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0B

Ο τουρισμός, σύμφωνα με τα συμπεράσματα της Παγκόσμιας Διάσκεψης για τη
Βιώσιμη Ανάπτυξη στο Γιοχάνεσμπουργκ το 2002, αποτελεί έναν ιδιαίτερα
δυναμικό κλάδο της παγκόσμιας οικονομίας, αλλά ταυτόχρονα και έναν κλάδο ο
οποίος καταναλώνει σημαντικά ποσά ενέργειας τόσο στον τομέα των μεταφορών
προς τους τουριστικούς προορισμούς όσο και στη λειτουργία των τουριστικών
υποδομών σε αυτούς.
Η έννοια της βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης αποτελεί μία προσπάθεια των
σύγχρονων κοινωνιών προς την κατεύθυνση της ανάπτυξης βιώσιμων μοντέλων
παραγωγής και κατανάλωσης του τουριστικού προϊόντος στα πλαίσια της επιδίωξης
του στόχου της βιώσιμης ανάπτυξης (UNEP, 2003). Στο πλαίσιο αυτό σημαντική
έμφαση δίνεται στην προώθηση πολιτικών οι οποίες συμβάλλουν στην αξιοποίηση
των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας αλλά και στην εξοικονόμηση ενέργειας με τη
χρήση περιβαλλοντικών τεχνολογιών.
Η παρούσα διπλωματική εργασία κινείται στο παραπάνω πλαίσιο, με στόχο την
προώθηση της βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης της Περιφέρειας Κρήτης.
Η συγκεκριμένη περιφέρεια επελέγη στη βάση των ακόλουθων ιδιαίτερων
χαρακτηριστικών της:
Αποτελεί ένα σημαντικό πόλο έλξης τουριστικών ροών σε εθνικό,
ευρωπαϊκό αλλά και παγκόσμιο επίπεδο.
Αποτελεί έναν προνομιούχο τόπο από την άποψη των ανανεώσιμων πηγών
ενέργειας.
Αποτελεί μία περιοχή η οποία όντας απομονωμένη από το δίκτυο διανομής
ηλεκτρικής ενέργειας της ηπειρωτικής χώρας, αντιμετωπίζει σημαντικά
προβλήματα επάρκειας σε περιόδους τουριστικής αιχμής, αλλά και
υποβάθμισης της ποιότητας του περιβάλλοντος από την καύση συμβατικών
καυσίμων για την παραγωγή ενέργειας.
Αποτελεί μία περιοχή πρωτοπόρα σε θέματα αξιοποίησης των ΑΠΕ σε
Ευρωπαϊκό επίπεδο.
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Στο πλαίσιο αυτό, η εργασία εστιάζει στην εξέταση σεναρίων βιώσιμης τουριστικής
ανάπτυξης της περιφέρειας με έμφαση στον τομέα της αξιοποίησης των ΑΠΕ και
των περιβαλλοντικών τεχνολογιών στον τουριστικό κλάδο, καθώς και στις
πολιτικές εκείνες οι οποίες θα συμβάλλουν προς την κατεύθυνση αυτή,
διασφαλίζοντας με τον τρόπο αυτό την ποιότητα των τουριστικών πόρων, η οποία
αποτελεί και τον πυρήνα της τουριστικής ανάπτυξης της περιφέρειας.
Θα ήθελα να δώσω τις ευχαριστίες μου στην κα. Αναστασία Στρατηγέα, Λέκτορα
του Ε.Μ.Π., για την ανάθεση της εργασίας και για τη διαρκή βοήθειά της σε όλη
τη διάρκεια της εκπόνησής της.

Αθήνα
Φεβρουάριος 2007
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Η Περιφέρεια Κρήτης είναι μία περιφέρεια της ελληνικής επικράτειας με
σημαντικό ρόλο στην εθνική οικονομία. Κατέχει στρατηγική γεωγραφική θέση
στην καρδιά της Ν.Α. Μεσογείου. Αποτελεί έναν ιδιαίτερα προικισμένο από τη
φύση τόπο, με σπάνια οικοσυστήματα, καθώς και περιοχές ιδιαίτερου φυσικού
κάλλους. Μεγάλη είναι και η πολιτιστική συνεισφορά της, που απορρέει από την
πλούσια ιστορία της και τον πολιτισμό της, τα οποία σε συνδυασμό με την
ιδιαίτερη παραδοσιακή αρχιτεκτονική, τη λαϊκή τέχνη, τα ήθη και έθιμα και τις
παραδόσεις των κατοίκων της δίνουν στην περιφέρεια μια εντελώς ξεχωριστή
φυσιογνωμία.
Στην περιφέρεια συγκεντρώνεται ένα σημαντικό μερίδιο της τουριστικής
δραστηριότητας της χώρας, γεγονός που ασκεί σημαντικές πιέσεις στο φυσικό και
ανθρωπογενές περιβάλλον της. Η τουριστική της ανάπτυξη ασκεί επίσης μεγάλη
πίεση στη διαχείριση των ενεργειακών πόρων και την ενεργειακή της επάρκεια, ενώ
η διαρκώς αυξανόμενη ενεργειακή ζήτηση δημιουργεί σημαντική επιβάρυνση στο
περιβάλλον της, όταν αυτή καλύπτεται από τη χρήση ορυκτών καυσίμων.
Η προώθηση της βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης αποτελεί μία κρίσιμη διάσταση
για το μέλλον της περιοχής και της τοπικής αλλά και εθνικής οικονομίας.
Στο πλαίσιο αυτό, η παρούσα διπλωματική εστιάζει το ενδιαφέρον της στη μελέτη
σεναρίων βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης της Περιφέρειας Κρήτης, η οποία θα
συμβάλλει αποφασιστικά στη διατήρηση των πολύτιμων τουριστικών πόρων, αλλά
και στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας του τουριστικού κλάδου στην περιοχή.
Στην καρδιά των σεναρίων αυτών βρίσκεται το ζήτημα της ενέργειας, δεδομένου
ότι, σύμφωνα με τα πορίσματα της Διάσκεψης για τη βιώσιμη ανάπτυξη του
Γιοχάνεσμπουργκ (2002), ο τουριστικός τομέας αποτελεί έναν από τους πλέον
ενεργειοβόρους τομείς της οικονομικής δραστηριότητας.
Η προώθηση των ΑΠΕ και των περιβαλλοντικών τεχνολογιών για την
εξοικονόμηση ενέργειας στον τουριστικό τομέα αποτελεί μία κρίσιμη διάσταση της
βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης, με σημαντικές επιπτώσεις στη βελτίωση της
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ποιότητας του περιβάλλοντος αλλά και των παρεχομένων υπηρεσιών από τον
τουριστικό τομέα. Αποτελεί δε και μία συνειδητή επιλογή των τοπικών κοινωνιών
και επιχειρήσεων του κλάδου, δεδομένης επιπλέον της ολοένα αυξανόμενης τάσης
της τουριστικής πελατείας για επιλογή προορισμών οι οποίοι δεσμεύονται απέναντι
στην προστασία του περιβάλλοντος.
Η δομή της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η παρακάτω:
Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται η περιγραφή των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας
(Α.Π.Ε.). Εδώ αναλύονται οι Α.Π.Ε. και περιγράφεται η σχέση του ενεργειακού
τομέα με τη βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη.
Το δεύτερο κεφάλαιο εστιάζει το ενδιαφέρον του στην υπάρχουσα εμπειρία αλλά
και τις πολιτικές προώθησης των Α.Π.Ε τόσο σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο
και σε επίπεδο Ελλάδας, καθώς και στο θεσμικό πλαίσιο.
Στο τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζεται η υπάρχουσα κατάσταση στην Περιφέρεια της
Κρήτης και διακρίνονται τα θετικά της στοιχεία, καθώς και τα προβλήματα που
αποτελούν τροχοπέδη στην ανάπτυξή της.
Στο τέταρτο κεφάλαιο καταγράφεται η υπάρχουσα κατάσταση του ενεργειακού
συστήματος της περιφέρειας, οι ιδιομορφίες του, ο ρόλος και το μερίδιο των Α.Π.Ε.
σε αυτό και οι προοπτικές του, καθώς και τα πρότυπα κατανάλωσης της περιοχής
Στο πέμπτο κεφάλαιο διατυπώνονται σενάρια βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης
της περιοχής μελέτης, μελλοντικές δηλαδή εικόνες της περιοχής με έμφαση στην
τουριστική ανάπτυξη και την προώθηση των ΑΠΕ και των περιβαλλοντικών
τεχνολογιών στον τουριστικό τομέα.
Στο έκτο κεφάλαιο γίνεται η αξιολόγηση των σεναρίων που διατυπώνονται στο
προηγούμενο κεφάλαιο με τη βοήθεια της μεθόδου πολυκριτηριακής ανάλυσης. Τα
προτεινόμενα σενάρια αξιολογούνται στη βάση συγκεκριμένων κριτηρίων
αξιολόγησης και επιλέγεται εκείνο το οποίο ανταποκρίνεται καλύτερα στο στόχο
που έχει τεθεί.
Τέλος το έβδομο κεφάλαιο αφορά σε προτάσεις πολιτικής για την προώθηση της
βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης της περιφέρειας. Οι προτάσεις αφορούν στην
υλοποίηση του σεναρίου που επιλέχθηκε στην προηγούμενη φάση.
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Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
(Α.Π.Ε.)
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Το παρόν κεφάλαιο εστιάζει το ενδιαφέρον του στη μελέτη του ρόλου των
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στη σύγχρονη κοινωνία υπό το φως του στόχου της
βιώσιμης ανάπτυξης. Ειδικότερα εστιάζει στη μελέτη της συμβολής των
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στη βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη.

1.1.
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Βιώσιμη Ανάπτυξη και Ενέργεια

Η βιώσιμη ανάπτυξη αποτελεί το σύγχρονο μοντέλο ανάπτυξης, έναν κεντρικό
στόχο για όλες τις σύγχρονες κοινωνίες. Στο πλαίσιο αυτό, μία σειρά από
ζητήματα τίθενται σε νέες βάσεις έτσι ώστε να διασφαλίζεται η ορθολογική
αξιοποίηση των φυσικών πόρων, ιδιαίτερα των μη ανανεώσιμων, η οποία στοχεύει
στην εξυπηρέτηση των αναγκών των παρόντων αλλά και των μελλοντικών γενεών.
Η έμφαση που δίνεται στην ποιότητα του περιβάλλοντος και της ζωής των πολιτών
στο πλαίσιο της βιώσιμης ανάπτυξης οδηγεί σε νέα αναπτυξιακά πρότυπα.
Η αρχή της βιώσιμης ανάπτυξης στην Ελλάδα κατοχυρώθηκε συνταγματικά με την
πρόσφατη αναθεώρηση του άρθρου 24 του Συντάγματος το 2001 (περιελήφθη
επίσης στο υπό έγκριση Σύνταγμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης – άρθρο 97) και
αποτυπώθηκε νομοθετικά σε εθνικό επίπεδο με το Νόμο 2508/1997 για τη
“Βιώσιμη Οικιστική Ανάπτυξη” και στη συνέχεια με το Νόμο 2742/1999 για το
“Χωροταξικό Σχεδιασμό και την Αειφόρο Ανάπτυξη”.
Η βιώσιμη ανάπτυξη αποσκοπεί στην ολοκλήρωση τριών φαινομενικά
αντικρουόμενων στόχων: της οικονομικής ανάπτυξης, της κοινωνικής συνοχής και
της περιβαλλοντικής προστασίας. Οι στόχοι αυτοί επιδιώκονται με δράσεις που
έχουν χωρική έκφραση και με σχεδιασμούς που εκτείνονται σε διάφορους
χρονικούς ορίζοντες. Ειδικότερα, η χωροταξική οργάνωση της χώρας, σε
υπερεθνικό, εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο και σε χρονικό ορίζοντα
βραχύ-, μέσο- και μακροπρόθεσμο, πρέπει να κατατείνει στην εναρμόνιση των
ακόλουθων τριών κομβικών στόχων (ΤΕΕ, Μάρτιος 2005):


της ισόρροπης πολυκεντρικής ανάπτυξης,
1



της ισότητας πρόσβασης στα κύρια δίκτυα μεταφορών, ενέργειας και
επικοινωνιών, και



της προστασίας και συνετής διαχείρισης του φυσικού και δομημένου
περιβάλλοντος.

Υπό το φως της βιώσιμης ανάπτυξης, η ενέργεια βρίσκεται σήμερα στο επίκεντρο
του ενδιαφέροντος των σύγχρονων κοινωνιών, σαν αποτέλεσμα της βαθμιαίας
εξάντλησης των ορυκτών καυσίμων, της εξάρτησης των οικονομιών των διαφόρων
χωρών από αυτά και των επιπτώσεων στο περιβάλλον από την καύση αυτών.
Οι δυσμενείς οικονομικές επιπτώσεις της ενεργειακής εξάρτησης από τα ορυκτά
καύσιμα, ως μία διάσταση του ζητήματος, έχουν ήδη εμπεδωθεί από τις οικονομίες
των διαφόρων χωρών μέσα από τις πετρελαϊκές κρίσεις του παρελθόντος.
Μία άλλη διάσταση, η οποία σήμερα πλέον αποδεικνύεται ιδιαίτερα κρίσιμη για το
μέλλον του πλανήτη, είναι η περιβαλλοντική διάσταση της παραγωγής ενέργειας
από ορυκτά καύσιμα. Η υπερθέρμανση του πλανήτη εξαιτίας του φαινομένου του
θερμοκηπίου αποτελεί ένα ορατό πλέον αποτέλεσμα της χρήσης των ορυκτών
καυσίμων για την παραγωγή ενέργειας. Η διαφαινόμενη άμεση απειλή αφορά
κυρίως στη δραστική αλλαγή του κλίματος και ιδιαίτερα στην ταχύτητα τήξης των
πάγων, στο ισοζύγιο γλυκού νερού και στη μεταβολή της στάθμης θάλασσας. Τα
δύο τελευταία έχουν τεράστια και ζωτική σημασία για τις νησιωτικές περιοχές.
Τέλος, τα πρότυπα συμπεριφοράς της σύγχρονης κοινωνίας χαρακτηρίζονται σε
μεγάλο βαθμό από την αλόγιστη χρήση ενέργειας, οι επιπτώσεις της οποίας έχουν
οδηγήσει σε δραματικές αλλαγές στο περιβάλλον τόσο σε τοπικό επίπεδο ποιότητα περιβάλλοντος - όσο και σε παγκόσμιο - φαινόμενο του θερμοκηπίου.
Η αξιοποίηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε συνδυασμό με πολιτικές
εξοικονόμησης ενέργειας και γενικότερα η χρήση περιβαλλοντικών τεχνολογιών 1
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αποτελούν εναλλακτικές δυνατότητες για την αποφυγή της ενεργειακής εξάρτησης
και για την αντιμετώπιση των επαπειλούμενων κλιματικών αλλαγών και των
επιπτώσεών τους. Η συμβολή τους δε στην ποιότητα ζωής είναι εμφανής τόσο
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Περιβαλλοντικές τεχνολογίες: τεχνολογίες οι οποίες επιτυγχάνουν το ίδιο αποτέλεσμα με άλλες (μη
περιβαλλοντικές) με σημαντικά μικρότερες επιπτώσεις στο περιβάλλον.
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άμεσα (ποιότητα περιβάλλοντος) όσο και έμμεσα (καλύτερη ποιότητα ζωής), όπως
καταδεικνύουν σχετικές μελέτες.
Το ζήτημα της αξιοποίησης ανανεώσιμων ενεργειακών πόρων για την παραγωγή
ενέργειας με τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον και της υιοθέτηση καθαρότερων
τεχνολογιών, αλλά και η αλλαγή προτύπων συμπεριφοράς ενεργειακής
κατανάλωσης, συνιστούν ένα σημαντικό πεδίο δράσης προς την κατεύθυνση της
βιώσιμης ανάπτυξης. Αξίζει να επισημανθεί ότι η αποτελεσματική αντιμετώπιση
των περιβαλλοντικών προβλημάτων προϋποθέτει την περικοπή κατά 95% περίπου
τόσο των επιπέδων ρύπανσης όσο και της παγκόσμιας χρήσης ενεργειακών πόρων
(Κ.Α.Π.Ε., 2004).
Μία σημαντική προσπάθεια με την έννοια αφενός της αναγνώρισης του
προβλήματος και αφετέρου της δρομολόγησης πολιτικών για την αντιμετώπισή
του σε παγκόσμια κλίμακα ξεκίνησε με το Πρωτόκολλο του Κιότο, το οποίο
αποτελεί τη σύμβαση - πλαίσιο για τις κλιματικές αλλαγές, που υπογράφτηκε από
ένα σημαντικό αριθμό κρατών στη Διάσκεψη του Ρίο, τον Ιούνιο του 1992. Στόχος
της σύμβασης είναι η σταθεροποίηση των συγκεντρώσεων των αερίων του
θερμοκηπίου στην ατμόσφαιρα, σε επίπεδα τέτοια ώστε να προληφθούν
επικίνδυνες επιπτώσεις στο κλίμα από τις ανθρώπινες δραστηριότητες. Η σύμβαση
πλαίσιο μπορεί να θεωρηθεί ως μια επιτυχημένη πρωτοβουλία, διότι μεταξύ άλλων
επέτρεψε την περαιτέρω ευαισθητοποίηση της κοινωνίας παγκοσμίως στα
προβλήματα που συνδέονται με την αλλαγή του κλίματος.
Πράγματι, λίγα χρόνια μετά και συγκεκριμένα το Δεκέμβριο του 1997,
καθορίστηκε στα πλαίσια της σύμβασης αυτής ένα σημαντικό νομικό εργαλείο για
τον έλεγχο των εκπομπών, γνωστό και ως Πρωτόκολλο του Κιότο. Κεντρικός
άξονας του Πρωτοκόλλου του Κιότο είναι οι νομικά κατοχυρωμένες δεσμεύσεις
των βιομηχανικά αναπτυγμένων κρατών να μειώσουν τις εκπομπές έξι αερίων του
θερμοκηπίου την περίοδο 2008-2012, σε ποσοστό 5% σε σχέση µε τα επίπεδα του
1990.
Για την επικύρωση ωστόσο του πρωτοκόλλου απαιτούνταν η υπογραφή του από
τουλάχιστον 55 χώρες, μεταξύ των οποίων και από έναν αριθμό ανεπτυγμένων
χωρών που ευθύνονται για το 55% των ρύπων CO2. Χώρες όπως οι ΗΠΑ, η Ινδία
και η Κίνα αρνήθηκαν να το υπογράψουν.
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Τελικώς το πρωτόκολλο επικυρώθηκε, κυρίως μετά την αποδοχή του από τη
Ρωσία και σήμερα είναι σε ισχύ, αναγνωρισμένο από 141 κράτη, 37 από τα οποία
ανήκουν στις ανεπτυγμένες χώρες με συμμετοχή σε εκπομπές CO2 σε ποσοστό
61,6%. Η Ευρωπαϊκή Κοινότητα υπέγραψε το Πρωτόκολλο στις 29 Απριλίου 1998
και η Ελλάδα κύρωσε τη σύμβαση αυτή, κάνοντάς την νόμο του Κράτους το Μάιο
του 2002.

1.2
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Τι είναι οι Α.Π.Ε.

Ως Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (Α.Π.Ε.) ορίζονται οι ενεργειακές πηγές (ο
ήλιος, το νερό, ο άνεμος, η βιομάζα, κλπ.), οι οποίες υπάρχουν σε αφθονία στο
φυσικό μας περιβάλλον. Είναι οι πρώτες μορφές ενέργειας που χρησιμοποίησε ο
άνθρωπος, σχεδόν αποκλειστικά, μέχρι τις αρχές του 20ου αιώνα, οπότε και
στράφηκε στην εντατική χρήση των υδρογονανθράκων.
Το ενδιαφέρον για την ευρύτερη αξιοποίηση των Α.Π.Ε., καθώς και για την
ανάπτυξη αξιόπιστων και οικονομικά αποδοτικών περιβαλλοντικών τεχνολογιών
που δεσμεύουν το δυναμικό τους, παρουσιάσθηκε αρχικά μετά την πρώτη
πετρελαϊκή χρήση στη δεκαετία του ‘70 και παγιώθηκε την τελευταία δεκαετία,
μετά τη συνειδητοποίηση των παγκόσμιων περιβαλλοντικών προβλημάτων που
προέκυψαν σαν αποτέλεσμα της καύσης υδρογονανθράκων για την παραγωγή
ενέργειας. Τα εγγενή πλεονεκτήματα των Α.Π.Ε. και κυρίως η ουσιαστική
συμβολή τους στην ενεργειακή απεξάρτηση της ανθρωπότητας από τους
εξαντλήσιμους ενεργειακούς πόρους, επιτάσσουν αυτή τη στροφή.
Για πολλές χώρες, οι Α.Π.Ε. αποτελούν μία σημαντική εγχώρια πηγή ενέργειας, με
μεγάλες

δυνατότητες

ανάπτυξης

σε

τοπικό

και

περιφερειακό

επίπεδο.

Συνεισφέρουν σημαντικά στο ενεργειακό τους ισοζύγιο, συμβάλλοντας στη
μείωση της εξάρτησης από το ακριβό και εισαγόμενο πετρέλαιο και στην ενίσχυση
της ασφάλειας του ενεργειακού τους εφοδιασμού. Παράλληλα, συντελούν και
στην προστασία του περιβάλλοντος, καθώς έχει πλέον διαπιστωθεί ότι ο
ενεργειακός τομέας είναι ο πρωταρχικός υπεύθυνος για τη ρύπανση του
περιβάλλοντος. Πραγματικά, σχεδόν το 95% της ατμοσφαιρικής ρύπανσης
οφείλεται στην παραγωγή, το μετασχηματισμό και τη χρήση των συμβατικών
καυσίμων (άνθρακας και πετρέλαιο).
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Οι διάφορες μορφές ανανεώσιμων πηγών ενέργειας παρουσιάζονται στη συνέχεια.

1.2.1. Οι μορφές των Α.Π.Ε.
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Οι μορφές των Α.Π.Ε. είναι οι παρακάτω (Κ.Α.Π.Ε., 2004):
Αιολική Ενέργεια: η κινητική ενέργεια που παράγεται από τη δύναμη του
ανέμου και μετατρέπεται σε απολήψιμη μηχανική ενέργεια ή / και σε
ηλεκτρική ενέργεια.
Υδραυλική Ενέργεια: αξιοποιεί τις υδατοπτώσεις, με στόχο την παραγωγή
ηλεκτρικής ενέργειας ή και το μετασχηματισμό της σε απολήψιμη μηχανική
ενέργεια.
Βιομάζα: είναι αποτέλεσμα της φωτοσυνθετικής δραστηριότητας, που
μετασχηματίζει την ηλιακή ενέργεια με μία σειρά διεργασιών των φυτικών
οργανισμών χερσαίας ή υδρόβιας προέλευσης. Η πρακτική αξιοποίηση των
διαφόρων μορφών βιομάζας απαιτεί τεχνικές διεργασίες. Οι διεργασίες αυτές
μπορεί να είναι είτε θερμοχημικές (καύση, πυρόλυση) είτε βιολογικές
(αλκοολική ζύμωση, μεθανική ζύμωση).
Ηλιακή Ενέργεια: αξιοποιείται μέσω τεχνολογιών που εκμεταλλεύονται τη
θερμότητα και τα ηλεκτρομαγνητικά κύματα του ήλιου. Οι τεχνολογίες που
χρησιμοποιούνται για την εκμετάλλευση της ηλιακής ενέργειας, διακρίνονται
σε:


Ενεργητικά Ηλιακά Συστήματα: μετατρέπουν την ηλιακή ακτινοβολία
σε θερμότητα.



Παθητικά Ηλιακά και Υβριδικά Συστήματα: αφορούν κατάλληλες
αρχιτεκτονικές λύσεις - βιοκλιματικός σχεδιασμός κτιρίων - και χρήση
κατάλληλων δομικών υλικών για τη μεγιστοποίηση της απ' ευθείας
εκμετάλλευσης της ηλιακής ενέργειας για θέρμανση, κλιματισμό ή
φωτισμό.



Φωτοβολταϊκά Ηλιακά Συστήματα: μετατρέπουν την ηλιακή ενέργεια
άμεσα σε ηλεκτρική ενέργεια.
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Γεωθερμική Ενέργεια: η θερμική ενέργεια που προέρχεται από το εσωτερικό
της γης και εμφανίζεται με τη μορφή φυσικού ατμού, επιφανειακών ή
υπόγειων θερμών υδάτων και θερμών ξηρών πετρωμάτων.
Αστικά Απορρίμματα: η αξιοποίηση του ενεργειακού περιεχομένου τους.

1.2.2. Μορφές Α.Π.Ε. και τύποι παραγόμενης ενέργειας
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Κάθε συγκεκριμένος τύπος Α.Π.Ε. μπορεί να συμβάλλει στην παραγωγή μίας ή
περισσότερων μορφών ενέργειας. Στον Πίνακα 1-1 παρουσιάζονται οι μορφές
ενέργειας που προέρχονται από τις διαφορετικές Α.Π.Ε.
Η ενέργεια για τη θέρμανση του χώρου και του νερού μπορεί να προέλθει από την
ηλιακή ενέργεια μέσω των ηλιακών και φωτοβολταϊκών συστημάτων, από τη
γεωθερμική ενέργεια και από τη βιομάζα. Επίσης στη θέρμανση του χώρου
συμβάλλουν τα δομικά υλικά και ο βιοκλιματικός σχεδιασμός των κτιρίων
(παθητική αξιοποίηση της ηλιακής ενέργειας).
Η ενέργεια για την ψύξη μπορεί να προέλθει από την ηλιακή ενέργεια μέσα από
την παθητική ή την ενεργητική αξιοποίησή της και από τη γεωθερμική ενέργεια.
Τα καύσιμα παράγονται απ’ τη βιομάζα και ο ηλεκτρισμός προέρχεται απ’ όλες τις
μορφές των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, που προαναφέρθηκαν.

Ενέργεια
Α.Π.Ε.
Άνεμος
Υδροδύναμη
Γεωθερμία
Ενεργειακή ηλιακή
Παθητική ηλιακή
Φωτοβολταϊκά
Θαλλάσια ενέργεια
Βιομάζα

Ηλεκτρισμός

Θέρμανση
νερού

Θέρμανση
χώρου

√
√
√
√

√
√
√

√
√
√
√

√

√

√
√
√

Ψύξη

Καύσιμα

√
√
√
√

Πίνακας 1-1: Μορφές παραγόμενης ενέργειας από Α.Π.Ε.

100B

Πηγή: Stratigea και Giaoutzi, 2006.
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1.2.3. Πλεονεκτήματα και Μειονεκτήματα των Α.Π.Ε.
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Οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (Α.Π.Ε.) αποτελούν σήμερα μία ελκυστική
εναλλακτική λύση για την παραγωγή ενέργειας με φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο.
Εμφανίζουν μία σειρά από σημαντικά πλεονεκτήματα, τα κυριότερα εκ των οποίων
είναι (Κ.Α.Π.Ε., 2004) :
Είναι πρακτικά ανεξάντλητες πηγές ενέργειας και συμβάλλουν στη μείωση
της εξάρτησης από συμβατικούς μη ανανεώσιμους ενεργειακούς πόρους.
Είναι εγχώριες πηγές ενέργειας και συνεισφέρουν στην ενίσχυση της
ενεργειακής ανεξαρτητοποίησης και της ασφάλειας του ενεργειακού
εφοδιασμού σε εθνικό επίπεδο.
Είναι διάσπαρτες γεωγραφικά και οδηγούν στην αποκέντρωση του
ενεργειακού
ενεργειακών

συστήματος,
αναγκών

δίνοντας
σε

τοπικό

τη

δυνατότητα
και

κάλυψης

περιφερειακό

των

επίπεδο,

ανακουφίζοντας έτσι από το κόστος δαπανηρών υποδομών και μειώνοντας
τις απώλειες από τη μεταφορά ενέργειας.
Προσφέρουν τη δυνατότητα ορθολογικής αξιοποίησης των ενεργειακών
πόρων, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα των ενεργειακών αναγκών των
χρηστών (π.χ. ηλιακή ενέργεια για θερμότητα χαμηλών θερμοκρασιών,
αιολική ενέργεια για ηλεκτροπαραγωγή, κλπ.).
Έχουν συνήθως χαμηλό λειτουργικό κόστος που δεν επηρεάζεται από τις
διακυμάνσεις στην παγκόσμια οικονομία και ειδικότερα από τις τιμές των
συμβατικών καυσίμων ή τις πολιτικές συγκυρίες.
Οι εγκαταστάσεις εκμετάλλευσης των Α.Π.Ε. έχουν σχεδιαστεί για να
καλύπτουν τις ανάγκες των χρηστών σε μικρή ή μεγάλη κλίμακα
εφαρμογών, γεγονός που τις κάνει ιδιαίτερα ελκυστικές για διάφορες
εφαρμογές.
Έχουν μικρή διάρκεια κατασκευής, επιτρέποντας έτσι τη γρήγορη
ανταπόκριση σε μεταβολές στη ζήτηση.
Οι επενδύσεις των Α.Π.Ε. είναι εντάσεως εργασίας, δημιουργώντας
σημαντικό αριθμό νέων θέσεων εργασίας, ιδιαίτερα σε τοπικό επίπεδο.
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Μπορούν να αποτελέσουν σε πολλές περιπτώσεις τον πυρήνα για την
αναζωογόνηση οικονομικά και κοινωνικά υποβαθμισμένων περιοχών και
πόλο για την τοπική ανάπτυξη, με την προώθηση ανάλογων επενδύσεων
(π.χ. θερμοκηπιακές καλλιέργειες με τη χρήση γεωθερμικής ενέργειας).
Είναι φιλικές προς το περιβάλλον και τον άνθρωπο και η αξιοποίησή τους
είναι γενικά αποδεκτή από το κοινό.
Από την άλλη πλευρά οι Α.Π.Ε. εμφανίζουν μία σειρά από μειονεκτήματα που
αφορούν κυρίως (UNEP, 2003):


Στη μη αδιάλειπτη παραγωγή ενέργειας. Στο πλαίσιο αυτό η παραγωγή
ενέργειας στηρίζεται, ανάλογα με τη μορφή της Α.Π.Ε., στη διαρκή
ύπαρξη του κατάλληλου ανέμου, ηλιοφάνειας κλπ. γεγονός βέβαια που
δεν υφίσταται στη φύση με αποτέλεσμα τη διακεκομμένη λειτουργία και
παραγωγή ενέργειας από κάθε συγκεκριμένη πηγή.



Στη μη ύπαρξη των διαθέσιμων πόρων σε κάθε περιοχή. Για παράδειγμα
περιοχές με χαμηλή ηλιοφάνεια ή έλλειψη κατάλληλου αιολικού
δυναμικού δεν μπορούν να κάνουν χρήση των αντίστοιχων Α.Π.Ε..



Στα σημαντικά επενδυτικά κεφάλαια που απαιτούνται για την αξιοποίησή
τους (επενδύσεις εντάσεως κεφαλαίου), καθώς το μεγαλύτερο ποσοστό
του επενδυόμενου κεφαλαίου απαιτείται στο στάδιο της κατασκευής
τους.

Τα δύο πρώτα μειονεκτήματα αίρονται με τη χρήση συνδυασμού διαφορετικών
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας καθώς επίσης και με συμπληρωματική παροχή,
όταν αυτό είναι απαραίτητο, από το σύστημα διανομής ηλεκτρικής ενέργειας.
Όσον αφορά στο τρίτο μειονέκτημα, η εμπειρία δείχνει ότι τα υψηλά κόστη που
απαιτούνται ως επένδυση στη φάση κατασκευής εξισορροπούνται κατά κάποιο
τρόπο από τα μηδενικά έως πολύ χαμηλά κόστη στη διάρκεια της λειτουργίας
τους, γεγονός που εξακολουθεί να καθιστά τέτοιου είδους επενδύσεις σημαντικά
συμφέρουσες σε σχέση με τις συμβατικές ενεργειακές πηγές.
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1.3.

12B

Α.Π.Ε. και Τουρισμός

Στη συνέχεια του παρόντος κεφαλαίου η εργασία επικεντρώνεται στο ζήτημα της
συμβολής των Α.Π.Ε. στην βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη που αποτελεί και το στόχο
της παρούσας εργασίας. Στο πλαίσιο αυτό, περιγράφεται η σχέση του ενεργειακού
τομέα με τη βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη, εξετάζονται οι προοπτικές αξιοποίησης
των Α.Π.Ε. στον τουριστικό τομέα καθώς και οι επιπτώσεις τους τόσο για τον
τομέα αυτό καθαυτό, όσο και για το σύνολο της περιοχής – τουριστικού
προορισμού.
Οι Α.Π.Ε. μπορούν να βρουν εφαρμογή σε όλους τους τομείς οικονομικής
δραστηριότητας μιας περιοχής (πρωτογενή, δευτερογενή και τριτογενή). Μπορούν
επίσης να εξεταστούν είτε σε επίπεδο νοικοκυριού είτε σε επίπεδο ευρύτερων
χωρικών ενοτήτων π.χ. δήμων.
Στην παρούσα διπλωματική εργασία η έμφαση είναι στην αξιοποίηση των Α.Π.Ε.
στον τουριστικό τομέα. Για το λόγο αυτό εξετάζονται στη συνέχεια ζητήματα
σχετικά με το συγκεκριμένο κλάδο και ειδικότερα εξετάζονται η σπουδαιότητα της
αξιοποίησης των Α.Π.Ε. στην κάλυψη των ενεργειακών αναγκών των τουριστικών
περιοχών, οι κυριότερες εφαρμογές των Α.Π.Ε. στον τουριστικό κλάδο, καθώς και
τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα για τις τουριστικές επιχειρήσεις στο πλαίσιο
αυτό.

1.3.1. Ενεργειακή ζήτηση και τουριστική ανάπτυξη
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Η εφαρμογή των Α.Π.Ε. στις τουριστικές περιοχές απορρέει τόσο από τo πρότυπο
ενεργειακής κατανάλωσης όσο από το περιβαλλοντικό προφίλ των περιοχών αυτών.
Τo πρότυπο ενεργειακής κατανάλωσης των τουριστικών περιοχών έχει τα
ακόλουθα χαρακτηριστικά (Stratigea και Giaoutzi, 2006):
Η κατανάλωση δεν έχει ομαλή κατανομή στο χρόνο, αλλά εμφανίζει περιόδους
αιχμής (υψηλή τουριστική περίοδος) και περιόδους χαμηλής ζήτησης (χαμηλή
τουριστική περίοδος).
Η κάλυψη της ζήτησης στην περίοδο αιχμής απαιτεί υψηλές επενδύσεις, οι
οποίες υπολειτουργούν στην περίοδο χαμηλής ζήτησης.
Η ζήτηση είναι διάσπαρτη στο χώρο, ακολουθώντας το πρότυπο της
ανάπτυξης των τουριστικών υποδομών.
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Στην περίπτωση των νησιωτικών περιοχών υπάρχει σημαντική εξάρτηση από
το δίκτυο διανομής εκτός της νησιωτικής περιοχής, γεγονός το οποίο έχει
επιπτώσεις στην αδιάλειπτη και αξιόπιστη παροχή ηλεκτρικής ενέργειας
( http://www.insula.org).
149H

Όσον αφορά στο περιβαλλοντικό προφίλ των τουριστικών προορισμών, αυτό έχει τα
ακόλουθα χαρακτηριστικά:
αναφέρεται σε ευαίσθητες από οικολογική άποψη περιοχές, με σπάνια
οικοσυστήματα, σπάνιους φυσικούς πόρους, τοπία ιδιαίτερης αισθητικής
αξίας, κλπ.
στην περίπτωση των νησιωτικών τουριστικών περιοχών χαρακτηρίζεται από
περιορισμένους πόρους π.χ. υδατικούς καθώς και περιορισμένη χωρητικότητα
(capacity).
απαιτεί ιδιαίτερα προσεκτική διαχείριση και την υιοθέτηση ολοκληρωμένων
λύσεων, οι οποίες να διασφαλίζουν τη σταθερότητα των εν λόγω συστημάτων
τόσο μεσοπρόθεσμα όσο και κυρίως μακροπρόθεσμα (UNEP, 2005).
Οι περισσότερες τουριστικές περιοχές π.χ. οι νησιωτικές περιοχές, οι ορεινές, οι
παράκτιες, κλπ. βρίσκονται σε πλεονεκτική θέση σε σχέση με την αφθονία των
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας όπως άνεμος, ήλιος, γεωθερμία κλπ. Η αξιοποίηση
των εν λόγω φυσικών πηγών ενέργειας παρέχει σημαντικά πλεονεκτήματα τόσο για
τους τουριστικούς προορισμούς αυτούς καθαυτούς, όσο και για τις τουριστικές
επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε αυτούς, αφού συμβάλλει στην επάρκεια
της ηλεκτρικής ενέργειας, στην ασφάλεια της παροχής, στην καλύτερη προσαρμογή
του ενεργειακού συστήματος στο πρότυπο ζήτησης, στην ανάπτυξη βιώσιμων
οικονομικά λύσεων παροχής ενέργειας, στην αποκέντρωση του συστήματος
παραγωγής ενέργειας κλπ. (Stratigea και Giaoutzi, 2006).
Η αξιοποίηση των Α.Π.Ε., όπως δείχνουν οι διάφορες μελέτες εφαρμογής τους
διεθνώς, αποτελεί μία ανταγωνιστική και αποτελεσματική προοπτική προς την
κατεύθυνση της βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης, η οποία είναι “ένας δρόμος και
μία προϋπόθεση για τη βιωσιμότητα και την ανταγωνιστικότητα του τουριστικού
τομέα” (Tourism Tech Island Forum, 2002). Οι εμπειρικές μελέτες δείχνουν ότι η
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αξιοποίηση των περιβαλλοντικών ενεργειακών πηγών μπορεί να επηρεάσει θετικά
το “οικολογικό αποτύπωμα” του τουρισμού (UNEP, 2003b).
Οι τεχνολογικές εξελίξεις σήμερα μπορούν να συμβάλλουν ουσιαστικά προς την
κατεύθυνση

της

αξιοποίησης

των

περιβαλλοντικών

ενεργειακών

πηγών,

συμβάλλοντας έτσι στην ευρεία ανάπτυξη των σχετικών εφαρμογών τους στους
τουριστικούς προορισμούς σε ολόκληρο τον πλανήτη. Η εξέλιξη αυτή αποτελεί μία
αισιόδοξη προοπτική για το μέλλον των τουριστικών περιοχών και την αγαστή
συνεργασία και ολοκλήρωση περιβαλλοντικών, οικονομικών και κοινωνικών
στόχων σε αυτές στο πλαίσιο της βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης.

1.3.2. Κλίμακα εφαρμογής των Α.Π.Ε. στον τουριστικό τομέα
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Ένα από τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα των Α.Π.Ε. είναι η δυνατότητα
προσαρμογής τους στις ιδιαίτερες συνθήκες ζήτησης, γεγονός που τις καθιστά
ιδιαίτερα ελκυστικές στην περίπτωση των τουριστικών περιοχών.
Στο πλαίσιο αυτό η κλίμακα εφαρμογής τους ποικίλει (Πίνακας 1-2), ξεκινώντας
από εφαρμογές μικρής κλίμακας για την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών
μικρών μεμονωμένων τουριστικών εγκαταστάσεων π.χ. απομονωμένα τουριστικά
καταλύματα σε ορεινές περιοχές και φτάνοντας μέχρι μεγάλης κλίμακας
εφαρμογές για την εξυπηρέτηση των ενεργειακών αναγκών εγκαταστάσεων
μεγάλης κλίμακας π.χ. μεγάλες τουριστικές μονάδες.
1.3.3. Εφαρμογές των Α.Π.Ε. στον τουριστικό τομέα
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Στις τουριστικές επιχειρήσεις, ιδιαίτερα σε αυτές που αφορούν στη διαμονή του
τουρίστα, το κόστος της ενέργειας αποτελεί ένα σημαντικό τμήμα των συνολικών
εξόδων τους. Ένα μεγάλο μέρος της ενεργειακής απαίτησης καταναλώνεται για τη
θέρμανση νερού και τον κλιματισμό του χώρου (θέρμανση – ψύξη).
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Κλίμακα
Μικρή

Μεγάλη

Υβριδικά συστήματα
ανέμου -πετρελαίου (μία
τουρμπίνα)
Μικρο υδροηλεκτρικά
συστήματα
(μία τουρμπίνα)
Τουριστικές περιοχές
μικρής κλίμακας ή
απομονωμένα κτίρια
-Οικιστικά συστήματα
-Μικρής κλίμακας
εφαρμογές

Αιολικά πάρκα (πολλές
τουρμπίνες)

Α.Π.Ε.
Άνεμος
Μικρά
υδροηλεκτρικά
γεωθερμία
Ενεργειακή
(θέρμανση)

ηλιακή

- Εφαρμογές μικρών
κτηρίων
- Οικιστικές περιοχές
χαμηλής ανάπτυξης
- Αυτόνομες μονάδες
- Υβριδικά συστήματα

Παθητική ηλιακή
(θέρμανση)
Φωτοβολταϊκά

Θαλλάσια
(παλίρροιες – κύματα)
Βιομάζα (θέρμανση)

Μεμονωμένα κτήρια

Προσαρμογή στο
δίκτυο διανομής

- κεντρικό δίκτυο
- απομονωμένο δίκτυο
- εκτός δικτύου
Μικρές υδροηλεκτρικές - κεντρικό δίκτυο
εγκαταστάσεις
- απομονωμένο δίκτυο
(πολλές τουρμπίνες) - εκτός δικτύου
Μεγαλύτερης κλίμακας
π.χ. μεγάλα ξενοδοχεία
-Εμπορικά και μεγάλα
βιομηχανικά συμπλέγματα
- Σύνθετα τουριστικά
συμπλέγματα
Ξενοδοχειακές
εγκαταστάσεις
μεγαλύτερης κλίμακας
Ξενοδοχειακές
εγκαταστάσεις
μεγαλύτερης κλίμακας

- κεντρικό δίκτυο
- απομονωμένο δίκτυο
- εκτός δικτύου
- υβριδικά συστήματα

Εφαρμογές μεγάλης
κλίμακας
Εφαρμογές σε ομάδα
κτηρίων

Πίνακας 1-2: Κλίμακα εφαρμογής των Α.Π.Ε.
Πηγή: Stratigea και Giaoutzi , 2006.
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Αυτό το είδος της απαίτησης (θέρμανση νερού-κλιματισμός) φτάνει σχεδόν το 60%
με 70%, ενώ περίπου το 20% δαπανάται για φωτισμό. Αν και τα παραπάνω
ποσοστά ποικίλλουν ανάλογα με το είδος και τις ανέσεις που προσφέρει η
τουριστική επιχείρηση, εν τούτοις στις περισσότερες των περιπτώσεων το
μεγαλύτερο μέρος της κατανάλωσης ενέργειας της τουριστικής επιχείρησης αφορά
στην κάλυψη των παραπάνω αναγκών.
Ο Πίνακας 1-3 παρουσιάζει τις δυνατότητες αξιοποίησης των Α.Π.Ε. στον
τουριστικό τομέα, οι οποίες βρίσκουν ήδη εμπορική εφαρμογή.
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Α.Π.Ε.

Άνεμος

Χρήση
Ηλεκτρισμός
Θέρμανση
χώρου
Ψύξη χώρου
Ζεστό νερό
Μαγείρεμα
Θέρμανση
πισίνας
Φωτισμός
Άντληση
υδάτων

Ηλιακά
θερμικά
συστήματα

Παθητικά
ηλιακά
συστήματα

√

Γεωθερμία

Βιομάζα

Φωτοβολταϊκά
συστήματα

√

√

√

√

√

√

√

√

√
√
√

√

√
√

√

√

√
√
√
√

√

√

Πίνακας 1-3: Εμπορική χρήση των Α.Π.Ε. στον τουριστικό τομέα.
Πηγή: Stratigea και Giaoutzi , 2006.
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1.3.4. Τα οφέλη από την αξιοποίηση των Α.Π.Ε. στον τουριστικό τομέα

49B

Η αξιοποίηση των περιβαλλοντικών πηγών ενέργειας στα πλαίσια της βιώσιμης
τουριστικής ανάπτυξης προσφέρει σημαντικά οφέλη. Τα οφέλη αυτά μπορεί να
γίνουν αντιληπτά:
σαν άμεσα οφέλη, τα οποία σχετίζονται με τις τουριστικές επιχειρήσεις, και
σαν έμμεσα οφέλη των επιχειρήσεων, τα οποία αναφέρονται σε αυτά που
απορρέουν από τις επιπτώσεις από την αξιοποίηση των Α.Π.Ε. στους
τουριστικούς πόρους του τουριστικού προορισμού στο σύνολό του. Η
ελκυστικότητα του τουριστικού προορισμού έχει έμμεση επίδραση στις
τουριστικές επιχειρήσεις.
Ως άμεσα οφέλη – σε επίπεδο τουριστικής επιχείρησης – μπορούν να αναφερθούν:
Η αύξηση της ανταγωνιστικής δύναμης της τουριστικής επιχείρησης σε μία
τουριστική αγορά στην οποία η δέσμευση των επιχειρήσεων απέναντι στο
περιβάλλον αποκτά όλο και μεγαλύτερη σημασία για τους εν δυνάμει πελάτες
- τουρίστες (UNEP, 2003a).
Η μείωση του κόστους ενέργειας και κατά συνέπεια του συνολικού κόστους
λειτουργίας της τουριστικής επιχείρησης, η οποία όπως οι εμπειρικές μελέτες
δείχνουν είναι ιδιαίτερα σημαντική (UNEP 2003b).
Η ανταπόκριση στις αυξημένες απαιτήσεις των πελατών για περιβαλλοντικά
υπεύθυνη στάση των επιχειρήσεων.
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Η βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων από τις τουριστικές επιχειρήσεις
υπηρεσιών.
Η βιωσιμότητα των τουριστικών προορισμών, η οποία αποτελούν τον πυρήνα
ανάπτυξης των τουριστικών επιχειρήσεων.
Η διασφάλιση της ασφάλειας της παροχής ηλεκτρικής ενέργειας, γεγονός
ιδιαίτερα σημαντικό στα πλαίσια της λειτουργίας της τουριστικής
επιχείρησης, όπου η αξιοπιστία στην παροχή ενέργειας αποτελεί σημαντική
προϋπόθεση.
Η μείωση της εξάρτησης από τα ορυκτά καύσιμα, γεγονός το οποίο
συνεπάγεται τόσο οικονομικά όσο και περιβαλλοντικά οφέλη.
Η διείσδυση των Α.Π.Ε. στους τουριστικούς προορισμούς έχει σημαντικές επιπτώσεις
σε αυτούς, όπως:
Περιβαλλοντικά οφέλη σχετικά με τη μείωση των εκπομπών των ορυκτών
καυσίμων. Η μείωση αυτή συντελεί στη διατήρηση της ποιότητας των
τοπικών τουριστικών πόρων, διασφαλίζοντας έτσι τη μακροπρόθεσμη
βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη των τουριστικών προορισμών.
Βραχυπρόθεσμα - μεσοπρόθεσμα οικονομικά οφέλη μέσα από την τόνωση της
απασχόλησης εξ αιτίας της αξιοποίησης των Α.Π.Ε. καθώς και μεσοπρόθεσμα
– μακροπρόθεσμα οφέλη από την απεξάρτηση των τοπικών ενεργειακών
αγορών από τα ορυκτά καύσιμα.
Προώθηση μίας ιδιαίτερα ευαίσθητης εικόνας των τουριστικών προορισμών,
γεγονός το οποίο συνεπάγεται ποιοτική και ποσοτική αύξηση των
τουριστικών ροών προς όφελος της τοπικής οικονομίας και των τουριστικών
επιχειρήσεων. Η εμπειρία δείχνει ότι οι εφαρμογές Α.Π.Ε. μπορούν να
αποτελέσουν πόλους τουριστικού ενδιαφέροντος συγκεκριμένων τουριστικών
ομάδων αλλά και γενικότερα (EREC, 2005).
Βελτίωση της εικόνας της τουριστικής δραστηριότητας στην τοπική κοινωνία
σαν

μία

πολύτιμη

(TWINSHARE

και

Project),

περιβαλλοντικά
γεγονός

που

υπεύθυνη

συμβάλλει

στη

δραστηριότητα
μείωση

των

συγκρούσεων ανάμεσα στα επιχειρηματικά και τα τοπικά συμφέροντα. Η
εικόνα αυτή θα συμβάλλει στη δημιουργία θετικού επιχειρηματικού κλίματος,
απαραίτητη προϋπόθεση για την προσέλκυση περαιτέρω επενδύσεων στον
τουριστικό κλάδο.
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1.4.

13B

Α.Π.Ε. και Τοπικές Κοινωνίες: Μια Πολλαπλά Επωφελής Σχέση

Ένας μύθος που καλλιεργείται έντεχνα τον τελευταίο καιρό από τους θιασώτες των
συμβατικών μορφών ενέργειας (κάρβουνου, πετρελαίου και άλλων - περισσότερο
ή λιγότερο - ρυπογόνων καυσίμων) είναι ότι οι Α.Π.Ε., και ιδιαίτερα η
τεχνολογικά ώριμη και οικονομικά αποδοτική αιολική ενέργεια, ναι μεν
παρουσιάζουν σοβαρά πλεονεκτήματα (περιβαλλοντικά, αναπτυξιακά, ενεργειακά,
κλπ.), αλλά τα πλεονεκτήματα αυτά επηρεάζουν θετικά το κοινωνικοοικονομικό
γίγνεσθαι σε επίπεδο χώρας, ενώ ελάχιστα αφορούν στις τοπικές κοινωνίες. Ο
σκοπός που καλλιεργείται μια τέτοια αντίληψη, ένας τέτοιος μύθος, είναι
προφανής: να παγιδευτούν οι τοπικές κοινωνίες στο εκβιαστικό δίλημμα ‘… ή
ρυπογόνες μορφές παραγωγής ενέργειας που προσφέρουν όμως οικονομικά οφέλη
σε τοπικό επίπεδο (απασχόληση, αντισταθμιστικά, κλπ.) ή φιλικές προς το
περιβάλλον μορφές παραγωγής ενέργειας, χωρίς όμως ουσιαστική συνεισφορά
στην τοπική ανάπτυξη”.
Όμως, η πραγματικότητα φαίνεται πως είναι τελείως διαφορετική. Η
συσσωρευμένη εμπειρία της τελευταίας 15ετίας, τόσο σε διεθνές επίπεδο (μόνο
στην Ευρωπαϊκή Ένωση λειτουργούν ήδη πάνω από 40.000 MW σταθμών
Α.Π.Ε., από τους οποίους τα 24.000 MW είναι αιολικά πάρκα), όσο και στην
Ελλάδα, όπου λειτουργούν ήδη περίπου 350 MW ανανεώσιμων, κυρίως αιολικά
πάρκα, δείχνει καθαρά ότι η ίδρυση και λειτουργία έργων Α.Π.Ε. εμπορικής
κλίμακας δημιουργεί ισχυρούς πόλους τοπικής ανάπτυξης και περιβαλλοντικής
αναβάθμισης και προσπορίζει πολλαπλά, μετρήσιμα και ουσιαστικά οφέλη στις
τοπικές κοινωνίες, στις περιοχές των οποίων εγκαθίστανται τα έργα αυτά.
Πιο συγκεκριμένα, και με βάση τα καταγεγραμμένα απολογιστικά στοιχεία των εν
λειτουργία έργων Α.Π.Ε., τα έργα αυτά (Κ.Α.Π.Ε., 2003):
α) Συμβάλλουν σημαντικά στην τοπική απασχόληση. Έτσι π.χ., για ένα τυπικό
αιολικό πάρκο των 10 MW απαιτούνται:
120 ανθρωπομήνες απασχόλησης στη φάσης της κατασκευής του, και
3-5 μόνιμοι εργαζόμενοι στη φάση λειτουργίας του.
Αλλά και τα αντίστοιχα απολογιστικά στοιχεία απασχόλησης στην κατασκευή
και λειτουργία μικρών υδροηλεκτρικών έργων στη χώρα μας είναι και αυτά
σημαντικά. Συγκεκριμένα, στη μεν φάση κατασκευής ενός τυπικού μικρού
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υδροηλεκτρικού ισχύος 5 MW απασχολούνται περίπου 50 άτομα για 1,5
χρόνο, στη δε φάση λειτουργίας/συντήρησής του απασχολούνται μόνιμα
περίπου 6-10 άτομα.
Η συμβολή των έργων Α.Π.Ε. στην απασχόληση, τόσο την τοπική όσο και
αυτή σε εθνικό επίπεδο, γίνεται πραγματικά εντυπωσιακή εάν συμπεριληφθούν
οι προοπτικές εγχώριας κατασκευής / συναρμολόγησης μεγάλων τμημάτων του
ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού των έργων αυτών, όπως είναι οι πυλώνες
των ανεμογεννητριών, οι μετασχηματιστές, κ.α. Οι προοπτικές αυτές, οι οποίες
έχουν ήδη αρχίσει να υλοποιούνται στην Ελλάδα (π.χ. εργοστάσιο ΡΟΚΑΣ
στην Τρίπολη, εργοστάσιο ΒΙΟΜΕΚ στο Αλιβέρι), μπορούν να εκτοξεύσουν
τη σχετιζόμενη με τις Α.Π.Ε. απασχόληση, ιδιαίτερα την τοπική, στα ύψη.
Σύμφωνα με τα έγκυρα και απόλυτα τεκμηριωμένα απολογιστικά στοιχεία της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ΕΕ, 1999), κάθε 10 MW αιολικής ενέργειας που
εγκαθίστανται δημιουργούν σήμερα 150-190 νέες θέσεις εργασίας, κυρίως στη
βιομηχανική παραγωγή του απαιτούμενου ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού.
β) Η λειτουργία έργων Α.Π.Ε. προσφέρει ένα μόνιμο και σημαντικό ετήσιο έσοδο
στους τοπικούς Δήμους (2% επί του τζίρου τους), αλλά και στην τοπική
οικονομία γενικότερα. Έτσι π.χ., ένα τυπικό αιολικό πάρκο των 10 MW
(Κ.Α.Π.Ε., 2003):
Έχει κόστος κατασκευής 11 εκατ. Ευρώ περίπου (3,7 δισ. δρχ.), από τα
οποία το 1,8 εκατ. Ευρώ (600 εκατ. δρχ.) δαπανάται τοπικά, σε εργολαβίες,
προμήθειες, μισθούς στη φάση κατασκευής, κλπ.
Έχει τζίρο από την πώληση της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγει, περίπου
2 εκατ. Ευρώ (680 εκατ. δρχ.) το χρόνο, από τα οποία τα 40.000 Ευρώ (14
εκατ. δρχ.) το χρόνο (το 2%) εισφέρονται δια νόμου ως έσοδο στους
τοπικούς Δήμους, για όλη τη διάρκεια ζωής του αιολικού πάρκου, δηλ. για
τουλάχιστον 20 χρόνια (περίπου διπλάσιο είναι το σχετικό έσοδο των
Δήμων από τη λειτουργία στην περιοχή τους ενός μικρού υδροηλεκτρικού
έργου ισχύος 10 MW).
Απαιτεί, για τις ανάγκες λειτουργίας του 35.000 - 50.000 Ευρώ (12-17
εκατ. δρχ.) το χρόνο σε τοπικές δαπάνες (μισθούς τοπικού μόνιμου
προσωπικού, τοπικές εργολαβίες συντήρησης και επισκευών, κ.α.).
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γ) Η κατασκευή έργων Α.Π.Ε. σε μία περιοχή συνοδεύεται από την παράλληλη
υλοποίηση σειράς αντισταθμιστικών οφελών, πέραν των άμεσων και
μετρήσιμων οικονομικών εισροών και των δημιουργουμένων θέσεων
απασχόλησης. Έτσι :
Κατασκευάζονται ή / και βελτιώνονται, χωρίς κόστος για τους δημότες,
σημαντικά έργα υποδομής στην ευρύτερη περιοχή (οδικό δίκτυο,
τηλεπικοινωνίες, δίκτυο διανομής ηλεκτρικής ενέργειας).
Κατασκευάζονται, ως αντισταθμιστικά οφέλη (χωρίς κόστος) για τους
τοπικούς Δήμους, διάφορα κοινωφελή έργα, όπως κοινοτικοί δρόμοι,
σχολεία, παιδικοί σταθμοί κ.α., ενώ προσφέρονται από τους επενδυτές και
ανάλογες χορηγίες.
Προωθούνται νέες, εναλλακτικές και ιδιαίτερα κερδοφόρες μορφές
τουρισμού στην περιοχή, όπως π.χ. ο οικοτουρισμός (επισκέψεις σε
εγκαταστάσεις οικολογικών μορφών ενέργειας, όπως είναι τα αιολικά
πάρκα).
δ) Συντελούν αποφασιστικά στην προστασία του περιβάλλοντος μιας περιοχής,
αφού περιορίζουν σε σημαντικό βαθμό τις εκπομπές επιβλαβών για την υγεία
ρυπαντικών ουσιών, που προκαλούνται από την καύση ορυκτών καυσίμων
(άνθρακα, πετρελαίου, αερίου).
Έτσι, η κατασκευή και λειτουργία ενός αιολικού πάρκου 10 MW στη χώρα
μας, έχει ως αποτέλεσμα την αποτροπή έκλυσης στην ατμόσφαιρα ετησίως
(ΥΠΕΧΩΔΕ, 2005):
465 τόνων διοξειδίου του θείου,
36 τόνων οξειδίων του αζώτου,
24 τόνων αιωρούμενων σωματιδίων, και
25.500 τόνων διοξειδίου του άνθρακα, αερίου που είναι υπεύθυνο για το
φαινόμενο του θερμοκηπίου.
Υπενθυμίζεται ότι το φαινόμενο του θερμοκηπίου θεωρείται πια, σε παγκόσμιο
αλλά και σε τοπικό επίπεδο, υπεύθυνο - σε πολύ μεγάλο βαθμό - για τις
υπερβολικά αυξημένες θερμοκρασίες, ιδιαίτερα το καλοκαίρι, για την αυξημένη
ξηρασία (μείωση της στάθμης των υδροφόρων οριζόντων και των επιφανειακών
υδάτων), αλλά και για την αύξηση της έντασης των καιρικών φαινομένων, όπως οι
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ξαφνικές και καταστρεπτικές πλημμύρες, κ.α. Έγκυρες μελέτες της Ευρωπαϊκής
Ένωσης έδειξαν ότι μία σημαντική υποκατάσταση των συμβατικών καυσίμων με
ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές, και κυρίως από αιολικά πάρκα, θα μπορούσε να
συμβάλει

στη

μείωση

των

εκπομπών

διοξειδίου

του

άνθρακα

στην

ηλεκτροπαραγωγή τουλάχιστον κατά 11%, και επομένως να περιορίσει αντίστοιχα
τις δυσμενείς επιπτώσεις από το φαινόμενο του θερμοκηπίου.
Μία τελευταία, αλλά πολύ σημαντική, επισήμανση στο θέμα των περιβαλλοντικών
επιπτώσεων έργων Α.Π.Ε. αφορά στην προοπτική της κατασκευής και λειτουργίας
ενός έργου αξιοποίησης εγχώριου και ανανεώσιμου ενεργειακού πόρου, η οποία
δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται από τις αρμόδιες αδειοδοτούσες υπηρεσίες, τις
τοπικές και περιφερειακές, αλλά, πολλές φορές, και τις κεντρικές, μέσα σε
περιβάλλον κενού. Δηλαδή, για τις υπηρεσίες αυτές, οι όποιες περιβαλλοντικές
επιπτώσεις των έργων Α.Π.Ε. δεν μπορεί να εξετάζονται αφ’ εαυτών αποκλειστικά
και η επιλογή να είναι “υλοποίηση του συγκεκριμένου έργου ή μη υλοποίησή
του”. Η πραγματική, η εύλογη επιλογή είναι άλλη, είναι “υλοποίηση του
συγκεκριμένου έργου Α.Π.Ε. ή έργου άλλης ενεργειακής πηγής” (π.χ. λιγνίτη,
άνθρακα, φυσικού αερίου, κλπ.), για να καλυφθεί η δεδομένη ενεργειακή ζήτηση
σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο.
Μέσα σε ένα τέτοιο πλαίσιο, ολοκληρωμένου ενεργειακού / αναπτυξιακού /
περιβαλλοντικού σχεδιασμού, θα πρέπει να αποτιμηθούν και οι επιπτώσεις των
έργων Α.Π.Ε., τα πλεονεκτήματα ή τα μειονεκτήματά τους, πάντα δηλαδή
συγκριτικά με τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα που παρουσιάζουν οι
εναλλακτικές λύσεις του ίδιου ενεργειακού προβλήματος. Εξαγωγή της λύσης σε
άλλη περιοχή, και μάλιστα με δραστικά αυξημένο περιβαλλοντικό κόστος (όπως
Πτολεμαϊδα και Μεγαλόπολη) είναι ηθικά, στρατηγικά και πολιτικά απαράδεκτη.
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Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΑΙ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

Το παρόν κεφάλαιο εστιάζει το ενδιαφέρον του στην υπάρχουσα εμπειρία αλλά
και τις πολιτικές προώθησης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε) τόσο σε
επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και σε επίπεδο Ελλάδας.
Το ενδιαφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης (E.E.) για την προώθηση των Α.Π.Ε.
είναι μεγάλο, σαν αποτέλεσμα της ευρύτερης αναγνώρισης του πρωταρχικού τους
ρόλου στην αντιμετώπιση του φαινομένου των κλιματικών αλλαγών και
γενικότερα στην παγκόσμια προσπάθεια για αποτελεσματική προστασία και
αναβάθμιση του περιβάλλοντος.
Στο πλαίσιο αυτό η Ε.Ε. έχει αναλάβει μία σειρά από πρωτοβουλίες που
σχετίζονται τόσο με την προσπάθειά της στο ρόλο που έχει αναλάβει σε
παγκόσμια κλίμακα όσο και με αυτή στο εσωτερικό της. Οι προσπάθειες αυτές
περιγράφονται στη συνέχεια.

2.1.
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Οι Διεθνείς Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον Τομέα της
Ενέργειας

Η αλλαγή του κλίματος τις τελευταίες δεκαετίες αποτελεί αντικείμενο
ενασχόλησης σημαντικού αριθμού ερευνητών σε παγκόσμιο επίπεδο. Από τη
σχετική έρευνα καταδεικνύεται ότι η αλλαγή αυτή είναι αποτέλεσμα της αύξησης
της ρύπανσης του πλανήτη λόγω των ανθρωπογενών επιδράσεων και των
επιπτώσεών τους στο λεγόμενο “φαινόμενο του θερμοκηπίου”, κυρίως δε της
αύξησης της συγκέντρωσης του CO2 στην ατμόσφαιρα.
Οι εξελίξεις αυτές έχουν προβληματίσει ιδιαίτερα τα κέντρα λήψης αποφάσεων, τα
οποία μέσα από σειρά πολιτικών και παρεμβάσεων επιχειρούν να αναστρέψουν το
κλίμα αυτό προς μία θετική κατεύθυνση σε παγκόσμιο επίπεδο. Έτσι, στις αρχές
του Νοεμβρίου του 2001 στο Μαρρακές επετεύχθει, μετά από μεγάλη προσπάθεια
και πολύχρονες διαπραγματεύσεις, μία παγκόσμια συμφωνία (πλην των Η.Π.Α.
και της Αυστραλίας) για τους μηχανισμούς υλοποίησης του πιο φιλόδοξου σχεδίου
μείωσης των εκπομπών αερίων του φαινομένου του θερμοκηπίου, που είναι
διεθνώς πλέον γνωστό σαν το Πρωτόκολλο του Κυότο. Το Πρωτόκολλο του Κυότο
σχεδιάστηκε αρχικά το 1997 σαν το αναγκαίο και ουσιαστικό συμπλήρωμα της
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Σύμβασης-Πλαίσιο για την Κλιματική Αλλαγή (Σύμβαση του Ρίο), επειδή ήδη από
το 1994 είχε γίνει αντιληπτό ότι υπάρχει πιεστική ανάγκη για πραγματική μείωση
των εκπομπών, πέραν αυτών που απέρρεαν από τη Σύμβαση-Πλαίσιο για την
κλιματική αλλαγή. Το Πρωτόκολλο του Κυότο αναπτύσσει και θεμελιώνει ένα
πρωτοποριακό σύστημα σε παγκόσμιο επίπεδο για τη μείωση αρχικά κατά 5%
μέχρι το 2012 και αργότερα ακόμη περισσότερο των εκπομπών του φαινομένου
του θερμοκηπίου, που ουσιαστικά προέρχονται σε ποσοστό 85-90% από την
καύση ορυκτών καυσίμων για την παραγωγή ενέργειας.
Βασικός άξονας δράσης για την επίτευξη του στόχου αυτού σε όλες τις
ανεπτυγμένες χώρες είναι η ενίσχυση της διείσδυσης της χρήσης των Ανανεώσιμων
Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε.). Η Ευρωπαϊκή Ένωση προωθεί την αύξηση της
συμμετοχής των Α.Π.Ε. στην παραγωγή ενέργειας με στόχο την κάλυψη ποσοστού
12% των ενεργειακών της αναγκών από Α.Π.Ε. το 2010. Ο φιλόδοξος κατά
πολλούς αυτός στόχος θα απαιτήσει μια σημαντική προσπάθεια προς την
κατεύθυνση της αξιοποίησης όλων των Α.Π.Ε. με έμφαση στην υδροηλεκτρική,
την αιολική και την ηλιακή ενέργεια.
Πέρα από την προσπάθεια διείσδυσης των Α.Π.Ε. στην παραγωγή ενέργειας,
σημαντική έμφαση δίνει η Ε.Ε. στην περαιτέρω ανάπτυξη των περιβαλλοντικών
τεχνολογιών. Στη διάσκεψη του Γιοχάνεσµπουργκ αναλαμβάνονται σημαντικές
πρωτοβουλίες σε σχέση µε τις περιβαλλοντικές τεχνολογίες με ιδιαίτερη έμφαση
στις αναπτυσσόµενες χώρες, με στόχο αυτές να επιτύχουν τους εθνικούς,
οικονοµικούς, κοινωνικούς και περιβαλλοντικούς στόχους τους, µεγιστοποιώντας
ιδίως την αποδοτική αξιοποίηση της ενέργειας, συµπεριλαµβανόµενης της
αποδοτικότερης χρήσης των ορυκτών καυσίµων και της παραδοσιακής βιοµάζας
και αυξάνοντας τη χρήση των ανανεώσιµων µορφών ενέργειας (Greenpeace,
2002).
Εν προκειµένω ακολουθείται μία πολυµερής προσέγγιση ως προς τους
εµπλεκόµενους φορείς, ενώ το ενδιαφέρον εστιάζεται στην εξάλειψη της πενίας
και την αειφόρο ανάπτυξη καθιστώντας κατάλληλες και προσιτές τις αειφόρες
ενεργειακές υπηρεσίες.
Ο Συνασπισµός του Γιοχάνεσµπουργκ για τις ανανεώσιµες µορφές ενέργειας, του
οποίου ηγείται η Ε.Ε, απαρτίζεται από 82 χώρες που συµφώνησαν να ορίσουν
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στόχους και χρονοδιαγράµµατα για την αύξηση της συµµετοχής των ανανεώσιµων
µορφών ενέργειας στο συνολικό ενεργειακό τους προφίλ, προχωρώντας ακόµη πιο
πέρα από τις δεσµεύσεις που αναλήφθηκαν βάσει του προγράµµατος εφαρµογής
του Γιοχάνεσµπουργκ. Η θεαµατική αύξηση του µεριδίου των ανανεώσιµων
µορφών ενέργειας στις συµµετέχουσες αναπτυσσόµενες χώρες συνεπάγεται
µεγάλες ανάγκες σε περιβαλλοντικές τεχνολογίες.
Στη

Διάσκεψη

Κορυφής

του

Γιοχάνεσµπουργκ

αναλήφθηκαν

πολλές

πρωτοβουλίες στον τοµέα της ενέργειας, ιδίως µάλιστα η πρωτοβουλία της
Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ενέργεια, η δηµιουργία του Συνασπισµού του
Γιοχάνεσµπουργκ για τις ανανεώσιµες µορφές ενέργειας (JREC), η σύµπραξη
υπέρ της αποδοτικής αξιοποίησης της ενέργειας, καθώς και η σύµπραξη των
µεσογειακών χωρών υπέρ των ανανεώσιµων µορφών ενέργειας.
Πρόσφατα το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο για τις ανανεώσιµες µορφές ενέργειας
ανέπτυξε πλαίσιο δράσης σχετικό µε µία κοινή στρατηγική εξαγωγών
ανανεώσιµων µορφών ενέργειας. Εν προκειµένω εντοπίστηκε σειρά ξένων αγορών
µε µεγάλες δυνατότητες όσον αφορά τις ανανεώσιµες µορφές ενέργειας
βραχυπρόθεσμα αλλά και µακροπρόθεσµα.

2.2
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Η Πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις Α.Π.Ε.

Η αξιοποίηση των Α.Π.Ε. στον Ευρωπαϊκό χώρο κρίνεται ως μη ικανοποιητική.
Παρά το γεγονός ότι Α.Π.Ε. υπάρχουν σε αφθονία σε πολλά κράτη μέλη, με
σημαντικό οικονομικό ενδιαφέρον, η συνεισφορά τους στο σύνολο της
ενεργειακής κατανάλωσης της Ε.Ε. δεν ξεπερνά το 6% [COM(97)599]. Η αύξηση
της συνεισφοράς αυτής απαιτεί μία συντονισμένη προσπάθεια όλων των κρατών
μελών στην επόμενη δεκαετία. Διαφορετικά θα είναι εξαιρετικά δύσκολο για την
Ε.Ε. να ανταποκριθεί στις διεθνείς δεσμεύσεις της σχετικά με τη μείωση των
εκπομπών CO2 και την προστασία του περιβάλλοντος.
Οι προσπάθειες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ενίσχυση των Α.Π.Ε. ξεκινούν
από τα μέσα της δεκαετίας του ΄80 μέσω των προγραμμάτων έρευνας, ανάπτυξης
και επίδειξης. Το 1986 το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θέτει την προώθηση των Α.Π.Ε.
ανάμεσα στους κεντρικούς ενεργειακούς του στόχους. Σημαντική τεχνολογική
πρόοδος επιτυγχάνεται μέσα από προγράμματα όπως το JOULE-THERMIE,
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INCO και FAIR, τα οποία συνέβαλλαν στην ανάπτυξη της βιομηχανίας των
Α.Π.Ε. σε όλους τους τομείς με αποτέλεσμα την απόκτηση κυρίαρχης θέσης της
Ε.Ε. σε παγκόσμιο επίπεδο στον τομέα αυτό.

2.2.1. Η Λευκή Βίβλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις ανανεώσιμες πηγές
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ενέργειας
Για πρώτη φορά, το 1997, χαράσσεται μία συγκεκριμένη συνολική πολιτική για τις
Α.Π.Ε. με την ψήφιση της Λευκής Βίβλου [COM(97)599]. Η Ε.Ε. επισημαίνει το
ρόλο της ενέργειας στην κλιματική αλλαγή [COM(97)196] και την επιτακτική
ανάγκη για μείωση έως το 2010 κατά 15% των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου
σε σχέση με τα επίπεδα του 1990. Στο πλαίσιο αυτό προσδιόρισε μία σειρά
δράσεων για τα κράτη μέλη με έμφαση στην αξιοποίηση των Α.Π.Ε. [COM(97)
196 final, 14/5/1997].
Πέραν όμως από την περιβαλλοντική διάσταση, σημαντικές ακόμη παράμετροι
στο ενεργειακό πρόβλημα της Ε.Ε. είναι το ζήτημα της ενεργειακής ασφάλειας.
Τα στοιχεία δείχνουν ότι η ενεργειακή ζήτηση στην Ε.Ε. καλύπτεται αυτή τη
στιγμή κατά 50% από εισαγωγές (πετρέλαιο και φυσικό αέριο), 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 Α.Π.Ε. 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
Ενωσης (Κάπρος, 2003):
• 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 Α.Π.Ε.,
επισημαίνοντας την πολύ χαμηλή συνεισφορά των Α.Π.Ε. στο ενεργειακό ισοζύγιο
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της Ευρώπης. Κεντρικός στόχος της πολιτικής της είναι ο διπλασιασμός της
παραγόμενης ενέργειας από Α.Π.Ε. στη συνολική ενεργειακή κατανάλωση της
Ευρωπαϊκής Ένωσης από 6% που ήταν το 1995 σε 12% το 2010 (Κάπρος, 2003).
Λαμβάνοντας υπόψη το δυναμικό των Α.Π.Ε. 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 Α.Π.Ε. μία οικονομικά
βιώσιμη προοπτική, προωθεί ένα πρόγραμμα δράσης στον ενεργειακό τομέα, στο
οποίο η προώθηση των Α.Π.Ε. έχει κεντρικό ρόλο.
Οι στόχοι που τίθενται στη Λευκή Βίβλο για τις επιμέρους Α.Π.Ε. είναι οι
παρακάτω [COM(97) 599]:
Η κύρια έμφαση δίνεται στη βιομάζα, η οποία αναμένεται να αποτελέσει
και την κύρια πηγή ανάπτυξης των Α.Π.Ε. (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 Α.Π.Ε.
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.
Ο Πίνακας 2-1 δείχνει τη συνεισφορά κάθε Α.Π.Ε. στην κατανάλωση ενέργειας.
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Πίνακας 2-1: Μακροπρόθεσμη εξέλιξη του ΑΕγχΠ. της ενεργειακής ζήτησης και της
ενεργειακής έντασης (βάση) : 2000=100
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Πηγή: Στατιστικές ΙΕΑ και σενάριο αναφοράς, European Εnergy and Τransport, 2004.

Η εκπλήρωση των παραπάνω στόχων σε επίπεδο Ε.Ε. διασφαλίζει το διπλασιασμό
της συνεισφοράς της παραγόμενης από Α.Π.Ε. ενέργειας στο ενεργειακό ισοζύγιο
της Ευρώπης.
Η Λευκή Βίβλος για τη στρατηγική της Ε.Ε. στον τομέα της ενέργειας επισημαίνει
ότι η προώθηση των Α.Π.Ε. 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 κλπ.
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 Α.Π.Ε. 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
Α.Π.Ε. στις τοπικές αγορές.
Από τη Λευκή Βίβλο διαφαίνεται ότι η επίτευξη του στόχου είναι δυνατή μόνο αν
οι Α.Π.Ε. υποστηριχτούν οικονομικά και πολιτικά τόσο από τα κράτη-μέλη όσο
και από την Ε.Ε. Ήδη, τα περισσότερα κράτη-μέλη προωθούν τις Α.Π.Ε. με
διαφορετικούς τρόπους και μηχανισμούς.
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Ως συνέπεια των δράσεων που προβλέπονται από τη Λευκή Βίβλο, η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή ξεκίνησε το 1999 την “Εκστρατεία Απογείωσης” με ορίζοντα το 2003
μέσα από την Οδηγία 77/2001 για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε.
Η οδηγία αυτή ψηφίστηκε από τα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Συμβούλιο
και Κοινοβούλιο) το Σεπτέμβριο του 2001.

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


Τα κράτη-μέλη πρέπει να ορίσουν εθνικούς στόχους παραγωγής ηλεκτρικής
ενέργειας από Α.Π.Ε. 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 Α.Π.Ε. 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
Α.Π.Ε.



Τα κράτη-μέλη αξιολογούν το ισχύον πλαίσιο που διέπει τις διαδικασίες
χορήγησης αδειών για εγκαταστάσεις Α.Π.Ε. και προτείνουν μέτρα για την
βελτίωσή του. 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 Α.Π.Ε. σε αυτά και την ορθολογική
κατανομή του σχετικού κόστους.
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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 Α.Π.Ε. στην ακαθάριστη κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας μέχρι
το 2010. Ο στόχος για την Ελλάδα το 2010 είναι 20,1 %.

1990
(%)

1995
(%)

1997
(%)

2010
(%)

Βέλγιο
Δανία

1
6,3

1
7,3

1,1
8,7

6
29

Γερμανία

1,7

1,8

4,5

12,5

Ελλάδα
Ισπανία
Γαλλία
Ιρλανδία
Ιταλία

7,1
6,7
6,4
1,6
5,3

7,3
5,7
7,1
2
5,5

8,6
19,9
15
3,6
16

20,1
29,4
21
13,2
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
Ηνωμένο
Βασίλειο

24,7

25,4

49,1

60

0,5

0,7

1,7

10

Πίνακας 2-2: Στόχοι των κρατών μελών όσον αφορά στη συμμετοχή της ηλεκτρικής
ενέργειας από Α.Π.Ε.
Πηγή: Energy for the Future: Renewable Sources of Energy, 1997, COM(97) σελ. 47.
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2.2.3. Η στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το σχέδιο δράσης για τις
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ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Τα 25 κράτη μέλη της Ε.Ε. καταναλώνουν σήμερα περίπου 1725 εκατ. ΤΙΠ
(μεγατόνους ισοδύναμου πετρελαίου) ενέργειας ετησίως. Η αξία της είναι
τεράστια: κυμαίνεται στα 500 δις. Ευρώ, όταν περίπου το μισό αφορά στο
εξωτερικό εμπόριο της Ε.Ε. (περίπου 240 δις. Ευρώ). Η ενέργεια είναι δαπανηρή
και αρχίζει επίσης να σπανίζει. Σύμφωνα με πολλούς εμπειρογνώμονες, τα γνωστά
αποθέματα πετρελαίου επαρκούν μόνο για την κάλυψη των σημερινών αναγκών
επί 40 έτη.
Στην Ευρώπη, ωστόσο, συνεχίζεται η σπατάλη μεγάλου ποσοστού της ενέργειας
αυτής, είτε από ανεπαρκή εξοπλισμό ή επειδή οι χρήστες της ενέργειας δεν έχουν
επίγνωση. Πρόκειται για κόστος χωρίς όφελος, είτε η σπατάλη αυτή γίνεται στο
σημείο της παραγωγής είτε στη χρήση. Το τεράστιο αυτό κεφάλαιο που χάνεται θα
μπορούσε να χρησιμοποιηθεί αλλού, συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης νέων
ενεργειακά αποδοτικών πρακτικών, τεχνολογιών και επενδύσεων.
Η ενεργειακή κατανάλωση έχει επίσης μείζονα συμβολή στην κλιματική αλλαγή, η
οποία κατά τα τελευταία έτη προβληματίζει διαρκώς περισσότερο. Η ενέργεια
είναι η σημαντική πηγή (4/5 ή 78%) των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου στην Ε.Ε.
Περίπου ένα τρίτο αυτού του ποσοστού οφείλεται στον τομέα των μεταφορών.
Η εξοικονόμηση ενέργειας συνεπάγεται, για την Ε.Ε., μικρότερη εξάρτηση από τις
εισαγωγές από τρίτες χώρες, μεγαλύτερο σεβασμό του περιβάλλοντος και
μειωμένη δαπάνη για την κοινοτική οικονομία σε μια εποχή αυξημένης
ανταγωνιστικότητας. Ο περιορισμός των ενεργειακών αναγκών αποτελεί επομένως
στόχο πολιτικής που θα μπορούσε να συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων του
θεματολογίου της Λισσαβόνας, δίνοντας ώθηση στην ευρωπαϊκή οικονομία και
δημιουργώντας νέες θέσεις εργασίας. Η πολιτική ενεργειακής απόδοσης
συνεπάγεται επίσης σημαντική εξοικονόμηση για την ενεργειακή δαπάνη των
νοικοκυριών, επομένως έχει άμεσο αντίκτυπο στην καθημερινή ζωή όλων των
Ευρωπαίων πολιτών.
Ρόλος των δημόσιων αρχών, ιδίως της Ε.Ε., είναι να ευαισθητοποιήσουν τα άτομα
και τους πολιτικούς εκπροσώπους τους σχετικά με τον επείγοντα χαρακτήρα που
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έχει η βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης. Είναι επιτακτικό καθήκον για το
περιβάλλον, την οικονομία και την υγεία μας.
Η βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης είναι ευρεία έννοια. Στην παρούσα
πράσινη βίβλο καλύπτονται κατά πρώτο λόγο ορθολογική χρήση ενέργειας μέσω
βελτιώσεων στην ενεργειακή απόδοση και, δεύτερο, εξοικονόμηση ενέργειας
μέσω αλλαγών στην καταναλωτική συμπεριφορά.


Η

ενεργειακή

απόδοση

χρησιμοποιούμενες τεχνολογίες.

εξαρτάται

ουσιαστικά

από

τις

Κατά συνέπεια, η βελτίωση της

ενεργειακής απόδοσης συνεπάγεται τη χρήση των βέλτιστων τεχνολογιών
για περιορισμό της κατανάλωσης, είτε στον τελικό χρήστη είτε στη φάση
της παραγωγής της ενέργειας. Τούτο σημαίνει, π.χ., την αντικατάσταση
ενός παλιού οικιακού λέβητα με έναν νέο που καταναλώνει ένα τρίτο
λιγότερη ενέργεια ή εγκατάσταση συστημάτων με τα οποία αποφεύγεται η
ενεργειακή κατανάλωση διάφορων ενεργειακών συσκευών (τηλεόραση,
ηλεκτρικός φούρνος κ.λπ.) που βρίσκονται σε θέση αναμονής ή η χρήση
λαμπτήρων φωτισμού που χάρη σε νέες τεχνολογίες χρησιμοποιούν
λιγότερη ενέργεια για να αποδώσουν την ίδια φωτεινότητα.


Η εξοικονόμηση ενέργειας υπό την ευρεία έννοια προκύπτει επίσης

από αλλαγή στη συμπεριφορά των καταναλωτών. Τούτο σημαίνει, λόγου
χάρη, πολιτική με στόχο να καταστούν ελκυστικότερες οι δημόσιες
μεταφορές και επομένως να ενθαρρυνθούν οι χρήστες αυτοκινήτων να
χρησιμοποιούν λεωφορεία ή τρένα ή η εκπαίδευση του κοινού για τον
περιορισμό των απωλειών θερμότητας στις κατοικίες, ιδίως μέσω ορθής
χρήσης των θερμοστατών.
Με την παρούσα πράσινη βίβλο επιδιώκεται το άνοιγμα της συζήτησης σχετικά με
τους τρόπους προώθησης, εκ μέρους της Ε.Ε., μιας συνολικής πολιτικής για την
ενθάρρυνση ευρύτερης χρήσης περιβαλλοντικών τεχνολογιών με σκοπό τη
βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και για την ενθάρρυνση αλλαγής της
καταναλωτικής συμπεριφοράς στην Ευρώπη.
Η έρευνα είναι ζωτικής σημασίας για την περαιτέρω βελτίωση του δυναμικού
ενεργειακής απόδοσης, το οποίο θα συνεχίσει να αυξάνεται παράλληλα με την
ανάπτυξη των οικονομιών. Η έρευνα και ανάπτυξη στο πεδίο της ενεργειακής
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απόδοσης συμπληρώνουν επομένως την πολιτική στο πεδίο αυτό και εργάζονται
προς την κατεύθυνση των ίδιων στόχων: μείωση της χρήσης ορυκτών καυσίμων,
δημιουργία καλύτερων θέσεων εργασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και υψηλότερη
προστιθέμενη αξία για την ευρωπαϊκή οικονομία.
2.2.4. Οι Α.Π.Ε. 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 ΑΕγχΠ διπλασιάστηκε,
αυξανόμενο κατά μέσο όρο 2,4% ετησίως. Η ένταση της ενέργειας, ο λόγος του
ΑΕγχΠ προς την κατανάλωση ενέργειας, μειώθηκε επομένως κατά ένα τρίτο.

Πίνακας 2-3: 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
105B

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.
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Πίνακας 2-4: Ένταση πρωτογενούς ενέργειας προσαρμοσμένη στην τρέχουσα
αγοραστική δύναμη το 2002
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Πηγή: Εnerdata, 2003

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 δεκαπενταετίας (2020), σε
σύγκριση με τα 1725 εκατ. το 2005, όπως αναφέρθηκε στο προηγούμενο
υποκεφάλαιο.

Διάγραμμα 2-1: Μικτή ενεργειακή κατανάλωση το 2005
Πηγή: Eurostat, 2003
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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
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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.

Πίνακας 2-5: Τελική ενεργειακή ζήτηση.
Πηγή: Eurostat, 2003.

Στο παραπάνω διάγραμμα και στον πίνακα παρατηρείται ότι η μεγαλύτερη
ενεργειακή ζήτηση εμφανίζεται στα κτίρια (νοικοκυριά και τριτογενής τομέας)
παρά στις βιομηχανίες ή στις μεταφορές.
H Γερμανία κατασκευάζει τον 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 όλη την ηλεκτρική ενέργεια από πυρηνικά και
υδροηλεκτρικά και χρησιμοποιεί ορυκτά καύσιμα κυρίως για τις μεταφορές.
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Η αυστριακή κυβέρνηση εισήγαγε το 1996 έναν ενεργειακό φόρο για τον
ηλεκτρισμό και το αέριο, εξαιρώντας από αυτόν τις Α.Π.Ε. 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 Α.Π.Ε. αναμένεται να φανεί μείωση στις εκπομπές του CO2
στη βιομηχανία.
Στη Δανία το 1996 εκπονήθηκε ένα σχέδιο δράσης με το όνομα «Ενέργεια 21»
περιλαμβάνοντας μεσαία και μακροπρόθεσμα σενάρια έως το 2005, το 2020 και το
2030.
Η φινλανδική κυβέρνηση 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 ελληνική κυβέρνηση προσπαθεί να ενθαρρύνει τις Α.Π.Ε. 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 αναγκαίου ενεργειακού
προγράμματος του 1994 και της στρατηγικής Α.Π.Ε., η πρόσθετη Α.Π.Ε. γενιά
ήταν 6% της εγκατεστημένης χωρητικότητας έως το 1999 φέρνοντας το σύνολο
του 11%.
Στην Ιταλία, το εθνικό ενεργειακό σχέδιο επιδιώκει την ανάπτυξη των Α.Π.Ε. και
ιδιαίτερους στόχους για αιολική ενέργεια και φωτοβολταϊκά.
Το Λουξεμβούργο δεν έχει κάποια ιδιαίτερη πολιτική για τις Α.Π.Ε., παρ’ όλα
αυτά όμως υπάρχουν κάποιες οδηγίες που περιλαμβάνουν αιολική και ηλιακή
ενέργεια, βιομάζα και μικρουδροηλεκτρικές εγκαταστάσεις.
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Στην Ολλανδία υπάρχει ένα πρόγραμμα δράσης 1997-2000 για Α.Π.Ε. και έχει
εκπονηθεί σενάριο για 2007 και 2020, το οποίο περιλαμβάνει: 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 Α.Π.Ε.
Στην Ισπανία το εθνικό ενεργειακό σχέδιο για 1991-2000 είχε τα ακόλουθα
αντικείμενα: βιομάζα 427Mtoe, φωτοβολταϊκά 0,389 Mtoe, αιολική ενέργεια
35Mtoe, ηλιακή ενέργεια 34 Mtoe και γεωθερμία 10Mtoe.
Στο Ηνωμένο Βασίλειο πρόσφατα αναθεωρήθηκε η πολιτική για τις Α.Π.Ε. και
τέθηκε ως στόχος η επίτευξη του 10% του απαιτούμενου ηλεκτρισμού της χώρας
από Α.Π.Ε. έως το 2010.

2.2.5. Προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προώθηση των
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ανανεώσιμων πηγών ενέργειας
Η επίτευξη του στόχου της συμμετοχής της ενέργειας από Α.Π.Ε. κατά 12%
(διπλασιασμός σε σχέση με το 6% του 1995) στην ενεργειακή κατανάλωση της
Ε.Ε. το 2010 απαιτεί τη θέσπιση προτεραιοτήτων με στόχο την άρση των εμποδίων
και τον επαναπροσδιορισμό του ρόλου των Α.Π.Ε. στην ενεργειακή κατανάλωση
της Ε.Ε. Οι προτεραιότητες αυτές περιγράφονται στη συνέχεια. [COM(97) 599).
Πρόσβαση της ενέργειας από Α.Π.Ε. στην αγορά ενέργειας
Ο ηλεκτρισμός είναι το πιο σημαντικό ενεργειακό τμήμα, που αφορά στο 40%
περίπου της ενεργειακής κατανάλωσης της Ε.Ε. Η πρόσβαση στα δίκτυα
ηλεκτρισμού από Α.Π.Ε. σε χαμηλές τιμές είναι συνεπώς το πιο κρίσιμο βήμα για
την ανάπτυξή τους. Η βάση για το νομικό πλαίσιο υπάρχει και η εφαρμογή του θα
πρέπει να στηριχτεί στην εναρμόνιση του νομοθετικού πλαισίου των κρατώνμελών. Η εμπειρία της απελευθέρωσης έχει δείξει ότι μπορεί να αποτελέσει τη
βάση για ένα δυναμικό και ασφαλή ρόλο των Α.Π.Ε. στο ενεργειακό ισοζύγιο με
την προϋπόθεση ότι προωθούνται τα κατάλληλα μέτρα, προσανατολισμένα στους
κανόνες της αγοράς.
Δημοσιονομικά και χρηματοδοτικά μέτρα
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Σε ολόκληρη την Ευρώπη παρουσιάζεται τεράστιο δυναμικό αμοιβαίου οφέλους
για επενδύσεις σε μικρής κλίμακας αειφόρου ενέργειας. Τα έργα, όταν
συμπεριλαμβάνουν πτυχές ενεργειακής ασφάλειας και περιβαλλοντικά οφέλη,
είναι συχνά μεγάλης σκοπιμότητας. Για τη χρηματοδότησή τους όμως, ιδίως στις
λιγότερο ανεπτυγμένες περιοχές της Ευρώπης, πρέπει να υπάρξει σχετική
διευκόλυνση.
Νέα πρωτοβουλία για τη βιοενέργεια στις μεταφορές, τη θέρμανση
και τον ηλεκτρισμό
Συγκεκριμένα μέτρα χρειάζονται για να ενισχυθεί η αύξηση του μεριδίου για τα
υγρά βιοκαύσιμα από το σημερινό 0,3% σε ένα σημαντικά υψηλότερο ποσοστό σε
συνεργασία με τα κράτη-μέλη. Οι συνολικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις
διαφέρουν από βιοκαύσιμο σε βιοκαύσιμο. Η προώθηση των βιοκαυσίμων πρέπει
να ακολουθεί τη λογική της ευρωπαϊκής πολιτικής στην ποιότητα των καυσίμων
και να λαμβάνει υπόψη τον πλήρη κύκλο του περιβαλλοντικού κόστους και
οφέλους.
Οι δύο καινούριες οδηγίες, που είναι προς το παρόν υπό συζήτηση αφορούν στα
καύσιμα μεταφορών και τη μείωση των θειικών ενώσεων στα υγρά καύσιμα.
Δεδομένου το ότι το τωρινό κόστος παραγωγής υγρών βιοκαυσίμων είναι τρεις
φορές περισσότερο από τα συμβατικά, πρώτη προτεραιότητα είναι η ενίσχυση της
έρευνας για μείωση του κόστους παραγωγής. Αυτό γίνεται με μείωση των φόρων
και με επιχορήγηση της παραγωγής εναλλακτικών πρώτων υλών. Φοροαπαλλαγή
βιοκαυσίμων γίνεται σε μικρή κλίμακα βάση της οδηγίας 92/8125 επιτρέποντας
φοροαπαλλαγές σε πιλοτική κλίμακα. Η Επιτροπή προτείνει ότι ένα μερίδιο της
αγοράς 2% για υγρά βιοκαύσιμα μπορεί να θεωρείται ως πιλοτική φάση. Αυτό το
επίπεδο μπορεί να επιτευχθεί εύκολα μεσοπρόθεσμα σε μερικές χώρες, όπως
Αυστρία, Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία. Η Επιτροπή έχει ήδη κάνει προτάσεις για την
προσαρμογή της Ευρωπαϊκής νομοθεσίας έτσι ώστε να προωθείται μεγαλύτερης
κλίμακας φοροαπαλλαγή.
Για την προώθηση του βιοαερίου, ήδη προωθούνται τα κατάλληλα μέτρα στη
βιομηχανία τροφίμων και την αγροτική παραγωγή για την επίτευξη ενεργειακών
και περιβαλλοντικών οφελειών. Μέτρα για το βιοαέριο θα συνεισφέρουν στην
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επίτευξη της στρατηγικής της Επιτροπής για μείωση των εκπομπών μεθανίου από
κοπριά με κατάλληλες τεχνικές καλλιέργειας.
Προτείνεται για το σκοπό αυτό η υποστήριξη προγραμμάτων επίδειξης σε τοπικό,
εθνικό και διεθνές επίπεδο. Επιπλέον η Επιτροπή θα εξετάσει την πιθανότητα να
ενσωματώσει δράσεις για την παραγωγή βιοαερίου στα διαρθρωτικά ταμεία. Για
την ανάπτυξη των στερεής βιομάζας τα επόμενα πρέπει να προωθηθούν:


Αντικατάσταση ορυκτού καυσίμου σε σταθμούς παραγωγής

ενέργειας με κάρβουνο και σε υπάρχοντα δίκτυα θέρμανσης.


Νέα

δίκτυα

θέρμανσης

και

ψύξης

στην

αγορά

συμπαραγωγής με βιομάζα.


Μεγαλύτερη πρόσβαση σε αναβαθμισμένα καύσιμα και

εντατικότερη εκμετάλλευση των αποβλήτων της βιομηχανίας ξύλου
και χαρτιού.


Παραγωγή καθαρής ενέργειας από δημοτικά απόβλητα είτε

από θερμική επεξεργασία είτε από αναερόβια αφομοίωση.
Η Επιτροπή πρόσφατα δημοσίευσε μία στρατηγική για να προωθήσει πρακτικές
συμπαραγωγής θέρμανσης και ηλεκτρισμού (CHP). Η Θέρμανση-ψύξη περιοχών
είναι ακόμα ζωτικές για να αυξηθούν οικονομικά οφέλη της συμπαραγωγής. Η
αυξημένη χρήση βιοηλεκτρισμού, καθώς και ο ηλεκτρισμός από αέρια και ήλιο,
συνδέονται με τα μέτρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για ισότιμη πρόσβαση στην
αγορά ηλεκτρισμού.
Παρέμβαση στο σχεδιασμό κτιριακής υποδομής
Η ενεργειακή κατανάλωση στον οικιακό τομέα και στον τομέα των υπηρεσιών
μπορεί να μειωθεί σημαντικά βελτιώνοντας την ένταση/ποιότητα της ενέργειας
αντί για περισσότερη χρήση. Η προοπτική αυτή απαιτεί το συντονισμό των
προσπαθειών προς την κατεύθυνση της λογικής χρήσης ενέργειας (θέρμανση,
φωτισμός, εξαερισμός, ψύξη) με τη βοήθεια χρήσης περιβαλλοντικών τεχνολογιών
και Α.Π.Ε. Η συνολική κατανάλωση ενέργειας σ’ αυτόν τον τομέα θα μπορούσε
να μειωθεί κατά 50% στην Ε.Ε. μέχρι το 2010, η μισή απ’ την οποία θα μπορούσε
να επιτευχθεί με τη χρήση ενεργητικών ή παθητικών ηλιακών τεχνολογιών στα
κτίρια.
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Αυτό θα μπορούσε να επιτευχθεί με την τροποποίηση των υπαρχουσών οδηγιών
για τη βελτίωση της ενεργειακής επάρκειας στα κτίρια και της οδηγίας για τα
υλικά κτιρίων, ώστε να ενταχθούν νέα υλικά με ενεργειακή επάρκεια. Για να
προωθηθεί η χρήση των Α.Π.Ε. στα κτίρια κρίνονται σκόπιμα τα παρακάτω:


Ενσωμάτωση των απαιτήσεων της χρήσης της ηλιακής ενέργειας

για θέρμανση και ψύξη σε κτίρια στην υπάρχουσα πολεοδομική νομοθεσία.


Προώθηση υψηλής αποδοτικότητας παραθύρων και ηλιακών

συλλεκτών.


Προώθηση ενεργητικών συστημάτων ηλιακής ενέργειας για

θέρμανση και ψύξη χώρου και θέρμανση νερού.


Προώθηση παθητικής ηλιακής ενέργειας για θέρμανση και ψύξη.



Προώθηση φωτοβολταϊκών συστημάτων παραγωγής ηλεκτρικής

ενέργειας σε ιδιώτες με ευνοϊκούς όρους.


Μέτρα για την ενθάρρυνση χρήσης κατασκευαστικών υλικών που

συμβάλλουν στην ενεργειακή επάρκεια.

2.3.
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Το Ενεργειακό Μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αλλά και το Συμβούλιο Υπουργών έχουν θέσει τρεις
άξονες-στόχους 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.

36

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. Στα πλαίσια του σεναρίου
αναφοράς η πρόοδος αυτή είναι σημαντική κατά το διάστημα 2000-2010.
Παρ’όλη όμως την παραπάνω πρόοδο, η Ευρωπαϊκή Ένωση στα πλαίσια του
σεναρίου αναφοράς δεν επιτυγχάνει τις δεσμεύσεις του Κυότο, 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 κλπ.) 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.
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
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περιβάλλον στα πλαίσια της αγοράς αυτής, τα κίνητρα για τις ανανεώσιμες πηγές
και τις περιβαλλοντικές τεχνολογίες, αλλά και η εξασφάλιση άφθονου και φθηνού
φυσικού αερίου 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.

2.4.
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Η Ενεργειακή Πολιτική της Ελλάδας

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 τρεις μεγάλους στόχους - ανταγωνιστικότητα, 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, κλπ.) έχουν εκπονήσει σενάρια για το προδιαγραφόμενο
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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 (πχ. 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.

2.5.

Οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας στην Ελλάδα

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
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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 Α.Π.Ε. 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.
Η γεωγραφία των εγκατεστημένων μονάδων παραγωγής ενέργειας από Α.Π.Ε. και
το δίκτυο διανομής ηλεκτρικής ενέργειας της ΔΕΗ παρουσιάζονται στους Χάρτες
2-1 και 2-2.

Χάρτης 2-1: Οι Α.Π.Ε. στην Ελλάδα
Πηγή: Κ.Α.Π.Ε., 2000.
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Από το Χάρτη 2-1 παρατηρείται ότι οι υδροηλεκτρικοί σταθμοί είναι
εγκατεστημένοι στη Βόρεια Ελλάδα και τα αιολικά πάρκα στα νησιά, όπου
υπάρχουν ιδιαίτερα πλούσια αιολικά πεδία, αλλά και ιδιαίτερες συνθήκες
απομόνωσης από το δίκτυο διανομής και ανεπάρκειας ή αστάθειας της παροχής.

Χάρτης 2-2: Δίκτυο διανομής ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα
Πηγή: ΔΕΗ, 2000.

128B

Στο Χάρτη 2-2 παρατηρείται η αυτονομία των συστημάτων διανομής ενέργειας
των νησιωτικών περιοχών, που αποτελεί και το έναυσμα για την προώθηση των
Α.Π.Ε. με στόχο την ενεργειακή ασφάλεια και επάρκεια τους.
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Διάγραμμα 2-2: Δυνατότητα εξέλιξης εγκατεστημένης
ισχύος ηλεκτροπαραγωγής από Α.Π.Ε.
Πηγή: Κ.Α.Π.Ε., 2006.
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Η διείσδυση των Α.Π.Ε., καθώς επίσης το σημαντικό μερίδιο που κατέχει η
αιολική ενέργεια στο σύνολο της παραγόμενης από Α.Π.Ε. ενέργειας στην
Ελλάδα, παρουσιάζεται στο Διάγραμμα 2-2. Στο διάγραμμα αυτό φαίνεται ότι η
παραγωγή ενέργειας από τον άνεμο έχει σχεδόν πενταπλασιαστεί μέσα σε μία
πενταετία, ενώ έχει σχεδόν τριπλασιαστεί η παραγωγή από βιομάζα. Αντίστοιχη
είναι η κατάσταση για τα μικρά υδροηλεκτρικά.

2.5.1. Υπάρχουσα κατάσταση των Α.Π.Ε. 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

(βιοαερίο,

βιομάζα,

φωτοβολταϊκά).
Τα πλέον επικαιροποιημένα στοιχεία για τις εγκαταστάσεις ΑΠΕ στις οποίες έχουν
περιληφθεί και τα μεγάλα υδροηλεκτρικά έργα δίνονται στον Πίνακα 2-6.
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Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

500,0

Αττικής

162,2

ΣΥΝΟΛΑ

Βιομάζα

663,20

1,00

2,6

Βορείου Αιγαίου

Φωτοβολταϊκά

Μικρά υδροηλεκτρικά

Αιολικά

Μεγάλα
υδροηλεκτρικά

Περιφέρεια

0,2

23,30

20,70

28,70

28,7

Δυτικής Ελλάδος

1.282,2

36,1

17,62

Κεντρικής Μακεδονίας

492,0

17,0

23,90

Ηπείρου

543,6

Ιονίων Νήσων

1335,92
0,15

2,50

535,55
571,40

28,7

10,20

10,2

Θεσσαλίας

4,94

130,0

Κρήτης

104,5

Νοτίου Αιγαίου

0,60

0,80

0,35

135,29

0,17

106,27
20,10

20,1

Πελοποννήσου

70,0

Στερεάς Ελλάδος
Σύνολα

3.017,8

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 2-6: Εγκατεστημένη ισχύς συστημάτων ΑΠΕ σε MW (Δεκέμβριος 2005 –
Ιανουάριος 2006)
Πηγή: Υπουργείο Ανάπτυξης, 2006
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Παρατηρείται

ότι

στη

δυτική

Ελλάδα

η

δυναμικότητα

των

σταθμών

ηλεκτροπαραγωγής με χρήση ΑΠΕ είναι η μεγαλύτερη και κυρίως προέρχεται από
μεγάλα υδροηλεκτρικά.
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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 2-7: Στοιχεία έργων Α.Π.Ε. στην Ελλάδα
Πηγή: ΚΑ.Π.Ε., 2004
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Από τον παραπάνω πίνακα φαίνεται χαρακτηριστικά η ανάπτυξη της αιολικής
ενέργειας σε σύγκριση με τις άλλες Α.Π.Ε. 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
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.
Περαιτέρω 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).
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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
έργωνΑΠΕ.
β) Οι μεγάλες καθυστερήσεις και κωλυσιεργίες στην υλοποίηση των απαραίτητων
έργων αναβάθμισης-επέκτασης του ηλεκτρικού δικτύου της ΔΕΗ, το οποίο
αδυνατεί σήμερα να 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.

2.5.2. Το θεσμικό πλαίσιο των Α.Π.Ε. στην Ελλάδα
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Την τελευταία δεκαετία, το θεσμικό πλαίσιο στον τομέα της ενέργειας - και
ειδικότερα των Α.Π.Ε. - στην Ελλάδα, έχει υποστηρίξει την υλοποίηση ενός
αξιοσημείωτου αριθμού επενδυτικών σχεδίων. Βασικοί συντελεστές για την
εξέλιξη αυτή υπήρξαν, τόσο η ωρίμανση των τεχνολογιών εκμετάλλευσης Α.Π.Ε.
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 Α.Π.Ε αναμένεται
να ενταθεί ακόμα περισσότερο, τόσο με την περαιτέρω υλοποίηση ιδιωτικών
επενδυτικών σχεδίων όσο και με τη συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα στην
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υλοποίηση μεγάλων έργων υποδομής. Μεγάλη ώθηση προς αυτή την κατεύθυνση
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 διαμορφώνεται από το Νόμο 2773/99, αλλά και από τη
150H

σχεδιαζόμενη από το ΥΠΑΝ τροποποίησή του, αναμένεται να επηρεάσει 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 Α.Π.Ε.

2.5.3. Ο Νόμος 2773/99 για την ενέργεια στην Ελλάδα
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Ο Νόμος αυτός, στον οποίο ενσωματώθηκε μετά από σημαντικές παρεμβάσεις και
τροποποιήσεις ο Ν. 2244/94 για τις Α.Π.Ε. και τη συμπαραγωγή, δεν παρέχει
πλέον εγγυημένη 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 Α.Π.Ε. 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 Α.Π.Ε. 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
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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 Α.Π.Ε. 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 Α.Π.Ε. Με το σύστημα αυτό π.χ. εγκαταστάθηκαν, μέσα στο 1999 και μόνο,
στη μεν Γερμανία 1000 μεγαβάτ (MW) έργων Α.Π.Ε., στην Ισπανία 300 MW,
στην Δανία 300 MW, κλπ. Αντίθετα, στη Βρετανία, όπου καθιερώθηκε τα
τελευταία χρόνια ένα περιβάλλον ανάλογο με αυτό που προωθούν στην Ελλάδα οι
νέες ρυθμίσεις του Ν. 2773/99, εγκαταστάθηκαν μόνο 14 MW μέσα στο 1998 και
μόνο 17 MW μέσα στο 1999.

2.5.4. Το νέο νομοσχέδιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στην Ελλάδα
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Το νέο νομοσχέδιο για την ενέργεια αποτελεί μία τομή στον τομέα της ενέργειας
και μία προσπάθεια εναρμόνισης του νομοθετικού πλαισίου με τη σχετική
Ευρωπαϊκή οδηγία για την αύξηση της χρήσης ενέργειας που παράγεται από
ανανεώσιμες ως προτεραιότητα της πρόσφατα δημοσιευθείσας από την Επιτροπή
Πράσινης Βίβλου σχετικά με ευρωπαϊκή στρατηγική για αειφόρο, ανταγωνιστική
και ασφαλή ενέργεια.
Tο νομοσχέδιο αυτό δημιουργεί ένα σαφώς ευνοϊκότερο πλαίσιο για την
προώθηση των εναλλακτικών και φιλικών προς το περιβάλλον πηγών ενέργειας.
Oι ρυθμίσεις του νομοσχεδίου αναμένεται να ανοίξουν το δρόμο σε ένα μεγάλο
αριθμό επενδύσεων από εγχώριους και ξένους επενδυτές στα αιολικά πάρκα, ενώ
ταυτοχρόνως ανοίγουν το δρόμο για την ανάπτυξη της αγοράς των
φωτοβολταϊκών, καθιερώνοντας ιδιαίτερα ευνοϊκά κίνητρα για την ανάπτυξη
φωτοβολταϊκών συστημάτων η οποία στη χώρα μας, παρά το προνόμιο της
ηλιοφάνειας, υστερεί σημαντικά.
Η πολιτική τιμολόγησης της παραγόμενης κιλοβατώρας σε συνδυασμό με την
επιδότηση σε ποσοστό 45% των επενδύσεων από το Eπιχειρησιακό Πρόγραμμα
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Aνταγωνιστικότητας καθιστά, σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Aνάπτυξης
τις αντίστοιχες επενδύσεις βιώσιμες και αποδοτικές οικονομικά.
Σημαντική ώθηση δίνεται επίσης στον τομέα της συμπαραγωγής, ενώ στηρίζει
μέσα κυρίως από ρυθμίσεις απλοποίησης διαδικασιών αδειοδότησης και τις
επενδύσεις στα αιολικά πάρκα, που μέχρι σήμερα συγκεντρώνουν τη μερίδα του
λέοντος από πλευράς επενδυτικού ενδιαφέροντος.
Πιο συγκεκριμένα προβλέπει (Υπουργείο Ανάπτυξης, 2004):


Την παροχή αυξημένων οικονομικών κινήτρων για την ενίσχυση των
επενδύσεων σε Α.Π.Ε. και ιδιαίτερα για την ανάπτυξη των ηλιακών και
των φωτοβολταϊκών συστημάτων, όπου οι τιμές πώλησης στο Σύστημα ή
το Δίκτυο αυξάνονται έως και 600%.



Τη θέσπιση και οργάνωση των προθεσμιών για τη χορήγηση της άδειας
παραγωγής, καθώς και εγκατάστασης και λειτουργίας των σταθμών Α.Π.Ε.
και ΣΗΘΥΑ, κατά τέτοιο τρόπο που να μειώνεται δραστικά ο χρόνος
απόκτησης των απαιτουμένων εγκρίσεων και αδειών.



Την

ενσωμάτωση

Περιβαλλοντική

της

Εκτίμηση

γνωμοδότησης
και

για

Αξιολόγηση

την

Προκαταρκτική

(ΠΠΕΑ)

στην

άδεια

Παραγωγής, με αποτέλεσμα να εξασφαλίζεται για τον επενδυτή ένα σαφές
τοπίο περιβαλλοντικής αδειοδότησης και να εξορθολογίζεται και
επιταχύνεται η συνολική διαδικασία.


Το καθορισμό νέων (υψηλοτέρων) ορίων ισχύος έργων Α.Π.Ε., για τα
οποία

προβλέπεται

εξαίρεση

από

τη

λήψη

άδειας

παραγωγής.

Συγκεκριμένα, εξαιρούνται από την υποχρέωση της λήψης άδειας
παραγωγής, οι σταθμοί Α.Π.Ε. που παράγουν ηλεκτρική ενέργεια:
α) από γεωθερμική ενέργεια, με εγκατεστημένη ισχύ μικρότερη ή ίση
του 0,5 MWe,
β) με χρήση βιομάζας ή βιοκαυσίμων, με εγκατεστημένη ισχύ
μικρότερη ή ίση των 100 kWe,
γ) από φωτοβολταϊκά συστήματα, με εγκατεστημένη ισχύ μικρότερη ή
ίση των ογδόντα 150 kWe,
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δ) από αιολική ενέργεια, με εγκατεστημένη ισχύ μικρότερη ή ίση των
20 kWe, εφόσον οι σταθμοί αυτοί εγκαθίστανται σε Απομονωμένα
Μικροδίκτυα ή με Εγκατεστημένη Ισχύ μικρότερη ή ίση των 40
kWe, εφόσον οι σταθμοί αυτοί εγκαθίστανται στα λοιπά μη
Διασυνδεδεμένα Νησιά ή με εγκατεστημένη ισχύ μικρότερη ή ίση
των 50 KWe, για σταθμούς που εγκαθίστανται στο Διασυνδεδεμένο
Σύστημα.
ε) από Α.Π.Ε. με τη χρήση άλλης τεχνολογίας, εγκατεστημένης ισχύος
μικρότερης ή ίσης των 50 kWe.


Την αύξηση του ορίου της εγκατεστημένης ισχύος μικρών υδροηλεκτρικών
σταθμών από 10MW σε 20ΜW.



Τον περιορισμό των περιπτώσεων τροποποίησης της άδειας στις απολύτως
αναγκαίες.



Τον καθορισμό και καταβολή δίκαιων και ελκυστικών τιμών για την
παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια από Α.Π.Ε. ή Σ.Η.Θ.Υ.Α. που δεν
εξαρτώνται

πλέον

από

το

καθεστώς

τιμολογίων

της

ΔΕΗ

και

διαφοροποιούνται ανάλογα με τη χρησιμοποιούμενη τεχνολογία.


Την πρόβλεψη για επέκταση της διάρκειας της σύμβασης πώλησης
ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. ή Σ.Η.Θ.Υ.Α. από 10 σε 12 χρόνια, με
δυνατότητα μονομερούς ανανέωσης για άλλα 8 χρόνια.



Τον καθορισμό συστηματικής αδειοδοτικής διαδικασίας για την κατασκευή
και λειτουργία γεωθερμικών και υβριδικών σταθμών.



Τη σύσταση ειδικών επιτροπών με σκοπό την απεμπλοκή μεγάλων
επενδύσεων Α.Π.Ε. ή Σ.Η.Θ.Υ.Α. από γραφειοκρατικές διαδικασίες και
την άμεση επίλυση των σχετικών προβλημάτων.



Την εξομοίωση της αμοιβής των αυτοπαραγωγών του πλεονάσματος της
παραγόμενης ενέργειας από σταθμούς Α.Π.Ε., με αυτή των ανεξάρτητων
παραγωγών.



Την άρση του ορίου των 50 MW, που ίσχυε με τον Ν. 2773/1999 και που
αφορά στην προτεραιότητα της ηλεκτρικής ενέργειας που προέρχεται από
συστήματα Α.Π.Ε., κατά την κατανομή του φορτίου.
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Τη θέσπιση συστήματος εκδόσεως πιστοποιητικών εγγυήσεως προέλευσης
της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε., με την παράλληλη
δημιουργία του απαραίτητου μηχανισμού διασφάλισης.



Την πρόβλεψη υποχρεωτικής υποβολής μετρήσεων του δυναμικού Α.Π.Ε.
από πιστοποιημένο φορέα.



Την ευνοϊκή αντιμετώπιση της αξιολόγησης των αιτήσεων για έκδοση
άδειας

παραγωγής

ηλεκτρικής

ενέργειας,

που

υποβάλλονται

από

πολυσυμμετοχικές επιχειρήσεις (λαϊκής βάσης) με τη συμμετοχή των
φορέων τοπικής αυτοδιοίκησης.


Την άρση της απαγόρευσης για τη μεταβίβαση των επιδοτηθέντων, μέσω
του Αναπτυξιακού νόμου 3299/2004, πάγιων περιουσιακών στοιχείων
έργων Α.Π.Ε. (Ν. 3299/2004). Συγκεκριμένα, για πρώτη φορά εξαιρούνται
από τον παραπάνω περιορισμό έργα ενίσχυσης ή επέκτασης του
συστήματος ή του δικτύου για τη σύνδεση σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής
ενέργειας από Α.Π.Ε. ή Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας
Υψηλής Απόδοσης.

2.5.5.
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Η προοπτική της παραγωγής ενέργειας από Α.Π.Ε. στην Ελλάδα

Η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας με αξιοποίηση των ανανεώσιμων πηγών
(Α.Π.Ε.) στις χώρες του ΟΟΣΑ υπερβαίνει σήμερα το 15% της συνολικής
παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας. Η Ε.Ε. είναι πρωτοπόρος, με συνολική
εγκατεστημένη ισχύ συστημάτων Α.Π.Ε. 160.000 MW και καλύπτει το 32% της
παγκόσμιας παραγωγής. Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής, 15% της συνολικής παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας στην Ε.Ε.
προέρχεται από Α.Π.Ε., είναι δηλαδή πολύ κοντά στο στόχο του 20,1% που έχει
τεθεί για το 2010.
Για την Ελλάδα, βασικός στόχος είναι η ισχύς σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας να
φτάσει στα 1.000 MW μέχρι το τέλος του 2008.
Αυτή την εποχή βρίσκονται υπό κατασκευή έργα Α.Π.Ε. συνολικής ισχύος πάνω
από 140 ΜW, που αφορούν επενδύσεις άνω των 170 εκατ. ευρώ στην ελληνική
περιφέρεια. Από αυτές, πάνω από 50 εκατ. ευρώ αντιστοιχούν σε ξένες επενδύσεις.
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Ο στόχος που είχε τεθεί για παραγωγή 1.000 MW από Α.Π.Ε. μέχρι το τέλος του
2008 φαίνεται πως όχι μόνο θα επιτευχθεί αλλά και θα ξεπεραστεί. Μέχρι το τέλος
του 2006 θα λειτουργούν στη χώρα τουλάχιστον 950 MW Α.Π.Ε. Το 2005 ο
ρυθμός ανάπτυξης της αγοράς Α.Π.Ε. ξεπέρασε το 40% έναντι του μέσου ετήσιου
ρυθμού 16% κατά την περίοδο 2001-2004. Το 2006 ο ρυθμός ανάπτυξης θα είναι
επίσης πάνω από 30%.
Tο 2005 εγκαταστάθηκαν στην Ελλάδα περί τα 900 κιλοβόλτ (0,9 MW)
φωτοβολταϊκών, σύμφωνα με έρευνα του Συνδέσμου Eταιρειών Φωτοβολταϊκών
(ΣEΦ) που ολοκληρώθηκε πρόσφατα. Tο 2004 είχαν εγκατασταθεί 1.300
κιλοβόλτ. H συνολικά εγκατεστημένη ισχύς φωτοβολταϊκών στην Eλλάδα έφτασε
στα τέλη του 2005 τα 5,44 MW (περίπου το 0,1% της παγκόσμιας αγοράς που
ξεπερνάει πλέον τα 5.000 MW). Eνα άλλο χαρακτηριστικό της ελληνικής αγοράς
είναι ότι από τα εγκατεστηθέντα το 2005 συστήματα, μόνο το 15% αφορούσε
διασυνδεδεμένα με το δίκτυο της ΔEH, ενώ τα υπόλοιπα λειτουργούσαν
αυτόνομα, σημάδι μιας ανώριμης ακόμη αγοράς, αφού η διεθνής αγορά
κυριαρχείται πλέον από τα διασυνδεδεμένα συστήματα.

2.5.6. Το πλαίσιο των ενεργειακών επενδύσεων
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Το ενδιαφέρον των επενδυτών σχετικά με επενδύσεις στον ενεργειακό τομέα έχει
εκδηλωθεί μέχρι τώρα στην εκμετάλλευση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας
(Α.Π.Ε.), 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 2601/98, ο οποίος προβλέπει διάφορους μηχανισμούς επιδοτήσεων για την
υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων στον τομέα της Ενέργειας.
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Τέλος, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ενέργειας του Γ’
Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης το οποίο βρίσκεται στην φάση του τελικού
σχεδιασμού, 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.

2.5.7. Ελλάδα και πολιτική για το κλίμα: επιβάλλεται ριζική στροφή στην
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ενεργειακή πολιτική
Στο Κιότο, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεσμεύτηκε ότι το 2010 θα έχει μειώσει κατά 8%
τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου σε σχέση με τα επίπεδα του 1990. Στα
πλαίσια του καταμερισμού των ευθυνών ανάμεσα στις ευρωπαϊκές χώρες, η
Ελλάδα πίεσε και πέτυχε να της επιτραπεί να αυξήσει τις εκπομπές της κατά 25%
ως το 2010.
Σύμφωνα όμως με έκθεση που συνέταξε το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών τον
Ιούνιο του 2000 (Κ.Α.Π.Ε., 2003), τα στοιχεία δείχνουν ότι θα ξεπεράσει κατά
πολύ αυτό το στόχο. Η έκθεση αυτή καταλήγει: "...είναι εμφανές ότι η σημερινή
τάση εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου θα οδηγήσει σε συνολικές αυξήσεις
πολύ μεγαλύτερες από τον στόχο του 25%, φτάνοντας στο 48-52% το έτος 2010, αν
δεν ληφθούν επιπλέον μέτρα".
Οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα (CO2) στην Ελλάδα αυξήθηκαν την περίοδο
1990-98 κατά 18%. Συγκεκριμένα, από 85,2 εκατ. τόνους το 1990, έφθασαν τα
100,5 εκατ. τόνους το 1998 (βλέπε Διάγραμμα 2-3).
Η σημαντικότερη πηγή όλων των αερίων του θερμοκηπίου είναι οι εκπομπές του
ενεργειακού τομέα. Οι εκπομπές αυτές προέρχονται από την καύση των ορυκτών
καυσίμων, δηλαδή του λιγνίτη, του πετρελαίου και του φυσικού αερίου.
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Διάγραμμα 2-3: Εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα στην Ελλάδα (1990-1998) (σε
χιλιοτόνους, kt).
Πηγή: Greenpeace, 2000.
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Επιδίωξη κάθε εθνικής πολιτικής στον ενεργειακό τομέα θα πρέπει να είναι η
επάρκεια και ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού, η προστασία του
περιβάλλοντος, αλλά και η ανάπτυξη ενός υγιούς ανταγωνισμού στην αγορά της
ενέργειας. Αυτά δεν είναι δυνατά χωρίς την ανάπτυξη μιας υγιούς και δυναμικής
αγοράς Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε.) και παροχής ενεργειακών
υπηρεσιών.
Η αγορά όμως δεν αναπτύσσεται στο κενό. Το κράτος οφείλει να δημιουργήσει τις
προϋποθέσεις για να ανθίσουν οι περιβαλλοντικές τεχνολογίες, να επιτευχθούν οι
εθνικοί και διεθνείς στόχοι της χώρας, να αυξηθεί η ανταγωνιστικότητα των
ελληνικών επιχειρήσεων του κλάδου.
Εδώ θα πρέπει να επισημάνουμε ότι συχνά η ελληνική Πολιτεία δεν
αφουγκράζεται αυτή την εν δυνάμει αγορά όταν σχεδιάζει τις πολιτικές για την
ανάπτυξη των Α.Π.Ε. ή για τον εξορθολογισμό της χρήσης της ενέργειας.
Αντίθετα, πολλές φορές δημιούργησε η ίδια ανυπέρβλητα εμπόδια στην ανάπτυξη
αυτής της νέας αγοράς. Η ελληνική Πολιτεία δεν στάθηκε όσο ευέλικτη θα έπρεπε,
προκειμένου να υιοθετήσει νέα εργαλεία για την προώθηση ενός βιώσιμου και
φιλικού προς το περιβάλλον ενεργειακού μοντέλου. Το θεσμικό πλαίσιο (π.χ. Ν.
2773/99, ΥΑ 8295/95, κ.λπ) παραμένει ακόμη ανεπαρκές ή ασαφές, ενώ η
χρηματοδότηση από τρίτους και οι Εταιρείες Παροχής Ενεργειακών Υπηρεσιών
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σκοντάφτουν στις αγκυλώσεις του παρελθόντος. Πολλές εμπλεκόμενες υπηρεσίες
σκέφτονται ακόμη με όρους της τελευταίας τριακονταετίας, ενώ κάποιες
καινοτόμες τεχνολογίες και εργαλεία αντιμετωπίζονται ως εξωτικά ή και εχθρικά
στο σημερινό status quo.
Τη στιγμή που το 40% περίπου της ενέργειας καταναλώνεται τελικά στον κτιριακό
τομέα, δεν υπάρχουν ακόμη επαρκή κίνητρα για εξοικονόμηση και χρήση Α.Π.Ε.
στις κτιριακές υποδομές. Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ενέργειας (ΕΠΕ) του Β'
ΚΠΣ είχε αποκλείσει τον οικιακό τομέα, την ώρα που το ενδιαφέρον πολλών
επενδυτών αλλά και πολλών πολιτών ήταν και είναι δεδομένο. Οι διάφορες
ενεργειακές τεχνολογίες αντιμετωπίζονται σχεδόν πάντα με τα ίδια κριτήρια,
ξεχνώντας ότι κάποιες απ' αυτές αφορούν μεγάλες ενεργειακές επενδύσεις (π.χ.
αιολικά) και κάποιες άλλες, από τη φύση τους, ευνοούν πιο αποκεντρωμένες και
μικρές εφαρμογές (π.χ. φωτοβολταϊκά, ηλιοθερμικά). Η Ελλάδα, χώρα με τη
μεγαλύτερη ηλιοφάνεια στην Ευρώπη, παραμένει ουραγός σε ορισμένες
εφαρμογές της ηλιακής ενέργειας, όντας πολύ πίσω σε σχέση με χώρες όπως η
Ολλανδία, η Γερμανία ή η Ελβετία.
Είναι γεγονός ότι μέσα στο τελευταίο διάστημα έχει κυλίσει πολύ νερό στο αυλάκι
των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, αλλά και των συμβατικών ενεργειακών
μορφών, τόσο διεθνώς όσο και στην Ελλάδα. Μία σειρά σημαντικών εξελίξεων
και νέων δεδομένων δημιουργεί ήδη ένα σαφώς διαφοροποιημένο πλαίσιο, όχι
κατ'ανάγκη ευνοϊκότερο, όπως θα δούμε στη συνέχεια, μέσα στο οποίο καλούνται
να κινηθούν αποτελεσματικά οι εμπλεκόμενοι με τις Α.Π.Ε. φορείς, δημόσιοι και
ιδιωτικοί.
Σε διεθνές επίπεδο, αφ'ενός η άνοδος των τιμών του αργού πετρελαίου και των
προϊόντων του, αφ'ετέρου η συνεχώς διογκούμενη συσσώρευση ενδείξεων και
αποδείξεων για τις επερχόμενες κλιματικές μεταβολές, λόγω κυρίως των
εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα από την καύση ορυκτών καυσίμων, θέτουν
επιτακτικά επί τάπητος το θέμα της γενικευμένης πλέον στήριξης των
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, ως της μόνης ρεαλιστικής εναλλακτικής
ενεργειακής πηγής, που μπορεί να προσφέρει μία συνολικά ικανοποιητική λύση
στα σημερινά αναπτυξιακά και περιβαλλοντικά αδιέξοδα του ενεργειακού τομέα.

55

2.5.8. Κρίσιμο σταυροδρόμι για τις Α.Π.Ε. στη χώρα μας
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Οι πρόσφατες, σχετικά, εξελίξεις στη χώρα μας σηματοδοτούν ένα κρίσιμο
σταυροδρόμι για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Οι εξελίξεις αυτές αφορούν:
α) Στο Ν.2773/99 για την απελευθέρωση της εγχώριας αγοράς ηλεκτρικής
ενέργειας, ο οποίος με το Άρθρο 38, ανέτρεψε πλήρως την όλη φιλοσοφία
και τις κατευθύνσεις του Ν. 2244/94, ενός νόμου ο οποίος αποτελούσε την
κινητήρια δύναμη, το βασικό εργαλείο για την προσέλκυση σοβαρών
επενδυτών και την ανάπτυξη των έργων Α.Π.Ε. στη χώρα μας.
β) Στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα (ΕΠΑΝ) του Γ' ΚΠΣ, το
οποίο, μαζί με τον Αναπτυξιακό Νόμο 2601/99, θα αποτελέσει το βασικό
χρηματοδοτικό εργαλείο για τις επενδύσεις Α.Π.Ε. στην περίοδο 2001-2006.
Δεδομένου ότι τα παραπάνω δεν έχουν ακόμα ενεργοποιηθεί (καθυστερεί
σημαντικά η διαδικασία της πρώτης προκήρυξής τους), εντείνεται η αοριστία
όσον αφορά τη διαφαινόμενη πλέον μεγάλη ανεπάρκεια πόρων του.
γ) Στο φιλόδοξο αλλά ρεαλιστικό στόχο που θέτει για την Ελλάδα η πρόσφατα
ψηφισθείσα Οδηγία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ηλεκτροπαραγωγή
από Α.Π.Ε., δηλαδή η κατά 20,1% συμμετοχή των Α.Π.Ε. στην
ηλεκτροπαραγωγή της χώρας μας το 2010, ο οποίος έχει μεν υιοθετηθεί από
την ελληνική πλευρά, αποτελεί όμως προς το παρόν απλώς ενδεικτικό και όχι
δεσμευτικό στόχο.
Όλες οι παραπάνω σημαντικές εξελίξεις και τα νέα δεδομένα που δημιουργούν,
υπογραμμίζουν με έμφαση την ανάγκη άμεσου σχεδιασμού και αποτελεσματικής
εφαρμογής μιας ολοκληρωμένης εθνικής στρατηγικής στον ενεργειακό τομέα, και
ειδικότερα στις Α.Π.Ε., μιας στρατηγικής που θα ανταποκριθεί με επιτυχία στις
αναπτυξιακές και περιβαλλοντικές προκλήσεις των καιρών και θα επιτρέψει την
ταχύρρυθμη και ορθολογική αξιοποίηση του πολύ μεγάλου ενεργειακού
δυναμικού των Α.Π.Ε. στη χώρα μας.
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2.5.9. Βασικά θέματα και προβλήματα που αφορούν στην ανάπτυξη των
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Α.Π.Ε. στην Ελλάδα
Η βασική προβληματική, την οποία πρέπει να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε σοβαρή
πρόταση για την ανάπτυξη των Α.Π.Ε. στην Ελλάδα, είναι η ανησυχητική απουσία
μιας ολοκληρωμένης και ενιαίας πολιτικής Α.Π.Ε., που θα έχει αποφασισθεί στο
ανώτατο πολιτικό επίπεδο και θα δεσμεύει όλους τους φορείς του κυβερνητικού
έργου. Βασική προϋπόθεση για την ύπαρξη μιας τέτοιας πολιτικής είναι ο επίπονος
και αναλυτικός ενεργειακός σχεδιασμός, με άμεση εμπλοκή όλων των
συναρμόδιων φορέων. Πρακτικό και άμεσο αποτέλεσμα του ολοκληρωμένου
σχεδιασμού πολιτικής για τις Α.Π.Ε. θα είναι ο αποτελεσματικός συντονισμός των
εμπλεκόμενων

Υπουργείων

(Ανάπτυξης,

ΠΕΧΩΔΕ,

ΥΠΕΘΟ,

Γεωργίας,

Πολιτισμού, Μεταφορών, ΥΕΘΑ), σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο.
Τρεις είναι οι βασικές κατηγορίες θεμάτων και προβλημάτων που σχετίζονται με
το σχεδιασμό, την υλοποίηση και τη λειτουργία επενδύσεων Α.Π.Ε. στη χώρα μας:
α) Θέματα αδειοδότησης έργων Α.Π.Ε. (άδεια παραγωγής, προέγκριση
χωροθέτησης, έγκριση περιβαλλοντικών όρων, άδεια εγκατάστασης και
άδεια λειτουργίας), καθώς και θέματα επιχορήγησης των σχετικών
επενδύσεων, τόσο από το Γ' ΚΠΣ όσο και από τον Αναπτυξιακό Νόμο. Στα
θέματα της αρχικής αδειοδότησης (δηλ. της άδειας παραγωγής) υπάγεται και
το κρίσιμο θέμα του τρόπου κατανομής του άμεσα και του μελλοντικά
διαθέσιμου χώρου στους ενδιαφερόμενους επενδυτές, ιδιαίτερα σε περιοχές
περιορισμένης δυνατότητας απορρόφησης ισχύος Α.Π.Ε. (π.χ. σε Κρήτη,
Ρόδο, Εύβοια-Κυκλάδες, Λακωνία, κλπ.), καθώς και το θέμα της ενίσχυσης
των δικτύων μεταφοράς της ΔΕΗ στις περιοχές αυτές.
β) Θέματα που σχετίζονται με τις νέες ρυθμίσεις για την ηλεκτροπαραγωγή από
Α.Π.Ε., που εισήγαγε ο Ν. 2773/99 για την απελευθέρωση της αγοράς
ηλεκτρικής ενέργειας στη χώρα μας. Ως γνωστόν, οι ρυθμίσεις αυτές, και
συγκεκριμένα των παραγράφων 5 και 6 του Άρθρου 38 του Νόμου,
καταργούν πλέον την εγγυημένη τιμή της κιλοβατώρας (kWh) από Α.Π.Ε.,
θεσπίζοντας ένα καθεστώς καθορισμού μέγιστων τιμών και δυνατότητας
απαίτησης, από το Υπουργείο Ανάπτυξης, εκπτώσεων επί των τιμών αυτών.

57

Επιπρόσθετα, καταργούν την εγγύηση του δεκαετούς συμβολαίου αγοράς
από τη ΔΕΗ της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από Α.Π.Ε..
γ) Διάφορα επιμέρους θέματα, περισσότερο εξειδικευμένα, αλλά όχι κατ'ανάγκη
ήσσονος σημασίας για τις επενδύσεις Α.Π.Ε., όπως είναι η μεταβίβαση του
διασυνδετικού δικτύου εγκαταστάσεων Α.Π.Ε. στη ΔΕΗ, το καθεστώς
παραχώρησης

δημόσιων

εκτάσεων

για

εγκατάσταση

σταθμών

ηλεκτροπαραγωγής από Α.Π.Ε., κ.α.

2.5.10. Θέματα περιβαλλοντικής αδειοδοτικής διαδικασίας επενδύσεων Α.Π.Ε.
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Όπως μπορεί να διαπιστώσει κανείς με μία απλή ανάγνωση μιας οποιασδήποτε
άδειας εγκατάστασης σταθμού Α.Π.Ε., για την έκδοσή της έχουν συγκατανεύσει
με έγγραφά τους:
 Η Δ/νση Ελέγχου Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης και Θορύβου (ΕΑΡΘ) του

ΥΠΕΧΩΔΕ.
 Η Νομαρχιακή Επιτροπή Χωροταξίας και Περιβάλλοντος (ΝΕΧΩΠ) του

Υπ. Γεωργίας.
 Ο Γ΄ κλάδος ΓΕΕΘΑ.
 Η Δ/νση ΠΕΧΩ (Τμήμα Χωροταξίας και Πολεοδομικού Σχεδιασμού).
 Η Δ/νση Τεχν. Υπηρεσιών της Νομαρχίας.
 Η Δ/νση Δασών της Νομαρχίας και το τοπικό Δασαρχείο.
 Η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων.
 Το Γραφείο Περιβάλλοντος του Τμήματος Πολεοδομίας της αρμόδιας

Νομαρχίας.
 Η Δ/νση Στρατηγικής της ΔΕΗ.
 Η Πολεοδομία της Νομαρχίας.
 Ο ΟΤΕ.
 Η ΔΕΔ της ΔΕΗ, καθώς και οι ΔΜΣ, ΔΜΚΛΔ, ΔΕΜ και ΔΜΚΜ.
 Η Δ/νση Βιομηχανίας και Συγκοινωνιών της Νομαρχίας.
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 Το Κ.Α.Π.Ε.
 Η Εφορεία Κλασσικών Αρχαιοτήτων.
 Η Πυροσβεστική Υπηρεσία, κλπ.

ενώ για την έκδοση της άδειας μνημονεύονται τρεις (3) Νόμοι και επτά (7)
Υπουργικές Αποφάσεις.
Και μόνο από την παραπάνω απαρίθμηση, γίνεται αμέσως κατανοητό το βασικό
πρόβλημα του υφιστάμενου πλαισίου αδειοδότησης έργων Α.Π.Ε., που είναι
βέβαια οι εξαιρετικά χρονοβόρες και δαιδαλώδεις διαδικασίες, διάρκειας ετών στις
περισσότερες περιπτώσεις. Και δεν είναι τόσο αυτή καθ'εαυτή η πληθώρα των
απαιτούμενων εγκρίσεων από διάφορους φορείς, όσο η ασάφεια και η αδυναμία
συνολικού ελέγχου των στοιχείων που χειρίζονται τρίτες - προς την τελικώς
αδειοδοτούσα Αρχή - υπηρεσίες.
Χαρακτηριστικό παράδειγμα της δυσμενούς προς τις Α.Π.Ε. στάσης, την οποία
αντανακλά ολόκληρη η αδειοδοτική διαδικασία, είναι η υπ’ αριθμόν 11 εγκύκλιος
της 22ας Φεβρουαρίου 2000 του ΥΠΕΧΩΔΕ (Ειδική Υπηρεσία Περιβάλλοντος)
προς ένα πλήθος αποδεκτών, η οποία και μόνη της θα μπορούσε να τεκμηριώσει
τους ισχυρισμούς, ότι στη χώρα μας πολλές Δημόσιες Αρχές αντιτίθενται στην
ανάπτυξη των Α.Π.Ε., με την ίδια μάλιστα δυναμικότητα που διαθέτουν και οι
όποιοι υποστηρικτές και φίλοι των Α.Π.Ε.
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3.

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ

4B

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

Στη φάση αυτή της εργασίας γίνεται ανάλυση της υπάρχουσας κατάστασης στην
Περιφέρεια Κρήτης, έτσι ώστε να διαπιστωθούν τα όποια θετικά στοιχεία τη
χαρακτηρίζουν καθώς και τα προβλήματα που εμποδίζουν την ανάπτυξή της.

3.1.

Διοικητική Διαίρεση

18B

Η Περιφέρεια Κρήτης αποτελείται από τους νομούς Ηρακλείου, Λασιθίου,
Ρεθύμνου και Χανίων και έχει έδρα το Ηράκλειο, το οποίο είναι ταυτόχρονα και
πρωτεύουσα του νομού Ηρακλείου. Βρέχεται βόρεια από το Κρητικό Πέλαγος και
νότια από το Λιβυκό Πέλαγος. Έχει συνολική έκταση 8.335 km2 και καλύπτει το
6,3% της συνολικής έκτασης της χώρας. Στην Περιφέρεια Κρήτης ανήκουν επίσης
και αρκετά μικρά νησιά όπως Γαύδος, Ντία, Κουφονήσι, Γαϊδουρονήσι ή Χρυσή,
Διονυσάδες, Σπιναλόγκα και Παξιμάδι, εκ των οποίων τα περισσότερα είναι
ακατοίκητα.
Με βάση τη νέα συγκρότηση της Πρωτοβάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης, το1997
(Ν. 2539), προσδιορίζονται ως βασικές χωρικές ενότητες αναφοράς οι νέοι δήμοι, οι
οποίοι συγκροτούνται με συνενώσεις κοινοτήτων ή δήμων και κοινοτήτων. Στην
Περιφέρεια Κρήτης καθορίζονται :
•

Στο Νομό Ηρακλείου: 26 δήμοι (24 νέοι δήμοι και διατηρούνται ως έχουν οι

δήμοι Ρούβας και Τεμένους).
•

Στο Νομό Λασιθίου: 8 νέοι δήμοι.

•

Στο Νομό Ρεθύμνης: 11 νέοι δήμοι.

•

Στο Νομό Χανίων: 23 δήμοι (21 νέοι και διατηρούνται ως έχουν οι δήμοι

Κεραμιών και Χανίων) και 2 κοινότητες, της Γαύδου και της Ασή Γωνιάς.
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3.2.

19B

Φυσικό Περιβάλλον

3.2.1. Μορφολογία εδάφους

65B

Το νησί κατά τα 3/4 της επιφάνειάς του είναι ορεινό με πολύ έντονο ανάγλυφο. Τα
βασικά ορεινά συγκροτήματα της Κρήτης είναι στα δυτικά τα Λευκά όρη (2.454
μ.), στο κεντρικό τμήμα ο Ψηλορείτης (ή Ίδη, 2.456 μ.) και προς τα ανατολικά το
όρος Δίκτη (2.147 μ.) και τα όρη Σητείας (1.476 μ.). Προς τα δυτικά και νότια οι
υπώρειες των ορέων είναι απότομες και φθάνουν με μεγάλη κλίση προς τη
θάλασσα, ενώ προς τα βόρεια του νησιού το ανάγλυφο είναι πιο ήπιο και λοφώδες
(πεδιάδες Χανίων, Ρεθύμνου και Μαλλίων). Η μεγαλύτερη πεδιάδα του νησιού
βρίσκεται στο νότιο-κεντρικό τμήμα του (πεδιάδα Μεσσαράς), ενώ στο νότιο
ανατολικό αναπτύσσεται η πεδιάδα της Ιεράπετρας. Υπάρχουν τέλος αρκετά
οροπέδια, τα κυριότερα των οποίων είναι του Λασιθίου και του Ομαλού.

3.2.2. Yδρογραφία
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Η Κρήτη δεν έχει πολλούς ούτε μεγάλους ποταμούς. Επειδή το πλάτος του νησιού
είναι μικρό, τα μετεωρικά ύδατα σχηματίζουν χειμάρρους οι οποίοι κατεβαίνουν
ορμητικοί προς τη θάλασσα, πριν προλάβουν να δημιουργήσουν ποταμούς. Πολλοί
απ’ αυτούς ξεραίνονται τελείως κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Επίσης μέρος
από το νερό που μεταφέρουν εξαφανίζεται από την επιφάνεια του εδάφους,
απορροφώμενο από τους καρστικούς ασβεστόλιθους.
Στάσιμα νερά δεν εμφανίζονται υπο τη μορφή λιμνών, εκτός από τη μικρή λίμνη
Κουρνά στον ανατολικό Αποκόρωνα και μερικούς νερόλακκους στον Κίσσαμο,
την Αγία Κυδωνία και τον Άγιο Νικόλαο.
Χαρακτηριστικό της υδρογραφίας της Κρήτης είναι ότι υπάρχουν σ’ αυτή τρεις
αλμυροί ποταμοί. Ο πρώτος βρίσκεται στο νομό Ηρακλείου και πηγάζει από μικρή
αλλά βαθιά λίμνη που τα νερά της έρχονται υπογείως. Ο δεύτερος βρίσκεται στον
Άγιο Νικόλαο και ο τρίτος εκβάλλει στον όρμο του Αλμυρού.
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3.2.3. Κλιματολογικά δεδομένα
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Η Κρήτη, όντας ένα νησί επίμηκες και με μικρό πλάτος, έχει κλίμα που
επηρεάζεται από τις γύρω θάλασσες. Οι επιδράσεις αυτές είναι πιο έντονες στις
παραλιακές περιοχές και μετριάζονται προς το εσωτερικό. Ειδικά στις κλειστές
περιοχές και στα οροπέδια παρατηρείται κλίμα με ηπειρωτικές αποκλίσεις. Ο
τύπος κλίματος της Κρήτης είναι ένας μεταβατικός ενδιάμεσος τύπος μεταξύ του
χερσαίου Μεσογειακού και του ερημοειδούς Μεσογειακού, στο οποίο υπάγεται
κυρίως η νοτιοανατολική Κρήτη. Το κύριο χαρακτηριστικό του κλίματος είναι η
γλυκύτητα και η ηπιότητα. Η ψυχρή εποχή είναι ήπια και σε αυτό συντελεί η
συχνή άφιξη στην περιοχή των θερμών και υγρών ΝΔ αερίων μαζών.
Η περιοχή μελέτης καλύπτει ένα ευρύ φάσμα βιοκλιματικών ορόφων με
σημαντικές διακυμάνσεις από τα ανατολικά προς τα δυτικά και από τα πεδινά προς
τα ορεινά.
Ο νομός Λασιθίου υπάγεται κατά το μεγαλύτερο μέρος του στον ημίξηρο
βιοκλιματικό όροφο με χειμώνα ήπιο ή θερμό. Στην περιοχή παρατηρούνται
ισχυροί βόρειοι, βορειοδυτικοί και νότιοι άνεμοι που δίνουν συγκριτικά
πλεονεκτήματα στον Κόλπο του Μιραμπέλου και στις ανατολικές ακτές του
Νομού.
Το βόρειο τμήμα του νομού Ηρακλείου ανήκει στον ημίξηρο βιοκλιματικό όροφο
με χειμώνα θερμό, ενώ το υπόλοιπο του νομού ανήκει στον ύφυγρο βιοκλιματικό
όροφο με χειμώνα ήπιο ή θερμό. Ιδιαίτερα ισχυροί άνεμοι εμφανίζονται και στο
νομό Ηρακλείου.
Στο νομό Ρεθύμνης εμφανίζονται έντονες εναλλαγές των κλιματολογικών
συνθηκών ανάμεσα στις παράλιες ζώνες, όπου το κλίμα είναι ήπιο με μεγάλη
ηλιοφάνεια, και στις ορεινές ζώνες, όπου παρατηρούνται συχνές χιονοπτώσεις.
Συγκεκριμένα στις πεδινές και ημιορεινές περιοχές του ανήκει στον ύφυγρο
βιοκλιματικό όροφο με χειμώνα ήπιο ή θερμό, ενώ οι ορεινές περιοχές του
ανήκουν στον υγρό βιοκλιματικό όροφο με χειμώνα ήπιο ή ψυχρό.
Στο νομό Χανίων το κλίμα είναι ήπιο. Οι πεδινές και ημιορεινές περιοχές του
ανήκουν στον ύφυγρο βιοκλιματικό όροφο με χειμώνα θερμό ήπιο ή ψυχρό. Οι
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ορεινές περιοχές του ανήκουν στον υγρό βιοκλιματικό όροφο με χειμώνα ήπιο ή
ψυχρό. Ένα πολύ μικρό μέρος των πολύ ορεινών περιοχών του νομού ανήκει στον
υγρό βιοκλιματικό όροφο με χειμώνα δριμύ ( www.crete-region.gr).
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3.2.4. Χλωρίδα – Πανίδα
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H χλωρίδα της Κρήτης αποτελείται από 1706 φυτά αυτοφυή, εκ των οποίων 178
θεωρούνται αποκλειστικά ενδημικά της περιοχής και 38 ανήκουν στην ευρύτερη
περιοχή Κρήτης-Καρπάθου και δεν βρίσκονται πουθενά αλλού. Είναι χαρακτηριστικό ότι ενώ η έκταση της Κρήτης αποτελεί το 6% της συνολικής έκτασης της
χώρας, συναντάται σε αυτή το 28% περίπου της συνολικής χλωρίδας. Το γεγονός
αυτό οφείλεται στη γεωγραφική της θέση, τη γεωλογική ιστορία και την ποικιλία
των οικοτόπων του νησιού.
Όσον αφορά στη σύσταση της πανίδας εμφανίζεται μεγάλη ποικιλότητα. Τα
Λευκά Όρη δημιουργούν κατάλληλες συνθήκες για την ανάπτυξη πληθυσμών
ζώων μοναδικών τόσο στον ελληνικό όσο και στον παγκόσμιο χώρο. Σημαντικά
είδη που εμφανίζονται είναι ο γυπαετός, το όρνιο, ο χρυσαετός, ο σπιζαετός, ο
πετρίτης, το κρητικό αγριοκάτσικο, ο κρητικός αγριόγατος κ.α. ( www.in.gr).
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Επίσης στις αμμώδεις ακτές συναντάται η χελώνα caretta-caretta όπου και γεννάει
τα αυγά της.

3.2.5. Περιοχές Natura 2000
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Περιοχές της περιφέρειας είναι ενταγμένες στο πρόγραμμα Natura 2000 για τη
διασφάλιση της βιολογικής ποικιλομορφίας τους μέσω της διατήρησης των
φυσικών οικοσυστημάτων, καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας.
Οι περιοχές της Κρήτης που έχουν ενταχτεί στο πρόγραμμα χωρίζονται σε δύο
κατηγορίες. Τις ζώνες ειδικής προστασίας για την ορνιθοπανίδα (SPA) και τους
τόπους κοινοτικής σημασίας (SCI).
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3.3.
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Δημογραφικά Χαρακτηριστικά της Περιφέρειας

Η Περιφέρεια Κρήτης αριθμεί 601.131 κατοίκους, ήτοι το 5,5% του συνολικού
πληθυσμού της χώρας, με έδρα το Ηράκλειο. Ο πληθυσμός της περιφέρειας
αυξήθηκε με ρυθμό υψηλότερο από το μέσο όρο της xώρας κατά την περίοδο
1981-91, εν αντιθέσει με την προηγούμενη δεκαετία 1971-81.
Κατά την τελευταία δεκαετία, η Κρήτη γίνεται τόπος υποδοχής μεταναστών,
προσελκύοντας πληθυσμό από άλλες περιοχές της Χώρας ή σημαντικό τμήμα των
παλιννοστούντων από το εξωτερικό ή ακόμη και αλλοδαπούς κατοίκους, οι οποίοι
εγκαθίστανται στο νησί.
Ο πληθυσμός εμφανίζει αυξητικές τάσεις, καθώς έχει το δεύτερο υψηλότερο
ρυθμό φυσικής αύξησης πληθυσμού μετά την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και
παρουσίασε αύξηση πληθυσμού 11,3% μεταξύ των απογραφών του 1991 και του
2001. Στον Πίνακα 3-1 δίνονται τα μεγέθη που αφορούν τις πληθυσμιακές
μεταβολές σε εθνικό, περιφερειακό και νομαρχιακό επίπεδο κατά τη διάρκεια της
περιόδου 1991-2001, καθώς και οι ποσοστιαίες μεταβολές των αντιστοίχων
μεγεθών την ίδια δεκαετία.
Στο Σχήμα 3-1 φαίνεται η ηλικιακή πυραμίδα της περιφέρειας σύμφωνα με τα
στοιχεία της απογραφής του 2001.

Ομάδες ηλικιών

Πυραμίδα ηλικιών περιφέρειας Κρήτης
>=100
95-99
90-94
85-89
80-84
75-79
70-74
65-69
60-64
55-59
50-54
45-49
40-44
35-39
30-34
25-29
20-24
15-19
10-14
5-9
0-4
30.000

Άρρενες
Θήλεις

20.000

10.000

0

10.000

20.000

30.000

Άτομα

Σχήμα 3-1: Πυραμίδα ηλικιών Περιφέρειας Κρήτης.
Πηγή: ΕΣΥΕ,2001 επεξεργασία μελετητή.
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2001

1991

Άρρενες

Θήλεις

Σύνολο

Άρρενες

Θήλεις

5.424.089

5.515.516

10.939.605

5.051.553

5.201.027

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΚΡΗΤΗΣ

303.871

297.288

601.159

270.575

NΟΜΟΣ
ΧΑΝΙΩΝ

76.623

72.540

149.163

ΝΟΜΟΣ
ΡΕΘΥΜΝΗΣ

41.123

40.658

NΟΜΟΣ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

147.886

ΝΟΜΟΣ
ΛΑΣΙΘΙΟΥ

Μεταβολή % (1991-2001)
Σύνολο

Άρρενες

Θήλεις

Σύνολο

10.252.580

7,4

6

6,7

268.729

539.304

12,3

10,6

11,5

68.509

65.265

133.774

11,8

11,1

11,5

81.781

34.779

35.316

70.095

18,2

15,1

16,7

146.426

294.312

131.990

132.496

264.486

12

10,5

11,3

38.239

37.664

75.903

35.297

35.652

70.949

8,3

5,6

7

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΚΡΗΤΗΣ/
ΣΥΝΟΛΟ
ΧΩΡΑΣ (%)

5,6

5,4

5,5

5,4

5,2

5,3

166,3

177,1

171,2

ΝΟΜΟΣ
ΧΑΝΙΩΝ/
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΚΡΗΤΗΣ

25,2

24,4

24,8

25,3

24,3

24,8

95,9

104,4

100,3

ΝΟΜΟΣ
ΡΕΘΥΜΝΗΣ/
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΚΡΗΤΗΣ

13,5

13,7

13,6

12,9

13,1

13

147,9

142,1

145,6

ΝΟΜΟΣ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ/
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΚΡΗΤΗΣ

48,7

49,3

49

48,8

49,3

49

97,5

98,8

98,5

ΝΟΜΟΣ
ΛΑΣΙΘΙΟΥ/
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΚΡΗΤΗΣ

12,6

12,7

12,6

13

13,3

13,2

67,4

52,7

61

ΣΥΝΟΛΟ
ΧΩΡΑΣ

Πίνακας 3-1: Πληθυσμιακές μεταβολές Περιφέρειας Νομών και συνόλου χώρας.
Πηγή: ΕΣΥΕ 1991-2001, επεξεργασία μελετητή.
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Για την ανάλυση της ηλικίας και της δομής του πληθυσμού, εκτός της πυραμίδας
ηλικιών χρησιμοποιούνται κάποιοι στατιστικοί δείκτες. Στην παρούσα μελέτη
γίνεται χρήση των:
α. δείκτη γήρανσης, ο οποίος δίνεται από το πηλίκο του συνόλου ατόμων
ηλικίας 64 χρονών και άνω προς το σύνολο ατόμων ηλικίας 20 χρονών και
κάτω.
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β. δείκτη βαθμού αντικατάστασης γενιάς, ο οποίος δίνεται από το πηλίκο του
συνόλου ατόμων ηλικίας 15-39 ετών προς το σύνολο ατόμων ηλικίας 40-64
ετών.
γ. δείκτη αναλογίας παιδιών, ο οποίος δίνεται από το πηλίκο του συνόλου
παιδιών ηλικίας 0-4 ετών προς το σύνολο των γυναικών ηλικίας 15-49 ετών.
Στον Πίνακα 3-2 παρατίθενται οι δείκτες αυτοί για το σύνολο της περιφέρειας, για
τον καθένα απ’ τους νομούς της ξεχωριστά, καθώς και για το σύνολο της χώρας,
έτσι ώστε να μπορούν να εξαχθούν συγκριτικά συμπεράσματα. Τα πληθυσμιακά
στοιχεία του πίνακα προέρχονται από την πρόσφατη απογραφή του 2001.
Από τη μελέτη του Πίνακα 3-2 προκύπτει το συμπέρασμα ότι η γήρανση του
πληθυσμού στο σύνολο περιφέρειας, αλλά και στους επί μέρους νομούς της, είναι
πολύ μικρότερη σε σχέση με το σύνολο της χώρας. Εξαίρεση αποτελεί ο νομός
Λασιθίου, που εμφανίζει δείκτη 0,947 έναντι 0,782 του συνόλου της χώρας και
0,696 του συνόλου της περιφέρειας.
ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΝΟΜΟΣ

ΝΟΜΟΣ

ΝΟΜΟΣ

ΝΟΜΟΣ

ΧΩΡΑΣ

ΚΡΗΤΗΣ

ΧΑΝΙΩΝ

ΡΕΘΥΜΝΗΣ

ΛΑΣΙΘΙΟΥ

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

<20

2395328

143578

34997

20746

16786

71049

>64

1873243

99993

25137

13544

15890

45422

0,782

0,696

0,718

0,653

0,947

0,639

15-39

4061997

229418

57329

32830

25901

113358

40-64

3361892

169559

42730

21117

22295

83417

1,208

1,353

1,342

1,555

1,162

1,359

γυναίκες 15-49

2719029

145901

36059

20450

16835

72557

παιδιά 0-4

531636

33739

8271

4968

3909

16591

0,196

0,231

0,229

0,243

0,232

0,229

Δείκτης γήρανσης

Δείκτης βαθμού
αντικατάστασης
γενιάς

Δείκτης
αναλογίας
παιδιών

Πίνακας 3-2: Δημογραφικοί δείκτες Περιφέρειας, Νομών και συνόλου χώρας.
Πηγή: ΕΣΥΕ,2001, επεξεργασία μελετητή.
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Ανάλογη κατάσταση παρατηρείται από τη μελέτη του δείκτη βαθμού αντικατάστασης γενιάς, όπου όλοι οι νομοί πλην του νομού Λασιθίου καθώς και το σύνολο
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της περιφέρειας εμφανίζουν ευνοϊκότερες, από δημογραφικής πλευράς, τιμές σε
σχέση με το σύνολο της χώρας. Τέλος όσον αφορά στην αναλογία παιδιών και οι 4
νομοί έχουν ευνοϊκότερους δημογραφικά δείκτες σε σχέση με τη χώρα.
Πυραμίδα ηλικιών ανα βαθμό αστικότητας
>=100
95-99
90-94
85-89
80-84
75-79
70-74
65-69
60-64
55-59
50-54
45-49
40-44
35-39
30-34
25-29
20-24
15-19
10-14
5-9
0-4

Ομάδες ηλικιών

Αστικές
περιοχές

25,000

Ημιαστικές
περιοχές
Αγροτικές
περιοχές
20,000

15,000

10,000

5,000

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

Άτομα

Σχήμα 3-2: Πυραμίδα ηλικιών Περιφέρειας Κρήτης ανά βαθμό αστικότητας.
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Πηγή: ΕΣΥΕ 1991, επεξεργασία μελετητή.
Ο πληθυσμός της περιφέρειας είναι κατά κύριο λόγο αγροτικός και κατά δεύτερο
λόγο αστικός. Στο Σχήμα 3-2 απεικονίζεται η ηλικιακή πυραμίδα της περιφέρειας
με τον πληθυσμό να διακρίνεται σε αστικό, αγροτικό και ημιαστικό
(Ε.Σ.Υ.Ε.,1991).
Στο χάρτη Α.1-1.1 απεικονίζονται οι μεταβολές του πληθυσμού της περιφέρειας σε
επίπεδο νέων δήμων και οικισμών κατά τη δεκαετία 1981-1991.

3.4.
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Μορφωτικό Επίπεδο

Το μορφωτικό επίπεδο του πληθυσμού της Περιφέρειας Κρήτης εμφανίζει
αποκλίσεις σε σχέση με το σύνολο της χώρας. Παρουσιάζεται υστέρηση σε
πτυχιούχους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και σε αποφοίτους μέσης εκπαίδευσης,
ενώ η εξειδίκευση της οικονομίας στον πρωτογενή τομέα και τον τουρισμό
δημιουργεί υψηλές απαιτήσεις σε δεξιότητες και ειδικεύσεις (www.ypes.gr).
Σύμφωνα με στοιχεία της έρευνας εργατικού δυναμικού της ΕΣΥΕ για το 1997,
ένα σημαντικό ποσοστό της τάξης του 50,3% του ενεργού πληθυσμού έχει
εκπαίδευση μέχρι και το Δημοτικό (έναντι του 38,1% της χώρας). Το 32,3% έχει
απολυτήριο γυμνασίου ή λυκείου, ενώ το υπόλοιπο 16,5% έχει ολοκληρώσει
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ανώτερες και ανώτατες σπουδές (τα αντίστοιχα ποσοστά σε εθνικό επίπεδο είναι
39% και 22,9%).
Στα Σχήματα 3-3 έως 3-7 παρουσιάζεται το μορφωτικό επίπεδο των κατοίκων της
περιφέρειας ανά νομό όπως επίσης και στο σύνολο της περιφέρειας, για τις ηλικίες
από 10 ετών και άνω. Τα στοιχεία βασίζονται στην απογραφή του 1991 της
Ε.Σ.Υ.Ε.

Μορφωτικό επίπεδο νομού Ηρακλείου

Μεταπτυχιακό

1,4%
7,0%

0,2%

4,9%

0,6%

Πτυχιούχοι Ανωτάτων σχολών

2,6%

11,4%

16,4%

Πτυχιούχοι ΤΕΙ(ΚΑΤΕ ΚΑΤΕΕ)
Πτυχιούχοι Ανωτέρων σχολών
Φοιτούν σε Ανώτατη ή Ανωτέρα σχολή

10,4%
45,1%

Απόφοιτοι Μέσης εκπαίδευσης
Τελείωσαν Γ΄ τάξη γυμνασίου
Απόφοιτοι Στοιχειώδους εκπαίδευσης
Δεν τελείωσαν στοιχειώδη εκπαίδευση
Αγράμματοι (μη γνωρίζοντες γραφή και
ανάγνωση)

Σχήμα 3-3: Μορφωτικό επίπεδο Νομού Ηρακλείου.
Πηγή: ΕΣΥΕ 1991, επεξεργασία μελετητή.
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Μορφωτικό επίπεδο νομού Ρεθύμνης

Μεταπτυχιακό
Πτυχιούχοι Ανωτάτων σχολών
Πτυχιούχοι ΤΕΙ(ΚΑΤΕ ΚΑΤΕΕ)

1,2%
7,4%
10,6%

0,2% 4,5%

0,5%

Πτυχιούχοι Ανωτέρων σχολών

3,9%
15,0%

Φοιτούν σε Ανώτατη ή Ανωτέρα σχολή
Απόφοιτοι Μέσης εκπαίδευσης
Τελείωσαν Γ΄ τάξη γυμνασίου

10,0%
46,6%

Απόφοιτοι Στοιχειώδους εκπαίδευσης
Δεν τελείωσαν στοιχειώδη εκπαίδευση
Αγράμματοι (μη γνωρίζοντες γραφή και
ανάγνωση)

Σχήμα 3-4: Μορφωτικό επίπεδο Νομού Ρεθύμνης.
Πηγή: ΕΣΥΕ 1991, επεξεργασία μελετητή.

134B

69

Μορφ ωτικό επίπεδο ν ομού Χαν ίων

Μεταπ τυχιακό
Πτυχιούχοι Ανωτάτων σχολών
Πτυχιούχοι ΤΕΙ(ΚΑΤΕ ΚΑΤΕΕ)

1,5%
0,8%
5,1% 0,3%

10,4%

5,1%

Πτυχιούχοι Ανωτέρων σχολών

1,5%

Φοιτούν σε Ανώτατη ή Ανωτέρα σχολή

20,2%

Απ όφοιτοι Μέσης εκπ αίδευσης
Τελείωσαν Γ΄ τάξη γυμνασίου
11,5%

43,7%

Απ όφοιτοι Στοιχειώδους εκπ αίδευσης
Δεν τελείωσαν στοιχειώδη εκπ αίδευση
Αγράμματοι (μη γνωρίζοντες γραφή και
ανάγνωση)

Σχήμα 3-5: Μορφωτικό επίπεδο Νομού Χανίων.
Πηγή: ΕΣΥΕ 1991, επεξεργασία μελετητή.
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Μεταπτυχιακό

Μορφωτικό επίπεδο νομού Λασιθίου

Πτυχιούχοι Ανωτάτων σχολών
Πτυχιούχοι ΤΕΙ(ΚΑΤΕ ΚΑΤΕΕ)
1,0%

Πτυχιούχοι Ανωτέρων σχολών

0,6%
8,5%
11,1%

0,1% 4,3%

0,7%
16,5%

Φοιτούν σε Ανώτατη ή
Ανωτέρα σχολή
Απόφοιτοι Μέσης εκπαίδευσης

10,2%

47,1%

Τελείωσαν Γ΄ τάξη γυμνασίου
Απόφοιτοι Στοιχειώδους
εκπαίδευσης
Δεν τελείωσαν στοιχειώδη
εκπαίδευση
Αγράμματοι (μη γνωρίζοντες
γραφή και ανάγνωση)

Σχήμα 3-6: Μορφωτικό επίπεδο Νομού Λασιθίου.
Πηγή: ΕΣΥΕ 1991, επεξεργασία μελετητή.

136B

70

Μορφ ωτικό επίπεδο ν ομού Συν όλου περιφ έρειας

Μεταπτυχιακό
Πτυχιούχοι Ανωτάτων σχολών

1,4%
0,6%
11,0%

6,8%

0,2% 4,8%

Πτυχιούχοι Τ ΕΙ(ΚΑΤΕ ΚΑΤ ΕΕ)

2,2%

Πτυχιούχοι Ανωτέρων σχολών
17,2%
Φοιτούν σε Ανώτατη ή Ανωτέρα σχολή
Απόφοιτοι Μέσης εκπαίδευσης

10,6%
45,2%

Τ ελείωσαν Γ΄ τάξη γυμνασίου
Απόφοιτοι Στοιχειώδους εκπαίδευσης
Δεν τελείωσαν στοιχειώδη εκπαίδευση
Αγράμματοι (μη γνωρίζοντες γραφή και
ανάγνωση)

Σχήμα 3-7: Μορφωτικό επίπεδο συνόλου Περιφέρειας.
Πηγή: ΕΣΥΕ 1991, επεξεργασία μελετητή.
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Από τη μελέτη των παραπάνω διαγραμμάτων ξεχωρίζει ο Νομός Χανίων με το
χαμηλότερο ποσοστό αναλφάβητων και το υψηλότερο ποσοστό πτυχιούχων AEI.
Σ' ένα μεσαίο επίπεδο βρίσκονται οι Νομοί Ηρακλείου και Ρεθύμνης και
τελευταίος ακολουθεί ο Νομός Λασιθίου, με το χαμηλότερο ποσοστό πτυχιούχων
AEI. Πρέπει να αναφερθεί ότι οι Νομοί Λασιθίου και Ρεθύμνου βρίσκονται
ανάμεσα στις 10 πρώτες θέσεις της χώρας όσον αφορά στα ποσοστά διαρροής από
την υποχρεωτική εκπαίδευση. Το φαινόμενο αυτό συνδέεται με την υψηλή
τουριστική ανάπτυξη των περιοχών, αφού η πλειοψηφία των παιδιών που
αποκλείονται από το σχολείο πριν την ολοκλήρωση της υποχρεωτικής
εκπαίδευσης προέρχονται από τα αγροτικά και τα μικρομεσαία στρώματα του
πληθυσμού, τα οποία βρίσκουν διέξοδο απασχόλησης στον τουρισμό στις μικρές
τουριστικές επιχειρήσεις.

3.5.
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Σύστημα Yγείας

Η Κρήτη αποτελεί αυτόνομη διοικητική και υγειονομική περιφέρεια και έχει να
επιδείξει ιδιαίτερα ικανοποιητικούς δείκτες σε ό,τι αφορά στις υποδομές υγείας –
πρόνοιας. Κατά το έτος 1999 η τιμή του δείκτη κλίνες ανά 1.000 κατοίκους
εκτιμάται στο 5. Επαρκές χαρακτηρίζεται και το δίκτυο Κέντρων Υγείας. Το
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δίκτυο παροχής υπηρεσιών υγείας συμπληρώνεται με 103 περιφερειακά –
αγροτικά ιατρεία και πολυκλινικές του ΙΚΑ.
Το Εθνικό Σύστημα Υγείας μέσω των Κέντρων Υγείας και των Περιφερειακών
Ιατρείων καθώς και των εξωτερικών ιατρείων των Νοσοκομείων παρέχουν την
πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας στη Χώρα. Παράλληλα πρωτοβάθμια φροντίδα
υγείας προσφέρουν τα ασφαλιστικά ταμεία μέσω των πολυιατρείων τους. Η τοπική
αυτοδιοίκηση συμμετέχει στον τομέα της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας.
Σημαντική

επίσης

είναι

η

συμμετοχή

του

ιδιωτικού

τομέα

( http://www.stepc.gr/ritts-crete/gr-index.html).
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3.6.

23B

Oικονομικό Περιβάλλον

Στο κεφάλαιο αυτό εξετάζεται η οικονομική δομή της περιφέρειας και γίνεται
αναλυτική παρουσίαση των οικονομικών μεγεθών, καθώς και των τομέων
δραστηριότητας της τοπικής οικονομίας.

3.6.1. Ακαθάριστο

70B

Εγχώριο

Προϊόν

(ΑΕΠ)

και

εξέλιξη

Ακαθάριστου

Περιφερειακού Προϊόντος (ΑΠΠ)
Το ΑΕΠ και το AΠΠ είναι οι πιο διαδεδομένοι δείκτες για το επίπεδο ανάπτυξης
και οικονομικής μεγένθυσης, που όμως είναι αμφιβόλου αξιοπιστίας καθώς δεν
μετρούν το για ποιον παράγονται και πως διανέμονται τα τελικά προϊόντα και οι
υπηρεσίες που παράγονται ετησίως σε μια οικονομία.
Η Περιφέρεια Κρήτης χαρακτηρίζεται από έντονη εσωτερική ανισορροπία στην
ανάπτυξη, η οποία εκφράζεται χωρικά μέσα από το δίπολο του ανεπτυγμένου
βορρά και του λιγότερο ανεπτυγμένου νότου, όπως επίσης και μεταξύ
παραθαλάσσιων και ορεινών ζωνών του νησιού.
Το κατά κεφαλήν Ακαθάριστο Περιφερειακό Προϊόν (ΑΠΠ) της περιφέρειας
αντιστοιχούσε το 2001 σχεδόν στο 97% του αντιστοίχου εθνικού μεγέθους. Το
ποσοστό αυτό είναι από τα υψηλότερα μεταξύ των περιφερειών της χώρας. Επίσης
το ΑΠΠ του νησιού ήταν 5,2 δισ. € το 2001 και αντιπροσώπευε το 5,3% του
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ΑΕΠ. Το μερίδιο αυτό δεν μεταβλήθηκε σημαντικά κατά τη διάρκεια της
τελευταίας πενταετίας.
Στους Πίνακες 3-3 και 3-4 παρατίθενται το ΑΠΠ και το κατά κεφαλήν ΑΠΠ της
περιφέρειας κατά τα τελευταία χρόνια.

ΕΤΟΣ

ΝΟΜΟΣ
ΝΟΜΟΣ
ΝΟΜΟΣ
ΝΟΜΟΣ ΣΥΝΟΛΟ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ

1997

2.137

670

607

1.123

4.537

1998

2.180

688

627

1.160

4.655

1999

2.259

713

650

1.201

4.822

2000

2.351

742

676

1.250

5.019

2001

2.448

772

704

1.302

5.226

Πίνακας 3-3: ΑΠΠ περιφέρειας (€, σταθερές τιμές 1995).
Πηγή: ΕΣΥΕ 1995, επεξεργασία στοιχείων Allmedia.
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ΕΤΟΣ

ΝΟΜΟΣ
ΝΟΜΟΣ
ΝΟΜΟΣ
ΝΟΜΟΣ ΣΥΝΟΛΟ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ

1997

7.745

9.156

8.226

8.117

8.084

1998

7.859

9.421

8.503

8.359

8.269

1999

8.096

9.768

8.786

8.640

8.536

2000

8.396

10.176

9.130

8.979

8.884

2001

8.368

10.117

8.596

8.655

8.693

Πίνακας 3-4: Kατα κεφαλήν ΑΠΠ Περιφέρειας (€, σταθερές τιμές 1995).
Πηγή: ΕΣΥΕ,1995 επεξεργασία στοιχείων Αllmedia.
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Aπό τη μελέτη του Σχήματος 3-8 προκύπτει το συμπέρασμα ότι τον κυρίαρχο ρόλο
στη διαμόρφωση του ΑΠΠ της περιφέρειας διαδραματίζει ο νομός Ηρακλείου,
κάτι αναμενόμενο βέβαια δεδομένης της πληθυσμιακής υπεροχής του νομού.
Αξιοσημείωτο είναι επίσης το γεγονός ότι ο νομός Λασιθίου συμμετέχει στη
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διαμόρφωση του ΑΠΠ σε μεγαλύτερο βαθμό σε σχέση με το νομό Ρεθύμνης, παρά
το γεγονός ότι υπολείπεται πληθυσμιακά.

Κατανομή του ΑΠΠ της Κρήτης κατα νομό
(μέσο μερίδιο 1997-2001)

15%

Hράκλειο

14%

46%

Χανιά
Ρέθυμνο
Λασίθι

25%

Σχήμα 3-8: Κατανομή ΑΠΠ Κρήτης ανα Νομό (μέσο μερίδιο 1997-2001).
Πηγή: Αllmedia, επεξεργασία στοιχείων Αllmedia.
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Περιφ έρεια Κρήτης
Στοιχεία 1991

Ελλάδα
Στοιχεία 1991
12.5%

22.9%

58.7%

Πρωτογενής

Δευτερογενής

29.3%

58.2%

18.4%

Πρωτογενής

Τριτογενής

Δευτερογενής

Τριτογενής

Σχήμα 3-9: Toμεακή διάρθρωση ΑΠΠ Κρήτης
Πηγή: ΕΣΥΕ,1991, επεξεργασία μελετητή

Σχήμα 3-10: Toμεακή διάρθρωση ΑΕΠ
Πηγή: ΕΣΥΕ,1991, επεξεργασία μελετητή

Περιφέρεια Κρήτης
Στοιχεία 1996

Ελλάδα
Στοιχεία 1996

139B

140B

15%

18.6%

18.2%

63.2%

Πρωτογενής

Δευτερογενής

Τριτογενής

Σχήμα 3-11: Toμεακή διάρθρωση ΑΠΠ Κρήτης
Πηγή: ΕΣΥΕ,1996, επεξεργασία μελετητή

25%

60%

Πρωτογενής

Δευτερογενής

Τριτογενής

Σχήμα 3-12: Toμεακή διάρθρωση ΑΕΠ
Πηγή: ΕΣΥΕ,1996, επεξεργασία μελετητή
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Στα Σχήματα 3-9 έως 3-12 απεικονίζεται η τομεακή διάρθρωση του περιφερειακού
προϊόντος της Κρήτης εν συγκρίσει με την αντίστοιχη τομεακή διάρθρωση του
εθνικού προϊόντος, για τα έτη 1991 και 1996.
Ο τριτογενής και ο πρωτογενής τομέας διαδραματίζουν πρωταρχικό ρόλο στην
οικονομική διάρθρωση της περιφέρειας. Παρατηρούμε ότι με την πάροδο του
χρόνου αυξάνει και η συμμετοχή του τριτογενούς τομέα στη σύνθεση του Α.Π.Π
της Κρήτης καθώς και του Α.Ε.Π ολόκληρης της χώρας. Τέλος παρατηρούμε ότι
το έτος 1996 ο τριτογενής τομέας στην Κρήτη έχει μεγαλύτερο ποσοστό
συμμετοχής στη σύνθεση του Α.Π.Π απ’ ότι έχει στο σύνολο της χώρας.

3.6.2. Εργατικό δυναμικό

71B

Κατά το 1997 ο οικονομικά ενεργός πληθυσμός της Περιφέρειας Κρήτης
ανέρχεται σε 229,6 χιλ., ενώ οι απασχολούμενοι σε 219,1 χιλ.. Η διαχρονική
εξέλιξη του ενεργού πληθυσμού και της απασχόλησης τα τελευταία χρόνια
παρουσιάζει αύξηση ( www.ypes.gr).
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Η εξέλιξη του εργατικού δυναμικού κατά τη διάρκεια 1961-1991 παρουσιάζεται
στον Πίνακα 3-5. Η εξέλιξη αυτή είναι αποτέλεσμα της ταυτόχρονης εξέλιξης του
πληθυσμού κατά φύλο και ηλικία - δημογραφική συνιστώσα - και της διαχρονικής
διαφοροποίησης του προτύπου συμμετοχής του πληθυσμού στην παραγωγική
διαδικασία - οικονομικό-κοινωνική συνιστώσα ( http://www.stepc.gr/ritts-crete/gr199H

index.html).

3.6.3. Aπασχόληση

72B

Kατά το έτος 1997, το 37,8% των απασχολουμένων της περιφέρειας απασχολείτο
στον πρωτογενή τομέα, το 12,5% στον δευτερογενή τομέα και το 49,7% στον
τριτογενή τομέα, ενώ τα αντίστοιχα εθνικά ποσοστά είναι 19,8%, 22,5% και
57,7% αντίστοιχα. Όσον αφορά στη διαχρονική εξέλιξη της τομεακής σύνθεσης
της απασχόλησης, κατά διάρκεια της περιόδου 1993-1997 παρατηρείται μια τάση
ενίσχυσης του τριτογενή και του πρωτογενή τομέα, ενώ στο δευτερογενή τομέα
παρατηρείται σχετική κάμψη ( www.ypes.gr).
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ΕΤΟΣ

ΕΡΓΑΤΙΚΟ
ΔΥΝΑΜΙΚΟ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΜΕΤΑΒΟΛΗ

ΜΕΣΟΣ ΕΤΗΣΙΟΣ
ΡΥΘΜΟΣ
ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ(%)

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΣΤΟ
ΕΡΓΑΤΙΚΟ
ΔΥΝΑΜΙΚΟ

ΚΡΗΤΗ
1961

224857

46,5

1971

185884

-38973

-1,89

40,7

1981

193174

7290

0,38

38,5

1991

211185

18011

0,89

39,1

ΕΛΛΑΔΑ
1961

3638601

43,4

1971

3234996

-403605

-1,17

36,9

1981

3543797

308801

0,92

36,4

1991

3886157

342360

0,92

37,9

Πίνακας 3-5: Εξέλιξη εργατικού δυναμικού σε Περιφέρεια και σύνολο χώρας.
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Πηγή: ΕΣΥΕ 1961-1991, Μελέτη Αναδιοργάνωσης και Εκσυγχρονισμού,
Επιμελητήριο Ηρακλείου.
Στον Πίνακα 3-6 παρατηρείται ότι ο τριτογενής τομέας αναπτύσσεται ραγδαία και
μάλιστα ο μέσος ετήσιος ρυθμός μεταβολής είναι μεγαλύτερος στην Κρήτη σε
σχέση με όλη την Ελλάδα.

3.6.4. Aνεργία

73B

Η ανεργία στην Κρήτη είναι η χαμηλότερη μεταξύ όλων των περιφερειών της
χώρας. Μετά από θεαματική πτώση το 2000, το ποσοστό ανεργίας περιορίστηκε
σε 6,3%, έναντι 11,1% σε ολόκληρη την Ελλάδα Το αντίστοιχο ποσοστό στην
Περιφέρεια το έτος 1997 βρισκόταν στο 4,6%, σημαντικά χαμηλότερο επίπεδο από
το αντίστοιχο εθνικό που ανερχόταν στο 10,3%. Η διαχρονική εξέλιξη της
ανεργίας της Περιφέρειας Κρήτης τα τελευταία χρόνια παρουσιάζει μικρή αύξηση.
Η κατάσταση είναι καλύτερη στην Περιφέρεια από ότι στη χώρα, όσον αφορά τις
ειδικές κατηγορίες ανέργων.
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ΤΟΜΕΑΣ

ΚΡΗΤΗ

ΕΛΛΑΔΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
1971

1981

1991

1971

1981

1991

Πρωτογενής
Τομέας

114.989

95.459

63.950

1.266.645

992.836

709.828

Δευτερογενής

29.151

33.326

35.148

858.050

1.030.109

905.318

Τριτογενής

38.504

59.778

100.377

1.018.34
5

1.365.573

1.956.811

Μ.Ετήσιος Ρυθμός
Μεταβολής(%)

0.32

0,56

0,75

0,53

Πρωτογενής
Τομέας

-1,84

-3,93

-2,41

-3,30

Δευτερογενής

1,35

0,53

1,84

-1,28

Τριτογενής

4,50

5,32

2,98

3,66

Ποσοστιαία
Κατανομή (%)

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Πρωτογενής
Τομέας

63,0

50,6

32,1

40,3

29,3

19,9

Δευτερογενής

16,0

17,7

17,6

27,3

30,4

25,3

Τριτογενής

21,0

31,7

50,3

32,4

40,3

54,8

Συμμετοχή
Γυναικών(%)

32,8

28,2

29,8

26,3

26,5

30,4

Πρωτογενής
Τομέας

40,1

33,1

29,5

34,4

30,0

26,5

Δευτερογενής

15,4

9,0

9,3

18,0

18,3

21,5

Τριτογενής

24,2

30,5

37,2

23,2

30,2

36,0

Πίνακας 3-6: Εξέλιξη απασχόλησης ανά τομέα της οικονομίας σε περιφέρεια και
σύνολο χώρας.
Πηγή: ΕΣΥΕ 1961-1991.
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Το ποσοστό ανεργίας για τις γυναίκες είναι 7,3%, ενώ οι νέοι άνεργοι
καταλαμβάνουν ποσοστό 20,7%, σε αντιστοιχία με τη χώρα όπου τα ποσοστά
είναι 15,9% και 32,3% αντίστοιχα. Το ποσοστό μακροχρόνιας ανεργίας για την
Κρήτη ανέρχεται στο 49,7% επί των ανέργων, ενώ για την χώρα στο 57,1%. Η
έντονη κυκλικότητα και εποχικότητα των βασικών δραστηριοτήτων της τοπικής
οικονομίας απαιτούν αυξημένη πολυειδίκευση με στόχο την αύξηση της
κινητικότητας του εργατικού δυναμικού.
Ο Πίνακας 3-7 παρουσιάζει το ποσοστό της ανεργίας του εργατικού δυναμικού
κατά φύλο και ηλικία (1971-1991).
Από τις εκτιμήσεις αυτές προκύπτει ότι η ανεργία στην Κρήτη πλήττει
περισσότερο τις γυναίκες παρά τους άνδρες, η δε μεταξύ τους διαφορά βαθμιαία
διευρύνεται σε βάρος των γυναικών. Το ποσοστό ανεργίας των ανδρών στην
Κρήτη αυξήθηκε από 1,8% σε 1,9% την περίοδο 1971-1981, φτάνοντας το 4,0%
το 1991. Το ποσοστό ανεργίας των γυναικών αυξήθηκε από 2,0% σε 3,7% κατά τη
διάρκεια της ίδιας περιόδου φτάνοντας το 9,0% αντίστοιχα.
Επίσης πρέπει να αναφερθεί ότι αποτελεί φαινόμενο που εξελίσσεται ταυτόχρονα
με τη μετακίνηση παραγωγικών δυνάμεων από τον πρωτογενή στο δευτερογενή
και τριτογενή τομέα και τη μαζική ενεργοποίηση των γυναικών και την είσοδό
τους στην αγορά εργασίας.

3.7.

24B

Παραγωγικές Δραστηριότητες

Η οικονομία της Περιφέρειας Κρήτης, η οποία βασιζόταν κατά κύριο λόγο στον
αγροτικό τομέα, στράφηκε αισθητά σε άλλους τομείς κατά τη διάρκεια της
δεκαετίας του ‘70. Ενώ εξακολουθεί να δίνεται έμφαση στο αγροτικό τομέα,
εξαιτίας του κλίματος και της μορφολογίας του εδάφους, γίνεται μια στροφή στη
βιομηχανία και σημειώνεται μια μεγάλη αύξηση στον τομέα των υπηρεσιών,
κυρίως του τουρισμού. Οι τομείς της οικονομίας της Κρήτης είναι μεταξύ τους
στενά συνδεδεμένοι και αλληλοεξαρτώμενοι ( http://www.stepc.gr/ritts-crete/gr201H

index.html).
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ΦύλοΈτος

Απασχολούμενοι

Συνολική
μεταβολή

Μέσος
ετήσιος
ρυθμός
μεταβολής
(%)

Απασχόληση
εργατικού
δυναμικού(%)

Ανεργία
εργατικού
δυναμικού
(%)

98,1

1,9

ΚΡΗΤΗ
1971

182644

1981

188560

5916

0,32

97,6

2,4

1991

199475

10915

0,56

94,5

5,5

98,2

1,8

Άνδρες
1971

123720

1981

135434

11714

0,91

98,1

1,9

1991

140058

4624

0,34

96,0

4,0

98,0

2,0

Γυναίκες
1971

58924

1981

53126

-5798

-1,03

96,3

3,7

1991

59417

6291

1,12

91,0

9,0

96,9

3,1

ΕΛΛΑΔΑ
Σύνολο
1971

3.143.010

1981

3.388.518

245.478

0,75

95,6

4,4

1991

3.571.957

183.439

0,53

91,9

8,1

97,1

2,9

Άνδρες
1971

2.280.396

1981

2.485.395

204.999

0,86

96,2

3,8

1991

2.484.704

- 691

- 0,00

93,7

6,3

96,1

3,9

Γυναίκες
1971

862.644

1981

903.123

40.479

0,46

94,2

5,8

1991

1.087.253

184.130

1,87

88,0

12,0

Πίνακας 3-7: Εξέλιξη απασχόλησης σε Περιφέρεια και σύνολο χώρας.
Πηγή: ΕΣΥΕ, 1961-1991.
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3.7.1. Πρωτογενής τομέας

74B

Γεωργία

75B

Η Κρήτη είναι η μια από τις πιο γόνιμες περιοχές της Ελλάδος. Αν και ο
πρωτογενής τομέας έχει σημαντική συμμετοχή στα μακροοικονομικά μεγέθη και
αξόλογο εξαγωγικό προσανατολισμό, χαρακτηρίζεται από μια μακροχρόνια δομική
αδυναμία λόγω του μικρού και πολυτεμαχισμένου γεωργικού κλήρου.
Η καλλιεργήσιμη γη αποτελείται από μικρές φάρμες όπου καλλιεργούνται
παραδοσιακά προϊόντα. Από το 1960 και εξαιτίας του εύκρατου κλίματος, υπήρξε
μια μεγάλη αύξηση στην καλλιέργεια θερμοκηπίων. Στην Κρήτη συγκεντρώνεται
περίπου το 50% των θερμοκηπίων της χώρας.
Κτηνοτροφία
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Η κτηνοτροφία έχει κυρίως εκτατικό χαρακτήρα, με μικρό αριθμό οργανωμένων
κτηνοτροφικών μονάδων. Ασκείται σε όλες τις μη καλλιεργημένες περιοχές της
Κρήτης και στις μη καταλαμβανόμενες από οικιστικές ή συναφείς χρήσεις.
Όσον αφορά στην οργανωμένη κτηνοτροφική δραστηριότητα, τα σοβαρότερα
προβλήματα είναι αυτά της χωρικά μη ελεγχόμενης βόσκησης, αλλά και της
υπερβόσκησης στις περιοχές των μεγάλων και των μικρότερων ορεινών όγκων,
καθώς και αυτά της διαχείρισης των αποβλήτων τους, φαινόμενο που σχετίζεται με
την έλλειψη εκσυγχρονισμού του τομέα.

Αλιεία
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Παρά το νησιωτικό χαρακτήρα της Περιφέρειας, η αλιεία αντιμετωπίζει
προβλήματα, κυρίως λόγω της έλλειψης υποδομών, διαχείρισης και εμπορίας
αλιευμάτων και εκσυγχρονισμού και αναδιάρθρωσης του αλιευτικού στόλου και
των μεθόδων αλιείας.
Από το 1993 λειτουργούν τρεις μονάδες ιχθυοκαλλιέργειας, δύο στον όρμο
Φανερωμένης του νέου Δήμου Σητείας και μία στο Ατζικάρι του νέου Δήμου Ιτάνου
(έρευνα Περιβάλλοντος Χωροταξίας Κρήτης, 1993).
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Μελισσοκομία
Τέλος η Κρήτη παρουσιάζει συγκριτικό πλεονέκτημα στη μελισσοκομία λόγω
κλίματος και υπάρχουσας μελισσοκομικής χλωρίδας.

3.7.2. Δευτερογενής τομέας
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Οι βιομηχανίες επεξεργασίας και τυποποίησης κρητικών προϊόντων αφορούν
κυρίως στη μεταποίηση προϊόντων του αγροτικού τομέα ή στην παραγωγή
προϊόντων που υποστηρίζουν την αγροτική παραγωγή. Τα βασικά εξαγόμενα
προϊόντα είναι: εμφιαλωμένο επιτραπέζιο νερό, μάρμαρα, πλαστικά προϊόντα,
(αγωγοί νερού, προϊόντα τυποποίησης, συσκευασίας, πρώτης ύλης για τη
βιομηχανία), μηχανές για καλλιέργειες, παραδοσιακά προϊόντα (δερμάτινα είδη,
κεραμικά, υφαντά και πλεκτά). Πρόσφατα έχει αρχίσει η εξαγωγή νέων προϊόντων
όπως ανταλλακτικά αυτοκινήτων, εξοπλισμοί νοσοκομείων, ορθοπεδικά προϊόντα,
υδρόβια φυτά, προϊόντα βιοτεχνολογίας και λογισμικό ( http://www.stepc.gr/ritts202H

crete/gr-index.html).
Η μόνη οργανωμένη και εν λειτουργία βιομηxανική περιοxή (ΒΙ-ΠΕ) της Κρήτης
βρίσκεται στα νοτιο-ανατολικά του Ηρακλείου (νέος Δήμος Ν. Αλικαρνασσού).
Επίσης, στα πλαίσια της ΖΟΕ Ρεθύμνης (νέος Δήμος Νικηφόρου Φωκά),
θεσμοθετήθηκε ΒΙΟ.ΠΑ. εντός του οποίου είναι εγκατεστημένες βιομηxανικές και
βιοτεxνικές μονάδες. Ως παράρτημα του ΒΙΟ.ΠΑ. λειτουργεί και η μεγάλη
εγκατάσταση μεταποίησης προϊόντων των Γεωργικών Συνεταιρισμών Ν.Ρεθύμνης
νότια της πόλης, στον οδικό άξονα προς τους Αρμένους, στη διοικητική περιοχή του
νέου Δήμου Ρεθύμνης.
Στην περιοxή νοτίως της Σούδας (νέος Δήμος Σούδας), έχει ολοκληρωθεί η
κατασκευή βιοτεxνικών μονάδων του ΒΙ.ΠΑ. Χανίων, στην οποία υλοποιείται
σταδιακά η εγκατάσταση των βιοτεxνιών. Στην άμεση περιοxή, παλαιότερα είxε
θεσμοθετηθεί ΒΙ.ΠΕ., η οποία όμως ποτέ δεν πολεοδομήθηκε.
Πρέπει να αναφερθεί η συγκέντρωση δραστηριοτήτων του τομέα στα
Λινοπεράματα Ηρακλείου (νέος Δήμος Γαζίου), η οποία όμως δεν είναι
θεσμοθετημένη.
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Η μεταποίηση των προϊόντων του πρωτογενή τομέα εμφανίζει προβλήματα
οργάνωσης, ποιότητας, σχεδιασμού, τυποποίησης καθώς και εκσυγχρονισμού των
παραγωγικών υποδομών. Τα προβλήματα συνδέονται επίσης με την αδυναμία
οργάνωσης εμπορικών δικτύων για την προώθηση της τοπικής παραγωγής στις
διεθνείς αγορές. Η σύνδεση μεταποίησης και υπηρεσιών, η δικτύωση καθώς και η
διασύνδεση με τα ερευνητικά κέντρα βρίσκονται σε χαμηλά επίπεδα. Δεν υπάρχει
επαρκής χωροταξική και πολεοδομική οργάνωση της μεταποίησης, με αποτέλεσμα
να προκαλούνται περιβαλλοντικές επιβαρύνσεις και να δέχεται πιέσεις από την
οικιστική επέκταση και την ανάπτυξη των άλλων τομέων της τοπικής οικονομίας.
Η λειτουργία της ΒΙΠΕ Ηρακλείου και της ΒΙΟΠΑ Χανίων έχουν θετικά
αποτελέσματα.

3.7.3. Τριτογενής τομέας
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Εμπόριο - Υπηρεσίες
Η Κρήτη παρουσιάζει μια ανθηρή εμπορική δραστηριότητα. Υπάρχουν πολλά
καταστήματα, τα οποία παρέχουν υπηρεσίες και προϊόντα ικανοποιώντας τις
απαιτήσεις των τουριστών που επισκέπτονται το νησί κάθε χρόνο αλλά και του
τοπικού πληθυσμού. Επίσης είναι πιθανή η συνεργασία εταιριών του εξωτερικού
με ελληνικές εταιρίες, των οποίων τα προϊόντα μπορούν να απορροφηθούν σε
μεγαλύτερο βαθμό από ξένες αγορές (δερμάτινα είδη, κοσμήματα, έπιπλα, έργα
τέχνης,

κατασκευαστικά

υλικά

και

ιατρικός

εξοπλισμός)

( http://www.stepc.gr/ritts-crete/gr-index.html).
203H

Οι διοικητικές, εκπαιδευτικές και χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, καθώς και οι
υπηρεσίες μεταφορών είναι συγκεντρωμένες κυρίως στα μεγάλα αστικά κέντρα.
Λόγω του νησιωτικού χαρακτήρα της τοπικής οικονομίας και του εξαγωγικού
προσανατολισμού της, έχουν αναπτυχθεί ισχυρές εταιρίες μεταφορών και
ναυτιλιακές εταιρίες, οι οποίες διεξάγουν το 7,6% του συνολικού κύκλου
εργασιών της οικονομικής δραστηριότητας της περιφέρειας.
Τη δεκαετία του ‘80 δημιουργήθηκαν στην Κρήτη πανεπιστημιακά, πολυτεχνικά
και τεχνολογικά ιδρύματα, καθώς επίσης και σημαντικά ερευνητικά κέντρα (ΙΤΕ,
Ι.ΘΑ.ΒΙ.Κ, κ.λ.π). Οι ερευνητικές δραστηριότητες είναι συγκεντρωμένες κυρίως
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στο Ηράκλειο και σε μικρότερη κλίμακα στα Χανιά και το Ρέθυμνο. Η συμμετοχή
της περιφέρειας στους δείκτες ερευνητικής δραστηριότητας είναι σημαντικά
υψηλότερη από αυτή των υπόλοιπων περιφερειών.

Τουρισμός
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Ο τουρισμός στην Κρήτη είναι ο πιο δυναμικά αναπτυσσόμενος κλάδος. Το
ακαθάριστο προϊόν του τομέα σημειώνει συνεχή αύξηση από 8.844 εκ. δρχ. το
1981 σε 13.863 εκ. δρχ. το 1991 και 15.933 εκ. δρχ. το 1994. Σημειώνεται ότι για
το διάστημα 1991 – 94 η αύξηση του ακαθάριστου προϊόντος του τουρισμού για
την Κρήτη είναι μεγαλύτερη από εκείνη της χώρας. Αυξημένη είναι και η
απασχόληση στον τουρισμό (στα ξενοδοχεία και εστιατόρια της Κρήτης
απασχολείται το 8,5% του ενεργού πληθυσμού), με ποσοστό διπλάσιο σχεδόν του
αντίστοιχου της χώρας.
Η αυξημένη ζήτηση των τελευταίων χρόνων οδήγησε σε σημαντικές επενδύσεις σε
ξενοδοχειακές υποδομές, με αποτέλεσμα την ποσοτική και ποιοτική αναβάθμισή
τους. Ο κλάδος ωστόσο, παρά τη δυναμικότητά του, αντιμετωπίζει προβλήματα. Η
εποχικότητα οδηγεί σε αδράνεια το κεφαλαιουχικό και ανθρώπινο δυναμικό από
Νοέμβριο μέχρι τις αρχές Απριλίου, παρά τις μέχρι σήμερα υλοποιημένες δράσεις
για επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου.
Στην Περιφέρεια Κρήτης λειτουργούν αρκετές μεγάλες ξενοδοxειακές μονάδες (με
δυναμικότητα >501 κλινών), οι οποίες συγκεντρώνονται όλες στη βόρεια ακτή, με
εξαίρεση 1 μονάδα στη νότια ακτή του Νομού Ρεθύμνης. Χαρακτηριστικά
αναφέρεται ότι οι 30 τέτοιας δυναμικότητας μονάδες που υπάρχουν διαθέτουν
671 κλίνες ως μέσο μέγεθος και είναι συγκεντρωμένες σε ποσοστό 69% στη
βόρεια ακτή του Νομού Ηρακλείου. Εάν θεωρηθεί ότι για την Κρήτη το μέγεθος
των ξενοδοχειακών μονάδων άνω

των 100

κλινών είναι

ακόμη

πιο

χαρακτηριστικό, ως ένδειξη της χωρικής οργάνωσης του τομέα, τότε η χωρική
κατανομή εμφανίζεται με δυναμικότητα 49,8% στο νομό Ηρακλείου, 21,1% στο
νομό Ρεθύμνης, 18,8% στο νομό Λασιθίου και 10,3% στο νομό Χανίων.
Όσον αφορά στην προέλευση των τουριστών, το 99% απ’ αυτούς προέρχεται από
την Ευρώπη. Ο Πίνακας 3-8 παρουσιάζει τις ροές τουριστών ανά χώρα
προέλευσης.
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ΧΩΡΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ

ΠΟΣΟΣΤΟ
(%)

Γερμανία

31%

Σκανδιναβία

20%

Μεγ.Βρετανία

14%

Ολλανδία

7.5%

Γαλλία

6%

Ανατολική Ευρώπη

5%

Αυστρία

4.5%

Ελβετία

4%

Βέλγιο/Λουξεμβούργο

4%

Ιταλία

2.5%

Λοιπές Χώρες

2.5%

Σύνολο

100%

Πίνακας 3-8: Προέλευση τουριστών της Περιφέρειας Κρήτης.
Πηγή: Ομοσπονδία Ξενοδόχων Κρήτης, 1996.
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Το 42% των συνολικών αφίξεων των τουριστών στην Κρήτη είναι οικογένειες με
παιδιά, 38% ζευγάρια και 20% άγαμοι. Το νησί προσελκύει κυρίως τις παρακάτω
ομάδες ηλικιών :


18-35 ετών (49%)



36-45 ετών (22%)



46-60 ετών (18%)



60 και άνω (11%)

Η τουριστική περίοδος διαρκεί από το Μάρτιο έως το Νοέμβριο, με τους μήνες
Ιούλιο και Αύγουστο να είναι οι μήνες αιχμής.
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3.8.

25B

Οικιστικό Δίκτυο

Οι οικισμοί της περιφέρειας ιεραρχούνται σε:


Οικιστικά κέντρα 1ου επιπέδου: Ηράκλειο, έδρα της Περιφέρειας

και έδρα της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης.


Οικιστικά κέντρα 2ου επιπέδου: Άγιος Νικόλαος Ρέθυμνο Χανιά,

έδρες Νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων.


Οικιστικά κέντρα 3ου επιπέδου (ενισχυμένου και μη): έδρες

ευρύτερων οικιστικών ενοτήτων.


Οικιστικά κέντρα 4ου επιπέδου ενισχυμένου: οι λοιπές έδρες των

Νέων Δήμων.


Οικιστικά κέντρα 5ου επιπέδου ενισχυμένου: έδρες ΟΤΑ 91, ειδικά

συνεργαζόμενες με τις έδρες των νέων Δήμων.


Οικιστικά κέντρα 5ου επιπέδου: οι λοιπές έδρες ΟΤΑ 91 στις οποίες

αναφέρεται και το δίκτυο των μικροτέρων πολυάριθμων οικισμών της
περιφέρειας.
Στο χάρτη Β.1-2.1 απεικονίζεται η διάρθρωση του οικιστικού δικτύου της
περιφέρειας.
Στο Σχέδιο Ανάπτυξης του Κοινοτικού Χώρου (Potsdam, Mάιος 1999)
προσδίδεται ιδιαίτερη έμφαση στην επιτυχία του πολιτικού στόχου ο οποίος
τίθεται στο χώρο της ΕΕ για εξισορροπημένη και πολυκεντρική χωρική ανάπτυξη,
για

πόλεις

(και

αστικούς

σχηματισμούς)

δυναμικές,

ελκυστικές

και

ανταγωνιστικές, για νέα σχέση συνεργασίας πόλεων και υπαίθρου. Επομένως
αποτελεί καθοριστικό παράγοντα κατ’ αρχήν ο προσδιορισμός του ειδικού ρόλου
των σημαντικών πόλεων της Κρήτης, ώστε να ενταχθούν οργανικά στα
διευρωπαϊκά δίκτυα συνεργασίας, λαμβάνοντας υπόψη τις υφιστάμενες σήμερα
δυνατότητες και τάσεις, όχι μόνο σε υποδομές, αλλά και σε εξειδίκευση του
ανθρώπινου δυναμικού.
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ΑΣΤΙΚΑ
ΚΕΝΤΡΑ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ
ΡΟΛΟΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ
ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ
ΥΠΟΔΟΜΕΣ

Εθνικός και Διακρατικός
Πόλος Ανάπτυξης,
Διοικητικό, Εμπορικό
Κέντρο και κέντρο
Θαλάσσιων Μεταφορών
στο χώρο της Ν.Α.
Μεσογείου

Λιμένας
Αεροδρόμιο
Πανεπιστήμιο
ΒΙ.ΠΕ.
Βόρειος Οδικός Άξονας

Χανιά

Κέντρο Νομαρχιακής
Ανάπτυξης

Λιμένας
Αεροδρόμιο
Πανεπιστήμιο
ΒΙΟ.ΠΑ.
Βόρειος Οδικός Άξονας

Ρέθυμνο

Κέντρο Νομαρχιακής
Ανάπτυξης

Λιμένας
Βόρειος Οδικός Άξονας
Πανεπιστήμιο

Ηράκλειο

ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Ανώτατη Εκπαίδευση
Τεχνολογική Έρευνα και
Ανάπτυξη Υπηρεσίες
Υγείας
Τριτογενής (διεθνές εμπόριο
– διεθνείς μεταφορές)
Βιομηχανία
Τουρισμός
Ανώτατη Εκπαίδευση
Τεχνολογική Έρευνα και
Ανάπτυξη
Τριτογενής τομέας
(Εμπόριο – Υπηρεσίες)
Τουρισμός
Τουρισμός
Ανώτατη Εκπαίδευση

Λοιπά Κέντρα
Άγιος
Νικόλαος

Κέντρο Νομαρχιακής
Ανάπτυξης

Λιμένας
Βόρειος Οδικός Άξονας

Τουρισμός

Ιεράπετρα

Κέντρο Τοπικής
Ανάπτυξης

Λιμένας

Υπηρεσίες προς τις
Αγροτικές
Δραστηριότητες
Τουρισμός

Σητεία

Κέντρο Τοπικής
Ανάπτυξης

Λιμάνι
Αεροδρόμιο
Βόρειος Οδικός Άξονας

Τουρισμός
Παραγωγή Ενέργειας

Πίνακας 3-9: Αναπτυξιακός ρόλος αστικών κέντρων της Περιφέρειας.
Πηγή: ΠΕΠ Κρήτης, 2001.
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Στον Πίνακα 3-9 φαίνεται ο αναπτυξιακός ρόλος, οι επιχειρηματικές και
αναπτυξιακές υποδομές, καθώς και οι προωθητικές δραστηριότητες των
κυριότερων αστικών κέντρων της περιφέρειας.
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3.9.
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Δίκτυα-Υποδομές

3.9.1. Λιμάνια

81B

Στην Περιφέρεια Κρήτης έχει αναπτυχθεί ένα σημαντικό λιμενικό δυναμικό. Το
σπουδαιότερο λιμάνι είναι αυτό του Ηρακλείου, το οποίο εξυπηρετεί τις ανάγκες
μεταφοράς εμπορευμάτων, οχημάτων και επιβατών. Το λιμάνι του Ηρακλείου έχει
χαρακτηριστεί ως λιμένας εθνικής σημασίας και παρουσιάζει μεγάλη εμπορευματική και επιβατική κίνηση. Η κύρια σύνδεσή του είναι με το λιμάνι του Πειραιά
( http://www.stepc.gr/ritts-crete/gr-index.html).
204H

Όσον αφορά στη διακίνηση επιβατών του λιμένα, αυτή καλύπτεται κατά 97% από
Έλληνες επιβάτες και το υπόλοιπο 3% από επισκέπτες. Η επιβατική κίνηση,
διαχρονικά σημείωσε σημαντικές διακυμάνσεις από έτος σε έτος κατά την περίοδο
1979-88, ενώ η συνολική διακίνηση επιβατών έφτασε το έτος 1988 σε 817.000 και
το 2010 εκτιμάται στους 1.500.000. Όσον αφορά στη διακίνηση εμπορευμάτων το
1988 ήταν 2.234.776 τόνους ( http://www.stepc.gr/ritts-crete/gr-index.html).
205H

Η ύπαρξη ‘Ελεύθερης Ζώνης’ στο λιμάνι του Ηρακλείου ενισχύει το ρόλο του για
διεθνείς εμπορευματικές ροές, ενώ η γειτνίαση του με το Διεθνές αεροδρόμιο
Ηρακλείου,

δίδουν

τη

δυνατότητα

για

συνδυασμένες

μεταφορές

( http://www.stepc.gr/ritts-crete/gr-index.html).
206H

Το λιμάνι της Σούδας είναι το δεύτερο μεγαλύτερο της περιφέρειας. Τα λιμάνια
του Καστελλίου, Ρεθύμνου, Αγίου Νικολάου και Σητείας βρίσκονται στα βόρεια
παράλια και συνδέουν την Κρήτη με τα υπόλοιπα μέρη της Ελλάδος. Τα λιμάνια
της Παλαιόχωρας, Χώρας Σφακίων, Αγίας Γαλήνης, Καλών Λιμένων, Κόκκινου
Πύργου και Ιεράπετρας βρίσκονται στα νότια παράλια και έχουν κυρίως αλιευτικό
χαρακτήρα. Το λιμάνι του Καστελλίου συνδέει πορθμιακά την Κρήτη με την
Πελοπόννησο και το λιμάνι της Σητείας την Κρήτη με τα υπόλοιπα νησιά του
Αιγαίου. Τα λιμάνια αυτά παρουσιάζουν επίσης κάποιες ελλείψεις σε εγκαταστάσεις και ατέλειες αισθητικού χαρακτήρα.
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3.9.2. Αεροδρόμια
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Στο τομέα των αερομεταφορών η Κρήτη εξυπηρετεί την επιβατική και τουριστική
κίνηση του νησιού. Στην Περιφέρεια Κρήτης υπάρχουν 3 αεροδρόμια.
Το μεγαλύτερο αεροδρόμιο βρίσκεται κοντά στην πόλη του Ηρακλείου. Το
αεροδρόμιο του Ηρακλείου “Ν. Καζαντζάκης” είναι το δεύτερο σε κίνηση
αεροδρόμιο της χώρας (με 2,7 εκατ. επιβάτες ετησίως) και παρουσιάζει ετήσια
αύξηση επιβατικής κίνησης της τάξεως του 9% την τελευταία δεκαετία. Αποτελεί
τη νοτιότερη πύλη εισόδου στην Ενωμένη Ευρώπη. Παρατηρείται χωρικός
εναγκαλισμός από αστικές και περιαστικές δραστηριότητες, χωρίς να υπάρχουν
δυνατότητες ουσιαστικής επέκτασης, αλλά ούτε και αντιμετώπισης των
προβλημάτων του αεροδιαδρόμου, σε περιοχή που αξιολογείται ως ιδιαιτέρου
αρχαιολογικού και φυσικού ενδιαφέροντος.
Το αεροδρόμιο των Χανίων βρίσκεται κοντά στην πόλη σε απόσταση 12
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χιλιομέτρων. Κυρίως εξυπηρετεί την τουριστική και επιβατική κίνηση της
περιοχής. Οι υποδομές και οι κτιριακές εγκαταστάσεις του, οι οποίες
ολοκληρώθηκαν πρόσφατα, αξιολογούνται ως ικανοποιητικές.
Το αεροδρόμιο της Σητείας, στο ανατολικό άκρο της Κρήτης, εξυπηρετεί τακτικές
πτήσεις εσωτερικού κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Ταυτόχρονα συνεχώς
εξελίσσεται με σκοπό να εξυπηρετήσει την αυξανόμενη ζήτηση σε πτήσεις charter
που εμφανίζει η κίνηση της ανατολικής Κρήτης. Πρόβλημα, κυρίως χωροταξικού
χαρακτήρα, υπάρχει στην επιλογή, η οποία τελικά προωθείται για το αεροδρόμιο του
Νομού Λασιθίου, το οποίο κατασκευάζεται στη σχετικά έκκεντρη θέση του
σημερινού αεροδρομίου Σητείας. Το σημερινό μικρό αεροδρόμιο της Σητείας (μήκος
διαδρόμου 700,0μ.) βρίσκεται στο πλάτωμα στα Β-ΒΔ της πόλης, σχεδόν σε επαφή
με τα όριά της, και Α της θεσμοθετημένης ΒΙ-ΠΕ. Η προγραμματιζόμενη
αναβάθμιση του αεροδρομίου σε αυτή τη θέση, εγκεκριμένη από την ΥΠΑ, με πρώτη
φάση την κατασκευή διαδρόμου 1.200,0 μ. και δεύτερη φάση 2.500,0 μ., θα
δημιουργήσει έντονα προβλήματα στην πόλη και οι επικρατούντες βόρειοι άνεμοι θα
επιτείνουν τα προβλήματα ηχορύπανσης.
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3.9.3. Οδικό δίκτυο
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Εξ’ αιτίας του αυτόνομου νησιωτικού χαρακτήρα της Κρήτης, ο χαρακτηρισμός του
κυρίου οδικού δικτύου της, δεν μπορεί παρά να στηρίζεται σε λειτουργικά
χαρακτηριστικά.
Η σημαντικότερη οδική αρτηρία της Κρήτης είναι ο Βόρειος Οδικός Άξονας προς
τον οποίο αρθρώνεται ολόκληρο το υπόλοιπο οδικό δίκτυο του νησιού.
Παράλληλα προς το Βόρειο Οδικό άξονα λειτουργεί ο Νότιος Οδικός Άξονας, ο
οποίος δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη. Ο Βόρειος Οδικός άξονας ανήκει στο Εθνικό
Οδικό Δίκτυο της Ελλάδος αλλά και στο Διευρωπαϊκό Οδικό Δίκτυο. Μέσω του
Βορείου Οδικού Άξονα εξυπηρετείται όλη η βόρεια παραλιακή ζώνη όπου
παράγεται το 79% του ακαθάριστου εισοδήματος από τουρισμό στην Κρήτη και
εξυπηρετείται το 74% του συνολικού πληθυσμού της Περιφέρειας.
Η γενική παρατήρηση για την κατάστασή του οδικού δικτύου της περιφέρειας μπορεί
να συνοψιστεί στο ότι το σύστημα διαθέτει αξιόλογη υποδομή, η οποία όμως έχει
σοβαρές αδυναμίες να εξυπηρετήσει τους επιδιωκόμενους στόχους και ιδιαίτερα την
επιθυμητή συγκρότηση του οικιστικού δικτύου. Ειδικότερη παρατήρηση, είναι ότι
δεν έχει ολοκληρωθεί ο Βόρειος Οδικός άξονας, δεν έχει προωθηθεί ο Νότιος
Οδικός άξονας, και δεν έχει επαρκώς προωθηθεί η αναβάθμιση των κάθετων μεταξύ
τους συνδέσεων.
Μέχρι σήμερα δεν έχει δοθεί στις Μελέτες Οδοποιίας η πρέπουσα σημασία στις
επιλογές των χαράξεων, δεδομένου ότι τα τοπία της Κρήτης και μάλιστα αυτά των
ορεινών περιοχών του Νότου είναι ευαίσθητα και τραυματίζονται εύκολα. Δεν
έχουν αποφευχθεί επίσης οι σε κοντινή απόσταση ανεπιθύμητες παράλληλες με
την παραλία χαράξεις.
Το Οδικό Δίκτυο της Κρήτης συμπληρώνεται με το Επαρχιακό Δίκτυο το οποίο
διαρκώς εξελίσσεται την τελευταία δεκαετία.

3.9.4. Τηλεπικοινωνίες
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Στον τομέα των επικοινωνιών η Περιφέρεια Κρήτης έχει συγκριτικό πλεονέκτημα
θέσης και υφιστάμενης τεχνολογικής υποστήριξης, έτσι ώστε να διαδραματίσει
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σημαντικό ρόλο ως τηλεπικοινωνιακό κέντρο. Η συγκέντρωση ακαδημαϊκών,
ερευνητικών και τεχνολογικών ιδρυμάτων δημιουργούν θετικές προϋποθέσεις για
την ανάδειξη της Κρήτης σαν Κέντρο Τηλεματικών Εφαρμογών και Υπηρεσιών,
διασυνδέοντας την Ευρωπαϊκή Ένωση με τη Ν.Α. Μεσόγειο.
Συστήματα Οπτικών ινών έχουν εγκατασταθεί κατά μήκος του Βόρειου
παραλιακού άξονα του νησιού, με σκοπό να στηρίξουν τις υψηλής ταχύτητας
λεωφόρους των επικοινωνιών. Τα βασικά κέντρα βρίσκονται στα 5 μεγαλύτερα
αστικά κέντρα της Κρήτης, το Ηράκλειο, τα Χανιά, το Ρέθυμνο, τον Άγιο Νικόλαο
και τη Σητεία. Ταυτόχρονα ένας δακτύλιος οπτικών ινών αναπτύσσεται στους 4
νομούς καλύπτοντας τα πιο σημαντικά αστικά κέντρα.
Η σύνδεση μεταξύ του νησιού και του υπόλοιπου κόσμου υλοποιείται διαμέσου
οπτικών ινών που συνδέουν την Κρήτη με την Αθήνα. Επίσης υπάρχει ένα
σύστημα οπτικών ινών που συνδέει την Κρήτη με τη Μασσαλία, καθώς και την
Κρήτη με την Κύπρο και τη Μέση Ανατολή. Ο ΟΤΕ επίσης έχει ήδη ξεκινήσει την
εγκατάσταση κατάλληλου τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού στην Κρήτη ξεκινώντας
από το Ηράκλειο και τα Χανιά για την ανάπτυξη του EURO/ΙSDN.

3.9.5. Περιβαλλοντικές υποδομές
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Ως προς τις εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων και τα δίκτυα αποχέτευσης στα
μεγάλα αστικά κέντρα της Περιφέρειας (Ηράκλειο, Χανιά - Μουρνιές, Ρέθυμνο,
Αγιος Νικόλαος - Ελούντα, Ιεράπετρα, Σητεία), αλλά και σε άλλα μικρότερα
(Αγία Γαλήνη, Ανώγεια, Πλακιάς, Πάνορμος, Παλαιόχωρα) έχουν δρομολογηθεί
οι διαδικασίες για την κατασκευή ή την ολοκλήρωσή τους. Η διάθεση των
λυμάτων στους υδάτινους αποδέκτες για τους λοιπούς οικισμούς της Κρήτης
γίνεται δίχως να υφίστανται κάποιου βαθμού επεξεργασία.
Ως προς τις εγκαταστάσεις διάθεσης των αστικών στερεών αποβλήτων, τα οποία
εκτιμώνται σε 180.000 έως 200.000 τόνους ετησίως, μπορεί να ειπωθεί ότι είναι
ανεπαρκείς, αφού οι ΧΥΤΑ που λειτουργούν εμφανίζουν περιβαλλοντικά
προβλήματα καθώς και προβλήματα λειτουργίας και αδειοδότησης. Το ζήτημα
αυτό θεωρείται από τα πιο κρίσιμα.
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3.10. Πολιτιστικό Περιβάλλον
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Η Περιφέρεια χαρακτηρίζεται από ποικιλότητα πολιτισμικών πόρων, η οποία
οφείλεται στη συνεχή κατοίκηση του χώρου από τους προϊστορικούς χρόνους
μέχρι σήμερα. Το πολιτισμικό δυναμικό του Νοτίου Αιγαίου συνθέτουν:
αρχαιολογικοί χώροι ανακηρυγμένοι ή μη και μνημεία, οχυρωματικές κατασκευές,
θρησκευτικά μνημεία, ιστορικά αστικά κέντρα, αξιόλογα οικιστικά σύνολα και
παραδοσιακοί οικισμοί χαρακτηρισμένοι ή μη, ιστορικοί τόποι, μουσειακοί χώροι,
τοπικές εκδηλώσεις και πανηγύρια, κλπ.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον, όπως είναι ευνόητο, συγκεντρώνουν τα δείγματα του
Μινωικού Πολιτισμού. Σημαντική ιδιαιτερότητα, η οποία συνδέεται άμεσα με τη
γεωγραφική θέση της Περιφέρειας, είναι η συνύπαρξη στοιχείων του ελληνικού
πολιτισμού με στοιχεία από το χώρο της Ανατολικής Μεσογείου και του Δυτικού
Πολιτισμού. Αξίζει μάλιστα να τονιστούν οι εν σπέρματι διαθέσεις (δράσεις και
δυνάμεις), οι οποίες αποκαλύπτουν και προβάλλουν την πολιτισμική σχέση αφενός
με την Ευρώπη και ιδιαίτερα με την περίοδο της Αναγέννησης και αφετέρου με
την Ανατολική Μεσόγειο, οι οποίες συγκροτούν κατευθύνσεις πολιτικής στον
τομέα, με σημαντικές δυνατότητες για περαιτέρω ενίσχυση από το Σχέδιο
Ανάπτυξης.
Κατά την τελευταία δεκαετία, στα πλαίσια της εφαρμογής Περιφερειακών και
Τομεακών Προγραμμάτων χρηματοδοτούμενων από την Ευρωπαϊκή Ένωση, υλοποιήθηκαν ή βρίσκονται σε στάδιο υλοποίησης δράσεις άμεσα και έμμεσα
συνδεδεμένες με την προστασία, διατήρηση, αποκατάσταση και ανάδειξη των
πολιτισμικών πόρων και τον εμπλουτισμό της υπάρχουσας συναφούς υποδομής.
Επίσης, η καλλιτεχνική έκφραση και δημιουργία, η ύπαρξη βιβλιοθηκών και
ειδικών, εκτός των αρχαιολογικών, μουσείων, καθώς και αρχειακών συλλογών
αποτελούν ιδιαίτερα σημαντικές πολιτιστικές παραμέτρους, οι οποίες ασκούνται
επιτυχώς στην Κρήτη.
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3.11. Έθιμα
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Ο πολιτισμός και οι παραδόσεις του κρητικού λαού πηγάζουν από την αρχαία
Ελλάδα και φθάνουν μέχρι τους νεότερους χρόνους, διασταυρούμενα καθ’ οδόν με
ξένα στοιχεία, που αναπτύσσονται στον ίδιο χώρο και προσαρμόζονται στην
τοπική πραγματικότητα.
Ο λαϊκός πολιτισμός της Κρήτης χαρακτηρίζεται από μια πιστή και έντονη
προσκόλληση στα αρχαία ελληνικά και βυζαντινά πρότυπα και αποτελεί εμφανώς
τη φυσιολογική συνέχειά τους μέσα στο χρόνο. Όμως, όπως ήταν φυσικό, έχει
δεχθεί και την επίδραση των λαών που έζησαν για πολλά χρόνια στο νησί. Έτσι,
καταγράφονται βυζαντινές εκκλησίες δίπλα σε βενετσιάνικα μέγαρα που
συνυπάρχουν με τούρκικα κτίσματα.
Υπάρχουν αρκετά παραδοσιακά έθιμα που διατηρούνται ζωντανά σήμερα στα
χωριά της Κρήτης, ειδικά στα πιο απομονωμένα. Ανάμεσά τους είναι ο Κρητικός
γάμος και η Κρητική βάφτιση. Πρόκειται για ξεχωριστές εκδηλώσεις που μπορεί
να διαρκέσουν αρκετές μέρες. Στη δυτική πλευρά της Κρήτης χαρακτηριστικό των
εκδηλώσεων αυτών είναι τα ριζίτικα τραγούδια, τα οποία είναι στην πλειοψηφία
τους πολύ παλιά και μερικά απ' αυτά έχουν βυζαντινή καταγωγή. Ο χορός, το
φαγοπότι και οι πυροβολισμοί στον αέρα είναι κι αυτά μέρος των εορταστικών
εκδηλώσεων.
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4.

ΤΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΤΗΣ
ΚΡΗΤΗΣ

4.1.

Γενικά
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Στο παρόν κεφάλαιο εξετάζεται το ενεργειακό σύστημα της Περιφέρειας Κρήτης
με έμφαση στις Α.Π.Ε. Η ανάλυση αυτή στοχεύει στην καταγραφή των ιδιαίτερων
χαρακτηριστικών του συστήματος, στη μελέτη των προτύπων ενεργειακής
κατανάλωσης, στη διερεύνηση της διείσδυσης των Α.Π.Ε. στην περιοχή, κλπ. Εν
συνόψει καταγράφει την υπάρχουσα κατάσταση ως προς τις Α.Π.Ε. στην
Περιφέρεια Κρήτης.
Η περιοχή μελέτης συνιστά ένα ιδιαίτερα ευνοϊκό περιβάλλον για την προώθηση
εκτεταμένων εφαρμογών ΑΠΕ τόσο στο ελληνικό όσο και στο Ευρωπαϊκό επίπεδο
(Zografakis, 2005), δεδομένου ότι:


Οι συνθήκες είναι ευνοϊκές για το σκοπό αυτό. Έτσι οι ανεμολογικές
συνθήκες (μέση ταχύτητα ανέμου, ποιότητα αιολικού δυναμικού) είναι
πολύ καλές, γεγονός που υποβοηθείται και από το σχήμα της Κρήτης,
καθώς αυτή εκτείνεται από Ανατολή προς Δύση σε μήκος πάνω από 300
χλμ. και οι κύριοι άνεμοι της περιοχής είναι ως επί το πλείστον βόρειαςβορειοδυτικής κατεύθυνσης. Τα διαστήματα ηλιοφάνειας είναι επίσης
ιδιαίτερα σημαντικά για την αξιοποίηση της ηλιακής ενέργειας. Η αγροτική
παραγωγή μπορεί να συμβάλλει σημαντικά στην παραγωγή βιομάζας. Η
μορφολογία του εδάφους είναι ευνοϊκή για την εγκατάσταση και
οικονομικά αποδοτική λειτουργία υδροηλεκτρικών μονάδων αναστρέψιμης
λειτουργίας για την κάλυψη αναγκών αιχμής σε συγκεκριμένες περιοχές
π.χ. οροπέδια, περιοχές που εμφανίζουν μεγάλες υψομετρικές διαφορές
κλπ.



Το μέγεθος του νησιού είναι κατάλληλο για εγκατάσταση κάθε είδους
εφαρμογής (ηλιακή ενέργεια, αιολική, φωτοβολταϊκά, βιομάζα κλπ.) αλλά
και κάθε κλίμακας, μικρής – σε επίπεδο επιχείρησης π.χ. τουριστικής ή
μεγάλης – σε επίπεδο ευρύτερων χωρικών ενοτήτων π.χ. Δήμων.



Στα πλαίσια του δικτύου διανομής της χώρας αποτελεί μία μεμονωμένη
περιοχή λόγω του νησιωτικού της χαρακτήρα, η οποία αντιμετωπίζει
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προβλήματα σχετικά με την επάρκεια και την ασφάλεια της τροφοδοσίας
της.


Αποτελεί ένα σημαντικό τουριστικό προορισμό, γεγονός που παραπέμπει
τόσο σε ζητήματα επάρκειας/ασφάλειας κατά τις περιόδους αιχμής, όσο και
σε ζητήματα προστασίας των περιβαλλοντικών πόρων που αποτελούν και
τον πυρήνα της τουριστικής της ανάπτυξης.

4.2.
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Το Ενεργειακό Πρόβλημα της Κρήτης

Στην Κρήτη υφίσταται από ετών έλλειμμα μεταξύ προσφοράς ηλεκτρικής
ενέργειας και ζήτησης, με αποτέλεσμα τις συχνές διακοπές κατά τις περιόδους
αιχμής της ζήτησης, οι οποίες συμπίπτουν με την αιχμή της τουριστικής
περιόδου (ΚΑΠΕ, 2005). Το γεγονός αυτό έχει δυσμενείς επιπτώσεις στην
τουριστική ανάπτυξη της περιοχής, αλλά και γενικότερα στις υπόλοιπες
δραστηριότητες και την ομαλή διαβίωση του τοπικού πληθυσμού.
Η παρούσα κατάσταση του ηλεκτρικού συστήματος της Κρήτης, συνολικής
εγκατεστημένης ισχύος περίπου 700 MW, καλύπτει τις ανάγκες της Κρήτης για τα
επόμενα λίγα χρόνια. Ιδιαίτερα όμως ανησυχητικός είναι ο υψηλός ρυθμός
αύξησης της ζήτησης (9,7% πέρυσι και με μέσο ρυθμό αύξησης της τελευταίας
εικοσιπενταετίας στο 6,9%), ο οποίος απαιτεί εγρήγορση στο συγκεκριμένο τομέα.
Από στοιχεία και εκτιμήσεις της ΔΕΗ φαίνεται ότι ο ρυθμός αύξησης του
ζητούμενου φορτίου θα παρουσιάσει κάμψη και για τα επόμενα λίγα χρόνια θα
είναι της τάξης του 5,5% (ΔΕΗ, 2005). Ένας ρυθμός, ο οποίος παραμένει περίπου
διπλάσιος του εθνικού μέσου όρου και έχει ληφθεί υπόψη για το σχεδιασμό της
κάλυψης των αναγκών της Κρήτης σε ηλεκτρική ενέργεια με συμβατικά καύσιμα
για τα επόμενα δέκα περίπου χρόνια. Ένας ρυθμός επίσης ο οποίος συνεπάγεται
την ανάγκη διπλασιασμού της εγκατεστημένης ισχύος μέσα σε 9 χρόνια. Αυτό
μπορεί να σημαίνει δυο νέους Αθερινόλακκους ή και συνεχή επέκταση των
υπαρχουσών μονάδων.
Η εξέλιξη της αιχμής φορτίου δίνει μία σαφή εικόνα της αύξησης της ζήτησης
στην περίοδο αιχμής τα τελευταία τριάντα χρόνια (Σχήμα 4-1).
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Σχήμα 4-1: Εξέλιξη της αιχμής φορτίου (μέση ωριαία τιμή) του Συστήματος
Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΣΗΕ) της Περιφέρειας Κρήτης*.
Πηγή: ΔΕΗ, 2004

141B

* Η αιχμή του συστήματος παρουσιάζεται τον Αύγουστο τις μεσημεριανές ώρες (συνεχής
γραμμή: πρόβλεψη).

Το σύστημα της Κρήτης, αν και είναι μεγάλης κλίμακας, εν τούτοις παρουσιάζει
αρκετά από τα προβλήματα ενός νησιωτικού συστήματος, καθώς και κάποια
επιπλέον προβλήματα, τα οποία πηγάζουν από τις ιδιομορφίες του νησιού. Το
σημαντικότερο από αυτά είναι η εξάρτηση από το πετρέλαιο, η οποία είναι της
τάξης του 86% (σε σύγκριση με το 62% που είναι ο εθνικός μέσος όρος). Η
εξάρτηση αυτή μπορεί να αποβεί καταστροφική για το περιβάλλον, καθώς στην
Κρήτη εκλύονται κάθε χρόνο 1.3 εκατομμύρια τόνοι CO2 από την παραγωγή
ηλεκτρικής ενέργειας με πετρελαϊκή καύση.
Ένα ακόμη σημαντικό πρόβλημα είναι η μη ορθολογική ανάπτυξη σταθμών,
καθώς και ο ρυθμός αύξησης της ζήτησης, ο οποίος, σε σχέση με την ηπειρωτική
χώρα και σύμφωνα με υπολογισμούς της ΔΕΗ, είναι διπλάσιος. Ο υψηλός αυτός
ρυθμός συνεπάγεται μία ατέρμονη προσπάθεια για συνεχή αύξηση της
παραγόμενης στην περιφέρεια ενέργειας.
Τα δύο τελευταία φαινόμενα οφείλονται, μεταξύ των άλλων, σε μεγάλο βαθμό και
στην έντονη και μη ισόρροπη τουριστική ανάπτυξη του νησιού. Εξαιτίας του
μεγάλου αριθμού τουριστών οι οποίοι βρίσκονται στο νησί αλλά και της
κατανομής τους στο χώρο (έμφαση στο βόρειο τμήμα του νησιού), τους
καλοκαιρινούς κυρίως μήνες, η ζήτηση ενέργειας είναι ιδιαίτερα υψηλή εκείνη την
περίοδο.
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Η αρκετά σημαντική διαφορά στη ζήτηση ενέργειας τους καλοκαιρινούς μήνες, σε
σχέση με αυτή των χειμερινών μηνών, είχε σαν αποτέλεσμα να εγκατασταθούν
λίγες μονάδες βάσης και πολλές μονάδες αιχμής για την κάλυψη των αναγκών του
νησιού (ΚΑΠΕ, 2005). Προς αυτή την κατεύθυνση οδήγησε και η έντονη
αντίδραση των κατοίκων των περιοχών, όπου η ΔΕΗ προσπάθησε να
εγκαταστήσει σταθμούς βάσης. Η διάρθρωση αυτή επιφέρει μια μείωση του
βαθμού απόδοσης των μονάδων παραγωγής, με συνέπεια την αύξηση στο κόστος
της παραγόμενης ΚWh.
Επιπλέον με δεδομένη τη συνεχή αύξηση της ζήτησης, σε περίπτωση που για
λόγους αποκατάστασης βλαβών τεθεί εκτός λειτουργίας κάποια μονάδα, οι
υπόλοιπες δεν είναι σε θέση να καλύψουν τη ζήτηση και έτσι η ΔΕΗ προχωρά σε
αναγκαστική εκ περιτροπής διακοπή του ρεύματος σε διάφορες περιοχές κατά τις
ώρες αιχμής.
Πρέπει να σημειωθεί ότι παρά την εξαγγελία εισόδου του φυσικού αερίου στο
ενεργειακό σύστημα της Κρήτης (ΥΠΕΧΩΔΕ - Σεπτέμβρης 2004), ταυτόχρονα με
την έναρξη λειτουργίας του νέου Ηλεκτρικού Σταθμού στην Κορακιά, η νέα
κυβέρνηση απομάκρυνε το σενάριο αυτό πέραν του έτους 2020.
Για την εξασφάλιση της απαραίτητης ηλεκτρικής ισχύος η διείσδυση των
Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε.) στο ενεργειακό σύστημα της περιφέρειας αλλά και η Ορθολογική Χρήση Ενέργειας (Rational Use of Energy –RUE)
και η Εξοικονόμηση Ενέργειας (Energy Efficiency – EE) αποτελούν μείζονα
ζητήματα που πρέπει να προωθηθούν σε όλους τους τομείς (κτιριακή υποδομή,
μεταφορές, βιομηχανία, τουρισμό, γεωργία κτλ.).
Το ενεργειακό πρόβλημα της Κρήτης, όπως οι ειδικοί επισημαίνουν, δεν είναι
μόνο

πρόβλημα

ελλειμματικής

παραγωγής,

αλλά

είναι

και

πρόβλημα

πλεονασματικής ζήτησης. Η ορθολογική χρήση της ενέργειας σε όλα τα επίπεδα
(δήμους, νοσοκομεία, ξενοδοχεία, επιχειρήσεις, νοικοκυριά, κλπ.), ο περιορισμός
των απωλειών στο δίκτυο της ΔΕΗ, αλλά και τα ευρύτατα περιθώρια
εξοικονόμησης ενέργειας μπορούν να ανακουφίσουν τόσο την οικονομία της
περιφέρειας όσο και το περιβάλλον.
Η Κρήτη προσφέρεται για την ευρεία διείσδυση όλων των ΑΠΕ (ηλιοθερμική,
φωτοβολταϊκά, αβαθή γεωθερμία, βιομάζα κτλ.), καθώς και των τεχνολογιών
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εξοικονόμησης ενέργειας σε δυναμικούς κλάδους, όπως π.χ. ο τουριστικός και ο
αγροτικός

τομέας, οι δύο δηλαδή ιδιαίτερα σημαντικοί τομείς της τοπικής

οικονομίας, ώστε να απομακρύνει τους κινδύνους που συνεπάγεται η παραγωγή
ενέργειας από την πετρελαϊκή καύση και να καταστεί η περιοχή μία πρότυπη, από
ενεργειακή άποψη, νησιωτική περιφέρεια στη Μεσόγειο και την Ευρώπη. Είναι
προς το συμφέρον της τοπικής κοινωνίας να αναζητήσει τις βέλτιστες τεχνικά και
βιώσιμες περιβαλλοντικά λύσεις, οι οποίες θα συμβάλλουν στην ενεργειακή
επάρκεια και ασφάλεια.
Οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας προσιδιάζουν στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της
Περιφέρειας Κρήτης και έχουν πολύ μεγάλα περιθώρια εφαρμογής, ιδίως όταν
συνδυαστούν με μικρά υδροηλεκτρικά έργα και αντλησιοταμιευτήρες ύδατος
αναστρέψιμης λειτουργίας, αποτρέποντας τη χωροθέτηση πρόσθετων ρυπογόνων
πετρελαϊκών σταθμών. Οι αντλησιοταμιευτήρες είναι δόκιμες μέθοδοι, παρέχουν
άμεσα καθαρή ενέργεια, συμβάλλουν στην απεξάρτηση από τα ρυπογόνα και
ακριβά, εισαγόμενα, ορυκτά καύσιμα και αυξάνουν σημαντικά τα περιθώρια
εγκατάστασης των ΑΠΕ (ΚΑΠΕ, 2005).
Το ενεργειακό πρόβλημα της Κρήτης λοιπόν συνίσταται πρωτίστως στην
αδιάλειπτη και αξιόπιστη κάλυψη των αναγκών της περιφέρειας σε ηλεκτρική
ενέργεια με τις μικρότερες δυνατές επιπτώσεις στο περιβάλλον της. Το πρόβλημα
αυτό είναι κατά κύριο λόγο σύνθετο, με τεχνολογικές, κοινωνικοοικονομικές,
πολιτικές και περιβαλλοντικές διαστάσεις.
Η ενεργειακή ζήτηση της περιφέρειας καλύπτεται κυρίως μέσω της χρήσης
συμβατικών καυσίμων και βιομάζας. Ο βαθμός της αύξησης της ενεργειακής
ζήτησης και ειδικότερα της ηλεκτρικής ενέργειας είναι ο υψηλότερος σε επίπεδο
χώρας.
Τρεις κύριες πολιτικές κατευθύνσεις έχουν προταθεί για τη λύση του ενεργειακού
προβλήματος στην Κρήτη (Υπουργείο Ανάπτυξης, 2003):


Κατασκευή νέων θερμικών μονάδων.



Σύνδεση του συστήματος της Κρήτης με το ηλεκτρικό δίκτυο της
ηπειρωτικής χώρας μέσω υποβρύχιων καλωδίων.



Αξιοποίηση των ΑΠΕ – Ορθολογική χρήση της ενέργειας.
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Η σύνδεση της περιφέρειας μέσω υποβρυχίων καλωδίων είναι μία πάρα πολύ
δύσκολη υπόθεση, εξαιτίας των δυνατών υπόγειων ρευμάτων μεταξύ Κρήτης και
νότιας Πελλοπονήσου, της υψηλής σεισμικότητας, των περιβαλλοντικών
προβλημάτων στην Πελλοπόνησο και των προβλημάτων στην ασφάλεια της
προσφοράς κάτω από τέτοιες συνθήκες.
Η κατασκευή νέων θερμικών μονάδων για την πλήρη κάλυψη της μελλοντικής
απαίτησης συναντά έντονες αντιρρήσεις από την κοινή γνώμη και έχει σημαντικές
αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον.
Από την άλλη πλευρά, οι ΑΠΕ έχουν σημαντικό δυναμικό στην Περιφέρεια της
Κρήτης και το κοινό είναι ιδιαίτερα θετικό στην αξιοποίηση τεχνολογιών ΑΠΕ.
Το ενεργειακό πρόβλημα της Περιφέρειας Κρήτης σχετίζεται με το ευρύτερο
ενεργειακό πρόβλημα της Ελλάδας αλλά και του πλανήτη γενικότερα. Δηλαδή με
την περιβαλλοντική και αναπτυξιακή διάσταση της αειφορικής προσέγγισης των
ενεργειακών πόρων. Το τελευταίο αποκτά ιδιαίτερη σημασία, ιδιαίτερα μετά την
πρόσφατη ενεργοποίηση του πρωτοκόλλου του Κιότο.

4.3.

Το Ενεργειακό Σύστημα της Κρήτης

31B

4.3.1. Υπάρχουσα κατάσταση
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Το

ενεργειακό

σύστημα

της

περιφέρειας

έχει

σήμερα

τα

ακόλουθα

χαρακτηριστικά (ΥΠΕΧΩΔΕ, 2004):
Υπάρχουν σε λειτουργία 10 αιολικά πάρκα συνολικής ισχύος 67,4 MW που
παρέχουν περισσότερο από το 10 % της ηλεκτρικής ενέργειας, ενώ
βρίσκονται σε διαδικασία αδειοδότησης και κατασκευής άλλα 14
συνολικής ισχύος 59,1 MW επιπλέον. Η ΔΕΗ έχει αναπτύξει ένα
πρωτότυπο και πρωτοποριακό σύστημα διαχείρισης και ελέγχου των
αιολικών πάρκων.
Η ευρεία ενεργειακή αξιοποίηση της γεωργικής βιομάζας – κυρίως
πυρηνόξυλου – εξασφαλίζει 12 % της συνολικής ενεργειακής ζήτησης του
νησιού. Λειτουργούν επίσης δύο καινοτομικά συστήματα συμπαραγωγής με
βιοαέριο.
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Η ευρεία αξιοποίηση της ηλιακής ενέργειας παρέχει περισσότερο από το 3
% της συνολικής ενεργειακής κατανάλωσης, ενώ η επιφάνεια των ηλιακών
συλλεκτών προσεγγίζει τα 190.000 τετραγωνικά μέτρα. Υπάρχουν
πιλοτικές εγκαταστάσεις ηλιακής ψύξης, ενώ οι πρότυπες εφαρμογές
φωτοβολταϊκών συστημάτων θα υπερβούν εντός ολίγου τα 2 MW.
Λειτουργούν δύο μικρά υδροηλεκτρικά έργα ισχύος 0,6 MW, ενώ έχουν
εκπονηθεί σχέδια για περαιτέρω αξιοποίησή τους.
Έχει εγκριθεί μελέτη για πιλοτικό σύστημα αντίστροφης άντλησης ταμίευσης
ισχύος μέχρι 5 MW, ενώ σχεδιάζονται και μεγαλύτερα συστήματα.
Υπάρχουν επίσης εφαρμογές παθητικών ηλιακών συστημάτων και
βιοκλιματικών κτιρίων.
Οι συνολικές επενδύσεις ξεπερνούν τα 40 δισ., δημιουργούνται νέες οικονομικές
δραστηριότητες και νέες θέσεις εργασίας, ενώ η μείωση των εκπομπών του CO2 από τη συμβολή των ΑΠΕ – προσεγγίζει το 20 %. Το πρόγραμμα αυτό
συνοδεύεται

από

εντατικές

δραστηριότητες

του

Ενεργειακού

Κέντρου

Περιφέρειας Κρήτης που αφορούν στην πληροφόρηση – ενημέρωση, την
υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων με ευρωπαϊκές και διεθνείς συνεργασίες,
την προώθηση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας με ομιλίες, άρθρα, εκδόσεις
και διανομή σχετικών ενημερωτικών φυλλαδίων και οδηγών, κλπ.
Οι προοπτικές των ΑΠΕ και ειδικότερα της βιομάζας και της ηλιακής ενέργειας
φαίνονται στα παρακάτω χαρακτηριστικά του συστήματος (ΥΠΕΧΩΔΕ, 2004):
Η μέγιστη δυνατή διείσδυση της βιομάζας στο ενεργειακό ισοζύγιο είναι
36%, τη στιγμή που η υπάρχουσα σήμερα διείσδυση εκτιμάται στο 22%.
Στην περίπτωση εντατικής εκμετάλλευσης της βιομάζας, είναι δυνατό να
καλυφθεί η ενεργειακή ζήτηση στον οικιακό τομέα κατά 50%, στη γεωργία
κατά 26%, ενώ στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας υπάρχουν
δυνατότητες έως και 50%.
Η μέγιστη δυνατή διείσδυση της ηλιακής ενέργειας στο ενεργειακό ισοζύγιο
εκτιμάται στο 27%, τη στιγμή που η υπάρχουσα διείσδυση εκτιμάται μόλις
στο 2%. Στην περίπτωση εντατικής εκμετάλλευσης της ηλιακής ενέργειας
είναι δυνατό να καλυφθεί η ενεργειακή ζήτηση στον οικιακό τομέα κατά
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33%, στον τουριστικό κατά 67%, στον γεωργικό κατά 17%, ενώ στην
παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας υπάρχουν δυνατότητες έως και 20%.
Τα παραπάνω χαρακτηριστικά αποτυπώνονται στον Πίνακα 4-1, στον οποίο
δίνονται συνολικά στοιχεία για το σύστημα ηλεκτρικής ενέργειας της Περιφέρειας
Κρήτης που αφορούν στη συνολική προσφορά και ζήτηση του συστήματος, καθώς
και την ανά τομέα ζήτηση το έτος 2004 (Zografakis, 2004).

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΡΗΤΗΣ
Ολική εγκατεστημένη ισχύς
831,3 MW
741.2 MW
Συμβατική εγκατεστημένη ισχύς
Τρεις σταθμοί
Ηράκλειο (6 ατμός + 4 πετρέλαιο + 5 αέριο)
284.2 MW
Χανιά (6 αέριο + 1 combined cyc)
355.0 MW
Αθερινόλακκος (2 πετρέλαιο)
102.0 MW
ΑΠΕ εγκατεστημένη ισχύς (Αιολικά πάρκα
90,1 MW
+ Μικρά υδροηλεκτρικά)
(Αιολικά 89,5)
Συνολική
Παραγωγή
Ηλεκτρικής
2544,6 GWh
Ενέργειας (2004)
2308,9 GWh
Χανιά: 943,8 GWh = 40,9%
Συμβατική Παραγωγή Ηλεκτρικής
Ηράκλειο: 1152,5 GWh = 49,9%
Ενέργειας
Αθεριν.: 212,6 GWh = 9,2%
Παραγωγή από ΑΠΕ
Συνολική ζήτηση (2004)
Οικιακός τομέας
Βιομηχανία
Τουρισμός και Εμπόριο
Γεωργία
Φωτισμός οδών
Δημόσιος τομέας

237,7 GWh
(Αιολικά: 234,7 GWh )
2500,1 GWh
38,16 %
9,22 %
39,69 %
4,18 %
1,45 %
7,30 %

Πίνακας 4-1: Χαρακτηριστικά ενεργειακού συστήματος Περιφέρειας Κρήτης.
Πηγή: Zografakis, 2004.
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Από τον παραπάνω πίνακα είναι σαφές ότι ο τουριστικός τομέας μαζί με το
εμπόριο αποτελούν τον πρώτο σε κατανάλωση “πελάτη” του συστήματος, με τον
οικιακό τομέα να ακολουθεί σε κοντινή απόσταση.
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Αναλυτικότερα στοιχεία για κάθε μονάδα, την περιοχή και το έτος εγκατάστασής
της, τη συνολική της ισχύ, τα τεχνικά ελάχιστα και τη διαθεσιμότητά της, δίνονται
στον Πίνακα 4-2. Ο πίνακας αυτός, εκτός από τις μονάδες που λειτουργούν ήδη,
περιλαμβάνει στοιχεία και για τις μονάδες που έχει προγραμματίσει να θέσει σε
λειτουργία η ΔΕΗ μέχρι το 2007.
Από τον Πίνακα 4-2, παρατηρείται κυρίως ότι με την πάροδο των χρόνων η ισχύς
των μονάδων παραγωγής ενέργειας στο σύστημα της Κρήτης διαρκώς αυξάνεται.
Οι επενδύσεις μέσα στο χρονικό πλαίσιο 1998-2006 παρουσιάζονται στον Πίνακα
4-3, στον οποίο αναφέρονται για κάθε επένδυση, τα εγκατεστημένα MW, η
τοποθεσία και η περιοχή εγκατάστασης της μονάδας, το έτος λειτουργίας, ο
αριθμός και ο τύπος των μηχανών που χρησιμοποιήθηκαν.
Στο Γράφημα 4-1 φαίνεται το ποσοστό στο οποίο συμμετέχει κάθε ενεργειακή
πηγή στη συνολική κατανάλωση της περιφέρειας.
Ποσοστιαία κατανάλωση ενεργειακών πηγών

11,8%

28,3%

Βιομάζα

2,4%
19,1%

2,2%

2,5%
33,8%

Ηλιακή
Ηλεκτρισμός
Πετρέλαιο
Βενζίνη
Υγραέριο
Diesel

Γράφημα 4-1: Συνεισφορά ενεργειακών πηγών στην κατανάλωση στην Περιφέρεια
Κρήτης (%)
Πηγή: Ενεργειακό Γραφείο Περιφέρειας Κρήτης, 1997
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Έτος
Α/Α
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Μονάδα
ΑΤΜ
ΑΤΜ
ΑΤΜ
ΑΤΜ
ΑΤΜ
ΑΤΜ
DIESEL
DIESEL
DIESEL
DIESEL
ΑΕΡΙΟΣ.
ΑΕΡΙΟΣ.
ΑΕΡΙΟΣ.
ΑΕΡΙΟΣ.
ΑΕΡΙΟΣ.
ΑΕΡΙΟΣ.
ΑΕΡΙΟΣ.
ΑΤΜ
ΑΕΡΙΟΣ.
ΑΕΡΙΟΣ.
DIESEL
DIESEL
ΑΤΜ
ΑΤΜ

Περιοχή
ΛΙΝΟΠ.
ΛΙΝΟΠ.
ΛΙΝΟΠ.
ΛΙΝΟΠ.
ΛΙΝΟΠ.
ΛΙΝΟΠ.
ΛΙΝΟΠ.
ΛΙΝΟΠ.
ΛΙΝΟΠ.
ΛΙΝΟΠ.
ΛΙΝΟΠ.
ΛΙΝΟΠ.
ΧΑΝΙΑ
ΧΑΝΙΑ
ΧΑΝΙΑ
ΧΑΝΙΑ
ΧΑΝΙΑ
ΧΑΝΙΑ
ΧΑΝΙΑ
ΧΑΝΙΑ
ΑΘΕΡΙΝ
ΑΘΕΡΙΝ
ΑΘΕΡΙΝ
ΑΘΕΡΙΝ

Εγκατάστασης
1965
1971
1971
1977
1981
1981
1989
1990
1989
1990
1973
1974
1969
1985
1987
1992
1992
1994
1998
1998
2004
2007
2005
2006

Τεχνικά
MW
Ελάχιστα
6.25
15.00
15.00
25.00
25.00
25.00
12.28
12.28
12.28
12.28
16.25
16.25
16.20
24.00
36.00
45.50
45.50
42.40
59.00
59.00
40.00
40.00
40.00
40.00

Διαθεσιμότητα

4.00
7.00
7.00
13.00
14.00
14.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
5.00
8.00
8.00
19.00
3.00
3.00
10.00
10.00
10.00
10.00

0.85
0.85
0.85
0.85
0.85
0.85
0.71
0.71
0.71
0.71
0.70
0.70
0.70
0.70
0.70
0.70
0.70
0.78
0.70
0.70
0.74
0.74
0.80
0.80

Πίνακας 4-2: Μονάδες παραγωγής ενέργειας στο σύστημα της Κρήτης.
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Πηγή: Ενεργειακό Γραφείο Περιφέρειας Κρήτης, 2006.
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MW

1

6.6

Τοποθεσία

Τοπλού

Έτος

Τύπος

Λειτουργίας

Μηχανής
Windmaster 300

1995

Tacke 500kw

Περιοχή

Λασίθι

Nordtank 500kw
2

0.5

3

10.2

4

4.95

5
6
7
8
9

5.0
10.0
2.5
9.9
10.0

10

2.4

11
12
13

10.2
9.75
10.5

Μάρε
Ζήρου
Μιτάτο
Μεγάλη
Βρύση
Αχλάδια
Αχλάδια
Αχλάδια
Χαντράς
Αχλάδια
Μάρε
Αχλάδια
Ξερολίμνη
Χώνος
Χώνος

14

3.4

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Λασίθι

1995

Tacke 500kw

Λασίθι

1998

Bonus 600kw

Ηράκλειο

1999

Zond 550kw

Λασίθι
Λασίθι
Λασίθι
Λασίθι
Λασίθι

1999
1999
1999
2000
2000

Enercon 500kw
Enercon 500kw
Enercon 500kw
Zond 550kw
Enercon 500kw

Λασίθι

2000

Micon 600kw

Λασίθι
Λασίθι
Λασίθι

2000
2000
2000

Micon 600kw
Zond 750kw
Zond 750kw
Nedwind 500kw

Πρινιάς

Ηράκλειο

2000

5.0
6.0
5.0
4.8
9.6
10.0
16.6
16.6
5.0
6.0
4.0

Κρυά
Μαρωνιά
Τουρλωτή
Κριονέρι
Πλατύβολα
Αχλαδιές
Πρινιάς
Πρινιάς
Πλάτανος
Σκοπή
Καρύδι

Λασίθι
Λασίθι
Λασίθι
Λασίθι
Λασίθι
Λασίθι
Ηράκλειο
Ηράκλειο
Χανιά
Λασίθι
Λασίθι

2001
2001
2001
2001
2001
2003
2004
2005
2005
2005
2005

0.9

Αγριλίδια

Λασίθι

2005

50.0
50.0
8.5
5.0

Μονοδένδρι Ηράκλειο
Μονοδένδρι Ηράκλειο
Γραμβούσα
Χανιά
Γαλήνη
Ρέθυμνο

2005
2006
2006
2006

Vestas 600kw
Enercon 500kw
Bonus 600kw
Vestas 500kw
Windmaster 600
Bonus 600kw
Enercon 500kw
Enercon 500kw
Bonus 600kw
Enercon 500kw
Vestas 500kw
Enercon 500kw
Bonus 600kw
Bonus 300kw
Enercon 500kw
Enercon 500kw
Vestas 500kw
Enercon 500kw

Πίνακας 4-3: Οι επενδύσεις στο χρονικό διάστημα1998-2006.
Πηγή: Ενεργειακό Γραφείο Περιφέρειας Κρήτης, 2006.
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Από τη μελέτη του Γραφήματος 4-1 προκύπτει ότι η μεγαλύτερη συνεισφορά
ενεργειακών πηγών στην κατανάλωση στην Περιφέρεια Κρήτης προέρχεται από
τη βενζίνη και το diesel, τα οποία καταλαμβάνουν το 60% περίπου των συνολικών
χρησιμοποιούμενων ενεργειακών πηγών, ακολουθεί ο ηλεκτρισμός με 20%
περίπου επί της συνολικής κατανάλωσης, ενώ πρέπει να τονιστεί η συμβολή της
βιομάζας (κυρίως πυρηνόξυλου) στο ενεργειακό ισοζύγιο που φτάνει το ποσοστό
του 12 %.

4.3.2. Τα αιολικά πάρκα

88B

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η συνεισφορά των αιολικών πάρκων στο
ενεργειακό ισοζύγιο του νησιού. Η διείσδυση αιολικής ενέργειας ανέρχεται σε
περίπου 9% και η συνολική εγκατεστημένη ισχύς των αιολικών πάρκων είναι 89,5
MW. Αξιοσημείωτο είναι επίσης το πρότυπο χωροθέτησης των αιολικών πάρκων,
με σημαντική συγκέντρωση στην περιοχή του Λασιθίου. Έτσι δώδεκα αιολικά
πάρκα είναι χωροθετημένα στο Λασίθι και δύο στο Ηράκλειο.
Υπάρχουν σε λειτουργία 16 αιολικά πάρκα που παρέχουν περισσότερο από το 10
% της ηλεκτρικής ενέργειας, ενώ βρίσκονται σε διαδικασία αδειοδότησης και
κατασκευής άλλα 14 συνολικής ισχύος 59,1 MW επιπλέον. Η ΔΕΗ έχει αναπτύξει
ένα πρωτότυπο και πρωτοποριακό σύστημα διαχείρισης και ελέγχου των αιολικών
πάρκων.

4.3.3. Βιομάζα
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Η ευρεία ενεργειακή αξιοποίηση της γεωργικής βιομάζας –κυρίως πυρηνόξυλουεξασφαλίζει 12% της συνολικής ενεργειακής ζήτησης του νησιού. Η βιομάζα
μπορεί να χρησιμοποιηθεί στη θέρμανση θερμοκηπίων, τη βιομηχανική ξήρανση
της

σταφίδας,

κλπ.

Λειτουργούν

επίσης

δύο

καινοτομικά

συστήματα

συμπαραγωγής με βιοαέριο.
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4.3.4. Ηλιακή ενέργεια
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Η ευρεία αξιοποίηση της ηλιακής ενέργειας παρέχει περισσότερο από το 3 % της
συνολικής ενεργειακής κατανάλωσης, ενώ η επιφάνεια των ηλιακών συλλεκτών
προσεγγίζει τα 190.000 τετραγωνικά μέτρα. Υπάρχουν πιλοτικές εγκαταστάσεις
ηλιακής ψύξης ενώ οι πρότυπες εφαρμογές φωτοβολταϊκών συστημάτων θα
υπερβούν εντός ολίγου τα 2 MW. Υπάρχουν επίσης εφαρμογές παθητικών ηλιακών
συστημάτων και βιοκλιματικών κτιρίων.

4.3.5. Υδραυλική ενέργεια
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Λειτουργούν δύο μικρά υδροηλεκτρικά έργα ισχύος 0,6 MW, ενώ έχουν εκπονηθεί
σχέδια για περαιτέρω αξιοποίησή τους. Έχει εγκριθεί μελέτη για πιλοτικό σύστημα
αντίστροφης άντλησης ταμίευσης ισχύος μέχρι 5 MW, ενώ σχεδιάζονται και
μεγαλύτερα συστήματα.

4.4.

Πρότυπα Κατανάλωσης της Περιφέρειας Κρήτης

32B

Στο κεφάλαιο αυτό καταγράφονται τα πρότυπα κατανάλωσης ενέργειας στην
Περιφέρεια Κρήτης.
Η κατανομή της κατανάλωσης ενέργειας ανά τομέα δραστηριότητας το 1997
παρουσιάζεται στο ακόλουθο γράφημα (Ενεργειακό Γραφείο Περιφέρειας Κρήτης,
1997).
Κατανάλωση ενέργειας ανα τομέα

4.3%

10.6%
12.2%

50.4%

Οικιακός τομέας
Μεταφορές
Γεωργία
Βιομηχανία
Τριτογενής τομεάς

22.6%

Γράφημα 4-2: Kατανάλωση ενέργειας ανά τομέα στην Περιφέρεια Κρήτης.
Πηγή: Ενεργειακό Γραφείο Περιφέρειας Κρήτης, 1997.
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Από τη μελέτη των σχετικών στοιχείων προκύπτει ότι τα μεγαλύτερα ποσά
ενέργειας το 1997 δαπανώνται από τον οικιακό τομέα και τον τομέα των
μεταφορών. Ο δεύτερος μάλιστα να είναι υπεύθυνος για τη μισή περίπου από τη
συνολική κατανάλωση ενέργειας στην περιφέρεια.
Η ζήτηση για ηλεκτρική ενέργεια ανά τομέα το 2004 παρουσιάζεται στο Γράφημα
4-3.

7,30%
1,45%

Οικιακός τομέας

4,18%

38,16%

Βιομηχανία
Τουρισμός και Εμπόριο
Γεωργία

39,69%

9,22%

Φωτισμός οδών
Δημόσιος τομέας

Γράφημα 4-3: Ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας ανά τομέα.
Πηγή: Zografakis, 2004.
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Από το Γράφημα 4-3 είναι σαφές ότι ο τουριστικός τομέας μαζί με το εμπόριο
αποτελούν τον πρώτο σε κατανάλωση τομέα του συστήματος, με τον οικιακό
τομέα να ακολουθεί σε κοντινή απόσταση. Οι δύο αυτοί τομείς μαζί
καταναλώνουν τα ¾ περίπου της ηλεκτρικής ενέργειας του συστήματος της
Περιφέρειας Κρήτης.
Στο Γράφημα 4-4 παρουσιάζεται η κατανομή της ηλεκτρικής κατανάλωσης ανά
νομό. Από τη μελέτη του γραφήματος προκύπτει το συμπέρασμα ότι ο νομός
Ηρακλείου καταναλώνει τη μισή περίπου ηλεκτρική ενέργεια της Περιφέρειας
Κρήτης και ακολουθεί ο Νομός Χανίων, με τελευταίους τους νομούς Ρεθύμνης και
Λασιθίου, οι οποίοι καταναλώνουν παραπλήσια ποσοστά. Το γεγονός ερμηνεύεται
από την κατανομή του πληθυσμού στην περιφέρεια, όπου το 50% περίπου του
συνολικού πληθυσμού είναι εγκατεστημένο στο Ν. Ηρακλείου.
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Κατανομή ηλεκτρικής κατανάλωσης ανα νομό

14,2%
49,1%

Νομός Ηρακλείου
Νομός Ρεθύμνης
Νομος Χανίων

24,9%

Νομός Λασιθίου
11,9%

Γράφημα 4-4: Κατανομή ηλεκτρικής κατανάλωσης ανά νομό.
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Πηγή: Ενεργειακό Γραφείο Περιφέρειας Κρήτης 1997.

4.5.

33B

Η Περιφέρεια Κρήτης Πρωτοπόρα στην Προώθηση των Α.Π.Ε.

H Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε συνέχεια των σχετικών οδηγιών για την προώθηση των
Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, αλλά κυρίως για την επίτευξη του στόχου για
12% συμμετοχή των Α.Π.Ε. στο ενεργειακό ισοζύγιο της Ευρώπης το 2010 πήρε
το 1999 την πρωτοβουλία της υλοποίησης “Εκστρατείας για την απογείωση των
Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στην Ευρώπη”. Στα πλαίσια αυτά ενθαρρύνονται
δημόσιοι και ιδιωτικοί οργανισμοί για την προώθηση των ανανεώσιμων πηγών, με
την υιοθέτηση και υπογραφή με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μιας “Δήλωσης
Σύμπραξης στην Καμπάνια”.
Η Περιφέρεια Κρήτης έχει πρωταγωνιστικό ρόλο σε ευρωπαϊκό επίπεδο στην
προώθηση και υλοποίηση εγκαταστάσεων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας. Ο
πρωτοποριακός της ρόλος έχει αναγνωριστεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή,
γεγονός που αποτελεί ένα επιπλέον κίνητρο για να διατηρηθεί, ενισχυθεί και
διευρυνθεί περαιτέρω η σημερινή πρωτοπορία.
Η Περιφέρεια Κρήτης – διαμέσου του Ενεργειακού της Κέντρου – υπήρξε από
τους 30 πρώτους εταίρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που συνυπόγραψαν τη
σχετική Δήλωση και απέκτησε το δικαίωμα να χρησιμοποιεί το επίσημο λογότυπο
της καμπάνιας, καθώς και να αναφέρεται στις σχετικές επίσημες εκδόσεις της
Ευρωπαϊκής Κοινότητας.
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Σε συνέχεια της υποβολής σχετικού φακέλου υποψηφιότητας για το 2001, η
Περιφέρεια Κρήτης τιμήθηκε με το πρώτο βραβείο στην κατηγορία της καλύτερης
σύμπραξης σε ευρωπαϊκό περιφερειακό επίπεδο, για το ολοκληρωμένο πρόγραμμα
“Μεγάλης Κλίμακας Ανάπτυξη των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στην
Κρήτη”, τόσο για την επιτευχθείσα πρόοδο όσο και για το επίπεδο των
αποτελεσμάτων. Η Περιφέρεια Κρήτης βρίσκεται σήμερα στην πρωτοπορία των
εφαρμογών και της αξιοποίησης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας ανάμεσα
στις Ευρωπαϊκές Περιφέρειες και στα νησιά της Ευρώπης και της Μεσογείου.

4.6.

34B

Η Ιστορία της Αιολικής Ενέργειας στην Περιφέρεια της Κρήτης

Η σχέση ανάμεσα στην Κρήτη και την αιολική ενέργεια ξεκινάει από την
αρχαιότητα, όταν οι Μινωίτες εκμεταλλεύτηκαν από τους πρώτους την ισχύ του
ανέμου στη στεριά και τη θάλασσα.
Αν θέλουμε να μιλήσουμε για τα σύγχρονα χρόνια, τότε και πάλι η Κρήτη κατέχει
ίσως μια παγκόσμια πρωτιά στο χώρο της αιολικής ενέργειας. Αυτή δεν είναι άλλη
από το οροπέδιο Λασιθίου. Υπολογίζεται ότι στα μέσα του 20ου αιώνα
παραδοσιακοί ανεμόμυλοι συνολικής ισχύος 5 MW, προοριζόμενοι σχεδόν
αποκλειστικά για άντληση υπόγειων αποθεμάτων νερού και άρδευση των
καλλιεργειών, είχαν εγκατασταθεί στην περιοχή του οροπεδίου Λασιθίου, στην
Ανατολική Κρήτη. Πρόκειται για το πρώτο Αιολικό Πάρκο στον κόσμο συνολικής
ισχύος αυτής της τάξεως. Σήμερα οι ανεμόμυλοι αυτοί δεν χρησιμοποιούνται πια
για παραγωγικούς σκοπούς, αλλά αποτελούν ένα πόλο έλξης χιλιάδων επισκεπτών
κάθε χρόνο.
Θρυλικό έχει μείνει το όνομα του Εμμανουήλ Παπαδάκη ή Σπιρτοκούτη, ο οποίος
ήταν εκείνος που επινόησε την κατασκευή πάνω στην οποία βασίστηκε η
υλοποίηση των ανεμόμυλων του οροπεδίου Λασιθίου.
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Εικόνα 4-1: Το οροπέδιο του Λασιθίου με τους χιλιάδες ανεμόμυλους.
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Πηγή: Πάπυρος Larousse Britannica,1991.

Εικόνα 4-2: Σύγχρονο ιδιωτικό αιολικό πάρκο στην Κρήτη.
Πηγή: Πάπυρος Larousse Britannica,1991.
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Η σύγχρονη ανάπτυξη Αιολικών Πάρκων στην Κρήτη ξεκίνησε στις αρχές της
δεκαετίας του 1990, όταν η Δ.Ε.Η. εγκατέστησε τα πρώτα Αιολικά Πάρκα στην
περιοχή της μονής Τοπλού στη Σητεία. Έκτοτε, η απελευθέρωση της αγοράς
ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα, οδήγησε πολλούς επενδυτές να υλοποιήσουν
δεκάδες εγκαταστάσεις Αιολικών Πάρκων στην Ελλάδα. Το ενδιαφέρον για
επενδύσεις Αιολικών Πάρκων παραμένει αμείωτο ακόμα και σήμερα, γεγονός που
επιβεβαιώνει τα πολύ καλά χρηματοοικονομικά χαρακτηριστικά των επενδύσεων
Αιολικών Πάρκων στην Κρήτη.
Πλήθος επίσης μικρών αυτόνομων συστημάτων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας,
τα οποία προορίζονται για την τροφοδοσία μικρών, μεμονωμένων και
απομακρυσμένων καταναλωτών έχουν εγκατασταθεί τα τελευταία χρόνια σε όλη
την έκταση του νησιού.

4.7.

35B

Αιολικά Πάρκα στην Περιφέρεια Κρήτης

Στο Χάρτη 4-1 και στον Πίνακα 4-4 παρουσιάζονται τα αιολικά πάρκα της
Περιφέρειας Κρήτης.
Από τον Χάρτη 4-1 διακρίνεται ότι σχεδόν το σύνολο των ήδη εγκατεστημένων
αιολικών πάρκων βρίσκεται στην ανατολική Κρήτη, στο νομό Λασιθίου, ενώ από
τον Πίνακα 4-4 παρατηρείται ότι οι άδειες παραγωγής των αιολικών πάρκων στην
Περιφέρεια έχουν εκδοθεί στην τελευταία πενταετία.

4.7.1. Τα αιολικά πάρκα στη Σητεία
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Ο Οργανισμός Aνάπτυξης Σητείας (ΟΑΣ ΑΕ) είναι μια αναπτυξιακή Εταιρία των
4 Δήμων της Επαρχίας Σητείας, δηλ. των Δήμων Σητείας, Μακρύ Γιαλού, Ιτάνου
και Λεύκης. Σκοπός του είναι η υποστήριξη της Τοπικής ανάπτυξης, μιας
ανάπτυξης ολοκληρωμένης, ισόρροπης, οικολογικής.
Η αξιοποίηση των Α.Π.Ε. ανήκει στις προτεραιότητες του Οργανισμού από την
ίδρυσή του το 1988. Μετά από μια μεγάλη και συστηματική προσπάθεια 15 ετών η
Σητεία έχει καταστεί ο πρώτος πόλος ανάπτυξης των Α.Π.Ε και ιδιαίτερα των
Αιολικών Πάρκων στην Ελλάδα και ολόκληρη την Ανατολική Μεσόγειο με πολλά
και σημαντικά οφέλη για την Εθνική, την Περιφερειακή και την Τοπική ανάπτυξη.
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Οι κύριες κατευθύνσεις των ενεργειών του ΟΑΣ για το σκοπό αυτό είναι:
Η πλατιά ενημέρωση της τοπικής κοινωνίας. Για το σκοπό αυτό το 1985
ξεκινά μία προσπάθεια πλατιάς ενημέρωσης της τοπικής κοινωνίας για τις
Α.Π.Ε. και τα πλεονεκτήματά τους, αναπτύσσεται ο κοινωνικός διάλογος
και εξασφαλίζεται η κοινωνική συναίνεση.
Οι προπαρασκευαστικές ενέργειες, μετρήσεις ανεμολογικών στοιχείων
και εντοπισμό κατάλληλων περιοχών.
Το 1989 σε συνεργασία με το Ε.Μ.Π. υπέβαλε πρόταση στο
ανταγωνιστικό - επιδεικτικό πρόγραμμα THERMIE της Ευρωπαϊκής
Ένωσης για την ανέγερση Α/Γ 500 KW στη Ζήρο Σητείας. Ήταν η πρώτη
μεγάλη Α/Γ στη Κρήτη (και την Ελλάδα) και λειτούργησε με εξαιρετικά
αποτελέσματα. Η Α/Γ αυτή - πιλότος - μαζί με τις 2 όμοιες Α/Γ της ΔΕΗ
που έγιναν αμέσως μετά, άνοιξε το δρόμο στην κοσμογονία των Αιολικών
Πάρκων που αναπτύχθηκαν στο τόπο μας (και ευρύτερα), διότι μέσω αυτής
δοκιμάστηκαν στην πράξη οι τοπικές συνθήκες παραγωγής ηλεκτρισμού
από τον άνεμο σε εμπορική βάση και αντιμετωπίσθηκαν όλα τα διοικητικά,
θεσμικά,

νομικά,

χρηματοοικονομικά,

οργανωτικά

και

τεχνικά

προβλήματα, τα οποία δεν ήταν λίγα. Αποκτήθηκε πολύτιμη εμπειρία που
βοήθησε στην καλύτερη επίλυση των τεχνικών προβλημάτων και στη
διατύπωση προτάσεων βελτίωσης του θεσμικού πλαισίου.
Ο Νόμος 2244/94 που ακολούθησε, αποτέλεσε βαθιά τομή στα πράγματα
των ΑΠΕ και δημιούργησε ευνοϊκό έδαφος για την ανάπτυξή τους.
Ακολούθησε πρόταση στο ΥΠΕΘΟ στον αναπτυξιακό νόμο από την οποία
προέκυψε το Αιολικό Πάρκο ισχύος 5MW της "ΑΝΕΜΟΕΣΣΑΣ Α.Ε."
κοντά στη πόλη της Σητείας με βασικούς μετόχους την ΕΝΕRCON, τον
Ο.Α.Σ. Α.Ε. και τα ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΚΡΗΤΗΣ και ΕΛΛΑΔΑΣ.
Δημιουργήθηκαν στην ίδια περιοχή 2 Αιολικά Πάρκα ισχύος 10MW
έκαστο και παραχώρησαν το 2% των μετοχών στην Τοπική Αυτοδιοίκηση
της περιοχής. Την ίδια περίοδο η ΔΕΗ, η ΡΟΚΑΣ ΑΙΟΛΙΚΗ και η
ΑΙΟΛΟΣ κατασκεύασαν άλλα αιολικά πάρκα στην περιοχή της Επαρχίας
Σητείας ισχύος 5,1 MW, 10,2MW, και 10 MW αντίστοιχα.
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Εν λειτουργία
Άδεια παραγωγής
Άδεια υπό ανάκληση
Επέκταση

Χάρτης 4-1:Τα Αιολικά Πάρκα στηνΠεριφέρεια Κρήτης για τα οποία έχει εκδοθεί άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από τη Ρυθμιστική
Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ).
Πηγή: Ενεργειακό Γραφείο Περιφέρειας Κρήτης, 2004
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Ημερ. Εκδοσης

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΙΣΧΥΣ (MW)

Τεχνολογία

Νομός

Δήμος/Κοιν.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

18/06/01
18/06/01
18/06/01
18/06/01
16/07/01
22/10/01
22/10/01
04/12/01
09/07/03
27/12/01
27/12/01
18/07/02
18/07/02
15/09/03

ΑΝΕΜΟΕΣΣΑ ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΑΕ
ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΚΡΥΩΝ ΑΕ
ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΑΧΛΑΔΙΩΝ ΑΕ
AEOLOS Α.Ε.
ΡΟΚΑΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΒΕΕ
ΡΟΚΑΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΚΡΗΤΗ ΑΒΕΕ
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ ΑΒΕΕ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΗΤΕΙΑΣ ΑΕ
IWECO ΧΩΝΟΣ ΚΡΗΤΗΣ ΑΕ
ΕΝ.ΤΕ.ΚΑ ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΑΕ
ΔΕΗ ΑΕ
ENERCON ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΒΕΕ
WRE HELLAS SA

5,00
10,00
10,00
9,90
10,20
3,00
5,94
1,20
4,50
2,70
3,00
2,50
4,62
2,40

Λασιθίου
Λασιθίου
Λασιθίου
Λασιθίου
Λασιθίου
Λασιθίου
Λασιθίου
Λασιθίου
Λασιθίου
Λασιθίου
Λασιθίου
Λασιθίου
Λασιθίου
Λασιθίου

ΣΗΤΕΙΑΣ
ΣΗΤΕΙΑΣ
ΣΗΤΕΙΑΣ
ΛΕΥΚΗΣ
ΙΤΑΝΟΥ
ΙΤΑΝΟΥ
ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΛΕΥΚΗΣ
ΙΤΑΝΟΥ
ΙΤΑΝΟΥ
ΙΤΑΝΟΥ
ΣΗΤΕΙΑΣ
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΣΗΤΕΙΑΣ

15

27/01/04

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ ΑΒΕΕ

11,90

Λασιθίου

ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

16
17

16/07/01
27/12/01

4,95
4,62

Αιολικά Κρήτη
Αιολικά Κρήτη
Αιολικά Κρήτη
Αιολικά Κρήτη
Αιολικά Κρήτη
Αιολικά Κρήτη
Αιολικά Κρήτη
Αιολικά Κρήτη
Αιολικά Κρήτη
Αιολικά Κρήτη
Αιολικά Κρήτη
Αιολικά Κρήτη
Αιολικά Κρήτη
Αιολικά Κρήτη
Αιολικά Μη Διασυνδ.
Νησιά
Αιολικά Κρήτη
Αιολικά Κρήτη

Ηρακλείου
Ηρακλείου

ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ
ΚΡΟΥΣΩΝΑ

6,30

Αιολικά Κρήτη

Ηρακλείου

ΝΙΚΟΥ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ

5,25
14,45

Αιολικά Κρήτη
Αιολικά Κρήτη
Αιολικά Μη Διασυνδ.
Νησιά
Αιολικά Μη Διασυνδ.
Νησιά
Αιολικά Κρήτη
Αιολικά Κρήτη
Αιολικά Μη Διασυνδ.
Νησιά
Αιολικά Διασυνδ. Σύστημα
Αιολικά Κρήτη
Αιολικά Μη Διασυνδ.
Νησιά

Ηρακλείου
Ηρακλείου

ΜΟΙΡΩΝ
ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ

Ρεθύμνου

ΛΑΜΠΗΣ

Ρεθύμνου

ΚΟΥΛΟΥΚΩΝΑ

Χανίων
Χανίων

ΚΟΛΥΜΠΑΡΙΟΥ
ΚΙΣΣΑΜΟΥ

Χανίων

ΜΟΥΣΟΥΡΩΝ & ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΣΕΛΙΝΟΥ

Χανίων
Χανίων

ΜΟΥΣΟΥΡΩΝ
ΚΙΣΣΑΜΟΥ

Χανίων

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΣΗ ΓΩΝΙΑΣ

18

18/07/02

19
20

06/11/2003
06/11/03

IWECO ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΥΣΗ ΑΕΒΕΕ
ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ ΑΕ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΚΙΚΟΝΤΟΡ Α.Ε ΚΑΙ ΣΙΑ
ΕΠΑΝΩΣΗΦΗΣ 1 ΕΕ
ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΜΟΙΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΡΗΤΗΣ ΑΕ

21

06/11/03

ΔΕΗ ΑΕ - ΔΕΜΕ

9,90

22

10/12/03

ΑΙΟΛΙΚΟ ΚΟΥΛΟΥΚΩΝΑΣ ΑΕ

5,00

23
24

27/12/01
03/12/02

ENVIRECO ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΚΡΗΤΗΣ-ΣΠΑΘΑ ΑΕ
ΜΕΤΚΑ ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΛΑΤΑΝΟΥ ΑΕ

4,62
3,30

25

14/10/03

ENVITEC ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΑΕ

5,40

26
27

06/11/03
06/11/03

5,40
9,35

28

10/12/03

ENVITEC ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΑΕ
ΥΔΡΟΑΙΟΛΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.
ΤΑΛΩΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

2,40

Πίνακας 4-4: Αρχείο μητρώου αδειών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας - Πηγή: Ενεργειακό Γραφείο Περιφέρειας Κρήτης, 2004
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Σε συνεργασία με το ΚΑΠΕ υποβλήθηκε επίσης πρόταση στο
Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα THERMIE για τη δημιουργία ενός Πάρκου 4,9
MW με Α/Γ 2 διαφορετικών κατασκευαστικών οίκων με σκοπό τη
σύγκρισή τους. Το Πρόγραμμα βαθμολογήθηκε με άριστα, ήδη έχουν
ανεγερθεί οι 5 Α/Γ από την ΕΝΕRCON ΕΛΛΑΣ και είναι υπό ανέγερση 4
Α/Γ της MICON από την εταιρία W.R.E. ΕΛΛΑΣ. Πρόσφατα επίσης η
ΔΕΗ εγκατέστησε ένα νέο Αιολικό Πάρκο ισχύος 10 MW. Είναι έτσι
εγκατεστημένα και λειτουργούν στην Επαρχία Σητείας Αιολικά Πάρκα
συνολικής ισχύος 65 MW, ενώ επίκειται η εγκατάσταση και άλλων μετά
την πρόσφατη προκήρυξη της Περιφέρειας Κρήτης.

4.7.2. Τα βραχυπρόθεσμα οφέλη από την λειτουργία αιολικών πάρκων
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Τα οφέλη του τόπου από τα έργα αυτά είναι πολύ μεγάλα και αφορούν σε διάφορα
επίπεδα όπως τόνωση της απασχόλησης, βελτίωση του ενεργειακού ισοζυγίου,
αύξηση των εσόδων της τοπικής αυτοδιοίκησης κλπ. Αναλυτικότερα στην
περίπτωση των αιολικών πάρκων της Σητείας:
Δημιουργήθηκαν 20 μόνιμες νέες θέσεις εργασίας και 200
προσωρινές κατά την κατασκευή των έργων.
Επιτεύχθηκε σοβαρή βελτίωση του ενεργειακού ισοζυγίου της
Κρήτης και τώρα αποφεύγονται οι διακοπές ρεύματος που είχαν ολέθριες
συνέπειες στον τουρισμό και την οικονομία.
Επήλθε

τεχνολογικός

εκσυγχρονισμός

και

αναβάθμιση

της

περιοχής, αφού εδώ εκπαιδεύτηκαν κοντά σε Έλληνες και ξένους
μηχανικούς πολλοί μηχανικοί της περιφέρειας καθώς και τεχνίτες, οι οποίοι
απασχολούνται στη συνέχεια στα εν λόγω έργα.
Υπήρξε επίσης ανάπτυξη της τοπικής επιχειρηματικότητας και
οικονομικής ζωής.
Δημιουργήθηκαν σημαντικά έσοδα στους Δήμους της περιοχής
(ύψους άνω των 100.000.000 δρχ. ετησίως), αφού το 2% των ακαθάριστων
εσόδων των εταιριών Αιολικών Πάρκων αποδίδεται σε αυτούς.
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Δημιουργήθηκαν

ακόμη

εισοδήματα

στον

ΟΑΣ

τα

οποία

συμβάλλουν στην ενίσχυση της τοπικής ανάπτυξης.
Η περιοχή γνώρισε σημαντική προβολή από μεγάλης εμβέλειας
ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης που διαφημίζουν τη Σητεία σε όλη την
Ευρώπη (το Γαλλογερμανικό κανάλι ΑRTE, το 1ο δημόσιο Γερμανικό
κανάλι, η εκπομπή MEDITERRANEO κλπ.).
Ομάδες φοιτητών Α.Ε.Ι, Τ.Ε.Ι και άλλων σχολών επισκέπτονται την
περιοχή για να δουν τα Αιολικά Πάρκα. Επίσης αποτελούν πόλο έλξης για
τους τουρίστες, οι οποίοι τα επισκέπτονται και τα φωτογραφίζουν. Ήδη τα
Αιολικά πάρκα αποτελούν τουριστικά αξιοθέατα για όλη την Ευρώπη,
όπου βέβαια υπάρχουν. Για παράδειγμα, στον τουριστικό οδηγό της πόλης
Brige του Βελγίου περιλαμβάνεται ως μείζονος σημασίας αξιοθέατο το
Αιολικά Πάρκο της περιοχής.
Σημαντικές είναι και οι επιπτώσεις στον τομέα του περιβάλλοντος. Πιο
συγκεκριμένα, μόνο από τη λειτουργία των Αιολικών Πάρκων 27,5MW κοντά στη
πόλη της Σητείας και την υποκατάσταση 22.500 τόνων πετρελαίου η ατμόσφαιρα
απαλλάσσεται από τους εξής ρύπους (Ενεργειακό Γραφείο Περιφέρειας Κρήτης,
2003):


76.500 τόννους εκπομπών CO2,



16,2 τόννους εκπομπών CO,



108 τόννους εκπομπών NΟx,



4,5 τόννους εκπομπών HC, και



72 τόννους εκπομπών σωματιδίων.

Ακουστική, ηχητική όχληση δεν υπάρχει. Ο θόρυβος που κάνει ένα Αιολικό
Πάρκο είναι όπως το θρόισμα ενός "Καλαμιώνα".
Σε ότι αφορά στη λεγόμενη "οπτική ρύπανση" τα Αιολικά Πάρκα όταν
χωροθετούνται σωστά, δηλαδή μακριά από τόπους ιδιαίτερης σημασίας π.χ.
αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και τοπία ιδιαίτερου φυσικού κάλλους ή
ενδιαφέροντος όπως π.χ. βιότοπους, δεν υπάρχει πρόβλημα.
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Απεναντίας, όπως είναι γνωστό, ένα από τα περιφημότερα και γνωστότερα τοπία
στον κόσμο είναι το Οροπέδιο Λασιθίου με τις χιλιάδες ανεμόμυλους, που είναι
μεταλλικοί.
Τα Αιολικά Πάρκα από κάποια απόσταση παραπέμπουν στην εικόνα αυτή.
Άλλωστε το ανάγλυφο του Eλληνικού χώρου είναι τόσο πολύμορφο, ώστε εύκολα
μπορούν να βρεθούν κατάλληλες θέσεις.
Εκείνο λοιπόν που χρήζει ιδιαίτερης προσοχής είναι η σωστή χωροθέτηση των
Αιολικών Πάρκων, η σωστή διάταξη των Α/Γ καθώς και η κατασκευή κοινών
δικτύων μεταφοράς ρεύματος.
Τα έργα Α.Π.Ε. αποτελούν επίσης υποδομές που επιδέχονται και άλλου είδους
αξιοποίηση, όπως:


Κέντρα ενημέρωσης κοινού και ειδικών ομάδων για τις Α.Π.Ε.



Κέντρα εκπαίδευσης και κατάρτισης ανθρώπινου δυναμικού στις

Α.Π.Ε.


Κέντρα επίδειξης τεχνολογιών Α.Π.Ε.



Κέντρα τεχνικής υποστήριξης για την ανάπτυξη των Α.Π.Ε στην Α.

Μεσόγειο.


Πόλοι έλξης τουριστικών ροών π.χ. στην περίπτωση της Σητείας

έχουν ήδη υλοποιηθεί και προωθούνται συστηματικά τουριστικά
πακέτα οικολογικού - τεχνολογικού - εκπαιδευτικού τουρισμού γύρω
από τις Α.Π.Ε. Απευθύνονται σε σχολεία και οικολογικές οργανώσεις
στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

4.7.3. Τα μακροπρόθεσμα οφέλη από την λειτουργία αιολικών πάρκων
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"Τεχνολογία και συνείδηση. Να οι δύο πόλοι που θα κρίνουν τον πολιτισμό μας"
είπε ο Λεκορμιζιέ.
Τα Αιολικά Πάρκα, και γενικότερα τα έργα που αφορούν στην παραγωγή
ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, είναι έργα τεχνολογίας και έργα συνείδησης, της
οικολογικής. Ταυτόχρονα είναι και έργα εθνικής, περιφερειακής και τοπικής
ανάπτυξης.
120

Τα αιολικά πάρκα και γενικά οι Α.Π.Ε. συμβάλλουν στην εξυπηρέτηση των
ενεργειακών αναγκών των χωρών, εξασφαλίζοντας ασφάλεια στην τροφοδοσία,
επάρκεια στην αντιμετώπιση των αναγκών, απεξάρτηση των οικονομιών των χωρών
από τα ορυκτά καύσιμα. Για παράδειγμα από τη λειτουργία των ισχύος 65MW
Αιολικών Πάρκων της Σητείας υποκαθιστάται ποσότητα άνω των 50.000 τόνων
πετρελαίου

και

προκύπτει

η

αντίστοιχη

εξοικονόμηση

συναλλάγματος.

Ταυτόχρονα ενισχύουν την ενεργειακή ανεξαρτησία της χώρας, αφού αξιοποιείται
εγχώρια ανανεώσιμη πηγή. Τα Αιολικά Πάρκα της Σητείας παράγουν ήδη το 11%
των αναγκών της Κρήτης σε ηλεκτρικό ρεύμα.
Σημαντική είναι και η συμβολή τους στη μείωση των αερίων του θερμοκηπίου,
γεγονός που συμβάλλει στην περιβαλλοντική προστασία αλλά και την εκπλήρωση
των δεσμεύσεων που έχει αναλάβει η Ελλάδα για τη συμβολή της στον τομέα
αυτό.
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ΔΟΜΗΣΗ ΣΕΝΑΡΙΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΝ
ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Η Παγκόσμια Διάσκεψη για τη βιώσιμη ανάπτυξη (Γιοχάνεσμπουργκ, 1992)
αναγνώρισε τον τομέα του τουρισμού ως έναν από τους κυριότερους
ενεργειοβόρους τομείς της οικονομικής δραστηριότητας των διαφόρων χωρών.
Στο πλαίσιο αυτό θεωρήθηκε κρίσιμη η προώθηση της βιώσιμης τουριστικής
ανάπτυξης, μιας ανάπτυξης δηλαδή η οποία επιχειρεί να ενσωματώσει πρακτικές
αξιοποίησης ΑΠΕ και εξοικονόμησης ενέργειας για τον έλεγχο των εκπομπών
καυσαερίων στον τουριστικό τομέα. Στόχος είναι η ορθολογικότερη διαχείριση
των φυσικών πόρων για την επίτευξη της βιωσιμότητας τόσο σε τοπικό όσο και
παγκόσμιο επίπεδο.
Η τουριστική βιομηχανία αναπτύσσεται ραγδαία και όπως οι εκτιμήσεις διαφόρων
ερευνητών καταδεικνύουν αναμένεται να συνεχίσει με γρήγορους ρυθμούς,
συμβάλλοντας

σημαντικά

στην

οικονομική

ανάπτυξη

των

τουριστικών

προορισμών. Η ανάπτυξη αυτή ασκεί μεγάλη πίεση, μεταξύ των άλλων, στη
διαχείριση των ενεργειακών πόρων και την ενεργειακή επάρκεια των τουριστικών
περιοχών, ενώ η διαρκώς αυξανόμενη ενεργειακή ζήτηση δημιουργεί σημαντική
επιβάρυνση στο περιβάλλον τους, όταν αυτή καλύπτεται από τη χρήση ορυκτών
καυσίμων.
Με γνώμονα τον παραπάνω προβληματισμό στο στάδιο αυτό της διπλωματικής
εργασίας επιχειρείται η δόμηση εναλλακτικών σεναρίων τουριστικής ανάπτυξης της
περιοχής μελέτης. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στον τύπο της τουριστικής ανάπτυξης
της περιοχής σε σχέση με την ένταση των ενεργειακών αναγκών που αυτός
αναδεικνύει, σε μία προσπάθεια ενσωμάτωσης της ενεργειακής διάστασης στα
σενάρια που δομούνται. Ο στόχος στην προσπάθεια αυτή είναι η προώθηση της
βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης της περιοχής μελέτης με έμφαση στον τομέα της
ενέργειας.
Η δόμηση των σεναρίων κινείται σε τρεις άξονες, που είναι οι παρακάτω:
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Ο πρώτος αναφέρεται στην επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου με σκοπό
την ομαλότερη κατανομή στο άνοιγμα του χρόνου της ενεργειακής
ζήτησης. Ο στόχος αυτός διασφαλίζει την καλύτερη διαχείριση των
ενεργειακών πόρων, γεγονός που απομακρύνει τον κίνδυνο δυσβάσταχτων
επενδύσεων για την κάλυψη αναγκών σε περιόδους αιχμής και τον κίνδυνο
υψηλής συγκέντρωσης ρύπων σε συγκεκριμένες περιόδους του χρόνου, οι
οποίοι επιβαρύνουν σημαντικά το περιβάλλον της περιοχής μελέτης.
Ο δεύτερος κινείται προς την κατεύθυνση της ισόρροπης κατανομής των
τουριστικών δραστηριοτήτων στο χώρο, ο οποίος θα διασφαλίσει τις
προϋποθέσεις για ισόρροπη τουριστική ανάπτυξη και την ορθολογικότερη
ανάπτυξη του ενεργειακού συστήματος της περιοχής (distributed energy
generation 2). Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται η ανάπτυξη διαφόρων μορφών
1F

εναλλακτικού τουρισμού, οι οποίες αξιοποιούν τουριστικούς πόρους με
χαμηλό έως τώρα βαθμό αξιοποίησης, συμβάλλουν στην αποκέντρωση του
μοντέλου τουριστικής ανάπτυξης και δημιουργούν πρόσφορο έδαφος για
την αξιοποίηση των ΑΠΕ στον τουριστικό τομέα.
Τέλος ο τρίτος επιχειρεί την ενσωμάτωση σε επίπεδο τουριστικών
επιχειρήσεων τεχνολογιών παραγωγής αλλά και εξοικονόμησης ενέργειας με
στόχο την αξιοποίηση των ανανεώσιμων ενεργειακών πόρων που
αφθονούν στην περιοχή μελέτης.
Στη συνέχεια παρουσιάζονται τρία εναλλακτικά σενάρια βιώσιμης τουριστικής
ανάπτυξης της Περιφέρειας Κρήτης με έμφαση στον ενεργειακό τομέα.

5.1.

36B

Σενάριο 1: Ανάπτυξη εξειδικευμένων μορφών τουρισμού με έμφαση
στην αξιοποίηση της υπάρχουσας τουριστικής υποδομής

Στο σενάριο αυτό η τουριστική ανάπτυξη της περιφέρειας χαρακτηρίζεται από την
εξειδίκευση στον επαγγελματικό τουρισμό. Έμφαση δίνεται στην ανάπτυξη ειδικών
μορφών τουριστικής δραστηριότητας όπως συνεδριακός τουρισμός, επιστημονικός
τουρισμός, τουρισμός εκθέσεων και σεμιναρίων καθώς και στον τουρισμό πόλεων

2

Distributed energy generation: η τάση της τελευταίας δεκαετίας για παραγωγή ενέργειας από
μικρότερες μονάδες παραγωγής ενέργειας (UNEP, 2003).
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(Στρατηγέα και Μουρμούρης, 2006). Η περιφέρεια έχει δυνατότητες στο πεδίο
αυτό, δεδομένου ότι διαθέτει ξενοδοχειακές υποδομές μεγάλου μεγέθους στο
βόρειο τμήμα της, εξοπλισμένες κατάλληλα και με εμπειρία σε τέτοιου είδους
δραστηριότητες.
Η εξειδίκευση στον επαγγελματικό τουρισμό προσελκύει υψηλής στάθμης
τουριστική πελατεία, η οποία μπορεί να αποτελέσει την εν δυνάμει πελατεία και
άλλων τύπων τουριστικής δραστηριότητας αναψυχής στην περιοχή.
Στο πλαίσιο αυτό αναπτύσσεται ο επιστημονικός τουρισμός, δεδομένου ότι η
περιοχή διαθέτει ήδη ένα σημαντικό επιστημονικό και ερευνητικό δυναμικό καθώς
και καταλύματα υψηλών προδιαγραφών. Έμφαση δίνεται στον τομέα της
ενέργειας στο πλαίσιο αυτό, όπου η περιοχή αναπτύσσεται ως Κέντρο
Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας της Νοτιοανατολικής Μεσογείου, αξιοποιώντας τον
ήδη πρωτοπόρο ρόλο που έχει σε επίπεδο εφαρμογών των ΑΠΕ (Ενεργειακό
Κέντρο Περιφέρειας Κρήτης). Ο ρόλος αυτός λειτουργεί ως πόλος έλξης
επιστημόνων από όλο τον κόσμο σε συγκεκριμένα επιστημονικά πεδία. Το Κέντρο
Ενέργειας, πέραν από τον ερευνητικό του ρόλο, αναλαμβάνει και το ρόλο της
προώθησης της παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές στην τοπική
κοινωνία, τόσο σε επίπεδο επιχειρήσεων, τουριστικών και άλλων, όσο και σε
επίπεδο νοικοκυριών, δήμων κλπ. Αποτελεί στο πλαίσιο αυτό μία πλατφόρμα, η
οποία παρέχει στήριξη στην τοπική κοινωνία σε θέματα αξιοποίησης των
πλούσιων περιβαλλοντικών πηγών ενέργειας της περιφέρειας.
Έμφαση δίνεται επίσης στον εκπαιδευτικό τουρισμό και ειδικότερα σε θέματα
ενέργειας σε στενή σύνδεση με το ερευνητικό και εκπαιδευτικό δυναμικό της
περιοχής. Στο πλαίσιο αυτό δημιουργούνται ανάλογες υποδομές σε περιοχές με
αξιόλογα φυσικά και πολιτιστικά χαρακτηριστικά, αλλά και χαρακτηριστικά που
σχετίζονται με την ανάπτυξη ΑΠΕ. Οι υποδομές αυτές αποτελούν υπόδειγμα
αξιοποίησης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για την κάλυψη των ενεργειακών
τους αναγκών (βιοκλιματικά κτίρια, θέρμανση – ψύξη με ΑΠΕ, κλπ.) και γίνονται
κοιτίδες περαιτέρω ανάπτυξης της έρευνας και προώθησης των ΑΠΕ.
Το ήδη ανεπτυγμένο τουριστικά βόρειο τμήμα της περιφέρειας, αξιοποιώντας τις
υπάρχουσες υποδομές και την ύπαρξη εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού,
αναπτύσσεται περαιτέρω εξειδικευόμενο στον τουρισμό εκθέσεων και σεμιναρίων
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καθώς και στο συνεδριακό τουρισμό και γενικά κάθε άλλου είδους τύπο
επαγγελματικού τουρισμού, ο οποίος απαιτεί μεγάλης κλίμακας ξενοδοχειακές
υποδομές και υψηλού επιπέδου υπηρεσίες.
Η ύπαρξη αστικών περιοχών με ιδιαίτερο ενδιαφέρον από αρχιτεκτονική άποψη,
πολιτιστική δραστηριότητα και παράδοση, η εγγύτητα προς τις πύλες εισόδου της
περιφέρειας (λιμάνια, αεροδρόμια) κλπ., καθώς και οι υπάρχουσες τουριστικές
υποδομές μεγάλης κλίμακας με το εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό
συμβάλλουν προς την κατεύθυνση αυτή. Οι υπάρχουσες τουριστικές υποδομές
αναβαθμίζονται με στόχο την κάλυψη σημαντικού μέρους των ενεργειακών τους
απαιτήσεων (θέρμανση, ψύξη, φωτισμός, θέρμανση πισινών, κλπ.) μέσα από την
αξιοποίηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, ενώ ταυτόχρονα αξιοποιούν τις
τεχνολογίες εξοικονόμησης ενέργειας, βελτιώνοντας την ενεργειακή ταυτότητα των
κτιριακών υποδομών και τα επίπεδα κατανάλωσης ενέργειας από τις διάφορες
χρήσεις (π.χ. φωτισμός). Τα παραπάνω συμβάλλουν στη βελτίωση της ποιότητας
των υπηρεσιών που παρέχουν, αλλά επίσης και στη μείωση των εκπομπών από την
κατανάλωση συμβατικά παραγόμενης ενέργειας, αναβαθμίζοντας έτσι την
ποιότητα του περιβάλλοντος στις αστικές περιοχές προς όφελος της τοπικής
κοινωνίας αλλά και της τουριστικής πελατείας τους.
Όλες οι παραπάνω μορφές τουρισμού συμβάλλουν στην επιμήκυνση της
τουριστικής περιόδου πέραν από τους καλοκαιρινούς μήνες και στην ανακούφιση
της περιφέρειας από την περαιτέρω ένταση των υψηλών ενεργειακών απαιτήσεων
κατά τη διάρκεια της θερινής περιόδου.
Ακόμη αναπτύσσονται εξειδικευμένες μορφές τουριστικής δραστηριότητας όπως
π.χ. ο γεωλογικός τουρισμός, δεδομένης της μορφολογίας των εδαφών της
περιφέρειας, η οποία προσφέρεται για τη μελέτη και ανάλυση της εξέλιξης του
στερεού φλοιού της γης μέσα από τη μελέτη των φαραγγιών.
Στον τομέα της ενέργειας σημαντική ώθηση έχει δοθεί στην προώθηση των
Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) για την κάλυψη των αναγκών της
περιοχής. Οι ανάγκες αυτές έχουν αυξηθεί τόσο σε όγκο όσο και σε διασπορά στο
χώρο της Περιφέρειας λόγω της τουριστικής ανάπτυξης των ορεινών όγκων και
της ενδοχώρας. Οι ΑΠΕ που βρίσκουν εφαρμογή είναι η αιολική για την
παραγωγή ενέργειας και η ηλιακή για την παραγωγή θερμότητας. Ακόμη γίνεται
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προσπάθεια αξιοποίησης σε κατάλληλες θέσεις στην ορεινή ενδοχώρα των
άφθονων υδατικών πόρων μέσα από μικρά υδροηλεκτρικά έργα για την κάλυψη
των αναγκών σε ενέργεια περιορισμένης κλίμακας τουριστικών μονάδων.
Η διασπορά των τουριστικών εγκαταστάσεων συμβάλει στην αποκέντρωση του
ενεργειακού συστήματος ανάλογα με τις ανάγκες, ενώ οι επενδύσεις των ΑΠΕ
δημιουργούν σημαντικό αριθμό νέων θέσεων εργασίας, ιδιαίτερα σε τοπικό
επίπεδο. Ταυτόχρονα αποτελούν σε πολλές περιπτώσεις πυρήνα για την
αναζωογόνηση οικονομικά και κοινωνικά υποβαθμισμένων περιοχών και πόλο για
την τοπική ανάπτυξη, με την προώθηση ανάλογων επενδύσεων.
Η αξιοποίηση των διαφορετικών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και ο μεταξύ τους
συνδυασμός, καθώς και η προώθηση τεχνολογιών εξοικονόμησης ενέργειας οδηγεί
στην ποιότητα/επάρκεια της παρεχόμενης ηλεκτρικής ισχύος, αναβαθμίζοντας
ταυτόχρονα την ποιότητα των παρεχόμενων τουριστικών υπηρεσιών.
Η ευρεία διάδοση των πλεονεκτημάτων από την αξιοποίηση των ανανεώσιμων
πηγών ενέργειας έχει ήδη αποτυπωθεί και στον τομέα των κατασκευών. Οι νέες
κτιριακές υποδομές που κατασκευάζονται στον τουριστικό τομέα αξιοποιούν τον
ιδιαίτερο πλούτο της περιφέρειας σε ΑΠΕ. Ο βιοκλιματικός σχεδιασμός κτιρίων
παγιώνεται στην αρχιτεκτονική αντίληψη, εξασφαλίζοντας συνθήκες εξοικονόμησης σημαντικού ποσού ενέργειας μέσα από την αξιοποίηση της ηλιακής
ενέργειας και των περιβαλλοντικών τεχνολογιών 3. Βασικά στοιχεία του
2F

βιοκλιματικού σχεδιασμού αποτελούν τα παθητικά συστήματα που ενσωματώνονται στα κτίρια με στόχο την αξιοποίηση των περιβαλλοντικών πηγών για
θέρμανση, ψύξη και φωτισμό των χώρων, αλλά κυρίως οι τεχνικές δόμησης των
κτιρίων (κτιριακά κελύφη), οι οποίες βελτιώνουν τη φυσική θέρμανση και ψύξη
καθώς και το φωτισμό τους.
Ο ολοκληρωμένος ενεργειακός σχεδιασμός κτιρίων με βάση τη βιοκλιματική
αρχιτεκτονική έχει οδηγήσει σε πολλαπλά οφέλη για τις τουριστικές επιχειρήσεις,
όπως: ενεργειακά (εξοικονόμηση ενέργειας και θερμική/οπτική άνεση), οικονομικά
(μείωση όγκου (κόστους) καυσίμων και κόστους εγκαταστάσεων), περιβαλλοντικά
(μείωση ρύπων, ποιότητα περιβάλλοντος σε τοπικό επίπεδο, περιορισμός του
φαινομένου του θερμοκηπίου) κλπ., ενώ η εφαρμογή του σε νέα κτίρια δεν
3

Περιβαλλοντικές τεχνολογίες: τεχνολογίες οι οποίες επιτυγχάνουν το ίδιο αποτέλεσμα με άλλες (μη
περιβαλλοντικές) με σημαντικά μικρότερες επιπτώσεις στο περιβάλλον.

126

αυξάνει το κατασκευαστικό κόστος, γεγονός που αποτελεί ελκυστικό παράγοντα
για τις επιχειρήσεις.
Μεμονωμένες τουριστικές επιχειρήσεις, π.χ. σε ορεινές περιοχές, αξιοποιούν τις
δυνατότητες που προσφέρονται από τη χρήση συνδυασμού ΑΠΕ, π.χ. αιολική
ενέργεια σε συνδυασμό με φωτοβολταϊκά για την κάλυψη των ενεργειακών
αναγκών τους, ιδιαίτερα σε περιοχές όπου δεν υφίσταται δίκτυο διανομής
ηλεκτρικής ενέργειας.
Τα σημαντικά πλεονεκτήματα των ΑΠΕ στον τουριστικό τομέα αλλά και τα
αναμενόμενα οφέλη στα κόστη λειτουργίας των τουριστικών επιχειρήσεων έχουν
οδηγήσει στη δημιουργία μίας σημαντικής αλλαγής στη στάση των επαγγελματιών
του τουριστικού τομέα και στη διαμόρφωση μίας νέας ενεργειακής κουλτούρας,
γεγονός στο οποίο έχει συμβάλλει σημαντικά και η πρόσβαση σε γνώση και
σχετικές περιβαλλοντικές τεχνολογίες μέσα από το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών
Ενέργειας.
Η νέα αυτή κουλτούρα, πέρα από τις προφανείς οικονομικές και περιβαλλοντικές
επιπτώσεις σε επίπεδο περιφέρειας, έχει οδηγήσει και σε μία σημαντική αύξηση
των τουριστικών ροών στην περιοχή, και μάλιστα υψηλής ποιότητας, σαν
αποτέλεσμα της διαρκώς αυξανόμενης προτίμησης των τουριστών για τουριστικούς
προορισμούς οι οποίοι δεσμεύονται για την προστασία του περιβάλλοντος.
Η αύξηση αυτή των τουριστικών ροών έχει οδηγήσει σε αυξημένη ζήτηση για
προϊόντα του πρωτογενούς και δευτερογενούς τομέα, λειτουργώντας σαν καταλύτης
για ανάπτυξή τους. Τα παραδοσιακά προϊόντα της περιοχής γίνονται γνωστά σε
ένα διαρκώς διευρυνόμενο ποιοτικά και ποσοτικά και σε μεγαλύτερο άνοιγμα
χρόνου, τουριστικό ρεύμα. Με την κατάλληλη τυποποίηση και επεξεργασία τους,
καθώς και την οργανωμένη προβολή τους, διευρύνουν την αγορά τους και
αυξάνουν τον όγκο των εξαγωγών τους προς νέες αγορές, ενδυναμώνοντας έτσι
τους τομείς αυτούς, καθώς και τη μεταξύ τους αλληλεπίδραση. Η παγκόσμια
στροφή προς τη Μεσογειακή δίαιτα δημιουργεί σημαντικές ευκαιρίες για τα
προϊόντα της Περιφέρειας Κρήτης, με σημαντική συνεισφορά στον πρωτογενή και
δευτερογενή τομέα και την απασχόληση και το εισόδημα του τοπικού πληθυσμού.
Η νέα ενεργειακή κουλτούρα στον τομέα των υπηρεσιών και ιδιαίτερα του
τουρισμού, καθώς και το έργο του Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, έχει
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δώσει νέα ώθηση στην προώθηση των ΑΠΕ στον πρωτογενή και δευτερογενή
τομέα, αυξάνοντας την ανταγωνιστικότητα των παραγόμενων προϊόντων.
Ταυτόχρονα ενισχύει ακόμη περισσότερο το περιβαλλοντικό προφίλ της περιοχής,
αλλά αποτελεί επίσης και ένα νέο πεδίο δράσης για τον επιστημονικό/
επαγγελματικό τουρισμό π.χ. επισκέπτες που επιθυμούν να μελετήσουν εφαρμογές
ΑΠΕ στους συγκεκριμένους τομείς.
Σε επίπεδο δικτύων μεταφορών σημειώνεται σημαντική αναβάθμιση της σύνδεσης
της περιφέρειας με το υπόλοιπο της χώρας μέσα από την αναβάθμιση των
θαλάσσιων και αεροπορικών διαπεριφερειακών συνδέσεων. Νέα λιμάνια και
αεροδρόμια έχουν κατασκευαστεί που εξυπηρετούν καλύτερα την τουριστική
κίνηση.
Οι ενδοπεριφερειακές συνδέσεις έχουν επίσης αναβαθμιστεί, διευκολύνοντας την
πρόσβαση σε ολόκληρη την περιφέρεια, στηρίζοντας έτσι την απρόσκοπτη ροή
τουριστών στους διάφορους τουριστικούς προορισμούς της, καθώς και τη μεταξύ
τους διασύνδεση. Βελτιώνεται η ενεργειακή και περιβαλλοντική απόδοση των
μέσων μεταφοράς στο εσωτερικό της περιφέρειας με την αξιοποίηση οχημάτων με
χαμηλές καταναλώσεις και περιορισμένες εκπομπές. Γίνεται χρήση εναλλακτικών
καυσίμων (φυσικό αέριο, υγραέριο, ηλεκτροκίνηση, βιοκαύσιμο).
Σημαντική ώθηση έχει δοθεί στις διάφορες υπηρεσίες τόσο ως προς το παρεχόμενο
φάσμα όσο και ως προς την ποιότητά τους. Παράλληλα αναπτύχθηκαν υπηρεσίες
που διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη και προώθηση του
τουριστικού προϊόντος, οι οποίες προβάλλουν με σύγχρονα μέσα (π.χ. διαδίκτυο)
την εικόνα της περιφέρειας σαν μίας περιοχής με ιδιαίτερο σεβασμό στο φυσικό
και πολιτιστικό περιβάλλον της και στη διατήρησή του, με σημαντική
δραστηριότητα στον τομέα της προώθησης των περιβαλλοντικών τεχνολογιών σε
όλους τους τομείς, με έμφαση στην προβολή ενός τουριστικού προϊόντος
πολυδιάστατου, υψηλής ποιότητας και πλήρως εναρμονισμένου με τις σύγχρονες
επιταγές περιβαλλοντικής προστασίας.
Η τοπική και περιφερειακή διοίκηση έχει σημαντικό ρόλο στην προώθηση της
εικόνας της περιφέρειας και των επιμέρους προορισμών της, καθώς και στη
στήριξη των τουριστικών επιχειρήσεων.

128

Στα πλαίσια της αναβάθμισης του τομέα των υπηρεσιών εκσυγχρονίζονται οι
νοσοκομειακές εγκαταστάσεις στις μεγάλες πόλεις και τα μικρότερα κέντρα υγείας
στα χωριά, καθώς και οι τραπεζικές υπηρεσίες σε διάφορες περιοχές της
περιφέρειας. Σημαντικές προσπάθειες γίνονται ακόμη από όλους τους φορείς για
την προώθηση της εξοικονόμησης ενέργειας στις διάφορες λειτουργίες π.χ. στα
δημόσια κτίρια, τα νοσοκομεία, τις τράπεζες, στους δήμους και τις κοινότητες,
κλπ. με την προώθηση των περιβαλλοντικών τεχνολογιών στους διάφορους τομείς
δραστηριότητας.

5.2.
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Σενάριο 2: Ήπια τουριστική ανάπτυξη - Αξιοποίηση των Φυσικών και
Πολιτιστικών Πόρων της Περιφέρειας

Βασικός άξονας του παρόντος σεναρίου είναι η προσέλκυση ποιοτικού τουρισμού
μέσα από την αναβάθμιση της ποιότητας των προσφερομένων υπηρεσιών και της
διεύρυνσης του τουριστικού προϊόντος. Η διεύρυνση αυτή στηρίζεται στην
περαιτέρω ανάπτυξη ήπιων μορφών τουριστικής δραστηριότητας, οι οποίες
διαχέονται σε όλη την έκταση της περιφέρειας, στοχεύοντας στην ορθολογικότερη
αξιοποίηση των πλούσιων φυσικών και πολιτιστικών πόρων της Περιφέρειας
Κρήτης (Στρατηγέα και Μουρμούρης, 2006).
Στο πλαίσιο αυτό δίνεται έμφαση στη διάχυση της τουριστικής δραστηριότητας σε
όλη την περιφέρεια, αίροντας το παρόν μοντέλο τουριστικής ανάπτυξης που
διαμορφώνει μία ανισορροπία μεταξύ του βόρειου και του κεντρικού και νότιου
τμήματος της περιφέρειας.
Στο παρόν σενάριο δίνεται έμφαση στην ανάπτυξη του αγροτουρισμού στις
περιοχές που προσφέρονται για το σκοπό αυτό (γεωργικές περιοχές). Σε αυτές
δημιουργούνται μικρής κλίμακας τουριστικές υποδομές, οι οποίες εξυπηρετούν ένα
σημαντικό αριθμό επισκεπτών που επιθυμούν να έρθουν σε επαφή με τη φύση και
να συμμετέχουν ενεργά σε αγροτικές δραστηριότητες. Οι νέες αυτές υποδομές
ευθύς εξ αρχής υλοποιούνται με έμφαση στο βιοκλιματικό σχεδιασμό,
αξιοποιώντας

τα

ιδιαίτερα

πλεονεκτήματα

της

περιοχής

στην

οποία

αναπτύσσονται για την κάλυψη των ενεργειακών τους αναγκών. Έμφαση δίνεται
στη χρήση της βιομάζας για θέρμανση, παροχή ζεστού νερού και μαγείρεμα στις
εν λόγω εγκαταστάσεις, καθώς και η αξιοποίηση των γεωθερμικών πεδίων, όπου
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αυτό είναι δυνατό, για ψύξη-θέρμανση των εγκαταστάσεων και παροχή ζεστού
νερού.
Παράλληλα τονώνεται η παραγωγή αγνών βιολογικών προϊόντων, τα οποία
αποκτούν μία διαρκώς αυξανόμενη πελατεία τόσο από τους τουριστικούς
επισκέπτες της περιοχής όσο και από τις εξαγωγές. Η δραστηριότητα αυτή
συμβάλλει καθοριστικά στην τόνωση της απασχόλησης ιδιαίτερα του γυναικείου
πληθυσμού, ο οποίος δεν έχει άλλη διέξοδο.
Αναπτύσσεται επίσης ο χειμερινός τουρισμός στις ορεινές περιοχές της
περιφέρειας, αξιοποιώντας το ιδιαίτερης αξίας φυσικό περιβάλλον που
χαρακτηρίζεται από τοπία άγριας ομορφιάς, με πλούσια χλωρίδα και σπάνια είδη
πανίδας, πολλά από τα οποία έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα NATURA 2000.
Στο

πλαίσιο αυτό

προωθούνται

επίσης αθλητικές δραστηριότητες όπως

χιονοδρομικός τουρισμός, ορειβατικός τουρισμός, κ.α. Η περιοχή γίνεται πόλος
έλξης

χειμερινών

αθλητικών

δραστηριοτήτων

(χειμερινά

σπορ,

αγώνες,

προπονητικά κέντρα συλλόγων εθνικής ή άλλης προέλευσης), που προσελκύει
αθλητές και θεατές από όλο τον κόσμο για μεγάλο μέρος της χειμερινής περιόδου.
Η χάραξη ενός ευρύτατου δικτύου μονοπατιών δίνει τη δυνατότητα στον επισκέπτη
να έρθει σε επαφή με σπάνιας ομορφιάς κρητικά τοπία, γεγονός που καθιστά την
περιοχή τόπο συνάντησης και περιήγησης ορειβατικών συλλόγων από όλο τον
κόσμο.
Οι παραπάνω δραστηριότητες οδηγούν στη δημιουργία πόλων έλξης σε
απομονωμένες περιοχές των ορεινών όγκων της περιφέρειας κατά τη χειμερινή
περίοδο. Για το σκοπό αυτό δημιουργούνται τουριστικές εγκαταστάσεις
διάσπαρτες στο ορεινό τμήμα, οι οποίες αποτελούν υπόδειγμα από άποψη
αρχιτεκτονικής

και

ενεργειακής

ταυτότητας.

Οι

εγκαταστάσεις

αυτές,

προσαρμοσμένες από αρχιτεκτονική άποψη και μέγεθος στο χώρο στον οποίο
εντάσσονται, είναι ενεργειακά πλήρως αυτόνομες και ανεξάρτητες από το δίκτυο
διανομής της περιφέρειας. Οι ενεργειακές τους ανάγκες καλύπτονται κυρίως με τη
χρήση βιομάζας, αλλά και με την αξιοποίηση της αιολικής και της ηλιακής
ενέργειας ή των φωτοβολταϊκών. Σε περιοχές ορεινές ή αγροτικές που είναι
αρκετά απομονωμένες και δεν έχουν πρόσβαση στο δίκτυο διανομής ηλεκτρικής
ενέργειας βρίσκουν εφαρμογή τα υβριδικά συστήματα (UNEP, 2003), που
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συνδυάζουν τη χρήση της αιολικής ενέργειας σε συνδυασμό με τα φωτοβολταϊκά
και δίνουν λύση στην πλήρη ενεργειακή ανεξαρτησία των εγκαταστάσεων αυτών,
με υψηλή ενεργειακή απόδοση. Ακόμη εγκαταστάσεις σε ορεινές περιοχές που
δέχονται

μεγάλες

υδατοπτώσεις

καλύπτονται

ενεργειακά

από

μικρούς

υδροηλεκτρικούς σταθμούς, οι οποίοι αξιοποιούν το υπάρχον ενεργειακό
δυναμικό.
Οι εγκαταστάσεις αυτές, λόγω του υποδειγματικού τους χαρακτήρα, μπορούν να
αποτελέσουν επίσης πόλο έλξης για εκπαιδευτικό τουρισμό. Σε επιλεγμένες
περιοχές δημιουργούνται εγκαταστάσεις που μπορούν να φιλοξενήσουν μικρής
κλίμακας εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Εξοπλίζονται με σύγχρονα μέσα
διδασκαλίας καθώς και με υλικό που προβάλλει τις αξιόλογες, από την άποψη της
παραγωγής με Α.Π.Ε. και της εξοικονόμησης ενέργειας, διαφορετικές περιπτώσεις
που έχουν αναπτυχθεί στο ορεινό τμήμα της περιφέρειας. Στο πλαίσιο αυτό
αναπτύσσεται μία δραστηριότητα, η οποία πέρα από τα οφέλη από τη λειτουργία
των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων (σεμινάρια, καλοκαιρινά σχολεία, συνέδρια
κλπ.), αξιοποιεί τις υποδομές αυτές σε μεγαλύτερο άνοιγμα χρόνου και προβάλλει
ένα περιβαλλοντικό προφίλ της περιοχής που, σε συνδυασμό με τα ιδιαίτερα
φυσικά και πολιτιστικά χαρακτηριστικά της, ενισχύει το τουριστικό ρεύμα προς
αυτή.
Σημαντική είναι η συμβολή στα παραπάνω της προώθησης από την περιφέρεια
προγραμμάτων αναβάθμισης των υποδομών και διάχυσης της τουριστικής
δραστηριότητας

στους

ορεινούς

όγκους,

με

χαρακτηριστικά

όχι

μόνο

περιβαλλοντικής συμβατότητας αλλά και ανάδειξης του περιβάλλοντος.
Η ανάδειξη των τοπικών εθίμων και παραδόσεων αποτελεί τη βάση για την
ανάπτυξη του πολιτιστικού τουρισμού. Έτσι αξιοποιείται ο πολιτιστικός πλούτος
κάθε περιοχής και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της. Μέσα από την περιήγηση στο
δίκτυο προορισμών πολιτιστικού ενδιαφέροντος (Στρατηγέα και Μουρμούρης,
2006) που συνδέει παραδοσιακούς οικισμούς μεταξύ τους, ο επισκέπτης έχει τη
δυνατότητα να έρθει σε επαφή με τα ήθη και την παράδοση του τοπικού
πληθυσμού. Η ιστορία χιλιάδων χρόνων παρουσιάζεται μέσα από αντικείμενα
ανεκτίμητης αξίας, τα οποία εκτίθενται σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους
(μουσεία, κέντρα πολιτισμού κλπ.). Μέσα από τους χώρους αυτούς ο επισκέπτης
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έχει την ευκαιρία να γνωρίσει τον τρόπο ζωής και τις παραδόσεις των ανθρώπων
που έζησαν εκεί αιώνες πριν. Ακόμη ενισχύεται η δραστηριότητα εργαστηρίων
παραγωγής προϊόντων με παραδοσιακή τεχνογνωσία, τα οποία είναι οργανωμένα
σε μικρά κέντρα παραγωγής και μεταποίησης προϊόντων.
Η ανάπτυξη του πολιτιστικού τουρισμού οδηγεί σε σημαντική αύξηση των
τουριστικών ροών, μέσα και από την κατάλληλη προβολή του. Στο πλαίσιο αυτό,
ενισχύονται οι τουριστικές υποδομές των παραδοσιακών οικισμών κατά μήκος του
δικτύου πολιτιστικού ενδιαφέροντος με σημαντική έμφαση στην ενεργειακή
διάσταση. Σημαντική προώθηση δίνεται στη χρήση της βιομάζας για θέρμανση,
παροχή ζεστού νερού και μαγείρεμα, καθώς και στην αξιοποίηση της ηλιακής
ενέργειας είτε για παροχή ζεστού νερού είτε για παραγωγή ενέργειας με τη χρήση
φωτοβολταϊκών συστημάτων αξιοποίησης της ηλιακής ενέργειας. Οι υπάρχουσες
υποδομές αναβαθμίζονται έτσι ώστε να βελτιώσουν την ενεργειακή τους απόδοση,
ενώ σημαντική έμφαση δίνεται στην εξοικονόμηση ενέργειας στις διάφορες
λειτουργίες τους. Η προώθηση του πολιτιστικού τουρισμού ενσωματώνει την
ενεργειακή διάσταση, προβάλλοντας με σύγχρονα μέσα ολοκληρωμένες εικόνες
αξιόλογων τουριστικών προορισμών της περιφέρειας που χαρακτηρίζονται από
ιδιαίτερη περιβαλλοντική ευαισθησία.
Αναβαθμίζεται το δίκτυο των μαρίνων σε ολόκληρη την περιφέρεια σε ένα δίκτυο
υψηλών προδιαγραφών με πλήθος παροχών, το οποίο υποδέχεται σκάφη, αλλά και
αγωνιστικά πλοία που λαμβάνουν μέρος σε ιστιοπλοϊκούς αγώνες, συμβάλλοντας
έτσι στην ανάπτυξη του θαλάσσιου τουρισμού. Σημαντικές παρεμβάσεις γίνονται
για την εξυπηρέτηση των ενεργειακών αναγκών των μαρίνων με την αξιοποίηση
της ηλιακής και της αιολικής ενέργειας. Υβριδικά συστήματα ή φωτοβολταϊκά
μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες τόσο της λειτουργίας τους αυτής καθεαυτής
όσο και των επισκεπτών σε αυτές.
Σημαντική είναι η τουριστική ανάπτυξη του νότιου τμήματος της περιφέρειας. Η
έμφαση στο πλαίσιο αυτό είναι στην ανάπτυξη του θαλάσσιου τουρισμού, του
τουρισμού αναψυχής, του αθλητικού τουρισμού, του πολιτιστικού τουρισμού κλπ.
Για το σκοπό αυτό αναπτύσσονται μεμονωμένες ή μικρής κλίμακας τουριστικές
εγκαταστάσεις προσαρμοσμένες στο περιβάλλον και με αξιόλογες προδιαγραφές
από ενεργειακή άποψη. Οι μεμονωμένες εγκαταστάσεις αξιοποιούν πλήρως τους
διαθέσιμους πόρους περιβαλλοντικής ενέργειας (αιολική, ηλιακή, βιοκαύσιμα
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κλπ.) για την εξυπηρέτηση των αναγκών τους (θέρμανση, ψύξη, παροχή ζεστού
νερού, μαγείρεμα κλπ.). Οι μικρής κλίμακας τουριστικές εγκαταστάσεις, που είναι
απομονωμένες από το δίκτυο διανομής, αξιοποιούν φωτοβολταϊκά ηλιακά
συστήματα (Solar Home Systems - SHS 4) που βρίσκουν ευρεία εφαρμογή
3F

παγκοσμίως σε περιπτώσεις μεμονωμένων εγκαταστάσεων μικρής κλίμακας
(UNEP, 2003). Ο σχεδιασμός των εγκαταστάσεων στηρίζεται στο βιοκλιματικό
μοντέλο, κάνοντας χρήση όλων των αρχών αλλά και των υλικών που
διασφαλίζουν την εξοικονόμηση ενέργειας παρέχοντας ταυτόχρονα την υψηλή
ποιότητα υπηρεσιών.
Ο επισκέπτης στην περιοχή μπορεί να απολαύσει ένα μεγάλο φάσμα αθλητικών
δραστηριοτήτων π.χ. ιππασία σε φάρμες της περιοχής, θαλάσσιες αθλητικές
δραστηριότητες κλπ. Όλες αυτές οι δραστηριότητες καλύπτουν τις ενεργειακές
τους ανάγκες από τη χρήση των Α.Π.Ε. Έτσι οι Α.Π.Ε. χρησιμοποιούνται για τον
εξωτερικό φωτισμό των εγκαταστάσεων αυτών, για αφαλάτωση θαλάσσιου ύδατος
για την κάλυψη των αναγκών σε υδατικούς πόρους (πότισμα κήπων και άλλες
χρήσεις), για την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών διαφόρων πολιτιστικών
δρώμενων σε υπαίθριους χώρους, καθώς και για την εξυπηρέτηση των αναγκών
των διαφόρων αθλητικών δραστηριοτήτων (UNEP, 2003).
Ο πρωτογενής τομέας είναι πλέον ένας ακόμη δυναμικός τομέας της τοπικής
οικονομίας, ο οποίος ανταγωνίζεται σε διεθνές επίπεδο με βάση την ποιότητα των
προϊόντων του με έμφαση στην παραγωγή βιολογικών προϊόντων. Για την
εξοικονόμηση ενέργειας η γεωθερμία (αλλά και η βιομάζα) συμβάλει στη
θέρμανση θερμοκηπίων, στις ιχθυοκαλλιέργειες, στην ξήρανση αγροτικών
προϊόντων και στην αφαλάτωση νερού.
Ο δευτερογενής τομέας αναπτύσσεται στα πρότυπα μιας ήπιας βιοτεχνικής
προσέγγισης, σε οργανωμένους υποδοχείς (μικρά βιοτεχνικά πάρκα κοντά στις
αγροτικές περιοχές) για τη μεταποίηση κυρίως των αγροτικών προϊόντων.
Σημαντική προσπάθεια έχει γίνει για την προώθηση των προϊόντων πρωτογενούς
και δευτερογενούς τομέα σε διεθνές επίπεδο με πιστοποιημένα προϊόντα
ονομασίας προέλευσης μέσα από σύγχρονες μεθόδους πληροφόρησης και
επικοινωνίας.
4

Solar Home Systems: Φωτοβολταϊκά συστήματα για μικρής κλίμακας εφαρμογές κατάλληλα για
περιοχές οι οποίες δεν έχουν πρόσβαση σε δίκτυο διανομής ενέργειας (UNEP, 2003).
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Η ανάπτυξη ήπιων μορφών τουριστικής δραστηριότητας αυξάνει τη φέρουσα
ικανότητα της περιφέρειας, διαφοροποιεί τη χωρική συγκέντρωση των
τουριστικών προορισμών και διευρύνει το φάσμα των επιλογών που προσφέρονται
στον τουρίστα μέσα από τη διεύρυνση του τουριστικού προϊόντος. Ακόμη
συνδυάζει τον ήδη υπάρχοντα μαζικό τουρισμό στο βόρειο τμήμα της περιφέρειας
(μεγάλες μονάδες) με μικρότερες τουριστικές επιχειρήσεις, διάσπαρτες σε όλη την
περιφέρεια.
Η διασπορά στο χώρο των τουριστικών δραστηριοτήτων, αλλά και αυτών του
πρωτογενούς και δευτερογενούς τομέα, συμβάλλουν στην προώθηση της
ισόρροπης ανάπτυξης, με συνέπεια την πληθυσμιακή συγκράτηση και ενδυνάμωση
περιοχών της περιφέρειας, οι οποίες βρίσκονταν προηγουμένως σε μειονεκτική
θέση. Οι νέες θέσεις εργασίας που προκύπτουν εμφανίζουν μία σχετικά
ομοιόμορφη κατανομή στο χώρο, γεγονός που διασφαλίζει τη στήριξη του
εισοδήματος των κατοίκων στις διάφορες περιοχές και κατ’ επέκταση την
κοινωνική και οικονομική συνοχή της περιφέρειας.
Η ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού δίνει τη δυνατότητα σημαντικής
επιμήκυνσης της τουριστικής περιόδου αλλά και διάχυσης της τουριστικής
δραστηριότητας και κατά συνέπεια της απασχόλησης στο χώρο. Η υψηλού
επιπέδου τεχνολογική υποδομή δίνει επιπλέον τη δυνατότητα ανάπτυξης
συγκεκριμένων μορφών τουρισμού, οι οποίες μάλιστα απευθύνονται σε υψηλής
οικονομικής

δυνατότητας

τουρίστες.

Παράδειγμα

αποτελεί

η

ανάπτυξη

τουριστικών υποδομών, στις οποίες οι τουρίστες μπορούν να συνδυάσουν
αναψυχή και εργασία μέσω του διαδικτύου. Τέτοιες δράσεις έχουν ήδη αναληφθεί
από αρκετές επιχειρήσεις ανά την υφήλιο, ανάμεσα στις οποίες υπάρχουν και
επιχειρήσεις στην Κρήτη (European Telework Report, 1999).
Ως προς τον ενεργειακό τομέα, η αξιοποίηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας
παρέχει μεγαλύτερη ασφάλεια ενεργειακού εφοδιασμού και χαμηλότερο κόστος
ενέργειας. Το πρότυπο τουριστικής ανάπτυξης που προωθείται εξομαλύνει τη
ζήτηση στο χρόνο, απομακρύνοντας τον κίνδυνο της θερινής αιχμής, ενώ οδηγεί
σε πρότυπα ζήτησης τόσο στο χρόνο όσο και στο χώρο που προβάλλουν
ελκυστικά για την αξιοποίηση των Α.Π.Ε. Στο πλαίσιο αυτό ενσωματώνει τις νέες
τάσεις, τεχνολογίες και καινοτομίες που αφορούν τις ανανεώσιμες μορφές
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ενέργειας και την ορθολογική χρήση ενέργειας για τη βιώσιμη τουριστική
ανάπτυξη της περιφέρειας και την τόνωση της ανταγωνιστικότητας της
περιφερειακής οικονομίας. Καθώς οι υψηλοί ρυθμοί αύξησης της ζήτησης για
ηλεκτρική ενέργεια προβλέπεται να συνεχιστούν, η αξιοποίηση του υψηλού
δυναμικού των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας της περιφέρειας σε συνδυασμό με
την αξιοποίηση της τεχνολογίας για την εξοικονόμηση ενέργειας αποτελούν τα
εχέγγυα για τη βιώσιμη τουριστική ανάπτυξή της. Οι σχετικές τεχνολογίες ΑΠΕ
είναι εμπορικά διαθέσιμες και οικονομικά προσιτές, η επιχειρηματικότητα του
τομέα είναι δυναμική και το σχετικό θεσμικό πλαίσιο επενδύσεων είναι ευνοϊκό.
Υπάρχουν διαμορφωμένοι και αποδεκτοί άξονες περιφερειακού ενεργειακού
προγραμματισμού και πολιτικής, οι οποίοι στοχεύουν σε ένα αποδοτικό και με
εφεδρεία σύστημα παραγωγής – μεταφοράς και διανομής ηλεκτρισμού, σε
εντατική και εκτεταμένη διείσδυση εγκαταστάσεων και εφαρμογών όλων των
Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, σε πολλαπλά έργα και δραστηριότητες
ορθολογικής χρήσης και εξοικονόμησης ενέργειας καθώς και σε συνεχή
προγράμματα πληροφόρησης και ενημέρωσης των πολιτών, των ενεργειακών
χρηστών, των μαθητών κλπ. Το Ενεργειακό Κέντρο Περιφέρειας Κρήτης έχει
σημαντική

δραστηριότητα

και

προωθεί

τον

περιφερειακό

ενεργειακό

προγραμματισμό, τα ευρωπαϊκά ενεργειακά προγράμματα και πολιτικές, τις
ενεργειακές επενδύσεις, την ενημέρωση – πληροφόρηση των πολιτών, την
καινοτομία και έρευνα στον ενεργειακό τομέα κλπ.
Βασική παράμετρο του σεναρίου 2 αποτελεί η ανάπτυξη των υποδομών
μεταφορών και ιδιαίτερα αυτών που διασφαλίζουν την πρόσβαση στο νότιο μέρος
της περιφέρειας αλλά και στους ορεινούς της όγκους. Η ανάπτυξη των υποδομών
αφορά τόσο σε διαπεριφερειακό - σύνδεση της περιφέρειας με τα κύρια δίκτυα
μεταφορών της χώρας, με αιχμή το αεροπορικό της δίκτυο για την εξυπηρέτηση
της πρόσβασης στο νησί - όσο και σε ενδοπεριφερειακό επίπεδο. Έμφαση δίνεται
επίσης και στις λιμενικές υποδομές ιδιαίτερα του νοτίου τμήματος της
περιφέρειας.
Το περιβάλλον μέσα από την ήπια τουριστική ανάπτυξη στην ενδοχώρα και τις
ορεινές περιοχές διαφυλάσσεται και προστατεύεται, η παράδοση και ο πολιτισμός
της περιοχής προστατεύονται από τις επιπτώσεις των μαζικών, χαμηλής ποιότητας,
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τουριστικών ροών, με συνέπεια την καλύτερη κοινωνική αποδοχή του σεναρίου
από τον τοπικό πληθυσμό.

5.3.

38B

Σενάριο 3: Σενάριο Βάσης

Στο σενάριο αυτό ή αλλιώς στο σενάριο βάσης, βασικός άξονας είναι η διατήρηση
και η συνέχιση της υπάρχουσας κατάστασης. Γίνονται μόνο μικρές διορθωτικές
παρεμβάσεις με στόχο την επίλυση των υφιστάμενων προβλημάτων.
Η Κρήτη διαθέτει σχετικά καλή τουριστική υποδομή στο βόρειο τμήμα της και
παρουσιάζει τουριστική ανάπτυξη και το νότιο τμήμα της με τη δημιουργία νέων
μονάδων. Ο τουρισμός αποτελεί ένα σημαντικό τμήμα της τοπικής οικονομίας και
είναι ισόρροπα ανεπτυγμένος στην περιφέρεια, δεδομένου ότι νέες τουριστικές
μονάδες έχουν χωροθετηθεί στο νότιο τμήμα με ταυτόχρονο περιορισμό της
τουριστικής ανάπτυξης του βόρειου τμήματος της περιφέρειας. Έτσι το φαινόμενο
του μαζικού τουρισμού εμφανίζει συγκράτηση με ταυτόχρονη τουριστική
ανάπτυξη στην ενδοχώρα και το ορεινό τμήμα, σαν αποτέλεσμα προγραμμάτων
αναβάθμισης του τομέα και διάχυσης των τουριστικών δραστηριοτήτων. Οι νέες
μονάδες εντάσσονται με ιδιαίτερη προσοχή στη φυσιογνωμία του τόπου που
εγκαθίστανται, προσαρμοζόμενες ως προς π.χ. το μέγεθος, τον τύπο, την
αρχιτεκτονική κλπ. στα τοπικά δεδομένα, γεγονός που συμβάλλει στη διατήρηση
και προστασία του περιβάλλοντος, αλλά και στην ανάδειξή του μέσα από αυτές.
Από ενεργειακή άποψη, οι νέες μονάδες έχουν κατασκευαστεί πληρώντας όλες τις
προδιαγραφές του βιοκλιματικού σχεδιασμού, έτσι ώστε να συμβάλλουν στην
ορθολογική χρήση των ενεργειακών πόρων και στην εξοικονόμησή τους. Αυτό
είναι ιδιαίτερα σημαντικό δεδομένης της αιχμής φορτίου τις περιόδους
τουριστικής αιχμής. Η χρήση ηλιακών συστημάτων διασφαλίζει την ψύξηθέρμανση των εγκαταστάσεων καθώς και την παροχή ζεστού νερού.
Έμφαση δίνεται στη χρήση περιβαλλοντικών τεχνολογιών και υλικών για την
εξοικονόμηση ενέργειας, π.χ. φωτισμός, ο οποίος καταναλώνει όπως τα στοιχεία
δείχνουν το ένα τρίτο της ενέργειας που χρησιμοποιείται σε μία εγκατάσταση. Η
εξοικονόμηση από τη χρήση των κατάλληλων ηλεκτρικών λαμπτήρων μπορεί να
φτάσει ως 50% ή και περισσότερο. Επίσης η εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας
με την υποκατάστασή της, σε χρήσεις για παραγωγή θερμότητας, με καυστήρες
136

βιομάζας, πετρελαίου ή αερίου βελτιώνει σημαντικά την απόδοση του ενεργειακού
συστήματος της Κρήτης.
Όσον αφορά στην πληθυσμιακή κατανομή, σημειώνεται μία τάση συγκέντρωσης
του πληθυσμού στα σημεία όπου είναι συγκεντρωμένες και οι τουριστικές
μονάδες. Οι νέες θέσεις εργασίας που προκύπτουν αποτελούν σημαντικό στοιχείο
για την ενίσχυση του εισοδήματος του τοπικού πληθυσμού. Ο αριθμός των θέσεων
αυτών ενισχύεται ακόμη περισσότερο από αυτές που δημιουργούνται στον
ενεργειακό τομέα στην κατασκευή, την πώληση, την εγκατάσταση και τη
συντήρηση/επισκευή των συστημάτων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.
Σημαντική προσπάθεια έχει γίνει για την πλατιά ευαισθητοποίηση και ενημέρωση
του τοπικού πληθυσμού σε θέματα ορθολογικής χρήσης και εξοικονόμησης
ενέργειας, καθώς και στην κατάρτιση ανθρώπινου δυναμικού στον ενεργειακό
τομέα. Στόχος αυτής της προσπάθειας είναι η διείσδυση των Α.Π.Ε. σε όλους τους
τομείς π.χ. στο εμπόριο, τα συναφή με τον τουρισμό επαγγέλματα, τη βιομηχανία,
τη βιοτεχνία, τη γεωργία, την αλιεία και τη ναυτιλία.
Σημαντική προσπάθεια έχει γίνει επίσης για τη διείσδυση των Α.Π.Ε. στο
γεωργικό τομέα, το δεύτερο δυναμικότερο τομέα της τοπικής οικονομίας. Η χρήση
Α.Π.Ε. ειδικότερα στις θερμοκηπιακές καλλιέργειες συμβάλλει στην τόνωση της
ανταγωνιστικότητας της γεωργικής παραγωγής της περιφέρειας.
Ιδιαίτερο έμφαση έχει δοθεί στη συνεισφορά των αιολικών πάρκων στο
ενεργειακό ισοζύγιο του νησιού. Η ορθολογική χωροθέτηση των αιολικών
πάρκων, η κατάλληλη διάταξη των ανεμογεννητριών, η κατασκευή κοινών
δικτύων μεταφοράς ρεύματος, η χρηματοδότηση - υλοποίηση έργων αντλησιοταμιευτήρων για την αποθήκευση της ηλεκτρικής ενέργειας των αιολικών πάρκων
τις ώρες που δεν τη χρειάζεται η ΔΕΗ συμβάλλουν καθοριστικά στην
αποτελεσματική διαχείριση της παραγόμενης ενέργειας. Η ανάπτυξη των αιολικών
συστημάτων επεκτείνεται σε ποσοστό μεγαλύτερο από αυτό που σήμερα κρίνεται
σαν τεχνικά δυνατό επί του συνόλου της εγκατεστημένης ισχύος στην Κρήτη με
την χρήση των ταμιευτήρων ενέργειας και την απόδοση ισχύος στο δίκτυο κατά τις
ώρες αιχμής. Η ανάπτυξη ταμιευτήρων με ζεύγη δεξαμενών νερού και μικρά
υδροηλεκτρικά έργα συμβάλει και στην αναβάθμιση του περιβάλλοντος με την
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ανάπτυξη τουριστικών μονάδων, ενώ μπορούν να αρδευτούν γεωργικές εκμεταλλεύσεις με την περίσσεια του ταμιευμένου νερού κατά περίπτωση.
Τα αιολικά πάρκα προσφέρουν μεγάλα οφέλη στην εθνική, την περιφερειακή και
την τοπική ανάπτυξη και εφόσον χωροθετούνται σωστά όχι μόνο δεν υποβαθμίζουν το περιβάλλον αλλά το προστατεύουν. Μόνο από τη λειτουργία των
αιολικών πάρκων 27,5MW κοντά στη πόλη της Σητείας και την υποκατάσταση
22.500 τόννων πετρελαίου, η ατμόσφαιρα απαλλάσσεται από 76.500 τόννους
εκπομπών CO2, 1.395 τόννους εκπομπών, 16,2 τόννους εκπομπών CO, 108 τόννους
εκπομπών NΟx, 4,5 τόννους εκπομπών HC, 72 τόννους εκπομπών σωματιδίων,
ενώ είναι ασήμαντη η ηχητική όχληση.
Η αναμενόμενη αύξηση της τουριστικής ανάπτυξης θα οδηγήσει και σε αυξημένη
ζήτηση για προϊόντα του πρωτογενούς και δευτερογενούς τομέα, συμπαρασύροντας την ανάπτυξή τους. Ακόμη ανοίγονται νέες προοπτικές για την
προώθηση παραδοσιακών προϊόντων της περιοχής σε ένα διαρκώς διευρυνόμενο
ποιοτικά και ποσοτικά και σε μεγαλύτερο άνοιγμα χρόνου τουριστικό ρεύμα.
Γίνονται γνωστά σε ένα διαρκώς διευρυνόμενο αριθμό αγοραστών, γεγονός που με
την κατάλληλη προβολή μπορεί να συμβάλλει στην αύξηση της ζήτησής τους,
ακόμα και στο εξωτερικό, με ανάλογες επιπτώσεις στην ανάπτυξη τόσο του
πρωτογενούς όσο και του δευτερογενούς τομέα. Οι εν λόγω τομείς συγκρατούν το
μερίδιό τους στα ποσοστά που καταλαμβάνουν σήμερα, με μικρές παρεμβάσεις
που στοχεύουν στον εκσυγχρονισμό τους, καθώς επίσης και στην αύξηση της
παραγωγικότητάς τους. Επίσης η υπάρχουσα τεχνολογική υποδομή αξιοποιείται
προς την κατεύθυνση της προβολής του τουριστικού προϊόντος με σύγχρονες
μεθόδους επικοινωνίας.
Οι υποδομές της περιφέρειας αναβαθμίζονται με αιχμή το αεροπορικό της δίκτυο
για την εξυπηρέτηση της πρόσβασης στο νησί, αλλά και το εσωτερικό οδικό
δίκτυο. Ειδικότερα το τελευταίο έχει επεκταθεί και αναβαθμιστεί με στόχο αφενός
να συνδέσει το βόρειο με το νότιο τμήμα της περιφέρειας, ώστε να είναι δυνατή η
αποσυμφόρηση του Βορείου και η ενίσχυση του Νοτίου τμήματος και αφετέρου
να βελτιώσει την πρόσβαση προς όλες εκείνες τις περιοχές, στις οποίες
αναπτύσσονται ήπιας μορφής τουριστικής δραστηριότητες, π.χ. ορεινές περιοχές
του νησιού. Επίσης ολοκληρώνονται οι λιμενικές υποδομές του Νότου.
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Ο τομέας των μεταφορών ανακουφίζεται επίσης σημαντικά με τη χρήση οχημάτων
χαμηλής κατανάλωσης και υβριδικών οχημάτων που κινούνται με ηλεκτρική
ενέργεια που παράγεται από τον άνεμο ή και από τον ήλιο. Τέτοιος τύπος
οχήματος έχει ήδη κατασκευαστεί σε εργαστηριακό επίπεδο στα εργαστήρια του
Τμήματος Μηχανολογίας του ΤΕΙ Ηρακλείου.
Τα ευφυή συστήματα μεταφορών, όπως τα συστήματα πλοήγησης, τα οποία
αναπτύσσονται, είναι σε θέση ν’ αυξήσουν την ασφάλεια και την ενεργειακή
απόδοση, καθώς και να επηρεάσουν θετικά τη συμπεριφορά των οδηγών. Η
ανάπτυξη του δορυφορικού συστήματος πλοήγησης συμβάλλει στην ανάπτυξη
αειφόρων μεταφορών, χάρη στη βελτιστοποίηση της ροής της κυκλοφορίας στις
μεταφορές. Επίσης βελτιώνοντας τα όρια κορεσμού των υποδομών μειώνεται το
υπέρογκο κόστος της συμφόρησης και συμβάλλει στον περιορισμό της
ενεργειακής κατανάλωσης βελτιώνοντας την προστασία του περιβάλλοντος.
Κυρίαρχο ρόλο, επίσης, στην αναπτυξιακή προοπτική διαδραματίζουν τα αξιόλογα
Πανεπιστημιακά ιδρύματα της Περιφέρειας καθώς και το Τεχνολογικό Πάρκο που
λειτουργεί από το 1993. Επιπλέον, τα ερευνητικά κέντρα και ιδρύματα της
περιοχής αναπτύσσουν έντονη δραστηριότητα προς αυτή την κατεύθυνση και είναι
στενά συνδεδεμένα με ανάλογα ερευνητικά κέντρα σε διεθνές επίπεδο, με στόχο
την προώθηση των περιβαλλοντικών τεχνολογιών και των εφαρμογών
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.
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6.

7B

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΕΝΑΡΙΩΝ

Στο παρόν κεφάλαιο γίνεται η αξιολόγηση των εναλλακτικών σεναρίων για τη
βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη της Περιφέρειας Κρήτης, τα οποία παρουσιάστηκαν
στο προηγούμενο κεφάλαιο, με σκοπό την επιλογή της βέλτιστης λύσης. Ιδιαίτερη
έμφαση δίνεται στον τομέα της ενέργειας και των εφαρμογών των ΑΠΕ στον
τουριστικό τομέα.

6.1.

39B

Η Μεθοδολογία Αξιολόγησης

Τα προτεινόμενα σενάρια αξιολογούνται με τη βοήθεια της πολυκριτηριακής
ανάλυσης, η οποία αποτελεί ένα μεθοδολογικό πλαίσιο στήριξης αποφάσεων. Στο
πλαίσιο αυτό γίνεται χρήση της μεθόδου REGIME, η οποία έχει το πλεονέκτημα
της διαχείρισης μικτής πληροφορίας, ποιοτικής και ποσοτικής, γεγονός που είναι
ιδιαίτερα σημαντικό στα προβλήματα που συνδέονται με το σχεδιασμό του χώρου.
Τα κύρια χαρακτηριστικά που υπεισέρχονται στη μέθοδο της πολυκριτηριακής
ανάλυσης είναι:


Οι εναλλακτικές λύσεις που αντιπροσωπεύουν τις διαφορετικές λύσεις

ενός προβλήματος, εν προκειμένω τα τρία προπεριγραφόμενα σενάρια.


Τα κριτήρια με βάση τα οποία γίνεται η αξιολόγηση των σεναρίων

αυτών.


Τα βάρη των κριτηρίων, που εκφράζουν τη σχετική σπουδαιότητα

των κριτηρίων στο υπό μελέτη πρόβλημα.
Στη συνέχεια του κεφαλαίου δίνεται η περιγραφή της μεθόδου πολυκριτηριακής
ανάλυσης REGIME, η εφαρμογή της στο υπό μελέτη πρόβλημα, καθώς και τα
αποτελέσματα από την αξιολόγηση των τριών εξεταζομένων σεναρίων.

6.2.

40B

Η Μέθοδος Πολυκριτηριακής Ανάλυσης REGIME

Η διαδικασία επίλυσης ενός προβλήματος αξιολόγησης με τη μέθοδο REGIME
είναι η παρακάτω (Στρατηγέα και Μουρμούρης, 2006):
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 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 δεδομένα που αφορούν την
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 ακόλουθος πίνακας επιπτώσεων (αξιολόγησης):
 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΄ για
το κριτήριο j.

Καθορισμός
Προβλήματος

Καθορισμός
εναλλακτικών/σεναρίων

Καθορισμός
κριτηρίων αξιολόγησης

Καθορισμός
επιπτώσεων (scores) εναλλακτικών ως προς
τα κριτήρια

Καθορισμός των επιδόσεων (βαρών) των
κριτηρίων

Ανάλυση των επιδόσεων
(σύγκριση των εναλλακτικών για
κάθε κριτήριο)

Επιλογή
εναλλακτικής/σεναρίου

Διάγραμμα 6-1: Η διαδικασία αξιολόγησης
Πηγή: Voogd, 1983.
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 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΄ για
το κριτήριο j.
 Καθώς δεν υπάρχει συνήθως μια και μόνο επικρατούσα εναλλακτική λύση,
απαιτείται πρόσθετη πληροφορία που αφορά στη σχετική σπουδαιότητα των
κριτηρίων. Η πληροφορία αυτή δίνεται μέσω των βαρών προτίμησης που
αντιστοιχούν στα κριτήρια. 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.

e11
.
.
eI1

E=

.........

.........

e1J
.
.
eIJ

Πίνακας 6-1: Πίνακας Επιπτώσεων
Πηγή: Voogd, 1983.
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Για να γίνει κατανοητός ο μηχανισμός της μεθόδου REGIME είναι απαραίτητος ο
καθορισμός της λογικής της.
Έστω δύο εναλλακτικές επιλογές i και i. Oρίζεται η ποσότητα:
σiij = eij - eij
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
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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, 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

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 ταξινόμιση-απεικόνιση 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*.
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Eπίσης 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
j
Vii = Σ σiij Wj*
j=1
Aν Vii είναι  0 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
Pi =

Σ Pii
Ι-1

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

Η μέθοδος REGIME εκτιμά αυτές ακριβώς τις πιθανότητες με βάση τον πίνακα
επιπτώσεων (εναλλακτικές, κριτήρια, scores) και τα βάρη των κριτηρίων (βλέπε
Πίνακα 6-1).

Εναλλακτικές
Κριτήρια
Κριτήριο j
Κριτήριο j
...
Κριτήριο J

Εναλλακτική i
score ij
score ij
...
score iJ

Εναλλακτική
i
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score ij
score ij
...
score i’J

Εναλλακτική I
score Ij
score Ij
...
score IJ

Πίνακας 6-2: Πίνακας επιπτώσεων της μεθόδου REGIME.
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6.3.

Η Εφαρμογή της Μεθόδου REGIME

41B

6.3.1. Εναλλακτικές λύσεις

95B

Οι εναλλακτικές λύσεις αντιπροσωπεύουν τις διαφορετικές λύσεις ενός
προβλήματος. Η αξιολόγηση των εναλλακτικών αυτών αποτελεί και το
αντικείμενο της πολυκριτηριακής ανάλυσης. Στην παρούσα διπλωματική εργασία
τις εναλλακτικές λύσεις αποτελούν τα τρία εναλλακτικά σενάρια που έχουν
περιγραφεί λεπτομερώς στην προηγούμενη φάση. Έτσι οι τρεις εναλλακτικές που
προτείνονται στο συγκεκριμένο πρόβλημα είναι οι εξής:

Σ1: Ανάπτυξη εξειδικευμένων μορφών τουρισμού με έμφαση στην
αξιοποίηση της υπάρχουσας τουριστικής υποδομής
Σ2: Ήπια τουριστική ανάπτυξη - Αξιοποίηση των Φυσικών και
Πολιτιστικών Πόρων της Περιφέρειας
Σ3: Διατήρηση της υπάρχουσας κατάστασης.

6.3.2. Τα κριτήρια αξιολόγησης

96B

Το επόμενο χαρακτηριστικό που υπεισέρχεται στη διαδικασία αξιολόγησης είναι
τα κριτήρια, βάσει των οποίων θα αξιολογηθούν οι προτεινόμενες εναλλακτικές
λύσεις.
Τα κριτήρια που χρησιμοποιούνται στην παρούσα διαδικασία αξιολόγησης,
φαίνονται στον Πίνακα 6-3, ο οποίος ακολουθεί.

Κλίμακες μέτρησης κριτηρίων
Για την εφαρμογή της πολυκριτηριακής ανάλυσης χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος
REGIME.
Στα πλαίσια της μεθόδου είναι διαθέσιμες πέντε κλίμακες μέτρησης κριτηρίων. Οι
επιπτώσεις κάθε εναλλακτικής λύσης ως προς τα επιλεγέντα κριτήρια (τιμές των
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κριτηρίων για κάθε εναλλακτική) μπορούν να παρουσιαστούν είτε με ποσοτικό
είτε με ποιοτικό τρόπο. Τα κριτήρια που χρησιμοποιήθηκαν για την ανάλυση στη
συγκεκριμένη διαδικασία είναι ποιοτικά.

Κ1
Κ2
Κ3
Κ4
Κ5
Κ6
Κ7
Κ8
Κ9
Κ10
Κ11
Κ12

Τουρισμός

Οικονομία
ΔίκτυαΥποδομές

Κ13
Κ14
Κ15
Κ16
Κ17

Κ18
Κ19

Ενέργεια

ΠολιτισμόςΛαογραφία

Περιβάλλον

Macro-κριτήριο 1: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Micro-κριτήρια
Είδος
Στροφή στον ποιοτικό τουρισμό
ordinal
Βελτίωση τουριστικών υποδομών
---/+++
Ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού
---/+++
Επιμήκυνση τουριστικής περιόδου
---/+++
Ισόρροπη τουριστική ανάπτυξη
---/+++
Ενσωμάτωση περιβαλλοντικών τεχνολογιών
ordinal
Βαθμός διείσδυσης των ΑΠΕ στον τουριστικό κλάδο ordinal
Αξιοποίηση τουριστικών πόρων
---/+++
Τόνωση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων
ordinal
Διασύνδεση με πρωτογενή τομέα
---/+++
Διασύνδεση με δευτερογενή τομέα
---/+++
Βελτίωση δικτύων μεταφορών
Κάλυψη της ζήτησης της περιφέρειας σε ενέργεια Επάρκεια
Προώθηση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας
Εξοικονόμηση ενέργειας
Διατήρηση και ενίσχυση παραδοσιακών ηθών και
εθίμων
Αξιοποίηση πολιτιστικών πόρων
Macro-κριτήριο 2: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Επίπτωση στο περιβάλλον
Προστασία αρχιτεκτονικής κληρονομιάς

Κατεύθυνση
benefit
benefit
benefit
benefit
benefit
benefit
benefit
benefit
benefit
benefit
benefit

---/+++

benefit

---/+++
ordinal
---/+++

benefit

ordinal

benefit

---/+++

benefit

ordinal
ordinal

cost

benefit
benefit

benefit

Macro-κριτήριο 3: ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Κ20
Κ21
Κ22
Κ23

Ανθρώπινο
δυναμικό
Πληθυσμός

Αναβάθμιση μορφωτικού επιπέδου
Παροχή απαραίτητων ειδικεύσεων
Ισόρροπη πληθυσμιακή ανάπτυξη της περιφέρειας
Συγκράτηση πληθυσμού ορεινών περιοχών

---/+++
---/+++
---/+++
ordinal

benefit
benefit
benefit
benefit

Πίνακας 6-3: Πίνακας κριτηρίων.
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Στα πλαίσια του REGIME χρησιμοποιήθηκαν δύο κλίμακες μέτρησης των
επιπτώσεων κάθε εναλλακτικής γιά κάθε κριτήριο με ποιοτική έκφραση που είναι:
η - - -/+ + + : η χρήση της κλίμακας αυτής υποδηλώνει ότι οι
επιπτώσεις από κάθε εναλλακτική ως προς το συγκεκριμένο κριτήριο
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διαφέρουν χωρίς να είναι ξεκάθαρο σε τι απόσταση βρίσκονται μεταξύ
τους.
η ordinal κλίμακα όπου οι επιπτώσεις ιεραρχούνται, μπαίνουν
δηλαδή σε σειρά προτεραιότητας. Στην κλίμακα αυτή μπορούμε να πούμε
ποια εναλλακτική έχει την μικρότερη επίπτωση (η καλύτερη εναλλακτική),
ποιά έχει την αμέσως μεγαλύτερη επίπτωση (η επόμενη καλύτερη
εναλλακτική) και ποιά έχει τη μεγαλύτερη επίπτωση (η χειρότερη στη
σειρά εναλλακτική). Πληροφορία σχετική με το πόσο καλύτερη ή
χειρότερη με ποσοτικούς όρους μία εναλλακτική είναι σε σχέση με μία
άλλη δεν μπορεί να δοθεί.

Κατεύθυνση κριτηρίων
Η επίπτωση μιας εναλλακτικής ως προς ένα κριτήριο, ανεξάρτητα από την
κλίμακα μέτρησής της, μπορεί να περιγραφεί σαν:


Αρνητική – κόστος (cost): ισχύει ότι όσο μεγαλύτερη είναι η

«επίπτωση» τόσο χειρότερη είναι η επίδοση της εναλλακτικής ως προς το
κριτήριο αυτό (κριτήρια κόστους).


Θετική – όφελος (benefit): ισχύει ότι όσο μεγαλύτερη είναι η

«επίπτωση» τόσο υψηλότερη είναι η επίδοση της εναλλακτικής αυτής ως
προς το συγκεκριμένο κριτήριο.

6.3.3. Ο πίνακας επιπτώσεων

97B

Μετά τον πλήρη καθορισμό των κριτηρίων (είδος, κλίμακα μέτρησης και
κατεύθυνση) δημιουργείται ο πίνακας επιπτώσεων, ο οποίος αποτελεί τη βασική
αρχή της μεθόδου REGIME (Πίνακας 6-4). Οι τιμές του πίνακα επιπτώσεων είναι
οι επιπτώσεις κάθε εναλλακτικής ως προς τα κριτήρια μετρημένες στις
προαναφερθείσες κλίμακες μέτρησης.
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Κ1
Κ2
Κ3
Κ4
Κ5
Κ6
Κ7
Κ8
Κ9
Κ10
Κ11
Κ12
Κ13
Κ14
Κ15
Κ16
Κ17
Κ18
Κ19
Κ20
Κ21
Κ22
Κ23

Ε1
1
++
++
+++
++
1
1
++
1
++
++
++
++
1
++
3
+
3
3
+++
++
+
3

Ε2
1
+++
+++
+++
+++
1
1
+++
1
+++
++
+++
+++
1
+++
1
+++
1
1
++
+++
+++
1

Ε3
5
+
+
3
3
3
++
+
++
+
3
+
5
3
5
+
++
++
5

Πίνακας 6-4: Πίνακας επιπτώσεων
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6.3.4. Τα βάρη των κριτηρίων

98B

Ο καθορισμός των βαρών των κριτηρίων που υπεισέρχονται σε ένα πρόβλημα
πολυκριτηριακής ανάλυσης αποτελεί απαραίτητο στοιχείο για τη διαδικασία
αξιολόγησης.
Για την απόδοση των βαρών στα πλαίσια της πολυκριτηριακής ανάλυσης
χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος rank order, σύμφωνα με την οποία τα κριτήρια
ιεραρχούνται κατά φθίνουσα σειρά προτεραιότητας, από το πιο σημαντικό στο
λιγότερο σημαντικό. Σημαντικότερα κριτήρια θεωρήθηκαν αυτά που αφορούν την
προώθηση των ΑΠΕ και των περιβαλλοντικών τεχνολογιών, την ανάπτυξη του
τουρισμού καθώς και την προστασία του περιβάλλοντος, ενώ ακολουθούν η
ισόρροπη πληθυσμιακή ανάπτυξη της περιφέρειας, ο πολιτισμός, τα δίκτυαυποδομές κλπ. Η ιεράρχηση των κριτηρίων, στα πλαίσια της παρούσας
αξιολόγησης, παρουσιάζεται στον Πίνακα 6-5.
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1

K15, K13, Κ14, Κ7,

K6

K15: Εξοικονόμηση ενέργειας
Κ13: Κάλυψη της ζήτησης της περιφέρειας σε
ενέργεια – Επάρκεια
Κ14: Προώθηση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας
Κ7: Βαθμός διείσδυσης των ΑΠΕ στον τουριστικό
κλάδο
Κ6: Ενσωμάτωση περιβαλλοντικών τεχνολογιών

Κ1, K2, K3, K4,
K5, K8

Κ1:
Κ2:
Κ3:
K4:
K5:
K8:

Στροφή στον ποιοτικό τουρισμό
Βελτίωση τουριστικών υποδομών
Ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού
Επιμήκυνση τουριστικής περιόδου
Ισόρροπη τουριστική ανάπτυξη
Αξιοποίηση τουριστικών πόρων

3

K18, K16, Κ17,
Κ19

Κ18:
Κ16:
Κ17:
Κ19:

Επίπτωση στο περιβάλλον
Προστασία πολιτιστικού περιβάλλοντος
Αξιοποίηση πολιτιστικών πόρων
Προστασία αρχιτεκτονικής κληρονομιάς

4

K22, K23

K22: Ισόρροπη πληθυσμιακή ανάπτυξη της
περιφέρειας
Κ23: Συγκράτηση πληθυσμού ορεινών περιοχών

5

Κ9, K10, Κ11

Κ9: Τόνωση της ανταγωνιστικότητας των
επιχειρήσεων
Κ10: Διασύνδεση με πρωτογενή τομέα
Κ11: Διασύνδεση με δευτερογενή τομέα

6

K12

Κ12: Αναβάθμιση δικτύων μεταφορών

7

Κ20, K21

Κ20: Αναβάθμιση μορφωτικού επιπέδου
Κ21: Παροχή απαραίτητων ειδικεύσεων

2

Πίνακας 6-5: Πίνακας ιεράρχησης κριτηρίων.
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6.3.5. Αποτελέσματα εφαρμογής της REGIME

99B

Η εφαρμογή της μεθόδου πολυκριτηριακής ανάλυσης REGIME δίνει την
παρακάτω ιεράρχηση των εναλλακτικών που εξετάζονται:
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MCA 1: Regime method {no stand.; Ordinal (K6)}

1,00

Result
0,50

0,00

E2

E1

E3

MCA 1: Regime method {no stand.; Ordinal (K6)}
Weights
K1
K2
K3
K4
K5
K6
K7
K8
K9
K10
K11
K12
K13
K14
K15
K16
K17
K18
K19
K20
K21
K22
K23

1,00

Result
0,50

0,00

E2

6.4.

E1

E3

Επιλογή Επικρατέστερου Σεναρίου

42B

Στα πλαίσια της παραπάνω ανάλυσης επιλέγεται το δεύτερο σενάριο, το οποίο
συμβάλλει στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό στην επιμήκυνση της τουριστικής
περιόδου της περιφέρειας για την ομαλότερη κατανομή στο άνοιγμα του χρόνου
της

ενεργειακής

ζήτησης,

την

ισόρροπη

κατανομή

των

τουριστικών
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δραστηριοτήτων στο χώρο, η οποία θα διασφαλίσει τις προϋποθέσεις για ισόρροπη
τουριστική

ανάπτυξη

και

ορθολογικότερη

αξιοποίηση

του

ενεργειακού

συστήματος της περιοχής και την καλύτερη ενσωμάτωση σε επίπεδο τουριστικών
επιχειρήσεων τεχνολογιών παραγωγής αλλά και εξοικονόμησης ενέργειας με στόχο
την αξιοποίηση των ανανεώσιμων ενεργειακών πόρων που αφθονούν στην
περιοχή μελέτης.
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7.

8B

ΜΕΤΡΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Το παρόν κεφάλαιο της διπλωματικής εργασίας εστιάζει το ενδιαφέρον του στον
προσδιορισμό των μέτρων και των παρεμβάσεων που έχουν ως στόχο την
προώθηση της βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης της Περιφέρειας Κρήτης, με
έμφαση στην αξιοποίηση των ΑΠΕ από τον τουριστικό – και όχι μόνο – τομέα.
Τα μέτρα και οι παρεμβάσεις αναφέρονται στην υλοποίηση εκείνου του σεναρίου
που επιλέχτηκε ως βέλτιστο από την αξιολόγηση των τριών σεναρίων που
δομήθηκαν προηγούμενα.
Η διείσδυση των ΑΠΕ στον τουριστικό τομέα, πέραν από τις θετικές επιπτώσεις
για το περιβάλλον, που αποτελεί και τον προς αξιοποίηση τουριστικό πόρο της
περιοχής μελέτης, επηρεάζει επίσης θετικά τις επιχειρήσεις, οι οποίες μπορούν
μέσα από την αξιοποίηση των ΑΠΕ:


να γίνουν ανταγωνιστικότερες, μειώνοντας τα κόστη λειτουργίας και
αναβαθμίζοντας το επίπεδο των παρεχομένων υπηρεσιών,



να βελτιώσουν την εικόνα τους στην τουριστική αγορά.



να αποτελέσουν “πιλότο” για την προώθηση ενός νέου ενεργειακού
πολιτισμού στις τοπικές κοινωνίες, καλλιεργώντας το έδαφος για
αλλαγές στη στάση των πολιτών και επιχειρηματιών προς τις Α.Π.Ε.

Στη συνέχεια περιγράφονται οι κύριες ενότητες παρεμβάσεων που μπορούν να
συμβάλλουν στην προώθηση των ΑΠΕ στον τουριστικό τομέα. Ως τέτοιες
αναλύονται οι παρακάτω (Stratigea και Giaoutzi, 2006):
Ενημέρωση επιχειρηματικής κοινότητας σε σχέση με τις διαθέσιμες
τεχνολογίες – Δημιουργία τεχνολογικής πλατφόρμας.
Επιμόρφωση στελεχών του τουριστικού τομέα σε ΑΠΕ και τεχνολογίες
εξοικονόμησης ενέργειας.
Δημιουργία

ευρύτερων

συνεργασιών

μεταξύ

επιχειρήσεων

του

τουριστικού τομέα σε θέματα ενέργειας.
Παροχή φορολογικών κινήτρων.
Παροχή οικονομικών κινήτρων.
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Προώθηση βιοκλιματικού σχεδιασμού.
Βραβεία – αναγνώριση επιτυχημένων προσπαθειών.
Στο πλαίσιο αυτό μία πρώτη ενότητα μέτρων πολιτικής αναφέρεται σε αυτές οι
οποίες μπορούν να συμβάλλουν στην πλατιά ενημέρωση των συντελεστών του
τουριστικού τομέα σε σχέση με τις διαθέσιμες τεχνολογίες και τα οφέλη που
μπορούν να προκύψουν από αυτές, τόσο σε στενά επιχειρηματικό επίπεδο –
μείωση κόστους λειτουργίας της επιχείρησης – όσο και στη βελτίωση των
υπηρεσιών που προσφέρονται προς τους πελάτες και έτσι την έμμεση αύξηση των
εισροών στην επιχείρηση από την εν δυνάμει αύξηση της τουριστικής πελατείας.
Σημαντική παράμετρος προς την κατεύθυνση αυτή αποτελεί η δημιουργία
τεχνολογικής πλατφόρμας σε τοπικό επίπεδο, η οποία να παρέχει πληροφορίες
στην τοπική τουριστική αγορά σε σχέση με τις διαθέσιμες τεχνολογικά λύσεις για
την εξοικονόμηση ενέργειας, τα κόστη, τα πλεονεκτήματα, την επιτυχημένη
εφαρμογή τους σε ανάλογες περιπτώσεις κ.λπ.
Η λειτουργία μίας τέτοιας πλατφόρμας μπορεί να είναι πολυεπίπεδη
λειτουργώντας ως (Stratigea και Giaoutzi, 2006):
Πηγή καινοτόμων ιδεών και προώθησης συνεργασιών για ανταλλαγή
τεχνογνωσίας στον τομέα των ΑΠΕ και της εξοικονόμησης ενέργειας.
Πηγή διάχυσης πληροφορίας προς την τοπική επιχειρηματική κοινότητα
σε σχέση με τα οφέλη από την προώθηση των ΑΠΕ και την
εξοικονόμηση ενέργειας σε επίπεδο τουριστικής επιχείρησης,
Κέντρο επίδειξης επιτυχημένων προσπαθειών προώθησης των ΑΠΕ και
τεχνολογιών εξοικονόμησης ενέργειας σε ανάλογους τουριστικούς
προορισμούς και τουριστικές επιχειρήσεις.
Γέφυρα για την αποκατάσταση της επαφής μεταξύ της αγοράς των ΑΠΕ
και των τεχνολογιών εξοικονόμησης ενέργειας και της ζήτησης (των
τουριστικών επιχειρήσεων). Το γεγονός αυτό είναι εξαιρετικά
σημαντικό ιδιαίτερα για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις του
τουριστικού τομέα, οι οποίες δύσκολα έχουν πρόσβαση στην αγορά
αυτή.
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Πόλος εμβάθυνσης σε τεχνολογίες κατάλληλες για τη συγκεκριμένη
τουριστική αγορά, εξειδικεύοντας την παροχή πληροφοριών σε
τεχνολογίες περισσότερο πρόσφορες για τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά
της συγκεκριμένης τουριστικής περιοχής και των συγκεκριμένου τύπου
τουριστικών επιχειρήσεων.
Πόλος αναζήτησης πόρων για τη χρηματοδότηση των προσπαθειών της
τοπικής τουριστικής επιχειρηματικής κοινότητας προς την κατεύθυνση
των ΑΠΕ και των τεχνολογιών εξοικονόμησης ενέργειας.
Σημαντικό ζήτημα για την προώθηση των Α.Π.Ε. και των τεχνολογιών
εξοικονόμησης ενέργειας αποτελεί το ζήτημα της κατάλληλης εξειδίκευσης
ανθρώπινου δυναμικού απασχολούμενου στον τουριστικό τομέα σε θέματα
ενέργειας. Η εξειδίκευση αυτή θα συμβάλλει στην αλλαγή στάσης της
επιχειρηματικής κοινότητας σε σχέση με την εξοικονόμηση ενέργειας, ενώ
ταυτόχρονα θα συμβάλλει στην αντιμετώπιση των όποιων προβλημάτων αλλά και
στην επιλογή των πλέον κατάλληλων λύσεων ανά περίπτωση τουριστικής
δραστηριότητας.
Η δημιουργία ευρύτερων συνεργασιών σε θέματα ενέργειας μεταξύ
επιχειρήσεων του τουριστικού τομέα τόσο σε τοπικό όσο και σε περιφερειακό
επίπεδο είναι μια αξιόλογη προσέγγιση, η οποία προάγει τη γνώση και την
εμπειρία των τουριστικών επιχειρήσεων σε σχέση με την επιτυχημένη εφαρμογή
Α.Π.Ε. και τεχνολογιών εξοικονόμησης ενέργειας. Οι συνεργασίες αυτές δίνουν
την ευκαιρία στις τουριστικές επιχειρήσεις να ανταλλάσουν πληροφορίες και
τεχνογνωσία, ανταποκρινόμενες στις προκλήσεις στον τομέα της ορθολογικότερης
αξιοποίησης των ενεργειακών πόρων.
Η γνώση αυτή συμβάλλει στη συνειδητοποίηση των βραχυπρόθεσμων και
μακροπρόθεσμων ωφελειών από την υιοθέτηση καινοτόμων ενεργειακών λύσεων.
Ταυτόχρονα δίνει τη δυνατότητα στις τουριστικές επιχειρήσεις να ενταχθούν σε
διεθνή δίκτυα «υπεύθυνων» τουριστικών επιχειρήσεων (network of responsible
tourist firms), αποσπώντας το δικό τους μερίδιο από ευρύτερα τουριστικά τμήματα
της παγκόσμιας τουριστικής αγοράς.
Μια ακόμη σημαντική πρόταση για την προώθηση μιας ενεργειακά αποδοτικής
τουριστικής επιχείρησης, η οποία υιοθετεί στρατηγικές Α.Π.Ε. και τεχνολογίες
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εξοικονόμησης ενέργειας στην καρδιά της επιχειρηματικής δραστηριότητάς της,
είναι οι φορολογικές ελαφρύνσεις. Ένα φορολογικό σύστημα με περιβαλλοντική
συνείδηση και ευθύνη είναι ένα σύστημα το οποίο ανταμείβει, σε οικονομικούς
όρους, μία ενεργειακά αποδοτική συμπεριφορά. Ένα τέτοιο σύστημα μπορεί να
παρέχει κίνητρα φοροαπαλλαγής στις τουριστικές επιχειρήσεις για την υιοθέτηση
στρατηγικών Α.Π.Ε.
Το ζήτημα της οικονομικής υποστήριξης των τουριστικών επιχειρήσεων στα
πλαίσια της προώθησης των ΑΠΕ και της υιοθέτησης τεχνολογιών εξοικονόμησης
ενέργειας είναι σημαντικό ιδιαίτερα στη χώρα μας, όπου η πλειονότητα των
τουριστικών επιχειρήσεων της περιφέρειας είναι μικρού μεγέθους και με
περιορισμένη δυνατότητα επένδυσης σε τέτοιες τεχνολογίες, οι οποίες απαιτούν
πολλές φορές σημαντικά αρχικά κεφάλαια. Η οικονομική ενίσχυση μπορεί να
πάρει διάφορες μορφές, όπως (Stratigea και Giaoutzi, 2006):
Μείωση του φόρου τμήματος ή του συνόλου της επένδυσης.
Επιχορήγηση, η οποία να καλύπτει μέρος της απαιτούμενης
επένδυσης.
Μείωση του φόρου προστιθέμενης αξίας και του φόρου
εισοδήματος της επένδυσης.
Μακροπρόθεσμος δανεισμός με ελκυστικά χαμηλό επιτόκιο κ.λπ.
Ο βιοκλιματικός σχεδιασμός των κτιρίων είναι σημαντική παράμετρος για την
αύξηση της ενεργειακής απόδοσής τους, συνδυάζοντας υλικά, τεχνικές
κατασκευής και προσανατολισμό των κτιρίων, αλλά η χρήση του περιορίζεται σε
νέα κτίρια. Ο υποχρεωτικός ενεργειακός σχεδιασμός όλων των νέων κτιρίων,
αξιοποιώντας τις αρχές της βιοκλιματικής αρχιτεκτονικής και η, μέσα από
ουσιαστικά κίνητρα, βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των παλιών κτιρίων
αποτελούν σημαντικές παρεμβάσεις προς την κατεύθυνση της εξοικονόμησης
ενέργειας σε επίπεδο κτιριακής υποδομής των τουριστικών – και όχι μόνο –
επιχειρήσεων. Επίσης έμφαση πρέπει να δοθεί στη χρήση της βιομάζας για
θέρμανση, παροχή ζεστού νερού και μαγείρεμα, καθώς και η αξιοποίηση των
γεωθερμικών πεδίων, όπου είναι δυνατό, για ψύξη – θέρμανση και παροχή ζεστού
νερού.
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Το ζήτημα της ενεργειακής ταυτότητας των κτιρίων είναι μία σημαντική
παρέμβαση προς την κατεύθυνση αυτή, η οποία μπορεί να διευρυνθεί μέσα από:
Τη δημιουργία του κατάλληλου θεσμικού πλαισίου που να ορίζει
τις προδιαγραφές κατασκευής των νέων κτιρίων στο πλαίσιο της
εξοικονόμησης ενέργειας.
Τη δημιουργία του κατάλληλου θεσμικού πλαισίου, αλλά και των
σχετικών

οικονομικών

ενισχύσεων,

για

τις

απαιτούμενες

παρεμβάσεις σε παλαιά κτίρια, έτσι ώστε να αποκτήσουν και αυτά
ενεργειακή ταυτότητα.
Η δημοσιοποίηση σε τοπικό – και όχι μόνο – επίπεδο των προσπαθειών των
τουριστικών επιχειρήσεων, οι οποίες έχουν εφαρμόσει με επιτυχία τεχνολογίες
εξοικονόμησης ενέργειας, αποτελεί ένα σημαντικό κίνητρο για τη δραστηριοποίηση των τουριστικών επιχειρήσεων προς την κατεύθυνση αυτή. Η
επιβράβευση των περιβαλλοντικά υπεύθυνων επιχειρήσεων μπορεί να πάρει
διάφορες μορφές όπως (Stratigea και Giaoutzi, 2006):
Ευρεία δημοσιότητα των επιχειρήσεων στην τοπική επιχειρηματική
κοινότητα, γεγονός που αυξάνει την υπόληψη της επιχείρησης και
το σεβασμό από την τοπική κοινωνία και δίνει κίνητρα στις
επιχειρήσεις για περαιτέρω εμβάθυνση των προσπαθειών τους προς
την κατεύθυνση αυτή.
Απονομή

σχετικού

τίτλου

ή

ενεργειακής

πιστοποίησης

των

επιχειρήσεων στη βάση επιλογής τους με συγκεκριμένα κριτήρια,
ως απόδοση τιμής για την περιβαλλοντικά υπεύθυνη συμπεριφορά
τους.
Δωρεάν διαφήμιση των επιχειρήσεων αυτών για κάποιο χρονικό
διάστημα σε διάφορα διεθνή περιοδικά του τουριστικού τομέα.
Κατ΄ εξαίρεση διαφήμιση των επιχειρήσεων αυτών μέσα από
οργανισμούς διαχείρισης των τουριστικών προορισμών (Destination
Management Organizations – DMOs).
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Αποκλειστική χρήση για ένα διάστημα των επιχειρήσεων αυτών από
δημόσιους φορείς για τις δραστηριότητές τους, ως ένδειξη
αναγνώρισης της φιλικής προς το περιβάλλον συμπεριφοράς τους.
Εφ’ άπαξ χρηματική ανταμοιβή, κ.λπ.
Η υλοποίηση του επιλεγέντος σεναρίου, πέραν από τις προαναφερθείσες πολιτικές,
οι οποίες συνδέονται στενά με την προώθηση των ΑΠΕ και των τεχνολογιών
εξοικονόμησης ενέργειας στις τουριστικές επιχειρήσεις, συνδέεται επίσης με
πολιτικές ορθολογικότερης αξιοποίησης των ενεργειακών πόρων σε άλλους
τομείς.
Απαραίτητη κρίνεται η ενσωμάτωση της ενεργειακής συνιστώσας σε άλλες
τομεακές πολιτικές (αγροτουρισμός, γεωργία, μεταφορές κ.λπ.) για την προστασία
και ανάδειξη των τουριστικών πόρων της περιοχής μελέτης. Στο πλαίσιο αυτό,
προωθούνται πολιτικές κινήτρων για τον αγροτικό τομέα με στόχο τη συλλογή και
διάθεση των αγροτικών υπολειμμάτων για την παραγωγή βιοκαυσίμων. Ακόμη
πολιτικές προώθησης της ενεργειακής αξιοποίησης της γεωργικής βιομάζας
(πυρηνόξυλο και κλαδοδέματα) για την παραγωγή ηλεκτρισμού και θερμότητας,
σε συνδυασμό με την περιβαλλοντική αναβάθμιση της παραγωγής ελαιόλαδου
στην Κρήτη.
Η οργανωμένη προβολή των τοπικών προϊόντων σε μία διευρυμένη αγορά μπορεί
να δώσει σημαντική ώθηση στον όγκο εξαγωγών τους, ενδυναμώνοντας την
τοπική παραγωγή και την απασχόληση του τοπικού πληθυσμού. Η αύξηση της
αγροτικής παραγωγής μπορεί να αποτελέσει σημαντική συνιστώσα για την
παραγωγή βιομάζας.
Σημαντικό ρόλο διαδραματίζει η ευρύτερη κατανόηση και προσπάθεια προς την
κατεύθυνση της συνολικής προώθησης των ΑΠΕ και των τεχνολογιών
εξοικονόμησης ενέργειας σε άλλους τομείς της οικονομικής δραστηριότητας αλλά
και στα νοικοκυριά. Για το σκοπό αυτό απαιτείται ο σχεδιασμός και η προώθηση
με

συστηματικό

και

συνεπή

τρόπο

προγραμμάτων

πληροφόρησης

–

ενημέρωσης - ευαισθητοποίησης των πολιτών, μαθητών και σπουδαστών,
επαγγελματικών και κοινωνικών ομάδων για την υιοθέτηση περιβαλλοντικά
φιλικής ενεργειακής στάσης. Οι συνεχείς και οργανωμένες εκστρατείες
ενημέρωσης και πληροφόρησης της τοπικής κοινωνίας και των ενεργειακών
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χρηστών στην Περιφέρεια Κρήτης θα συμβάλλει στην προώθηση της ενεργειακής
και περιβαλλοντικής συνείδησης. Οργανωμένες και συνεχείς πρέπει να είναι και οι
παρεμβάσεις στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση σε σχέση με την
ενεργειακή συμπεριφορά και «συνείδηση» των μελλοντικών ενεργών πολιτών της
περιφέρειας.
Σημαντική κρίνεται η ενίσχυση των δραστηριοτήτων του Ενεργειακού Κέντρου
της Περιφέρειας Κρήτης ως συντονιστικού οργάνου σε περιφερειακό επίπεδο,
καθώς των δραστηριοτήτων των ενεργειακών ερευνητικών - εκπαιδευτικών
τμημάτων στα ΑΕΙ και ΤΕΙ της Περιφέρειας Κρήτης. Ακόμα πολύ σημαντική είναι
και η επιμόρφωση των τεχνιτών - εγκαταστατών ενεργειακών έργων.
Σημαντικές παρεμβάσεις αφορούν στον τομέα της ήπιας τουριστικής ανάπτυξης.
Στο πλαίσιο αυτό προωθείται η αγροτουριστική ανάπτυξη στις γεωργικές περιοχές,
ο ορεινός-χειμερινός τουρισμός στις ορεινές περιοχές, ο αθλητικός τουρισμός, ο
πολιτιστικός καθώς και ο θαλάσσιος τουρισμός.
Για το σκοπό αυτό απαιτούνται:
Η αναβάθμιση της πρόσβασης ορεινών, αγροτικών αλλά και παραθαλάσσιων
περιοχών μέσα από την ολοκλήρωση του νότιου άξονα της περιφέρειας και την
προώθηση των κάθετων συνδετήριων επαρχιακών οδών που θα συνδέουν το
βόρειο με το νότιο περιφερειακό άξονα.
Η χάραξη ενός ευρύτατου δικτύου μονοπατιών, ώστε να προσελκύονται
ορειβατικοί σύλλογοι από όλο τον κόσμο.
Η προώθηση υβριδικών συστημάτων παραγωγής ενέργειας, που συνδυάζουν τη
χρήση της αιολικής ενέργειας σε συνδυασμό με τα φωτοβολταϊκά, σε περιοχές
ορεινές ή αγροτικές που είναι αρκετά απομονωμένες και δεν έχουν πρόσβαση στο
δίκτυο διανομής ηλεκτρικής ενέργειας.
Η

ανάπτυξη

τουριστικών

υποδομών

(ορεινών,

παραθαλάσσιων,

αγροτουριστικών καταλυμμάτων κ.λπ.), με έμφαση στη διατήρηση της
αρχιτεκτονικής παράδοσης και την ενεργειακή ταυτότητα των εγκαταστάσεων
αυτών.
Η οργάνωση σε δίκτυο των προορισμών πολιτιστικού ενδιαφέροντος, το οποίο
θα συνδέει παραδοσιακούς οικισμούς μεταξύ τους, ώστε ο επισκέπτης να έχει τη
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δυνατότητα να έρθει σε επαφή με τα ήθη/έθιμα και την παράδοση του τοπικού
πληθυσμού.
Η περαιτέρω αναβάθμιση των διαπεριφερειακών συνδέσεων μέσα από την
αναβάθμιση των λιμένων και των αεροδρομίων.
Η ανάπτυξη των ήπιων μορφών τουριστικής δραστηριότητας θα συμβάλλει
καθοριστικά στην τόνωση της απασχόλησης και ιδιαίτερα της γυναικείας
απασχόλησης, στην επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου, καθώς και στην
ορθολογικότερη αξιοποίηση των τουριστικών υποδομών.
Βασική προϋπόθεση για την επίλυση του ενεργειακού προβλήματος της Κρήτης
είναι η συντονισμένη προσπάθεια προώθησης πολιτικών αξιοποίησης της, εν
αφθονία, περιβαλλοντικής ενέργειας, σε συνδυασμό με την εξοικονόμηση
ενέργειας μέσα από την προώθηση πολιτικών υιοθέτησης περιβαλλοντικών
τεχνολογιών σε διάφορους τομείς της τοπικής οικονομίας και τα νοικοκυριά. Η
προσπάθεια αυτή μπορεί να διασφαλίσει τη βιώσιμη ανάπτυξη του ευαίσθητου,
περιβαλλοντικά, νησιού. Στα πλαίσια αυτά, καταλυτικός είναι - μεταξύ άλλων και ο ρόλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου και ιδιαίτερα των νησιωτικών
Τμημάτων, που, στα πλαίσια των θεσμοθετημένων δυνατοτήτων του, μπορεί να
συντονίσει δράσεις, να προωθήσει πολιτικές και να θεσμοθετήσει κανόνες που να
οδηγούν σε λύση του γόρδιου δεσμού του ενεργειακού προβλήματος και,
ταυτόχρονα, να αποτελέσουν ρηξικέλευθο οδηγό της κοινωνίας των πολιτών.

159

8.

9B

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

[1] Γιαουτζή, Μ. (2001), Σημειώσεις Ολοκληρωμένων Προγραμμάτων
Ανάπτυξης, Σ.Α.Τ.Μ., Ε.Μ.Π., Αθήνα.
[2] Γιαουτζή, Μ. και Α. Στρατηγέα (2003), Σημειώσεις Ασκήσεων Οικονομικής
Γεωγραφίας, Σ.Α.Τ.Μ., Ε.Μ.Π..
[3] Stratigea A. and Giaoutzi (2006), Renewable Energy as a mean towards
Sustainable Tourist Development, Paper presented at the Napoli Workshop, 3-5
April, National Technical University Athens
[4] Στρατηγέα, Α. και Ι. Μουρμούρης (2006), Μεθοδολογία Αξιολόγησης
Σεναρίων Τουριστικής Ανάπτυξης της Περιφέρειας Κρήτης, Πρακτικά 1ης
Συνάντησης Πολυκριτήριας Ανάλυσης Αποφάσεων, Κρήτη.
[5] UNEP (2003), Switched On: Renewable Energy Opportunities in the Tourism
Industry, UNEP Report, United Nations Environment Programme, United Nations
Publication, ISBN: 92-807-2193-1.
[6] European Union (1997), The Energy Dimension of Climate Change,
COM(97) 196 Final, 14 May.
[7] European Union (1997), Energy for the Future: Renewable Sources of
Energy, COM(97) 599 Final, 26/11/1997.
[8] Κάπρος, Π. (2000),

Ενεργειακή πολιτική για την Ελλάδα: σύγκλιση ή

απόκλιση από την Ευρωπαϊκή προοπτική
[9] Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κρήτης (2001),

ΥΠΕΧΩΔΕ,

Περιφέρεια Κρήτης.
[12] Κλουτσινιώτη, Ο. (2000), Χωροταξικό Σχέδιο Περιφέρειας Κρήτης,
Υπουργείο Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, Διεύθυνση
Χωροταξίας, Αθήνα.
[13] Κλουτσινιώτη, Ο. (1999), Χωροταξικός Σχεδιασμός στην Περιφέρεια
Κρήτης και Γ’ ΚΠΣ, Τάσεις Ανάπτυξης-Στόχοι Πολιτικής-Χωροταξικές
Προτεραιότητες, Υπουργείο Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων,
Διεύθυνση Χωροταξίας, Αθήνα.
160

ΔΙΚΤΥΑΚΟΙ ΤΟΠΟΙ


http:// www.statistics.gr



http:// www.economics.gr



http:// www.tee.gr



http:// www.4crete.gr



http:// www.crete.tournet.gr



http:// www.ypes.gr



http:// www.minenv.gr















207H

208H

209H

210H

211H

212H

213H

http://www.crete-region.gr/

214H

http://www.teiher.gr/tei/el/gen_plhrof/tei_krhths/

215H

http://www.icap.gr/kriti/data/economic/main.htm

216H

http:// www.ypan.gr
217H

http://europa.eu.int/comm/energy/intelligent/index_en.html

218H

http://europa.eu.int/eur-lex/en/index.html

219H

http://www.energia.gr/indexgr.php

220H

http://www.hellasres.gr/

221H

http://195.251.42.2/cgi-bin/nisehist.sh

222H

http://www.cres.gr/kape/index.htm

223H

http://www.rae.gr/

224H

http://www.energia.gr/indexgrr.php

225H

http://www.hellasres.gr/Greek/thesmiko-plaisio/Thesmiko%20plaisio.htm

226H

161

