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Εισαγωγή

Οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) αντιπροσωπεύουν μια ευρεία και ετερογενή 

κατηγορία επιχειρήσεων και ο νομικός και τεχνικός τους προσδιορισμός διαφέρει ανά 

χώρα, ακόμα και στις χώρες-μέλη του ΟΟΣΑ. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση ως ΜΜΕ ορίζονται 

οι επιχειρήσεις που απασχολούν λιγότερους από 250 εργαζόμενους και έχουν κύκλο 

εργασιών κάτω από 50 εκ. €. 

Στην Ελληνική οικονομία το 97% των ΜΜΕ καταλαμβάνουν οι πολύ μικρές 

επιχειρήσεις (προσωπικό έως 10 άτομα και κύκλο εργασιών έως 2 εκ. €), ενώ μόλις 

το 3% είναι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Παρά την καθοριστική επίπτωση της 

οικονομικής κρίσης της τελευταίας δεκαετίας στη μείωση της απασχόλησης στις 

ΜΜΕ, η διάρθρωση ως προς το είδος της απασχόλησης σε αυτές διατηρήθηκε σχεδόν 

αμετάβλητη (Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών, 2017).

Σύμφωνα με τον Πίνακα 1, οι Ελληνικές ΜΜΕ αντιπροσωπεύουν το 63,5% της 

προστιθέμενης αξίας στην Ελλάδα και κατέχουν 87,9% στο μερίδιο εργασιακής 

απασχόλησης στις επιχειρήσεις, με τους αντίστοιχους μέσους όρους στην ΕΕ να 

κυμαίνονται στο 56.4% και 66.6% αντίστοιχα (SBA Fact Sheet, European Commission, 

2019).

Μέγεθος 
Επιχείρησης

Αριθμός Επιχειρήσεων Αριθμός απασχολούμενων 
Ατόμων

Προστιθέμενη Αξία

Ελλάδα EU-28 Ελλάδα EU-28 Ελλάδα EU-28

Αριθμός Μερίδιο Μερίδιο Αριθμός Μερίδιο Μερίδιο Εκατ. 
Εuro

Μερίδιο Μερίδιο

Πολύ Μικρές 800,075 97,4% 93,0% 1,527,075 62% 29,7% 9.0 17.6% 20.8%

Μικρές 18,958 2.3% 5,9% 398,514 16,2% 20,1% 11.8 23.1% 17.6%

Μεσαίες 2,176 0.3% 0,9% 239,627 9,7% 16.8% 11.7 22.9% 18.0%

Μμε 821,209 100% 99,8% 2,165,216 87,9% 66.6% 32.6 63.5% 56.4%

Μεγάλες 331 0.0% 0,2% 297,411 12,1% 33.4% 18.7 36.5% 43.6%

Σύνολο 821,540 100.0% 100.0% 2,462,627 100.0% 100.0% 51.2 100.0% 100.0%

Πίνακας 1: Αριθμός επιχειρήσεων, εργαζομένων και προστιθέμενης αξίας ΜΜΕ στην Ελλάδα σε 
σύγκριση με την Ευρώπη των 28 

Πηγή: SBA Fact Sheet, βασισμένο σε στατιστικά της Eurostat
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A.  Περιβαλλοντική Διάσταση και Περιβαλλοντικό 
Αποτύπωμα των ΜΜΕ στην Ελλάδα

Το «περιβαλλοντικό» αποτύπωμα είναι ένας όρος που εμφανίστηκε τη δεκαετία του 

1990 στην προσπάθεια να υιοθετηθούν ολοένα και περισσότερο «πράσινες» πρακτικές 

για την προστασία του περιβάλλοντος από τις κυβερνήσεις αλλά και τις επιχειρήσεις. 

Αποτελεί ένα μέτρο της κατανάλωσης φυσικών πόρων από ένα δεδομένο πληθυσμό 

για την κάλυψη των αναγκών του σε σύγκριση με τους πόρους που διαθέτει η γη 

(Φώτου, 2020). Τα περιβαλλοντικά αποτυπώματα κατατάσσονται στις εξής παρακάτω 

κατηγορίες (Κατεργάρης, 2018):

i. Ανθρακικό αποτύπωμα (Carbon Footprint-CF): αποτελεί το μέτρο της συνολικής 

ποσότητας των εκπομπών του διοξειδίου του άνθρακα που παράγονται άμεσα 

ή έμμεσα από μία δραστηριότητα είτε συσσωρεύονται κατά τα στάδια ζωής 

ενός προϊόντος (Wiedmann and Minx, 2008), ενός αγαθού ή μιας υπηρεσίας. 

Εκφράζεται σε ισοδύναμα γραμμάρια, κιλά ή τόνους [CO2e] (Wright L., Kemp. S., 

Williams I., 2009)

ii. Αποτύπωμα νερού (Water Footprint-WF): Περιγράφει τον ολικό όγκο 

κατανάλωσης ή μόλυνσης γλυκού νερού.

iii. Ενεργειακό αποτύπωμα (Energy Footprint-ENF): Περιγράφει την δασική περιοχή 

που απαιτείται για να απορροφήσει εκπομπές CO2, για ανάλογες ποσότητες 

κατανάλωσης ενέργειας.

iv. Αποτύπωμα εκπομπών (Emission Footprint – EMF): Περιγράφει την ποσότητα 

εκπομπών αερίων (SO2, CO, CO2, αιωρούμενα σωματίδια) στην ατμόσφαιρα.

v. Αποτύπωμα αζώτου (Nitrogen footprint – NF): Περιγράφει την ποσότητα του 

δραστικού αζώτου που απελευθερώνεται στην ατμόσφαιρα σαν αποτέλεσμα της 

ανθρώπινης δραστηριότητας).

vi. Αποτύπωμα εδάφους (Land footprint – LF): Περιλαμβάνει τα αποτυπώματα 

δάσους, αγροτικής περιοχής, κτισμένης γης, βοσκοτόπων και καλλιεργήσιμης 

γης.

vii. Αποτύπωμα βιοποικιλότητας (Biodiversity footprint – BF): Μετρά την απώλεια 

βιοποικιλότητας και τα αποτελέσματα από την μετατροπή ή αλλαγή  χρήσης γης.
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i. Άλλα περιβαλλοντικά αποτυπώματα: Τέτοια είναι του φωσφόρου (phosphorus 

footprint – PF), των αλιευτικών περιοχών (fishing-grounds footprint – FGF), το 

ανθρώπινο αποτύπωμα (human footprint – HF) και το αποτύπωμα απορριμμάτων 

(waste footprint – WSF). 

Η μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος των ΜΜΕ στον κατασκευαστικό 

κλάδο, αλλά και στον κλάδο των υπηρεσιών αποτελεί ένα παράγοντα κλειδί για το 

«πρασίνισμα» της οικονομίας και των ΜΜΕ, ενώ η βελτίωση της περιβαλλοντικής 

απόδοσης από μόνη της αποτελεί μια σημαντική επιχειρηματική ευκαιρία για τις ΜΜΕ 

αφού αποτελούν οι ίδιες παρόχους αγαθών και υπηρεσιών. 

Σύμφωνα με την Ανασκόπηση της Περιβαλλοντικής Πολιτικής στην Ελλάδα για 

το 2019 (The Environmental Implementation Review, EU, 2019) οι ΜΜΕ της χώρας 

βρίσκονται κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, όσον αφορά τις περιβαλλοντικές 

πτυχές της δράσης τους (Διάγραμμα 1). Παρότι το ποσοστό των ΜΜΕ που 

επωφελήθηκαν από μέτρα βελτίωσης της περιβαλλοντικής απόδοσης αυξήθηκε 

σημαντικά από το 4% στο 25% σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο αναφοράς, 

απαιτείται επιπλέον προσπάθεια, καθώς το τρέχον ποσοστό κατατάσσεται ανάμεσα 

στα χαμηλότερα της ΕΕ. Παρότι σχετικά μέτρα όπως «Πράσινος Τουρισμός» ή 

«Πράσινες Επιχειρήσεις»  υιοθετήθηκαν από το 2008, υπάρχει αρκετός χώρος για τη 

βελτίωση της προώθησης καινοτόμων οίκο-αποδοτικών διεργασιών, προϊόντων και 

υπηρεσιών από τις ΜΜΕ.            



11

-2 -1,5 -1 -0,5 0 0,5 1 1,5 2

Ποσοστό ΜΜΕ που έχουν λάβει μέτρα αποδοτικής χρήσης πόρων. Ελλάδα: 74, 
Μ.Ο στην Ε.Ε.: 89 (2017)

Ποσοστό ΜΜΕ που επωφελήθηκαν από κρατικά μέτρα υποστήριξης για την 
αποδοτική χρήση πόρων. Ελλάδα: 25, Μ.Ο στην Ε.Ε.: 38  (2017)

Ποσοστό ΜΜΕ που προσφέρουν πράσινα προϊόντα ή υπηρεσίες. Ελλάδα: 26, Μ.Ο 
στην Ε.Ε.: 25 (2017)

Ποσοστό ΜΜΕ που έχουν επωφεληθεί από κρατικά μέτρα υποστήριξης για την 
παραγωγή πράσινων προϊόντων. Ελλάδα: 5, Μ.Ο στην Ε.Ε.: 25 

Διάγραμμα 1: Κατανομή απόδοσης Ελληνικών ΜΜΕ όσον αφορά περιβαλλοντικές 

δράσεις σε σχέση με τον ευρωπαϊκό Μ.Ο.

Πηγή: European Commission 2017

Κατανομή σχε σχέση με τον Ευρωπαϊκό Μ.Ο. (μετρημένο σε τυπική απόκλιση, Μ.Ο. της Ε.Ε.=0)

Σημείωση: Οι στήλες δεξιά δείχνουν καλύτερη απόδοση από τον Μ.Ο. της Ε.Ε. ενώ οι στήλες 

αριστερά δείχνουν χειρότερη απόδοση από τον Μ.Ο. της Ε.Ε.
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Σύμφωνα με το τελευταίο Ευρωβαρόμετρο με θέμα «ΜΜΕ, αποδοτικότητα 

των πόρων και πράσινες αγορές» (Flash Eurobarometer 456, 2018) οι επιχειρήσεις 

ερωτήθηκαν σχετικά με τις ενέργειες που πραγματοποίησαν αλλά και αυτές που 

σχεδίαζαν να πραγματοποιήσουν κατά την περίοδο 2019–2020. Στη συνέχεια έλαβε 

χώρα μία σύγκριση των απαντήσεων των ΜΜΕ σε σχέση με αυτές που είχαν δώσει το 

2015, με τις επιχειρήσεις να έχουν δικαίωμα για περισσότερες από μια απαντήσεις. 

Η διαδεδομένες τακτικές εξοικονόμησης πόρων για τις ΜΜΕ ήταν: ελαχιστοποίηση 

των αποβλήτων (65%), εξοικονόμηση ενέργειας (63%), εξοικονόμηση υλικών (57%), 

εξοικονόμηση νερού (47%) και ανακύκλωση με επαναχρησιμοποίηση υλικών ή 

αποβλήτων εντός της εταιρείας (42%). 

Ένας αυξημένος αριθμός επιχειρήσεων υποστηρίζει ότι πρραγματοποίησε 

επενδύσεις με σκοπό τη βελτίωση της αποδοτικότητας των πόρων ενώ οι ελληνικές 

επιχειρήσεις σε πολλούς τομείς σιγά-σιγά πλησιάζουν τον Ευρωπαϊκό μέσο όρο. Αν 

παρακολουθήσουμε τις προθέσεις των ΜΜΕ ως προς τη βελτίωση της αποδοτικότητας 

των πόρων, αυτή η τάση θα συνεχιστεί, ειδικά στη χρήση ανανεώσιμων πηγών 

ενέργειας, όπου στις Ελληνικές ΜΜΕ (28%) παρουσιάζεται μια αύξηση του 9% σε 

σύγκριση με το 2015, έναντι του Ευρωπαϊκού Μ.Ο. (22%). 

Αντίθετα οι ελληνικές επιχειρήσεις δεν δείχνουν να είναι ιδιαίτερα 

ευαισθητοποιημένες  σε περιβαλλοντικά ζητήματα όπως η εξοικονόμηση υλικών, η 

ελαχιστοποίηση των αποβλήτων και η ανακύκλωση. Έτσι σαν αποτέλεσμα, ο μέσος 

όρος των ελληνικών επιχειρήσεων υπολείπεται σημαντικά σε σχέση με τον ευρωπαϊκό 

μέσο όρο.

Ακολουθεί μία ανάλυση βασιζόμενη σε γραφήματα του τελευταίου 

Ευρωβαρομέτρου (Flash Eurobarometer 456, 2018)  όπου δείγμα από 12907 ΜΜΕ 

πανευρωπαϊκά, απάντησαν το 2015 στο ερώτημα «Τι ενέργειες κάνει η επιχείρησή σας 

για να αυξήσει την αποδοτικότητα των πόρων» με διαγράμματα για τις Ελληνικές ΜΜΕ 

και σύγκριση με τον Ευρωπαϊκό Μ.Ο. 

Α) Μείωση Αποβλήτων 

Στην Ιρλανδία (84%), τη Γαλλία(83%) και το Η.Β.(82%) η ελαχιστοποίηση των αποβλήτων 

είναι η νο.1 δράση για αύξηση της αποδοτικότητας των πόρων και «πρασίνισμα» της 

επιχείρησης. Το αντίστοιχο ποσοστό στην Ελλάδα κυμαίνεται μόλις στο 37%, δηλαδή 

28% κάτω από τον Ευρωπαϊκό μέσο όρο.
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Διάγραμμα 2: Μείωση αποβλήτων για τη βελτίωση της αποδοτικότητας των πόρων σε 

ΜΜΕ πανευρωπαϊκά.

Πηγή: Flash Eurobarometer 456, 2018

 

Β) Εξοικονόμηση Ενέργειας

Σε 21 κράτη-μέλη η πλειοψηφία των ΜΜΕ δηλώνουν ότι πραγματοποιούν δράσεις 

εξοικονόμησης ενέργειας, με τα υψηλότερα ποσοστά να εμφανίζονται στην 

Πορτογαλία (75%), τη Μάλτα (74%) και την Ισπανία (72%). Στις Ελληνικές ΜΜΕ το 

αντίστοιχο ποσοστό είναι 52%, δηλαδή 11% χαμηλότερο από τον Ευρωπαϊκό μέσο όρο.  

Πηγή: Flash Eurobarometer 456, 2018

Διάγραμμα 3: Δράσεις εξοικονόμησης Ενέργειας για τη βελτίωση της αποδοτικότητας 

των πόρων σε ΜΜΕ πανευρωπαϊκά.
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Γ) Εξοικονόμηση Υλικών 

Τουλάχιστον οι μισές από τις ΜΜΕ σε 18 κράτη-μέλη δηλώνουν ότι πραγματοποιούν 

δράσεις εξοικονόμησης υλικών (χρήση ελαφρύτερων υλικών στη συσκευασία, μείωση 

χρήσης υλικών που δύσκολα ανακυκλώνονται και δημιουργία αγορών δευτερογενών 

πρώτων υλών). Τα μεγαλύτερα ποσοστά εμφανίζονται στην Πορτογαλία (75%), την 

Ισπανία (69%) και τη Σουηδία (66%). Το αντίστοιχο ποσοστό στις Ελληνικές ΜΜΕ είναι 

46%, δηλαδή 11%  μικρότερο από τον Ευρωπαϊκό μέσο όρο.

Δ) Εξοικονόμηση Νερού 

Αναφορικά με τις δράσεις εξοικονόμηση νερού σε ΜΜΕ τα μεγαλύτερα ποσοστά 

παρατηρούνται στη Γαλλία (68%), στην Πορτογαλία (63%) και την Ιρλανδία (59%). 

Αντίστοιχες ενέργειες λαμβάνουν χώρα σε μόλις 33% των Ελληνικών ΜΜΕ, δηλ. 14% 

κάτω από τον Ευρωπαϊκό μέσο όρο.  

Διάγραμμα 4: Δράσεις εξοικονόμησης Υλικών για τη βελτίωση της αποδοτικότητας των 

πόρων σε ΜΜΕ πανευρωπαϊκά.

Πηγή: Flash Eurobarometer 456, 2018
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Διάγραμμα 5: Δράσεις εξοικονόμησης νερού για τη βελτίωση της αποδοτικότητας των 

πόρων σε ΜΜΕ πανευρωπαϊκά.

Πηγή: Flash Eurobarometer 456, 2018

Ε) Ανακύκλωση με επαναχρησιμοποίηση υλικών ή αποβλήτων εντός της επιχείρησης

Τουλάχιστον 7 στις 10 ΜΜΕ στην Ιρλανδία (71%) και το Ηνωμένο Βασίλειο (70%) 

πραγματοποιούν δράσεις ανακύκλωσης με επαναχρησιμοποίηση υλικών ή αποβλήτων 

εντός της επιχείρησης. Οι ΜΜΕ στην Ελλάδα που πραγματοποιούν αντίστοιχες δράσεις 

φτάνουν το 30%, δηλαδή 12% χαμηλότερα από τον Ευρωπαϊκό μέσο όρο.

Διάγραμμα 6: Δράσεις ανακύκλωσης με επαναχρησιμοποίηση υλικών ή αποβλήτων για 

τη βελτίωση της αποδοτικότητας των πόρων σε ΜΜΕ πανευρωπαϊκά.

Πηγή: Flash Eurobarometer 456, 2018
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ΣΤ) Σχεδιασμός προϊόντων με γνώμονα την ευκολότερη επισκευή και 

επαναχρησιμοποίηση 

Λιγότερες από τις μισές ΜΜΕ σε κάθε κράτος-μέλος της ΕΕ δηλώνουν ότι 

σχεδιάζουν τα προϊόντα τους με κριτήριο την διευκόλυνση της επισκευής τους και 

την επαναχρησιμοποίηση τους. Τα μεγαλύτερα ποσοστά εμφανίζουν οι ΜΜΕ στην 

Πορτογαλία (42%) την Τσεχία (33%) και τη Γαλλία (33%). Το αντίστοιχο ποσοστό για τις 

Ελληνικές ΜΜΕ είναι 18%, με τον Ευρωπαϊκό μέσο όρο να είναι στο 25%.

Διάγραμμα 7: Δράσεις σχεδιασμού προϊόντων με γνώμονα την ευκολότερη επισκευή 

και επαναχρησιμοποίηση για τη βελτίωση της αποδοτικότητας των πόρων σε ΜΜΕ 

πανευρωπαϊκά.

Πηγή: Flash Eurobarometer 456, 2018

Ζ) Πώληση υλικού απορριμμάτων σε άλλη επιχείρηση 

Το 29% των ΜΜΕ στην Τσεχία και το Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά και το 27% στην Κροατία 

πωλούν υλικό απορριμμάτων (γνωστό και ως scrap, δηλαδή υλικά που απομένουν 

από κατανάλωση ή κατασκευή προϊόντων). Το αντίστοιχο ποσοστό στις Ελληνικές 

επιχειρήσεις είναι 26%, δηλαδή 5% πάνω από τον Ευρωπαϊκό μέσο όρο.

Διάγραμμα 8: Δράσεις πώλησης υλικού ‘scrap’ σε άλλες επιχειρήσεις για τη βελτίωση 

της αποδοτικότητας των πόρων σε ΜΜΕ πανευρωπαϊκά.

Πηγή: Flash Eurobarometer 456, 2018
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Η) Χρήση ΑΠΕ σαν κύρια πηγή ενέργειας 

Τουλάχιστον τρεις στις δέκα επιχειρήσεις στη Σουηδία (35%) και την Αυστρία (32%) 

χρησιμοποιούν σαν βασική πηγή ενέργειας, Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας. Το 

αντίστοιχο ποσοστό στις Ελληνικές ΜΜΕ φτάνει το 13%, με τον Ευρωπαϊκό μέσο όρο να 

κυμαίνεται στο 14%.

Διάγραμμα 9: Δράσεις χρήσης ΑΠΕ για τη βελτίωση της αποδοτικότητας των πόρων σε 

ΜΜΕ πανευρωπαϊκά.

Πηγή: Flash Eurobarometer 456, 2018

Τα παραπάνω στοιχεία εκφράζουν την ποσοστιαία τάση των ΜΜΕ πανευρωπαϊκά 

για την βελτίωση της αποδοτικότητας των πόρων μεταξύ των ετών 2013–2015.  Ο 

Πίνακας 2 εκφράζει την μεταβολή του ποσοστού για τα είδη δράσης που αναφέρονται 

παραπάνω για τα έτη 2015–2017. Παρατηρούμε μια δυναμική βελτίωση σε πέντε 

από τα οκτώ είδη δράσεων για τις ΜΜΕ στη χώρα μας (πράσινο χρώμα), όπου 

περιλαμβάνονται πολύ σημαντικές κατηγορίες όπως η ελαχιστοποίηση αποβλήτων και 

η εξοικονόμηση ενέργειας, νερού και υλικών. Άρα σημειώνεται μια γενικότερη μείωση 

του Περιβαλλοντικού Αποτυπώματος στις ΜΜΕ για τα τελευταία έτη. Επιδείνωση  

παρατηρείται σε τρείς κατηγορίες (κόκκινο χρώμα) που έχουν να κάνουν κυρίως με 

χρήση ή ανακύκλωση προϊόντων και υλικών.
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΅΅

Πίνακας 2: Δράσεις ΜΜΕ για τη βελτίωση της αποδοτικότητας των πόρων τους.  Πανευρωπαϊκός 
και Ελληνικός Μ.Ο. μεταξύ 2013–2015 και βελτίωση (πράσινο χρώμα) ή επιδείνωση (κόκκινο 
χρώμα) του ποσοστού κατά το 2015–2017. 

Είδος Δράσης ΜΜΕ EU28 ΕΛΛΑΔΑ

Ελαχιστοποίηση Αποβλήτων 65% 37%

Σεπ. 2017–2015 70%  (+5%) 50%  (+13%)

Εξοικονόμηση Ενέργειας 63% 52%

Σεπ. 2017–2015 67%  (+4%) 58%  (+6%)

Εξοικονόμηση Υλικών 57% 46%

Σεπ. 2017–2015 60% (+3%) 48%  (+2%)

Εξοικονόμηση νερού 47% 33%

Σεπ. 2017–2015 50%  (+3%) 37%  (+4%)

Ανακύκλωση με 
επαναχρησιμοποίηση υλικών 
ή αποβλήτων

42% 30%

Σεπ. 2017–2015 44%  (+2%) 25%  (-5%)

Σχεδιασμός προϊόντων 
με γνώμονα την 
επαναχρησιμοποίηση ή 
επισκευή

25% 18%

Σεπ. 2017–2015 28%  (+3%) 17%  (-1%)

Πώληση ‘scrap’ υλικών σε 
άλλες εταιρείες

21% 26%

Σεπ. 2017–2015 17%  (-4%) 23%  (-3%)

Χρήση ΑΠΕ 14% 13%

Σεπ. 2017–2015 17%  (+3%) 19%  (+6%)

Πηγή: Flash Eurobarometer 456, 2018
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B. Μέτρα πολιτικής και πρακτικές σε εθνικό και 
ευρωπαϊκό επίπεδο

Β1. Καταγραφή και αξιολόγηση μέτρων πολιτικής σε ευρωπαϊκό και 
εθνικό επίπεδο που στοχεύουν στην ενίσχυση των ΜΜΕ ως προς την 
περιβαλλοντική τους επίδοση 

Η περιβαλλοντική βελτίωση αποτελεί έναν από τους τρείς πυλώνες, μαζί με την 

οικονομική ανάπτυξη και την κοινωνική εξέλιξη, μιας καλής εταιρικής διακυβέρνησης 

(Hatmanu M. et al., 2019). Η δραστηριότητα των ΜΜΕ έχει έντονο αντίκτυπο στην 

ποιότητα του περιβάλλοντος. Η ανάγκη για αυστηρότερη εταιρική περιβαλλοντική 

ευθύνη είναι απαραίτητη για την επίτευξη ολοένα και υψηλότερων στόχων όσον αφορά 

την περιβαλλοντική διάσταση των επιχειρήσεων. Στόχος αυτής της ενότητας είναι η 

καταγραφή και αξιολόγηση μέτρων πολιτικής σε ευρωπαϊκό, αλλά και εθνικό επίπεδο 

που συμβάλουν στην ενίσχυση της περιβαλλοντικής επίδοσης των ΜΜΕ.     

Τα προηγούμενα 30 χρόνια η Ε.Ε. υιοθέτησε ένα ευρύ φάσμα ποικίλων 

περιβαλλοντικών μέτρων και πολιτικών με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας διαβίωσης 

των Ευρωπαίων πολιτών. Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος πρόσφατα 

αναγνώρισε 6 περιοχές κλειδιά περιβαλλοντικής πολιτικής: μετριασμός της κλιματικής 

αλλαγής, προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, βιοποικιλότητα, νερό, αέρας, απόβλητα 

(European Environmental Agency 2010a). Παρόλο που αυτές οι κατηγοριοποιήσεις 

είναι χρήσιμες για τον καθορισμό των περιβαλλοντικών στόχων της ΕΕ, οι υπεύθυνοι 

για τη χάραξη πολιτικής εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν μείζονες προκλήσεις 

κυρίως όσον αφορά αντιφατικές ημερήσιες διατάξεις. Επιπλέον, οι ΜΜΕ επιμερίζονται 

ένα δυσανάλογο βάρος προσαρμογής στις ρυθμίσεις σε σύγκριση με τις μεγάλες 

επιχειρήσεις. Για να συμβιβαστεί με ένα περιβαλλοντικό τέλος μια μεγάλη επιχείρηση 

χρειάζεται περίπου ένα ευρώ ανά εργαζόμενο, μια μεσαία επιχείρηση πρέπει να 

ξοδέψει περίπου 4 ευρώ και μια μικρή επιχείρηση 10 ευρώ αντίστοιχα. Έτσι είναι 

απαραίτητα τα μέτρα πολιτικής για τις ΜΜΕ, ώστε να ενισχύσουν την περιβαλλοντική 

τους επίδοση. 

Τον Ιούλιο του 2014 η ΕΕ υιοθέτησε το «Πράσινο Σχέδιο Δράσης για τις ΜΜΕ» (Green 

Action Plan for SMEs) το οποίο τονίζει τον τρόπο με τον οποίο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε 

συνεργασία με τα κράτη-μέλη θα βοηθήσει τις ΜΜΕ να εκμεταλλευτούν την βελτίωση 

στην αποδοτικότητα των πόρων, την κυκλική οικονομία και τις πράσινες αγορές. Οι 
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στόχοι και οι δράσεις αυτού του πλάνου χωρίζονται σε 5 θεματικές περιοχές (European 

Commission, 2014):

i. ‘Πρασίνισμα’ των ΜΜΕ για περισσότερη ανταγωνιστικότητα και βιωσιμότητα: 

Περιλαμβάνει δράσεις για να βοηθήσει τις ΜΜΕ να μειώσουν το κόστος 

παραγωγής και να αυξήσουν την παραγωγικότητα τους μέσω της βελτιωμένης 

αποδοτικότητας των πόρων, υποστηριζόμενες από πληροφορίες, συμβουλές, 

πρόσβαση σε χρηματοδότηση και μηχανισμούς μετάδοσης τεχνολογίας. Οι 

δράσεις της συγκεκριμένης ενότητας περιλαμβάνουν: 

 ▪ Ίδρυση Ευρωπαϊκού Κέντρου Αποδοτικότητας Πόρων 

 ▪ Πληροφόρηση για τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι ΜΜΕ για να είναι 

περισσότερο αποδοτικές στη χρήση πόρων

 ▪ Εκστρατεία ενημέρωσης σχετικά με την αποδοτική χρήση πόρων από το 

Ευρωπαϊκό Δίκτυο Επιχειρήσεων

 ▪ Οδηγός προς τις διαχειριστικές αρχές ώστε τα Ευρωπαϊκά Επενδυτικά 

κεφάλαια να υποστηρίξουν σωστά την αποδοτικότητα των πόρων

 ▪ Αναθεώρηση και ενημέρωση μεθοδολογίας ταξινόμησης των πράσινων 

τεχνολογιών  ώστε να συμβαδίζουν με τις τεχνολογικές εξελίξεις

 ▪ Κεφαλαιοποίηση της εμπειρίας αποδοτικής χρήσης πόρων του Ευρωπαϊκού 

Δικτύου Επιχειρήσεων

 ▪ Παροχή προσβάσιμων πληροφοριών για ΜΜΕ για βελτιώσεις στην αποδοτική 

χρήση πόρων

 ▪ Χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων μέσω 

χρηματοοικονομικών μεσαζόντων για βελτιώσεις στην αποδοτική χρήση πόρων 

που συνδέονται με το υπηρεσίες προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή και το 

οικοσύστημα

 ▪ Ιδιωτική χρηματοδότηση για μέσα ενεργειακής απόδοσης

 ▪  Ίδρυση ενός δικτύου οίκο-καινοτόμων χρηματοδοτών
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 ▪ Δυνατότητες για επενδύσεις στην ανταγωνιστικότητα, την ενεργειακή απόδοση 

και την χρήση ΑΠΕ από ΜΜΕ μέσω του Ευρωπαϊκό Ταμείου Περιφερειακής 

Ανάπτυξης και μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου για την Ναυτιλία και την Αλιεία

ii. Πράσινη επιχειρηματικότητα για τις επιχειρήσεις του μέλλοντος: 

Υποστήριξη των ΜΜΕ ώστε να έχουν πρόσβαση σε ευκαιρίες στην αγορά περι-

βαλλοντικών αγαθών και υπηρεσιών μέσω της ανάπτυξης ομάδων οικολογικής 

καινοτομίας και τη διευκόλυνση επιχειρηματικής συνεργασίας για την ανταλλαγή 

δεξιοτήτων και γνώσεων. Οι δράσεις της συγκεκριμένης ενότητας περιλαμβά-

νουν: 

 ▪ Υποστήριξη της ανάπτυξης και επίδειξης καινοτόμων οικο-επιχειρηματικών 

ιδεών

 ▪ Υποστήριξη της προσέγγισης για οικο-καινοτομία και κυκλική οικονομία

 ▪ Δυνατότητες για επενδύσεις σε καινοτομία ΜΜΕ και επιχειρήσεις μέσω του 

Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης και μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου για την 

Ναυτιλία και την Αλιεία

 ▪ Προώθηση πράσινης επιχειρηματικότητας και δημιουργία συναφών 

επιχειρηματικών ικανοτήτων (μέσω του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την 

Καινοτομία και την Τεχνολογία)

 ▪ Προώθηση της ανώτατης εκπαίδευσης και συνεργασία επιχειρήσεων για να 

δοθεί το έναυσμα για καινοτόμες λύσεις και επιχειρηματικότητα

 ▪ Επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση για να αντιμετωπιστούν κενά σε 

δεξιότητες σε συγκεκριμένους τομείς της τεχνολογίας  περιβάλλοντος και της 

οίκο-καινοτομίας.

 ▪ Επιβεβαίωση της απόδοσης των καινοτόμων περιβαλλοντικών τεχνολογιών

 ▪ Ενίσχυση νέων επιχειρηματικών μοντέλων για την αποδοτικότητα των πόρων 

και την ενεργειακή αποδοτικότητα στις ΜΜΕ

 ▪ Αναγνώριση των προσπαθειών για να υποστηριχθεί η πράσινη 

επιχειρηματικότητα.
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iii. Ευκαιρίες για συμμετοχή των ΜΜΕ σε μια πιο ‘πράσινη αλυσίδα περιβαλλοντικών 

αξιών: 

Υποστήριξη στις ΜΜΕ ώστε να εισέλθουν σε δραστηριότητες κυκλικής 

οικονομίας, όπως: μεταποίηση, επισκευή, συντήρηση, ανακύκλωση και 

οικολογικός σχεδιασμός και προώθηση νέων επιχειρηματικών μοντέλων που 

βασίζονται στην αποτελεσματικότητα και στην επαναχρησιμοποίηση υλικών ή και 

αποβλήτων. Οι δράσεις τις συγκεκριμένης ενότητας περιλαμβάνουν:

 ▪ Ανάλυση των εμποδίων αλλά και της δυναμικής μια κυκλικής οικονομίας 

σκεπτόμενοι τις προοπτικές για τις ΜΜΕ

 ▪ Ενθάρρυνση διατομεακής και διαπεριφερειακής συνεργασίας για την 

υποστήριξη της αποτελεσματικής χρήσης πόρων

 ▪ Δημιουργία μοντέλων επίδειξης συστημάτων με λύσεις οικολογικής 

καινοτομίας

 ▪ Προώθηση της κυκλικής οικονομίας και παρουσίαση των ωφελημάτων της

iv. Πρόσβαση σε νέες αγορές για πράσινες ΜΜΕ: 

Υποστήριξη   της πρόσβασης των ΜΜΕ σε νέες, πράσινες αγορές, προωθώντας 

έτσι μια πιο πράσινη εσωτερική αγορά, επιτρέποντας πρόσβαση στις διεθνείς 

αγορές και διευκόλυνση της αφομοίωσης της πράσινης τεχνολογίας από χώρες-

εταίρους.  Οι δράσεις της συγκεκριμένης ενότητας περιλαμβάνουν:

 ▪ Ενθάρρυνση των ευρωπαϊκών οργανισμών τυποποίησης να λαμβάνουν υπ όψιν 

τους στόχους της κυκλικής οικονομίας κατά τη δημιουργία προτύπων

 ▪ Ίδρυση του ευρωπαϊκού στρατηγικού συμπλέγματος συνεργασιών για την 

προώθηση της στενότερης διατομεακής συνεργασίας στους τομείς των 

πράσινων τεχνολογιών και υπηρεσιών.  

 ▪ Δράσεις Χαμηλών Εκπομπών Άνθρακα για επιχειρήσεις που ανήκουν χώρες 

μεσαίου εισοδήματος 

 ▪ Δράσεις μεταφοράς πράσινης τεχνολογίας από την Ευρώπη στις ανατολικές 

Μεσογειακές Χώρες 
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v. Διακυβέρνηση: 

Παρακολούθηση και αξιολόγηση της περιβαλλοντικής κατάστασης των ΜΜΕ, 

συντονισμός μεταξύ των κρατών-μελών και των ενδιαφερομένων μερών των 

ΜΜΕ, καθώς και διαβούλευση σχετικά με την εξέλιξη της πολιτικής για το 

περιβαλλοντικό αποτύπωμα των ΜΜΕ. 

Οι παραπάνω στόχοι και δράσεις για τις ΜΜΕ πραγματοποιούνται ή θα 

πραγματοποιηθούν μέσω των Ευρωπαϊκών προγραμμάτων χρηματοδότησης:

 ▪ COSME

 ▪ Horizon 2020

 ▪ LIFE

 ▪ Ευρωπαϊκό διαρθρωτικό ταμείο και ταμείο επενδύσεων

Αντίστοιχα εργαλεία χρηματοδότησης υπάρχουν ή θα προκηρύσσονται κατά 

περιόδους και σε εθνικό επίπεδο κυρίως μέσω του Ε.Π. «Επιχειρηματικότητα, 

Ανταγωνιστικότητα και Καινοτομία 2014–2020, περιλαμβάνοντας δράσεις 

πραγματοποιούνται ή σχεδιάζονται να πραγματοποιηθούν και ωφελούν 

περιβαλλοντικά τις ΜΜΕ. Ενδεικτικά τέτοια είναι:

 ▪ Αναβάθμιση Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων

 ▪ Ενίσχυση των πράσινων επιχειρήσεων και επιχειρήσεων ανακύκλωσης

 ▪ Εξοικονομώ για ΜΜΕ (Εχει ανακοινωθεί αλλά δεν έχει προκηρυχτεί έως σήμερα)

 ▪ Ενίσχυση Περιβαλλοντικής Βιομηχανίας

 ▪ Ανάπτυξη, προώθηση και αξιοποίηση της ενιαίας ταυτότητας-Σήματος 

ποιότητας προϊόντων και υπηρεσιών του αγροτοδιατροφικού τομέα.

 ▪ Πράσινος Οικοτουρισμός-Αγροτουρισμός

 ▪ Πράσινη Γεωργία/Πράσινα προϊόντα για επιχειρήσεις

Εναλλακτική πηγή χρηματοδότησης είναι ο Αναπτυξιακός Νόμος 4399/2016, ο 

οποίος είναι το «Θεσμικό πλαίσιο για τη σύσταση καθεστώτων Ενισχύσεων Ιδιωτικών 
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Επενδύσεων για την περιφερειακή και οικονομική ανάπτυξη της χώρας», σκοπό έχει 

την προώθηση της ισόρροπης ανάπτυξης με σεβασμό στους περιβαλλοντικούς πόρους. 

Επίσης προσδοκά την αύξηση της απασχόλησης , τη βελτίωση της συνεργασίας, την 

αύξηση του μέσου μεγέθους των επιχειρήσεων, την τεχνολογική αναβάθμιση, την 

βελτίωση της ανταγωνιστικότητας (Γουλάπτση Μ., 2017) .

B.2 Αναγνώριση και επισήμανση καλών πρακτικών αντίστοιχων πολιτικών

Β2.1 Παραδείγματα καλών πρακτικών από το εξωτερικό

 ▪ Μελέτη περίπτωσης στο Ηνωμένο Βασίλειο: Επιχείρηση τροφίμων και ποτών 

στη Σκωτία που παράγει το εθνικό πιάτο ‘Haggis’ μετατρέπει τα απόβλητα της 

σε κέρδος. Η επιχείρηση δημοσίευσε δυο ετήσιες αναφορές βιωσιμότητας 

περιγράφοντας την περιβαλλοντική της πολιτική και τα αποτελέσματα διαφόρων 

πρωτοβουλιών που έλαβε.  Τα βασικά σημεία εξοικονόμησης εντοπίστηκαν μέσω 

ελέγχων που πραγματοποιήθηκαν από τις εταιρείες εκτίμησης περιβαλλοντικού 

κόστους  ‘Ecodyn’ και ‘Environwise’ το 2008, κάτι που βοήθησε την επιχείρηση να 

επικεντρωθεί στο περιβαλλοντικό της έργο. Έτσι η επιχείρηση κατάφερε μέσω της 

διαχείρισης και ανακύκλωσης αποβλήτων να μειώσει το 90% των αποβλήτων της 

που οδηγούνταν προς διάθεση για υγειονομική ταφή σε μόλις 10%, εντός 4 χρόνων 

λειτουργίας. Ενδεικτικό παράδειγμα αυτής καλής πρακτικής είναι ότι ενώ πριν η 

επιχείρηση πλήρωνε για τη συλλογή και ταφή του λίπους, μετά ανάληψη δράσεων 

κυκλικής οικονομίας κατάφερε να έχει 4000£ ετήσιο κέρδος από την πώληση του 

για επεξεργασία Βιοντίζελ (Calogirou et al. 2010).

 ▪ Μελέτη περίπτωσης στη Σλοβενία: Ξενοδοχειακή επιχείρηση με οικολογικό σήμα 

(Eco-labelled hotel). Από την ίδρυση της επιχείρησης (2001) οι ιδιοκτήτες είχαν 

αποφασίσει να διατηρήσουν ένα ισχυρό περιβαλλοντικό προφίλ με αποτέλεσμα η 

επιχείρηση να βραβευτεί με πολλά εθνικά περιβαλλοντικά βραβεία. Η επιχείρηση 

απέκτησε το οικολογικό σήμα το 2008 μετά από ενέργειες για την ενεργειακή 

της αναβάθμιση και τη μείωση των αποβλήτων. Το 2004 προστέθηκαν αντλίες 

θερμότητας και φωτ/κα συστήματα τα οποία προθερμαίνουν τις εσωτερικές και 

εξωτερικές πισίνες. Το 2007 προστέθηκε ένας καυστήρας βιομάζας ξύλου (500kW) 

που χρησιμοποιήθηκε για θέρμανση εγκαταστάσεων νερού και κέντρου ευεξίας. 

Επίσης το σύστημα θέρμανσης νερού επαναχρησιμοποιεί τη θερμότητα από τη 

σάουνα για θέρμανση του νερού της πισίνας (Calogirou et al. 2010).
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Β2.2 Παραδείγματα καλών πρακτικών από την Ελλάδα

 ▪ Μελέτη περίπτωσης στην Ελλάδα: Η ξενοδοχειακή μονάδα Costa Navarino, 

όπου αναπτύχθηκαν 4 αυτόνομα τουριστικά συγκροτήματα που διέπονται από 

την αντίστοιχη νομοθεσία περί ΠΟΤΑ (Περιοχές Ολοκληρωμένης Τουριστικής 

Ανάπτυξης). Η εταιρία κατασκευής, αναγνωρίζοντας την καθοριστική συμβολή του 

φυσικού περιβάλλοντος στην ανάπτυξη του Costa Navarino, ακολούθησε όλους τους 

αυστηρούς κανόνες περιβαλλοντικής προστασίας και διαχείρισης σε όλα τα στάδια 

ανάπτυξης του έργου, από την κατασκευή έως τη λειτουργία του. Περισσότερο 

από 90% της συνολικής επιφάνειας παραμένει ακάλυπτο με κύρια χρήση το φυσικό 

ή οργανωμένο πράσινο. Η περιοχή μελέτης παρουσιάζει έντονο επιστημονικό και 

περιβαλλοντικό ενδιαφέρον αφού είναι ενταγμένη σε περιβαλλοντικά προγράμματα 

όπως το Natura 2000. Στο πλάνο της επιχείρησης είναι και η κατασκευή 

φωτοβολταϊκού πάρκου (εκτός ΠΟΤΑ), σε έκταση 270 στρεμμάτων, ισχύος 11963 

kW και παραγωγής 11,8–14,5 εκατομμυρίων kWh ετησίως. Στόχος η τροφοδοσία 

με ανανεώσιμη ενέργεια της ΠΟΤΑ Μεσσηνίας, με σκοπό την ανεξαρτητοποίησή 

της από το δίκτυο της ΔΕΗ. Το μεγάλο στοίχημα αποτέλεσε η διαχείριση των 

υδάτινων πόρων, λόγω των μεγάλων εκτάσεων γκολφ που δημιουργήθηκαν, αφού 

για τη συντήρηση τους απαιτείται το νερό που καταναλώνει μια μικρή πόλη. Έτσι 

σχεδιάστηκε μεγάλη λιμνοδεξαμενή χωρητικότητας 428.000m3, όπου αποθηκεύεται 

νερό από παρακείμενο ποταμό. Η λιμνοδεξαμενή αποθηκεύει τις ποσότητες νερού 

που θα αντλούνται κατά τους χειμερινούς κυρίως μήνες από τον ποταμό, ώστε 

να καλύπτονται οι ανάγκες άρδευσης του γηπέδου κατά τους θερινούς μήνες. 

(Τζωρτζίνης Χ., 2018) 

Γ. Ενσωμάτωση προτάσεων για την βελτίωση των 
περιβαλλοντικών επιδόσεων και της ενεργειακής 
απόδοσης των ΜΜΕ με βάση το ΕΣΕΚ

Στο πλαίσιο του «Εθνικού Σχεδίου για την Ενέργεια και το Κλίμα» (ΕΣΕΚ) για την 

περίοδο 2021–2030, η Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων 

Ελλάδας, μέσω του επιστημονικού της φορέα, του Ινστιτούτου Μικρών Επιχειρήσεων 

(ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ), προχώρησε στη σύνταξη προτάσεων που επισημαίνουν την ανάγκη 

να ληφθούν σοβαρά υπόψη οι ανάγκες των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜμΕ) στη 

διαμόρφωση πολιτικών που σχετίζονται με την βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης 
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(ΙΜΕ-ΓΣΕΒΕΕ, 2019). Οι προτάσεις αυτές θα ήταν καλό να ενσωματωθούν στο σχεδιασμό 

του ΕΣΕΚ, ώστε οι ΜΜΕ να συμβάλουν και αυτές καθοριστικά με το δικό τους τρόπο 

στην επίτευξη των στόχων του ΕΣΕΚ.  

Αρχικά, θα πρέπει να επισημανθεί ότι η εξοικονόμηση ενέργειας στις επιχειρήσεις 

έχει δύο εξίσου σημαντικές όψεις. Η πρώτη είναι αυτή των ΜΜΕ σαν προμηθευτών 

εξοπλισμού, μηχανημάτων, υλικών ή τεχνολογιών που θα χρησιμοποιηθούν για την 

επίτευξη των ενεργειακών στόχων. Η δεύτερη είναι αυτή των ΜΜΕ σαν χρήστες-

επωφελούμενους της κάθε δράσης.

Υπό το πρίσμα αυτό, προτείνονται δράσεις που να ενισχύουν και να ενθαρρύνουν 

την ανάπτυξη ‘πράσινων μικρών επιχειρήσεων’ οι οποίες θα επιμελούνται την ανάπτυξη 

επεμβάσεων τεχνολογικού εξοπλισμού, ‘έξυπνων’ εγκαταστάσεων εξοικονόμησης 

ενέργειας, καινοτόμων συστημάτων παραγωγικής διαδικασίας, λειτουργίας, 

συντήρησης και τεχνολογικού εξοπλισμού (αναβαθμισμένα έξυπνα δίκτυα, ηλεκτρικά/

υδραυλικά συστήματα κ.α.).

Ως εκ τούτου, είναι ιδιαίτερα σημαντικό να αναπτυχθούν δράσεις σε θέματα 

εξοικονόμησης ενέργειας, με τη μορφή ενός μόνιμου μηχανισμού, με συστηματική 

πληροφόρηση/ενημέρωση και συγκεκριμένους τακτικούς κύκλους χρηματοδότησης, 

για τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις. Προς αυτή την κατεύθυνση, θεωρείται 

απαραίτητη η ανάπτυξη ολοκληρωμένων δράσεων εξοικονόμησης για τις μικρές και 

πολύ μικρές επιχειρήσεις, στα πρότυπα του «Εξοικονομώ κατ΄ οίκον» (π.χ. Εξοικονομώ 

για ΜΜΕ). Θα μπορούσε ενδεικτικά να περιέχει τις παρακάτω κατηγορίες επεμβάσεων:

i. Ενεργειακή αναβάθμιση υφιστάμενων κτιριακών υποδομών. Αυτό μπορεί να επι-

τευχτεί μέσω των παρακάτω παρεμβάσεων:

 ▪ Θερμομόνωση εξωτερικής τοιχοποιίας, δαπέδου, δώματος, στέγης

 ▪ Συστημάτα σκίασης

 ▪ Αντικατάσταση υφιστάμενων κουφωμάτων με νέα διπλού υαλοπίνακα (με 

θερμοδιακοπή ή αδρανές αέριο)

 ▪ Αντικατάσταση συστημάτων θέρμανσης ή ψύξης με άλλα μεγαλύτερης 

απόδοσης

 ▪ Προσθήκη λαμπτήρων τεχνολογίας LED
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 ▪ Εγκατάσταση ηλιακών συστημάτων για παραγωγή ζεστού νερού

 ▪ Συστήματα ανάκτησης απορριπτόμενης ενέργειας

 ▪ Συστήματα έξυπνης ενεργειακής διαχείρισης κτιρίου

ii. Υποστηρικτικές Δράσεις:

 ▪ Εκτενής ενεργειακός έλεγχος

 ▪ Υπηρεσίες έκδοσης Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης

 ▪ Υπηρεσίες Ενεργειακού Ελεγκτή/Συμβούλου

 ▪ Πιστοποίηση συστήματος ενεργειακής διαχείρισης σύμφωνα με το πρότυπο 

ISO50001

Η προσέγγιση αυτή θα ενθαρρύνει τον μετασχηματισμό και την προσαρμογή 

των μικρών επιχειρήσεων σε νέα καινοτομικά πρότυπα εξοικονόμησης, αλλά και σε 

επίπεδο λειτουργίας, συντήρησης, εξοπλισμού/συσκευών αλλά και παραγωγικής 

διαδικασίας, ενώ θα ενισχύσει εμμέσως και τη δραστηριότητα της παροχής υπηρεσιών 

(π.χ. εγκαταστάσεις, υλικά, νέα συστήματα και γενικά εμπορική δραστηριότητα στον 

αντίστοιχο κλάδο) που παρέχονται από μικρές επιχειρήσεις προς τελικούς χρήστες, που 

συνιστούν επίσης -εν προκειμένω- μικρές επιχειρήσεις.     

Επισημαίνεται τέλος, ότι οι παραπάνω προτάσεις, συνάδουν απόλυτα με τις 

διαπιστώσεις και τα συμπεράσματα του Forum Βιομηχανίας της ομάδας εργασίας 

για την εξοικονόμηση ενέργειας που είχε διοργανωθεί από την Γενική Γραμματεία 

Βιομηχανίας και στο οποίο το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ συμμετείχε ενεργά στις εργασίες του. 

Στο πλαίσιο αυτό, θα πρέπει να επισημανθούν και δύο σημαντικά προβλήματα που 

αντιμετωπίζουν οι ΜΜΕ ως προς το ζήτημα της εξοικονόμησης ενέργειας όπως 

διατυπώθηκαν στο παραπάνω Forum (ΙΜΕ-ΓΣΕΒΕΕ, 2019):

i. Έλλειψη χρηματοδοτικών εργαλείων για την ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων με αντι-

κείμενο τις κτιριακές παρεμβάσεις, τον εκσυγχρονισμό παραγωγικού εξοπλισμού 

ώστε να επιτεθεί η εξοικονόμηση ενέργειας εν τέλει. Τα προηγούμενα έτη, οι ΜΜΕ 

δεν διέθεταν ούτε τα κατάλληλα χρηματοδοτικά εργαλεία, αλλά ούτε το κατάλληλο 

ρυθμιστικό καθεστώς υποστήριξης για να προχωρήσουν σε δράσεις εξοικονόμησης 

ενέργειας και αύξησης της ενεργειακής τους αποδοτικότητας. Η χρηματοδότηση 

αυτή, με οποία μορφή επιτευχτεί, θα πρέπει να  συνδυάζει (ΙΜΕ-ΓΣΕΒΕΕ, 2019):
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 ▪ επιχορήγηση και χαμηλότοκα δάνεια

 ▪ παράλληλη φορολογική ελάφρυνση σε περίπτωση υψηλής ενεργειακής 

αναβάθμισης

 ▪ συμβουλευτική υποστήριξη σχετικά με χρηματοδοτικές ευκαιρίες και 

εξειδικευμένο οικονομικό σχεδιασμό για επενδύσεις αύξησης στην απόδοση 

χρήσης πόρων και ενέργειας

ii. Ελλιπής ενημέρωση κι ευαισθητοποίηση 

Είναι γεγονός ότι οι ΜΜΕ δεν έχουν, σε μεγάλο βαθμό, προσδιορίσει τις βασικές 

αδυναμίες της λειτουργίας τους, αναφορικά με τις απώλειες θερμότητας οι οποίες 

συνεπάγονται κόστος, τόσο οικονομικό, όσο και κοινωνικό. Σε αρκετές περιπτώσεις, 

αν και κλαδικοί φορείς καταρτίζουν προγράμματα ενημέρωσης των μελών τους, οι 

επιχειρήσεις δεν γνωρίζουν όλα τα οφέλη, ενεργειακά και μη, από τη βελτίωση της 

ενεργειακής απόδοσης με αποτέλεσμα, είτε να μην επενδύουν στον συγκεκριμένο 

τομέα, είτε να μην συμμετέχουν σε χρηματοδοτικές ευκαιρίες που παρουσιάζονται 

σε εθνικό και ευρωπαϊκό περιβάλλον. Επιπροσθέτως, δεν διαθέτουν το κατάλληλο 

ανθρώπινο δυναμικό για το σχεδιασμό, την εφαρμογή και την παρακολούθηση 

δράσεων ενεργειακής απόδοσης (ΙΜΕ-ΓΣΕΒΕΕ, 2019). Άρα στο πλαίσιο της σωστής 

ενημέρωσης και της συμμετοχής των ΜΜΕ σε δράσεις εξοικονόμησης, θα πρέπει αυτές 

επιπλέον να συνδυάζουν:

 ▪ Βάση Δεδομένων με περιπτώσεις ενεργειακών αναβαθμίσεων (είτε από διεθνή 

βιβλιογραφία είτε από πιλοτικές δράσεις) 

 ▪ Επίδειξη νέων τεχνολογιών στο χώρο της εξοικονόμησης ενέργειας και της 

αποδοτικής χρήσης πόρων ώστε να υπογραμμίζονται τα ωφελήματα από την χρήση 

της τεχνολογικής εξέλιξης

 ▪ Ένα συγκριτικό εργαλείο ώστε να μπορεί ο κάθε ιδιοκτήτης επιχείρησης να 

συγκρίνει πόσο ενεργειακά ή περιβαλλοντικά αποδοτική είναι η επιχείρηση του σε 

σύγκριση με παρόμοιες επιχείρησης του κλάδου του

iii. Υψηλό κόστος ενέργειας 

Από την έλευση της κρίσης και έπειτα, παρά τη σημαντική κάμψη της ζήτησης 

και του κύκλου εργασιών των επιχειρήσεων, το ενεργειακό κόστος αυξήθηκε 
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σημαντικά. Ενδεικτικά πολλές ΜΜΕ καταβάλουν ακόμα και το 66% του κέρδους τους 

για το ενεργειακό τους κόστος. Η αύξηση των τιμολογίων ηλεκτρικού ρεύματος, 

η ενσωμάτωση του κόστους ΑΠΕ και η αύξηση των ειδικών φόρων κατανάλωσης 

επιβάρυνε δυσανάλογα τις μικρές επιχειρήσεις. Θα πρέπει να επισημανθεί ότι η 

υψηλή φορολόγηση της κατανάλωσης ενέργειας επιβλήθηκε χωρίς την παροχή 

ανταποδοτικών υπηρεσιών από το κράτος (ΙΜΕ-ΓΣΕΒΕΕ, 2019).

Τα παραπάνω σημεία προσοχής, συνδυαστικά με τις προτάσεις του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ 

πρέπει να ληφθούν απαραίτητα υπόψη στον «Εθνικό Σχεδιασμό για την Ενέργεια 

και το Κλίμα» και για την περίοδο 2021–2030 καθώς ενώ βρίσκονται διαρκώς στην 

επικαιρότητα του μεσοπρόθεσμου σχεδιασμού και αποτελούν  χρόνια ζητήματα των 

ΜΜΕ ως προς την εξοικονόμηση ενέργειας και χωρίς να έχουν τύχει αποτελεσματικής 

διευθέτησης. 

Δ. Πως με τις προτάσεις αυτές επιτυγχάνονται οι 
στόχοι του ΕΣΕΚ 

Μετά τον τριπλό ευρωπαϊκό ενεργειακό στόχο «20/20/20», δηλαδή 20% μείωση 

στις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, 20% αύξηση του ποσοστού ενέργειας από 

ανανεώσιμες πηγές για την κάλυψη των αναγκών της Ευρώπης και 20% περισσότερη 

αποτελεσματικότητα στην χρήση ενέργειας σε όλη την ΕΕ έως το 2020, όπως είναι 

γνωστό  έχουν θεσπιστεί νέοι και ενισχυμένοι δεσμευτικοί στόχοι της Ευρωπαϊκής 

Ενεργειακής Πολιτικής για το 2030. Όπως σε κάθε χώρα της ΕΕ, έτσι και στην Ελλάδα, η 

ενίσχυση της ενεργειακής αποδοτικότητας και της εξοικονόμησης ενέργειας πρέπει να 

αντιμετωπιστεί συνολικά και πολυεπίπεδα, λαμβάνοντας υπόψη μεταξύ άλλων και τα 

ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των ελληνικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων που συμβάλλουν 

σημαντικά και σιωπηρά στο εθνικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Στη νέα περίοδο, είναι 

σημαντικό η μείωση στην τελική κατανάλωση ενέργειας να είναι πραγματική και να 

αποτελεί προϊόν αποτελεσματικών πολιτικών εξοικονόμησης, χωρίς να προέρχεται 

από την οικονομική κρίση που αποτέλεσε «άτυπο σύμμαχο» για την επίτευξη του 

συγκεκριμένου στόχου το 2020 (ΙΜΕ-ΓΣΕΒΕΕ, 2019). 

Στα πλαίσια του ΕΣΕΚ η χώρα μας έχει θέσει υψηλούς στόχους. Ειδικότερα, 

για τη χώρα μας ο στόχος αφορά σε συνολική μείωση των εκπομπών Αερίων του 

Θερμοκηπίου πάνω από 40% σε σχέση με το έτος 1990, ενώ σε σχέση με το έτος 2005 

(πιο συγκρίσιμο έτος βάσει του επιπέδου ανάπτυξης της Ελληνικής οικονομίας), 
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ο στόχος μείωσης ξεπερνά το 50%. Επιπλέον υπάρχουν ποσοτικοί στόχοι μείωσης 

ατμοσφαιρικών ρύπων, όπως το  Διοξείδιο του θείου, τα Οξείδια του Αζώτου καθώς 

και άλλων αιωρούμενων σωματιδίων. Όσον αφορά τις ΑΠΕ στόχος είναι ένα μερίδιο 

των ΑΠΕ στην ακαθάριστη τελική κατανάλωση ενέργειας της τάξης του 35%. Στο τομέα 

της εξοικονόμησης ενέργειας και βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης του κτιριακού 

αποθέματος της χώρας, τέθηκε ένας στόχος βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης 

στην τελική κατανάλωση ενέργειας κατά ποσοστό τουλάχιστον 38% σε σχέση με την 

πρόβλεψη εξέλιξης της τελικής κατανάλωσης ενέργειας μέχρι το έτος 2030 (Υπουργείο 

Περιβάλλοντος και Ενέργειας, 2019). 

Η ανάγκη σχεδιασμού συναφών δράσεων  έγκειται επιπρόσθετα στο γεγονός ότι 

οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και ιδιαίτερα οι πολύ μικρές εκπροσωπούν μεγάλο 

ποσοστό της οικονομίας (97,3% του συνόλου των επιχειρήσεων στην Ελλάδα) και έχουν 

σημαντικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα καθώς κατά τη λειτουργία τους αξιοποιούν 

κτιριακές υποδομές, χρησιμοποιούν τεχνολογικό εξοπλισμό, ύλες, ενεργειακούς 

πόρους, παράγουν ρύπους όπως αναφέρθηκε και στο πρώτο μέρος αυτού του 

κειμένου. Η ενσωμάτωση των προτάσεων του μέρους Γ αυτού του κειμένου μόνο θετικά 

μπορούν να συμβάλουν στην επίτευξη των παραπάνω στόχων του ΕΣΕΚ. 

Τα ποσοστά της κατανομής της κατανάλωσης ενέργειας στους επιμέρους τομείς 

της οικονομίας για την Ελλάδα από το 2000 έως το 2016 παρουσιάζεται στο Διάγραμμα 

10. Το ποσοστό του τριτογενούς τομέα έχει σταθερά αυξητικές τάσεις γεγονός που 

οφείλεται και στην αύξηση χρήσης των κλιματιστικών σε κτίρια παροχής υπηρεσιών ή 

μικρών επιχειρήσεων. Αντικειμενικός σκοπός της ορθολογικής χρήσης της ενέργειας 

είναι ο περιορισμός των καταναλώσεων κυρίως μέσω της αύξησης της αποδοτικότητας 

των ενεργειακών χρήσεων. Έτσι, επιτυγχάνεται το ίδιο αποτέλεσμα με κατανάλωση 

λιγότερης ενέργειας. Η αύξηση της αποδοτικότητας πραγματοποιείται με επεμβάσεις 

εξοικονόμησης ενέργειας (π.χ. η αντικατάσταση μιας λάμπας πυράκτωσης με μια 

φθορισμού που δίνει το ίδιο φως). Πραγματοποιείται ακόμη με μέτρα περιορισμού των 

καταναλώσεων που δεν είναι αναγκαίες (π.χ. χρησιμοποίηση φυσικού αντί τεχνητού 

φωτισμού). (Παπαμανώλης Ν. – ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, 2012)
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Η ενεργειακή αποδοτικότητα του κτιριακού δυναμικού (άρα και των κτιρίων όπου 

δραστηριοποιούνται ΜΜΕ) παίζει καθοριστικό ρόλο στον περιορισμό της ενεργειακής 

κατανάλωσης και στην προστασία του κλίματος και γι’ αυτό τέτοιου είδους δράσεις 

πρέπει να προωθηθούν είτε σε υφιστάμενα , είτε σε νέα κτήρια (με παρεμβάσεις πιο 

ήπιας μορφής).

Διάγραμμα 10: Το μερίδιο τελικής κατανάλωσης ενέργειας ανά τομέα στην Ελλάδα 

2000–2016. 

Πηγή: ΚΑΠΕ, 2016
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Παρόλο που οι προτάσεις-μέτρα που προτείνονται στο μέρος Γ αυτού του 

ενημερωτικού σημειώματος, μπορούν να ληφθούν αποσπασματικά, προϋπόθεση για 

την επιλογή και μεγιστοποίηση της αποτελεσματικότητάς τους, αλλά και την επίτευξη 

των στόχων του ΕΣΕΚ, αποτελεί η ένταξή τους σε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα 

ενεργειακής διαχείρισης και χρηματοδότησης των ΜΜΕ. Αλλωστε η ενεργειακή 

αποδοτικότητα έχει πολλαπλά οφέλη (Διάγραμμα 11), καθώς η βελτίωσή της στηρίζεται 

σε μεγάλο βαθμό σε σημαντικές επενδύσεις, αναμένεται θετικός αντίκτυπος σε 

διάφορα μακροοικονομικά μεγέθη της οικονομίας (απασχόληση, προστιθέμενη 

αξία) και παράλληλα περιορισμός της σχετικής δαπάνης των επιχειρήσεων και των 

νοικοκυριών για ενέργεια, επηρεάζοντας την ανταγωνιστικότητα και το διαθέσιμο 

εισόδημά τους, αντίστοιχα (IOBE, 2018).

Πηγή: Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών, 2018

Διάγραμμα 11: Τα οφέλη από την βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης 
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