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Περίληψη
Στην παρούσα εργασία γίνεται μια προσπάθεια ανάλυσης του τι είναι μια Τράπεζα 

Πληροφοριών Επιχειρηματικότητας και πως μπορεί να δομηθεί. Η εργασία χωρίζεται 

σε δύο ενότητες. Στην πρώτη ενότητα γίνεται ανάλυση βασικών ορισμών και εννοιών 

ώστε να γίνουν περισσότερο κατανοητοί. Στην παρούσα εργασία αναλύονται ως ένα 

βαθμό  το  τι  είναι  πληροφορία,  οι  προκλήσεις  που  δημιουργεί  η  Κοινωνία  της 

Πληροφορίας, τι είναι γνώση, η πληροφόρηση, ψηφιακό υλικό, ψηφιακή δημοσίευση 

και ψηφιακή διατήρηση, μεταδεδομένα διατήρησης. Στη συνέχεια γίνεται αναφορά 

στη χρήση και αξιοποίηση της πληροφορίας καθώς και στην εξόρυξη γνώσης και στη 

διαχείριση της.

Στο  δεύτερο  μέρος  γίνεται  ανάλυση  τεσσάρων  επιχειρήσεων  που  συλλέγουν  και 

επεξεργάζονται  δεδομένα  και  οργανώνουν  τράπεζες  πληροφοριών.  Στο  τέλος  του 

δεύτερου  μέρους  γίνεται  μια  προσπάθεια  περιγραφής  ενός  περισσότερο 

εμπλουτισμένου μοντέλου μια τράπεζας πληροφοριών επιχειρηματικότητας. 
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Εισαγωγή
Στη  σημερινή  κοινωνία,  στην  κοινωνία  της  πληροφορίας,   η  πληροφορία 

διαδραματίζει ολοένα και σημαντικότερο ρόλο στη ζωή του κάθε ανθρώπου αλλά 

κυρίως των επιχειρήσεων. Οι πληροφορίες ανταλλάσσονται με γρήγορους ρυθμούς 

και πολλές φορές με τα νέα μέσα που διαθέτουμε, αυτή η πληροφορία είναι τεράστια 

σε όγκο και δύσκολο να την παρακολουθήσουμε, αφού πρέπει να την «φιλτράρουμε» 

για  να  πάρουμε  αυτό  που  μας  ενδιαφέρει.  Ουσιαστικά  πρέπει  να  κάνουμε  μια 

διαδικασία εξόρυξης γνώσης ώστε να έχουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα.

Οι  τράπεζες  πληροφοριών  επιχειρηματικότητας  περιλαμβάνουν  διάφορα 

στοιχεία γύρω από τις επιχειρήσεις και τους κλάδους  τα οποία είναι κατανεμημένα 

σε βάσεις δεδομένων. Ο κάθε χρήστης – ενδιαφερόμενος μπορεί να χρησιμοποιήσει 

αυτή τη πληροφορία ή όποιες πληροφορίες χρειάζεται μέσα από την βάση αυτή. Είναι 

ένα χρήσιμο εργαλείο για κάθε υφιστάμενη επιχείρηση ή υπο σύσταση. Η ενημέρωση 

γίνεται  πολύ  γρήγορα  και  εύκολα  αφού  τα  στοιχεία  που  χρειαζόμαστε  για  να 

αναλύσουμε  και  να  δούμε  μια  κατάσταση  σε  έναν  συγκεκριμένο  κλάδο  είναι 

διάσπαρτα  σε  διάφορους  οργανισμούς,  ενώ  στην  τράπεζα  πληροφοριών  είναι 

συγκεντρωμένα και κατανεμημένα ώστε να κερδίζουμε πολύτιμο χρόνο. 

Παρ’  όλα  αυτά  οι  τράπεζες  πληροφοριών  θα  μπορούσαν  να  εξελιχθούν 

περισσότερο από το να δίνουν συγκεκριμένες και συγκεντρωμένες πληροφορίες για 

τις επιχειρήσεις, προσθέτοντας τόσο κάποια άλλα στοιχεία που δεν αφορούν άμεσα 

την επιχείρηση όσο και με την εκμετάλλευση των νέων τεχνολογιών που συνεχώς 

βελτιώνονται,  δίνοντας  στον χρήστη μεγαλύτερες  δυνατότητες  και  δημιουργώντας 

μια  ψηφιακή  και  δυναμική  τράπεζα  πληροφοριών  που  να  ανταποκρίνεται  στα 

σημερινά δεδομένα και στους σύγχρονους καιρούς. 

Τα τεχνολογικά επιτεύγματα μας δίνουν τη δυνατότητα να τολμάμε ολοένα 

και  περισσότερο,  απλουστεύοντας  την  ζωή  μας.  Δίνουν  την  δυνατότητα  στις 

επιχειρήσεις να αντεπεξέλθουν και να βελτιώνονται συνεχώς. 
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Μέρος 1  ο  

Α1. Τι είναι πληροφορία

Ο όρος πληροφορία[1] παρουσιάζει γενικά, μια σχετική ασάφεια σε ότι αφορά το 

περιεχόμενο αναφοράς και χρήση του και αυτό οφείλεται στους ακόλουθους κυρίως 

λόγους:

1. Στο  γεγονός  ότι  χρησιμοποιείται  από  διάφορους  επιστημονικούς  ή  άλλους 

χώρους με σημαντικές διαφορές σημασίας.

2. Στην εκτεταμένη καθημερινή χρήση του για ποικίλους σκοπούς και με ευρεία 

ανοχή  ασάφειας  σε  ότι  αφορά στο  ακριβές  εννοιολογικό του περιεχόμενο. 

Είναι  χαρακτηριστικό ότι  στο  πλαίσιο  της  καθημερινής  χρήσης και  σε  ότι 

αφορά  την  ελληνική  γλώσσα  ο  όρος  χρησιμοποιείται  με  ποικίλες 

σημασιολογικές αποχρώσεις και συχνότατα, στον ενικό (πληροφορία) ή τον 

πληθυντικό  (πληροφορίες),  αδιάκριτα  και  χωρίς  πραγματική  ποσοτική 

διαφοροποίηση μεταξύ των δύο τύπων. Αυτό σημαίνει ότι ο όρος πληροφορία, 

ως  μονάδα  ενδιαφέροντος  μιας  συγκεκριμένης  λειτουργικής  δομής  δεν 

υπάρχει στην καθημερινή χρήση του όρου. Ο αντίστοιχος όρος στην αγγλική 

γλώσσα, για παράδειγμα, information, δεν εμφανίζει το πρόβλημα, η λέξη δεν 

έχει πληθυντικό.

Η  προσέγγιση  του  όρου  από  την  ελληνική  λεξικογραφία  υποδεικνύει  την 

πολλαπλότητα  των  σημασιολογικών  αποχρώσεων,  η  οποία  οδηγεί  στην  ασάφεια, 

αλλά ενσωματώνει παράλληλα, τα ποικίλα χαρακτηριστικά  που θα συνθέσουν τελικά 

αυτό  που  θα  χαρακτηρίσουμε  ως  πληροφορία  στο  πεδίο  της  πληροφόρησης. 

Παρακάτω παραθέτουμε τρεις ορισμούς από τρία διαφορετικά λεξικά της ελληνικής 

γλώσσας :  

1. Πληροφορία: στοιχείο, μήνυμα (είδηση, ανακοίνωση, δήλωση, αναφορά κτλ.) 

που περιέχει και μεταδίδει μια γνώση για κάποιον ή για κάτι1. 

1 Α.Π.Θ. Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών, Λεξικό της Κοινής Νεοελληνικής, Θεσσαλονίκη: ΑΠΘ. 
Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών, 1998.
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2. Πληροφορία: Κάθε στοιχείο γνώσης ή κρίσης που μεταδίδεται με τη βοήθεια 

του λόγου, του ήχου ή της εικόνς, καθώς και με το σύνολο των συμβόλων που 

είναι κατανοητά στους ανθρώπους, με σκοπό να τους ενημερώσει για κάποιο 

γεγονός ή θέμα2.

3. Πληροφορία:  1)  Κάθε  στοιχείο  που  έχει  ενδιαφέρον  για  κάποιον,  που  θα 

ήθελε  κάποιος  να  το  γνωρίζει,  ειδικότερα  οτιδήποτε  ασυνήθιστο,  μη 

κοινότοπο  ή  προσδοκώμενο  λέγεται  σε  κάποιον.  2)  Κάθε  στοιχείο  που 

μεταδίδεται από μια πηγή (μέσο ενημέρωσης κτλ.) σε κάποιον δέκτη, κάθε 

ενημερωτικό στοιχείο.  3)  Το περιεχόμενο των σημάτων που διαβιβάζονται 

μέσω  των  διαφόρων  μέσων  επικοινωνίας  και  ενημέρώσες  (τηλέφωνο, 

τηλεόραση κτλ.)3.

Είναι προφανές ότι αυτοί οι ορισμοί περιέχουν κοινά στοιχεία σε ότι αφορά στον 

προσδιορισμό του εννοιολογικού περιεχομένου, αλλά και, γενικά, παρέχουν αν τους 

θεωρήσει  κανείς  συμπληρωματικά,  τις  βασικές  ιδιότητες  του  όρου,  όπως  αυτός 

χρησιμοποιείται στο πλαίσιο της Επιστήμης της Πληροφόρησης.

Αν η πληροφορία, όπως την προσδιορίσαμε παραπάνω, υπήρχε πάντοτε, πρέπει 

να προσδιορίσουμε τι είναι αυτό που διαφοροποιήθηκε τόσο δραστικά και σε τόσο 

μεγάλη έκταση, σε σχέση με τη θέση και το ρόλο της στο πλαίσιο των κοινωνικών 

δραστηριοτήτων, ώστε να αναφερόμαστε σήμερα, στην Εποχή ή στην Κοινωνία της 

Πληροφορίας. Μια τέτοια παράμετρος η οποία διαφοροποιήθηκε σημαντικότατα και 

η  διαφοροποίηση  της  είναι  τόσο  εμφανής  σχετίζεται  με  την  ποσότητα  των 

παραγόμενων  πληροφοριών.  Οι  γενικότερες  κοινωνικές  εξελίξεις  αλλά  και  οι 

ειδικότερες εξελίξεις στο πεδίο της επιστήμης και της τεχνολογίας οδηγούν σε μια 

σταδιακή  και  σταδιακά  επιταχυνόμενη  αύξηση  της  παραγωγής  και  της  χρήσης 

πληροφοριών, η οποία κορυφώνεται στο δεύτερο μισό του 20ου αιώνα..

Έχουμε έτσι από τη μία την παραγωγή ενός τεράστιου όγκου πληροφοριών, ο οποίος 

εξακολουθεί  καθημερινά,  να  αυξάνεται  με  ραγδαίους  ρυθμούς.  Από  την  άλλη 

προκύπτει βαθμιαία η κοινωνική συνειδητοποίηση της σημασίας των πληροφοριών 

και η συνακόλουθη αύξηση της ανάγκης, αλλά και της απαίτησης για πρόσβαση σε 

2 ΕΜΜ. ΚΡΙΑΡΑΣ, Νέο Ελληνικό Λεξικό της Σύγχρονης Δημοτικής γλώσσας, Γραπτής και 
Προφορικής, Αθήνα: Εκδοτική Αθηνών, 1995. 
3 ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ. ΜΠΑΜΠΙΝΙΩΤΗΣ, Λεξικό της Νέας Ελληνικής Γλώσσας: Με σχόλια για τη Σωστή 
Χρήση των Λέξεων, Αθήνα : Κέντρο Λεξικολογίας, 1998.
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αυτές τις πληροφορίες. Τα δεδομένα αυτά μετατρέπουν την πληροφορία σε κορυφαίο 

κοινωνικό αγαθό, αλλά και το πρόβλημα της διαχείρισης αυτής της πληροφοριακής 

δεξαμενής σε κορυφαίο κοινωνικό, αλλά και επιστημονικό πρόβλημα.

Κάποιες άλλες, παράλληλες εξελίξεις συμβάλλουν από την πλευρά τους, στη 

διαμόρφωση της διαφορετικότητας αυτής της κοινωνικής οπτικής σε ότι αφορά στα 

θέματα της πληροφορίας. Οι ραγδαίες εξελίξεις στους τομείς των τηλεπικοινωνιών 

και της υπολογιστικής τεχνολογίας, που σημειώνονται μετά τον 2ο παγκόσμιο πόλεμο, 

διαφοροποιούν  κατ’  αρχήν  τη  βασική μορφή  υποστασιοποίησης  της  πληροφορίας 

δημιουργώντας την ψηφιακή μορφή των δεδομένων.

Η  ψηφιακή  υπόσταση  της  πληροφορίας  σε  συνδυασμό  με  τα  λοιπά 

τεχνολογικά δεδομένα, διαφοροποιεί  ριζικά τις  περισσότερες από τις παραμέτρους 

που  σχετίζονται  με  τη  διαχείριση  και  τη  χρήση  της.  Η  δυνατότητα  χρήσης  και 

επεξεργασίας πληροφοριών,  η  ταχύτητα διακίνησης,  οι  μορφές  οπτικοποίησης και 

συνδυασμού  αλλά  και  ο  τρόπος  πρόσβασης  του  ενδιαφερόμενου  χρήστη  στις 

πληροφορίες διαφοροποιούνται ριζικά. 

Η ιδιότητα της μετάδοσης που αποδίδεται στην πληροφορία, η ιδιότητα της 

δηλαδή,  ή  η  απαίτηση  να  αποτελεί  το  περιεχόμενο  μια  διαδικασίας  επικοινωνίας 

εξηγεί την εννοιολογική σύνδεση μεταξύ πληροφορίας και επικοινωνίας στη μελέτη 

των  θεμάτων  που  συνδέονται  με  τον  ευρύτερο  χώρο  της  πληροφόρησης  και  της 

ενημέρωσης.

Α2. Οι Προκλήσεις που δημιουργεί η Κοινωνία της 

Πληροφορίας

10



Τράπεζα Πληροφοριών Επιχειρηματικότητας – Ζιούζιος Δημήτριος – 2008

Ο όρος  "Κοινωνία  της  Πληροφορίας"  (στο  εξής  ΚτΠ)  αναφέρεται  σε  μία 

μορφή  κοινωνικής  και  οικονομικής  ανάπτυξης,  όπου  η  απόκτηση,  αποθήκευση, 

επεξεργασία, μεταβίβαση και διάχυση πληροφοριών οδηγεί στη δημιουργία γνώσης 

και  την  ικανοποίηση  αναγκών  ατόμων  και  επιχειρήσεων,  διαδραματίζοντας  έτσι 

κεντρικό  ρόλο  στην  οικονομική  δραστηριότητα,  την  παραγωγή  πλούτου  και  τη 

διαμόρφωση της ποιότητας της ζωής των πολιτών. 

Η έλευση της κοινωνίας της πληροφορίας αποτελεί έκφραση μίας νέας τεχνολογικής 

επανάστασης,  αντίστοιχης  σε  εμβέλεια  με  τη  βιομηχανική  επανάσταση,  η  οποία 

επιταχύνεται  λόγω  της  παγκοσμιοποίησης  της  οικονομίας  και  για  το  λόγο  αυτό 

δημιουργεί  τόσο θετικές προκλήσεις  για  τις  οικονομίες  και  τις  κοινωνίες  όσο και 

κινδύνους για τη συνοχή και τη δημοκρατική λειτουργία τους.

Α2.1. Οι θετικές προκλήσεις των Νέων Τεχνολογιών

- Η Κοινωνία της Πληροφορίας, βασιζόμενη στην ραγδαία εξέλιξη των Τεχνολογιών 

Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), κατευθύνει την παραδοσιακή οικονομία σε 

μία  νέα  άϋλη οικονομία  βασισμένη  στη  γνώση,  δημιουργώντας,  παράλληλα,  νέες 

ευκαιρίες για ανάπτυξη, ευημερία και ποιότητα ζωής. Με τη διάδοση της Κοινωνίας 

της  Πληροφορίας  συντελείται  μία  διαδικασία  απο-υλοποίησης  της  οικονομικής 

δραστηριότητας. Ο οικονομικός πλούτος αρχίζει να στηρίζεται λιγότερο στην κατοχή 

υλικών στοιχείων (φυσικοί πόροι, γη, μηχανήματα) και περισσότερο σε μη υλικούς 

παράγοντες, όπως η πληροφορία, η γνώση, η έρευνα. Οι διαδικασίες της παραγωγής 

υλικών  αγαθών  τείνουν  να  υποχωρήσουν  απέναντι  στις  διαδικασίες  παραγωγής, 

επεξεργασίας  και  μετάδοσης  της  πληροφορίας  και  άρα  στις  νέες  οικονομίες 

μετατίθεται  προοδευτικά  το  κέντρο  βάρους  στην  παραγωγή,  επεξεργασία  και 

μετάδοση της πληροφορίας.

- Η χειρωνακτική εργασία χάνει την κυρίαρχη σημασία που είχε ως πηγή κοινωνικού 

πλούτου και κέρδους και αναβαθμίζεται η πνευματική εργασία, που περιέχει μεγάλο 

εύρος  γνώσεων,  δεξιοτήτων και  πολυειδίκευσης.  Το  ανθρώπινο  κεφάλαιο,  δηλ.  η 
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επένδυση στην ανάπτυξη των ανθρώπινων δεξιοτήτων, και η γνώση ως στοιχείο της 

εργασίας,  αποτελούν  τον  κινητήριο  μοχλό  του  νέου  μοντέλου  ανάπτυξης. 

Αναβαθμίζεται ο ρόλος του εργαζόμενου που αποκτά την ικανότητα να χειρίζεται 

σωστά την πληροφόρηση, μέσα σε μία διαρκή μαθησιακή διαδικασία που συνεχώς 

ανανεώνεται. Η κινητικότητα και η προσαρμοστικότητα απέναντι στις αλλαγές και η 

δια βίου μάθηση καθίστανται βασικός παράγοντας επιτυχίας για το άτομο μέσα και 

έξω από την επιχείρηση. 

- Οι ΤΠΕ καθίστανται καταλυτικό στοιχείο για την διεθνή ανταγωνιστικότητα των 

επιχειρήσεων.  Η  εξοικείωση  με  τη  χρήση  του  Διαδικτύου  και  η  ανάπτυξη 

συστημάτων ηλεκτρονικού επιχειρείν (e-business) διευκολύνουν τις επιχειρηματικές 

δραστηριότητες.  Οι  νέες  τεχνολογίες  επιτρέπουν  τη  μείωση  της  απόστασης  ως 

συντελεστή κόστους, μεταβάλλοντας τη γεωγραφία της παραγωγής. Από την άλλη 

πλευρά,  οι  νέες  τεχνολογίες  προσφέρουν  στις  επιχειρήσεις  τις  βάσεις  για  ριζική 

αναδιάρθρωση  των  δομών  και  του  τρόπου  λειτουργίας  τους.  Υποκείμενη  στις 

τεχνολογικές αλλαγές και στην παγκοσμιοποίηση της οικονομίας, η νέα επιχείρηση 

καλείται  να  είναι  πιο  ευέλικτη  και  να  συνδυάζει  μακροπρόθεσμους  στόχους  και 

ταχύτητα  στην εκτέλεση της  στρατηγικής,  αποτελεσματικότητα και  ευελιξία  στην 

παραγωγή. 

- Εφαρμογές των νέων τεχνολογιών, όπως η τηλεργασία, επιτρέπουν τον εντοπισμό 

θέσεων εργασίας στο σύνολο της περιφέρειας μίας χώρας, καθώς και έξω από αυτήν, 

διευκολύνοντας μία "πλασματική" κινητικότητα, που εμποδίζει την ανεξέλεγκτη 

αστικοποίηση και την ερήμωση αγροτικών περιοχών, αλλά και την "διαρροή 

εγκεφάλων" που μαστίζει τις λιγότερο αναπτυγμένες περιοχές του πλανήτη, αλλά και 

τη Νότια Ευρώπη, σε μικρότερο, βέβαια, βαθμό. 

-  Βελτιώνονται  ποιοτικά  οι  υπηρεσίες  που  παρέχονται  στους  πολίτες,  π.χ.  στην 

ιατρική με την ανάπτυξη της τηλεδιαγνωστικής ή των εγχειρήσεων από απόσταση, 

στην εκπαίδευση, με την εξ αποστάσεως εκπαίδευση, στον πολιτισμό, με τα εικονικά 

μουσεία κλπ, διευκολύνοντας την πρόσβαση σε αυτές κατοίκων απομακρυσμένων ή 

παραμεθόριων περιοχών, ηλικιωμένων, ατόμων με κινητικά προβλήματα κλπ. 
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- Η ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου συμβάλλει στη διαφάνεια των τιμών και 

στον ανταγωνισμό, προωθεί νέες μορφές συναλλαγών (π.χ. ηλεκτρονική δημοπρασία) 

και εντέλει ενισχύει την κατανάλωση.

-  Η  αλλαγή  του  ρόλου  της  γνώσης  συνοδεύεται  και  από  μία  εκλαΐκευση  της 

πληροφόρησης. Μέχρι σήμερα, η πληροφόρηση ήταν περισσότερο συγκεντρωμένη σε 

κάποιες ελίτ και η διάχυσή της εναπόκειτο σε ομάδες πίεσης και στα ΜΜΕ. Στην 

κοινωνία  της  πληροφορίας,  καθένας  θα  μπορεί,  τουλάχιστον  δυνητικά,  να  έχει 

πρόσβαση στη γνώση. Περνάμε από μία εποχή, όπου η πληροφόρηση ήταν ακριβή 

και αποσπασματική, σε μία εποχή όπου η πληροφόρηση θα είναι άφθονη, στιγμιαία, 

χαμηλού κόστους. Μία από τις βασικές επιδράσεις  των νέων τεχνολογιών είναι η 

δραματική  μείωση  του  κόστους  και  του  χρόνου  αποθήκευσης,  επεξεργασίας  και 

διαβίβασης των πληροφοριών. Επειδή, όμως, ο πολίτης θα κατακλύζεται στο μέλλον 

από άφθονες πληροφορίες γενικού και  εξειδικευμένου περιεχομένου, οι  οποίες θα 

είναι εύκολα και γρήγορα προσιτές μέσω του Διαδικτύου, καθίσταται πλέον αναγκαία 

η  εκμάθηση  της  δυνατότητας  οργάνωσης  και  διαχείρισης  της  γνώσης,  ώστε  να 

καταστεί αυτή αληθινό εργαλείο που θα διευκολύνει την προσωπική, κοινωνική και 

επαγγελματική πρόοδο.

Α2.2. Προβληματισμοί από τη χρήση των Νέων Τεχνολογιών

-  Η  πρόοδος  της  τεχνολογίας  αυξάνει  την  πολυπλοκότητα  του  εργασιακού 

περιβάλλοντος. Οι τεχνολογικές αλλαγές που συντελούνται τα τελευταία χρόνια στην 

παραγωγική  διαδικασία,  καθώς  και  η  εξέλιξη  των  τεχνολογιών  ασύρματων 

τηλεπικοινωνιών,  αναδιαρθρώνουν  τις  εργασιακές  σχέσεις,  συμβάλλοντας  στη 

δημιουργία  νέων  περισσότερο  ευέλικτων  μορφών απασχόλησης,  περιορίζοντας  τη 

μισθωτή  εργασία  στο  μεταποιητικό  τομέα  και  ενισχύοντας  την  αυτοτελή 

δραστηριότητα στον τομέα των υπηρεσιών. Η έννοια της απασχόλησης καθίσταται 

πιο ρευστή και απαιτεί περισσότερες ικανότητες και μεγαλύτερη ευελιξία. Η δια βίου 

μάθηση  και  η  κινητικότητα,  γεωγραφική  και  επαγγελματική,  το  υψηλό  επίπεδο 

ειδίκευσης  και  οι  ουσιαστικές  δεξιότητες  σε  ΤΠΕ  αποτελούν  πλέον  τα  ιδανικά 

προσόντα για την αγορά εργασίας. Για να μην αποκλειστούν από την παραγωγική 

διαδικασία,  τόσο οι  άνεργοι  όσο και  οι  εργαζόμενοι  θα πρέπει  να καλύψουν την 
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έλλειψη  δεξιοτήτων  και  να  αναπτύξουν  οπωσδήποτε  δεξιότητες  πληροφορικής, 

ικανότητα χειρισμού ξένων γλωσσών, τεχνολογική αντίληψη, επιχειρηματικό πνεύμα 

και κοινωνικές δεξιότητες.

- Η συνεχής εισαγωγή νέων τεχνολογιών στις παραγωγικές διαδικασίες δεν επιδρά 

μόνο  ποιοτικά,  αλλά  και  ποσοτικά  στις  θέσεις  εργασίας.  Αρκετές  από  αυτές 

απειλούνται  μαζικά  σε  ολόκληρους  τομείς  της  παραδοσιακής  οικονομίας. 

Παραδοσιακές  ειδικότητες  και  επαγγέλματα  απαξιώνονται,  οι  γνώσεις  ολοένα 

ξεπερνιούνται από τη δημιουργία νέων αναγκών, η σύνθεση και το περιεχόμενο των 

εργασιακών καθηκόντων μεταβάλλονται. Είναι ορατός ο κίνδυνος της αποειδίκευσης 

ο  οποίος  θα  πρέπει  να  αντιμετωπίζεται  με  πολιτικές  επανακατάρτισης,  δια  βίου 

κατάρτισης κλπ.

- Η εξάπλωση των νέων τεχνολογιών εγκυμονεί κινδύνους για την κοινωνική συνοχή 

κάθε κοινωνίας, ακόμα και των περισσότερο οικονομικά αναπτυγμένων. Η διάδοση 

των νέων TΠΕ δημιουργεί την ανάγκη διασφάλισης ίσων ευκαιριών σε όλους τους 

πολίτες όσον αφορά στην πρόσβαση στην πληροφόρηση και στην πρόσβαση στην 

εκπαίδευση και κατάρτιση σε νέες τεχνολογίες. Υφίσταται καταρχήν ένας κίνδυνος 

δημιουργίας νέων διακρίσεων ανάμεσα σε όσους θα έχουν πρόσβαση και θα είναι 

χρήστες  των  νέων  τεχνολογιών  και  αυτούς  που  δεν  θα  έχουν.  Πρόκειται  για  το 

αποκαλούμενο ψηφιακό χάσμα μεταξύ κοινωνικών ομάδων και  ατόμων,  το οποίο 

αναλύεται  σε  επιμέρους  χάσματα μεταξύ  οικονομικά  ενεργού  και  μη  πληθυσμού, 

ηλικίας,  εισοδήματος,  αστικότητας,  επιπέδου εκπαίδευσης και  το οποίο πρέπει  να 

αντιμετωπισθεί με κατάλληλα μέτρα και  πολιτικές.  Έχει  διαπιστωθεί ότι  διάφορες 

μορφές αποκλεισμού δημιουργούνται όταν το επίπεδο των απαιτούμενων προσόντων 

για  τη  διαχείριση  των  εργαλείων  της  γνώσης  ανεβαίνει.  Με  αυτόν  τον  τρόπο 

αναδύονται  καινούριες  μορφές  ψηφιακού  και  λειτουργικού  αναλφαβητισμού, 

εντείνοντας τις διαφορές ανάμεσα σε αυτούς που έχουν πρόσβαση και μπορούν να 

χρησιμοποιήσουν και να διαχειριστούν την πληροφορία και αυτούς που δε μπορούν. 

Ήδη στις χώρες της Β. Ευρώπης ο αριθμός των χρηστών και των συνδέσεων στο 

Διαδίκτυο  είναι  πολύ  μεγαλύτερος  απ'  ότι  στο  Νότο.  Στην  Ελλάδα,  ειδικότερα, 

έρευνες απέδειξαν ότι οι κοινωνικές κατηγορίες που χρησιμοποιούν περισσότερο το 
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Διαδίκτυο  είναι  οι  νέες  ηλικίες  και  οι  άνδρες  κάτοικοι  των  μεγάλων  αστικών 

περιοχών με  σημαντική διαφορά ως  προς  το  εισόδημα και  με  ανώτερη/  ανώτατη 

μόρφωση. 

- Εξίσου σοβαρό αποδεικνύεται αυτή τη στιγμή το ψηφιακό γεωγραφικό χάσμα που 

είναι  απόρροια  του  οικονομικού  χάσματος  μεταξύ  διαφορετικών  περιοχών  του 

πλανήτη,  μεταξύ  αναπτυγμένων  και  αναπτυσσόμενων  χωρών,  μεταξύ  του 

εξοπλισμένου  βορρά  και  του  λιγότερο  εξοπλισμένου  νότου  της  Μεσογείου.  Η 

εισαγωγή των νέων τεχνολογιών μπορεί να επιδεινώσει το χάσμα και να επιταχύνει τη 

διεύρυνσή του.  Οι  νέες  τεχνολογίες  πρέπει  να δράσουν θετικά,  γεφυρώνοντας  τις 

διαφορές  και  μειώνοντας  τις  αντιθέσεις  μεταξύ  πληθυσμών,  εξυπηρετώντας  μία 

ορθολογικότερη κατανομή των θέσεων απασχόλησης μεταξύ Βορρά και Νότου. 

- Η Ε.Ε. επισημαίνει ότι οι χωρίς προηγούμενο τεχνολογικές ανακατατάξεις θα έχουν 

άμεσο  αντίκτυπο  στην  αγορά  εργασίας  όσον  αφορά  στη  ζήτηση  ειδικευμένου 

προσωπικού στον τομέα των ΤΠΕ, και η αγορά εργασίας θα πρέπει να προσαρμοστεί 

ταχύτατα προκειμένου να αποφευχθεί η εις μακρόν έλλειψη ατόμων ειδικευμένων. 

Υπολογίζεται  ότι  οι  μισές  θέσεις  που  θα  δημιουργηθούν  εντός  της  επόμενης 

δεκαετίας θα δημιουργηθούν σε κλάδους είτε εντατικής παραγωγής είτε εντατικής 

χρήσης  των  ΤΠΕ,  και  γι'  αυτό  θα  πρέπει  αφενός  να  προετοιμάσουμε  τους 

μελλοντικούς εργαζόμενους για το νέο περιβάλλον, αφετέρου να προβλέψουμε την 

προσαρμογή  και  την  επανειδίκευση  των  τωρινών  εργαζομένων.  Ο  αριθμός  των 

εκπαιδευτικών με ειδίκευση στον εν λόγω τομέα δεν επαρκεί για να καλύψει το κενό 

αυτό. Θα πρέπει να υπάρξει μία επακριβής γενικού χαρακτήρα περιγραφή στον τομέα 

των ΤΠΕ. Η παρουσία των γυναικών στον τομέα θα πρέπει να ενισχυθεί. 

-  Αυτές οι προοπτικές δεν είναι εφικτές παρά μόνο εάν οι τεχνολογικές υποδομές 

επιτρέψουν όλο και εντονότερη χρήση των νέων μέσων. Η Ε.Ε. παρουσιάζει κενά 

στον εν λόγω τομέα και καθυστέρηση σε σχέση με τις ΗΠΑ. Το κόστος π.χ. των 

τηλεπικοινωνιών στην Ευρώπη ήταν για πολύ καιρό απαγορευτικό και μολονότι η 

απελευθέρωση στον εν λόγω τομέα ενέτεινε τον ανταγωνισμό, οι ευρωπαϊκές τιμές 

εξακολουθούν να είναι υπερβολικά υψηλές συγκριτικά με τις τιμές των ΗΠΑ.
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- Τέλος, η ταχεία διάδοση των νέων τεχνολογιών σε όλες τις μορφές των υπηρεσιών, 

συμβαδίζει  με  την  ταχεία  ανάπτυξη  της  ηλεκτρονικής  παρακολούθησης  και  του 

ηλεκτρονικού εγκλήματος, με ασύλληπτες συνέπειες για τους διεθνείς, κρατικούς και 

δημοσίους  οργανισμούς,  και  τις  ιδιωτικές  επιχειρήσεις,  ενώ  καθίσταται  όλο  και 

συχνότερο φαινόμενο η παραβίαση προσωπικών δεδομένων μέσω Διαδικτύου. Για το 

λόγο αυτό καθίσταται αναγκαίο να τεθούν αποτελεσματικοί κανόνες λειτουργίας της 

χρήσης  του  κυβερνοχώρου,  και  να  δημιουργηθούν  διεθνείς  εποπτικές-ελεγκτικές 

αρχές που θα παρακολουθούν την εφαρμογή τους, ενώ ιδιαίτερη μέριμνα πρέπει να 

δοθεί στην προστασία των ανηλίκων. 

Α3.Τι είναι γνώση
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Η γνώση θα μπορούσε  να  οριστεί  ως   «το  αποτέλεσμα κάθε  πνευματικής 

διαδικασίας για την κατανόηση της αντικειμενικής πραγματικότητας, είτε άμεσα με 

τις αισθήσεις είτε έμμεσα με την παρέμβαση λογικού»4. 

Στην ουσία η Γνώση πρέπει να θεωρηθεί ως το τελικό στάδιο της γνωστικής 

διαδικασίας, η οποία οδηγεί από το απλό και χωρίς νόημα δεδομένο στην κατανόηση 

της  πραγματικότητας  και  στη  διαμόρφωση  μια  ολοκληρωμένης  εικόνας  γι  αυτήν, 

μέσα από την απόδοση νοήματος και το συνδυασμό των γνωστικών δεδομένων. 

Η  πορεία  από  τα  δεδομένα  στη  Γνώση  απεικονίζεται  διαγραμματικά  στο 

ακόλουθο σχήμα.

Η έννοια της Γνώσης, ως συνδιασμένου, ολοκληρωμένου και, φυσικά 

δυναμικά  μεταβαλλόμενου  διαρκώς  γνωστικού  συνόλου,  αφορά  τόσο  τη  γενική 

άποψη  για  την  πραγματικότητα  που  έχει,  την  κάθε  δεδομένη  χρονική  στιγμή,  η 

ανθρώπινη  συνείδηση  που  επιχειρεί  τη  γνωστική  προσέγγιση,  όσο  και  τη 

συγκεκριμένη γνωστική εικόνα για επιμέρους τμήματα, θέματα ή απόψεις της γενικής 

αυτής πραγματικότητας.

Είναι προφανές ότι ενώ το δεδομένο και σε επόμενο στάδιο η πληροφορία, 

αποτελούν «αντικειμενικά» στοιχεία του περιβάλλοντος, η Γνώση, ως συγκεκριμένος 

συνδυασμός πληροφοριακών δεδομένων, πραγματοποιείται, ξεχωριστά και μοναδικά, 

από τις επιμέρους ανθρώπινες συνειδήσεις που μετέχουν στη γνωστική διαδικασία. 
4 Λεξικό της Κοινής Νεοελληνικής, Θεσσαλονίκη: ΑΠΘ. Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών, 1998
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Από αυτή την  άποψη,  η  Γνώση μια και  βασίζεται  μεν σε «αντικειμενικά» 

δεδομένα, προσδιορίζεται όμως τόσο από το είδος και τον αριθμό των δεδομένων που 

προσλαμβάνει η συγκεκριμένη ανθρώπινη συνείδηση, όσο και από το περιβάλλον, τα 

«συμφραζόμενα» και τον τρόπο νοητικής επεξεργασίας του συγκεκριμένου ατόμου, 

ενέχει ένα σημαντικό βαθμό υποκειμενικότητας5 και ως γνωστικό αποτέλεσμα αφορά 

κάθε φορά ένα συγκεκριμένο και μοναδικό άτομο.

Σχήμα 2

Υπέρβαση αυτής της πραγματικότητας έχουμε, κατά κάποιον τρόπο, 

όταν τα πληροφοριακά δεδομένα αφορούν τη συλλογική δράση και συλλογική μνήμη 

ενός  ανθρώπινου  συνόλου  (π.χ.  οργανισμού,  ιδρύματος,  επιχείρησης  κτλ).  Στην 

περίπτωση  αυτή  η  οργανωμένη  φροντίδα  για  τη  συγκέντρωση,  καταγραφή, 

συνδυασμό  και  αξιοποίηση  των  δεδομένων  αυτών  δημιουργεί  ένα  είδος 

«συλλογικής» γνώσης. Η διαδικασία αυτή, που διαμορφώνει γνωστικά σύνολα, με 

την έννοια των ποικίλων συνδυασμών ενός συγκεκριμένου πλήθους πληροφοριακών 

δεδομένων απεικονίζεται παραστατικά στο σχήμα 2.

5 Βέπε και σχετική παρατήρηση του Yogesh Malhotra, Knowledge Management for the New World of 
Business (τεκμήριο www, URL: http  ://  www  .  brint  .  com  /  km  /  whatis  .  htm  , ημερομηνία πρόσβασης 
8/6/2008) 
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Το θέμα της οργάνωσης των πληροφοριακών δεδομένων ή πληροφοριών σε 

γνωστικά  σύνολα αποκτά ιδιαίτερο  ενδιαφέρον στο  πλαίσιο  των  προοπτικών που 

διανοίγονται στο ψηφιακό περιβάλλον πληροφόρησης. Αυτό οφείλεται στην αύξηση 

τόσο του όγκου των παραγόμενων πληροφοριών, όσο και της σημασίας, του ρυθμού 

διακίνησης και των δυνατοτήτων διαχείρισης αυτών των πληροφοριών.  

Οι εξελίξεις αυτές οδήγησαν σε μια νέα και ευρύτερη προσέγγιση του θέματος 

της  διαχείρισης  και  οργάνωσης  των  πληροφοριών  στο  χώρο  κυρίως  ητς 

επιχειρηματικής  δραστηριότητας,  προσέγγιση  που  είναι  γνωστή  ως  Διαχείρηση 

Γνώσης (knowledge management).

Α4. Πληροφόρηση
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Το περιεχόμενο του όρου Πληροφόρηση είναι προφανές, ωστόσο θα πρέπει 

να προσδιορισθούν ο τρόπος και τα όρια της χρήσης του όρου. Σε ότι αφορά την 

ελληνική λεξικογραφία οι ορισμοί που δίνονται σχετικά παρουσιάζουν συμφωνία. 

1. Πληροφόρηση:  «Η  ενέργεια  ή  το  αποτέλεσμα  του  πληροφορώ,  η 

μετάδοση, παροχή και η απόκτηση, κατοχή πληροφοριών»6.

2. Πληροφόρηση:  «Το να  παρέχονται  πληροφορίες  για  κάποιο  θέμα, 

ενημέρωση»7.

3. Πληροφόρηση: «Η παροχή και η πρόσληψη πληροφοριών (γύρω από 

τις πράξεις, ιδέες κλπ)»8.

Ο  όρος  δηλώνει  κυρίως  ένα  έργο  και  μια  διαδικασία,  εκείνη  της  παροχής 

πληροφοριών σε ενδιαφερόμενα άτομα ή ομάδες. Γενικά αυτός ο ορισμός καλύπτει 

το έργο που επιτελεί  ή  το έργο  στο οποίο  στοχεύει  το  εκτεταμένο δίκτυο και  οι 

αντίστοιχοι μηχανισμοί των υπηρεσιών πληροφόρησης.

Είναι  ανάγκη  να  προσδιορισθεί  εξαρχής  το  περιεχόμενο  του  όρου 

Πληροφόρηση στο πλαίσιο των ενδιαφερόντων της Επιστήμης Πληροφορίας. Αν η 

πληροφορία, ως συγκεκριμένο αντικείμενο και κοινωνικό αγαθό και σε ότι αφορά τα 

ποικίλα  προβλήματα  παραγωγής,  μορφής  σχηματισμού,  αξίας,  διακίνησης  κλπ., 

αποτελεί  το  βασικό  αντικείμενο  μελέτης  της  Επιστήμης  της  Πληροφορίας,  η 

Πληροφόρηση  αφορά  τμήμα  εκείνο  του  επιστημονικού  πεδίου  που  καλύπτει  τη 

λογική,  τη  μεθοδολογία,  τους  στόχους,  τα  εργαλεία  και  τις  υπηρεσίες  μιας 

οργανωμένης  παρέμβασης  στα  θέμα  τα  παραγωγής,  διακίνησης,  διαχείρισης  και 

διάθεσης της πληροφορίας που τους είναι απαραίτητες.

Η  πληροφόρηση  συγχέεται  εννοιολογικά  με  την  ενημέρωση.  Αν  και  σε 

επίπεδο ουσίας θα μπορούσε κανείς να χρησιμοποιήσει και τους δυο όρους για να 

εκφράσει  το  ίδιο  πράγμα,  τη  διοχέτευση,  δηλαδή  πληροφοριών,  προκειμένου να 

ενημερωθεί κάποιος για κάτι στην πράξη και σε επίπεδο οργανωμένων κοινωνικών 

δραστηριοτήτων  και  πρακτικών,  οι  δύο  ορισμοί  χρησιμοποιούνται  για  δύο  ριζικά 

διαφορετικές προσεγγίσεις στη χρήση και αξιοποίηση της πληροφορίας.

6 Α.Π.Θ. Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών, Λεξικό της Κοινής Νεοελληνικής, Θεσσαλονίκη: ΑΠΘ. 
Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών, 1998.
7 ΕΜΜ. ΚΡΙΑΡΑΣ, Νέο Ελληνικό Λεξικό της Σύγχρονης Δημοτικής γλώσσας, Γραπτής και 
Προφορικής, Αθήνα: Εκδοτική Αθηνών, 1995. 
8 ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ. ΜΠΑΜΠΙΝΙΩΤΗΣ, Λεξικό της Νέας Ελληνικής Γλώσσας: Με σχόλια για τη Σωστή 
Χρήση των Λέξεων, Αθήνα : Κέντρο Λεξικολογίας, 1998.
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Στην περίπτωση της ενημέρωσης αναφερόμαστε στις πρακτικές  διακίνησης 

ενός συγκεκριμένου είδους πληροφοριών, κυρίως πληροφοριών τρέχουσας σημασίας 

για  διάφορα  θέμα  τα  όπως  πολιτικά,  κοινωνικά  κλπ.,  προς  ένα  μαζικό  και 

αδιευκρίνιστο κοινό – στόχο. Πρόκειται για το είδος του μηχανισμού διοχέτευσης 

πληροφοριών  που  εξυπηρετείται  από  τα  γνωστά  ως  Μέσα  Μαζικής  Ενημέρωσης 

(Μ.Μ.Ε.). Από λειτουργική άποψη έχουμε σημαντικές ομοιότητες στις δύο έννοιες.

Και στις δύο περιπτώσεις το διακινούμενο είδος είναι η πληροφορία  ενώ και 

στις δύο περιπτώσεις απαιτείται ένα εκτεταμένο πλέγμα μηχανισμών ως ενδιάμεσος 

μεταξύ της παραγωγής και της χρήσης της πληροφορίας. Αυτό που διαφέρει ριζικά 

είναι ο στόχος, η λογική και η φιλοσοφία των δύο μηχανισμών παρέμβασης και ο 

τρόπος διακίνησης της πληροφορίας, το κοινό – στόχος και ο τρόπος προσέγγισης 

αυτού  του  κοινού,  όπως  τέλος  τα  χρησιμοποιούμενα  για  την  υλοποίηση  της 

παρέμβασης εργαλεία και μέθοδοι.

Διαδικασία Πληροφόρησης: Σχηματικό Διάγραμμα

Σχήμα 3

Αν και τα θέματα που συγκροτούν το περιεχόμενο της έννοιας Πληροφόρηση 

εντάσσονται  στον  ευρύτερο  χώρο  των  ενδιαφερόντων  της  Επιστήμης  της 

Πληροφορίας, αποτελούν ωστόσο ένα υποσύνολο, το μεγαλύτερο ίσως σε έκταση και 

σημασία, αυτού του χώρου. Η έννοια Πληροφόρηση υπονοεί άμεσα ένα έργο και μια 

διαδικασία ή ένα σύνολο διαδικασιών.

Αναφέρεται  ουσιαστικά  στο  σύνολο  των  διαδικασιών  με  τις  οποίες 

επιτυγχάνεται η ροή της πληροφορίας από τον παραγωγό στον χρήστη της. Τα θέματα 
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αυτά  που  αφορούν  την  οργανωμένη  διακίνηση  της  πληροφορίας  στο  κοινωνικό 

περιβάλλον, μελετά η Επιστήμη της Πληροφόρησης, τμήμα κατά κάποιο τρόπο της 

ευρύτερης Επιστήμης της Πληροφορίας, αν και οι δύο όροι χρησιμοποιούνται συχνά 

εναλλακτικά  για  να  εκφράσουν  το  ίδιο  πράγμα,  τη  μελέτη,  δηλαδή των  θεμάτων 

διακίνησης της πληροφορίας.

Η  βασική  υπόθεση  αυτής  της  μελέτης  είναι  ότι  η  Τεχνολογία  των 

πληροφοριών επηρεάζει, στις μέρες μας, σε τέτοιο βαθμό και έκταση το χώρο της 

Πληροφόρησης που μπορούμε να υποστηρίξουμε ότι ο χώρος αυτός, νοούμενος ως 

οργανικό  σύνολο  εταίρων,  ρόλων,  διαδικασιών  κλπ.  Διαφοροποιείται  πλήρως  και 

ριζικά.  Η  διαδικασία  της  αλλαγής  έχει  αρχίσει  εδώ  και  μερικές  δεκαετίες  και 

προβλέπεται να διαρκέσει για ένα σημαντικό ακόμη χρονικό διάστημα. Στην ουσία 

είναι δύσκολο να υποστηρίξει κανεις ότι αυτή η διαδικασία θα σταματήσει κάποια 

στιγμή.

Στην  πραγματικότητα  ή  διαφοροποίηση  της  κοινωνικής  πραγματικότητας 

είναι μια συνεχής και αδιάκοπη διαδικασία και το μόνο που αλλάζει είναι ο ρυθμός 

αυτής  της  αλλαγής.  Αλλαγές  που  πραγματοποιούνται  στη  μεγάλη  διάρκεια  δεν 

γίνονται εύκολα αντιληπτές από τις κοινωνίες που τις υφίστανται και στο βαθμό που 

κάτι γίνεται αντιληπτό αντιμετωπίζονται και θεωρούνται ως φυσιολογικές εξελίξεις.

Αλλαγές όμως που πραγματοποιούνται με εξαιρετικά γρήγορους ρυθμούς για 

τα ανθρώπινα κοινωνικά δεδομένα, συνειδητοποιούνται σε μικρότερη ή μεγαλύτερη 

έκταση  από  τις  αντίστοιχες  κοινωνίες  ως  ιδιαίτερες  καταστάσεις  και  οδηγούν  σε 

σχετικό προβληματισμό.

Η  περίπτωση  των  σχέσεων  Πληροφόρησης  και  Τεχνολογίας  ανήκει  στη 

δεύτερη αυτή περίπτωση, πράγμα που οφείλεται στις ραγδαίες εξελίξεις στο χώρο της 

Τεχνολογίας  και  των  πληροφοριών.  Οι  εξελίξεις  αυτές  και  η  αντίστοιχη 

διαφοροποίηση  του  χώρου  της  Πληροφόρησης  συνεχίζονται  με  μάλλον 

επιταχυνόμενους ρυθμούς και είναι εξαιρετικά δύσκολο να εικάσει κανείς όχι πότε θα 

διακοπεί αυτή η εξελεκτική διαδικασία, μιας και κάτι τέτοιο δεν συμβαίνει ποτέ, αλλά 

το πότε  ο  ρυθμός  των αλλαγών θα επανέλθει,  αν επανέλθει,  σε  πιο συνηθισμένα 

επίπεδα.

Α5.Ψηφιακό υλικό, ψηφιακή δημοσίευση και ψηφιακή 

διατήρηση

22



Τράπεζα Πληροφοριών Επιχειρηματικότητας – Ζιούζιος Δημήτριος – 2008

Ως ψηφιακό υλικό[2] θεωρούμε τα πληροφοριακά δεδομένα ή συγκροτημένα 

τεκμήρια σε ψηφιακή μορφή. Ψηφιακό υλικό αρχίζει να δημιουργείται από την εποχή 

που τα  πρώτα υπολογιστικά  συστήματα αρχίζουν να παράγουν και να καταχωρίζουν 

σε μόνιμη μορφή ποικίλα δεδομένα.

Από  τη  στιγμή  που  δημιουργούνται  οι  πρώτοι  στοιχειώδες  μηχανισμοί 

κοινοποίησης  και  χρήσης  από  τρίτους  των  ψηφιακών  αυτών  δεδομένων  σε 

δικτυωμένο  υπολογιστικό  περιβάλλον,  έχουμε  τη  δημιουργία  του  ψηφιακού 

δημοσιεύματος  και  της  ψηφιακής  δημοσίευσης.  Πολύ  συχνά  γίνεται  συγκεχυμένη 

χρήση των όρων «ψηφιακό» και «ηλεκτρονικό». Για την ακρίβεια ο όρος που έχει 

περισσότερο  χρησιμοποιηθεί  και  χρησιμοποιείται  είναι  ο  όρος  ηλεκτρονικό. 

Ακριβέστερα ακόμη η σχετική ορολογία έχει διεθνώς καθιερωθεί με τη χρήση του 

επιθέτου  ηλεκτρονικός.  Ποιο  συγκεκριμένα  η  ψηφιακή  δημοσίευση  είναι 

«ηλεκτρονική  δημοσίευση,  υπάρχει  το  ηλεκτρονικό  βιβλίο(e-book)  κτλ.  Ο  όρος 

χρησιμοποιήθηκε, για παράδειγμα, στον όρο ηλεκτρονική βιβλιοθήκη για να δηλώσει 

την  υποστηριζόμενη  από  την  ηλεκτρονική  τεχνολογία  συμβατική  βιβλιοθήκη. 

Χρησιμοποιήθηκε  επίσης  στον  όρο ηλεκτρονικό  δημοσίευμα για  να  δηλώσει,  για 

παράδειγμα,  ένα  δημοσίευμα  σε  CD-ROM,  το  οποίο  στην  πράξη,  αποτελεί 

συνδυασμό συμβατικού και ψηφιακού δημοσιεύματος. 

Το πρώτο και σημαντικότερο από τα βασικά χαρακτηριστικά του ψηφιακού 

δημοσιεύματος  είναι  η  ψηφιακή  και  άυλη  υπόσταση  του,  από  την  οποία  και 

προκύπτουν όλα, σχεδόν, τα λοιπά γνωρίσματα, που το διακρίνουν, λειτουργικά και 

μορφολογικά,  από  το  συμβατικό  δημοσίευμα  με  την  υλική  του  υπόσταση.  Τα 

χαρακτηριστικά αυτά μπορούν να συνοψισθούν ως εξής:

1. Μηδενικός, σχεδόν, χρόνος ανάμεσα στη δημιουργία και τη δημοσίευση και 

εξαιρετικά  μεγάλη,  ουσιαστικά,  αστραπιαία  ταχύτητα  διακίνησης  του  στο 

δικτυωμένο περιβάλλον πληροφόρησης.

2. Παντελής απουσία περιορισμών χρήσης που συνδέονται με τοπικές ή χρονικές 

συνθήκες και παραμέτρους.

3. Απουσία  των  περιορισμών  ποσότητας  που  θέτει  η  ύπαρξη  συγκεκριμένου 

αριθμού αντιτύπων με υλική υπόσταση.

4. Απουσία  παγιωμένης,  σταθερής  και,  υποχρεωτικά  γραμματικής  μορφής 

ανάπτυξης και χρήσης.
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5. Δυνατότητα ενσωμάτωσης και συγκρότησης του περιεχομένου από ποικιλία 

πρωτογενών  μορφών  πληροφορίας  (κείμενου,  ήχου,  κινητής  και  ακίνητης 

εικόνας, λογισμικού κλπ.).

6. Δυνατότητα  πολλαπλών  και  παράλληλων  εκδοχών  και  μορφών,  όπως  και 

δυνατότητα καθορισμού των μορφών αυτών από τον τελικό χρήστη ή, ακόμη, 

και  δημιουργία  νέων  μορφών,  συνθέσεων  και  τρόπων  εκμετάλλευσης  του 

δημοσιεύματος  από  το  χρήστη  με  την  ανάπτυξη  από  τον  ίδιο  ειδικού 

λογισμικού.

7. Ασαφή όρια δημοσιευμάτων, σε ότι αφορά την άποψη τόσο του χρήστη, όσο 

και του δημιουργού, οι οποίοι μπορούν να συνδυάζουν, δυναμικά και με τους 

όρους  που ισχύουν,  κάθε φορά για το  κάθε  συγκεκριμένο δημοσίευμα,  το 

περιεχόμενο  περισσοτέρων  του  ενός  από  τα  διαθέσιμα  στο  δίκτυο 

δημοσιεύματα.

Τα χαρακτηριστικά αυτά καθορίζουν σε μεγάλο βαθμό τη λειτουργική  μορφή και 

συμπεριφορά  όλων  των  δραστηριοτήτων  που  συγκροτούν  το  περιβάλλον 

πληροφόρησης. 

Κατά καιρούς έχουν αποδοθεί διάφοροι ορισμοί που αφορούν στην ψηφιακή 

διατήρηση.

Ο  Kelly Russell,  διευθυντής  προγράμματος  Cedars,  σ’  ένα  άρθρο του9 ως 

ψηφιακή διατήρηση αναφέρει «την διαδικασία κατά την οποία τα ψηφιακά δεδομένα 

διατηρούνται  σε  ψηφιακή  μορφή,  προκειμένου  να  εξασφαλιστεί  η  δυνατότητα 

χρησιμοποίησης, η διάρκεια και η «πνευματική» ακεραιότητα των πληροφοριών που 

περιλαμβάνουν εκεί μέσα».

Ακριβέστερος και πιο περιεκτικός είναι ο ορισμός που δίνει το cedars project. 

Συγκεκριμένα  ψηφιακή  διατήρηση  είναι    «η  αποθήκευση,  η  συντήρηση,  και  η 

δυνατότητα  πρόσβασης  ενός  ψηφιακού  αντικειμένου  μακροπρόθεσμα,  συνήθως 

συνέπεια εφαρμογής μιας ή και περισσότερων στρατηγικών συντήρησης». Ιδιαίτερη 

σημασία δίνεται στο θέμα του χρόνου.

Η συχνή χρήση του όρου μακροπρόθεσμα περικλείει  όχι  μόνο το χρονικό 

διάστημα ορισμένων δεκαετιών, αλλά κι εκείνο των αιώνων και των χιλιετιών.   

Α5.1 Στρατηγικές ψηφιακής διατήρησης

9 Kelly Russell,  “Digital Preservation: Ensuring access to digital materials into the future”
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Προκειμένου να επιλυθούν τα προβλήματα που προκύπτουν από την ψηφιακή 

διατήρηση  των  ψηφιακών  τεκμηρίων  υιοθετήθηκαν  διάφορες  στρατηγικές  μεταξύ 

των οποίων, οι πιο σημαντικές αναφέρονται αναλυτικά παρακάτω. Ειδικότερα με τον 

όρο  στρατηγικές  ψηφιακής[2]  διατήρησης  εννοούμε  τις  μεθόδους  που 

χρησιμοποιούμε για την αποφυγή προβλημάτων που επισύρει  η ψηφιοποίηση των 

πληροφοριακών  αντικειμένων  και  την  διατήρησή  τους  μακροπρόθεσμα.  Τέτοια 

προβλήματα είναι: η απαρχαίωση του λογισμικού, η απαρχαίωση  του υλικοτεχνικού 

εξοπλισμού, η ευθραυστότητα των ψηφιακών μέσων κ.λ.π.

Στην  διεθνή  βιβλιογραφία  κυριαρχούν  ουσιαστικά  οι  παρακάτω  στρατηγικές 

ψηφιακής διατήρησης:

 Η Αναζωογόνηση (refreshing)

 Η Διατήρηση τεχνολογίας (technology preservation)

 Η Εξομοίωση (evaluation) ή ενθυλάκωση ( encapsulation)

 Η Μετανάστευση (migration)

Αναλυτικότερα: 

 Η τεχνική της αναζωογόνησης αφορά στην ιδέα της αντιγραφής (copying) ή 

αλλιώς  της  αλλαγής  του  μέσου  “change media”.  Η  ψηφιακή  πληροφορία 

εκτυπώνεται  σε χαρτί ή καταγράφεται σε μικροφίλμ. Συνίσταται για απλές 

περιπτώσεις. Η στρατηγική δεν εφαρμόζεται σε σύνθετα δεδομένα ( όπως π.χ. 

πως βάζω σε μικροφίλμ τις εξισώσεις ενός λογιστικού φύλλου?).

 Συχνό είναι το φαινόμενο της απώλειας χαρακτηριστικών τους π.χ. σύνθετα 

CD-ROM, πολυμέσα,  δεν μπορούν απλά να εκτυπωθούν. Αν και το χαρτί έχει 

μια πιο μακροχρόνια υπολογιζόμενη διάρκεια ζωής από τα ψηφιακά μέσα, δεν 

αποτελεί μια βιώσιμη τεχνική λύση στο πρόβλημα διατήρησης ενός ολοένα και 

αυξανόμενου αριθμού ψηφιακών τεκμηρίων.  Η παραπάνω τακτική ενδείκνυται 

για υλικό βραχυπρόθεσμης διατήρησης. Για παράδειγμα, τα εθνικά αρχεία των 

Η.Π.Α. υιοθέτησαν την στρατηγική αυτή  ως βραχυπρόθεσμη λύση. Πρόκειται 

στην πραγματικότητα για μια μη  πρακτική λύση αρκετά ακριβή.

  Η διατήρηση της τεχνολογίας αφορά στην  διατήρηση του υλικοτεχνικού 

εξοπλισμού. Δηλαδή το αντικείμενο να συντηρηθεί όπως δημιουργήθηκε κι 

απλά να διατηρηθεί το περιβάλλον που το δημιούργησε. Αυτή η τεχνική για 

βραχυπρόθεσμη  διατήρηση  αποτελεί  την  καλύτερη  λύση  αλλά  για 

μακροπρόθεσμη είναι ιδιαίτερα προβληματική. Αρκετά προβλήματα μπορούν 
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να προκύψουν  όταν  η  κατασκευάστρια  εταιρεία  πάψει  την  παραγωγή  του 

παλαιού μέσου ψηφιακής διατήρησης. Αναμφισβήτητα αυτή η μέθοδος είναι 

αρκετά ακριβή και πιθανόν μελλοντικά καθόλου εφικτή.

 Σύμφωνα με την μέθοδο της εξομοίωσης ή ενθυλάκωσης (evaluation or 

encapsulation)  τα  ψηφιακά  τεκμήρια  είναι  προσιτά  και  κατανοητά  όταν 

μελετούνται χρησιμοποιώντας το ίδιο λογισμικό με το οποίο δημιουργήθηκαν 

ή λειτουργικά πανομοιότυπο λογισμικό.  Η χρήση γραφικών,  υπερκειμένου, 

πολυμέσων καθιστά τα τεκμήρια εξαρτημένα από συγκεκριμένη τεχνολογία. 

Δημιουργούνται μεγάλα προβλήματα όταν  π.χ. ένας φάκελος δεδομένων είναι 

άχρηστος χωρίς το λογισμικό που το δημιούργησε και χωρίς την υποστήριξη 

του  απαιτούμενου  τεχνικού  εξοπλισμού.  Η  περιγραφή  του  υλικοτεχνικού 

εξοπλισμού θα είναι χρήσιμη στο μέλλον για να είναι δυνατή η αντιπαραβολή 

ενός  εξομοιωτή  του  πρωτότυπου  τεχνικού  περιβάλλοντος.  Τα  πρωτότυπα 

ψηφιακά  τεκμήρια  θα  είναι  αναγνώσιμα  οποιαδήποτε  τεχνολογία 

υπολογιστών  και  αν  χρησιμοποιείται.  Η  προσέγγιση  αυτή  είναι  ακριβή, 

σύνθετη και απαιτητική για να τεθεί σε λειτουργία. 

 Τέλος, η τεχνική της μετανάστευσης αφορά τη μεταφορά ψηφιακού υλικού 

από ένα λογισμικό ή hardware σ’ ένα άλλο, από τη μια γενιά τεχνολογίας των 

υπολογιστών σε  μια  μεταγενέστερη.  Αποτελεί  την  πιο  πρακτική λύση που 

πολλές βιβλιοθήκες και αρχεία έχουν υιοθετήσει

Σκοπός  και  των  παραπάνω  τεσσάρων  τεχνικών  είναι   η  διατήρηση  της 

ακεραιότητας  των  ψηφιακών  αντικειμένων,  της  δυνατότητας  των  χρηστών  να 

ανακτούν  και  να  χρησιμοποιούν  τα  ψηφιακά  αντικείμενα  εν  όψει  της  συνεχώς 

μεταβαλλόμενης τεχνολογίας.

Οι  φορείς  που  ενδιαφέρονται  να  διατηρήσουν  μια  ψηφιακή  συλλογή  μπορεί 

ανάλογα με τις ανάγκες, την οικονομική δυνατότητα και το είδος της συλλογής τους 

να υιοθετήσουν περισσότερες από μία στρατηγικές.

Α5.2 Μεταδεδομένα Διατήρησης
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H τεχνολογία  της  ψηφιοποίησης  επέφερε  ριζικές  αλλαγές  στη  ζωή  των 

συμβατικών  βιβλιοθηκών  και  των  αρχείων.  Οι  επιστήμονες  της  πληροφόρησης 

εκμεταλλεύτηκαν τις ιδιαιτερότητες του νέου ψηφιακού υλικού και οδηγήθηκαν στην 

ανάπτυξη νέων εργαλείων περιγραφής και επεξεργασίας τους. Οι προσπάθειες αυτών 

των επιστημόνων οδήγησαν στην ανάπτυξη εργαλείων γνωστών ως μεταδεδομένα.

Ο όρος μεταδεδομένα[3] είναι ένας νέος όρος και σημαντικότατος στον τομέα 

της  ψηφιοποίησης,  της  ανάκτησης  πληροφοριών,  της  αναζήτησης  στο  δια-δίκτυο. 

Διάφοροι  ορισμοί  έχουν  αποδοθεί  κατά  καιρούς.  Η  Ένωση  Αμερικανών 

Βιβλιοθηκονόμων (American Library Association) περιγράφει τα μεταδεδομένα ως 

«δεδομένα για ένα ψηφιακό αντικείμενο και παρέχονται είτε από το δημιουργό είτε 

από το διανομέα του αντικειμένου».  Η  IFLA  (International Federation of Library 

Associations and Institutions)  ορίζει  τα  μεταδεδομένα  ως  «δεδομένα  για  τα 

δεδομένα»  και  συγκεκριμένα  επισημαίνει  ότι  ο  όρος  αναφέρεται  σε  οποιαδήποτε 

δεδομένα που συντελούν στην περιγραφή, την ταυτοποίηση και στον εντοπισμό των 

ηλεκτρονικών πηγών στο διαδίκτυο.        

       Η ψηφιακή πληροφορία χρειάζεται περισσότερο από κάθε άλλο μέσο λεπτομερή 

και  αποτελεσματικά  δεδομένα  για  να  διασφαλιστεί  η  διατήρησή  της.  Τα 

μεταδεδομένα  διατήρησης  ευθύνονται  για  την  μακροζωϊα  των  πληροφοριακών 

αντικειμένων και την αμετάβλητη παρουσία τους στον ευμετάβλητο ψηφιακό κόσμο. 

Τα  μεταδεδομένα  μπορούν  να  συνδέσουν  διαφορετικές  εκδόσεις  ενός 

αρχειοθετημένου  αντικειμένου.  Οι  νέες  εκδόσεις  μπορεί  να  παράγονται  κατά  την 

μετανάστευση   

Η ομάδα εργασίας της  OCLC και της  RLG ορίζει τα μεταδεδομένα διατήρησης 

ψηφιακών συλλογών ως «τις πληροφορίες που είναι απαραίτητες για να διασφαλιστεί 

η βιωσιμότητα και η αποδοτικότητα, καθώς και για να είναι κατανοητές οι  πηγές 

μακροπρόθεσμα».

Α6. Χρήση και αξιοποίηση της πληροφορίας
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Το νέο περιβάλλον παρουσιάζει διαφορές σε σχέση με το τυπικό περιβάλλον 

και αυτό φαίνεται καλύτερα αν συγκρίνουμε το περιβάλλον έντυπης δημοσίευσης με 

την ψηφιακή. Οι διαφορές εντοπίζονται τόσο σε θέματα λειτουργικής δομής, της όλης 

διαδικασίας,  όσο  και  σε  θέματα  εργαλείων,  ρόλων  και  μορφής  και  τύπων  των 

παραγόμενων προϊόντων. Μια πρώτη γενική ιδέα τα ων βασικών διαφοροποιήσεων 

στη  λειτουργική  δομή,  λογική  και  φιλοσοφία  μεταξύ  συμβατικού  και  ψηφιακού 

περιβάλλοντος δημοσίευση μπορεί να έχει ο αναγνώστης από την αντιπαραβολή των 

δύο  ακόλουθων  διαγραμμάτων,  σχήμα  4  και  σχήμα5,  τα  οποία  και  απεικονίζουν 

σχηματικά  και  με  μεγάλη  αφαίρεση,  το  τυπικό  μοντέλο  λειτουργίας  των  δύο 

διαφορετικών περιβαλλόντων, συμβατικού και ψηφιακού αντίστοιχα. 

Σε ότι αφορά το συμβατικό περιβάλλον δημοσίευσης, πρέπει να σημειωθούν 

ορισμένες  διευκρινίσεις.  Πρώτον,  ότι  η  τυπική  γραμμική  λειτουργική  λογική  και 

πρακτική  του  περιβάλλοντος  αυτού  εξακολουθεί  να  ισχύει  και  να  αφορά  ένα 

σημαντικό  τμήμα  της  παραγωγής  δημοσιευμάτων,  Δεύτερον,  ότι  το  συμβατικό 

περιβάλλον υποστηρίζεται σταδιακά όλο και περισσότερο από τις νέες τεχνολογίες 

(π.χ. υπολογιστική τεχνολογία), χωρίς ωστόσο να αποβάλει τα κύρια χαρακτηριστικά 

του,  που  είναι  η  γραμμική  λογική,  οι  διακριτοί  ρόλοι  και  η  μορφή  του  τελικού 

προϊόντος της δημοσίευσης. Η τρίτη και  τελευταία σχετική διευκρίνιση αφορά τη 

μετάβαση από το ένα στο άλλο, καθώς και τη μελλοντική τους σχέση. Φαίνεται έτσι, 

ότι  ενώ το  νέο  ψηφιακό  περιβάλλον  παρουσιάζει  αιφνίδια  εμφάνιση  και  ραγδαία 

ανάπτυξη,  η  ευρεία  και  μακρόχρονη  επικράτηση  του  συμβατικού  περιβάλλοντος, 

καθώς και η διαρκώς ευρύτερη υποστήριξη του από τις νέες τεχνολογίες θα έχουν ως 

αποτέλεσμα, κατ’ αρχήν το συγκερασμό τους σε ότι  αφορά κυρίως τη λογική, τα 

εργαλεία και τις πρακτικές, με την ενδεχόμενη πλήρη επικράτηση του ψηφιακού σε 

ένα απροσδιόριστο μέλλον.

Στο συμβατικό περιβάλλον οι βασικοί ρόλοι του δημιουργού και του χρήστη 

μπορεί να εναλλάσσονταν ή καλύτερα ο δημιουργός να ήταν συνήθως και χρήστης 

τεκμηρίων και πληροφοριών, στο νέο περιβάλλον ο χρήστης δεν είναι εκτός, αλλά 

είναι ενσωματωμένος σε αυτό.
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Από την άλλη πλευρά, ο τρόπος λειτουργίας στο νέο αυτό περιβάλλον δεν έχει 

να  κάνει  μόνο  με  το  χώρο  της  πληροφόρησης,  για  τη  λειτουργία  του  οποίου  ο 

χρήστης πρέπει να αποκτήσει ειδικές γνώσεις. Στο νέο περιβάλλον δεν υπάρχει μόνο 

ο ενιαίος χώρος της πληροφορίας, αλλά ο ενιαίος κοινωνικός χώρος, στο πλαίσιο του 

οποίου  ο  χρήστης  κινείται,  συνεργάζεται,  εργάζεται,  πληροφορείται  κτλ., 

χρησιμοποιώντας τις ίδιες διαδρομές και τα ίδια εργαλεία.

Ο  χρήστης  του  συστήματος  πληροφόρησης  αποδεσμεύεται  άμεσα  στο  νέο 

περιβάλλον από τους περιορισμούς πρόσβασης στο υλικό, που ο χώρος, ο χρόνος και 

η διαθεσιμότητα υλικού επέβαλαν. Η αποδέσμευση από τους περιορισμούς αυτούς 

είναι εξαιρετικά σημαντική. 

Η αποδέσμευση από τους περιορισμούς του χρόνου, πράγμα που σημαίνει, 

πρακτικά,  αδιάκοπη  λειτουργία  του  συστήματος  πληροφόρησης,  πρέπει  να 

συνδυαστεί με το ριζικά διαφορετικό επίπεδο σε ότι αφορά την ταχύτητα πρόσβασης 

στην πληροφορία, που εξασφαλίζεται από τα νέα δεδομένα.

Η  ουσιαστική  εξουδετέρωση  πληθώρας  παραμέτρων  που  στο  παρελθόν 

επιμήκυναν  εξαιρετικά  τόσο  τις  διαδικασίες  παραγωγής  και  δημοσίευσης  της 

πληροφορίας,  όσο  και  τη  διαδικασία  πρόσβασης  του  χρήστη  σ’  αυτήν,  έχουν 

σημαντικές  ποιοτικές  συνέπειες  για  τις  σχέσεις  του  χρήστη  με  το  σύστημα 

πληροφόρησης. Δημιουργούν, ουσιαστικά, στον πρώτο μια εντελώς νέα και ριζικά 

διαφορετική  συνείδηση,  σε  ότι  αφορά  τις  απαιτήσεις  του  σχετικά  με  τα  χρονικά 

περιθώρια ανταπόκρισης του συστήματος πληροφόρησης στο αίτημα του.

Η ενσωμάτωση του χρήστη στο σύστημα πληροφόρησης με την έννοια ότι 

οποτεδήποτε και από οπουδήποτε μπορεί να ζητήσει άμεσα υπηρεσίες πληροφόρησης 

και μάλιστα παντού με τον ίδιο τρόπο και τα ίδια ακριβώς εργαλεία, αποκτά ιδιαίτερη 

σημασία  αν  συνδυασθεί  ως  λειτουργικό  χαρακτηριστικό  του  συστήματος  με  τη 

δυνατότητα που παρέχεται στο χρήστη για μια ακώλυτη και απεριόριστη αναζήτηση, 

σε  παγκόσμιο  επίπεδο  και  σε  απροσδιόριστο  αριθμό  και  ποικιλία  συλλογών 

πληροφοριών και τεκμηρίων.

Η  πραγματικότητα  αυτή  καταργεί  την  έννοια  της  βιβλιοθήκης  ή  άλλης 

ανάλογης  υπηρεσίας  πληροφόρησης  ως  περιοριστικού  και  προσδιοριστικού  των 

ορίων  της  παρεχόμενης  πληροφόρησης  θεσμού.  Διατηρεί  όμως,  παράλληλα,  τη 

βιβλιοθήκη  ως  τον  απαραίτητο  υποστηρικτικό  μηχανισμό  για  μια 

αποτελεσματικότερη,  ουσιαστικότερη  και  ταχύτερη  πρόσβαση  του  χρήστη  στην 
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πληροφορία,  καθώς  και  για  μια  πληρέστερη  εκμετάλλευση  για  λογαριασμό  του 

χρήστη, των διαθέσιμων πληροφοριακών και άλλων πόρων.

Ένα  έντονο  χαρακτηριστικό  στοιχείο  λειτουργικής  διαφοροποίησης  του 

παλαιού  από  το  νέο  περιβάλλον  είναι  η  διάλυση  της  συμπαγούς  μορφής  της 

συμβατικής υπηρεσίας πληροφόρησης από την άποψη των ποικίλων περιορισμών που 

επέβαλαν τόσο ο τοπικός προσδιορισμός και τα όρια της συλλογής της , όσο και η 

υλική φύση των δημοσιευμάτων που συγκροτούσαν τις συλλογές της.

Η αποδόμηση της τυπικής βιβλιοθήκης επεκτείνεται και συνδυάζεται με την 

ενδεχομένως ακόμη πιο  ουσιαστική σε  ότι  αφορά τις  λειτουργικές  της  συνέπειες, 

αποδόμηση του τεκμηρίου. Η τελευταία επιτρέπει για πρώτη φορά, τη σε βάθος και 

με πολλούς τρόπους πρόσβαση στην πληροφορία. Επιτρέπει, επίσης, τη δημιουργική 

και  δυναμική  ανασύνθεση  και  εκμετάλλευση  τόσο  των  τεκμηρίων  όσο  και  των 

δομικών στοιχείων αυτών των τεκμηρίων σε  όλο το εύρος  της  δεξαμενής  και  με 

ποικίλους ερευνητικούς, δημιουργικούς, εκπαιδευτικούς ή άλλους στόχους.

Η νέα μορφή της σύνθεσης και δημοσίευσης και, κατά συνέπεια, χρήσης και 

αξιοποίησης  του  τεκμηρίου,  επιτρέπει  την  πλήρη εκμετάλλευση  του  πολυμεσικού 

χαρακτήρα  των  ψηφιακών  δημοσιευμάτων10.  Επιτρέπει  με  τη  χρήση  ειδικού 

λογισμικού  και  στο  βαθμό  που  επιτρέπει  και  έχει  προβλέψει  κάτι  τέτοιο  ο 

δημιουργός,  μια  ανεξάντλητη  ποικιλία  χειρισμών,  συνθέσεων,  συνδέσεων  και 

μορφών παρουσίασης των δομικών στοιχείων του ψηφιακού αντικειμένου, σύμφωνα 

πάντοτε με τα ενδιαφέροντα και τους στόχους του χρήστη.

Ειδικές μικρές ή μεγαλύτερες εφαρμογές για το χειρισμό δομικών στοιχείων 

των δημοσιευμάτων μπορεί να είναι ενσωματωμένες με πρωτοβουλία του δημιουργού 

στο  δημοσίευμα  είτε  να  αναπτύσσονται  από  τον  ενδιαφερόμενο  χρήστη.  Στην 

τελευταία αυτή περίπτωση η ανάπτυξη του λογισμικού στηρίζεται και εξαρτάται από 

το βαθμό, την έκταση και το βάθος χρήσης τυπικών σχημάτων κωδικοποίησης, την 

οποία θα κάνει ο δημιουργός κατά τη συγγραφή του τεκμηρίου.

Ο  νέος  τρόπος  δόμησης,  κωδικοποίησης  και  δημοσίευσης  στο  διαδίκτυο 

επιτρέπει  στις  τυπικές  υπηρεσίες  πληροφόρησης  να  διαδραματίζουν  ένα  πολύ 

ευρύτερο και ουσιαστικότερο ρόλο και, κυρίως, να διαδραματίζουν το ρόλο αυτό σε 

όλα τα  στάδια  παραγωγής,  διακίνησης και  χρήσης της  πληροφορίας.  Η υπηρεσία 

πληροφόρησης στο νέο περιβάλλον, ενώ διατηρεί την τυπική της παρέμβαση για τον 

10 Michael Wyblatt [et al.], “Multimedia Meets the Internet: present and Future”, Multimedia Tools and 
Applications 5 (1997) 7-32. 
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εντοπισμό, την αξιολόγηση και την προμήθεια τεκμηρίων, καθώς και την ανάπτυξη 

εργαλείων  για  πρόσβαση  του  χρήστη  στο  υλικό  αυτό,  διευρύνει  και  προς  άλλες 

κατευθύνσεις το ρόλο της. 

Έχει έτσι τη δυνατότητα να παρεμβαίνει ποικιλοτρόπως στο διαθέσιμο υλικό, 

αναπτύσσοντας ειδικό λογισμικό για συγκεκριμένους χειρισμούς, ανασυνδυάζοντας 

δομικά στοιχεία  τεκμηρίων ή  τεκμήρια  με  στόχο τη  δημιουργία  νέων οντοτήτων, 

τεκμηρίων ή συλλογών, για την εξυπηρέτηση συγκεκριμένων αναγκών και στοχων 

ειδικών  κατηγοριών  χρηστών.  Στην  ουσία  δηλαδή,  οι  υπηρεσίες  πληροφόρησης 

αποκτούν  τη  δυνατότητα  να  δημιουργούν  και  να  παρέχουν  προς  χρήση  «νέο» 

περιεχόμενο, «νέα» τεκμήρια, όπως και νέες μορφές online υπηρεσιών.

33



Τράπεζα Πληροφοριών Επιχειρηματικότητας – Ζιούζιος Δημήτριος – 2008

Α7. Εξόρυξη της γνώσης και η διαχείριση της

Η γνώση ως ανταγωνιστικό πλεονέκτημα

Στην αυγή του 21ου αιώνα εισερχόμαστε σε μια εποχή όπου οι παραδοσιακοί 

πυλώνες οικονομικής δύναμης – το κεφάλαιο, η γη, οι πρώτες ύλες, η τεχνολογία -δεν 

αποτελούν τους καθοριστικούς παράγοντες επιτυχίας για μια επιχείρηση. Το μέλλον 

και  η  επιτυχία  της  επιχείρησης  καθορίζονται  πλέον  από  την  ικανότητά  της  να 

αξιοποιεί τον πλέον πολύτιμο πόρο της: την επιχειρηματική γνώση. Το συμπέρασμα 

αυτό  προκύπτει  τόσο  από  τον  τρόπο  εσωτερικής  οργάνωσης  της  σύγχρονης 

επιχείρησης, όσο και από τους μηχανισμούς και τις σχέσεις που αναπτύσσει με τους 

πελάτες, τους συνεργάτες, τους προμηθευτές, ακόμη και με τους ανταγωνιστές της. 

Οι εταιρίες που αναπτύσσονται στον κόσμο του ηλεκτρονικού επιχειρείν (είτε «ζουν» 

αποκλειστικά  ηλεκτρονικά  -  όπως  η  Amazon.com  και  η  e-bay,  είτε 

παρέχουν«παραδοσιακά» προϊόντα και υπηρεσίες όπως η Cisco και η Deutsche Bank) 

αποτελούν  παραδείγματα  συστηματικής  αξιοποίησης  της  επιχειρηματικής  τους 

γνώσης για τη δημιουργία αξίας.

Οι  επιχειρήσεις  εκτίθενται  σήμερα  σε  ένα  περιβάλλον  που,  μεταβάλλεται 

διαρκώς και  επηρεάζεται  ιδιαίτερα από τεχνολογικές,  πολιτικές και  επιστημονικές 

αλλαγές.  Οι  αγορές αλλάζουν και  ο  διεθνής ανταγωνισμός  εντείνεται.  Οι  πελάτες 

γίνονται όλο και πιο απαιτητικοί σε θέματα που αφορούν στην ποιότητα, την ευελιξία 

και  την  ταχύτητα.  Οι  ανταγωνιστικές  απειλές  αναπτύσσονται  καθημερινά,  ενώ  η 

αναγνώριση και η εκμετάλλευση των επιχειρηματικών ευκαιριών αποτελούν κρίσιμο 

παράγοντα επιτυχίας. Η εποχή όπου οι κανόνες ήταν σταθεροί, η ιεραρχία δομημένη, 

οι ανταγωνιστές γνωστοί, οι πελάτες πιστοί και το μέλλον προβλέψιμο, έχει περάσει 

ανεπιστρεπτί. Η απαίτηση για την επιχείρηση του 21ου αιώνα είναι διπλή: πρέπει να 

προσαρμόσει το εσωτερικό της περιβάλλον για να αντιμετωπίσει αυτές τις συνθήκες, 

αλλά και να διαμορφώσει νέες σχέσεις – βασισμένες στην αμοιβαία εμπιστοσύνη – με 

τους πελάτες, τους συνεργάτες και τους προμηθευτές της.

Οι  ικανότητες  και  εμπειρίες  των  στελεχών  της  εταιρίας,  οι  δυνατότητες 

καινοτομίας  και  δημιουργικότητας,  οι  βέλτιστες  επιχειρηματικές  πρακτικές,  οι 

πατέντες,  η  γνώση  που  η  επιχείρηση  έχει  συσσωρεύσει  για  την  αγορά  και  τους 
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πελάτες της και η γνώση για τους ανταγωνιστές της, αποτελούν τον πλέον πολύτιμο 

πόρο της. Αυτό το γνωστικό ενεργητικό (knowledge assets) της επιχείρησης είναι 

το μόνο διατηρήσιμο συγκριτικό της πλεονέκτημα.

Μέχρι  πρόσφατα,  πολλές  επιχειρήσεις  λειτουργούσαν  επιτυχώς βασισμένες 

στην  ατομική  γνώση μερικών βασικών στελεχών τους.  Παρότι  η  εξατομικευμένη 

γνώση  είναι  μέγιστης  αξίας  και  αναντικατάστατη,  το  σύγχρονο  επιχειρηματικό 

περιβάλλον απαιτεί  τη πλήρη αξιοποίηση της συλλογικής επιχειρηματικής γνώσης 

του συνόλου μίας εταιρίας. Η επιχειρηματική γνώση βρίσκεται ενσωματωμένη τόσο 

στις δεξιότητες των στελεχών της εταιρίας, όσο και στα συστήματα που χρησιμοποιεί 

(τα χειρόγραφα, αλλά κυρίως στα πληροφοριακά συστήματα), στα δίκτυα (είτε άτυπα 

είτε τυπικά) μεταξύ των στελεχών και στις επιχειρηματικές λειτουργίες.

Συνεπώς, η πρόκληση για τη σύγχρονη επιχείρηση είναι να αναπτύξει

συστηματικούς  και  μεθοδικούς  μηχανισμούς  διοίκησης  και  ανάπτυξης  της 

επιχειρηματικής γνώσης,  να εκμεταλλευτεί τις δυνατότητες και να περιορίσει τις 

ελλείψεις  του  γνωστικού  της  ενεργητικού.  Την  πρόκληση  αυτή  καλείται  να 

αντιμετωπίσει η σύγχρονη διοικητική πρακτική της διαχείρισης γνώσης (knowledge 

management).

Α7.1 Τι είναι η διαχείριση γνώσης;

Ο  όρος  «διαχείριση  γνώσης»  (knowledge  management)  χρησιμοποιείται 

πολλές φορές με ασάφεια,  για να περιγράψει ένα μεγάλο αριθμό επιχειρηματικών 

πρακτικών και προσεγγίσεων που αφορούν στη δημιουργία, στην επεξεργασία, και 

στη διάχυση γνώσης και τεχνογνωσίας. Πολλοί θεωρητικοί αναλυτές του μάνατζμεντ 

θεωρούν ότι η φράση «διαχείριση γνώσης» αποτελεί οξύμωρο, στο βαθμό που είναι 

εξαιρετικά  δύσκολη  (αν  όχι  αδύνατη)  η  εφαρμογή  τεχνικών  και  συστημάτων 

διοίκησης σε κάτι που δεν είναι χειροπιαστό και βρίσκεται κυρίως στη γνώση που 

έχουν οι άνθρωποι.

Ο στόχος, όμως, της σύγχρονης αντιμετώπισης για τη διαχείριση της γνώσης 

δεν  είναι  η  έμφαση  σε  μεθόδους  διοίκησης  ανθρώπινου  δυναμικού  -  αλλά  η 

δημιουργία εκείνου του επιχειρηματικού περιβάλλοντος που θα διευκολύνει και θα 
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υποστηρίξει με συστηματικό τρόπο τις διαδικασίες ανάπτυξης της γνώσης, με τελικό 

σκοπό την δημιουργία επιχειρηματικής αξίας. Σχετικός είναι και ο ορισμός που έχει 

διατυπωθεί από το πανευρωπαϊκό consortium εταιριών Know-Net:  «  Η διαχείριση 

γνώσης είναι μία νέα διοικητική πρακτική (management discipline) που αφορά στη 

συστηματική  και  συλλογική  δημιουργία,  διάχυση  και  χρήση  της  επιχειρηματικής  

γνώσης, με σκοπό τη ριζική βελτίωση της οργανωτικής αποδοτικότητας, τη βελτίωση  

της επιχειρηματικής ανταγωνιστικότητας και την ανάπτυξη της καινοτομίας».

Η  διαχείριση  γνώσης  σηματοδοτεί  μία  νέα,  ολιστική  αντιμετώπιση  του 

κεντρικού  ρόλου  της  επιχειρηματικής  γνώσης  στο  τρόπο εργασίας  της  σύγχρονης 

επιχείρησης. Ας σημειωθεί ότι παρότι οι βασικές αρχές της διαχείρισης γνώσης δεν 

είναι καινούργιες (ορισμένες μελέτες προσομοιάζουν τους μοναχούς στα μεσαιωνικά 

μοναστήρια με τους πρώτους εργάτες γνώσης – knowledge workers), οι σύγχρονες 

τεχνολογικές  εξελίξεις  στους  κλάδους  της  πληροφορικής  και  των  επικοινωνιών 

επιτρέπουν τη σαφέστερη οριοθέτηση της διαχείρισης γνώσης.

Χαρακτηριστικό είναι το μοντέλο διαχείρισης της γνώσης που έχει αναπτυχθεί 

από το Κέντρο Παραγωγικότητας και Ποιότητας των Η.Π.Α. (American Productivity 

and  Quality  Center).  Στο  μοντέλο  αυτό  προσδιορίζονται  τέσσερις  καταλυτικοί 

παράγοντες (enabling factors) για την επιτυχή διαχείριση γνώσης: η ηγεσία, η 

επιχειρηματική  κουλτούρα,  το  σύστημα  μέτρησης  της  απόδοσης  και  η 

τεχνολογία (βλ. Σχήμα 2).

Όπως σε κάθε ενέργεια που σχετίζεται με αλλαγές στο τρόπο λειτουργίας της 

επιχείρησης, έτσι και η διαχείριση γνώσης είναι απαραίτητο να καθοδηγείται και να 

υποστηρίζεται  από  την  ηγεσία  της  επιχείρησης.  Ο  ρόλος  της  ηγεσίας  είναι  να 

δημιουργεί  το  κλίμα  εκείνο  που  ενθαρρύνει  τη  διάχυση  της  γνώσης,  όπου  το 

προσωπικό αισθάνεται ασφαλές ώστε να συνεισφέρει στο γνωστικό ενεργητικό, αλλά 

και όπου τέτοιες συνεισφορές αναγνωρίζονται και ανταμείβονται. 

Η επιχειρηματική κουλτούρα είναι ένας επίσης καθοριστικός παράγοντας για 

την επιτυχή διαχείριση γνώσης.  Η επιχειρηματική κουλτούρα που ενθαρρύνει  την 

ανταλλαγή  γνώσεων  απαιτεί  εργαζόμενους  που  αισθάνονται  ασφαλείς,  που  έχουν 

επίγνωση ότι η συμμετοχή τους σε λειτουργίες διαχείρισης γνώσης είναι σημαντικό 
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και αναπόσπαστο κομμάτι των καθηκόντων τους, που επωφελούνται άμεσα από τα 

επιχειρησιακή γνώση που συλλέγεται, και που τέλος αισθάνονται τόσο οι ίδιοι όσο 

και

οι  συνάδελφοί  τους  την έννοια  της  κυριότητας  και  της  ιδιοκτησίας  γνώσεων που 

αποβαίνουν χρήσιμες στο σύνολο.

Η μέτρηση της απόδοσης του προγράμματος διαχείρισης της επιχειρηματικής 

γνώσης είναι σημαντική, τόσο για την αποτίμηση της σχετικής επένδυσης, όσο και 

για  την  επίδειξη  σε  όλους  τους  εμπλεκόμενους  ότι  η  προσπάθειές  τους  έχουν 

αποτέλεσμα και επομένως εμμέσως στη δημιουργία του θετικού κλίματος. Διάφορα 

συστήματα μέτρησης του γνωστικού ενεργητικού και απόδοσης επένδυσης (returnon- 

investment)  έχουν  αναπτυχθεί  παγκοσμίως  και  χρησιμοποιούνται  σήμερα  από 

σημαντικό αριθμό επιχειρήσεων . Εξίσου σημαντικά είναι εντούτοις τα λιγότερα απτά 

στοιχεία  που  καταγράφουν  ανέκδοτες  αποδείξεις  των  οφελών  της  διαχείρισης 

γνώσης, όπως για παράδειγμα την αύξηση της καινοτομίας.

Η ισορροπία μεταξύ των τεχνολογικού και του ανθρώπινου παράγοντα στη 

διαχείριση γνώσης είναι ένα σημείο έντονης διαμάχης, εξαιτίας κυρίως του

διαφορετικού  προσανατολισμού  και  παρελθόντος  αυτών  που  έχουν  διαδραματίσει 

ρόλο  στη  διαμόρφωση  της  νέας  διοικητικής  πρακτικής  (ακαδημαϊκών,  εταιριών 

συμβούλων, εταιριών πληροφορικής κλπ.). Αυτό, πάντως που είναι κοινά αποδεκτό, 

είναι ότι ο ρόλος της πληροφορικής και της τεχνολογίας γενικότερα είναι κρίσιμος 

για την αποτελεσματική υποστήριξη της διαχείρισης γνώσης. Η τεχνολογία από μόνη 

της  δεν  αποτελεί  τη  λύση  αλλά  και  χωρίς  αυτήν  η  διαχείριση  γνώσης  είναι 

καταδικασμένη να μείνει μία θεωρία χωρίς πρακτικές διεξόδους.
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Σχήμα 6 : Μοντέλο Διαχείρισης της Γνώσης

Α7.2 Ολοκληρωμένη προσέγγιση

Η  διαμόρφωση  και  υλοποίηση  ενός  προγράμματος  διαχείρισης  της 

επιχειρηματικής γνώσης (knowledge management initiative) απαιτεί μία σύνθετη και 

ολοκληρωμένη προσέγγιση που πρέπει να εστιάζεται στο γνωστικό ενεργητικό της 

επιχείρησης  και  να  διαμορφώνει  το  κατάλληλο  πλέγμα  στρατηγικής,  οργάνωσης, 

λειτουργιών και συστημάτων που θα διασφαλίσουν την πλήρη αξιοποίησή του (βλ. 

Σχήμα 3).

Η διαχείριση γνώσης δεν έχει νόημα αυτή καθαυτή (per se). Η συστηματική 

ευθυγράμμιση  (alignment)  της  επιχειρηματικής  στρατηγικής  με  τους  στόχους  της 

διαχείρισης  γνώσης  αποτελεί  βασικό  παράγοντα  επιτυχίας.  Η  οριοθέτηση  των 

περιοχών επέμβασης και ο σαφής προσδιορισμός των αναμενόμενων ωφελειών είναι 

ζωτικά  συστατικά  στοιχεία  για  να  καταλήξει  οποιασδήποτε  προσπάθεια  σε  απτά 

αποτελέσματα.  Οι  επιχειρήσεις  πρέπει  να  διαμορφώσουν  συνεκτικές  στρατηγικές 

διαχείρισης γνώσης που να είναι συνεπείς με τους στόχους ανάπτυξης των προϊόντων 

και υπηρεσιών τους, τους επιθυμητούς στόχους διείσδυσης σε νέες αγορές και τις 

χρηματοοικονομικές  τους  επιδιώξεις.  Με  άλλα  λόγια,  πρέπει  να  σχεδιάσουν  μία 
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συγκεκριμένη στρατηγική για ένα ζήτημα που είναι, από τη φύση του, στρατηγικής 

σημασίας.

Κρίσιμη  είναι,  επίσης,  η  διαφανής  ενσωμάτωση  των  δραστηριοτήτων 

διαχείρισης  της  γνώσης  (δημιουργία,  συλλογή,  διάχυση,  χρήση,  κλπ)  στις 

επιχειρηματικές  λειτουργίες  (business  processes)  όπως  π.χ.  η  ανάπτυξη  νέων 

προϊόντων, η διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού, η διοίκηση της αλυσίδας παραγωγής 

και οι σχέσεις με τους πελάτες.

Η  οργάνωση  των  δραστηριοτήτων  διαχείρισης  της  γνώσης  και  η  ρητή 

ανάθεση  των  σχετικών  αρμοδιοτήτων  και  υπευθυνοτήτων  έχει  οδηγήσει  στον 

καθορισμό  νέων  οργανωτικών  ρόλων.  Πολλές  εταιρίες  έχουν  δημιουργήσει  νέες 

θέσεις εργασίας (π.χ.  Chief Knowledge Officers,  Knowledge Managers), που έχουν 

στόχο την υποστήριξη και προώθηση της συλλογής, επεξεργασίας και διάχυσης της 

γνώσης.  Από  την  άλλη  πλευρά,  πολλές  εταιρίες  αναδιατυπώνουν  τα  συστήματα 

αξιολόγησης και αμοιβών με στόχο να ενισχύσουν μία επιχειρηματική κουλτούρα 

που  θα  ενθαρρύνει  την  ενεργή  συμβολή  των  στελεχών  τους  στη  εξάπλωση  της 

επιχειρηματικής  γνώσης,  θα  προάγει  τη  δημιουργία  σχέσεων  εμπιστοσύνης  και 

ομαδικής εργασίας, και θα επικροτεί την καινοτομία.

Ο  ρόλος  των  νέων  τεχνολογιών  πληροφορικής  και  επικοινωνιών  είναι 

καταλυτικός για τη διαχείριση της γνώσης. Τα νέα συστήματα, όπως τα intranets, οι 

τεχνολογίες  διαχείρισης  εγγράφων  και  ροών  εργασίας  (document  και  workflow 

management),  τα  συστήματα  συνεργασίας  (collaboration  systems,  groupware),  οι 

έξυπνοι πράκτορες (intelligent agents), οι αποθήκες δεδομένων (data warehouses), τα 

εργαλεία  συγχρονισμένης  επικοινωνίας  και  ανταλλαγής  μηνυμάτων  (synchronous 

communication and messaging tools) και τα enterprise information portals αποτελούν 

ζωτικό επιτρεπτικό παράγοντα (enabling factor). Τα συστήματα αυτά είναι χρήσιμα 

σε διάφορες λειτουργίες διαχείρισης γνώσης, όπως η υποστήριξη της συνεργασίας σε 

εικονικές ομάδες (virtual teams), η ανάλυση δεδομένων από προηγούμενες

δοσοληψίες των πελατών, η εύρεση των κατάλληλων στελεχών στη βάση δεδομένων 

της εταιρίας, κλπ.

Η  διασύνδεση  της  γνώσης  γίνεται  σε  τέσσερα  επίπεδα  (βλ.  Σχήμα  3):  το 

ατομικό  επίπεδο,  το  επίπεδο  της  ομάδας  εργασίας,  το  επίπεδο της  επιχείρησης  ή 
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οργανισμού  και  το  επίπεδο  μεταξύ  πολλών  επιχειρήσεων.  Το  ατομικό  επίπεδο 

αναφέρεται  στην  ανάπτυξη  των  προσωπικών  δεξιοτήτων  και  ικανοτήτων,  της 

εμπειρίας  και  της  ειδικότητας  των  στελεχών  της  επιχείρησης.  Η  ανάπτυξη  αυτή 

διευκολύνεται με τη διαμόρφωση εταιρικών μηχανισμών και συστημάτων συνεχούς 

εκπαίδευσης (π.χ. on-the-job training).

Το επίπεδο της ομάδας εργασίας και το επίπεδο της επιχείρησης ή οργανισμού 

αναφέρονται στα εσωτερικά δίκτυα γνώσης. Τα δίκτυα γνώσης ποικίλουν από άτυπες 

κοινότητες ανθρώπων με κοινά ενδιαφέροντα ή αντικείμενο εργασίας (communities 

of  practice/interest),  μέχρι  εδραιωμένα  οργανωτικά  σχήματα  που  δημιουργούνται 

γύρω από τις βασικές γνωστικές περιοχές του οργανισμού. Σε κάθε περίπτωση τα 

δίκτυα γνώσης αποτελούν σημαντική πηγή δημιουργίας καινούργιας γνώσης και η 

λειτουργία τους πρέπει να ενισχυθεί στα πλαίσια ενός έργου διαχείρισης γνώσης.

Το  επίπεδο  των  δια-εταιρικών  δικτύων  αναφέρεται  στις  σχέσεις  που 

αναπτύσσει  ο  κάθε  οργανισμός  με  το  εξωτερικό  του  περιβάλλον,  τα  δίκτυα 

προστιθέμενης αξίας (value-added networks),  όπου ο κάθε κόμβος εστιάζεται στις 

βασικές ικανότητες του, καθώς και στην εξωτερική διασύνδεση και πρόσβαση του 

οργανισμού σε αξιοποιήσιμη γνώση που προέρχεται από συνεργάτες, πελάτες, κλπ.

Σχήμα 7: Ολοκληρωμένη προσέγγιση
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Μέρος 2  ο  

Τράπεζα πληροφοριών Επιχειρηματικότητας

Μέχρι στιγμής είδαμε και αναλύσαμε τους όρους που μας είναι χρήσιμοι να 

κατανοήσουμε τι είναι και για ποιο λόγο χρειαζόμαστε μια Τράπεζα πληροφοριών. 

Παρακάτω  θα  αναλύσουμε  δύο  αλληλένδετους  επιχειρηματικούς  κλάδους,  τις 

νεόδμητες οικοδομές και τις εταιρείες κουφωμάτων, στο Νομό Κοζάνης.

Κατά τη διάρκεια της συλλογής στοιχείων βρήκαμε αρκετές δυσκολίες τόσο 

ως  προς  την  δομή  και  τη  μέθοδο  των  στοιχείων  όσο  και  στο  ότι  έπρεπε  να 

απευθυνθούμε σε διάφορες υπηρεσίες. Το πρόβλημα της συλλογής των πληροφοριών 

έρχεται να λύσει η Τράπεζα πληροφοριών.

Μια Τράπεζα πληροφοριών περιέχει όλες εκείνες τις πληροφορίες του κλάδου 

ή των κλάδων τις οποίες μπορούμε εύκολα να προσπελάσουμε. 

Με τις  νέες  τεχνολογίες  πλέον μια  τέτοια τράπεζα θα μπορούσε να  φανεί 

χρήσιμη σε πάρα πολλές επιχειρήσεις είτε νέες είτε παλαιότερες. Οι δυνατότητες που 

έχουμε σήμερα είναι αρκετά σημαντικές αφού μπορούμε όχι απλά να παραθέσουμε 

τις  πληροφορίες  αλλά  να  έχουμε  και  σε  ένα  χρονικά  ορισμένο  διάστημα 

συνδυαστικές  πληροφορίες  σε  σχέση  με  αλληλένδετους  κλάδους,  διευκολύνοντας 

έτσι τις επιχειρήσεις. Είναι σημαντικό να δούμε την πρόσβαση στο διαδίκτυο, την 

χρήση του διαδικτύου καθώς και την ηλεκτρονική διακυβέρνηση.

Β.1 Πρόσβαση στο Διαδίκτυο

Σημαντική  αύξηση  της  πρόσβασης  στο  Διαδίκτυο  από  νοικοκυριά  και 

ενίσχυση  της  διείσδυσης  της  ευρυζωνικότητας  σε  ιδιώτες  και  επιχειρήσεις 

διαπιστώνονται  από  τα  αποτελέσματα  της  ετήσιας  ολοκληρωμένης  μέτρησης  των 

δεικτών των πρωτοβουλιών eEurope και i2010, που ανακοίνωσε το Παρατηρητήριο 

για  την  Κοινωνία  της  Πληροφορίας.  Η  έρευνα  πραγματοποιήθηκε  την  περίοδο 

Οκτωβρίου-Δεκεμβρίου  2006,  με  τη  μέθοδο  της  τυχαίας  στρωματοποιημένης 

δειγματοληψίας, σε πανελλαδική έκταση, σε συνεργασία με την εταιρεία MRB, και 

σ’  αυτήν  αναλύονται  τα  αποτελέσματα  της  μέτρησης  των  βασικών  και 

συμπληρωματικών δεικτών των ευρωπαϊκών πρωτοβουλιών δράσης eEurope 2005 

και i2010 για το έτος 2006, αναφορικά με το ρόλο των νέων τεχνολογιών στη χώρα 

(Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών – ΤΠΕ).
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Το 39% των επιχειρήσεων που απασχολούν έως 9 εργαζομένους και το 92,5% 

των  επιχειρήσεων  με  10  και  περισσότερους  υπαλλήλους  έχουν  πρόσβαση  στο 

Διαδίκτυο, ενώ η συντριπτική πλειονότητα των ιδιωτών χρηστών του Internet (81%) 

το αξιοποιούν κυρίως για  αναζήτηση πληροφοριών για προϊόντα και/ή υπηρεσίες, 

αλλά όχι και για αγορές online. Ειδικότερα: το ποσοστό διείσδυσης των ευρυζωνικών 

συνδέσεων στην Ελλάδα εκτιμάται ίσο με 4,39%. Ταυτόχρονα, είναι σημαντικό να 

τονίσουμε την πτώση που παρατηρήθηκε στις απλές συνδέσεις και συνδέσεις ISDN 

υπέρ της DSL, σε όλο το υπό εξέταση κοινό της έρευνας. 

 Η  εικόνα  των  ελληνικών  επιχειρήσεων,  όσον  αφορά  στη  διείσδυση  του 

Διαδικτύου,  μοιάζει  να  είναι  σταθερή.  Ειδικότερα,  39%  των  επιχειρήσεων  που 

απασχολούν  από  1  μέχρι  9  εργαζομένους  και  92,5%  των  επιχειρήσεων  με  10+ 

απασχολούμενους έχουν πρόσβαση στο Διαδίκτυο παραμένοντας στο ίδιο επίπεδο με 

το  2005.  Αξίζει  να  αναφερθεί  ότι  τα  στοιχεία  αυτά  κρίνονται  ικανοποιητικά  και 

πλησιάζουν το μέσο όρο που παρουσιάζει τόσο η Ευρωπαϊκή Ένωση των 15 όσο και 

η Ευρωπαϊκή Ένωση των 25. 

 Από τη μελέτη του Παρατηρητηρίου προκύπτει ότι οι ηλεκτρονικές πωλήσεις 

και οι ηλεκτρονικές αγορές εξακολουθούν να μη γνωρίζουν ιδιαίτερη αποδοχή στην 

Ελλάδα.  Εξετάζοντας  την  πλευρά  των  ιδιωτών,  διαπιστώνεται  ότι  η  συντριπτική 

πλειονότητα  των  χρηστών  του  Internet  (81%)  το  αξιοποιούν  για  την  αναζήτηση 

πληροφοριών για  προϊόντα  και/ή  υπηρεσίες,  ωστόσο,  όπως  παρατηρήθηκε  και  το 

2005, μικρό ποσοστό χρηστών (της τάξης του 5%) πραγματοποιεί online παραγγελίες 

και αγορές. Ταυτόχρονα και στην πλευρά των επιχειρήσεων (με 10+ εργαζομένους) 

οι  ηλεκτρονικές  παραγγελίες  και  οι  ηλεκτρονικές  αγορές  εξακολουθούν  να 

βρίσκονται σε σχετικά χαμηλά ποσοστά, ίσα με 7,2 % και 9,4% αντίστοιχα. 

Β.2 Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση

Ένα  πολύ  σημαντικό  στοιχείο,  που  προκύπτει  από  την  έρευνα  του 

Παρατηρητηρίου, είναι ότι από τις βασικές υπηρεσίες που προσφέρει το Δημόσιο, το 

40% είναι  πλήρως ηλεκτρονικά διαθέσιμες και  είναι  πολύ κοντά στον ευρωπαϊκό 

μέσο όρο.  Παρόλ’  αυτά,  μόλις  το 8% των Ελλήνων πολιτών συναλλάσσονται  με 

δημόσιους φορείς μέσω Διαδικτύου και οι σχετικές ενέργειες αφορούν στη συλλογή 

πληροφοριών από ιστοσελίδες (7%), το κατέβασμα επίσημων εντύπων (4%) και την 
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αποστολή  συμπληρωμένων  φορμών  (3%).  Αντίθετα  με  τους  ιδιώτες,  υψηλό 

παραμένει  το  αντίστοιχο  ποσοστό  των  επιχειρήσεων  (με  10+  εργαζομένους)  που 

χρησιμοποιούν ηλεκτρονικές δημόσιες υπηρεσίες και το οποίο εκτιμάται ίσο με 71%. 

Σημαντική αύξηση στη χρήση του Διαδικτύου σε σχέση με το 2005 σημειώθηκε στα 

νοικοκυριά,  με  το  σχετικό  ποσοστό  να  ανέρχεται  σε  27,4%  (έναντι  24,2%  το 

προηγούμενο έτος). Παράλληλα, σημαντικά υψηλότερος είναι ο ρυθμός μεταβολής 

της πρόσβασης στο Διαδίκτυο στην Ελλάδα, συγκρινόμενος με το μέσο ρυθμό που 

παρουσιάζουν οι χώρες της ΕΕ. Συγκεκριμένα, ο ρυθμός αύξησης της Ελλάδας για 

την περίοδο 2005-2006 είναι ίσος με 13,2%, ενώ ο μέσος όρος για την ΕΕ25 και την 

ΕΕ15 είναι 6,25% και 1,89%, αντίστοιχα. Ωστόσο και με δεδομένη την απόσταση 

που  χωρίζει  ακόμη  την  διείσδυση  του  Internet  στα  ελληνικά  νοικοκυριά  με  τον 

ευρωπαϊκό μέσο όρο, ο οποίος ανέρχεται σε 51% για την ΕΕ25 και 54% για την 

ΕΕ15,  ο  συγκεκριμένος  ρυθμός  ανάπτυξης  πρέπει  να  θεωρηθεί  αναμενόμενος. 

Αυξημένη καταγράφηκε και η συχνότητα χρήσης του Διαδικτύου, καθώς το 61% των 

χρηστών  του  τελευταίου  τριμήνου  δήλωσαν  ότι  το  χρησιμοποιούν  καθημερινά  ή 

σχεδόν καθημερινά, σε σχέση με το ποσοστό 55% που μετρήθηκε το 2005.

Β.3 Χρήση υπολογιστή και Internet

Εξάλλου,  αύξηση,  σε  σχέση  με  το  2005,  στη  χρήση  του  υπολογιστή  και  του 

Διαδικτύου,  υψηλά  ποσοστά  υλοποίησης  ηλεκτρονικών  συναλλαγών,  καθώς  και 

παραγγελίας και αγοράς αγαθών ή υπηρεσιών online, σε ορισμένες περιφέρειες της 

χώρας, αλλά και αρκετά έντονες διαφοροποιήσεις ανάλογα με το φύλο, την ηλικία, το 

εκπαιδευτικό  επίπεδο  και  τον  τόπο  διαμονής  του  χρήστη  δείχνει  πρόσφατη, 

ενδιαφέρουσα έρευνα του Παρατηρητηρίου για την Κοινωνία της Πληροφορίας, στο 

πλαίσιο της μελέτης για τη μέτρηση των δεικτών των πρωτοβουλιών eEurope 2005 

και i2010. Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, το 2006 παρατηρήθηκε αύξηση στη 

χρήση του υπολογιστή και του Διαδικτύου, καθώς και στην καθημερινή χρήση του 

Internet, σε σχέση με το 2005. Σε ό,τι αφορά τον τόπο πρόσβασης, ανεξάρτητα από το 

φύλο,  την ηλικία,  το επίπεδο εκπαίδευσης και  τον τόπο διαμονής,  το σπίτι  και  ο 

χώρος  εργασίας  αποτελούν τους  βασικούς  τόπους  πρόσβασης  στο  Διαδίκτυο  ενώ 

χαμηλότερη  προτίμηση  δείχνουν  οι  χρήστες  στην  πρόσβαση  από  Internet  Cafe , 

σπίτια  φίλων  καθώς  και  από  ακαδημαϊκούς  χώρους.  Όσον  αφορά  στους  λόγους 
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χρήσης του Διαδικτύου, η αναζήτηση πληροφοριών αποτελεί τον πιο ισχυρό λόγο για 

να χρησιμοποιήσει κάποιος το Διαδίκτυο. Η χρήση του κινητού τηλεφώνου, εξάλλου, 

είναι πολύ υψηλή για την πλειονότητα των χρηστών του Διαδικτύου ανεξάρτητα από 

το φύλο, την ηλικία, το εκπαιδευτικό επίπεδο και τον τόπο διαμονής.

Βλέπουμε δηλαδή ότι ολοένα η χρήση του διαδικτύου αυξάνεται και από την 

πλευρά του ιδιώτη, αλλά και των επιχειρήσεων και του δημοσίου τομέα. Συνεπώς η 

πρόσβαση στο διαδίκτυο γίνεται ολοένα και ευκολότερη από περισσότερους χρήστες. 

Έτσι μια τράπεζα πληροφοριών στο διαδίκτυο είναι πολύ χρήσιμη.

Ήδη στην Ελλάδα υπάρχουν κάποιες ιστοσελίδες οι  οποίες έχουν τράπεζες 

πληροφοριών, συνήθως όμως αναφέρονται σε έναν κλάδο. Επίσης κατά τη διάρκεια 

της  έρευνας  παρατηρήθηκε  ότι  σε  κάποιες  ιστοσελίδες  με  τον  όρο  τράπεζα 

πληροφοριών  εννοούσαν  απλά  μια  λίστα  με  υπερ-συνδέσμους  (hyperlinks),  που 

συνήθως  στο  διαδίκτυο  την  συναντάμε  με  την  επικεφαλίδα  «σύνδεσμοι».  Τέλος, 

υπάρχουν  κάποιες  εταιρείες  οι  οποίες  έχουν  παρουσία  στο  διαδίκτυο  και  δίνουν 

κάποιες  πληροφορίες  αλλά ουσιαστικά κάνουν  κλαδικές  έρευνες  ή  συγκεκριμένες 

έρευνες κατά παραγγελία. Παρακάτω θα δούμε τέσσερις από αυτές τις ιστοσελίδες 

και τον τρόπο με τον οποίο διαθέτουν την πληροφορία. 

Β4.1) Hellastat

H Hellastat  A.E.  (Ελληνική Εταιρεία Στατιστικών & Οικονομικών Πληροφοριών) 

διαθέτει την απαραίτητη εμπειρία, τεχνογνωσία, συστήματα και ανθρώπινο δυναμικό 

ώστε  να  παρέχει  υψηλής  προστιθέμενης  αξίας  προϊόντα και  υπηρεσίες  προς  τους 

πελάτες της. 

Η εταιρεία δραστηριοποιείται στους τομείς της επιχειρηματικής πληροφόρησης, των 

ερευνών  αγοράς  και  των  συμβουλευτικών  υπηρεσιών  και  είναι  μέλος  των 

οργανισμών EADP (European Association of Database & Desktop Publishers) και 

ESOMAR (World Association of Opinion & Marketing Research Professionals) ενώ 

είναι  πιστοποιημένη  από  την  Lloyd's  Register  για  την  παροχή  οικονομικών  και 

επιχειρηματικών πληροφοριών και υπηρεσιών.
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Είναι  η μοναδική εταιρεία στην Ελλάδα που χρησιμοποιεί  το πρότυπο XBRL και 

διαθέτει  την  μεγαλύτερη  βάση  ηλεκτρονικά  επεξεργάσιμων  οικονομικών  και 

επιχειρηματικών  δεδομένων,  για  περισσότερες  από  100.000  εταιρείες  και  150 

κλάδους  που  καλύπτουν  όλο  το  φάσμα  της  οικονομικής  δραστηριότητας  στην 

Ελλάδα. 

Είναι  στρατηγικός  συνεργάτης  της  εταιρείας  Standard  &  Poor's,  του  παγκοσμίως 

μεγαλύτερου οργανισμού πιστοληπτικής αξιολόγησης. 

Η Hellastat  παρέχει  υπηρεσίες  και  προϊόντα  προσαρμοσμένα στις  απαιτήσεις  του 

πελάτη όπως: 

• On-line Επιχειρηματική Πληροφόρηση μέσω των portals www.cbfa.gr και 

www.bbi.gr μέσω των οποίων παρέχονται  προφίλ εταιρειών, πιστοληπτικές 

αξιολογήσεις,  κλαδικές  αναλύσεις  και  η  δυνατότητα  δημιουργίας 

πελατολογίων.

• Off-line  Επιχειρηματική  Πληροφόρηση μέσω  της  έκδοσης 

"Επιχειρηματικός Οδηγός ΑΩ"

• Στρατηγικές Κλαδικές Μελέτες

• Συστήματα Υποστήριξης Αποφάσεων

o Αξιολόγησης & Διαχείρισης Κινδύνων Συναλλαγών

o Ανεύρεσης Πελατών, Προμηθευτών και Επενδυτών

• Έρευνες Αγοράς

o Συνηθειών & Τάσεων

o Νέων Προϊόντων και Υπηρεσιών

o Συγκριτικής Αξιολόγησης

o Χρήσης & Προτιμήσεων Καταναλωτών

• Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

o Εταιρικής Στρατηγικής

o Αποτιμήσεις Εταιρειών, Εμπορικών Σημάτων (και λοιπών άυλων και 

υλικών πάγιων)

o Χρηματοοικονομική Αναδιάρθρωση & Εξεύρεση Κεφαλαίων

o Κατάρτιση  Επενδυτικών  Φακέλων  Επιδοτήσεων  και  Αναπτυξιακών 

Νόμων
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o Στρατηγικές Marketing

o Επιχειρηματικά Σχέδια και Προεπενδυτικές Μελέτες Βιωσιμότητας

Η  Hellastat με  την  εγγραφή  παρέχει  στον  συνδρομητή  4  οδηγους  της  έντυπης 

έκδοσης του Οικονομικού  και  Επιχειρηματικού  Οδηγού  Α Ω μαζί  με  την  ετήσια 

πρόσβαση στην ηλεκτρονική του έκδοση. 

Η κατανομή της πληροφορίας γίνεται ανα κλάδο και σε κάθε επιχείρηση δίνονται οι 

εξής πληροφορίες:

• Επωνυμία επιχείρησης

• Δραστηριότητες

• Στοιχεία εισηγμένης στο χρηματιστήριο 

• Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου – Στελέχη

• Συνδεδεμένες επιχειρήσεις

• Ισολογισμός

• Αποτελέσματα χρήσης

• Χρηματοοικονομική ανάλυση

Στα αποτελέσματα χρήσης περιλαμβάνονται σε χρηματικά ποσά  σε ευρώ :

1) Κύκλος εργασιών

2) Κόστος πωλήσεων 

3) Μικτά αποτελέσματα 

4) Διοικητικά και λοιπά λειτουργικά εξόδα 

5) Ενσωματωμένες αποσβέσεις

6) ΚΠΤΦΑ 

7) ΚΠΤΦ 

8) Χρηματοοικονομικά αποτελέσματα

9) Μη λειτουργικά αποτελέσματα 

10) Αποτελέσματα προ φόρων 

11) Φόροι διάθεσης κερδών 

12) Μερίσματα
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Και στη χρηματοοικονομική ανάλυση :

1) Παρεχόμενη πίστωση 

2) Διατήρηση αποθεμάτων 

3) Μέση περίοδος πληρωμής προμηθευτών 

4) Καθαρό διάστημα χρηματοδότησης με κεφάλαιο κίνησης 

5) Γενική Ρευστότητα 

6) Άμεση Ρευστότητα 

7) Ξένα προς Συνολικά Κεφάλαια 

8) Περιθώριο μικτού κέρδους 

9) Περιθώριο λειτουργικού κέρδους 

10)  Περιθώριο καθαρού κέρδους 

11) Απόδοση συνολικών κεφαλαίων (ROA) 

12) Απόδοση ιδίων κεφαλαίων (ROE) 

13) Διοικητικά έξοδα προς τις πωλήσεις

Σε  όλες  τις  αναλύσεις  υπάρχουν  συγκρίσεις  επι  τις  εκατό  (%)  μεταξύ  δύο 

οικονομικών ετών. Έτσι φαίνεται η διαφορά, εάν υπάρχει, και γενικά πως κινήθηκε η 

επιχείρηση.

Υπάρχει  υπόδειγμα  στο  παράρτημα  για  την  εταιρεία  ΠΛΑΙΣΙΟ  COMPUTERS 

Α.Ε.Β.Ε.  κατά τα έτη 2002-2003-2004.  

Η  Hellastat έχει ένα ολοκληρωμένο ηλεκτρονικό σύστημα πληροφοριών. Παρ’ όλα 

αυτά συνεχίζει να έχει ως αρχή το έντυπο υλικό. Επίσης υπάρχουν κυρίως στοιχεία 

για μεγάλες επιχειρήσεις. Αυτό που θα μπορούσε να γίνει είναι ανά περιφέρειες για 

παράδειγμα  να  συγκεντρώσει  στοιχεία  των  διαφόρων  κλάδων  από  μικρές 

επιχειρήσεις,  αφού  οι  περισσότερες  επιχειρήσεις  είναι  μικρομεσαίες,  να  αναλύσει 

αυτά τα στοιχεία και να τα ταξινομήσει. Επίσης, επικεντρώνεται κυρίως στο κέντρο 

και δεν ασχολείται με την περιφέρεια, αφήνοντας έτσι ένα μεγάλο μέρος της αγοράς 

ακάλυπτο. Οι μεταβολές που συμβαίνουν στην περιφέρεια δεν είναι τόσο δραματικές 

και μπορούν να παρακολουθούνται ευκολότερα από τη στιγμή που έχει δημιουργηθεί 

η βάση δεδομένων, αλλά όχι μόνο με δείκτες, επειδή στις μικρές επιχειρήσεις αυτό 

είναι  δύσκολο,  αλλά  με  ποιοτικά  χαρακτηριστικά.  Ένα  από  τα  προβλήματα  που 

συναντάτε σε αυτή την περίπτωση είναι ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις δεν έχουν 

στοιχεία σε τέτοια μορφή ώστε να είναι εύκολα επεξεργάσιμη ή ακόμη μπορεί να έχει 

τα βασικά στοιχεία που ζητά η εφορία και τίποτα περισσότερο. Για να αποφευχθεί 
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αυτό  το  πρόβλημα  μπορούν  από  την  ίδια  την  εταιρεία  να  δοθούν  κίνητρα  στους 

επιχειρηματίες ώστε όχι μόνο να ξεκινήσουν να διατηρούν και να συγκεντρώνουν 

τέτοια  στοιχεία  που  θα  είναι  χρήσιμα  αλλά  και  σε  αυτή  τη  μορφή  που  θα  είναι 

ευκολότερα ως προς την ταξινόμησή τους στη βάση δεδομένων. Πρέπει ουσιαστικά 

να  καταλάβουν  οι  επιχειρηματίες  της  περιφέρειας  ότι  μέσα  από  μια  τράπεζα 

πληροφοριών μπορούν να αντλήσουν δεδομένα είτε μόνοι τους είτε με την βοήθεια 

εξειδικευμένου προσωπικού, τα οποία θα τους είναι χρήσιμα για τις αποφάσεις και τις 

κινήσεις τους, δεδομένου ότι ζούμε πλέον σε μια παγκοσμιοποιημένη αγορά όπου η 

πληροφορία έχει μεγάλη αξία για την επιχείρηση.

Β4.2) Economia

Ο Όμιλος economia, συνέχεια των εκδόσεων ΚΕΡΚΥΡΑ, δραστηριοποιείται στην 

έκδοση οικονομικού περιοδικού Τύπου, στις εκδόσεις βιβλίων και λευκωμάτων, στη 

διοργάνωση συνεδρίων και ημερίδων καθώς και στην ίδρυση και ανάπτυξη του 

ιστορικού αρχείου Βοβολίνη.

Προτεραιότητές της Εconomia: 

• Οικονομική ανάλυση και έγκυρος σχολιασμός

• Αντικειμενικότητα, ανεξαρτησία γνώμης

• Συμβολή στον ουσιαστικό διάλογο για αμφιλεγόμενα ζητήματα

• Εξωστρέφεια, ευρωπαϊκός προσανατολισμός

• Καταγραφή της ελληνικής οικονομικής ιστορίας

Περιοδικές Εκδόσεις

• ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ Mηνιαίο οικονομικό περιοδικό. Ιδρύθηκε 

από  τον  δημοσιογράφο  Σπύρο  Βοβολίνη  το  1934  και  είναι  το  μοναδικό 

οικονομικό περιοδικό που κυκλοφορεί αδιάλειπτα στην Ελλάδα εδώ και 74 

χρόνια.  Η  Οικονομική  Επιθεώρηση  από  το  1976  διαθέτει  την 

αποκλειστικότητα στην Ελλάδα δημοσίευσης άρθρων του The Economist για 

τον  περιοδικό  Τύπο.  Κατά  την  ίδρυση  του  περιοδικού  ονομαζότανε 

48



Τράπεζα Πληροφοριών Επιχειρηματικότητας – Ζιούζιος Δημήτριος – 2008

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ  ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ και  αργότερα  μετονομάστηκε  σε 

OIKOMIKH.

• BUSINESS FILE - Special Survey Series Είναι μία πρωτότυπη αγγλόφωνη 

έκδοση, που διατίθεται στην ελληνική και στη διεθνή αγορά από το 1991. 

Συντάκτης  και  αποκλειστικός  συνεργάτης  του  εντύπου  είναι  ο  Robert 

McDonald,  ανταποκριτής  του  Economist  Intelligence  Unit.

Περιλαμβάνει  αναλύσεις  για  κλάδους  της  ελληνικής  οικονομίας  όπως 

ενέργεια,  βιομηχανία,  ναυτιλία,  εισαγωγές,  εξαγωγές,  τραπεζικό  σύστημα, 

ενώ η τελευταία έκδοση κάθε έτους, που κυκλοφορεί τον Δεκέμβριο, περιέχει 

την επισκόπηση της ελληνικής οικονομίας.

• BUSINESS  FILE  Newsletter  -  Greece  &  Southeast  Europe Είναι  μία 

μηνιαία περιοδική έκδοση, στα ελληνικά και στα αγγλικά, η οποία παρέχει 

έγκυρη και περιεκτική ενημέρωση για την επιχειρηματική δραστηριότητα των 

εταιρειών  στην  Ελλάδα  και  στη  νοτιοανατολική  Ευρώπη.  Σύμβουλος  της 

έκδοσης  είναι  η  ανταποκρίτρια  των  Financial  Times  στην  Ελλάδα  Κerin 

Hope.

Εκδόσεις βιβλίων στα Αγγλικά και στα Ελληνικά 

Από το 1996 η economia ξεκίνησε και την έκδοση βιβλίων. 

α) για την οικονομία, τις επιχειρήσεις

β) εκδόσεις βασισμένες σε αρχειακό υλικό

γ) βιογραφίες

δ) εταιρικές εκδόσεις 

ε) συλλεκτικά ημερολόγια

Συνδρομητές τους μπορεί να είναι ο οποιοσδήποτε ενδιαφέρεται για το κάποιο από τα 

παραπάνω  έντυπα.  Η  economia όμως  δεν  έμεινε  στον  έντυπο  τύπο  αλλα  σε 

συνεργασία  της  Hellastat που  είδαμε  παραπάνω  δίνει  την  δυνατότητα  σε  κάθε 

συνδρομητή  της  να  έχει  πρόσβαση  στην  ψηφιακή  τράπεζα  πληροφοριών  της 

Hellastat. Έτσι παρέχει δύο υπηρεσίες, την βασική και την προνομιακή.
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1) Η βασική έκδοση περιλαμβάνει

• Μηχανή Αναζήτησης - Βασική Έκδοση 

Αναζήτηση  εταιρειών  με  συγκεκριμένο  αριθμό  κριτηρίων  όπως  επωνυμία, 

ΑΡΜΑΕ, περιοχή, πόλη, και Τ.Κ.

• Στοιχεία Επιχειρήσεων 

1. Επωνυμία Επιχείρησης

2. Κλάδος Δραστηριότητας

3. Πλήρη Διεύθυνση

• Βασικά Οικονομικά Μεγέθη 

Εμφάνιση σε HTML σελίδα των κυριότερων οικονομικών στοιχείων 35,000 

δημοσιευμένων  ισολογισμών  (Κύκλος  Εργασιών,  Βραχυπρόθεσμες 

Υποχρεώσεις, Ίδια Κεφάλαια κτλ.) 

• Δημοσιευμένα Οικονομικά Στοιχεία (Ισολογισμοί) 

Παροχή  όλων  των  δημοσιευμένων  ισολογισμών  και  οι  λοιπών  οικονομικών 

καταστάσεων των επιχειρήσεων της βάσης όπως ακριβώς δημοσιεύονται, σε μορφή 

αρχείου εικόνας Tiff.  "Σκαναρισμένοι" Ισολογισμοί με τα αποτελέσματα χρήσεων, 

τον  πίνακα  διάθεσης  κερδών  καθώς  και  τα  σχόλια  των  ορκωτών  ελεγκτών. 

Παρέχονται  επιπλέον  οι  περιοδικές  λογιστικές  καταστάσεις  καθώς  και  οι 

ενοποιημένοι  Ισολογισμοί  όλων  των  Εισηγμένων.  (Εκτιμώμενο  Πλήθος 

Επιχειρήσεων για την οικονομική χρήση 2006: 35,000). Η επικαιροποίηση της Βάσης 

γίνεται εντός 2 - 5 εργάσιμων ημερών από την δημοσίευση κάθε Ισολογισμού. 

2) Η προνομιακή έκδοση περιλαμβάνει :

• Σύνθετη Μηχανή Αναζήτησης & Ταξινόμησης - Εμπλουτισμένη Έκδοση 

Αναζήτηση  και  Ταξινόμηση  εταιρειών  και  κλάδων  με  συνδυασμό  κριτηρίων.  Τα 

κριτήρια επιλογής ξεκινούν από τα βασικά στοιχεία μιας εταιρείας, όπως επωνυμία, 
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δραστηριότητα, , ΑΡΜΑΕ, περιοχή, πόλη, ΤΚ, και τζίρο (από - έως) και καταλήγουν 

σε ένα συνδυασμό εξειδικευμένων κριτηρίων (π.χ. ξενοδοχεία με έδρα την Κρήτη, το 

Δήμο Χανίων που έχουν κύκλο εργασιών από 1εκ Ευρώ έως 30εκ Ευρώ). 

• Στοιχεία Επιχειρήσεων 

1. Επωνυμία Επιχείρησης

2. Κλάδος Δραστηριότητας

3. Πλήρη Διεύθυνση

4. Τηλέφωνο

5. Fax

6. Email

7. Web Site Επιχείρησης

• Βασικά Οικονομικά Μεγέθη 

Εμφάνιση σε HTML σελίδα των κυριότερων οικονομικών στοιχείων 35,000 

δημοσιευμένων  ισολογισμών  (Κύκλος  Εργασιών,  Βραχυπρόθεσμες 

Υποχρεώσεις, Ίδια Κεφάλαια κτλ.) 

• Δημοσιευμένα Οικονομικά Στοιχεία (Ισολογισμοί) 

Παροχή  όλων  των  δημοσιευμένων  ισολογισμών  και  οι  λοιπών  οικονομικών 

καταστάσεων των επιχειρήσεων της βάσης όπως ακριβώς δημοσιεύονται, σε μορφή 

αρχείου εικόνας Tiff.  "Σκαναρισμένοι" Ισολογισμοί με τα αποτελέσματα χρήσεων, 

τον  πίνακα  διάθεσης  κερδών  καθώς  και  τα  σχόλια  των  ορκωτών  ελεγκτών. 

Παρέχονται  επιπλέον  οι  περιοδικές  λογιστικές  καταστάσεις  καθώς  και  οι 

ενοποιημένοι  Ισολογισμοί  όλων  των  Εισηγμένων.  (Εκτιμώμενο  Πλήθος 

Επιχειρήσεων για την οικονομική χρήση 2006: 35,000). Η επικαιροποίηση της Βάσης 

γίνεται εντός 2 - 5 εργάσιμων ημερών από την δημοσίευση κάθε Ισολογισμού. 

Παρ’ όλο που χρησιμοποιεί την ίδια βάση με την Hellastat η econimia δημιούργησε 

δύο  διαφορετικές  εκδόσεις  στην  οποία  η  μία  έχει  βασικές  πληροφορίες  αλλα 

πρόσβαση σε όλους τους κλάδους και η άλλη που δίνει ολόκληρη την πληροφορία 

της  Hellastat όπως  είδαμε  παραπάνω.  Η   economia δεν  προχώρησε  η  ίδια  στη 

δημιουργία ψηφιακής τράπεζας πληροφοριών και συνεχίζει να επικεντρώνεται στον 

έντυπο υλικό.
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Αυτό  όμως  δημιουργεί  μεγάλο  μειονέκτημα  όσον  αφορά  την  economia αφού 

στηρίζεται σε άλλη επιχείρηση για την προβολή στοιχείων ηλεκτρονικά. Παραμένει 

στους παραδοσιακούς τρόπους οι οποίοι ξεπερνιούνται και σε μια δυναμική αγορά 

που ολοένα αλλάζει  και  οι  νέες  τεχνολογίες  διαδραματίζουν σημαντικότερο ρόλο 

πρέπει  να  βρει  τρόπους  εκσυγχρονισμού.  Σαφώς  και  η  συνεργασία  με  μια  άλλη 

εταιρεία  δίνει  μία  λύση  αλλά  ταυτόχρονα  δεν  έχει  τη  δυνατότητα  ελιγμών  και 

δημιουργίας  μιας  ψηφιακής  τράπεζας  πληροφοριών  με  τα  δικά  της  κριτήρια  και 

προτιμήσεις.

Θα πρέπει να δημιουργηθεί μια βάση δεδομένων βασισμένη στα κριτήρια και την 

εμπειρία που διαθέτει η συγκεκριμένη εταιρεία, μιας και είναι από τις παλαιότερες 

επιχειρήσεις σε αυτό τον τομέα, ώστε να γίνει περισσότερο ανταγωνιστική.  

Β4.3) Infobank

Η INFOBANK INTERLEASE DSA A.E.  είναι  η  εταιρία  που  δημιουργήθηκε  με 

στόχο να καλύψει ένα ευρύ φάσμα των αναγκών του επιχειρηματικού κόσμου. Με 

μία μακρόχρονη παρουσία στην ελληνική αγορά παρέχει  ολοκληρωμένες υπηρεσίες 

σε επιχειρήσεις.

Προκειμένου  να  ανταποκριθεί  στις  απαιτήσεις  και  τις  προκλήσεις  που 

δημιουργούνται με ταχύτατους ρυθμούς για την σύγχρονη επιχείρηση, με μία ομάδα 

εξειδικευμένων  συνεργατών  σχεδιάζει  και  υλοποιεί  αξιόπιστες  και  καινοτόμες 

υπηρεσίες επιχειρήσεων.

Η διάγνωση και κατανόηση των πραγματικών αναγκών του επιχειρηματικού κόσμου 

είναι  η  πρόκληση  στην  οποία  ανταποκρίνεται  η  IID  A.E.

Η εταιρία έχει αναπτύξει επιχειρηματική δραστηριότητα στους παρακάτω τομείς: 

Τομέας INFOBANK: 

• Οικονομικές & εμπορικές πληροφορίες για επιχειρήσεις

• Διεκδίκηση επισφαλών απαιτήσεων που έχουν σχέση με εμπορικές συναλλαγές

• www.infobank.gr
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Τομέας INTERLEASE: 

• Χρονομίσθωση επιβατικών Αυτοκινήτων 

• www.interlease.gr

Τομέας DSA: 

• Ηλεκτρονική Αρχειόθετηση & Ψηφιοποίηση Αρχείων 

• www.dsahellas.gr 

Για να εγγραφεί κάποιος στην ιστοσελίδα θα πρέπει να είναι επαγγελματίας και μόνο. 

Δεν μπορούν να έχει πρόσβαση κανείς άλλος π.χ. φοιτητές. Έτσι, στο πελατολόγιο 

της INFOBANK συγκαταλέγονται: 

• Τράπεζες 

• Εταιρίες Leasing και Factoring 

• Ασφαλιστικοί Οργανισμοί 

• Εισαγωγικές - Εξαγωγικές - Εμπορικές επιχειρήσεις 

• Μεγάλες Βιομηχανικές Μονάδες 

• Επιχειρήσεις Ασφαλίσεως εξαγωγικών Πιστώσεων 

• Ομιλοι επιχειρήσεων εξωτερικού 

• αλλά και Ελεύθεροι επαγγελματίες, Ατομικές επιχειρήσεις, κ.α. γιατί η οικονομική 

και εμπορική πληροφόρηση αποτελεί ανάγκη για όλες τις επιχειρήσεις ανεξαρτήτου 

μεγέθους.

 Οι συνδρομητές έχουν άμεση πληροφορία σχετικά με :

• Επωνυμία, Διακριτικός Τίτλος, ΑΦΜ, ΑΡΜΑΕ, Πλήρη διεύθυνση, Tηλέφωνο, Fax, 

• Δραστηριότητα, Ετος Ιδρυσης

• Κεφάλαιο, Τζίρος, Αποτελέσματα 

•  Φ.Ε.Κ.:  Αριθμός,  έτος,  περιγραφή  γεγονότων  όλων  των  επιχειρήσεων  Α.Ε.  & 

Ε.Π.Ε.  που  δημοσιεύονται  στα Φύλλα Εφημερίδας  της  Κυβέρνησης  από όλες  τις 

επιχειρήσεις Α.Ε. και Ε.Π.Ε. και αφορούν: Σύσταση / Διάλυση εταιρίας, Αύξηση / 
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Μείωση μετοχικού κεφαλαίου, Εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου και Αλλαγή μελών, 

Συγχωνεύσεις και Τροποποιήσεις καταστατικού κ.α. 

• Ισολογισμοί και Λογιστικές καταστάσεις όλων των επιχειρήσεων Α.Ε. & Ε.Π.Ε.

Η  Infobank έχει  κλειδωμένη  την  τράπεζα  πληροφοριών  και  δίνεται  όπως 

ενημερώνουν μόνο σε επιχειρήσεις κωδικοί ώστε να μπορούν να έχουν πρόσβαση. 

Θα  ήτανε  σαφώς  καλύτερο  να  υπάρχουν  διάφορα  επίπεδα  κλειδώματος.  Για 

παράδειγμα θα μπορούσε να υπάρχου κάποια στοιχεία της βάσης ανοιχτά προς όλους, 

σε κάθε έναν που επισκέπτεται την ιστοσελίδα τους, ή στοιχεία παλαιοτέρων ετών, 

έτσι ώστε ο επισκέπτης να παίρνει μια ιδέα και να γνωρίζει εάν τον ενδιαφέρει να 

γίνει συνδρομητής στην παρούσα ιστοσελίδα και να του παρέχεται αυτή η υπηρεσία. 

Στη συνέχεια θα μπορούσε να υπάρχει το ανάλογο αντίτιμο για κάθε επίπεδο δίνοντας 

περισσότερα στοιχεία ή κλαδικές έρευνες που ζητά ο πελάτης σε χαμηλότερη τιμή. 

Κλείνοντας την τράπεζα πληροφοριών και μην έχοντας πρόσβαση έστω στον τρόπο 

ταξινόμησης των στοιχείων αποτρέπει τους επιχειρηματίες να γίνουν συνδρομητές 

στην υπηρεσία αφού δεν γνωρίζουν εάν η παρούσα υπηρεσία τους είναι χρήσιμη.

Β4.4) Statbank

 H  STATBANK, τράπεζα  πληροφοριών  για  την  οικονομία  και  τις  επιχειρήσεις, 

δραστηριοποιείται  επί  δεκαπέντε  συναπτά  έτη  στον  τομέα  της  οικονομικής  και 

επιχειρηματικής πληροφόρησης και των εκδόσεων. Διαθέτει μεγάλη βάση δεδομένων 

(15.000  επιχειρήσεις),  όπου  καταχωρούνται  αναλυτικά  οικονομικά  στοιχεία  και 

πλήρης ταυτότητα  κάθε  εταιρείας  (έτος  ίδρυσης,  εταιρική  μορφή,  τηλέφωνα,  fax, 

διευθυντικά στελέχη, δραστηριότητες, trademarks, εξαγωγές). 

 

Η STATBANK πραγματοποιεί:

– Εξειδικευμένες έρευνες κλάδων της οικονομίας, όπως η βιομηχανία, το εμπόριο, η 

πληροφορική και ο τουρισμός.

– Κλαδικές μελέτες τομέων επιχειρηματικής δραστηριότητας όπως τα αυτοκίνητα, τα 

τρόφιμα, τα ποτά, τα σουπερμάρκετ, οι ηλεκτρικές συσκευές, η κλωστοϋφαντουργία, 

η ένδυση και τα μεταλλικά προϊόντα.

– Αναλύσεις σχετικά με τις τάσεις της ελληνικής οικονομίας.
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Η  STATBANK δραστηριοποιείται  επίσης  στον  τομέα  των  επιχειρηματικών 

εκδόσεων, αποδέκτες των οποίων είναι επιχειρήσεις του εμπορίου, της βιομηχανίας 

και  των  υπηρεσιών  καθώς  και  τα  στελέχη  τους.  Ειδικότερα  εκδίδει  τους  εξής 

επιχειρηματικούς οδηγούς:

1) To Ελληνικό εμπόριο 

2) Η Ελληνική βιομηχανία

3) Who is who – The Leaders (επετειακή έκδοση)

4) Whoiswho – Τα σημαντικότερα στελέχη 

5) Οι πολυεθνικές επιχειρήσεις στην Ελλάδα

6) Τα «διαμάντια» της ελληνικής βιομηχανίας, του εμπορίου και της ξενοδοχίας

7) Luxury Hotels

Η STATBANK συνεργάζεται με πολιτικές και οικονομικές εφημερίδες καθώς επίσης 

και  με  οικονομικά  περιοδικά  της  χώρας,  που  συχνά  δημοσιεύουν  αποκλειστικές 

έρευνές  της  σε  συγκεκριμένους  τομείς  επιχειρηματικής  δραστηριότητας  (π.χ., 

αυτοκίνητα, λιανεμπόριο, αγορά καυσίμων κτλ.) είτε με τη μορφή ενθέτων είτε με τη 

μορφή δημοσιευμάτων. 

Μέσα από την ιστοσελίδα της παρέχει δωρεάν στους επισκέπτες της πληροφορίες της 

τράπεζας πληροφοριών που έχει. 

Η τράπεζα πληροφοριών χωρίζεται ανάλογα με τον κλάδο, έτσι έχει ως εξης: 

• ΕΜΠΟΡΙΟ

• ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

• ΤΕΧΝΙΚΕΣ

• ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

• ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ

Επίσης έχει μια δικιά της κατηγορία που ονομάζεται  DIAMONDS και στην οποία 

ανήκουν  οι  επιχειρήσεις  αυτές  που  με  συγκεκριμένους  αλγορίθμους  που  έχει 

αναπτύξει η εταιρεία είναι τα «διαμάντια» της συγκεκριμένης περιόδου.
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Σε κάθε κατηγορία η σειρά των επιχειρήσεων που εμφανίζονται γίνονται με βάση των 

κύκλο εργασιών της επιχείρησης και όχι αλφαβητικά. Σε κάθε επιχείρηση υπάρχουν 

οι εξής πληροφορίες :

1) Επωνυμία (διεύθυνση, τηλέφωνο, e-mail, ιστοσελίδα, δραστηριότητες κτλ)

2) Στελέχη

3) Οικονομικά στοιχεία

4) Νέα – Ανακοινώσεις για την επιχείρηση

Στα οικονομικά στοιχεία υπάρχουν οι παρακάτω πληροφορίες :

• ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 

• ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 

• ΣΥΝΟΛΟ ΒΡΑΧ/ΜΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

• ΣΥΝΟΛΟ ΜΑΚ/ΜΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

• ΠΑΓΙΟ 

•  ΣΥΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 

•  ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

• ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 

• ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ 

•  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝ. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 

• ΜΕΙΚΤΑ ΚΕΡΔΗ ΚΑΙ ΕΣΟΔΑ

Μπορούμε  να  επιλέξουμε  για  ποια  έτη  να  μας  εμφανιστούν  τα  παραπάνω 

χαρακτηριστικά από το 1995 και μετά. Έτσι μπορούμε να κάνουμε συγκρίσεις για το 

πώς κινείται η επιχείρηση τα τελευταία π.χ. 5 χρόνια. 

Πέρα  όμως  από  αυτά  στην  ιστοσελίδα  της  Statbank υπάρχουν  και  άλλες  τρεις 

κατηγορίες :

• Top employers – Κορυφαίοι ως εργοδότες (περισσότερους εργαζομένους)

• Top profits – Κορυφαίοι στα κέρδη 

• Top exporters – Κορυφαίοι εξαγωγείς (ανάλογα του ποσοστού εξαγωγών)

Η εταιρεία  κάνει κλαδικές έρευνες καθώς και έρευνες κατά παραγγελία. Ταυτόχρονα 

εκδίδει περιοδικά με έρευνες και οικονομικές αναλύσεις. Η εταιρεία δίνει δωρεάν τα 
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στοιχεία που έχει συγκεντρωμένα και αφορούν για κάθε επιχείρηση : γενικά στοιχεία 

(ποια  είναι  η  εταιρεία,  που  βρίσκεται  κτλ),  ανθρώπινο  δυναμικό  της  εταιρείας, 

οικονομικά  στοιχεία  (σύνολο  κυκλοφορούντος  ενεργητικού,  σύνολο  ιδίων 

κεφαλαίων,  σύνολο  βρα/σμων  υποχρεώσεων,  σύνολο  μακ/σμων  υποχρεώσεων, 

μεικτά κέρδη και έσοδα κτλ), αν είναι εισηγμένη στο χρηματιστήριο καθώς και νέα 

και ανακοινώσεις σχετικά με την εταιρεία (δελτία τύπου κτλ). Τα παραπάνω στοιχεία 

μπορεί  κανείς  να  τα  βρει  αλλά  στη  συγκεκριμένη  ιστοσελίδα  υπάρχουν  όλα 

συγκεντρωμένα και από παλαιότερα έτη. Παρ’ όλα αυτά η  Statbank δεν αξιοποιεί 

αυτήν την τράπεζα πληροφοριών άμεσα, απλά παρέχει στον επισκέπτη της σελίδας 

αυτές τις συγκεντρωμένες πληροφορίες.

Συμπερασματικά μπορούμε να πούμε πως στην Ελλάδα υπάρχουν αρκετές εταιρείες 

με τράπεζες πληροφοριών που η καθεμιά την χρησιμοποιεί με τον δικό της τρόπο και 

ανάλογα με τους στόχους που έχει θέσει η επιχείρηση. Παρ’ όλα αυτά συναντάμε 

κάποια  χαρακτηρίστηκα  σε  όλες.  Δεν  ασχολούνται  με  μικρές  επιχειρήσεις,  δεν 

υπάρχει  κάπου  γεωγραφική  κατανομή  και  δεν  γίνονται  συγκρίσεις  μεταξύ  των 

κλάδων  για  παράδειγμα,  αλλά  συγκρίνονται  οι  τιμές  των  χαρακτηριστικών  των 

επιχειρήσεων ανά έτος ή ανά περιόδους.

Στην  συνέχεια  της  εργασίας  γίνεται  μια  προσπάθεια  περιγραφής  μιας  τράπεζας 

πληροφοριών  επιχειρηματικότητας  περιλαμβανομένου  και  αυτών  των  τριών 

σημαντικών στοιχείων.

Β5. Εμπλουτισμένο μοντέλο τράπεζας πληροφοριών 

επιχειρηματικότητας

Είδαμε  παραπάνω  πως  είναι  δομημένη  μια  τράπεζα  πληροφοριών.  Θα 

μπορούσαμε να εμπλουτίσουμε τα  ήδη υπάρχοντα μοντέλα ή να τα τροποποιήσουμε 

για να βελτιώσουμε την απόδοση και τη χρήση τους. Έτσι θα μπορούσαμε σε μία 

συγκεκριμένη περιοχή, στην εργασία αυτή επιλέξαμε το Νομό Κοζάνης, στην οποία 

θα δίνονται στοιχεία για την περιοχή σε όλους τους τομείς ώστε ο ενδιαφερόμενος να 

μπορεί να δημιουργήσει μια σφαιρική εικόνα για την περιοχή και ένα ακόμη στοιχείο 

είναι να υπάρξει μεταξύ των συναφών κλάδων ή συνεργαζόμενων αντιστοιχίες, εμείς 

διαλέξαμε τα νεόδμητα κτίρια και τις αλουμινοκατασκευαστικές εταιρείες.
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Έτσι έχουμε τις πληροφορίες γύρω από το Νομό Κοζάνης:

Ο ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ11 

Β.5.1. Φυσική Εξέταση – Πληθυσμός 

Ο  νομός  Κοζάνης  συνορεύει  βόρεια  με  τους  νομούς  Καστοριάς,  Φλώρινας  και 

Πέλλας,  ανατολικά με  τους  νομούς  Ημαθίας  και  Πιερίας,  δυτικά με  τους  νομούς 

Γρεβενών  και  Καστοριάς  και  νότια  με  τους  νομούς  Γρεβενών  και  Λάρισας.  Η 

σύσταση του νομού έγινε το 1915, έχοντας ως προσωρινή  έδρα τα Σέρβια. Από το 

1918 η έδρα μεταφέρεται πλέον μόνιμα στην Κοζάνη.

Πρόκειται για έναν από τους μεγαλύτερους σε έκταση νομούς της Ελλάδος με 3.562 

km2  και  έχει  153.939  κατοίκους,  σύμφωνα  με  τα  στοιχεία  της  απογραφής 

2001.Αποτελείται επίσης από 16 δήμους και 3 κοινότητες, σύμφωνα με την εφαρμογή 

του  προγράμματος  Διοικητικής  Αναδιοργάνωσης  της  Τοπικής  Αυτοδιοίκησης 

«Σχέδιο Καποδίστριας».

Η μεγαλύτερη συγκέντρωση του πληθυσμού παρατηρείται κυρίως, στα δύο αστικά

κέντρα του Νομού, την Κοζάνη και την Πτολεμαϊδα. Η πυκνότητα του πληθυσμού 

για το 2002 ήταν μόλις  43,85 κάτοικοι  ανά τ.χλμ  ενώ το  2006 παρατηρείται  ο 

αριθμός αυτός να αυξάνεται σε 44,20  κάτοικοι ανά τ.χλμ., δεδομένο που καθιστά το 

Νομό Κοζάνης.

Ο  Νομός  Κοζάνης,  μετά  το  σεισμό  του  1995  και  την  έντονη  δραστηριότητα 

ανοικοδόμησης διαθέτει μία από τις μεγαλύτερες, αλλά σε φθίνουσα πλέον πορεία, 

αναλογίες νέων κατοικιών ανά 100 κατοίκους στο σύνολο της χώρας. Ειδικότερα, το 

2002 η ως άνω αναλογία ήταν 1,35 ενώ σύμφωνα με στοιχεία του έτους 2006 η 

αναλογία αυτή μειώθηκε στο 0,46.

Μόρφωση Κατοίκων - Εκπαίδευση 
Άρρενες 
Το  μορφωτικό  επίπεδο  των  κατοίκων  του  Νομού  είναι  χαμηλό,  με  ποσοστό 

αναλφάβητων σχετικά υψηλό,  λόγω και  του χαμηλού εκπαιδευτικού επιπέδου,  με 

μικρό  ποσοστό  πτυχιούχων  σε  όλες  τις  κατηγορίες  ανώτατης  ή  ανώτερης 

εκπαίδευσης  - Ανώτατες Σχολές (Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι.), Μεταπτυχιακό ή Διδακτορικό. 
11 Κέντρο Επιχειρηματικής και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (Κ.Ε.Τ.Α.) – ΑΝΚΟ, Έκθεση αποτύπωσης τάσεων 
επιχειρηματικότητας στη Δυτική Μακεδονία, Κοζάνη  Σεπτέμβριος 2007
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Ο Νομός παρουσιάζει, ωστόσο, καλή εικόνα, σε ορισμένες από τις μεσαίες και τις 

κατώτερες κατηγορίες εκπαίδευσης – Τ.Ε.Λ., Τ.Ε.Σ., Απόφοιτοι τριταξίου, Ι.Ε.Κ. 

Τ .Ε.Ι. κ.τ.λ. 

Στον  Νομό  επιπρόσθετα  καταγράφεται  η  υψηλότερη  αναλογία  μαθητών 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ανά 1.000 κατοίκους. Πιο συγκεκριμένα, η αναλογία 

αυτή ανήλθε για το 2005 στους 83 μαθητές ανά 1.000 κατοίκους όταν ο αντίστοιχος 

μέσος όρος της Χώρας για την ίδια χρονική στιγμή έφθανε τους 63.  

Από την 1η Ιανουαρίου του 2004 στην πόλη της Κοζάνης λειτουργούν 2 τμήματα τα 

οποία ανήκαν στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Από την Πολυτεχνική 

Σχολή τα τμήματα αυτά είναι: 

• Τμήμα Μηχανικών Διαχείρισης Ενεργειακών Πόρων (Κοζάνη) 

• Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών (Κοζάνη)  

 Στο Νομό Κοζάνης έχει έδρα το Ανώτερο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ιδρυμα Δυτ. 

Μακεδονίας. Στην πόλη της Κοζάνης λειτουργούν 2 σχολές:  

• η Σχολή των Τεχνολογικών Εφαρμογών, και  

• η Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας.  

1.4.2. Παρουσίαση Οικονομικών Δεδομένων 

α) Δείκτες Ευημερίας 

Ο Νομός παράγει το 1,13% του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (Α.Ε.Π.) της 

χώρας (2004), κατατάσσοντας το νομό στην 19η θέση, μεταξύ των 52 Νομών της 

Χώρας
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Πίνακας 1: Αξία Προϊόντος Ως % ΑΕΠ του Νομού

Η συμμετοχή της  βιομηχανίας  στο  προϊόν  του νομού  ανέρχεται  για  το  2004 στο 

42,51% (10,95% προέρχεται από τον κλάδο Μεταλλεία – Ορυχεία, 2,83% από τον 

κλάδο της μεταποίησης, 6,48% από τον κλάδο των κατασκευών και 22,23% από την 

ενέργεια), η συμμετοχή της γεωργίας ανέρχεται σε 4,79%,  ενώ των υπηρεσιών στο 

52,69%. 

Το κατά κεφαλήν ΑΕΠ για το έτος 2005 ανήλθε  στις 16.746,65€, ενώ το 2004 ήταν 

15.624,74€ €, μία αύξηση κατά 1.121,91€.  γεγονός το οποίο κατατάσσει το Νομό  ως 

προς το δείκτη αυτό στην 19η θέση της κατάταξης των 52 Νομών αυτής.  

Το δηλωθέν εισόδημα ανά φορολογούμενο το 2005, στο Νομό ανήλθε σε 13.530,21€, 

όταν το αντίστοιχο δηλωθέν εισόδημα  κατά μέσο όρο των   φορολογουμένων της 

χώρας έφθασε τις 13.700€. Η επίδοση αυτή κατατάσσει τον Νομό στην 4η θέση  των 

52 υπολοίπων Νομών της Ελλάδος, ενώ οι συνολικές  αποταμιευτικές καταθέσεις στο 

Νομό  Κοζάνης  το  έτος  2005,  αποτελούν  το  0,9%  του   συνόλου  της  χώρας, 

κατατάσσοντας τον Νομό στην 17η θέση. Την ίδια περίοδο ο φόρος εισοδήματος ανά 

φορολογούμενο  για  το  έτος  2005  ανήλθε  στα  1.270€  έναντι  1.220€  που 

αντιστοιχούσαν κατά μέσο όρο στο σύνολο των Ελλήνων φορολογούμενων.  

Οι αποταμιευτικές καταθέσεις ανά κάτοικο στο Νομό Κοζάνης το έτος 2005 ανήλθε 

στα 8.100 €, όταν για το ίδιο έτος ο αντίστοιχος μέσος όρος της χώρας ήταν 12.200€. 

Η σχέση αυτή κατατάσσει τον Νομό στην 32η θέση (των 52 Νομών της 

Χώρας). Στον πίνακα που  ακολουθεί αποτυπώνονται οι κυριότεροι δείκτες ευημερίας 

του Νομού Κοζάνης, όπως αυτοί υπολογίστηκαν μέχρι και το τέλος του 2005. Πιο 

συγκεκριμένα.
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Πίνακας 2: Δείκτες Ευημερίας Νομού Κοζάνης

Από τον άνω πίνακα συνάγονται επίσης τα εξής κρίσιμα συμπεράσματα: 

3.  Ο Νομός υστερεί έναντι των υπολοίπων Νομών ως προς τη Φυσική Αύξηση του 

Πληθυσμού  ανά  1000  κατοίκους  η  οποία  το  2005  σημείωσε  αρνητική  μεταβολή 

έναντι του προηγούμενου έτους της τάξης του -0,05. Ο αντίστοιχος μέσος όρος της 

Χώρας κατέγραψε θετική μεταβολή της τάξης του 0,2. Το γεγονός αυτό κατατάσσει 

τον Νομό ως προς το δείκτη  αυτό στην 16η θέση μεταξύ των υπολοίπων Νομών της 

Χώρας.  

4.  Επιπρόσθετα, ο νομός διακρίνεται για μία από τις πλέον θετικές για τη  χώρα 

αναλογίες μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. 
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Πιο  συγκεκριμένα,   στα  τέλη  του  2005  και  ανά  χιλίους  κατοίκους  του  Νομού 

αντιστοιχούσαν  83  μαθητές  δευτεροβάθμιας  εκπαίδευσης  έναντι  63  μαθητών  οι 

οποίοι  αντιστοιχούν  στον  μέσο  όρο  της  Χώρας  και  65  μαθητών  πρωτοβάθμιας 

εκπαίδευσης  έναντι  58  του  αντίστοιχου   μέσου  όρου.  Οι  αναλογίες  αυτές 

κατατάσσουν τον Νομό στη 1 και 11 θέση αντίστοιχα.

Β. Επενδύσεις

Το μέγεθος των επενδύσεων οι οποίες πραγματοποιήθηκαν στον Νομό μέχρι και το 

2006 μέσω του Γ΄ Κ.Π.Σ. αποτυπώνεται στον πίνακα που ακολουθεί:

Πίνακας 3: Εξέλιξη των Επενδύσεων στο Νομό μέχρι  και το 2006.

Σημαντική  συμμετοχή  στην  ανάπτυξη  του  Νομού  Κοζάνης  είχε  την  τελευταία 

τετραετία  το  Γ΄ΚΠΣ  με  τις  δυνατότητες  που  παρέχει  στους  επιχειρηματίες  και 

βιοτέχνες.  

Στο  παρακάτω  διάγραμμα  παρουσιάζεται  η  πορεία  των  ενταγμένων  ιδιωτικών 

επενδύσεων στο σύνολο για κάθε έτος καθώς και των ιδιωτικών επενδύσεων των 

ΜΜΕ μέσα από το Γ΄ΚΠΣ όπου παρατηρείται η  μεγάλη αύξηση από το 2003 μέχρι 

το 2006.  

Συγκεκριμένα  η  ποσοστιαία  αύξηση για  τα  έτη  2005  –  2006  για  το  σύνολο των 

ιδιωτικών επενδύσεων είναι της τάξεως του 3,52% ενώ για το σύνολο των ιδιωτικών 

επενδύσεων των ΜΜΕ αγγίζει το 72,37%.
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Συγκεκριμένα  η  ποσοστιαία  αύξηση για  τα  έτη  2005  –  2006  για  το  σύνολο των 

ιδιωτικών  επενδύσεων  στον  Τουρισμό  είναι  της  τάξεως  του  6,80%,  όπου 

παρατηρείτε  μια  σημαντική  επιβράδυνση  τα  τελευταία  2  έτη  σε  σχέση  με  τα 

προηγούμενα. Τέλος, η πορεία των συνολικών ενταγμένων Νομαρχιακών έργων στο 

Γ΄ΚΠΣ  κατά  την  τελευταία  τετραετία  ήταν  αυξητική  την  τελευταία  διετία   και 

ανέρχεται στο ποσοστό 28,55%. 

γ) Κατοικίες  

Ο  Νομός  Κοζάνης,  μετά  το  σεισμό  του  1995  και  την  έντονη  δραστηριότητα 

ανοικοδόμησης διαθέτει μία από τις μεγαλύτερες, αλλά σε φθίνουσα πλέον πορεία, 

αναλογίες νέων κατοικιών ανά 100 κατοίκους στο σύνολο της χώρας. Ειδικότερα, το 

2002 η ως άνω αναλογία ήταν 1,35,  ενώ σύμφωνα με στοιχεία του έτους 2006 η 

αναλογία αυτή μειώθηκε στο 0,46 με ενδιάμεσες αυξομειώσεις  από έτος σε έτος. 

Αναφέρεται ενδεικτικά ότι ο αριθμός των κατοικιών από το 2002 και έως το 2006 

παρουσιάζει μια μικρή μεν αλλά σταθερή αυξητική τάση από έτος σε έτος.  

Σημαντικό  ρόλο  διαδραμάτισε  ο  σεισμός  διότι  τα  άτοκα  δάνεια  που  έδωσε  η 

κυβέρνηση  στους  σεισμοπαθείς  ήτανε  το  έναυσμα  σε  πολλούς  ιδιοκτήτες  να 

ανοικοδομήσουν  τα  παλιά  σπίτια.  Δεδομένου  ότι  στην  περιοχή  ο  μέσος  όρος 

εισοδήματος είναι υψηλός λόγω της ΔΕΗ, υπήρχαν τα χρήματα να γίνουν μεγαλύτερα 

σπίτια και πολυκατοικίες. Σε αυτό σημαντικό ρόλο είχε και η αύξηση των εισακτέων 
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φοιτητών στο ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας και η ίδρυση αργότερα του Πανεπιστημίου. 

Έτσι οι ιδιοκτήτες των ακινήτων είδαν μια ευκαιρία να δημιουργείται. Στη συνέχεια 

και με τη θέσπιση του νόμου της βάσης του 10 στις πανελλήνιες εξετάσεις, όποιος 

είχε βαθμό μικρότερο του 10 δεν γινότανε αποδεκτός στα τριτοβάθμια ιδρύματα, και 

αυτό οδήγησε σε μείωση των εισακτέων φοιτητών στην περιοχή και γενικότερα στα 

περιφερειακά ιδρύματα επέφερε την μείωση της κατασκευής νέων κατοικιών. Ακόμη 

ένας  παράγοντας  που  έχει  σημαντική  θέση  είναι  ότι  στη  ΔΕΗ  δεν  έγιναν  νέες 

προσλήψεις  με  αποτέλεσμα  ο  μέσος  όρος  εισοδήματος  να  μειωθεί  αισθητά  τα 

τελευταία χρόνια. Έτσι, είχαν ήδη κατασκευαστεί αρκετές κατοικίες οι οποίες όμως 

μένανε ανεκμετάλλευτες από τη στιγμή που οι φοιτητές μειώθηκαν. 

Πίνακας 4: Ιδιωτικές Επενδύσεις σε Κατοικίες έως το 2006.
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δ) Δημοσιονομική Διαχείριση και Πολιτική 
 
Στον επόμενο πίνακα αποτυπώνονται με τρόπο σαφή και περιεκτικό, τα στοιχεία και 

τα μεγέθη Δημοσιονομικής  πολιτικής  και  διαχείρισης  του Νομού Κοζάνης  για  τη 

πενταετία 2002-2006.  

Πιο συγκεκριμένα:

Πίνακας 5: Αποτύπωση και Εξέλιξη Θεμάτων Δημοσιονομικής Διαχείρισης & Πολιτικής του
Νομού Κοζάνης  από το 2002 έως και το 2006.
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Από τα στοιχεία του παραπάνω Πίνακα, επισημαίνουμε τα κάτωθι : 

1.  Ο αριθμός των φορολογουμένων του Νομού στη πενταετία 2002 έως και 2005 

αυξήθηκε  σημαντικά.  Η  αύξηση  αυτή  αποδίδεται  στην  ηλικιακή  εξέλιξη  του 

υφιστάμενου  πληθυσμού  και  στην  άνοδο  του  αριθμού  των  κατόχων  παγίων 

περιουσιακών στοιχείων, κυρίως, πρώτης κατοικίας και αυτοκινήτου . 

2.  Το  συνολικό  δηλωθέν  εισόδημα  του  Νομού  αυξήθηκε,  με  μέσο  ετήσιο  ρυθμό 

αύξησης  στη  τετραετία,  ποσοστό  30,02%.  Ο  μεγαλύτερος  ρυθμός  αύξησης 

καταγράφτηκε μεταξύ των ετών 2004 και 2005 ο οποίος ανήλθε σε 10,29%.  

3. Το δηλωθέν εισόδημα ανά φορολογούμενο στον Νομό Κοζάνης τη πενταετία 2002 

έως και 2005, κατέγραψε αύξηση της τάξεως των 2143,53€. Το δηλωθέν εισόδημα 

ανά κάτοικο  το 2005 ανήλθε σε 6.618,96 €, ο δε ρυθμός αύξησής του, σε σχέση με το 

2004 ανήλθε σε  ποσοστό 10,21%. 

4. Το δηλωθέν εισόδημα των Εμπόρων – Βιομηχάνων – Επιχειρηματιών στο νομό 

Κοζάνης την πενταετία 2002 – 2005 κινήθηκε πτωτικά. Συγκεκριμένα,  ανήλθε σε 

ποσοστό -4,18%.   

Στο Διάγραμμα που ακολουθεί αποτυπώνεται η κατανομή του εισοδήματος 

ανάμεσα στις πληθυσμιακές ομάδες του Νομού Κοζάνης στο  τέλος του 2005.
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ε) Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα - Καταθέσεις 

Η παρουσία των Εμπορικών Τραπεζών στον Νομό Κοζάνης διαμορφώνεται το 2005 

ως εξής:

Πίνακας 6: Παρουσία Εμπορικών Τραπεζών στον Ν. Κοζάνης το 2006

Από  τον  άνω  πίνακα  και  ως  προς  τη  διαχρονική  εξέλιξη  της  παρουσίας  των 

εμπορικών  τραπεζών  στον  Νομό  Κοζάνης  συνάγονται  τα  εξής:  1.  Στο  Νομό 

λειτουργούν συνολικά (45) υποκαταστήματα εμπορικών τραπεζών. Πιο συγκεκριμένα 

στον Νομό συναντάμε την παρούσα χρονική στιγμή υποκαταστήματα 

των  ΑΤΕ,  ΕΜΠΟΡΙΚΗ,  ΕΤΕ,  ALPHA,  EFG  –  EUROBANK,  ΠΕΙΡΑΙΩΣ, 

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ  ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ,  ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ  ΤΡΑΠΕΖΑ,  ΑΤΤΙΚΗΣ, 

PROBANK,  ΛΑΪΚΗ,  ΚΥΠΡΟΥ,  ΑΣΠΙΣ,  ΕΓΝΑΤΙΑ  και  NOVA.   Τα 

υποκαταστήματα αυτά των άνω εμπορικών τραπεζών έχουν ως θέση εγκατάστασης 

τις πόλεις του Νομού: Κοζάνη, Πτολεμαϊδα, Σιάτιστα, Βελβεντός, Νεάπολη, Σέρβια, 
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Τσοτύλι,  Αιανή  και  το  Δημοτικό  διαμέρισμα  της  Εράτυρας  (Συνεταιριστική 

Τράπεζα). Αξίζει να καταγραφεί ότι στην πόλη της Νεάπολης λειτουργεί πλέον μόνο 

η Αγροτική Τράπεζα μετά το κλείσιμο των εκεί υποκαταστημάτων της ΕΤΕ και της 

Εμπορικής Τράπεζας .  

Παρακάτω δίνονται τα συνολικά μεγέθη από τις καταθέσεις για τον Νομό Κοζάνης:  

Πίνακας 6: Εξέλιξη Καταθέσεων Νομού Κοζάνης την περίοδο  2002 έως 2006.

Από τον άνω πίνακα συνάγονται τα εξής συμπεράσματα: 

1. Το μέγεθος των καταθέσεων ταμιευτηρίου κατέγραψε σημαντική αύξηση 

από το 2002 έως και το 2006 από 687,40 εκ .€ σε 808,20 εκ. € με  ποσοστιαία αύξηση 

της τάξης του 17,57%. 
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2.  Οι καταθέσεις προθεσμίας για τη χρονική περίοδο από το 2002 έως και το 2006 

κατέγραψαν αύξηση από 258,20 σε 636,79 εκ. € με ποσοστιαία αύξηση της τάξης του 

146,62%. Το συνολικό μέγεθος των αποταμιεύσεων (Ταμιευτηρίου και Προθεσμίας) 

στα τέλη του 2006 ανήλθε σε 1445,00 εκ. €. 

3.  Το μέγεθος των καταθέσεων όψεως (Ισοδύναμα μετρητών), κατέγραψαν άνοδο 

κατά την τετραετία 2002 - 2006 μεγέθους.65,10 εκ. €.  Η άνοδος αυτή ποσοστιαία 

κινήθηκε στο 105,85%.

 4.   Μέχρι  και  τα  τέλη  του  2001  δεν  είχαν  καταγραφεί  στον  Νομό  Κοζάνης 

Συμβόλαια – Συμφωνίας Επαναγοράς,  Repos.  Στα τέλη του 2002 το μέγεθος των 

συμβολαίων επαναγοράς ανήλθε σε 153,50 εκ.  €.  Στα τέλη του 2006 το  μέγεθος 

αυτών περιορίστηκε σε 5,90 εκ. €.  

Β5.2. Πρωτογενής Τομέας 

Ο Νομός Κοζάνης,  ορεινή περιοχή για  τα δεδομένα της  Ελλάδος,  μέχρι  το 1970 

συγκαταλεγόταν στους φτωχότερους Νομούς της χώρας. Ο Νομός είναι ορεινός με το 

74% της έκτασης να βρίσκεται σε υψόμετρο πάνω από 800μ. Τα μικρά οροπέδια, που 

σχηματίζονται στην περιοχή, αν και χαμηλής αποδοτικότητας, καλλιεργούνται.  Τα 

κύρια  προϊόντα,  που  παράγει  ο  Νομός,  είναι  σιτηρά,  καπνά,  όσπρια  υψηλής 

ποιότητας,  ενώ σε ορισμένους δήμους ευδοκιμεί η   πατάτα και τα δενδροκομικά, 

όπως  μήλα και  ροδάκινα.  Ένα  μοναδικό  προϊόν,  που  παράγεται  επί  αιώνες  στην 

περιοχή,  είναι  το  βολβόριζο  φυτό  «Κρόκος»,  που  καλλιεργείται  στο  ομώνυμο 

δημοτικό  διαμέρισμα  και  έχει  καταστήσει  την  Κοζάνη  γνωστή  στα  πέρατα  του 

κόσμου. Η αμπελοκαλλιέργεια είναι, επίσης, ένας τομέας γεωργικής παραγωγής, σε 

περιορισμένη  όμως  κλίμακα,  ενώ  το  κρασί  και  το  τσίπουρο,  που  παράγονται, 

απορροφούνται από την τοπική κατανάλωση 

α) Γεωργία
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Πίνακας 7: Η Συμβολή της Γεωργίας στο ΑΕΠ του Νομού Κοζάνης.

Ο αγροτικός τομέας εξακολουθεί να είναι από τους βασικούς τομείς της οικονομικής 

δραστηριότητας,  παρά τα  δισεπίλυτα  διαρθρωτικά του  προβλήματα.  Το 2004 στη 

γεωργία αναλογούσε το 4,79% του ΑΕΠ του Νομού. Στο Νομό Κοζάνης  παράγεται 

το 1,24% του συνολικού γεωργικού προϊόντος της χώρας.  

Η  συνολική  γεωργική  γη  είναι  998.885  στρέμματα  και  από  αυτή  αρδεύονται  τα 

200.000 στρέμματα ήτοι  ποσοστό 20%. Τα σιτηρά αποτελούν την σημαντικότερη 

παραγωγή  στον  Νομό  Κοζάνης.  Η  παραγωγή  σιτηρών  το  2005  ανέρχεται  στους 

148.975,00  τόνους,  ακολουθούν  η  καλλιέργεια  πατάτας  με  21.834,00  τόνους,  η 

παραγωγή μήλων με 17.449 τόνους  και η παραγωγή ροδάκινων με 11.715 τόνους.  

Οι  ετήσιες  καλλιέργειες  αποτελούν  το  91.60%  των  καλλιεργούμενων  εκτάσεων, 

δεδομένο που έχει άμεσα αποτελέσματα και στο εισόδημα των αγροτών. Το εισόδημα 

που επιφέρουν οι  καλλιέργειες  αυτές είναι μικρό και το δεδομένο αυτό εξηγεί  τη 

μειούμενη συμμετοχή του πρωτογενή τομέα στο συνολικό προϊόν του Νομού. 

Σε ένα μεγάλο αριθμό αναπτυξιακών μελετών στον τομέα της βιολογικής γεωργίας 

και κτηνοτροφίας παρουσιάζεται για το νομό μια σαφής τάση ανάπτυξης. Ο  Νομός 

Κοζάνης  συγκαταλέγεται  σήμερα  μεταξύ  των  πρωτοπόρων  περιοχών  σε  θέματα 

βιολογικής καλλιέργειας αλλά και κτηνοτροφίας. Τα ποιοτικά βιολογικά παραγόμενα 
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προϊόντα και οι βιολογικές καλλιέργειες μπορούν να συμβάλλουν στην ανάπτυξη και 

την αναδιάρθρωση της παραγωγής του τοπικού πρωτογενή τομέα. 

β) Βιολογική Γεωργία 

Η βιολογική καλλιέργεια κερδίζει  συνεχώς έδαφος σε σχέση με την παραδοσιακή 

γεωργία. Σύμφωνα με στοιχεία του Υπουργείου Γεωργίας το 2005 ο νομός Κοζάνης 

διέθετε 331 βιοκαλλιεργητές και είχε τον μεγαλύτερο αριθμό βιοκαλλιεργητών στην 

περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας.  

Τα κυριότερα βιολογικά γεωργικά προϊόντα που παράγονται είναι ο κρόκος, τα 

οπωροκηπευτικά, τα σταφύλια και οι ζωοτροφές. 

Υπάρχουν  επίσης  θετικές  προοπτικές  για  την  βιολογική  παραγωγή  πατάτας  και 

κυρίως  πατατόσπορου  στις  ορεινές  περιοχές  του  Νομού.  Τα  επόμενα  χρόνια 

αναμένεται  αύξηση των  επιδοτούμενων  εκτάσεων  με  βιολογικές  καλλιέργειες  και 

ειδικότερα ετήσιων καλλιεργειών, μια τάση που ήδη παρατηρείται και που θα ενταθεί 

με την εφαρμογή της νέας ΚΑΠ. 

Για  τη  βιολογική  παραγωγή  αγροτικών  προϊόντων  έχει  συσσωρευτεί  σημαντική 

γνώση, κυρίως από νέους αγρότες . Η αύξηση του αριθμού των βιοκαλλιεργητών θα 

βοηθήσει  στη  ίδρυση  και  λειτουργία  συλλογικών  μορφών  παρέμβασης(εταιρείες, 

συνεταιρισμοί, ομάδες παραγωγών) στην τυποποίηση και εμπορία των  παραγόμενων 

προϊόντων. 

Το μέλλον της βιολογικής γεωργίας στον Νομό διαφαίνεται ευοίωνο, δεδομένου, ότι 

δημιουργείται  σταδιακά  μια  αλυσίδα  από  βιολογικούς  παραγωγούς-βιολογικούς 

κτηνοτρόφους -  παραγωγή βιολογικών προϊόντων, ενδυναμώνοντας τις  εξαρτήσεις 

και  τους  κρίκους  του  κυκλώματος,  με  αποτέλεσμα  την  διάχυση  των  θετικών 

αποτελεσμάτων  και  στους  τρεις  κλάδους  της  παραγωγής  αλλά  και  στο  πολύτιμο 

πλούσιο περιβάλλον του νομού.  

Εντούτοις,  ως  σημαντική  αδυναμία  για  τον  Νομό,  καταγράφεται  η  περιορισμένη 

προβολή  του  μεγέθους  της  βιολογικής  γεωργίας  και  των  δυνατοτήτων  της  στο 

ευρύτερο αγοραστικό , καταναλωτικό και εμπορικό κοινό. 

γ) Αρωματικά φυτά - Φαρμακευτικά φυτά 

Ο Νομός, στον τομέα των αρωματικών - φαρμακευτικών φυτών, ταυτίστηκε με την 

παραγωγή κρόκου ο οποίος είναι πιστοποιημένο προϊόν (ΠΟΠ - Ευρωπαϊκή Ένωση).
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Ο κρόκος, καλλιεργείται σχεδόν αποκλειστικά στον δήμο Ελίμειας και αποτελεί το 

γνωστό επώνυμο προϊόν. Υπάρχουν όμως και άλλα είδη αρωματικών φυτών είτε 

αυτοφυή είτε καλλιεργούμενα τα οποία μπορούν να δώσουν ικανοποιητικό εισόδημα 

δεδομένου ότι παρουσιάζουν υψηλή προστιθέμενη αξία. 

Οι προοπτικές επέκτασης των καλλιεργούμενων εκτάσεων είναι θετικές δεδομένου 

ότι θα αποδεσμευτούν εκτάσεις  που σήμερα καλλιεργούνται με σκληρό σιτάρι και 

καπνό. 

Σε πρώτη φάση εκτιμάται ότι η καλλιέργεια αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών 

μπορεί  να  έχει  συμπληρωματικό  χαρακτήρα  προς  άλλες  κύριες  αγροτικές 

δραστηριότητες και δεν μπορεί να αποτελέσει κύρια παραγωγική δραστηριότητα. 

δ) Ενεργειακά Φυτά 

Τα ενεργειακά φυτά αποτελούν μια εναλλακτική λύση στις αγροτικές καλλιέργειες, 

για  να  αντισταθμιστεί  η  απώλεια  του  αγροτικού  εισοδήματος  από  την  μείωση  ή 

ακόμα και την εγκατάλειψη παραδοσιακών καλλιεργειών όπως τα ζαχαρότευτλα, ο 

καπνός, τα σιτηρά και άλλα. 

Σήμερα,  παραγωγή  βιοκαυσίμων  μπορούμε  να  πούμε  ότι  βρίσκεται  σε  πιλοτικό 

στάδιο  και δεν είναι ώριμες οι συνθήκες για εκτεταμένη καλλιέργεια ενεργειακών 

φυτών στον Νομό  Κοζάνης. 

Ο Νομός Κοζάνης  θεωρητικά μπορεί  να  έχει  πρωταρχικό ρόλο στην καλλιέργεια 

βιοκαυσίμων λόγω της λειτουργίας των μονάδων ηλεκτροπαραγωγής της ΔΕΗ, οι 

οποίες καταναλώνουν μεγάλες ποσότητες υγρών καυσίμων κάθε χρόνο. 

ε) Κτηνοτροφία 

Η κτηνοτροφία  έχει  αναπτυχθεί  κυρίως  στις  ημιορεινές  και  ορεινές  περιοχές  του 

Νομού, ενώ βασικό χαρακτηριστικό του κλάδου συνεχίζει να είναι η σχετικά χαμηλή 

του παραγωγικότητα. Τα δεδομένα αυτά απομακρύνουν σταδιακά τη νέα γενιά από 

την  παραδοσιακή  κτηνοτροφία.  Ως  αποτέλεσμα,  η  κτηνοτροφία  βρίσκεται  στην 

ανάγκη  να  αλλάξει  μορφή  να  εκσυγχρονιστεί  και  να  εισάγει  νέες  περισσότερο 

τεχνολογικά προηγμένες μεθόδους. 

Το μεγαλύτερο μέρος του ζωικού κεφαλαίου είναι μετακινούμενο και έρχεται στο 

Νομό  τη θερινή περίοδο από γειτονικές περιοχές. Αναφορικά με τη διάρθρωση των 

72



Τράπεζα Πληροφοριών Επιχειρηματικότητας – Ζιούζιος Δημήτριος – 2008

κτηνοτροφικών  εκμεταλλεύσεων  προκύπτει  ότι  στο  Νομό  συγκεντρώνεται  μια 

αυξημένη  παραγωγικότητα  των  εκμεταλλεύσεων  των  αιγοπροβάτων  (περίπου 

258.786 και συνολικά 3.422 εκμεταλλεύσεις). Σε γενικές γραμμές οι κτηνοτροφικές 

μονάδες και ο αριθμός των ζώων που εκτρέφονται παρουσιάζουν μια μικρή μείωση. 

Όσον αφορά την εξέλιξη-κατανομή των βοοειδών – βοοτροφικών εκμεταλλεύσεων, 

σύμφωνα με τα στοιχεία του 2000 από την ΕΣΥΕ, ήταν 17.418 τα βοοειδή στον Νομό 

ενώ οι εκμεταλλεύσεις αυτών έφταναν τις 829.  

Η  κτηνοτροφία  στο  Νομό  Κοζάνης  αποδίδει  σημαντική  παραγωγή   κυρίως  σε 

γαλακτοκομικά  προϊόντα  και  κρέας.  Ειδικότερα  κατά  το  2005  εκτιμάται  ότι 

παρήχθησαν 43.083 τόνοι γάλακτος, 5.098 τόνοι κρέατος, περίπου 1.560 τόνοι τυρί 

(Φέτα,  κασέρι,  κεφαλογραβιέρα  κ.λ.π),  και  αυγά  13.378  χιλιάδες  τεμάχια.  Τα 

κτηνοτροφικά  προϊόντα  είναι  πολύ  καλής  ποιότητας,  αλλά  μικρής  σχετικά 

ποσότητας, λόγω των συνθηκών και της εκτροφής της κτηνοτροφίας (ορεινές βοσκές 

κ.λ.π.).
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Β.5.3. Δευτερογενής Τομέας  

α) Βιομηχανία – Βιοτεχνία - Κατασκευές 
 
Οι βιοτεχνίες - βιομηχανίες στο Νομό μας ανέρχονται στις 2590 μικρές, μεσαίες και 

μεγάλες  επιχειρήσεις  (στις  οποίες  συμπεριλαμβάνονται  και  οι  επιχειρήσεις 

οικογενειακής μορφής με αντικείμενο την επεξεργασία γούνας), με σημαντικότερες 

από αυτές : 

α) βιοτεχνίες γούνας στη Σιάτιστα και την ευρύτερη περιοχή της,

β)  βιοτεχνίες  επεξεργασίας  μαρμάρου   στο  Τρανόβαλτο,  Μικρόβαλτο  και  στην 

ευρύτερη περιοχή της πόλεως Κοζάνης, 

γ) αλευρόμυλοι σε όλο το Νομό,

δ) Τυροκομεία,

ε) Αλλαντοποιεία, 

στ) βιοτεχνίες ειδών λαϊκής τέχνης (χάλκινα)

ζ) βιοτεχνίες ενδυμάτων, υφαντών και φλοκάτης 

η) ξυλουργικά εργαστήρια κ.τ.λ. 

Για την υποβοήθηση των βιοτεχνικών και βιομηχανικών δραστηριοτήτων στο Νομό 

κατασκευάζονται  οργανωμένοι  χώροι  ανάπτυξης  των  επιχειρήσεων,  όπως  η 

Βιομηχανική Περιοχή Κοζάνης (ΒΙΠΕ) στα Κοίλα, το Εκθεσιακό Κέντρο Κοζάνης 

στα  Κοίλα,  το  Βιομηχανικό  Πάρκο  (ΒΙΟΠΑ)  Εράτυρας,  το  Κέντρο  Στήριξης 

Επιχειρηματικής  Δραστηριότητας,  το  Κέντρο  Διαβαλκανικής  συνεργασίας,  η 

Εταιρεία  Διεθνούς  Εμπορίου  κ.ά.  Ήδη  αποπερατώθηκαν  το  Βιομηχανικό  Πάρκο 

(ΒΙΟΠΑ) Τρανοβάλτου και το Βιομηχανικό Πάρκο (ΒΙΟΠΑ) Σιάτιστας. 

Παράλληλα, στη Νομαρχία λειτουργεί το Τμήμα Βιομηχανίας  το οποίο θα συμβάλλει 

στην  υλοποίηση  του  προγράμματος  οικονομικής  ανασυγκρότησης  του  Νομού,  με 

ειδικότερο  στόχο  τη  στήριξη  των  μικρομεσαίων  μεταποιητικών  επιχειρήσεων 

(Μ.Μ.Ε.) και την παρακολούθηση των μακροοικονομικών μεγεθών της περιοχής.  

Ο Δευτερογενής τομέας στον Νομό υπερέχει σημαντικά σε σχέση με τους υπόλοιπους 

νομούς της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Το 36,92% του κύκλου εργασιών των 

μεταποιητικών  επιχειρήσεων  της  Περιφέρειας  προέρχεται  μόνο  από  το  Νομό 

Κοζάνης  ενώ  αντίστοιχα  αυτό  αποτελεί  μόλις  το  0,32%  του  συνολικού  κύκλου 

εργασιών  των  μετ/κων  επιχειρήσεων  της  χώρας.  Το  2003  στον  τομέα  αυτό   της 

βιομηχανίας - βιοτεχνίας η παραγωγή ανερχόταν στα 183,75 εκ. €, έναντι  159,44 εκ. 

€ το 2002 ενώ των κατασκευών στα 196,25 εκ. € έναντι 155,88 εκ. € το 2002. 
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Πίνακας 8: Συνεισφορά Βιοτεχνίας & Βιομηχανίας στο ΑΕΠ του Νομού Κοζάνης

Στο  Νομό  καταγράφονται  στο  σύνολο  2590   μεταποιητικές  επιχειρήσεις  εκ  των 

οποίων  21  από  αυτές   με  περισσότερους  από  10  απασχολούμενους.  Το  2003  η 

προστιθέμενη αξία των επιχειρήσεων αυτών ανήλθε στα 29,90 εκ. €, ενώ οι πωλήσεις 

ξεπέρασαν τα 43,90 εκ. €. Το 2003 κατατέθηκαν μόλις 27 άδειες λειτουργίας νέων 

μεταποιητικών επιχειρήσεων. 

Ο μεταποιητικός πυρήνας του Νομού αποτελείται κυρίως από μικρές βιοτεχνίες, που 

απασχολούν  0  έως  9  άτομα,  με  αντικείμενο  την  επεξεργασία  προϊόντων  του 

πρωτογενούς τομέα.  

Επιπρόσθετα, με βάση στατιστική έρευνα που πραγματοποιήθηκε12 στο χειρόγραφο 

και  ηλεκτρονικό  πρωτόκολλο  της  διεύθυνσης  Βιομηχανίας  και  Εμπορίου  της 

Νομαρχίας Κοζάνης για το χρονικό διάστημα από 1/12/2003 και μέχρι τις 30/11/2004 

παρατηρήθηκαν τα εξής: 

• Ως προς τις Βιοτεχνίες: Για το προαναφερθέν χρονικό διάστημα, η διεύθυνση 

βιομηχανίας απασχολήθηκε με 97 υποθέσεις από τις οποίες οι 65 αφορούσαν 

άδειες  λειτουργίας  και  32  άδειες  εγκατάστασης.  Οι  40  από  αυτές 

αδειοδοτήθηκαν εντός της ιδίας ημέρας και οι 57 σε διάστημα από 1 έως 125 

ημέρες. Ο μέσος χρόνος άδειας εγκατάστασης 12,6 ημέρες και ο αντίστοιχος 

για την  άδεια λειτουργίας υπολογίστηκε στις 11,9 ημέρες. 

12 Η Έρευνα αυτή πραγματοποιήθηκε από τα στελέχη του ΚΥΕ – Κοζάνης.  
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• Ως προς τις Βιομηχανίες: Ο αριθμός των υποθέσεων που εξετάσθηκαν ήταν 

συνολικά  για  την  ίδια  χρονική  περίοδο  12,  εκ  των  οποίων  οι  6 

αδειοδοτήθηκαν εντός της ιδίας μέρας και οι υπόλοιπες 6 σε διάστημα από 1 

έως 24 ημέρες.  

• Ως προς τα Επαγγελματικά Εργαστήρια: Οι υποθέσεις συνολικά ανήλθαν σε 

42. Οι 19 από τις οποίες διεκπεραιώθηκαν αυθημερόν ενώ οι υπόλοιπες 23 σε 

διάστημα  από  1  έως  70  ημέρες,  διαμορφώνοντας  το  μέσο  χρόνο  σε  6,7 

ημέρες. 

• Ως προς τα Αρτοποιία: Για την υπό εξέταση περίοδο η διεύθυνση βιομηχανίας 

του Νομού απασχολήθηκε με 15 υποθέσεις, ο μέσος χρόνος αδειοδότησης των 

οποίων εκτιμήθηκε σε 17 ημέρες.       

Εξίσου σημαντικά είναι  τα στοιχεία τα οποία προέκυψαν για το Δευτερογενή και 

Τριτογενή  τομέα της  Οικονομίας  του  Νομού από  τη  διεύθυνση Πολεοδομίας  και 

Περιβάλλοντος. Πιο  συγκεκριμένα: 

• Για  τη  χρονική  περίοδο  από  1/1/2003  έως  31/12/2003:  Εγκρίθηκαν  138 

μελέτες  περιβαλλοντικών  επιπτώσεων  που  αφορούν  το  δευτερογενή  και 

τριτογενή τομέα. 

• Για την περίοδο από 1/1/2004 έως 31/12/2004:  Εγκρίθηκαν 145 μελέτες 

περιβαλλοντικών επιπτώσεων. 

• Στο χρονικό διάστημα από 1/1/2005 έως 31/12/2005: Εγκρίθηκαν 98 μελέτες 

περιβαλλοντικών επιπτώσεων.  

• Στο  χρονικό  διάστημα  από  1/1/2006  έως  31/12/2006:  Εγκρίθηκαν  136 

μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων που αφορούσαν το δευτερογενή και 

τον τριτογενή τομέα.  

Ιδιαίτερη ανάπτυξη στο Νομό Κοζάνης σημειώνει και η οικοδομική δραστηριότητα, 

κυρίως μετά το μεγάλο σεισμό του Μαΐου του 1995 αλλά και λόγω της ύπαρξης και 

λειτουργίας Τμημάτων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του ΤΕΙ και του Πανεπιστημίου 

Δυτικής  Μακεδονίας. Η αύξηση στη ζήτηση κατοικίας, που εξηγεί και τη μεγάλη 
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αύξηση της συμμετοχής του κλάδου των κατασκευών στο σχηματισμό του ΑΕΠ, έχει 

προκαλέσει  σημαντική  αύξηση  των  τιμών  γης  και  κατοικιών.  Ο  κλάδος  των 

Κατασκευών την περίοδο 2002 – 2003 σημείωσε αύξηση.  

Το υπέδαφος του Νομού Κοζάνης είναι αρκετά πλούσιο. Ο τομέας των ορυχείων και 

της εξόρυξης παρουσιάζει σημαντική δραστηριότητα. Διαθέτει μεταλλεύματα όπως 

λιγνίτη  σε  τεράστιες  ποσότητες,  ξυλίτη,  αμίαντο,  χρωμίτη,  χουντίτη  και  ποικιλία 

κοιτασμάτων μαρμάρου. Η δραστηριότητα του ιδιωτικού τομέα είναι ικανοποιητική 

και  αφορά  κυρίως  την  εξόρυξη  ογκόλιθων  και  τη  μερική  τους  επεξεργασία. 

Επιπρόσθετα,  στο  βιομηχανικό  τομέα  σημαντικότατο  ρόλο  παίζουν  τα  πλούσια 

λιγνιτοφόρα κοιτάσματα  στο υπέδαφος της περιοχής. Στο Νομό λειτουργούν οι τρεις 

ατμοηλεκτρικοί  σταθμοί  Πτολεμαΐδας,  Καρδιάς  και  Αγίου  Δημητρίου,  οι  οποίοι 

παράγουν  3840  ΜW,  στα  οποία  συμπεριλαμβάνεται  και  η  παραγωγή  ηλεκτρικού 

ρεύματος από τους υδροηλεκτρικούς σταθμούς του φράγματος του Πολυφύτου, που 

συγκεντρώνει τα νερά του Αλιάκμονα. Αναφέρεται ότι ο Νομός Κοζάνης παράγει το 

μεγαλύτερο ποσοστό ηλεκτρικού ρεύματος από κάθε άλλο νομό της Ελλάδος και 

συμμετέχει σημαντικότητα στον ενεργειακό χάρτη της χώρας. 

Η ΔΕΗ παρέχει απασχόληση σε ένα μεγάλο αριθμό εργαζομένων από τις πόλεις και 

τα χωριά του Νομού, γεγονός, που έχει επηρεάσει θετικά τις κοινωνικές δράσεις στην 

περιοχή.  Αξίζει  να  σημειωθεί  ότι  λόγω  της   παρουσίας  της  ΔΕΗ  στο  Νομό, 

δραστηριοποιείται ένας μεγάλος αριθμός δορυφορικών προς την ΔΕΗ επιχειρήσεων, 

των οποίων οι δραστηριότητες άπτονται ή συναρτώνται των αναγκών που υπάρχουν 

στην ΔΕΗ. Οι επιχειρήσεις-δορυφόροι ανήκουν τόσο στο δευτερογενή τομέα όσο και 

στον  τριτογενή.    Όμως,  οι  περιβαλλοντικές  επιπτώσεις  από  την  ατμοσφαιρική 

ρύπανση,  τις εκσκαφές  τεράστιων  εκτάσεων,  τη λειτουργία  των ατμοηλεκτρικών 

σταθμών (ΑΗΣ) και η μετεγκατάσταση ολόκληρων χωριών για την εκμετάλλευση 

των λιγνητοφόρων κοιτασμάτων μετριάζουν τη θετική κοινωνική επίδραση των ΑΗΣ 

στην περιοχή.       
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Β5.4 Τριτογενής Τομέας 

α) Εμπόριο – Υπηρεσίες 

Πίνακας 9: Συνεισφορά του Εμπορίου στο ΑΕΠ του Νομού Κοζάνης.

Ο τριτογενής τομέας αποτελεί τη σημαντικότερη πηγή εισοδήματος για την τοπική 

οικονομία και για το Νομό συνολικά. Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μια σχετική 

σταθερότητα  στην  ανάπτυξη του  τομέα  τόσο  στον  αριθμό  των  επιχειρήσεων που 

δραστηριοποιούνται  στον  χώρο  του  λιανικού  εμπορίου  καθώς  και  αυτού  των 

υπηρεσιών υγείας και εκπαίδευσης όσο και στον  κύκλο εργασιών των επιχειρήσεων 

αυτών. Αντίθετα παρατηρείται μείωση του αριθμού των επιχειρήσεων του χονδρικού 

εμπορίου χωρίς όμως αυτή να επηρεάζει το μέγεθος του κύκλου εργασιών τους.  

Συγκεκριμένα από τον παραπάνω πίνακα: 
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• Ο αριθμός των επιχειρήσεων του χονδρικού εμπορίου παρουσίασε μείωση 

κατά  1,72%  μεταξύ  των  ετών  2002  –  2003.  Αντίθετα  ο  τζίρος  τους 

παρουσιάζει αύξηση κατά 7,54%  

• Αντίθετα, ο αριθμός των επιχειρήσεων στο λιανικό εμπόριο αυξήθηκε κατά 

13 επιχειρήσεις ενώ ο κύκλος εργασιών παρουσίασε μείωση κατά 3,92%. 

• Ο  αριθμός  των  επιχειρήσεων  εμπορίας,  συντήρησης  αυτοκινήτων  και 

καυσίμων αυξήθηκε 9 επιχειρήσεις ενώ ο κύκλος εργασιών κατά 6,38%. 

• Παρατηρήθηκε  μια  αξιοσημείωτη αύξηση του  αριθμού  των  επιχειρήσεων 

υπηρεσιών  εκπαίδευσης  κατά  14,58% ενώ  ο  κύκλος  εργασιών  αυξήθηκε 

κατά 4,3% 

• Ο αριθμός των λοιπών επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών αυξήθηκε κατά 26 

επιχειρήσεις ενώ ο κύκλος εργασιών μειώθηκε κατά 18,32 εκ €.  

β) Τουρισμός 

Με  γνώμονα  πάντοτε  τον  φυσικό  πλούτο  και  τα  ιδιαίτερα  πολιτιστικά 

χαρακτηριστικά  της  περιοχής,  η  επίδοση  του  νομού  στον  τομέα  του  Τουρισμού 

σαφώς  και  δεν  είναι  έως  σήμερα  η  αναμενόμενη.  Για  το  έτος   2005  ο  νομός 

συγκεντρώνει 0,09 διανυκτερεύσεις αλλοδαπών ανά κάτοικο, στοιχείο όχι και πολύ 

ενθαρρυντικό.  

Το 2006 καταγράφηκαν στο νομό 27  ξενοδοχεία και  μια ξενοδοχειακή μονάδα 4 

αστέρων  συνολικής  δυναμικότητας  –όλων  των  ξενοδοχειακών  μονάδων-  1.462 

κλινών. Στο Νομό Κοζάνης, τα τελευταία έτη, έχει αρχίσει να διαμορφώνεται μία 

ικανοποιητική υποδομή ως προς τον αριθμό των διαθεσίμων κλινών. Τα περισσότερα 

δωμάτια  είναι   συγκεντρωμένα  στην  πόλη  της  Κοζάνης  και  στην  πόλη  της 

Πτολεμαΐδας.  

Σήμερα ο νομός διαθέτει περισσότερες από 1650 μονάδες εστίασης, οι οποίες έχουν 

την μορφή των μικρών ταβερνών, ταχυφαγείων και των ψησταριών-καφενείων. Θα 

πρέπει να επισημανθεί ότι στα περισσότερα καταλύματα λειτουργούν και ταβέρνες 

που  προσφέρουν  παραδοσιακά  εδέσματα  και  φαγητό  στους  ένοικους  και  στους 

επισκέπτες τις περιοχής. Για το λόγο αυτό, ο διαχωρισμός σε μονάδες εστίασης και 

μονάδες αναψυχής έχει σαφώς δυσδιάκριτα όρια.
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Β5.5 Συγκοινωνίες – Μεταφορές

Στο  Νομό  Κοζάνης  η  έννοια  των  μεταφορών  είναι  μέχρι  σήμερα  εξ  ολοκλήρου 

ταυτόσημη με το οδικό δίκτυο, την αεροπορική σύνδεση μέσω του Αεροδρομίου και 

του σιδηροδρομικού δικτύου αυτού μετά τη διασύνδεση του με το υπόλοιπο δίκτυο 

της  χώρας.  Εκκρεμεί  όμως  η  ολοκλήρωση  των  έργων  εκσυγχρονισμού  του 

σιδηροδρομικού δικτύου , έργο το οποίο έχει οδηγήσει στην μη λειτουργία του την 

τελευταία 5ετία.  

Η σύνδεση Κοζάνη – Γρεβενά – Καλαμπάκα, που συνιστά τμήμα της σιδηροδρομικής 

Εγνατίας  και  του  Δυτικού  και  Κεντρικού  σιδηροδρομικού  άξονα  της  χώρας,  έχει 

ενταχθεί  στο  Δυτικό  Σιδηροδρομικό  Άξονα,  ένα  από  τα  29  μεγάλα  έργα 

προτεραιότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο και ανακοινώθηκε επίσημα  από 

τον Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το κόστος κατασκευής υπολογίζεται στα 2 

δις € και η διάρκεια κατασκευής όλων των συνδέσεων (Δυτ. Μακεδονίας, Θεσσαλίας, 

Ηπείρου, Δυτ. Ελλάδας) ορίζεται από το 2006 μέχρι το 2014. Ειδικότερα η σύνδεση 

Κοζάνη – Γρεβενά - Καλαμπάκα θα έχει μήκος 105 χλμ. και η μέση ταχύτητα του 

τρένου θα είναι 160 χλμ  την ώρα.  

Μέχρι πρόσφατα ο Νομός Κοζάνης δεν είχε πρόσβαση στους μεγάλους οδικούς 

άξονες της χώρας λόγω της γεωγραφικής του θέσης. Η πρόσβαση σε αυτούς γινόταν 

μέσω του οδικού δικτύου γειτνιαζόντων Νομών. Έτσι λοιπόν η μόνη δυνατότητα που 

υπήρχε στο Νομό ήταν η ανάπτυξη του τοπικού δικτύου, προκειμένου να 

διευκολύνεται η πρόσβαση στους οδικούς άξονες. 

Η σταδιακή ολοκλήρωση και παράδοση τμημάτων της ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ανέτρεψε 

σε μεγάλο βαθμό το ως άνω φαινόμενο. Η Εγνατία οδός είναι χωρίς αμφιβολία το 

σημαντικότερο έργο υποδομής για το Νομό Κοζάνης, αφού  άρει οριστικά το Νομό 

και την τοπική επιχειρηματικότητα από την απομόνωση του παρελθόντος. Η υποδομή 

αυτή δημιούργησε ήδη σημαντικό πλεονέκτημα χρόνου και κόστους για το Νομό, 

δεδομένου ότι έχουν μειωθεί αισθητά οι χρόνοι πρόσβασης και μεταφοράς σε  αγορές 

και αστικά κέντρα τόσο της Περιφέρειας (Φλώρινα, Καστοριά, Γρεβενά) όσο και της 

Βόρειας Ελλάδας (Θεσσαλονίκη, Βέροια).  

Με την ολοκλήρωση των παραπάνω έργων διασύνδεσης και μεταφορών (ΕΓΝΑΤΙΑ 

ΟΔΟΣ,  Ανατολικός  και  Κεντρικός  σιδηροδρομικός  άξονας)  αναμένεται  να 

ενδυναμωθεί  ο  εξαγωγικός  χαρακτήρας  του  Νομού,  κυρίως  προς  τις  χώρες  της 

Βαλκανικής και της Κεντρικής Ευρώπης. Η εκτίμηση αυτή βασίζεται  στο γεγονός ότι 
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η  Εγνατία   Οδός  πέρα  από  τη   σύνδεση  της  Ανατολής  με  τη  Δύση  λειτουργεί 

συγχρόνως ως συλλεκτήριος οδικός άξονας των Πανευρωπαϊκών αξόνων μέσω της 

Βαλκανικής  και  της  Ν.Α.  Ευρώπης.  Σ'  αυτήν  καταλήγουν  οι  Πανευρωπαϊκοί 

Διάδρομοι  IV (Βερολίνο  -  Σόφια  -  Θεσσαλονίκη),  IX (Ελσίνκι  με  κατάληξη  την 

Αλεξανδρούπολη), και X (Βιέννη - Βελιγράδι – Σκόπια – Μοναστήρι -Φλώρινα ). 

Ταυτόχρονα  οι  εννέα  κάθετοι  άξονες,  εκ  των  οποίων  οι  δύο  διέρχονται  από  την 

περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, εξασφαλίζουν τη διασύνδεση της Ελλάδας με τις 

χώρες  των Βαλκανίων.  Πρόκειται  για  τους  κάθετους  άξονες  Ιωάννινα –  Κακαβιά 

(Αλβανία),  Σιάτιστα  -  Κρυσταλλοπηγή  (Αλβανία),  Κοζάνη  -  Φλώρινα  –  Νίκη 

(FYROM), Θεσσαλονίκη - Εύζωνοι (FYROM), Θεσσαλονίκη - Σέρρες - Προμαχώνας 

(Βουλγαρία), Δράμα - Νευροκόπι - Εξοχή (Βουλγαρία), Ξάνθη - Εχίνος (Βουλγαρία), 

Κομοτηνή - Νυμφαίο (Βουλγαρία), Αρδάνιο - Ορμένιο (Βουλγαρία).

Στην  παρούσα  φάση  οι  προσδοκίες  της  επιχειρηματικής  κοινότητας  του  Νομού 

Κοζάνης εστιάζονται στην επιτάχυνση της ολοκλήρωση των υπόλοιπων τμημάτων 

της   ΕΓΝΑΤΙΑΣ  ΟΔΟΥ  και  των  κάθετων  αξόνων  της.  Σήμερα,  κατά  γενική 

ομολογία, ο Νομός Κοζάνης συνεχίζει να απέχει σχεδόν 1 ώρα από τα μεγάλα αστικά 

κέντρα  (Θεσσαλονίκη,  Λάρισα)  και  το  λιμάνι  της  Θεσσαλονίκης,  αφού  το  οδικό 

δίκτυο  του  Νομού  και  οι  υποδομές  μεταφορών,  παρά  τα  επιμέρους  έργα  που 

πραγματοποιήθηκαν  ή  βρίσκονται  σε  εξέλιξη  υπολείπονται  σημαντικά  άλλων 

οικονομικά αναπτυγμένων περιοχών της επικράτειας. Παράλληλα, ο Νομός συνεχίζει 

να απέχει περισσότερες από 4 ώρες από την πρωτεύουσα της χώρας, δεδομένο που 

επιβάλλει την ολοκλήρωση του οδικού άξονα Ε-65, που θα συνδέει το Νομό με την 

Κεντρική Ελλάδα και την Αθήνα. 

Η αποτύπωση των αριθμητικών μεγεθών του τομέα των συγκοινωνιών καταγράφεται 

για την τελευταία πενταετία στον πίνακα που ακολουθεί:

Πίνακας 9: Διαχρονική Εξέλιξη Συγκοινωνιών και Τηλεπικοινωνιών του Νομού Κοζάνης την
περίοδο 2001  έως και 2006.
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Αυτή είναι η κατάσταση που επικρατεί στο Νομό Κοζάνης σύμφωνα με τα επίσημα 

στοιχεία της Αναπτυξιακής Κοζάνης (ΑΝΚΟ). 

Συγκεκριμενοποιώντας τώρα και ερχόμενοι στο παράδειγμα μας, στο Νομό Κοζάνης 

υπάρχουν σύμφωνα με το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Κοζάνης (ΕΒΕ) 

149  επιχειρήσεις  οι  οποίες  ασκούν  το  επάγγελμα  του  αλουμινοκατσκευαστή 

(κουφώματα)  ένας  κλάδος  που  είναι  συνδεδεμένος  με  τις  νέες  οικοδομικές 

δραστηριότητες στο νομό. Στον παρακάτω πίνακα βλέπουμε τις νέες οικοδομές ανα 

μήνα για το έτος 2007, σύμφωνα με τη Εθνική Στατιστική Υπηρεσία: 

Μήνας Αριθμός Όροφοι Όγκος Επιφάνεια Αξία (€)
Ιανουάριος 27 46 27.254 8.493 267.492

Φεβρουάριος 32 69 43.512 13.459 408.249
Μάρτιος 44 89 62.574 19.680 496.983
Απρίλιος 38 65 50.002 14.641 488.311

Μάιος 44 71 62.795 16.133 451.691
Ιούνιος 54 103 102.462 27.762 852.574
Ιούλιος 57 86 103.931 30.634 820.207

Αύγουστος 30 56 55.339 14.274 440.859
Σεπτέμβριος 40 65 104.241 27.618 768.907
Οκτώβριος 36 55 40.376 11.322 353.676
Νοέμβριος 25 47 79.405 18.396 529.064
Δεκέμβριος 28 40 46.680 13.124 273.792
Συνολικά 455 792 778.571 215.536 6.151.805
Πίνακας :Νέες οικοδομές, όροφοι, όγκος, επιφάνεια και αξία αυτών στο ν. Κοζάνης κατά το έτος 2007

Από τον παραπάνω πίνακα μπορούμε να συμπεράνουμε ότι από το Μάρτιο ως 

τον Σεπτέμβριο υπάρχει η μεγαλύτερη κινητικότητα στον κλάδο ενώ από Οκτώβριο 

εως Φεβρουάριο είναι μικρότερη. Αυτό ενδιαφέρει και τους δύο κλάδους. 

Μια τέτοια βάση δεδομένων που περιέχει πληροφορίες οι οποίες μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν  για  περισσότερους  από  έναν  κλάδο  παρουσιάζουν  ιδιαίτερο 

ενδιαφέρον και είναι χρήσιμες τόσο γι αυτούς που ασκούν το επάγγελμα όσο και για 

τους νέους επιχειρηματίες που σκέφτονται να μπουν σε αυτό.

Οι  πληροφορίες  αυτή  τη  στιγμή  υπάρχουν  αλλά  είναι  διάσπαρτες  και 

δύσχρηστες για τους περισσότερους ενδιαφερόμενους. Με την συγκεκριμενοποίηση 

και την επεξεργασία αυτών των πληροφοριών οι πληροφορίες αποκτούν μεγαλύτερο 

νόημα και  γίνονται  χρήσιμες  για  τους  επιχειρηματίες.  Ταυτόχρονα θα μπορούσαν 

αυτές  οι  πληροφορίες  να  αποθηκευτούν  σε  μια  μεγάλη  βάση  δεδομένων  και  να 
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επιλέγει ο εκάστοτε χρήστης τους κλάδους που τον ενδιαφέρουν. Έτσι θα μπορεί (για 

το παράδειγμα μας) να βλέπει πόσες νέες οικοδομές κτίστηκαν και πόσες είναι οι 

εταιρείες που ασχολούνται με τα κουφώματα. Στη συνέχεια θα μπορεί να ταξινομεί 

τις εταιρείες κουφωμάτων ανάλογα με τον τζίρο τους για παράδειγμα.

Το  βελτιοποιημένο  –  τροποποιημένο  μοντέλο  έχει  σαφώς  περισσότερα 

πλεονεκτήματα από  τα  μοντέλα  που  χρησιμοποιούνται  αυτή  τη  στιγμή,  διότι  δεν 

απαιτούνται τόσο εξειδικευμένες γνώσεις για την ανάλυση των αποτελεσμάτων και 

ταυτόχρονα μειώνεται ο χρόνος για την αναζήτηση στοιχείων.

Παρ’ όλα αυτά συναντά και κάποια τεχνικά προβλήματα λόγω του όγκου των 

δεδομένων.  Χρειάζεται  επεξεργασία  των  δεδομένων  και  ταξινόμηση  τους  με 

συγκεκριμένη μορφή. 

Επίσης,  θα  πρέπει  να  γίνει  συστηματική  εργασία   για  τον  κάθε  κλάδο 

ξεχωριστά. Έτσι, θα πρέπει να ξεκινήσει από κάποιους κλάδους που είναι συναφείς ή 

έχουν κοινά μεταξύ τους στοιχεία. 

Συμπεράσματα

Στην  παρούσα  εργασία  έγινε  μια  ανάλυση  του  τι  είναι  μια  τράπεζα 

πληροφοριών  επιχειρηματικότητας  καθώς  αναλύθηκαν  και  κάποιοι  ορισμοί  και 

έννοιες που έχουν άμεση σχέση για την καλύτερη κατανόηση της. 
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Στην  Ελλάδα  υπάρχουν  αρκετές  επιχειρήσεις  (στην  παρούσα  εργασία 

αναλύθηκαν τέσσερις από αυτές) που ασχολούνται με την συλλογή και επεξεργασία 

πληροφοριών  χρησιμοποιώντας  όμως  ένα  συγκεκριμένο  μοντέλο,  αυτό  της 

συγκέντρωσης των στοιχείων για κάθε επιχείρηση. Μια δηλαδή παράθεση στοιχείων, 

δίνοντας  μεγαλύτερη  σημασία  στη  έντυπη  μορφή  ενώ  όπως  είδαμε  συνεχώς  το 

διαδίκτυο γίνεται περισσότερο γνωστό και ολοένα αυξάνονται οι χρήστες του. Έτσι 

χάνεται πολύτιμος χρόνος για την αναζήτηση συγκεκριμένων στοιχείων καθώς και η 

άμεση προσβασιμότητα στην πληροφορία.

Φαίνεται  πως  η  αλλαγή  ή  η  τροποποίηση του  υπάρχοντος  μοντέλου  είναι 

αναγκαία. Στην παρούσα εργασία γίνεται μια εκτενής αναφορά για τον εμπλουτισμό 

του ήδη υπάρχοντος. Η βελτίωση των τραπεζών αυτών θα μπορούσε να επιτευχθεί 

τόσο με την εισαγωγή νέων στοιχείων στην βάση που πολλές φορές δεν έχουν άμεση 

σχέση  με  την  επιχείρηση  αλλά  έμμεση,  μέσω κάποιου  άλλου   κλάδου  που  είναι 

συναφές,  όσο  και  στην  εκμετάλλευση  των  νέων  τεχνολογιών  που  συνεχώς 

εξελίσσονται,  δημιουργώντας  μια  βάση  δεδομένων  περισσότερο  δυναμική  και 

εύχρηστη υπέρ του χρήστη. Δηλαδή ένα νέο μοντέλο, το οποίο θα χρησιμοποιεί η 

τράπεζα  πληροφοριών  επιχειρηματικότητας,  και  θα  συμπεριλαμβάνει  πλήθος 

στοιχείων τα οποία όμως θα συγκρίνονται και με στοιχεία άλλων κλάδων με τους 

οποίους έχουν άμεση σχέση. Σε αυτό θα βοηθούσε η ταξινόμηση των στοιχείων να 

γινόταν από τις επιχειρήσεις με ένα συγκεκριμένο τρόπο ώστε να μην χρειάζεται η 

περαιτέρω επεξεργασία των στοιχείων αυτών από τους  διαχειριστές  της  τράπεζας 

πληροφοριών ή από τον τελικό αποδέκτη της πληροφορίας αλλά αυτόματα από το 

σύστημα.   

Μέχρι στιγμής οι τράπεζες πληροφοριών έχουν μόνο πληροφορίες για μεγάλες 

επιχειρήσεις,  και  μιας  και  μιλάμε  για  την  Ελλάδα,  εννοούμε  κυρίως  Αθήνα  και 

Θεσσαλονίκη, αφήνοντας το μεγαλύτερο μέρος της επιχειρηματικότητας, δηλαδή των 

μικρομεσαίων επιχειρήσεων, έξω από τη βάση δεδομένων τους. Έτσι δεν υπάρχει μια 

ολοκληρωμένη άποψη για την  σημερινή  πραγματικότητα  της  επιχειρηματικότητας 

στην Ελλάδα, αφού χρειάζεται να αντλήσουμε από διαφορετικές πηγές δεδομένα τα 

οποία πολλές φορές είναι ελλιπή , να τα συγκεντρώσουμε και να τα συγκρίνουμε 

πράγμα  που  είναι  χρονοβόρο  και  πολλές  ασύμφορο  για  μια  υφιστάμενη  ή  νέα 

επιχείρηση. Ζούμε όμως στον 21ο αιώνα που τα πράγματα εξελίσσονται με γρήγορους 

ρυθμούς και η τεχνολογία μπορεί να φανεί ιδιαίτερα χρήσιμη. Έτσι δημιουργώντας 

μια τράπεζα πληροφοριών επιχειρηματικότητας που περιγράφηκε παραπάνω, μέσα σε 
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ολοένα και δυναμικότερο περιβάλλον, θα υπάρξει μια ολοκληρωμένη εικόνα για την 

επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα. 

Τελικά, η τράπεζα πληροφοριών επιχειρηματικότητας είναι ένα σημαντικό και 

χρήσιμο εργαλείο για τις επιχειρήσεις. Οι νέες τεχνολογίες βοηθούν στην καλύτερη 

χρήση και αξιοποίηση της με τα μεγαλύτερα δυνατά αποτελέσματα.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

(Πίνακας πληροφοριών της   HELLASTAT   για την ΠΛΑΙΣΙΟ   

COMPUTERS     A  .  E  .  B  .  E  .)  
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