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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και η χρήση νέων ανανεώσιμων τεχνολογιών μπορούν
να εξασφαλίσουν προοπτικές βιώσιμης τοπικής ανάπτυξης για τις νησιωτικές περιοχές, γιατί
συμβάλλουν στην ενεργειακή αυτονομία, τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και
σε τοπικό επίπεδο μπορεί να δημιουργήσουν κοινωνικοοικονομικές ευκαιρίες ανάπτυξης. Το
κρίσιμο ζήτημα που τίθεται, είναι αν η τοπική κοινωνία συμφωνεί με αυτές τις απόψεις. Σκοπός
αυτής της εργασίας ήταν να διερευνήσει και να ερμηνεύσει τη στάση των κατοίκων της Ικαρίας
για τη συμβολή του υπό κατασκευή Υβριδικού Ενεργειακού Έργου στη βιώσιμη τοπική
ανάπτυξη. Για το λόγο αυτό πραγματοποιήθηκε, τον Ιούνιο του 2011, έρευνα στη νήσο Ικαρία
όπου συμμετείχαν 385 μόνιμοι κάτοικοι. Για την κατανόηση της κοινωνικής στάσης κρίθηκε
σκόπιμο να προσδιοριστεί η γνώση της τοπικής κοινωνίας για τις ΑΠΕ, να αναλυθεί η
κοινωνική θέση για την συμβολή των ΑΠΕ στην οικονομική ανάπτυξη ενός τόπου, να
διερευνηθεί η γνώση της τοπικής κοινωνίας για το ΥΒΕ, να εξεταστεί η άποψη της κοινωνίας
για τις επιπτώσεις του έργου από την κατασκευή και λειτουργία του, καθώς και να διερευνηθεί η
κοινωνική αποδοχή του ΥΒΕ. Από την εμπειρική ανάλυση προέκυψε ότι οι παράγοντες που
επηρεάζουν την ανησυχία της κοινής γνώμης για την ύπαρξη προβλημάτων από την κατασκευή
και λειτουργία του ΥΒΕ σχετίζονται με τα δημογραφικά στοιχεία, τις επιπτώσεις στο
περιβάλλον, την κτηνοτροφία και την αλιεία, καθώς και με την αύξηση του θορύβου (R2=79%).
Επιπλέον, η άποψη ότι οι επενδύσεις των ΑΠΕ μπορούν να συμβάλλουν στην τοπική
οικονομική ανάπτυξη προσδιορίζεται (R2=40%) από τις δημογραφικές παραμέτρους, τις πηγές
πληροφόρησης, το βαθμό γνώσης των ΑΠΕ, τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, καθώς και με
την άποψη ότι η ενεργειακή ανεξαρτησία μπορεί να επιτευχθεί με την αξιοποίηση των ΑΠΕ.
Τέλος, οι παράμετροι που επηρεάζουν την κοινωνική αποδοχή του YBE, εκτός από τα
δημογραφικά χαρακτηριστικά, αφορούν τα κοινωνικά (βελτίωση ηλεκτρικού δικτύου),
οικονομικά (ενεργειακή αυτονομία από συμβατικά καύσιμα, εκδήλωση τουριστικού
ενδιαφέροντος) και περιβαλλοντικά οφέλη (μείωση εκπομπών CO2) που θα προκύψουν στο
νησί, τα οποία είναι αρμονία με τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης (R2=60%).
Λέξεις κλειδιά: Ικαρία, βιώσιμη τοπική ανάπτυξη, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, υβριδικό έργο.
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ABSTRACT
Renewable energy sources and Renewable energy Technology have significant potential to
contribute to the local sustainable development of islands, because they improve energy
efficiency, they reduce emissions and they may create socioeconomic chances of deployment.
The critical issue is, if local society agree with these statements. The aim of this paper was to
provide the public attitude towards, under construction, Wind-Hydro Pumped storage station of
Ikaria. For this purpose a survey was fulfilled on June’11 in Ikaria island with 385 local
residents. In order to define social attitude it was judged advisable to determine the knowledge
towards RES and HPS, to analyze the contribution of res to the economic development, to
examine the impact of this project, as well as to explain the social acceptance towards HPS.
Empirical analysis revealed that factors affecting public concern for the impacts of this project
are related to demographic elements, environmental impacts, livestock-farming and fishery
impacts, as well as the increase of noise (R2=79%).Moreover, the opinion that investments of
RES can contribute to local economic is determined (R2=40%) by demographic parameters,
sources of information, level of knowledge towards RES, creation of new jobs as well as energy
independence could be achieved with the exploitation of RES. Findings from logistic regression
clearly indicate that social acceptance is connected besides demographic characteristics with
social (improvement of electrical network), economic (energy independence from conventional
fuels, manifestation of tourist interest) and environmental benefits (reduction of CO2 emissions)
of the project which are aligned with principals of sustainable development (R2=60%).
Keywords: Ikaria island, local sustainable development, RES, Wind-Hydro Pumped Storage.
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η επιτάχυνση της ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας αποτελεί ένα από τους
πιο βασικούς στόχους τόσο της Ευρωπαϊκής όσο και της εθνικής ενεργειακής πολιτικής, για την
αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Σύμφωνα με αυτή την πολιτική οι Ανανεώσιμες Πηγές
Ενέργειας και οι νέες καινοτόμες τεχνολογίες μπορούν να συμβάλλουν στην οικονομική,
κοινωνική, περιβαλλοντική και ενεργειακή βιωσιμότητα των απομακρυσμένων αγροτικών και
νησιωτικών περιοχών.
Η ενεργειακή πολιτική, για τη μεγιστοποίηση της διείσδυσης των ΑΠΕ στις νησιωτικές
περιοχές και τα οφέλη που απορρέουν για την βιώσιμη τοπική ανάπτυξη, αποτέλεσε το κίνητρο
της παρούσας εργασίας. Το κρίσιμο ερώτημα που ανέκυψε, ήταν αν μια τοπική κοινωνία μπορεί
να ενστερνιστεί ή να απορρίψει την άποψη ότι οι επενδύσεις των ΑΠΕ σε μια νησιωτική περιοχή
μπορούν να συμβάλλουν στη βιώσιμη τοπική ανάπτυξη. Σε αυτό το πλαίσιο επιλέχτηκε ως
τόπος έρευνας το νησί της Ικαρίας, εκεί υλοποιούνται μέχρι σήμερα έργα για την κατασκευή του
πρώτου Υβριδικού Ενεργειακού Έργου (ΥΒΕ) της Χώρας. Πρόκειται για μια πρωτότυπη
τεχνολογία που θα συνδυάζει ταυτόχρονα δυο εναλλακτικές μορφές ενέργειας, την αιολική και
την υδροηλεκτρική, για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.
Σκοπός αυτής της εργασίας ήταν η διερεύνηση της στάσης των κατοίκων της Ικαρίας για
τη συμβολή του ΥΒΕ στη βιώσιμη τοπική ανάπτυξη. Για την επίτευξη αυτού του σκοπού
τέθηκαν πέντε επιμέρους στόχοι: α) η διερεύνηση της γνώσης των κατοίκων της Ικαρίας περί
των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, β) η καταγραφή και ανάλυση της θέσης της τοπικής
κοινωνίας σε σχέση με τη συμβολή των επενδύσεων ΑΠΕ στην τοπική οικονομική ανάπτυξη ,
γ) η διερεύνηση της γνώσης των κατοίκων σχετικά την κατασκευή του ΥΒΕ, δ) η καταγραφή
και ανάλυση της κοινωνικής στάσης σε σχέση με τις επιπτώσεις από τη κατασκευή και
λειτουργία του ΥΒΕ στην περιοχή και τέλος ε) η διερεύνηση και ανάλυση της κοινωνικής
αποδοχής του έργου.
Η εργασία αυτή αποτελείται από δύο μέρη, τη θεωρητική και την εμπειρική προσέγγιση.
Στη θεωρητική προσέγγιση παραθέτονται μελέτες που συνθέτουν το θεωρητικό πλαίσιο σχετικά
με τη συμβολή των εναλλακτικών μορφών ενέργειας στη βιώσιμη ανάπτυξη των νησιών.
Επίσης, εξετάζονται έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε διάφορες χώρες και σχετίζονται με την
κοινωνική αποδοχή διαφορετικών τεχνολογιών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Για την
υλοποίηση της εμπειρικής προσέγγισης, διαμοιράστηκαν 500 ερωτηματολόγια στους μόνιμους
κάτοικους της Ικαρίας, εκ των οποίων συγκεντρώθηκαν 385, με σκοπό να προσδιοριστούν οι
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παράγοντες που επηρεάζουν την στάση των Ικάριων ως προς τη συμβολή του έργου στη
βιώσιμη τοπική ανάπτυξη. Οι παράγοντες που εξετάστηκαν κάθε φορά αφορούν τα
δημογραφικά στοιχεία (φύλο, ηλικία, εκπαίδευση, εισόδημα, οικογενειακή κατάσταση,
επάγγελμα και τόπος διαμονής) και τις πηγές ενημέρωσης τους, ενώ κάποιοι παράγοντες
εξετάστηκαν κατά περίπτωση όπως η γνώση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, η άποψη τους
ότι οι εναλλακτικές μορφές ενέργειας είναι φιλικές στο περιβάλλον καθώς και η άποψη τους για
την ενεργειακή ανεξαρτησία και πως μπορεί να επιτευχτεί.
Στο πρώτο κεφάλαιο της παρούσας εργασίας, αποτυπώνεται ο εννοιολογικός
προσδιορισμός της βιώσιμης τοπικής ανάπτυξης, ως προέκταση της βιώσιμης ανάπτυξης, καθώς
και η εφαρμογή της ως πολιτική. Επίσης, παρατίθεται η συμβολή των ανανεώσιμων πηγών
ενέργειας στη βιώσιμη τοπική ανάπτυξη.
Στο δεύτερο κεφάλαιο αναλύονται οι ιδιαιτερότητες του νησιωτικού χώρου. Επίσης
γίνεται μια συνοπτική περιγραφή των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας καθώς και της ενεργειακής
κατάστασης στην Ελλάδα.
Στο τρίτο κεφάλαιο καταγράφονται προηγούμενες εμπειρικές μελέτες σχετικά με την
στάση των τοπικών κοινωνικών απέναντι στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Στο τέταρτο κεφάλαιο γίνεται παρουσίαση της νήσου Ικαρίας, συγκεκριμένα αναφέρεται
ο γεωγραφικός και γεωφυσικός προσδιορισμός του νησιού, ο περιβάλλοντας χώρος, οι
κοινωνικοοικονομικές συνθήκες που επικρατούν στο νησί, ενώ παράλληλα γίνεται αναλυτική
καταγραφή της ενεργειακής κατάστασης και του υβριδικού ενεργειακού έργου.
Στο πέμπτο κεφάλαιο παρουσιάζεται η μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε για την
εμπειρική μελέτη και αναλύονται τα αποτελέσματα της έρευνας όπως διαμορφώθηκαν από τις
απαντήσεις των κατοίκων της Ικαρίας
Στο έκτο κεφάλαιο αναλύονται οι έλεγχοι ανεξαρτησίας που πραγματοποιήθηκαν
προκειμένου να διερευνηθεί ποιες μεταβλητές σχετίζονται μεταξύ τους.
Στο έβδομο κεφάλαιο αναλύονται και ερμηνεύονται διεξοδικά τα υποδείγματα
λογιστικών παλινδρομήσεων που επιλέχθηκαν για τους στόχους αυτής της εργασίας,
προκειμένου να διερευνηθούν οι παράμετροι εκείνες που επηρεάζουν την άποψη και τη στάση
της τοπικής κοινωνίας της Ικαρίας με ταυτόχρονη παράθεση άλλων ερευνών που έχουν γίνει
διεθνώς.
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Τέλος, στο όγδοο κεφάλαιο περιλαμβάνονται τα συμπεράσματα που προέκυψαν από
αυτή την έρευνα.
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Α’ ΜΕΡΟΣ: ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο: Βιώσιμη τοπική ανάπτυξη
1.1. Η έννοια της Βιώσιμης τοπικής ανάπτυξης
Τα τελευταία είκοσι πέντε (25) χρόνια η έννοια της βιώσιμης ή αειφόρου ανάπτυξης έχει
αναδειχθεί σε θέμα μείζονος σημασίας διεθνώς, τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πολιτικό επίπεδο.
Σε μια προσπάθεια συγκερασμού και εξομάλυνσης της οικονομικής μεγέθυνσης και των
περιβαλλοντικών προβλημάτων υιοθετήθηκε το μοντέλο της βιώσιμης ανάπτυξης.
Ο πιο γνωστός ορισμός της βιώσιμης ανάπτυξης είναι αυτός της επιτροπής Bruntdland,
όπου η βιώσιμη ανάπτυξη είναι «η ανάπτυξη που ικανοποιεί τις ανάγκες των σύγχρονων
γενεών, χωρίς να θέτει σε κίνδυνο την ικανότητα των νέων γενεών να ικανοποιήσουν τις
ανάγκες τους» (Brundtland, 1987).
Οι βασικές αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης διατυπώθηκαν μερικά χρόνια αργότερα μέσα
από την Agenda 21, που όριζε ότι βιώσιμη ανάπτυξη είναι «η ανάπτυξη που παρέχει
μακροπρόθεσμα οικονομικά, κοινωνικά και περιβαλλοντικά οφέλη, φροντίζοντας τις ανάγκες
της παρούσας και των μελλοντικών γενεών» (U.N. Commission for Sustainable Development,
June 1992), ενώ ταυτόχρονα υπογραμμίζει το σημαντικό ρόλο που θα διαδραματίσει η Τοπική
Αυτοδιοίκηση σ’ αυτή την κατεύθυνση (Αθανασοπούλου,1998).
Η τρισδιάστατη θεώρηση της βιώσιμης ανάπτυξης αναδύεται από τρεις άξονες:
Οικονομία, Κοινωνία

και Περιβάλλον

που είναι άρρητα συνδεδεμένοι μεταξύ τους. Η

Ευρωπαϊκή Ένωση μέσα σε μια δεκαετία κατάφερε να μετουσιώσει το θεωρητικό πλαίσιο της
βιώσιμης ανάπτυξης σε χάραξη στρατηγικής πολιτικής σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο. Η
στρατηγική βιώσιμης ανάπτυξης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (Commission Communication of 15
Mai , 2001), αποτελεί μια μακροπρόθεσμη κατευθυντήρια γραμμή για την προώθηση και
ολοκλήρωση των τριών πυλώνων της βιώσιμης ανάπτυξης : προστασία περιβάλλοντος,
οικονομική ανάπτυξη και κοινωνική ευημερία και συνοχή. Κύρια πρόκληση για την χάραξη
πολιτικής με μακροπρόθεσμη πολιτική αποτελεί η ολοκληρωμένη προσέγγιση του ζητήματος
(Commission Comminication of 13 December , 2005).
Οι αρχές που καθοδηγούν τις πολιτικές προς μια αειφόρο ανάπτυξη είναι η προώθηση
και προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων, η αλληλεγγύη στο πλαίσιο μιας γενεάς και μεταξύ
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γενεών, μια ανοικτή και δημοκρατική κοινωνία, συμμετοχή των πολιτών, συμμετοχή των
επιχειρήσεων και των κοινωνικών εταίρων, συνοχή των πολιτικών και διακυβέρνηση,
συνολοκλήρωση των πολιτικών, αξιοποίηση των καλυτέρων διαθέσιμων γνώσεων, αρχή της
προφύλαξης, αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει» (United Nations, 1998).
Η Ελλάδα ήδη από το 2002 ενστερνιζόμενη τις αρχές και κατευθυντήριες γραμμές της
Ευρωπαϊκής Ένωσης υιοθέτησε Εθνική στρατηγική προς τη βιώσιμη ανάπτυξη (Υ.Π.Ε.Κ.Α.,
2002). Η Στρατηγική για την Αειφόρο Ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθορίζει επτά
γενικούς στόχους, για να πραγματώσει μια ολοκληρωμένη και ισόρροπη ανάπτυξη :
α. Κλιματική αλλαγή. Να περιορισθούν οι κλιματικές αλλαγές, καθώς και το κόστος και
οι αρνητικές συνέπειες για την κοινωνία και το περιβάλλον.
β. Καθαρή Ενέργεια. Να διασφαλιστεί ότι τα συστήματα μεταφορών ανταποκρίνονται.
γ. Βιώσιμη Κατανάλωση και παραγωγή. Προώθηση μεθόδων βιώσιμης κατανάλωσης
και παραγωγής.
δ. Διατήρηση και Διαχείριση των φυσικών πόρων.

Βελτίωση της διαχείρισης και

αποφυγή της υπερεκμετάλλευσης των φυσικών πόρων, αναγνωρίζοντας την αξία του
οικοσυστήματος.
ε. Δημόσια υγεία. Η προαγωγή καλής δημόσιας υγείας και βελτίωση της προστασίας
έναντι των κινδύνων που απειλούν την υγεία.
στ. Κοινωνική Ένταξη, Δημογραφία και Μετανάστευση. Δημιουργία Κοινωνικής
ένταξης με συνυπολογισμό της αλληλεγγύης, εξασφάλιση και βελτίωση της ποιότητας ζωής των
πολιτών ως προϋπόθεση διαρκούς προσωπικής ευημερίας.
ζ. Παγκόσμια Φτώχια και Προκλήσεις Αειφόρου Ανάπτυξης. Ενεργός προώθηση της
αειφόρου ανάπτυξης, σε ολόκληρο τον κόσμο και μέριμνα ώστε οι εσωτερικές και εξωτερικές
πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης να συμβιβάζονται με την παγκόσμια αειφόρο ανάπτυξη και
με τις διεθνείς δεσμεύσεις της.
Ο όρος βιώσιμη τοπική ανάπτυξη, περιέχοντας το στοιχείο του «τόπου» διαφοροποιεί τη
βιώσιμη ανάπτυξη, όχι ως προς την ουσία της , αλλά ως προς τον τρόπο εφαρμογής της ως
πολιτική. Κάθε τόπος και κάθε κοινωνία έχουν τα δικά τους ιδιαίτερα κοινωνικοοικονομικά και
περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά, τα οποία πρέπει να λαμβάνονται σοβαρά υπόψη για την
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χάραξη οποιασδήποτε πολιτικής, ούτως ώστε το τοπικό στοιχείο να ξεχωρίζει. Η βιώσιμη τοπική
ανάπτυξη μπορεί να οριστεί, σύμφωνα με τους Nijkamp & Ouwersloot (1999), ως μια ισόρροπη
πολιτική ανάπτυξης όλων των πόρων μιας συγκεκριμένης περιοχής, η οποία εστιάζεται σε
περιβαλλοντικούς κοινωνικούς και οικονομικούς στόχους , λαμβάνοντας υπόψη την επίδραση
των εξωγενών παραγόντων.
Όπως προαναφέρθηκε ο ρόλος της Τοπικής Ανάπτυξης είναι εξαιρετικά σημαντικός για
την προώθηση και πραγμάτωση της βιώσιμης ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής και Εθνικής
στρατηγικής. Η ενεργοποίηση της κοινωνίας και η συμμετοχή των πολιτών και των τοπικών
φορέων στην αναπτυξιακή προσπάθεια αποτελεί συστατικό επιτυχίας της βιώσιμής τοπικής
ανάπτυξης (Μητούλα, 2006).

1.2. Η συμβολή των Α.Π.Ε. στη βιώσιμη τοπική ανάπτυξη
Οι τεχνολογίες εκμετάλλευσης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας λαμβάνονται όλο και
περισσότερο υπόψη στην προώθηση της βιώσιμης τοπικής ανάπτυξης στην Ευρώπη. Προκαλούν
το αυξανόμενο ενδιαφέρον εξαιτίας των κοινωνικών και περιβαλλοντικών πλεονεκτημάτων που
προσφέρουν, αλλά και λόγω του χαμηλότερου κόστους τους.
Τις τελευταίες τρεις δεκαετίες υπάρχει έντονο ενδιαφέρον, τόσο των αιρετών, όσο και
των πολιτών σχετικά με τα σύγχρονα περιβαλλοντικά προβλήματα και την κλιματική αλλαγή
(Ζανής et al., 2009). Οι αναπτυγμένες χώρες προκειμένου να αντιμετωπίσουν τα σύγχρονα
προβλήματα που σχετίζονται με το περιβάλλον, λαμβάνουν μια σειρά από μέτρα, όπως η
θέσπιση πιο αυστηρού νομοθετικού πλαισίου για το περιβάλλον και τη περιβαλλοντική
διαχείριση. Εισάγουν τεχνολογίες φιλικότερες προς το περιβάλλον και τέλος προνοούν για την
ευαισθητοποίηση και ενημέρωση της κοινής γνώμης για την εφαρμογή αυτών.
Τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν δεσμευτεί απέναντι στο Πρωτόκολλο του
Κιότο (United Nations, 1998)1, για μείωση της εκπομπής αερίων του θερμοκηπίου,
εξοικονόμηση στην κατανάλωση ενέργειας και την προώθηση «καθαρότερων» μορφών
ενέργειας. Οι στόχοι και οι προτεραιότητες που θέτει η Ευρωπαϊκή Ένωση στον ενεργειακό
τομέα, είναι μεγαλύτερη ενεργειακή αυτάρκεια, κατοχύρωση της ανταγωνιστικότητας, η
1

Με το Ν.3017/2002 «Κύρωση του Πρωτοκόλλου του Κιότο στη Σύμβαση –Πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για την
αλλαγή του κλίματος»(ΦΕΚ. Α’ 117) η Ελληνική Βουλή επισημοποίησε τις δεσμεύσεις της Χώρας, για δράσεις
αντιστρατευμένες την τάση επιδείνωσης του φαινομένου του θερμοκηπίου (ΥΠΕΚΑ, 2009).
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ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού προκειμένου να προστατεύσει το περιβάλλον
(COM(2002)321 Final, 2002;ΥΠΕΚΑ, 2009).
Ο ενεργειακός τομέας αποτελεί ένα ξεχωριστό κεφάλαιο για την βιώσιμη ανάπτυξη. Τα
Ηνωμένα Έθνη μαζί με την Επιτροπή για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη έχουν αναπτύξει τριάντα (30)
ενεργειακούς παράγοντες, που συμβάλλουν στη βιώσιμη ανάπτυξη και περιλαμβάνονται στους
άξονες Κοινωνία – Οικονομία – Περιβάλλον (I.A.E.A., 2005). Η παραγωγή και διαχείριση της
ενέργειας, καθώς και η ασφάλεια εφοδιασμού και εξάρτηση από εισαγωγές, είναι ζητήματα που
όχι μόνο απασχολούν την κοινωνία, αλλά ταυτόχρονα διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην
αναπτυξιακή διαδικασία και στην περιβαλλοντική προστασία. Οι ενεργειακά αυτόνομες
κοινωνίες καθίστανται αυτόματα πιο ανταγωνιστικές και πόλο έλξης για ιδιωτικές επενδύσεις.
Η προώθηση των Α.Π.Ε. και η μεγιστοποίηση της διείσδυσής τους στο Παγκόσμιο
ενεργειακό σύστημα, ως αποτέλεσμα ενεργειακής και περιβαλλοντικής πολιτικής, έστρεψε το
ενδιαφέρον της επιστημονικής κοινότητας στη μελέτη και έρευνα, τόσο στη χρήση καινοτόμων
καθαρότερων τεχνολογιών, όσο και στην συμβολή των Α.Π.Ε. στη βιώσιμη ανάπτυξη. Τα
οφέλη που προκύπτουν από τις επενδύσεις και εκμετάλλευση των ΑΠΕ δεν είναι μόνο
περιβαλλοντικά. Με την αξιοποίηση ενδογενών ενεργειακών πόρων, προκύπτουν οφέλη για την
κοινωνία και την οικονομία και ταυτόχρονα προοπτικές για περιφερειακή και τοπική ανάπτυξη.
Όπως προκύπτει από τους Εθνικούς και Κοινοτικούς Στόχους, η μεγέθυνση του μεριδίου των
ΑΠΕ στο ενεργειακό μίγμα της Χώρας μας είναι δεδομένη (ΥΠΕΚΑ, 2009).
Για τον λόγο αυτό οι πολιτικές τόσο σε τοπικό όσο και σε περιφερειακό επίπεδο πρέπει
να λαμβάνουν υπόψη τις τρεις (3) διαστάσεις της αειφόρου ανάπτυξης : Οικονομία, Κοινωνία
και Περιβάλλον, με στόχο την αύξηση του βιοτικού επιπέδου των κατοίκων της. Είναι
σημαντικό να διευκρινιστεί ότι δεν έχει κατασκευαστεί ένα ξεκάθαρο πλαίσιο τόσο θεωρητικό
όσο και μεθοδολογικό, ώστε να εκτιμάται με πολυπαραγοντική ανάλυση, η συμβολή των ΑΠΕ
στη βιώσιμη ανάπτυξη.
Την ίδια επισήμανση φαίνεται να κάνουν, οι Jaramillo-Nieves & Del Rio, (2010), σε μια
προσπάθεια διεθνούς βιβλιογραφικής επισκόπησης, με κύριο άξονα τη συμβολή των
ανανεώσιμων πηγών στη βιώσιμη τοπική ανάπτυξη. Διαπιστώνουν ότι σε αρκετά άρθρα έχει
αναλυθεί η συμβολή των ΑΠΕ στην τοπική αειφορία, ωστόσο η ανάλυσή τους από τη μία
πλευρά ήταν περιληπτική και αόριστη χωρίς να λαμβάνει υπόψη της τους τοπικούς παράγοντες
και από την άλλη οι εμπειρικές μελέτες είχαν διεξαχθεί χωρίς ξεκάθαρο θεωρητικό πλαίσιο.
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Σε μια αποσαφήνιση του θεωρητικού πλαισίου οι Del Rio & Burguillo,(2008),
διαχωρίζουν τη ουσιαστική2 και την διαδικαστική3 βιωσιμότητα, προκειμένου μια επένδυση
ΑΠΕ να συμβάλει στη βιώσιμη ανάπτυξη. Η πρώτη αφορά την επίδραση που ασκεί μία
επένδυση ΑΠΕ στις τρεις διαστάσεις της βιωσιμότητας (κοινωνία, οικονομία, περιβάλλον). Η
δεύτερη αναφέρεται, στην επίδραση της επένδυσης σε αυτές τις τρεις διαστάσεις, αλλά
ταυτόχρονα ενσωματώνει τις διάφορες απόψεις και θέσεις των ενδιαφερόμενων μερών (τοπικές
αρχές, τοπική κοινωνία, επενδυτές, περιβαλλοντικές οργανώσεις κα). Μεταξύ των δυο
προσεγγίσεων της τοπικής βιωσιμότητας (ουσιαστική και διαδικαστική) υπάρχει στενή σύνδεση
με την ενδογενή ανάπτυξη.

Διάγραμμα ροής 1: Θεωρητικού πλαισίου Βιώσιμης Ανάπτυξης σχετικά με τις επενδύσεις των ΑΠΕ 4.

2

Ουσιαστική βιωσιμότητα μτφ από αγγλική substantive sustainability

3

Διαδικαστική βιωσιμότητα μτφ από αγγλική procedural sustainability

4

Ιδία μετάφραση από τα άρθρα των Del Rio & Burguillo, (2008); Del Rio & Burguillo,( 2009).
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Ως ενδογενής ανάπτυξη δεν εννοείται μια «κλειστή οικονομία». Αντίθετα, είναι ένα
μοντέλο ανάπτυξης ικανό να εγγυηθεί τη διαδικασία μετασχηματισμού του τοπικού
κοινωνικοοικονομικού συστήματος, την αντίδραση στις εξωτερικές προκλήσεις, την προώθηση
της πληροφόρησης, αλλά και την ικανότητα καινοτομίας σε τοπικό επίπεδο (Χριστοφάκης,
2000; Garofolli, 1992). Η ενδογενής ανάπτυξη προέρχεται μέσα από τις ανάγκες της κοινωνίας
και αποτελεί βάση για την τοπική ανάπτυξη.
Όπως φαίνεται στο διάγραμμα ροής 1 το θεωρητικό πλαίσιο που προτείνουν οι Del Rio
& Burguillo, (2008), για την προσέγγιση της βιώσιμης τοπικής ανάπτυξης σε σχέση με τις
επενδύσεις ΑΠΕ, λαμβάνει υπόψη του ότι για την υλοποίηση ενός ενεργειακού έργου ΑΠΕ
πρέπει να εξετάζεται η επίδραση του τόσο στην «ουσιαστική» βιωσιμότητα όσο και την
«διαδικαστική» οι οποίες θα συνδέονται άμεσα με την τοπική-ενδογενή ανάπτυξη.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο: Νησιά και Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας
2.1. Εισαγωγή
Η ιδιαιτερότητα του νησιωτικού χώρου έχει καταδειχθεί από πολύ νωρίς με την Συνθήκη
του Μάαστριχτ, που αναγνωρίζει πως οι νησιωτικές περιφέρειες υποφέρουν από δομικά
προβλήματα και η κοινοτική νομοθεσία πρέπει να λάβει υπόψη της τα μειονεκτήματα ώστε να
ληφθούν ειδικά μέτρα προς όφελος των νησιωτικών περιοχών (Παπαδασκαλόπουλος et al.,
2005).
Η Ευρωπαϊκή Ένωση προκειμένου να αντιμετωπίσει τις περιφερειακές ανισότητες που
προέκυψαν από την εφαρμογή της περιφερειακής ανάπτυξης θεσμοθέτησε τις λιγότερο
ευνοημένες περιοχές, που χαρακτηρίζονται από ορεινότητα ή νησιωτικότητα και χρήζουν
ειδικής αντιμετώπισης (Μητούλα, 2006).
Σε εθνικό επίπεδο πέρα από τη συνταγματική αναγνώριση της νησιωτικότητας 5, το
πρόγραμμα «Καλλικράτης» Ν. 3852/2010, αναγνωρίζει τη νησιωτικότητα με ειδικές διατάξεις.
Για το λόγο αυτό, συστάθηκε το Ερευνητικό Ινστιτούτο Νησιωτικής Πολιτικής ως
συμπαραστάτης του Κράτους και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης για τη χάραξη και εφαρμογή
ειδικών πολιτικών προσαρμοσμένο στο νησιωτικό χώρο (Σπιλάνης et al., 2009).
Επιπρόσθετα το κεφάλαιο 17 της Ατζέντα 21, προβλέπει ότι τα παράκτια κράτη πρέπει
να αναπτύξουν πολιτικές που θα αφορούν στην ολοκληρωμένη διαχείριση του παράκτιου
χώρου. Τα μικρά νησιωτικά κράτη και τα νησιωτικά συμπλέγματα αποτελούν ένα ιδιαίτερα
σημαντικό χωρικό πεδίο για την προώθηση της αειφόρου ανάπτυξης επειδή, από την μία πλευρά
περιλαμβάνουν πολύτιμους φυσικούς πόρους, ενώ από την άλλη, εξαιτίας της γεωγραφικής τους
θέσης και της ιδιοσυστασίας τους, είναι ιδιαίτερα ευάλωτα στην περιβαλλοντική υποβάθμιση, η
οποία μπορεί ακόμα και να απειλήσει την ίδια την ύπαρξή τους (Τσάλτας, 2005).
Ο

όρος

νησιωτικότητα6

χρησιμοποιείται

για

να
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κοινωνικοοικονομικά χαρακτηριστικά του νησιωτικού χώρου που προσδιορίζονται από το
μόνιμο φαινόμενο της γεωγραφικής ασυνέχειας. Η γεωγραφική ασυνέχεια δημιουργεί
προβλήματα στις αγορές προϊόντων και εργασίας, στη διαμόρφωση του κόστους των τιμών των
προϊόντων και των υπηρεσιών, στις επικοινωνίες και στις μεταφορές, στην ίδρυση και
5

Αναθεωρημένο Σύνταγμα της Ελλάδος άρθρο 101, Ερμηνευτική δήλωση.
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εγκατάσταση νέων επιχειρήσεων και στο ανταγωνιστικό περιβάλλον (Κόνσολας, 1997). Η
νησιωτικότητα σύμφωνα με τους

Σπιλάνης et al.(2005) οφείλεται σε τρία (3) βασικά

χαρακτηριστικά : 1. Το μικρό μέγεθος τόσο προς την έκταση, όσο και ως προς τον πληθυσμό.
2. την περιφερειακότητα και απομόνωση και 3. Το ιδιαίτερο αλλά εύθραυστο φυσικό και
πολιτιστικό περιβάλλον. Οι μόνιμοι περιορισμοί που χαρακτηρίζουν τη νησιωτικότητα, έχουν
αυξανόμενες επιπτώσεις που αυξάνουν τις ανισότητες και επηρεάζουν αρνητικά το
κοινωνικοοικονομικό περιβάλλον (Αρταβάνη 2010).
Στο πλαίσιο Εθνικών και Κοινοτικών πολιτικών, εξαιρετικά κρίσιμο σημείο αποτελεί η
αυτάρκεια και η ενεργειακή προσβασιμότητα μιας περιοχής, επειδή προσδιορίζει το υπόβαθρο
της δημόσιας υγείας και του βιοτικού επιπέδου των πολιτών, ενώ ταυτόχρονα αποτελεί πυλώνα
της βιώσιμης ανάπτυξης (I.A.E.A., 2005).
Η Εθνική πολιτική για το περιβάλλον και τη βιώσιμη ανάπτυξη εμπεριέχεται στο
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα : «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2007- 2013», όπου μία από
τις προτεινόμενες δράσεις Περιβαλλοντικής Διαχείρισης περιλαμβάνει την εξοικονόμηση
Ενέργειας και παραγωγή Ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές με σεβασμό στον νησιωτικό χώρο
και στο περιβάλλον.
Στις αναπτυγμένες και αναπτυσσόμενες χώρες ο ενεργειακός τομέας αποτελεί κύριο
παράγοντα βιωσιμότητας. Για το λόγο αυτό, οι νησιωτικές περιοχές παγκοσμίως θεωρούνται
ιδιαίτερα ευάλωτες όσο αφορά τα ενεργειακά ζητήματα, όπως παρατηρούν οι Jaramillo-Nieves
& Del Rio, (2010). Τα χαρακτηριστικά των νησιών από άποψη ενεργειακής βιωσιμότητας είναι
κοινά, όπως η ενεργειακή εξάρτηση από συμβατικά καύσιμα, που καθορίζει ταυτόχρονα το
κόστος μεταφοράς καυσίμων (Weisser, 2004) και το αυξημένο κόστος παραγωγής ηλεκτρικής
ενέργειας (Perez et al., 2008). Η γεωγραφική θέση τους, περιορίζει τη δυνατότητα της σύνδεσής
τους με το δίκτυο ή ένα μεγαλύτερο δίκτυο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Δεδομένου
επίσης, ότι τα περισσότερα μικρά νησιά στερούνται ορυκτών καυσίμων, τα καύσιμα που θα
χρησιμοποιηθούν για την παραγωγή ενέργειας πρέπει να εισαχθούν, γεγονός που τα εκθέτει στις
αυξήσεις των τιμών καυσίμων.
Για αρκετά χρόνια σε διεθνές επίπεδο, ο νησιωτικός χώρος δεν είχε συμπεριληφθεί στα
προγράμματα για την προώθηση των ανανεώσιμών πηγών ενέργειας και τη βιώσιμη ανάπτυξη,
όπως αυτή εκδηλώνεται μέσα από την τριπλή διάσταση οικονομία, κοινωνία και περιβάλλον.
Ωστόσο πρόσφατα, η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα Ηνωμένα Έθνη δημιούργησαν μια ατζέντα για
την ανάπτυξη πρωτοβουλιών και συνεργασιών των νησιωτικών χώρων για την προώθηση
20

διάφορων ανανεώσιμων ενεργειακών προγραμμάτων. Εξαιτίας αυτού, δημιουργήθηκαν διάφορα
δίκτυα προκειμένου να αναπτυχθεί μια αποτελεσματική ενεργειακή πολιτική, για τις ιδιαίτερες
ανάγκες των νησιών.
Από την άλλη πλευρά, σύμφωνα με τον Τσεκούρα, (1992) οι διαφοροποιήσεις που
προκύπτουν ως προς το γεωγραφικό και πληθυσμιακό μέγεθος, το βαθμό αυτάρκειας (υδατικοί
πόροι, παραγωγή αγαθών, ενέργεια κλπ.), τις οικονομίες κλίμακας, τους ποικίλους δείκτες
περιβαλλοντικής και οικονομικής χωρητικότητας, επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό την ισορροπία
του νησιωτικού χώρου. Τέλος επισημαίνει ότι, η εφαρμογή μιας ανανεώσιμης ενεργειακής
τεχνολογίας συντείνει στην εξάντληση των χωρητικοτήτων ενός τόπου, ως προς το είδος και τη
μορφή της δόμησης, τόσο στα οικιστικά σύνολα όσο και στην ύπαιθρο.
Καταλήγοντας, επισημαίνεται ότι ο ενεργειακός σχεδιασμός είναι ιδιαίτερα σημαντικός
όσο και η δημιουργία χωροταξικού πλαισίου ειδικά για τις νησιωτικές περιοχές. Οι ενεργειακές
ανάγκες κάθε περιοχής πρέπει να προσδιορίζονται σε τοπικό επίπεδο με τη συμμετοχή της
τοπικής κοινωνίας και των τοπικών αρχών, υπό το πρίσμα ενός χωροταξικού σχεδιασμού που θα
προσδιορίζει τις χρήσεις γης καθώς και τους κανόνες χωροθέτησης των εγκαταστάσεων ΑΠΕ.
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2.3. Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας
Ως ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, σύμφωνα με το άρθρο 2 της Οδηγίας 2001/77/ΕΚ,
ορίζονται οι μη ορυκτές περιβαλλοντικές πηγές ενέργειας, όπως η υδραυλική ενέργεια που
αξιοποιείται από υδροηλεκτρικούς σταθμούς, η ηλιακή ενέργεια, η αιολική ενέργεια, η
γεωθερμική ενέργεια, η ενέργεια από βιομάζα ή άλλα αέρια που εκλύονται από χώρους
υγειονομικής ταφής και από εγκαταστάσεις βιολογικού καθαρισμού. Αυτές οι πηγές ενέργειας
είναι φιλικές προς το περιβάλλον και αποτελούν βασική συνιστώσα της αειφόρου ανάπτυξης
(U.N. Commission for Sustainable Development, June 1992).
Με την καθιέρωση όμως των ορυκτών καυσίμων, των οποίων η χρήση ήταν σαφώς
ευκολότερη και αποδοτικότερη, η εκμετάλλευση των ΑΠΕ περιορίστηκε σημαντικά. Σ’ αυτό
συνέβαλε βέβαια και η χαμηλή αρχικά τιμή του πετρελαίου. Στον τομέα της ηλεκτροπαραγωγής,
η χρήση των ΑΠΕ περιορίζονταν, μέχρι τις αρχές του 20ου αιώνα, στην εκμετάλλευση των
υδατοπτώσεων. Με τη δέσμευση στο Πρωτόκολλο του Κιότο, για χρήση τεχνολογιών
φιλικότερων προς το περιβάλλον και τον άνθρωπο, άρχισε η έρευνα προς αυτόν τον τομέα.

Α. ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
Η υδραυλική ενέργεια ή υδροηλεκτρική ή ενέργεια των φραγμάτων για κάποιους άλλους
προέρχεται από την μετατροπή της κινητικής και δυναμικής ενέργειας του τρεχούμενου νερού σε
μηχανική ενέργεια μέσω ενός υδροστροβίλου. Ο υδροστρόβιλος αυτός λειτουργεί ως μετατροπέας
ενέργειας. Η γεννήτρια, που είναι σε κοινό άξονα με τον υδροστρόβιλο, μετατρέπει την μηχανική
ενέργεια σε ηλεκτρική (Βούλγαρης & Μπακιρτζής, 2005). Ανάλογα με την υψομετρική διαφορά του
νερού που διεργάζονται οι υδροηλεκτρικοί σταθμοί (ΥΗΣ) διακρίνονται σε σταθμούς χαμηλής (020m), μέσης (20-100m), και υψηλής πίεσης (>100m).

Στη χώρα μας η εκμετάλλευση του υδραυλικού δυναμικού ξεκίνησε από τα πρώτα
βήματα των ηλεκτρικών εφαρμογών με την κατασκευή φραγμάτων και την δημιουργία υδάτινων
ταμιευτήρων μεγάλων ποταμών. Τα τελευταία όμως χρόνια αναπτύσσεται ραγδαία η τεχνική
των Μικρών Υδροηλεκτρικών Σταθμών (μΥΗΣ), εξασφαλίζει συγκριτικά με άλλες τεχνολογίες
ηλεκτροπαραγωγής από Α.Π.Ε., σχετικά φθηνότερες κιλοβατώρες στο σύστημα καθώς και
σταθερότερη παραγωγή ενέργειας κατά τη διάρκεια του 24ώρου και για μεγαλύτερα χρονικά
διαστήματα.
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Η συμβολή των ΥΗΣ και των μΥΗΣ στην ηλεκτροπαραγωγή για το έτος 2009 έφτασε
σύμφωνα με τη ΡΑΕ το 8% της συνολικής ετήσιας παραγωγής της χώρας, ενώ οι υπόλοιπες
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (αιολική, ηλιακή, βιομάζα) συνεισφέρουν το 6% της ετήσιας
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.

Διάγραμμα 1: Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας για το 20097

Β. ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
Η ηλιακή ενέργεια προέρχεται από τον ήλιο και είναι η πιο απαραίτητη μορφή ενέργειας
για τον άνθρωπο αλλά και για τη διατήρηση της ζωής πάνω στη γη. Σχεδόν όλες οι μορφές
ενέργειας σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με αυτή. Η εκμετάλλευση της ηλιακής ενέργειας γίνεται
με διαφορετικά συστήματα ανάλογα την τελική της χρήση (οικιακή για θέρμανση του νερού,
βιοκλιματικά κτήρια, παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας κτλ). Τα συστήματα αυτά διακρίνονται σε
παθητικά, ενεργητικά και Φωτοβολταϊκά ηλιακά συστήματα.
Τα Παθητικά είναι τα συστήματα εκείνα που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή ενός
κτιρίου προκειμένου να μεγιστοποιεί τη απορρόφηση της ηλιακής ακτινοβολίας για την
θέρμανσή ή τον κλιματισμό. Η τεχνική σχεδίασης τέτοιων συστημάτων είναι αρκετά
ανεπτυγμένη στην Ευρώπη, με δυνατότητα εξοικονόμησης σημαντικών ποσοτήτων καυσίμων
για την θέρμανση. Στην Ελλάδα υπάρχουν τουλάχιστον 180 εφαρμογές βιοκλιματικού
σχεδιασμού, εκ των οποίων οι δυο αφορούν οικιστικά σύνολα. Το 75% των εφαρμογών αφορά
7
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κατοικίες, ενώ οι υπόλοιπες αφορούν κυρίως γραφεία και εμπορικά κτήρια, εκπαιδευτικά
κτήρια, ξενοδοχειακές και νοσηλευτικές εγκαταστάσεις (ΚΑΠΕ, 2003).
Τα ενεργητικά ηλιακά συστήματα είναι αυτά, τα οποία απορροφούν την ηλιακή
ακτινοβολία για την θέρμανση νερού (ηλιακοί θερμοσίφωνες) .Αυτά τα ηλιακά συστήματα είναι
τα πλέον διαδεδομένα στην ελληνική αγορά και τα ελληνικά νοικοκυριά. Με βάση στοιχεία της
Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2001, το 30% των νοικοκυριών της Ελλάδας χρησιμοποιούν
ηλιακούς θερμοσίφωνες.
Αναφορικά με τα Φωτοβολταϊκά ηλιακά συστήματα, χρησιμοποιούνται στην παραγωγή
ηλεκτρικής ενέργειας γιατί διαθέτουν τεχνολογίες που μετατρέπουν άμεσα την ηλιακή ενέργεια
σε ηλεκτρική. Στην Ελλάδα, δεν είναι ευρέως διαδεδομένη η ηλεκτροπαραγωγή μέσω
φωτοβολταϊκών συστημάτων. Ωστόσο με τη νομοθεσία για την επιτάχυνση της διείσδυσης των
ΑΠΕ, το πρόγραμμα «Ήλιος» και το ειδικό πρόγραμμα ανάπτυξης φωτοβολταϊκών συστημάτων
σε κτηριακές καταστάσεις8 αναμένεται η ευρεία διάδοσή τους.

Γ. ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
Η αιολική ενέργεια έχει συμβάλλει πάρα πολύ στην ανάπτυξη των ανθρωπίνων
δραστηριοτήτων. Η σημερινή αξιοποίηση του ανέμου δεν γίνεται πλέον με τους παραδοσιακούς,
γραφικούς ανεμόμυλους, αλλά με σύγχρονες ανεμογεννήτριες που αποδίδουν περισσότερο. Η
κινητική ενέργεια του ανέμου μετατρέπεται αρχικά σε μηχανική και ακολούθως σε ηλεκτρική,
μέσω των ανεμογεννητριών. Η τεχνολογία των ανεμογεννητριών παρουσίασε μεγάλη εξέλιξη
κατά τα τελευταία χρόνια, με αντίστοιχη μείωση του κόστους παραγωγής της παραγόμενης
ενέργειας και συνέβαλλε στην κατασκευή αξιόπιστων και αποδοτικών ανεμογεννητριών
(ΚΑΠΕ, 2001).
Υπάρχουν δύο κύριες κατηγορίες Α/Γ, οριζοντίου άξονα και κατακόρυφου. Στην πράξη
χρησιμοποιούνται οι Α/Γ οριζοντίου άξονα. Οι συνθήκες στις οποίες λειτουργούν είναι
εξαιρετικά δύσκολες, δεδομένου ότι εργάζονται σε σκληρές κλιματολογικές συνθήκες, με
υψηλές ταχύτητες ανέμου και σε συνθήκες εναλλασσόμενων φορτίσεων. Για να είναι αξιόπιστες
πρέπει κατά τον σχεδιασμό τους να τηρούνται συγκεκριμένες προδιαγραφές.
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Στην Ελλάδα το 1982 ξεκίνησε ένα πρόγραμμα εγκατάστασης αιολικών πάρκων πρώτα
στα νησιά όπου το κόστος παραγωγής ενέργειας ήταν ήδη υψηλό και το αιολικό δυναμικό ήταν
ευνοϊκότερο. Το πρώτο πειραματικό αιολικό πάρκο εγκαταστάθηκε στην Κύθνο. Σήμερα η
Αιολική ενέργεια στη χώρα μας είναι πλέον ανεπτυγμένη μορφή ΑΠΕ. Σύμφωνα με τις
εκτιμήσεις του Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ), το αιολικό δυναμικό εάν
εκμεταλλευτεί σωστά, μπορεί να συνεισφέρει ουσιαστικά στο ενεργειακό ισοζύγιο της χώρας
και μάλιστα, με συντηρητικές εκτιμήσεις, έχει τη δυνατότητα να καλύψει έως και το 15% των
αναγκών της Ελλάδας σε ηλεκτρική ενέργεια9.

Δ.ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ
Ως γεωθερμική ενέργεια χαρακτηρίζεται η ενέργεια που προέρχεται από το εσωτερικό
της γης, μεταφέρεται στην επιφάνεια με αγωγή θερμότητας και με την είσοδο στο φλοιό της γης
λειωμένου μάγματος από τα βαθύτερα στρώματά της, και γίνεται αντιληπτή με τη μορφή θερμού
νερού ή ατμού (Μανωλάς, 2007). Το γεωθερμικό δυναμικό κάθε περιοχής σχετίζεται με τις
γεωλογικές και γεωτεκτονικές συνθήκες της. Υπάρχουν τέσσερεις τύποι γεωθερμικών πηγών, οι
υδροθερμικές, οι γεωπεπιεσμένες, τα θερμά ξηρά πετρώματα και το μάγμα , εκ των οποίων μόνο
η πρώτη αξιοποιείται εμπορικά προς το παρόν (ΚΑΠΕ, 2001).
Στην Ελλάδα η συνηθέστερη εφαρμογή γεωθερμίας αφορά στη θέρμανση των
θερμοκηπίων, ωστόσο υπάρχουν και άλλες εφαρμογές όπως η τηλεθέρμανση στα κτίρια, οι
ιχθυοκαλλιέργειες, η αφαλάτωση νερού θαλασσινού ή και γεωθερμικού νερού.

Ε. ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΠΟ ΒΙΟΜΑΖΑ
Ο όρος βιομάζα περιλαμβάνει τα προϊόντα, τα υποπροϊόντα και τα κατάλοιπα της
φυτικής, ζωικής, δασικής και αλιευτικής παραγωγής, καθώς και τα αστικά λύματα και
απορρίμματα. Η παραγωγή της γίνεται με την μετατροπή της ηλιακής ενέργειας με βασικές
πρώτες ύλες το νερό και τον άνθρακα. Η βασική ανανεώσιμη πηγή είναι ο άνθρακας που
ανακτάται μέσω της φωτοσύνθεσης (Μανωλάς, 2007).

9
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Η βιομάζα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για άμεση παραγωγή θερμικής και ηλεκτρικής
ενέργειας, για παραγωγή στερεών, υγρών και αερίων καυσίμων, για παραγωγή λιπασμάτων, για
παραγωγή τροφών, καθώς και για παραγωγή βιομηχανικών υλικών (π.χ. χαρτοπολτός).
Η χρήση της βιομάζας στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας είναι διαδεδομένη με την
καύση και την συμπαραγωγή θερμότητας. Η δυσκολία βρίσκεται στη μεταφορά της πρώτης ύλης
και στον ομοιόμορφο τεμαχισμό της. Βέβαια, υπάρχουν περιπτώσεις, όπου αυτό είναι και εφικτό
και λύνει προβλήματα, όπως η διάθεση των απορριμμάτων. Σε βιομηχανικές μονάδες
παραγωγής ζάχαρης ή επεξεργασίας άλλων αγροτικών προϊόντων, η παράλληλη λειτουργία
μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής είναι ιδιαίτερα αποδοτική.

ΣΤ. ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΩΝ ΚΥΜΑΤΩΝ
Μία όχι και τόσο ανεπτυγμένη μορφή ΑΠΕ είναι η μηχανική και θερμική ενέργεια των
ωκεανών που χωρίζεται σε δυο κυρίως κατηγορίες: την ενέργεια των κυμάτων, και την
παλιρροιακή ενέργεια .
Ενέργεια των θαλάσσιων κυμάτων. Ως γνωστόν, ο άνεμος ο οποίος διέρχεται ακριβώς
πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας μεταφέρει μέρος της ενέργειάς του σ’ αυτήν
δημιουργώντας τα κύματα. Η εκμετάλλευση της ενέργειας των κυμάτων είναι πιο εύκολη στις
παράκτιες περιοχές.
Η παλιρροιακή ενέργεια λειτουργεί με την ίδια βασική αρχή που λειτουργούν τα
υδροηλεκτρικά έργα, χτίζοντας φράγμα κατά μήκος μιας εκβολής, που μπλοκάρει την
ανερχόμενη ή κατερχόμενη παλίρροια. Όταν η υψομετρική διαφορά ανάμεσα στις δύο στάθμες
του νερού αυξηθεί, το νερό διοχετεύεται μέσω ενός υδροστροβίλου για την παραγωγή
ηλεκτρικής ενέργειας. Για να είναι αξιοποιήσιμη αυτή η ενέργεια θα πρέπει να υπάρχει
σημαντική υψομετρική διαφορά μεταξύ πλημμυρίδας και άμπωτης και το φαινόμενο αυτό
εμφανίζεται σε λίγα μέρη του κόσμου (Βούλγαρης & Μπακιρτζής, 2005).
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2.3. Ενεργειακή κατάσταση στην Ελλάδα
Ο ενεργειακός τομέας αποτελεί βασική εισροή για κάθε οικονομική δραστηριότητα. Η
χάραξη της ενεργειακής πολιτικής επομένως τυγχάνει βασική προτεραιότητα στο πλαίσιο της
οικονομικής ανάπτυξης. Το ελληνικό ενεργειακό σύστημα βρίσκεται την τελευταία δεκαετία σε
φάση σημαντικών αλλαγών. Η απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας αλλά και οι
περιβαλλοντικές δεσμεύσεις που προκύπτουν από το Πρωτόκολλο του Κιότο αποτελούν τα νέα
δεδομένα του.
Κορυφαίος στόχος και άμεση προτεραιότητα της ενεργειακής πολιτικής σήμερα είναι η
εξεύρεση, η εξασφάλιση και η διαχείριση ενεργειακών πόρων, με τρόπο ώστε να διασφαλίζεται
η ασφαλής, ομαλή, αδιάλειπτη και αξιόπιστη κάλυψη των ενεργειακών αναγκών της χώρας, σε
όλη της την επικράτεια, και με τους καλύτερους δυνατούς όρους για τους πολίτες. Δεύτερος
στόχος είναι η δημιουργία ενεργειακών αποθεμάτων, συμμαχιών και εναλλακτικών οδών για την
κάλυψη των αναγκών της εγχώριας ενεργειακής αγοράς σε περιόδους ενεργειακών κρίσεων και
η προστασία των καταναλωτών μέσω εφαρμογής μηχανισμών εξομάλυνσης εξωγενών,
έκτακτων αποσταθεροποιητικών φαινομένων και τάσεων. Τέλος τρίτος στόχος είναι η βιώσιμη ή
αειφόρος ανάπτυξη του φάσματος του ενεργειακού τομέα, σε όλες του τις μορφές, από την
παραγωγή μέχρι την τελική χρήση, μέσα από το πρίσμα της προστασίας της φύσης και της
διαφύλαξης του περιβάλλοντος.
Από τα μέσα της δεκαετίας του ‘90 άρχισε να παρατηρείται διαφοροποίηση όσο αφορά το
ελληνικό ενεργειακό μίγμα, εξαιτίας των την είσοδο των ΑΠΕ στην παραγωγή ενέργειας,
ωστόσο ο λιγνίτης, εξακολουθεί να αποτελεί τον κύριο ενεργειακό πόρο της Ελλάδας, όπου μαζί
με το πετρέλαιο καλύπτουν 83% περίπου της συνολικής διάθεσης ενέργειας για το 2008.

ΠΗΓΗ: International Energy Agency , www.iea.org

Διάγραμμα 2: Πρωτογενής παραγωγή ενέργειας για το 2008 στην Ελλάδα 10
10

Πηγή: www.iea.org
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Αναφορικά με την εξέλιξη της συνολικής παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας στην
Ελλάδα, από το 1990 μέχρι και το 2007, διαπιστώνεται βαθμιαία αύξηση. Το μεγαλύτερο
μερίδιο στην παραγωγή ενέργειας εξακολουθεί να κατέχει ο λιγνίτης αν και παρατηρείται
ποσοστιαία μείωση ως προς την ετήσια συνολική παραγωγή. Επίσης παρατηρείται η ετήσια
αύξηση της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας από φυσικό αέριο και ταυτόχρονα η διατήρηση
σταθερής ποσότητας πετρελαίου. Ενώ φαίνεται να υπάρχουν αυξομειώσεις στην παραγωγή
ενέργειας από τους υδροηλεκτρικούς σταθμούς που μπορεί να οφείλονται στις αυξομειώσεις των
ετήσιων βροχοπτώσεων. Τέλος είναι εμφανής η βαθμιαία αύξηση της παραγόμενης ηλεκτρικής
ενέργειας από ΑΠΕ.

Διάγραμμα 3: Εξέλιξη παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας 11

Η αρχική προσπάθεια προώθησης και ανάπτυξης των ΑΠΕ στην Ελλάδα έγινε το 1985 12
το πλαίσιο αυτού του νόμου έδινε την δυνατότητα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ,
όχι μόνο στη ΔΕΗ, αλλά σε ιδιώτες αυτοπαραγωγούς και ΟΤΑ. 13. Ωστόσο η ουσιαστική
ανάπτυξη των ΑΠΕ. έρχεται με τον Ν. 2244/1994 «Ρύθμιση θεμάτων ηλεκτροπαραγωγής
από ΑΠΕ και από συμβατικά καύσιμα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 168), όπου δύναται η
11

Πηγή: Υ.Π.Ε.Κ.Α, www.ypeka.gr.

12

Ν. 1559/1985 «Ρύθμιση θεμάτων Εναλλακτικών Μορφών Ενέργειας και Εθνικών θεμάτων ηλεκτροπαραγωγής
από συμβατικά καύσιμα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 135)
13
Η Δ.Ε.Η. εγκατέστησε 2,4 MW κυρίως μικρά αιολικά πάρκα και μερικά φωτοβολταϊκά συστήματα μικρής
ισχύος, ενώ οι Ο.Τ.Α. περιορίστηκαν στο ελάχιστο επίπεδο των 3MW μέχρι το 1995 και ο ιδιωτικός τομέας τέθηκε
εκτός σκηνής (ΥΠΕΚΑ, 2009).
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δυνατότητα σε ιδιώτες να παράγουν ηλεκτρική ενέργεια από ΑΠΕ όχι για αυτοκατανάλωση,
αλλά με αποκλειστικό σκοπό την πώληση της παραγόμενης ενέργειας στο ηλεκτρικό δίκτυο
(Αργυρίου , 2010). Πέντε χρόνια αργότερα με το Ν. 2773/1999 για την απελευθέρωση της
ηλεκτρικής ενέργειας τίθεται ως ζήτημα προτεραιότητας η διατήρηση ευνοϊκού τιμολογιακού
καθεστώτος για τις ΑΠΕ.
Δυο χρόνια αργότερα με τον Ν. 2941/200114 αντιμετωπίστηκαν τα θέματα εγκατάστασης
των ΑΠΕ σε δάση και δασικές εκτάσεις, ενώ ταυτόχρονα κάλυπτε κενά αδειοδοτικού
καθεστώτος. Επίσης τα έργα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ., στα οποία
συμπεριλαμβάνονται τα έργα δικτύων μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, κατασκευής
υποσταθμών και εν γένει κάθε κατασκευής που αφορά την υποδομή και εγκατάσταση σταθμών
ηλεκτροπαραγωγής από ΑΠΕ, χαρακτηρίζονται ως δημόσιας ωφέλειας, ανεξάρτητα από το
φορέα υλοποίησής τους..
Ο Ν.3851/2010 «Επιτάχυνση της ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για
την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής», πρόταξε την απλοποίηση και επιτάχυνση των
διαδικασιών αδειοδότησης για τις επενδύσεις των ΑΠΕ. Επιπλέον όρισε ότι τα ποσά που
αντιστοιχούν στο ειδικό τέλος και αποδίδονται στον οικείο ΟΤΑ να διατίθενται υποχρεωτικά και
αποκλειστικά, σε ποσοστό 80%, για την εκτέλεση έργων τοπικής ανάπτυξης και σε ποσοστό
20%, στην υπόλοιπη περιφέρεια του ΟΤΑ. Επίσης, ποσό μέχρι ποσοστού 0,5% επί της τιμής
πώλησης της ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ αποδίδεται στο Πράσινο Ταμείο με σκοπό την
παρακολούθηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων ειδικά στις περιοχές NATURA.
Αναφορικά με τους Υβριδικούς Σταθμούς, ο Ν.3468/2006 ορίζει ότι, είναι κάθε σταθμός
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας που χρησιμοποιεί μία, τουλάχιστον, μορφή ΑΠΕ, η συνολική
ενέργεια που απορροφά από το δίκτυο, σε ετήσια βάση, δεν υπερβαίνει το 30% της συνολικής
ενέργειας που καταναλώνεται για την πλήρωση του συστήματος αποθήκευσης του σταθμού
αυτού. Ενώ η χρησιμοποιούμενη συμβατική ενέργεια δεν μπορεί να υπερβαίνει το 10% της
συνολικής ενέργειας που παράγεται, σε ετήσια βάση, από τις μονάδες αξιοποίησης της ηλιακής
ενέργειας. Τέλος, η μέγιστη ισχύς παραγωγής των μονάδων του σταθμού ΑΠΕ δεν μπορεί να
υπερβαίνει την εγκατεστημένη ισχύ των μονάδων αποθήκευσης του σταθμού αυτού,
προσαυξημένη κατά ποσοστό μέχρι 20%.

14

Ν. 2941/2001 «Απλοποίηση Διαδικασιών Ίδρυσης Εταιρειών αδειοδότησης ΑΠΕ, Ρύθμιση θεμάτων της Α.Ε.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 201)
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Σύμφωνα με τον Ν.3468/2006 η ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται μέσω Υβριδικού
Σταθμού και απορροφάται από το Σύστημα ή το Δίκτυο τιμολογείται σε μηνιαία βάση, σε ευρώ
ανά μεγαβατώρα (MWh), της ηλεκτρικής ενέργειας που απορροφάται από το Σύστημα ή το
Δίκτυο, συμπεριλαμβανομένου και του Δικτύου Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών.
Τέλος η τιμολόγηση της ηλεκτρικής ενέργειας γίνεται με βάση τα στοιχεία του
ακόλουθου πίνακα:
Τιμή Ενέργειας (€/MWh)
Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από:
(α)
Αιολική ενέργεια που αξιοποιείται με χερσαίες
εγκαταστάσεις ισχύος μεγαλύτερης των 50 kW
(β)
Αιολική ενέργεια που αξιοποιείται με εγκαταστάσεις ισχύος
μικρότερης ή ίσης των 50 kW
(γ)
Φωτοβολταϊκά έως 10kWpeak στον οικιακό τομέα και σε
μικρές επιχειρήσεις (σύμφωνα με το ειδικό πρόγραμμα σε κτιριακές
εγκαταστάσεις –ΚΥΑ 12323/ΓΓ 175/4.6.2009, Β’1079)
(δ)
Υδραυλική ενέργεια που αξιοποιείται με μικρούς
υδροηλεκτρικούς σταθμούς με εγκατεστημένη ισχύ έως δεκαπέντε (15)
MWe
(ε)
Ηλιακή ενέργεια που αξιοποιείται από ηλιοθερμικούς
σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής
(στ) Ηλιακή ενέργεια που αξιοποιείται από ηλιοθερμικούς σταθμούς
ηλεκτροπαραγωγής με σύστημα αποθήκευσης, το οποίο εξασφαλίζει
τουλάχιστον 2 ώρες λειτουργίας στο ονομαστικό φορτίο
(ζ) Γεωθερμική ενέργεια χαμηλής θερμοκρασίας κατά την παρ.1στ του
άρθρου 2 του Ν3175/2003(Ά 207)
(η) Γεωθερμική ενέργεια υψηλής θερμοκρασίας κατά την παρ.1στ
του άρθρου 2 του Ν3175/2003(Ά 207)
(θ) Βιομάζα που αξιοποιείται από σταθμούς με εγκατεστημένη ισχύ
≤1 MW ( εξαιρούμενου του βιαποδομήσιμου κλάσματος αστικών
αποβλήτων)
(ι)
Βιομάζα που αξιοποιείται από σταθμούς με εγκατεστημένη
ισχύ
>5 MW (εξαιρούμενου του βιαποδομήσιμου κλάσματος
αστικών αποβλήτων)
(ια)
Βιομάζα που αξιοποιείται από σταθμούς με εγκατεστημένη
ισχύ
>1 MW και ≤5 MW (εξαιρούμενου του βιαποδομήσιμου
κλάσματος αστικών αποβλήτων)
(ιβ)
Αέρια εκλυόμενα από χώρους υγειονομικής ταφής και από
εγκαταστάσεις βιολογικού καθαρισμού και βιοαέρια με εγκατεστημένη
ισχύ ≤2 MW
(ιγ)
Αέρια εκλυόμενα από χώρους υγειονομικής ταφής και από
εγκαταστάσεις βιολογικού καθαρισμού και βιοαέρια με εγκατεστημένη
ισχύ >2 MW
(ιστ)
Λοιπές Α.Π.Ε.
(ιζ)

Σ.Η.Θ.Υ.Α.

Διασυνδεδεμένο
Σύστημα
87,84

Μη Διασυνδεδεμένα
Νησιά
99,44
250
550
87,85
264,85
284,85
150
99,45
200
175
150
120
99,45

87,85

99,45

87,85

99,45

Πηγή: Εφημερίς της Κυβερνήσεως (Α’85) Ν.3851/2010

Η διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης έργων ΑΠΕ και την προσαρμογή της
Εθνικής Νομοθεσίας, που διέπει την προστασία του περιβάλλοντος στο κοινοτικό κεκτημένο,
ήρθε ένα χρόνο αργότερα με τον Ν. 3010/200215. Ενώ με την κοινή Υπουργική Απόφαση
(Κ.Υ.Α.) 49828/200816 θεσπίζεται «Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου
15

Ν. 3010/2002 «Εναρμόνιση του Ν. 1650/1926 με τις οδηγίες 97/11 ΕΕ και 96/61 ΕΕ, διαδικασία οριοθέτησης και
ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ Α΄ 91).
16

ΚΥΑ 49828/2008 (ΦΕΚ Β' 2464/3-12-08)
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Ανάπτυξης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και της στρατηγικής μελέτης περιβαλλοντικών
επιπτώσεων». Σκοπός του Ειδικού Πλαισίου είναι η διαμόρφωση πολιτικών χωροθέτησης των
έργων ΑΠΕ με ταυτόχρονη καθιέρωση κανόνων και κριτηρίων χωροθέτησης, που θα επιτρέπουν
αφενός την δημιουργία βιώσιμων εγκαταστάσεων ΑΠΕ και αφετέρου την αρμονική ένταξή τους
στο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον. Τέλος, έχει ως σκοπό τη δημιουργία ενός
αποτελεσματικού μηχανισμού χωροθέτησης των εγκαταστάσεων ΑΠΕ, ώστε να επιτευχθεί η
ανταπόκριση στους στόχους των εθνικών και ευρωπαϊκών πολιτικών
Στην Ελλάδα, όπως και στις περισσότερες Ευρωπαϊκές χώρες, ο τρόπος λειτουργίας των
υφισταμένων

συστημάτων

ηλεκτρικής

παραγωγής

είναι

δομημένος

στη

βάση

της

συγκεντρωμένης παραγωγής. Στην περίπτωση όμως πολλών μικρών μονάδων ΑΠΕ των οποίων
μάλιστα η λειτουργία διέπεται από την τυχαιότητα εμφάνισης του εκμεταλλευόμενου φυσικού
πόρου, ο αναγκαίος έλεγχος τους σε συνεχή βάση αποβαίνει ιδιαίτερα πολύπλοκη διαδικασία.
Το πρόβλημα είναι οξύτερο στα αυτόνομα νησιωτικά συστήματα όπου η εισαγωγή υβριδικών
σχημάτων σημαντικής εγκατεστημένης ισχύος θέτει προβλήματα ιδιαίτερης πολυπλοκότητας
που καλείται να αντιμετωπίσει ο υπό τελική επεξεργασία Κώδικας Διαχείρισης του Δικτύου17.
Η παραγωγή ενέργειας είναι απόλυτα συνυφασμένη με την ανάπτυξη του νησιωτικού
χώρου. Το ηλεκτρικό δίκτυο των νησιών εξαιτίας της γεωγραφικής ασυνέχειας δεν είναι
συνδεδεμένο με το ηπειρωτικό δίκτυο και γι’ αυτό το λόγο ονομάζονται μη διασυνδεδεμένα
συστήματα18 ή αυτόνομα νησιωτικά δίκτυα. Στην Ελλάδα λειτουργούν 32 αυτόνομα ενεργειακά
συστήματα που καλύπτουν τις ανάγκες 50 νησιών19 (Μανωλάς, 2007).
Σύμφωνα με τη ΡΑΕ (2008) ,ο όρος Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά (ΜΔΝ) αφορά τα νησιά
της ελληνικής επικράτειας, των οποίων το δίκτυο διανομής ηλεκτρικής ενέργειας δεν συνδέεται
με το Σύστημα ή το δίκτυο διανομής της ηπειρωτικής χώρας. Η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας
στα μη διασυνδεδεμένα νησιά καλύπτεται από τη ΔΕΗ και βασίζεται κυρίως στους Αυτόνομους
Σταθμούς Παραγωγής (ΑΣΠ) με χρήση συμβατικών καυσίμων.
Για τα μη διασυνδεδεμένα νησιά η συμβατική παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από τους
Αυτόνομους Σταθμούς Παραγωγής συγκεκριμένα για το 2008 ήταν περίπου 6.250 GWh ,που
αντιστοιχεί στο 90,7% όπως παρατηρείται στο Διάγραμμα 4. Ενώ η παραγωγή ηλεκτρικής
17

Στο διασυνδεδεμένο σύστημα της ηπειρωτικής χώρας και των συνδεδεμένων με αυτό νησιών το θέμα ρυθμίζεται
από τον Κώδικα Διαχείρισης του Συστήματος
18

Τα μη διασυνδεδεμένα νησιά ορίζονται, κατά το άρθρο 2 παρ. 15 του ν. 3468/2006.

19

www.dei.gr

31

ενέργειας που προήλθε από ΑΠΕ αντιστοιχούσε στο 9,3% της συνολικής παραγωγής ηλεκτρικής
ενέργειας, δηλαδή μόλις 580 GWh (ΡΑΕ, 2009).

ΑΠΕ 9,3%

ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ
ΠΑΡΑΓΩΓΗ
90,7%

Διάγραμμα 4: Παραγωγή-Ζήτηση ενέργειας στα μη διασυνδεδεμένα νησιά το 2008 (ΡΑΕ, 2009)

Ειδικότερα για τον ελλαδικό χώρο, το σύνολο των απομονωμένων ενεργειακών
νησιωτικών συστημάτων στηρίζει την παραγωγή ηλεκτρικής ισχύος σε αυτόνομους
πετρελαϊκούς σταθμούς παραγωγής. Αυτό σημαίνει και υψηλό κόστος ηλεκτροπαραγωγής, το
οποίο με την άνοδο της τιμής του πετρελαίου αυξάνεται. Συν τοις άλλοις το εξωτερικό κόστος
είναι ανυπολόγιστο εξαιτίας της λειτουργίας ρυπογόνων πετρελαϊκών σταθμών (Σπιλάνης et al.,
2009). Στο Διάγραμμα 5, φαίνεται το μέσο κόστος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας σε € / KWh
σε κάποια νησιά.

Διάγραμμα 5: Μέσο κόστος παραγόμενης ενέργειας στα Ελληνικά νησιά (ΥΠΕΚΑ, 2009)
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Στις αναπτυγμένες και αναπτυσσόμενες χώρες ο ενεργειακός τομέας θεωρείται ως
βασικός παράγοντας βιωσιμότητας. Υπό το πρίσμα αυτό η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα Ηνωμένα
Έθνη περιέλαβαν τα νησιά, που θεωρούνται ευάλωτα στον τομέα αυτό, δράσεις για
πρωτοβουλίες και συνεργασίες σε σχέση με τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας. Οι ΑΠΕ έχουν
μεγάλες δυνατότητες να συμβάλλουν στην οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντική
βιωσιμότητα των νησιών.
Το διεθνές ενδιαφέρον έχει προσανατολιστεί στην ανάπτυξη και προώθηση των ΑΠΕ
στα νησιά είτε ως πολιτικών στόχων και εφαρμογών, είτε ως ανάπτυξη καινοτόμων
τεχνολογιών. Γι’ αυτό το λόγο δημιουργήθηκαν παγκόσμια διάφορα δίκτυα για την δημιουργία
στρατηγικών πλαισίων για την βιώσιμη ενεργειακή ανάπτυξη των νησιών.
Σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν αναπτυχθεί πολλά δίκτυα και προγράμματα
(project) για την προώθηση των ΑΠΕ στη νησιωτική περιφέρεια. Προγράμματα που
απευθύνονται, τόσο σε Ευρωπαίους πολίτες, ώστε να αποδεχθούν μια ενεργειακά βιώσιμη
κοινωνία20, όσο στις τοπικές αρχές για ανάληψη πρωτοβουλιών και δράσεων21. Παράλληλα
όμως δημιουργήθηκαν προγράμματα για την διείσδυση των ΑΠΕ στα νησιά με την προώθηση
νέων τεχνολογιών αποθήκευσης ενέργειας με την τροποποίηση του νομοθετικού ρυθμιστικού
πλαισίου και ενίσχυση των Ιδιωτικών Επενδύσεων22.

20

Πρόγραμμα European Re- Islands

21

Σύμφωνο Isle Pact

22

Stories Project
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο : Τοπική κοινωνία και Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας
Η ανησυχία της κοινής γνώμης σε σχέση με την παραγωγή ενέργειας (είτε από
συμβατικά καύσιμα, είτε από Α.Π.Ε.) και τις διαφορετικές τεχνολογίες παραγωγής, συναντάται
διεθνώς ανεξάρτητα από τις κοινωνικοοικονομικές συνθήκες. Για την κατανόηση της κοινής
γνώμης και των ανησυχιών της, έχουν εκπονηθεί μελέτες και έχουν διεξαχθεί πολλές έρευνες,
κάθε μία με διαφορετική μεθοδολογία. Ωστόσο αυτό που πρέπει να καταστεί σαφές είναι, ότι το
θεωρητικό πλαίσιο για την ερμηνεία της κοινωνικής συμπεριφοράς όσον αφορά τις ανανεώσιμες
πηγές ενέργειας και τη συμβολή τους στη βιώσιμη ανάπτυξη, είναι υπό διαμόρφωση. Πολλοί
μελετητές υποστηρίζουν ότι μια ολιστική προσέγγιση είναι η πιο σωστή επιλογή προκειμένου να
εξεταστεί η επίδραση των ΑΠΕ στην τοπική κοινωνία.
Οι περισσότερες έρευνες που έχουν διεξαχθεί, όσον αφορά τις ΑΠΕ, προσανατολίζονται
στα τεχνοοικονομικά στοιχεία μιας επένδυσης (Katsaprakakis et al., 2008; Kaldellis et al., 2009),
την εξέλιξη της ενεργειακής ζήτησης και δημιουργίας σεναρίων (Mihalakou et al., 2001), τη
συμβολή τους στην ενεργειακή ανεξαρτησία (Dalton et al., 2009; Bueno & Carta, 2006; Del
Rio, 2010) ή την μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου (Akella et al., 2009; Panwar
et al., 2011), τις ενεργειακές πολιτικές προώθησης νέων τεχνολογιών (Krajacic et al., 2011; Del
Rio, 2010), καθώς και την ανάλυση κόστους οφελών μιας ενεργειακής επένδυσης (Economou,
2010; Kaldellis et al., 2009a).
Από την άλλη οι κοινωνικές μελέτες που έχουν πραγματοποιηθεί, εξετάζουν τη γνώση
τόσο για τις ΑΠΕ όσο και για νέες τεχνολογίες ΑΠΕ (Itaoka & Akai, 2003; Byrne et al., 2007;
Claudy et al., 2010), την κοινωνική αποδοχή ή απόρριψη (Eltham et al., 2008; Gautam et al.,
1995), την πρόθεση πληρωμής για ΑΠΕ (Savvanidou et al., 2009; Erden et al., 2010), καθώς και
τους παράγοντες που επηρεάζουν την κοινωνική αντίληψη, όπως δημογραφικά χαρακτηριστικά
(Polyzou & Stamataki, 2010; Bergmann et al., 2008), πηγές πληροφόρησης (Bender et al., 2001;
Holbert

et

al.,

2003),

καταναλωτική

συμπεριφορά,

κοινωνική

και

περιβαλλοντική

ευαισθητοποίηση (Hanley et al., 2004; Demski, 2011).
Στις αρχές της δεκαετίας του ‘80 εμφανίστηκε το φαινόμενο Not In My Back Yard
(N.I.M.B.Y.), που καταδεικνύει την κοινωνική αντίδραση σε έργα με ανεπιθύμητες, για τον
τοπικό πληθυσμό, χρήσεις γης (Locally Unwanted Land Uses – LULU). Οι εναντιώσεις της
κοινής γνώμης συνδέονται με τις πρακτικές σχεδιασμού των έργων που θεωρούνται ότι θα
επιφέρουν περιβαλλοντικές επιπτώσεις καθώς και συνέπειες στην υγεία και την ποιότητα ζωής
των ανθρώπων. Τα βασικά επιχειρήματα των αντιτιθέμενων είναι συνήθως πως ένα τέτοιο έργο
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δεν είναι αναγκαίο, δεν αρμόζει στα χαρακτηριστικά της περιοχής και ότι τα αποτελέσματά του,
θα είναι επιζήμια (Popper, 1985).
Σύμφωνα με δύο έρευνες των Mansfield et al. (2001), όσοι συντάσσονται με τα
φαινόμενα NIMBY και LULU είναι άτομα με έντονη παρορμητική προσωπικότητα, ηλικιακά
ώριμοι, εύποροι, υψηλού μορφωτικού επιπέδου, ικανοί για την οργάνωση των πολιτών και πολύ
σίγουροι για την ορθότητα των πεποιθήσεων τους. Στον αντίποδα βρίσκονται οι έρευνες του
Lake, (1987) και Rabe, (1994), που θεωρούν ότι αυτές οι ομάδες ατόμων είναι υποστηριχτές της
δημοκρατίας, της κοινωνικής ευαισθησίας και της συμμετοχικής αναγκαιότητας.
Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι η διαδικασία χωροθέτησης και εγκατάστασης ενός
αναπτυξιακού έργου, προκαλεί αντιδράσεις ως προς την αντικειμενικότητα και αξιοπιστία της
επιλογής του (Kasperson et al., 1992). Οι Frey & Oberholzer Gee, (1996) σημειώνουν ότι η
χωροθέτηση ενός έργου πρέπει να είναι κοντά στις προτιμήσεις της τοπικής κοινωνίας και οι
επιστήμονες να έχουν διαδραματίσει κεντρικό ρόλο, ώστε να είναι αδιάβλητη η διαδικασία
χωροθέτησης του.
Όπως αναφέρθηκε παραπάνω η κοινωνική αποδοχή αποτελεί το μεγαλύτερο εμπόδιο
στην προσπάθεια για την εκμετάλλευση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, γι’ αυτό τον λόγο η
Ευρωπαϊκή Ένωση έχει προτείνει και εφαρμόσει ειδικά προγράμματα για την ενημέρωση των
τοπικών κοινωνιών. Παρότι, ο βαθμός στήριξης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας είναι γενικά
υψηλός, δεν αποκλείονται οι αρνητικές αντιδράσεις έναντι συγκεκριμένων έργων και
προγραμμάτων από ορισμένο τμήμα του κοινού κατά την διάρκεια σχεδιασμού του (Walker,
1995a). Έχει δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην καταγραφή της κοινωνικής αντίδρασης έναντι της
αιολικής ενέργειας, γεγονός που καταδεικνύεται από την πληθώρα κοινωνικών ερευνών που
έχουν πραγματοποιηθεί ανά τον κόσμο.
Η κοινή γνώμη τίθεται ευνοϊκά ως προς την αιολική ενέργεια, ωστόσο στη φάση
εγκατάστασης των ανεμογεννητριών η στήριξη χάνεται (Kasperson et al., 1992). Η έρευνα του
Wolsink, (2000) έχει καταγράψει ότι το επίπεδο αποδοχής της αιολικής ενέργειας είναι υψηλό
πριν την εγκατάσταση των ανεμογεννητριών, μειώνεται κατά την διάρκεια κατασκευής του
έργου και αυξάνει μετά το τέλος των εργασιών. Τα έργα μικρής κλίμακας χαίρουν μεγαλύτερου
βαθμού στήριξης (Krohn et al., 1999), ενώ η αποδοχή του κοινού για την αιολική ενέργεια
αυξάνει όσο μεγαλώνει το επίπεδο πληροφόρησης.
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Στη Σουηδία, η έρευνα που πραγματοποιήθηκε από την Ek, (2005), σε δείγμα 547
ατόμων, είχε ως σκοπό να προσδιορίσει του παράγοντες που επηρεάζουν τη στάση ων κατοίκων
της Σουηδίας απέναντι στην αιολική ενέργεια. Από την έρευνα προέκυψε ότι το 64% της κοινής
γνώμης είχε θετική άποψη για την αιολική ενέργεια. Με τη χρήση της λογιστικής
παλινδρόμησης διαπιστώθηκε ότι οι παράγοντες που επηρέαζαν τη θετική στάση των σουηδών
ήταν το εισόδημα, η ηλικία καθώς και την καταναλωτική τους συμπεριφορά (προτίμηση σε
προϊόντα με «πράσινη» ετικέτα). Καταλήγει μεταξύ άλλων ότι, άτομα νεαρά με χαμηλό
εισόδημα, που καταναλώνουν πράσινα προϊόντα και ενδιαφέρονται για την ποιότητα του
περιβάλλοντος είναι περισσότερο πιθανό να υποστηρίζουν στην αιολική ενέργεια.
Η έρευνα που διεξήγαγαν οι Jobert et al., (2007), σε τρείς περιοχές της Γαλλίας και δυο
περιοχές της Γερμανίας, είχε ως στόχο να εξετάσει την πρόθεση υιοθέτησης ή μη της αιολικής
ενέργειας καθώς και την επέκταση των ήδη υπαρχόντων αιολικών πάρκων. Στην έρευνα έλαβαν
μέρος πολίτες, μέλη του τοπικού συμβουλίου, δημοσιογράφοι, σχεδιαστές του έργου και
εκπρόσωποι τοπικών ενώσεων. Οι παράγοντες που εξετάστηκαν αφορούσαν, το χώρο
τοποθέτησης των ανεμογεννητριών, την αισθητική της εικόνας τους και κατά πόσο έχουν
επιπτώσεις στον τουρισμό, τη γεωργία και τη βιομηχανία. Στη πρώτη περιοχή της Γαλλίας
υπήρχε έντονη αντίθεση από το τοπικό συμβούλιο, που αποτελείτο από τους αμπελουργούς της
περιοχής, για τις επιπτώσεις του αιολικού πάρκου στην ποιότητα του κρασιού. Το έργο είχε
έντονη κοινωνική αντίδραση διότι οι τοπικοί παραγωγοί δεν είχαν πάρει μέρος στο σχεδιασμό
του αιολικού πάρκου. Στη δεύτερη περιοχή της Γαλλίας, ενώ αρχικά υπήρχαν αντιρρήσεις για το
έργο, μετά την εγκατάσταση και λειτουργία του οι αντιρρήσεις είχαν ελαττωθεί γιατί τα
οικονομικά του δήμου είχαν βελτιωθεί. Στην τρίτη περιοχή της Γαλλίας το 94% της κοινής
γνώμης στεκόταν θετικά απέναντι στο αιολικό πάρκο, γιατί το οικόπεδο όπου εγκαταστάθηκε
άνηκε στην τοπική κοινότητα και υπήρχαν οικονομικά οφέλη από την ενοικίαση του.
Αναφορικά με την έρευνα στη Γερμανία, στην πρώτη περιοχή η κοινωνική αποδοχή ήταν
μεγάλη για δύο λόγους: α) η τοπική κοινωνία είχε συμμετάσχει στις διαβουλεύσεις για το
σχεδιασμό του έργο και β) τα οικονομικά οφέλη, από την ενοικίαση του δημοτικού χώρου όπου
εγκαταστάθηκε το αιολικό πάρκο, ήταν πολλά. Αντίθετα στην άλλη πόλη της Γερμανίας
υπήρχαν έντονες αντιδράσεις για το έργο το οποίο και δεν ευοδώθηκε, εξαιτίας της μη
συμμετοχής της τοπικής κοινωνίας στο σχεδιασμό του έργου.
Η έρευνα του Kaldellis,(2005) που υλοποιήθηκε στη Νότια Εύβοια, τη Σάμο, την Κύθνο,
την Άνδρο, την Ικαρία, τη Λακωνία και την Κρήτη έδωσε έμφαση στην ανάλυση των
κοινωνικών αντιδράσεων έναντι των υπαρχόντων και των νέων αιολικών πάρκων. Η επιλογή
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των περιοχών μελέτης έγινε ανάλογα με τα ανεμολογικά τους δεδομένα αλλά και με την
εμφάνιση κοινωνικών αντιδράσεων σε σχέση με την εγκατάσταση αιολικών πάρκων. Αξίζει να
σημειωθεί, ότι η Κρήτη και η Λακωνία, απερρίφθησαν σαν περιοχές, διότι στην μεν πρώτη
περισσότερο από το 90% των κατοίκων είναι υποστηρικτές τόσο των υπαρχόντων όσο και των
νέων αιολικών πάρκων, ενώ στη δεύτερη, η τοπική κοινωνία είναι απόλυτα εχθρική ως προς τα
αιολικά πάρκα στην περιοχή της. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, σχεδόν σε όλα τα
νησιά, τα υπάρχοντα αιολικά πάρκα ήταν ευπρόσδεκτα, με βαθμό αποδοχής μεγαλύτερο από
80%. Αντίθετα στην ηπειρωτική χώρα ο βαθμός δεκτικότητας για νέα πάρκα ήταν πολύ
χαμηλός, λιγότερο από 40% σχεδόν σε όλες τις περιοχές που εξετάστηκαν.
Οι Warren et al.,(2005) διεξήγαγαν έρευνα στη Σκωτία και την Ιρλανδία με αντικείμενο
μελέτης την πρόθεση υιοθέτησης μιας αιολικής εγκατάστασης καθώς και την επέκταση των ήδη
υπαρχόντων. Οι παράγοντες που εξετάστηκαν είχαν σχέση με τα δημογραφικά στοιχεία (φύλο,
ηλικία, εισόδημα, μορφωτικό επίπεδο, κοινωνική τάξη, τόπος κατοικίας και η ενημέρωση). Από
την έρευνα στη Σκωτία, διαπιστώθηκε ότι ενώ το 77% υποστήριζε την αιολική ενέργεια, μόνο το
63% ήταν σύμφωνο με το προτεινόμενο αιολικό πάρκο. Το 67% δήλωσε ότι δεν θα ήταν
ελκυστικά για τους τουρίστες, ενώ το 8% δήλωσε ότι θα μπορούσε να αποτελέσει πόλο έλξης με
τους τουρίστες. Το 15% δήλωσε ότι θα υπάρξει πρόβλημα με το θόρυβο ενώ το 30% ότι θα έχει
αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον. Τέλος, παρατηρήθηκε ότι η στήριξη της κατασκευής του
έργου ήταν οριακά πιο υψηλή μεταξύ εκείνων που ζούσαν κοντά στο αιολικό πάρκο 95% από
εκείνους που ζουν πιο μακριά 86%. Αναφορικά με την Ιρλανδία, το 81% ανησυχούσε για το
περιβάλλον και το 66% ήταν αντίθετοι στην δημιουργία αιολικών πάρκων τόσο σε τοπικό όσο
και σε εθνικό επίπεδο. Επίσης το 89% θεωρούσε αρνητική την οπτική όχληση και το 59% το
θόρυβο. Ωστόσο η στήριξη για τα αιολικά πάρκα ήταν μεγαλύτερη σε αυτούς που διέμεναν
κοντά σε αυτά 73% έναντι εκείνων που ζούσαν πιο μακριά όπου το 62% είχαν αρνητική άποψη
για την δημιουργία αιολικού πάρκου. Οι έρευνες σε Ιρλανδία και Σκωτία αποκάλυψαν μεγάλες
πλειοψηφίες υπέρ της ανάπτυξης των αιολικών πάρκων και οι πιο ευνοϊκές αντιλήψεις ήταν
αυτών που διέμεναν κοντά σε στις εγκαταστάσεις. Οι μειονότητες που αντιτάχθηκαν και στις
δύο περιπτώσεις ζούσαν στα σύνορα των περιοχών αυτών.
Είναι γεγονός ότι η υδροηλεκτρική ενέργεια παρουσιάζει την μεγαλύτερη ανάπτυξη από
όλες τις ανανεώσιμες μορφές ενέργειας και σε σύγκριση με τις υπόλοιπες κατέχει την μερίδα του
λέοντος παγκοσμίως στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Ωστόσο η κοινωνική απόρριψη έχει
αποτελέσει εμπόδιο για την ανάπτυξη υδροηλεκτρικών έργων μεγάλης ισχύος και τα έχει
καταστήσει ως περιβαλλοντικά και κοινωνικά ανεπιθύμητα (Barker & Riddingtoon, 2003). Σε
37

αντίθεση, μεγαλύτερο βαθμό αποδοχής από το κοινό παρουσιάζουν τα φράγματα μικρής
κλίμακας εγκατάστασης, διότι οι περιβαλλοντικές και κοινωνικές επιπτώσεις είναι λιγότερες
(Walker , 1995). Ωστόσο οι Spence et al.,(2010) διαπιστώνουν ότι η κοινή γνώμη εγκρίνει
περισσότερο τα υδροηλεκτρικά έργα από τις υπόλοιπες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και αυτό
γιατί έχουν μεγαλύτερή αντοχή στο χρόνο.
Η έρευνα που διεξήχθη στη Μήλο από τους Manologlou et al., (2004), είχε ως σκοπό να
διερευνήσει τη γνώση και την άποψη της τοπικής κοινωνίας αναφορικά με την εγκατάσταση
μονάδας αφαλάτωσης με χρήση γεωθερμικής ενέργειας. Τα ερωτηματολόγια απευθύνθηκαν σε
τέσσερεις ομάδες: 1) στους εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης, 2) στους εκπροσώπους
της τοπικής αγοράς (ελεύθερους επαγγελματίες, σωματεία), 3) στους εκπροσώπους των
κρατικών υπηρεσιών, και 4) σε όσους εμπλέκονταν με την χάραξη αναπτυξιακών πολιτικών.
Από την έρευνα τους προέκυψε ότι οι ερωτώμενοι γνώριζαν καλά τόσο για τα γεωθερμικά πεδία
που είχαν διερευνηθεί στη Μήλο, όσο και για την εγκατάσταση μονάδας αφαλάτωσης. Η στάση
της τοπικής κοινωνίας ήταν θετική για την κατασκευή μονάδας αφαλάτωσης με χρήση
γεωθερμικής ενέργειας. Αντίθετα, η κοινή γνώμη ήταν αρνητική στην εκμετάλλευση της
γεωθερμίας για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Συγκεκριμένα, για την μονάδα αφαλάτωσης οι
κάτοικοι είχαν θετική στάση και υποστήριζαν ότι θα μείωνε το κόστος διαβίωσης τους και θα
βελτίωνε την ποιότητα ζωής τους. Επίσης πίστευαν ότι το έργο αυτό θα έχει θετικά οφέλη τόσο
στην ανάπτυξη του τουρισμού όσο και στην ενίσχυση της αγροτικής παραγωγής. Αναφορικά με
τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις του έργου διαπιστώθηκε ότι το 1/3 των ερωτηθέντων υποστήριζε
ότι δεν θα υπάρχουν επιπτώσεις στον αέρα, στη θάλασσα ή στο έδαφος εξαιτίας του έργου, ενώ
παρατηρήθηκε ότι πολλοί δεν γνώριζαν για τις επιπτώσεις ενός τέτοιου έργου. Τέλος, από την
έρευνα αυτή προέκυψε ότι υπάρχουν διαφορές ως προς την ενημέρωση των κατοίκων που
διέμεναν στην πόλη Αδάμαντα και όσους διέμεναν στο υπόλοιπο νησί, με τους πρώτους να είναι
πιο ενημερωμένοι ως το γεωθερμικά πεδία που θα χρησιμοποιούσε η συγκεκριμένη μονάδα
αφαλάτωσης.
Μια άλλη έρευνα που διεξήχθη το 2004 τηλεφωνικώς στη Μήλο και τη Νίσυρο από τις
Polyzou & Stamataki, (2010) είχε ως σκοπό να διερευνήσει τη γνώση και τη στάση των
κατοίκων των δύο περιοχών σε σχέση με γεωθερμία. Από την έρευνα διαπιστώθηκε ότι οι
κάτοικοι και των δυο νησιών γνώριζαν για τη γεωθερμική ενέργεια. Αναφορικά με τις
επιπτώσεις της γεωθερμίας, το 82,5% των κατοίκων της Μήλου υποστήριξε ότι πρόκειται για
μία ρυπογόνο δραστηριότητα, άποψη με την οποία συμφωνούσαν και οι κάτοικοι της Νισύρου
σε ποσοστό 68,2%. Τόσο στην Μήλο όσο και στη Νίσυρο οι ερωτηθέντες υποστήριξαν ότι η
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περιβαλλοντική επιβάρυνση στον αέρα, το έδαφος και το νερό θα ήταν μεγάλη, εξαιτίας της
χρήσης γεωθερμίας. Ανεξάρτητα από τις περιβαλλοντικές επιβαρύνσεις, οι κάτοικοι της Μήλου
και της Νισύρου είχαν θετική στάση για την αξιοποίηση της γεωθερμίας 73% και 51,1%
αντίστοιχα. Ωστόσο, από τις εκτιμήσεις των υποδειγμάτων λογιστικής παλινδρόμησης
κατέληξαν ότι είναι διαφορετικές οι δημογραφικές παράμετροι που επηρεάζουν τη γνώση και
την στάση των κατοίκων των δύο νησιών για τη γεωθερμία. Για την περίπτωση της Μήλου,
κατέληξαν στα εξής συμπεράσματα: η γνώση περί της γεωθερμίας επηρεάζεται αρνητικά μόνο
από το φύλο, η άποψη για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις επηρεάζεται τόσο από την ηλικία όσο
και από το μορφωτικό επίπεδο, ενώ η άποψη ότι θα επηρέαζε τις καλλιέργειες τον τουρισμό ή
την αλιεία φαίνεται ότι σχετίζεται με το φύλο, την ηλικία και το μορφωτικό επίπεδο. Αντίθετα
για την περίπτωση της Νισύρου, η μεταβλητή που φαίνεται ότι επηρεάζει όλες τις απαντήσεις,
πλην της γνώσης περί γεωθερμίας, είναι το φύλο.
Παρά το γεγονός ότι οι ΑΠΕ είναι φυσικές πηγές ενέργειας, ανεξάντλητες και φιλικές
στο περιβάλλον σε σχέση με τις συμβατικές πηγές ενέργειας και οποιοσδήποτε θα πίστευε
κανείς ότι είναι ικανές να αποφύγουν τέτοια εμπόδια, ωστόσο η εφαρμογή προγραμμάτων
ανανεώσιμων τεχνολογιών για την παραγωγή ενέργειας δεν ήταν πάντα οι καλύτερες. Η
κοινωνική αντίδραση και αποδοκιμασία αποτέλεσε

εμπόδιο απροσπέλαστο σε ορισμένες

περιπτώσεις, με αποτέλεσμα την καθυστέρηση των έργων και τον επανασχεδιασμό τους με
δημόσιες συζητήσεις και διαπραγματεύσεις.
Οι περισσότερες έρευνες σχετικά με την κοινωνική στάση και συμπεριφορά προς τις
ΑΠΕ είναι επικεντρωμένες σε συγκεκριμένες τεχνολογίες και προγράμματα. Για την κατανόηση
της κοινωνικής αποδοχής ή απόρριψης κρίνεται αναγκαία η εκτίμηση της γνώσης και της
εμπειρίας, ως προς την κοινωνική συμπεριφορά. Φυσικά η κατανόηση της κοινής γνώμης δεν
είναι de facto, η κοινωνική συμπεριφορά μετεξελίσσεται και διαμορφώνεται με την
αλληλεπίδραση των πηγών πληροφόρησης και μέσων επιρροής.
Σε αυτό το σημείο αξίζει να σημειωθεί πως τα τελευταία χρόνια έχει δοθεί ιδιαίτερη
προσοχή πάνω στην κοινωνική αποδοχή νέων τεχνολογιών, καινοτομιών και πολιτικών που
σχετίζονται με την εφαρμογή ανανεώσιμων μορφών ενέργειας. Για το σκοπό αυτό έχουν
πραγματοποιηθεί μελέτες και έρευνες μικρής ή μεγάλης κλίμακας, προκειμένου να
διερευνήσουν και να κατασκευάσουν ένα θεωρητικό πλαίσιο για την κοινωνική αποδοχή των
ενεργειακών τεχνολογιών (Upham et al., 2009).
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Η έρευνα των Claudy et al (2010) στην Ιρλανδία είχε ως σκοπό να ερευνήσει την γνώση
των καταναλωτών σε σχέση με τις διαφορετικές τεχνολογίες μικρής κλίμακας23 ανανεώσιμων
πηγών ενέργειας. Οι μεταβλητές που χρησιμοποίησε για την εκτίμηση της γνώσης είχαν σχέση
με τα δημογραφικά στοιχεία (φύλο, ηλικία, μέγεθος νοικοκυριού, επάγγελμα, κοινωνική τάξη,
τόπος διαμονής) καθώς επίσης και την πρόσβαση στο ιντερνέτ. Ως προς τη διερεύνηση της
συνολικής γνώσης των ερωτηθέντων για τις μικροτεχνολογίες από τη λογιστική παλινδρόμηση
εκτιμήθηκε ότι όλοι οι παράμετροι την επηρέαζαν εκτός από το μέγεθος του νοικοκυριού, για
όσους είχαν τόπο κατοικίας το Munster. Αντίθετα οι επόμενες εκτιμήσεις λογιστικών
υποδειγμάτων που αφορούσαν τη γνώση των συμμετεχόντων για κάθε τεχνολογία χωριστά δεν
είχαν τα ίδια αποτελέσματα. Η γνώση για τα θερμικά ηλιακά συστήματα, εξαρτάται από το
φύλο, την πρόσβαση στο ιντερνέτ, καθώς και από τον τόπο διαμονής. Η γνώση για τα
Φωτοβολταϊκά ηλιακά συστήματα φαίνεται να εξαρτάται μόνο από την πρόσβαση στο ιντερνέτ.
Τέλος για τα μικρά αιολικά συστήματα η γνώση των συμμετεχόντων εξαρτάται από το φύλο,
την ηλικία, το ιντερνέτ και τον τόπο διαμονής, Παρατήρησε ότι το ιντερνέτ αποτελεί μια
παράμετρο που επιδρά στη γνώση των διαφορικών τεχνολογιών ΑΠΕ.
Οι Upham & Shackley, (2007) πραγματοποίησαν έρευνα με διανομή ερωτηματολογίων
στην Αγγλία με σκοπό τη πρόθεση υιοθέτησης ή μη, μονάδας επεξεργασίας βιομάζας καθώς και
την αποδοχή των αιολικών πάρκων. Οι παράγοντες που εξετάστηκαν ήταν το φύλο, η ηλικία, ο
τόπος κατοικίας, η ενημέρωση, οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις και τα οφέλη. Αναφορικά με τις
πηγές ενημέρωσης τους το 83% ενημερωνόταν από το τοπικό δελτίο, το 62% από εφημερίδες
και μόνο το 29% ενημερωνόταν από ραδιόφωνο ή τηλεόραση. Σχετικά με τις επιπτώσεις το 50%
δήλωσε ανησυχία για τις επιπτώσεις, ενώ το 71% δήλωσε ότι αισθανόταν πολύ αρνητικά. Από
την άλλη πλευρά σε σχέση με τα οφέλη μιας επένδυσης βιομάζας το 23% πιστεύει ότι θα
δημιουργηθούν άμεσα νέες θέσεις εργασίας και το 18% ότι θα δημιουργηθούν έμμεσα. Σχετικά
με τα αιολικά πάρκα που ήταν εγκατεστημένα στις γύρω περιοχές το 48% δήλωσε θετικά και το
45% πολύ θετικά.
Στην μελέτη των Wustenhagen et al., (2007) τονίστηκε η δυσκολία ανάπτυξης των ΑΠΕ
όταν ο βαθμός στήριξης του κοινού είναι ιδιαίτερα μικρός. Σύμφωνα με τον Wolsink, (2010) η
συμβολή της τοπικής κοινωνίας στη διαδικασία χάραξης μιας πολιτικής συμβάλλει στην
κοινωνική αποδοχή των περιβαλλοντικών πολιτικών. Ωστόσο σημειώνει πως για την δημιουργία
σεναρίων ζήτησης για την επιλογή πολιτικών ένας καίριος παράγοντας, πέρα από τα εισοδήματα
23
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που δημιουργούνται από νέες θέσεις εργασίας είναι η κοινωνική αποδοχή, που μπορεί να
επηρεάσει τις αποφάσεις ενεργειακής πολιτικής. Αποδεικνύεται έτσι πόσο σημαντική είναι η
κοινωνική αποδοχή ή απόρριψη στη χάραξη πολιτικών. (Del Rio & Burguillo, 2008)
Ο σχεδιασμός και η εγκατάσταση δραστηριοτήτων παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ
προσκρούει σε επιφυλάξεις ή αντιδράσεις των ΟΤΑ, κοινωνικών ομάδων ή/και κοινωνικών
οργανώσεων. Κατά κανόνα, οι αντιδράσεις αυτές προβάλλουν κυρίως ανησυχία για αρνητικές
περιβαλλοντικές επιπτώσεις και οι εκφραστές τους προτείνουν είτε ακύρωση των σχεδίων, είτε
μείωση του μεγέθους των εγκαταστάσεων, είτε μεταφορά τους σε άλλη περιοχή (ανεξάρτητα
από το αν αυτό είναι εφικτό ή όχι). Οι αντιδράσεις αυτές έχουν την αφετηρία τους σε
προηγούμενους ατυχείς χειρισμούς ή στην άστοχη, πολλές φορές, ανακοίνωση (ή απόκρυψη)
προθέσεων για εγκαταστάσεις μεγάλης κλίμακας, αρκετές από τις οποίες δεν έχουν πραγματική
βάση.
Σε άρθρο του ο Toke, (2005) περιγράφει τους παράγοντες που επηρεάζουν την
κατασκευή και λειτουργία ενός αιολικού πάρκου στην Αγγλία και την Ουαλία. Χρησιμοποιεί τις
μεταβλητές ως κριτήριο για την καθυστέρηση ή απόρριψη των αιολικών πάρκων, την άποψη του
τοπικού συμβουλίου, την γνωμοδότηση του αρμόδιου σε θέματα σχεδιασμού και χωροθέτησης
έργων ΑΠΕ καθώς και τις απόψεις τοπικών περιβαλλοντικών οργανώσεων για την προστασία
του τοπίου. Διαπιστώνει ότι υπάρχουν ισχυρές συσχετίσεις μεταξύ τους απόψεων των τριών
τοπικών παραγόντων που εξέτασε ώστε να απορρίπτουν τον σχεδιασμό αιολικών πάρκων όπως
προβλέπει η νομοθεσία του Ηνωμένου Βασιλείου. Οι παράγοντες που προφασίστηκαν ήταν
ισχυρά οικονομικοί και είχαν σχέση με τον τουρισμό περισσότερο, παρά με τις περιβαλλοντικές
επιπτώσεις του έργου. Επίσης διαπίστωσε ότι η μη ενσωμάτωση της εθνικής ενεργειακής
πολιτικής από τους τοπικούς παράγοντες είχε ως αποτέλεσμα και την κοινωνική απόρριψη των
έργων εγκατάστασης αιολικών πάρκων.
Οι εμπλεκόμενοι φορείς αποτελούνται από όλους εκείνους τους ανθρώπους/ομάδες που
πρέπει να οριστούν και να συμπεριληφθούν στην διαδικασία σχεδίασης και λήψης μίας
απόφασης. Οι εμπλεκόμενοι φορείς πρέπει να ανιχνευθούν στην αρχή της διαδικασίας λήψης
απόφασης. Επίσης πρέπει ξεκάθαρα να καθοριστεί ποιοι θα συμμετέχουν, σε ποια φάση της
διαδικασίας και ως ποιο βαθμό (Lahdelma et al ,2000).
Στη Διεθνή Ερευνητική Διάσκεψη στο Tramelan της Ελβετίας οι Wustenhagen et al.,
(2007) ανέπτυξαν ένα τρισδιάστατο μοντέλο για την κοινωνική αποδοχή των ανανεώσιμων
τεχνολογιών, μέσα από επισταμένη και συγκεντρωτική μελέτη διαφόρων ερευνών, το οποίο
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αφορά την κοινωνικοπολιτική αποδοχή, την αποδοχή της τοπικής κοινωνίας και την αποδοχή
της αγοράς. Η κοινωνικοπολιτική αποδοχή για τη χάραξη πολιτικών και νομοθετικών πλαισίων
επηρεάζεται από παράγοντες όπως η τεχνολογία, η κοινωνία, την αγορά και τους εμπλεκόμενους
φορείς. Η αποδοχή της τοπικής κοινωνίας επηρεάζεται από παράγοντες που αφορούν την
κατανομή δικαιοσύνης, καθώς και στον βαθμό εμπιστοσύνης στην εφαρμογή των πολιτικών και
χωροθέτησης των έργων. Ενώ η αγορά επηρεάζεται από παράγοντες, που αφορούν το
νομοθετικό πλαίσιο, τους καταναλωτές, τους επενδυτές και τις ενδοεπιχειρησιακές συνθήκες.
Οι Jaramillo-Nieves et al., (2010) εξετάζουν την συμβολή των ΑΠΕ στη βιώσιμη
ανάπτυξη των νησιών. Σύμφωνα με την τρισδιάστατη θεώρηση της βιώσιμης ανάπτυξης
(οικονομία, κοινωνία, περιβάλλον), κατηγοριοποιούν τα άρθρα ανάλογα με την διάσταση που
καλύπτουν, με σκοπό να ερμηνεύσουν την βιώσιμη ανάπτυξη, να περιγράψουν τα βασικά
χαρακτηριστικά των νησιών σε θέματα ενεργειακής βιωσιμότητας και να διερευνήσουν τις
δυνατότητες των ΑΠΕ και πως αυτές μπορούν να συμβάλλουν στην βιώσιμη ανάπτυξη των
νησιών. Οι διαπιστώσεις τους είναι πως η επικρατέστερη διάσταση, και αυτή που έχει καλυφθεί
στο σύνολο των υπό μελέτης άρθρων, είναι η οικονομική, ενώ η κοινωνική και ειδικότερα η
περιβαλλοντική άποψη δεν έχουν διερευνηθεί διεξοδικά. Ωστόσο οι περισσότερες μελέτες
επικεντρώνονται γεωγραφικά στην περιοχή της Μεσογείου και εξηγούν πως αυτό οφείλεται
στους οικονομικούς στόχους που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση και στην επιτάχυνση της
ανάπτυξης των ΑΠΕ. Αυτό που προτείνουν οι συγγραφείς είναι μια ολιστική ανάλυση και μια
πολυκριτηριακή προσέγγιση για τις επόμενες μελέτες, προκειμένου να διαπιστωθεί η συμβολή
των ΑΠΕ, διότι από τις μέχρι τώρα μελέτες λίγες ήταν αυτές που μελετούν διεξοδικά και τις
τρεις διαστάσεις της βιώσιμης ανάπτυξης στα νησιά.
Από την άλλη η έρευνα της Demski, (2011) στο Ηνωμένο Βασίλειο είχε σκοπό την
κατανόηση της κοινής γνώμης σε σχέση με τις διάφορες τεχνολογίες ΑΠΕ. Από την έρευνα
διαπιστώθηκε ότι οι παράγοντες που επηρεάζουν την άποψη των ερωτηθέντων ότι οι ΑΠΕ
μπορούν να συμβάλουν θετικά στο ενεργειακό μέλλον φαίνεται να σχετίζεται με το φύλο την
ηλικία και την εν γένει κοινωνική συμπεριφορά. Από την άλλη, εξέτασε τους παράγοντες που
επηρεάζουν την μερίδα της κοινωνίας που συμφωνεί ότι οι ΑΠΕ θα έχουν βοηθήσει ουσιαστικά
στο ενεργειακό πρόβλημα τα επόμενα 20χρόνια, διαπιστώνοντας ότι σχετίζεται με την ανησυχία
των ανθρώπων για την κλιματική αλλαγή και την ενεργειακή αυτονομία.
Οι Del Rio et al., (2008) αναπτύσσουν ένα θεωρητικό πλαίσιο βάσει του οποίου η έννοια
της βιωσιμότητας διακρίνεται σε ουσιαστική και διαδικαστική βιωσιμότητα. Η πρώτη
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αναφέρεται στην επίδραση κάποιου συγκεκριμένου έργου ΑΠΕ στις τρεις διαστάσεις της
βιώσιμης ανάπτυξης (κοινωνία – οικονομία – περιβάλλον), ενώ η δεύτερη συμφωνεί πως ένα
έργο πρέπει όχι μόνο να είναι βιώσιμο, αλλά επίσης να λαμβάνονται υπόψη η γνώμη και το
ενδιαφέρον της κοινής γνώμης. Η διαδικαστική βιωσιμότητα αναφέρεται σε μία ευρεία
διαδικασία κοινωνικής συμμετοχής σε τοπικό επίπεδο, από όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη της
κοινωνίας που επηρεάζονται. Η αποδοχή ή απόρριψη ενός τέτοιου έργου από τον τοπικό
πληθυσμό διευκολύνει και συμβάλλει στην τοπική βιωσιμότητα, ενώ ταυτόχρονα αποτελεί
μέρος της ενδογενούς ανάπτυξης.
Ο ρόλος της τοπικής αυτοδιοίκησης, για την ενθάρρυνση των επενδύσεων ΑΠΕ σε μία
περιοχή, μπορεί να είναι καθοριστικός. Ο Economou, (2010) διερεύνησε τα οφέλη που
προκύπτουν, από τη χρήση των ΑΠΕ, στο περιβάλλον και τον οικονομικό τομέα για το νησί της
Μυκόνου. Η αιολική ενέργεια χρησιμοποιείται προς το παρόν στο νησί από δυο
ανεμογεννήτριες, η μια ανήκει στη Δημοτική επιχείρηση για την προμήθεια νερού και η άλλη σε
ιδιώτη. Στα σχέδια του ΟΤΑ είναι να εγκατασταθεί ένα αιολικό πάρκο υπό την Δημόσια
επιχείρηση νερού, ενώ παράλληλα για την αυξανόμενη ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας είναι υπό
αδειοδότηση ένα Φωτοβολταϊκό και ένα αιολικό πάρκο που θα ανήκουν σε ιδιώτες. Διαπιστώνει
ότι, το κόστος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από συμβατικά καύσιμα μειώνεται, όσο
αυξάνεται η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ, ενώ ταυτόχρονα μειώνονται οι εκπομπές
CO2. Τέλος, καταλήγει στο συμπέρασμα ότι μια σωστή διαχείριση των ΑΠΕ από τις τοπικές
αρχές και τον ιδιωτικό τομέα, μπορούν να συμβάλλουν τόσο στην προστασία του περιβάλλοντος
όσο και στην οικονομική ανάπτυξη της περιοχής.
Συχνά επισημαίνεται ότι οι ΑΠΕ έχουν μεγάλες δυνατότητες να συμβάλλουν στην
βιώσιμη ανάπτυξη συγκεκριμένων περιοχών, γιατί παρέχουν πληθώρα κοινωνικοοικονομικών
πλεονεκτημάτων, περιλαμβάνουν ποικιλία στον ενεργειακό εφοδιασμό, δημιουργούνται
ευκαιρίες για τοπική και αγροτική ανάπτυξη, καθώς δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης.
Λίγες είναι οι μελέτες που μελετούν την πραγματική επίδραση των ΑΠΕ στην
κοινωνικοοικονομική διάσταση και οι περισσότερες αναφέρονται γενικά σε εθνικό επίπεδο και
όχι σε τοπικό. Οι Del Rio et al., (2009) διερευνούν τα κοινωνικοοικονομικά οφέλη που
προκύπτουν από τη χρήση τριών διαφορετικών τεχνολογιών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας
(αιολικά πάρκα, βιοντίζελ και Φωτοβολταϊκά συστήματα) σε τρείς διαφορετικές πόλεις της
Ισπανίας. Διαμορφώνουν ένα μοντέλο σύγκρισης που βασίζεται στα τεχνοοικονομικά στοιχεία
της κάθε επένδυσης ΑΠΕ και στα δημογραφικά στοιχεία της κάθε πόλης που μελετούν. Από τη
μελέτη του συγκριτικού μοντέλου αυτού, παρατηρούν ότι η συμβολή των ΑΠΕ στην κοινωνική
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και οικονομική διάσταση της βιώσιμης τοπικής ανάπτυξης, μπορεί να φανεί σημαντική. Ένα από
τα συμπεράσματά τους είναι ότι οι θέσεις εργασίας που δημιουργούνται από την κάθε επένδυση,
αν και σε απόλυτο αριθμό είναι λίγες, σε μικρές οικονομίες κλίμακας, θεωρούνται ζωτικής
σημασίας τόσο για τη βιωσιμότητα του έργο όσο και την συμβολή των ΑΠΕ στη βιώσιμη τοπική
ανάπτυξη.
Παρόμοια είναι και τα αποτελέσματα της έρευνας των Jones & Eiser, (2009) στο
Ηνωμένο Βασίλειο. Διερευνώντας την κοινωνική αποδοχή για τα αιολικά πάρκα, διαπίστωσαν
ότι οι παράγοντες που την επηρεάζουν σχετίζονται με την άποψη των πολιτών ότι αποτελεί μια
επένδυση από την οποία θα προκύψουν γενικά οικονομικά οφέλη και θα συμβάλει στην
δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Διαπίστωσαν επίσης ότι τη κοινωνική άποψη για τις
περιβαλλοντικές επιπτώσεις, εξαρτώνται από τους φόβους των κατοίκων για πιθανή μείωση των
τιμών των ακινήτων και την αλλοίωση του τοπίου.
Συνήθως η κοινωνική άποψη μοιράζεται ανάμεσα σε εθνικές απόψεις και τοπικές. Η
πρώτη λαμβάνει υπόψη τα γεγονότα με ένα γενικό και απόμακρο τρόπο, ενώ η δεύτερη
χαρακτηρίζει την πραγματική εμπειρία από συγκεκριμένα έργα ανάπτυξης. Οι τοπικές
αντιδράσεις μπορούν εύκολα να αποκτήσουν ευρύτερη εθνική κοινωνική αποδοχή. Ένας πολύ
σημαντικός παράγοντας για την κατανόηση των αντιδράσεων, είναι η αξιολόγηση κάθε φορά
των κινήτρων.
Σε αυτή τη βάση κινείται η έρευνα των Bergmann et al (2008) στη Σκωτία όπου
επικεντρώνεται στις διαφορετικές απόψεις των κατοίκων των αγροτικών και των αστικών
περιοχών σε σχέση με τα διάφορα ενεργειακά “projects”. Από τα αποτελέσματα της έρευνας
αυτής προκύπτει ότι οι κάτοικοι των αστικών κέντρων ήταν διατεθειμένοι να πληρώσουν μόνο
για την δημιουργία μεγάλων αιολικών πάρκων σε περιφερειακή περιοχή ενώ οι κάτοικοι των
αγροτικών περιοχών θα πλήρωναν παραπάνω χρήματα για όλα τα ενεργειακά “projects” . Ακόμα
και για την κατασκευή εργοστασίου βιομάζας θα ήταν πρόθυμοι να πληρώσουν παραπάνω, με
την προοπτική δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας και την αποκατάσταση των περιβαλλοντικών
επιπτώσεων. Τέλος παρατηρούν ότι οι αγροτικές οικονομίες δεν βασίζονται πλέον στον
αγροτικό τομέα για εξεύρεση εργασίας και οικονομικής ανάπτυξης.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο: Παρουσίαση της νήσου Ικαρίας
4.1. Γεωγραφικός προσδιορισμός
Η Ικαρία είναι νήσος του ανατολικού αιγαίου μεταξύ της Σάμου και της Μυκόνου και
αποτελεί το μεγαλύτερο τμήμα της επαρχίας του νομού Σάμου. Βρίσκεται στο Ικάριο Πέλαγος.
Η Ικαρία ανήκει στο σύμπλεγμα των ανατολικών νησιών του κεντρικού Αιγαίου. Οι
συντεταγμένες του Δυτικού άκρου του νησιού είναι 370 30΄ βόρειο και 250 55΄ανατολικό και
του Ανατολικού άκρου 370 42΄ βόρειο και 260 35΄ανατολικό. Η έκτασή της είναι 255,4 km2.
Έχει σχήμα επίμηκες προς την ίδια κατεύθυνση με τη Σάμο, δηλαδή βορειανατολικάνοτιοδυτικά και η απόσταση μεταξύ των ακραίων σημείων (δυτικού και ανατολικού) είναι 40
χιλιόμετρα. Η περίμετρός της είναι 98 χιλιόμετρα. Το πλάτος ελαττώνεται από τη Δύση προς
Ανατολή. Το μέσο πλάτος στο δυτικό τμήμα είναι 10 χλμ. και στο ανατολικό είναι 6 χλμ..

Χάρτης 1: Γεωμορφολογικός Χάρτης Ικαρίας 24

24

Πηγή: Παπαγιαννάκης, 2010a ; ΕΠΠΕΡ – ENVIPLAN-Τσεκούρας, Γ Θ, 2005.
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Ο Δήμος Ικαρίας είναι δήμος της περιφέρειας Βορείου Αιγαίου που περιλαμβάνει την
Ικαρία και τις γειτονικές της νησίδες, ο οποίος δημιουργήθηκε, σύμφωνα με το Πρόγραμμα
Καλλικράτης, από την συνένωση των τριών προϋπαρχόντων δήμων του νησιού, των δήμων
Αγίου Κηρύκου, Ραχών και Ευδήλου. Έδρα του τωρινού δήμου ορίστηκε ο Άγιος Κήρυκος.25
Σύμφωνα με την απογραφή της EΛ-ΣΤΑΤ (2011) ο πληθυσμός στο νησί ανέρχεται σε 8.410
κατοίκους.

4.2. Γεωφυσικός προσδιορισμός
Το ανάγλυφο της Ικαρίας διαμορφώνεται από μια οροσειρά που ονομάζεται Αθέρας με
ψηλότερη κορυφή 1.037μ στο ανατολικό τμήμα του νησιού. Στο δυτικό τμήμα του η υψηλότερη
κορυφή φτάνει τα 957μ. Η Ικαρία παρουσιάζει γενικά μικρό οριζόντιο διαμελισμό. Στην
ανατολική ακτή από βορειοανατολικό άκρο της προς Νότο απαντούν οι βραχονησίδες Χαλοί.
Γενικά η ακτή παρουσιάζει ελάχιστες εγκολπώσεις, στις οποίες ανήκουν ο ανοικτός όρμος
Αγριομέλισσα και Αγίου Νικολάου τον οποίο κλείνει το ακρωτήριο Πάπας, νοτιότερο σημείο
του νησιού. Η δυτική ακτή συνεχίζεται χωρίς σημαντικές εγκολπώσεις προς τα βορειοανατολικά
μέχρι το ακρωτήριο Αρμενιστής. Σχηματίζονται διάφοροι Όρμοι που ξεκινούν από το
ακρωτήριο Κιόνι και καταλήγουν στο ακρωτήριο Φανάρι.
Σε όλο το μήκος του νησιού εκτείνεται μια συνεχής οροσειρά που το χωρίζει στα δύο, ο
Αθέρας26. Το ύψος των κορυφών της οροσειράς αυτής κυμαίνεται από 600 έως 1037 μέτρα
(υψηλότερη κορυφή η Μέλισσα). Συνέπεια αυτής της διάταξης του Αθέρα είναι η διαίρεση του
νησιού σε δύο τμήματα, το βόρειο και το νότιο.
Το ανάγλυφο είναι ιδιαίτερα έντονο στο Νότιο τμήμα όπου οι κλίσεις φτάνουν και το
80%. Το βόρειο τμήμα έχει ομαλότερο ανάγλυφο, με γενικές κλίσεις 30-50% και
χαρακτηρίζεται από βαθιές και μακριές αυλακώσεις με κατεύθυνση κυρίως από Νότο προς
Βορρά ως και τη θάλασσα (ρέμα Χάλαρη, ρέμα Χάρακα, ρέμα Μύρσωνα, ρέμα Βουτσιδέ, ρέμα
Άρη). Εξαίρεση της ορεογραφικής διαμόρφωσης του Αθέρα αποτελεί η περιοχή της Μεσαριάς
25

Πρόγραμμα Καλλικράτης - ΦΕΚ Α87 της 07/06/2010. Απόφαση 45892 του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης &

Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης - ΦΕΚ Β1292 της 11/08/2010
26

Στην αρχαιότητα αναφερόταν και ως Πράμνος

46

όπου διαπιστώνεται μικρή προεξοχή, η λεγόμενη Κεφάλα και η οποία έχει κατεύθυνση από
Βορρά προς Νότο.
Το έντονο ανάγλυφο της Ικαρίας φαίνεται και από την κατανομή βαθμίδων υψομέτρου
στον παρακάτω πίνακα:
Πίνακας 1: Κατανομή βαθμίδων υψομέτρου Ικαρίας27

α/α
1
2
3
4

Βαθμίδες υψομέτρου
0-200
201-600
601-1000
1000-1500

Ποσοστό Έκτασης %
26,17%
47,4%
26,4%
0,03%

Το ποσοστό έκτασης που καταλαμβάνουν οι πεδινές περιοχές ανέρχεται σε 26,17%, οι
λοφώδεις περιοχές κατέχουν σαφή υπεροχή σε ποσοστό 47,4%, οι ημιορεινές περιοχές
καταλαμβάνουν το 26,4% ενώ οι ορεινές περιοχές το 0,03%.
Σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα όπου παρουσιάζονται τα ποσοστά των διαφόρων
μορφών χρήσεων γης , η Ικαρία έχει ποσοστό δασοκάλυψης 19,53% και ενώ το ποσοστό των
θαμνώνων είναι αρκετά υψηλό 37,15% εξαιτίας τις υπερβόσκησης είναι υποβαθμισμένοι σε
βαθμό που να μην προσφέρουν επαρκή προστασία στο έδαφος. Το ίδιο ισχύει και για τους
βοσκότοπους που καλύπτουν το 30,16% της επιφάνειας του νησιού. Ενώ οι αγροτικές εκτάσεις
που καλλιεργούνται είναι μικρές και καλύπτουν το 13,14% της έκτασης του νησιού φυσικό
επακόλουθο των κλίσεων που επικρατούν (Κρητικού, 2005). Ο μικρός αγροτικός κλήρος
περιορίζει την περαιτέρω γεωργική ανάπτυξη και η γεωργική παραγωγή περιορίζεται στην
κάλυψη των αναγκών του νησιού (Mavrokordopoulou et al., 2006).
Πίνακας 2: Κατανομή χρήσεως γης της Ικαρίας28

Χρήσεις Γης
Δάση τραχείας πεύκης
Θαμνώνες
Βοσκότοποι
Αγροτικές Εκτάσεις

27
28

Έκταση σε Ποσοστό
km2
Έκτασης %
38,49
19,53%
73,2
37,15%
59,4
30,16%
25,9
13,14%

Στοιχεία από το Δασονομείο Αγίου Κηρύκου (Κρητικού, 2005)
Στοιχεία από το Δασονομείο Αγίου Κηρύκου (Κρητικού, 2005)
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Οι διαφορετικές χρήσεις γης αποτυπώνονται καλύτερα στον Χάρτη 2 καλύψεων χρήσης
γης 2007. Οι εκτάσεις χαμηλής βλάστησης και οι θαμνότοποι καταλαμβάνουν το μεγαλύτερο
ποσοστό έκτασης στο νησί. Ακολουθούν οι βραχώδεις περιοχές, με αρκετά υψηλό ποσοστό
έκτασης 20%. Ενώ το υπόλοιπο ποσοστό έκτασης καλύπτεται από τις αγροτικές εκτάσεις, τα
δάση κωνοφόρων και πλατύφυλλων. Όπως παρατηρούν οι Mavrokordopoulou et al.,(2006) τα
δασικά οικοσυστήματα της Ικαρίας είναι σε μεγάλο βαθμό υποβαθμισμένα κυρίως λόγω της
υπερβόσκησης.

Χάρτης 2 : Χάρτης καλύψεων γης 2007 της Ν. Ικαρίας29

Όσον αφορά την χερσαία χλωρίδα30, η Ικαρία παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον.
Συγκεκριμένα, το νησί καλύπτεται σε μικρό ποσοστό από δάσος 31 και σε μεγαλύτερο από
μερικώς δασοσκεπείς εκτάσεις. Τα δάση είναι κατά πλειονότητα αυτοφυή και αποτελούνται από
αμιγείς συστάδες τραχείας Πεύκης (κουμαριά, ρείκι, ασπάλαθος αστιβή κ.ά), ενώ στα μεγάλα
υψόμετρα βρίσκονται μεγάλες συγκεντρώσεις καστανιάς, κυπαρισσιού, αριάς, δρυς, κ.ά.

29

Πηγή: http://www.oikoskopio.gr/map/

30

http://www.archipelago.gr

31

Πρόγραμμα TERRA LORE (2000)
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Επίσης στις όχθες χειμάρρων και ρυακιών υπάρχει πλούσια παραποτάμια βλάστηση
(πλάτανος, σκήθρα, πικροδάφνη, μυρτιά κ.ά.). Τα λιβαδοπονικά

φυτά (σιτάρι, κριθάρι,

καλαμπόκι, τριφύλλι κ.ά.) καλύπτουν μικρό ποσοστό της καλλιεργούμενης έκτασης, ενώ στα
γεωργικά είδη κυρίως καλλιεργούνται αμπέλι, ελιά, κηπευτικά και εσπεριδοειδή.
Η Ικαρία, ως νησί με υψηλούς ορεινούς όγκους, εμφανίζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον στην
ποικιλότητα των χερσαίων ειδών πανίδας. Τα κυριότερα είδη που συναντώνται είναι:
Ορνιθοπανίδα (μεταναστευτικά πουλιά), Αρπακτικά (γεράκι, πετρίτης, χρυσαετός, μπούφος
κ.ά), Παρυδάτια (πουλιά των οικογενειών των ερωδίδων, φοινικοπτερίδων κ.ά.), Ερπετά ,
Έντομα (μέλισσες, πεταλούδες κ.ά) και Θηλαστικά (σκίουρος, σκαντζόχοιρος, λαγοί, ημιάγρια
κατσίκια ,κ.ά).
Η θαλάσσια πανίδα της Ικαρίας είναι ιδιαιτέρως πλούσια και περιλαμβάνει 5 είδη
κτηνωδών, φώκιες και Θαλάσσιες χελώνες. Τέλος, τα σημαντικότερα είδη ιχθυοπανίδας της
περιοχής ανήκουν στις κατηγορίες των χονδριχθύων, των οστειχθύων, των καρκινοειδών και
των κεφαλόποδων.
Το κλίμα στην Ικαρία είναι νησιωτικό με αρκετή υγρασία, πολλές βροχές και συχνούς
δυνατούς ανέμους. Το μέσο ετήσιο ύψος βροχής της Ικαρίας είναι υψηλό και αγγίζει τα
765,62mm, ενώ η μέση ετήσια θερμοκρασία είναι 19,37οC. Η Ικαρία δέχεται σημαντικές
βροχοπτώσεις, οι οποίες κατεισδύουν και συγκρατούνται από αδιαπέρατους σχηματισμούς. Οι
υδροφόροι ορίζοντες είναι σε ποικίλα βάθη. Παρά το ότι οι ποσότητες του συγκρατούμενου
νερού είναι αρκετές, παρατηρείται έλλειψη νερού σε περιόδους αιχμής, λόγω έλλειψης δικτύου
συλλογής των νερών των πηγών (ΠΕΠΧΕΚΝΑ, 2007). H επιφάνειά της διαιρείται σε 67
λεκάνες απορροής. Η συντριπτική τους πλειοψηφία 95,5% , ανήκει στις πολύ μικρές λεκάνες
απορροής ενώ 3 μόνο λεκάνες (4,5% ) ανήκουν στην κατηγορία των μικρών με έκταση μεταξύ
10 και 30 km (Κρητικού, 2005).
Η νήσος Ικαρία έχει υψηλό αιολικό δυναμικό ιδιαίτερα. Η μέση ετήσια τιμή ταχύτητας
ανέμου στην κορυφογραμμή των ορεινών όγκων όπως φαίνεται στο Χάρτη 3, ξεκινά από 8,0019 m/sec και είναι οριακά μεγαλύτερη από 10m/sec. Ο Bakos,(2002), χρησιμοποιώντας την
κατανομή Weibull, αναφέρει την τιμή c= 9,31. Οι εντάσεις των ανέμων που επικρατούν στη
διάρκεια του χρόνου είναι με σειρά συχνότητας 1 Beaufort (21,68%), 2Β (18,20%), 3Β (16,7%),
4Β (15,68%), 5Β (9,36%), 6Β (5,06%) και άπνοια (11,48%). Οι άνεμοι με τη μεγαλύτερη
συχνότητα εμφάνισης είναι οι βόρειοι με ποσοστό 30,5%, ακολουθούν οι βορειοανατολικοί με
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ποσοστό εμφάνισης 15,5% και κατόπιν οι νότιοι με ποσοστό 14,8%. Οι λιγότεροι συχνοί είναι οι
ανατολικοί με συχνότητα μόλις 1,9% και ακολουθούν οι νοτιοανατολικοί με συχνότητα 5%.

Χάρτης 3:Ανεμολογικός Χάρτης Νομός Σάμου

32

Πέρα από το ψηλό αιολικό δυναμικό, η Ικαρία μπορεί να χαρακτηρισθεί ως το νησί των
ιαματικών πηγών , οι οποίες ήταν γνωστές από την αρχαιότητα και θεωρούνται μοναδικές σε
παγκόσμιο επίπεδο, καθώς ποικίλλει ο βαθμός ραδιενέργειας και η θερμοκρασία τους. Η
ραδιενέργεια των θερμομεταλλικών πηγών της Ικαρίας οφείλεται στο ραδόνιο (Μακρής et al.,
1965). Επίσης από το 2011 το Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (ΙΓΜΕ)
ξεκίνησε συστηματική έρευνα της Γεωθερμικής Ενέργειας στο νησί, προκειμένου να
αξιολογηθούν όλες οι πιθανότητες αξιοποίησης της για αγροτικές χρήσεις και την ανάπτυξη του
ιαματικού τουρισμού.

32

Πηγή: Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ 2011), www.cres.gr
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4.3. Περιβάλλοντας χώρος
Η Ικαρία, μαζί με τους Φούρνους, έχει ενταχθεί στο ευρωπαϊκό οικολογικό
δίκτυο ειδικών ζωνών NATURA 2000 με κωδικούς GR4120004 και GR4120005. Ο πρώτος
κωδικός ζώνης αφορά Τόπους Κοινοτικής Σημασίας (ΤΚΣ)33 και ο δεύτερος κωδικός ζώνης
αφορά τις Ζώνες Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ)34 για την Ορνιθοπανίδα. Το σημαντικότερο
στοιχείο της ποιότητας και της σπουδαιότητας των περιοχών NATURA 2000 της Ικαρίας είναι ο
υψηλός βαθμός βιοποικιλότητας που παρουσιάζουν. Αυτό δείχνει αφενός η μεγάλη ποικιλία
διαφόρων τύπων βιοτόπων (19 τύποι), αφετέρου η πληθώρα, τόσο των ενδημικών, όσο και των
τοπικών ενδημικών φυτών (21 είδη), καθώς επίσης η αφθονία των ασπόνδυλων (15 είδη) που
υπάρχουν σ' αυτές τις περιοχές (Σούρτης, 2008).

Χάρτης 4: Χάρτης ειδικών ζωνών δίκτυο NATURA 200035

Οι Τόποι Κοινοτικής Σημασίας (ΤΚΣ) περιλαμβάνει τις εξής περιοχές:
1) Η περιοχή γύρω από το ακρωτήριο Δράκανον.
2) Η περιοχή του όρους Αθέρας ή Πράμνος σε όλο σχεδόν το μήκος της κορυφογραμμής.

33

στα αγγλικά: Sites of Community Importance – SCI, όπως ορίζονται στην Οδηγία 92/43/ΕΚ.

34

στα αγγλικά: Special Protection Areas – SPA, όπως ορίζονται στην Οδηγία 79/409/EK.

35

Πηγή: Natura 2000 Map Viewer http://natura2000.eea.europa.eu/#, (με μπλε χαρακτηρίζονται Τόποι Κοινοτικής
Σημασίας και με κόκκινο Ζώνες Ειδικής Προστασίας)
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3) Η περιοχή του ποταμού Χάλαρη από την εκβολή του ποταμού στον Να μέχρι την εκ
διαμέτρου αντίθετη νότια ακτή στην περιοχή του οικισμού Τραπάλου.
Επίσης ολόκληρη η δυτική άκρη της Ικαρίας από την Χάλαρη μέχρι το ακρωτήριο ΚάβοΠάπας έχει ανακηρυχθεί σε Ζώνη Ειδικής Προστασίας για την ορνιθοπανίδα, λόγω της
σημαντικής θέσης αυτής της περιοχής για τις ετήσιες μεταναστευτικές κινήσεις τους.
Αν και δεν είναι ενταγμένη στο πρόγραμμα προστασίας Natura 2000, πρέπει να
σημειωθεί ως πολύ σημαντική για την βιοποικιλότητα η περιοχή του «Δάσους του Ράντη» κοντά
στο χωριό Φραντάτο.

4.4. Κοινωνικοοικονομικές συνθήκες
Ο μόνιμος συνολικός πληθυσμός της Ικαρίας36 σύμφωνα με τα προσωρινά
αποτελέσματα είναι 8.410. Ως προς την πληθυσμιακή σύνθεση κατά φύλο, το 2001 στο σύνολο
του νησιού οι άντρες υπερέχουν του γυναικείου πληθυσμού παρουσιάζοντας αντίστροφη
αναλογία από αυτή του εθνικού επιπέδου όπως σημειώνει και ο Παπαγιαννάκης, (2010c). Στο
παρακάτω διάγραμμα ποσοστιαίας πληθυσμιακής σύνθεσης κατά φύλο, παρατηρείται η
αριθμητική υπεροχή των ανδρών έναντι των γυναικών.

Διάγραμμα 6: Ποσοστιαία πληθυσμιακή σύνθεση κατά φύλο Δήμων Ικαρίας 200137

36

Πηγή: ΕΛ-ΣΤΑΤ Προσωρινά αποτελέσματα του Μόνιμου Πληθυσμού, Απογραφή 2011.

37

Πηγή: ΕΛ-ΣΤΑΤ απογραφή 2001
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Με βάση τα στοιχεία του Πίνακα 3 παρατηρείται μία σταδιακή μείωση του πληθυσμού
στο νησί από το 1971-2001,παρά την μικρή αύξηση κατά την δεκαετία 1981-1991. Αναφορικά
με τους τρεις δήμους που υπήρχαν στο νησί η πληθυσμιακή εξέλιξη έχει ως εξής: Στους δήμους
Αγίου Κηρύκου και Ευδήλου το διάστημα 1971-1991 εμφανίζεται μείωση του πληθυσμού , ενώ
τη δεκαετία 1991-2001 και οι δυο εμφανίζουν αύξηση πληθυσμού. Στον αντίποδα βρίσκεται ο
δήμος Ραχών όπου καθ’ όλο το διάστημα από 1971 -2001 καταγράφεται αύξηση του
πληθυσμού. Ο

Παπαγιαννάκης (2010b), σημειώνει ότι κατά τη διάρκεια της τελευταίας

τριακονταετίας (1971-2001) διαπιστώνεται στασιμότητα και μείωση του πληθυσμού μέχρι το
1991.
Πίνακας 3: Πληθυσμιακή εξέλιξη Δήμων Ικαρίας 1971-200138

1971

Μεταβολή
1971-1981

1981

Μεταβολή
1981-1991

1991

Μεταβολή 2001
1991-2001

ΙΚΑΡΙΑ

7702

-1,8%

7559

-0.17%

7546

10,15%

8312

Aγ.Κήρυκος

3298

-3.24%

3191

-3.07%

3093

4.8%

3243

Εύδηλος

2267

-2.06%

2612

-8.19%

2398

18.05%

2831

Ράχες

1737

1.09%

1756

17.03%

2055

8.9%

2238

Η ανάλυση του οικονομικά ενεργού πληθυσμού κατά ομάδα ατομικών επαγγελμάτων
ολοκληρώνει την σαφή εικόνα που δίνεται στην απασχόληση και την εξειδίκευσή της στην
γεωργία και στα επαγγέλματα εργατών και τεχνιτών. Παράλληλα διαμορφώνει το πλαίσιο
εργασίας και το μέγεθος των επιχειρήσεων, όπου επικρατούν βασικά τα ατομικά επαγγέλματα.
Από τα δεδομένα της απασχόλησης σε ατομικά επαγγέλματα δίνεται το ενδιαφέρον στον
πρωτογενή τομέα, στα επαγγέλματα εργατών και τεχνιτών αλλά και στις υπηρεσίες.
Βάσει των διαθέσιμων στοιχείων 39, η διάρθρωση της απασχόλησης στο νησί της Ικαρίας
χαρακτηρίζεται από την διατήρηση της σημαντικής συμμετοχής του πρωτογενή τομέα.
Κυρίαρχος είναι ο τριτογενής τομέας. Βασικό στοιχείο και για τους τρεις πρώην δήμους είναι η
μείωση της συμμετοχής στον πρωτογενή τομέα παραγωγής και η αύξηση του τριτογενούς τομέα.

38

Πηγή: ΕΛ-ΣΤΑΤ απογραφή 2001

39

Πηγή: ΕΛ-ΣΤΑΤ απογραφή 2001
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Διάγραμμα 7: Τομεακή διάρθρωση απασχόλησης ανά Δήμο 200140

Ο πρωτογενής τομέας στηρίζεται περισσότερο στην κτηνοτροφία (αιγοπροβατία) κυρίως
στις ορεινές περιοχές. Η γεωργία στο νησί ασθενεί όλο και περισσότερο εξαιτίας του
κατατεμαχισμού της γης και του μικρού κλήρου. Αντίθετα, παλιότερα υπήρχε μία μαζικότερη
και με μεγαλύτερη ποικιλία παραγωγή προϊόντων (αμύγδαλο, κρασί, σταφίδα), τα οποία
διακινούνταν και στα γύρω νησιά. Η αλιεία είναι έντονη στο νησί, αλλά στοχεύει κυρίως στην
τοπική αγορά, σε αντίθεση με παλιότερα που γινόταν εξαγωγή και στα γύρω νησιά. Στον
πρωτογενή τομέα όπως φαίνεται και από το διάγραμμα οι πρώην Δήμοι Ραχών και Ευδήλου
φαίνεται να έχουν την πρωτιά σε σχέση με τον πρώην Δήμο Αγίου Κήρυκου. Τα τελευταία
χρόνια λαμβάνει χώρα μία έντονη προσπάθεια κατασκευής αλιευτικών καταφυγίων στο
Γιαλισκάρι, στο Καραβόσταμο και στο Μαγγανίτη, καθώς και η αποκατάσταση του αλιευτικού
καταφυγίου στο Καρκινάγρι που είναι απαραίτητη για την προσάραξη πλοίων. Είναι
χαρακτηριστικό ότι οι άνθρωποι που ασχολούνται με αυτό είναι διαφόρων ηλικιών άλλοι
επαγγελματίες και άλλοι ερασιτέχνες.
Ο δευτερογενής τομέας στηρίζεται στο νησί είτε από την μεταποίηση των παραγόμενων
τοπικών προϊόντων, είτε από την οικοδομική δραστηριότητα. Η τελευταία εμφανίζεται πολύ
έντονα στο νησί εξαιτίας και της ανάπτυξης του τουρισμού τα τελευταία χρόνια. Είναι
χαρακτηριστική η απασχόληση πολλών τεχνιτών στην περιοχή. Η μεταποίηση αφορά προϊόντα
όπως τα γλυκά του κουταλιού, είναι ονομαστό το γλυκό τριαντάφυλλο, το μέλι της Ικαρίας και
το κρασί.
40

Πηγή: ΕΛ-ΣΤΑΤ απογραφή 2001
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Ο τριτογενής τομέας παραγωγής περιλαμβάνει την παροχή υπηρεσιών, το εμπόριο, της
δημόσιες υπηρεσίες. Οι

δραστηριότητες που περιλαμβάνονται, εκτός από τις απαραίτητες

δημόσιες υπηρεσίες και ιδρύματα, αφορούν κυρίως το εμπόριο (λιανικό- χονδρικό), τις
επιδιορθώσεις, τις μεταφορές και τις αποθηκεύσεις. Το ποσοστό συμμετοχής των εργαζομένων
στις λειτουργίες του τριτογενή τομέα εκτός από υπηρεσίες τουρισμού (ξενοδοχεία και
εστιατόρια). Ο πρώην δήμος Αγίου Κήρυκου αντιπροσωπεύει το 59.3% των συνολικών
δραστηριοτήτων του νησιού, ενώ το 11.7% αντιπροσωπεύει τους απασχολούμενους στον τομέα
του εμπορίου. Στον πρώην δήμο Ευδήλου τα ποσοστά των δραστηριοποιούμενων στις
αντίστοιχες δραστηριότητες καταλαμβάνουν το 44.4% και το 6.9% .Ενώ στο δήμο Ραχών το
ποσοστό δραστηριοποίησης στις εμπορικές λειτουργίες είναι 7.5% ενώ γενικά στον τριτογενή
τομέα είναι 43.2%.

4.5. Το σύστημα ηλεκτρικής ενέργειας της Ικαρίας
Το σύστημα παραγωγής ενέργειας της Ικαρίας είναι απομονωμένο και η απαιτούμενη
ισχύς παράγεται κυρίως από τις οκτώ θερμικές μονάδες του Τοπικού Σταθμού Παραγωγής
(Τ.Σ.Π.) της Ικαρίας, ο οποίος βρίσκεται στον Αγ. Κήρυκος. Ο Τοπικός Σταθμός Παραγωγής
(ΤΣΠ) λειτουργεί στην Ικαρία από το 1967. Τα κύρια χαρακτηριστικά των θερμικών μονάδων
παραγωγής και των ανεμογεννητριών είναι τα εξής41:
Πίνακας 4: Πίνακας Μονάδων ΤΣΠ Ικαρίας και των χαρακτηριστικών τους

Α/Α ΜΟΝΑΔΑ

1
2
3
4
5
6
7
8

Νο 1
Νο 2
Νο 3
Νο 4
Νο 5
Νο 6
Νο 7
Νο 8
Σύνολο

Ονομαστική
Ισχύς
kVA
kW
1220
975
1220
975
1220
975
1220
975
1220
975
1600
1280
1600
1280
3880
3104
13180

10539

Μέγιστη
Παραγόμενη
Ισχύς (kW )
750
750
750
750
750
1100
1100
3100

Ελάχιστη
Παραγόμενη
Ισχύς (kW )
300
300
300
300
300
750
750
1800

9050

4800

Στην περιοχή του Αγίου Κηρύκου υπήρχε ένα μικρό αιολικό πάρκο της ΔΕΗ,
αποτελούμενο από 7 ανεμογεννήτριες,
41

το οποίο αποξηλώθηκε το 2010 προκειμένου να

Γερανάκη (2009), www.dei.gr
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αντικατασταθεί μελλοντικά με μια ανεμογεννήτρια των 900 kW. Αυτή τη χρονική περίοδο σε
λειτουργία βρίσκεται μια ιδιωτική ανεμογεννήτρια των 600 kW εγκατεστημένη στην περιοχή
Περδίκι (Γερανάκη , 2009)
Σύμφωνα με τον Πίνακα 5, η ετήσια παραγωγή ενέργειας στην Ικαρία για το 2008
ανέρχεται σε 29,46 GWh. Το 91,4% (26,93 GWh) της παραγόμενης ενέργειας προέρχεται από
το ΤΣΠ Ικαρίας και μόνο το 8,6% (2,55GWh) παράγεται από ΑΠΕ. Επίσης για το 2011
προβλέπεται εγκατάσταση νέων θερμικών μονάδων με αδειδοτημένη ισχύ 10,50MW , καθώς
επίσης και 7,32MW αδειοδοτημένη ισχύς για ΑΠΕ, η οποία δεν έχει δεσμευτικό έτος έναρξης.

Πίνακας 5: Ζήτηση και παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας στα ΜΔΝ. Ετήσια έκθεση 2008.

Το Εθνικό Σχέδιο Κατανομής CO2 2008-2012 συντάχθηκε στη βάση των κριτηρίων και
των Κατευθυντήριων Οδηγιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τον τρόπο εφαρμογής τους και
προσδιορίζει τη συνολική ποσότητα των δικαιωμάτων, την κατανομή μεταξύ των υπόχρεων
εγκαταστάσεων και το σύνολο των βασικών κανόνων που διέπουν την κατανομή δικαιωμάτων,
καθώς και τη λειτουργία του σχετικού συστήματος. Σύμφωνα με το ανωτέρω σχέδιο συντάχθηκε
πίνακας με τα δικαιώματα εκπομπών CO2 μέρος του οποίου αποτελεί ο Πίνακας 6. Τα ετήσια
δικαιώματα εκπομπής CO2 του ΤΣΠ Ικαρίας ανέρχονται σε 19.684 tCO2 ενώ τα συνολικά
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δικαιώματα εκπομπής CO2 για την περίοδο 2008-2012 ανέρχονται σε 98.420 tCO2. Ενώ για την
περίοδο 2005-2007 τα ετήσια δικαιώματα εκπομπής CO2 του ΤΣΠ Ικαρίας ανέρχονταν σε
15.804 tCO2 και τα συνολικά δικαιώματα εκπομπής σε 47.413 tCO2.

Πίνακας 6: Κατανομή δικαιωμάτων CO2 ανά εγκατάσταση για την περίοδο 2008-2012 (ΥΠΕΧΩΔΕ, 2008)

Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να αναφερθούν και τα προβλήματα που ήδη υπάρχουν στο
υπό εξέταση νησί. Σύμφωνα με την μελέτη του Σπυρόπουλου, (2007) παρουσιάζονται έντονα
προβλήματα στον ενεργειακό τομέα του νησιού που δυσχεραίνουν μια ολοκληρωμένη
ενεργειακή διαχείριση και πρέπει να λαμβάνονται υπόψη από τη χάραξη πολιτικών ώστε να
βελτιστοποιηθεί η συμβολή του κλάδου "ενέργειας" στη βιώσιμη ανάπτυξη της Ικαρίας . Τα
προβλήματα αυτά διαμορφώνονται ως εξής:

1. Διακοπές στην ηλεκτροδότηση. Κύριο λόγο αποτελούν οι βλάβες εξαιτίας έντονων
καιρικών φαινομένων αλλά και η σημαντική αύξηση της ενέργειας κατά τους
καλοκαιρινούς

μήνες.

Επίσης

σύνηθες

φαινόμενο,

αποτελούν

οι

διακοπές

ηλεκτροδότησης μέχρι και για 3 ημέρες, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται σοβαρά
προβλήματα όπως έλλειψη θέρμανσης/ ψύξης, φωτισμού, καταστροφή εμπορευμάτων
στα ψυγεία κ.α.
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2. Διακύμανση της τάσης στο δίκτυο. Σε περιόδους μεγάλης αιχμής, οι οριακές χαμηλές
τιμές τάσης αγγίζουν τα 185-190Volt, έναντι των 220-230Volt που είναι το
φυσιολογικό, δημιουργούνται σοβαρά προβλήματα. Αναφέρεται επίσης, ότι οι
ηλεκτρικές συσκευές που λειτουργούν σε τόσο χαμηλές τάσεις παθαίνουν συχνά βλάβες
και η διάρκεια ζωής τους μειώνεται.

3. Διαθεσιμότητα των ενεργειακών καυσίμων των σταθμών. Δεν αποτελεί απλά
πρόβλημα αλλά μόνιμη ανησυχία. Η επάρκεια των ενεργειακών καυσίμων των σταθμών
υπολογίζεται για 30-40 ημέρες, τους χειμερινούς μήνες γίνεται ανεφοδιασμός αρκετά
συχνά έτσι ώστε σε περίπτωση συνεχόμενης κακοκαιρίας να μπορέσει να ικανοποιηθεί η
ζήτηση. Αν και δεν έχει παρουσιαστεί ως τώρα πρόβλημα με τις θαλάσσιες μεταφορές,
η εξάρτηση από αυτές, δημιουργεί ανησυχίες στον τοπικό πληθυσμό.
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4.6. Το υβριδικό ενεργειακό έργο Ικαρίας
4.6.1. Εισαγωγή
Το υβριδικό έργο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της νήσου Ικαρίας αφορά την
εκμετάλλευση δύο ανανεώσιμων πηγών ενέργειας του νησιού – της υδραυλικής και της
αιολικής. Πρόκειται για την κατασκευή δύο μικρών υδροηλεκτρικών έργων (ΥΗΕ) στο δυτικό
τμήμα του νησιού (Χάρτης 5), που θα εκμεταλλεύονται τα νερά που υπερχειλίζουν από το
υπάρχον φράγμα στην περιοχή Πέζι του Δήμου Ραχών, και την εγκατάσταση ανεμογεννητριών
(Αιολικού Πάρκου Α/Π).

Χάρτης 5: Απεικόνιση γεωγραφικής θέσης ΥΒΕ42

Στη διεθνή και εθνική βιβλιογραφία ο όρος «υβριδικό43» για το συγκεκριμένο έργο δεν
χρησιμοποιείται ευρέως γιατί είναι αόριστος και ασαφής. Αντίθετα πολλοί συγγραφείς
χρησιμοποιούν τους όρους «αντλητικά- υδροηλεκτρικά συστήματα με αιολική ενέργεια» ή
42

Πηγή: http://www.rae.gr/geo/

43

ο Ν.3468/2006 ορίζει ότι, είναι κάθε σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας που χρησιμοποιεί μία,
τουλάχιστον, μορφή ΑΠΕ, η συνολική ενέργεια που απορροφά από το δίκτυο, σε ετήσια βάση, δεν υπερβαίνει το
30% της συνολικής ενέργειας που καταναλώνεται για την πλήρωση του συστήματος αποθήκευσης του σταθμού
αυτού. Βλ. υποενότητα 2.3. Ενεργειακή κατάσταση στην Ελλάδα.
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«αναστρέψιμα υδροηλεκτρικά με αιολική ενέργεια» ή «αιολικοί- υδροηλεκτρικοί σταθμοί» ή
«αιολικά πάρκα και έργα αντλησιοταμίευσης» για να περιγράψουν με ακρίβεια το συνδυασμό
των ΑΠΕ και τον τρόπο λειτουργίας αυτών.
Το έργο παρουσιάζει σημαντικό ενδιαφέρον σε Εθνικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο, διότι
είναι πρωτότυπο, αναπτυξιακό και με ανταγωνιστικό για τις τοπικές συνθήκες κόστος
κατασκευής και λειτουργίας. Η δε τεχνολογία της κατασκευής του, μπορεί να εφαρμοστεί, αφού
προσαρμοστεί κατάλληλα σε άλλες νησιωτικές ή μη περιοχές της Ελλάδος, αλλά και στο
εξωτερικό.
Η κατασκευή του έργου είχε ενταχθεί στο πρόγραμμα της ΔΕΗ, η οποία και θα έχει το
γενικό συντονισμό και ευθύνη, την ιδιοκτησία και εκμετάλλευση των εγκαταστάσεων. Το έργο
είχε τύχει επιδοτήσεως από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική Διεύθυνση για την Ενέργεια και
τις Μεταφορές, στα πλαίσια του 5ετούς προγράμματος για την Ενέργεια το Περιβάλλον και την
Αειφόρο Ανάπτυξη, για τις μελέτες και το σύστημα αυτοματισμού – ελέγχου, όμως εξαιτίας της
μη τήρησης των χρονοδιαγραμμάτων απεντάχθηκε από το πρόγραμμα.
Ιδιαιτερότητα του συγκεκριμένου ΥΒΕ αποτελεί η ύπαρξη τριών ταμιευτήρων, του
ταμιευτήρα Πεζίου και των δύο μικρότερου μεγέθους ταμιευτήρων Προεσπέρας και Κάτω
Προεσπέρας, που θα εξυπηρετούν τις ανάγκες της αντλησιοταμίευσης για την απορρόφηση της
αιολικής παραγωγής. Η διαμόρφωση δηλαδή του ΥΒΕ της Ικαρίας επιτρέπει την αξιοποίηση δύο
μορφών ΑΠΕ, της αιολικής, μέσω της αντλησιοταμίευσης, και της υδροηλεκτρικής, μέσω της
εκμετάλλευσης των διαθέσιμων υδάτων του ταμιευτήρα στην τοποθεσία Πέζι.
Επίσης αξίζει να σημειωθεί ότι εκτός από την κατασκευή του ΥΒΕ προβλέπεται
ταυτόχρονη αναβάθμιση και βελτίωση του υπάρχοντος ηλεκτρικού δικτύου του νησιού καθώς
και κατασκευή Κέντρου ελέγχου και διαμονής φορτίου στο Άγιο Κήρυκο. Με τον τρόπο αυτό
θα γίνει εφικτή η σταθεροποίηση του Ενεργειακού Συστήματος της Ικαρίας, με τον
αποδοτικότερο και αυτόματο έλεγχο του συνόλου του ενεργειακού ισοζυγίου του νησιού.
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4.6.2. Συνοπτική περιγραφή του έργου44
Το Υβριδικό Ενεργειακό Έργο Ικαρίας αποτελείται από δύο μικρούς υδροηλεκτρικούς
σταθμούς (ΜΥΗΣ) στις θέσεις Προεσπέρα και Κάτω Προεσπέρα, ένα Αιολικό Πάρκο (Α/Π) στη
θέση Στραβοκουντούρα, δύο δεξαμενές νερού, ένα αντλιοστάσιο και το Κέντρο Ελέγχου και
Κατανομής Φορτίου Αγίου Κηρύκου.

Χάρτης 6: Γεωγραφική αναπαράσταση του ΥΒΕ45

Πιο συγκεκριμένα, το ΥΒΕ θα αποτελείται από τα εξής έργα (Χάρτης 6) :
1.

Τον αγωγό προσαγωγής από το θάλαμο των δικλείδων του υπάρχοντος
φράγματος Ραχών προς το ΥΗΕ Προεσπέρας.

44

45

(ΕΠΙΣΕΥ-ΕΜΠ, 2009)
Ιδία επεξεργασία με χρήση του «Google Εarth» βάση των στοιχείων της ΡΑΕ και των τεχνικών χαρακτηριστικών.
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2.

Το ΥΗΕ Προεσπέρας ισχύος 1000 kW στο υψόμετρο 555 m και την άνω
υδατοδεξαμενή με αποθηκευτικό όγκο 80.000 m3.

3.

Τον αγωγό προσαγωγής από την άνω δεξαμενή προς το ΥΗΕ Κάτω Προεσπέρας.

4.

Το ΥΗΕ Κάτω Προεσπέρας ισχύος 2.800 kW στο υψόμετρο 65 m και την κάτω
υδατοδεξαμενή με αποθηκευτικό όγκο 80.000 m3.

5.

Το αντλιοστάσιο το οποίο θα κατασκευαστεί δίπλα στη δεξαμενή της Κάτω
Προεσπέρας, με τη λειτουργία του οποίου θα μεταφέρονται οι απαραίτητες
ποσότητες νερού προς την άνω δεξαμενή.

6.

Το αιολικό πάρκο με 4 ανεμογεννήτριες (Α/Γ) συνολικής ισχύος 2.400 kW.

4.6.3. Στόχος και σημασία του έργου
Το υπό μελέτη έργο θεωρείται σημαντικό, δεδομένου ότι θα βοηθήσει στην κάλυψη των
αναγκών του ακριτικού νησιού της Ικαρίας σε ηλεκτρική ενέργεια, η οποία θα παράγεται από
Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας. Επίσης. Το έργο αφενός λόγω του χαρακτήρα του (παραγωγή
ενέργειας από ΑΠΕ) και αφετέρου λόγω της τεχνολογίας που θα εφαρμοσθεί [χρήση μιας
μορφής ΑΠΕ (αιολική)] για την αποθήκευση ενέργειας και την μετατροπή της σε άλλη μορφή
ΑΠΕ (την υδροηλεκτρική) εξυπηρετεί πολλαπλούς σκοπούς (ΕΠΙΣΕΥ-ΕΜΠ, 2009).
Το υβριδικό έργο σκοπό έχει να μειώσει όσο το δυνατόν περισσότερο την παραγωγή της
ηλεκτρικής ενέργειας από τις θερμικές μονάδες του Τ.Σ.Π. Ικαρίας, αξιοποιώντας τις
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας του νησιού και ικανοποιώντας παράλληλα τις ανάγκες της
κατανάλωσης με αξιοπιστία.
Ειδικότερα όπως προκύπτει από τα στοιχεία, αλλά και από τα στοιχεία των
προβλεπόμενων έργων, εκτιμάται, ότι η παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια σε ετήσια βάση από το
έργο, ότι θα είναι 8,26 GWh από τους ΥΗΣ και 6,23 GWh από τις Α/Γ. Με βάση τις εκτιμήσεις
που έγιναν από την ΔΕΗ/ΔΑΥΕ σχετικά με τα αναμενόμενα αποτελέσματα του έργου κατά τα
έτη 2003 και 2010, προκύπτει ότι :
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 Κατά τα πρώτα χρόνια το χειμώνα η ζήτηση θα καλύπτεται από τα υπό μελέτη
έργα και τις Α/Γ, αλλά καθώς η ζήτηση θα αυξάνεται θα απαιτείται
συμπληρωματική λειτουργία του ΤΣΠ.
 Κατά την καλοκαιρινή περίοδο η επιπλέον ζήτηση θα καλύπτεται από τον ΤΣΠ.
Η ετήσια παραγωγή ενέργειας του Υβριδικού Ενεργειακού Έργου υπολογίζεται σε 10,96
GWh και θα επαρκεί για την κάλυψη του συνόλου των ενεργειακών αναγκών του νησιού κατά
τους χειμερινούς μήνες και κατά 45% τους καλοκαιρινούς.
Η μελέτη του Υβριδικού Συστήματος, των Theodoropoulos et al.,(2001), είχε ως στόχο
να υπολογίσει το βέλτιστο μέγεθος κάθε υποσυστήματος του ΥΒΕ και να αναλύσει τα
οικονομοτεχνικά στοιχεία αυτής της επένδυσης. Αφού υπολογίσουν με τη χρήση ενός μοντέλου
προσομοίωσης τα τεχνικά υποσυστήματα του ΥΒΕ, συνεχίζουν στην οικονομοτεχνική ανάλυση,
προσδιορίζοντας το ύψος της επένδυσης και το χρόνο αποπληρωμής. Σημειώνουν επίσης ότι η
ετήσια συμμετοχή των αιολικών πάρκων και του Υδροηλεκτρικού έργου στο ενεργειακό
σύστημα της Ικαρίας, βάση προσομοίωσης, θα μπορούσε να φτάσει το 82,5%. Ως συνέπεια
αυτού, η κατανάλωση πετρελαίου από τον τοπικό σταθμό παραγωγής (ΤΣΠ), σύμφωνα με τις
εκτιμήσεις για το 2003, θα μειωνόταν από 6.654 τόνους σε 988 τόνους, ενώ ταυτόχρονα δεν θα
εκπέμπονταν 18.130 τόνοι CO2. Σημειώνουν επίσης ότι και το κόστος παραγωγής ηλεκτρικής
ενέργειας θα μειωνόταν με τη λειτουργία του ΥΒΕ, από 8,3 c€/kWh σε 5,0c€/kWh, με ετήσιο
κέρδος περίπου 768.900€. Επίσης, υπογραμμίζουν ότι όσο αυξάνονται οι τιμές των καυσίμων,
τόσο πιο προσοδοφόρο θα είναι το ΥΒΕ μακροπρόθεσμα. Τέλος, από όλα τα παραπάνω
διαπιστώνουν ότι η εφαρμογή του ΥΒΕ στην Ικαρία είναι αναγκαία.
Οι Παπαευθυμίου et al.,(2009) διερευνούν και αναλύουν τις ενεργειακές επιπτώσεις από
την ένταξη και λειτουργία του ΥΒΕ στην Ικαρία.. Χρησιμοποιώντας τα αποτελέσματα των
προσομοιώσεων διαπιστώνουν εξαιτίας του ΥΒΕ, η αιολική διείσδυση στο νησί θα αυξηθεί και
συνεπώς θα μειωθεί αισθητά η κατανάλωση συμβατικής ενέργειας (περί το 30-40%). Με την
πολιτική διαχείρισης που προτείνουν, η παροχή της προσφερόμενης ενέργειας του ΥΒΕ θα
πραγματοποιείται με τέτοιο τρόπο ώστε να διευκολύνει τη λειτουργία των συμβατικών μονάδων
παραγωγής και να μην επηρεάζει τη λειτουργία των λοιπών έργων ΑΠΕ στο νησί. Σε
μεταγενέστερη μελέτη τους, οι Papaefthymiou et al (2010), με σκοπό να αξιολογήσουν τα
αναμενόμενα οφέλη από τη λειτουργία του ΥΒΕ, αναπτύσσουν ένα κατάλληλο μοντέλο
προσομοίωσης που βασίζεται σε διαφορετικές υδρολογικές και ανεμολογικές συνθήκες. Από τη
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διερεύνηση αυτού του μοντέλου, διαπιστώνουν σημαντική αύξηση της διείσδυσης των ΑΠΕ στο
νησί που μπορεί να υπερβαίνει το 50% σε ετήσια βάση.
Οι

Polatidis et al., (2005) εφάρμοσαν τη μέθοδο «Πολυκριτηριακής ανάλυσης

αποφάσεων για ΑΠΕ» (MCDA-RES)46 στη νήσο Ικαρία. Για τη συγκεκριμένη μελέτη
προσδιόρισαν πέντε κατηγορίες δυνάμεων που συμβάλλουν στην διαμόρφωση ενεργειακών
πολιτικών: 1) Οι επενδυτές- ΔΕΗ ΑΕ, 2) οι τοπικές αρχές- ΟΤΑ, 3) οι Εθνικές ΑρχέςΠεριφέρεια Βορείου Αιγαίου, 4) η ΜΚΟ-Greenpeace, 5) η MKΟ Ελληνική Επιστημονική
Ένωση Αιολικής Ενέργειας (ΕΛΕΤΑΕΝ) και 6) οι δυο εκπρόσωποι του ΤΣΠ Ικαρίας, δηλαδή ο
τοπικός Διευθυντής διοικητικού προσωπικού και ο τοπικός Διευθυντής τεχνικού τμήματος. Στη
συνέχεια κατασκευάστηκαν τέσσερα εναλλακτικά ενεργειακά σενάρια που αφορούν το νησί της
Ικαρίας ανάλογα με το επίπεδο διείσδυσης των ΑΠΕ στο ενεργειακό ισοζύγιο. Το πρώτο
σενάριο χαρακτηρίζεται «χαμηλής έντασης» και βασίζεται μόνο στην ύπαρξη του ΤΣΠ με
απόδοση 2MW. Το δεύτερο σενάριο χαρακτηρίζεται «ενδιάμεσης έντασης» και βασίζεται μόνο
στο ΥΒΕ 4MW και 4 Α/Γ των 0,6MW η κάθε μια. Το τρίτο σενάριο χαρακτηρίζεται «υψηλής
έντασης» και βασίζεται μόνο στο ΥΒΕ 4MW και 8 Α/Γ των 0,6MW και το τελευταίο,
χαρακτηρίζεται «πολύ υψηλής έντασης» με συνδυασμό του ΤΣΠ και του ΥΒΕ με συνολική
απόδοση 13,2MW. Αφού προσδιόρισαν οικονομικά, κοινωνικά, περιβαλλοντικά, ενεργειακά και
τεχνολογικά κριτήρια με συντελεστές βαρύτητας για την αξιολόγηση των διαφόρων
εναλλακτικών σεναρίων ανάπτυξης των ΑΠΕ στο νησί της Ικαρίας, κατέληξαν πως το τρίτο
σενάριο ήταν αυτό όπου οι αποφάσεις εκείνων που επιλέχθηκαν για να διαμορφώσουν την
ενεργειακή πολιτική του νησιού, συνέκλιναν και θα αποτελούσε την καλύτερη λύση.

46

Multi-Criteria Decision Analysis
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Β’ ΜΕΡΟΣ: ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο: Σκοπός και μεθοδολογία της έρευνας
5.1. Σκοπός της έρευνας
Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι να διερευνήσει την στάση των κατοίκων της Ικαρίας
για το υπό κατασκευή υβριδικό έργο και τη συμβολή του στη βιώσιμη τοπική ανάπτυξη. Για την
επίτευξη αυτού του σκοπού τέθηκαν πέντε επιμέρους στόχοι: α) η διερεύνηση της γνώσης των
κατοίκων της Ικαρίας περί των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, β) η καταγραφή και ανάλυση της
θέσης της τοπικής κοινωνίας σε σχέση με τη συμβολή των επενδύσεων ΑΠΕ στην τοπική
οικονομική ανάπτυξη, γ) η διερεύνηση της γνώσης των κατοίκων σχετικά την κατασκευή του
ΥΒΕ, δ) η καταγραφή και ανάλυση της κοινωνικής στάσης σε σχέση με τις επιπτώσεις από τη
κατασκευή και λειτουργία του ΥΒΕ στην περιοχή και τέλος ε) η διερεύνηση και ανάλυση της
κοινωνικής αποδοχής του έργου.

5.2. Μεθοδολογία της έρευνας
Η καταγραφή των απόψεων των κατοίκων της νήσου Ικαρίας πραγματοποιήθηκε με την
χρήση των μεθόδων κοινωνικής έρευνας. Στα πλαίσια της παρούσας έρευνας συντάχθηκε
ερωτηματολόγιο, που αποτελείται από (43) ερωτήσεις και χωρίζεται σε τρείς ενότητες. Η πρώτη
ενότητα περιλαμβάνει τα δημογραφικά χαρακτηριστικά. Πιο συγκεκριμένα, περιλαμβάνει
ερωτήσεις που προσδιορίζουν το φύλο, την ηλικία, την εκπαίδευση, την οικογενειακή
κατάσταση, τον αριθμό των παιδιών, το επάγγελμα, το μηνιαίο εισόδημα και τον τόπο διαμονής
βάση των δημοτικών διαμερισμάτων στο νησί.
Η δεύτερη ενότητα εξετάζει ποιες μορφές ΑΠΕ γνωρίζουν οι ερωτώμενοι, εάν θεωρούν
ότι είναι φιλικές στο περιβάλλον, πώς αντιλαμβάνονται τον όρο ενεργειακή ανεξαρτησία και εάν
μπορεί να επιτευχθεί με αξιοποίηση των ΑΠΕ, ποια μέσα χρησιμοποιούν για την ενημέρωσή
τους, ποιους εμπιστεύονται για τα ενεργειακά ζητήματα, εάν θεωρούν ότι οι ΑΠΕ συμβάλλουν
στην οικονομική ανάπτυξη καθώς και αν είναι ενημερωμένοι σε θέματα εξοικονόμησης
ενέργειας. Επίσης περιλαμβάνει ερωτήσεις για τα προβλήματα ηλεκτροδότησης του νησιού και
ποιες μορφές ΑΠΕ θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν.
Τέλος η τρίτη ενότητα περιλαμβάνει ερωτήσεις συγκεκριμένα στο υβριδικό έργο με
στόχο να διαπιστωθούν η γνώση και ο βαθμός ενημέρωσής των κατοίκων για το έργο αυτό, οι
προσδοκίες τους για κοινωνικά, οικονομικά και περιβαλλοντικά οφέλη, οι ανησυχίες για τις
επιπτώσεις του έργου, οι απόψεις τους για συλλογικές δράσεις για την προώθηση και επίλυση
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των ενεργειακών προβλημάτων, καθώς και το αν θεωρούν το έργο αναγκαίο για το νησί . Σε
αυτό το σημείο πρέπει να τονιστεί ότι όσοι δεν γνώριζαν για το ΥΒΕ στην Ικαρία (ερώτηση 17)
δεν συνέχιζαν την συμπλήρωση του ερωτηματολογίου.
Η έρευνα διεξήχθη από 18/6/2011 έως 26/6/2011 με την διανομή ερωτηματολογίων. Το
δείγμα της έρευνας προέρχεται από έντεκα διαφορετικές πόλεις - χωριά της Ικαρίας (Άγιος
Κήρυκος, Χρυσόστομος, Εύδηλος, Μαγγανίτης, Κοσοίκια, Ακαμάτρα, Χριστός Ραχών,
Αρμενιστής, Νας, Προεσπέρα και Καρκινάγρι), που ανήκουν σε τρία δημοτικά διαμερίσματα
του νησιού ήτοι Αγίου Κηρύκου, Ευδήλου και Ραχών.

Χάρτης 7: Πόλεις της Ικαρίας όπου διεξήχθη η έρευνα

Τα ερωτηματολόγια διανεμήθηκαν τυχαία σε μόνιμους κατοίκους του νησιού και ήταν
απολύτως ανώνυμα. Ο μέσος χρόνος συμπλήρωσης του ερωτηματολογίου ήταν 15 με 20 λεπτά.
Από τα 500 ερωτηματολόγια που μοιράστηκαν, τα 200 ερωτηματολόγια συμπληρώθηκαν
εμμέσως με προσωπική συνέντευξη, τα 150 συμπληρώθηκαν απευθείας από τον ίδιο τον
ερωτώμενο, ενώ τα

υπόλοιπα 150 διανεμήθηκαν με την παράκληση να επιστραφούν

συμπληρωμένα. Αφού συγκεντρώθηκαν τα ερωτηματολόγια έγινε έλεγχος για την εγκυρότητά
τους και αξιοποιήσιμα ήταν τα 385, για τα τρία πρώτα σκέλη της έρευνας. Ακολούθησε
κωδικοποίηση των μεταβλητών εισαγωγή αυτών στο Excel για την δημιουργία γραφημάτων και
έπειτα εισαγωγή των δεδομένων στο πρόγραμμα στατιστικής ανάλυσης S.P.S.S. 18.
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5.3. Αποτελέσματα της έρευνας στην Ικαρία
5.3.1. Ταυτότητα της έρευνας
Σε αυτή την ενότητα παρουσιάζονται τα δημογραφικά χαρακτηριστικά της έρευνας όπως
αυτά διαμορφώθηκαν από τις απαντήσεις των συμμετεχόντων. Στην παρούσα δειγματοληπτική
έρευνα συμμετείχαν 385 άτομα, εκ των οποίων το 59% (228 άτομα) είναι άνδρες και 41% (157
άτομα) γυναίκες όπως απεικονίζονται στο Διάγραμμα 8.

Διάγραμμα 8: Κατανομή του δείγματος ανάλογα με το φύλο

Οι ηλικίες των ερωτηθέντων είναι χωρισμένες σε διαστήματα. Τα άτομα κάτω των 18
αντιστοιχούν σε ποσοστό 5%, από 19-29 σε ποσοστό 22%, από 30-39 σε ποσοστό 26%, από 4049 σε ποσοστό 17%, από 50-59 σε ποσοστό 15%, τέλος το ίδιο ποσοστό 15% αντιστοιχεί και σε
όσους έχουν ηλικία άνω των 60 ετών.

Διάγραμμα 9: Κατανομή του δείγματος ανά ηλικιακή ομάδα
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Το μορφωτικό επίπεδο του δείγματος διαμορφώνεται ως εξής : 26% των ερωτηθέντων
(102 άτομα) είναι απόφοιτοι Τεχνικής Σχολής, 25% (95 άτομα) είναι απόφοιτοι Πανεπιστημίου,
23% (89 άτομα) είναι απόφοιτοι Λυκείου. Οι απόφοιτοι Δημοτικού αποτελούν το 14% (53
άτομα) του δείγματος, ενώ οι απόφοιτοι Γυμνασίου 7% (26 άτομα). Κάτοχοι Μεταπτυχιακού
Τίτλου δήλωσε το 5% (19 άτομα), ενώ κάτοχος Διδακτορικού δήλωσε 1 άτομο ,σε ποσοστό
0,3% = 0%. Απ’ ότι παρατηρούμε και στο διάγραμμα το μορφωτικό επίπεδο των ερωτηθέντων
είναι υψηλό, δεδομένου ότι το 49% του δείγματος είναι απόφοιτοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Διάγραμμα 10: Κατανομή του δείγματος ανάλογα με το επίπεδο σπουδών

Η οικογενειακή κατάσταση των ερωτηθέντων έχει ως εξής : Το 49% (187 άτομα) είναι
έγγαμοι, 45% (173 άτομα) άγαμοι, 5% (20 άτομα) διαζευγμένοι, και 1%(5 άτομα) χήροι,
χήρες.

Διάγραμμα 11: Κατανομή του δείγματος ανάλογα με την οικογενειακή κατάσταση
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Το 54% (208 άτομα) των ερωτηθέντων δεν έχουν παιδιά. Το 46% (177 άτομα) έχουν
παιδιά, 1 παιδί έχει το 10% (39 άτομα), 2 παιδιά έχουν το 21% (80 άτομα), 3 παιδιά έχει
το 9% , 4 παιδιά έχει το 5%.

Διάγραμμα 12: Κατανομή του δείγματος ανάλογα με την ύπαρξη παιδιών

Σχετικά με το επάγγελμα το 27% (106 άτομα) των ερωτηθέντων δήλωσε δημόσιος
υπάλληλος, το 14% (54 άτομα) απασχολείται στον ιδιωτικό τομέα, ενώ ελεύθεροι επαγγελματίες
είναι 18% (68 άτομα). Το 17% (64 άτομα) είναι συνταξιούχοι, το 8% (33 άτομα) είναι αγρότες,
ενώ το 6% (23 άτομα) είναι άνεργοι. Τέλος 5% δήλωσε φοιτητής- μαθητής, όπου το ίδιο
ποσοστό συγκέντρωσαν και όσοι ασχολούνται με τα οικιακά (5%).

Διάγραμμα 13: Κατανομή του δείγματος ανάλογα με την απασχόληση
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Το μηνιαίο ατομικό εισόδημα των ερωτηθέντων είναι χωρισμένο σε 14 διαστήματα.
Ωστόσο αξίζει να σημειωθεί ότι αρκετοί από τους συμμετέχοντες στην έρευνα ήταν διστακτικοί
ως προς αυτή την ερώτηση, αν και γνώριζαν ότι το ερωτηματολόγιο είναι ανώνυμο και χωρίς
την καταγραφή των προσωπικών τους στοιχείων.
Το 30% (117 άτομα) των συμμετεχόντων δήλωσε ότι έχει ατομικό μηνιαίο εισόδημα
από 0-300€, από 301-600€ το 12% (45 άτομα), από 601-900€ το 13% (49 άτομα), από 9011200€ το 19% (75 άτομα), από 1201-1500€ το15% (58 άτομα), από 1501-1800€ το 3% (10
άτομα), από 1801-2100€ το 2% (8 άτομα), από 2101-2400€ το 3% (10 άτομα). Τα ατομικά
μηνιαία εισοδήματα από 2401-4500€ έχουν χαμηλό ποσοστό 1% (5 άτομα) , ενώ 2% (8 άτομα)
δήλωσε άνω των 4501€ μηνιαίο εισόδημα.
Τέλος, όπως διαπιστώνεται από το διάγραμμα 14, που δείχνει την κατανομή του
ατομικού μηνιαίου εισοδήματος του δείγματος, 3 στους 10 έχουν ατομικό μηνιαίο εισόδημα
κάτω των 300€ και 6 στους 10 έχουν ατομικό μηνιαίο εισόδημα κάτω των 900€.

Διάγραμμα 14: Κατανομή του δείγματος ανάλογα με το εισόδημα
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Στην τελευταία ερώτηση των δημογραφικών στοιχείων που αφορούσε τον τόπο διαμονής
των συμμετεχόντων οι επιλογές των απαντήσεων διαρθρώθηκαν σύμφωνα με τα δημοτικά
διαμερίσματα που ίσχυαν στο πρόγραμμα «Καποδίστριας». Οι απαντήσεις των συμμετεχόντων
διαμορφώθηκαν ως εξής: το 45% (172 άτομα) διαμένουν στο πρώην δημοτικό διαμέρισμα Αγίου
Κηρύκου, το 18% (70 άτομα) στο πρώην δημοτικό διαμέρισμα Ευδήλου και το 37% (143
άτομα) στο πρώην δημοτικό διαμέρισμα Ραχών.

Διάγραμμα 15: Κατανομή του δείγματος ανάλογα με το τόπο κατοικίας

Συνοψίζοντας, η στατιστική ανάλυση που πραγματοποιήθηκε σε 385 κατοίκους
της Ικαρίας, έδειξε ότι η συμμετοχή των ανδρών (59%) ήταν μεγαλύτερη από αυτή των
γυναικών (41%). Οι 6 στους 10 συμμετέχοντες είναι κάτω των 39 ετών, ενώ 5 στους 10 είναι
έγγαμοι και απόφοιτοι Λυκείου ή Τεχνικής Σχολής. Το 55% των ερωτηθέντων έχει ατομικό
μηνιαίο εισόδημα μικρότερο των 900€, ενώ το 41% είναι δημόσιοι ή ιδιωτικοί υπάλληλοι. Τέλος
το 45% των συμμετεχόντων διαμένει στο πρώην δημοτικό διαμέρισμα Αγίου Κηρύκου.
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5.3.2. Γνώση για τις ΑΠΕ και πηγές ενημέρωσης
Σε αυτή την ενότητα αναλύονται οι απαντήσεις των συμμετεχόντων αναφορικά με τη
γνώση του όρου ΑΠΕ και των διάφορων μορφών ΑΠΕ, τη θέση τους για το αν θεωρούν ότι
είναι φιλικές προς το περιβάλλον, την άποψη για το τι σημαίνει ενεργειακή ανεξαρτησία, αν
μπορεί να επιτευχθεί με αξιοποίηση των ΑΠΕ καθώς και αν οι επενδύσεις των ΑΠΕ μπορούν να
συμβάλλουν στην οικονομική ανάπτυξη ενός τόπου. Επίσης καταγράφονται οι πηγές
ενημέρωσής τους, οι παράγοντες που εμπιστεύονται για τα ενεργειακά ζητήματα, να
προβλήματα που προκύπτουν στην ηλεκτροδότηση και ποιες περιόδους αυτά είναι πιο έντονα.
Τέλος, αποτυπώνονται οι απόψεις των συμμετεχόντων σχετικά με τις ΑΠΕ που θα μπορούσαν
να αξιοποιηθούν στην Ικαρία.
Ένα σημαντικό στοιχείο της έρευνας είναι κατά πόσο το δείγμα των ερωτηθέντων
γνωρίζει τον όρο Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) και όπως φαίνεται στο Διάγραμμα 16,
το 89% γνωρίζει τον όρο, ενώ το 11% (43 άτομα) δεν τον γνωρίζουν. Ωστόσο το γεγονός ότι
δεν γνωρίζουν το όρο Α.Π.Ε. δεν σημαίνει ότι δεν γνωρίζουν κάποιες μορφές ανανεώσιμης
ενέργειας. Όπως προκύπτει από το Διάγραμμα 41: Βαθμός γνώσης των ΑΠΕ (βλ. παράρτημα 3)
ο βαθμός γνώσης των συμμετεχόντων σχετικά με τις ΑΠΕ είναι εξαιρετικά υψηλός, το 49% (189
άτομα) γνωρίζει τουλάχιστον τρείς διαφορετικές μορφές ΑΠΕ, το 30% (116 άτομα) γνωρίζει
τουλάχιστον τέσσερεις διαφορετικές μορφές ΑΠΕ, το 18% (69 άτομα) γνωρίζει τουλάχιστον μια
ΑΠΕ, ενώ μόνο το 3% (11 άτομα) φαίνεται να μην γνωρίζει καθόλου τις ΑΠΕ .

Διάγραμμα 16: Κατανομή συχνοτήτων για τη γνώση του όρου ΑΠΕ
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Στην επόμενη ερώτηση ζητήθηκε από τους συμμετέχοντες να σημειώσουν ποιες
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας γνωρίζουν. Οι απαντήσεις που έδωσαν αποτυπώνονται στο
Διάγραμμα 17 και προκύπτει ότι η αιολική και η ηλιακή ενέργεια είναι οι πιο γνωστές στους
συμμετέχοντες με ποσοστά 93% (356 άτομα) και 92% (354 άτομα) αντίστοιχα, ακολουθεί η
υδροηλεκτρική ενέργεια με 78% (302 άτομα), η γεωθερμία με 48% (186 άτομα) και τέλος η
βιομάζα με 36% (140 άτομα).
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Διάγραμμα 17: Κατανομή συχνοτήτων για την γνώση των διάφορων μορφών ΑΠΕ

Επίσης σημαντικό είναι να καταγραφεί η άποψη για το πώς αντιλαμβάνονται τον όρο
ενεργειακή ανεξαρτησία. Το 43% των ερωτηθέντων αντιλαμβάνονται την ενεργειακή
ανεξαρτησία ως μείωση κόστους, το 56% ως εκμετάλλευση φυσικών τοπικών πόρων, το 58%
ανεξαρτησία από καύσιμα, ενώ μόνο το 29% αντιλαμβάνεται ως οικονομική ανεξαρτησία.

Διάγραμμα 18: Άποψη για το τι είναι ενεργειακή ανεξαρτησία
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Αξιοσημείωτο είναι ότι το 76% των ερωτηθέντων πιστεύουν πως η ενεργειακή
ανεξαρτησία μπορεί να επιτευχθεί με τη αξιοποίηση των Α.Π.Ε. ενώ το 6% απάντησε όχι και
18% ότι δεν γνωρίζει .Επίσης το 82% πιστεύει πως μπορούν να συμβάλλουν στην οικονομική
ανάπτυξη ενώ 5% απαντά αρνητικά και το 13% δεν γνωρίζει.

Διάγραμμα 19: Άποψη για τη συμβολή των ΑΠΕ στην οικονομική ανάπτυξη και την ενεργειακή ανεξαρτησία

Όσον αφορά ποιους εμπιστεύονται οι ερωτώμενοι σχετικά με τα ενεργειακά ζητήματα,
το 59% εμπιστεύεται τους επιστήμονες, στη συνέχεια 42% εμπιστεύεται τις περιβαλλοντικές
οργανώσεις, σε ποσοστό 17% εμπιστεύονται την Τοπική Αυτοδιοίκηση, τη ΔΕΗ σε ποσοστό
13%, ενώ την Κυβέρνηση την εμπιστεύεται ποσοστό 4%.

Τέλος το 7% δήλωσε ότι

εμπιστεύεται άλλο και συμπλήρωσαν την επιλογή Κανέναν.

Διάγραμμα 20: Εμπιστοσύνη σχετικά με ενεργειακά ζητήματα
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Κύρια πηγή πληροφόρησής των συμμετεχόντων , όπως προκύπτει από το διάγραμμα,
είναι η τηλεόραση και το ραδιόφωνο με ποσοστό 53% και ακολουθεί το Internet με 49%. Το
37% πληροφορείται από φίλους γνωστούς, το 22% από τοπικές εφημερίδες, το 8% από την
Τοπική Αυτοδιοίκηση και 5% από Επενδυτές. Ενώ το 6% ενημερώνεται επιλεκτικά από διάφορα
μέσα και τρόπους.

Διάγραμμα 21: Μέσο ενημέρωσης του κοινού

Σημαντικό είναι να αναφέρουμε ότι το 70% θεωρεί πως η ενημέρωσή του δεν είναι
έγκυρη και επαρκής, ενώ το 72% δεν γνωρίζει για τα σεμινάρια περιβαλλοντικής εκπαίδευσης
και τις ημερίδες σε σχέση με τα ενεργειακά θέματα, που πραγματοποιούνται στο νησί, ενώ μόνο
το 28% γνωρίζει γι’ αυτά. Από αυτούς που γνωρίζουν μόνο το 12% έχει συμμετάσχει σε τέτοια
σεμινάρια. Αντίθετα σε θέματα εξοικονόμησης ενέργειας το 69% των συμμετεχόντων δήλωσε
ότι είναι ενημερωμένοι, ενώ το 31% δήλωσε ότι δεν είναι ενημερωμένοι.

Διάγραμμα 22: Ενημέρωση για εξοικονόμηση ενέργειας και σεμινάρια περιβαλλοντικής εκπαίδευσης
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Σε αυτό το σημείο αξίζει να σημειωθεί ότι το 90% των ερωτηθέντων συμφωνούν ότι οι
Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας είναι φιλικές μορφές ενέργειας στο περιβάλλον , ενώ μόνο το
10% τάσσεται αρνητικά.

Διάγραμμα 23: Άποψη για το αν οι ΑΠΕ είναι φιλικές στο περιβάλλον

Στην ερώτηση για το ποιες μορφές ενέργειας θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν στην
Ικαρία, στις προτιμήσεις των συμμετεχόντων πρώτη έρχεται η αιολική ενέργεια με 92% ,
δεύτερη η ηλιακή με 82% και τρίτη η υδροηλεκτρική ενέργεια με 58%. Η γεωθερμία ακολουθεί
ως τέταρτη προτίμηση με 40% ενώ η ενέργεια από βιομάζα έρχεται πέμπτη με 14%. Σε αυτό το
σημείο αξίζει να σημειωθεί πως η σειρά των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας που θα μπορούσαν
να αξιοποιηθούν στην Ικαρία , σύμφωνα με τις απόψεις των ερωτηθέντων , ακολουθεί την ίδια
σειρά σχετικά με το ποιες ΑΠΕ γνωρίζουν.

Διάγραμμα 24: Άποψη για το ποιες μορφές ΑΠΕ θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν στην Ικαρία
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Η επόμενη ερώτηση τέθηκε προκειμένου να καταγραφούν τυχόν προβλήματα στην
ηλεκτροδότηση. Το 89% (341 άτομα) απάντησε θετικά , δηλαδή ότι υπάρχουν προβλήματα στην
τροφοδοσία, ενώ το 11% απάντησε αρνητικά.

Διάγραμμα 25: Προβλήματα στην ηλεκτροδότηση

Από αυτούς που απάντησαν θετικά στην προηγούμενη ερώτηση, τα προβλήματα
ηλεκτροδότησης είναι πιο έντονα το χειμώνα 82% (341 άτομα) εξαιτίας της κακοκαιρίας ,
έντονα το καλοκαίρι 43% (165 άτομα) και λιγότερο έντονα το φθινόπωρο και την άνοιξη
19%(75 άτομα) και 17% (66 άτομα) αντίστοιχα.

Διάγραμμα 26: Περίοδοι όπου τα προβλήματα ηλεκτροδότησης είναι πιο έντονα

Σχετικά με το αν γνωρίζουν την ύπαρξη αιολικών πάρκων στην Ικαρία το 76% (291
άτομα) απάντησαν θετικά ενώ 24% (94 άτομα) δεν γνώριζε

για τις ανεμογεννήτριες που
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υπήρχαν και αποψιλώθηκαν το 2010 και μια ιδιωτική εξακολουθεί να υπάρχει στην περιοχή
Περδίκι.

Διάγραμμα 27: Γνώση για την ύπαρξη αιολικών πάρκων στην Ικαρία

Όσο αφορά κατά πόσο πιστεύουν ότι συνέβαλλαν στην παραγωγή ηλεκτρική ενέργειας
λιγότεροι από τους μισούς απάντησαν με βεβαιότητα θετικά 44% (171 άτομα) ενώ το 37% (143
άτομα) απάντησε δεν γνωρίζω και το 19% (71 άτομα) απάντησε αρνητικά.

Διάγραμμα 28: Άποψη για το αν συνέβαλαν τα αιολικά πάρκα στην παραγωγή ενέργειας
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5.3.3. Γνώση και στάση απέναντι στο Υβριδικό έργο Ικαρίας
Σε αυτή την ενότητα παρουσιάζονται οι γνώσεις, οι απόψεις, οι στάσεις και οι
προσδοκίες των συμμετεχόντων στην έρευνα για το υβριδικό ενεργειακό έργο που
πραγματεύεται αυτή η εργασία.
Στην ερώτηση αν γνωρίζουν για την κατασκευή από τη ΔΕΗ του Υβριδικού έργου στην
περιοχή της Προεσπέρας, το 76% (292 άτομα) απάντησαν θετικά και το 24% (93 άτομα)
απάντησαν αρνητικά. Ωστόσο πρέπει να σημειωθεί ότι κατά τη διάρκεια της συμπλήρωσης των
ερωτηματολογίων οι περισσότεροι δεν γνώριζαν την ονομασία «Υβριδικό έργο» και ζητούσαν
διευκρινήσεις για το αν η ερώτηση αναφέρεται στα έργα της ΔΕΗ στη συγκεκριμένη περιοχή.

Διάγραμμα 29: Γνώση του Υβριδικού Έργου

Πρέπει να τονιστεί σε αυτό το σημείο πως αυτοί που δεν γνώριζαν το υπό κατασκευή
ΥΒΕ στην περιοχή της Προεσπέρας, παρακαλούνταν να μην συνεχίσουν την περαιτέρω
συμπλήρωση του ερωτηματολογίου. Όσοι απάντησαν αρνητικά και συμπλήρωσαν το υπόλοιπο
ερωτηματολόγιο οι απαντήσεις τους δεν συμπεριλήφθηκαν στην περαιτέρω επεξεργασία,
προκειμένου να διασφαλιστεί η αξιοπιστία των απαντήσεων των συμμετεχόντων.
Η επόμενη ερώτηση αφορούσε τις ΑΠΕ που συνδυάζει το έργο αυτό, οι απαντήσεις που
μπορούσαν να δοθούν ήταν παραπάνω από μια, έτσι 68% (260 άτομα) απάντησε αιολικήυδροηλεκτρική , 11% απάντησε ότι συνδυάζει ηλιακή - υδροηλεκτρική , 5% αιολική - ηλιακή ,
3% αιολική - γεωθερμία και το 1% ηλιακή – γεωθερμία. Σε αυτό το σημείο, πρέπει να
διευκρινιστεί ότι παρόλο που 260 άτομα έδωσαν σωστή απάντηση για το ποιες ΑΠΕ συνδυάζει
το ΥΒΕ, μόνο 209 άτομα από τους ερωτηθέντες έδωσαν μια απάντηση οι υπόλοιποι 83 είχαν
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δώσει περισσότερες από μια ερωτήσεις. Οπότε και το ποσοστό αυτών που έδωσαν μία σωστή
απάντηση ότι το ΥΒΕ συνδυάζει μόνο αιολική και υδροηλεκτρική ενέργεια είναι 54% (206
άτομα) στο σύνολο των συμμετεχόντων όπως φαίνεται στο Διάγραμμα 42 (βλ. Παράρτημα 3).

Διάγραμμα 30: Γνώση για το ποιες ΑΠΕ συνδυάζει το ΥΒΕ

Σχετικά με αν έχουν επισκεφθεί πρόσφατα την περιοχή της Προεσπέρας όπου
κατασκευάζεται το έργο το 59% (171 άτομα) απάντησε όχι ενώ μόνο το 41% (121 άτομα) έχει
επισκεφθεί πρόσφατα την περιοχή.

Διάγραμμα 31: Επίσκεψη της περιοχής όπου κατασκευάζεται το έργο

Αξιοσημείωτο είναι πως οι συμμετέχοντες στην έρευνα στην ερώτηση που τους τέθηκε
αν τα οφέλη (κοινωνικά, οικονομικά, ενεργειακά, περιβαλλοντικά) ενός τέτοιου έργου είναι
περισσότερα απ’ ότι οι αρνητικές επιπτώσεις (αβεβαιότητα λειτουργίας, προβλήματα
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χωροταξικά, κτλ), το 73% (213 άτομα) απάντησαν με βεβαιότητα θετικά ,18%(54 άτομα) «Δεν
γνωρίζω» ενώ το 9%(25 άτομα) απάντησαν αρνητικά.

Διάγραμμα 32: Άποψη αν τα οφέλη είναι περισσότερα από τις αρνητικές επιπτώσεις

Στην ερώτηση σχετικά με τους λόγους καθυστέρησης του έργου ,το 55% (162 άτομα)
θεωρεί ότι κύριος λόγος καθυστέρησης είναι η έλλειψη οικονομικών πόρων, το 32% οι κατά
καιρούς περιβαλλοντικές καταγγελίες που έχουν γίνει , το 17% πιστεύει ότι ευθύνεται η έλλειψη
σχεδιασμού, το 13% λόγω τεχνικών προβλημάτων, το 11% εξαιτίας των διαμαρτυριών των
μόνιμων κατοίκων, το 9% εξαιτίας έλλειψης προσωπικού ενώ 9% δήλωσε άλλο και δίπλα
συμπλήρωσε ότι το έργο δεν καθυστερεί.

Διάγραμμα 33: Άποψη για τους λόγους καθυστέρησης του έργου
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Στη συνέχεια τέθηκε το ερώτημα ποια προβλήματα πιστεύουν ότι θα υπάρχουν από την
κατασκευή και λειτουργία του έργου. Το 50% δήλωσε ότι δεν θα υπάρχει κανένα πρόβλημα από
την κατασκευή και λειτουργία του έργου. Από την άλλη όμως πλευρά το 50% πιστεύει ότι θα
προκληθούν προβλήματα από την κατασκευή και λειτουργία του ΥΒΕ και συγκεκριμένα, το
38% ότι θα υπάρχουν επιπτώσεις στο περιβάλλον, το 26% θα αυξηθούν τα επίπεδα θορύβου, το
8% επιπτώσεις στην αλιεία και την κτηνοτροφία, το 2% επιπτώσεις στις τοπικές επιχειρήσεις και
το 2% μείωση στις τιμές των ακινήτων. Είναι σωστό να διευκρινιστεί ότι στη περιοχή της
Προεσπέρας όπου κατασκευάζεται το έργο διαμένουν σύμφωνα με στοιχεία του πρώην δήμου
Ραχών 29 άτομα.

Διάγραμμα 34: Σημαντικότερα προβλήματα κατά την κατασκευή και λειτουργία του ΥΒΕ

Η ερώτηση που υποβλήθηκε στους συμμετέχοντες αν η περιοχή που κατασκευάζεται το
έργο είναι προστατευόμενη περιοχή Natura 2000 και IBA, τέθηκε αφενός μεν για να εκτιμηθεί η
γνώση των κατοίκων για την περιοχή και αφετέρου δε για να εκτιμηθούν οι απαντήσεις που
δόθηκαν στις προηγούμενες δυο ερωτήσεις και να διερευνηθούν σε επόμενο κεφάλαιο (κατά
πόσο συσχετίζεται η γνώση των κατοίκων ότι η περιοχή είναι προστατευμένη σε σχέση με
πιθανές περιβαλλοντικές επιπτώσεις).
Ωστόσο αυτή η ερώτηση αποτέλεσε το μήλο της έριδος σε σχέση με όσους ερωτηθέντες
γνώριζαν ότι ήταν προστατευμένη, αλλά υποστήριζαν ότι η κατασκευή του ΥΒΕ είναι εκτός
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ορίων προστατευόμενης περιοχής. Πρέπει να τονιστεί όπως έχει ήδη αναφερθεί ότι η
χωροθέτηση έργων ΑΠΕ σε προστατευμένες περιοχές δεν απαγορεύεται αλλά διέπεται από τις
διατάξεις του ισχύοντος νομοθετικού συστήματος. Το 27% των ερωτηθέντων γνώριζε ότι η
περιοχή είναι προστατευόμενη περιοχή ενώ το 73% δεν το γνώριζε.

Διάγραμμα 35: Γνώση για το αν είναι προστατευμένη περιοχή

Ακολουθώντας την μεθοδολογία οι επόμενες μεμονωμένες ερωτήσεις που τέθηκαν
ομαδοποιήθηκαν σε εκείνες που εξέφραζαν κοινωνικοοικονομικά οφέλη και σε εκείνες
αφορούσαν ενεργειακά-περιβαλλοντικά οφέλη. Ακολουθεί η ομαδοποιημένη παρουσίαση των
ερωτήσεων.
Η

πρώτη

κατηγορία

ερωτήσεων

περιέχει

κοινωνικοοικονομικά

κριτήρια

και

αποτυπώνεται η στάση και οι προσδοκίες των ερωτηθέντων απέναντι στο ΥΒΕ. Όσο αφορά την
συμβολή του έργου στην ανάπτυξη οδικού δικτύου στη συγκεκριμένη περιοχή, όπου οι δρόμοι
είναι αγροτικοί (στενοί και χωμάτινοι), το 75% τάσσεται θετικά, το 15% δεν γνωρίζει , ενώ το
10% απάντησε «όχι».
Αξίζει να σημειωθεί ότι το 87% πιστεύει ότι θα δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας από
την κατασκευή και ολοκλήρωση του έργου, ενώ το 7% απάντησε «Δεν γνωρίζω» και το 6% ότι
δεν θα δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας. Στην ερώτηση για το αν το έργο θα συμβάλλει στην
εκδήλωση επιστημονικού ενδιαφέροντος, 77% των συμμετεχόντων απάντησαν θετικά , 16% δεν
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γνωρίζω και 7% αρνητικά. Ωστόσο στο ερώτημα αν πιστεύουν ότι θα είναι ελκυστικό για τους
τουρίστες, το 63% απάντησε «ναι» ,16% δεν γνωρίζω και 21% «όχι».

Διάγραμμα 36: Συμβολή του ΥΒΕ σε κοινωνικοοικονομικά οφέλη

Ακολουθεί η δεύτερη κατηγορία ερωτήσεων που αφορά ενεργειακά-περιβαλλοντικά
κριτήρια. Το 85% των ερωτηθέντων πιστεύει ότι το ΥΒΕ θα συμβάλει στην ανάπτυξη του
ηλεκτρικού δικτύου , που είναι κύριος στόχος του έργου και στην βελτίωση της ποιότητας την
ηλεκτρικής ενέργειας με λιγότερες διακοπές στην ηλεκτροδότηση, ενώ το 11% απάντησε «δεν
γνωρίζω» και 4% «Όχι». Σχετικά με το αν πιστεύουν ότι θα συμβάλλει το έργο αυτό στην
ενεργειακή ανεξαρτησία του νησιού από συμβατικά καύσιμα όπως Μαζούτ , το 78% τάσσεται
θετικά , το 14% δεν γνωρίζει , ενώ το 8% πιστεύει πως δεν θα συμβάλλει στην ενεργειακή
ανεξαρτησία από συμβατικά καύσιμα. Ως προς τη συμβολή του έργου στη μείωση εκπομπών
του CO2 του ΤΣΠ Ικαρίας το 85% πιστεύει πως θα μειωθούν οι εκπομπές, 11% δεν γνωρίζει
ενώ 4% απάντησε «όχι».

Διάγραμμα 37: Άποψη για το αν θα συμβάλλει στην ανάπτυξη ηλεκτρικού δικτύου
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Στο ερώτημα αν πιστεύουν ότι ο έλεγχος από τις αρμόδιες αρχές είναι αποτελεσματικός
για την κατασκευή και λειτουργία του έργου, 39% απάντησαν «δεν γνωρίζω» , 30% απάντησε
«Όχι» και 31% «Ναι». Επίσης το 76% των συμμετεχόντων σε αυτή την έρευνα συμφωνούν πως
οι συλλογικές δράσεις της τοπικής κοινωνίας θα ενθάρρυναν την επίλυση και προώθηση των
ενεργειακών προβλημάτων του νησιού, ενώ το 15% απάντησε « Δεν γνωρίζω» και το 9%
διαφωνεί με αυτή την πρόταση.

Διάγραμμα 38: Αποτελεσματικότητα ελεγκτικού μηχανισμού

Στην ερώτηση με ποιους τρόπους θα πρέπει να συμμετέχει η τοπική κοινωνία στην
ανάπτυξη και εκμετάλλευση ενός τέτοιου έργου το 77% απαντά με την δημιουργία νέων θέσεων
εργασίας, το 54% απαντά με έσοδα προς τους ΟΤΑ ή αντισταθμιστικό όφελος, δηλαδή να
μεταφράζεται σε οικονομικό όφελος προς τους δήμους και τους πολίτες. Το 36% πιστεύει πως οι
πολίτες θα πρέπει να συμμετέχουν ενεργά στη λήψη αποφάσεων, ενώ το 14% πιστεύουν ότι οι
πολίτες θα πρέπει να συμμετέχουν στο μετοχικό κεφάλαιο για την επένδυση ενός τέτοιου έργου.
Τέλος το 3% απάντησε άλλο.

Διάγραμμα 39: Τρόποι συμμετοχής κοινωνίας σε ένα τέτοιο έργο
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H τελευταία και ιδιαίτερα κρίσιμη ερώτηση που τέθηκε στους συμμετέχοντες είναι αν η
Ικαρία έχει ανάγκη ένα τέτοιο έργο. Από τις απαντήσεις των συμμετεχόντων προέκυψε ότι το
89% (259 άτομα) θεωρούν ότι το έργο είναι αναγκαίο για το νησί, ενώ το 11% (33 άτομα)
απάντησαν αρνητικά

Διάγραμμα 40: Άποψη για το αν το έργο το έχει ανάγκη η Ικαρία

Συνοψίζοντας, το 76% των συμμετεχόντων γνωρίζει για την κατασκευή του ΥΒΕ στην
Προεσπέρα, αλλά μόνο το 54% γνωρίζει ποιες ΑΠΕ συνδυάζει το συγκεκριμένο έργο (αιολική –
υδροηλεκτρική). Από την άλλη 7 στους 10 δεν γνωρίζουν ότι η περιοχή όπου κατασκευάζεται το
έργο είναι προστατευμένη περιοχή47, γεγονός που επιβεβαιώνει ότι η ενημέρωση από πλευράς
της πολιτείας και τοπικών αρχών προς τους κατοίκους, δεν είναι επαρκής και έγκυρη. Επίσης το
50% θεωρεί ότι θα υπάρξουν προβλήματα από την κατασκευή και εγκατάσταση του έργου και
ανησυχεί για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις που θα προκληθούν. Παρόλα αυτά το 73% πιστεύει
ότι τα οφέλη ενός τέτοιου έργου είναι περισσότερα από τις αρνητικές επιπτώσεις. Συγκεκριμένα
οι 6 στους 10 πιστεύουν ότι το ΥΒΕ θα είναι ελκυστικό για τους τουρίστες, οι 8 στους 10
περίπου υποστηρίζουν ότι θα συμβάλλει στην εκδήλωση επιστημονικού ενδιαφέροντος, στην
δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, στην ανάπτυξη του ηλεκτρικού και οδικού δικτύου, στη
μείωση των εκπομπών CO2 και στην ενεργειακή ανεξαρτησία της Ικαρίας από συμβατικά
καύσιμα. Τέλος, το 89% των ερωτηθέντων υποστηρίζει ότι το ΥΒΕ είναι αναγκαίο για την
Ικαρία.

47

Έχει ενταχθεί στο ευρωπαϊκό οικολογικό δίκτυο ειδικών ζωνών NATURA 2000 με κωδικό GR4120005 και
αφορά Ζώνες Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) για την Ορνιθοπανίδα
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6ο: Έλεγχοι ανεξαρτησίας Χ2
6.1. Εισαγωγή
Από την πρώτη ανάλυση των δεδομένων, δηλαδή την κλασσική στατιστική επεξεργασία
των απαντήσεων του ερωτηματολογίου σε συνάρτηση και με τα δημογραφικά στοιχεία, εξήχθη
μία σειρά συμπερασμάτων.
Δεδομένου ότι η στατιστική ανάλυση παρέχει μόνο τις κεντρικές τάσεις, χωρίς να μπορεί
να αποκαλύψει τις συσχετίσεις που τυχόν υπάρχουν, είναι αναγκαία η χρήση μεθόδων που είναι
κατάλληλες να δώσουν επιθυμητά αποτελέσματα. Η πρώτη μέθοδος που χρησιμοποιείται είναι η
εφαρμογή του κριτηρίου X2, ώστε να εξεταστεί αν υπάρχει σχέση εξάρτησης μεταξύ των
ερωτήσεων και δημογραφικών στοιχείων ανά ζεύγη.
Η μέθοδος X2 χρησιμοποιείται για να εκτιμήσουμε αν δυο ή περισσότερα δείγματα, τα
οποία αποτελούνται από δεδομένα συχνοτήτων διαφέρουν σημαντικά μεταξύ τους. Η μέθοδος
αυτή αναλύει συχνότητες, για το λόγο αυτό τα δεδομένα κάθε ατόμου πρέπει να
περιλαμβάνονται μία φορά. Το στατιστικό κριτήριο X2 μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως στατιστικό
κριτήριο για τον έλεγχο ανεξαρτησίας μεταξύ δυο μεταβλητών. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί
δηλαδή για να συγκριθούν δυο ή περισσότερα δείγματα, για να εξεταστεί αν οι συχνότητες των
διαφόρων κατηγοριών μπορούν να προκύψουν τυχαία ή είναι συστηματικές (Ρούσσος et al,
2002).
Είναι αναγκαίο να υπογραμμιστεί ότι τα αποτελέσματα που προκύπτουν από τον έλεγχο
των παραμέτρων με βάση το στατιστικό κριτήριο Χ2 είναι αυτά που πρέπει να γίνονται
αποδεκτά, δεδομένου ότι το κριτήριο αυτό παρέχει τη μαθηματική τεκμηρίωση της
ανεξαρτησίας, δηλαδή της ύπαρξης συσχετίσεων μεταξύ των γνωρισμάτων.
Το κριτήριο αυτό συγκρίνει τις παρατηρηθείσες συχνότητες με τις αναμενόμενες
συχνότητες και δείχνει την πιθανότητα διαφοροποίησής τους. Οι αναμενόμενες συχνότητες είναι
αυτές που θα ανέμενε κάποιος, εάν τα δεδομένα ήταν ίσα. Στην περίπτωση του X2 η μηδενική
υπόθεση (Η0) αναφέρεται στην ανεξαρτησία των μεταβλητών. Εάν η μηδενική υπόθεση ισχύει
και, κατά συνέπεια, οι μεταβλητές είναι ανεξάρτητες, τότε θα πρέπει να υπάρχει μικρή διαφορά
μεταξύ των αναμενόμενων και των παρατηρούμενων συχνοτήτων. Εάν η μηδενική υπόθεση δεν
ισχύει, θα πρέπει να υπάρχουν μεγάλες διαφορές μεταξύ των δύο ειδών συχνοτήτων. Όσο
μεγαλύτερες είναι οι διαφορές μεταξύ των αναμενόμενων και των παρατηρούμενων
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συχνοτήτων, τόσο μειώνεται η πιθανότητα οι μεταβλητές να είναι στην πραγματικότητα
ανεξάρτητες και τόσο πιο πιθανόν είναι να απορριφθεί η μηδενική υπόθεση (Μαρκάκης , 1997) .
Προκειμένου να διαπιστωθεί αν οι δυο μεταβλητές X,Y είναι εξαρτημένες η όχι με το
στατιστικό κριτήριο X2 πραγματοποιείται έλεγχος υποθέσεων. Η διατύπωση κάθε ελέγχου
υποθέσεων περιλαμβάνει τη μηδενική υπόθεση (H0) και την εναλλακτική της(H1) που έχει την
παρακάτω μορφή (Κυριακούσης, 2000):
H0: Οι μεταβλητές X και Y του δείγματος είναι ανεξάρτητες μεταξύ τους
H1: Οι μεταβλητές X και Y του δείγματος είναι μεταξύ τους εξαρτημένες
Σε επίπεδο σημαντικότητας α=0,05, με ν= df βαθμούς ελευθερίας.
Για να διαπιστωθεί ποια από τις δυο υποθέσεις ισχύει εξετάζεται η τιμή p-value και η X2.
Αν η p-value <α=0,05 και X2 > Χ2ν,α , τότε η H0 απορρίπτεται , άρα υπάρχει εξάρτηση μεταξύ
του ζεύγους των μεταβλητών Χ,Υ.
Αντίθετα αν η p-value >α=0,05 και X2 < Χ2ν,α , τότε αποδεχόμαστε την H0 σε επίπεδο
σημαντικότητας α=0,05 και βαθμούς ελευθερίας ν=df, άρα δεν υπάρχει εξάρτηση μεταξύ του
ζεύγους των μεταβλητών Χ,Υ.
Στις επόμενες δύο ενότητες που ακολουθούν, πραγματοποιούνται έλεγχοι ανεξαρτησίας
με το στατιστικό κριτήριο X2 προκειμένου να εντοπιστούν ποιες μεταβλητές X σχετίζονται με
τις μεταβλητές Y, που ορίζονται κάθε φορά. Συγκεκριμένα στην πρώτη ενότητα,
πραγματοποιούνται έλεγχοι ανεξαρτησίας Χ2 των απαντήσεων σε σχέση με τα δημογραφικά
στοιχεία, προκειμένου να καταγραφούν και να αξιολογηθούν οι δημογραφικές παράμετροι που
σχετίζονται με τις απαντήσεις των ερωτώμενων. Στην δεύτερη ενότητα πραγματοποιούνται
έλεγχοι ανεξαρτησίας μεταξύ των απαντήσεων των ερωτηθέντων, προκειμένου να διερευνηθούν
και να αξιολογηθούν οι συσχετίσεις των απαντήσεων που έδωσαν.

6.2. Έλεγχοι ανεξαρτησίας Χ2 σε σχέση με τα δημογραφικά στοιχεία
Η μαθηματική τεκμηρίωση (ή απόδειξη) της ανεξαρτησίας, δηλαδή της ύπαρξης
συσχετίσεων μεταξύ των παραμέτρων, πραγματοποιείται με τη βοήθεια της στατιστικής
επιστήμης, μέσω του κριτηρίου Χ2.
Ο έλεγχος πραγματοποιήθηκε μεταξύ των κατηγορικών δεδομένων ανά ζεύγη (ερώτησηδημογραφικό στοιχείο), προκειμένου να εξεταστεί αν υπάρχει μεταξύ τους σχέση εξάρτησης
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(συνάφειας). Τα αποτελέσματα του ελέγχου του κριτηρίου Χ2 που θα παρουσιαστούν αναλυτικά
ανάμεσα στην Ερώτηση 17- φύλο και την Ερώτηση 1-εκπαίδευση, ενώ όλα τα υπόλοιπα θα
παρατεθούν συνοπτικά με τη μορφή πινάκων, συγκεκριμένα στο παράρτημα 3, οι Πίνακες 13,
14, 15, 16, 17, 18 και 19 παρέχουν συνοπτικές πληροφορίες για τους ελέγχους ανεξαρτησίας των
δημογραφικών στοιχείων με τις ερωτήσεις

6.2.1. Έλεγχος ανεξαρτησίας Χ2 σε σχέση με το φύλο
Στην περίπτωση αυτή επιθυμείται να εξεταστεί εάν η γνώση του ΥΒΕ έχει σχέση με τη
δημογραφική παράμετρο φύλο, για την περίπτωση της Ικαρίας σε δείγμα n=385. Επομένως,
διατυπώνονται η μηδενική και η εναλλακτική υπόθεση:
Η0: Η γνώση του ΥΒΕ (ybe) είναι ανεξάρτητη από τη δημογραφική παράμετρο φύλο (gender)
Η1: Η γνώση του ΥΒΕ (ybe) δεν είναι ανεξάρτητη από τη δημογραφική παράμετρο φύλο
(gender)
Η τιμή Χ2= 15.171 οι βαθμοί ελευθερίας df= 1 και η ακριβής δίπλευρη πιθανότητα
0,000. Με βαθμούς ελευθερίας ν=(2-1)(2-1)=1 και επίπεδο σημαντικότητας α=0,05 (στο χώρο
της κοινωνικής έρευνας η πιο συνηθισμένη τιμή επιπέδου στατιστικής σημαντικότητας είναι
α=5%), η κρίσιμη τιμή της κατανομής είναι Χ2ν,α=3,841. Αφού Χ2> Χ2ν,α, και p-value<α=0,005
η μηδενική υπόθεση Η0 απορρίπτεται. Επομένως, η γνώση του ΥΒΕ (ybe) δεν είναι ανεξάρτητη
από τη δημογραφική παράμετρο φύλο (gender), άρα σχετίζονται.
Πίνακας διπλής εισόδου 1: Φύλο- Γνώση ΥΒΕ

Φύλο
(gender)

ΘΗΛΥ

ΑΡΡΕΝ

Σύνολο

Συχνότητα
% μεταξύ gender
% μεταξύ ybe
% επί του Συνόλου
Συχνότητα
% μεταξύ gender
% μεταξύ ybe
% επί του Συνόλου
Συχνότητα
% μεταξύ gender
% μεταξύ ybe
% επί του Συνόλου

Γνώση του ΥΒΕ
(ybe)
ΟΧΙ
ΝΑΙ
54
103
34,4%
65,6%
58,1%
35,3%
14,0%
26,8%
39
189
17,1%
82,9%
41,9%
64,7%
10,1%
49,1%
93
292
24,2%
75,8%
100,0%
100,0%
24,2%
75,8%

Σύνολο

157
100,0%
40,8%
40,8%
228
100,0%
59,2%
59,2%
385
100,0%
100,0%
100,0%
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Όπως φαίνεται στον Πίνακα διπλής εισόδου 1, σε δείγμα n=385, το 75,8% γνωρίζει το
ΥΒΕ, εξ αυτών 49,1% είναι άνδρες και 26,8% είναι γυναίκες. Από την άλλη, οι δεσμευμένες
σχετικές συχνότητες δείχνουν ότι η πιθανότητα κάποιος από τον ανδρικό πληθυσμό να γνωρίζει
για το ΥΒΕ είναι 82,9%, ενώ η πιθανότητα μιας γυναίκας να γνωρίζει το ΥΒΕ είναι 65,6%.
Ωστόσο η πιθανότητα μια γυναίκα να μην γνωρίζει για το ΥΒΕ είναι μεγαλύτερη 58,1%, από
την πιθανότητα όπου κάποιος άνδρας να μην το ΥΒΕ 41,9%.

6.2.2. Έλεγχος ανεξαρτησίας Χ2 σε σχέση με την εκπαίδευση
Στην περίπτωση αυτή επιθυμείται να εξεταστεί αν η γνώση των ΑΠΕ έχει σχέση με το
επίπεδο εκπαίδευσης σε δείγμα n=385. Για την διεκπεραίωση αυτού του ελέγχου , κρίθηκε
σκόπιμη η επανακωδικοποίηση των δεδομένων με τη βοήθεια ψευδομεταβλητών. Όσο αφορά το
επίπεδο εκπαίδευσης η συγχώνευση έγινε ως εξής : οι επιλογές απόφοιτος δημοτικού και
γυμνασίου συγχωνεύτηκαν στην επιλογή «Υποχρεωτική εκπαίδευση»(1) , η επιλογή απόφοιτος
λυκείου ή Τεχνικής Σχολής συγχωνεύτηκαν στην επιλογή «Δευτεροβάθμια εκπαίδευση» (2) ,
τέλος

οι πτυχιούχοι ΑΕΙ ή ΤΕΙ, οι κάτοχοι μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου,

συγχωνεύτηκαν στην επιλογή «Ανώτερη- Ανωτάτη εκπαίδευση» (3).
Προτού υπολογιστεί το X2 διατυπώνονται η μηδενική υπόθεση H0 και η εναλλακτική
υπόθεση H1:
H0: Οι δύο μεταβλητές, γνώση του όρου ΑΠΕ (knowres) και επίπεδο εκπαίδευση (educ) είναι
ανεξάρτητες μεταξύ τους.
H1: Οι δύο μεταβλητές γνώση του όρου ΑΠΕ (knowres) και επίπεδο εκπαίδευση (educ), είναι
εξαρτημένες μεταξύ τους.
. Η τιμή X2 = 11,874, οι βαθμοί ελευθερίας df= 2 και η ακριβής δίπλευρη πιθανότητα
0,003. Με βαθμούς ελευθερίας ν=(2-1)(3-1)=2 και επίπεδο σημαντικότητας α=0,05 (στο χώρο
της κοινωνικής έρευνας η πιο συνηθισμένη τιμή επιπέδου στατιστικής σημαντικότητας είναι
α=5%), η κρίσιμη τιμή της κατανομής είναι Χ2ν,α=5,99. Αφού Χ2> Χ2ν,α, και p-value<α=0,005 η
μηδενική υπόθεση Η0 απορρίπτεται. Άρα Οι δύο μεταβλητές γνώση του όρου ΑΠΕ (knowres)
και επίπεδο εκπαίδευση (educ), είναι εξαρτημένες μεταξύ τους, δηλαδή σχετίζονται.
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Πίνακας διπλής εισόδου 2: Εκπαίδευση- Γνώση όρου ΑΠΕ

Εκπαίδευση
(educ)

Υποχρεωτική
εκπαίδευση

Δευτεροβάθμια
εκπαίδευση

ΑνώτερηΑνωτάτη
εκπαίδευση
Σύνολο

Σύνολο
% μεταξύ educ
% μεταξύ knowres
% επί του Συνόλου
Σύνολο
% μεταξύ educ
% μεταξύ knowres
% επί του Συνόλου
Σύνολο
% μεταξύ educ
% μεταξύ knowres
% επί του Συνόλου
Σύνολο
% μεταξύ educ
% μεταξύ knowres
% επί του Συνόλου

Γνώση των ΑΠΕ
(knowers)
ΟΧΙ
ΝΑΙ
8
71
10,1%
89,9%
18,6%
20,8%
2,1%
18,4%
31
160
16,2%
83,8%
72,1%
46,8%
8,1%
41,6%
4
111
3,5%
96,5%
9,3%
32,5%
1,0%
28,8%
43
342
11,2%
88,8%
100,0%
100,0%
11,2%
88,8%

Σύνολο

79
100,0%
20,5%
20,5%
191
100,0%
49,6%
49,6%
115
100,0%
29,9%
29,9%
385
100,0%
100,0%
100,0%

Σύμφωνα με τον Πίνακα διπλής εισόδου 2, σε δείγμα n=385, το 88,8% γνωρίζει τον όρο
ΑΠΕ , εξ αυτών 18,4% είναι υποχρεωτικής εκπαίδευσης, 41,6% δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
και 28,8% ανώτερης–ανώτατης εκπαίδευσης. Οι δεσμευμένες σχετικές συχνότητες δείχνουν ότι
η πιθανότητα κάποιος από το σύνολο αυτών που είναι υποχρεωτικής εκπαίδευσης,
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και ανώτερης–ανώτατης εκπαίδευσης να γνωρίζει τον όρο ΑΠΕ
είναι 89,9%, 83,8% και 96,5% αντίστοιχα, ποσοστό ιδιαίτερα υψηλό. Από την άλλη πλευρά, η
πιθανότητα κάποιος να μην γνωρίζει τον όρο ΑΠΕ και να έχει υποχρεωτική εκπαίδευση, είναι
18,6%. Η πιθανότητα κάποιος να μην γνωρίζει τον όρο ΑΠΕ και να έχει δευτεροβάθμια
εκπαίδευση, είναι 72,1% Αντίθετα η πιθανότητα κάποιος να μην γνωρίζει τον όρο ΑΠΕ και να
έχει ανώτερη –ανώτατη εκπαίδευση είναι 9,3%.
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6.2.3. Σύνοψη αποτελεσμάτων του ελέγχου ανεξαρτησία Χ2 σε σχέση με τα
δημογραφικά στοιχεία
Σε αυτό το σημείο, πρέπει να αναφερθεί πως για τη δημιουργία του Πίνακα 7,
κατασκευάστηκαν οι Πίνακες 13, 14, 15, 16, 17, 18 και 19 (βλ. Παράρτημα 3) ερώτησηδημογραφικά στοιχεία και την διεκπεραίωση των ελέγχων ανεξαρτησίας X2, κρίθηκε σκόπιμη η
επανακωδικοποίηση ορισμένων μεταβλητών, με τη βοήθεια ψευδομεταβλητών. Από τα
δημογραφικά στοιχεία επανακωδικοποιήθηκαν με τη χρήση ψευδομεταβλητών η Ηλικία, η
Εκπαίδευση και το Εισόδημα. Ενώ από τις ερωτήσεις επανακωδικοποιήθηκαν οι ερωτήσεις 4,
5, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 31 και 32.
Συγκεκριμένα για τα δημογραφικά στοιχεία και το επίπεδο Εκπαίδευσης η
επανακωδικοποίηση

αναφέρθηκε παραπάνω.

Όσο αφορά την ηλικία, η συγχώνευση των

απαντήσεων έγινε σε τρείς κατηγορίες ως εξής: η πρώτη κατηγορία (1) περιλαμβάνει τις
επιλογές

≥18 και 19-29, η δεύτερη κατηγορία (2) από 30-39 και 40-49 και η τελευταία

κατηγορία (3) από 50-59 και ≤60. Επιτακτική κρίθηκε και η επανακωδικοποίηση του
Εισοδήματος σε τρεις κατηγορίες, ως εξής: η πρώτη «χαμηλά μηνιαία εισοδήματα» περιλάμβανε
μηνιαία εισοδήματα από 0-300€ και 301-600€, η δεύτερη «μεσαία μηνιαία εισοδήματα» από
601-900€ και 901-1200€ και τελευταία «υψηλά μηνιαία εισοδήματα» που περιλαμβάνει τις
επιλογές από 1201-1500€, 1501-1800€, 1801-2100€, 2101-2400€, 2401-2700€, 2701-3000€,
3001-3300€, 3301-3600€, 3601-3900€, 3901-4200€, 4201-4500€, ≤4501€. Τέλος οι απαντήσεις
των ερωτήσεων 4, 5, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 31 και 32 επανακωδικοποιήθηκαν ως εξής: η
απάντηση «ΝΑΙ» (1) και οι απαντήσεις «ΟΧΙ» και «ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΩ» (0).
Από τους παρακάτω πίνακες που αφορούν τη συσχέτιση μεταξύ των ερωτήσεων και των
δημογραφικών στοιχείων για την περίπτωση της Ικαρίας προκύπτει ότι: α) Η γνώση του όρου
ΑΠΕ σχετίζεται με τη δημογραφική παράμετρο «εκπαίδευση». β) Η γνώση της αιολικής
ενέργειας σχετίζεται με τη δημογραφική παράμετρο «ηλικία». γ) Η γνώση περί γεωθερμίας και
βιομάζας σχετίζονται με όλες τις δημογραφικές παραμέτρους πλην της παραμέτρου
«οικογενειακή κατάσταση». δ) Η άποψη ότι οι ΑΠΕ είναι φιλικές στο περιβάλλον και η γνώση
για θέματα εξοικονόμησης ενέργειας σχετίζονται με τις δημογραφικές παραμέτρους
«εκπαίδευση» και «εισόδημα». ε) Αντίθετα για την γνώση του ΥΒΕ Ικαρίας σχετίζεται με όλες
τις δημογραφικές παραμέτρους πλην της «εκπαίδευσης». στ) Η άποψη ότι το ΥΒΕ θα συμβάλει
στην ανάπτυξη του ηλεκτρικού δικτύου, σχετίζονται όλες οι δημογραφικές παράμετροι πλην του
«φύλου». ζ) Οι απόψεις των κατοίκων ότι το ΥΒΕ θα συμβάλει στην ανάπτυξη οδικού δικτύου,
στην εκδήλωση επιστημονικού και τουριστικού ενδιαφέροντος στο νησί σχετίζονται με τις
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δημογραφικές παραμέτρους «ηλικία», «επάγγελμα» και «οικογενειακή κατάσταση». η) Η άποψη
ότι το ΥΒΕ θα συμβάλλει στην μείωση CO2 σχετίζεται με τις δημογραφικές παραμέτρους
«ηλικία», «εκπαίδευση» και «εισόδημα». θ) Η άποψη πως τα οφέλη ενός τέτοιου έργου είναι
περισσότερα από τις αρνητικές επιπτώσεις σχετίζεται με το «επάγγελμα», την «οικογενειακή
κατάσταση» και το «εισόδημα». ι) Η αναγκαιότητα αυτού του έργου για το νησί σχετίζεται με
τις δημογραφικές παραμέτρους «εκπαίδευση» και «επάγγελμα».
Πίνακας 7:Σύνοψη των αποτελεσμάτων του ελέγχου της ανεξαρτησίας
Ερώτηση

Δημογραφικά στοιχεία
Φύλο
Ηλικία

Εκπαίδευση

Επάγγελμα

Οικογενειακή
κατάσταση

Εισόδημα

Διαμονή

ΕΡ.1 ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΤΟΝ ΌΡΟ ΑΠΕ;
ΕΡ.2Α ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΤΗΝ ΑΙΟΛΙΚΗ;
ΕΡ.2Β ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΤΗΝ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ;
ΕΡ.2Γ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΤΗΝ ΗΛΙΑΚΗ;
ΕΡ.2Δ
ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ
ΤΗΝ
ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ;
ΕΡ.2Ε ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΤΗΝ ΒΙΟΜΑΖΑ;
ΕΡ.4 Η ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ
ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΠΙΤΕΥΧΘΕΙ ΜΕ
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΕ;
ΕΡ.5
OΙ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
ΑΠΕ
ΣΥΜΒΑΛΛΟΥΝ
ΣΤΗΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ;
ΕΡ.11 ΕΙΣΤΕ ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΟΙ ΣΕ
ΘΕΜΑΤΑ
ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ;
ΕΡ.12 ΟΙ ΑΠΕ ΕΙΝΑΙ ΦΙΛΙΚΕΣ ΠΡΟΣ
ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ;
ΕΡ.17ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΤΟ ΥΒΕ
ΕΡ.21 ΘΑ ΣΥΜΒΑΛΛΕΙ
ΣΤΗΝ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ
ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ;
ΕΡ.22 ΘΑ ΣΥΜΒΑΛΛΕΙ ΣΤΗΝ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ
ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ;
ΕΡ.24 ΘΑ ΣΥΜΒΑΛΛΕΙ ΣΤΗΝ
ΕΚΔΗΛΩΣΗ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΕΡ.25 ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΕΛΚΥΣΤΙΚΟ ΓΙΑ
ΤΟΥΣ ΤΟΥΡΙΣΤΕΣ;
ΕΡ.27 ΘΑ ΒΟΗΘΗΣΕΙ ΣΤΗ ΜΕΙΩΣΗ
ΕΚΠΟΜΠΩΝ (CO2)
ΕΡ.28 ΠΙΣΤΕΥΕΤΕ ΠΩΣ ΤΑ ΟΦΕΛΗ
ΤΟΥ ΥΒΕ ΕΙΝΑΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ
ΤΙΣ ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ;
ΕΡ.31 ΠΙΣΤΕΥΕΤΕ ΠΩΣ Ο ΕΛΕΓΧΟΣ
ΚΑΙ Η ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΓΚΑΙΟΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ;
ΕΡ.32 ΠΙΣΤΕΥΕΤΕ ΜΙΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ
ΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΚΑΙ
ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΘΑ
ΕΝΘΑΡΡΥΝΕ ΤΗΝ ΕΠΙΛΥΣΗ ΚΑΙ
ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ;
ΕΡ.34 ΤΟ ΥΒΕ ΤΟ ΕΧΕΙ ΑΝΑΓΚΗ Η
ΙΚΑΡΙΑ;

Σημείωση: Με κόκκινο χρώμα παρουσιάζονται οι δημογραφικές παράμετροι που εμφανίζουν συσχέτιση
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6.3. Έλεγχος ανεξαρτησίας Χ2 σε σχέση με τις μεταβλητές των ερωτήσεων
6.3.1 Έλεγχος ανεξαρτησίας Χ2 σε σχέση με την ενεργειακή ανεξαρτησία μέσω
ΑΠΕ
Α. Έλεγχος ανεξαρτησίας Χ2 της ενεργειακής ανεξαρτησίας με αξιοποίηση ΑΠΕ σε σχέση με
την ανεξαρτησία από συμβατικά καύσιμα.
Ο παρακάτω έλεγχος ανεξαρτησίας πραγματοποιείται για να διερευνήσει αν οι
μεταβλητές ενεργειακή ανεξαρτησία (enerind) μέσω ΑΠΕ και ανεξαρτησία από συμβατικά
καύσιμα (eicost3) σχετίζονται μεταξύ τους σε δείγμα n=385 . Για την διευκόλυνση του ελέγχου
επανακωδικοποιήθηκαν τα δεδομένα όπως περιγράφεται αναλυτικά στην ενότητα 7.2.3.
Προτού υπολογιστεί το X2 διατυπώνονται η μηδενική υπόθεση H0 και η εναλλακτική
υπόθεση H1:
H0: Οι δύο μεταβλητές, ενεργειακή ανεξαρτησία με αξιοποίηση ΑΠΕ (enerind) και
ανεξαρτησία από συμβατικά καύσιμα (eicost3) είναι ανεξάρτητες μεταξύ τους.
H1:

Οι δύο μεταβλητές ενεργειακή ανεξαρτησία με αξιοποίηση ΑΠΕ (enerind) και

ανεξαρτησία από συμβατικά καύσιμα (eicost3) είναι εξαρτημένες μεταξύ τους.
Η τιμή X2 = 10,014 οι βαθμοί ελευθερίας ν=df=(2-1)(2-1)=1 και η ακριβής δίπλευρη
πιθανότητα 0,001. Με βαθμούς ελευθερίας df=1 και επίπεδο σημαντικότητας α=0,05 (στο χώρο
της κοινωνικής έρευνας η πιο συνηθισμένη τιμή επιπέδου στατιστικής σημαντικότητας είναι
α=5%), η κρίσιμη τιμή της κατανομής είναι Χ2ν,α=3,841.
Αφού Χ2> Χ2ν,α, και p-value=0,001<0,05, απορρίπτεται η H0. Επομένως δύο μεταβλητές
ενεργειακή ανεξαρτησία με αξιοποίηση ΑΠΕ (enerind) και ανεξαρτησία από συμβατικά
καύσιμα (eicost3) είναι εξαρτημένες μεταξύ τους, οπότε σχετίζονται.
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Πίνακας διπλής εισόδου 3: Ενεργειακή ανεξαρτησία μέσω ΑΠΕ- Ανεξαρτησία από συμβατικά καύσιμα

Ενεργειακή
ανεξαρτησία
μέσω ΑΠΕ
(enerind)

ΟΧΙ

ΝΑΙ

Σύνολο

Συχνότητα
% μεταξύ enerind
% μεταξύ eicost3
% επί του Συνόλου
Συχνότητα
% μεταξύ enerind
% μεταξύ eicost3
% επί του Συνόλου
Συχνότητα
% μεταξύ enerind
% μεταξύ eicost3
% επί του Συνόλου

Ανεξαρτησία από
συμβατικά καύσιμα
(eicost3)
ΟΧΙ
ΝΑΙ
52
41
55,9%
44,1%
32,3%
18,3%
13,5%
10,6%
109
183
37,3%
62,7%
67,7%
81,7%
28,3%
47,5%
161
224
41,8%
58,2%
100,0%
100,0%
41,8%
58,2%

Σύνολο

93
100,0%
24,2%
24,2%
292
100,0%
75,8%
75,8%
385
100,0%
100,0%
100,0%

Όπως φαίνεται στον Πίνακα διπλής εισόδου 3, σε δείγμα n=385, το 58,2% μεταφράζει
την ενεργειακή ανεξαρτησία ως ανεξαρτησία από συμβατικά καύσιμα και το 75,8 πιστεύει πως η
ενεργειακή ανεξαρτησία μπορεί να επιτευχθεί με αξιοποίηση των ΑΠΕ. Η πιθανότητα είναι
κάποιος να πιστεύει ότι η ενεργειακή ανεξαρτησία σημαίνει ανεξαρτησία από συμβατικά
καύσιμα και να θεωρεί ότι μπορεί να επιτευχθεί με την αξιοποίηση των ΑΠΕ είναι 81,7%. .
Ωστόσο η πιθανότητα να θεωρεί ότι ενεργειακή ανεξαρτησία δεν σημαίνει μόνο ανεξαρτησία
από συμβατικά καύσιμα και ταυτόχρονα να τάσσεται υπέρ της άποψης ότι μπορεί να επιτευχθεί
με αξιοποίηση των ΑΠΕ είναι 67,7% .
Β. Έλεγχος ανεξαρτησίας Χ2 της ενεργειακής ανεξαρτησίας με αξιοποίηση ΑΠΕ σε σχέση με
την συμβολή του ΥΒΕ στην ενεργειακή ανεξαρτησία.
Στην περίπτωση αυτή επιθυμείται να εξεταστεί αν οι μεταβλητές ενεργειακή
ανεξαρτησία (enerind) μέσω ΑΠΕ και η συμβολή του ΥΒΕ στην ενεργειακή ανεξαρτησία της
Ικαρίας

(diesel)

σχετίζονται

μεταξύ

τους

(δείγμα

n=292).

Πραγματοποιήθηκε

επανακωδικοποίηση των δεδομένων όπως αναφέρθηκε στην ενότητα 7.2.3. Διατυπώνονται η
μηδενική υπόθεση H0 και η εναλλακτική υπόθεση H1:
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H0: Οι δύο μεταβλητές, ενεργειακή ανεξαρτησία με αξιοποίηση ΑΠΕ (enerind) και
συμβολή του ΥΒΕ στην ενεργειακή ανεξαρτησία της Ικαρίας (diesel) είναι ανεξάρτητες μεταξύ
τους.
H1:

Οι δύο μεταβλητές ενεργειακή ανεξαρτησία με αξιοποίηση ΑΠΕ (enerind) και

συμβολή του ΥΒΕ στην ενεργειακή ανεξαρτησία της Ικαρίας (diesel) είναι εξαρτημένες μεταξύ
τους.
Η τιμή X2 = 16,350 οι βαθμοί ελευθερίας ν=df=(2-1)(2-1)=1 και η ακριβής δίπλευρη
πιθανότητα 0,000. Με βαθμούς ελευθερίας df=1 και επίπεδο σημαντικότητας α=0,05 (στο χώρο
της κοινωνικής έρευνας η πιο συνηθισμένη τιμή επιπέδου στατιστικής σημαντικότητας είναι
α=5%), η κρίσιμη τιμή της κατανομής είναι Χ2ν,α=3,841. Αφού Χ2> Χ2ν,α, και pvalue=0,000<0,05 , απορρίπτεται η H0. Επομένως δύο μεταβλητές ενεργειακή ανεξαρτησία με
αξιοποίηση ΑΠΕ (enerind) και συμβολή του ΥΒΕ στην ενεργειακή ανεξαρτησία της Ικαρίας
(diesel) είναι εξαρτημένες μεταξύ τους, οπότε σχετίζονται.
Πίνακας διπλής εισόδου 4: Ενεργειακή ανεξαρτησία μέσω ΑΠΕ- Συμβολή ΥΒΕ ανεξαρτησία από καύσιμα

Ενεργειακή
ανεξαρτησία
μέσω ΑΠΕ
(Enerind)

ΟΧΙ

ΝΑΙ

Σύνολο

Συχνότητα
% μεταξύ enerind
% μεταξύ diesel
% επί του συνόλου
Συχνότητα
% μεταξύ enerind
% μεταξύ diesel
% επί του συνόλου
Συχνότητα
% μεταξύ enerind
% μεταξύ diesel
% επί του συνόλου

Συμβολή ΥΒΕ
ανεξαρτησία από
καύσιμα (diesel)
ΟΧΙ
ΝΑΙ
25
37
40,3%
59,7%
39,7%
16,2%
8,6%
12,7%
38
192
16,5%
83,5%
60,3%
83,8%
13,0%
65,8%
63
229
21,6%
78,4%
100,0%
100,0%
21,6%
78,4%

Σύνολο

62
100,0%
21,2%
21,2%
230
100,0%
78,8%
78,8%
292
100,0%
100,0%
100,0%

Ο Πίνακας διπλής εισόδου 4, μαρτυρά ότι 83,5% είναι πιθανότητα κάποιος να
υποστηρίζει ότι ενεργειακή ανεξαρτησία μπορεί να επιτευχθεί με την αξιοποίηση ΑΠΕ, και να
τάσσεται υπέρ της άποψης ότι το ΥΒΕ θα συμβάλλει στην ενεργειακή ανεξαρτησία της Ικαρίας.
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Αντίθετα 16,5% είναι η πιθανότητα κάποιος να τάσσεται αρνητικά ως προς τη συμβολή του
ΥΒΕ στην ενεργειακή ανεξαρτησία της νήσου και ταυτόχρονα να υποστηρίζει ότι η ενεργειακή
ανεξαρτησία μπορεί να επιτευχθεί με αξιοποίηση των ΑΠΕ. Από την άλλη, κάποιος που πιστεύει
ότι δεν επιτυγχάνεται ενεργειακή ανεξαρτησία με τις ΑΠΕ, έχει πιθανότητα 60,3% να τάσσεται
υπέρ της άποψης ότι το συγκεκριμένο έργο θα συμβάλει στην ενεργειακή ανεξαρτησία της
Ικαρίας.

6.3.2. Έλεγχος ανεξαρτησίας Χ2 σε σχέση με την οικονομική ανάπτυξη μέσω
ΑΠΕ
Α. Έλεγχος ανεξαρτησίας Χ2 της μεταβλητής οικονομική ανάπτυξη σε σχέση με την ενεργειακή
ανεξαρτησία με αξιοποίηση ΑΠΕ.
Στη συγκεκριμένη περίπτωση διερευνάται αν οι μεταβλητές οικονομική ανάπτυξη
(growth) και ενεργειακή ανεξαρτησία (enerind) μέσω ΑΠΕ σχετίζονται μεταξύ τους σε δείγμα
n=385. Πραγματοποιήθηκε

επανακωδικοποίηση των δεδομένων όπως αναφέρθηκε στην

ενότητα 7.2.3. Προτού υπολογιστεί το X2 διατυπώνονται η μηδενική υπόθεση H0 και η
εναλλακτική υπόθεση H1:
H0: Οι δύο μεταβλητές, οικονομική ανάπτυξη μέσω ΑΠΕ (growth) και ενεργειακή
ανεξαρτησία με αξιοποίηση ΑΠΕ (enerind) είναι ανεξάρτητες μεταξύ τους.
H1:

Οι δύο μεταβλητές οικονομική ανάπτυξη μέσω ΑΠΕ (growth) και ενεργειακή

ανεξαρτησία με αξιοποίηση ΑΠΕ (enerind) είναι εξαρτημένες μεταξύ τους.
Η τιμή X2 = 74,122 οι βαθμοί ελευθερίας ν=df=(2-1)(2-1)=1 και η ακριβής δίπλευρη
πιθανότητα 0,000. Με βαθμούς ελευθερίας df=1 και επίπεδο σημαντικότητας α=0,05 (στο χώρο
της κοινωνικής έρευνας η πιο συνηθισμένη τιμή επιπέδου στατιστικής σημαντικότητας είναι
α=5%), η κρίσιμη τιμή της κατανομής είναι Χ2ν,α=3,841.
Αφού Χ2> Χ2ν,α, και p-value=0,000<0,05, απορρίπτεται η H0. Επομένως δύο μεταβλητές
οικονομική ανάπτυξη μέσω ΑΠΕ (growth) και ενεργειακή ανεξαρτησία με αξιοποίηση ΑΠΕ
(enerind) είναι εξαρτημένες μεταξύ τους, οπότε σχετίζονται.
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Πίνακας διπλής εισόδου 5: Οικονομική ανάπτυξη ενός τόπου μέσω ΑΠΕ- Ενεργειακή ανεξαρτησία μέσω
ΑΠΕ

Ενεργειακή
ανεξαρτησία μέσω
ΑΠΕ (enerind)

Οικονομική
ανάπτυξη
ενός τόπου
μέσω ΑΠΕ
(growth)

Σύνολο

ΟΧΙ

ΝΑΙ

Συχνότητα
%μεταξύ growth
% μεταξύ enerind
% επί του Συνόλου
Συχνότητα
%μεταξύ growth
% μεταξύ enerind
% επί του Συνόλου
Συχνότητα
%μεταξύ growth
% μεταξύ enerind
% επί του Συνόλου

ΟΧΙ
44
64,7%
47,3%
11,4%
49
15,5%
52,7%
12,7%
93
24,2%
100,0%
24,2%

ΝΑΙ
24
35,3%
8,2%
6,2%
268
84,5%
91,8%
69,6%
292
75,8%
100,0%
75,8%

Σύνολο

68
100,0%
17,7%
17,7%
317
100,0%
82,3%
82,3%
385
100,0%
100,0%
100,0%

Αυτό που προκύπτει από τον Πίνακα διπλής εισόδου 5, σε δείγμα n=385, είναι ότι το
69,6% πιστεύει πως οι επενδύσεις ΑΠΕ συμβάλλουν στην οικονομική ανάπτυξη ενός τόπου και
ταυτόχρονα μπορεί να επιτευχθεί ενεργειακή ανεξαρτησία. Υπάρχει μεγάλη πιθανότητα 91,8%
κάποιος που θεωρεί ότι η ενεργειακή ανεξαρτησία μπορεί να επιτευχθεί με αξιοποίηση των ΑΠΕ
, να υποστηρίζει ταυτόχρονα ότι οι επενδύσεις ΑΠΕ συμβάλλουν στην οικονομική ανάπτυξη
ενός τόπου. Επίσης η πιθανότητα είναι μεγάλη 84,5% και για κάποιον ο οποίος πιστεύει ότι
στην οικονομική ανάπτυξη ενός τόπου συμβάλλουν οι επενδύσεις των ΑΠΕ και ταυτόχρονα να
υιοθετεί την άποψη ότι ενεργειακή ανεξαρτησία επιτυγχάνεται μέσω των ΑΠΕ.

Β. Έλεγχος ανεξαρτησίας Χ2 της μεταβλητής οικονομική ανάπτυξη σε σχέση τη συμβολή του
ΥΒΕ στην δημιουργία θέσεων εργασίας
Ο παρακάτω έλεγχος ανεξαρτησίας πραγματοποιείται για να διερευνήσει αν οι
μεταβλητές οικονομική ανάπτυξη μέσω ΑΠΕ (growth) και τη συμβολή του ΥΒΕ στην
δημιουργία θέσεων εργασίας (employ) σχετίζονται μεταξύ τους σε δείγμα n=292. Για την
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διευκόλυνση του ελέγχου επανακωδικοποιήθηκαν τα δεδομένα όπως περιγράφεται αναλυτικά
στην ενότητα 7.2.3. Προτού υπολογιστεί το X2 διατυπώνονται η μηδενική υπόθεση H0 και η
εναλλακτική υπόθεση H1:
H0: Οι δύο μεταβλητές, οικονομική ανάπτυξη μέσω ΑΠΕ (growth) και τη συμβολή του
ΥΒΕ στην δημιουργία θέσεων εργασίας (employ) είναι ανεξάρτητες μεταξύ τους.
H1: Οι δύο μεταβλητές οικονομική ανάπτυξη μέσω ΑΠΕ (growth) και τη συμβολή του
ΥΒΕ στην δημιουργία θέσεων εργασίας (employ) είναι εξαρτημένες μεταξύ τους.
Η τιμή X2 = 14,125 οι βαθμοί ελευθερίας ν=df=(2-1)(2-1)=1 και η ακριβής δίπλευρη
πιθανότητα 0,000. Με βαθμούς ελευθερίας df=1 και επίπεδο σημαντικότητας α=0,05 (στο χώρο
της κοινωνικής έρευνας η πιο συνηθισμένη τιμή επιπέδου στατιστικής σημαντικότητας είναι
α=5%), η κρίσιμη τιμή της κατανομής είναι Χ2ν,α=3,841.
Αφού Χ2> Χ2ν,α, και p-value=0,000<0,05,

απορρίπτεται η H0. Επομένως οι δύο

μεταβλητές οικονομική ανάπτυξη μέσω ΑΠΕ (growth) και τη συμβολή του ΥΒΕ στην
δημιουργία θέσεων εργασίας (employ) είναι εξαρτημένες μεταξύ τους, οπότε σχετίζονται.
Πίνακας διπλής εισόδου 6: Οικονομική ανάπτυξη ενός τόπου μέσω ΑΠΕ- Συμβολή ΥΒΕ στη δημιουργία
θέσεων εργασίας

Συμβολή ΥΒΕ στη
δημιουργία θέσεων
εργασίας (employ)

Οικονομική
ανάπτυξη
ενός τόπου
μέσω ΑΠΕ
(growth)

Σύνολο

ΟΧΙ

ΝΑΙ

Συχνότητα
% μεταξύ growth
% μεταξύ employ
% επί του Συνόλου
Συχνότητα
% μεταξύ growth
% μεταξύ employ
% επί του Συνόλου
Συχνότητα
% μεταξύ growth
% μεταξύ employ
% επί του Συνόλου

ΟΧΙ
14
29,2%
37,8%
4,8%
23
9,4%
62,2%
7,9%
37
12,7%
100,0%
12,7%

ΝΑΙ
34
70,8%
13,3%
11,6%
221
90,6%
86,7%
75,7%
255
87,3%
100,0%
87,3%

Σύνολο

48
100,0%
16,4%
16,4%
244
100,0%
83,6%
83,6%
292
100,0%
100,0%
100,0%
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Σύμφωνα με τον Πίνακα διπλής εισόδου 6, σε δείγμα n=292, 221 άτομα 75,7%
πιστεύουν ότι οι ΑΠΕ συμβάλλουν στην τοπική ανάπτυξη ενός τόπου και ταυτόχρονα
υποστηρίζουν ότι το ΥΒΕ θα συμβάλλει στη δημιουργία θέσεων εργασίας. Οι δεσμευμένες
σχετικές συχνότητες δείχνουν ότι η πιθανότητα κάποιος να υποστηρίζει ότι οι ΑΠΕ συμβάλουν
στην τοπική οικονομική ανάπτυξη και ότι το ΥΒΕ θα συμβάλει στη δημιουργία θέσεων
εργασίας είναι 90,6%. Επίσης η πιθανότητα είναι 13,3% κάποιος να συμφωνεί ότι θα
δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας από το ΥΒΕ ωστόσο να θεωρεί ότι ΑΠΕ δεν συμβάλλουν
στην οικονομική ανάπτυξη ενός τόπου. Ωστόσο 37,8% είναι η πιθανότητα κάποιος να πιστεύει
ότι στην οικονομική ανάπτυξη ενός τόπου δεν συμβάλλουν οι επενδύσεις ΑΠΕ ενώ ταυτόχρονα
να πιστεύει ότι το ΥΒΕ δεν θα συμβάλλει στην δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

6.3.3 Έλεγχος ανεξαρτησίας Χ2 σε σχέση με τα οφέλη του ΥΒΕ
Α. Έλεγχος ανεξαρτησίας Χ2 της ανάπτυξης οδικού δικτύου σε σχέση τα οφέλη του ΥΒΕ.
Στην περίπτωση αυτή επιθυμείται να εξεταστεί αν οι μεταβλητές ανάπτυξη οδικού
δικτύου λόγω ΥΒΕ (road) και τα οφέλη του ΥΒΕ (profit) σχετίζονται μεταξύ τους.
Πραγματοποιήθηκε επανακωδικοποίηση των δεδομένων όπως αναφέρθηκε στην ενότητα 7.2.3.
Διατυπώνονται η μηδενική υπόθεση H0 και η εναλλακτική υπόθεση H1:
H0: Οι δύο μεταβλητές, ανάπτυξη οδικού δικτύου λόγω ΥΒΕ (road) και τα οφέλη του ΥΒΕ
(profit)είναι ανεξάρτητες μεταξύ τους.
H1:

Οι δύο μεταβλητές ανάπτυξη οδικού δικτύου λόγω ΥΒΕ (road) και τα οφέλη του ΥΒΕ

(profit) είναι εξαρτημένες μεταξύ τους.
Η τιμή X2 = 22,501 οι βαθμοί ελευθερίας ν=df=(2-1)(2-1)=1 και η ακριβής δίπλευρη
πιθανότητα 0,000. Με βαθμούς ελευθερίας df=1 και επίπεδο σημαντικότητας α=0,05, η κρίσιμη
τιμή της κατανομής είναι Χ2ν,α=3,841.
Αφού Χ2> Χ2ν,α, και p-value=0,000<0,05,

απορρίπτεται η H0. Επομένως οι δύο

μεταβλητές ανάπτυξη οδικού δικτύου λόγω ΥΒΕ (road) και τα οφέλη του ΥΒΕ (profit) είναι
εξαρτημένες μεταξύ τους, οπότε σχετίζονται.
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Πίνακας διπλής εισόδου 7: Οφέλη του ΥΒΕ –Συμβολή ΥΒΕ στην ανάπτυξη οδικού δικτύου

Οφέλη του
ΥΒΕ
(profit)

ΟΧΙ

ΝΑΙ

Σύνολο

Συχνότητα
% μεταξύ profit
% μεταξύ road
% επί του Συνόλου
Συχνότητα
% μεταξύ profit
% μεταξύ road
% επί του Συνόλου
Συχνότητα
% μεταξύ profit
% μεταξύ road
% επί του Συνόλου

Συμβολή ΥΒΕ στην
ανάπτυξη οδικού
δικτύου (road)
ΟΧΙ
ΝΑΙ
35
44
44,3%
55,7%
48,6%
20,0%
12,0%
15,1%
37
176
17,4%
82,6%
51,4%
80,0%
12,7%
60,3%
72
220
24,7%
75,3%
100,0%
100,0%
24,7%
75,3%

Σύνολο

79
100,0%
27,1%
27,1%
213
100,0%
72,9%
72,9%
292
100,0%
100,0%
100,0%

Σε δείγμα n=292 , όπως φαίνεται στον Πίνακα διπλής εισόδου 7, το 60,3% (176 άτομα)
θεωρούν ότι τα οφέλη του ΥΒΕ για την Ικαρία είναι περισσότερα απ’ ότι οι αρνητικές
επιπτώσεις, πιστεύουν ότι το έργο θα συμβάλλει στην ανάπτυξη του οδικού δικτύου της
περιοχής. Μόνο το 12,7% αυτών πιστεύει ότι δεν θα συμβάλει. Ακόμα το 15,1% που πιστεύει
ότι τα οφέλη του έργου θα είναι λιγότερα, εκτιμούν ότι το ΥΒΕ θα συμβάλλει στην δημιουργία
δρόμων. Από τις δεσμευμένες σχετικές συχνότητες, παρατηρούμε ότι κάποιος ο οποίος πιστεύει
ότι τα οφέλη του ΥΒΕ είναι περισσότερα από τις αρνητικές επιπτώσεις, η πιθανότητα να θεωρεί
ταυτόχρονα ότι το ΥΒΕ θα συμβάλει στην ανάπτυξη οδικού δικτύου είναι 82,6%, ενώ να θεωρεί
το αντίθετο, δηλαδή ότι δεν θα συμβάλλει στο οδικό δίκτυο, η πιθανότητα είναι 17,4%.

Β. Έλεγχος ανεξαρτησίας Χ2 της μεταβλητής περιβαλλοντικές επιπτώσεις σε σχέση με τα οφέλη
του ΥΒΕ.
Στη συγκεκριμένη περίπτωση διερευνάται αν οι μεταβλητές περιβαλλοντικές επιπτώσεις
του ΥΒΕ (impact1) και οφέλη του έργου (profit) σχετίζονται μεταξύ τους. Πραγματοποιήθηκε
επανακωδικοποίηση των δεδομένων όπως αναφέρθηκε στην ενότητα 7.2.3.
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Προτού υπολογιστεί το X2 διατυπώνονται η μηδενική υπόθεση H0 και η εναλλακτική υπόθεση
H1:
H0: Οι δύο μεταβλητές, περιβαλλοντικές επιπτώσεις του ΥΒΕ (impact1) και οφέλη του έργου
(profit) είναι ανεξάρτητες μεταξύ τους.
H1:

Οι δύο μεταβλητές περιβαλλοντικές επιπτώσεις του ΥΒΕ (impact1) και οφέλη του έργου

(profit) είναι εξαρτημένες μεταξύ τους.
Η τιμή X2 = 22,564 οι βαθμοί ελευθερίας ν=df=(2-1)(2-1)=1 και η ακριβής δίπλευρη
πιθανότητα 0,000. Με βαθμούς ελευθερίας df=1 και επίπεδο σημαντικότητας α=0,05 (στο χώρο
της κοινωνικής έρευνας η πιο συνηθισμένη τιμή επιπέδου στατιστικής σημαντικότητας είναι
α=5%), η κρίσιμη τιμή της κατανομής είναι Χ2ν,α=3,841.
Αφού Χ2> Χ2ν,α και p-value= 0,000<0,05 , απορρίπτεται η H0. Επομένως οι δύο
μεταβλητές περιβαλλοντικές επιπτώσεις του ΥΒΕ (impact1) και οφέλη του έργου (profit) είναι
εξαρτημένες μεταξύ τους, οπότε σχετίζονται.
Πίνακας διπλής εισόδου 8: Οφέλη του ΥΒΕ- Περιβαλλοντικές επιπτώσεις ΥΒΕ

Οφέλη
του ΥΒΕ
(Profit)

ΟΧΙ

ΝΑΙ

Σύνολο

Συχνότητα
% μεταξύ profit
% μεταξύ impact1
% επί του Συνόλου
Συχνότητα
% μεταξύ profit
% μεταξύ impact1
% επί του Συνόλου
Συχνότητα
% μεταξύ profit
% μεταξύ impact1
% επί του Συνόλου

Περιβαλλοντικές
επιπτώσεις ΥΒΕ
(impact1)
ΟΧΙ
ΝΑΙ
38
41
48,1%
51,9%
18,8%
45,6%
13,0%
14,0%
164
49
77,0%
23,0%
81,2%
54,4%
56,2%
16,8%
202
90
69,2%
30,8%
100,0%
100,0%
69,2%
30,8%

Σύνολο

79
100,0%
27,1%
27,1%
213
100,0%
72,9%
72,9%
292
100,0%
100,0%
100,0%

Σύμφωνα με τον Πίνακα διπλής εισόδου 8, σε δείγμα n=292, αυτό που προκύπτει από
την παρούσα συσχέτιση είναι ότι όσοι τάσσονται υπέρ της άποψης ότι τα οφέλη του ΥΒΕ θα
είναι περισσότερα από τις αρνητικές επιπτώσεις, το 16,8% θεωρεί ότι θα υπάρχουν
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περιβαλλοντικές επιπτώσεις από την κατασκευή και λειτουργία του ΥΒΕ ενώ το 56,2% θεωρεί
ότι δεν θα υπάρχουν επιπτώσεις. Αντίθετα όσοι τάσσονται υπέρ της άποψης ότι τα οφέλη ενός
τέτοιου έργου είναι λιγότερα, το 14% αυτών θεωρεί ότι θα προκαλέσει επιπτώσεις στο
περιβάλλον, ενώ το 13% έχει αντίθετη άποψη. Επίσης παρατηρούμε από τις δεσμευμένες
σχετικές συχνότητες ότι κάποιος που πιστεύει ότι τα οφέλη του ΥΒΕ είναι περισσότερα από τις
αρνητικές επιπτώσεις η πιθανότητα να υποστηρίζει ταυτόχρονα την άποψη ότι θα υπάρχουν
περιβαλλοντικές επιπτώσεις είναι 23% ενώ η πιθανότητα να υποστηρίζει ότι δεν θα υπάρχουν
περιβαλλοντικές επιπτώσεις είναι μεγαλύτερη 77%. Τέλος η πιθανότητα κάποιος να υποστηρίζει
ότι δεν υπάρχουν επιπτώσεις στο περιβάλλον από το ΥΒΕ και να τα οφέλη του έργου είναι
περισσότερα ισούται με 81,2%.

Γ. Έλεγχος ανεξαρτησίας Χ2 της μείωσης των εκπομπών CO2 σε σχέση με τα οφέλη του ΥΒΕ.
Στην περίπτωση αυτή επιθυμείται να εξεταστεί αν οι μεταβλητές ανάπτυξη οδικού
δικτύου λόγω ΥΒΕ (road) και τα οφέλη του ΥΒΕ (profit) σχετίζονται μεταξύ τους.
Πραγματοποιήθηκε επανακωδικοποίηση των δεδομένων όπως αναφέρθηκε στην ενότητα 7.2.3.
Διατυπώνονται η μηδενική υπόθεση H0 και η εναλλακτική υπόθεση H1:
H0: Οι δύο μεταβλητές, ανάπτυξη οδικού δικτύου λόγω ΥΒΕ (road) και τα οφέλη του ΥΒΕ
(profit) είναι ανεξάρτητες μεταξύ τους.
H1:

Οι δύο μεταβλητές ανάπτυξη οδικού δικτύου λόγω ΥΒΕ (road) και τα οφέλη του ΥΒΕ

(profit) είναι εξαρτημένες μεταξύ τους
Η τιμή X2 = 33.338 οι βαθμοί ελευθερίας ν=df=(2-1)(2-1)=1 και η ακριβής δίπλευρη
πιθανότητα 0,000. Με βαθμούς ελευθερίας df=1 και επίπεδο σημαντικότητας α=0,05 (στο χώρο
της κοινωνικής έρευνας η πιο συνηθισμένη τιμή επιπέδου στατιστικής σημαντικότητας είναι
α=5%), η κρίσιμη τιμή της κατανομής είναι Χ2ν,α=3,841.
Αφού Χ2> Χ2ν,α και p-value= 0,000<0,05 , απορρίπτεται η H0. Επομένως οι δύο
μεταβλητές μείωση των εκπομπών CO2 (co2) και οφέλη του ΥΒΕ (profit) είναι εξαρτημένες
μεταξύ τους, οπότε σχετίζονται.

103

Πίνακας διπλής εισόδου 9: Οφέλη του ΥΒΕ- Συμβολή του ΥΒΕ στη μείωση εκπομπών CO2

Συμβολή του ΥΒΕ

Σύνολο

στη μείωση
εκπομπών CO2
(co2)

Οφέλη

ΟΧΙ

του ΥΒΕ
(profit)

ΝΑΙ

Σύνολο

ΟΧΙ

ΝΑΙ

Συχνότητα

28

51

79

% μεταξύ profit

35,4%

64,6%

100,0%

%μεταξύ co2

62,2%

20,6%

27,1%

% επί του Συνόλου

9,6%

17,5%

27,1%

Συχνότητα

17

196

213

% μεταξύ profit

8,0%

92,0%

100,0%

%μεταξύ co2

37,8%

79,4%

72,9%

% επί του Συνόλου

5,8%

67,1%

72,9%

Συχνότητα

45

247

292

% μεταξύ profit

15,4%

84,6%

100,0%

%μεταξύ co2

100,0%

100,0%

100,0%

% επί του Συνόλου

15,4%

84,6%

100,0%

Από τον Πίνακα διπλής εισόδου 9, προκύπτει ότι σε δείγμα n=292 αυτοί που πιστεύουν
ότι τα οφέλη ΥΒΕ θα είναι περισσότερα, 67,1% υποστηρίζει τη άποψη ότι θα συμβάλλει στη
μείωση εκπομπών CO2 του ΤΣΠ Αγ. Κηρύκου, ενώ μόνο το 5,8% αυτών πιστεύουν ότι δεν θα
συμβάλει τη μείωση CO2. Από την άλλη πλευρά εντοπίζεται πως ακόμα και όσοι πιστεύουν ότι
τα οφέλη του ΥΒΕ θα είναι λιγότερα, το 17,5% συμφωνεί πως το έργο θα βοηθήσει στη μείωση
CO2, ενώ το 9,6% τάσσεται αρνητικά. Παρατηρείται ότι η πιθανότητα κάποιος να πιστεύει ότι
τα οφέλη το ΥΒΕ είναι περισσότερα και παράλληλα να υποστηρίζει ότι θα συμβάλει στη μείωση
CO2 είναι 92%. Ενώ η πιθανότητα κάποιος να πιστεύει ότι το ΥΒΕ θα συμβάλλει στη μείωση
των εκπομπών CO2 και ταυτόχρονα να υποστηρίζει τα πολλαπλά οφέλη ενός τέτοιου έργου,
είναι 79,4%. Αντίθετα η πιθανότητα κάποιος να θεωρεί ότι το ΥΒΕ δεν θα συμβάλλει στη
μείωση CO2 και πως είναι λιγότερα τα οφέλη ενός τέτοιου έργου, αντιστοιχεί στο 62,2%.
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6.3.4. Έλεγχος ανεξαρτησίας Χ2 σε σχέση με την αναγκαιότητα του ΥΒΕ στην
Ικαρία
Α. Έλεγχος ανεξαρτησίας Χ2 της οικονομικής ανάπτυξης με αξιοποίηση των ΑΠΕ σε σχέση με
την αναγκαιότητα του ΥΒΕ
Ο παρακάτω έλεγχος ανεξαρτησίας πραγματοποιείται για να διερευνήσει αν οι
μεταβλητές οικονομική ανάπτυξη μέσω ΑΠΕ (growth) και αναγκαιότητα του ΥΒΕ (accept)
σχετίζονται μεταξύ τους. Για την διευκόλυνση του ελέγχου επανακωδικοποιήθηκαν τα δεδομένα
όπως περιγράφεται αναλυτικά στην ενότητα 7.2.3. Προτού υπολογιστεί το X2 διατυπώνονται η
μηδενική υπόθεση H0 και η εναλλακτική υπόθεση H1:
H0: Οι δύο μεταβλητές, οικονομική ανάπτυξη μέσω ΑΠΕ (growth) και αναγκαιότητα
του ΥΒΕ (accept) είναι ανεξάρτητες μεταξύ τους.
H1: Οι δύο μεταβλητές οικονομική ανάπτυξη μέσω ΑΠΕ (growth) και αναγκαιότητα
του ΥΒΕ (accept) είναι εξαρτημένες μεταξύ τους.
Η τιμή X2 = 27,816 οι βαθμοί ελευθερίας ν=df=(2-1)(2-1)=1 και η ακριβής δίπλευρη
πιθανότητα 0,000. Με βαθμούς ελευθερίας df=1

και επίπεδο σημαντικότητας α=0,05), η

κρίσιμη τιμή της κατανομής είναι Χ2ν,α=3,841. Αφού Χ2> Χ2ν,α και p-value= 0,000<0,05,
απορρίπτεται η H0. Επομένως οι δύο μεταβλητές οικονομική ανάπτυξη μέσω ΑΠΕ (growth) και
αναγκαιότητα του ΥΒΕ (accept) είναι εξαρτημένες μεταξύ τους, οπότε σχετίζονται.
Πίνακας διπλής εισόδου 10: Αναγκαιότητα ΥΒΕ- Οικονομική ανάπτυξη με αξιοποίηση ΑΠΕ

Αναγκαιότητα
ΥΒΕ (accept)

Ο
Χ
Ι
Ν
Α
Ι

Σύνολο

Συχνότητα
% μεταξύ accept
% μεταξύ growth
% επί του Συνόλου
Συχνότητα
% μεταξύ accept
% μεταξύ growth
% επί του Συνόλου
Συχνότητα
% μεταξύ accept
% μεταξύ growth
% επί του Συνόλου

Οικονομική ανάπτυξη με
αξιοποίηση ΑΠΕ (growth)
ΟΧΙ
ΝΑΙ
16
17
48,5%
51,5%
33,3%
7,0%
5,5%
5,8%
32
227
12,4%
87,6%
66,7%
93,0%
11,0%
77,7%
48
244
16,4%
83,6%
100,0%
100,0%
16,4%
83,6%

Σύνολο

33
100,0%
11,3%
11,3%
259
100,0%
88,7%
88,7%
292
100,0%
100,0%
100,0%
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Αυτό που προκύπτει από τον Πίνακα διπλής εισόδου 10, είναι ότι σε δείγμα n=292, το
77,7% τάσσονται υπέρ της αναγκαιότητας του ΥΒΕ στο νησί ενώ ταυτόχρονα πιστεύουν ότι οι
επενδύσεις ΑΠΕ μπορούν να συμβάλλουν στην οικονομική ανάπτυξη ενός τόπου. Το 11%
συμφωνεί ότι το έργο είναι αναγκαίο για το νησί αλλά δεν θεωρεί ότι οι επενδύσεις ΑΠΕ
συμβάλλουν στην οικονομική ανάπτυξη ενός τόπου. Αντίθετα όσοι θεωρούν ότι το έργο δεν το
έχει ανάγκη η Ικαρία, το 5,5% εξ αυτών υποστηρίζουν ότι οι επενδύσεις ΑΠΕ δεν συμβάλλουν
στην οικονομική ανάπτυξη ενός τόπου, ενώ το 5,8% θεωρούν ότι συμβάλλουν. Παρατηρώντας
τις δεσμευμένες σχετικές συχνότητες, δεδομένου ότι κάποιος θεωρεί ότι το ΥΒΕ είναι αναγκαίο
για το νησί, η πιθανότητα να πιστεύει ταυτόχρονα ότι οι επενδύσεις ΑΠΕ μπορούν να
συμβάλλουν στην οικονομική ανάπτυξη ενός τόπου, είναι 87,6%, ενώ η πιθανότητα να πιστεύει
ότι οι ΑΠΕ δεν συμβάλλουν στην οικονομική ανάπτυξη είναι 12,4%. Από την άλλη με δεδομένο
ότι κάποιος τάσσεται υπέρ της άποψης ότι οι επενδύσεις ΑΠΕ βοηθούν στην οικονομική
ανάπτυξη, η πιθανότητα να θεωρεί ταυτόχρονα ότι το ΥΒΕ δεν το έχει ανάγκη η Ικαρία είναι
7%,ενώ η πιθανότητα είναι πολύ υψηλή 93% να θεωρεί ταυτόχρονα ότι το ΥΒΕ είναι αναγκαίο
για το νησί.

Β. Έλεγχος ανεξαρτησίας Χ2 των περιβαλλοντικών επιπτώσεων του ΥΒΕ σε σχέση με την
αναγκαιότητά του.
Στη συγκεκριμένη περίπτωση διερευνάται αν οι μεταβλητές περιβαλλοντικές επιπτώσεις
του

ΥΒΕ

(impact1)

και

η

αναγκαιότητά

του

(accept)

σχετίζονται

μεταξύ

τους.

Πραγματοποιήθηκε επανακωδικοποίηση των δεδομένων όπως αναφέρθηκε στην ενότητα 7.2.3.
Προτού υπολογιστεί το X2 διατυπώνονται η μηδενική υπόθεση H0 και η εναλλακτική υπόθεση
H1:
H0:

Οι δύο μεταβλητές, περιβαλλοντικές επιπτώσεις του ΥΒΕ (impact1) και

αναγκαιότητα του ΥΒΕ (accept) είναι ανεξάρτητες μεταξύ τους.
H1:

Οι δύο μεταβλητές περιβαλλοντικές επιπτώσεις του ΥΒΕ (impact1) και

αναγκαιότητα του ΥΒΕ (accept) είναι εξαρτημένες μεταξύ τους.
Η τιμή X2 = 18,789 οι βαθμοί ελευθερίας ν=df=(2-1)(2-1)=1 και η ακριβής δίπλευρη
πιθανότητα 0,000. Με βαθμούς ελευθερίας df=1 και επίπεδο σημαντικότητας α=0,05 (στο χώρο
της κοινωνικής έρευνας η πιο συνηθισμένη τιμή επιπέδου στατιστικής σημαντικότητας είναι
α=5%), η κρίσιμη τιμή της κατανομής είναι Χ2ν,α=3,841. Αφού Χ2> Χ2ν,α και p-value=
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0,000<0,05, απορρίπτεται η H0. Επομένως οι δύο μεταβλητές περιβαλλοντικές επιπτώσεις του
ΥΒΕ (impact1) και αναγκαιότητα του ΥΒΕ (accept) είναι εξαρτημένες μεταξύ τους, οπότε
σχετίζονται

Πίνακας διπλής εισόδου 11: Αναγκαιότητα του ΥΒΕ – Περιβαλλοντικές επιπτώσεις του ΥΒΕ

Αναγκαιότητα
ΥΒΕ (accept)

Ο
Χ
Ι
Ν
Α
Ι

Σύνολο

Συχνότητα
% μεταξύ accept
%μεταξύ impact1
% επί του Συνόλου
Συχνότητα
% μεταξύ accept
%μεταξύ impact1
% επί του Συνόλου
Συχνότητα
% μεταξύ accept
%μεταξύ impact1
% επί του Συνόλου

Περιβαλλοντικές
επιπτώσεις του
ΥΒΕ (impact1)
ΟΧΙ
ΝΑΙ
12
21
36,4%
63,6%
5,9%
23,3%
4,1%
7,2%
190
69
73,4%
26,6%
94,1%
76,7%
65,1%
23,6%
202
90
69,2%
30,8%
100,0%
100,0%
69,2%
30,8%

Σύνολο

33
100,0%
11,3%
11,3%
259
100,0%
88,7%
88,7%
292
100,0%
100,0%
100,0%

Από τον ανωτέρω Πίνακα διπλής εισόδου 11, προκύπτει ότι σε δείγμα n=292, από
αυτούς που υποστηρίζουν ότι το ΥΒΕ δεν το έχει ανάγκη η Ικαρία, το 4,1% θεωρεί ότι δεν θα
υπάρχουν επιπτώσεις στο περιβάλλον από την κατασκευή και λειτουργία του, ενώ αντίθετα, το
7,2% πιστεύει ότι θα υπάρχουν. Από την άλλη το 65,1% όσων τάσσονται υπέρ της
αναγκαιότητας του έργου, πιστεύουν ότι δεν θα υπάρχουν περιβαλλοντικές επιπτώσεις στο
περιβάλλον. Επιπλέον 23,6% πιστεύει ότι από την κατασκευή και λειτουργία του ΥΒΕ θα
προκληθούν επιπτώσεις στο περιβάλλον, ωστόσο θεωρεί ότι το έργο είναι αναγκαίο για το νησί.
Δεδομένου ότι κάποιος υποστηρίζει ότι από την κατασκευή μέχρι και τη λειτουργία του ΥΒΕ θα
προκληθούν περιβαλλοντικές επιπτώσεις, η πιθανότητα είναι 23,3% να μην θεωρεί αναγκαίο το
ΥΒΕ ενώ η πιθανότητα να θεωρεί αναγκαίο το έργο για το νησί είναι 76,7%. Αντίθετα η
πιθανότητα κάποιος να τάσσεται υπέρ της θέσεις ότι δεν θα προκληθούν περιβαλλοντικές
επιπτώσεις από το ΥΒΕ και ταυτόχρονα να θεωρεί αναγκαίο το ΥΒΕ για την Ικαρία είναι
94,1%.
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Γ. Έλεγχος ανεξαρτησίας Χ2 της ανάπτυξης του ηλεκτρικού δικτύου σε σχέση με την
αναγκαιότητα του ΥΒΕ
Στην περίπτωση αυτή επιθυμείται να εξεταστεί αν οι μεταβλητές ανάπτυξη ηλεκτρικού
δικτύου λόγω ΥΒΕ (network) και η αναγκαιότητα του έργου (accept) σχετίζονται μεταξύ τους.
Πραγματοποιήθηκε επανακωδικοποίηση των δεδομένων όπως αναφέρθηκε στην ενότητα 7.2.3.
Διατυπώνονται η μηδενική υπόθεση H0 και η εναλλακτική υπόθεση H1:
H0:

Οι δύο μεταβλητές, ανάπτυξη ηλεκτρικού

δικτύου λόγω ΥΒΕ (network) και η

αναγκαιότητα του έργου (accept) είναι ανεξάρτητες μεταξύ τους.
H1:

Οι δύο μεταβλητές ανάπτυξη ηλεκτρικού

δικτύου λόγω ΥΒΕ (network) και η

αναγκαιότητα του έργου (accept) είναι εξαρτημένες μεταξύ τους.
Η τιμή X2 = 62,365 οι βαθμοί ελευθερίας ν=df=(2-1)(2-1)=1 και η ακριβής δίπλευρη
πιθανότητα 0,000. Με βαθμούς ελευθερίας df=1 και επίπεδο σημαντικότητας α=0,05, η κρίσιμη
τιμή της κατανομής είναι Χ2ν,α=3,841. Αφού Χ2> Χ2ν,α και p-value= 0,000<0,05, απορρίπτεται η
H0. Επομένως οι δύο μεταβλητές ανάπτυξη ηλεκτρικού δικτύου λόγω ΥΒΕ (network) και η
αναγκαιότητα του έργου (accept) είναι εξαρτημένες μεταξύ τους, οπότε σχετίζονται.
Πίνακας διπλής εισόδου 12: Αναγκαιότητα ΥΒΕ- Συμβολή του ΥΒΕ στην ανάπτυξη του ηλεκτρικού δικτύου

Αναγκαιότητα
ΥΒΕ (accept)

Ο
Χ
Ι
Ν
Α
Ι

Σύνολο

Συχνότητα
% μεταξύ accept
% μεταξύ network
% επί του Συνόλου
Συχνότητα
% μεταξύ accept
% μεταξύ network
% επί του Συνόλου
Συχνότητα
% μεταξύ accept
% μεταξύ network
% επί του Συνόλου

Συμβολή του ΥΒΕ
στην ανάπτυξη του
ηλεκτρικού δικτύου
(network)
ΟΧΙ
ΝΑΙ
20
13
60,6%
39,4%
46,5%
5,2%
6,8%
4,5%
23
236
8,9%
91,1%
53,5%
94,8%
7,9%
80,8%
43
249
14,7%
85,3%
100,0%
100,0%
14,7%
85,3%

Σύνολο

33
100,0%
11,3%
11,3%
259
100,0%
88,7%
88,7%
292
100,0%
100,0%
100,0%
108

Αυτό που προκύπτει από τον Πίνακα διπλής εισόδου 12, είναι ότι από αυτούς που
τάσσονται υπέρ της αναγκαιότητας του ΥΒΕ στην Ικαρία, το 80,8% πιστεύει ότι το έργο αυτό
θα συμβάλει στην ανάπτυξη του ηλεκτρικού δικτύου. Ενώ μόνο το 7,9% πιστεύει ότι το ΥΒΕ
δεν θα συμβάλει στην ανάπτυξη του ηλεκτρικού δικτύου παρόλο του θεωρεί το έργο αναγκαίο
για το νησί. Αντίθετα, το 6,8% εκείνων που θεωρούν ότι το συγκεκριμένο έργο δεν το έχει
ανάγκη το νησί, πιστεύει ότι δεν θα συμβάλλει στην ανάπτυξη του ηλεκτρικού δικτύου, ενώ το
4,5% έχει αντίθετη άποψη. Πρέπει να τονιστεί ότι η πιθανότητα κάποιος ο οποίος υποστηρίζει
ότι το έργο είναι αναγκαίο για το νησί ταυτόχρονα να θεωρεί ότι το ΥΒΕ θα συμβάλλει στην
ανάπτυξη ηλεκτρικού δικτύου είναι 91,1% .Ενώ η πιθανότητα παρότι αποδέχεται ότι το έργο
είναι αναγκαίο για το νησί να θεωρεί ότι δεν θα συμβάλλει στην ανάπτυξη του ηλεκτρικού
δικτύου είναι 8,9%. Από την άλλη η πιθανότητα είναι 60,6% κάποιος να υποστηρίζει
ταυτόχρονα ότι το ΥΒΕ δεν είναι αναγκαίο και ότι δεν θα συμβάλλει στη βελτίωση του
ηλεκτρικού δικτύου. Από την άλλη πλευρά δεδομένου ότι κάποιος υποστηρίζει ότι το ΥΒΕ θα
συμβάλλει στην ανάπτυξη του ηλεκτρικού δικτύου, η πιθανότητα να διαφωνεί με την
αναγκαιότητα του είναι 5,2% , ενώ η πιθανότητα να συμφωνεί με την αναγκαιότητα τους είναι
94,8%.

Δ. Έλεγχος ανεξαρτησίας Χ2 των οφελών του ΥΒΕ σε σχέση με την αναγκαιότητά του
Στην περίπτωση αυτή επιθυμείται να εξεταστεί αν οι μεταβλητές, οφέλη του ΥΒΕ
(profit) και αναγκαιότητα του έργου (accept) σχετίζονται μεταξύ τους. Πραγματοποιήθηκε
επανακωδικοποίηση των δεδομένων όπως αναφέρθηκε στην ενότητα 7.2.3.
Διατυπώνονται η μηδενική υπόθεση H0 και η εναλλακτική υπόθεση H1:
H0: Οι δύο μεταβλητές, οφέλη του ΥΒΕ (profit) και αναγκαιότητα του έργου (accept) είναι
ανεξάρτητες μεταξύ τους.
H1:

Οι δύο μεταβλητές οφέλη του ΥΒΕ (profit) και αναγκαιότητα του έργου (accept) είναι

εξαρτημένες μεταξύ τους
Η τιμή X2 = 50,454 οι βαθμοί ελευθερίας ν=df=(2-1)(2-1)=1 και η ακριβής δίπλευρη
πιθανότητα 0,000. Με βαθμούς ελευθερίας df=1 και επίπεδο σημαντικότητας α=0,05 (στο χώρο
της κοινωνικής έρευνας η πιο συνηθισμένη τιμή επιπέδου στατιστικής σημαντικότητας είναι
α=5%), η κρίσιμη τιμή της κατανομής είναι Χ2ν,α=3,841.
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Αφού Χ2> Χ2ν,α και p-value= 0,000<0,05, απορρίπτεται η H0. Επομένως οι δύο
μεταβλητές οφέλη του ΥΒΕ (profit) και αναγκαιότητα του έργου (accept) είναι εξαρτημένες
μεταξύ τους, οπότε σχετίζονται.
Πίνακας διπλής εισόδου 13: Αναγκαιότητα του ΥΒΕ – Οφέλη του ΥΒΕ

Αναγκαιότητα
ΥΒΕ (accept)

Ο
Χ
Ι
Ν
Α
Ι

Σύνολο

Συχνότητα
% μεταξύ accept
% μεταξύ profit
% επί του Συνόλου
Συχνότητα
% μεταξύ accept
% μεταξύ profit
% επί του Συνόλου
Συχνότητα
% μεταξύ accept
% μεταξύ profit
% επί του Συνόλου

Οφέλη του ΥΒΕ
(profit)
ΟΧΙ
ΝΑΙ
26
7
78,8%
21,2%
32,9%
3,3%
8,9%
2,4%
53
206
20,5%
79,5%
67,1%
96,7%
18,2%
70,5%
79
213
27,1%
72,9%
100,0%
100,0%
27,1%
72,9%

Σύνολο

33
100,0%
11,3%
11,3%
259
100,0%
88,7%
88,7%
292
100,0%
100,0%
100,0%

Από τον ανωτέρω Πίνακα διπλής εισόδου 13, προκύπτει ότι το 70,5% αυτών που
θεωρούν το ΥΒΕ αναγκαίο για το νησί, πιστεύουν ότι τα οφέλη ενός τέτοιου έργου είναι
περισσότερα από τις αρνητικές επιπτώσεις, ενώ το 18,2% πιστεύει ότι τα οφέλη δεν είναι
περισσότερα. Το 2,4% πιστεύει ότι τα οφέλη ενός τέτοιου έργου είναι περισσότερα από τις
αρνητικές επιπτώσεις παρότι δεν θεωρεί το έργο αναγκαίο για το νησί. Επίσης το 8,9% τάσσεται
υπέρ της άποψης ότι τα οφέλη δεν είναι περισσότερα από ένα τέτοιο έργο δεδομένου ότι δεν
θεωρεί το έργο αυτό αναγκαίο. Από τις δεσμευμένες σχετικές συχνότητες παρατηρούμε ότι η
πιθανότητα είναι 79,5% κάποιος να υποστηρίζει ότι το ΥΒΕ είναι αναγκαίο και ταυτόχρονα ότι
να οφέλη ενός τέτοιου έργου είναι περισσότερα. Ενώ η πιθανότητα είναι 20,5% όταν κάποιος
θωρεί το ΥΒΕ αναγκαίο, πιστεύει όμως ότι τα οφέλη δεν θα είναι περισσότερα. Επίσης
δεδομένου ότι κάποιος υποστηρίζει ότι το έργο δεν είναι αναγκαίο, η πιθανότητα να θεωρεί ότι
τα οφέλη θα είναι λιγότερα είναι 78,8%, ενώ η πιθανότητα να θεωρεί ότι τα οφέλη θα είναι
περισσότερα ισούται με 21,2%. Από την άλλη η πιθανότητα κάποιος ο οποίος υποστηρίζει ότι τα
οφέλη του ΥΒΕ είναι περισσότερα από τις αρνητικές επιπτώσεις και ταυτόχρονα να τάσσεται
υπέρ της αναγκαιότητας του ΥΒΕ είναι 96,7%.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7ο: Λογιστική Παλινδρόμηση
7.1. Εισαγωγή
Το κριτήριο X2 για την ανεξαρτησία, όπου πραγματοποιεί τον έλεγχο μεταξύ των
κατηγορικών δεδομένων ανά ζεύγη, έχει τη δυνατότητα να παρέχει μόνο ποιοτικές ενδείξεις,
δηλαδή εάν υπάρχει επίδραση από κάποια μεταβλητή. Όμως, δεν απαντά στο πόσο επηρεάζει
αυτή η μεταβλητή, εάν η επίδρασή της είναι θετική ή αρνητική και δεν έχει τη δυνατότητα για
συνδυαστική παραμετρική ανάλυση, δηλαδή πόσες και ποιες μεταβλητές επιδρούν σε κάποιο
δεδομένο.
Η καλύτερη μέθοδος για το σκοπό αυτό αναδείχθηκε η λογιστική παλινδρόμηση, διότι
χρησιμοποιείται όταν επιθυμείται να διερευνηθεί η επίδραση μίας ή περισσότερων μεταβλητών
πρόβλεψης (π.χ. φύλο, ηλικία, κ.λπ.) στην τιμή μίας εξαρτημένης μεταβλητής που χωρίζεται σε
δύο κατηγορίες (π.χ. «ναι» ή «όχι», «θετικά» ή «αρνητικά», κ.λπ.). Η λογιστική παλινδρόμηση
είναι μια μέθοδος πολυπαραγοντικής στατιστικής ανάλυσης που χρησιμοποιεί ένα σύνολο
ανεξάρτητων μεταβλητών για τη διερεύνηση της κίνησης μιας κατηγορικής εξαρτημένης
μεταβλητής. Θεωρείται κατάλληλο και χρήσιμο εργαλείο σε καταστάσεις όπου επιδιώκεται η
πρόβλεψη ύπαρξης ή απουσίας ενός χαρακτηριστικού ή ενός συμβάντος. Εκτός από την
πρόβλεψη, ένα μοντέλο λογιστικής παλινδρόμησης δίνει τη δυνατότητα καθορισμού των
ανεξάρτητων μεταβλητών που επηρεάζουν την τιμή της εξαρτημένης μεταβλητής (Howitt & Cramer,
2006).

Η εξίσωση της Λογιστικής Παλινδρόμησης είναι:
ln(odds)=b0 +b1Χ1 +b2Χ2+……+bκΧκ
Το δεξί μέρος της εξίσωσης δημιουργείται από ένα γραμμικό συνδυασμό των
ανεξάρτητων μεταβλητών που συμμετέχουν στο μοντέλο της παλινδρόμησης. Το αριστερό
μέρος περιέχει τις τιμές της εξαρτημένης μεταβλητής με την μορφή του λογαρίθμου των odd
δηλαδή, του λογαρίθμου της σχέσης: odds = prob/(1-prob) . Το odds εναλλακτικά ονομάζεται
logit και ο όρος Prob εκφράζει την πιθανότητα να συμβεί το γεγονός που έχει ορισθεί σαν
επιτυχία του πειράματος (Kirkwood & Sterne, 2003).
Η εκτίμηση των παραμέτρων b0, b1, b2,….,bκ στη λογιστική παλινδρόμηση γίνεται βάση
της μεθόδου της μέγιστης πιθανοφάνειας, δηλαδή επιλέγονται οι πιο πιθανοφανείς τιμές των
παραμέτρων, προκειμένου να οδηγήσουν στα παρατηρούμενα αποτελέσματα (Σιάρδος, 2005).
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7.2. Εκτίμηση των υποδειγμάτων Λογιστικής Παλινδρόμησης
7.2.1. Ανάλυση παραμέτρων που προσδιορίζουν το βαθμό γνώσης των ΑΠΕ
Στην

παρούσα

υποενότητα

παρουσιάζονται

τα

αποτελέσματα

εκτίμησης

του

υποδείγματος λογιστικής παλινδρόμησης για τους παράγοντες που επηρεάζουν την γνώση των
ερωτηθέντων σε σχέση με τις ΑΠΕ. Πιο συγκεκριμένα, σκοπός της εκτίμησης της
συγκεκριμένης παλινδρόμησης αποτελεί ο προσδιορισμός της επίδρασης ορισμένων
παραμέτρων, όπως το φύλο, η ηλικία, το εισόδημα, η μόρφωση, το επάγγελμα, ο τόπος
διαμονής, η ενημέρωση μέσω ιντερνέτ και η ενημέρωση μέσω τηλεόρασης/ραδιοφώνου . Οι
ανεξάρτητες μεταβλητές επιλέχθηκαν σύμφωνα με προηγούμενες μελέτες (Ek, 2005; Byrne et
al., 2007; Claudy et al., 2010; Kumar et al., 2009; Polyzou & Stamataki, 2010), που έχουν
πραγματοποιηθεί και εξετάζουν τους παράγοντες που προσδιορίζουν τη γνώση σε σχέση με τις
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.
Στην παλινδρόμηση αυτή, εφαρμόστηκε η μέθοδος της λογιστικής παλινδρόμησης, γιατί
η εξαρτημένη μεταβλητή “Knowress”48 είναι ψευδομεταβλητή, η οποία εκφράζει αν οι
ερωτώμενοι γνωρίζουν την πλειοψηφία των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας ή όχι. Η εκτίμηση
της λογιστικής παλινδρόμησης γίνεται λαμβάνοντας υπόψη το λόγο των πιθανοτήτων και την
εκτίμηση των παραμέτρων bκ γίνεται με τη μέθοδο της μέγιστης πιθανοφάνειας.
Η εξίσωση της παλινδρόμησης ορίζεται ως εξής:
Knowress =

b0 + b1 gender +b2 age +b3 educ +b4 married +b5 work +b6 income +
+ b7 residens +b8 info4 +b9 info5 + ε1

(1)

Equation 1

όπου,
(8.1)
Knowress :

ψευδομεταβλητή η οποία λαμβάνει την τιμή 1 στην περίπτωση που οι
ερωτώμενοι γνωρίζουν την πλειοψηφία των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και
0 όταν δεν έχουν καλή ενημέρωση.

gender :

ψευδομεταβλητή η οποία λαμβάνει την τιμή 1 όταν ο ερωτώμενος είναι γυναίκα
και 0 όταν είναι άνδρας.

age :

ψευδομεταβλητή που λαμβάνει την τιμή 1 όταν ο ερωτώμενος είναι πάνω και 40
ετών και την τιμή 0 όταν είναι μικρότερος από 39 ετών.

48

Η μεταβλητή “Knowress” είναι συνδυαστική ποσοτική μεταβλητή των ερωτήσεων Ερ.1 γνώση του όρου ΑΠΕ
και Ερ.2. γνώση συγκεκριμένων μορφών ΑΠΕ. Η μεταβλητή έλαβε τιμές που αφορούν το επίπεδο γνώσης από 0
έως 6, όπου 0=άγνοια έως και 6=υψηλό επίπεδο γνώσης των ΑΠΕ
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educ :

ψευδομεταβλητή η οποία λαμβάνει την τιμή 1 όταν ο ερωτώμενος είναι
απόφοιτος ΤΕΙ, Ανώτερης ή Ανώτατης Εκπαίδευσης και τιμή 0 για όλα τα
υπόλοιπα επίπεδα εκπαίδευσης.

married :

ψευδομεταβλητή που λαμβάνει την τιμή 1 όταν ο ερωτώμενος είναι παντρεμένος
και την τιμή 0 για οποιαδήποτε άλλη απάντηση έχει δώσει.

work :

ψευδομεταβλητή που λαμβάνει την τιμή 1 για όσους δεν δουλεύουν και την τιμή
0 για όσους δουλεύουν ανεξαρτήτως τομέα.

income :

ψευδομεταβλητή που λαμβάνει την τιμή 1 για μηνιαία εισοδήματα άνω των 901€
και την τιμή 0 για μηνιαία εισοδήματα από 0-900€

residens :

ψευδομεταβλητή η οποία λαμβάνει την τιμή 1 όταν ο ερωτώμενος διαμένει στα
δημοτικά διαμερίσματα Ραχών και Ευδήλου και την τιμή 0 όταν διαμένει στο
δημοτικό διαμέρισμα Αγίου Κηρύκου.

info4 :

ψευδομεταβλητή που παίρνει την τιμή 1 όταν ό ερωτώμενος ενημερώνεται για τις
ΑΠΕ από ραδιόφωνο/τηλεόραση και την τιμή 0 όταν δεν ενημερώνεται από
ραδιόφωνο/τηλεόραση.

info5 :

ψευδομεταβλητή που παίρνει την τιμή 1 όταν ό ερωτώμενος ενημερώνεται για τις
ΑΠΕ μέσω Ιντερνέτ και την τιμή 0 όταν δεν ενημερώνεται για τις ΑΠΕ μέσω
Ιντερνέτ.

ε1 :

τα σφάλματα εκτίμησης της παλινδρόμησης.
Στον Πίνακα 8 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της εκτίμησης της εξίσωσης (1) για την

διερεύνηση της γνώσης των ερωτηθέντων σε σχέση με τις ΑΠΕ (n=385). Στην πρώτη στήλη
καταγράφονται όλες οι ανεξάρτητες μεταβλητές της εξίσωσης (1). Στη δεύτερη στήλη ,
Υπόδειγμα 1, παρουσιάζεται το αρχικό δείγμα για το σύνολο των ανεξάρτητων μεταβλητών. Οι
μη στατιστικά σημαντικές μεταβλητές αφαιρέθηκαν από το αρχικό υπόδειγμα και τα
αποτελέσματα της τελικής εξίσωσης παρουσιάζονται στη στήλη 3, Υπόδειγμα 2, του Πίνακα 8.
Οπότε και η εξίσωσή (1) είναι :
Knowress =

-0,319 - 0,557gender +0,772age +1,622 educ + 0,541 residens + 1,046
info4 +1,004 info5

Όπως προκύπτει από τα αποτελέσματα του Πίνακα 8 και συγκεκριμένα από το
Υπόδειγμα 2, τα δημογραφικά χαρακτηριστικά, οικογενειακή κατάσταση, απασχόληση και
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εισόδημα (“married”, “work”, “income”) δεν αποτελούν στατιστικά σημαντικές μεταβλητές της
γνώσης των ΑΠΕ των ερωτηθέντων.
Πίνακας 8: Μεταβλητές λογιστικής παλινδρόμησης που προσδιορίζουν το βαθμό γνώσης των ΑΠΕ

Μεταβλητή

Υπόδειγμα 1
B
Wald
-0,552*
3,606
gender
0,569
2,153
age
1,549***
14,204
educ
0,325
0,774
married
-0,295
0,934
work
0,399
1,048
income
0,594**
3,841
residens
1,059***
13,232
info4
0,939***
9,067
info5
-0,373
1,102
Constant
330,620
-2 Log likelihood
2
0,235
Nagelkerke R
(Σημείωση: Οι ενδείξεις ***,** και * υποδηλώνουν
ποσοστό 1%, 5% και 10% αντίστοιχα.)

Υπόδειγμα 2
B
Wald
-0,557**
3,908
0,772***
6,159
1,622***
16,620

0,541*
3,371
1,046***
13,291
1,004***
10,762
-0,319
0,938
334,217
0,223
στατιστική σημαντικότητα σε

Τα αποτελέσματα της εκτίμησης σύμφωνα με το δεύτερο υπόδειγμα υποδηλώνουν ότι η
μεταβλητή “age” είναι στατιστικά σημαντική σε επίπεδο σημαντικότητας 1%. Ο εκτιμώμενος
συντελεστής έχει θετικό πρόσημο και άρα οι ερωτώμενοι που έχουν ηλικίες πάνω από 40 έτη,
είναι περισσότερο ενημερωμένοι για τις ΑΠΕ, απ’ ότι οι κάτω των 39 ετών ερωτώμενοι. Το
συμπέρασμα αυτό είναι σύμφωνο με τις έρευνες των Gautam et al., (1995) και Vasavada,
(1998).
Η μεταβλητή “educ” είναι στατιστικά σημαντική σε επίπεδο σημαντικότητας 1%. Ο
εκτιμώμενος συντελεστής έχει θετικό πρόσημο, άρα θετική επίδραση και εξηγεί πως οι
ερωτώμενοι με υψηλό μορφωτικό επίπεδο (απόφοιτοι ΤΕΙ, Ανώτερης ή Ανώτατης Εκπαίδευσης)
γνωρίζουν σε μεγαλύτερο βαθμό τις ανανεώσιμες μορφές ενέργειας. Σε ανάλογο συμπέρασμα
καταλήγει και η Ek,( 2005) σε έρευνα στη Σουηδία.
Η ενημέρωση από τηλεόραση ή ραδιόφωνο σχετικά με τις ΑΠΕ “info4” εκτιμάται
στατιστικά σημαντικός παράγοντας σε επίπεδο σημαντικότητας 1%. Ο εκτιμώμενος
συντελεστής έχει θετικό πρόσημο, οπότε όσοι ενημερώνονται σε θέματα σχετικά με τις ΑΠΕ
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από την τηλεόραση ή το ραδιόφωνο έχουν καλύτερη γνώση για τις διάφορες μορφές αυτών
έναντι εκείνων που δεν ενημερώνονται από αυτά τα μέσα. Το ίδιο προκύπτει και από έρευνα
Holbert et al.,( 2003) και Adams,(2003).
Εξίσου στατιστικά σημαντική είναι η μεταβλητή “info5” σε επίπεδο σημαντικότητας 1%.
Ο εκτιμώμενος συντελεστής έχει θετικό πρόσημο, δηλαδή θετική επίδραση, άρα οι ερωτηθέντες
που έχουν πρόσβαση στο Ιντερνέτ και ενημερώνονται σε θέματα σχετικά με τις ΑΠΕ, εκτιμάται
ότι έχουν περισσότερες πιθανότητες να έχουν μια πιο σφαιρική αντίληψη και καλύτερη γνώση
των ΑΠΕ, σε σχέση με αυτούς που δεν ενημερώνονται από το Ιντερνέτ. Σε ανάλογο
συμπέρασμα κατέληξαν και οι Claudy et al.,( 2010) σε έρευνα που πραγματοποίησαν στην
Ιρλανδία.
Η μεταβλητή φύλο “gender” είναι στατιστικά σημαντική σε επίπεδο σημαντικότητας 5%.
Εδώ ο συντελεστής έχει αρνητικό πρόσημο και εκτιμάται πως είναι πιθανό οι γυναίκες να μην
είναι τόσο καλά ενημερωμένες και να μην γνωρίζουν τόσο καλά όσο οι άνδρες για τις
ανανεώσιμες μορφές ενέργειας. Σε αυτό το συμπέρασμα έχουν καταλήξει αρκετές έρευνες.
(Claudy et al., 2010, Polyzou & Stamataki, 2010).
Τέλος, ένας άλλος παράγοντας που επηρεάζει τη γνώση σχετικά με τις ΑΠΕ είναι η
διαμονή “residens” σε επίπεδο σημαντικότητας 10%. Το πρόσημο του εκτιμώμενου συντελεστή
είναι θετικό, οπότε όσοι μένουν στα δημοτικά διαμερίσματα Ραχών και Ευδήλου είναι
περισσότερο ενημερωμένοι σε θέματα που αφορούν τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας απ’ ότι
όσοι μένουν στο δημοτικό διαμέρισμα Αγίου Κηρύκου. Η εξήγηση δεν θα είχε κανένα ειδικό
βάρος αν δεν αναφέραμε ότι στις περιοχές όπου οι κάτοικοι φαίνονται να γνωρίζουν
περισσότερα για τις ΑΠΕ, εκτελούνται έργα αξιοποίησης των ΑΠΕ. Ο Wolsink, (2000)
καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η γνώση για τις ΑΠΕ ή κάποιας μορφής ΑΠΕ μπορεί να
επηρεάζεται από το τόπο στο οποίο διαμένει κάποιος ιδιαίτερα αν βρίσκεται κοντά σε αιολικά
πάρκα ή εξελίσσονται έργα διάφορων ανανεώσιμων τεχνολογιών . Επίσης σημειώνει ότι αυτή η
γνώση μπορεί να είναι ομαδική. Οι Claudy et al., (2010) σε έρευνα στην Ιρλανδία
επιβεβαιώνουν ότι υπάρχει διαχωρισμός των ερωτηθέντων μεταξύ αστικών και αγροτικών
περιοχών. Οι κάτοικοι των αγροτικών περιοχών φαίνονται πιο ενημερωμένοι και πιο οικείοι με
νέες ανανεώσιμες τεχνολογίες απ’ ότι οι κάτοικοι των αστικών κέντρων.
Ο δείκτης R2 Nagelkerke, αναφέρεται στο σύνολο των ανεξάρτητων μεταβλητών και
δείχνει πόσο καλά προσαρμόζεται το μοντέλο στα πραγματικά δεδομένα (Howitt & Cramer,
2006). Στη συγκεκριμένη παλινδρόμηση, ο συντελεστής αυτός ισούται με 0,23 (23%), που
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σημαίνει ότι οι ανεξάρτητες μεταβλητές ερμηνεύουν το 23% της διακύμανσης της εξαρτημένης
μεταβλητής.
Από τη συγκεκριμένη εκτίμηση παλινδρόμησης, που είχε στόχο να διερευνήσει τους
παράγοντες που επηρεάζουν το επίπεδο γνώσης των Ικαριωτών προς τις ΑΠΕ, καταλήγουμε στο
συμπέρασμα ότι οι παράγοντες που επιδρούν θετικά, σχετίζονται τόσο με τα δημογραφικά
χαρακτηριστικά (φύλο, ηλικία, μόρφωση, τόπος διαμονής), όσο και τις πηγές ενημέρωσης τους
(ραδιόφωνο, τηλεόραση, ιντερνέτ), σε θέματα σχετικά με τις ΑΠΕ. Αυτοί που φαίνεται ότι
γνωρίζουν περισσότερα για τις διάφορες μορφές ΑΠΕ είναι οι άνδρες, όσοι ηλικιακά είναι άνω
των 40, όσοι έχουν υψηλό μορφωτικό επίπεδο και διαμένουν κοντά στις Ράχες και τον Εύδηλο.
Τέλος, όσοι ενημερώνονται από τηλεόραση ραδιόφωνο και ιντερνέτ φαίνεται να γνωρίζουν
καλύτερα τις ΑΠΕ.
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7.2.2. Ανάλυση παραμέτρων που προσδιορίζουν την συμβολή των επενδύσεων
ΑΠΕ στην οικονομική ανάπτυξη
Στην

παρούσα

υποενότητα

παρουσιάζονται

τα

αποτελέσματα

εκτίμησης

του

υποδείγματος λογιστικής παλινδρόμησης για τις παραμέτρους που προσδιορίζουν την
οικονομική ανάπτυξη ενός τόπου μέσω των επενδύσεων ΑΠΕ. Πιο συγκεκριμένα, σκοπός της
εκτίμησης της συγκεκριμένης παλινδρόμησης αποτελεί ο προσδιορισμός της επίδρασης
ορισμένων παραμέτρων, όπως το φύλο, η ηλικία, το εισόδημα, η μόρφωση, το επάγγελμα, ο
τόπος διαμονής, η ενημέρωση μέσω ιντερνέτ ή τηλεόρασης/ραδιοφώνου, ο βαθμός γνώσης των
ΑΠΕ, η άποψη ότι οι ΑΠΕ είναι φιλικές στο περιβάλλον, η δημιουργία θέσεων απασχόλησης, αν
πιστεύουν πως η ενεργειακή ανεξαρτησία μπορεί να επιτευχθεί με την αξιοποίηση των ΑΠΕ και
εκμετάλλευση φυσικών τοπικών πόρων. Οι ανεξάρτητες μεταβλητές επιλέχθηκαν βάσει των
ανεξαρτησίας X2, με την εξαρτημένη μεταβλητή όπου διαπιστώθηκε συσχέτιση και σύμφωνα με
τη θεωρητική προσέγγιση που αναπτύχθηκε στο πρώτο κεφάλαιο για τις ΑΠΕ.
Στην παλινδρόμηση αυτή, εφαρμόστηκε η μέθοδος της λογιστικής παλινδρόμησης, γιατί
η εξαρτημένη μεταβλητή “growth” είναι ψευδομεταβλητή, η οποία εκφράζει εάν οι ερωτώμενοι
συμφωνούν πως οι επενδύσεις ΑΠΕ συμβάλλουν την οικονομική ανάπτυξη ή όχι. Η εκτίμηση
της λογιστικής παλινδρόμησης γίνεται λαμβάνοντας υπόψη το λόγο των πιθανοτήτων και την
εκτίμηση των παραμέτρων bκ που γίνεται με τη μέθοδο της μέγιστης πιθανοφάνειας.
Η εξίσωση της παλινδρόμησης ορίζεται ως εξής:
Growth = b0+ b1gender +b2age+b3educ +b4married +b5 work+b6 income+b7 residens +b8 enerind
+b9 knowress +b10 benefit2 +b11 eicost2 +b12 friendly +b13info4 +b14info5 +ε1 (2)

όπου,
gender :

ψευδομεταβλητή η οποία λαμβάνει την τιμή 1 όταν ο ερωτώμενος είναι γυναίκα
και 0 όταν είναι άνδρας.

age :

ψευδομεταβλητή που λαμβάνει την τιμή 1 όταν ο ερωτώμενος είναι πάνω και 40
ετών και την τιμή 0 όταν είναι μικρότερος από 39 ετών.

educ :

ψευδομεταβλητή η οποία λαμβάνει την τιμή 1 όταν ο ερωτώμενος είναι
απόφοιτος ΤΕΙ, Ανώτερης ή Ανώτατης Εκπαίδευσης και τιμή 0 για όλα τα
υπόλοιπα επίπεδα εκπαίδευσης.

married :

ψευδομεταβλητή που λαμβάνει την τιμή 1 όταν ο ερωτώμενος είναι παντρεμένος
και την τιμή 0 για οποιαδήποτε άλλη απάντηση έχει δώσει.
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work :

ψευδομεταβλητή που λαμβάνει την τιμή 1 για όσους δεν δουλεύουν και την τιμή
0 για όσους δουλεύουν ανεξαρτήτως τομέα.

income :

ψευδομεταβλητή που λαμβάνει την τιμή 1 για μηνιαία εισοδήματα άνω των 901€
και την τιμή 0 για μηνιαία εισοδήματα από 0-900€.

residens :

ψευδομεταβλητή η οποία λαμβάνει την τιμή 1 όταν ο ερωτώμενος διαμένει στα
δημοτικά διαμερίσματα Ραχών και Ευδήλου και την τιμή 0 όταν διαμένει στο
δημοτικό διαμέρισμα Αγίου Κηρύκου.

enerind :

ψευδομεταβλητή η οποία λαμβάνει την τιμή 1 όταν ο ερωτώμενος υποστηρίζει
ότι η ενεργειακή ανεξαρτησία μπορεί να επιτευχθεί με την αξιοποίηση των ΑΠΕ
και την τιμή 0 σε κάθε άλλη περίπτωση.

knowress :

ψευδομεταβλητή η οποία λαμβάνει την τιμή 1 στην περίπτωση που οι
ερωτώμενοι γνωρίζουν την πλειοψηφία των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και 0
όταν δεν έχουν καλή ενημέρωση.

benefit2 :

ψευδομεταβλητή η οποία λαμβάνει την τιμή 1 όταν ο ερωτώμενος συμφωνεί με
τη δημιουργία θέσεων εργασίας από έργα ΑΠΕ και 0 όταν διαφωνεί

eicost2 :

ψευδομεταβλητή που παίρνει την τιμή 1 όταν ο ερωτώμενος συμφωνεί πως με
την εκμετάλλευση φυσικών πόρων επιτυγχάνεται ενεργειακή ανεξαρτησία και
την τιμή 0 όταν διαφωνεί.

friendly :

ψευδομεταβλητή η οποία λαμβάνει την τιμή 1 όταν ο ερωτώμενος συμφωνεί πως
οι ΑΠΕ είναι φιλικές στο περιβάλλον και την τιμή 0 όταν διαφωνεί

info4 :

ψευδομεταβλητή που παίρνει την τιμή 1 όταν ό ερωτώμενος ενημερώνεται για τις
ΑΠΕ από ραδιόφωνο/τηλεόραση και την τιμή 0 όταν δεν ενημερώνεται από
ραδιόφωνο/τηλεόραση.

info5 :

ψευδομεταβλητή που παίρνει την τιμή 1 όταν ό ερωτώμενος ενημερώνεται για τις
ΑΠΕ μέσω Ιντερνέτ και την τιμή 0 όταν δεν ενημερώνεται για τις ΑΠΕ μέσω
Ιντερνέτ.

ε1 :

τα σφάλματα εκτίμησης της παλινδρόμησης.
Στον Πίνακα 9 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της εκτίμησης της εξίσωσης (2) για την

διερεύνηση της συμβολής των επενδύσεων ΑΠΕ στην οικονομική ανάπτυξη (n=385). Στην
πρώτη στήλη καταγράφονται όλες οι ανεξάρτητες μεταβλητές της εξίσωσης (2). Στη δεύτερη
στήλη, Υπόδειγμα 1, παρουσιάζεται το αρχικό δείγμα για το σύνολο των ανεξάρτητων
μεταβλητών. Οι μη στατιστικά σημαντικές μεταβλητές αφαιρέθηκαν από το αρχικό υπόδειγμα
και τα αποτελέσματα της τελικής εξίσωσης παρουσιάζονται στη στήλη 3, Υπόδειγμα 2, του
Πίνακα 9. Οπότε και η εξίσωση (2) είναι:
Growth = -1,703+-0,549 gender +1,039 age +2,199 enerind +0,857 knowress +0,676 benefit2
+0,700 eicost2 +0,694 info4
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Όπως προκύπτει από τα αποτελέσματα του Πίνακα 9 και συγκεκριμένα το Υπόδειγμα 2,
οι ανεξάρτητες μεταβλητές που δεν επηρεάζουν την εξαρτημένη μεταβλητή όσον αφορά τα
δημογραφικά στοιχεία είναι η οικογενειακή κατάσταση, η μόρφωση, το επάγγελμα, το εισόδημα
και η διαμονή (“married”, “educ”, “work”, “income”, “residens”). Το γεγονός ότι θεωρούν τις
ΑΠΕ φιλικές στο περιβάλλον και ότι ενημερώνονται για τα ενεργειακά ζητήματα μέσω ιντερνέτ,
είναι παράγοντες που δεν επηρεάζουν τη θετικά ή αρνητικά τη δήλωση ότι οι επενδύσεις των
ΑΠΕ συμβάλλουν στην οικονομική ανάπτυξη.
Πίνακας 9 : Μεταβλητές λογιστικής παλινδρόμησης που προσδιορίζουν την συμβολή των επενδύσεων ΑΠΕ
στην οικονομική ανάπτυξη

Υπόδειγμα 1
Υπόδειγμα 2
Μεταβλητή
B
Wald
B
Wald
-0,499
2,066
-0,549*
2,745
gender
1,109**
5,317
1,039**
8,897
age
-0,019
0,002
married
0,445
1,486
educ
0,003
0,000
work
0,381
0,626
income
0,575
2,331
residens
2,047***
33,494
2,199***
42,807
enerind
0,563
2,247
0,857***
5,924
knowres
0,731**
4,402
0,676**
3,963
benefit2
0,704**
3,943
0,700**
4,311
eicost2
0,731
2,507
friendly
0,395
1,164
info5
0,705**
3,842
0,694**
4,239
info4
-2,887***
16,203
-1,703***
12,611
Constant
245,346
253,349
-2 Log
likelihood
0,422
0,396
Nagelkerke R
Square
(Σημείωση: Οι ενδείξεις ***,** και * υποδηλώνουν στατιστική
σημαντικότητα σε ποσοστό 1%, 5% και 10% αντίστοιχα.)

Τα αποτελέσματα της εκτίμησης σύμφωνα με το δεύτερο υπόδειγμα υποδηλώνουν ότι η
μεταβλητή “gender” είναι στατιστικά σημαντική σε επίπεδο σημαντικότητας 10%. Ωστόσο ο
εκτιμώμενος συντελεστής έχει αρνητικό πρόσημο, άρα οι γυναίκες εμφανίζουν λιγότερες
πιθανότητες να συμφωνούν ότι οι ΑΠΕ συμβάλλουν στην οικονομική ανάπτυξη.
Η μεταβλητή ηλικία ,“age” είναι στατιστικά σημαντική σε επίπεδο σημαντικότητας 5%
και ο εκτιμώμενος συντελεστής έχει θετικό πρόσημο, οπότε οι ερωτηθέντες που είναι άνω των
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40 ετών έχουν περισσότερες πιθανότητες να υποστηρίζουν την άποψη ότι οικονομική ανάπτυξη
μπορεί επιτευχθεί με αξιοποίηση των ΑΠΕ.
Στατιστικά σημαντική σε επίπεδο σημαντικότητας 1% εκτιμάται η μεταβλητή “enerind”
με θετικό πρόσημο εκτιμώμενου συντελεστή. Άρα όσοι πιστεύουν ότι η ενεργειακή ανεξαρτησία
μπορεί να επιτευχθεί με αξιοποίηση των ΑΠΕ έχουν περισσότερες πιθανότητες να συμφωνούν
ότι μέσω αυτών μπορεί να επιτευχθεί οικονομική ανάπτυξη σε τοπικό επίπεδο.
Εξίσου στατιστικά σημαντική είναι η μεταβλητή “knowers” σε επίπεδο σημαντικότητας
1% , ενώ ο εκτιμώμενος συντελεστής έχει θετικό πρόσημο. Συμπεραίνουμε ότι, όσοι γνωρίζουν
σε μεγαλύτερο βαθμό για τις ΑΠΕ έχουν περισσότερες πιθανότητες να συμφωνούν με την
άποψη ότι μπορούν να συμβάλουν στην οικονομική ανάπτυξη.
Οι ερωτώμενοι που υποστηρίζουν τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας “benefit2”, ως
συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας σε έργα ανάπτυξης είναι περισσότερο πιθανό να συμφωνούν
με την άποψη ότι οι επενδύσεις ΑΠΕ μπορούν να συμβάλλουν στην τοπική οικονομική
ανάπτυξη, σε επίπεδο σημαντικότητας 1% και με τον εκτιμώμενο συντελεστή να εμφανίζει
θετικό πρόσημο.
Στατιστικά σημαντική σε επίπεδο σημαντικότητας 5% εκτιμάται η μεταβλητή “eicost2”
με θετικό πρόσημο εκτιμώμενου συντελεστή. Άρα όσοι πιστεύουν ότι η ενεργειακή ανεξαρτησία
σχετίζεται με την εκμετάλλευση φυσικών τοπικών πόρων, έχουν περισσότερες πιθανότητες να
συμφωνούν ότι μέσω των ΑΠΕ μπορεί να επιτευχθεί οικονομική ανάπτυξη σε τοπικό επίπεδο.
Τέλος, οι ερωτώμενοι που ενημερώνονται για θέματα σχετικά με τα ενεργειακά
ζητήματα από την τηλεόραση ή το ραδιόφωνο, έχουν περισσότερες πιθανότητες να
υποστηρίζουν ότι η οικονομική ανάπτυξη επιτυγχάνεται μέσω των ΑΠΕ. Η μεταβλητή “info4”
είναι στατιστικά σημαντική σε επίπεδο σημαντικότητας 5% και με πρόσημο εκτιμώμενου
συντελεστή θετικό.
Ο δείκτης R2 Nagelkerke, αναφέρεται στο σύνολο των ανεξάρτητων μεταβλητών και
δείχνει πόσο καλά προσαρμόζεται το μοντέλο στα πραγματικά δεδομένα. Στη συγκεκριμένη
παλινδρόμηση, ο συντελεστής αυτός ισούται με 0,40 (40%), που σημαίνει ότι οι ανεξάρτητες
μεταβλητές ερμηνεύουν το 40% της διακύμανσης της εξαρτημένης μεταβλητής.
Από την συγκεκριμένη παλινδρόμηση προκύπτει ότι οι παράμετροι που προσδιορίζουν
την συμφωνία των ερωτηθέντων με την άποψη ότι με τις επενδύσεις ΑΠΕ μπορεί να επιτευχθεί
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τοπική οικονομική ανάπτυξη, σχετίζονται με τα δημογραφικά στοιχεία (φύλο και ηλικία), τις
πηγές πληροφόρησης, τη γνώση σχετικά με τις ΑΠΕ, την εν γένει άποψη για την ενεργειακή
ανεξαρτησία και πως αυτή μπορεί να επιτευχθεί μέσω ΑΠΕ, ώστε να συμβάλλει στη δημιουργία
νέων θέσεων εργασίας. Με την άποψη ότι οι επενδύσεις ΑΠΕ μπορούν να συμβάλλουν στην
οικονομική ανάπτυξη ενός τόπου, είναι πιθανότερο να συμφωνούν οι άνδρες, άτομα άνω των 40
ετών, που έχουν άρτια γνώση των διάφορων ανανεώσιμων μορφών ενέργειας, ενημερώνονται
από την τηλεόραση ή το ραδιόφωνο και πιστεύουν ότι η ενεργειακή ανεξαρτησία σημαίνει
εκμετάλλευση φυσικών πόρων για την παραγωγή ενέργειας. Επίσης όσοι θεωρούν ότι η
ενεργειακή ανεξαρτησία μπορεί να επιτευχθεί με αξιοποίηση των ΑΠΕ καθώς και όσοι
πιστεύουν ότι όφελος της τοπικής κοινωνίας, από τις επενδύσεις έργων ΑΠΕ, είναι η δημιουργία
νέων θέσεων εργασίας υποστηρίζουν ότι οι ΑΠΕ μπορούν να συμβάλλουν στην τοπική
οικονομία.
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7.2.3. Ανάλυση παραμέτρων που προσδιορίζουν τη γνώση για το ΥΒΕ
Στην υποενότητα αυτή παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της εκτίμησης της λογιστικής
παλινδρόμησης προκειμένου να διερευνηθούν οι παράμετροι που επηρεάζουν τη γνώση των
κατοίκων της Ικαρίας για το ΥΒΕ που κατασκευάζεται στο νησί. Συγκεκριμένα σκοπός της
εκτίμησης της συγκεκριμένης παλινδρόμησης, αποτελεί ο προσδιορισμός της επίδρασης των
ορισμένων παραμέτρων , που σχετίζονται με τα δημογραφικά στοιχεία καθώς και τις πηγές
ενημέρωσής τους σε θέματα σχετικά με την ενέργεια.
Στην παλινδρόμηση αυτή, εφαρμόστηκε η μέθοδος της λογιστικής παλινδρόμησης, γιατί
η εξαρτημένη μεταβλητή “ybe” είναι ψευδομεταβλητή, η οποία εκφράζει αν οι ερωτώμενοι
γνωρίζουν το ΥΒΕ που κατασκευάζεται στην Προεσπέρα ή όχι Η εκτίμηση της λογιστικής
παλινδρόμησης γίνεται λαμβάνοντας υπόψη το λόγο των πιθανοτήτων και την εκτίμηση των
παραμέτρων bκ που γίνεται με τη μέθοδο της μέγιστης πιθανοφάνειας.
Η εξίσωση της παλινδρόμησης ορίζεται ως εξής:
ybe =

b0+ b1gender +b2age +b3educ +b4married +b5work +b6income + b7residens
+b8info1+b9info2+b10info3+b11info4+b12info5+b13info6+ε1

(3)

Όπου,
gender :

ψευδομεταβλητή η οποία λαμβάνει την τιμή 1 όταν ο ερωτώμενος είναι γυναίκα
και 0 όταν είναι άνδρας.

age :

ψευδομεταβλητή που λαμβάνει την τιμή 1 όταν ο ερωτώμενος είναι πάνω και 40
ετών και την τιμή 0 όταν είναι μικρότερος από 39 ετών.

educ :

ψευδομεταβλητή η οποία λαμβάνει την τιμή 1 όταν ο ερωτώμενος είναι
απόφοιτος ΤΕΙ, Ανώτερης ή Ανώτατης Εκπαίδευσης και τιμή 0 για όλα τα
υπόλοιπα επίπεδα εκπαίδευσης.

married :

ψευδομεταβλητή που λαμβάνει την τιμή 1 όταν ο ερωτώμενος είναι παντρεμένος
και την τιμή 0 για οποιαδήποτε άλλη απάντηση έχει δώσει.

work :

ψευδομεταβλητή που λαμβάνει την τιμή 1 για όσους δεν δουλεύουν και την τιμή
0 για όσους δουλεύουν ανεξαρτήτως τομέα.

income :

ψευδομεταβλητή που λαμβάνει την τιμή 1 για μηνιαία εισοδήματα άνω των 901€
και την τιμή 0 για μηνιαία εισοδήματα από 0-900€
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residens :

ψευδομεταβλητή η οποία λαμβάνει την τιμή 1 όταν ο ερωτώμενος διαμένει στα
δημοτικά διαμερίσματα Ραχών και Ευδήλου και την τιμή 0 όταν διαμένει στο
δημοτικό διαμέρισμα Αγίου Κηρύκου

info1 :

ψευδομεταβλητή που παίρνει την τιμή 1 όταν ό ερωτώμενος ενημερώνεται από
τοπικές εφημερίδες και την τιμή 0 όταν δεν ενημερώνεται για τις ΑΠΕ από
ραδιόφωνο/τηλεόραση.

Info2 :

ψευδομεταβλητή που παίρνει την τιμή 1 όταν ό ερωτώμενος ενημερώνεται από
την τοπική αυτοδιοίκηση και την τιμή 0 για οποιαδήποτε άλλη απάντηση έχει
δώσει

Info3 :

ψευδομεταβλητή που παίρνει την τιμή 1 όταν ό ερωτώμενος ενημερώνεται για τις
ΑΠΕ από τους επενδυτές και την τιμή 0 για οποιαδήποτε άλλη απάντηση έχει
δώσει.

info4 :

ψευδομεταβλητή που παίρνει την τιμή 1 όταν ό ερωτώμενος ενημερώνεται για τις
ΑΠΕ από ραδιόφωνο/τηλεόραση και την τιμή 0 όταν δεν ενημερώνεται από
ραδιόφωνο/τηλεόραση.

info5 :

ψευδομεταβλητή που παίρνει την τιμή 1 όταν ό ερωτώμενος ενημερώνεται για τις
ΑΠΕ μέσω Ιντερνέτ και την τιμή 0 όταν δεν ενημερώνεται μέσω Ιντερνέτ.

info6 :

ψευδομεταβλητή που παίρνει την τιμή 1 όταν ό ερωτώμενος ενημερώνεται για τις
ΑΠΕ από φίλους ή γνωστούς και την τιμή 0 όταν δεν ενημερώνεται από φίλους ή
γνωστούς.

ε1 :

τα σφάλματα εκτίμησης της παλινδρόμησης.

Στον Πίνακα 10 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της εκτίμησης της εξίσωσης (3)
σχετικά με το αν οι κάτοικοι γνωρίζουν το ΥΒΕ. Στην πρώτη στήλη καταγράφονται όλες οι
ανεξάρτητες μεταβλητές της εξίσωσης (3). Στη δεύτερη στήλη, Υπόδειγμα 1, παρουσιάζεται το
αρχικό δείγμα για το σύνολο των ανεξάρτητων μεταβλητών. Οι μη στατιστικά σημαντικές
μεταβλητές αφαιρέθηκαν από το αρχικό υπόδειγμα και τα αποτελέσματα της τελικής εξίσωσης
παρουσιάζονται στη στήλη 3, Υπόδειγμα 2, του Πίνακα 10.
Οπότε και η εξίσωσή (3) είναι :
ybe = 0,558 -0,837gender +1,033 age + 0,835 info1 +0.871 info5

123

Όπως προκύπτει από τα αποτελέσματα του Πίνακα 10 και συγκεκριμένα από το
Υπόδειγμα 2, τα δημογραφικά χαρακτηριστικά, εκπαίδευση, οικογενειακή κατάσταση,
απασχόληση και εισόδημα (“married”, “work”, “income”) δεν αποτελούν στατιστικά σημαντικές
μεταβλητές της γνώσης του ΥΒΕ των ερωτηθέντων.
Πίνακας 10: Μεταβλητές λογιστικής παλινδρόμησης που προσδιορίζουν τη γνώση για το ΥΒΕ

Μεταβλητή
Gender
age
educ
Married
Work
Income
Residens
info1
info2
info3
info4
info5
info6
Constant
-2 Log likelihood
Nagelkerke R 2

Υπόδειγμα 1
B
Wald
-0,854*** 9,815
0,766**
4,493
0,067
0,05
0,348
1,081
-0,297
0,992
0,392
1,266
0,328
1,364
0,792**
4,171
0,304
0,246
-0,051
0,005
0,172
0,421
0,749**
6,411
-0,021
0,006
0,098
0,049
376,086
0,198

Υπόδειγμα 2
B
Wald
-0,837*** 10,939
1,033*** 14,195

0,835***

5,323

0,871***

10,280

0,558***
383,776
0,154

4,551

(Σημείωση: Οι ενδείξεις ***,** και * υποδηλώνουν στατιστική
σημαντικότητα σε ποσοστό 1%, 5% και 10% αντίστοιχα.)

Τα αποτελέσματα της εκτίμησης σύμφωνα με το δεύτερο υπόδειγμα υποδηλώνουν ότι η
μεταβλητή φύλο “gender” είναι στατιστικά σημαντική σε επίπεδο σημαντικότητας 1%. Εδώ ο
συντελεστής έχει αρνητικό πρόσημο και εκτιμάται πως είναι πιθανό οι γυναίκες να μην τόσο
καλά ενημερωμένες και να μην γνωρίζουν τόσο καλά όσο οι άνδρες για την κατασκευή του
ΥΒΕ στην Προεσπέρα.
Η μεταβλητή “age” είναι στατιστικά σημαντική σε επίπεδο σημαντικότητας 1%. Ο
εκτιμώμενος συντελεστής έχει θετικό πρόσημο και άρα οι ερωτώμενοι που έχουν ηλικία πάνω
από 40 έτη, γνωρίζουν για την κατασκευή του ΥΒΕ, απ’ ότι οι κάτω των 39 ετών ερωτώμενοι.
Όσον αφορά τη μεταβλητή “info5” είναι στατιστικά σημαντική σε επίπεδο
σημαντικότητας 1%. Ο εκτιμώμενος συντελεστής έχει θετικό πρόσημο, δηλαδή θετική
124

επίδραση, άρα οι ερωτηθέντες που έχουν πρόσβαση στο Ιντερνέτ και ενημερώνονται σε θέματα
σχετικά με τις ΑΠΕ, εκτιμάται ότι έχουν περισσότερες πιθανότητες να γνωρίζουν για την
κατασκευή του έργου στην Ικαρία , σε σχέση με αυτούς που δεν ενημερώνονται από το Ιντερνέτ.
Τέλος όσοι ενημερώνονται από τις τοπικές εφημερίδες έχουν περισσότερες πιθανότητες
να γνωρίζουν για την κατασκευή του ΥΒΕ. Εδώ η μεταβλητή “info1” είναι στατιστικά
σημαντική σε επίπεδο σημαντικότητας 1% και ο εκτιμώμενος συντελεστής έχει θετικό πρόσημο.
Ο δείκτης R2 Nagelkerke, αναφέρεται στο σύνολο των ανεξάρτητων μεταβλητών και
δείχνει πόσο καλά προσαρμόζεται το μοντέλο στα πραγματικά δεδομένα. Στη συγκεκριμένη
παλινδρόμηση, ο συντελεστής αυτός ισούται με 0,18 (18%), που σημαίνει ότι οι ανεξάρτητες
μεταβλητές ερμηνεύουν το 18% της διακύμανσης της εξαρτημένης μεταβλητής.
Από τη συγκεκριμένη παλινδρόμηση, που είχε ως στόχο να ερευνήσει τις παραμέτρους
που προσδιορίζουν τη γνώση της κοινωνίας για την κατασκευή του ΥΒΕ στην Ικαρία ,
προκύπτει ότι σχετίζονται τόσο με τα δημογραφικά χαρακτηριστικά (φύλο, ηλικία), όσο και τις
πηγές ενημέρωσης τους. Συγκριμένα οι άνδρες άνω των 40 ετών είναι περισσότερο πιθανό να
γνωρίζουν για την κατασκευή του έργου στην Προεσπέρα. Επίσης σημαντικό ρόλο για τη γνώση
του ΥΒΕ παίζουν και τα μέσα που χρησιμοποιεί κάποιος για την ενημέρωσή του. Εν προκειμένω
όσοι ενημερώνονται από το ιντερνέτ και τις τοπικές εφημερίδες είναι περισσότερο πιθανό να
γνωρίζουν για το έργο αυτό.
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7.2.4. Ανάλυση παραμέτρων που προσδιορίζουν τα προβλήματα από την
κατασκευή και εγκατάσταση του έργου.
Στην παρούσα υποενότητα παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της εκτίμησης της
λογιστικής παλινδρόμησης προκειμένου να προσδιοριστούν οι παράμετροι που επηρεάζουν τους
κατοίκους της Ικαρίας ώστε να θεωρούν ότι από την κατασκευή και εγκατάσταση του ΥΒΕ θα
προκύψουν

προβλήματα.

Συγκεκριμένα,

σκοπός

της

εκτίμησης

της

συγκεκριμένης

παλινδρόμησης, αποτελεί ο προσδιορισμός της επίδρασης των ορισμένων παραμέτρων , όπως το
φύλο, η ηλικία, το εισόδημα, η μόρφωση, η οικογενειακή κατάσταση, το επάγγελμα, ο τόπος
διαμονής, η ανησυχία για τις επιπτώσεις στο περιβάλλον, την κτηνοτροφία και την αλιεία, η
αύξηση των επιπέδων του θορύβου στην περιοχή, η θέση τους σχετικά με το αν θεωρούν φιλικές
στο περιβάλλον τις ΑΠΕ, το γεγονός ότι γνωρίζουν πως η περιοχή είναι προστατευμένη και
τέλος αν έχουν επισκεφθεί πρόσφατα την περιοχή όπου εκτελούνται τα έργα. Οι περισσότερες
ανεξάρτητες μεταβλητές επιλέχθηκαν σύμφωνα με προηγούμενες μελέτες (Upham & Shackley,
2007; Polyzou & Stamataki, 2010; Krohn & Damborg, 1999; Ek, 2005a; Barker & Riddington,
2003; Arayesh, 2011), που έχουν πραγματοποιηθεί στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες και
εξετάζουν τις παραμέτρους που σχετίζονται με την στάση της κοινωνίας για τις επιπτώσεις από
τις επενδύσεις των ΑΠΕ.
Στην παλινδρόμηση αυτή, εφαρμόστηκε η μέθοδος της λογιστικής παλινδρόμησης, γιατί
η εξαρτημένη μεταβλητή “Impact6” είναι ψευδομεταβλητή, η οποία εκφράζει εάν οι ερωτώμενοι
συμφωνούν πως θα υπάρχουν προβλήματα από την κατασκευή και εγκατάσταση του έργου ή
όχι. Η εκτίμηση της λογιστικής παλινδρόμησης γίνεται λαμβάνοντας υπόψη το λόγο των
πιθανοτήτων και την εκτίμηση των παραμέτρων bκ που γίνεται με τη μέθοδο της μέγιστης
πιθανοφάνειας.
Η εξίσωση (4) της παλινδρόμησης ορίζεται ως εξής:
Impact6 = ba + b0 gender +b1 age+b2 educ +b3 married +b4 work+b5 income+b6 residens +b7
impact1+b8 impact2 +b9 impact3 +b10 protectarea +b11 visit +b12 friendly+ ε1 (4)
Όπου,
gender :

ψευδομεταβλητή η οποία λαμβάνει την τιμή 1 όταν ο ερωτώμενος είναι γυναίκα
και 0 όταν είναι άνδρας.

age :

ψευδομεταβλητή που λαμβάνει την τιμή 1 όταν ο ερωτώμενος είναι πάνω και 40
ετών και την τιμή 0 όταν είναι μικρότερος από 39 ετών.
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educ :

ψευδομεταβλητή η οποία λαμβάνει την τιμή 1 όταν ο ερωτώμενος είναι
απόφοιτος ΤΕΙ, Ανώτερης ή Ανώτατης Εκπαίδευσης και τιμή 0 για όλα τα
υπόλοιπα επίπεδα εκπαίδευσης.

married :

ψευδομεταβλητή που λαμβάνει την τιμή 1 όταν ο ερωτώμενος είναι παντρεμένος
και την τιμή 0 για οποιαδήποτε άλλη απάντηση έχει δώσει.

work :

ψευδομεταβλητή που λαμβάνει την τιμή 1 για όσους δουλεύουν ανεξαρτήτως
τομέα και την τιμή 0 για όσους δεν δουλεύουν.

income :

ψευδομεταβλητή που λαμβάνει την τιμή 1 για μηνιαία εισοδήματα άνω των 901€
και την τιμή 0 για μηνιαία εισοδήματα από 0-900€

residens :

ψευδομεταβλητή η οποία λαμβάνει την τιμή 1 όταν ο ερωτώμενος διαμένει στα
δημοτικά διαμερίσματα Ραχών και Ευδήλου και την τιμή 0 όταν διαμένει στο
δημοτικό διαμέρισμα Αγίου Κηρύκου.

impact1 :

ψευδομεταβλητή που παίρνει την τιμή 1 όταν ο ερωτώμενος συμφωνεί πως θα
υπάρχουν περιβαλλοντικές επιπτώσεις και την τιμή 0 όταν διαφωνεί

impact2 :

ψευδομεταβλητή που παίρνει την τιμή 1 όταν ο ερωτώμενος συμφωνεί πως θα
αυξηθούν τα επίπεδα θορύβου και την τιμή 0 όταν διαφωνεί

impact3 :

ψευδομεταβλητή που παίρνει την τιμή 1 όταν ο ερωτώμενος συμφωνεί πως θα
υπάρχουν επιπτώσεις στην κτηνοτροφία ή την αλιεία και την τιμή 0 όταν
διαφωνεί.

Protectarea : ψευδομεταβλητή που παίρνει την τιμή 1 όταν ο ερωτώμενος γνωρίζει ότι η
περιοχή όπου γίνεται το έργο είναι προστατευμένη και την τιμή 0 όταν δεν το
γνωρίζει.
Visit :

ψευδομεταβλητή που παίρνει την τιμή 1 όταν ο ερωτώμενος έχει επισκεφθεί
πρόσφατα την περιοχή όπου γίνεται το έργο και την τιμή 0 αν όχι.

Friendly :

ψευδομεταβλητή η οποία λαμβάνει την τιμή 1 όταν ο ερωτώμενος συμφωνεί πως
οι ΑΠΕ είναι φιλικές στο περιβάλλον και την τιμή 0 όταν διαφωνεί.

ε1 :

τα σφάλματα εκτίμησης της παλινδρόμησης
Στον Πίνακα 11 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της εκτίμησης της εξίσωσης (4) για

την στάση της κοινωνίας απέναντι στις επιπτώσεις από τις επενδύσεις των ΑΠΕ (n=292). Στην
πρώτη στήλη καταγράφονται όλες οι ανεξάρτητες μεταβλητές της εξίσωσης (4). Στη δεύτερη
στήλη, Υπόδειγμα 1, παρουσιάζεται το αρχικό δείγμα για το σύνολο των ανεξάρτητων
μεταβλητών. Οι μη στατιστικά σημαντικές μεταβλητές αφαιρέθηκαν από το αρχικό υπόδειγμα
και τα αποτελέσματα της τελικής εξίσωσης παρουσιάζονται στη στήλη 3, Υπόδειγμα 2, του
Πίνακα 11.
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Οπότε και η εξίσωσή (4) είναι :
Impact6 = -1,492 +1,076 gender -0,876 age -0,871 income+ 22,738 impact1+4,536 impact2
+3,015 impact3
Όπως προκύπτει από τα αποτελέσματα του Πίνακα 11 και συγκεκριμένα το Υπόδειγμα 2,
οι ανεξάρτητες μεταβλητές που δεν επηρεάζουν την εξαρτημένη μεταβλητή όσον αφορά τα
δημογραφικά στοιχεία είναι η οικογενειακή κατάσταση, η μόρφωση, το επάγγελμα και η
διαμονή (“married”, “educ”, “work”, “residens”). Το γεγονός ότι θεωρούν τις ΑΠΕ φιλικές στο
περιβάλλον, ότι έχουν επισκεφθεί την περιοχή πρόσφατα και η γνώση ότι η περιοχή όπου
κατασκευάζεται το έργο είναι προστατευμένη περιοχή, δεν επηρεάζουν την άποψη ότι
προκαλούνται προβλήματα από την κατασκευή και εγκατάσταση του έργου.
Πίνακας 11: Μεταβλητές λογιστικής παλινδρόμησης που προσδιορίζουν τα προβλήματα από την κατασκευή
και εγκατάσταση του έργου.

Μεταβλητή
Gender
age
educ
Married
Work
Income
Residens
impact1
impact2
impact3
Protectarea
Visit
Friendly
Constant
-2 Log
likelihood
Nagelkerke R 2

Υπόδειγμα 1
B
Wald
1,368***
7,165
-0,487
0,794
0,571
1,147
-0,407
0,569
0,237
0,146
-0,699
1,588
-0,578
1,241
23,033
0,000
4,863***
29,846
2,866***
5,467
0,629
1,646
0,767
1,975
-0,921
1,472
-2,030***
3,863
133,516

Υπόδειγμα 2
B
Wald
1,076***
6,050
-0,876**
3,667

0,807

0,790

-0,871**

3,654

22,738
4,536***
3,015***

,000
32,240
6,075

-1,492***
142,882

15,411

(Σημείωση: Οι ενδείξεις ***,** και * υποδηλώνουν στατιστική
σημαντικότητα σε ποσοστό 1%, 5% και 10% αντίστοιχα.)

Τα αποτελέσματα της εκτίμησης της λογιστικής παλινδρόμησης σύμφωνα με το δεύτερο
υπόδειγμα υποδηλώνουν ότι η μεταβλητή “gender” είναι στατιστικά σημαντική σε επίπεδο
σημαντικότητας 1%. Ο εκτιμώμενος συντελεστής έχει θετικό πρόσημο, δηλαδή θετική
επίδραση, άρα οι γυναίκες εκτιμάται ότι έχουν περισσότερες πιθανότητες να υποστηρίζουν ότι η
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κατασκευή και εγκατάσταση του έργου θα προκαλέσει προβλήματα στην περιοχή. Σε ανάλογο
συμπέρασμα κατέληξε η Ek, (2002) σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στη Σουηδία.
Η μεταβλητή “age” είναι στατιστικά σημαντική σε επίπεδο σημαντικότητας 5% και το
πρόσημο του εκτιμώμενου συντελεστή αρνητικό, άρα τα άτομα ηλικίας κάτω των 39 ετών
εκτιμάται ότι έχουν περισσότερες πιθανότητες να υποστηρίζουν ότι από την κατασκευή και
εγκατάσταση του έργου θα προκληθούν προβλήματα. Ή αλλιώς τα άτομα ηλικίας άνω των 40
ετών εκτιμάται ότι έχουν λιγότερες πιθανότητες να θεωρούν ότι θα υπάρχουν προβλήματα από
την κατασκευή του ΥΒΕ. Με αυτό το συμπέρασμα φαίνεται να συμφωνεί και η έρευνα των
Polyzou & Stamataki, (2010) στη Μήλο και τη Νίσυρο.
Αναφορικά με την επίδραση του εισοδήματος “income” παρατηρούμε

ότι υπάρχει

στατιστικά σημαντική σχέση σε επίπεδο σημαντικότητας 5%. Ωστόσο ο εκτιμώμενος
συντελεστής έχει αρνητικό πρόσημο, άρα όσοι έχουν υψηλά μηνιαία εισοδήματα άνω των 901€
είναι λιγότερο πιθανό να υποστηρίζουν ότι θα υπάρχουν προβλήματα στην περιοχή. Σε αντίθεση
όσοι έχουν μηνιαία εισοδήματα κάτω των 900€ είναι περισσότερο πιθανό να υποστηρίζουν την
άποψη ότι θα αντιμετωπίσουν προβλήματα από την κατασκευή και εγκατάσταση του έργου. Σε
ανάλογο αποτέλεσμα από έρευνα φαίνεται ότι καταλήγει και η Ek, (2005a).
Εξίσου στατιστικά σημαντική είναι η μεταβλητή “impact2”, σε επίπεδο σημαντικότητας
1% και με θετικό πρόσημο εκτιμώμενου συντελεστή. Άρα όσοι θεωρούν ότι θα αυξηθεί ο
θόρυβος στην περιοχή, υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να υποστηρίζουν ότι θα αντιμετωπίσουν
προβλήματα από την κατασκευή. Το ίδιο αποτέλεσμα φαίνεται ότι καταλήγει η έρευνα των
Barker & Riddington, (2003).
Η μεταβλητή “impact3”, οι επιπτώσεις στη κτηνοτροφία και την αλιεία, είναι μια εξίσου
στατιστικά σημαντική παράμετρος σε επίπεδο σημαντικότητας 1% και ο εκτιμώμενος
συντελεστής παρουσιάζει θετικό πρόσημο. Οπότε υπάρχει θετική σχέση και είναι περισσότερο
πιθανό αυτοί που υποστηρίζουν ότι θα προκληθούν επιπτώσεις στην κτηνοτροφία και την
αλιεία, να θεωρούν ότι θα υπάρχουν προβλήματα από το έργο.
Τέλος όσο αφορά τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις “impact1” φαίνεται πως δεν είναι
στατιστικά σημαντική, ωστόσο όποια μέθοδο (Forward ή backward: Conditional, LR και Wald)
και αν επιλέξαμε στο SPSS 18 την εμφάνιζε μέσα σε κάθε υπόδειγμα. Αυτό συμβαίνει γιατί με
την αφαίρεση ή πρόσθεση μιας μεταβλητής, το SPSS δίνει αρκετή ανεξάρτητη ισχύ πρόβλεψης
στη μεταβλητή “impact1”, για να ικανοποιήσει το κριτήριο επανεισαγωγής της ως καλής
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μεταβλητής πρόβλεψης, εξήγηση που δίνουν οι

Howitt & Cramer,(2006). Ο εκτιμώμενος

συντελεστής είναι θετικός οπότε όσοι πιστεύουν ότι θα υπάρξουν περιβαλλοντικές επιπτώσεις,
είναι περισσότερο πιθανό να δηλώνουν ότι θα υπάρξουν προβλήματα κατά την κατασκευή και
εγκατάσταση του έργου. Στο ίδιο αποτέλεσμα καταλήγουν και οι Bergmann et al., (2008) σε
έρευνα που έκαναν στην Σκωτία για τα αιολικά πάρκα και τα υδροηλεκτρικά φράγματα.
Ο δείκτης R2 Nagelkerke, αναφέρεται στο σύνολο των ανεξάρτητων μεταβλητών και
δείχνει πόσο καλά προσαρμόζεται το μοντέλο στα πραγματικά δεδομένα. Στη συγκεκριμένη
παλινδρόμηση, ο συντελεστής αυτός ισούται με 0,79 (79%), που σημαίνει ότι οι ανεξάρτητες
μεταβλητές ερμηνεύουν το 79% της διακύμανσης της εξαρτημένης μεταβλητής.
Από τη συγκεκριμένη παλινδρόμηση, που είχε ως στόχο να ερευνήσει τις παραμέτρους
των προβλημάτων που προκύπτουν από την κατασκευή και λειτουργία του ΥΒΕ, προκύπτει ότι
οι παράγοντες αυτοί σχετίζονται με τα δημογραφικά στοιχεία καθώς επίσης με τις
περιβαλλοντικές επιπτώσεις, το θόρυβο και τις επιπτώσεις στην κτηνοτροφία και την αλιεία.
Καταλήγουμε, ότι όσοι πιστεύουν ότι θα προκύψουν προβλήματα από την κατασκευή και
εγκατάσταση του έργου, είναι πιθανότερο να είναι γυναίκες , άτομα νεαρά σε ηλικία κάτω των
39 ετών, με μηνιαίο εισόδημα κάτω των 900€. Επίσης είναι πιθανό να εκφράζουν ανησυχίες για
τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις του ΥΒΕ, την αύξηση των επιπέδων του θορύβου και επιπτώσεις
στην κτηνοτροφία ή την αλιεία.
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7.2.5. Ανάλυση παραμέτρων που προσδιορίζουν την στάση των κατοίκων
απέναντι στο ΥΒΕ Ικαρίας
Στην

παρούσα

υποενότητα

παρουσιάζονται

τα

αποτελέσματα

εκτίμησης

του

υποδείγματος λογιστικής παλινδρόμησης, για τις παραμέτρους που προσδιορίζουν στάση των
κατοίκων της Ικαρίας απέναντι στο Υβριδικό έργο. Συγκεκριμένα σκοπός της εκτίμησης της
συγκεκριμένης παλινδρόμησης, αποτελεί ο προσδιορισμός της επίδρασης των ορισμένων
παραμέτρων , όπως το φύλο, η ηλικία, το εισόδημα, η μόρφωση, η οικογενειακή κατάσταση, το
επάγγελμα και ο τόπος διαμονής. Επίσης περιλαμβάνει τις απόψεις και τις προσδοκίες των
κατοίκων για τη συμβολή του έργου στην ανάπτυξη οδικού και ηλεκτρικού δικτύου, στη
δημιουργία θέσεων εργασίας, στην προσέλκυση του επιστημονικού και τουριστικού
ενδιαφέροντος, στην ενεργειακή αυτονομία του νησιού, τη μείωση εκπομπών διοξειδίου του
άνθρακα, καθώς και το αν θεωρούν ότι τα οφέλη του ΥΒΕ είναι περισσότερα από τις αρνητικές
επιπτώσεις. Οι περισσότερες ανεξάρτητες μεταβλητές επιλέχθηκαν σύμφωνα με προηγούμενες
μελέτες που έχουν γίνει και ερευνούν την στάση της κοινωνίας απέναντι σε διάφορες
τεχνολογίες ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. (Jones & Eiser, 2009; Krohn & Damborg, 1999;
Bergmann et al., 2008; Toke, 2005)
Στην παλινδρόμηση αυτή, εφαρμόστηκε η μέθοδος της λογιστικής παλινδρόμησης, γιατί
η εξαρτημένη μεταβλητή “accept” είναι ψευδομεταβλητή, η οποία εκφράζει εάν οι ερωτώμενοι
συμφωνούν ότι το υβριδικό ενεργειακό έργο είναι αναγκαίο για την Ικαρία. Η εκτίμηση της
λογιστικής παλινδρόμησης γίνεται λαμβάνοντας υπόψη το λόγο των πιθανοτήτων και την
εκτίμηση των παραμέτρων bκ γίνεται με τη μέθοδο της μέγιστης πιθανοφάνειας.
Η εξίσωση (5) της παλινδρόμησης ορίζεται ως εξής:
accept = ba + b0 gender +b1 age+b2 educ +b3 married +b4 work+b5 income+b6 residens +b7
road +b8 network +b9 employ +b10 tourist+b11 science +b12 diesel +b13 CO2+b14
profit + b15 impact6 + ε1
(5)
Όπου,
gender :

ψευδομεταβλητή η οποία λαμβάνει την τιμή 1 όταν ο ερωτώμενος είναι γυναίκα
και 0 όταν είναι άνδρας.

age :

ψευδομεταβλητή που λαμβάνει την τιμή 1 όταν ο ερωτώμενος είναι πάνω και 40
ετών και την τιμή 0 όταν είναι μικρότερος από 39 ετών.
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educ :

ψευδομεταβλητή η οποία λαμβάνει την τιμή 1 όταν ο ερωτώμενος είναι
απόφοιτος ΤΕΙ, Ανώτερης ή Ανώτατης Εκπαίδευσης και τιμή 0 για όλα τα
υπόλοιπα επίπεδα εκπαίδευσης.

married :

ψευδομεταβλητή που λαμβάνει την τιμή 1 όταν ο ερωτώμενος είναι παντρεμένος
και την τιμή 0 για οποιαδήποτε άλλη απάντηση έχει δώσει.

work :

ψευδομεταβλητή που λαμβάνει την τιμή 1 για όσους δουλεύουν ανεξαρτήτως
τομέα και την τιμή 0 για όσους δεν δουλεύουν.

income :

ψευδομεταβλητή που λαμβάνει την τιμή 1 για μηνιαία εισοδήματα άνω των 901€
και την τιμή 0 για μηνιαία εισοδήματα από 0-900€

residens :

ψευδομεταβλητή η οποία λαμβάνει την τιμή 1 όταν ο ερωτώμενος διαμένει στα
δημοτικά διαμερίσματα Ραχών και Ευδήλου και την τιμή 0 όταν διαμένει στο
δημοτικό διαμέρισμα Αγίου Κηρύκου

Road :

ψευδομεταβλητή που λαμβάνει την τιμή 1 όταν ο ερωτώμενος πιστεύει ότι το
έργο θα συμβάλει στη βελτίωση του οδικού δικτύου και την τιμή 0 για
οποιαδήποτε άλλη απάντηση έχει δώσει.

Network :

ψευδομεταβλητή που λαμβάνει την τιμή 1 όταν ο ερωτώμενος πιστεύει ότι το
έργο θα συμβάλει στην ανάπτυξη το ηλεκτρικού δικτύου και την τιμή 0 για
οποιαδήποτε άλλη απάντηση έχει δώσει

Employ :

ψευδομεταβλητή που λαμβάνει την τιμή 1 όταν ο ερωτώμενος πιστεύει ότι το
έργο θα συμβάλει στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και την τιμή 0 για
οποιαδήποτε άλλη απάντηση έχει δώσει

Tourist :

ψευδομεταβλητή που λαμβάνει την τιμή 1 όταν ο ερωτώμενος πιστεύει ότι το
έργο θα συμβάλει στην εκδήλωση τουριστικού ενδιαφέροντος και την τιμή 0 για
οποιαδήποτε άλλη απάντηση έχει δώσει

Science :

ψευδομεταβλητή που λαμβάνει την τιμή 1 όταν ο ερωτώμενος πιστεύει ότι το
έργο θα συμβάλει στην εκδήλωση επιστημονικού ενδιαφέροντος για το νησί και
την τιμή 0 για οποιαδήποτε άλλη απάντηση έχει δώσει

Diesel :

ψευδομεταβλητή που λαμβάνει την τιμή 1 όταν ο ερωτώμενος πιστεύει ότι το
έργο θα συμβάλει στην ενεργειακή αυτονομία της Ικαρίας από συμβατικά
καύσιμα και την τιμή 0 για οποιαδήποτε άλλη απάντηση έχει δώσει

CO2 :

ψευδομεταβλητή που λαμβάνει την τιμή 1 όταν ο ερωτώμενος πιστεύει ότι το
έργο θα βοηθήσει στη μείωση εκπομπών CO2 του ΤΣΠ στον Άγιο Κήρυκο και
την τιμή 0 για οποιαδήποτε άλλη απάντηση έχει δώσει

Profit :

ψευδομεταβλητή που λαμβάνει την τιμή 1 όταν ο ερωτώμενος θεωρεί ότι τα
οφέλη ενός τέτοιου έργου θα είναι περισσότερα από τις αρνητικές επιπτώσεις και
την τιμή 0 για οποιαδήποτε άλλη απάντηση έχει δώσει
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Impact6 :

ψευδομεταβλητή, που λαμβάνει την τιμή 1 όταν ο ερωτώμενος συμφωνεί πως θα
υπάρχουν προβλήματα από την κατασκευή και εγκατάσταση του έργου ή την
τιμή 0 όταν δεν συμφωνεί.

ε1 :

τα σφάλματα εκτίμησης της παλινδρόμησης
Στον Πίνακα 12 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της εκτίμησης της εξίσωσης (5)για

την στάση της κοινωνίας απέναντι στο υβριδικό ενεργειακό έργο (n=292). Στην πρώτη στήλη
καταγράφονται όλες οι ανεξάρτητες μεταβλητές της εξίσωσης (5). Στη δεύτερη στήλη,
Υπόδειγμα 1, παρουσιάζεται το αρχικό δείγμα για το σύνολο των ανεξάρτητων μεταβλητών. Οι
μη στατιστικά σημαντικές μεταβλητές αφαιρέθηκαν από το αρχικό υπόδειγμα και τα
αποτελέσματα της τελικής εξίσωσης παρουσιάζονται στη στήλη 3, Υπόδειγμα 2, του Πίνακα 12.
Οπότε και η εξίσωσή (5) είναι :
accept = -1,562+ 0,991gender -1,147 age -1,374 educ -1,374work +1,549 network +1,790
tourist+1,951 diesel +1,055 CO2 + 1,08 profit

Όπως προκύπτει από τα αποτελέσματα του Πίνακα 12 και συγκεκριμένα το Υπόδειγμα 2,
οι ανεξάρτητες μεταβλητές που δεν επηρεάζουν την εξαρτημένη μεταβλητή σε σχέση με τα
δημογραφικά στοιχεία είναι η οικογενειακή κατάσταση, η μόρφωση, το εισόδημα και η διαμονή
(“married”, “educ”, “income”, “residens”). Επίσης, δεν επηρεάζει την εξαρτημένη μεταβλητή, η
δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και τα προβλήματα που θα προκύψουν από την εγκατάσταση
και λειτουργία του έργου, το πρώτο αποτέλεσμα φαίνεται ότι βρίσκεται στον αντίποδα με τα
αποτέλεσμα της έρευνας των Bergmann, et al., (2008), ενώ το δεύτερο φαίνεται ότι είναι
σύμφωνο σε ότι αφορά το κομμάτι μελέτης των αγροτικών περιοχών στην περιοχή της Σκωτίας.
Επιπρόσθετα, φαίνεται ότι δεν επηρεάζουν την εξαρτημένη μεταβλητή, η βελτίωση του οδικού
δικτύου και η εκδήλωση επιστημονικού ενδιαφέροντος στην περιοχή.
Τα αποτελέσματα της εκτίμησης σύμφωνα με το δεύτερο υπόδειγμα υποδηλώνουν ότι η
μεταβλητή “gender” είναι στατιστικά σημαντική σε επίπεδο σημαντικότητας 10%. Ο
εκτιμώμενος συντελεστής έχει θετικό πρόσημο, δηλαδή θετική επίδραση, άρα οι γυναίκες σε
αντιδιαστολή με τους άνδρες φαίνεται να έχουν περισσότερες πιθανότητες να θεωρούν το έργο
αναγκαίο για το νησί.
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Πίνακας 12: Μεταβλητές λογιστικής παλινδρόμησης που προσδιορίζουν την στάση των κατοίκων απέναντι
στο ΥΒΕ Ικαρίας

Μεταβλητή

Υπόδειγμα 1
Υπόδειγμα 2
B
Wald
B
Wald
1,157*
3,056
0,991*
2,564
gender
-1,251*
2,827
-1,147*
3,398
age
-0,607
0,809
educ
-0,091
0,018
married
-1,641*
2,827
-1,374** 2,548
work
-0,903
1,949
income
-0,01
0
residens
0,644
1,125
road
1,255*
3,347
1,549** 6,605
network
-0,43
0,37
employ
1,932***
7,196
1,790*** 7,409
tourist
0,215
0,131
science
2,124***
10,213
1,951** 12,282
Diesel
1,147*
2,728
1,055** 2,902
CO2
1,082*
2,798
1,08**
3,268
Profit
-0,355
0,275
Impact6
0,287
0,053
-1,562** 5,069
Constant
100.614
-2 Log likelihood 95.767
2
0,63
0.599
Nagelkerke R
(Σημείωση: Οι ενδείξεις ***,** και * υποδηλώνουν στατιστική
σημαντικότητα σε ποσοστό 1%, 5% και 10% αντίστοιχα.)

Η μεταβλητή “age” εκτιμάται στατιστικά σημαντική σε επίπεδο σημαντικότητας 10%
και το πρόσημο του εκτιμώμενου συντελεστή να είναι αρνητικό. Αυτό το αποτέλεσμα
υποδεικνύει ότι τα άτομα ηλικιακά κάτω των 39 έχουν περισσότερες πιθανότητες να
υποστηρίζουν ότι το έργο είναι αναγκαίο για το νησί, ή διαφορετικά όσοι είναι άνω των 40 ετών
έχουν λιγότερες πιθανότητες να υποστηρίζουν την άποψη ότι το έργο είναι αναγκαίο για την
Ικαρία.
Στατιστικά σημαντική εκτιμάται πως είναι η μεταβλητή “work” σε επίπεδο
σημαντικότητας 5%, με αρνητικό πρόσημο εκτιμώμενου συντελεστή, δηλαδή αρνητική σχέση
εξαρτημένης και ανεξάρτητης μεταβλητής. Άρα, όσοι εργάζονται ανεξαρτήτως τομέα, έχουν
λιγότερες πιθανότητες να θεωρούν ότι το έργο είναι αναγκαίο για το νησί. Ή διαφορετικά, όσοι
δεν εργάζονται είναι περισσότερο πιθανό να υποστηρίζουν ότι το έργο είναι αναγκαίο για το
νησί.
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Όσο αφορά την μεταβλητή “network” είναι στατιστικά σημαντική σε επίπεδο
σημαντικότητας 5%. Ο εκτιμώμενος συντελεστής έχει θετικό πρόσημο, συνεπώς όσοι
υποστηρίζουν ότι το έργο θα συμβάλει στην ανάπτυξη του ηλεκτρικού δικτύου του νησιού έχουν
περισσότερες πιθανότητες να πιστεύουν ότι το έργο είναι αναγκαίο.
Οι ερωτώμενοι που πιστεύουν ότι το έργο θα είναι ελκυστικό για τους τουρίστες, είναι
πιθανότερο να υποστηρίζουν την αναγκαιότητα του έργου στην Ικαρία. Η μεταβλητή “tourist”
είναι στατιστικά σημαντική σε επίπεδο σημαντικότητας 1% και βρίσκεται σε θετική σχέση με
την μεταβλητή “accept”. Αυτό το συμπέρασμα φαίνεται να υιοθετείται και στην έρευνα που
έγινε στο Ηνωμένο Βασίλειο από τους Eltham, et al., (2008).
Η μεταβλητή “diesel” είναι στατιστικά σημαντική σε επίπεδο σημαντικότητας 5% και το
θετικό πρόσημο του εκτιμώμενου συντελεστή υποδηλώνει θετική σχέση εξαρτημένης –
ανεξάρτητης μεταβλητής. Συνεπώς όσοι συμφωνούν ότι το έργο θα συμβάλλει στην ενεργειακή
αυτονομία του νησιού από συμβατικά καύσιμα, εκτιμάται ότι είναι περισσότερο πιθανό να
υποστηρίζουν την αναγκαιότητά του για το νησί.
Εξίσου στατιστικά σημαντική είναι η μεταβλητή “CO2” σε επίπεδο σημαντικότητας 5%.
Παρατηρείται ότι ο εκτιμώμενος συντελεστής έχει θετικό πρόσημο, οπότε όσοι συμφωνούν ότι
το ΥΒΕ θα συμβάλει στη μείωση εκπομπών CO2 που παράγει ο ΤΣΠ του νησιού, είναι
πιθανότερο να υποστηρίζουν ότι το έργο είναι αναγκαίο για την Ικαρία.
Τέλος, οι ερωτώμενοι που θεωρούν ότι τα οφέλη ενός τέτοιου έργου είναι περισσότερα
από τις αρνητικές επιπτώσεις, είναι πιθανό να συμφωνούν ότι το έργο αυτό το έχει ανάγκη η
Ικαρία. Η συγκεκριμένη μεταβλητή “profit” είναι στατιστικά σημαντική σε επίπεδο
σημαντικότητας 5% και η θετική σχέση με την ανεξάρτητη μεταβλητή προκύπτει από το θετικό
πρόσημο του εκτιμώμενου συντελεστή.
Ο δείκτης R2 Nagelkerke, αναφέρεται στο σύνολο των ανεξάρτητων μεταβλητών και
δείχνει πόσο καλά προσαρμόζεται το μοντέλο στα πραγματικά δεδομένα. Στη συγκεκριμένη
παλινδρόμηση, ο συντελεστής αυτός ισούται με 0,599≈ (60%), που σημαίνει ότι οι ανεξάρτητες
μεταβλητές ερμηνεύουν το 60% της διακύμανσης της εξαρτημένης μεταβλητής.
Από την εκτίμηση της συγκεκριμένης λογιστικής παλινδρόμησης προκύπτει ότι οι
παράμετροι που επηρεάζουν την άποψη των ερωτηθέντων για την αναγκαιότητα του έργου,
σχετίζονται με τα δημογραφικά στοιχεία, τα κοινωνικο-οικονομικά και περιβαλλοντικά οφέλη
που απορρέουν από την κατασκευή και εγκατάσταση του έργου στην περιοχή. Συνοψίζοντας,
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προκύπτει ότι όσοι υποστηρίζουν ότι το ΥΒΕ είναι αναγκαίο για την Ικαρία, είναι περισσότερο
πιθανό να είναι γυναίκες, άτομα νεαρά σε ηλικία κάτω των 39 ετών που δεν εργάζονται. Είναι
επίσης πιθανό να πιστεύουν ότι το έργο θα συμβάλει στην ανάπτυξη του ηλεκτρικού δικτύου,
στην ενεργειακή αυτονομία του νησιού, στη μείωση εκπομπών του CO2, στην εκδήλωση
τουριστικού ενδιαφέροντος και γενικότερα ότι τα οφέλη αυτού του έργου θα είναι περισσότερα
από τις αρνητικές επιπτώσεις.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8ο: Συμπεράσματα
Η προώθηση νέων τεχνολογιών εναλλακτικών μορφών ενέργειας σε αγροτικές και
απομακρυσμένες περιοχές κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική τόσο για την ενεργειακή βιωσιμότητα
όσο και για τη βιώσιμη τοπική ανάπτυξη. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να διερευνήσει
την στάση της τοπικής κοινωνίας της Ικαρίας απέναντι στο ΥΒΕ και να προσδιορίσει τη
συμβολή του έργου στη βιώσιμη τοπική ανάπτυξη. Για αυτό το λόγο πραγματοποιήθηκε
εμπειρική ανάλυση με πέντε επιμέρους στόχους, τον προσδιορισμό της γνώσης των κατοίκων
περί των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, την επίδραση των επενδύσεων ΑΠΕ στην τοπική
οικονομική ανάπτυξη, την διερεύνηση της γνώσης της τοπικής κοινωνίας αναφορικά με το ΥΒΕ,
τον προσδιορισμό των επιπτώσεων από τη λειτουργία και εγκατάσταση του ΥΒΕ στην περιοχή
και τέλος τον προσδιορισμό της κοινωνικής αποδοχής του έργου.
Από τη θεωρητική προσέγγιση προέκυψε ότι η κοινωνική αποδοχή ενός ενεργειακού
έργου ΑΠΕ είναι μείζονος σημασίας για τη βιωσιμότητα της επένδυσης και για την βιώσιμη
ανάπτυξη. Επίσης, από τις μελέτες που έχουν διεξαχθεί για το ΥΒΕ της Ικαρίας διαπιστώνονται
οικονομικά (μείωση της κατανάλωσης πετρελαίου και κόστους παραγωγής ηλεκτρικής
ενέργειας) και περιβαλλοντικά οφέλη (μείωση των εκπομπών CO2).
Η στατιστική ανάλυση που πραγματοποιήθηκε σε 385 κατοίκους της Ικαρίας, έδειξε ότι
η συμμετοχή των ανδρών ήταν μεγαλύτερη από αυτή των γυναικών. Επίσης μεγαλύτερη ήταν η
συμμετοχή των νέων κάτω των 39 ετών, απόφοιτων Λυκείου ή Τεχνικής Σχολής με μηνιαίο
ατομικό εισόδημα μικρότερο των 900€, έγγαμων, εκείνων που εργάζονται ως δημόσιοι ή
ιδιωτικοί υπάλληλοι καθώς και όσων διέμεναν στο πρώην δημοτικό διαμέρισμα Αγίου Κηρύκου.
Επίσης η πλειοψηφία των συμμετεχόντων γνώριζαν τουλάχιστον τρείς διαφορετικές μορφές
ΑΠΕ, μεταξύ των οποίων οι πιο δημοφιλείς ήταν η αιολική, ηλιακή και υδροηλεκτρική ενέργεια,
ενώ η ίδια αντιστοιχία παρατηρήθηκε και για τις ΑΠΕ θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν στην
Ικαρία. Παρότι η πλειονότητα των ερωτηθέντων ενημερώνεται για τα ενεργειακά θέματα από
την τηλεόραση, το ραδιόφωνο ή το ιντερνέτ, θεωρεί ότι η γνώση που έχουν για τα ενεργειακά
θέματα δεν είναι έγκυρη και επαρκής.
Οι κάτοικοι της Ικαρίας γνώριζαν για την κατασκευή του Υβριδικού έργου στην περιοχή
της Προεσπέρας, σε αυτό βέβαια μπορεί να συμβάλλει το γεγονός ότι το έργο έχει αρχίσει να
κατασκευάζεται από τον Οκτώβριο του 2008. Παρόλα αυτά λιγότεροι ήταν εκείνοι που
γνώριζαν τις ΑΠΕ που συνδυάζει το έργο και ακόμα λιγότεροι ήταν εκείνοι που γνώριζαν ότι η
περιοχή όπου κατασκευάζεται είναι προστατευόμενη περιοχή. Από τη μια πλευρά η κοινή
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γνώμη ήταν διχασμένη για τις επιπτώσεις και τα προβλήματα που θα προκληθούν από την
κατασκευή και λειτουργία του έργου στην περιοχή και από την άλλη η πλειοψηφία της κοινής
γνώμης υποστηρίζει ότι τα οφέλη ενός τέτοιου έργου θα ήταν περισσότερα από τις αρνητικές
επιπτώσεις. Ταυτόχρονα η πλειοψηφία των συμμετεχόντων υποστηρίζει ότι το ΥΒΕ θα
συμβάλλει στην ανάπτυξη οδικού και ηλεκτρικού δικτύου, στη δημιουργία νέων θέσεων
εργασίας, στην εκδήλωση τουριστικού και επιστημονικού ενδιαφέροντος, ενώ παράλληλα θα
συμβάλει στην ενεργειακή ανεξαρτησία και τη μείωση των εκπομπών CO2 που παράγει ο ΤΣΠ
Ικαρίας. Κάτω από αυτό το πρίσμα η πλειονότητα των Ικαριωτών υποστηρίζει ότι το ΥΒΕ είναι
αναγκαίο για το νησί.
Από τον έλεγχο του κριτηρίου Χ2 για την ανεξαρτησία των κατηγορικών δεδομένων
στην Ικαρία σε δείγμα 385 ατόμων , προκύπτει ότι η γνώση για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
(αιολική, ηλιακή, γεωθερμία, βιομάζα και υδροηλεκτρική) σχετίζεται με διαφορετικές κάθε
φορά δημογραφικές παραμέτρους. Η γνώση περί αιολικής ενέργειας σχετίζεται μόνο με την
ηλικία, ενώ η γνώση της ηλιακής ενέργειας σχετίζεται μόνο με την οικογενειακή κατάσταση.
Από την άλλη πλευρά, η γνώση περί γεωθερμίας και βιομάζας σχετίζονται με το φύλο, την
ηλικία, την εκπαίδευση, το επάγγελμα και το εισόδημα. Όσο αφορά την γνώση για την
υδροηλεκτρική ενέργεια σχετίζεται με την εκπαίδευση και το εισόδημα. Αντίθετα, η γνώση του
όρου ανανεώσιμες πηγές ενέργειας σχετίζεται μόνο με την εκπαίδευση. Τέλος, η γνώση για το
ΥΒΕ συσχετίζεται με όλες τις δημογραφικές παραμέτρους, πλην αυτή της εκπαίδευσης.
Όσο αφορά τους ελέγχους ανεξαρτησίας Χ2 με τις υπόλοιπες ερωτήσεις, οι
δημογραφικές παράμετροι που παρατηρήθηκαν να συσχετίζονται περισσότερες φορές ήταν η
ηλικία, η εκπαίδευση, το επάγγελμα και το εισόδημα. Η άποψη των συμμετεχόντων ότι οι
επενδύσεις των ΑΠΕ συμβάλλουν στην οικονομική ανάπτυξη, σχετίζεται τόσο με τις
δημογραφικές παραμέτρους (φύλο, ηλικία, επάγγελμα, εισόδημα), όσο και με την άποψη ότι οι
ΑΠΕ μπορούν να συμβάλλουν στην ενεργειακή ανεξαρτησία, στη δημιουργία νέων θέσεων
εργασίας, καθώς και ότι τα οφέλη τέτοιων επενδύσεων είναι περισσότερα από τις αρνητικές
επιπτώσεις. Επίσης, η αναγκαιότητα του ΥΒΕ για το νησί σχετίζεται με την εκπαίδευση, το
επάγγελμα καθώς και την στάση των ερωτηθέντων για την τοπική οικονομική ανάπτυξη μέσω
των επενδύσεων ΑΠΕ, τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις, την άποψη ότι τα οφέλη θα είναι
περισσότερα, καθώς και τις προσδοκίες τους για την ανάπτυξη του ηλεκτρικού δικτύου.
Παρατηρήθηκαν και πολλές συσχετίσεις μεταξύ των ερωτήσεων. Επειδή όμως ,το κριτήριο Χ2
έχει τη δυνατότητα να παρέχει μόνο ποιοτικές ενδείξεις χωρίς να μπορεί να δώσει απαντήσεις
στο πόσο επηρεάζει μία μεταβλητή, εάν η επίδρασή της είναι θετική ή αρνητική, αλλά και ποιες
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μεταβλητές επηρεάζουν κάποια ερώτηση συνδυαστικά, κρίθηκε απαραίτητη η εφαρμογή της
λογιστικής παλινδρόμησης.
Όπως προκύπτει από τη στατιστική ανάλυση που πραγματοποιήθηκε, το 79% γνώριζε
σε υψηλό σχετικά βαθμό τις ΑΠΕ, δηλαδή γνώριζε το όρο ΑΠΕ και τουλάχιστον τρεις
διαφορετικές μορφές ανανεώσιμης ενέργειας. Για την διερεύνηση της γνώσης των Ικάριων
σχετικά με τις ΑΠΕ, επιλέχθηκαν ανεξάρτητες μεταβλητές που έχουν χρησιμοποιηθεί στη
διεθνή βιβλιογραφία. Στη συγκεκριμένη λογιστική παλινδρόμηση, οι ανεξάρτητες μεταβλητές
ερμηνεύουν το 23% της διακύμανσης της γνώσης των συμμετεχόντων για τις ΑΠΕ. Επίσης,
εκτιμάται ότι σχετίζεται τόσο με τα δημογραφικά χαρακτηριστικά (φύλο, ηλικία, μόρφωση,
τόπος διαμονής), όσο και τις πηγές ενημέρωσης τους (ραδιόφωνο, τηλεόραση, ιντερνέτ), σε
θέματα σχετικά με τις ΑΠΕ. Προκύπτει, λοιπόν, ότι οι άνδρες, τα άτομα άνω των 40 ετών, οι
απόφοιτοι πανεπιστημιακών σχολών και όσοι διαμένουν κοντά στο υπό κατασκευή έργο, έχουν
μεγαλύτερη πιθανότητα να γνωρίζουν τις ΑΠΕ. Τέλος, όσοι ενημερώνονται για τα ενεργειακά
ζητήματα και τις ΑΠΕ από την τηλεόραση, το ραδιόφωνο και το ιντερνέτ έχουν μεγαλύτερη
πιθανότητα να γνωρίζουν καλύτερα τις ΑΠΕ.
Το 82% των κατοίκων της Ικαρίας συμφωνεί με την άποψη ότι οι επενδύσεις των ΑΠΕ
μπορούν να συμβάλλουν στην οικονομική ανάπτυξη ενός τόπου. Σε αυτή την περίπτωση οι
ανεξάρτητες μεταβλητές που χρησιμοποιήθηκαν ερμηνεύουν το 40% της διακύμανσης της
εξαρτημένης μεταβλητής, δηλαδή της άποψης ότι οι επενδύσεις των ΑΠΕ μπορούν αν
συμβάλλουν στην τοπική οικονομική ανάπτυξη. Από την εκτίμηση της λογιστικής
παλινδρόμησης, που είχε ως στόχο να διερευνήσει τις παραμέτρους που επηρεάζουν την άποψη
αυτή, προκύπτει ότι οι άνδρες και τα άτομα άνω των 40 ετών υποστηρίζουν με θέρμη ότι οι
επενδύσεις των ΑΠΕ συμβάλλουν στην τοπική οικονομική ανάπτυξη. Η άποψη τους αυτή
επηρεάζεται από τα μέσα που ενημερώνονται (τηλεόραση ή ραδιόφωνο) για τα ζητήματα που
αφορούν την ενέργεια και από το πόσο καλά γνωρίζουν τις εναλλακτικές μορφές ενέργειας.
Επιπρόσθετα, στην διαμόρφωση αυτής της θέσης σημαντικό ρόλο παίζει η γνώση των κατοίκων
ότι η ενεργειακή ανεξαρτησία σχετίζεται με την εκμετάλλευση φυσικών τοπικών πόρων, καθώς
και με την άποψή τους ότι αυτή μπορεί να επιτευχθεί με την αξιοποίηση των ΑΠΕ. Τέλος όσοι
πιστεύουν ότι το όφελος της τοπικής κοινωνίας, από τις επενδύσεις έργων ΑΠΕ, είναι η
δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, υποστηρίζουν επίσης ότι τέτοιες επενδύσεις μπορούν να
συμβάλλουν στην τοπική οικονομία.
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Οι συμμετέχοντες ερωτήθηκαν αν γνωρίζουν το ΥΒΕ στην Προεσπέρα και
ανταποκρίθηκε θετικά το 76%, εξ αυτών το 54% απάντησε σωστά για το ποιες ανανεώσιμες
πηγές ενέργειας συνδυάζει (αιολική- υδροηλεκτρική). Στόχος αυτής της παλινδρόμησης ήταν να
διερευνηθούν οι παράμετροι που προσδιορίζουν την γνώση για το υβριδικό έργο. Για το λόγο
αυτό χρησιμοποιήθηκαν ανεξάρτητες μεταβλητές σύμφωνα με την διεθνή βιβλιογραφία, που στο
συγκεκριμένο υπόδειγμα λογιστικής παλινδρόμησης ερμηνεύουν το 19% της γνώσης των
ερωτηθέντων για το ΥΒΕ. Παρατηρήθηκε ότι η κοινωνική γνώση για το ΥΒΕ επηρεάζεται από
τα δημογραφικά χαρακτηριστικά και τις πηγές ενημέρωσης. Συγκριμένα οι άνδρες άνω των 40
ετών φαίνεται να γνωρίζουν καλύτερα τόσο για την κατασκευή του έργου όσο και για τις
ανανεώσιμες πηγές που συνδυάζει. Επίσης σημαντικοί παράμετροι είναι ότι η ενημέρωσή τους
γίνεται μέσω ιντερνέτ και τοπικών εφημερίδων. Εκτιμήθηκε ωστόσο, ότι όσοι ενημερώνονται
από το ιντερνέτ και από τις τοπικές εφημερίδες είχαν περισσότερες πιθανότητες να γνωρίζουν
την κατασκευή του ΥΒΕ και τις εναλλακτικές μορφές ενέργειας που συνδυάζει.
Η τοπική κοινωνία της Ικαρίας ερωτήθηκε αν πιστεύει ότι θα προκύψουν προβλήματα
από την κατασκευή και εγκατάσταση του έργου στην περιοχή της Προεσπέρας. Σε αυτή την
ερώτηση το 50% των κατοίκων υποστήριξε ότι θα υπάρχουν προβλήματα, ενώ το υπόλοιπο 50%
υποστήριξε το αντίθετο. Στη συγκεκριμένη λογιστική παλινδρόμηση, επιχειρήθηκε να
προσδιοριστούν οι παράγοντες που επηρεάζουν όσους πιστεύουν ότι θα υπάρχουν προβλήματα
από την κατασκευή και εγκατάσταση του ΥΒΕ στην περιοχή. Οι ανεξάρτητες μεταβλητές που
χρησιμοποιήθηκαν, επιλέχθηκαν βάσει της διεθνούς βιβλιογραφίας και ερμηνεύουν το 79% της
διακύμανσης της εξαρτημένης μεταβλητής δηλαδή την άποψη όσων συμφωνούν ότι από τη
κατασκευή και λειτουργία του ΥΒΕ θα προκύψουν προβλήματα. Εκτιμήθηκε ότι η στάση αυτή
των πολιτών εξαρτάται από το φύλο, την ηλικία και το εισόδημα του ερωτώμενου. Πιο
συγκεκριμένα, οι γυναίκες και οι νέοι κάτω των 39 ετών που έχουν μηνιαίο εισόδημα κάτω των
900€, υποστηρίζουν ότι θα υπάρχουν επιπτώσεις στην περιοχή από την κατασκευή και
λειτουργία του ΥΒΕ. Η στάση αυτή της τοπικής κοινωνίας , πηγάζει κυρίως από την έντονη
ανησυχία για τις επιπτώσεις που θα προκληθούν στο φυσικό περιβάλλον από την κατασκευή και
λειτουργία του έργου. Επιπλέον, η αύξηση του θορύβου, σε συνδυασμό με τις επιπτώσεις που θα
προκληθούν στον πρωτογενή τομέα της περιοχής (κτηνοτροφία, αλιεία), προσδιορίζουν την
στάση αυτών που υποστηρίζουν ότι θα υπάρχουν επιπτώσεις στην περιοχή εξαιτίας του έργου.
Όσον αφορά τη στάση της τοπικής κοινωνίας απέναντι στο ΥΒΕ, το 89% των
ερωτηθέντων απάντησε ότι το έργο είναι αναγκαίο για το νησί. Η εκτίμηση αυτής της
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παλινδρόμησης είχε ως στόχο να διερευνήσει τους παράγοντες που επηρεάζουν την άποψη των
κατοίκων σχετικά με την αναγκαιότητα του έργου. Στη συγκεκριμένη περίπτωση ο δείκτης R2
Nagelkerke που ισούται με 0,599, δείχνει πόσο καλά οι ανεξάρτητες μεταβλητές ερμηνεύουν
την εξαρτημένη καθώς και ότι το μοντέλο προσαρμόζεται στα πραγματικά δεδομένα σε ποσοστό
60%. Όπως προέκυψε η στάση αυτή των κατοίκων σχετίζεται τόσο με τα δημογραφικά
χαρακτηριστικά (φύλο, ηλικία, εργασία) όσο και με τα κοινωνικοοικονομικά και περιβαλλοντικά
οφέλη. Ειδικότερα, οι γυναίκες και οι νέοι ηλικίας κάτω των 39 ετών οι οποίοι δεν εργάζονται,
στέκονται θετικά απέναντι στο ΥΒΕ. Η συμβολή του έργου στην ενεργειακή ανεξαρτησία του
νησιού από συμβατικά καύσιμα καθώς και η μείωση των εκπομπών CO2 του τοπικού σταθμού
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας είναι περιβαλλοντικοί παράγοντες που επηρεάζουν θετικά τη
στάση των κατοίκων απέναντι στο έργο. Επίσης, η συμβολή του έργου στην ανάπτυξη του
ηλεκτρικού δικτύου καθώς και η άποψη ότι θα είναι ελκυστικό για τους τουρίστες είναι
οικονομικοί παράγοντες που προσδιορίζουν την αναγκαιότητα του έργου. Τέλος όσοι πιστεύουν
ότι τα οφέλη ενός τέτοιου έργου στην τοπική κοινωνία είναι περισσότερα από τις αρνητικές
επιπτώσεις, υποστηρίζουν ότι το ΥΒΕ είναι αναγκαίο για την Ικαρία.
Από τις εκτιμήσεις των λογιστικών παλινδρομήσεων προέκυψε ότι τόσο το φύλο και η
ηλικία, όσο και οι πηγές ενημέρωσής τους σε θέματα ενεργειακά, είναι παράμετροι που
καθορίζουν σημαντικά τις απαντήσεις των συμμετεχόντων. Οι μεταβλητές μόρφωση και τόπος
διαμονής επηρεάζουν μόνο το βαθμό γνώσης των ΑΠΕ, ενώ το εισόδημα και το είδος εργασίας
επηρεάζουν την στάση εκείνων που υποστηρίζουν ότι από την κατασκευή- εγκατάσταση του
έργου θα προκύψουν προβλήματα και την εν γένει στάση τους απέναντι στο ΥΒΕ.
Πιο συγκεκριμένα, οι άνδρες άνω των 40 ετών φαίνεται να γνωρίζουν καλύτερα τις
ΑΠΕ, την κατασκευή του ΥΒΕ στην Προεσπέρα και είναι υποστηριχτές της άποψης ότι οι
επενδύσεις των ΑΠΕ μπορούν να συμβάλλουν στην οικονομική ανάπτυξη εξαιτίας της
κατάρτισής τους και τη συμμετοχή τους στα κοινά. Από την άλλη πλευρά όμως, οι γυναίκες και
νέοι κάτω των 39 ετών, έχουν μια αντιφατική συμπεριφορά, ενώ υποστηρίζουν ότι από την
κατασκευή και εγκατάσταση του ΥΒΕ θα προκληθούν επιπτώσεις, ταυτόχρονα τάσσονται υπέρ
της αναγκαιότητας του έργου στο νησί. Από τη στάση τους αυτή συμπεραίνει κανείς ότι οι
γυναίκες και οι νέοι κάτω των 39 ετών είναι περισσότερο ευαισθητοποιημένοι στα
περιβαλλοντικά ζητήματα ενώ μεγάλη μερίδα αυτών πλήττονται από την ανεργία και την
αβεβαιότητα για την εύρεση εργασίας γεγονός που εξηγεί ότι το έργο είναι μείζονος σημασίας
για τους κατοίκους, οπότε και οι επιπτώσεις του δεν φαίνεται να επηρεάζουν σε σημαντικό
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βαθμό την κοινωνική αποδοχή του ΥΒΕ. Αξίζει να τονιστεί ότι η ανησυχία για τις επιπτώσεις
του έργου στην περιοχή που εκφράζει το 50% δεν σχετίζεται με τη γνώση ότι η περιοχή είναι
προστατευόμενη, μόνο το 27%. Ωστόσο, προκαλεί εντύπωση ότι η κοινή γνώμη της Ικαρίας
υποστηρίζει ότι η ενεργειακή ανεξαρτησία μπορεί να επιτευχθεί με την αξιοποίηση των ΑΠΕ
και πως από τις επενδύσεις αυτές μπορούν να συμβάλλουν στην τοπική οικονομική ανάπτυξη.
Τέλος, η θέση των κατοίκων ότι τα οφέλη ενός τέτοιου έργου θα είναι περισσότερα από τις
αρνητικές περιπτώσεις σε συνδυασμό με τις προσδοκίες τους για κοινωνικοοικονομικά και
περιβαλλοντικά οφέλη, επηρεάζουν σε υψηλό βαθμό την στάση τους απέναντι στο ΥΒΕ και την
αναγκαιότητά του.
Το Υβριδικό Ενεργειακό Έργο Ικαρίας αποτελεί αναμφισβήτητα μια καινοτομική
τεχνολογία για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, που θα συμβάλει στην ενεργειακή
βιωσιμότητα. Εξίσου σημαντική όμως για τη βιωσιμότητα της επένδυσης είναι η στάση της
τοπικής

κοινωνίας.

Η

τοπική

κοινωνία

ανέδειξε

ότι

τα

περιβαλλοντικά

και

τα

κοινωνικοοικονομικά οφέλη καθιστούν το έργο αναγκαίο για την Ικαρία. Αυτές οι τρεις
παράμετροι κοινωνία, οικονομία και περιβάλλον αποτελούν ταυτόχρονα τους πυλώνες της
βιώσιμης ανάπτυξης.
Οι επενδύσεις των ΑΠΕ μπορούν να συμβάλουν στην τοπική ανάπτυξη της νησιωτικής
περιφέρειας. Ωστόσο, για να μπορέσει αυτή η τοπική ανάπτυξη να είναι πάνω από όλα βιώσιμη,
κρίνεται απαραίτητος ο ενεργειακός σχεδιασμός κάθε περιοχής. Ο ενεργειακός σχεδιασμός
πρέπει να αφορά τόσο τις ενεργειακές ανάγκες ή το ενεργειακό μίγμα κάθε περιοχής όσο και σε
ένα χωροταξικό πλαίσιο με συγκεκριμένους ελεγκτικούς μηχανισμούς. Οι τοπικές αρχές μαζί
και η τοπική κοινωνία οφείλουν να κατανοήσουν την αναγκαιότητα και χρησιμότητα του
ενεργειακού σχεδιασμού για τη βιώσιμη τοπική ανάπτυξη.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: Το ερωτηματολόγιο της έρευνας
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ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
«ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ»

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ για την μεταπτυχιακή εργασία με θέμα:
«ΤΟ ΥΒΡΙΔΙΚΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΕΡΓΟ ΣΤΗΝ ΙΚΑΡΙΑ:
Η συμβολή του στη βιώσιμη τοπική ανάπτυξη.»

Το παρόν ερωτηματολόγιο είναι ανώνυμο, τα στοιχεία που θα προκύψουν θα
χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για τους σκοπούς της μεταπτυχιακής εργασίας και είναι
αυστηρά εμπιστευτικά. Σας ευχαριστώ πολύ εκ των προτέρων για την πολύτιμη συνεργασία σας.

Φύλο Άνδρας

Ηλικία

≥18

Γυναίκα

Εκπαίδευση

Δημοτικό

19-29

Γυμνάσιο

30-39

Λύκειο

40-49

Τεχνική Σχολή

50-59

Πανεπιστήμιο

≤60

Μεταπτυχιακό

Οικογενειακή
κατάσταση

Άγαμος-η
Έγγαμος –η
Διαζευγμένος
Χήρος-α

Διδακτορικό

Έχετε παιδιά ΝΑΙ

ΟΧΙ

Αριθμός παιδιών………
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Επάγγελμα

Δημόσιος Υπάλληλος
Ιδιωτικός Υπάλληλος
Ελεύθερος Επαγγελματίας
Αγρότης
Συνταξιούχος
Φοιτητής / Μαθητής
Οικιακά
Άνεργος

Ποιο είναι το μηνιαίο ατομικό
σας εισόδημα; (Σημειώστε Χ στο
κουτάκι)

Από 0-300€

Από 2401-2700€

Από 301-600€

Από 2701-3000€

Από 601-900€

Από 3001-3300€

Από 901-1200€

Από 3301-3600€

Από 1201-1500€

Από 3601-3900€

Από 1501-1800€

Από 3901-4200€

Από 1801-2100€

Από 4201-4500€

Από 2101-2400€

Πάνω από 4501€

Σε ποιο Δημοτικό διαμέρισμα κατοικείτε;

Αγίου Κηρύκου
Ευδήλου
Ραχών

1. Γνωρίζετε τον όρο Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας - ΑΠΕ;
ΝΑΙ
ΟΧΙ
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2. Ποιες από τις παρακάτω Ανανεώσιμες
Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) γνωρίζετε;
(Σημειώστε Χ στο κουτάκι)

Αιολική
Γεωθερμία
Ηλιακή
Υδροηλεκτρική
Βιομάζα

3. Τι σημαίνει για σας ενεργειακή ανεξαρτησία;
Α. Μείωση κόστους για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας
Β. Εκμετάλλευση φυσικών τοπικών πόρων για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας
Γ. Ανεξαρτησία από συμβατικά καύσιμα (π.χ. Πετρέλαιο)
Δ. Οικονομική ανεξαρτησία
Ε. Άλλο, διευκρινίστε………………………………………………………………..

4. Πιστεύετε πως η ενεργειακή ανεξαρτησία μπορεί να επιτευχθεί με αξιοποίηση των ΑΠΕ;
ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΩ

5. Πιστεύετε πως οι επενδύσεις των ΑΠΕ συμβάλλουν στην οικονομική ανάπτυξη ενός
τόπου;
ΝΑΙ
6. Ποιους εμπιστεύεστε
σχετικά με τα ενεργειακά
ζητήματα;

ΟΧΙ

ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΩ

Κυβέρνηση
Τοπική Αυτοδιοίκηση
Επιστήμονες
Περιβαλλοντικές οργανώσεις
Δ.Ε.Η.
Άλλο, διευκρινίστε……………..
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7. Ποια είναι η πηγή
ενημέρωσης σας σε θέματα
σχετικά με τις ΑΠΕ;

Τοπικές εφημερίδες
Τοπική αυτοδιοίκηση
Επενδυτές
Τηλεόραση / Ραδιόφωνο
Ιντερνέτ
Φίλοι, γνωστοί
Άλλο, διευκρινίστε…………

8. Θεωρείτε ότι η ενημέρωσή σας είναι έγκυρη και επαρκής;
ΝΑΙ
ΟΧΙ
9. Έχετε συμμετάσχει σε έρευνα σχετικά με τις ΑΠΕ στην Ικαρία;
ΝΑΙ

ΟΧΙ

10. α. Έχουν πραγματοποιηθεί στην περιοχή σας σεμινάρια περιβαλλοντικής εκπαίδευσης
ή ημερίδες σε σχέση με ενεργειακά θέματα;
ΝΑΙ
ΟΧΙ
β. Έχετε συμμετάσχει ; ΝΑΙ

ΟΧΙ

11. Είστε ενημερωμένοι σε θέματα Εξοικονόμησης Ενέργειας;
ΝΑΙ
ΟΧΙ

12. Συμφωνείτε πως οι ΑΠΕ είναι φιλικές προς το περιβάλλον;
ΝΑΙ
ΟΧΙ

13. Ποιες μορφές Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας
(ΑΠΕ) θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν στην
Ικαρία;

Αιολική
Βιομάζα
Γεωθερμία
Ηλιακή
Υδροηλεκτρική
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14. Αντιμετωπίζετε προβλήματα στην ηλεκτροδότηση ; (π.χ. Μπλακ- άουτ)
ΝΑΙ
ΟΧΙ
Αν ναι , ποια περίοδο είναι πιο έντονο το πρόβλημα;

Άνοιξη
Καλοκαίρι
Φθινόπωρο
Χειμώνας

15. Γνωρίζετε για την ύπαρξη αιολικών πάρκων στην Ικαρία;
ΝΑΙ

ΟΧΙ

16. Πιστεύετε ότι συνέβαλαν στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας;
ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΩ

17. Γνωρίζετε για την κατασκευή από τη ΔΕΗ του Υβριδικού Έργου στην Προεσπέρα;
ΝΑΙ

ΟΧΙ

Στην περίπτωση που η απάντησή σας είναι ΟΧΙ δεν χρειάζεται να συνεχίσετε την
συμπλήρωση του ερωτηματολογίου. Ευχαριστώ για το χρόνο σας.
18. Ποιες Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ)
συνδυάζει το Υβριδικό Έργο;

Αιολική - Γεωθερμική
Αιολική - Ηλιακή
Αιολική - Υδροηλεκτρική
Ηλιακή – Υδροηλεκτρική
Ηλιακή - Γεωθερμική

19. Έχετε επισκεφθεί την περιοχή της Προεσπέρας πρόσφατα;
ΝΑΙ
20. Θεωρείτε ότι η ολοκλήρωση του
έργου καθυστερεί λόγω:

ΟΧΙ
Έλλειψη οικονομικών πόρων
Έλλειψη σχεδιασμού
Περιβαλλοντικών καταγγελιών
Τεχνικών προβλημάτων
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Έλλειψη προσωπικού
Διαμαρτυρίες κατοίκων
Άλλο, διευκρινίστε…………….

21. Πιστεύετε ότι το έργο θα συμβάλλει στην ανάπτυξη του οδικού δικτύου της περιοχής;
ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΩ

22. Πιστεύετε ότι το έργο θα συμβάλλει στην ανάπτυξη του ηλεκτρικού δικτύου της Ικαρίας;
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΩ

23. Πιστεύετε πως από την κατασκευή μέχρι και την ολοκλήρωση του έργου θα
δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας;
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΩ

24. Θεωρείτε πως η επένδυση του Υβριδικού έργου έχει συμβάλλει στην εκδήλωση
επιστημονικού ενδιαφέροντος στην περιοχή;
ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΩ

25. Θεωρείτε πως ένα τέτοιο έργο θα είναι ελκυστικό για τους τουρίστες;
ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΩ

26. Συμφωνείτε πως αυτό το Υβριδικό Έργο θα συμβάλλει στην ενεργειακή ανεξαρτησία
από συμβατικά καύσιμα (π.χ. Μαζούτ, Ντίζελ);
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΩ

27. Συμφωνείτε πως θα βοηθήσει στη μείωση εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα (CO2) που
παράγει ο Τοπικός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας της Ικαρίας;
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΩ

28. Πιστεύετε πως τα οφέλη (κοινωνικά, οικονομικά, ενεργειακά, περιβαλλοντικά) ενός
τέτοιου έργου είναι περισσότερα από τις αρνητικές επιπτώσεις(αβεβαιότητα λειτουργίας,
προβλήματα χωροταξικά, κτλ);
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΩ
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29. Τι προβλήματα πιστεύετε ότι
θα αντιμετωπίσετε από την
κατασκευή και εγκατάσταση
αυτού του έργου;

Επιπτώσεις στο περιβάλλον
Θόρυβος κατά την κατασκευή
Επιπτώσεις στην κτηνοτροφία –αλιεία
Επιπτώσεις σε τοπικές επιχειρήσεις
Μείωση στις τιμές των ακινήτων
Τίποτα από τα παραπάνω

30. Γνωρίζεται ότι η περιοχή που κατασκευάζεται το Υβριδικό Έργο είναι προστατευμένη
περιοχή (Νατούρα 2000, IBA);
ΝΑΙ
ΟΧΙ
31. Πιστεύετε πως ο έλεγχος και η εποπτεία από την τοπική αυτοδιοίκηση είναι αναγκαίος
για την κατασκευή-λειτουργία;
ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΩ

32. Πιστεύετε πως μια συλλογική δράση των τοπικών αρχών και της τοπικής κοινωνίας θα
ενθάρρυνε την επίλυση και προώθηση των ενεργειακών προβλημάτων;
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΩ

33. Με ποιο τρόπο
πιστεύετε ότι θα πρέπει
να συμμετέχει η τοπική
κοινωνία στην
ανάπτυξη και
εκμετάλλευση ενός
τέτοιου έργου;

Αντισταθμιστικό όφελος/ Έσοδα στο Δήμο
Δημιουργία θέσεων απασχόλησης
Συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων( πού, πόσα)
Συμμετοχή πολιτών στο μετοχικό κεφάλαιο
Άλλο, διευκρινίστε………………….

34. Κατά τη γνώμη σας το έργο αυτό το έχει ανάγκη η Ικαρία;
ΝΑΙ
ΟΧΙ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 : Κωδικοποίηση ερωτηματολογίου
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Κωδικοποίηση
gender
age
educ
family
kid
nkid
work
income
residens
knowres
resaio
resgeo
ressol
reshyd
resbio
eicost1
eicost2
eicost3
eicost4
eicost5
enerind
growth
trust1
trust2
trust3
trust4
trust5
trust6
info1
info2
info3
info4
info5
info6
info7
sureinfo
search
enviedu
particip
exener
friendly
ikaraio
ikarbio
ikargeo

Μεταβλητή
ΦΥΛΟ
ΗΛΙΚΙΑ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΟΙΚ.ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΠΑΙΔΙΑ
ΑΡ.ΠΑΙΔΙΩΝ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ
ΕΙΣΟΔΗΜΑ
ΔΙΑΜΟΝΗ
ΓΝΩΣΗΑΠΕ
ΑΙΟΛΙΚΗ
ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΗ
ΗΛΙΑΚΗ
ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ
ΒΙΟΜΑΖΑ
ΜΕΙΩΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ
ΕΚΜ.ΦΥΣ.ΤΟΠ.ΠΟΡΩΝ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ ΑΠΟ ΚΑΥΣΙΜΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ
ΑΛΛΟ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ ΜΕ ΑΞΙΟΠΙΗΣΗ ΑΠΕ
ΣΥΜΒΟΛΗ ΑΠΕ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ
ΔΕΗ
ΑΛΛΟ
ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ
ΤΟΠΟΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ/ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ
ΙΝΤΕΡΝΕΤ
ΦΙΛΟΙ/ ΓΝΩΣΤΟΙ
ΑΛΛΟ
ΕΠΑΡΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΡΕΥΝΑ
ΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞ ΕΝ
ΑΠΕ ΦΙΛΙΚΕΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΙΟΛΙΚΗΣ
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΒΙΟΜΑΖΑΣ
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑΣ
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ikarsol
ikarhydro
blackout
spring
summer
fall
winter
aioparks
prodenrg
ybe
aiogeo
aiosol
aiohydro
solhydro
solgeo
visit
cause1
cause2
cause3
cause4
cause5
cause6
cause7
road
network
employ
science
tourist
diesel
co2
profit
impact1
impact2
impact3
impact4
impact5
impact6
natura
control
action
benefit1
benefit2
benefit3
benefit4
benefit5
accept

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΗΛΙΑΚΗΣ
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ
ΜΠΛΑΚ ΑΟΥΤ
ΑΝΟΙΞΗ
ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ
ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ
ΧΕΙΜΩΝΑΣ
ΥΠΑΡΞΗ ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ
ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΥΒΕ
ΑΙΟΛΙΚΗ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ
ΑΙΟΛΙΚΗ ΗΛΙΑΚΗ
ΑΙΟΛΙΚΗ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ
ΗΛΙΑΚΗ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ
ΗΛΙΑΚΗ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ
ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ
ΕΛΛΕΙΨΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ
ΕΛΛΕΙΨΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΩΝ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ
ΕΛΛΕΙΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΕΣ ΚΑΤΟΙΚΩΝ
ΑΛΛΟ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ
ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗ ΜΕΙΩΣΗ CO2
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΤΑ ΟΦΕΛΗ Η΄ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ
ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΘΟΡΥΒΟΣ
ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ ΑΛΙΕΙΑ
ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΕ ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΜΕΙΩΣΗ ΤΙΜΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
ΤΙΠΟΤΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΜΕΝΗ ΠΕΡΙΟΧΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΕΠΙΛΥΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ
ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΤΙΚΟ ΟΦΕΛΟΣ ΔΗΜΟ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΣΤΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΑΛΛΟ
ΤΟ ΥΒΕ ΤΟ ΕΧΕΙ ΑΝΑΓΚΗ Η ΙΚΑΡΙΑ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3: Διαγράμματα συχνοτήτων και Πίνακες συσχετίσεων των
δημογραφικών στοιχείων

163

Διάγραμμα 41: Βαθμός γνώσης των ΑΠΕ

Γνώριζαν για το ΥΒΕ αλλά όχι
ποιες ΑΠΕ συνδυάζει

22%

Γνώριζαν για το ΥΒΕ και ποιες
ΑΠΕ συνδυάζει

Δεν γνώριζαν το ΥΒΕ

54%

24%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Διάγραμμα 42: Βαθμός γνώσης του ΥΒΕ

164

Πίνακας 13: Συσχέτιση μεταξύ των ηλικιακών ομάδων και των απαντήσεων ανά ερώτηση

Συνάφεια
Δημογραφικών
& Ερωτήσεων

Χ

2

ν

Χ

2

Η
ν,α

0

Φύλο
Φύλο
Φύλο
Φύλο
Φύλο

Ερ.1
Ερ.2α
Ερ.2β
Ερ.2γ
Ερ.2δ

0,309
0,101
4,739
0,132
0,019

1
1
1
1
1

3,841
3,841
3,841
3,841
3,841

δεκτή
δεκτή
απορρίπτεται
δεκτή
δεκτή

Φύλο
Φύλο

Ερ.2ε
Ερ.4

5,699
0,039

1
1

3,841
3,841

απορρίπτεται
δεκτή

Φύλο

Ερ.5

1,965

1

3,841

δεκτή

Φύλο

Ερ.11

2,353

1

3,841

δεκτή

Φύλο

Ερ.12

0,358

1

3,841

δεκτή

Φύλο
Φύλο

Ερ.17
Ερ.21

16,068
0,658

1
1

3,841
3,841

απορρίπτεται
δεκτή

Φύλο

Ερ.22

0,470

1

3,841

δεκτή

Φύλο

Ερ.23

0,001

1

3,841

δεκτή

Φύλο

Ερ.24

0,030

1

3,841

δεκτή

Φύλο

Ερ.25

0,123

1

3,841

δεκτή

Φύλο

Ερ.26

1,420

1

3,841

δεκτή

Φύλο

Ερ.27

3,223

1

3,841

δεκτή

Φύλο

Ερ.28

0,012

1

3,841

δεκτή

Φύλο

Ερ.31

0,044

1

3,841

δεκτή

Φύλο

Ερ.32

0,396

1

3,841

δεκτή

Φύλο

Ερ.34

1,870

1

3,841

δεκτή

Παρατηρήσεις (αν σχετίζεται ή είναι ανεξάρτητη)

Η γνώση του όρου ΑΠΕ είναι ανεξάρτητη του φύλου
Η γνώση της αιολικής ενέργειας είναι ανεξάρτητη του φύλου
Η γνώση περί γεωθερμίας σχετίζεται με το φύλο
Η γνώση περί Ηλιακής ενέργειας είναι ανεξάρτητη του φύλου
Η γνώση περί Υδροηλεκτρικής ενέργειας είναι ανεξάρτητη
του φύλου
Η γνώση της Βιομάζας σχετίζεται με το φύλο
Η άποψη ότι η ενεργειακή ανεξαρτησία επιτυγχάνεται μέσω
ΑΠΕ είναι ανεξάρτητη του φύλου
Η άποψη ότι οι επενδύσεις ΑΠΕ συμβάλλουν στην
οικονομική ανάπτυξη είναι ανεξάρτητη του φύλου
Η γνώση για εξοικονόμηση ενέργειας είναι ανεξάρτητη του
φύλου
Η άποψη ότι οι ΑΠΕ είναι φιλικές προς το περιβάλλον είναι
ανεξάρτητη του φύλου
Η γνώση του ΥΒΕ σχετίζεται με το φύλο
Η άποψη ότι το ΥΒΕ θα συμβάλλει στην ανάπτυξη του
οδικού δικτύου της περιοχής είναι ανεξάρτητη του φύλου
Η άποψη ότι το ΥΒΕ θα συμβάλλει στην ανάπτυξη του
Ηλεκτρικού δικτύου της Ικαρίας είναι ανεξάρτητη του φύλου
Η άποψη ότι το ΥΒΕ θα συμβάλλει στην δημιουργία νέων
θέσεων εργασίας είναι ανεξάρτητη του φύλου
Η άποψη ότι το ΥΒΕ θα συμβάλλειστην εκδήλωση
επιστημονικού ενδιαφέροντος είναι ανεξάρτητη του φύλου
Η άποψη ότι το ΥΒΕ θα είναι ελκυστικό στους τουρίστες
είναι ανεξάρτητη του φύλου
Η άποψη ότι το ΥΒΕ θα συμβάλλει στην ενεργειακή
ανεξαρτησία του νησιού είναι ανεξάρτητη του φύλου
Η άποψη ότι το ΥΒΕ θα συμβάλλει στην μείωση εκπομπών
CO2 στην περιοχή είναι ανεξάρτητη του φύλου
Η άποψη ότι τα οφέλη του ΥΒΕ είναι περισσότερα από τις
αρνητικές επιπτώσεις είναι ανεξάρτητη του φύλου
Η άποψη ότι ο έλεγχος και η εποπτεία από την Τοπική
Αυτοδιοίκηση είναι αναγκαίος για την κατασκευή– λειτουργία
του ΥΒΕ είναι ανεξάρτητη του φύλου
Η άποψη ότι μια συλλογική δράση των Τοπικών Αρχών και
της Τοπικής Κοινωνίας θα ενθάρρυνε την επίλυση και
προώθηση των ενεργειακών προβλημάτων της περιοχής
είναι ανεξάρτητη του φύλου
Η αναγκαιότητα της κατασκευής του ΥΒΕ στην Ικαρία είναι
ανεξάρτητη του φύλου
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Πίνακας 14: Συσχέτιση μεταξύ των ηλικιακών ομάδων και των απαντήσεων ανά ερώτηση

Συνάφεια
Δημογραφικών
& Ερωτήσεων

Χ

2

ν

Χ

2

Η
ν,α

0

Ηλικία
Ηλικία
Ηλικία
Ηλικία

Ερ.1
Ερ.2α
Ερ.2β
Ερ.2γ

4,133
11,302
13,678
3,103

2
2
2
2

5,991
5,991
5,991
5,991

δεκτή
απορρίπτεται
απορρίπτεται
δεκτή

Ηλικία

Ερ.2δ

3,055

2

5,991

δεκτή

Ηλικία
Ηλικία

Ερ.2ε
Ερ.4

7,496
6,485

2
2

5,991
5,991

απορρίπτεται
απορρίπτεται

Ηλικία

Ερ.5

8,658

2

5,991

απορρίπτεται

Ηλικία

Ερ.11

3,835

2

5,991

δεκτή

Ηλικία

Ερ.12

0,470

2

5,991

δεκτή

Ηλικία
Ηλικία

Ερ.17
Ερ.21

14,592
11,753

2
2

5,991
5,991

απορρίπτεται
απορρίπτεται

Ηλικία

Ερ.22

14,423

2

5,991

απορρίπτεται

Ηλικία

Ερ.23

5,549

2

5,991

δεκτή

Ηλικία

Ερ.24

12,165

2

5,991

απορρίπτεται

Ηλικία

Ερ.25

8,375

2

5,991

απορρίπτεται

Ηλικία

Ερ.26

5,729

2

5,991

δεκτή

Ηλικία

Ερ.27

11,516

2

5,991

απορρίπτεται

Ηλικία

Ερ.28

5,893

2

5,991

δεκτή

Ηλικία

Ερ.31

0,949

2

5,991

δεκτή

Ηλικία

Ερ.32

5,851

2

5,991

δεκτή

Ηλικία

Ερ.34

4,517

2

5,991

δεκτή

Παρατηρήσεις (αν σχετίζεται ή είναι ανεξάρτητη)

Η γνώση του όρου ΑΠΕ είναι ανεξάρτητη της ηλικίας
Η γνώση περί αιολικής ενέργειας σχετίζεται με την ηλικία
Η γνώση περί γεωθερμίας σχετίζεται με την ηλικία
Η γνώση περί Ηλιακής ενέργειας είναι ανεξάρτητη της
ηλικίας
Η γνώση περί Υδροηλεκτρικής ενέργειας είναι
ανεξάρτητη της ηλικίας
Η γνώση περί Βιομάζας σχετίζεται με την ηλικία
Η άποψη ότι η ενεργειακή ανεξαρτησία επιτυγχάνεται
μέσω ΑΠΕ σχετίζεται με την ηλικία
Η άποψη ότι οι επενδύσεις ΑΠΕ συμβάλουν οικονομική
ανάπτυξη σχετίζεται με την ηλικία
Η γνώση για εξοικονόμηση ενέργειας είναι ανεξάρτητη
της ηλικίας
Η άποψη ότι οι ΑΠΕ είναι φιλικές προς το περιβάλλον
είναι ανεξάρτητη της ηλικίας
Η γνώση του ΥΒΕ σχετίζεται με την ηλικία
Η άποψη ότι το ΥΒΕ θα συμβάλλει στην ανάπτυξη του
οδικού δικτύου της περιοχής σχετίζεται με την ηλικία
Η άποψη ότι το ΥΒΕ θα συμβάλλει στην ανάπτυξη του
Ηλεκτρικού δικτύου της Ικαρίας σχετίζεται με την ηλικία
Η άποψη ότι το ΥΒΕ θα συμβάλλει στην δημιουργία νέων
θέσεων εργασίας είναι ανεξάρτητη της ηλικίας
Η άποψη ότι το ΥΒΕ θα συμβάλλει στην εκδήλωση
επιστημονικού ενδιαφέροντος σχετίζεται με την ηλικία
Η άποψη ότι το ΥΒΕ θα είναι ελκυστικό στους τουρίστες
σχετίζεται με την ηλικία
Η άποψη ότι το ΥΒΕ θα συμβάλλει στην ενεργειακή
ανεξαρτησία του νησιού είναι ανεξάρτητη της ηλικίας
Η άποψη ότι το ΥΒΕ θα συμβάλλει στην μείωση
εκπομπών CO2 στην περιοχή σχετίζεται με την ηλικία
Η άποψη ότι τα οφέλη του ΥΒΕ είναι περισσότερα από τις
αρνητικές επιπτώσεις είναι ανεξάρτητη της ηλικίας
Η άποψη ότι ο έλεγχος και η εποπτεία από την Τοπική
Αυτοδιοίκηση είναι αναγκαίος για την κατασκευή–
λειτουργία του ΥΒΕ είναι ανεξάρτητη της ηλικίας
Η άποψη ότι μια συλλογική δράση των Τοπικών Αρχών
και της Τοπικής Κοινωνίας θα ενθάρρυνε την επίλυση και
προώθηση των ενεργειακών προβλημάτων της περιοχής
είναι ανεξάρτητη της ηλικίας
Η αναγκαιότητα της κατασκευής του ΥΒΕ στην Ικαρία
είναι ανεξάρτητη της ηλικίας
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Πίνακας 15: Συσχέτιση μεταξύ του εκπαίδευσης και των απαντήσεων ανά ερώτηση

Συνάφεια
Δημογραφικών &
Ερωτήσεων

Χ

2

ν

Χ

2
ν,α

Η

Παρατηρήσεις (αν σχετίζεται ή είναι ανεξάρτητη)

Η γνώση του όρου ΑΠΕ σχετίζεται με την εκπαίδευση
Η γνώση περί αιολικής ενέργειας είναι ανεξάρτητη της
εκπαίδευσης
Η γνώση περί γεωθερμίας σχετίζεται με την εκπαίδευση
Η γνώση περί Ηλιακής ενέργειας είναι ανεξάρτητη της
εκπαίδευσης
Η γνώση περί Υδροηλεκτρικής ενέργειας σχετίζεται με την
εκπαίδευση
Η γνώση περί Βιομάζας σχετίζεται με την εκπαίδευση
Η άποψη ότι η ενεργειακή ανεξαρτησία επιτυγχάνεται μέσω ΑΠΕ
σχετίζεται με την εκπαίδευση
Η άποψη ότι οι επενδύσεις ΑΠΕ συμβάλλουν οικονομική
ανάπτυξη είναι ανεξάρτητη της εκπαίδευσης
Η γνώση για εξοικονόμηση ενέργειας σχετίζεται με την
εκπαίδευση
Η άποψη ότι οι ΑΠΕ είναι φιλικές προς το περιβάλλον σχετίζεται
με την εκπαίδευση
Η γνώση του ΥΒΕ είναι ανεξάρτητη της εκπαίδευσης
Η άποψη ότι το ΥΒΕ θα συμβάλλει στην ανάπτυξη του οδικού
δικτύου της περιοχής είναι ανεξάρτητη της εκπαίδευσης
Η άποψη ότι το ΥΒΕ θα συμβάλλει στην ανάπτυξη του
Ηλεκτρικού δικτύου της Ικαρίας σχετίζεται με την εκπαίδευση
Η άποψη ότι το ΥΒΕ θα συμβάλλει στην δημιουργία νέων
θέσεων εργασίας είναι ανεξάρτητη της εκπαίδευσης
Η άποψη ότι το ΥΒΕ θα συμβάλλει στην εκδήλωση
επιστημονικού ενδιαφέροντος είναι ανεξάρτητη της εκπαίδευσης
Η άποψη ότι το ΥΒΕ θα είναι ελκυστικό στους τουρίστες είναι
ανεξάρτητη της εκπαίδευσης
Η άποψη ότι το ΥΒΕ θα συμβάλλει στην ενεργειακή
ανεξαρτησία του νησιού είναι ανεξάρτητη της εκπαίδευσης
Η άποψη ότι το ΥΒΕ θα συμβάλλει στην μείωση εκπομπών CO2
στην περιοχή σχετίζεται με την εκπαίδευση
Η άποψη ότι τα οφέλη του ΥΒΕ είναι περισσότερα από τις
αρνητικές επιπτώσεις είναι ανεξάρτητη της εκπαίδευσης
Η άποψη ότι ο έλεγχος και η εποπτεία από την Τοπική
Αυτοδιοίκηση είναι αναγκαίος για την κατασκευή– λειτουργία
του ΥΒΕ σχετίζεται με την εκπαίδευση
Η άποψη ότι μια συλλογική δράση των Τοπικών Αρχών και της
Τοπικής Κοινωνίας θα ενθάρρυνε την επίλυση και προώθηση των
ενεργειακών προβλημάτων της περιοχής είναι ανεξάρτητη της
εκπαίδευσης
Η αναγκαιότητα της κατασκευής του ΥΒΕ στην Ικαρία
σχετίζεται με την εκπαίδευση

0

Εκπαίδευση
Εκπαίδευση

Ερ.1
Ερ.2α

9,061
1,471

2
2

5,991
5,991

απορρίπτεται
δεκτή

Εκπαίδευση
Εκπαίδευση

Ερ.2β
Ερ.2γ

29,057
4,720

2
2

5,991
5,991

απορρίπτεται
δεκτή

Εκπαίδευση

Ερ.2δ

9,226

2

5,991

απορρίπτεται

Εκπαίδευση
Εκπαίδευση

Ερ.2ε
Ερ.4

24,431
10,790

2
2

5,991
5,991

απορρίπτεται
απορρίπτεται

Εκπαίδευση

Ερ.5

5,868

2

5,991

δεκτή

Εκπαίδευση

Ερ.11

9,658

2

5,991

απορρίπτεται

Εκπαίδευση

Ερ.12

9,456

2

5,991

απορρίπτεται

Εκπαίδευση
Εκπαίδευση

Ερ.17
Ερ.21

0,319
1,154

2
2

5,991
5,991

δεκτή
δεκτή

Εκπαίδευση

Ερ.22

11,283

2

5,991

απορρίπτεται

Εκπαίδευση

Ερ.23

0,707

2

5,991

δεκτή

Εκπαίδευση

Ερ.24

0,471

2

5,991

δεκτή

Εκπαίδευση

Ερ.25

2,269

2

5,991

δεκτή

Εκπαίδευση

Ερ.26

3,334

2

5,991

δεκτή

Εκπαίδευση

Ερ.27

11,113

2

5,991

απορρίπτεται

Εκπαίδευση

Ερ.28

4,419

2

5,991

δεκτή

Εκπαίδευση

Ερ.31

8,061

2

5,991

απορρίπτεται

Εκπαίδευση

Ερ.32

1,165

2

5,991

δεκτή

Εκπαίδευση

Ερ.34

9,202

2

5,991

απορρίπτεται
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Πίνακας 16: Συσχέτιση μεταξύ της επαγγελματικής κατάστασης και των απαντήσεων ανά

ερώτηση

Συνάφεια
Δημογραφικών &
Ερωτήσεων

2

Χ

ν

2

Χ

ν,α

Η

Παρατηρήσεις (αν σχετίζεται ή είναι ανεξάρτητη)

0

Επάγγελμα

Ερ.1

10,167

7

14,07

δεκτή

Η γνώση του όρου ΑΠΕ είναι ανεξάρτητη του επαγγέλματος

Επαγγελμα

Ερ.2α

8,856

7

14,07

δεκτή

Επαγγελμα

Ερ.2β

16,260

7

14,07

απορρίπτεται

Η γνώση περί αιολικής ενέργειας είναι ανεξάρτητη του
επαγγέλματος
Η γνώση περί γεωθερμίας σχετίζεται με το επάγγελμα

Επαγγελμα

Ερ.2γ

2,773

7

14,07

δεκτή

Επαγγελμα

Ερ.2δ

10,352

7

14,07

δεκτή

Επαγγελμα

Ερ.2ε

15,084

7

14,07

απορρίπτεται

Επαγγελμα

Ερ.4

10,764

7

14,07

δεκτή

Επαγγελμα

Ερ.5

19,371

7

14,07

απορρίπτεται

Επαγγελμα

Ερ.11

12,279

7

14,07

δεκτή

Επαγγελμα

Ερ.12

8,890

7

14,07

δεκτή

Επαγγελμα

Ερ.17

15,020

7

14,07

απορρίπτεται

Επαγγελμα

Ερ.21

24,924

7

14,07

απορρίπτεται

Επαγγελμα

Ερ.22

22,961

7

14,07

απορρίπτεται

Επαγγελμα

Ερ.23

13,558

7

14,07

δεκτή

Επαγγελμα

Ερ.24

18,352

7

14,07

απορρίπτεται

Επαγγελμα

Ερ.25

20,111

7

14,07

απορρίπτεται

Επαγγελμα

Ερ.26

9,895

7

14,07

δεκτή

Επαγγελμα

Ερ.27

12,751

7

14,07

δεκτή

Επαγγελμα

Ερ.28

19,433

7

14,07

απορρίπτεται

Επαγγελμα

Ερ.31

17,301

7

14,07

απορρίπτεται

Επαγγελμα

Ερ.32

17,248

7

14,07

απορρίπτεται

Επαγγελμα

Ερ.34

18,255

7

14,07

απορρίπτεται

Η γνώση περί Ηλιακής ενέργειας είναι ανεξάρτητη του
επαγγέλματος
Η γνώση περί Υδροηλεκτρικής ενέργειας είναι ανεξάρτητη του
επαγγέλματος
Η γνώση περί Βιομάζας σχετίζεται με το επάγγελμα
Η άποψη ότι η ενεργειακή ανεξαρτησία επιτυγχάνεται μέσω ΑΠΕ
είναι ανεξάρτητη του επαγγέλματος
Η άποψη ότι οι επενδύσεις ΑΠΕ συμβάλλουν στην οικονομική
ανάπτυξη σχετίζεται με το επάγγελμα
Η γνώση για εξοικονόμηση ενέργειας είναι ανεξάρτητη του
επαγγέλματος
Η άποψη ότι οι ΑΠΕ είναι φιλικές προς το περιβάλλον είναι
ανεξάρτητη του επαγγέλματος
Η γνώση του ΥΒΕ σχετίζεται με το επάγγελμα
Η άποψη ότι το ΥΒΕ θα συμβάλλει στην ανάπτυξη του οδικού
δικτύου της περιοχής σχετίζεται με το επάγγελμα
Η άποψη ότι το ΥΒΕ θα συμβάλλει στην ανάπτυξη του Ηλεκτρικού
δικτύου της Ικαρίας σχετίζεται με το επάγγελμα
Η άποψη ότι το ΥΒΕ θα συμβάλλει στην δημιουργία νέων θέσεων
εργασίας είναι ανεξάρτητη του επαγγέλματος
Η άποψη ότι το ΥΒΕ θα συμβάλλει στην εκδήλωση επιστημονικού
ενδιαφέροντος σχετίζεται με το επάγγελμα
Η άποψη ότι το ΥΒΕ θα είναι ελκυστικό στους τουρίστες σχετίζεται
με το επάγγελμα
Η άποψη ότι το ΥΒΕ θα συμβάλλει στην ενεργειακή ανεξαρτησία
του νησιού είναι ανεξάρτητη του επαγγέλματος
Η άποψη ότι το ΥΒΕ θα συμβάλλει στην μείωση εκπομπών CO2
στην περιοχή είναι ανεξάρτητη με το επάγγελμα
Η άποψη ότι τα οφέλη του ΥΒΕ είναι περισσότερα από τις
αρνητικές επιπτώσεις σχετίζεται με το επάγγελμα
Η άποψη ότι ο έλεγχος και η εποπτεία από την Τοπική
Αυτοδιοίκηση είναι αναγκαίος για την κατασκευή– λειτουργία του
ΥΒΕ σχετίζεται με το επάγγελμα
Η άποψη ότι μια συλλογική δράση των Τοπικών Αρχών και της
Τοπικής Κοινωνίας θα ενθάρρυνε την επίλυση και προώθηση των
ενεργειακών προβλημάτων της περιοχής σχετίζεται με το
επάγγελμα
Η αναγκαιότητα της κατασκευής του ΥΒΕ στην Ικαρία σχετίζεται
με το επάγγελμα
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Πίνακας 17: Συσχέτιση μεταξύ της οικογενειακής κατάστασης και των απαντήσεων ανά

ερώτηση
Συνάφεια
Δημογραφικών &
Ερωτήσεων
Οικογενειακή
κατάσταση
Οικογενειακή
κατάσταση
Οικογενειακή
κατάσταση
Οικογενειακή
κατάσταση
Οικογενειακή
κατάσταση
Οικογενειακή
κατάσταση
Οικογενειακή
κατάσταση
Οικογενειακή
κατάσταση
Οικογενειακή
κατάσταση
Οικογενειακή
κατάσταση
Οικογενειακή
κατάσταση
Οικογενειακή
κατάσταση
Οικογενειακή
κατάσταση
Οικογενειακή
κατάσταση
Οικογενειακή
κατάσταση
Οικογενειακή
κατάσταση
Οικογενειακή
κατάσταση

2

Χ

ν

2

Χ

ν,α

Η

0

Ερ.1

1,826

3 7,815

δεκτή

Ερ.2α

8,222

3 7,815

απορρίπτεται

Ερ.2β

3,257

3 7,815

δεκτή

Ερ.2γ

7,603

3 7,815

δεκτή

Ερ.2δ

2,264

3 7,815

δεκτή

Ερ.2ε

3,433

3 7,815

δεκτή

Ερ.4

2,346

3 7,815

δεκτή

Ερ.5

6,155

3 7,815

δεκτή

Ερ.11

4,901

3 7,815

δεκτή

Ερ.12

1,939

3 7,815

δεκτή

Ερ.17

11,692

3 7,815

απορρίπτεται

Ερ.21

8,687

3 7,815

απορρίπτεται

Ερ.22

12,176

3 7,815

απορρίπτεται

Ερ.23

0,747

3 7,815

δεκτή

Ερ.24

12,982

3 7,815

απορρίπτεται

Ερ.25

19,560

3 7,815

απορρίπτεται

Ερ.26

2,658

3 7,815

δεκτή

Οικογενειακή
κατάσταση

Ερ.27

4,879

3 7,815

δεκτή

Οικογενειακή
κατάσταση

Ερ.28

16,310

3 7,815

απορρίπτεται

Οικογενειακή
κατάσταση

Ερ.31

1,515

3 7,815

δεκτή

Οικογενειακή
κατάσταση

Ερ.32

3,752

3 7,815

δεκτή

Οικογενειακή
κατάσταση

Ερ.34

2,977

3 7,815

δεκτή

Παρατηρήσεις (αν σχετίζεται ή είναι ανεξάρτητη)

Η γνώση του όρου ΑΠΕ είναι ανεξάρτητη της οικογενειακής
κατάστασης
Η γνώση περί αιολικής ενέργειας σχετίζεται με την
οικογενειακή κατάσταση
Η γνώση περί γεωθερμίας είναι ανεξάρτητη της
οικογενειακής κατάστασης
Η γνώση περί Ηλιακής ενέργειας είναι ανεξάρτητη της
οικογενειακής κατάστασης
Η γνώση περί Υδροηλεκτρικής ενέργειας είναι ανεξάρτητη
της οικογενειακής κατάστασης
Η γνώση της Βιομάζας είναι ανεξάρτητη της οικογενειακής
κατάστασης
Η άποψη ότι η ενεργειακή ανεξαρτησία επιτυγχάνεται μέσω
ΑΠΕ είναι ανεξάρτητη της οικογενειακής κατάστασης
Η άποψη ότι οι επενδύσεις ΑΠΕ συμβάλλουν στην
οικονομική ανάπτυξη είναι ανεξάρτητη της οικ. κατάστασης
Η γνώση για εξοικονόμηση ενέργειας είναι ανεξάρτητη της
οικογενειακής κατάστασης
Η γνώση του όρου ότι οι ΑΠΕ είναι φιλικές προς το
περιβάλλον είναι ανεξάρτητη της οικογενειακής κατάστασης
Η γνώση του ΥΒΕ σχετίζεται με την οικογενειακή
κατάσταση
Η άποψη ότι θα συμβάλλει στην ανάπτυξη του οδικού
δικτύου της περιοχής σχετίζεται με την οικ.κατάσταση
Η άποψη ότι θα συμβάλλει στην ανάπτυξη του Ηλεκτρικού
δικτύου της Ικαρίας σχετίζεται με την οικ.κατάσταση
Η άποψη ότι το ΥΒΕ θα συμβάλλει στην δημιουργία νέων
θέσεων εργασίας είναι ανεξάρτητη της οικ. κατάστασης
Η άποψη ότι θα συμβάλλει στην εκδήλωση επιστημονικού
ενδιαφέροντος σχετίζεται με την οικογενειακή κατάσταση
Η άποψη ότι το ΥΒΕ θα είναι ελκυστικό στους τουρίστες
σχετίζεται με την οικογενειακή κατάσταση
Η άποψη ότι το ΥΒΕ θα συμβάλλει στην ενεργειακή
ανεξαρτησία του νησιού είναι ανεξάρτητη της οικογενειακής
κατάστασης
Η άποψη ότι το ΥΒΕ θα συμβάλλει στην μείωση εκπομπών
CO2 στην περιοχή είναι ανεξάρτητη της οικογενειακής
κατάστασης
Η άποψη ότι τα οφέλη του ΥΒΕ είναι περισσότερα από τις
αρνητικές επιπτώσεις σχετίζεται με την οικογενειακή
κατάσταση
Η άποψη ότι ο έλεγχος και η εποπτεία από την Τοπική
Αυτοδιοίκηση είναι αναγκαίος για την κατασκευή–
λειτουργία του ΥΒΕ είναι ανεξάρτητη της οικογενειακής
κατάστασης
Η άποψη ότι μια συλλογική δράση των Τοπικών Αρχών και
της Τοπικής Κοινωνίας θα ενθάρρυνε την επίλυση και
προώθηση των ενεργειακών προβλημάτων της περιοχής
είναι ανεξάρτητη της οικογενειακής κατάστασης
Η αναγκαιότητα της κατασκευής του ΥΒΕ στην Ικαρία είναι
ανεξάρτητη της οικογενειακής κατάστασης
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Πίνακας 18: Συσχέτιση μεταξύ του εισοδήματος και των απαντήσεων ανά ερώτηση

Συνάφεια
Δημογραφικών &
Ερωτήσεων
Εισόδημα
Ερ.1
Εισόδημα Ερ.2α
Εισόδημα Ερ.2β
Εισόδημα Ερ.2γ
Εισόδημα Ερ.2δ
Εισόδημα Ερ.2ε
Εισόδημα
Ερ.4

Χ

ν

2,726
2,226
14,136
2,432
10,080
15,504
11,979

2
2
2
2
2
2
2

5,991
5,991
5,991
5,991
5,991
5,991
5,991

Δεκτή
Δεκτή
Απορρίπτεται
Δεκτή
Απορρίπτεται
Απορρίπτεται
απορρίπτεται

Εισόδημα

Ερ.5

7,399

2

5,991

απορρίπτεται

Εισόδημα
Εισόδημα

Ερ.11
Ερ.12

7,556
8,299

2
2

5,991
5,991

απορρίπτεται
απορρίπτεται

Εισόδημα
Εισόδημα

Ερ.17
Ερ.21

6,501
4,412

2
2

5,991
5,991

απορρίπτεται
δεκτή

Εισόδημα

Ερ.22

6,655

2

5,991

απορρίπτεται

Εισόδημα

Ερ.23

4,846

2

5,991

δεκτή

Εισόδημα

Ερ.24

4,355

2

5,991

δεκτή

Εισόδημα

Ερ.25

4,706

2

5,991

δεκτή

Εισόδημα

Ερ.26

2,885

2

5,991

δεκτή

Εισόδημα

Ερ.27

6,577

2

5,991

απορρίπτεται

Εισόδημα

Ερ.28

8,797

2

5,991

απορρίπτεται

Εισόδημα

Ερ.31

3,682

2

5,991

δεκτή

Εισόδημα

Ερ.32

6,735

2

5,991

απορρίπτεται

Εισόδημα

Ερ.34

2,314

2

5,991

δεκτή

2

2

Χ

Η
ν,α

0

Παρατηρήσεις (αν σχετίζεται ή είναι ανεξάρτητη)
Η γνώση του όρου ΑΠΕ είναι ανεξάρτητη του εισοδήματος
Η γνώση περί αιολικής ενέργειας είναι ανεξάρτητη εισοδήματος
Η γνώση περί γεωθερμίας σχετίζεται με το εισόδημα
Η γνώση Ηλιακής ενέργειας είναι ανεξάρτητη εισοδήματος
Η γνώση περί Υδροηλεκτρικής σχετίζεται με το εισόδημα
Η γνώση περί Βιομάζας σχετίζεται με το εισόδημα
Η άποψη ότι η ενεργειακή ανεξαρτησία επιτυγχάνεται μέσω
ΑΠΕ σχετίζεται με το εισόδημα
Η άποψη ότι οι επενδύσεις ΑΠΕ συμβάλλουν στην οικονομική
ανάπτυξη με το εισόδημα
Η γνώση για εξοικονόμηση ενέργειας σχετίζεται με το εισόδημα
Η άποψη ότι οι ΑΠΕ είναι φιλικές προς το περιβάλλον
σχετίζεται με το εισόδημα
Η γνώση του ΥΒΕ σχετίζεται με το εισόδημα
Η άποψη ότι το ΥΒΕ θα συμβάλλει στην ανάπτυξη του οδικού
δικτύου της περιοχής είναι ανεξάρτητη του εισοδήματος
Η άποψη ότι το ΥΒΕ θα συμβάλλει στην ανάπτυξη του
Ηλεκτρικού δικτύου της Ικαρίας σχετίζεται με το εισόδημα
Η άποψη ότι το ΥΒΕ θα συμβάλλει στην δημιουργία νέων
θέσεων εργασίας είναι ανεξάρτητη του εισοδήματος
Η άποψη ότι το ΥΒΕ θα συμβάλλει στην εκδήλωση
επιστημονικού ενδιαφέροντος είναι ανεξάρτητη του
εισοδήματος
Η άποψη ότι το ΥΒΕ θα είναι ελκυστικό στους τουρίστες είναι
ανεξάρτητη του εισοδήματος
Η άποψη ότι το ΥΒΕ θα συμβάλλει στην ενεργειακή
ανεξαρτησία του νησιού είναι ανεξάρτητη του εισοδήματος
Η άποψη ότι το ΥΒΕ θα συμβάλλει στην μείωση εκπομπών
CO2 στην περιοχή σχετίζεται με το εισόδημα
Η άποψη ότι τα οφέλη του ΥΒΕ είναι περισσότερα από τις
αρνητικές επιπτώσεις σχετίζεται με το εισόδημα
Η άποψη ότι ο έλεγχος και η εποπτεία από την Τοπική
Αυτοδιοίκηση είναι αναγκαίος για την κατασκευή– λειτουργία
του ΥΒΕ είναι ανεξάρτητη του εισοδήματος
Η άποψη ότι μια συλλογική δράση των Τοπικών Αρχών και της
Τοπικής Κοινωνίας θα ενθάρρυνε την επίλυση και προώθηση
των ενεργειακών προβλημάτων της περιοχής σχετίζεται με το
εισόδημα
Η αναγκαιότητα της κατασκευής του ΥΒΕ στην Ικαρία είναι
ανεξάρτητη του εισοδήματος
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Πίνακας 19: Συσχέτιση μεταξύ της διαμονής και των απαντήσεων ανά ερώτηση
Συνάφεια
Δημογραφικών &
Ερωτήσεων

Χ

2

ν

Χ

2

Η
ν,α

0

Διαμονή
Διαμονή

Ερ.1
Ερ.2α

4,630
4,917

2
2

5,991
5,991

δεκτή
δεκτή

Διαμονή

Ερ.2β

2,557

2

5,991

δεκτή

Διαμονή

Ερ.2γ

0,497

2

5,991

δεκτή

Διαμονή

Ερ.2δ

1,976

2

5,991

δεκτή

Διαμονή
Διαμονή

Ερ.2ε
Ερ.4

9,474
0,148

2
2

5,991
5,991

απορρίπτεται
δεκτή

Διαμονή

Ερ.5

3,281

2

5,991

δεκτή

Διαμονή

Ερ.11

4,659

2

5,991

δεκτή

Διαμονή

Ερ.12

6,061

2

5,991

απορρίπτεται

Διαμονή
Διαμονή

Ερ.17
Ερ.21

2
2

5,991
5,991

απορρίπτεται
απορρίπτεται

Διαμονή

Ερ.22

6,341
14,40
7
6,223

2

5,991

απορρίπτεται

Διαμονή

Ερ.23

0,155

2

5,991

δεκτή

Διαμονή

Ερ.24

2,751

2

5,991

δεκτή

Διαμονή

Ερ.25

1,388

2

5,991

δεκτή

Διαμονή

Ερ.26

3,233

2

5,991

δεκτή

Διαμονή

Ερ.27

0,904

2

5,991

δεκτή

Διαμονή

Ερ.28

2,117

2

5,991

δεκτή

Διαμονή

Ερ.31

2,004

2

5,991

δεκτή

Διαμονή

Ερ.32

0,884

2

5,991

δεκτή

Διαμονή

Ερ.34

4,962

2

5,991

δεκτή

Παρατηρήσεις (αν σχετίζεται ή είναι ανεξάρτητη)

Η γνώση του όρου ΑΠΕ είναι ανεξάρτητη της διαμονής
Η γνώση περί αιολικής ενέργειας είναι ανεξάρτητη της
διαμονής
Η γνώση περί γεωθερμίας είναι ανεξάρτητη της
διαμονής
Η γνώση περί Ηλιακής ενέργειας είναι ανεξάρτητη της
διαμονής
Η γνώση περί Υδροηλεκτρικής ενέργειας είναι
ανεξάρτητη της διαμονής
Η γνώση περί Βιομάζας σχετίζεται με την διαμονή
Η άποψη ότι η ενεργειακή ανεξαρτησία επιτυγχάνεται
μέσω ΑΠΕ είναι ανεξάρτητη της διαμονής
Η άποψη ότι οι επενδύσεις ΑΠΕ συμβάλλουν στην
οικονομική ανάπτυξη είναι ανεξάρτητη της διαμονής
Η γνώση για εξοικονόμηση ενέργειας είναι ανεξάρτητη
της διαμονής
Η άποψη ότι οι ΑΠΕ είναι φιλικές προς το περιβάλλον
σχετίζεται με την διαμονή
Η γνώση του ΥΒΕ σχετίζεται με την διαμονή
Η άποψη ότι το ΥΒΕ θα συμβάλλει στην ανάπτυξη του
οδικού δικτύου της περιοχής σχετίζεται με την διαμονή
Η άποψη ότι το ΥΒΕ θα συμβάλλει στην ανάπτυξη του
Ηλεκτρικού δικτύου της Ικαρίας σχετίζεται με την
διαμονή
Η άποψη ότι το ΥΒΕ θα συμβάλλει στην δημιουργία
νέων θέσεων εργασίας είναι ανεξάρτητη της διαμονής
Η άποψη ότι το ΥΒΕ θα συμβάλλει στην εκδήλωση
επιστημονικού ενδιαφέροντος είναι ανεξάρτητη της
διαμονής
Η άποψη ότι το ΥΒΕ θα είναι ελκυστικό στους
τουρίστες είναι ανεξάρτητη της διαμονής
Η άποψη ότι το ΥΒΕ θα συμβάλλει στην ενεργειακή
ανεξαρτησία του νησιού είναι ανεξάρτητη της διαμονής
Η άποψη ότι το ΥΒΕ θα συμβάλλει στην μείωση
εκπομπών CO2 στην περιοχή είναι ανεξάρτητη της
διαμονής
Η άποψη ότι τα οφέλη του ΥΒΕ είναι περισσότερα από
τις αρνητικές επιπτώσεις είναι ανεξάρτητη της διαμονής
Η άποψη ότι ο έλεγχος και η εποπτεία από την Τοπική
Αυτοδιοίκηση είναι αναγκαίος για την κατασκευή–
λειτουργία του ΥΒΕ είναι ανεξάρτητη της διαμονής
Η άποψη ότι μια συλλογική δράση των Τοπικών Αρχών
και της Τοπικής Κοινωνίας θα ενθάρρυνε την επίλυση
και προώθηση των ενεργειακών προβλημάτων της
περιοχής είναι ανεξάρτητη της διαμονής
Η αναγκαιότητα της κατασκευής του ΥΒΕ στην Ικαρία
είναι ανεξάρτητη της διαμονής
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