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Σε μία χρονική συγκυρία όπου η ποιότητα του περιβάλλοντος υποβαθμίζεται διαρκώς στο
όνομα της οικονομικής ανάπτυξης, με αποτέλεσμα επιπτώσεις οι οποίες ξεπερνούν τα σύνορα
αυτών που “ρυπαίνουν”, ένα σημαντικό τμήμα των χωρών του πλανήτη έχει στρέψει πλέον
αισθητά το ενδιαφέρον του στην προσπάθεια αναστροφής αυτής της πορείας και τη χάραξη
στρατηγικής για την ενσωμάτωση της περιβαλλοντικής προστασίας στην αναπτυξιακή
προσπάθεια των χωρών. Οι φυσικές καταστροφές, που τείνουν να αποτελέσουν σύνηθες
πλέον φαινόμενο σε παγκόσμια κλίμακα, έχουν συμβάλλει σημαντικά στην αφύπνιση των
κέντρων λήψης αποφάσεων αλλά και των πολιτών σε μία κοινή προσπάθεια αναζήτησης
αποτελεσματικών τρόπων παρέμβασης, που να διασφαλίζουν την ισορροπία ανάμεσα στην
οικονομική ανάπτυξη, την κοινωνική δικαιοσύνη και την περιβαλλοντική προστασία.
Θεμελιώδες στοιχείο σε αυτή τη θεώρηση αποτελεί η ορθολογική αξιοποίηση των πόρων
κάθε περιοχής, με τέτοιο τρόπο ώστε να διασφαλίζεται η ενδογενεακή και η διαγενεακή
ισότητα, η δυνατότητα δηλαδή πρόσβασης τόσο της παρούσας όσο και των μελλοντικών
γενεών σε ίσης ποιότητας και ικανής ποσότητας πόρων για την αντιμετώπιση των αναγκών
τους.
Το ζήτημα της ενέργειας αποτελεί σημαντικό τμήμα αυτής της προσπάθειας δεδομένου ότι,
όπως τα μέχρι τώρα στοιχεία δείχνουν, η υποβάθμιση του περιβάλλοντος οφείλεται σε ένα
μεγάλο βαθμό στις εκπομπές αερίων από την καύση των στερεών καυσίμων. Στο πλαίσιο
αυτό, σημαντικές πρωτοβουλίες αναλαμβάνονται για την προώθηση φιλικότερων προς το
περιβάλλον μορφών παραγωγής ενέργειας, όπως είναι οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας.
Η παρούσα διπλωματική εργασία εστιάζει το ενδιαφέρον της στην αξιοποίηση των
Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την εκπλήρωση αναπτυξιακών στόχων. Πιό συγκεκριμένα
εξετάζει τη δυνατότητα αξιοποίησης της αιολικής ενέργειας για τη λειτουργία μιας νέας
Βιομηχανικής Περιοχής ως πόλου οικονομικής ανάπτυξης στην περιοχή της Τανάγρας
Βοιωτίας. Η έμφασή της βρίσκεται στη μεθοδολογία αξιολόγησης εναλλακτικών θέσεων
χωροθέτησης αιολικού πάρκου, επιχειρώντας να δημιουργήσει μία δεξαμενή κριτηρίων ικανών
να χρησιμοποιηθούν σε ανάλογες περιπτώσεις.
Τέλος, θα ήθελα να ευχαριστήσω την κα. Αναστασία Στρατηγέα, Λέκτορα Ε.Μ.Π., η οποία
συνέβαλε, με τη διαρκή εποπτεία της

στην ολοκλήρωση της παρούσας διπλωματικής

εργασίας.
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Επίσης, ευχαριστώ τον Αρχιπλοίαρχο Ε. Ν. Ηλία Κ. Σπυρόπουλο, για τη βοήθειά του σε
θέματα που δεν αφορούσαν την παρούσα μελέτη, ήταν ωστόσο εξίσου σημαντικά για την
ομαλή ολοκλήρωσή της.
Αθήνα
Σεπτέμβριος 2007
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
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Η έννοια της βιώσιμης ανάπτυξης σήμερα αποτελεί σήμερα μία κεντρική αναπτυξιακή
επιλογή για πολλές χώρες του πλανήτη. Το γεγονός αυτό απορρέει από τη συνειδητοποίηση
των επιπτώσεων της αλόγιστης εκμετάλλευσης και κατασπατάλησης των φυσικών πόρων.
Στο πλαίσιο αυτό, η ορθολογική αξιοποίηση των πόρων κάθε περιοχής αποτελεί τη θεμελιώδη
αρχή μιας νέας θεώρησης, η οποία έχει σαν στόχο τη διασφάλιση της ανταγωνιστικότητας του
παραγωγικού συστήματος, την κοινωνική δικαιοσύνη και την περιβαλλοντική προστασία.
Το ζήτημα της ενέργειας βρίσκεται στο επίκεντρο μιας τέτοιας προσπάθειας, καθώς
αποτελεί μία σημαντική παράμετρο, η οποία θέτει σε κίνδυνο τόσο την οικονομική ανάπτυξη
όσο και την περιβαλλοντική προστασία των διαφόρων περιοχών. Το ζήτημα αυτό έχει δύο
διαστάσεις: την ποσοτική διάσταση η οποία στοχεύει στην προώθηση περιβαλλοντικών
τεχνολογιών για την εξοικονόμηση ενέργειας και την ποιοτική διάσταση, η οποία δίνει έμφαση
στην προώθηση φιλικότερων προς το περιβάλλον μεθόδων παραγωγής ενέργειας, όπως είναι
οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ), ενισχύοντας τη συνεισφορά τους στο ενεργειακό
ισοζύγιο των χωρών.
Η παρούσα διπλωματική εργασία εστιάζει το ενδιαφέρον της στην αξιοποίηση των
Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την εκπλήρωση αναπτυξιακών στόχων. Πιο συγκεκριμένα
εξετάζει τη δυνατότητα αξιοποίησης της αιολικής ενέργειας για την κάλυψη μέρους των
αναγκών μιας νέας Βιομηχανικής Περιοχής (ΒΙ.ΠΕ.) ως πόλου οικονομικής ανάπτυξης στην
περιοχή της Τανάγρας Βοιωτίας, επιχειρώντας να “παντρέψει” την οικονομική και την
κοινωνική ανάπτυξη με την περιβαλλοντική προστασία. Είναι σαφές ότι μία ολοκληρωμένη
προσέγγιση του επιδιωκόμενου στόχου θα απαιτούσε την εξέταση αξιοποίησης και άλλων
μορφών ΑΠΕ. Παρόλα αυτά, η παρούσα εργασία επικεντρώνεται στο ζήτημα της αιολικής
ενέργειας, δίνοντας έμφαση στη μεθοδολογία αξιολόγησης εναλλακτικών θέσεων
χωροθέτησης αιολικού πάρκου, επιχειρώντας να καταδείξει ζητήματα που αφορούν στη
μεθοδολογική προσέγγιση και να δημιουργήσει μία δεξαμενή κριτηρίων ικανών να
χρησιμοποιηθούν σε ανάλογες περιπτώσεις.
Η περιοχή μελέτης - Ν. Βοιωτίας - είναι μία περιοχή με σημαντικά πλεονεκτήματα από
αναπτυξιακή άποψη - εγγύτητα στη μητροπολιτική περιοχή της Αθήνας, πρόσβαση σε
μεγάλους άξονες μεταφορών εθνικής εμβέλειας, κ.λπ. - γεγονός που έχει δημιουργήσει μία
σημαντική συγκέντρωση επιχειρήσεων σε αυτή, οι οποίες όμως λειτουργούν διάσπαρτες στο
χώρο, δημιουργώντας σημαντικά προβλήματα σε σχέση με το περιβάλλον μέσα στο οποίο
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εντάσσονται π.χ. ρύπανση του Ασωπού ποταμού. Ο σχεδιασμός μίας νέας ΒΙ.ΠΕ. αποτελεί
μία προσπάθεια ορθολογικής οργάνωσης της βιομηχανικής δραστηριότητας στην περιοχή
μελέτης και περιορισμού των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τη λειτουργία της.
Σημαντική παράμετρος της προσπάθειας αυτής αποτελεί η ενεργειακή συνιστώσα και οι
επιπτώσεις από την εκπομπή ρύπων για την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών της
παραγωγικής αυτής υποδομής. Το γεγονός αυτό αποτέλεσε και το έναυσμα για την παρούσα
διπλωματική προστασία, η οποία στοχεύει, μέσα από την αξιοποίηση του αιολικού δυναμικού
της περιοχής μελέτης, να διασφαλίσει τη μερική τροφοδοσία της ΒΙ.ΠΕ. με φιλική προς το
περιβάλλον ενέργεια (αιολική), μειώνοντας τις δυσμενείς περιβαλλοντικές επιπτώσεις από την
κάλυψη των ενεργειακών αναγκών της συγκεκριμένης παραγωγικής υποδομής. Η επιλογή
αυτή, συνοδευόμενη ενδεχομένως και από μεθόδους παραγωγής φιλικής ενέργειας σε επίπεδο
της κάθε επιχείρησης που χωροθετείται στη ΒΙ.ΠΕ. π.χ. φωτοβολταϊκά, ηλιακά κ.λπ., θα
μπορούσε να μειώσει σημαντικά την πρόσθετη ενεργειακή επιβάρυνση και τις επιπτώσεις της
στην περιοχή μελέτης.
Η παρούσα διπλωματική εργασία δομείται σε επτά κεφάλαια, το αντικείμενο μελέτης των
οποίων περιγράφεται στη συνέχεια.
Στο Κεφάλαιο 1 περιγράφεται ο στόχος της εργασίας, ο οποίος παρέχει σε όλη τη
διάρκειας της εκπόνησης της μελέτης, συγκεκριμένο προσανατολισμό, καθώς και τη
μεθοδολογική προσέγγιση που ακολουθείται.
Στο Κεφάλαιο 2 περιγράφεται η υπάρχουσα κατάσταση του νομού Βοιωτίας, όπου
μελετάται το σύνολο του νομού σε σχέση με μια σειρά από χαρακτηριστικά όπως
δημογραφικά χαρακτηριστικά, οικονομική δομή, δίκτυα και υποδομές, ανθρώπινο δυναμικό
κ.α.
Στο Κεφάλαιο 3 εξετάζεται το ζήτημα των ΑΠΕ και πιο συγκεκριμένα οι πολιτικές και η
υπάρχουσα εμπειρία σε θέματα που αφορούν τις ΑΠΕ τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό
επίπεδο. Το κεφάλαιο αυτό καταδεικνύει τη διαρκώς αυξανόμενη σημασία που αποδίδεται στο
ρόλο των ΑΠΕ στα πλαίσια της επιδίωξης του στόχου της βιώσιμης ανάπτυξης.
Στο Κεφάλαιο 4 γίνεται αναλυτική παρουσίαση του ενεργειακού συστήματος τόσο της
Ελλάδος όσο και του νομού Βοιωτίας, με σκοπό την εμβάθυνση στο ρόλο του νομού Βοιωτίας
στην κάλυψη των ενεργειακών αναγκών της Ελλάδος, αλλά και στις προοπτικές ανάπτυξης
του νομού μέσα από το υπάρχον και το σχεδιαζόμενο ενεργειακό δίκτυο.
Στο Κεφάλαιο 5 γίνεται η παρουσίαση της σχεδιαζόμενης ΒΙ.ΠΕ. Τανάγρας ως προς τα
διάφορα χαρακτηριστικά της, π.χ. θέση, υποδομές κ.λπ. Επίσης, στο κεφάλαιο αυτό
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επιχειρείται μία ενδεικτική εκτίμηση της ενεργειακής ζήτησης της σχεδιαζόμενης ΒΙ.ΠΕ. στη
βάση κάποιων υποθέσεων, στοιχείο απαραίτητο στο σχεδιασμό του αιολικού πάρκου.
Στο Κεφάλαιο 6 επιλέγονται οι εναλλακτικές περιοχές χωροθέτησης του αιολικού πάρκου
στη βάση των όρων και κανόνων που τίθενται από το Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού
Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις ΑΠΕ. Για τις περιοχές αυτές εξετάζονται τα
διάφορα χαρακτηριστικά τους π.χ. υψόμετρο, ατμοσφαιρική πίεση, αιολικό δυναμικό κ.λπ., τα
οποία απαιτούνται για τον υπολογισμό της αιολικής ενέργειας που μπορεί να παραχθεί σε
κάθε μία από τις εν λόγω περιοχές.
Τέλος, στο Κεφάλαιο 7, οι περιοχές που έχουν επιλεγεί σε προηγούμενο στάδιο
εισέρχονται στη διαδικασία της αξιολόγησης για την επιλογή της πλέον κατάλληλης θέσης. Ο
στόχος του κεφαλαίου είναι αφενός η επιλογή της καταλληλότερης θέσης για τη χωροθέτηση
αιολικού πάρκου στην περιοχή μελέτης και αφετέρου η δημιουργία δεξαμενής κριτηρίων, τα
οποία μπορούν να αποτελέσουν οδηγό για την επίλυση ανάλογων προβλημάτων.
Η επιτυχής ολοκλήρωση των παραπάνω κεφαλαίων οδηγεί στον προσδιορισμό της
συγκεκριμένης θέσης για τη χωροθέτηση του αιολικού πάρκου με τρόπο που πιστοποιεί ότι η
επιλογή αυτή είναι η βέλτιστη, τόσο για την κάλυψη των ενεργειακών της ΒΙ.ΠΕ., όσο και για
την περιβαλλοντική προστασία.
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1. ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
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Στην παρούσα ενότητα δίνεται ο γενικός προβληματισμός ο οποίος αφορά στο πλαίσιο
της παρούσας εργασίας, περιγράφεται συνοπτικά η περιοχή μελέτης με τα ιδιαίτερα
χαρακτηριστικά της, τίθεται ο στόχος της διπλωματικής εργασίας και τέλος γίνεται η
περιγραφή της μεθοδολογικής προσέγγισης που υιοθετείται.

1.1. Εισαγωγή
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Η Ελλάδα, στην προσπάθεια στήριξης της ανταγωνιστικότητας της Ελληνικής οικονομίας,
ολοκλήρωσε το 2005, το Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων (ΕΠΜ), που έχει ως στόχο τη
βελτίωση των παραγωγικών υποδομών της ελληνικής οικονομίας ( Σ.Ε.Β.,2006).
Το ΕΠΜ βασίζεται σε δύο βασικούς άξονες για την εφαρμογή του. Ο πρώτος αφορά στον
παράγοντα “επιχειρηματικό περιβάλλον” και αποβλέπει στη δημιουργία ευνοϊκών όρων και
προϋποθέσεων για την ανάπτυξη του επιχειρηματικού περιβάλλοντος (απελευθέρωση των
αγορών, μείωση της γραφειοκρατίας, προώθηση των ηλεκτρονικών συναλλαγών,
ανάπτυξη/αναβάθμιση παραγωγικών υποδομών, κ.λπ.). Ο δεύτερος άξονας του ΕΠΜ αφορά
στο ανθρώπινο δυναμικό και αποβλέπει στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων που απαιτούνται για
την προσαρμογή του στις απαιτήσεις της νέας οικονομίας.
Αποβλέποντας στην τόνωση του πρώτου άξονα του ΕΠΜ - ενίσχυση της
ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας - επιχειρείται η οργάνωση των παραγωγικών
υποδομών της χώρας. Η ύπαρξη οργανωμένων χώρων υποδοχής της επιχειρηματικής
δραστηριότητας είναι σημαντική για την προώθηση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής
οικονομίας, δεδομένων των δυνατοτήτων στήριξης των περιοχών αυτών μέσα από την
ενίσχυση των υποδομών τους και των πλεονεκτημάτων που απορρέουν από τη
“συγκέντρωση” στα κόστη λειτουργίας των επιχειρήσεων, στην ανάπτυξη στενής σχέσης
αλληλεπίδρασης μεταξύ των επιχειρήσεων, που συμβάλλει στη δημιουργία δικτύων
συνεργασίας μεταξύ των εγκατεστημένων επιχειρήσεων καθώς και κοινών υποδομών για
μεταφορά τεχνολογίας, στη διευκόλυνση των διαδικασιών αδειοδότησης, στην προστασία
του περιβάλλοντος και την περιφερειακή ανάπτυξη, στη διαχείριση αποβλήτων και την
παροχή υπηρεσιών πρόληψης και ασφάλειας της εργασίας της χώρας, κ.λπ.
Στο γενικότερο αυτό πλαίσιο εντάσσεται η δημιουργία Βιομηχανικής Περιοχής (ΒΙ.ΠΕ.)
στην περιοχή της Τανάγρας Βοιωτίας, η οποία αποτελεί την περιοχή μελέτης της παρούσας
διπλωματικής εργασίας.
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1.2. Η Περιοχή Μελέτης
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Η περιοχή μελέτης στην παρούσα, διπλωματική εργασία είναι ο νομός Βοιωτίας.
Γεωγραφικά ο νομός εντοπίζεται βορείως του νομού Αττικής ενώ ανήκει διοικητικά στην
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας. Η γειτνίαση με το νομό Αττικής έχει ωθήσει στην αύξηση στα
νότια του νομού της χωροθέτησης βιομηχανικών μονάδων, καθώς η μικρή απόσταση από το
τη μητροπολιτική πρωτεύουσα καθιστά την περιοχή άκρως ελκυστική.
Η χωροθέτηση σημαντικού αριθμού βιομηχανικών επιχειρήσεων στο νομό έχει
διαμορφώσει ένα συγκεκριμένο οικονομικό και κοινωνικό πρότυπο, αλλά και μία ενεργειακή
πραγματικότητα η οποία είναι έχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά.


Οικονομική πραγματικότητα

Ο νομός Βοιωτίας κρατά τα ηνία ως προς το κατά κεφαλήν ΑΕΠ, ενώ κατατάσσεται στην
7 η θέση το 2004 ως προς τη συμβολή του στο ΑΕΠ της χώρας. Η οικονομική αυτή
P

P

πραγματικότητα παρέχει εγγυήσεις για μια αισιόδοξη αναπτυξιακή πορεία.


Κοινωνική πραγματικότητα

Η σημαντική βιομηχανική συγκέντρωση στα όρια του νομού δεν έχει αποφέρει τα
αναμενόμενα οφέλη στην τοπική κοινωνία. Ο λόγος για αυτό έγκειται στην εγγύτητα της
περιοχής με τη μητροπολιτική περιφέρεια της Αθήνας, από την οποία αντλεί σημαντικό μέρος
του ανθρώπινου δυναμικού, ιδιαίτερα του εξειδικευμένου, που απασχολείται στην τοπική
οικονομία. Αποτέλεσμα είναι ότι η συγκέντρωση της βιομηχανίας δεν έχει αποφέρει σημαντική
βελτίωση στον τοπικό πληθυσμό σε θέματα απασχόλησης, εισοδήματος κ.λπ. Επιπρόσθετα,
η σημαντική παρουσία της βιομηχανίας δρα ως ανασταλτικός παράγοντας στην ανάπτυξη
άλλων τομέων της περιοχής στη βάση των διαθέσιμων πόρων, οι οποίοι θα μπορούσαν να
προσφέρουν σημαντικά στην τοπική οικονομία, ελαχιστοποιώντας ταυτόχρονα την
περιβαλλοντική υποβάθμιση και συνεισφέροντας έτσι στην ποιότητα ζωής των κατοίκων.


Ενεργειακή πραγματικότητα

Από ενεργειακής απόψεως ο νομός έχει στρατηγικό ρόλο, αποτελώντας κόμβο διανομής
ενέργειας σε εθνικό επίπεδο. Σημαντικά δίκτυα διανομής διέρχονται από την περιοχή μελέτης,
ενώ ο τομέας της ενέργειας στο νομό έχει συγκεντρώσει το ενδιαφέρον μεγάλου αριθμού
επιχειρήσεων. Ο λόγος για αυτό σχετίζεται στενά με το πρότυπο ενεργειακής κατανάλωσης
της περιοχής εξ αιτίας της υψηλής συγκέντρωσης βιομηχανικών επιχειρήσεων, αλλά και τη
γεωγραφική του εγγύτητα με τον ενεργειοβόρο νομό Αττικής. Μέσα από το πρίσμα αυτό
ερμηνεύεται η προσέλκυση επιχειρηματικών επενδυτικών κεφαλαίων σε διάφορες περιοχές
του Ν. Βοιωτίας με καθαρά ενεργειακό προσανατολισμό. Νέες επενδύσεις δρομολογούνται,
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ενώ άλλες ολοκληρώνονται στον τομέα της ενέργειας, συνεπικουρούμενες και από τις
υπάρχουσες ενεργειακές πολιτικές που απαιτούν προσανατολισμό σε ήπιες, φιλικές προς το
περιβάλλον μορφές ενέργειας.

1.3. Η Νέα Βιομηχανική Περιοχή της Τανάγρας

16B

Μέσα από τις συνθήκες που διαμορφώνονται σε εθνικό επίπεδο για μία ολοκληρωμένη
προσέγγιση της οργάνωσης στο χώρο των παραγωγικών υποδομών με σκοπό τη τόνωση της
ανταγωνιστικότητας του παραγωγικού συστήματος έχει δρομολογηθεί η ανασυγκρότηση των
ΒΙ.ΠΕ. της χώρας.
Μέρος της προσπάθειας για βελτίωση της ανταγωνιστικότητας αποτελεί η ΒΙ.ΠΕ. της
Τανάγρας. Χωροθετείται στα νοτιο-ανατολικά του νομού Βοιωτίας, εντός του γεωγραφικού
τριγώνου Σχηματάρι-Οινόφυτα-Τανάγρα.
Η σημασία που αποδίδεται στην ΒΙ.ΠΕ. της Τανάγρας για την επίτευξη των στόχων που
έχουν τεθεί, μαρτυρείται από το ύψος των σχεδιαζόμενων προς επένδυση κεφαλαίων στη
συγκεκριμένη περιοχή. Στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος, η ΒΙ.ΠΕ. Τανάγρας, απορροφά τα
32 εκατ. ευρώ, από τα 36 περίπου, που κατευθύνονται συνολικά στην περιφέρεια αυτή.
Επίσης αξίζει να σημειωθεί ότι η ΒΙ.ΠΕ. Τανάγρας έρχεται πρώτη και σε εθνικό επίπεδο, όσον
αφορά στα κεφάλαια που πρόκειται να κατευθυνθούν σε αυτή. Οι επενδύσεις αυτές έρχονται
σε πλήρη αρμονία με την υπάρχουσα βιομηχανική πραγματικότητα του νομού Βοιωτίας,
γεγονός που οδηγεί στη μεγαλύτερη απορρόφηση πόρων.
Η χωροθέτηση νέων επιχειρήσεων στο νομό Βοιωτίας και πιο συγκεκριμένα στη νέα
ΒΙ.ΠΕ. της Τανάγρας συνεπάγεται αύξηση των ενεργειακών αναγκών της περιοχής, σε ένα
υφιστάμενο ενεργειακό πρότυπο κατανάλωσης όπου πάνω από το 85% της ενέργειας που
καταναλώνεται στην περιοχή αφορά στο βιομηχανικό τομέα. Δεδομένου του έντονου
προβληματισμού σχετικά με τις επιπτώσεις σε τοπικό, υπερτοπικό αλλά και παγκόσμιο
επίπεδο από την εκπομπή αερίων του θερμοκηπίου για την παραγωγή ενέργειας από την
καύση ορυκτών καυσίμων, η παρούσα εργασία θέτει το ζήτημα της εξυπηρέτησης μέρους των
ενεργειακών αναγκών της νέας αυτής βιομηχανικής περιοχής από ΑΠΕ.

1.4. Ο Στόχος της Εργασίας
17B

Η περιοχή μελέτης αποτελεί μία περιοχή της χώρας στην οποία κυρίαρχος τομέας της
οικονομικής πραγματικότητας είναι ο δευτερογενής τομέας. Ένας σημαντικός αριθμός
επιχειρήσεων του εν λόγω τομέα βρίσκονται χωροθετημένες στην περιοχή, αξιοποιώντας
παρελθούσες πολιτικές χωροθέτησης της βιομηχανίας αλλά και τα πλεονεκτήματα της
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περιοχής σε σχέση με την εγγύτητά της στη μητροπολιτική πρωτεύουσα και την πρόσβαση σε
δίκτυα μεταφορών.
Η μεγάλη συγκέντρωση επιχειρήσεων του δευτερογενούς τομέα αλλά και η έλλειψη
οργάνωσης της χωροθέτησης του τομέα έχει δημιουργήσει σημαντικά προβλήματα από την
άποψη της υποβάθμισης της ποιότητας του περιβάλλοντος.
Η προσπάθεια οργάνωσης της δραστηριότητας μέσα από τη χωροθέτηση μιας νέας
ΒΙ.ΠΕ. επιχειρεί να αντιμετωπίσει μία σειρά από τα παραπάνω ζητήματα. Ταυτόχρονα όμως
έρχεται να προσθέσει μία ακόμη σημαντική επιβάρυνση στο ζήτημα της κατανάλωσης
ενέργειας, αυξάνοντας τις ήδη υψηλές ενεργειακές απαιτήσεις του τομέα στην περιοχή μελέτης.
“Όπλο” στη διάθεση της τοπικής κοινωνίας στην προσπάθεια διαχείρισης τέτοιων
ζητημάτων μπορεί να αποτελέσει η “απαίτηση” αντιμετώπισης των όποιων επιβαρύνσεων σε
τοπική κλίμακα με τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον.
Στο πλαίσιο αυτό, ο στόχος της παρούσας εργασίας είναι να μελετήσει και να αξιολογήσει
εναλλακτικές θέσεις χωροθέτησης αιολικού πάρκου για την κάλυψη μέρους των ενεργειακών
αναγκών της προτεινόμενης ΒΙ.ΠΕ. Τανάγρας. Η προσπάθεια αυτή εντάσσεται στη γενικότερη
προσπάθεια προώθησης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, που αποτελεί το πλαίσιο μιας
νέας προσέγγισης της ενεργειακής πραγματικότητας στον Ελλαδικό – και όχι μόνο – χώρο,
που αποσκοπεί στην προστασία του περιβάλλοντος, την ενεργειακή αυτάρκεια και την
ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του παραγωγικού συστήματος.

1.5. Η Μεθοδολογία Αξιολόγησης

18B

Η μεθοδολογία που χρησιμοποιείται για την αξιολόγηση εναλλακτικών θέσεων
χωροθέτησης αιολικού πάρκου για την κάλυψη μέρους των ενεργειακών αναγκών της ΒΙ.ΠΕ.
Τανάγρας φαίνεται στο Διάγραμμα 1.1. Η προσέγγιση αυτή αποτελεί ένα μεθοδολογικό
πλαίσιο αλλά και ένα επιχειρησιακό εργαλείο για τη στήριξη της διαδικασίας λήψης
αποφάσεων (Voogd, 1983).
Στο πλαίσιο αυτό, το πρώτο στάδιο αφορά στον καθορισμό του υπό μελέτη προβλήματος,
το οποίο εν προκειμένω αφορά στη χωροθέτηση αιολικού πάρκου στην περιοχή της ΒΙ.ΠΕ.
Τανάγρας.
Το δεύτερο στάδιο αναφέρεται στον προσδιορισμό των εναλλακτικών επίλυσης του
προβλήματος. Εδώ αναζητούνται οι πλέον κατάλληλες θέσεις για τη χωροθέτηση του αιολικού
πάρκου. Οι εναλλακτικές αυτές θέσεις προσδιορίζονται εντός των θεσμοθετημένων ορίων των
περιοχών αξιόλογου αιολικού δυναμικού, κατάλληλων για τη χωροθέτηση αιολικού πάρκου,
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όπως αυτές προσδιορίζονται από το Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικό Σχεδιασμού (Ε.Π.Χ.Σ.) και
Αειφόρου Ανάπτυξης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας.

Διάγραμμα 1.1: Η διαδικασία αξιολόγησης (Voogd, 1983).

Το τρίτο στάδιο αφορά στον προσδιορισμό των κριτηρίων αξιολόγησης στη βάση των
οποίων πρόκειται να αξιολογηθούν οι εναλλακτικές θέσεις χωροθέτησης του αιολικού πάρκου.
Μετά τον καθορισμό των εναλλακτικών και των κριτηρίων αξιολόγησης, προσδιορίζονται
οι επιπτώσεις κάθε εναλλακτικής ως προς τα κριτήρια αξιολόγησης και δομείται ο πίνακας
επιπτώσεων για το υπό μελέτη πρόβλημα. Η διαδικασία αυτή αφορά στο τέταρτο στάδιο της
μεθοδολογικής προσέγγισης.
Στο πέμπτο στάδιο προσδιορίζονται τα βάρη των κριτηρίων που έχουν τεθεί. Στο πλαίσιο
αυτό τίθενται οι προτεραιότητες από το σχεδιαστή.
Στο έκτο στάδιο γίνεται η σχετική ανάλυση των εναλλακτικών λύσεων και των επιπτώσεών
τους στη βάση των κριτηρίων και των βαρών που έχουν αποδοθεί σε αυτά. Η ανάλυση
στηρίζεται στη μέθοδο REGIME, η οποία ενσωματώνει ποιοτική και ποσοτική πληροφορία.
Τέλος στο έβδομο στάδιο γίνεται η επιλογή της πλέον κατάλληλης λύσης για το υπό μελέτη
πρόβλημα.
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2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

3B

Η παρούσα ενότητα αναφέρεται στην περιγραφή της υπάρχουσας κατάστασης στην
περιοχή μελέτης. Στο πλαίσιο αυτό, εξετάζει τα γεωγραφικά χαρακτηριστικά της περιοχής, την
πληθυσμιακή της εξέλιξη, τις παραγωγικές δραστηριότητες, τα ιδιαίτερα περιβαλλοντικά της
χαρακτηριστικά, τους φυσικούς και πολιτιστικούς της πόρους κ.α.

2.1. Γενικά Χαρακτηριστικά

19B

2.1.1. Γεωγραφική θέση της περιοχής

49B

Ο Νομός Βοιωτίας βρίσκεται στο ανατολικό μέρος της Στερεάς Ελλάδος και συνορεύει
βόρεια με το νομό Φθιώτιδας, δυτικά με το νομό Φωκίδας, νότια βρέχεται από τον Κορινθιακό
κόλπο και συνορεύει με το νομό Αττικής και ανατολικά βρέχεται από τον Ευβοϊκό κόλπο.
Η έκτασή του είναι 2.952 τ.χλμ. και κατατάσσεται, από άποψη μεγέθους, όπως φαίνεται
και στον Πίνακα 2.1, στην 17 η θέση πανελλαδικά.
P

P

Κατάταξη

Νομός

15
16
17
18
19

Νομός Αχαΐας
Νομός Μεσσηνίας
Νομός Βοιωτίας
Νομός Χαλκιδικής
Νομός Δωδεκανήσου

Έκταση
τ.χιλ.
3.271
2.991
2.952
2.918
2.714

Πίνακας 2.1: Έκταση σε τετραγωνικά χιλιόμετρα νομού Βοιωτίας.
Πηγή: Βικιπαίδεια.

Σημαντικά κέντρα εκτός από τη Λιβαδειά είναι η Θήβα, ο Ορχομενός, τα Βάγια, το
Σχηματάρι, η Αλίαρτος, η Αράχοβα, η Αντίκυρα, ο Άγιος Γεώργιος και το Δίστομο.
2.1.2. Ιστορική αναδρομή

50B

Η ιστορία της Βοιωτίας χάνεται στα βάθη των αιώνων, όπου τα πρώιμα αυτά χρόνια τη
συναντά κανείς ως Αονία και Ωγυγία. Πλήθος λαών την κατοίκησαν όπως οι Πελασγοί, οι
Μινύες, οι Λέλεγες, οι Σπαρτοί, οι Καδμείοι κ.α. Σύμφωνα με τη μυθολογία, η περιοχή πήρε
το όνομά της από το Βοιωτό, γιό του Ιτώνου και της νύμφης Μελανίππης. Ο Βοιωτός
αναφέρεται σαν εγγονός του Αμφικτύωνα.
Η αρχαία ιστορία της Βοιωτίας μπορεί να χαρακτηριστεί ιδιαιτέρως πλούσια που ξεκινά
με εμπορικές συναλλαγές με σπουδαία κέντρα του ανατολίτικου πολιτισμού, όπως Συρία και
Μεσοποταμία και τη συμμετοχή, σύμφωνα με τον Όμηρο, στον Τρωικό πόλεμο και καταλήγει
στη συμμαχία με τους Σπαρτιάτες στον Πελοποννησιακό πόλεμο και έπειτα στη συντριβή των
Βοιωτών από τους Μακεδόνες.
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Η Βοιωτία επίσης φημίζεται για τις σπουδαίες προσωπικότητες που κατάγονται από εκεί,
όπως ο Θηβαίος Πίνδαρος και ο Πλούταρχος. Ο πρώτος ύμνησε τον αθλητισμό, ο δεύτερος
έριξε άπλετο φως στην αρχαία ιστορία.
Δυστυχώς με την καταστροφή της από τους Μακεδόνες, η Βοιωτία θα περιέλθει σε μια
ανυπαρξία, η οποία θα κρατήσει ως την Ελληνική επανάσταση του 1821, όπου οι Βοιωτοί
μετέχουν ενεργά στον αγώνα για την παλινόρθωση του έθνους.

2.2. Γεωγραφικά Χαρακτηριστικά

20B

2.2.1. Γεωμορφολογία

51B

Η Βοιωτία είναι το πιο πεδινό τμήμα της Στερεάς Ελλάδας. Συγκεκριμένα ο νομός
Βοιωτίας έχει δύο μεγάλες πεδιάδες, την πεδιάδα της Χαιρώνειας στη Λειβαδιά και της
Κωπαΐδας στη Θήβα. Οι πεδιάδες αυτές διατρέχονται από πλήθος ποταμών και
παραποτάμων, με σημαντικότερο από αυτούς τον Ασωπό και με παραποτάμους τον Κηφισό,
το Μόρνο και τον Μελά. Οι λίμνες του νομού είναι η Υλίκη και η Παραλίμνη.
Αναλυτικά η κατανομή του εδάφους σε κατηγορίες έχει ως εξής: 40% πεδινό, 38%
ημιορεινό και 22% ορεινό.
Καλλιεργήσιμες Εκτάσεις

Νομός
Βοιωτίας
Στερεά Ελλάδα

Δάση

Έκταση
(τ.χλμ.)

Ποσοστό
%

Έκταση
(τ.χλμ.)

Ποσοστό
%

Έκταση
(τ.χλμ.)

Ποσοστό
%

1.139,6
4.034,5

38,61
25,95

1.260,7
6.566,8

42,71
42,23

360,1
3.954,4

12,20
25,37

Υδάτινες Εκτάσεις

Νομός
Βοιωτίας
Στερεά Ελλάδα

Βοσκότοποι

Εκτάσεις Οικισμών

Άλλες Εκτάσεις

Έκταση
(τ.χλμ.)

%

Έκταση
(τ.χλμ.)

%

Έκταση
(τ.χλμ.)

%

37,6
293,0

1,27
1,88

107,3
457,0

3,63
2,95

46,6
251,7

1,58
1,62

Πίνακας 2.2: Γεωμορφολογία νομού Βοιωτίας.
Πηγή: www.dimoslevadeon.gr/
HT

T

Στον Πίνακα 2.2 δίνεται μία πρώτη αίσθηση της γεωμορφολογίας της περιοχής σε σχέση
με τη Στερεά Ελλάδα, στην οποία ανήκει ο νομός. Έτσι, ο νομός Βοιωτίας έχει 42,71%
βοσκοτόπους, 38,6% καλλιεργήσιμες εκτάσεις, 12,2% δάση, 3,6% οικισμούς και 1,3%
υδάτινες επιφάνειες. Κατά κύριο λόγο λοιπόν ο νομός αποτελείται από βοσκοτόπους και
καλλιεργήσιμες εκτάσεις.
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2.2.2. Ορεινοί όγκοι

52B

Οι κυριότεροι ορεινοί όγκοι της Βοιωτίας είναι ο Ελικώνα ς (με ψηλότερη κορυφή την
H

H

Παλιοβούνα, 1.748 μ.), ο Κιθαιρώνα ς (1.409 μ.) και ο Παρνασσό ς (2.400 μ.). Επίσης
H

H

H

H

υπάρχουν σημαντικά οροπέδια, όπως το Νεραϊδολάκκωμα (1.678 μ.), το Μεσσάπιο (1.201 μ.)
και το Χλωμό (1.081 μ.) ( http://el.wikipedia.org ). Στη συνέχεια δίνονται τα κύρια
HT

TH

χαρακτηριστικά των ορεινών όγκων της περιοχής μελέτης,


Ελικώνας

Ο Ελικώνας είναι ένα επίμηκες ορεινό συγκρότημα στο δυτικό τμήμα της Βοιωτίας, το
οποίο εκτείνεται από τα ανατολικά προς τα δυτικά, αποτελώντας το φυσικό σύνορο μεταξύ της
Βοιωτίας και της Φωκίδας. Έχει στα βορειοδυτικά του τον Παρνασσό, στα Νοτιοανατολικά του
τον Κιθαιρώνα και στα νότια τον Κορινθιακό κόλπο και αποτελείται από πολλές μικρές
συμπλεκόμενες οροσειρές ( http://1sek-livad.voi.sch.gr/livadia/elikonas.htm ).
HT



TH

Κιθαιρώνας

Ο Κιθαιρώνας είναι ένα επίμηκες ασβεστολιθικό βουνό, που εκτείνεται ανάμεσα στο
πέρασμα της Κάζας και τις ακτές του Κορινθιακού. Από γεωλογική άποψη ο Κιθαιρώνας δεν
διαφέρει από τους άλλους ορεινούς όγκους της Στερεάς Ελλάδας, αποτελούμενος από
ασβεστολιθικά και σχιστολιθικά πετρώματα. Χαρακτηρίζεται από πυκνά δάση, με έλατα στα
ψηλότερα και πεύκα στα χαμηλά υψόμετρα.
( http://www.e-ecology.gr/DiscView.asp?mid=813&forum_id=11& )
HT
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Παρνασσός

Ο ορεινός όγκος του Παρνασσού εκτείνεται σε τρεις νομούς, Βοιωτίας, Φθιώτιδας και
Φωκίδας, καλύπτοντας συνολική έκταση 18.400 ha. Περιλαμβάνει τον Εθνικό Δρυμό
Παρνασσού, με ένα τμήμα του στη Βοιωτία και το υπόλοιπο στη Φωκίδα, τις νοτιοανατολικές
παρυφές του βουνού και το Αισθητικό Δάσος Τιθορέας, που ανήκει στη Φθιώτιδα.
Ο Εθνικός Δρυμός Παρνασσού έχει πυρήνα εκτάσεως 3.513 ha (περίπου 20% της
περιοχής) και δεν περιλαμβάνει τις υψηλότερες κορυφές του βουνού (π.χ. Λιάκουρα,
Γεροντόβραχο) που έχουν όμως συμπεριληφθεί στην περιοχή. Ξεκινώντας από το χαμηλότερο
υψόμετρο της περιοχής (500 m) και φθάνοντας μέχρι τα 800 m, διαπιστώνεται η επικράτηση
αείφυλλων πλατύφυλλων σχηματισμών. Όσο αυξάνει το υψόμετρο, παρατηρείται μια
μετάβαση προς κωνοφόρα των ορέων. Σε αυτά τα υψίπεδα το επικρατέστερο δασικό είδος
είναι το Abies cephalonica, το οποίο διαμορφώνει εκτεταμένες αμιγείς συστάδες
( http://www.eot.gr/pages.php?pageID=322&langID=1 ).
HT

TH
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2.2.3. Λίμνες
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Όπως έχει ήδη αναφερθεί οι σημαντικότερες λίμνες του νομού Βοιωτίας είναι η Υλίκη και η
Παραλίμνη, για τις οποίες κρίνεται σκόπιμο να αναφερθούν τα εξής:


Υλίκη

Η λίμνη Υλίκη έχει έκταση 22 τ.χλμ. και εντοπίζεται βορείως της Θήβας, ενώ περικλείεται
δυτικά από το βουνό Σφίγγιο, νότια και ανατολικά από το βουνό Μεσσάπιο και βόρεια από το
βουνό Πτώο. Δέχεται τα νερά του ποταμού Κηφισού και συνδέεται με την Παραλίμνη με
διώρυγα, που έχει μήκος 2,5 χλμ. Η Υλίκη έχει απότομες όχθες και ο πυθμένας της είναι
ασβεστολιθικός. Τα νερά της είναι πλούσια σε αλιεύματα και από το 1957 συμβάλει στην
ύδρευση της Αθήνας μέσω της λίμνης του Μαραθώνα. Η στάθμη της Υλίκης διαρκώς
κατέρχεται, εξαιτίας διαρροής ύδατος προς την Παραλίμνη, για το λόγο αυτό μελετάται η
δυνατότητα στεγανοποίησης του βυθού και των πλευρών της. Στην περίπτωση αυτή
προβλέπεται ότι το υδατικό δυναμικό της λίμνης θα δώσει περίπου 200 εκατομμύρια κυβικά
μέτρα κάθε χρόνο περισσότερο από τη σημερινή εισφορά.
( http://vivl-livad.voi.sch.gr/GREEK/VIOTIA/toponym/toponymia/Yliki.htm )
HT

TH



Παραλίμνη

Η Παραλίμνη γειτνιάζει με τη λίμνη Υλίκη και χαρακτηρίζεται ως περιοχή μοναδικού
φυσικού κάλλους. Μαζί με την Υλίκη αποτελούν ένα σύμπλεγμα υδροβιοτόπων που έχει
προταθεί από την Ελλάδα προς ένταξη στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα NATURA και έχει ενταχθεί
με κωδικό GR 2410001. Επιπλέον η Παραλίμνη έχει από το 1980 χαρακτηρισθεί με υπουργική
απόφαση ως «Αρχαιολογικός χώρος και Τοπίο Ιδιαιτέρου Φυσικού Κάλλους».
( http://kynigos.net.gr/dkose/news/2003/paralimni.html , http://www.e-fox.gr/index.php?pN=map

T

H

H

H

&txtAreaID=2374 )
H

2.2.4. Ποταμοί

54B

Οι κυριότεροι ποταμοί είναι ο Ασωπός ποταμός, για τον οποίο γίνεται ευρεία συζήτηση
τον τελευταίο καιρό όσον αφορά στη ρύπανση που εμφανίζει και ο Βοιωτικός Κηφισός.


Ασωπός ποταμός

Ο Ασωπός ποταμός στις εκβολές του ενώνεται με τη λιμνοθάλασσα του Ωρωπού,
σχηματίζοντας το δεύτερο σημαντικότερο υγροτοπικό σύστημα της Αττικής, σύμφωνα με την
Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία. Αποτελεί καταφύγιο άγριας ορνιθοπανίδας. Φιλοξενεί μεταξύ
άλλων φλαμίνγκο, γεράκια, ερωδιούς. Έχουν καταγραφεί περίπου 140 είδη πτηνών, πολλά εκ
των οποίων προστατευόμενα, όπως αγριόπαπιες, κύκνοι, φλαμίνγκο, ψαραετοί και φιδαετοί.
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Η περιοχή θεωρείται επίσης ιδιαίτερα σημαντική για την αναπαραγωγή ορισμένων
απειλούμενων ειδών σε πανευρωπαϊκό επίπεδο (Καθημερινή, 6/03/2007).


Βοιωτικός Κηφισσός ποταμός ή Φωκικός ή Μαυρονέρι

Ποταμός της Ανατολικής Στερεάς στους νομούς Φθιώτιδας και Βοιωτίας, πηγάζει από τον
Παρνασσό σε υψόμετρο 900 m, το μήκος του φθάνει τα 60 Κm και εκβάλλει μέσω σήραγγας
στη λίμνη Υλίκη από υψόμετρο 80 m.
Η λεκάνη απορροής του καλύπτει έκταση 2.420 τ.χλμ., το ύψος της μέσης ετήσιας
βροχόπτωσης ανέρχεται σε 1.020 mm, ο μέσος ετήσιος όγκος σε 2.460 x 106 m3, η δε μέση
ετήσια απορροή του εκτιμάται σε 540 x 106 m3.
Τροφοδοτείται από τα νερά των ρευμάτων: Αποστολιά, Λιβαδόρραχη, Κουνανίτη,
Ξηρόρεμα, Παλιαμπελόρρεμα, Αγοριανίτη, Μηλόρεμα, Κεραμιδίου, Μέλανα, Πλατανιάς και
Έρκυνα. Άλλοτε τα νερά του τροφοδοτούσαν τη λίμνη Κωπαϊδα, η οποία έχει πλέον
αποξηρανθεί. Σήμερα καλύπτει μέρος των αρδευτικών αναγκών (50% περίπου) της πεδιάδας
της Κωπαϊδας, ( http://www.minagric.gr/Greek/2.9.3.biokhfisos.html ).
HT

TH

Το υδατικό σύστημα του νομού Βοιωτίας παρουσιάζεται στην Εικόνα 2.1.

Εικόνα 2.1: Υδατικό σύστημα νομού Βοιωτίας.
Πηγή: http://www.korinthia.net/geologia

2.2.5. Κλίμα

55B

Το κλίμα της Βοιωτίας είναι ηπειρωτικό, με ήπιους χειμώνες και ζεστά καλοκαίρια. Η μέση
θερμοκρασία είναι 16-18 0 C και το μέσο ύψος των βροχών είναι 500-600 χλστ., ενώ η
P

P

βλάστηση της περιοχής παρουσιάζει μεγάλη ποικιλία. Ο πλησιέστερος μετεωρολογικός
σταθμός από τον οποίο μπορούν να χρησιμοποιηθούν μετεωρολογικά στοιχεία για τη μελέτη
του κλίματος της περιοχής, είναι ο σταθμός της Αλίαρτου (Σπίνου, 2005).
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ΜΗΝΑΣ

ΜΕΣΟ ΥΨΟΣ ΒΡΟΧΗΣ
(mm)

ΜΕΣΗ
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ oC

ΜΕΣΗ ΥΓΡΑΣΙΑ %

Ιανουάριος
Φεβρουάριος
Μάρτιος
Απρίλιος
Μάιος
Ιούνιος
Ιούλιος
Αύγουστος
Σεπτέμβριος
Οκτώβριος
Νοέμβριος
Δεκέμβριος

99,40
72,36
57,32
42,34
52,34
7,26
8,74
13,34
10,32
55,44
99,54
71,68

6,92
7,64
11,02
15,58
19,94
24,98
27,02
27,2
23,48
18,9
12,13
7,35

73,40
62,20
64,20
60,60
60,80
49,80
52,60
51,50
56,00
65,00
74,00
74,00

Πίνακας 2.3: Βροχόπτωση, θερμοκρασία και υγρασία στην περιοχή μελέτης.
Πηγή: Μετεωρολογικός Σταθμός Αλίαρτου

Από τον προηγούμενο πίνακα προκύπτει ότι στο νομό Βοιωτίας δεν υπάρχουν έντονες
θερμοκρασιακές μεταβολές, ενώ υψηλά επίπεδα υγρασίας και βροχοπτώσεων παρατηρούνται
κατά τη χειμερινή περίοδο.

2.3. Διοικητική Οργάνωση

21B

Ο νομός Βοιωτίας ακολουθεί την οργάνωση της υπόλοιπης χώρας. Έτσι διοικητικά
αναφέρεται σε επίπεδο Περιφέρειας, Νομού και Δήμων και Κοινοτήτων.
2.3.1. Περιφερειακή οργάνωση

56B

Ο νομός Βοιωτίας ανήκει στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, η οποία αποτελείται από
τους νομούς Ευρυτανίας, Φθιώτιδας, Φωκίδας, Βοιωτίας και Ευβοίας και η διοίκησή της
γίνεται από τον Περιφερειάρχη. Στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας ο νομός Βοιωτίας
καταλαμβάνει το νότιο μέρος και ο ρόλος του νομού είναι πολύ σημαντικός εξαιτίας και της
γειτνίασής του με το νομό Αττικής.
Βασικοί πυλώνες για την ανάπτυξη της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, όπως αυτοί
διατυπώνονται στο «Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Στερεάς Ελλάδας» είναι
( http://www.stereaellada.gr/per_perifereia.htm ):
H

H



Η ενίσχυση του αναπτυξιακού ρόλου των αστικών κέντρων.



Ο εκσυγχρονισμός της παραγωγικής δραστηριότητας, η διασύνδεσή της με τη τοπική

οικονομία και η προσαρμογή της στις απαιτήσεις της νέας οικονομίας.
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Η μείωση των έντονων φαινομένων δυϊσμού με έμφαση στις ορεινές και αγροτικές

περιοχές.


Η προστασία, αποκατάσταση και αξιοποίηση του φυσικού περιβάλλοντος.



Η αξιοποίηση των πολιτιστικών-ιστορικών πλεονεκτημάτων της περιοχής.

Εικόνα 2.2: Χάρτης Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
Πηγή: www.stereaellada.gov.gr

2.3.2. Νομαρχιακή οργάνωση

57B

Σε επίπεδο νομού, η διοίκηση ασκείται από το νομαρχιακό συμβούλιο με πρώτο τη τάξη το
νομάρχη. Το νομαρχιακό συμβούλιο έχει θεσπίσει οργανόγραμμα για την ανάπτυξη και
πρόοδο του νομού Βοιωτίας, το οποίο στελεχώνεται από πλήθος υπηρεσιών εκ των οποίων
οι πιο σημαντικές είναι (www.viotia.com.gr):


Υπηρεσίες υποστήριξης νομαρχιακών οργάνων



Υπηρεσίες νομαρχιακής αυτοδιοίκησης Βοιωτίας



Διεύθυνση διοίκησης



Διεύθυνση οικονομικών υπηρεσιών



Διεύθυνση μηχανοργάνωσης



Διεύθυνση πολιτισμού και τουρισμού



Διεύθυνση δημόσιας υγείας – πρόνοιας και κοινωνικών ασφαλίσεων



Διεύθυνση αγροφυλακής



Κέντρο εξυπηρέτησης πολιτών



Διεύθυνση τεχνικών υπηρεσιών



Διεύθυνση χωροταξίας, οικισμού και περιβάλλοντος



Διεύθυνση γεωργίας
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Διεύθυνση κτηνιατρικής



Διεύθυνση εγγείων βελτιώσεων



Διεύθυνση τοπογραφίας



Διεύθυνση ανάπτυξης



Διεύθυνση μεταφορών και επικοινωνιών



Διεύθυνση προγραμματισμού και διαχείρισης προγραμμάτων



Τμήμα Π.Σ.Ε.Α.



Τμήμα πολιτικής προστασίας



Τμήμα Ν.Ε.Λ.Ε.



Α΄ Γενική διεύθυνση διοίκησης και παροχής υπηρεσιών



Β΄ Γενική διεύθυνση υποδομών και δημοσίας ανάπτυξης

Τα διοικητικά όρια του νομού εμφανίζονται στην Εικόνα 2.3.

Εικόνα 2.3: Διοικητικά όρια νομού Βοιωτίας.
Πηγή: www.e-city.gr/viotia/home/view/1403.php

2.3.3. Δήμοι και κοινότητες

58B

Βάσει του Σχεδίου “Καποδίστριας”, ο νομός αποτελείται από 18 δήμους και 2 κοινότητες.
Οι δήμοι και οι κοινότητες φαίνονται στον Πίνακα 2.4, τα δε όριά τους στην Εικόνα 2.4 :
Δήμος Ακραιφνίας
Δήμος Αλίαρτου
Κοινότητα Αντίκυρας
Δήμος Αραχώβης
Δήμος Βαγίων
Δήμος Δαύλειας
Δήμος Δερβενοχωρίων
Δήμος Διστόμου
Δήμος Θεσπιέων
Δήμος Θηβαίων

Δήμος Θίσβης
Δήμος Κορώνειας
Κοινότητα Κυριακίου
Δήμος Λεβαδέων
Δήμος Οινοφύτων
Δήμος Ορχομενού
Δήμος Πλαταιών
Δήμος Σχηματαρίου
Δήμος Τανάγρας
Δήμος Χαιρωνείας

Πίνακας 2.4: Δήμοι και κοινότητες νομού Βοιωτίας.
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Όπως και οι υπόλοιποι Δήμοι της Ελλάδας, έτσι και οι Δήμοι του νομού Βοιωτίας
χαρακτηρίζονται από οργάνωση αντίστοιχη της νομαρχιακής, αλλά σε μικρότερη κλίμακα.
Διοικούνται από το δημοτικό συμβούλιο, με πρώτο τη τάξη το Δήμαρχο, ενώ η εύρυθμη
λειτουργία τους στηρίζεται σε πλήθος οικονομικών, διοικητικών, τεχνικών κ.α. υπηρεσιών, οι
οποίες στελεχώνονται από διοικητικό και επιστημονικό προσωπικό.

Εικόνα 2.4: Δήμοι και κοινότητες νομού Βοιωτίας.
Πηγή: http://www.ypes.gr

2.4. Δημογραφικά Χαρακτηριστικά

22B

Ο νομός Βοιωτίας κατατάσσεται στην 23 η θέση με βάση τον πληθυσμό του, στο σύνολο
P

P

της χώρας. Ωστόσο έχει ιδιαίτερη σημασία να μελετηθεί ο πληθυσμός σε διαχρονική βάση
αλλά και σε σύγκριση με τον πληθυσμό της περιφέρειας, με σκοπό τη μεγαλύτερη εμβάθυνση
στην εξέλιξη και τη δυναμική του.
2.4.1. Πληθυσμός σε επίπεδο νομού

59B

Ο μόνιμος πληθυσμός του νομού Βοιωτίας ήταν το 2001, όπως αυτός εμφανίζεται στα
επίσημα στοιχεία της Ε.Σ.Υ.Ε., 123.913 άτομα. Όσον αφορά στον πραγματικό πληθυσμό,
αυτός διαμορφώνεται στα 131.085 άτομα. Σημαντικό στοιχείο για τη μελέτη του πληθυσμού
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αποτελεί η πληθυσμιακή πυραμίδα, η οποία είναι απαραίτητη για την εξαγωγή
συμπερασμάτων σχετικά με την πληθυσμιακή δυναμική της περιοχής.
ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
Ομάδες
ηλικιών
Σύνολο
0-4 ετών
5-9 ετών
10-14 ετών
15-19 ετών
20-24 ετών
25-29 ετών
30-34 ετών
35-39 ετών
40-44 ετών
45-49 ετών
50-54 ετών
55-59 ετών
60-64 ετών
65-69 ετών
70-74 ετών
75-79 ετών
80-84 ετών
85 ετών -

1991 Πραγματικός πληθυσμός
Σύνολο
Αρένες
Θήλεις
134.110
68.303
65.810
7.632
3.997
3.635
9.518
4.865
4.653
10.733
5.627
5.106
10.049
5.26
4.789
9.998
5.231
4.767
9.749
5.033
4.716
9.836
5.06
4.776
8.638
4.541
4.097
8.529
4.34
4.189
7.345
3.797
3.548
8.273
4.152
4.121
7.996
3.985
4.011
7.762
3.926
3.836
5.569
2.728
2.841
4.677
2.21
2.467
3.809
1.786
2.023
2.437
1.123
1.314
1.558
642
916

2001 Πραγματικός πληθυσμός
Σύνολο
Αρένες
Θήλεις
131.090
68.344
62.740
5.975
3.072
2.903
6.317
3.191
3.126
7.032
3.765
3.267
8.376
4.635
3.741
10.514
6.029
4.485
10.782
6.05
4.732
10.828
5.958
4.87
9.299
5.016
4.283
9.246
4.884
4.362
8.091
4.261
3.83
7.966
3.977
3.989
6.947
3.445
3.502
7.619
3.623
3.996
7.406
3.534
3.872
6.4
3.08
3.32
3.912
1.874
2.038
2.593
1.186
1.407
1.782
764
1.018

2001 Μόνιμος πληθυσμός
Σύνολο
Αρένες
Θήλεις
123.910
64.640
59.270
5.683
2.919
2.764
6.034
3.047
2.987
6.833
3.659
3.174
7.849
4.318
3.531
9.563
5.606
3.957
10.013
5.674
4.339
10.144
5.634
4.51
8.816
4.75
4.066
8.732
4.658
4.074
7.545
3.992
3.553
7.337
3.648
3.689
6.441
3.138
3.303
7.262
3.412
3.85
7.15
3.371
3.779
6.291
3.02
3.271
3.865
1.844
2.021
2.571
1.178
1.393
1.784
772
1.012

Πίνακας 2.5: Ηλικιακή διαβάθμιση πληθυσμού νομού Βοιωτίας.
Πηγή: http://www.statistics.gr
H

Αρχικά παρουσιάζονται οι πυραμίδες των ηλικιών για τα έτη 1991 και 2001.

Διάγραμμα 2.1: Πληθυσμός 1991, Πυραμίδα ηλικιών.

Εξετάζοντας τις πυραμίδες των ηλικιών παρατηρείται ότι οι ηλικίες 15 έως 35 ετών
υπερέχουν έναντι των υπολοίπων, κατά την απογραφή του 1991, γεγονός που συνάδει με την
δημογραφική ανάπτυξη της ελληνικής κοινωνίας, κατά τις δεκαετίες 1950 -1980, η οποία
συνοδεύτηκε από υψηλό αριθμό γεννήσεων.
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Διάγραμμα 2.2: Πληθυσμός 2001, Πυραμίδα των ηλικιών.

Από τα στοιχεία της απογραφής του 2001 φαίνεται ότι οι παραγωγικές ηλικίες του νομού
Βοιωτίας (30 έως 50 ετών) έχουν σημαντική παρουσία, δίνοντας την εικόνα μίας υγιούς
πληθυσμιακής πυραμίδας. Συγκεκριμένα η πυραμίδα των ηλικιών για τον πληθυσμό του 2001
ανταποκρίνεται στη μετάλλαξη της χώρας από αναπτυσσόμενη σε ανεπτυγμένη, καθότι η
πυραμίδα τείνει να πάρει μορφή κανονικής κατανομής. Αξίζει να σημειωθεί ότι η μείωση του
πληθυσμού που παρατηρείται στις ηλικίες 65-69 οφείλεται στη μείωση των γεννήσεων κατά το
δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο.

Διάγραμμα 2.3: Μόνιμος πληθυσμός 2001, Πυραμίδα των ηλικιών.

Προτού εξαχθούν συγκεκριμένα συμπεράσματα για την πληθυσμιακή σύνθεση του νομού,
σκόπιμη κρίνεται η ανάλυση της πυραμίδας των ηλικιών του μόνιμου πληθυσμού. Ο μόνιμος
πληθυσμός παρουσιάζεται μειωμένος σε σχέση με τον πραγματικό πληθυσμό του 2001.
Μάλιστα η μείωση αυτή αφορά όλες τις ηλικίες εκτός των 75 και άνω. Παρατηρείται λοιπόν
στο νομό μια μείωση του ενεργού πληθυσμού του νομού εξαιτίας κυρίως της εσωτερικής
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μετανάστευσης. Η μείωση του πληθυσμού και στις μικρές ηλικίες μαρτυρεί ότι η εσωτερική
μετανάστευση συνεχίζεται έως σήμερα, φαινόμενο το οποίο αποτελεί τροχοπέδη για την
ανάπτυξη του νομού.
2.4.2. Πληθυσμιακή εξέλιξη Ν. Βοιωτίας σε σχέση με την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας

60B

Κατά αντίστοιχο τρόπο με το νομό δημιουργούνται οι πυραμίδες των ηλικιών τις
περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος για να διαπιστωθεί, το κατά πόσο ο νομός ακολουθεί τη
δημογραφική εξέλιξη της ευρύτερης περιοχής ή υπάρχουν κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, τα
οποία πρέπει να αναλυθούν περαιτέρω.
ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ

Σύνολο
0-4 ετών
5-9 ετών
10-14 ετών
15-19 ετών
20-24 ετών
25-29 ετών
30-34 ετών
35-39 ετών

Πραγματικός πληθυσμός
2001
Σύνολο
558.144
25456
27322
30489
35643
39313
41392
42291
38579

45-49 ετών
50-54 ετών
55-59 ετών
60-64 ετών
65-69 ετών
70-74 ετών
75-79 ετών
80-84 ετών

33796
32273
29655
35726
36117
31319
19618
12148

40-44 ετών

38045

85 ετών και άνω

8962

Ομάδες ηλικιών

Πίνακας 2.6: Πληθυσμός περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
Πηγή: www.statistics.gr.

Διάγραμμα 2.4: Μόνιμος πληθυσμός, Πυραμίδα ηλικιών Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

Σε επίπεδο περιφέρειας, δεν παρατηρούνται ιδιαίτερες διαφοροποιήσεις στη σύνθεση του
πληθυσμού σε σχέση με το νομό Βοιωτίας. Συνεπώς ο νομός ακολουθεί τα πληθυσμιακά
πρότυπα της περιφέρειας στην οποία ανήκει.
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2.4.3. Πληθυσμός συγκρίσει γεωγραφικών χαρακτηριστικών

61B

Στο νομό Βοιωτίας η πυκνότητα του πληθυσμού είναι μεγαλύτερη από το μέσο όρο της
περιφέρειας, ενώ το μέσο υψόμετρο των οικισμών είναι στα 234 μέτρα, ελαφρώς υψηλότερα
από το μέσο όρο της περιφέρειας. Ακολουθούν τα διαγράμματα των οικισμών σε σχέση με τη
γεωγραφική τους θέση.

Διάγραμμα 2. 5: Γεωγραφική κατανομή πληθυσμού
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

Διάγραμμα 2. 6: Γεωγραφική κατανομή πληθυσμού
νομού Βοιωτίας.

Σε επίπεδο περιφέρειας παρατηρείται ότι ο πληθυσμός κατανέμεται κυρίως σε ορεινές
περιοχές σε ποσοστό 46%, ενώ το υπόλοιπο ποσοστό μοιράζεται σε πεδινές και ημιορεινές
περιοχές. Το γεγονός αυτό συνδέεται βέβαια και με τη μορφολογία των υπολοίπων νομών της
περιφέρειας.
Το γεγονός ότι στο νομό Βοιωτίας παρατηρούνται αυξημένα ποσοστά συγκέντρωσης
ενεργού πληθυσμού, σε συνδυασμό και με τη γεωγραφική πραγματικότητα του νομού και τους
διαθέσιμους πόρους, ενισχύει την όποια πρωτοβουλία ανάπτυξης και εξέλιξης της περιοχής. Η
διαπίστωση αυτή ενισχύεται και από το ποσοστό της αστικοποίησης του νομού Βοιωτίας
(18%), το οποίο υπερέχει έναντι της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, που ακολουθεί με 8%.

2.5. Κοινωνικά Χαρακτηριστικά

23B

2.5.1. Οικονομικοί δείκτες

62B



Σε επίπεδο περιφέρειας

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας, η Περιφέρεια
Στερεάς Ελλάδος, στην οποία ανήκει και ο νομός Βοιωτίας, παρήγαγε κατά το έτος 2005, κατά
κεφαλήν Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν 21.1 χιλιάδες ευρώ. Το ποσό αυτό είναι πάνω από το
μέσο όρο της χώρας, γεγονός που καθιστά την περιφέρεια την τρίτη πλουσιότερη περιφέρεια
της Ελλάδος (Πίνακας 2.7).
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Οικονομικοί δείκτες
ΑΕΠ κατά κεφαλή
Αποταμιευτικές
καταθέσεις ανά κάτοικο
Δηλ. εισόδημα ανά φορολογούμενο
Φόρος εισοδ. ανά φορολογούμενο
Ποσοστό ανεργίας

Περιφέρεια
Στερεάς
Ελλάδας

Έτος

Μέσος
όρος
χώρας

Κατάταξη
σε σχέση με τις
13 περιφέρειες

2005 21,1

χιλ.ευρώ

20,6

3

8,0

χιλ.ευρώ

12,2

10

2005 12,4
2005 0,74
2006 9,2

χιλ.ευρώ
χιλ.ευρώ

13,7
1,22
8,9

3
7
8

2005

Πίνακας 2.7: Οικονομικοί δείκτες Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος.
Πηγή: Οι Νομοί της Ελλάδος - www.economics.gr .
H

H

Επίσης το δηλωθέν εισόδημα των κατοίκων είναι το τρίτο υψηλότερο της χώρας, γεγονός
το οποίο τονίζει την οικονομική ευμάρεια των πολιτών σε επίπεδο περιφέρειας. Ωστόσο δε θα
πρέπει να παραγνωρίζεται το υψηλό επίπεδο ανεργίας (9.2%) στην περιφέρεια, αν και τόσο
σε εθνικό όσο και σε τοπικό επίπεδο η ανεργία έχει τάσεις διαρκούς μείωσης.
Τέλος οι αποταμιευτικές καταθέσεις των κατοίκων είναι σε ιδιαιτέρως χαμηλά επίπεδα,
μόλις 8 χιλ. ευρώ, τη στιγμή που ο μέσος όρος της χώρας κυμαίνεται στα 12.2 χιλ. ευρώ,
κατατάσσοντας την περιφέρεια στην 10 θέση ως προς το στοιχείο αυτό.


Σε επίπεδο νομού

Ο νομός Βοιωτίας εμφανίζεται ως ο πλουσιότερος νομός της χώρας, με παραγωγή ΑΕΠ το
2004 στα 34.3 χιλ. ευρώ, ένα μέγεθος το οποίο αντιστοιχεί περίπου στο 170% του μέσου όρου
της χώρας. Βέβαια, ο δείκτης των αποταμιευτικών καταθέσεων είναι μόλις 7.4 χιλιάδες ευρώ,
κατατάσσοντας το νομό στην 38η θέση. Συγκρίνοντας τους δύο αυτούς δείκτες, εξάγεται το
συμπέρασμα ότι ο πλούτος του νομού δεν διαχέεται στους πολίτες τους. Η υπόθεση αυτή είναι
ένα γεγονός, δεδομένου ότι τα υψηλά ποσοστά Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος που
εμφανίζονται στο νομό, οφείλονται στην έντονη βιομηχανική δραστηριότητα.
Όσον αφορά στη συμβολή του νομού στα οικονομικά μεγέθη της χώρας, πρέπει να
τονιστεί ότι συμμετέχει με 2% στο ΑΕΠ της χώρας, ήτοι 4 δις ευρώ το χρόνο, δίνοντάς του έτσι
την έβδομη θέση. Οι υπόλοιποι δείκτες όπως, δηλωθέν στην εφορία εισόδημα, φόρος
εισοδήματος και αποταμιευτικές καταθέσεις (Πίνακας 2.8) , φανερώνουν ότι ο νομός βρίσκεται
σε μια μέση οικονομική κατάσταση σε σχέση με τους υπόλοιπους νομούς της χώρας.
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Μέσος
Κατάταξη σε
όρος σχέση με τους 52
χώρας
νομούς
2004 34,3 χιλ.ευρώ 19,3
1
Νομός
Βοιωτίας

Δείκτες ευημερίας
ΑΕΠ κατά κεφαλή
Κατά κεφαλή αποταμιευτικές καταθέσεις

2005 7,4

χιλ.ευρώ

12,2

38

Δηλ. εισόδημα ανά φορολογούμενο
2005 12,6 χιλ.ευρώ
Φόρος εισοδ. ανά φορολογούμενο
2005 0,80 χιλ.ευρώ
Συμμετοχή στα συνολικά μεγέθη της χώρας
ΑΕΠ
2004 2,0
%
Φορολογούμενοι
2005 1,1
%
Δηλωθέν στην εφορία εισόδημα
2005 1,0
%
Φόρος εισοδήματος φ.π.α
2005 0,7
%
Αποταμιευτικές καταθέσεις
2005 0,7
%

13,7
1,22

12
19
7
26
20
20
29

Πίνακας 2.8: Δείκτες ευημερίας νομού Βοιωτίας.
Πηγή: Οι Νομοί της Ελλάδος- www.economics.gr .
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TH

2.5.2. Μορφωτικό επίπεδο

63B

Στο νομό Βοιωτίας μέσα σε μια δεκαετία έχει βελτιωθεί σημαντικά το μορφωτικό επίπεδο,
ωστόσο το ποσοστό αναλφαβητισμού εξακολουθεί να είναι ιδιαιτέρως υψηλό και πλησιάζει το
10%. Στοιχειώδη εκπαίδευση έχει το 50% του πληθυσμού, με τους απόφοιτους της μέσης
εκπαίδευσης να είναι στο 19.3%. Ενθαρρυντικό θεωρείται το γεγονός ότι γύρω στο 6% είναι
απόφοιτοι ανώτερων και ανώτατων σχολών, ποσοστό μάλιστα που κρίνεται αρκετά
ικανοποιητικό.
0.2% 4.0%

9.1%

0.4%
1.0%
19.3%

12.1%

12.2%
41.8%
Με Μεταπτυχιακό - Διδακτορικό

Πτυχιούχοι Ανωτάτων Σχολών

Πτυχιούχοι Ανωτέρων Σχολών

Πτυχιούχοι ΤΕΙ (ΚΑΤΕ ΚΑΤΕΕ)

Απόφοιτοι Μέσης εκπαίδευσης

Που Τελείωσαν τη Γ' τάξη Γυμνασίου

Απόφοιτοι Στοιχειώδους Εκπαιδεύσεως

Γνωρίζουν μόνο γραφή και ανάγνωση

Αγράμματοι (μη γνωρίζοντες γραφή και ανάγνωση)

Διάγραμμα 2.7: Μορφωτικό επίπεδο πληθυσμού νομού Βοιωτίας.

T

T

Πηγή: www.economics.gr .
HT

TH

Πρέπει να σημειωθεί ότι, παρά το γεγονός ότι το μορφωτικό επίπεδο παρουσιάζει
βελτίωση σε σχέση με τα επίπεδα του 1991, τα ποσοστά αναλφαβητισμού και στοιχειώδους
εκπαίδευσης παραμένουν υψηλά, γεγονός που αποτελεί τροχοπέδη για την περαιτέρω
ανάπτυξη της περιοχής. Συνεπώς αποτελεί πρόκληση για την περιοχή η αναβάθμιση του
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ανθρώπινου δυναμικού, έτσι ώστε να μπορέσει αυτό να στελεχώσει την ακμάζουσα
βιομηχανία του νομού, η οποία έχει τάσεις να στραφεί σε εξειδικευμένη εργασία, που απαιτεί
εξειδικευμένες γνώσεις.
Η βελτίωση του μορφωτικού επιπέδου στη δεκαετία 1991 - 2001 παρουσιάζεται στο
Διάγραμμα 2.8, όπου παρουσιάζεται μείωση των αναλφάβητων και αύξηση των αποφοίτων
μέσης εκπαίδευσης.
60000
50000
40000
1991 Πραγματικός πληθυσμός

30000

2001 Πραγματικός πληθυσμός

20000

Αγράμματοι (μη γνωρίζοντες γραφή και
ανάγνωση)

Γνωρίζουν μόνο γραφή και ανάγνωση

Απόφοιτοι Στοιχειώδους Εκπαιδεύσεως

Που Τελείωσαν τη Γ' τάξη Γυμνασίου

Απόφοιτοι Μέσης εκπαίδευσης

Πτυχιούχοι ΤΕΙ (ΚΑΤΕ ΚΑΤΕΕ)

Πτυχιούχοι Ανωτέρων Σχολών

Με Μεταπτυχιακό - Διδακτορικό

0

Πτυχιούχοι Ανωτάτων Σχολών

10000

Διάγραμμα 2.8: Διαχρονική εξέλιξη μορφωτικού επιπέδου νομού Βοιωτίας.
Πηγή: www.economics.gr .
HT

TH

2.6. Οικονομική Δραστηριότητα
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2.6.1. Πρωτογενής τομέας

64B



Γεωργικά προϊόντα

Τα βασικά γεωργικά προϊόντα είναι το ελαιόλαδο, ο καπνός, το βαμβάκι, το σιτάρι και οι
τομάτες, οι οποίες διοχετεύονται στη βιομηχανία. Ο Πίνακας 2.10 παρουσιάζει τη διαχρονική
εξέλιξη των καλλιεργήσιμων εκτάσεων και της παραγωγής γεωργικών προϊόντων.
Εξετάζοντας τη διαχρονική εξέλιξη των κυριότερων γεωργικών προϊόντων παρατηρείται
μία ασταθής πορεία, με έντονη ανοδική πορεία για τη βιομηχανική τομάτα και
σταθεροποιητικές τάσεις για τα υπόλοιπα προϊόντα.

26

Στον αντίποδα, η παραγωγή ροδάκινων σχεδόν εξαφανίστηκε με μόλις δύο τόνους το
2000. Αντιθέτως τα εσπεριδοειδή την ίδια χρονιά διπλασίασαν την παραγωγή τους στους 159
τόνους, δείγμα της αναδιάρθρωσης της γεωργικής παραγωγής που εξελίσσεται στο νομό.
Σταθερή χαρακτηρίζεται η παρουσία πλήθους άλλων προϊόντων όπως η πατάτα και ο καπνός,
τα οποία παρά τις όποιες αυξομειώσεις διατηρούν ένα ύψος παραγωγής, συμβάλλοντας και
αυτά με τη σειρά τους στην οικονομία του νομού.
Το βαμβάκι είναι από τα σημαντικότερα γεωργικά προϊόντα του νομού Βοιωτίας που τον
κατατάσσει στην πρώτη θέση παραγωγής βάμβακος στην Ελλάδα με όγκο παραγωγής
100.000 τόνους, το οποίο ανέρχεται στο 10% περίπου την συνολικής ετήσιας ελληνικής
παραγωγής. Η παραγωγή βαμβακιού εντοπίζεται στις περιοχές κοντά στο δήμο Λειβαδιάς και
Θήβας. Το σταφύλι αποτελεί ένα επίσης σημαντικό γεωργικό προϊόν του νομού.
ΓΕΩΡΓΙΑ

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

Σύνολο
καλλιεργειών,
στρέμματα

1167460

1191692

1190904

1177603

1157550

1244154

1168098

1163608

509852

520282

554144

566683

580681

595699

611128

608896

8447

4497

5239

5548

7603

6447

6607

5829

Καπνός, τόνοι

3070

1869

1890

1334

1720

2104

1742

1558

Βαμβάκι, τόνοι

94319

101298

117871

111804

109197

116358

110304

105323

Σιτάρι, τόνοι

90348

102220

82939

72691

82258

92431

102739

92355

Εσπεριδοειδή,
τόνοι

123

72

81

201

71

71

108

159

Μήλα, τόνοι

15

14

20

26

35

20

28

41

Ροδάκινα,
τόνοι

11

23

13

26

26

26

6

2

Πατάτες, τόνοι

26260

44193

47083

43709

22302

33144

32627

31972

Τομάτες, τόνοι

181028

215312

226331

231522

213014

261489

271855

237765

Κρέας, τόνοι

12677

18423

19094

17175

16184

16280

14361

14157

Γάλα, τόνοι
Τυρί μαλακό,
τόνοι
Τυρί σκληρό,
τόνοι
Αυγά, χιλ.
τεμάχια

20579

24485

24154

23743

17799

19896

18541

19929

1099

1113

1424

1576

1288

1658

1443

1347

132

130

141

153

183

126

132

139

121176

125624

113907

114385

133447

156761

157950

160543

Αρδευθείσες
καλλιέργειες,
στρέμματα
Ελαιόλαδο,
τόνοι

Πίνακας 2.9: Γεωργική παραγωγή νομού Βοιωτίας.
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Πηγή: www.economics.gr
HT

T

27

300000
250000
200000

Ελαιόλαδο, τόνοι
Βαμβάκι, τόνοι

150000

Σιτάρι, τόνοι
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0
1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

Διάγραμμα 2.9: Διαχρονική εξέλιξη των κυριότερων γεωργικών προϊόντων.

Τα κύρια ζωικά προϊόντα είναι το κρέας, το γάλα, το μαλακό τυρί, το σκληρό τυρί και τα
αυγά, των οποίων η παραγωγική εξέλιξη της παραγωγής φαίνεται στο Διάγραμμα 2.10:
30000
25000
20000

Κρέας, τόνοι
Γάλα, τόνοι

15000

Τυρί μαλακό, τόνοι
Τυρί σκληρό, τόνοι

10000
5000
0
1992
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1995

1996

1997

1998

1999

2000

Διάγραμμα 2.10: Διαχρονική εξέλιξη παραγωγής ζωικών προϊόντων.

Όπως στα

γεωργικά προϊόντα, έτσι

και στα

κτηνοτροφικά παρατηρούνται

σταθεροποιητικές τάσεις, με την παραγωγή γάλακτος και κρέατος να ακολουθούν παράλληλη
πορεία. Αξίζει να σημειωθεί ότι το τυρί από τη φύση του δεν μπορεί να συσχετιστεί σε
ποσότητα με την παραγωγή γάλατος ή κρέατος, ωστόσο είναι εμφανές ότι η παραγωγή τους
κυμαίνεται σε χαμηλά επίπεδα και οι δείκτες παραγωγής του μπορούν να βελτιωθούν.
Ολοκληρώνοντας την παρουσίαση του πρωτογενούς τομέα, παρουσιάζεται η μεταβολή
της συμβολής των γεωργικών προϊόντων στο Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν του νομού
Βοιωτίας.
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Διάγραμμα 2.11: Διαχρονική εξέλιξη της συμβολής της γεωργίας στο ΑΕΠ του νομού.

Από το Διάγραμμα 2.11 γίνεται κατανοητό ότι μετά το έτος 1994 υπήρξε μία στροφή
από τη γεωργική παραγωγή σε άλλους τομείς της παραγωγικής δραστηριότητας του νομού.
2.6.2. Δευτερογενής τομέας

65B

Η μεταποίηση αντιστοιχεί στο 48% του παραγόμενου προϊόντος του νομού (η υψηλότερη
συμμετοχή στη χώρα) και εκεί παράγεται 12,4% της συνολικής μεταποιητικής παραγωγής της
χώρας. Στις επιχειρήσεις του νομού αναλογεί 8-11% των επενδύσεων στο βιομηχανικό τομέα
στη χώρα για την περίοδο 1995-98, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ετήσιας Βιομηχανικής
Έρευνας της ΕΣΥΕ, οι οποίες μετά από υποχώρηση αυξήθηκαν σημαντικά τη διετία 1999 2000. Το πλήθος των μεταποιητικών επιχειρήσεων ήταν 575 το 2000, αριθμός αρκετά υψηλός.
Από τις επιχειρήσεις αυτές, 164 απασχολούσαν περισσότερα από 10 εργαζόμενους, ενώ οι
εργαζόμενοι ανέρχονται σε περίπου 15.000.
( http://www.viotiachamber.gr/viotia/oikonomia.php )
HT

TH

Εκτός από μεταποιητικές επιχειρήσεις, οι οποίες ασχολούνται με τη μεταποίηση των
αγροτικών προϊόντων και των μεταλλευμάτων του νομού, σημαντική είναι και η παρουσία των
κατασκευαστικών επιχειρήσεων (606 επιχειρήσεις). Η συγκέντρωση όλων αυτών των
επιχειρήσεων στην περιοχή μελέτης αιτιολογείται αφενός από την ύπαρξη πρώτων υλών προς
μεταποίηση, αφετέρου από τις πολιτικές κινήτρων που ακολουθήθηκαν τις τελευταίες δεκαετίες
στην περιοχή.
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ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ-ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

2000

Αριθμός μεταποιητικών επιχειρήσεων

575

Κύκλος εργασιών μεταποιητικών επιχειρήσεων, εκ. ευρώ από 2000
Αριθμός κατασκευαστικών επιχειρήσεων

215,05
606

Κύκλος εργασιών κατασκευαστικών επιχειρήσεων, εκ. δρχ., εκ. ευρώ από 2000
Αριθμός μεταποιητικών επιχειρήσεων (απασχ.>10 άτομα)

35,78
164

Προστιθέμενη αξία μεταποιητικών επιχειρήσεων (απ.>10 άτομα), εκ. δρχ.

372717,61

Πωλήσεις μεταποιητικών επιχειρήσεων (απ.>10 άτομα), εκ. δρχ.

852461,37

Μέση ετήσια απασχόληση (απασχ.>10 άτομα)

14894

Αμοιβές, μεταποιητικές επιχειρήσεις (απασχ.>10 άτομα), εκ. δρχ.
Άδειες λειτουργίας νέων μεταποιητικών επιχειρήσεων

99846,62
9

Ισχύς νέων μεταποιητικών επιχειρήσεων, ΗΡ

2268

Πίνακας 2.10: Δευτερογενής τομέας νομού Βοιωτίας.
Πηγή: www.economics.gr
HT

T

Τα επενδυτικά αυτά κίνητρα συνεπικουρούνται και από παράγοντες όπως
(http://www.dimoslevadeon.gr/equal/products/drasi3/Drasi_3_10/3_10.doc):


Η γεωγραφική θέση του νομού Βοιωτίας και η γειτνίασή του με την Αττική.



Το πλούσιο υπέδαφος του σε βωξίτη και μάρμαρο.



Οι υδατικοί πόροι.



Το εθνικής και διεθνούς σημασίας συγκρότημα Αλουμίνας της ΠΕΣΙΝΕ στο κόλπο της
Αντίκυρας.



Η εκμηχάνιση της γεωργίας.

Ωστόσο υπάρχουν και ανασταλτικοί παράγοντες στην περαιτέρω ανάπτυξη του
δευτερογενούς τομέα, όπως:


Το ορεινό ανάγλυφο.



Η ανάγκη βελτίωσης και επέκτασης των υποδομών.



Η άναρχη χωροθέτηση της βιομηχανίας στις περιοχές Σχηματαρίου, Θηβών και
Οινόφυτων.

Η συνεισφορά του δευτερογενούς τομέα στο Α.Ε.Π. του νομού είναι πολύ σημαντική και
συγκεκριμένα κατά την πενταετία 1995-2000 εξελίχθηκε με σταθεροποιητικές τάσεις μεταξύ του
60% και του 70% της παραγωγής πλούτου του νομού.
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Διάγραμμα 2.12: Διαχρονική εξέλιξη της συμβολής του δευτερογενούς τομέα στο ΑΕΠ του νομού.
Πηγή: www.economics.gr
H

Οι βασικοί τομείς στους οποίους εστιάζει ο δευτερογενής τομέας στο νομό Βοιωτίας είναι
των μεταλλείων-ορυχείων, της μεταποίησης, της ενέργειας και των κατασκευών. Η συμβολή
των τομέων αυτών στο Α.Ε.Π. του νομού φαίνεται στο Διάγραμμα 2.13:
70
60

57.92
53.71

% ΑΕΠ

50

55.57
50.3

47.97

46.73

Μεταλλεία - Ορυχεία % ΑΕΠ

40

Μεταποίηση % ΑΕΠ
Ενέργεια % ΑΕΠ

30

Κατασκευές % ΑΕΠ

20
11.99

11.49

10
0

0.65
1995

0.55
1996

10.62

9.49

0.74

0.7
1997

1998

10.64
0.75
1999

9.26
4.03
2000

Διάγραμμα 2.13: Διαχρονική εξέλιξη των κλάδων του δευτερογενούς τομέα στο ΑΕΠ του νομού.
Πηγή: www.economics.gr
H

Η μεταποίηση είναι η σημαντικότερη παραγωγική βιομηχανία του νομού με ποσοστό
συμβολής 55% περίπου στο Α.Ε.Π. του. Ακολουθούν οι κατασκευές με μόλις 10% του Α.Ε.Π.
στο νομό. Αυτό που έχει ιδιαίτερη σημασία είναι ο ανερχόμενος κλάδος της ενέργειας, ο
οποίος τα τελευταία χρόνια εξελίσσεται αλματωδώς. Τα μεταλλεία και τα ορυχεία συμβάλουν
σε ποσοστό μικρότερο της μονάδος.
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2.6.3. Τριτογενής τομέας

66B

Η συνεισφορά του τριτογενή τομέα στο νομό, εστιάζει σε δύο επίπεδα. Στο επίπεδο του
εμπορίου και υπηρεσιών και στο επίπεδο του τουρισμού.


Εμπόριο – Υπηρεσίες

Οι επιχειρήσεις στο νομό Βοιωτίας περιλαμβάνουν ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων και
συγκεκριμένα διακρίνονται σε επιχειρήσεις χονδρικού εμπορίου, λιανικού εμπορίου, εμπορίας
και συντήρησης αυτοκινήτων, ξενοδοχείων και εστιατορίων, εκπαίδευσης, υγείας κ.α.
Αναλυτικά τα μεγέθη, τόσο του αριθμού των επιχειρήσεων όσο και του κύκλου εργασιών τους
παρουσιάζονται στον Πίνακα 2.11.

ΕΜΠΟΡΙΟ – ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (2000)
Χοντρικό Εμπόριο
Λιανικό Εμπόριο
Εμπορία, Συντήρηση αυτοκινήτων
Ξενοδοχεία - Εστιατόρια
Ενδιάμεσοι Χρηματοπιστωτικοί Οργανισμοί
Υπηρεσίες Εκπαίδευσης
Υπηρεσίες Υγείας
Λοιπές Υπηρεσίες

Αριθμός
Επιχειρήσεων
429
1323
346
667
13
17
10
1110

Κύκλος
Εργασιών
(εκ. ευρώ)
120,86
131,74
67,59
28,73
0,48
0,51
1,07
94,93

Πίνακας 2.11: Τριτογενής τομέας νομού Βοιωτίας.

T

Πηγή: www.economics.gr

T

H

Σε γενικές γραμμές το εμπόριο και οι υπηρεσίες δεν είναι ισόρροπα κατανεμημένες στο
νομό, αλλά εντοπίζονται στα αστικά κέντρα της Λειβαδιάς και της Θήβας, γεγονός που δε
συμβάλει στην εύρυθμη ανάπτυξη του τριτογενούς τομέα στο νομό.


Τουρισμός

Η τουριστική βιομηχανία στο νομό Βοιωτίας είναι περιορισμένη, γεγονός που
πιστοποιείται από την μικρή παρουσία ξενοδοχειακών μονάδων (25 μονάδες). Η διαχρονική
εξέλιξη στον τομέα του τουρισμού φαίνεται να ακολουθεί πτωτική τάση, γεγονός που
επισημαίνεται από τη μείωση που εμφανίζουν επιμέρους δείκτες, όπως οι διανυκτερεύσεις
αλλοδαπών ανά κάτοικο και διανυκτερεύσεις ημεδαπών σε ξενοδοχειακές μονάδες (Πίνακας
2.12).
Εξαίρεση αποτελεί το χιονοδρομικό κέντρο του Παρνασσού, το οποίο προσελκύει πλήθος
τουριστών κατά τη χειμερινή περίοδο, η διέλευση των οποίων από τις κύριες πόλεις του
νομού, προσφέρει οικονομική τόνωση στον τομέα του τουρισμού.
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ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
Κλίνες σε ξενοδοχειακά καταλύματα
Κλίνες σε ξενοδοχεία 5 αστέρων
Κλίνες σε ξενοδοχεία 4 αστέρων
Ξενοδοχεία
Ξενοδοχεία 5 αστέρων
Ξενοδοχεία 4 αστέρων
Παραδοσιακά καταλύματα
Διανυκτερεύσεις αλλοδαπών
Διανυκτερεύσεις αλλοδαπών σε
ξενοδοχεία
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
Διανυκτερεύσεις αλλοδαπών σε κάμπινγκ
Διανυκτερεύσεις ημεδαπών
Διανυκτερεύσεις ημεδαπών σε ξενοδοχεία
Διανυκτερεύσεις ημεδαπών σε κάμπινγκ
Διανυκτερεύσεις αλλοδαπών ανά κάτοικο

1995
1086
45556

1996
1107
26914

1997
1141
26792

1998
1135
25
1
30544

1999
1135
25
1
22444

2000
1135
25
1
24354

-

-

-

-

22444

24025

1995
73279
0,36

1996
52889
0,21

1997
57875
0,21

1998
57030
0,24

1999
57350
57350
0,17

2000
329
47900
47815
85
0,19

Πίνακας 2.12: Τριτογενής τομέας νομού Βοιωτίας.
Πηγή: www.economics.gr
HT

T

Πέραν από τους δείκτες τουριστικής ανάπτυξης που παρουσιάστηκαν, ιδιαίτερη σημασία
έχει η εξέταση του εσωτερικού τουρισμού, για να διαπιστωθεί το κατά πόσο η γειτνίαση του
νομού με το λεκανοπέδιο της Αττικής επηρεάζει τους τουριστικούς δείκτες. Έτσι, ο νομός
Βοιωτίας κατατάσσεται στην 43η θέση ως προς τη μέση ετήσια τουριστική δαπάνη με 460 €.
Ο μέσος χρόνος διαμονής των εσωτερικών τουριστών είναι 24 ημέρες και διαμένουν σε
δευτερεύουσα ή εξοχική κατοικία. Είναι εμφανές ότι ο νομός Βοιωτίας χρησιμοποιείται ως
τόπος εξοχικής κατοικίας από τους κατοίκους της Αθήνας.

Νομός
προορισμού
Βοιωτίας

Μέση Ετήσια
Τουριστική
Δαπάνη σε

€

Μέσος
Χρόνος
Διαμονής σε
ημέρες

Έως το 25%
των
νοικοκυριών
δαπανούν

Έως το 50%
των
νοικοκυριών
δαπανούν

Έως το 75%
των
νοικοκυριών
δαπανούν

Συνήθης
τύπος
καταλύματος

450

24

178

415

648

Δευτερεύουσα
ή εξοχική
κατοικία

Πίνακας 2.13: Η Βοιωτία ως προορισμός εσωτερικού τουρισμού.
Πηγή: Τουρισμός και Ελληνική Οικονομία, 2006 .

2.7. Δίκτυα και Τεχνική Υποδομή

25B

2.7.1. Οδικό δίκτυο

67B

Ο Νομός Βοιωτίας διασχίζεται από την Εθνική οδό Αθηνών – Θεσσαλονίκης (διεθνής
άξονας βορρά – νότου και αναπτυξιακός άξονας της χώρας) και από τη σιδηροδρομική
γραμμή Αθήνας – Θήβας – Λειβαδιάς – Αλίαρτου. Η Θήβα απέχει από την Αθήνα 88 km. Η
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γειτνίαση προς τα δυτικά με τους Δελφούς, χαρακτηρίζει το νομό σαν “πέρασμα” προς το
συγκεκριμένο πόλο τουριστικής έλξης.
Το οδικό δίκτυο του νομού ιεραρχείται σε πρωτεύον, δευτερεύον και τριτεύον. Το
δευτερεύον οδικό δίκτυο συνδέει μεταξύ τους εσωτερικές περιοχές. Το οδικό δίκτυο
διασταυρώνεται με κοινοτικές ή και αγροτικές οδούς που συνδέουν τους οικισμούς με την
ευρύτερη περιοχή (Οικονομίδης, 2004).
Στην Εικόνα 2.5 παρουσιάζεται με έντονο κόκκινο χρώμα το πρωτεύον οδικό δίκτυο, με
λιγότερο έντονο κόκκινο το δευτερεύον και με πράσινο χρώμα το τρίτου επιπέδου οδικό
δίκτυο.
Δευτερεύον δίκτυο

Πρωτεύον

Εικόνα 2.5: Οδικό δίκτυο πρώτου, δευτέρου και τρίτου επιπέδου νομού Βοιωτίας.

T

Πηγή: http://maps.geoapikonisis.gr/Greece/framesetup.asp
HT

T

Το δευτερεύον και τριτεύον οδικό δίκτυο του νομού Βοιωτίας παρουσιάζει αρκετές
ελλείψεις, για το λόγο αυτό έχει υπάρξει σχεδιασμός για την αναβάθμισή του, γεγονός που θα
βοηθήσει στην απρόσκοπτη μεταφορά ατόμων και αγαθών. Το σύνολο των πόρων που
δαπανήθηκαν προς αυτή την κατεύθυνση ανέρχεται στο ποσό 63.150.504 €.
Συγκεκριμένα τα σημαντικότερα προγράμματα και η σχετική κατανομή πόρων
παρουσιάζονται στον Πίνακα 2.14.
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Προϋπολογισμός
Ευρώ

Θήβα -Λιβαδειά από Χ.Θ. 3+500 έως Χ.Θ. 9+000

5.360.000

Οδός Ορχομενός-Κάστρο

1.353.962

Εκτέλεση εργασιών πλήρους κατασκευής της εισόδου Λιβαδειάς

1.195.000

Βελτίωση οδού Σκούρτα - Πύλη στο Δήμο Δερβενοχωρίων

632.661

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Προϋπολογισμός
Ευρώ

Βελτίωση οδού από διασταύρωση Θήβα - Λιβαδειά προς Κορώνεια

520.000

Βελτίωση υφιστάμενης οδού και παράκαμψη ΑΓ. ΘΩΜΑ & ΚΛΕΙΔΙΟΥ

2.650.000

Κατασκευή οδού ΚΑΝΑΒΑΡΙ- Διασταύρωση ΘΕΣΠΙΩΝ ΔΟΜΒΡΑΙΝΑ(ΚΟΡΥΝΗ) - ΘΙΣΒΗ - ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ(με παράκαμψη
ΔΟΜΒΡΑΙΝΑΣ)
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ
Σύνολο κατηγορίας

22.987.646
882.000
63.150.504

Πίνακας 2.14: Προγράμματα οδοποιϊας νομού Βοιωτίας.
Πηγή: Δικτυακός τόπος: www3.mnec.gr/ergorama/greece_map/Data/Biotia.htm

2.7.2. Ευρυζωνικότητα

68B

Με τον όρο ευρυζωνικότητα νοείται η ύπαρξη εκείνης της δικτυακής υποδομής που δίνει
τη δυνατότητα για προσιτή, αξιόπιστη, γρήγορη και συνεχή πρόσβαση στο διαδίκτυο, η
οποία συμβάλλει σε (Βαφειάδης, 2005):


Γρήγορη πρόσβαση στο web



Ραδιόφωνο, τηλεόραση, ταινίες, ψυχαγωγία



Νέες υπηρεσίες, τηλεδιάσκεψη, εργασία – μάθηση – ιατρική φροντίδα από απόσταση
Πρέπει να τονιστεί στο σημείο αυτό ότι τα ευρυζωνικά δίκτυα και υπηρεσίες αποτελούν

τη βάση για την ανάπτυξη καινοτομιών στις χώρες όπου η διείσδυση έχει φτάσει σε σημαντικά
επίπεδα.
Τα θετικά αποτελέσματα για την ανάπτυξη και την πρόοδο που η ευρυζωνικότητα
προσφέρει, θα επιτευχθούν μέσα από τους στόχους που το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Κοινωνία
της Πληροφορίας θέτει και οι οποίοι είναι (Βαφειάδης 2005):


Δημιουργία ανταγωνιστικών ευρυζωνικών δικτύων στην Ελληνική επικράτεια.



Προώθηση της ζήτησης ευρυζωνικών υπηρεσιών.



Διασύνδεση μεγάλου μέρους των φορέων δημόσιας διοίκησης, υγείας και
εκπαίδευσης.
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Δυνατότητα παροχής ευρυζωνικών υπηρεσιών σε πολίτες μη ευνοημένων αστικών ή
αγροτικών περιοχών.

Για την προώθηση της ευρυζωνικότητας στο νομό Βοιωτίας εκτελούνται αυτή τη στιγμή τα
εξής προγράμματα :

Προϋπολογισμός
Ευρώ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ
ΤΟΥ ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (πλην Αττικής και Θεσ/νίκης)
(Τροποποίηση) ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΕΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ (πλην
Αττικής και Θεσ/νίκης)
Μητροπολιτικό Δίκτυο Οπτικών Ινών Δήμου Λεβαδέων
Μητροπολιτικό Δίκτυο Οπτικών Ινών Δήμου Θήβας
Ανάπτυξη Ευρυζωνικού Δικτύου τοπικής πρόσβασης στην πόλη των
Οινοφύτων
Ανάπτυξη Ασύρματου Ευρυζωνικού Δικτύου για την ΤΕΔΚ Ν. ΒΟΙΩΤΙΑΣ
Ανάπτυξη ευρυζωνικού δικτύου τοπικής πρόσβασης στο Δήμο Αλίαρτου
Ευρυζωνική αναβάθμιση της πρόσβασης στο Πανελλήνιο Σχολικό
Δίκτυο 626 σχολείων στην περιοχή ευθύνης του ΕΚΠΑ

Κατανομή
πόρων στο
νομό
Ευρώ

9.856.137

164.861

6.623.793

92.381

600.000
850.000

600.000
850.00

92.895

92.895

280.364
99.770

280.364
99.770

914.934

149.079

Πίνακας 2.15: Ευρυζωνικά προγράμματα νομού Βοιωτίας
Πηγή: www3.mnec.gr/ergorama/greece_map/Data/Biotia.htm
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3. ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ – Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ

4B

ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Σε μια εποχή που το περιβάλλον βάλλεται από τις επιπτώσεις των λανθασμένων
πολιτικών επιλογών του παρελθόντος, σε μια εποχή που τα μηνύματα που λαμβάνει
καθημερινά ο άνθρωπος από το περιβάλλον δεν είναι καθόλου ενθαρρυντικά, σε μία ακόμη
εποχή του διαρκώς εντεινόμενου ανταγωνισμού μεταξύ περιοχών και επιχειρήσεων σε ένα
διεθνοποιημένο περιβάλλον, η ανθρωπότητα μετατοπίζει το ενδιαφέρον της προς δράσεις οι
οποίες θα ανακουφίσουν την ποιότητα περιβάλλοντος, επιχειρώντας να αναστρέψουν τις
επιπτώσεις των επιλογών παρελθόντων δεκαετιών.
Το ζήτημα της ενέργειας αποκτά πρωταγωνιστικό ρόλο σε μία τέτοια προσπάθεια, όπου
το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στην παραγωγή καθαρής ενέργειας, ενέργειας δηλαδή
παραγόμενης με τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον από τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας
(ΑΠΕ) του πλανήτη. Κεντρικός στόχος της προσπάθειας αυτής είναι η μείωση των εκπομπών
αερίων του θερμοκηπίου, επιλογή που είναι μονόδρομος, καθώς η εξέλιξη δεν μπορεί να
σταματήσει, αλλά και ο χώρος μέσα στον οποίο δραστηριοποιείται ο άνθρωπος δεν μπορεί να
σταθεί εμπόδιο στην πρόοδό του.
Στα πλαίσια αυτά, η Ευρωπαϊκή Ένωση, ως ένας ισχυρός πόλος επιρροής σε παγκόσμια
κλίμακα, έχει αναλάβει διεθνείς πρωτοβουλίες και δεσμεύσεις για τη μείωση των εκπομπών
αερίων του θερμοκηπίου, εστιάζοντας την προσοχή της, μεταξύ άλλων, στο ζήτημα της
ενέργειας. Η προώθηση των ΑΠΕ στα πλαίσια μιας πολιτικής για την ενέργεια, η οποία έχει
ως άξονες την ασφάλεια της τροφοδοσίας, την προστασία του περιβάλλοντος και την
ενίσχυση ανταγωνιστικότητας του ενεργειακού τομέα, αποτελεί κεντρικό ζήτημα για την
Ευρώπη και κατ’ επέκταση για την Ελλάδα, ως χώρα-μέλος της Ε.Ε.
Το παρόν κεφάλαιο εστιάζει το ενδιαφέρον του στην καταγραφή της υπάρχουσας
εμπειρίας σε ΑΠΕ στον Ευρωπαϊκό χώρο, αλλά και τις πολιτικές προώθησης των ΑΠΕ τόσο
σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και σε επίπεδο Ελλάδας.

3.1. Διεθνείς Συμφωνίες
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Η Ε.Ε. πρωτοστατεί στις προσπάθειες για τη διασφάλιση της προστασίας του
περιβάλλοντος, συμμετέχοντας σε αρκετές διεθνείς προσπάθειες προς την κατεύθυνση αυτή.
Σταθμοί, μεταξύ των άλλων, στην προσπάθεια για την προστασία του πλανήτη, είναι το
πρωτόκολλο του Κιότο και η διάσκεψη του Γιοχάνεσμπουργκ.
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3.1.1. Το Πρωτόκολλο του Κιότο

69B

Το Πρωτόκολλο του Κιότο αποτελεί μία συμφωνία κρατών σε διεθνές επίπεδο που έχει ως
στόχο τη μείωση των εκπομπών αερίων που προκαλούν το φαινόμενο του θερμοκηπίου, αλλά
και τη θεμελίωση της βιώσιμης ανάπτυξης. Στις 11 Δεκεμβρίου 1997, στην πόλη Κιότο της
Ιαπωνίας, υπεγράφη του πρωτόκολλο που ορίζει δεσμευτικές οριακές τιμές εκπομπών αερίων
του φαινομένου θερμοκηπίου από τις βιομηχανικές χώρες και στρατηγικές μείωσης των
εκπομπών, με βαριές κυρώσεις στους παραβάτες. Ωστόσο οι υπουργοί Περιβάλλοντος της
Ευρωπαϊκής Ένωσης κατέληξαν την 4/3/02 στις Βρυξέλες σε συμφωνία για την επικύρωση του
Πρωτοκόλλου του Κιότο (http://pacific.jour.auth.gr/emmeis/issues/01/1diethni2.htm).
Η προβλεπόμενη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα είναι 5% έως το 2012 σε
σχέση με τα επίπεδα του 1990. Η χρονιά εκείνη θεωρείται ως έτος βάσης, έτος κατά το οποίο η
Ε.Ε. διοχέτευσε στην ατμόσφαιρα 2,3 δισ. τόνους CO 2 . Σε σύγκριση με τις Ηνωμένες
R

R

Πολιτείες οι οποίες εξέπεμψαν 4,9 δισ. τόνους CO 2 , η Ε.Ε. θεωρείται ότι έχει μικρότερη αλλά
R

R

παρόλα αυτά σημαντική συμβολή στο φαινόμενο του θερμοκηπίου. Με την υπογραφή του
πρωτοκόλλου του Κιότο, η Ε.Ε. ανέλαβε την ευθύνη να μειώσει τις εκπομπές επιβλαβών
αερίων κατά 8% σε σχέση με τα επίπεδα του 1990, κατά την περίοδο 2008-2012
(http://www.oikologos.gr/News/0001.html).
Στα πλαίσια της μείωσης των εκπομπών αερίων, το Πρωτόκολλο του Κιότο προβλέπει και
ενθαρρύνει τη χρήση φιλικών για το περιβάλλον μεθόδων παραγωγής ενέργειας. Οι πρόνοιες
του Πρωτοκόλλου στον τομέα της ενέργειας (Άρθρο 2, παράγραφος 1) αναφέρονται:
 Στη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας σε αντίστοιχους τομείς της εθνικής
οικονομίας.
 Στην προώθηση, έρευνα, ανάπτυξη και αύξηση της χρήσης ανανεώσιμων μορφών
ενέργειας, τεχνολογίες δέσμευσης του διοξειδίου του άνθρακα, καθώς και προηγμένων
και καινοτόμων αξιόπιστων τεχνολογιών φιλικών στο περιβάλλον.
 Στον περιορισμό και/ή τη μείωση των εκπομπών μεθανίου μέσω της ανάκτησης και
της αξιοποίησης κατά τη διαχείριση των αποβλήτων, καθώς και στη φάση της
παραγωγής, μεταφοράς και διανομής της ενέργειας.
Όπως έχει ήδη αναφερθεί, τα μέλη δεσμεύονται με μείωση των συνολικών εκπομπών κατά
5% σε σύγκριση με το έτος βάσης (1990) κατά την περίοδο 2008 – 2012. Η δέσμευση, η οποία
αναφέρεται ρητώς στο Άρθρο 3 του Πρωτοκόλλου, έχει ως προέκταση τις ενέργειες που
προβλέπονται στο Άρθρο 6. Σύμφωνα με το άρθρο αυτό, κάθε μέρος της συμφωνίας δύναται
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να μεταφέρει σε έτερο μέρος ή να αποκτήσει από αυτό μονάδες μείωσης εκπομπών των
ρύπων.
Αναλογιζόμενος ένα παράδειγμα εφαρμογής του άρθρο αυτού, θα μπορούσε κανείς να
αναφέρει το εξής: Κάθε φορά που στην Ελλάδα αξιοποιείται μία μορφή Ανανεώσιμης Πηγής
Ενέργειας που συμβάλλει στη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα που διοχετεύεται
στο περιβάλλον από την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας με πρώτη ύλη το λιγνίτη, η Ελλάδα
μπορεί και εμπορεύεται το ‘καθαρό ενεργειακό της πλεόνασμα’. Η πρόνοια αυτή είναι
αμφιλεγόμενη, καθότι θεωρείται ότι δεν συμβάλει στη μείωση των εκπομπών ρύπων, αλλά
αντιθέτως οι χώρες με χαμηλό δείκτη βιομηχανίας πουλάνε το δικαίωμά τους να ρυπαίνουν,
γεγονός που συμβάλει στην αύξηση των ρύπων, ενώ ταυτόχρονα θέτει ζητήματα
εκμετάλλευσης των λιγότερο ανεπτυγμένων χωρών του πλανήτη από τις περισσότερο
ευημερούσες. Ωστόσο υπάρχει και η άλλη όψη του νομίσματος, στην οποία δεν μπορεί να
παραγνωρίσει κανείς το γεγονός ότι η εκμετάλλευση του ‘καθαρού ενεργειακού πλεονάσματος’
παρέχει το κίνητρο για κατασκευή φιλικών στο περιβάλλον μονάδων παραγωγής ενέργειας.

Κράτη μέλη της Ε.Ε. που συμμετέχουν στο στόχο
για μείωση 8% βάσει του Πρωτοκόλλου του Κιότο

Κράτη μέλη της Ε.Ε. με ξεχωριστούς
στόχους βάσει του Πρωτοκόλλου του
Κιότο

Αυστρία
Βέλγιο
Δανία
Φιλανδία
Γαλλία
Γερμανία

-13%
-7.50%
-21%
0%
0%
-21%

Δημ. της Τσεχίας
Εσθονία
Ουγγαρία
Λετονία
Λιθουανία
Πολωνία

-8%
-8%
-6%
-8%
-8%
-6%

Ελλάδα
Ιρλανδία
Ιταλία
Λουξεμβούργο
Ολλανδία
Πορτογαλία
Ισπανία
Σουηδία
Ηνωμένο Βασίλειο

25%
13%
-6.50%
-28%
-6%
27%
15%
4%
-12.50%

Δημ. της Σλοβακίας
Σλοβενία

-8%
-8%

Πίνακας 3.1: Υποχρεώσεις κρατών-μελών της Ε.Ε. βάσει του Πρωτοκόλλου του Κιότο.
Πηγή: http://ec.europa.eu/environment/climat/campaign/euinitiatives_el.htm

Στη βάση των διεθνών δεσμεύσεων της Ε.Ε. για μείωση των εκπομπών αερίων του
θερμοκηπίου, όλα τα κράτη μέλη της οφείλουν να συμμετέχουν στην προσπάθεια αυτή κατά
έναν αναλογικό τρόπο. Οι δεσμεύσεις των επιμέρους κρατών-μελών της Ένωσης
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παρουσιάζονται στον Πίνακα 3.1. Η Ελλάδα στο πλαίσιο αυτό έχει αναλάβει την υποχρέωση,
η αύξηση των εκπομπών ρύπων να μην ξεπεράσει το 25% από τα επίπεδα του 1990, γεγονός
που οφείλεται στη χαμηλή βιομηχανική δραστηριότητα της Ελλάδος κατά το έτος βάσης.
3.1.2. Η Διάσκεψη του Γιοχάνεσμπουργκ

70B

Η Παγκόσμια Διάσκεψη για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη στο Γιοχάνεσμπουργκ (26/8/2002 4/9/2002) είναι η κατάληξη μιας σειράς διασκέψεων, οι οποίες με αρχή τη Διάσκεψη της
Στοκχόλμης για το Περιβάλλον το 1972 και τη Διάσκεψη για το Περιβάλλον και την Ανάπτυξη,
στο Ρίο της Βραζιλίας το 1992, εισήγαγαν την αρχή της βιώσιμης ανάπτυξης. Η έννοια της
βιώσιμης ανάπτυξης υποδηλώνει ότι η μακροχρόνια αποτελεσματική ανάπτυξη τόσο για τις
αναπτυγμένες όσο και για τις αναπτυσσόμενες χώρες πρέπει να βασίζεται σε τρεις διακριτούς
πυλώνες: την προστασία του περιβάλλοντος, την οικονομική ανάπτυξη και την κοινωνική
συνοχή, τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο (www.mfa.gov.gr).
Στη διάσκεψη του Γιοχάνεσμπουργκ τέθηκαν σε διαπραγμάτευση δέκα κεφάλαια του
σχεδίου εφαρμογής τα οποία ήταν (http://www.physics4u.gr/articles/2002/worldsummit.html):

 Αρχές του Ρίο (αρχή της πρόληψης και αρχή της ίσης αλλά διαφοροποιημένης ευθύνης)
 Ενέργεια
 Κλίμα
 Χημικά
 Θέματα Αφρικής
 Πρόσβαση σε υποδομές υγιεινής
 Καταναλωτικές και παραγωγικές συνήθειες
 Ορθή διακυβέρνηση
 Μέσα εφαρμογής
 Σχέδιο εφαρμογής
Στη διάσκεψη αυτή η Ευρωπαϊκή Ένωση προσπάθησε να προωθήσει περιβαλλοντικούς
και κοινωνικούς στόχους και πρότεινε την υιοθέτηση ποσοτικών στόχων εντός συγκεκριμένου
χρονοδιαγράμματος, προσπαθώντας με αυτό τον τρόπο να αποφύγει γενικόλογες
διατυπώσεις, που ως γνωστόν δεν οδηγούν σε αποτελέσματα αλλά στην κατάργηση των
προσπαθειών στην πράξη.
Αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων ήταν να συμφωνηθούν μεταξύ άλλων, για την ενέργεια τα
ακόλουθα (www.greenpeace.org/raw/content/greece/press/118523/32497.doc):


Επικύρωση και εφαρμογή του Πρωτοκόλλου του Κιότο.
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Δέσμευση για επιπλέον δημόσια χρηματοδότηση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας
(ΑΠΕ). Κάλυψη με ΑΠΕ των βασικών ενεργειακών αναγκών 2 δισεκατομμυρίων
ανθρώπων στις αναπτυσσόμενες χώρες, που σήμερα στερούνται ακόμη και την
πρόσβαση σε ηλεκτρικό ρεύμα.



Δέσμευση των βιομηχανικά αναπτυγμένων χωρών του ΟΟΣΑ ότι ένα 20%
τουλάχιστον των πόρων που κατευθύνονται ως βοήθεια ή ως δανεισμός σε τρίτες
χώρες θα αφορά σε εφαρμογές ΑΠΕ.



Δέσμευση ότι εντός των επόμενων 10 ετών, θα σταματήσει η χρηματοδότηση
ρυπογόνων ενεργειακών επιλογών στις αναπτυσσόμενες χώρες από διεθνείς
χρηματοδοτικούς οργανισμούς, με παράλληλη προστασία των οικονομιών των
αναπτυσσόμενων χωρών.



Δέσμευση των βιομηχανικά αναπτυγμένων χωρών του ΟΟΣΑ ότι ένα 20%
τουλάχιστον των ενεργειακών αναγκών τους θα καλύπτεται από ΑΠΕ εντός μιας
δεκαετίας.



Άμεση παύση της κατασκευής νέων πυρηνικών σταθμών.

Όπως είναι φανερό από τις αποφάσεις τις διάσκεψης για την ενέργεια, τίθεται πλέον επί
τάπητος η ισχυρή πολιτική βούληση και μάλιστα με την παρουσία ενός ισχυρού συνασπισμού
κρατών, για περισσότερη καθαρή ενέργεια, γεγονός που τονίζει ακόμα περισσότερο τη
σημασία των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.

3.2. Οι Πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης

27B

Στα πλαίσια των διεθνών δεσμεύσεών της, η Ε.Ε. έχει αναλάβει δράσεις
επανασχεδιασμού της ενεργειακής της πολιτικής. Πολλές φορές η Ε.Ε. στο παρελθόν
προχώρησε σε διαδικασίες αυτορύθμισης του ενεργειακού της τοπίου πριν υπογράψει ή
ακόμα πριν συμμετάσχει στη διαμόρφωση των διεθνών συνθηκών, αναλαμβάνοντας δράσεις
για την προστασία του περιβάλλοντος. Τέτοιες δράσεις είναι η Λευκή Βίβλος για την ενέργεια
(‘Ενέργεια για το Μέλλον’), η οποία συντάχθηκε το 1997 και η Πράσινη Βίβλος για μία
‘Στρατηγική για την Ασφάλεια της παροχής Ενέργειας’ που συντάχθηκε το 2000. Οι
συγκεκριμένες δράσεις σχολιάζονται στη συνέχεια του κεφαλαίου.
3.2.1. Λευκή βίβλος – Ενέργεια για το μέλλον

71B

Η Ε.Ε. για πρώτη φορά το 1997 χαράσσει μία συγκροτημένη συνολική πολιτική για τις
Α.Π.Ε. με την ψήφιση της Λευκής Βίβλου [COM(97)599]. Στο κείμενο αυτό επισημαίνεται ο
ρόλος της ενέργειας στην κλιματική αλλαγή [COM(97)196] και η επιτακτική ανάγκη για μείωση
41

έως το 2010 κατά 15% των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου σε σχέση με τα επίπεδα του
1990. Στο πλαίσιο αυτό καθόρισε μία σειρά δράσεων για τα κράτη μέλη με έμφαση στην
αξιοποίηση των Α.Π.Ε. [COM(97) 196 final, 14/5/1997].
Η περιβαλλοντική διάσταση όμως αποτελεί μία εκ των σημαντικών παραμέτρων του
ενεργειακού προβλήματος της Ε.Ε. Μία ακόμη σημαντική παράμετρος είναι το ζήτημα της
ενεργειακής ασφάλειας, δεδομένης της σημαντικής εξάρτησης της Ε.Ε. στον τομέα της
ενέργειας (η ενεργειακή ζήτηση στην Ε.Ε. καλύπτεται κατά 50% από εισαγωγές πετρελαίου
και φυσικού αερίου, ποσοστό που αναμένεται να φτάσει το 70% το 2020). Το ζήτημα της
ενεργειακής εξάρτησης μπορεί να έχει σημαντικές επιπτώσεις στην επάρκεια και την
οικονομία των χωρών μελών της Ε.Ε., οι οποίες είναι ήδη εμφανείς στην περίοδο που
διανύουμε. Στο πλαίσιο αυτό, η παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ προσφέρει ένα ακόμη
σημαντικό πλεονέκτημα στη μείωση της ενεργειακής εξάρτησης.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αλλά και το Συμβούλιο Υπουργών της Ε.Ε. έχουν θέσει τρεις
άξονες-στόχους για την ενεργειακή πολιτική και στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης
(Capros, 2000):
• Ασφάλεια της τροφοδοσίας.
• Προστασία Περιβάλλοντος (μείωση των επιπτώσεων από την καύση ορυκτών πόρων για
την παραγωγή ενέργειας).
• Ανταγωνιστικό κόστος της ενέργειας.
Με βάση τα παραπάνω η Ε.Ε. δίνει ιδιαίτερη έμφαση στον τομέα των ΑΠΕ,
επισημαίνοντας την πολύ χαμηλή συνεισφορά των ΑΠΕ στο ενεργειακό ισοζύγιο της
Ευρώπης. Κεντρικός στόχος της πολιτικής της είναι ο διπλασιασμός της παραγόμενης
ενέργειας από ΑΠΕ στη συνολική ενεργειακή κατανάλωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης από 6%
που ήταν το 1995 σε 12% το 2010 (Κάπρος, 2003). Λαμβάνοντας υπόψη το δυναμικό των
ΑΠΕ στην Ε.Ε. και τις δυνατότητες εφαρμογών τους από τα κράτη-μέλη καθώς και την
τεχνολογική πρόοδο, η οποία, κάτω από προϋποθέσεις, μπορεί να προσδώσει πλέον στις
ΑΠΕ μία οικονομικά βιώσιμη προοπτική, προωθεί ένα πρόγραμμα δράσης στον ενεργειακό
τομέα, στο οποίο η προώθηση των ΑΠΕ έχει κεντρικό ρόλο.
Η Λευκή Βίβλος "Ενέργεια για το Μέλλον" [COM(97) 196 final, 14/5/1997] , επισημαίνει
την ανάγκη για ισορροπημένη αξιοποίηση όλων των πηγών ενέργειας για την επίτευξη του
στόχου της βιώσιμης ανάπτυξης, καθώς και την ανάγκη για διπλασιασμό του μεριδίου των
ΑΠΕ στο ενεργειακό ισοζύγιο μέχρι το 2010 (από 6% σε 12%). Η επίτευξη των στόχων αυτών
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απαιτεί τη στενή συνεργασία των κρατών μελών της Ε.Ε. Ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
είναι να καταρτίσει το πλαίσιο για την παροχή τεχνικής και χρηματοδοτικής αρωγής, όπου
ενδείκνυται, και να συντονίσει τις σχετικές δράσεις.
(http://www.physics4u.gr/energy/biomass.html)
Οι στόχοι που τίθενται στη Λευκή Βίβλο για τις επιμέρους ΑΠΕ με χρονικό ορίζοντα το
2010 είναι οι παρακάτω [COM(97) 599]:


Η κύρια έμφαση δίνεται στη βιομάζα, η οποία αναμένεται να αποτελέσει και την κύρια
πηγή ανάπτυξης των ΑΠΕ (από 44,8 Mtoe το 1995 σε 135 Mtoe το 2010).



Για την αιολική ενέργεια ο στόχος των 40 GW το 2010 την κατατάσσει στη δεύτερη
θέση από άποψη συνεισφοράς στις ΑΠΕ



Για την ηλιακή ενέργεια ο στόχος για το 2010 είναι να έχουν εγκατασταθεί 100
εκατομμύρια τ.μ. ηλιακών συλλεκτών.



Μικρότερη συνεισφορά προβλέπεται να έχουν τα φωτοβολταϊκά (3 GWp) και η
γεωθερμία (1 GWe και 2,5 GWth).



Η υδροηλεκτρική ενέργεια παραμένει ιδιαίτερα σημαντική πηγή αλλά με μικρή αύξηση
μέχρι το 2010 (13GW).



Τέλος τα παθητικά ηλιακά συστήματα μπορούν να έχουν σημαντική συνεισφορά στη
μείωση των ενεργειακών απαιτήσεων (ψύξη – θέρμανση) της κτιριακής υποδομής.

Η εκπλήρωση των παραπάνω στόχων σε επίπεδο Ε.Ε. διασφαλίζει το διπλασιασμό της
συνεισφοράς της παραγόμενης από ΑΠΕ ενέργειας στο ενεργειακό ισοζύγιο της Ευρώπης.
Η Λευκή Βίβλος για τη στρατηγική της Ε.Ε. στον τομέα της ενέργειας επισημαίνει ότι η
προώθηση των ΑΠΕ απαιτεί το συντονισμό των πολιτικών και σε άλλους τομείς, όπως π.χ.
στο περιβάλλον, την απασχόληση, τη φορολογία, τον ανταγωνισμό, την έρευνα, την
τεχνολογική ανάπτυξη και επίδειξη, τη γεωργία, την περιφερειακή πολιτική κ.λπ.
Ο ρόλος των κρατών-μελών της Ε.Ε. στο πρόγραμμα δράσης είναι κρίσιμος. Στο πλαίσιο
αυτό, κάθε κράτος πρέπει να αποφασίσει για τους δικούς του στόχους, ανάλογα με τις
ιδιαιτερότητές του, εναρμονιζόμενο με το γενικό Ευρωπαϊκό στόχο. Η μεταξύ τους συνεργασία
είναι επίσης ξεχωριστής σημασίας, δεδομένου ότι ο βαθμός ανάπτυξης των ΑΠΕ διαφέρει από
κράτος σε κράτος τόσο ως προς το βαθμό διείσδυσης όσο και ως προς την τεχνολογική
πρόοδο στον τομέα αυτό. Η στενή συνεργασία μεταξύ των κρατών-μελών θα συμβάλλει στην
ανταλλαγή πολύτιμης πληροφορίας και τεχνογνωσίας για τη μεγαλύτερη διείσδυση των ΑΠΕ
στις τοπικές αγορές.
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Από τη Λευκή Βίβλο διαφαίνεται ότι η επίτευξη του στόχου είναι δυνατή μόνο αν οι ΑΠΕ
υποστηριχτούν οικονομικά και πολιτικά τόσο από τα κράτη-μέλη όσο και από την Ε.Ε. Ήδη,
τα περισσότερα κράτη-μέλη προωθούν τις ΑΠΕ με διαφορετικούς τρόπους και μηχανισμούς.
3.2.2. Πράσινη Βίβλος – Στρατηγική για την ασφάλεια της παροχής ενέργειας
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Δεδομένου ότι η παρούσα χρονική στιγμή βρίσκει όλα τα κράτη να αναζητούν
περισσότερη και ασφαλέστερη ενέργεια, η Ε.Ε. κινείται προς την κατεύθυνση των
εναλλακτικών ενεργειακών προμηθευτών. Ως γνωστών, η Ε.Ε. στερείται ενεργειακής
αυτονομίας, καθότι στο έδαφός της δεν υπάρχουν πλούσια ενεργειακά κοιτάσματα, όπως
πετρέλαιο και φυσικό αέριο. Ιδανική λύση στο βασικό αυτό πρόβλημα της Ε.Ε. μπορούν και
πρέπει να είναι οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.
Συμμεριζόμενη την άποψη αυτή, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω της Πράσινη Βίβλου
[COM(96) 576] προσπαθεί να απεξαρτηθεί ενεργειακά από άλλες χώρες, να προφυλάξει το
περιβάλλον από τις εκπομπές των αερίων υπεύθυνων για το φαινόμενο του θερμοκηπίου,
αλλά και να ικανοποιήσει την επιταγή για βιώσιμη ανάπτυξη.
Συγκεκριμένα η Επιτροπή αναφέρει: ΄΄Με αυτή την Πράσινη Βίβλο, η Επιτροπή επιθυμεί
να δρομολογήσει μια ενεργειακή πολιτική στην Ευρώπη, η οποία είναι ικανή να αντιμετωπίσει
τα πολυάριθμα προβλήματα σχετικά με τον ασφαλή εφοδιασμό της και τις επιπτώσεις στην
ανάπτυξη και το περιβάλλον. Η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει να αντιδράσει γρήγορα και
αποτελεσματικά, προκειμένου να αποκτήσει φιλική προς το περιβάλλον, ανταγωνιστική και
ασφαλή ενέργεια. Η εσωτερική αγορά, η ενεργειακή απόδοση, η έρευνα και η εξωτερική
πολιτική πρέπει στο σύνολό τους να συμβάλουν, ώστε η Ευρώπη να αποβεί ισχυρή ως προς
την ενέργεια στη διεθνή σκηνή΄΄.
3.2.3. Η Οδηγία 77/2001/ΕΚ
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Η οδηγία 77/2001/ΕΚ, η οποία δημοσιεύτηκε την 27η Σεπτεμβρίου του 2001, αποτελεί την
εντολή εφαρμογής της Λευκής Βίβλου προς τα κράτη μέλη της Ε.Ε. και έχει ως στόχο το 12,5%
της ενεργειακής κατανάλωσης και 22,1% της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας να
προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας μέχρι το 2010. Σκοπός της οδηγίας, όπως
αυτός αναφέρεται στο Άρθρο 1, είναι ΄΄η προαγωγή της αύξησης της συμβολής των
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας στην εσωτερική αγορά
ηλεκτρικής ενέργειας και η δημιουργία βάσης για ένα μελλοντικό κοινοτικό πλαίσιο στον εν
λόγω τομέα.
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1990
(%)

1995
(%)

1997
(%)

2010
(%)

Βέλγιο

1

1

1,1

6

Δανία

6,3

7,3

8,7

29

Γερμανία

1,7

1,8

4,5

12,5

Ελλάδα

7,1

7,3

8,6

20,1

Ισπανία

6,7

5,7

19,9

29,4

Γαλλία

6,4

7,1

15

21

Ιρλανδία

1,6

2

3,6

13,2

Ιταλία

5,3

5,5

16

25

Λουξεμβούργο

1,3

1,4

2,1

5,7

Ολλανδία

1,3

1,4

3,5

9

Αυστρία

22,1

24,3

70

78,1

Πορτογαλία

17,6

15,7

38,5

39

Φινλανδία

18,9

21,3

24,7

31,5

Σουηδία

24,7

25,4

49,1

60

Ηνωμένο Βασίλειο

0,5

0,7

1,7

10

Πίνακας 3. 2: Στόχοι των κρατών μελών για τη συμμετοχή της ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ
Πηγή: Energy for the Future: Renewable Sources of Energy, COM(97) σελ. 47.

Τα βασικότερα σημεία της οδηγίας αυτής είναι τα ακόλουθα (Οδηγία 77/2001):


Τα κράτη-μέλη πρέπει να ορίσουν εθνικούς στόχους παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας
από ΑΠΕ για την επόμενη δεκαετία. Ανά διετία πρέπει να εξετάζουν την πορεία
επίτευξης των στόχων αυτών. Η Επιτροπή έχει τη δυνατότητα να παρέμβει, εάν
εκτιμήσει ότι οι εθνικοί στόχοι δεν είναι συμβατοί με το συνολικό κοινοτικό στόχο.



Αφήνει στη δικαιοδοσία των κρατών-μελών την επιλογή του μηχανισμού στήριξης
ΑΠΕ που επιθυμούν. Η επιτροπή μετά από τέσσερα χρόνια αξιολογεί τους διάφορους
εθνικούς μηχανισμούς στήριξης και ενδεχομένως προτείνει ένα εναρμονισμένο
κοινοτικό πλαίσιο.



Τα κράτη-μέλη πρέπει εντός διετίας να δημιουργήσουν μηχανισμούς που να
εγγυώνται την προέλευση της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από ΑΠΕ



Τα κράτη-μέλη αξιολογούν το ισχύον πλαίσιο που διέπει τις διαδικασίες χορήγησης
αδειών για εγκαταστάσεις ΑΠΕ και προτείνουν μέτρα για την βελτίωσή του.
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Υποχρεούνται ανά διετία να δημοσιεύουν έκθεση που να παράσχει πληροφορίες
σχετικά με την επιτευχθείσα εξέλιξη στον τομέα αυτό.


Προβλέπει διάφορες ρυθμίσεις που αφορούν στα δίκτυα διανομής της ηλεκτρικής
ενέργειας με στόχο τη διευκόλυνση της πρόσβασης της ενέργειας που παράγεται από
ΑΠΕ σε αυτά και την ορθολογική κατανομή του σχετικού κόστους.



Ανά πενταετία, αρχίζοντας από το τέλος του 2005, η Επιτροπή υποβάλει
ανακεφαλαιωτική έκθεση σχετικά με την υλοποίηση της οδηγίας με ενδεχόμενες
περαιτέρω προτάσεις.



Τα κράτη-μέλη πρέπει να συμμορφωθούν με την οδηγία εντός διετίας.

Το κείμενο της οδηγίας συνοδεύεται από πίνακα που αναφέρεται στους στόχους των κρατών
μελών όσον αφορά στη συμμετοχή της ηλεκτρικής ενέργειας η οποία παράγεται από ΑΠΕ
στην ακαθάριστη κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας μέχρι το 2010. Ο στόχος για την Ελλάδα
το 2010 είναι 20,1 % (Πίνακας 3.2).
3.2.4. Οι ΑΠΕ στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης
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Από τις αρχές του 1970 έως το 2002, η ενεργειακή κατανάλωση στην Ε.Ε. των 25
αυξήθηκε σχεδόν κατά 40% - ή 1% ετησίως - ενώ το ΑΕΠ διπλασιάστηκε, αυξανόμενο κατά
μέσο όρο 2,4% ετησίως. Η ένταση της ενέργειας, ο λόγος του ΑΕΠ προς την κατανάλωση
ενέργειας, μειώθηκε επομένως κατά ένα τρίτο.
Ο κοινοτικός αυτός μέσος όρος δεν αντικατοπτρίζει τις σημαντικές διαφορές που
υπάρχουν μεταξύ των κρατών μελών, οι οποίες οφείλονται στη διαφορετική οικονομική τους
διάρθρωση (π.χ. βιομηχανία μεγαλύτερης ή μικρότερης έντασης ενέργειας), την ισοτιμία του
εθνικού νομίσματος σε σχέση με το ευρώ και το επίπεδο ενεργειακής απόδοσης που είναι
κατά πολύ υψηλότερο στην Ε.Ε.-15.
Εφόσον συνεχιστεί η τρέχουσα τάση, η μεικτή ενεργειακή ζήτηση θα μπορούσε να αυξηθεί
κατά 10% έως το 2020. Η αύξηση της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας θα μπορούσε επίσης να
φτάσει το 1,5% ετησίως. Η σημερινή κατανάλωση στην Ε.Ε. θα μπορούσε να φτάσει τα 1900
εκατ. ΤΙΠ εντός της δεκαπενταετίας (2020), σε σύγκριση με τα 1725 εκατ. ΤΙΠ το 2005.
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Πίνακας 3.3: Συνολική ενεργειακή κατανάλωση ανά καύσιμο και ένταση ενέργειας 1990-2020 (Ε.Ε.-25).
Πηγή: PRIMES baseline,European energy and transport: Scenarios on key drivers. European
Commission 2004.

Εν τω μεταξύ, η ενεργειακή ζήτηση συνεχίζει να αυξάνεται στην Ε.Ε., ενώ επιβραδύνεται η
παραγωγή της από υδρογονάνθρακες: η πετρελαιοπαραγωγή έφτασε το 1999 το μέγιστο ύψος
της, με 170 εκατ. ΤΙΠ και αναμένεται μείωσή της σε 85 εκατ. ΤΙΠ έως το 2030. Η συμβολή των
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας παραμένει σχετικά χαμηλή - 6% το 2000 και μεταξύ 8 και 10 %
της συνολικής κατανάλωσης το 2010 - ενώ η αναμενόμενη μείωση στην παραγωγή πυρηνικής
ενέργειας προαναγγέλλει πτώση περίπου κατά 240 εκατ. ΤΙΠ. Τούτο σημαίνει ότι η εγχώρια
πρωτογενής παραγωγή θα μπορούσε το 2030 να μειωθεί σε 660 εκατ. ΤΙΠ, από τα 900 εκατ.
ΤΙΠ που βρίσκεται το 2005.
Στη συνέχεια του κεφαλαίου καταγράφονται οι προσπάθειες των διαφόρων χωρών της
Ε.Ε. στα πλαίσια της προώθησης των ΑΠΕ αλλά και της παραγωγής ενέργειας γενικότερα με
στόχο τη διασφάλιση της αυτάρκειάς τους.
H Γερμανία κατασκευάζει το μεγαλύτερο λιγνιτικό σταθμό παραγωγής στον κόσμο που θα
παράγει 2.100 MW και θα είναι εξοπλισμένος με την πλέον σύγχρονη τεχνολογία. Επίσης,
μέχρι το 2010 προβλέπεται ότι η ενέργεια που θα παράγεται από τον άνεμο θα φτάνει τα
23.700 μεγαβάτ από τις χερσαίες εγκαταστάσεις και τα 1.300 μεγαβάτ από τις παράκτιες, σε
σχέση με τα 18.428 μεγαβάτ που παράγονται συνολικά σήμερα.
H Σουηδία προετοιμάζεται για την πλήρη απεξάρτησή της τα επόμενα 15 χρόνια από το
πετρέλαιο, χωρίς μάλιστα να καταφύγει σε νέα γενιά σταθμών πυρηνικής ενέργειας. H
Σουηδία, που το 1970 επλήγη σημαντικά από την πετρελαϊκή κρίση, αντλεί σήμερα σχεδόν
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όλη την ηλεκτρική ενέργεια από πυρηνικά και υδροηλεκτρικά και χρησιμοποιεί ορυκτά
καύσιμα κυρίως για τις μεταφορές.
Η Αυστρία εισήγαγε το 1996 έναν ενεργειακό φόρο για τον ηλεκτρισμό και το αέριο,
εξαιρώντας από αυτόν τις ΑΠΕ Επίσης από το 1994 δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην ενέργεια από
ήλιο, άνεμο και βιομάζα.
Στο Βέλγιο, ενώ δεν υπάρχει κανένας ιδιαίτερος στόχος για το ενεργειακό τμήμα, με την
προώθηση των ΑΠΕ αναμένεται να φανεί μείωση στις εκπομπές του CO 2 στη βιομηχανία.
R

R

Στη Δανία το 1996 εκπονήθηκε ένα σχέδιο δράσης με το όνομα «Ενέργεια 21»
περιλαμβάνοντας μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα σενάρια προώθησης των ΑΠΕ για το
2005, το 2020 και το 2030.
Η Φινλανδία υιοθέτησε το 1995 μία απόφαση, που περιλάμβανε αυξημένη χρήση της
βιοενέργειας της τάξης του 25% έως το 2005. Ένα προωθημένο πρόγραμμα για την αιολική
ενέργεια έθεσε ως στόχο της εγκατεστημένης χωρητικότητας τα 100MW έως το 2005.
Η Γαλλία άρχισε το 1996 ένα πενταετές πρόγραμμα περιλαμβάνοντας 225MW από καύση
ξύλων, 20000 ηλιακά θερμικά πάνελς και 250 έως 500 MW από ανεμογεννήτριες.
Η Ελλάδα προσπαθεί να ενθαρρύνει τις ΑΠΕ Ο Νόμος 2244/1994 ενδυναμώθηκε από την
απόφαση 8295/1995 με σκοπό να άρει τους περιορισμούς στην παραγωγή ηλεκτρισμού από
ανεξάρτητους παραγωγούς μέχρι τα 50 MW.
Στην Ιρλανδία, ως αποτέλεσμα του εναλλακτικού ενεργειακού προγράμματος του 1994 και
της στρατηγικής για τις ΑΠΕ, η πρόσθετη γενιά ΑΠΕ ήταν 6% της εγκατεστημένης
χωρητικότητας έως το 1999, φέρνοντας το σύνολο στο 11%.
Στην Ιταλία, το εθνικό ενεργειακό σχέδιο επιδιώκει την ανάπτυξη των ΑΠΕ και ιδιαίτερους
στόχους για την αιολική ενέργεια και τα φωτοβολταϊκά.
Το Λουξεμβούργο δεν έχει κάποια ιδιαίτερη πολιτική για τις ΑΠΕ, παρόλα αυτά όμως
υπάρχουν κάποιες οδηγίες που περιλαμβάνουν αιολική και ηλιακή ενέργεια, βιομάζα και
μικρο-υδροηλεκτρικές εγκαταστάσεις.
Στην Ολλανδία υπάρχει ένα πρόγραμμα δράσης 1997-2000 για ΑΠΕ και έχει εκπονηθεί
σενάριο για το 2007 και το 2020, το οποίο περιλαμβάνει την ανάπτυξη της αιολικής ενέργειας,
της ηλιακής ενέργειας μέσω φωτοβολταϊκών συστημάτων και της βιομάζας.
Στην Πορτογαλία, το ενεργειακό πρόγραμμα του 1994 είχε ως στόχο περίπου 170 MW του
ηλεκτρισμού από ΑΠΕ.
Στην Ισπανία το εθνικό ενεργειακό σχέδιο για 1991-2000 είχε τους ακόλουθους στόχους:
βιομάζα 427Mtoe, φωτοβολταϊκά 0,389 Mtoe, αιολική ενέργεια 35Mtoe, ηλιακή ενέργεια 34
Mtoe και γεωθερμία 10Mtoe.
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Στο Ηνωμένο Βασίλειο πρόσφατα αναθεωρήθηκε η πολιτική για τις ΑΠΕ και τέθηκε ως
στόχος η επίτευξη του 10% του απαιτούμενου ηλεκτρισμού της χώρας από ΑΠΕ έως το 2010.

3.3. Το Ενεργειακό Μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης
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Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αλλά και το Συμβούλιο Υπουργών έχουν θέσει τρεις άξονεςστόχους για το μέλλον της ενεργειακής πολιτικής και στρατηγικής της Ε.Ε. (Κάπρος, 2003):


Ο πρώτος αφορά στην ασφάλεια τροφοδοσίας της Ευρώπης.



Ο δεύτερος αφορά στην προστασία του περιβάλλοντος και στη μείωση των
επιπτώσεων από τη χρήση των συμβατικών καυσίμων, γεγονός που απορρέει και
από τις διεθνείς δεσμεύσεις της Ε.Ε. για την κλιματική αλλαγή.



Τέλος, ο τρίτος αναφέρεται στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του ενεργειακού
τομέα.

Το ενεργειακό σύστημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης βρίσκεται σε διαδικασία σημαντικού
τεχνολογικού και εμπορικού εκσυγχρονισμού, τόσο στον τομέα της κατανάλωσης όσο και
στον τομέα της παραγωγής ενέργειας.
Η συντελούμενη τεχνολογική πρόοδος (φυσικό αέριο στην ηλεκτροπαραγωγή,
συμπαραγωγή ατμού-ηλεκτρισμού, ανανεώσιμες πηγές, αποτελεσματικές συσκευές και
διεργασίες, νέες τεχνολογίες εξόρυξης), σε συνδυασμό με την απελευθέρωση των αγορών
ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου, οδηγούν μεσοπρόθεσμα σε πιο ανταγωνιστικά
επίπεδα για το κόστος παραγωγής και τις τιμές ενέργειας, στη βελτίωση της ποιότητας του
περιβάλλοντος και στην ασφαλέστερη οργάνωση του ενεργειακού συστήματος.
Παρόλη όμως την παραπάνω πρόοδο, η Ευρωπαϊκή Ένωση στα πλαίσια του σεναρίου
αναφοράς δεν επιτυγχάνει τις δεσμεύσεις του Κιότο, δηλαδή μείωση των εκπομπών διοξειδίου
του άνθρακα κατά 8% το 2010 σε σχέση με τις εκπομπές του 1990 (Κάπρος, 2003). Πρόσθετα
μέτρα απαιτούνται, τα οποία θα συμβάλουν στην επίτευξη των στόχων αυτών. Η οικονομική
απώλεια από τα πρόσθετα μέτρα εκτιμάται ότι δεν θα υπερβεί το ένα με δύο χιλιοστά του
Ευρωπαϊκού ΑΕΠ το 2010 (Κάπρος, 2003).
Ο κλάδος που συμβάλλει περισσότερο στην αύξηση των εκπομπών αερίων του
θερμοκηπίου είναι ο τομέας των μεταφορών και ιδιαίτερα οι οδικές μεταφορές. Σε συνδυασμό
με τα προβλήματα των μεγάλων πόλεων (ρύπανση, αυξημένη κυκλοφορία κ.λπ.), προκύπτει
σαφής η ανάγκη να δοθεί άμεση προτεραιότητα στην άσκηση πολιτικής στον τομέα αυτό, για
τον οποίο προβλέπεται αφενός μεν η ανάγκη βελτίωσης των κινητήρων και των αυτοκινήτων
νέας τεχνολογίας και αφ’ ετέρου η προώθηση κινήτρων για την ενθάρρυνση της χρήσης των
μέσων μαζικής μεταφοράς.
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Στον υπόλοιπο ενεργειακό τομέα η εξέλιξη χαρακτηρίζεται από τη ραγδαία διείσδυση του
φυσικού αερίου στην ηλεκτροπαραγωγή και συμπαραγωγή και από την ευρύτατη χρήση της
ηλεκτρικής ενέργειας, σε συνδυασμό με εξελιγμένες ηλεκτρικές συσκευές, αντλίες θερμότητας
και ηλεκτρικές εργασίες. Ο τομέας της ηλεκτροπαραγωγής αποκτά ολοένα και μεγαλύτερη
στρατηγική σημασία. Επομένως οι πολιτικές ρύθμισης του ανταγωνισμού, οι ρυθμίσεις για το
περιβάλλον στα πλαίσια της αγοράς αυτής, τα κίνητρα για τις ανανεώσιμες πηγές και τις
περιβαλλοντικές τεχνολογίες 1 , αλλά και η εξασφάλιση άφθονου και φθηνού φυσικού αερίου
FP
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για την Ευρώπη, αποκτούν στρατηγική σημασία και πρώτη προτεραιότητα για την Ευρωπαϊκή
ενεργειακή πολιτική.
Σημαντικά ζητήματα στρατηγικής για την Ευρώπη ανακύπτουν για τη περίοδο μετά το
2010-2015. Φαίνεται ότι σταδιακά το πρόβλημα της ενεργειακής εξάρτησης της Ευρώπης από
εισαγόμενα ορυκτά καύσιμα (φυσικό αέριο και πετρέλαιο) θα αναδειχθεί σε σημαντικό
πρόβλημα τόσο από την άποψη της ασφάλειας του ενεργειακού συστήματος όσο και από
περιβαλλοντική άποψη (Κάπρος, 2003). Συγχρόνως, το πρόβλημα της αποξήλωσης ή
αντικατάστασης του πάρκου των πυρηνικών σταθμών της Ευρώπης αναδεικνύεται ως κρίσιμο
στρατηγικό ζήτημα για την περίοδο 2018-2030. Οι επιπτώσεις των σχετικών αποφάσεων θα
είναι τεράστιες όχι μόνο για το περιβάλλον, το ζήτημα της κλιματικής αλλαγής, το κόστος της
ενέργειας, κλπ. αλλά και για την ενεργειακή εξάρτηση και ασφαλή τροφοδοσία της Ευρώπης.

3.4. Η Εναρμόνιση της Ενεργειακής Πολιτικής της Ελλάδας με τις

29B

Ευρωπαϊκές Πολιτικές
3.4.1. Η ενεργειακή πολιτική της Ελλάδας
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Η ενεργειακή πολιτική της Ελλάδας βρίσκεται σήμερα σε κρίσιμο σημείο και απαιτεί τη
λήψη σημαντικών αποφάσεων. Το ενεργειακό σύστημα της χώρας θα υποστεί σημαντικές
μεταβολές κατά την επόμενη δεκαετία σαν αποτέλεσμα της απελευθέρωσης των ενεργειακών
αγορών, των νέων ευκαιριών επένδυσης σε σχέση με τις περιβαλλοντικές τεχνολογίες, της
ανάγκης προσαρμογής στις περιβαλλοντικές δεσμεύσεις, με έμφαση σε αυτές του
Πρωτοκόλλου του Κυότο και της διευρυμένης θέσης της Ελληνικής Οικονομίας στην
Ευρωπαϊκή και Βαλκανική αγορά.
Ο ρόλος της ενεργειακής πολιτικής είναι κρίσιμος και αφορά στη διαχείριση της
μετάβασης προς τη νέα κατάσταση, ώστε να αποφευχθεί οποιαδήποτε απόκλιση από τους
1
P

P

Περιβαλλοντικές τεχνολογίες: τεχνολογίες οι οποίες επιτυγχάνουν το ίδιο αποτέλεσμα με άλλες (μη
περιβαλλοντικές) με σημαντικά μικρότερες επιπτώσεις στο περιβάλλον.
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τρεις μεγάλους στόχους – ανταγωνιστικότητα ενεργειακού συστήματος, περιβάλλον, ασφάλεια
τροφοδοσίας - σε εναρμονισμένη πορεία με τις εξελίξεις και τις πολιτικές στην Ευρωπαϊκή
Ένωση.
Στο πλαίσιο χάραξης μακροχρόνιας ενεργειακής πολιτικής, αρκετοί φορείς (ΡΑΕ,
Υπουργείο Ανάπτυξης, κ.λπ.) έχουν εκπονήσει σενάρια για το προδιαγραφόμενο ενεργειακό
μέλλον της Ελλάδας. Έτσι το σενάριο αναφοράς αποτελεί πρόβλεψη των μελλοντικών
ενεργειακών εξελίξεων με βάση τις υφιστάμενες πολιτικές και μέτρα.
Το σενάριο αναφοράς για την Ελλάδα είναι σχετικά αισιόδοξο σε ότι αφορά στη σταδιακή
εναρμόνιση του ελληνικού ενεργειακού συστήματος με τις Ευρωπαϊκές τάσεις που
αναφέρθηκαν παραπάνω.
Η επιτυχία του σεναρίου αναφοράς για την Ελλάδα στηρίζεται:


Στην επιτυχία των παρεμβάσεων του 2ου και 3ου ΣΠΑ στους τομείς της
εξοικονόμησης ενέργειας, της υποστήριξης των ανανεώσιμων πηγών και της
συμπαραγωγής.



Στη σημαντική διείσδυση του φυσικού αερίου στην τελική κατανάλωση αλλά κυρίως
στην ηλεκτροπαραγωγή και συμπαραγωγή, σε συνδυασμό με την απελευθέρωση της
αγοράς ενέργειας και τη σταδιακή δραστηριοποίηση του ιδιωτικού τομέα.



Στη συγκράτηση της αυξητικής τάσης των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα (+54% το
2010 σε σχέση με το 1990), η οποία όμως δεν εναρμονίζεται με τις δεσμεύσεις του
Κυότο.



Στη γενική βελτίωση της αποδοτικότητας του ενεργειακού συστήματος σε συνδυασμό
με τη μείωση του κόστους της ενέργειας στη χώρα.

Το σενάριο αναφοράς για την Ελλάδα θα μπορούσε να χαρακτηρισθεί σαν μια αισιόδοξη
προοπτική στα πλαίσια της τρέχουσας ενεργειακής πολιτικής της χώρας, υπό την
προϋπόθεση ότι επιτυγχάνει τους στόχους του. Οι αβεβαιότητες όμως σχετικά με την επιτυχία
αυτή είναι όλες προς τη δυσμενή πλευρά, ιδιαίτερα στα θέματα του φυσικού αερίου. Παρόλη
την αισιοδοξία του σεναρίου αναφοράς, η τρέχουσα ενεργειακή πολιτική δείχνει να μην είναι
επαρκής για την επίτευξη του στόχου του Κυότο για την Ελλάδα (25% αύξηση μέχρι το 2010).
Στο πλαίσιο αυτό φαίνεται ότι απαιτείται σοβαρή προσπάθεια και αλλαγή πολιτικής,
ιδιαίτερα στον τομέα της ηλεκτροπαραγωγής. Η συμβολή του φυσικού αερίου είναι
καθοριστική για το στόχο του Κυότο. Απαιτείται σαφώς περαιτέρω διείσδυση του φυσικού
αερίου στην ηλεκτροπαραγωγή αλλά και στην τελική κατανάλωση, με ταυτόχρονη κάμψη της
λιγνιτικής ηλεκτροπαραγωγής.
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Η κύρια προτεραιότητα για τη ραγδαία αύξηση της διείσδυσης του φυσικού αερίου στην
Ελλάδα, ιδίως στην ηλεκτροπαραγωγή, προσκρούει σε δύο πιθανά προβλήματα:


Την ενδεχόμενη μείωση της ανταγωνιστικότητας λόγων πιθανών διακυμάνσεων του
κόστους του φυσικού αερίου, και



Την ασφάλεια τροφοδοσίας της χώρας.

Η οικονομική ανάλυση και τα σενάρια σχετικά με την προμήθεια του φυσικού αερίου στην
Ελλάδα δείχνουν ότι και τα δύο προβλήματα διευκολύνονται εάν αυξηθούν οι ποσότητες
φυσικού αερίου και έτσι δοθεί η δυνατότητα για την ανάπτυξη πολλαπλών πηγών εισαγωγών
(π.χ. αγωγός από Ιταλία). Ανάλογα με τις προοπτικές απορρόφησης, που θα είναι
ευμενέστερες αν οι προσδοκίες είναι αισιόδοξες σχετικά με την ασφάλεια τροφοδοσίας, το
μοναδιαίο κόστος του φυσικού αερίου μπορεί να μειωθεί σημαντικά λόγω του καταμερισμού
του τμήματος του κόστους που αντιστοιχεί στην απόσβεση και την εξυπηρέτηση κεφαλαίου
των παγίων εγκαταστάσεων του δικτύου φυσικού αερίου (ΚΑΠΕ, 2004).
Η μελλοντική τιμή του φυσικού αερίου αλλά και ο βαθμός ασφάλειας τροφοδοσίας θα
παίξουν καθοριστικό ρόλο στην πραγματοποίηση της απελευθέρωσης της αγοράς και του
ανταγωνισμού στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Η ασφαλής προμήθεια φυσικού αερίου
θα επηρεάσει επίσης τις τιμές ηλεκτρικής ενέργειας.
Βεβαίως απαιτείται περαιτέρω προώθηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Η
διείσδυση των ΑΠΕ στην Ελλάδα περιγράφεται στο κεφάλαιο που ακολουθεί.
3.4.2. Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στην Ελλάδα
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Η Ελλάδα στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας μπορεί να θεωρηθεί ως χώρα
ευνοημένη από τη φύση. Το κλίμα είναι μεσογειακό, με πολλές ημέρες ηλιοφάνειας και οι
άνεμοι που επικρατούν, ιδίως στα νησιά του Αιγαίου, έχουν και διάρκεια και ένταση.
Εντούτοις, κυρίως λόγω του μη επαρκούς θεσμικού πλαισίου που ίσχυε μέχρι το 1994 και
καθόριζε τα ζητήματα της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η αξιοποίηση των πηγών αυτών ιδίως της αιολικής - δεν ήταν η αναμενόμενη και μόνο μετά την εφαρμογή του Νόμου 2244/95,
ξεκίνησαν σημαντικές επενδυτικές προσπάθειες, κυρίως του ιδιωτικού τομέα.
Σύμφωνα με το νόμο αυτό, δίδεται η δυνατότητα σε ιδιοπαραγωγούς ή ανεξάρτητους
παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας να εγκαθιστούν μονάδες παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ
ισχύος μέχρι 50 MW. Η ΔΕΗ είναι ο μοναδικός αγοραστής της παραγόμενης ενέργειας και
υποχρεούται να την απορροφά με τιμές που καθορίζονται από τον ίδιο νόμο. Οι τιμές αυτές,
για τους ανεξάρτητους παραγωγούς είναι το 90% του εκάστοτε ισχύοντος τιμολογίου πώλησης
της ΔΕΗ για ενέργεια στη μέση ή υψηλή τάση.
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Η γεωγραφία των εγκατεστημένων μονάδων παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ και το δίκτυο

T

διανομής ηλεκτρικής ενέργειας της ΔΕΗ παρουσιάζονται στην Εικόνα 3.1.

Η διείσδυση των ΑΠΕ, καθώς επίσης το
σημαντικό μερίδιο που κατέχει η αιολική
ενέργεια στο σύνολο της παραγόμενης από
ΑΠΕ

ενέργειας

στην

Ελλάδα,

παρουσιάζεται στο Διάγραμμα 3.1. Στο
διάγραμμα αυτό φαίνεται ότι η παραγωγή
ενέργειας από τον άνεμο έχει σχεδόν
πενταπλασιαστεί μέσα σε μία πενταετία,
ενώ
Διάγραμμα 3.1: Εξέλιξη εγκατεστημένης ισχύος
ηλεκτροπαραγωγής από ΑΠΕ.

έχει

σχεδόν

τριπλασιαστεί

η

παραγωγή από βιομάζα. Αντίστοιχη είναι η
κατάσταση για τα μικρά υδροηλεκτρικά.

Πηγή: ΚΑΠΕ, 2006.

Εικόνα 3.1: Η γεωγραφία των ΑΠΕ στην Ελλάδα

T

Πηγή: www.cres.gr

T

T

T
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3.4.3. Υπάρχουσα κατάσταση των ΑΠΕ στην Ελλάδα
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Η συνολική δυναμικότητα των σταθμών ηλεκτροπαραγωγής με χρήση ΑΠΕ που έχουν
εγκατασταθεί και λειτουργούν στην Ελλάδα ανέρχεται σε 2,2 δις kWh και προέρχεται κατά
77,4% από αιολικά πάρκα, 13,6% μικρά υδροηλεκτρικά έργα και 9,0% από λοιπές μορφές
ανανεώσιμης ενέργειας (βιοαέριο, βιομάζα, φωτοβολταϊκά).
Τα πλέον επικαιροποιημένα στοιχεία για τις εγκαταστάσεις ΑΠΕ, στις οποίες έχουν

500,0

Αττικής

2,6

Βορείου Αιγαίου

28,7

Δυτικής Ελλάδος

17,62

Κεντρικής Μακεδονίας

492,0

17,0

23,90

Ηπείρου

543,6

2,50

571,40

4,94
20,1

70,0

Στερεάς Ελλάδος
3.017,8

535,55
10,20

130,0

Νοτίου Αιγαίου

Σύνολα

0,15

10,2
104,5

23,30
1335,92

28,7

Κρήτης
Πελοποννήσου

20,70

28,70

36,1

Θεσσαλίας

663,20
0,2

1.282,2

Ιονίων Νήσων

ΣΥΝΟΛΑ

1,00

Βιομάζα

162,2

Φωτοβολταϊκά

Μικρά υδροηλεκτρικά

Ανατολικής Μακεδονίας και
Θράκης

Αιολικά

Περιφέρεια

Μεγάλα
υδροηλεκτρικά

περιληφθεί και τα μεγάλα υδροηλεκτρικά έργα δίνονται στον Πίνακα 3.4.

0,60

0,80

0,35

135,29

0,17

106,27
20,10

36,0

2,00

108,00

204,3

22,0

226,30

621,7

99,86

1,15*

23,72

3.764,23

*Η ισχύς αυτή είναι η καταγεγραμμένη αλλά υπάρχουν πολλά φωτοβολταϊκά συστήματα μη

συνδεδεμένα με τα δίκτυα.

Πίνακας 3.4: Εγκατεστημένη ισχύς συστημάτων ΑΠΕ σε MW (Δεκέμβριος 2005 – Ιανουάριος
2006).
Πηγή: Υπουργείο Ανάπτυξης, 2006
Παρατηρείται ότι στη Δυτική Ελλάδα η δυναμικότητα των σταθμών ηλεκτροπαραγωγής με
χρήση ΑΠΕ είναι η μεγαλύτερη και κυρίως προέρχεται από μεγάλα υδροηλεκτρικά.
Από τον Πίνακα 3.5. φαίνεται χαρακτηριστικά η ανάπτυξη της αιολικής ενέργειας σε
σύγκριση με τις άλλες ΑΠΕ στην Ελλάδα. Σημειώνεται ότι η καθυστέρηση στην ανάπτυξη ενός
έργου με υπαιτιότητα του επενδυτή (π.χ. λόγω οικονομικής αδυναμίας του για την υλοποίησή
του έργου), οδηγεί σε ανάκληση της άδειας παραγωγής.
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Α/Π

ΜΥΗΕ

ΒΙΟΜ

PV

Σύνολο

370

215

30

15

630

Σύνολο Αιτήσεων

1.065

426

39

17

1.547

Ισχύς έργων με θετική γνωμοδότηση ή άδεια
παραγωγής (MW)

4219,3

431,2

108,2

2,5

4.761,2

16.310,6

985,02

358,9

2,5

17.657

Αριθμός αδειών λειτουργίας (ΑΛ)

71

32

5

3

111

Αριθμός αδειών εγκατάστασης (ΑΕ)

54

57

4

7

122

Ισχύς έργων με ΑΛ (MW)

382,2

32,8

20,8

0,4

436,2

Ισχύς έργων με ΑΕ (MW)

687,5

114,2

25,2

1,2

828,1

48

43

4

4

99

244,7

51

26

1

321,8

Αριθμός αιτήσεων με θετική γνωμοδότηση ή
άδεια παραγωγής

Σύνολο ισχύος (ΜW)

Αριθμός ΑΕ μέχρι 31/12/00
Ισχύς έργων με ΑΕ μέχρι 31/12/00 (MW)

Πίνακας 3.5: Στοιχεία έργων ΑΠΕ στην Ελλάδα.
Πηγή: ΚΑΠΕ, 2004

Με το Άρθρο 4 του Ν. 2773/1999 ιδρύθηκε η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας ως ανεξάρτητη
διοικητική αρχή επιφορτισμένη με την παρακολούθηση και έλεγχο της λειτουργίας της αγοράς
ενέργειας και τη διατύπωση εισηγήσεων για την τήρηση των κανόνων του ανταγωνισμού και
την προστασία των καταναλωτών.
Επιπλέον η ΡΑΕ διατυπώνει γνωμοδοτήσεις προς τον Υπουργό Ανάπτυξης για την
αδειοδότηση εγκαταστάσεων ανανεώσιμης ηλεκτροπαραγωγής, ενώ μετά την έκδοση αδειών
παρακολουθεί την εξέλιξη της πορείας υλοποίησης έργων ΑΠΕ μέσω τριμηνιαίων δελτίων και
εισηγείται την εκκαθάριση του χώρου από επενδυτές που επιδεικνύουν αδικαιολόγητη
βραδύτητα. Επίσης εισηγείται νομοθετικές παρεμβάσεις για περαιτέρω απελευθέρωση της
αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, στα πλαίσια της οποίας μπορούν να βρουν θέση ουσιώδεις
ρυθμίσεις για τις ΑΠΕ (όπως στην περίπτωση των υβριδικών σταθμών).
H αξιολόγηση του συνόλου των αιτήσεων γίνεται από τη ΡΑΕ, με την τεχνική υποστήριξη
του Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, με βάση τα κριτήρια του άρθρου 9 του
Κανονισμού Αδειών που εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 2773/1999.
Η κατάσταση στο χώρο των ΑΠΕ επιδεινώθηκε δραματικά τελευταία, μετά από πρόσφατες
εξελίξεις, σε διοικητικό και νομοθετικό επίπεδο, όπως:
α) Οι διαδοχικές εγκύκλιοι υπουργείων που καθιστούν ολοένα και περισσότερο πολύπλοκες
και χρονοβόρες τις ήδη επιβαρυμένες αδειοδοτικές διαδικασίες των έργων ΑΠΕ.
β) Οι μεγάλες καθυστερήσεις στην υλοποίηση των απαραίτητων έργων αναβάθμισηςεπέκτασης του ηλεκτρικού δικτύου της ΔΕΗ, το οποίο αδυνατεί σήμερα να
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απορροφήσει, λόγω κορεσμού, την ενέργεια των ΑΠΕ, σε σημαντικότατες για τις ΑΠΕ
περιοχές της χώρας (Θράκη, Εύβοια, Κυκλάδες, Λακωνία).
γ) Η συνεχιζόμενη παντελής απουσία της Πολιτείας και των αρμόδιων οργάνων της από
την αναγκαία ενημέρωση των τοπικών κοινωνιών και φορέων για τα πολλαπλά
πλεονεκτήματα των ΑΠΕ, πράγμα που οδηγεί συχνά στην παραπληροφόρηση και την
εχθρική στάση των τοπικών κοινωνιών έναντι των ΑΠΕ, με τελική συνέπεια την
αποτελμάτωση και την εγκατάλειψη των δρομολογημένων έργων ΑΠΕ.
3.4.4. Το θεσμικό πλαίσιο των ΑΠΕ στην Ελλάδα
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Την τελευταία δεκαετία, το θεσμικό πλαίσιο στον τομέα της ενέργειας - και ειδικότερα των
ΑΠΕ - στην Ελλάδα, έχει υποστηρίξει την υλοποίηση ενός αξιοσημείωτου αριθμού
επενδυτικών σχεδίων. Βασικοί συντελεστές για την εξέλιξη αυτή υπήρξαν, τόσο η ωρίμανση
των τεχνολογιών εκμετάλλευσης ΑΠΕ, όσο και η υποστήριξη των αντίστοιχων επενδύσεων της
ιδιωτικής πρωτοβουλίας από συγκροτημένα μέτρα πολιτικής.
Ο δυναμισμός που παρουσίασαν κατά τη διάρκεια των τελευταίων χρόνων οι ιδιωτικές
επενδύσεις στον τομέα της παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ αναμένεται να ενταθεί ακόμα
περισσότερο, τόσο με την περαιτέρω υλοποίηση ιδιωτικών επενδυτικών σχεδίων όσο και με
τη συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα στην υλοποίηση μεγάλων έργων υποδομής. Μεγάλη ώθηση
προς την κατεύθυνση αυτή δίνουν η ανάπτυξη ανταγωνιστικής αγοράς στον ενεργειακό τομέα,
καθώς και η υλοποίηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος για την Ενέργεια (ΕΠΑΝ), στα
πλαίσια του Γ' Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης (ΚΠΣ ΙΙΙ) 2000 - 2006.
Το νέο θεσμικό πλαίσιο για την απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας εξ'
άλλου, όπως διαμορφώθηκε από το Νόμο 2773/99 , αλλά και από τη σχεδιαζόμενη από το
HT

TH

ΥΠΑΝ τροποποίησή του, επηρέασε ακόμα περισσότερο τον τομέα της παραγωγής ενέργειας
από ανεξάρτητους παραγωγούς. Τα κύρια θεσμικά μέτρα για την υποστήριξη και προώθηση
των ενεργειακών επενδύσεων περιλαμβάνονται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητας (ΕΠΑΝ) του Γ' ΚΠΣ, καθώς και στον Αναπτυξιακό Νόμο 2601/98, ο οποίος
προβλέπει διάφορους μηχανισμούς επιδοτήσεων για την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων
στον τομέα της ενέργειας και ιδιαίτερα των ΑΠΕ.
Ο Νόμος 2773/99

122B

Ο Νόμος αυτός, στον οποίο ενσωματώθηκε μετά από σημαντικές παρεμβάσεις και
τροποποιήσεις ο Ν. 2244/94 για τις ΑΠΕ και τη συμπαραγωγή, δεν παρέχει πλέον εγγυημένη
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τιμή κιλοβατώρας, θεσπίζοντας ένα καθεστώς καθορισμού μέγιστων τιμών και δυνατότητας
απαίτησης, από το ΥΠΑΝ, εκπτώσεων επί των τιμών αυτών.
Είναι φανερό ότι οι ρυθμίσεις αυτές του Ν. 2773/99 ανατρέπουν πλήρως την όλη
φιλοσοφία και τις βασικές κατευθύνσεις του Ν. 2244/94, ο οποίος πρωτίστως καθιέρωνε την
άμεση σύνδεση (και μάλιστα με σταθερό, διαχρονικά, τρόπο) της τιμής της παραγόμενης από
ΑΠΕ και πωλούμενης στη ΔΕΗ ηλεκτρικής ενέργειας, με την αντίστοιχη τιμή καταναλωτού,
όπως αυτή θα διαμορφώνεται στο άμεσο μέλλον σε συνθήκες απελευθερωμένης αγοράς.
Η ρύθμιση αυτή του Ν. 2244/94 αποτέλεσε μέχρι σήμερα την κινητήρια δύναμη, το βασικό
εργαλείο για την προσέλκυση σοβαρών επενδυτών και την ανάπτυξη των έργων ΑΠΕ στη
χώρα μας. Το εργαλείο αυτό ακυρώνεται με τις παραπάνω διατάξεις του Ν. 2773/99, πριν
καλά καλά αποδώσει, και αντικαθίσταται με ένα αμφίβολης αποτελεσματικότητας, στενά
ρυθμιζόμενο από το κράτος, περιβάλλον, που το χαρακτηρίζει η αοριστία (ζητούμενες
εκπτώσεις αγνώστου ύψους, πιθανή αλλαγή ακόμα και των ποσοστών που καθορίζουν τις
μέγιστες τιμές, με υπουργική απόφαση, κ.α.).
Το πόσο αμφίβολης αποτελεσματικότητας είναι οι νέες ρυθμίσεις επιβεβαιώνεται άμεσα
και από τη σχετική ευρωπαϊκή εμπειρία. Η ανάπτυξη των ΑΠΕ ήταν επιτυχημένη και
προχώρησε με εντυπωσιακούς ρυθμούς σε εκείνες ακριβώς τις χώρες όπου θεσπίστηκε το
λεγόμενο σύστημα εγγυημένης τροφοδοσίας, δηλ. της εγγυημένης, σταθερής και εύλογης τιμής
αγοράς της παραγόμενης κιλοβατώρας από ΑΠΕ. Με το σύστημα αυτό π.χ. εγκαταστάθηκαν,
μέσα στο 1999 και μόνο, στη μεν Γερμανία 1000 μεγαβάτ (MW) έργων ΑΠΕ, στην Ισπανία 300
MW, στην Δανία 300 MW, κ.λπ. Αντίθετα, στη Βρετανία, όπου καθιερώθηκε τα τελευταία
χρόνια ένα περιβάλλον ανάλογο με αυτό που προωθείται στην Ελλάδα από τις ρυθμίσεις του
Ν. 2773/99, εγκαταστάθηκαν μόνο 14 MW μέσα στο 1998 και μόνο 17 MW μέσα στο 1999.
Ο Νόμος 3299/2004
Ο Νόμος 3299/2004, ορίζει τρόπους στήριξης των ΑΠΕ μέσα από φοροαπαλλαγές ή
επιδοτήσεις. Συγκεκριμένα προβλέπει:


Φοροαπαλλαγή 100% στο κόστος επένδυσης από ΑΠΕ για δέκα χρόνια.



40% επιχορήγηση στο κόστος επένδυσης για ΑΠΕ στη Θράκη και την Ανατολική
Μακεδονία και 30% στην Αττική και τη Θεσσαλονίκη.



Απαιτούμενα ίδια κεφάλαια στο 25% του συνολικού κόστους επένδυσης.



Ελάχιστο κόστος επένδυσης από 100.000€ έως 500.000€.



Μέγιστο ύψος επιχορήγησης είκοσι εκατομμύρια ευρώ.
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Ποσοστό επιχορήγησης ή φοροαπαλλαγής ανεξάρτητο της τεχνολογίας ΑΠΕ.



Προσαύξηση των επιδοτήσεων κατά 5% στις νέες επιχειρήσεις και από 5 έως 15%
για μικρές και μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεις.

Ιδιαίτερη σημασία έχει το γεγονός ότι ο αναπτυξιακός νόμος 3299/2004 δεν θέτει κάποιο
ανώτατο όριο προϋπολογισμού, γεγονός που σημαίνει ότι όλες οι επενδυτικές πρωτοβουλίες
ανεξαρτήτως του μεγέθους τους, μπορούν να χρηματοδοτηθούν. Έτσι, απεικονίζεται
ανάγλυφα η πρόθεση της πολιτείας να προωθήσει και να επιτύχει τους στόχους που θέτουν οι
διεθνείς δεσμεύσεις της χώρας για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ στο 20.1% το
2010 και στο 29% στο 2020 (Enviroplan Μελετητική, 2007).
Ο Νόμος 3468/2006
Η σταθερή τιμή αγοράς (feed in) είναι μαζί με την επιδότηση των έργων των ΑΠΕ οι δύο
βασικοί πυλώνες στήριξης και προώθησής τους. Στα πλαίσια αυτά ο Ν. 3468/2006 καθορίζει
τις τιμές πώλησης της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από ΑΠΕ.
Πιο συγκεκριμένα, ορίζει ότι:


O Διαχειριστής του Συστήματος ή του Δικτύου πρέπει να δίνει προτεραιότητα σε

εγκαταστάσεις παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ ανεξαρτήτως της ισχύος τους και
σε υδροηλεκτρικές μονάδες με ισχύ 15MWe. Επίσης προτεραιότητα δίνεται σε σταθμούς
Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης (ΣΗΘΥΑ) με χρήση ΑΠΕ
ανεξαρτήτως εγκατεστημένης ισχύος. Για τη συγκεκριμένη κατηγορία προβλέπεται
προτεραιότητα για σταθμούς ΣΗΘΥΑ σε συνδυασμό και με αέρια καύσιμα. Σε περίπτωση
που οι σταθμοί ΣΗΘΥΑ παράγουν ενέργεια με τρόπο διάφορο από αυτόν που ορίστηκε
προηγουμένως, η εγκατεστημένη ισχύς θα πρέπει να είναι μέχρι 35MWe.


Ο Διαχειριστής του Συστήματος υποχρεώνεται να συνάπτει σύμβαση πώλησης

ηλεκτρικής ενέργειας με τον παραγωγό για δέκα έτη. Η σύμβαση αυτή μπορεί να ανανεωθεί
μονομερώς από τον παραγωγό για επιπλέον δέκα έτη. Εξαίρεση αποτελούν η παραγωγή
ηλεκτρικής ενέργειας από Υβριδικούς σταθμούς, όπου η σύμβαση είναι εικοσαετής


Ορίζεται τιμή ανά μεγαβατώρα (MWh) σε ευρώ, όπου διαχωρίζεται από άποψη τιμής,

η ενέργεια που παράγεται στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα και στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά.
Οι τιμές παρουσιάζονται στον Πίνακα 3.6.
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Διασυνδεδεμένο
Σύστημα

Μη Διασυνδεδεμένα
Νησιά

Αιολική Ενέργεια

73 (€/MWh)

84.6 (€/MWh)

Αιολική Ενέργεια από θαλάσσια πάρκα

90 (€/MWh)

90 (€/MWh)

450 (€/MWh)

500 (€/MWh)

400 (€/MWh)

450 (€/MWh)

250 (€/MWh)

270 (€/MWh)

230 (€/MWh)

250 (€/MWh)

Υδραυλική ενέργεια έως 15 MWe

73 (€/MWh)

84.6 (€/MWh)

Γεωθερμική ενέργεια, βιομάζα, κλπ

73 (€/MWh)

84.6 (€/MWh)

Λοιπές ΑΠΕ και Σ.Η.Θ.Υ.Α.

73 (€/MWh)

84.6 (€/MWh)

Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας

Ηλιακή ενέργεια από φωτοβολταϊκά ισχύος
μικρότερης των 100 kW peak
R

Ηλιακή ενέργεια από φωτοβολταϊκά ισχύος
μεγαλύτερης των 100 kW peak
R

Ηλιακή ενέργειας ισχύος έως 5 MWe, χωρίς χρήση
τεχνολογίας φωτοβολταϊκών
Ηλιακή ενέργειας ισχύος μεγαλύτερης των 5 MWe,
χωρίς χρήση τεχνολογίας φωτοβολταϊκών

Πίνακας 3. 6: Τιμές πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ
Πηγή: Enviroplan Μελετητική, 2007.

3.4.5. Ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ΑΠΕ
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Λαμβάνοντας υπ’ όψιν την Κοινοτική Οδηγία 2001/77/ΕΚ, τους Νόμους 3299/2004 και
3468/2006 έχει θεσπιστεί πρόσφατα το Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και
Αειφόρου Ανάπτυξης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, έχοντας ως κύριο σκοπό τη
διαμόρφωση πολιτικών χωροθέτησης έργων ΑΠΕ, την καθιέρωση κανόνων και κριτηρίων
χωροθέτησης μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ με αρμονική ένταξη στο
φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον και τέλος τη δημιουργία ενός μηχανισμού χωροθέτησης
των εγκαταστάσεων αυτών.
Σε γενικές γραμμές το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο έχει ως πρόνοιες τα ακόλουθα
(ΥΠΕΧΩΔΕ, 2007):


Διακρίνει τον εθνικό χώρο σε τέσσερις βασικές κατηγορίες Αυτές της ηπειρωτικής

Ελλάδας με την Εύβοια, της Αττικής, των νησιών και του υπεράκτιου θαλάσσιου χώρου με τις
βραχονησίδες. Ακόμη οι διάφορες περιοχές διακρίνονται σε Περιοχές Αιολικής
Προτεραιότητας και Περιοχές Αιολικής Καταλληλότητας.


Ορίζονται ζώνες αποκλεισμού εγκατάστασης ΑΠΕ και ζώνες ασυμβατότητας.



Ορίζονται ειδικά κριτήρια χωροθέτησης αιολικών μονάδων στον ηπειρωτικό και

νησιωτικό χώρο και στην Αττική. Τέτοια κριτήρια είναι το ποσοστό κάλυψης, η πυκνότητα και
οι κανόνες χωροθέτησης αιολικών μονάδων στο τοπίο.
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Στις ακατοίκητες βραχονησίδες θεσπίζονται πλήθος κριτηρίων που έχουν να κάνουν

με το βάθος θεμελίωσης, απόσταση από παραλίες, κλειστούς κόλπους και άλλα.


Όπως και στα αιολικά πάρκα έτσι και στα Μικρά ΥδροΗλεκτρικά Έργα (ΜΥΗΕ),

ορίζονται κανόνες χωροθέτησης, στόχοι και ζώνες αποκλεισμού. Η ίδια μεθοδολογία
ακολουθείται στο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο και για άλλες ΑΠΕ όπως η ηλιακή, η βιομάζα ή το
βιοαέριο και η γεωθερμική ενέργεια.


Ορίζονται τροποποιήσεις των Ζωνών Οικιστικού Ελέγχου (ΖΟΕ) προς εγκατάσταση

μονάδων παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ.


Ορίζονται πλήθος δράσεων υλοποίησης των πρωτοβουλιών με σαφώς καθορισμένη

την ενέργεια, τον αρμόδιο φορέα, την ίδια τη δράση αλλά και την απαραίτητη χρηματοδότηση,
προς υποστήριξη των όποιων προσπαθειών.


Καθορίζονται οι αρμόδιοι για τον έλεγχο της σωστής εφαρμογής της εγκατάστασης

των ΑΠΕ. Επίσης στα παραρτήματα του ειδικού χωροταξικού πλαισίου αναφέρονται σαφώς οι
περιοχές που περιγράφηκαν προηγουμένως, καθώς επίσης τα κριτήρια αλλά και πλήθος
άλλων τεχνικών στοιχείων που αφορούν στις ΑΠΕ.
3.4.6. Το πλαίσιο των ενεργειακών επενδύσεων στην Ελλάδα
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Το ενδιαφέρον των επενδυτών σχετικά με επενδύσεις στον ενεργειακό τομέα έχει
εκδηλωθεί μέχρι τώρα στην εκμετάλλευση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ), την
υποκατάσταση συμβατικών καυσίμων με καθαρά καύσιμα (φυσικό αέριο, υγραέριο), την
υλοποίηση εφαρμογών συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας, καθώς και σε δράσεις
εξοικονόμησης ενέργειας.
Το νέο θεσμικό πλαίσιο για την απελευθέρωση της αγοράς ενέργειας εξ’ άλλου αναμένεται
να επηρεάσει ακόμα περισσότερο τον τομέα της παραγωγής ενέργειας από ανεξάρτητους
παραγωγούς και από συμβατικά καύσιμα (φυσικό αέριο).
Τα κύρια θεσμικά και χρηματοοικονομικά μέτρα για την υποστήριξη και προώθηση των
ενεργειακών επενδύσεων περιλαμβάνονται στον Αναπτυξιακό Νόμο 3299/04, ο οποίος
προβλέπει διάφορους μηχανισμούς επιδοτήσεων για την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων
στον τομέα της Ενέργειας.
Τέλος, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ενέργειας του Γ’ Κοινοτικού
Πλαισίου Στήριξης, προβλέπεται να δαπανηθούν 376,3 εκατομμύρια ευρώ σαν δημόσια
συμμετοχή για τη στήριξη της επιχειρηματικής δράσης στον τομέα της ενέργειας, ποσό το
οποίο αντιστοιχεί σε έργα συνολικού κόστους 1.041,77 εκατομμύρια ευρώ.
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4. ΤΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

5B

Το κεφάλαιο αυτό παρουσιάζει συνοπτικά το ενεργειακό σύστημα της Ελλάδος, ενώ στη
συνέχεια εστιάζει στο ενεργειακό σύστημα του νομού Βοιωτίας. Σκοπός του κεφαλαίου είναι η
εμβάθυνση στο ρόλο του νομού Βοιωτίας ως κόμβου μεταφοράς ενέργειας, αλλά και στις
προοπτικές ανάπτυξης του νομού μέσα από τον ενεργειακό τομέα (υπάρχον και σχεδιαζόμενο
ενεργειακό δίκτυο).

4.1. Το Ενεργειακό Σύστημα της Ελλάδος

30B

Οι βασικοί πόροι για την παραγωγή ενέργειας στην Ελλάδα είναι ο ηλεκτρισμός, τα
πετρελαιοειδή, το φυσικό αέριο και οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ). Στη συνέχεια του
παρόντος κεφαλαίου εξετάζεται το ενεργειακό σύστημα της χώρας αναφορικά με τη χωρική
διάρθρωσή του αλλά και τη διάρθρωση των βασικών πόρων παραγωγής ενέργειας.
4.1.1. Ηλεκτρισμός
Το ηλεκτρικό σύστημα της Ελλάδος διακρίνεται σε δύο βασικές κατηγορίες: το Εθνικό
Διασυνδεδεμένο Σύστημα (Ε.Δ.Σ.) και το Νησιωτικό Σύστημα. Σύμφωνα με τα στοιχεία της
Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, το Ε.Δ.Σ. αποτελείται από γραμμές μεταφοράς υψηλής τάσης
150KW και υπερυψηλής τάσης 400KW. Οι μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας
διακρίνονται σε θερμικές και υδροηλεκτρικές, με τις θερμικές να αποτελούνται από μονάδες
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας λιγνιτικές, πετρελαϊκές και φυσικού αερίου.
Σταθμός

Αριθμός μονάδων

Εγκατ. Ισχύς (MW)

Περιοχή

Αγίου
Δημητρίου
Καρδιάς
Πτολεμαΐδας
Αμυνταίου
Αλιβερίου
Λαυρίου
Αγ. Γεωργίου
Μεγαλόπολης
Λιπτολ
Αργοστολίου
Ζακύνθου
Σύνολο

5
4
4
2
4
4
2
4
2
1
1
33

1587
1200
620
600
380
1197
360
850
43
11.6
27
6875.6

Δ. Μακεδονία
Δ. Μακεδονία
Δ. Μακεδονία
Δ. Μακεδονία
Εύβοια
Αττική
Αττική
Πελοπόννησος
Δ. Μακεδονία
Ν. Ιονίου
Ν. Ιονίου

Πίνακας 4.1: Θερμικοί σταθμοί παραγωγής ενέργειας της ΔΕΗ.
Πηγή: ΔΕΗ, 2001
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Οι θερμικές μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για το σύνολο του Εθνικού χώρου,
οι οποίες ανέρχονται σε 33 μονάδες και παράγουν 6875MW,. παρουσιάζονται στον Πίνακα
4.1.
Όσον αφορά στους υδροηλεκτρικούς σταθμούς της ΔΕΗ με ισχύ μεγαλύτερη από 10MW,
αυτοί είναι αντίστοιχα (Πίνακας 4.2):
Όνομα ΥΗΣ

Αρ. μονάδων

Εγκατ. Ισχύς (MW)

Περιοχή

Αγρας
Εδεσσαίος
Ασωμάτων
Μακροχώρι (*)
Πολύφυτο
Σφηκιά
Θησαυρός
Πλατανόβρυση
Καστράκι
Κρεμαστά
Πλαστήρας
Στράτος Ι
Πουρνάρι Ι & ΙΙ
Πηγές Αώου
Λούρος
Λάδωνας
Σύνολο

2
1
2
3
3
3
3
2
4
4
3
2
5
2
3
2
44

50
19
108
10.8
375
315
384
116
320
437
130
150
332.4
210
10.3
70
3037.5

Μακεδονία
Μακεδονία
Μακεδονία
Μακεδονία
Μακεδονία
Μακεδονία
Θράκη
Θράκη
Κεντρ. Ελλάδα
Κεντρ. Ελλάδα
Κεντρ. Ελλάδα
Κεντρ. Ελλάδα
Ηπειρος
Ηπειρος
Ηπειρος
Πελοπόννησος

Πίνακας 4.2: Υδροηλεκτρικοί σταθμοί παραγωγής ενέργειας της ΔΕΗ.
Πηγή: ΔΕΗ, 2001

Από τον Πίνακα 4.2 εξάγεται το συμπέρασμα ότι οι υδροηλεκτρικές μονάδες, παρά το γεγονός
ότι είναι περισσότερες σε αριθμό, έχουν μικρότερο μερίδιο στην παραγωγή ενέργειας σε
σχέση με τις θερμικές μονάδες παραγωγής ηλεκτρισμού. Για το λόγο αυτό δεν είναι απολύτως
ικανές να υποκαταστήσουν τις θερμικές μονάδες παραγωγής ηλεκτρισμού στην παραγόμενη
από αυτές ηλεκτρική ενέργεια. Το γεγονός αυτό καθίσταται εμφανές στον Πίνακα 4.3, ο οποίος
παρουσιάζει ενδεικτικά το ισοζύγιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για το έτος 1999.
Τύπος
Μονάδας

Ισχύς
(MW)

%

Παραγωγή
(GWh)

%

Λιγνιτικές
Πετρελαϊκές
Υδροηλεκτρικές
Φυσικού
Αερίου
Α/Γ
Σύνολο

4900
1985
3092

46.5
18.8
29.3

29115
7160
4800

65
16
10.7

537

5.1

3690

8.2

26
10540

0.2

56
44821

0.1

Πίνακας 4.3: Ισοζύγιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας το έτος 1999.
Πηγή: http:// www.rae.gr
H
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Συνεπώς το 65% της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας προέρχεται από τη χρήση του
λιγνίτη, μόλις το 8.2% αφορά στην παραγωγή ηλεκτρισμού με χρήση φυσικού αερίου, ενώ οι
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας έχουν ελάχιστα διεισδύσει στην παραγωγή ηλεκτρικής
ενέργειας τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο.
Όσον αφορά στην κατάσταση στο Νησιωτικό Σύστημα, αυτή αποτυπώνεται στον Πίνακα
4.4.
ΝΗΣΙΩΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
Τροφοδοτούμενα Νησιά

Αυτόνομοι Σταθμοί
Παραγωγής

Εγκατ/νη Ισχύς
(kw)

Μέγιστη
Ζήτηση
(kW)

ΚΡΗΤΗ

ΛΙΝΟΠΕΡΑΜΑΤΑ

192800

407200

Ετήσια
Ζήτηση
Ενέργειας
(MWh)
1924571

ΧΑΝΙΑ
ΣΟΡΩΝΗ
ΑΓΑΘΟΝΗΣΙ
ΑΓ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
ΑΜΟΡΓΟΣ
ΑΝΑΦΗ
ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΑ
ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑ
ΔΟΝΟΥΣΑ
ΕΡΕΙΚΟΥΣΑ
ΙΚΑΡΙΑ
ΚΥΘΝΟΣ
ΛΕΣΒΟΣ
ΛΗΜΝΟΣ
ΜΕΓΙΣΤΗ
ΜΥΚΟΝΟΣ
ΟΘΩΝΟΙ
ΠΑΤΜΟΣ
ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ
ΣΕΡΙΦΟΣ
ΣΙΦΝΟΣ
ΣΚΥΡΟΣ
ΣΥΜΗ
ΣΥΡΟΣ
ΣΑΜΟΣ
ΧΙΟΣ
ΑΝΔΡΟΣ
ΘΗΡΑ

328400
206000
240
360
2650
355
140
1600
210
270
6900
2300
49500
8900
390
21200
270
4380
2200
2000
4300
4500
4350
20000
46080
38780
9400
22200

126800
95
220
2190
340
38
1350
150
195
5400
1960
45700
11700
320
17500
240
3580
2400
1900
3360
3750
1950
18700
24400
29800
9300
22700

276
755
6295
607
96
3818
284
408
18570
5216
209733
47130
1239
51802
498
11348
7098
4777
9437
12403
7814
85117
99372
136334
32613
67122

ΙΟΣ-ΣΙΚΙΝΟΣ-

3740

4380

12563

ΚΑΛΥΜΝΟΣ-ΚΩΣ

69600

57300

217824

ΚΑΡΠΑΘΟΣ-ΚΑΣΟΣ
ΜΗΛΟΣ

9000
7600

6500
5970

24369
23912

ΡΟΔΟΣ
ΑΓΑΘΟΝΗΣΙ
ΑΓ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
ΑΜΟΡΓΟΣ
ΑΝΑΦΗ
ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΑ
ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑ
ΔΟΝΟΥΣΑ
ΕΡΕΙΚΟΥΣΑ
ΙΚΑΡΙΑ
ΚΥΘΝΟΣ
ΛΕΣΒΟΣ
ΛΗΜΝΟΣ
ΜΕΓΙΣΤΗ
ΜΥΚΟΝΟΣ
ΟΘΩΝΟΙ
ΠΑΤΜΟΣ
ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ
ΣΕΡΙΦΟΣ
ΣΙΦΝΟΣ
ΣΚΥΡΟΣ
ΣΥΜΗ
ΣΥΡΟΣ
ΣΑΜΟΣ-ΦΟΥΡΝΟΙ
ΧΙΟΣ-ΨΑΡΑ
ΑΝΔΡΟΣ-ΤΗΝΟΣ
ΘΗΡΑ-ΘΗΡΑΣΙΑ
ΙΟΣ-ΣΙΚΙΝΟΣΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΣ
ΚΑΛΥΜΝΟΣ-ΛΕΡΟΣΛΕΙΨΟΙΚΑΡΠΑΘΟΣ-ΚΑΣΟΣ
ΜΗΛΟΣ-ΚΙΜΩΛΟΣ

Πίνακας 4.4: Το νησιωτικό σύστημα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για το έτος 2001
Πηγή: http:// www.rae.gr
H
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Τέλος οι θερμικοί και υδροηλεκτρικοί σταθμοί παραγωγής ενέργειας της χώρας
παρουσιάζονται στην Εικόνα 4.1, εμφανίζοντας την Ελλάδα διαιρεμένη σε περιφέρειες.

Εικόνα 4.1: Σταθμοί παραγωγής ενέργειας (θερμικοί και υδροηλεκτρικοί.
Πηγή: www.rae.gr
HT

T

4.1.2. Πετρελαιοειδή

81B

Η Ελλάδα έχει τέσσερα διυλιστήρια πετρελαίου, εκ των οποίων τα τρία είναι σε μικρή
απόσταση από το λεκανοπέδιο της Αττικής. Συγκεκριμένα είναι εγκατεστημένα στην Ελευσίνα
(PETROLA), στον Ασπρόπυργο (ΕΛΔΑ) και στους Αγίους Θεόδωρους (MOTOR OIL HELLAS).
Στην Εικόνα 4.2. παρουσιάζονται τα διυλιστήρια, καθώς και οι σταθμοί φόρτωσης πετρελαίου
(με κόκκινο χρώμα).
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Εικόνα 4.2: Διυλιστήρια και σταθμοί φόρτωσης πετρελαίου στην Αθήνα.
Πηγή: www.rae.gr
HT

T

Το τέταρτο διυλιστήριο βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη (EKO), το οποίο διυλίζει μικρότερη
ποσότητα πετρελαίου σε εθνικό επίπεδο, καθώς το κύριο βάρος της διύλισης επωμίζονται τα
τρία διυλιστήρια της Αθήνας. Επίσης στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται και σταθμός φόρτωσης του
πετρελαίου.

Εικόνα 4.3: Διυλιστήρια και σταθμοί φόρτωσης πετρελαίου στη Θεσσαλονίκη.
Πηγή: www.rae.gr

Αναλυτικά τα πετρελαιοειδή που παράγονται ανά διυλιστήριο παρουσιάζονται στον
Πίνακα 4.5:
ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΩΝ (εκατ. τόνοι / έτος)
Ιδιοκτήτης
ΕΛΔΑ
MOTOR OIL
HELLAS
PETROLA
ΕΚΟ
Ιδιοκτήτης
ΕΛΔΑ
MOTOR OIL
HELLAS
PETROLA
EKO

Ατμοσφαιρική Απόσταξη Καταλυτική Υδρογονοαπόσταξη
υπό κενό
διάσπαση
διάσπαση
Ασπρόπυργος
7,00
4,12
2,38
2,18
Αγιοι
4,99
1,53
Θεόδωροι
Ελευσίνα
5,00
Θεσσαλονίκη
3,45
0,48
Παραγωγή
Καταλυτική
HDS/HT Ισομερισμός
Ιξωδόλυση
MTBE
αναμόρφωση
1,41
1,37
3,94
0,28
0,05
Τοποθεσία

1,49

0,56

1,49

0,21

0,43

0,86
2,32

0,31

0,05

Πίνακας 4.5: Παράγωγα πετρελαίου ανά διυλιστήριο.
Πηγή: Υπ. Ανάπτυξης, Διεύθυνση Πετρελαϊκής Πολιτικής, 4/2001
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Εξετάζοντας το σχετικό πίνακα με τη δυναμικότητα των διυλιστηρίων προκύπτει ότι το
διυλιστήριο με τη μεγαλύτερη δυναμικότητα είναι της ΕΛΔΑ στον Ασπρόπυργο, με ετήσια
παραγωγή 22.73 εκατομμύρια τόνους πετρελαιοειδών. Ακολουθούν η MOTOR OIL HELLAS
με 10.32, η ΕΚΟ με 6.99 και η PETROLA με 5.86.

EKO
15%
PETROLA
13%

ΕΛΔΑ
50%

MOTOR OIL HELLAS
22%

Διάγραμμα 4.1: Δυναμικότητα διυλιστηρίων

4.1.3. Φυσικό αέριο

82B

Στην εποχή όπου η τιμή του πετρελαίου κυμαίνεται σε υψηλά επίπεδα, με προφανείς
επιπτώσεις για την οικονομία των διαφόρων χωρών που εξαρτώνται από αυτό, αλλά και οι
επιπτώσεις από την καύση των πετρελαιοειδών στο φαινόμενο του θερμοκηπίου έχουν
οδηγήσει σε σημαντικά αδιέξοδα τον πλανήτη, με προφανή την απαίτηση για άμεση δράση
περιορισμού της χρήσης τους, το φυσικό αέριο φαντάζει σαν μία ιδανική λύση για την
ανθρωπότητα. Η Ελλάδα έχει πραγματοποιήσει σημαντικές επενδύσεις στον τομέα αυτό και
επεκτείνει διαρκώς το δίκτυο διανομής φυσικού αερίου μέσω της ΔΕΠΑ, η οποία ανήκει στο
ελληνικό δημόσιο κατά 85%.
Επειδή η Ελλάδα δεν έχει κοιτάσματα φυσικού αερίου στο έδαφός της, εισάγει φυσικό
αέριο κατά κύριο λόγο από τη Ρωσία αλλά και σε υγροποιημένη μορφή από την Αλγερία. Ο
βασικός αγωγός μεταφοράς φυσικού αερίου ακολουθεί τη διαδρομή που φαίνεται στην Εικόνα
4.4.
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Εικόνα 4.4: Διαδρομή φυσικού αερίου στην Ελλάδα.
Πηγή: www.rae.gr
HT

T

Το δίκτυο μεταφοράς του φυσικού αερίου στην Ελλάδα αποτελείται από (Δημόσια
Επιχείρηση Αερίου, 2000):


Κεντρικό αγωγό μεταφοράς αερίου υψηλής πίεσης (70 bar) από τα Ελληνοβουλγαρικά
σύνορα μέχρι την Αττική, συνολικού μήκους 512 χλμ. Η διάμετρος του αγωγού είναι
36΄΄ για τα πρώτα 100 χλμ και 30΄΄ για τα υπόλοιπα.



Κλάδους μεταφοράς υψηλής πίεσης προς την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, τη
Θεσσαλονίκη, το Βόλο και την Αττική, συνολικού μήκους 440 χλμ.



Μετρητικούς και ρυθμιστικούς σταθμούς για τη μέτρηση της παροχής αερίου και τη
ρύθμιση της πίεσης.



Σύστημα τηλεχειρισμού, ελέγχου λειτουργίας και τηλεπικοινωνιών.



Κέντρα λειτουργίας και συντήρησης στην Αττική, τη Θεσσαλονίκη και τη Θεσσαλία.



Συνοριακό Σταθμό Εισόδου (Border Station).
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4.1.4. Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ)

83B

Οι ΑΠΕ εμφανίζονται στο ενεργειακό σύστημα της Ελλάδας την τελευταία πενταετία. Οι
κύριες πηγές ενέργειας που αξιοποιούνται για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας είναι η
αιολική και η ηλιακή ενέργεια μέσα από τα αιολικά πάρκα και τα φωτοβολταϊκά συστήματα,
ενώ προωθείται ακόμη η παραγωγή ηλεκτρισμού από βιοαέριο. Η ΔΕΗ έχει επενδύσει στον
τομέα των ΑΠΕ και έχει δημιουργήσει το δίκτυο που περιγράφεται στη συνέχεια.


Ανεμογεννήτριες

Η ΔΕΗ καλύπτει αρκετές περιοχές της Ελλάδας με ανεμογεννήτριες, αλλά το ενδιαφέρον
της επικεντρώνεται στο νησιωτικό χώρο, όπου η διαθέσιμη αιολική ενέργεια καθιστά την
επένδυση πιο αποδοτική. Συγκεκριμένα οι ανεμογεννήτριες το 2001 για λογαριασμό της ΔΕΗ
ήταν:
Τοποθεσία
ΚΑΛΙΒΑΡΙ, ANΔΡΟΣ
ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ, ΣΑΜΟΣ
MEΛΑΝΙΟΣ, ΧΙΟΣ
ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ, ΨΑΡΑ
ΣΙΓΡΙ, ΛΕΣΒΟΣ
MONΗ TOΠΛΟΥ, KΡΗΤΗ
MAΡΜΑΡΙ, EΥΒΟΙΑ
ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ
ΠΕΡΔΙΚΙ, IKAΡΙΑ
AΓΙΟΣ IΩΑΝΝΗΣ, KAΡΠΑΘΟΣ
ΒΙΓΛΑ, ΛΗΜΝΟΣ
ΒΟΥΝΑΡΟΣ, ΛΗΜΝΟΣ
MAΡΑΘΟΚΑΜΠΟΣ, ΣΑΜΟΣ
ΠΟΤΑΜΙΑ, ΧΙΟΣ
KΥΘΝΟΣ
MONΗ TOΠΛΟΥ, KΡΗΤΗ
KOΥKOΥΒΑΓΙΑ, KΥΘΝΟΣ
ΞΗΡΟΛΙΜΝΗ, ΚΡΗΤΗ
ΣΥΝΟΛΟ

Αριθμος
Α/Γ

Ισχύς Α/Γ
(KW)

7
9
11
9
9
17
17
4
7
5
7
8
9
10
5
3
1
17

225
225
225
225
225
300
300
55
55
55
100
55
100
100
33
500
500
600

Συνολική
Εγκ/νη Ισχύς
(KW)
1575
2025
2475
2025
2025
5100
5100
220
385
275
700
440
900
1000
165
1500
500
10200
36610

Πίνακας 4.6: Ανεμογεννήτριες ΔΕΗ.
Πηγή: Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, 2001.



Φωτοβολταϊκά

Η ΔΕΗ έχει προχωρήσει και στον τομέα της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από
φωτοβολταϊκά, αξιοποιώντας την αυξημένη ηλιοφάνεια του Ελλαδικού χώρου. Ωστόσο η
εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σταθμών υστερεί σε σχέση με τα ευρωπαϊκά επίπεδα και
αναμένεται νέα δυναμική κίνηση στον τομέα εκ μέρους της ΔΕΗ.
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Τοποθεσία

Ιδιοκτήτης

ΚΥΘΝΟΣ
ΑΡΚΟΙ
ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΑ
ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΑ
ΓΑΥΔΟΣ
ΑΓ. ΟΡΟΣ
ΣΙΦΝΟΣ
ΜΥΤΙΛΗΝΗ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΠΑΡΟΣ
ΣΥΝΟΛΟ

ΔΕΗ
ΔΕΗ
ΔΕΗ
ΟΤΕ
ΔΕΗ
Ι.Μ. ΣΙΜΩΝΟΣ ΠΕΤΡΑΣ
ΔΕΗ
ΔΕΗ
ΗΛΠΡΑ
ΧΑΡΜΗ Α.Ε HOTEL

Συνολική
Εγκ/νη
Ισχύς
(KWP)
100
37,5
25
20
20
45
60
8
6.5
10
332

Πίνακας 4.7: Φωτοβολτατϊκά ΔΕΗ και ιδιωτών.
Πηγή: Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, 2001.

Η Εικόνα 4.5 παρουσιάζει τη γεωγραφία της παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ σε
πανελλαδικό επίπεδο. Από την εικόνα αυτή είναι σαφής η προσπάθεια αξιοποίησης των ΑΠΕ
για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας στο νησιωτικό χώρο, μέσα από την εγκατάσταση
ανεμογεννητριών σε αυτό, ενώ έμφαση δίνεται στην αξιοποίηση υδροηλεκτρικών σταθμών
στον ηπειρωτικό χώρο.
Η έμφαση στις ΑΠΕ στο νησιωτικό χώρο συνδέεται στενά με την απομόνωση των
περιοχών αυτών από το δίκτυο διανομής της ηπειρωτικής Ελλάδας και την ανάγκη
δημιουργίας αυτόνομων συστημάτων παραγωγής ενέργειας. Δεδομένου ότι οι περιοχές αυτές
είναι προικισμένες με φυσικές πηγές παραγωγής ενέργειας (ήλιο, άνεμο, κ.λπ.), καθώς επίσης
αποτελούν πόλους έλξης τουριστικής δραστηριότητας στη βάση της ποιότητας του φυσικού
τους περιβάλλοντος, η παραγωγή ενέργειας με φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο είναι
ιδιαίτερα σημαντική, καθώς μπορεί να διαφυλάξει τους πολύτιμους για την ανάπτυξή τους
τουριστικούς πόρους.
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Εικόνα 4.5: Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ.
Πηγή: http:// www.rae.gr .
H



H

Παραγωγή από Βιοαέριο

Η παραγωγή ενέργειας από βιοαέριο δεν αποτελεί αντικείμενο ενδιαφέροντος για τη ΔΕΗ.
Αντίθετα ο χώρος έχει προσελκύσει το ιδιωτικό επενδυτικό ενδιαφέρον, όπως φαίνεται και
από τα στοιχεία του Πίνακα 4.8.
Τοποθεσία

Ιδιοκτήτης

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΗΡΑΚΛΕΙΟ, ΚΡΗΤΗ
ΧΑΝΙΑ, ΚΡΗΤΗ
ΨΥΤΑΛΛΕΙΑ, ΑΤΤΙΚΗ
ΣΥΝΟΛΟ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ Ο.Τ.Α. ΜΕΙΖΟΝΟΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΕΥΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΔΕΥΑ ΧΑΝΙΩΝ
ΕΥΔΑΠ

Εγκ/νη Ισχύς
(KW)
240
193
166
7400
8000

Πίνακας 4.8: Παραγωγή ενέργειας από βιομάζα..
Πηγή: Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, 6/ 2000.
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4.1.5. Ενεργειακό ισοζύγιο

84B

Με την ολοκλήρωση της περιγραφής του ενεργειακού συστήματος της Ελλάδας κρίνεται
σκόπιμη η παρουσίαση του ενεργειακού ισοζυγίου της Ελλάδος, για να σαφές ποια είναι η
θέση της κάθε μορφής ενέργειας στο ενεργειακό ισοζύγιο της χώρας. Τα σχετικά στοιχεία
παρουσιάζονται στον Πίνακα 4.9.
Ενεργειακό Ισοζύγιο, 1998 (χιλ. ΤΙΠ)
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Πίνακας 4.9: Ενεργειακό ισοζύγιο.
Πηγή: Eurostat, 1998.

Από τον Πίνακα 4.9 γίνεται φανερή η ενεργειακή εξάρτηση της Ελλάδος από το πετρέλαιο
και τα παράγωγά του, αλλά και τα μεγάλα περιθώρια που υπάρχουν στη χώρα για την
ανάπτυξη νέων, φιλικών προς το περιβάλλον, εναλλακτικών μορφών ενέργειας.

71

4.2. Το Ενεργειακό Σύστημα του νομού Βοιωτίας

31B

Η γεωγραφική θέση του νομού Βοιωτίας, όπου συνδέει την ενεργοβόρα Αττική με τα
δίκτυα διανομής ενέργειας του βορρά, αλλά και η γεωγραφική εγγύτητα με τα μεγαλύτερα
διυλιστήρια της Ελλάδας, παρέχει στο νομό ένα στρατηγικό ρόλο στον τομέα της ενέργειας, ως
κόμβου διανομής. Το αποτέλεσμα της θέσης αυτής είναι εμφανές μέσα από τα υπάρχοντα
δίκτυα διανομής ενέργειας που βρίσκονται στο νομό, αλλά και μέσα από τις δρομολογούμενες
εξελίξεις στο τομέα της ενέργειας στη συγκεκριμένη περιοχή.
4.2.1. Δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας

85B

Σύμφωνα με το Εθνικό Πληροφοριακό Σύστημα για την Ενέργεια, στο νομό Βοιωτίας
υπάρχουν δίκτυα διανομής ηλεκτρικής ενέργειας υψηλής τάσης 150KV και υπερυψηλής τάσης
400KV. Συγκεκριμένα, το δίκτυο υπερυψηλής τάσης διέρχεται από τα νότια και τα βόρεια του
νομού, ενώ το δίκτυο υψηλής τάσης διέρχεται σε κοντινή απόσταση από τις πόλεις Λιβαδειά,
Θήβα αλλά και από τις βιομηχανικές περιοχές Τανάγρας και Οινοφύτων. Η νότια γραμμή
μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας κατευθύνεται στη βιομηχανική περιοχή της Ελευσίνας, ενώ η
βόρεια στο λεκανοπέδιο της Αττικής για την κάλυψη καταναλωτικών αναγκών.
Θεωρείται λοιπόν ότι ο νομός Βοιωτίας έχει ήδη την αναγκαία δικτυακή υποδομή για τη
μεταφορά ενέργειας τόσο σε επίπεδο νομού όσο και σε εθνικό επίπεδο, γεγονός το οποίο
σημαίνει ότι η όποια προσπάθεια παραγωγής ενέργειας στην περιοχή, διαθέτει το υπόβαθρο
για διοχέτευσή της στην ελληνική αγορά.
Το υπάρχον δίκτυο μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας παρουσιάζεται στην Εικόνα 4.6:

Εικόνα 4.6: Δίκτυο διανομής ηλεκτρικής ενέργειας νομού Βοιωτίας.

T

Πηγή: http://195.251.42.2/website/349_res/viewer.htm .

T

H

H
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4.2.2. Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

86B

Ο νομός Βοιωτίας δεν έχει κάνει σημαντικά βήματα στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών
ενέργειας. Σε επίπεδο φωτοβολταϊκών και βιομάζας οι προσπάθειες είναι μηδαμινές, ωστόσο
για την αιολική ενέργεια η κατάσταση διαφέρει.
Το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ) έχει εκπονήσει μελέτες σε σχέση με τα
ανεμολογικά χαρακτηριστικά της περιοχής, με σκοπό την αξιολόγησή τους σε σχέση με την
προοπτική αξιοποίησης της αιολικής ενέργειας στην περιοχή. Η Εικόνα 4.7 παρουσιάζει τη
μέση ετήσια τιμή της ταχύτητας του ανέμου. Από το χάρτη αυτό προκύπτει ότι η ταχύτητα του
ανέμου στα βορειο-δυτικά και βόρεια του νομού είναι από 5 έως 9 m/sec, γεγονός το οποίο
καθιστά την εγκατάσταση ανεμογεννητριών πρόσφορη για την παραγωγή ενέργειας από τον
άνεμο.

Εικόνα 4.7: Μέση ετήσια τιμή ταχύτητας του ανέμου στο νομό Βοιωτίας.
Πηγή: /www.cres.gr/kape/images/maps/table_2/voiotia.jpg .
H

H

Στα πλαίσια αυτά έχουν εγκατασταθεί στην περιοχή περιορισμένος αριθμός
ανεμογεννητριών, ενώ έχουν προταθεί πλήθος τοποθεσιών για την εγκατάσταση νέων. Οι
ανεμογεννήτριες που λειτουργούν βρίσκονται στα όρια του δήμου Θίσβης, που εντοπίζεται
στα νοτιο-δυτικά του νομού.
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Προτεινόμενες Θέσεις Ανεμογεννητριών

Εικόνα 4.8: Προτεινόμενες θέσεις εγκατάστασης ανεμογεννητριών.

T

Πηγή: http://195.251.42.2/website/349_res/viewer.htm .

T

H

H

4.2.3. Φυσικό αέριο

87B

Ο κεντρικός αγωγός που τροφοδοτεί με φυσικό αέριο την ελληνική επικράτεια, πριν
καταλήξει στο λεκανοπέδιο της Αθήνας, περνά από το νομό Βοιωτίας. Στο νομό διέρχεται από
τις μεγαλύτερες πόλεις και διακλαδώνεται προς τη βιομηχανική περιοχή των Οινοφύτων, όπου
ο αγωγός καταλήγει σε δίκτυο μέσης πίεσης 19 bar. Η συγκεκριμένη πολιτική αποσκοπεί στην
εξυπηρέτηση των αναγκών των μελλοντικών βιομηχανικών πελατών, ανοίγοντας νέους
ορίζοντες οικονομικής δραστηριότητας (Δελτίου τύπου Υπουργείου Ανάπτυξης 15/5/2005).
Συγκεκριμένα σχεδιάζεται στην περιοχή της Θήβας νέο βιομηχανικό δίκτυο αστικής
υποδομής, το οποίο έχει προϋπολογισμό 6.7 εκατομμυρίων ευρώ. Επίσης σε αναστολή
βρίσκεται και η επέκταση του αγωγού υψηλής πίεσης στην Βοιωτία, προκειμένου να
τροφοδοτηθεί η AdG. Πρόκειται για έργο 16.2 εκατομμυρίων ευρώ το οποίο χρηματοδοτείται
κατά 40% από το τρίτο Κ.Π.Σ. (Δελτίου τύπου Υπουργείου Ανάπτυξης 24/6/2004).
Ο αγωγός φυσικού αερίου διέρχεται από τις θέσεις που φαίνονται στην Εικόνα 4.9.
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Εικόνα 4.9: Αγωγός φυσικού αερίου στην Βοιωτία..

T

Πηγή: Δικτυακός τόπος http://195.251.42.2/website/349_res/viewer.htm .
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H

4.2.4. Άλλοι ενεργειακοί πόροι

88B

Οι φυσικοί πόροι που σχετίζονται με την ενέργεια στο νομό Βοιωτίας είναι ο λιγνίτης και
οι υδατικοί πόροι (υδροηλεκτρικά έργα). Όσον αφορά στο λιγνίτη, αυτός εντοπίζεται σε δύο
περιοχές στο νομό. Η πρώτη θέση είναι στην Κωπαϊδα και η δεύτερη στην Τανάγρα. Τα
λιγνιτικά κοιτάσματα της περιοχής είναι υψηλής ενεργειακής αξίας, ωστόσο δεν θα πρέπει να
παραγνωρίζεται η σημαντική επιβάρυνση που προκαλούν στο περιβάλλον εξ αιτίας της
εκπομπής αερίων

εκπομπών από την καύση τους. Η ύπαρξη αλλά και η θέση των

κοιτασμάτων επηρεάζει σαφώς τη χωροθέτηση των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται
στο χώρο της ενέργειας.
Κοιτάσματα λιγνίτη

Κωπαϊδα
Τανάγρα

Εικόνα 4.10: Κοιτάσματα λιγνίτη στο νομό Βοιωτίας.
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Πηγή: http://195.251.42.2/website/349_res/viewer.htm .
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4.3. Πρότυπα Κατανάλωσης Ενέργειας

32B

Ιδιαίτερη σημασία για την αξιολόγηση της ενεργειακής κατάστασης του νομού Βοιωτίας
και της προοπτικής της έχει η ανάλυση των προτύπων κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας
στην περιοχή. Τα πρότυπα κατανάλωσης ενέργειας στο νομό παρουσιάζονται στη συνέχεια
του κεφαλαίου.
4.3.1. Κατανάλωση ενέργειας στο νομό Βοιωτίας

89B

Οι βασικές χρήσεις που καταναλώνουν ενέργεια στην περιοχή είναι η οικιακή χρήση, η
εμπορική, η βιομηχανική, η γεωργική, ο δημόσιος φορέας καθώς και οι διάφορες κοινόχρηστες
χρήσεις π.χ. ο φωτισμός των οδών. Σύμφωνα με τα υπάρχοντα στοιχεία, η κύρια πηγή
κατανάλωσης ενέργειας στην περιοχή αφορά στη βιομηχανία, η οποία καταναλώνει κατά τα
έτη 1998 έως 2000 το 87% της συνολικής ενέργειας που καταναλώνει στο νομό. Ακολουθεί με
τεράστια διαφορά η γεωργική χρήση, με ποσοστό 5%, η οικιακή χρήση με 4%, η εμπορική
χρήση με 3% και οι υπόλοιπες χρήσεις με συνολική κατανάλωση μικρότερη του 1%.
Αναλύοντας τα στοιχεία αυτά, εξάγεται το συμπέρασμα ότι οι ενεργειακές ανάγκες του
νομού σχετίζονται απόλυτα με το βιομηχανικό προφίλ του, με τις υπόλοιπες χρήσεις να
καταναλώνουν συγκριτικά πολύ μικρότερες ποσότητες ηλεκτρικής ενέργειας. Τα στοιχεία της
κατανάλωσης ενέργειας για τα έτη 1998, 1999 και 2000 παρουσιάζονται στον Πίνακα 4.10:
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
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Φωτισμός οδών

1998
(%)

1998

3158144

1999
(%)

1999

3168083

2000

2000
(%)

3568262

124279
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0.25
0.26
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8436
8430

5.11
0.27
0.27
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9257
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Πίνακας 4.10: Πρότυπα κατανάλωσης ενέργειας στο νομό Βοιωτίας.
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Πηγή: www.economics.gr .
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Η συγκριτική παρουσίαση της κατανάλωσης ενέργειας στην περιοχή μελέτης ανά τομέα
για τα έτη 1998, 1999 και 2000 παρουσιάζονται στο Διάγραμμα 4.1.
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ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
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Διάγραμμα 4.2: Συγκριτική παρουσίαση της κατανάλωση ενέργειας στο Νομό Βοιωτίας.

T

4.3.2. Η θέση της Βοιωτίας στην ενεργειακή κατανάλωση της χώρας

90B

Σκόπιμο κρίνεται να παρουσιαστεί η ενεργειακή κατανάλωση του Νομού Βοιωτίας σε
σχέση με τον υπόλοιπο ελλαδικό χώρο. Τα στοιχεία, βάσει των οποίων εξετάζεται η θέση της
Βοιωτίας στην ενεργειακή κατανάλωση σε επίπεδο χώρας αφορούν στο έτος 2000,
λαμβάνοντας υπόψη ότι έως σήμερα δεν έχουν υπάρξει αξιόλογες μεταβολές στην ιεράρχηση
των νομών ως προς την κατανάλωση ενέργειας. Από τη μελέτη των στοιχείων προκύπτει ότι ο
νομός Βοιωτίας κατατάσσεται τρίτος στη συνολική κατανάλωση ενέργειας με 8.3%, γεγονός
που πιστοποιεί τη δυναμική στην κατανάλωση ενέργειας στο νομό (Πίνακας 4.11). Αξίζει να
σημειωθεί ότι την υψηλότερη κατανάλωση έχουν η πρωτεύουσα και η ευρύτερη περιοχή του
λεκανοπεδίου με ποσοστό 30.4% και η συμπρωτεύουσα με ποσοστό 10.8%.
Περιοχή

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑΣ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΒΟΙΩΤΙΑ

Ηλεκτρική Ενέργεια (σε
MWh)

13070718

4648144

3568262

Ποσοστό ηλεκτρικής
ενέργειας (%)
στο σύνολο της χώρας

30.4

10.8

8.3

Κατανάλωση

Πίνακας 4.11: Κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας στο νομό Βοιωτίας.
Πηγή: Δικτυακός τόπος www.economics.gr .
H

H

Με βάση τον πληθυσμό του νομού Βοιωτίας (123.000 κάτοικοι) διαπιστώνεται ότι η
περιοχή εμφανίζει τη μεγαλύτερη κατανάλωση ενέργειας ανά κάτοικο στην Ελλάδα. Η εικόνα
αυτή βέβαια δεν αντιστοιχεί στην πραγματικότητα, αφού η κατανάλωση αυτή αφορά καθαρά
στη βιομηχανική χρήση στην περιοχή, γεγονός το οποίο καθίσταται εμφανές από τον Πίνακα
4.12.
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Ο νομός Βοιωτίας έρχεται πρώτος στην κατανάλωση ενέργειας για βιομηχανική χρήση
στο σύνολο των νομών της χώρας, με ποσοστό 22.9% της συνολικής κατανάλωσης ενέργειας
σε εθνικό επίπεδο για τη βιομηχανία να καταναλώνεται στη Βοιωτία. Ακολουθεί η περιφέρεια
της πρωτεύουσας με ποσοστό 17.1%, πιστοποιώντας με τον καλύτερο τρόπο την βιομηχανική
ιδιαιτερότητα του νομού Βοιωτίας.
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑΣ

ΒΟΙΩΤΙΑ

Ηλεκτρική Ενέργεια για βιομηχανική χρήση
στην περιοχή (σε MWh)

2308609

3088378

(% της συνολικής κατανάλωσης)
Ποσοστό κατανάλωσης ηλεκτρικής
ενέργειας (%) για βιομηχανική χρήση στο
σύνολο της Ελλάδος

17.6

86.5

17.1

22.9

2000

Πίνακας 4.12: Κατανάλωση ενέργειας για βιομηχανική χρήση στο νομό Βοιωτίας το έτος 2000.
Πηγή: www.economics.gr .
H
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4.3.3. Διαχρονική εξέλιξη της κατανάλωσης ενέργειας στο νομό Βοιωτίας

91B

Στο παρόν κεφάλαιο εξετάζεται η διαχρονική εξέλιξη της κατανάλωσης ενέργειας στους
διάφορους τομείς στο νομό Βοιωτίας.


Βιομηχανική κατανάλωση

Εξετάζοντας τη διαχρονική εξέλιξη της βιομηχανίας στη Βοιωτία προκύπτει ότι η
βιομηχανική της ιστορία έχει ως αφετηρία τα τέλη της δεκαετίας του ’60. Έκτοτε η κατανάλωση
ενέργειας ακολούθησε μία ραγδαία αύξηση μέχρι και το έτος 1993, γεγονός που συνδυάζεται
και με τις πολιτικές κινήτρων για τη χωροθέτηση της βιομηχανίας της περιόδου εκείνης.
Τα τελευταία έτη η βιομηχανία ακολούθησε μία πτωτική πορεία σε πανελλαδικό επίπεδο,
εξαιτίας της μείωσης της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας, με επακόλουθο την
μετεγκατάσταση των επιχειρήσεων στις βαλκανικές χώρες. Αυτό είχε σα συνέπεια τη μείωση
της κατανάλωσης ενέργειας στα τέλη της δεκαετίας του ’90.
Η σημερινή κατάσταση είναι εντελώς διαφορετική, με τη βιομηχανία να ανακάμπτει,
αυξάνοντας έτσι τα επίπεδα κατανάλωσης ενέργειας. Η κατάσταση στην περιοχή μελέτης
εμφανίζεται στο Διάγραμμα 4.3. για την περίοδο 1960-2000.
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Διάγραμμα 4.3: Διαχρονική κατανάλωση ενέργειας της βιομηχανίας στη Βοιωτία..
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Πηγή: www.economics.gr .
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Αποτέλεσμα της αυξημένης ζήτησης για ενέργεια, αλλά και του ελλειμματικού ενεργειακού
ισοζυγίου της χώρας, αποτελεί η τρέχουσα έντονη επενδυτική δραστηριότητα στο νομό στον
τομέα της ενέργειας, η οποία παρουσιάζεται στη συνέχεια του παρόντος κεφαλαίου.


Οικιακή κατανάλωση

Η οικιακή κατανάλωση ενέργειας ακολουθεί διαφορετική διαχρονική εξέλιξη σε σχέση με
τη κατανάλωση από τη βιομηχανική χρήση. Έτσι, τα πρότυπα της οικιακής κατανάλωσης
ενέργειας δεν εμφανίζουν διαστήματα ραγδαίας ζήτησης ή υποχώρησης. Αντιθέτως η ζήτηση
ηλεκτρικής ενέργειας για οικιακή κατανάλωση είναι σταθερά ανοδική με αργούς ρυθμούς,
όπως φαίνεται στο Διάγραμμα 4.4.

Οικιακή χρήση ηλεκτρικού ρεύματος
160000
140000
120000
100000
80000
60000
40000
20000
2000

1999

1998

1997

1996

1995

1994

1993

1992

1991

1990

1989

1988

1987

1986

1985

1984

1983

1982

1981

1980

1975

1970

1965

1960

0

Διάγραμμα 4.4: Διαχρονική εξέλιξη της οικιακής κατανάλωσης ενέργειας στη Βοιωτία..
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Το γεγονός αυτό οφείλεται στην αύξηση του πληθυσμού με αργούς ρυθμούς, αλλά και
στην αύξηση των ανέσεων στον οικιακό τομέα με την είσοδο νέων ηλεκτρικών συσκευών,
επιβάλλοντας ένα νέο, πιο ενεργειοβόρο, πρότυπο οικιακής κατανάλωσης ενέργειας. Η μελέτη
της διαχρονικής εξέλιξης της οικιακής κατανάλωσης, οδηγεί στο συμπέρασμα ότι τα επόμενα
χρόνια η οικιακή κατανάλωση ενέργειας αναμένεται να αυξηθεί με ανάλογους ρυθμούς.


Γεωργική, εμπορική και δημόσια κατανάλωση ενέργειας

Αυξητικές τάσεις παρουσιάζουν και οι υπόλοιποι, λιγότερο σημαντικοί σε επίπεδο
κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας, τομείς. Τη μεγαλύτερη αύξηση παρουσιάζει η γεωργική
χρήση, γεγονός που οφείλεται στην αυτοματοποίηση της γεωργικής παραγωγής, πράγμα το
οποίο συνεπάγεται αύξηση της ζήτησης σε ενέργεια, έτσι ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες της
άρδευσης. Ακολουθεί η εμπορική χρήση, η οποία εμφανίζει αυξητικές τάσεις, σαν αποτέλεσμα
της στροφής της τοπικής κοινωνίας στον τομέα της παροχής υπηρεσιών. Όσον αφορά στην
αύξηση της δημόσιας κατανάλωσης ενέργειας στο φωτισμό οδών, η αύξηση ακολουθεί την
αναβάθμιση του οδικού δικτύου, αλλά και την επέκταση του αστικού ιστού, στοιχεία που
απαιτούν πρόσθετη κατανάλωση ενέργειας.
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Διάγραμμα 4.5: Διαχρονική εξέλιξη της κατανάλωσης ενέργειας στη γεωργία, το εμπόριο και το
δημόσιο τομέα..
Πηγή: www.economics.gr .
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4.4. Επενδυτική Δραστηριότητα στη Βοιωτία στον Τομέα της Ενέργειας

33B

Στο σύγχρονο επενδυτικό τοπίο αλλά και τη νέα ενεργειακή πραγματικότητα που
διαμορφώνεται σε εθνικό επίπεδο, με την Ελλάδα να αναλαμβάνει σημαντικό ρόλο στα
Βαλκάνια ως κόμβος μεταφοράς ενέργειας, ο νομός Βοιωτίας προσφέρει σοβαρές ενεργειακές
ευκαιρίες. Από την παρουσίαση του ενεργειακού τοπίου της περιοχής είναι εμφανές ότι ο
νομός εμφανίζει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα τόσο στην παραγωγή ενέργειας όσο και στην
ασφαλή μεταφορά της στα ενεργοβόρα αστικά κέντρα όλης της χώρας. Ο νομός Βοιωτίας
εξελίσσεται σε ενεργειακό κόμβο της νότιας Ελλάδος, πράγμα που πιστοποιούν οι νέες
μεγάλες και σημαντικές επενδύσεις που δρομολογούνται στην περιοχή. Στη συνέχεια του
κεφαλαίου δίνονται οι εξελίξεις στην περιοχή της Βοιωτίας στον τομέα των ενεργειακών
επενδύσεων στην περιοχή.
4.4.1. Θερμοηλεκτρικός σταθμός 147MW στη Θήβα
Ο σταθμός αυτός είναι ο πρώτος θερμικός σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην
Ελλάδα. Έχει κατασκευαστεί από την εταιρεία ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ Α.Ε., η οποία είναι
θυγατρική του ομίλου ΤΕΡΝΑ. Συγκεκριμένα η εταιρεία έχει εγκαταστήσει και λειτουργεί ένα
θερμοηλεκτρικό σταθμό ισχύος 147 MW στη Θήβα. Το έργο αφορά στην εγκατάσταση και
λειτουργία τριών αεριοστροβιλικών μονάδων καθώς και του συνόλου των βοηθητικών
εγκαταστάσεων φυσικού αερίου, πετρελαίου, πεπιεσμένου αέρα, πηγαίου ύδατος,
συστήματος κατεργασίας ύδατος, πυροσβεστικού δικτύου, υποσταθμών 150 KV, 20 KV και
11,5 KV, πινάκων παροχής 20 και 0,4 KV, εγκαταστάσεων συσσωρευτών και συστημάτων
αδιάλειπτης λειτουργίας (UPS).
Πέρα από τα τεχνικά χαρακτηριστικά του σταθμού, τα οποία δεν αποτελούν αντικείμενο
της παρούσας αναφοράς, αξίζει να σημειωθεί ότι ο θερμοηλεκτρικός σταθμός, συνοδεύεται
από ένα σύνολο εγκαταστάσεων που εξασφαλίζουν την εύρυθμη λειτουργία του, οι οποίες
είναι ( http://www.terna.gr/dyn.php?main_cell=article&sid=569 ):
HT

TH



Σταθμός ρύθμισης πίεσης φυσικού αερίου με 2 ρεύματα.



Εγκατάσταση προθέρμανσης φυσικού αερίου με θερμότητα και 2 λέβητες παραγωγής

θερμού ύδατος.


Αποθηκευτικές εγκαταστάσεις ελαφρού πετρελαίου (ντίζελ) 2500m3 για αυτοδυναμία

λειτουργίας πέντε ημερών, σε περίπτωση αδυναμίας παροχής φυσικού αερίου.
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Δύο δεξαμενές πηγαίου ύδατος 2Χ1000m 3 που πληρούνται από τις δύο υπάρχουσες
P

P

υπόγειες γεωτρήσεις ικανότητας παροχής 10 και 20 m 3 /h.
P



P

Σύστημα κατεργασίας ύδατος δυναμικότητας 2Χ30 m 3 /h. Επτά δεξαμενές
P

P

κατεργασμένου ύδατος, εκ των οποίων η μία χωρητικότητας 500m 3 κατασκευασμένη από
P

P

ανθρακούχο χάλυβα με επίστρωση βαφής και οι υπόλοιπες έξι από ανοξείδωτο χάλυβα
χωρητικότητας 100m 3 εκάστη.
P



P

Δύο πυροσβεστικά συγκροτήματα, ένα με πηγαίο νερό και ένα με κατεργασμένο για

την κατάσβεση των μετασχηματιστών. Κάθε συγκρότημα έχει μία αντλία ηλεκτροκίνητη, μία
ντιζελοκίνητη και μία διατήρησης πίεσης συνεχούς λειτουργίας.


Οι οικίσκοι των αεροστροβίλων φέρουν ανιχνευτές αερίου και πυρκαγιάς, καθώς και

συστοιχίες κατάσβεσης με CO 2 .
R



R

Η επιτήρηση λειτουργίας του σταθμού γίνεται από το θάλαμο ελέγχου που μαζί με

τους πίνακες διανομής 20 και 0,4KV, το θάλαμο των συσσωρευτών και των UPS αποτελούν
ενιαίο κτίριο.

Εικόνα 4.11: Θερμοηλεκτρικός σταθμός Θήβας.
Πηγή: http://www.terna.gr/dyn.php?main_cell=article&sid=569.

4.4.2. Μονάδα ηλεκτροπαραγωγής στον Άγιο Βλάσιο Χαιρώνειας
Η Χαιρώνεια εντοπίζεται βορείως του Δήμου Λειβαδιάς και όπως όλα δείχνουν η μονάδα
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας πρόκειται να κατασκευαστεί από την εταιρεία ENELCO, μία
εταιρεία όπου συμμετέχει κατά 75% η ιταλική ΕNEL και κατά 25% ο όμιλος Κοπελούζου.
Το ύψος της επένδυσης αγγίζει τα 200 εκατομμύρια ευρώ, η χωροθέτηση της επένδυσης
είναι κοντά στον αγωγό φυσικού αερίου και έχει εγγυημένη ισχύ 430 MW (http://
http://viotia.blogspot.com 26/4/2007).

H

H
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4.4.3. Μονάδα ηλεκτροπαραγωγής στην περιοχή του εργοστασίου Αλουμίνιον της
Ελλάδος
Ο επιχειρηματικός όμιλος που έχει συνταχθεί είναι της εταιρείας Μυτιληναίος και της
ισπανικής Endesa. Το αποτέλεσμα της συνεργασίας αυτής είναι η δημιουργία του
μεγαλύτερου ιδιωτικού ομίλου παραγωγής ενέργειας στην Ελλάδα, με ενεργητικό 1,2 δισ.
ευρώ. Η Endesa κατέχει το 50,01% της νέας εταιρείας και θα καταβάλει 600 εκατ. Ευρώ, ενώ η
εταιρεία Μυτιληναίος συνεισφέρει τη μονάδα συμπαραγωγής και εκείνη του φυσικού αερίου
στη Βοιωτία, τα αιολικά πάρκα, τις άδειες εισαγωγής ρεύματος και εμπορίας ρύπων.
Ο νέος όμιλος ανακοίνωσε ότι προτίθεται να κατασκευάσει ηλεκτροπαραγωγικό σταθμό
με καύσιμο τον άνθρακα, δυναμικότητας 600 ΜW και κόστους 890 εκατ. ευρώ στην περιοχή
του εργοστασίου της Αλουμίνιον της Ελλάδος ( http://viotia.blogspot.com 1/4/2007).
H

H

Το γεγονός ότι η παραγωγή του ηλεκτρισμού θα γίνεται με βάσει τον άνθρακα, δημιουργεί
έντονες ανησυχίες, διότι ναι μεν οι ενεργειακές ανάγκες θα καλυφθούν, ωστόσο η επιβάρυνση
του περιβάλλοντος θα είναι δεδομένη και ενδεχομένως μη αναστρέψιμη.
4.4.4. Θερμοηλεκτρικός σταθμός 400 MW στη Θίσβη Βοιωτίας
Ο δήμος Θίσβης εντοπίζεται στα νότια του νομού Βοιωτίας και έχει επιλεγεί από την
Edison σε συνεργασία με τη Βιοχάλκο και την Eλληνική Τεχνοδομική για την κατασκευή
μονάδας παραγωγής θερμοηλεκτρικής ενέργειας 400 MW. Το συγκεκριμένο επιχειρηματικό
σχήμα έχει δηλώσει ότι πρόκειται να προχωρήσει στην επένδυση με ή χωρίς κρατική
επιχορήγηση.
Η αποφασιστική αυτή πρωτοβουλία ερμηνεύεται από το γεγονός ότι η Edison και η
Ελληνική Τεχνοδομική πιστεύουν στη δυναμική ανάπτυξης της ελληνικής αγοράς, η οποία
αναπτύσσεται με υψηλό ρυθμό, ανώτερο του μέσου ρυθμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έτσι
οι εταιρείες αυτές επιδιώκουν να αποκτήσουν σταθερή και σημαντική παρουσία στη χώρα
(Καθημερινή, 28/4/2007).
4.4.5. Κατασκευή αιολικού πάρκου στη Βοιωτία για λογαριασμό της Δ.Ε.Η.
Η Δ.Ε.Η. στο Δελτίο Τύπου της 19 ης Ιανουαρίου 2007, μεταξύ άλλων αναφέρει (Δελτίο
P

P

τύπου Δ.Ε.Η., 19/1/2007):
Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΗ Α.Ε. ενέκρινε την εταιρική συνεργασία με την EDF
ENERGIES NOUVELLES για την από κοινού κατασκευή Αιολικών Πάρκων συνολικής ισχύος
122 MW. Η διμερής συνεργασία ξεκινάει άμεσα με την κατασκευή ενός αιολικού πάρκου 38
MW στη Βοιωτία, το οποίο αναμένεται να ολοκληρωθεί περίπου στις αρχές του 2008. Σε ότι
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Εξάλλου, η ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ εξετάζει και άλλες προτάσεις συνεργασιών, μεταξύ των
οποίων περιλαμβάνονται και έργα κατασκευής και λειτουργίας φωτοβολταϊκών πάρκων.
Είναι εμφανές ότι η πρόθεση της Δ.Ε.Η. είναι να επεκταθεί στο χώρο των ΑΠΕ και έχει
επιλέξει μέσα από στρατηγικές συμφωνίες την κατασκευή αιολικού πάρκου 38 MW στο νομό
Βοιωτίας. Η απάντηση της Δ.Ε.Η. στο ενεργειακό Ελ Ντοράντο του νομού, είναι καινοτόμος
από άποψη περιβαλλοντικής ευαισθησίας, ωστόσο πρέπει να επεκταθεί άνω των 200 MW για
να γίνει ανταγωνιστική και ικανή να καλύψει τις εγχώριες ανάγκες.
4.4.6. Συνολικές επενδύσεις ενέργειας στο νομό Βοιωτίας
Το σύνολο των επενδύσεων στην ενέργεια στο νομό Βοιωτίας αποτυπώνεται στον πίνακα
που προκύπτει από τα επίσημα στοιχεία της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας. Στον πίνακα αυτό
εμφανίζονται οι άδειες για παραγωγή ενέργειας που έχουν εκδοθεί στο νομό Βοιωτίας από το
2001 έως σήμερα.
Το στοιχείο που προκαλεί αίσθηση, πέραν του αρκετά μεγάλου αριθμού ανεμογεννητριών
που αναμένεται να εγκατασταθούν στην περιοχή, είναι ότι η συνολική ισχύς που θα παράγει ο
νομός Βοιωτίας με την ολοκλήρωση των έργων είναι 3486.242 KW. Μία ισχύς που θα
καθιερώσει το νομό ως ενεργειακό κόμβο στη νότιο Ελλάδα.
Αναλυτικά οι επενδύσεις που σχεδιάζονται ή έχουν κατασκευαστεί αναφέρονται στη
συνέχεια (Πίνακας 4.13).
Ημερ.
Εκδοσης

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΙΣΧΥΣ
(MW)

31/1/2007

ENELCO A.E

447

24/1/2007

ΗΡΩΝ
ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚ
Η ΑΕ

587.462

1/6/2001

ΑΛΦΑ ΑΛΦΑ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ Α.Ε

400

1/6/2001

ΜΙΧΑΗΛ Ι.
ΜΑΙΛΛΗΣ ΑΕΒΕ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

2.1

Τεχνολογία
ΜΕΓΑΛΑ Θ.Η ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΟΥ
ΚΥΚΛΟΥ
ΜΕΓΑΛΑ Θ.Η ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΟΥ
ΚΥΚΛΟΥ
ΜΕΓΑΛΑ Θ.Η ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΟΥ
ΚΥΚΛΟΥ
ΜΙΚΡΑ Θ.Η

Δήμος/Κ.

Θέση

ΧΑΙΡΩΝΕΙΑΣ
ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ

ΑΓΙΟΣ ΒΛΑΣΙΟΣ

ΘΗΒΩΝ

ΑΓ. ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΧΑΡΑΙΝΤΙΝΙ

ΑΓΙΟΣ
ΘΩΜΑΣ
ΘΗΒΩΝ

ΛΗΜΑΡΙΑ

ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ
ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ

31/1/2007

ΕΛΦΙΚΟ ΑΕΕ

1.2

Σ.Η.Θ.

ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ

11/10/2006

ΑΙΓΑΙΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ
ΜΕΠΕ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ

4.6

ΑΙΟΛΙΚΑ

ΚΟΡΩΝΕΙΑΣ

27/10/2006

ΑΙΓΑΙΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ
ΣΤΑΥΡΟΥ
ΕΛΙΚΩΝΟΣ ΑΕ

2.2

ΑΙΟΛΙΚΑ

ΚΟΡΩΝΕΙΑΣ

ΣΤΟ
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΣΤΟ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ
ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΠΑΛΑΙΟΒΟΥΝΑ
ΟΡΟΥΣ
ΕΛΙΚΩΝΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ ΟΡΟΣ
ΕΛΙΚΩΝΑ
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Ημερ.
Εκδοσης

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΙΣΧΥΣ
(MW)

Τεχνολογία

Δήμος/Κ.

Θέση

19/6/2001

ΕΥΔΑΠ

0.65

ΜΙΚΡΑ
ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΑ

ΘΙΣΒΗΣ

ΥΔΑΤΑΓΩΓΟΣ
ΜΟΡΝΟΥΕΛΙΚΩΝΑΣ

19/6/2001

ΕΥΔΑΠ

0.76

ΜΙΚΡΑ
ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΑ

ΔΙΣΤΟΜΟΥ

ΥΔΑΤΑΓΩΓΟΣ
ΜΟΡΝΟΥ-ΚΙΡΦΗ
ΥΔΑΤΑΓΩΓΟΣ
ΜΟΡΝΟΥΕΞΟΔΟΣ
ΣΗΡΑΓΓΑΣ
ΚΙΘΑΙΡΩΝΑ
ΘΕΣΗ ΚΑΡΤΑΛΑ
ΕΝΩΤΙΚΟ
ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟ
ΜΑΡΑΘΩΝΑ
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ
ΤΗΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Β.Ε.Α.Ε. ΣΤΟΝ
ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟ
ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΑΓ.
ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ
ΤΗΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Β.Ε.Α.Ε. ΣΤΟΝ
ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟ
ΒΟΙΩΤΙΑΣ

11/9/2001

ΕΥΔΑΠ ΑΕ

1.2

ΜΙΚΡΑ
ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΑ

ΔΕΡΒΕΝΟΧΩ
ΡΙΩΝ

11/9/2001

ΕΥΔΑΠ

0.59

ΜΙΚΡΑ
ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΑ

ΚΛΕΙΔΙΟΥ

17/6/2005

ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΤΗΣ
ΕΛΛΑΔΟΣ Β.Ε.Α.Ε.

125

Σ.Η.Θ.

ΑΓΙΟΥ
ΝΙΚΟΛΑΟΥ

17/6/2005

ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΤΗΣ
ΕΛΛΑΔΟΣ Β.Ε.Α.Ε.

84

Σ.Η.Θ.

ΑΓΙΟΥ
ΝΙΚΟΛΑΟΥ

17/6/2005

ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΤΗΣ
ΕΛΛΑΔΟΣ Β.Ε.Α.Ε.

125

Σ.Η.Θ.

ΑΓΙΟΥ
ΝΙΚΟΛΑΟΥ

0.7

ΜΙΚΡΑ Θ.Η

ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
3Ε (COCACOLA)

36

ΑΙΟΛΙΚΑ

ΔΕΡΒΕΝΟΧΩ
ΡΙΩΝ

ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙ

25.5

ΑΙΟΛΙΚΑ

ΠΛΑΤΑΙΩΝ

ΡΑΧΗ ΛΥΚΟΥ

100

ΜΕΓΑΛΑ Θ.Η ΑΕΡΙΟΣΤΡΟΒΙΛΟΙ

ΘΗΒΑΙΩΝ

ΝΕΟΧΩΡΑΚΙΟΝ

15

Σ.Η.Θ.

ΘΙΣΒΗΣ

ΒΙΠΕ ΘΙΣΒΗΣ

27.9

ΑΙΟΛΙΚΑ

ΔΕΡΒΕΝΟΧΩ
ΡΙΩΝ

ΡΑΧΟΥΛΑΠΑΣΧΑΛΙΕΣ

40

ΜΙΚΡΑ Θ.Η

ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ

ΟΙΝΟΦΥΤΑ

24

ΑΙΟΛΙΚΑ

ΚΟΡΩΝΕΙΑΣ

ΠΕΡΔΙΚΟΒΟΥΝΙ
ΕΛΙΚΩΝΑ

ΑΓΙΟΥ
ΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ
ΤΗΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Β.Ε.Α.Ε. ΣΤΟΝ
ΑΓΙΟ ΝΙΚΟΛΑΟ

19/10/2001

27/12/2001

27/12/2001
4/3/2004
26/7/2000
18/7/2002

23/10/2002

21/3/2006

17/6/2005

COCA COLA
ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΕΜΦΙΑΛΩΣΕΩΣ ΑΕ
ΑΙΟΛΙΚΗ
ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ
ΔΕΡΒΕΝΟΧΩΡΙΩΝ
ΟΕ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΑΙΟΛΙΚΗ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ
ΑΘΗΝΑ ΑΕΤΒ & ΤΕ
ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ
ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΕ
ΑΙΟΛΙΚΗ
ΡΑΧΟΥΛΑΣ
ΔΕΡΒΕΝΟΧΩΡΙΩΝ
ΟΕ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΕ
ΑΙΟΛΙΚΗ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Α.Ε
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΤΗΣ
ΕΛΛΑΔΟΣ Β.Ε.Α.Ε.

3.7

Σ.Η.Θ.

85

Ημερ.
Εκδοσης

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΙΣΧΥΣ
(MW)

17/6/2005

ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΤΗΣ
ΕΛΛΑΔΟΣ Β.Ε.Α.Ε.

7.85

13/2/2007

ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩ
ΓΗ ΘΙΣΒΗΣ ΑΕ

421.6

29/1/2004

ΑΕ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ
ΤΙΤΑΝ

120

15/7/2003
15/7/2003
15/7/2003
15/7/2003
15/7/2003

25/5/2006

ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ
ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΚΕΔΡΟΣ
ΑΕ
ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ
ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΚΟΥΚΟΣ
ΑΕ
ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ
ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΜΕΓΑΛΟ
ΠΛΑΙ ΑΕ
ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ
ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΜΑΥΡΑ
ΛΙΘΑΡΙΑ ΑΕ
ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ
ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΑΜΑΛΙΑ
ΑΕ
ΑΙΟΛΙΚΗ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Α.Ε

Τεχνολογία

Σ.Η.Θ.

ΜΕΓΑΛΑ Θ.Η ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΟΥ
ΚΥΚΛΟΥ
ΜΕΓΑΛΑ Θ.Η ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΟΥ
ΚΥΚΛΟΥ

Δήμος/Κ.

ΑΓΙΟΥ
ΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΘΙΣΒΗΣ

Θέση
ΣΤΟ
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ
ΤΗΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Β.Ε.Α.Ε. ΣΤΟΝ
ΑΓΙΟΥ
ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΟΙΚΟΠΕΔΟ
ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ
ΧΑΛΚΟΡ ΑΕ
ΚΑΜΑΡΙ

12.6

ΑΙΟΛΙΚΑ

ΔΙΣΤΟΜΟΥ

ΚΕΔΡΟΣ

9.9

ΑΙΟΛΙΚΑ

ΔΙΣΤΟΜΟΥ

ΚΟΥΚΟΣ

18.9

ΑΙΟΛΙΚΑ

ΔΙΣΤΟΜΟΥ

ΜΕΓΑΛΟ ΠΛΑΙ

9

ΑΙΟΛΙΚΑ

ΔΙΣΤΟΜΟΥ

ΜΑΥΡΑ ΛΙΘΑΡΙΑ

18.9

ΑΙΟΛΙΚΑ

ΔΙΣΤΟΜΟΥ

ΑΜΑΛΙΑ

24

ΑΙΟΛΙΚΑ

ΚΟΡΩΝΕΙΑΣ

ΚΑΛΥΒΑ ΤΟΥΜΠΑ

8/7/2005

EDF EN S.A & ΣΙΑ
ΒΟΙΩΤΙΑ 2 Ε.Ε

20

ΑΙΟΛΙΚΑ

ΟΡΧΟΜΕΝΩΝ
&
ΑΚΡΑΙΦΝΙΑΣ

ΑΛΟΓΟΜΑΝΔΡΙΑ
-ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙ

12/5/2005

EDF EN S.A. & ΣΙΑ
ΒΟΙΩΤΙΑ 1 Ε.Ε.

12

ΑΙΟΛΙΚΑ

ΧΑΙΡΩΝΕΙΑΣ

ΣΤΕΦΑΝΙΑΣΑΡΜΙΝΙΤΣΑΠΑΛΙΟΒΟΥΝΑ

12/5/2005

EDF EN SA & ΣΙΑ
ΣΤΕΡΕΑ 1 ΕΕ

18

ΑΙΟΛΙΚΑ

ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ
&
ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ

ΣΤΑΥΡΟΣΜΑΚΡΥΟΡΡΑΧΗ

30/1/2004

ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ
ΒΟΙΩΤΙΚΟΥ
ΚΗΦΙΣΟΥ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ
ΕΥΘΥΝΗΣ

1.6

ΜΙΚΡΑ
ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΑ

ΑΚΡΑΙΦΝΙΑΣ

ΠΕΡΙΟΧΗ
ΒΟΙΩΤΙΚΟΥ
ΚΗΦΙΣΟΥ

8/7/2005

ΕΝΕΡΤΕΚ
ΤΕΧΝΙΚΗ

6

ΑΙΟΛΙΚΑ

ΑΛΙΑΡΤΟΥ

ΣΦΙΓΓΙΟ

4/10/2004

ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ IRIS
ΑΕΒΕ

1.28

Η/Ζ

ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ

24/9/2004

ΡΟΚΑΣ ΑΙΟΛΙΚΗ
ΒΟΙΩΤΙΑ ΑΒΕΕ

44.2

ΑΙΟΛΙΚΑ

ΒΑΓΙΩΝ

ΕΝΤΟΣ
ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΙΣ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΣΤΗ ΘΕΣΗ
ΤΣΕΦΛΙΚΙ
ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ
ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΠΥΡΓΑΡΙ/
ΚΑΒΟΥΡΑΣ/ΖΑΧ
ΑΡΟΥ/ΒΑΡΙΑΝΗ

86

Ημερ.
Εκδοσης
21/3/2006

2/10/2006

11/10/2006

2/10/2006
21/7/2005
1/9/2006

8/12/2006

2/8/2005
2/8/2005
10/2/2006
10/2/2006
10/2/2006
7/4/2006
10/2/2006
14/4/2006
14/4/2006

16/5/2006
13/6/2006
16/10/2006
24/3/2006

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
VECTOR-CESA
HELLAS
ΛΥΚΟΣΤΕΡΝΑ ΕΠΕ
ΑΙΓΑΙΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ
ΧΕΡΟΒΟΥΝΟΥ - Κ.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ & ΣΙΑ
Ε.Ε.
ΑΙΓΑΙΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ
ΧΕΡΟΒΟΥΝΟΥ - Κ.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ & ΣΙΑ
Ε.Ε.
ΑΙΓΑΙΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ
ΚΥΡΙΑΚΙΟΥ -Κ.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ & ΣΙΑ
Ο.Ε
SIIF ΕΛΛΑΣ
Μ.Ε.Π.Ε
ΒΟΡΕΑΣ ΑΕ

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ
ΕΜΠΟΡΙΑ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΕ

EDF EN S.A & ΣΙΑ
ΒΟΙΩΤΙΑ 2 Ε.Ε
EDF EN S.A & ΣΙΑ
ΒΟΙΩΤΙΑ 2 Ε.Ε
ΓΚΑΜΕΣΑ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ
ΕΛΛΑΣ ΑΕ
ΓΚΑΜΕΣΑ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ
ΕΛΛΑΣ ΑΕ
ΑΙΟΛΙΚΗ ΛΙΡΑ ΑΕ
ΑΙΟΛΙΚΗ ΠΕΛΕΤΑΣ
ΑΕ
ΑΙΟΛΙΚΗ ΛΑΥΚΟΥ
ΑΕ
ΚΤΙΣΤΩΡ ΑΙΟΛΙΚΗ
ΑΕ
ΑΙΟΛΙΚΗ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ
ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΑΕ
ΑΙΓΑΙΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ
ΛΑΚΚΑΣ-Κ.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΚΑΙ
ΣΙΑ Ε.Ε
ΒΟΡΕΑΣ ΑΕ
LIVADIA AIOLOS
A.E.
ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ
ΦΩΚΙΔΑΣ ΠΡΙΟΝΙΑ

ΙΣΧΥΣ
(MW)

Τεχνολογία

Δήμος/Κ.

Θέση

9

ΑΙΟΛΙΚΑ

ΑΡΑΧΩΒΗΣ

ΛΥΚΟΣΤΕΡΝΑ ΥΨΩΜΑ

3.2

ΑΙΟΛΙΚΑ

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
ΚΥΡΙΑΚΙΟΥ

ΧΕΡΟΒΟΥΝΟ

1.6

ΑΙΟΛΙΚΑ

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
ΚΥΡΙΑΚΙΟΥ

ΚΑΚΑΡΕΤΗ

0.8

ΑΙΟΛΙΚΑ

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
ΚΥΡΙΑΚΙΟΥ

ΣΑΛΙΖΑ

20

ΑΙΟΛΙΚΑ

ΘΙΣΒΗΣ

2.55

ΑΙΟΛΙΚΑ

ΔΙΣΤΟΜΟΥ

412

ΜΕΓΑΛΑ Θ.Η ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΟΥ
ΚΥΚΛΟΥ

ΑΓΙΟΥ
ΝΙΚΟΛΑΟΥ

12

ΑΙΟΛΙΚΑ

ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ

ΚΑΛΑΜΟΣ

6

ΑΙΟΛΙΚΑ

ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ

ΜΕΓΑΛΟΒΟΥΝΑ

42

ΑΙΟΛΙΚΑ

ΘΙΣΒΗΣ &
ΠΛΑΤΑΙΩΝ

ΜΑΡΙΣΤΙ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙ

18.7

ΑΙΟΛΙΚΑ

ΚΟΡΩΝΕΙΑΣ
& ΛΕΒΑΔΕΩΝ

ΑΡΒΑΝΙΚΟΣ

34.65

ΑΙΟΛΙΚΑ

48

ΑΙΟΛΙΚΑ

16.5

ΑΙΟΛΙΚΑ

18

ΑΙΟΛΙΚΑ

ΔΙΣΤΟΜΟΥ

ΣΚΟΠΙΕΣ

5.1

ΑΙΟΛΙΚΑ

ΚΟΡΩΝΕΙΑΣ

ΚΑΚΙΑ ΡΑΧΗ

2.4

ΑΙΟΛΙΚΑ

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
ΚΥΡΙΑΚΙΟΥ

ΛΑΚΚΑ

4.95

ΑΙΟΛΙΚΑ

ΘΙΣΒΗΣ

ΛΑΙΜΟΣ

9

ΑΙΟΛΙΚΑ

ΛΕΒΑΔΕΩΝ

ΤΟΥΡΛΑ

16.2

ΑΙΟΛΙΚΑ

ΔΙΣΤΟΜΟΥ

ΠΡΙΟΝΙΑ

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
ΚΥΡΙΑΚΙΟΥ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
ΚΥΡΙΑΚΙΟΥ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
ΚΥΡΙΑΚΙΟΥ

ΡΟΔΙΑ
ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ
ΑΣΠΡΟΧΩΜΑΤΑ
ΑΓΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΒΟΙΩΤΙΑΣ
(ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩ
Ν ΤΗΣ ΑΤΕ ΣΕ
ΜΙΣΘΩΜΕΝΟ
ΟΙΚΟΠΕΔΟ
ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΩΣ
ΤΟΥ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤ
ΟΣ ΤΗΣ ΑΤΕ
ΒΕΑΕ)

ΧΙΛΙΟΜΟΔΙ
ΕΛΑΤΟΣ
ΓΚΙΟΒΕΖΑ

87

Ημερ.
Εκδοσης
16/10/2006

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΟΡΦΕΑΣ ΑΠΕ ΑΕ

ΙΣΧΥΣ
(MW)
3.2

Τεχνολογία

Δήμος/Κ.

Θέση

ΑΙΟΛΙΚΑ

ΘΙΣΒΗΣ

ΜΕΓΑΛΗ ΡΑΧΗ

Πίνακας 4.13: Σχεδιαζόμενες επενδύσεις στον τομέα της ενέργειας στο νομό Βοιωτίας.
Πηγή: Δικτυακός τόπος http://www.rae.gr .
HT

TH
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5. Η ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ

6B

Στο παρόν κεφάλαιο εξετάζεται η βιομηχανική περιοχή που έχει προταθεί να δημιουργηθεί
στην Τανάγρα Βοιωτίας. Έτσι, μετά από ένα σύντομο σχολιασμό για το ρόλο των ΒΙ.ΠΕ. στην
προώθηση της ανταγωνιστικότητας, το κεφάλαιο εστιάζει στην περιγραφή της προτεινόμενης
ΒΙ.ΠΕ. εξετάζοντας τη διαδικασία δημιουργίας της, τη θέση και τα χαρακτηριστικά της, καθώς
και τις υπάρχουσες και σχεδιαζόμενες υποδομές που θα εξυπηρετήσουν τις επιχειρήσεις που
θα χωροθετηθούν σε αυτή. Τέλος, στη βάση συγκεκριμένων υποθέσεων σχετικά με τα
πρότυπα κατανάλωσης ενέργειας στη συγκεκριμένη ΒΙ.ΠΕ. εξετάζονται οι ανάγκες σε ενέργεια
από τη λειτουργία της συγκεκριμένης παραγωγικής υποδομής.

5.1. Ο Ρόλος των ΒΙ.ΠΕ. στην Προώθηση της Ανταγωνιστικότητας

34B

Η χωροθέτηση νέων, αλλά και η επέκταση και βελτίωση των ήδη υπαρχόντων ΒΙ.ΠΕ.
στοχεύει στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας, αποβλέποντας
στην τόνωση του πρώτου άξονα του Ε.Π.Μ., που αφορά στον παράγοντα “επιχειρηματικό
περιβάλλον”. Η ύπαρξη οργανωμένων χώρων υποδοχής της επιχειρηματικής δραστηριότητας
είναι σημαντική για την προώθηση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας,
δεδομένων των δυνατοτήτων:


στήριξης των περιοχών αυτών μέσα από την ενίσχυση των υποδομών τους και των

πλεονεκτημάτων που απορρέουν από τη “συγκέντρωση” στα κόστη λειτουργίας των
επιχειρήσεων


ανάπτυξης στενής σχέσης αλληλεπίδρασης μεταξύ των εγκατεστημένων επιχειρήσεων

που συμβάλλει στη δημιουργία δικτύων συνεργασίας μεταξύ αυτών


δημιουργίας κοινών υποδομών για μεταφορά τεχνολογίας



διευκόλυνσης των διαδικασιών αδειοδότησης



προστασίας του περιβάλλοντος



περιφερειακής ανάπτυξης



διαχείρισης αποβλήτων



παροχής υπηρεσιών πρόληψης και ασφάλειας της εργασίας της χώρας, κ.λπ.

5.2. Διαδικασία Δημιουργίας της ΒΙ.ΠΕ. της Τανάγρας

35B

Η απόφαση δημιουργίας μιας νέας Βιομηχανικής Περιοχής (ΒΙ.ΠΕ.) στην Τανάγρα
Βοιωτίας εντάσσεται στο πλαίσιο της στήριξης των δραστηριοτήτων του δευτερογενούς τομέα
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σε μία περιοχή όπου ο συγκεκριμένος τομέας έχει σημαντικότατη παρουσία. Η ορθολογική
οργάνωση και ανάπτυξη στο χώρο της παραγωγικής δραστηριότητας του δευτερογενούς
τομέα στην περιοχή μελέτης, αλλά και γενικότερα, εντάσσεται στο πλαίσιο της δημιουργίας και
αξιοποίησης ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων που προκύπτουν από την οργανωμένη
λειτουργία βιομηχανικών υποδομών, στα πλαίσια της τόνωσης της ανταγωνιστικότητας του
τομέα αλλά και της οικονομίας γενικότερα.

Η δημιουργία της ΒΙ.ΠΕ. στην περιοχή θα

αποτελέσει πόλο συγκέντρωσης επιχειρήσεων και ανάπτυξης για την περιοχή, προσελκύοντας
επενδύσεις και συμβάλλοντας στην απασχόληση και τη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των
κατοίκων της.
Σε κοινό δελτίο τύπου το Υπουργείο ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. και το Υπουργείο Ανάπτυξης, καθόρισαν
στις 4/7/2006 τη θέση, την έκταση και τα όρια της ΒΙ.ΠΕ. Τανάγρας, εντός των διοικητικών
ορίων των Δήμων Τανάγρας και Οινοφύτων του Νομού Βοιωτίας. Παράλληλα με τα όρια και
τη θέση, εγκρίθηκαν και η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.), αλλά και η
λειτουργία του φορέα διαχείρισης της ΒΙ.ΠΕ.
Η επιλογή της συγκεκριμένης τοποθεσίας ως τόπο ιδανικό για τη χωροθέτηση
οργανωμένης βιομηχανικής περιοχής προέκυψε ύστερα από εκτεταμένη “Μελέτη
Προσανατολισμού” (Μ.Π.) που εκπονήθηκε από το Υπουργείο Ανάπτυξης στην ευρύτερη
περιοχή Σχηματαρίου, Τανάγρας, Οινοφύτων και Ριτσώνας
5.2.1. Η μελέτη προσανατολισμού
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Στην περιοχή Σχηματαρίου, Τανάγρας, Οινοφύτων λειτουργεί άτυπη βιομηχανική ζώνη, η
οποία εξαιτίας της ελλείψεως σχεδιασμού επιβαρύνει σημαντικά το περιβάλλον της περιοχής.
Το κύριο πρόβλημα που εντοπίζεται από τη λειτουργία της ζώνης αυτής είναι η ρύπανση του
Ασωπού ποταμού από βαρέα μέταλλα, ο οποίος χρησιμοποιείται ως αγωγός απομάκρυνσης
ακατέργαστων βιομηχανικών λυμάτων από τις 235 βιομηχανίες που δραστηριοποιούνται στην
περιοχή. Για την επίλυση του προβλήματος αυτού, και όχι μόνο, το Υπουργείο Ανάπτυξης
έκανε μία προσπάθεια οργάνωσης της βιομηχανικής δραστηριότητας στη συγκεκριμένη
περιοχή. Η προσπάθεια βελτίωσης και οργάνωσης της άτυπης αυτής ΒΙ.ΠΕ. δεν
ολοκληρώθηκε, λόγω της απουσίας του κατάλληλου θεσμικού πλαισίου. Για το λόγο αυτό η
περιοχή εντάχθηκε στο γενικότερο πρόγραμμα αναβάθμισης των επιχειρηματικών υποδομών
της χώρας. Στόχος του σχεδιασμού αυτού είναι αφενός η δημιουργία υποδομών για την
εξυπηρέτηση των επιχειρήσεων και αφετέρου η περιβαλλοντική προστασία.
Στα πλαίσια του εθνικού προγράμματος αναβάθμισης των ΒΙ.ΠΕ. της χώρας, το
Υπουργείο Ανάπτυξης εκπόνησε Μελέτη Προσανατολισμού (Μ.Π.), η οποία αφορά στην
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αναλυτική αποτύπωση του συνόλου των υφιστάμενων οργανωμένων βιομηχανικών περιοχών
της χώρας και στον εντοπισμό περιοχών με εγκαταλελειμμένα βιομηχανικά κτίρια σημαντικής
διαθέσιμης επιφάνειας, που εμφανίζουν δυνατότητες αξιοποίησης για βιομηχανικές
δραστηριότητες, αλλά και των θεσμοθετημένων βιομηχανικών χρήσεων γης, με στόχο τη
δημιουργία ενός ενιαίου δικτύου οργανωμένων βιομηχανικών περιοχών με ιεραρχημένους
κόμβους (υπερεθνικής, εθνικής και περιφερειακής εμβέλειας). Παράλληλα στη Μ.Π.
αποτυπώνεται το δυναμικό ανάπτυξης κάθε περιφέρειας και λαμβάνεται υπόψη το υπό
ολοκλήρωση διευρωπαϊκό και εθνικό μεταφορικό δίκτυο, προκειμένου να αναδειχθούν οι
περιοχές προτεραιότητας για τη χρηματοδότηση επιλεγμένων έργων ανάπτυξης νέων
υποδομών. Σύμφωνα με τη μελέτη αυτή, η ΒΙ.ΠΕ. της ζώνης Σχηματαρίου, Τανάγρας και
Οινοφύτων κατατάχθηκε πρώτη στη βαθμολογία μεταξύ των περιοχών που προτάθηκαν για
δημιουργία ΒΙ.ΠΕ., καθώς εμφανίζει τρία βασικά πλεονεκτήματα που είναι:


Η γειτνίαση με την Αθήνα.



Η παρουσία υποδομών προς εξυπηρέτηση της ΒΙ.ΠΕ.



Η προθυμία των κατοίκων να διαθέσουν τις ιδιοκτησίες τους για τη δημιουργία ΒΙ.ΠΕ.

Ιδιαίτερη σημασία πρέπει να δοθεί στο γεγονός ότι η μελέτη προσανατολισμού εντόπισε
τα προβλήματα στο περιβάλλον από τις υπάρχουσες ΒΙ.ΠΕ. της ευρύτερης περιοχής και έθεσε
το θέμα της αντιμετώπισης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τη λειτουργία τους. Τα
περιβαλλοντικά προβλήματα εστιάζονται στην ατμοσφαιρική ρύπανση και τη μόλυνση των
υδάτων. Για την ατμοσφαιρική ρύπανση υπάρχει δέσμευση για την εφαρμογή της αρχής «ο
ρυπαίνων πληρώνει», ενώ για την ρύπανση των υδάτων προβλέπονται (Υπουργείο
Ανάπτυξης, Δελτίου Τύπου 18/9/2006):


Δίκτυο Αποχέτευσης Ακαθάρτων, προϋπολογισμού 1,43 εκατ. ευρώ.



Αγωγός Διάθεσης Επεξεργασμένων Λυμάτων, προϋπολογισμού 0,38 εκατ. ευρώ.



Εγκαταστάσεις Βιολογικού Καθαρισμού, προϋπολογισμού 4,19 εκατ. ευρώ.

5.2.2. Επενδυμένα κεφάλαια και αναμενόμενα οφέλη

93B

Σύμφωνα με το πρόγραμμα έργων ανάπτυξης των βιομηχανικών περιοχών, σημαντικοί
πόροι πρόκειται να επενδυθούν για τη βελτίωση υπαρχόντων και τη δημιουργία νέων ΒΙ.ΠΕ.
Στον Πίνακα 5.1 παρουσιάζονται οι επενδύσεις στον τομέα αυτό για την Περιφέρεια Στερεάς
Ελλάδας. Στο σύνολο των 36 εκατομμυρίων ευρώ υλοποιημένων ή σε εξέλιξη επενδύσεων, τα
32 εκατομμύρια ευρώ αφορούν στη ΒΙ.ΠΕ. Τανάγρας:
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ …………………………… 6 έργα Π/Υ 35.909.828
ΒΙ.ΠΕ Λαμίας
ΔΙΑ.ΒΙ.ΠΕ Θίσβης
ΒΙΠΕ Τανάγρας
ΒΙ.ΟΠΑ. Χαλκίδας
ΒΙ.ΠΕ. Λαμίας
ΒΙΟ.ΠΑ Άμφισσας

Υφιστ Περιβάλλ. Αναβθ.
Επεκτ. Υφιστ Εθν Εμβ
Νέες ΒΙ.ΠΕ εθνικής εμβέλειας
Αναβάθμισης υφιστ. ΕΤΒΑ
Αναβάθμισης υφιστ. ΕΤΒΑ
Αναβάθμισης υφιστ. ΕΤΒΑ

ΕΠΑΝ
ΕΠΑΝ
ΕΠΑΝ
ΠΕΠ Στερεάς
ΠΕΠ Στερεάς
ΠΕΠ Στερεάς

593.257

1.570.780
32.071.855
936.72
530.822
206.394

Πίνακας 5.1 :Πρόγραμμα έργων ανάπτυξης βιομηχανικών περιοχών στην Περιφέρεια Στερεάς
Ελλάδας.
Πηγή: Υπουργείο Ανάπτυξης, Δελτίου Τύπου 25/5/2006.

Από τον Πίνακα 5.1 γίνεται αντιληπτό ότι η σχεδιαζόμενη ΒΙ.ΠΕ. της Τανάγρας απορροφά
τεράστιο τμήμα των κονδυλίων που προορίζονται για την Περιφέρεια της Στερεάς Ελλάδος,
αλλά και ένα μεγάλος μέρος των κονδυλίων σε εθνικό επίπεδο, όπως φαίνεται από το
Διάγραμμα 5.1.

Διάγραμμα 5.1: Ποσοστά κονδυλίων για έργα σχετικά με την ανάπτυξη βιομηχανικών περιοχών ανά
περιφέρεια..
Πηγή: Υπουργείο Ανάπτυξης, Δελτίου Τύπου 25/5/2006.

Συγκεκριμένα η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος κατατάσσεται δεύτερη σε εθνικό επίπεδο με
ποσοστό 18%, μετά την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Ωστόσο η ΒΙ.ΠΕ. Τανάγρας
ιεραρχείται στην πρώτη θέση σε εθνικό επίπεδο, ως προς το ύψος των επενδυμένων
κεφαλαίων.
Τα αναμενόμενα οφέλη της επένδυσης αυτής είναι τόσο μακροπρόθεσμα, που σχετίζονται
με τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του τομέα και των επιχειρήσεων της συγκεκριμένης
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παραγωγικής υποδομής, όσο και μεσοπρόθεσμα που σχετίζονται με (Υπουργείο Ανάπτυξης,
δελτίου τύπου 4/7/2006):


Τη σημαντική βελτίωση των επιχειρηματικών υποδομών της τοπικής οικονομικής
δομής με επιπτώσεις στη δυνατότητα προσέλκυσης νέων επενδύσεων στην περιοχή.



Την ενίσχυση της αναπτυξιακής προοπτικής της τοπικής οικονομίας.



Την ενίσχυση της απορροφητικότητας των ευρωπαϊκών πόρων.

Στη συνέχεια του κεφαλαίου εξετάζονται η θέση και τα χαρακτηριστικά της ΒΙ.ΠΕ.
Τανάγρας.

5.3. Θέση και Χαρακτηριστικά ΒΙ.ΠΕ. Τανάγρας

36B

Ακολουθώντας τη μελέτη προσανατολισμού, όπου επιλέγεται η περιοχή της Τανάγρας,
Σχηματαρίου και Οινοφύτων για τη δημιουργία ΒΙ.ΠΕ. εθνικής εμβέλειας, η Γενική Γραμματεία
Βιομηχανίας προχώρησε στις 13/12/2004 σε πρόσκληση υποβολής επιχειρηματικών σχεδίων
υλοποίησης της ΒΙ.ΠΕ. (Υπουργείο Ανάπτυξης, Δελτίου Τύπου 18/9/2006).
Στην πρόσκληση ανταποκρίθηκε η εταιρεία ΕΤΒΑ Βιομηχανικές Περιοχές Α.Ε., η οποία
επέλεξε τη θέση της ΒΙ.ΠΕ. στην Τανάγρα, εντός της περιοχής που όριζε η μελέτη
προσανατολισμού, καθώς και τα χαρακτηριστικά της. Το σχέδιο έγινε δεκτό από τα
συναρμόδια υπουργεία, όπου δόθηκε εντολή για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων.
5.3.1. Η Θέση της ΒΙ.ΠΕ. Τανάγρας

94B

Σύμφωνα με το υπάρχον σχέδιο, η ΒΙ.ΠΕ. Τανάγρας χωροθετείται στην περιοχή Κέδρα, η
οποία εντοπίζεται νοτίως της Τανάγρας σε απόσταση 2.100 μέτρων σε ευθεία γραμμή, νοτίως
του Κηρύκιου Όρους και μεταξύ των ρεμάτων Χαρουπιάς και Γάτας. Όπως φαίνεται και στην
Εικόνα 5.1, η ΒΙ.ΠΕ. απέχει σε ευθεία γραμμή 8500 μέτρα από τα Οινόφυτα, 5.650 μέτρα από
το Σχηματάρι και 3.500 μέτρα από την Ασωπία.
Εκ πρώτης όψεως, η ΒΙ.ΠΕ. Τανάγρας φαίνεται ότι θα προκαλέσει υποβάθμιση του
τοπίου και κατ’ επέκταση της ποιότητας ζωής των κατοίκων των γειτονικών οικισμών, της
Τανάγρας και της Ασωπίας. Η απόσταση των 2.100 m και 3.500 m αντίστοιχα θεωρείται
μικρή, για να εξασφαλιστεί η προστασία των κατοίκων από την εγκατάσταση ρυπογόνων και
οχλουσών δραστηριοτήτων στην περιοχή.
Επιπροσθέτως θα πρέπει να λάβει κανείς υπ’ όψιν του ότι η χωροθέτηση της ΒΙ.ΠΕ.
γίνεται σε μία περιοχή όπου σε μεγάλο βαθμό είτε καλλιεργείται, είτε υπάρχουν εκτάσεις με
ελιές. Θα πρέπει λοιπόν να θεωρείται βέβαιη η υποβάθμιση του περιβάλλοντος, δεδομένου ότι
θα αντικατασταθεί εξ’ ολοκλήρου μία περιοχή πρασίνου με μία βιομηχανική ζώνη.
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Από οικονομικής σκοπιάς, η ΒΙ.ΠΕ. Τανάγρας, εξαιτίας της γειτνίασης αφ’ ενός με τις
περιοχές του Σχηματαρίου και Οινοφύτων και αφ’ ετέρου με την Αθήνα, εμφανίζει σημαντική
δυναμική ως μία αναπτυσσόμενη παραγωγική υποδομή, η οποία έχει την προοπτική να
συμβάλει στην οικονομική μεγέθυνση της χώρας.

ΒΙ.ΠΕ.

Εικόνα 5.1: Θέση της ΒΙ.ΠΕ. Τανάγρας - Κλίμακα 1:50.000.
Πηγή: Επεξεργασία Μελετητή.

5.3.2. Η μορφολογία της περιοχής

95B

Στην Εικόνα 5.2 παρουσιάζεται η βόρεια όψη της ΒΙ.ΠΕ., όπως αυτή φαίνεται από την
κοινότητα της Τανάγρας. Είναι φανερό, ότι η περιοχή έχει χαρακτηριστικά λεκανοπεδίου,
καθώς περιβάλλεται κατά μήκος της, βορείως από το Κηρύκιο όρος και νοτίως από τους
λόφους Κορφές.
Οι υψομετρικές διαφορές στην περιοχή είναι μικρές, με συνέπεια την παρουσία ομαλών
κλίσεων. Ενδεικτικά η μέση κλίση του εδάφους στην κατεύθυνση από βορειο-δυτικά προς
νοτιο-ανατολικά είναι περίπου 2%, δεδομένου ότι το μεγαλύτερο υψόμετρο βορειο-δυτικά είναι
240 μέτρα και νοτιο-ανατολικά 180 μέτρα.
Εξαιτίας της μορφολογίας της ΒΙ.ΠΕ. αναμένεται ότι οι ρύποι από αυτή θα διοχετεύονται
είτε προς τον Αγ. Θωμά και το Κλειδί, κοινότητες σε απόσταση περίπου τριών χιλιομέτρων
από το νότιο τμήμα της ΒΙ.ΠΕ., είτε προς το εσωτερικό του νομού Βοιωτίας.
Στην Εικόνα 5.2 παρέχεται μία πρώτη αίσθηση της θέσης τη περιοχής σε σχέση και με το
λεκανοπέδιο της Αθήνας, το οποίο απεικονίζεται στο βάθος.
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Αθήνα

ΒΙ.ΠΕ. Τανάγρας

Τανάγρα
Εικόνα 5.2: Βόρεια όψη της ΒΙ.ΠΕ. Τανάγρας.
Πηγή: Επεξεργασία Μελετητή.

5.3.3. Οριοθέτηση και χαρακτηριστικά της ΒΙ.ΠΕ. Τανάγρας
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Στην ενότητα αυτή γίνεται ο σαφής καθορισμός της περιοχής της ΒΙ.ΠΕ., περιγράφοντας
την ακριβή θέση των ορίων της, καθώς και ορισμένα τεχνικά χαρακτηριστικά της.
Η ΒΙ.ΠΕ. καθορίζεται από μία κλειστή πολυγωνική γραμμή 41 σημείων, στο εσωτερικό της
οποίας θα γίνει η χωροθέτηση βιομηχανικών μονάδων. Οι συντεταγμένες των σημείων αυτών
στο Ελληνικό Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς 1987 (ΕΓΣΑ-87), φαίνονται στον Πίνακα 5.2:
Σημείο
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Συντεταγμένη Χ
460907.39
460806.52
460870.72
460988.58
461211.45
461161.26
461282.63
461258.45
461363.44
461311.70
461118.12
461126.64
461068.96
460906.82
460816.58

Συντεταγμένη Υ
4239811.85
4239467.25
4239316.65
4239280.91
4238981.42
4238663.93
4238610.72
4238502.76
4238437.79
4238347.75
4238461.86
4238489.45
4238540.04
4238583.65
4238635.53

Σημείο
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

Συντεταγμένη Χ
460503.42
460486.67
460463.76
460353.71
459017.84
458940.43
458923.39
458635.14
458465.65
458325.69
458239.91
458282.72
458317.22
458318.10
458657.38

Συντεταγμένη Υ
4239102.25
4239159.53
4239270.62
4239427.17
4239713.78
4239764.81
4239787.51
4239972.14
4239904.04
4239884.97
4240076.12
4240154.35
4240227.97
4240245.41
4240249.07
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Σημείο
16
17
18
19
20
21

Συντεταγμένη Χ
460731.83
460698.49
460680.67
460664.44
460602.15
460568.77

Συντεταγμένη Υ
4238719.03
4238772.24
4238814.58
4238871.57
4238975.25
4239014.81

Σημείο
37
38
39
40
41

Συντεταγμένη Χ
459024.40
459030.17
459358.13
460240.12
460691.16

Συντεταγμένη Υ
4240294.43
4240412.13
4240497.94
4240014.78
4240083.05

Πίνακας 5.2: Συντεταγμένες των ορίων της ΒΙ.ΠΕ.
Πηγή: Επιχειρηματικό σχέδιο χωροθέτησης ΒΙ.ΠΕ. Τανάγρας, 2005.

Οι συντεταγμένες που οριοθετούν την περιοχή εισήχθησαν σε ορθοφωτογραφία και το
αποτέλεσμα παρουσιάζεται στην Εικόνα 5.3. Από την εικόνα αυτή προκύπτει ότι εντός των
ορίων της περιοχής, πλην του βόρειου τμήματός της, βρίσκονται μη δασικές περιοχές που
αφορούν κυρίως σε αγροτεμάχια και χορτολιβαδικές εκτάσεις.
Το ακριβές εμβαδόν της περιοχής της ΒΙ.ΠΕ. που περικλείεται από την πολυγωνική
γραμμή είναι Ε = 2.015.638 τ.μ, ή περίπου 2000 στρέμματα. Στο εμβαδόν αυτό
περιλαμβάνονται και ορισμένες δασικές εκτάσεις εντός της ΒΙ.ΠΕ., όπως επίσης και οι λοιπές
εγκαταστάσεις για την εύρυθμη λειτουργία της.
Η περίμετρος της έκτασης των περίπου 2.000 στρεμμάτων της ΒΙ.ΠΕ. Τανάγρας είναι
  8872 m .

Κηρύκιο Όρος

Ορθοφωτογραφία της
ΒΙ.ΠΕ. Τανάγρας

Εικόνα 5.3: Όριο ΒΙ.ΠΕ. Τανάγρας σε Ορθοφωτογραφία..
Πηγή: Επιχειρηματικό σχέδιο χωροθέτησης ΒΙ.ΠΕ. Τανάγρας, 2005.
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5.3.4. Δασικές εκτάσεις εντός της ΒΙ.ΠΕ. Τανάγρας

97B

Οι δασικές εκτάσεις που εντοπίζονται εντός της ΒΙ.ΠΕ. Τανάγρας διακρίνονται σε δύο
κατηγορίες, ανάλογα με το νομικό καθεστώς στο οποίο υπάγονται:


Η πρώτη κατηγορία δασικών εκτάσεων της ΒΙ.ΠΕ. αφορά σε εκτάσεις υπαγόμενες

στις διατάξεις του Άρθρου 3 Παρ.1 του Ν.998/79, όπως τροποποιήθηκε με το Άρθρο 1 Παρ.1
του Ν.3208/2003. Οι εκτάσεις αυτές χαρακτηρίζονται ως “δάσος” και στην περιοχή υπάρχουν
11 τέτοιες εκτάσεις με διακριτικά Α, Β, Γ, Η , Θ, Ι, Κ, Λ, Μ, Ν, Ξ (Εικόνα 5.4), των οποίων το
εμβαδόν φαίνεται στον Πίνακα 5.3.
Δασική περιοχή Εμβαδόν (τ.μ.) Δασική περιοχή Εμβαδόν (τ.μ.)
Α
579.32
Κ
3044.06
Β
1882.27
Λ
2975.51
Γ
2143.59
Μ
1900.23
Η
1894.80
Ν
3071.15
Θ
1071.89
Ξ
520.45
Ι
1008.12
Σύνολο
20091.39
Πίνακας 5.3: Εμβαδόν δασικών επιφανειών της πρώτης κατηγορίας.



Η δεύτερη κατηγορία δασικών εκτάσεων της ΒΙ.ΠΕ., αφορά σε εκτάσεις υπαγόμενες

στις διατάξεις του Άρθρου 3 Παρ.2 του Ν.998/79, όπως τροποποιήθηκε με το Άρθρο 1 Παρ.2
του Ν. 3208/2003. Οι εκτάσεις αυτές χαρακτηρίζονται ως “δασικές εκτάσεις” και στη ΒΙ.ΠΕ.
Τανάγρας υπάρχουν τρεις τέτοιες περιοχές, οι Δ, Ε, Ζ (Εικόνα 5.4). Το εμβαδόν των δασικών
αυτών εκτάσεων φαίνεται στον Πίνακα 5.4.
Δασική έκταση
Δ
Ε
Ζ
Σύνολο

Εμβαδόν (τ.μ.)
1437.91
7697.91
2153.71
11289.53

Πίνακας 5.4: Εμβαδόν δασικών εκτάσεων της δεύτερης κατηγορίας.

Έτσι, από τα 2.016 στρέμματα της ΒΙ.ΠΕ. Τανάγρας, τα 31 από αυτά αφορούν σε δασικές
εκτάσεις. Πρόκειται για μία περιοχή δηλαδή όπου το δάσος καλύπτει ποσοστό 1.53%.
Όσον αφορά στις θέσεις των δασικών εκτάσεων, αυτές εντοπίζονται κυρίως στο βορειοδυτικό τμήμα της περιοχής, όπου υπάρχουν και οι δύο κατηγορίες δασικών περιοχών.
Δασικές περιοχές υπάρχουν διάσπαρτα και στο βόρειο-ανατολικό τμήμα της ΒΙ.ΠΕ., ενώ στο
νότιο τμήμα δεν υπάρχουν σχεδόν καθόλου.
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Εικόνα 5.4: Δασικές περιοχές και δασικές εκτάσεις στη ΒΙ.ΠΕ. Τανάγρας.
Πηγή: Επεξεργασία Μελετητή.

Αναλυτικά η θέση και το είδος των δασικών περιοχών παρουσιάζεται στην Εικόνα 5.4,
όπου η ΒΙ.ΠΕ. έχει τοποθετηθεί σε χάρτη 1:5000 στον οποίο εμφανίζονται ευκρινώς και οι
ισοϋψείς.

5.4. Υπάρχουσες και Σχεδιαζόμενες Υποδομές

37B

Η χωροθέτηση της ΒΙ.ΠΕ. Τανάγρας στη συγκεκριμένη περιοχή έγινε και για λόγους που
σχετίζονται με τις υπάρχουσες υποδομές. Παράλληλα όμως έχουν σχεδιαστεί και νέες
υποδομές για την υποστήριξη της επιχειρηματικής αυτής προσπάθειας. Οι υπάρχουσες και οι
σχεδιαζόμενες νέες υποδομές περιγράφονται στη συνέχεια του παρόντος κεφαλαίου.
5.4.1. Υπάρχουσες υποδομές

98B

Οι υπάρχουσες υποδομές είναι οι ακόλουθες:


Γραμμές μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας

Από τη σχεδιαζόμενη ΒΙ.ΠΕ. διέρχονται γραμμές υπερυψηλής τάσης της Δ.Ε.Η., όπως έχει
ήδη αναφερθεί σε προηγούμενη ενότητα. Η γραμμή υπερυψηλής τάσης είναι των 400 KW και
θεωρείται επαρκής για την τροφοδοσία με ηλεκτρική ενέργεια της ΒΙ.ΠΕ.
Εντός της ΒΙ.ΠΕ. οι γραμμές υπερυψηλής τάσης της Δ.Ε.Η. καλύπτουν μία απόσταση
2626 μέτρων και διέρχονται από το βόρειο και κεντρικό τμήμα της περιοχής.
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Αγωγός φυσικού αερίου

Στα πλαίσια της ενεργειακής τροφοδοσίας της ΒΙ.ΠΕ. με εναλλακτικές πηγές ενέργειας, η
ΒΙ.ΠΕ. χωροθετήθηκε σε μία έκταση ούτως ώστε να διέρχεται από το έδαφός της ο αγωγός
φυσικού αερίου. Συγκεκριμένα ο αγωγός φυσικού αερίου διέρχεται από το νότιο τμήμα της
ΒΙ.ΠΕ. και κατά μήκος μίας απόστασης 411 μέτρων.
Η θέση του αγωγού φυσικού αερίου και των γραμμών υψηλής τάσης φαίνεται στην Εικόνα
5.5.

Εικόνα 5.5: Αγωγό φυσικού αερίου και γραμμές υψηλής τάσης Δ.Ε.Η. στη ΒΙ.ΠΕ. Τανάγρας.
Πηγή: Επιχειρηματικό σχέδιο χωροθέτησης ΒΙ.ΠΕ. Τανάγρας, 2005.

5.4.2. Σχεδιαζόμενες υποδομές
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Οι νέες υποδομές οι οποίες σχεδιάζονται για την εξυπηρέτηση της ΒΙ.ΠΕ. Τανάγρας
περιγράφονται στη συνέχεια:


Αγωγός ύδρευσης

Για την εξυπηρέτηση των αναγκών της ΒΙ.ΠΕ. σε ύδρευση σχεδιάζεται η κατασκευή
αγωγού ύδρευσης μήκους 4773 μέτρων (Εικόνα 5.6).
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Εικόνα 5. 6: Αγωγός ύδρευσης στη ΒΙ.ΠΕ. Τανάγρας.
Πηγή: Επιχειρηματικό σχέδιο χωροθέτησης ΒΙ.ΠΕ. Τανάγρας, 2005.

Για την τροφοδοσία της ΒΙ.ΠΕ., πέραν του αγωγού ύδρευσης, απαιτούνται αντλιοστάσιο
και ανοικτό υδραγωγείο της ΕΥΔΑΠ που χωροθετούνται σε απόσταση 1200 μέτρων βορειοανατολικά της Τανάγρας και μία δεξαμενή με αντλιοστάσιο. Τέλος, ο αγωγός ύδρευσης
ακολουθώντας κατά το μεγαλύτερο μέρος του τη χάραξη της οδού Τανάγρα - Ασωπία,
καταλήγει σε απόσταση μόλις 150 περίπου μέτρων, σε δεξαμενή και ταχυδιυλιστήριο.
Για να γίνουν κατανοητές οι αντικειμενικές δυσκολίες ενός τέτοιου εγχειρήματος,
παρουσιάζεται μία τρισδιάστατη απεικόνιση της χάραξης του αγωγού (Εικόνα 5.7). Στην
εικόνα αυτή είναι εμφανείς οι υψομετρικές διαφορές της αφετηρίας και του τέλους του αγωγού,
γεγονός που απαιτεί ιδιαίτερη προσπάθεια μεταφοράς του νερού στη ΒΙ.ΠΕ.
αντλιοστάσιο

ταχυδιυλιστήριο

Εικόνα 5.7: Αγωγός ύδρευσης. στη ΒΙ.ΠΕ. Τανάγρας σε τρισδιάστατη απεικόνιση.
Πηγή: Επεξεργασία Μελετητή.
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Αγωγός μεταφοράς λυμάτων

Ο αγωγός μεταφοράς λυμάτων είναι μια πολύ σοβαρή υπόθεση, διότι είναι ένα θέμα που
αφορά στη δημόσια υγεία. Όπως σχεδιάζεται ο αγωγός μεταφοράς λυμάτων θα έχει κατάληξη
στον Ασωπό ποταμό ο οποίος, όπως έχει ήδη αναφερθεί και σε προηγούμενες ενότητες,
αποτελεί σημαντικότατο σύστημα υγροτόπου στην περιοχή.
Ωστόσο, σε ένα μεγάλος μέρος του ποταμού, υπάρχει υψηλού βαθμού ρύπανση από τις
βιομηχανική περιοχή Οινοφύτων, αλλά και από την ανεξέλεγκτη διαχείριση των αποβλήτων
πλήθους ανεξάρτητων βιομηχανικών μονάδων της περιοχής. Η ρύπανση καταγράφεται με την
εμφάνιση βαρέων μετάλλων στον υδροφόρο ορίζοντα, γεγονός που απειλεί τη δημόσια υγεία
μέσα από την εμφάνιση λευχαιμίας και άλλων μορφών καρκίνου, οι οποίες αποδίδονται στην
παρουσία των βαρέων μετάλλων στο νερό της περιοχής.
Σκόπιμη κρίνεται η παρουσίαση εικόνων της ρύπανσης του ποταμού στις περιοχές μετά
τον Αγ. Θωμά, η οποία έχει προκαλέσει σοβαρή υποβάθμιση του τοπίου και έχει θέσει σε
κίνδυνο τη δημόσια υγεία.

Εικόνα 5.8: Η ρύπανση στον Ασωπό ποταμό

Εικόνα 5.9: Η ρύπανση στον Ασωπό ποταμό στην

στην περιοχή μετά τον Αγ. Θωμά, στις 17/2/2005

περιοχή μετά τον Αγ. Θωμά, στις 17/2/2005

Πηγή: http://www.itap.gr/galleries/PA160101-2.jpg.
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Στη περιοχή της ΒΙ.ΠΕ. Τανάγρας και συγκεκριμένα στην περιοχή του Αγ. Θωμά, ο
Ασωπός ποταμός δεν είναι μολυσμένος καθότι δεν αποβάλλονται εκεί βιομηχανικά λύματα.
Για το λόγο αυτό χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή στην επεξεργασία και διάθεση των λυμάτων,
καθότι διαφορετικά η κοινότητα του Αγ. Θωμά θα αντιμετωπίσει σοβαρότατους κινδύνους.
Σύμφωνα με τη μελέτη, για να αποφευχθούν οι εν λόγω κίνδυνοι, έχουν σχεδιαστεί
εγκαταστάσεις βιολογικού καθαρισμού και αγωγός μεταφοράς λυμάτων 2760 μέτρων. Ο
αγωγός μεταφοράς λυμάτων από το βιολογικό καθαρισμό στην κοίτη του Ασωπού ποταμού
φαίνεται στην Εικόνα 5.10.

Εικόνα 5.10: Ο αγωγός μεταφοράς λυμάτων.
Πηγή: Επιχειρηματικό σχέδιο χωροθέτησης ΒΙ.ΠΕ. Τανάγρας, 2005.

Στην Εικόνα 5.11 εμφανίζεται η διαδρομή του αγωγού μεταφοράς λυμάτων, αλλά και το
σημείο διάθεσής τους στον Ασωπό ποταμό.
Βιολογικός καθαρισμός

Ασωπός ποταμός

Εικόνα 5.11: Ο αγωγός μεταφοράς λυμάτων σε τρισδιάστατη απεικόνιση.
Πηγή: Επεξεργασία Μελετητή.
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Όπως είναι φανερό, το τοπίο στην περιοχή που αναμένονται οι παρεμβάσεις για τη
δημιουργία της ΒΙ.ΠΕ. Τανάγρας δεν είναι υποβαθμισμένο και η πολιτεία θα πρέπει να
επιδείξει ιδιαίτερη προσοχή και ευαισθησία, ούτως ώστε να διασφαλίσει τη μικρότερη δυνατή
αλλοίωσή του.

5.5. Το Ρυμοτομικό Σχέδιο της ΒΙ.ΠΕ. Τανάγρας

38B

Μέχρι τώρα, μελετήθηκε η ΒΙ.ΠΕ. Τανάγρας όσον αφορά στα όριά της, τα χαρακτηριστικά
της περιοχής που εντάσσεται, αλλά και τις υποδομές που είναι απαραίτητες για τη λειτουργία
της. Στη συνέχεια παρουσιάζεται η οργάνωση της ΒΙ.ΠΕ, όπως αυτή προκύπτει από το
εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο της περιοχής.
5.5.1. Γενικά χαρακτηριστικά
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Το ρυμοτομικό σχέδιο της περιοχής, προβλέπει τη δημιουργία 20 οικοδομικών
τετραγώνων τα οποία περιβάλλονται από ζώνες πρασίνου, οι οποίες κατ’ ελάχιστο είναι
πλάτους 15 μέτρων από το εξωτερικό όριο της ΒΙ.ΠΕ. Παράλληλα με τις ζώνες πρασίνου έχουν
σχεδιαστεί πεζόδρομοι, όπως επίσης και δίκτυα ύδρευσης, απομάκρυνσης ομβρίων υδάτων
και ακαθάρτων.
Η είσοδος στη ρυμοτομούμενη περιοχή γίνεται μόνο από δύο ”πύλες”, εξασφαλίζοντας
έτσι την ασφάλεια των κατοίκων από την ανεξέλεγκτη είσοδο και έξοδο βαρέων οχημάτων,
που σχετίζονται με τη λειτουργία της ΒΙ.ΠΕ.
5.5.2. Χρήσεις γης
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Στα είκοσι οικοδομικά τετράγωνα που ρυμοτομήθηκαν, υπάρχουν διάφορες χρήσεις γης
που συμβάλουν στην εύρυθμη λειτουργία της ΒΙ.ΠΕ. Πιο συγκεκριμένα, οι χρήσεις γης και η
έκταση που καταλαμβάνουν αυτές στην περιοχή παρουσιάζονται στον Πίνακα 5.5.
Η κυρίαρχη χρήση στα είκοσι οικοδομικά τετράγωνα, όπως άλλωστε ήταν αναμενόμενο,
είναι η βιομηχανία. Μάλιστα, το ποσοστό κάλυψης ανέρχεται σε 66%. Όσον αφορά στις
υπόλοιπες χρήσεις, οι χώροι στάθμευσης καταλαμβάνουν το 0.5% της επιφάνειας των
οικοδομικών τετραγώνων, οι κοινόχρηστες εξυπηρετήσεις περίπου το 5% και ο βιολογικός
καθαρισμός το 1.35%.
Αθροιστικά τα οικοδομικά τετράγωνα, καταλαμβάνουν το 73% της ΒΙ.ΠΕ. Τανάγρας. Το
υπολειπόμενο ποσοστό κατανέμεται σε χώρους πρασίνου με ποσοστό 16% και χώρους
δρόμων και οι πεζοδρόμων με ποσοστό περίπου 11% (Διάγραμμα 5.2)
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Ο.Τ.
16
1
4
5
6
7
8
11
12
13
14
15
17
18
3
10
19
2
9
20

Χρήση Γης
Βιολογικός
Καθαρισμός
Βιομηχανία
Βιομηχανία
Βιομηχανία
Βιομηχανία
Βιομηχανία
Βιομηχανία
Βιομηχανία
Βιομηχανία
Βιομηχανία
Βιομηχανία
Βιομηχανία
Βιομηχανία
Βιομηχανία
Κοινόχρηστες
Εξυπηρετήσεις
Κοινόχρηστες
Εξυπηρετήσεις
Κοινόχρηστες
Εξυπηρετήσεις
Χώρος Στάθμευσης
Χώρος Στάθμευσης
Χώρος Στάθμευσης
ΣΥΝΟΛΟ ΒΙ.ΠΕ =
2015638

Εμβαδόν
Ο.Τ. ( τ.μ. )

Εμβαδόν ανά
Χρήση ( τ.μ. )

Ποσοστό ανά
Χρήση (%)

27138

27138

1.35

97499
31326
111993
101484
89727
82247
143323
153740
73973
108421
68878
127084
138654

1328348

65.90

100108

4.97

2553
4941
3188

10681

0.53

1439136

1439136

72.74

40477
38649
20981

Πίνακας 5.5: Χρήσεις γης ανά οικοδομικό τετράγωνο στη ΒΙ.ΠΕ. Τανάγρας.

Διάγραμμα 5.2: Χρήσεις γης στη ΒΙ.ΠΕ. Τανάγρας.

Το ρυμοτομικό σχέδιο της περιοχής όπως διαμορφώνεται με βάση τα παραπάνω φαίνεται
στις Εικόνες 5.12 και 5.13.
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Εικόνα 5. 12:Ρυμοτομικό σχέδιο δυτικής πλευράς της ΒΙ.ΠΕ. Τανάγρας.
Πηγή: Ε.Τ.Β.Α. Βιομηχανικές Περιοχές Α.Ε.(2005).

Ακολουθεί το νότιο τμήμα της ΒΙ.ΠΕ. όπου στο Ο.Τ. 16 έχει χωροθετηθεί ο βιολογικός
καθαρισμός. Μεταξύ των Ο.Τ. 16 και 17 διέρχεται ο αγωγός φυσικού αερίου, σε μία περιοχή
που έχει προβλεφθεί ως χώρος πρασίνου, με σκοπό την αναβάθμιση της αισθητικής του
τοπίου και την προστασία του από ενδεχόμενη υποβάθμιση εξαιτίας της παρουσίας του
αγωγού.

Εικόνα 5. 13:Ρυμοτομικό σχέδιο νοτιο-ανατολικής πλευράς της ΒΙ.ΠΕ. Τανάγρας.
Πηγή: Ε.Τ.Β.Α. Βιομηχανικές Περιοχές Α.Ε. (2005).
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5.6. Πρότυπα Κατανάλωσης Ενέργειας στη ΒΙ.ΠΕ. Τανάγρας

39B

Στην παρούσα ενότητα εξετάζονται τα πρότυπα κατανάλωσης ενέργειας στη ΒΙ.ΠΕ.
Τανάγρας. Ο στόχος της ενότητας αυτής είναι να εκτιμήσει με ενδεικτικό τρόπο την ενέργεια
που απαιτείται για τη λειτουργία της ΒΙ.ΠΕ., στοιχείο απαραίτητο για την αξιολόγηση
εναλλακτικών θέσεων χωροθέτησης αιολικού πάρκου για την εξυπηρέτηση των ενεργειακών
αναγκών της.
Η δημιουργία αιολικού πάρκου για την εξυπηρέτηση μέρους των ενεργειακών αναγκών της
ΒΙ.ΠΕ. αποσκοπεί στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων που θα
χωροθετηθούν στη ΒΙ.ΠΕ. μέσα από την απόκτηση φθηνότερης ενέργειας (σε συνδυασμό και
με το φυσικό αέριο) για την παραγωγική διαδικασία, η οποία επιπροσθέτως παράγεται με
τρόπο περιβαλλοντικά φιλικό για την περιοχή. Το τελευταίο είναι ιδιαίτερα σημαντικό, αν
θεωρήσει κανείς την υποβάθμιση της ευρύτερης περιοχής από τη ήδη μεγάλη συγκέντρωση
βιομηχανικών μονάδων, αλλά και την περαιτέρω επιβάρυνσή της από τη χωροθέτηση νέων
μονάδων στη ΒΙ.ΠΕ. της Τανάγρας.
5.6.1. Προσδιορισμός απαιτούμενης ενέργειας για τη λειτουργία της ΒΙ.ΠΕ. Τανάγρας -
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Υποθέσεις
Ο προσδιορισμός της ενέργειας που απαιτείται για τη λειτουργία της ΒΙ.ΠΕ. Τανάγρας
είναι ενδεικτικός, καθώς δεν είναι γνωστό το είδος των επιχειρήσεων που θα χωροθετηθούν
σε αυτή

και κατά συνέπεια το πρότυπο της ενεργειακής κατανάλωσης που αυτές

συνεπάγονται. Μία προσέγγιση για τον υπολογισμό της ενέργειας στηρίζεται στη μελέτη
προτύπων κατανάλωσης υπαρχόντων επιχειρήσεων στην περιοχή και βασίζεται στις εξής
υποθέσεις:
 Ο προσδιορισμός της κατανάλωσης σε ενέργεια γίνεται στη βάση της ήδη
υπάρχουσας εμπειρίας από άλλες βιομηχανικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην
περιοχή και αναφέρεται σε ενέργεια ανά τ.μ. κτιριακής υποδομής, εν προκειμένου της
Ελληνικής Αμυντικής Βιομηχανίας (ΕΑΒ). Η εν λόγω επιχείρηση αποτελεί επιχείρηση
εντάσεως ενέργειας στην παραγωγική της διαδικασία. Ως εκ τούτου η υπολογιζόμενη ενέργεια
ανά τ.μ. κτιριακής υποδομής από αυτή, θα μπορούσε να ισχυριστεί κανείς ότι αποτελεί
‘οροφή’ για την κατανάλωση ενέργειας στην περιοχής μελέτης.
 Οι όροι δόμησης στη ΒΙ.ΠΕ. είναι αυτοί της ευρύτερης περιοχής, στη βάση των
οποίων προσδιορίζεται το συνολικό εμβαδόν της κτιριακής υποδομής της ΒΙ.ΠΕ.
Από τις δύο παραπάνω υποθέσεις προσδιορίζεται στη συνέχεια το συνολικό ποσό της
ενέργειας που απαιτείται για τη λειτουργία της ΒΙ.ΠΕ. Είναι σαφές ότι η γνώση των
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ενεργειακών δεδομένων μιας ευρύτερης ομάδας επιχειρήσεων της περιοχής, η οποία θα
κάλυπτε ένα ευρύ φάσμα ενεργειακών απαιτήσεων των διαφορετικών επιχειρήσεων, θα
μπορούσε να αποδώσει με αντιπροσωπευτικότερο τρόπο τη μέση ενεργειακή απαίτηση της
σχεδιαζόμενης ΒΙ.ΠΕ. Δεδομένου όμως ότι τέτοιου είδους πληροφορία δεν κατέστη δυνατό να
βρεθεί, η διπλωματική εργασία εξελίσσεται στηριζόμενη στις παραπάνω υποθέσεις,
επισημαίνοντας ότι η ενεργειακή απαίτηση που προσδιορίζεται είναι ενδεικτική και μπορεί να
θεωρηθεί ως ενεργειακή ‘οροφή’ για τους υπολογισμούς μας.

 Κατανάλωση ενέργειας
Η βιομηχανία που θα χρησιμοποιηθεί ως πρότυπο για την κατανάλωση ενέργειας ανά
τ.μ. κτιριακής υποδομής, είναι η Ελληνική Αμυντική Βιομηχανία (Ε.Α.Β.). Η Ε.Α.Β. είναι
εξαιρετικά ενεργοβόρα βιομηχανία, ωστόσο το γεγονός αυτό εξυπηρετεί τους σκοπούς της
παρούσας εργασίας, διότι ο υπολογισμός της ενεργειακής κατανάλωσης στη ΒΙ.ΠΕ. Τανάγρας
θα γίνει στην δυσμενή περίπτωση εγκατάστασης βαριάς μορφής βιομηχανικής
δραστηριότητας.


Ελληνική Αμυντική Βιομηχανία

Τα διαθέσιμα στοιχεία της ενεργειακής κατανάλωσης της Ε.Α.Β. για το έτος 2007 είναι:
Kwh
Σύνολο Κατανάλωσης
Απώλειες
Σύνολο Μετρητή Δ.Ε.Η.

Μάρτιος 2007

Απρίλιος 2007

Μάιος 2007

2591544,8

1922081,8

2392321,5

Μέση Μηνιαία Κατανάλωση
Μέση Ετήσια Κατανάλωση

2600370

314275,1

263318,2

317568,5

2905820,9

2185400,0

2709890,0

31204440

Πίνακας 5.6: Ενεργειακή κατανάλωση Ε.Α.Β.
Πηγή: Ε.Α.Β.

Στον Πίνακα 5.6. υπολογίζεται η μέση μηνιαία κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας και στη
συνέχεια γίνεται αναγωγή σε ετήσια βάση, για να υπολογιστεί η μέση ετήσια κατανάλωση
ηλεκτρικής ενέργειας. Παράλληλα πρέπει να σημειωθεί ότι η συνολική έκταση της Ε.Α.Β. είναι
1.800 στρέμματα, ενώ οι στεγασμένοι χώροι είναι 150 στρέμματα.


Υπολογισμός κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας για βιομηχανική χρήση

Δεδομένου ότι η Ε.Α.Β. καταλαμβάνει μία έκταση 1.800 στρεμμάτων, όπου η έκταση των
στεγασμένων χώρων είναι 150 στρέμματα, προκύπτει ότι η μέση ετήσια κατανάλωση
ηλεκτρικής ενέργειας ανά τ.μ. είναι ..... 

31204440 Kwh
 208.03Kwh /  ..
150.000 . .

(Στοιχεία κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας ΕΑΒ)
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 Όροι δόμησης
Αναγκαίο στοιχείο για τον υπολογισμό της κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας στην ΒΙ.ΠΕ.
Τανάγρας, είναι οι όροι δόμησης της περιοχής μελέτης.
Σύμφωνα με το Π.Δ. 6/17-10-78 (ΦΕΚ 538 Δ'), οι όροι δόμησης της περιοχής είναι:
Όροι Δόμησης
Κάλυψη (%)
Όροφοι
Μέγιστο Ύψος (m)
Σ.Δ.
Συντελεστής κατ' όγκον
Ελάχιστη απόσταση από
τα όρια του οικοπέδου (m)

30
3
11
0.9
3.3
10

Πίνακας 5.7: Όροι δόμησης στην περιοχή της ΒΙ.ΠΕ.
Πηγή: Π.Δ. 6/17-10-78 (ΦΕΚ 538 Δ')

Η κάλυψη αφορά στο μέγιστο ποσοστό της συνολικής επιφάνειας που μπορούν τα κτίρια
να καταλαμβάνουν στο οικόπεδο, ο συντελεστής δόμησης Σ.Δ. δίνει τη συνολική επιφάνεια
των κτηρίων (εμβαδόν οικοπέδου επί τον συντελεστή δόμησης) που μπορούν να
οικοδομηθούν και ο συντελεστής κατ’ όγκον δίνει το συνολικό οικοδομήσιμο όγκο (εμβαδόν
οικοπέδου επί το συντελεστή κατ’ όγκον).
5.6.2. Ενδεικτική κατανάλωση ενέργειας στη ΒΙ.ΠΕ. Τανάγρας
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Στην παράγραφο αυτή θα υπολογιστεί, στη βάση των υποθέσεων που έχουν τεθεί, η
απαιτούμενη ενέργεια ενδεικτικά για τη λειτουργία της ΒΙ.ΠΕ. Τανάγρας. Η συνολική έκταση
της ΒΙ.ΠΕ. Τανάγρας είναι 2.016.000 τ.μ., όπου η βιομηχανική χρήση είναι σύμφωνα με τον
Πίνακα 5.5., το 65.9% της συνολικής έκτασης, ή αλλιώς 1.328.348 τ.μ.


Υπολογισμός οικοδομήσιμης επιφάνειας

Με την παραδοχή ότι στη βιομηχανική χρήση το μέσο ύψος ορόφων είναι περίπου 5
μέτρα, προκύπτει ότι οι όροφοι που μπορούν να οικοδομηθούν θα είναι 2, καθότι το μέγιστο
ύψος είναι τα 11 μέτρα. Συνεπώς η Οικοδομήσιμη Επιφάνεια (Ο.Ε.), θα είναι λαμβάνοντας υπ’
όψιν την κάλυψη 30%:

O.E .   ά    ή _  ή  Ό  0.3  1.328 .348 .  2  797 .008 . .
Στη συνέχεια θα υπολογιστεί η Ο.Ε. βάσει του συντελεστή δόμησης που είναι 0.9. Έτσι
λοιπόν προκύπτει ότι στην καλύτερη περίπτωση, δηλαδή στην περίπτωση που δεν θα
υπάρχουν περιορισμοί από το μέγιστο ύψος ή του συντελεστή κατ’ όγκον, η Ο.Ε. θα είναι:

O.E.  0.9  1.328.348 . .  1.195.513 .
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Από τους προηγούμενους υπολογισμούς γίνεται σαφές ότι η Ο.Ε. θα είναι περίπου
797.000τ.μ., δεδομένου ότι ο συντελεστής δόμησης παρέχει την δυνατότητα σε μεγαλύτερη
Ο.Ε., αλλά ο περιορισμός της κάλυψης και του μέγιστου ύψους, δεν επιτρέπει την εξάντληση
των δυνατοτήτων αυτών.



Υπολογισμός συνολικής κατανάλωσης για βιομηχανική χρήση

Συνδυάζοντας τα αποτελέσματα που έχουν προκύψει για την Ο.Ε. και για την μέση ετήσια
κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας ανά τ.μ. της ΕΑΒ, όπως αυτή υπολογίστηκε προηγούμενα,
μπορεί ενδεικτικά να εκτιμηθεί ότι η μέση ετήσια κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας που
χρειάζεται η ΒΙ.ΠΕ. Τανάγρας για να λειτουργήσουν οι προβλεπόμενες βιομηχανικές μονάδες
είναι:

ή  ..  .....  797.000  208Kwh /  . .  165.776 Mwh
Η ηλεκτρική ενέργεια αυτή θεωρείται ως ενεργειακή ‘οροφή’ στη βάση των υποθέσεων και
των στοιχείων που χρησιμοποιήθηκαν για τον υπολογισμό της. Μέρος της ενέργειας αυτής θα
γίνει προσπάθεια να καλυφθεί από τη χωροθέτηση ανεμογεννητριών σε συγκεκριμένες θέσεις
στο νομό Βοιωτίας.
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6. ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΙΟΛΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ
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Στο κεφάλαιο αυτό μελετώνται εναλλακτικές θέσεις χωροθέτησης του αιολικού πάρκου, το
οποίο σχεδιάζεται για να καλύψει μέρος των ενεργειακών αναγκών της Βιομηχανικής
Περιοχής (ΒΙ.ΠΕ.) Τανάγρας.
Τη βάση για την επιλογή των εναλλακτικών αυτών θέσεων στην παρούσα εργασία
αποτελεί το ‘Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις
Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ)’, το οποίο δίνει τις γενικές κατευθύνσεις για τη
χωροθέτηση αιολικών πάρκων στο νομό Βοιωτίας στη βάση του διαθέσιμου αιολικού
δυναμικού. Οι θέσεις που επιλέγονται μελετώνται στη συνέχεια στη βάση των ιδιαίτερων
χαρακτηριστικών τους. Τέλος προσδιορίζεται η αιολική ενέργεια που μπορεί να παραχθεί από
κάθε εναλλακτική θέση με τη βοήθεια του Μοντέλου RETScreen.
Στη συνέχεια του κεφαλαίου δίνονται οι κύριες κατευθύνσεις του Ειδικού Πλαισίου
Χωροταξικού Σχεδιασμού για τις ΑΠΕ και ειδικότερα για τη χωροθέτηση αιολικών πάρκων.

6.1. Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού για τις ΑΠΕ

40B

Το Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού για τις ΑΠΕ (Ε.Π.Χ.Σ.), αποτελεί το νομικό
πλαίσιο πάνω στο οποίο στηρίζεται η χωροθέτηση των ΑΠΕ στην Ελλάδα. Όπως αναφέρεται
στην Παράγραφο 3.4.5. (Ε.Π.Χ.Σ., 2007), το Ε.Π.Χ.Σ. διαμορφώθηκε λαμβάνοντας υπ’ όψιν
την Κοινοτική Οδηγία 201/77/ΕΚ και τους Νόμους 3299/2004 και 3468/2006. Στο κεφάλαιο
αυτό θα εξεταστούν οι όροι και οι προϋποθέσεις που θέτει το Ε.Π.Χ.Σ. για τη χωροθέτηση
αιολικών πάρκων.
6.1.1. Διαίρεση του Ελλαδικού χώρου για τη χωροθέτηση αιολικών πάρκων
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Το Ε.Π.Χ.Σ. καθορίζει για τα αιολικά πάρκα, όπως άλλωστε για όλες τις μορφές των ΑΠΕ
συγκεκριμένους κανόνες χωροθέτησης, έχοντας ως στόχο την ελεγχόμενη συγκέντρωση και
ένταξη των αιολικών μονάδων στο χώρο. Απώτερος σκοπός του στόχου αυτού είναι η
“αρμονική συνύπαρξη των μονάδων παραγωγής ενέργειας και του φυσικού και
ανθρωπογενούς περιβάλλοντος” (Ε.Π.Χ.Σ., 2007).
Στο πλαίσιο αυτό, η χώρα έχει διαιρεθεί σε τέσσερις γεωγραφικές ενότητες με διαφορετικό
πλαίσιο κατευθύνσεων για την ανάπτυξη ΑΠΕ σε κάθε μία από αυτές. Οι γεωγραφικές
ενότητες του εθνικού χώρου είναι:



Η ηπειρωτική χώρα.



Η Αττική.
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Τα κατοικημένα νησιά του Ιονίου και του Αιγαίου, συμπεριλαμβανομένης και της
Κρήτης.



Ο θαλάσσιος χώρος και οι ακατοίκητες βραχονησίδες.

Δεδομένου ότι ο νομός Βοιωτίας ανήκει στην ηπειρωτική χώρα, σύμφωνα με την
παραπάνω κατηγοριοποίηση, περιγράφονται στη συνέχεια οι κατευθύνσεις του Ε.Π.Χ.Σ. για
την ηπειρωτική χώρα,
6.1.2. Πλαίσιο χωροθέτησης αιολικών μονάδων στην ηπειρωτική χώρα
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Για τη χωροθέτηση αιολικών μονάδων στην ηπειρωτική χώρα έχουν καθοριστεί, στο
επίπεδο των διοικητικών ορίων των Ο.Τ.Α., συγκεκριμένες περιοχές, οι οποίες ονομάζονται
Περιοχές Αιολικής Προτεραιότητας (ΠΑΠ) και παρουσιάζουν τα εξής πλεονεκτήματα:
(ΕΚΟΤΕΧΝΙΚΑ, 2007):



Κατάλληλο αιολικό δυναμικό.



Αυξημένη ζήτηση για την εγκατάσταση μονάδων παραγωγής αιολικής ενέργειας.



Δυνατότητα για ελεγχόμενη συγκέντρωση των εγκαταστάσεων παραγωγής ενέργειας.

Εκτός των ΠΑΠ, για την εγκατάσταση αιολικών μονάδων έχουν οριστεί ακόμη οι Περιοχές
Αιολικής Καταλληλότητας (ΠΑΚ), οι οποίες αν και μεμονωμένες και εκτός ΠΑΠ έχουν
αξιοποιήσιμο αιολικό δυναμικό (Ζαρκαδούλα, 2007). Για τη χωροθέτηση των αιολικών
πάρκων σε ΠΑΚ ακολουθούνται οι κανόνες χωροθέτησης που περιγράφονται στην επόμενη
παράγραφο (6.1.3) περί μεμονωμένων αιολικών μονάδων.
Οι Περιοχές Αιολικής Προτεραιότητας (ΠΑΠ) για την εγκατάσταση αιολικών μονάδων
καθορίζονται στη βάση τριών ομάδων κριτηρίων, που είναι τα παρακάτω:



Κριτήριο α: Διαθέσιμο αιολικό δυναμικό

Σύμφωνα με το κριτήριο αυτό, οι περιοχές ΠΑΠ καθορίζονται κατ’ αρχήν στη βάση του
διαθέσιμου αιολικού δυναμικού. Το αιολικό δυναμικό εκφράζεται σε επιφάνεια χώρου ή
πλήθος ανεμογεννητριών που μπορούν να εγκατασταθούν. Ως βάση λαμβάνεται υπόψη μία
τυπική ανεμογεννήτρια ισχύος 2MW. Συγκεκριμένα το κριτήριο α περιλαμβάνει:
(ΕΚΟΤΕΧΝΙΚΑ, 2007):

- Ο.Τ.Α. όπου το διαθέσιμο αιολικό δυναμικό που είναι μεγαλύτερο των 7m/s είναι
μεγαλύτερο του 30% των ζωνών με εκμεταλλεύσιμο αιολικό δυναμικό 5.5m/s και
μεγαλύτερο από 2χλμ2, ούτως ώστε να μπορούν να εγκατασταθούν αιολικά πάρκα
ισχύος 25MWe.

111

- Γεωγραφικά ενιαίες ομάδες των προηγούμενων Ο.Τ.Α., όπου το εμβαδόν των περιοχών
με διαθέσιμο αιολικό δυναμικό μεγαλύτερο των 7m/s, είναι τουλάχιστον 12χλμ 2 , ούτως
P

P

ώστε να μπορούν να εγκατασταθούν αιολικά πάρκα ισχύος 150MWe.



Κριτήριο β: Ζήτηση για εγκατάσταση αιολικών μονάδων

Στο κριτήριο β εντάσσονται οι πρωτοβάθμιοι Ο.Τ.Α. οι οποίοι συγκεντρώνουν μεγάλη
ζήτηση για εγκατάσταση αιολικών μονάδων, η οποία εκφράζεται από τον αριθμό των
σχετικών αιτήσεων. Από άποψη μεγέθους, η ζήτηση θεωρείται αυξημένη όταν οι Ο.Τ.Α.
συγκεντρώνουν άδειες παραγωγής, άδειες λειτουργίας και άδειες εγκατάστασης συνολικής
ισχύος μεγαλύτερης των 80MWe. Το όριο αυτό προκύπτει από το απαιτούμενο εμβαδόν
εγκατάστασης αιολικού πάρκου που αντιστοιχεί σε 6χλμ 2 .
P



P

Κριτήριο γ: χωρική ενοποίηση των ΠΑΠ

Το κριτήριο γ εισήχθη για τη χωρική ενοποίηση των ΠΑΠ, καθότι με την κατάτμηση των
περιοχών αιολικής προτεραιότητας στο επίπεδο των διοικητικών ορίων ενός Ο.Τ.Α., υπήρχε το
ενδεχόμενο αποκλεισμού όμορων περιοχών με σημαντικό αιολικό δυναμικό. Για το λόγο αυτό
στις ΠΑΠ περιλαμβάνονται και όμοροι Ο.Τ.Α., στους οποίους το εκμεταλλεύσιμο αιολικό
δυναμικό των 7m/s, είναι μεγαλύτερο του 20% των περιοχών με εκμεταλλεύσιμο αιολικό
δυναμικό 5m/s και μεγαλύτερο των 6χλμ 2 . Επίσης, η δυνατότητα εγκατάστασης αιολικών
P

P

πάρκων παρέχει ισχύ μεγαλύτερη των 25MWe.
6.1.3. Κανόνες χωροθέτησης αιολικών πάρκων
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Η χωροθέτηση μεμονωμένων αιολικών μονάδων παραγωγής ενέργειας εκτός των
προκαθορισμένων γεωγραφικών ενοτήτων αιολικής προτεραιότητας (ΠΑΠ), όπως ήδη έχει
αναφερθεί, δεν αποκλείεται, ωστόσο καθορίζονται ειδικοί κανόνες ένταξης στο χώρο για κάθε
μεμονωμένη περιοχή. Οι κανόνες αυτοί τόσο για ΠΑΠ όσο και για ΠΑΚ είναι (ΕΚΟΤΕΧΝΙΚΑ,
2007):



Συγκεκριμένες αποστάσεις για τη διασφάλιση της λειτουργικότητας και απόδοσης των
εγκαταστάσεων παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές.
Σε αυτή την κατηγορία κανόνων για τη χωροθέτηση αιολικών πάρκων, καθορίζεται:

-

η μέγιστη απόσταση από υφιστάμενη οδό οποιασδήποτε κατηγορίας. Έτσι, ορίζεται
για εγκατεστημένη ισχύ/μονάδα κάτω τον 10MWe σε ΠΑΠ, 20 χλμ. μήκους όδευσης,
ενώ σε περιοχές εκτός ΠΑΠ τα 15 χλμ. ανεξαρτήτου εγκατεστημένης ισχύος/μονάδας.

-

Η απόσταση από το σύστημα μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας είναι ίδια με αυτή που
ορίζει ο Διαχειριστής Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας
Δ.Ε.Σ.Μ.Η.Ε. κατά τη σύνδεση της εγκατάστασης.
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-

Σε περίπτωση που υπάρχουν σταθερά στοιχεία παρεμβολής, φυσικά ή ανθρωπογενή,
η ελάχιστη απόσταση της ανεμογεννήτριας από αυτά είναι 7 φορές το ύψος του
στοιχείου παρεμβολής.

-

Τέλος, ορίζεται η απόσταση μεταξύ των ανεμογεννητριών, η οποία εξαρτάται από τη
διάταξή τους και είναι σταθερή. Έτσι, σε περίπτωση που οι ανεμογεννήτριες
αναπτύσσονται κάθετα στην κατεύθυνση του κυρίαρχου ανέμου, η ελάχιστη
απόσταση μεταξύ τους είναι 3 φορές τη διάμετρο της φτερωτής τους. Στην αντίθετη
περίπτωση, όπου αναπτύσσονται παράλληλα στην κατεύθυνση του κυρίαρχου
ανέμου, η απόστασή τους ορίζεται σε 7 φορές τη διάμετρο της φτερωτής τους.



Συγκεκριμένες κατηγορίες ζωνών ασυμβατότητας / αποκλεισμού, εντός των οποίων
απαγορεύεται η χωροθέτηση αιολικών μονάδων.
Περιοχές περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος
Ασύμβατη χρήση

Περιοχές απολύτου προστασίας της Φύσης του
άρθρου 19 παρ.1, 2, Ν.1650/86 (Α΄160)

Ελάχιστη απόσταση εγκατάστασης από την
ασύμβατη χρήση
Σύμφωνα με την εγκεκριμένη ΕΠΜ ή το σχετικό
Π.Δ. (του άρθρου 21 του Ν. 1650/86) ή τη σχετική
ΚΥΑ (Ν. 3044/02)

Πυρήνες των Εθνικών Δρυμών, κηρυγμένα
μνημεία της φύσης, αισθητικά δάση που δεν
περιλαμβάνονται στο προηγούμενο εδάφιο.
Οι οικότοποι προτεραιότητας περιοχών της Κρίνεται κατά περίπτωση στο πλαίσιο της ΕΠΟ
Επικράτειας που έχουν ενταχθεί στον κατάλογο
των τόπων κοινοτικής σημασίας του δικτύου
ΦΥΣΗ 2000 σύμφωνα με την απόφαση
2006/613/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 259 της
21.9.2006, σ. 1).
Αξιόλογες ακτές και παραλίες (π.χ. αμμώδεις)
1.000 μ.
Κρίνεται κατά περίπτωση στο πλαίσιο της ΕΠΟ,
Περιοχές Ζ.Ε.Π. ορνιθοπανίδας (SPA)
μετά από ειδική ορνιθολογική μελέτη
Πίνακας 6.1: Κανόνες χωροθέτησης αιολικών πάρκων σε περιοχές περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος
Πηγή: Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού για τις ΑΠΕ, 2007

Οι ζώνες ασυμβατότητας / αποκλεισμού αιολικής εγκατάστασης συνοψίζονται σε πέντε
βασικές κατηγορίες, οι οποίες είναι:

-

περιοχές περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος (Πίνακας 6.1),

-

περιοχές και στοιχεία της πολιτιστικής κληρονομιάς,

-

περιοχές με οικιστική δραστηριότητα,

-

δίκτυα τεχνικής υποδομής και ειδικές χρήσεις και τέλος

-

περιοχές παραγωγικών δραστηριοτήτων.
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Όπως γίνεται αντιληπτό, το πλήθος των περιοχών αυτών μπορεί να είναι μεγάλο και με
πολλές ιδιαιτερότητες. Για το λόγο αυτό παρουσιάζονται στη συνέχεια συνοπτικοί πίνακες
κανόνων χωροθέτησης ανεμογεννητριών για μία σειρά από διαφορετικούς τύπους περιοχών.
Οι κανόνες σχετικά με τις περιοχές περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος παρουσιάζονται στον
Πίνακα 6.1.
Στον Πίνακα 6.2. παρουσιάζονται οι κανόνες σχετικά με περιοχές και στοιχεία
πολιτιστικής κληρονομιάς:
Αποστάσεις από περιοχές και στοιχεία πολιτιστικής κληρονομιάς
Ελάχιστη απόσταση εγκατάστασης από την
ασύμβατη χρήση

Ασύμβατη χρήση
Εγγεγραμμένα στον Κατάλογο Παγκόσμιας
Κληρονομιάς και άλλα μείζονος σημασίας
μνημεία, αρχαιολογικοί χώροι και ιστορικοί τόποι
της παρ. 5. εδάφιο ββ του άρθρου 50 του Ν.
3028/02
Ζώνη απολύτου προστασίας (Ζώνη Α) λοιπών
αρχαιολογικών χώρων
Κηρυγμένα πολιτιστικά μνημεία και ιστορικοί
τόποι

3.000 μ.

Α=7d, όπου (d) η διάμετρος της φτερωτής της
ανεμογεννήτριας, τουλάχιστον 500 μ.
Α=7d, όπου (d) η διάμετρος της φτερωτής της
ανεμογεννήτριας, τουλάχιστον 500 μ.

Πίνακας 6.2:. Αποστάσεις από περιοχές και στοιχεία πολιτιστικής κληρονομιάς
Πηγή: Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού για τις ΑΠΕ, 2007.

Ακολουθεί ο Πίνακας 6.3., ο οποίος παρουσιάζει τους κανόνες χωροθέτησης των
ανεμογεννητριών (αποστάσεις) από οικιστικές δραστηριότητες:
Οικιστικές δραστηριότητες
Ασύμβατη χρήση

Ελάχιστη απόσταση εγκατάστασης από την
ασύμβατη χρήση
Πόλεις και οικισμοί με πληθυσμό > 2000 κατοί- 1.000 μ από το όριο του οικισμού ή του σχεδίου
κων ή οικισμοί με πληθυσμό < 2000 κατοίκων πόλης κατά περίπτωση
που χαρακτηρίζονται ως δυναμικοί ή και
τουριστικοί ή και αξιόλογοι
Παραδοσιακοί οικισμοί
1.500 μ. από το όριο του οικισμού
Λοιποί οικισμοί
Οργανωμένη δόμηση Α΄ ή Β΄ κατοικίας
(Π.Ε.Ρ.ΠΟ., Συνεταιρισμοί κ.λπ.) ή και
διαμορφωμένες περιοχές Β΄ κατοικίας, όπως
αναγνωρίζονται στο πλαίσιο της Μ.Π.Ε. κάθε
μεμονωμένης εγκατάστασης αιολικού πάρκου
Ιερές Μονές
Μεμονωμένη κατοικία (νομίμως υφιστάμενη)

500 μ. από το όριο του οικισμού
1.000 μ. από τα όρια του σχεδίου ή της
διαμορφωμένης περιοχής αντίστοιχα.

500 μ. από τα όρια της Μονής
Εξασφάλιση ελάχιστου επιπέδου
μικρότερου των 45 db.

θορύβου

Πίνακας 6. 3. Αποστάσεις χωροθέτησης ανεμογεννητριών από οικιστικές δραστηριότητες.
Πηγή: Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού για τις ΑΠΕ, 2007.
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Η χωροθέτηση των ανεμογεννητριών περιορίζεται και από τα υπάρχοντα δίκτυα
υποδομής της περιοχής, όπως οδικά δίκτυα και δίκτυα τηλεπικοινωνιών. Συγκεκριμένα, οι
κατηγορίες δικτύων που επηρεάζουν τη χωροθέτηση ανεμογεννητριών είναι:
Δίκτυα τεχνικής υποδομής και ειδικές χρήσεις
Ελάχιστη απόσταση εγκατάστασης από την
ασύμβατη χρήση
Απόσταση ασφαλείας 1,5d από τα όρια της
Κύριοι οδικοί άξονες, οδικό δίκτυο αρμοδιότητας
ζώνης απαλλοτρίωσης της οδού ή του σιδηροτων Ο.Τ.Α. και σιδηροδρομικές γραμμές
δρομικού δικτύου αντίστοιχα
Απόσταση ασφαλείας 1,5d από τα όρια
Γραμμές υψηλής τάσεως (Υ.Τ.)
διέλευσης των γραμμών Υ.Τ.
Κατά περίπτωση, μετά από γνωμοδότηση του
Υποδομές τηλεπικοινωνιών (κεραίες), RADAR
αρμόδιου φορέα
Κατά περίπτωση, μετά από γνωμοδότηση του
Εγκαταστάσεις ή δραστηριότητες της αεροπλοϊας
αρμόδιου φορέα
Ασύμβατη χρήση

Πίνακας 6.4: Αποστάσεις από δίκτυα τεχνικής υποδομής και ειδικές χρήσεις
Πηγή: Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού για τις ΑΠΕ, 2007.

Τέλος, στις ζώνες ασυμβατότητας / αποκλεισμού συγκαταλέγονται και οι ζώνες ή οι
εγκαταστάσεις των παραγωγικών δραστηριοτήτων (Πίνακας 6.5).
Ζώνες ή εγκαταστάσεις παραγωγικών δραστηριοτήτων
Ασύμβατη χρήση
Αγροτική γη υψηλής παραγωγικότητας, ζώνες
αναδασμού, αρδευόμενες εκτάσεις
Ιχθυοκαλλιέργειες
Μονάδες εσταυλισμένης κτηνοτροφίας:
Λατομικές ζώνες και δραστηριότητες
Λειτουργούσες επιφανειακά μεταλλευτικές εξορυκτικές ζώνες και δραστηριότητες
ΠΟΤΑ και άλλες Περιοχές Οργανωμένης
Ανάπτυξης Παραγωγικών Δραστηριοτήτων του
τριτογενούς τομέα, θεματικά πάρκα, τουριστικοί
λιμένες
και
άλλες
θεσμοθετημένες
ή
διαμορφωμένες τουριστικά περιοχές (όπως
αναγνωρίζονται στο πλαίσιο της ΜΠΕ για κάθε
μεμονωμένη εγκατάσταση).
Τουριστικά καταλύματα μεσαίου και μεγάλου
μεγέθους, ειδικές τουριστικές υποδομές,
τουριστικοί λιμένες
Λοιπά τουριστικά καταλύματα και εγκαταστάσεις

Ελάχιστη απόσταση εγκατάστασης από
την ασύμβατη χρήση
Απόσταση ασφαλείας 1,5d
Απόσταση ασφαλείας 1,5d
Απόσταση ασφαλείας 1,5d
Όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία.
500 μ.

1.000 μ. από τα όρια της ζώνης / περιοχής

1.000 μ. από τα όρια της μονάδας
500 μ.

Πίνακας 6.5: Ζώνες ή εγκαταστάσεις παραγωγικών δραστηριοτήτων
Πηγή: Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού για τις ΑΠΕ, 2007.
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Μέγιστες επιτρεπόμενες πυκνότητες αιολικών εγκαταστάσεων σε επίπεδο πρωτοβάθμιου
Ο.Τ.Α. κατά κατηγορία χώρου.
Έχοντας ως στόχο την ομαλή ένταξη των ανεμογεννητριών στο περιβάλλον, προκειμένου

να μην μονοπωληθεί η χρήση γης από την εγκατάσταση μονάδων παραγωγής αιολικής
ενέργειας, έχουν θεσπιστεί μέγιστες επιτρεπόμενες πυκνότητες. Σύμφωνα με το άρθρο 7 του
Ε.Π.Χ.Σ. & Α.Α. για τις ΑΠΕ με τίτλο “Ειδικά κριτήρια χωροθέτησης αιολικών μονάδων στην
ηπειρωτική χώρα”, οι επιτρεπόμενες πυκνότητες στις ΠΑΠ και ΠΑΚ σε επίπεδο πρωτοβάθμιου
Ο.Τ.Α. ορίζονται ως εξής (Ε.Π.Χ.Σ. για τις ΑΠΕ, 2007):

-

α. Το μέγιστο επιτρεπόμενο ποσοστό κάλυψης εδαφών από αιολικές εγκαταστάσεις
στους πρωτοβάθμιους Ο.Τ.Α. που εμπίπτουν σε Π.Α.Π της ηπειρωτικής χώρας δεν
μπορεί να υπερβαίνει το 8% της έκτασης ανά Ο.Τ.Α. (άλλως 1,05 τυπικές
ανεμογεννήτριες /1000 στρέμ.).

-

β. Το μέγιστο επιτρεπόμενο ποσοστό κάλυψης εδαφών από αιολικές εγκαταστάσεις
στους Δήμους Μονεμβασίας, Αραχώβης, Καρπενησίου και Καρύστου, που
χαρακτηρίζονται από υψηλό δείκτη τουριστικής ανάπτυξης, δεν μπορεί να υπερβαίνει
το 4% ανά Δήμο (άλλως 0,53 τυπικές ανεμογεννήτριες /1000 στρέμ.).

-

γ. Το μέγιστο επιτρεπόμενο ποσοστό κάλυψης εδαφών από αιολικές εγκαταστάσεις
στους πρωτοβάθμιους Ο.Τ.Α. που εμπίπτουν σε ΠΑΚ της ηπειρωτικής χώρας δεν
μπορεί να υπερβαίνει το 5% ανά Ο.Τ.Α. (άλλως 0,66 τυπικές ανεμογεννήτριες /1000
στρέμ.).

-

δ. Για τις αιολικές εγκαταστάσεις που εμπίπτουν σε περισσότερους του ενός Ο.Τ.Α.
των πιο πάνω περιπτώσεων α΄ έως και γ΄, οι επιτρεπόμενες κατά περίπτωση
πυκνότητες εφαρμόζονται για το τμήμα της αιολικής εγκατάστασης που εμπίπτει σε
κάθε ένα Ο.Τ.Α. ξεχωριστά.



Κανόνες ένταξης των αιολικών εγκαταστάσεων στο τοπίο, ώστε να περιορίζονται οι
δυσμενείς οπτικές παρεμβολές που επιφέρουν σε αυτό - αισθητική του τοπίου / οπτική
όχληση.
Ο λόγος για τον οποίο προσδιορίζονται οι κανόνες ένταξης στο τοπίο είναι ο περιορισμός

της υποκειμενικότητας όσον αφορά στις επιπτώσεις που οι ανεμογεννήτριες επιφέρουν σε
αυτό (Ζαρκαδούλα, 2007). Βασικό στοιχείο στη διαδικασία ένταξης ανεμογεννητριών στο
τοπίο είναι ο εντοπισμός των σημείων ιδιαιτέρου ενδιαφέροντος, έτσι ώστε να οριστούν οι
αποστάσεις των ανεμογεννητριών από αυτά, ανάλογα με την κατηγορία του χώρου (ΠΑΠ ή
ΠΑΚ) όπου βρίσκονται οι ανεμογεννήτριες. Οι αποστάσεις αυτές προσδιορίζονται από το
Ε.Π.Χ.Σ. σύμφωνα με τον Πίνακα 6.6:
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Σημείο Ιδιαίτερου Ενδιαφέροντος
Το πλησιέστερο όριο των εγγεγραμμένων στον κατάλογο
Παγκόσμιας Κληρονομιάς και άλλων μείζονος σημασίας
μνημείων, αρχαιολογικών χώρων και ιστορικών τόπων
της παρ. 5. εδάφιο ββ) του άρθρου 50 του Ν. 3028/02.
Το πλησιέστερο όριο ζώνης απολύτου προστασίας
(ζώνη Α') λοιπών αρχαιολογικών χώρων.
Το πλησιέστερο όριο θεσμοθετημένου πυρήνα Εθνικού
Δρυμού, μνημείου της φύσης, αισθητικού δάσους των
παρ. 3 και 4 του άρθρου 19 του Ν. 1650/86.
Το πλησιέστερο όριο θεσμοθετημένου παραδοσιακού
οικισμού.
Τα πλησιέστερα όρια πόλεων ή οικισμών > 2000
κατοίκων και οικισμών < 2000 κατοίκων που χαρακτηρίζονται ως τουριστικοί ή αξιόλογοι.
To πλησιέστερο όριο θεσμοθετημένης ή διαμορφωμένης
τουριστικής περιοχής, τουριστικά καταλύματα μεσαίου
και μεγάλου μεγέθους, ειδικές τουριστικές υποδομές,
τουριστικοί λιμένες.

Μέγιστη απόσταση από Α/Π
(χλμ)
Εντός ΠΑΠ
Εκτός ΠΑΠ
6

6

6

6

0,8

1

6

6

2

3

2

3

Πίνακας 6.6: Αποστάσεις ανεμογεννητριών από σημεία ιδιαιτέρου ενδιαφέροντος.
Πηγή: Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού για τις ΑΠΕ, 2007.

Στη συνέχεια με κέντρο το σημείο ιδιαίτερου ενδιαφέροντος και ακτίνα αυτή που
αναφέρεται στον Πίνακα 6.6. χαράσσεται κύκλος, εντός του οποίου οι ανεμογεννήτριες πρέπει
να έχουν συγκεκριμένη πυκνότητα. Ωστόσο, όπως γίνεται εύκολα αντιληπτό, η πυκνότητα
αυτή δεν μπορεί να είναι ίδια σε όλο το εύρος του κύκλου. Έτσι, όσο πιο κοντά βρίσκεται η
ανεμογεννήτρια στο σημείο ιδιαιτέρου ενδιαφέροντος τόσο μικρότερη είναι η πυκνότητα. Για
το λόγο αυτό, ο κύκλος αναλύεται σε τρεις ομόκεντρους κύκλους, με ακτίνες που
παρουσιάζονται στον Πίνακα 6.7.
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Ακτίνες ζωνών (σε χλμ.)
Εκτός Π.Α.Π
Εντός Π.Α.Π
(ΠΑΚ)
Α'
Β'
Γ'
Α'
Β'
Γ'

Σημείο Ιδιαίτερου Ενδιαφέροντος
Όρια των εγγεγραμμένων στον κατάλογο Παγκόσμιας
Κληρονομιάς και άλλων μείζονος σημασίας μνημείων,
αρχαιολογικών χώρων και ιστορικών τόπων της παρ. 5.
εδάφιο ββ) του άρθρου 50 του Ν. 3028/02
Όρια ζώνης απολύτου προστασίας (ζώνη Α') λοιπών
αρχαιολογικών χώρων
Όρια θεσμοθετημένου πυρήνα Εθνικού Δρυμού, μνημείου
της φύσης, αισθητικού δάσους των παρ. 3 και 4 του
άρθρου 19 του Ν. 1650/86
Όρια θεσμοθετημένου παραδοσιακού οικισμού
Όρια πόλεων ή οικισμών > 2000 κατοίκων και όρια
οικισμών < 2000 κατοίκων που χαρακτηρίζονται ως
τουριστικοί ή αξιόλογοι
Όρια θεσμοθετημένης ή διαμορφωμένης τουριστικής
περιοχής, τουριστικά καταλύματα μεσαίου και μεγάλου
μεγέθους, ειδικές τουριστικές υποδομές,, τουριστικοί
λιμένες.

3

4,5

6

3

4,5

6

1,5

3

6

1,5

3

6

0,2

0,8

-

0,3

1

-

1,5

3

6

1,5

3

6

1

2

-

1

3

-

1

1,5

2

1

2

3

Πίνακας 6.7: Ακτίνες ομόκεντρων κύκλων.
Πηγή: Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού για τις ΑΠΕ, 2007.

Βάσει των αποστάσεων του Πίνακα 6.7. ορίζονται οι μέγιστες επιτρεπτές πυκνότητες ανά
περιοχή που ορίζεται από κάθε ομόκεντρο κύκλο:
Μέγιστη πυκνότητα ανεμογεννητριών
(πλήθος Α/Γ ανά τ.χλμ.)
Ζώνες

Α'
Β'
Γ'

Εντός ΠΑΠ ΑττικήςΘαλάσσιου χώρου

Εκτός ΠΑΠ
(ΠΑΚ)

Κατοικημένα Νησιά

0
4
7

0
3
6

0
2
4

Πίνακας 6.8: Μέγιστη πυκνότητα ανεμογεννητριών.
Πηγή: Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού για τις ΑΠΕ, 2007.

Εκτός από τη μέγιστη πυκνότητα των ανεμογεννητριών, η οποία ορίζεται ως πλήθος Α/Γ
ανά τ.χλμ., για τη χωροθέτηση των αιολικών πάρκων λαμβάνεται υπ’ όψιν και το ποσοστό
οπτικής κάλυψης του ορίζοντα. Το συγκεκριμένο κριτήριο χωροθέτησης ‘ενεργοποιείται’ μόνο
σε περίπτωση που υπάρξει υπέρβαση της οπτικής πυκνότητας.
Για την εκτίμηση του κριτηρίου αυτού, οι ανεμογεννήτριες ενώνονται με νοητά ευθύγραμμα
τμήματα και υπολογίζονται οι γωνίες (σε μοίρες), που δημιουργούνται με κέντρο το σημείο
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ιδιαιτέρου ενδιαφέροντος και με πλευρές που διέρχονται από τα άκρα των προαναφερθέντων
νοητών τμημάτων (ΕΚΟΤΕΧΝΙΚΑ, 2007). Οι γωνίες αυτές (σε μοίρες) πολλαπλασιάζονται με
ένα συντελεστή βαρύτητας, ο οποίος είναι διαφορετικός ανά ομόκεντρη ζώνη (Πίνακας 6.9).
Συντελεστές βαρύτητας
Ζώνες

Εντός ΠΑΠ - Αττικής Θαλάσσιου χώρου

Εκτός ΠΑΠ (ΠΑΚ)

1
0,5
0,3

1
0,7
0,5

Α'
Β'
Γ'

Πίνακας 6.9: Συντελεστές βαρύτητας γωνιών οπτικής κάλυψης για την εφαρμογή της οπτικής.
πυκνότητας.
Πηγή: Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού για τις ΑΠΕ, 2007.

Τέλος, υπολογίζεται το άθροισμα των γωνιών που πολλαπλασιάστηκαν με τα αντίστοιχα
βάρη ανά ζώνη, και προκύπτει ένα άθροισμα μοιρών. Αν π.χ. το άθροισμα αυτό ήταν π.χ.
144 ο , τότε για σύνολο μοιρών του οπτικού ορίζοντα 360 ο , το ποσοστό κάλυψης θα ήταν
P

P

P

P

(144/360)*100=40%.
Ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή το επιτρεπόμενο αυτό ποσοστό διαφέρει. Τα
επιτρεπόμενα ποσοστά εντός και εκτός ΠΑΠ παρουσιάζονται στον Πίνακα 6.10.

Ποσοστό οπτικής κάλυψης του ορίζοντα
Εντός ΠΑΠ

Εκτός ΠΑΠ (ΠΑΚ)

30%

20%

Πίνακας 6.10: Επιτρεπόμενο ποσοστό οπτικής κάλυψης ορίζοντα.
Πηγή: Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού για τις ΑΠΕ, 2007.

Συνεπώς για το συγκεκριμένο παράδειγμα που προαναφέρθηκε, η χωροθέτηση αιολικών
μονάδων είναι αδύνατη ανεξαρτήτου γεωγραφικής περιοχής, καθότι υπερβαίνει το μέγιστο
ποσοστό οπτικής κάλυψης.

6.2. Προτεινόμενες Περιοχές βάσει του Ε.Π.Χ.Σ. για τις ΑΠΕ

41B

Στην παρούσα ενότητα αναζητούνται οι κατάλληλες περιοχές, οι οποίες ενδείκνυνται για
τη χωροθέτηση αιολικών πάρκων. Στο πλαίσιο αυτό, έχει ιδιαίτερη σημασία να γίνει φανερό
πώς το Ε.Π.Χ.Σ. βρίσκει εφαρμογή στο νομό Βοιωτίας.
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6.2.1. Το αιολικό δυναμικό του νομού Βοιωτίας

107B

Βασική προϋπόθεση για την κατάταξη περιοχών στην κατηγορία των ΠΑΠ ή ΠΑΚ
αποτελεί η μελέτη του αιολικού δυναμικού τους. Για την περιοχή μελέτης (νομός Βοιωτίας), η
μέση ετήσια ταχύτητα του ανέμου παρουσιάζεται στην Εικόνα 6.1. ( Κ.ΑΠΕ,1998-2001).

Εικόνα 6.1: Μέση ετήσια ταχύτητα ανέμου στο νομό Βοιωτίας.
Πηγή: /www.cres.gr/kape/images/maps/table_2/voiotia.jpg
HT

T

Η Εικόνα 6.1. για να μπορεί να παρέχει μετρήσιμη πληροφορία σύμφωνα με τις ανάγκες
του παρόντος κεφαλαίου, ψηφιοποιήθηκε και εντάχθηκε στο κρατικό σύστημα Ε.Γ.Σ.Α. ’87 με
ακρίβεια μερικών μέτρων, ακρίβεια ικανή για την περιγραφή των περιοχών αξιόλογου αιολικού
δυναμικού του νομού Βοιωτίας.

Εικόνα 6.2: Το αιολικό δυναμικό του νομού Βοιωτίας (Πηγή: Επεξεργασία μελετητή).
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Σύμφωνα με τη μελέτη του αιολικού δυναμικού αλλά και των λοιπών κριτηρίων που
αναφέρθηκαν στα προηγούμενα, οι περιοχές που χαρακτηρίζονται ως ΠΑΠ σύμφωνα με
Ε.Π.Χ.Σ. στο νομό Βοιωτίας είναι (Πίνακας 6-11):
ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
Δ. Δαύλειας
Δ. Διστόμου
Δ. Λεβαδέων
Δ. Ορχομενού
Δ. Χαιρώνειας
Δ. Αραχώβης
Κ. Κυριακίου
Πίνακας 6.11: ΠΑΠ νομού Βοιωτίας.
Πηγή: Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού για τις ΑΠΕ, 2007.

Οι Δήμοι αυτοί εντάσσονται σε εθνικό επίπεδο στην Περιοχή Αιολικής Προτεραιότητας 2
(ΠΑΠ 2), που εντοπίζεται στην Κεντρική Ελλάδα και περιλαμβάνει τους νομούς Βοιωτίας,
Φθιώτιδας, Φωκίδας, Ευρυτανίας, Εύβοιας, Αιτωλοακαρνανίας και Καρδίτσας. Πρόκειται για
μία περιοχή με φέρουσα ικανότητα συνολικά 1.619 τυπικές ανεμογεννήτριες (ενδεικτικά 3.237
MWe).

Εικόνα 6.3: Αιολικό δυναμικό στις ΠΑΠ του νομού Βοιωτίας.
Πηγή: Επεξεργασία μελετητή.
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Στην Εικόνα 6.3. παρουσιάζεται το διαθέσιμο αιολικό δυναμικό στην περιοχή μελέτης
καθώς και τα όρια των δήμων. Από αυτή γίνεται δυνατή η διερεύνηση του αριθμού των ΟΤΑ οι
οποίοι εμπλέκονται σε κάθε περιοχή αξιοποιήσιμου αιολικού δυναμικού.
Για να γίνει αντιληπτό το πως συνδέονται οι ΠΑΠ με τη γεωμορφολογία της περιοχής,
μετασχηματίστηκαν οι συντεταγμένες από το κρατικό σύστημα Ε.Γ.Σ.Α. 87 σε φ και λ στο
WGS 84 και δημιουργήθηκαν πολύγωνα στο πρόγραμμα Google Earth (Εικόνα 6.4).

Εικόνα 6.4: Γεωμορφολογία των ΠΑΠ.
Πηγή: Επεξεργασία μελετητή.

Επίσης παρουσιάζονται οι ΠΑΠ από τα βορειο-ανατολικά, για την πληρέστερη περιγραφή
της γεωμορφολογίας τους.
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Εικόνα 6.5: Γεωμορφολογία ΠΑΠ από τα βορειο-ανατολικά..
Πηγή: Επεξεργασία μελετητή.

6.2.2. Γενικά χαρακτηριστικά των ΠΑΠ στο νομό Βοιωτίας

108B

Πριν από την επιλογή των εναλλακτικών θέσεων για τη χωροθέτηση του αιολικού πάρκου,
σκόπιμη κρίνεται η περιγραφή των ΠΑΠ του Πίνακα 6.11 σε σχέση με την έκταση και τον
πληθυσμό τους, ούτως ώστε να αποτυπωθεί η γενικότερη εικόνα των περιοχών αυτών.
Έκταση σε τ.μ. Π.Α.Π. νομού Βοιωτίας

94985; 9%

130360; 12%

131270; 13%

139448; 13%

Δ. Δαύλειας
Δ. Διστόμου
Δ. Λεβαδέων
Δ. Ορχομενού
Δ. Χαιρώνειας

111445; 11%

212491; 20%

Δ. Αραχώβης
Κ. Κυριακίου

230038; 22%

Διάγραμμα 6. 1: Έκταση ΠΑΠ σε τ.μ. - ποσοστό συνολικής έκτασης ΠΑΠ.
Πηγή: www.viotia.gr
HT

T
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Από το Διάγραμμα 6.1. είναι φανερό ότι οι Δήμοι Ορχομενού και Λειβαδιάς είναι οι
μεγαλύτεροι σε έκταση, ενώ ο πληθυσμός τους παρουσιάζεται στο Διάγραμμα 6.2., όπου
εμφανίζεται ο Δήμος Λειβαδιάς να έχει τον περισσότερο πληθυσμό με ποσοστό 44%.

Πληθυσμός των Π.Α.Π. νομού Βοιωτίας

4180; 9%
2267; 5%

2482; 5%

2397; 5%

4368; 9%

Δ. Δαύλειας
Δ. Διστόμου
Δ. Λεβαδέων
Δ. Ορχομενού
Δ. Χαιρώνειας

10732; 23%
21191; 44%

Δ. Αραχώβης
Κ. Κυριακίου

Διάγραμμα 6.2: Πληθυσμός των ΠΑΠ νομού Βοιωτίας, 2001.
Πηγή: www.viotia.gr
HT

T

6.2.3. Το δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας στο νομό Βοιωτίας

109B

Πριν από την επιλογή των επικρατέστερων θέσεων χωροθέτησης αιολικών μονάδων,
δίνεται η απεικόνιση του δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας στο νομό Βοιωτίας, κυρίως εντός των
ΠΑΠ, καθότι σε μία τέτοια περιοχή έχει επιλεγεί να γίνει η χωροθέτηση των ανεμογεννητριών.
Για την επίτευξη αυτού του σκοπού, σχεδιάζεται το δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας του νομού
σύμφωνα με τις πληροφορίες που παρέχει το Εθνικό Πληροφοριακό Σύστημα για την ενέργεια
στο νομό Βοιωτίας. Το δίκτυο αυτό παρουσιάζεται στην Εικόνα 6.6.
Εξετάζοντας την πληροφορία που παρέχει το Εθνικό Πληροφορικό Σύστημα για το δίκτυο
ηλεκτρικής ενέργειας της Βοιωτίας, διαπιστώνεται ότι αυτό απαρτίζεται από τέσσερις γραμμές
των 400KV double circuit , οι οποίες μοιράζονται γεωγραφικά, σε δύο γραμμές στα βόρεια του
νομού και δύο στα νότια.
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Εικόνα 6.6: Δίκτυο διανομής ηλεκτρικής ενέργειας νομού Βοιωτίας.
Πηγή: Εθνικό Πληροφοριακό Σύστημα για την Ενέργεια.

Επίσης στο νότο υπάρχουν δύο γραμμές των 150KV double circuit, ενώ κεντρικά του
νομού διέρχεται γραμμή 150KV single circuit.
Όσον αφορά στις ΠΑΠ, στις περισσότερες εξ αυτών, με εξαίρεση της Κοινότητας
Κυριακίου και του Δήμου Χαιρώνειας, διέρχονται γραμμές υπερυψηλής τάσης των 400KV. Στη
δυσμενέστερη θέση, από άποψη ενεργειακής διασύνδεσης, εμφανίζεται η Κοινότητα
Κυριακίου καθότι ενεργειακά δεν υποστηρίζεται από δίκτυο υψηλής ή υπερυψηλής τάσης.
Στην Εικόνα 6.7. παρουσιάζεται το δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας του νομού σε σχέση με τη
γεωμορφολογία του. Επίσης στην εικόνα αυτή παρουσιάζεται το δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας
του νομού, όπως αυτό διέρχεται από τις ΠΑΠ αλλά και από την προτεινόμενη βιομηχανική
περιοχή της Τανάγρας. Είναι πλέον φανερό, ότι ο νομός Βοιωτίας εξαιτίας της γεωγραφικής
του θέσης αποτελεί κόμβο διανομής ενέργειας, καθότι ενώνει γεωγραφικά την Αττική με την
υπόλοιπη ηπειρωτική Ελλάδα. Για το λόγο αυτό, από το έδαφος του νομού διέρχονται γραμμές
υψηλής και υπερυψηλής τάσης, γεγονός που διευκολύνει τη μεταφορά της ηλεκτρικής
ενέργειας από τις περιοχές όπου αυτή παράγεται, π.χ. τα αιολικά πάρκα, στις περιοχές
κατανάλωσης, π.χ.στη ΒΙ.ΠΕ. Τανάγρας.
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ΠΑΠ

ΒΙ.ΠΕ. Τανάγρας

Εικόνα 6.7: Δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας και γεωμορφολογία νομού Βοιωτίας.
Πηγή: Επεξεργασία μελετητή.

6.2.4. Επιλογή θέσεων χωροθέτησης του αιολικού πάρκου

110B

Στην παράγραφο αυτή προεπιλέγονται κάποιες πιθανές θέσεις για την εγκατάσταση
αιολικών μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, οι οποίες στη συνέχεια αξιολογούνται
για να επιλεγεί η βέλτιστη από αυτές.
Η επιλογή των πιθανών αυτών θέσεων γίνεται λαμβάνονται υπ’ όψιν, τους εξής
καθοριστικούς παράγοντες για τη χωροθέτηση αιολικών μονάδων:



Τις προτεινόμενες θέσεις από το Ε.Π.Χ.Σ., οι οποίες χαρακτηρίζονται ως ΠΑΠ

Η χωροθέτηση των αιολικών μονάδων θα αναζητηθεί μόνο σε ΠΑΠ, διότι στις περιοχές
αυτές υπάρχουν οι βέλτιστες προϋποθέσεις δημιουργίας αιολικού πάρκου, ικανού να
τροφοδοτεί ένα σημαντικό μέρος των αναγκών μιας ενεργειοβόρας ΒΙ.ΠΕ. Έτσι λοιπόν, από τη
συνέχεια της διαδικασίας επιλογής της βέλτιστης θέσης, αποκλείονται περιοχές που
χαρακτηρίζονται ως ΠΑΚ.



Την ταχύτητα του ανέμου στις ΠΑΠ, όπως προκύπτει από το χάρτη του αιολικού

δυναμικού.
Εστιάζοντας την προσοχή στις ΠΑΠ, οι κατάλληλες θέσεις για τη χωροθέτηση αιολικού
πάρκου αναζητούνται μεταξύ εκείνων, στις οποίες η ταχύτητα του ανέμου είναι μεγαλύτερη
των 7m/s και συγκεκριμένα έχει ένα εύρος τιμών από 7 έως 10m/s. Μία τέτοια αναζήτηση
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εξασφαλίζει την επιλογή της θέσης με το μέγιστο δυνατό αιολικό δυναμικό. Συνεπώς,
αποκλείεται από τη διαδικασία επιλογής θέσεις με μικρότερο των 7 m/s αιολικό δυναμικό.



Την εγγύτητα στο δίκτυο διανομής ηλεκτρικής ενέργειας

Η εγγύτητα του αιολικού πάρκου στο δίκτυο διανομής ηλεκτρικής ενέργειας είναι
σημαντική για τη μεταφορά της ηλεκτρικής ενέργειας από τον τόπο παραγωγής στον τόπο
κατανάλωσης, καθώς συνδέεται στενά με απώλειες στη διαδικασία μεταφοράς. Για το λόγο
αυτό κριτήριο επιλογής των εν δυνάμει θέσεων χωροθέτησης του αιολικού πάρκου είναι η
εγγύτητά τους στο δίκτυο διανομής ηλεκτρικής ενέργειας.



Τη μέγιστη δυνατή πυκνότητα χωροθέτησης ανεμογεννητριών, όπως ορίζεται από το

Ε.Π.Χ.Σ.
Όπως αναφέρεται στην παράγραφο 6.1.3. περί μέγιστων επιτρεπόμενων πυκνοτήτων
αιολικών εγκαταστάσεων, επιλέγονται εκείνες οι θέσεις όπου η μέγιστη πυκνότητα των
ανεμογεννητριών είναι η μεγαλύτερη.
Αξιολογώντας τους τέσσερις αυτούς παράγοντες, επιλέγονται τρεις περιοχές για την
χωροθέτηση αιολικού πάρκου.
Οι δύο πρώτες περιοχές βρίσκονται στα νότια του νομού και εντοπίζονται κυρίως στο
Δήμο Διστόμου και σε μικρότερη κλίμακα στο Δήμο Λεβαδέων και στην Κοινότητα Κυριακίου.
Και οι δύο αυτές περιοχές έχουν ετήσια ένταση ανέμου μεγαλύτερη των 7 m/s. Η τρίτη
περιοχή που επιλέγεται αποτελείται από δύο επιμέρους υποπεριοχές, οι οποίες απέχουν
μεταξύ τους περίπου 3 χιλιόμετρα και έχουν μέση ετήσια ταχύτητα ανέμου μεγαλύτερη των
7m/s. Η τρίτη αυτή περιοχή εντοπίζεται στους Δήμους Χαιρώνειας και Ορχομενού, στο βόρειο
τμήμα του νομού Βοιωτίας.
Οι τρεις αυτές περιοχές παρουσιάζονται στην Εικόνα 6.8.
Αξίζει να σημειωθεί ότι η περιοχή που εντοπίζεται στα βόρειο-δυτικά του νομού Βοιωτίας,
απορρίφθηκε παρά το γεγονός ότι είχε επαρκές αιολικό δυναμικό, διότι πρόκειται για το Δήμο
Αράχωβας, ο οποίος χαρακτηρίζεται από υψηλό δείκτη τουριστικής ανάπτυξης, γεγονός που
περιορίζει κατά πολύ την πυκνότητα χωροθέτησης ανεμογεννητριών. Συγκεκριμένα, σύμφωνα
με την παράγραφο 6.1.3., οι τυπικές ανεμογεννήτριες που επιτρέπεται να εγκατασταθούν στον
εν λόγω δήμο είναι 0.53 ανά 1000 στρέμματα, όταν στις υπόλοιπες περιοχές η πυκνότητα
είναι διπλάσια, δηλαδή 1.05 ανά 1000 στρέμματα.
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Νότια περιοχή

Βόρεια περιοχή

Εικόνα 6.8: Προτεινόμενες περιοχές χωροθέτησης αιολικού πάρκου.
Πηγή: Επεξεργασία μελετητή.

Στην Εικόνα 6.9. παρουσιάζονται οι περιοχές που επιλέχθηκαν, όπως επίσης και το
υπάρχον δίκτυο διανομής ηλεκτρικής ενέργειας του νομού Βοιωτίας, σε μια απεικόνιση
συναρτήσει της γεωμορφολογίας της περιοχής.

Εικόνα 6.9: Προτεινόμενες θέσεις χωροθέτησης αιολικού πάρκου και δίκτυο διανομής ηλεκτρικής
ενέργειας.
Πηγή: Επεξεργασία μελετητή.
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6.3. Εναλλακτικές Θέσεις Χωροθέτησης Αιολικού Πάρκου

42B

Στην παρούσα ενότητα εξετάζονται τα χαρακτηριστικά των θέσεων που έχουν ήδη επιλεγεί
για τη χωροθέτηση αιολικού πάρκου για την εξυπηρέτηση των αναγκών της ΒΙ.ΠΕ. Τανάγρας.
6.3.1. Χαρακτηριστικά επιλεχθέντων περιοχών

111B

Όπως έχει ήδη αναφερθεί οι επιλεγμένες περιοχές είναι τρεις, μία στο βόρειο και δύο στο
νότιο τμήμα του νομού Βοιωτίας. Η περιοχή στο βόρειο τμήμα αποτελείται από δύο επιμέρους
περιοχές με επαρκές αιολικό δυναμικό. Τα χαρακτηριστικά και των τριών περιοχών
απεικονίζονται στον Πίνακα 6.12.
Οι υπολογισμοί της παραγόμενης αιολικής ενέργειας για κάθε θέση, όπως επίσης το
σύνολο των απαραίτητων έργων για την υποστήριξη της χωροθέτησης του αιολικού πάρκου
θα γίνει στη βάση των στοιχείων του πίνακα αυτού.
Θέση
Χαρακτηριστικά

Νότια
Περιοχή
Θέση 1

Νότια
Περιοχή
Θέση 2

Βόρεια Περιοχή
Θέση 3
Περιοχή 3.1
5276
16559

Περιοχή 3.2
8048
22446

Έκταση (στρ.)
13216
16149
Περίμετρος (μ.)
15675
27594
Μέσο Υψόμετρο
800
1200
460
460
θέσης
Ταχύτητα Ανέμου
>7m/s
>7m/s
>7m/s
>7m/s
Ελάχιστη απόσταση*
από δίκτυο Δ.Ε.Η.
3.7 km
0 km
4.8 km
2.9 km
400KV d.c.
Ελάχιστη απόσταση*
από Δίκτυο Δ.Ε.Η.
0 km
0 km
12.9 km
13.3 km
150KV d.c.
Ελάχιστη απόσταση*
από Δίκτυο Δ.Ε.Η.
16.0 km
11.6 km
1.3 km
1.6 k.m
150KV s.c.
Πυκνότητα
1.05/1000στρ. 1.05/1000στρ. 1.05/1000στρ. 1.05/1000στρ.
Ανεμογεννητριών
Μέγιστο Πλήθος
13.9 ~ 13
17 ~ 17
5.5 ~ 5
8.5 ~ 8
Ανεμογεννητριών
* Οι αποστάσεις από το δίκτυο διανομής ηλεκτρικής ενέργειας είναι μετρημένες σε ευθεία
γραμμή.
Πίνακας 6.12: Χαρακτηριστικά επιλεγμένων περιοχών για τη χωροθέτηση αιολικού πάρκου.
Πηγή: Επεξεργασία μελετητή.
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6.3.2. Παραγόμενη ενέργεια

112B

Ο υπολογισμός της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας γίνεται με τη βοήθεια

του

μοντέλου για έργα αιολικής ενέργειας RETScreen, το οποίο περιγράφεται στο Παράρτημα Α.
Στο σημείο αυτό σημαντικό είναι να αναφερθεί, ότι η ακρίβεια του συγκεκριμένου μοντέλου για
έργα παραγωγής αιολικής ενέργειας είναι 1.1.% σε σχέση με τις μετρήσεις που προέρχονται
από ακριβέστατα μοντέλα που υπολογίζουν την παραγόμενη ενέργεια των ανεμογεννητριών
ανά ώρα, όπως το Homer.
( www.RETscreen.net/download.php/el/806/1/Course_wind_el.ppt ).
HT

TH

Τα δεδομένα που εισάγονται στο μοντέλο RETScreen (2004) για τον υπολογισμό της
ετήσιας παραγόμενης ενέργειας σε κάθε μία από τις περιοχές που εξετάζονται
παρουσιάζονται στον Πίνακα 6.13.
Νότια Περιοχή
Θέση
Χαρακτηριστικά
Μέση Ταχύτητα Ανέμου (m/s)
Ύψος Ανεμογράφου (m)
Μέση Ατμοσφαιρική Πίεση (Kpa)
Μέση Ετήσια Θερμοκρασία (°C)
Αριθμός Ανεμογεννητριών
Ισχύς Ανεμογεννήτριας (Kw)
Ύψος Ρότορα (m)
Διάμετρος Ανεμοπτερυγίων (m)
Εμβαδόν Κυκλικής Επιφάνειας (s.m)
Απώλειες
Απώλειες Ιδίας Κατανάλωσης (%)
Μηχανικές Απώλειες (%)
Απώλειες Μετατροπής Ενέργειας (%)
Απώλειες Μεταφοράς (%)
Απώλειες Διαθεσιμότητας Α.Π. (%)
Απόρριψη Ενέργειας από Διαχειριστή (%)
Συνολικές Απώλειες (%)
Ετήσια Παραγόμενη Ενέργεια (MWh)

Νότια
Περιοχή

Νότια
Περιοχή

Θέση
1

Θέση
2

Θέση
3.1

Θέση
3.2

7.5
10
91.88
16.8
13
2000
100
85
5674.5

7.5
10
86.64
14.2
17
2000
100
85
5674.5

7.5
10
95.77
19
5
2000
100
85
5674.5

7.5
10
95.77
19
8
2000
100
85
5674.5

5%
5%
3%
2%
3.5%
5%
23.5%
41004

5%
5%
3%
2%
3.5%
5%
23.5%
51187

5%
5%
3%
2%
3.5%
5%
23.5%
16464

5%
5%
3%
2%
3.5%
5%
23.5%
23343

Βόρεια Περιοχή

Πίνακας 6.13: Δεδομένα υπολογισμού παραγόμενης ενέργειας στις εξεταζόμενες θέσεις.
Πηγή: Επεξεργασία μελετητή.

Σχετικά με τα δεδομένα που χρησιμοποιούνται στο μοντέλο RETScreen δίνονται στη
συνέχεια κάποιες πρόσθετες πληροφορίες.
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Μέση Ταχύτητα ανέμου

Η ταχύτητα ανέμου υπολογίζεται από το χάρτη αιολικού δυναμικού για την περιοχή, που
παρέχεται από το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας. Ως μέση ταχύτητα του ανέμου για
την περιοχή επιλέγεται αυτή των 7.5m/s, θεωρώντας ότι αντιπροσωπεύει μία ρεαλιστική τιμή
για όλες τις εναλλακτικές θέσεις που εξετάζονται.



Ύψος ανεμογράφου

Το ύψος του ανεμογράφου ορίζεται σε 10m, όπως συστήνει ο Παγκόσμιος
Μετεωρολογικός Οργανισμός (W.M.O.). Στο ύψος αυτό μετριέται η ταχύτητα του αέρα έτσι
ώστε η μέτρηση να είναι απαλλαγμένη από σφάλματα που προέρχονται από τη μορφή του
ανάγλυφου ή άλλων εμποδίων, όταν αυτή γίνεται πολύ κοντά στο έδαφος (RETscreen, 2004).
H πρακτική αυτή συστήνεται από τον Παγκόσμιο Μετεωρολογικό Οργανισμό και υιοθετείται
από το Κ.Α.Π.Ε. Εν δυνάμει πιθανές θέσεις για χωροθέτηση ανεμογεννήτριας είναι αυτές που
στα 10m από το έδαφος η ταχύτητα ανέμου είναι μεγαλύτερη από 5m/s.



Μέση ατμοσφαιρική πίεση

Η μέση ατμοσφαιρική πίεση σε ετήσια βάση χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό του
συντελεστή συνόρθωσης πίεσης. Η ατμοσφαιρική πίεση μειώνεται με την αύξηση του
υψομέτρου και μάλιστα με ρυθμό 100mbar ή 10Kpa για κάθε 1000 μέτρα υψομέτρου, οι δε
τιμές της κυμαίνονται από 60 μέχρι 103 kPa.
Τα υψόμετρα των επιλεγέντων θέσεων κυμαίνονται στη μεν νότια περιοχή από 800μ έως
1200μ, στη δε βόρεια περιοχή είναι γύρω στα 500μ.
Δεδομένου

ότι

η

ατμοσφαιρική

πίεση

στο

επίπεδο

της

θάλασσας

είναι

P στάθμη-θάλασσας =101,3kPa, η ατμοσφαιρική πίεση σε ύψος z δίνεται από τη σχέση
R

R

(RETscreen, 2004):
P = P στάθμη θάλασσας . e (-z/8200)
R

R

P

P

[6.1]

Έτσι για τις συγκεκριμένες θέσεις που εξετάζονται οι πιέσεις , υπολογίζονται από τη σχέση
6.1 ως εξής:
Θέση 1:

z = 800 m → P600  101.3  e



Θέση 2:

z =1200 m → P600  101.3  e

Θέση 3.1:

z = 460 m → P600  101.3  e

800
8200





1200
8200

460
8200

 101.3  e 0.09756  91.88kPa
 101.3  e 0.14634  86.64kPa
 101.3  e 0.05609  95.77kPa
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Θέση 3.2:



z = 460 m → P600  101.3  e



460
8200

 101.3  e 0.05609  95.77kPa

Μέση ετήσια θερμοκρασία

Η τιμή της μέσης ετήσιας θερμοκρασίας χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό του
συντελεστή συνόρθωσης θερμοκρασίας. Για τον υπολογισμό της μέσης ετήσιας θερμοκρασίας
στην παρούσα εργασία λαμβάνονται υπ’ όψιν τα μετεωρολογικά στοιχεία του εγγύτερου
μετεωρολογικού σταθμού, που είναι ο σταθμός της Αλίαρτου. Επίσης λαμβάνεται υπ’ όψιν ότι
η θερμοκρασία είναι συνάρτηση του υψομέτρου και μειώνεται 6.5°C για κάθε 1000 μέτρα.
Όσο υψηλότερη είναι η θερμοκρασία, τόσο μικρότερη η πυκνότητα του αέρα και κατά
συνέπεια τόσο μικρότερη η δύναμη του ανέμου (RETscreen, 2004) και κατ’ επέκταση η
απόδοση των ανεμογεννητριών.



Αριθμός ανεμογεννητριών

Ο αριθμός αυτός εξαρτάται από τη μέγιστη επιτρεπόμενη πυκνότητα ανεμογεννητριών
στην περιοχή, όπως αυτή ορίζεται από το Ε.Π.Χ.Σ. και υπολογίστηκε στον Πίνακα 6.12.



Στοιχεία τυπικής ανεμογεννήτριας

Στη συνέχεια δίνονται τα στοιχεία μιας τυπικής ανεμογεννήτριας, όπως ορίζεται από το
Ε.Π.Χ.Σ. Έτσι μία τυπική ανεμογεννήτρια έχει: Ισχύ 2000Κw, Ύψος ρότορα 100μ, διάμετρο
ανεμοπτερυγίων 85 μ και εμβαδόν κυκλικής επιφάνειας 5674 τ.μ.



Απώλειες

Οι απώλειες είναι αυτές που παρουσιάζονται στον Πίνακα 6.13 και υπολογίστηκαν στις
μέσες τιμές διακύμανσης. Συγκεκριμένα οι τιμές των απωλειών κυμαίνονται:
Απώλειες
Απώλειες Ιδίας Κατανάλωσης (%)
Μηχανικές Απώλειες (%)
Απώλειες Μετατροπής Ενέργειας (%)
Απώλειες Μεταφοράς (%)
Απώλειες Διαθεσιμότητας Α.Π. (%)
Απόρριψη Ενέργειας από Διαχειριστή (%)

Μέγιστη τιμή
5%
5%
2%
1%
2%
3%

Ελάχιστη τιμή
5%
5%
4%
3%
5%
7%

Πίνακας 6.14: Απώλειες.
Πηγή: www.tm.teiher.gr/shmeioseis/Downloads/mathimata/sinthesi_energiakon_
sistimaton/kataskevi_aiolikou _parkou.ppt .
HT

TH
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6.3.3. Έργα υποδομής για την υποστήριξη του αιολικού πάρκου

113B

Για κάθε ανεμογεννήτρια που χωροθετείται σε ένα αιολικό πάρκο, απαιτείται για την
εύρυθμη λειτουργία της, ένα σύνολο υποστηρικτικών έργων υποδομής. Τέτοια έργα είναι:



Οδοποιία πρόσβασης στο αιολικό πάρκο.



Κανάλια όδευσης καλωδίων, που θα μεταφέρουν την ηλεκτρική ενέργεια στο δίκτυο
της Δ.Ε.Η.



Διάνοιξη πλατειών κατάλληλης διαμέτρου για κάθε ανεμογεννήτρια.



Εσωτερική οδοποιία πλάτους ανάλογου με τον τύπο της ανεμογεννήτριας.



Οικίσκος ελέγχου.

6.3.4. Μείωση εκπομπών αερίων από τη χρήση ανεμογεννητριών

114B

Έχοντας υπ’ όψιν τον Πίνακα 6.13. όπου υπολογίζεται η παραγόμενη ενέργεια στις
προτεινόμενες περιοχές, μπορεί να υπολογιστεί η μείωση εκπομπών των ρύπων του
θερμοκηπίου, από τη χωροθέτηση των ανεμογεννητριών.
Δεδομένου ότι για κάθε Mwh διοχετεύονται στην ατμόσφαιρα 850 Kg διοξειδίου του
άνθρακα (CO 2 ), 15,5 Kg διοξειδίου του θείου (SO 2 ), 1,2 Kg οξειδίων του αζώτου (NOx), η
R

R

R

R

μείωση των ρύπων από τη λειτουργία του αιολικού πάρκου παρουσιάζεται στον Πίνακα 6.15.
( http://www.economics.gr/articleData/IS/2006/Vasilakos.htm ).
HT

TH

Περιοχή
Περιοχή
1

Περιοχή
2

Περιοχή
3

Ετήσια Παραγόμενη Ενέργεια (MWh)

41004

51187

39807

CO 2 (τόνοι)
SO 2 (τόνοι)
NΟ x (τόνοι)

34853
636
49

43509
793
61

33836
617
48

Μείωση εκπομπών ρύπων
R

R

R

R

R

R

Πίνακας 6.15: Μείωση εκπομπών αερίων ρύπων από τη λειτουργία του αιολικού πάρκου.

T

Είναι πλέον φανερό ότι η επιλογή χωροθέτησης ανεμογεννητριών και γενικότερα μονάδων
παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ παρέχουν δραστική μείωση των ρύπων που διοχετεύονται
στο περιβάλλον, συμβάλλοντας στη μείωση εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου που αποτελεί
κεντρικό στόχο για την επιβίωση του πλανήτη, ενώ παράλληλα συμβάλλει στη βελτίωση της
ποιότητας ζωής σε τοπικό επίπεδο.
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7. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΙΟΛΙΚΟΥ

8B

ΠΑΡΚΟΥ
Στο κεφάλαιο αυτό γίνεται η αξιολόγηση των εναλλακτικών θέσεων χωροθέτησης του
αιολικού πάρκου, το οποίο σχεδιάζεται για την εξυπηρέτηση μέρους των αναγκών της ΒΙ.ΠΕ.
Τανάγρας. Η επιλογή της πλέον κατάλληλης θέσης στηρίζεται σε ένα σύνολο ποιοτικών και
ποσοτικών κριτηρίων αξιολόγησης, τα οποία αφορούν τόσο στο ενεργειακό σκέλος όσο και σε
μία σειρά από άλλες ενότητες, οι οποίες αναλύονται στη συνέχεια.

7.1. Η Μεθοδολογία Αξιολόγησης

43B

Τα στάδια τα οποία ακολουθούνται στην παρούσα φάση φαίνονται στο Διάγραμμα 7.1
(Voogd, 1983). Η προσέγγιση αυτή αποτελεί ένα μεθοδολογικό πλαίσιο, αλλά και ένα
επιχειρησιακό εργαλείο για τη στήριξη της διαδικασίας λήψης αποφάσεων.

Διάγραμμα 7. 1: Η διαδικασία αξιολόγησης (Voogd, 1983).

Στα πλαίσια της μεθοδολογικής προσέγγισης γίνεται χρήση της μεθόδου πολυκριτηριακής
ανάλυσης REGIME για την αξιολόγηση των εναλλακτικών λύσεων, η περιγραφή της οποίας
δίνεται στη συνέχεια του παρόντος κεφαλαίου.
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7.1.1. Η μέθοδος πολυκριτηριακής ανάλυσης REGIME

115B

Η μέθοδος που χρησιμοποιείται για την αξιολόγηση των εναλλακτικών θέσεων
χωροθέτησης αιολικού πάρκου στην περιοχή μελέτης είναι η μέθοδος της πολυκριτηριακής
ανάλυσης REGIME, η οποία έχει τη δυνατότητα ενσωμάτωσης ποιοτικών και ποσοτικών
χαρακτηριστικών.
Η διαδικασία επίλυσης ενός προβλήματος αξιολόγησης με τη μέθοδο REGIME είναι η
παρακάτω:



Έστω ότι έχουμε ένα συγκεκριμένο πρόβλημα επιλογής με I εναλλακτικές λύσεις

(i=1,…,I), που χαρακτηρίζονται από J κριτήρια (j=1,…,J). Η βασική πληροφορία που
διαθέτουμε συντίθεται από ποιοτικά και ποσοτικά δεδομένα που αφορούν στη διαβαθμισμένη
αξία όλων των J κριτηρίων για όλες τις Ι επιλογές.



Υποθέτουμε μια επιμέρους κατάταξη όλων των Ι επιλογών για κάθε κριτήριο J και

κατασκευάζεται ο πίνακας επιπτώσεων (Πίνακας 7.1):



Το κάθε στοιχείο eij αναπαριστά τη σειρά κατάταξης της εναλλακτικής i σύμφωνα με

το κριτήριο j. Αν eij > eij η επιλογή i είναι προτιμότερη από την i΄ σε σχέση με το κριτήριο j.



Καθώς δεν υπάρχει συνήθως μια και μόνο επικρατούσα εναλλακτική λύση,

χρειαζόμαστε πρόσθετη πληροφορία πάνω στη σχετική σπουδαιότητα των κριτηρίων. Η
πληροφορία αυτή δίνεται μέσω των βαρών προτίμησης που αντιστοιχούν στα κριτήρια. Αν
έχουμε ποιοτική διαβάθμιση της πληροφορίας τα βάρη αναπαρίστανται σαν εντολές
κατάταξης wj (j=1,…,J) σε ένα διάνυσμα βαρών w= (w1,...,wj)T. Aν wj > wj` το κριτήριο j είναι
πιο σημαντικό από το j.



Στη συνέχεια η μέθοδος REGIME χρησιμοποιεί μια σύγκριση ανά ζεύγη όλων των

εναλλακτικών, έτσι ώστε η σύγκριση μεταξύ δύο εναλλακτικών να μην επηρεάζεται από τις
υπόλοιπες.
E=

e11
.
.
eI1

.........

.........

e1J
.
.
eIJ

Πίνακας 7.1: Πίνακας επιπτώσεων.
Πηγή: Voogd, 1983.

Για να γίνει κατανοητός ο μηχανισμός της μεθόδου REGIME είναι απαραίτητος ο
καθορισμός της λογικής της.
Έστω δύο εναλλακτικές επιλογές i και i. Ορίζεται η ποσότητα:
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σiij = eij – ei’j
όπου: eij η επίδοση της εναλλακτικής i για το κριτήριο j, και
eij η επίδοση της εναλλακτικής i’ για το κριτήριο j.
Αν για το κριτήριο j μια εναλλακτική i είναι καλύτερη από την i τότε :
σiij >0
Στην περίπτωση της ποιοτικής πληροφορίας, το ακριβές μέγεθος του σiij δεν είναι κατάλληλο
ή αξιόπιστο, αλλά απαιτείται μόνο το πρόσημό του.
Αν λοιπόν σiij = +1, η εναλλακτική i είναι καλύτερη από την i για το κριτήριο j. Στην αντίθετη
περίπτωση σiij = -1, ενώ στην περίπτωση που οι εναλλακτικές i και i’ δεν διαφοροποιούνται
ως προς κάποιο κριτήριο j τότε σii’j=0.
Κάνοντας μια τέτοια σύγκριση ανά ζεύγη για κάθε εναλλακτική i και i και για όλα τα κριτήρια j
(j=1,…,J) δημιουργείται ένα διάνυσμα REGIME rii διαστάσεων (j X 1) που ορίζεται σαν:
rii=(σiij,…,σiij)
για κάθε i, i, με ii, το οποίο περιλαμβάνει ως στοιχεία του τα (+), (-) και (0).
Συνολικά έχουμε I (I-1) συγκρίσεις ανά ζεύγη και Ι (Ι-1) διανύσματα REGIME. Αυτά μπορούν
να γίνουν ένας J X I (I-1) πίνακας REGIME R της μορφής
R= [r12, r13, . . . , r1I, . . … . ,ri1, ri2, . . . , rI(I-1) ]
I-1
I-1
Είναι φανερό πως αν ένα διάνυσμα rii περιέχει μόνο +, η εναλλακτική i θα κυριαρχεί απόλυτα
στην i. Συνήθως όμως περιλαμβάνει + και -, οπότε χρειάζεται πρόσθετη πληροφορία για το
σχηματισμό του διανύσματος βαρών.
Για να χειριστούμε τη διαθέσιμη πληροφορία, που δίνει μόνο την ποιοτική διαβάθμιση των
βαρών, γίνεται η υπόθεση πως τα βάρη αυτά Wj (j=1,…,J) είναι μια ποιοτική ταξινόμισηαπεικόνιση του (άγνωστου) στοχαστικού διανύσματος σε απόλυτους αριθμούς w*.
w*= (w1*,.........wj*) , με max w* = 1, j  0, για κάθε j, και
wj  wj  wj*  wj*.
Επίσης υποθέτουμε πως η σταθμισμένη επικράτηση της εναλλακτικής i στην i μπορεί να
απεικονιστεί με την ακόλουθη στοχαστική έκφραση, η οποία βασίζεται στην έννοια του
σταθμισμένου αθροίσματος
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j
Vii = Σ σiij Wj*
j=1
Aν Vii είναι  0 τότε η i κυριαρχεί στην i.
Δεν έχουμε όμως πληροφορία για τις αριθμητικές τιμές των wj* αλλά μόνο για την ποιοτική
διαβάθμιση των wj.
Δεχόμαστε μια πιθανότητα Pii για την επικράτηση της i στην i
Pii= prob (Vii  0)
και ορίζουμε ένα μέτρο άθροισης των πιθανοτήτων για να επικρατήσει η εναλλακτική i.
1
Σ Pii

Pi =

(η μέση πιθανότητα η εναλλακτική i να έχει ψηλότερη
τιμή από κάθε άλλη εναλλακτική i)

Ι-1

Η μέθοδος REGIME εκτιμά αυτές ακριβώς τις πιθανότητες με βάση τον πίνακα επιπτώσεων
(εναλλακτικές, κριτήρια, scores) και τα βάρη των κριτηρίων (Πίνακας 7-2).
Εναλλακτικές
Εναλλακτική i

Κριτήρια
Κριτήριο j
Κριτήριο j
...
Κριτήριο J

Εναλλακτική
i
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score ij
score ij
...
score iJ

score ij
score ij
...
score i’J

Εναλλακτική I
score Ij
score Ij
...
score IJ

Πίνακας 7.2: Πίνακας επιπτώσεων της μεθόδου REGIME.

7.2. Η Εφαρμογή της Μεθόδου REGIME για τη Χωροθέτηση Αιολικού

44B

Πάρκου στην Περιοχή Μελέτης
Στη συνέχεια οι τρεις διαφορετικές θέσεις χωροθέτησης του αιολικού πάρκου στην
περιοχή μελέτης αξιολογούνται στη βάση συγκεκριμένων κριτηρίων με την εφαρμογή της
μεθόδου πολυκριτηριακής αξιολόγησης REGIME.
7.2.1. Οι εναλλακτικές λύσεις

116B

Οι εναλλακτικές λύσεις αφορούν στις τρεις διαφορετικές θέσεις χωροθέτησης αιολικού
πάρκου, όπως αυτές εμφανίζονται στην Εικόνα 7.1.
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Εικόνα 7.1: Εναλλακτικές θέσεις χωροθέτησης αιολικού πάρκου στο νομό Βοιωτίας.
Πηγή: Επεξεργασία μελετητή.

Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των εναλλακτικών θέσεων που εξετάζονται έχουν
παρουσιαστεί αναλυτικά σε προηγούμενη ενότητα.
7.2.2. Τα κριτήρια αξιολόγησης

117B

Τα κριτήρια που χρησιμοποιούνται στη διαδικασία της αξιολόγησης, έχουν ως στόχο να
κατατάξουν τις προτεινόμενες εναλλακτικές λύσεις σε ιεραρχική σειρά, ανάλογα με την
επίδοσή τους (επιπτώσεις) ως προς συγκεκριμένα κριτήρια αξιολόγησης. Ο στόχος της
χωροθέτησης αιολικού πάρκου είναι η εξυπηρέτηση μέρους των ενεργειακών αναγκών της
ΒΙ.ΠΕ. Τανάγρας. Παρόλα αυτά, τα κριτήρια αξιολόγησης δεν αφορούν μόνο στην ενεργειακή
διάσταση των προτεινόμενων θέσεων, αλλά εξετάζουν επίσης την απόδοσή τους ως προς μία
σειρά ομάδων κριτηρίων που αφορούν σε χωροταξικά, κοινωνικά, οικονομικά,
περιβαλλοντικά, καθώς και κριτήρια που απορρέουν από το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο.
Στο πλαίσιο αυτό επιχειρείται μία όσο το δυνατό πληρέστερη καταγραφή κριτηρίων
αξιολόγησης που αφορούν στη χωροθέτηση αιολικού πάρκου, τα οποία συνιστούν μία
“δεξαμενή κριτηρίων” που μπορεί κανείς να χρησιμοποιήσει σε ανάλογες περιπτώσεις. Το
πλήθος των κριτηρίων αυτών ταξινομείται σε έξι ομάδες κριτηρίων και παρουσιάζεται στον
Πίνακα 7.3.
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Κατηγορίες
κριτηρίων

Κριτήριο

Περιγραφή

Μέση ετήσια ταχύτητα ανέμων

Το διαθέσιμο αιολικό δυναμικό

Έκταση τοποθεσίας

Η έκταση του αιολικού πάρκου σε τ.χλμ.
Υπάρχουσες οδικές υποδομές για πρόσβαση στην
περιοχή του αιολικού πάρκου
Ο μέγιστος αριθμός των Α/Γ που μπορούν να
χωροθετηθούν (συνδέεται με τη μέγιστη πυκνότητα
Α/Γ, όπως αυτή απορρέει από το νομοθετικό
πλαίσιο)
Υπολογίζεται από το μοντέλο RETScreen 2 με
στοιχεία εισόδου την εγκατεστημένη ισχύ,
ατμοσφαιρική πίεση, θερμοκρασία, απώλειες κ.α.
Αναφέρεται στο ιδιοκτησιακό καθεστώς των
περιοχών αιολικής προτεραιότητας

Πρόσβαση της τοποθεσίας
Φέρουσα ικανότητα της περιοχής

FP

Παραγόμενη ενέργεια
1. Τεχνικά

Ιδιοκτησιακό καθεστώς γης της
περιοχής χωροθέτησης
Διαδικασίες απόκτησης γης
για χρήση Α/Π
Απόσταση από το σημείο
διάθεσης της παραγόμενης
ενέργειας
Έκταση απαιτούμενων έργων
λειτουργίας του Α/Π
Μέγιστη πυκνότητα ανεμογεννητριών
Χρήσεις γης
Έκταση απαιτούμενων έργων
υποδομής
Σύνδεση με άλλες τοπικές
αναπτυξιακές κατευθύνσεις

2. Χωροταξικά

Χωρική συγκέντρωση εκμεταλλεύσεων αιολικής ενέργειας –
δημιουργία ενιαίου δικτύου
προσπέλασης
Βαθμός αστικοποίησης της
περιοχής εγκατάστασης του
αιολικού πάρκου
Βαθμός τουριστικής ανάπτυξης
Δημιουργία πόλων ανάπτυξης

Αριθμός συναρμόδιων Ο.Τ.Α.
3. Νομοθετικό
πλαίσιο

Απόσταση
από
μνημεία,
αρχαιολογικούς χώρους

PF

Αναφέρεται σε διαδικασίες απαλλοτρίωσης,
παραχώρησης, μακροχρόνιας μίσθωσης κ.λπ.
Αναφέρεται στην απόσταση του Α/Π από τη νέα
βιομηχανική περιοχή της Τανάγρας
Βοηθητικά έργα για τη λειτουργία του Α/Π π.χ.
υποσταθμός, γείωση, αντικεραυνική προστασία
κ.α.
Αναφέρεται στο πλήθος των Α/Γ που μπορούν να
τοποθετηθούν ανά 1000 στρέμματα έκτασης
Αναφέρεται στις επιπτώσεις στις χρήσεις γης της
ευρύτερης περιοχής από τη χωροθέτηση του Α/Π
Έργα οδικής πρόσβασης στο Α/Π
Πως συνδέεται η συγκεκριμένη δράση με άλλες
αναπτυξιακές κατευθύνσεις της περιοχής
Αναφέρεται στη δυνατότητα συγκέντρωσης στο
χώρο μονάδων παραγωγής αιολικής ενέργειας για
τη μικρότερη όχληση από έργα προσβασιμότητας
σε αυτές
Οικιστική
δραστηριότητα
στην
περιοχή
εγκατάστασης, ως δείκτης μπορεί να εκληφθεί η
πληθυσμιακή πυκνότητα του ΟΤΑ
Τουριστική ανάπτυξη στην περιοχή εγκατάστασης.
Χρησιμοποιείται διεθνώς ο ‘δείκτης τουριστικής
λειτουργίας’ (τουριστικές κλίνες/κάτοικο) που
εκφράζει
την
ένταση
της
τουριστικής
δραστηριότητας.
Τα αιολικά πάρκα ως πόλος ανάπτυξης της
ευρύτερης περιοχής.
Εκφράζει τον αριθμό των Ο.Τ.Α. που εμπλέκονται,
το οποίο καθορίζει τα κέντρα λήψης απόφασης και
τη διοικητική ευελιξία στο όλο εγχείρημα
Η απόσταση του αιολικού πάρκου από
σημαντικούς αρχαιολογικούς χώρου, μνημεία κ.λπ.

2 Το μοντέλο RETScreen για τον υπολογισμό της ενέργειας που παράγεται από το αιολικό πάρκο περιγράφεται
στο Παράρτημα Α.
P

P
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Κατηγορίες
κριτηρίων

3. Νομοθετικό
πλαίσιο

4. Κοινωνικά

Κριτήριο

Περιγραφή

Απόσταση από όρια σχεδίων
πόλεων, όρια οικισμών

Αφορά σε απόσταση από οικιστική δραστηριότητα

Απόσταση από δίκτυα τεχνικής
υποδομής και ειδικές χρήσεις
Απόσταση από ζώνες εγκαταστάσεις παραγωγικής
δραστηριότητας
Απόσταση από δραστηριότητες του τριτογενούς τομέα
Ανταποδοτικά οφέλη στις
τοπικές κοινωνίες
Απασχόληση
Αποδοχή-στάση της τοπικής
κοινωνίας απέναντι στην
αιολική ενέργεια
Κόστος απαιτούμενης επένδυσης

5. Οικονομικά

Ανταγωνιστικότητα του παραγωγικού συστήματος
Προσέλκυση επιχειρήσεων στη
ΒΙ.ΠΕ.
Πυκνότητα πληθυσμού στη
ζώνη οπτικής επιρροής των Α/Γ
Ένταξη Α/Γ στο τοπίο
Ποιότητα περιβάλλοντος

6. Περιβαλλοντικά

Μείωση εκπομπών
Θόρυβος
Ηλεκτρομαγνητικές
παρεμβολές
Χλωρίδα
Πανίδα

Απώλεια δασικού πλούτου

Εθνικό,
επαρχιακό
οδικό
δίκτυο
και
σιδηροδρομικό δίκτυο, γραμμές υψηλή τάσης,
λιμενικές
εγκαταστάσεις,
εγκαταστάσεις
αεροπλοϊας, τηλεπικοινωνιακές υποδομές
Απόσταση
από
μονάδες
κτηνοτροφίας,
ιχθυοκαλλιέργειες, Βιομηχανικές Επενδυτικές
Περιοχές, βιοτεχνικές μονάδες, κ.λπ.
Αναφέρεται σε θεματικά πάρκα, τουριστικές
περιοχές και καταλύματα
Πρόκειται για τα οφέλη που προκύπτουν για την
τοπική κοινωνία από τη χωροθέτηση Α/Γ
Αριθμός νέων θέσεων εργασίας από την
κατασκευή και λειτουργία του αιολικού πάρκου
Η θέση της τοπικής κοινωνίας απέναντι σε τέτοιου
τύπου δράσεις
Το κόστος της επένδυσης που απαιτείται για τη
δημιουργία του αιολικού πάρκου (υπολογίζεται
ανά μονάδα παραγωγής ενέργειας)
Η ανταγωνιστικότερη θέση των τοπικών
επιχειρήσεων μέσα από τη μείωση του κόστους
της χρησιμοποιούμενης ενέργειας
Ελκυστικότητα περιοχής ως πόλος χωροθέτησης
επιχειρήσεων
Η πυκνότητα πληθυσμού που έχει άμεση οπτική
επαφή με το αιολικό πάρκο
Αφορά στη μέγιστη πυκνότητα των Α/Γ και το
ποσοστό κάλυψης του οπτικού ορίζοντα από τη
χωροθέτηση Α/Γ (οπτική ρύπανση).
Αναφέρεται στις επιπτώσεις στην ποιότητα του
περιβάλλοντος από τη χωροθέτηση Α/Γ
Αναφέρεται στη μείωση των εκπομπών αερίων
από την καύση συμβατικών καυσίμων
Αφορά στο θόρυβο που παράγεται από την κίνηση
των ανεμοπτερυγίων
Αφορά σε παρεμβολές εξ αιτίας των
ανεμοπτερυγίων
Οι επιπτώσεις στη χλωρίδα αφορούν την
αποψίλωση εκτάσεων για εγκατάσταση Α/Γ
Οι επιπτώσεις στην πανίδα από τη χωροθέτηση
του αιολικού πάρκου οι σχετικές με τη μείωση του
αριθμού και την αλλαγή της συμπεριφοράς των
ζώων.
Σε περιπτώσεις που το αιολικό πάρκο
χωροθετείται σε δάσος, η επιφάνεια της δασικής
περιοχής που χάνεται

Πίνακας 7.3: Κριτήρια αξιολόγησης.

Από τα στοιχεία του παραπάνω πίνακα επισημαίνεται ότι αυτά που αφορούν στο
νομοθετικό πλαίσιο στην παρούσα εργασία θεωρούνται ως δεδομένα και δεν τίθεται στο
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πλαίσιο της αξιολόγησης, καθώς καθορίζονται από το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο. Είναι
δε σαφές ότι η επιλογή των εναλλακτικών θέσεων προς αξιολόγηση θα πρέπει να πληρεί τους
όρους που τίθενται από το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο. Δεδομένου όμως ότι οι
περιορισμοί αυτοί αφορούν στην ελληνική πραγματικότητα και δεν ισχύουν παντού και
δεδομένου ότι ο Πίνακας 7.3 επιχειρεί να καταγράψει ενότητες κριτηρίων που μπορούν να
χρησιμοποιηθούν για την αξιολόγηση εναλλακτικών θέσεων χωροθέτησης αιολικών πάρκων
γενικότερα, κρίνεται σκόπιμο να γίνει η σχετική αναφορά.
Στον Πίνακα 7.4. παρουσιάζονται τα κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην παρούσα
αξιολόγηση.
α/α
Κ1

Κριτήριο
Έκταση τοποθεσίας

Κ2

Πρόσβαση της τοποθεσίας

Κ3

Παραγόμενη ενέργεια

Κ4

Ελάχιστη απόσταση από δίκτυο Δ.Ε.Η.
400kv dc

Κ5

Απόσταση από το σημείο διάθεσης της
παραγόμενης ενέργειας

Κ6

Δημιουργία πόλων ανάπτυξης

Κ7

Αριθμός συναρμόδιων Ο.Τ.Α.

Κ8

Απασχόληση

Κ9

Πυκνότητα πληθυσμού στη ζώνη οπτικής
επιρροής των Α/Γ

Κ10

Ένταξη Α/Γ στο τοπίο 2

Κ11

Ποιότητα περιβάλλοντος 3

Κ12

Επίπτωση στη χλωρίδα

Περιγραφή
Η έκταση σε τ.χλμ.
Υπάρχουσες οδικές υποδομές για πρόσβαση στην
περιοχή του αιολικού πάρκου
Υπολογίζεται από το μοντέλο RETScreen με στοιχεία
εισόδου την εγκατεστημένη ισχύ, ατμοσφαιρική
πίεση, θερμοκρασία, απώλειες κ.α.
Αναφέρεται στην απόσταση από το δίκτυο διανομής
της ΔΕΗ. Μικρότερη απόσταση συνεπάγεται
μικρότερες απώλειες.
Αναφέρεται στην απόσταση του Α/Π από τη νέα
βιομηχανική περιοχή της Τανάγρας
Τα αιολικά πάρκα ως πόλος ανάπτυξης της
ευρύτερης περιοχής.
Διοικητική ευελιξία
Αριθμός νέων θέσεων εργασίας από την κατασκευή
και λειτουργία του αιολικού πάρκου
Αναφέρεται στον αριθμό των κατοίκων που
επηρεάζονται ευρισκόμενοι σε άμεση οπτική επαφή
με το αιολικό πάρκο
Αφορά στο ποσοστό κάλυψης του οπτικού ορίζοντα
από τη χωροθέτηση Α/Γ (οπτική ρύπανση)
Αναφέρεται στις επιπτώσεις στην ποιότητα του
περιβάλλοντος από τη χωροθέτηση Α/Γ
Επίπτωση από συνοδευτικά έργα

Κ13

Επίπτωση στη πανίδα

Επίπτωση από τη λειτουργία του πάρκου

Κ14

Μείωση εκπομπών 4 3

Mείωση των εκπομπών CO 2 ,

K15

Μείωση εκπομπών

Mείωση των εκπομπών SO 2

K16

Μείωση εκπομπών

Mείωση των εκπομπών NOx

P

P

P

PFP

R

R

R

Πίνακας 7.4: Κριτήρια αξιολόγησης που χρησιμοποιούνται στην παρούσα εργασία.

Τα στοιχεία αυτά αποτελούν μέρος των κριτηρίων του Πίνακα 7.3. Η επιλογή τους έγινε
στη βάση της διαθέσιμης πληροφορίας.
Η διαδικασία υπολογισμού της οπτικής ρύπανσης αναφέρεται διεξοδικά στην παράγραφο 6.1.3.
Εξαρτάται από το μέγεθος των ανεμογεννητριών, τη διάταξη, το χρώμα .. (RETSscreen, 2004)
4 Ο υπολογισμός της εκπομπής αερίων από την καύση συμβατικών καυσίμων γίνεται στην παράγραφο 6.4. και
αφορά στα κριτήρια Κ14, Κ15 και Κ16.
2

TP

PT

3

TP

TP

PT

PT
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Οι κλίμακες μέτρησης που χρησιμοποιούνται στην παρούσα εφαρμογή της μεθόδου
REGIME, είναι οι παρακάτω (Στρατηγέα και Γιαουτζή, 2006):
Ποιοτικές κλίμακες



- - - / + + + : Η χρήση της κλίμακας αυτής υποδηλώνει ότι οι επιπτώσεις από κάθε

εναλλακτική ως προς το συγκεκριμένο κριτήριο διαφέρουν, χωρίς όμως να είναι ξεκάθαρο σε
τι απόσταση βρίσκονται μεταξύ τους.



Ordinal: Σε αντίθεση με την προηγούμενη κλίμακα, στην κλίμακα ordinal οι επιπτώσεις

ιεραρχούνται και μπαίνουν σε σειρά φθίνουσας προτεραιότητας. Στην κλίμακα αυτή μπορεί να
λεχθεί ποια εναλλακτική είναι η καλύτερη, ποια η αμέσως επόμενη (χειρότερη), κ.ο.κ.
Ποσοτικές κλίμακες



Ratio κλίμακα: η κλίμακα αυτή αφορά σε ποσοτικά κριτήρια, σε κριτήρια δηλαδή τα

οποία εκφράζονται με τη βοήθεια ενός καθαρού αριθμού. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την
περιγραφή μεγεθών όπως η παραγόμενη ενέργεια, η απόσταση από το δίκτυο κ.α..
Κριτήριο

Περιγραφή

Κλίμακα Μέτρησης

Κατεύθυνση Κριτηρίου

Κ1

Έκταση τοποθεσίας

Ratio

Benefit

Κ2

Πρόσβαση της τοποθεσίας

---/+++

Benefit

Κ3

Παραγόμενη ενέργεια

Ratio

Benefit

Κ4

Ελάχιστη απόσταση από δίκτυο
Δ.Ε.Η. 400kv dc

Ratio

Cost

Κ5

Απόσταση από το σημείο διάθεσης
της παραγόμενης ενέργειας

Ratio

Cost

Κ6

Δημιουργία πόλων ανάπτυξης

---/+++

Benefit

Κ7

Αριθμός συναρμόδιων Ο.Τ.Α.

Ratio

Cost

Κ8

Απασχόληση

Ordinal

Benefit

Κ9

Πυκνότητα πληθυσμού στη ζώνη
οπτικής επιρροής των Α/Γ

Ordinal

Cost

Κ10

Ένταξη Α/Γ στο τοπίο

Ordinal

Cost

Κ11

Ποιότητα περιβάλλοντος

Ordinal

Cost

Κ12

Επίπτωση στη χλωρίδα

---/+++

Cost

Κ13

Επίπτωση στην πανίδα

---/+++

Cost

Κ14

Μείωση εκπομπών CO 2

Ratio

Benefit

Κ15

Μείωση εκπομπών SO 2

Ratio

Benefit

Κ16

Μείωση εκπομπών NO x

Ratio

Benefit

R

R

R

Πίνακας 7.5: Κριτήρια αξιολόγησης εναλλακτικών θέσεων χωροθέτησης αιολικού πάρκου για την
εξυπηρέτηση των αναγκών της ΒΙ.ΠΕ. Τανάγρας.

Στον Πίνακα 7.5, πέραν της κλίμακας μέτρησης για το κάθε κριτήριο, αναφέρεται και η
κατεύθυνση του κριτηρίου, που μπορεί να είναι είτε αρνητική (cost), είτε θετική (benefit). Οι
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όροι αυτοί έχουν την εξής σημασία: αν όσο μεγαλώνει η επίπτωση τόσο καλύτερα είναι για
την εξεταζόμενη εναλλακτική λύση, τότε το κριτήριο χαρακτηρίζεται ως benefit. Αντίθετα, αν
όσο μεγαλώνει η επίπτωση τόσο χειρότερα είναι για την εξεταζόμενη εναλλακτική, τότε το
κριτήριο χαρακτηρίζεται ως cost.
Στη συνέχεια κατασκευάζεται ο πίνακας επιπτώσεων (Πίνακας 7.6):

Εναλλακτικές
Ε1

Κριτήρια

Κ1
Κ2
Κ3
Κ4
Κ5 5 4
Κ6
Κ7
Κ8
Κ9
Κ10
Κ11
Κ12
Κ13
Κ14
Κ15
Κ16
P

Ε2

13.216 Km 2

16.149 Km 2

13.324 Km 2

---

+++

-

41.004 MWh

51.187 MWh

39.807 MWh

3.7 Km

0 Km

2.9 Km

77 Km

73 Km

60 Km

++

+++

++

1

3

2

5

1

3

5

3

1

5

3

1

5

1

3

---

---

-

---

---

-

34853 τον.

43509 τον.

33836 τον.

636 τον.

793 τον.

617 τον.

49 τον.

61 τον.

48 τον.

P

PFP

Ε3

P

P

Πίνακας 7.6: Πίνακας επιπτώσεων.

7.2.3. Τα βάρη των κριτηρίων
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Απαραίτητο βήμα στην εφαρμογή της μεθόδου REGIME είναι ο καθορισμός των βαρών
για τα κριτήρια που έχουν καθοριστεί. Τα βάρη δίνονται στον Πίνακα 7.7, όπου προτάσσονται
τα κριτήρια που αφορούν στην ενεργειακή απόδοση των εναλλακτικών θέσεων και στις
επιπτώσεις στο περιβάλλον, τα οποία θεωρούνται ισοβαρή, ακολουθούν τα κοινωνικά, τα
χωροταξικά και τα διοικητικά κριτήρια και τέλος τα κριτήρια οικονομικής φύσης.

5
P

P

Ο υπολογισμός έγινε με ακρίβεια χιλιομέτρου στο πρόγραμμα Google Earth.
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Ιεράρχηση κριτηρίων

Ομάδες Κριτηρίων

Ενεργειακά – Περιβαλλοντικά κριτήρια

Κ3, Κ4, Κ5, Κ11, Κ12, Κ13, Κ14

Κοινωνικά κριτήρια

Κ8, Κ9,

Χωροταξικά – Διοικητικά κριτήρια

Κ1, Κ2, Κ7, Κ10

Οικονομικά κριτήρια

Κ6
Πίνακας 7.7: Ιεράρχηση κριτηρίων.

7.2.4. Εφαρμογή της μεθόδου REGIME και επιλογή επικρατέστερης εναλλακτικής θέσης
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Τα αποτελέσματα της μεθόδου REGIME φαίνονται στο Διάγραμμα 7.2.
MCA 1: Regime method {no stand.; Ordinal (K3)}

0,99

Result
0,51

0,00

E2

E3

E1

Διάγραμμα 7. 2: Αποτελέσματα
μεθόδου REGIME.

Εικόνα 7. 2: Εναλλακτικές θέσεις χωροθέτησης αιολικού πάρκου

Από το παραπάνω διάγραμμα συμπεραίνεται ότι η καλύτερη εναλλακτική στα πλαίσια των
κριτηρίων που τέθηκαν είναι η εναλλακτική θέση 2.
7.2.6. Τρισδιάστατη απεικόνιση του αιολικού πάρκου

120B

Με την επιλογή της περιοχής 2, προγραμματίστηκε η τρισδιάστατη απεικόνιση του
αιολικού πάρκου στο περιβάλλον του προγράμματος GoogleEarth, με σκοπό να αποδοθεί με
τον καλύτερο τρόπο η εικόνα που έχει το αιολικό πάρκου στο χώρο.
Έτσι λοιπόν στις εικόνες που ακολουθούν παρουσιάζονται διάφορες όψεις, του αιολικού
πάρκου που αποτελείται από 17 ανεμογεννήτριες, τυπικών διαστάσεων. Αξίζει να σημειωθεί
ότι ο προγραμματισμός έγινε στο περιβάλλον του προγράμματος Matlab, όπου με τις
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συντεταγμένες θέσεως της κάθε ανεμογεννήτριας, έγινε η κατασκευή των συστατικών μερών
τους. Συγκεκριμένα η εικόνα του αιολικού πάρκου θα είναι:

Εικόνα 7.3: Νότιο Ανατολική όψη αιολικού πάρκου.
Πηγή: Επεξεργασία Μελετητή.

Εικόνα 7.4: Νότια όψη αιολικού πάρκου.
Πηγή: Επεξεργασία Μελετητή.
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Εικόνα 7.5: Βόρεια όψη αιολικού πάρκου
Πηγή: Επεξεργασία Μελετητή

Εικόνα 7.6: Ανατολική όψη αιολικού πάρκου
Πηγή: Επεξεργασία Μελετητή

7.2.7. Συμπεράσματα
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Ολοκληρώνοντας τη διαδικασία για τον προσδιορισμό της βέλτιστης θέσης χωροθέτησης
του αιολικού πάρκου, κρίνεται σκόπιμη η εξαγωγή συμπερασμάτων που αφορούν στα
επιμέρους σημεία της διαδικασία που ακολουθήθηκε, αλλά και στο αποτέλεσμα που
προέκυψε στη βάση των υποθέσεων που χρησιμοποιήθηκαν.
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Ένα πρώτο σχόλιο αφορά στην προσέγγιση που ακολουθήθηκε για την ενεργειακή
κάλυψη μέρους των αναγκών της ΒΙ.ΠΕ. Τανάγρας στα πλαίσια των Ανανεώσιμων Πηγών
Ενέργειας (ΑΠΕ). Είναι σαφές ότι μία ολοκληρωμένη προσέγγιση του επιδιωκόμενου στόχου
θα περιελάμβανε την εξέταση όλων των δυνατών μορφών ΑΠΕ στην περιοχή μελέτης π.χ.
φωτοβολταϊκά, υδροηλεκτρική ενέργεια κ.λπ. Ο λόγος για αυτό έγκειται στη συμπληρωματική
λειτουργία των διαφόρων μορφών ΑΠΕ αφενός και την καλύτερη αξιοποίηση των διαθέσιμων
ενεργειακών πόρων αφετέρου. Δεδομένου όμως της περιορισμένης χρονικής διάρκειας
εκπόνησης μίας διπλωματικής εργασίας, εξετάζεται μόνο η αιολική ενέργεια ως λύση για την
κάλυψη μέρους των αναγκών της νέας ΒΙ.ΠΕ.
Ένα δεύτερο σημαντικό σχόλιο σχετίζεται με τη φύση της περιοχής μελέτης. Η Βοιωτία, ως
περιοχή της οποίας η τοπική οικονομία κυριαρχείται από το δευτερογενή τομέα, είναι μία
περιοχή εξαιρετικά ενεργειοβόρα. Ταυτόχρονα η έλλειψη οργανωμένων παραγωγικών
υποδομών έχει δημιουργήσει σημαντικά προβλήματα περιβαλλοντικής υποβάθμισης. Η
χωροθέτηση της ΒΙ.ΠΕ. έρχεται να δώσει λύσεις σε μία σειρά από προβλήματα της περιοχής,
εντασσόμενη στη λογική της τόνωσης της ανταγωνιστικότητας της τοπικής οικονομίας. Η
ενεργειακή κάλυψη μέρους των αναγκών της ΒΙ.ΠΕ. από αιολική ενέργεια τονώνει περαιτέρω
την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων που χωροθετούνται σε αυτή, δίνοντας επιπλέον
έμφαση στην περιβαλλοντική διάσταση αλλά και στη διάσταση της κοινωνικής και
οικονομικής συνοχής.
Ένα τρίτο σημαντικό σημείο αφορά στη μεθοδολογία αξιολόγησης που ακολουθείται.
Είναι σαφές ότι οι όποιες παρεμβάσεις στην περιοχή μελέτης και σε κάθε περιοχή γίνονται
κάτω από το πρίσμα της βιώσιμης ανάπτυξης, η οποία αποτελεί το κύριο αναπτυξιακό
πρότυπο στη σημερινή εποχή. Η έννοια αυτή από τη φύση της περιλαμβάνει τόσο ποιοτικά
όσο και ποσοτικά χαρακτηριστικά. Στο πλαίσιο αυτό είναι σημαντικό για την ανάλυση να
χρησιμοποιεί κανείς τα κατάλληλα εργαλεία, τα οποία μπορούν να ενσωματώσουν στη
λειτουργία τους όλες τις διαστάσεις του εκάστοτε προβλήματος, δηλαδή τις ποιοτικές και τις
ποσοτικές. Στην παρούσα εργασία η διαδικασία αξιολόγησης στηρίζεται στη μέθοδο
πολυκριτηριακής ανάλυσης REGIME, η οποία παρέχει αυτή τη δυνατότητα.
Ένα ακόμη σημαντικό σημείο αφορά στην πολυδιάστατη φύση των προβλημάτων, η
εξέταση των οποίων απαιτεί μία γενικότερη και πιο ολοκληρωμένη θεώρηση των επιμέρους
διαστάσεων με σκοπό τη στήριξη της λήψης απόφασης. Στο πλαίσιο αυτό, η παρούσα
εργασία συμβάλλει με την καταγραφή μίας σειράς από κριτήρια αξιολόγησης που μπορούν να
χρησιμοποιηθούν για την αξιολόγηση εναλλακτικών θέσεων χωροθέτησης αιολικών πάρκων,
λαμβάνοντας υπόψη κριτήρια που αναφέρονται στα τεχνικά χαρακτηριστικά του πάρκου και
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την παραγόμενη αιολική ενέργεια, αλλά και σε κριτήρια που αφορούν σε οικονομικά,
περιβαλλοντικά, χωροταξικά, κ.α. χαρακτηριστικά.
Όσον αφορά στη συμβολή του επιλεγέντος αιολικού πάρκου στην ενέργεια που απαιτείται
για την κάλυψη των αναγκών της ΒΙ.ΠΕ., επισημαίνεται ότι στη βάση των υποθέσεων οι
οποίες χρησιμοποιήθηκαν για τον υπολογισμό του πρότυπου κατανάλωσης της ΒΙ.ΠΕ., η
παραγόμενη αιολική ενέργεια καλύπτει περίπου το 1/3 των ενεργειακών αναγκών. Περαιτέρω
αξιοποίηση άλλων ΑΠΕ, π.χ. φωτοβολταϊκών σε επίπεδο επιχείρησης, θα μπορούσε να
τονώσει ακόμη περισσότερο τη συμβολή των ΑΠΕ στην κάλυψη των αναγκών σε ενέργεια της
εν λόγω ΒΙ.ΠΕ., με προφανή τα θετικά αποτελέσματα τόσο στην ανταγωνιστικότητα των
επιχειρήσεων όσο και στην ποιότητα περιβάλλοντος και ζωής των κατοίκων της περιοχής.
Τέλος το σημαντικότερο στοιχείο ως αποτέλεσμα της παρούσας εργασίας είναι το γεγονός
ότι τίθεται σε συζήτηση το ζήτημα της περιβαλλοντικής προστασίας από τη χωροθέτηση μιας
παραγωγικής υποδομής και μάλιστα σε μία επιβαρυμένη περιβαλλοντικά περιοχή,
τουλάχιστον ως προς το ενεργειακό της σκέλος. Είναι σημαντικό οι τοπικές κοινωνίες να
απαιτούν λύσεις και να παρεμβαίνουν προς αυτή την κατεύθυνση, θέτοντας/απαιτώντας το
πλαίσιο εκείνο το οποίο θα διασφαλίσει τη φιλική προς το περιβάλλον προσέγγιση της όποιας
σχεδιαζόμενης παραγωγικής υποδομής, έτσι ώστε αυτή να εξυπηρετεί αναπτυξιακούς,
κοινωνικούς και περιβαλλοντικούς στόχους.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

9B
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ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ RETScreen

10B

Το μοντέλο RETScreen συντάχθηκε από το Υπουργείο Φυσικών Πόρων του Καναδά και
προσδιορίζει την παραγόμενη ενέργεια από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ), όπως
ανεμογεννήτριες, φωτοβολταϊκά συστήματα, βιομάζα και μικρά υδροηλεκτρικά έργα. Στο
παρόν παράρτημα δίνεται μία συνοπτική περιγραφή των δυνατοτήτων του μοντέλου
RETScreen, που αφορά τις ανεμογεννήτριες.
Η εφαρμογή του μοντέλου γίνεται στο περιβάλλον του προγράμματος excel. Αξίζει να
σημειωθεί ότι η σχέση από την οποία υπολογίζεται η παραγόμενη από το αιολικό πάρκο
ενέργεια είναι της μορφής:

EC  EG  C L 5 ,
FP

PF

όπου EG : η συνολική παραγόμενη ενέργεια

C L : συντελεστής συνολικών απωλειών του συστήματος
Περιβάλλον RETScreen
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Με την εκκίνηση του προγράμματος στο κεντρικό μενού που εμφανίζεται επιλέγεται η
σελίδα του ενεργειακού μοντέλου.
(worksheets => energy model)

Εικόνα Π. 1. Η διαδικασία αξιολόγησης (Voogd, 1983)
5 Περισσότερες λεπτομέρειες που αφορούν το μοντέλο υπολογισμού της παραγόμενης από αιολικά πάρκα
ενέργειας, στην ιστοσελίδα www. Retscreen.net

P

P
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Στο κεντρικό μενού παρέχονται οι εξής πέντε επιλογές:



Ενεργειακό μοντέλο (Energy Model)



Δεδομένα εξοπλισμού (Equipment Data)



Ανάλυση κόστους (Cost Analysis)



Ανάλυση εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου (Greenhouse Gas Analysis)



Οικονομικός απολογισμός (Financial Summary)

Από τις επιλογές αυτές στην παρούσα μελέτη χρησιμοποιούνται οι επιλογές του μοντέλου
RETScreen, που αφορούν στο ενεργειακό μοντέλο και τα δεδομένα εξοπλισμού.
T

Α. Ενεργειακό μοντέλο
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Το ενεργειακό μοντέλο αφορά στην πρώτη ενότητα όπου γίνεται υπολογισμός της
παραγόμενης ενέργειας. Προτού αναλυθούν οι τιμές που εισάγονται στο κάθε κελί, πρέπει να
σημειωθεί ότι τα κελιά που εμφανίζονται στο μοντέλο RETScreen είναι τεσσάρων ειδών:

Εικόνα Π. 2. Κατηγορίες κελιών

Έχοντας υπ’ όψιν το είδος των κελιών προς συμπλήρωση, συμπληρώνεται το ενεργειακό
μοντέλο, το οποίο αποτελείται από τα εξής πεδία:
Καιρικές συνθήκες τοποθεσίας (Site Conditions)

U

Εικόνα Π. 3. Ανεμολογικές συνθήκες, πίεση και θερμοκρασία, εξεταζόμενης τοποθεσίας
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Μονάδες (units)

Στο πεδίο των μονάδων αφήνεται ως έχει η προεπιλογή Metric, διότι στην περίπτωση
αυτή, όλα τα μεγέθη που θα εισαχθούν στο μοντέλο αλλά και τα αποτελέσματα που θα
εξαχθούν, θα είναι σε μονάδες μέτρου. Η επιλογή αυτή είναι ιδανική, δεδομένου ότι στην
ελληνική πραγματικότητα εφαρμόζεται ως μονάδα το μέτρο.



Όνομα και τοποθεσία έργου ( Project name & location)
T

Τα πεδία αυτά ανήκουν στην γκρι κατηγορία πεδίων, βλ. Εικόνα Π.2, όπου

T

συμπληρώνονται το όνομα και η τοποθεσία του έργου.



Δεδομένα ανέμου (Wind data source)

Η επιλογή στο πεδίο είναι «Ταχύτητα Ανέμου» (Wind Speed), όπου με την επιλογή αυτή
απαιτείται στη συνέχεια να εισαχθεί στο μοντέλου η μέση ετήσια ταχύτητα ανέμου. Τα σχετικά
δεδομένα διατίθενται στην Ελλάδα από το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργεια (Κ.Α.Π.Ε.)
με τη μορφή χαρτών αιολικού δυναμικού, οι οποίοι παρέχουν τη μέση ετήσια ταχύτητα
ανέμου.



Εγγύτερη τοποθεσία μετεωρολογικών δεδομένων (Nearest location for weather data)

Το πεδίο αυτό μπορεί να μην συμπληρωθεί, διότι αφορά σε στοιχεία που διατίθεται από
τον εγγύτερο μετεωρολογικό σταθμό. Ωστόσο, τα στοιχεία αυτά που αφορούν σε
ατμοσφαιρική πίεση και θερμοκρασία, μπορούν να υπολογιστούν με γνώση του υψομέτρου
της τοποθεσίας μελέτης.



Μέση ετήσια ταχύτητα ανέμου (Annual average wind speed)

Συμπληρώνεται το πεδίο εισάγοντας την ταχύτητα του ανέμου σε m/s.



Ύψος μέτρησης ανέμου (Height of wind measurement)

Η τιμή του συγκεκριμένου μεγέθους ποικίλει, ωστόσο σύμφωνα με τον Παγκόσμιο
Μετεωρολογικό Οργανισμό, το ιδανικό ύψος ανεμογράφου είναι τα 10μ.



Συντελεστής εδάφους (Wind shear exponent)

Πρόκειται για ένα συντελεστή, που η διακύμανσή του οφείλεται στη διαφορετική ταχύτητα
του ανέμου, από το έδαφος έως το ύψος της ανεμογεννήτριας. Η διαφορετική αυτή ταχύτητα
οφείλεται στα εμπόδια που τυχόν υπάρχουν. Έτσι στο μοντέλο RETScreen με 0.10
χαρακτηρίζονται οι θαλάσσιες περιοχές, με 0.25 περιοχές έντονου αναγλύφου, ενώ με 0.40
χαρακτηρίζονται αστικές περιοχές.



Ταχύτητα ανέμου στα 10μ (Wind speed at 10m)

Η ταχύτητα ανέμου στα 10μ υπολογίζεται από το μοντέλο.



Μέση ατμοσφαιρική πίεση (Average atmospheric pressure)

152

Η ατμοσφαιρική πίεση κυμαίνεται από 60 έως 103 kPa και μπορεί να υπολογιστεί από τη
σχέση P = P στάθμη θάλασσας . e (-z/8200) , με P στάθμη θάλασσας = 101.3kPa.
R



R

P

P

R

R

Μέση ετήσια θερμοκρασία (Annual average temperature)

Συμπληρώνεται το πεδίο με τη μέση ετήσια θερμοκρασία, λαμβάνοντας υπ’ όψιν ότι η
θερμοκρασία μειώνεται 6.5 O C κάθε 1000μ.
P

P

Χαρακτηριστικά συστήματος (System characteristics)

U



Τύπος grid (Grid type)

Στο πεδίο αυτό γίνεται η επιλογή του ‘Central – grid’, όπου όλη η ενέργεια που παράγεται
απορροφάται από το σύστημα. Αντίστοιχα υπάρχει η επιλογή του ‘isoleated grid’, όπου η
διάθεση της παραγόμενης ενέργειας δεν γίνεται μέσα από το σύστημα διανομής.



Αριθμός ανεμογεννητριών (Number of turbines)

Συμπληρώνεται ο αριθμός των ανεμογεννητριών που θα εγκατασταθούν.



Απώλειες

Όπως παρουσιάζεται και στην Εικόνα Π.4. υπάρχουν διαφόρων ειδών απώλειες το εύρος
των οποίων ποικίλει. Βάσει των όσων αναφέρονται στον Πίνακα 6.13. της παραγράφου 6.3.2.
θεωρείται ρεαλιστικό το σύνολο των επιμέρους απωλειών να είναι της τάξης του 24% περίπου.

Εικόνα Π. 4. Χαρακτηριστικά συστήματος

Αξίζει να σημειωθεί ότι τα υπόλοιπα πεδία που εμφανίζονται με λευκό χρώμα,
λαμβάνονται από τη δεύτερο φύλο του μοντέλου που πρέπει να συμπληρωθεί και αφορά στα
δεδομένα εξοπλισμού. (Εικόνα Π.5.)
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Β. Δεδομένα εξοπλισμού

47BU



Ισχύς ανεμογεννήτριας (Wind turbine rated power)

Επιλέγεται ανεμογεννήτρια ισχύος 2000 kW, μία δηλαδή τη τυπική ανεμογεννήτρια όπως
ορίζει το Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις ΑΠΕ.



Ύψος κέντρου περιστροφής (Hub height)

Το ύψος ρότορα επιλέγεται επίσης όσο το ύψος μια τυπικής ανεμογεννήτριας, που είναι
τα 100μ.



Διάμετρος ρότορα (Rotor diameter)

Στο πεδίο αυτό συμπληρώνεται το άνοιγμα της φτερωτής της ανεμογεννήτριας. Το 85μ
αντιστοιχούν στη διάμετρο που ορίζει το Ε.Π.Χ.Σ. & Α.Α. για τις ΑΠΕ, για μια τυπική
ανεμογεννήτρια.



Εμβαδόν κυκλικής επιφάνειας (Swept area)

Συμπληρώνεται με βάση τη σχέση E  R 2 το εμβαδόν της κυκλικής επιφάνειας που
ορίζουν οι φτερωτές της ανεμογεννήτριας.

Εικόνα Π. 5. Δεδομένα εξοπλισμού αιολικού πάρκου

Τέλος, τα υπόλοιπα πεδία που εμφανίζονται στην Εικόνα Π. 5. παραμένουν ως έχουν.
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Γ. Πίνακας αποτελεσμάτων

48BU

Το μοντέλο με βάση τα ανεμολογικά χαρακτηριστικά, τις συνθήκες περιβάλλοντος (πίεση,
θερμοκρασία κ.λ.π.) και τα χαρακτηριστικά των ανεμογεννητριών υπολογίζει την αιολική
ενέργεια που παράγεται από το συγκεκριμένο αιολικό πάρκο. Στο συγκεκριμένο παράδειγμα η
παραγόμενη αιολική ενέργεια είναι τις τάξεως των 51.187 MWh.

Wind plant capacity
Unadjusted energy
production
Pressure adjustment
coefficient
Temperature
adjustment coefficient
Gross energy production
Losses coefficient
Specific yield
Wind plant capacity
factor
Renewable energy
delivered

Estimate

kW
MW

Estimate
Per
Turbine
2,000
2.000

MWh

4,577

77,803

-

0.86

0.86

0.59 to 1.02

MWh
-

1.00
3,936
0.77

1.00
66,911
0.77

0.98 to 1.15

kWh/m²

1,315

1,315

0.75 to 1.00
150 to 1,500
kWh/m²

%

17%

17%

20% to 40%

MWh
GJ

3,011
10,840

51,187
184,272

Total
34,000
34.000

Notes/Range

Πίνακας Π. 1. Δεδομένα εξοπλισμού
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