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Περίληψη 

 

Τις τελευταίες δεκαετίες, υπό το πρίσμα της βιώσιμης ανάπτυξης, παρατηρείται μια 

στροφή προς τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) και ταυτόχρονη μείωση της 

χρήσης συμβατικών καυσίμων, ως διέξοδο στην αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών 

προβλημάτων όπως της κλιματικής αλλαγής. Η αποτίμηση, σε νομισματικούς όρους, 

της διείσδυσης των ΑΠΕ στο ενεργειακό μίγμα, πραγματοποιείται μέσα από τεχνικές 

μη αγοραίας εκτίμησης. Ο κύριος σκοπός της παρούσας διδακτορικής διατριβής είναι 

η αποτύπωση σε νομισματικές μονάδες, της προθυμίας πληρωμής (Willingnessto 

Pay) των νοικοκυριών για καταβολή επιπρόσθετου χρηματικού ποσού για την 

υλοποίηση επενδύσεων με σκοπό την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ. 

Ιδιαίτερα, είναι η εξέταση της συσχέτισης των κοινωνικοοικονομικών 

χαρακτηριστικών, της ενεργειακής συμπεριφοράς και της κοινωνικής αποδοχής της 

τοπικής κοινωνίας για έργα εκμετάλλευσης ΑΠΕ, με την επιθυμία οικονομικής 

συνεισφοράς για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας προερχόμενης από ΑΠΕ αλλά 

και με την πραγματική καταβολή χρηματικού ποσού στο δίμηνο λογαριασμό της 

ΔΕΗ, μέσααπό τεχνικές μη αγοραίας εκτίμησης. Η ενεργειακή συμπεριφορά και η 

προθυμία πληρωμής, εξετάζεται με τη μέθοδο της υποθετικής ή εξαρτημένης 

αξιολόγησης (Contingent Valuation Method) που εφαρμόζεται στη παρούσα διατριβή 

εκτιμώντας σε ένα υποθετικό σενάριο, με χρήση ερωτηματολογίου, εκφρασμένες 

προτιμήσεις του κοινού, ποσοτικοποιώντας ουσιαστικά μη νομισματικές αξίες. Το 

δειγματοληπτικό πλαίσιο περιορίστηκε στο νομό Αιτωλοακαρνανίας. Η τελική 

επιλογή των νοικοκυριών έγινε με μίξη δειγματοληψίας ευκολίας και δειγματοληψίας 

χιονοστιβάδας. Από τον Ιανουάριο έως τον Απρίλιο 2012, διανεμήθηκαν 

ερωτηματολόγια σε 280 νοικοκυριά εκ των οποίων επεστράφησαν συμπληρωμένα 

201. Από την ανάλυση προκύπτει ότι είναι περισσότερο ενημερωμένοι για την ηλιακή 

ενέργεια και έπονται η αιολική, η βιομάζα και η υδροηλεκτρική. Επίσης, εκφράζουν 

θετική άποψη στο ενδεχόμενο υλοποίησης έργων εκμετάλλευσης ΑΠΕ και πιστεύουν 

ότι μελλοντικά θα καταλαμβάνουν μεγάλο μερίδιο στο ενεργειακό μίγμα. Το κόστος 

κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας για τα νοικοκυριά, υπολογίζεται περίπου στα 

301-400 ευρώ ανά δίμηνο λογαριασμό της ΔΕΗ. Οι λιγότεροι από τους μισούς 

ερωτηθέντες είναι διατεθειμένοι να δώσουν έως 10 ευρώ επιπρόσθετα, για χρήση 



5 
 

ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ ενώ, υψηλό ποσοστό ερωτηθέντων εμφανίζεται μη 

διατεθειμένο να πληρώσει επιπρόσθετα λόγω έλλειψης χρημάτων. Παράλληλα, μια 

μερίδα είναι διατεθειμένη να προχωρήσει σε μείωση των εξόδων της κυρίως στο 

τομέα της ψυχαγωγίας, ώστε να εξοικονομήσει χρήματα για να επωμιστεί το 

επιπρόσθετο κόστος. Εξήχθησαν κύριες συνιστώσες από ομοειδείς ομάδες 

μεταβλητών όπως η ενημέρωση του κοινού για τις επιμέρους μορφές ΑΠΕ, ο 

μελλοντικός ρόλος των διαφόρων μορφών στο ενεργειακό μίγμα, οι συνέπειες 

επενδύσεων με χρήση ΑΠΕ, τα ενδεχόμενα εμπόδια κατά την υλοποίηση, τα μέτρα 

επίλυσης τους. Από την ανάλυση συστάδων διαπιστώνεται ότι το κοινό ομαδοποιείται 

σε δύο συστάδες. Το δείγμα που ανήκει στη πρώτη συστάδα είναι μεγαλύτερης 

ηλικίας, όχι τόσο μορφωμένο και οικονομικά ασθενέστερο.Το δείγμα της δεύτερης 

συστάδας είναι νεαρής ηλικίας, πιο μορφωμένο και οικονομικά πιο ισχυρό.Μετά από 

πολλαπλή παλινδρόμηση η συμμετοχή σε συστάδα δεν αποτέλεσε στατιστικά 

σημαντική μεταβλητή.Το μοντέλο παλινδρόμησης της προθυμίας πληρωμής έδειξε 

ότι παράμετροι όπως της ηλικίας, του αριθμού των μελών της οικογένειας και της 

κύριας συνιστώσας που αφορά στην ενημέρωση του κοινού ως προς τις επιμέρους 

μορφές ενέργειας ήταν σημαντικές. Παρατηρείται ότι όσο αυξάνεται ο αριθμός των 

μελών της οικογένειας, η ηλικία καθώς και η ενημέρωσή σε συγκεκριμένες μορφές 

ΑΠΕ, τόσο μεγαλύτερη είναι η κατά μέσο όρο καταβολή χρηματικού ποσού στο 

δίμηνο λογαριασμό της ΔΕΗ και τόσο αυξάνεται και η προθυμία τους για πληρωμή 

επιπρόσθετου ποσού για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας που βασίζεται σε ΑΠΕ. 

Επιπρόσθετα, όσο αφορά στο κατά μέσο όρο εισόδημα των νοικοκυριών έχει μικρή 

θετική επίδραση ως προς τη πληρωμή του λογαριασμού της ΔΕΗ και πολύ αρνητική 

ως προς την προθυμία επιπρόσθετου χρηματικού ποσού. Τέλος, η συμμετοχή σε 

περιβαλλοντικές δράσεις εμφανίζει μικρή θετική επίδραση για πληρωμή στο 

λογαριασμό της ΔΕΗ αλλά αρνητική στη προθυμία πληρωμής.Το κοινό υποστηρίζει 

πως η ύπαρξη επενδύσεων ΑΠΕ θα έχει σε γενικές γραμμές, θετικές συνέπειες στην 

ευρύτερη περιοχή και πως η τοπική κοινωνία θα έχει θετική στάση αν ξεπεραστούν 

τα εμπόδια και ληφθούν συγκεκριμένα μέτρα όπως οικονομικά κίνητρα. Τα 

αποτελέσματα των μοντέλων πολλαπλής παλινδρόμησης συγκρίθηκαν και με 

ανάλυση κανονικοποιημένης συσχέτισης. Για περαιτέρω διερεύνηση προτείνεται η 

εξέταση άλλων υποθετικών σεναρίων και άλλων μορφών πληρωμής.  
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Κεφάλαιο 1 

Εισαγωγή 

 

 

 

1.1 Εισαγωγή 

 

Τα τελευταία χρόνια διαπιστώνεται ενίσχυση του παγκόσμιου ενδιαφέροντος όσο 

αφορά τα ενεργειακά ζητήματα, που επικεντρώνονται κυρίως στο πρόβλημα της 

κλιματικής αλλαγής και στην αύξηση των εκπομπών των αέριων ρύπων, στην 

ενεργειακή κατανάλωση και ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού και στη 

προστασία του περιβάλλοντος (Batley et al., 2001;Fuss et al., 2009; Georgakellos, 

2009; Longo et al., 2008). Επιπρόσθετα, παρατηρείται μια στροφή προς τις 

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) και γενικά τις νέες ενεργειακές τεχνολογίες και 

ταυτόχρονη μείωση της χρήσης ορυκτών καυσίμων, ως διέξοδο στην αντιμετώπιση 

των περιβαλλοντικών προβλημάτων (Li et al., 2009). 

 

Οι εκπομπές των αερίων του θερμοκηπίου και ιδιαίτερα του διοξειδίου του άνθρακα 

που προέρχονται από τις ανθρώπινες δραστηριότητες αποτελούν μια από τις 

κυριότερες αιτίες της κλιματικής αλλαγής και συνεπώς της υποβάθμισης του 

περιβάλλοντος (Economou, 2010). Παρατηρείται μια προσπάθεια να περιοριστούν οι 

επιπτώσεις της υπερθέρμανσης του πλανήτη. Η εξάρτηση από τα συμβατικά καύσιμα 

σε συνδυασμό με την εξάντληση των ορυκτών πόρων οδήγησε σε στροφή προς τις 

ΑΠΕ και στην προσπάθεια υιοθέτησης αειφόρου ενεργειακής πολιτικής που θα 

αποτελέσει μια θετική εξέλιξη στη χάραξη ενεργειακής πολιτικής μέσα από την 

επέκταση και καθιέρωση φιλικότερων τεχνολογιών στο ενεργειακό μίγμα και θα 

επιφέρει οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντική σταθερότητα (Li et al., 2009). 

 

Σε σχέση με την προαναφερόμενη στροφή προς τις ΑΠΕ, προκύπτει το ερώτημα της 

αποτίμησης από το κοινό, σε νομισματικούς όρους, της διείσδυση τους στο 

ενεργειακό μίγμα. Επειδή γίνεται αναφορά σε υποθετικά σενάρια και μεγέθη που δεν 

εμπορεύονται απευθείας σε αγορές, η οικονομική εκτίμηση της αξίας τους εξαρτάται 
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κυρίως από το εάν το κοινό λαμβάνει ή όχι οφέλη από αυτά (Damigos and 

Kaliampakos, 2003). Ως εκ τούτου, στη παρούσα διδακτορική διατριβή, αναλύεται η 

αξία που αποδίδει το κοινό στην αυξημένη χρήση των ΑΠΕ για την παραγωγή 

ηλεκτρικής ενέργειας, σε συνάρτηση με μια σειρά από συγκεκριμένα υποερωτήματα 

που παρατίθενται αναλυτικότερα στην επόμενη ενότητα.  

 

 

1.2 Αντικείμενο και σκοπός έρευνας 

 

Ο κύριος στόχος της παρούσας διδακτορικής έρευνας είναι η αποτύπωση σε 

νομισματικές μονάδες, της προθυμίας πληρωμής των νοικοκυριών για καταβολή 

επιπρόσθετου χρηματικού ποσού για την υλοποίηση επενδύσεων με σκοπό την 

παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ. Αξιολογούνται τρεις συνιστώσες: η 

περιβαλλοντική, η οικονομική και η κοινωνική. Ιδιαίτερα εξετάζεται η συσχέτιση των 

δημογραφικών χαρακτηριστικών, της ενεργειακής συμπεριφοράς και της κοινωνικής 

αποδοχής έργων αξιοποίησης ΑΠΕ με την επιθυμία οικονομικής συνεισφοράς για την 

παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας η οποία θα προέρχεται από την εκμετάλλευση των 

ΑΠΕ αλλά και με την πραγματική καταβολή χρηματικού ποσού στο δίμηνο 

λογαριασμό της ΔΕΗ, με τεχνικές μη αγοραίας εκτίμησης (non-market valuation). 

Επίσης, επιχειρείται η σκιαγράφηση του δημογραφικού και κοινωνικοοικονομικού 

προφίλ των νοικοκυριών της περιοχής που θα εξεταστεί. 

 

Ένας ακόμη στόχος είναι η αξιολόγηση της στάσης και της αντίληψης της τοπικής 

κοινωνίας απέναντι σε ενεργειακές τεχνολογίες ΑΠΕ καθώς και η εκτίμηση του 

επιπέδου γνώσης και πληροφόρησης των κατοίκων της τοπικής κοινωνίας για 

συγκεκριμένες μορφές ΑΠΕ όπως ηλιακή, αιολική, βιομάζα και υδροηλεκτρική. 

Επιπρόσθετα, γίνεται αξιολόγηση των παραγόντων που οδηγούν στην αποδοχή ή την 

απόρριψη ενός επενδυτικού σχεδίου εκμετάλλευσης ΑΠΕ, των κύριων εμποδίων που 

προκύπτουν κατά τη διάρκεια της εφαρμογής του, των πιθανών συνεπειών από την 

υλοποίησή του, καθώς και των απαραίτητων μέτρων που πρέπει να ληφθούν για την 

αύξηση του μεριδίου των ΑΠΕ στο ενεργειακό μίγμα Στην ανάλυση λαμβάνονται 

υπόψη τα ευρήματα της ερευνητικής βιβλιογραφίας που αφορά στην εφαρμογή 

μεθόδων μη αγοραίας εκτίμησης, στις βασικές αρχές της ενεργειακής πολιτικής σε 
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παγκόσμιο και ευρωπαϊκό επίπεδο με έμφαση στο νομοθετικό πλαίσιο της Ελλάδας 

και παρουσιάζονται μια σειρά από λύσεις περιβαλλοντικά ορθές και κοινωνικά 

αποδεκτές, για την τόνωση όλων των κλάδων της οικονομίας. 

 

Η παρούσα διδακτορική διατριβή χαρακτηρίζεται από αρκετές ερευνητικές 

καινοτομίες. Αρχικά, εξετάζεται η διάθεση για πληρωμή με απώτερο σκοπό την 

αύξηση του μεριδίου των ΑΠΕ στο ενεργειακό μίγμα, στην περιοχή της Δυτικής 

Ελλάδας, συμπληρώνοντας έτσι, το βιβλιογραφικό κενό παρεμφερών ερευνών που 

έχουν πραγματοποιηθεί σε άλλες περιοχές της χώρας. Επιχειρείται επίσης, η 

ταξινόμηση των νοικοκυριών σε συστάδες με ομοειδή περιβαλλοντικά, οικονομικά 

και κοινωνικά χαρακτηριστικά, ώστε να εντοπιστεί η ύπαρξη διαφορών στην 

ενεργειακή συμπεριφορά και αποδοχή έργων ΑΠΕ. Επιπρόσθετα, εξετάζεται η 

συσχέτιση της διάθεσης πληρωμής με αρκετές παραμέτρους, συμπεριλαμβανομένης, 

της συμμετοχής του νοικοκυριού σε συστάδα (για πρώτη φορά στη βιβλιογραφία, εξ 

όσων κατέστησαν γνωστά). Τέλος, βασική καινοτομία αποτελεί και η αντιπαραβολή 

της εξάρτησης από τα προαναφερθέντα περιβαλλοντικά, οικονομικά και κοινωνικά 

χαρακτηριστικά συμπεριλαμβανομένης της συμμετοχής του νοικοκυριού σε συστάδα, 

της (α) διάθεσης πληρωμής για χρήση ΑΠΕ και (β) πραγματικής καταβολής 

χρημάτων για ηλεκτρική ενέργεια. 

 

 

1.3 Διάρθρωση διδακτορικής διατριβής 

 

Η παρούσα διδακτορική διατριβή αποτελείται από πέντε κεφάλαια. 

 

Σε συνέχεια του παρόντος πρώτου εισαγωγικού Κεφαλαίου, στο δεύτερο Κεφάλαιο 

παρουσιάζεται η βιβλιογραφική επισκόπηση του θέματος που εστιάζεται στις 

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) και στη συμβολή τους στο ενεργειακό μίγμα. 

Επιπρόσθετα, εμβαθύνει στην ενεργειακή στάση και συμπεριφορά του 

καταναλωτικού κοινού απέναντι στις νέες περιβαλλοντικά φιλικότερες ενεργειακές 

τεχνολογίες. Μετέπειτα, παρουσιάζεται μια αναλυτική ιστορική αναδρομή της 

ενεργειακής πολιτικής σε παγκόσμιο, ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο. Στη συνέχεια, 
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γίνεται ανάλυση της βιβλιογραφίας στην μέθοδο της υποθετικής αξιολόγησης 

(Contingent Valuation Method - CVM), καθώς και σε εφαρμογές της ανά τον κόσμο. 

 

Το τρίτο Κεφάλαιο αναφέρεται στη προτεινόμενη μεθοδολογία έρευνας. Αρχικά, 

παρουσιάζονται τα βασικά ερευνητικά ερωτήματα που έχουν εξαχθεί από την 

επισκόπηση βιβλιογραφίας. Ακολούθως, παρουσιάζεται η γεωγραφική περιοχή 

έρευνας και καταρτίζεται το ερωτηματολόγιο. Στη συνέχεια, εξιστορείται η συλλογή 

και επεξεργασία των δεδομένων. Τέλος, παρουσιάζεται η διαδικασία της στατιστικής 

ανάλυσης των δεδομένων και των μεθόδων που θα χρησιμοποιηθούν όπως της 

ανάλυσης κύριων συνιστωσών, της ανάλυσης συστάδων, της ανάλυσης πολλαπλής 

παλινδρόμησης και της ανάλυσης κανονικοποιημένης συσχέτισης. 

 

Στο τέταρτο Κεφάλαιο απαντώνται τα ερευνητικά ερωτήματα και παρουσιάζονται τα 

αποτελέσματα. Αρχικά, πραγματοποιείται περιγραφική ανάλυση των μεταβλητών με 

σκοπό να κατανοηθεί το δείγμα και να αποκτηθεί μια σαφέστερη αίσθηση για τη 

κατανομή των μεταβλητών που χρησιμοποιούνται στις αναλύσεις που ακολουθούν. 

Στη συνέχεια πραγματοποιείται επαγωγική ανάλυση, όπου γίνεται ανάλυση κύριων 

συνιστωσών στις ερωτήσεις που αφορούν στο βαθμό ενημέρωσης και μελλοντικής 

σημαντικότητας των ΑΠΕ καθώς και στους παράγοντες που επηρεάζουν την επιτυχία 

ή μη επενδυτικών σχεδίων ΑΠΕ. Μετέπειτα, γίνεται ανάλυση συστάδων για τη 

σκιαγράφηση του προφίλ του «πράσινου» καταναλωτή (φιλικά διακείμενου προς 

ήπιες μορφές ενέργειας), εκτίμηση μοντέλων πολλαπλής παλινδρόμησης και ανάλυση 

κανονικοποιημένης συσχέτισης, μέσω των οποίων προτυποποιείται η συσχέτιση της 

διάθεσης πληρωμής επιπρόσθετου ποσού και της πραγματικής πληρωμής στο δίμηνο 

λογαριασμό της ΔΕΗ με πλήθος χαρακτηριστικών κυρίως κοινωνικοοικονομικών. 

 

Στο πέμπτο Κεφάλαιο γίνεται μια σύντομη ανασκόπηση της παρούσας διδακτορικής 

διατριβής, παρατίθενται τα κυριότερα ευρήματα και συμπεράσματά της και 

παρουσιάζονται κατευθύνσεις που προτείνονται για περαιτέρω έρευνα. 

 

Η διδακτορική διατριβή ολοκληρώνεται με την παρουσίαση του ερωτηματολογίου σε 

παράρτημα.  
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Κεφάλαιο 2 

Επισκόπηση βιβλιογραφίας 

 

 

 

2.1  Αειφόρος ή Βιώσιμη ανάπτυξη 

 

Μια συστηματική προσέγγιση για την αξιολόγηση της αειφορίας περιλαμβάνει την 

εξέτασή της με βάση την οικολογική, οικονομική και κοινωνική διάστασή της 

(Assefa and Frostell, 2007; Clift, 2007). Οι άνθρωποι και το περιβάλλον στο οποίο 

αναπτύσσονται και δραστηριοποιούνται δεν εξετάζονται χωριστά αλλά ως ένα ενιαίο 

σύνολο (Zoellner et al., 2008 ). Οι ανθρώπινες δραστηριότητες περιορίζονται από τις 

τρεις ακόλουθες συνιστώσες, που συνοψίζονται από το διάγραμμα Venn στο Σχήμα 

2.1. (Clift, 2007): 

 

i. Περιβαλλοντική διάσταση: αφορά στους περιορισμούς που επιβάλλονται από 

το γεγονός ότι η γη είναι, από θερμοδυναμική άποψη, ένα κλειστό σύστημα. 

Έτσι, η ροή της ενέργειας που λαμβάνεται από τον ήλιο, αλλά και οι 

διαθέσιμοι πόροι, σε παγκόσμια κλίμακα είναι πεπερασμένοι, όπως η 

ικανότητα της βιόσφαιρας να απορροφήσει ή να αποβάλει τις εκπομπές από 

τις ανθρώπινες δραστηριότητες.  

ii. Οικονομική διάσταση: αφορά στους περιορισμούς που επιβάλλονται από 

πεπερασμένες ανθρώπινες δυνατότητες, η τεχνολογία που αναπτύσσεται και 

το οικονομικό σύστημα το οποίο αναπτύσσει αυτήν την τεχνολογία.  

iii. Κοινωνική διάσταση: αντιπροσωπεύει τις προσδοκίες του ανθρώπου. Η 

ανάγκη να δημιουργηθεί μια καλύτερη ποιότητα ζωής για όλους, στο παρόν 

αλλά και μελλοντικά. 
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Σχήμα 2.1.: Η έννοια της αειφορίας εκφράζεται μέσα από περιβαλλοντικούς, οικονομικούς, 

κοινωνικούς περιορισμούς. 
 

Αυτό το τρίπτυχο ενσωματώνει τις βασικές αρχές που στο επίκεντρό τους αποδίδουν 

την έννοια της βιώσιμης ανάπτυξης. Η αειφόρος ανάπτυξη συνεπάγεται τη 

συμμόρφωση με όλους αυτούς τους περιορισμούς (περιβαλλοντικούς, οικονομικούς, 

κοινωνικούς). Οι έννοιες αυτές είναι αλληλένδετες μεταξύ τους και καμία δεν 

αναπτύσσεται εναντίον της άλλης. Η αειφορία, όπως γίνεται αντιληπτό, κατέχει την 

κεντρική περιοχή της απεικόνισης της Εικόνας 2.1., η οποία περιλαμβάνει όλα τα 

σύνολα των περιορισμών και η αειφόρος ανάπτυξη είναι μια διαδικασία προς αυτή 

την περιοχή (Clift, 2007). Απαιτείται σαφής καθορισμός των στόχων ώστε να 

επιτευχθεί η ικανοποίηση των ανθρωπίνων αναγκών μέσα από κοινωνικά αποδεκτά 

τεχνολογικά συστήματα. Η κοινωνική αειφορικότητα προσεγγίζεται κάτω από την 

προοπτική της κοινωνικής αποδοχής. Οι κύριες παράμετροι που αξιολογούνται σε 

αυτήν την περίπτωση είναι η γνώση, η αντίληψη και ο φόβος οι οποίες δεν είναι 

ανεξάρτητες μεταξύ τους (Assefa and Frostell, 2007).  

 

Είναι εμφανής η διάκριση μεταξύ μερικής αειφορικότητας (partial sustainability) και 

ολικής (whole sustainability). Η ολική αειφορικότητα περιλαμβάνει εκτός από τις 

τρεις παραπάνω συνιστώσες και άλλη μία την πολιτική όπου εστιάζεται στα πολιτικά 

συστήματα (Assefa and Frostell, 2007).  

 

 

2.2  Περιβαλλοντικά προβλήματα 

 

Τα τελευταία χρόνια είναι αισθητή η αύξηση των περιβαλλοντικών προβλημάτων 

στον πλανήτη με συνέπεια να διαταράσσεται η οικολογική του ισορροπία (Clift, 

2007; Economou, 2009). Τα κυριότερα από αυτά είναι η κλιματική αλλαγή που 
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οδηγεί στην υπερθέρμανση του πλανήτη, το φαινόμενο του θερμοκηπίου με την 

αύξηση των εκπομπών των αερίων όπως του διοξειδίου του άνθρακα (CO2), των 

οξειδίων του αζώτου (NOx), του υποξειδίου του αζώτου (N2O) και του μεθανίου 

(CH4) (Chalvatzis and Hooper, 2009; Georgakellos, 2009; Tsoutsos et al., 2008). 

 

Η διεθνής κοινότητα αντιλαμβανόμενη τη κατάσταση δεσμεύεται στη λήψη μέτρων 

με στόχο την μείωση των αερίων του θερμοκηπίου και την αντιμετώπιση της 

κλιματικής αλλαγής. Η μείωση των εκπομπών CO2 στην ηλεκτροπαραγωγή 

επιτυγχάνεται με τη συρρίκνωση του μεριδίου του λιγνίτη και την αύξηση εκείνου 

του φυσικού αερίου και των ΑΠΕ στο τελικό μείγμα ηλεκτροπαραγωγής, καθώς και 

με τη μείωση της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας (Chalvatzis and Hooper, 2009) 

 

Το ενεργειακό πρόβλημα εστιάζεται κυρίως στην ανάλυση του ζητήματος της 

εξάντλησης των φυσικών αποθεμάτων και της αύξησης των επιπέδων ρύπανσης 

παραλείποντας την σύνδεση του με τον ανθρώπινο παράγοντα σε ατομικό και 

συλλογικό επίπεδο που εκφράζεται κυρίως μέσα από τον καταναλωτισμό. Οι 

ανθρωπογενείς δραστηριότητες θέτουν σε κίνδυνο τη βιωσιμότητα των 

περιβαλλοντικών και κοινωνικοοικονομικών συστημάτων (Chalvatzis and Hooper, 

2009) 

 

H οικονομική παραγωγή είναι συνάρτηση της εργασίας, του κεφαλαίου, των φυσικών 

πόρων, της διαθεσιμότητας της ενέργειας και της τεχνολογίας. Στον οικονομικό 

τομέα, η ενέργεια και άλλες πηγές έχουν χρησιμοποιηθεί εντατικά. Οι φυσικοί πόροι 

μειώνονται με ταχύ ρυθμό και το ποσό των ρύπων αυξάνεται σημαντικά. Η χρήση της 

ενέργειας έχει συζητηθεί λόγω του φαινομένου σχετικά με τη συγκέντρωση των 

αερίων του θερμοκηπίου και κατά συνέπεια της υπερθέρμανσης του πλανήτη. Ο 

καλύτερος τρόπος για τη μείωση του περιβαλλοντικού κινδύνου από την ενεργειακή 

χρήση είναι η αύξηση της αποδοτικότητας της χρήσης της ενέργειας (Esengum et al., 

2007). 
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2.3  Ενεργειακό μίγμα 

 

Η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας σε πολλές χώρες βασίζεται σε μια ποικιλία 

ενεργειακού μείγματος κυρίως στερεών ορυκτών καυσίμων, πετρελαίου, φυσικού 

αερίου, πυρηνικής ενέργειας και ΑΠΕ (Chalvatzis and Hooper, 2009). Περίπου το 

80% των νοικοκυριών των αναπτυσσόμενων χωρών χρησιμοποιούν ακόμη 

παραδοσιακά καύσιμα όπως ξύλο και πετρέλαιο, με δυσμενείς επιπτώσεις στην 

κοινωνικο-οικονομική τους κατάσταση, την υγεία και την ευημερία (Abdullah and 

Mariel, 2010). 

 

Η ενεργειακή ζήτηση και κατανάλωση έχουν αναγνωριστεί παγκοσμίως ως 

σημαντικοί παράμετροι που συντελούν στην ανάπτυξη μιας κοινωνίας (Singal and 

Varun, 2007). Η ενέργεια οδηγεί σε περιβαλλοντικές πιέσεις σε όλα τα επίπεδα, 

παγκόσμιο, ευρωπαϊκό και τοπικό. Θεωρείται ως ένας παράγοντας οικονομικής 

ανάπτυξης και ευημερίας που επιτρέπει την ικανοποίηση των ανθρώπινων αναγκών 

καθώς και βελτιώνει την ποιότητα ζωής (Michalena and Angeon,2009). 

 

Η διαθεσιμότητα της ενέργειας είναι ένας από τους κύριους παράγοντες που 

καθορίζουν την ομαλή λειτουργία και των μοντέρνων κοινωνιών. Πράγματι, 

διαπιστώνεται ότι η απαίτηση για εξασφάλιση ενεργειακών πόρων έχει γίνει 

απαραίτητη σε τέτοιο βαθμό που να επηρεάζει την πολιτική των χωρών σε όλα τα 

στάδια ανάπτυξής τους (Chalvatzis and Hooper, 2009). 

 

Εστιάζοντας στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας, τα ορυκτά καύσιμα εξακολουθούν 

να κυριαρχούν στην συνολική παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, παρά τα εμφανή 

περιβαλλοντικά ζητήματα όπως οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, οι επιπτώσεις 

στην υγεία που οφείλονται στην ατμοσφαιρική ρύπανση και η εξάντληση των πόρων.  

Για την αποφυγή όλων των παραπάνω απαιτείται η εφαρμογή κατάλληλης 

περιβαλλοντικής νομοθεσίας καθώς και η απελευθέρωση των αγορών ηλεκτρικής 

ενέργειας (Damigos et al., 2009). 

 

Στο πρόσφατο παρελθόν η παραγωγή βασιζόταν στην βέλτιστη αξιοποίηση των 

εγχώριων πηγών και τεχνολογιών. Για παράδειγμα παρατηρείται εξάρτηση της 
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Νορμανδίας από το υδρογόνο, εξάρτηση της Γαλλίας από την πυρηνική ενέργεια και 

της Πολωνίας από τον άνθρακα. Σύμφωνα με τις παραπάνω χώρες, έχει επιτευχθεί 

ένας σημαντικός βαθμός ανεξαρτησίας τη στιγμή που πολλές άλλες απαιτείται να 

εισάγουν καύσιμα ακόμα και απευθείας ηλεκτρική ενέργεια με αποτέλεσμα να τίθεται 

σε κίνδυνο η ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού. Ενώ μέχρι τώρα η εθνική 

ενεργειακή στρατηγική έχει εκβαθύνει στην ενεργειακή ασφάλεια που προέρχεται 

από τη χρήση εγχώριων πηγών, από εδώ και στο εξής στην χάραξη πολιτικής 

προωθείται το ενεργειακό μίγμα (Chalvatzis and Hooper, 2009). 

 

 

2.4  Ενεργειακές τεχνολογίες 

 

Ένας σημαντικός τομέας τεχνολογιών ο οποίος θα πρέπει να προσεγγιστεί υπό το 

πρίσμα της αειφορικότητας είναι τα ενεργειακά συστήματα. Οι ενεργειακές 

τεχνολογίες περιλαμβάνουν τα παραδοσιακά συμβατικά καύσιμα και τις 

Ανανεώσιμες πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ). Στα παραδοσιακά συμβατικά καύσιμα 

συγκαταλέγονται ο άνθρακας που είναι μια πηγή ηλεκτρικής ενέργειας που δεν 

θεωρείται ευνοϊκή ως προς το περιβάλλον, το πετρέλαιο με σχετικά μικρότερη 

επίπτωση στο περιβάλλον και το φυσικό αέριο (Ek, 2005). 

 

Δύο είναι οι κύριοι παράγοντες που οδηγούν σε εναλλακτικές πηγές ενέργειας 

φιλικότερες προς το περιβάλλον η παγκόσμια εξάρτηση από το πετρέλαιο και τα 

αποθέματα φυσικού αερίου και η επίπτωση που έχει στο περιβάλλον η συνεχής 

καύση ορυκτών καυσίμων (Assefa and Frostell, 2007). 

 

Η ταυτόχρονη αύξηση της ζήτησης ενέργειας και οι αρνητικές επιπτώσεις των 

ορυκτών καυσίμων στον τομέα του περιβάλλοντος ενισχύει την ανάγκη για 

παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ. Η κοινωνία με αυτό το τρόπο αποβάλει τις συνήθειες 

του παρελθόντος που την ήθελαν εξαρτημένη από τα συμβατικά καύσιμα και έχει 

εστιάσει την προσοχή της σε φιλικότερες προς περιβάλλον τεχνολογίες (Varun and 

Singal, 2007).  
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Τα τελευταία χρόνια, τα ενεργειακά συστήματα έχουν υποστεί μια αναπτυξιακή τάση 

που χαρακτηρίζεται από ιδιωτικοποίηση των σημαντικότερων ενεργειακών τομέων τα 

οποία έχουν μετατραπεί από μονοπώλια σε ελεύθερες ανταγωνιστικές αγορές. 

Επιπρόσθετα, η ανησυχία του κοινού σχετικά με τις περιβαλλοντικές επιδράσεις που 

προέρχονται από τους συμβατικούς σταθμούς, αυξάνεται ταυτόχρονα με το 

ενδιαφέρον τους για τεχνολογίες περιβαλλοντικά φιλικότερες. Οι τεχνολογίες που 

βασίζονται σε ΑΠΕ εξελίσσονται διαρκώς με συνέπεια να θεωρούνται αξιόλογοι 

ανταγωνιστές και η χρήση τους να είναι ιδιαίτερα διαδεδομένη. Παρόλα αυτά ακόμα 

δεν έχουν πλήρως ενσωματωθεί στον ενεργειακό τομέα. Υπάρχουν τεχνολογίες ΑΠΕ 

που σε μικρό χρονικό διάστημα έχουν καταφέρει να συγκεντρώσουν ένα σημαντικό 

μερίδιο της αγοράς. Η εξάπλωσή τους στην αγορά ενισχύει την ασφάλεια του 

ενεργειακού εφοδιασμού και την μη εξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα (Bakos, 2009). 

 

 

2.4.1 Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας 

 

Σαν Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (Α.Π.Ε.) ορίζονται οι μη ορυκτές ανανεώσιμες 

πηγές ενέργειας, όπως η αιολική ενέργεια, η ηλιακή ενέργεια, η ενέργεια κυμάτων, η 

παλιρροϊκή ενέργεια, η βιομάζα, τα αέρια που εκλύονται από χώρους υγειονομικής 

ταφής και από εγκαταστάσεις βιολογικού καθαρισμού, τα βιοαέρια, η γεωθερμική 

ενέργεια, η υδραυλική ενέργεια που αξιοποιείται από υδροηλεκτρικούς σταθμούς. 

 

Η ηλιακή ακτινοβολία μετατρέπεται άμεσα σε θερμότητα ή έμμεσα σε ηλεκτρισμό. 

Διατάξεις που χρησιμοποιούνται για την άμεση μετατροπή της είναι οι ηλιακοί 

θερμοσίφωνες, τα παθητικά ηλιακά συστήματα και οι ηλιακές δεξαμενές ενώ για τη 

έμμεση μετατροπή της τα φωτοβολταϊκά στοιχεία (Bakos, 2009; Danchev et al., 

2010). 

 

Η βιομάζα είναι το βιοαποδομήσιμο κλάσμα των προϊόντων, αποβλήτων και 

υπολειμμάτων που προέρχονται από τη γεωργία, τη δασοκομία καθώς και το 

βιοαποδομήσιμο κλάσμα των βιομηχανικών αποβλήτων και αστικών λυμάτων, π.χ. 

πυρήνες ελιών, υπολείμματα ξυλείας ή άλλων γεωργικών προϊόντων, βιοαέριο από 

λύματα, κλπ. Είναι δηλαδή τα κατάλοιπα διαφόρων διεργασιών που άμεσα ή έμμεσα 
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προέρχονται από το φυτικό κόσμο τα οποία χρησιμοποιούνται για θέρμανση, 

παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, αλλά και κίνηση. Τα κατάλοιπα αυτά προέρχονται 

από αστικά σκουπίδια, από την αγροτική παραγωγή (υπολείμματα ξυλείας, σοδειάς, 

ζωικά απόβλητα) καθώς επίσης και υποπροϊόντα της βιομηχανίας (από επεξεργασία 

τροφίμων ή οργανικών υλών). Με κατάλληλη επεξεργασία, η βιομάζα μετατρέπεται 

σε καύσιμο αέριο (biofuel). Με την καύση του αερίου αυτού παράγεται ηλεκτρική 

ενέργεια, με μεγάλη απόδοση αλλά και παράλληλα μειωμένες περιβαλλοντικές 

επιπτώσεις (Varun and Singal, 2007). 

 

Ως γεωθερμική ενέργεια ονομάζεται η θερμική ενέργεια η οποία βρίσκεται κάτω από 

την επιφάνεια της γης. Η θερμοκρασία στον φλοιό της γης αυξάνεται με το βάθος 

επομένως, λόγω της διαφοράς θερμοκρασίας, παρατηρείται μεταφορά θερμότητας 

από τα θερμότερα προς τα ψυχρότερα στρώματα, δηλαδή από το εσωτερικό προς την 

επιφάνεια. Τα κύματα δημιουργούνται από την μεταφορά ενέργειας του αέρα στην 

επιφάνεια της θάλασσας. Η πυρηνική ενέργεια είναι η ενέργεια που παράγεται από 

τον πυρήνα των ατόμων και υπάρχουν δύο τρόποι παραγωγής της η πυρηνική σχάση 

και η πυρηνική σύντηξη. 

 

Η χρήση των ΑΠΕ αποτελεί μια ελπιδοφόρα προοπτική για το μέλλον ως 

εναλλακτική λύση ενάντια στη χρήση συμβατικής ενέργειας (Varun and Singal, 

2007). Είναι ζωτικής σημασίας συνιστώσα στην αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών 

προβλημάτων όπως είναι η κλιματική αλλαγή και η υποβάθμιση του περιβάλλοντος, 

δίνουν μια λύση στο πρόβλημα της μείωσης των εκπομπών των αερίων του 

θερμοκηπίου, καθώς και στην κάλυψη μελλοντικών ενεργειακών αναγκών. Η έκρηξη 

της χρήσης ΑΠΕ λειτουργεί θετικά στον ενεργειακό εφοδιασμό (Chalvatzis and 

Hooper, 2009). Ωστόσο, η χρήση διαφορετικών τύπων ΑΠΕ σε διάφορες επενδύσεις 

ενδέχεται να εμφανίζουν διαφορές ως προς το εξωτερικό κόστος και γενικότερα ως 

προς τις επιπτώσεις στο τοπίο, την άγρια ζωή και την αέρια ρύπανση. Επιπλέον, οι 

επιμέρους ενεργειακές στρατηγικές κάθε χώρας ποικίλλουν όσο αφορά τους τομείς 

της απασχόλησης και τις τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας (Bergmann et al., 2006). 

 

Ενδεικτικά, σαν πλεονεκτήματα της χρήσης ΑΠΕ στη καθημερινή ζωή είναι τα 

ακόλουθα (Bakos, 2009; del Rıo and Burguillo, 2009; Longo et al., 2008; Mourelatos 

et al., 1998; Economou, 2009; Zografakis et al., 2010): 
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 η αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών προβλημάτων όπως του φαινομένου της 

κλιματικής αλλαγής. 

 το χαμηλό λειτουργικό κόστος που δεν επηρεάζεται από τις τιμές των συμβατικών 

καυσίμων και την κατάσταση της διεθνούς οικονομίας 

 η μείωση της εξάρτησης από τα ορυκτά καύσιμα 

 η αύξηση της ενεργειακής ασφάλειας και εφοδιασμού (εκμεταλλεύονται σε 

τοπικό επίπεδο, μειώνοντας τις απώλειες ενέργειας από μεταφορά και 

συνεισφέρουν στην ενίσχυση της ενεργειακής ανεξαρτησίας του κάθε κράτους 

ξεχωριστά) 

 η αύξηση των ποσοστών τουρισμού 

 η καλυτέρευση της ποιότητας ζωής και η προστασία της υγείας  

 η διατήρηση του φυσικού πλούτου της περιοχής 

 η μείωση των ποσοστών ρύπανσης 

 η ανάπτυξη της περιοχής σε τοπικό επίπεδο 

 η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.  

 

Εναλλακτικά, σαν μειονεκτήματα της χρήσης ΑΠΕ θεωρούνται (Varun and Singal, 

2007; Zoellner et al., 2008; Zografakis et al., 2010): 

 η οπτική όχληση (visual impact) από τις εγκαταστάσεις ΑΠΕ και οι ενδεχόμενες 

αλλαγές στην αισθητική του τοπίου 

 οι αλλαγές στη χλωρίδα και τη πανίδα της περιοχής 

 η ακουστική όχληση-ηχορύπανση 

 το υψηλό κόστος επένδυσης (κόστος εγκατάστασης) 

 

Η πολιτική στήριξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας αυξάνεται συνεχώς τόσο σε 

εθνικό όσο και διεθνές επίπεδο για την προώθησή τους με απώτερο σκοπό τη 

καθιέρωσή τους (Varun and Singal, 2007). Οι ΑΠΕ υποστηρίζονται είτε μέσω ενός 

υποχρεωτικού φόρου επιπρόσθετου στους λογαριασμούς του ηλεκτρικού ρεύματος, 

είτε μέσω εθελοντικών πληρωμών σε μια «πράσινη» αγορά ενέργειας (Wiser, 2007). 

 

Πρέπει να γίνει κατανοητό ότι πέρα από την πολύτιμη τους συνδρομή όσον αφορά τη 

συμμόρφωση με τις δεσμεύσεις για τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου και τους 

ατμοσφαιρικούς ρύπους, οι ΑΠΕ εξασφαλίζουν καλύτερη ισορροπία μεταξύ 
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οικονομικών, τεχνικών και περιβαλλοντικών ζητημάτων καθώς και την αειφόρο 

ανάπτυξη του συστήματος για τις επόμενες γενιές (Diakoulaki and Karangelis, 2007). 

 

Επιπρόσθετα, σε περιοχές που εμφανίζουν οικονομική δυσχέρεια οι επενδύσεις που 

βασίζονται στην αξιοποίηση των ΑΠΕ αποτελούν λύση και δίδεται οικονομική 

ώθηση μέσα από την εκμετάλλευση του φυσικού πλούτου των περιοχών αυτών. Έτσι, 

οι νέες ενεργειακές τεχνολογίες που είναι ιδιαίτερα φιλικές προς το περιβάλλον θα 

ανθίσουν, θα προκύψουν νέες θέσεις εργασίας και θα δοθεί κίνητρο στους κατοίκους 

να μην εγκαταλείψουν τις περιοχές αυτές (Michalena and Angeon, 2009). Σε περιοχές 

που παρουσιάζουν οικολογικό ενδιαφέρον όπως είναι οι προστατευόμενες περιοχές 

θα πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή ώστε να μην διαταραχθεί η οικολογική 

ισορροπία από την εγκατάστασή τους (Michalena and Angeon, 2009). 

 

Ως «Πράσινη ενέργεια» θεωρείται η ενέργεια που προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές 

(Ek, 2005; Economou, 2009; Gossling et al., 2005; Varun and Singal, 2007; Zarnikau, 

2003). Η αγορά της «Πράσινης ενέργειας» έχει αυξηθεί σημαντικά τα τελευταία 

χρόνια εξ΄ αιτίας της απελευθέρωσης της αγοράς, της αύξησης του αριθμού των 

καταναλωτών, της διείσδυσής τους στην κατ’ οίκον αγορά και των περιβαλλοντικών 

ωφελειών που απορρέουν. Επειδή η χρήση πράσινων προϊόντων συμβάλει σημαντικά 

στην αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών προβλημάτων με έμφαση σε αυτό της 

μείωσης των εκπομπών CO2, το μερίδιο αγοράς τους θα αυξάνεται σημαντικά 

(Gossling et al., 2005). 

 

 

2.5  Κοινωνική αποδοχή 

 

Στις δημοκρατικές κοινωνίες, στη διαδικασία λήψης αποφάσεων απαιτείται όχι μόνο 

η τεχνογνωσία των ειδικών αλλά και η αίσθηση και η αντίληψη του κοινού. Κάτω 

από αυτόν τον τρόπο σκέψης, ενδεχομένως να υπάρχει μια γέφυρα ανάμεσα στην 

αντίληψη του κοινού και τις γνώσεις του (Assefa and Frostell, 2007). Η τοπική 

αποδοχή ενός σχεδίου εξαρτάται σημαντικά από την ενημέρωση και τη συμμετοχή 

του πληθυσμού στη διαδικασία σχεδιασμού και λήψης αποφάσεων (Jobert et al., 

2007). 
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Παρά το γεγονός ότι σε γενικές γραμμές παρατηρείται σημαντική υποστήριξη για 

αειφόρες ενεργειακές πολιτικές καθώς και αυξημένο ποσοστό εμφάνισης ΑΠΕ στη 

παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας παρόλα αυτά, πολλοί κάτοικοι σε τοπικό επίπεδο 

αισθάνθηκαν περιορισμένοι, ένιωσαν υποβάθμιση της ποιότητας ζωής τους από την 

ύπαρξη των νέων τεχνολογιών κοντά στη περιοχή τους όπως αλλαγές στην αισθητική 

του τοπίου, οπτική-ακουστική όχληση (Zoellner et al., 2008). 

 

Υπάρχει ενδεχόμενο εμφάνισης τοπικής αντίστασης προς τις νέες εγκαταστάσεις και 

τις καινοτόμες τεχνολογικά πρωτοβουλίες (Economou, 2009). Σε αυτή την 

περίπτωση, είναι σημαντικό να γνωρίζουμε περισσότερα σχετικά με τις στάσεις των 

καταναλωτών ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και για τις βάσεις αυτών των στάσεων 

(Ek, 2005). Επομένως, τρεις είναι οι βασικές παράμετροι, η γνώση δηλαδή η ορθή 

πληροφόρηση του κοινού σε βάθος για τις διάφορες ΑΠΕ, η αντίληψή του δηλαδή το 

πώς σκέφτεται σε θέματα εκμετάλλευσης ΑΠΕ (η αίσθησή του, η συμπεριφορά του, 

οι θέσεις του) και ο φόβος δηλαδή το δυσάρεστο συναίσθημα που προέρχεται από την 

αίσθηση του κινδύνου ή της ανησυχίας. Η παράμετρος του φόβου εντείνεται ακόμη 

περισσότερο στην περίπτωση της έλλειψης πληροφόρησης ή ακόμα και άγνοιάς του 

(Assefa and Frostell, 2007; Nomura and Akai, 2004; Zoellner et al., 2008 ).  

 

Η έλλειψη γνώσης αποθαρρύνει την ενεργό συμμετοχή του κοινού στη διαδικασία 

λήψης αποφάσεων σχετικά με την εκμετάλλευση των ΑΠΕ. Όταν το κοινό 

κυμαίνεται σε χαμηλά επίπεδα πληροφόρησης δημιουργείται η ανάγκη από πλευράς 

των αρμοδίων να προσεγγίσουν τους κατοίκους που επηρεάζονται άμεσα από την 

εφαρμογή του έργου και να τους ενημερώσουν ορθά σχετικά με τις νέες τεχνολογίες. 

Συνεπώς, όλοι οι εμπλεκόμενοι ιδιωτικοί και δημόσιοι παράγοντες καλούνται να 

αναπτύξουν από οικολογικής άποψης βιώσιμες τεχνολογίες, οικονομικά ζωτικές αλλά 

και κοινωνικά αποδεκτές (Assefa and Frostell, 2007). Για παράδειγμα, σύμφωνα με 

τους Assefa and Frostell, (2007) στο ερωτηματολόγιο το οποίο ανέπτυξαν οι 

ερωτώμενοι δεν ήταν σε θέση να αξιολογήσουν τις διάφορες ΑΠΕ εξαιτίας του 

χαμηλού επιπέδου γνώσης και πληροφόρησης τους σχετικά με τα νέα τεχνολογικά 

επιτεύγματα και κατ’ επέκταση να μην διαθέτουν ολοκληρωμένη άποψη και να 

παρεμποδίζεται η ενεργός δράση τους στη λήψη αποφάσεων. Τοπική ανησυχία και 

αντίδραση παρατηρείται εξαιτίας της άγνοιας ή της έλλειψης πληροφόρησης σχετικά 
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με τις νέες εφαρμογές που συχνά οδηγούν ακόμα και στην απόρριψη της διαδικασίας, 

όταν στηρίζεται στη λήψη κοινών αποφάσεων για την κατασκευή νέων έργων (Ek, 

2005). 

 

Μέσα από τις κοινωνικές επιπτώσεις που εμφανίζονται από την εκμετάλλευση 

ενεργειακών συστημάτων επιδιώκεται να δοθεί απάντηση στην ερώτηση κατά πόσο η 

κοινωνία αντιλαμβάνεται τις τεχνολογίες των συστημάτων αυτών. Επομένως, πως οι 

κάτοικοι μιας τοπικής κοινωνίας κατανοούν τη χρήση των νέων ενεργειακών 

τεχνολογιών στην καθημερινή τους ζωή και ποιο ρόλο θα διαδραματίσουν οι ΑΠΕ 

μελλοντικά; 

 

Ο κοινωνικός αντίκτυπος διαφοροποιείται στο σύνολο της κοινωνίας αλλά και 

ατομικά στο κάθε μέλος της, ανάλογα με τις επιρροές που δέχεται ως προς (Assefa 

and Frostell, 2007): 

 τον τρόπο ζωής (πως τα άτομα δραστηριοποιούνται στο χώρο τους) 

 την κουλτούρα (αξίες, πεποιθήσεις, αντιλήψεις, θέσεις, στάσεις, 

συμπεριφορές) 

 την σταθερότητα, τη δομή της κοινωνίας 

 τα πολιτικά συστήματα (ενεργό συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων, απροθυμία, 

αδιαφορία) 

 την υγεία και την ποιότητα ζωής 

 τις προσδοκίες και την ασφάλεια για το παρόν και το μέλλον. 

Στο σημείο αυτό επαναλαμβάνεται ότι ο κοινωνικός αντίκτυπος «συνοδεύει» την 

κοινωνική αποδοχή που αποτελεί συστατικό της κοινωνικής αειφορικότητας. 

 

Συγκεκριμένα, στην περίπτωση των συστημάτων ανανεώσιμων πηγών εμφανίζονται 

πολλές πλευρές καθώς και αντικρουόμενα μέρη όπως η τοπική κοινωνία, οι τοπικοί 

φορείς, οι εταιρείες που αναλαμβάνουν την υλοποίηση των έργων, οι διάφορες μη 

κυβερνητικές οργανώσεις (ΜΚΟ), με διαφορετικές συμπεριφορές, στάσεις, 

προοπτικές και συμφέροντα που θα πρέπει να συνδυαστούν και να συμβιβαστούν για 

την ολοκλήρωση και λειτουργία του έργου. Επομένως, απαιτείται από όλα τα 

συμβαλλόμενα μέρη να τηρούνται τα ακόλουθα (Zoellner et al., 2008): 
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 ίση μεταχείριση όλων των εμπλεκομένων προσώπων και καταστάσεων 

(συνοχή)  

 εξάλειψη προσωπικού συμφέροντος- ενδιαφέρον μόνο για το κοινό καλό 

 πλήρης και ορθή πληροφόρηση. 

 δυνατότητα διαφοροποίησης των αποφάσεων. 

 συμμετοχή όλων των μερών στη διαδικασία λήψης αποφάσεων 

(αντιπροσωπευτικότητα)  

 τήρηση στοιχειωδών αρχών και ηθικής. 

Οι κοινωνικές συνέπειες είναι και θετικές αλλά και αρνητικές γι’ αυτό απαιτείται ένα 

συνολικό εννοιολογικό πλαίσιο για την αξιολόγηση των συνεπειών αυτών που 

οφείλονται σε ανθρώπινες δραστηριότητες (Zoellner et al., 2008)  

 

Είναι γεγονός ότι παρατηρείται μια ώθηση, μια πολιτική προτεραιότητα σχετικά με 

την αύξηση της χρήσης των ΑΠΕ και γενικότερα δίνεται έμφαση σε φιλικότερες προς 

το περιβάλλον λύσεις. Οι ΑΠΕ, σε γενικές γραμμές υποστηρίζονται από την κοινή 

γνώμη. Το κοινό εκφράζει γενικά μια θετική στάση απέναντι στη χρήση τους. 

Υπάρχουν όμως και περιπτώσεις όπου ειδικές εφαρμογές αντιμετωπίζουν αντίσταση 

από την τοπική κοινωνία. Το φαινόμενο αυτό που παρατηρείται είναι γνωστό ως 

NTMBY phenomenon – Not In My Back Yard, που σημαίνει «όχι στη δική μου 

αυλή» (Ek, 2005). Το ακριβώς αντίθετο φαινόμενο από το NIMBY syndrome είναι το 

PIMBY - Please In My Back Yard που σημαίνει «παρακαλώ στη δική μου αυλή» και 

προκύπτει κυρίως όταν οι εγκαταστάσεις ΑΠΕ θεωρούνται ως πηγή εισοδήματος και 

γενικά ως πηγή οικονομικής ανάπτυξης (Jobert. et al., 2007). Ορισμένοι σοβαροί 

παράγοντες που επηρεάζουν την κοινωνική αποδοχή είναι η οπτική επίπτωση, η 

ιδιοκτησία, η ενημέρωση και η συμμετοχή (Jobert et al., 2007). 

 

Τα πιθανά εμπόδια που προκύπτουν κατά την υλοποίηση ενός επενδυτικού σχεδίου 

που βασίζεται σε χρήση ΑΠΕ είναι κυρίως λόγω (Agrerbosch et al, 2008; Bakos, 

2009; Dimitropoulos and Kontoleon, 2009; Jobert et al., 2007; Kaldellis, 2005; 

Mirasgedis et al., 2000; Mourelatos et al., 1998; Oikonomou et al., 2009): 

 ελλιπούς πληροφόρησης και γνώσης του κοινού ή ακόμα και άγνοιας του για τις 

νέες τεχνολογίες  
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 έλλειψης εμπιστοσύνης του κοινού, έκφραση καχυποψίας απέναντι στους 

επενδυτές με συνέπεια την αντίσταση και απόρριψη υλοποίησης του έργου 

 προβλημάτων σωστού σχεδιασμού (planning problems)  

 επιλογής κατάλληλης θέσης εφαρμογής του επενδυτικού σχεδίου 

 απόστασης των κατοίκων της περιοχής από τις ενεργειακές εγκαταστάσεις 

(ορατότητα- οπτική όχληση) 

 υψηλού κόστους κατασκευής, 

 έλλειψης οικονομικών κινήτρων 

 ελλείψεων και κενών σε επίπεδο νομοθεσίας  

 γραφειοκρατικών προβλημάτων και χρονοβόρων, πολύπλοκων (αδειοδοτικών) 

διαδικασιών και καθυστερήσεις στην υλοποίηση 

Κύρια συνέπεια της πιθανής αντίστασης της τοπικής κοινωνίας είναι οι οικονομικές 

απώλειες και κοινωνικές συγκρούσεις (Jobert et al., 2007). 

 

Ως βασικές συνέπειες που προκύπτουν από την υλοποίηση ενός επενδυτικού σχεδίου 

που βασίζεται σε χρήση ΑΠΕ θεωρούνται (Agrerbosch et al, 2008; Assefa and 

Frostell, 2007; Baker and Rylatt, 2008; Bakos, 2009; Dimitropoulos and Kontoleon, 

2009; Economou, 2009; Hanley and Nevin, 1999; Jobert et al., 2007; Kaldellis, 2005; 

Mourelatos et al., 1998; Varun and Singal, 2007): 

 η αποδοχή ή μη (αντίσταση) του κοινού σχετικά με το επενδυτικό σχέδιο 

 ο αντίκτυπος στην αισθητική του τοπίου (βελτίωση/ υποβάθμιση),  

 οι αλλαγές στην χλωρίδα και πανίδα της περιοχής,  

 η οπτική και ακουστική όχληση,  

 η ασφάλεια ενεργειακού ανεφοδιασμού,  

 η μεγαλύτερη αξιοπιστία των ενεργειακών συστημάτων, 

 η μείωση της χρήσης ορυκτών καυσίμων, 

 η μείωση των αερίων του θερμοκηπίου και ιδιαίτερα του CO2, 

 η αντιμετώπιση της εξάντλησης του πετρελαίου 

 η αλλαγή στην ποιότητα ζωής,  

 τα οικονομικά οφέλη των κατοίκων της περιοχής από την εφαρμογή του 

(οικονομική ανάπτυξη σε τοπικό αλλά και ευρύτερο επίπεδο) και την ενεργό 

συμμετοχή τους (ιδιοκτησία έργου ή μερίδιο από τα κέρδη, νέες θέσεις 
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εργασίας, νέες ευκαιρίες απασχόλησης, ενίσχυση τουρισμού, προσέλκυση 

ενδιαφέροντος στην περιοχή) 

 

Ως πιθανά μέτρα για την εξάλειψη των εμποδίων και την ενίσχυση των επενδύσεων 

σε ΑΠΕ θεωρούνται τα ακόλουθα (Agrerbosch et al, 2008; Bakos, 2009; del Rıo and 

Burguillo, 2009; Jobert et al., 2007): 

 η απλοποίηση της αδειοδοτικής διαδικασίας 

 ο καλύτερος συντονισμός μεταξύ των αρμοδίων υπηρεσιών/ εμπλεκόμενων 

φορέων 

 νέοι δεσμευτικοί στόχοι μείωσης των εκπομπών σε εθνικό επίπεδο 

 οικονομικά κίνητρα (καθοριστικός παράγοντας στην επιτυχή ανάπτυξη των 

επενδύσεων με εκμετάλλευση ΑΠΕ) 

 εξάλειψη του φόβου για ανεξέλεγκτη ανάπτυξη κερδοσκοπικού χαρακτήρα εις 

βάρους του κοινού καλού και αύξηση της αποδοχής της (τοπικής) κοινωνίας 

σχετικά με την ενεργειακή επένδυση (δημιουργία σχέσεων εμπιστοσύνης). 

 σύνδεση του τοπικού επιπέδου χάραξης πολιτικής με την εθνική ενεργειακή 

πολιτική. 

 

 

2.5.1 Κοινωνικές επιπτώσεις στην εγκατάσταση ανεμογεννητριών 

 

Η αιολική ενέργεια είναι μια πηγή ενέργειας με μικρές αρνητικές περιβαλλοντικές 

επιπτώσεις και αποτελεί ευνοϊκή για το περιβάλλον επιλογή (Ek, 2005). Δύο 

κατηγορίες παραγόντων που έχουν καθοριστική σημασία για την επιτυχή ανάπτυξη 

των έργων αιολικής ενέργειας είναι οι θεσμικές προϋποθέσεις δηλαδή, τα οικονομικά 

κίνητρα, οι κανονισμοί, οι ειδικές συνθήκες και η τοπική οικονομία όπως ο τουρισμός 

και οι νέες θέσεις εργασίας, η οικονομική κατάσταση της περιοχής, οι πιθανές ή 

υποτιθέμενες επιπτώσεις, η τοπική γεωγραφία, η τοπική κοινωνία (κοινωνικό 

περιβάλλον), οι τοπικοί φορείς και η πραγματική επιτόπια διαδικασία σχεδιασμού 

(Jobert et al., 2007). Επιπρόσθετα, σημαντικό ρόλο διαδραματίζει το πόσο καλά 

ενημερωμένοι είναι οι κάτοικοι της περιοχής σχετικά με την αιολική ενέργεια, πόσο 

ορατό θα είναι το έργο στους κατοίκους της περιοχής (αισθητικό αντίκτυπο), ποια 

ήταν η προηγούμενη χρήση της επιλεγείσας τοποθεσίας και αν πρόκειται για 
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κοινόχρηστη περιοχή ή ιδιωτική (κριτήριο ιδιοκτησίας), η σχέση που έχει αναπτυχθεί 

μεταξύ των διαφόρων εμπλεκομένων φορέων με το κοινό, καθώς και η συμμετοχή 

του στη διαδικασία σχεδιασμού του αιολικού πάρκου. Τονίζεται ότι η αίσθηση για 

υποτιθέμενη έλλειψη αμεροληψίας διαδραματίζει σημαντικό ρόλο και οδηγεί πολλές 

φορές σε συγκρούσεις (Dimitropoulos and Kontoleon, 2009; Jobert et al., 2007).  

 

Η έννοια του οικονομικού οφέλους είναι απόρροια πολλών παραγόντων που 

επηρεάζουν την κοινωνική αποδοχή, όπως η δυνατότητα ενεργού συμμετοχής των 

ενδιαφερόμενων στο έργο αιολικής ενέργειας (Jobert et al., 2007). Στο σημείο αυτό 

πρέπει να διευκρινιστεί ότι ενδεχομένως το κοινό να διαμορφώνει διαφορετική 

άποψη όταν πρόκειται γενικά για την εγκατάσταση αιολικού πάρκου και διαφορετική 

όταν πρόκειται για εγκατάσταση σε σημείο πολύ κοντά στην περιοχή όπου 

δραστηριοποιείται (Dimitropoulos and Kontoleon, 2009). 

 

Τα τεχνικά προβλήματα που κατά καιρούς εμφανίζονται στη τεχνολογία των 

ανεμογεννητριών (Α/Γ) με συνέπεια την αναξιοπιστία και τη μη αποτελεσματικότητα, 

τα υψηλά κόστη και οι ανησυχίες σχετικά με το πιθανό ενδεχόμενο ηχορύπανσης και 

σκίασης αποτρέπουν τη χρήση τους (Dimitropoulos and Kontoleon, 2009; Jobert et 

al., 2007; Economou, 2009; Varun and Singal, 2007). Παράλληλα, η επιλογή της 

κατάλληλης τοποθεσίας καθώς και ο τύπος του εδάφους στο οποίο εγκαθίστανται οι 

Α/Γ παίζουν σημαντικό ρόλο (Dimitropoulos and Kontoleon, 2009). Η οπτική όχληση 

για το τοπίο είναι μια σημαντική αρνητική επίπτωση που σχετίζεται με την αιολική 

ενέργεια (Dimitropoulos and Kontoleon, 2009; Economou, 2009). Σε αυτή την 

περίπτωση η θέση των Α/Γ παίζει καθοριστικό ρόλο (Ek, 2005). 

 

Πιστεύεται ότι μικρά αιολικά πάρκα με λίγες μεγάλες Α/Γ είναι πιο αποδεκτά 

συγκριτικά με τα μεγάλα αιολικά πάρκα που έχουν πολλές μικρές Α/Γ (Jobert et al., 

2007). Επομένως, στο σημείο αυτό εξετάζεται η αναμενόμενη αισθητική επίπτωση 

που προκαλούν οι Α/Γ. Η ενδεχόμενη διαταραχή της οικολογικής ισορροπίας και οι 

ενδεχόμενες αλλαγές στη χλωρίδα και πανίδα από τη χρήση των Α/Γ επηρεάζουν την 

επιλογή αυτή. Επιπρόσθετα, σε περιοχές περιορισμένες όπου ο διαθέσιμος χώρος 

είναι μικρός, αποφεύγεται η εγκατάσταση Α/Γ. Σε αυτές τις περιπτώσεις προτιμώνται 

περισσότερο οι φωτοβολταικές (Φ/Β) γεννήτριες. (Dimitropoulos and Kontoleon, 

2009). 
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Συμπερασματικά, υπάρχουν πολλές συνιστώσες όπως οικονομικές, τεχνολογικές, 

θεσμικές και κοινωνικές που συντελούν στην επίτευξη ενός έργου ΑΠΕ. 

Συγκεκριμένα, ο συνδυασμός κατάλληλων οικονομικών κινήτρων όπως επιδοτήσεις 

(οικονομική συνιστώσα), η ορθή ενημέρωση του κοινού (τεχνολογική), η ύπαρξη 

κατάλληλης ενεργειακής πολιτικής σε εθνικό και τοπικό επίπεδο (θεσμική) καθώς και 

η ευαισθητοποίηση του κοινού, η αφύπνισή του (κοινωνική συνιστώσα) οδηγούν 

στην επιτυχία της εφαρμογής του (Agrerbosch et al, 2008). 

 

 

2.5.2 Ατομική συμπεριφορά και ιδιωτικό συμφέρον ή κοινωνικό 

όφελος 

 

Η ατομική συμπεριφορά και τα ιδιωτικά κριτήρια έρχονται σε σύγκρουση με το 

κοινωνικό όφελος και εμποδίζουν την αποδοτική χρήση του δημόσιου αγαθού. 

Σύμφωνα με την παραδοσιακή μικροοικονομική θεωρία, τα άτομα υποτίθεται ότι 

πρέπει να προσδιορίσουν τις καλά δομημένες προτιμήσεις τις οποίες επιδιώκουν να 

ικανοποιήσουν μεγιστοποιώντας τη χρήση τους. Μέσα σε αυτό το θεωρητικό πλαίσιο, 

το περιβάλλον «υπολογίζεται» όπως κάθε άλλο εμπόρευμα και οι καταναλωτές 

υποτίθεται ότι πρέπει να δεχτούν να εμπορευματοποιήσουν την ποιότητά του και να 

την θεωρήσουν προϊόν (Ek, 2005). 

 

Οι αποφάσεις που αφορούν έντονα ηθικά ζητήματα, όπως είναι οι αποφάσεις σχετικά 

με τα περιβαλλοντικά ζητήματα, στηρίζεται σε άλλες βάσεις από αυτές που 

πραγματεύεται η παραδοσιακή μικροοικονομική θεωρία. Αυτό θα είχε ως επίπτωση η 

πραγματική ζήτηση για «πράσινη» ηλεκτρική ενέργεια να περιοριστεί ακόμα και αν 

οι ΑΠΕ γενικά υποστηρίζονται από το κοινό (Ek, 2005). Οι αποφάσεις που αφορούν 

έντονα ηθικά ζητήματα, όπως είναι οι αποφάσεις για το περιβάλλον, είναι 

προτιμότερο να βασίζονται σε παράγοντες κοινής ωφέλειας παρά να είναι 

αποτέλεσμα εξυπηρέτησης ιδιωτικών συμφερόντων. Οι άνθρωποι συνήθως 

συμπεριφέρονται είτε με βάση το κοινό καλό που προάγει τη κοινωνία και είναι και 

το πλέον θεμιτό είτε με βάση την προσωπικές τους επιδιώξεις ικανοποιώντας τα 

ιδιωτικά τους συμφέροντα (Fuss et al., 2009). Από τη μια πλευρά υπάρχουν οι 



 41 

ιδιωτικές προτιμήσεις που ικανοποιούν κυρίως τα ατομικά συμφέροντα και από την 

άλλη πλευρά υπάρχει το κοινό όφελος που εκφράζει τις ηθικές αξίες και προάγει την 

κοινωνία στο σύνολό της. Είναι προτιμότερο οι άνθρωποι να λειτουργούν για το 

κοινό καλό και όχι να παίρνουν αποφάσεις με βάση τα ατομικά τους συμφέροντα 

ιδίως όταν πρόκειται για αποφάσεις σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος και 

για το παρόν αλλά και μελλοντικά για τις επόμενες γενιές (Ek, 2005). 

 

Είναι σημαντικό στο σημείο αυτό, να διευκρινιστεί ποιοι είναι οι παράγοντες που 

συντελούν ώστε οι ΑΠΕ να θεωρηθούν ορθή λύση που οδηγεί προς την βιώσιμη 

ανάπτυξη. Επομένως, ως αξιοσημείωτοι παράγοντες που επηρεάζουν την επιτυχή 

εφαρμογή των έργων ΑΠΕ είναι κυρίως οι τοπικοί παράγοντες (Michalena and 

Angeon, 2009). Η λογική της διακυβέρνησης (governance) που εφαρμόζεται θα 

πρέπει να διαφοροποιείται ανάλογα με τους τοπικούς παράγοντες όπως είναι οι 

κάτοικοι της περιοχής, οι τοπικές αρχές, οι ιδιωτικές επιχειρήσεις που εδρεύουν, τα 

τοπικά δίκτυα ενημέρωσης, οι τοπικές μη-κυβερνητικές οργανώσεις, οι διάφορες 

τοπικές υπηρεσίες διαχείρισης. Είναι δύσκολο να συνδυαστούν ταυτόχρονα όλοι οι 

παραπάνω φορείς που κατά καιρούς εκφράζουν διαφορετικές θέσεις και εξυπηρετούν 

διαφορετικά συμφέροντα έτσι, η ανάπτυξη σε συνδυασμό με την οικονομική και 

κοινωνική άνθιση αλλά και τη διατήρηση του περιβάλλοντος είναι δύσκολο να 

επιτευχθεί. Οι διάφορες κοινωνικές αλληλεπιδράσεις επηρεάζουν τα χαρακτηριστικά 

της ζήτησης. Πρέπει να γίνει αντιληπτό ότι τα άτομα δε πρέπει να συμπεριφέρονται 

καιροσκοπικά και με γνώμονα το ατομικό τους όφελος αλλά με βάση το σύνολο 

(Michalena and Angeon, 2009). 

 

Συμπερασματικά, η χρήση ορθών κριτηρίων όσο αφορά τον καθορισμό της 

συμπεριφοράς προς τη χρήση «πράσινης ενέργειας» επηρεάζει την πορεία των 

διαφόρων στρατηγικών σχετικά με  την προώθηση των ΑΠΕ (Ek, 2005). 

 

 

2.6  Ασφάλεια ενεργειακού εφοδιασμού 

 

Η χρήση ενός κοινά αποδεκτού ορισμού, σχετικά με την ασφάλεια του εφοδιασμού, 

είναι η αδιάκοπη ροή της ενέργειας για την κάλυψη της ζήτησης σε ένα περιβάλλον 
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βιώσιμο και σε ένα επίπεδο τιμών που δεν διαταράσσουν την πορεία της οικονομίας 

(Damigos et al., 2009). Η ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού είναι σημαντικό 

ζήτημα που αφορά όλα τα κράτη-μέλη της ΕΕ εξαιτίας της αύξησης της εξάρτησής 

της σε εισαγόμενα ορυκτά καύσιμα καθώς και της συνεχούς αύξησης της ζήτησης για 

ενέργεια. Είναι ένα σύνθετο ζήτημα, που αναλύεται μέσα από γεωπολιτικές, 

οικονομικές, περιβαλλοντικές, κοινωνικές διαστάσεις (Damigos et al., 2009). 

 

Αποτελεί κεντρικό άξονα της ενεργειακής πολιτικής τόσο σε εθνικό όσο και σε 

επίπεδο ΕΕ, και αυτό αντικατοπτρίζεται στην οδηγία 2005/89/ΕΚ ''περί μέτρων 

διασφάλισης του εφοδιασμού ηλεκτρικής ενέργειας και περί επενδύσεων υποδομών''. 

Επομένως, το σχέδιο δράσης για την Ευρώπη σε επίπεδο χάραξης ενεργειακής 

πολιτικής, περιλαμβάνει την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, τον περιορισμό 

της εξωτερικής τρωτότητας της ΕΕ στους εισαγόμενους υδρογονάνθρακες, την 

προώθηση της ανάπτυξης και της δημιουργίας νέων θέσεων απασχόλησης, και όλα 

αυτά με σκοπό την παροχή ασφαλούς και οικονομικά προσιτής ενέργειας στους 

καταναλωτές. 

 

H ασφάλεια στον ενεργειακό εφοδιασμό στις μέρες μας επιτυγχάνεται μέσω 

τεχνολογικής διαφοροποίησης αλλά και διαφοροποίησης των απαιτούμενων πόρων, 

όπου χρησιμοποιώντας μια πληθώρα επιλογών, θεωρούνται σαν βέλτιστες 

στρατηγικές. Τα τελευταία χρόνια η ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης αντιμετωπίζει 

σοβαρές προκλήσεις λόγω της αυξανόμενης εξάρτησης της Ευρώπης σε εισαγόμενη 

ενέργεια και ειδικότερα σε ορυκτά καύσιμα καθώς και της συνεχούς αύξησης της 

ζήτησής της για ενέργεια (Damigos et al., 2009). 

 

Είναι προφανές ότι η ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού από οικονομικής 

πλευράς κατέχει σημαντική θέση και αυτό στην ουσία δικαιολογεί τη στροφή προς 

αυτή την κατεύθυνση, μέσα από τη δημόσια στήριξη για τη λήψη κατάλληλων 

μέτρων (Damigos et al., 2009). Στην αντίθετη περίπτωση διακοπής του ενεργειακού 

εφοδιασμού που προέρχεται από φυσικές αλλαγές όπως η εξάντληση των ορυκτών 

καυσίμων προκαλείται κλίμα ανασφάλειας και διαταραχές στις οικονομικές 

ισορροπίες καθώς και στην κοινωνική ευημερία της χώρας (Longo et al., 2008). 
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2.7  Αξιοπιστία 

 

Στις αγορές ενέργειας, η αξιοπιστία (reliability) έχει περιγραφεί ως «η ικανότητα ενός 

συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας να παρέχει υπηρεσίες προς τους πελάτες του, 

διατηρώντας την ποιότητα και την τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας σε ένα αποδεκτό, 

ικανοποιητικό επίπεδο» (Abdullah and Mariel, 2010; Tinnium et al., 1994).  

 

Η σωστή εκτίμηση των υπηρεσιών που προέρχονται από τις καθαρές ενέργειες 

αποτελεί σημαντικό παράγοντα για την χάραξη πολιτικής με σκοπό τη βελτίωση των 

κοινωνικοοικονομικών συνθηκών και των συνθηκών ευημερίας των κατοίκων των 

περιοχών (Abdullah and Mariel, 2010). 

 

Στο σημείο αυτό πρέπει να επισημανθεί ότι τα αναξιόπιστα συστήματα εμφανίζουν 

προβλήματα όπως διακοπές παροχής ενέργειας στους καταναλωτές και προκύπτει 

αντίστοιχο κόστος που πρέπει να ληφθεί υπόψη κατά τον ενεργειακό σχεδιασμό 

(Abdullah and Mariel, 2010). Σε γενικές γραμμές, η τοπική κοινωνία εκφράζει 

αμφιβολίες για την αξιοπιστία της πράσινης παροχής ενέργειας (Gossling et al., 

2005). 

 

 

2.8  Εξωτερικό κόστος 

 

Οι συμβατικές πηγές ενέργειας αν και κατέχουν το μεγαλύτερο μερίδιο στην 

παγκόσμια αγορά, έχουν πεπερασμένα αποθέματα, έχουν οδηγήσει σε ενεργειακές 

κρίσεις και είναι μία από τις σημαντικότερες πηγές περιβαλλοντικής υποβάθμισης 

(Diakoulaki and Karangelis, 2007). Η τιμή τους όμως, είναι κατά κανόνα πολύ 

χαμηλότερη από εκείνη των ΑΠΕ. 

 

Οι επιπτώσεις των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα καθώς και των άλλων αερίων 

του θερμοκηπίου προσδιορίζονται σαν νομισματικές μονάδες, από την άποψη του 

οικονομικού κόστους ή της ζημίας τόσο για την αντιμετώπιση της κλιματικής 

αλλαγής όσο για την χάραξη ορθής ενεργειακής πολιτικής, στα πλαίσια αναγνώρισης 

της προσπάθειας εκτίμησης των επιπτώσεων αυτών (Clift, 2007). 
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Στο σημείο αυτό θα πρέπει να τονιστεί ότι η διείσδυση των ΑΠΕ έχει σημαντικό 

όφελος λόγω των χαμηλών περιβαλλοντικών επιπτώσεων και παράλληλα συντελεί 

στη μείωση της εξάρτησης και εξάντλησης των ορυκτών πόρων. Το κόστος όμως το 

οποίο προκύπτει από τα συστήματα εκμετάλλευσης ΑΠΕ είναι υψηλότερο συγκριτικά 

με αυτό που προέρχεται από τη χρήση συμβατικών καυσίμων γεγονός που εμποδίζει 

την ευρύτερη διάδοσή τους παρά το γεγονός ότι είναι περιβαλλοντικά αποδεκτά 

(Nomura and Akai, 2004). 

 

Με την πάροδο του χρόνου παρατηρείται αύξηση του ενδιαφέροντος του κοινού για 

τις αρνητικές επιπτώσεις που προκαλούνται στο περιβάλλον από τα συμβατικά 

καύσιμα. Τα παραδοσιακά χρησιμοποιούμενα καύσιμα συγκριτικά έχουν 

χαμηλότερες τιμές κόστους συγκριτικά με τα φιλικότερα προς το περιβάλλον οι 

οποίες όμως, δεν αντικατοπτρίζουν το πραγματικό κοινωνικό κόστος. Οι πράσινες 

ενεργειακές πηγές αντίθετα, εμφανίζουν υψηλότερο κόστος στην αγορά αλλά πολύ 

μικρότερο κοινωνικό (Borchers et al., 2007). Η ενσωμάτωση του εξωτερικού κόστους 

στις τιμές των αγαθών μετατοπίζει τις επιλογές παραγωγών και καταναλωτών προς 

αγαθά (και συμπεριφορές) περισσότερο φιλικά για το περιβάλλον. 

 

Ένας σημαντικός λόγος που ενισχύει την προώθηση των ΑΠΕ είναι η εσωτερίκευση 

του εξωτερικού κόστους. Οι οικονομολόγοι ισχυρίζονται ότι όταν εμφανίζονται οι 

εξωτερικότητες, οι αγορές δεν είναι αποδοτικές εκτός και αν τα εξωτερικά κόστη που 

προκύπτουν εσωτερικευθούν και οι οικονομικοί παράγοντες τα λαμβάνουν υπόψη 

όταν παίρνουν αποφάσεις. Σε αυτή τη περίπτωση οι επιδοτήσεις χρησιμοποιούνται ως 

χρήσιμα εργαλεία της αγοράς που απορροφούν τέτοιου είδους εξωτερικότητες. 

Παράλληλα, ένας δεύτερος λόγος που ενθαρρύνει την επέκταση των ΑΠΕ είναι η 

συνεχώς αυξανόμενη ζήτηση για ηλεκτρική ενέργεια και επιπρόσθετα, η ασφάλεια 

του ενεργειακού εφοδιασμού (Longo et al., 2008). 

 

Το επιπρόσθετο κόστος που προκύπτει πρέπει να καλυφθεί από κάθε κοινωνία είτε 

μέσω της αύξησης των λογαριασμών κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος είτε μέσω 

δημόσιας χρηματοδότησης για επενδύσεις ενεργειακού εφοδιασμού (Damigos et al., 

2009). Αν και είναι εμφανής η τεχνολογική εξέλιξη και τα αποτελέσματα της 

εκμάθησης των νέων τεχνολογιών και μειώνουν αισθητά το κόστος παραγωγής 
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παρόλα αυτά παραμένουν μη εμπορικά εκμεταλλεύσιμα αν δεν υπάρχουν οικονομικές 

επιδοτήσεις (Ek, 2005). Το επιπρόσθετο κόστος χρήσης ΑΠΕ που προκύπτει 

δημιουργεί κλίμα αποτροπής του κοινού με αποτέλεσμα παρά το περιβαλλοντικό τους 

όφελος να μην εμφανίζουν ευρεία αποδοχή και διάδοση (Nomura and Akai, 2004). 

 

 

2.9  Απελευθέρωση αγοράς 

 

Η απελευθέρωση των αγορών ηλεκτρικής ενέργειας δημιουργεί νέες προκλήσεις για 

τις πολιτικές ενέργειας, δεδομένου ότι η επιλογή των τεχνολογιών σχετικά με τις 

πηγές καυσίμων καθώς και η επιλογή των προμηθευτών γίνεται για ιδιωτικούς 

οικονομικούς λόγους (Damigos et al., 2009). 

 

Η χαμηλή τιμή που προσφέρεται από τον κάθε προμηθευτή έχει ως αποτέλεσμα την 

ύπαρξη μιας ανταγωνιστικής αγοράς βασισμένης στη διαφοροποίηση των υπηρεσιών. 

Το κόστος της παραγόμενης ενέργειας είναι ο πλέον σημαντικός παράγοντας στην 

επιλογή του κατάλληλου προμηθευτή. Ο ανταγωνισμός όμως που εμφανίζεται 

ανάμεσα στους προμηθευτές είναι αναμενόμενος όχι μόνο εξαιτίας του κόστους της 

ενέργειας αλλά και της διαφοροποίησης των υπηρεσιών. Αυτή η διαφοροποίηση των 

υπηρεσιών διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην παροχή κινήτρων με στόχο την 

υποστήριξη της ηλεκτρικής ενέργειας προερχόμενης από ΑΠΕ (Batley et al., 2001). 

 

Οι πελάτες πλέον έχουν τη δυνατότητα επιλογής αγοράς «πράσινης» ηλεκτρικής 

ενέργειας. Εάν οι καταναλωτές έχουν αποκτήσει οικολογική συνείδηση και είναι 

πρόθυμοι να πληρώσουν υψηλότερη τιμή για χρήση «πράσινης» ηλεκτρικής 

ενέργειας που αντιστοιχεί στο εξωτερικό κόστος, η εκμετάλλευση των ανανεώσιμων 

πηγών ηλεκτρικής ενέργειας αναμένεται να αυξηθεί (Ek, 2005). 

 

Υπάρχουν διάφορα μέτρα πολιτικής, που εφαρμόζονται προς αυτήν την κατεύθυνση 

όπως οι επιδοτήσεις επενδύσεων και οι φορολογικές εξαιρέσεις. Εάν οι καταναλωτές 

ηλεκτρικής ενέργειας έχουν ορθή περιβαλλοντικά συμπεριφορά, οι μελλοντικές 

δυνατότητες της αγοράς της «πράσινης ηλεκτρικής ενέργειας» θα είναι 

αξιοσημείωτες. Η έκβαση της «πράσινης αγοράς» και κατ’ επέκταση της «πράσινης 

οικονομίας» εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το αν οι καταναλωτές ηλεκτρικής 
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ενέργειας είναι πρόθυμοι να στραφούν προς την εκμετάλλευση των «πράσινων πηγών 

ενέργειας» (Ek, 2005). 

 

 

2.10 Οικονομική κρίση  

 

Η οικονομική κρίση έχει ως κύριο χαρακτηριστικό τον περιορισμό της ρευστότητας, 

με συνέπεια τη μείωση της επενδυτικής δραστηριότητας. Παρατηρείται περισσότερη 

αγωνία για το μέλλον, εργασιακή ανασφάλεια και μεγαλύτερη σχεδιαζόμενη μείωση 

δαπανών για το επόμενο χρονικό διάστημα. Συνεπώς, είναι αναμενόμενο να επέλθουν 

αξιοσημείωτες αλλαγές στην αγοραστική συμπεριφορά και στην απόκτηση 

καταναλωτικής συνείδησης σε σχέση με το παρελθόν. Σε περίοδο οικονομικής 

ύφεσης όλοι οι κρίσιμοι δείκτες έχουν την τάση να κινούνται καθοδικά και την ίδια 

στιγμή παρατηρείται έντονη μείωση της επενδυτικής δραστηριότητας. Η μείωση ή 

ακόμα πολλές φορές και η απουσία εισοδήματος του πληθυσμού προκαλεί 

υποβάθμιση του βιοτικού επιπέδου (Eltawil et al., 2009) 

 

Με βάση τα επίσημα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής το Γ΄ τρίμηνο του 

2012 ο αριθμός των εργαζομένων ήταν 3.739.018 και των ανέργων ήταν 1.230.918. 

Επομένως, το ποσοστό ανεργίας που αντιστοιχεί στο πηλίκο των ανέργων δια του 

εργατικού δυναμικού, άγγιζε το 24,8%, ενώ το Β’ τρίμηνο του 2012 ήταν 23,6% και 

το Γ’ τρίμηνο του 2011 ήταν στο 17,7%. Ο γυναικείος πληθυσμός εμφανίζει 

μεγαλύτερο ποσοστό ανεργίας της τάξης το 28,9% συγκριτικά με τον αντρικό 

πληθυσμό με ποσοστό 21,7%. Το ποσοστό ανεργίας στους νέους ηλικίας 15-24 ετών 

είναι ιδιαίτερα υψηλό και αγγίζει το 56,6% με τις νέες γυναίκες ηλικίας 15-24 ετών 

να εμφανίζουν ποσοστό ανεργίας 65,4%. Ως προς το μορφωτικό επίπεδο, τα ποσοστά 

ανεργίας διαμορφώνονται ως εξής: στους τελείως αγράμματους είναι της τάξης του 

41,0% ακολουθούν οι κάτοχοι πτυχίων ανώτερης τεχνολογικής επαγγελματικής 

εκπαίδευσης με ποσοστό 28,0% ενώ, έπονται οι απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 

και οι κάτοχοι διδακτορικών ή μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών με ποσοστά 17,2% 

και 12,6% αντίστοιχα. Τα άτομα που αναζητούν από 12 μήνες και άνω εργασία 

(μακροχρόνια άνεργοι) εμφανίζουν ποσοστό ανεργίας της τάξης του 62,6% ενώ το 

ποσοστό όσων αναζητούν για πρώτη φορά εργασία (νέοι άνεργοι) φτάνει στο 24,7% 
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του συνόλου των ανέργων. Η μείωση του αριθμού των απασχολούμενων το Γ΄ 

τρίμηνο του 2012 όσο αφορά τον πρωτογενή, δευτερογενή και τριτογενή τομέα είναι 

αισθητή συγκριτικά με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2011. Συγκεκριμένα, ο πρωτογενής 

εμφανίζει πτώση της τάξης του 2,5%, ο δευτερογενής έχει πτώση 13,8% και ο 

τριτογενής 8,0%. Ενδεικτικά αναφέρονται παρακάτω, ανά κλάδο οικονομικής 

δραστηριότητας, κάποιοι απασχολούμενοι ηλικίας από 15 ετών και άνω. Στη 

γεωργία, δασοκομία και αλιεία προκύπτει ότι εργάζονται 491.500 άτομα, στην 

παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού 27.300 άτομα, 

στην παροχή νερού, επεξεργασία λυμάτων, διαχείριση αποβλήτων και 

δραστηριότητες εξυγίανσης οι εργαζόμενοι είναι 22.900, στις κατασκευές 

απασχολούνται 204.800 άτομα ενώ το αντίστοιχο τρίμηνο του 2011 ήταν 241.800 

εργαζόμενοι, στην εκπαίδευση είναι 287.600 άτομα ενώ το Γ΄ τρίμηνο του 2011 ήταν 

304.300 άτομα. Όσο αφορά στην συνολική οικοδομική δραστηριότητα (δημόσια και 

ιδιωτική), το Νοέμβριο του 2012 εμφάνισε πτώση κατά 66,6% στον αριθµό των 

οικοδομικών αδειών. Αν εξεταστεί σε διάστημα, από το Δεκέμβριο 2011 έως τον 

Νοέμβριο 2012 προκύπτει μείωση κατά 37,1% στον αριθµό των οικοδομικών αδειών. 

 

Οι επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης δεν περιορίζονται μόνο στην αγοραστική 

συμπεριφορά των καταναλωτών αλλά επεκτείνονται και στις αξίες που πλέον 

προβάλλονται ως σημαντικές (Lehr et al., 2008). Οι συμπεριφορές, οι προτεραιότητες 

και τα πρότυπα των καταναλωτών διαφοροποιούνται. Οι έννοιες της σπατάλης, της 

αποταμίευσης, της αγοραστικής αξίας των χρημάτων (value for money), της 

εξοικονόμησης ενισχύονται. Το ενδιαφέρον για το περιβάλλον θεωρείται πλέον 

''πολυτέλεια'' ‘‘luxury’’ ιδιαίτερα για τις πιο ασθενείς οικονομικά τάξεις (Bergmann 

et al., 2006). Οι καθημερινές καταναλωτικές ανάγκες των νοικοκυριών συνεχώς 

αυξάνονται ενώ τα χρήματα που έχουν στη διάθεσή τους περιορίζονται με 

αποτέλεσμα ο τρόπος ζωής τους να αλλάζει. Παρατηρείται μια ανακατανομή των 

προτεραιοτήτων τους που περιλαμβάνει αναβολή προγραμματισμένων σχεδίων, 

περιορισμός των εξόδων τους καλύπτοντας τις πλέον απαραίτητες ανάγκες, επιλογή 

φθηνότερων λύσεων ακόμα και αν δεν είναι περιβαλλοντικά αποδεκτές. 

 

Σε περιόδους οικονομικής κρίσης που συνεπάγεται και αύξηση του ποσοστού 

ανεργίας, όπου επικρατεί ένα κλίμα συνεχών αλλαγών και αστάθειας καθώς και 

πτώση του βιοτικού επιπέδου, το καταναλωτικό κοινό εκφράζει απροθυμία να 
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επιλέξει με γνώμονα τις περιβαλλοντικές προτεραιότητες, να μπει σε μια διαδικασία 

αλλαγής καταναλωτικών συμπεριφορών, συνηθειών και στροφής σε «πράσινα» 

προϊόντα τη στιγμή μάλιστα, που για την απόκτησή τους απαιτείται και νέα 

οικονομική επιβάρυνση (Gossling et al., 2005). Η οικονομική κρίση αλλάζει τη 

συμπεριφορά προς την κατεύθυνση της μείωσης της περιττής ή υπερβολικής 

κατανάλωσης. Ευνοεί την όσο το δυνατόν αποδοτικότερη αξιοποίηση των 

χρηματικών μέσων που διαθέτουν και συχνά οδηγεί στην αναθεώρηση κατεστημένων 

καταναλωτικών συνηθειών ή/και ακόμη στην αναθεώρηση του τρόπου ζωής (Ek, 

2005). Παράλληλα, πρέπει να σημειωθεί ότι η τιμή του πετρελαίου αυξάνεται 

συνεχώς με αποτέλεσμα το καταναλωτικό κοινό να βρίσκεται σε διαρκή αναζήτηση 

φθηνότερων ενεργειακών λύσεων για την ικανοποίηση των αναγκών του με 

πολυδιάστατες επιπτώσεις στην οικονομία, στο περιβάλλον και στην υγεία (Ek, 

2005). 

 

Με βάση τα παραπάνω γεννιόνται βασικά ερωτήματα όπως: η ανάπτυξη της πράσινης 

οικονομίας θεωρείται ως προτεινόμενη λύση στην αντιμετώπιση του οικονομικού 

αδιεξόδου που αντιμετωπίζουν οι σύγχρονες κοινωνίες; Είναι το κοινό έτοιμο, 

δεδομένων δυσμενών οικονομικών συνθηκών, να μπει σε μια τέτοια διαδικασία 

στήριξης πολιτικών που βασίζονται σε ΑΠΕ έτσι ώστε να βγει από το οικονομικό 

αδιέξοδο στο οποίο βρίσκεται και να δοθεί μια ανάσα στο τομέα της οικονομίας, 

μέσα από τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας που θα προκύψουν από την 

εκμετάλλευσή τους; Σε περιόδους οικονομικής ύφεσης η αξιοποίηση των ΑΠΕ 

αποτελεί λύση (νέες θέσεις εργασίας, ανάπτυξη τουρισμού στις περιοχές όπου 

χρησιμοποιούνται); 

 

 

2.11 Νομοθετικό πλαίσιο 

 

Τα τελευταία χρόνια, η ανάγκη για προστασία του περιβάλλοντος αποτελεί 

αντικείμενο έντονου προβληματισμού και λήψης μέτρων σε διεθνές, ευρωπαϊκό και 

εθνικό επίπεδο. Στην επόμενη ενότητα, πραγματοποιείται μια ιστορική αναδρομή σε 

διεθνές επίπεδο, αναφέροντας τα βασικά σημεία εξέλιξης του διεθνούς δικαίου του 

περιβάλλοντος, μετέπειτα αναλύεται η νομοθεσία που ισχύει στην Ευρώπη και τέλος 
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κλιμακώνεται στο νομοθετικό πλαίσιο που εφαρμόζεται στην Ελλάδα με έμφαση 

στον τομέα της αξιοποίησης των ΑΠΕ. 

 

 

2.11.1  Ενεργειακή πολιτική σε παγκόσμιο επίπεδο: Ιστορική 

αναδρομή από τη Στοκχόλμη στο Γιοχάνεσμπουργκ 

Στις 05-16 Ιουνίου 1972 πραγματοποιήθηκε η Διακήρυξη των Ηνωμένων Εθνών στην 

Στοκχόλμη της Σουηδίας όπου αποτέλεσε αφετηρία για τη προστασία του 

περιβάλλοντος σε παγκόσμιο επίπεδο. Για πρώτη φορά στη διεθνή κοινότητα, 

αναδείχτηκε η ανάγκη για αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών προβλημάτων και 

υιοθετήθηκαν ορισμένες θεμελιώδεις αρχές του δικαίου του περιβάλλοντος. Στο 

σημείο αυτό τονίζεται η αδυναμία της να υιοθετήσει νομικά κείμενα υποχρεωτικού 

χαρακτήρα (hardlaw) και περιορίσθηκε στην υιοθέτηση κειμένων νομικά μη 

υποχρεωτικών (softlaw). Παράλληλα, δρομολογήθηκε η διαδικασία ίδρυσης του 

Προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών για το Περιβάλλον (UNEP) όπου και ιδρύθηκε 

τον ίδιο χρόνο μετά από σχετική Απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. 

 

Στη συνθήκη του Παρισιού το 1972 για την προστασία της παγκόσμιας φυσικής και 

πολιτιστικής κληρονομιάς τα κράτη θα υποχρεούνται να μεριμνήσουν για τη 

προστασία της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς για τις μελλοντικές γενιές. 

Παράλληλα, ιδρύθηκε η Επιτροπή Παγκόσμιας Κληρονομιάς που παρέχει βοήθεια 

στα κράτη. 

 

Είκοσι χρόνια μετά την Διακήρυξη των Ηνωμένων Εθνών στην Στοκχόλμη, η 

εξελικτική πορεία του διεθνούς δικαίου του περιβάλλοντος συνεχίστηκε με την 

Συνδιάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ) για το περιβάλλον και την ανάπτυξη 

(UNCED), που πραγματοποιήθηκε στο Rio de Janeiro της Βραζιλίας, στις 03-14 

Ιουνίου του 1992. Κύριος σκοπός της ήταν η ανάπτυξη αποτελεσματικών 

διαδικασιών προστασίας του περιβάλλοντος και συμμετείχαν σε αυτή εκπρόσωποι 

της πολιτικής εξουσίας, μέλη μη κυβερνητικών οργανώσεων αλλά και επιστημονικοί 

φορείς. Παρατηρείται ότι δίνονται πλέον σαφείς οικονομικές και πολιτικές διαστάσεις 

για τη περιβαλλοντική προστασία. Υπογράφηκαν δύο κείμενα υποχρεωτικού 

χαρακτήρα hardlaw, «για την Αλλαγή του Κλίματος» και «για τη Βιολογική 
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Ποικιλομορφία». Εστιάζοντας στην κλιματική αλλαγή, τίθενται δεσμευτικοί στόχοι 

για τη σταθεροποίησης των εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου και 

συγκεκριμένα για το διοξείδιο του άνθρακα CO2 μέχρι το έτος 2000 σε ανεκτά 

επίπεδα. 

 

Κατά τη διάρκεια της εικοσαετούς πορείας από την αρχική ανάδειξη του 

περιβαλλοντικού προβλήματος ως στην ανάγκη για ουσιαστική αντιμετώπισή του, 

σημείο αναφοράς αποτέλεσε η Έκθεση «Το κοινό μας μέλλον» “Our Common 

Future” της επιτροπής Brundtland για το περιβάλλον και την ανάπτυξη το 1987, η 

οποία συντάχθηκε από την Παγκόσμια Επιτροπή για το Περιβάλλον και την 

Ανάπτυξη (World Commission on Environment and Development – WCED) και 

φέρει το όνομά της από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Dr. Gro Harlem Brundtland. 

Δίδεται με σαφήνεια ο ορισμός της Αειφόρου ανάπτυξης (Sustainable development), 

όπου είναι η ανάπτυξη που ικανοποιεί τις ανάγκες του παρόντος χωρίς να θέτει σε 

κίνδυνο την ικανότητα των μελλοντικών γενεών να ικανοποιήσουν τις δικές τους 

ανάγκες. Πρόκειται για τον πλέον κοινά αποδεκτό ορισμό. Επιπρόσθετα, βασικότερο 

αποτέλεσµα του Ρίο ήταν η σύνταξη μιας Έκθεσης, γνωστής ως Ατζέντα 21 η οποία 

αποτέλεσε ένα γενικό υπόδειγμα δράσης της διεθνούς κοινότητας σε όλους τους 

τομείς της βιώσιμης ανάπτυξης και αναφέρεται στις υποχρεώσεις και τους στόχους 

της ∆ιεθνούς Κοινότητας. Περιλαμβάνει 40 κεφάλαια που καλύπτουν όλα τα θέματα 

που σχετίζονται με το τρίπτυχο Οικονομία – Κοινωνία- Περιβάλλον. 

 

Στο Κυότο της Ιαπωνίας, στις 11 Δεκεμβρίου 1997, θεσπίστηκε το Πρωτόκολλο του 

Κυότο. Αναφέρει νομικά κατοχυρωμένους δεσμευτικούς και ποσοτικοποιημένους 

στόχους μείωσης των βασικών αερίων του θερμοκηπίου όπως του διοξειδίου του 

άνθρακα (CO2), του μεθανίου (CH4), του πρωτοξειδίου του αζώτου (N2O), των 

υδροφθορανθράκων (HFC), των υπερφθοριωμένων υδρογονανθράκων (PFC) και του 

εξαφθοριούχου θείου (SF6) καθώς και της αντιμετώπισης της ανόδου της 

θερμοκρασίας στο πλανήτη. Ειδικότερα, οι ανεπτυγμένες χώρες καλούνταν να 

µειώσουν τις εκποµπές ρύπων κατά 5.2% συγκριτικά µε τα επίπεδα που κυμαίνονταν 

το 1990 που θεωρήθηκε έτος αναφοράς. Η πρόοδος του στόχου αυτού αξιολογήθηκε 

µέχρι το τέλος του 2007, ενώ θα έπρεπε να έχει ολοκληρωθεί πέντε έτη αργότερα 

δηλαδή το 2012. Οι επόµενοι στόχοι αξιολογούνται σε χρονικά διαστήµατα όχι 

µεγαλύτερα των πέντε ετών. 
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Μια δεκαετία αργότερα, τελευταία εξέλιξη σε διεθνές επίπεδο αποτέλεσε η 

«Παγκόσμια Σύνοδος Κορυφής για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη (WSSD)» που 

πραγματοποιήθηκε στο Γιοχάνεσμπουργκ της Ν. Αφρικής, από τις 26 Αυγούστου 

μέχρι τις 4 Σεπτεμβρίου του 2002. Ουσιαστικά, καταγράφηκαν ποσοτικοί και 

ποιοτικοί στόχοι για την ισόρροπη περιβαλλοντικά και γεωγραφικά παγκόσμια 

ανάπτυξη και επιπρόσθετα, καθορίστηκαν διαδικασίες παρακολούθησης της προόδου 

για την επίτευξη αυτών των στόχων. 

 

Τέλος, στις 7-18 Δεκεμβρίου του 2009 πραγματοποιήθηκε στη Κοπεγχάγη της Δανίας 

η 15η Διάσκεψη του ΟΗΕ για το Κλίμα με σκοπό την εξέταση της μετά πρωτόκολλο 

Κυότο εποχής όπου ορίζονται νέοι στόχοι για τη μείωση των εκπομπών και 

ενισχύεται η ικανότητα όλων των κρατών να προσαρμοστούν σε αυτούς μέσα από τη 

χάραξη εθνικών στρατηγικών. 

 

 

2.11.2  Ενεργειακή πολιτική σε ευρωπαϊκό επίπεδο 

 

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η Συνθήκη του Μάαστριχτ το 1992 περιείχε έναν αριθμό 

άρθρων που ουσιαστικά προδιαθέτουν στην ευρωπαϊκή κοινότητα την έννοια της 

αειφορίας. 

 

Η Οδηγία 96/92/EC της 19ης Δεκεμβρίου 1996 σχετικά με τους κοινούς κανόνες για 

την εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας θεωρείται το πρώτο ουσιαστικό βήμα για 

τη σταδιακή δημιουργία μίας ανοιχτής και ανταγωνιστικής αγοράς ηλεκτρισμού στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση όπου σε κοινοτική βάση θεσπίστηκε ένα γενικό πλαίσιο αρχών 

αφήνοντας στα κράτη – μέλη να επιλέξουν τη καταλληλότερη για αυτές πολιτική. Η 

κοινοτική οδηγία προέβλεπε τη συμμόρφωση των κρατών μελών όχι αργότερα από 

τις 19η Φεβρουαρίου 1999. Η Οδηγία 96/92/EC τροποποιήθηκε με νέα Οδηγία 

2003/54/ΕΚ, η οποία υιοθετήθηκε τον Ιούνιο 2003 η οποία έθετε αυστηρότερα 

κριτήρια.  
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Η οδηγία 2001/77/EC στις 27 Σεπτεμβρίου 2001 που αφορά στην προώθηση της 

ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στην 

εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας θέτει ως στόχο την αύξηση του μεριδίου των 

ΑΠΕ στη συνολική παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας σε 22,1% έως το 2010. 

Ειδικότερα, υποχρεώνει όλες τις χώρες της ΕΕ να θέσουν εθνικούς στόχους για τη 

μελλοντική εγχώρια κατανάλωση ηλεκτρισμού που θα παράγεται από ΑΠΕ, να 

προσδιορίσουν ποσοτικούς στόχους μεγιστοποίησης του ποσοστού της παραγόμενης 

από ΑΠΕ ηλεκτρικής ενέργειας σε παγκόσμιο επίπεδο. Η Επιτροπή καλείται να 

παρακολουθεί στενά τις επιμέρους εθνικές δεσμεύσεις σχετικά με τις κλιματικές 

αλλαγές και ως προς τον στόχο του 12% της συνολικής ενεργειακής κατανάλωσης 

και του 22,1% της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ. Για την επίτευξη 

των παραπάνω η Επιτροπή προχωρά σε τροποποιήσεις των εθνικών στόχων όταν 

αυτοί δεν συμβαδίζουν με τους κοινοτικούς στόχους και παράλληλα, τα κράτη-μέλη 

δεσμεύονται ότι θα διασφαλίζουν την πρόσβαση των ΑΠΕ στην παραγωγή 

ηλεκτρικής ενέργειας, θα βελτιώνουν τις διαδικασίες αδειοδότησης των μονάδων 

παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, θα εγγυώνται ότι ο υπολογισμός του κόστους 

σύνδεσης είναι αμερόληπτος για τους νέους παραγωγούς και τέλος, θα δημοσιεύουν 

κάθε πέντε χρόνια δεκαετείς ενδεικτικοί εθνικοί στόχοι για κατανάλωση ηλεκτρισμού 

από ΑΠΕ και επιπρόσθετα, θα παρουσιάζονται τα μέτρα για την υλοποίηση αυτών 

των στόχων. 

 

Η Ευρώπη σε γενικές γραμμές χαρακτηρίζεται από ένα ευρύ αλλά αναξιοποίητο 

δυναμικό από ΑΠΕ (Hanley and Nevin, 1999). Μέσα από την ανάπτυξη μιας ενιαίας 

αγοράς ηλεκτρισμού, η Ευρωπαϊκή Ένωση απαιτεί να εναρμονιστεί η νομοθεσία που 

αφορά στον ενεργειακό τομέα σε όλα τα κράτη –μέλη της (Batley et al., 2001) όπου 

απαιτείται εφαρμόσουν πολιτικές με κύριο στόχο την αύξηση του ποσοστού των 

ΑΠΕ στο ενεργειακό μίγμα (Koundouri et al., 2009). Παρακάτω εξετάζεται η 

νομοθεσία που εφαρμόζεται για την άμβλυνση της κλιματικής αλλαγής και την 

ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού για την περίοδο από 2000-2005 (Chalvatzis 

and Hooper, 2009).  

 

Η Γερμανία, η Ελλάδα, η Αγγλία και η Πολωνία αποτελούν ώριμα μέλη της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης τα οποία προσχώρησαν σε αυτήν το 1957, 1981, 1973 και 2004 

αντίστοιχα. Όσο αφορά την Μεγάλη Βρετανία, η Λευκή Βίβλος που δημοσιεύθηκε το 
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Φεβρουάριο του 2003 από τη βρετανική κυβέρνηση, αναφέρει ότι «το ενεργειακό 

μέλλον βασίζεται στη δημιουργία χαμηλής οικονομίας άνθρακα» και περιλαμβάνει 

ένα φιλόδοξο σενάριο για την πορεία μείωσης των εκπομπών του CO2 κατά 60% 

περίπου των τιμών μέχρι το 2060 (Bergmann et al.,2006). Σε εθνικό επίπεδο, οι χώρες 

είναι σε κάποιο βαθμό ελεύθερες να αναπτύξουν πολιτικές και μέσα που θα τους 

επιτρέπουν να ανταποκριθούν στους στόχους που έχουν τεθεί, όπως η χρήση των 

ΑΠΕ και η μείωση των εκπομπών. H Ελλάδα και η Γερμανία έχουν υιοθετήσει feed-

in tariffs ως το βασικό καθεστώς στήριξης των επενδύσεων σε ΑΠΕ εξ αιτίας μιας 

σειράς παραγόντων, μεταξύ άλλων, η μεταβλητότητα του δυναμικού, η 

διαθεσιμότητα διασύνδεσης και η διαδικασία υλοποίησης που αντανακλά το βαθμό 

της πολιτικής υποστήριξης. Ταυτόχρονα η Πολωνία και το Ηνωμένο Βασίλειο 

παρουσιάζουν διαφορετικά παραδείγματα με το Ηνωμένο Βασίλειο να χρησιμοποιεί 

το καθεστώς των Ανανεώσιμης Υποχρέωσης (Renewable Obligation) προκειμένου να 

βελτιωθεί η διείσδυση των ΑΠΕ στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και την Πολωνία 

με ένα παρόμοιο σύστημα των Ανανεώσιμων Πιστοποιητικών Ενέργειας που 

επιβάλλονται στον τομέα του εφοδιασμού. Ειδικά για την Πολωνία το μερίδιο των 

ΑΠΕ είναι θλιβερό και αυτή η πολιτική δεν είναι επιτυχής παρόλο που το υπόβαθρο 

δείχνει κυρίαρχα τα ορυκτά καύσιμα, τα οποία και επηρεάζουν τις τοπικές πολιτικές. 

Σχετικά με τον άνθρακα και το φυσικό αέριο, οι εγχώριες συνεισφορές μειώθηκαν 

ελαφρά αλλά την ίδια στιγμή η αύξηση της χρήσης του λιγνίτη έχει διατηρήσει την 

ανεξαρτησία στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας στην Πολωνία εξαιρετικά υψηλή. 

Αυτό είναι δείκτης όπου υψηλής ποιότητας καύσιμα στην Πολωνία, όπως ο άνθρακας 

και το φυσικό αέριο εξαντλούνται σταδιακά και δίνουν χώρο στον λιγνίτη που οδηγεί 

σε πιο εντατική παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Είναι αξιοσημείωτο ότι παρόλο που 

η Ελλάδα και η Γερμανία αυξάνουν τις εισαγωγές φυσικού αερίου για να 

υποκαταστήσουν τα εγχώρια στερεά καύσιμα, την ίδια στιγμή αυξάνουν το μερίδιο 

των ΑΠΕ στο μίγμα καυσίμων της ηλεκτρικής ενέργειας. Γενικώς, η Πολωνία ήταν η 

μόνη από τις χώρες που μελετήθηκαν που βελτίωσε την ενεργειακή της ανεξαρτησία, 

ενώ η Γερμανία την έχει διατηρήσει σχεδόν αμετάβλητη. Αντίθετα, στο Ηνωμένο 

Βασίλειο και στην Ελλάδα παρατηρήθηκε απότομη αύξηση της εξάρτησης της 

ηλεκτρικής ενέργειας κατά 10,6% και 5,7%, αντίστοιχα (Chalvatzis and Hooper, 

2009). 
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Η Οδηγία 2009/28/EC της 23
ης

 Απριλίου 2009 σχετικά με την προώθηση της χρήσης 

ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και την τροποποίηση και τη συνακόλουθη 

κατάργηση των οδηγιών 2001/77/ΕΚ και 2003/30/ΕΚ. Ο κύριος στόχος όλων των 

κρατών - μελών της ΕΕ είναι η αύξηση του μεριδίου των ανανεώσιμων πηγών 

ενέργειας σε ποσοστό τουλάχιστον 20% έως το 2020 στην συνολική κατανάλωση 

ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ για την Ελλάδα ο αντίστοιχος στόχος 

προσδιορίζεται στο 18% και 10% μερίδιο ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις 

μεταφορές. Σύμφωνα με την οδηγία: 

 

1 Τίθεται νομικά δεσμευτικός ευρωπαϊκός στόχος 20% συμμετοχή των Α.Π.Ε. στην 

τελική κατανάλωση ενέργειας μέχρι το 2020, συμπεριλαμβανομένου ποσοστού 

10% συμμετοχής τους στον τομέα μεταφορών 

2 Προβλέπεται για πρώτη φορά αξιοποίηση των Α.Π.Ε. σε όλες τις ενεργειακές 

χρήσεις. (ηλεκτροπαραγωγή, ψύξη/ θέρμανση, μεταφορές/ βιοκαύσιμα) 

3 Η εξειδίκευση σε εθνικούς στόχους στηρίζεται στο ΑΕΠ με σημείο εκκίνησης το 

ποσοστό συμμετοχής των Α.Π.Ε. σε κάθε κράτος-μέλος κατά το έτος 2005, με το 

συγκεκριμένο ποσοστό για την Ελλάδα να προσδιορίζεται στο 18%. 

4 Προτείνεται εμπορία εγγυήσεων προέλευσης και παράλληλα δυνατότητα 

διατήρησης των εθνικών συστημάτων υποστήριξης (πχ feed-in -tariffs). 

5 Τέλος, υποχρεώνονται τα κράτη μέλη να υποβάλουν Εθνικό Σχέδιο Δράσης για 

την Ανανεώσιμη Ενέργεια. 

 

Στην Ισπανία για παράδειγμα, η εγκατεστημένη αιολική ενέργεια ανερχόταν το 1997 

στα 420MW. Μετέπειτα, εξαιτίας κυρίως της αλλαγής της νομοθεσίας, που 

περιελάμβανε νέα Feed-in-Tariff (FiT) και τεχνολογικά και οικονομικά κίνητρα, 

πάνω από 15 GW αιολικής ενέργειας είχαν εγκατασταθεί, εκ των οποίων 

περισσότερα από 3.5 GW είχαν εγκατασταθεί μέσα στο 2007. Επιπρόσθετα, το 2010 

έφτασε τα 20 GW και υπάρχουν προσδοκίες ότι η εγκατεστημένη ισχύς θα ξεπεράσει 

τα 40 GW έως το 2020, επιτυγχάνοντας τους στόχους της, με βάση τις ευρωπαϊκές 

της δεσμεύσεις (Abbad, 2010). 

 

H Ευρωπαϊκή Ένωση στην προσπάθειά της να οδηγήσει σε άμβλυνση του 

φαινόμενου της κλιματικής αλλαγής προχωρεί σε ενέργειες προκειμένου να ενισχύσει 

την ενεργειακή ασφάλεια και να θέσει δεσμευτικούς στόχους για τη διείσδυση των 



 55 

ΑΠΕ στο ενεργειακό μίγμα μέχρι το 2020 (Danchev et al., 2010). Το έτος 2010 

αποτελεί σημείο αναφοράς στις περισσότερες σχετικές νομοθετικές δεσμεύσεις στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση (Diakoulaki and Karangelis, 2007). Σύμφωνα με τα επίσημα 

στοιχεία της EUROSTAT, ο Πίνακας 2.1 παρουσιάζει το ποσοστό των ανανεώσιμων 

πηγών ενέργειας στην τελική ακαθάριστη κατανάλωση ενέργειας (gross final energy 

consumption) το 2010 και των δεσμευτικών νομικά στόχων (legally binding targets) 

που έχουν τεθεί για κάθε χώρα για το 2020. 
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Πίνακας 2.1: Μερίδιο των ΑΠΕ στην ακαθάριστη τελική κατανάλωση ενέργειας, το 2010 

και το 2020 (Πηγή: Eurostat) 

  2010 (%) 2020 (%) 

EU-27 12,5 20,0 

Σουηδία 47,9 49,0 

Λετονία 32,6 40,0 

Φιλανδία 32,2 38,0 

Αυστρία 30,1 34,0 

Πορτογαλία 24,6 31,0 

Εσθονία 24,3 25,0 

Ρουμανία 23,4 24,0 

Δανία 22,2 30,0 

Σλοβενία 19,8 25,0 

Λιθουανία 19,7 23,0 

Βουλγαρία 13,8 16,0 

Ισπανία 13,8 20,0 

Γαλλία 12,9 23,0 

Γερμανία 11,0 18,0 

Ιταλία 10,1 17,0 

Σλοβενία 9,8 14,0 

Πολωνία 9,4 15,0 

Τσεχία 9,2 13,0 

Ελλάδα 9,2 18,0 

Ουγγαρία 8,7 13,0 

Ιρλανδία 5,5 16,0 

Βέλγιο 5,1 13,0 

Κύπρος 4,8 13,0 

Netherlands 3,8 14,0 

Ηνωμένο Βασίλειο 3,2 15,0 

Λουξεμβούργο 2,8 11,0 

Μάλτα 0,4 10,0 

Νορβηγία 61,1 67,5 

Κροατία 14,6 20,0 
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Σχήμα 2.2: Σύγκριση του μεριδίου των ΑΠΕ για τις χώρες της ΕΕ το 2010 και των 

υποχρεώσεων τους για το 2020 

 

Το Σχήμα 2.1 δείχνει τη χρονική σειρά ανανεώσιμης ενεργειακής παραγωγής το 2010 

και τη δεσμευτική νομικά αξία καθ' όλη τη διάρκεια του 2020. Παρατηρείται ότι η 

Νορβηγία κατέχει τα πιο υψηλά ποσοστά της τάξης των 61,1% και 67,5% και 

ακολουθεί η Σουηδία με ποσοστά 47,9% και 49% αντίστοιχα. Αξίζει να σημειωθεί 

ότι η Μάλτα κατέχει ιδιαίτερα χαμηλά ποσοστά. Συγκεκριμένα, το 2010 εμφανίζει 

αμελητέες τιμές της τάξης του 0,4% που σημαίνει ότι οι ΑΠΕ δεν μετέχουν στο 

ενεργειακό μίγμα της χώρας και ότι για το 2020 της έχει τεθεί δεσμευτικός στόχος 

ύψους 10%. 
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Πίνακας 2.2: Ηλεκτρική ενέργεια προερχόμενη από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ΕΕ-27, 

2000-2010 (Πηγή: Eurostat) 

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Υδροηλεκτρική 

ενέργεια (TWh) 381,0 402,0 347,0 338,0 357,0 341,0 345,0 344,0 359,0 359,0 398,0 

Γεωθερμική ενέργεια 

(TWh) 5,0 5,0 5,0 5,0 6,0 5,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 

Αιολική ενέργεια 

(TWh) 22,0 27,0 36,0 44,0 59,0 70,0 82,0 104,0 119,0 133,0 149,0 

Βιομάζα (TWh) 37,0 39,0 45,0 49,0 60,0 70,0 79,0 92,0 99,0 112,0 129,0 

Ηλεκτρική ενέργεια 

από ΑΠΕ (% της 

κατανάλωσης) 13,6 14,2 12,7 12,6 13,7 13,6 14,2 15,1 16,4 18,3 19,9 

 

Ο Πίνακας 2.2 δείχνει σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, τη συνολική ηλεκτρική 

ενέργεια που παράγεται από ορισμένα είδη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας όπως της 

υδροηλεκτρικής, της γεωθερμικής, της αιολικής και της βιομάζας, σε χρονική περίοδο 

10 ετών και συγκεκριμένα από το 2000 έως το 2010. 

 

 

 Σχήμα 2.3: Ραβδόγραμμα της συνολικής ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από ΑΠΕ, 

2000-2010, στην ΕΕ 
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Το Σχήμα 2.2 είναι ένα ραβδόγραμμα που εμφανίζει σε ευρωπαϊκό επίπεδο τη 

συνολική ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται από διαφορετικές μορφές ΑΠΕ κατά τη 

χρονική περίοδο 2000-2010. 

 

 

2.11.3  Ενεργειακή πολιτική στην Ελλάδα 

Κάνοντας μια αναδρομή στο νομοθετικό πλαίσιο της Ελλάδας, διαπιστώνεται ότι στο 

συνταγματικό κείμενο του 1975 δεν διατυπώνεται ρητά το δικαίωμα στο περιβάλλον. 

Με βάση το άρθρο 24 της παραγράφου 1 του Συντάγματος, μετά την αναθεώρηση 

του 2001 {η προστασία του φυσικού και πολιτισμικού περιβάλλοντος αποτελεί 

υποχρέωση του κράτους και δικαίωμα του καθενός. Για τη διαφύλαξή του το κράτος 

έχει υποχρέωση να παίρνει ιδιαίτερα προληπτικά ή κατασταλτικά μέτρα στο πλαίσιο 

της αρχής της «αειφορίας»}. Με την αναθεώρηση του 2001, η προστασία του 

περιβάλλοντος θεωρείται πλέον και κρατική υποχρέωση αλλά και δικαίωμα του κάθε 

ατόμου και κατοχυρώνεται ως συνταγματικό δικαίωμα.  

 

Στον Ν.360/1976 «Περί Χωροταξίας και Περιβάλλοντος» ορίζονται με ακρίβεια οι 

έννοιες «φυσικό περιβάλλον» και «πολιτιστικό περιβάλλον». Ως «φυσικό 

περιβάλλον», ορίζεται ο περιβάλλων τον άνθρωπο χερσαίος, θαλάσσιος και εναέριος 

χώρος, συμπεριλαμβάνοντας χλωρίδα, πανίδα και φυσικούς πόρους. Ως «πολιτιστικό 

περιβάλλον», ορίζονται τα ανθρωπογενή στοιχεία πολιτισμού και χαρακτηριστικά, 

όπως αυτά διαμορφώθηκαν από την παρέμβαση και τις σχέσεις του ανθρώπου με το 

φυσικό περιβάλλον, περιλαμβανομένων των ιστορικών χώρων και της καλλιτεχνικής 

και πολιτιστικής κληρονομιάς της χώρας. 

 

Ο Ν. 1559/85 περί «Ρύθμισης θεμάτων εναλλακτικών μορφών ενέργειας και ειδικών 

θεμάτων ηλεκτροπαραγωγής από συμβατικά καύσιμα και άλλες διατάξεις», είναι ο 

πρώτος νόμος που προβλέπει την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας εκτός συστήματος 

της ΔΕΗ. Επιτρέπεται για πρώτη φορά η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από 

σταθμούς που λειτουργούν με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και ανήκουν σε φυσικά ή 

νομικά πρόσωπα. 
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Με το Ν.1650/86 (ΦΕΚ 160Α/18-10-1986 ), για την «προστασία του περιβάλλοντος» 

εναρμονίζεται η ελληνική νομοθεσία με την Κοινοτική Οδηγία 85/337 ειδικότερα σε 

ότι αφορά έργα και δραστηριότητες. Ως δραστηριότητες νοούνται οι επεμβάσεις στο 

φυσικό περιβάλλον και το τοπίο καθώς και αυτές που αφορούν εκμετάλλευση 

φυσικών πόρων οι οποίες ενδέχεται να προκαλέσουν ρύπανση ή υποβάθμιση στο 

περιβάλλον. 

 

Ο Ν. 2244/94 (Τεύχος ΦΕΚ Α' 168/07-10-94): «Ρύθμιση θεμάτων 

Ηλεκτροπαραγωγής από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και από συμβατικά καύσιμα 

και άλλες διατάξεις» ο οποίος αντικατέστησε τον Ν. 1559/85 και δόθηκαν τα πρώτα 

οικονομικά κίνητρα για την ανάπτυξη των ΑΠΕ στον ελλαδικό χώρο και επιτράπηκε 

η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και από ιδιώτες και από τοπικές αρχές. Τα βασικά 

σημεία του νόμου ήταν ότι για πρώτη φορά επιτρέπεται η παραγωγή ηλεκτρισμού και 

από αυτόνομους παραγωγούς εφαρμόζοντας τεχνολογίες ΑΠΕ, η Δημόσια 

Επιχείρηση Ηλεκτρισμού (ΔΕΗ) είναι υποχρεωμένη να αγοράζει όλη την ηλεκτρική 

ενέργεια που παράγεται λαμβάνοντας υπόψη τεχνικούς περιορισμούς του 

συστήματος. Υπογράφονται δεκαετή συμβόλαια µε του ιδιώτες παραγωγούς 

ηλεκτρισμού και δημιουργείται ένα επενδυτικό περιβάλλον. Στα µη διασυνδεµένα µε 

το δίκτυο ελληνικά νησιά όπου οι τιμές κόστους παραγωγής είναι μεγαλύτερες 

επικρατούν ευνοϊκότερες τιμές κόστους παραγωγής ανά kWh. Το κόστος για την 

σύνδεση µε το δίκτυο και όποια επιπρόσθετα έξοδα τα επιβαρύνονται οι ιδιώτες. 

Τέλος, ιδρύεται το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ) που 

συγκεντρώνει όλες τις δραστηριότητες που αφορούν στις ΑΠΕ. 

 

Ακολούθησε ο Ν.2742/99 «Χωροταξικός σχεδιασμός και αειφόρος ανάπτυξη» ο 

οποίος αποτέλεσε σημαντική εξέλιξη προς την ουσιαστική προώθηση της αρχής της 

αειφορίας στον χωροταξικό σχεδιασμό. 

 

Ο Ν.2773/99 (Τεύχος ΦΕΚ Α' 286/22-12-99): «Απελευθέρωση της αγοράς 

ηλεκτρικής ενέργειας-Ρύθμιση θεμάτων ενεργειακής πολιτικής και λοιπές διατάξεις» 

όπου εναρμονίστηκε η ελληνική νομοθεσία με τις διατάξεις της οδηγίας 96/92/ΕΚ και 

ουσιαστικά αποτέλεσε σημαντικό βήμα στον εκσυγχρονισµό των ενεργειακών 

αγορών και κυρίως στην απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας στην 

Ελλάδα. Τα βασικότερα σημεία του νόμου είναι: 

http://dipe.pie.sch.gr/ypperpi/nomothesia_perivallontos/nomos_1650_1986.pdf
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1. H σύσταση της Ρυθµιστικής Αρχής Ενέργειας (ΡΑΕ) ως ανεξάρτητης και 

αυτοτελούς διοικητικής αρχής που εποπτεύεται από το Υπουργείο Ανάπτυξης 

με γνωµοδοτικές και εισηγητικές αρµοδιότητες σε όλο τον τοµέα της 

ενέργειας όχι µόνο της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας 

2. H δημιουργία Ανώνυµης Εταιρείας Διαχείρισης Ελληνικού Συστήµατος 

Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (∆ΕΣΜΗΕ), με σκοπό τη διαχείριση του 

Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας 

3. H μετατροπή της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού σε Ανώνυµη Εταιρεία. 

Με βάση το νόμο η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ ορίζεται ως η 

ηλεκτρική ενέργεια που προέρχεται από: 

1. την εκμετάλλευση αιολικής ή ηλιακής ενέργειας ή βιομάζας ή βιοαερίου. 

2. την εκμετάλλευση γεωθερμικής ενέργειας, εφόσον το δικαίωμα 

εκμετάλλευσης του σχετικού γεωθερμικού δυναμικού έχει παραχωρηθεί στον 

ενδιαφερόμενο, σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις. 

3. την εκμετάλλευση της ενέργειας από την θάλασσα. 

4. την εκμετάλλευση υδάτινου δυναμικού με μικρούς υδροηλεκτρικούς 

σταθμούς μέχρι 10 MW. 

5. συνδυασμό των ανωτέρω. 

6. τη συμπαραγωγή, με χρήση των πηγών ενέργειας, των (1) και (2) και 

συνδυασμό τους. 

Ακολούθησε ο Ν. 2491/01 (ΦΕΚ Α' 201/12-09-01) περί «Απλοποίησης διαδικασιών 

ίδρυσης εταιρειών, αδειοδότησης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, ρύθμιση θεμάτων 

της Α.Ε. "ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ" και άλλες διατάξεις». Με το Ν.3010/02 (ΦΕΚ 

91 Α/25-4-2002) έγινε εναρμόνιση του Ν.1650/1986 με τις ευρωπαϊκές οδηγίες 97/11 

και 96/61 και αφορά στη διαδικασία οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα 

υδατορέματα και άλλες διατάξεις. Το Πρωτόκολλο του Κυότο επικυρώθηκε στην 

Ελλάδα με το νόμο 3017/2002 και με βάση την κατανομή για τα μέλη της ΕΕ (EU 

burden-sharing agreement) υποχρεούται να μειώσει την αύξηση των εκπομπών των 

αερίων του θερμοκηπίου κατά 25% και ο στόχος της για το 2010 ήταν 20%.( 

Chalvatzis and Hooper, 2009). Ακολούθησε ο Αναπτυξιακός Νόμος Ν.3299/2004, 

σύμφωνα με τον οποίο τα διάφορα επενδυτικά σχέδια για την παραγωγή ηλεκτρικής 

ενέργειας βασίζονται σε ΑΠΕ.  
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Στις 22 Ιουνίου 2006, το Ελληνικό Κοινοβούλιο ενέκρινε το N.3468/06 (ΦΕΚ Α' 

129/27-6-06): «Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας 

και Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης και λοιπές 

διατάξεις» και αποτέλεσε τροποποίηση του Ν.2773/1999. Το κύριο πεδίο εφαρμογής 

του είναι η δημιουργία ενός κατάλληλου νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου που 

στηρίζει επενδύσεις στον τομέα των ΑΠΕ και η υψηλή αποδοτικότητα της ενέργειας 

ΣΗΘ και τελικά την αύξηση της διείσδυσης των πόρων αυτών στο ενεργειακό μείγμα 

της χώρας. 

 

Η Ελληνική Κυβέρνηση στις 4 Ιουνίου 2010 με το Νόμο 3851/2010 (ΦΕΚ Α' 85/4-6-

10): «Επιτάχυνση της ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την 

αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και άλλες διατάξεις σε θέματα αρμοδιότητας 

του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής», προχώρησε 

στην αύξηση του εθνικού στόχου συμμετοχής των Α.Π.Ε. στην τελική κατανάλωση 

ενέργειας στο 20%, ο οποίος και εξειδικεύεται σε 40% συμμετοχή των Α.Π.Ε. στην 

ηλεκτροπαραγωγή, 20% σε ανάγκες θέρμανσης-ψύξης και 10% στις μεταφορές. 

Παράλληλα, στο πλαίσιο εφαρμογής της Οδηγίας 2009/28/ΕΚ, εκπονήθηκε και 

υποβλήθηκε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις 

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, που αποτελεί το κατεξοχήν εργαλείο ενεργειακού 

σχεδιασμού μέχρι το 2020. Με εξουσιοδότηση του ν.3851/2010, εκδόθηκε κατ’ η 

Υπουργική Απόφαση 19598/1- 10-2010 (ΦΕΚ 1630 Β’/11.10.2010), με θέμα την 

«Επιδιωκόμενη αναλογία εγκατεστημένης ισχύος και την κατανομή της στο χρόνο 

μεταξύ των διαφόρων τεχνολογιών Α.Π.Ε.». 

 

Η προώθηση της παραγωγής ενέργειας από Α.Π.Ε. και η επιτάχυνση της υλοποίησης 

των έργων, ως περιβαλλοντική και ενεργειακή προτεραιότητα μεγάλης σημασίας της 

χώρας για την προστασία του κλίματος, επιδιώκεται μέσω των ρυθμίσεων του 

ν.3851/2010. Ορίζεται ως εθνικός δεσμευτικός στόχος το 20% για την συμμετοχή των 

Α.Π.Ε. στην κάλυψη της τελικής κατανάλωσης ενέργειας το έτος 2020, απλοποιείται 

και ορθολογικοποιείται η διαδικασία υλοποίησης των έργων σε αδειοδοτικά και 

περιβαλλοντικά θέματα, ενδυναμώνεται το Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού 

και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις Α.Π.Ε., αποδίδεται σημαντικό μέρος των εσόδων 

από το Ειδικό τέλος παραγωγού Α.Π.Ε. υπέρ των ΟΤΑ, συστήνεται στο Υπουργείο 

Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής η Υπηρεσία Εξυπηρέτησης 
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επενδυτών για έργα Α.Π.Ε. (Υπηρεσία Α.Π.Ε.), κύρια αποστολή της οποίας αποτελεί 

η παροχή πληροφοριών και η συντονισμένη διεκπεραίωση αιτημάτων που αφορούν 

σε επενδύσεις για την παραγωγή ενέργειας από Α.Π.Ε. 

 

Αν και κρίνονται ως σημαντικές οι τροποποιήσεις που εισάγονται με τον 

ν.3851/2010, η εφαρμογή του καθώς και η υλοποίηση των έργων Α.Π.Ε., 

εξακολουθεί να συναντά προβλήματα και καθυστερήσεις. Με την εισαγωγή πλήθους 

νέων ρυθμίσεων και την αναμόρφωση των σταδίων της αδειοδοτικής διαδικασίας, 

απλοποιεί και επιταχύνει τις διαδικασίες για την υλοποίηση έργων 

ηλεκτροπαραγωγής από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (Α.Π.Ε.). Πρόκειται για ένα 

νόμο, με μεγάλη αναπτυξιακή διάσταση που θα δώσει ώθηση στην οικονομία της 

χώρας, ενισχύοντας τον ανταγωνισμό, δημιουργώντας νέες θέσεις εργασίας, 

τονώνοντας την εγχώρια βιομηχανία και προσφέροντας καθαρή και εγχώρια 

παραγόμενη ενέργεια στους καταναλωτές και παραγωγικούς φορείς. 

 

Τα επιδιωκόμενα οφέλη για τους πολίτες, τους επενδυτές αλλά και τη χώρα: 

 Ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών των τοπικών κοινωνιών σε έργα 

Α.Π.Ε. μέσω απευθείας απόδοσης σε αυτούς ποσοστού επί του κύκλου 

εργασιών των έργων που υλοποιούνται στην περιοχή τους. 

 Ενίσχυση των μικρών εγκαταστάσεων Α.Π.Ε., δίνοντας τη δυνατότητα στον 

πολίτη που το επιθυμεί να έχει με απλές διαδικασίες και οικονομικά οφέλη, 

μία μονάδα Α.Π.Ε. στον οικιακό του χώρο. 

 Άμεση εκπόνηση του «Στρατηγικού Σχεδιασμού Διασυνδέσεων νησιών», 

ώστε να παύσει η λειτουργία σταθμών ακριβών και ρυπογόνων πετρελαϊκών 

καυσίμων και να εκμηδενιστεί η ρύπανση σε νησιά που σήμερα φιλοξενούν 

τοπικές πετρελαϊκές μονάδες, με παράγωγη αξιοποίηση των νησιωτικών 

Α.Π.Ε. 

 Απλοποίηση της αδειοδοτικής διαδικασίας ώστε να ενισχυθεί η διείσδυση των 

Α.Π.Ε. στο ενεργειακό μείγμα της Ελλάδας, συμβάλλοντας έτσι στην 

προστασία του περιβάλλοντος και στην οικονομική ανάπτυξη. 

 Πλήρης ανταπόκριση της Ελλάδας στις διεθνείς υποχρεώσεις της και στις 

δεσμεύσεις της με βάση την κοινοτική οδηγία με τον καθορισμό του εθνικού 
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δεσμευτικού στόχου 20% για τη συμμετοχή των Α.Π.Ε. στην κάλυψη της 

τελικής κατανάλωσης ενέργειας το 2020 και 40% για τον ηλεκτρισμό. 

 Καθορισμός της προστασίας του κλίματος μέσω της προώθησης της 

παραγωγής ενέργειας από Α.Π.Ε., ως βασικής περιβαλλοντικής και 

ενεργειακής προτεραιότητα ύψιστης σημασίας για τη χώρα. 

 Ενίσχυση της οικονομίας, της ανάπτυξης και της ενεργειακής ασφάλειας της 

χώρας από τις επενδύσεις που θα προκύψουν στον τομέα των Α.Π.Ε. 

 

Στο πλαίσιο εφαρμογής του ν.3851/2010 εκδόθηκαν έως την 31η Δεκεμβρίου 2010, 

12 Υπουργικές Αποφάσεις, επίσης μία τροποποιητική Υπουργική Απόφαση τον 

Ιανουάριο 2011. Επιπρόσθετα, προβλέπεται η έκδοση 17 Υπουργικών Αποφάσεων 

και 2 Προεδρικών Διαταγμάτων. 

 

Ο Ν. 4001/2011 που αφορά στη «Λειτουργία Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισμού και 

Φυσικού Αερίου, για Έρευνα, Παραγωγή και δίκτυα μεταφοράς Υδρογονανθράκων 

και άλλες ρυθμίσεις» αποτελεί προσπάθεια εναρμόνισης με τις Οδηγίες 2009/72/ΕΚ 

και 2009/73/ΕΚ, με κύριες συνιστώσες την προώθηση και ρύθμιση θεμάτων 

αναζήτησης και εκμετάλλευσης των υδρογονανθράκων της χώρας, την 

απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και του φυσικού αερίου, την 

ανάπτυξη μιας πιο λειτουργικής και ανταγωνιστικής αγοράς ενέργειας προς όφελος 

του καταναλωτή και παράλληλα, εισάγονται πρόσθετοι κανόνες ανταγωνισμού στην 

εγχώρια αγορά ηλεκτρικής ενέργειας με στόχο την ύπαρξη ανάπτυξης μιας πλήρως 

αναμορφωμένης αγοράς ενέργειας. 

 

Η ΕΕ, στην προσπάθειά της να ηγηθεί της εκστρατείας για τον περιορισμό της 

παγκόσμιας αλλαγής του κλίματος και προκειμένου να ενισχυθεί η ενεργειακή 

ασφάλεια της, έχει θέσει δεσμευτικούς στόχους για τη διείσδυση των ΑΠΕ στο 

ενεργειακό μίγμα μέχρι το 2020 (Danchev et al., 2010). Η Ευρωπαϊκή Ενεργειακή 

Πολιτική για την διείσδυση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, την Εξοικονόμηση 

Ενέργειας και τον Περιορισμό των Εκπομπών Αερίων Ρύπων Θερμοκηπίου, 

αποτέλεσε την βάση για τον ελληνικό ενεργειακό σχεδιασμό στους παραπάνω τομείς 

με ορίζοντα το 2020.  
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Η Ελλάδα ως μέλος της ΕΕ, όπως όλα τα κράτη, ανεξάρτητα από το επίπεδο 

ανάπτυξης του καθενός έχει ενστερνιστεί τις αρχές της αειφορίας και ακολουθεί την 

πορεία που έχει χαράξει, προσπαθώντας να υλοποιήσει τους δεσμευτικούς για την 

ίδια στόχους. Η Ελλάδα είναι υποχρεωμένη να εξασφαλίσει ότι το 18% της τελικής 

ενεργειακής κατανάλωσης το 2020 θα προέρχεται από ΑΠΕ. Αυτό σημαίνει ότι η 

Ελλάδα θα πρέπει να προχωρήσει σε ριζική αναδιάρθρωση της υφιστάμενης 

σύνθεσης των ενεργειακών πηγών. Επομένως, εντείνεται η ανάγκη για την άμεση 

εφαρμογή λύσεων που θα παρέχουν κίνητρα για την ανάπτυξη του πλήρους 

φάσματος των τεχνολογιών ΑΠΕ συγκριτικά με τις αυξημένες δυνατότητές της 

(Danchev et al., 2010). Για την Ελλάδα συγκεκριμένα θα πρέπει να ληφθούν υπόψη 

το επίπεδο και οι ρυθμοί ανάπτυξης της χώρας, η νομοθεσία που έχει θεσπιστεί 

σχετικά με τα ενεργειακά ζητήματα, τα κίνητρα που δίνει το κράτος για την ενίσχυση 

των επενδύσεων σε ΑΠΕ και οι τιμές για την πώληση ενέργειας στη ΔΕΗ από τους 

ενεργειακούς παραγωγούς (Bakos, 2009). 

 

Είναι γεγονός ότι απαιτείται στρατηγική για τη χάραξη ενεργειακής πολιτικής σε όλα 

τα επίπεδα που θα επιδιώκει την αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών προβλημάτων, 

τον περιορισμό της εισαγωγής ορυκτών καυσίμων, την προώθηση της «πράσινης» 

ανάπτυξης και της καθιέρωσης των «πράσινων τεχνολογιών» προκειμένου να παρέχει 

ασφαλή και οικονομικά προσιτή ενέργεια για τους καταναλωτές στα πλαίσια της 

βιώσιμης ανάπτυξης (Damigos et al., 2009).  

 

Το ερώτημα που προκύπτει είναι το ακόλουθο: Η αλλαγή του ισχύοντος νομοθετικού 

πλαισίου καθώς και η ενθάρρυνση της αγοράς μέσα από αξιόπιστα οικονομικά 

κίνητρα θα συντελέσει στην διείσδυση και καθιέρωση των ΑΠΕ στην σύγχρονη 

κοινωνία;  

 

 

2.12 Η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα 

 

Στην Ελλάδα, η ιστορία του Ηλεκτρισμού διακρίνεται σε τρεις φάσεις (Michalena 

and Angeon, 2009): 
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1. Η περίοδος γένεσης του Ηλεκτρισμού (1889-1949), η οποία χαρακτηρίστηκε από 

τις προσπάθειες για ηλεκτροδότησης της Ελλάδας και την παρουσία ανεξάρτητων 

ιδιωτικών ηλεκτρικών χρήσεων  

2. Η περίοδος της κρατικοποίησης (1950-1998), η οποία σημαδεύτηκε από τη 

κυρίαρχη θέση που κατείχε το Ελληνικό Δημόσιο, γι αυτό πήρε την ονομασία 

Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού (ΔΕΗ) - Power Public Company (PPC). 

Πρόκειται για ένα Ελληνικό σύστημα παραγωγής, μεταφοράς, διανομής 

ηλεκτρισμού το οποίο για πολλά χρόνια χρησιμοποίησε άνθρακα-λιγνίτη σαν 

κύριο καύσιμο. 

3. Η απελευθεροποίηση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας (1999-έως σήμερα) η οποία 

ήρθε σε συμμόρφωση με τις Κοινοτικές Οδηγίες 96/92/EC 2003/54/EC και που 

χαρακτηρίστηκε από το άνοιγμα της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας σε ιδιώτες 

επενδυτές.  

 

Τον Φεβρουάριο 2001, η Δ.Ε.Η. μετατράπηκε σε Α.Ε. (Ανώνυμη Εταιρεία) σε 

απάντηση του Νόμου 2773/99 και του Προεδρικού Διατάγματος 333/2000 γεγονός το 

οποίο εγκαινιάζει ουσιαστικά την έναρξη της απελευθέρωσης της αγοράς. 

 

Επιπρόσθετα, αξίζει να τονιστεί ότι το σύστηµα ηλεκτροπαραγωγής στην Ελλάδα 

αποτελείται από δύο κύριους άξονες που είναι το διασυνδεδεµένο σύστηµα δηλαδή οι 

εγκατεστημένοι σταθμοί στην ηπειρωτική χώρα και οι µικροί αυτόνοµοι σταθµοί για 

την ηλεκτροδότηση των νησιών του Αιγαίου και της Κρήτης (Efpraxia and Tsoutsos, 

2004; Giatrakos et al., 2009; Kaldellis and Zafirakis, 2007). 

 

 

2.13 Το ενεργειακό μίγμα της Ελλάδας  

 

Το ελληνικό ενεργειακό σύστημα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας αποτελείται από 

τη χρήση στερεών καυσίμων κυρίως λιγνίτη και πετρέλαιο, από φυσικό αέριο και 

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) (Chalvatzis and Hooper, 2009; Dagoumas et 

al., 2007; Georgakellos, 2009; Iliadou, 2009; Tsoutsos et al., 2008). 
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Ο λιγνίτης κατέχει το υψηλότερο ποσοστό, ενώ η συνεισφορά των ΑΠΕ παρουσιάζει 

σημαντική αύξηση ιδιαίτερα από το τέλος του 2007. Σημειώνεται ότι ο λιγνίτης 

αποτελεί το μόνο αξιόλογο εγχώριο καύσιμο για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, 

θεωρείται ως το εθνικό καύσιμο που στήριξε για σχεδόν 60 χρόνια την 

ηλεκτροπαραγωγή καλύπτοντας στο παρελθόν μέχρι και το 80% και σήμερα περίπου 

το 50% της ζήτησης με φθηνό οικιακό, αγροτικό και βιομηχανικό ηλεκτρικό ρεύμα 

σε σύγκριση με άλλες Ευρωπαϊκές χώρες (Dagoumas et al., 2007; Iliadou, 2009). Σε 

γενικές γραμμές, η λιγνιτική ηλεκτροπαραγωγή συμβάλλει στην ασφάλεια του 

ενεργειακού εφοδιασμού, έχει σταθερό και προβλέψιμο κόστος εξόρυξης και 

προσφέρει σημαντικό αριθμό θέσεων εργασίας. Είναι όμως εξαντλήσιμος φυσικός 

πόρος και σε σχέση με το φυσικό αέριο προκαλεί αυξημένη εκπομπή CO2 (Dagoumas 

et al., 2007). Η Ελλάδα, όπως και άλλα μέλη της ΕΕ, εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από 

εισαγόμενη ενέργεια κυρίως λιγνίτη που ενδεχομένως να αποτελεί και τη μόνη 

σημαντική πηγή στην Ελλάδα ορυκτών καυσίμων (Damigos et al., 2009).  

 

Οι εγκαταστάσεις παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φυσικό αέριο απαιτούν 

μικρότερο χρόνο κατασκευής, έχουν χαμηλότερο κόστος επένδυσης και 

παρουσιάζουν τις χαμηλότερες εκπομπές CO2. Αναγνωρίζεται και η περιορισμένη 

συνεισφορά του πετρελαίου στην ηλεκτροπαραγωγή, με σημαντικό όμως ρόλο στην 

τοπική ασφάλεια εφοδιασμού των μη διασυνδεδεμένων συστημάτων (Dagoumas et 

al., 2007; Dagoumas et al., 2008). 

 

Η Ελλάδα λόγω της γεωγραφικής της θέσης, βρίσκεται σε προνομιακή θέση 

εκμετάλλευσης των ΑΠΕ. Αν και επικρατούν ιδιαίτερα ευνοϊκές συνθήκες παρόλα 

αυτά το ενεργειακό δυναμικό της δεν έχει αξιοποιηθεί επαρκώς με αποτέλεσμα οι 

ΑΠΕ να μην καταλαμβάνουν μεγάλο μερίδιο στο ενεργειακό μίγμα της χώρας και να 

μην ανταποκρίνεται στις κοινοτικές δεσμεύσεις (Diakoulaki and Karangelis, 2007). 

Το ελληνικό ενεργειακό δυναμικό σε αιολική και ηλιακή ενέργεια αναπτύχθηκε εξ’ 

αιτίας της γεωγραφίας και της θέσης της Ελλάδας καθώς και των επικρατουσών 

καιρικών συνθηκών (Koundouri et al., 2009).  

 

Τα φωτοβολταϊκά συστήματα για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας θεωρούνται 

ότι είναι μεταξύ των τεχνολογιών που θα συμβάλουν σημαντικά στην επίτευξη των 

στόχων για τις ΑΠΕ που έχουν τεθεί στην Ελλάδα εξαιτίας των ευνοϊκών κλιματικών 
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συνθηκών που επικρατούν σε αυτήν (Danchev et al., 2010). Η τεχνολογία των 

φωτοβολταϊκών (Φ/Β) θεωρείται μια καλά προσαρμοσμένη τεχνολογία. Η παραγωγή 

Φ/Β έχει αυξηθεί 60% το 2004 περισσότερο από το 2003 και 44% περισσότερο από 

το 2004 το 2005. Την τελευταία δεκαετία η παραγωγή Φ/Β κυψελών έχει αυξηθεί 

σημαντικά σε κατά μέσο όρο ποσοστό που αγγίζει το 40%. Τα Φ/Β συστήματα 

χαρακτηρίζονται ως αξιόπιστα και φιλικά προς το περιβάλλον. Η διείσδυση των 

συστημάτων αυτών ενδεχομένως να επιβραδύνει ή να αντικαταστήσει την χρήση 

ορυκτών καυσίμων στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και συνεπώς το όφελος 

είναι διπλό αφού θα υπάρξουν νέες επενδύσεις με αξιόλογο οικονομικό πλεονέκτημα 

και χαμηλές περιβαλλοντικές επιπτώσεις (Bakos, 2009). Η ανάπτυξη των Φ/Β 

συστημάτων επηρεάζεται από παράγοντες όπως το μέγεθος των πανέλων, η κλίση 

τους, η απόσταση μεταξύ των γειτονικών πανέλων καθώς και η τεχνολογία που 

χρησιμοποιείται (Economou, 2009). Τα Φ/Β συστήματα επίσης συνεισφέρουν στην 

βελτίωση της ποιότητας της ενέργειας, στη μείωση των απωλειών κατά την μεταφορά 

αφού η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας θα γίνεται στο ίδιο σημείο με την 

κατανάλωσή της και στην αύξηση της αξιοπιστίας των συστημάτων ηλεκτρικής 

ενέργειας (Bakos, 2009).  

 

Παρόλα αυτά η φωτοβολταϊκή τεχνολογία συστημάτων, εξακολουθεί να είναι 

εμπορικά ανώριμη σε σύγκριση τόσο με τις συμβατικές τεχνολογίες παραγωγής 

ηλεκτρικής ενέργειας και με άλλες τεχνολογίες ΑΠΕ, όπως αυτή της μιας έλικας Α/Γ 

(on-shore wind turbines) (Danchev et al., 2010). Μέχρι το τέλος του 2008, η 

συνολική εγκατεστημένη φωτοβολταϊκή ισχύς στην Ελλάδα ήταν ίση με μόνο 

9.3MW, εκ των οποίων μόνο το 8,7 MW είχαν συνδεθεί με το δίκτυο. Αυτό 

αντιπροσωπεύει μόλις το 0,2% της συνολικής φωτοβολταϊκής ισχύος στην ΕΕ-27, η 

οποία ανέρχεται στα 4592 MW. Συγκριτικά, μόνο το 2008, η Ισπανία πρόσθεσε 

2080MW, η Ιταλία η ισχύς αυξήθηκε κατά 127MW ενώ, η Πορτογαλία απέκτησε 

36MW του συνόλου της νέας φωτοβολταϊκής ισχύος (Danchev et al., 2010). Τα 

φωτοβολταϊκά συστήματα δεν είναι αρκετά ανταγωνιστικά στην ελληνική αγορά, 

χωρίς την ύπαρξη γενναιόδωρων συστημάτων παροχής κινήτρων. Επομένως, είναι 

επιτακτική η ανάγκη για μια ριζική αναδιάρθρωση του συστήματος παροχής 

κινήτρων (Danchev et al., 2010). Η έως τώρα εμπειρία από την εφαρμογή Φ/Β στην 

Ελλάδα έδωσε έμφαση στην αναγκαιότητα για απλούστευση της αδειοδοτικής 

διαδικασίας και καλύτερο συντονισμό μεταξύ των αρμόδιων οργάνων που 
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εμπλέκονται. Τα παραπάνω χαρακτηρίζονται ως αντιπροσωπευτικά μειονεκτήματα 

στην εξάπλωση της τεχνολογίας των ΑΠΕ στην ελληνική αγορά ηλεκτρισμού. Οι 

εφαρμογές των Φ/Β μελλοντικά θα διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στο ενεργειακό 

μίγμα της χώρας (Danchev et al., 2010). Οι τεράστιες ποσότητες ηλιακής 

ακτινοβολίας, η συνεχώς αυξανόμενη περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση του κοινού 

και εξάλειψη των εμποδίων στην διαδικασία αδειοδότησης θα οδηγήσει στην 

ευκολότερη και ταχύτερη διάδοση στην ελληνική αγορά (Bakos, 2009). Υπό την 

απειλή της διόγκωσης των λογαριασμών κατανάλωσης ενέργειας, το ελληνικό νομικό 

πλαίσιο που στηρίζει την ηλεκτρική ενέργεια που προέρχεται από τα φωτοβολταϊκά 

συστήματα αναθεωρήθηκε τον Ιανουάριο του 2009 από σταθερό σε αποκλιμακωμένο 

feed-in tariff (Danchev et al., 2010). 

 

Στην Ελλάδα, παρά τις δυσκολίες που εμφανίζονται μεταξύ των διαφόρων τοπικών 

παραγόντων, από το 2001 ένας σημαντικός αριθμός από αιολικά έργα έχει 

εφαρμοστεί. Αυτό οφείλεται όχι μόνο στην εξοικείωση των τοπικών κοινωνιών με τις 

τεχνολογίες των Α/Γ αλλά και με το γεγονός ότι οι τοπικές κοινωνίες αντιλήφθηκαν 

τα πλεονεκτήματα  που απορρέουν από τη χρήση αιολικής ενέργειας (Michalena and 

Angeon,2009).  

 

H βιομάζα αναδεικνύεται ως θετικός παράγοντας για την εξέλιξη της γεωργικής 

πολιτικής της Ελλάδας και παράλληλα συμβάλει στην αύξηση διείσδυσης των ΑΠΕ 

στην χώρα μας. Τα ζητήματα για την παραγωγή και την εισαγωγή των βιοκαυσίμων 

στην ελληνική αγορά έχουν επιλυθεί με βάση το νόμο 3423/2005 (Chalvatzis and 

Hooper, 2009). 

 

Τα υδροηλεκτρικά εργοστάσια παραγωγής ενέργειας εμφανίζουν χαμηλά ποσοστά 

πληρότητας λόγω της έλλειψης της βροχής και του εφαρμοζόμενου σχεδίου 

διαχείρισης νερού. Η υδροηλεκτρική ενέργεια συνέβαλε περισσότερο στην ελληνική 

παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, ξεκινώντας από 7,7% το 2000 και φτάνει στο 9,4% 

μέχρι το έτος 2005. Ενώ αυτό αντανακλά την ανάθεση πολλών μικρής κλίμακας 

υδροηλεκτρικών σταθμών, η τάση αυτή δεν αναμένεται να συνεχιστεί λόγω της 

έλλειψης θέσεων διαθέσιμου δυναμικού.  
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Στην προσπάθεια εναρμόνισης της Ελληνικής Νομοθεσίας στην Κοινοτική Οδηγία 

2001/77/ΕΕ, περί «Προώθησης του Παραγόμενου Ηλεκτρισμού από ΑΠΕ στην 

Εγχώρια Αγορά Ηλεκτρισμού» ο εθνικός στόχος  καθορίστηκε στο 20,1% να 

προέρχεται από ΑΠΕ για την συνολική παραγωγή ηλεκτρισμού για το 2010 και 29% 

για το 2020. Προωθείται η χρήση ΑΠΕ και κυρίως της ηλιακής και αιολικής σε 

συνδυασμό με τους περιβαλλοντικούς στόχους που έχουν τεθεί με βάση το 

Πρωτόκολλο του Κιότο. Τέλος ενισχύονται οι επενδύσεις για μεγάλα έργα και η 

ταυτόχρονη απλούστευση των απαιτούμενων αδειοδοτικών διαδικασιών. 

 
Πίνακας 2.3: Μερίδιο συγκεκριμένων μορφών ΑΠΕ στην Ελλάδα, 2010 (%) 

 (Πηγή: Eurostat) 

  Μερίδιο επί του συνόλου, 2010 (%) 
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Ελλάδα 9,9 44,7 1,4 32,3 11,7 

 

Ο Πίνακας 2.3 παρουσιάζει τα ποσοστά (%) συγκεκριμένων τύπων ανανεώσιμων 

πηγών ενέργειας στην Ελλάδα, το έτος 2010, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία της 

Eurostat.  
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Σχήμα 2.4: Διάγραμμα ποσοστιαίας κατανομής συγκεκριμένων μορφών ΑΠΕ στην Ελλάδα, 

2010 (%) 
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Με βάση το Σχήμα 2.3, το υψηλότερο ποσοστό το 2010 στην Ελλάδα, καταλαμβάνει 

η βιομάζα και τα απόβλητα με ποσοστό 44.7%, ακολουθεί η υδροηλεκτρική με 

ποσοστό 32.3% και έπεται η αιολική και η ηλιακή ενέργεια με ποσοστά 11.7% και 

9.9%. Η γεωθερμική ενέργεια κατέχει τη τελευταία θέση με ποσοστό μόλις 1.4%. 

 

 

2.14 Χάραξη ενεργειακής πολιτικής 

 

Η προστασία του περιβάλλοντος είναι ένα ζήτημα που αφορά όλα τα κράτη και θα 

πρέπει να λαμβάνεται σοβαρά υπόψη σε όλα τα επίπεδα διακυβέρνησης. Η ύπαρξη 

κατάλληλου νομοθετικού πλαισίου σε διεθνές, ευρωπαϊκό, εθνικό και τοπικό επίπεδο 

βοηθά στη διείσδυση των νέων, περιβαλλοντικά φιλικότερων, ενεργειακών 

τεχνολογιών στην αγορά. Απαιτείται η θέσπιση μιας ολοκληρωμένης 

περιβαλλοντικής πολιτικής με νομοθετικές, μεταρρυθμιστικές, οικονομικές, 

τεχνολογικές, κοινωνικές και ιδεολογικές προεκτάσεις καθώς και συνεργασία από 

όλα τα εμπλεκόμενα μέρη. Επιδιώκεται η καταπολέμηση της αλλαγής του κλίματος, ο 

περιορισμός της εισαγωγής ορυκτών καυσίμων, η προώθηση της «πράσινης» 

ανάπτυξης και η καθιέρωση των «πράσινων τεχνολογιών» με σκοπό τη παροχή 

ασφαλούς και οικονομικά προσιτής ενέργειας για τους καταναλωτές στα πλαίσια της 

βιώσιμης ανάπτυξης (Damigos et al., 2009). 

 

Βέβαια, σε εθνικό και κυρίως σε τοπικό επίπεδο τα προβλήματα διαφοροποιούνται 

και θα πρέπει να εξετάζονται και να αξιολογούνται ξεχωριστά. Κάθε κράτος φέρει τη 

δική του ευθύνη για την αντιμετώπιση των επιμέρους περιβαλλοντικών προβλημάτων 

και τη λήψη των απαιτούμενων μέτρων για την εξασφάλιση της βιωσιμότητας των 

πόρων του (Pavlikakis and Tsihrintzis, 2006). 

 

Οι αποφάσεις για τη λήψη κατάλληλων μέτρων για τη χάραξη της εθνικής 

ενεργειακής πολιτικής θα πρέπει να επικαιροποιούνται και να προσαρμόζονται στις 

συνθήκες που επικρατούν (Pavlikakis and Tsihrintzis, 2006). Εξαρτώνται από το 

διεθνές και ευρωπαϊκό περιβάλλον, τη πορεία των δεσμευτικών στόχων που έχουν 

τεθεί και την κατάσταση της ενεργειακής αγοράς. Απαιτούνται ευέλικτα σχήματα που 

θα ανταποκρίνονται ανάγκες και τις προσδοκίες κάθε εποχής. Η βασική ιδέα για την 

ενεργειακή πολιτική είναι η δέσμευση για τη βελτίωση του περιβάλλοντος (Ek,2005). 
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Όλες οι στρατηγικές που ακολουθούνται θα πρέπει να εξετάζονται όχι υπολογίζοντας 

τις άμεσες συνέπειες όπως το άμεσο οικονομικό όφελος που απορρέει από την 

εφαρμογή τους αλλά σε βάθος χρόνου. Η χάραξη ενεργειακής πολιτικής θα πρέπει να 

διακατέχεται από μακροπρόθεσμο όραμα. Πρέπει να δοθεί μεγάλο χρονικό περιθώριο 

ώσπου η τοπική κοινωνία να εξοικειωθεί και να υιοθετήσει τις καινοτόμες ιδέες. 

 

Συγκεκριμένα, όσο αφορά στην Ελλάδα, οι βασικές κατευθυντήριες γραμμές που θα 

πρέπει να ακολουθεί η πολιτική της είναι (Bakos, 2009; Chalvatzis and Hooper, 2009; 

Dagoumas et al., 2007; Dagoumas et al., 2008; Dimitropoulos and Kontoleon, 2009; 

Iliadou, 2009; Kaldellis, 2005; Kaldellis and Zafirakis, 2007; Koundouri et al., 2009; 

Lazarou et al., 2007; Pavlikakis and Tsihrintzis, 2006; Tsoutsos et al., 2008 ): 

 Η χρήση βέλτιστων τεχνικοοικονομικών επιλογών για την κάλυψη των 

ανθρωπίνων αναγκών στα πλαίσια της αειφόρου ανάπτυξης (Dagoumas et al., 

2007; Efpraxia and Tsoutsos, 2004) 

 Η αξιοποίηση των διαθέσιμων οικονομικών πόρων για την υλοποίηση των 

αναγκαίων ενεργειακών επενδύσεων. 

 Η ύπαρξη κατάλληλων χρηματοδοτικών προγραμμάτων και συστημάτων 

φορολόγησης με ευνοϊκή φορολογική μεταχείριση και φοροαπαλλαγές που να 

δίνουν ώθηση σε πράσινες επενδύσεις (Batley et al., 2001; Kotchena and 

Moore, 2007). Οι φόροι αποτελούν μια μορφή κρατικής παρέμβασης με στόχο 

την ανακατανομή του εισοδήματος στα πλαίσια δημοσιονομικής πολιτικής το 

οποίο επιτυγχάνεται μέσα από έκτακτες εισφορές περιβαλλοντικής πολιτικής 

όπως είναι οι πράσινοι φόροι. Επιπρόσθετα, τα οικονομικά κίνητρα είναι 

σημαντικά για την επιτυχή ανάπτυξη των ενεργειακών έργων και αποτελούν 

σημαντικό κριτήριο που καθορίζει την ενεργειακή προτίμηση του 

αγοραστικού κοινού (Jobert et al., 2007). Η τάση που εμφανίζει το 

καταναλωτικό κοινό να προτιμά φιλικές προς το περιβάλλον πηγές ενέργειας 

τους ωθεί στην συμμετοχή τους σε εθελοντικά πράσινα προγράμματα 

(Borchers et al., 2007). Στο σημείο αυτό θα πρέπει να τονιστεί ότι οι φόροι 

περιορίζουν τις δυνάμεις της αγοράς και επιβάλλουν ισορροπία σε 

χαμηλότερο επίπεδο παραγωγής-ζήτησης αντίθετα, οι επιδοτήσεις ωθούν τις 

δυνάμεις της αγοράς και επιβάλλουν ισορροπία σε υψηλότερο επίπεδο 
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παραγωγής-ζήτησης σε καμία όμως περίπτωση δεν υπάρχει στρέβλωση της 

αγοράς. Οι παρεμβάσεις του κράτους στην ουσία συμβάλουν στην 

ενσωμάτωση του κοινωνικού κόστους ή οφέλους, που δεν υπολογίζεται από 

τους μηχανισμούς της αγοράς στις τιμές των αγαθών. Ως κλασικές μορφές 

χρηματοδότησης θεωρούνται η αυτό-χρηματοδότηση (Self-Financing) δηλαδή 

η χρήση ιδίων κεφαλαίων για τη χρηματοδότηση του έργου, ο δανεισμός 

(Debt Financing), οι επιδοτήσεις και τα διάφορα κοινοτικά προγράμματα. 

Χρηματοδοτικά εργαλεία όπως επιδοτήσεις, επιχορηγήσεις, δάνεια με 

ευνοϊκότερους όρους και οικονομικά κίνητρα θα προσελκύσουν το επενδυτικό 

κοινό (Efpraxia and Tsoutsos, 2004).  

 Η προστασία του περιβάλλοντος, η αντιμετώπιση των κρίσιμων 

περιβαλλοντικών προϊόντων με έμφαση σε αυτό της κλιματικής αλλαγής και η 

μείωση των εκπομπών των αέριων του θερμοκηπίου 

 Η διαφοροποίηση του ενεργειακού μίγματος με έμφαση στην αύξηση της 

δυναμικής των ΑΠΕ στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και ταυτόχρονη 

μείωση της χρήσης των συμβατικών καυσίμων (Dagoumas et al., 2008). 

 Η μείωση της εξάρτησης από εισαγόμενα καύσιμα μέσα από την εκμετάλλευση 

των εγχώριων αποθεμάτων σε υδρογονάνθρακες για την κάλυψη των 

ενεργειακών αναγκών (Dagoumas et al., 2007). 

 Η εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας με τις κοινοτικές δεσμεύσεις. Η 

ενεργειακή αλληλεξάρτηση των κρατών μελών απαιτεί τη χάραξη μιας ενιαίας 

ευρωπαϊκής στρατηγικής (Dagoumas et al., 2008; Efpraxia and Tsoutsos, 2004) 

 Η ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού 

 Η βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης κυρίως στον κτιριακό τομέα και τον 

τομέα των μεταφορών (Hamza and Greenwood, 2009). 

 Η μείωση της εξάρτησης από τις εισαγωγές καυσίμων και κυρίως του 

πετρελαίου 

 Η βέλτιστη αξιοποίηση των εγχώριων πηγών ενέργειας 

 Η ανάπτυξη απαραίτητων υποδομών δικτύου, του συστήματος μεταφοράς 

ηλεκτρικής ενέργειας και η ενσωμάτωση όλων των νησιών στο δίκτυο καθώς 

ακόμα πολλά νησιά αποτελούν αυτόνομα δίκτυα (Efpraxia and Tsoutsos, 2004; 

Giatrakos et al., 2009). 
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 Η εξάλειψη γραφειοκρατικών προβλημάτων και χρονοβόρων αδειοδοτικών 

διαδικασιών 

 Η ανάπτυξη νέων προτύπων και η προώθηση νέων μηχανισμών της αγοράς 

 Η προώθηση των τεχνολογιών παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ και η ανάπτυξη 

συστημάτων εξοικονόμησης ενέργειας 

 Η υιοθέτηση πολιτικών ορθολογικής χρήσης της ενέργειας 

 Η ένταξη σε διεθνή δίκτυα με στόχο την ενδυνάμωση του γεω-στρατηγικού 

ρόλου στον ενεργειακό χάρτη της Ευρώπης 

 Η εκπαίδευση επαγγελματικών και κοινωνικών ομάδων  

 Η συμμετοχή σε περιβαλλοντικές δράσεις και οργανώσεις 

 Η ορθή ενημέρωση του κοινού σε θέματα χρήσης ΑΠΕ για την κάλυψη των 

καθημερινών αναγκών σε ηλεκτρική ενέργεια (Zarnikau, 2003).  

 Η διευθέτηση τεχνικών, οικονομικών και διοικητικών δυσκολιών που 

εμποδίζουν την ταχεία διείσδυση της συμπαραγωγής στο ελληνικό ενεργειακό 

μίγμα. 

 Η εξάλειψη της αρνητικής αντίληψης που επικρατεί σχετικά με το υψηλό 

κόστος χρήσης ΑΠΕ, τα χαμηλά επίπεδα αξιοπιστίας τους και τις ελλιπείς 

προσπάθειες αλλαγής ενεργειακού προμηθευτή (Gossling et al., 2005). Οι 

φόβοι του κοινού σχετικά με το ότι οι προμηθευτές πράσινης ενέργειας δεν θα 

είναι σε θέση να παρέχουν αξιόπιστη ηλεκτρική ενέργεια σε συνδυασμό με την 

έλλειψη γνώσης, οδηγούν σε μια αίσθηση γενικής δυσπιστίας. Οι 

διαπροσωπικές σχέσεις έχουν ισχυρή επιρροή στη συμπεριφορά μεταξύ 

προμηθευτών - πελατών και παρατηρείται ότι τα άτομα που είναι οικολογικά 

προσανατολισμένα είναι πιο πιθανό να προχωρήσουν σε αλλαγή ενεργειακού 

προμηθευτή (Gossling et al., 2005). 

 Η πραγματοποίηση νέων διαλόγων σε όλα τα επίπεδα διακυβέρνησης για 

θέματα ενεργειακών πόρων, η ενεργός συμμετοχή του κοινού στη διαδικασία 

λήψης αποφάσεων και οι εκστρατείες εκπαίδευσης των καταναλωτών έχουν ως 

αποτέλεσμα την ενεργειακή αναδιάρθρωση, τη στροφή και καθιέρωση των 

ΑΠΕ στο ενεργειακό μίγμα και επίσης οδηγούν σε μεγαλύτερη προθυμία 

πληρωμής και πριμοδοτήσεις για ΑΠΕ καθώς και σε άλλες πρωτοβουλίες και 

κινήσεις (Zarnikau, 2003). Σε κάθε περίπτωση οι διάφορες προωθητικές 

ενέργειες για τη διείσδυση και καθιέρωση των ΑΠΕ δε θα πρέπει να 
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παραγκωνίζουν τα χαρακτηριστικά και κυρίως τη νοοτροπία των τοπικών 

κοινωνιών στην οποία και απευθύνονται (Michalena and Angeon, 2009). 

 

 

2.15 Πράσινη ανάπτυξη  

 

Όπως είναι ήδη γνωστό, έως τώρα το ενδιαφέρον της διεθνούς κοινότητας, με βάση 

την αρχή της αειφορίας, περιστρεφόταν γύρω από τις επιπτώσεις που έχει η 

οικονομική ανάπτυξη στο περιβάλλον, τώρα όμως η λογική αυτή διαφοροποιείται 

ώστε πλέον να προσεγγίζεται από την ακριβώς αντίθετη πλευρά, δηλαδή στο κατά 

πόσο η προστασία του περιβάλλοντος συντελεί στην αντιμετώπιση του οικονομικού 

αδιεξόδου και την οικονομική πρόοδο. Με μια πρώτη ματιά διαπιστώνεται ότι η 

δυσμενής οικονομική κατάσταση εμποδίζει την εξασφάλιση κεφαλαίων για να δοθεί 

προτεραιότητα στη προστασία του περιβάλλοντος ουσιαστικά όμως συμβάλλει στην 

ανάπτυξη ενός νέου αναπτυξιακού προτύπου που θα βασίζεται στην αντιμετώπιση 

των περιβαλλοντικών προβλημάτων και αποτελεί λύση για την έξοδο από την 

οικονομική κρίση.  

 

Η «πράσινη» επιχειρηματικότητα είναι μια νέα μορφή οικονομικής δραστηριότητας 

όπου το ενδιαφέρον θα πρέπει να επικεντρωθεί κυρίως στην ανάπτυξη και υιοθέτηση 

«πράσινων» εφαρμογών και καινοτομιών (Batley et al., 2001; Burger et al., 2008). 

Προς αυτή τη κατεύθυνση επιδιώκεται να αυξηθεί η ζήτηση «πράσινων» προϊόντων, 

υπηρεσιών και τεχνολογιών (Assefa and Frostell, 2007; Burger et al., 2008). Ως 

«πράσινη» απασχόληση θεωρούνται όλες οι δραστηριότητες στον πρωτογενή, 

δευτερογενή και τριτογενή τομέα που συμβάλουν στη διατήρηση και αποκατάσταση 

του περιβάλλοντος (del Rio and  Burguillo, 2008; del Rio and  Burguillo, 2009). Η 

νέα τάση που αναπτύσσεται προς τα «πράσινα» επαγγέλματα ενδεχομένως να δώσει 

μια λύση στο οικονομικό αδιέξοδο και να μειωθούν τα υψηλά ποσοστά ανεργίας. 

Θεωρούνται ως εξέλιξη των παραδοσιακών επαγγελμάτων κάτω από τη λογική της 

βιώσιμης ανάπτυξης (Eltawil et al., 2009; del Rio and Burguillo, 2009; Varun and 

Singal, 2007). Οι θέσεις εργασίας που προκύπτουν στον ενεργειακό τομέα από την 

εκμετάλλευση των ΑΠΕ αποτελούν σημαντική πτυχή στην ανάπτυξη νέων 

οικονομικών συνθηκών στην κοινωνία (Sastresa et al., 2010; Solino et al., 2009; 
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Varun and Singal, 2007). Πρέπει να σημειωθεί όμως, ότι από τη μια πλευρά ο 

αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται αλλά ταυτόχρονα παρατηρείται και σχετική μείωση 

των θέσεων που καλύπτονται για την χρήση συμβατικών καυσίμων (Longo et al., 

2008). 

 

Ο όρος «πράσινη οικονομία» αναφέρεται σε ένα νέο μοντέλο οικονομικής ανάπτυξης, 

όπου στα πλαίσια της βιώσιμης ανάπτυξης, το περιβάλλον και η προστασία του 

αποτελούν βασική συνιστώσα της οικονομικής δραστηριότητας για την κάλυψη των 

αναγκών της κοινωνίας (Clift, 2007). Ο ρόλος της πράσινης οικονομίας είναι διττός, 

από τη μια πλευρά αποτελεί διέξοδο από την οικονομική κρίση και από την άλλη 

δίνει λύση στα μεγάλα κοινωνικά και περιβαλλοντικά προβλήματα που 

αντιμετωπίζουν οι σύγχρονες κοινωνίες. Συνδυάζει ταυτόχρονα την κοινωνική 

συνοχή, την περιβαλλοντική βιωσιμότητα και την οικονομική ανάπτυξη (Clift, 2007). 

Η ανάπτυξη των ΑΠΕ είναι η απάντηση στην κρίση αν και τιμές των συμβατικών 

καυσίμων παραμένουν δελεαστικά χαμηλές (Bergmann et al., 2006; Georgakellos, 

2009). 

 

Η «πράσινη» επιχειρηματικότητα αποτελεί μια νέα πρόκληση για το σύγχρονο 

επιχειρηματικό περιβάλλον με σκοπό τη διαμόρφωση μιας καινοτόμας «πράσινης» 

αγοράς. Τα οφέλη της είναι πολυδιάστατα: 

 Απεξάρτηση από τις ρυπογόνες πηγές ενέργειας 

 Ασφάλεια στον ενεργειακό εφοδιασμό 

 Άνθιση τοπικής οικονομίας 

 Δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης 

 Προώθηση δημόσιων και ιδιωτικών έργων καθώς και έργων εκμετάλλευσης 

ΑΠΕ 

 Αποκατάσταση εγκαταλελειμμένων περιοχών όπως μεταλλευτικοί-λατομικοί 

χώροι 

 Δημιουργία χώρων πρασίνου και αναψυχής 

 Βελτίωση της ποιότητας αστικών τοπίων 

 Ανάπτυξη τουριστικής δραστηριότητας 

 Προσέλκυση σημαντικού αριθμού νέων κατοίκων 

 Βελτίωση βιοτικού επιπέδου 
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 Αποτίμηση κοινωνικού οφέλους 

 

Η «πράσινη» ανάπτυξη αναδεικνύεται ως νέο μοντέλο με εφαρμογή σε όλους τους 

τομείς της κοινωνίας (Eltawil et al., 2009). Απαιτείται υιοθέτηση από πλευράς 

καταναλωτικού κοινού περισσότερο «οικολογικών» συμπεριφορών, συμβάλλοντας 

έτσι στη δημιουργία ενός νέου πρότυπου ανάπτυξης (Assefa and Frostell, 2007). 

Απαιτείται στροφή προς πράσινη κατεύθυνση για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής 

αλλά και για μια βιώσιμη αναπτυξιακή πορεία (Chang et al., 2003; Varun and Singal, 

2007). Η ύπαρξη περιβαλλοντικής ποιότητας συντελεί στην οικονομική ανάπτυξη 

μέσα από νέες ευκαιρίες απασχόλησης στον ενεργειακό τομέα και τη βελτίωση του 

επιπέδου του εργατικού δυναμικού, στην ενίσχυση του εισοδήματος και στη 

βελτίωση της ποιότητας ζωής (Chang et al.,2003; Sastresa et al., 2010). 

 

Η παρούσα εργασία, υπό το πρίσμα της βιώσιμης ανάπτυξης, θα αναφερθεί σε 

σημαντικούς κλάδους που τη περίοδο αυτή, όπως διαπιστώθηκε σε προηγούμενη 

ενότητα, βρίσκονται σε ύφεση. Η έκβαση της «πράσινης» αγοράς και κατ’ επέκταση 

της «πράσινης» οικονομίας εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το αν οι καταναλωτές 

ηλεκτρικής ενέργειας είναι πρόθυμοι να στραφούν προς την εκμετάλλευση των 

«πράσινων» πηγών ενέργειας (Ek,2005).  

 

Τα ερωτήματα που προκύπτουν είναι: η ενεργειακή συμπεριφορά των ατόμων σε 

συνθήκες οικονομικής ανασφάλειας διαφοροποιείται και προσαρμόζεται στις ανάγκες 

της εποχής; Επιτυγχάνεται οικονομική ανάπτυξη σε συνδυασμό με ένα βιώσιμο 

περιβάλλον; Το μοτίβο της ανάπτυξης στο σημερινό κόσμο αλλάζει και 

προσαρμόζεται στα δεδομένα της αειφορικότητας; 

 

 

2.16 Τομείς χάραξης πολιτικής στα πλαίσια της αειφορικότητας 

 

Τα τελευταία χρόνια η έννοια της διαχείρισης της ενέργειας (energy management) 

έχει ευρέως διαδοθεί σε όλες τις μορφές δράσης του ανθρώπου. 
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2.16.1  Αγροτικός τομέας 

 

Η γεωργία αποτελεί έναν από τους βασικότερους τομείς στην οικονομία και 

διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην τεχνολογική, οικονομική και κοινωνική 

ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών (Erdal et al., 2007). Η αποδοτική χρήση της 

ενέργειας αποτελεί μία από τις κύριες απαιτήσεις της αειφόρου γεωργίας. Η χρήση 

ενέργειας στη γεωργία έχει αυξηθεί σε απάντηση της αύξησης του πληθυσμού, της 

περιορισμένης προσφοράς σε καλλιεργήσιμη γη, της επιθυμίας για βελτίωση του 

βιοτικού επιπέδου (Erdal et al., 2007; Esengum et al., 2007). Σε όλες τις κοινωνίες, οι 

παραπάνω παράγοντες έχουν ενθαρρύνει την αύξηση των ενεργειακών εισροών. Η 

αποδοτική χρήση της ενέργειας στη γεωργία συντελεί στην ελαχιστοποίηση των 

περιβαλλοντικών προβλημάτων, στην παρεμπόδιση των καταστροφών των φυσικών 

πόρων, στην προώθηση της αειφόρου ανάπτυξης, στην επίτευξη αυξημένης 

παραγωγικότητας, στην οικονομία, και στην ανταγωνιστικότητα των αγροτικών 

βιώσιμων κοινοτήτων (Erdal et al., 2007; Esengum et al., 2007). 

 

Μεγάλες εισροές ενέργειας για να επιτύχουν υψηλότερες αποδόσεις σημαίνει πολύ 

μικρότερη αναλογία των εισροών-εκροών, χωρίς να είναι απαραίτητα χαμηλότερη η 

ενεργειακή απόδοση. Το πιο σημαντικό ζήτημα για την αειφόρο γεωργία δεν είναι 

ούτε η βελτιστοποίηση των αποδόσεων ούτε η ελαχιστοποίηση της ενεργειακής 

έντασης, αλλά η μεγιστοποίηση των κερδών. Η απόδοση και η ένταση της ενέργειας 

και της κάθε εισόδου που χρησιμοποιούνται κατά την παραγωγή δεν έχει 

βελτιστοποιηθεί, λόγω της έλλειψης επαρκών οικονομικών κινήτρων. Ένας αριθμός 

εφικτών εναλλακτικών λύσεων που μειώνουν τη χρήση ενέργειας μειώνοντας τις 

αποδόσεις ή αυξάνοντας την ένταση της εργασίας είναι δυνατή. Η ανάπτυξη 

εναλλακτικών μεθόδων στις βιώσιμων γεωργικές πρακτικές οδηγούν προς αυτή τη 

κατεύθυνση (Erdal et al., 2007; Esengum et al., 2007). 

 

Στην γεωργία είναι απαραίτητη η ενέργεια στην παραγωγή. Η κατανάλωση ενέργειας 

από τον τομέα της γεωργίας ταξινομείται σε άμεση και έμμεση κατανάλωση 

ενέργειας. Έτσι, για τις κύριες αγροτικές χρήσεις απαιτείται ενέργεια είτε απευθείας 

ως καύσιμο είτε ηλεκτρική ενέργεια για τη λειτουργία μηχανημάτων και εξοπλισμού, 

για τη θέρμανση ή ψύξη των κτιρίων και για το φωτισμό στο αγρόκτημα (Abdullah 

and Mariel, 2010; Erdal et al., 2007; Esengum et al., 2007; Liu et al., 2008; Michalena 
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et al., 2009). Το μερίδιο της ενέργειας που δαπανάται στις γεωργικές χρήσεις 

ποικίλλει σε μεγάλο βαθμό από την ίδια τη δραστηριότητα (όργωμα, σκάψιμο, 

ψέκασμα), την πρακτική που ακολουθείται, την γεωγραφική τοποθεσία, καθώς και τις 

περιβαλλοντικές συνθήκες και τους κλιματολογικούς παράγοντες που επικρατούν. 

(Erdal et al., 2007; Esengum et al., 2007) 

 

Περίπου το 80% των αγροτικών νοικοκυριών χρησιμοποιούν παραδοσιακά καύσιμα 

όπως πετρέλαιο, ξύλο και κηροζίνη για την κάλυψη των καθημερινών τους αναγκών 

τα οποία όμως προκαλούν δυσμενείς επιπτώσεις τόσο στην υγεία τους όσο και στο 

περιβάλλον υποβαθμίζοντας την ποιότητα ζωής τους. Οι νέες ενεργειακές 

τεχνολογίες αποτελούν σημαντικό παράγοντα στην ανάπτυξη των αγροτικών 

περιοχών. Επομένως, κρίνεται επιτακτική η ανάγκη για μείωση της εξάρτησης σε 

πετρέλαιο και συμβατικά καύσιμα και για βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών σε 

ηλεκτρική ενέργεια (Abdullah and Mariel, 2010). 

 

Οι σύγχρονες μορφές ενέργειας αποτελούν σημαντικό εργαλείο για την 

καταπολέμηση της ενεργειακής φτώχειας στις αγροτικές περιοχές των 

αναπτυσσόμενων χώρων (Abdullah and Mariel, 2010). Για παράδειγμα στην Κένυα, η 

αύξηση της ηλεκτροπαραγωγής των ΑΠΕ των αγροτικών περιοχών αποτέλεσε έναν 

από τους κύριους στόχους της κυβερνητικής ενεργειακής πολιτικής (Abdullah and 

Jeanty, 2011). 

 

Συγκεκριμένα, στον πρωτογενή τομέα, στη γεωργία, απαιτείται η διαμόρφωση μιας 

νέας αγροτικής πολιτικής που θα περιλαμβάνει τη τήρηση των απαιτούμενων 

περιβαλλοντικών όρων, τη χρήση κατάλληλων μεθόδων καλλιέργειας (βιολογικές ή 

οργανικές), τη μείωση της χρήσης λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων, την άρδευση με 

συστήματα μείωσης σπατάλης νερού, την εφαρμογή περιόδων αγρανάπαυσης και της 

αποκατάστασης του τοπίου. H στροφή στη βιολογική γεωργία καθώς και η προώθηση 

βιολογικών προϊόντων στην αγορά αναμένεται να δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας 

και να ενισχύσει την οικονομία των αγροτικών περιοχών σε σχέση με τη συμβατική 

(Abdullah and Mariel, 2010; Erdal et al., 2007; Esengum et al., 2007; Liu et al., 2008; 

Michalena et al., 2009). 
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Επιπρόσθετα, στα πλαίσια εφαρμογής της πράσινης ανάπτυξης εντάσσεται η 

προστασία των δασών και των υδάτινων πόρων, η διατήρηση της βιοποικιλότητας 

των οικοσυστημάτων, η σωστή διαχείριση των βιοτόπων και των προστατευόμενων 

περιοχών όπως είναι το δίκτυο Natura 2000. Στην προσπάθεια αυτή εντάσσεται και η 

προσπάθεια διατήρησης της πολιτιστικής κληρονομιάς και των τοπίων ιδιαίτερου 

κάλλους. 

 

 

2.16.2  Κτιριακό περιβάλλον 

 

Λύσεις δίδονται και στον δευτερογενή τομέα. Η εξασφάλιση ενεργειακής 

αποδοτικότητας στο κτιριακό περιβάλλον (δημόσια, ιδιωτικά κτίρια και κατοικίες),τα 

προγράμματα ενεργειακών παρεμβάσεων σε όλα τα δημόσια κτίρια, η εφαρμογή 

διαφόρων μεθόδων εξοικονόμησης ενέργειας, η χρήση φιλικότερων προς το 

περιβάλλον υλικών δόμησης στα κτίρια καθώς και η τήρηση ενεργειακών 

προδιαγραφών στα προϊόντα και τα συστήματα οδηγεί σε μια νέα επιχειρηματική 

κίνηση αντιμετωπίζοντας τη μειωμένη οικονομική δραστηριότητα στον 

κατασκευαστικό κλάδο (Baker and Rylatt, 2008; Hamza and Greenwood, 2009; 

Murata et al., 2008). Η προώθηση συστημάτων παροχής ενέργειας που βασίζονται σε 

ΑΠΕ αναμένεται ότι θα βελτιώσει την ενεργειακή συμπεριφορά των κτιρίων 

(Mahapatra and Gustavsson, 2008). Παράλληλα, επιτυγχάνεται μείωση της 

ενεργειακής σπατάλης σε θέρμανση, φωτισμό και κλιματισμό, μείωση των δημοσίων 

δαπανών σε ενέργεια και οικονομική άνθιση ενός τομέα που έχει αισθητά 

υποβαθμιστεί (Murata et al., 2008). Επίσης, αναπτύσσονται τεχνολογίες για την 

εξοικονόμηση ενέργειας από διάφορες ηλεκτρικές συσκευές όπως οικιακές και Η/Υ. 

Η ενίσχυση του μηχανισμού των ενεργειακών πιστοποιητικών καθώς και των 

υποστηρικτικών δομών της αγοράς (εκπαίδευση, ενεργειακές μελέτες, οικονομικά 

κίνητρα, θεσμικό πλαίσιο) πέρα από την αναβάθμιση της ενεργειακής απόδοσης των 

κτιρίων συντελεί στην εξέλιξη του επαγγέλματος του μηχανικού και άλλων συναφών 

ειδικοτήτων.  
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2.16.3  Οικιακός τομέας 

 

Στον οικιακό τομέα, η χρήση πετρελαίου περιορίζεται αυξάνοντας τα ποσοστά 

χρήσης του φυσικού αερίου αλλά και των ΑΠΕ για την κάλυψη των θερμικών 

αναγκών (Hamza and Greenwood, 2009; Mahapatra and Gustavsson, 2008; Solino et 

al., 2009). Επιπρόσθετα, επιδιώεται η χρήση των αντλιών θερμότητας για κάλυψη 

των φορτίων για θέρμανση και ψύξη και οι υπάρχουσες οικιακές συσκευές να 

αντικατασταθούν με νέες που καταναλώνουν λιγότερη ενέργεια (Baker and Rylatt, 

2008; Murata et al., 2008). Στην Ελλάδα, η χρήση ηλιακών συστημάτων με την 

ταυτόχρονη τεχνολογική εξέλιξή τους καλύπτουν ολοένα και περισσότερες 

ενεργειακές ανάγκες, πέρα από τη παραγωγή ζεστού νερού. 

 

 

2.16.4  Αποκατάσταση υποβαθμισμένων-εγκαταλελειμμένων 

περιοχών 

 

Πέρα από το κτιριακό περιβάλλον, υπό το πρίσμα της αειφορικότητας, γίνονται 

διάφορα αναπτυξιακά έργα και έργα υποδομών. Από τη δημιουργία χώρων πρασίνου 

και την αποκατάσταση υποβαθμισμένων και εγκαταλελειμμένων περιοχών θα 

προκύψουν νέες θέσεις εργασίας, θα τονωθεί η αγορά και παράλληλα θα 

αναβαθμιστεί το βιοτικό επίπεδο (Solino et al., 2009). Απαιτείται ολοκληρωμένος 

ενεργειακός σχεδιασμός και εκπόνηση τοπικών σχεδίων δράσης ανάλογα με τις 

ανάγκες και της ιδιαιτερότητες της κάθε περιοχής (Evans et al., 2009; Koundouri et 

al., 2009; Pavlikakis and Tsihrintzis, 2006). 

 

Οι χώροι πρασίνου παρέχουν αισθητικά, οικολογικά και οικονομικά οφέλη (Solino et 

al., 2009). H αποκατάσταση των εγκαταλελειμμένων περιοχών (πχ λατομεία, 

μεταλλεία) είναι πολύ σημαντική επειδή αναζωογονεί τις περιοχές αυτές από τις 

συνέπειες της περιβαλλοντικής εγκατάλειψης και υποβάθμισης και ταυτόχρονα 

ικανοποιεί το κοινωνικό αίτημα για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής στα αστικά 

κέντρα. Έτσι, η αποκατάσταση των χώρων αυτών αποδεικνύεται μεγάλης σημασίας, 

δεδομένου ότι η κατασκευή εγκαταστάσεων αναψυχής επιφέρει ισορροπία μεταξύ 

του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος, ενισχύσει τελικά τα περιβαλλοντικά 
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πρότυπα, τις συνθήκες διαβίωσης των κατοίκων και δίνει μια λύση με νέες 

δραστηριότητες που θα αναπτυχθούν στην περιοχή, μέσα από ρυθμίσεις για 

αποτροπή περαιτέρω φθοράς και με δυνατότητες αποκατάστασης (Damigos and 

Kaliampakos, 2003). Η αξιοποίηση των ΑΠΕ στις υποβαθμισμένες αυτές περιοχές 

συντελούν στην κάλυψη των ενεργειακών αναγκών, στην άνθιση της τοπικής 

οικονομίας, στην ενίσχυση του τομέα της απασχόλησης και στην βελτίωση της 

ποιότητας ζωής (Hanley and Nevin, 1999). Επομένως, σε περιοχές που 

χαρακτηρίζονται ως αγροτικές αλλά ακόμα και απομονωμένες -υποβαθμισμένες, οι 

επενδύσεις σε έργα ΑΠΕ εφαρμόζονται ως ειδικές λύσεις που θα οδηγήσουν στην 

αναβάθμιση των περιοχών αυτών (Michalena and Angeon, 2009; Sastresa et al., 

2010). 

 

Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μια αυξανόμενη ζήτηση για χώρους πρασίνου 

λόγω των αναγκών ψυχαγωγίας και της αυξανόμενης περιβαλλοντικής ανησυχίας. Οι 

χώροι πρασίνου παρέχουν αισθητικά, οικολογικά και οικονομικά οφέλη. Επίσης, 

στους χώρους αυτούς εντάσσονται λειτουργίες που έχουν τόσο σωματικές όσο και 

ψυχολογικές συνέπειες για την ανθρώπινη υγεία, όπως ο έλεγχος της ατμοσφαιρικής 

ρύπανσης, η μείωση του θορύβου, η βελτίωση των κλιματολογικών συνθηκών, η 

παροχή ευκαιριών αναψυχής (Damigos and Kaliampakos, 2003). 

 

H αποκατάσταση των εγκαταλελειμμένων λατομείων ανακουφίζει τις περιοχές αυτές 

από τις συνέπειες της περιβαλλοντικής εγκατάλειψης και αδράνειας και ταυτόχρονα 

ικανοποιεί το κοινωνικό αίτημα για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής στα αστικά 

κέντρα. Έτσι, η αποκατάσταση των χώρων αυτών θεωρείται μεγάλης σημασίας, 

δεδομένου ότι η κατασκευή εγκαταστάσεων αναψυχής ενισχύει τελικά τα 

περιβαλλοντικά πρότυπα και τις συνθήκες διαβίωσης των κατοίκων (Damigos and 

Kaliampakos, 2003). 

 

Οι εγκαταλελειμμένες αυτές περιοχές εμφανίζουν ως κύρια χαρακτηριστικά τα 

ακόλουθα (Hanley and Nevin, 1999): 

 Έλλειψη ανάπτυξης πληθυσμών. 

 Περιορισμένες συμβατικές πηγές ενέργειας προς εκμετάλλευση για την 

κάλυψη αναγκών. 
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 Έλλειψη υποδομών και αναπτυξιακών έργων 

 Χαμηλά επίπεδα οικονομικής δραστηριότητας 

 Έλλειψη ή υποβάθμιση φυσικού πλούτου. 

 Δύσκολη πρόσβαση σε μεγαλύτερες αγορές. 

 

Η αξιοποίηση των ΑΠΕ στις υποβαθμισμένες αυτές περιοχές για την κάλυψη των 

ενεργειακών αναγκών συντελούν στην άνθιση της τοπικής οικονομίας, στην ενίσχυση 

του τομέα της απασχόλησης και στην βελτίωση της ποιότητας ζωής (Hanley and 

Nevin, 1999). Επομένως, σε περιοχές που χαρακτηρίζονται ως αγροτικές αλλά ακόμα 

και απομονωμένες και υποβαθμισμένες, οι επενδύσεις σε έργα ΑΠΕ εφαρμόζονται ως 

ειδικές λύσεις που θα οδηγήσουν στην αναβάθμιση των περιοχών αυτών (Michalena 

and Angeon, 2009). 

 

 

2.16.5  Ενεργειακός τομέας 

 

Η οικονομική κρίση δεν αφήνει ανεπηρέαστο τον ενεργειακό τομέα. Η αύξηση του 

ποσοστού της ενέργειας που προέρχεται από ΑΠΕ αποτελεί ολοένα και πιο 

σημαντική επιδίωξη ενεργειακών στρατηγικών πολλών χωρών (Burger et al., 2008; 

Chang et al., 2003). Οι ΑΠΕ σε συνδυασμό με την εξοικονόμηση ενέργειας 

αναδεικνύονται ως βασική συνιστώσα της ενεργειακής και περιβαλλοντικής 

πολιτικής και ταυτόχρονα ως ένα ιδιαίτερα δυναμικό επενδυτικό μέσο για την 

τόνωση της ανάπτυξης και την ενίσχυση της οικονομίας (Damigos et al., 2009).  

 

Στα πλαίσια της «πράσινης επιχειρηματικότητας» εντάσσονται οι επενδύσεις με 

δημόσια ή ιδιωτικά κεφάλαια στον χώρο των ΑΠΕ όπως Φ/Β και αιολικά πάρκα 

επίγεια ή θαλάσσια, φράγματα, υδροηλεκτρικές εγκαταστάσεις με σκοπό την 

παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας που διαφοροποιούνται ανάλογα με τη μορφή των 

ΑΠΕ που αξιοποιείται για την κάλυψη των απαιτούμενων ενεργειακών αναγκών 

(Bergmann et al., 2006; Chang et al., 2003). Απώτερος στόχος είναι μια 

ανταγωνιστική οικονομία χαμηλής κατανάλωσης άνθρακα και απεξάρτηση από το 

πετρέλαιο και το λιγνίτη.  
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Οι νέες επιχειρηματικές πρωτοβουλίες πέρα από τα σύνορα της χώρας, όπως η 

επέκταση της γραμμής φυσικού αερίου και η συμμετοχή της Ελλάδας σε διεθνή έργα, 

δημιουργούν ένα κλίμα εξωστρέφειας της χώρας και ενεργού δράσης αποσκοπώντας 

στην ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας και στην ύπαρξη στρατηγικών 

συνεργασιών. H αξιοπιστία και η αυτονομία της ηλεκτροπαραγωγής από ΑΠΕ 

προϋποθέτει χρηματοδότηση επενδύσεων στον τομέα των ενεργειακών υποδομών και 

ειδικότερα έργα ενίσχυσης του δικτύου. Η ανάπτυξη έργων ενεργειακής υποδομής, η 

επέκταση των ηλεκτρικών δικτύων μεταφοράς, η διασύνδεση νήσων μεταξύ τους και 

με το ηπειρωτικό σύστημα και ο εκσυγχρονισμός δικτύων διανομής οδηγούν προς 

αυτή τη κατεύθυνση (Giatrakos et al., 2009).  

 

 

2.16.6  Τομέας της έρευνας 

 

Η ανάπτυξη της έρευνας και καινοτομίας σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος, 

ενέργειας και αειφορικότητας θα δώσει ώθηση για νέες επενδυτικές δράσεις. Η 

επέκταση των ερευνών και η εξέλιξη των τεχνολογιών στον τομέα της ενέργειας σε 

συνδυασμό με τις υποχρεώσεις απέναντι στους εθνικούς δεσμευτικούς στόχους για 

την ενέργεια ενισχύει την εγχώρια επιχειρηματικότητα και τον τομέα της 

απασχόλησης. Η ανάπτυξη νέας γενεάς ενεργειακών τεχνολογιών οικονομικώς 

προσιτών, καθαρών, αποδοτικών και χαμηλών εκπομπών άνθρακα για την 

αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και τη διασφάλιση του εφοδιασμού 

ενδεχομένως να δώσει μια ώθηση για την ανάκαμψη της οικονομίας.  

 

 

2.16.7  Τομέας μεταφορών 

 

Στον τριτογενή τομέα, επιδιώκεται βελτίωση και εκσυγχρονισμός των υποδομών και 

των οχημάτων με την αντικατάσταση των παραδοσιακών μέσων μεταφοράς με άλλα 

φιλικότερα στο περιβάλλον με στόχο την μείωση των εκπομπών ρύπων (Clift, 2007). 

Παράλληλα, επιδιώκεται αύξηση της χρήσης βιοκαυσίμων στις μεταφορές όχι μόνο 

στις χερσαίες, αλλά και στις θαλάσσιες και στις αεροπορικές. Απαιτείται 

επανεξέταση του υπάρχοντος οδικού δικτύου, αντικατάσταση των οχημάτων που 
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χρησιμοποιούν πετρέλαιο και άλλα συμβατικά καύσιμα. Ο κλάδος της 

αυτοκινητοβιομηχανίας που την περίοδο αυτή βρίσκεται σε ύφεση, μέσα από τη 

χρήση εναλλακτικών καυσίμων όπως το βιοντίζελ, το φυσικό αέριο, το υδρογόνο, τη 

βελτίωση της απόδοσης των οχημάτων και τη χρήση υβριδικών μοντέλων θα 

παρουσιάσει ανάκαμψη στην αγορά. 

 

 

2.16.8  Τομέας τουρισμού 

 

Ο τουρισμός αποτελεί για την ελληνική οικονομία έναν από τους σημαντικότερους 

τομείς ανάπτυξης και εισροής εσόδων. Η προσπάθεια ανάπτυξης νέων εναλλακτικών 

μορφών τουρισμού όπως ο οικοτουρισμός ή αγροτουρισμός, συμβατών με το 

περιβάλλον έχει ενισχυθεί τα τελευταία χρόνια μέσα από επενδύσεις σε διάφορα έργα 

υποδομής συμπεριλαμβανομένων και των έργων με εκμετάλλευση ΑΠΕ (Gossling et 

al., 2005).  

 

Η εφαρμογή νέων τεχνολογιών προσελκύει το κοινό, αποτελεί πόλο έλξης και 

επομένως, αυξάνεται η οικονομική δραστηριότητα εξαιτίας της τουριστικής κίνησης 

στην περιοχή (Solino et al., 2009). Από οικονομικής πλευράς ο τουρισμός, συμβάλλει 

θετικά στην αναζωογόνηση των τοπικών οικονομιών, στην ανάδειξη στοιχείων 

τοπικής αρχιτεκτονικής, στη μείωση των ποσοστών της ανεργίας και της οικονομικής 

μετανάστευσης (Lehr et al., 2008; Sastresa et al., 2010). Από περιβαλλοντικής 

άποψης ο τουρισμός ενθαρρύνει τη δημιουργία έργων υποδομής με αξιοποίηση των 

καινοτόμων ενεργειακών τεχνολογιών που ωφελούν τόσο τους μονίμους κατοίκους 

των τουριστικών περιοχών αλλά και τους επισκέπτες της περιοχή υλοποίησης έργου 

με εκμετάλλευση ΑΠΕ. Έτσι, η τουριστική ανάπτυξη και η προστασία του 

περιβάλλοντος βρίσκονται σε σχέση ισορροπίας με συνέπεια την βελτίωση της 

ποιότητας της ζωή της, αλλά και την επίλυση των οικονομικών προβλημάτων. 

Επιτυγχάνεται τοπική ανάπτυξη, ενισχύεται η τοπική επιχειρηματικότητα και η 

προσέλκυση επενδυτικών κεφαλαίων αξιοποιώντας τους ενδογενείς φυσικούς πόρους 

ακόμα και σε απομακρυσμένες, απομονωμένες, ορεινές ή νησιωτικές περιοχές που 

βρίσκονται στο περιθώριο (Buckley, 2012; Coles et al., 2013). 
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2.16.9  Τομέας απασχόλησης 

 

Η δημιουργία θέσεων εργασίας από επενδύσεις ΑΠΕ αποτελεί σημαντικό κίνητρο για 

τη διείσδυσή τους στο ενεργειακό μίγμα (Bergmann et al., 2006; Lehr et al., 2008). 

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να επισημανθεί ότι από τη μία πλευρά ναι μεν 

δημιουργούνται νέες θέσεις εργασίας σε «πράσινους» τομείς αλλά από την άλλη, είτε 

καταργούνται θέσεις εργαζομένων στις ήδη υπάρχουσες τεχνολογίες είτε τις χάνουν 

λόγω οικονομικής κρίσης (Longo et al., 2008). 

 

 

2.17 Ανάλυση κόστους – οφέλους 

 

Η ανάλυση κόστους-οφέλους περιλαμβάνει τη σύγκριση του συνολικού κόστους και 

των ωφελειών που συνδέονται με το έργο ή την πολιτική, δηλαδή αυτών που 

αντανακλώνται στις τιμές της αγοράς (ιδιωτικό κόστος ή οφέλος) και εκείνων των 

εξωτερικοτήτων του οικονομικού και φυσικού περιβάλλοντος χωρίς άμεσα να 

επηρεάζουν το μηχανισμό της αγοράς (εξωτερικό κόστος ή όφελος) (Diakoulaki and 

Karangelis, 2007)  

 

Με αυτή την έννοια, συνιστά μια προέκταση της συμβατικής χρηματοοικονομικής 

ανάλυσης που είναι κατάλληλη για την άρση των στρεβλώσεων της αγοράς και 

επισημαίνει τις ενέργειες με το χαμηλότερο κοινωνικό κόστος ή το υψηλότερο 

καθαρό κοινωνικό όφελος. Είναι σαφές ότι το εξωτερικό κόστος και τα οφέλη δεν 

είναι εύκολο να υπολογιστούν, ιδίως αν αναφέρονται σε μη εμπορεύσιμα αγαθά, 

όπως η ποιότητα του περιβάλλοντος, η ανθρώπινη υγεία, η βιοποικιλότητα, κλπ. 

Αυτές οι εξωτερικότητες προσεγγίζονται μόνο εφαρμόζοντας τεχνικές αποτίμησης 

προερχόμενες από τη νεοκλασική οικονομική θεωρία της ευημερίας ή από στοιχεία 

που προέρχονται από σχετικές μελέτες (Diakoulaki and Karangelis, 2007) 

 

Η συνιστώσα του χρόνου είναι συνήθως πολύ σημαντική στην αντιστάθμιση του 

κόστους και των ωφελειών. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι ένα έργο απαιτεί υψηλό 

κόστος κεφαλαίου που θα επενδυθεί τα πρώτα έτη και παρέχει οφέλη για μεγάλο 
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χρονικό διάστημα. Σε μια τέτοια περίπτωση, είναι αναγκαίο να υπολογιστεί η 

παρούσα αξία όλων των στοιχείων κόστους και οφέλους χρησιμοποιώντας το 

κατάλληλο προεξοφλητικό επιτόκιο. Στην χρηματοοικονομική ανάλυση, ο λόγος 

οφέλους /κόστους είναι ο πιο ευρέως χρησιμοποιούμενος δείκτης για την 

αποδοτικότητα του έργου από μια κοινωνική άποψη, με την τιμή 1 να 

αντιπροσωπεύει το κατώτατο όριο για ένα αποδεκτό σχέδιο. Μια άλλη εκδοχή είναι 

να υπολογιστεί το άθροισμα των στοιχείων του κόστους και του οφέλους σε ετήσια 

βάση, με το κόστος των επενδύσεων να μειώνεται σε ετήσια βάση ισοδύναμα με τα 

υπολογιζόμενα προεξοφλητικά επιτόκια (Diakoulaki and Karangelis, 2007) 

 

 

2.17.1  Μέθοδος υποθετικής ή εξαρτημένης αξιολόγησης 

 

Η μέθοδος υποθετικής αξιολόγησης βασίζεται στην συλλογή πληροφοριών από 

άτομα ή νοικοκυριά της περιοχής επίδρασης του υπό διερεύνηση σχεδίου, με στόχο 

τον προσδιορισμό της μέγιστης επιθυμίας χρηματικής συνεισφοράς για την αποφυγή 

ή την αποκατάσταση μιας περιβαλλοντικής ζημιάς (Willingness To Pay – WTP) ή της 

μέγιστης επιθυμίας οικονομικής αποζημίωσης για την αποφυγή μιας νέας 

περιβαλλοντικής επιβάρυνσης (Willingness To Accept – WTA) (Hanley and Nevin, 

1999). Είναι σημαντική η μέτρηση οικονομικών ωφελειών που προκύπτουν από μη 

νομισματικές αξίες όπως η διαφύλαξη του περιβάλλοντος (Damigos and 

Kaliampakos, 2003). Ο κύριος στόχος της είναι να προκύψουν τα μέγιστα ποσά 

προθυμίας πληρωμής (maximum WTP) για να αποκτήσουν τα άτομα το 

περιβαλλοντικό όφελος ή τα ελάχιστα ποσά προθυμίας αποδοχής (minimum WTA) 

ως αποζημίωση για να εγκαταλείψουν ένα ενδεχόμενο όφελος. 

 

Η μέθοδος της υποθετικής αξιολόγησης εκτιμά με άμεσο τρόπο την οικονομική αξία 

ενός περιβαλλοντικού αγαθού εξαρτώντας τη από τις εκφρασμένες προτιμήσεις των 

ατόμων ή των νοικοκυριών (ή μέθοδος εξαρτημένης αξιολόγησης), 

ποσοτικοποιώντας μη νομισματικές αξίες . 

 

Η χάραξη ενεργειακής πολιτικής διερευνάται υπό το πρίσμα της ανάλυσης  κόστους – 

οφέλους. Υπολογίζονται τα κόστη και τα οφέλη μη νομισματικών αξιών. Οι 
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εκτιμήσεις σχετικά με τις αντιλήψεις των νοικοκυριών και η προθυμία πληρωμής 

τους, εξετάζεται μέσα από εμπειρική μελέτη, με τη χρήση της μεθόδου υποθετικής 

αξιολόγησης. Εξαιτίας όμως, του υποθετικού χαρακτήρα της μεθόδου και του 

γεγονότος ότι πρόκειται για μία κοινωνική έρευνα που διεξάγεται μέσω 

ερωτηματολογίου, εκφράζεται αντιπαράθεση σχετικά με το αν είναι επαρκή τα μέτρα 

για την εκτίμηση της WTP των καταναλωτών (Damigos et al., 2009). 

 

 

2.17.2  Ερευνητική βιβλιογραφία που αφορά σε εφαρμογές της 

μεθόδου υποθετικής αξιολόγησης 

 

Η Contingent Valuation Method (CVM) αποτελεί μία άμεση τεχνική για την 

αποτίμηση των περιβαλλοντικών αγαθών σε μία υποθετική αγορά. Αντίστοιχες 

έρευνες προηγούμενων ετών σχετικά με την WTP έχουν εστιάσει κυρίως στις 

περιβαλλοντικές επιπτώσεις, στην επίδραση στην υγεία του ανθρώπου, στις 

κοινωνικές επιπτώσεις καθώς και στην ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού. Σε 

γενικές γραμμές, έχει παρατηρηθεί θετική προθυμία πληρωμής για χρήση ΑΠΕ. 

 

Σχετικές έρευνες εφαρμογής της παρούσας μεθόδου έχουν πραγματοποιηθεί σε 

παγκόσμιο επίπεδο.  

 

Στη πολιτεία της Μασαχουσέτης, σύμφωνα με τους Stern et al., 1983 η μελέτη της 

ενεργειακής συμπεριφοράς του κάθε νοικοκυριού έδειξε ότι οι οικονομικές, 

δημογραφικές, θεσμικές μεταβλητές επηρεάζουν τις ενεργειακές τους χρήσεις αλλά οι 

διάφορες δράσεις ενεργειακής διατήρησης επηρεάζονται από ποικίλες καταναλωτικές 

συνήθειες. 

 

Σύμφωνα με τον Lutzenhise, 1994 το εισόδημα των κατοίκων των Ηνωμένων 

Πολιτειών παραμένει ο ισχυρότερος δείκτης της ενεργειακής συμπεριφοράς τους. 

Διαπιστώθηκε ότι το εισόδημα καθώς και τα διάφορα κοινωνικοοικονομικά κριτήρια 

είναι πολύ σημαντικά στον καθορισμό της ενεργειακής συμπεριφοράς των 

καταναλωτών. 
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Με βάση τους Roe et al., 2001 η εκτιμώμενη προθυμία πληρωμής για πράσινη 

ενέργεια στην Αμερική, εκφράζεται μέσα από το ενεργειακό μείγμα δηλαδή από 

συνδυασμό συμβατικών και ανανεώσιμων πηγών και από μη ποσοτικοποιημένες 

αξίες όπως οι αλλαγές στην ποιότητα του αέρα. 

 

Στο Τέξας, ο Zarnikau 2003, εξέτασε την WTP των καταναλωτών για πράσινη 

ενέργεια χρησιμοποιώντας τις απαντήσεις μιας εκτεταμένης έρευνας διερεύνησης της 

στάσης των καταναλωτών με βάση τη χρήση ερωτηματολογίου. Εξετάστηκε κατά 

πόσο οι διάφορες κοινωνικοοικονομικές μεταβλητές επηρεάζουν τις επιλογές τους, 

κατά πόσο η μεγαλύτερη έκθεση σε πληροφορίες σχετικά με τις ΑΠΕ επηρεάζουν τα 

συμφέροντα τους και κατά πόσο η καλύτερη δυνατή διάδοση των τεκμηριωμένων 

πληροφοριών σχετικά με τις ενεργειακές επιλογές διαμορφώνουν τη στάση του 

κοινού απέναντι στις διάφορες ενεργειακές λύσεις ενώ παράλληλα, αντανακλώνται 

και οι προτιμήσεις του ανενημέρωτου κοινού. Οι πληροφορίες που απορρέουν είναι 

σημαντικές για τον ενεργειακό σχεδιασμό και λαμβάνονται υπόψη στην κατανόηση 

της ζήτησης για πράσινη ενέργεια. Εκτιμήθηκε η στάση τους απέναντι σε 

συγκεκριμένα θέματα όπως οι ΑΠΕ, το φυσικό αέριο, ο άνθρακας, η ενεργειακή 

απόδοση, η αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, η ελαχιστοποίηση του κόστους, η 

αξιοπιστία, η προστασία του περιβάλλοντος.  

 

Παρατηρήθηκε ότι πολλοί οικιακοί καταναλωτές ενέργειας ήταν διατεθειμένοι να 

πληρώσουν κάτι παραπάνω για την ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται μέσα από τις 

τεχνολογίες που έχουν ελάχιστο αντίκτυπο για το περιβάλλον. Επίσης, διαπιστώθηκε 

ότι η ηλικία, η μόρφωση καθώς και ο μισθός τείνουν να επηρεάσουν την δηλωμένη 

WTP για επενδύσεις στο χώρο των ΑΠΕ. Συγκεκριμένα, ο αντρικός πληθυσμός 

δηλώνει μεγαλύτερη WTP για ΑΠΕ συγκριτικά με τις γυναίκες, το εισόδημα και το 

μορφωτικό επίπεδο είναι θετικά συσχετισμένα με την WTP και αρνητικά με την 

ηλικία. Οι νεώτεροι ενδιαφέρονται περισσότερο και είναι πιο πρόθυμοι σε σχέση με 

τους μεγαλύτερους. Οι ιδιοκτήτες κατοικιών δηλώνουν μεγαλύτεροι προθυμία από 

τους ενοικιαστές. Επιπρόσθετα, οι ερωτώμενοι που είχαν αναλάβει (που ήταν 

υπεύθυνοι) για την πληρωμή του χρηματικού ποσού για την κατανάλωση ηλεκτρικής 

ενέργειας δήλωσαν μικρότερο ενδιαφέρον για την καταβολή επιπρόσθετου ποσού για 

ΑΠΕ συγκριτικά με αυτούς που δεν ήταν υπεύθυνοι για την πληρωμή του, παρόλα 

αυτά η σπουδαιότητα αυτού του παράγοντα δε θεωρήθηκε σημαντική. Γενικά, 
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παρατηρήθηκε μια θετική προθυμία καταβολής ενός επιπρόσθετου ποσού για την 

υποστήριξη τους και ότι το 50% των ερωτώμενων στο Τέξας ήταν πρόθυμοι να 

πληρώσουν το ελάχιστο 1$/month, με στόχο να υποστηρίξουν τις ΑΠΕ στο σύνολό 

τους καθώς και τις επενδύσεις που απορρέουν από αυτές. Η ανάλυση παλινδρόμησης 

χρησιμοποιήθηκε για να εξετάσει εάν ορισμένες δημογραφικές μεταβλητές ήταν 

πιθανό να αλλάξουν τις απόψεις τους για τους διάφορους πόρους. Η στατιστική 

ανάλυση πραγματοποιήθηκε για την καλύτερη ερμηνεία της προθυμίας του κοινού να 

πληρώσουν κάτι παραπάνω  στο μηνιαίο λογαριασμό για να στηρίξουν τις επενδύσεις 

σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας με βάση πάντα το οικονομικό/ δημογραφικό προφίλ 

τους. Συμπερασματικά, σκιαγραφήθηκε το προφίλ ενός πράσινου ενεργειακά 

καταναλωτή σύμφωνα με το οποίο είναι μορφωμένος, εύπορος και άνω των 55 ετών. 

 

Στους Borchers et al., 2007 εκτιμήθηκαν οι προτιμήσεις του κοινού στις Ηνωμένες 

Πολιτείες, για συγκεκριμένες ενεργειακές πηγές. Εξετάστηκαν οι καταναλωτικές 

συνήθειες απέναντι σε συγκεκριμένες ΑΠΕ με σκοπό την καλύτερη εκτίμηση της 

προθυμίας πληρωμής των καταναλωτών. Τα δεδομένα συγκεντρώθηκαν από ένα 

δείγμα κατοίκων όπου εξετάστηκαν πάνω σε ένα υποθετικό σενάριο κατά το οποίο οι 

καταναλωτές απάντησαν για κάθε μία ξεχωριστά ΑΠΕ αλλά και γενικά, στο σύνολό 

τους. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι υπάρχει θετική προθυμία πληρωμής για ΑΠΕ 

γενικά, κάθε μορφή ΑΠΕ επηρεάζει την WTP, μεμονωμένοι καταναλωτές εξέφρασαν 

προτιμήσεις ειδικά για την ηλιακή ενέργεια, λιγότερο για την αιολική και ακόμα 

λιγότερο για την βιομάζα και τις άλλες ΑΠΕ. Τέλος, παρατηρήθηκε ότι το κοινό είναι 

ποιο εξοικειωμένο με την ηλιακή και την αιολική ενέργεια και λιγότερο με τις 

υπόλοιπες. 

 

Επιπρόσθετα, ο Wiser, 2007 στη μελέτη του χρησιμοποίησε την CV μέθοδο με 

διαχωρισμένα δείγματα. Πρόκειται για μια έρευνα με δυνατότητα διχοτομημένης 

επιλογής (split-sample, dichotomous choice survey) σε κατοίκους, με σκοπό να 

διερευνήσει την προθυμία πληρωμής τους για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. 

Σύμφωνα με τον Wiser, 2007 οι ΑΠΕ υποστηρίζονται είτε μέσω ενός υποχρεωτικού 

φόρου επιπρόσθετου στους λογαριασμούς του ηλεκτρικού ρεύματος, είτε μέσω 

εθελοντικών πληρωμών σε μια «πράσινη» αγορά ενέργειας και επίσης, πως ο τρόπος 

πληρωμής επηρεάζει τις τιμές της WTP. Οι κάτοικοι επιλέχθηκαν με τυχαία 

δειγματοληψία σε αναλογία με την παρουσία τους στις εξεταζόμενες περιοχές. 
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Ανέλυσε τις προτιμήσεις πληρωμής των νοικοκυριών για ΑΠΕ μέσω της εφαρμογής 

μιας ευρείας κλίμακας CV έρευνας, με τη χρήση τεσσάρων διαφορετικών υποθετικών 

σεναρίων. Διερεύνησε την προθυμία για ΑΠΕ που απορρέει από συλλογικούς ή 

εθελοντικούς μηχανισμούς πληρωμής, καθώς και τις επιπτώσεις των προσδοκιών για 

προθυμία συμμετοχής. Επιπρόσθετα, αξιολογήθηκαν οι επιπτώσεις διαφόρων 

κοινωνικο-οικονομικών, δημογραφικών, μεταβλητών απέναντι στις ΑΠΕ. Πρόκειται 

για μια άμεση προσέγγιση της προθυμίας πληρωμής σχετικά με ατομικές προτιμήσεις 

για την υποστήριξη πράσινης παραγωγής ενέργειας. Συμπερασματικά, διαπιστώθηκε 

ότι κατά μέσο όρο το μεγαλύτερο ποσοστό των νοικοκυριών ήταν πρόθυμοι να 

πληρώσουν για ΑΠΕ και παρατηρήθηκε ότι ήταν υψηλότερο στην περίπτωση 

συλλογικής προσπάθειας σε σχέση με την ατομική. Τέλος, η WTP που προέρχεται 

από ατομική - ιδιωτική πληρωμή (private provision) υπερβαίνει την WTP που 

προέρχεται από κυβερνητική πολιτική (government provision). 

 

Μετέπειτα, η έρευνα των Li et al., 2009 είχε ως στόχο να διερευνήσει κατά πόσο τα 

νοικοκυριά ήταν πρόθυμα να καταβάλουν ετησίως κάποιο χρηματικό ποσό για να 

υποστηρίξουν την ενεργειακή έρευνα και την ανάπτυξη δραστηριοτήτων που είναι 

φιλικότερες στο περιβάλλον και που αποσκοπούν στην αντικατάσταση των ορυκτών 

καυσίμων. Διερευνήθηκαν οι ενεργειακές προτιμήσεις του κοινού, οι αντιλήψεις τους 

όσο αφορά τη σπουδαιότητα των ενεργειακών ζητημάτων. Η CV μέθοδος 

εφαρμόστηκε για την εκτίμηση της ετήσιας προθυμίας πληρωμής των νοικοκυριών 

για την υποστήριξη επενδύσεων ΑΠΕ και ως βασικό εργαλείο χρησιμοποιήθηκε το 

ερωτηματολόγιο. Χρησιμοποιήθηκαν δύο τύποι μοντέλων για την WTP εκτίμηση. Τα 

αποτελέσματα και στις δύο προσεγγίσεις ήταν παρόμοια, ενισχύοντας την ασφάλεια 

των αποτελεσμάτων. Οι κάτοικοι της υπό εξέταση περιοχής υποστήριξαν την ύπαρξη 

επενδύσεων σε έργα ΑΠΕ ως διέξοδο στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και 

την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού. Επιπρόσθετα, διαπιστώθηκε ότι το 

εισόδημα είναι θετικά συσχετιζόμενο με την WTP. 

 

Στην Ιαπωνία, οι Nomura and Akai, 2004 χρησιμοποίησαν την CVM για να 

διερευνήσουν, με τυχαία δειγματοληψία στο διαδίκτυο, τη προθυμία των νοικοκυριών 

να πληρώσουν περισσότερα για τις ΑΠΕ με τη μορφή μηνιαίας προσαύξησης στο 

λογαριασμό που καταβάλουν για την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας. Η μέση 

προθυμία πληρωμής για ανανεώσιμη ενέργεια στα ιαπωνικά νοικοκυριά εκτιμήθηκε 
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στα 2000 yen ανά μήνα ανά νοικοκυριό (αντιστοιχεί σε $20 ανά μήνα με βάση τις 

τρέχουσες τιμές). Διαπιστώθηκε ότι οι γνώσεις και αντιλήψεις του κοινού επηρεάζουν 

την προθυμία πληρωμής του. Το 90% των ερωτώμενων απάντησε ότι ήταν 

εξοικειωμένο με τα περιβαλλοντικά ζητήματα. Ο βαθμός προθυμίας πληρωμής 

ενδεχομένως να αυξάνεται εάν το κοινό εξοικειωθεί με τα ενεργειακά αυτά 

συστήματα και η αποδοτικότητά τους γίνει ευρέως αποδεκτή. Επιπρόσθετα, 

προέκυψε ότι οι ερωτώμενοι που προέβλεπαν ότι οι τεχνολογίες ΑΠΕ θα 

χρησιμοποιούνται ευρέως μελλοντικά είναι διατεθειμένοι να πληρώσουν περισσότερα 

συγκριτικά με άλλους. 

 

Στην έρευνα των Abdullah and Jeanty, 2011 καθώς και των Abdullah and Mariel, 

2010 που πραγματοποιήθηκε στη Κένυα, εξετάστηκε η προθυμία πληρωμής για να 

αποφύγουν οι κάτοικοι των αγροτικών περιοχών την πτώση τάσης του ηλεκτρικού 

ρεύματος ή τις διακοπές του και εξετάστηκαν τα ποικίλα κοινωνικοοικονομικά 

χαρακτηριστικά που καθορίζουν τις προτιμήσεις τους ώστε να μειωθούν οι πτώσεις ή 

διακοπές ρεύματος. Εξετάστηκαν οι τιμές από την προθυμία πληρωμής με στόχο τη 

βελτίωση των υπηρεσιών του ηλεκτρικού ρεύματος και τη παροχή νέων στοιχείων 

ώστε να αυξηθεί η ζήτηση από αξιόπιστες πηγές ηλεκτρισμού. Η διαφοροποίηση των 

χαρακτηριστικών των νοικοκυριών και ιδιαίτερα το κοινωνικό επίπεδο και η 

οικονομική ευχέρεια είναι σημαντικοί παράγοντες που επηρεάζουν τις επιλογές στις 

υπηρεσίες του ηλεκτρισμού και τη χάραξη ενεργειακής πολιτικής. 

 

Παρατηρήθηκε συσχετισμός της WTP με τα διάφορα κοινωνικοοικονομικά 

χαρακτηριστικά (φύλο, εισόδημα, ηλικία, μορφωτικό επίπεδο), το μέγεθος του 

νοικοκυριού, τον αριθμό των ανήλικων τέκνων μέσα στο νοικοκυριό, τη συμμετοχή ή 

μη σε περιβαλλοντικές οργανώσεις, το είδος της κατοικίας (μόνιμη ή εξοχική/ 

ιδιόκτητη ή με ενοίκιο), το είδος των ΑΠΕ (ηλιακή, αιολική, βιομάζα). Σε γενικές 

γραμμές, οι ερωτηθέντες είναι διατεθειμένοι να καταβάλλουν κάποιο χρηματικό ποσό 

για τη χρήση ΑΠΕ στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Συγκεκριμένα, το 

μορφωτικό επίπεδο, η ιδιοκτησία κατοικίας, είναι θετικά συσχετισμένα με τη WTP. 

Οι ερωτηθέντες με υψηλά εισοδήματα δηλώνουν μεγαλύτερη προθυμία πληρωμής για 

χρήση ΑΠΕ. 
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Στην Τουρκία, ο κύριος σκοπός της έρευνας των Esengum et al., 2007 όπου 

πραγματοποιήθηκε μέσα από προσωπικές συνεντεύξεις με τυχαία στρωματοποιημένη 

τεχνική δειγματοληψίας, ήταν ο καθορισμός του ποσού των εισροών - εκροών της 

ενέργειας που χρησιμοποιούνται στην ξηρά παραγωγή βερίκοκων, η διερεύνηση της 

αποτελεσματικότητας της ενεργειακής κατανάλωσης και η οικονομική ανάλυση στην 

ξηρά παραγωγή βερίκοκου. Υπολογίστηκαν η αναλογία εισροών – εκροών και η 

παραγωγικότητα, το συνολικό κόστος ενέργειας, τα ποσοστά κέρδους-κόστους και τα 

καθαρά κέρδη. Το συμπέρασμα ήταν ότι οι μετρήσεις αυτές συντελούν στη βελτίωση 

της αποτελεσματικότητας της ενεργειακής κατανάλωσης και στην πρόσβαση σε 

φιλικές προς το περιβάλλον γεωργικές πρακτικές διαχείρισης και μεθόδους 

παραγωγής. Η ενεργειακή ανάλυση εισροών-εκροών χρησιμοποιήθηκε για να 

εκτιμηθεί η αποδοτικότητα και το περιβαλλοντικό αντίκτυπο των παραγωγικών 

συστημάτων. Μεγάλες εισροές ενέργειας για να επιτύχουν υψηλότερες αποδόσεις 

σημαίνει πολύ μικρότερη αναλογία των εισροών-εκροών, αλλά δεν είναι απαραίτητα 

χαμηλότερη η ενεργειακή απόδοση. Το πιο σημαντικό ζήτημα για την αειφόρο 

γεωργία δεν είναι ούτε η βελτιστοποίηση των αποδόσεων ούτε η ελαχιστοποίηση της 

ενεργειακής έντασης, αλλά η μεγιστοποίηση των κερδών. Η απόδοση και η ένταση 

της ενέργειας και της κάθε εισόδου που χρησιμοποιούνται κατά την παραγωγή δεν 

έχει βελτιστοποιηθεί, λόγω της έλλειψης επαρκών οικονομικών κινήτρων. Ένας 

αριθμός εφικτών εναλλακτικών λύσεων που οδηγούν σε περιορισμό της χρήσης 

ενέργειας, μειώνοντας τις αποδόσεις ή αυξάνοντας την ένταση της εργασίας είναι 

δυνατή. Η ανάπτυξη εναλλακτικών μεθόδων στις βιώσιμες γεωργικές πρακτικές 

οδηγούν προς αυτή τη κατεύθυνση. 

 

Παράλληλα, στην Τουρκία, οι Erdal et al., 2007 πραγματοποίησαν μια ανάλυση 

κόστους χρησιμοποιώντας το ερωτηματολόγιο το οποίο βασιζόταν σε τυχαία 

δειγματοληψία σε αγροτική περιοχή. Ο σκοπός της έρευνας ήταν η μέτρηση της 

συνολικής ενεργειακής κατανάλωσης, η αναλογία εισροών-εκροών ενέργειας, η 

ενεργειακή παραγωγικότητα, η υψηλότερη τιμή ενεργειακού κόστους. Η ενεργειακή 

ανάλυση εισροών-εκροών χρησιμοποιείται για να εκτιμηθεί η αποδοτικότητα και οι 

περιβαλλοντικές επιπτώσεις των παραγωγικών συστημάτων. Η αποτελεσματικότητα 

της χρήσης όλων των συντελεστών παραγωγής επιτυγχάνεται μέσα από την 

ενημέρωση και τα αποδοτικά συστήματα παραγωγής. 
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Σχετικές έρευνες εφαρμογής της παρούσας μεθόδου έχουν πραγματοποιηθεί και σε 

ευρωπαϊκό επίπεδο. 

 

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, στην έρευνά τους οι Batley et al., 2001 αναφέρονται στα 

πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα των «πράσινων» ενεργειακών προϊόντων σε 

αντίθεση με τα παραδοσιακά ορυκτά καύσιμα, στην προθυμία πληρωμής για 

ηλεκτρική ενέργεια προερχόμενη από ΑΠΕ και στις καταναλωτικές συνήθειες. Τα 

αποτελέσματά τους έδειξαν συσχετισμό ανάμεσα στην WTP και το εισόδημα, το 

κοινωνικό επίπεδο, το φύλο την ηλικία και τη μόρφωση των ερωτώμενων. Η 

δηλωμένη προθυμία πληρωμής που εκφράζεται ήταν διαφορετική από την 

πραγματική τους συνεισφορά ή συμμετοχή σε ένα ενδεχόμενο πράσινο ενεργειακό 

σχήμα. Η πραγματική WTP σε αυτήν την περίπτωση ήταν μικρότερη από αυτή που 

δηλώνεται. Η διαφοροποίηση των τιμών μεταξύ δηλωμένης στο ερωτηματολόγιο και 

πραγματικής WTP ενδεχομένως να είναι συνέπεια των τοπικών επιρροών που 

δέχονται οι κάτοικοι στην υπό εξέταση περιοχή. Τα αποτελέσματα της ανάλυσης του 

ερωτηματολογίου έδειξαν ότι η WTP συσχετίζεται με την στάση τους απέναντι στην 

προστασία του περιβάλλοντος. Το ποσό που ήταν διατεθειμένο κάθε άτομο να 

επωμιστεί εξαρτάται από την ικανότητά του να πληρώσει ανάλογα με το κοινωνικό 

στρώμα στο οποίο είναι ενταγμένο και το διαθέσιμο εισόδημά του. To 34% του 

δείγματος που αντιστοιχεί σε 667 ερωτώμενους δήλωσαν θετική προθυμία πληρωμής 

για παραγόμενη ενέργεια από ΑΠΕ. Οι ερωτώμενοι που δήλωσαν υψηλότερα 

εισοδήματα επιθυμούσαν να πληρώσουν επιπλέον χρηματικό ποσό της τάξης του 

16,60%. Επιπρόσθετα, το ποσοστό των ατόμων που δήλωσαν θετική WTP σε μια 

τοπική περιοχή διαφέρει αισθητά από την δηλωμένη WTP σε εθνικό επίπεδο. 

 

Σε δείγμα κατοίκων, στην περιοχή Bath της Αγγλίας, οι Longo et al., 2008 στην 

έρευνά τους προσπάθησαν να εκτιμήσουν την WTP ενός δείγματος κατοίκων και 

αξιολόγησαν τις προτιμήσεις τους σχετικά με την πολιτική προώθησης των ΑΠΕ η 

οποία συνεισφέρει στην εσωτερίκευση του εξωτερικού κόστους που προέρχεται από 

τις τεχνολογίες χρήσης ορυκτών καυσίμων, στη βραχυπρόθεσμη ασφάλεια του 

ενεργειακού εφοδιασμού, στον τομέα της απασχόλησης και δημιουργίας νέων θέσεων 

εργασίας και τέλος στην αύξηση του λογαριασμού ηλεκτρικού ρεύματος. 

Επιπρόσθετα, έγινε μια προσέγγιση ποσοτικοποίησης σε νομισματικούς όρους των 

ζημιών που προκύπτουν στην ανθρώπινη υγεία και στο περιβάλλον από τη χρήση 
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διαφορετικών συμβατικών καυσίμων και τεχνολογιών που χρησιμοποιούνται για την 

παραγωγή της ηλεκτρικής ενέργειας. Διαπιστώθηκε επίσης, ότι οι ερωτώμενοι ήταν 

θετικοί απέναντι στην ύπαρξη πολιτικής για τις ΑΠΕ. Παράλληλα, παρατηρήθηκε ότι 

οι ερωτώμενοι που έχουν ανήλικα τέκνα εμφανίζουν μεγαλύτερη προθυμία αποδοχής 

πολιτικών που προωθούν ΑΠΕ και είναι διατεθειμένοι να καταβάλουν επιπρόσθετο 

χρηματικό ποσό συγκριτικά με αυτούς που δεν έχουν παιδιά. Επίσης, όσοι από τους 

ερωτώμενους ήταν μέλη σε περιβαλλοντικές οργανώσεις σε συνδυασμό με το υψηλό 

μορφωτικό τους επίπεδο, δήλωναν μια θετική στάση για τις ΑΠΕ. Όσο αφορά το 

προφίλ του ερωτώμενου ήταν περίπου 35 χρονών, το ετήσιο εισόδημά του ήταν 

37.000 λίρες και πλήρωνε περίπου 70 λίρες το τρίμηνο για το λογαριασμό του 

ηλεκτρικού ρεύματος. Περίπου το 1/3 των ερωτώμενων είχε ένα ή περισσότερα 

παιδιά και το 22% των ερωτώμενων ήταν μέλη σε περιβαλλοντικές οργανώσεις. Σε 

κάθε περίπτωση οι ερωτώμενοι ήταν πρόθυμοι να στηρίξουν φιλικότερες προς το 

περιβάλλον ενεργειακές πολιτικές, να καταβάλουν υψηλότερο χρηματικό ποσό για 

ηλεκτρισμό από ΑΠΕ με στόχο την εσωτερίκευση του εξωτερικού κόστους σε 

επίπεδο ενεργειακής ασφάλειας και κάλυψης καθημερινών αναγκών σε ηλεκτρική 

ενέργεια, αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής και μείωση των αερίων του 

θερμοκηπίου από τη χρήση ορυκτών καυσίμων, τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας 

στον ενεργειακό τομέα τόσο για τους ίδιους όσο και για τις επόμενες γενιές.  

 

Στην έρευνα των Hanley and Nevin, 1999 στην περιοχή North Assynt Estate της 

Σκωτίας, εφαρμόστηκαν δύο οικονομικές προσεγγίσεις με έμφαση στη CVM με 

σκοπό την αξιολόγηση τριών διαφορετικών ενεργειακών επιλογών όπως η χρήση 

αιολικής ενέργειας, η εκμετάλλευση μικρού υδροηλεκτρικού έργου και η χρήση 

βιομάζας σε μια απομονωμένη περιοχή στη βορειοδυτική Σκωτία, με απώτερο στόχο 

οι επιλεγμένες ΑΠΕ να χρησιμοποιηθούν ως εργαλείο στη βιώσιμη ανάπτυξη των 

εγκαταλελειμμένων αυτών περιοχών. Η πλειοψηφία των ερωτώμενων δήλωσε τη 

μέγιστη υποστήριξή τους, σε κλίμακα από 1 έως 5, στα μικρά υδροηλεκτρικά (52%) 

αμέσως μετά ακολούθησαν τα αιολικά με ποσοστό 35% και τέλος η βιομάζα με 30% 

ενώ, καμιά διάθεση υποστήριξης για βιομάζα εκδήλωσε το 21,7% των ερωτώμενων. 

Αξιολογήθηκαν οι απόψεις των κατοίκων καθώς και τα οφέλη και οι ζημίες που 

προέκυψαν από την αξιοποίηση αυτών των τριών εναλλακτικών. Η αποδοχή των 

κατοίκων για την εφαρμογή αυτών των έργων ενισχυόταν όταν υπήρχε επαρκής 

πληροφόρηση και όταν είχαν δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία λήψης 
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αποφάσεων. Η οπτική επίπτωση κυρίως από τις ανεμογεννήτριες και το μικρό 

υδροηλεκτρικό έργο αποτέλεσαν θέμα προς συζήτηση κυρίως ως προς την 

διαφοροποίηση του φυσικού τοπίου στο οποίο ενδεχομένως να εμφανίζονταν 

αλλαγές. Συμπερασματικά, η αξιοποίηση των ΑΠΕ σε απομονωμένες περιοχές 

επιφέρει θετικές συνέπειες στις περιοχές αυτές όπως οικονομική ώθηση και 

περιβαλλοντική αναβάθμιση. 

 

Στην Σκωτία, μέσα από την έρευνα των Bergmann et al., 2006, σε μια χώρα που 

έχουν τεθεί ιδιαίτερα φιλόδοξοι στόχοι για την επέκταση των ΑΠΕ, επιχειρήθηκε να 

εκτιμηθεί το μέγεθος τόσο του εξωτερικού κόστους όσο και των ωφελειών που 

προκύπτουν στην περίπτωση χρήσης νέων ενεργειακών τεχνολογιών που είναι 

φιλικότερες προς το περιβάλλον Οι εξωτερικές επιδράσεις από τη χρήση των ΑΠΕ 

που αξιολογήθηκαν είναι η ποιότητα του τοπίου, της άγριας ζωής και του αέρα καθώς 

επίσης και οι συνέπειες διαφόρων στρατηγικών επενδύσεων στον τομέα της 

απασχόλησης και στις τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας. Στο σύνολό τους, οι διάφορες 

συνέπειες που προκύπτουν από τις επενδύσεις που βασίζονται σε ΑΠΕ όσο αφορά το 

περιβάλλον, τις τιμές ηλεκτρικής ενέργειας και ως προς το τομέα της απασχόλησης 

θεωρούνται βασικά χαρακτηριστικά χάραξης μιας ενεργειακής στρατηγικής 

ενίσχυσης των ΑΠΕ. Η γνώση των προτιμήσεων του κοινού καθώς και οι 

οικονομικές επιπτώσεις είναι απαραίτητες για την επίτευξη αυτού του στόχου. Η 

μέθοδος εφαρμόστηκε με χρήση ερωτηματολογίου. Το δείγμα του πληθυσμού ήταν 

τυχαία επιλεγμένο με βάση τον κατάλογο των εγγεγραμμένων ψηφοφόρων σε οκτώ 

περιοχές της Σκωτίας. Στόχος ήταν να εκτιμηθούν οι θετικές συνέπειες καθώς και οι 

αρνητικές επιπτώσεις που προκύπτουν ανάλογα με το είδος της ενεργειακής 

τεχνολογίας που χρησιμοποιήθηκε κατά την υλοποίηση των έργων. Οι τεχνολογίες 

των ΑΠΕ που εξετάστηκαν είναι η υδροηλεκτρική, η αιολική ενέργεια και η βιομάζα. 

Επιπρόσθετα, αξιολογήθηκαν οι συνέπειες χρησιμοποιώντας ως κριτήριο τις 

προτιμήσεις των τοπικών κοινωνιών (αγροτικές-αστικές), το εισόδημά τους (χαμηλό-

υψηλό). Παρατηρήθηκαν σημαντικές διαφορές μεταξύ αστικών και αγροτικών 

προτιμήσεων με τον αγροτικό πληθυσμό να υποστηρίζει ότι εμφανίζονται αρνητικές 

περιβαλλοντικές επιπτώσεις από την ανάπτυξη των έργων αυτών όπως επιπτώσεις 

στο τοπίο. Σε αυτή τη περίπτωση δεν υπήρξε καμία προθυμία πληρωμής. Αντίθετα, οι 

άνθρωποι της υπαίθρου παρατήρησαν οφέλη όσο αφορά στην άγρια ζωή και τη 

μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης. Τέλος, διαπιστώθηκε ότι η δημιουργία θέσεων 
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εργασίας αποτελεί σημαντικό χαρακτηριστικό για την αγροτική κοινωνία αλλά δεν 

καλύπτει την αστική. Οι ερωτηθέντες των αγροτικών περιοχών δήλωσαν πρόθυμοι να 

καταβάλουν επιπλέον £1.08 ετησίως/ νοικοκυριό, για τη στήριξη νέων θέσεων 

εργασίας που δημιουργούνται από τα έργα ΑΠΕ. 

 

Στη Σουηδία, σύμφωνα με τον Ek, 2005 το κοινό γενικά εκφράζει μια θετική άποψη 

όσο αφορά τη χρήση ΑΠΕ και ειδικότερα με την αιολική ενέργεια. Υπάρχουν όμως 

περιπτώσεις που σε συγκεκριμένα έργα από την τοπική κοινωνία εμφανίζεται 

αντίσταση για την υλοποίησή τους «NIMBY phenomenon». Η τοποθεσία της 

περιοχής καθώς και η απόσταση από το έργο αποτελεί σημαντικό παράγοντα για την 

επιτυχία του επενδυτικού σχεδίου (αφορά κυρίως αιολικά πάρκα). Εάν οι 

καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας είναι περιβαλλοντικά ευαισθητοποιημένοι, στο 

μέλλον η αγορά «πράσινης ενέργειας» θα κατέχει σημαντικό μερίδιο. Το αποτέλεσμα 

της αγοράς πράσινης ηλεκτρικής ενέργειας εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το αν οι 

καταναλωτές της είναι πρόθυμοι να δηλώσουν ενεργά τις προτιμήσεις τους στην 

αγορά ή όχι. Διαπιστώνεται ότι οι άνθρωποι που ζουν σε ιδιόκτητα σπίτια έχουν την 

ευκαιρία να συμμετάσχουν ενεργά και να επιλέξουν ελεύθερα μεταξύ διαφόρων 

προμηθευτών ηλεκτρικής ενέργειας, και εφόσον εκφράζουν περιβαλλοντική 

συνείδηση και είναι διατεθειμένοι να πληρώσουν κάτι παραπάνω για ανανεώσιμες 

πηγές ενέργειας επιλέγουν να αγοράσουν πράσινη ηλεκτρική ενέργεια. 

 

Επιπρόσθετα, στη Σουηδία, σύμφωνα με τους Assefa and Frostell, 2007 τρεις 

κοινωνικοί δείκτες, η γνώση, η αντίληψη και ο φόβος συνδέθηκαν με ενεργειακές 

τεχνολογίες και αξιολογήθηκαν με τη χρήση ερωτηματολογίου. Τα αποτελέσματα 

έδειξαν πως γενικά οι ερωτώμενοι είχαν χαμηλό επίπεδο γνώσης και πληροφόρησης 

με αποτέλεσμα να μην συμμετέχουν ενεργά στη διαδικασία λήψης αποφάσεων. 

Επιπρόσθετα, παρατηρήθηκε ότι γενικά είχαν θετική άποψη στο θέμα των νέων 

ενεργειακών τεχνολογιών αλλά προτιμούν τις συμβατικές τεχνολογίες που είναι πιο 

γνωστές και οικείες σε αυτούς. 

 

Στην Γερμανία, η έρευνα των Gossling et al., 2005 είχε ως σκοπό την αξιολόγηση της 

ευαισθητοποίησης των κοινωνιών για τα κρίσιμα περιβαλλοντικά ζητήματα, την 

αξιολόγηση της βούλησης-προθυμίας για στροφή σε πράσινα καταναλωτικά προϊόντα 

και την καλύτερη κατανόηση επιμέρους εμποδίων στην αλλαγή προμηθευτή 
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ηλεκτρικής ενέργειας. Χρησιμοποιήθηκε ένα δομημένο ερωτηματολόγιο όπου τα 

στοιχεία του συλλέχθηκαν με προσωπικές συνεντεύξεις των κατοίκων, καλύπτοντας 

διάφορες πτυχές της χρήσης ενέργειας και πράσινων προϊόντων, 

συμπεριλαμβανομένων των κοινωνικο-δημογραφικών ερωτήσεων, των ερωτήσεων 

που αφορούσαν χαρακτηριστικά της κατοικίας του νοικοκυριού, τη γνώση και τη 

στάση τους απέναντι στα «πράσινα ενεργειακά προϊόντα, την WTP, και διάφορες 

προωθητικές ενέργειες που κατά τη γνώμη τους απαιτούνται. Σε γενικές γραμμές, οι 

κάτοικοι εξέφρασαν αμφιβολίες για την αξιοπιστία της πράσινης παροχής ενέργειας. 

 

Ο σκοπός της έρευνας των Jobert et al., 2007 που εξέτασε πέντε διαφορετικά 

παραδείγματα σε Γαλλία και Γερμανία, ήταν ο εντοπισμός και η ανάλυση των 

παραγόντων που είναι σημαντικοί για την επίτευξη κοινωνικής αποδοχής σε 

εγκαταστάσεις εκμετάλλευσης ΑΠΕ με κύρια αναφορά σε αιολικά έργα, σε τοπικό 

επίπεδο. Διαπιστώθηκε ότι η τοπική αποδοχή ενός σχεδίου εξαρτάται σημαντικά από 

την ενημέρωση και την ενεργό συμμετοχή του πληθυσμού στη διαδικασία 

σχεδιασμού και λήψης αποφάσεων. Οι κύριοι παράγοντες που επηρεάζουν την 

κοινωνική αποδοχή είναι: το οπτικό αντίκτυπο, τα θέματα ιδιοκτησίας (εκμετάλλευση 

κοινόχρηστου ή ιδιωτικού χώρου και τα οικονομικά ζητήματα που απορρέουν), η 

ενημέρωση και η συμμετοχή. Συνέπεια της πιθανής αντίστασης του κοινού σε τοπικό 

επίπεδο είναι οι οικονομικές απώλειες και κοινωνικές εντάσεις και συγκρούσεις. 

 

Επειδή είναι σημαντικό να τεθούν κατάλληλα μέτρα για την καθιέρωση κοινωνικά 

αποδεκτών συστημάτων χρήσης ΑΠΕ, στη Γερμανία, οι Zoellner et al., 2008 

αξιολογούν τους παράγοντες εκείνους και ιδιαίτερα τους κοινωνικούς που 

επηρεάζουν την αποδοχή του κοινού απέναντι στις ΑΠΕ, σε τέσσερις διαφορετικές 

περιοχές της. Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιήθηκε ως εργαλείο έρευνας το 

ερωτηματολόγιο όπου μέσα από προσωπικές συνεντεύξεις εστιάστηκε στις 

προτιμήσεις και τις αντιλήψεις των κατοίκων των περιοχών αυτών καθώς και στη 

διερεύνηση των κοινωνικών διαδικασιών που σχετίζονται με τις ΑΠΕ δηλαδή, τις 

κοινωνικές παραμέτρους οι οποίες καθορίζουν τις διαδικασίες που θα ακολουθηθούν 

μέσα στις τοπικές κοινωνίες. Σε γενικές γραμμές η έρευνα ισχυροποίησε ότι υπάρχει 

θετική στάση του κοινού σχετικά με τις ΑΠΕ. Μέσα από ποσοτικές αναλύσεις, τα 

αποτελέσματα έδειξαν ότι η οικονομική θεώρηση των ενεργειακών αυτών 

συστημάτων δηλαδή, ο θετικός υπολογισμός κόστους-οφέλους (positive cost-benefit 
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calculation) αποτελεί το βασικό δείκτη αποδοχής. Διαπιστώθηκε η σπουδαιότητα των 

οικονομικών κριτηρίων σχετικά με τη θετική στάση του κοινού για τις τεχνολογίες 

ΑΠΕ. Επιπρόσθετα, το τοπίο, τα στάδια από τη λήψη απόφασης και τη δυνατότητα 

συμμετοχής σε αυτή μέχρι την υλοποίηση του έργου ΑΠΕ καθώς και ο ρόλος των 

ΜΜΕ επηρεάζουν την αποδοχή τους. Τα ποιοτικά δεδομένα έδειξαν ότι οι σχετικές 

δεσμεύσεις απέναντι στην τοπική κοινωνία των εταιρειών που αναλαμβάνουν τη 

διεκπεραίωση των εργασιών η συμμετοχή γενικά του κοινού, η επιλογή της 

κατάλληλης τοποθεσίας εγκατάστασης του έργου αποτελούν σημαντικές πτυχές 

αποδοχής κατά τη διαδικασία προόδου των εργασιών αυτών. 

 

Στην Ολλανδία (Netherland), οι Agrerbosch et al, 2008 προσπάθησαν να 

αξιολογήσουν τη σχέση ανάμεσα στις κοινωνικές συνθήκες και στους θεσμικούς 

κανόνες στη διαδικασία σχεδιασμού αιολικών έργων. Έδωσαν έμφαση στα 

προβλήματα σχεδιασμού και στην αποδοχή ή μη του κοινού. Επιπρόσθετα, 

χρησιμοποιώντας την ανεξάρτητη φύση και τη σχέση των κοινωνικών και θεσμικών 

κανόνων σε διάφορα επίπεδα κυβερνητικής πολιτικής (τοπικό, εθνικό), προσπάθησαν 

να τονίσουν πως οι τοπικές κοινωνικές συνθήκες εξουδετερώνουν την επίδραση και 

την ισχύ της επικρατούσας δημόσιας πολιτικής (public policy framework). Κέντρα 

αναφοράς αποτέλεσαν οι θεσμικές κανονιστικές διατάξεις που περιελάμβαναν 

ενεργειακή πολιτική, νομοθεσία χρήσεων γης και η αντίδραση του κοινού είτε 

πρόκειται για αποδοχή είτε για άρνηση των υποτιθέμενων αιολικών επενδύσεων. 

Αποδείχτηκε ότι μια τυπική θετική πολιτική αδρανοποιείται από τις αρνητικές 

τοπικές κοινωνικές στάσεις (NIMBY) αλλά θετικές κοινωνικές συνθήκες σε τοπικό 

επίπεδο αντισταθμίζουν την αρνητική ισχύουσα πολιτική. 

 

Αντίστοιχες εφαρμογές της μεθόδου έχουν πραγματοποιηθεί και στον ελλαδικό χώρο. 

 

Σκοπός της μελέτης των Damigos and Kaliampakos, 2003 ήταν η μέτρηση παροχών-

ωφελειών εγκαταλελειμμένων περιοχών σε νομισματικούς όρους, εφαρμόζοντας την 

CVM στους κατοίκους δηλώνοντας την WTP τους για την εφαρμογή διορθωτικών 

μέτρων προς αυτή τη κατεύθυνση. Τα αποτελέσματά τους παρείχαν ποσοτικές 

πληροφορίες που ενδεχομένως να χρησιμοποιηθούν με επωφελή τρόπο για να 

δικαιολογήσουν την περιβαλλοντική πολιτική και να εξασφαλίσουν πρόσθετη 

χρηματοδότηση της κυβέρνησης για την περιβαλλοντική χρήση της γης. Παρείχαν 



 100 

ασφαλείς πληροφορίες στον τομέα αστικού σχεδιασμού και σε επίπεδο άσκησης 

κατάλληλης περιβαλλοντικής πολιτικής. Η άρνηση καταβολής του επιπρόσθετου 

χρηματικού ποσού αποδόθηκε στη απόσταση που απείχαν από το έργο, στα χαμηλά 

εισοδήματά τους και στο γεγονός ότι δεν δινόταν προτεραιότητα στα περιβαλλοντικά 

ζητήματα. Η WTP ήταν αισθητά αρνητικά συσχετισμένη με το μέγεθος του 

νοικοκυριού, ενώ ήταν σημαντικά θετικά συσχετισμένη με το εισόδημα και το 

επίπεδο μόρφωσης. Γενικότερα, οι εκτιμήσεις περιβαλλοντικής αποτίμησης 

συντελούν στην ύπαρξη κατάλληλων προϋπολογισμών και στη λήψη αποφάσεων 

μέσα από αναλύσεις κόστους - οφέλους. Επομένως, παρέχουν ένα εργαλείο για την 

εφαρμογή της κατάλληλης πολιτικής χρήσης γης. 

 

Η έρευνα των Diakoulaki and Karangelis, 2007 εξέτασε τέσσερα αλληλοαναιρούμενα 

σενάρια για την επέκταση του ελληνικού συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας που 

αναπτύχθηκαν από τις επίσημες αρχές και αντιστοιχούσαν σε εναλλακτικές απόψεις 

σχετικά με τη ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας. Τα σενάρια συντάχθηκαν από επίσημες 

αρχές, που άμεσα ή έμμεσα ασχολούνταν με το σχεδιασμό των ενεργειακών 

πολιτικών στην Ελλάδα. Επιλέχθηκαν έτσι ώστε να αντιπροσωπεύουν ένα ευρύ 

φάσμα των παραμέτρων που επηρεάζουν την εξέλιξη στον τομέα της παραγωγής 

ηλεκτρικής ενέργειας. Ο στόχος ήταν να συμπεριληφθούν όλες οι θετικές και 

αρνητικές επιδράσεις που χαρακτηρίζουν τις τεχνολογίες παραγωγής ηλεκτρικής 

ενέργειας που συμμετείχαν σε κάθε σενάριο και δόθηκε έμφαση στον ιδιαίτερο ρόλο 

της κάθε μορφής ΑΠΕ, οι οποίες μεταξύ τους εμφανίζουν ένα σημαντικό παράγοντα 

διαφοροποίησης. Προέκυψε αξιολόγηση εναλλακτικών σεναρίων για τον ελληνικό 

κλάδο της ηλεκτροπαραγωγής, το καθένα με παραδοχή διαφορετικού συνδυασμού 

τεχνολογίας. Διαπιστώθηκε ότι το σενάριο με την υψηλότερη συνεισφορά των ΑΠΕ 

αποτέλεσε και την πιο ελκυστική πρόταση για τη διαμόρφωση του συστήματος 

παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα. Παράλληλα, διερευνήθηκε αν η 

αύξηση της διείσδυσης των ΑΠΕ σε κάθε σενάριο παρέχει μια ελκυστική ισορροπία 

από οικονομικής, τεχνικής και περιβαλλοντικής άποψης. Η σύγκριση αυτών των 

σεναρίων πραγματοποιήθηκε για το έτος 2010 το οποίο αποτέλεσε σημείο αναφοράς 

στις περισσότερες σχετικές νομοθετικές δεσμεύσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Διαπιστώθηκε ότι το συνολικό επίπεδο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και 

η αντίστοιχη σύνθεση ενεργειακών πηγών παρουσίασαν σημαντικές διαφορές 

ανάλογα με τον ρόλο τους στις εναλλακτικές τεχνολογίες. Το σενάριο για την 
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καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής θεωρήθηκε ως το πιο αισιόδοξο όσον αφορά 

την ανάπτυξη των ΑΠΕ, αν και το φυσικό αέριο ήταν το δεσπόζον καύσιμο στην 

επέκταση του συστήματος. Όσο αφορά τις ΑΠΕ τονίστηκαν τα περιβαλλοντικά 

οφέλη τους, αλλά διαπιστώθηκαν  ανησυχίες για τις πιθανές οικονομικές 

επιβαρύνσεις που παρεμποδίζουν την ευρεία αξιοποίησή τους. 

 

Αξιολογήθηκαν συγκριτικά τα σενάρια χρησιμοποιώντας δύο τεχνικές υποστήριξης 

λήψης αποφάσεων, την πολυκριτηριακή ανάλυση αποφάσεων και την ανάλυση 

κόστους-οφέλους, τα οποία ήταν ικανά να διερευνήσουν τα αυστηρά όρια της 

χρηματοοικονομικής ανάλυσης, αποφεύγοντας διαισθητικές λύσεις που συχνά 

εφαρμόζονταν στην πράξη. Η παράλληλη εφαρμογή των δύο μεθοδολογιών επέτρεψε 

τον έλεγχο της συνοχής των αποτελεσμάτων. Μετά τις δύο εντελώς διαφορετικές 

προσεγγίσεις της αξιολόγησης, επιβεβαιώθηκε ότι το υποτιθέμενο σενάριο με τη 

μεγαλύτερη διείσδυση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας ήταν η καλύτερη 

συμβιβαστική ρύθμιση για το ελληνικό κλάδο της ηλεκτροπαραγωγής. Παρόλα αυτά, 

είναι χρήσιμο να συγκρίνονται τα αποτελέσματα από κάθε μέθοδο έτσι ώστε η 

αξιοπιστία της διαδικασίας αξιολόγησης να είναι σημαντικά ενισχυμένη. Εκτός από 

τους νομοθετικούς περιορισμούς στη διείσδυση των ΑΠΕ, διερευνήθηκε εάν 

υπάρχουν άλλα επιχειρήματα/ κριτήρια που να υποστηρίζουν την ταχεία διείσδυση 

των ΑΠΕ στον τομέα της ηλεκτροπαραγωγής. Πιο συγκεκριμένα, τα κριτήρια 

αξιολόγησης ανήκαν στις ακόλουθες τρεις κατηγορίες: Οικονομικά κριτήρια που 

υποδηλώνουν την ανάγκη να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα της εθνικής οικονομίας 

μέσω της βέλτιστης κατανομής των οικονομικών πόρων και της μείωση του κόστους 

που επιβλήθηκε στους καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας. Τεχνικά κριτήρια που 

αντανακλούν τις ανησυχίες για τη διαθεσιμότητα και την ασφάλεια του ενεργειακού 

εφοδιασμού. Περιβαλλοντικά κριτήρια που αντανακλούν την ανάγκη προστασίας του 

φυσικού περιβάλλοντος, σύμφωνα με τις διεθνείς δεσμεύσεις της χώρας. Ο 

υπολογισμός των οικονομικών, τεχνικών και περιβαλλοντικών επιδόσεων των υπό 

εξέταση σεναρίων για το έτος 2010 έδειξε ότι ο σχεδιασμός της ηλεκτρικής ενέργειας 

ήταν ένα πολύπλοκο έργο δεδομένου ότι οι βελτιώσεις σε ένα στόχο συνοδεύονταν 

από απώλειες σε άλλους. Η ανάλυση των σχετικών επιπτώσεων έδειξε σημαντικές 

διαφορές μεταξύ οικονομικών, τεχνικών και περιβαλλοντικών πτυχών. 
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Η έρευνα των Dimitropoulos and Kontoleon, 2009 είχε ως στόχο την ανάλυση των 

παραγόντων που επηρεάζουν την υλοποίηση έργων εκμετάλλευσης αιολικής 

ενέργειας. Η CVM εφαρμόστηκε σε κατοίκους δύο νησιών του Αιγαίου εκτιμώντας 

τις προτιμήσεις τους για διαφορετικά έργα αξιοποίησης αιολικής ενέργειας που 

οδηγούν σε αποδοχή ή μη της τοπικής κοινωνίας. Η διατήρηση των χαρακτηριστικών 

της περιοχής όπου εγκαταστάθηκε το αιολικό πάρκο και ταυτόχρονα οι πολιτικές 

διακυβέρνησης που ακολουθώνται στη διαδικασία σχεδιασμού τους αποτέλεσαν τους 

πιο σημαντικούς παράγοντες. Διαπιστώθηκε ότι η έλλειψη μεγάλου αριθμού 

επενδύσεων ήταν αποτέλεσμα του οπτικού αντίκτυπου που θα είχε η τοποθέτηση Α/Γ 

στους κατοίκους, τα διάφορα γραφειοκρατικά κωλύματα και τα τεχνικά προβλήματα 

εγκατάστασης και ότι η ανάπτυξή τους οφειλόταν σε γεωγραφικά, τεχνικά και 

οικονομικά κριτήρια. 

 

Σε άλλη έρευνά των Damigos et al., 2009, οι καταναλωτές ήταν διατεθειμένοι να 

πληρώσουν ένα επιπρόσθετο χρηματικό ποσό στους λογαριασμούς κατανάλωσης 

ηλεκτρικής ενέργειας με σκοπό την εσωτερίκευση του εξωτερικού κόστους για την 

παραγωγή ενέργειας που προέρχεται από ορυκτά καύσιμα. Με τη χρήση του 

ερωτηματολογίου αξιολογήθηκαν το επίπεδο γνώσης, οι αντιλήψεις των 

καταναλωτών, η WTP τους σχετικά με την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού 

και την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ καθώς και η στάση τους απέναντι 

σε διάφορα ενεργειακά, περιβαλλοντικά ζητήματα. Για την αξιολόγηση όλων των 

παραπάνω αναπτύχθηκε ένα οικονομετρικό μοντέλο. 

 

Στην έρευνα των Koundouri et al., 2009 οι ερωτώμενοι εμφανίζουν θετική 

προδιάθεση για τις ΑΠΕ ενώ αντίθετα, εμφανίζουν μια διάθεση αποστροφής απέναντι 

στις συμβατικές πηγές. Τα αποτελέσματα της ανάλυσης κόστους - οφέλους δείχνουν 

ότι η ενεργειακή επένδυση αυξάνει γενικά το βιοτικό επίπεδο. Δεδομένου ότι το κάθε 

νοικοκυριό καταβάλει συνολικά έξι φορές χρηματικό ποσό για την κατανάλωση 

ενέργειας (πληρωμή δι-μηνου λογαριασμού στη Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού), 

η κατά μέσο όρο προθυμία πληρωμής τους για την υλοποίηση πράσινου επενδυτικού 

σχεδίου στο δίμηνο λογαριασμό υπολογίστηκε στα 8.86 ευρώ. Ένα πολύ μικρό 

ποσοστό των ερωτώμενων δήλωσε ότι θα υπάρξουν αρνητικές συνέπειες από την 

πράσινη επένδυση (NIMBY φαινόμενο) τη στιγμή που η πλειοψηφία υποστηρίζει ότι 

τα αποτελέσματα θα είναι θετικά. Η κυριότερη αρνητική επίδραση που αναφέρεται 
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είναι οι συνέπειες που θα υποστεί το φυσικό περιβάλλον και ιδιαίτερα η χλωρίδα και 

πανίδα της περιοχής (αλλοίωση αισθητικής του τοπίου). Παράλληλα, προκύπτει ότι ο 

αριθμός των παιδιών στην οικογένεια λειτουργεί αρνητικά σε σύγκριση με την 

προθυμία πληρωμής ενώ, το μορφωτικό επίπεδο την επηρεάζει θετικά. Όσο πιο 

μορφωμένος είναι ο ερωτώμενος τόσο πιο υψηλή είναι η προθυμία του. 

 

Στην Κρήτη, οι Zografakis et al., 2010 μέσα από προσωπικές συνεντεύξεις σε τυχαίο 

δείγμα και εφαρμόζοντας τη CVM προσπάθησαν να αναλύσουν και να εκτιμήσουν 

τις ενεργειακές προτιμήσεις των κατοίκων, την προθυμία πληρωμής τους (WTP) για 

ενδεχόμενα έργα ΑΠΕ στη περιοχή της Κρήτης καθώς και τους παράγοντες που την 

επηρεάζουν. Παρατηρήθηκε συσχετισμός ανάμεσα στην WTP και στο οικογενειακό 

εισόδημα, σε αυτούς που έχουν γνώσεις για τις ΑΠΕ και ανησυχία για τα 

περιβαλλοντικά προβλήματα και ιδιαίτερα την κλιματική αλλαγή, σε αυτούς που 

έχουν ήδη επενδύσει σε φιλικότερες μεθόδους και σε αυτούς που αντιμετωπίζουν 

προβλήματα ηλεκτροδότησης. Η μέση WTP ανά νοικοκυριό υπολογίστηκε στα 

16,33€ το τρίμηνο ως επιπρόσθετο ποσό στην πληρωμή του λογαριασμού 

κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος. Μεγαλύτερη προθυμία πληρωμής καταγράφηκε 

σε αυτούς που εμφανίζουν υψηλό εισόδημα, σε αυτούς που έχουν περισσότερες 

γνώσεις σχετικά με τα ενεργειακά ζητήματα και ανησυχία για τα περιβαλλοντικά 

προβλήματα, σε αυτούς που ήδη έχουν προχωρήσει σε επενδύσεις ΑΠΕ και σε 

αυτούς που αντιμετώπισαν προβλήματα ηλεκτροδότησης. 

Επισημάνθηκε ότι η προώθηση των ΑΠΕ στην Ελλάδα αποτελεί βασική συνιστώσα 

στη διαμόρφωση της ελληνικής ενεργειακής πολιτικής και τέθηκε το ερώτημα κατά 

πόσο οι ΑΠΕ αποτελούν έναν αξιόλογο τομέα ανάπτυξης στον ελλαδικό χώρο. 

Σημαντικά συμπεράσματα που προέκυψαν χρησιμοποιούνται ως βάση για έναν 

αειφόρο ενεργειακό σχεδιασμό, σε ενεργειακές πολιτικές, στην προώθηση 

φιλικότερων προς το περιβάλλον τεχνολογιών, σε επενδυτικά προγράμματα και 

σχέδια χρήσης ΑΠΕ. Κάτω από αυτές τις συνθήκες προκύπτει ενθάρρυνση του 

κοινού για αποδοχή των επενδύσεων και προγραμμάτων που βασίζονται σε ΑΠΕ. 
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Κεφάλαιο 3 

Μεθοδολογία 

 

 

 

3.1  Εισαγωγή 

 

Στο παρόν κεφάλαιο παρουσιάζεται αναλυτικά η ερευνητική μεθοδολογία της 

παρούσας διδακτορικής διατριβής. 

 

Ειδικότερα, παρουσιάζονται τα ερευνητικά ερωτήματα που προέκυψαν από τη 

βιβλιογραφική επισκόπηση, η απάντηση των οποίων αποτελεί κεντρικό στόχο της 

έρευνας αυτής. Επίσης, παρατίθεται το ερωτηματολόγιο που αναπτύχθηκε και 

χρησιμοποιήθηκε ως εργαλείο συλλογής πρωτογενών δεδομένων. Τέλος, 

περιγράφονται οι στατιστικές μέθοδοι που χρησιμοποιήθηκαν για την ανάλυση των 

δεδομένων που συλλέχθηκαν.  

 

 

3.2  Ερευνητικά ερωτήματα 

 

Με βάση τα ευρήματα της ερευνητικής βιβλιογραφίας, που αφορά στις ΑΠΕ και την 

μέθοδο υποθετικής αξιολόγησης (Contingent Valuation Method - CVM), προκύπτουν 

τα ακόλουθα ερευνητικά ερωτήματα τα οποία παραμένουν όλως ή εν μέρει 

αναπάντητα: 

 

1. Πως οι κάτοικοι μιας τοπικής κοινωνίας αντιμετωπίζουν τη χρήση των ΑΠΕ 

στην καθημερινή τους ζωή; Πόσο ενημερωμένοι και εξοικειωμένοι είναι 

γενικά αλλά και με συγκεκριμένες μορφές όπως ηλιακή, αιολική, 

υδροηλεκτρική ενέργεια και ενέργεια από βιομάζα;  

 

2. Όσο αφορά στη διαμόρφωση της στάσης του κοινού απέναντι στις ΑΠΕ, ποιοι 

είναι οι κύριοι παράγοντες που κατά την αντίληψή του, επηρεάζουν την 

επιτυχία ενός επενδυτικού σχεδίου που βασίζεται σε ΑΠΕ για την παραγωγή 
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ηλεκτρικής ενέργειας; Επίσης, η τοπική κοινωνία ποια θεωρεί ότι είναι τα 

κύρια εμπόδια και τα πιθανά μέτρα καθώς και ποιες είναι οι συνέπειες από την 

υλοποίηση επένδυσης με χρήση ΑΠΕ; 

 

3. Οι ερωτώμενοι ομαδοποιούνται σε ομοειδείς συστάδες; Αν ναι, σε πόσες 

συστάδες χωρίζονται; Ποια είναι τα κύρια χαρακτηριστικά της κάθε 

συστάδας; Συμπερασματικά, ποιο είναι το προφίλ ενός τυπικού «πράσινου» 

καταναλωτή (διακείμενου φιλικά προς τις ΑΠΕ); 

 

4. Τα νοικοκυριά είναι διατεθειμένα να προχωρήσουν σε μειώσεις εξόδων ώστε 

να εξοικονομήσουν χρήματα; Αν ναι, τι είδους δαπάνες θα περιέκοπταν (πχ. 

εκπαίδευση, ψυχαγωγία, μεταφορές) ώστε να καταβάλουν το επιπρόσθετο 

ποσό που προκύπτει από τη χρήση ΑΠΕ στην παραγωγή ηλεκτρικής 

ενέργειας; 

 

5. Ποια είναι η προθυμία πληρωμής (WTP) της τοπικής κοινωνίας για καταβολή 

επιπρόσθετου χρηματικού ποσού στο λογαριασμό της ΔΕΗ, για τη χρήση 

ενέργειας που προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές; Πως διαφοροποιείται η 

πραγματική καταβολή στο λογαριασμό της ΔΕΗ και η διάθεση πληρωμής 

επιπρόσθετου χρηματικού ποσού για ΑΠΕ από συστάδα σε συστάδα; 

 

6. Σε περίπτωση άρνησης προθυμίας πληρωμής, ποια είναι τα βασικά αίτια που 

οδηγούν σε αυτή τη συμπεριφορά; 

 

7. Ποια είναι η σχέση μεταξύ των κοινωνικοοικονομικών μεταβλητών των 

νοικοκυριών στην υπό εξέταση περιοχή και της προθυμίας πληρωμής (WTP) 

για τη προώθηση των ΑΠΕ; Επίσης, ποια είναι η σχέση μεταξύ των 

κοινωνικοοικονομικών στοιχείων και της κατά μέσο όρο καταβολής 

χρημάτων των νοικοκυριών στο δίμηνο λογαριασμό της ΔΕΗ; Πώς μπορούν 

αυτές οι σχέσεις να προτυποποιηθούν μαθηματικά; 

 

8. Η στάση του κοινού ως προς τη προθυμία πληρωμής για παραγωγή ενέργειας 

βασισμένη σε ΑΠΕ και την πραγματική καταβολή χρημάτων στο λογαριασμό 

της ΔΕΗ, διαφοροποιείται όταν πρόκειται για μέλη περιβαλλοντικών 
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οργανώσεων; Δηλαδή, πέρα από αντιλήψεις και πιστεύω, η ενεργειακή 

συμπεριφορά των μελών περιβαλλοντικών οργανώσεων είναι διαφορετική 

από το λοιπό κοινό; 

 

 

3.3 Δειγματοληψία 

 

Από πλευράς γεωγραφικής κάλυψης της παρούσας έρευνας, αποφασίστηκε ο 

περιορισμός της στη Δυτική Ελλάδα καθώς και η εστίασή της στο νομό 

Αιτωλοακαρνανίας. Είναι ένας από τους 51 νομούς της Ελλάδας, έχει πρωτεύουσα το 

Μεσολόγγι και μεγαλύτερη πόλη και οικονομικό κέντρο το Αγρίνιο. Ο πληθυσμός 

της περιφέρειας Αιτωλοακαρνανίας φτάνει τους 210.802 κατοίκους με το δήμο του 

Αγρινίου να έχει 94.181 κατοίκους και το δήμο Μεσολογγίου να έχει 34.416 

κατοίκους (Ελληνική Στατιστική Αρχή, 2011). Είναι ο μεγαλύτερος νομός σε έκταση 

και έκτος σε πληθυσμό στην Ελλάδα. Περιβάλλεται από το νομό Λευκάδας στα 

βορειοδυτικά, Άρτας και Πρέβεζας στα βόρεια, Ευρυτανίας στα βορειοανατολικά, 

Φωκίδας στα ανατολικά και Αχαΐας στα νότια. Τα σημαντικότερα λιμάνια του νομού 

είναι τα λιμάνια του Αστακού, της Ναυπάκτου και της Αμφιλοχίας. Τα νοτιοδυτικά 

παράλια χαρακτηρίζονται απ' την παρουσία λιμνοθαλασσών, με γνωστότερες αυτές 

του Μεσολογγίου και του Αιτωλικού. Ο μεγαλύτερος ποταμός είναι ο Αχελώος και 

ακολουθούν ο Εύηνος κι ο Μόρνος. Η μεγαλύτερη λίμνη του νομού αλλά και της 

Ελλάδας είναι η Τριχωνίδα (96 km²) και έπονται η Αμβρακία, η Λυσιμαχία, ο Οζερός 

και οι τεχνητές λίμνες του Καστρακίου, των Κρεμαστών και Στράτου. 

 

Προκειμένου το κόστος της δραστηριότητας συλλογής στοιχείων να ανταποκρίνεται 

στον προϋπολογισμό της παρούσας έρευνας, επιλέχθηκαν οι ακόλουθες περιοχές: 

Αγρίνιο και οικισμοί γύρω από αυτό, Μεσολόγγι και οικισμοί γύρω από αυτό και 

περιοχή Μακρυνείας. Η τελική επιλογή των νοικοκυριών έγινε με μίξη 

δειγματοληψίας ευκολίας (convenience sampling) και δειγματοληψίας χιονοστιβάδας 

(snowball sampling): επιλέχθηκαν οικογένειες στις όποιες ήταν εύκολη η πρόσβαση 

και οικογένειες που προτάθηκαν από αυτές που είχαν ήδη συμπληρώσει επιτυχώς το 

ερωτηματολόγιο. Εν τέλει, η δειγματοληψία που πραγματοποιήθηκε απέχει από την 

απλή τυχαία δειγματοληψία που θεωρείται η βέλτιστη μορφή προκειμένου το δείγμα 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%BF%CE%BC%CE%BF%CE%AF_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B5%CF%83%CE%BF%CE%BB%CF%8C%CE%B3%CE%B3%CE%B9
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B3%CF%81%CE%AF%CE%BD%CE%B9%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%BF%CE%BC%CF%8C%CF%82_%CE%9B%CE%B5%CF%85%CE%BA%CE%AC%CE%B4%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%BF%CE%BC%CF%8C%CF%82_%CE%86%CF%81%CF%84%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%BF%CE%BC%CF%8C%CF%82_%CE%A0%CF%81%CE%AD%CE%B2%CE%B5%CE%B6%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%85%CF%81%CF%85%CF%84%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CF%89%CE%BA%CE%AF%CE%B4%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%BF%CE%BC%CF%8C%CF%82_%CE%91%CF%87%CE%B1%CE%90%CE%B1%CF%82
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να είναι αντιπροσωπευτικό του πληθυσμού (Assefa and Frostell, 2007; Bergmann et 

al., 2006; Erdal et al., 2007; Hanley and Nevin, 1999; Li et al., 2009; Nomura and 

Akai, 2004). Όμως, είναι συνήθης η πρακτική της συστηματοποίησης της 

δειγματοληψίας έτσι ώστε να αποφευχθεί ο αποκλεισμός περιοχών και τμημάτων του 

πληθυσμού των οποίων η καταγραφή θεωρείται σημαντική στα πλαίσια της εκάστοτε 

έρευνας αγοράς. 

 

Πληθυσμό αναφοράς αποτέλεσαν τα νοικοκυριά του νομού Αιτωλοακαρνανίας. Το 

δειγματοληπτικό πλαίσιο περιορίστηκε στις ακόλουθες περιοχές: Αγρίνιο και 

οικισμοί γύρω από αυτό, Μεσολόγγι και οικισμοί γύρω από αυτό και περιοχή 

Μακρυνείας. Το δείγμα είναι αντιπροσωπευτικό των αστικών κέντρων της Δυτικής 

Ελλάδας που διαθέτουν ανώτερα και ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα και 

συγκεκριμένα των Ιωαννίνων, του Αγρινίου, του Μεσολογγίου και των Πατρών.  

 

Τη χρονική περίοδο Ιανουαρίου έως Απριλίου 2012, διανεμήθηκαν ερωτηματολόγια 

σε 280 νοικοκυριά εκ των οποίων επεστράφησαν συμπληρωμένα 201. Σημειώνεται 

ότι αρχικά, ένας μικρός αριθμός ερωτηματολογίων (10) συμπληρώθηκαν με 

προσωπική συνέντευξη, όπου και διαπιστώθηκε ότι δεν συναντώνται δυσκολίες κατά 

τη συμπλήρωσή τους επιβεβαιώνοντας έτσι, ότι οι αλλαγές που πραγματοποιήθηκαν, 

με βάση την εμπειρία που αποκτήθηκε κατά την πιλοτική εφαρμογή ήταν εύστοχες. 

Σημειώνεται επίσης, ότι η μη ανταπόκριση (non response) ήταν χαμηλή (28,2%) 

γεγονός που αποδίδεται στην επίπονη και συστηματική προσπάθεια που καταβλήθηκε 

προκειμένου να συλλεχθούν τα ερωτηματολόγια. 

 

 

3.4  Ερωτηματολόγιο 

 

Το παρόν ερωτηματολόγιο αναπτύχθηκε με βάση τις βασικές αρχές της επιστήμης της 

κοινωνικής έρευνας, τα αποτελέσματα της διεθνούς ερευνητικής και πρακτικής 

εμπειρίας στο πεδίο της περιβαλλοντικής οικονομίας και τις ιδιαιτερότητες της 

συγκεκριμένης περίπτωσης (Bateman et al., 1999; Damigos and Kaliampakos, 2003; 

Mitchell and Carson, 1989). 
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Στο παρόν ερωτηματολόγιο αναπτύσσονται ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, 

ερωτήσεις αξιολόγησης με κλίμακα Likert (1-10) και ανοικτού τύπου (Bateman et al., 

1999). Ο τύπος τους ποικίλει έτσι ώστε να κρατά αμείωτο το ενδιαφέρον των 

ερωτηθέντων. Ο αριθμός των ερωτήσεων που τελικά επιλέχθηκαν καλύπτει όλο το 

φάσμα των απαιτούμενων πληροφοριών και απαιτεί λίγο χρόνο για να απαντηθούν 

χωρίς να κουράζουν όπως συζητείται στην επόμενη ενότητα (Mitchell and Carson, 

1989). 

 

 

3.4.1 Έλεγχος ερωτηματολογίου (Pre-test) 

 

Πριν από την ανάλυση των δεδομένων, είναι σημαντική η εξέταση της εγκυρότητας 

του ερωτηματολογίου. Ως εγκυρότητα θεωρείται ο βαθμός στον οποίο οι δείκτες 

μετρούν με ακρίβεια αυτό που καλούνται να μετρήσουν (Hair et al., 1998; Hair et al., 

2006). Ο έλεγχος της εγκυρότητας του περιεχομένου (content validity) αποσκοπεί 

στην ορθότητα των ερωτήσεων, ώστε να αποσαφηνίζουν και να αποτυπώνουν ορθά 

τον ερευνητικό τους σκοπό (Bock and Kim, 2002), δηλαδή να γίνονται κατανοητές 

από τους ερωτώμενους και να απαντούν με ακρίβεια (Zikmund, 1997). Για το λόγο 

αυτό πριν τη διανομή του ερωτηματολογίου, πραγματοποιήθηκε (πιλοτική έρευνα - 

pilot testing) (Bergmann et al., 2006; Hanley and Nevin, 1999).   

 

Αρχικά, πραγματοποιήθηκαν συνεντεύξεις σε πιλοτικό στάδιο, κυρίως για την 

οριστικοποίηση της μορφής του ερωτηματολογίου. Οι αρχικές αυτές συνεντεύξεις 

πραγματοποιήθηκαν σε μικρό δείγμα. Τα αποτελέσματα της πιλοτικής εφαρμογής του 

ερωτηματολογίου έδειξαν ότι απαιτείται απλοποίηση των ερωτήσεων ώστε να είναι 

κατανοητές και να μην χρειάζονται περαιτέρω επεξηγήσεις. Τα σχόλια που 

καταγράφηκαν χρησιμοποιήθηκαν ώστε να ακολουθήσουν αλλαγές στη δομή, στη 

διατύπωση και στη σειρά των αρχικών ερωτήσεων που είχαν επιλεγεί, με αποτέλεσμα 

να καθοριστεί η τελική μορφή του ερωτηματολογίου (Hanley and Nevin, 1999). Οι 

απαντήσεις που δόθηκαν στην πιλοτική αυτή εφαρμογή του ερωτηματολογίου δεν 

συμπεριλήφθηκαν στα προς επεξεργασία δεδομένα. 
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Είναι επομένως αναγκαίο, να υπάρξει σωστός σχεδιασμός, διάρθρωση και ανάλυση 

για την μεγαλύτερη αξιοπιστία των αποτελεσμάτων (Assefa and Frostell, 2007; Baker 

and Rylatt, 2008; Barr, 2004; Batley et al., 2001; Borchers et al., 2007; Damigos et 

al., 2009; Ek, 2005; Gossling et al., 2005; Hanley and Nevin, 1999; Iniyan et al., 

2001; Iniyan et al., 2000; Kaldellis, 2005; Li et al., 2009). 

 

 

3.4.2 Δομή ερωτηματολογίου 

 

Το ερωτηματολόγιο αποτελείται από τρία μέρη. Το πρώτο μέρος περιλαμβάνει 

ερωτήσεις που αφορούν σε βασικά κοινωνικοοικονομικά στοιχεία των ερωτώμενων. 

Το δεύτερο μέρος περιλαμβάνει ερωτήσεις που αφορούν στη γνώση για επιμέρους 

μορφές ΑΠΕ και για έργα που έχουν υλοποιηθεί. Στο τρίτο και τελευταίο μέρος 

αναπτύσσεται ένα υποθετικό σενάριο για ενδεχόμενη ύπαρξη έργου εκμετάλλευσης 

ΑΠΕ. Αναφέρεται στην προθυμία πληρωμής για ενέργεια προερχόμενη από ΑΠΕ και 

στις πιθανές αντιδράσεις της τοπικής κοινωνίας από την υλοποίησή του. Μόνο ένα 

μέλος από κάθε νοικοκυριό έχει δικαίωμα συμμετοχής. 

 

 

Μέρος Α: Προσωπικά στοιχεία  

 

Στο πρώτο μέρος έχουμε μια συλλογή τυπικών δημογραφικών μεταβλητών που 

χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό της ετερογένειας των προτιμήσεων των 

καταναλωτών-ερωτηθέντων (Aravena et al., 2012; Borchers et al., 2007; Damigos et 

al., 2009; Εk, 2005; Gossling et al., 2005; Longo et al., 2008; Wiser, 2007). 

 

Οι ερωτήσεις που περιέχονται στην πρώτη ενότητα είναι γενικές και έχουν ως στόχο 

να αξιοποιηθούν στη στατιστική επεξεργασία των αποτελεσμάτων και να 

σκιαγραφήσουν το προφίλ και το status quo του ερωτώμενου καθώς και να τον 

κατηγοριοποιήσουν - κατατάξουν σε κάποιο κοινωνικό επίπεδο - στρώμα (Bergmann 

et al., 2006; Nomura and Akai, 2004; Zografakis et al., 2010). 

 

Η Ερώτηση 1 αφορά στο φύλο του ερωτώμενου (αρσενικό ή θηλυκό). Η Ερώτηση 2 

αφορά στην ηλικία και υπάρχει ένας περιορισμός δηλαδή, έχουν τεθεί όρια ηλικίας 
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από 18-80 ετών (Assefa and Frostell, 2007; Damigos and Kaliampakos, 2003). 

Κρίθηκε ότι είναι επιθυμητό οι ερωτώμενοι να είναι ενήλικες αφενός μεν επειδή λόγω 

ηλικίας, γνώσεων και υποχρεώσεων πρέπει να έχουν μια σχετικά διαμορφωμένη 

άποψη και αντίληψη αφετέρου δε επειδή λόγω επαγγελματικής απασχόλησης θα είναι 

σε θέση να επιλέξουν και να επωμιστούν επιπρόσθετη χρηματική επιβάρυνση για τη 

χρήση ΑΠΕ. Η Ερώτηση 3 αφορά στο επίπεδο εκπαίδευσης, όπου καλούνται να 

επιλέξουν την κατηγορία εκπαίδευσης στην οποία ανήκουν (βασική, δευτεροβάθμια, 

τριτοβάθμια (ΑΕΙ- ΤΕΙ) και τέλος, μεταπτυχιακές ή διδακτορικές σπουδές).  

 

Η Ερώτηση 4 αφορά στο επάγγελμα όπου επιλέγουν την κατηγορία επαγγέλματος 

στην οποία εντάσσονται ανάμεσα σε δημόσιος-α υπάλληλος, ιδιωτικός-η υπάλληλος, 

ελεύθερος–η επαγγελματίας, αγρότης-ισσα, κτηνοτρόφος, συνταξιούχος-α, οικιακά, 

σπουδαστής-ια και άνεργος-η. Οι Ερωτήσεις 5 και 6 που ακολουθούν αφορούν στο 

μηνιαίο εισόδημα και συγκεκριμένα στη προέλευση του και στο προσδιορισμό του με 

βάση μια κλίμακα. Το εισόδημα όπως και άλλα παρόμοια κοινωνικοοικονομικά 

κριτήρια έχουν θεμελιώδη σημασία για την διαπίστωση της ενεργειακής 

συμπεριφοράς (Batley et al., 2001). Σύμφωνα με τους Bergmann et al., 2006, το 

ενδιαφέρον για το περιβάλλον θεωρείται «πολυτέλεια». Δεδομένων των συνθηκών, 

σε μια περίοδο με αναταραχές και αβεβαιότητα στο χώρο της οικονομίας όπως αυτή 

που διανύεται (οικονομική ύφεση), θα επιβεβαιωθεί ο ισχυρισμός ότι η προστασία 

του περιβάλλοντος αποτελεί μια μορφή πολυτέλειας για τις οικονομικά μη ασθενείς 

τάξεις; Σε ότι αφορά το εισόδημα, θα πρέπει να αναφερθεί ότι υπάρχει ενδεχόμενο 

συστηματικού σφάλματος επειδή μπορεί να μην αντικατοπτρίζει το εισόδημα που 

είναι διαθέσιμο για κατανάλωση συγκριτικά πάντοτε με τον τρόπο ζωής του 

ερωτώμενου (Batley et al., 2001). 

 

Οι επόμενες ερωτήσεις βοηθούν στο σχηματισμό μιας γενικής εικόνας σχετικά με τα 

χαρακτηριστικά του νοικοκυριού (Gossling et al., 2005). Η Ερώτηση 7 αφορά στο 

είδος της κατοικίας δηλαδή, κύρια - μόνιμη κατοικία ή εξοχική (Baker and Rylatt, 

2008; Ek, 2005). Ένας σημαντικός παράγοντας που αφορά στις αντιλήψεις για έργα 

ΑΠΕ είναι ο τόπος μόνιμης κατοικίας ιδίως εάν κάποιος ζει στην ύπαιθρο ή όχι 

(Bergmann et al., 2006). Η Ερώτηση 8 αναφέρεται στο εάν ο ερωτώμενος κατοικεί σε 

ιδιόκτητο σπίτι ή διαμένει με ενοίκιο (Ek, 2005; Gossling et al., 2005). Οι άνθρωποι 

που ζουν σε σπίτια ιδιόκτητα έχουν περισσότερη ευχέρεια να συμμετάσχουν ενεργά 
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και να επιλέγουν ελεύθερα μεταξύ διαφόρων προμηθευτών ηλεκτρικής ενέργειας, με 

την προϋπόθεση ότι έχουν οικολογική συνείδηση και είναι διατεθειμένοι να 

πληρώσουν υψηλότερη τιμή για την χρήση ΑΠΕ. Επομένως, έχουν την οικονομική 

δυνατότητα να επιλέξουν να αγοράσουν «πράσινη» ηλεκτρική ενέργεια. 

Επιπρόσθετα, οι ιδιοκτήτες ακινήτων αποτελούν ένα μεγάλο μέρος του δυναμικού 

της ζήτησης για κατοικίες «πράσινης» ενέργειας (Ek, 2005). 

 

Η Ερώτηση 9 αναφέρεται στο μέγεθος του νοικοκυριού δηλαδή, από πόσα μέλη 

αποτελείται το νοικοκυριό (Aravena et al., 2012; Baker and Rylatt, 2008; Barr, 2004; 

Hanley and Nevin, 1999). Η Ερώτηση 10 αφορά στην ύπαρξη ανήλικων ατόμων μέσα 

στην οικογένεια. Επιδιώκεται να διαπιστωθεί αν οι ερωτώμενοι που έχουν παιδιά 

βλέπουν διαφορετικά το ενεργειακό μέλλον και ενδιαφέρονται περισσότερο για τη 

προστασία του περιβάλλοντος (Aravena et al., 2012; Koundouri et al., 2009; Longo et 

al., 2008). 

 

 

Μέρος Β: Ενεργειακή συμπεριφορά 

 

Η επόμενη ομάδα των ερωτήσεων έχει ως στόχο να εισάγει τους ερωτώμενους στο 

αντικείμενο μελέτης καθώς και να τους προετοιμάσει σχετικά με το υποθετικό 

σενάριο που θα ακολουθήσει. Επιπρόσθετα, επιδιώκεται η συλλογή ποιοτικών 

πληροφοριών σχετικά με το βαθμό ενημέρωσης των νοικοκυριών για συγκεκριμένες 

μορφές ΑΠΕ, την ενεργειακή συμπεριφορά τους και τη γνώμη τους για επενδύσεις με 

χρήση ΑΠΕ. 

 

Στην Ερώτηση 11 γίνεται αναφορά στο χρηματικό ποσό που το κάθε νοικοκυριό 

καταβάλει το δίμηνο, κατά μέσο όρο, στη ΔΕΗ για την ενέργεια που καταναλώνει. 

(Bergmann et al., 2006; Nomura and Akai, 2004; Zografakis et al., 2010). Στο σημείο 

αυτό πρέπει να τονιστεί ότι η ΔΕΗ είναι ο μόνος γνωστός παραγωγός και 

προμηθευτής ηλεκτρικής ενέργειας που την παράγει από καύση λιγνίτη. Το ύψος του 

χρηματικού ποσού που το κάθε νοικοκυριό καταβάλει ως αντίτιμο για την 

κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας, αποτελεί σημαντικό παράγοντα στη προοπτική 

αύξησής του για παραγωγή αυτής της ενέργειας από ΑΠΕ (Nomura and Akai, 2004).  
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Η Ερώτηση 12 αφορά στην ένταξή τους σε περιβαλλοντικές οργανώσεις (Barr, 2004; 

Bergmann et al., 2006; Borchers et al., 2007; Ek,2005; Longo et al., 2008). Η μη 

συμμετοχή σε περιβαλλοντικές δράσεις ενδεχομένως να λειτουργήσει περιοριστικά 

στην απόκτηση περιβαλλοντικής-οικολογικής συνείδησης (Borchers et al., 2007). 

Είναι επίσης, σημαντικό να διερευνηθεί η πραγματική κατά μέσο όρο καταβολή 

χρημάτων για πληρωμή στο δίμηνο λογαριασμό της ΔΕΗ αλλά και η προθυμία τους 

και διάθεσή τους για καταβολή επιπρόσθετου χρηματικού ποσού για παραγωγή 

ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ. 

 

Στις Ερωτήσεις 13 έως 16 γίνεται αναφορά στις ΑΠΕ καθώς και σε έργα που 

βασίζονται σε ΑΠΕ, στην ενημέρωση των ερωτηθέντων για συγκεκριμένες 

ενεργειακές τεχνολογίες και στην άποψή τους για το μελλοντικό τους ρόλο στο 

ενεργειακό μίγμα. Οι ερωτήσεις αυτές αποσκοπούν στο να γίνει αντιληπτή η 

εξοικείωσή τους με το υπό εξέταση αντικείμενο. Επιπρόσθετα, ζητείται να 

κατονομάσουν οι ερωτώμενοι ένα έργο ή μια επένδυση με χρήση ΑΠΕ που 

ενδεχομένως να έχει γίνει στη περιοχή τους και τυγχάνει να το γνωρίζουν (Zografakis 

et al., 2010). Μπορεί να ειπωθεί ότι πρόκειται και για μια εισαγωγική ερώτηση που 

προετοιμάζει τους ερωτώμενους για το υποθετικό σενάριο που θα ακολουθήσει. Σαν 

άλλη εκδοχή μπορεί να θεωρηθεί ότι οδηγεί στη διαπίστωση στο κατά πόσο οι 

κάτοικοι της περιοχής γνωρίζουν διάφορες περιβαλλοντικές δράσεις και έργα, κατά 

πόσο δηλαδή είναι ενημερωμένοι σε περιβαλλοντικά θέματα. Η Ερώτηση 16 είναι 

θεωρητική για το αν το κοινό συμφωνεί γενικά με την ύπαρξη επενδύσεων όπου 

χρησιμοποιούνται Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας για την παραγωγή ηλεκτρικής 

ενέργειας. Μέσα από αυτή την ερώτηση επιδιώκεται αξιολόγηση των απαντήσεων 

και η ενδεχόμενη διαφοροποίηση της στάσης του στις επόμενες, που αφορούν στη 

συγκεκριμένη περιοχή όπου δραστηριοποιείται. 

 

 

Μέρος Γ: Υποθετικό σενάριο 

 

Τα υποθετικά σενάρια προβλέπουν τη μελλοντική αναβάθμιση των ενεργειακών 

συστημάτων και αξιολογούν τις οικονομικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις τους. 

Εναλλακτικά σενάρια για το ίδιο σύστημα προορίζονται για την απεικόνιση των 

επιπτώσεων των διαφόρων ενεργειακών και τεχνολογικών μειγμάτων καθώς και τον 
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τύπο και την ένταση αυτών των επιπτώσεων και συμβάλουν στην μείωση τους, αν και 

επιφέρουν συχνά υψηλότερη οικονομική επιβάρυνση (Diakoulaki and Karangelis, 

2007). Είναι σημαντικό μέσα από το υποθετικό σενάριο να παρέχεται μια ρεαλιστική 

και σαφής εναλλακτική πρόταση την οποία οι ερωτώμενοι καλούνται να εκτιμήσουν 

και επιπρόσθετα αυτή η πρόταση να είναι λογική και να μπορεί να οδηγήσει σε λήψη 

κατάλληλων μέτρων και χάραξη κυβερνητικής πολιτικής (Longo et al., 2008). 

 

Οι παρεχόμενες πληροφορίες που προέρχονται από την αξιολόγηση υποθετικών 

σεναρίων είναι πολύ χρήσιμες για τους υπεύθυνους χάραξης ενεργειακής πολιτικής, 

στο σχεδιασμό των κατάλληλων μέτρων πολιτικής και στην εφαρμογή απαραίτητων 

σχεδίων για την υλοποίηση των πλέον προτιμώμενων σεναρίων (Diakoulaki and 

Karangelis, 2007). Ωστόσο, ο τρόπος με τον οποίο οι πληροφορίες λαμβάνονται-

συλλέγονται και αφομοιώνονται από το σενάριο είναι πολύπλοκος, και συνήθως 

χρησιμοποιείται μια ανεπίσημη και υποκειμενική διαδικασία. Αυτό συμβαίνει επειδή 

κάθε σενάριο παρουσιάζει πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα, και είναι αδύνατον να 

βρεθεί ένα ενιαίο σενάριο που να περιλαμβάνει όλες τις διαφορετικές ανησυχίες των 

φορέων χάραξης πολιτικής. Ως εκ τούτου, προκειμένου να αποφασιστεί ποιο σενάριο 

θα πρέπει να αποτελέσει τη βάση για μελλοντικές ενέργειες, είναι αναγκαίο να 

επικρατήσει εκείνο που καλύπτει το πιο ευρύ φάσμα κριτηρίων (Diakoulaki and 

Karangelis, 2007) 

 

Το συγκεκριμένο υποθετικό σενάριο περιγράφει μια επένδυση που βασίζεται σε ΑΠΕ 

αποφεύγοντας την εξάρτηση από συμβατικές πηγές (Li et al., 2009). Στις Ερωτήσεις 

17-18, οι ερωτώμενοι καλούνται να πάρουν θέση σε αυτό το ενδεχόμενο και να 

εκφράσουν τη στάση τους. Το παρόν υποθετικό σενάριο περιλαμβάνει δύο 

υποθετικές ερωτήσεις. Στην 17
η
, οι ερωτηθέντες σε αντίθεση με τη προηγούμενη, 

απαντούν αν συμφωνούν για την υλοποίηση έργου κοντά στο σημείο όπου κατοικούν 

επιδιώκοντας να διαπιστωθεί κατά πόσο οι απόψεις τους διαφοροποιούνται και 

προσδιορίζεται ο τρόπος αντίδρασής τους από αυτό το ενδεχόμενο. 

 

Η Ερώτηση 18 είναι η ερώτηση που απευθύνεται στην προθυμία πληρωμής από 

μέρους τους (Willingness To Pay – WTP). Όπως προαναφέρθηκε, για την υποστήριξη 

των ΑΠΕ, τα επιπλέον χρήματα που απαιτούνται για την κάλυψη του εξωτερικού 

κόστους, θα μπορούσαν να συλλεχθούν μέσω υποχρεωτικής ή εθελοντικής 
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οικονομικής επιβάρυνσης. Οι χρηματικές εισροές για την προώθηση των ΑΠΕ θα 

μπορούσαν να επέλθουν μέσω επιπρόσθετων χρηματικών ποσών τα οποία είτε θα 

συλλέγονται στο σύνολό τους από την κυβέρνηση που θα τα διαχειρίζεται με σκοπό 

να χρηματοδοτήσει την κατασκευή περισσότερων έργων με ΑΠΕ, είτε θα 

συλλέγονται από τον προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας του κάθε πελάτη, με σκοπό 

να χρησιμοποιηθούν από ιδιωτικές εταιρείες που πωλούν ενέργεια από ανανεώσιμες 

πηγές για να προχωρήσουν σε νέες επενδύσεις (Wiser, 2007).  

 

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να τονιστεί ότι το «όχημα» ή «μέσο» πληρωμής (payment 

vehicle), ο τρόπος δηλαδή με τον οποίο το άτομο θα πληρώσει, στο υποθετικό 

σενάριο, έχει επιλεχθεί να είναι μέσα από τη πληρωμή επιπρόσθετου χρηματικού 

ποσού στο δί-μηνο λογαριασμό της ΔΕΗ (Aravena et al., 2012; Borchers et al., 2007; 

Zarnikau, 2003). Θα μπορούσε εναλλακτικά να είναι ένα είδος πράσινης  

φορολόγησης. Το μέσο πληρωμής είναι πιθανό να επηρεάσει την επιθυμία για 

πληρωμή για αυτό πρέπει να αποφευχθούν οι υπό αμφισβήτηση εναλλακτικοί τρόποι 

και να επιλεχθούν τρόποι πληρωμής που χρησιμοποιούνται στην καθημερινότητα. 

Επομένως, το μέσο πληρωμής πρέπει να είναι ρεαλιστικό και εφαρμόσιμο. 

Επιπρόσθετα, θα πρέπει να επισημανθεί οτι ενδεχομένως η υποθετική προθυμία 

πληρωμής (hypothetical WTP) να είναι διαφορετική από τη πραγματική προθυμία 

(real WTP). Συνήθως, εξαιτίας του υποθετικού χαρακτήρα της μεθόδου οι 

ερωτηθέντες ενδεχομένως να υπερεκτιμήσουν τις απαντήσεις τους και να δηλώσουν 

μεγαλύτερα χρηματικά ποσά από ότι είναι διατεθειμένοι στη πραγματικότητα να 

καταβάλλουν (Abdullah and Jeanty, 2011). 

 

Επιπρόσθετα, γίνεται αναφορά και στην ετερογένεια που εμφανίζεται τόσο στις 

διάφορες εκτιμήσεις της προθυμίας πληρωμής (WTP) όσο και μεταξύ της δηλωμένης 

οικονομικής συνεισφοράς σε ένα υποθετικό σενάριο και της πραγματικής καταβολής 

χρημάτων. Αυτό οφείλεται κυρίως εξαιτίας (Diaz-Rainey and Ashton, 2008): 

 της διαφορετικής κατανόησης και αντίληψης που εκφράζουν οι ερωτώμενοι όσο 

αφορά τις διάφορες ενεργειακές δραστηριότητες. 

 των διαφορετικών τοπικών γεωγραφικών επιρροών και επιδράσεων  

 της ευαισθησίας σε ζητήματα που αφορούν την επιβολή φόρων, την παροχή 

κινήτρων  
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 τις διαφορετικές προσδοκίες των καταναλωτών 

 της δυσπιστίας για κάτι καινούριο τη στιγμή που οι υπάρχουσες ανάγκες 

καλύπτονται 

 της διστακτικότητα στην αλλαγή προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας,  

 της ανησυχίας για την εσωτερίκευση του εξωτερικού κόστους και του 

επιπρόσθετου χρηματικού ποσού που προκύπτει 

 

Στην Ερώτηση 19 που αφορά σε περίπτωση άρνησης πληρωμής, η απάντησή τους θα 

πρέπει να αιτιολογηθεί και να γίνει αναφορά στους λόγους άρνησης καταβολής του 

επιπρόσθετου χρηματικού ποσού (Zografakis et al., 2010). Υπάρχει ενδεχόμενο οι 

ερωτώμενοι να υπερεκτιμήσουν τις πραγματικές τους προτιμήσεις (problem of 

strategic bias) (Damigos and Kaliampakos, 2003). Οι ερωτηθέντες ενδεχομένως να 

διογκώνουν την WTP τους όταν παρουσιάζεται μέσα από ένα υποθετικό, εθελοντικό 

σενάριο (Damigos et al., 2009). Όσο το αγαθό είναι εν δυνάμει επιθυμητό, είναι 

πάντοτε η βέλτιστη δυνατή επιλογή η απάντηση να είναι θετική σε μια ερώτηση που 

ενέχει μια εθελοντική πληρωμή. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι η μόνη επίδραση 

που επιδέχεται μια θετική απάντηση σε μια υποθετική ερώτηση είναι η ενθάρρυνση 

της πραγματική προσπάθειας συγκέντρωσης κεφαλαίων (Wiser, 2007). 

 

Στις Ερωτήσεις από 20-22 εξετάζονται οι συνέπειες και τα εμπόδια εφαρμογής του 

υποθετικού σεναρίου καθώς και τα πιθανά μέτρα που ενδεχομένως να συντελέσουν 

στην επέκταση των ΑΠΕ στην καθημερινή ζωή. Τέλος, στις Ερωτήσεις 23-24 οι 

ερωτηθέντες καλούνται να απαντήσουν στο εάν είναι διατεθειμένοι να 

εξοικονομήσουν χρήματα από άλλες δραστηριότητες ώστε να πληρώσουν το 

επιπρόσθετο ποσό στο λογαριασμό της ΔΕΗ. Στη περίπτωση που η απάντηση είναι 

θετική θα πρέπει να αναφερθεί τι είδους δαπάνες θα περικοπούν.  

 

Στη παρούσα εργασία, το ενδιαφέρον επικεντρώνεται κυρίως στις θέσεις της τοπικής 

κοινωνίας και επομένως για τις ανάγκες της έρευνας ορίζεται ως πληθυσμός 

αναφοράς το σύνολο των νοικοκυριών της περιοχής. 

 

 

3.5  Στατιστική ανάλυση 
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Για την επεξεργασία των αποτελεσμάτων χρησιμοποιήθηκαν, ανάλογα με τη 

στατιστική μέθοδο, τρία διαφορετικά στατιστικά προγράμματα και συγκεκριμένα, το 

IBM SPSS 20 (Statistical Package for the Social Sciences), το Minitab 16 και το 

STATGRAPHICS Centurion 16. Συγκεκριμένα, το Minitab 16 και το IBM SPSS 20 

χρησιμοποιήθηκαν για τη γραφική απεικόνιση των δεδομένων αλλά και τα τρία 

συνδυαστικά χρησιμοποιήθηκαν για τη περαιτέρω στατιστική ανάλυση. 

 

Αρχικά, όλες οι απαντήσεις των ερωτηματολογίων εισήχθηκαν σε ένα φύλλο 

εργασίας του Excel. Η κάθε γραμμή του φύλλου αντιστοιχεί σε μια παρατήρηση 

(observation) που αντιστοιχεί σε ένα ερωτηματολόγιο. Η κάθε στήλη του φύλλου 

αντιστοιχεί σε μια μεταβλητή (variable), όπου οι απαντήσεις των ερωτήσεων του 

ερωτηματολογίου κωδικοποιήθηκαν έτσι ώστε όλες να αντιστοιχούν σε μία ή 

παραπάνω μεταβλητές. Τα δεδομένα μεταφέρονται από το φύλλο του Excel στο 

εκάστοτε στατιστικό πρόγραμμα για περαιτέρω επεξεργασία.  

 

 

3.5.1 Περιγραφική ανάλυση 

 

Η περιγραφική ανάλυση ασχολείται με την οργάνωση, την παρουσίαση και την 

περιγραφή ποσοτικών πληροφοριών των δεδομένων που έχουν συλλεχθεί με μορφή 

πίνακα ή γραφικής παράστασης και τον σχολιασμό των απαντήσεων που 

καταγράφηκαν. Αναπτύσσει μεθόδους για τη συνοπτική και αποτελεσματική 

παρουσίαση δεδομένων με τη χρήση α) αριθμητικών περιγραφικών μέτρων, β) 

πινάκων συχνοτήτων και γ) μεθόδων γραφικής παρουσίασης δεδομένων. 

 

Για την αποτίμηση του περιβαλλοντικού αγαθού αρχικά θα πρέπει να υπολογιστούν 

διάφορα στατιστικά μέτρα θέσης και διασποράς για τη μεταβλητή όπως το μέγεθος 

του δείγματος (sample size), η μέση τιμή (mean), η ελάχιστη (minimum), η μέγιστη 

(maximum), η τυπική απόκλιση (standard deviation), (variance), το εύρος (range).  

 

Οι γραφικές παραστάσεις των μεταβλητών απαιτούνται για τον έλεγχο της κατανομής 

και της στρέβλωσής τους. Επιπρόσθετα, ο λογαριθμικός μετασχηματισμός των 
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μεταβλητών απαιτείται για να αρθεί η στρεβλότητά τους ώστε να βελτιωθεί η 

κατανομή τους (Studenmund, 2010). 

 

 

3.5.2 Επαγωγική ανάλυση 

 

Η πολυμεταβλητή στατιστική αφορά στην ανάλυση της εξάρτησης μεταξύ 

μεταβλητών ή ομάδων μεταβλητών καθώς και στην αναζήτηση κύριων μεταβλητών. 

Στην στατιστική επιστήμη, ως ομαδοποίηση ορίζεται η διαδικασία όπου ένα σύνολο 

δεδομένων χωρίζεται σε μικρότερα υποσύνολα  - ομάδες με κοινά χαρακτηριστικά. 

 

Στην παρούσα διδακτορική έρευνα, η πολυμεταβλητή στατιστική χρησιμοποιήθηκε 

με σκοπό την απάντηση συγκεκριμένων ερευνητικών ερωτημάτων και ειδικότερα της 

συσχέτισης των κοινωνικοοικονομικών μεταβλητών με τη προθυμία πληρωμής 

επιπρόσθετου χρηματικού ποσού και της συσχέτισης των κοινωνικοοικονομικών 

στοιχείων με τη πραγματική πληρωμή του λογαριασμού στη ΔΕΗ. Περισσότερες 

λεπτομέρειες σχετικά με τις απαντήσεις των ερευνητικών ερωτημάτων θα δωθούν 

στις ακόλουθες αναλύσεις. 

 

 

Ανάλυση κύριων συνιστωσών (Principal Component Analysis) 

 

Είναι η ομαδοποίηση ανεξάρτητων μεταβλητών σε ένα μικρό αριθμό συνιστωσών. 

Εφαρμόζεται σε ένα ενιαίο σύνολο μεταβλητών που το χωρίζει σε ανεξάρτητα 

υποσύνολα, τις συνιστώσες. Παρέχει τη δυνατότητα μείωσης της διάστασης ενός 

συνόλου μεταβλητών διατηρώντας όσο το δυνατόν περισσότερες πληροφορίες των 

αρχικών μεταβλητών. Επικεντρώνεται μόνο σε εκείνες τις παραμέτρους που 

αντιπροσωπεύουν το ευρύτερο σύνολο. Για την εξέτασή τους, αν σ’ έναν πίνακα 

δεδομένων υπάρχουν ομάδες ομοειδών παρατηρήσεων αρχικά μειώνονται οι  

διαστάσεις του πίνακα. Ο αριθμός των υπό εξέταση μεταβλητών μειώνεται σε ένα 

μικρότερο αριθμό νέων μεταβλητών, τις κύριες συνιστώσες που είναι γραμμικοί 

συνδυασμοί των αρχικών και δεν συσχετίζονται μεταξύ τους. Οι γραμμικοί 

συνδυασμοί είναι μεταξύ τους ασυσχέτιστοι και εξηγούν το μεγαλύτερο μέρος της 
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διακύμανσης των αρχικών. Ποιοτικά για να επιτευχθεί αυτό «εμφανίζεται» ένας 

άξονας (μια γραμμή) μέσα από τα σημεία της γραφικής παράστασης και κατά μήκος 

της μεγαλύτερης διασποράς των σημείων και προβάλλονται τα σημεία αυτά πάνω 

στον άξονα. Ο άξονας ονομάζεται PC1 ή πρώτη κύρια συνιστώσα. Στη συνέχεια 

«εμφανίζεται» ένας δεύτερος άξονας, ο PC2, που είναι κάθετος στον PC1 και 

περιστρέφεται, πάντα κάθετα στον PC1, έτσι ώστε και αυτός να είναι κατά μήκος της 

μεγαλύτερης διασποράς των σημείων ως προς τη διεύθυνσή του. Οι δύο αυτοί άξονες 

ορίζουν ένα επίπεδο. Στο επίπεδο αυτό προβάλλονται όλα τα σημεία μέχρι να 

«εμφανιστούν» όλα τα PCs ώστε να εξηγηθεί όλη η διασπορά του δείγματος με 

απώτερο στόχο να εξαχθεί το μέγιστο ποσοστό της διακύμανσης από το σύνολο των 

δεδομένων για κάθε συνιστώσα.  

 

 PC1=β1X1 +β2X2+…+βnXn  

 

όπου  

Χ1, Χ2 οι αρχικές μεταβλητές 

β1, β2... βn οι συντελεστές βαρύτητας των αρχικών μεταβλητών στην εξίσωση της 

πρώτης κύριας συνιστώσας. 

 

Η παρούσα μέθοδος έχει ως κύριο σκοπό να δημιουργήσει γραμμικούς συνδυασμούς 

των αρχικών μεταβλητών όπου οι γραμμικοί συνδυασμοί τους να είναι ασυσχέτιστοι 

μεταξύ τους και να περιέχουν όσο γίνεται μεγαλύτερο μέρος της διακύμανσης των 

αρχικών μεταβλητών. Στις καινούριες μεταβλητές που προκύπτουν εξετάζεται κατά 

πόσο οι αρχικές μεταβλητές έχουν επίδραση σε αυτές. 

 

Στη παρούσα διδακτορική έρευνα χρησιμοποιήθηκε για την ομαδοποίηση 

μεταβλητών ώστε να εξαχθούν κύριες συνιστώσες όπως αυτή της ενημέρωσης του 

κοινού για τις επιμέρους μορφές ΑΠΕ (ηλιακή, αιολική, βιομάζα και υδροηλεκτρική), 

του μελλοντικού ρόλου των διαφόρων μορφών στο ενεργειακό μίγμα, των συνεπειών 

από τις επενδύσεις αξιοποίησης ΑΠΕ, καθώς και των πιθανών εμποδίων κατά την 

υλοποίησή τους και των μέτρων επίλυσής τους. 
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Ανάλυση κατά συστάδες (Cluster Analysis) 

 

Είναι η ομαδοποίηση παρατηρήσεων σε ομοειδείς ομάδες. Η ανάλυση σε ομάδες 

περιλαμβάνει μεθόδους που διαχωρίζουν τα δείγματα σε συστάδες (clusters) με 

παρόμοιες ιδιότητες. H δημιουργία των ομάδων μπορεί να γίνεται με τρόπο διαδοχικό 

ενώνοντας στην ομάδα ένα δείγμα κάθε φορά ή με μη διαδοχικό τρόπο ελέγχοντας 

πολλά δείγματα ταυτόχρονα. Η ανάλυση συστάδων κατά μια έννοια είναι η 

οργάνωση στοιχείων σε συστάδες με βάση κάποιο μέτρο ομοιότητας. Στοιχεία που 

ανήκουν στην ίδια ομάδα, παρουσιάζουν μεγαλύτερη ομοιότητα από στοιχεία που 

ανήκουν σε διαφορετικές ομάδες. Απώτερος σκοπός είναι η ομαδοποίηση σε μικρό 

αριθμό ομοιογενών ομάδων ή clusters (Everitt et al., 2011). 

 

Στη παρούσα διδακτορική έρευνα χρησιμοποιήθηκε κυρίως για την απάντηση του 

ερευνητικού ερωτήματος 3 που αφορά στο προφίλ ενός τυπικού «πράσινου» 

καταναλωτή (διακείμενου φιλικά προς τις ΑΠΕ). 

 

 

Πολλαπλή γραμμική παλινδρόμηση (Multiple Linear Regression) 

 

Γενικά, τα πειραματικά δεδομένα είναι της γενικής μορφής (x,y), και ακολουθεί ο  

προσδιορισμός της εξίσωσης που τα περιγράφει. H διαδικασία εύρεσης της εξίσωσης 

αυτής ονομάζεται παλινδρόμηση (regression) όπου αντικαθίσταται ένας πίνακας 

δεδομένων από μια απλή εξίσωση. Το κριτήριο, το οποίο ορίζει τον καλύτερο τρόπο 

περιγραφής των πειραματικών δεδομένων ονομάζεται κριτήριο των ελαχίστων 

τετραγώνων και ορίζει ως καλύτερη καμπύλη εκείνη που περνά μέσα από τα σημεία 

(xi, yi) και για την οποία το άθροισμα των τετραγώνων των υπολοίπων είναι 

ελάχιστο. Το υπόλοιπο (residual) είναι η διαφορά μεταξύ πειραματικής και 

θεωρητικής τιμής y σε μια ορισμένη τιμή x. 

 

Ένα μοντέλο πολλαπλής γραμμικής παλινδρόμησης έχει τον γενικό τύπο: 

 

Y=β0+β1X1+β2X2+…+βnXn  
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όπου:  

Υ είναι η εξαρτημένη μεταβλητή,  

Χ1 έως και Χn είναι οι ανεξάρτητες μεταβλητές,  

β0 είναι ο σταθερός όρος (ή αποτέμνουσα ή intercept) και  

β1 έως και βn είναι οι συντελεστές ή παράμετροι των μεταβλητών (ή κλίσεις ή 

coefficients ή slopes). 

 

 

Ανάλυση κανονικοποιημένης συσχέτισης (Canonical Colleration 

Analysis) 

 

Εκτός από ανάλυση πολλαπλής γραμμικής παλινδρόμησης αναπτύσσεται και η 

ανάλυση κανονικοποιηµένης συσχέτισης. Είναι µία γενικευµένη µορφή της 

πολλαπλής παλινδρόµησης, επειδή δίνεται η δυνατότητα πολλές µεταβλητές Y να 

σχετίζονται ταυτόχρονα µε πολλές µεταβλητές X. Eίναι µία πολυµεταβλητή µέθοδος 

όπου μελετάται η σχέση µεταξύ δύο οµάδων µεταβλητών επιτρέποντας με αυτό το 

τρόπο τη χρήση περισσότερων της μιας εξαρτημένων μεταβλητών και πολλών 

ανεξάρτητων. Απώτερος σκοπός της είναι η µεγιστοποίηση της συσχέτισης μεταξύ 

των μεταβλητών. 

 

Ένα μοντέλο κανονικοποιημένης συσχέτισης έχει τον γενικό τύπο: 

 

a1Y1+a2 Y2 +…an Yn =β0+β1X1+β2X2+…+βnXn 

 

όπου:  

a1 έως και an είναι οι συντελεστές ή παράμετροι των μεταβλητών 

Υ1 έως και Υn είναι οι εξαρτημένες μεταβλητές,  

Χ1 έως και Χn είναι οι ανεξάρτητες μεταβλητές,  

β0 είναι ο σταθερός όρος (ή αποτέμνουσα ή intercept) και  

β1 έως και βn είναι οι συντελεστές ή παράμετροι των μεταβλητών (ή κλίσεις ή 

coefficients ή slopes). 
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Κεφάλαιο 4 

Παρουσίαση αποτελεσμάτων και συμπεράσματα 

 

 

 

4.1  Εισαγωγή 

 

Στόχος του παρόντος κεφάλαιου, που αντιστοιχεί σε μεγάλο και σημαντικό τμήμα της 

διδακτορικής διατριβής, είναι η απάντηση των ερευνητικών ερωτημάτων που 

παρουσιάστηκαν στο Κεφάλαιο 3 (Μεθοδολογία).  

 

Στην ενότητα 4.2 περιγράφονται τα δεδομένα που συλλέχθηκαν από την διανομή των 

ερωτηματολογίων, ιδίως δε παρουσιάζεται το όνομα, ο ορισμός και ο τύπος των 

μεταβλητών που αντιστοιχούν σε αυτά. Στην ενότητα 4.3 πραγματοποιείται περιγραφική 

ανάλυση των μεταβλητών ώστε να αποκτηθεί μια σαφέστερη εικόνα για το δείγμα και 

να εξεταστούν προϋποθέσεις των αναλύσεων που ακολουθούν. Μετέπειτα, 

πραγματοποιείται στην ενότητα 4.4 επαγωγική ανάλυση. Συγκεκριμένα, στην ενότητα 

4.4.1 διερευνάται, με την μέθοδο των κύριων συνιστωσών, η στάση των ερωτώμενων 

απέναντι στις ΑΠΕ καθώς και σε επενδύσεις που βασίζονται σε αυτές. Στην ενότητα 

4.4.2 γίνεται ανάλυση κατά συστάδες, χρησιμοποιώντας τα κοινονικοοικονομικά 

χαρακτηριστικά καθώς και τα αποτελέσματα της ανάλυσης κύριων συνιστωσών της 

προηγούμενης ενότητας, με σκοπό την ομαδοποίηση των ερωτώμενων σε ομοειδείς 

συστάδες. Στην ενότητα 4.4.3 πραγματοποιείται συσχετισμός εξαρτημένης και 

ανεξάρτητων μεταβλητών μέσα από ανάλυση παλινδρόμησης και στην ενότητα 4.4.4 

συσχετισμός δύο ταυτόχρονα εξαρτημένων με ανεξάρτητες μεταβλητές μέσα από την 

ανάλυση κανονικοποιημένης συσχέτισης. 

 

 

4.2  Μεταβλητές ερωτηματολογίου 

 

Εκτενείς πληροφορίες για τις μεταβλητές του ερωτηματολογίου και συγκεκριμένα για 

την ονομασία τους, την ερμηνεία και τις τιμές που δέχονται παρουσιάζονται στον 

Πίνακα 4.1, ομαδοποιημένες ανά ενότητα του ερωτηματολογίου. 
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Πίνακας 4.1: Μεταβλητές ερωτηματολογίου 

Όνομα  Ορισμός Τύπος και Μέτρηση 

Μέρος Α - κοινωνικοοικονομικά στοιχεία 

A1GENDER Φύλο Ποιοτική μεταβλητή  

(0=αρσενικό, 1=θηλυκό) 

A2AGE Ηλικία Ποσοτική μεταβλητή 

(18-80 ετών) 

A3EDLEVEL Εκπαιδευτικό Επίπεδο Ποιοτική μεταβλητή  

(Βασική Εκπαίδευση =0, 

Δευτ/βάθμια Εκπαίδευση =1 

Τρ/βάθμια Εκπαίδευση  

(ΑΕΙ- ΤΕΙ)=2 

Μετ/χιακές ή διδακτορικές σπουδές=3) 

A4BUSCAT Κατηγορία επαγγέλματος Ποιοτική μεταβλητή  

(Δημόσιος Υπάλληλος=0 

Ιδιωτικός Υπάλληλος=1 

Ελεύθερος Επαγγελματίας=2 

Αγρότης=3 

Κτηνοτρόφος=4 

Συνταξιούχος=5 

Οικιακά=6 

Σπουδαστής=7 

Άνεργος=8) 

A5SOURINC Κύρια πηγή εισοδήματός  Ποιοτική μεταβλητή  

(Εργασία =0 

Περιουσιακά στοιχεία=1 

Συντάξεις=2 

Άλλο=3) 

A6AVGINC Μέσο μηνιαίο Οικογενειακό 

Εισόδημα 

Ποσοτική μεταβλητή 

     (0 - 500 € = 0 

  501 - 1000 €= 1  

1001 - 1500 €= 2 

1501 - 2000 €= 3 

2001 - 2500 €= 4 

2501 - 3000 €= 5 

3001 - 3500 €= 6 

3501 - 4000 €= 7 

4001 - 4500 €= 8 

4501 - 5000 €= 9 

>5000€ = 10) 

A7HOUSERES Είδος κατοικίας Ποιοτική μεταβλητή  

(0=Μόνιμη, 1=Εξοχική) 

A8HOUSEOWN Τύπος κατοικίας Ποιοτική μεταβλητή  

(0=ενοίκιο, 1= ιδιόκτητη) 

A9FAMEMB Αριθμός μελών οικογένειας Ποσοτική μεταβλητή 

A10MINCHILD Αριθμός ανήλικων τέκνων Ποσοτική μεταβλητή  

Μέρος Β – Ενεργειακή συμπεριφορά 

B11AVGPPC Μέσος όρος πληρωμής στο 

δίμηνο λογαριασμό της ΔΕΗ 

    0-100=0 

101-200=1 

201-300=2  
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Όνομα  Ορισμός Τύπος και Μέτρηση 

301-400=3  

401-500=4 

501-600=5 

601-700=6 

701-800=7 

801-900=8  

901-1000=9 

>1000=10 

B12MEMBORG Μέλος περιβαλλοντικής 

οργάνωσης 

Ποιοτική μεταβλητή  

 (0=Ναι, 1=Όχι) 

B13aSOLARINF Βαθμός ενημέρωσης για την 

ηλιακή ενέργεια 

Ποιοτική μεταβλητή  

 (καθόλου ενημερωμένος-η=1, απόλυτα 

ενημερωμένος-η=10) 

B13bWINDINF Βαθμός ενημέρωσης για την 

αιολική ενέργεια 

Ποιοτική μεταβλητή  

(καθόλου ενημερωμένος-η=1, απόλυτα 

ενημερωμένος-η=10) 

B13cBIOINF Βαθμός ενημέρωσης για τη 

βιομάζα 

Ποιοτική μεταβλητή  

(καθόλου ενημερωμένος-η=1, απόλυτα 

ενημερωμένος-η=10) 

B13dHYDROINF Βαθμός ενημέρωσης για την 

υδροηλεκτρική 

Ποιοτική μεταβλητή   

(καθόλου ενημερωμένος-η=1, απόλυτα 

ενημερωμένος-η=10) 

B14aSOLARFUT Μελλοντικός ρόλος ηλιακής 

ενέργειας 

Ποιοτική μεταβλητή  

 (δε συμφωνώ καθόλου =1, συμφωνώ 

απόλυτα =10) 

B14bWINDFUT Μελλοντικός ρόλος αιολικής 

ενέργειας 

Ποιοτική μεταβλητή  

 (δε συμφωνώ καθόλου =1, συμφωνώ 

απόλυτα =10) 

B14cBIOFUT Μελλοντικός ρόλος βιομάζας Ποιοτική μεταβλητή  

 (δε συμφωνώ καθόλου =1, συμφωνώ 

απόλυτα =10) 

B14dHYDROFUT Μελλοντικός ρόλος 

υδροηλεκτρικής 

Ποιοτική μεταβλητή  

 (δε συμφωνώ καθόλου =1, συμφωνώ 

απόλυτα =10) 

B15RESPRO Γνώση ύπαρξης έργων 

εκμετάλλευσης ΑΠΕ στη περιοχή 

Ποιοτική μεταβλητή  

 (0=Ναι, 1=Όχι) 

B16EXISTINV Συμφωνία ή μη ύπαρξης έργων 

εκμετάλλευσης ΑΠΕ στη περιοχή 

Ποιοτική μεταβλητή  

(δε συμφωνώ καθόλου =1, συμφωνώ 

απόλυτα =10) 

Μέρος Γ – Υποθετικό σενάριο 

C17REACT Τρόπος αντίδρασης σε 

ενδεχόμενη υλοποίηση έργου 

εκμετάλλευσης ΑΠΕ 

Ποιοτική μεταβλητή  

 (Θα συμφωνούσα=0, Δε θα 

συμφωνούσα καθόλου=1, Θα 

αδιαφορούσα=2, Άλλο=3) 

C18WTP Προθυμία πληρωμής 

επιπρόσθετου χρηματικού ποσού 

στο δίμηνο λογαριασμό της ΔΕΗ 

έως 5,00 €=0,  

έως 10,00 €=1,  

έως 15,00 €=2,  

έως 20,00 €=3,  
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Όνομα  Ορισμός Τύπος και Μέτρηση 

έως 25,00 €=4,  

έως 30,00 €=5,  

έως 35,00 €=6,  

έως 40,00 €=7,  

έως 45,00 €=8,  

έως 50,00 €=9,  

>50,00€=10 

C20aQLTLIFE Συνέπειες υλοποίησης έργου 

εκμετάλλευσης ΑΠΕ ως προς την 

ποιότητα ζωής 

Ποιοτική μεταβλητή  

 (πάρα πολύ αρνητικές =1, πάρα πολύ 

θετικές =10) 

 

C20bECDEV Συνέπειες υλοποίησης έργου 

εκμετάλλευσης ΑΠΕ ως προς την 

οικονομική ανάπτυξη 

της περιοχής 

Ποιοτική μεταβλητή  

 (πάρα πολύ αρνητικές =1, πάρα πολύ 

θετικές =10) 

C20cJOB Συνέπειες υλοποίησης έργου 

εκμετάλλευσης ΑΠΕ ως προς τις 

θέσεις εργασίας 

Ποιοτική μεταβλητή  

(πάρα πολύ αρνητικές =1, πάρα πολύ 

θετικές =10) 

C20dTOUR Συνέπειες υλοποίησης έργου 

εκμετάλλευσης ΑΠΕ ως προς το 

τουρισμό 

Ποιοτική μεταβλητή  

 (πάρα πολύ αρνητικές =1, πάρα πολύ 

θετικές =10) 

C20eENVISS Συνέπειες υλοποίησης έργου 

εκμετάλλευσης ΑΠΕ ως προς τα 

περιβαλλοντικά προβλήματα 

Ποιοτική μεταβλητή  

 (πάρα πολύ αρνητικές =1, πάρα πολύ 

θετικές =10) 

C20fOILDEPL Συνέπειες υλοποίησης έργου 

εκμετάλλευσης ΑΠΕ ως προς την 

εξάντληση πετρελαίου 

Ποιοτική μεταβλητή  

(πάρα πολύ αρνητικές =1, πάρα πολύ 

θετικές =10) 

C20gDEPCONVFU Συνέπειες υλοποίησης έργου 

εκμετάλλευσης ΑΠΕ ως προς τα 

συμβατικά καύσιμα όπως ο 

λιγνίτης και ο άνθρακας 

Ποιοτική μεταβλητή  

 (πάρα πολύ αρνητικές =1, πάρα πολύ 

θετικές =10) 

C20hLANDAESTH Συνέπειες υλοποίησης έργου 

εκμετάλλευσης ΑΠΕ ως προς την 

αισθητική του τοπίου 

Ποιοτική μεταβλητή  

(πάρα πολύ αρνητικές =1, πάρα πολύ 

θετικές =10) 

C20iFLOFAU Συνέπειες υλοποίησης έργου 

εκμετάλλευσης ΑΠΕ ως προς 

χλωρίδα και πανίδα της περιοχής 

Ποιοτική μεταβλητή  

 (πάρα πολύ αρνητικές =1, πάρα πολύ 

θετικές =10) 

C21aAWENVIS Εμπόδιο υλοποίησης έργου 

εκμετάλλευσης ΑΠΕ ως προς την 

ενημέρωση για τα περιβαλλοντικά 

προβλήματα 

Ποιοτική μεταβλητή  

 (καθόλου σημαντικό =1, απόλυτα 

σημαντικό =10) 

C21bINFENTECH Εμπόδιο υλοποίησης έργου 

εκμετάλλευσης ΑΠΕ ως προς την 

ενημέρωση για τις νέες 

ενεργειακές τεχνολογίες 

Ποιοτική μεταβλητή  

 (καθόλου σημαντικό =1, απόλυτα 

σημαντικό =10) 

C21cBUREAU Εμπόδιο υλοποίησης έργου 

εκμετάλλευσης ΑΠΕ ως προς τα 

γραφειοκρατικά προβλήματα 

Ποιοτική μεταβλητή  

(καθόλου σημαντικό =1, απόλυτα 

σημαντικό =10) 
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Όνομα  Ορισμός Τύπος και Μέτρηση 

C21dFININC Εμπόδιο υλοποίησης έργου 

εκμετάλλευσης ΑΠΕ ως προς τα 

οικονομικά κίνητρα 

Ποιοτική μεταβλητή  

 (καθόλου σημαντικό =1, πάρα πολύ 

σημαντικό =10) 

C21eINVCOST Εμπόδιο υλοποίησης έργου 

εκμετάλλευσης ΑΠΕ ως προς το 

κόστος επένδυσης 

Ποιοτική μεταβλητή  

 (καθόλου σημαντικό =1, απόλυτα 

σημαντικό =10) 

C21fSELSITE Εμπόδιο υλοποίησης έργου 

εκμετάλλευσης ΑΠΕ ως προς την 

επιλογή κατάλληλης τοποθεσίας 

Ποιοτική μεταβλητή  

 (καθόλου σημαντικό =1, απόλυτα 

σημαντικό =10) 

C22aLICENSE Μέτρα για τη προώθηση των 

ΑΠΕ ως προς την απλοποίηση 

αδειοδοτικής διαδικασίας 

Ποιοτική μεταβλητή  

 (καθόλου σημαντικό =1, απόλυτα 

σημαντικό =10) 

C22bLEGMEAS Μέτρα για τη προώθηση των 

ΑΠΕ ως προς την νομοθεσία 

Ποιοτική μεταβλητή  

(καθόλου σημαντικό =1, απόλυτα 

σημαντικό =10) 

C22cECONINCENT Μέτρα για τη προώθηση των 

ΑΠΕ ως προς την παροχή 

οικονομικών κινήτρων 

Ποιοτική μεταβλητή  

 (καθόλου σημαντικό =1, απόλυτα 

σημαντικό =10) 

C23EXPENS Προθυμία για περικοπές δαπανών 

για εξοικονόμηση χρημάτων 

Ποιοτική μεταβλητή  

(0=Ναι, 1=Όχι) 

C24SORTEXP Είδη δαπανών Ποιοτική μεταβλητή  

 (ένδυση και υπόδηση=0, 

εκπαίδευση=1, ψυχαγωγία=2, Άλλο=3) 

 

Σε πρώτο στάδιο, οι ερωτήσεις κωδικοποιήθηκαν σε λογιστικό φύλλο του Excel για την 

περαιτέρω στατιστική επεξεργασία τους. Οι ποσοτικές μεταβλητές αντιστοιχούν σε 

μεγέθη που μπορούν να μετρηθούν, παίρνουν αριθμητικές τιμές και εκφράζονται με 

μονάδες μέτρησης. Οι ποιοτικές ή κατηγορικές μεταβλητές δεν αντιστοιχούν σε 

μετρήσιμα μεγέθη αλλά εκφράζουν ποιοτικά χαρακτηριστικά του πληθυσμού. 

 

 

4.3  Περιγραφική Ανάλυση 

 

Σκοπός της περιγραφικής ανάλυσης είναι να δώσει μια εποπτική παρουσίαση του 

δείγματος, τόσο γραφικά όσο και αριθμητικά. Η επιλογή των κατάλληλων αριθμητικών 

και γραφικών μεθόδων γίνεται με βάση τον τύπο της μεταβλητής.  

 

Ακολούθως παρίστανται γραφικά και σε πίνακες οι ερωτήσεις του ερωτηματολογίου. 

Τα περιγραφικά στατιστικά µεγέθη των µεταβλητών που ακολουθούν είναι κυρίως τα 

µεγέθη των δειγµάτων, οι µέσες τιµές και οι τυπικές αποκλίσεις τους. Επιπρόσθετα, 
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αναφέρονται τα αντίστοιχα ιστογράµµατα ή ραβδογράμματα, ανάλογα με το είδος της 

μεταβλητής, που δείχνουν την κατανοµή τους. Αναφέρεται ότι η ανάλυση των 

δεδομένων έγινε με την χρήση των στατιστικών πακέτων Minitab και SPSS  

 

 

4.3.1 Κοινωνικοοικονομικά στοιχεία (Μέρος Α) 

 

Μέσα από τις ερωτήσεις του πρώτου μέρους θα προσδιοριστούν κάποια 

κοινωνικοοικονομικά στοιχεία των ερωτηθέντων που συμμετέχουν στην παρούσα 

έρευνα. Όσο αφορά στο φύλο των ερωτηθέντων, από τα 201 άτομα που συμμετείχαν 

στην ποσοτική έρευνα, το 45.3% αυτών ήταν γυναίκες (91 γυναίκες) και το 54.7% ήταν 

άνδρες (110 άνδρες). Διαπιστώνεται ότι υπερισχύει οριακά ο αντρικός πληθυσμός. Η 

παρατήρηση αυτή έρχεται σε αντιδιαστολή με άλλες έρευνες. Σύμφωνα με τον 

Οικονόμου, 2010 η πλειοψηφία του δείγματος που συμμετείχε στην έρευνά του ήταν 

γυναίκες (ποσοστό 61.5%) και αυτό το θεώρησε ως μια πρώτη ένδειξη ότι οι γυναίκες 

ως περισσότερο ευαισθητοποιημένες σε περιβαλλοντικά και κοινωνικά θέματα, 

συμμετείχαν με μεγαλύτερη προθυμία στην έρευνα. 
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Σχήμα 4.1: Ιστόγραμμα ηλικίας  

(μέσος όρος=40,93 τυπική απόκλιση=13,42) 
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Το Σχήμα 4.1 εμφανίζει το ιστόγραμμα της ηλικίας. Προκύπτει ότι το εύρος του 

δείγματος είναι ίσο με 60 έτη (ο νεαρότερος ερωτηθέντας είναι 18, ο γηραιότερος 78). Η 

ηλικία παρουσιάζει μια ελαφρά θετική στρέβλωση.  

 

Όσο αφορά στο εκπαιδευτικό επίπεδο, γίνεται διαχωρισμός σε τέσσερα επίπεδα 

μόρφωσης τη βασική εκπαίδευση, τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, τη τριτοβάθμια 

εκπαίδευση (ΑΕΙ- ΤΕΙ) και τις μεταπτυχιακές ή διδακτορικές σπουδές και παίρνουν 

τιμές από 0 έως 3 αντίστοιχα. 
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Σχήμα 4.2: Ραβδόγραμμα εκπαιδευτικού επιπέδου 

 

Όπως προκύπτει από το ραβδόγραμμα του Σχήματος 4.2, το 42,3% που αντιστοιχεί σε 

85 ερωτηθέντες είναι απόφοιτοι πανεπιστημίου και ακολουθεί το 33,8% δηλαδή 68 

ερωτηθέντες που είναι απόφοιτοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Εμφανίζεται ένα μικρό 

ποσοστό της τάξης του 11% δηλαδή 22 ερωτηθέντες, που είναι ιδιαίτερα μορφωμένοι 

με μεταπτυχιακές ή διδακτορικές σπουδές.  

 

Στο σημείο αυτό αξίζει να επισημανθεί ότι το δείγμα είναι αντιπροσωπευτικό των 

αστικών κέντρων της Δυτικής Ελλάδας που διαθέτουν ανώτερα και ανώτατα 

εκπαιδευτικά ιδρύματα και συγκεκριμένα των Ιωαννίνων, του Αγρινίου, του 

Μεσολογγίου και των Πατρών. 
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Ανάλογα με την επαγγελματική τους κατάσταση, τα άτομα που έλαβαν μέρος στην 

παρούσα έρευνα κατατάχτηκαν σε εννέα κατηγορίες που αντιστοιχούν στους δημόσιους 

υπάλληλους, στους ιδιωτικούς, στους ελεύθερους επαγγελματίες, στους αγρότες, στους 

κτηνοτρόφους, στους συνταξιούχους, σε αυτούς-ες που ασχολούνται με τα οικιακά, 

στους σπουδαστές και στους ανέργους λαμβάνοντας τιμές από 0 έως 8 αντίστοιχα.  

 

 
Σχήμα 4.3: Ραβδόγραμμα επαγγελματικής κατάστασης 

 

Στο δείγμα, όπως διαπιστώνεται από το ραβδόγραμμα του Σχήματος 4.3, πλειοψηφούν 

οι ιδιωτικοί υπάλληλοι με ποσοστό 22,9% που αντιστοιχεί σε 46 ερωτηθέντες, 

ακολουθούν οι ελεύθεροι επαγγελματίες με ποσοστό 16,4% δηλαδή 33 ερωτηθέντες και 

έπονται οι δημόσιοι υπάλληλοι και οι σπουδαστές με μικρή διαφορά μεταξύ τους 

ποσοστά 12,9% και 12,4% αντίστοιχα.  

 

Η κύρια πηγή εισοδήματος των νοικοκυριών κατηγοριοποιείται σε εργασία, περουσιακά 

στοιχεία, συντάξεις και άλλη διαφορετική επιλογή και αποδίδεται με τιμές από 0 έως 3 

αντίστοιχα.  



 129 

 

 
Σχήμα 4.4: Ραβδόγραμμα κύριας πηγής εισοδήματος 

 

Από το Σχήμα 4.4 προκύπτει ότι βασική πηγή εισοδήματος είναι η εργασία με ποσοστό 

52,7% που αντιστοιχεί σε 106 από το σύνολο των 201 ερωτηθέντων. Άρα, περισσότεροι 

από τους μισούς βασίζονται στην εργασία τους για την κάλυψη των οικονομικών τους 

αναγκών.  

 

Το μέσο μηνιαίο οικογενειακό εισόδημα κατηγοριοποιείται στις ακόλουθες έντεκα 

κλάσεις 0-500 €, 501-1000 €, 1001-1500 €, 1501-2000 €, 2001-2500 €, 2501-3000 €, 

3001-3500 €, 3501-4000 €, 4001-4500 €, 4501-5000 €, > 5000€.  
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Σχήμα 4.5: Ιστόγραμμα μέσου μηνιαίου οικογενειακού εισοδήματος 

(μέσος όρος=4,32 τυπική απόκλιση= 2,07) 

(0=0-500€, 1=501-1000€, 2=1001-1500 €, 3=1501-2000€, 4=2001-2500€, 5=2501-3000€, 

6=3001-3500€,7=3501-4000€, 8=4001-4500 €, 9=4501-5000€, 10=> 5000€) 

 

Όπως διαπιστώνεται από το ιστόγραμμα του Σχήματος 4.5, το μέσο οικογενειακό 

εισόδημα των νοικοκυριών σε ποσοστό 27,4% (55 ερωτηθέντες) είναι της τάξης των 

2501 - 3000€ το οποίο χαρακτηρίζεται ως ιδιαίτερα υψηλό, δεδομένου ότι η έρευνα 

πραγματοποιήθηκε το έτος 2012, εν μέσω οικονομικής κρίσης, όπως έχει ήδη αναφερθεί 

σε προηγούμενες ενότητες της παρούσης. Ακολουθούν τα νοικοκυριά με ποσοστό 

16,4% (33 ερωτηθέντες) που εμφανίζουν κατά μέσο όρο εισόδημα 2001 - 2500 €. Ένα 

πολύ μικρό ποσοστό της τάξης του 3,5% (7 ερωτηθέντες) καλύπτει τις καταναλωτικές 

του ανάγκες με μόνο από 0 - 500 € ενώ αντίστοιχα μόλις 1% (2 ερωτηθέντες) έχουν στη 

διάθεσή τους από 4501 έως 5000 € κατά μέσο όρο. Επισημαίνεται ότι τα εισοδήματα 

που αναφέρονται είναι κατά δήλωση και ανώνυμα. 

 

Σύμφωνα με τον Πίνακα 4.2, στην ερώτηση σχετικά με την μόνιμη ή εξοχική κατοικία 

των ερωτηθέντων, η συντριπτική πλειοψηφία με ποσοστό 97,5% δηλαδή, οι 196 από 

τους συνολικά 201 απάντησαν ότι μένουν σε μόνιμη κατοικία. Επιπρόσθετα, στην 

ερώτηση αν πρόκειται για ιδιόκτητη ή ενοικιαζόμενη κατοικία η πλειοψηφία με 

ποσοστό 69,2% απάντησε πως είναι ιδιόκτητη. Σύμφωνα με τον Ek (2005) οι άνθρωποι 
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που ζουν σε ιδιόκτητα σπίτια έχουν την ευκαιρία να συμμετάσχουν ενεργά και να 

επιλέξουν ελεύθερα μεταξύ διαφόρων προμηθευτών ηλεκτρικής ενέργειας, και εφόσον 

εκφράζουν περιβαλλοντική συνείδηση και είναι διατεθειμένοι να πληρώσουν κάτι 

παραπάνω για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας επιλέγουν να αγοράσουν πράσινη 

ηλεκτρική ενέργεια. 

 
Πίνακας 4.2.: Πίνακας συχνοτήτων μόνιμης ή εξοχικής κατοικίας και ιδιόκτητης ή 

ενοικιαζόμενης κατοικίας 

(0:μόνιμη, 1:εξοχική – 0:ενοίκιο, 1:ιδιόκτητη) 

A7HOUSERES 

Τιμές Συχνότητα 

Ποσοστό 

(%) 

0 196 97,5 

1 5 2,5 

Σύνολο 201 100 

A8HOUSEOWN 

0 139 69,2 

1 62 30,8 

Σύνολο 201 100 

 

Παρακάτω εξετάζεται ο αριθμός των μελών της κάθε οικογένειας καθώς και τα ανήλικα 

μέλη που ανήκουν σε αυτές. 

 
Σχήμα 4.6: Ιστόγραμμα αριθμού μελών νοικοκυριού 

(μέσος όρος= 2,31 τυπική απόκλιση= 1,54) 
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Όσο αφορά στον αριθμό των μελών που απαρτίζουν το κάθε νοικοκυριό, από το Σχήμα 

4.6 προκύπτει ότι τα νοικοκυριά είναι, μονομελή με ποσοστό που φτάνει στο 31,3% 

δηλαδή οι 63 ερωτηθέντες μένουν μόνοι τους και ακολουθούν οι τριμελείς οικογένειες 

με ποσοστό 27,4% που αντιστοιχεί σε 55 ερωτηθέντες. Στο Σχήμα 4.6 εμφανίζονται δύο 

οικογένειες εξαμελείς και δύο οικογένειες οχταμελείς με ποσοστό 1% αντίστοιχα. 

Παρατηρείται ότι η κατανομή δεν είναι συμμετρική και εμφανίζει έντονη θετική 

στρέβλωση. 

 
 

Σχήμα 4.7: Ιστόγραμμα αριθμού ανήλικων τέκνων 

(μέσος όρος=0,94 τυπική απόκλιση=0,97) 

 

Το Σχήμα 4.7 εμφανίζει ότι δεν υπάρχουν ανήλικα τέκνα με ποσοστό 44,3% (89 

ερωτηθέντες) και αυτό εξηγείται και από τη προηγούμενη ερώτηση όπου τα 

περισσότερα νοικοκυριά είναι μονομελή. Οι υπόλοιπες οικογένειες φαίνεται ότι 

περιλαμβάνουν κυρίως δύο ανήλικα μέλη με ποσοστό 26,9% που αντιστοιχεί σε 54 

ερωτηθέντες. Ένα ανήλικο τέκνο εμφανίζεται σε ποσοστό 23,4% δηλαδή σε 47 

ερωτηθέντες και τρία ανήλικα τέκνα εμφανίζονται σε ποσοστό 5,5% δηλαδή σε 11 

ερωτηθέντες. Παρατηρείται ότι η κατανομή δεν είναι συμμετρική και εμφανίζει 

ελαφρώς θετική στρέβλωση. 
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4.3.2 Ενεργειακή συμπεριφορά (Μέρος Β) 

 

Με βάση τα ευρήματα της βιβλιογραφίας είναι σημαντική η γνώση της στάσης των 

καταναλωτών ηλεκτρικής ενέργειας αλλά και των βάσεων αυτών των συμπεριφορών 

(Ek, 2005). Η γνώση του κοινού, η αντίληψή του, οι θέσεις του αλλά και ο ενδεχόμενος 

φόβος δηλαδή η αίσθηση του κινδύνου ή της ανησυχίας που εντείνεται σε περίπτωση 

έλλειψης πληροφόρησης ή άγνοιάς του (Assefa and Frostell, 2007; Nomura and Akai, 

2004; Zoellner et al., 2008 ) είναι παράμετροι που αξιολογούνται. Επομένως, μέσα από 

τις ερωτήσεις που θα ακολουθήσουν στο δεύτερο μέρος του ερωτηματολογίου θα 

εξεταστεί η ενεργειακή συμπεριφορά των νοικοκυριών. 

 

Η κατά μέσο όρο αξία πληρωμής στο δίμηνο λογαριασμό της ΔΕΗ, χωρίζεται σε δέκα 

ομοιόμορφες κλάσεις μεγέθους των 100 ευρώ. Συγκεκριμένα: 0-100=0, 101-200=1, 

201-300=2, 301-400=3, 401-500=4, 501-600=5, 601-700=6, 701-800=7, 801-900=8, 

901-1000=9, >1000=10. 
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Σχήμα 4.8: Ιστόγραμμα κατά μέσου όρου αξίας πληρωμής στο δίμηνο λογαριασμό της ΔΕΗ 

(μέσος όρος= 2,02 τυπική Απόκλιση= 1,19)  

(0-100=0, 101-200=1, 201-300=2, 301-400=3, 401-500=4, 501-600=5) 
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Στο Σχήμα 4.8 παρατηρείται ότι κατά μέσο όρο, το κόστος κατανάλωσης ηλεκτρικής 

ενέργειας για τα νοικοκυριά, ανέρχεται στη 3η κλάση στο ποσό των 301-400 ευρώ ανά 

δίμηνο λογαριασμό της ΔΕΗ με ποσοστό 31,3% που αντιστοιχεί σε 63 ερωτηθέντες. 

Ακολουθεί οριακά η 2η κλάση στο ποσό των 201-300 ευρώ με ποσοστό 30,03% δηλαδή 

61 ερωτηθέντες. 

 

Σχετικά με το εάν οι ερωτηθέντες είναι μέλη περιβαλλοντικής οργάνωσης οι 180 από 

τους 201 απάντησαν όχι που αντιστοιχεί σε ποσοστό 89,6% που δεικνύει ότι μόλις ένας 

στους δέκα από τους ερωτηθέντες δραστηριοποιείται ως μέλος περιβαλλοντικής 

οργάνωσης. Το μικρό ποσοστό της τάξης του 10,4% δηλαδή μόλις 21 από τους 201 που 

απάντησε θετικά κλήθηκε να αναφέρει σε ποια περιβαλλοντική οργάνωση είναι μέλος. 

Οι περισσότεροι από αυτούς αναφέρθηκαν σε τοπικές περιβαλλοντικές δράσεις και 

ελάχιστοι στην WWF.  

 

Σε μία κλίμακα Likert με τιμές από 1 έως 10, όπου το 1 αντιστοιχεί σε «Καθόλου 

ενημερωμένο-η» και το 10 σε «Απόλυτα ενωμερωμένος-η», όσο αφορά στην 

ενημέρωση των νοικοκυριών σχετικά με συγκεκριμένες μορφές ΑΠΕ όπως είναι η 

ηλιακή ενέργεια, η αιολική, η βιομάζα και η υδροηλεκτρική προκύπτει ότι το 

μεγαλύτερο ποσοστό των ερωτηθέντων κυμαίνεται σε υψηλά επίπεδα ενημέρωσης.  
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Σχήμα 4.9: Ραβδόγραμμα ενημέρωσης των νοικοκυριών για την ηλιακή ενέργεια 

 

Το Σχήμα 4.9 δείχνει ότι το 37,8% δηλαδή 76 ερωτηθέντες κυμαίνονται στο 8 της 

κλίμακας. Ακολουθεί το 32,3% δηλαδή 65 ερωτηθέντες που κυμαίνεται στο 9 της 

κλίμακας. Αξιοσημείωτο επίσης είναι το 14% δηλαδή 28 ερωτηθέντες που κυμαίνεται 

στο 6 της κλίμακας και το 7% δηλαδή ποσοστό δηλαδή 14 ερωτηθέντες που 

κυμαίνονται στο 10 της κλίμακας και θεωρούν ότι είναι απόλυτα ενημερωμένοι ως προς 

την ηλιακή ενέργεια. Παρατηρείται τέλος, στο Σχήμα 4.9 ότι η συχνότητα των τιμών 

στις πρώτες βαθμίδες είναι χαμηλή.  
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Σχήμα 4.10: Ραβδόγραμμα ενημέρωσης των νοικοκυριών για την αιολική ενέργεια 

 

Το Σχήμα 4.10 δείχνει ότι το 28,9% των ερωτηθέντων που αντιστοιχεί σε 58 

ερωτηθέντες κυμαίνεται στο 8 της κλίμακας, το 25,4% δηλαδή 51 ερωτηθέντες στο 9 

της κλίμακας. Ακολουθεί λιγότερο ποσοστό της τάξης του 21,9% που αντιστοιχεί σε 44 

ερωτηθέντες να κυμαίνεται στο 7 της κλίμακας. Έπονται στο 6 της κλίμακας με 

ποσοστό 9,5% δηλαδή 19 ερωτηθέντες και στο 10 της κλίμακας όπου δηλώνουν 

απόλυτα ενημερωμένοι στην αιολική ενέργεια 8 ερωτηθέντες με ποσοστό 4%. 
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Σχήμα 4.11: Ραβδόγραμμα ενημέρωσης των νοικοκυριών για την βιομάζα 

 

Στο Σχήμα 4.11 το 20,9% των ερωτηθέντων κυμαίνεται στο 8 της κλίμακας , το 19,9% 

στο 7 και το 16,4 στο 6. Παρατηρείται ότι τα ποσοστά εμφανίζουν μικρή υποχώρηση ως 

προς τις υψηλές κλίμακες συγκριτικά με τις δύο προηγούμενες περιπτώσεις και 

επιπρόσθετα, οι μικρές κλίμακες παρουσιάζουν πιο υψηλές που σημαίνει ότι το κοινό 

δεν είναι τόσο καλά ενημερωμένο για τη βιομάζα. 
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Σχήμα 4.12: Ραβδόγραμμα ενημέρωσης των νοικοκυριών για την υδροηλεκτρική ενέργεια 

 

Στο Σχήμα 4.12 φαίνεται ότι 23,4% δηλαδή 47 ερωτηθέντες βρίσκονται στο 6 επίπεδο 

της κλίμακας, το 19,9% στο 5 της κλίμακας και το 18,9% στο 7. Τα ποσοστά στις 

υψηλότερες κλίμακες σχετικά με τις υπόλοιπες μορφές ΑΠΕ εμφανίζονται σαφώς 

μειωμένα. Επομένως, ως προς την υδροηλεκτρική ενέργεια το κοινό έχει τη λιγότερη 

πληροφόρηση.  

 

Αξίζει να σημειωθεί ότι ένας από τους σημαντικότερους υδροηλεκτρικούς σταθμούς 

στην Ελλάδα, είναι εγκατεστημένος στη Δυτική και Στερεά Ελλάδα και συγκεκριμένα 

στο νομό Αιτωλοακαρνανίας. Πρόκειται για το συγκρότημα Αχελώου (Κρεμαστά, 

Καστράκι, Στράτος I &II, Γκιώνα, Γλαύκος), συνολικής ισχύος 925,6MW. O ΥΗΣ 

Κρεμαστών είναι ο μεγαλύτερος Υδροηλεκτρικός Σταθμός της χώρας με σκοπό την 

υδροηλεκτρική παραγωγή και την αντιπλημμυρική προστασία. Η εμπορική λειτουργία 

του ξεκίνησε το 1966 και έχει εγκατεστημένη ισχύς 437,2 ΜW. Ακολουθεί ο ΥΗΣ 

Καστρακίου με σκοπό την υδροηλεκτρική παραγωγή, την άρδευση και την ύδρευση, με 

έναρξη εμπορικής λειτουργίας το 1969 και εγκατεστημένη ισχύς 320 ΜW. Έπεται ο 
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YΗΣ Στράτος I & Μικρός ΥΗΣ Στράτος II με σκοπό την υδροηλεκτρική παραγωγή και 

την άρδευση. Η εμπορική του λειτουργία ξεκίνησε το 1989 και έχει εγκατεστημένη 

ισχύς 150 ΜW (ΔΕΗ Ανανεώσιμες, 2012). 

 

Το παρόν ερευνητικό εύρημα έρχεται σε αντιδιαστολή με το γεγονός ότι ένας από τους 

μεγαλύτερους και σημαντικότερους υδροηλεκτρικούς σταθμούς στην Ελλάδα, είναι 

εγκατεστημένος στη Δυτική και Στερεά Ελλάδα και συγκεκριμένα στο νομό 

Αιτωλοακαρνανίας. Επομένως, η τοπική κοινωνία αναμενόταν ότι θα εμφάνιζε 

υψηλότερα ποσοστά ενημέρωσης λόγω της εγκατάστασης υδροηλεκτρικών σταθμών 

στην περιοχή. 

 

Από την στατιστική ανάλυση των αποτελεσμάτων, παρατηρείται ότι, ως προς το βαθμό 

ενημέρωσης, στο 8 της κλίμακας Likert εντάσσεται το 37,8% των ερωτηθέντων για την 

ηλιακή ενέργεια, το 28,9% των ερωτηθέντων για την αιολική ενέργεια και το 20,9% των 

ερωτηθέντων για τη βιομάζα ενώ, το 23,4% κυμαίνεται στο 6 της κλίμακας ως προς την 

υδροηλεκτρική ενέργεια. Συνεπώς, οι ερωτηθέντες είναι περισσότερο ενημερωμένοι σε 

ζητήματα που αφορούν στην ηλιακή ενέργεια, με μικρή διαφορά ακολουθεί η 

ενημέρωση σε ζητήματα σχετικά με την αιολική ενέργεια επίσης, δηλώνουν λιγότερο 

ενημερωμένοι ως προς τη βιομάζα και τέλος, μη ιδιαίτερα ενημερωμένοι σε ζητήματα 

που αφορούν στην υδροηλεκτρική ενέργεια. Αναμένονταν βέβαια, τα επίπεδα 

ενημέρωσης για την υδροηλεκτρική ενέργεια να ήταν υψηλότερα λόγω της ύπαρξης 

Υ/Η έργων στην ευρύτερη περιοχή. 

 

Σε σύγκριση με την υπάρχουσα βιβλιογραφία, τα αποτελέσματα αυτά έρχονται σε 

αρμονία με την έρευνα των Borchers et al., 2007 στην οποία μεταξύ άλλων, 

εκτιμήθηκαν οι προτιμήσεις του κοινού στις Ηνωμένες Πολιτείες, για συγκεκριμένες 

μορφές ΑΠΕ. Οι καταναλωτές εξέφρασαν προτιμήσεις ειδικά για την ηλιακή ενέργεια, 

λιγότερο για την αιολική και ακόμα λιγότερο για την βιομάζα και τις άλλες πηγές. 

Αντίθετα, η έρευνα του Ek, 2005 δίνει προβάδισμα στη χρήση αιολικής ενέργειας. 

 

Τα αποτελέσματα της έρευνας των Assefa and Frostell, 2007 έδειξαν επίσης, πως γενικά 

οι ερωτώμενοι είχαν χαμηλό επίπεδο γνώσης και πληροφόρησης με αποτέλεσμα να μην 

συμμετέχουν ενεργά στη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Παρατηρήθηκε ότι γενικά είχαν 
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θετική άποψη στο θέμα των νέων ενεργειακών τεχνολογιών αλλά προτιμούσαν τις 

συμβατικές τεχνολογίες που είναι πιο γνωστές και οικείες σε αυτούς. 

 

Σε μία κλίμακα Likert με τιμές από 1 έως 10, όπου το 1 αντιστοιχεί σε «Καθόλου δεν 

συμφωνώ» και το 10 σε «Απόλυτα συμφωνώ», όσο αφορά στην άποψη των 

νοικοκυριών σχετικά με το μελλοντικό ρόλο που θα διαδραματίσουν συγκεκριμένες 

μορφές ΑΠΕ όπως είναι η ηλιακή ενέργεια, η αιολική, η βιομάζα και η υδροηλεκτρική 

προκύπτει ότι γενικά τα νοικοκυριά πιστεύουν πως στα επόμενα χρόνια οι φιλικότερες 

προς το περιβάλλον μορφές ενέργειας θα καλύπτουν μεγάλο μερίδιο της αγοράς στην 

παραγωγή ενέργειας.  

 

 
Σχήμα 4.13: Ιστόγραμμα μελλοντικού ρόλου ηλιακής ενέργειας 

(μέσος όρος=8,66 τυπική απόκλιση 1.07) 

 

Το Σχήμα 4.13 εμφανίζει ότι το 41,3% που αντιστοιχεί σε 83 ερωτηθέντες κυμαίνεται 

στο 9 της κλίμακας και ακολουθεί το 31,3% δηλαδή 63 ερωτηθέντες και 19,4% δηλαδή 

39 ερωτηθέντες που κυμαίνονται στο 8 και το 10 της κλίμακας αντίστοιχα. Τα ποσοστά 

σε αυτή τη περίπτωση είναι ιδιαίτερα υψηλά. Επίσης, είναι εμφανές ότι οι πιο χαμηλές 
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κλίμακες δεν επιλέγονται σχεδόν καθόλου από τους ερωτηθέντες. Επομένως, η γνώμη 

τους για το μελλοντικό ρόλο της ηλιακής ενέργειας στο ενεργειακό μίγμα είναι 

ιδιαίτερα ενθαρρυντική. 

 

 
Σχήμα 4.14: Ιστόγραμμα μελλοντικού ρόλου αιολικής ενέργειας 

(μέσος όρος=8,19 τυπική απόκλιση 1.33) 

 

Το Σχήμα 4.14 δείχνει ότι ο 35,3% δηλαδή οι 71 ερωτηθέντες κυμαίνονται στο 8 της 

κλίμακας και ακολουθεί με ελάχιστη διαφορά μόλις έναν ερωτηθέντα το 34,8 που 

κυμαίνεται στο 9 της κλίμακας. Το 10,9% που αντιστοιχεί σε 22 ερωτηθέντες 

κυμαίνεται στο 7 της κλίμακας και το 10,4% δηλαδή 21 ερωτηθέντες κυμαίνεται στο 10 

της κλίμακας. 
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Σχήμα 4.15: Ιστόγραμμα μελλοντικού ρόλου βιομάζας 

(μέσος όρος 6,92 τυπική απόκλιση 1,97) 

 

Στο Σχήμα 4.15 το 24,4% δηλαδή 49 ερωτηθέντες κυμαίνεται στο 7 της κλίμακας, 

ακολουθεί το 21,4% δηλαδή 43 ερωτηθέντες που κυμαίνεται στο 8 μετέπειτα το 14,9% 

που αντιστοιχεί σε 30 ερωτηθέντες που κυμαίνεται στο 9. Στο 6 της κλίμακας 

κυμαίνεται σε ποσοστό 12,4% δηλαδή 25 ερωτηθέντες και στο 10 της κλίμακας 12 

ερωτηθέντες με ποσοστό 6%. 
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Σχήμα 4.16: Ιστόγραμμα μελλοντικού ρόλου υδροηλεκτρικής ενέργειας 

(μέσος όρος=6,23 τυπική απόκλιση=1,94) 

 

Στο Σχήμα 4.16 το 24,9% που αντιστοιχεί σε 50 ερωτηθέντες κυμαίνονται στο 7 της 

κλίμακας και έπεται το 21,9% δηλαδή 44 ερωτηθέντες που κυμαίνονται πιο κάτω στο 6 

επίπεδο της κλίμακας. Το 18,9% που αντιστοιχεί σε 38 ερωτηθέντες κυμαίνεται στο 5 

της κλίμακας. Παρατηρείται ότι στη περίπτωση της υδροηλεκτρικής ενέργειας ότι το 

κοινό εκφράζει δυσπιστία για το ρόλο που θα διαδραματίσει στο μέλλον. Επίσης, οι 

χαμηλές κλίμακες εμφανίζουν πιο υψηλά ποσοστά με το 5% δηλαδή 10 ερωτηθέντες να 

κυμαίνονται στο 4 και το 3,5% δηλαδή 3 ερωτηθέντες στο μόλις 2 της κλίμακας. 

 

Οι προσδοκίες των νοικοκυριών αυξάνονται ιδιαίτερα όταν πρόκειται για συγκεκριμένες 

μορφές με την ηλιακή ενέργεια να κατέχει σταθερά τη πρώτη θέση με μέση τιμή 8,66, 

να ακολουθεί η αιολική με μέση τιμή 8,19. Η βιομάζα και η υδροηλεκτρική ενέργεια 

έπονται με μέσους όρους 6,92 και 6,23 αντίστοιχα. Αντιθέτως, σε μια απομονωμένη 

περιοχή στη βορειοδυτική Σκωτία, οι Hanley and Nevin (1999) διαπίστωσαν ότι η 

πλειοψηφία των ερωτώμενων δήλωσε τη μέγιστη υποστήριξή τους, σε κλίμακα από 1 

έως 5, στα μικρά υδροηλεκτρικά (52%) αμέσως μετά ακολούθησαν τα αιολικά με 
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ποσοστό 35% και τέλος η βιομάζα με 30% ενώ, καμιά διάθεση υποστήριξης για 

βιομάζα εκδήλωσε το 21,7% των ερωτώμενων. 

 

Τονίζεται ότι τα αποτελέσματα της ερώτησης αυτής έρχονται σε συμφωνία με τα 

ευρήματα της προηγούμενης ερώτησης. Με άλλα λόγια, το κοινό είναι πολύ καλά 

ενημερωμένο και παράλληλα πιστεύει ότι στο μέλλον θα διαδραματίσουν σημαντικό 

ρόλο στο ενεργειακό μίγμα κυρίως η ηλιακή ενέργεια μετέπειτα, η αιολική και τέλος η 

ενέργεια που προέρχεται από τη βιομάζα και τα υδροηλεκτρικά έργα. 

 

Τα νοικοκυριά ερωτήθηκαν με «Ναι»/«Όχι» για το εάν γνωρίζουν για έργα που έχουν 

υλοποιηθεί με χρήση ΑΠΕ, στην ευρύτερη περιοχή όπου κατοικούν. Περισσότεροι από 

τους μισούς ερωτηθέντες δηλαδή οι 115 από τους 201, ποσοστό της τάξης του 57,2% 

ισχυρίζονται πως έχουν υπόψη τους έργα όπου χρησιμοποιήθηκαν ανανεώσιμες πηγές. 

Στη περίπτωση που η απάντησή τους είναι θετική γίνεται αναφορά σε αυτά. Οι 

περισσότερες απαντήσεις επικεντρώνονταν σε υλοποίηση κυρίως φωτοβολταϊκών 

πάρκων. Συγκεκριμένα, αναφέρονταν σε ιδιωτικές επενδύσεις κυρίως αγροτών για 

παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Αυτό κυρίως οφείλεται, όπως ήδη αναφέρθηκε στο 

Κεφάλαιο 2 της βιβλιογραφίας, στο ότι η νομοθεσία τη τελευταία πενταετία ευνόησε τις 

επενδύσεις που στηρίζονταν στην τεχνολογία των φωτοβολταϊκών για τη παραγωγή 

ηλεκτρικής ενέργειας, δίνοντας οικονομικά κίνητρα, όπως χρηματοδοτήσεις μέσω 

τραπεζών και επιδοτήσεις. Για άλλη μια φορά εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι η 

τοπική κοινωνία δεν αναφέρθηκε στα μεγάλα υδροηλεκτρικά έργα που είναι 

εγκατεστημένα στο νομό. Οι απαντήσεις τους επικεντρώθηκαν σε ιδιωτικές 

πρωτοβουλίες που σχετίζονται με εκμετάλλευση προσωπικών περιουσιακών στοιχείων 

και ιδιωτικό οικονομικό όφελος, παραλείποντας να αναφερθούν στους υδροηλεκτρικούς 

σταθμούς που αποτελούν ένα από τα σημαντικότερα έργα αξιοποίησης ΑΠΕ της χώρας. 

 

Στην επόμενη ερώτηση σχετικά με το εάν το κοινό είναι γενικά σύμφωνο με την ύπαρξη 

επενδύσεων όπου χρησιμοποιούνται Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας για την παραγωγή 

ηλεκτρικής ενέργειας, σε μια κλίμακα από 1 έως 10, (όπου 1 δεν συμφωνώ καθόλου και 

10 συμφωνώ απόλυτα), προκύπτει ότι γενικά είναι σύμφωνο με την εφαρμογή 

επενδυτικών σχεδίων ΑΠΕ. 
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Σχήμα 4.17: Ραβδόγραμμα της γνώμης του κοινού για ύπαρξη επενδύσεων εκμετάλλευσης 

ΑΠΕ  

 

Όπως προκύπτει από το ραβδόγραμμα στο Σχήμα 4.17 το 32% των ερωτηθέντων 

κυμαίνεται στο 8 της κλιμακας Likert που δεικνύει ότι είναι γενικά θετικά προσκείμενο 

στην υλοποίηση επενδύσεων εκμετάλλευσης ΑΠΕ. 

 

 

4.3.3 Υποθετικό σενάριο (Μέρος Γ) 

 

Οι επόμενες ερωτήσεις κινούνται γύρω από ένα υποθετικό σενάριο. Η ερώτηση που 

ακολουθεί θα μπορούσε να θεωρηθεί ως αντικρουόμενη με τη προγούμενη. Στην 

ερώτηση Β16 γίνεται μια προσπάθεια αποτύπωσης της γενικής στάσης απέναντι στα 

έργα ΑΠΕ ενώ, στην ερώτηση Β17 εξετάζεται η συμπεριφορά σε συγκεκριμένο 

ενδεχόμενο ύπαρξης έργου κοντά στο σημείο κατοικίας του νοικοκυριού.  
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Σχήμα 4.18: Ραβδόγραμμα της πιθανής αντίδρασης των νοικοκυριών σε ενδεχόμενο επένδυσης 

με εκμετάλλευση ΑΠΕ κοντά στη περιοχή κατοικίας 

(Θα συμφωνούσα=0, Δε θα συμφωνούσα καθόλου=1, Θα αδιαφορούσα=2, Άλλο=3) 

 

Επομένως, όσο αφορά στην ερώτηση σχετικά με την πιθανή αντίδραση των 

νοικοκυριών σε ενδεχόμενο επένδυσης με εκμετάλλευση ΑΠΕ κοντά στη περιοχή όπου 

διαμένουν από το Σχήμα 4.18 προκύπτει ότι η πλειοψηφία των ερωτηθέντων, σε 

ποσοστό 64,7%, που αντιστοιχεί σε 130 ερωτώμενους θα συμφωνούσε με το 

ενδεχόμενο υλοποίησης μιας επένδυσης με χρήση ΑΠΕ. Σε ποσοστό 17,4% που 

αντιστοιχεί σε 35 ερωτηθέντες θα αδιαφορούσαν, σε ποσοστό 13,4% δηλαδή οι 27 

ερωτηθέντες εξέφρασαν προσωπική γνώμη, ενώ μόλις 4,5% δηλαδή μόνο όι 9 

εξέφρασαν τη διαφωνία τους στο ενδεχόμενο υλοποίησης επένδυσης ΑΠΕ.  

 

Σύμφωνα με τον Ek (2005) υπάρχουν περιπτώσεις που σε συγκεκριμένα έργα, κυρίως 

με χρήση αιολικής ενέργειας, από την τοπική κοινωνία εμφανίζεται αντίσταση για την 

υλοποίησή τους «NIMBY phenomenon». Η τοποθεσία της περιοχής καθώς και η 
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απόσταση από το έργο αποτελούν σημαντικό παράγοντα για την επιτυχία του 

επενδυτικού σχεδίου. 

 

Η απάντηση στην ερώτηση σχετικά με την προθυμία πληρωμής (WTP) επιπρόσθετου 

χρηματικού πόσου στο δίμηνο λογαριασμό της ΔΕΗ αποδίδεται με ψευδομεταβλητή, η 

οποία λαμβάνει τιμές 0-10 στα ακόλουθα διαστήματα έως 5,00 €=0, έως 10,00 €=1, έως 

15,00 €=2, έως 20,00 €=3, έως 25,00 €=4, έως 30,00 €=5, έως 35,00 €=6, έως 40,00€=7, 

έως 45,00 €=8, έως 50,00 €=9, >50,00€=10 

 

Σχήμα 4.19: Ιστόγραμμα προθυμίας πληρωμής 

(μέσος όρος= 0,97 τυπική απόκλιση= 1,29) 

 

Από το Σχήμα 4.19, προκύπτει ότι λιγότεροι από τους μισούς ερωτηθέντες (ποσοστό 

41,3%) δηλαδή 83 ερωτηθέντες είναι διατεθειμένοι να δώσουν έως 10€ επιπρόσθετα, 

στο δίμηνο λογαριασμό τους, για χρήση ρεύματος που προέρχεται από ΑΠΕ. Το 11,4% 

δηλαδή 23 ερωτηθέντες μπορούν να διαθέσουν έως 15 ευρώ, το 5,5% δηλαδή 11 

ερωτηθέντες έως 20 ευρώ. Στο Σχήμα 4.19 παρατηρείται ότι υπάρχει μικρό ποσοστό της 

τάξης του 5% μόλις ένας ερωτηθείς που είναι διατεθειμένος να καταβάλει έως 50 ευρώ 

και ένας ακόμη ερωτηθείς που διαθέτει πάνω από 50 ευρώ. 
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Παράλληλα, είναι σημαντικό και το υψηλό ποσοστό της τάξης του 39,3% δηλαδή 79 

ερωτηθέντες που είναι διατεθειμένο να πληρώσει μόνο έως 5 ευρώ επιπρόσθετα ή και 

καθόλου για τους λόγους που αναλύονται παρακάτω. Αυτό επιβεβαιώνει την υπάρχουσα 

βιβλιογραφία που αναφέρει ότι το επιπρόσθετο κόστος χρήσης ΑΠΕ που η κοινωνία 

επωμίζεται δημιουργεί κλίμα αποτροπής του κοινού με αποτέλεσμα παρά το 

περιβαλλοντικό τους όφελος να μην εμφανίζουν ευρεία αποδοχή και διάδοση (Nomura 

and Akai, 2004).  

 

Στο σημείο αυτό είναι απαραίτητο να γίνει αναφορά στο ενδεχόμενο ύπαρξης 

στρεβλώσεων στρατηγικής που εμφανίζονται όταν ο ερωτώμενος υποτιμά ή υπερτιμά 

σκοπίμως το ποσό που διατίθεται να πληρώσει, θεωρώντας ότι θα επηρεάσει προς 

όφελός του το αποτέλεσμα της έρευνας και υπόθεσης  που εμφανίζονται εξαιτίας της 

υποθετικής φύσης της μεθόδου με αποτέλεσμα να δημιουργούνται αμφιβολίες σχετικά 

με την πραγματική καταναλωτική συμπεριφορά των νοικοκυριών (Damigos and 

Kaliampakos, 2003). 

 

Στην έρευνα των Damigos and Kaliampakos, 2003 η άρνηση καταβολής του 

επιπρόσθετου χρηματικού ποσού αποδόθηκε στην απόσταση που απείχαν οι 

ερωτηθέντες από το έργο, στα χαμηλά εισοδήματά τους και στο γεγονός ότι δεν δινόταν 

προτεραιότητα στα περιβαλλοντικά ζητήματα. Στην ισχύουσα έρευνα η άρνηση 

καταβολής επιπρόσθετου χρηματικού ποσού στο λογαριασμό της ΔΕΗ για τη χρήση 

ενέργειας από ΑΠΕ οφείλεται στους ακόλουθους λόγους. Το κοινό υποστηρίζει πως: 

 εξαιτίας της οικονομικής κατάστασης που επικρατεί και της αύξησης της ανεργίας, το 

κάθε νοικοκυριό δε μπορεί να αντέξει νέα οικονομική επιβάρυνση.  

 τα έργα ΑΠΕ θα πρέπει να είναι αυτοχρηματοδοτούμενα και να αποτελούν 

κερδοφόρες επιχειρήσεις παραγωγής ενέργειας προς όφελος του κοινού καλού 

 το κράτος είναι υποχρεωμένο να ανεβάζει το βιοτικό επίπεδο μέσα από την 

υλοποίηση κατάλληλων επενδύσεων στο χώρο των ΑΠΕ. 

 αν τα έργα ΑΠΕ είναι αποτέλεσμα ιδιωτικής πρωτοβουλίας και από τα πιθανά 

οικονομικά οφέλη επωφελούνται κυρίως οι επενδυτές δεν είναι διατεθειμένο να 

επιβαρυνθεί 
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 εξαιτίας της ισχύουσας κυβερνητικής πολιτικής, των συνεχών οικονομικών 

επιβαρύνσεων και φορολογικών μέτρων, αρνείται να πληρώσει και άλλους επιπλέον 

φόρους 

 το ποσό που καταβάλλεται για τη πληρωμή προς τη ΔΕΗ είναι ήδη μεγάλο που 

πολλές φορές αδυνατεί να το καλύψει με αποτέλεσμα να μην επιθυμεί περαιτέρω 

επιβάρυνση 

 πολλοί από τους φόρους που έχουν προστεθεί στο λογαριασμό της ΔΕΗ δεν 

αφορούν αμιγώς στην παροχή ηλεκτρικού ρεύματος όπως είναι τα δημοτικά τέλη, 

τα «χαράτσια», τα τέλη κρατικής τηλεόρασης με συνέπεια το ποσό που 

καταβάλλεται να είναι αυξημένο και να μην σχετίζεται άμεσα με την κατανάλωση 

ηλεκτρικής ενέργειας 

 δεν κατανοεί την έννοια του εξωτερικού κόστους 

 επειδή το κράτος επεμβαίνει συνάπτοντας συνεχώς νέες συμφωνίες εις βάρος του 

οργανισμού της ΔΕΗ, δημιουργείται ένα κλίμα ανασφάλειας και έλλειψης 

εμπιστοσύνης για το πώς θα αξιοποιηθεί το επιπρόσθετο ποσό που προκύπτει σε 

περίπτωση καταβολής του 

 αν η επένδυση είναι ελεγμένη, αξιόπιστη για την εκμετάλλευση των ΑΠΕ είναι 

λογικό να υπάρχει θετική ανταπόκριση στην πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση. 

Όμως λόγω της επικρατούσας κατάστασης και του κλίματος αβεβαιότητας το κάθε 

νοικοκυριό αντιμετωπίζει το μέτρο αυτό με δυσπιστία και επιφυλακτικότητα 

 

Μέσα από τις απαντήσεις που δίνουν οι ερωτηθέντες παρατηρείται ένα είδος δυσφορίας 

απέναντι στην ισχύουσα οικονομική πολιτική. Θα μπορούσε να θεωρηθεί και ως 

«απάντηση διαμαρτυρίας» απέναντι στη συνεχή επιβολή φόρων. Συμπερασματικά, τα 

έργα εκμετάλλευσης ΑΠΕ για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας θα πρέπει να 

αποτελούν βασική ενεργειακή πολιτική. Το κράτος θα πρέπει να προχωρά σε τέτοιου 

είδους επενδύσεις και να αναλαμβάνει το κόστος που προκύπτει. Είναι βασική 

αρμοδιότητά του στα πλαίσια της δημοκρατίας και της βιώσιμης ανάπτυξης να 

προσφέρει το περιβαλλοντικό αυτό αγαθό δωρεάν. Από τις απαντήσεις των 

ερωτηθέντων διαπιστώνεται  ότι εκφράζουν έντονα τη δυσαρέσκειά τους για τον τρόπο 

λειτουργίας των κρατικών μηχανισμών.  
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Σύμφωνα με τον Ek,2005, εάν οι καταναλωτές αποκτήσουν οικολογική συνείδηση και 

είναι πρόθυμοι να πληρώσουν υψηλότερη τιμή για χρήση «πράσινης» ηλεκτρικής 

ενέργειας που αντιστοιχεί στο εξωτερικό κόστος, η εκμετάλλευση των ανανεώσιμων 

πηγών ηλεκτρικής ενέργειας αναμένεται να αυξηθεί. Η έκβαση της «πράσινης αγοράς» 

και κατ’ επέκταση της «πράσινης οικονομίας» εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το αν οι 

καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας είναι πρόθυμοι να στραφούν προς την 

εκμετάλλευση των «πράσινων πηγών ενέργειας» και να πληρώσουν για αυτές. 

 

Παρακάτω αξιολογούνται οι πιθανές συνέπειες στην ευρύτερη περιοχή από επενδύσεις 

εκμετάλλευσης ΑΠΕ χρησιμοποιώντας ως δείκτες την ποιότητα ζωής, την οικονομική 

ανάπτυξη της περιοχής, το ενδεχόμενο ύπαρξης νέων θέσεων εργασίας, τον τουρισμό, 

τα περιβαλλοντικά προβλήματα, την εξάντληση του πετρελαίου, την εξάρτηση από τα 

συμβατικά καύσιμα, την υποβάθμιση της αισθητικής του τοπίου καθώς και τις 

επιπτώσεις στην χλωρίδα και την πανίδα της περιοχής. 

 

Σχήμα 4.20: Ραβδόγραμμα των πιθανών συνεπειών στην ευρύτερη περιοχή ως προς την 

ποιότητα ζωής 

Στο Σχήμα 4.20 παρατηρείται πως η πλειοψηφία των ερωτηθέντων, σε ποσοστό 36,3%, 

κυμαίνονται στο 8 της κλίμακας, που σημαίνει ότι εκφράζουν πολύ θετικές απόψεις για 

την ποιότητα ζωής στο ενδεχόμενο επένδυσης ΑΠΕ. Θεωρούν πως θα υπάρξει αύξηση 
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του βιοτικού επιπέδου των κατοίκων γύρω από την περιοχή εφαρμογής των 

επενδυτικών σχεδίων.  

 
Σχήμα 4.21: Ραβδόγραμμα των πιθανών συνεπειών στην ευρύτερη περιοχή ως προς την 

οικονομική ανάπτυξη της περιοχής 

Στο Σχήμα 4.21 η πλειοψηφία των ερωτηθέντων, σε ποσοστό 34,3%, εκφράζει πολύ 

θετική γνώμη για την οικονομική ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής. Το κοινό θεωρεί 

πως θα υπάρξει οικονομική άνθιση. 
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Σχήμα 4.22: Ραβδόγραμμα των πιθανών συνεπειών στην ευρύτερη περιοχή ως προς το 

ενδεχόμενο ύπαρξης νέων θέσεων εργασίας 

 

Στο Σχήμα 4.22 παρατηρείται ότι η πλειοψηφία των ερωτηθέντων σε ποσοστό 26,9%, 

που αντιστοιχεί σε 54 ερωτηθέντες βρίσκεται στο 7 της κλίμακας εκφράζοντας θετική 

άποψη ως προς τη δημιουργία θέσεων εργασίας στο ενδεχόμενο χρήσης ΑΠΕ. 

Ακολουθούν το 6 και το 8 της κλίμακας με ποσοστά 22,9% και 21,9% αντίστοιχα. 

Υπάρχει μια συγκρατημένη αισιοδοξία.  
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Σχήμα 4.23: Ραβδόγραμμα των πιθανών συνεπειών στην ευρύτερη περιοχή ως προς τον 

τουρισμό 

 

Στο Σχήμα 4.23 η πλειοψηφία των ερωτηθέντων, σε ποσοστό 39,3%, εκφράζει μια 

μάλλον θετική άποψη ως προς την ενίσχυση του τουρισμού, στο ενδεχόμενο επένδυσης 

σε έργα ΑΠΕ. Οι περισσότερες απαντήσεις με διαφορά από τις υπόλοιπες κλίμακες 

κυμαίνονται στο 6. Οι κάτοικοι εκφράζουν μια επιφυλακτικότητα και σε γενικές 

γραμμές δεν πιστεύουν πως τα έργα αυτά θα κεντρίσουν το ενδιαφέρον και θα 

προσελκύσουν το κοινό. Το συμπέρασμα αυτό έρχεται σε αντίθεση με την έρευνα των 

Gossling et al., 2005 που ισχυρίζονται ότι η ανάπτυξη νέων εναλλακτικών μορφών 

τουρισμού όπως ο οικοτουρισμός ή αγροτουρισμός, θα ενισχυθεί μέσα από επενδύσεις 

σε έργα υποδομής συμπεριλαμβανομένων και των έργων με εκμετάλλευση ΑΠΕ.  
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Σχήμα 4.24: Ραβδόγραμμα των πιθανών συνεπειών στην ευρύτερη περιοχή ως προς τα 

περιβαλλοντικά προβλήματα 

 

Στο Σχήμα 4.24 η πλειοψηφία των ερωτηθέντων, σε ποσοστό 35,3% εντάσσεται στο 8 

της κλίμακας και θεωρεί πολύ πιθανή την μείωση των περιβαλλοντικών προβλημάτων, 

στο ενδεχόμενο ανάπτυξης επενδυτικών σχεδίων που βασίζονται σε ΑΠΕ. 



 155 

 

Σχήμα 4.25: Ραβδόγραμμα των πιθανών συνεπειών στην ευρύτερη περιοχή ως προς την 

εξάντληση του πετρελαίου 

 

Στο Σχήμα 4.25 η πλειοψηφία των ερωτηθέντων, σε ποσοστό 41,8%, θεωρεί θετική την 

προοπτική μη εξάντλησης του πετρελαίου, στο ενδεχόμενο επένδυσης σε ΑΠΕ χωρίς 

όμως, όπως προκύπτει από την προτίμησή τους (7 της κλίμακας), να το θεωρεί 

σημαντικό παράγοντα. 
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Σχήμα 4.26: Ραβδόγραμμα των πιθανών συνεπειών στην ευρύτερη περιοχή ως προς την 

εξάρτηση από τα συμβατικά καύσιμα 

Στο Σχήμα 4.26 η πλειοψηφία των ερωτηθέντων, σε ποσοστό 37,8%, υποστηρίζει ότι 

δεν θα υπάρχει τόσο μεγάλη εξάρτηση από τα συμβατικά καύσιμα. 
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Σχήμα 4.27: Ραβδόγραμμα των πιθανών συνεπειών στην ευρύτερη περιοχή ως προς την 

αισθητική του τοπίου 

Στο Σχήμα 4.27 ποσοστό της τάξης του 29,4%, θεωρεί ότι θα υπάρξει σχετική 

υποβάθμιση της αισθητικής του τοπίου, ενώ το αμέσως επόμενο ποσοστό των 

ερωτηθέντων, 20,4%, κρίνει πως θα υπάρξει διαφοροποίηση στην αισθητική του 

τοπίου. 
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Σχήμα 4.28: Ραβδόγραμμα των πιθανών συνεπειών στην ευρύτερη περιοχή ως προς την 

επίδραση στην χλωρίδα και στην πανίδα της περιοχής 

 

Στο Σχήμα 4.28, το 28,9% των ερωτηθέντων, θεωρεί ότι δεν θα είναι τόσο αρνητική η 

επίδραση στην χλωρίδα και στην πανίδα της περιοχής, ενώ το αμέσως επόμενο ποσοστό 

των ερωτηθέντων, 18,9%, ισχυρίζεται πως θα υπάρξουν αρνητικές επιπτώσεις στην 

χλωρίδα και την πανίδα της περιοχής. Σύμφωνα με τους Koundouri et al. (2009), η 

κυριότερη αρνητική επίδραση που αναφέρεται είναι οι συνέπειες που θα υποστεί το 

φυσικό περιβάλλον και ιδιαίτερα η χλωρίδα και πανίδα της περιοχής (αλλοίωση 

αισθητικής του τοπίου) που έρχεται σε αντιδιαστολή με τα αποτελέσματα της παρούσας 

έρευνας.  

Σύμφωνα με τους Zoellner et al. (2008) η τοπική κοινωνία αισθάνθηκε περιορισμένη, 

ένιωσε υποβάθμιση της ποιότητας ζωής της από την ύπαρξη των νέων τεχνολογιών 

κοντά στη περιοχή με κυριότερες συνέπειες τις αλλαγές στην αισθητική του τοπίου και 

οπτική-ακουστική όχληση. 

 



 159 

Παρακάτω με χρήση κλίμακας Likert, η οποία λαμβάνει τιμές από 1 (καθόλου 

σημαντικό) έως 10 (απόλυτα σημαντικό) αξιολογούνται τα πιο σημαντικά εμπόδια στην 

υλοποίηση επιχειρηματικών σχεδίων με εκμετάλλευση ΑΠΕ που σχετίζονται με την 

ενημέρωση γύρω από τα περιβαλλοντικά προβλήματα, τις νέες ενεργειακές τεχνολογίες, 

τα γραφειοκρατικά προβλήματα, τις χρονοβόρες αδειοδοτικές διαδικασίες, τις 

καθυστερήσεις στην υλοποίηση, τα οικονομικά κίνητρα, το κόστος επένδυσης καθώς 

και την επιλογή κατάλληλης τοποθεσίας.  

Σχήμα 4.29: Ραβδόγραμμα των σημαντικών εμποδίων ως προς την έλλειψη ενημέρωσης για 

τα περιβαλλοντικά προβλήματα 

Στο Σχήμα 4.29 η πλειοψηφία των ερωτηθέντων, σε ποσοστό 31,8%, που κυμαίνεται 

στο 8 της κλίμακας, θεωρεί ότι η έλλειψη ενημέρωσης όσον αφορά τα περιβαλλοντικά 

προβλήματα, αποτελεί σημαντικό εμπόδιο στην υλοποίηση επιχειρηματικού σχεδίου 

ΑΠΕ. 
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Σχήμα 4.30: Ραβδόγραμμα των σημαντικών εμποδίων ως προς την έλλειψη ενημέρωσης για τις 

νέες ενεργειακές τεχνολογίες 

Στο Σχήμα 4.30, 66 ερωτηθέντες με ποσοστό 32,8%, που κυμαίνεται στο 9 της 

κλίμακας, θεωρούν ότι η έλλειψη ενημέρωσης για τις φιλικότερες προς το περιβάλλον 

ενεργειακές τεχνολογίες, αποτελεί πάρα πολύ σημαντικό εμπόδιο ως προς την επίτευξη 

νέων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων. Ακολουθούν το 22,4 που κυμαίνεται στο 8 και 

το 21,4% που κυμαίνεται στο 9. 
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Σχήμα 4.31: Ραβδόγραμμα των σημαντικών εμποδίων ως προς τα γραφειοκρατικά προβλήματα 

Στο Σχήμα 4.31, το 36,8% των ερωτηθέντων, υποστηρίζει ότι η ύπαρξη διαφόρων 

προβλημάτων κατά τη διάρκεια της υλοποίησης, αποτελεί σημαντικό εμπόδιο ως προς 

την ορθή υλοποίησή της. 
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Σχήμα 4.32: Ραβδόγραμμα των σημαντικών εμποδίων ως προς την ύπαρξη οικονομικών 

κινήτρων 

Όπως προκύπτει από το ραβδόγραμμα του Σχήματος 4.32, οι απαντήσεις των 

ερωτηθέντων καταλαμβάνουν τις υψηλότερες τιμές της κλίμακας. Οι 78 ερωτηθέντες 

(ποσοστό 38,8%) ισχυρίζεται ότι, η ύπαρξη οικονομικών κινήτρων (με τη μορφή 

επιδοτήσεων) αποτελεί πάρα πολύ σημαντικό παράγοντα στην υλοποίηση επενδύσεων 

με ΑΠΕ. Ακολουθεί το 35,8% δηλαδή 72 ερωτηθέντες που κυμαίνεται στο 10 της 

κλίμακας και το 17,4% δηλαδή 35 στο 8 της κλίμακας. Τα ποσοστά που κυμαίνονται 

στις υψηλές κλίμακες είναι ιδιαίτερα υψηλά επομένως, το κοινό θεωρεί σημαντικό 

μειονέκτημα την έλλειψη οικονομικών κινήτρων στην υλοποίηση έργων. 



 163 

 

Σχήμα 4.33: Ραβδόγραμμα των σημαντικών εμποδίων ως προς το υψηλό κόστος επένδυσης 

Στο Σχήμα 4.33 η πλειοψηφία των ερωτηθέντων, σε ποσοστό 37,3%, υποστηρίζει ότι το 

ιδιαίτερα υψηλό κόστος αποτελεί πάρα πολύ σημαντικό εμπόδιο ως προς την επίτευξη 

της επένδυσης. 
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Σχήμα 4.34: Ραβδόγραμμα των σημαντικών εμποδίων ως προς την επιλογή κατάλληλης θέσης 

εγκατάστασης 

 

Στο Σχήμα 4.34, το 26,9% των ερωτηθέντων, θεωρεί ότι η επιλογή κατάλληλης θέσης 

του επενδυτικού σχεδίου ΑΠΕ, αποτελεί πολύ σημαντικό παράγοντα ως προς την 

επίτευξή του. 

 

Από την περιγραφική ανάλυση προκύπτει ότι οι ερωτηθέντες θεωρούν ότι το πιο 

σημαντικό εμπόδιο στην ύπαρξη έργων χρησιμοποιώντας ΑΠΕ είναι αρχικά τα 

οικονομικά κίνητρα με μέσο όρο ιδιαίτερα υψηλό που φτάνει στο 8,95 μετέπειτα, η 

ενημέρωση γύρω από τα νέα ενεργειακά συστήματα καθώς και το κόστος υλοποίησης. 

Τα ευρήματα της παρούσας έρευνας έρχονται να επιβεβαιώσουν την υπάρχουσα 

βιβλιογραφία (Agrerbosch et al, 2008; Bakos, 2009; Dimitropoulos and Kontoleon, 

2009; Jobert et al., 2007). 

Όσο αφορά στα μέτρα για την προώθηση των ΑΠΕ, σε μια κλίμακα Likert η οποία 

λαμβάνει τιμές από 1 (καθόλου σημαντικό) έως 10 (απόλυτα σημαντικό), 
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αξιολογούνται η απλοποίηση της αδειοδοτικής διαδικασίας, τα νέα νομοθετικά μέτρα 

και η παροχή οικονομικών κινήτρων. 

 

 

Σχήμα 4.35: Ραβδόγραμμα των σημαντικών μέτρων ως προς την απλοποίηση της αδειοδοτικής 

διαδικασίας 

 

Το Σχήμα 4.35 δείχνει ότι 43,3% δηλαδή 87 ερωτηθέντες κυμαίνονται στο 8 της 

κλίμακας, το 32,3% δηλαδή 65 ερωτηθέντες στο 7 της κλίμακας και το 10% δηλαδή 20 

ερωτηθέντες κυμαίνεται στο υψηλότερο επίπεδο της κλίμακας. 
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Σχήμα 4.36: Ραβδόγραμμα των σημαντικών μέτρων ως προς τις νέες νομοθετικές δράσεις 

 

Το Σχήμα 4.36 δείχνει ότι 44,3% δηλαδή 89 από το σύνολο των 201 ερωτηθέντων 

κυμαίνεται στο 8 της κλίμακας. Ακολουθεί το 34,8% δηλαδή 70 ερωτηθέντες που 

κυμαίνεται στο 7 της κλίμακας. 
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Σχήμα 4.37: Ραβδόγραμμα των σημαντικών μέτρων ως προς την παροχή οικονομικών κινήτρων 

Το Σχήμα 4.37 δείχνει ότι 47,3% δηλαδή οι 95 ερωτηθέντες που είναι λίγο λιγότεροι 

από τους μισούς κυμαίνονται στο 10 της κλίμακας και θεωρούν ως απόλυτα σημαντικό 

μέτρο για τη διείσδυση των ΑΠΕ τη παροχή οικονομικών παροχών όπως οι επιδοτήσεις 

ή φορο-ελαφρύνσεις. Το κοινό παρατηρείται ότι δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα. 

Από την ανάλυση των αποτελεσμάτων και συγκεκριμένα από τον μέσο όρο προκύπτει 

πως οι ερωτηθέντες θεωρούν εξίσου σημαντικά μέτρα, για την διείσδυση των ΑΠΕ, την 

απλοποίηση της αδειοδοτικής διαδικασίας και την θέσπιση νέων νομοθετικών μέτρων 

(μέση τιμή 7,74 και στις δύο περιπτώσεις). Όμως, σχεδόν ένας στους δύο ερωτηθέντες 

θεωρεί ως το πιο σημαντικό μέτρο την παροχή οικονομικών κινήτρων για την ενίσχυση 

των ΑΠΕ. 

Όσο αφορά στην προθυμία μείωσης εξόδων που εκφράζουν τα νοικοκυριά με σκοπό την 

εξοικονόμηση χρημάτων για την πληρωμή του επιπρόσθετου ποσού στον λογαριασμό 

της ΔΕΗ, στην απάντησή τους με ναι/όχι, προκύπτει ότι στη περίπτωση αυτή υπάρχει 
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διχογνωμία μεταξύ των ερωτηθέντων, με ελάχιστη επικράτηση με ποσοστό 51,7%, που 

αντιστοιχεί σε 104 ερωτηθέντες, στην άρνηση διάθεσης μείωσης δαπανών για την 

περαιτέρω εξοικονόμηση χρημάτων. Σε αυτή την ερώτηση εξετάζεται το προσωπικό 

οικονομικό κόστος που το κοινό είναι διατεθειμένο να υποστεί σε καθημερινή βάση για 

την προστασία του περιβάλλοντος. Διευκρινίζεται ότι στην ερώτηση που ακολουθεί 

καλούνται να απαντήσουν μόνο τα άτομα που δήλωσαν προθυμία να μειώσουν τα έξοδά 

τους. Επομένως, σχετικά με το είδος των δαπανών που τα νοικοκυριά είναι διατεθειμένα 

να περικόψουν για την εξοικονόμηση χρημάτων και συγκεκριμένα ανάμεσα στην 

ένδυση-υπόδυση, στην εκπαίδευση, στην ψυχαγωγία αλλά και κάποια άλλη προσωπική 

επιλογή των ερωτηθέντων, από την ανάλυση των αποτελεσμάτων, προκύπτει ότι η 

πλειοψηφία που έχει απαντήσει θετικά στη προηγούμενη ερώτηση είναι διατεθειμένη να 

μειώσει τα έξοδά της και να προχωρήσει σε περικοπές κυρίως στο τομέα της 

διασκέδασης, ώστε να εξοικονομήσει χρήματα για την πληρωμή του επιπρόσθετου 

ποσού στο λογαριασμό της ΔΕΗ.  

 

Σχήμα 4.38: Ραβδόγραμμα του είδους περικοπών 

Στο Σχήμα 4.38 από τους 96 από τους συνολικά 201 ερωτηθέντες που θα έμπαιναν σε 

αυτή τη διαδικασία οι 49 δηλαδή το 24,4% θα περιόριζαν την ψυχαγωγία και οι 23 

δηλαδή το 11,4% τα καταναλωτικά αγαθά όπως είναι η ένδυση και η υπόδηση αλλά και 

εξίσου ίδιο ποσοστό (11,4%) άλλα καθημερινά τους αγαθά που δεν διευκρινίστηκαν 

περαιτέρω. 
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4.4 Eπαγωγική Ανάλυση 

 

Ένας από τους κύριους στόχους της έρευνας αποτέλεσε η συσχέτιση των 

δημογραφικών χαρακτηριστικών, της ενεργειακής συμπεριφοράς και της κοινωνικής 

αποδοχής έργων αξιοποίησης ΑΠΕ με την επιθυμία οικονομικής συνεισφοράς για την 

παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας η οποία θα προέρχεται από την εκμετάλλευση των 

ΑΠΕ αλλά και με την πραγματική καταβολή χρηματικού ποσού στο δίμηνο 

λογαριασμό της ΔΕΗ. 

 

Tα κυριότερα βήματα της επαγωγικής ανάλυσης είναι: 

 Ανάλυση Κύριων Συνιστωσών (Principal Component Analysis): Αφορά στην 

ομαδοποίηση ανεξάρτητων μεταβλητών σε ένα μικρό αριθμό συνιστωσών, όπως 

η ενημέρωση του κοινού για τις επιμέρους μορφές ΑΠΕ, ο μελλοντικός ρόλος 

των διαφόρων μορφών στο ενεργειακό μίγμα, οι συνέπειες επενδύσεων με χρήση 

ΑΠΕ, τα ενδεχόμενα εμπόδια κατά την υλοποίηση, τα μέτρα επίλυσης τους. 

 Ανάλυση Συστάδων (Cluster Analysis): Αφορά στην ομαδοποίηση 

παρατηρήσεων σε ομοειδείς ομάδες, πχ. «πράσινοι» καταναλωτές. 

Πραγματοποιείται ανάλυση κατά συστάδες βασικών κοινωνικοοικονομικών 

χαρακτηριστικών και των κύριων συνιστωσών και εξαγωγή των κεντροειδών. 

 Ανάλυση Πολλαπλής Γραμμικής Παλινδρόμησης (Multiple Regression Analysis). 

Αφορά στον συσχετισμό εξαρτημένης μεταβλητής με ανεξάρτητες όπως της 

προθυμίας πληρωμής με τα κοινωνικοοικονομικά χαρακτηριστικά και τις κύριες 

συνιστώσες ή της πραγματικής πληρωμής στο λογαριασμό της ΔΕΗ με τα 

δημογραφικά στοιχεία και τις κύριες συνιστώσες. 

 Ανάλυση Κανονικοποιημένης Συσχέτισης (Canonical Corelation Analysis): 

Αφορά στον συσχετισμό εξαρτημένων μεταβλητών ταυτόχρονα με περισσότερες 

από μία ανεξάρτητες, όπως της B11AVG και της C18WTP ως συνάρτηση των 

κύριων συνιστωσών και των κοινωνικοοικονομικών στοιχείων. 

 

Για την επεξεργασία των αποτελεσμάτων που θα ακολουθήσει χρησιμοποιήθηκαν 

τρία διαφορετικά στατιστικά προγράμματα και συγκεκριμένα, το IBM SPSS 20, το 

Minitab 16 και το STATGRAPHICS Centurion16. 
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4.4.1 Μέθοδος κύριων συνιστωσών  

 

Ο κύριος στόχος είναι η μείωση του όγκου των δεδομένων με χρήση της Ανάλυσης 

Κύριων Συνιστωσών (Principal Component Analysis - PCA). H μέθοδος PCA 

απομονώνει τη γραμμική σχέση ανάμεσα στις θεωρούμενες μεταβλητές. Το κριτήριο 

για την εισαγωγή δεδομένων στην ίδια ομάδα είναι η ύπαρξη μέγιστης συσχέτισης 

μεταξύ τους. Η PCA θα εφαρμοστεί στο Μέρος Β (Ενεργειακή Συμπεριφορά) και στο 

Μέρος Γ (Υποθετικό Σενάριο) του ερωτηματολογίου και συγκεκριμένα στις 

ερωτήσεις που χρησιμοποιούν κλίμακα Likert. 

 

Στην Ερώτηση Β13 του δεύτερου μέρους του ερωτηματολογίου που χρησιμοποιεί 

κλίμακα Likert από 1 έως 10 εφαρμόζεται η μέθοδος. Παρακάτω αναφέρονται οι 

μεταβλητές που θα χρησιμοποιηθούν καθώς και η αντίστοιχη ερμηνεία τους:  

 

 B13aSOLARINF: επίπεδο ενημέρωσης του κοινού για την ηλιακή ενέργεια 

 B13bWINDINF: επίπεδο ενημέρωσης του κοινού για την αιολική ενέργεια 

 B13cBIOINF: επίπεδο ενημέρωσης του κοινού για τη βιομάζα 

 B13dHYDROINF: επίπεδο ενημέρωσης του κοινού για την υδροηλεκτρική 

ενέργεια 

 

Πίνακας 4.3: Συντελεστές συσχέτισης (correlation coefficients) 

 B13aSOLARINF   

B13bWINDINF 0,871   

 0,000   

B13cBIOINF 0,603 0,711  

 0,000 0,000  

B13dHYDROINF 0,598 0,667 0,660 

 0,000 0,000 0,000 

 

O Πίνακας 4.3, δείχνει ότι υπάρχουν μεταβλητές που είναι ανά δύο συσχετισμένες.  

 

Το Σχήμα 4.39 δείχνει το πινακοποιημένο διάγραμμα διασποράς. 



 

 

171 

1050 1050

10

5

0
10

5

0
10

5

0

1050

10

5

0

1050

B13aSOLARINF

B13bWINDINF

B13cBIOINF

B13dHYDROINF

 
Σχήμα 4.39: Πινακοποιημένο διάγραμμα διασποράς (Scatterplot matrix) 

 

Οι μεταβλητές από τις οποίες θα εξαχθούν κύριες συνιστώσες, πρέπει να είναι μεταξύ 

τους συσχετισμένες (Hair et al., 2009). Ο έλεγχος συσχέτισης γίνεται από τον Πίνακα 

4.3 και το Σχήμα 4.39. Από τις τιμές των συντελεστών συσχέτισης που φαίνονται στο 

Πίνακα 4.3 και από τη μορφή συσχέτισης που φαίνεται στο Σχήμα 4.39 

διαπιστώνεται ότι η συσχέτιση που υπάρχει ανάμεσα στις 4 μεταβλητές είναι 

επαρκώς ισχυρή και κατά προσέγγιση γραμμική ώστε να πραγματοποιηθεί η PCA. 

 

Αξίζει να σημειωθεί ότι σε όλα τα πινακοποιημένα διαγράμματα διασποράς 

(Scatterplot matrix) έχει επιλεγεί η τυχαία μετατόπιση των σημείων του εκάστοτε 

διαγράμματος (Jitter) ώστε να εμφανίζεται σαφέστερα η διασπορά τους.  

 

Ακολούθως στο Σχήμα 4.40 δεικνύεται η γραμμική συσχέτιση και προκύπτει μία 

κύρια συνιστώσα. Ο σκοπός της ανάλυσης είναι να προκύψει ένας μικρός αριθμός 

γραμμικών συσχετισμών από τις 4 αρχικές μεταβλητές που αποτελούν το μεγαλύτερο 

μέρος της μεταβλητότητας των δεδομένων. Στην περίπτωση αυτή, μια συνιστώσα 

έχει εξαχθεί με ιδιοτιμή (eigenvalue) μεγαλύτερη ή ίση προς 1,0. Αντιπροσωπεύει το 

76,5% της μεταβλητότητας των αρχικών δεδομένων. 
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Σχήμα 4.40: Διάγραμμα Scree ιδιοτιμών 

 

Το Σχήμα 4.40 δείχνει ένα διάγραμμα Scree, όπου στον άξονα Ψ βρίσκονται οι 

ιδιοτιμές και στον άξονα Χ οι κύριες συνιστώσες.  

 

Η κύρια συνιστώσα αποτελεί γραμμικό συνδυασμό των μεταβλητών στις οποίες 

βασίζεται με παραμέτρους αυτές που εμφανίζονται στο Πίνακα 4.4. 
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Πίνακας 4.4: Βαρυτικοί συντελεστές μεταβλητών στη κύρια συνιστώσα (PCOMP_B13_1) 

 Κύρια Συνιστώσα 1 

(PCOMP_B13_1) 

B13aSOLARINF 0,505236 

B13bWINDINF 0,534142 

B13cBIOINF 0,483982 

B13dHYDROINF 0,474542 

 

Από το Πίνακα 4.4 διαπιστώνεται ότι όλες οι μεταβλητές έχουν θετικό πρόσημο και 

εμφανίζουν παρεμφερείς τιμές επομένως, συνεισφέρουν ισομερώς. Η κύρια 

συνιστώσα που προκύπτει με την ονομασία PCOMP_B13_1 ερμηνεύεται ως ένας 

σταθµισµένος µέσος όρος των μεταβλητών. Αυτό σημαίνει ότι το κοινό είναι 

ενημερωμένο εξίσου σημαντικά για τις επιμέρους μορφές ΑΠΕ.  

 

Ο δείκτης Kaiser-Meyer-Olkin (ΚΜΟ) που αντιστοιχεί στην επάρκεια του δείγματος, 

είναι 0,764 (Πίνακας 4.5). Η τιμή του δείκτη κυμαίνεται από 0 έως 1. Οι τιμές κοντά 

στη μονάδα δηλώνουν ότι κάθε μεταβλητή είναι πολύ καλά προβλέψιμη, ενώ, οι τιμές 

κάτω του 0,5 θεωρούνται μη αποδεκτές. Γενικά, ο δείκτης ΚΜΟ αυξάνεται, όταν το 

μέγεθος του δείγματος αυξάνεται, ο μέσος όρος των συσχετίσεων μεγαλώνει, το 

πλήθος των μεταβλητών αυξάνει ή το πλήθος των παραγόντων μειώνεται 

(Δημητριάδης, 2002). Αξίζει να τονιστεί ότι κύριες συνιστώσες με ιδιοτιμές 

μικρότερες της μονάδας εξηγούν μικρότερη διασπορά των αρχικών δεδομένων από 

μια μεταβλητή και δεν έχουν λόγο ύπαρξης. Το Bartlett’s Test of Sphericity 

απαιτείται για την παρουσία συσχετίσεων μεταξύ των μεταβλητών. Αν η τιμή του p. 

του δείκτη είναι μικρότερη του 0.05, στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι 0,000 

προκύπτει ότι υπάρχουν σημαντικές συσχετίσεις σε επίπεδο σημαντικότητας 

μικρότερο του 5% (Δημητριάδης, 2002). 
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Πίνακας 4.5: KMO και Bartlett’s Test 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling 

Adequacy 
0,764 

Bartlett's Test of 

Sphericity 

Approx. Chi-Square 565,276 

df 6 

p 0,000 

 

Ομοίως, στην Ερώτηση Β14 του δεύτερου μέρους του ερωτηματολογίου που 

χρησιμοποιεί κλίμακα Likert από 1 έως 10 εφαρμόζεται η μέθοδος. Οι μεταβλητές 

που θα χρησιμοποιηθούν καθώς και η αντίστοιχη ερμηνεία τους είναι: 

 

B14aSOLARFUT: Βαθμός σημαντικότητας της ηλιακής ενέργειας στο μέλλον 

B14bWINDFUT: Βαθμός σημαντικότητας της αιολικής ενέργειας στο μέλλον 

B14cBIOFUT:Βαθμός σημαντικότητας της βιομάζας στο μέλλον 

B14dHYDROFUT: Βαθμός σημαντικότητας της υδροηλεκτρικής ενέργειας στο 

μέλλον 

 

Πίνακας 4.6: Συντελεστές συσχέτισης 

 B14aSOLARFUT B14bWINDFUT  

B14bWINDFUT 0,542   

 0,000   

B14cBIOFUT 0,448 0,690  

 0,000 0,000  

B14dHYDROFUT  0,346 0,445 0,652 

 0,000 0,000 0,000 

 

Ο Πίνακας 4.6 δείχνει ότι υπάρχουν μεταβλητές που είναι ανά ζεύγη συσχετισμένες 

και συνεισφέρουν στην εξαγωγή κύριων συνιστωσών. 
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Σχήμα 4.41: Πινακοποιημένο διάγραμμα διασποράς (Scatterplot matrix) 

 

Το Σχήμα 4.41 δείχνει ότι υπάρχουν γραμμικές συσχετίσεις αρκετά ισχυρές. Στην 

περίπτωση αυτή, μια συνιστώσα έχει εξαχθεί, με ιδιοτιμή (eigenvalue) μεγαλύτερη ή 

ίση προς 1,0. Αντιπροσωπεύει το 64,5% της μεταβλητότητας των αρχικών 

δεδομένων. Ο σκοπός της ανάλυσης είναι να προκύψει ένας μικρός αριθμός 

γραμμικών συσχετισμών από τις αρχικά 4 μεταβλητές που αποτελούν το μεγαλύτερο 

μέρος της μεταβλητότητας των δεδομένων. 
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Σχήμα 4.42: Διάγραμμα Scree ιδιοτιμών 

 

Στο Σχήμα 4.42 παρατηρείται ότι υπάρχει γραμμική συσχέτιση και προκύπτει 1 κύρια 

συνιστώσα η οποία από εδώ και στο εξής θα ονομάζεται PCOMP_B14_1. 

 

Πίνακας 4.7: Οι βαρυτικοί συντελεστές μεταβλητών στη κύρια συνιστώσα 

 Κύρια Συνιστώσα 1 

PCOMP_B14_1 

B14aSOLARFUT 0,441497 

B14bWINDFUT 0,526389 

B14cBIOFUT 0,551274 

B14dHYDROFUT 0,473384 

 

Από τα αποτελέσματα του Πίνακα 4.7 προκύπτει ότι όλοι οι βαρυτικοί συντελεστές 

εμφανίζονται με θετικό πρόσημο και παρόμοιες τιμές που σημαίνει ότι όλες οι 

επιμέρους μεταβλητές του πίνακα που μετράνε διαφορετικά χαρακτηριστικά 

συνεισφέρουν ισόποσα στη διαμόρφωση της κύριας συνιστώσας. Αυτό σημαίνει ότι 

όλες οι επιμέρους μορφές ΑΠΕ μελλοντικά θα διαδραματίσουν εξίσου σημαντικό 

ρόλο στο ενεργειακό μίγμα. Η κύρια συνιστώσα που προκύπτει και που ονομάζεται 

PCOMP_B14_1 αποτελεί γραμμικό συνδυασμό των τιμών των μεταβλητών από τις 

οποίες αποτελείται. 
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Στο σημείο αυτό αξίζει να αναφερθεί ότι κατά τη διάρκεια της στατιστικής 

επεξεργασίας, η Μέθοδος Κύριων Συνιστωσών (Principal Components Analysis) 

εφαρμόστηκε ταυτόχρονα και στις δύο ερωτήσεις του δεύτερου μέρους του 

ερωτηματολογίου. Από τον συνδυασμό των ερωτήσεων Β13 και Β14 προέκυψαν και 

πάλι δύο κύριες συνιστώσες αλλά επειδή δεν ήταν καλή η συσχέτιση μεταξύ ζευγών 

Β13 και Β14 κρίθηκε προτιμότερο τελικά η μέθοδος να εφαρμοστεί ξεχωριστά για 

Β13 και Β14 ερώτηση λόγω καλύτερης συνάφειας. 

 

Στην Ερώτηση C20 του τρίτου μέρους του ερωτηματολογίου που χρησιμοποιεί 

κλίμακα Likert από 1 έως 10 εφαρμόζεται η μέθοδος. Παρακάτω αναφέρονται οι 

μεταβλητές που θα χρησιμοποιηθούν και οι ερμηνείες τους: 

 

 C20aQLTLIFE: Συνέπειες της χρήσης ΑΠΕ ως προς τη ποιότητα ζωής 

 C20bECDEV: Συνέπειες της χρήσης ΑΠΕ ως προς την οικονομική ανάπτυξη 

 C20cJOB: Συνέπειες της χρήσης ΑΠΕ ως προς την εύρεση εργασίας 

 C20dTOUR: Συνέπειες της χρήσης ΑΠΕ ως προς την ανάπτυξη του 

τουρισμού 

 C20eENVISS: Συνέπειες της χρήσης ΑΠΕ απέναντι στα περιβαλλοντικά 

προβλήματα 

 C20fOILDEPL: Συνέπειες της χρήσης ΑΠΕ ως προς την εξάντληση του 

πετρελαίου 

 C20gDEPCONVFU: Συνέπειες της χρήσης ΑΠΕ ως προς την εξάρτηση από 

τα συμβατικά καύσιμα 

 C20hLANDAESTH: Συνέπειες της χρήσης ΑΠΕ ως προς την αισθητική του 

τοπίου 

 C20iFLOFAU: Συνέπειες της χρήσης ΑΠΕ ως προς τη χλωρίδα/ πανίδα 
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Πίνακας 4.8: Συντελεστές συσχέτισης 

 C20aQLT

LIFE 

C20bE

CDEV 

C20cJ

OB  

C20dT

OUR 

C20eE

NVISS 

C20fO

ILDEP

L 

C20gD

EPCO

NVFU 

C20hLA

NDAES

TH 

C20bECDEV 0,624        

 0,000        

C20cJOB 0,446 0,865       

 0,000 0,000       

C20dTOUR  0,365 0,694 0,744      

 0,000 0,000 0,000      

C20eENVISS  0,549 0,335 0,274 0,406     

 0,000 0,000 0,000 0,000     

C20fOILDEPL 0,236  0,233 0,188 0,183 0,402    

 0,001  0,001 0,007  0,009 0,000    

C20gDEPCONVFU 0,166 0,183  0,168 0,121 0,371 0,756   

 0,019  0,009 0,017 0,086 0,000 0,000   

C20hLANDAESTH 0,300 0,376  0,409 0,327 0,359 0,335 0,240  

 0,000 0,000  0,000 0,000 0,000 0,000 0,001  

C20iFLOFAU 0,299 0,243 0,250 0,284 0,389 0,311 0,211 0,789 

 0,000 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,003 0,000 

 

Ο Πίνακας 4.8 δείχνει την ύπαρξη μεταβλητών που είναι ανά ζεύγη συσχετισμένες  

και συνεισφέρουν στην εξαγωγή κύριων συνιστωσών. 
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Σχήμα 4.43: Πινακοποιημένο διάγραμμα διασποράς (Scatterplot matrix) 

 

Στο Σχήμα 4.43 διαπιστώνεται ότι αν και υπάρχουν διαγράμματα διασποράς που 

δείχνουν ότι κάποιες συσχετίσεις δεν είναι γραμμικές ή ισχυρές, η συσχέτιση κρίνεται 

ικανοποιητική. Ο σκοπός της ανάλυσης είναι να προκύψει ένας μικρός αριθμός 

γραμμικών συνδυασμών των 9 αρχικά μεταβλητών που θα εξηγούν το μεγαλύτερο 

μέρος της μεταβλητότητας των δεδομένων. 
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Σχήμα 4.44: Διάγραμμα Scree ιδιοτιμών 

 

Το Σχήμα 4.44, δείχνει ότι 3 συνιστώσες έχουν εξαχθεί με ιδιοτιμές μεγαλύτερες ή 

ίσες προς 1,0. Μαζί αντιπροσωπεύουν το 76,6% της μεταβλητότητας των αρχικών 

δεδομένων. Οι κύριες συνιστώσες που εξάγονται είναι οι PCOMP_C20_1, 

PCOMP_C20_2 και η PCOMP_C20_3 
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Πίνακας 4.9: Βαρυτικοί συντελεστές μεταβλητών σε κύριες συνιστώσες 

 Κύρια 

Συνιστώσα 

1 

PCOMP_C20_1 

Κύρια 

Συνιστώσα 

2 

PCOMP_C20_2 

Κύρια 

Συνιστώσα 

3 

PCOMP_C20_3 

C20aQLTLIFE 0,339036 -0,125061 -0,0930263 

C20bECDEV 0,399101 -0,349251 -0,172355 

C20cJOB 0,382309 -0,367328 -0,116432 

C20dTOUR 0,360785 -0,324358 -0,0889548 

C20eENVISS 0,332003 0,175661 -0,0634959 

C20fOILDEPL 0,273602 0,504035 -0,304923 

C20gDEPCONVFU 0,234821 0,511127 -0,400968 

C20hLANDAESTH 0,340331 0,158978 0,550785 

C20iFLOFAU 0,305609 0,225417 0,615647 

 

Ο Πίνακας 4.9 εμφανίζει όλους τους βαρυτικούς συντελεστές και των τριών κύριων 

συνιστωσών. Στη 1η κύρια συνιστώσα όλοι οι βαρυτικοί συντελεστές έχουν θετικό 

πρόσημο και συνεισφέρουν σχεδόν ισομερώς με μια μικρή μείωση της τιμής των 

βαρυτικών συντελεστών για τη C20fOILDEPL και τη C20gDEPCONVFU που 

αφορούν στις συνέπειες της εκμετάλλευσης ΑΠΕ ως προς την εξάντληση του 

πετρελαίου και την εξάρτηση από τα συμβατικά καύσιμα. Στη 2η κύρια συνιστώσα οι 

μεταβλητές C20aQLTLIFE, C20bECDEV, C20cJOB, C20dTOUR φέρουν αρνητικό 

πρόσημο με πιο αρνητικό βαρυτικό συντελεστή της C20cJOB και πιο ισχυρό θετικό 

βαρυτικό συντελεστή της C20gDEPCONVFU και του αμέσως μικρότερου της 

C20fOILDEPL. Αυτό σημαίνει ότι οι συνέπειες της χρήσης ΑΠΕ ως προς την εύρεση 

εργασίας επιδρούν αντιστρόφως ανάλογα ενώ, ως προς την εξάρτηση από τα 

συμβατικά καύσιμα επιδρούν ανάλογα. Στη 3
η
 κύρια συνιστώσα οι βαρυτικοί 

συντελεστές εκτός από τη C20hLANDAESTH και τη C20iFLOFAU φέρουν 

αρνητικό πρόσημο. Άρα, η 3
η
 κύρια συνιστώσα είναι ανάλογη ως προς την αισθητική 

του τοπίου και τη χλωρίδα/ πανίδα και αντιστρόφως ανάλογη των υπολοίπων. 
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Στην Ερώτηση C21 του τρίτου μέρους του ερωτηματολογίου που χρησιμοποιεί 

κλίμακα Likert από 1 έως 10 εφαρμόζεται η μέθοδος. Παρακάτω εμφανίζονται οι 

μεταβλητές και η αντίστοιχη ερμηνεία τους: 

 

 C21aAWENVIS: η ανησυχία για τα περιβαλλοντικά προβλήματα 

 C21bINFENTECH: η γνώση για τις νέες ενεργειακές τεχνολογίες 

 C21cBUREAU: τα γραφειοκρατικά προβλήματα 

 C21dFININC: τα οικονομικά κίνητρα 

 C21eINVCOST: το κόστος της επένδυσης 

 C21fSELSITE: η επιλογή της κατάλληλης θέσης 

 

Πίνακας 4.10: Συντελεστές συσχέτισης 

 C21aAWENVI

S 

C21bINFENTEC

H 

C21cBUREA

U 

C21dFININ

C 

C21eINVCOS

T 

C21bINFENTEC

H 

0,734     

 0,000     

C21cBUREAU 0,365 0,408    

 0,000 0,000    

C21dFININC 0,316 0,531 0,185   

 0,000 0,000 0,008   

C21eINVCOST 0,252 0,357 -0,013 0,608  

 0,000 0,000 0,856 0,000  

C21fSELSITE 0,197 0,256 -0,045 0,227 0,275 

 0,005 0,000 0,527 0,001 0,000 

 

Ο Πίνακας 4.10 δείχνει την ύπαρξη συσχετισμένων ανά δύο μεταβλητών επομένως, 

εξάγονται κύριες συνιστώσες. 
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Σχήμα 4.45: Πινακοποιημένο διάγραμμα διασποράς (Scatterplot matrix) 

 

Στο Σχήμα 4.45 παρατηρείται ότι εμφανίζεται γραμμικός συσχετισμός ικανοποιητικός 

ώστε να πραγματοποιηθεί ανάλυση κύριων συνιστωσών. Ο σκοπός της ανάλυσης 

είναι να προκύψει ένας μικρότερος αριθμός γραμμικών συσχετισμών των αρχικά 6 

μεταβλητών που να εξηγούν το μεγαλύτερο μέρος της μεταβλητότητας των 

δεδομένων. 

 



 

 

184 

 

Σχήμα 4.46: Διάγραμμα Scree ιδιοτιμών 

 

Στο Σχήμα 4.46 προκύπτει ότι 2 κύριες συνιστώσες εξάγονται με ιδιοτιμές 

μεγαλύτερες ή ίσες προς 1,0. Μαζί αντιπροσωπεύουν το 66% της μεταβλητότητας 

των αρχικών δεδομένων. Οι κύριες συνιστώσες που εξάγονται είναι η 

PCOMP_C21_1 και η PCOMP_C21_2. 
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Πίνακας 4.11: Οι βαρυτικοί συντελεστές μεταβλητών στις κύριες συνιστώσες 

 Κύρια Συνιστώσα 1 

PCOMP_C21_1 

Κύρια Συνιστώσα 2 

PCOMP_C21_2 

C21aAWENVIS 0,465206 -0,307005 

C21bINFENTECH 0,533726 -0,201331 

C21cBUREAU 0,271078 -0,618627 

C21dFININC 0,459315 0,268712 

C21eINVCOST 0,387497 0,492493 

C21fSELSITE 0,253206 0,409584 

 

Ο Πίνακας 4.11 δείχνει τους βαρυτικούς συντελεστές των δύο κύριων συνιστωσών. 

Οι βαρυτικοί συντελεστές της 1ης κύριας συνιστώσας φέρουν θετικές τιμές με πιο 

μεγάλη της μεταβλητής C21bINFENTECH. Αυτό σημαίνει ότι η γνώση για τις νέες 

ενεργειακές τεχνολογίες έχει την πιο ισχυρή θετική επίδραση και ακολουθεί η 

ανησυχία για τα περιβαλλοντικά προβλήματα και τα οικονομικά κίνητρα Στη 2η 

κύρια συνιστώσα οι βαρυτικοί συντελεστές φέρουν και αρνητικές τιμές με πιο μεγάλη 

της μεταβλητής C21cBUREAU και ακολουθούν οι C21aAWENVIS και 

C21bINFENTECH. Αυτό εξηγεί ότι οι μεταβλητές που αφορούν στα γραφειοκρατικά 

προβλήματα, την ανησυχία για τα περιβαλλοντικά προβλήματα και τη γνώση για τις 

νέες ενεργειακές τεχνολογίες είναι αντιστρόφως ανάλογες της κύριας συνιστώσας 

Την πιο μεγάλη θετική τιμή του βαρυτικού συντελεστή φέρει η C21eINVCOST και 

ακολουθεί με μικρή διαφορά η C21fSELSITE.Άρα, το κόστος της επένδυσης και η 

επιλογή της κατάλληλης θέσης είναι ανάλογα της κύριας συνιστώσας. 

 

Στην Ερώτηση C22 του τρίτου μέρους του ερωτηματολογίου που χρησιμοποιεί 

κλίμακα Likert από 1 έως 10 εφαρμόζεται η μέθοδος. Ακολουθούν οι μεταβλητές με 

τις ερμηνείες τους: 

 

 C22aLICENSE: το αδειοδοτικό σύστημα 

 C22bLEGMEAS: το νομοθετικό σύστημα 

 C22cECONINCENT: τα οικονομικά κίνητρα 
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Πίνακας 4.12: Συντελεστές συσχέτισης 

 C22aLICENSE C22bLEGMEAS 

C22bLEGMEAS 0,732  

 0,000  

C22cECONINCENT 0,257 0,291 

 0,000 0,000 

 

Ο Πίνακας 4.12 δείχνει ότι υπάρχουν μεταβλητές που είναι ανά δύο συσχετισμένες 

και μπορούν να συνεισφέρουν στην εξαγωγή κύριων συνιστωσών. 
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Σχήμα 4.47: Πινακοποιημένο διάγραμμα διασποράς (Scatterplot matrix)  

 

Το Σχήμα 4.47 δείχνει γραμμικό συνδυασμό των μεταβλητών. Ο σκοπός της 

ανάλυσης είναι να εμφανιστεί ένας μικρός αριθμός γραμμικών συσχετισμών των 

αρχικά 3 μεταβλητών που εξηγούν το μεγαλύτερο μέρος της μεταβλητότητας των 

δεδομένων. 
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Σχήμα 4.48: Διάγραμμα Scree ιδιοτιμών 

 

Το Σχήμα 4.48 δείχνει την κύρια συνιστώσα που προκύπτει με ιδιοτιμή μεγαλύτερη 

της μονάδας που αντιπροσωπεύει το 63,3% της μεταβλητότητας των αρχικών 

δεδομένων η κύρια συνιστώσα είναι η PCOMP_C22_1. 

 

Πίνακας 4.13: Οι βαρυτικοί συντελεστές μεταβλητών στη κύρια συνιστώσα 

 Κύρια Συνιστώσα 1 

PCOMP_C22_1 

C22aLICENSE 0,645315 

C22bLEGMEAS 0,653539 

C22cECONINCENT 0,395544 

 

Από τον Πίνακα 4.13 προκύπτει ότι οι βαρυτικοί συντελεστές φέρουν θετικές τιμές 

με πιο ισχυρές των μεταβλητών C22aLICENSE και C22bLEGMEAS. Η μεταβλητή 

C22cECONINCENT έχει τη μικρότερη αναλογία. Άρα, το αδειοδοτικό σύστημα και 

Scree Plot

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3

Component

0

0,4

0,8

1,2

1,6

2

E
ig

e
n

v
a
lu

e



 

 

188 

το νομοθετικό πλαίσιο έχουν την ισχυρότερη θετική επίδραση ως προς τη κύρια 

συνιστώσα. 

 

Ομοίως, και στις τρεις ερωτήσεις του τρίτου μέρους του ερωτηματολογίου C20, C21 

και C22, κατά τη διάρκεια της στατιστικής επεξεργασίας, εφαρμόστηκε ταυτόχρονα η 

Μέθοδος Κύριων Συνιστωσών αλλά, επειδή δεν ήταν καλή η συσχέτιση μεταξύ τους 

κρίθηκε προτιμότερο τελικά η μέθοδος να εφαρμοστεί ξεχωριστά για την κάθε 

ερώτηση, λόγω καλύτερης συνάφειας. Υπενθυμίζεται ότι σε όλα τα πινακοποιημένα 

διαγράμματα διασποράς (Scatterplot matrix) έχει χρησιμοποιηθεί η επιλογή Jitter 

ώστε να είναι εμφανής η τυχαία μετατόπιση των σημείων του εκάστοτε 

διαγράμματος. 

 

Ανακεφαλαιώνοντας την εφαρμογή της παρούσας μεθόδου προέκυψαν συνολικά οι 

ακόλουθες 8 κύριες συνιστώσες: Από την Ερώτηση Β13 του δεύτερου μέρους του 

ερωτηματολογίου που αντιστοιχεί στο βαθμό ενημέρωσης των νοικοκυριών για 

συγκεκριμένες μορφές ΑΠΕ, εξήχθη μία κύρια συνιστώσα που αντιπροσωπεύει το 

76,6% της μεταβλητότητας και δείχνει ότι όλες οι επιμέρους μορφές συνεισφέρουν 

ισομερώς. Από την Ερώτηση Β14 του δεύτερου μέρους του ερωτηματολογίου που 

αντιστοιχεί στο ρόλο που θα διαδραματίσουν οι συγκεκριμένες μορφές στο μέλλον 

στο ενεργειακό μίγμα, έχει εξαχθεί μια συνιστώσα που αντιπροσωπεύει το 64,5% της 

μεταβλητότητας και δείχνει ότι όλες οι επιμέρους μορφές συνεισφέρουν ισόποσα. 

Από την Ερώτηση C20 του τρίτου μέρους του ερωτηματολογίου που αντιστοιχεί στις 

συνέπειες της χρήσης ΑΠΕ, 3 κύριες συνιστώσες έχουν εξαχθεί που μαζί ερμηνεύουν 

το 76,6% της συνολικής διακύμανσης. Στη πρώτη κύρια συνιστώσα όλες οι 

μεταβλητές συνεισφέρουν ισόποσα, στη δεύτερη κύρια συνιστώσα οι μεταβλητές που 

αφορούν στην ποιότητα ζωής, στην οικονομική ανάπτυξη, στον τομέα της εργασίας 

και στον τουρισμό είναι αρνητικά συσχετισμένες ως προς αυτή ενώ, οι μεταβλητές 

που αφορούν στην εξάντληση του πετρελαίου και στην εξάρτηση από τα συμβατικά 

καύσιμα φέρουν τις μεγαλύτερες θετικές τιμές. Τέλος, στην τρίτη κύρια συνιστώσα οι 

μεταβλητές της αισθητικής του τοπίου και της χλωρίδα/πανίδας είναι θετικά 

συσχετισμένες και οι υπόλοιπες μεταβλητές αρνητικά. Από την Ερώτηση C21 του 

τρίτου μέρους του ερωτηματολογίου που αντιστοιχεί στα κύρια εμπόδια διείσδυσης 

των ΑΠΕ στο ενεργειακό μίγμα, 2 κύριες συνιστώσες έχουν εξαχθεί οι οποίες 

αντιπροσωπεύουν το 66% της μεταβλητότητας όπου στην πρώτη όλοι οι συντελεστές 
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φέρουν θετικό πρόσημο και οι μεταβλητές που αφορούν στα γραφειοκρατικά 

προβλήματα και στην επιλογή κατάλληλης τοποθεσίας είναι λιγότερο θετικά 

συσχετισμένες. Στη δεύτερη κύρια συνιστώσα το κόστος της επένδυσης και η επιλογή 

κατάλληλης θέσης είναι οι πιο θετικά συσχετισμένες ενώ, τα γραφειοκρατικά 

προβλήματα η πιο αρνητικά συσχετισμένη μεταβλητή. Από την τελευταία Ερώτηση 

C22 που αντιστοιχεί στα πιθανά μέτρα προώθησης των ΑΠΕ, προέκυψε 1 συνιστώσα 

που αντιστοιχεί στο 63,3% της μεταβλητότητας όπου όλοι οι συντελεστές των 

μεταβλητών είναι ισχυρά θετικά συσχετισμένοι. 

 

 

4.4.2 Ανάλυση κατά συστάδες  

 

Για την απάντηση του ερευνητικού ερωτήματος (όπως αυτά διατυπώθηκαν στο 

κεφάλαιο 3 της μεθοδολογίας) σχετικά με το εάν οι ερωτώμενοι χωρίζονται σε 

συστάδες, αν ναι, σε πόσες συστάδες και ποια είναι τα κύρια χαρακτηριστικά της 

κάθε συστάδας θα εφαρμοστεί η ανάλυση συστάδων. Έχοντας συγκεντρώσει τα 

αποτελέσματα της μεθόδου των κύριων συνιστωσών, πραγματοποιείται ανάλυση 

κατά συστάδες (Cluster Analysis). Πρόκειται για µία τεχνική που οµαδοποιεί οµάδες 

δεδοµένων που εμφανίζουν παρόµοια χαρακτηριστικά. Ο προσδιορισµός αυτών των 

συστάδων χρησιµοποιείται για το χαρακτηρισµό της διανοµής των τιµών (Hair et al., 

1998; Hair et al., 2009). 

 

Αποσκοπεί στο διαχωρισµό µιας συλλογής από στοιχεία σε υποσύνολα έτσι ώστε να 

υπάρχει οµοιογένεια µέσα σε ένα υποσύνολο και ανοµοιογένεια µεταξύ των 

στοιχείων που ανήκουν σε διαφορετικά υποσύνολα (Everitt et al., 2011). 

Επιπρόσθετα, µπορεί να αποσκοπεί στην ιεραχική οργάνωση των συστάδων µε την 

διαδοχική οµαδοποίηση αυτών, έτσι ώστε σε κάθε στάδιο της ιεραρχίας, οι συστάδες 

που ανήκουν στην ίδια οµάδα να είναι πιο όµοιες µεταξύ τους από αυτές που 

ανήκουν σε άλλη οµάδα (Johnson et al., 1998). Ως συστάδα θεωρείται µια συλλογή 

από στοιχεία τα οποία είναι όµοια µεταξύ τους (ή βρίσκονται κοντά) και έχουν 

διαφορές (ή βρίσκονται µακριά) από στοιχεία που ανήκουν σε άλλες συστάδες. 
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Η µέθοδος Ward’s τείνει να ενώσει τις συστάδες που έχουν σχετικά µικρό αριθµό 

παρατηρήσεων (Milligan, 1980). Χρησιμοποιεί τεχνικές ανάλυσης διακύμανσης για 

να υπολογίσει τις αποστάσεις ανάμεσα στις κλάσεις. Ουσιαστικά ωφελεί στην 

ελαχιστοποίηση της απώλειας πληροφορίας που συνοδεύει κάθε ομαδοποίηση, είναι 

μια διαδικασία συσταδοποίησης σε κάθε στάδιο της οποίας συνενώνονται οι κλάσεις 

με το μικρότερο άθροισμα τετραγώνων των σφαλμάτων, όπου το άθροισμα των 

τετραγώνων λειτουργεί ως κριτήριο της απώλειας. 

 

Για να επιτευχθεί μια ξεχωριστή ομαδοποίηση των περιπτώσεων (Cluster Analysis), 

ένας σχετικά μικρός αριθμός των μεταβλητών (που αντιπροσωπεύουν βασικά 

κοινωνικοοικονομικά χαρακτηριστικά των νοικοκυριών) θα πρέπει να 

συμπεριληφθούν στην ανάλυση. Στον Πίνακα 4.14 παρουσιάζονται οι μεταβλητές 

που επιλέγονται για ένταξη στην ανάλυση συστάδων. 
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Πίνακας 4.14: Επιλεγμένες μεταβλητές για χρήση στην ανάλυση κατά συστάδες (Cluster 

Analysis) 

Όνομα 

μεταβλητής 

Αιτιολογία εισόδου μεταβλητής στην 

ανάλυση κατά συστάδες 

Αναφορές 

βιβλιογραφίας 

Κοινωνικοοικονομικά στοιχεία 

A2AGE Προσδιορισμός της ετερογένειας των 

προτιμήσεων των καταναλωτών-

ερωτηθέντων με βάση τα δημογραφικά 

τους χαρακτηριστικά 

Aravena et al., 2012;  

Bochers et al., 2007;  

Damigos et al., 2009;  

Εk,2005;  

Gossling et al., 2005;  

Longo et al., 2008; 

Wiser, 2007 

A3EDLEVEL 

A6AVGINC 

A9FAMEMB 

Κύριες Συνιστώσες 

PCOMP_B13_1 Αποτελεί τη Κύρια Συνιστώσα της 

ερώτησης B13 που αντιπροσωπεύει το 

76,6% της μεταβλητότητας από τα 

αρχικά δεδομένα. 

Bergmann et al.,2006;  

Bochers et al., 2007;  

Ek,2005;  

Koundouri et al., 2009; 

Longo et al., 2008; 

Zografakis et al., 2010 

 

 

PCOMP_B14_1 Αποτελεί τη Κύρια Συνιστώσα της 

ερώτησης B14 που αντιπροσωπεύει το 

64,5% της μεταβλητότητας των 

αρχικών δεδομένων. 

PCOMP_C20_1 Αποτελεί μία από τις τρεις Κύριες 

Συνιστώσες της ερώτησης C20 

PCOMP_C20_2 Αποτελεί μία από τις τρεις Κύριες 

Συνιστώσες της ερώτησης C20 

PCOMP_C20_3 Αποτελεί μία από τις τρεις Κύριες 

Συνιστώσες της ερώτησης C20 

PCOMP_C21_1 Αποτελεί μία από τις δύο Κύριες 

Συνιστώσες της ερώτησης C21 

PCOMP_C21_2 Αποτελεί μία από τις δύο Κύριες 

Συνιστώσες της ερώτησης C21 

PCOMP_C22_1 Αποτελεί τη Κύρια Συνιστώσα της 

ερώτησης C22 
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Αναφέρεται ότι κατά τη διάρκεια της στατιστικής επεξεργασίας κρίθηκε απαραίτητο 

η ερώτηση Α3 που αναφέρεται στο επίπεδο μόρφωσης των ερωτηθέντων και έπαιρνε 

τιμές από 0 έως 3, να υπολογιστεί με βάση τα χρόνια εκπαίδευσης. Επομένως, η 

βασική εκπαίδευση ορίζεται ως 6 χρόνια, η δευτεροβάθμια εκπαίδευση ως 12 έτη, η 

τριτοβάθμια εκπαίδευση και οι μεταπτυχιακές ή διδακτορικές σπουδές 16 και 18 έτη 

αντίστοιχα. Επίσης, αλλαγές δέχτηκε και η ερώτηση A6 που αφορά στο οικογενειακό 

εισόδημα, όπου επιλέχθηκαν τα μέσα των διαστημάτων που αντιστοιχούν στις τιμές: 

250, 750, 1250, 1750, 2250, 2750, 3250, 3750, 4250, 4750. 

 

Επιπρόσθετα, εφαρμόστηκε η ανάλυση συστάδων (cluster analysis) στις ήδη 

ομαδοποιημένες μεταβλητές δηλαδή στις κύριες συνιστώσες που προέκυψαν από την 

ανάλυση της προηγούμενης ενότητας (PCOMP_B13_1, PCOMP_B14_1, 

PCOMP_C20_1, PCOMP_C20_2, PCOMP_C20_3, PCOMP_C21_1, 

PCOMP_C21_2, PCOMP_C22_1) για να παρατηρηθούν οι τάσεις των ερωτώμενων 

και πιθανές συσχετίσεις στον τρόπο που απάντησαν το ερωτηματολόγιο. Τονίζεται 

ότι ο στόχος της ανάλυσης κατά συστάδες αφορά στην ομαδοποίηση παρατηρήσεων 

και είναι διαφορετικός από αυτόν της ανάλυσης κύριων συνιστωσών όπου όπως 

αναφέρθηκε ομαδοποιούνται οι μεταβλητές σε γραμμικούς συνδυασμούς. 

 

Με τη βοήθεια του στατιστικού προγράμματος MINITAB, σε όλες τις μεταβλητές 

που έχουν επιλεχθεί για τη παρούσα ανάλυση και στις κύριες συνιστώσες (Πίνακας 

4.14) προκύπτουν τα ακόλουθα ιστογράμματα ώστε να είναι πιο εμφανής η κατανομή 

τους. 
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Σχήμα 4.49: Ιστόγραμμα χρόνων εκπαίδευσης (A3EDYEARS) 

 

Στο Σχήμα 4.49 παρατηρούνται κενά ανάμεσα στις κλάσεις εξαιτίας της 

ποσοτικοποίησης των απαντήσεων που ήταν αρχικά διακριτές. 
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Σχήμα 4.50: Ιστόγραμμα μέσης τιμής εισοδήματος (A6AVGINC_1) 
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Ομοίως, παρατηρούνται κενά ανάμεσα στις κλάσεις του Σχήματος 4.50 γιατί έχουν 

ποσοτικοποιηθεί οι απαντήσεις εξαιτίας των διακριτών αρχικά απαντήσεων. 

 

 
Σχήμα 4.51: Ιστόγραμμα κύριας συνιστώσας PCOMP_B13_1 

Στο Σχήμα 4.51 παρατηρείται ότι η κατανομή δεν είναι συμμετρική και εμφανίζεται 

αρνητική στρέβλωση. 

 
Σχήμα 4.52: Ιστόγραμμα κύριας συνιστώσας PCOMP_B14_1 
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Στο ιστόγραμμα του Σχήματος 4.52 παρατηρείται ότι η κατανομή δεν είναι 

συμμετρική και εμφανίζει αρνητική στρέβλωση. 

 
Σχήμα 4.53: Ιστόγραμμα κύριας συνιστώσας PCOMP_C20_1 

Το ιστόγραμμα του Σχήματος 4.53 εμφανίζει μια ελαφρώς αρνητική στρέβλωση. 
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Σχήμα 4.54: Ιστόγραμμα κύριας συνιστώσας PCOMP_C20_2 
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Σχήμα 4.55: Ιστόγραμμα κύριας συνιστώσας PCOMP_C20_3 

 

 

Σχήμα 4.56: Ιστόγραμμα κύριας συνιστώσας PCOMP_C21_1 
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Σχήμα 4.57: Ιστόγραμμα κύριας συνιστώσας PCOMP_C21_2 

 

 
Σχήμα 4.58: Ιστόγραμμα κύριας συνιστώσας PCOMP_C22_1 

 

Τα ιστογράμματα των Σχημάτων 4.49, 4.51, 4.52 και 4.58 είναι προφανές ότι 

παραπέμπουν στην πιθανή ύπαρξη τουλάχιστον 2 συστάδων. 
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Η µέθοδος ανάλυσης κατά συστάδες που θα πραγματοποιηθεί είναι η Ward's µε 

Squared Euclidean επειδή παρέχει μεγαλύτερη ευαισθησία σε ασυνήθη δεδοµένα 

(Hair et al., 2009; Milligan, 1980). Η μέθοδος Ward's τείνει να σχηματίζει συστάδες 

με τον αριθμό παρατηρήσεων και η τετραγωνισμένη Ευλείδεια απόσταση 

‘απομονώνει’ τα σημεία που είναι μακρινά και ασυνήθιστα. Με βάση την εφαρμογή 

των παραπάνω προκύπτει το ακόλουθο γράφημα που αποτελεί τo δενδρόγραμμα των 

αποτελεσμάτων (Σχήμα 4.59) όπου φαίνεται πως υπάρχουν 2 οµάδες που 

κατηγοριοποιούνται. 

 

Ένα κρίσιμο στάδιο στην ανάλυση συστάδων αποτελεί η επιλογή του αριθμού 

κλάσεων. Μια προσέγγιση στην επιλογή του αριθμού συστάδων παραμένει το 

δενδρόγραμμα (Σχήμα 4.59). Ανάλογα με το που θα ¨κοπεί¨ το δενδρόγραμμα 

προκύπτουν και οι ανάλογες συστάδες. Υπάρχουν πολλά διαφορετικά κριτήρια και 

έγκειται στην επιλογή του ερευνητή να χρησιμοποιήσει αυτό που θεωρεί ιδανικότερο 

και πιο αξιόπιστο.  

 

Σχήμα 4.59: Δενδρόγραμμα 

 

Το δενδρόγραμμα του σχήματος 4.59 επιβεβαιώνει ότι πιο εύλογη φαίνεται η λύση 

των δύο συστάδων όπου παρατηρείται η μεγαλύτερη αύξηση της απόστασης στο 
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κάθετο άξονα. Για την επιλογή του βέλτιστου αριθμού συστάδων είναι απαραίτητο το 

δενδρόγραμμα. Άρα, με βάση αυτό σαν βέλτιστος αριθμός συστάδων είναι οι δύο. 

 

Όσον αφορά το ζήτημα του μεγέθους του δείγματος, σύμφωνα με τους Formann και 

τους Mooi και Sarstedt συνιστά ένα δείγμα τουλάχιστον 2
m

 περιπτώσεις, όπου m 

ισούται με τον αριθμό των μεταβλητών ομαδοποίησης. Άρα, με βάση τις 201 

παρατηρήσεις της έρευνας 2
7
 και 2

8
 έχουν ως αποτέλεσμα 128 και 256 αντίστοιχα 

συνεπώς, θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν 7 με 8 μεταβλητές. 

 

Πίνακας 4.15: Ομαδοποίηση των δεδομένων σε 2 συστάδες 

(n1=78, n2=123) 

Αύξων 

αριθμός 
Μεταβλητή 

Κεντροειδές 

Συστάδας 

(Cluster 1) 

Κεντροειδές 

Συστάδας 

(Cluster 2) 

t-test (p-value) 

1 A2AGE 44,8077 38,4715 3,35 (0,0010) 

2 A3EDYEARS 11,1026 15,1382 -9,24 (0.0000) 

3 A6AVGINC_1 2205,13 2538,62 -2,25 (0,0257) 

4 A9FAMEMB 2,44872 2,21951 1,03 (0,3043) 

5 PCOMP_B13_1 -1,34953 0,8558 -11,03 (0,0000) 

6 PCOMP_B14_1 -1,08186 0,686056 -9,00 (0,0000) 

7 PCOMP_C20_1 -1,15445 0,732093 -7,28 (0,0000) 

8 PCOMP_C20_2 0,411682 -0,261067 3,70 (0,0003) 

9 PCOMP_C20_3 0,366974 -0,232715 3,96 (0,0001) 

10 PCOMP_C21_1 -0,860716 0,54582 -6,52 (0,0000) 

11 PCOMP_C21_2 -0,151226 0,0958996 -1,52 (0,1307) 

12 PCOMP_C22_1 -0,014 0,0091 -0,12 (0,9066) 

 

Στον Πίνακα 4.15 διαπιστώνεται ότι στις μεταβλητές A9FAMEMB και 

PCOMP_C22_1 με p-value = 0,3043 και 0,9066 αντίστοιχα, η διαφορά ανάμεσα στα 

κεντροειδή, δεν είναι στατιστικά σημαντική. Όλες οι υπόλοιπες μεταβλητές που 

εξετάζονται είναι στατιστικά σημαντικές. To p-value είναι μικρότερο του 0,05 άρα, 

υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά στο 95,0% του διαστήματος εμπιστοσύνης. 
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Παρατηρώντας τον Πίνακα 4.15 και σε συνδυασμό με το γεγονός ότι ο αριθμός των 

παρατηρήσεων της παρούσας έρευνας είναι 201, διαπιστώνεται ότι τουλάχιστον τρεις 

μεταβλητές θα πρέπει να αφαιρεθούν επομένως, προκύπτει ένας νέος πίνακας 

(Πίνακας 4.16) και ένα νέο δενδρόγραμμα (Σχήμα 4.60). 

 

 

Σχήμα 4.60: Δενδρόγραμμα 
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Πίνακας 4.16: Ομαδοποίηση των δεδομένων σε 2 συστάδες 

(n1=78, n2=123) 

Αύξων 

αριθμός 
Μεταβλητές 

Κεντροειδές 

Συστάδας 1 

(Cluster1) 

Κεντροειδές 

Συστάδας 2 

(Cluster2) 

t-test (p-value) 

1 A2AGE 44,8077 38,4715 3,35 (0,0010) 

2 A3EDYEARS 11,1026 15,1382 -9,24 (0.0000) 

3 A6AVGINC_1 2205,13 2538,62 -2,25 (0,0257) 

4 PCOMP_B13_1 -1,34953 0,8558 -11,03 (0,0000) 

5 PCOMP_B14_1 -1,08186 0,686056 -9,00 (0,0000) 

6 PCOMP_C20_1 -1,15445 0,732093 -7,28 (0,0000) 

7 PCOMP_C20_2 0,411682 -0,261067 3,70 (0,0003) 

8 PCOMP_C20_3 0,366974 -0,232715 3,96 (0,0001) 

9 PCOMP_C21_1 -0,860716 0,54582 -6,52 (0,0000) 

 

Η δοκιμή t-test συγκρίνει τα μέσα δύο δειγμάτων, κατασκευάζει διαστήματα 

εμπιστοσύνης ή όρια για κάθε μέσο και για τη διαφορά μεταξύ των μέσων. 

Δεδομένου ότι το διάστημα δεν περιέχει την τιμή 0, δεν υπάρχει στατιστικά 

σημαντική διαφορά μεταξύ των μέσων των δύο δειγμάτων σε 95,0% επίπεδο 

εμπιστοσύνης. Μια δοκιμή t-test μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για τον έλεγχο 

μιας συγκεκριμένης υπόθεσης σχετικά με τη διαφορά μεταξύ των μέσων των 

πληθυσμών από τα οποία τα δύο δείγματα προέρχονται. Στην περίπτωση αυτή, t-test 

χρησιμοποιείται για να προσδιοριστεί εάν η διαφορά μεταξύ των δύο μέσων ισούται 

με 0,0 σε σχέση με την εναλλακτική υπόθεση, ότι η διαφορά δεν είναι ίσο με 0,0. 

Δεδομένου ότι η υπολογιζόμενη αξία p-value είναι μικρότερη του 0,05 απορρίπτεται 

η εναλλακτική. Όταν η τιμή p-value είναι μικρότερη από 0,05, υπάρχει στατιστικά 

σημαντική διαφορά μεταξύ τις δύο διανομών με διάστημα εμπιστοσύνης στο 95,0%. 

 

Mε βάση τις συνολικά 201 παρατηρήσεις του ερωτηματολογίου, την εφαρμογή της 

μεθόδου καθώς και τον Πίνακα 4.16 και το δενδρόγραμμα του Σχήματος 4.60 

επιβεβαιώνεται η ύπαρξη δύο συστάδων δηλαδή, δύο ομάδων παρατηρήσεων με 

παρόμοια χαρακτηριστικά. Επομένως, το σύνολο των 201 ερωτηθέντων 
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διαχωρίστηκε σε 2 συστάδες όπου η πρώτη συστάδα αποτελείται από 78 

παρατηρήσεις και η δεύτερη από 123. και τα χαρακτηριστικά τους έχουν ως εξής: 

 

Από τη σύγκριση των μέσων των δύο συστάδων του Πίνακα 4.16, προκύπτουν τα 

ακόλουθα χαρακτηριστικά:  

 Το δείγμα που ανήκει στη 1
η
 συστάδα είναι ηλικιακά μεγαλύτερο, λιγότερο 

μορφωμένο, οικονομικά πιο ασθενές. Δεν είναι ιδιαίτερα ενημερωμένο σε θέματα 

ΑΠΕ, δεν πιστεύει ότι μελλοντικά θα διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην 

ενεργειακή κατανομή. Ισχυρίζεται ότι η υλοποίηση έργων εκμετάλλευσης ΑΠΕ 

θα έχει επιπτώσεις στη καθημερινή ζωή. Σε αυτή τη περίπτωση η εξάρτηση από 

τα συμβατικά καύσιμα θα μειωθεί αλλά, οι θέσεις εργασίας δε θεωρεί ότι θα 

αυξηθούν. Τέλος, ισχυρίζεται πως η έλλειψη γνώσης για τα περιβαλλοντικά 

προβλήματα και τις νέες ενεργειακές τεχνολογίες σε συνδυασμό με την έλλειψη 

οικονομικών κινήτρων δεν αποτελούν σημαντικά εμπόδια. 

 Το δείγμα της 2
ης

 συστάδας είναι ηλικιακά νεώτερο, περισσότερο μορφωμένο, 

οικονομικά πιο ισχυρό. Είναι ενημερωμένο για τις νέες μορφές τεχνολογίας που 

είναι περιβαλλοντικά φιλικότερες και πιστεύει ότι μελλοντικά θα παίξουν 

σημαντικό ρόλο στο ενεργειακό μίγμα. Ισχυρίζεται ότι οι συνέπειες από την 

υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων σε γενικές γραμμές, θα είναι ιδιαίτερα θετικές. 

Θα προκύψουν νέες θέσεις εργασίας, αλλά η αισθητική του τοπίου θα αλλοιωθεί 

Θεωρεί ότι η έλλειψη γνώσης για τις νέες ενεργειακές τεχνολογίες, η έλλειψη 

ενημέρωσης για τα κρίσιμα περιβαλλοντικά προβλήματα σε συνδυασμό με την 

έλλειψη οικονομικών κινήτρων και παροχών εμποδίζει τη διείσδυση των ΑΠΕ. 

 

Στον Πίνακα 4.17 εμφανίζονται οι υπόλοιπες μεταβλητές του ερωτηματολογίου οι 

οποίες δεν χρησιμοποιήθηκαν στη παραπάνω ανάλυση. Διαπιστώνεται ότι από τους 

201 ερωτηθέντες οι 78 ανήκουν στη 1
η
 συστάδα ενώ, οι υπόλοιποι 123 στη 2

η
. Στις 

μεταβλητές A1GENDER, A5SOURINC, A7HOUSERES, A8HOUSEOWN, 

A10MINCHILD, B11AVGPPC, B12MEMBORG, C20hLANDAESTH, 

C20iFLOFAU, C21cBUREAU, C22aLICENSE, C22bLEGMEAS, με p-value 

0,6259, 0,4444, 0,8451, 0,4113, 0,5517, 0,1263, 0,6388, 0,4846, 0,3930, 0,8564, 

0,6665, 0,5381 αντίστοιχα, η διαφορά ανάμεσα στα κεντροειδή, δεν είναι στατιστικά 

σημαντική άρα, δεν αποτελούν παράμετρο ένταξης σε κάποια από τις δύο ομάδες. 
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Αντίθετα, οι μεταβλητές B13aSOLARINF, B13bWINDINF, B13cBIOINF, 

B13dHYDROINF, B15RESPRO, B16EXISTINV, C18WTP, C20aQLTLIFE, 

C20bECDEV, C20cJOB, C20dTOUR, C20eENVISS, C21aAWENVIS, 

C21bINFENTECH, C21eINVCOST, C21fSELSITE που εξετάζονται σε αυτή τη 

περίπτωση είναι ιδιαίτερα στατιστικά σημαντικές (p-value=0,0000). To p-value είναι 

μικρότερο του 0,05 άρα, υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά στο 95,0% του 

διαστήματος εμπιστοσύνης και αποτελούν παραμέτρους ένταξης σε κάποια ομάδα. 

 

Με βάση τα παραπάνω αλλά και από τη σύγκριση των μέσων των δύο συστάδων του 

Πίνακα 4.11, προκύπτουν τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:  

 

 το δείγμα που ανήκει στη 1
η
 συστάδα είναι διατεθειμένο να πληρώσει 

επιπρόσθετα στο δίμηνο λογαριασμό της ΔΕΗ από 5 έως 10 ευρώ, για τη χρήση 

ΑΠΕ στη παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Είναι περισσότερο ενημερωμένο για 

την ηλιακή, λιγότερο για την αιολική και ακόμα λιγότερο ενημερωμένο για τη 

βιομάζα και την υδροηλεκτρική ενέργεια. Δεν εκφράζει ιδιαίτερα θετική άποψη 

στο ενδεχόμενο ύπαρξης έργου ΑΠΕ κοντά στη περιοχή όπου διαμένει. Σε ότι 

αφορά τις συνέπειες της χρήσης ΑΠΕ γι αυτούς έχει σημασία κυρίως η ποιότητα 

ζωής, η οικονομική ανάπτυξη, τα περιβαλλοντικά ζητήματα, η εξάντληση του 

πετρελαίου και η καύση των συμβατικών καυσίμων. Σαν κυριότερα εμπόδια στη 

διάδοση των φιλικότερων μορφών ενέργειας είναι τα οικονομικά κίνητρα καθώς 

και το κόστος της επένδυσης και γι αυτό ισχυρίζονται ότι απαιτούνται οικονομικά 

κίνητρα για την προώθησή τους. 

 το δείγμα της 2
ης

 συστάδας διαθέτει τουλάχιστον 5 με 10 ευρώ επιπρόσθετα για 

τη παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ. Συγκριτικά, είναι περισσότερο 

ενημερωμένο για τις ΑΠΕ και ιδιαίτερα για την ηλιακή και την αιολική ενέργεια. 

Είναι πολύ θετικό στην υποτιθέμενη ύπαρξη έργου ΑΠΕ στη περιοχή όπου 

διαμένει μόνιμα και θα συμφωνούσε στο ενδεχόμενο υλοποίησής του. Θεωρεί ότι 

η προώθηση των ΑΠΕ απαιτεί από πλευράς πολιτείας οικονομικά κίνητρα αφού 

το κυριότερο κατά τους ισχυρισμούς του εμπόδιο είναι η έλλειψη οικονομικών 

βοηθημάτων καθώς και το υψηλό κόστος επένδυσης. 
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Πίνακας 4.17: Ομαδοποίηση των δεδομένων σε 2 συστάδες 

(n1=78, n2=123) 

Αύξων 

αριθμός 
Μεταβλητές 

Κεντροειδές 

Συστάδας 1 

(Cluster 1) 

Κεντροειδές 

Συστάδας 2 

(Cluster 2) 

t-test (p-value) 

1 A1GENDER 0.4744 0,4390 0,4883 (0,6259) 

2 A5SOURINC 0.8462 0,9756 -0,7663 (0,4444) 

3 A7HOUSERES 0.0385 0,0325 0,1957 (0,8451) 

4 A8HOUSEOWN 0.2821 0,3415 -0,8234 (0,4113) 

5 A10MINCHILD 0.9487 1,0325 -0,5962 (0,5517) 

6 B11AVGPPC 1.8509 2,1220 -1,5355 (0,1263) 

7 B12MEMBORG 1.0385 0,9756 0,4701 (0,6388) 

8 B13aSOLARINF 7.0385 8,6098 -8,6956 (0.0000) 

9 B13bWINDINF 6.1410 8,2114 9,1722 (0.0000) 

10 B13cBIOINF 4.7180 7,3008 -10,080 (0.0000) 

11 B13dHYDROINF 4.6026 6,5691 -8,2566 (0.0000) 

12 B15RESPRO 0.7662 0,3333 3,3441 (0,0010) 

13 B16EXISTINV 6.9872 8,2602 -4,8713 (0,0000) 

14 C17REACT 1.0641 0,7155 1,8945 (0,0596) 

15 C18WTP 0.5 1,2683 -4,2971 (0,0000) 

16 C20aQLTLIFE 6.8205 8,3171 -6,7127 (0.0000) 

17 C20bECDEV 6.4231 8,0488 -8,3190 (0.0000) 

18 C20cJOB 5.7436 7,3089 -7,1987 (0.0000) 

19 C20dTOUR 4.6154 6,3740 -8,3906 (0.0000) 

20 C20eENVISS 6.8462 8,0081 -4,4110 (0,0000) 

21 C20fOILDEPL 6.2949 6,7886 -2,1857 (0,0300) 

22 C20gDEPCONVFU 6.2821 6,8293 -2,3542 (0,020) 

23 C20hLANDAESTH 4.9103 5,1057 -0,7002 (0,4846) 

24 C20iFLOFAU 4.9744 5,2276 -0,8560 (0,3930) 

25 C21aAWENVIS 7,1795 8,3740 -5,5356 (0.0000) 

26 C21bINFENTECH 7,2692 8,6179 -6,6019 (0.0000) 

27 C21cBUREAU 7,6795 7,7155 -0,1812 (0,8564) 

28 C21dFININC 8,6154 9,1545 -3,1258 (0,0020) 
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Αύξων 

αριθμός 
Μεταβλητές 

Κεντροειδές 

Συστάδας 1 

(Cluster 1) 

Κεντροειδές 

Συστάδας 2 

(Cluster 2) 

t-test (p-value) 

29 C21eINVCOST 8,1539 8,9837 -3,9555 (0,0001) 

30 C21fSELSITE 6,8462 7,9431 -4,9273 (0,0000) 

31 C22aLICENSE 7,7821 7,7073 0,4316 (0,6665) 

32 C22bLEGMEAS 7,7949 7,6992 0,6168 (0,5381) 

33 C22cECONINCENT 9,0256 9,3659 -2,1561 (0,0323) 

 

Όσο αφορά στη μεταβλητή B11AVGPPC και C18WTP εσκεμμένα δεν επιλέχθηκαν 

στη παρούσα μέθοδο επειδή θα χρησιμοποιηθούν ως εξαρτημένες μεταβλητες στην 

μέθοδο που θα αναπτυχθεί στην επόμενη ενότητα. Στον Πίνακα 4.17 από την εξέταση 

των δύο αυτών μεταβλητών για κάθε cluster προκύπτει ότι η μέση πληρωμή στη ΔΕΗ 

είναι πιο αυξημένη στο Cluster 2 αλλά γενικά δε θεωρείται στατιστικά σημαντική 

επειδή P=0.13>0.05. Η μεταβλητή που θεωρείται στατιστικά πολύ σημαντική με 

βαθμό σημαντικότητας 99% είναι η προθυμία πληρωμής. Διαπιστώνεται ότι στο 

Cluster 2 η τιμή είναι υπερδιπλάσια συγκριτικά με το Cluster 1. 

 

Όσο αφορά στη μεταβλητή A4BUSCAT, στο Πίνακα 4.18 φαίνεται πόσο συχνά οι 9 

τιμές που δέχεται η μεταβλητή εμφανίζονται στις δύο συστάδες. Επομένως, 

σημειώνεται ότι στη 1
η
 συστάδα το μεγαλύτερο ποσοστό καταλαμβάνει το 7,46% που 

ανήκει στη κατηγορία των ελευθέρων επαγγελματιών και στη 2η συστάδα των 

ιδιωτικών υπαλλήλων με ποσοστό 17,41%. Επιπρόσθετα, στη 2η συστάδα 

ακολουθούν με ποσοστό από 8.96% οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι σπουδαστές. 
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Πίνακας 4.18: Πίνακας συχνοτήτων της μεταβλητής A4BUSCAT 

με ομαδοποίηση δεδομένων σε 2 συστάδες 

 

A4BUSCAT 
Συστάδα 1 

(Cluster 1) 

Συστάδα 2 

(Cluster 2) 

 Συχνότητα (%) Συχνότητα (%) 

0 (Δημόσιος Υπάλληλος) 11 5.47 15 7.46 

1 (Ιδιωτικός Υπάλληλος) 11 5.47 35 17.41 

2 (Ελεύθερος Επαγγελματίας) 15 7.46 18 8.96 

3 (Αγρότης) 7 3.48 13 6.47 

4 (Κτηνοτρόφος) 6 2.99 3 1.49 

5 (Συνταξιούχος) 9 4.48 5 2.49 

6 (Οικιακά) 9 4.48 4 1.99 

7 (Σπουδαστής) 7 3.48 18 8.96 

8 (Άνεργος) 3 1.49 12 5.97 

Σύνολο 78 38.81 123 61.19 

 

Ολοκληρώνοντας την παρούσα ανάλυση προέκυψαν τα ακόλουθα συμπεράσματα: η 

πρώτη συστάδα περιλαμβάνει τους ερωτώμενους που είναι μεγαλύτεροι ηλικιακά, 

λιγότερο μορφωμένοι και οικονομικά πιο αδύνατοι. Η δεύτερη συστάδα περιλαμβάνει 

τους νεώτερους, τους πιο μορφωμένους και με υψηλότερα εισοδήματα. Επίσης, τα 

μέλη της πρώτης συστάδας δήλωναν μεγαλύτερο βαθμό ενημέρωσης για τις διάφορες 

μορφές ΑΠΕ και πίστευαν ότι μελλοντικά θα διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στο 

ενεργειακό μίγμα. Παράλληλα, διατηρούσαν μια θετική στάση απέναντι στις 

συνέπειες εφαρμογής έργων εκμετάλλευσης ΑΠΕ και συγκεκριμένα ως προς τον 

αντίκτυπο της μελλοντικής ανάπτυξης των ΑΠΕ σε διάφορες πτυχές της ζωής, την 

οικονομική ανάπτυξη, την ενέργεια και το περιβάλλον, όπως προκύπτει από τη πρώτη 

κύρια συνιστώσα. Επιπρόσθετα, ένιωθαν λιγότερο ασφαλείς σχετικά με τις 

επιπτώσεις των ΑΠΕ ως προς τα οικοσυστήματα. Από την άλλη πλευρά, τα μέλη της 

δεύτερης συστάδας πίστευαν πως η επίδραση διαφόρων μορφωτικών, 

γραφειοκρατικών, οικονομικών και τεχνικών παραγόντων θα επηρέαζε την 

μελλοντική ανάπτυξη των ΑΠΕ. Συμπερασματικά, προκύπτει ότι τα μέλη της 

δεύτερης συστάδας, που αντιστοιχούν περίπου σε έξι στους δέκα ερωτώμενους, που 

είναι νεότεροι, πιο μορφωμένοι και οικονομικά ευκατάστατοι, είναι μεν έντονα 
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υποστηρικτές των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας αλλά, την ίδια στιγμή, είναι πιο 

συγκρατημένοι ως προς τις μελλοντικές προσδοκίες τους εξαιτίας πλήθους 

παραγόντων που ενδέχεται να εμποδίσουν την περαιτέρω διείσδυση των ΑΠΕ στο 

ενεργειακό μείγμα. 

 

 

4.4.3 Ανάλυση παλινδρόμησης 

 

Στη παρούσα ενότητα επιχειρείται μια απλοϊκή ανάπτυξη δύο μοντέλων όπου 

συσχετίζονται ανεξάρτητες και εξαρτημένες μεταβλητές. Ως εξαρτημένη θεωρείται 

αυτή που προσδιορίζεται πειραματικά ως συνέπεια των μεταβολών της ανεξάρτητης. 

Το κατά πόσο αυτό το μοντέλο επεξηγεί την μεταβλητότητα στα δεδομένα 

προσδιορίζεται μέσω του συντελεστή συσχέτισης R
2
. Οι τιμές R

2
 κοντά στο 0 

υποδεικνύουν κακή προσαρμογή του γραμμικού μοντέλου παλινδρόμησης στα 

δεδομένα, ενώ τιμές κοντά στο 1 υποδεικνύουν σχεδόν γραμμική σχέση. H τιμή του 

δείκτη R
2
 παρέχει το ποσοστό της μεταβλητότητας στα δεδομένα η οποία επεξηγείται 

μέσω του γραμμικού μοντέλου.  

 

Στη παρούσα έρευνα θα αναπτυχθούν 2 μοντέλα παλινδρόμησης όπου στο 1ο 

μοντέλο σαν εξαρτημένη θα θεωρηθεί η B11AVGPPC_1 που προέρχεται από τις 

μέσες τιμές των κλάσεων της B11AVGPPC και σαν ανεξάρτητες μεταβλητές έχουν 

επιλεχθεί οι μεταβλητές Α1GENDER, Α2AGE, A3EDYEARS (όπως έχει 

διαμορφωθεί η αρχική Α3EDLEVEL), Α6AVGINC_1 (όπως έχει τελικά προκύψει η 

Α6AVGINC από τα μέσα των κλάσεων), Α7HOUSERES, Α8HOUSEOWN, 

Α9FAMEMB, Α10MINCHILD, B12MEMBORG, οι κύριες συνιστώσες που έχουν 

προκύψει από την ενότητα 4.3.1 (PCOMP_B13_1, PCOMP_B14_1, PCOMP_C20_1, 

PCOMP_C20_2, PCOMP_C20_3, PCOMP_C21_1, PCOMP_C21_2, 

PCOMP_C22_1) καθώς και η μεταβλητή CLUST_DUM όπου πρόκειται για μια νέα 

dummy μεταβλητή (όπου 1=1, όπου 2=0) η οποία έχει προέλθει από τα αποτελέσματα 

της CLUSTNUMS_2. Στο 2ο μοντέλο που θα αναπτυχθεί θα διαφοροποιηθεί η 

εξαρτημένη μεταβλητή όπου έχει επιλεγεί η C18WTP_1 που έχει προέλθει από τις 

μέσες τιμές των κλάσεων της WTP ενώ οι ανεξάρτητες θα παραμείνουν ίδιες. 
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Στο σημείο αυτό υπενθυμίζεται ότι οι μεταβλητές που θα θεωρηθούν ως εξαρτημένες 

δηλαδή η B11AVGPPC_1 που αντιστοιχεί στην κατά μέσο όρο πληρωμή στο δίμηνο 

λογαριασμό της ΔΕΗ καθώς και η C18WTP_1 που αντιστοιχεί στη προθυμία 

πληρωμής, δεν έχουν έως τώρα συμπεριληφθεί στις δύο προηγούμενες ενότητες 

δηλαδή της ανάλυσης κύριων συνιστωσών και της ανάλυσης κατά συστάδες. 

Επιπρόσθετα, πραγματοποιήθηκε μια δοκιμή όπου στις ανεξάρτητες μεταβλητές 

προστέθηκε η C18WTP_1 και η B11AVGPPC_1 στο 1
ο
 και 2

ο
 μοντέλο αντίστοιχα 

και παρατηρήθηκε ότι σε καμία απά τις δύο περιπτώσεις δεν εισέρχεται με στατιστικά 

σημαντικό συντελεστή. Επομένως, και στα δύο μοντέλα διατηρήθηκαν οι ίδιες 

ανεξάρτητες μεταβλητές που αναφέρθηκαν παραπάνω. 

 

Αναφέρεται ότι στην ανάλυση παλινδρόμησης σαν στατιστικό πρόγραμμα 

χρησιμοποιήθηκε το Minitab. Έχει επιλεχθεί η εντολή (VIF=Variance Inflation 

Factors) η οποία δείχνει την ύπαρξη πολυσυγγραμμικότητας. Αν οι τιμές κυμαίνονται 

από 1-5 τα επίπεδα αυτά είναι αποδεκτά, από 5-10 θεωρούνται μετρίως αποδεκτά ενώ 

μεγαλύτερα του 10 δηλώνεται πολυσυγγραμμικότητα και το μοντέλο επιδέχεται 

βελτίωσης.  

 

Επιπρόσθετα, αξιολογούνται οι τιμές Ρ οι οποίες ελέγχουν τη στατιστική 

σημαντικότητα του κάθε συντελεστή. Όσο μεγαλύτερη είναι η τιμή του Ρ τόσο 

λιγότερο σημαντική είναι η μεταβλητή. Αν Ρ=0,01*** τότε κινείται στο 99% του 

επιπέδου εμπιστοσύνης, αν Ρ=0,05** τότε κινείται στο 95% του επιπέδου 

εμπιστοσύνης και τέλος αν Ρ=0,1* τότε κινείται στο 90% του επιπέδου εμπιστοσύνης. 

Επιθυμητό κριτήριο σε αυτή τη περίπτωση είναι το Ρ να είναι μικρότερο από 0,05 

(5%). 

 

Επίσης, μέσα από τις τιμές των συντελεστών των ανεξάρτητων μεταβλητών θα 

εξακριβωθεί η στατιστική σημαντικότητα της κάθε μεταβλητής ως προς την 

εξαρτημένη. Υψηλές θετικές τιμές των συντελεστών σημαίνουν ισχυρή θετική 

εξάρτηση των εξαρτημένων μεταβλητών δηλαδή της B11AVGPPC_1 και της 

C18WTP_1 ως προς την αντίστοιχη μεταβλητή, δηλαδή η αύξηση της τιμής του 

συντελεστή της ανεξάρτητης μεταβλητής συνεπάγεται αύξηση της τιμής της 

εξαρτημένης. Αντίθετα, πολύ αρνητικές τιμές των συντελεστών σημαίνουν ισχυρή 

αρνητική εξάρτηση της B11AVGPPC_1 και C18WTP_1 ως προς την αντίστοιχη 
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ανεξάρτητη μεταβλητή, δηλαδή αύξηση της τιμής της μεταβλητής έχει ως 

αποτέλεσμα την ελάττωση της τιμής της B11AVGPPC_1 και της C18WTP_1. Οι 

τιμές των συντελεστών που είναι, κατά απόλυτη τιμή κοντά στο 0, συνεπάγονται 

αμελητέα εξάρτηση από την αντίστοιχη μεταβλητή.  

 

 

Ανάπτυξη 1
ου

 μοντέλου (Μ1) που αφορά στη μεταβλητή B11AVGPPC_1 

 

Η εξίσωση που προκύπτει είναι η ακόλουθη: 

 

B11AVGPPC_1 = - 0,7 + 14,5 A1GENDER + 2,98 A2AGE + 2,20 A3EDYEARS 

              + 0,0127 A6AVGINC_1 - 28,1 A7HOUSERES - 35,3 A8HOUSEOWN 

              + 29,9 A9FAMEMB + 5,16 A10MINCHILD + 1,11 B12MEMBORG 

              + 17,9 PCOMP_B13_1 - 7,24 PCOMP_B14_1 + 2,38 PCOMP_C20_1 

              + 4,95 PCOMP_C20_2 - 2,43 PCOMP_C20_3 + 8,60 PCOMP_C21_1 

              + 7,24 PCOMP_C21_2 - 10,8 PCOMP_C22_1 + 2,0 CLUST_DUM 

 

S = 83,4379   R-Sq = 55,1%   R-Sq(adj) = 50,6% 

 

Ανάπτυξη 2
ου

 μοντέλου (Μ2) που αφορά στη μεταβλητή C18WTP_1 

 

Η εξίσωση που προκύπτει είναι η ακόλουθη: 

 

C18WTP_1 = 2,89 + 0,028 A1GENDER - 0,0130 A2AGE - 0,038 A3EDYEARS 

           + 0,00131 A6AVGINC_1 + 2,36 A7HOUSERES + 0,18 A8HOUSEOWN 

           + 0,543 A9FAMEMB - 0,638 A10MINCHILD + 2,04 B12MEMBORG 

           + 0,358 PCOMP_B13_1 + 0,355 PCOMP_B14_1 + 0,965 PCOMP_C20_1 

           + 0,027 PCOMP_C20_2 + 0,027 PCOMP_C20_3 - 0,354 PCOMP_C21_1 

           + 0,350 PCOMP_C21_2 + 0,477 PCOMP_C22_1 - 1,20 CLUST_DUM 

 

S = 5,52257   R-Sq = 33,1%   R-Sq(adj) = 26,5% 

 

Τα αποτελέσματα που προκύπτουν από την ανάπτυξη των δύο μοντέλων 

συγκεντρώνονται στον ακόλουθο Πίνακα 4.19. 
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Πίνακας 4.19: Πίνακας αποτελεσμάτων των δύο μοντέλων παλινδρόμησης των 

εξαρτημένων μεταβλητών B11AVGPPC_1 και C18WTP_1  

(***:επίπεδο εμπιστοσύνης 99%, **:επίπεδο εμπιστοσύνης 95%, *:επίπεδο εμπιστοσύνης 

90%) 

 B11AVGPPC_1 C18WTP_1 

Μεταβλητή β T P VIF β T P VIF 

Σταθερός όρος - 0,7 -0,01 0,990  2,89 0,76 0,451  

A1GENDER 14,5 1,15 0,250 1,132 0,028 0,03 0,973 1,132 

A2AGE 2,98 4,59 0,000*** 2,169 - 0,0130 -0,30 0,761 2,169 

A3EDYEARS 2,20 0,88 0,381 2,343 - 0,038 -0,23 0,818 2,343 

A6AVGINC_1 0,0127 1,58 0,116 1,989 0,00131 2,47 0,014** 1,989 

A7HOUSERES - 28,1 -0,94 0,349 1,127 2,36 1,19 0,236 1,127 

A8HOUSEOWN - 35,3 -2,31 0,022*** 1,657 0,18 0,18 0,855 1,657 

A9FAMEMB 29,9 4,70 0,000*** 2,749 0,543 1,29 0,198 2,749 

A10MINCHILD 5,16 0,58 0,562 2,130 - 0,638 -1,08 0,280 2,130 

B12MEMBORG 1,11 0,16 0,872 1,150 2,04 4,50 0,000*** 1,150 

PCOMP_B13_1 17,9 3,45 0,001*** 2,377 0,358 1,04 0,299 2,377 

PCOMP_B14_1 - 7,24 -1,26 0,211 2,459 0,355 0,93 0,353 2,459 

PCOMP_C20_1 2,38 0,60 0,550 1,834 0,965 3,67 0,000*** 1,834 

PCOMP_C20_2 4,95 1,00 0,320 1,185 0,027 0,08 0,933 1,185 

PCOMP_C20_3 - 2,43 -0,39 0,697 1,307 0,027 0,94 0,351 1,307 

PCOMP_C21_1 8,60 1,78 0,077** 1,807 - 0,354 -1,11 0,270 1,807 

PCOMP_C21_2 7,24 1,20 0,234 1,342 0,350 0,87 0,384 1,342 

PCOMP_C22_1 - 10,8 -1,70 0,090* 2,206 0,477 1,13 0,259 2,206 

CLUST_DUM 2,0 0,10 0,920 2,756 - 1,20 -0,90 0,368 2,756 
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Στο 1
ο
 μοντέλο ο συντελεστής συσχέτισης R

2
= 55,1% και στο 2

ο
 το R

2
=33,1% 

επομένως, η συνολική προσαρμογή του μοντέλου που αφορά στην μεταβλητή 

C18WTP_1 είναι πιο χαμηλή συγκριτικά με την B11AVGPPC_1. Τονίζεται ότι αν 

και οι τιμές του R
2 

και στα δύο μοντέλα φαίνονται χαμηλές παρόλα αυτά ειδικά για 

το 1
ο
 μοντέλο θεωρείται αρκετά ικανοποιητική στη περίπτωση των διαστρωματικών 

δεδομένων. 

 

Συγκεκριμένα, από τα αποτελέσματα του Πίνακα 4.19, ως προς κάθε ανεξάρτητη 

μεταβλητή προκύπτουν τα ακόλουθα:  

 

 Οι τιμές VIF και στα δύο μοντέλα που αναπτύχθηκαν κυμαίνονται σε αποδεκτά 

επίπεδα (1-5). 

 Η μεταβλητή A1GENDER που αφορά στο φύλο δεν επηρεάζει ιδιαίτερα, δίνεται 

έμφαση στο 1ο μοντέλο όπου Ρ=0,250 που θεωρείται στατιστικά σημαντική σε 

επίπεδο 75%. 

 Η μεταβλητή A2AGE στο 1ο μοντέλο εμφανίζει Ρ=0,000 που θεωρείται 

στατιστικά ιδιαίτερα σημαντική σε επίπεδο σημαντικότητας 99%. Άρα, η ηλικία 

είναι ένας πολύ σημαντικός παράγοντας όπου σε συνδυασμό με το συντελεστή 

β=2,98 που έχει θετικό πρόσημο εμφανίζει ισχυρή θετική εξάρτηση της 

B11AVGPPC_1. Δηλαδή, αύξηση της τιμής του συντελεστή της ανεξάρτητης 

μεταβλητής συνεπάγεται αύξηση της τιμής της εξαρτημένης. 

 Η μεταβλητή A3EDYEARS δεν είναι ιδιαίτερα σημαντική επομένως, το 

μορφωτικό επίπεδο δεν επηρεάζει. 

 Η μεταβλητή A6AVGINC_1 στο 1ο μοντέλο εμφανίζει Ρ=0,116 που θεωρείται 

στατιστικά σημαντική σε επίπεδο 88% και σε συνδυασμό με το β=0,0127 που 

έχει θετικό πρόσημο όσο περισσότερο αυξάνεται το κατά μέσο όρο οικογενειακό 

εισόδημα τόσο περισσότερο αυξάνεται και η κατά μέσο όρο καταβολή 

χρηματικού ποσού στο δίμηνο λογαριασμό της ΔΕΗ για τη παροχή ηλεκτρικής 

ενέργειας. Ομοίως, στο 2ο μοντέλο εμφανίζει Ρ=0,114 που θεωρείται στατιστικά 

σημαντική σε επίπεδο 96% και σε συνδυασμό με το β που έχει θετικό πρόσημο 

όσο περισσότερο αυξάνεται το κατά μέσο όρο οικογενειακό εισόδημα τόσο 
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περισσότερο αυξάνεται και η προθυμία πληρωμής επιπρόσθετου ποσού για την 

παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας προερχόμενη από ΑΠΕ. 

 Η μεταβλητή A7HOUSERES (0=Μόνιμη/ 1=Εξοχική) δε κρίνεται ιδιαίτερα 

σημαντική επομένως τα αποτελέσματα δεν επηρεάζονται από το εάν οι 

ερωτώμενοι της υπό εξέταση περιοχής διαμένουν σε μόνιμη ή εξοχική κατοικία. 

 Η μεταβλητή A8HOUSEOWN (0=ενοίκιο/ 1=ιδιόκτητη) στο 1ο μοντέλο 

εμφανίζει Ρ=0,022 που θεωρείται στατιστικά σημαντική σε επίπεδο 98%. 

Επομένως, εάν οι ερωτώμενοι της υπό εξέταση περιοχής διαμένουν σε ενοίκιο ή 

ιδιόκτητη κατοικία και σε συνδυασμό με το συντελεστη β= - 35,3 που φέρει 

αρνητικό πρόσημο επηρεάζει τις επιλογές τους. Στο 2
ο
 μοντέλο Ρ=0,855 που δε 

θεωρείται σημαντικό. 

 Η μεταβλητή A9FAMEMB στο 1ο μοντέλο εμφανίζει Ρ=0,000 που θεωρείται 

ιδιαίτερα στατιστικά σημαντική σε επίπεδο 99% και ο συντελεστής β=29,9 άρα η 

εξάρτηση είναι θετική. Ομοίως, και στο 2
ο
 μοντέλο επειδή το Ρ=0,198 με επίπεδο 

σημαντικότητας 80% και ο συντελεστής β είναι θετικός αριθμός εμφανίζει θετική 

εξάρτηση. 

 Η μεταβλητή A10MINCHILD δε κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική ιδιαίτερα και στα 

δύο μοντέλα. 

 Η μεταβλητή B12MEMBORG στο 1
ο
 μοντέλο δε θεωρείται στατιστικά 

σημαντική αφού Ρ=0,872 > 0,05. Στο 2
ο
 μοντέλο Ρ=0,000 άρα η μεταβλητή 

θεωρείται στατιστικά ιδιαίτερα σημαντική σε επίπεδο σημαντικότητας 99% και ο 

συντελεστής β=2,04 που σημαίνει ότι τα μέλη περιβαλλοντικών οργανώσεων 

εμφανίζουν ιδιαίτερη προθυμία πληρωμής που έρχεται σε συμφωνία με την 

υπάρχουσα βιβλιογραφία. Το συμπέρασμα όμως, που κρίνεται ως ιδιαίτερα 

σημαντικό στη παρούσα έρευνα είναι ότι αν και είναι μέλη περιβαλλοντικών 

οργανώσεων και εμφανίζουν ιδιαίτερα αυξημένη προθυμία πληρωμής στην 

πράξη, δεν αποδεικνύεται μέσα από τη πληρωμή στο δίμηνο λογαριασμό της 

ΔΕΗ. 

 Οι μεταβλητές PCOMP_B13_1 (Ρ=0,001) έχει επίπεδο σημαντικότητας 99%, η 

PCOMP_C21_1 (Ρ=0,077) έχει επίπεδο σημαντικότητας 92% και η 

PCOMP_C22_1 (Ρ=0,090) έχει επίπεδο σημαντικότητας 91% στο 1ο μοντέλο 

θεωρούνται στατιστικά σημαντικές. 
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 Η μεταβλητή CLUST_DUM δεν θεωρείται στατιστικά σημαντική σε κανένα από 

τα δύο μοντέλα επομένως, συμπεραίνεται ότι το κοινό δεν εμφανίζει διαφορετική 

συμπεριφορά. 

 

 
Σχήμα 4.61: Διαγράμματα κατάλοιπων (residuals) μοντέλου Μ1 

Στο Σχήμα 4.61 παρατηρείται πολύ καλή προσαρμογή του μοντέλου στα πρωτογενή 

δεδομένα.  
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Σχήμα 4.62: Διαγράμματα κατάλοιπων (residuals) μοντέλου Μ2 

 

Το Σχήμα 4.62 δείχνει ικανοποιητική προσαρμογή του μοντέλου στα δεδομένα αλλά 

όχι τόσο καλή όσο στο σχήμα 4.61. Στο 1
ο
, πάνω αριστερά διάγραμμα, η κατανομή 

των κατάλοιπων διαφέρει από την κανονική κατανομή ειδικά στα άκρα.  

 

Στη συνέχεια, 2 νέα μοντέλα αναπτύχθηκαν χρησιμοποιώντας τους λογαρίθμους των 

μεταβλητών B11AVGPPC_1 και C18WTP_1. Ο λογαριθμικός μετασχηματισμός 

απαιτείται για να αρθεί η στρεβλότητά τους ώστε να βελτιωθεί η κατανομή τους 

(Studenmund, 2010). Οι νέες εξαρτημένες μεταβλητές που προέκυψαν είναι οι LOG_ 

AVGPPC και LOG_C18WTP. 

 

Ανάπτυξη 3
ου

 μοντέλου (Μ3) που αφορά στη μεταβλητή LOG_B11AVGPPC 

 

Η εξίσωση που προκύπτει είναι η ακόλουθη: 

 

LOG_B11AVGPPC =  

                  1,74 + 0,0390 A1GENDER + 0,00874 A2AGE + 0,00317 A3EDYEARS 

               + 0,000025 A6AVGINC_1 - 0,0752 A7HOUSERES - 0,0590 A8HOUSEOWN 

                + 0,0643 A9FAMEMB - 0,0026 A10MINCHILD - 0,0007 B12MEMBORG 
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                + 0,0479 PCOMP_B13_1 - 0,0257 PCOMP_B14_1 + 0,0081 PCOMP_C20_1 

                + 0,0177 PCOMP_C20_2 - 0,0190 PCOMP_C20_3 + 0,0222 PCOMP_C21_1 

                + 0,0148 PCOMP_C21_2 - 0,0275 PCOMP_C22_1 - 0,0341 CLUST_DUM 

 

S = 0,214382   R-Sq = 51,3%   R-Sq(adj) = 46,5% 

 

Ανάπτυξη 4
ου

 μοντέλου (Μ4) που αφορά στη μεταβλητή LOG_C18WTP 

 

Η εξίσωση που προκύπτει είναι η ακόλουθη: 

 

LOG_C18WTP =  

                0,352 + 0,0085 A1GENDER + 0,00094 A2AGE + 0,00750 A3EDYEARS 

             + 0,000086 A6AVGINC_1 + 0,0367 A7HOUSERES - 0,0146 A8HOUSEOWN 

             + 0,0061 A9FAMEMB - 0,0103 A10MINCHILD + 0,0712 B12MEMBORG 

             + 0,0106 PCOMP_B13_1 + 0,0258 PCOMP_B14_1 + 0,0510 PCOMP_C20_1 

             - 0,0018 PCOMP_C20_2 + 0,0011 PCOMP_C20_3 - 0,0168 PCOMP_C21_1 

             + 0,0139 PCOMP_C21_2 + 0,0066 PCOMP_C22_1 - 0,0651 CLUST_DUM 

 

S = 0,257077   R-Sq = 38,8%   R-Sq(adj) = 32,7% 
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Πίνακας 4.20: Πίνακας αποτελεσμάτων των δύο μοντέλων παλινδρόμησης των 

εξαρτημένων μεταβλητών LOG_B11AVGPPC και LOG_C18WTP  

(***:επίπεδο εμπιστοσύνης 99%, **:επίπεδο εμπιστοσύνης 95%, *:επίπεδο εμπιστοσύνης 

90%) 

 LOG_B11AVGPPC LOG_C18WTP 

Μεταβλητή β T P VIF β T P VIF 

Σταθερός όρος 1,74 11,70 0,000  0,352 1,98 0,050  

A1GENDER 0,0390 1,21 0,229 1,132 0,0085 0,22 0,827 1,132 

A2AGE 0,00874 5,25 0,000*** 2,169 0,00094 0,47 0,637 2,169 

A3EDYEARS 0,00317 0,49 0,623 2,343 0,00750 0,97 0,333 2,343 

A6AVGINC_1 0,000025 1,20 0,233 1,989 0,000086 3,46 0,001*** 1,989 

A7HOUSERES - 0,0752 -0,98 0,330 1,127 0,0367 0,40 0,691 1,127 

A8HOUSEOWN - 0,0590 -1,51 0,134 1,657 - 0,0146 -0,31 0,757 1,657 

A9FAMEMB 0,0643 3,93 0,000*** 2,749 0,0061 0,31 0,755 2,749 

A10MINCHILD - 0,0026 -0,12 0,908 2,130 - 0,0103 -0,3 0,708 2,130 

B12MEMBORG - 0,0007 -0,04 0,968 1,150 0,0712 3,37 0,001*** 1,150 

PCOMP_B13_1 0,0479 3,59 0,000*** 2,377 0,0106 0,66 0,511 2,377 

PCOMP_B14_1 - 0,0257 -1,74 0,084 2,459 0,0258 1,45 0,148 2,459 

PCOMP_C20_1 0,0081 0,79 0,429 1,834 0,0510 4,16 0,000 1,834 

PCOMP_C20_2 0,0177 1,39 0,167 1,185 - 0,0018 -0,12 0,905 1,185 

PCOMP_C20_3 - 0,0190 -1,19 0,237 1,307 0,0011 0,06 0,956 1,807 

PCOMP_C21_1 0,0222 1,78 0,076 1,807 - 0,0168 -1,13 0,261 1,807 

PCOMP_C21_2 0,0148 0,95 0,343 1,342 0,0139 0,75 0,456 1,342 

PCOMP_C22_1 - 0,0275 -1,68 0,094 2,206 0,0066 0,34 0,737 2,206 

CLUST_DUM - 0,0341 -0,66 0,509 2,756 - 0,0651 -1,05 0,293 2,756 
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Στο 3
ο
 μοντέλο (Μ3) το R

2
= 51,3% και στο 4

ο
 (Μ4) το R

2
=38,8% επομένως, η 

συνολική προσαρμογή του μοντέλου που αφορά στην μεταβλητή LOG_C18WTP 

είναι πιο χαμηλή συγκριτικά με την LOG_B11AVGPPC.  

 

Συγκεκριμένα, από τα αποτελέσματα του Πίνακα 4.20, ως προς κάθε ανεξάρτητη 

μεταβλητή προκύπτουν τα ακόλουθα:  

 Οι τιμές VIF και στα δύο μοντέλα που αναπτύχθηκαν κυμαίνονται σε αποδεκτά 

επίπεδα (1-5). 

 Η μεταβλητή A1GENDER που αφορά στο φύλο δεν επηρεάζει ιδιαίτερα, δίνεται 

έμφαση στο 1ο μοντέλο όπου Ρ=0,229 που θεωρείται στατιστικά σημαντική σε 

επίπεδο 77%. 

 Η μεταβλητή A2AGE στο 1ο μοντέλο εμφανίζει Ρ=0,000 που θεωρείται 

στατιστικά ιδιαίτερα σημαντική σε επίπεδο σημαντικότητας 99%. Άρα, η ηλικία 

είναι ένας πολύ σημαντικός παράγοντας όπου σε συνδυασμό με το συντελεστή β 

που φέρει θετικό πρόσημο εμφανίζει ισχυρή θετική εξάρτηση της 

B11AVGPPC_1. Δηλαδή, αύξηση της τιμής του συντελεστή της ανεξάρτητης 

μεταβλητής συνεπάγεται αύξηση της τιμής της εξαρτημένης.  

 Η μεταβλητή A3EDYEARS δε θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική επομένως, το 

μορφωτικό επίπεδο δεν επηρεάζει. 

 Η μεταβλητή A6AVGINC_1 στο 1ο μοντέλο εμφανίζει Ρ=0,233 που θεωρείται 

στατιστικά σημαντική σε επίπεδο 77%. Στο 2ο μοντέλο εμφανίζει Ρ=0,001*** 

που θεωρείται στατιστικά ιδιαίτερα σημαντική σε επίπεδο 99% και σε συνδυασμό 

με το συντελεστή β που έχει θετικό πρόσημο ενισχύει ακόμη περισσότερο το 

συμπέρασμα ότι όσο περισσότερο αυξάνεται το κατά μέσο όρο οικογενειακό 

εισόδημα τόσο περισσότερο αυξάνεται και η προθυμία πληρωμής επιπρόσθετου 

ποσού για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας προερχόμενη από ΑΠΕ. 

 Η μεταβλητή A7HOUSERES (0=Μόνιμη/ 1=Εξοχική) δε χαρακτηρίζεται 

σημαντική επομένως, τα αποτελέσματα δεν επηρεάζονται από το εάν οι 

ερωτώμενοι της υπό εξέταση περιοχής διαμένουν σε μόνιμη ή εξοχική κατοικία. 

 Η μεταβλητή A8HOUSEOWN (0=ενοίκιο/ 1=ιδιόκτητη) στο 1ο μοντέλο 

εμφανίζει Ρ=0,134 που θεωρείται στατιστικά σημαντική σε επίπεδο 87%. 

Επομένως, εάν οι ερωτώμενοι της υπό εξέταση περιοχής διαμένουν σε ενοίκιο ή 
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ιδιόκτητη κατοικία και σε συνδυασμό με το συντελεστη β που φέρει αρνητικό 

πρόσημο επηρεάζει τις επιλογές τους.  

 Η μεταβλητή A9FAMEMB στο 1ο μοντέλο εμφανίζει Ρ=0,000*** που θεωρείται 

ιδιαίτερα στατιστικά σημαντική σε επίπεδο 99% και ο συντελεστής β=0,0643 άρα 

η εξάρτηση είναι θετική.  

 Η μεταβλητή A10MINCHILD δε κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική ιδιαίτερα και στα 

δύο μοντέλα. 

 Η μεταβλητή B12MEMBORG στο 2
ο
 μοντέλο έχει Ρ=0,001 άρα η μεταβλητή 

θεωρείται στατιστικά ιδιαίτερα σημαντική σε επίπεδο σημαντικότητας 99% και ο 

συντελεστής β=0,0712 που σημαίνει ότι τα μέλη περιβαλλοντικών οργανώσεων 

εμφανίζουν ιδιαίτερη προθυμία πληρωμής. Όμως, αν και είναι μέλη 

περιβαλλοντικών οργανώσεων και εμφανίζουν ιδιαίτερα αυξημένη προθυμία 

πληρωμής στην πράξη, δεν αποδεικνύεται μέσα από τη πληρωμή στο δίμηνο 

λογαριασμό της ΔΕΗ. 

 Στο 1
ο
 μοντέλο οι μεταβλητές PCOMP_B13_1 (Ρ=0,000) έχει επίπεδο 

σημαντικότητας 99%, η PCOMP_B14_1 (Ρ=0,084) και επίπεδο σημαντικότητας 92%, 

η PCOMP_C20_2 (Ρ=0,167) και επίπεδο σημαντικότητας 83%,  η PCOMP_C21_1 

(Ρ=0,076) έχει επίπεδο σημαντικότητας 92% και η PCOMP_C22_1 (Ρ=0,094) 

έχει επίπεδο σημαντικότητας 91% στο 1ο μοντέλο θεωρούνται στατιστικά 

σημαντικές. Στο 2
ο
 μοντέλο η μεταβλητή PCOMP_C20_1 (Ρ=0,000) έχει επίπεδο 

σημαντικότητας 99%. 

 Η μεταβλητή CLUST_DUM δεν θεωρείται στατιστικά σημαντική σε κανένα από 

τα δύο μοντέλα επομένως, συμπεραίνεται ότι η συμπεριφορά του κοινού δε 

διαφοροποιείται. 
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Σχήμα 4.63: Διαγράμματα κατάλοιπων (residuals) μοντέλου Μ3 

 

Το Σχήμα 4.63 δείχνει μέτρια προσαρμογή του μοντέλου στα εμπειρικά 

δεδομένα. Συνεπώς, το μοντέλο (Μ3) δεν είναι καλό και συγκριτικά με το Σχήμα 

4.61 προτιμώνται τα πρωτογενή δεδομένα και όχι ο λογάριθμος προτιμάται 

επομένως, το μοντέλο Μ1 που αφορά στη μεταβλητή B11AVGPPC_1. 
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Σχήμα 4.64: Διαγράμματα κατάλοιπων (residuals) μοντέλου Μ4 

 

Το Σχήμα 4.64 δείχνει καλύτερη κατανομή των καταλοίπων. Σε αντίθεση με τις 

προηγούμενες περιπτώσεις, Σχήματα 4.62 και 4.63, ο λογάριθμος της μεταβλητής της 

προθυμίας πληρωμής εμφανίζει καλύτερο μοντέλο. Επομένως, προτιμάται το 

μοντέλο Μ4 που αφορά στη μεταβλητή LOG_C18WTP. 

 

Συμπερασματικά, σαν μοντέλα καλύτερη προσαρμογή στα πρωτογενή δεδομένα 

δείχνουν το Μ1 που αφορά στη μεταβλητή B11AVGPPC_1 και το Μ4 που αφορά 

στη μεταβλητή LOG_C18WTP που αντιστοιχεί στο λογάριθμο της προθυμίας 

πληρωμής. 

 

 

4.4.4 Ανάλυση κανονικοποιημένης συσχέτισης  

 

Eίναι µία πολυµεταβλητή µέθοδος µε την οποία μελετάται η σχέση µεταξύ δύο 

οµάδων µεταβλητών επιτρέποντας με το τρόπο αυτό την εξέταση της συσχέτισης 

ανάμεσα σε περισσότερες της μιας εξαρτημένων μεταβλητών και πολλών 

ανεξάρτητων. Απώτερος σκοπός είναι η µεγιστοποίηση της συσχέτισης μεταξύ των 

μεταβλητών. Στην πολλαπλή παλινδρόµηση όπως παρατηρήθηκε, µια εξαρτηµένη 
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µεταβλητή Y σχετίζεται µε δύο ή περισσότερες µεταβλητές X1, X2...., Xn. Η 

Ανάλυση Κανονικοποιηµένης Συσχέτισης είναι µία γενικευµένη µορφή της 

πολλαπλής παλινδρόµησης, επειδή δίνεται η δυνατότητα πολλές µεταβλητές Y να 

σχετίζονται ταυτόχρονα µε πολλές µεταβλητές X. 

 

Στη παρούσα ενότητα εξετάζονται δύο διαφορετικές περιπτώσεις κανονικοποιημένης 

συσχέτισης. Στη 1η περίπτωση σαν εξαρτημένες μεταβλητές επιλέχθηκαν οι 

B11AVGPPC_1 και C18WTP_1 και στη 2η περίπτωση χρησιμοποιήθηκαν οι 

μεταβλητές LOG_B11AVGPPC και LOG_C18WTP. Αναφέρεται ότι 3η περίπτωση 

όπου ως εξαρτημένες μεταβλητές να θεωρηθούν οι B11AVGPPC_1 και 

LOG_C18WTP δεν πραγματοποιήθηκε επειδή γίνεται η παραδοχή ότι πρόκειται για 

οικονομικά μεγέθη με συγκρίσιμες μεταξύ τους τιμές. Επομένως, στη 1
η
 περίπτωση 

επιλέγονται τα πρωτογενή στοιχεία και στη 2
η
 η λογαριθμοποίηση των πρωτογενών. 

Υπενθυμίζεται ότι ο λογαριθμικός μετασχηματισμός απαιτείται για να αρθεί η 

στρεβλότητά τους ώστε να βελτιωθεί η κατανομή τους (Studenmund, 2010). 

 

Χρήση εξαρτημένων μεταβλητών B11AVGPPC_1 και C18WTP_1 

 

Στη παρούσα ανάλυση χρησιμοποιούνται δύο εξαρτημένες μεταβλητές η 

B11AVGPPC_1 και η C18WTP_1 και όλες οι ανεξάρτητες που επιλέχθηκαν στην 

προηγούμενη ενότητα. Σαν στατιστικό πρόγραμμα χρησιμοποιήθηκε το Statgraphics. 

 

Όπως παρατηρείται στο Πίνακα 4.21, η κανονικοποιημένη συσχέτιση εκφράζεται 

μέσα από τις ακόλουθες δύο σχέσεις: 

 

Πίνακας 4.21: Σχέσεις κανονικοποιημένης συσχέτισης 

Αύξων 

αριθμός 
Ιδιοτιμή 

Συντελεστής 

κανονικοποιη

μένης 

συσχέτισης 

Wilks’ 

Lambda 
X

2
 p 

1 0,568155 0,75376 0,298118 229,345 0,0000 

2 0,309664 0,556475 0,690336 70,2243 0,0000 
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Διαπιστώνεται ότι τα σύνολα είναι εξαιρετικά σημαντικά σε επίπεδο εμπιστοσύνης 

99,9% (P-Value= 0,0000). 

 

Πίνακας 4.22: Συντελεστές κανονικοποιημένης συσχέτισης 

Μεταβλητή 

Συντελεστές 1ης 

κανονικοποιημένης 

συσχέτισης 

Συντελεστές 2
ης

 

κανονικοποιημένης 

συσχέτισης 

B11AVGPPC_1 0,958439 0,286532 

C18WTP_1 0,260988 -0,965707 

A1GENDER 0,0782895 0,0276715 

A2AGE 0,418065 0,22022 

A3EDYEARS 0,0774679 0,0715604 

A6AVGINC_1 0,213855 -0,309414 

A7HOUSERES -0,0365365 -0,158356 

A8HOUSEOWN -0,183372 -0,100979 

A9FAMEMB 0,537612 -0,0256654 

A10MINCHILD 0,0203991 0,188277 

B12MEMBORG 0,112251 -0,50316 

PCOMP_B13_1 0,369469 -0,0329609 

PCOMP_B14_1 -0,0938771 -0,203931 

PCOMP_C20_1 0,155586 -0,502062 

PCOMP_C20_2 0,0705043 0,0182027 

PCOMP_C20_3 -0,00571412 -0,123945 

PCOMP_C21_1 0,119771 0,217485 

PCOMP_C21_2 0,108715 -0,0709971 

PCOMP_C22_1 -0,124448 -0,241768 

CLUST_DUM -0,0209452 0,161887 

 

Στην ανάλυση κανονικοποιημένης συσχέτισης, βαρύτητα έχουν και το πρόσημο που 

φέρουν οι συντελεστές αλλά και το μέγεθός τους. Με βάση τα αποτελέσματα του 

Πίνακα 4.22 προκύπτουν τα ακόλουθα συμπεράσματα: 
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Η πρώτη στήλη αριστερά που αφορά στη πρώτη κανονικοποιημένη συσχέτιση 

θεωρείται σημαντική και δείχνει από τι εξαρτάται κυρίως η κατά μέσο όρο καταβολή 

χρηματικού ποσού στη ΔΕΗ και λιγότερο η προθυμία πληρωμής. Παρατηρείται ότι 

σε απόλυτη τιμή οι συντελεστές των μεταβλητών A9FAMEMB, A2AGE και 

PCOMP_B13_1 εμφανίζουν τις μεγαλύτερες θετικές τιμές άρα, όσο αυξάνεται ο 

αριθμός των μελών της οικογένειας, η ηλικία τους καθώς και η ενημέρωσή τους σε 

συγκεκριμένες μορφές ΑΠΕ, τόσο μεγαλύτερη είναι η κατά μέσο όρο καταβολή 

χρηματικού ποσού στο δίμηνο λογαριασμό της ΔΕΗ και τόσο αυξάνεται και η 

προθυμία τους για πληρωμή επιπρόσθετου ποσού για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας 

από ΑΠΕ. Αντίθετα, την πιο αρνητική τιμή κατά απόλυτη τιμή φέρει η μεταβλητή 

A8HOUSEOWN (0=ενοίκιο/ 1=ιδιόκτητη). Οι συντελεστές που οι τιμές τους είναι 

κοντά στο μηδέν δεν επηρεάζουν ιδιαίτερα. 

 

Η πρώτη κανονικοποιημένη συσχέτιση δείχνει κατά κύριο λόγο ότι η μεταβλητή 

B11AVGPPC_1 με θετικό πρόσημο, είναι και η επικρατέστερη ενώ, αντίθετα η 

δεύτερη κανονικοποιημένη συσχέτιση δείχνει ότι η C18WTP_1 που αφορά στη 

προθυμία πληρωμής και φέρει αρνητικό πρόσημο επικρατεί κατά απόλυτη τιμή. Στη 

δεύτερη κανονικοποιημένη συσχέτιση του Πίνακα 4.22 παρατηρείται ότι η 

μεταβλητή A6AVGINC_1 που αφορά στο κατά μέσο όρο εισόδημα καθώς και η 

κύρια συνιστώσα PCOMP_C20_1 είναι ανάλογες της προθυμίας πληρωμής και 

αντιστρόφως ανάλογες της πραγματικής καταβολής χρηματικού ποσού στη ΔΕΗ. 

 

Όσο αφορά στη μεταβλητή B12MEMBORG παρατηρείται ότι έχει μικρή θετική 

επίδραση για πληρωμή στο λογαριασμό της ΔΕΗ αλλά πολύ αρνητική στη προθυμία 

πληρωμής. Διατηρείται η 1
η
 τάση. 

 

Από την ανάλυση προκύπτουν οι γραμμικοί συνδυασμοί των δύο συνόλων των 

μεταβλητών που έχουν την υψηλότερη συσχέτιση μεταξύ τους. Στη συγκεκριμένη 

περίπτωση, 2 σετ γραμμικών συνδυασμών δημιουργήθηκαν: 

 

0,958439*B11AVGPPC_1 + 0,260988*C18WTP_1= 

 

0,0782895*A1GENDER + 0,418065*A2AGE + 0,0774679*A3EDYEARS + 

0,213855*A6AVGINC_1 - 0,0365365*A7HOUSERES - 0,183372*A8HOUSEOWN + 
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0,537612*A9FAMEMB + 0,0203991*A10MINCHILD + 0,112251*B12MEMBORG + 

0,369469*PCOMP_B13_1 - 0,0938771*PCOMP_B14_1 + 0,155586*PCOMP_C20_1 + 

0,0705043*PCOMP_C20_2 - 0,00571412*PCOMP_C20_3 + 0,119771*PCOMP_C21_1 + 

0,108715*PCOMP_C21_2 - 0,124448*PCOMP_C22_1 - 0,0209452*CLUST_DUM 

 

 

Χρήση εξαρτημένων μεταβλητών LOG_B11AVGPPC και 

LOG_C18WTP 

 

Στη παρούσα φάση χρησιμοποιούνται οι LOG_B11AVGPPC και LOG_C18WTP 

σαν εξαρτημένες μεταβλητές και όλες οι ανεξάρτητες μεταβλητές που έχουν ήδη 

επιλεγεί. 

 

Όπως φαίνεται στο Πίνακα 4.23, η κανονικοποιημένη συσχέτιση εκφράζεται μέσα 

από τις ακόλουθες δύο σχέσεις: 

 

Πίνακας 4.23: Σχέσεις κανονικοποιημένης συσχέτισης 

Αύξων 

Αριθμός 
Ιδιοτιμή 

Κανονική 

συσχέτιση 

Wilks 

Lambda 
X

2
 p 

1 0,582074 0,762938 0,289776 234,723 0,0000 

2 0,306632 0,553744 0,693368 69,3939 0,0000 

 

Διαπιστώνεται ότι τα σύνολα είναι εξαιρετικά σημαντικά σε επίπεδο εμπιστοσύνης 

99,9% (P-Value= 0,0000). 
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Πίνακας 4.24: Συντελεστές κανονικοποιημένης συσχέτισης  

Μεταβλητή 

Συντελεστές 1ης 

κανονικοποιημένης 

συσχέτισης 

Συντελεστές 2
ης

 

κανονικοποιημένης 

συσχέτισης 

LOG_B11AVGPPC 0,841097 0,543259 

LOG_C18WTP 0,499937 -0,867547 

A1GENDER 0,0820408 0,0439391 

A2AGE 0,467549 0,329258 

A3EDYEARS 0,0993795 -0,096745 

A6AVGINC_1 0,281597 -0,357442 

A7HOUSERES -0,0430621 -0,0910358 

A8HOUSEOWN -0,125713 -0,0621408 

A9FAMEMB 0,391335 0,283548 

A10MINCHILD -0,0304071 0,0411682 

B12MEMBORG 0,1348 -0,330227 

PCOMP_B13_1 0,353876 0,188287 

PCOMP_B14_1 -0,0686285 -0,344857 

PCOMP_C20_1 0,275467 -0,457774 

PCOMP_C20_2 0,0812332 0,0884464 

PCOMP_C20_3 -0,0748671 -0,0744713 

PCOMP_C21_1 0,0791826 0,259292 

PCOMP_C21_2 0,0956998 -0,0226744 

PCOMP_C22_1 -0,12355 -0,172341 

CLUST_DUM -0,12917 0,103162 

 

Ο Πίνακα 4.24 δείχνει ότι στην πρώτη κανονικοποιημένη συσχέτιση ο συντελεστής 

της μεταβλητής LOG_B11AVGPPC που αφορά στο λογάριθμο της κατά μέσου όρου 

πραγματικής πληρωμής στη ΔΕΗ είναι και ο επικρατέστερος ενώ, στη δεύτερη 

κανονικοποιημένη συσχέτιση ο συντελεστής της LOG_C18WTP που αφορά στο 

λογάριθμο της προθυμίας πληρωμής και φέρει αρνητικό πρόσημο επικρατεί κατά 

απόλυτη τιμή. 

 

Στον Πίνακα 4.24 φαίνεται ότι οι συντελεστές των μεταβλητών A2AGE και 
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PCOMP_B13_1 εμφανίζουν τις μεγαλύτερες τιμές κατά απόλυτη τιμή και επιδρούν 

θετικά. Το ίδιο ισχύει και για τη μεταβλητή A9FAMEMB που έχει εξίσου θετική 

επίδραση. Όσο αφορά στη μεταβλητή A6AVGINC_1 έχει μικρή θετική επίδραση ως 

προς τη πληρωμή του λογαριασμού της ΔΕΗ και πολύ αρνητική ως προς την 

προθυμία επιπρόσθετου χρηματικού ποσού. Η μεταβλητή B12MEMBORG εμφανίζει 

μικρή θετική επίδραση για πληρωμή στο λογαριασμό της ΔΕΗ αλλά αρνητική στη 

προθυμία πληρωμής. 

 

Από την ανάλυση προκύπτουν οι γραμμικοί συνδυασμοί των δύο συνόλων των 

μεταβλητών που έχουν την υψηλότερη συσχέτιση μεταξύ τους. Στη συγκεκριμένη 

περίπτωση, 2 σετ γραμμικών συνδυασμών δημιουργήθηκαν: 

 

0,841097*LOG_B11AVGPPC + 0,499937*LOG_C18WTP= 

 

0,0820408*A1GENDER + 0,467549*A2AGE + 0,0993795*A3EDYEARS + 

0,281597*A6AVGINC_1 - 0,0430621*A7HOUSERES - 0,125713*A8HOUSEOWN + 

0,391335*A9FAMEMB - 0,0304071*A10MINCHILD + 0,1348*B12MEMBORG + 

0,353876*PCOMP_B13_1 - 0,0686285*PCOMP_B14_1 + 0,275467*PCOMP_C20_1 + 

0,0812332*PCOMP_C20_2 - 0,0748671*PCOMP_C20_3 + 0,0791826*PCOMP_C21_1 + 

0,0956998*PCOMP_C21_2 - 0,12355*PCOMP_C22_1 - 0,12917*CLUST_DUM 

 

Από την ανάλυση των Πινάκων 4.22 και 4.24 διαπιστώνεται ότι είναι ευκολότερο να 

μοντελοποιηθεί η σχέση της κατά μέσου όρου πραγματικής πληρωμής στο 

λογαριασμό της ΔΕΗ με τις υπόλοιπες μεταβλητές παρά της προθυμίας πληρωμής. 

Και στις δύο περιπτώσεις εμφανίζουν κοινά χαρακτηριστικά στις πρώτες 

κανονικοποιημένες συσχετίσεις όπου φέρουν το ίδιο πρόσημο αλλά υπερισχύει ο 

συντελεστής της κατά μέσου όρου πραγματικής πληρωμής. Όμως, στις δεύτερες 

κανονικοποιημένες συσχετίσεις παρατηρείται μια «υπόγεια τάση» της προθυμίας 

πληρωμής. 

 

 

4.5  Συζήτηση 

 

Ένα από τα κυριότερα ευρήματα της ανάλυσης κύριων συνιστωσών είναι ότι η κύρια 
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συνιστώσα που προκύπτει από τις μεταβλητές που σχετίζονται με την ενημέρωση του 

κοινού για συγκεκριμένες μορφές ΑΠΕ όπως η ηλιακή η αιολική η βιομάζα και η 

υδροηλεκτρική είναι στατιστικά πολύ σημαντική. Ομοίως, η κύρια συνιστώσα που 

προέρχεται από τις μεταβλητές που αφορούν στο βαθμό σημαντικότητας της κάθε 

μορφής ΑΠΕ στο μέλλον είναι εξίσου σημαντική. Στις δύο αυτές περιπτώσεις όλες οι 

μεταβλητές εμφανίζουν παρεμφερείς τιμές και συνεισφέρουν ισομερώς σε κάθε κύρια 

συνιστώσα. Ως προς τα πιθανά εμπόδια προέκυψαν δύο κύριες συνιστώσες όπου στη 

πρώτη η γνώση για τις νέες ενεργειακές τεχνολογίες έχει την πιο ισχυρή θετική 

επίδραση και ακολουθεί η ανησυχία για τα περιβαλλοντικά προβλήματα και τα 

οικονομικά κίνητρα, στη δεύτερη κύρια συνιστώσα τα γραφειοκρατικά προβλήματα, 

η ανησυχία για τα περιβαλλοντικά προβλήματα και η γνώση για τις νέες ενεργειακές 

τεχνολογίες είναι αντιστρόφως ανάλογες της κύριας συνιστώσας και το κόστος της 

επένδυσης και η επιλογή της κατάλληλης θέσης είναι ανάλογα. Ως προς τα μέτρα 

εξήχθηκε μια κύρια συνιστώσα όπου το αδειοδοτικό και το νομοθετικό σύστημα 

έχουν την ισχυρότερη θετική επίδραση ως προς τη κύρια συνιστώσα. 

 

Από την ανάλυση συστάδων προκύπτει ότι το κοινό ομαδοποιείται σε δύο ομάδες ή 

clusters. Το δείγμα που ανήκει στη πρώτη συστάδα είναι ηλικιακά μεγαλύτερο, 

λιγότερο μορφωμένο και οικονομικά πιο ασθενές. Η ενημέρωσή του σε θέματα ΑΠΕ 

είναι περιορισμένη και εκτιμά ότι μελλοντικά δε θα διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο 

στο ενεργειακό μίγμα. Ισχυρίζεται ότι η εφαρμογή έργων με χρήση ΑΠΕ θα έχει 

αρνητικές συνέπειες στη καθημερινή ζωή. Βέβαια, η εξάρτηση από τα συμβατικά 

καύσιμα θα μειωθεί αλλά, οι θέσεις εργασίας δε θεωρεί ότι θα αυξηθούν. Η έλλειψη 

ενημέρωσης για τα περιβαλλοντικά προβλήματα και τις νέες ενεργειακές τεχνολογίες 

σε συνδυασμό με την έλλειψη οικονομικών κινήτρων όπως οι επιδοτήσεις δεν 

αποτελούν σημαντικά εμπόδια. Το δείγμα της δεύτερης συστάδας είναι νεαρής 

ηλικίας, πιο μορφωμένο και οικονομικά πιο ισχυρό. Είναι αρκετά ενημερωμένο για 

τις καινοτόμες τεχνολογίες που είναι περιβαλλοντικά φιλικότερες και πιστεύει ότι ο 

ρόλος τους μελλοντικά θα είναι σημαντικός στο ενεργειακό μίγμα. Ισχυρίζεται ότι οι 

συνέπειες από την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων σε γενικές γραμμές, θα είναι 

ιδιαίτερα θετικές. Θα προκύψουν νέες θέσεις εργασίας, αλλά θα υπάρξει αλλοίωση 

στην αισθητική του τοπίου. Θεωρεί ότι η έλλειψη γνώσης για τις νέες ενεργειακές 

τεχνολογίες, η έλλειψη ενημέρωσης για τα κρίσιμα περιβαλλοντικά προβλήματα 

καθώς και η έλλειψη οικονομικών κινήτρων και παροχών εμποδίζει τη διείσδυση των 
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ΑΠΕ. Συγκριτικά με άλλες έρευνες, στο Τέξας των Ηνωμένων Πολιτειών, σύμφωνα 

με τον Zarnikau (2003) το προφίλ ενός πράσινα ενεργειακού καταναλωτή ήταν 

μορφωμένος, εύπορος και άνω των 55 ετών. Αντίθετα, στην πόλη Bath της Αγγλίας, 

σύμφωνα με τους Longo et al. (2008) το προφίλ ήταν περίπου 35 χρονών, το ετήσιο 

εισόδημά του ήταν 37.000 λίρες και πλήρωνε περίπου 70 λίρες το τρίμηνο για το 

λογαριασμό του ηλεκτρικού ρεύματος. 

 

Από την ανάλυση παλινδρόμησης προκύπτει ότι οι κύριες μεταβλητές που 

συσχετίζονται με την πραγματική πληρωμή χρηματικού ποσού στο λογαριασμό της 

ΔΕΗ και την προθυμία πληρωμής είναι οι μεταβλητές που αφορούν στην ηλικία, τον 

αριθμό των μελών της οικογένειας και η συνιστώσα που αφορά στην ενημέρωσή τους 

ως προς τις επιμέρους μορφές πηγών ενέργειας. Αυτό που θεωρείται ως ένα από τα 

σημαντικότερα ευρήματα της παρούσας έρευνας είναι ότι τα μέλη που ανήκουν σε 

περιβαλλοντικές οργανώσεις ναι μεν δηλώνουν προθυμία πληρωμής επιπρόσθετου 

χρηματικού ποσού στο δίμηνο λογαριασμό της ΔΕΗ για τη παροχή ηλεκτρικής 

ενέργειας που προέρχεται από ΑΠΕ αλλά η διάθεσή τους αυτή στη πραγματικότητα 

δεν αποτυπώνεται μέσα από τη πληρωμή του λογαριασμού.  

 

Σε σύγκριση με την υπάρχουσα βιβλιογραφία, σύμφωνα με τους Gossling et al. 

(2005)
 
η καλύτερη πληροφόρηση καθώς και η εκπαίδευση του κοινού σχετικά με τις 

επιλογές των ενεργειακών πόρων μπορεί να αυξήσει την WTP για καταβολή 

επιπρόσθετου χρηματικού ποσού για την παροχή πράσινης ενέργειας. Στο σημείο 

αυτό επισημαίνεται ότι η ατομική προθυμία πληρωμής είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με 

την προθυμία πληρωμής των υπολοίπων. Το κοινό δεν μπορεί να συμμετέχει σε μια 

δραστηριότητα εάν δεν είναι βέβαιο ότι και οι υπόλοιποι επίσης, είναι διατεθειμένοι 

να συμμετέχουν (Wiser, 2007). Επιπρόσθετα, η δεδηλωμένη WTP όταν πρόκειται για 

ιδιωτική πρωτοβουλία υπερβαίνει την WTP που αναφέρεται σε υποχρεωτική 

κυβερνητική διάταξη (Wiser, 2007). Το κατά μέσο όρο οικογενειακό εισόδημα 

θεωρείται σημαντικός παράγοντας επειδή όσο περισσότερο αυξάνεται τόσο 

περισσότερο αυξάνεται και η προθυμία πληρωμής.  

 

Διαπιστώθηκε επίσης, ότι τα clusters δε θεωρούνται στατιστικά σημαντικά στην 

ανάλυση παλινδρόμησης συνεπώς, η συμπεριφορά του κοινού δεν εμφανίζει 

διαφοροποιήσεις. Τα μοντέλα με την καλύτερη προσαρμογή στα πρωτογενή 
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δεδομένα ήταν το Μ1 που αφορά στη πραγματική καταβολή χρηματικού ποσού στο 

δίμηνο λογαριασμό της ΔΕΗ και το Μ4 που αφορά στο λογάριθμο της προθυμίας 

πληρωμής επιπρόσθετου χρηματικού ποσού στο λογαριασμό για τη παραγωγή 

ηλεκτρικής ενέργειας προερχόμενη από ΑΠΕ. 

 

Από την ανάλυση κανονικοποιημένης συσχέτισης διαπιστώνεται ότι όσο αυξάνεται ο 

αριθμός των μελών της οικογένειας, η ηλικία τους καθώς και η ενημέρωσή τους σε 

συγκεκριμένες μορφές ΑΠΕ, τόσο μεγαλύτερη είναι η κατά μέσο όρο καταβολή 

χρηματικού ποσού στο δίμηνο λογαριασμό της ΔΕΗ και τόσο αυξάνεται και η 

προθυμία τους για πληρωμή επιπρόσθετου ποσού για παραγωγή ηλεκτρικής 

ενέργειας από ΑΠΕ. Επιπρόσθετα, όσο αφορά στο κατά μέσο όρο εισόδημα των 

νοικοκυριών έχει μικρή θετική επίδραση ως προς τη πληρωμή του λογαριασμού της 

ΔΕΗ και πολύ αρνητική ως προς την προθυμία επιπρόσθετου χρηματικού ποσού. 

Τέλος, η συμμετοχή σε περιβαλλοντικές δράσεις εμφανίζει μικρή θετική επίδραση 

για πληρωμή στο λογαριασμό της ΔΕΗ αλλά αρνητική στη προθυμία πληρωμής. 
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Κεφάλαιο 5 

Συμπεράσματα και ζητήματα περαιτέρω διερεύνησης 

 

 

 

5.1  Ανασκόπηση 

 

Τα τελευταία χρόνια, υπό το πρίσμα της αειφόρου ανάπτυξης, διαπιστώνεται μια 

αύξηση της χρήσης ΑΠΕ και παράλληλα μείωση της χρήσης συμβατικών καυσίμων, 

ως διέξοδο στην αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών προβλημάτων όπως της 

κλιματικής αλλαγής. Ένας σημαντικός λόγος που ενισχύει την προώθηση των ΑΠΕ, 

είναι η εσωτερίκευση του εξωτερικού κόστους που αντιστοιχεί στο πραγματικό 

κοινωνικό κόστος που αντικατοπτρίζεται μέσα από τις αρνητικές επιπτώσεις που 

προκαλούνται στο περιβάλλον από τα συμβατικά καύσιμα. Η αποτίμηση, σε 

νομισματικούς όρους, της διείσδυσης των ΑΠΕ στο ενεργειακό μίγμα, 

πραγματοποιείται μέσα από τεχνικές μη αγοραίας εκτίμησης, σε υποθετικές αγορές, 

όπως η μέθοδος της υποθετικής αξιολόγησης (CVM). Η παρούσα έρευνα στοχεύει 

στην αποτίμηση, σε νομισματικές μονάδες, της διάθεσης των νοικοκυριών για 

επιπρόσθετη οικονομική συνεισφορά στο δίμηνο λογαριασμό της ΔΕΗ, για την 

υλοποίηση επενδύσεων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ, στην περιοχή 

όπου δραστηριοποιούνται. Βασίστηκε στη συλλογή πρωτογενών δεδομένων από 

νοικοκυριά της υπό εξέτασης περιοχής, χρησιμοποιώντας ερωτηματολόγιο και 

απαντώντας σε υποθετικό σενάριο, με στόχο τον προσδιορισμό της προθυμίας για 

πληρωμή (WTP) και την εκτίμηση της ενεργειακής στάσης και συμπεριφοράς, 

εφαρμόζοντας τη μέθοδο της υποθετικής αξιολόγησης (CVM).  

 

 

5.2  Συμπεράσματα 

 

Από τα 201 άτομα που συμμετείχαν στην ποσοτική έρευνα, οριακά οι άνδρες ήταν 

περισσότεροι. Ο μέσος όρος ηλικίας ήταν περίπου τα 41 έτη. Το μορφωτικό επίπεδο 
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των ερωτηθέντων ήταν ανεπτυγμένο, οι περισσότεροι ήταν απόφοιτοι πανεπιστημίου, 

με μεταπτυχιακές ή διδακτορικές σπουδές. Ως προς τον επαγγελματικό τους 

προσδιορισμό, κυριαρχούν οι ιδιωτικοί υπάλληλοι, ακολουθούν οι ελεύθεροι 

επαγγελματίες και έπονται οι δημόσιοι υπάλληλοι και οι σπουδαστές με μικρή 

διαφορά μεταξύ τους. Το μέσο οικογενειακό εισόδημα ήταν της τάξης των 2501 – 

3000 ευρώ το οποίο για περισσότερους από τους μισούς ερωτηθέντες, πηγάζει από 

την εργασία τους. Η συντριπτική πλειοψηφία διαμένει σε μόνιμη κατοικία που στις 

πιο πολλές περιπτώσεις είναι και ιδιόκτητη. Σχετικά με το εάν οι ερωτηθέντες 

συμμετέχουν σε περιβαλλοντικές δράσεις, μόλις ένας στους δέκα δραστηριοποιείται 

ως μέλος περιβαλλοντικής οργάνωσης κυρίως σε τοπικές οργανώσεις. 

 

Σε γενικές γραμμές, οι ερωτηθέντες είναι περισσότερο ενημερωμένοι σε ζητήματα 

που αφορούν στην ηλιακή ενέργεια, λιγότερο σε ζητήματα σχετικά με την αιολική 

ενέργεια, ακόμη λιγότερο ενημερωμένοι ως προς τη βιομάζα και τέλος, μη ιδιαίτερα 

ενημερωμένοι σε ζητήματα που αφορούν στην υδροηλεκτρική ενέργεια. Τα επίπεδα 

ενημέρωσης για την υδροηλεκτρική ενέργεια αναμένονταν υψηλότερα λόγω της 

ύπαρξης σημαντικών Υ/Η έργων στο νομό Αιτωλοακαρνανίας. Επιπρόσθετα, τα 

νοικοκυριά πιστεύουν πως μελλοντικά οι ΑΠΕ θα καταλαμβάνουν μεγαλύτερο 

μερίδιο της αγοράς στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και εκφράζουν θετική 

γνώμη στο ενδεχόμενο εφαρμογής επενδυτικών σχεδίων που βασίζονται σε αυτές. 

 

Το κόστος κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας για τα νοικοκυριά, υπολογίζεται 

περίπου στα 301-400 ευρώ ανά δίμηνο λογαριασμό της ΔΕΗ. Οι λιγότεροι από τους 

μισούς ερωτηθέντες (ποσοστό 41,3%) είναι διατεθειμένοι να δώσουν έως 10€ 

επιπρόσθετα, στο δίμηνο λογαριασμό τους, για κατανάλωση ενέργειας που 

προέρχεται από ΑΠΕ και παράλληλα εμφανίζεται ποσοστό μη διατεθειμένο να 

πληρώσει επιπρόσθετα επιβεβαιώνοντας έτσι, την υπάρχουσα βιβλιογραφία που 

αναφέρει ότι το επιπρόσθετο κόστος χρήσης ΑΠΕ που η κοινωνία επωμίζεται 

δημιουργεί κλίμα αποστροφής όπου παρά το περιβαλλοντικό όφελος δεν εμφανίζουν 

ευρεία αποδοχή (Nomura and Akai, 2004). Οι λόγοι άρνησης των νοικοκυριών 

οφείλονται κυρίως στην έλλειψη χρημάτων. Μια μερίδα όμως είναι διατεθειμένη να 

προχωρήσει σε μείωση των εξόδων της κυρίως στο τομέα της ψυχαγωγίας, ώστε να 

εξοικονομήσει χρήματα για την πληρωμή του επιπρόσθετου ποσού στο λογαριασμό 

της ΔΕΗ.  
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Συγκριτικά με την υπάρχουσα βιβλιογραφία, στο Τέξας των Ηνωμένων Πολιτειών, το 

50% των ερωτώμενων οικιακών καταναλωτών, είναι πρόθυμο να πληρώσει 1$/μήνα, 

για ηλεκτρική ενέργεια από τεχνολογίες με ελάχιστο περιβαλλοντικό αντίκτυπο 

(Zarnikau, 2003). Στην Ιαπωνία, η μέση προθυμία πληρωμής στα νοικοκυριά 

εκτιμήθηκε στα 2000 yen ($20) ανά μήνα ανά νοικοκυριό (Nomura and Akai, 2004). 

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, στην έρευνα των Batley et al. (2001), το 34% του δείγματος 

δήλωσαν θετική προθυμία πληρωμής για παραγόμενη ενέργεια από ΑΠΕ. Στον 

ελλαδικό χώρο, στην έρευνα των Zografakis et al. (2010) που πραγματοποιήθηκε στη 

Κρήτη, η μέση προθυμία ανά νοικοκυριό υπολογίστηκε στα 16,33€ το τρίμηνο ως 

επιπρόσθετο ποσό στην πληρωμή λογαριασμού κατανάλωσης ρεύματος. Στη 

παρούσα έρευνα που απευθυνόταν στα νοικοκυριά της Δυτικής Ελλάδας, 

διαπιστώθηκε ότι λιγότεροι από τους μισούς ερωτηθέντες (ποσοστό 41,3%) είναι 

διατεθειμένοι να δώσουν έως 10€ επιπρόσθετα, στο δίμηνο λογαριασμό τους, για 

χρήση ρεύματος που προέρχεται από ΑΠΕ. Αυτό σημαίνει ότι ναι μεν θεωρητικά 

εκφράζουν θετική στάση απέναντι στο ενδεχόμενο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 

από ΑΠΕ αλλά στη πραγματικότητα, σε νομισματικές μονάδες, αυτό δεν 

αποτυπώνεται μέσα από τη πληρωμή επιπρόσθετου χρηματικού ποσού στο δίμηνο 

λογαριασμό της ΔΕΗ. 

 

Το κοινό υποστηρίζει πως η ύπαρξη επενδύσεων ΑΠΕ θα έχει σε γενικές γραμμές 

θετικές συνέπειες ως προς την καλυτέρευση της ποιότητας ζωής, την τοπική 

οικονομική άνθιση, το ενδεχόμενο ύπαρξης νέων θέσεων εργασίας, την ενίσχυση του 

τουρισμού, την επίλυση των περιβαλλοντικών προβλημάτων και την μείωση της 

εξάντλησης του πετρελαίου και της εξάρτησης από τα συμβατικά καύσιμα. Ως 

σημαντικά εμπόδια στην ύπαρξη επιχειρηματικών σχεδίων με χρήση ΑΠΕ 

θεωρούνται κατά σειρά τα οικονομικά κίνητρα με μέσο όρο ιδιαίτερα υψηλό 

μετέπειτα, η ενημέρωση γύρω από τα νέα ενεργειακά συστήματα και τέλος, το 

κόστος υλοποίησης. Τα ευρήματα της παρούσας έρευνας έρχονται να επιβεβαιώσουν 

την υπάρχουσα βιβλιογραφία (Agrerbosch et al, 2008; Bakos, 2009; Dimitropoulos 

and Kontoleon, 2009; Jobert et al., 2007). Ως απαιτούμενα μέτρα για την διείσδυση 

των ΑΠΕ, σχεδόν ένας στους δύο ερωτηθέντες θεωρεί την παροχή οικονομικών 

κινήτρων και μετέπειτα εξίσου το ίδιο σημαντικά την απλοποίηση της αδειοδοτικής 

διαδικασίας και την θέσπιση νέων νομοθετικών μέτρων.  
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Η ανάλυση κύριων συνιστωσών εφαρμόστηκε στις ερωτήσεις που αφορούσαν στην 

ενημέρωση του κοινού για τις επιμέρους μορφές ΑΠΕ, στον μελλοντικό ρόλο των 

διαφόρων μορφών στο ενεργειακό μίγμα, στις συνέπειες επενδύσεων με χρήση ΑΠΕ, 

στα ενδεχόμενα εμπόδια κατά την υλοποίηση, στα μέτρα επίλυσης τους και 

εξήχθηκαν συνολικά οχτώ κύριες συνιστώσες. 

 

Για την απάντηση του ερευνητικού ερωτήματος σχετικά με το εάν οι ερωτώμενοι 

χωρίζονται σε συστάδες, αν ναι, σε πόσες συστάδες και ποια είναι τα κύρια 

χαρακτηριστικά της κάθε συστάδας εφαρμόστηκε η ανάλυση συστάδων όπου και 

προέκυψαν δύο συστάδες. Μετά από πολλαπλή παλινδρόμηση διαπιστώθηκε ότι η 

συμμετοχή σε συστάδα δεν αποτέλεσε στατιστικά σημαντική μεταβλητή. 

 

Η επεξεργασία των δεδομένων της έρευνας κατέληξε στην εξαγωγή μοντέλων 

πολυμεταβλητής στατιστικής ανάλυσης που εμφανίζουν γραμμική σχέση μεταξύ της 

προθυμίας πληρωμής και διαφόρων παραμέτρων όπως της ηλικίας, του αριθμού των 

μελών της οικογένειας και της κύριας συνιστώσας που αφορά στην ενημέρωση του 

κοινού ως προς τις επιμέρους μορφές ενέργειας. Αυτό που θεωρείται ως ιδιαίτερα 

σημαντικό εύρημα της παρούσας μελέτης είναι ότι τα μέλη που ανήκουν σε 

περιβαλλοντικές οργανώσεις ναι μεν δηλώνουν προθυμία πληρωμής επιπρόσθετου 

χρηματικού ποσού στο δίμηνο λογαριασμό της ΔΕΗ για τη παροχή ηλεκτρικής 

ενέργειας που προέρχεται από ΑΠΕ αλλά η διάθεσή τους αυτή στη πραγματικότητα 

δεν αποτυπώνεται μέσα από τη πληρωμή του λογαριασμού. 

 

Η παρούσα έρευνα που απευθυνόταν στα νοικοκυριά της Δυτικής Ελλάδας, μέσα από 

την εκτίμηση της προθυμίας πληρωμής τους για την υλοποίηση επενδύσεων με χρήση 

ΑΠΕ, για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, αποσκοπεί στη χάραξη ενεργειακής 

πολιτικής και στην παροχή κινήτρων με απώτερο σκοπό τη περαιτέρω διείσδυση και 

εδραίωση των νέων εναλλακτικών ενεργειακών τεχνολογιών στο ενεργειακό μίγμα. Η 

περιβαλλοντική εκπαίδευση και η ορθή πληροφόρηση για τα περιβαλλοντικά 

προβλήματα, τα ενεργειακά ζητήματα και τις νέες τεχνολογίες σε συνδυασμό με 

περιβαλλοντικές καμπάνιες και εκστρατείες συντελούν προς αυτή τη κατεύθυνση. 

Από την άλλη πλευρά, το ενδιαφέρον για την ποιότητα ζωής και την οικονομική 

ανάπτυξη ιδιαίτερα σε συνθήκες οικονομικής ανασφάλειας, δημιουργεί μια 

πραγματική ανάγκη για την αντιμετώπιση της ισχύουσας κατάστασης.  
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5.3  Προτάσεις για περαιτέρω μελέτη 

 

Η παρούσα έρευνα πραγματοποιήθηκε σε περίοδο οικονομικής αστάθειας και 

ενδεχομένως οι απαντήσεις και κατ’ επέκταση οι ενεργειακές επιλογές να 

επηρεάζονται από τις επικρατούσες οικονομικές συνθήκες. 

 

Αν ο πληθυσμός-στόχος (target group) ήταν διαφορετικός και συγκεκριμένα αν το 

ερωτηματολόγιο απευθυνόταν σε μέλη περιβαλλοντικών οργανώσεων θα ήταν 

ενδιαφέρουσα η εξέταση της στάσης τους συγκριτικά με τις περιβαλλοντικές τους 

αντιλήψεις. 

 

Στη συγκεκριμένη περίπτωση η καταβολή επιπρόσθετου χρηματικού ποσού στο 

υποθετικό σενάριο ήταν μέσω του λογαριασμού της ΔΕΗ. Σε επόμενο στάδιο θα ήταν 

ωφέλιμο να διερευνηθεί αν τα αποτελέσματα διαφοροποιηθούν σε περίπτωση 

αλλαγής του τρόπου πληρωμής του επιπρόσθετου χρηματικού ποσού και εύρεσης 

εναλλακτικών λύσεων. Ενδεχομένως, το καταναλωτικό κοινό να έχει συνδέσει τη 

πληρωμή του λογαριασμού της ΔΕΗ με πρόσθετα φορολογικά μέτρα οικονομικής 

πολιτικής και όχι ενεργειακής πολιτικής, με αποτέλεσμα να λειτουργεί ανασταλτικά 

και ιδιαίτερα σε συνθήκες οικονομικής ανασφάλειας.  

 

Με βάση τα ευρήματα της παρούσας έρευνας προέκυψε ότι από την ανάλυση 

συστάδων, οι συστάδες που εξήχθησαν δεν ήταν στατιστικά σημαντικές στo επόμενο 

στάδιο στατιστικής επεξεργασίας δηλαδή, κατά την ανάλυση παλινδρόμησης. Σε 

μεταγενέστερο επίπεδο θα ήταν σκόπιμο να εφαρμοστούν πιο εξειδικευμένες τεχνικές 

όπως fuzzy clustering ώστε να διερευνηθεί περαιτέρω αν οι ερωτώμενοι 

ομαδοποιούνται σε συστάδες. 

 

Τέλος, το παρόν υποθετικό σενάριο αναφερόταν σε ενδεχόμενη νέα επένδυση στη 

περιοχή δραστηριοποίησης των ερωτώμενων με χρήση ΑΠΕ γενικά. Θα ήταν 

ενδιαφέρον αν οι απαντήσεις είχαν διαφοροποιήσεις σε περίπτωση προσδιορισμού 

μορφής ΑΠΕ όπως της αιολικής επειδή με βάση την ισχύουσα βιβλιογραφία δόθηκε 

έμφαση στις κοινωνικές επιπτώσεις από την εγκατάσταση ανεμογεννητριών.  
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Παράρτημα  Ι: Ερωτηματολόγιο –  Κάτοικοι 

 
Το παρόν ερωτηματολόγιο διανέμεται στα πλαίσια εκπόνησης διδακτορικής διατριβής, της υποψήφιας Ελένης 
Στίγκα. Είναι ανώνυμο και οι απαντήσεις άκρως εμπιστευτικές. 

 
Μέρος Α. -  Κοινωνικοοικονομικά στοιχεία 

 
1. Φύλο:   

a. Αρσενικό        
b. Θηλυκό 
 

2. Ηλικία:…………………………………………………………………………………………………………… 
 

3. Εκπαιδευτικό Επίπεδο: 
a. Βασική Εκπαίδευση 
b. Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση 
c. Τριτοβάθμια Εκπαίδευση (ΑΕΙ- ΤΕΙ) 
d. Μεταπτυχιακές ή διδακτορικές σπουδές 

[Παρακαλώ αναφέρατε το αντικείμενο σπουδών σας:……………………..……………………………..……] 
 

4. Παρακαλώ αναφέρατε επαγγελματικά σε ποια κατηγορία ανήκετε: 
a. Δημόσιος Υπάλληλος 
b. Ιδιωτικός Υπάλληλος 
c. Ελεύθερος Επαγγελματίας 
d. Αγρότης 
e. Κτηνοτρόφος 
f. Συνταξιούχος 
g. Οικιακά 
h. Σπουδαστής 
i. Άνεργος 

 
5. Ποια είναι η κύρια πηγή εισοδήματός σας: 

a. Εργασία  
b. Περιουσιακά στοιχεία (πχ. ενοίκια, εκμετάλλευση ακίνητης περιουσίας, ιδιοκτησίες) 
c. Συντάξεις 
d. Άλλο (Παρακαλώ προσδιορίστε…………………………..………………………………………..) 
 

6. Το μέσο μηνιαίο οικογενειακό εισόδημα σε ποιο επίπεδο της παρακάτω κλίμακας εντάσσεται: 
a.               0 - 500 € 
b.         501 - 1000 €   
c.       1001 - 1500 € 
d.       1501 - 2000 € 
e.       2001 - 2500 € 
f.       2501 - 3000 € 
g.       3001 - 3500 € 
h.       3501 - 4000 € 
i.       4001 - 4500 € 
j.       4501 - 5000 € 
k. Παραπάνω από 5000€ (Παρακαλώ προσδιορίστε το εισόδημα:…………………………..…...) 
 

7. Η κατοικία στην οποία διαμένετε στην περιοχή είναι: 
a. μόνιμη  
b. εξοχική 

 
8. Η κατοικία σας είναι: 

a.  ιδιόκτητη  
b. με ενοίκιο 

 
9. Αριθμός μελών οικογένειας – νοικοκυριού:…………………………………..…………………...………… 
 
10. Αριθμός ανήλικων τέκνων μέσα στην οικογένεια:………………………………………………………….. 
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Μέρος Β – Ενεργειακή Συμπεριφορά 
 
11. Παρακαλώ αναφέρατε, κατά μέσο όρο, το χρηματικό ποσό που πληρώνετε το δίμηνο στη ΔΕΗ για 

την ενέργεια που καταναλώνετε:……………………………………………………………………………... 
 
12. Είστε μέλος κάποιας οργάνωσης που ασχολείται με την προστασία του περιβάλλοντος;  

a. Ναι 
b. Όχι 

Αν ναι, παρακαλώ αναφέρατε την ονομασία της: 
a. WWF 
b. GREENPEACE 
c. Άλλη……………………………………………………...…………………………… 

 
13. Σε κλίμακα από 1 έως 10, (όπου 1 καθόλου ενημερωμένος και 10 απόλυτα ενημερωμένος) γενικά, 

πόσο καλά ενημερωμένος-η είστε σχετικά με θέματα που αφορούν τις συγκεκριμένες μορφές 
Ανανεώσιμης Ενέργειας;    

 

Ανανεώσιμες Πηγές καθόλου  
ενημερωμένος-η 

       πάρα πολύ 
καλά  

απόλυτα  
ενημερωμένος-η 

 1 
 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 

13.a.  
Ηλιακή Ενέργεια 

          

 
13.b.  
Αιολική Ενέργεια 

          

13.c.  
Βιομάζα 

          

13.d.  
Υδροηλεκτρική 

          

 
14. Σε μια κλίμακα από 1 έως 10, (όπου 1 δεν συμφωνείτε καθόλου και 10 συμφωνείτε απόλυτα), κατά 

τη γνώμη σας ποια από τις ακόλουθες ανανεώσιμες πηγές θα παίξουν σημαντικό ρόλο μελλοντικά 
στην παραγωγή ενέργειας; 

 

Ανανεώσιμες Πηγές Δεν συμφωνώ  
καθόλου 

        Συμφωνώ  
απόλυτα 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

14.a.  
Ηλιακή Ενέργεια 

          

14.b.  
Αιολική Ενέργεια 

          

14.c.  
Βιομάζα 

          

14.d.  
Υδροηλεκτρική 

          

 
15. Γνωρίζετε αν έχουν ήδη υλοποιηθεί ή πρόκειται να υλοποιηθούν έργα με χρήση ΑΠΕ στην περιοχή 

σας? 
a. Ναι 
b. Όχι 

     Αν Ναι, παρακαλώ αναφέρετε:……………………………….……………………………………………….. 
 
16. Σε μια κλίμακα από 1 έως 10, (όπου 1 δεν συμφωνείτε καθόλου και 10 συμφωνείτε απόλυτα), 

συμφωνείτε με την ύπαρξη επενδύσεων όπου χρησιμοποιούνται Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας για 
την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας; 

 

Δεν συμφωνώ 
καθόλου 

        Συμφωνώ 
απόλυτα 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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Μέρος Γ. – Υποθετικό Σενάριο 
 
Έστω ότι σε μικρή απόσταση από την περιοχή όπου κατοικείτε πρόκειται να γίνει μια νέα επένδυση με 
χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.  
 
17. Στο ενδεχόμενο υλοποίησης της επένδυσης με χρήση ΑΠΕ, πως θα αντιδρούσατε; 
 

a. Θα συμφωνούσα 
b. Δε θα συμφωνούσα καθόλου 
c. Θα αδιαφορούσα 
d. Άλλο, (παρακαλώ αναφέρετε…………………...……………………………………) 

 
18. Πόσα ευρώ {€} θα ήσασταν διατεθειμένοι να καταβάλλετε επιπρόσθετα στο λογαριασμό της ΔΕΗ 

για τη χρήση ρεύματος που προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές: 
a.            έως 5,00 € 
b.          έως 10,00 € 
c.          έως 15,00 € 
d.          έως 20,00 € 
e.          έως 25,00 € 
f.          έως 30,00 € 
g.          έως 35,00 € 
h.          έως 40,00 € 
i.          έως 45,00 € 
j.          έως 50,00 € 
k. πάνω από 50,00 € 
 

19. Αν όχι, παρακαλώ εξηγήστε γιατί:........................................................................................................ 
……………………………………………………………………………………………..……………………. 

 
20. Σε μια κλίμακα από 1 έως 10, (όπου 1 πάρα πολύ αρνητικές και 10 πάρα πολύ θετικές), πως 

κρίνετε τις πιθανές συνέπειες, στην ευρύτερη περιοχή όπου κατοικείτε, αν υπάρξουν επενδύσεις με 
χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας ως προς: 

 

Συνέπειες Πάρα 
πολύ 

αρνητικές 

        Πάρα 
πολύ 

θετικές 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

20.a.  
Ποιότητα ζωής 

          

20.b.  
Οικονομική ανάπτυξη 
της περιοχής  

          

20.c.  
Θέσεις εργασίας 

          

20.d.  
Τουρισμό 

          

20.e.  
Περιβαλλοντικά 
προβλήματα  

          

20.f.  
Εξάντληση 
πετρελαίου 

          

20.g.  
Εξάρτηση από τα 
συμβατικά καύσιμα 
(λιγνίτη, άνθρακα) 

          

20.h.  
Αισθητική του τοπίου  

          

20.i.  
Χλωρίδα/πανίδα της 
περιοχής 
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21. Σε μια κλίμακα από 1 έως 10, (όπου 1 ελάχιστα σημαντικό και 10 πάρα πολύ σημαντικό), ποια είναι 

τα πιο σημαντικά εμπόδια στην υλοποίηση ενός επενδυτικού σχεδίου που βασίζεται σε χρήση ΑΠΕ: 
 

Εμπόδια Καθόλου 
σημαντικό 

       Πάρα 
πολύ 

Απόλυτα 
σημαντικό 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

21.a.  
Ενημέρωση για τα περιβαλλοντικά 
προβλήματα 

          

21.b.  
Ενημέρωση για τις νέες ενεργειακές 
τεχνολογίες 

          

21.c.  
Γραφειοκρατικά προβλήματα/ 
χρονοβόρες (αδειοδοτικές) 
διαδικασίες/ καθυστερήσεις στην 
υλοποίηση. 

          

21.d.  
Οικονομικά κίνητρα (επιδοτήσεις) 

          

21.e.  
Κόστος επένδυσης 

          

21.f.  
Επιλογή κατάλληλης τοποθεσίας  

          

 
22. Σε μια κλίμακα από 1 έως 10, (όπου 1 καθόλου σημαντικό και 10 πάρα πολύ σημαντικό), ποια είναι 

τα πιο σημαντικά μέτρα για την προώθηση των ΑΠΕ: 
 

Μέτρα Καθόλου 
σημαντικό 

       Πάρα 
πολύ 

Απόλυτα 
σημαντικό 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

22.a.  
Απλοποίηση 
αδειοδοτικής 
διαδικασίας 

          

22.b.  
Νέα νομοθετικά 
μέτρα 

          

22.c.  
Παροχή οικονομικών 
κινήτρων 
(επιδοτήσεις) 

          

 
23. Θα ήσασταν διατεθειμένος να μειώσετε κάποια έξοδά σας ώστε να εξοικονομήσετε χρήματα για να 

πληρώσετε το επιπρόσθετο ποσό που προκύπτει στο λογαριασμό της ΔΕΗ από τη χρήση ΑΠΕ 
στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας;  

a. Ναι 
b. Όχι 
 

24. Αν ναι, τι είδους δαπάνες;  
a. ένδυση και υπόδηση 
b. εκπαίδευση 
c. ψυχαγωγία 
d. Άλλο……………………………………………………………………………………... 

 

 

 
 

Σας ευχαριστώ για τη συμμετοχή σας. 


