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Οι επιχειρήσεις στην Ελλάδα και διεθνώς έχουν οικολογική 

συνείδηση και είναι διατεθειμένες να επενδύσουν στις Πράσινες 
Τεχνολογίες 

Σχεδιάζονται πλάνα για την υιοθέτηση Πράσινων ΤΠΕ με κίνητρο τη μείωση του 
κόστους κατανάλωσης ενέργειας 
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Οι επιχειρήσεις είναι διατεθειμένες να υιοθετήσουν τις πράσινες ΤΠΕ, όπως είπε στην ομιλία 
του ο Γενικός Διευθυντής του Παρατηρητηρίου για την Κοινωνία της Πληροφορίες κος 
Δημήτριος Γιάντσης, που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της ημερίδας Green ICT του eTEE 
και του ΕΜηΠΕΕ. Ειδικότερα, στο πλαίσιο της ομιλίας παρουσιάστηκαν νέα στοιχεία από την 
πιο πρόσφατη έρευνα του Παρατηρητηρίου για την ΚτΠ στην Ελλάδα για τις πράσινες ΤΠΕ, 
τα οποία συσχετίστηκαν με τα διεθνή δεδομένα (αποτελέσματα αντίστοιχης έρευνας 
Forrester). Συγκεκριμένα: 
 
Οι απόψεις των επιχειρήσεων στην Ελλάδα συμπορεύονται με αυτές των επιχειρήσεων 
διεθνώς και είναι διάχυτη η επιθυμία για την υιοθέτηση πράσινων ΤΠΕ, εφόσον:  
 
• Πάνω από τις μισές επιχειρήσεις λαμβάνουν υπόψη περιβαλλοντικά κριτήρια για την 

προμήθεια προϊόντων/ υπηρεσιών ΤΠΕ. 
• Οι περισσότερες επιχειρήσεις σχεδιάζουν πλάνο για την υιοθέτηση Πράσινων ΤΠΕ, ενώ 

αρκετές έχουν ήδη αρχίσει να εφαρμόζουν, ειδικά στο εξωτερικό. 
• Η μείωση του κόστους κατανάλωσης ενέργειας αποτελεί πολύ σημαντικό κίνητρο για την 

υιοθέτηση πράσινων ΤΠΕ. 
• Το βασικότερο εμπόδιο υιοθέτησης πράσινων ΤΠΕ είναι ότι ακόμα δεν αποτελούν βασική 

προτεραιότητα της επιχείρησης. Διεθνώς υποστηρίζεται ότι θα πρέπει να υπάρξουν 
συγκεκριμένες κατευθύνσεις και πολιτικές, ενώ στην Ελλάδα θα πρέπει να ληφθεί υπόψη 
ότι η έλλειψη κεφαλαίων αποτελεί τροχοπέδη στις επενδύσεις για πράσινες ΤΠΕ. 

 
 
Στην ερώτηση εάν η σημερινή δυσμενής οικονομική συγκυρία επηρεάζει τις ενέργειες των 
επιχειρήσεων για την υιοθέτηση πράσινων ΤΠΕ, παρατηρείται μια συγκρατημένη αισιοδοξία 
εφόσον σχεδόν 1 στις 3 επιχειρήσεις δηλώνει ότι δεν θα αλλάξει τα σχέδιά της. Παρόλα αυτά, 
οι περισσότερες επιχειρήσεις δηλώνουν ότι ακόμα είναι νωρίς για να εκτιμήσουν τον 
αντίκτυπο ή ότι θα μειώσουν τις σχετικές ενέργειές τους.   
 



ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 
 

 
Στην Ελλάδα, 2 στις 5 επιχειρήσεις δηλώνουν ότι αποτελεί θέμα στρατηγικής σημασίας η 
μείωση των εκπομπών CO2 στις ΤΠΕ, αξιοποιώντας νέες τεχνολογίες με στόχο τη βελτίωση 
της ενεργειακής τους απόδοσης.  Έτσι, βλέπουμε ότι στην Ελλάδα οι επιχειρήσεις έχουν 
αρχίσει να είναι ευαισθητοποιημένες και να φροντίζουν το περιβάλλον, προσπαθώντας να 
καταναλώνουν λιγότερη ενέργεια και να ανακυκλώνουν υλικό και συσκευές, ενώ δεν 
αποκλείουν μελλοντικά τη δυνατότητα τηλεργασίας για τον περιορισμό μετακινήσεων (βλέπε 
γράφημα). 

38%

38%

31%

72%

53%

60%

13%

9%

16%

31%

63%

63%

56%

19%

31%

9%

Ευαισθητοποίηση των χρηστών 
(π.χ. μείωση εκτυπώσεων, 

κλείσιμο των Η/Υ και της οθόνης)  

Ανακύκλωση υλικού και συσκευών 
(χαρτί, CD, DVD, Η/Υ κλπ) 

Αναβάθμιση σε πιο χαμηλής κατανάλωσης εξοπλισμό 
(Η/Υ, διακομιστές, συστήματα αποθήκευσης δεδομένων) 

Χρήση τεχνολογιών Virtualization ή/και Cloud Computing 
για την αύξηση της ωφελιμότητας και εξοικονόμηση χώρου και 

ενέργειας 

Χρήση τεχνολογιών teleconference 
για τον περιορισμό των μετακινήσεων του προσωπικού

Θεσμοθέτηση της δυνατότητας τηλεργασίας 
για τον περιορισμό των μετακινήσεων του προσωπικού

Ναι Ίσως στο μέλλον Όχι, ΔΓ

- Ενέργειες για τη μείωση των εκπομπών CO2 (% επιχειρήσεων) -

Πηγή: Παρατηρητήριο για την ΚτΠ
Απρίλιος 2010

 

Τέλος, είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι οι ελληνικές επιχειρήσεις υποστήριξαν ότι παρότι 
έχουν ξεκινήσει να προωθούν προϊόντα και υπηρεσίες με πράσινα χαρακτηριστικά, η ζήτηση 
είναι μειωμένη.  

 
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με την κ. Δ. Κόλλια 
(d.kollia@observatory.gr), Παρατηρητήριο για την ΚτΠ, στο τηλέφωνο: 210 3313080. 
 
 
Αν θέλετε να δείτε την παρουσίαση πληκτρολογήστε :     
http://www.observatory.gr/Files/Meletes/GreenICT_eTEE_Final.pdf 


