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Περίληψη 
 

Τα τελευταία χρόνια, οι περιβαλλοντικές οργανώσεις κρούνε το κώδικα του κινδύνου καθώς 

παρατηρείται συνεχώς μία επιδείνωση της κλιματικής αλλαγής λόγω της εξάρτησης από τα 

ορυκτά καύσιμα. Λαμβάνοντας, επίσης  υπόψη την μικρή βιβλιογραφία που υπάρχει και 

ειδικότερα για τα δεδομένα της Κύπρου, πάρθηκε η απόφαση της διεξαγωγής της παρούσας 

μελέτης. Στόχος, της παρούσας ερευνητικής πρότασης είναι να μελετηθεί η γνώση και η 

πρόθεση των κυπριακών εταιρειών να επενδύσουν σε μια «πράσινη επιχειρησιακή πολιτική» 

και εγκατάσταση μονάδας ΑΠΕ. Στην παρούσα ερεύνα έλαβαν μέρος 111 μέλη της εργασιακής 

κοινότητας της Κύπρου με απλή τυχαία δειγματοληψία. Όλες οι απαντήσεις πάρθηκαν μέσα 

από τα ερωτηματολόγιο που είχαν στην διάθεση τους, στην συνέχεια τα δεδομένα αναλύθηκαν 

χρησιμοποιώντας το λογισμικό πρόγραμμα SPSS. Τα αποτελέσματα έδειξαν αρχικά την γνώση 

των εργαζόμενων στα περιβαλλοντικά θέματα, αλλά ως επιχειρήσεις επιδιώκουν την 

κυβερνητική στήριξη για την δημιουργία επιχειρησιακής περιβαλλοντικής πολιτικής αυτό 

καταδεικνύετε καθώς κατά την ανάλυση της γραμμικής παλινδρόμησης το  R2 είναι 73% έτσι 

διαφάνηκε να είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με την εγκατάσταση ΑΠΕ. Επίσης, αναμένεται ότι η  

κοινωνική τάση  θα επηρεάσει την στροφή των εταιρειών προς αυτή την πολιτική καθώς ο 

συντελεστής Pearson r είναι 0,316 και καταδεικνύει την θετική συσχετική μεταξύ την αγοραστική 

δύναμη των καταναλωτών ως προς τις «πράσινα αγαθά» των  επιχειρήσεων . Την ίδια στιγμή 

το οικονομικό κομμάτι διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στην απόφαση των εταιρειών για την 

δημιουργία αυτής της πολιτική καθώς και η εγκατάσταση ΑΠΕ,  ο λόγος αυτός αποδεικτικέ χάρις 

την γραμμική παλινδρόμηση όπου  το  R2 είναι αρκετά 74% και διαφαίνεται μια θετική σχέση 

ανάμεσα στην εγκατάσταση μονάδας ΑΠΕ  και την μείωση στο λογαριασμό του ηλεκτρισμού . 

Τέλος, η ύπαρξη επιχειρησιακής  περιβαλλοντικής κουλτούρας δημιουργεί ελπίδα για το μέλλον 

της Κύπρου.  
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Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή 
 

Ζώντας σε μία κοινωνία υλιστική και καταναλωτική η ικανοποίηση των αναγκών του κοινού 

αφήνετε εξ ολοκλήρου στις επιχειρήσεις. Αυτό όμως έρχεται σε αντίθεση με την κλιματική 

αλλαγή καθώς παρατηρείτε μία συνεχής υποβάθμιση του φυσικού περιβάλλοντος.  Πλέον, οι 

σύγχρονοι οργανισμοί θα πρέπει να προσαρμόζονται στα νέα δεδομένα και να λαμβάνουν 

δράσεις με σκοπό να  ελαχιστοποιήσουν την κλιματική αλλαγή.  

Αρχικά, η εξάρτηση, της κοινωνίας από τα συμβατικά καύσιμα έχει ως αποτέλεσμα την συνεχές 

υποβάθμιση της ποιότητας ζωής, ενώ καθιστάτε απειλεί για την βιοποικιλότητα. Ενώ, 

παράλληλα, παρατηρείται συνεχώς ένας καλπασμός στην  αύξηση της  ζήτηση ενέργειας, με 

αποκορύφωμα το έτος 2019 να είναι το έτος με την μεγαλύτερη αύξηση σύμφωνα με τον IEA. 

Σημαντικός, πυλώνας αλλαγής δεδομένων κατά της ρύπανσης είναι η δημιουργία 

περιβαλλοντικής πολιτικής και συνάμα μίας πολιτικής ενεργειακής απόδοσης.  Η δημιουργία 

της παρούσας πολιτικής είναι μείζονος σημασίας για την Κυπριακή Δημοκρατία. Καθώς, ο 

φυσικός ενεργειακός αποκλεισμός και η  εξάρτηση  στα συμβατά καύσιμα καθίστανται βραχνάς 

για τις εκάστοτε κυβερνήσεις. Ενώ, παράλληλα, συντρέχει ο στόχος που έθεσε η Ε.Ε για το 

ποσοστό χρήση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, όπου το 2020 πρέπει να κυμαίνεται στο 

13%(Υπουργείο Ενέργειας, 2020). 

Ο βιομηχανικός και εταιρικός τομέας, όπου είναι υπεύθυνος για το περίπου 40% τις 

κατανάλωσης ενέργειας( Υπουργείο ενέργειας, 2019). Συνεπώς, παρατηρώντας και τις δράσεις 

της Ε.Ε η ανάγκη μείωσης της ατμοσφαιρικής ρύπανσης μέσω μίας «πράσινης αειφόρου 

πολιτικής» είναι αδήριτη ανάγκη. Έτσι, με το πέρας των στόχων του 2020 και το συμψηφισμό 

από τα κράτη μέλη για νέες δράσεις του 2050 γεννιέται μία νέα πράσινη εποχή  με νέες ευκαιρίες 

για την Ε.Ε και συνεπώς για τον πλανήτη μας. 

H μείωση της κατανάλωσης ενέργειας από τις εταιρείες δεν θα έχει μόνο οικονομικό όφελος για 

τους ιδιοκτήτες αλλά και όφελος προς στην υγεία των πολιτών. Λαμβάνοντας, υπόψη το 

«πείραμα» που πραγματοποιήθηκε χάρη στην πανδημία (COVID-19) με την αναστολή ενός 

μεγάλου μέρους παραγωγικών μονάδων παγκοσμίως, προέκυψαν αρκετά ενδιαφέροντα 

αποτελέσματα. Συγκεκριμένα με βάση τις μετρήσεις της Ευρωπαϊκής διαστημικής υπηρεσίας 

μόνο για την Ιταλία παρατηρείται αισθητή μείωση στο διοξείδιο του άζωτου,  απόρροιας τις 

μειώσεις  των εκπομπών των καυσαερίων. Ενώ με βάση των  μετρήσεων της ΝΑSA, 

παρατηρείται μία μείωση στην ατμοσφαιρική ρύπανση στην Ευρώπη και την Ασία της τάξεως 

του 40%  (Εφημερίδα, «Αυγή», 2020). 

Ανακεφαλαιώνοντας, οι αποφάσεις για επένδυση και δημιουργία μιας περιβαλλοντικής 

πολιτικής και εγκατάστασης  ΑΠΕ, είναι  πολύπλοκές και εξαρτούνται από διάφορους 

παράγοντες. Συνεπώς, θα πρέπει να αναπτυχθεί μία ολοκληρωμένη προσέγγιση όσο αφορά 

την εταιρική μείωση στην κατανάλωση ενέργειας.  



11 
 

Λαμβάνοντας υπόψη αυτό στην παρούσα μελέτη θα πρέπει να αναλυθούν οι τεχνοοικονομικές, 

οι κοινωνικές, οι δημογραφικές πτυχές,  καθώς και η καθημερινή εργασία της κάθε επιχείρησής. 

Οι εν λόγω παράγοντες, μπορεί να επηρεάσουν τόσο στην μείωση της κατανάλωσης αλλά και 

στην εγκατάσταση ΑΠΕ καθώς και γενικότερα στην δημιουργία μίας «πράσινης 

περιβαλλοντικής» πολιτικής. 

Με τον όρο «Κλιματική Αλλαγή» η UNICEF αναφέρει ότι είναι η οποιαδήποτε μεταβολή στο 

παγκόσμιο κλίμα και ειδικότερα στα μετεωρολογικά φαινόμενα με μεγάλες χρονικές επιπτώσεις. 

Ο κυριότερος παράγοντας πρόκλησης αυτού είναι το φαινόμενο του θερμοκηπίου, όπου αυτό 

επιβαρύνεται από τις ανθρώπινες δραστηριότητες.  Με αποτέλεσμα να παρατηρείται μία 

αύξηση στην θερμοκρασία του πλανήτη. Οι κυριότερες, πηγές είναι η καύση ορυκτών καυσίμων 

και παραγωγής διοξειδίου του άνθρακα (CO2) επιπλέων, η γεωργία και η υγειονομική ταφή με 

την παραγωγή μεθανίου (CH4).(Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος, 2019). 

Ακολούθως με τον όρο «Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας» ορίζουμε τις πηγές ενέργειάς οι οποίες 

θεωρούνται ανεξάντλητές. Με τον όρο ΑΠΕ, εννοούμε τις μορφές ενέργειας όπως για 

παράδειγμα την ηλιακή, αιολική, κυματική ενέργεια και βιομάζα. Οι κυριότερες μορφές ΑΠΕ 

στην Κυπριακή Δημοκρατία είναι η ηλιακή, η αιολική και η Βιομάζα( Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου) 

Ηλιακή Ενέργεια: Χρήση της άμεσης  ηλιακής ακτινοβολίας  σε φ/β συστήματα ή ηλιοθερμικά 

πλαίσια. Η άμεση ηλιακή ακτινοβολία στα φ/β συστήματα παράγει ηλεκτρική ενέργεια ή οποία 

κατά κύριο τρόπο συνδέεται  με το κεντρικό δίκτυο μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας με την 

μορφή του net metering. Ενώ, όταν η ηλιακή ακτινοβολία προσπίπτει πάνω στα ηλιοθερμικά 

τότε έχουμε την παραγωγή ενέργειας υπό την μορφή θερμότητας. 

Αιολική Ενέργεια: Η παραγωγή ενέργειας η οποία προέρχεται από την κίνηση μίας 

ανεμογεννήτριας λόγω της ταχύτητας του ανέμου. Ακολούθως, η παραγόμενη ενέργεια 

συνδέεται με το κεντρικό δίκτυο μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας. 

Βιομάζα: Είναι η μορφή ενέργειας που προέρχεται από την χρήση των παραπροϊόντων  τα 

οποία προέρχονται από την δασική βιομηχανία, την γεωργία, την κτηνοτροφία κ.α. Η 

παραγωγή από την βιομάζα μπορεί να προέλθει με τρις τρόπους. Την καύση των 

παραπροϊόντων και παραγωγή ενέργειας υπό την μορφή θερμότητας, την παραγωγή βιοαερίου 

το οποίο χρησιμοποιείται μετέπειτα υπό την μορφή καυσίμου και τέλος με την παράγωγή 

βιοντίζελ. 

Τέλος, με τον όρο «Περιβαλλοντική Πολιτική» σύμφωνα με το τμήμα περιβάλλοντος της Ε.Ε, 

ορίζεται ως οι αρχές προφύλαξης, της πρόληψης και της επανόρθωσης των καταστροφών του  

φυσικό περιβάλλον. Επίσης, στην Ευρωπαϊκή «Περιβαλλοντική Πολιτική» συμπεριλαμβάνεται 

και η αρχή του  «ο ρυπαίνω πληρώνει». Ακολούθως, η παρούσα πολιτική ορίζει μελλοντικές 

ενέργειες και δράσεις του οργανισμού με απώτερο σκοπό την λειτουργεία με γνώμονα το 

περιβάλλον και την αειφόρα πολιτική. 
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1.1 Στόχοι – Ερευνητικά Ερωτήματα 
 

Στόχος της παρούσας μελέτης είναι η αξιολόγηση της γνώσης των πολιτών της Κύπρου όσον 

αφορά την επίδραση της κλιματικής αλλαγής στις επιχειρήσεις και ποια η γνώμη τους για την 

χρήση ΑΠΕ. Στην συνέχεια για την επίτευξη του στόχου αυτού κατασκευάστηκε ένα 

ερωτηματολόγιο, το οποίο είχε ως στόχο  να μετρήσει τον βαθμό αυτό. Το ερωτηματολόγιο 

χωρίστηκε σε τρία μέρη. Δια μέσω του ερωτηματολογίου, ο στόχος ήταν να απαντηθούν κάποια 

από τα ερευνητικά μας ερωτήματα. Αρχικά, μελετήθηκαν οι παράγοντες συσχέτισης της 

ενεργειακής κατανάλωσης από τις επιχειρήσεις. Ακολούθως, μελετήθηκαν οι κύριοι οικονομική 

παράγοντες που θα οδηγήσουν στην υιοθέτηση ενεργειακής νοοτροπίας. Επιπλέων, 

μελετήθηκαν  οι παράγοντες οι οποίοι εμποδίζουν στο να υιοθετηθεί μια νοοτροπία ενεργειακής 

απόδοσης φιλικής προς το περιβάλλον.  Τέλος, ο  στόχος που προκύπτει μέσα από τα πιο 

πάνω ερωτήματα, είναι η ανάπτυξη εισηγήσεων  ως προς την υιοθέτησης περιβαλλοντικής 

νοοτροπίας στην αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στις επιχειρήσεις. 

 

 Ως πρώτη υπόθεση προτάθηκε ότι η έλλειψη επαρκούς οικονομικής κρατικής στήριξης είναι 

θετικά συνυφασμένη με την δημιουργία της ενεργειακής  πολιτικής καθώς και της εγκατάστασης 

των ΑΠΕ.  Η δεύτερη υπόθεση αφορούσε την επίδραση της κοινωνικής τάσης στις επιχειρήσεις. 

Η τρίτη υπόθεση δηλώνεται ότι η μείωση της τιμής στους λογαριασμούς ενέργειας είναι άρρηκτα 

συνυφασμένη με την δημιουργία  περιβαλλοντικής πολιτικής και εγκατάσταση ΑΠΕ από τις 

επιχειρήσεις. Τέλος ως τέταρτη υπόθεση  αφορούσε γενικά την ενεργειακή κουλτούρα που 

δημιουργείται στους οργανισμούς, απόρροια της κλιματικής αλλαγής και των νέων δεδομένων 

που προκύπτουν από το νομοθετικό και κοινωνικοοικονομικό πλαίσιο της Κύπρου. 

 

 

1.2 Δομή 
 

Επιπρόσθετα, στη συνέχεια της παρούσας μελέτης , θα μελετηθούν και θα συζητηθούν οι 

επιπτώσεις από την κλιματική αλλαγή στις επιχειρήσεις. Επιπλέων θα μελετηθούν τα οφέλη 

από την ενεργειακή απόδοση που θα προκύψουν, καθώς και ποιοι περιορισμοί υπάρχουν για 

την υιοθέτηση αποδοτικών ενεργειακών πολιτικών στις επιχειρήσεις αλλά και στην 

εγκατάσταση ΑΠΕ. Ακολούθως, εξαχθούν  οι υποθέσεις, στην συνέχεια  θα μελετηθούν και οι 

μεθοδολογικές πτυχές της παρούσας μελέτης. Ολοκληρώνοντας τα προαναφερθέντα  θα 

αναλυθούν τα κύρια αποτελέσματα της ανάλυσης δεδομένων και θα ολοκληρωθεί με την 

αναφορά στους περιορισμούς και τις κατευθύνσεις για περεταίρω έρευνα. 
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Κεφάλαιο 2: Βιβλιογραφική Επισκόπηση 
 

Σύμφωνα με τα στατιστικά δεδομένα που παρουσιάστηκα από την ευρωπαϊκή επιτροπή 

περιβάλλοντος (European Environmental Agency, 2017) για το έτος 2017, η κατανάλωση 

ενέργειας από την βιομηχανία κυμάνθηκε στο 24,6%, ενώ για τον επιχείρησης παροχής 

υπηρεσιών στο 14,5%. Τα εν λόγω ποσοστά και μόνο στην κατηγορία κατανάλωση ηλεκτρικού 

ρεύματος, για τα βιομηχανικά και εμπορικά καταστήματα το  έτος 2018 το ποσό ανέρχεται  στα 

419,723,000 εκ. ευρώ, σύμφωνα με τα ενεργειακά στατιστικά από την υπηρεσία στατιστικής 

Κύπρου. Η παραγωγή και η διασφάλιση της ενέργειας μέσο συμβατικών καυσίμων 

κατατάσσεται έως το σημαντικότερο οικονομικό θέμα για τις εταιρείες και τα κράτη καθώς είναι 

ένας εκ τον κύριων πηγών εξόδων και διαφυγής λεφτών στο εξωτερικό. (Papageorgiou et al, 

2015). Στην κατηγορία βιομηχανία συγκαταλέγονται οι κατηγορίες της μεταποίησης, της 

παραγωγής και της επεξεργασίας των πρώτων υλών ενώ για τις επιχειρήσεις παροχής 

υπηρεσιών έχουμε την παραγωγή αύλων προϊόντων προς τους καταναλωτές. Η βιομηχανία 

γενικότερα αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα κομμάτια στην Ευρωπαϊκή Ένωση(Ε.Ε) καθώς 

συνεισφέρει πέραν του 20% της προστιθέμενης αξίας και προσφέρει γύρω στα 25 εκατομμύρια 

θέσεων εργασίας. 

 Αν και σύμφωνα με το UNDP η κατανάλωση ενέργειας είναι συνυφασμένη με την ένδειξη  

πλούτο , σε σχέση με το κατά κεφαλή εισόδημα, εν τούτης έχει καταστροφικά αποτελέσματα 

στο περιβάλλον. Σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά δεδομένα αυτό, έχεις ως επακόλουθο, η 

βιομηχανία και η υπηρεσίες να παράγουν πέραν του 15% των εκπομπών των αέριων ρύπων 

επιβαρύνουν την ατμόσφαιρα. Συγκεκριμένα, με βάση τον IEA το έτος 2019 θεωρήθηκε έως το 

έτος με την μεγαλύτερη ζήτηση ενέργειας με αποτέλεσμα να έχουμε 1,7% αύξηση στις 

εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα(CO2) και σύνολο τα 33,1 Gt CO2(IEA) που διοχετευτήκαν 

στην ατμόσφαιρα. Έτσι, η Ευρωπαϊκή Ένωση δια μέσου της επιτροπής περιβάλλοντος 

ανέλαβαν να εφαρμόσουν διάφορες δράσεις μυώσεις των εκπομπών (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 

2019).  

Ως κράτος η Κυπριακή δημοκρατία, με την ένταξη της στην μεγάλη οικογένεια της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, την 1η Μαΐου 2004, δεσμεύτηκε να εφαρμόζει και να υπακούει  τα πρωτόκολλα και τις 

νομοθεσίες που θεσπίζει η Ε.Ε. Το 1997 η ένωση υιοθέτησε το πρωτόκολλο του Κιότου. 

Αρχικά, η Κυπριακή Δημοκρατία στην πρώτη φάση του πρωτόκολλου με χρόνο δράσης το 2008 

με 2012 δεν συμμετείχε. Στην συνέχεια , η συμμετοχή της Κύπρου επικυρώνεται κατά την 

δεύτερη φάση που έχει ως έτος λήξεως το 2020 και στόχο την μείωση τις τάξεως του 20%, των 

αερίων του θερμοκηπίου.( Κιότο Πρωτόκολλο, 2014).Παράλληλα με το πρωτόκολλο αναδύεται 

και στην αγορά το χρηματιστήριο ρύπων τον Φλεβάρη του 2005. Το εν λόγω χρηματιστήριο, 

έχει την ιδιότητα του ο «ρυπαίνω πληρώνει», όπου οι βιομηχανίες θα πληρώνουν ανά τόνο το 

διοξείδιο του άνθρακα  που παράγουν. Επιπλέων, θα μπορούν να εμπορεύονται τους 
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διαθέσιμους τόνους άνθρακα που έχουν. Συγκεκριμένα από το 2008 η τιμή του διοξειδίου του 

άνθρακα θα κυμαίνεται στα 100 ευρώ ανά τόνο. 

• Απόφαση 2002/358/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, της 25ης Απριλίου του 2002, που 

αφορά την δέσμευση των κοινοτήτων για  μείωση των εκπομπών σε 6 κατηγορίες 

αερίων του θερμοκηπίου.( Απόφαση ψηφίσματος Ευρωπαϊκού κοινοβουλίου, 2002). 

 

Ακολούθως ανατέλλοντας, πλέον η δεκαετία του 2020, η ευρωπαϊκή ένωση έχει καθιερώσει 

διάφορες δράσης- στόχους  για την προστασία του περιβάλλοντος καθώς και την στροφή στην 

΄΄πράσινη οικονομία’’. Αρχικά, η δέσμευση από την συμφωνία του Παρισιού, όπου 

υπογράφτηκε από τα κράτη μέλη στις 22.04.16 και κατακυρώθηκε στις 5.10.16 για μείωση των 

αερίων του θερμοκηπίου. Η παρούσα συμφωνία προέβλεπε την διατήρηση της μέσης αύξησης 

της θερμοκρασίας κάτω από 2 o C, το οποίο συμβάλει στην μείωση των επιπτώσεων από την 

κλιματική αλλαγή (Συμφωνία. Παρισιού, 2016). Αυτό διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στην 

αλλαγή πολιτικής στις επιχειρήσεις στην χρήση ενέργειας. Επιπρόσθετα, σημαντικά ψηφίσματα 

για την καταπολέμηση την ρύπανσης από το τμήμα περιβάλλοντος της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

για τα κράτη μέλη είναι 

• Οδηγία (ΕΕ) 2016/2284 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης , της 14ης Δεκεμβρίου 2016, σχετικά με τη μείωση των εθνικών 

εκπομπών ορισμένων ατμοσφαιρικών ρύπων (Τροποποίηση πρόταση ψηφίσματος 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, 2019). 

• Οδηγία 2008/50/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης , της 21ης Μαΐου 2008, για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού 

αέρα και καθαρότερο αέρα για την Ευρώπη (Τροποποίηση πρόταση ψηφίσματος 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, 2019). 

• H Ευρωπαϊκή Πράσινη συμφωνία η οποία συμφωνήθηκε το Δεκέμβριο του 2019 και 

έχει ως στόχο να καταστήσει την Ευρώπη κλιματικά ουδέτερη έως το 2050 

 

Στην συνέχεια λαμβάνοντας υπόψη το εργαλείο PESTEL analysis, όπου αναλύονται οι 

διάφοροι εξωγενής παράγονται οι οποίες έχουν άμεση και έμμεση επίπτωση στις επιχειρήσεις. 

Αρχικά, το πολιτικό- νομικό κομμάτι το οποίο είναι η δέσμευσή σαν κράτος στο πρωτόκολλο 

του Κιότου και ο στόχος τις μειώσεις του 20% στα αέρια του θερμοκηπίου με αντίκτυπο στις 

κυπριακές επιχειρήσεις. Επιπλέων το οικονομικό κομμάτι είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με το 

εργαλείο PESTEL. Αρχικά αν αναλογιστούμε την απαλλαγή από  τις χρεώσεις στο 

χρηματιστήριο ρύπων. Δεύτερο η  εξοικονόμηση ρευστότητας που θα πραγματοποιηθεί από 

την απεξάρτηση των συμβατικών καυσίμων  χρησιμοποιώντας  τα ΑΠΕ ως μορφές ενέργειας 

καθώς και τέλος η  σύνδεση αξίας -κόστους όπου παρατηρείται  μειωμένα  κόστη άρα  με 
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μεγαλύτερα οφέλη και κέρδη για τις επιχειρήσεις(Benromdhane, 2015). Ακολούθως,  το 

κοινωνικό μέρος το οποίο πλέων οι καταναλωτική μάζα στρέφεται προς τις εταιρείες με πράσινα 

προϊόντα με πιστοποιητικά ‘’πράσινης ετικέτας’’. Στην συνέχεια, η εξέλιξη στην τεχνολογία 

καθιστά πλέων την χρήση των ΑΠΕ, προσιτές για τον καθένα καθώς μειώνεται δραματικά το 

κόστος αγοράς και εγκατάστασης. Εν κατακλείδι,  το περιβαλλοντικών θέμα με την επίπτωση 

της κλιματικής αλλαγής και το διαφόρων πρωτόκολλων που καταρτίζονται για άμεση δράση 

στην μείωση και επιβράδυνση της κλιματικής αλλαγής επιδρά  σε κάθε επιχειρηματικό πλάνο. 

Αυτή η επίδραση μπορεί να έχει άμεσο αντίκτυπο στα οικονομικά δεδομένα της εκάστοτε 

επιχείρησης. Όπως, για παράδειγμα το 70% των διευθυντών της Μαλαισίας πιστεύουν ότι η 

κλιματική αλλαγή θα επιφέρει άμεση επίπτωση στα οικονομικά δεδομένα τους(R.Begum and 

J.Pereira, 2013). Επιπρόσθετα, μέσα από τις επακόλουθες συνέπειες ή οποίες μπορεί να είναι 

τόσο άμεσες αλλά και έμμεσες υπολογίζεται να έχει  αντίκτυπο κόστος το οποίο πιστεύεται ότι 

θα κυμαίνεται περίπου στο 1 τρις εκατομμύρια δολάρια σε διάστημα 20 χρόνων (Viner and 

Ekstrom et al, 2019).  

Επιπλέων, η μελλοντική εξάντληση των ορυκτών καυσίμων πετρελαίου και υγραερίου έχει ως 

αποτέλεσμα να παρατηρείται μια συνεχής αυξημένη τάση στην  τιμή των καυσίμων,  λόγω 

ζήτησης που παρατηρείται  στην αγορά.  Παραδείγματος χάρη και σύμφωνα με τα δεδομένα 

από το σύνδεσμο εταιρειών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας Κύπρου μόνο για το έτος 2014 η 

αξία των καυσίμων για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας ανήλθε στο 6,7% του ακαθάριστου 

εγχώριου προϊόντος το οποίο αντιστοιχεί στο ποσό των 1.164 εκατομμύρια ευρώ. Αυτό έχει 

αντίκτυπό και στις επιχείρησης οι οποίες κατέβαλαν το ποσό σε λογαριασμούς ρεύματος καθώς 

σύμφωνα με την Eurostat Κύπριοι καταναλωτές πλερώνουν  ένα από τους  υψηλότερους 

λογαριασμούς  ρεύματος από τα κράτη μέλη. Συγκεκριμένα για οικιακούς λογαριασμούς 

πληρώνουμε 0,236€/Kwh το οποίο είναι από τα υψηλότερα στην Ε.Ε,  ενώ για βιομηχανικούς 

σκοπούς το κόστος ανέρχεται σε 0,190€/Kwh και το οποίο μας καθιστά ως το πιο ακριβό 

ηλεκτρικό ρεύμα στην Ε.Ε. Αυτό έχεις αντίκτυπο σύμφωνα και με τον Benromdhane το κόστος 

της ενέργειας και οι πιθανός διπλασιασμός ή τριπλασιασμός του κόστους ενέργειας να 

στραγγαλίζει την ανταγωνιστική δύναμη των εταιρειών και πλέον το μοναδικό μέλημα τους είναι 

η επιβίωση. Έτσι βλέπουμε τις επιχειρήσεις μικρού μεσαίου και μεγάλου μεγέθους να υιοθετούν 

τα πρωτόκολλα και τις συμφωνίες που θεσπίζονται και να στρέφονται σε νέες ανεξάντλητες 

οικονομικότερες  μορφές ενέργειας τις ‘’ανανεώσιμες’’.  

Με τον όρο  ανανεώσιμες πηγές ενέργειας θεωρούνται οι πηγές όπου προέρχονται από 

ανεξίτηλες πηγές ενέργειας και χρησιμοποιούνται με σκοπό την μετατροπή τους κατά κύριο 

λόγω σε ηλεκτρισμό. Τα είδη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ) είναι η ηλιακή ενέργεια, 

η αιολική, η υδροηλεκτρική, η παλιρροϊκή, η γεωθερμία και τα βιοκαύσιμα. Στην Κυπριακή 

δημοκρατία με βάση πληροφορίες που εξάχθηκαν από την Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου(ΑΗΚ) 

τα κυριότερα είδη είναι η ηλιακή ενέργεια, η αιολική και η παραγωγή ηλεκτρισμού με χρήση της 

βιομάζας (Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου, 2020). Με βάση τα σημερινά δεδομένα η ανανεώσιμες 

πηγές ενέργειας μπορούν να αντικαταστήσουν τα συμβατικά καύσιμα στην παραγωγή 
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ηλεκτρικής ενέργειας, στην λειτουργεία μηχανών και στην παραγωγή 

θερμότητας(Papageorgiou, Papachristophorou and  Maimaris,  2015). 

 Σύμφωνα με δημοσκόπηση που πραγματοποιήθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες  Αμερικής από 

ένα δείγμα 1418 ιδιοκτητών, το 62% πιστεύουν ότι θα τους ενδιάφερε η χρήση της ηλιακής 

ενέργειας. Επιπλέων, το  45%  των ερωτηθέντων πιστεύουν ότι είναι πιο προσιτή η 

εκμετάλλευση της ηλιακής τώρα παρά πριν από τρία χρόνια. Ενώ, τέλος  το 88% πιστεύουν ότι 

το ενεργειακό  μέλλον της χώρας είναι βασισμένο στην  χρήση των ανανεώσιμων πηγών 

ενέργειας. Με βάση τα κυπριακά δεδομένα και λαμβάνοντας υπόψη τα δεδομένα από το ίδρυμα 

ενέργειας Κύπρου, η παραγωγή από τα φωτοβολταικά συστήματα στην Κύπρο για το έτος 2019 

ανήλθε στα 23,24MW. Αυτό οφείλεται σύμφωνα με την μετεωρολογική υπηρεσία  στην  

ηλιοφάνεια στην Κύπρο  που παρατηρείται στο νησί και η οποία διαρκεί περίπου τριακόσιες 

μέρες το χρόνο, ενώ αντίθετα  μόνο τέσσερίς με πέντε μέρες παρατηρείται συννεφιά. Αυτό έχεις 

ως αντίκτυπο η παραγωγή ενέργειας από την ηλιακή ακτινοβολία να είναι στην πρώτη θέση 

στα ΑΠΕ σύμφωνα με την Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου. 

Σύμφωνα, με τα στατιστικά δεδομένα που προκύπτουν από την ευρωπαϊκή στατιστική 

υπηρεσία, η παραγωγή ανανεώσιμων πηγών ενέργειας από τα κράτη μέλη  τριπλασιάστηκε σε 

μία δεκαετία από το 2007-2017. Απώτερος σκοπό η επίτευξη του στόχος του 20% που 

καθιέρωσε η Ε.Ε για την παραγωγή της ακαθάριστης τελικής ενέργειας να προέρχεται από 

ανανεώσιμες πηγές ενέργειας(Eurostat statistics Agency, 2017). Λαμβάνοντας υπόψη τον  

Amran, 2012 τα ΑΠΕ, συνείσφεραν το 19% της παγκόσμιας κατανάλωσης. Σε εγχώρια 

δεδομένα συγκεκριμένα το έτος 2018 η συνολική ακάθαρτη παραγωγή ΑΠΕ  στην Κύπρο ήταν 

της τάξεως του 13,9% της συνολικής παραγωγής σε σχέση με το 3,1% το 2004(Eurostat). 

Συγκεκριμένα στην Κυπριακά δεδομένα το μεγαλύτερο μέρος παραγωγής προέρχεται μέσω 

της χρήσης φωτοβολταικών πλαισίων το οποίο αντίστοιχά στην παραγωγή του 44% στο 

σύνολο παραγωγής από ΑΠΕ, ακόλουθος, το 35% προέρχεται από την ηλιακής θερμότητας, 

μετέπειτα το 12% από βιομάζα και το 9% από την αιολική ενέργεια. 

Λαμβάνοντας υπόψη την μελέτη των Papageorgiou et al το κόστος των μπαταριών 

αποθήκευσης της παραγόμενης ενέργειας μπορεί να καταστεί αποτρεπτικός παράγοντας. 

Έτσι, έχουμε την εμφάνιση του όρου  net metering. Ένας όρος που εμφανίστηκε για πρώτη 

φορά στην   Αμερική το 1980, ενώ στην Ευρώπη εμφανίστηκε πιλοτικά στην Δανία το 1998. 

Στην Κύπρο εδραιώθηκε το 2013 και είναι η παραγωγή ηλεκτρισμού και η τροφοδότηση του 

ηλεκτρισμού στο δίκτυο παροχής του κάθε κράτους. Αυτό έχει ως επακόλουθος να 

συμψηφίζεται η μετρήσεις παραγωγής και κατανάλωσής και έτσι προκύπτει ο  λογαριασμός 

Επιπρόσθετα, στόχος της Ε.Ε είναι να παραχωρήσει 100 δις ευρώ  με σκοπό να ενισχυθεί η 

πράσινη οικονομία με βάση την συμφωνία του κλίματος με ισχύ ως το 2050( Ευρωπαϊκή 

επιτροπή περιβάλλοντος). Επιπλέων, θα υπάρχουν αρκετές νέες θέσεις εργασίας αν 

αναλογιστούμε ότι από το 2010 έως το 2020 θα υπήρχαν γύρω στις 2463000 νέες θέσεις 

εργασίας στην Ευρωπαϊκή κοινότητα(Havlicek,Pelikan and Subrt, 2012) τόσο σε μικρού 
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μεσαίου μεγέθους αλλά και μεγάλου μεγέθους εταιρείες. Πέρα από την Ε.Ε δράση ενάντια στην 

κλιματική αλλαγή και στην επίδραση στις επιχειρήσεις λαμβάνει όλος ο πλανήτης. 

Συγκεκριμένα, η ομοσπονδία των νοτιοανατολικών κρατών της Ασίας (AESEAN Countries), 

ανάφερε ότι η σωστή διαχείριση της κλιματικής αλλαγής από τις επιχειρήσεις θα  είναι το κλειδί 

για την ανάπτυξη των εταιρειών, ειδικότερα σε μία περιοχή όπου πλήττεται από αυτή την 

αλλαγή.(Amran and Keat et al, 2015) 

Ακόμη όμως και με τα υπάρχων δεδομένα με τα πρωτόκολλα και τις συμφωνίες παρατηρείται 

ότι αρκετές εταιρείες δεν προχωράνε σε υιοθέτηση πράσινων συστημάτων. Σύμφωνα με τα 

προαναφερθέντα το 29% των μικρo - μεσαίων επιχειρήσεων έχουν υιοθέτηση την πράσινη 

πολιτική, ενώ στο αντίκτυπο μεγάλης εμβέλειας οργανισμοί υιοθέτησαν την πράσινη πολιτική 

το 46%. O κυριότερος, λόγω που ότι παρατηρείται αυτό το φαινόμενό στις μικρού και μεσαίου 

μεγέθους επιχειρήσεις είναι η αδυναμία τους στην άμεση πρόσβαση σε διαθέσιμα κεφάλαιο 

όπως επίσης και   ο χαμηλός αριθμός ανθρώπινου δυναμικού. Έχει ως αποτέλεσμα άτομα να 

μην έχουν κύρια ασχολία αλλά να παρέχουν διαφόρων τύπων εργασίες μέσα σε μία επιχείρηση. 

Επιπρόσθετα, η αδυναμία του νομοθετικού συστήματος να επιβάλει με ισχύ τα διατάγματα 

οδηγούν στα χαμηλά ποσοστά εφαρμογής(Vasilescu and Popa, 2009). Επιπλέω, αρκετοί 

οργανισμοί δεν λαμβάνουν μέτρα καθώς το ρίσκο που θα πρόκυψη από την κλιματική αλλαγή 

δεν θα είναι τις ίδιας βαρύτητας για όλες τις επιχειρήσεις(Begum and Pereira, 2013). 

Παράλληλα παρατηρήθηκε και το φαινόμενο του wait-and -see, όπου πέραν το 30% των 

εταιρειών  δεν υιοθετούν  ή δεν θα υιοθετήσουν περιβαλλοντική πολιτική εφόσον υπάρχουν 

αμφιβολίες για την περιβαλλοντική πολιτική. Σημαντικότερος παράγοντας είναι στο βαθμό 

στήριξής της πολιτικής από τις εκάστοτε κυβερνήσεις. 

Επιπρόσθετα, σημαντικό θέμα προκύπτει στις αναπτυσσόμενες οικονομίες. Συγκεκριμένα οι 

χώρες που απαρτίζουν τον οργανισμό AESEAN παράγουν 6% περισσότερο διοξείδιο του  

άνθρακα το χρόνο, το οποίο είναι έξη φορές περισσότερο από της αναπτυγμένες χώρες. Ένας 

κύριος παράγοντας είναι το νομοθετικό σύστημα των χωρών αυτών (ASEAN), σε σχέση με τις 

υπόλοιπες χώρες και ειδικότερα της Ευρώπης η οποίες είναι εναρμονισμένες στο πρωτόκολλο 

του Κιότου. Η αδράνεια από τις χώρες της Ασίας στη λήψη μέτρων για την  κλιματική αλλαγή 

υπολογίζεται ότι η μέση απώλεια θα κυμαίνεται γύρω στο 2,2% του ΑΕΠ ως το 2100, σε 

περίπτωση μη λήψη μέτρων για περιβαλλοντική πολιτική. 

Τέλος, τα οικονομικά  οφέλη που προκύπτουν από την χρήση, ΑΠΕ είναι πολύ ενθαρρυντικά 

για τις επιχειρήσεις. Αρχικά, από το οικονομικό κομμάτι της διαδικτυακής εφημερίδας euro2da, 

προκύπτει ότι οι ελληνικές εισαγμένες στο χρηματιστήριο επενδύουν στα ΑΠΕ, και έχουν 

σημαντικές μειώσεις στην τιμή του ηλεκτρικού ρεύμα κατά κύριο λόγο. 

Ανασκοπώντας την βιβλιογραφική επισκόπηση συμπεραίνεται  ότι λόγω του μεγάλου 

ποσοστού κατανάλωσης ενέργειας από τις επιχειρήσεις είναι επιτακτική ανάγκη η λήψη μέτρων 

μετριασμού των ρύπων για την  μείωση του φαινομένου του θερμοκηπίου. Επιπρόσθετα, 

σημαντικό θέμα προκύπτει από τις δράσεις και τους στόχους της Ε.Ε, όπου καθοδηγούν τις 
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επιχειρήσεις στην δημιουργία μίας βιώσιμης «Πράσινης πολιτικής». Ακολούθως, λαμβάνοντας 

υπόψη στατιστικά και προηγούμενες μελέτες διαφάνηκε ότι αρκετοί παράγοντες 

διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο, οικονομικοί παράγοντες, θεσμικοί παράγοντες και 

κοινωνικοί παράγοντες.  

Εν κατακλείδι, κυριότερες δράσεις του παρελθόντος αλλά και του μέλλοντος όπως διαφάνηκε 

είναι η τάση για εγκατάσταση μονάδων ΑΠΕ, καθώς διαφάνηκε ότι διαδραματίζει καθοριστικό 

στην μείωση τόσο της κατανάλωσης αλλά και στην επιβράδυνση της κλιματικής αλλαγής. 

Σημαντικό να αναφερθεί ότι οι κυριότεροι παράγοντες που θα οδηγήσουν είναι η κρατική 

επιδότηση, η κοινωνική τάση για πράσινα προϊόντα και οι μείωση  εξόδων που θα προκύψει 

από την εξοικονόμηση. Ενώ, κυριότεροι παράγοντες μη εγκατάστασης είναι η άγνοια των 

επιπτώσεων και το κόστος εγκατάστασης. Συνοψίζοντας, όμως τα δεδομένα είναι ενθαρρυντικά 

καθώς ολοένα και αυξάνονται οι αειφόρες «πράσινες εταιρείες» 

 

Κεφάλαιο 3: Μεθοδολογία 
 

3.1 Εισαγωγή- Στόχος. 
 

Το κεφάλαιο εισαγωγή και στόχος  αναφέρεται στην μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε για την 

συλλογή και την επεξεργασία των δεδομένων  για την ολοκλήρωσης της έρευνας. Αρχικά,  

τέθηκε ο βασικός στόχος της παρούσας έρευνας ο οποίος είναι να εξέταση  και να παρουσιάσει 

την επίδραση της κλιματικής αλλαγής στις επιχειρήσεις, την κατανάλωση ενέργειας και τη 

χρήση ΑΠΕ. Σκοπός της είναι να μελετηθούν ποιες επιχειρήσεις χρησιμοποιούν ΑΠΕ,  ώστε να  

συμβάλουν θετικά στην επίδραση της κλιματικής αλλαγής. Ακολούθως, για την ορθότερη 

συλλογή των δεδομένων και εξαγωγής των αποτελεσμάτων χρησιμοποιήθηκαν δύο ειδών 

δεδομένα, τα πρωτογενή και τα δευτερογενή. 

 

3.2 Συλλογή Δεδομένων 
 

3.2.1 Πρωτογενή Δεδομένα. 
 

Μέσω της ποσοτικής έρευνας, συλλέχτηκα τα πρωτογενή δεδομένα για την εν λόγω έρευνα. Η 

συλλογή αυτή διενεργήθηκε μετέπειτα από την διανομή ερωτηματολογίων σε ένα αριθμό 

εργαζόμενων πολίτων της Κυπριακής δημοκρατίας. Η επιλογή, διεξαγωγής ποσοτικής  

έρευνας, κάνοντας χρήση  ερωτηματολογίων, αποτέλεσε γεγονός καθώς μπορούσε να 

συλλεχθεί ένα σημαντικός αριθμός δειγμάτων και μέσω της στατιστική ανάλυση θα μπορούσε 

να γενικευτεί και να είναι αντιπροσωπευτικό για ολόκληρο το σύνολο των εργαζομένων της 
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Κυπριακής Δημοκρατίας. Παράλληλα, η χρήση ερωτηματολογίου ήταν σκόπιμη καθώς μπορεί 

να απαντηθεί σε εύλογο  χρονικό διάστημα από τους ερωτηθέντες, ενώ παράλληλα το κόστος 

δημιουργίας του ήταν αμελητέο. Επιπλέων, μέσω από ακριβείς, απλές και σύντομες ερωτήσεις 

παρέχεται η δυνατότητα συλλογής πληροφοριών και απόψεων. Επιπρόσθετα, ο ερωτηθέντας  

μέσω της δυνατότητας της ανωνυμία που του παρέχετε μπορεί να εκφράσει ελευθέρα την 

άποψη του. Συνολικά, απαντήθηκαν 111 ερωτηματολόγια. Ενώ, η χρήση κλειστού τύπου 

ερωτήσεις καθιστά ευκολότερη την ανάλυση των αποτελεσμάτων. 

 

3.2.2 Δευτερογενή Δεδομένα. 
 

Με σκοπό να αποτυπωθεί όσο καλύτερα το θεωρητικό υπόβαθρο της εργασίας 

χρησιμοποιήθηκαν δευτερεύοντα δεδομένα. Για την επίτευξη του σκοπού αυτού, διενεργήθηκε 

βιβλιογραφική ανασκόπηση, όπου παρουσιάστηκαν και καταγράφτηκα σχετικές θεωρίες και 

γνώσεις. Για την υλοποίηση της βιβλιογραφικής ανασκόπησης πάρθηκαν πληροφορίες από 

δημοσιευμένα επιστημονικά άρθρα, έκθεσης και διαδικτυακές ιστοσελίδες. Τα εν λόγω 

δεδομένα που χρησιμοποιήθηκαν χρονολογούνται από 2012 έως και το 2020. 

 

3.3 Ερωτηματολόγιο 
 

Για την διερεύνηση των μεταβλητών του ερωτηματολογίου σχετικά με τις μεταβλητές αλλά και 

τα εμπόδια για την υιοθέτηση ενεργειακά αποδοτικών πρακτικών της έρευνας βασίστηκε στο 

«Energy Efficiency in Cypriot businesses- status quo and expectations», το οποίο εκπονήθηκε 

από το ‘’Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών το έτος 2018’, αλλά και για τα εμπόδια που 

πιθανώς να υπάρχουν κατά την υιοθέτηση των ΑΠΕ από το ερεύνα «A Decision Support Tool 

(DST) Reflecting End-Users Behavior In Energy Efficiency Modelling» η οποία εκπονήθηκε από 

το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών- Κέντρο Ενεργειακής Πολιτικής και 

Ανάπτυξης  το έτος 2017. 

Το ερωτηματολόγιο είναι  κλειστού τύπου και  χωρίζεται σε τρία μέρη. Το Α’ μέρος του 

ερωτηματολογίου  απαρτίζεται  από δημογραφικές πληροφορίες. Στην συνέχεια  στο  Β’ μέρος 

διερευνάται η γνώση των εργαζομένων  απέναντι στην ενεργειακή απόδοση των επιχειρήσεων  

και κατά πόσο, οι επιχειρήσεις  λαμβάνουν μέτρα εξοικονόμηση ενέργειας. Τέλος, το Γ΄ μέρος, 

διερευνά  το  κοινωνικό κομμάτι, τους οικονομικούς και τους θεσμικούς παράγοντες στην 

υιοθέτηση «πράσινης πολιτικής». Αναλυτικότερα, το  ερωτηματολόγιο είναι συνημμένο στο 

παράρτημα Α. 

 

Οι ερωτήσεις έχουν μορφή πολλαπλής επιλογής ενώ στις πλείστες χρησιμοποιείται η κλίμακα 

Likert με κλίμακα 7 βαθμίδων (Καθόλου έως Πάρα πολύ). Στην συνέχεια το  ερωτηματολόγιο 
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κατασκευάστηκε με την βοήθεια  του εργαλείου Google Forms και στη συνέχεια στάλθηκε σε 

εργαζόμενους πολίτες τις Κυπριακής Δημοκρατίας.  

 

3.4 Ερευνητικά Εργαλεία 
 

Για την δημιουργία του ερωτηματολογίου, καθώς και για την επεξεργασία των δεδομένων 

χρησιμοποιήθηκαν διάφορα εργαλεία. Αρχικά, χρησιμοποιώντας το διαδικτυακό εργαλείο  

google Form, κατασκευάστηκε το ερωτηματολόγιο(online). Μέσω, του google Form παρέχετε 

η δυνατότητα η προώθηση του ερωτηματολογίου ηλεκτρονικά, καθώς επίσης και να τυπωθεί 

και να παραδοθεί από χέρι σε χέρι. Η προώθηση του διαδικτυακά καθιστά ευκολότερη την 

συλλογή δεδομένων καθώς και εξοικονόμηση χρόνου και κόστους που απαιτητέ για την 

εκτύπωση, την διανομή και τη συλλογή των δειγμάτων. 

Στην συνέχεια η ανάλυση των δειγμάτων πραγματοποιήθηκε με την χρήση του λογισμικού 

προγράμματος ΙΒΜ SPSS. Το εν λόγω λογισμικό είναι ένα στατιστικό πρόγραμμα ανάλυσης 

δεδομένων. Μέσα, από το SPSS παρέχετε η δυνατότητα μοντελοποίησης των δεδομένων 

καθώς και να αναλυθούν και να παρουσιαστούν αποτελέσματα μέσα από ένα μεγάλο όγκων 

στατιστικών συναρτήσεων.  

Τέλος για την αναπαράσταση και την παρουσίαση των δεδομένων χρησιμοποιήθηκαν τα 

προγράμματα του Microsoft Office (Power Point και Excel). 

3.5 Δείγμα και Μέθοδος Δειγματοληψίας 

 

Δείγμα αποτελεί κάθε απαντημένο ερωτηματολόγιο το οποίο αντιστοιχεί σε κάθε εργαζόμενο 

της Κυπριακής δημοκρατίας ανεξάρτητος φύλλου, ηλικίας και τοποθεσίας με προϋπόθεση ότι 

εργάζεται. Για το σκοπό αυτό, συλλέχτηκαν δείγματα από 111 εργαζομένους (Ν=111), το οποίο 

θεωρήθηκε ικανοποιητικό. Στην συνέχεια σκοπίμως η δειγματοληψία ήταν τυχαία. Σκοπός 

αυτού ήταν να παρέχεται η δυνατότητα να εξασφαλίζει την ίδια δυνατότητα σε κάθε μονάδα του 

πληθυσμού να συμπεριλήφθη στο δείγμα. 

Κεφάλαιο 4: Ανάλυση Δεδομένων 
 

Στο παρών, κεφάλαιο πραγματοποιείται η στατιστική ανάλυση των αποτελεσμάτων που 

προέκυψαν από τα ερωτηματολόγια. Στην αρχή, παρατίθεται τα στοιχεία από τα δημογραφικά 

στοιχεία, ενώ ακολούθως για την συμπεριφορά των υπαλλήλων σε σχέση με την ενεργειακή 

απόδοση. Τέλος, παρατίθενται τα αποτελέσματα από διάφορους παράγοντας που επηρεάζουν 

στην χρήση και εγκατάσταση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.   
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4.1 Ανάλυση Ερωτηματολογίου 
 

4.1.1 Ερωτηματολόγιο Μέρος  

 

   Γραφική 1: Φύλο 

 
Η πρώτη ερώτηση αφορά το φύλο των ερωτηθέντων. Από τα 111 δείγματα το 54.05% αφορά 

άντρες, ενώ το 45.95% γυναίκες.                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                               Γραφική 2: Ηλικία  

 
Ακολούθως, η δεύτερη ερώτηση αφορούσε την ηλικία των ερωτηθέντων. Η πλειοψηφία των 

ερωτηθέντων αφορούσε τις ηλικίες μεταξύ 26 με 35 χρονών με ποσοστό 59.46%. Στην συνέχεια 

με ποσοστό 21,62% αφορά τις ηλικίες μεταξύ 18 με 25. Τρίτη στην σειρά με 12.61% αφορά τις 

ηλικίες 36 με 45 και τέλος με 6.31% αφορά τις ηλικίες μεταξύ 46 με 55. Για τις ηλικίες 55+ δεν 

είχαμε οποιαδήποτε απάντηση 
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Γραφική 3: Μορφωτικό Επίπεδο 

 
Η τελευταία ερώτηση του πρώτου μέρους αφορούσε το μορφωτικό επίπεδο των ερωτηθέντων. 

Η πλειοψηφία, των ερωτηθέντων με ποσοστό 50.91% κατέχουν μεταπτυχιακό δίπλωμα. 

Ακολούθως, με 37.27% οι ερωτηθέντες κατέχουν πτυχίο ή δίπλωμα. Ενώ, σε μικρότερο, 

ποσοστό με 10% οι ερωτηθέντες του δείγματος κατέχουν απολυτήριο λυκείου. Ενώ μόνο το 

1,82% κατέχει την ανώτερη μορφής εκπαίδευσης και κατέχει διδακτορικό δίπλωμα. 

 

4.1.2 Ερωτηματολόγιο – Μέρος Β 
 

Στο Β μέρος του ερωτηματολογίου αφορά τον ρόλο των εργαζόμενων στις επιχειρήσεις. 

Επιπλέων αναλύει τις γνώσεις γύρω από την κλιματική αλλαγή, τις πηγές κατανάλωσης 

ενέργειας αλλά και την άποψη των εργαζόμενων σχετικά με την κυβερνητική πολιτική. Η 

μέτρηση κάποιων εκ  των ερωτήσεων πραγματοποιήθηκε με την κλίμακα Likert των επτά 

βαθμίδων ( 1 Συμφωνώ Καθόλου,2 Συμφωνώ Ελάχιστα  3 Συμφωνώ  Πολύ Λίγο, 4 Συμφωνώ 

Λίγο, 5  Συμφωνώ Αρκετά,6  Συμφωνώ Πολύ 7 Συμφωνώ Πάρα Πολύ) 
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Γραφική 4: Η θέση σας στην Επιχείρηση 
 

Στο δεύτερο μέρος του ερωτηματολογίου η πρώτη ερώτηση αφορούσε το ρόλο που κατέχει ο 

κάθε ερωτηθέντας στην επιχείρηση που εργάζεται.  Πέραν, από τους μισούς ερωτηθέντες με 

ποσοστό 55.86%, εργάζεται ως γραφειακό προσωπικό. Ακολούθως, το 25.23% εργάζεται ως 

εργατικό προσωπικό, στην συνέχεια το 17.12% κατέχει διευθυντικό πόστο στην εταιρεία. Τέλος, 

οι νηπιαγωγοί και μέτοχοι κατέχουν αμφότεροι ποσοστό ίσο με 0.90%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Γραφική 5: Μέγεθος επιχείρηση 
 

Στην συνέχεια, η δεύτερη ερώτηση του Β’ μέρους αφορούσε το μέγεθος της επιχείρησης που 

εργάζονται. Οι πλείστη, εργαζόμενη απασχολούνται σε μικρού μεγέθους εταιρείες με ποσοστό 

να κυμαίνεται στο 45.45%, ακολούθως το 35.45% οι εργαζόμενοι δουλεύουν σε μεγάλου 

μεγέθους εταιρείες και τέλος το 19.09% εργάζεται σε μεσαίου μεγέθους εταιρείες.   
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Γραφική 6:Τομείς δραστηριότητας. 
 

Στην συνέχεια σχετικά σε ποιο τομέα δραστηριοποιείται η επιχείρηση που εργάζεστε, το 

55.86% απασχολείται στο τομέα των υπηρεσιών, το 16.22% στην βιομηχανία, το 13.51% στο 

λιανικό εμπόριο, το 9,01% σε  εργοτάξια. Σε μικρότερα ποσοστά το  1,80% απασχολείται στην 

δημόσια υπηρεσία ενώ από 0.90% αφορούσε τα επαγγέλματα ναυτιλιακά, τηλεπικοινωνίες, 

ξενοδοχειακή μονάδα και μηχανολόγοι  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Γραφική 7: Δραστηριότητα εκτός συνόρων. 
 

Ακολούθως, το επόμενο ερώτημα ήταν κατά πόσο η επιχείρηση που εργάζεστε 

δραστηριοποιείται και εκτός συνόρων. Το αποτέλεσμα ήταν ότι το 54.05% δεν 

δραστηριοποιείται ενώ το 45.95% δραστηριοποιείται.  
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       Γραφική 8: Βαθμός γνώσης Ε.Α.Π 
 

Στο παρών γράφημα, οι εργαζόμενη κλήθηκαν να απαντήσουν σε ποιο βαθμό γνωρίζουν για 

θέματα Ενεργειακής Απόδοσης και Περιβάλλοντος. Από το γράφημα διαφαίνεται ότι το 22.52% 

γνωρίζει «Λίγο», ενώ το  18.92% γνωρίζει «Πάρα Πολύ». Ακολούθως, το 15.32% γνωρίζει 

«Πολύ λίγο» σχετικά με το εν λόγω θέμα. Σημαντικό ποσοστό ερωτηθέντων γνωρίζει «Αρκετά» 

ή «Πολύ» με ποσοστό 13.51%. Ενώ σε μικρότερα ποσοστά οι εργαζόμενη τις τάξεως του 

10.81% γνωρίζουν «Ελάχιστα» και με 5.41% «Καθόλου».  

 

Ποιες μορφές ενέργειας χρησιμοποιούνται στο εργασιακό σας 

περιβάλλον 

 

Responses Percent of 

Cases N Percent 

$Energya Καύσιμα για τα οχήματα 64 27.4% 58.2% 

Ηλεκτρισμός 102 43.6% 92.7% 

Καύσιμα για Θέρμανση και 

Ψύξη 

26 11.1% 23.6% 

Χρήση Μαζούτ 1 0.4% 0.9% 

Χρήση Φ/β 3 1.3% 2.7% 

Χρήση Ηλιάκης Ενέργειας 37 15.8% 33.6% 

Χρήση Βιοαερίου 1 0.4% 0.9% 

Total 234 100.0% 212.7% 

a. Dichotomy group tabulated at value 1. 

Πίνακας 9: Μορφές Ενέργειας 
 

Στην παρούσα γραφική και λόγω της ιδιομορφίας της ως ερώτηση πολλαπλής επιλογής 

παρατέθηκε πίνακας παρά γραφική παράσταση. Τα αποτελέσματα ήταν από 234 απαντήσεις 
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το 43.6% απάντησε ότι χρησιμοποιεί «Ηλεκτρισμό» ως μορφή ενέργειας, ακολούθως, το 27.4% 

χρησιμοποιεί τα καύσιμα για τον στόλο των οχημάτων του, στην συνέχεια το 15,8% των 

απαντήσεων χρησιμοποιεί και την «Ηλιακή Ενέργεια» ως μορφή ενέργειας. Σε μικρότερα 

ποσοστά το 11.1% χρησιμοποιεί τα «Καύσιμα για Παραγωγή Θέρμανσης και Ψύξης», ενώ από 

μία απάντηση και ποσοστό 0.4% ήταν οι επιλογές  «Χρήση Μαζούτ» και «Χρήση Βιοαερίου» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γραφική 10: Εγκατάσταση μορφών ΑΠΕ. 
 

Στην συνέχεια, ζητήθηκε η άποψη των ερωτηθέντων κατά πόσο στις επιχειρήσεις που 

εργάζονται θα προχωρούσα σε εγκατάσταση οποιασδήποτε μονάδας ΑΠΕ. Τα αποτελέσματα 

ήταν ότι το 50.45% απάντησε ότι στα μελλοντικά σχέδια τους είναι η εγκατάσταση μιας μονάδας 

ΑΠΕ, επιπλέων το 36.04% απάντησε ότι δεν θα προχωρούσε σε εγκατάσταση ΑΠΕ στις 

εγκαταστάσεις τις εταιρείας  ενώ τέλος το 13.51% απάντησε ότι Ίσως να προχωρούσε σε 

μελλοντική εγκατάσταση μιας μονάδας ΑΠΕ. 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

                  Γραφική 11: Η κλιματική αλλαγή θα επηρεάσει τις επιχειρήσεις.  
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Στην πιο πάνω γραφική παρουσιάζεται η γνώμη των εργαζομένων κατά πόσο η κλιματική 

αλλαγή θα επηρεάσει τις επιχειρήσεις. Με κλίμακα από το 1 έως το 7 το 25.45% πιστεύουν ότι 

θα επηρεάσει «Αρκετά» η κλιματική αλλαγή, επιπρόσθετα το 24.55% θα επηρεάσει «Πολύ», 

ενώ το 23.64% θα επηρεάσει «Λίγο». Το 17.27% πιστεύει ότι η κλιματική αλλαγή θα επηρεάσει 

«Πάρα πολύ». Ενώ σε μικρότερα ποσοστά η κλιματική αλλαγή θα επηρεάσει «Καθόλου» ή και 

«Πολύ Λίγο»  σε ποσοστό 3.64% και τέλος το 1.82% πιστεύει ότι θα επηρεάσει «Ελάχιστα» η 

κλιματική αλλαγή. 

 

Γραφική 12: Δυνατότητα Εξοικονόμησης Ενέργειας 
 

 
Στην ερώτηση σχετικά με την δυνατότητα των επιχειρήσεων  να εξοικονομήσουν ενέργειας, το 

33.64% πιστεύει «Πολύ», το 25.45% «Πάρα Πολύ», ενώ το 18.18% πιστεύει  «Αρκετά» , το 

15.45% φέρει την άποψη ότι «Λίγο» μπορούν να εξοικονομήσουν ενέργειά. Στην συνέχεια το 

6.36% πιστεύει ότι  η δυνατότητα  εξοικονόμησης είναι  «Πολύ Λίγο». Τέλος, το 0.91% πιστεύει 

ότι «Ελάχιστα» μπορεί να εξοικονομήσει ενέργεια. 
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Γραφική 13: Ενημέρωση Εν. Απόδοσης 
 

Στην συνέχεια οι ερωτηθέντες είχαν την δυνατότητα  να απαντήσουν σχετικά με το κατά πόσο 

λαμβάνουν ικανοποιητική ενημέρωση σχετικά με θέματα ενεργειακής απόδοσης. Σε σύνολο 

111 ερωτηματολογίων προκύπτει ότι το 30% ενημερώνεται «Ελάχιστα», επίσης το 20% 

ενημερώνεται «Πολύ Λίγο» ή και «Καθόλου». Επιπρόσθετα, το 13.64% ενημερώνεται 

«Αρκετά» σε αντίθεση με το 12.73% που ενημερώνεται «Λίγο». Ενώ, τέλος μόνο το 3.64% 

λαμβάνει «Πολύ» ικανοποιητική ενημέρωση. Αξιοσημείωτο, είναι ότι κανείς υποψήφιος δεν 

ψήφισε την επιλογή «Πάρα Πολύ». 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Γραφική 14: Σημαντικότητα Εξοικ. Ενέργειας 
 

 
Ακολούθως, οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να απαντήσουν σχετικά κατά πόσο πιστεύετε ότι είναι 

σημαντικό η εξοικονόμησή ενέργειας για την βιωσιμότητα των επιχειρήσεων. Το 79.09% 

πιστεύει ότι είναι σημαντική η εξοικονόμηση ενέργειας για την βιωσιμότητα των επιχειρήσεων. 

Το 20% πιστεύει ότι ίσως είναι να είναι σημαντική η εξοικονόμηση ενέργειας για την 
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βιωσιμότητα, ενώ μόνο το 0.91% πιστεύει ότι δεν είναι σημαντική η εξοικονόμηση ενέργειας για 

την βιωσιμότητα των εταιρειών.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Γραφική 15: Αξιολόγηση κατανάλωσης ενέργειας 

 
Στην επόμενη ερώτηση που είχαν την ευκαιρία να απαντήσουν οι ερωτηθέντες ήταν το πως 

αξιολογούσαν την κατανάλωση ενέργειας στην επιχείρηση στην οποία εργάζονται. Συνεπώς,  

το 26.36% υποστηρίζει η κατανάλωση είναι «Λίγο», το 21.82% «Αρκετά», στην συνέχεια το 

16.36% «Πολύ», ενώ το 13.64% πιστεύει  «Πάρα Πολύ». Στην αντίθετη περίπτωση όπου η 

κατανάλωση είναι πιο μειωμένη το κοινό απάντησε ότι το 12.73% υποστηρίζει ότι η 

κατανάλωση είναι «Πολύ Λίγο», επίσης το 5.45% υποστηρίζει ότι  καταναλώνουν «Ελάχιστα» 

και τέλος μόνο το 3.64% αξιολογά την κατανάλωση ενέργεια ως «Καθόλου».  

                             Πίνακας 16: Μέτρα μείωση κατανάλωσης ενέργειας. 
 

Όπως και στην ερώτηση 9 τα αποτελέσματα παρατίθενται υπό την μορφή πίνακα. Έτσι, με 

βάση το πίνακα προκύπτει ότι 49.3% για μείωση της κατανάλωσης χρησιμοποιούν συσκευές 

ενεργειακής απόδοσης Α (π.χ LED λάμπες), ενώ το 28.3% των ερωτηθέντων απάντησαν ότι 

Ποια μέτρα λαμβάνει η επιχείρηση στην οποία εργάζεστε για την μείωση της 

κατανάλωση ενέργειας 

 

Responses 

Percent of Cases N Percent 

$Reducea Χρήση αποδοτικών συσκευών 

κατηγορίας Α 

75 49.3% 85.2% 

Χρήση περιβαλλοντικών προτύπων 43 28.3% 48.9% 

Χρήση αποδοτικών Οχημάτων 15 9.9% 17.0% 

Χρήση Φ/Β 19 12.5% 21.6% 

Total 152 100.0% 172.7% 

a. Dichotomy group tabulated at value 1. 
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χρησιμοποιούν και περιβαλλοντικά πρότυπα (π.χ ISO 14001,EMAS,ISO 50001). Ακολούθως, 

σε μικρότερα ποσοστά  με 12.5% των απαντήσεων προέκυψε ότι χρησιμοποιούν φ/β 

συστήματα για παραγωγή ενέργεια υπό την μορφή του net metering. Τέλος, με 9.9% των 

απαντήσεων απάντησα ότι χρησιμοποιούν αποδοτικά οχήματα (π.χ υβριδικά, χαμηλής 

κατανάλωσης οχήματα). 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Γραφική 17: Γνώμονα Περιβάλλοντος 
 

Ακολούθως, σχετικά με τον αν οι εργαζόμενοι πιστεύουν ότι οι κυπριακές επιχειρήσεις 

λειτουργούν με γνώμονα το περιβάλλον. Από την γραφική παράσταση προκύπτει ότι το 30% 

απάντησαν ότι  οι κυπριακές επιχειρήσεις έχουν «Ελάχιστα» ως γνώμονα την προστασία του 

περιβάλλοντος, επιπλέων το 24.55% απάντησε ότι το λαμβάνει «Πολύ Λίγο», το 19.09% 

απάντησε ότι το λαμβάνει «Λίγο» ενώ ένα αρκετά σημαντικό ποσοστό της τάξεως του 17.27% 

απάντησε ότι οι κυπριακές επιχειρήσεις δεν λαμβάνουν «Καθόλου» την προστασία του 

περιβάλλοντος κατά την λειτουργία τους. Σημαντικό, είναι ότι στις επιλογές «Αρκετά», «Πολύ» 

και «Πάρα Πολύ» το αποτέλεσμα ήταν ότι από το σύνολο των ερωτηθέντων μόνο το 9.09% 

πιστεύουν ότι λαμβάνουν «Αρκετά», υπόψη το περιβάλλον κατά την λειτουργία τους. Ενώ για 

τις άλλες δύο επιλογές «Πολύ» και «Πάρα Πολύ»  είχαμε μηδενικές απαντήσεις.   
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Γραφική 18: Συνεργασία επιχειρήσεων  
 

Σχετικά με την ερώτηση κατά πόσο η επιχείρηση που εργοδοτείστε λαμβάνει υπόψη 

περιβαλλοντικά κριτήρια για την σύναψη συνεργασίας με άλλες επιχειρήσεις τα αποτελέσματα 

καταδεικνύουν μία τάση προς το να μην λαμβάνεται υπόψη το κριτήριο αυτό. Συγκεκριμένα, το 

22.94% πιστεύει ότι λαμβάνετε «Πολύ Λίγο», ενώ το 20.18% «Λίγο», ενώ τρίτη επιλογή με 

18.35% η επιχείρηση δεν λαμβάνει «Καθόλου» υπόψη περιβαλλοντικά κριτήρια για την 

επίτευξη συμφωνίας. Ως τέταρτη επιλογή με 15.60% ήταν το «Ελάχιστα», ενώ με  15.60% 

λάμβανε «Αρκετά», την υπόψη. Τέλος, το να λαμβάνουν υπόψη το κριτήριο αυτό για συμφωνία 

«Πολύ» ή «Πάρα Πολύ» ήταν και για τις δύο επιλογές 3.67%.  

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

Γραφική 19: Ενδιαφέρον καταναλωτή 
 

Στην συνέχεια οι ερωτηθέντες είχαν την ευκαιρία να απαντήσουν με την ιδιότητα του 

καταναλωτή, Τα αποτελέσματα ήταν ότι ως καταναλωτές ένα μεγάλο μέρος διαφάνηκε να  

τους ενδιαφέρει «Πολύ» και «Πάρα Πολύ» σε ποσοστό 32.73%, ενώ ακολούθως το 16.36% 

το ενδιαφέρει «Αρκετά». Τέλος σε πολύ χαμηλότερα ποσοστά με 4.55% το «Πολύ Λίγο» και 
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το 3.64% «Ελάχιστα». Σημείο αναφοράς είναι ότι κανείς δεν είχε απαντήσει την επιλογή 

«Καθόλου». 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

Γραφική 20: Κυβερνητική στήριξη 
 

Στην τελευταία ερώτηση για το δεύτερο μέρος (Β μέρος), στόχος ήταν παρουσιαστή οι γνώμη 

των ερωτηθέντων κατά πόσο είναι σημαντική η κυβερνητική στήριξη από την κυβέρνηση για 

την δημιουργία περιβαλλοντικής πολιτικής και η εγκατάσταση ΑΠΕ. Το αποτέλεσμα ήταν ότι 

σχεδόν όλοι οι ερωτηθέντες είχαν την άποψη ότι είναι σημαντική η κυβερνητική στήριξη. 

Συγκεκριμένα, το 92.73% απάντησε ότι είναι σημαντική ενώ μόνο το  7.27% πιστεύει ότι δεν 

είναι σημαντική η κυβερνητική στήριξη. 

 

4.1.3 Ερωτηματολόγιο- Μέρος Γ 

 

Στο Γ’ μέρος του ερωτηματολογίου οι ερωτηθέντες δήλωσαν τον βαθμό συμφωνίας ή διαφωνίας 

τους σχετικά με διάφορους παράγοντες (οικονομικούς, πολιτικούς και κοινωνικούς), που θα  

επηρέαζαν την υιοθέτησης περιβαλλοντικής πολιτικής και εγκατάσταση ΑΠΕ. Η μέτρηση των 

ερωτήσεων πραγματοποιήθηκε με την κλίμακα Likert των επτά βαθμίδων ( 1 Συμφωνώ 

Καθόλου,2 Συμφωνώ Ελάχιστα  3 Συμφωνώ  Πολύ Λίγο, 4 Συμφωνώ Λίγο, 5  Συμφωνώ 

Αρκετά,6  Συμφωνώ Πολύ 7 Συμφωνώ Πάρα Πολύ) 
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                      Γραφική 21: Οικονομικοί παράγοντες (κρατική Επιδότηση). 
 

Αρχικά, για την πρώτη ερώτηση σχετικά με το σε ποιο βαθμό θα επηρεάσουν οι πιο κάτω 

παράγονται την εγκατάσταση ΑΠΕ  στις επιχειρήσεις στον παράγοντα Κρατική Επιδότηση, τα 

αποτελέσματα ήταν τα εξής. Το 30% πιστεύει ότι η κρατική επιδότηση θα επηρεάσει «Πάρα 

Πολύ», ενώ το 29.09% θα επηρεάσει «Πολύ Λίγο», σε μικρότερα ποσοστά το 13.64% πιστεύει 

ότι θα επηρεάσει «Πολύ», ακολούθως το 10.91% πιστεύει ότι θα επηρεάσει «Αρκετά», ενώ  το 

10% των ερωτηθέντων πιστεύει ότι θα επηρεάσει «Ελάχιστα». Τέλος το πιο μικρό κομμάτι 

πιστεύει ότι 4.55% πιστεύει ότι θα επηρεάσει «Λίγο»  και το 1.82% «Καθόλου». 
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Γραφική 22: Οικονομικοί παράγοντες (Υψηλή τιμή ηλεκτρισμού λογαριασμού). 
 

Σχετικά με τον παράγοντα υψηλή τιμή ηλεκτρισμού διαφάνηκε ότι οι προτιμήσεις των 

ερωτηθέντων κατανέμονται στα δύο άκρα. Συγκεκριμένα το 20.91% των απαντήσεων ήραν ότι 

η υψηλή τιμή του ηλεκτρισμού επηρεάζει «Πολύ Λίγο», ενώ με πολύ λίγη διαφορά και ποσοστό 

20% ότι επηρεάζει «Αρκετά», στην συνέχεια από 17.27% η εγκατάσταση ΑΠΕ θα επηρεαστεί 

από την υψηλή τιμή της ΑΗΚ «Πολύ» και «Πάρα Πολύ», ενώ το 16.36% θα επηρεαστεί 

«Αρκετά». Τέλος το 5.45% πιστεύει ότι θα τον επηρεάσει «Λίγο» και το 2.73% «Καθόλου». 

Γραφική 23: Οικονομικοί παράγοντες(Μείωση ηλεκτρισμού) 
 

O επόμενος, παράγοντας που αναλύθηκε για την ερώτηση ένα στο τρίτο μέρος ήταν το 

αποτέλεσμα που θα προκύψει από την εγκατάσταση των ΑΠΕ, όπου θα είναι ο μειωμένος 

λογαριασμός ηλεκτρισμού. Τα αποτελέσματα ήταν τα εξής το 23.64% πιστεύει ότι ο 

παράγοντας αυτός θα τον επηρεάσει «Πάρα Πολύ», ένα άλλο μεγάλο μέρος των ερωτηθέντων 

απάντησε ότι θα τον επηρέαζε «Πολύ Λίγο», το τρίτο κατά σειρά αποτέλεσμα προτίμησης ήταν 
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το «Πολύ» με ποσοστό 17.27%, ενώ στην συνέχεια το 15.45% πιστεύει ότι η μείωση αυτή θα 

τον επηρεάσει «Αρκετά» για την εγκατάσταση του. Σε μικρότερο ποσοστό το 12.73% πιστεύει 

ότι θα επηρεαστεί «Ελάχιστα», ακολούθως τις πιο χαμηλές προτιμήσεις ήταν ότι το 7.27% του 

πληθυσμού θα επηρεαστεί «Λίγο» και με 0.91% «Καθόλου». 

 

 
 

  Γραφική 24:Οικονομικοί παράγοντες («ρυπαίνω πληρώνει».) 

 
Ακολούθως, λαμβάνοντας υπόψη την νομοθεσία από την Ε.Ε, σχετικά με το στρατηγική ο « 

ρυπαίνω πληρώνει» και αν το επιπλέων κόστος θα επηρέαζε την απόφαση για την 

εγκατάσταση των ΑΠΕ. Αρχικά, το 22.91% των απαντήσεων  όπως διαφαίνεται και από την 

γραφική 22 πιστεύει ότι θα τους επηρεάσει «Πολύ Λίγο», ενώ σε αντίθεση το 16.36% θα τους 

επηρεάσει «Πολύ». Στην συνέχεια από 15.45% των συνολικών απαντήσεων απάντησαν ότι θα 

τους επηρέαζε τα δύο άκρα  δηλαδή η  «Πάρα Πολύ» ή «Ελάχιστα». Άμεσος, μετά το 14.55% 

των 111 απαντήσεων απάντησες ότι θα των επηρέαζε «Αρκετά», ενώ το 11.82% θα 

επηρεάζονταν «Λίγο» και τέλος το 5.45% η νομοθεσία αυτή της Ε.Ε δεν θα τους επηρέαζε 

«Καθόλου». 
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Γραφική 25: Οικονομικοί παράγοντες(Το κόστος αγοράς και εγκατάστασης.) 

 
Στην συνέχεια  για το προτελευταίο ερώτημα  κατά πόσο το κόστος αγοράς και εγκατάστασης 

θα ήταν αποτρεπτικό για την εγκατάσταση ΑΠΕ. Όπως προκύπτει το 24.55% των απαντήσεων 

απάντησαν ότι θα τους επηρέαζε «Πάρα Πολύ», ενώ το 20% «Πολύ Λίγο» στην συνέχεια και 

σε δείγμα 111 απαντήσεων το 17.27% απάντησε ότι θα τον επηρέαζε «Πολύ», το 12.73% 

υποστηρίζει ότι θα το επηρέαζε «Ελάχιστα». Τέλος, τα πιο χαμηλά ποσοστά από τις απαντήσεις 

ήταν «Αρκετά» με 11.82%, ακολούθως, το 10.91% απάντησε ότι θα τον επηρέαζε «Λίγο» και 

το 2.73% δεν  θα επηρεαζόταν καθόλου από αυτό το κόστος. 
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Γραφική 26: Οικονομικοί παράγοντες(Χρηματοδότης άλλων εργασιών.) 
 

Στο τελευταίο σκέλος του πρώτου ερωτήματος αφορούσε την ιεράρχηση των 

χρηματοπιστωτικών αναγκών της εκάστοτε επιχείρησης. Λαμβάνοντας, υπόψη την άμεση 

χρηματοδότησης. εργασιών ‘’κίνησης’’ παρά για εγκατάσταση ΑΠΕ τα αποτέλεσμα που 

εξάχθηκαν είναι τα ακόλουθα. Το, 21.82% πιστεύει ότι ο παρών παράγοντας επηρεάζει 

«Αρκετά», το 19.09% πιστεύει ότι θα επηρεάσει «Πολύ Λίγο», ενώ ακολούθως 18.18% του 

δείγματος, πιστεύει «Ελάχιστα», επιπλέων, το 15.45% ο παράγοντας αυτός επηρεάζει «Πάρα 

Πολύ», ενώ η επιλογή «Πολύ» αποτελούσε το 13.64%. Τέλος, η επιλογή «Λίγο» αποτελούσε 

το 9.09% και η επιλογή «Καθόλου» το 2.73%. 

            

Γραφική 27: Κοινωνικό-πολιτική (Ισχυρή εξάρτηση από τους γείτονες). 
 
 
Στην δεύτερη ερώτηση του  τρίτου μέρους εξετάζονται οι κοινωνικό- πολιτιστικοί και 

εκπαιδευτικοί παράγονται για να υιοθετηθεί μια «πράσινη» πολιτική. Αρχικά, ο πρώτος 
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παράγοντας ήταν η ισχυρή εξάρτηση από τους γείτονες ώστε να μας εμποδιστούν να 

εγκαταστήσουν μονάδες ΑΠΕ. Τα αποτελέσματα που προκύπτουν από τα 111 δείγματα είναι 

‘ότι το 28.18% πιστεύει ότι αυτό  επηρεάζει «Ελάχιστα», το 18.18% επηρεάζεται «Καθόλου» 

από την στέγαση στο ίδιο κτήριο, επίσης το 14.52% απάντησε ότι επηρεάζεται «Πολύ Λίγο», 

από 11.82% επηρεάζεται «Λίγο» ή «Αρκετά» και τέλος το 10% από τις απαντήσεις θα 

επηρεάζονται «Πολύ» και  το πιο  μικρό ποσοστό του 5.45%   πιστεύει ότι αυτός ο παράγοντας 

θα επηρεάσει «Πάρα Πολύ» τις επιχειρήσεις. 

 

  

Γραφική 28: Κοινωνικό-πολιτική (Αδράνεια φόβος για κάτι καινούργιο) 
 

 

Στο δεύτερο υπό ερώτημα της παρούσας  ερώτησης οι 111 ερωτηθέντες ρωτήθηκαν κατά πόσο 

η αδράνεια, φόβος για κάτι το κάτι καινούργιο όπου στην περίπτωση αυτή είναι οι εγκατάσταση 

των ΑΠΕ. Η τάση των απαντήσεων ήταν προς την αριστερή πλευρά των της κλίμακας. 

Συγκεκριμένα, το 30.91% απάντησε ότι θα επηρεάζονται «Ελάχιστα», επίσης το 18.18% 

πιστεύει ότι δεν θα επηρεαστεί καθόλου. Στην συνέχεια το 12.73% απάντησε ότι θα 

επηρεαζόταν «Πολύ Λίγο». Επιπλέων, όσο πάμε πιο δεξιά στην κλίμακα και τα ποσοστά 

μικραίνουν, το 11.82% υποστηρίζει ότι θα επηρεαστεί «Πολύ Λίγο», από 10% οι ερωτηθέντες 

απάντησαν ότι θα επηρεαστούν «Αρκετά» ή και «Πάρα Πολύ». Το 6.36% αφορούσε το 

μικρότερο ποσοστό των απαντήσεων και αντιστοιχούσε στο ότι θα επηρεάζονταν «Πολύ».  
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Γραφική 29 Κοινωνικό-πολιτική (εξοικ. ενέργειας και νέων τεχνολογιών) 
 

Στο προτελευταίο κομμάτι της δεύτερης ερώτησης αφορά η γνώση για την εξοικονόμηση 

ενέργειας. Τα αποτελέσματα δείχνουν μια κατανομή απαντήσεων στο κέντρο της κλίμακας. Το 

19.09% των απαντήσεων απάντησε ότι θα επηρεαστεί «Ελάχιστα», το 18.18% «Πολύ Λίγο», 

επιπλέων το 15.45% θα επηρεαστεί «Πάρα Πολύ», το 14.55% θα επηρεάσει «Λίγο», ενώ το 

12.73% των απαντήσεων απάντησε «Αρκετά». Επιπλέων, το 11.82% δεν θα επηρεάσει 

«Καθόλου» και τέλος το 818% θα επηρεάσει «Πολύ». 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

         Γραφική 30: Κοινωνικό-πολιτική (Ύπαρξη κινήτρου ,δημόσια στήριξη) 
 

Στο τελευταίο ερώτημα από την δεύτερη ερώτηση ή οποία αφορούσε το πόσο επηρεάζει η 

ύπαρξη κινήτρου από την δημόσια κοινωνική υποστήριξη. Τα αποτελέσματα κυμαίνονται κατά 

κύριο λόγω στην μέση της κλίμακας και όχι στα άκρα. Το 20.91% των απαντήσεων υποστηρίζει 

ότι αυτό θα τους επηρεάσει «Ελάχιστα», ενώ το 18.18% «Πολύ», επίσης το 15.45% υποστηρίζει 

ότι θα επηρεάσει «Πολύ Λίγο». Στην συνέχεια από 14.55% θα επηρεάσει δύο επιλογές το 

«Αρκετά» και το «Λίγο», ενώ οι ερωτηθέντες που απάντησαν ότι θα τους επηρεάσει «Πάρα 
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Πολύ» αντιπροσωπεύει το 11.82%. Τέλος, το 4.55% υποστηρίζει ότι αυτός ο παράγοντας δεν 

θα επηρεάσει «Καθόλου». 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

        Γραφική 31:  Κοινωνικό-πολιτική [Κοινωνικοοικονομική Παράγοντες] 
 

Στην τελευταία ερώτηση του Γ μέρους στόχος ήταν να δούμε σε πιο βαθμό θα επηρεάζουν τις 

επενδύσεις ορισμένη παράγοντες. Αρχικά, θέσαμε ως παράγοντα τες κοινωνικοοικονομικές 

πτυχές. Από τα αποτελέσματα προκύπτουν μια διασπορά απόψεων. Αρχικά, το 19.09% των 

απαντήσεων πιστεύει ότι αυτός ο παράγοντας επηρεάζει «Πολύ», ενώ από 18.18% πιστεύουν 

ότι θα επηρεάσει από «Ελάχιστα» ή και «Πολύ Λίγο». Ακολούθως, το 16.36% τον 111 

ερωτηθέντων πιστεύει ότι αυτό θα επηρεάσει «Αρκετά», ενώ το 14.55% «Λίγο». Σε μικρότερα 

ποσοστά το 10% πιστεύει ότι αυτός ο παράγοντας θα επηρεάσει <Πάρα Πολύ» και το 3.64% 

«Καθόλου». 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

                       Γραφική 32:  Παράγοντες Επένδυσης [Νομικό Πλαίσιο] 
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To δεύτερο ερώτημα σχετικά με τις επενδύσεις αφορούσε την επήρεια από το Νομικό πλαίσιο. 

Σχετικά με αυτό το παράγοντα παρατηρείται μία τάση στις ψήφους να είναι σχεδόν τους δύο 

πόλους.  Αρχικά, το 24.82% των απαιτήσεων υποστηρίζει ότι το νομικό πλαίσιο θα επηρέαζε 

«Ελάχιστα» στο να επένδυση η επιχείρηση σε μια ενεργειακή πολιτική. Στην συνέχεια το 

19.09% υποστηρίζει ότι αυτό θα τον επηρέαζε «Αρκετά», ακολούθως το 15.45% θα 

επηρεαζόταν «Πολύ Λίγο» ενώ, σε αντίθεση το 14.55% θα επηρεαζόταν «Πολύ». Σε παρόμοια 

ποσοστά διαφάνηκε ότι το 11.82% θα επηρεαζόταν «Πάρα Πολύ», ενώ το 10.91% «Λίγο». 

Τέλος, για το παρών ερώτημα το 6.36% των ερωτηθέντων απάντησε ότι το νομικό πλαίσιο δεν 

θα τους επηρέαζε «Καθόλου». 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

            Γραφική 33:  Παράγοντες Επένδυσης [Τάση για Πράσινα Προϊόντα] 
 

Κατανοώντας, την ολοένα και αυξητική τάση στο να στρέφεται η κοινωνία σε πράσινα προϊόντα, 

τα ποσοστά αν και διάσπαρτα οι περισσότερες απαντήσεις καταδεικνύουν αυτή την τάση. 

Αρχικά, το 21.82% υποστηρίζει ότι θα επηρεάζονταν « Πολύ», ενώ από  19.09% πιστεύουν ότι 

θα επηρεαστούν «Αρκετά» ή και «Ελάχιστα», επίσης το 14.55% πιστεύει ότι τα πράσινα 

προϊόντα θα επηρέαζαν «Πολύ Λίγο». Οι απαντήσεις των δύο άκρων διαμορφώθηκαν ως εξής, 

το 7.27% υποστηρίζουν ότι «Καθόλου» δεν θα τους επηρεάσει ενώ το 5.45% θα τους 

επηρεάσει «Πάρα Πολύ». 
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               Γραφική 34:  Παράγοντες Επένδυσης [Διαφήμιση- Μάρκετινγκ] 
 

Στην συνέχεια, ο τέταρτος παράγοντας αφορούσε την  δυνατότητα τη χρήσης της ενεργειακής 

πολιτικής και για σκοπούς διαφήμισης και μάρκετινγκ.  Το 20.91% πιστεύει ότι θα η στροφή 

στην πράσινη πολιτική για σκοπούς μάρκετινγκ θα επηρεάσει «Αρκετά», το 18.18% πιστεύει 

ότι θα επηρεαστεί «Ελάχιστα»,  ενώ τρείς επιλογές με το ίδιο ποσοστό 14.55% πιστεύουν 

διαφορετικά ότι θα επηρεάσει από «Πολύ Λίγο», «Πολύ» και «Πάρα Πολύ». Ακολούθως, το 

11.82% πιστεύει ότι επηρεαστεί «Λίγο» και το 4.55% πιστεύει ότι δεν θα επηρεαστεί 

«Καθόλου». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Γραφική 35:  Παράγοντες Επένδυσης [Περιβαλλοντική Συνείδηση] 
 

Τέλος το τελευταίο ερώτημα του ερωτηματολογίου αφορούσε το κατά πόσο ο περιβαλλοντικός 

παράγοντας επηρεάζει την επένδυση στην Ενεργειακή πολιτική, χωρίς οποιαδήποτε 

οικονομικό όφελος. Με βάση το γράφημα προκύπτει ότι το 24.55% των απαντήσεων η 

περιβαλλοντική συνείδηση θα επηρεάσει «Πάρα Πολύ», ενώ το 18.18% το οποίο αποτελεί ένα 

άλλο μεγάλο μέρος απάντησε ότι αυτός ο παράγοντας θα τους επηρεάσει «Ελάχιστα», επίσης 

το 17.27% πιστεύει ότι αυτό θα επηρεάσει «Πολύ», ενώ το 12.73% πιστεύει ότι  θα επηρεάσει  
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«Πολύ Λίγο», από 11.82% επηρεάζει 2 αριθμούς της κλίμακας το «Λίγο» και το «Αρκετά». 

Τέλος, το 3.64% πιστεύει ότι αυτός ο παράγοντας δεν θα επηρεάσει «Καθόλου» 

 

4.2 Συνδυασμός διαφόρων παραγόντων 

 

 Μετά το πέρας της ανάλυσης τις  κάθε ερώτησης ξεχωριστά, πραγματοποιήθηκε ένας 

συνδυασμός παραγόντων με απώτερο σκοπό την καλύτερη κατανόηση των απόψεων από 

τους ερωτηθέντες. Αρχικά, πραγματοποιήθηκε η συσχέτιση μεταξύ της ηλικίας και του 

βαθμού στο οποίο γνωρίζουν σχετικά με την Ενεργειακή Απόδοση. 

 

         Γραφική 36: Συσχετισμός, μεταξύ ηλικίας και Ενερ. Απόδοσης. 
 
Στην παρούσα γραφική αναλύθηκε ο συσχετισμός μεταξύ ηλικίας και της γνώσης για θέματα 

ενεργειακής απόδοσης. Η μέτρηση των ερωτήσεων πραγματοποιήθηκε με την κλίμακα Likert 

των επτά βαθμίδων ( 1 Συμφωνώ Καθόλου,2 Συμφωνώ Ελάχιστα  3 Συμφωνώ  Πολύ Λίγο, 4  

 

Συμφωνώ Λίγο, 5  Συμφωνώ Αρκετά,6  Συμφωνώ Πολύ 7 Συμφωνώ Πάρα Πολύ). Αρχικά, 

διαφαίνεται ότι όσο πάμε δεξιά του γραφήματος και συνάμα αυξάνετε το εύρος ηλικίας 

διαφαίνεται ότι οι μεγαλύτερες ηλικίες γνωρίζουν πολλή πιο λίγα για θέματα ενεργειακής 

απόδοσης σε σχέση με τις μικρότερές ηλικίες και συγκεκριμένα το εύρος 18-25 και 26-35.   
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Γραφική 37: Μορφωτικού επιπέδου και γνώσεις για θ.ε.α. 
 

Όπως διαφαίνεται στην παρούσα εκτός από μορφωτικό επίπεδο των εργαζομένων στις 

επιχειρήσεις. Αυτό που παρατηρείται είναι ότι όσο ανεβαίνουμε το μορφωτικό επίπεδο 

διαφαίνεται μία τάση στο να γνωρίζουν περισσότερα όσο αφορά τα θέματα ενεργειακής 

απόδοσης. Συγκεκριμένα, τα άτομα τα οποία το μορφωτικό επίπεδο τους είναι μέχρι το λύκειο 

γνωρίζουν «Πολύ Λίγο»  ενώ κανείς δεν γνωρίζει «Πάρα Πολύ», στην επόμενη βαθμίδα 

ερωτηθέντες που κατέχουν Δίπλωμα-Πτυχίο αν και γνωρίζουν οι πλείστη «Πολύ Λίγο» 

βλέπουμε ένα άλλο μεγάλο μέρος να γνωρίζει «Πάρα Πολύ» σε αντίθεση με τους κατόχους 

μόνο απολυτήριο λυκείου. Ενώ στην συνέχεια οι κάτοχοι μεταπτυχιακού διπλώματος 

παρατηρείτε μία τάση οι ερωτηθέντες να γνωρίζουν από «Πολύ» έως και «Πάρα Πολύ» . Ενώ, 

τέλος όσοι κατείχαν διδακτορικό τίτλο σπουδών απάντησαν όλοι ότι γνωρίζουν «Πάρα Πολύ» . 

Ανακεφαλαιώνοντας, διαφάνηκε ότι το μορφωτικό επίπεδο διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο όσο 

αφορά της γνώσεις γύρω από τα θέματα ενεργειακής απόδοσης. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Γραφική 38: Μέγεθος επιχείρησης και βιωσιμότητα . 
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Η παρούσα συσχέτιση είχε να κάνει με το κατά πόσο το μέγεθος των επιχειρήσεων επηρεάζει 

την άποψη κατά πόσο η εξοικονόμηση επηρεάζει την βιωσιμότητα. Όπως, διαφαίνεται και οι 

τρεις τύπου εταιρείες ( μικρού, μεσαίου και μεγάλου), θεωρούν ότι η εξοικονόμηση 

ενέργειας θα επηρεάσει την βιωσιμότητα των επιχειρήσεων.  

 

 
 

Γραφική 39: Μέγεθος της επιχείρησης και κατανάλωση ενέργειας. 

 

Λαμβάνοντας και τα αποτελέσματα από την γραφική 34 στην οποία  διαφάνηκε, ότι ανεξαίρετος 

μεγέθους της επιχείρησης η εξοικονόμηση ενέργειας είναι σημαντικός παράγοντας στην 

βιωσιμότητα της. Έτσι, και από την γραφική 35 προκύπτει ότι η τάση από τις απαντήσεις των 

ερωτηθέντων ανεξαίρετος μεγέθους είναι στο να έχει μια μετατόπιση προς στα δεξιά. Η 

απόκλιση αυτή μας υποδεικνύει το πόσο ενεργειοβόρες είναι οι επιχειρήσεις. Επιπλέων, 

επιχειρήσεις μικρού μεγέθους τείνουν να έχουν μια πιο μικρή κατανάλωση ενέργεια σε σχέση 

με τις επιχειρήσεις μεσαίου και μεγάλου εμβαδού, καθώς διαφαίνεται να είναι περίπου στην 

μέση η κατανάλωση. 
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 Γραφική 40: Τομέας απασχόλησής και κλιματική αλλαγή 
 

 
Η συσχέτιση μεταξύ των  παραγόντων μεταξύ του κάθε ενός τομέα εργασίας και αν οι 

ερωτηθέντες πιστεύουν ότι μπορεί να επηρεαστεί από την κλιματική αλλαγή. Όπως διαφαίνεται 

και από την παρούσα γραφική στο τομέα «Υπηρεσίες», εργοδότη το μεγαλύτερο μέρος των 

ερωτηθέντων σε σχέση με τα άλλα τμήματα. Το αξιοσημείωτο που προκύπτει από την παρούσα 

γραφική είναι ότι σε όλους τους τομείς καταφατικά οι εργαζόμενοι απάντησαν ότι η κλιματική 

αλλαγή θα επηρεάσει όλους τους τομείς. 

 

4.3 Συσχετίσεις μεταξύ σημαντικών παραγόντων  

 

Στην συνέχεια ολοκληρώνοντας και την ανάλυση των συνδυαστικών παραμέτρων, με την 

χρήση του λογισμικού προγράμματος SPSS, πραγματοποιήθηκε ο έλεγχος για υπάρξει 

γραμμικής σχέσης στις μεταβλητές, «Correlation και Bivariate». Σκοπός, αυτού είναι να ελέγχει 

κατά πόσο υπάρχουν δύο ή περισσότερα χαρακτηρίστηκα που μεταβάλλονται ταυτόχρονος. 

Το εύρος του συντελεστή κυμαίνεται μεταξύ -1 και +1, όπου το -1 είναι τελείως αρνητικό ενώ σε 

αντίθεση το +1 είναι τελείως θετικό . Ακολούθως, το πρόσημο του συντελεστή δίνει 

πληροφορίες για την κατεύθυνση δηλαδή εάν είναι θετική ή αρνητική και η αριθμητική του τιμή 

κυμαίνεται από το 0 έως το 1 για την συσχέτιση μεταξύ των δύο συγκρινόμενων μεταβλητών. 

Στην συνέχεια και με βάση αναγνωρισμένη βιβλιογραφία εξάχθηκε το συμπέρασμα όταν η τιμή 

είναι > +/-0,3 τότε η συσχέτιση είναι χαμηλή, ενώ όταν η τιμή > +/-0,7 τότε η συσχέτιση θεωρείται 

ότι παρέχεται αρκετά υψηλή συσχέτιση, 
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Πίνακας 1: Συσχέτιση περιβαλλοντικά κριτήρια – γνώμονας. 

 

Ο συντελεστής Pearson r είναι 0,387 με επίπεδο σημαντικότητας στο 99% παρουσιάζει μία 

συσχέτιση χαμηλή προς ψηλή καθώς υπερβαίνει το 0,3. Έτσι προκύπτει ότι υπάρχει μία θετική 

συσχέτιση ανάμεσα στο κατά πόσο οι κυπριακές έχουν ως γνώμονα την προστασία του 

περιβάλλοντος με το αν η επιχείρηση που εργοδοτείστε λαμβάνει υπόψη περιβαλλοντικά 

κριτήρια.  Ωστόσο αυτή η συσχέτιση χαρακτηρίζεται από χαμηλή ως μέτρια, έτσι εταιρείες που 

λειτουργούν με γνώμονα το φυσικό περιβάλλον απαιτούν και από τις επιχειρήσεις που 

συνεργάζονται να πράξουν αναλόγως. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Correlations 

 

Πιστεύετε ότι οι 

κυπριακές 

επιχειρήσεις κατά τη 

λειτουργία τους 

έχουν ως γνώμονα 

την προστασία του 

περιβάλλοντος; 

Η επιχείρηση στην 

οποία εργοδοτείστε 

λαμβάνει υπόψη 

περιβαλλοντικά 

κριτήρια για τη 

σύναψη 

συνεργασίας με 

άλλες επιχειρήσεις; 

Πιστεύετε ότι οι κυπριακές 

επιχειρήσεις κατά τη λειτουργία 

τους έχουν ως γνώμονα την 

προστασία του περιβάλλοντος; 

Pearson Correlation 1 .387** 

Sig. (2-tailed)  .000 

N 110 109 

Η επιχείρηση στην οποία 

εργοδοτείστε λαμβάνει υπόψη 

περιβαλλοντικά κριτήρια για τη 

σύναψη συνεργασίας με άλλες 

επιχειρήσεις; 

Pearson Correlation .387** 1 

Sig. (2-tailed) .000  

N 109 109 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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Correlations 

 

Σημειώστε σε ποιο 

βαθμό  γνωρίζετε για 

θέματα  Ενεργειακής 

Απόδοσης και 

Περιβάλλοντος; 

Πιστεύετε ότι 

λαμβάνετε 

ικανοποιητική 

ενημέρωση για 

θέματα ενεργειακής 

απόδοσης από τις 

επιχειρήσεις; 

Σημειώστε σε ποιο βαθμό  γνωρίζετε 

για θέματα  Ενεργειακής Απόδοσης 

και Περιβάλλοντος; 

Pearson Correlation 1 .444** 

Sig. (2-tailed)  .000 

N 110 110 

Πιστεύετε ότι λαμβάνετε 

ικανοποιητική ενημέρωση για θέματα 

ενεργειακής απόδοσης από τις 

επιχειρήσεις; 

Pearson Correlation .444** 1 

Sig. (2-tailed) .000  

N 110 110 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

Πίνακας 2: Συσχέτιση βαθμός γνώσης- ενημέρωση 

 

Ο συντελεστής Pearson r είναι 0,444 με επίπεδο σημαντικότητας στο 99% παρουσιάζει μία 

συσχέτιση χαμηλή προς ψηλή καθώς υπερβαίνει το 0,3. Έτσι προκύπτει ότι υπάρχει μία θετική 

συσχέτιση ανάμεσα βαθμό που γνωρίζει για θέματα ενεργειακής απόδοσης και κατά πόσο 

λαμβάνουν ικανοποιητική ενημέρωση.  Ωστόσο αυτή η συσχέτιση χαρακτηρίζεται από μέτρια 

προς ψηλή καθώς υπερβαίνει το 0,3. Έτσι διαφαίνεται ότι όσο πιο πολύ γνωρίζουν για θέματα 

ενεργειακής απόδοσης τόσο πιο ικανοποιητική είναι η ενημέρωση για τα περιβαλλοντικά 

θέματα. Άρα αυτό που προκύπτει είναι ότι όσο πιο πολύ γνωρίζεται για θέματα ενεργειακής 

απόδοσης τόσο πιο ικανοποιητική θα είναι η ενημέρωση για θέματα ενεργειακής απόδοσης. 
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Correlations 

 

Σημειώστε σε ποιο 

βαθμό  γνωρίζετε 

για θέματα  

Ενεργειακής 

Απόδοσης και 

Περιβάλλοντος; 

Ως καταναλωτής, με 

ενδιαφέρει μια 

επιχείρηση να είναι 

φιλική προς το 

περιβάλλον; 

Σημειώστε σε ποιο βαθμό  

γνωρίζετε για θέματα  Ενεργειακής 

Απόδοσης και Περιβάλλοντος; 

Pearson Correlation 1 .316** 

Sig. (2-tailed)  .001 

N 110 110 

Ως καταναλωτής, με ενδιαφέρει μια 

επιχείρηση να είναι φιλική προς το 

περιβάλλον; 

Pearson Correlation .316** 1 

Sig. (2-tailed) .001  

N 110 110 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

Πίνακας 3: Συσχέτιση επιθυμία καταναλωτή και βαθμό γνωρίσματος. 

 

Ο συντελεστής Pearson r είναι 0,316 με επίπεδο σημαντικότητας στο 99% παρουσιάζει μία 

συσχέτιση χαμηλή καθώς είναι περίπου ίσο με το  0,3. Έτσι προκύπτει ότι υπάρχει μία θετική 

συσχέτιση ανάμεσα βαθμό στο κατά πόσο εάν ένας καταναλωτής ενδιαφέρεται να αγοράζει 

προϊόντα ή υπηρεσίες από μία εταιρεία φιλική προς στο περιβάλλον με το σε πιο βαθμό 

γνωρίζει για θέματα ενεργειακής απόδοσης. Με βάση αυτή την χαμηλή συσχέτιση διαφαίνεται 

ότι δεν παίζει και τόσο σημαντικό ρόλο εάν σαν καταναλωτής επιθυμώ η επιχείρηση να είναι 

φιλική στο περιβάλλον με το αν γνωρίζει για θέματα ενεργειακής απόδοσης. 
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Correlations 

 

Πιστεύετε ότι 

λαμβάνετε 

ικανοποιητική 

ενημέρωση για 

θέματα ενεργειακής 

απόδοσης από τις 

επιχειρήσεις; 

Η επιχείρηση στην 

οποία εργοδοτείστε 

λαμβάνει υπόψη 

περιβαλλοντικά 

κριτήρια για τη 

σύναψη 

συνεργασίας με 

άλλες επιχειρήσεις; 

Πιστεύετε ότι λαμβάνετε 

ικανοποιητική ενημέρωση για 

θέματα ενεργειακής απόδοσης από 

τις επιχειρήσεις; 

Pearson Correlation 1 .458** 

Sig. (2-tailed)  .000 

N 110 109 

Η επιχείρηση στην οποία 

εργοδοτείστε λαμβάνει υπόψη 

περιβαλλοντικά κριτήρια για τη 

σύναψη συνεργασίας με άλλες 

επιχειρήσεις; 

Pearson Correlation .458** 1 

Sig. (2-tailed) .000  

N 109 109 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

Πίνακας 4: Λαμβάνεται Ενημέρωση – Σύναψη συνεργασίας 

 

 

Ο συντελεστής Pearson r είναι 0,458 με επίπεδο σημαντικότητας στο 99% παρουσιάζει μία 

συσχέτιση χαμηλή προς ψηλή καθώς υπερβαίνει το 0,3. Έτσι προκύπτει ότι υπάρχει μία θετική 

συσχέτιση ανάμεσα στο κατά πόσο λαμβάνετε ικανοποιητική ενημέρωση σε θέματα 

ενεργειακής απόδοσης με το αν λαμβάνει υπόψη περιβαλλοντικά κριτήρια για σύναψη 

συνεργασίας.  Ωστόσο αυτή η συσχέτιση χαρακτηρίζεται από μέτρια προς ψηλή καθώς 

υπερβαίνει το 0,3. Έτσι διαφαίνεται ότι εταιρείες που έχουν ως προϋπόθεση την ύπαρξη 

περιβαλλοντικών κριτήριων για την σύναψη συμφωνίας διαφαίνεται ότι παρέχεται μια 

ικανοποιητική ενημέρωση του προσωπικού για θέματα ενεργειακής απόδοσης. 
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Πίνακας 5: Σχέση ενημέρωσης προσωπικού – Γνώμονα περιβάλλον 

 

 

Ο συντελεστής Pearson r είναι 0,372 με επίπεδο σημαντικότητας στο 99% παρουσιάζει μία 

συσχέτιση χαμηλή καθώς είναι περίπου ίσο με το  0,3. Έτσι προκύπτει ότι υπάρχει μία θετική 

συσχέτιση ανάμεσα βαθμό στο κατά πόσο εάν το προσωπικό λαμβάνει ενημέρωση για θέματα 

ενεργειακής απόδοσης με το αν οι κυπριακές ενέργειες λειτουργούν με γνώμονα την προστασία 

του περιβάλλοντος.. Με βάση αυτή την χαμηλή συσχέτιση διαφαίνεται ότι οι κυπριακές 

επιχειρήσεις δεν λειτουργούν με γνώμονα το καλό του περιβάλλοντος και έτσι δεν λαμβάνονται 

υπόψη ικανοποιητική ενημέρωση για τα περιβαλλοντικά θέματα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Correlations 

 

Πιστεύετε ότι οι 

κυπριακές 

επιχειρήσεις κατά τη 

λειτουργία τους 

έχουν ως γνώμονα 

την προστασία του 

περιβάλλοντος; 

Πιστεύετε ότι 

λαμβάνετε 

ικανοποιητική 

ενημέρωση για 

θέματα ενεργειακής 

απόδοσης από τις 

επιχειρήσεις; 

Πιστεύετε ότι οι κυπριακές 

επιχειρήσεις κατά τη λειτουργία τους 

έχουν ως γνώμονα την προστασία 

του περιβάλλοντος; 

Pearson Correlation 1 .372** 

Sig. (2-tailed)  .000 

N 110 110 

Πιστεύετε ότι λαμβάνετε 

ικανοποιητική ενημέρωση για 

θέματα ενεργειακής απόδοσης από 

τις επιχειρήσεις; 

Pearson Correlation .372** 1 

Sig. (2-tailed) .000  

N 110 110 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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Correlations 

 Βιωσιμότητα 

Πιστεύετε ότι η 

κλιματική αλλαγή θα 

επηρεάσει τις 

επιχειρήσεις; 

Βιωσιμότητα Pearson Correlation 1 -.227* 

Sig. (2-tailed)  .017 

N 110 110 

Πιστεύετε ότι η κλιματική αλλαγή θα 

επηρεάσει τις επιχειρήσεις; 

Pearson Correlation -.227* 1 

Sig. (2-tailed) .017  

N 110 110 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

Πίνακας 6: Βιωσιμότητα- Κλιματική Αλλαγή 

Ο συντελεστής Pearson r είναι -0,227 με επίπεδο σημαντικότητας στο 99% παρουσιάζει μία 

συσχέτιση χαμηλή καθώς είναι περίπου ίσο με το  0,3. Έτσι προκύπτει ότι υπάρχει μία αρνητική 

συσχέτιση ανάμεσα στο αν η εξοικονόμηση ενέργειας αυξάνει την βιωσιμότητα και το αν η 

κλιματική αλλαγή θα επηρεάσει της επιχειρήσεις. Έτσι, διαφαίνεται ότι όσον αυξάνεται το 

φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής μειώνεται η βιωσιμότητα των επιχειρήσεων σε περίπτωση 

που δεν λάβουν μέτρα για εξοικονόμηση της ενέργειας. Άρα, η χρήση ΑΠΕ θα είναι επιτακτική 

ανάγκη. 
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Πίνακας 7: Εγκατάσταση ΑΠΕ- Μ.ΑΗΚ 

 

Ο συντελεστής Pearson r είναι 0,440 με επίπεδο σημαντικότητας στο 99% παρουσιάζει μία 

συσχέτιση μέτρια προ ψηλή συσχέτιση καθώς υπερβαίνει το 0,3. Έτσι προκύπτει ότι υπάρχει 

μία θετική συσχέτιση ανάμεσα στην εγκατάσταση ΑΠΕ με τον παράγοντα μειωμένος 

λογαριασμός ρεύματος. Με βάση αυτή την συσχέτιση διαφαίνεται ότι οι κυπριακές επιχειρήσεις 

θα προχωρούσαν σε εγκατάσταση οποιασδήποτε μονάδας ΑΠΕ με σκοπό να εισπράττουν 

μειωμένο λογαριασμό ρεύματος.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Correlations 

 

Θα προχωρούσατε σε 

εγκατάσταση  

μελλοντικά 

οποιαδήποτε μονάδα 

ΑΠΕ στην επιχείρηση 

που εργοδοτείστε 

Σε ποιο βαθμό θεωρείτε 

ότι  θα επηρεάσουν οι 

πιο κάτω οικονομικοί 

παράγοντες την 

εγκατάσταση 

Ανανεώσιμων Πηγών 

Ενέργειας στις 

επιχειρήσεις; 

[Μειωμένος ηλεκτρικός 

λογαριασμός από την 

εγκατάσταση των ΑΠΕ] 

Θα προχωρούσατε σε εγκατάσταση  

μελλοντικά οποιαδήποτε μονάδα ΑΠΕ 

στην επιχείρηση που εργοδοτείστε 

Pearson Correlation 1 .440 

Sig. (2-tailed)  .022 

N 110 110 

Σε ποιο βαθμό θεωρείτε ότι  θα 

επηρεάσουν οι πιο κάτω οικονομικοί 

παράγοντες την εγκατάσταση 

Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στις 

επιχειρήσεις; [Μειωμένος ηλεκτρικός 

λογαριασμός από την εγκατάσταση των 

ΑΠΕ] 

Pearson Correlation .445 1 

Sig. (2-tailed) .022  

N 110 121 
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Πίνακας 8: Εγκατάσταση ΑΠΕ -Κρατική Στήριξη 

 

Ο συντελεστής Pearson r είναι 0,134 με επίπεδο σημαντικότητας στο 99% παρουσιάζει μία 

συσχέτιση χαμηλή συσχέτιση καθώς δεν υπερβαίνει  το 0,3. Έτσι προκύπτει ότι υπάρχει μία 

θετική συσχέτιση ανάμεσα στην εγκατάσταση ΑΠΕ με τον παράγοντα κρατική επιδότηση . Με 

βάση αυτή την συσχέτιση διαφαίνεται ότι οι κυπριακές επιχειρήσεις θα προχωρούσαν σε 

εγκατάσταση οποιασδήποτε μονάδας ΑΠΕ ένα υπάρχει ικανοποιητική κρατική επιδότηση. 

 

4.4 Γραμμική και Λογιστική Παλινδρόμηση 

 
Σε συνέχεια της συσχέτισης μεταβλητών προκύπτει η γραμμική παλινδρόμηση. 

Χρησιμοποιείται όταν θέλουμε να προβλέψουμε την τιμή μίας μεταβλητής με βάση την τιμή μίας 

άλλης μεταβλητής. Η μεταβλητή που θέλουμε να προβλέψουμε ονομάζεται εξαρτημένη 

μεταβλητή, ενώ η μεταβλητή που χρησιμοποιούμε για να προβλέψουμε την τιμή της άλλης 

μεταβλητής ονομάζεται ανεξάρτητη μεταβλητή. 

 

 

 

 

 

Correlations 

 

Θα προχωρούσατε σε 

εγκατάσταση  

μελλοντικά 

οποιαδήποτε μονάδα 

ΑΠΕ στην επιχείρηση 

που εργοδοτείστε 

Σε ποιο βαθμό 

θεωρείτε ότι  θα 

επηρεάσουν οι πιο 

κάτω οικονομικοί 

παράγοντες την 

εγκατάσταση 

Ανανεώσιμων Πηγών 

Ενέργειας στις 

επιχειρήσεις; [Κρατική 

Επιδότηση] 

Θα προχωρούσατε σε εγκατάσταση  

μελλοντικά οποιαδήποτε μονάδα ΑΠΕ 

στην επιχείρηση που εργοδοτείστε 

Pearson Correlation 1 .134 

Sig. (2-tailed)  .021 

N 110 110 

Σε ποιο βαθμό θεωρείτε ότι  θα 

επηρεάσουν οι πιο κάτω οικονομικοί 

παράγοντες την εγκατάσταση 

Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στις 

επιχειρήσεις; [Κρατική Επιδότηση] 

Pearson Correlation .012 1 

Sig. (2-tailed) .209  

N 110 112 
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Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

Change Statistics 

R Square 

Change F Change df1 df2 Sig. F Change 

1 .868a .736 .728 .66555 .736 17.099 1 109 .000 

a. Predictors: (Constant), Σε ποιο βαθμό θεωρείτε ότι  θα επηρεάσουν οι πιο κάτω οικονομικοί παράγοντες την εγκατάσταση Ανανεώσιμων 

Πηγών Ενέργειας στις επιχειρήσεις; [Μειωμένος ηλεκτρικός λογαριασμός από την εγκατάσταση των ΑΠΕ] 

Πίνακας 9: Γραμ. Παλινδρόμηση μειωμένος Ηλεκ.- Εγκατάσταση ΑΠΕ 

  

Όπως διαφαίνεται από τον πίνακα 9 το R2 είναι αρκετά ψηλό (R2=74%) και 

συνεπάγεται ότι η μείωση του ηλεκτρισμού είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την 

εγκατάσταση ΑΠΕ, από ένα οργανισμό. Επιπρόσθετα, το R με 0,868 υποδηλώνει 

υψηλή συσχέτιση μεταξύ αυτό των δύο μεταβλητών 

 

 

 

Model Summaryb 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

Change Statistics 

R Square 

Change F Change df1 df2 Sig. F Change 

1 .644a .734 .675 1.344 .734 .445 1 108 .506 

a. Predictors: (Constant), Σε ποιο βαθμό θεωρείτε ότι  θα επηρεάσουν οι πιο κάτω οικονομικοί παράγοντες την εγκατάσταση 

Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στις επιχειρήσεις; [Κρατική Επιδότηση] 

Πίνακας 10: Κρατική Επιδότηση-Εγκατάσταση ΑΠΕ 

 

Όπως διαφαίνεται από τον πίνακα 10 το R2 είναι αρκετά ψηλό (R2=73%) και 

συνεπάγεται ότι η κρατική επιδότηση είναι στενά συνδεδεμένη  με την εγκατάσταση 

ΑΠΕ, από ένα οργανισμό. Επιπρόσθετα, το R με 0,868 υποδηλώνει υψηλή συσχέτιση 

μεταξύ αυτό των δύο μεταβλητών 
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4.5 Εκτίμηση των συντελεστών της πολλαπλής παλινδρόμησης 

 

Έχοντας, υπόψη τα αποτελέσματα από την παλινδρόμηση, σε αυτό το σκέλος της εργασίας 

εκτιμάται η μέθοδος των ελαχίστων τετραγώνων και η πολλαπλή παλινδρόμηση.  

 

Y = b1x1 + b2x2 + C 
 
όπου: 

 

Υ = υιοθέτηση ενεργειακά αποδοτικής νοοτροπίας  

b1 = beta 1ου παράγοντα 

b2 = beta 2ου παράγοντα 

x1 = Κρατική Επιδότηση 

x2 = Μείωση Ηλεκτρισμού (οικονομικοί παράγοντες) 

C = Constant – σταθερή μεταβλητή  

 

 

Πίνακας 11: Εκτίμηση των συντελεστών πολλαπλής χρήσης 
 

 
Λαμβάνοντας υπόψη τα δεδομένα που προκύπτουν από τον πίνακα 11 οι δύο ανεξάρτητες 

μεταβλητές είναι η κρατικοί επιδότηση και ο μειωμένος λογαριασμός του ηλεκτρισμού. Αυτές, 

οι δύο παράμετροι είναι στατιστικά σημαντικές σε επίπεδο 1%, το οποίο μας αποδεικνύει ότι 

και οι δύο μεταβλητές συνδέονται και επηρεάζουν άμεσα την εξαρτημένη μεταβλητή, όπου στην 

παρούσα περίπτωση είναι η εγκατάσταση μονάδων ΑΠΕ στις επιχειρήσεις. 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 3.490 .597  5.849 .000 

 [Κρατική Επιδότηση] -.007 .038 .117 -.179 .859 

[Μειωμένος ηλεκτρικός 

λογαριασμός από την 

εγκατάσταση των ΑΠΕ] 

-.163 .075 .208 -2.172 .032 

Πιστεύετε ότι λαμβάνετε 

ικανοποιητική ενημέρωση για 

θέματα ενεργειακής απόδοσης 

από τις επιχειρήσεις; 

-.052 .051 -.097 -1.017 .311 

a. Dependent Variable: Θα εγκαταστούσατε μελλοντικά οποιαδήποτε μονάδα ΑΠΕ στην επιχείρηση που εργοδοτήστε 
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Ο συντελεστής b1 και b2 είναι θετικοί και ο b3 αρνητικός αυτό έχει ως αποτέλεσμα οι 

ανεξάρτητες μεταβλητές να συνδέονται θετικά με την εγκατάσταση μονάδων ΑΠΕ ενώ ο b3 

συνδέεται αρνητικά με την εγκατάσταση ΑΠΕ. Η εξίσωση που προκύπτει είναι η ακόλουθη: 

 

 

Y = 0,12X1 + 0,21X2 – 0,097X3+ 3.490 

 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα o παράγοντας b1 είναι ίσος με 0.12, αυτό συνεπάγεται ότι η 

κρατική επιδότηση ισούται με 0,12. Άρα, οποιαδήποτε αύξηση της κρατικής επιδότησης 

συνεπάγεται αύξηση κατά 0.12 μονάδες στην εγκατάσταση μονάδων ΑΠΕ. 

 

Στην συνέχεια ο συντελεστής b2 ισούται με 0.21. Αυτό συνεπάγεται ότι ο οικονομικός 

παράγοντας που αφορά τον μειωμένο λογαριασμό ηλεκτρισμού ισούται με 0.21. Έτσι, 

οποιαδήποτε μείωση του ηλεκτρισμού συνεπάγετε με αύξηση στην εγκατάσταση μονάδων 

ΑΠΕ κατά 0,21 μονάδες. 

 

Τέλος, ο παράγοντας b3 ισούται με – 0,097. Αυτό, συνεπάγεται ότι η ενημέρωση σχετικά  με 

περιβαλλοντικά θέματα ισούται με -0,097. Έτσι, οποιαδήποτε ενημέρωση συνεπάγετε 

αρνητικά με την εγκατάσταση μονάδων ΑΠΕ κατά -0,097. 

 

 

4.6 Έλεγχος Υποθέσεων 
 

Μετά το πέρας της συσχέτισης στο παρών στάδιο της έρευνας παρατίθενται ο έλεγχος των 

υποθέσεων, όπου θα εξεταστούν με βάση τις πιθανότητες και την ανάλυση του δείγματος. 

Αρχικά, το Η0 αντικατοπτρίζει την μηδενική υπόθεση η οποία δεν έχει οποιαδήποτε σχέση 

ανάμεσα στις μεταβλητές που μελετιούνται. Αντίθετα, το Η1 αντικατοπτρίζει την υπόθεση ότι 

υπάρχει κάποια σχέση μεταξύ των μεταβλητών που μελετά. 

Υπόθεση 1η  

 

Η κρατική επιχορήγηση είναι αρνητικά συνυφασμένη  με την εγκατάσταση ΑΠΕ στις 

επιχειρήσεις. 

Η κρατική επιχορήγηση είναι θετικά συνυφασμένη  με την εγκατάσταση ΑΠΕ στις επιχειρήσεις. 

 

Υπόθεση 2η  
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Η κοινωνική τάση είναι αρνητικά συνδεδεμένη με τον επηρεασμό των επιχειρήσεων για στροφή 

στην «Πράσινη Πολιτική». 

 

Η κοινωνική τάση είναι θετικά  συνδεδεμένη με τον επηρεασμό των επιχειρήσεων για στροφή 

στην «Πράσινη Πολιτική». 

 

Υπόθεση 3η  

 

Η μείωση της τιμής στο ηλεκτρικό ρεύμα είναι αρνητικά συνδεδεμένο με την εγκατάσταση ΑΠΕ 

στις επιχειρήσεις. 

 

Η μείωση της τιμής στο ηλεκτρικό ρεύμα είναι θετικά συνδεδεμένο με την εγκατάσταση ΑΠΕ 

στις επιχειρήσεις. 

 

Υπόθεση 4η  

 

Η δημιουργία Ενεργειακής Κουλτούρας είναι αρνητικά συνδεδεμένη με την λειτουργία 

του οργανισμού. 

 

Η δημιουργία Ενεργειακής Κουλτούρας είναι θετικά συνδεδεμένη με την λειτουργία 

του οργανισμού. 

 

 Η επιλογή ή απόρριψη κάποιας υπόθεσης έγινε με την χρήση του προγράμματος SPSS.  

Ακολούθως, για να πραγματοποιηθεί αυτό παρατηρήθηκε το επίπεδο στατιστικής 

σημαντικότητας (p-value or Significance) το οποίο καθορίζει την τυχαιότητας 

πραγματοποιήσεις ενός συμβάντος. Όπου, σε περίπτωση που η τιμή του p-value or 

Significance είναι μεγαλύτερη από 0,05 τότε αποδεχόμαστε την μηδενική υπόθεση(Η0), σε 

αντίθεση περίπτωση όταν ο συντελεστής συσχέτισης είναι ίσος ή μεγαλύτερος από 0,05 τότε 

αποδεχόμαστε την μοναδική υπόθεση.( Η1). 

 

Στην συνέχεια με βάση τα προαναφερθέντα, τα αποτελέσματα που εξάχθηκα είναι τα ακόλουθα 

και τα οποία οι πίνακες θα βρίσκονται στο παράρτημα 2. 
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• Όσο αφορά την υπόθεση 1η  το p-value είναι 0,021 το οποίο είναι μικρότερο από 0,05, 

έτσι με αυτό το δεδομένο απορρίπτεται η μηδενική υπόθεση και συνεπώς 

αποδεχόμαστε την μοναδική υπόθεση (Η1) άρα η κρατική χορηγία διαδραματίζει 

καθοριστικό ρόλο για την εγκατάσταση μονάδας ΑΠΕ τις επιχειρήσεις. 

 

• Ακολούθως, η υπόθεση 2 το  p-value είναι 0,001 το οποίο είναι πολύ  μικρότερο από 

0,05, έτσι με αυτό το δεδομένο απορρίπτεται η μηδενική υπόθεση και συνεπώς 

αποδεχόμαστε την μοναδική υπόθεση (Η1) άρα η κοινωνική τάση επηρεάζει τους 

οργανισμούς για την  εγκατάσταση ΑΠΕ από τις επιχειρήσεις. 
 

 

• Στην συνέχεια η υπόθεση 3 το p-value είναι 0,022 το οποίο είναι πολύ  μικρότερο από 

0,05, έτσι με αυτό το δεδομένο απορρίπτεται η μηδενική υπόθεση και συνεπώς 

αποδεχόμαστε την μοναδική υπόθεση (Η1) η μείωση του ηλεκτρικού λογαριασμού 

διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στο να εγκαταστήσει μία επιχείρηση μία μονάδα ΑΠΕ. 

 

• Τέλος, για την 4η υπόθεση το p-value είναι 0,000 το οποίο είναι πολύ  μικρότερο από 

0,05, έτσι με αυτό το δεδομένο απορρίπτεται η μηδενική υπόθεση και συνεπώς 

αποδεχόμαστε την μοναδική υπόθεση (Η1) υπάρχει μια ενεργειακή κουλτούρα κατά 

την λειτουργία των επιχειρήσεων. 

 

Κεφάλαιο 5: Συμπεράσματα 
 

Στην εν λόγω μελέτη στόχος ήταν να διαπιστώσουμε το επίπεδο γνώσης των εργαζομένων 

στην Κυπριακή βιομηχανία, σχετικά με την κλιματική αλλαγή και την άποψη τους περί της 

πολιτικής  εγκατάστασης ΑΠΕ. Μελετήθηκαν, οι παράγοντες που θα επηρέαζαν αυτή τη 

πολιτική σε κοινωνικοοικονομικό τομέα, εκπαιδευτικό και θεσμικό τομέα. Επιπλέων, μελετήθηκε 

κατά πόσο οι κυπριακές βιομηχανίες είναι πρόθυμε στο να επενδύσουν σε μια «Πράσινη 

Πολιτική» και να εγκαταστήσουν οποιαδήποτε μονάδα ΑΠΕ. 

 

 Αρχικά, ποικίλα είναι τα αποτελέσματα που προκύπτουν, όπου το φύλλο δεν είχε κάποια 

επιρροή, ενώ αντιθέτως η ηλικία καθορίζει ρόλο στην δημιουργία περιβαλλοντικής πολιτικής. 

Στην συνέχεια, αν και οι εργαζόμενοι γνωρίζουν για την περιβαλλοντική πολιτική και πιστεύουν 

ότι η εξοικονόμηση ενέργειας είναι σημαντική για την επιβίωση των εταιρειών , αντιθέτως οι 
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κυπριακές επιχειρήσεις έχουν υψηλή κατανάλωση ενέργειας αν και έχουν την δυνατότητα 

εξοικονόμησης ,ενώ οι πλείστες λειτουργούν χωρίς να έχουν γνώμονα το περιβάλλον. Τέλος, 

σημαντική και καθοριστική είναι η κυβερνητική στήριξη για την δημιουργία μίας περιβαλλοντικής 

πολιτικής και εγκατάστασης ΑΠΕ στον οργανισμό. 

 

Ακολούθως, όσο αφορά τους κοινωνικούς, οικονομικούς και πολιτικούς παράγοντες, για την 

εγκατάσταση ΑΠΕ ήταν τα δεδομένα ήταν τα ακολούθα. Σημαντικός, παράγοντας και σε αυτό 

το σημείο εγκατάστασης θα διαδραματίσει όσο αφορά το πολιτικό κομμάτι η κυβερνητική 

στήριξη για την εγκατάσταση. Επίσης, το οικονομικό ελαφρυντικό από απεξάρτηση από 

υψηλούς λογαριασμούς ενέργειας. Σε αντίθεση σημαντικός αποτρεπτικός παράγοντας 

καθιστάτε η τιμή αγορά και εγκατάσταση των ΑΠΕ, αλλά και οι ιεράρχηση των αναγκών της 

εταιρείας με προτεραιότητα την χρηματοδότηση άλλο αναγκών. Ενώ, όσο αφορά τους 

κοινωνικούς παράγοντες, οι νέα τάση των καταναλωτών σε στροφή σε  «πράσινα προϊόντα», 

σε μια περιβαλλοντική συνείδηση και τέλος θεωρείται μία καλή μορφή διαφήμισης και 

μάρκετινγκ. 

 

Στην συνέχεια όσο αφορά την μελέτη παλινδρόμησης προκύπτουν πανομοιότητα 

αποτελέσματα. Διαφάνηκε ότι οι παράγοντες «κρατική επιδότηση» και «μειωμένος 

λογαριασμός ηλεκτρικού ρεύματος» διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην εγκατάσταση 

μονάδων ΑΠΕ καθώς τα αποτελέσματα ήταν 0.12 και 0.21. Συνεπώς, όσο μεγαλύτερα 

οικονομικά οφέλη προκύπτουν είτε από εξοικονόμηση είτε από κρατική επιδότηση τόσο πιο 

αυξημένες πιθανότητες προκύπτουν για  εγκατάσταση μονάδων ΑΠΕ από τις επιχειρήσεις. 

Ενώ, η απλή ενημέρωση για τα θέματα  περιβαλλοντικής πολιτικής και ενεργειακής απόδοσης 

δεν ευνοούν την εγκατάσταση ΑΠΕ καθώς το αποτέλεσμα ήταν αρνητικό -0,097, άρα προκύπτει 

έλλειψη ενημέρωσης από τις επιχειρήσεις καθώς όπως προέκυψε τα οικονομικά οφέλη 

διαδραματίζουν καθοριστικότερο παράγοντα παρά η ενημέρωση. 

 

Εν κατακλείδι, η παρούσα μελέτη καταλήγει στο συμπέρασμα ότι οι κυπριακές επιχειρήσεις 

υστερούν στην θέσπιση «Περιβαλλοντικής Πολιτικής» και προώθησης των ΑΠΕ. Με βάση αυτό 

επιτακτική ανάγκη είναι η λήψη μέτρων σε όλα τα επίπεδα με τόσο θεσμικά, όσο και εταιρικά. 

Εκφράζεται, όμως η ελπίδα με τα νέα δεδομένα που χαράχθηκα με τις δράσεις της ΕΕ αλλά και 

μέσο της  νέα κοινωνική τάση να υπάρξει  στροφή των εταιρειών στο να καταστούν πιο 

περιβαλλοντικά φιλικές. Τα αποτελέσματα αυτής της στροφής είναι ποικιλόμορφα αρχικά εχτός 

από το οικονομικό όφελος των επιχειρήσεων, επιβραδύνεται η κλιματική αλλαγή και συνάμα 
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αυξάνεται η ποιότητα ζωής της ανθρωπότητας. «Τον πλανήτη γη δεν τον κληρονομήσαμε άλλα 

τον δανειστήκαμε από τα παιδιά μας» 
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Κεφάλαιο 7: Παράρτημα 
 

Παράρτημα 1- Ερωτηματολόγιο 
 

Η  επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής και  η χρήση ΑΠΕ στις 

επιχείρησης 

 

Το παρόν ερωτηματολόγιο δημιουργήθηκε στα πλαίσια εκπόνησης της 

μεταπτυχιακής μου εργασίας. Σκοπός του είναι  να διερευνήσει σε ποιο βαθμό οι 

κυπριακές επιχειρήσεις επηρεάζονται από την κλιματική αλλαγή και ποια μέτρα 

λαμβάνονται για το  ζήτημα αυτό. 

 

ΜΕΡΟΣ Α 

1. Φύλο  

o Άντρας 

o Γυναίκα 

 

2. Ηλικία 

o 18-25 

o 26-35 

o 36-45 

o 46-55 

o 55+ 

3. Μορφωτικό Επίπεδο 

o Δημοτικό 

o Γυμνάσιο 

o Λύκειο 

o Πτυχίο-Δίπλωμα 

o Μεταπτυχιακό 

o Διδακτορικό 

ΜΕΡΟΣ Β 

4. Ο ρόλος σας στην επιχείρηση στην οποία εργάζεστε είναι: 

o Διευθυντικό Προσωπικό 

o Γραφειακό Προσωπικό 

o Εργατικό Προσωπικό 

o Άλλο… 

 

5. Ποιο είναι το μέγεθος της επιχείρησης στην οποία εργάζεστε; 

o Μικρή (<50 υπαλλήλους) 
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o Μεσαία (51-250 υπαλλήλους) 

o Μεγάλη (>251 υπαλλήλους) 

 

6. Σε ποιον από τους πιο κάτω τομείς δραστηριοποιείται η επιχείρηση στην 

οποία εργάζεστε; 

o Βιομηχανία 

o Υπηρεσίες 

o Εργοτάξια 

o Λιανικό Εμπόριο 

 

7. Η επιχείρηση δραστηριοποιείται εκτός συνόρων; 

o Ναι 

o Οχι 

 

8. Σημειώστε σε ποιο βαθμό  γνωρίζετε για θέματα  Ενεργειακής Απόδοσης 

και Περιβάλλοντος; 

 1 2 3 4 5 6 7  
               
ΚΑΘΟΛΟΥ               

ΠΑΡΑ 
ΠΟΛΥ 

 

9. Ποιες μορφές ενέργειας χρησιμοποιούνται στο εργασιακό σας περιβάλλον; 

o Καύσιμα για τα οχήματα 

o Καύσιμα για παραγωγή θέρμανσης ή ψύξης 

o Ηλεκτρισμό (Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου) 

o Ηλιακή Ενέργεια ( π.χ παραγωγή ζεστού νερού ή ηλεκτρισμού) 

 

10. Θα προχωρούσατε σε εγκατάσταση μελλοντικά οποιαδήποτε μονάδα ΑΠΕ 

στην επιχείρηση που εργοδοτείστε. 

o Ναι 

o Όχι 

o Ίσως 

 

 

11. Πιστεύετε ότι η κλιματική αλλαγή θα επηρεάσει τις επιχειρήσεις; 

 

 

 

 

12. Πιστεύετε ότι οι επιχειρήσεις έχουν τη δυνατότητα εξοικονόμησης 

ενέργειας (π.χ ηλεκτρισμό, θερμότητα/ψύξη, καύσιμα κ.ά.); 

 1 2 3 4 5 6 7  

ΚΑΘΟΛΟΥ 
              

ΠΑΡΑ 
ΠΟΛΥ 
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13. Πιστεύετε ότι λαμβάνετε ικανοποιητική ενημέρωση για θέματα ενεργειακής 

απόδοσης από τις επιχειρήσεις; 

 

 

 

 

 

14. Πιστεύετε ότι είναι σημαντική η εξοικονόμηση ενέργειας για τη 

βιωσιμότητα των επιχειρήσεων; 

o Ναι 

o Οχι 

o Ίσως 

 

15. Πώς θα αξιολογούσατε την κατανάλωση ενέργειας στην επιχείρηση στην 

οποία εργάζεστε; 

 

 

 

 

16. Ποια μέτρα λαμβάνει η επιχείρηση στην οποία εργάζεστε για τη μείωση της 

κατανάλωσης ενέργειας; 

o Χρήση αποδοτικών ενεργειακών συσκευών (π.χ λάμπες LED, συσκευές 

ενεργειακής απόδοσης Α) 

o Χρήση περιβαλλοντικών προτύπων π.χ. ISO 14001, ISO 50001 

o Χρήση οχημάτων χαμηλής κατανάλωσης καυσίμων και άλλων μορφών 

ενέργειας( π.χ. Ηλεκτρικά, υβριδικά) 

o Δεν λαμβάνει οποιοδήποτε μέτρο 

 

 

 

 

 1 2 3 4 5 6 7  

ΚΑΘΟΛΟΥ 
              

ΠΑΡΑ 
ΠΟΛΥ 

 1 2 3 4 5 6 7  
ΚΑΘΟΛΟΥ 

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΑ               

ΠΟΛΥ 
ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΑ 

 1 2 3 4 5 6 7  
ΠΟΛΥ 

 ΧΑΜΗΛΗ               

ΠΟΛΥ 
ΨΗΛΗ 
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17. Πιστεύετε ότι οι κυπριακές επιχειρήσεις κατά τη λειτουργία τους έχουν ως 

γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος; 

 

 

 

18. Η επιχείρηση στην οποία εργοδοτείστε λαμβάνει υπόψη περιβαλλοντικά 

κριτήρια για τη σύναψη συνεργασίας με άλλες επιχειρήσεις; 

o Ναι 

o Οχι 

 

19. Ως καταναλωτής, με ενδιαφέρει μια επιχείρηση να είναι φιλική προς το 

περιβάλλον; 

 

 

 

20. Κατά τη γνώμη σας είναι σημαντική η  στήριξη από την κυβέρνηση  για τη 

δημιουργία περιβαλλοντικής πολιτικής στις επιχειρήσεις; 

o Ναι 

o Οχι 

ΜΕΡΟΣ  Γ 

 

20.Σε ποιο βαθμό θεωρείτε ότι  θα επηρεάσουν οι πιο 
κάτω οικονομικοί παράγοντες την εγκατάσταση 

Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στις επιχειρήσεις; 

 

1 
Καθόλου 2 3 4 5 6 

7 Πάρα 
Πολύ 

1. Κρατική Επιδότηση               

2. Υψηλή τιμή ηλεκτρικού 
λογαριασμού  

              

3. Μειωμένος ηλεκτρικός 
λογαριασμός από την 

εγκαταστασή των ΑΠΕ 
              

4. Απαλλαγή από το 
πρόγραμμα ο «ρυπαίνων 

πληρώνει» 
              

5. Το κόστος αγοράς και 
εγκατάστασης 

              

6. Προτεραιότητα 
χρηματοδότησης άλλων 

εργασιών. 
              

 1 2 3 4 5 6 7  

ΚΑΘΟΛΟΥ 
              

ΠΑΡΑ 
ΠΟΛΥ 

 1 2 3 4 5 6 7  

ΚΑΘΟΛΟΥ 
              

ΠΑΡΑ 
ΠΟΛΥ 
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21. Σημειώστε σε ποιο βαθμό σας επηρεάζουν οι 
παρακάτω κοινωνικό-πολιτιστικοί και εκπαιδευτικοί 

παράγοντες ώστε να εγκαταστήσετε ΑΠΕ και να 
υιοθετήσετε μία «πράσινη» πολιτική; 

 

1 
Καθόλου 2 3 4 5 6 

7 Πάρα 
Πολύ 

1. Ισχυρή εξάρτηση από τους 
γείτονες (π.χ. στέγαση πολλών 

εταιρειών στο ίδιο κτήριο) 
              

2. Αδράνεια (φόβος  για  κάτι 
καινούργιο) 

              

3. Έλλειψη ευαισθητοποίησης 
και γνώσης όσο αφορά τη 

σημαντικότητα της 
εξοικονόμησης ενέργειας και 

των νέων τεχνολογιών 

              

4. Ύπαρξη κινήτρου για τη 
δημόσια κοινωνική υποστήριξη 

              

 

22. Σημειώστε σε ποιο βαθμό κατά την άποψή σας οι 
παρακάτω παράγοντες επηρεάζουν τις επενδύσεις στην 

Ενεργειακή Πολιτική:  

 

1 
Καθόλου 2 3 4 5 6 

7  Πάρα 
Πολύ 

1. Κοινωνικοοικονομικοί 
Παράγοντες 

              

2. Νομικό Πλαίσιο               

3. Κοινωνική Τάση για πράσινα 
προϊόντα 

              

4.Διαφήμιση - Μάρκετινγκ               

5.Περιβαλλοντική Συνείδηση               
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Παράρτημα 2- Έλεγχος Υποθέσεων 
 

Υπόθεση 1 

 

 

Υπόθεση 2 

 

Correlations 

 

Σημειώστε σε ποιο 

βαθμό  γνωρίζετε για 

θέματα  Ενεργειακής 

Απόδοσης και 

Περιβάλλοντος; 

Ως καταναλωτής, με 

ενδιαφέρει μια 

επιχείρηση να είναι 

φιλική προς το 

περιβάλλον; 

Σημειώστε σε ποιο βαθμό  γνωρίζετε 

για θέματα  Ενεργειακής Απόδοσης 

και Περιβάλλοντος; 

Pearson Correlation 1 .316** 

Sig. (2-tailed)  .001 

N 110 110 

Ως καταναλωτής, με ενδιαφέρει μια 

επιχείρηση να είναι φιλική προς το 

περιβάλλον; 

Pearson Correlation .316** 1 

Sig. (2-tailed) .001  

N 110 110 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

Correlations 

 

Θα προχωρούσατε σε 

εγκατάσταση  

μελλοντικά 

οποιαδήποτε μονάδα 

ΑΠΕ στην επιχείρηση 

που εργοδοτείστε 

Σε ποιο βαθμό 

θεωρείτε ότι  θα 

επηρεάσουν οι πιο 

κάτω οικονομικοί 

παράγοντες την 

εγκατάσταση 

Ανανεώσιμων Πηγών 

Ενέργειας στις 

επιχειρήσεις; [Κρατική 

Επιδότηση] 

Θα προχωρούσατε σε εγκατάσταση  

μελλοντικά οποιαδήποτε μονάδα ΑΠΕ 

στην επιχείρηση που εργοδοτείστε 

Pearson Correlation 1 .121 

Sig. (2-tailed)  .021 

N 110 110 

Σε ποιο βαθμό θεωρείτε ότι  θα 

επηρεάσουν οι πιο κάτω οικονομικοί 

παράγοντες την εγκατάσταση 

Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στις 

επιχειρήσεις; [Κρατική Επιδότηση] 

Pearson Correlation .012 1 

Sig. (2-tailed) .209  

N 110 112 
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Υπόθεση 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Correlations 

 

Θα προχωρούσατε σε 

εγκατάσταση  μελλοντικά 

οποιαδήποτε μονάδα 

ΑΠΕ στην επιχείρηση 

που εργοδοτείστε 

Σε ποιο βαθμό θεωρείτε 

ότι  θα επηρεάσουν οι 

πιο κάτω οικονομικοί 

παράγοντες την 

εγκατάσταση 

Ανανεώσιμων Πηγών 

Ενέργειας στις 

επιχειρήσεις; [Μειωμένος 

ηλεκτρικός λογαριασμός 

από την εγκατάσταση 

των ΑΠΕ] 

Θα προχωρούσατε σε εγκατάσταση  

μελλοντικά οποιαδήποτε μονάδα ΑΠΕ στην 

επιχείρηση που εργοδοτείστε 

Pearson Correlation 1 .445 

Sig. (2-tailed)  .022 

N 110 110 

Σε ποιο βαθμό θεωρείτε ότι  θα επηρεάσουν 

οι πιο κάτω οικονομικοί παράγοντες την 

εγκατάσταση Ανανεώσιμων Πηγών 

Ενέργειας στις επιχειρήσεις; [Μειωμένος 

ηλεκτρικός λογαριασμός από την 

εγκατάσταση των ΑΠΕ] 

Pearson Correlation .445 1 

Sig. (2-tailed) .022  

N 110 121 
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Υπόθεση 4 

 

 

Correlations 

 

Πιστεύετε ότι οι 

κυπριακές 

επιχειρήσεις κατά τη 

λειτουργία τους 

έχουν ως γνώμονα 

την προστασία του 

περιβάλλοντος; 

Πιστεύετε ότι 

λαμβάνετε 

ικανοποιητική 

ενημέρωση για 

θέματα ενεργειακής 

απόδοσης από τις 

επιχειρήσεις; 

Πιστεύετε ότι οι κυπριακές 

επιχειρήσεις κατά τη λειτουργία τους 

έχουν ως γνώμονα την προστασία 

του περιβάλλοντος; 

Pearson Correlation 1 .372** 

Sig. (2-tailed)  .000 

N 110 110 

Πιστεύετε ότι λαμβάνετε 

ικανοποιητική ενημέρωση για θέματα 

ενεργειακής απόδοσης από τις 

επιχειρήσεις; 

Pearson Correlation .372** 1 

Sig. (2-tailed) .000  

N 110 110 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 


