμούς σε σύγκριση με νέα 
εργοστάσια φυσικού αερίου ή 

λιγνίτη, σύμφωνα με το ΒΝEF. 
«Τα συμπεράσματα που προ-
κύπτουν από την έκθεση του 
BNEF βρίσκονται σε απόλυτη 
συμφωνία  με τους βασικούς 
πυλώνες της νέας στρατηγι-
κής μας», δήλωσε ο πρόεδρος 
και διευθύνων σύμβουλος της 
ΔΕΗ Γιώργος Στάσσης. «Η συ-
νεχώς αυξανόμενη ανταγωνι-
στικότητα των ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας επιβεβαιώνει 
και από οικονομικής πλευράς 
την επιλογή μας για αναδια-
μόρφωση του χαρτοφυλακίου 
μας και μετάβαση της πα-

ραγωγής μας προς τις ανα-
νεώσιμες πηγές ενέργειας», 
συμπλήρωσε ο επικεφαλής 
της ΔΕΗ και επικέντρωσε στις 
προσπάθειες της επιχείρησης 
να αναπτύξει «μια νέα πελα-
τοκεντρική προσέγγιση και 
να προσφέρει ένα ενισχυμένο 
χαρτοφυλάκιο προϊόντων και 
υπηρεσιών, χρησιμοποιώντας 
νέες τεχνολογίες και ψηφιακά 
συστήματα», αλλά και στην 
ετοιμότητά της «να οδηγή-
σει τον εξηλεκτρισμό άλλων 
τομέων της ενέργειας, ξεκινώ-
ντας από την ηλεκτροκίνηση».
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 Έρευνα: Πόσα δα-
πανούν οι επιχει-
ρήσεις για δράσεις 
ESG 

Η στρατηγική βιώσιμης 
ανάπτυξης, ανεξάρτητα 
από το μέγεθος μιας επι-

χείρησης, μπορεί να επιφέρει 
πολλαπλά οφέλη σε περιβαλ-
λοντικό, οικονομικό, εταιρικό 
και κοινωνικό επίπεδο. Στο 
πλαίσιο αυτό, κρίσιμα σημεία 
θεωρούνται η ενημέρωση του 
κοινωνικού συνόλου, η εκ-
παίδευση των στελεχών των 
επιχειρήσεων και η παροχή 
κινήτρων από την πλευρά 
της πολιτείας που θα ενθαρ-
ρύνουν περισσότερες επιχει-

ρήσεις προς την κατεύθυνση 
της υιοθέτησης δράσεων ESG 
ώστε να καταστεί η βιώσιμη 
ανάπτυξη μόνιμος στόχος των 
ελληνικών επιχειρήσεων. To 
συμπέρασμα αυτό προκύπτει 
από έρευνα για τη βιώσιμη 
ανάπτυξη και τις δράσεις ESG 
που διεξήχθη από τη διεύθυν-
ση οικονομικών και κλαδικών 
μελετών της ICAP CRIF ΑΕ 
από 5.05.2022 - 30.05.2022 
σε δείγμα 185 επιχειρήσεων 
από διάφορους κλάδους της 
ελληνικής οικονομίας που 
δραστηριοποιούνται σε ολό-
κληρη την ελληνική επικρά-
τεια.

Ειδικότερα, ποσοστό 92% των 
επιχειρήσεων του δείγματος, 

αναγνωρίζουν τη σημαντικό-
τητα της βιώσιμης ανάπτυξης 
και της εταιρικής υπευθυνότη-
τας χαρακτηρίζοντάς την ως 
«πολύ» ή «πάρα πολύ» ση-
μαντική, με σχεδόν 6 στις 10 
επιχειρήσεις να δηλώνουν ότι 
δαπάνησαν υψηλότερα ποσά 
για την υλοποίηση πρακτικών 
ESG το 2021 σε σχέση με το 
2020. Ωστόσο, οι εταιρείες 
κρίνουν ότι υπάρχουν ακόμα 
περιθώρια ανάπτυξης των 
δράσεων ESG, αφού το 57% 
θεωρεί ότι ο βαθμός διείσδυ-
σης / εφαρμογής των σχετι-
κών πρακτικών κυμαίνεται σε 
μέτρια επίπεδα. Η πλειονότητα 
των επιχειρήσεων θεωρούν 
ως τα κυριότερα οφέλη που 
αποκομίζουν από την υλο-
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ποίηση δράσεων ESG, την 
ενίσχυση της εταιρικής τους 
εικόνας (94%), τη δημιουργία 
μακροπρόθεσμης αξίας για 
όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη 
(93%) καθώς και την προσέλ-
κυση και διατήρηση υψηλού 
επιπέδου ανθρωπίνου δυ-
ναμικού (91%). Οι ενέργειες 
των εταιρειών που αφορούν 
στην κοινωνία καλύπτουν το 
μεγαλύτερο μερίδιο (39%) 
στο συνολικό προϋπολογισμό 
των εταιρειών για τις δράσεις 
βιώσιμης ανάπτυξης - ESG, 
ακολουθούν οι περιβαλλοντι-
κές (36%) και οι σχετικές με 
την εταιρική διακυβέρνηση 

δράσεις (25%). Η δαπάνη για 
την εφαρμογή ενός προγράμ-
ματος βιώσιμης ανάπτυξης σε 
συνδυασμό με τις πιέσεις που 
δέχονται οι ελληνικές επιχει-
ρήσεις λόγω της ενεργειακής 
κρίσης, θεωρούνται οι κυριό-
τεροι ανασταλτικοί παράγο-
ντες υλοποίησης πρακτικών 
ESG.

Σύμφωνα με τον Νικήτα Κων-
σταντέλλο, πρόεδρο και CEO 
της ICAP CRIF «οι ελληνικές 
επιχειρήσεις μέσω των δράσε-
ων ESG, πρέπει να στοχεύουν 
στην αύξηση της κοινωνικής 
προσφοράς τους, παράλληλα 

με τη μείωση του περιβαλλο-
ντικού και ενεργειακού τους 
αποτυπώματος, παραμένοντας 
προσηλωμένες στην ηθική και 
αποτελεσματική εταιρική δι-
ακυβέρνηση. Προς αυτήν την 
κατεύθυνση η ενημέρωση της 
κοινωνίας, η εκπαίδευση των 
στελεχών των επιχειρήσεων 
και η παροχή κινήτρων από 
την πλευρά της Πολιτείας, εί-
ναι ενέργειες που μπορούν να 
ενθαρρύνουν περισσότερες 
επιχειρήσεις στην υιοθέτηση 
πρακτικών εταιρικής υπευθυ-
νότητας».

Τα κυριότερα αποτελέσματα 

της πρωτογενούς έρευνας 
είναι:

- Το 57% των επιχειρήσεις 
του δείγματος θεωρεί ότι ο 
βαθμός εφαρμογής των δρά-
σεων ESG από το σύνολο 
των ελληνικών επιχειρήσεων 
κυμαίνεται σε μέτρια επίπεδα.

- Υψηλότερη δαπάνη για την 
υλοποίηση πρακτικών ESG 
πραγματοποίησε το 56% των 
εταιρειών που συμμετείχαν 
στην έρευνα το 2021 έναντι 
του 2020.

- Η πλειοψηφία του δείγματος 
(53%) δήλωσε ότι η ίδια η δι-
οίκηση της εταιρείας έχει ανα-
λάβει τη διαχείριση των σχε-

τικών δράσεων. Ακολουθεί με 
25% η ξεχωριστή διεύθυνση / 
τμήμα της εταιρείας.

- Οι ενέργειες των εταιρειών 
που αφορούν την κοινωνία 
καλύπτουν το μεγαλύτερο 
μερίδιο (39%) στο συνολικό 
προϋπολογισμό των εταιρει-
ών για τη βιώσιμη ανάπτυξη 
και ακολουθούν οι περιβαλ-
λοντικές (36%) και οι σχετικές 
με την εταιρική διακυβέρνηση 
δράσεις (25%).

- Το 80% των επιχειρήσεων 
του δείγματος δαπανά έως 
200.000 ευρώ για δράσεις 
ESG σε ετήσια βάση, ενώ μό-
λις το 6% δαπανά πάνω από 
1 εκατ. ευρώ.

- Η κυριότερη πρακτική ESG 
ως προς το περιβάλλον που 
εφαρμόζεται σε «πολύ» ή 
«πάρα πολύ» σημαντικό 
βαθμό από τις εταιρείες του 
δείγματος (83%) είναι η 
αποτελεσματική διαχείριση 
του χαρτιού και των στερεών 
αποβλήτων (διαχωρισμός ανά 
κατηγορία υλικού ανακύκλω-
σης, κ.λπ.).

- Σχετικά με τη συνεισφο-
ρά στο κοινωνικό σύνολο, η 
συντριπτική πλειονότητα των 
επιχειρήσεων του δείγματος 
σε ποσοστό 95% δήλωσε ότι 
παρέχει ίσες ευκαιρίες προς 
όλους τους εργαζομένους σε 
«πολύ» ή «πάρα πολύ» σημα-
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ντικό βαθμό.

- Αναφορικά με την εταιρική 
διακυβέρνηση η πλειονότητα 
των επιχειρήσεων (91%) συμ-
μορφώνεται με τις ισχύουσες 
πρακτικές επιχειρηματικής 
ηθικής.

- Τροχοπέδη στην υλοποίηση 
δράσεων ESG από τις ελλη-
νικές επιχειρήσεις αποτελεί 
κυρίως η δαπάνη / κόστος για 
την εφαρμογή ενός προγράμ-
ματος βιώσιμης ανάπτυξης.

- Το σύνολο σχεδόν των 
επιχειρήσεων (94%) πιστεύ-
ουν ότι το κυριότερο όφελος 
από την υλοποίηση δράσεων 
βιώσιμης ανάπτυξης και εται-
ρικής υπευθυνότητας αποτε-
λεί η ενίσχυση της εταιρικής 
τους εικόνας. Ακολουθούν με 
μικρή διαφορά η δημιουργία 
μακροπρόθεσμης αξίας για τα 

όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη 
και την ευρύτερη οικονομία 
(93%) και η προσέλκυση και 
διατήρηση υψηλού επιπέ-
δου ανθρωπίνου δυναμικού 
(91%). 

Η πρώτη μπαταρία άμμου 
λειτουργεί στη Φινλανδία • 
Αποθηκεύει ηλιακή και αιολι-
κή ενέργεια για μήνες 

Ερευνητές εγκατέστησαν στη 
δυτική Φινλανδία την πρώτη 
στον κόσμο πλήρως λειτουρ-
γική μπαταρία άμμου, η οποία 
μπορεί να αποθηκεύσει «πρά-
σινη» ενέργεια για μήνες.

Η εγκατάσταση έγινε σε ένα 
μικρό εργοστάσιο εταιρεί-
ας παροχής ηλεκτρισμού 
(Vatajankoski) και η μπαταρία 
δουλεύει αρκετά καλά, δεί-
χνοντας ότι θα μπορούσε μελ-
λοντικά να αποτελέσει ακόμη 

μια εναλλακτική λύση στο 
μεγάλο πρόβλημα ενέργειας 
που υπάρχει διεθνώς.

Η συσκευή φορτίζεται με θερ-
μότητα που δημιουργείται από 
φθηνό ηλεκτρισμό προερχό-
μενο από ηλιακή ή αιολική 
ενέργεια. Η άμμος αποθηκεύει 
τη θερμότητα σε καυτό αέρα 
που κυκλοφορεί στο εσωτερι-
κό της, σε θερμοκρασία περί-
που 500 βαθμών Κελσίου, και 
μετά θερμαίνει π.χ. το νερό 
σπιτιών στη διάρκεια του 
χειμώνα, όταν η ενέργεια είναι 
πιο ακριβή.

Η νέα ενεργειακή κρίση -που 
μπορεί να γίνει χειρότερη εάν 
η Ρωσία σφίξει περισσότερο 
τη στρόφιγγα του αερίου της 
προς την Ευρώπη ως αντίποι-
να για τις εναντίον της κυρώ-
σεις- έχει αναδείξει την κρίσι-
μη σημασία των ανανεώσιμων 

και εναλλακτικών πηγών 
ενέργειας. Όμως, ένα βασικό 
πρόβλημα είναι πώς να δια-
τηρηθεί η παροχή «πράσινης» 
ενέργειας στο δίκτυο ηλεκτρι-
σμού όταν δεν υπάρχει ήλιος 
ή άνεμος για να δουλέψουν 
σωστά τα ηλιακά πάνελ και οι 
ανεμογεννήτριες.

Γι’ αυτό, έχει καταστεί φανερή 
η σπουδαιότητα των συστη-
μάτων αποθήκευσης ενέργει-
ας, όπως μεγάλων μπαταριών, 
που θα διασφαλίζουν τη στα-
θερότητα του ρεύματος όλο 
το 24ωρο και όλες τις εποχές. 
Όμως, οι περισσότερες μπατα-
ρίες είναι λιθίου και συνεπώς 
είναι ακριβές, γι’ αυτό αναζη-
τούνται νέες τεχνολογίες σε 
αυτόν τον τομέα. Και η άμμος, 
που έχει το πλεονέκτημα να 
είναι άφθονη, είναι μία από 
αυτές.

Η μπαταρία άμμου είναι δημι-
ούργημα νεαρών Φινλανδών 
μηχανικών που έχουν δημι-
ουργήσει την εταιρεία Polar 

Night Energy, σύμφωνα με 
το BBC. Το μεγάλο ερώτημα 
είναι κατά πόσο η νέα τεχνο-
λογία μπορεί να αξιοποιηθεί 
σε μεγάλη κλίμακα, έτσι ώστε 
πραγματικά να κάνει τη δι-
αφορά, καθώς επίσης κατά 
πόσο θα καταστεί εφικτό η 
μπαταρία άμμου να χρησι-
μοποιηθεί για την παραγωγή 
ηλεκτρισμού εκτός από θερ-
μότητας. Μέχρι στιγμής, η 
αποδοτικότητα της μπαταρίας 
πέφτει δραματικά όταν η άμ-
μος χρησιμοποιείται μόνο για 
την παραγωγή ρεύματος για 
το ηλεκτρικό δίκτυο. Στόχος 

είναι να βελτιωθεί η μπατα-
ρία, ώστε να αποθηκεύει τόσο 
«πράσινη» ηλεκτρική ενέργεια 
όσο και θερμότητα για μεγάλο 
χρονικό διάστημα.

Άλλες ερευνητικές ομάδες 
στις ΗΠΑ και άλλες χώρες 
μελετούν, επίσης, την άμμο 
ως μορφή μπαταρίας για 
«πράσινη» ενέργεια. Αλλά οι 
Φινλανδοί είναι οι πρώτοι που 
ανέπτυξαν ένα ολοκληρωμένο 
λειτουργικό εμπορικό σύστη-
μα με ικανοποιητική ενεργεια-
κή απόδοση. 
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H εκρηκτική συ-
γκυρία οδηγεί τις 
βιομηχανικές ΜμΕ 
σε πράσινες επεν-
δύσεις

Η συνεχιζόμενη ενεργει-
ακή κρίση στην Ευρώ-
πη, με ραγδαία αύξηση 

τιμών φυσικού αερίου και ση-
μαντικά ζητήματα ενεργειακής 
ασφάλειας μετά το ξέσπασμα 
του πολέμου στην Ουκρανία, 
καθιστά επιτακτική την ανά-
γκη για υψηλότερη ενεργεια-
κή αυτονομία, επιταχύνοντας 
ουσιαστικά την ήδη προγραμ-
ματισμένη πράσινη μετάβαση 
της Ευρώπης. Σε αυτή την 
μεταβατική περίοδο ανακύ-
πτουν σημαντικές προκλήσεις 
για τις επιχειρήσεις, ειδικά για 
τον ενεργοβόρο κλάδο βιομη-
χανίας, καθώς καλούνται να 
προχωρήσουν σε προσαρμο-
γή επιχειρηματικών μοντέλων 
και μέτρα περιορισμού του 
κόστους ενέργειας ώστε να 
παραμείνουν ανταγωνιστικές 
στη νέα πραγματικότητα που 
διαμορφώνεται. Αναγνωρίζο-
ντας την κρισιμότητα αυτών 
των εξελίξεων, η Διεύθυνση 
Οικονομικής Ανάλυσης της 
ΕΤΕ πραγματοποίησε έρευνα 
πεδίου σε ΜμΕ του κλάδου 
βιομηχανίας ώστε να χαρ-
τογραφήσει τις υφιστάμενες 
«πράσινες» δράσεις των 
επιχειρήσεων καθώς και να 

διερευνήσει το βαθμό ετοιμό-
τητάς τους για την επόμενη 
μέρα.
Καθώς η Ευρώπη στοχεύει 
να είναι η πρώτη κλιματικά 
ουδέτερη ήπειρος μέχρι το 
2050, η Ελλάδα έχει θέσει 
στόχο σχεδόν 85% της κατα-

νάλωσης ενέργειας να αφορά 
ΑΠΕ το 2050 (έναντι 15% το 
2020 και 7% το 2010). Με τις 
ελληνικές βιομηχανικές ΜμΕ 
να δείχνουν να ανταπεξέρ-
χονται στα αυξημένα κόστη 
ενέργειας στην πρώτη φάση 
της κρίσης (βλ. Έρευνα Συγκυ-
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ρίας, δεύτερο εξάμηνο 2021), 
ζητούμενο πλέον αποτελεί η 
μακροπρόθεσμη θωράκιση 
του κλάδου έναντι των ενερ-
γειακών διαταραχών. Βάσει 
της έρευνας πεδίου της ΕΤΕ 
σε 200 βιομηχανικές ΜμΕ, οι 
καταιγιστικές εξελίξεις φαί-
νεται να έχουν αφυπνίσει τις 
επιχειρήσεις, οι οποίες ανα-
γνωρίζουν την κρισιμότητα 
ανταπόκρισης στις προκλήσεις 
της κλιματικής αλλαγής και 
των ευρύτερων εξελίξεων 
στον ενεργειακό τομέα, με τη 
συντριπτική πλειοψηφία του 
κλάδου παράλληλα να δη-
λώνει γνώση των σχετικών 
πρωτοβουλιών και προγραμ-
μάτων σε επίπεδο ΕΕ. Σε αυτό 
το πλαίσιο, οι ΜμΕ είτε έχουν 
προχωρήσει είτε προγραμ-
ματίζουν ενέργειες προς δύο 
κύριες κατευθύνσεις: Πράσινη 
μετάβαση: Σε αυτόν τον (πε-

ρισσότερο απαιτητικό) τομέα, 
εντοπίζεται υψηλότερος βαθ-
μός εκτεθειμένων ΜμΕ. Ειδι-
κότερα, ενώ ένα σημαντικό 
ποσοστό του τομέα της τάξης 
του 56% έχει ήδη υλοποιήσει 
σχετικές  
δράσεις (με το 48% να αφορά 
τη μείωση περιβαλλοντικού  
αποτυπώματος), αυτές υπο-
λείπονται του σχεδόν 91% 
του  

τομέα που αναγνωρίζει οφέλη 
στην πράσινη μετάβαση (με  
66% να διαπιστώνει ουσια-
στική ανάγκη). Συνεπώς  
δημιουργείται ένα κενό της 
τάξης του 1/3 του τομέα που  
παραμένει εκτεθειμένο στις 
προκλήσεις πράσινης μετάβα-
σης.  
Ωστόσο, αναγνωρίζοντας την 
αυξανόμενη αναγκαιότητα να  
προσαρμοστούν με τα νέα 

δεδομένα, οι ΜμΕ ήδη σχεδι-
άζουν  
περαιτέρω δράσεις, με την έμ-
φαση πλέον να μετατοπίζεται  
στη χρήση πράσινης ενέργει-
ας. Οι σχεδιαζόμενες δράσεις  
αφορούν κυρίως αναζήτηση 
πράσινου παρόχου ηλεκτρικής 
ενέργειας ή την έκδοση πρά-
σινου πιστοποιητικού (59% 
του τομέα την επόμενη τριετία 
έναντι μόλις 16% σήμερα) 
αναδεικνύοντας έτσι τη σημα-
σία που έχουν για τον κλάδο 
η δυνατότητα σύναψης διμε-
ρών ενεργειακών συμβολαί-
ων (PPAs). 
Υπό αυτά τα δεδομένα επεν-
δυτικών σχεδίων, το ποσοστό 
των εκτεθειμένων ΜμΕ σε κιν-
δύνους πράσινης μετάβασης 
εκτιμάται ότι θα περιοριστεί 
από 35% σήμερα σε 7% την 
επόμενη τριετία. 
Βάσει της έρευνας, το 64% 
του τομέα έχει προχωρήσει 
σε κάποιας μορφής ασφάλιση 
έναντι των εν λόγω κινδύ-
νων. Καθώς περίπου το 1/5 
δε θεωρεί ότι είναι ευάλωτο 
σε ακραίες κλιματολογικές 
συνθήκες και καταστροφές, 
εκτεθειμένο φαίνεται να πα-
ραμένει το 17% του τομέα – 
κενό το οποίο αναμένεται να 
περιοριστεί στο 11% κατά την 
επόμενη τριετία (βάσει προ-
γραμματισμένων δράσεων 
των επιχειρήσεων). 
Κρίσιμο ρόλο στην υλοποίηση 
όλων των παραπάνω  
αναμένεται να διαδραματίσει 
η μόχλευση των κονδυλίων 
που περιλαμβάνονται τόσο 

στο Ταμείο Ανάκαμψης, όσο 
και στο νέο ΕΣΠΑ και τον 
Αναπτυξιακό Νόμο, όπου η 
πράσινη μετάβαση αποκτά 
συνεχώς αυξανόμενη βαρύτη-
τα. Βάσει της έρευνας της ΕΤΕ, 
τα προγράμματα αυτά έχουν 
παρακινήσει τα 2/3 των 
βιομηχανικών ΜμΕ να σχεδι-
άσουν πράσινες επενδύσεις, 
με το ενδιαφέρον να είναι 
ενεργό σε όλα τα μεγέθη και 

τους κλάδους. Όσον αφορά 
τον τύπο των σχεδιαζόμενων 
δράσεων, το 1/3 των βιο-
μηχανιών ενδιαφέρεται για 
στρατηγικές επενδύσεις (κυ-
ρίως κατασκευή νέων εγκα-
ταστάσεων), ενώ άλλο 1/3 
κατευθύνεται σε ηπιότερες 
παρεμβάσεις, (όπως συμμετο-
χή στο πρόγραμμα «εξοικονο-
μώ» και υιοθέτηση ηλεκτροκί-
νησης).
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