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Πεξίιεςε  

   Ζ ζπαληφηεηα ησλ θπζηθψλ πφξσλ θαζψο θαη ε αηκνζθαηξηθή ξχπαλζε έρνπλ 

δεκηνπξγήζεη ηελ αλάγθε γηα παξαγσγή ελέξγεηαο απφ ελαιιαθηηθέο πεγέο ελέξγεηαο 

φπσο νη Αλαλεψζηκεο Πεγέο. Ζ Διιάδα ζηα πιαίζηα κηαο ζπιινγηθήο Δπξσπατθήο 

πξνζπάζεηαο γηα κείσζε ηεο ξχπαλζεο θαη ελίζρπζε ησλ Αλαλεψζηκσλ Πεγψλ έρεη 

ζηξέςεη ηελ πξνζνρή ηεο ζηελ δηείζδπζε ησλ ελαιιαθηηθψλ απηψλ κνξθψλ ελέξγεηαο 

ζην ελεξγεηαθφ ηεο ηζνδχγην. Ζ Αηνιηθή Δλέξγεηα φπνπ εθκεηαιιεχεηαη ηελ δχλακε 

ηνπ αλέκνπ κε ηελ βνήζεηα Αλεκνγελλεηξηψλ είλαη κηα κνξθή Αλαλεψζηκεο Πεγήο 

Δλέξγεηαο. Ζ εγθαηάζηαζε Αηνιηθψλ Πάξθσλ δεκηνπξγεί πνηθίιεο αληηδξάζεηο 

θαζψο πνιινί είλαη εθείλνη πνπ αλαθέξνπλ φηη δεκηνπξγνχλ πξνβιήκαηα ζηελ 

πεξηνρή εγθαηάζηαζεο ηνπο θαη ηηο αληηκεησπίδνπλ αξλεηηθά. 

   Γηα ηελ αμηνιφγεζε πεξηβαιινληηθψλ αγαζψλ ππάξρνπλ πνιιέο κέζνδνη θαη κηα 

απφ απηέο είλαη ε κέζνδνο Contingent Valuation(CV) πνπ κέζσ εξσηεκαηνινγίσλ 

θαη ηελ ρξήζε ησλ κέηξσλ  Willingness To Accept(WTA)  θαη Willingness To Pay 

(WTP) αμηνινγείηαη ε απνδεκίσζε ηελ νπνία ζα δερηνχλ νη εξσηεζέληεο ή 

αληίζηνηρα ην πνζφ ην νπνίν ζα ήηαλ δηαηεζεηκέλνη λα πιεξψζνπλ ψζηε λα 

πξαγκαηνπνηεζεί κηα πεξηβαιινληηθή αιιαγή θαη πνην κέηξν ζα ρξεζηκνπνηεζεί 

εμαξηάηαη απφ ηα δηθαηψκαηα ηδηνθηεζίαο. 

    ηελ εξγαζία απηή αμηνινγήζεθε ε εγθαηάζηαζε ελφο Αηνιηθνχ Πάξθνπ Νφηηα 

ηνπ πειίνπ ζην Ρέζπκλν Κξήηεο κε ηελ ρξήζε ηεο κεζφδνπ CV θαη κε ην κέηξν 

WTA. Δξσηήζεθαλ 300 άηνκα, 150 απφ ηελ γχξσ πεξηνρή θαη 150 απφ ηελ πφιε ηνπ 

Ρεζχκλνπ θαη πξνέθπςε φηη ην δηάκεζν ειάρηζην πνζφ ην νπνίν είλαη δηαηεζεηκέλνη 

λα δερηνχλ σο απνδεκίσζε γηα ηελ απνδνρή ηνπ Αηνιηθνχ Πάξθνπ είλαη 50.07 € 

κέζσ κείσζεο ηνπ εηήζηνπ ινγαξηαζκνχ ξεχκαηνο . Έπεηηα απφ κηα ζεηξά 

επεμεξγαζηψλ κε ηελ κέζνδν Maximum Likelihood πξνέθπςε  φηη απηφ ην νπνίν 

πξνζδηνξίδεη ην WTA πνζφ είλαη ε αληίιεςε πεξί αξλεηηθψλ επηπηψζεσλ απφ ηηο 

Αλεκνγελλήηξηεο γεληθά θαη ε αηζζεηηθή ηνπ ηνπίνπ πην ζπγθεθξηκέλα, ε 

ζεκαληηθφηεηα ηεο Αηνιηθήο Δλέξγεηαο, ε ζπκκεηνρή ζε πεξηβαιινληηθέο δξάζεηο, νη 

επηζθέςεηο ζηελ πεξηνρή, ε ειηθία, ην εηζφδεκα, ηα ζρέδηα ζπληαμηνδφηεζεο, ε 

χπαξμε πξφγνλσλ απφ ηελ πεξηνρή θαη παηδηψλ ζην λνηθνθπξηφ αιιά θαη ε θαηνηθία 

ζηελ πεξηνρή ηνπ πειίνπ. 
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Abstract  

 

   The scarcity of natural resources and the problem of air pollution have created the 

need for energy production from alternative sources such as renewable. Greece as part 

of a collective European effort to reduce pollution and support renewable energy has 

turned its attention to these alternative energies in the energy balance. Wind power 

which exploits the power of the wind is one type of renewable energy. Installing 

Wind Farms creates mixed reactions because many have said that they cause 

problems areas where they are installed.  

   There are many methods to evaluate environmental goods and one of these is the 

method of Contingent Valuation (CV). Through questionnaires and the use of 

Willingness To Accept (WTA) and Willingness To Pay (WTP) measures it evaluates 

the amount that the responders will be willing to accept or respectively the amount 

that they would be willing to pay to allow an environmental change and the measure 

to be used depends on the property rights.  

   In this paper the valuation of siting a wind farm south of Spili in Rethymnon, Crete 

is undertaken using the CV method and the measure WTA. A total of 300 people were 

interviewed, 150 from the site area and 150 from the city of Rethymnon and the 

results show that the median minimum amount which the respondents would accept as 

compensation for accepting the Wind Farm is  50.07 € as a yearly reduction in their 

electricity bill. After many trials with the Maximum Likelihood method the final 

specification shows that what determines WTA are the perceptions on the negative 

impact of the turbines in general and more specifically on the aesthetics of the 

landscape, the importance of wind energy, the participation in environmental 

activities, visits to the site area, age, income, retirement plans, the existence of 

ancestors in the area and the existence of children in the household and finally 

whether the respondent has his residence in Spili. 
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Δηζαγσγή 

   Οη θιηκαηηθέο αιιαγέο πνπ έρνπλ δεκηνπξγεζεί απφ ηελ αηκνζθαηξηθή ξχπαλζε θαη 

ε ζπαληφηεηα ησλ θπζηθψλ πφξσλ έρνπλ νδεγήζεη ζηελ αλαδήηεζε ελαιιαθηηθψλ 

πεγψλ ελέξγεηαο. Οη Αλαλεψζηκεο Πεγέο Δλέξγεηαο θαη πην ζπγθεθξηκέλα ε Αηνιηθή 

Δλέξγεηα έρνπλ ιάβεη εμέρνπζαο ζεκαζίαο πξνζνρή απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε αιιά 

θαη απφ ηελ Διιάδα ψζηε λα εηζρσξήζεη  ε παξαγσγή ελέξγεηαο πξνεξρφκελε απφ 

ηελ Αηνιηθή Δλέξγεηα ζην ελεξγεηαθφ ηζνδχγην.  

   Γεδνκέλεο ηεο πξφζεζεο γηα πηνζέηεζε ηεο Αηνιηθήο Δλέξγεηαο θαη θαηά ζπλέπεηα  

δεκηνπξγία Αηνιηθψλ Πάξθσλ ε εξγαζία απηή έρεη σο ζηφρν κέζσ ηεο κεζφδνπ 

Contingent Valuation(CV) λα αμηνινγήζεη ηελ ειάρηζηε απνδεκίσζε ηελ νπνία ζα 

γηλφηαλ δερηή απφ ηνπο θαηνίθνπο ηνπ λνκνχ Ρεζχκλνπ ε πξφηαζε γηα έλα Αηνιηθφ 

Πάξθν Νφηηα ηνπ πειίνπ. 

   Ο ιφγνο πνπ επηιέρζεθε ε πξφηαζε απνδεκίσζεο κέζσ ηεο κεζφδνπ CV είλαη ιφγσ 

ησλ δηθαησκάησλ ηδηνθηεζίαο. Όηαλ ηα δηθαηψκαηα ηδηνθηεζίαο αλήθνπλ ζε άηνκα ή 

θνηλφηεηεο ην κέηξν πνπ πξνηείλεηαη είλαη εθείλν ηνπ Willingness To Accept πνπ 

κεηξάεη ηελ απνδεκίσζε ε νπνία ζα γηλφηαλ δεθηή απφ ηνπο εξσηεζέληεο ε 

ρσξνζέηεζε ελφο Αηνιηθνχ Πάξθνπ (Groothuis, et al.,1998: 2-3, Calow, 1998:353). 

   Πνιιέο είλαη νη έξεπλεο πνπ αμηνινγνχλ πεξηβαιινληηθά αγαζά κε ηελ βνήζεηα ηεο 

κεζφδνπ Contingent Valuation. Ζ κέζνδνο CV  κέζσ εξσηεκαηνινγίσλ ρξεζηκνπνηεί 

ηα κέηξα Willingness To Accept(WTA) θαη Willingness To Pay(WTP) φπνπ ην WTA 

φπσο έρεη πξναλαθεξζεί αμηνινγεί ηελ ειάρηζηε απνδεκίσζε πνπ ζα ήηαλ 

δηαηεζεηκέλνη λα δερηνχλ νη εξσηεζέληεο γηα λα κελ πινπνηεζεί ε βειηίσζε πνπ 

πξνηείλεηαη ελψ ην WTP αμηνινγεί ην κέγηζην πνζφ ην νπνίν ζα ήηαλ δηαηεζεηκέλνη 

νη εξσηεζέληεο λα πιεξψζνπλ ψζηε λα γίλεη ε πξνηεηλφκελε βειηίσζε. Όηαλ ε 

πξνηεηλφκελε αιιαγή νδεγεί ζε δεκηά ηφηε ην WTA κεηξάεη ηελ ειάρηζηε 

απνδεκίσζε πνπ ζα ήηαλ δηαηεζεηκέλνη λα δερηνχλ νη εξσηεζέληεο γηα λα πινπνηεζεί 

ε αιιαγή ελψ ην WTP αμηνινγεί ην κέγηζην πνζφ ην νπνίν ζα ήηαλ δηαηεζεηκέλνη νη 

εξσηεζέληεο λα πιεξψζνπλ ψζηε λα κελ γίλεη ε πξνηεηλφκελε αιιαγή. 

   Σν απνηέιεζκα πνπ πξνέθπςε είλαη φηη ην Διάρηζην WTA γηα λα δερηνχλ ηελ 

πινπνίεζε ηνπ έξγνπ νη θάηνηθνη ηνπ Ννκνχ Ρεζχκλεο ηζνχηαη κε 50.07 € εηεζίσο 

θαη νη πξνζδηνξηζηηθνί παξάγνληεο ηνπ WTA είλαη ζπλνιηθά 11 θαη ζπγθεθξηκέλα 
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είλαη φζνη εξσηεζέληεο έρνπλ ηελ ηδηφηεηα ηνπ κέινπο ζε θάπνηα πεξηβαιινληηθή 

νκάδα, έρνπλ ηελ άπνςε φηη νη Αλεκνγελλήηξηεο επεξεάδνπλ αξλεηηθά ηελ πεξηνρή 

ζηελ νπνία ηνπνζεηνχληαη, ηελ άπνςε φηη ην ήδε ππάξρσλ Αηνιηθφ Πάξθν έρεη 

επεξεάζεη αξλεηηθά ηελ αηζζεηηθή ηνπ ηνπίνπ, επίζεο φζνη είλαη επηζθέπηεο ηεο 

πεξηνρήο, ε ειηθία, φζνη αλήθνπλ ζηελ θαηεγνξία κεζαίνπ εηζνδήκαηνο, έρνπλ 

παηδηά, φζνη έρνπλ πξνγφλνπο απφ ηελ γχξσ πεξηνρή, φζνη έρνπλ ζρέδηα ζηελ 

ζπληαμηνδφηεζε ηνπο λα κείλνπλ ζε θάπνηα πεξηνρή Νφηηα ηνπ πειίνπ, φζνη 

θαηνηθνχλ ζην πήιη θαη ηέινο φζνη ζεσξνχλ φηη ε Αηνιηθή Δλέξγεηα είλαη ζεκαληηθή 

κνξθή ελέξγεηαο γηα ηελ Διιάδα. 

   Κάπνηεο απφ ηηο έξεπλεο απηέο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ WTA γηα ηελ εγθαηάζηαζε 

Αηνιηθψλ Πάξθσλ είλαη αξρηθά εθείλε ησλ Peter Groothuis, Jana Groothuis θαη John 

Whitehead (2008) φπνπ ρξεζηκνπνίεζαλ Willingness To Accept γηα λα κεηξήζνπλ 

ηελ απνδεκίσζε πνπ ζα γηλφηαλ απνδεθηή ψζηε λα ηνπνζεηεζεί Αηνιηθφ Πάξθν ζε 

βνπλφ ηεο Βφξεηαο Καξνιίλαο ζηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο Ακεξηθήο.  

   Απηφ πνπ πξνέθπςε απφ ηελ έξεπλα ηνπο ήηαλ φηη φζνη ζεσξνχζαλ ηελ Αηνιηθή 

Δλέξγεηα σο κηα κνξθή ελέξγεηαο πνπ δελ κνιχλεη ην πεξηβάιινλ ήηαλ ππέξ ηεο 

πξφηαζεο  ελψ εθείλνη πνπ ζεσξνχζαλ φηη ην Αηνιηθφ Πάξθν ζα επεξέαδε ηελ 

αηζζεηηθή ηνπ ηνπίνπ ηνπ βνπλνχ  έηεηλαλ λα είλαη αξλεηηθνί ζηηο απαληήζεηο ηνπο. 

Αθφκα φζνη είραλ ζηα ζρέδηα ηνπο λα ζπληαμηνδνηεζνχλ ζηελ πεξηνρή δελ ήζειαλ ην 

Αηνιηθφ Πάξθν θαη δεηνχζαλ κεγαιχηεξε απνδεκίσζε δεδνκέλνπ φηη ε επηινγή ηεο 

πεξηνρήο ζπληαμηνδφηεζεο επεξεάδεηαη άκεζα απφ ηελ αηζζεηηθή ηεο πεξηνρήο. 

Δπίζεο κεγαιχηεξε απνδεκίσζε έηεηλαλ λα δεηνχλ άηνκα κε πξνγφλνπο απφ ηελ 

πεξηνρή ηνπ έξγνπ θαη εληφπηζαλ φηη ε ειηθία, ην εηζφδεκα θαη ε εθπαίδεπζε δελ 

είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά. Σέινο ε εθηηκνχκελε δηάκεζνο WTA πνπ πξνέθπςε γηα 

θάζε λνηθνθπξηφ ήηαλ 1.90$ ηνλ κήλα ή 23$ ην ρξφλν (Groothuis et al., 2008:1550). 

   Μία αθφκε έξεπλα είλαη εθείλε ησλ Mario du Preez, Greig Menzies, Michael Sale 

θαη Stephen Hosking (2012)  φπνπ κειεηήζεθε ε θαηαζθεπή ελφο Αηνιηθνχ Πάξθνπ, 

απηή ηε θνξά ζην Jeffrey‟s Bay ζηελ Νφηην Αθξηθή. 

   Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο ηνπο έδεημαλ φηη νη ζπληαμηνχρνη θαη φζνη αλεζπρνχλ 

γηα ηηο θιηκαηηθέο αιιαγέο είλαη πην ζεηηθνί ζην λα απνδερηνχλ ην Αηνιηθφ Πάξθν ζε 

ζρέζε κε ηνπο άιινπο εξσηεζέληεο, ελψ φζνη αλεζπρνχλ γηα ηελ αηζζεηηθή ηνπ 

ηνπίνπ είλαη πην αξλεηηθνί ζην Αηνιηθφ Πάξθν. Σέινο ην πνζφ πνπ έβγαιαλ σο 
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δηάκεζν WTA ήηαλ R12.21 ηνλ κήλα θαη R146.52 (δειαδή 0.95€ θαη 11.44€ 

αληίζηνηρα) (du Preez et al., 2012:6). 

   Οη έξεπλεο κε ηελ ρξήζε ηεο κεζφδνπ CV αιιά κε ηελ ρξήζε ηνπ κέηξνπ WTP  

είλαη πνιπάξηζκεο, κε θάπνηεο λα έρνπλ ιάβεη κέξνο ζηνλ Διιαδηθφ ρψξν.  

Παξαδείγκαηνο ράξε ε έξεπλα ησλ Koundouri, Kountouris θαη Remoundou (2009) 

πξνζπαζεί κέζσ ηεο κεζφδνπ CV λα αμηνινγήζεη ην πνζφ εθείλν ην νπνίν ζα ήηαλ 

δηαηεζεηκέλνη λα πιεξψζνπλ νη εξσηεζέληεο γηα ηελ δεκηνπξγία ελφο Αηνιηθνχ 

Πάξθνπ ζην λεζί ηεο Ρφδνπ. 

   Πξνέθπςε απφ ηελ παξαπάλσ έξεπλα φηη ην WTP πξνζδηνξίδεηαη απφ ην εάλ ηα 

άηνκα είλαη ελεκεξσκέλα φζνλ αθνξά ηελ Αηνιηθή Δλέξγεηα. Σα ελεκεξσκέλα άηνκα 

ηείλνπλ λα ζέινπλ λα πιεξψζνπλ πεξηζζφηεξα φπσο θαη ηα άηνκα πνπ ππνζηεξίδνπλ 

ηελ πξφηαζε ηνπ έξγνπ. ηαηηζηηθά ζεκαληηθά κεηαβιεηή πξνέθπςε ν αξηζκφο ησλ 

παηδηψλ, φζα πεξηζζφηεξα παηδηά είραλ νη εξσηεζέληεο ζα έδηλαλ ιηγφηεξα ρξήκαηα. 

Δπηπιένλ ηα άηνκα πνπ εξγάδνληαη ζε πιήξε απαζρφιεζεο εξγαζίαο ζα πιήξσλαλ 

πεξηζζφηεξν απφ φηη άηνκα κεξηθήο απαζρφιεζεο. Σέινο άηνκα πςεινχ 

εθπαηδεπηηθνχ επηπέδνπ θαζψο θαη νη θάηνηθνη ηεο ππαίζξνπ έρνπλ πςειφηεξν WTP. 

Σν δηάκεζν WTP πνπ πξνέθπςε ήηαλ 1991.001 € εηεζίσο (Koundouri et al., 

2009:1942-43). 

   Ζ παξνχζα εξγαζία απνηειείηαη απφ ηξία θεθάιαηα. Σν πξψην θεθάιαην 

αλαθέξεηαη ζηα πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα πνπ νδήγεζαλ ζηελ ζηξνθή πξνο ηηο 

Αλαλεψζηκεο Πεγέο Δλέξγεηαο. Σν δεχηεξν θεθάιαην αλαιχεη ηελ κέζνδν Contingent 

Valuation θαη ην Σξίην Κεθάιαην αλαθέξεηαη ζηελ εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ θαη ηα 

απνηειέζκαηα πνπ πξνέθπςαλ. 

   Αξρηθά ζην πξψην θεθάιαην γίλεηαη ιφγνο γηα ηα πξψηα ζεκάδηα εθδήισζεο 

ελδηαθέξνληνο γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο δηα κέζσ ηεο ζέζπηζεο 

Γηθαησκάησλ απφ ηνλ Οξγαληζκφ Ζλσκέλσλ Δζλψλ θαη επηπιένλ αλαθέξνληαη νη 

πξψηεο εθδειψζεηο  ελδηαθέξνληνο γηα ην πεξηβάιινλ θαη ηνπο θπζηθνχο πφξνπο απφ 

ηελ πιεπξά ησλ νηθνλνκνιφγσλ. ηελ ζπλέρεηα παξνπζηάδνληαη πνηα είλαη ηα 

πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα πνπ απαζρνινχλ ηνπο εηδηθνχο, κε ηελ αηκνζθαηξηθή 

ξχπαλζε θαη ηελ ζπαληφηεηα ησλ θπζηθψλ πφξσλ λα ιακβάλνπλ ηδηαίηεξε πξνζνρή 

θαη λα αλαιχνληαη αλαιπηηθά θαζψο ηα πξνβιήκαηα απηά νδήγεζαλ ζηελ αλαδήηεζε 

ελαιιαθηηθψλ πεγψλ ελέξγεηαο. 
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   Έπεηηα αθνινπζεί κηα ππνελφηεηα πνπ αλαθέξεηαη ζηελ αλάγθε γηα ζηξνθή πξνο 

ηηο Αλαλεψζηκεο Πεγέο αιιά θαη ην ζεζκηθφ πιαίζην πνπ έρεη αλαπηπρζεί ζε Δπξψπε 

θαη πην ζπγθεθξηκέλα ζηελ Διιάδα ψζηε λα επηηεπρζεί ε ζηξνθή απηή αιιά θαη νη 

ελεξγεηαθνί ζηφρνη νη νπνίνη εληζρχνπλ ηελ εηζρψξεζε ησλ Αλαλεψζηκσλ Πεγψλ 

Δλέξγεηαο ζην ελεξγεηαθφ ηζνδχγην. Σέινο έπεηηα απφ κηα κηθξή πεξηγξαθή ησλ 

κνξθψλ Αλαλεψζηκσλ Πεγψλ Δλέξγεηαο γίλεηαη κηα εθηελήο πεξηγξαθή γηα ηελ 

Αηνιηθή Δλέξγεηα, πσο ιεηηνπξγεί, πνηα είλαη ηα ζεηηθά θαη ηα αξλεηηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο αιιά θαη ηα δηάθνξα θηλήκαηα ελαληίσζεο πνπ έρνπλ 

δεκηνπξγεζεί κε ην πην επξέσο γλσζηφ ην NIMBY(Not In My Back Yard). 

   ην δεχηεξν θεθάιαην αλαιχεηαη ε κέζνδνο CV πνπ ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηελ 

παξνχζα εξγαζία. Αξρηθά παξνπζηάδεηαη ε ηζηνξία ηεο κεζφδνπ, απφ πνπ πξνέθπςε 

θαη πσο εμαπιψζεθε. ηελ ζπλέρεηα γίλεηαη κηα κηθξή αλαθνξά ζηελ έλλνηα ηεο 

πλνιηθήο Οηθνλνκηθήο Αμίαο θαη ζηηο επηκέξνπο αμίεο απφ ηηο νπνίεο απαξηίδεηαη. 

Σν ηξίην ππνθεθάιαην αλαθέξεηαη αλαιπηηθά ζηελ κέζνδν CV. Μεηά ηελ αλαθνξά 

βαζηθψλ ππνζέζεσλ ε εξγαζία παξνπζηάδεη αλαιπηηθά ηελ απαηηνχκελε δνκή ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ θαζψο θαη ηηο βαζηθέο elicitation methods πνπ είλαη νη πξνζεγγίζεηο 

γηα ηνλ ζρεδηαζκφ ησλ WTA/WTP εξσηήζεσλ. 

   ηελ ζπλέρεηα γίλεηαη ιφγνο γηα ην NOAA Panel πνπ έρεη δψζεη θάπνηεο βαζηθέο 

νδεγίεο φζνλ αθνξά ηηο έξεπλεο CV θαη έπεηηα παξνπζηάδνληαη θάπνηα πξνβιήκαηα 

θαζψο θαη θάπνηα εκπφδηα πνπ κπνξεί λα ζπλαληήζεη έλαο εξεπλεηήο πνπ 

ρξεζηκνπνηεί ηελ κέζνδν CV. Δπηπιένλ αλαθέξνληαη ηα πιενλεθηήκαηα θαζψο θαη ηα 

κεηνλεθηήκαηα ηεο κεζφδνπ. Σν ηέηαξην κέξνο ηνπ δεχηεξνπ θεθαιαίνπ αλαιχεη ηελ 

νηθνλνκηθή ζεσξία ζηελ νπνία ζηεξίδεηαη ε κέζνδνο.  Αλαθέξνληαη ηδηφηεηεο, 

ππνζέζεηο θαζψο θαη ηα κέηξα επεκεξίαο ηνπ Hicks. Δπηπιένλ ππάξρεη αλαιπηηθή 

παξνπζίαζε ησλ πεξηπηψζεσλ φηαλ ζπληειείηαη κηα αιιαγή ζην αγαζφ ην νπνίν 

εξεπλάηαη θαη αλαιφγσο ην απνηέιεζκα ηεο αιιαγήο γίλεηαη ιφγνο γηα ην WTA θαη 

ην WTP. 

   Δπηπιένλ, παξνπζηάδνληαη νη δηαθνξέο αλάκεζα ζηα κέηξα WTP θαη WTA, ηη ξφιν 

παίδνπλ ηα δηθαηψκαηα ηδηνθηεζίαο ζηελ νξζή επηινγή ηνπ κέηξνπ πνπ πξέπεη λα 

ρξεζηκνπνηεζεί θαη νη πηζαλνί ιφγνη πνπ αηηηνινγνχλ ην γηαηί ηα δπν κέηξα εκπεηξηθά 

δηαθέξνπλ ελψ ζεσξεηηθά έπξεπε λα είλαη ίζα. ην ηέινο ηνπ θεθαιαίνπ γίλεηαη κηα 
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αλαθνξά γηα ηελ εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ CV ζε πεξηβαιινληηθά δεηήκαηα θαη γηαηί 

εηζεγείηαη ην κέηξν WTA. 

   Σν ηξίην θαη ηειεπηαίν θεθάιαην ηεο εξγαζίαο αλαθέξεηαη ζηελ εκπεηξηθή κειέηε 

ηεο εξγαζίαο απηήο. Αξρηθά ζην πξψην κέξνο ηνπ θεθαιαίνπ γίλεηαη ιφγνο γηα ην 

γεληθφ ζεσξεηηθφ νηθνλνκεηξηθφ ππφδεηγκα θαη ζην δεχηεξν κέξνο γίλεηαη κηα 

ζχληνκε πεξηγξαθή ησλ ιφγσλ επηινγήο ηεο ελ ιφγσ έξεπλαο. Δπηπιένλ ζην ηξίην 

θνκκάηη ηνπ θεθαιαίνπ παξνπζηάδνληαη θάπνηεο πιεξνθνξίεο αλαθνξηθά κε ηελ 

πεξηνρή ηεο έξεπλαο θαη ζην επφκελν ηκήκα γίλεηαη πεξηγξαθή ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ, ε δνκή θαη ην είδνο ησλ εξσηήζεσλ, θπξίσο φζνλ αθνξά ην WTA 

θνκκάηη ην νπνίν θιήζεθαλ νη εξσηεζέληεο λα απαληήζνπλ. ηελ ζπλέρεηα ην 

επφκελν ππνθεθάιαην αλαθέξεηαη ζηελ ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ θαη παξνπζηάδνληαη 

ηα δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ 300 αηφκσλ ηνπ δείγκαηνο. 

   Σα πεξηγξαθηθά απνηειέζκαηα πνπ πξνέθπςαλ απφ ηηο απαληήζεηο ησλ 

εξσηεζέλησλ παξνπζηάδνληαη ζην επφκελν θνκκάηη ηεο εξγαζίαο θαη ζπγθεθξηκέλα 

παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ αληίιεςε ησλ εξσηεζέλησλ 

αλαθνξηθά κε ηηο Αλαλεψζηκεο Πεγέο Δλέξγεηαο αιιά θαη ην πψο αληηιακβάλνληαη 

ηηο δηαθνπέο ξεχκαηνο. ηελ ζπλέρεηα κε ιίγα ιφγηα παξνπζηάδνληαη ηα 

απνηειέζκαηα ζρεηηθά κε κηα γεληθή WTP εξψηεζε πνπ ππήξρε ζηηο εξσηήζεηο θαη 

αθφκα ζπλνςίδνληαη θάπνηα απνηειέζκαηα πνπ πξνέθπςαλ φζνλ αθνξά ην ήδε 

ππάξρσλ Αηνιηθφ Πάξθν πνπ έρεη εγθαηαζηαζεί ζηελ πεξηνρήο ηεο έξεπλαο. 

   Σέινο, ζην ηειεπηαίν ηκήκα παξαζέηεηαη ην ππφδεηγκα CV ην νπνίν πξνέθπςε 

έπεηηα απφ κηα ζεηξά επεμεξγαζηψλ θαη αηηηνινγείηαη κηα κείσζε ηνπ δείγκαηνο ζηα 

224 άηνκα. Παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά πνηεο είλαη νη κεηαβιεηέο νη νπνίεο 

πξνζδηνξίδνπλ ην WTA θαη πσο ην επεξεάδνπλ (ζεηηθά ή αξλεηηθά). Δπηπιένλ  

γίλεηαη αλαιπηηθή αηηηνιφγεζε ησλ απνηειεζκάησλ θαη ην ηειηθφ WTA πνζφ 

ζχκθσλα κε ην νπνίν νη θάηνηθνη ηνπ Ννκνχ Ρεζχκλεο ζα δέρνληαλ σο απνδεκίσζε 

γηα λα δερηνχλ έλα κεγαιχηεξν Αηνιηθφ Πάξθν Νφηηα ηνπ πειίνπ. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1  

Πεξηβάιινλ θαη Αλαλεώζηκεο Πεγέο Δλέξγεηαο  

1.1 Δλδηαθέξνλ γηα ην Πεξηβάιινλ 

1.1.1. Σα πξώηα δείγκαηα ελδηαθέξνληνο γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ Πεξηβάιινληνο 

   Απφ ηελ δεθαεηία ηνπ 1960 νη αλεπηπγκέλεο ρψξεο ζηφρεπαλ ζηελ ππεξαλάπηπμε 

ηεο νηθνλνκίαο ηνπο αδηαθνξψληαο γηα ηελ πεξηβαιινληηθή ππνβάζκηζε θαη ην 

γεγνλφο απηφ, νδήγεζε ζηαδηαθά ζηελ ηαχηηζε ηεο αλάπηπμεο κε αξλεηηθέο 

επηπηψζεηο γηα ην πεξηβάιινλ. Σν απνηέιεζκα ήηαλ λα αξρίζνπλ λα δξνπλ 

νξγαλσκέλεο κε θπβεξλεηηθέο νξγαλψζεηο γηα λα ζπκβάινπλ ζηελ πξνζηαζία ηνπ 

πεξηβάιινληνο ( ακηψηεο θαη Σζάιηαο, 1990:104). 

   Σα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα πνπ ζεζπίζηεθαλ ζηελ Σξίηε Γελεά Αλζξσπίλσλ 

Γηθαησκάησλ πεξηιάκβαλε ηέζζεξα δηθαηψκαηα έλα εθ ησλ νπνίσλ αλαθεξφηαλ ζην 

δηθαίσκα “ζε έλα πγηέο θαη αξκνληθφ πεξηβάιινλ”. Ζ αλαγλψξηζε ηνπ δηθαηψκαηνο 

απηνχ πέξαζε κέζσ ηεο δηαθήξπμεο ησλ Ζλσκέλσλ  Δζλψλ γηα ην Αλζξψπηλν 

Πεξηβάιινλ ζηε ηνθρφικε ην 1972 θαη απνηειεί κέρξη θαη ζήκεξα έλα δηθαίσκα 

πνπ νη αλεπηπγκέλεο ρψξεο θαινχληαη λα πξνζηαηεχνπλ. Θεσξείηε φκσο φηη παξφιν 

πνπ ε δηαθήξπμε απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ πηνζεηήζεθε απφ 

ηηο ρψξεο απηέο, ν ζηφρνο γηα έλα πγηέο θαη αξκνληθφ πεξηβάιινλ δελ επηηεχρζεθε 

(ακηψηεο θαη Σζάιηαο, 1990:110-11). 

   Ζ αλαγλψξηζε ηνπ Γηθαηψκαηνο γηα έλα πγηέο θαη αξκνληθφ πεξηβάιινλ ζηε 

ζπλέρεηα θαηνρπξψζεθε θαη ζπληαγκαηηθά ζε πνιιέο ρψξεο. Πξψηεο ήηαλ ηα 

ζνζηαιηζηηθά θξάηε ηεο Αλαηνιηθήο Δπξψπεο, ε Κίλα θαη απφ ηελ Γπηηθή Δπξψπε 

κηα απφ ηηο πξψηεο ήηαλ ε Διιάδα κε ην Άξζξν 24 ηνπ πληάγκαηνο ζηηο 9 Ηνπλίνπ 

ηνπ 1975 (ακηψηεο θαη Σζάιηαο, 1990:112). 

   Οπζηαζηηθά ε δηαθήξπμε ηεο ηνθρφικεο γηα ην πεξηβάιινλ έζεζε ηα ζεκέιηα γηα 

έλα δηεζλέο επίπεδν νξγάλσζεο γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο. Δπηπιένλ ην 

1972  ζχκθσλα κε ηελ Απφθαζε 1897,ηδξχζεθε ην Πξφγξακκα ησλ Ζλσκέλσλ 

Δζλψλ γηα ην Πεξηβάιινλ κε βαζηθφ ζηφρν ηνπ πξνγξάκκαηνο απηνχ ηελ πινπνίεζε 

ησλ αξρψλ ηεο Γηαθήξπμεο ηεο ηνθρφικεο θαη πην ζπγθεθξηκέλα ηελ επζχλε ησλ 

θξαηψλ γηα νηθνινγηθέο θαηαζηξνθέο (ακηψηεο θαη Σζάιηαο, 1990:127-28). 
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   εκεηψλεηαη φηη αλ θαη βαζηθή κέξηκλα ησλ αλεπηπγκέλσλ ρσξψλ ήηαλ ε αλάπηπμε 

ηεο νηθνλνκίαο αδηαθνξψληαο γηα ην πεξηβάιινλ, ην 1962 έγηλε κηα κηθξή 

πξνζπάζεηα απφ ην πκβνχιην ηεο Δπξψπεο θαζψο ίδξπζε ηελ “Δπηηξνπή γηα ηελ 

δηαηήξεζε ηεο θχζεο θαη ησλ θπζηθψλ πεγψλ” αιιά θαη ην 1964 ίδξπζε ηελ 

“Δπηηξνπή γηα ηελ κφιπλζε ηνπ Νεξνχ” (ακηψηεο θαη Σζάιηαο, 1990:131). 

 

1.1.2. Δλδηαθέξνλ γηα ηηο αιιαγέο ηνπ Πεξηβάιινληνο θαη ε ζπκβνιή ησλ 

νηθνλνκνιόγσλ. 

   Σν πεξηβάιινλ απαζρφιεζε ηελ νηθνλνκηθή ζθέςε απφ πνιχ λσξίο, απφ ηνπο 

πξψηνπο νηθνλνκνιφγνπο πνπ αζρνιήζεθαλ κε ηνπο θπζηθνχο πφξνπο θαη θπξίσο κε 

ηελ γε σο ζεκαληηθφ παξάγνληα ηεο νηθνλνκίαο ήηαλ νη θιαζηθνί νηθνλνκνιφγνη 

Malthus, Ricardo θαη ν Smith, ελψ ν πξψηνο νηθνλνκνιφγνο πνπ αζρνιήζεθε κε ηελ 

θχζε σο θάηη επηπιένλ εθηφο απφ παξάγνληα παξαγσγήο ήηαλ ν Mill (Vatn, 

2005:237-38).  

   Μεγάιν ελδηαθέξνλ θάλεθε λα πξνζειθχεη ε εμφξπμε κεηαιιεπκάησλ κε πξψην 

ηνλ Hoskold πνπ απφ ηελ δεθαεηία ηνπ 1870 είρε αλαπηχμεη έλα ηξφπν ππνινγηζκνχ 

ηεο θαζαξήο παξνχζαο αμίαο ησλ κεηαιιεπκάησλ. ηελ ζπλέρεηα νηθνλνκνιφγνη 

φπσο ν Gray θαη ν Hotelling αζρνιήζεθαλ κε ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ βέιηηζηνπ πνζνχ 

εμφξπμεο ησλ κεηαιιεπκάησλ. Δπηπιένλ έλα αθφκα δήηεκα πνπ απαζρφιεζε ηνπο 

νηθνλνκνιφγνπο ήηαλ ε κφιπλζε. Ο νηθνλνκνιφγνο πνπ αζρνιήζεθε πεξηζζφηεξν κε 

ην ζέκα ηεο κφιπλζεο ήηαλ ν Pigou πνπ αλαθέξζεθε ζηηο ζεηηθέο θαη αξλεηηθέο 

εμσηεξηθφηεηεο (Vatn, 2005:239).  

   Καζψο ην ελδηαθέξνλ ζηξάθεθε πξνο ην πεξηβάιινλ, νη εξεπλεηέο πνπ 

αζρνινχληαη κε ηνλ ξφιν ηεο νηθνλνκίαο θαη ηνπ πεξηβάιινληνο ρσξίζηεθαλ ζε δχν 

νκάδεο. Οη κελ ήηαλ νη ππνζηεξηθηέο ηεο Οηθνινγηθήο Οηθνλνκηθήο θαη νη δε νη 

ππνζηεξηθηέο ηεο Οηθνλνκηθήο ηνπ Πεξηβάιινληνο (Tietenberg and Lewis, 2010:49).   

   Σα Οηθνλνκηθά ηνπ Πεξηβάιινληνο αθνινπζνχλ ην Νενθιαζηθφ πιαίζην εξγαζίαο 

ζηεξηδφκελνη ζηνλ Pigou κε ζηφρν λα δηνξζψζνπλ απνηπρίεο ηεο αγνξάο. Οη 

Πεξηβαιινληηθνί νηθνλνκνιφγνη θάλνπλ ιφγν γηα ηελ απνηπρία ηεο αγνξάο market 

failure  “φηαλ νη ηηκέο δελ αληηπξνζσπεχνπλ κε αθξίβεηα ηηο επηζπκίεο θαη ηνπο 
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πεξηνξηζκνχο κηαο θνηλσλίαο, θαη έλα πεξηβαιινληηθφ πξφβιεκα είλαη κηα 

εμσηεξηθφηεηα πνπ αληηπξνζσπεχεη κηα ηέηνηα απνηπρία” (Nadeau, 2011).  

   Γηα λα αλαιχζνπλ πεξηβαιινληηθά δεηήκαηα ζηεξίδνληαη ζηνλ κεζνδνινγηθφ 

αηνκηζκφ, ζηελ νξζνινγηθφηεηα, ην θξηηήξην ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο 

θαηαλνκήο ησλ πφξσλ, ζηελ νξηαθή ζεσξία, θαη ζηελ γεληθή ηζνξξνπία. Βαζηθφ 

πξφβιεκα φκσο ησλ Πεξηβαιινληηθψλ Οηθνλνκηθψλ είλαη ε πηνζέηεζε ζηελήο 

πξνζέγγηζεο κε επαθφινπζν λα ράλνληαη κεγαιχηεξα ραξαθηεξηζηηθά ησλ 

πεξηβαιινληηθψλ θαη νηθνινγηθψλ ζεκάησλ (Venkatachalam, 2007:550-51). 

   Σα Οηθνινγηθά Οηθνλνκηθά απφ ηελ άιιε, αλαδείρζεθαλ απφ ηελ δεθαεηία ηνπ 

1980 θαη έπεηηα πξνθεηκέλνπ λα δηνξζψζνπλ ην πξφβιεκα πνπ πξνέθπςε ζηα 

Πεξηβαιινληηθά Οηθνλνκηθά, λα ζπκπεξηιάβνπλ δειαδή ηα ραξαθηεξηζηηθά ηα νπνία 

έκελαλ έμσ απφ ηελ αλάιπζε ησλ Πεξηβαιινληηθψλ Οηθνλνκνιφγσλ πηνζεηψληαο 

επξχηεξεο πξνζεγγίζεηο. Υξεζηκνπνηνχλ δηαθνξνπνηεκέλεο πξνζεγγίζεηο φπσο 

αλαιχζεηο ελέξγεηαο/ εληξνπίαο θαη νηθνινγηθή κνληεινπνίεζε  (Venkatachalam, 

2007:550-51). 

   Οη δχν πξνζεγγίζεηο έρνπλ θάπνηεο βαζηθέο δηαθνξέο.  Γηαθέξνπλ φζνλ αθνξά ην 

ζεσξεηηθφ πιαίζην πνπ ρξεζηκνπνηνχλ γηα λα εξκελεχζνπλ “ηνλ αλζξψπηλν-

νηθνλνκηθφ-πεξηβαιινληηθφ δπλακηζκφ” (Venkatachalam, 2007:551). Ζ βαζηθή 

δηαθνξά ηνπο είλαη φηη ε Οηθνλνκηθή ηνπ Πεξηβάιινληνο αθνινπζεί ην πξφηππν ηεο 

Νενθιαζηθήο Θεσξίαο ελψ ε Οηθνινγηθή Οηθνλνκηθή αθνινπζεί κέζνδν πεξηζζφηεξν 

πινπξαιηζηηθή, αλ θαη θάπνηεο θνξέο ρξεζηκνπνηεί θαη απηή ηελ Νενθιαζηθή Θεσξία 

(Tietenberg and Lewis, 2010:49). Δπηπιένλ ζηα Πεξηβαιινληηθά Οηθνλνκηθά ηα 

πεξηβαιινληηθά ζέκαηα είλαη μερσξηζηά απφ ηα ζπλνιηθά ζέκαηα ηεο νηθνλνκίαο ελψ 

ζηα Οηθνινγηθά Οηθνλνκηθά ην νηθνλνκηθφ ζχζηεκα αληηκεησπίδεηαη σο έλα 

ππνζχλνιν ηνπ παγθφζκηνπ νηθνζπζηήκαηνο (Venkatachalam, 2007:551). 

   Έλα ζέκα πνπ απνδεηθλχεη ηελ δηαθνξεηηθή αληίιεςε ησλ δχν νηθνλνκηθψλ 

πξνζεγγίζεσλ πξνθχπηεη απφ ην έξγν ησλ Georgescu-Roegen θαη Daly, The Entropy 

Law and the Economic Process- Ο Νφκνο ηεο Δληξνπίαο θαη ε Οηθνλνκηθή 

Γηαδηθαζία. Σν έξγν απηφ ππήξμε θνκβηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ Οηθνινγηθή Οηθνλνκία 

θαζψο απέδεημε φηη ε καζεκαηηθή αλάιπζε ζηα Νενθιαζηθά νηθνλνκηθά ήηαλ ιάζνο 

θαζψο απνηχγραλε λα ελζσκαηψζεη ηνπο λφκνπο ηεο ζεξκνδπλακηθήο. Σν έξγν απηφ 

πξνηείλεη φηη ε νηθνλνκία πξέπεη λα εμεηάδεηαη απφ ζεξκνδπλακηθήο άπνςεο θαζψο 
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παξάγνληαη δχν εηδψλ πξντφληα, αγαζά κε ππεξεζίεο θαη πςειήο εληξνπίαο 

απφβιεηα. Ζ Νενθιαζηθή ζεσξία απνδίδεη αμία κφλν ζηελ πξψηε θαηεγνξία  

αγλνψληαο ην θφζηνο πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ δεχηεξε ελψ ν Georgescu-Roegen 

πξνζπάζεζε λα ζπκπεξηιάβεη θαη απηά (Nadeau, 2011). 

   ήκεξα, κεγάιε πξνζνρή δίλεηαη ζηα δηάθνξα πεξηβαιινληηθά ζέκαηα πνπ έρνπλ 

δεκηνπξγεζεί φπσο γηα παξάδεηγκα ε εμάληιεζε ησλ κε αλαλεψζηκσλ πεγψλ θαη ε 

κφιπλζε ηνπ πεξηβάιινληνο. Μέρξη λα εθδεισζνχλ ηα πξψηα πξνβιήκαηα δελ 

ππήξρε αλεζπρία θαη θαλείο δελ θνηηνχζε ζην κέιινλ ηη επηπηψζεηο κπνξεί λα 

ππάξμνπλ. Δπηπιένλ δελ ππήξρε ε αληίιεςε φηη ν θχθινο γηα νηηδήπνηε παξάγεηαη  

είλαη παξαγσγή-θαηαλάισζε-απφβιεην. Σν ζχζηεκα παξαγσγήο πνπ είρε 

δεκηνπξγεζεί γηα νηηδήπνηε ήηαλ ζε παξαγσγή δελ ιάκβαλε ππφςε φηη ζην ηέινο 

ππάξρνπλ θάπνηα απφβιεηα θαη ζπλεπψο ε αλεζπρία γηα ηα απφβιεηα απηά πξνέθπςε 

εθ ησλ πζηέξσλ. (Vatn, 2005:239).  

     Πην αλαιπηηθά, ππάξρεη κεγάιε ζρέζε αλάκεζα ζηηο νηθνλνκηθέο ιεηηνπξγίεο θαη 

ζην πεξηβάιινλ θαζψο απφ ην πεξηβάιινλ πξνέξρνληαη νη πξψηεο χιεο δειαδή νη 

εηζξνέο πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ παξαγσγή θαη επηπιένλ ππάξρεη ε ελέξγεηα 

πνπ είλαη εμίζνπ απαξαίηεηε γηα ηνλ κεηαζρεκαηηζκφ ησλ πξψησλ πιψλ ζε πξντφληα 

πξνο θαηαλάισζε. Όκσο ην αξλεηηθφ ζηελ φιε δηαδηθαζία είλαη φηη νη πξψηεο χιεο 

πνπ έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί θαζψο θαη ε ελέξγεηα, ζην ηέινο ηεο παξαγσγηθήο 

δηαδηθαζίαο επηζηξέθνπλ μαλά ζην πεξηβάιινλ ζε άιιεο κνξθέο, θπξίσο ζε κνξθέο 

απνξξηκκάησλ ή απνβιήησλ (Tietenberg and Lewis, 2010:60). 

 

1.2.Πεξηβαιινληηθά Πξνβιήκαηα 

   Όπσο έρεη ήδε αλαθεξζεί, ζηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία ν άλζξσπνο ρξεζηκνπνηεί 

πνιινχο θπζηθνχο πφξνπο φπσο ην λεξφ, ηνλ ήιην, δηάθνξα κεηαιιεχκαηα, νμπγφλν 

θαη πνιιά άιια, θαη κέζσ απηψλ παξάγεη αγαζά πνπ είλαη δηαζέζηκα γηα 

θαηαλάισζε. Ζ θαηαλάισζε φκσο παξάγεη θάπνηα απφβιεηα, ηα νπνία απφβιεηα ηηο 

πεξηζζφηεξεο θνξέο απνξξνθψληαη απφ ηελ αηκφζθαηξα, ην έδαθνο θαη απφ ην λεξφ 

δεκηνπξγψληαο πνηθίια πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα (Siebert, 1992:11). 

   Σα πξψηα πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα εκθαλίζηεθαλ απφ ηελ κεηαπνιεκηθή 

πεξίνδν θαη έπεηηα θαη ηα πξνβιήκαηα απηά είηε εκθαλίζηεθαλ γηα πξψηε θνξά είηε 
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ήηαλ πξνέθηαζε πξνεγνχκελσλ πξνβιεκάησλ πνπ δελ είραλ εκθαληζηεί ζε ηφζν 

έληνλν βαζκφ. Κάπνηεο απφ ηηο βαζηθέο κνξθέο ησλ ζχγρξνλσλ πεξηβαιινληηθψλ 

πξνβιεκάησλ είλαη ε ξχπαλζε-κφιπλζε ησλ νηθνζπζηεκάησλ, ε ππεξεθκεηάιιεπζε 

θαη ε πηζαλή εμάληιεζε πνιιψλ θπζηθψλ πφξσλ, ε ζπγθέληξσζε κεγάισλ 

πιεζπζκψλ ζηηο πφιεηο, ε εμαθάληζε ζπαλίσλ εηδψλ δψσλ ή θπηψλ θαη άιια 

(ακηψηεο θαη Σζάιηαο, 1990:63-4). 

    Ολνκαζηηθά, ηα πην γλσζηά πξνβιήκαηα πνπ ππάξρνπλ είλαη ε ζρέζε ηεο 

πιεζπζκηαθήο αχμεζεο κε ην πεξηβάιινλ, ε αζηηθνπνίεζε, ε κφιπλζε ησλ πδάησλ 

θαη ε έιιεηςε λεξνχ, ε εμαθάληζε εηδψλ, ε αηκνζθαηξηθή ξχπαλζε θαη ε ζπαληφηεηα 

ησλ θπζηθψλ πφξσλ.  

 

1.2.1. Αηκνζθαηξηθή Ρύπαλζε 

   Ζ αηκνζθαηξηθή ξχπαλζε είλαη έλα πξφβιεκα πνπ δεκηνπξγήζεθε θαζψο δελ είρε 

ιεθζεί αξρηθά ππφςε ε εθπνκπή ξχπσλ ζηελ αηκφζθαηξα, κε θάπνηνπο απφ απηνχο 

λα ραξαθηεξίδνληαη σο επηθίλδπλνη. Δπηθίλδπλνη ξχπνη νξίδνληαη “νη ξχπνη πνπ 

αληηπξνζσπεχνπλ έλαλ εληνπηζκέλν θίλδπλν ζνβαξήο βιάβεο ζηελ αλζξψπηλε πγεία” 

(Tietenberg, 2001:118) θαη γηα ηελ αληηκεηψπηζή ηνπο ζεζπίζηεθε εηδηθή δηαδηθαζία 

απφ ηνλ Νφκν γηα ηελ Καζαξή Αηκφζθαηξα (ησλ ΖΠΑ). 

   Ο Νφκνο γηα ηελ Καζαξή Αηκφζθαηξα ιεηηνπξγεί (ζηηο ΖΠΑ) σο εμήο, ν 

δηεπζπληήο ηεο Τπεξεζίαο Πξνζηαζίαο ηνπ Πεξηβάιινληνο ησλ Ζ.Π.Α. είλαη 

ππεχζπλνο γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ θαηαιφγνπ κε ηηο επηθίλδπλεο νπζίεο, έπεηηα απφ 

κηα ζεηξά θξηηεξίσλ πνπ πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε θαη κέζα ζε πεξηνξηζκέλα 

ρξνληθά πεξηζψξηα. Μφιηο κηα ρεκηθή νπζία ζπκπεξηιεθζεί ζηνλ θαηάινγν κε ηνπο 

επηθίλδπλνπο ξχπνπο κέζα ζε πεξίπνπ 180 κέξεο ε Τπεξεζία Πξνζηαζίαο ηνπ 

Πεξηβάιινληνο ζέηεη φξηα επηηξεπφκελσλ εθπνκπψλ ηεο ελ ιφγσ ρεκηθήο νπζίαο ή 

ηελ δηαγξαθή ηεο απφ ηνλ θαηάινγν (Tietenberg, 2001:118). 

   Πνιιέο απφ ηηο εμαληιήζηκεο πεγέο ελέξγεηαο πξνθαινχλ θαηά ηελ θαχζε ηνπο 

αηκνζθαηξηθή ξχπαλζε. Αξρηθά νη πεγέο κε ζπκβαηηθνχ πεηξειαίνπ (πξφθεηηαη γηα 

πεγέο πνπ  ε άληιεζή ηνπο είλαη δπζθνιφηεξε θαη πην δαπαλεξή) είλαη πεγέο 

αηκνζθαηξηθήο ξχπαλζεο θαζψο εθπέκπνπλ αθφκα κεγαιχηεξεο πνζφηεηεο δηνμεηδίνπ 

ηνπ άλζξαθα. Μηα δεχηεξε πεγή αηκνζθαηξηθήο ξχπαλζεο είλαη ν άλζξαθαο, έρεη 
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πςειή πεξηεθηηθφηεηα ζε ζείν θαη κεηαηξέπεηαη θαηά ηελ θαχζε ηνπ ζε κηα κεγάιε 

πεγή εθπνκπήο δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα (Tietenberg and Lewis, 2010:287-88).  

   Οη εθπνκπέο ζείνπ πνπ δεκηνπξγνχλ ηελ φμηλε βξνρή φπνπ κέζσ ηεο βξνρήο, ηεο 

αηκνζθαηξηθήο πγξαζίαο αιιά θαη κέζσ μεξψλ ζσκαηηδίσλ θηάλνπλ ζην έδαθνο 

φμηλεο νπζίεο. Τπάξρνπλ θαη θπζηθέο πεγέο φμηλεο βξνρήο φκσο νη αλζξσπνγελείο 

θπξηαξρνχλ (Tietenberg, 2001:130-31). 

   Σέινο έλα άιιν θαχζηκν πνπ αλαθέξεηαη ιφγσ ηεο επηθηλδπλφηεηαο ηνπ γηα ηνλ 

άλζξσπν θαη ην πεξηβάιινλ, είλαη ην νπξάλην. Σν νπξάλην ρξεζηκνπνηείηαη ζηα 

ππξεληθά εξγνζηάζηα παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη θαηά ηελ ρξήζε ηνπ 

ππάξρεη ν θίλδπλνο θάπνηνπ ππξεληθνχ αηπρήκαηνο ή ε απειεπζέξσζε ξαδηελεξγψλ 

απνβιήησλ. Καη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο ππάξρνπλ κεγάινη θίλδπλνη γηα ηελ αλζξψπηλε 

δσή θαζψο  απφ ηελ απειεπζέξσζε ππξεληθήο ελέξγεηαο ή ξαδηελέξγεηαο κπνξεί λα 

πξνθιεζνχλ γελεηηθέο δπζκνξθίεο, θαξθίλνο κέρξη θαη ζάλαηνο. Δπίζεο ζεκαληηθφ 

ζέκα απνηειεί θαη ε απνζήθεπζε ησλ ππξεληθψλ απνβιήησλ (Tietenberg and Lewis, 

2010:288-90).  

   Μηα άιιε ζεκαληηθή κνξθή αηκνζθαηξηθήο ξχπαλζεο είλαη ε εμάληιεζε ηνπ 

φδνληνο. Σν φδνλ (  ) είλαη ξχπνο  θαη είλαη ζηελ ηξνπφζθαηξα, ην ζηξψκα ηεο 

αηκφζθαηξαο πιεζηέζηεξα ζηελ Γε. Παξφιν φκσο πνπ ην φδνλ είλαη ξχπνο, ζηελ 

ζηξαηφζθαηξα πνπ είλαη ην ακέζσο επφκελν ζηξψκα κεηά ηελ ηξνπφζθαηξα, ην φδνλ 

παίδεη πνιχ ζεκαληηθφ ξφιν θαζψο απνξξνθά ηελ ππεξηψδε αθηηλνβνιία αιιά θαη 

ηελ ππέξπζξε αθηηλνβνιία θαη ιεηηνπξγεί ζαλ ξπζκηζηήο ηνπ θιίκαηνο ηεο Γεο. 

Δπηπιένλ ε αχμεζε ηεο ππεξηψδνπο αθηηλνβνιίαο έρεη ζεκαληηθέο επηπηψζεηο ζηελ 

πγεία ηνπ αλζξψπνπ κε ηελ πην γλσζηή λα είλαη απηή ηνπ θαξθίλνπ ηνπ δέξκαηνο 

(Tietenberg, 2001:143-44).  

   Τπεχζπλε γηα ηελ εμάληιεζε ηνπ φδνληνο ζεσξνχληαη νη ρισξνθζνξάλζξαθεο 

(CFC) πνπ είλαη ρεκηθέο ελψζεηο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη φπσο αλαθέξεη ν Tietenberg 

(2001:143-4)  “ζε δηάθνξνπο ςεθαζηήξεο θαιιπληηθψλ, βαθψλ θ.ιπ., ζηελ παξαγσγή 

αθξψδνπο πιηθνχ πξνζηαζίαο, ζπζθεπαζίαο θαη κφλσζεο, ζην βηνκεραληθφ 

θαζαξηζκφ κεηάιισλ θαη ειεθηξνληθψλ εμαξηεκάησλ, ζηελ ςχμε ηξνθίκσλ, ζηελ 

απνζηείξσζε ηαηξηθψλ εξγαιείσλ, ζηα νηθηαθά θαη επαγγεικαηηθά ςπγεία, ζηηο 

θιηκαηηθέο ζπζθεπέο απηνθηλήησλ θαη εκπνξηθψλ θαηαζηεκάησλ”. 
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   Σέινο κηα άιιε ζεκαληηθή κνξθή ξχπαλζεο ηεο αηκφζθαηξαο είλαη “ηα αέξηα ηνπ 

ζεξκνθεπίνπ πνπ απνξξνθνχλ ηελ ππέξπζξε αθηηλνβνιία παγηδεχνληαο ηελ 

ζεξκφηεηα ζηελ αηκφζθαηξα πνπ δηαθνξεηηθά ζα έθεπγε ζην δηάζηεκα”(Tietenberg, 

2001:149), κε απνηέιεζκα ηελ αχμεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ηνπ πιαλήηε. Όπσο 

αλαθέξεηαη “ην κίγκα θαη ε θαηαλνκή απηψλ ησλ αεξίσλ κέζα ζηελ αηκφζθαηξα 

είλαη ππεχζπλα φρη ζε κηθξφ βαζκφ γηα ηελ δηακφξθσζε ηνπ θηιφμελνπ θιίκαηνο ηεο 

Γεο.  Ζ κεηαβνιή ηνπ κίγκαηνο απηψλ ησλ αεξίσλ κπνξεί λα αιιάμεη ην θιίκα ζηνλ 

πιαλήηε καο” (Tietenberg, 2001:149-50). 

   Σα αέξηα ηνπ ζεξκνθεπίνπ είλαη ην δηνμείδην ηνπ άλζξαθα, νη ρισξνθζνξάλζξαθεο, 

ην νμείδην ηνπ αδψηνπ, ην κεζάλην θαη ην ηξνπνζθαηξηθφ φδνλ. Γεκηνπξγνχληαη 

θπξίσο κε ηελ θαχζε ησλ νξπθηψλ θαπζίκσλ (άλζξαθα, πεηξέιαην, θπζηθφ αέξην)  

(Tietenberg, 2001:150-53). 

  Δπηπιένλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ αηκνζθαηξηθή ξχπαλζε έρεη ε 

απηνθηλεηνβηνκεραλία φπνπ ε θαχζε ησλ κεραλψλ ησλ απηνθηλήησλ εθπέκπεη 

δηάθνξνπο ξχπνπο (Tietenberg, 2001:173). 

  Οη εθπνκπέο φισλ απηψλ ησλ αεξίσλ έρνπλ σο απνηέιεζκα ηελ θιηκαηηθή αιιαγή 

πνπ επηθέξεη πνιιαπιέο ζπλέπεηεο φπσο γηα παξάδεηγκα άλνδν ηεο ζηάζκεο ησλ 

ζαιαζζψλ απφ ην ιηψζηκν ησλ πάγσλ ηεο Αληαξθηηθήο θαη πξνβιήκαηα ζε εππαζείο 

θαιιηέξγεηεο (Tietenberg, 2001:150-51). Δπηπξνζζέησο, ζχκθσλα κε έξεπλα ησλ 

Ζλσκέλσλ Δζλψλ ε νηθνλνκηθή δεκία ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο ζα θηάζεη ζε εηήζηα 

βάζε ην 2050  ηα 300 δηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα (European Wind Energy Association, 

2009:4).  

   Ζ θιηκαηηθή αιιαγή, φπσο αλαθέξεηαη απφ ηνπο Panwar, Kaushik θαη Kothari, 

(2011:1514) είλαη κηα απφ ηηο βαζηθφηεξεο αλεζπρίεο ηνπ 21
νπ

 αηψλα θαζψο εθηφο 

απφ ην ιηψζηκν ησλ πάγσλ, πνπ έρεη ήδε αλαθεξζεί, ε θιηκαηηθή αιιαγή είλαη ε αηηία 

γηα πνιιέο θπζηθέο θαηαζηξνθέο, αιιά θαη γηα ζεκαληηθή αχμεζε θαπζψλσλ, 

μεξαζηψλ θαη πιεκκχξσλ. Γειαδή κία ζεκαληηθή ζπλέπεηα πνπ πξέπεη λα ιεθζεί 

ππφςε είλαη θαη ε παξνπζία άζηαησλ θαηξηθψλ θαηλνκέλσλ πνπ πξνθαινχλ θπζηθέο 

θαηαζηξνθέο. χκθσλα κε έξεπλα ηνπ European Wind Energy Association (2009:4) 

νη νηθνλνκηθέο θαηαζηξνθέο πνπ πξνθχπηνπλ απφ θπζηθέο θαηαζηξνθέο έρνπλ 

απμεζεί ηα ηειεπηαία ρξφληα θαηά ελλέα θνξέο πεξηζζφηεξν. 
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      Όζνλ αθνξά ηελ εμεχξεζε ιχζεσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ θιηκαηηθψλ 

αιιαγψλ ππάξρνπλ θαη αληηζέζεηο θαζψο ρψξεο κε ςπρξφ θιίκα, φπσο ηκήκαηα ηεο 

νβηεηηθήο Έλσζεο κπνξνχλ λα επσθειεζνχλ απφ κηα αχμεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ηνπ 

πιαλήηε ελψ απφ ηελ άιιε πεξηνρέο κε ρακειφ επίπεδν βξνρνπηψζεσλ λα 

θηλδπλεχνπλ κε εξεκνπνίεζε ηεο γεο ηνπο (Tietenberg, 2001:151). 

   Ωο ιχζε φκσο ηνπ πξνβιήκαηνο ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο ζεσξείηαη ε κείσζε ησλ 

εθπνκπψλ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα πνπ κπνξεί λα γίλεη είηε κε ηελ ιηγφηεξε 

ρξεζηκνπνίεζε ελέξγεηαο είηε κε ηελ ρξεζηκνπνίεζε ελαιιαθηηθψλ πεγψλ ελέξγεηαο, 

φπσο ε αηνιηθή ε ειηαθή θαη άιιεο πνπ δελ δηνρεηεχνπλ δηνμείδην ηνπ άλζξαθα 

(Tietenberg, 2001:153). 

 

1.2.2.παληόηεηα Φπζηθώλ Πόξσλ 

   Βαζηθφ πξφβιεκα πνπ αληηκεηψπηζε ν άλζξσπνο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ρξήζεο 

θπζηθψλ πφξσλ είλαη ε ζηαδηαθή κείσζε ησλ απνζεκάησλ ηνπο ιφγσ ηεο 

ζπαληφηεηάο ηνπο. Έλα πξφβιεκα πνπ απαζρφιεζε ηνλ άλζξσπν ήδε απφ ην 1908 

φπνπ ηδξχζεθε ηελ επνρή ηεο πξνεδξίαο ηνπ Θεφδσξνπ Ρνχδβειη ε Δζληθή Δπηηξνπή 

Πξνζηαζίαο ηεο Φχζεο “National Conservation Commission” κε πξφεδξν ηνλ Gifford 

Pinchot  θαη έθαλαλ ζηηο ΖΠΑ εζληθή απνγξαθή ησλ θπζηθψλ πφξσλ (Tietenberg, 

2001:15). 

   Σν γεγνλφο ηεο ζπαληφηεηαο ησλ απνζεκάησλ ησλ θπζηθψλ πφξσλ έρεη 

δεκηνπξγήζεη ηελ αλάγθε λα δηελεξγνχληαη έξεπλεο γηα ηελ αλαθάιπςε λέσλ 

θπζηθψλ πφξσλ, ηελ ηερλνινγηθή πξφνδν θαη ηέινο έξεπλεο γηα ππνθαηάζηαζε 

(Tietenberg, 2001:17). Σν πξφβιεκα φπσο παξνπζηάδεηαη ζηηο εξγαζίεο ησλ Goeller 

θαη Weinberg δελ είλαη φηη νη θπζηθνί πφξνη ζα εμαληιεζνχλ, ην πξφβιεκα απνηειεί 

ην γεγνλφο φηη ε εμφξπμε θαη ε αμηνπνίεζε ηνπο ζα είλαη πνιπέμνδε κε απνηέιεζκα 

λα κελ ζπκθέξεη λα θαηαβιεζνχλ ηα απαηηνχκελα ρξήκαηα γηα λα γίλνπλ νη ελέξγεηεο 

απηέο (Tietenberg, 2001:44). 

   Όζνλ αθνξά ηψξα ηελ έξεπλα θαη ηελ αλαθάιπςε λέσλ θπζηθψλ πφξσλ, ζχκθσλα 

κε ηελ Νενθιαζηθή Θεσξία “ε έξεπλα γηα ηελ αλαθάιπςε λέσλ θπζηθψλ πφξσλ 

γίλεηαη κέρξηο φηνπ ην νξηαθφ θφζηνο αλαθάιπςεο εμηζσζεί κε ηελ νξηαθή πξφζνδν 

απφ ηελ πψιεζε κηαο κνλάδαο θπζηθνχ πφξνπ” (Tietenberg, 2001:17). εκαληηθφ 
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ξφιν γηα ηελ ζπλέρηζε ηεο έξεπλαο γηα αλαθάιπςε θπζηθνχ πφξνπ παίδεη 

επηπξνζζέησο θαη ε έθηαζε ηεο εξεπλεηηθήο δξαζηεξηφηεηαο αιιά θαη ε πνζφηεηα 

ηνπ θπζηθνχ πφξνπ πνπ πξνθχπηεη αλά κνλάδα εξεπλεηηθήο δξαζηεξηφηεηαο. 

      Απφ ηελ άιιε ε ηερλνινγηθή πξφνδνο είλαη ηθαλή λα κεηψζεη ην θφζηνο εμφξπμεο 

ελφο θπζηθνχ πφξνπ θαζψο αλαθαιχπηνληαη λένη κέζνδνη εμφξπμεο, επεμεξγαζίαο θαη 

αμηνπνίεζεο ηνπ θπζηθνχ πφξνπ. Δπηπιένλ “ ν ξπζκφο θαη ν ηχπνο ηεο ηερλνινγηθήο 

πξνφδνπ επεξεάδνληαη απφ ηελ έληαζε ηεο ζπαληφηεηαο ησλ θπζηθψλ πφξσλ” 

(Tietenberg, 2001:18). Ζ ηερλνινγηθή πξφνδνο κε ιίγα ιφγηα πξνζπαζεί  λα είλαη 

απαξαίηεηε κηθξφηεξε πνζφηεηα γηα παξάδεηγκα νξπθηνχ θαπζίκνπ ε νπνία είλαη 

επηζπκεηή γηα ηελ παξαγσγή κηαο κνλάδαο αμηνπνηήζηκεο ελέξγεηαο ψζηε κε απηφ 

ηνλ ηξφπν λα ππάξμεη εμνηθνλφκεζε ηνπ πφξνπ. 

   Ο ηξφπνο κε ηνλ νπνίν κπνξνχλ λα κεησζνχλ νη αξλεηηθέο επηπηψζεηο πνπ 

δεκηνπξγνχληαη ιφγσ ηεο ζπαληφηεηαο ησλ θπζηθψλ πφξσλ, φπσο ζα αλαθεξζεί ζηε 

ζπλέρεηα, είλαη ε αληηθαηάζηαζε ησλ πφξσλ απηψλ κε άιινπο πνπ βξίζθνληαη ζε 

πςειέο πνζφηεηεο (Tietenberg, 2001:18). 

 

1.3. Αλαλεώζηκεο Πεγέο Δλέξγεηαο  

1.3.1  Ζ Αλάγθε γηα ζηξνθή πξνο ηηο Αλαλεώζηκεο Πεγέο Δλέξγεηαο 

   Ζ αηκνζθαηξηθή ξχπαλζε θαη ε ζπαληφηεηα ησλ πφξσλ είλαη πξνβιήκαηα πνπ 

έρνπλ απαζρνιήζεη θαη έρνπλ δεκηνπξγήζεη  ηελ αλάγθε γηα παξαγσγή ελέξγεηαο κε 

ελαιιαθηηθνχο ηξφπνπο. Καη σο ελαιιαθηηθφο ηξφπνο παξαγσγήο ελέξγεηαο 

ζεσξείηαη ε παξαγσγή ελέξγεηαο απφ Αλαλεψζηκεο Πεγέο (Panwar et al., 2011:1513).    

   Οη Αλαλεψζηκε Πεγέο Δλέξγεηαο είλαη κία θαηεγνξία πεγψλ ελέξγεηαο. Οη Πεγέο 

Δλέξγεηαο ρσξίδνληαη ζε ηξεηο θαηεγνξίεο. Ζ πξψηε είλαη ηα νξπθηά θαχζηκα, ε 

δεχηεξε είλαη νη Αλαλεψζηκεο Πεγέο θαη ε ηξίηε είλαη νη ππξεληθέο πεγέο (Panwar et 

al., 2011:1514). 

  Αξρηθά, ε έλλνηα πφξνο ρσξίδεηαη ζε δχν βαζηθέο θαηεγνξίεο. Ζ πξψηε είλαη ν 

εμαληιήζηκνο πφξνο φπνπ ε αλαπιήξσζή ηνπ ρξεηάδεηαη κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα 

θαη ε δεχηεξε θαηεγνξία είλαη ν αλαθπθιψζηκνο πφξνο φπνπ κε ιίγα ιφγηα, είλαη ν 

πφξνο πνπ ζήκεξα ρξεζηκνπνηείηαη ζε κηα κνξθή θαη αχξην κπνξεί λα 
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ρξεζηκνπνηεζεί κε κηα άιιε. Κάπνηνη εμαληιήζηκνη πφξνη αλαθπθιψλνληαη φρη φκσο 

φινη. Τπάξρνπλ εμαληιήζηκνη ελεξγεηαθνί πφξνη φπσο ν άλζξαθαο, ην πεηξέιαην θαη 

ην αέξην πνπ δελ αλαθπθιψλνληαη κε απνηέιεζκα κεηά ηελ θαχζε ηνπο δηαρένληαη 

ζηελ αηκφζθαηξα θαη λα κελ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ μαλά (Tietenberg and 

Lewis, 2010:232-33). 

   Οη βηνκεραλίεο ζε πνιιέο ρψξεο εμαξηψληαη απφ ην πεηξέιαην θαη ην θπζηθφ αέξην 

θαη ζπλνιηθά ζε παγθφζκην επίπεδν απηνί νη δχν πφξνη πξνζθέξνπλ ζπλνιηθά ην 

62% ηεο ζπλνιηθήο ελέξγεηαο πνπ θαηαλαιψλεηαη. Όκσο θαη νη δχν απηέο πεγέο 

ελέξγεηαο είλαη εμαληιήζηκεο θαη κε αλαθπθιψζηκεο (Tietenberg and Lewis, 

2010:260). 

    Καζψο ππάξρεη  αλάγθε γηα παξαγσγή ελέξγεηαο, ελαιιαθηηθφο ηξφπνο παξαγσγήο 

ελέξγεηαο είλαη απφ Αλαλεψζηκεο Πεγέο, πεγέο δειαδή πνπ δελ βξίζθνληαη ζε 

απνζέκαηα αιιά αλαλεψλνληαη ζπλερψο θαη δεκηνπξγνχληαη μαλά θαη μαλά κε 

απνηέιεζκα λα κελ ππάξρεη ν θίλδπλνο ηεο εμάληιεζήο ηνπο. 

     Οη Αλαλεψζηκνη Πφξνη “δηαθνξνπνηνχληαη απφ ηνπο εμαληιήζηκνπο πφξνπο 

θπξίσο απφ ην γεγνλφο φηη ε θπζηθή αλαπιήξσζε απμάλεη ηε ξνή ησλ Αλαλεψζηκσλ 

Πφξσλ κε ξπζκφ πνπ δελ είλαη ακειεηένο. Ζ Ζιηαθή Δλέξγεηα, ην λεξφ, νη ζπφξνη 

δεκεηξηαθψλ, ηα ςάξηα, ηα δάζε θαη ηα δψα είλαη παξαδείγκαηα Αλαλεψζηκσλ 

Πεγψλ. πλεπψο, είλαη πηζαλφ, αλ θαη δελ είλαη απφιπηα ζίγνπξν, κηα ξνή απφ 

απηνχο ηνπο Πφξνπο ζα κπνξνχζε λα ζπλερηζηεί επ‟ άπεηξνλ” (Tietenberg and Lewis, 

2010:234). 

   Ο Αλαλεψζηκνο Πφξνο φπσο νξίδνπλ νη Tietenberg θαη Lewis (2010:229) είλαη “ν 

πφξνο φπνπ πξνζθέξεηαη κε έλα ζηαζεξφ, άθζνλν ξπζκφ θαη ε πξφζβαζε ζε απηφλ 

κπνξεί λα γίλεη κε ζηαζεξφ νξηαθφ θφζηνο”. 

   Κάπνηεο γεληθέο πιεξνθνξίεο γηα ηνπο Αλαλεψζηκνπο Πφξνπο  είλαη αξρηθά φηη 

κεξηθνί Αλαλεψζηκνη Πφξνη εμαξηψληαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηνλ άλζξσπν θαη φζνλ 

αθνξά ηελ ζπλέρηζε ηε ξνήο ηνπο αιιά θαη φζνλ αθνξά θαη ηνλ φγθν ηεο ξνήο απηήο, 

φπσο γηα παξάδεηγκα ην απφζεκα ςαξηψλ θαη ηα δέληξα. Δλψ ε ξνή γηα θάπνηνπο 

άιινπο Αλαλεψζηκνπο Πφξνπο είλαη εληειψο αλεμάξηεηε απφ ηνλ άλζξσπν, έλαο 

ηέηνηνο αλεμάξηεηνο πφξνο γηα παξάδεηγκα είλαη ε Ζιηαθή Δλέξγεηα. Δπίζεο, θάπνηνη 

Αλαλεψζηκνη Πφξνη κπνξνχλ λα απνζεθεπηνχλ ελψ θάπνηνη άιινη φρη. Γηα 
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παξάδεηγκα ηα ηξφθηκα πνπ παξάγνληαη απφ ηελ γε δελ κπνξνχλ λα απνζεθεπηνχλ 

θαζψο κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ αιινηψλνληαη ελψ απφ ηελ άιιε ε ελέξγεηα πνπ 

πξνέξρεηαη απφ ηνλ Ήιην κπνξεί λα απνζεθεπηεί θπξίσο κέζσ ηεο θσηνζχλζεζεο 

φηαλ κεηαηξέπεηαη ζε βηνκάδα (Tietenberg and Lewis, 2010:234). 

   Όηαλ ππάξρεη θάπνηνο Αλαλεψζηκνο Πφξνο ν νπνίνο κπνξεί λα αληηθαηαζηήζεη ηνλ 

πφξν ππφ ζπαληφηεηα, ν ππφ ζπαληφηεηα πφξνο ζα εμαληιεζεί γξεγνξφηεξα απφ φηη 

εάλ δελ ππήξρε ν ππνθαηάζηαηνο πφξνο, θαη απηφ γηαηί έρεη πάςεη λα πθίζηαηαη πίεζε 

ζηνπο αξκφδηνπο γηα κειινληηθή κέξηκλα φζνλ αθνξά ηηο αλάγθεο πνπ θαιχπηεη ν 

πφξνο πνπ εμαληιείηαη. Τπάξρεη έλα ζεκείν φπνπ γίλεηαη ε ζηξνθή απφ ηνλ 

εμαληιήζηκν ζηνλ Αλαλεψζηκν Πφξν θαη ην ζεκείν απηφ νλνκάδεηαη ζεκείν θακπήο. 

Πξηλ απφ ην ζεκείν θακπήο θαηαλαιψλεηαη κφλν ν εμαληιήζηκνο πφξνο θαη απφ ην 

ζεκείν θακπήο θαη κεηά ηελ ζέζε ηνπ παίξλεη ν Αλαλεψζηκνο φπνπ είλαη πιένλ ν 

βαζηθφο πφξνο πνπ θαηαλαιψλεηαη. εκαληηθφ ξφιν παίδεη ην θφζηνο εμφξπμεο ηνπ 

πφξνπ, θζελφηεξνο πφξνο πξηλ απφ ην ζεκείν θακπήο είλαη ν εμαληιήζηκνο, ζηελ 

ζπλέρεηα ζην ζεκείν θακπήο απμάλεηαη ην νξηαθφ θφζηνο ηνπ εμαληιήζηκνπ πφξνπ 

κέρξηο φηνπ εμηζσζεί κε εθείλν ηνπ Αλαλεψζηκνπ ππνθαηάζηαηνπ Πφξνπ πνπ 

θαηαλαιψλεηαη κεηά απφ ην ζεκείν θακπήο (Tietenberg and Lewis, 2010:238-39). 

   Σν νξηαθφ θφζηνο (εμφξπμεο) παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν θαη ζην εάλ ζην ζεκείν 

θακπήο ν εμαληιήζηκνο πφξνο ζα έρεη εμαληιεζεί πιήξσο ή εάλ ζα ππάξρεη θαη 

θάπνηα πνζφηεηα πνπ παξέκεηλε αρξεζηκνπνίεηε. Όηαλ ην νξηαθφ θφζηνο είλαη 

ζηαζεξφ ηφηε ν εμαληιήζηκνο πφξνο αληιείηαη εμνινθιήξνπ ελψ ζηελ πεξίπησζε 

φπνπ ην νξηαθφ θφζηνο απμάλεηαη αλά κνλάδα εμφξπμεο ηνπ πφξνπ ηφηε έλα κέξνο 

ηνπ απνζέκαηνο δελ ζα αληιεζεί θαζψο ην θφζηνο ρξήζεο είλαη ηφζν πςειφ πνπ δελ 

ζπκθέξεη θαη έηζη ζπληειείηαη ζηξνθή ζηνλ ππνθαηάζηαην πφξν (Tietenberg and 

Lewis, 2010:244). 

 

1.3.2. ηόρνη γηα ηηο Αλαλεώζηκεο  Πεγέο Δλέξγεηαο ζε Δπξώπε θαη Διιάδα 

   ηελ Δπξσπατθή Έλσζε ηηο ηειεπηαίεο δχν δεθαεηίεο έρεη παξαηεξεζεί κηα 

αχμνπζα αλεζπρία φζνλ αθνξά ηα πεξηβαιινληηθά δεηήκαηα, ε νπνία αλεζπρία φπσο 

αλαθέξεηαη απφ ηνπο Bonnieux θαη Rainelli (1999:585) ζπλδέεηαη κε ηα απμαλφκελα 

επίπεδα κφιπλζεο, ηελ απψιεηα ησλ θπζηθψλ νηθνζπζηεκάησλ, ηελ κείσζε 
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δηαθφξσλ θπζηθψλ πεγψλ θαη ηηο επηδξάζεηο ησλ ππνβαζκίζεσλ ηνπ πεξηβάιινληνο  

ζηνλ άλζξσπν. 

   ηελ Δπξσπατθή Έλσζε ινηπφλ θαη επαθφινπζα θαη ζηελ Διιάδα έρνπλ ηεζεί 

θάπνηνη ελεξγεηαθνί ζηφρνη κέρξη ην 2020 κε ζθνπφ λα πεξηνξίζνπλ ηελ παγθφζκηα 

θιηκαηηθή αιιαγή, λα κεηψζνπλ ηελ δήηεζε ηνπ πεηξειαίνπ, λα δεκηνπξγήζνπλ λέεο 

ζέζεηο εξγαζίαο θαη λα πξνσζήζνπλ ηερλνινγίεο πξάζηλεο ελέξγεηαο (Stigka et 

al.,2014:102). 

   Ο πεξηνξηζκφο ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο είλαη κεγάιεο ζεκαζίαο δξάζε θαζψο ην 

80% ησλ αεξηψλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ πξνέξρεηαη απφ ηηο θαχζεηο γηα ζέξκαλζε θαη γηα 

ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνχ φπσο επίζεο θαη απφ ηελ ιεηηνπξγία ησλ κέζσλ 

κεηαθνξψλ (Koundouri et al., 2009:1939). Βάζε ινηπφλ απηψλ ησλ δεδνκέλσλ ην 

Πξσηφθνιιν ηνπ Κηφην έζεζε σο ζηφρν γηα ηελ Δπξσπατθή Κνκηζηφλ ηελ αχμεζε ηεο 

ειεθηξηθήο θαηαλάισζεο πνπ πξνέξρεηαη απφ Αλαλεψζηκεο Πεγέο ζε 12%  (Alvarez-

Farizo and Hanley, 2002:107). 

   Πην αλαιπηηθά, ην 1997 ην Πξσηφθνιιν ηνπ Κηφην ζηα πιαίζηα  ηεο θιηκαηηθήο 

αιιαγήο ζέζπηζε λνκηθή δέζκεπζε φζνλ αθνξά ηελ κείσζε ησλ εθπνκπψλ ηνπ 

δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα θαη ην 2005 επηθπξψζεθε. Ο ζθνπφο ηνπ Πξσηνθφιινπ ήηαλ 

λα κεησζνχλ νη εθπνκπέο ησλ αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ θαηά 5% εηεζίσο έρνληαο 

ιάβεη ππφςε ηνπο ηηο εθπνκπέο πνπ είρε ε θάζε ρψξα ην 1990 (Karydis, 2013:582). 

   Ζ Δπξσπατθή Έλσζε ήδε απφ ην 2001 είρε πεξάζεη κηα νδεγία πνπ αθνξνχζε ηελ 

αλαινγία ησλ Αλαλεψζηκσλ Πεγψλ Δλέξγεηαο ζηελ παξαγσγή ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο 

κε ζθνπφ λα κεησζνχλ θαηά 8% νη εθπνκπέο ξχπσλ ησλ θξαηψλ κειψλ. Σν 2009 

ζπκθσλήζεθε ην “climate energy package” κε ζηφρν ε παξαγσγή ειεθηξηθήο 

ελέξγεηαο απφ Αλαλεψζηκεο Πεγέο ψζηε κέρξη ην 2020 λα κεησζνχλ θαηά 20% νη 

εθπνκπέο αεξίσλ ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηνπ 1990 (Karydis, 2013:583). 

   Σα θξάηε κέιε απφ ηελ πιεπξά ηνπο, ζηα πιαίζηα ησλ Δζληθψλ ρεδίσλ Γξάζεο γηα 

Αλαλεψζηκεο Πεγέο (National Action Plans for Renewable Energy) πξέπεη λα 

απμήζνπλ ηελ ρξήζε Αλαλεψζηκσλ Πεγψλ γηα ηελ παξαγσγή ελέξγεηαο κε ζηφρν 

φπσο πξνβιέπεηαη, ην 2020 ε θαηαλάισζε ελέξγεηαο λα έρεη κεησζεί θαηά 95% ζε 

ζρέζε κε ηα επίπεδα ηνπ 2005(Stigka et al., 2014:102). 
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   Όζνλ αθνξά ηελ Αηνιηθή Δλέξγεηα, ε Δπξσπατθή Έλσζε ζηνρεχεη ζηελ αχμεζε 

ηεο ζπλεηζθνξάο ηεο Αηνιηθήο Δλέξγεηαο ζηελ παξαγσγή ελέξγεηαο θαηά 31% ψζηε 

λα επηηεπρζεί ν ζηφρνο ηεο κείσζεο ησλ εθπνκπψλ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα θαηά 20% 

κέρξη ην 2020 (Karydis, 2013:581).  

   χκθσλα κε ηελ αλαθνξά ηνπ World Wind Energy Association(2014:3) γηα ην 

πξψην εμάκελν ηνπ 2014, πξψηε ζε παξαγσγή ελέξγεηαο απφ ηελ Αηνιηθή Δλέξγεηα 

ζηελ Δπξψπε  ήηαλ ε Γεξκαλία κε αχμεζε ηεο εγθαηεζηεκέλεο ηζρχνο θαηά 1.8GW 

γηα ην 2014 δειαδή κηα αχμεζε κε πνζνζηφ 10% θηάλνληαο ζε ζπλνιηθή ηζρχ 36.5 

GW, ζηελ δεχηεξε ζέζε ήηαλ ην Ζλσκέλν Βαζίιεην κε ζπλνιηθή λέα ηζρχ 649MW 

δειαδή πνζνζηφ 4% , ζηελ ηξίηε ζέζε ήηαλ ε νπεδία κε 354MW λέαο 

εγθαηεζηεκέλεο ηζρχνο δειαδή κηα αχμεζε θαηά 2% θαη ζηελ ζπλέρεηα ε Γαιιία κε 

πνζνζηφ 2% δειαδή 338MW. 

   Ζ Διιάδα ήηαλ απφ ηηο πξψηεο Δπξσπατθέο ρψξεο πνπ ήδε απφ ηεο δεθαεηία ηνπ 

1980 έζεζε ηα πξψηα ζεκέιηα γηα Αλαλεψζηκεο Πεγέο Δλέξγεηαο  θαη γηα ηελ Αηνιηθή 

Δλέξγεηα δεδνκέλνπ φηη ε γεσγξαθηθή ζέζε ηεο ρψξαο θαη νη θιηκαηηθέο ζπλζήθεο 

επλννχλ ηελ παξαγσγή ελέξγεηαο απφ απηή ηελ Αλαλεψζηκε Πεγή (Koundouri et al., 

2009:1939). 

   Όκσο ε παξαγσγή ελέξγεηαο πνπ πξνεξρφηαλ απφ Αλαλεψζηκεο Πεγέο ζηνλ 

Διιαδηθφ ρψξν ην 2010 ήηαλ κφιηο 9,2% θαη ν ζηφρνο κέρξη ην 2020 είλαη λα θηάζεη 

ην 18%. Με ηνλ λφκν 3468/2006 θαη  ηελ Οδεγία 2001/77/ΔK δεκηνπξγήζεθε έλα 

πιαίζην πνπ πξνσζνχζε ηελ επέλδπζε ζε Αλαλεψζηκεο Πεγέο Δλέξγεηαο γηα ηελ 

παξαγσγή ξεχκαηνο θαη ζέξκαλζεο (Stigka e al., 2014:102). Καη ζχκθσλα κε ην 

Δζληθφ ρέδην Γξάζεο  ηνπ Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο 

Αιιαγήο  ε Διιάδα ζηνρεχεη κέρξη ην 2020 ζε κηα κείσζε θαηά 4% ησλ εθπνκπψλ 

ξχπσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ ζηνπο ηνκείο εθηφο ηεο εκπνξίαο ζε ζρέζε κε ηα επίπεδα ηνπ 

2005.  

   Δπηπιένλ κε ηνλ λφκν 3851/2010 νη εζληθνί δεζκεπηηθνί ζηφρνη γηα ηελ ζπκκεηνρή 

ησλ Αλαλεψζηκσλ Πεγψλ Δλέξγεηαο ζηελ θαηαλαιηζθφκελε ελέξγεηα κέρξη ην 2020, 

βάζε ηελ Οδεγία 2009/28/ΔΚ  (EEL, 14 0/2009)  νξίζηεθαλ σο εμήο. Ζ ζπκκεηνρή 

ηεο ελέξγεηαο απφ Αλαλεψζηκεο Πεγέο Δλέξγεηαο ζα είλαη, πξψηνλ ζηελ αθαζάξηζηε 

ηειηθή θαηαλάισζε ελέξγεηαο  ζε πνζνζηφ 20%. Γεχηεξνλ ζηελ αθαζάξηζηε 

θαηαλάισζε ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζε πνζνζηφ 40% . Σξίηνλ ζηελ ηειηθή 
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θαηαλάισζε ελέξγεηαο γηα ζέξκαλζε θαη ςχμε ηνπιάρηζηνλ 20%  θαη ηέινο 

ηνπιάρηζηνλ ην 10% ηεο ηειηθήο θαηαλάισζεο ελέξγεηαο ζε κεηαθνξέο  (Τπνπξγείν 

Πεξηβάιινληνο Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο Ν.3851/10, 2010:1). ηελ Δηθφλα 

1 παξνπζηάδεηαη αλαιπηηθά ην ρξνλνδηάγξακκα ηεο επίηεπμεο ησλ ζηφρσλ απηψλ 

θαζψο παξνπζηάδεηαη αλά έηνο ην επίπεδν δηείζδπζεο ησλ Αλαλεψζηκσλ Πεγψλ ζην 

Δλεξγεηαθφ Ηζνδχγην απφ ην 2010 έσο ην 2020. 

 

Δηθφλα 1 Πεγή: Τπνπξγείν  Πεξηβάιινληνο Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο 

   Σέινο, ε Διιάδα αληηκεησπίδεη έλα πξφβιεκα δηείζδπζεο ηεο Αηνιηθήο Δλέξγεηαο 

ζηελ παξαγσγή ελέξγεηαο θαη φπσο αλαθέξεηαη κέρξη ην 2008 είρε θαιχςεη κφιηο ην 

27% ησλ ελεξγεηαθψλ ζηφρσλ ηεο γηα ην 2010 θαη νη βαζηθνί ιφγνη απηήο ηεο 

απνηπρίαο απνδίδνληαη ζε πνηθίια εκπφδηα, ζε  πξνβιήκαηα ζηελ εγθαηάζηαζε αιιά 

θαη ζηελ αδεηνδφηεζε θαη επηπιένλ ζηηο ελαληηψζεηο ησλ ηνπηθψλ θνηλσληψλ πνπ δελ 

δέρνληαη εγθαηάζηαζε Αηνιηθψλ Πάξθσλ ζηελ πεξηνρή ηνπο (Dimitropoulos and 

Kontoleon, 2009:1844). 

 

1.3.3 Μνξθέο Αλαλεώζηκσλ Πεγώλ Δλέξγεηαο 

   Σα ηειεπηαία 30 ρξφληα φπσο θάλνπλ ιφγν νη Saidur, Rahim, Islam θαη  Solangi  

(2011:2424)  ε παγθφζκηα νηθνλνκία απμάλεηαη θαηά 3.3% εηεζίσο θαη ε δήηεζε ηεο 

ελέξγεηαο απμήζεθε θαηά 3.6%, επηπιένλ ην 2004 ε παγθφζκηα παξαγσγή ελέξγεηαο 

ήηαλ 17,450 TWh θαη εθηηκάηαη φηη ην 2030 ζα θαηαλαισζνχλ θαηά πξνζέγγηζε 

31,657 TWh. 
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   Ζ παξαγσγή ελέξγεηαο απφ Αλαλεψζηκεο Πεγέο ζεσξείηαη “πξάζηλε ελέξγεηα” 

φπνπ κε ηνλ φξν πξάζηλε ελέξγεηα νξίδεηαη σο ε πεγή εθείλε πνπ δελ δεκηνπξγεί 

θηλδχλνπο ή άιιεο αξλεηηθέο εμσηεξηθφηεηεο φπσο γηα παξάδεηγκα φμηλε βξνρή 

(Groothuis et al.,2008:1545). 

   Οη Αλαλεψζηκεο Πεγέο έρνπλ ρακειφ θνηλσληθφ θφζηνο θαζψο είλαη θηιηθέο πξνο 

ην πεξηβάιινλ. Οη πεξηζζφηεξεο φκσο κνξθέο Αλαλεψζηκσλ Πεγψλ Δλέξγεηαο έρνπλ 

πςειφ θφζηνο εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο θάηη ην νπνίν απνηειεί εκπφδην ζηελ 

δηάδνζή ηνπο (Stigka et al.,2014:101). 

   Μνξθέο Αλαλεψζηκσλ Πεγψλ Δλέξγεηαο είλαη ε Αηνιηθή, ε Ζιηαθή, ε Βηνκάδα, ε 

Θεξκηθή, ε Παιηξξνηαθή, ε Τδξνειεθηξηθή Δλέξγεηα  θαη άιιεο.  Ζ παξνχζα 

εξγαζία ζα επηθεληξσζεί ζηελ Αηνιηθή ελέξγεηα πνπ έρεη σο βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ 

ηεο ηελ ηνπνζέηεζε Αλεκνγελλεηξηψλ γηα ηελ εθκεηάιιεπζε ηνπ αέξα θαη απνηειεί, 

φπσο αλαθέξεηαη απφ ηνπο Du Preez, Menzies, Sale, θαη  Hosking., (2012:2),  ηελ 

ελέξγεηα πνπ έρεη παξαηεξεζεί ηα ηειεπηαία ρξφληα λα έρεη ηελ κεγαιχηεξε αλάπηπμε 

παγθνζκίσο. Όκσο πξηλ γίλεη εθηελήο αλαθνξά ζηελ ελφηεηα 1.4 γηα ηελ Αηνιηθή 

Δλέξγεηα ζα αλαθεξζνχλ κε ιίγα ιφγηα νη ππφινηπεο Αλαλεψζηκεο Πεγέο. 

    

1.3.3.1. Τδξνειεθηξηθή Δλέξγεηα 

   Μηα ζεκαληηθή πεγή ελέξγεηαο ζεσξείηαη ε Τδξνειεθηξηθή. Ζ Τδξνειεθηξηθή 

Δλέξγεηα παξάγεηαη “φηαλ ζηξφβηινη κεηαζρεκαηίδνπλ ηελ θηλεηηθή ελέξγεηα κηαο 

ξνήο λεξνχ ζε ειεθηξηθή” (Tietenberg and Lewis, 2010:303). 

   Απηή ε κνξθή ελέξγεηαο είλαη απνιχησο θηιηθή πξνο ην πεξηβάιινλ θαζψο δελ 

εθπέκπεη ξχπνπο ζηελ αηκφζθαηξα. Παξνπζηάδεηαη ζε πνιιέο κνξθέο, δειαδή κπνξεί 

λα είλαη γηα νηθηαθή ρξήζε ή κε κνξθή πδξνειεθηξηθψλ θξαγκάησλ. Σα 

πδξνειεθηξηθά θξάγκαηα φκσο έρνπλ θάπνηα αξλεηηθά ζηνηρεία. Σν πξψην αξλεηηθφ 

ζηνηρείν είλαη φηη κπνξεί λα απνηειέζνπλ εκπφδην γηα ηελ κεηαλάζηεπζε ησλ ςαξηψλ 

ή κπνξεί λα δεκηνπξγεζεί θάπνηα πιεκχξα θαη λα θαηαζηξέςεη θαηνηθεκέλεο 

πεξηνρέο. Δπηπξνζζέησο ζπζζσξεχνληαη πνζφηεηεο ιάζπεο πνπ είλαη ηθαλέο λα 

δεκηνπξγήζνπλ πξνβιήκαηα ζε πεξηνρέο γχξσ απφ ηελ πεξηνρή ηνπ θξάγκαηνο 

(Tietenberg and Lewis, 2010:303). 
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1.3.3.2. Θαιάζζηα Ρεύκαηα 

   Σα ζαιάζζηα ξεχκαηα ζηεξίδνληαη ζηελ παιίξξνηα, φπνπ ε παιίξξνηα κε ηελ ζεηξά 

ηεο ζηεξίδεηαη ζηνπο θπζηθνχο θχθινπο ηεο Γεο, θαη απνηεινχλ κηα πεγή ελέξγεηαο. 

Πεξίπνπ θάζε 24 ψξεο δχν αλνδηθά θαη δχν θαζνδηθά παιηξξνηαθά ξεχκαηα 

εκθαλίδνληαη ζηηο παξάθηηεο πεξηνρέο έηζη ην λεξφ πνπ κπαηλνβγαίλεη ζε θάπνηα 

εζνρή ή ζπειηά κπνξεί λα κεηαζρεκαηηζηεί ζε ειεθηξηθή ελέξγεηα κε ηελ βνήζεηα 

θάπνηνπ κεηαηξνπέα πνπ ζπλήζσο είλαη θάπνηνο ζηξφβηινο.   

   Ζ δηαθνξά αλάκεζα ζην αλνδηθφ θαη ην θαζνδηθφ παιηξξντθφ ξεχκα αλαθέξεηαη 

απφ ην Ακεξηθάληθν Τπνπξγείν Δλέξγεηαο φηη πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ πέληε 

κέηξα, θάηη πνπ κπνξεί λα παξαηεξεζεί κφλν ζην 40% ηνπ πιαλήηε, ζπλεπψο δελ 

κπνξεί λα γίλεη ε εθκεηάιιεπζε απηήο ηεο κνξθήο ελέξγεηαο ζε πνιιέο πεξηνρέο. Ζ 

ρξήζε ησλ ζαιάζζησλ ξεπκάησλ γηα ηελ παξαγσγή ελέξγεηαο έρεη θαη θάπνηα 

αξλεηηθά ραξαθηεξηζηηθά θαζψο κπνξεί νη εγθαηαζηάζεηο λα επεξεάζνπλ ην 

νηθνζχζηεκα. Δπηπιένλ φζνλ αθνξά ην θφζηνο ηεο εθκεηάιιεπζεο, αλ θαη ε εηζξνή 

είλαη δσξεάλ ην θφζηνο γηα ηελ θαηαζθεπή ηεο απαηηνχκελεο ππνδνκήο είλαη πνιχ 

πςειφ θαη κέρξη ζηηγκήο αζχκθνξν (Tietenberg and Lewis, 2010:306-07). 

 

1.3.3.3. Ζιηαθή Δλέξγεηα θαη ηα Φσηνβνιηατθά πζηήκαηα 

   εκαληηθή κνξθή ελέξγεηαο είλαη ε Ζιηαθή φπνπ ρξεζηκνπνηείηαη κε πνηθίινπο 

ηξφπνπο. Δθηφο απφ ηελ παξαγσγή ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο ε Ζιηαθή Δλέξγεηα 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα ζέξκαλζε θαη γηα ηελ παξνρή δεζηνχ λεξνχ. 

  Ο Ήιηνο εθπέκπεη ελέξγεηα ζε πνζφ ηεο ηάμεσο ηνπ 3.8 x 10
23

 kW φπνπ απφ απηή 

ηελ πνζφηεηα πεξίπνπ ην 1.8 x 10
14

 kW  παξαθξαηείηαη απφ ηελ Γε (Panwar et al., 

2011:1515). Έηζη ε Ζιηαθή ελέξγεηα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ παξαγσγή 

ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο θαη ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ επίηεπμε απηή παίδεη ε ηερλνινγηθή 

πξφνδνο θαζψο είλαη ζε ζέζε λα κεηψζεη ην ζρεηηθφ θφζηνο πνπ απαηηείηαη γηα απηή 

ηελ πινπνίεζε. Βαζηθφ παξάδεηγκα ρξήζεο ηεο Ζιηαθήο Δλέξγεηαο είλαη ηα 

Φσηνβνιηατθά ζπζηήκαηα.  

   Σα Φσηνβνιηατθά ζπζηήκαηα κεηαηξέπνπλ άκεζα ηελ Ζιηαθή Δλέξγεηα ζε 

ειεθηξηθή.  Δλδηαθέξνλ γηα ηα Φσηνβνιηατθά ζπζηήκαηα έρνπλ δείμεη ηδησηηθέο 
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εηαηξίεο φπνπ κέζσ έξεπλαο έρνπλ θαηνξζψζεη κηα κείσζε ηεο κέζεο αγνξαίαο ηηκήο 

ησλ Φσηνβνιηατθψλ απφ 30 δνιάξηα ην 1976 ζε 3,75 δνιάξηα ην 2002 (Tietenberg 

and Lewis, 2010:304). Όζνλ αθνξά ην θφζηνο γηα ηελ κεηαηξνπή ηνπ ήιηνπ ζε 

ζεξκφηεηα, ν ήιηνο ζαλ εηζξνή κπνξεί λα κελ έρεη θφζηνο, φκσο ην ζχζηεκα πνπ 

θάλεη ηνλ κεηαζρεκαηηζκφ απφ ήιην ζε ζεξκφηεηα απαηηεί πςειά θεθάιαηα 

(Tietenberg and Lewis, 2010:306). 

 

1.3.3.4. Βηνκάδα 

   Ζ Βηνκάδα ρξεζηκνπνηείηαη επί ην πιείζηνλ γηα ηελ παξαγσγή θαπζίκσλ, παξάγεηαη 

απφ θπηηθέο χιεο  θαη απνηειεί ζεκαληηθή κνξθή ελέξγεηαο θαζψο είλαη ζε ζέζε λα 

αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην θαη ζπλεπψο κπνξεί λα κεηψζεη ζεκαληηθά ηελ 

παξαγσγή ησλ αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ. Ζ Βηνκάδα θαη θπξίσο ηα βηνθαχζηκα πνπ 

παξάγνληαη “πεξηιακβάλνπλ δχν αιθνφιεο, ηελ αηζαλφιε θαη ηελ κεζαλφιε, θαζψο 

θαη ην βηνληίδει, έλα νμπγνλσκέλν θαχζηκν πνπ παξάγεηαη απφ θάπνηεο δσνηξνθέο, 

απφ βηνκάδα πνπ κεηαμχ άιισλ πεξηιακβάλνπλ ηνπο ειαηνχρνπο ζπφξνπο, ηα 

ρξεζηκνπνηεκέλα θπηηθά έιαηα, ην ρξεζηκνπνηεκέλν ιάδη καγεηξέκαηνο αθφκα θαη 

δσηθά ιίπε” (Tietenberg and Lewis, 2010:307). 

   Δπηπιένλ εμέρνπζαο ζεκαζίαο ξφιν παίδεη ην είδνο ηεο βηνκάδαο πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ παξαγσγή ελέξγεηαο. Σα βηνθαχζηκα πνπ παξάγνληαη απφ 

βηνκάδα κε εηζξνέο  ρακειήο πνηφηεηαο είλαη ζε κεγαιχηεξεο πνζφηεηεο θαη έρνπλ 

κεγαιχηεξν πεξηβαιινληηθφ φθεινο  απφ φηη ηα βηνθαχζηκα πνπ παξάγνληαη απφ 

ηξφθηκα. Σέινο πξνθχπηεη φηη ην βηνληίδει είλαη πξνηηκφηεξν ζε ζρέζε κε ηελ 

αηζαλφιε απφ ελεξγεηαθήο αιιά θαη απφ πεξηβαιινληηθήο πιεπξάο (Tietenberg and 

Lewis, 2010:307-08). 

 

1.3.3.5. Γεσζεξκηθή Δλέξγεηα 

   Ζ Γεσζεξκηθή Δλέξγεηα πξνέξρεηαη απφ ηε ζεξκφηεηα ηεο Γεο. “Σα απνζέκαηα 

αηκνχ ή δεζηνχ λεξνχ ηεο Γεο εληνπίδνληαη ζε ζεκεία φπνπ ην δεζηφ κάγκα έξρεηαη 

ζε ζρεηηθά κηθξή απφζηαζε απφ ηελ επηθάλεηα θαη ζεξκαίλεη ηα ππφγεηα 

χδαηα”(Tietenberg and Lewis, 2010:308). 
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   Ζ ρξήζε ηεο Γεσζεξκηθήο ελέξγεηαο εμαξηάηαη απφ ηελ ζεξκνθξαζία ηεο 

γεσζεξκηθήο πεγήο. Δάλ γηα παξάδεηγκα ε ζεξκνθξαζία ηεο πεγήο πξνζεγγίδεη ηνπο 

50 βαζκνχο Φαξελάηη θαη πάλσ, κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ζέξκαλζε  θαη ςχμε 

εζσηεξηθψλ ρψξσλ κε ηελ βνήζεηα θάπνησλ αληιηψλ ζεξκφηεηαο. Δάλ ε πεγή έρεη 

ζεξκνθξαζία θνληά ζηνπο 220 Φαξελάηη, ε Γεσζεξκηθή ελέξγεηα κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα παξαρζεί ειεθηξηθφ ξεχκα (Tietenberg and Lewis, 2010:308-

09). 

  Ζ Γεσζεξκηθή ελέξγεηα φκσο απαηηεί πςειφ αξρηθφ θεθάιαην θαη επηπιένλ έρεη 

πςειφ θφζηνο ζπληήξεζεο θαη ιεηηνπξγίαο. Όπσο επηζεκαίλνπλ νη Tietenberg θαη 

Lewis (2010:309) ε απφζβεζε ηεο επέλδπζεο θπκαίλεηαη απφ 2 έσο 10 ρξφληα. 

 

1.4 Αηνιηθή Δλέξγεηα-Αλεκνγελλήηξηεο 

1.4.1. Αηνιηθή Δλέξγεηα 

   Ζ Αηνιηθή Δλέξγεηα είλαη κία κνξθή Αλαλεψζηκεο Δλέξγεηαο πνπ εηζέξρεηαη ζηελ 

αγνξά φπσο ραξαθηεξίδεηαη απφ ηνπο Tietenberg θαη Lewis (2010:303) κε αικαηψδεο 

ξπζκνχο. Δπηπιένλ ζεσξείηαη σο ε πην θηιηθή πξνο ην πεξηβάιινλ θαη σο πξνο ηελ 

πγεία ηνπ αλζξψπνπ ζε ζρέζε κε άιιεο πεγέο ελέξγεηαο (Saidur et al., 2011:2425). 

   Ζ Αηνιηθή Δλέξγεηα ζχκθσλα κε ηνπο Panwar, Kaushik θαη Kothari (2011:1517) 

είλαη κηα πνιιά ππνζρφκελε κνξθή ελέξγεηαο θαζψο κπνξεί λα ζπκβάιεη ζηελ 

κείσζε ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο αιιά θαη λα θαιχςεη ηηο ελεξγεηαθέο αλάγθεο θπξίσο 

απνκνλσκέλσλ πεξηνρψλ. 

    Ζ ηερλνινγηθή πξφνδνο έρεη βειηηψζεη ηνπο ζηξνβίινπο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα 

λα κεηαηξέςνπλ ηνλ άλεκν ζε ελέξγεηα θαη έρεη κεηψζεη ζεκαληηθά ην θφζηνο 

παξαγσγήο ελέξγεηαο κε απνηέιεζκα λα κεηαηξέπεηαη ε Αηνιηθή ελέξγεηα ζε κηα 

αληαγσληζηηθή κνξθή ελέξγεηαο (Tietenberg and Lewis, 2010:303-04). Αθφκα ε 

ελέξγεηα πξνεξρφκελε απφ ηελ Αηνιηθή Δλέξγεηα κπνξεί λα ζπιιερζεί είηε απφ ηελ 

ζηεξηά είηε απφ ηελ ζάιαζζα θαζψο είλαη δπλαηή ε εγθαηάζηαζε θαη παξάθηησλ 

Αηνιηθψλ Πάξθσλ (Saidur et al., 2011:2425). 

   Όπσο αλαθέξεη ν Valentine  (2011:109) θάζε ηξία ρξφληα απφ ην 2000 θαη έπεηηα, ε 

παγθφζκηα παξαγσγή ελέξγεηαο απφ ηελ Αηνιηθή Δλέξγεηα δηπιαζηάδεηαη. Με ηελ 
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παξαγσγή ελέξγεηαο λα μεπεξλάεη ην 2009 ηα 150.000 MW θαζψο έθηαζε ηα 

153.213MW πνπ αληηζηνηρνχλ ζην 2% ηεο παγθφζκηαο θαηαλάισζεο ειεθηξηζκνχ 

θαη εθηηκάηαη φηη κέρξη ην 2020 ε παξαγσγή ελέξγεηαο απφ ηελ Αηνιηθή Δλέξγεηα ζα 

θηάλεη ζηα 1.900.000MW.  

   Ζ Αηνιηθή Δλέξγεηα αμηνπνηείηαη κε ηελ εγθαζίδξπζε Αλεκνγελλεηξηψλ θαη φπσο 

έρεη πξναλαθεξζεί κεηαηξέπεη ηελ ελέξγεηα ηνπ αέξα ζε ειεθηξηθή. Ζ απφδνζε ηεο 

θάζε Αλεκνγελλήηξηαο εμαξηάηαη απφ ην κέγεζνο ηνπ έιηθά ηεο θαζψο θαη απφ ηελ 

ηαρχηεηα ηνπ αλέκνπ. Όζν κεγαιχηεξα είλαη ηα πηεξχγηα ηφζν κεγαιχηεξε είλαη ε  

ηζρχο ηεο Αλεκνγελλήηξηαο γηα θάζε επίπεδν αλέκνπ θαη φζν κεγαιχηεξε είλαη ε 

ηαρχηεηα ηνπ αλέκνπ αληηζηνίρσο ε ηζρχο κεγαιψλεη. O αέξαο πεξηζηξέθεη ηα 

πηεξχγηα ηεο Αλεκνγελλήηξηαο ηα νπνία κε ηελ ζεηξά ηνπο πεξηζηξέθνπλ έλα κνηέξ 

πνπ παξάγεη ξεχκα (Γεσξπζκηθή). 

 

1.4.2.Θεηηθά θαη Αξλεηηθά  Αλεκνγελλεηξηώλ 

1.4.2.1. Θεηηθά ραξαθηεξηζηηθά Αλεκνγελλεηξηώλ  

    Ζ εθκεηάιιεπζε ηεο Αηνιηθήο Δλέξγεηαο κε ηελ δεκηνπξγία Αηνιηθψλ Πάξθσλ 

έρεη παξνπζηάζεη πνιπάξηζκα πιενλεθηήκαηα φζνλ αθνξά ηελ πξνζηαζία ηνπ 

πεξηβάιινληνο θαη ηελ κείσζε ηεο αηκνζθαηξηθήο ξχπαλζεο. 

   Αξρηθά φζνλ αθνξά ηελ αηκνζθαηξηθή ξχπαλζε, έλα βαζηθφ πιενλέθηεκα ηεο 

Αηνιηθήο Δλέξγεηαο είλαη φηη θαηά ηελ κεηαηξνπή ηνπ αλέκνπ ζε ειεθηξηθή ελέξγεηα 

δελ ππάξρνπλ εθπνκπέο δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα (Tietenberg and Lewis, 2010:305).  

Δπηπξνζζέησο δελ εθπέκπεηαη θαηά ηελ ιεηηνπξγία κηαο Αλεκνγελλήηξηαο θαλέλα 

απφ ηα αέξηα ηνπ ζεξκνθεπίνπ νχηε άιινη ξχπνη φπσο δηνμείδην ηνπ ζείνπ θαη νμείδηα 

ηνπ αδψηνπ. Αθφκα, ζηελ Δπξψπε ην 2003 ε Αηνιηθή Δλέξγεηα θαηά κέζν φξν ήηαλ 

ππεχζπλε γηα ηελ εηήζηα κείσζε 27 εθαηνκκπξίσλ ηφλσλ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα 

(European Wind Energy Association, 2009:3).  

   Δπηπιένλ νη Αλεκνγελλήηξηεο  δελ παξάγνπλ απφβιεηα θαηά ηελ ιεηηνπξγία ηνπο 

αιιά θαη ηα απφβιεηα πνπ παξάγνληαη θαηά ηελ θαηαζθεπή, ηελ εγθαηάζηαζε θαη 

ηελ απνκάθξπλζε ηνπο είλαη ειάρηζηα. Αθφκα φπσο φιεο νη Αλαλεψζηκεο Πεγέο 

Δλέξγεηαο, έηζη θαη ε Αηνιηθή ζπκθέξεη νηθνλνκηθά γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηθήο 
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ελέξγεηαο θαζψο ε πξψηε χιε, ν αέξαο είλαη δσξεάλ θαη κπνξεί λα αληηθαηαζηήζεη 

ηνλ άλζξαθα θαη ην αέξην. (European Wind Energy Association, 2009:3).  

   Παγθνζκίσο  παξαηεξείηαη έιιεηςε λεξνχ θαη ε παξαγσγή ελέξγεηαο 

παξαδείγκαηνο ράξε απφ άλζξαθα απαηηεί κεγάιεο πνζφηεηεο λεξνχ φπνπ “κπνξεί λα 

θηάζεη θαη ηα εθαηνκκχξηα ιίηξα εκεξεζίσο”(Saidur et al.,2011:2425).Απφ ηελ άιιε 

φκσο ε παξαγσγή ελέξγεηαο απφ Αλεκνγελλήηξηεο  απαηηεί ειάρηζηε θαηαλάισζε 

λεξνχ, ζπλεπψο έλα επηπιένλ ζεηηθφ πνπ πξνθχπηεη είλαη ε εμνηθνλφκεζε λεξνχ 

(Saidur et al.,2011:2425). 

 

1.4.2.2. Αξλεηηθά ραξαθηεξηζηηθά Αλεκνγελλεηξηώλ 

    Αλ θαη νη Αλεκνγελλήηξηεο παξνπζηάδνπλ ζεηηθά ραξαθηεξηζηηθά γίλεηαη ιφγνο  

φηη ε εγθαζίδξπζε ηνπο αθνινπζείηαη θαη απφ θάπνηα αξλεηηθά ραξαθηεξηζηηθά, 

θπξίσο γηα ηελ πεξηνρή πνπ είλαη ζε θνληηλή αθηίλα απφ ην Αηνιηθφ Πάξθν. 

πγθεθξηκέλα αλαθέξεηαη φηη “ ηα άηνκα πνπ είλαη αληίζεηα ζηελ Αηνιηθή Δλέξγεηα 

ηνλίδνπλ φηη νη Αλεκνγελλήηξηεο γηα ηελ παξαγσγή ξεχκαηνο κπνξνχλ λα 

δεκηνπξγήζνπλ ζηελ ηνπηθή πεξηνρή αξλεηηθέο εμσηεξηθφηεηεο” (Groothuis et al., 

2008:1546).  

  Άηνκα πνπ θαηνηθνχλ θνληά ζε Αηνιηθά Πάξθα έρνπλ αλαθέξεη έλαλ αξηζκφ 

αξλεηηθψλ επηπηψζεσλ πνπ πξνθιήζεθαλ ιφγσ ησλ Αλεκνγελλεηξηψλ. Ολνκαζηηθά 

ηα πξνβιήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ φπσο ηα απαξηζκνχλ νη Groothuis, Groothuis and 

Whitehead (2008:1546) είλαη ε αξλεηηθή επίδξαζε ζηελ αηζζεηηθή ηνπ ηνπίνπ, ν 

ζφξπβνο πνπ πξνθαιείηαη απφ ηελ πεξηζηξνθή ησλ θηεξψλ ηεο Αλεκνγελλήηξηαο θαη 

πξνβιήκαηα ζθηάο απφ ην κέγεζνο ηνπο. 

   Ο ζφξπβνο πνπ δεκηνπξγείηαη απφ ηηο Αλεκνγελλήηξηεο ρσξίδεηαη ζε δχν 

θαηεγνξίεο, ηνλ κεραληθφ θαη ηνλ αεξνδπλακηθφ ηχπν. Ο κεραληθφο ηχπνο είλαη ν 

ζφξπβνο πνπ δεκηνπξγείηαη απφ ηα κεραληθά κέξε ηεο Αλεκνγελλήηξηαο φπσο ην 

ειεθηξηθφ κνηέξ ελψ ν αεξνδπλακηθφο ηχπνο δεκηνπξγείηαη απφ ηελ επαθή ηνπ αέξα 

κε ηα πηεξχγηα ηεο Αλεκνγελλήηξηαο. Ο κεραληθφο ζφξπβνο κπνξεί λα κεησζεί 

ζεκαληηθά ζην ζηάδην ηνπ ζρεδηαζκνχ ή κε ηελ εγθαηάζηαζε θάπνηαο κφλσζεο ελψ ν 

αεξνδπλακηθφο ηχπνο κπνξεί επίζεο λα πεξηνξηζηεί κε ηνλ ζρεδηαζκφ εηδηθψλ 

πηεξπγίσλ απφ ηνπο εηδηθνχο (Saidur et al., 2011:2428). 



32 
 

   Δπηπξνζζέησο απφ ηνλ ζφξπβν πνπ πξνθαινχλ νη Αλεκνγελλήηξηεο ζπρλά γίλεηαη 

ιφγνο φηη άηνκα πνπ είλαη εθηεζεηκέλα γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα ζε πςειήο 

ζπρλφηεηαο ζφξπβν ππάξρεη θίλδπλνο γηα απψιεηα ηεο αθνήο. Όκσο απφ έξεπλεο πνπ 

έρνπλ γίλεη φηαλ ηα Αηνιηθά Πάξθα είλαη ζε απφζηαζε ελφο ρηιηνκέηξνπ θαη πάλσ ν 

ζφξπβνο είλαη πνιχ κηθξφηεξνο ζπγθξηηηθά κε ηνλ ζφξπβν πνπ ππάξρεη ζηηο πφιεηο 

απφ ηελ θπθινθνξία ησλ απηνθηλήησλ αιιά θαη απφ ηα αεξνζθάθε φηαλ αεξνδξφκηα 

είλαη θνληά ζε θαηνηθεκέλεο πεξηνρέο ζπλεπψο δελ ηίζεηαη ζέκα θηλδχλνπ ζηελ πγεία 

(Karydis, 2013:587).  

   Ο επεξεαζκφο ηεο αηζζεηηθήο ηνπ ηνπίνπ είλαη έλα αθφκα αξλεηηθφ 

ραξαθηεξηζηηθφ. Κάπνηεο πξνζπάζεηεο κεηξηαζκνχ ησλ αληηδξάζεσλ γηα ηελ 

αηζζεηηθή είλαη κέζσ ηνπ ρξψκαηνο ησλ Αλεκνγελλεηξηψλ πνπ είλαη θπξίσο ιεπθφ ή 

απαιφ γθξη ψζηε λα ζπκίδεη  ηελ γξακκή ηνπ νξίδνληα ζηνλ νπξαλφ θαη επίζεο 

θάπνηεο έρνπλ πξάζηλν ρξψκα πνπ ζηαδηαθά γίλνληαη γθξη ψζηε λα ελζσκαηψλνληαη 

θαιχηεξα θαη λα κεηψλνληαη νη αληηζέζεηο. Έλα επηπξφζζεην εχξεκα είλαη φηη ε 

αηζζεηηθή ηνπ ηνπίνπ επεξεάδεηαη πην αξλεηηθά φηαλ νη Αλεκνγελλήηξηεο είλαη 

αθίλεηεο παξά φηαλ είλαη ζε ιεηηνπξγία θαη ηέινο γίλεηαη ιφγνο θαη γηα πξνβιήκαηα 

ζθηάο πνπ δεκηνπξγνχληαη ζε θαηνηθεκέλεο πεξηνρέο απφ ηελ θίλεζε ησλ 

πηεξπγίσλ(Saidur et al., 2011:2428-29). 

   Όκσο ε νπηηθή επαθή κε ηηο Αλεκνγελλήηξηεο δελ είλαη ην κφλν πνπ δεκηνπξγεί 

αληηδξάζεηο θαζψο γίλεηαη ιφγνο πσο γηα ηελ δεκηνπξγία ελφο Αηνιηθνχ Πάξθνπ ζηελ 

θνξπθή ελφο βνπλνχ πξναπαηηείηαη ε δεκηνπξγία δξφκσλ θαη ε ηζνπέδσζε ιφθσλ θαη 

θνξπθψλ ψζηε λα δεκηνπξγεζεί ίζην επίπεδν πνπ ζα κπνξέζεη λα θηινμελήζεη ηηο 

Αλεκνγελλήηξηεο. Δπίζεο γηα ηελ δεκηνπξγία ηνπ Αηνιηθνχ Πάξθνπ γίλεηαη ρξήζε 

κεγάισλ πνζνηήησλ κπεηφλ θαη φια απηά ζπκβάινπλ ζηελ αιιαγή ηεο 

γεσκνξθνινγίαο θαη ηεο εηθφλαο ηεο πεξηνρήο (Karydis, 2013:589). 

   Δπηπιένλ  εθηφο απφ ηα αξλεηηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηνλ ζφξπβν 

θαη ηελ αηζζεηηθή ηνπ ηνπίνπ, ππάξρνπλ αλεζπρίεο γηα ηνλ ζάλαην πνπιηψλ πνπ 

πξνέξρεηαη είηε απφ ειεθηξνπιεμία είηε απφ ηελ ζχγθξνπζε ηνπο κε ηα πηεξχγηα ησλ 

Αλεκνγελλεηξηψλ (Menegaki, 2008:2423).  Έξεπλεο έρνπλ δείμεη, φπσο αλαθέξεη ν 

Karydis (2013:582) πσο ηζαγελή πνπιηά ηείλνπλ λα είλαη πην αλζεθηηθά ζηηο 

Αλεκνγελλήηξηεο θαη λα παξνπζηάδνληαη ιηγφηεξνη ζάλαηνη απφ φηη ζηα 

κεηαλαζηεπηηθά πνπιηά. 
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   Τπάξρεη φκσο θαη ν αληίινγνο θαζψο ζχκθσλα κε θάπνηα ζηνηρεία πνπ παξνπζίαζε 

ν Valentine (2011:111) ν ζάλαηνο πηελψλ πνπ πξνέξρεηαη απφ Αλεκνγελλήηξηεο είλαη 

ζε πνιχ κηθξφηεξν πνζνζηφ ζε ζρέζε κε άιιεο αηηίεο φπσο γηα παξάδεηγκα 

απηνθίλεηα, θεξαίεο ηειεπηθνηλσληψλ, ρηίξηα θαη ηα ειεθηξνθφξα θαιψδηα. 

   ε γεληθέο γξακκέο νη Αλεκνγελλήηξηεο αλαθέξνληαη σο ε πην πεξηβαιινληηθά 

θηιηθή επηινγή γηα ηνλ άλζξσπν θαη ηελ άγξηα δσή  φκσο θάπνηνη εξεπλεηέο θάλνπλ 

ιφγν γηα θάπνηεο κεηνλφηεηεο ηεο άγξηαο δσήο πνπ επεξεάδνληαη. Δθηφο ινηπφλ απφ 

ηα πνπιηά αλαθέξνληαη ζάλαηνη λπρηεξίδσλ  θαη αξπαθηηθψλ (Saidur et al., 

2011:2426). 

   Σέινο, αξλεηηθφ ησλ Αλεκνγελλεηξηψλ κπνξεί λα ζεσξεζεί ε αιιαγή πνπ κπνξεί 

λα πξνθιεζεί γεληθά ζηελ ρισξίδα θαη ηελ παλίδα αιιά θαη ην πςειφ θφζηνο 

εγθαηάζηαζεο (Stigka et al, 2014:101). 

    Όζνλ αθνξά πνιιά αξλεηηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ Αηνιηθψλ Πάξθσλ, γίλεηαη 

ιφγνο φηη κπνξνχλ λα απνθεπρζνχλ εάλ ηα Αηνιηθά Πάξθα ηνπνζεηεζνχλ ζε 

παξάθηηεο πεξηνρέο. Με απηφ ηνλ ηξφπν είλαη καθξηά απφ θαηνηθεκέλεο πεξηνρέο 

ζπλεπψο ν ζφξπβνο πνπ δεκηνπξγνχλ δελ αθνχγεηαη θαη επίζεο εάλ είλαη αξθεηά 

καθξηά απφ ηελ αθηή θαη δελ ππάξρεη νπηηθή επαθή δελ ππάξρνπλ επηδξάζεηο ζηελ 

αηζζεηηθή. Παξφια απηά, θαη ηα παξάθηηα Αηνιηθά Πάξθα δεκηνπξγνχλ αληηδξάζεηο 

άιισλ νκάδσλ φπσο γηα παξάδεηγκα ςαξάδεο θαη άιινη επαγγεικαηίεο πνπ 

εθκεηαιιεχνληαη ηελ ζάιαζζα  (Karydis, 2013:586).   

 

1.4.3.  Κηλήκαηα θαηά ησλ Αλεκνγελλεηξηώλ 

   Ζ αληίδξαζε απέλαληη ζηηο Αλαλεψζηκεο Δλέξγεηεο είλαη πνηθίιε. Πνιιά άηνκα ζε 

γεληθέο γξακκέο ηηο αληηκεησπίδνπλ ζεηηθά θπξίσο φζνλ αθνξά εζηθά δεηήκαηα γηα 

ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο. Πνιιά είλαη ηα άηνκα πνπ εθδειψλνπλ ζεηηθή 

ζηάζε επεηδή ζεσξνχλ “σο πνιηηηθά ιάζνο ή θνηλσληθά κε επηζπκεηφ ην λα 

εθθξάζνπλ απφςεηο πνπ είλαη αληίζεηεο απέλαληη ζηελ πξάζηλε ελέξγεηα θαζψο απηφ 

ππνδειψλεη είηε φηη δελ ελδηαθέξνληαη γηα ηηο κειινληηθέο γεληέο είηε φηη ραίξνληαη 

κε ηελ ζπκβνιή ηνπο ζηελ κφιπλζε θαη ηελ ππνβάζκηζε ηνπο πεξηβάιινληνο” (Van 

der Horst, 2007:2711-12). 
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  Όπσο έρεη ήδε αλαθεξζεί ε ηνπνζέηεζε Αλεκνγελλεηξηψλ πξνθαιεί θάπνηεο 

αξλεηηθέο επηπηψζεηο γηα ηελ πεξηνρή ζηελ νπνία ηνπνζεηνχληαη θαη νη επηπηψζεηο 

απηέο έρνπλ δψζεη ψζεζε ζηελ δεκηνπξγία δηάθνξσλ θηλεκάησλ. 

   Αξρηθά, νη αξλεηηθέο εμσηεξηθφηεηεο θαη ηα πξνβιήκαηα πνπ δεκηνπξγνχλ 

παξαθηλνχλ ην  γλσζηφ σο “Locally Undesirable Land Use (LULU)”   πνπ ζηε 

ζπλέρεηα νδεγνχλ ζην θίλεκα “Not In My Backyard (NIMBY)” (Du Preez et al., 

2012:2-3) .Όπνπ ην NIMBY είλαη έλα απφ ηα ηέζζεξα θηλήκαηα πνπ έρνπλ 

δεκηνπξγεζεί γηα λα εθθξάδνπλ ηελ ελαληίσζε ησλ πνιηηψλ ζε ζέκαηα πνπ αθνξνχλ 

ηελ ηνπνζέηεζε Αλεκνγελλεηξηψλ θαη ηελ δεκηνπξγία Αηνιηθψλ Πάξθσλ.  

   Πην αλαιπηηθά, φπσο αλαθέξεη ν Van der Horst ( 2007:2711), ππάξρνπλ ηέζζεξηο 

ηχπνη ελαληίσζεο θαηά ησλ Αηνιηθψλ Πάξθσλ. Σν “anti-wind” δειαδή θαηά ησλ 

Αλεκνγελλεηξηψλ, ην “anti-process” δειαδή θαηά ηεο δηαδηθαζίαο, ην “anti-project” 

δειαδή θαηά ηνπ έξγνπ θαη ην “classical”, φπνπ ην θιαζηθφ δελ είλαη άιιν παξά ην 

NIMBY.  

   Ο Valentine (2011:110) αλαθέξεη κε ηελ ζεηξά ηνπ ηνπο ηέζζεξηο ηχπνπο 

ελαληίσζεο. Ο πξψηνο ηχπνπο είλαη ην NIMBY πνπ νπζηαζηηθά είλαη ε αληίδξαζε 

ζηελ δεκηνπξγία ελφο ζπγθεθξηκέλνπ έξγνπ. Ο δεχηεξνο ηχπνο είλαη ην Not In Any 

Back Yard ,NIABY φπνπ ηα άηνκα ελαληηψλνληαη γεληθά ζηελ δεκηνπξγία Αηνιηθψλ 

Πάξθσλ. Ο ηξίηνο ηχπνο είλαη φηαλ ηα άηνκα αξρηθά ήηαλ ζεηηθά σο πξνο ηελ 

δεκηνπξγία Αηνιηθνχ Πάξθνπ θαη ζηελ ζπλέρεηα θαζψο ην έξγν βξηζθφηαλ ζε εμέιημε 

άξρηζαλ λα αιιάδνπλ θαη λα βιέπνπλ ην έξγν αξλεηηθά. Καη ηέινο ππάξρεη θαη εθείλε 

ε κεξίδα αηφκσλ πνπ ελαληηψλνληαη ζηελ θαηαζθεπή θάπνηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 

Αηνιηθνχ Πάξθνπ ιφγσ ηεο θαθήο ζρεδίαζεο ηνπ έξγνπ. 

   Δπηπιένλ εθηφο απφ ηηο ηνπηθέο θνηλφηεηεο ππάξρεη πεξίπησζε λα παξνπζηαζηεί 

αληίδξαζε γηα ηελ δεκηνπξγία ελφο Αηνιηθνχ Πάξθνπ θαη απφ ηελ θπβέξλεζε πνπ 

κπνξεί λα έρεη ζέζεη θάπνην ελεξγεηαθφ βέην. Σέινο ελαληίσζε κπνξεί λα 

παξνπζηάζνπλ θαη ζηξαηησηηθέο αξρέο, αεξνπνξηθέο αξρέο θαη αξρέο 

ηειεπηθνηλσληψλ πνπ ηζρπξίδνληαη φηη νη Αλεκνγελλήηξηεο κπνξεί λα επεξεάζνπλ ηα 

ξαληάξ θαη ηα ζπζηήκαηα επηθνηλσλίαο (Valentine, 2011:111). 

   Όζνλ αθνξά ην θίλεκα NIMBY, ην NIMBY έρεη ηηο ξίδεο ηνπ ζε επηηπρείο ηνπηθέο 

δξάζεηο αθηηβηζηψλ πνπ εθθξάδνπλ κηα αξλεηηθή ζηάζε απέλαληη ζηελ πξφηαζε ελφο 
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έξγνπ πνπ πξφθεηηαη λα γίλεη ψζηε λα πξνζηαηέςνπλ ηελ πεξηνρή ηνπο (Van der 

Horst, 2007:2706). Δπίζεο αλαθέξεηαη απφ ηνλ Kahn (2000:26) φηη ην θίλεκα 

NIMBY ζεσξείηαη ππεχζπλν γηα ηελ θαζπζηέξεζε ηεο αλάπηπμεο Αλαλεψζηκσλ 

Πεγψλ Δλέξγεηαο. 

   Κάπνηεο απφ ηηο αηηίεο πνπ δεκηνπξγνχλ αλεζπρία ζηηο ηνπηθέο θνηλφηεηεο θαη 

επαθφινπζα δεκηνπξγνχλ ην θίλεκα NIMBY είλαη νη αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζηελ 

αηζζεηηθή, ζηελ θνηλνηηθή αξκνλία, ζηελ αμία ηεο γεο, ζηα πνπιηά θαη ζηα ςάξηα θαη 

ζηνλ ηνπξηζκφ. Καη επηπιένλ αλαθέξεηαη φηη ζεκαληηθφ ξφιν παίδεη ε πιεξνθφξεζε 

πνπ δελ είλαη επαξθήο γηα λα ελεκεξσζεί ζσζηά ν θφζκνο θαη λα θξίλεη νξζφηεξα ηα 

πιενλεθηήκαηα θαη ηα κεηνλεθηήκαηα ηεο Αηνιηθήο Δλέξγεηαο (Valentine, 2011:110). 

   Δκπεηξηθέο κειέηεο έρνπλ εξεπλήζεη ηηο επηδξάζεηο ηνπ θηλήκαηνο NIMBY 

αλαθνξηθά κε ην ζηάδην αλάπηπμεο ηνπ έξγνπ θαη πξνέθπςε φηη ε ελαληίσζε είλαη 

πην ηζρπξή θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ ζρεδηαζκνχ ηνπ έξγνπ, ελψ κεηά ηελ πξφηαζε ή 

αθφκα θαη κεηά ηελ πινπνίεζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ έξγνπ ε ελαληίσζε έρεη 

εμαζζελίζεη . Μία αηηηνιφγεζε πνπ δφζεθε γηα ηελ εμαθξίβσζε απηή είλαη φηη ηα 

άηνκα ζπκπεξηθέξνληαη εγσηζηηθά δεδνκέλνπ φηη πξνζπαζνχλ θαηά θάπνην ηξφπν λα 

πξνζηαηεχζνπλ ηελ πεξηνρή ηνπο φηαλ πξφθεηηαη λα ζρεδηαζηεί θάπνην έξγν (Van der 

Horst, 2007:2706).  

   Έλα κέινο ηνπ NIMBY ραξαθηεξίδεηαη σο δεκνθξαηηθφ θαζψο εθθξάδεη ην 

πνιηηηθφ ηνπ δηθαίσκα, σο θνηλνηηθφ θαζψο απηά πνπ ηζρπξίδεηαη δελ αθνξνχλ κηα 

επξχηεξε πεξηνρή αιιά ηελ πεξηνρή ηνπ έξγνπ, σο αληηδξαζηηθφ θαζψο δελ αλεζπρεί 

γεληθά αιιά κφλν γηα ηελ πεξηνρή ηνπ αιιά δελ ραξαθηεξίδεηαη σο κέινο 

πεξηβαιινληηθήο νκάδαο παξφιν πνπ ρξεζηκνπνηεί αξθεηά πεξηβαιινληηθά 

επηρεηξήκαηα (Kahn, 2000:26). 

   Μφιηο γίλνπλ αληηιεπηνί νη ιφγνη πνπ δεκηνπξγνχλ ην θίλεκα NIMBY κπνξνχλ λα 

ζρεδηαζηνχλ ζηξαηεγηθέο κε ζθνπφ λα δηνξζψζνπλ ιαλζαζκέλεο εθηηκήζεηο, λα 

δηαπξαγκαηεπηνχλ ιχζεηο θαη λα κεηψζνπλ ηελ ελαληίσζε παξνπζηάδνληαο ηα νθέιε 

πνπ ζα πξνθχςνπλ γηα ηελ πεξηνρή (Valentine, 2011:110).  

   Γεληθφηεξα, ε θνηλσληθή ελαληίσζε πξνο ηηο επελδχζεηο ζε Αηνιηθά Πάξθα  αλ θαη 

πξφθεηηαη γηα επελδχζεηο κε νηθνλνκηθά νθέιε κπνξεί λα κεηαηξαπνχλ ζε πνιηηηθά 
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δεηήκαηα πνπ ππνλνκεχνπλ ηελ πεξάησζε ηνπ έξγνπ θαη δεκηνπξγνχλ εξσηήκαηα 

πνπ επεξεάδνπλ κειινληηθά έξγα (Valentine, 2011:109).  

   Σέινο φζνλ αθνξά ηνλ κεηξηαζκφ ησλ θηλεκάησλ ελαληίσζεο, ππάξρνπλ θάπνηεο 

βαζηθέο αξρέο πνπ κε ηελ ηήξεζε ηνπο αλαθέξεηαη φηη νη αληηδξάζεηο γηα ηελ 

δεκηνπξγία Αηνιηθψλ Πάξθσλ θαηαζηέιινληαη (Valentine, 2011:111). Ζ  πξψηε αξρή 

είλαη ε ηήξεζε θάπνηαο απφζηαζεο αλάκεζα ζην έξγν θαη ηηο θαηνηθεκέλεο πεξηνρέο 

ψζηε λα πεξηνξηζηεί ν ζφξπβνο. Γεχηεξνλ λα ηνπνζεηεζνχλ ζε θαηνηθεκέλεο πεξηνρέο 

ζπζθεπέο ζηηο Αλεκνγελλήηξηεο πνπ κεηξηάδνπλ ηνλ ζφξπβν. Σξίηε αξρή πνπ πξέπεη 

λα ηεξείηαη είλαη λα δνζνχλ νθέιε ζηηο ηνπηθέο θνηλφηεηεο θνληά ζην Αηνιηθφ Πάξθν 

θαη θίλεηξα ζηηο ηνπηθέο επηρεηξήζεηο ψζηε λα ζπκκεηέρνπλ ζην έξγν θαη λα 

δηαρένληαη ηνπηθά ηα νθέιε ηνπ Αηνιηθνχ Πάξθνπ.  

   Δπηπξνζζέησο ε ελαληίσζε  ζηελ δεκηνπξγία Αηνιηθνχ Πάξθνπ κεηξηάδεηαη εάλ 

φζνη ζπλδένληαη κε ην έξγν έρνπλ θνηλσληθνχο δεζκνχο κε ηελ πεξηνρή ηνπ έξγνπ. 

Καη ηέινο εάλ νη αξκφδηνη γηα ην έξγν παξέρνπλ ηελ δπλαηφηεηα δηαιφγνπ κε ηελ 

θνηλφηεηα νη αξλεηηθέο αληηδξάζεηο έρνπλ ηελ ηάζε λα κεηψλνληαη θαζψο ηζρχεη φηη 

φηαλ είλαη άιινη ππεχζπλνη γηα ηνπο θηλδχλνπο  πνπ πξνκελχνληαη ηα άηνκα πνπ είλαη 

άκεζα ελδηαθεξφκελα ηείλνπλ λα είλαη πην επηθπιαθηηθά απφ φηη αλ ήηαλ νη ίδηνη 

ππεχζπλνη (Inhaber, 1992:55). 

   Όκσο νη δηαπξαγκαηεχζεηο ζπλήζσο απνηπγράλνπλ επεηδή νη δηαπξαγκαηεχζεηο 

γίλνληαη κε κέξνο ηνπ πιεζπζκνχ ηεο πεξηνρήο θαζψο είλαη αδχλαην λα 

ζπκκεηάζρνπλ φινη  θαη κπνξεί λα ππάξμεη απφξξεην ζηηο δηαπξαγκαηεχζεηο ή θαη 

αθφκα λα ππάξμνπλ θαηεγνξίεο γηα δσξνδνθία (Inhaber, 1992:57). 

   Αθφκα είλαη πνιιέο θαη νη πξνζπάζεηεο ησλ εηδηθψλ γηα θαζεζχραζε ησλ 

αληηδξάζεσλ εάλ ππάξμεη ζσζηφο ζρεδηαζκφο θαη δηαρείξηζε ηνπ έξγνπ θαη φπσο 

αλαθέξεηαη απφ ηνλ Inhaber (1992:53) “νη εηδηθνί εμεγνχλ φηη ην ξίζθν είλαη κηθξφ 

θαη νη πηζαλφηεηεο πεξηβαιινληηθήο θαηαζηξνθήο είλαη κεδακηλέο φηαλ πξφθεηηαη γηα 

έλα έξγν πνπ έρεη ζρεδηαζηεί  ζσζηά”.   

   Σέινο ππάξρνπλ θαη πεξηπηψζεηο πνπ αλαθέξνληαη θαη ζεηηθέο αληηδξάζεηο σο πξνο 

ηα Αηνιηθά Πάξθα θαη ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα φπσο αλαθέξεη ν Karydis 

(2013:585-86) είλαη ε Αηνιηθή Δλέξγεηα ζηελ Γαλία φπνπ είλαη πνιχ απνδεθηή απφ 

ην επξχ θνηλφ θαη ν ιφγνο είλαη ην ζχζηεκα ηδηνθηεζίαο (ηα Αηνιηθά Πάξθα αλήθνπλ 
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ζε ηνπηθνχο θνξείο) ησλ Αηνιηθψλ Πάξθσλ πνπ παξέρεη νηθνλνκηθά νθέιε θαη ζηηο 

ηνπηθέο θνηλφηεηεο. 

   Γεληθφηεξα ην θίλεκα NIMBY  κπνξεί λα νδεγήζεη ζε κε απνηειεζκαηηθή 

θαηαλνκή ησλ πφξσλ θαζψο ην θφζηνο ηεο αξλεηηθφηεηαο δεκηνπξγείηαη κφλν ζηελ 

ηνπηθή θνηλσλία ελψ ηα νθέιε απφ ην Αηνιηθφ Πάξθν δηαρένληαη επξέσο. Γηα απηφ ην 

ιφγν ζεσξείηαη σο κηα πηζαλή ιχζε ε απνδεκίσζε ησλ θαηνίθσλ ηεο πεξηνρήο φπνπ 

εγθαζίζηαληαη Αηνιηθά Πάξθα (Du Preez et al., 2012:3). Σν ζέκα ηεο απνδεκίσζεο 

θαη πσο  αμηνινγείηαη παξνπζηάδεηαη αλαιπηηθά ζην Κεθάιαην 2 πνπ γίλεηαη εθηελήο 

αλαθνξά ζηελ κέζνδν αμηνιφγεζεο  θαη κεηέπεηηα ζην Κεθάιαην 3 πνπ 

παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα ηεο εθαξκνγήο ηεο κεζφδνπ γηα λα εθηηκεζεί ε 

απνδεκίσζε πνπ πξέπεη λα δνζεί ψζηε λα γίλεη απνδεθηφ έλα Αηνιηθφ Πάξθν. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2
ν
  

Ζ Μέζνδνο Contingent Valuation (CV) 

2.1.Ζ ηζηνξία ηεο κεζόδνπ CV 

   Σα πεξηζζφηεξα πεξηβαιινληηθά αγαζά δελ έρνπλ θάπνηα αγνξά ζηελ νπνία 

κπνξνχλ λα πσιεζνχλ θαη λα αγνξαζηνχλ. Γηα ην ιφγν απηφ, νη νηθνλνκνιφγνη 

αλαδήηεζαλ κεζφδνπο ψζηε λα κπνξεί λα εθηηκεζεί ε αμία ησλ αγαζψλ απηψλ. Οη 

αμίεο ησλ πεξηβαιινληηθψλ αγαζψλ κπνξνχλ λα ππνινγηζζνχλ είηε κέζσ 

απνθαιππηφκελσλ πξνηηκήζεσλ (revealed preference) είηε κέζσ δεδεισκέλσλ  

πξνηηκήζεσλ (stated preference). Μηα πξνζέγγηζε κέζσ δεδεισκέλσλ πξνηηκήζεσλ 

πνπ εθαξκφδεηαη ζηα πεξηβαιινληηθά νηθνλνκηθά είλαη ε κέζνδνο Contingent 

Valuation-CV (Carson and Hanemann, 2005:824). 

   Όζνλ αθνξά ηηο κειέηεο αμηνιφγεζεο Αλαλεψζηκσλ Πεγψλ εθηφο απφ ηελ 

πξνζέγγηζε δεδεισκέλσλ πξνηηκήζεσλ θαη ηελ πξνζέγγηζε ησλ απνθαιππηφκελσλ 

πξνηηκήζεσλ ππάξρνπλ θη άιιεο κέζνδνη  φπσο ε αλάιπζε ραξηνθπιαθίνπ, ε 

αλάιπζε ζπγρψλεπζεο θαη άιιεο νηθνλνκηθέο κέζνδνη πνπ δελ βαζίδνληαη ζηελ 

επεκεξία (Menegaki, 2008:2425). 

    Ζ Νενθιαζηθή ζεσξία αληηκεηψπηζε ην πξφβιεκα φηη ηα πεξηβαιινληηθά αγαζά 

δελ έρνπλ ηηκή δεδνκέλνπ φηη δελ αληαιιάδνληαη ζηελ αγνξά φπσο γίλεηαη κε ηα 

ππφινηπα αγαζά, ππήξμε δειαδή ην πξφβιεκα πνπ ραξαθηεξίδεηαη σο “απνηπρίαο ηεο 

αγνξάο” θαη γηα ηελ δηφξζσζε ηνπ πξνβιήκαηνο απηνχ ηδξχζεθαλ θαη άιιεο κέζνδνη 

αμηνιφγεζεο φπσο ε κέζνδνο Contingent Valuation (Vatn, 2005:302). 

   Ζ πξψηε κειέηε κε ηελ ρξήζε ηεο κεζφδνπ  Contingent Valuation θαηαξηίζηεθε 

ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1960, ζηελ ζπλέρεηα ππήξμε έλαο κηθξφο αξηζκφο 

εξεπλψλ ηελ δεθαεηία ηνπ 1970 θαη ηέινο ηελ δεθαεηία ηνπ 1980 θαη ηνπ 1990 

παξνπζηάζηεθε κηα ηεξάζηηα άλζεζε ζε κειέηεο κε ηελ κέζνδν CV (Boule and 

Bergstrom,1999:183). 

   Πην αλαιπηηθά, ε κέζνδνο CV δεκηνπξγήζεθε ην 1963  απφ ηελ δηαηξηβή ηνπ 

Robert Davis ζην Παλεπηζηήκην ηνπ Υάξβαξλη ησλ ΖΠΑ θαη άξρηζε λα 

ρξεζηκνπνηείηαη πεξηζζφηεξν απφ ηηο αξρέο ηνπ 1970 σο ηερληθή αμηνιφγεζεο 

θπζηθψλ πφξσλ. Ζ Οκνζπνλδηαθή Κπβέξλεζε ησλ Ζ.Π.Α. απνδέρηεθε ζρεηηθά 
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γξήγνξα ηε κέζνδν CV  θαη ηελ ρξεζηκνπνηνχζαλ θπξίσο σο κέζνδν γηα αλαιχζεηο 

θφζηνπο-νθέινπο ζε έξεπλεο πνπ αθνξνχζαλ ην λεξφ. Ηδηαίηεξα  κεηά ην 1980  ε 

κέζνδνο CV ρξεζηκνπνηνχληαλ επξέσο  ζηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο (Loomis,1999:613). 

   ηελ άιιε πιεπξά ηνπ Αηιαληηθνχ, ζηελ Δπξψπε, ηα ηειεπηαία ρξφληα ε κέζνδνο 

CV έρεη πηνζεηεζεί θαη ζεσξείηαη σο κηα ππνζρφκελε κέζνδνο πνπ ζα κπνξνχζε λα 

βνεζήζεη ζηελ ιήςε απνθάζεσλ θαη απηφ επηβεβαηψλεηαη απφ δηάθνξεο εκπεηξηθέο 

κειέηεο πνπ ηελ ρξεζηκνπνηνχλ θαη θαλεξψλνπλ φηη ε κέζνδνο απηή είλαη επξέσο 

απνδεθηή απφ ην θνηλφ. Αλαιπηηθφηεξα, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980 

έγηλαλ έξεπλεο κε ηελ ρξήζε ηεο κεζφδνπ CV ζε Ζλσκέλν Βαζίιεην, Ννξβεγία θαη 

νπεδία, ελψ απφ ηελ δεθαεηία ηνπ 1990 ρξεζηκνπνηείηαη επξέσο ζε πνιιέο ρψξεο 

(Bonnieux and Rainelli, 1999:585-86).   

 

2.2. πλνιηθή Οηθνλνκηθή Αμία Υξήζεο 

      Οη νηθνλνκνιφγνη πνπ αζρνινχληαη κε ην πεξηβάιινλ θάλνπλ ιφγν γηα ηελ 

πλνιηθή Οηθνλνκηθή Αμία (Total Economic Value TEV) νπνηνπδήπνηε ζηνηρείνπ 

ηνπ πεξηβάιινληνο, είηε απηφ είλαη θάπνηνο δσληαλφο νξγαληζκφο είηε ε γε θαη ηελ 

νξίδνπλ σο ην ζχλνιν ηεο Αγνξαίαο Αμίαο (πνπ ζπλήζσο αληαλαθιάηαη ζηελ ηηκή 

πνπ ππάξρεη ζηελ αγνξά γηα ην ζηνηρείν απηφ φπσο γηα παξάδεηγκα ε γε, ε αμία ηεο 

ζηελ αγνξά εθπξνζσπείηαη απφ ηελ ηηκή πνπ κπνξεί λα αγνξαζηεί θαη λα πνπιεζεί) 

θαη ηεο Με Αγνξαίαο Αμίαο (Van der Horst, 2007:2708).  

   Ζ Με Αγνξαία Αμία  φπσο αλαθέξεηαη απφ ηνπο Pearce θαη Moran (1997:20)  

απνηειείηαη απφ ηελ Αμία Με Υξήζεο θαη ηελ Αμία Υξήζεο. Ζ Αμία Υξήζεο 

ρσξίδεηαη ζε Άκεζε Αμία Υξήζεο (DUV Direct Use Value), Έκκεζε Αμία Υξήζεο 

(IUV Indirect Use Value) θαη Αμίεο Δπηινγήο (OV Option Values). Ζ  Άκεζε Αμία 

Υξήζεο αλαπαξηζηά ηηο πξαγκαηηθέο ρξήζεηο φπσο γηα παξάδεηγκα ην ςάξεκα, ε 

Έκκεζε Αμία Υξήζεο  πξνθχπηεη απφ ηελ απφιαπζε ησλ νθειψλ πνπ πξνθχπηνπλ 

απφ ηελ ιεηηνπξγία ηνπ νηθνζπζηήκαηνο φπσο γηα παξάδεηγκα απφ ηελ χπαξμε ελφο 

δάζνπο. Καη ηέινο ε Αμία Δπηινγήο είλαη ε αμία πνπ πξνέξρεηαη απφ ηε δπλεηηθή 

δηαζεζηκφηεηα ηνπ αγαζνχ ζην κέιινλ γηα παξάδεηγκα ε Αμία Δπηινγήο ζα ήηαλ ην 

πφζν δηαηεζεηκέλν έλα άηνκν λα πιεξψζεη (WTP) ψζηε λα δηαηεξεζεί ην ζηνηρείν γηα 

κειινληηθή ρξήζε. 
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   Απφ ηελ άιιε ε Αμία Με Υξήζεο (NUV Non Use Value) είλαη ε ρξεζηκφηεηα πνπ 

πξνθχπηεη απφ ηελ κε ρξήζε ελφο αγαζνχ, ρσξίδεηαη θαη απηή κε ηελ ζεηξά ηεο ζε 

Αμία Κιεξνδνηήκαηνο (BV Bequest Value), πνπ είλαη ην φθεινο πνπ πξνθχπηεη ζε 

θάζε άηνκν απφ ηελ γλψζε φηη θάπνηνη άιινη κπνξνχλ λα επσθειεζνχλ κειινληηθά 

απφ ην θπζηθφ πφξν, θαη ζε Τπαξθηή Αμία (XV Existence or Passive Value) φπνπ 

πξνθχπηεη απφ ηελ γλψζε ηεο χπαξμεο φπσο γηα παξάδεηγκα ε αλάγθε ελφο 

αλζξψπνπ λα πξνζηαηεχζεη ηελ γαιάδηα θάιαηλα παξφιν πνπ κπνξεί λα κελ ηελ έρεη 

δεη πνηέ. 

 

2.3.Ζ κέζνδνο ηνπ CV 

   Όπσο αλαθέξεηαη απφ ηνλ Hanemann (1999:42) “Ζ κέζνδνο ηνπ Contingent 

Valuation  είλαη κηα εκπεηξηθή πξνζέγγηζε πνπ κεηξάεη νηθνλνκηθέο έλλνηεο θαη 

ζπλεπψο είλαη κηα άζθεζε γηα ηελ εθαξκνγή ηεο νηθνλνκηθήο ζεσξίαο.” 

Δπηπξνζζέησο φπσο επηζεκαίλεηαη απφ ηνπο Du Preez, Menzies, Sale θαη Hosking 

(2012:3) ε κέζνδνο  CV κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ έγηλε ε πην επξέσο 

ρξεζηκνπνηνχκελε κέζνδνο γηα ηελ αμηνιφγεζε αγαζψλ πνπ δελ δηαηίζεληαη ζηελ 

αγνξά. Οπζηαζηηθά ε κέζνδνο CV είλαη έλα ρξήζηκν εξγαιείν γηα αλάιπζε θφζηνπο-

νθέινπο (Carson et al., 2001:174). 

    Μηα βαζηθή αμησκαηηθή ππφζεζε ζε κηα έξεπλα CV είλαη φηη ηα άηνκα είλαη 

νξζνινγηθά. Ζ ππφζεζε απηή αθνινπζείηαη απφ δχν ππνζέζεηο, φηη ηα άηνκα 

γλσξίδνπλ ηηο πξνηηκήζεηο ηνπο γηα θάπνην ζπγθεθξηκέλν αγαζφ ζπγθξηηηθά κε άιια 

αγαζά θαη είλαη ζε ζέζε λα κεηαθξάζνπλ ηηο πξνηηκήζεηο ηνπο ζε ρξεκαηηθνχο φξνπο 

(Green and Tunstall, 1999:242-43). 

   Ζ κέζνδνο CV  ζεσξείηε σο έλα επέιηθην εξγαιείν θαζψο παξέρεη ηε δπλαηφηεηα 

λα δεκηνπξγεζνχλ δηάθνξα ζελάξηα πεηξακάησλ (Carson and Hanemann, 2005:824) . 

Καη επηπιένλ φπσο αλαθέξεηαη απφ ηνπο Carson θαη Hanemann (2005:844)  “ζηφρνο 

κηαο έξεπλαο CV είλαη λα κεηξήζεη ηελ ρξεκαηηθή αμία ελφο αγαζνχ απφ έλαλ 

ηδηψηε”. 

 

 



41 
 

2.3.1.  Σν εξσηεκαηνιόγην θαη ε ηερληθή εθκαίεπζεο (elicitation method) 

    Γεληθφηεξα ζε κηα έξεπλα CV ζρεδηάδεηαη θαη ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηνπο εξεπλεηέο  

έλα εξσηεκαηνιφγην. Ο ζρεδηαζκφο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ πξέπεη λα είλαη ηέηνηνο 

έηζη ψζηε λα δεκηνπξγείηαη έλα “satisfactory transaction” πνπ νξίδεηαη σο “ε 

ζπλαιιαγή φπνπ ηα άηνκα είλαη πιήξσο ελεκεξσκέλα θαη ρσξίο πηέζεηο, είλαη ζε 

ζέζε λα αλαγλσξίζνπλ ηα θαιχηεξα γηα απηνχο ζπκθέξνληα” (Hoevenagel, 

1994a:196). 

   Σν εξσηεκαηνιφγην πνπ δεκηνπξγείηαη γηα ηηο αλάγθεο ηεο έξεπλαο απνηειείηαη απφ 

θάπνηα ραξαθηεξηζηηθά θαη θάζε εξσηεκαηνιφγην αθνινπζεί κηα δνκή θαζψο 

απαξηίδεηαη απφ ηξία κέξε,  απνηειείηαη δειαδή απφ αξρή, κέζε θαη ηέινο (Green 

and Tunstall, 1999:238). 

    Σν πξψην θνκκάηη ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ είλαη θάπνηα εηζαγσγή πνπ αλαιχεη ην 

γεληθφ ζέκα θαη αθνινπζνχλ εξσηήζεηο πνπ αθνξνχλ ηελ γεληθή πιεξνθφξεζε γηα ην 

αγαζφ ηεο έξεπλαο. Έπεηηα δίλεηαη ζηνλ εξσηψκελν ην ζελάξην ηνπ CV πνπ 

πεξηιακβάλεη ην ζθνπφ ηνπ έξγνπ, πσο ζα πινπνηεζεί θαη πσο ζα ρξεκαηνδνηεζεί. 

ηελ ζπλέρεηα γίλνληαη εξσηήζεηο γηα ηελ ζπιινγή πιεξνθνξηψλ φζνλ αθνξά ην 

Willingness To Pay θαη ην Willingness To Accept (ηελ πξνζπκία γηα πιεξσκή ή 

απνδεκίσζε αληίζηνηρα) ηνπ εξσηψκελνπ. Δπηπιένλ ππάξρνπλ θάπνηεο εξσηήζεηο 

πνπ βνεζνχλ ηνλ εξεπλεηή λα ζπιιέμεη πιεξνθνξίεο εάλ ν εξσηεζείο θαηαλνεί ην 

ζελάξην θαη ηέινο ππάξρνπλ θάπνηεο εξσηήζεηο κε ζθνπφ ηελ ζπγθέληξσζε ησλ 

δεκνγξαθηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ εξσηεζέλησλ (Carson and Hanemann, 

2005:825). 

     Αξρηθά φζνλ αθνξά ηελ εηζαγσγή θαη ην θνκκάηη ησλ εηζαγσγηθψλ εξσηήζεσλ. 

Οη εξσηήζεηο απηέο έρνπλ ζθνπφ λα δψζνπλ  ηελ δπλαηφηεηα ζηνπο εξσηεζέληεο λα 

θαηαλνήζνπλ θαιχηεξα πεξί ηίλνο ζέκαηνο γίλεηαη ε έξεπλα. Όπσο αλαθέξεηαη απφ 

ηνπο Green θαη Tunstall (1999:239) ζεκαληηθφο είλαη ν ξφινο ηεο γιψζζαο πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηνπο εξεπλεηέο θαζψο πξέπεη λα είλαη μεθάζαξε θαη λα δίλεηαη 

ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηηο ιεπηνκέξεηεο έηζη ψζηε νη εξσηεζέληεο λα θαηαλννχλ ηηο 

εξσηήζεηο θαη λα κπνξέζνπλ λα απαληήζνπλ ζσζηά έρνληαο θαηαιάβεη ην λφεκα θαη 

ηνλ ζθνπφ ηεο έξεπλαο.  
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    Δπηπξνζζέησο ε πεξηγξαθή ηνπ αγαζνχ είλαη πνιχ ζεκαληηθή. Δάλ ε πεξηγξαθή 

είλαη ιαλζαζκέλε θαη δνζνχλ ζηνπο εξσηεζέληεο ιάζνο πιεξνθνξίεο απηφ κπνξεί λα 

έρεη σο απνηέιεζκα λα ππνλνκεπζεί νιφθιεξε ε έξεπλα αμηνιφγεζεο ηνπ αγαζνχ  

θαη φπσο αλαθέξεηαη ραξαθηεξηζηηθά “έλα ζχλνιν εξεπλψλ έρεη απνδείμεη φηη νη 

επηπιένλ ή νη ιηγφηεξεο πιεξνθνξίεο ζηελ πεξηγξαθή ηνπ αγαζνχ κπνξεί λα έρεη 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο επηδξάζεηο ζε έξεπλεο κε ηελ κέζνδν CV” (Boule and 

Bergstrom, 1999:193). 

   Σν δεχηεξν ηκήκα ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ πνπ αθνξά ην ζελάξην ηεο έξεπλαο  CV 

είλαη νη εξσηήζεηο πνπ αθνξνχλ ην WTP ή ην WTA αληίζηνηρα. Σν ηκήκα απηφ 

απνηειείηαη απφ θάπνηα θνκκάηηα. Σν πξψην κέξνο είλαη ε εηζαγσγή, ε νπνία πξέπεη 

λα ελεκεξψζεη ηνπο εξσηεζέληεο φηη έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα λα εθθξάζνπλ ειεχζεξα 

ηελ γλψκε ηνπο γηα ην ζελάξην, λα δηεπθξηλίδεηαη ζηνπο εξσηεζέληεο πφζν ζεκαληηθή 

είλαη ε ζπκκεηνρή ηνπο θαη ηέινο λα ηνλίδεηαη πφζν πιεξψλνπλ γηα ην αγαζφ ηεο 

έξεπλαο ζε πεξίπησζε πνπ ήδε πιεξψλνπλ θάπνηα αμία (Green and Tunstall, 

1999:245-46). Δπηπιένλ πξέπεη λα ππάξρεη μεθάζαξε πεξηγξαθή ηεο αιιαγήο ηελ 

νπνία θαινχληαη λα αμηνινγήζνπλ νη εξσηεζέληεο.   

     Σν δεχηεξν κέξνο αλαθέξεηαη ζηηο πιεξσκέο-απνδεκηψζεηο  Πξέπεη λα ππάξρεη 

θάπνηα εξψηεζε πνπ λα θαιχπηεη ην θαηά πφζν ην άηνκν είλαη γεληθά δηαηεζεηκέλν 

λα πιεξψζεη θάηη επηπιένλ ή φρη (ζηελ πεξίπησζε ηνπ WTP) θαη αληίζηνηρα αλ είλαη 

δηαηεζεηκέλν λα δερηεί θάπνηα απνδεκίσζε γηα λα δερηεί ηελ πινπνίεζε ηνπ ζελαξίνπ 

(πεξίπησζε ηνπ WTA). Βαζηθή πξνυπφζεζε ψζηε νη εξσηεζέληεο λα απαληήζνπλ 

ζσζηά είλαη λα έρεη γίλεη νξζή παξνπζίαζε ησλ πιενλεθηεκάησλ θαη ησλ 

κεηνλεθηεκάησλ ηεο θάζε δηαζέζηκεο  επηινγήο. Σέινο ην ηξίην ηκήκα αλαθέξεηαη ζε 

πξνζσπηθέο εξσηήζεηο. 

   Σν θνκκάηη κε ηηο εξσηήζεηο γηα ην WTP ή ην WTA είλαη ην ζεκαληηθφηεξν 

θνκκάηη ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ζε κηα έξεπλα CV θαζψο απφ απηέο ηηο απαληήζεηο 

πξνθχπηεη ην δεηνχκελν ηεο έξεπλαο. Τπάξρνπλ αξθεηέο πξνζεγγίζεηο γηα ηνλ 

ζρεδηαζκφ ησλ εξσηήζεσλ φπνπ νη βαζηθφηεξεο πξνζεγγίζεηο γηα ηνλ ζρεδηαζκφ ησλ 

εξσηήζεσλ απηψλ ή αιιηψο νη ηερληθέο εθκαίεπζεο, φπσο νλνκάδνληαη (elicitation 

method) φπσο αλαθέξεηαη απφ ηνπο Bateman, Langford θαη Rasbash, (1999:511-12) 

είλαη νη αθφινπζεο.  
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   Ζ πξψηε πξνζέγγηζε είλαη ε Open-Ended (OE). Δάλ γηα παξάδεηγκα ε έξεπλα 

ρξεζηκνπνηεί WTP ε εξψηεζε πνπ ζα γίλεη ζηνλ εξσηψκελν είλαη ε εμήο “Πφζν είλαη 

ην κέγηζην πνπ ζα ήζαζηαλ δηαηεζεηκέλνο λα πιεξψζεηε;” Καη ν εξσηεζείο είλαη 

ειεχζεξνο λα πξνζδηνξίζεη κφλνο ηνπ ην πνζφ πνπ ζα ήηαλ δηαηεζεηκέλνο λα 

πιεξψζεη. 

   Ζ δεχηεξε πξνζέγγηζε είλαη ε Single-Bound Dichotomous-Choice (1DC) φπνπ 

ζηελ πεξίπησζε απηή ν εξσηεζείο θαιείηαη λα δψζεη απάληεζε ζε έλα εξψηεκα ηεο 

κνξθήο “ζα ήζαζηαλ δηαηεζεηκέλνο λα πιεξψζεηε X;” Γειαδή ζηελ πξνζέγγηζε 

απηή ν εξεπλεηήο έρεη πξνζδηνξίζεη ην πνζφ θαη ν εξσηεζείο έρεη ηηο επηινγέο λα ην 

δερηεί ή φρη. Καη επηπιένλ ην πνζφ Υ δελ είλαη ίδην γηα φιν ην δείγκα ηεο έξεπλαο. 

   Ζ  ηξίηε πξνζέγγηζε είλαη ε Double-Bound Dichotomous-Choice (2DC). ηελ 

πξνζέγγηζε απηή ν εξσηεζείο νπζηαζηηθά θαιείηαη λα απαληήζεη πξψηα ζε κηα 

εξψηεζε 1DC θαη έπεηηα ζε κηα δεχηεξε εξψηεζε πνπ βαζίδεηαη ζηελ πξψηε. ε 

πεξίπησζε πνπ πξφθεηηαη γηα κηα έξεπλα κε WTP εάλ ν εξσηεζείο ζηελ εξψηεζε 

1DC έδσζε ηελ απάληεζε “Ναη” ηφηε ζηελ 2DC θαιείηαη λα απαληήζεη ζε έλα πνζφ 

κεγαιχηεξν ελψ αλ έδσζε ηελ απάληεζε “Όρη” ζηελ 1DC ηφηε ε δεχηεξε εξψηεζε 

έρεη έλα κηθξφηεξν πνζφ. Με παξφκνην ηξφπν ιεηηνπξγεί θαη ε  πξνζέγγηζε Third- 

Bound Dichotomous-Choice (3DC) φπνπ είλαη ε 2DC κε κηα επηπιένλ εξψηεζε. 

   Σέινο ππάξρεη θαη ε Iterative Bidding (IB), ε πξνζέγγηζε απηή απνηειείηαη απφ 

πνηθίιεο Dichotomous-Choice εξσηήζεηο πνπ επεθηείλνληαη κε κηα ζπκπιεξσκαηηθή 

Open Ended εξψηεζε  πνπ θαινχληαη νη εξσηεζέληεο λα ζπκπιεξψζνπλ πνην είλαη ην 

κεγαιχηεξν πνζφ ην νπνίν ζα ήηαλ δηαηεζεηκέλνη λα δψζνπλ (ζε πεξίπησζε πνπ ε 

έξεπλα είλαη κε WTP) αλεμαξηήησο απφ ηηο αξρηθέο ηνπο απαληήζεηο εάλ είλαη ζεηηθέο 

ή αξλεηηθέο. 

   Σν National Oceanic and Atmospheric Administration- NOAA Panel(Arrow et al., 

1993:4) αλαθέξεηαη φηη ζε έξεπλεο κε Contingent Valuation  παίδεη ξφιν ε 

πξνζέγγηζε πνπ ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηνλ εξεπλεηή. ε πεξηπηψζεηο κε Willingness 

To Accept εάλ ρξεζηκνπνηεζεί ε πξνζέγγηζε Open Ended  πξνθχπηεη αλεζπρία φηη 

κπνξεί ν εξσηεζείο λα απαληήζεη κε ππεξβνιηθά κεγάια πνζά  ζπλεπψο  κηα άιιε 

επηινγή πνπ θαίλεηαη λα πξνηηκάεη ην NOAA Panel είλαη κηα πξνζέγγηζε ζαλ 

δεκνςήθηζκα φπνπ δίλνληαη πνζά θαη ην άηνκν θαιείηαη λα απαληήζεη κε έλα Ναη ή 
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έλα Όρη. Σέηνηεο πξνζεγγίζεηο πνπ είλαη ζαλ δεκνςήθηζκα είλαη ε 1 θαη 2 

Dichotomous Choice (1DC θαη 2DC).  

   Σν NOAA Panel επηπιένλ πξφηεηλε θαη θάπνηεο νδεγίεο γηα ην πψο πξέπεη λα 

ζρεδηάδεηαη ην εξσηεκαηνιφγην ψζηε λα γίλεη κηα ζσζηή CV έξεπλα θαη θάπνηεο 

βαζηθέο απφ απηέο είλαη νη αθφινπζεο. Αξρηθά αλαθέξεηαη φηη είλαη πξνηηκφηεξν ην 

κέηξν WTP αληί ηνπ WTA θαζψο ην WTP είλαη πην ζπληεξεηηθή επηινγή 

(conservative choice) θαη φπσο έρεη ήδε αλαθεξζεί πξνηείλνπλ νη εξσηήζεηο 

αμηνιφγεζεο λα είλαη ζε κνξθή δεκνςεθίζκαηνο. ηε ζπλέρεηα, λα πεξηγξάθεηαη κε 

πξνζνρή ε δεκηά πνπ πξνβιέπεηαη λα γίλεη απφ ην έξγν γηα ην νπνίν γίλεηαη ε έξεπλα, 

λα ππελζπκίδνληαη ζηνπο εξσηεζέληεο ηα ππνθαηάζηαηα αγαζά ζε πεξίπησζε πνπ 

ππάξρνπλ θαη ζε πεξίπησζε πνπ ν εξσηεζείο επηιέμεη σο απάληεζε ζηελ εξψηεζε 

αμηνιφγεζεο ην Όρη κε έκκεζν ηξφπν λα ηνπ δεηεζεί λα αηηηνινγήζεη επηινγή ηνπ 

(Arrow et al.,1993:32-34)  

      Ζ κέζνδνο CV έρεη ραξαθηεξηζηεί σο αμηφπηζηε θαη ρξήζηκε ηερληθή απφ ην 

NOAA Panel (Du Preez et al., 2012:3). Ζ νλνκαζία Contingent Valuation πξνέθπςε 

θαζψο νη απνθαιππηφκελεο αμίεο WTP θαη WTA ησλ αηφκσλ είλαη contingent  

δειαδή εμαξηψληαη απφ ηηο ελαιιαθηηθέο επηινγέο πνπ ππήξραλ ζην εξσηεκαηνιφγην 

(Hoevenagel, 1994a:195).  

   Όπσο έρεη ήδε αλαθεξζεί, απηνί νη νπνίνη απαληνχλ ζην εξσηεκαηνιφγην κηαο 

έξεπλαο CV ηνπο παξνπζηάδεηαη θάπνην ππνζεηηθφ ζελάξην θαη απηνί θαινχληαη λα 

επηιέμνπλ απφ ηηο δηαζέζηκεο επηινγέο. Όκσο  αλαθέξεηαη απφ ηνλ Sugden 

(1999a:139)  φηη αθφκε θαη αλ γίλεη ε ππφζεζε φηη ηα άηνκα πνπ απαληνχλ δίλνπλ 

εηιηθξηλείο απαληήζεηο πξνθχπηνπλ δχν πξνβιήκαηα πνπ πξέπεη ν εξεπλεηήο λα 

μεπεξάζεη. 

    Σν πξψην πξφβιεκα είλαη φηη ην ζελάξην πξέπεη λα είλαη φζν ην δπλαηφλ πην 

θαηαλνεηφ ψζηε ην άηνκν πνπ θαιείηαη λα δψζεη απαληήζεηο λα είλαη ζε ζέζε λα 

επηιέμεη αλάκεζα ζηνπο ελαιιαθηηθνχο ζπλδπαζκνχο ρξεκάησλ γηα ην ελ ιφγσ αγαζφ 

γηα ην νπνίν γίλεηαη ε έξεπλα. Ο ζρεδηαζκφο ηνπ ζελαξίνπ φκσο γηα έλα δεκφζην 

αγαζφ δελ είλαη θάηη ηφζν απιφ φζν ζα ήηαλ εάλ ην αγαζφ ηεο έξεπλαο ήηαλ ηδησηηθφ. 

πλεπψο πξνθχπηεη πξφβιεκα γηα ηελ θαηαζθεπή ελφο πιαηζίνπ φπνπ ηα άηνκα ζα 

είλαη ζε ζέζε λα επηιέγνπλ έλα δεκφζην αγαζφ.   
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   Σν δεχηεξν πξφβιεκα πνπ πθίζηαηαη είλαη ε δπζθνιία πνπ παξνπζηάδεηαη ζηελ 

εχξεζε κίαο ζεσξίαο πνπ ζπλδέεη ηηο πξνηηκήζεηο θαη ηηο επηινγέο πνπ πξνβιέπνληαη 

απφ ην ζελάξην γηα ην αγαζφ.  

   Όπσο αλαθέξεηαη απφ ηνπο Carson θαη Hanemann (2005:826), κε ηελ κέζνδν ηνπ 

CV αμηνινγείηαη ην πξφγξακκα πνπ παξέρεη πεξηβαιινληηθφ αγαζφ θαη φρη ην ίδην ην 

πεξηβαιινληηθφ αγαζφ. Δπίζεο φπσο αλαθέξνπλ νη Green θαη Tunstall (1999:209-10) 

ππάξρνπλ θάπνηα εκπφδηα πνπ απνηξέπνπλ ηνπο εξσηεζέληεο λα δψζνπλ ζσζηέο 

απαληήζεηο θαη ηα εκπφδηα απηά είλαη ηα παξαθάησ. 

  Πξψην εκπφδην ζεσξείηαη  ε κλήκε  δεδνκέλνπ φηη ν εξσηεζείο κπνξεί λα κελ 

ζπκάηαη ή λα ζπκάηαη ιαλζαζκέλα ηηο φπνηεο πιεξνθνξίεο θαηέρεη γηα ην αγαζφ ηεο 

έξεπλαο, κε απνηέιεζκα φηαλ ζα εξσηεζεί νη απαληήζεηο πνπ ζα δψζεη λα κελ 

πξνθχπηνπλ απφ ζσζηνχο ζπιινγηζκνχο. 

    Γεχηεξν εκπφδην είλαη ηα θίλεηξα ησλ εξσηεζέλησλ. Οη εξσηεζέληεο κπνξεί λα 

έρνπλ πνιιά θίλεηξα πνπ λα ηνπο νδεγνχλ ζην λα κελ δψζνπλ ηηο ζσζηέο 

απαληήζεηο. Μπνξεί λα έρνπλ ελδνηαζκνχο  ζην λα δψζνπλ απαληήζεηο γηα ηηο 

πξαγκαηηθέο ηνπο πξνηηκήζεηο είηε επεηδή θνβνχληαη ηηο ζπλέπεηεο είηε επεηδή ζέινπλ 

λα βξεζνχλ ζε θάπνηα πιενλεθηηθή ζέζε αιιά θαη αθφκα επεηδή κπνξεί απιψο λα κελ 

έρνπλ ηελ δηάζεζε λα κπνπλ ζηελ δηαδηθαζία λα πξνζπαζήζνπλ λα απαληήζνπλ 

ζσζηά. 

    Σξίην εκπφδην ζεσξείηαη ε επηθνηλσλία, θαζψο νη εξσηεζέληεο φπσο έρεη ήδε 

αλαθεξζεί κπνξεί λα κελ θαηαιαβαίλνπλ ηη είλαη απηφ ην νπνίν ηνπο ξσηάλε θαη 

ηέινο, ην ηειεπηαίν εκπφδην είλαη ε γλψζε. ε κία έξεπλα CV πεξηιακβάλνληαη 

αξθεηέο θνξέο δχζθνιεο  εξσηήζεηο. Καη ζεσξνχληαη δχζθνιεο απφ ηνπο 

εξσηεζέληεο  θαζψο αθνξνχλ ζέκαηα πνπ κπνξεί λα κελ είραλ πέζεη ζηελ αληίιεςή 

ηνπο ή λα κελ ηνπο ελδηέθεξαλ θαη ζπλεπψο λα κελ είραλ δψζεη πνηέ ζεκαζία ψζηε 

λα έρνπλ απνθηήζεη ηελ πξναπαηηνχκελε γλψζε γηα λα κπνξνχλ λα απαληήζνπλ 

(Green and Tunstall, 1999:210-11).  
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2.3.2.  Πιενλεθηήκαηα θαη Μεηνλεθηήκαηα  ηεο κεζόδνπ CV 

   Σα πιενλεθηήκαηα ηεο κεζφδνπ CV φπσο αλαθέξεηαη απφ ηνλ Hoevenagel, 

(1994b:252-54) είλαη αξθεηά θαη αηηηνινγνχλ θαη ην γηαηί ε κέζνδνο έρεη ηφζε 

άλζεζε σο πξνο ηελ εθαξκνγή ηεο ηα ηειεπηαία ρξφληα.  

   Σν πξψην πιενλέθηεκα ηεο κεζφδνπ είλαη φηη κπνξεί λα εθαξκνζηεί ζε πνιιά 

πεξηβαιινληηθά αγαζά θαη επηπιένλ ππάξρνπλ πνιιά πεξηβαιινληηθά αγαζά πνπ 

κπνξνχλ λα αμηνινγεζνχλ κφλν κέζσ ηεο κεζφδνπ CV. Έλα δεχηεξν πιενλέθηεκα 

είλαη φηη ε κέζνδνο CV κπνξεί λα θάλεη απεπζείαο αμηνινγήζεηο ζε πνηθίια αγαζά 

πνπ δελ έρνπλ Αμία Υξήζεο ζπλεπψο είλαη ε θαηαιιειφηεξε κέζνδνο γηα 

πεξηβαιινληηθά αγαζά θαζψο ηα πεξηζζφηεξα απφ απηά είλαη κνλαδηθά σο πξνο ηελ 

ρξήζε ηνπο θαη δελ έρνπλ πνιιά ππνθαηάζηαηα. 

   Ζ κέζνδνο CV κπνξεί απεπζείαο λα ππνινγίζεη πνην είλαη ην ζσζηφ κέηξν ηνπ 

Hicks γηα ηελ επεκεξία. Με ηελ κέζνδν απηή δειαδή κεηξάηαη απεπζείαο ε 

compensated (αληηζηαζκηζηηθή) ζπλάξηεζε δήηεζεο απνθεχγνληαο πξνβιήκαηα 

κεξνιεςίαο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ιαλζαζκέλεο ππνζέζεηο φζνλ αθνξά ηηο 

ζπλαξηήζεηο ρξεζηκφηεηαο ησλ αηφκσλ.  Σέινο, έλα αθφκα πιενλέθηεκα ηεο κεζφδνπ 

είλαη  φηη ζηεξίδεηαη ζε ζπγθεθξηκέλα αμηφπηζηα θαη έγθπξα ηεζη. 

   Ζ κέζνδνο CV  φκσο εθηφο απφ πιενλεθηήκαηα έρεη θαη κεηνλεθηήκαηα. Ο 

Hoevenagel αλαθέξεη πνηα είλαη ηα κεηνλεθηήκαηα απηά θαη νη πηζαλέο ιχζεηο ηνπο 

(1994b:254-56). Αξρηθά ην πξψην κεηνλέθηεκα ηεο κεζφδνπ είλαη φηη φιε ε κέζνδνο 

εμαξηάηαη απφ ην πνζφ πνπ ιέεη ν εξσηεζείο φηη ζα πιεξψζεη θαη γεληθφηεξα ππάξρεη 

δπζθνιία απφ ηελ πιεπξά ησλ εξεπλεηψλ  λα εληνπίζνπλ αθξηβψο ην πνζφ πνπ ν 

εξσηεζείο ζα ήηαλ δηαηεζεηκέλνο λα πιεξψζεη. Γηα απηφ ην ιφγν έρνπλ δεκηνπξγεζεί 

θάπνηεο ζπλζήθεο ψζηε νη απαληήζεηο ησλ εξσηεζέλησλ γηα ην ηη ζα πιήξσλαλ ή ζα 

δέρνληαλ σο απνδεκίσζε λα είλαη θνληά ζε απηά πνπ ζα ήηαλ πξάγκαηη δηαηεζεηκέλνη 

λα πιεξψζνπλ ή λα δερηνχλ αληίζηνηρα. 

   Ζ πξψηε ζπλζήθε είλαη φηη δελ πξέπεη λα κεζνιαβεί κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα απφ 

ηε ζηηγκή πνπ ν εξσηεζείο ζα εθθξάζεη ην πνζφ πνπ ζα ήηαλ δηαηεζεηκέλνο λα 

πιεξψζεη κέρξη ηελ ππνζεηηθή ζηηγκή πνπ πξέπεη πξάγκαηη λα πιεξψζεη.  Καη ηέινο 

ζα πξέπεη λα έρνπλ ππφςε ηνπο νη εξεπλεηέο φηη νη δεδεισκέλεο αμίεο θαη νη 

πξαγκαηηθέο πιεξσκέο ζα πξέπεη λα κεηξψληαη κε ηα ίδηα επίπεδα, ηα ζηνηρεία 
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δειαδή ησλ ηειηθψλ αμηνινγήζεσλ πξέπεη λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο ζπλζήθεο 

πξαγκαηηθψλ πιεξσκψλ. 

  ηε ζπλέρεηα έλα δεχηεξν κεηνλέθηεκα είλαη φηη φιε ε έξεπλα κε ηελ κέζνδν CV 

εμαξηάηαη απφ ην ζρεδηαζκφ ηνπ ζελαξίνπ, ην θαηά πφζν δειαδή ην ζελάξην ην νπνίν 

παξνπζηάδεηαη ζηνπο εξσηεζέληεο είλαη θαηαλνεηφ, ινγηθφ θαη έρεη λφεκα. Δπηπιένλ 

εάλ ην ζελάξην δελ δίλεη θίλεηξν ζηνπο εξσηεζέληεο γηα λα δψζνπλ πξνζνρή θαη λα 

απαληήζνπλ γηα ηηο πξνηηκήζεηο ηνπο είλαη πηζαλφ νη εξσηεζέληεο λα δψζνπλ 

αλαμηφπηζηεο απαληήζεηο. 

   Έλα ηειεπηαίν κεηνλέθηεκα είλαη φηη ε έξεπλα είλαη επάισηε θαζψο εμαξηάηαη ζε 

κεγάιν βαζκφ απφ ηνλ ηξφπν πνπ γίλνληαη νη εξσηήζεηο. Αθφκα θαη φηαλ ππάξρνπλ 

ιίγεο πιεξνθνξίεο γηα ην πψο ζα αληαπνθξηζνχλ νη εξσηεζέληεο ζηηο εξσηήζεηο, 

δειαδή θαη ππφ ειιηπή πιεξνθφξεζε εμαθνινπζεί λα ππάξρεη ε δπλαηφηεηα λα 

θαζνξηζηνχλ νη κέγηζηεο ή νη ειάρηζηεο αμίεο πνπ αθνξνχλ ηελ αιιαγή πνπ 

εμεηάδεηαη. Γηα ηελ επίιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο απηνχ πξέπεη λα παξέρνληαη 

πιεξνθνξίεο  ηέηνηεο ψζηε ηα απνηειέζκαηα λα κπνξνχλ λα επαιεζεχνληαη, 

δηαθνξεηηθά ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο κπνξνχλ λα ακθηζβεηεζνχλ. 

   ε γεληθέο γξακκέο φζν ρξεζηκνπνηείηαη ε κέζνδνο CV γηα λα αμηνινγεζεί ε 

ρξεκαηηθή αμία θάπνησλ αγαζψλ έρνπλ πξνθχςεη θάπνηα πξνβιήκαηα, ηα νπνία είλαη 

θπξίσο πξνβιήκαηα κεξνιεςίαο. Σα πξνβιήκαηα κεξνιεςίαο πνπ πξνθχπηνπλ είλαη 

γηα παξάδεηγκα κεξνιεςία φζνλ αθνξά ηηο πιεξνθνξίεο “information bias”, 

κεξνιεςία φζνλ αθνξά ην ζεκείν εθθίλεζεο “starting point bias”, ηνλ ζρεδηαζκφ ησλ 

εξσηήζεσλ “question order bias” θαη άιιεο κνξθέο κεξνιεςίαο πνπ πξνέξρνληαη 

θπξίσο απφ ηηο απνθιίζεηο απφ ηηο ππνζέζεηο πνπ γίλνληαη απφ ηελ Νενθιαζηθή 

ζεσξία γηα ηελ ζπκπεξηθνξά ησλ αηφκσλ (Vatn, 2005:316). 

 

2.4. Ζ Οηθνλνκηθή ζεσξία πίζσ από ηελ κέζνδν ηνπ CV  

    Απφ ην 1870  πνπ άξρηζαλ λα αλαπηχζζνληαη ηα Νενθιαζηθά νηθνλνκηθά κνληέια 

επηθξάηεζε κηα βαζηθή ηδέα, “ε αμία πξνέξρεηαη απφ ηελ ρξεζηκφηεηα ή ηελ επηπρία 

πνπ έλα αληηθείκελν ή θάπνηα ππεξεζία πξνζθέξεη ζε έλα άηνκν” (Vatn, 2005:40).  

Ζ έλλνηα δειαδή ηεο αμίαο ζεσξείηαη σο θάηη ππνθεηκεληθφ. 



48 
 

    Απηνί νη νπνίνη ππνζηήξημαλ πξψηνη απηή ηε ζεσξία ήηαλ νη  Jevons,  Edgeworth 

θαη Walras θαη ζηε ζπλέρεηα αθνινχζεζαλ νη Marshall, Pigou θαη Robbins. 

Μεηέπεηηα ε θεληξηθή ηδέα ησλ Νενθιαζηθψλ κνληέισλ ήηαλ φηη “νη νξζνινγηθέο 

επηινγέο κεγηζηνπνηνχζαλ ηελ ρξεζηκφηεηα ησλ αηφκσλ” (Vatn, 2005:40). χκθσλα 

ινηπφλ κε ηελ Νενθιαζηθή νηθνλνκηθή ζεσξία , ε νξζνινγηθφηεηα παίδεη ξφιν θαηά 

ηελ δηάξθεηα ηεο κεγηζηνπνίεζεο ηεο ρξεζηκφηεηαο ησλ αηφκσλ, ζχκθσλα κε ηνλ 

εηζνδεκαηηθφ πεξηνξηζκφ πνπ αληηκεησπίδνπλ, ζπλεπψο έρεη άκεζε ζρέζε ε 

νξζνινγηθφηεηα κε ηηο πξνηηκήζεηο ηνπο (Vatn, 2005:113-14). 

   Οη πξνηηκήζεηο ελφο αηφκνπ ζεσξνχληαη φηη είλαη νξζνινγηθέο φηαλ ηθαλνπνηνχληαη 

ηξεηο ηδηφηεηεο θαη απηέο φπσο αλαθέξνληαη απφ ηνλ  Vatn (2005:114) είλαη νη εμήο. 

Πξψηνλ πξέπεη λα ηζρχεη ε ηδηφηεηα ηεο πιεξφηεηαο, δειαδή ην άηνκν πξέπεη λα 

είλαη ζε ζέζε λα δηαθξίλεη πνην αγαζφ πξνηηκάεη ζε ζρέζε κε άιια αγαζά θαη 

ζπλεπψο λα ηα θαηαηάζζεη ζε θάπνηα ζεηξά πξνηίκεζεο. Ζ ηδηφηεηα απηή κε 

ζπκβνιηζκνχο κπνξεί λα αλαπαξαζηαζεί σο εμήο, x≥y ή y≥x. 

    Γεχηεξνλ πξέπεη λα ηζρχεη ε κεηαβαηηθή ηδηφηεηα. χκθσλα κε ηελ κεηαβαηηθή 

ηδηφηεηα εάλ έλα άηνκν γηα παξάδεηγκα πξνηηκάεη έλα αγαζφ x έλαληη ελφο αγαζνχ y  

(δειαδή φπσο ζπκβνιίδεηαη x≥y) θαη επηπιένλ ην άηνκν απηφ πξνηηκάεη ην αγαζφ y 

ζε ζρέζε κε ην αγαζφ z (δειαδή y≥z)ηφηε ην άηνκν απηφ πξέπεη λα πξνηηκάεη ην 

αγαζφ x αληί ηνπ z ζε πεξίπησζε πνπ θαιείηαη λα επηιέμεη αλάκεζα ζηα αγαζά απηά, 

x≥z.  

   Σέινο ε ηξίηε ηδηφηεηα είλαη φηη νη πξνηηκήζεηο είλαη ζπλερήο, εάλ ην άηνκν 

πξνηηκάεη ην αγαζφ x ζε ζρέζε κε ην αγαζφ y θαη ππάξρεη θαη έλα αγαζφ z πνπ νη 

πξνηηκήζεηο γηα απηφ ην αγαζφ είλαη ζρεηηθά θνληά κε απηέο ηνπ αγαζνχ y, ηφηε ην x  

πξνηηκάηαη θαη ζε ζρέζε κε ην αγαζφ z. Απηή ε ηδηφηεηα ππνλνεί φηη ην άηνκν είλαη 

ζε ζέζε λα επηιέγεη αλάκεζα ζηα αγαζά πνπ ηνπ πξνζθέξνληαη αθφκα θαη φηαλ ε 

ρξεζηκφηεηα πνπ ηνπ πξνζθέξεη ην θάζε αγαζφ έρεη κηθξή δηαθνξά. 

   Τπάξρνπλ φκσο θαη αληίζεηεο απφςεηο, φπσο απηή ηνπ Hausman πνπ ηζρπξίδεηαη 

φηη δελ είλαη απαξαίηεην ε κεγηζηνπνίεζε ηεο ρξεζηκφηεηαο ησλ αηφκσλ λα 

ζπλδέεηαη κε ηηο πξνηηκήζεηο ηνπο (Vatn, 2005:114) . 

   ηελ κέζνδν ηνπ Contingent Valuation γίλεηαη ζπρλά ε ππφζεζε φηη ηα άηνκα έρνπλ 

πξνηηκήζεηο θαη νη πξνηηκήζεηο απηέο έρνπλ ηηο ίδηεο ηδηφηεηεο κε εθείλεο ηνπ 
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κνληέινπ ηνπ θαηαλαισηή ηνπ Hicks. Ο θαηαλαισηήο ηνπ Hicks “Hicksian 

consumer” παξνπζηάδεηαη απφ έλα κνληέιν φπνπ  πξαγκαηηθνί θαηαλαισηέο 

ςσλίδνπλ απφ αγνξέο θαη είλαη θαη εθείλνη πνπ αληαπνθξίλνληαη ζε έξεπλεο CV, ην 

θαηά πφζν φκσο ν πξαγκαηηθφο θαηαλαισηήο ελ ηέιεη κνηάδεη κε ηνλ θαηαλαισηή ηνπ 

Hicks απνηειεί εξψηεκα γηα απηφ πξέπεη λα ππάξρεη δηαρσξηζκφο κεηαμχ ησλ 

εξσηήζεσλ πνπ γίλνληαη ζηνλ πξαγκαηηθφ θφζκν θαη εθείλσλ πνπ γίλνληαη κέζα ζην 

κνληέιν (Sugden, 1999b:152-53).  

    Όπσο έρεη ήδε αλαθεξζεί  ζηελ CV κέζνδν γίλεηαη ε ππφζεζε φηη νη εξσηεζέληεο 

έρνπλ ηηο ίδηεο πξνηηκήζεηο κε ηα άηνκα ηνπ κνληέινπ ηνπ Hicks θαη απηφ γίλεηαη 

θαζψο ε ρξήζε ηνπ κνληέινπ απηνχ βνεζάεη ζηελ νξγάλσζε ησλ πιεξνθνξηψλ-

δεδνκέλσλ φπνπ πξνθχπηνπλ απφ ηνπο εξσηεζέληεο (Sugden, 1999b:154).  

   ε κηα έξεπλα CV ππάξρεη αξρηθά θάπνην αγαζφ πνπ ζπκβνιίδεηαη έζησ κε q, ην 

νπνίν αγαζφ είλαη εθείλν πνπ ζα αμηνινγεζεί. Δπηπιένλ ππάξρεη κηα ζπλάξηεζε 

ρξεζηκφηεηαο γηα ηνλ ηδηψηε πνπ αμηνινγεί ην αγαζφ q,ε νπνία ζπλάξηεζε 

ρξεζηκφηεηαο ζπκβνιίδεηαη έζησ κε u θαη είλαη ζπλάξηεζε ησλ ππνινίπσλ αγαζψλ 

πνπ ν ηδηψηεο θαηαλαιψλεη, έζησ x, φπνπ ην x είλαη δηάλπζκα. Γειαδή ε ζπλάξηεζε 

ρξεζηκφηεηαο είλαη ηεο παξαθάησ κνξθήο: u(x,q) θαη απνηειεί ηελ ζπλάξηεζε 

άκεζεο ρξεζηκφηεηαο. Δπίζεο πξαγκαηνπνηνχληαη θαη θάπνηεο ππνζέζεηο ,φηη ε u(x,q) 

είλαη αχμνπζα θαη quasi-concave ζην x (Carson and Hanemann, 2005:844-45). 

   Σα άηνκα έρνπλ θάπνην εηζφδεκα έζησ y, ην νπνίν φηαλ κεγηζηνπνηνχλ ηελ 

ρξεζηκφηεηα ηνπο απνηειεί ηνλ πεξηνξηζκφ ηνπο. Απφ ηελ ιχζε ηεο κεγηζηνπνίεζεο 

κε ηνλ εηζνδεκαηηθφ πεξηνξηζκφ πξνθχπηεη ην επίπεδν θαηαλάισζεο ηνπο 

            κε ηνλ πεξηνξηζκφ ∑       

κε ηo q  δεδνκέλν. Καη πξνθχπηεη θαη έλα ζχλνιν έκκεζσλ ζπλαξηήζεσλ 

ρξεζηκφηεηαο θαζψο θαη νη ζπλαξηήζεηο δήηεζεο ησλ αγαζψλ (Hanemann, 1999:44).  

   Μία ζπλάξηεζε έκκεζεο ρξεζηκφηεηαο ζπκβνιίδεηαη κε π θαη είλαη ζπλάξηεζε ησλ 

ηηκψλ ησλ αγαζψλ, έζησ δηάλπζκα p, ηνπ εηζνδήκαηνο ηνπ ηδηψηε πνπ ζπκβνιίδεηαη 

κε y, θαη ηέινο ηνπ αγαζνχ q. Δίλαη δειαδή ηεο κνξθήο: π(p,q,y). Γηα ηελ ζπλάξηεζε 

έκκεζεο ρξεζηκφηεηαο γίλνληαη νη αθφινπζεο ππνζέζεηο, φηη είλαη νκνγελήο βαζκνχ 

κεδέλ ζηα p θαη y, αχμνπζα ζην y, κε αχμνπζα ζην p, θαη quasi-convex ζην p. Γηα ην 

αγαζφ q δελ γίλνληαη ππνζέζεηο θαζψο εάλ ν θαηαλαισηήο ζεσξεί ην αγαζφ απηφ σο 
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έλα θαιφ αγαζφ θαη ε άκεζε θαη ε έκκεζε ζπλάξηεζε ρξεζηκφηεηαο ζα απμεζνχλ θαη 

αληηζηνίρσο ζα κεησζνχλ εάλ ν θαηαλαισηήο ην ζεσξεί σο έλα θαθφ αγαζφ. Δάλ ν 

θαηαλαισηήο είλαη αδηάθνξνο ζην q ηφηε θαη νη δχν ζπλαξηήζεηο ρξεζηκφηεηαο είλαη 

αλεμάξηεηεο απφ ην q (Carson and Hanemann, 2005:844-45).  

    Απηφ ην νπνίν εμεηάδεηαη είλαη ην ηη ζπκβαίλεη κε κηα αιιαγή ζην q. Έζησ ινηπφλ 

φηη ην q αιιάδεη θαη απφ    γίλεηαη     θαη ζπλεπψο αιιάδνπλ νη ζπλαξηήζεηο άκεζεο 

θαη έκκεζεο ρξεζηκφηεηαο. Ζ               κεηαηξέπεηαη ζε              θαη 

ζε πεξίπησζε πνπ       ηφηε ε αιιαγή ζην q αληηζηνηρεί ζε βειηίσζε ηεο ζέζεο 

ηνπ θαηαλαισηή ελψ εάλ       ηφηε ε αιιαγή ζην q αληηζηνηρεί ζε ρεηξνηέξεπζε. 

Σέινο εάλ ηζρχεη κεηά ηελ αιιαγή ηνπ q φηη      ηφηε ε αιιαγή απηή είλαη 

αδηάθνξε γηα ηνλ θαηαλαισηή (Carson and Hanemann, 2005:844-45).  

   Ζ αμία ηεο αιιαγήο ζηελ ζπλάξηεζε έκκεζεο ρξεζηκφηεηαο ζε ρξεκαηηθνχο φξνπο 

αλαπαξίζηαηαη απφ δχν κέηξα ηνπ Hicks. Απηά ηα κέηξα είλαη ν C θαη ην Δ φπνπ ην 

θαζέλα απφ απηά ηα δπν κέηξα ηθαλνπνηεί ηα εμήο: 

                           θαη                             

  Δάλ ινηπφλ ε αιιαγή ζην q αληηζηνηρεί ζε βειηίσζε ηφηε C>0  θαη Δ>0 φπνπ ην C 

αληηπξνζσπεχεη ην κέγηζην πνζφ πνπ δηαηίζεηαη ν θαηαλαισηήο λα πιεξψζεη 

πξνθεηκέλνπ λα γίλεη ε αιιαγή απφ ην    ζην    θαη νλνκάδεηαη Willingness To Pay 

(WTP), ελψ ην Δ αληηπξνζσπεχεη ην ειάρηζην πνζφ πνπ πξέπεη λα δνζεί ζηνλ 

θαηαλαισηή (σο απνδεκίσζε) πξνθεηκέλνπ λα δερηεί λα κελ γίλεη ε αιιαγή απφ ην 

   ζην    θαη νλνκάδεηαη Willingness To Accept (WTA).  

   Αληίζηνηρα εάλ ε αιιαγή ζην q αληηζηνηρεί ζε κείσζε ηεο ρξεζηκφηεηαο ηφηε C<0 

θαη Δ<0 θαη ζηελ πεξίπησζε απηή ην C αληηπξνζσπεχεη ηψξα ην ειάρηζην πνζφ πνπ 

πξέπεη λα δνζεί ζηνλ θαηαλαισηή γηα λα δερηεί ηελ αιιαγή δειαδή ην WTA θαη ην E 

αληηπξνζσπεχεη ην κέγηζην πνζφ πνπ δηαηίζεηαη ν θαηαλαισηήο λα πιεξψζεη ψζηε λα 

κελ γίλεη ε αιιαγή ζην q, πξφθεηηαη δειαδή γηα ην WTP. Δάλ ν θαηαλαισηήο είλαη 

αδηάθνξνο σο πξνο ηελ αιιαγή, ζηελ πεξίπησζε απηή ηζρχεη φηη C=0 θαη Δ=0 

(Carson and Hanemann, 2005:845). 

   Ζ ππφζεζε φηη ε ζπλάξηεζε ρξεζηκφηεηαο είλαη quasi-concave ζην q δελ έρεη γίλεη 

θαζψο κία ηέηνηα ππφζεζε έρεη σο αληίθηππν λα ηζρχνπλ ζπγθεθξηκέλεο ηδηφηεηεο γηα 
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ην WTP θαη ην WTA θαη επηπιένλ δελ είλαη απαξαίηεηε κηα ηέηνηα ππφζεζε θαζψο νη 

πξνζέζεηο ησλ αηφκσλ απέλαληη ζην q  απνηειεί εκπεηξηθφ εξψηεκα (Hanemann, 

1999:43).  

   πλνςίδνληαο φπσο αλαθέξεηαη απφ ηνπο Carson θαη Hanemann (2005:846)   

πνιιέο θνξέο γξάθεηαη ην C θαη Δ ζε κνξθή ζπλάξηεζεο, δειαδή C=              

θαη Δ=              θαη ζπλεπψο κπνξεί λα νξηζηεί κηα ζπλάξηεζε γηα ην WTP, ε 

νπνία ζπλάξηεζε είλαη ηεο κνξθήο 

              ={
                       

                       
  

Καη θαηά αληίζηνηρν ηξφπν κπνξεί λα νξηζηεί θαη ην WTA πνπ έρεη ηελ κνξθή 

              ={
                        

                      
 

      

   

2.5. Willingness To Pay versus Willingness To Accept 

   Σα δχν νηθνλνκηθά κέηξα, WTP θαη WTA δηαθέξνπλ νπζηαζηηθά φζνλ αθνξά ην 

ζεσξεηηθφ αιιά φζνλ αθνξά θαη ην εκπεηξηθφ θνκκάηη θαη ελ ηέιεη πνην απφ ηα δχν 

κέηξα είλαη πην θαηάιιειν γηα ηελ κέηξεζε ηνπ θφζηνπο-νθέινπο εμαξηάηαη απφ ηα 

δηθαηψκαηα ηδηνθηεζίαο (Carson et al., 2001:185). 

   Σν δήηεκα ησλ δηθαησκάησλ ηδηνθηεζίαο παίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ επηινγή ηνπ 

θαηάιιεινπ κέηξνπ ζε θάπνηα έξεπλα, φπνπ “o φξνο δηθαίσκα ηδηνθηεζίαο αθνξά 

έλα ζχλνιν ηίηισλ πνπ δίλνπλ ηνλ νξηζκφ ησλ δηθαησκάησλ ηνπ ηδηνθηήηε, ησλ 

πξνλνκίσλ θαη ησλ πεξηνξηζκψλ ζρεηηθά κε ηελ ρξήζε ηνπ πφξνπ ” (Tietenberg and 

Lewis, 2010:134).  

   “Καηαιιειφηεξν κέηξν φηαλ πξφθεηηαη γηα ηελ απφθαζε θάπνηαο ρσξνζέηεζεο 

είλαη ην WTA θαζψο ε θπξηφηεηα ησλ δηθαησκάησλ ηδηνθηεζίαο ζεσξείηαη ζπλήζσο 

απφ ηελ άπνςε ηεο ππάξρνπζαο γεηηνληάο” (Groothuis, et al.,1998: 2). πλεπψο φηαλ 

πξφθεηηαη λα εμεηαζηεί κέζσ δεκνςεθίζκαηνο ε επηινγή κηαο εγθαηάζηαζεο, γηα λα 

κελ απνξξηθζεί ην ζελάξην απφ ηνπο εξσηεζέληεο επηιέγεηαη ην κέηξν WTA 

(Groothuis, et al.,1998: 2-3). 
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   Οη πεξηζζφηεξεο κειέηεο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηελ κέζνδν CV έρνπλ παξνπζηάζεη 

ζεκαληηθέο δηαθνξέο ζηα εκπεηξηθά απνηειέζκαηα αλάκεζα ζην WTP  θαη ζην WTA, 

ελψ αληηζέησο ε νηθνλνκηθή ζεσξία πξνηείλεη φηη ζε πεξίπησζε πνπ ππάξρνπλ κηθξά 

απνηειέζκαηα εηζνδήκαηνο ή εάλ ππάξρνπλ ζηελά ππνθαηάζηαηα ηνπ αγαζνχ πνπ 

αμηνινγείηαη νη δηαθνξέο αλάκεζα ζην WTP θαη ζην WTA ζεσξεηηθά δελ ζα έπξεπε 

λα είλαη κεγάιε. Όκσο νη εκπεηξηθέο κειέηεο δελ επηβεβαηψλνπλ ηελ ζεσξία απηή θαη 

παξνπζηάδνληαη αλεμήγεηεο δηαθνξέο αλάκεζα ζηα δχν κέηξα, έηζη ε επεμήγεζε ησλ 

δηαθνξψλ  παξακέλεη έλα εξψηεκα. (Boule and Bergstrom, 1999:192).  

   Τπάξρνπλ αξθεηέο αλαθνξέο  πνπ επηβεβαηψλνπλ φηη ππάξρνπλ δηαθνξέο ζηα 

απνηειέζκαηα ησλ δχν κέηξσλ θαη φπσο αλαθέξεηαη απφ ηνλ Vatn (2005:218)  “κηα 

πνιχ ζεκαληηθή παξαηήξεζε είλαη νη κεγάιεο δηαθνξέο πνπ παξαηεξνχληαη ζηελ 

βηβιηνγξαθία αλάκεζα ζην WTP θαη WTA γηα θάπνην ζπγθεθξηκέλν αγαζφ ή 

δηθαίσκα”. 

   Μηα πηζαλή εξκελεία ησλ δηαθνξψλ απηψλ πξνέξρεηαη απφ ηνπο  Kahneman θαη 

Tversky πνπ ρξεζηκνπνηψληαο ηελ “prospect theory”  εμεγνχλ ηηο δηαθνξέο απηέο σο 

απνηέιεζκα ηνπ γεγνλφηνο φηη νη εξσηεζέληεο αιιάδνπλ ηηο πξνηηκήζεηο ηνπο φηαλ 

αμηνινγνχλ θέξδε θαη δεκίεο γηα ίζα κεγέζε (Boule and Bergstrom, 1999:192).  

   Δπηπιένλ φηαλ ζπληειείηαη κηα αιιαγή κφλν ζην εηζφδεκα  y ελψ ηα p θαη q 

παξακέλνπλ ακεηάβιεηα, ε αιιαγή απφ    ζε    κπνξεί λα γξαθηεί σο εμήο  

         

φπνπ φηαλ κεγηζηνπνηείηαη ην WTP θαη αληίζηνηρα φηαλ ειαρηζηνπνηείηαη ην WTA 

θαη ηα δπν είλαη ίζα κε ην Γy (Hanemann, 1999:57). Σα δχν κέηξα παξνπζηάδνπλ 

κεγάιεο δηαθνξέο, γηα παξάδεηγκα φηαλ ε  έξεπλα αθνξά θάπνην δηθαίσκα ρξήζεο 

θαη ε δηαθνξά πνπ παξαηεξείηαη νθείιεηαη θαηά πάζα πηζαλφηεηα ζην εηζνδεκαηηθφ 

απνηέιεζκα. (Vatn, 2005:218). Ζ εμήγεζε  φκσο απηή απνηειεί κεξηθή θαη φρη ηφζν 

ζεκαληηθή εμήγεζε γηα ηηο δηαθνξέο πνπ παξαηεξνχληαη. 

   χκθσλα κε ηνπο Gregory, Horowitz θαη McConnell νη δηαθνξέο ζηα δχν κέηξα δελ 

κπνξνχλ λα εξκελεπηνχλ απφ ην εηζνδεκαηηθφ απνηέιεζκα θαζψο νη δηαθνξέο πνπ 

παξαηεξνχληαη είλαη πνιχ κεγάιεο γηα λα κπνξνχλ λα επεμεγεζνχλ απφ απηφ. 

Παξαηεξείηαη φηη ηα απνηειέζκαηα ηνπ WTA ζπλήζσο είλαη ηξεηο θνξέο ή θαη αθφκα 

κεγαιχηεξα απφ ηα αληίζηνηρα ηνπ WTP (Vatn, 2005:218). 
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  Όκσο ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο νη αιιαγέο δελ ζπληεινχληαη κφλν ζην εηζφδεκα αιιά 

ππάξρεη θαη θάπνηα αιιαγή ζηηο ηηκέο p ή ζην q, ζηελ πνζφηεηα ηνπ αγαζνχ. Όηαλ 

πθίζηαηαη κηα αιιαγή ζηελ ηηκή ηνπ αγαζνχ κφλν έλα απνηέιεζκα εηζνδήκαηνο 

επηθξαηεί ζηελ δηαθνξά αλάκεζα ζην WTP θαη ζην WTA, ελψ φηαλ πθίζηαηαη κηα 

αιιαγή ζηελ πνζφηεηα ηφηε ζηελ δηαθνξά επηθξαηνχλ καδί κε έλα απνηέιεζκα 

εηζνδήκαηνο θαη κε έλα απνηέιεζκα ππνθαηάζηαζεο (Carson and Hanemann, 

2005:907). 

    Όηαλ ζε κηα έξεπλα CV ππάξρνπλ αμηνινγήζεηο κε WTA θαη WTP γηα ην ίδην 

αγαζφ, ε αμία ηεο κέζεο ηηκήο θαη ηεο δηακέζνπ ηνπ WTA ζπρλά παξαηεξείηαη φπσο 

έρεη ήδε ζεκεησζεί  λα είλαη θάπσο πςειφηεξε απφ ηα αληίζηνηρα απνηειέζκαηα πνπ 

πξνθχπηνπλ απφ ην WTP. “Μεγάιεο δηαθνξέο αλάκεζα ζην WTP θαη ζην WTA φηαλ 

ην WTP είλαη κηα ζρεηηθά κηθξή αλαινγία ηνπ εηζνδήκαηνο δελ είλαη πνιχ ζπκβαηέο 

κε ηελ ζεσξία ηνπ Hicks” (Sugden, 1999b:171).  Ζ δηαθνξά ζηα απνηειέζκαηα 

πξνθχπηεη απφ ηελ παξαθάησ εμίζσζε: 

        
       

     
 

φπνπ    ην αξρηθφ εηζφδεκα θαη β κηα παξάκεηξνο πνπ κεηξάεη έλα είδνο 

απνηειέζκαηνο εηζνδήκαηνο, πξφθεηηαη δειαδή γηα ηελ αληαπφθξηζε ηνπ WTP ζε 

αιιαγέο ηνπ εηζνδήκαηνο (Sugden, 1999b:158). Καη  φπσο επηζεκαίλεηαη απφ ηνλ 

Sugden (1999b:157) ηζρχεη φηη  

  
       

  
 

   Οη δηαθνξέο αλάκεζα ζηα δχν κέηξα, ην WTP  θαη ην WTA, εξκελεχνληαη κε δπν 

δηαθνξεηηθέο ελαιιαθηηθέο. Ζ πξψηε είλαη ε ζηξαηεγηθή κεξνιεςία “strategic bias” 

θαη ε δεχηεξε εξκελεία ησλ δηαθνξψλ είλαη νη εμαξηψκελεο πξνηηκήζεηο “reference-

dependent preferences” (Sugden, 1999b:172).  

   Τπάξρνπλ φκσο θαη νηθνλνκνιφγνη πνπ  εξκελεχνπλ ηηο δηαθνξέο αλάκεζα ζηα δχν 

κέηξα κε ςπρνινγηθνχο παξάγνληεο (Tietenberg and Lewis, 2010:98). Με ιίγα ιφγηα, 

ε αηηηνιφγεζε είλαη φηη φηαλ θάηη αλήθεη ζε έλα άηνκν έρεη κεγαιχηεξε αμία απφ έλα 

αγαζφ ην νπνίν δελ ηνπ αλήθεη, ζπλεπψο ζα δεηήζεη ην άηνκν απηφ πεξηζζφηεξε 

απνδεκίσζε γηα λα παξακείλεη ζηελ ζέζε ρξεζηκφηεηαο πνπ βξίζθεηαη θαη ζα ήηαλ 
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δηαηεζεηκέλν λα ζπζηάζεη ιηγφηεξν θαη ζπλεπψο λα πιεξψζεη γηα λα πάεη ζην ζεκείν 

απηφ. Απηή ε εξκελεία νλνκάδεηαη απνζηξνθή πξνο ηελ δεκία θαη “πξφθεηηαη γηα ηελ 

ςπρνινγηθή ζέζε ζχκθσλα κε ηελ νπνία νη απψιεηεο  εθηηκψληαη πεξηζζφηεξν απφ 

φηη ηα νθέιε”(Tietenberg and Lewis, 2010:98). 

   Ζ δηαθνξά αλάκεζα ζην WTP θαη WTA θάπνηνη άιινη ηελ εξκελεχνπλ κε βάζε ην 

πιαίζην ηεο αγνξάο. Σν εάλ ηα δπν κέηξα δηαθέξνπλ ή φρη εμαξηάηαη απφ ηελ χπαξμε 

ππνθαηάζηαησλ αγαζψλ. Όηαλ ππάξρνπλ ζηελά ππνθαηάζηαηα ηα δχν κέηξα δελ 

παξνπζηάδνπλ κεγάιεο απνθιίζεηο, φηαλ φκσο δελ ππάξρνπλ αξθεηά θνληηλά 

ππνθαηάζηαηα παξαηεξείηαη κεγάιε δηαθνξά ζηα δχν κέηξα. πλεπψο φζν κεηψλεηαη 

ν βαζκφο ππνθαηάζηαζεο απμάλεηαη ε δηαθνξά αλάκεζα ζην WTP θαη ζην WTA 

(Tietenberg and Lewis, 2010:98). 

   Δπηπξνζζέησο ζεκαληηθφ ξφιν γηα ηελ εξκελεία ησλ δηαθνξψλ παίδνπλ ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ αγαζνχ πνπ κειεηάηαη. χκθσλα κε πεηξακαηηθέο κειέηεο πνπ 

έγηλαλ πξνέθπςε ην ζπκπέξαζκα φηη “ “γηα ηα ζπλήζε αγαζά”, ε δηαθνξά αλάκεζα 

ζηε WTA θαη ζηε WTP είλαη κηθξφηεξε απφ ην πειίθν WTA/WTP γηα ηα δεκφζηα 

αγαζά θαη ηα κε αληαιιαζζφκελα κέζσ ηεο αγνξάο”(Tietenberg and Lewis, 2010:98) 

δειαδή ππνζηεξίδεηαη ε άπνςε φηη ηα δηθαηψκαηα ηδηνθηεζίαο δελ είλαη νπδέηεξα.   

  Δπηπιένλ κηα αηηηνιφγεζε ηεο δηαθνξάο είλαη ην εζηθφ πιαίζην γηα ηελ απνηίκεζε. 

“H WTA απμάλεηαη θαζψο απμάλεηαη ε ελνρή, εθφζνλ ε πιεπξά πνπ πξνθαιεί ηε 

βιάβε πιεξψλεη ην θφζηνο θαη ησλ επηζθεπψλ. Όκσο, αλ πιεξψλεη θάπνηνο ηξίηνο ε 

WTA δελ επεξεάδεηαη απφ ηελ ελνρή”(Tietenberg and Lewis, 2010:98). Ζ δηαθνξά 

δειαδή πνπ πξνθχπηεη ζηελ πεξίπησζε απηή νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη ε απνηίκεζε 

ζπκπεξηιακβάλεη θαη έλα επηπιένλ πνζφ πνπ έρεη επηβιεζεί γηα λα ηηκσξεζεί ε 

πιεπξά πνπ πξνθάιεζε ηελ φπνηα δεκηά. Με ιίγα ιφγηα ε δηαθνξά αλάκεζα ζηα δχν 

κέηξα είλαη θάπνην πξφζηηκν πνπ πξνζηίζεηαη (Tietenberg and Lewis, 2010:98). 

 

2.6. Ζ εθαξκνγή ηεο κεζόδνπ CV ζε Πεξηβαιινληηθά Εεηήκαηα  

  Σν Πεξηβάιινλ κπνξεί λα ζεσξεζεί “σο έλα ζχλνιν απφ δηάθνξα κέξε φπσο 

δέληξα, ςάξηα, πνπιηά, ιίκλεο, απνζέκαηα κεηαιιεπκάησλ θαη δηάθνξα άιια”(Vatn, 

2005:231).  Γεληθφηεξα σο Πεξηβάιινλ ζεσξείηε νηηδήπνηε αλήθεη ζηελ βηφζθαηξα, 

φια ηα είδε δειαδή ησλ δψλησλ νξγαληζκψλ αιιά θαη ην νηθνζχζηεκα πνπ ηα 
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ζπκπεξηιακβάλεη. Αθφκα πεξηιακβάλνληαη θαη νη βηνρεκηθέο δηαδηθαζίεο πνπ 

ππάξρνπλ θαη είλαη απηέο πνπ ζέηνπλ ζε ιεηηνπξγία ην νηθνζχζηεκα. Τπάξρεη 

δειαδή, έλα ζχλνιν αιιειεπηδξάζεσλ αλάκεζα ζηηο βηνινγηθέο, γεσινγηθέο θαη 

ρεκηθέο δηαδηθαζίεο πνπ ππάξρνπλ ζηε θχζε (Vatn, 2005:232). 

   Σα πεξηβαιινληηθά αγαζά θαη νη πεξηβαιινληηθνί πφξνη απνηεινχλ  δεκφζηα αγαζά. 

Με ηνλ φξν δεκφζηα αγαζά ελλννχληαη ηα αγαζά εθείλα φπνπ “ παξνπζηάδνπλ 

αδηαηξεηφηεηα ζηελ θαηαλάισζε θαη κε απνθιεηζηηθφηεηα.(..). Ζ κε 

απνθιεηζηηθφηεηα αλαθέξεηαη ζε κηα πεξίζηαζε θαηά ηελ νπνία, απφ ηε ζηηγκή πνπ 

παξάγεηαη έλαο πφξνο, αθφκα θη εθείλνη πνπ δελ πιεξψλνπλ γη‟ απηφλ, δελ κπνξνχλ 

λα απνθιεηζηνχλ απφ ην λα απνιαχζνπλ ηα νθέιε πνπ πξνζθέξεη. Ζ θαηαλάισζε 

ιέγεηαη φηη είλαη κε δηαηξεηή φηαλ ε θαηαλάισζε ελφο αγαζνχ απφ έλα άηνκν δελ 

κεηψλεη ηελ πνζφηεηα πνπ έρνπλ νη άιινη ζηελ δηάζεζή ηνπο”(Tietenberg and Lewis, 

2010:149). Δπηπιένλ, “ην ραξαθηεξηζηηθφ ελφο δεκφζηνπ αγαζνχ είλαη φηη νη ίδηεο 

κνλάδεο  ηνπ αγαζνχ απηνχ κπνξνχλ λα θαηαλαισζνχλ ή λα δψζνπλ ρξεζηκφηεηα ζε 

πεξηζζφηεξα απφ έλα άηνκα” (Sugden, 1999a:131).  

   Σα πεξηβαιινληηθά δεηήκαηα είλαη έλα ζέκα πνπ απαζρνιεί ζε απμαλφκελε 

θιίκαθα ηνπο επηζηήκνλεο θαη κέζα ζε απηνχο θαη ηνπο νηθνλνκνιφγνπο. Καζψο νη 

πεγέο ελέξγεηαο άξρηζαλ λα εμαληινχληαη δεκηνπξγείηαη ε αλάγθε γηα πξνζηαζία ηνπ 

πεξηβάιινληνο. Έλα εξψηεκα ινηπφλ πνπ πξνθχπηεη είλαη πνην ζα είλαη ην κέγεζνο 

ηεο πξνζηαζίαο θαζψο θαη πνηα είλαη ε αμία ηεο θχζεο (Turner, 1999:17).  

    ηα θιαζηθά νηθνλνκηθά νη απαληήζεηο δίλνληαη ζχκθσλα κε ηηο αηνκηθέο 

πξνηηκήζεηο γηα ζπγθεθξηκέλα αγαζά, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ησλ 

πεξηβαιινληηθψλ αγαζψλ θαη ζπκπεξηιακβάλνληαο ην γεγνλφο φηη θάπνηα άηνκα είλαη 

δηαηεζεηκέλα αθφκα θαη λα πιεξψζνπλ γηα λα ηθαλνπνηήζνπλ κηα πξνηίκεζή ηνπο.  

ηελ πξνζέγγηζε απηή πξνζηίζεηαη ε αμησκαηηθή ππφζεζε φηη ηα άηνκα ζρεδφλ πάληα 

θάλνπλ επηινγέο, νη νπνίεο επηινγέο απνθαιχπηνπλ ηηο πξνηηκήζεηο ηνπο, νη νπνίεο κε 

ηελ ζεηξά ηνπο σθεινχλ άκεζα ή έκκεζα ηνπο ίδηνπο θαη εληζρχνπλ ηελ επεκεξία 

ηνπο (Turner, 1999:17).  

    Σα ηειεπηαία ηξηάληα ρξφληα παξαηεξείηαη φηη νη νηθνλνκνιφγνη θάλνπλ ρξήζε ηεο 

κεζφδνπ  Contingent Valuation  γηα λα αμηνινγνχλ αιιαγέο ζε θπζηθνχο πφξνπο θαη 

ζην πεξηβάιινλ. Καζψο ε αμηνιφγεζε ησλ πφξσλ αληηκεησπίδεη ηα αληίζηνηρα 

πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ νη έξεπλεο πνπ αμηνινγνχλ ηελ δήηεζε λέσλ 
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πξντφλησλ ζηελ αγνξά. Ζ αληηζηνηρία απηή παξαηεξείηαη είηε ζε πεξίπησζε θάπνηαο 

βειηίσζήο ησλ πφξσλ είηε ζε πεξηπηψζεηο πνπ έρνπλ ππνζηεί θάπνηα θαηαζηξνθή 

(Adamowicz et al., 1999:460).  

   Ζ θεληξηθή ηδέα πνπ θξχβεηαη πίζσ απφ ηελ κέζνδν CV είλαη φηη ηα άηνκα έρνπλ 

αιεζηλέο αιιά θξπθέο πξνηηκήζεηο γηα φια ηα είδε πεξηβαιινληηθψλ αγαζψλ  

(Hoevenagel, 1994a:195). Δπηπιένλ ζε πεξηπηψζεηο  φπνπ γίλεηαη ιφγνο γηα θπζηθνχο 

πφξνπο θαη πεξηβαιινληηθά ζέκαηα ην κέηξν πνπ ρξεζηκνπνηείηαη πεξηζζφηεξν είλαη 

εθείλν ηνπ WTA θαζψο ζεσξείηαη θαηαιιειφηεξν κέηξν δεδνκέλνπ φηη νη ηδηψηεο 

κπνξεί πνιιέο θνξέο παξαδείγκαηνο ράξε λα απνθιεηζηνχλ απφ ηελ ρξήζε θάπνηνπ 

θπζηθνχ πφξνπ πνπ αξρηθά είραλ δηθαίσκα ηδηνθηεζίαο επί απηνχ ηνπ πφξνπ (Boule 

and Bergstrom, 1999:192). Με ιίγα ιφγηα ην πνην κέηξν ζα ρξεζηκνπνηεζεί έρεη λα 

θάλεη κε ηα δηθαηψκαηα ηδηνθηεζίαο, property rights, θαη φηαλ ηα δηθαηψκαηα 

ηδηνθηεζίαο είλαη θνηλσληθά ηφηε ην κέηξν πνπ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζεί είλαη ην 

WTA. 

   ηηο πεξηπηψζεηο απηέο ην ζσζηφ κέηξν απφ εθείλα ηεο κέηξεζεο ηεο επεκεξίαο ηνπ 

Hicks είλαη, φπσο έρεη ήδε αλαθεξζεί, εθείλν ηνπ WTA θαζψο είλαη ην κέηξν πνπ 

ειαρηζηνπνηεί ηελ απνδεκίσζε ηελ νπνία πξέπεη λα πάξεη ν ηδηψηεο πξνθεηκέλνπ λα 

βξεζεί ζην επίπεδν επεκεξίαο πνπ βξηζθφηαλ πξηλ ηελ κείσζε πνπ έγηλε ιφγσ ηνπ 

απνθιεηζκνχ ηνπ απφ ηνλ θπζηθφ πφξν (Boule and Bergstrom, 1999:192).  

   Σέινο  φπνην θαη αλ είλαη ην κέηξν ην νπνίν ζα επηιερζεί απφ ηνλ εξεπλεηή γηα ηελ 

έξεπλα πνπ αθνξά πεξηβαιινληηθφ αγαζφ, νη εξσηήζεηο γηα ην WTP θαη ην WTA 

ζχκθσλα κε ηνλ Hoevenagel (1994a:195)  ζα είλαη ηεο παξαθάησ κνξθήο: 

“Πνην είλαη ην κέγηζην πνζό ρξεκάησλ πνπ εζείο/ή νηθνγέλεηα ζαο ζα ήζαζηαλ 

δηαηεζεηκέλνη λα πιεξώζεηε (WTP) γηα λα ππάξμεη κηα πεξηβαιινληηθή βειηίσζε;” 

“ Πνην είλαη ην ειάρηζην πνζό ρξεκάησλ πνπ εζείο/ή νηθνγέλεηα ζαο ζα ήζαζηαλ 

δηαηεζεηκέλνη λα δερηείηε σο απνδεκίσζε (WTA) γηα λα ππάξμεη κηα πεξηβαιινληηθή 

ππνβάζκηζε;” 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3
Ο 

  

Δθαξκνγή ηεο κεζόδνπ CV  

ζην Ρέζπκλν Κξήηεο 

3.1.Σν Οηθνλνκεηξηθό Τπόδεηγκα  

   ηελ παξνχζα έξεπλα επηδηψθεηαη λα κεηξεζεί ην ειάρηζην πνζφ πνπ είλαη 

δηαηεζεηκέλνη λα δερηνχλ σο απνδεκίσζε (WTA) νη θάηνηθνη ηνπ Ννκνχ Ρεζχκλνπ 

γηα ηελ εγθαηάζηαζε Αλεκνγελλεηξηψλ ζηελ πεξηνρή Νφηηα ηνπ πειίνπ. Ζ κέζνδνο 

εθκαίεπζεο (elicitation method) πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ήηαλ εθείλε ηνπ 

δεκνςεθίζκαηνο φπσο έρεη πξνηαζεί απφ ην NOAA Panel κε κνξθή Double Bound. 

Οη έξεπλεο δεκνςεθίζκαηνο- referendum surveys είλαη ε ηερληθή πνπ παξαηεξεί 

εμέρνπζαο ζεκαζίαο άλζεζε γηα ηελ αμηνιφγεζε δεκνζίσλ αγαζψλ ή πεγψλ πνπ δελ 

έρνπλ ηηκή ζηελ αγνξά (Cameron, 1988:355).  Σν maximum Likelihood ζεσξεηηθφ 

κνληέιν πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε πξνθχπηεη σο εμήο. 

   ηνλ θάζε έλα απφ ηνπο εξσηεζέληεο παξνπζηάζηεθε κία αξρηθή πξνζθνξά (bid1) 

ζηελ νπνία θιήζεθε λα απαληήζεη εάλ ηελ δέρεηαη ή φρη θαη αλαιφγσο ηελ απάληεζε 

θιήζεθε λα απαληήζεη θαη ζε κηα δεχηεξε πξνζθνξά (bid2). Δάλ ζηελ bid1 ε 

απάληεζε ήηαλ ΝΑΗ ηφηε bid2<bid1, εάλ ε απάληεζε ζην bid1 ήηαλ ΟΥΗ ηφηε 

bid2>bid1. Απφ ηελ πξνεγνχκελε δηαδηθαζία πξνθχπηνπλ ηέζζεξηο πεξηπηψζεηο. 

   Ζ πξψηε πεξίπησζε είλαη λα πεη ζην bid1 Ναη θαη ζην bid2 επίζεο Ναη φπνπ ηφηε 

ηζρχεη φηη             . Ζ δεχηεξε πεξίπησζε είλαη λα πεη ζην bid1 Ναη αιιά 

ζην bid2 Όρη φπνπ ζηελ πεξίπησζε απηή ηζρχεη                 . Ζ ηξίηε 

πεξίπησζε λα πεη ζην bid1 Όρη θαη ζην bid2  Ναη                  θαη ηέινο 

ε πεξίπησζε λα πεη ζην bid1 Όρη θαη bid2 επίζεο  Όρη, δειαδή ηζρχεη         

    . 

   Σν νηθνλνκεηξηθφ κνληέιν πνπ εθαξκφζηεθε ζηελ παξνχζα έξεπλα γηα ην WTA 

είλαη ην παξαθάησ  

                       +…….+         φπνπ            

φπνπ xil, l=2,..,k είλαη νη εξκελεπηηθέο κεηαβιεηέο πνπ επεξεάδνπλ ην WTA θαη ν 

δείθηεο i εθπξνζσπεί  ηνλ θάζε έλα απφ ηνπο εξσηεζέληεο. 
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Έζησ, lWTA=ln(minWTA), lbid1=ln(bid1) θαη lbid2=ln(bid2) θαη 

     ,
                    

                     

,                 

Σφηε νη ηέζζεξηο πηζαλφηεηεο πνπ εκθαλίδνληαη ζηελ ζπλάξηεζε πηζαλνθάλεηαο 

δίλνληαη απφ (1)-(4)  

(Ναη, Ναη) δειαδή (        )=(1,1): 

                                     +…….+        

 (
  
 

 
            

 
)        [

  

  

 
  

]         [       ] 

Δπεηδή   
  

 
       , πξνθχπηεη φηη 

 (       
           

 
)   (

           

 
)           

 

 (Ναη, Όρη) δειαδή (        )=(1,0): 
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)   
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)              

(Όρη, Ναη) δειαδή (        )=(0,1): 

                       (
           

 
 

  
 

 
           

 
)   

  (
           

 
)   (

           

 
)          

(Όρη, Όρη) δειαδή (        )=(0,0): 
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)     (

           

 
)        
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Άξα ε Likelihood function ζχκθσλα κε ηελ Cameron (1988: 360-61) νξίδεηαη σο 

εμήο: 
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Σν δεηνχκελν είλαη λα κεγηζηνπνηεζεί ε ζπλάξηεζε Likelihood θαη πην ζπγθεθξηκέλα 

κεγηζηνπνηείηαη ε Log-Likelihood σο πξνο β θαη ζ.  

  ∏     

 

   

∑         (
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                *   (
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   Σν παξαπάλσ ππφδεηγκα εθηηκήζεθε ζηελ γιψζζα πξνγξακκαηηζκνχ R κε ηελ 

ρξήζε ηνπ package maxlik (Henningsen and Toomet, 2011). 

   Γηα ηελ εθηίκεζε ηεο δηάκεζνπ WTA ρξεζηκνπνηείηαη ην γεγνλφο φηη minWTA 

αθνινπζεί κηα θαηαλνκή log-normal αθνχ ln(minWTA) έρεη θαλνληθή θαηαλνκή θαη 

ε εθηηκήηξηα δίλεηαη απφ ηνλ ηχπν 
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              ( ̂  ̅)       (Cameron, 1988:367) φπνπ  ̅ είλαη ην δηάλπζκα 

κέζσλ ηηκψλ ηνπ x θαη ν ππνινγηζκφο ηνπ δηαζηήκαηνο εκπηζηνζχλεο ηεο δηάκεζνπ 

WTA έγηλε κε Delta Method. 

 

3.2.Πεξηγξαθή ηεο έξεπλαο 

   ηα πιαίζηα ησλ πεξηβαιινληηθψλ πξνβιεκάησλ ππάξρεη κία αλεζπρία γηα ηηο 

θιηκαηηθέο αιιαγέο πνπ παξνπζηάδνληαη ηα ηειεπηαία ρξφληα έηζη ε παξαγσγή 

ελέξγεηαο έρεη ζηξαθεί πξνο ηηο Αλαλεψζηκεο Πεγέο. ηελ Διιάδα φπσο έρεη ήδε 

αλαθεξζεί ην 2010 ν λφκνο 3851 ζεζπίζηεθε θάπνηνπο ελεξγεηαθνχο ζηφρνπο πνπ 

ζέινπλ λα έρνπλ επηηεπρζεί κέρξη ην 2020 ψζηε λα δηεηζδχζνπλ νη Αλαλεψζηκεο 

Πεγέο Δλέξγεηαο ζηελ ρψξα. 

   ηελ Διιάδα ην 2013 ε εγθαηεζηεκέλε ηζρχο απφ Αηνιηθά Πάξθα ήηαλ 1865MW  

θαη ππάξρνπλ ηξία πηζαλά ζελάξηα γηα ην 2020. Σν πξψην πνπ είλαη ην ρακειφ 

ζελάξην είλαη λα αλέξρεηαη ε εγθαηεζηεκέλε ηζρχο ζηα 3000MW, ην κέζν ζελάξην 

ζηα 4500MW θαη ην κεγάιν ζελάξην ζηα 5000MW, φπνπ φιε ε εγθαηεζηεκέλε ηζρχο 

ζα εμαθνινπζεί λα είλαη απφ Αηνιηθά Πάξθα πνπ βξίζθνληαη ζηελ ζηεξηά θαζψο γηα 

παξάθηηα πάξθα δελ έρεη παξνπζηαζηεί θάπνην ζελάξην (European Wind Energy 

Association, 2014:7). ηελ Κξήηε κέρξη ηνλ επηέκβξην ηνπ 2009 ε εγθαηεζηεκέλε 

ηζρχο απφ Αηνιηθή Δλέξγεηα ήηαλ 164.5MW (Τπνπξγείν Πεξηβάιινληνο Δλέξγεηαο 

θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο, 2009:25). 

   ηελ πεξηνρή ηεο έξεπλαο, ην βνπλφ ηδέξσηαο Νφηηα ηνπ πειίνπ ππάξρνπλ ήδε 

θάπνηεο Αλεκνγελλήηξηεο ζε ιεηηνπξγία θαη ε εξγαζία απηή κειεηάεη ην ππνζεηηθφ 

ζελάξην ηεο δεκηνπξγίαο ελφο κεγαιχηεξνπ Αηνιηθνχ Πάξθνπ. Ο ιφγνο πνπ 

επηιέρζεθε ε πεξηνρή απηή γηα ηελ έξεπλα αλαιχεηαη ζην επφκελν κέξνο. 

   ηελ έξεπλα απηή ρξεζηκνπνηήζεθε ην WTA αληί ηνWTP θαζψο φπσο έρεη ήδε 

αλαθεξζεί ηα δηθαηψκαηα ηδηνθηεζίαο παίδνπλ ξφιν ζηελ επηινγή θαη πξνηείλεηαη ζε 

πεξηπηψζεηο φπνπ ηίζεηαη ζέκα ρσξνζέηεζεο λα ρξεζηκνπνηείηαη ην WTA θαζψο ηα 

δηθαηψκαηα ηδηνθηεζίαο αλήθνπλ ζηνπο ηδηψηεο ηεο πεξηνρήο. 

   ηνπο θάηνηθνπο ηνπ Ννκνχ Ρεζχκλεο παξνπζηάζηεθε ην ππνζεηηθφ ζελάξην ηεο 

δεκηνπξγίαο κεγαιχηεξνπ Αηνιηθνχ Πάξθνπ κε ηελ πξνυπφζεζε ηεο απνδεκίσζεο 
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ηνπο ψζηε λα δερηνχλ ην έξγν. Μέζσ εξσηεκαηνινγίσλ πνπ ζπιιέρζεθαλ 

ζπγθεληξψζεθαλ νη απαηηνχκελεο πιεξνθνξίεο ηφζν γηα ηελ γεληθή αληηκεηψπηζε 

ησλ εξσηεζέλησλ απέλαληη ζε πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα θαη ηηο Αλαλεψζηκεο 

Πεγέο Δλέξγεηαο αιιά θαη φζν θαη γηα ην ήδε εγθαηεζηεκέλν Αηνιηθφ Πάξθν ηεο 

πεξηνρήο. 

 

3.3.Ζ πεξηνρή ηεο έξεπλαο 

   Ζ πεξηνρή εγθαζίδξπζεο ηνπ ππνζεηηθνχ Αηνιηθνχ Πάξθνπ είλαη ην βνπλφ 

ηδέξσηαο θαη Κέληαο, Νφηηα ηνπ πειίνπ. Ζ ηνπνζεζία πνπ κειεηάηαη βξίζθεηαη ζην 

λεζί ηεο Κξήηεο θαη ζπγθεθξηκέλα ζηνλ Ννκφ Ρεζχκλεο θαη βξίζθεηαη ζε απφζηαζε 

πεξίπνπ 35-40 ρηιηφκεηξα απφ ηελ πξσηεχνπζα ηνπ Ννκνχ, ην Ρέζπκλν. Ζ πεξηνρή 

δειαδή, αλήθεη ζηελ Πεξηθεξεηαθή Δλφηεηα Ρεζχκλεο θαη πην ζπγθεθξηκέλα ζηνλ 

Γήκν Αγίνπ Βαζηιείνπ κε έδξα ην πήιη, ζηελ Γεκνηηθή ελφηεηα Λάκπεο.  

   ηνλ Πίλαθα 1 παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ηα δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ 

ρσξηψλ πνπ αλήθνπλ ζηελ έξεπλα αιιά θαη ηεο πφιεο ηνπ Ρεζχκλνπ, φπσο 

πξνέθπςαλ απφ ηελ απνγξαθή ηνπ πιεζπζκνχ ηνπ 2011 απφ ηελ Διιεληθή 

ηαηηζηηθή Τπεξεζία. 

   Όινο ν Πιεζπζκφο ηεο Πεξηθέξεηαο Ρεζχκλνπ  βάζε ηελ απνγξαθή κφληκνπ 

πιεζπζκνχ ηνπ 2011 απφ ηελ Διιεληθή ηαηηζηηθή Τπεξεζία ήηαλ 85609. Ο Γήκνο 

Αγίνπ Βαζηιείνπ είρε πιεζπζκφ 7427 άηνκα,  φπνπ ζηελ Γεκνηηθή Δλφηεηα Λάκπεο 

θαηνηθνχλ ζπλνιηθά 4161 άηνκα. Δπηπιένλ ζηελ πφιε ηνπ Ρεζχκλνπ θαηνηθνχλ 

32.468 άηνκα.   

   Σν βνπλφ Κέληαο νπζηαζηηθά είλαη πξνέθηαζε ηνπ φξνπο ηδέξσηα απιά 

ζπλεζίδεηαη απφ ηνπο θαηνίθνπο ηεο γχξσ πεξηνρήο λα απνθαιείηαη κε δηαθνξεηηθή 

νλνκαζία. Καη γηα ιφγνπο θαηαλφεζεο απφ ηελ πιεπξά ησλ εξσηεζέλησλ 

πηνζεηήζεθε ζην εξσηεκαηνιφγην απηή ε δηάθξηζε. Σν φξνο ηδέξσηαο ινηπφλ φπσο 

αλαθέξεηαη απφ ηνλ Οξεηβαηηθφ χιινγν Ρεζχκλνπ πξφθεηηαη γηα έλα βνπλφ πνπ 

βξίζθεηαη δπηηθά ηνπ φξνπο Κξπνλεξίηεο, πνπ επεθηείλεηαη λφηηα ηνπ λνκνχ 

Ρεζχκλεο θαη απνηειεί θπζηθή πξνέθηαζε ησλ Λεπθψλ Οξέσλ. Σέινο ην φξνο 

ηδέξσηαο έρεη πςφκεηξν 1312 κέηξσλ (Οξεηβαηηθφο χιινγνο Ρεζχκλνπ). 
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   Ο ιφγνο πνπ επηιέρζεθε απηή ε πεξηνρή είλαη επεηδή ζηηο θνξπθέο ησλ βνπλψλ 

ηδέξσηαο θαη Κέληαο ππάξρνπλ ήδε θάπνηεο Αλεκνγελλήηξηεο θαη επηπιένλ ε 

ρσξνηαμηθή κειέηε  γηα ηηο πεξηνρέο πνπ επλννχλ ηελ εγθαζίδξπζε Αηνιηθψλ 

Πάξθσλ πνπ έγηλε απφ ην Πνιπηερλείν Κξήηεο γηα ηελ Πεξηθέξεηα Κξήηεο έδεημε φηη 

ε πεξηνρή Νφηηα ηνπ πειίνπ είλαη πεξηνρή πξνηεξαηφηεηαο, ζε ζρέζε κε άιιεο 

πεξηνρέο ηνπ Ννκνχ Ρεζχκλνπ, γηα ηελ εγθαηάζηαζε Αηνιηθψλ Πάξθσλ (Σζίηνπξα, 

2012:79). 

   Πην ζπγθεθξηκέλα, αλά πεξηθεξεηαθή ελφηεηα ε κειέηε πξνζδηφξηζε ηα πνζνζηά 

πξνηεξαηφηεηαο φπνπ “κηα πεξηνρή φζν κεγαιχηεξν πνζνζηφ πξνηεξαηφηεηαο 

εκθαλίδεη ηφζν κηθξφηεξεο  είλαη νη επηπηψζεηο πνπ ζα πξνθαινχζε κηα πηζαλή 

ρσξνζέηεζε ελφο Αηνιηθνχ Πάξθνπ ζε απηή, βάζε θξηηεξίσλ” (Σζίηνπξα, 2012:78). 

Σα θξηηήξηα δελ ζπκπεξηιακβάλνπλ ην Αηνιηθφ Γπλακηθφ αιιά αλαθέξνληαη ζηελ 

απφζηαζε απφ αξραηνινγηθνχο ρψξνπο, απφζηαζε απφ ηφπνπο θνηλνηηθήο ζεκαζίαο 

δειαδή ηελ έλλνηα ηεο πεξηβαιινληηθήο πξνζηαζίαο θαη επίζεο ηελ έλλνηα ηεο 

αζθάιεηαο δειαδή ηελ απφζηαζε γηα παξάδεηγκα απφ νδηθά δίθηπα (Σζίηνπξα, 

2012:78). 

    Όζνλ αθνξά ηελ Πεξηθεξεηαθή Δλφηεηα Ρεζχκλνπ “νη πεξηζζφηεξεο πεξηνρέο 

ραξαθηεξίδνληαη απφ πνζνζηφ πξνηεξαηφηεηαο 60%-80%” θαη νη πεξηνρέο απηέο 

άκεζεο πξνηεξαηφηεηαο βξίζθνληαη Νφηηα απφ ην πήιη” θαη ζε άιιε κηα πεξηνρή 

Γπηηθά ηνπ Ννκνχ (Σζίηνπξα, 2012:79). πλεπψο ε επηινγή ηεο πεξηνρήο δελ 

απνηειεί απζαίξεηε επηινγή αιιά ην ππνζεηηθφ ζελάξην πνπ παξνπζηάζηεθε ζηνπο 

εξσηεζέληεο βαζίδεηαη ζην φηη ε πεξηνρή απνηειεί κηα πεξηνρή πνπ κπνξνχλ λα 

εγθαηαζηαζνχλ βηψζηκα Αηνιηθά Πάξθα.  

   Σν ήδε ππάξρσλ Αηνιηθφ Πάξθν απνηειείηαη απφ 19 Αλεκνγελλήηξηεο εθ ησλ 

νπνίσλ κφλν νη 11 είλαη ζε ιεηηνπξγία. ηνπο πξφπνδεο ηνπ ηδέξσηα βξίζθνληαη ηα 

ρσξηά Αθνχκηα, Βξχζζεο θαη  Άξδαθηνο. ην βνπλφ Κέληαο έρνπλ ηνπνζεηεζεί νη 

ππφινηπεο 8 Αλεκνγελλήηξηεο φπνπ 3 απφ απηέο βξίζθνληαη ζε πνιχ θνληηλή 

απφζηαζε απφ ηα ρσξία Άξδαθηνο, Βάηνο θαη Αθηνχληα. Οη 19 ππάξρνπζεο 

Αλεκνγελλήηξηεο έρνπλ επαθή θαη κε άιια ρσξηά φπσο ηα Κεξακέ, Κηζζνχ Κάκπνο, 

Γξχκηζθνο, Αγαιηαλφο, ν νηθηζκφο ηεο Αγίαο Παξαζθεπήο θαη ηεο Σξηφπεηξαο 

Δπηπιένλ ζηηο πεξηνρέο απηέο αλήθνπλ νη παξαιίεο ηεο Σξηφπεηξαο, ηεο Αγίαο 
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Φσηεηλήο θαη νη Λίγθξεο. 

 

3.4. Σν Δξσηεκαηνιόγην 

   Σν εξσηεκαηνιφγην ρσξίζηεθε ζε ηξία δηαθνξεηηθά κέξε θαη ν εξσηεζείο θιήζεθε 

λα αληαπνθξηζεί ζε ζπλνιηθά 42 εξσηήζεηο. Σν πξψην κέξνο πεξηιάκβαλε 

εηζαγσγηθέο εξσηήζεηο κε ζθνπφ λα αληιεζνχλ πιεξνθνξίεο γηα ην πψο 

αληηκεησπίδνπλ νη εξσηεζέληεο δηάθνξα ζχγρξνλα πξνβιήκαηα θαη πσο 

αληηιακβάλνληαη ηα πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα πνπ έρνπλ πξνθχςεη ηα ηειεπηαία 

ρξφληα αιιά θαη ηηο δηαθνπέο ξεχκαηνο. Δμέρνπζαο ζεκαζίαο ήηαλ νη εξσηήζεηο κε 

ζθνπφ λα αληιεζνχλ πιεξνθνξίεο  γηα ηηο Αλαλεψζηκεο Πεγέο Δλέξγεηαο. Αξρηθά νη 

εξσηήζεηο γηα ηηο Αλαλεψζηκεο Πεγέο αθνξνχζαλ γεληθά ηηο κνξθέο πνπ ππάξρνπλ, 

πνηεο γλσξίδνπλ θαη πνηεο πξνηηκνχλ θαη ζηελ ζπλέρεηα νη εξσηήζεηο ζηξάθεθαλ 

ζηελ Αηνιηθή Δλέξγεηα θαη ζην ήδε ππάξρσλ Αηνιηθφ Πάξθν πνπ βξίζθεηαη ζηελ 

πεξηνρή ηεο έξεπλαο. Πσο ην αληηκεησπίδνπλ, απφ ηη ελνρινχληαη θαη πσο 

αληαπνθξίλνληαη ζηηο αιιαγέο πνπ δεκηνπξγνχληαη ζηελ πεξηνρή. 

   Σν δεχηεξν κέξνο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ  ήηαλ ην θνκκάηη ηνπ Willingness To 

Accept φπνπ ζηνπο εξσηεζέληεο παξνπζηάζηεθε έλα ππνζεηηθφ ζελάξην πνπ 

πξνέβιεπε ηελ δεκηνπξγία ελφο κεγαιχηεξνπ Αηνιηθνχ Πάξθνπ ζηηο θνξπθέο ηνπ 

ηδέξσηα θαη θιήζεθαλ λα απαληήζνπλ κε πνην πνζφ απνδεκίσζεο ζα ήηαλ 

ηθαλνπνηεκέλνη ψζηε λα δερηνχλ ην λέν Αηνιηθφ Πάξθν.  

   Ζ Willingness To Accept εξψηεζε ήηαλ ε εμήο: 

Τπνζέηνπκε όηη γηα ηελ παξαγσγή Δλέξγεηαο από Αλαλεώζηκεο Πεγέο ππάξρεη πξόηαζε 

θαηαζθεπήο κεγάινπ Αηνιηθνύ Πάξθνπ ζηηο θνξπθέο ησλ βνπλώλ ηδέξσηαο θαη 

Κέληαο. Γηα λα απνδεκησζνύλ νη θάηνηθνη ηνπ λνκνύ Ρεζύκλεο θαη λα δερηνύλ ηελ 

θαηαζθεπή ηνπ ελ ιόγσ Πάξθνπ ν ινγαξηαζκόο ηνπ ξεύκαηνο ζα κεησζεί θαηά Υ€ 

εηεζίσο γηα θάζε λνηθνθπξηό. Τπνζέζηε όηη απηή ε πξόηαζε, λα ππάξμεη κείσζε ηνπ 

ινγαξηαζκνύ ώζηε λα επηηξαπεί ε δεκηνπξγία ηνπ Αηνιηθνύ Πάξθνπ ήηαλ δηαζέζηκε γηα 

λα ςεθηζηεί. ε κηα ηέηνηα πξόηαζε ζα ςεθίδαηε ζεηηθά; 

Καη ν εξσηεζείο απαληνχζε κε έλα Ναη ή Όρη ζηελ παξαπάλσ πξφηαζε. 
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    Μεηά ηελ εξψηεζε γηα ην αξρηθφ πνζφ Υ αλάινγα ηελ απάληεζε ηνπ εξσηψκελνπ 

αθνινπζνχζε αθφκα κηα εξψηεζε κε έλα πνζφ κηθξφηεξν ζηελ πεξίπησζε ηνπ Ναη 

θαη κεγαιχηεξν ζηελ πεξίπησζε ηνπ Όρη.  

   Σν αξρηθφ πνζφ Υ έπαηξλε ηξεηο ηηκέο 20, 50 θαη 100 επξψ, ηα νπνία πνζά 

πξνέθπςαλ έπεηηα απφ κηα πξσηαξρηθή Open Ended έξεπλα. Σα 300 εξσηεκαηνιφγηα 

κνηξάζηεθαλ ηζφπνζα δειαδή 100 εξσηεκαηνιφγηα γηα ην θάζε αξρηθφ πνζφ θαη ηα 

δεχηεξα πνζά πνπ δφζεθαλ ζηνπο εξσηεζέληεο παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηνλ 

Πίλαθα 2. 

  Γηα παξάδεηγκα, εάλ θάπνηνο είρε σο αξρηθφ πνζφ ζηελ εξψηεζε ηνπ Υ=50 επξψ. 

Καιείηαη λα απαληήζεη κε έλα Ναη ή Όρη εάλ δέρεηαη ην Αηνιηθφ Πάξθν κε κία 

κείσζε ηνπ ινγαξηαζκνχ ηνπ 50 επξψ. 

Δάλ πεη Ναη ζην πνζφ 50 ηφηε θαιείηαη λα αληαπνθξηζεί ζηελ εξψηεζε:  

Θα ήζαζηαλ δηαηεζεηκέλνη λα ςεθίζεηε ζεηηθά ην έξγν εάλ ζα γηλόηαλ κηα κείσζε ζηνλ 

ινγαξηαζκό  ηνπ ξεύκαηνο ζαο 20€;  

Έλα πνζφ δειαδή κηθξφηεξν απφ ην αξρηθφ πνπ ηνπ δφζεθε. 

Δάλ πεη Όρη ζην πνζφ 50 ηφηε θαιείηαη λα αληαπνθξηζεί ζηελ εξψηεζε: 

Θα ήζαζηαλ δηαηεζεηκέλνη λα ςεθίζεηε ζεηηθά ην έξγν εάλ ζα γηλόηαλ κηα κείσζε ζηνλ 

ινγαξηαζκό ηνπ ξεύκαηνο ζαο 100€;  

Έλα πνζφ  δειαδή κεγαιχηεξν απφ ην αξρηθφ πνπ ηνπ δφζεθε. 

   ηελ πεξίπησζε πνπ ν εξσηεζείο απαληνχζε θαη ζηα δχν πνζά Όρη ηφηε έπξεπε λα 

απαληήζεη εάλ ζα ήηαλ δηαηεζεηκέλνο λα ςεθίζεη ζεηηθά γηα ηελ δεκηνπξγία ηνπ 

Αηνιηθνχ Πάξθνπ εάλ ν ινγαξηαζκφο ηνπ κεησλφηαλ θαηά θάπνην πνζφ κεγαιχηεξν. 

ε πεξίπησζε πνπ απαληνχζε Ναη έπξεπε λα δψζεη θαη ην πνζφ πνπ ζα ηνλ 

ηθαλνπνηνχζε. Δάλ απαληνχζε μαλά Όρη έπξεπε λα επηιέμεη απφ κηα ζεηξά επηινγψλ 

πνπ είρε ην εξσηεκαηνιφγην πνηνο είλαη ν ιφγνο πνπ αληηπξνζσπεχεη ηελ επηινγή 

ηνπ.  

   Σν payment vehicle πνπ επηιέρζεθε, ν ηξφπνο δειαδή πνπ ζα δνζεί ε απνδεκίσζε, 

είλαη ε εηήζηα κείσζε ηνπ ινγαξηαζκνχ ξεχκαηνο ηνπ θάζε λνηθνθπξηνχ. Τπάξρνπλ 

φκσο δηάθνξνη ηχπνη payment vehicle πνπ ζα κπνξνχζαλ λα εθαξκνζηνχλ ζε κηα 
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έξεπλα CV. Έλαο ηξφπνο γηα παξάδεηγκα, είλαη κέζσ ηεο θνξνινγίαο φπνπ ζηελ 

παξνχζα πεξίπησζε ζα ήηαλ κηα κείσζε ηεο θνξνινγίαο (Ivehammar, 2009:452).  

  Σέινο ην εξσηεκαηνιφγην είρε θαη έλα ηξίην κέξνο κε εξσηήζεηο γηα ηα πξνζσπηθά 

ζηνηρεία ηνπ εξσηψκελνπ ψζηε λα πξνζδηνξηζηνχλ ηα δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά 

ησλ αηφκσλ πνπ έιαβαλ κέξνο ζηελ έξεπλα. Παξαδείγκαηα ηέηνησλ εξσηήζεσλ είλαη 

ε ειηθία, ην θχιν, ην εθπαηδεπηηθφ επίπεδν, ην εηζφδεκα θαη ην επάγγεικα. 

   Δπηπιένλ κέζα ζην εξσηεκαηνιφγην ππήξραλ εξσηήζεηο ψζηε λα ζπγθεληξσζνχλ 

ζηνηρεία φζνλ αθνξά ηελ ζρέζε ηνπ εξσηψκελνπ κε ηελ πεξηνρή ηεο έξεπλαο. Δάλ 

δειαδή έρεη θάπνηα θαηαγσγή ή θάπνηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ψζηε λα κειεηεζεί ζηε 

ζπλέρεηα εάλ επεξεάδνληαη νη απαληήζεηο ηνπ απφ απηφλ ηνλ παξάγνληα. Σν πιήξεο 

εξσηεκαηνιφγην φπσο δφζεθε ζηνπο εξσηεζέληεο βξίζθεηαη ζην Παξάξηεκα Γ. 

  

3.5. πιινγή Γεδνκέλσλ- Πνηνη εξσηήζεθαλ 

   Όιε ε έξεπλα απνηειείηαη απφ 300 εξσηεκαηνιφγηα. Σα 150 εξσηεκαηνιφγηα 

κνηξάζηεθαλ ζηελ πφιε ηνπ Ρεζχκλνπ θαη ηα ππφινηπα 150 ζηα ρσξηά Νφηηα ηνπ 

πειίνπ. Ζ ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ μεθίλεζε ζηηο 8 Οθησβξίνπ 2014 θαη 

νινθιεξψζεθε ζηηο 11 Γεθεκβξίνπ 2014. Σνλ πξψην κήλα ηεο έξεπλαο 

ζπγθεληξψζεθαλ ηα πξψηα 150 εξσηεκαηνιφγηα πνπ αθνξνχζαλ ην δείγκα Νφηηα ηνπ 

πειίνπ θαη ηνπ πειίνπ θαη ζηελ ζπλέρεηα ε έξεπλα ζπλερίζηεθε ψζηε λα 

ζπγθεληξσζνχλ θαη ηα ππφινηπα 150 εξσηεκαηνιφγηα απφ ηελ πφιε ηνπ Ρεζχκλνπ. 

  Βάζε ηα ζηνηρεία ηνπ Πίλαθα 1 κε ηνλ κφληκν πιεζπζκφ πνπ θαηνηθεί ζηελ θάζε 

πεξηνρή ζπγθεληξψζεθε αληηπξνζσπεπηηθφ δείγκα αλά πεξηνρή θαη ζηνλ Πίλαθα 3 

παξνπζηάδεηαη ν αθξηβήο αξηζκφο εξσηεζέλησλ πνπ πξνέθπςε.  

   Ο ηξφπνο ζπιινγήο ησλ δεδνκέλσλ ήηαλ κέζσ πξνζσπηθήο ζπλέληεπμεο κε ηπραία 

επηινγή ησλ εξσηεζέλησλ. Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα λα ζπκπεξηιεθζεί έλα άηνκν 

ζηελ έξεπλα ήηαλ λα είλαη ελήιηθαο, άλσ ησλ 18 εηψλ θαη θαηά πξνηίκεζε λα 

ιακβάλεη θάπνην ινγαξηαζκφ ξεχκαηνο ψζηε λα έρεη γλψζε επί ηνπ ζέκαηνο πνπ ζα 

εξσηεζεί θαη λα κπνξεί λα θαηαλνεί ην πεξηερφκελν ησλ εξσηήζεσλ.  
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   Απφ ηα 300 εξσηεκαηνιφγηα πνπ ζπγθεληξψζεθαλ πξνθχπηνπλ ηα εμήο 

δεκνγξαθηθά ζηνηρεία γηα ην δείγκα. Αξρηθά νη εξσηεζέληεο ζηελ πιεηνςεθία ηνπο 

είλαη άληξεο κε πνζνζηφ 54.7% φπσο θαίλεηαη αλαιπηηθά ζηνλ Πίλαθα 4.  

   ηνλ Πίλαθα 5 παξνπζηάδνληαη θάπνηα επηπιένλ βαζηθά δεκνγξαθηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ εξσηεζέλησλ φπσο ε ειηθία ηνπο, ην εθπαηδεπηηθφ ηνπο επίπεδν, 

ην θαζαξφ κεληαίν νηθνγελεηαθφ ηνπο εηζφδεκα θαη ην επάγγεικα ηνπο. Πξνθχπηεη 

φηη ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ εξσηεζέλησλ είλαη ειηθίαο 18 έσο 30 εηψλ κε 

πνζνζηφ 26.66% θαη ακέζσο κεηά είλαη νη ειηθίεο 41 έσο 50 κε πνζνζηφ 21.33%.  

   Οη εξσηεζέληεο ζηελ ζρεηηθή πιεηνςεθία ηνπο αλήθνπλ ζηελ Σξηηνβάζκηα 

εθπαίδεπζε κε πνζνζηφ 38.66%, φκσο αλ δηαρσξηζηεί ην δείγκα παξαηεξείηαη φηη ην 

42% ησλ αηφκσλ πνπ θαηνηθνχλ ζην πήιη θαη ζηα ρσξηά ηεο έξεπλαο έρνπλ 

εθπαίδεπζε έσο ην Γπκλάζην.  Όζνλ αθνξά ην θαζαξφ κεληαίν νηθνγελεηαθφ 

εηζφδεκα κε πνζνζηφ 49.66% δειαδή ζρεδφλ ην κηζφ δείγκα είλαη ζηελ θαηεγνξία 

ηνπ ρακεινχ εηζνδήκαηνο ελψ κφιηο ην 6.33% αλήθεη ζηελ θαηεγνξία πςεινχ 

εηζνδήκαηνο, επίζεο έλα πνζνζηφ 6.66% αξλήζεθε λα δψζεη ζηνηρεία γηα ηελ 

εηζνδεκαηηθή ηνπ θαηάζηαζε. 

   Σέινο φζνλ αθνξά ηελ επαγγεικαηηθή δξαζηεξηφηεηα, κεγάιν πνζνζηφ έρνπλ νη κε 

απαζρνινχκελνη, 29.33% πνπ ζηελ θαηεγνξία απηή αλήθνπλ νη άλεξγνη, νη 

ζπληαμηνχρνη θαη νη λνηθνθπξέο. Ακέζσο επφκελν πνζνζηφ είλαη εθείλν ησλ 

επηρεηξήζεσλ κε 25% πνπ πξφθεηηαη γηα φζνπο είλαη ειεχζεξνη επαγγεικαηίεο, έρνπλ 

επηρείξεζε ζηνλ ηνπξηζηηθφ ηνκέα ή θάπνηα άιιε κνξθή επηρείξεζεο. 

   Σν πνζνζηφ ησλ αγξνηηθψλ επαγγεικάησλ ζην δείγκα ησλ 150 εξσηεκαηνινγίσλ 

πνπ κνηξάζηεθαλ λφηηα ηνπ πειίνπ ζπγθεληξψλνπλ πνζνζηφ 22% θαζψο νη 

πεξηζζφηεξνη θάηνηθνη αζρνινχληαη κε αγξνηηθά επαγγέικαηα αιιά θαη ην πνζνζηφ 

ηνπξηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ πνπ είλαη ζρεδφλ 10% δεδνκέλνπ φηη θάπνηεο πεξηνρέο 

φπσο ε Σξηφπεηξα παξαδείγκαηνο ράξε είλαη θαζαξά ηνπξηζηηθέο πεξηνρέο. 

   Σέινο απφ ηνπο εξσηεζέληεο ην 65.3% έρεη παηδηά θαη ην 55% έρεη θάπνηα 

πεξηνπζία, κφληκε ή εμνρηθή θαηνηθία, γε ή θάπνηα επηρείξεζε ζηελ πεξηνρή Νφηηα 

ηνπ πειίνπ. Δπηπξνζζέησο ην 50.7% ησλ εξσηεζέλησλ έρεη ζηα ζρέδηα ηνπ φηαλ 

ζπληαμηνδνηεζεί (ή εάλ έρεη ήδε πάξεη ζχληαμε) λα κείλεη ζε θάπνηα πεξηνρή Νφηηα 

ηνπ πειίνπ. Αθφκα απφ ηνπο ζπλνιηθά 300 εξσηεζέληεο ην 71.7% θάλεη θάπνηα 
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κνξθή αλαθχθισζεο (απνξξίκκαηα, κπαηαξίεο, θάξκαθα, ιάκπεο ή άιιν) αιιά κφιηο 

ην 5.7% είλαη κέινο ζε θάπνηα πεξηβαιινληηθή δξάζε ή πεξηβαιινληηθή νκάδα. 

 

3.6. Πεξηγξαθηθά Απνηειέζκαηα 

   Πξηλ γίλεη ιφγνο γηα ηα απνηειέζκαηα πνπ έρνπλ πξνθχςεη γηα ην ειάρηζην WTA 

αλαθνξηθά κε ηελ απνδνρή ηεο πξφηαζεο γηα έλα κεγαιχηεξν Αηνιηθφ Πάξθν γίλεηαη 

ιφγνο γηα θάπνηεο άιιεο πιεξνθνξίεο πνπ αληιήζεθαλ απφ ηηο απαληήζεηο ησλ 

εξσηεζέλησλ.  

   Πξφθεηηαη γηα πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ ηελ αληίιεςε πνιιψλ ζχγρξνλσλ 

πξνβιεκάησλ, ηελ γλψζε σο πξνο ηηο Αλαλεψζηκεο Πεγέο Δλέξγεηαο αιιά θαη ηελ 

ζεκαληηθφηεηα ησλ δηαθνπψλ ξεχκαηνο φπσο ηελ αληηιακβάλνληαη νη εξσηεζέληεο 

θαη ηέινο ην πσο αληηκεησπίδνπλ ην ήδε ππάξρσλ Αηνιηθφ Πάξθν ζηνλ ηδέξσηα. 

 

3.6.1.Απνηειέζκαηα γηα ηηο Αλαλεώζηκεο Πεγέο Δλέξγεηαο θαη ηηο Γηαθνπέο 

Ρεύκαηνο 

   Οη εξσηεζέληεο θιήζεθαλ αξρηθά λα βαζκνινγήζνπλ ηνλ βαζκφ ζεκαληηθφηεηαο, 

ζχκθσλα πάληα κε ηελ δηθή ηνπο γλψκε, θάπνησλ ζχγρξνλσλ πξνβιεκάησλ. Απηά ηα 

πξνβιήκαηα ήηαλ ε Αλεξγία, ε Πηψζε ηνπ Δπηπέδνπ Γηαβίσζεο θαη ε Αθξίβεηα θαη 

ζηελ ζπλέρεηα θιήζεθαλ λα βαζκνινγήζνπλ θάπνηα πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα 

πνπ έρνπλ απαζρνιήζεη ηελ ζχγρξνλε θνηλσλία. Κάπνηα απφ απηά ήηαλ ε Έιιεηςε 

Νεξνχ, ε Μφιπλζε ησλ Τδάησλ, ε Αλεμέιεγθηε Απφξξηςε θνππηδηψλ, ε 

Δμαθάληζε παλίσλ Δηδψλ θαη νη Δθπνκπέο Γηνμεηδίνπ ηνπ Άλζξαθα. Σέινο ε 

βαζκνιφγεζε ήηαλ απφ ην 1 έσο ην 5 φπνπ 1=Καζφινπ εκαληηθφ, 2=Λίγν 

εκαληηθφ, 3= Οχηε Λίγν Οχηε Πνιχ εκαληηθφ, 4=Πνιχ εκαληηθφ 5=Πάξα Πνιχ 

εκαληηθφ. ηνλ Πίλαθα 6 παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ηα απνηειέζκαηα πνπ 

πξνέθπςαλ θαζψο νκαδνπνηήζεθαλ ζε ηξεηο θαηεγνξίεο. Ζ πξψηε θαηεγνξία είλαη ηα 

θαζφινπ έσο Οχηε Λίγν Οχηε Πνιχ εκαληηθφ, ε δεχηεξε θαηεγνξία ηα Πνιχ 

εκαληηθά θαη ε ηξίηε ηα Πάξα Πνιχ εκαληηθά. 
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   Απφ φια ηα πξνβιήκαηα πνπ βαζκνιφγεζαλ νη εξσηεζέληεο ην πξφβιεκα ηεο 

Αλεξγίαο ζπγθέληξσζε ην πςειφηεξν πνζνζηφ, 77.3% σο Πάξα Πνιχ εκαληηθφ 

πξφβιεκα θαη ε Δμαθάληζε παλίσλ Δηδψλ ην ρακειφηεξν 35%.  

   Οη εξσηεζέληεο αληαπνθξίζεθαλ ζηηο εξσηήζεηο κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν ζθέςεο 

θάπνηνη αληηκεηψπηδαλ ηα πξνβιήκαηα γεληθά, βάζε δειαδή ην ηη επηθξαηεί ζηνλ 

θφζκν ζχκθσλα κε απηά πνπ έρνπλ πέζεη ζηελ αληίιεςε ηνπο ελψ θάπνηνη  άιινη 

βάζε ηελ πξνζσπηθψλ ηνπο εκπεηξηψλ, αηηηνινγψληαο ηηο απαληήζεηο ηνπο βάζε ην ηη 

επηθξαηεί ζηελ πεξηνρή πνπ θαηνηθνχλ. Μηα εξψηεζε πνπ ηα απνηειέζκαηα 

αηηηνινγνχληαη ζχκθσλα κε ηνλ παξαπάλσ ζπιινγηζκφ είλαη ε εξψηεζε γηα ηελ 

Δμαθάληζε παλίσλ Δηδψλ φπνπ ζπγθέληξσζε πνζνζηά 33.6% ζηελ θαηεγνξία 

ρακειήο ζεκαληηθφηεηα θαη 35% σο Πάξα Πνιχ εκαληηθφ πξφβιεκα θαη ε 

Έιιεηςε Νεξνχ πνπ ζπγθέληξσζε ζηα ρακειήο ζεκαληηθφηεηαο βαζκνινγίεο 

πνζνζηφ 40.4% θαη ζην Πάξα Πνιχ εκαληηθφ 44.3% θαζψο νη πεξηνρέο ηεο έξεπλαο 

δελ αληηκεησπίδνπλ πξφβιεκα έιιεηςεο λεξνχ θαη ζπλεπψο θάπνηνη εξσηεζέληεο 

απάληεζαλ θαζαξά ππνθεηκεληθά ζχκθσλα κε ηελ εκπεηξία ηνπο θαη άιινη γεληθά. 

   ηελ ζπλέρεηα νη εξσηεζέληεο θιήζεθαλ λα απαληήζνπλ ζε θάπνηεο εξσηήζεηο 

πεξηβαιινληηθνχ πεξηερνκέλνπ θαη ζρεηηθά κε ηηο Αλαλεψζηκεο Πεγέο Δλέξγεηαο, αλ 

αλεζπρνχλ γηα ηηο θιηκαηηθέο αιιαγέο, αλ πηζηεχνπλ φηη ε παξαγσγή ελέξγεηαο 

πξέπεη λα ζηξαθεί ζηηο Αλαλεψζηκεο Πεγέο, πνηεο κνξθέο Αλαλεψζηκσλ Πεγψλ 

Δλέξγεηαο γλσξίδνπλ θαη πσο ηηο βαζκνινγνχλ σο πξνο ηελ πξνηίκεζε ηνπο θαη 

γεληθά εάλ ζεσξνχλ φηη νη Αλαλεψζηκεο Πεγέο Δλέξγεηαο κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ 

ζηελ πξνζηαζία ηνπ Πεξηβάιινληνο. 

   ηνλ Πίλαθα 7 έρνπλ ζπγθεληξσζεί νη απαληήζεηο γηα ην αλ πηζηεχνπλ φηη ε 

παξαγσγή ελέξγεηαο πξέπεη λα ζηξαθεί πξνο ηηο Αλαλεψζηκεο Πεγέο Δλέξγεηαο θαη 

εάλ κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ ζηελ πξνζηαζία ηνπ Πεξηβάιινληνο. Με ζπληξηπηηθφ 

πνζνζηφ επηθξαηεί ην πνζνζηφ ππέξ ηεο ζηξνθήο πξνο ηηο Αλαλεψζηκεο Πεγέο 

Δλέξγεηαο θαη φηη νη Αλαλεψζηκεο Πεγέο κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ ζηελ πξνζηαζία ηνπ 

Πεξηβάιινληνο. 

   ηνλ  Πίλαθαο 8 παξνπζηάδεη ηνλ βαζκφ αλεζπρίαο γηα ηηο θιηκαηηθέο αιιαγέο. Με 

πνζνζηφ 39% νη εξσηεζέληεο αλεζπρνχλ Πνιχ γηα ηηο θιηκαηηθέο αιιαγέο ησλ 

ηειεπηαίσλ ρξφλσλ, ελψ ζηελ πιεηνςεθία ηνπο αλεζπρνχλ Αξθεηά κε πνζνζηφ 
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41.7% . Δπίζεο ην πνζνζηφ φζσλ αλεζπρνχλ Καζφινπ , Λίγν ή Οχηε Λίγν Οχηε 

Πφιπ είλαη 19.3%. 

   Οη εξσηεζέληεο θιήζεθαλ λα απαληήζνπλ πνηεο κνξθέο Αλαλεψζηκσλ Πεγψλ 

Δλέξγεηαο γλσξίδνπλ.  Όπσο παξνπζηάδεη ν Πίλαθαο 9 ην 97.3% γλσξίδεη ηελ 

Αηνιηθή θαη ηελ Ζιηαθή Δλέξγεηα, ην 40.7% γλσξίδεη ηελ Γεσζεξκηθή θαη ην 43.3% 

γλσξίδεη ηελ Βηνκάδα. Δπίζεο ζηνπο εξσηεζέληεο δφζεθε ε επηινγή Άιιν ψζηε λα 

πξνζζέζνπλ φπνηα επηπιένλ κνξθή Αλαλεψζηκεο Δλέξγεηαο γλσξίδνπλ εθηφο απφ ηηο 

παξαπάλσ πνπ εξσηήζεθαλ θαη πξνέθπςε φηη έλα πνζνζηφ  πεξίπνπ 7.5% αλέθεξε ην 

Νεξφ. 

   Δπηπιένλ κεηά ηελ εμαθξίβσζε πνησλ κνξθψλ Αλαλεψζηκεο Δλέξγεηαο γλσξίδνπλ 

νη εξσηεζέληεο ηνπο έγηλε κηα πεξηγξαθή εθείλσλ ησλ κνξθψλ πνπ δελ γλσξίδνπλ 

θαζψο ζηελ ζπλέρεηα ηνπο δεηήζεθε λα βαζκνινγήζνπλ ηελ θάζε κνξθή ελέξγεηαο 

σο πξνο ηελ πξνηίκεζε ηνπο γηα ηελ παξαγσγή ελέξγεηαο ζηελ Διιάδα. Δπίζεο εθηφο 

απφ ηηο ήδε αλαθεξζέληεο Αλαλεψζηκεο Πεγέο Δλέξγεηαο ε εξψηεζε 

ζπκπεξηιάκβαλε θαη ηελ Ππξεληθή Δλέξγεηα. 

   Οη εξσηεζέληεο βαζκνινγνχζα απφ ην 1 έσο ην 5 κε ηελ ίδηα ινγηθή πνπ έρεη 

πξναλαθεξζεί, φπνπ ην 1 ήηαλ ην Καζφινπ εκαληηθφ θαη ην 5 ην Πάξα Πνιχ 

εκαληηθφ. Οη απαληήζεηο θαηεγνξηνπνηήζεθαλ ζε ηξεηο θαηεγνξίεο, ε πξψηε 

απνηειείηαη απφ ην Καζφινπ θαη Λίγν εκαληηθφ, ε δεχηεξε απφ ην Οχηε Λίγν Οχηε 

Πφιπ εκαληηθφ θαη ε ηξίηε θαηεγνξία πεξηιακβάλεη ηηο απαληήζεηο πνπ 

βαζκνιφγεζαλ ηηο κνξθέο ελέξγεηαο σο Πνιχ θαη Πάξα Πνιχ εκαληηθέο.  

   Όπσο θαίλεηαη ζην Πίλαθα 10 ηελ κεγαιχηεξε πξνηίκεζε σο πξνο ηελ παξαγσγή 

Δλέξγεηαο ζηελ Διιάδα ζπγθεληξψλεη  ε Ζιηαθή Δλέξγεηα κε πνζνζηφ 83.7% ζηηο 

απαληήζεηο πςειήο ζεκαληηθφηεηαο. Σελ ρακειφηεξε πξνηίκεζε απφ ηελ άιιε ηελ 

ζπγθεληξψλεη ε Ππξεληθή Δλέξγεηα κε πνζνζηφ 76.4%.  Ζ Γεσζεξκηθή Δλέξγεηα 

φπσο θαη ε Βηνκάδα ζπγθεληξψλνπλ ζεκαληηθά πνζνζηά πςειήο πξνηίκεζεο αιιά 

θαη ηα ππφινηπα πνζνζηά είλαη ζεκαληηθά θαζψο είλαη ελέξγεηεο φρη ηφζν νηθείεο 

πξνο ηνπο εξσηεζέληεο έηζη πνιινί πνπ δελ ηηο γλψξηδαλ πξνηίκεζαλ λα απαληήζνπλ 

νπδέηεξα ή αξλεηηθά θαη έηζη ζπγθεληξψζεθαλ πςειά πνζνζηά ζην Οχηε Λίγν Οχηε 

Πφιπ εκαληηθά. Δπηπξνζζέησο, φζνη απάληεζαλ σο επηπιένλ κνξθή Αλαλεψζηκεο 

Πεγήο Δλέξγεηαο ην Νεξφ ζηελ ζπλέρεηα ην βαζκνιφγεζαλ πνιχ ζεηηθά, κε πνζνζηφ 

76.2%.   
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  Σέινο απφ ηα απνηειέζκαηα σο πξνο ηελ πξνηίκεζεο ησλ εξσηεζέλησλ γηα ηελ 

Αηνιηθή Δλέξγεηα πξνθχπηεη φηη  ε πιεηνςεθία εθθξάδεη ζεηηθή πξνηίκεζε κε 

πνζνζηφ 54% αιιά θαη ην πνζνζηφ κε ηελ νπδέηεξε αιιά θαη ηελ αξλεηηθή ζέζε 

είλαη αξθεηά πςειά, 25% θαη 20.3% αληίζηνηρα θαη ν ιφγνο κπνξεί λα απνδνζεί ζην 

φηη ππάξρεη κηα αξλεηηθή ζηάζε σο πξνο ηηο Αλεκνγελλήηξηεο θαζψο φπσο 

παξνπζηάδεη ν Πίλαθαο 11 νη εξσηεζέληεο ζηελ πιεηνςεθία ηνπο κε πνζνζηφ 55% 

ζεσξνχλ φηη νη Αλεκνγελλήηξηεο έρνπλ αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζηελ πεξηνρή πνπ 

ηνπνζεηνχληαη. 

   Πξηλ φκσο γίλεη εθηελήο παξνπζίαζε ησλ απνηειεζκάησλ σο πξνο ην ηη ζεσξνχλ νη 

εξσηεζέληεο φηη επεξεάδεηαη αξλεηηθά απφ ηηο Αλεκνγελλήηξηεο θαη πνηα είλαη ε 

γλψκε ησλ θαηνίθσλ ηεο γχξσ πεξηνρήο αιιά θαη ηνπ Ρεζχκλνπ γηα ην Αηνιηθφ 

Πάξθν ηνπ ηδέξσηα ζα παξνπζηαζηνχλ νη αληηιήςεηο ησλ εξσηεζέλησλ γηα ηηο 

δηαθνπέο ξεχκαηνο πνπ ζπλνςίδνληαη ζηνλ Πίλαθα 12. 

   Αξρηθά σο πξνο ηελ βαζκνιφγεζε ηεο ζεκαληηθφηεηαο ηνπ πξνβιήκαηνο ησλ 

δηαθνπψλ ξεχκαηνο πξνέθπςε φηη ην 49% δελ ην ζεσξνχλ ζεκαληηθφ πξφβιεκα ελψ 

ην 27.3% ην ζεσξεί Πνιχ εκαληηθφ θαη ην 23.7% ην βαζκνιφγεζαλ σο Πάξα Πνιχ 

εκαληηθφ πξφβιεκα. 

   Έπεηηα ζε πνζνζηφ 44.6% απάληεζαλ φηη νη δηαθνπέο ξεχκαηνο έρνπλ απφ Αξθεηέο 

κέρξη θαη Πνιχ Μεγάιεο Δπηδξάζεηο, ην 37% έρεη Μηθξέο Δπηδξάζεηο ελψ ην 18.3% 

αλαθέξεη φηη νη δηαθνπέο ξεχκαηνο δελ έρνπλ Κακία Δπίδξαζε ζηελ νηθνγέλεηα ηνπο. 

Όζνλ αθνξά ηελ ζπρλφηεηα ησλ δηαθνπψλ ξεχκαηνο, ην 52.3% απάληεζε φηη ζηελ 

πεξηνρή ηνπ νη δηαθνπέο ξεχκαηνο είλαη πάληεο, ην 27.7% πρλέο θαη ην 20% Πνιχ 

πρλέο.  

   Σέινο ην 79.7% ησλ εξσηεζέλησλ  δελ  έρεη αλαγθαζηεί γηα ηελ ψξα λα 

εγθαηαζηήζεη θάπνην ελαιιαθηηθφ ηξφπν ειεθηξνδφηεζεο ηεο θαηνηθίαο ηνπ ή ηεο 

επηρείξεζεο ηνπ. Όζνη φκσο έρνπλ θάπνην ελαιιαθηηθφ ηξφπν ειεθηξνδφηεζεο ε 

ελαιιαθηηθή κε ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ, πεξίπνπ 64.4%%, είλαη ε εγθαηάζηαζε 

γελλήηξηαο ελψ πεξίπνπ ην 22% φζσλ έρνπλ ελαιιαθηηθφ ηξφπν ειεθηξνδφηεζεο έρεη 

εγθαηαζηήζεη θσηνβνιηατθά. Αξθεηνί είλαη εθείλνη πνπ έρνπλ θάπνην ζπλδπαζκφ 

φπσο παξαδείγκαηνο ράξε άηνκα πνπ έρνπλ εγθαηαζηήζεη γελλήηξηα θαη πγξαέξην 

πνπ θηάλνπλ έλα πνζνζηφ πεξίπνπ  3.4%. 
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3.6.2. Willingness To Pay 

   Οη εξσηεζέληεο πξηλ θιεζνχλ λα απαληήζνπλ ην Willingness To Accept θνκκάηη 

εξσηήζεθαλ θαηά πφζν ζα ήηαλ δηαηεζεηκέλνη λα πιεξψζνπλ επηπιένλ ζηνλ 

ινγαξηαζκφ ηνπ ξεχκαηνο πξνθεηκέλνπ λα παξάγεηαη ε ελέξγεηα απφ Αλαλεψζηκεο 

Πεγέο.  Σν WTP ησλ θαηνίθσλ ηεο Κξήηεο γηα ηελ παξαγσγή ελέξγεηαο απφ 

Αλαλεψζηκεο Πεγέο φπσο πξνέθπςε απφ έξεπλα ησλ Stigka, Paravantis θαη 

Mihalakakou (2014:104) είλαη 16.33€ ην ηξίκελν ή πεξίπνπ 65€ ην ρξφλν. ηελ 

παξνχζα έξεπλα έγηλε κία εξψηεζε Willingness To Pay ρσξίο φκσο λα ηνπο δίλεηαη 

θάπνην πνζφ απιά λα ειεγρζεί ε ηάζε ησλ εξσηεζέλησλ. Οη κφλεο πιεξνθνξίεο πνπ 

ηνπο δφζεθαλ ήηαλ δηάθνξα πεξηβαιινληηθά πιενλεθηήκαηα πνπ έρεη ε παξαγσγή 

ελέξγεηαο απφ Αλαλεψζηκεο Πεγέο θαζψο θαη ε κείσζε ησλ δηαθνπψλ ξεχκαηνο 

θαζψο ζα θαιπθζνχλ ηα ελεξγεηαθά θελά ηεο πεξηνρήο. 

   ην ζχλνιν ηνπ δείγκαηνο ησλ 300 αηφκσλ ην 54.7% απάληεζε Όρη, φηη δελ είλαη 

δηαηεζεηκέλν λα πιεξψλεη επηπιένλ ψζηε λα παξάγεηαη ε ελέξγεηα απφ Αλαλεψζηκεο 

Πεγέο. Σν 44.7% Ναη ελψ έλα πνζνζηφ 0.7% απάληεζε φηη δελ γλσξίδεη αλ ζα 

πιήξσλε ή φρη. Αλ φκσο γίλεη έλαο δηαρσξηζκφο ηνπ δείγκαηνο κε βάζε ηελ 

απφζηαζε απφ ην Αηνιηθφ Πάξθν φπσο παξνπζηάδεηαη θαη ζηνλ Πίλαθα 13, 

πξνθχπηεη φηη νη θάηνηθνη ηεο γχξσ πεξηνρήο κε αξηζκφ δείγκαηνο 92 αηφκσλ έρνπλ 

ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ζηηο αξλεηηθέο απαληήζεηο πνπ θηάλεη ην 60.9%.  

 

3.6.3 Απνηειέζκαηα γηα ην Αηνιηθό Πάξθν ζηνλ ηδέξσηα 

   Όπσο έρεη ήδε παξνπζηαζηεί απφ ηνλ Πίλαθα 11 ην 55% ησλ εξσηεζέλησλ 

πηζηεχνπλ φηη νη Αλεκνγελλήηξηεο έρνπλ αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζηελ πεξηνρή πνπ 

ηνπνζεηνχληαη. Έηζη ζηελ ζπλέρεηα δεηήζεθε απφ ηνπο εξσηεζέληεο λα απαληήζνπλ 

ζπγθεθξηκέλα ηη πηζηεχνπλ φηη έρεη επεξεαζηεί αξλεηηθά απφ ην Αηνιηθφ Πάξθν ζηνλ 

ηδέξσηα. Οη επηινγέο πνπ δφζεθαλ ζηνπο εξσηεζέληεο ήηαλ ν Σνπξηζκφο, ε 

Αηζζεηηθή ηνπ Σνπίνπ, ε Ζρνξχπαλζε θαη ε Υισξίδα κε ηελ Παλίδα. Δπηπιένλ 

δφζεθε ε επηινγή Άιιν ψζηε λα ζπκπιεξψζνπλ νη εξσηεζέληεο θάηη άιιν πνπ 

ζεσξνχλ φηη έρεη επεξεαζηεί αξλεηηθά απφ ην ζπγθεθξηκέλν Αηνιηθφ Πάξθν. 

  Όπσο θαίλεηαη ζηνλ Πίλαθα 14 πεξηζζφηεξν αξλεηηθά ζεσξνχλ φηη επεξεάδεηαη ε 

Αηζζεηηθή ηνπ Σνπίνπ θαζψο ην 58% απάληεζε ζεηηθά. ηελ ζπλέρεηα κεγάιν 
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πνζνζηφ ζπγθεληξψλεη ε Υισξίδα θαη ε Παλίδα κε 51% θαη ακέζσο κεηά ε 

Ζρνξχπαλζε κε 48.3%. Όζνλ αθνξά ηνλ Σνπξηζκφ, πηζηεχνπλ κε πνζνζηφ 72% φηη 

δελ επεξεάδεηαη απφ ηελ χπαξμε ηνπ Αηνιηθνχ Πάξθνπ. 

   Δπηπιένλ κφλν ην  6.3% ησλ εξσηεζέλησλ απάληεζε ζεηηθά  φηη επεξεάδεηαη θαη 

θάηη Άιιν εθηφο απφ απηά πνπ ήδε παξνπζηάζηεθαλ. Σν 53% ζχκθσλα κε ηηο 

απαληήζεηο φζσλ απάληεζαλ Άιιν αλέθεξαλ φηη επεξεάδεηαη αξλεηηθά ε πγεία, ην 

21% ν πδξνθφξνο νξίδνληαο θαη ην ππφινηπν πνζνζηφ ρσξίδεηαη ζε απαληήζεηο φπσο 

φηη επεξεάδεηαη αξλεηηθά γεληθά ε πνηφηεηα δσήο θαη νη βξνρνπηψζεηο. 

   εκεηψλεηαη φηη ππήξραλ άηνκα πνπ δελ έδσζαλ απάληεζε ζηελ εξψηεζε απηή θαη 

ήηαλ θπξίσο θάηνηθνη ηεο πφιεο ηνπ Ρεζχκλνπ πνπ δελ είραλ θάπνηα ζρέζε κε ηελ 

πεξηνρή Νφηηα ηνπ πειίνπ κε απνηέιεζκα λα κελ γλσξίδνπλ  ην ελ ιφγσ Αηνιηθφ 

Πάξθν ή λα κελ επηζθέπηνληαη ζπρλά ηελ πεξηνρή κε απνηέιεζκα λα κελ έρεη πέζεη 

ζηελ αληίιεςή ηνπο θάπνην ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ Αηνιηθνχ Πάξθνπ ζπλεπψο δελ 

ζέιεζαλ λα δψζνπλ απαληήζεηο.  

  Ζ πεξηνρή Νφηηα ηνπ πειίνπ είλαη κηα αξθεηά ηνπξηζηηθή πεξηνρή θαζψο εθεί 

ππάξρνπλ νη παξαιίεο Σξηφπεηξα, Λίγθεο θαη Αγία Φσηεηλή, νη νπνίεο παξαιίεο έρνπλ 

νπηηθή επαθή κε ην Αηνιηθφ Πάξθν.  

   Όπσο έρεη ήδε αλαθεξζεί ε πιεηνςεθία ησλ εξσηεζέλησλ, κε πνζνζηφ 72%, 

πηζηεχεη φηη ην Αηνιηθφ Πάξθν δελ έρεη επεξεάζεη ηνλ Σνπξηζκφ ζηελ πεξηνρή. Καη 

θαηά ηελ βαζκνιφγεζε γεληθά εάλ επεξεάδεηαη ν Σνπξηζκφο απφ έλα Αηνιηθφ Πάξθν 

ην 58.3% ζεσξεί φηη δελ ππάξρνπλ νχηε ζεηηθέο νχηε αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζηνλ 

Σνπξηζκφ. Απφ ην ζχλνιν ησλ εξσηεζέλησλ ην 77.7% έρεη επηζθεθζεί ηηο Νφηηεο 

παξαιίεο θέηνο ή κέζα ζηα ηειεπηαία 4 ρξφληα. ηνλ Πίλαθα 15 πνπ παξνπζηάδεηαη ε 

ζπρλφηεηα επηζθέςεσλ ζηηο Νφηηεο παξαιίεο θαη ε πξφζεζε κειινληηθψλ επηζθέςεσλ 

ζε πεξίπησζε επέθηαζεο ηνπ Αηνιηθνχ Πάξθνπ.  

    Πνιιέο κειέηεο έρνπλ επηθεληξσζεί ζηελ ζρέζε ηνπ Σνπξηζκνχ θαη ησλ 

Αλεκνγελλεηξηψλ θαη θπξίσο ησλ παξάθηησλ Αηνιηθψλ Πάξθσλ  θαη έρνπλ δείμεη φηη 

ν Σνπξηζκφο δελ επεξεάδεηαη αξλεηηθά. Ζ έξεπλα ησλ Landry, Allen, Cherry θαη 

Whitehead (2012:93) έδεημε φηη νχηε νη ληφπηνη επηζθέπηεο αιιά νχηε θαη απφ άιιεο 

πεξηνρέο θάλεθε λα έρνπλ θάπνην πξφβιεκα κε ηελ πξφηαζε εγθαηάζηαζεο 

παξάθηησλ Αηνιηθψλ Πάξθσλ θαη ζπλεπψο λα κελ ππάξρεη ζεκαληηθφο επεξεαζκφο 
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ηεο πηζαλήο κειινληηθήο επηζθεςηκφηεηαο ζηελ πεξηνρή. Δπηπιένλ θαη ε έξεπλα ησλ 

Lilley, Firestone θαη Kempton (2010:17) έδεημε φηη κπνξεί θαη λα επεξεαζηεί ζεηηθά ν 

ηνπξηζκφο θαζψο ην 66% ησλ εξσηεζέλησλ είπαλ φηη ζα επηζθέπηνληαλ κηα παξαιία 

κε παξάθηηεο Αλεκνγελλήηξηεο αθφκε θαη αλ δελ ηελ έρνπλ επηζθεθζεί πνηέ μαλά 

κφλν θαη κφλν γηα λα δνπλ ην παξάθηην Αηνιηθφ Πάξθν θαη επηπιένλ ην 44% ησλ 

επηζθεπηψλ ζα πιήξσλε γηα κηα βαξθάδα θνληά ζηηο Αλεκνγελλήηξηεο. 

  Πίζσ ζηελ παξνχζα έξεπλα, ην 44.2% φζσλ ηηο επηζθέπηνληαη πήγαλ θέηνο ζηηο 

Νφηηεο παξαιίεο πάλσ απφ 12 θνξέο ελψ κφλν ην 1.3% ησλ αηφκσλ πνπ έρνπλ 

επηζθεθζεί ηηο Νφηηεο παξαιίεο ηα ηειεπηαία 4 ρξφληα θέηνο δελ πήγε θακία. 

Δπηπιένλ απφ ηηο απαληήζεηο ησλ εξσηεζέλησλ σο πξνο ηηο κειινληηθέο επηζθέςεηο 

πξνθχπηεη φηη ην 78.1% απφ απηνχο πνπ επηζθέπηνληαη ηηο Νφηηεο παξαιίεο ζα 

ζπλέρηδε λα ηηο επηζθέπηεηαη αθφκα θαη εάλ δεκηνπξγεζεί ζηελ πεξηνρή έλα 

κεγαιχηεξν Αηνιηθφ Πάξθν πνπ ζα είρε, φπσο ην ππάξρσλ Αηνιηθφ Πάξθν, νπηηθή 

επαθή απφ ηηο παξαιίεο. 

 

3.7. Σν κνληέιν θαη ηα απνηειέζκαηα ηνπ CV 

   Λακβάλνληαο ππφςε πξνεγνχκελεο κειέηεο έγηλαλ δνθηκέο κε δηαθνξεηηθέο 

εξκελεπηηθέο κεηαβιεηέο γηα λα πξνθχςεη ην ηειηθφ κνληέιν ηεο έξεπλαο απηήο. Οη 

παξάγνληεο πνπ δνθηκάζηεθαλ γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ WTA ήηαλ αξρηθά ην εάλ 

ην άηνκν ζπκκεηέρεη ζε θάπνηα πεξηβαιινληηθή νκάδα κε αλακελφκελν αξλεηηθφ 

πξφζεκν φπσο επίζεο θαη γηα ηα άηνκα πνπ αλεζπρνχλ γηα ηηο θιηκαηηθέο αιιαγέο, 

θαζψο φζα άηνκα είλαη ελήκεξα γηα ηα πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα θαη 

δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε πεξηβαιινληηθέο δξάζεο ηείλνπλ λα είλαη πην δεθηηθά ζηελ 

πινπνίεζε Αηνιηθψλ Πάξθσλ θαη λα ζέινπλ ιηγφηεξε απνδεκίσζε.  

   Άιινο πηζαλφο πξνζδηνξηζηηθφο παξάγνληαο είλαη ε απφζηαζε ηεο πεξηνρή ηεο 

κφληκεο θαηνηθίαο ησλ εξσηεζέλησλ απφ ην πξνηεηλφκελν Αηνιηθφ Πάξθν, γηα 

παξάδεηγκα εάλ θαηνηθνχλ ζην Ρέζπκλν, ζην πήιη ή ζε θάπνην απφ ηα ρσξηά ηεο 

έξεπλαο κε αλακελφκελν απνηέιεζκα λα πξνθχςεη ην ζχλδξνκν NIMBY, δειαδή 

απηνί πνπ θαηνηθνχλ ζηα γχξσ απφ ην έξγν ρσξηά λα ζέινπλ πςειφηεξε απνδεκίσζε 

ζε ζρέζε κε ηηο πεξηνρέο πνπ είλαη πην καθξηά απφ ηελ πεξηνρή ηνπ Αηνιηθνχ 

Πάξθνπ. 
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   Δπηπιένλ  φζνη ζεσξνχλ φηη νη Αλεκνγελλήηξηεο επεξεάδνπλ αξλεηηθά ηελ πεξηνρή 

αλακέλεηαη λα ζέινπλ πεξηζζφηεξε απνδεκίσζε φπσο επίζεο θαη εθείλνη πνπ 

ζεσξνχλ φηη έρνπλ επεξεαζηεί αξλεηηθά απφ ην ήδε ππάξρσλ Αηνιηθφ Πάξθν ζηνλ 

ηδέξσηα ε αηζζεηηθή ηνπ ηνπίνπ, ν ζφξπβνο, ν ηνπξηζκφο θαη ε ρισξίδα κε ηελ 

παλίδα ηεο πεξηνρήο. Αθφκε, φζνη έρνπλ πξνγφλνπο ζηελ πεξηνρή, παηδηά ζην 

λνηθνθπξηφ θαη έρνπλ ζηα ζρέδηα ηνπο λα ζπληαμηνδνηεζνχλ ζηελ πεξηνρή πνπ 

πξνηείλεηαη λα γίλεη ην Αηνιηθφ Πάξθν εάλ απνηεινχλ πξνζδηνξηζηηθφ παξάγνληα ηνπ 

WTA αλακέλεηαη λα έρνπλ ζεηηθή επίδξαζε, λα ζέινπλ δειαδή κεγαιχηεξε 

απνδεκίσζε. 

   Άιινη πηζαλνί πξνζδηνξηζηηθνί παξάγνληεο ηνπ WTA είλαη εάλ νη εξσηεζέληεο 

επηζθέπηνληαη ηηο παξαιίεο πνπ έρνπλ νπηηθή επαθή κε ηηο Αλεκνγελλήηξηεο, 

ελδερνκέλσο ζα πξνθχςεη ζεηηθφ πξφζεκν θαζψο ζα δεηνχλ πεξηζζφηεξε 

απνδεκίσζε γηα λα ζπζηάζνπλ ηελ αηζζεηηθή ηεο πεξηνρήο. Σέινο πηζαλνί 

πξνζδηνξηζηηθνί παξάγνληεο ηνπ WTA είλαη ε ειηθία ησλ εξσηεζέλησλ, ην θχιν, 

αιιά θαη ην πψο αληηκεησπίδνπλ ηελ Αηνιηθή Δλέξγεηα, φζνη ηελ θαηαηάζζνπλ ζε 

ζεκαληηθή κνξθή ελέξγεηαο αλακέλεηαη λα ζέινπλ ιηγφηεξε απνδεκίσζε απφ φηη 

άηνκα πνπ δελ ηελ πξνηηκνχλ, πνπ γηα λα δερηνχλ έλα Αηνιηθφ Πάξθν ζα ήζειαλ κηα 

πςειφηεξε απνδεκίσζε. 

   Σν ηειηθφ νηθνλνκεηξηθφ κνληέιν ηεο κεζφδνπ CV έπεηηα απφ κηα ζεηξά δνθηκψλ  

θαη ειέγρνπο κε ην Likelihood ratio test κε επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 5%  πξνέθπςε 

φηη είλαη ην παξαθάησ: 

 

 lnWTA=β1+β2 ·κέινο ζε πεξηβαιινληηθή νκάδα+β3·αξλεηηθέο επηπηώζεηο από 

Αλεκνγελλήηξηεο+β4·επεξεάδεηαη αξλεηηθά ε αηζζεηηθή ηνπ ηνπίνπ+ 

β5·επηζθέςεηο+β6·παηδηά+β7·πξόγνλνη+β8·πήιη+β9·κεζαίν εηζόδεκα+ 

β10·ζεκαληηθή ε αηνιηθή ελέξγεηα+β11·ζπλαμηνδόηεζε+β12·ειηθία+εi 

   Απφ ηα 300 εξσηεκαηνιφγηα ηνπ δείγκαηνο δελ ρξεζηκνπνηήζεθαλ φια θαζψο 

βγήθαλ εθηφο νη protests δεδνκέλνπ φηη ην πνζφ ζην νπνίν ζα ζπκθσλνχζαλ γηα έλα 

κεγαιχηεξν Αηνιηθφ Πάξθν ηείλεη ζην άπεηξν θαη δελ κπνξεί λα πξνζδηνξηζηεί. Ωο 

protests νξίζηεθαλ εθείλα ηα άηνκα πνπ απάληεζαλ Όρη -Όρη   θαη ζαλ αηηηνιφγεζε 

είραλ ην φηη δελ ήζειαλ ην ζπγθεθξηκέλν Αηνιηθφ Πάξθν επεηδή δελ έρνπλ 

εκπηζηνζχλε ζηνλ ηξφπν δηαρείξηζεο ηνπ έξγνπ ή ζην εάλ ζα απνδεκησζνχλ, επεηδή 
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ζα κπνξνχζε ην Αηνιηθφ Πάξθν λα γίλεη ζε θάπνπ αιινχ ή επεηδή θνβνχληαη κηα 

κειινληηθή επέθηαζε ζηελ πεξηνρή. Σα άηνκα απηά ήηαλ ζπλνιηθά 49 νπφηε 

παξέκεηλαλ 251 άηνκα ζην δείγκα.  

   ηνλ Πίλαθα 16 παξνπζηάδνληαη νη απαληήζεηο ησλ 251 εξσηεζέλησλ θαη 

πξνθχπηεη φηη 101 απφ απηνχο είπαλ Όρη θαη ζηα δχν πνζά πνπ ηνπο δφζεθαλ, 99 

άηνκα απάληεζαλ Ναη θαη ζηα δχν πνζά ελψ κφιηο 31 άηνκα είπαλ Ναη ζην πξψην 

θαη Όρη ζην δεχηεξν πνζφ θαη 20 άηνκα είπαλ Όρη ζην πξψην πνζφ θαη Ναη ζην 

δεχηεξν. Παξαηεξείηαη φηη νη πεξηζζφηεξεο απαληήζεηο ζπγθεληξψλνληαη ζηηο 

αθξαίεο πεξηπηψζεηο.  

   Πνιιά ήηαλ θαη ηα άηνκα πνπ δελ ήζειαλ ηα Αηνιηθά Πάξθα γεληθά νπφηε 

απάληεζαλ Όρη-Όρη αιιά θαη αξθεηά εθείλα πνπ αληαπνθξίζεθαλ θαη ζηα δχν bids 

ζεηηθά κε Ναη-Ναη. Μηα πηζαλή αηηηνινγία ζηα Ναη-Ναη ζα κπνξνχζε λα πξνθχςεη 

απφ ην Yea-Saying Model ζην νπνίν νη εξσηεζέληεο εάλ ζην πξψην bid έρνπλ 

αληαπνθξηζεί ζεηηθά ληψζνπλ δεζκεπκέλνη ζηελ πξψηε ηνπο απάληεζε θαη απαληνχλ 

ζεηηθά κε Ναη θαη ζηα επαθφινπζα bids (DeShazo, 2002:370). 

   Γηα ηηο ελδηάκεζεο πεξηπηψζεηο θαη θπξίσο γηα ηελ Ναη-Όρη παξαηεξείηαη ζπρλά φηη 

νη εξσηεζέληεο ζεσξνχλ δεδνκέλν ην αξρηθφ πνζφ σο ηελ απνδεκίσζε πνπ ζα 

ιάβνπλ νπφηε εάλ ηνπο δνζεί ζηε ζπλέρεηα έλα κηθξφηεξν πνζφ απαληνχλ Όρη 

πξνθεηκέλνπ λα ιάβνπλ ην αξρηθφ πνζφ. Πξφθεηηαη δειαδή γηα Starting Point Bias 

φπνπ ην αξρηθφ bid παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν θαζψο απνηειεί ηελ ηηκή εθθίλεζεο θαη νη 

εξσηεζέληεο ηελ ζεσξνχλ δεδνκέλε θαη επίζεο ζεσξνχλ φηη εθπξνζσπεί ηελ 

πξαγκαηηθή αμία (DeShazo, 2002:371).  

   Άιιεο πηζαλέο εξκελείεο πξνθχπηνπλ απφ ην Cost Expectation Model φπνπ νη 

ππνζηεξηθηέο ηζρπξίδνληαη φηη νη εξσηεζέληεο απφ ηελ αξρηθή πξνζθνξά πνπ ηνπο 

δίλεηαη παίξλνπλ πιεξνθνξίεο γηα ην πξαγκαηηθφ θφζηνο έηζη εάλ ηνπο δνζεί κηα 

ρακειφηεξε ή κηα πςειφηεξε πξνζθνξά ζα αξλεζνχλ θαζψο παξαβηάδνληαη νη 

αξρηθέο πξνζδνθίεο ηνπο. Δπίζεο ην Strategic Behavior Model είλαη έλα κνληέιν ζην 

νπνίν νη ππνζηεξηθηέο ηνπ ζεσξνχλ φηη νη εξσηεζέληεο ιεηηνπξγνχλ ζηξαηεγηθά θαη 

θπξίσο εάλ ζην πξψην bid δψζνπλ ηελ εηιηθξηλή ηνπο απάληεζε ζην δεχηεξν bid  ζα 

θηλεζνχλ ζηξαηεγηθά θαη ζα αληαπνθξηζνχλ αξλεηηθά (DeShazo, 2002:367-370). 
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   Όζνλ αθνξά ην κέγεζνο ηνπ δείγκαηνο, ζηελ ζπλέρεηα ππήξμε επηπιένλ κείσζή ηνπ 

θαζψο ζε θάπνηεο εξσηήζεηο νη εξσηεζέληεο δελ έδσζαλ απάληεζε. Αθαηξέζεθαλ 

δειαδή νη παξαηεξήζεηο πνπ είραλ missing values ζηηο πηζαλέο εξκελεπηηθέο 

κεηαβιεηέο. Με απηή ηε δηαδηθαζία ην δείγκα απφ ην νπνίν πξνέθπςαλ ηα 

απνηειέζκαηα κεηψζεθε ζηα 224 άηνκα.  

   ηνλ Πίλαθα 17 παξνπζηάδνληαη ηα πεξηγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά (κέζε ηηκή) ησλ 

κεηαβιεηψλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζην κνληέιν. Όιεο νη κεηαβιεηέο εθηφο απφ ηελ 

ειηθία είλαη dummies δειαδή παίξλνπλ Ναη ή Όρη σο απάληεζε θαη γηα ηελ ειηθία 

πνπ παίξλεη αθέξαηεο ηηκέο παξνπζηάδεηαη θαη ε ηππηθή απφθιηζε. 

   Απφ ηα 224 άηνκα ηνπ δείγκαηνο ην 5.357% δήισζε κέινο ζε θάπνηα 

πεξηβαιινληηθή νκάδα ή δξάζε, ην 49.11% ζεσξεί φηη νη Αλεκνγελλήηξηεο έρνπλ 

αξλεηηθέο επηπηψζεηο γηα ηελ πεξηνρή πνπ ηνπνζεηνχληαη. Σν 52.23% ζεσξεί φηη ην 

Αηνιηθφ Πάξθν ηνπ ηδέξσηα έρεη επεξεάζεη ηελ αηζζεηηθή ηνπ ηνπίνπ, ην 76.34% 

επηζθέπηεηαη ηηο Νφηηεο παξαιίεο θαη ην 64.29% απφ ηνπο εξσηεζέληεο έρεη παηδηά. 

Δπηπξνζζέησο ην 50.45% έρεη πξνγφλνπο απφ θάπνηα πεξηνρή Νφηηα ηνπ πειίνπ θαη 

ην 21.43% θαηνηθεί ζην πήιη. Δπίζεο ην 36.16% αλήθεη ζηελ θαηεγνξία κεζαίνπ 

εηζνδήκαηνο θαη ην 58% ζεσξεί ηελ Αηνιηθή Δλέξγεηα σο κηα ζεκαληηθή κνξθή 

ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ελέξγεηαο ζηελ Διιάδα. Αθφκα ην 52.23% έρεη ζηα 

ζρέδηα ηνπ λα κείλεη ζε θάπνηα πεξηνρή Νφηηα ηνπ πειίνπ φηαλ ζπληαμηνδνηεζεί ή 

εάλ έρεη ήδε ζπληαμηνδνηεζεί. Σέινο ε κέζε ειηθία ησλ 224 εξσηεζέλησλ είλαη 42.74 

έηε πεξίπνπ δειαδή 43 ρξνλψλ θαη ε ηππηθή απφθιηζε ηεο ειηθίαο είλαη πεξίπνπ 16. 

   ηελ ζπλέρεηα, ζηνλ Πίλαθα 18 είλαη ηα απνηειέζκαηα αλαθνξηθά κε ηηο 

κεηαβιεηέο πνπ πξνζδηνξίδνπλ ην WTA.  Όζεο κεηαβιεηέο είλαη ςεπδνκεηαβιεηέο 

θαη έρνπλ αξλεηηθφ πξφζεκν ζεκαίλεη φηη φζνη αλήθνπλ ζηελ θαηεγνξία απηή ζέινπλ 

ιηγφηεξε απνδεκίσζε γηα λα δερηνχλ ην Αηνιηθφ Πάξθν ελψ φζεο ςεπδνκεηαβιεηέο 

έρνπλ ζεηηθφ πξφζεκν ζεκαίλεη φηη γηα λα γίλεη ην Αηνιηθφ Πάξθν πξέπεη λα δνζεί 

πεξηζζφηεξε απνδεκίσζε ζε φζνπο αλήθνπλ ζε απηή ηελ θαηεγνξία. Δπίζεο φπσο 

θαίλεηαη ζηνλ Πίλαθα 18 νη κεηαβιεηέο “ζπκκεηνρή ζε πεξηβαιινληηθή νκάδα”, 

“πξφγνλνη” θαη “ειηθία” δελ είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο φκσο έπεηηα απφ έιεγρν κε 

ην Likelihood Ratio test απνξξίθζεθε ε αξρηθή ππφζεζε φηη νη ζπληειεζηέο ηνπο είλαη 

ίζνη κε κεδέλ ζπλεπψο παξέκεηλαλ ζην κνληέιν σο πξνζδηνξηζηηθνί παξάγνληεο ηνπ 
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WTA θαζψο ην Log-Likelihood Ratio test έρεη ηηκή -13.07 φπνπ ζε επίπεδν 

ζεκαληηθφηεηαο 5% απνξξίπηεηαη ε αξρηθή ππφζεζε. 

   Ζ κεηαβιεηή “ζπκκεηνρή ζε πεξηβαιινληηθή νκάδα” έρεη αξλεηηθφ πξφζεκν, ηα 

άηνκα δειαδή πνπ είλαη κέιε ζε θάπνηα πεξηβαιινληηθή νκάδα ή ζπκκεηέρνπλ ζε 

θάπνηα πεξηβαιινληηθή δξάζε ζέινπλ ιηγφηεξε απνδεκίσζε γηα λα δερηνχλ ην 

Αηνιηθφ Πάξθν. Μηα πηζαλή εξκελεία ηνπ απνηειέζκαηνο απηνχ είλαη φηη άηνκα κε 

πεξηβαιινληηθή ζπλείδεζε θαη πνπ γλσξίδνπλ ηα πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα  είλαη 

πην δεθηηθά πξνο ηα Αηνιηθά Πάξθα δεδνκέλνπ φηη γλσξίδνπλ ηνπο θηλδχλνπο γηα ην 

πεξηβάιινλ εάλ δελ ππάξμεη ζηξνθή πξνο ηηο Αλαλεψζηκεο Πεγέο Δλέξγεηαο. 

   ηελ ζπλέρεηα ν ζπληειεζηήο ηεο κεηαβιεηήο “αξλεηηθέο επηπηψζεηο απφ 

Αλεκνγελλήηξηεο” έρεη ζεηηθφ πξφζεκν. ηελ θαηεγνξία απηή αλήθνπλ φινη φζνη 

απάληεζαλ ζεηηθά ζην αλ επεξεάδεηαη αξλεηηθά κηα πεξηνρή ζηελ νπνία ππάξρεη 

Αηνιηθφ Πάξθν. Γεδνκέλνπ ηνπ φηη πηζηεχνπλ φηη νη Αλεκνγελλήηξηεο θάλνπλ θαθφ 

ζηελ πεξηνρή πνπ ηνπνζεηνχληαη δεηνχλ κεγαιχηεξε απνδεκίσζε γηα λα δερηνχλ έλα 

Αηνιηθφ Πάξθν ζηελ πεξηνρή. 

   Ζ κεηαβιεηή “επεξεάδεηαη αξλεηηθά ε αηζζεηηθή ηνπ ηνπίνπ” αθνξά ηα άηνκα πνπ 

απάληεζαλ φηη ην ήδε εγθαηεζηεκέλν Αηνιηθφ Πάξθν ηνπ ηδέξσηα έρεη επεξεάζεη 

αξλεηηθά ηελ αηζζεηηθή ηνπ ηνπίνπ. Ο ζπληειεζηήο απηήο ηεο κεηαβιεηήο είλαη 

ζεηηθφο θαζψο ηα άηνκα δεηνχλ κεγαιχηεξε απνδεκίσζε δεδνκέλνπ φηη ε φςε ηνπ 

βνπλνχ επεξεάδεηαη αξλεηηθά απφ ηελ εγθαζίδξπζε Αλεκνγελλεηξηψλ. Ζ αηζζεηηθή 

ηνπ ηνπίνπ σο ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή κεηαβιεηή γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ WTA κε 

ζεηηθφ πξφζεκν πξνέθπςε θαη ζε άιιεο έξεπλεο φηη δειαδή εάλ έλα άηνκν αλεζπρεί 

γηα ηηο επηπηψζεηο ζηελ αηζζεηηθή ηεο πεξηνρήο απφ ηελ εγθαηάζηαζε 

Αλεκνγελλεηξηψλ ηφηε ην άηνκν απηφ ζα είλαη ιηγφηεξν πξφζπκν λα δερηεί ηελ 

απνδεκίσζε θαη ζπλεπψο ζα πξέπεη λα ηνπ δνζεί κεγαιχηεξν πνζφ (Du Preez et 

al.,2012:6) 

   Ο ζπληειεζηήο ηεο κεηαβιεηήο “επηζθέςεηο” έρεη ζεηηθφ πξφζεκν. Ζ κεηαβιεηή 

απηή πεξηιακβάλεη φινπο εθείλνπο ηνπο εξσηεζέληεο φπνπ έρνπλ επηζθεθζεί ηηο 

παξαιίεο  Σξηφπεηξα, Λίγθξεο θαη Αγία Φσηεηλή ηα ηειεπηαία ηέζζεξα ρξφληα, 

παξαιίεο απφ ηηο νπνίεο ππάξρεη νπηηθή επαθή κε ην ήδε εγθαηεζηεκέλν Αηνιηθφ 

Πάξθν. Σν ζεηηθφ πξφζεκν ζεκαίλεη φηη φζνη επηζθέπηνληαη ηηο παξαιίεο απηέο 

ζέινπλ πεξηζζφηεξε απνδεκίσζε γηα λα δερηνχλ έλα κεγαιχηεξν Αηνιηθφ Πάξθν 
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δεδνκέλνπ φηη επεξεάδεηαη ε αηζζεηηθή θαη φζνη ηηο επηζθέπηνληαη ελδηαθέξνληαη γηα 

ηελ πεξηνρή πεξηζζφηεξν. 

   Ζ επφκελε κεηαβιεηή είλαη “ηα παηδηά”, φζνη έρνπλ παηδηά πξνθχπηεη φηη ζέινπλ 

πεξηζζφηεξε απνδεκίσζε απφ φηη νη εξσηεζέληεο πνπ δελ έρνπλ παηδηά. Ζ πςειφηεξε 

απνδεκίσζε γηα φζνπο έρνπλ παηδηά κπνξεί λα αηηηνινγεζεί φηη νη γνλείο ηείλνπλ λα 

ζέινπλ λα δηαηεξήζνπλ γηα ηα παηδηά ηνπο ηελ πεξηνρή ρσξίο αιιαγέο ζπλεπψο φπνηα 

αιιαγή ηνπο πξνηαζεί γηα λα ηελ δερηνχλ πξέπεη λα ηνπο δνζεί κεγαιχηεξν πνζφ 

απνδεκίσζεο. 

   ηελ ζπλέρεηα, ε κεηαβιεηή “πξφγνλνη” έρεη ζεηηθφ ζπληειεζηή δειαδή φζνη έρνπλ 

πξνγφλνπο, γνλείο, παππνχδεο, απφ θάπνηα πεξηνρή Νφηηα ηνπ πειίνπ ζέινπλ 

κεγαιχηεξε απνδεκίσζε γηα λα δερηνχλ έλα κεγαιχηεξν Αηνιηθφ Πάξθν. Έλα 

απνηέιεζκα πνπ είλαη ζχκθσλν θαη κε άιιεο εκπεηξηθέο κειέηεο ζηηο νπνίεο 

πξνέθπςε φηη άηνκα κε πξνγφλνπο απφ ηελ πεξηνρή ηνπ έξγνπ ηείλνπλ λα είλαη 

ιηγφηεξν δεθηηθνί απέλαληη ζε πξνηεηλφκελα Αηνιηθά Πάξθα θαη γηα λα ηα δερηνχλ 

πξέπεη λα ηνπο δνζεί πςειφηεξε απνδεκίσζε (Groothuis et al.,2008:1545). 

   Ζ κεηαβιεηή “πήιη” αλαθέξεηαη ζε φζνπο εξσηεζέληεο θαηνηθνχλ ζηελ πεξηνρή 

ηνπ πειίνπ. Μφλν απηή ε πεξηνρή βγήθε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή θαη νη θάηνηθνη ηεο 

ζέινπλ ηελ κεγαιχηεξε απνδεκίσζε ζε ζρέζε κε ηνπο θαηνίθνπο ηνπ Ρεζχκλνπ αιιά 

θαη ζε ζρέζε κε ηνπο θαηνίθνπο ησλ ρσξηψλ πνπ είλαη πην θνληά ζην Αηνιηθφ Πάξθν. 

Πξνθχπηεη φηη δελ ππάξρεη NIΜBY ζχλδξνκν θαζψο νη θάηνηθνη πνπ κέλνπλ δίπια 

απφ ην Αηνιηθφ Πάξθν δελ ζέινπλ κεγαιχηεξε απνδεκίσζε απφ φηη νη θάηνηθνη ηνπ 

πειίνπ πνπ είλαη ζε κεγαιχηεξε απφζηαζε.  

   Ζ αηηηνιφγεζε πξνθχπηεη απφ ηνλ Van der Host (2007:2707) πνπ αλαθέξεη φηη ε 

ελαληίσζε ηείλεη λα κεηψλεηαη φηαλ ην έξγν έρεη πιένλ πινπνηεζεί ζε ζρέζε κε ηελ 

πεξίνδν πνπ ήηαλ ππφ ζρεδηαζκφ θαζψο πνιινί θφβνη σο πξνο ηνπο θηλδχλνπο ησλ 

Αλεκνγελλεηξηψλ απφ ηελ πιεπξά ησλ θαηνίθσλ ηεο πεξηνρήο δελ επηβεβαηψζεθαλ. 

Σν γεγνλφο απηφ εμεγεί γηαηί πνιιέο θνξέο θάηνηθνη πνπ κέλνπλ πην καθξηά απφ ην 

Αηνιηθφ Πάξθν έρνπλ κεγαιχηεξε ελαληίσζε απφ φηη θάηνηθνη πνπ είλαη ζηελ 

πεξηνρή ηνπ έξγνπ. Οη θάηνηθνη ηνπ πειίνπ δελ έρνπλ ηελ εκπεηξία πνπ έρνπλ νη 

θάηνηθνη ησλ πην θνληηλψλ ρσξηψλ ζπλεπψο είλαη πην επηθπιαθηηθνί θαη ζέινπλ 

κεγαιχηεξε απνδεκίσζε. 
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   Δπηπξνζζέησο ε έξεπλα ησλ Koundouri, Kountouris θαη Remoundou, (2009:1943) 

φπνπ εμέηαζαλ ηελ πεξίπησζε δεκηνπξγίαο Αηνιηθνχ Πάξθνπ ζην λεζί ηεο Ρφδνπ 

αιιά κε ηελ ρξήζε ηνπ κέηξνπ WTP ψζηε λα πξνζδηνξηζηεί ην πνζφ ην νπνίν ζα 

ήηαλ δηαηεζεηκέλνη λα πιεξψζνπλ νη ζπκκεηέρνληεο ζηελ έξεπλα ψζηε λα πινπνηεζεί 

ε πξφηαζε γηα ην Αηνιηθφ Πάξθν. Μέζσ ησλ απνηειεζκάησλ ηνπο πξνέθπςε επίζεο 

φηη δελ πθίζηαηαη ην θίλεκα NIMBY κε ηελ αηηηνιφγεζε φηη ζηελ πεξηνρή ήδε 

ππήξραλ Αλεκνγελλήηξηεο θαη νη θάηνηθνη θνληά ζε απηέο ήηαλ πην ελεκεξσκέλνη 

ιφγσ εκπεηξίαο θαη ζπλεπψο ιηγφηεξν πξνθαηεηιεκκέλνη απέλαληη ζηα Αηνιηθά 

Πάξθα. 

   Ζ θαηεγνξία ηνπ κεζαίνπ εηζνδήκαηνο είλαη εθείλε πνπ βγήθε ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθή φπνπ ζηελ θαηεγνξία κεζαίνπ εηζνδήκαηνο αλήθνπλ φζνη δήισζαλ φηη 

έρνπλ θαζαξφ κεληαίν νηθνγελεηαθφ εηζφδεκα απφ 1001 έσο 2500€  πνπ 

πξνζδηνξίζηεθε βάζε ην κέζν εηήζην δηαζέζηκν εηζφδεκα ησλ λνηθνθπξηψλ πνπ είλαη 

21,590.07€ δειαδή πεξίπνπ 1800€ ζχκθσλα κε ηελ Διιεληθή ηαηηζηηθή Τπεξεζία 

(2011β:1). Ζ κεηαβιεηή "κεζαίν εηζφδεκα" βγήθε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή κε αξλεηηθφ 

πξφζεκν, δειαδή φζνη αλήθνπλ ζηελ θαηεγνξία απηή ζέινπλ κηθξφηεξε απνδεκίσζε 

θαη είλαη πην ζεηηθνί σο πξνο ην έξγν απφ φηη φζνη αλήθνπλ ζηελ θαηεγνξία ρακεινχ 

θαη πςεινχ εηζνδήκαηνο. ηελ έξεπλα ησλ Groothuis et al (2008:1548-49) ζην 

αξρηθφ ηνπο κνληέιν ην εηζφδεκα ήηαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφ κε αξλεηηθφ πξφζεκν 

πνπ ζεκαίλεη φηη ηα άηνκα κε πςειφηεξν εηζφδεκα είλαη πην ζεηηθά σο πξνο ην έξγν 

θαη απαηηνχλ ιηγφηεξε απνδεκίσζε. 

   Ο ζπληειεζηήο ηεο κεηαβιεηήο “ζεκαληηθή ε αηνιηθή ελέξγεηα” έρεη αξλεηηθφ 

πξφζεκν, δειαδή φζα άηνκα ζεσξνχλ φηη ε Αηνιηθή Δλέξγεηα είλαη ζεκαληηθή κνξθή 

ελέξγεηαο θαη ηελ πξνηηκνχλ γηα ηελ παξαγσγή ελέξγεηαο ζηελ Διιάδα ζέινπλ 

ιηγφηεξε απνδεκίσζε απφ φηη ηα άηνκα πνπ δελ ηελ πξνηηκνχλ. Έλα απνηέιεζκα πνπ 

είλαη ζχκθσλν κε ηελ γεληθφηεξε αληίιεςε φηη άηνκα πνπ ζεσξνχλ ηελ Αηνιηθή 

Δλέξγεηα σο κηα θαιή κνξθή ελέξγεηαο ηείλνπλ λα είλαη ζε ζέζε λα δερηνχλ 

επθνιφηεξα ηελ εγθαηάζηαζε Αηνιηθψλ Πάξθσλ (Groothuis et al.,2008:1545). 

  Δπηπιένλ αξλεηηθφ πξφζεκν πξνθχπηεη θαη γηα ηνλ ζπληειεζηή ηεο κεηαβιεηήο 

“ζπληαμηνδφηεζε”. Σα άηνκα δειαδή πνπ έρνπλ ζηα ζρέδηα ηνπο λα κείλνπλ ζε 

θάπνηα πεξηνρή Νφηηα ηνπ πειίνπ φηαλ ζπληαμηνδνηεζνχλ ή εάλ έρνπλ πάξεη ήδε 

ζχληαμε ζέινπλ ιηγφηεξε απνδεκίσζε απφ φηη ηα άηνκα πνπ δελ έρνπλ θάπνην ηέηνην 
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ζθνπφ. Σν απνηέιεζκα απηφ έξρεηαη ζε αληίζεζε κε απνηειέζκαηα άιισλ εκπεηξηθψλ 

εξεπλψλ. ε άιιεο έξεπλεο ηα ζρέδηα γηα ζπληαμηνδφηεζε είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά 

αιιά κε ζεηηθφ πξφζεκν θαη εξκελεχεηαη ην ζεηηθφ πξφζεκν κε ην φηη ε επηινγή ηεο 

πεξηνρήο ζπληαμηνδφηεζεο έρεη άκεζε ζρέζε κε ηελ αηζζεηηθή ηεο πεξηνρήο πνπ 

επηιέγνπλ λα ζπληαμηνδνηεζνχλ, ζπλεπψο ζα ήζειαλ κεγαιχηεξε απνδεκίσζε γηα λα 

δερηνχλ έλα Αηνιηθφ Πάξθν πνπ ζα επεξέαδε ηελ πεξηνρή (Groothuis et 

al.,2008:1545). Καη επηπιένλ ε ζπληαμηνδφηεζε πξνέθππηε κε ζεηηθφ πξφζεκν θαζψο 

εάλ ην άηνκν έρεη ζπληαμηνδνηεζεί είλαη πην ζεηηθφ ζην λα δερηεί κηα απνδεκίσζε γηα 

ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ (Du Preez et al.,2012:6) 

    Όκσο ζηελ παξνχζα έξεπλα ην αξλεηηθφ πξφζεκν κπνξεί λα αηηηνινγεζεί απφ ην 

γεγνλφο φηη ηα άηνκα πνπ επηιέγνπλ λα ζπληαμηνδνηεζνχλ Νφηηα ηνπ πειίνπ είλαη 

άηνκα πνπ ήδε έρνπλ θάπνηα πεξηνπζία εθεί θαη ζπλεπψο απηφο είλαη ν ιφγνο πνπ 

επηιέγνπλ ηελ πεξηνρή θαη φρη γηα ιφγνπο αηζζεηηθήο. πγθεθξηκέλα απφ ηα άηνκα 

πνπ δήισζαλ φηη έρνπλ ζηα ζρέδηα ηνπο φηαλ ζπληαμηνδνηεζνχλ ή εάλ έρνπλ ήδε 

ζπληαμηνδνηεζεί λα κείλνπλ ζε θάπνηα πεξηνρή Νφηηα ηνπ πειίνπ, ην 95.4% απφ 

απηνχο έρεη θάπνηα πεξηνπζία ζηελ πεξηνρή απηή. Ζ επηινγή ηεο πεξηνρήο 

ζπληαμηνδφηεζεο είλαη δειαδή κηα επηινγή αλεμάξηεηε απφ ηελ αηζζεηηθή θαη 

ζπλεπψο αλεμάξηεηε απφ ηελ δεκηνπξγία Αηνιηθνχ Πάξθνπ. 

   Σέινο ν ζπληειεζηήο ηεο κεηαβιεηήο “ειηθία” έρεη επίζεο αξλεηηθφ πξφζεκν θαη 

ζπλεπψο ηα άηνκα κεγαιχηεξεο ειηθίαο ζέινπλ κηθξφηεξε απνδεκίσζε. Μηα πηζαλή 

εμήγεζε ηνπ απνηειέζκαηνο απηνχ είλαη φηη ηα άηνκα κεγαιχηεξεο ειηθίαο έρνπλ 

κηθξφηεξν πξνζδφθηκν δσήο κε απνηέιεζκα λα είλαη πην δεθηηθνί ζε αιιαγέο ηεο 

πεξηνρήο ηνπο απφ φηη έλαο λένο άλζξσπνο πνπ ζα πξέπεη λα δήζεη πεξηζζφηεξα 

ρξφληα κε ηελ αιιαγή απηή. 

   Σέινο ηελ δηάκεζν ηνπ ειάρηζηνπ WTA πνζνχ ην νπνίν ζα δερφληνπζαλ νη 

εξσηεζέληεο γηα λα πινπνηεζεί ην Αηνιηθφ Πάξθν, πξνέθπςε έπεηηα απφ εθαξκνγή 

ηνπ ηχπνπ (6)  θαη είλαη  50.07 € ηνλ ρξφλν γηα θάζε λνηθνθπξηφ. Έλα πνζφ πνπ είλαη 

ιίγν κεγαιχηεξν απφ εθείλα πνπ βξέζεθαλ ζε παξφκνηεο έξεπλεο WTA  φπσο ησλ Du 

Preez, Menzies, Sale, θαη Hosking, (2012:6) πνπ ήηαλ R12.21 ηνλ κήλα θαη R146.52 

ηνλ ρξφλν (δειαδή πεξίπνπ 0.95€ θαη 11.44€ αληίζηνηρα) ή 23$ ην ρξφλν φπσο 

πξνέθπςε ζηνπο Groothuis, Groothuis θαη Whitehead, (2008:1550). Να ζεκεησζεί φηη 
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ζηελ παξνχζα εξγαζία ππνινγίζηεθε κφλν ην αηνκηθφ κέηξν επεκεξίαο WTA θαη δελ 

ππνινγίζηεθε ε ζπλνιηθή επεκεξία. 

   Κιείλνληαο κηα  πξνηεηλφκελε πηζαλή ιχζε ψζηε λα γίλνπλ επθνιφηεξα απνδεθηά 

ηα Αηνιηθά Πάξθα απφ ηνπο θαηνίθνπο ηνπ λνκνχ Ρεζχκλνπ θαη γεληθφηεξα ηνπ 

Διιαδηθνχ ρψξνπ  ζα ήηαλ ε εγθαζίδξπζε Αλεκνγελλεηξηψλ ππφ ηελ δηθαηνδνζία 

ησλ ηνπηθψλ θνηλνηήησλ έηζη ψζηε ηα νθέιε ηεο παξαγσγήο ελέξγεηαο λα δηαρένληαλ 

ζηελ πεξηνρή. Ζ πινπνίεζε ηέηνησλ έξγσλ απφ ηνπο θαηνίθνπο ζα δηαηεξνχζε ηα 

νθέιε εληφο ηεο πεξηνρήο. Δθηφο απφ ηελ θάιπςε ησλ ελεξγεηαθψλ αλαγθψλ 

επηπξνζζέησο  ηα έζνδα απφ ηελ πψιεζε ηεο παξαγφκελεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζα 

ήηαλ ζηελ δηάζεζε ησλ ηνπηθψλ θνηλνηήησλ. ε άιιεο ρψξεο πνπ έρεη εθαξκνζηεί 

φπσο γηα παξάδεηγκα ζηελ Γαλία φπνπ ην 50% ηεο Αηνιηθήο Δλέξγεηαο πνπ 

παξάγεηαη πξνέξρεηαη απφ ηέηνηεο ηδησηηθνπνηεκέλεο Αλεκνγελλήηξηεο θαη ε ηάζε 

απηή έρεη εμαπισζεί θαη ζε Οιιαλδία θαη  Γεξκαλία (Yue et al., 2001:960). 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ  

 ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α: ΠΗΝΑΚΔ ΠΔΡΗΓΡΑΦΗΚΩΝ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΩΝ 

Πίλαθαο 1: Πιεζπζκφο Πεξηνρψλ ηεο έξεπλαο 

Πεξηνρή Πιεζπζκόο Πεξηνρή Πιεζπζκόο 

Πόιε Ρεζύκλνπ 32.468 Σνπηθή Κνηλόηεηα Κεξακέ 153 

πήιη 564 Αγαιηαλφο 19 

Σνπηθή Κνηλόηεηα Αθνπκίσλ 509 Αγία Φσηεηλή 5 

Αθνχκηα 344 Κεξακέο 129 

Βξχζεο 84 Σνπηθή Κνηλόηεηα Γξπκίζθνπ 32 

Σξηφπεηξα 81 Γξχκηζθνο 32 

Σνπηθή Κνηλόηεηα Αξδάθηνπ 153 Σνπηθή Κνηλόηεηα Κηζζνύ 148 

Αγία Παξαζθεπή 13 Κηζζνχ Κάκπνο 100 

Αθηνχληα 74   

Άξδαθηνο  32   

Βάηνο 34   

Πίλαθαο 1 Πεγή: Διιεληθή ηαηηζηηθή Τπεξεζία  

 

Πίλαθαο 2: Γνκή Γεχηεξσλ Πξνζθνξψλ αλάινγα κε ηελ Απάληεζε ζην Αξρηθφ 

Πνζφ 

Αξρηθό Πνζό 

Υ 

Ναη Όρη 

20 10 50 

50 20 100 

100 50 200 

 

Πίλαθαο 3: Αξηζκφο εξσηεκαηνινγίσλ αλά Πεξηνρή 

Μόληκε Καηνηθία Αξηζκόο εξσηεκαηνινγίσλ 

Πφιε Ρεζχκλνπ 150 

πήιη 58 

Αγαιηαλφο 2 
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Αγία Παξαζθεπή 1 

Αθνχκηα 31 

Αθηνχληα 5 

Άξδαθηνο 3 

Βάηνο 5 

Βξχζζεο 11 

Γξχκηζθνο  2 

Κεξακέο 14 

Κηζζνχ Κάκπνο 10 

Σξηφπεηξα 80 

 

Πίλαθαο 4: Φχιν Δξσηεζέλησλ 

Φύιν  Αξηζκόο Αηόκσλ   Πνζνζηό  

Άληξαο  164  54.7% 

Γπλαίθα  136  54.3% 

ύλνιν  300   

 

Πίλαθαο 5: Γεκνγξαθηθά Υαξαθηεξηζηηθά 

Ζιηθίεο   Δθπαηδεπηηθό 

Δπίπεδν 

 

18 έσο 30 26.66%  Έσο Γπκλάζην 25.66% 

31 έσο 40 20%    

41 έσο 50 21.33%  Λχθεην 35.66% 

51 έσο 60 18.33%    

61 έσο 70 9%  Παλεπηζηήκην 38.66% 

71 έσο 80 3%    

80 θαη άλσ 0.66%    

Γ.Α.   1%    
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Πίλαθαο 5 ζπλέρεηα 

Καζαξό Μεληαίν 

Οηθνγελεηαθό Δηζόδεκα 

  Δπάγγεικα  

Υακειφ Δηζφδεκα (0-1000) 49.66%  Αγξνηηθά 14.33% 

Μέζν Δηζφδεκα (1001-2500) 37.33%  Γεκφζηνη Τπάιιεινη 14.33% 

Τςειφ Δηζφδεκα (2500-..) 6.33%  Ηδησηηθνί Τπάιιεινη 16.66% 

Γ.Α. 6.66%  Δπηρεηξήζεηο 25% 

   Με Απαζρνινχκελνη 29.33% 

   Γ.Α 0.33% 

 

Πίλαθαο 6: Βαζκνιφγεζε χγρξνλσλ Πξνβιεκάησλ 

Πξόβιεκα Καζόινπ-Λίγν-Ούηε 

Λίγν Ούηε Πνιύ 

εκαληηθό 

 Πνιύ 

εκαληηθό 

Πάξα Πνιύ 

εκαληηθό 

Αλεξγία 4.3%  18.3% 77.3% 

Πηψζε Δπηπέδνπ Γηαβίσζεο 15.7%  35% 49.3% 

Αθξίβεηα 15%  31.3% 53.7% 

Έιιεηςε Νεξνχ  40.4%  15% 44.3% 

Μφιπλζε Τδάησλ 23%  21.7% 55.3% 

Αλεμέιεγθηε Απφξξηςε θνππηδηψλ 21.7%  26.7% 51.7% 

Δμαθάληζε παλίσλ Δηδψλ 33.6%  31.3% 35% 

Δθπνκπέο Γηνμεηδίνπ ηνπ Άλζξαθα 33.3%  27.3% 39.3% 

 

Πίλαθαο 7: Αληίιεςε γηα ηηο ΑΠΔ 

Δξώηεζε  Ναη  Όρη  Γελ Ξέξσ/Γελ Απαληώ 

ηξνθή παξ/γήο ελέξγεηαο 

πξνο ηηο ΑΠΔ 

90% 9.3% 0.7% 

Βνήζεηα ΑΠΔ ζηελ 

πξνζηαζία ηνπ Πεξ/ληνο 

83% 12% 5% 
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Πίλαθαο 8: Αλεζπρία γηα ηηο Κιηκαηηθέο Αιιαγέο 

Αλεζπρία γηα ηηο θιηκαηηθέο αιιαγέο  

Πνιχ 39% 

Αξθεηά  41.7% 

Καζφινπ-Λίγν-Οχηε Λίγν Οχηε Πνιχ 19.3% 

 

Πίλαθαο 9: Πνηεο ΑΠΔ γλσξίδνπλ νη εξσηεζέληεο 

Μνξθή ΑΠΔ Ναη Όρη 

Αηνιηθή  97.3% 2.7% 

Ζιηαθή  97.3% 2.7% 

Γεσζεξκηθή 40.7% 59.3% 

Βηνκάδα 43.3% 56.7% 

Άιιν (Νεξφ) 7.5% 92.5% 

 

Πηλάθαο 10:  Πξνηίκεζε Μνξθψλ Δλέξγεηαο γηα ηελ Παξαγσγή Δλέξγεηαο ζηελ 

Διιάδα 

Μνξθή 

Δλέξγεηαο 

Καζόινπ –Λίγν 

εκαληηθή 

Ούηε Λίγν Ούηε 

Πνιύ εκαληηθή 

Πνιύ-Πάξα 

Πνιύ εκαληηθή 

Γελ μέξσ-

Γελ Απαληώ 

Αηνιηθή 20.3% 25% 54% 0.3% 

Ζιηαθή 6.3% 10% 83.7% - 

Ππξεληθή 76.4% 16% 6% 1.6% 

Γεσζεξκηθή 16% 34.7% 46.6% 1% 

Βηνκάδα 28.6% 26.7% 42.3% 2.4% 

Άιιν (Νεξφ) 14.3% 9.5% 76.2% - 

 

Πίλαθαο 11: Δάλ Δπεξεάδνπλ νη Αλεκνγελλήηξηεο ηελ πεξηνρή πνπ ηνπνζεηνχληαη 

Δξώηεζε  Ναη Όρη Γελ μέξσ 

Δπεξεάδνπλ Αξλεηηθά ηελ 

πεξηνρή πνπ ηνπνζεηνχληαη  νη 

ΑΓ 

55% 41.3% 3.7% 
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Πίλαθαο 12: Γηαθνπέο Ζιεθηξηθνχ Ρεχκαηνο: εκαληηθφηεηα, Δπηδξάζεηο θαη 

πρλφηεηα 

Γηαθνπέο Ρεύκαηνο:    

εκαληηθόηεηα Πξνβιήκαηνο Καζόινπ-Λίγν  Πνιύ Πάξα Πνιύ 

 49% 27.3% 23.7% 

Δπηδξάζεηο  Κακία Μηθξέο Πνιιέο 

 18.3% 37% 44.6% 

πρλόηεηα πάληα πρλά Πνιύ πρλά 

 52.3% 27.7% 20% 

 

Πίλαθαο 13: Willingness To Pay ζε ζρέζε κε ηελ απφζηαζε απφ ην Αηνιηθφ Πάξθν 

Πεξηνρή  Ναη ζην WTP Όρη ζην WTP Γελ Ξέξσ 

Υσξηά δίπια ζην ΑΠ 39.1% 60.9% - 

πήιη  46.6% 51.7% 1.7% 

Ρέζπκλν 47.3% 52% 0.7% 

 

Πίλαθαο 14: Ση επεξεάδεηαη Αξλεηηθά απφ ην Αηνιηθφ Πάξθν ζην ηδέξσηα 

Δπεξεάδεηαη Αξλεηηθά από Α/Γ Ναη Όρη Γελ Ξέξσ-Γελ Απαληώ 

Σνπξηζκφο 22.7% 72% 5.3% 

Αηζζεηηθή Σνπίνπ 58% 37.3% 4.7% 

Ζρνξχπαλζε   48.3% 44.7% 7% 

Υισξίδα θαη Παλίδα 51% 41.3% 7.7% 

Άιιν 6.3% 89% 4.7% 

 

Πίλαθαο 15: Δπηζθεςηκφηεηα ζηηο Νφηηεο παξαιίεο Φέηνο θαη Μειινληηθά  

Δπηζθέςεηο Φέηνο 0 θνξέο 1 θνξά 2-6 θνξέο 7-12 θνξέο >12θνξέο 

 1.3% 12.9% 28.8% 12.8% 44.2% 

Μειινληηθέο Δπηζθέςεηο Ναη  Όρη  Γελ Ξέξσ   

 78.1% 21% 0.9%   
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Β: ΠΗΝΑΚΔ ΑΠΟ ΣΖΝ ΑΝΑΛΤΖ CV 

 

Πίλαθαο 16: Απαληήζεηο ησλ 251 εξσηεζέλησλ 

Απάληεζε ζηα δπν πνζά: Αξηζκόο Αηόκσλ 

Ναη-Ναη 99 

Όρη -Όρη 101 

Ναη-Όρη 31 

Όρη-Ναη 20 

 

 

Πίλαθαο 17: Πεξηγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά κεηαβιεηψλ κε n=224 

Μεηαβιεηή  Μέζε Σηκή Σππηθή Απόθιηζε 

κέινο πεξηβ/θήο νκάδαο  0.05357 ή 5.357% - 

αξλεηηθέο επηπηψζεηο α/γ  0.4911 ή 49.11% - 

αξλεηηθή αηζζεηηθή ηνπίνπ  0.5223 ή 52.23% - 

Δπηζθέςεηο  0.7634 ή 76.34% - 

Παηδηά  0.6429 ή 64.29% - 

Πξφγνλνη  0.5045 ή 50.45% - 

πήιη  0.2143 ή 21.43% - 

κεζαίν εηζφδεκα  0.3616 ή 36.16 - 

αηνιηθή ελέξγεηα ζεκαληηθή  0.5803 ή 58.03% - 

ζπληαμηνδφηεζε  0.5223 ή 52.23% - 

Ζιηθία  42.74 16.0349248 
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Πίλαθαο 18: Δθηηκήζεηο Παξακέηξσλ 

  Estimate Std error t value Pr(> t)  

ζηαζεξφο φξνο  3.208667 0.653592 4.9018 9.497e-07 *** 

κέινο πεξηβ/θήο νκάδαο  -1.245170 0.841697 -1.4794 0.1390451  

αξλεηηθέο επηπηψζεηο 

α/γ 

 1.586226 0.425457 3.7283 0.0001928 *** 

αξλεηηθή αηζζεηηθή 

ηνπίνπ 

 1.232072 0.392255 3.1410 0.0016837 ** 

Δπηζθέςεηο  0.892105 0.458786 1.9445 0.0518365 . 

Παηδηά  1.518564 0.527417 2.8792 0.0039863 ** 

Πξφγνλνη  0.748084 0.598269 1.2504 0.2111482  

πήιη  1.373773 0.498014 2.7585 0.0058067 ** 

κεζαίν εηζφδεκα  -1.341347 0.384310 -3.4903 0.0004825 *** 

αηνιηθή ελέξγεηα 

ζεκαληηθή 

 -1.388082 0.394712 -3.5167 0.0004370 *** 

ζπληαμηνδφηεζε  -1.171167 0.639608 -1.8311 0.0670902 . 

Ζιηθία  -0.025208 0.015745 -1.6010 0.1093736    

Sigma   1.946238 0.236755 8.2205 < 2.2e-16 *** 

Γηάκεζνο WTA  50.07 Γ.Δ.95% (33.41,66.73)   

Δπίπεδα εκαληηθφηεηαο:  0 „***‟ 0.001 „**‟ 0.01 „*‟ 0.05 „.‟ 0.1 „ ‟ 1 

Log-Likelihood: -203.2756 
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 ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ  Γ: ΣΟ ΔΡΩΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟ (π.ρ.bid1=20€) 

Παλεπηζηήκην Κξήηεο 

ρνιή Κνηλσληθψλ Οηθνλνκηθψλ θαη Πνιηηηθψλ Δπηζηεκψλ 

Σκήκα Οηθνλνκηθψλ Δπηζηεκψλ 

Η Οηθνγέλεηά ζαο επηιέρζεθε ηπραία γηα λα ζπκκεηέρεη ζε έξεπλα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 

Κξήηεο. Η έξεπλα αθνξά ηελ ζπγθέληξσζε πιεξνθνξηώλ γηα ηελ Αηνιηθή Δλέξγεηα. Οη 

απαληήζεηο πνπ ζα δνζνύλ είλαη εκπηζηεπηηθέο. 

Ο ζθνπόο ηεο έξεπλαο είλαη λα θαηαλνήζνπκε πσο αμηνινγείηε ηα Αηνιηθά Πάξθα θαη 

ηελ εγθαηάζηαζε Αλεκνγελλεηξηώλ. 

Ζκεξνκελία: .......................................... 

1.Αμηνινγείζηε ηα ζύγρξνλα πξνβιήκαηα ζε βαζκό ζπνπδαηόηεηαο κε 1 ηα 

ιηγόηεξν ζεκαληηθά θαη 5 ηα πεξηζζόηεξν ζεκαληηθά 

 Καζόινπ 

εκαληηθό 

Λίγν 

εκαληηθό 

Ούηε Λίγν 

Ούηε Πνιύ 

εκαληηθό 

Πνιύ 

εκαληηθό 

Πάξα Πνιύ 

εκαληηθό 

Αλεξγία  1 2 3 4 5 

 

Πηώζε επηπέδνπ 

δηαβίσζεο 

1 2 3 4 5 

 

 

Αθξίβεηα 1 2 3 4 5 

 

Έιιεηςε λεξνύ 1 2 3 4 5 

 

Μόιπλζε πδάησλ 1 2 3 4 5 

 

Αλεμέιεγθηε απόξξηςε 

ζθνππηδηώλ 

1 

1 

 

2 3 4 5 

Δμαθάληζε ζπαλίσλ 

εηδώλ 

1 2 3 4 5 

 

Δθπνκπέο δηνμεηδίνπ 

ηνπ άλζξαθα 

1 2 3 4 5 

Γηαθνπέο ειεθηξηθνύ 

ξεύκαηνο 

1 2 3 4 5 

Άιιν……………  1 2 3 4 5 

 

2.Αλεζπρείηε γηα ηηο θιηκαηηθέο αιιαγέο πνπ παξαηεξνύληαη ηα ηειεπηαία 

ρξόληα; 

  Καζφινπ    Λίγν    Οχηε Λίγν Οχηε Πνιχ    Αξθεηά   Πνιχ   
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3. Θεσξείηε αλεζπρεηηθή ηελ εμάξηεζε πνπ ππάξρεη από  ηηο Με Αλαλεώζηκεο 

Πεγέο; 

  ΝΑΗ        ΟΥΗ 

 

4. Πηζηεύεηε όηη ε παξαγσγή ελέξγεηαο πξέπεη λα ζηξαθεί πξνο ηηο Αλαλεώζηκεο 

Πεγέο;  

 ΝΑΗ        ΟΥΗ 

 

5. Πνηεο από ηηο παξαθάησ κνξθέο Αλαλεώζηκσλ Πεγώλ Δλέξγεηαο γλσξίδεηε;  

 Αηνιηθή 

 Ζιηαθή 

 Γεσζεξκηθή 

 Βηνκάδα 

 Άιιν….. 

 

6. Θεσξείηε όηη νη Αλαλεώζηκεο Πεγέο Δλέξγεηαο κπνξνύλ λα ζπκβάινπλ ζηελ 

πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο; 

 ΝΑΗ        ΟΥΗ 

 

7.Βαζκνινγείζηε ηηο παξαθάησ κνξθέο ελέξγεηαο σο πξνο ηελ πξνηίκεζε ζαο γηα 

ηελ παξαγσγή ελέξγεηαο ζηελ Διιάδα 

 Καζόινπ 

εκαληηθό 

Λίγν 

εκαληηθό 

Ούηε Λίγν 

Ούηε Πνιύ 

εκαληηθό 

Πνιύ 

εκαληηθό 

Πάξα Πνιύ 

εκαληηθό 

Αηνιηθή  1 2 3 4 5 

Ζιηαθή 1 2 3 4 5 

Γεσζεξκηθή 1 2 3 4 5 

Ππξεληθή  1 2 3 4 5 

Βηνκάδα 1 2 3 4 5 

Άιιν……………  1 2 3 4 5 
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8.πκκεηέρεηε  ζε θάπνηα από ηηο παξαθάησ κνξθέο αλαθύθισζεο; 

(ζθνππίδηα, κπαηαξίεο, θάξκαθα, ιάκπεο, άιιν..) 

 ΝΑΗ        ΟΥΗ 

9.πκκεηέρεηε ζε πεξηβαιινληηθέο δξάζεηο ή αλήθεηε ζε θάπνηα πεξηβαιινληηθή 

νκάδα; 

 ΝΑΗ        ΟΥΗ 

 

10. ηελ πεξηνρή ζαο ππάξρνπλ δηαθνπέο ξεύκαηνο; 

 Πνιχ ζπάληα   πάληα   πρλά   Αξθεηά ζπρλά   Πνιχ ζπρλά 

 

11.Ση επίδξαζε έρνπλ νη δηαθνπέο ξεύκαηνο ζηελ νηθνγέλεηα ζαο;  

 Κακία 

επίδξαζε 

 Μηθξέο 

επηδξάζεηο 

 Αξθεηέο 

επηδξάζεηο 

εκαληηθέο   

     επηδξάζεηο 

Πνιχ  

     Μεγάιεο   

     επηδξάζεηο 

 

12. Οη δηαθνπέο ξεύκαηνο ζαο έρνπλ αλαγθάζεη λα βξείηε ελαιιαθηηθνύο ηξόπνπο 

ειεθηξνδόηεζεο ηνπ λνηθνθπξηνύ ή ηεο επηρείξεζεο ζαο;  

 ΝΑΗ        ΟΥΗ     12.α Δάλ ΝΑΗ ζεκεηψζηε κε πνηνπο απφ ηνπο παξαθάησ 

ηξφπνπο: 

                                                               Έρσ εγθαηαζηήζεη γελλήηξηα 

                                                               Έρσ εγθαηαζηήζεη θσηνβνιηατθά 

                                                               Υξεζηκνπνηψ πγξαέξην αληί ξεχκαηνο  

                                                               Άιιν……. 

 

13. Η παξαγσγή ελέξγεηαο από Αλαλεώζηκεο Πεγέο ζα κπνξνύζε λα ζπκβάιεη ζηελ 

κείσζε ησλ δηαθνπώλ ξεύκαηνο θαη επηπιένλ ε παξαγσγή κέζσ Αλαλεώζηκσλ Πεγώλ 

έρεη θαη ζεηηθέο επηδξάζεηο ζηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο 

 

 Δπνκέλσο ζα ήζαζηαλ δηαηεζεηκέλνο λα πιεξώλεηε επηπιένλ ζην ινγαξηαζκό 

ηνπ ξεύκαηνο  ώζηε λα ππάξρεη παξαγσγή ξεύκαηνο από Αλαλεώζηκεο Πεγέο;  

 ΝΑΗ        ΟΥΗ 
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14. Μηα Αλαλεώζηκε Πεγή Δλέξγεηαο είλαη ε Αηνιηθή, ε εγθαζίδξπζε δειαδή 

Αλεκνγελλεηξηώλ  

Πηζηεύεηε πσο νη Αλεκνγελλήηξηεο έρνπλ αξλεηηθέο επηπηώζεηο ζηελ πεξηνρή πνπ 

ηνπνζεηνύληαη; 

 ΝΑΗ        ΟΥΗ 

 

15. ηηο  θνξπθέο ηνπ ηδέξσηα, Νόηηα ηνπ πειίνπ, έρνπλ ήδε εγθαηαζηαζεί 

Αλεκνγελλήηξηεο. εκεηώζηε πνηα από ηα παξαθάησ ζεσξείηε όηη έρνπλ 

επεξεαζηεί αξλεηηθά από ηελ ύπαξμε απηώλ ησλ Αλεκνγελλεηξηώλ 

 Σνπξηζκφο 

 Αηζζεηηθή Σνπίνπ 

 Ζρνξχπαλζε 

 Υισξίδα & Παλίδα 

 Άιιν…………… 

 

16.Πσο ζα βαζκνινγνύζαηε γεληθά όηη επεξεάδνληαη ηα παξαθάησ από ηελ 

ύπαξμε Αλεκνγελλεηξηώλ. Με βαζκνιόγεζε 1 πνιύ αξλεηηθά έσο 5 πνιύ ζεηηθά 

 Πνιύ 

Αξλεηηθά 

Λίγν 

Αξλεηηθά 

Ούηε 

Αξλεηηθά 

Ούηε Θεηηθά 

Λίγν 

Θεηηθά 

Πνιύ 

Θεηηθά 

Σνπξηζκό  1 2 3 4 5 

Αηζζεηηθή Σνπίνπ 1 2 3 4 5 

Ζρνξύπαλζε 1 2 3 4 5 

Υισξίδα & 

Παλίδα 

1 2 3 4 5 

Άιιν……………  1 2 3 4 5 

 

17. Πηζηεύεηε όηη ζα αιιάμεη ε αμία ηεο γεο εάλ βξίζθεηαη θνληά ζε Αηνιηθά 

Πάξθα; 

  ΝΑΗ        ΟΥΗ     Δάλ ΟΥΗ απαληήζηε ηελ εξψηεζε 19 
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18.Αλ ΝΑΗ πηζηεύεηαη όηη ζα απμεζεί;  

 ΝΑΗ        ΟΥΗ 

 

19. Πηζηεύεηε όηη ε θαηαζθεπή δξόκσλ γηα ηελ εμππεξέηεζε Αηνιηθώλ Πάξθσλ 

έρνπλ επηπηώζεηο γηα ηελ πεξηνρή 

 Λίγν 

Αξλεηηθέο 

Πνιχ    

Αξλεηηθέο 

Οχηε 

Αξλεηηθέο 

    Οχηε Θεηηθέο  

 Λίγν 

    Θεηηθέο 

Πνιχ 

Θεηηθέο 

 

 

20.Έρεηε θάπνηα πεξηνπζία (γε, επηρεηξήζεηο, εμνρηθή θαηνηθία, κόληκε 

θαηνηθία) ζε πεξηνρή Νόηηα ηνπ πειίνπ;  

 ΝΑΗ        ΟΥI 

 

21. Δπηζθέπηεζηε ηηο Νόηηεο παξαιίεο( Σξηόπεηξα, Λίγθξεο, Αγία Φσηεηλή)ή ηηο 

έρεηε επηζθεθζεί ηα ηειεπηαία 4 ρξόληα;  

 ΝΑΗ        ΟΥΗ     Δάλ ΟΥΗ απαληήζηε ηελ εξψηεζε 24 

 

22.Δάλ ΝΑΗ πόζεο θνξέο ηηο επηζθεθζήθαηε θέηνο;  

 1            2-6           7-12           >12 

 

23.ε πεξίπησζε δεκηνπξγίαο κεγάινπ Αηνιηθνύ Πάξθνπ ζηηο θνξπθέο ησλ 

βνπλώλ ηδέξσηα θαη Κέληαο πνπ ππάξρεη νπηηθή επαθή από ηηο παξαιίεο απηέο 

(θαη πνπ ήδε ππάξρνπλ θάπνηεο Αλεκνγελλήηξηεο) ζα εμαθνινπζήζεηε λα ηηο 

επηζθέπηεζηε;  

 ΝΑΗ        ΟΥΗ 

 

24.Όηαλ ζπληαμηνδνηεζείηε (ή εάλ έρεηε ήδε ζπληαμηνδνηεζεί) έρεηε ζηα ζρέδηα 

ζαο λα κείλεηε ζε θάπνηα πεξηνρή Νόηηα ηνπ πειίνπ; 

 ΝΑΗ        ΟΥΗ 
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ΜΔΡΟ 2
Ο

 WTA 

Τπνζέηνπκε όηη γηα ηελ παξαγσγή Δλέξγεηαο από Ανανεώσιμες Πηγές ππάξρεη 

πξόηαζε θαηαζθεπήο κεγάινπ Αηνιηθνύ Πάξθνπ ζηηο θνξπθέο ησλ βνπλώλ ηδέξσηαο 

θαη Κέληαο. Γηα λα απνδεκησζνύλ νη θάηνηθνη ηνπ λνκνύ Ρεζύκλεο θαη λα δερηνύλ ηελ 

θαηαζθεπή ηνπ ελ ιόγσ Πάξθνπ ν ινγαξηαζκόο ηνπ ξεύκαηνο ζα κεησζεί θαηά 20€ 

εηεζίσο γηα θάζε λνηθνθπξηό.  

25.Τπνζέζηε όηη απηή ε πξόηαζε, λα ππάξμεη κείσζε ηνπ ινγαξηαζκνύ ώζηε λα 

επηηξαπεί ε δεκηνπξγία ηνπ Αηνιηθνύ Πάξθνπ ήηαλ δηαζέζηκε γηα λα ςεθηζηεί. 

ε κηα ηέηνηα πξόηαζε ζα ςεθίδαηε ζεηηθά; 

 ΝΑΗ        ΟΥΗ    Δάλ ΟΥΗ απαληήζηε ηελ εξψηεζε 27 

 

26.Θα ήζαζηαλ δηαηεζεηκέλνη λα ςεθίζεηε ζεηηθά ην έξγν εάλ ζα γηλόηαλ κηα 

κείσζε ζηνλ ινγαξηαζκό  ηνπ ξεύκαηνο ζαο 10€;  

 ΝΑΗ        ΟΥΗ    Δάλ Ναη απαληήζηε ηελ εξψηεζε 30 

 

27.Θα ήζαζηαλ δηαηεζεηκέλνη λα ςεθίζεηε ζεηηθά ην έξγν εάλ ζα γηλόηαλ κηα 

κείσζε ζηνλ ινγαξηαζκό ηνπ ξεύκαηνο ζαο 50€;  

 ΝΑΗ        ΟΥΗ    Δάλ Ναη απαληήζηε ηελ εξψηεζε 30 

 

28.Δάλ θαη ζηηο 2 εξσηήζεηο απαληήζαηε ΟΥΗ , ζα ήζαζηαλ δηαηεζεηκέλνη λα 

ςεθίζεηε ζεηηθά γηα ηελ δεκηνπξγία ηνπ Αηνιηθνύ Πάξθνπ εάλ κεησλόηαλ ν 

ινγαξηαζκόο ζαο θαηά θάπνην κεγαιύηεξν πνζό;  

 ΟΥΗ         ΝΑΗ, πφζν…….. 

Δάλ ΝΑΗ απαληήζηε ηελ εξψηεζε 30 

 

29.Δπεηδή έρεηε απαληήζεη ζε όιεο ηηο εξσηήζεηο ΟΥΗ γηα πνηνλ  από ηνπο 

παξαθάησ ιόγνπο ε απάληεζε ζαο ήηαλ αξλεηηθή; 

Δίκαη αληίζεηνο ζηελ θαηαζθεπή Αηνιηθψλ Πάξθσλ γεληθά 

Γελ πηζηεχσ φηη ην ζπγθεθξηκέλν Αηνιηθφ πάξθν ζα ζπκβάιεη ζηελ επίιπζε ησλ 

πεξηβαιινληηθψλ πξνβιεκάησλ 

Γελ έρσ εκπηζηνζχλε φηη ν ηξφπνο δηαρείξηζεο ηνπ έξγνπ ζα είλαη ζσζηφο 

Μπνξεί ην Αηνιηθφ Πάξθν λα γίλεη ζε θάπνηα άιιε πεξηνρή πην καθξηά 

Φνβάκαη κηα κειινληηθή επέθηαζε ηνπ Αηνιηθνχ Πάξθνπ ζε φιε ηελ πεξηνρή 

Γελ πηζηεχσ φηη ζα απνδεκησζψ 
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30.Πηζηεύεηε όηη πξέπεη λα ζπκκεηέρνπλ νη θάηνηθνη ηεο γύξσ πεξηνρήο ζηελ 

πξόηαζε θαη ζηνλ ζρεδηαζκό ηνπ έξγνπ; 

 ΝΑΗ        ΟΥΗ 

 

ΜΔΡΟ 3
Ο

  Πξνζσπηθά ζηνηρεία 

 

31 Ζιηθία: ………… 

 

32.Φύιν  

 Άληξαο  Γπλαίθα 

 

33. Δθπαηδεπηηθό επίπεδν 

 Κάπνηα ηάμε ηνπ δεκνηηθνχ 

 Γεκνηηθφ 

 Γπκλάζην 

 Λχθεην 

 Σξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε (ΑΔΗ-ΣΔΗ) 

 Μεηαπηπρηαθφ 

 

34. Καζαξό κεληαίν νηθνγελεηαθό εηζόδεκα (ζε €): 

  0-500   2.501- 3.000 

  501-1000    3.001- 3.500 

  1001-1500   3.501- 4.000 

  1501-2.000   >4001 

  2.001-2.500  

 

35.Έρεηε παηδηά; 

 ΝΑΗ        ΟΥΗ 

 

36.Πόζα από ηα κέιε ηεο νηθνγέλεηάο ζαο κέλνπλ ζηελ θαηνηθία ζαο;…….. 
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37.Ση δνπιεία θάλεηε; 

 Αγξφηεο                                             Κηελνηξφθνο 

 Γεκφζηνο Τπάιιεινο                         πνπδαζηήο/Φνηηεηήο 

 Ηδησηηθφο Τπάιιεινο                          πληαμηνχρνο 

 Δπηρείξεζε ζηνλ Σνπξηζηηθφ Σνκέα    Άλεξγνο 

 Άιιε κνξθή επηρείξεζεο                   Άιιν…………. 

Διεχζεξνο Δπαγγεικαηίαο 

 

38. Ζ κόληκε θαηνηθία ζαο πνπ βξίζθεηαη; 

 Πφιε Ρεζχκλνπ                                             

 πήιη                       

 Κνηλφηεηα Αθνπκίσλ                   Αθνχκηα 

                                                         Βξχζζεο 

                                                         Σξηφπεηξα 

 Κνηλφηεηα Αξδάθηνπ                    Αγία Παξαζθεπή 

                                                         Αθηνχληα  

                                                         Άξδαθηνο 

                                                         Βάηνο 

Κνηλφηεηα Γξπκίζθνπ 

Κνηλφηεηα Κεξακέ                        Αγαιηαλφο 

                                                         Αγία Φσηεηλή 

                                                         Κεξακέο  

 

39.Πόζα ρξόληα θαηνηθείηε ζηελ πεξηνρή ζαο; 

  1 ρξφλν 2-6 ρξφληα 7-15 ρξφληα  >16 ρξφληα 
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40. Οη πξόγνλνί ζαο (γνλείο παππνύδεο) θαηνηθνύζαλ ζε πεξηνρή Νόηηα ηνπ 

πειίνπ; 

 ΝΑΗ        ΟΥΗ 

 

41.Σν ζπίηη ζην νπνίν κέλεηε είλαη ηδηόθηεην ή ελνηθηαδόκελν; 

 ην ζπίηη είλαη ελνηθηαδόκελν: 

ν ινγαξηαζκφο  ηνπ ξεχκαηνο ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηα θνηλφρξεζηα ή ζην ελνίθην 

πιεξψλσ πξνζσπηθά ηνλ ινγαξηαζκφ  

 ην ζπίηη είλαη ηδηόθηεην: 

                                 πιεξψλσ ν ίδηνο ηνλ ινγαξηαζκφ ηνπ ξεχκαηνο 

                                 θάπνην άιιν κέινο ηεο νηθνγέλεηαο πιεξψλεη ηνλ ινγαξηαζκφ               

                                     ηνπ ξεχκαηνο 

 

42.Πηζηεύεηε όηη ηζρύνπλ νη θήκεο όηη ππάξρεη πεηξέιαην Νόηηα ηεο Κξήηεο; 

 ΝΑΗ        ΟΥΗ 

 

 

 

 

 

 


