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Περίληψη
Η αιολική ενέργεια αποτελεί μια από τις πιο διαδεδομένες μορφές Ανανεώσιμων Πηγών
Ενέργειας με αυξανόμενη συμμετοχή στην παγκόσμια αγορά ενέργειας. Η αύξηση των
εγκαταστάσεων εκμετάλλευσης της απαιτούν σημαντικές εκτάσεις των οποίων οι μέθοδοι
και τα κριτήρια επιλογής των βέλτιστων περιοχών ελκύουν το ενδιαφέρον διαφόρων
μελετητών. Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η επιλογή των βέλτιστων
περιοχών εγκατάστασης ενός αιολικού πάρκου με τη χρήση των Συστημάτων Γεωγραφικών
Πληροφοριών και της Πολυκριτηριακής Ανάλυσης. Περιοχή εφαρμογής αποτελεί το νησί
της Τήνου. Η διαδικασία περιλαμβάνει τον αποκλεισμό των περιοχών που υποδεικνύονται
από το εθνικό πλαίσιο μέσω των κριτηρίων αποκλεισμού που περιλαμβάνει σε συνδυασμό
με κριτήρια αποκλεισμού που περιλαμβάνονται σε διεθνείς μελέτες του αντικειμένου. Τη
διαδικασία του αποκλεισμού διαδέχεται αυτή της αξιολόγησης των διαθέσιμων περιοχών
μέσω της Διαδικασίας Αναλυτικής Ιεράρχησης, κατά την οποία εφαρμόζεται δυαδική
σύγκριση των κριτηρίων καθώς και προτεραιοποίηση των κριτηρίων για τέσσερα
διαφορετικά σενάρια προτεραιοποίησης των κριτηρίων αξιολόγησης.
Λέξεις κλειδιά: Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, αιολική ενέργεια, χωροθέτηση χερσαίων
αιολικών πάρκων, κριτήρια χωροθέτησης, Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών,
Διαδικασία Αναλυτικής Ιεράρχησης

Abstract
Wind energy is one of the most renowned forms of Renewable Energy Resources which
takes an increasing part in the world energy market. The increasing number of wind parks
occupies large areas of which the siting methodology and criteria attract the interest to be
studied. The purpose of this Thesis project is the siting of a wind park using Geographical
Information Systems and Multi-Criteria Analysis. The study area is the island of Tinos. The
process includes the exclusion of the areas indicated as restricted by the Greek legislation in
the form of exclusion and minimum distance criteria, combined with criteria which have
occurred from the international literature review. The process of areas exclusion is followed
by the evaluation process which is conducted according to the Analytic Hierarchy Process, in
which all evaluation criteria are compared and prioritized according to four different
scenarios
Keywords: Renewable Energy Sources, wind energy, wind farm siting, siting criteria,
Geographic Information Systems, Analytic Hierarchy Process
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Εισαγωγή
Ο σύγχρονος τρόπος ζωής και οι αυξανόμενες ανάγκες που οφείλονται τόσο στην αύξηση
του βιοτικού επιπέδου όσο και στην αύξηση του πληθυσμού αντιστοιχούν σε αυξημένες
ενεργειακές ανάγκες. Το μεγαλύτερο μέρος της ενεργειακής ζήτησης καλύπτεται από
συμβατικές μορφές παραγωγής ενέργειας που περιλαμβάνουν στο σύνολο τους την καύση
γαιανθράκων. Οι συμβατικές μορφές ενέργειας αποτελούν μη ανανεώσιμες και
περιβαλλοντικά ιδιαιτέρως επιβλαβείς μορφές ενέργειας. Τα παγκόσμια αποθέματα
γαιανθράκων τείνουν να εξαντληθούν και η περιβαλλοντική υποβάθμιση του πλανήτη
δυσχεραίνει τις συνθήκες διαβίωσης και υπονομεύει τον μέλλον και το βιοτικό επίπεδο του
πληθυσμού.
Παρ’ όλα αυτά, η αυξανόμενη οικολογική συνείδηση σε συνδυασμό με την εξέλιξη της
τεχνολογίας έδωσαν το έναυσμα για την αναζήτηση ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές. Οι
Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) αποτελούν μη εξαντλήσιμες, φιλικές προς το
περιβάλλον μορφές ενέργειας συμβάλλοντας στην αειφορική εξέλιξη. Εξ’ ορισμού οι ΑΠΕ
αναφέρονται σε πηγές ικανές να παράγουν ενέργεια εκμεταλλευόμενες τα φυσικά
φαινόμενα μόνιμου κύκλου με την προϋπόθεση να μην απαιτείται οποιαδήποτε ενεργητική
παρέμβαση και να μην αποδεσμεύονται ρύποι κατά τη διαδικασία παραγωγής ενέργειας.
Από το σύνολο των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, η αιολική ενέργεια εξελίσσεται
συνεχώς και βρίσκεται στις πιο διαδεδομένες μορφές. Γι αυτό, η διαδικασία της επιλογής
του βέλτιστου τόπου χωροθέτησης κάθε αιολικού πάρκου αποτελεί καίριο ζήτημα που
απασχολεί τόσο την επιστημονική κοινότητα όσο και το σύνολο του πληθυσμού.
Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η διερεύνηση της Αιολικής Ενέργειας, η
εξέταση των κριτηρίων που η παγκόσμια επιστημονική κοινότητα τείνει να χρησιμοποιεί
περισσότερο στις μελέτες χωροθέτησης καθώς και η εφαρμογή συγκεκριμένης
μεθοδολογικής προσέγγισης χωροθέτησης χερσαίων αιολικών πάρκων στο νησί της Τήνου.
Αναλυτικότερα, στο πρώτο κεφάλαιο αναφέρονται οι κυριότερες μορφές Ανανεώσιμων
Πηγών Ενέργειας με ιδιαίτερη έμφαση στην αιολική ενέργεια. Ακόμα, αναλύεται η
συμμετοχή τόσο του συνόλου των ΑΠΕ όσο και της αιολικής ενέργειας σε παγκόσμιο,
ευρωπαϊκό αλλά και ελληνικό επίπεδο.
Στο δεύτερο κεφάλαιο παρουσιάζεται το κανονιστικό πλαίσιο το οποίο οφείλουν να
ακολουθούν οι μελέτες χωροθέτησης ΑΠΕ στην Ελλάδα καθώς και μια εκτενής
βιβλιογραφική διερεύνηση επιστημονικών άρθρων που έχουν ως θέμα τη χωροθέτηση
χερσαίων αιολικών εγκαταστάσεων σε όλο τον κόσμο. Η βιβλιογραφική διερεύνηση
στηρίζεται σε 36 επιστημονικές δημοσιεύσεις που μελετήθηκαν προκειμένου να προκύψει
μια όσο το δυνατόν πληρέστερη και αναλυτικότερη άποψη των κριτηρίων χωροθέτησης
που τείνουν να επιλέγονται από τους μελετητές. Επιπροσθέτως, αναφέρονται τα κριτήρια
που συναντώνται με μεγαλύτερη συχνότητα στις μελέτες χωροθέτησης χερσαίων αιολικών
πάρκων.
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Το τρίτο κεφάλαιο περιλαμβάνει την ανάλυση της Τήνου που αποτελεί την περιοχή μελέτης
της εργασίας. Στην ανάλυση εντοπίζονται και περιγράφονται το σύνολο των στοιχείων και
χαρακτηριστικών της περιοχής μελέτης που σχετίζονται και επηρεάζουν την επιλογή του
βέλτιστου τόπου εγκατάστασης ενός αιολικού πάρκου.
Το τέταρτο κεφάλαιο ξεκινά με την περιγραφή της προτεινόμενης μεθοδολογίας που
εφαρμόζεται στην παρούσα εργασία. Περιγράφονται αναλυτικά τα κριτήρια αποκλεισμού
ασύμβατων περιοχών που θα εφαρμοστούν τα οποία ακολουθούν τους κανόνες που
τίθενται από το εθνικό κανονιστικό πλαίσιο αλλά ταυτόχρονα και όσα συναντώνται στις
διεθνείς μελέτες που συμπεριλήφθηκαν στη βιβλιογραφική διερεύνηση. Τέλος, αναλύεται
η διαδικασία της αξιολόγησης των διαθέσιμων περιοχών βάσει της οποίας θα προκύψει η
τελική πρόταση ως βέλτιστη περιοχή εγκατάστασης ενός αιολικού πάρκου.
Στο πέμπτο κεφάλαιο λαμβάνει χώρα η εφαρμογή της διαδικασίας χωροθέτησης, όπως έχει
περιγραφεί στο προηγούμενο κεφάλαιο, στην περιοχή μελέτης. Αρχικά, με τη χρήση του
λογισμικού ArcMap αποκλείονται οι περιοχές ασυμβατότητας αλλά και οι περιοχές που
ανήκουν εντός των ελαχίστων αποστάσεων που έχουν οριστεί. Οι περιοχές που
προκύπτουν, αξιολογούνται με τη Διαδικασία Αναλυτικής Ιεράρχησης μέσω της οποίας
προκύπτει η κατάταξη των διαθέσιμων περιοχών.
Τέλος, στο έκτο κεφάλαιο παραθέτονται τα συμπεράσματα που προκύπτουν από το σύνολο
της διπλωματικής εργασίας.

1. Οι ΑΠΕ και η αιολική ενέργεια στην αγορά ενέργειας
1.1.

ΑΠΕ

1.1.1. Γενικά

Οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας αποτελούν την αρχαιότερη μορφή ενέργειας που
χρησιμοποίησε ο άνθρωπος προκείμενου να καλύψει τις αυξανόμενες ανάγκες του. Μέχρι
τις αρχές του 20ού αιώνα αποτελούσαν αποκλειστική πηγή ενέργειας. Οι ΑΠΕ αποτελούν
ήπιες μορφές ενέργειας οι οποίες ανανεώνονται μέσω φυσικών φαινομένων και μπορούν
να χρησιμοποιηθούν στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας χωρίς να εκπέμπεται στο
περιβάλλον διοξείδιο του άνθρακα ή άλλοι ρύποι. Άρα αποτελούν άφθονες και
ανεξάντλητες πηγές ενέργειας που υπάρχουν στο φυσικό περιβάλλον (Χάλκος,2013).
Αναλυτικότερα, μερικά απ τα πλεονεκτήματα που καθιστούν τις Ανανεώσιμες Πηγές
Ενέργειας εξαιρετικά ελκυστικές είναι ότι είναι φιλικές προς το περιβάλλον και τον
άνθρωπο και συμβάλουν στην αειφορική ανάπτυξη. Ακόμα, αποτελούν ανεξάντλητες πηγές
ενέργειας ο οποίες συμβάλλουν στην απεξάρτηση των κοινωνιών από εξαντλήσιμες
συμβατικές πηγές ενέργειας ενώ παράλληλα ως εγχώριες πηγές προωθούν την ενεργειακή
ανεξαρτησία και τέλος, η φύση τους τις καθιστά γεωγραφικά διασκορπίσημες με
αποτέλεσμα να βοηθούν στην ενεργειακή αποκέντρωση (Χάλκος,2013).
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Οι κυριότερες μορφές ενέργειας είναι οι εξής:
Η αιολική ενέργεια, η οποία παράγεται από την εκμετάλλευση του ανέμου. Αποτελεί μια από τις
αρχαιότερες πηγές ενέργειας. Για την παραγωγή της, ο ατμοσφαιρικός αέρας χρησιμοποιείται για την
παραγωγή μηχανικής ενέργειας, η οποία έπειτα μετατρέπεται σε ηλεκτρική. Το σύνολο των ανέμων
προκύπτουν από τη διαφορά της ατμοσφαιρικής πίεσης, η οποία προέρχεται από τη διαφοροποιημένη
απορρόφηση της ηλιακής ενέργειας. Ακόμα, ποικίλα είδη ανέμων προκύπτουν από διάφορους
μηχανισμούς σε τοπικό επίπεδο, όπως τα καθοδικά ρεύματα προς τις κοιλάδες από τα όρη και η
δημιουργία θαλάσσιας και απόγειας αύρας (Παπαλαζαρίδου,2009; Ανδρίτσος,2008).
Η ηλιακή ενέργεια περιλαμβάνει όλες τις μορφές ενέργειας που προέρχονται από τον ήλιο. Αυτές είναι
η θερμότητα, η ακτινοβολία και το φως. Τα συστήματα που είναι ικανά να εκμεταλλεύονται την ηλιακή
ενέργεια είναι τα φωτοβολταϊκά συστήματα, τα παθητικά ηλιακά συστήματα και τα ενεργητικά
(ηλιοθερμικά). Τα φωτοβολταϊκά συστήματα έχουν την ικανότητα μετατροπής της ηλιακής ενέργειας
σε ηλεκτρική, ενώ τα ηλιακά συστήματα και τα ηλιοθερμικά συστήματα την εκμεταλλεύονται σε
διαφορετικές χρήσεις, συνήθως αποθηκεύοντας την με τη μορφή θερμότητας σε κάποιο ρευστό υλικό.
Αποτελεί, μαζί με την αιολική, ανεξάντλητη πηγή ενέργειας (Χάλκος, 2013; Κρητικός, 2010).
Η γεωθερμία, ή γεωθερμική ενέργεια, αποτελεί ανανεώσιμη ενεργειακή πηγή που συνήθως καλύπτει
ενεργειακές ανάγκες θέρμανσης αλλά κατά περιπτώσεις ικανή να παράγει ηλεκτρική ενέργεια
εξαρτώμενη από τις γεωμορφολογικές ιδιότητες και συνθήκες κάθε περιοχής. Προέρχεται από τον
πυρήνα της Γής και διαχέεται στην επιφάνεια της. Πρόκειται για ενέργεια που προέρχεται από τα
έγκατα της Γής και στις περιοχές που συναντά κατάλληλες γεωτεκτονικές συνθήκες πλησιάζει την
επιφάνεια της υπό τις μορφές ατμού, ζεστού νερού ή συνδυασμού και των δύο (Χάλκος, 2013; Kagel,
2008).
Η ενέργεια από βιομάζα προέρχεται από την αξιοποίηση των φυτικών και ζωικών οργανισμών.
Αποτελεί μια δευτερογενή μορφή της ηλιακής ενέργειας μιας και η βιομάζα των φυτικών οργανισμών
παράγεται από την αξιοποίηση της ηλιακής ακτινοβολίας στη διαδικασία της φωτοσύνθεσης. Σκοπό της
ενεργειακής της αξιοποίησης αποτελεί η παραγωγή θερμοηλεκτρισμού αλλά και υγρά βιοκαύσιμα.
Πλέον, οι πιο διαδεδομένες χρήσεις της είναι για την παραγωγή βιοαιθανόλης και βιοαερίου
(Seachinger et al., 2008; Χάλκος, 2013).
Η υδροηλεκτρική ενέργεια προέρχεται από τη μετατροπή της μηχανικής ενέργειας του νερού, λόγω της
θέσης του, σε ηλεκτρική. Η ενέργεια μετατρέπεται μέσω της υδατόπτωσης από μηχανική σε δυναμική.
Αποτελεί μια από τις αρχαιότερες μεθόδους παραγωγής ενέργειας. Χαρακτηριστικό παράδειγμα
αποτελούν οι νερόμυλοι. Για τη μετατροπή χρησιμοποιούνται στρόβιλοι και ηλεκτρογεννήτριες. Το
σύνολο των έργων και του εξοπλισμού για τη μετατροπή της υδραυλικής ενέργειας σε μηχανική και
αυτή με τη σειρά της σε ηλεκτρική ονομάζεται υδροηλεκτρικό έργο. Η κλίμακα των έργων διαφέρει
ανάλογα με τη περισυλλογή νερού που απαιτείται για τη λειτουργία τους (Χάλκος, 2013; Macknick,
2011).
Η υδροκινητική ενέργεια, είναι αυτή που αντλείται από τον θαλάσσιο κυματισμό και τις παλίρροιες.
Μέσω των κυμάτων της θάλασσας γίνεται εκμεταλλεύσιμη η κινητική ενέργεια του ανέμου, πέραν της
αιολικής. Τα συστήματα που είναι ικανά να εκμεταλλεύονται αυτή την πηγή ενέργειας μπορούν να
είναι χερσαία, παράκτια ή και στην ανοιχτή θάλασσα. Αξιοσημείωτος είναι ο όγκος της ενέργειας που
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περικλείεται στον κυματισμό. Η εκμετάλλευση του 0,25% της συνολικής ενέργειας μπορεί να καλύψει
το σύνολο των ενεργειακών αναγκών του πλανήτη. Παραδείγματα εκμετάλλευσης αυτής της πηγής
ενέργειας συναντώνται σε Αγγλία και Πορτογαλία. Η τεράστια ακτογραμμή της Ελλάδας την καθιστά
ενδιαφέρουσα προς εγκατάσταση λόγω του φυσικού της πλεονεκτήματος. Συμπληρωματικά, την
παλιρροϊκή ενέργεια εκμεταλλεύονται συστήματα ικανά να τη μετατρέψουν από δυναμική σε
ηλεκτρική (ICAP, 2009; Χάλκος, 2013).

1.1.2. Η συμμετοχή των ΑΠΕ στην παγκόσμια αγορά ενέργειας

Τα τελευταία χρόνια παρατηρούνται πολλές και συνεχείς τάσεις που επηρεάζουν την παγκόσμια αγορά
ενέργειας όπως η πτώση των τιμών των ορυκτών καυσίμων, η πτώση των τιμών των τεχνολογιών που
αφορούν τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας αλλά και η αύξηση του ενδιαφέροντος στην αποθήκευση
της ενέργειας. Αναλυτικότερα, η παγκόσμια ζήτηση ενέργειας σημειώνει αύξηση της τάξεως του 1,8%
ετησίως από το 2011, ενάντια στο ρυθμό ανάπτυξης που μειώνεται σταδιακά, με μεγάλες αποκλίσεις
μεταξύ του των χωρών. Η αύξηση αυτή παρατηρείται στις αναπτυσσόμενες χώρες, σε αντίθεση με τις
ανεπτυγμένες στις οποίες επιβραδύνθηκε ή και μειώθηκε (REN21, 2017).
Όσον αφορά το περιβαλλοντικό αποτύπωμα των εξελίξεων, σύμφωνα με την ετήσια έκθεση προόδου
του δικτύου παρακολούθησης πολιτικών που σχετίζονται με τις ΑΠΕ (Renewable Energy Policy Network
for the 21st Century), με το 2016 για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα
(CO2) που σχετίζονται με την παραγωγή ενέργειας παγκοσμίως από ορυκτά καύσιμα και τη βιομηχανία
αυξήθηκαν μόνο κατά 0.2%, αντίθετα με την προηγούμενη δεκαετία κατά την οποία η ετήσια αύξηση
ήταν 2.2%. Η ελαχιστοποίηση της αύξησης αποδίδεται στην παγκόσμια τάση για μείωση της χρήσης
γαιανθράκων αλλά και στην αύξηση της παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές καθώς και στην
αύξηση της ενεργειακής αποδοτικότητας. Ταυτόχρονα, εκτός από την κατανάλωση, σημειώνεται
μείωση και στην εξόρυξη γαιανθράκων.
Συμπληρωματικά, μέσα στο έτος 2016, περισσότερες χώρες δεσμεύτηκαν για την σταδιακή μείωση έως
την εξάλειψη της χρήσης γαιανθράκων για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Παραδείγματα των
χωρών αυτών αποτελούν ο Καναδάς, η Φινλανδία, η Γαλλία, η Ολλανδία αλλά και η πολιτεία του
Όρεγκον από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Δυστυχώς όμως, αντίθετα σε αυτή την τάση
απεξάρτησης από τους γαιάνθρακες, μερικές χώρες ανακοίνωσαν τις προθέσεις τους να αυξήσουν την
παραγωγή και χρήση του άνθρακα (REN21, 2017).
Συνοπτικά, για το έτος 2015, το ποσοστό της καταναλισκόμενης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές
υπολογίζεται πως είναι 19.3% έναντι του 78.4% που παράγεται από ορυκτά καύσιμα. Από το συνολικό
ποσοστό, το 10.2% προέρχεται από τις σύγχρονες μορφές ΑΠΕ ενώ το 9.1% από καύση βιομάζας.
Αναλυτικότερα, τα ποσοστά παρουσιάζονται στην Εικόνα 1.1.
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Εικόνα 1.1: Συμμετοχή των ΑΠΕ στην κατανάλωση ενέργειας παγκοσμίως το 2015 (REN21, 2017)
Όσον αφορά την παραγόμενη από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργεια, το 2016 υπήρξε η χρονιά με τη
μεγαλύτερη ετήσια αύξηση. Αναλυτικότερα, 161 GW προστέθηκαν στα ήδη 2,017 GW που
προϋπήρχαν. Η αναλογία των μορφών ΑΠΕ που εγκαταστάθηκαν και αντιπροσωπεύουν αυτή την
αύξηση είναι 47% φωτοβολταϊκά ηλιακά συστήματα, 34% ανεμογεννήτριες και 15.5% υδροκινητική
ενέργεια. Ακόμα, το ποσοστό της αύξησης ενέργειας προερχόμενη από ΑΠΕ επί του συνόλου της
αύξησης της παραγόμενης ενέργειας υπολογίζεται περίπου σε 62%. Το αποτέλεσμα που προκύπτει,
όπως παρουσιάζεται και στην Εικόνα 1.2, είναι ότι το 24.5% της ενέργειας που παράγεται παγκοσμίως
προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές.

Εικόνα 1.2: Συμμετοχή των ΑΠΕ στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας παγκοσμίως το 2016 (REN21, 2017)
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1.1.3. Η συμμετοχή των ΑΠΕ στην ευρωπαϊκή αγορά ενέργειας
Από το 2010, αμέσως μετά την εφαρμογή της οδηγίας 2009/28/EC για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
από την Ευρωπαϊκή Ένωση, που δημοσιεύτηκε στο επίσημο περιοδικό της Ε.Ε. το ποσοστό της
κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές αυξήθηκε από 12,9% σε 16.7% το 2015,
για το σύνολο των 28 χωρών που την απαρτίζουν. Ο στόχος είναι η επίτευξη του 20%, όπως έχει
καθοριστεί στους στρατηγικούς στόχους της Ε.Ε. Η αυξητική τάση που ακολουθεί η συμμετοχή των ΑΠΕ
μέσω της παραγόμενης ενέργειας σε σύγκριση με την προερχόμενη από την καύση ορυκτών
παρουσιάζεται στο Διάγραμμα 1.3.

Διάγραμμα 1.3: Εξέλιξη παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας εκ διαφόρων πηγών στην Ε.Ε. για την περίοδο
1995-2015 σε GW (IRENA, 2018)
Αναλυτικότερα, το μερίδιο συμμετοχής σύμφωνα με τη στατιστική υπηρεσία της Ευρωπαϊκής
Ένωσης παρουσιάζεται στο Διάγραμμα 1.4
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Διάγραμμα 1.4: Ποσοστό συμμετοχής ενέργειας από ΑΠΕ στην ΕΕ, 2007-2016 (% της ακαθάριστης
τελικής κατανάλωσης), (Eurostat)
Το ποσοστό συμμετοχής των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας επί του συνόλου της κατανάλωσης
αποτελεί έναν από τους βασικότερους δείκτες της Στρατηγικής «Ευρώπη 2020». Επί μέρους, τα 28
κράτη-μέλη που απαρτίζουν την Ευρωπαϊκή Ένωση τείνουν να αυξάνουν σταδιακά το ποσοστό της
καταναλισκόμενης ενέργειας που προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές. Πρωτοπόρος αποδεικνύεται η
Σουηδία με το ποσοστό συμμετοχής ενέργειας σε σύγκριση με τη συνολική κατανάλωση 53.8%. Πολύ
υψηλό ποσοστό έχει επιτύχει και η Φινλανδία με 38.7%. Ο μέσος ευρωπαϊκός όρος, για το 2016, ήταν
17%, αρκετά κοντά στον στόχο που έχει τεθεί για το 2020. Ουραγός στην τάση για στροφή σε
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας αποτελούν το Λουξεμβούργο με 5.4% της καταναλισκόμενης ενέργειας
να προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές και η Ολλανδία με ποσοστό μόλις 6%.
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Διάγραμμα 1.5: Ποσοστό συμμετοχής ενέργειας από ΑΠΕ στα κράτη μέλη της ΕΕ, 2016 (% της
ακαθάριστης τελικής κατανάλωσης ενέργειας) (Eurostat)
Ταυτόχρονα, αίσθηση προκαλούν τα ποσοστά των χωρών που ενώ δεν ανήκουν στην ΕΕ, ανήκουν
γεωγραφικά στην Ευρώπη. Η ευρωπαϊκή στατιστική υπηρεσία, στις βάσεις δεδομένων της συλλέγει,
καταχωρεί, παρακολουθεί και παρουσιάζει το ποσοστό συμμετοχής ενέργειας από ΑΠΕ και από τις εξής
χώρες : Αλβανία, ΠΓΔΜ, Ισλανδία, Μαυροβούνιο, Νορβηγία και Σερβία. Τα στοιχεία αποδεικνύονται
άκρως ενδιαφέροντα καθ’ ότι και οι έξι χώρες παρουσιάζουν ποσοστό μεγαλύτερο του μέσου όρου της
Ε.Ε. Ειδικότερα, η Ισλανδία κατέχει το μεγαλύτερο ποσοστό συμμετοχής των ΑΠΕ (72.6%) και η
Νορβηγία έπεται (69.4%). Και οι δυο αυτές χώρες, παρ’ όλο που δεν ανήκουν στη Ε.Ε. βασίζουν την
κάλυψη των ενεργειακών τους αναγκών σε πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό στις ανανεώσιμες πηγές. Στο
Διάγραμμα 1.6 παρουσιάζεται το μερίδιο συμμετοχής των χωρών αυτών.
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Διάγραμμα 1.6: Ποσοστό συμμετοχής ενέργειας από ΑΠΕ χωρών της Ευρωπαϊκής ηπείρου αλλά όχι
κράτη μέλη της ΕΕ, 2016 (% της ακαθάριστης τελικής κατανάλωσης ενέργειας) (Eurostat)

1.1.4. Η συμμετοχή των ΑΠΕ στην Ελληνική αγορά ενέργειας

Η ανάπτυξη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην Ελλάδα διέπεται από τους κανόνες που όριζαν και
ορίζουν οι διεθνείς και Ευρωπαϊκές οδηγίες κανονισμοί και συμβάσεις. Αρχικά το διεθνές Πρωτόκολλο
που υπογράφηκε στο Κιότο της Ιαπωνίας και μετέπειτα οι συμφωνίες της Κοπεγχάγης το 2009 και του
Παρισιού το 2015, ορίζουν πως οι χώρες συμφωνούν μεταξύ τους σε μια κοινή κατεύθυνση ενάντια στα
φαινόμενα κλιματικής αλλαγής μέσω της μείωσης εκπομπών αερίων ρύπων. Η Ελλάδα, όντας μια από
τις χώρες που συναινούν και συνυπογράφουν τις διεθνείς συμβάσεις, καλούνταν να παράγει το 20%
του συνόλου της ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές μέχρι το έτος 2020. Σύμφωνα με τα
στοιχεία της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας (Eurostat), το έτος 2016, παρήγαγε το 23.8% του
συνόλου της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές. Ο στόχος του 20% επετεύχθη
για πρώτη φορά το 2013, με ποσοστό συμμετοχής 21,2% και κάθε χρόνο το ποσοστό αυξάνεται. Η
στροφή στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές της Ελλάδας, ακολουθεί την
τάση του Ευρωπαϊκού μέσου όρου, όπως παρουσιάζεται και γραφικά στο Διάγραμμα 1.7.
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Διάγραμμα 1.7: Εξέλιξη ποσοστού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές σε
Ελλάδα και Ε.Ε. (Eurostat)
Τα στοιχεία που συλλέγονται και παρουσιάζονται από τη Eurostat ξεκινούν από το έτος 2004 κατά το
οποίο σχεδόν 552 MW από τα 7,036 MW ηλεκτρικής ενέργειας που παρήχθησαν συνολικά, προήλθαν
από ανανεώσιμες πηγές. Η ανοδική πορεία της Ελλάδας γίνεται ιδιαίτερα εμφανής καθώς το έτος 2016,
που αποτελεί και το πιο πρόσφατο έτος για το οποίο παρέχονται επίσημα στοιχεία, 1635 MW από τα
6870 MW ηλεκτρικής ενέργειας που παρήχθησαν προερχόταν από Α.Π.Ε. (Eurostat).

1.2.

Η αιολική ενέργεια

1.2.1. Γενικά

Η χρήση του ανέμου ως πηγή ενέργειας από τον άνθρωπο αποτελεί πρακτική που έχει τις ρίζες της
στην αρχαιότητα. Χαρακτηριστικά παραδείγματα αποτελούν τα ιστιοφόρα πλοία και οι ανεμόμυλοι. Η
αξιοποίηση της αιολικής ενέργειας στον τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας γίνεται
αποκλειστικά μέσω των ανεμογεννητριών. Αποτελεί μια εξαιρετικά εξελιγμένη μορφή αξιοποίησης της
κινητικής ενέργειας του αιολικού δυναμικού μετατρέποντας την σε ηλεκτρική. Παρ’ όλο που μια
αιολική γεννήτρια φαντάζει απλή, εκμεταλλεύεται τις τελευταίες τεχνολογικές εξελίξεις στις κατηγορίες
των υλικών, της αεροδυναμικής, των ηλεκτρονικών αλλά και του ψηφιακού ελέγχου προκειμένου να
έχει την επιθυμητή αποδοτικότητα που επιζητείται από αυτή.
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Αναλυτικότερα, οι ανεμογεννήτριες ξεχωρίζουν αισθητά λόγω της ιδιαίτερης μορφής τους. Αποτελούν
την εξέλιξη των ανεμόμυλων. Διαχωρίζονται σύμφωνα με την κατεύθυνση των αξόνων σε σχέση με τη
ροή του ανέμου σε δύο κατηγορίες (Al-Shemmeri, 2010).

Οριζόντιου άξονα (horizontal axis wind turbine). Πρόκειται για ανεμογεννήτριες των οποίων ο
δρομέας είναι ελικοειδής και καθίσταται συνεχώς παράλληλος με την κατεύθυνση του ανέμου και του
εδάφους.

Κατακόρυφου άξονα (Vertical axis wind turbine). Σε αυτές, ο δρομέας διατηρείται σταθερός και
κάθετος ως προς την επιφάνεια του εδάφους ενώ ο ρότορας τους είναι σχεδιασμένος και ικανός να
αποδίδει ανεξαρτήτως της κατεύθυνσης του ανέμου.
Η πιο διαδεδομένη τους μορφή αποτελείται από ένα χαλύβδινο σωληνωτό πύργο, στην κορυφή του
οποίου είναι τοποθετημένες τρείς λεπίδες και το ύψος τους ξεκινάει από τα 24 μέτρα. Οι λεπίδες,
λαμβάνουν την ενέργεια περιστροφής τους από τον άνεμο, ενεργοποιώντας με τη σειρά τους τον
εσωτερικό άξονα. Η περιστροφή του άξονα, ο οποίος συνδέεται με ένα κιβώτιο ταχυτήτων για τον
πολλαπλασιασμό των στροφών, μέσω μιας γεννήτριας καταλήγει στο να παράγει τον πολυπόθητο
ηλεκτρισμό. Πρόσφατα έχουν σχεδιαστεί ηλεκτρογεννήτριες που δεν απαιτούν την μεσολάβηση
πολλαπλασιαστή στροφών ανάμεσα σε αυτές και τον άξονα, όμως δεν συναντώνται ακόμα συχνά.
Κύρια μέρη από τα οποία αποτελούνται οι ανεμογεννήτριες σύμφωνα με το Κέντρο Ανανεώσιμων
Πηγών Ενέργειας και το βιβλίο του Tariq Al-Shemmeri που αφορά αποκλειστικά τις ανεμογεννήτριες
και εκδόθηκε το 2010 είναι τα εξής :

Δρομέας ή ρότορας. Αποτελείται από τα πτερύγια, κατασκευασμένα από ενισχυμένο
πολυεστερικό υλικό, τα οποία είναι στερεωμένα είτε σε μια πλήμνη ή μια σταθερά, έχοντας τη
δυνατότητα να περιστρέφονται γύρω από τον άξονα τους αυξάνοντας με αυτό τον τρόπο την ταχύτητα
του συστήματος πτερύγωσης.

Το σύστημα μετάδοσης της κίνησης. Είναι υπεύθυνο για την προσαρμογή της ταχύτητας
περιστροφής του ρότορα στην απαιτούμενη ταχύτητα λειτουργίας της ηλεκτρογεννήτριας. Όπως
προαναφέρθηκε, η σύνδεση της φτερωτής, που γυρίζει με συχνότητα λίγων δεκάδων στροφών ανά
λεπτό, με την ηλεκτρογεννήτρια που απαιτεί στροφές της τάξεως των 1500 με 2000 στροφών ανά λεπτό
απαιτεί την παρέμβαση του πολλαπλασιαστή-κιβωτίου ταχυτήτων.

Η ηλεκτρογεννήτρια. Αποτελεί τη μέθοδο μετατροπής της μηχανικής ενέργειας που παράγεται
από τον αέρα σε ηλεκτρική. Βρίσκεται εγκατεστημένη στον πύργο της ανεμογεννήτριας.

Ο ηλεκτρονικός πίνακας και τα συστήματα ελέγχου. Παρακολουθούν, ελέγχουν και συντονίζουν
τις επιμέρους λειτουργίες κάθε ανεμογεννήτριας με σκοπό την απρόσκοπτη λειτουργία της αλλά και τη
διακοπή λειτουργίας σε πιθανές επικίνδυνες συνθήκες.


Ο πύργος που στηρίζεται το σύνολο της ανεμογεννήτριας.



Ολοκληρώνοντας, η βάση με την οποία η ανεμογεννήτρια στερεώνεται στο έδαφος

Ακολουθεί η Εικόνα 1 με τη γραφική απεικόνιση των κυριότερων μερών μιας ανεμογεννήτριας
οριζόντιου άξονα:
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Εικόνα 1.3 : Δομή ανεμογεννήτριας οριζόντιου άξονα (science.howstuffworks.com)
Η επικρατούσα μορφή ανεμογεννητριών παγκοσμίως είναι οριζόντιου άξονα σε ποσοστό περίπου 90%.
Είθισται η διάμετρος του δρομέα να έχει μέγεθος από 40 έως και 120 μέτρα και το ύψος του πύργου να
πλησιάζει τα 120 μέτρα. Διαθέτουν 2 ή 3 πτερύγια, προσδεμένα σταθερά ή με δυνατότητα
προσαρμογής της γωνίας που σχηματίζουν ανάλογα με τον άνεμο. Από πλευρά παραγωγικής ισχύος,
πλησιάζουν τα 5 MW και έχουν τη δυνατότητα άμεσης σύνδεσης με το ηλεκτρικό δίκτυο
(Αθανασιάδης,2015).
Οι βασικοί παράγοντες που επηρεάζουν τη λειτουργία και την παραγωγικότητα κάθε ανεμογεννήτριας
είναι (Γιάννακα,2000):

Η ταχύτητα εκκίνησης. Δεν αποτελεί την ταχύτητα ανέμου που χρειάζεται για να ξεκινήσει η
περιστροφή των πτερυγίων της ανεμογεννήτριας αλλά αυτή στην οποία η ανεμογεννήτρια ξεκινά να
παράγει καθαρή ισχύ.

Η ταχύτητα αποκοπής. Αποτελεί την ταχύτητα ανέμου η οποία όταν ξεπεραστεί, διακόπτεται η
λειτουργία της ανεμογεννήτριας με σκοπό την αποφυγή της υπερφόρτισης της.

Ονομαστική ισχύς. Είναι η μέγιστη δυνατή παραγόμενη ισχύς κατά τη διάρκεια κανονικής
λειτουργίας της ανεμογεννήτριας.

Ονομαστική ταχύτητα. Η ταχύτητα ανέμου που απαιτείται για την επίτευξη της ονομαστικής
ισχύος.
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Στο σχήμα που ακολουθεί, Διάγραμμα 1.8, παρουσιάζεται η καμπύλη ισχύος, στην οποία είναι
εμφανείς οι βασικές παράμετροι και απεικονίζεται η καθαρή παραγόμενη ισχύς σε συνάρτηση με την
ταχύτητα ανέμου.

Διάγραμμα 1.8 : Καμπύλη ισχύος ανεμογεννήτριας (Γιάννακα,2010)

Αιολικό Πάρκο ή Αιολικός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας ονομάζετε η χερσαία ή θαλάσσια
έκταση στην οποία έχουν εγκατασταθεί ανεμογεννήτριες με σκοπό την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας
μέσω της μετατροπής της κινητικής ενέργειας του ανέμου. Τα αιολικά πάρκα, ανάλογα με την περιοχή
κατασκευής τους κατηγοριοποιούνται σε χερσαία, παράκτια και υπεράκτια (θαλάσσια).
Από τα πιο διαδεδομένα είναι τα χερσαία αιολικά πάρκα (onshore windfarms) που είναι
εγκατεστημένα σε χερσαίες εκτάσεις και διατηρούν απόσταση από την κοντινότερη ακτογραμμή
τουλάχιστον τριών χιλιομέτρων. Εγκαθίστανται κυρίως σε κορυφογραμμές, στις οποίες εμφανίζονται
υψηλές ταχύτητες ανέμου αλλά και σε πεδινότερες εκτάσεις στις οποίες όμως δίνεται αυξημένη
σημασία στην αξιοποίηση του μεγαλύτερου δυνατού μέρους του αιολικού δυναμικού της περιοχής.
Στην περίπτωση των υπεράκτιων αιολικών πάρκων (offshore windfarms), οι ανεμογεννήτριες
εγκαθίστανται σε θαλάσσιες εκτάσεις αίροντας το σύνολο των περιορισμών που υφίστανται στα
χερσαία. Έτσι οι περιοχές στις οποίες υπάρχει η δυνατότητα εγκατάστασης είναι πολύ περισσότερες
και μεγαλύτερες. Επιπροσθέτως, το αιολικό δυναμικό που παρουσιάζεται στην επιφάνεια της
θάλασσας είναι αυξημένο συγκριτικά με της στεριάς, στοιχείο που καθιστά τη λειτουργία των
Θαλάσσιων αιολικών πάρκων αποδοτικότερη. Όμως, σημαντική δυσκολία εγκατάστασης εμφανίζεται
τόσο στην υποδομή όσο και στην τοποθέτηση, τη σύνδεση αλλά και την επιλογή των υλικών που
χρησιμοποιούνται στα θαλάσσια αιολικά πάρκα προκειμένου να αντέχουν στο διαβρωτικό θαλάσσιο
περιβάλλον. Τέλος, παράκτια ονομάζονται τα αιολικά πάρκα των οποίων η εγκατάσταση απέχει
λιγότερο από τρία χιλιόμετρα από την ακτογραμμή προς την ξηρά ή λιγότερο από δέκα χιλιόμετρα προς
τη θάλασσα. Πιο διαδεδομένα ανάμεσα στις δυο κατηγορίες είναι τα παράκτια πάρκα που βρίσκονται
εγκατεστημένα στη στεριά αφού χρησιμοποιούν την ίδια τεχνολογία με τα χερσαία. Επιπροσθέτως,
διαθέτουν συγκριτικό πλεονέκτημα λόγω των ισχυρών ανέμων που δημιουργούνται από τη διαφορά
θερμοκρασίας μεταξύ στεριάς και θάλασσας. Αντίθετα, τα παράκτια πάρκα εντός του θαλάσσιου
χώρου παρουσιάζουν δυσκολίες εγκατάστασης (Αθανασιάδης,2015).
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1.2.2. Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της αιολικής ενέργειας

Η εκμετάλλευση της αιολικής ενέργειας αποτελεί παράγοντα ικανό να προσφέρει πληθώρα
πλεονεκτημάτων. Για το λόγο αυτό αποτελεί μια από τις ραγδαία αναπτυσσόμενες πηγές ανανεώσιμης
ενέργειας. Με κύρια χαρακτηριστικά την ανεξάντλητη φύση του ανέμου που αποτελεί την πηγή και
ταυτόχρονα τη μηδενική εκπομπή αερίων ρύπων καθίσταται μια από τις ιδανικότερες ενεργειακές
επιλογές.
Πρωταρχικά, οι εγκαταστάσεις αιολικών πάρκων δεν καταλαμβάνουν αποκλειστικές εκτάσεις, μιας και
είναι ικανές να μοιραστούν τις εκτάσεις που κατέχουν με τομείς του πρωτογενούς τομέα παραγωγής
όπως η γεωργία και η κτηνοτροφία (Γιάννακα,2010). Ακόμα, πλεονέκτημα των μεγάλων σε μέγεθος και
σύγχρονων ανεμογεννητριών είναι η δυνατότητα εγκατάστασης τους είτε σε παράκτιες είτε σε πεδινές
περιοχές, μη εμποδίζοντας με αυτό τον τρόπο άλλες χρήσεις και λειτουργίες. Επιπροσθέτως, η εξέλιξη
της τεχνολογίας έχει συνδράμει στη δημιουργία ανεμογεννητριών που χαρακτηρίζονται από χαμηλή
στάθμη θορύβου μέσω της εξέλιξης των υλικών κατασκευής, της εγκατάστασης αισθητήρων
περιορισμού των ακραίων φορτίων αλλά και αισθητά βελτιωμένες αεροδυναμικές ιδιότητες (Γεωργίου,
2014; Νάκου, 2007).
Η αιολική ενέργεια, ως μια ανανεώσιμη πηγή, συμβάλει στην ενεργειακή αυτονομία κάθε περιοχής, όχι
μόνο από ορυκτά καύσιμά αλλά και αποσύνδεση σε εθνικά δίκτυα μεταφοράς ενέργειας αποτελώντας
παράγοντα τοπικής ανάπτυξης. Ακόμα, η ενεργειακή αποκέντρωση και αυτονομία αυξάνει το επίπεδο
ασφάλειας και ταυτόχρονα μειώνει τις ενεργειακές απώλειες που παρουσιάζονται στα μεγάλα δίκτυα
μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας (Νάκου,2007).
Σύμφωνα με την ελληνική επιστημονική ένωση αιολικής ενέργειας (ΕΛΕΤΑΕΝ), οι συνεχείς μειώσεις του
κόστους των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και ειδικότερα της εκμετάλλευσης την αιολικής ενέργειας
ευνοούν ιδιαίτερα την ανάπτυξη τους. Παγκοσμίως, το τελευταίο έτος σημειώθηκε μείωση του κόστους
παραγωγής αιολικής ενέργειας της τάξεως του 28%. Περαιτέρω μείωση του κόστους της χερσαίας
αιολικής ενέργειας κατά 15% αναμένεται να σημειωθεί τα επόμενα 5 έτη, ενώ της θαλάσσιας κατά
50%. Το αποτέλεσμα των μειώσεων του κόστους εκμετάλλευσης της αιολικής ενέργειας είχε σαν
αποτέλεσμα την αύξηση των επενδύσεων ανανεώσιμης ισχύος με ταυτόχρονη μείωση των
επενδυόμενων κεφαλαίων.
Δυστυχώς, παρά την πληθώρα πλεονεκτημάτων που προαναφέρθηκαν, η εκμετάλλευση της αιολικής
ενέργειας συνάδει και με κάποια μειονεκτήματα. Όπως και στις περισσότερες ΑΠΕ, ισχυρή πρόκληση
αποτελεί η περιοδικά διακοπτόμενη εμφάνιση τους. Ακόμα, η αιολική ενέργεια δεν καθίσταται ικανό
να αποθηκευτεί ή να μεταφερθεί όπου υπάρχουν εγκαταστάσεις εκμετάλλευσης της, δηλαδή αιολικά
πάρκα. Επίσης, για την επίτευξη υψηλής παραγωγικότητας, οι ανεμογεννήτριες απαιτείται να
εγκαθίστανται σε περιοχές απομακρυσμένες από αυτές στις οποίες υπάρχει ανάγκη ηλεκτρικής
ενέργειας προς κάλυψη.
Παρ’ όλη την ωφελιμότητα που προσφέρουν, την βιωσιμότητα της φύσης τους και παρ’ όλο που τα
αιολικά πάρκα έχουν ελάχιστες επιπτώσεις, ειδικά σε σύγκριση με τις συμβατικές πηγές ενέργειας, η
εγκατάσταση κάθε αιολικού πάρκου επηρεάζει σημαντικά την περιοχή που θα επιλεχθεί για αυτό το
σκοπό. Χαρακτηριστικά παραδείγματα αντλούνται από τα κριτήρια χωροθέτησης που χρησιμοποιούν οι
μελετητές στις μελέτες χωροθέτησης των αιολικών πάρκων. Η οπτική και ηχητική όχληση αποτελούν
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παράγοντες επιρροής και γι αυτό το λόγο είθισται τα αιολικά πάρκα να μην εγκαθίστανται κοντά σε
οικισμούς και τουριστικές περιοχές. Παρ’ όλα αυτά είναι χρήσιμο να αναφερθεί ότι η προσωπική
αντίληψη της επιρροής για τα συγκεκριμένα κριτήρια είναι δύσκολο να διατυπωθεί πρακτικά καθ’ ότι
επηρεάζεται από έννοιες όπως η αισθητική που αποτελεί ποιοτικό και πολύ προσωπικό κριτήριο
(Χασικίδη, 2010).
Παρ’ όλο που παρατηρείται το φαινόμενο πτηνών να συγκρούονται με κτίρια και άλλες σταθερές
κατασκευές, σύμφωνα με ευρωπαϊκές μελέτες, η ορνιθοπανίδα δεν κινδυνεύει από τις
ανεμογεννήτριες. Όπως παρουσιάζεται στη μελέτη των Μπινόπουλος και Χαβιαρόπουλος για το Κέντρο
Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ), στο συνολικό αριθμό πουλιών που σκοτώνονται κάθε χρόνο, η
αναλογία θανάτων που οφείλονται σε ανεμογεννήτριες σε σύγκριση με το κυνήγι είναι 1 προς 75, ενώ
όσων οφείλονται σε πρόσκρουση με οχήματα και τις γραμμές μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας 1 προς
100. Παρ’ όλα αυτά, κατά τη διαδικασία χωροθέτησης κάθε αιολικού πάρκου, απαραίτητα
λαμβάνονται υπ’ όψιν οι πληθυσμοί των πουλιών που ζουν σε οικολογικά ευαίσθητες και
προστατευόμενες περιοχές. Για το λόγο αυτό, έχουν θεσπιστεί αυστηροί κανόνες και περιορισμοί που
αφορούν την εγκατάσταση υποδομών και ανάπτυξη δραστηριοτήτων σε ευαίσθητες περιβαλλοντικά
περιοχές. Αντιπροσωπευτικά παραδείγματα των περιοχών που χρήζουν προστασίας αποτελούν οι
περιοχές που περιλαμβάνονται στις ζώνες NATURA και τις περιοχές RAMSAR (Παπαλαζαρίδου, 2009).
Η αυξημένη στάθμη θορύβου αποτελεί μια ακόμα τροχοπέδη στην εξάπλωση της αιολικής ενέργειας. Ο
θόρυβος που εκπέμπεται οφείλεται τόσο στη λειτουργία των μηχανικών τμημάτων της
ανεμογεννήτριας, καθ’ ότι αυτή περιέχει μηχανικά περιστρεφόμενα τμήματα, όσο και στην περιστροφή
των πτερυγίων. Και για τις δυο κατηγορίες θορύβου, η τεχνολογία έχει σημειώσει πρόοδο στην
κατεύθυνση της αντιμετώπισης τους και συνεχίζει σε αυτή. Η μετατροπή των μηχανικών μερών, η
εσωτερική ηχομόνωση αλλά και η εξέλιξη του σχεδιασμού των πτερυγίων, καταφέρνουν να μειώνουν
αισθητά τον προκαλούμενο θόρυβο. Τέλος, η χωροθέτηση τους σε απόσταση από συγκεκριμένες
δραστηριότητες εξασφαλίζει την μικρότερη δυνατή επιρροή σε αυτές (Μπινόπουλος και
Χαβιαρόπουλος, 2009).
Παρ’ όλο τα θετικά χαρακτηριστικά που διατηρεί η αιολική ενέργεια, η εκμετάλλευση της συνδέεται με
συγκεκριμένους περιορισμούς που έχουν καθοριστικό ρόλο στην αποδοτικότητα της. Οι περιορισμοί
αφορούν τις φυσικές της ιδιότητες και αποτελούνται από την ταχύτητα και κατεύθυνση των ανέμων,
την πυκνότητα του αέρα, αλλά και στην επιφάνεια της πτερωτής και στο σύνολο τους καθορίζουν το
σύνολο της κινητικής ενέργειας που μεταφέρεται από τον άνεμο στην ανεμογεννήτρια. Το σύνολο των
παραμέτρων αυτών καθιστούν την αιολική ενέργεια ευμετάβλητη άρα και την παραγόμενη ισχύ
δύσκολο να υπολογιστεί εκ των προτέρων (Χασικίδη, 2010; ICAP, 2009).
Ολοκληρώνοντας, η πλειοψηφία των ανεμογεννητριών είναι σχεδιασμένες να χρησιμοποιούν την
αιολική ενέργεια, όταν η ταχύτητα ανέμου είναι μεγαλύτερη από 4-5 m/s (cut-in speed), μιας και τόση
είναι η ταχύτητα που απαιτείται ώστε να δημιουργηθεί η ροπή που ξεπερνάει τις τριβές που
αναπτύσσονται στο σύστημα λειτουργίας. Παρ’ όλα αυτά, πρόσφατες τεχνολογικές εξελίξεις παρέχουν
τη δυνατότητα σχεδιασμού και δημιουργίας ανεμογεννητριών ικανών να είναι αποδοτικές σε ολοένα
και μικρότερες ταχύτητες ανέμου προκειμένου περισσότερες περιοχές με χαμηλότερο αιολικό
δυναμικό να καταστούν ικανές να το εκμεταλλευτούν (Gitano-Briggs, 2012).
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1.2.3. Συμμετοχή της αιολικής ενέργειας στην παγκόσμια αγορά ενέργειας

Παγκοσμίως, το μερίδιο συμμετοχής της αιολικής ενέργειας είναι ισχυρό και συνεχώς αυξανόμενο με
πολλές χώρες να επενδύουν σε αυτή αυξάνοντας την ετήσια παραγωγική ικανότητα τους. Σημαντική
συμβολή σε αυτή την κατεύθυνση αποτελεί η εξέλιξη της τεχνολογίας στη μείωση του κόστους
παραγωγής αιολικής ενέργειας καθώς και η γενικότερη εξέλιξη της.
Το 2016 αποτελεί μια ακόμα χρονιά κατά την οποία αυξήθηκαν οι εγκαταστάσεις εκμετάλλευσης της
αιολικής ενέργειας παγκοσμίως. Πιο συγκεκριμένα, η αύξηση κατά 55 GW αντιστοιχεί στο 12% της
παγκόσμιας παραγωγικής δυναμικότητας, με αποτέλεσμα αυτή να φτάνει τα 487 GW. Παρ’ όλα αυτά,
όπως παρουσιάζεται και στο Διάγραμμα 1.9, αίσθηση προκαλεί το γεγονός ότι η ετήσια αύξηση, όπως
και το 2013, ήταν μικρότερη από αυτή της προηγούμενης χρονιάς κατά 14%. Μέχρι το τέλος του 2016,
περισσότερες από 90 χώρες κατάφεραν να συμμετέχουν στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας
εκμεταλλευόμενες την αιολική ενέργεια εκ των οποίων 29 σε κάθε τους περιφέρεια με
παραγωγικότητα μεγαλύτερη του 1GW.

Διάγραμμα 1.9: Ετήσια παραγωγική ικανότητα αιολικής ενέργειας παγκοσμίως και ετήσιες αυξήσεις σε
GW από το 2006 έως το 2016 (REN21,2017)

Η αύξηση της ετήσιας παραγωγικής ικανότητας αναμένονταν να είναι ακόμα μεγαλύτερη. Αιτία που
δεν εκπληρώθηκε αυτή η προσδοκία ήταν η μείωση του ρυθμού αύξησης της εγκατάστασης
ανεμογεννητριών στην Κίνα. Παρ’ όλα αυτά, παρέμεινε πρωτοπόρος στην εγκατάσταση
ανεμογεννητριών ακολουθούμενη από τις ΗΠΑ, τη Γερμανία, την Ινδία και τη Βραζιλία. Τη δεκάδα των
πρωτοπόρων χωρών στην εγκατάσταση νέων αιολικών μονάδων συμπληρώνουν η Γαλλία, η Τουρκία, η
Ολλανδία, το Η.Β και ο Καναδάς. Παραστατικότερα, τα ποσοστά αύξησης του 2016 αλλά και η
παραγωγική δυναμικότητα του 2015 παρουσιάζονται στηνΔιάγραμμα1.10. Η Κίνα, το 2016, αυξάνοντας
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κατά 23,4 GW τη δυναμικότητα της παραγωγής της η οποία έφτασε τα 169 GW αποτελεί τη χώρα που
παράγει το ένα τρίτο της παγκόσμιας αιολικής ενέργειας.

Διάγραμμα 1.10: Οι 10 χώρες με τη μεγαλύτερη παραγωγική ικανότητα αιολικής ενέργειας σε GW και η
αύξηση της το 2016 (REN21,2017)

1.2.4. Συμμετοχή της αιολικής ενέργειας στην ευρωπαϊκή αγορά ενέργειας

Οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αναγνωρίζοντας την αναγκαιότητα στροφής στις ΑΠΕ τείνουν να
επενδύουν σε αυτές. Σημαντικό μερίδιο των επενδύσεων αποτελούν αυτές στην εκμετάλλευση της
αιολικής ενέργειας. Αποτέλεσμα την επενδυτικής και ταυτόχρονα περιβαλλοντικής πολιτικής είναι κάθε
χρόνο να αυξάνεται η παραγωγική ικανότητα αιολικής ενέργειας. Συνολικά, οι επενδύσεις σε
παραγωγική ικανότητα αυξάνονται σταθερά και από 6.6 GW που ήταν το 2005 φτάνουν σε επίπεδο
ρεκόρ 15.6 GW το 2017. Παραστατικότερα τα στοιχεία παρουσιάζονται στο Διάγραμμα1.11.
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Διάγραμμα 1.11: Ετήσια ικανότητα παραγωγής ενέργειας χερσαίων και θαλάσσιων αιολικών πάρκων
σε GW (WindEurope,2017)
Όμως οι επενδύσεις δεν είναι χωρικά κατανεμημένες στην επικράτεια της Ε.Ε. Η συγκέντρωση
των επενδύσεων παρουσιάζεται συγκεντρωμένη στο Βορειοδυτικό τμήμα της Ευρώπης με το 80% του
συνόλου των εγκαταστάσεων να εμφανίζονται σε τρεις μόνο χώρες, τη Γερμανία, το Η.Β και τη Γαλλία.
Λεπτομερειακή παρουσίαση της αύξησης της ικανότητας παραγωγής ανά χώρα-μέλος της Ε.Ε.
παρουσιάζεται στο Διάγραμμα 1.12.

Διάγραμμα 1.12: Η αύξηση της παραγωγικής ικανότητας αιολικής ενέργειας ανά χώρα το 2017 σε MW
(WindEurope,2017)
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Το σύνολο των επενδύσεων σε εγκαταστάσεις παραγωγής αιολικής ενέργειας στην Ε.Ε. ανεβάζει τη
συνολική παραγωγική ικανότητα στα 168,8 GW. Για να επιτευχθεί το αποτέλεσμα αυτό παρατηρείται
μια ετήσια αύξηση της τάξεως το 10% από το 2005 έως και σήμερα τόσο σε χερσαίες όσο και σε
θαλάσσιες εγκαταστάσεις εκμετάλλευσης της αιολικής ενέργειας. Όπως και στις νέες εγκαταστάσεις,
έτσι και στη συνολική εικόνα των εγκαταστάσεων αιολικής ενέργειας, η χωρική κατανομή παρουσιάζει
τις αποκλίσεις που παρατηρούνται μεταξύ των χωρών της Ε.Ε. Πρωτοπόρο χώρα αποτελεί η Γερμανία
με παραγωγική ικανότητα 56,1 GW ακολουθούμενη από την Ισπανία και το Η.Β. ενώ χώρες ουραγούς
αποτελούν Σλοβενία, Σλοβακία και Μάλτα στις οποίες δεν υπάρχουν εγκαταστάσεις αυτού του είδους.

Διάγραμμα 1.13: Συνολική παραγωγική ικανότητα στην Ε.Ε. από το 2005 έως το 2017 σε GW
(WindEurope,2017)
Πέρα όμως από την παραγωγική ικανότητα κάθε χώρας, σημαντικό στοιχείο αποτελούν οι ενεργειακές
της ανάγκες και σε ποιό ποσοστό αυτές καλύπτονται από Α.Π.Ε. και πιο συγκεκριμένα από την αιολική
ενέργεια. Με το μέσο όρο των 28 χωρών της Ε.Ε. να βρίσκεται στο 11,6%, οι χώρες-μέλη κυμαίνονται
από το 44.4% της Δανίας έως και το 0.1% της Ελβετία.
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Διάγραμμα 1.14: Ποσοστό κάλυψης ενεργειακών αναγκών από αιολική ενέργεια ανά χώρα το 2017
(WindEurope,2017)
1.2.5. Συμμετοχή της αιολικής ενέργειας στην ελληνική αγορά ενέργειας

Η Ελλάδα διαθέτει εξαιρετικό αιολικό δυναμικό το οποίο ευνοεί την ανάπτυξη εγκαταστάσεων
εκμετάλλευσης της αιολικής ενέργειας. Η μεγάλη ακτογραμμή σε συνδυασμό με το πλήθος των νησιών
αιτιολογούν το μεγάλο αιολικό δυναμικό που παρουσιάζεται. Η μέση ταχύτητα ανέμου στη νησιωτική
χώρα είναι κατά μέσο όρο 7-11m/s. Όμως, η ανεπάρκεια του δικτύου μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας,
η έλλειψη διασύνδεσης του ηπειρωτικού με το νησιωτικό τμήμα της χώρας αλλά και η γραφειοκρατική
διαδικασία αποτελούν τροχοπέδη στην ανάπτυξη τους.
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Απαρχή της αιολικής ενέργειας στην Ελλάδα αποτελεί η εγκατάσταση της πρώτης ανεμογεννήτριας από
τη Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού το 1982 στην Κύθνο. Η ισχύς της ήταν 100 KW. Η πορεία των
αιολικών πάρκων συνεχίζεται με τη δημιουργία περισσότερων αιολικών πάρκων στη Μύκονο και την
Κάρπαθο με παραγωγική ικανότητα 108 KW και 175 KW αντίστοιχα. Πέρα από τις δημόσιες επενδύσεις
σε αιολική ενέργεια, η πρώτη ιδιωτική λειτουργεί από το 1988 στην Κρήτη με ισχύ 10.2 MW
καλύπτοντας τις ανάγκες 10.000 σπιτιών σε ενέργεια (Γαρίνη, 2012).
Λαμβάνοντας υπ’ όψιν το επίπεδο εξέλιξης της τεχνολογίας που καθιστά τα αιολικά πάρκα ιδιαίτερα
ανταγωνιστικά, στην Ελλάδα, παρατηρείται συνεχής αύξηση της παραγωγικής ικανότητας αιολικής
ενέργειας. Σύμφωνα με την ετήσια έκθεση της Ελληνικής Επιστημονικής Ένωσης Αιολικής Ενέργειας
(ΕΛΕΤΑΕΝ) για το 2016, η εγκατεστημένη ισχύς αιολικής ενέργειας αυξήθηκε κατά 238,6 MW, δεύτερη
καλύτερη ετήσια επίδοση μετά το 2011 όπου εγκαταστάθηκαν 311MW. Οι αυξανόμενες επενδύσεις
έχουν καταφέρει το Σεπτέμβρη 2017, η εγκατεστημένη ισχύς να αγγίζει τα 2652 MW όπως
παρουσιάζεται και στην Διάγραμμα 1.15.

Διάγραμμα 1.15: Εγκατεστημένη ισχύς αιολικής ενέργειας στην Ελλάδα σε MW ανά έτος (HWEA Wind
Energy Statistic, 2018)
Σημαντικό στοιχείο αποτελεί η χωρική κατανομή των επενδύσεων σε εγκατεστημένη ισχύ αιολικής
ενέργειας. Σύμφωνα με το διαχωρισμό που γίνεται από την Ελληνικής Επιστημονικής Ένωσης Αιολικής
Ενέργειας (ΕΛΕΤΑΕΝ) ανά περιφέρεια, πρωτοπόρος είναι αυτή της Κεντρικής Ελλάδας με
εγκατεστημένη ισχύ 878 MW ακολουθούμενη από αυτή της Πελοποννήσου με 503 MW. Ουραγό
αποτελεί η περιφέρεια της Ηπείρου, που παρά το ισχυρό αιολικό δυναμικό, η εγκατεστημένη ισχύς
αιολικής ενέργειας είναι μόνο 2 MW. Αναλυτικά τα στοιχεία για την εγκατεστημένη ισχύ αιολικής
ενέργειας ανά περιφέρεια έως το Σεπτέμβρη του 2017 παρουσιάζονται στο Διάγραμμα 1.16.
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Διάγραμμα 1.16: Εγκατεστημένη ισχύς αιολικής ενέργειας ανά περιφέρεια έως το 2017 σε MW (HWEA
Wind Energy Statistic, 2018)

2.

Κριτήρια χωροθέτησης χερσαίων αιολικών πάρκων

Η χωροθέτηση χερσαίων αιολικών πάρκων αποτελεί ένα ενδιαφέρον και επίκαιρο πρόβλημα
χωροταξικού και περιβαλλοντικού σχεδιασμού γι’ αυτό κρίνεται σημαντική η συνεργασία και η
συμμετοχή επιστημόνων και τοπικών φορέων, στον προγραμματισμό της ανάπτυξης της αιολικής
ενέργειας.
Η διαδικασία χωροθέτησης των χερσαίων αιολικών πάρκων ξεκινά με τον αποκλεισμό περιοχών
ανάλογα με τα χαρακτηριστικά που κυριαρχούν σε αυτές. Βασικά χαρακτηριστικά αποτελούν η θέση
τους, τα φυσικά τους χαρακτηριστικά και τα τεχνητά χαρακτηριστικά που έχουν προκύψει μετά από την
ανθρώπινη παρέμβαση. Αναλυτικότερα, οι περιοχές που αποκλείονται είναι αυτές στις οποίες
παρουσιάζεται χαμηλή μέση ταχύτητα ανέμου, περιοχές σημαντικού περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος
και οι κατοικημένες ή γύρω περιοχές.

2.1.

Το ειδικό χωροταξικό σχέδιο των ΑΠΕ για την Ελλάδα

Το έτος 2008 εγκρίθηκε το ειδικό πλαίσιο χωροταξικού σχεδιασμού και αειφόρου ανάπτυξης για τις
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Σκοπός του είναι η διαμόρφωση πολιτικών χωροθέτησης έργων
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και η καθιέρωση κανόνων και κριτηρίων
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χωροθέτησης με σκοπό τη δημιουργία βιώσιμων εγκαταστάσεων ΑΠΕ με την ταυτόχρονη εξασφάλιση
της αρμονικής τους ένταξης στο φυσικό αλλά και το ανθρωπογενές περιβάλλον.
Για την οργάνωση της διαδικασίας χωροθέτησης αιολικών εγκαταστάσεων η επιφάνεια της χώρας
χωρίζεται σε κατηγορίες με βάση το εν δυνάμει εκμεταλλεύσιμο αιολικό δυναμικό που διαθέτει καθώς
και τα ιδιαίτερα χωροταξικά και περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά που τις συνοδεύουν. Οι μείζονες
κατηγορίες είναι η ηπειρωτική χώρα μαζί με την Εύβοια, η μητροπολιτική περιοχή της Αττικής, τα
κατοικούμενα νησιά Αιγαίου και Ιονίου πελάγους και τέλος ο υπεράκτιος θαλάσσιος χώρος μαζί με τα
χωρίς κατοίκους νησιά. Συμπληρωματικά, η ηπειρωτική χώρα χωρίζεται περαιτέρω σε Περιοχές
Αιολικής Προτεραιότητας που διαθέτουν συγκριτικά πλεονεκτήματα έναντι των υπολοίπων
ακολουθούμενες από τις Περιοχές Αιολικής Καταλληλότητας.
Σύμφωνα με το ΕΠΧΣΑΑ για τις ΑΠΕ η χωροθέτηση αιολικών εγκαταστάσεων δεν επιτρέπεται εντός των
περιοχών που ονομάζονται «περιοχές αποκλεισμού και ζώνες ασυμβατότητας». Αυτές είναι:


Οι περιοχές που περιλαμβάνονται σε πολεοδομικά σχέδια ή όρια οικισμών


Οι περιοχές που έχουν ανακηρυχθεί ως διατηρητέα μνημεία της παγκόσμιας πολιτιστικής
κληρονομιάς, τα μνημείων μικρότερης σημασίας καθώς και οι οριοθετημένες αρχαιολογικές ζώνες
προστασίας.


Οι περιοχές απόλυτης προστασίας της φύσης



Οι Υγρότοποι Διεθνούς Σημασίας όπως ορίζονται σύμφωνα με τη συνθήκη Ramsar



Οι πυρήνες εθνικών δρυμών, τα μνημεία της φύσης και τα αισθητικά δάση



Οι Τόποι Κοινοτικής Σημασίας που ανήκουν στο δίκτυο Natura 2000


Οι Περιοχές Οργάνωσης Τουριστικών Δραστηριοτήτων (Π.Ο.Τ.Α) και οι Περιοχές Οργανωμένης
Ανάπτυξης Παραγωγικών Δραστηριοτήτων (Π.Ο.Α.Π.Δ) του τριτογενούς τομέα παραγωγής


Οι ατύπως διαμορφωμένες (εκτός σχεδίου δόμησης) τουριστικές και οικιστικές περιοχές



Οι ακτές κολύμβησης



Οι περιοχές που φιλοξενούν λατομεία, και επιφανειακές μεταλλευτικές και εξορυκτικές ζώνες


Και τέλος, άλλες περιοχές ή ζώνες που υπάγονται σε ειδικό καθεστώς χρήσεων γης σύμφωνα
με το οποίο δεν επιτρέπεται τέτοιου είδους εγκατάσταση

Επιπροσθέτως, σύμφωνα με το ΕΠΧΣΑΑ των ΑΠΕ, η χωροθέτηση κάθε εγκατάστασης αιολικού πάρκου
οφείλει να πληροί καθορισμένες ελάχιστες αποστάσεις από τις γειτνιάζουσες δραστηριότητες, χρήσεις
γης και δίκτυα τεχνικών υποδομών. Οι αποστάσεις αυτές διευκρινίζονται στον πίνακα 1 του
παραρτήματος.
Περαιτέρω των κριτηρίων που θέτει το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, σημαντικό ρόλο έχουν τα κριτήρια
χωροθέτησης που χρησιμοποιούνται σε μελέτες χωροθέτησης χερσαίων αιολικών πάρκων παγκοσμίως.
27

Σύμφωνα με την επισκόπηση που πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια της εργασίας αυτής, τα κριτήρια που
συναντώνται ομαδοποιούνται και παρουσιάζονται ακολούθως.

2.2.

Τεχνοοικονομικά κριτήρια

Στην κατηγορία των τεχνοοικονομικών κριτηρίων χωροθέτησης εντάσσονται κριτήρια που αφορούν
τόσο την αποδοτικότητα εγκατάστασης του αιολικού πάρκου όσο και τη δυνατότητα της εγκατάστασης
αυτής.
2.2.1. Ταχύτητα ανέμου

Η συμμετοχή της παραμέτρου της ταχύτητας του ανέμου στη διαδικασία χωροθέτησης ενός αιολικού
πάρκου αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση τόσο για την εκτίμηση της καταλληλότητας κάθε
μελετώμενης υποψήφιας θέσης όσο και για τον προσδιορισμό της παραγωγικότητας και οικονομικής
αποδοτικότητας των ανεμογεννητριών που πρόκειται να εγκατασταθούν.
Οι διερευνώμενες μελέτες χωρίζονται σε δυο βασικές κατηγορίες. Αυτές που θέτουν όρια αποκλεισμού
περιοχών με βάση τη μέση ταχύτητα ανέμου και αυτές που στα πλαίσια της πολυκριτιριακής ανάλυσης
που διεξάγουν αξιολογούν τις υποψήφιες περιοχές χωροθέτησης ανάλογα με αυτή. Αναλυτικότερα,
στις διερευνώμενες μελέτες που θέτουν ελάχιστη ταχύτητα ανέμου ως μέσο αποκλεισμού περιοχών, η
ελάχιστη απαραίτητη ταχύτητα ανέμου διαφέρει μεταξύ τους. Χαρακτηριστικά παραδείγματα
αποτελούν οι μελέτες των Baban et al (2001) και Γραμματικογιάννης et al (2010) που θέτουν ως
ελάχιστη τιμή τα 7 m/s. Σε αντίθεση με αυτό το σχετικά υψηλό ελάχιστο όριο ταχύτητας ανέμου, οι
Latinopoulos και Kechagia (2015) θέτουν ως κατώτατη αποδεκτή τιμή ταχύτητας ανέμου τα 4,5 m/s και
οι Tegou et al (2010) τα 4 m/s αμφότεροι για την περιοχή της Λέσβου.

2.2.2. Κλίση εδάφους

Η κλίση του εδάφους αποτελεί σημαντικό παράγοντα χωροθέτησης ενός αιολικού πάρκου καθ’ ότι
επηρεάζει σημαντικά την ευκολία πρόσβασης και κατασκευής του κατά συνέπεια και το κόστος της.
Παρ’ όλο που στη βιβλιογραφία συναντώνται διαφορετικά όρια κλήσης, η συντριπτική πλειοψηφία
θέτει ως όριο το 10%. Σημεία αναφοράς αποτελούν οι μελέτες των Watson et al (2015) με περιοχή
μελέτης τις κεντρικές και νότιες περιοχές του Ηνωμένου Βασιλείου, Al-Yahyai (2012) που αφορά τη
χώρα του Ομάν και Georgiou et al (2012) που αφορά την περιοχή της Λάρνακας στην Κύπρο.

2.2.3. Υψόμετρο

Παρ’ ότι λιγοστές, συναντώνται μελέτες στις οποίες κατά τη διαδικασία της επιλογής της βέλτιστης
θέσης χωροθέτησης ενός αιολικού πάρκου λαμβάνεται υπ’ όψιν ο παράγοντας του υψομέτρου.
Συνήθως η μεταβλητή του υψομέτρου συμπεριλαμβάνεται όταν οι περιοχές μελέτης περικλείουν
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υποπεριοχές μεγάλου υψομέτρου. Οι περιοχές αυτές είναι επιθυμητό να αποφεύγονται αφού το
υψόμετρο είναι αντιστρόφως ανάλογο με την πυκνότητα του αέρα άρα και με την ζητούμενη αιολική
ενέργεια. Παραδείγματα μελετών που χρησιμοποιούν την παράμετρο του υψομέτρου είναι η μελέτη
των Noorollahi et al. (2016) με όριο υψομέτρου τα 2 χιλιόμετρα και περιοχή μελέτης το δυτικό Ιράν,
των Kazim et al. (2015) που θέτουν ως όριο τα 1500 μέτρα στη μελέτη τους για τμήμα του Τουρκικού
χώρου και των Wang et al. (2014) που προτείνουν ως όριο τα 1000 μέτρα για την περιοχή Φουκουσίμα
της Ιαπωνίας.

2.2.4. Απόσταση από υποδομές μεταφορικών δικτύων

Τόσο για την κατασκευή όσο και για τη συντήρηση κάθε αιολικού πάρκου είναι απαραίτητη η σύνδεση
του με το οδικό δίκτυο. Για το λόγο αυτό, όσο μικρότερη απόσταση έχει από τη ήδη υπάρχον, τόσο
μικρότερο θα είναι το κόστος κατασκευής του τμήματος που υπολείπεται. Στο σύνολο των μελετών
προσδιορισμού προτεινόμενων περιοχών χωροθέτησης αιολικών πάρκων, προτείνονται οι περιοχές με
τη μικρότερη δυνατή απόσταση. Η μέγιστη απόσταση χωροθέτησης ενός αιολικού πάρκου από το
υπάρχον οδικό δίκτυο ορίζεται από τους εκάστοτε μελετητές και επηρεάζεται άμεσα από το υπάρχον
οδικό δίκτυο στην κάθε περιοχή μελέτης. Οι προτεινόμενες μέγιστές αποστάσεις ξεκινούν από τα 100
μόλις μέτρα στη μελέτη των Sliz-Szkliniarz (2010) και τα 200 μέτρα στις Latinopoulos και Kechagia
(2015) και αυξάνονται φτάνοντας τα 10 χιλιόμετρα στις Baban et al. (2001) και Tegou et al. (2007). Στο
σύνολο τους, οι περιοχές πλησίον των οδικών δικτύων προτείνονται έναντι των πιο απομακρυσμένων.

2.2.5. Απόσταση από το δίκτυο μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας

Η σύνδεση κάθε αιολικού πάρκου με το δίκτυο μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, αποτελεί τόσο
απαραίτητη όσο και κοστοβόρα διαδικασία. Γι αυτό το λόγο, κατά τη διαδικασία επιλογής
χωροθέτησης ενός αιολικού πάρκου, οι περιοχές με άμεση πρόσβαση προτιμώνται ανάλογα με την
απόσταση αυτή και οι απομακρυσμένες από το ηλεκτρικό δίκτυο αποκλείονται. Η απόσταση από το
δίκτυο μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας χρησιμοποιείται ως κριτήριο χωροθέτησης στις περισσότερες
μελέτες. Η διαφοροποίηση γίνεται στα όρια που θέτει κάθε μελετητής σε κάθε περιοχή μελέτης. Για
παράδειγμα, στη μελέτη της Tegou et al. (2007), η μέγιστή απόσταση ορίζεται στα 10 χιλιόμετρα για το
νησί της Λέσβου. Σε αντίθεση με το σχετικά υψηλό όριο των 10 χιλιομέτρων, οι Sliz-Szkliniarz et al.
(2011) θέτουν ως περιορισμό τα 200 μόλις μέτρα στη μελέτη τους για την Πολωνία. Όπως προκύπτει,
τα όρια που τίθενται από τους μελετητές εξαρτώνται άμεσα από την έκταση και την προσβασιμότητα
στο ήδη υπάρχον δίκτυο μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας ανά περιοχή.

2.2.6. Απόσταση από αερολιμένες

Κύρια μέριμνα στις μελέτες χωροθέτησης αιολικών πάρκων είναι η ασφάλεια των κατοίκων αλλά και
των χρηστών των περιοχών γύρω από τις εγκαταστάσεις. Για το λόγο αυτό και λόγω του μεγάλου
29

ύψους των ανεμογεννητριών, η απόσταση από τα γειτονικά αεροδρόμια χρησιμοποιείται ως κριτήριο
επιλογής της θέσης τους. Όσο μεγαλύτερη η απόσταση κάθε πιθανής θέσης εγκατάστασης ενός
αιολικού πάρκου τόσο καλύτερη η αξιολόγηση της ανάμεσα στο σύνολο τους. Με αυτό τον τρόπο
εξασφαλίζεται η ανεπηρέαστη διαθεσιμότητα του εναέριου χώρου. Η ζώνη αποκλεισμού που
προτείνεται γύρω από τα αεροδρόμια ορίζεται στις μελέτες των Wang et al. (2014), των Bennui et al.
(2007) και των Latinopoulos και Kechagia (2015) στα 3 χιλιόμετρα. Άλλα παραδείγματα μελετών όπως
οι μελέτες των Effat et al. (2014) και Wang et al. (2014) η ακτίνα αποκλεισμού ορίζεται στα 2,5
χιλιόμετρα.

2.3.

Περιβαλλοντικά κριτήρια

2.3.1. Απόσταση από περιοχές αυξημένου οικολογικού ενδιαφέροντος

Η χωροθέτηση ενός χερσαίου αιολικού πάρκου είναι θεμιτό πρωταρχικά να μη συμπίπτει αλλά ακόμα
καλύτερα να διατηρεί αποστάσεις από περιοχές με αυξημένο οικολογικό ενδιαφέρον με σκοπό την
προφύλαξη της ευαίσθητης οικολογικής ισορροπίας τους. Αναλυτικότερα, για να μη διαταραχθεί
οποιοσδήποτε οργανισμός ή η ισορροπία τους, οι μελετητές καθορίζουν μια ακτίνα περιμετρικά των
χώρων οικολογικού ενδιαφέροντος ανάλογα με το πόσο ευπαθείς αυτός κρίνεται. Ενώ η πλειοψηφία
των μελετών προστατεύουν τα ευαίσθητα οικοσυστήματα διατηρώντας αποστάσεις του ενός
χιλιομέτρου στις περισσότερες περιπτώσεις (Baban et al., 2001; Latinopoulos και Kechagia, 2015;
Watson et al.,2015), η μελέτη των Tegou et al. (2010) για τη Λέσβο περιορίζεται στο να μη συμπίπτουν
οι υποψήφιες περιοχές χωροθέτησης με τις προστατευόμενες περιοχές προστασίας που έχουν
καθοριστεί και ανήκουν στο δίκτυο Natura 2000.

2.3.2. Απόσταση από επιφανειακούς υδάτινους όγκους

Οι υδάτινοι επιφανειακοί όγκοι αποτελούν κατά κάποιο τρόπο προστατευόμενες περιοχές λόγω της
σημαντικότητας τους αφού αποτελούν συνήθως και καταφύγια άγριας ζωής. Αυτή προκύπτει από την
χλωρίδα και την πανίδα που φιλοξενείται σε αυτές τις περιοχές. Ακόμα, ο ρόλος τους ως συλλέκτες
νερού είναι σημαντικός και για τα υπόλοιπα κοντινά σε αυτούς οικοσυστήματα και τη διατήρηση τους.
Για να προφυλαχθούν οι υγρότοποι αυτοί, κρίνεται απαραίτητο να διατηρείται μια απόσταση ανάμεσα
σε αυτούς και τα αιολικά πάρκα. Ειδικότερα, η μελέτη των Bennui et al. (2007) σχεδιάζει ένα σύστημα
χωροθέτησης με βάση το οποίο αποκλείονται οι περιοχές με απόσταση μικρότερη των 200 μέτρων και
προτείνονται αυτές με τη μεγαλύτερη. Ακόμα, οι Baban et al. (2001) και οι Tegou et al. (2007)
οριοθετούν μια ζώνη αποκλεισμού εγκατάστασης αιολικού πάρκου σε απόσταση 400 μέτρων από τα
όρια των υδάτινων όγκων. Αυξημένα όρια παρουσιάζονται στις μελέτες των Noorollahi et al. (2016) για
το Ιράν και των Wang et al. (2014) για την περιοχή Φουκουσίμα της Ιαπωνίας που τα θέτουν σε 500
μέτρα.
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2.4.

Κοινωνικά κριτήρια

Κάθε κριτήριο χωροθέτησης που στηρίζεται στην απόσταση των προτεινόμενων προς χωροθέτηση
περιοχών από σημεία με αυξημένο κοινωνικό ενδιαφέρον σχετίζεται άμεσα με την κοινωνική αποδοχή
την οποία είναι επιθυμητό να επιτυγχάνει κάθε απόφαση παρέμβασης στο χώρο. Τόσο τα κριτήρια
αποκλεισμού όσο και της αξιολόγησης αποτελούν ικανά εργαλεία ανάδειξης της κοινωνικής διάστασης
των χωρικών αποφάσεων. Με βάση την κοινή αποδοχή της παραπάνω θέσης, οι μελετητές προτείνουν
η εγκατάσταση αιολικών πάρκων να πραγματοποιείται διατηρώντας απόσταση από τα σημεία
κοινωνικού ενδιαφέροντος.
Τόσο ανάλογα με τον κάθε μελετητή όσο και με την περιοχή μελέτης, τα σημεία ενδιαφέροντος είναι
διαφορετικά. Ακόμα διαφοροποίηση παρατηρείται στον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζεται το
συγκεκριμένο κριτήριο. Οι μελετητές έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν και να εφαρμόσουν κριτήρια
τόσο αποκλεισμού όσο και αξιολόγησης προκειμένου να συμπεριλάβουν το κοινωνικό ενδιαφέρον τους
Οι περιοχές κοινωνικού ενδιαφέροντος, σύμφωνα με τη βιβλιογραφία, διακρίνονται σε: οικιστικά
σύνολα, τοποθεσίες αυξημένου κοινωνικού ενδιαφέροντος όπως αρχαιολογικοί χώροι, μέρη ιστορικής
σημασίας καθώς και περιοχές με τουριστική δραστηριότητα. Το σύνολο των μελετών, των κοινωνικών
κριτηρίων που εφαρμόζουν καθώς και το είδος των κριτηρίων περιέχονται σε ένα συγκεντρωτικό
πίνακα στο Παράρτημα της εργασίας.

2.4.1. Απόσταση από οικιστικά σύνολα και κατοικημένες περιοχές

Η χωροθέτηση ενός αιολικού πάρκου σε κοντινή απόσταση από ένα οικιστικό σύνολο είναι σχεδόν
σίγουρα ικανή να διαταράξει τις συνθήκες ζωής σε αυτό. Γι’ αυτό το λόγο στις μελέτες χωροθέτησης
χρησιμοποιούνται τόσο ζώνες αποκλεισμού γύρω από τις κατοικημένες περιοχές όσο και ένα σύστημα
που χρησιμοποιεί το κριτήριο της απόστασης από κατοικημένες περιοχές όχι για τον αποκλεισμό αλλά
για την αξιολόγηση μέσω της υψηλότερης βαθμολόγησης των περιοχών ανάλογα με την απόσταση
τους από αυτές. Αναφορικά με το μέγεθος των ζωνών που εφαρμόζονται περιμετρικά των οικιστικών
συνόλων, διαφέρει σημαντικά και κυμαίνεται από 500 μέτρα έως και 2,5 χιλιόμετρα.
Αναλυτικότερα, οι Bennui et al. (2007) με περιοχή μελέτης την Ταϊλάνδη, θέτουν ως ζώνη αποκλεισμού
μια έκταση με ακτίνα 2,5 χιλιομέτρων περιμετρικά των αστικών περιοχών, την οποία ακολουθεί μια
κατηγοριοποίηση με την ανάλογη προτίμηση περιοχών των οποίων η απόσταση αυξάνεται με σκοπό
την αξιολόγηση τους. Κοινό μοτίβο ακολουθεί και η μελέτη των Al-Yahyai et al. (2012) με μόνη διαφορά
τον ορισμό της ζώνης αποκλεισμού στα 2 χιλιόμετρα. Επιπροσθέτως, οι μελέτες των Wang et al.
(2014), Kazim et al. (2015), Khanh et al. (2007), Szkliniarz και Vogt (2011), Aydin et al. (2010),
Kanellopoulos et al. (1988), Noorollahi et al. (2016) προτείνουν ζώνη αποκλεισμού 2 χιλιομέτρων χωρίς
περαιτέρω κριτήρια αξιολόγησης. Στη μελέτη των Baban et al. (2001) εκτός από τη ζώνη αποκλεισμού
των 2 χιλιομέτρων από τα οικιστικά σύνολα προβλέπεται και ζώνη αποκλεισμού 500 μέτρων από κάθε
μεμονωμένη κατοικία. Ακόμα, η Hala A. Effat (2014) στο άρθρο της με περιοχή μελέτης την Αίγυπτο
προτείνει περιοχή αποκλεισμού χωροθέτησης μήκους 2 χιλιομέτρων περιμετρικά των πόλεων ως μέτρο
πρόβλεψης της μελλοντικής επέκτασης τους.
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Παρομοίως, οι Latinopoulos και Kechagia (2015) στη μελέτη για την περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας
και οι Tsoutsos et al. (2014) με περιοχή μελέτης την Κρήτη οριοθετούν ζώνες αποκλεισμού 1
χιλιομέτρου για οικιστικά σύνολα με πληθυσμό μεγαλύτερο των 2000 κατοίκων και 500 μέτρων για
τους μικρότερους. Ιδιαίτερη σημασία δίνεται στους παραδοσιακούς οικισμούς, που υπάρχουν σε
αφθονία και στις δυο περιοχές μελέτης γύρω από τους οποίους προβλέπεται ζώνη αποκλεισμού 1500
μέτρων.
Με ανάλογη μεθοδολογία, οι Georgiou et al. (2012) θέτουν ζώνες αποκλεισμού ακτίνας 850 μέτρων
από το σύνολο των αστικών περιοχών και 500 μέτρων από όλων των κατοικημένων, ενώ οι Hofer et al.
(2015) για την περιοχή μελέτης με επίκεντρο το Άαχεν της Γερμανίας ζώνη απόστασης 550 μέτρων από
αστικές περιοχές και 400 μέτρων από περιοχές με μεικτές χρήσεις γης στις οποίες περιλαμβάνεται αυτή
της κατοικίας. Τέλος, οι Watson και Hudson (2015) αρκούνται στην οριοθέτηση περιοχής αποκλεισμού
απόστασης 500 μέτρων από τις κατοικημένες για την περιοχή της νότιας Αγγλίας.
Ξεχωριστή περίπτωση μελέτης αποτελεί αυτή των Lozano et al. (2014), στην οποία η απόσταση από τα
οικιστικά σύνολα της περιοχής μελέτης δεν αποτελεί κριτήριο αποκλεισμού αλλά κριτήριο
αξιολόγησης. Αποτελεί μια από τις ελάχιστες μελέτες στις οποίες ένα τόσο σημαντικό κοινωνικό
κριτήριο αποτελεί αποκλειστικά κριτήριο αξιολόγησης των περιοχών χωροθέτησης αιολικού πάρκου. Οι
κατηγορίες στις οποίες διακρίνονται από περιοχές είναι τέσσερις. Είναι η «κανονική» (regular) στην
οποία ανήκουν οι περιοχές με απόσταση μικρότερη των 1000 μέτρων από τις περιοχές κατοικίας, η
«καλή» (good) με μέγιστη απόσταση τα 2000 μέτρα, η «πολύ καλή» (very good) με μέγιστη απόσταση
τα 5000 μέτρα και η άριστη (excellent) στην οποία ανήκουν οι περιοχές που απέχουν περισσότερο από
5000 μέτρα.

2.4.2. Απόσταση από τοποθεσίες αυξημένου κοινωνικού ενδιαφέροντος

Οι χώροι ιστορικής σημασίας αποτελούν περιοχές σημαντικές για το κοινωνικό σύνολο μιας και έχουν
τόσο ιστορική όσο και πολιτιστική αλλά και συναισθηματική αξία για τα μέλη των κοινωνιών τις οποίες
αφορούν.
Η μελέτη των Tsoutsos et al. (2014) που αφορά την Κρήτη αποτελεί ορόσημο μιας και υιοθετεί κριτήριο
αποκλεισμού της τάξης των 3000 μέτρων απόστασης από ιστορικά σημεία με παγκοσμίως
αναγνωρισμένη μεγάλη αξία και σημασία για το κοινωνικό σύνολο τα οποία αναφέρονται στον
κατάλογο των χαρακτηρισμένων ως ιστορικής σημασίας χώρων του Υπουργείου Πολιτισμού και
Τουρισμού της Ελλάδας (νυν Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού). Ο καθορισμός της απόστασης
ακολουθεί τους κανόνες χωροθέτησης που αναφέρονται στο Ειδικό Χωροταξικό Σχέδιο των ΑΠΕ για την
Ελλάδα. Για τα πολιτισμικά μνημεία και τους αρχαιολογικούς χώρους οριοθετεί ακτίνα αποκλεισμού σε
απόσταση 500 μέτρων από αυτά.
Σε αποκλεισμό των περιοχών σε απόσταση μικρότερη των 2000 μέτρων από τους ιστορικά σημαντικούς
χώρους προβαίνουν στην μελέτη τους οι Wang et al. (2014) για την περιοχή Fukushima της Ιαπωνίας.
Ακόμα, η Effat (2014), Latinopoulos και Kechagia (2015) και Baban et al. (2001)αποκλείουν τις περιοχές
με απόσταση μικρότερη των 1000 μέτρων από αρχαιολογικούς χώρους και οι Watson et al. (2015)
αποκλείουν τις περιοχές με ελάχιστη απόσταση 1000 μέτρα από τους ιστορικής σημασίας.
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Συμπληρωματικά, οι Bennui et al. (2007) στην μελέτη τους για περιοχή της Ταϊλάνδης θέτουν ως ζώνη
αποκλεισμού τα 2000 μέτρα από τα σημεία ιστορικής σημασίας ενώ ταυτόχρονα προωθούν τις
υπόλοιπες περιοχές που δεν ανήκουν στη ζώνη αποκλεισμού δίνοντας την υψηλότερη βαθμολογία σε
όσες απέχουν περισσότερο από 4000 μέτρα.
Αντίθετα, η Tegou et al. (2010) δεν χρησιμοποιεί το συγκεκριμένο κριτήριο ως κριτήριο αποκλεισμού
αλλά αξιολόγησης των υποψηφίων περιοχών χωροθέτησης. Έτσι, για τη Λέσβο θέτουν τρείς ζώνες
γύρω από το σύνολο των αρχαιολογικών χώρων. Οι αποστάσεις των ζωνών ορίζονται στα 500 μέτρα,
3000 μέτρα και 6000 μέτρα με τη σχετική βαθμολογία κάθε μιας να αυξάνεται παράλληλα με την
απόσταση από τις κοινωνικά ευαίσθητες περιοχές.

2.4.3. Απόσταση από περιοχές με τουριστική δραστηριότητα

Οι περιοχές με τουριστική δραστηριότητα θεωρούνται ευαίσθητα οικοσυστήματα αφού επηρεάζουν
την οικονομική ευρωστία των περιοχών στις οποίες αναπτύσσεται. Για το λόγο αυτό κρίνεται
απαραίτητο από τους μελετητές των οποίων οι περιοχές μελέτης έχουν ανεπτυγμένη τουριστική
δραστηριότητα ή θα ήθελαν να έχουν, το τοπίο των περιοχών να προστατεύεται από παρεμβάσεις
μεγάλου μεγέθους όπως η εγκατάσταση ενός αιολικού πάρκου. Παρ’ όλη τη διαφοροποίηση των
χαρακτηριστικών των περιοχών μελέτης, τόσο η μελέτη των Bennui et al. (2007) όσο των Latinopoulos
και Kechagia (2015) και των Tsoutsos et al. (2015) αποκλείουν από το ενδεχόμενο χωροθέτησης το
σύνολο των περιοχών που απέχουν λιγότερο από 1000 μέτρα από τις περιοχές τουριστικής ανάπτυξης
και τουριστικών υποδομών. Τόσο για την παραθαλάσσια περιοχή μελέτης της Ταϋλάνδης όσο και της
Λέσβου και της Κρήτης, το κριτήριο αποκλεισμού είναι το ίδιο.

2.4.4. Ποικίλα κοινωνικά κριτήρια

Μερικές από τις μελέτες περιλαμβάνουν κοινωνικά κριτήρια που δύσκολα εντάσσονται σε κάποια από
τις ανωτέρω κατηγορίες. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η μελέτη των Jiang-Jiang Wang et al.
(2009) στην οποία τίθενται ως κριτήρια χωροθέτησης ο αριθμός των θέσεων εργασίας που θα
δημιουργηθούν για την κατασκευή του έργου αλλά και διάφορα ποιοτικά κριτήρια όπως η κοινωνική
αποδοχή και το γενικευμένο κοινωνικό όφελος. Την ίδια άποψη για τον αριθμό των θέσεων εργασίας
ως σημαντικό κοινωνικό κριτήριο ενστερνίζονται και οι Haralambopoulos και Polatidis (2003) και οι
Tegou et al. (2010). Πιο συγκεκριμένα, οι Gamboa και Munda (2007) αναφέρουν στη μελέτη τους πως
για κάθε 9 ανεμογεννήτριες που εγκαθίστανται σε μια περιοχή, δημιουργείται μια μόνιμη θέση
εργασίας. Η δημιουργία θέσεων εργασίας, και δη μόνιμων, όχι μόνο αποτελούν παράγοντα
οικονομικής ανάπτυξης αλλά συμβάλουν και στην κοινωνική αποδοχή.
Ακόμα, πληθώρα μελετών αναφέρονται στην οπτική και ακουστική όχληση που προκαλεί κάθε αιολικό
πάρκο. Αιτίες αποτελούν το μεγάλο μέγεθος των ανεμογεννητριών, που αποτελεί μια από τις
μεγαλύτερες ενστάσεις στη δημιουργία αιολικών πάρκων σύμφωνα με τους Gamboa και Munda (2007)
αλλά και η στάθμη του θορύβου που παράγεται από κάθε ανεμογεννήτρια, η οποία σύμφωνα με τη
μελέτη των Abdelaziz et al. (2010) δύναται να φτάσει τα 100 db. Για το σκοπό αυτό, κάθε μελετητική
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ομάδα λαμβάνει συγκεκριμένα μέτρα πρόληψης. Για παράδειγμα στη μελέτη των Miller και Ruopu
(2014), η βιωσιμότητα της χωροθέτησης καθορίζεται από την πυκνότητα του πληθυσμού. Οι περιοχές
με πυκνότητα πληθυσμού από 0 έως 25 άτομα ανά τετραγωνικό μίλι χαρακτηρίζονται ως περιοχές
υψηλής βιωσιμότητας, έως 50 άτομα/mi2 μέτριας, έως 100 χαμηλής, έως 150 πολύ χαμηλής ενώ
περιοχές με πυκνότητα πληθυσμού μεγαλύτερη των 150 ατόμων/mi2 κρίνονται ακατάλληλες. Αντίθετα,
στη μελέτη των Gorsevski et al. (2013), η αυξημένη πυκνότητα πληθυσμού αποτελεί επιθυμητή
συνθήκη καθ’ ότι μειώνεται η απόσταση μεταφοράς της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας. Ακόμα, η
απόσταση από οικισμούς και κατοικίες είτε ως κριτήριο αποκλεισμού είτε ως αξιολόγησης στο σύνολο
των μελετών αποσκοπεί στην προστασία τους από την οπτική και ηχητική όχληση των
ανεμογεννητριών
Επιπροσθέτως, οι μελέτες των Baban et al. (2001) και Aydin et al. (2010) αναφέρονται στις
ηλεκτρομαγνητικές παρεμβολές που δημιουργούν οι εγκαταστάσεις αιολικών πάρκων αλλά δεν τις
περιλαμβάνουν με τη μορφή κριτηρίου στη διαδικασία χωροθέτησης. Μόνο στη μελέτη του Hansen
(2005) χρησιμοποιείται ως κριτήριο η απόσταση από τους πυλώνες ραδιοκυμάτων που
χρησιμοποιούνται στις τηλεπικοινωνίες. Συμπληρωματικά, στη μελέτη των Hofer et al. (2014), σε μια
προσπάθεια διασφάλισης της ποιότητας ζωής, στη διαδικασία χωροθέτησης προωθούνται περιοχές
που έχουν ούτως η άλλως αρνητικό αντίκτυπο στην ποιότητα ζωής των κατοίκων της περιοχής, όπως
μεγάλες μεταφορικές υποδομές, χωματερές και ορυχεία.

3.

Ανάλυση περιοχής μελέτης
3.1.

Γεωμορφολογία

Η νήσος Τήνος ανήκει στο νησιωτικό σύμπλεγμα των Κυκλάδων, έχει ένα επίμηκες σχήμα και έναν
προσανατολισμό ΒΔ-ΝΑ, μήκος περίπου 27 χλμ και μέγιστο εύρος 12 χλμ περίπου. Βρίσκεται στις
βόρειες Κυκλάδες, είναι το τέταρτο σε μέγεθος νησί των Κυκλάδων με έκταση 194 τ. χλμ μετά την
Άνδρο, τη Νάξο και την Πάρο και βρίσκεται νοτιοανατολικά της Άνδρου και βορειοδυτικά της Μυκόνου.
Το συνολικό μήκος της ακτογραμμής της υπολογίζεται, σε 114 χλμ.
Η Τήνος αποτελεί ορεινό και άγονο νησί, με ψηλότερα βουνά, τον Τσικνιά (729μ) στο Ν.Α. τμήμα του
νησιού, τις Πατέλες (616μ) στο δυτικό τμήμα, το Κεχροβούνι (604μ) Ξώμπουργο (640μ) στο βόρειο
τμήμα του νησιού. Η μεγαλύτερη πεδινή έκταση βρίσκεται στην Κώμη, στον κάμπο της Κολυμπήθρας,
και οι πιο εύφορες κοιλάδες είναι αυτές της Λιβάδας, της Ποταμιάς και της Αγάπης.
Υδάτινοι όγκοι δεν συναντώνται σε κανένα σημείο της έκτασης του νησιού. Παρ’ όλα αυτά, σε
περιόδους βροχοπτώσεων δημιουργούνται χείμαρροι. Ένας από αυτούς τροφοδοτεί και το τεχνητό
φράγμα Βακέτα το οποίο έχει δημιουργηθεί για την κάλυψη των αναγκών της πόλης της Τήνου. Το
σύνολο των στοιχείων που συνθέτουν τη γεωμορφολογία του Νησιού παρουσιάζονται στον Χάρτη 1.
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Χάρτης 1: Γεωμορφολογία

3.2.

Χρήσεις Γης

Στην Τήνο, παρά την περιορισμένη της έκταση, παρατηρείται πληθώρα διαφορετικών χρήσεων γης. Οι
χρήσεις αυτές, καθώς και η έκταση που καταλαμβάνει κάθε μια, παρουσιάζονται στον πίνακα που
ακολουθεί. Το σύνολο των δεδομένων προέρχονται από το Corine, το οποίο αποτελεί πρόγραμμα του
Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος και εξετάζει την γεωγραφική απεικόνιση των χρήσεων γης για
τις 33 χώρες-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και άλλες 6 της Ευρώπης.
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Πίνακας 3.1: Εκτάσεις χρήσεων γης σε τ.χλμ (Corine, 2012)
Περιγραφή Χρήσης Γης
Διακεκομμένη αστική οικοδόμηση
Βιομηχανικές ή εμπορικές ζώνες
Ζώνες λιμένων
Χώροι εξορύξεως ορυκτών
Μη αρδεύσιμη αρόσιμη γη
Λιβάδια
Σύνθετα συστήματα καλλιέργειας
Γη που καλύπτεται κυρίως από τη γεωργία με σημαντικές εκτάσεις φυσικής βλάστησης
Φυσικοί βοσκότοποι
Σκληροφυλλική βλάστηση
Μεταβατικές δασώδεις θαμνώδεις εκτάσεις
Εκτάσεις με αραιή βλάστηση
Αποτεφρωμένες εκτάσεις

Έκταση σε τ.χλμ
3.5
0.35
0.32
1.23
3.05
42.7
17.8
20.22
51.1
47.6
1.4
3.63
0.6

Από τα δεδομένα προκύπτει ότι οι χρήσεις γης και οι καλύψεις που επικρατούν είναι οι φυσικοί
βοσκότοποι, με έκταση 51.1 τ.χλμ ακολουθούμενοι από τα δάση και τα λιβάδια. Επιπροσθέτως
παρατηρείται ότι οι ανθρωπογενείς χρήσεις και καλύψεις συγκεντρώνονται στο κεντρικό και στο νότιο
τμήμα του νησιού. Οι χρήσεις γης και οι καλύψεις παρουσιάζονται στο Χάρτη 2.

Χάρτης 2: Χρήσεις γης
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3.3.

Πληθυσμιακά στοιχεία και οικιστικό δίκτυο

Η Περιφερειακή Ενότητα Τήνου, ταυτίζεται χωρικά με τον Δήμο Τήνου, ο οποίος
αποτελείται από τρεις Δημοτικές Ενότητες, τη Δημοτική Ενότητα Εξωμβούργου, τη Δημοτική
Ενότητα Πανόρμου, και τη Δημοτική Ενότητα Τήνου. Τα αποτελέσματα της τελευταίας
απογραφής του μόνιμου πληθυσμού τόσο για την Π.Ε. Τήνου όσο και για την κάθε Δ.Ε.
παρουσιάζονται στον Πίνακα 3.2.
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΞΩΜΒΟΥΡΓΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΑΝΟΡΜΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΗΝΟΥ

2,403
489
5,744

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΗΝΟΥ

8,636

Πίνακας 3.2: Μόνιμος πληθυσμός κατά της απογραφή το 2011 (ΕΛΣΤΑΤ)
Το οικιστικό δίκτυο της Τήνου αποτελείται από 62 οικισμούς. Η πλειοψηφία των οικισμών έχουν
χαρακτηριστεί ως παραδοσιακοί οικισμοί. Επιπροσθέτως, σημαντικό χαρακτηριστικό αποτελεί το
γεγονός ότι το σύνολο των οικισμών, εκτός αυτού της Τήνου, διαθέτει πληθυσμό μικρότερο των 2000
κατοίκων. Η γεωγραφική θέση και τα όρια των οικισμών παρουσιάζονται στο Χάρτη 3.

Χάρτης 3: Το οικιστικό δίκτυο
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3.4.

Περιοχές περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος

Ένα σημαντικά μεγάλο τμήμα της Τήνου είναι υπό καθεστώς περιβαλλοντικής προστασίας.
Σύμφωνα με το δίκτυο προστατευόμενων περιοχών Natura 2000, η βορειοανατολική Τήνος
και οι νησίδες της αποτελούν περιοχή ειδικής προστασίας καθ’ ότι σε αυτή συναντώνται
είδη που χρήζουν προστασίας με σκοπό την επιβίωση τους. Η περιοχή προστατεύεται από
το 2010 και ο κωδικός με βάση τον οποίο αναγνωρίζεται είναι ο GR4220031. Αποτελεί
έκταση 50 τ.χλμ και υπεύθυνος οργανισμός για την προστασία της είναι το Υπουργείο
Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
Αναλυτικότερα, πρόκειται για περιοχή στην οποία δεν αναπτύσσονται τουριστικές
δραστηριότητες κυρίως λόγω των βραχωδών ακτών. Αποτελεί την περιοχή της Τήνου με τη
μικρότερη περιβαλλοντική όχληση. Περιλαμβάνει ένα μικρό ορεινό όγκο με μέγιστο
υψόμετρο 600 μέτρα το οποίο φιλοξενεί αρκετούς χείμαρρους. Περιλαμβάνει αρκετούς
οικότοπους με υπόγεια υδάτινα σώματα που υποστηρίζουν βλάστηση φυτών σπάνιων για
το σύνολο της περιοχής. Τα προστατευόμενα είδη που συναντώνται είναι τόσο θηλαστικά
όσο και πτηνά και ερπετά. Ακόμα, το θαλάσσιο τμήμα της περιοχής προστασίας είναι
εξίσου σημαντικό.
Παράλληλα, τμήμα της προαναφερθείσας προστατευόμενης περιοχής έχει χαρακτηριστεί
ως Τόπος Κοινοτικής Σημασίας (ΤΚΣ) με κωδικό GR4220019. Πρόκειται για μια περιοχή με
έκταση 20 τ.χλμ που ονομάζεται Μυρσίνη – Ακρωτήριο Λιβαδά. Οι περιορισμοί για την
προστασία του έχουν τεθεί και ισχύουν από το 2011. Η περιοχή περιλαμβάνει επίσης
υποπεριοχές με πλατύφυλλα φυλλοβόλα δάση αλλά και φρύγανα. Ακόμα, σημαντικό είναι
το θαλάσσιο τμήμα της περιοχής με τις εκτάσεις φυκών που αναπτύσσονται.

3.5.

Περιοχές πολιτισμικού ενδιαφέροντος

Στην Τήνο εντοπίζονται δυο σημαντικοί αρχαιολογικοί χώροι. Αρχικά, ο αρχαιολογικός
χώρος Κιονίων, βρίσκεται κοντά στον οικισμό Κιόνια και φιλοξενεί τον Ναό του Ποσειδώνα
και της Αμφιτρίτης. Πρόκειται για αρχαιοελληνικό χώρο λατρείας των αρχαίων Ελλήνων.
Χρονολογείται στον 4ο αιώνα π.Χ, τότε που μετατοπίστηκε στην γειτονική περιοχή της
σημερινής χώρας της Τήνου το αστικό και διοικητικό κέντρο του νησιού από το Ξώμπουρο.
Επιπροσθέτως, ο δεύτερος αρχαιολογικός χώρος του νησιού είναι το Ξώμπουρο. Αποτελεί
την κορυφή του ορεινού τμήματος της νότιας Τήνου και βρίσκεται σε υψόμετρο 640
μέτρων. Αποτελεί το πρώτο μέρος που δημιουργήθηκαν κατοικίες στην Τήνο, καθ’ ότι λόγω
της φυσικής οχύρωσης που προσφέρει, προσέδιδε ασφάλεια αλλά και θέαση των υδάτων.
Πρόκειται για τον σημαντικότερο αρχαίο οικισμό του νησιού. Άνθιση γνώρισε και κατά τη
βυζαντινή εποχή κατά την οποία στο μέρος αυτό χτίστηκε φρούριο με ονομασία «Το κάστρο
της Αγίας Ελένης».
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Συμπληρωματικά, η Τήνος έχει τρία σημαντικά μνημεία πολιτισμού. Το πρώτο είναι ο
Αίολος. Πρόκειται για την ανάγλυφη μορφή του Αιόλου σκαλισμένη σε ένα τεράστιο βράχο
της παραλίας Καβαλουρκό. Αποτελεί αφιέρωση στον αρχαιοελληνικό μυθικό ήρωα, τον
οποίο λέγεται πως διόρισε ο θεός Δίας να ορίζει τους ανέμους και αποτελεί έργο Ιταλού
καλλιτέχνη.
Ακόμα, σημαντικό μνημείο αποτελεί η Μονή και Σχολή Ουρσουλινών. Τα επιβλητικά κτίρια
στα οποία στεγάζονταν ορφανοτροφείο, οικοτροφείο, Γαλλικό Γυμνάσιο και Πανεπιστήμιο,
Ελληνικό Δημοτικό και Γυμνάσιο καθώς και σχολή ταπητουργικής, ραπτικής και αργαλειού
φιλοξενούσαν κορίτσια αριστοκρατικών οικογενειών ως οικότροφες για τις σπουδές τους.
Ιδρύθηκε το 1862 από τις αδερφές Ουρσουλίνες. Πλέον, μέρος των κτιρίων αποτελούν
επισκέψιμο μνημείο, όπως και η Μονή και τους καλοκαιρινούς μήνες φιλοξενούν
πολιτιστικές εκδηλώσεις στις οποίες προσδίδουν ξεχωριστή ατμόσφαιρα.
Τέλος, μνημείο κληρονομιάς αποτελεί ο φάρος Λιβάδας στο βορειοανατολικό άκρο της
Τήνου.
Οι προστατευόμενοι παραδοσιακοί οικισμοί της Τήνου είναι 37 στον αριθμό και σύμφωνα
με τα Προεδρικά Διατάγματα δημοσιευμένα στα ΦΕΚ 594/Δ/78 και 504/Δ/88 είναι οι εξής:
Ιστέρνιο, Καρδιανή, Κτικάδος, Κώμη, Μουντάδος, Ξινάρα, Πάνορμος, Περάστρα, Πλατιά,
Τριάνταρος, Τριπόταμος, Χατζίραδος, Καριά, Αγάπη, Δύο Χωριά, Αρνάδος, Καλλονή,
Καρκάδος, Κάτω Κλείσμα, Κάμπος, Λουτρά, Σμαρδάκιο, Ταραμπάδος, Κρόκος, Σκαλάδος,
Βενερδάτος, Μαρλάς, Στενή, Κέχρος, Μέση, Μυρσίνη, Ποταμιά, Τζάδος, Μπερδεμιάρος,
Φαλατάδος, Βώλαξ και Κούμαρος (Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής).
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Χάρτης 4: Φυσικό Περιβάλλον και Πολιτισμός

3.6.

Υποδομές Α.Π.Ε

Σχετικά με τις υποδομές Ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και πιο συγκεκριμένα για τις
εγκαταστάσεις εκμετάλλευσης της αιολικής ενέργειας, για την Τήνο παρουσιάζονται
αιολικά πάρκα τόσο με άδεια παραγωγής, όσο και με άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας,
ενώ δεν υπάρχουν περιπτώσεις αιτήσεων που να βρίσκονται υπό αξιολόγηση αυτή τη
χρονική περίοδο. Όσον αφορά άλλες μορφές εκμετάλλευσης Α.Π.Ε., όπως γεωθερμικοί
σταθμοί, υδροηλεκτρικοί, ηλιοθερμικοί, βιομάζας ή φωτοβολταϊκών, δεν εντοπίζεται καμία
δραστηριότητα εκτός από ένα υβριδικό σταθμό του οποίου η αίτηση παραγωγής βρίσκεται
υπό αξιολόγηση.
Τα αιολικά πάρκα που αφορούν την περιοχή μελέτης παρουσιάζονται αναλυτικά στον
Πίνακα 2 του Παραρτήματος και στον Χάρτη 5 ομαδοποιημένα βάσει της κατάστασης τους
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όπως παρουσιάζεται από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας που αποτελεί τον αρμόδιο φορέα.
Συνοπτικά, η κατάσταση των αιολικών σταθμών παρουσιάζεται στον Πίνακα 3.3

Πίνακας 3.3: Σύνοψη αιολικών σταθμών Τήνου (Ρ.Α.Ε. Geoportal)
Κωδικός κατάστασης
1.1.
1.2.
1.3.
2.1.
2.2.
8.1.

Κατάσταση
Άδεια Παραγωγής
Άδεια Εγκατάστασης
Άδεια Λειτουργίας
Απορριπτικές Αποφάσεις
Ελλιπής-Μη Επικαιροποίηση
βάσει της απόφασης ΡΑΕ
136/2006
Ανάκληση Άδειας

Αριθμός
3
1
1
2
7
1

Χάρτης 5: Υποδομές Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας
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3.7.

Τεχνικές Υποδομές

Το οδικό δίκτυο της Τήνου αποτελεί σημαντικό κομμάτι των τεχνικών υποδομών. Πολύ
εκτεταμένο προσφέρει πρόσβαση καλύπτοντας σε έκταση το σύνολο των αναγκών
εσωτερικής μετακίνησης. Στην πλειοψηφία του είναι σε μέτρια κατάσταση και
ασφαλτοστρωμένο στο μεγαλύτερο τμήμα του. Κατά τους καλοκαιρινούς μήνες
παρατηρείται αδυναμία εξυπηρέτησης του συνόλου των αναγκών μετακίνησης, σε
αντίθεση με τη χειμερινή περίοδο που δεν υπάρχουν προβλήματα συμφόρησης.
Το λιμάνι της πόλης της Τήνου αποτελεί ίσως την πιο σημαντική τεχνική υποδομή καθ’ ότι
αποτελεί το μοναδικό τρόπο σύνδεσης του νησιού με τα υπόλοιπα νησιά αλλά και την
ηπειρωτική χώρα. Ακτοπλοϊκή σύνδεση υπάρχει με τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφήνας,
του Λαυρίου και της Θεσσαλονίκης αλλά και μέσω των δρομολογίων με τα υπόλοιπα νησιά.
Στη χώρα της Τήνου υπάρχει ελικοδρόμιο για τη μεταφορά επειγόντων περιστατικών σε
θέματα υγείας. Στην Τήνο δεν υπάρχει αερολιμένας και δεν προβλέπεται η κατασκευή του.
Στο νησί της Τήνου δεν υπάρχουν ούτε ΧΥΤΑ ούτε ΧΑΔΑ. Υπάρχει μια μονάδα αποθήκευσης
και μεταφόρτωσης δεματοποιημένων στερεών αποβλήτων, τα οποία μεταφέρονται στον
ΧΥΤΑ στην Ιστιαία Ευβοίας. Οι ΧΑΔΑ που υπήρχαν στις τοποθεσίες «Τσικνιας»,
«Μαρµαριές» και «Φανερωµένη» έχουν αποκατασταθεί πλήρως.
Σχετικά με την ενεργειακή σύνδεση του νησιού, υπάρχει σύνδεση με το ηλεκτρικό δίκτυο
υψηλής τάσης μέσω της Άνδρου και του Αλιβερίου Ευβοίας. Παρ’ όλα αυτά, δεν υπάρχει
υπέργειο δίκτυο υψηλής τάσης στο σύνολο της επιφάνειας του νησιού. Σύμφωνα με την
Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, στην Τήνο εντοπίζονται 22 κεραίες
(http://keraies.eett.gr/getData.php).
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Χάρτης 6: Τεχνικές Υποδομές

3.8.

Αιολικό δυναμικό

Η Τήνος διαθέτει εξαιρετικά υψηλό αιολικό δυναμικό. Σύμφωνα με τα στοιχεία που
προέρχονται από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, στο μεγαλύτερο μέρος του νησιού πνέουν
άνεμοι ταχύτητας μεγαλύτερης των 8 m/s με εξαίρεση το κεντρικό τμήμα του νησιού στο
οποίο η ταχύτητα ανέμου είναι 7-8 m/s. Οι ταχύτητες αυτές θεωρούνται ιδανικές για την
εγκατάσταση μονάδων εκμετάλλευσης της αιολικής ενέργειας. Οι σύγχρονες, τεχνολογικά
εξελιγμένες ανεμογεννήτριες είναι ικανές να λειτουργούν αποδοτικά σε όσες περιοχές
διαθέτουν αιολικό δυναμικό μεγαλύτερο των 5-6 m/s (Ρ.Α.Ε. Geoportal, 2018).
Το αιολικό δυναμικό της Τήνου στο ύψος των 120 μέτρων όπως προκύπτει απ τα στοιχεία
που ανακοινώνει η Ρ.Α.Ε. παρουσιάζεται στον Χάρτη 7.
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Χάρτης 7: Αιολικό δυναμικό

3.9.

Κλίσεις εδάφους

Οι κλίσεις της επιφάνειας του εδάφους όπως προκύπτουν από το ψηφιακό μοντέλο
εδάφους ανά 30 μέτρα παρουσιάζονται στο Χάρτη 8. Στο μεγαλύτερο μέρος της επιφάνειας
δεν ξεπερνούν το 30%. Απαγορευτικές για την εγκατάσταση αιολικού πάρκου κλίσεις
παρουσιάζονται στους δυο μεγάλους ορεινούς όγκους και στα παράλια του βόρειου
τμήματος του νησιού.
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Χάρτης 8: Κλίσεις εδάφους (%)

4. Μεθοδολογία χωροθέτησης χερσαίων αιολικών πάρκων
4.1.

Προτεινόμενη μεθοδολογία

Το σύνολο της διαδικασίας εύρεσης της βέλτιστης περιοχής χωροθέτησης κάθε αιολικού
πάρκου αποτελεί σύνθετη διαδικασία και περιλαμβάνει πληθώρα διεργασιών και σταδίων
που καθορίζονται από τον μελετητή. Για την εργασία αυτή, η διαδικασία προκύπτει από την
μελέτη μεγάλου αριθμού δημοσιευμένων επιστημονικών μελετών που έχουν σαν θέμα τη
χωροθέτηση χερσαίων αιολικών πάρκων παγκοσμίως. Πρόκειται για την μεθοδολογία που
συναντάται σε συνδυασμό με τα κριτήρια χωροθέτησης που καθορίζονται από το Ειδικό
Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης. Η διαδικασία αποτελείται από
δύο κυρίως στάδια. Το πρώτο στάδιο είναι ο αποκλεισμός των ασύμβατων περιοχών που
προκύπτουν σύμφωνα με τα κριτήρια χωροθέτησης που τίθενται. Το δεύτερο στάδιο είναι
αυτό της αξιολόγησης των υποψήφιων περιοχών που έχουν προκύψει, ώστε να
εντοπιστούν οι καταλληλότερες σύμφωνα με ένα σύνολο κριτηρίων που αποτελούν τα
κριτήρια αξιολόγησης.
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1. Ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης της περιοχής μελέτης
Η ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης της περιοχής μελέτης αποτελεί πρωταρχικό βήμα
για κάθε μελέτη. Σκοπός της είναι η κατανόηση της φυσιογνωμίας της περιοχής και των
βασικών χαρακτηριστικών ώστε να εντοπιστούν οι ανάγκες και οι περιορισμοί από τους
μελετητές. Βασικά χαρακτηριστικά αποτελούν η μορφολογία και το ανάγλυφο, τα
χαρακτηριστικά του πληθυσμού και τα περιβαλλοντικά και πολιτισμικά στοιχεία. Επιπλέον,
για τις μελέτες χωροθέτησης εγκαταστάσεων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και
συγκεκριμένα αιολικά πάρκα, το αιολικό δυναμικό αποτελεί ένα από τα πιο βασικά
χαρακτηριστικά.
2. Αποκλεισμός περιοχών ασυμβατότητας
Πρωταρχικό στάδιο της διαδικασίας εύρεσης υποψήφιων περιοχών χωροθέτησης χερσαίων
αιολικών πάρκων είναι ο αποκλεισμός των περιοχών που αποτελούν μη συμβατές για την
εγκατάσταση ενός χερσαίου αιολικού πάρκου. Βάση της διαδικασίας αποτελούν οι
κανονισμοί του ελληνικού θεσμικού πλαισίου, δηλαδή του Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού
Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης Ανανεώσιμων Πηγών (ΦΕΚ 2464 Β’/2008).
3. Αποκλεισμός περιοχών ελαχίστων αποστάσεων
Το τελευταίο τμήμα του 1ου σταδίου της διαδικασίας χωροθέτησης αποτελεί ο καθορισμός
των ελαχίστων αποστάσεων που πρέπει να απέχουν οι περιοχές χωροθέτησης από τις
περιοχές αποκλεισμού με σκοπό την προστασία των περιβαλλοντικά και πολιτισμικά
ευαίσθητων φυσικών και τεχνητών οικοσυστημάτων και τη διασφάλιση της διατήρησης της
φυσιογνωμίας και των χαρακτηριστικών κάθε περιοχής μέσω της ελαχιστοποίησης της
οπτικής και ηχητικής όχλησης. Οι αποστάσεις ορίζονται από το νομοθετικό πλαίσιο και
διατυπώνονται στο Ειδικό Πλαίσιο που αφορά τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και τη
χωροθέτηση τους.
4. Αποκλεισμός περιοχών με εγκαταστάσεις Α.Π.Ε.
Σε αυτό το στάδιο της διαδικασίας, εξαιρούνται από την έκταση της περιοχής μελέτης όσες
περιοχές καταλαμβάνονται από υποδομές Α.Π.Ε. Οι υποδομές Α.Π.Ε. λαμβάνονται υπ’ όψιν
είτε είναι σε λειτουργία είτε έχουν άδεια εγκατάστασης, είτε άδεια παραγωγής. Ακόμα,
εξαιρούνται οι περιοχές στις οποίες υπάρχουν διαδικασίες εγκατάστασης Α.Π.Ε. υπό
αξιολόγηση αλλά και όσες έχουν γίνει διαδικασίες και έχουν απορριφθεί.
Επιπλέον, στις Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις για εγκαταστάσεις Α.Π.Ε. (ΦΕΚ104
Β’/2013) καθορίζεται ελάχιστη απόσταση 150 μέτρων από άλλες εγκαταστάσεις Α.Π.Ε. ίδιου
τύπου. Συνεπώς, στη μελέτη αυτή εφαρμόζεται εξαίρεση των περιοχών που δεν πληρούν το
συγκεκριμένο κανόνα με βάση τις εγκαταστάσεις αιολικών πάρκων που υπάρχουν στην
περιοχή μελέτης.
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5. Αποκλεισμός περιοχών με ιδιαίτερα μικρή έκταση
Το τελευταίο βήμα της διαδικασίας μέσω της οποίας προκύπτουν οι διαθέσιμες περιοχές
χωροθέτησης ενός χερσαίου αιολικού πάρκου αποτελεί ο αποκλεισμός των περιοχών με
πολύ μικρή έκταση μιας και σε αυτές η εγκατάστασης ανεμογεννητριών καθίσταται είτε
αδύνατη είτε οικονομικά ασύμφορη. Με βασικό εργαλείο υπολογισμού των περιοχών
χωροθέτησης το λογισμικό ArcMap, καθίσταται δυνατός ο υπολογισμός της έκτασης κάθε
οικοπέδου που έχει προκύψει από το σύνολο της διαδικασίας.
6. Αξιολόγηση διαθέσιμων περιοχών
Σε αυτό το στάδιο λαμβάνει χώρα η αξιολόγηση των περιοχών που προέκυψαν από τις
διαδικασίες των προηγούμενων σταδίων με τελικό σκοπό την επιλογή του βέλτιστου τόπου
εγκατάστασης του χερσαίου αιολικού πάρκου από το σύνολο της περιοχής μελέτης. Το
σύνολο των περιοχών που έχουν προκύψει αποτελούν περιοχές κατάλληλες με βάση τα
κριτήρια που έχουν τεθεί στη μελέτη. Γι’ αυτό το σκοπό εφαρμόζεται πολυκριτηριακή
ανάλυση σε ανάλυση ενός συνόλου κριτηρίων με τη διαδικασία της Αναλυτικής
Ιεράρχησης. Με τη μέθοδο αυτή προκύπτει η πιο κατάλληλη περιοχή για την εγκατάσταση.
Η Αναλυτική ιεραρχική Διαδικασία αναπτύχθηκε από τον Saaty το 1980 και αποτελεί μια
τεχνική πολυκριτηριακή μεθόδου που χρησιμοποιεί διαδικασίες και πραγματοποιεί
συγκρίσεις κατά ζεύγη μεταξύ τόσο των κριτηρίων όσο και των επιλογών.
Η διαδικασία ξεκινά με την ιεραρχική ανάλυση του προβλήματος προς επίλυση σε τμήματα.
Στην κορυφή της ιεραρχικής δομής είναι ο γενικός απώτερος στόχος ενώ στα επόμενα
επίπεδα βρίσκονται οι επιμέρους στόχοι που αποτελούν τα στοιχεία της απόφασης ενώ οι
εναλλακτικές αποφάσεις βρίσκονται στη βάση. Έπειτα ακολουθούν δυαδικές συγκρίσεις και
αναπτύσσεται μια κλίμακα προτίμησης μεταξύ των περιπτώσεων με βάση τις εκτιμήσεις
αυτών που συμμετέχουν στη διαδικασία και παίρνουν τις τελικές αποφάσεις. Η δυαδική
σύγκριση πραγματοποιείται τόσο για τον υπολογισμό της βαρύτητας κάθε κριτηρίου, όσο
και για την επιλογή της προκύπτουσας εναλλακτικής. Η δυαδική σύγκριση
πραγματοποιείται με την κλίμακα που έχει ορίσει ο εμπνευστής της διαδικασίας από το 1
έως το 9 στην οποία η τιμή 1 δηλώνει την ίδια σημαντικότητα μεταξύ των συγκρινόμενων 2
κριτηρίων, η τιμή 3 την μετρίως μεγαλύτερη, η τιμή 5 την έντονα μεγαλύτερη, η τιμή 7 πολύ
έντονα μεγαλύτερη και η τιμή 9 εξαιρετικά μεγαλύτερη σημαντικότητα. Στις περιπτώσεις
που η σχέση σημαντικότητας είναι αντίστροφη, η τιμή του δείκτη σημαντικότητας παίρνει
την αντίστροφη μορφή, δηλαδή 1/3, 1/5, 1/7, 1/9. Οι τιμές 2, 4, 6, 8 αποτελούν ενδιάμεσες
τιμές και μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν στη διαδικασία.
Το αποτέλεσμα είναι ένας πίνακας με ίδιο αριθμό γραμμών και στηλών του οποίου τα κελιά
συμπληρώνονται βάση των δυαδικών συγκρίσεων. Έπειτα αθροίζονται τα στοιχεία κάθε
στήλης. Κάθε στοιχείο του πίνακα διαιρείται με το άθροισμα της στήλες στην οποία ανήκει
και τα αποτελέσματα που προκύπτουν συμπληρώνονται σε ένα νέο πίνακα με ίσο αριθμό
γραμμών και στηλών με τον πρώτο. Τέλος, η προτεραιότητα κάθε κριτηρίου προκύπτει από
το μέσο όρο κάθε γραμμής του πίνακα που έχει προκύψει.
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Συμπληρωματικά, στην Αναλυτική Ιεραρχική Διαδικασία περιέχεται ένας έλεγχος
αντικειμενικότητας των συγκρίσεων που ονομάζεται έλεγχος ασυνέπειας. Ο βαθμός
ασυνέπειας υπολογίζεται με τον πολλαπλασιασμό του αθροίσματος των στοιχείων του
πίνακα με τη βαρύτητα κάθε κριτηρίου και έπειτα το άθροισμα των γινομένων όλων των
στηλών.
Έτσι, ως βαθμός ασυνέπειας ορίζεται: 𝐶𝐼 =

𝜆𝑚𝑎𝑥 −1
𝑛−1

, όπου n ο αριθμός των κριτηρίων. Το

αποτέλεσμα της εξίσωσης συγκρίνεται με τον δείκτη που προκύπτει από ένα τυχαίο πίνακα
συγκρίσεων. Ο Saaty, με τη διαδικασία της προσομοίωσης είχε τα εξής αποτελέσματα:

Πίνακας 4.1: Τιμές RI
n
RI

1
0.00

2
0.00

3
0.58

4
0.90

5
1.12

6
1.24

7
1.32

8
1.41

9
1.45

10
1.49

Το n είναι η διάσταση του πίνακα συγκρίσεων και RI ο τυχαίος δείκτης που υπολογίζεται
από τον μέσο όρο του CI για ένα μεγάλο δείγμα τυχαίων πινάκων σύγκρισης. Τέλος, ο λόγος
συνέπειας καθορίζεται από τον τύπο: 𝐶𝑅 =

𝐶𝐼
.
𝑅𝐼

Σύμφωνα με προηγούμενες εφαρμογές, για

να είναι έμπιστο το αποτέλεσμα πρέπει ο λόγος CR να έχει τιμή μικρότερη του 0,1
(Σιαμπίρη, 2010).

4.2.

Κριτήρια αποκλεισμού

Στη διαδικασία της χωροθέτησης χερσαίων αιολικών πάρκων, αμέσως μετά την ανάλυση
της περιοχής μελέτης ακολουθεί ο αποκλεισμός των εκ νόμου μη διαθέσιμων περιοχών για
την εγκατάσταση. Στις περιοχές αυτές περιλαμβάνονται όσες κρίνονται μη συμβατές
σύμφωνα με το Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις
Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, οι οποίες έχουν δημοσιευτεί και περιλαμβάνονται στο
άρθρο 6 του ΦΕΚ 2464/2008. Συμπληρωματικά, υποχρέωση αποτελεί η διατήρηση
ελαχίστων αποστάσεων από τις περιοχές αποκλεισμού που αναφέρονται στο Παράρτημα ΙΙ
του ίδιου πλαισίου και αποτελούν αποστάσεις από χρήσεις γης ή δραστηριότητες και
δίκτυα τεχνικών υποδομών.

4.2.1. Περιοχές αποκλεισμού

Στην περιοχή μελέτης εντοπίζονται μερικές από τις αναφερόμενες στο Ειδικό Πλαίσιο
περιοχές αποκλεισμού και ασυμβατότητας. Αναλυτικότερα, σύμφωνα με την ανάλυση της
περιοχής ως ασύμβατες περιοχές για την εγκατάσταση αιολικού πάρκου αποτελούν οι:
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Σημειακές: οι αρχαιολογικοί χώροι, τα πολιτιστικά μνημεία, οι μονές, το λιμάνι, το
ελικοδρόμιο, οι ακτές κολύμβησης και οι κεραίες που έχουν εγκατασταθεί
Γραμμικές: το οδικό δίκτυο
Εκτατικές: οι περιοχές προστασίας που ανήκουν στο δίκτυο Natura 2000 όπως οι
Τόποι Κοινοτικής Σημασίας και οι Ζώνες Ειδικής Προστασίας, οι οικισμοί και οι
εκτάσεις υψηλής παραγωγικότητας.

Ακόμα, παρ’ όλο που δεν περιλαμβάνονται στο Ειδικό πλαίσιο, εξαιρούνται οι χείμαρροι
και το φράγμα αποθήκευσης νερού προκειμένου να μην διαταραχθεί το σύστημα απορροής
και διαχείρισης των υδάτων.
4.2.2.
Ελάχιστες αποστάσεις
Ο καθορισμός των ελαχίστων αποστάσεων για την εγκατάσταση αιολικών πάρκων από τις
περιοχές που ορίζονται ως περιοχές αποκλεισμού στηρίχθηκε ταυτόχρονα τόσο στο ισχύον
νομοθετικό πλαίσιο όσο και στις επιστημονικές μελέτες χωροθέτησης χερσαίων αιολικών
πάρκων που αναφέρονται στο Κεφάλαιο 2. Αναλυτικά στον Πίνακα 4.2. παρουσιάζονται οι
ελάχιστες αποστάσεις των οποίων η τήρηση απαιτείται από την κείμενη νομοθεσία και
αναφέρονται στο ειδικό πλαίσιο που καθορίζει του κανόνες χωροθέτησης εγκαταστάσεων
Α.Π.Ε., οι συνηθέστερα εμφανιζόμενες ελάχιστες αποστάσεις σύμφωνα με τη
βιβλιογραφική έρευνα και οι ελάχιστες αποστάσεις που επιλέγεται να τηρηθούν στην
παρούσα εργασία.
Πίνακας 4.2.: Ελάχιστες αποστάσεις αποκλεισμού

Α/Α

5
6

-

1000μ.

1000μ.

Περιοχές
Περιβαλλοντικού
Ενδιαφέροντος

Τόποι Κοινοτικής
Σημασίας
Ζώνες Ειδικής
Προστασίας
Ακτογραμμή
Ακτές κολύμβησης

-

1000μ.

1000μ.

1500μ.

1500μ.
-

1500μ.
1500μ.

Επιφανειακά
υδάτινα σώματα

Χείμαρροι/Φράγμα

-

200μ.

200μ.

3000μ.

2000μ.

3000μ.

600μ. (7d)

1000μ.

1000μ.

500μ.

-

500μ.

1000μ.

2000μ.

2000μ.

500μ.

500μ.

500μ.

Παραδοσιακοί οικισμοί

1500μ.

1500μ.

1500μ.

Οδικό δίκτυο
Κεραίες
Τουριστικές
δραστηριότητες

130μ. (1,5d)
-

200μ.
-

200μ.
600μ.

1000μ.

1000μ.

1000μ.

Περιοχές
πολιτιστικού
ενδιαφέροντος

7
8
9

Ελάχιστες
αποστάσεις
εργασίας

Κριτήρια

3
4

Ελάχιστες
αποστάσεις
βιβλιογραφικής
έρευνας

Κατηγορίες

1
2

Ελάχιστες
αποστάσεις
ΕΠΧΣΑΑ ΑΠΕ
(d=85μ)

Οικιστικό δίκτυο

10
11
12

Τεχνικές υποδομές

13

Χρήσεις γης –
Καλύψεις εδάφους

Αρχαιολογικοί χώροι
και ιστορικοί τόποι
μείζονος σημασίας
Πολιτιστικά μνημεία
και ιστορικοί τόποι
Μονές
Οικισμοί>2000
κατοίκων
Οικισμοί<2000
κατοίκων

49

Αγροτική γη υψηλής
παραγωγικότητας
Λατομικές και
εξορυκτικές ζώνες

14
15



130μ. (1,5d)

-

130μ.

500μ.

-

500μ.

Περιοχές περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος

Οι περιοχές περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος που συναντώνται στην περιοχή μελέτης,
δηλαδή στο νησί της Τήνου, ανήκουν στο δίκτυο προστατευόμενων περιοχών Natura 2000
και είναι Τόποι Κοινοτικής Σημασίας και Ζώνες Ειδικής Προστασίας. Στην Τήνο υπάρχουν 1
ΤΚΣ και 1 ΖΕΠ. Συμπληρωματικά, στην κατηγορία περιοχών με περιβαλλοντικό ενδιαφέρον
συμπεριλαμβάνονται οι ακτές κολύμβησης. Στο Ειδικό Πλαίσιο για τις ΑΠΕ δεν αναφέρονται
ελάχιστες αποστάσεις από τους Τόπους Κοινοτικής Σημασίας ούτε από τις Ζώνες Ειδικής
προστασίας. Παρ’ όλα αυτά, επειδή διαθέτουν μεγάλη οικολογική αξία και οι μελέτες που
περιλαμβάνονται στην παρούσα έρευνα περιλαμβάνουν ελάχιστες αποστάσεις από αυτές,
κρίνεται απαραίτητο να τεθούν και στην παρούσα εργασία. Έτσι, υιοθετείται η τήρηση
απόστασης 1000 μέτρων λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις μελέτες των Baban et al. (2001),
Latinopoulos και Kechagia (2015) και Watson et al. (2015)


Επιφανειακά υδάτινα σώματα

Στην Τήνο δεν υπάρχουν φυσικά σταθερά υδάτινα σώματα όπως λίμνες ή ποταμοί. Παρ’
όλα αυτά συναντώνται χείμαρροι που χρησιμεύουν στην φυσική απορροή των υδάτων και
ένα τεχνητό φράγμα. Για αυτά, θεωρείται απαραίτητη η προστασία τους και η διατήρηση
τους. Στο ειδικό ΕΠΧΣΑΑ δεν αναφέρονται ελάχιστες αποστάσεις διατήρησης, παρ’ όλα
αυτά, στη βιβλιογραφία εντοπίζονται μελέτες που θέτουν όριο στα 200 μέτρα από
επιφανειακούς υδάτινους όγκους, όπως αυτή των Bennui et al. (2007), κριτήριο που
υιοθετείται και στην παρούσα εργασία.


Περιοχές πολιτιστικού ενδιαφέροντος

Σχετικά με την απόσταση που πρέπει να διατηρείται ανάμεσα σε αιολικές εγκαταστάσεις
και περιοχές πολιτιστικού ενδιαφέροντος όπως αρχαιολογικούς χώρους και ιστορικούς
τόπους μείζονος σημασίας, μέσω του ΕΠΧΣΑΑ καθορίζεται απόσταση 3000 μέτρων.
Ταυτόχρονα, η συχνότερα συναντώμενη τιμή στην βιβλιογραφία που μελετήθηκε είναι
2000 μέτρα. Όσον αφορά τα μνημεία πολιτισμού και τους ιστορικούς τόπους, το ΕΠΧΣΑΑ
ορίζει την απόσταση ως γινόμενο της διαμέτρου του ρότορα της ανεμογεννήτριας που
ορίζεται από τη σχέση A=7*d, όπου d η διάμετρος της ανεμογεννήτριας. Η τυπική
ανεμογεννήτρια όπως αναφέρεται στο ΕΠΧΣΑΑ έχει διάμετρο 85μ. άρα η απόσταση
ορίζεται στα 600 μέτρα. Σχετικά με τις μονές, το Ειδικό Πλαίσιο ορίζει ελάχιστη απόσταση
τα 500μ. αριθμός που εφαρμόζεται στις μελέτες όπως αυτές των Hansen (2005) και των
Tsoutsos et al. (2014).


Οικιστικό δίκτυο

Το ΕΠΧΣΑΑ των ΑΠΕ ορίζει την απόσταση που πρέπει να τηρείται από τους οικισμούς.
Περιλαμβάνει μια διάκριση των οικισμών ανάλογα με το μέγεθος τους που καθορίζεται από
τον αριθμό των κατοίκων που διαθέτουν. Έτσι για τις πόλεις με πληθυσμό μεγαλύτερο των
2000 κατοίκων ορίζεται απόσταση 1000μ., απόσταση που υποστηρίζεται και από τις
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μελέτες των Lozano et al. (2014) και Tsoutsos et al. (2014). Για τους μικρότερους οικισμούς
καθορίζεται απόσταση 500 μέτρων τόσο από το ΕΠΧΣΑΑ των ΑΠΕ όσο και στις μελέτες των
Tegou et al. (2010), Tsoutsos et al. (2014) και Noorollahi et al. (2016). Επιπροσθέτως, για
τους οικισμούς που έχουν χαρακτηριστεί ως παραδοσιακοί απαιτείται απόσταση 1500
μέτρων από την κείμενη νομοθεσία, απόφαση που υιοθετείται από τις μελέτες οι οποίες
διαθέτουν παραδοσιακούς οικισμούς στις περιοχές μελέτης τους όπως αυτές των Tegou et
al. (2010), Tsoutsos et al. (2014) και Latinopoulos και Kechagia (2015).
Στην περιοχή μελέτης εντοπίζεται μόνο ένας οικισμός με πληθυσμό μεγαλύτερο των 2000
κατοίκων, αυτός της πόλης της Τήνου, αρκετοί παραδοσιακοί οικισμοί κατά κύριο λόγο
συγκεντρωμένοι στο κεντρικό τμήμα του νησιού και μικρότεροι οικισμοί κοντά στα
παράλια.


Τεχνικές υποδομές

Όσων αφορά τις ελάχιστες αποστάσεις από το οδικό δίκτυο και με σκοπό τόσο την
ασφάλεια των χρηστών του όσο και την μείωση του κόστους κατασκευής του αιολικού
πάρκου, προτείνεται η τιμή των 200 μέτρων. Παρ’ όλο που σύμφωνα με το ειδικό πλαίσιο η
απόσταση των 130 μέτρων (1,5*d) αποτελεί επαρκεί απόσταση ασφαλείας, στην
βιβλιογραφία παρατηρείται μεγάλη απόκλιση απόψεων με τη μελέτη των Sliz-Szkliniarz
(2010) να προτείνει την μικρότερη απόσταση, μόλις 100 μέτρα και των Baban et al. (2001)
και Tegou et al. (2007) να προτείνουν απόσταση 10000 μέτρων.
Σχετικά με την απόσταση που πρέπει να τηρείται από υποδομές τηλεπικοινωνιών όπως οι
κεραίες, στο αρμόδιο Ειδικό Πλαίσιο δεν γίνεται ακριβής αναφορά οπότε λαμβάνεται υπ’
όψιν η τιμή που χρησιμοποιείται στη βιβλιογραφία και σύμφωνα με τη μελέτη των Kazim et
al. (2015), 600μ. αρκούν προκειμένου να εξασφαλισθεί η ανεμπόδιστη λειτουργία τους.
Ολοκληρώνοντας, στην Τήνο έχει κατασκευαστεί ελικοδρόμιο για το οποίο ενώ στο ΕΠΧΣΑΑ
δεν γίνεται συγκεκριμένη αναφορά, σύμφωνα με τη βιβλιογραφία 2500μ. είναι απαραίτητα
για την εξασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας του. Η συγκεκριμένη τιμή χρησιμοποιείται
στις μελέτες των Aydin et al. (2010), Noorollahi et al. (2016) και Wang et al. (2014).


Χρήσεις γης και καλύψεις εδάφους

Συγκεκριμένες θεσμοθετημένες χρήσεις γης φιλοξενούν παραγωγικές δραστηριότητες που
είναι σημαντικό να μείνουν ανεπηρέαστες από την εγκατάσταση ενός αιολικού πάρκου. Γι’
αυτό, πέρα από τον αποκλεισμό των εκτάσεων υψηλής αγροτικής παραγωγικότητας και
των εκτάσεων που καλύπτονται από ορυχεία και λατομεία, εφαρμόζεται και το κριτήριο
ελάχιστης απόστασης απ τις δραστηριότητες αυτές. Έτσι ορίζεται από το Ειδικό Πλαίσιο
απόσταση 1,5 * d που ισοδυναμεί με 130 μέτρα για τις εκτάσεις με υψηλή αγροτική
παραγωγικότητα και 500 μέτρα από λειτουργούσες επιφανειακά μεταλλευτικές –
εξορυκτικές ζώνες και δραστηριότητες.
Εξαιρετικά σημαντική οικονομική δραστηριότητα για την Τήνο, όπως και για την
πλειοψηφία των νησιών, αποτελεί η τουριστική δραστηριότητα. Ο τουρισμός αποτελεί
κύρια ασχολία μεγάλου μέρους του πληθυσμού και σε αυτόν στηρίζεται οικονομικά μεγάλο
μέρος του πληθυσμού. Έτσι για την εξασφάλιση της ομαλής ανάπτυξης των τουριστικών
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δραστηριοτήτων, μέσω του Ειδικού Πλαισίου προτείνεται η διατήρηση απόστασης
τουλάχιστον 1000 μέτρων από τις τουριστικά ανεπτυγμένες περιοχές. Συμπληρωματικά, το
ίδιο κριτήριο υιοθετείται στις μελέτες των Bennui et al. (2007), Tsoutsos et al. (2014) και
Latinopoulos και Kechagia (2015).


Αιολικό δυναμικό

Ο άνεμος αποτελεί την κινητήριο δύναμη κάθε ανεμογεννήτριας και καθορίζει την
αποδοτικότητα κάθε εγκατάστασης αιολικού πάρκου. Έτσι, το αιολικό δυναμικό αποτελεί
το σημαντικότερο κριτήριο που συμπεριλαμβάνεται σε κάθε μελέτη και πρέπει να
πληρείται για την εύρεση περιοχής κατάλληλης για τη χωροθέτηση ενός αιολικού πάρκου.
Το όριο αποκλεισμού που στην πλειοψηφία των μελετών ορίζεται είναι τα 6 m/s. Στο
σύνολο της περιοχής μελέτης, στα 120 μέτρα ύψος, η μικρότερη ταχύτητα ανέμου που
συναντάται είναι τα 7,1 m/s οπότε, το σύνολο της έκτασης της περιοχής μελέτης πληροί το
κριτήριο αυτό.

4.3.

Κριτήρια αξιολόγησης

Τα κριτήρια αξιολόγησης που περιλαμβάνονται στη διαδικασία επιλογής του βέλτιστου
τόπου χωροθέτησης αιολικών πάρκων αποτελούν κριτήρια που στοχεύουν στην μέγιστη
δυνατή αποδοτικότητα του έργου της εγκατάστασης και λειτουργίας ενός αιολικού πάρκου
με την ταυτόχρονη ελαχιστοποίηση του κόστους κατασκευής αλλά και την όσο το δυνατόν
μεγαλύτερη αποδοχή του από την τοπική κοινωνία. Για το λόγο αυτό, τα κριτήρια
αξιολόγησης που επιλέγονται για την παρούσα εργασία είναι το αιολικό δυναμικό κάθε
περιοχής (Κ1), η κλίση του εδάφους (Κ2), η απόσταση από το οδικό δίκτυο (Κ3) καθώς και η
απόσταση από τις περιοχές περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος (Κ4). Αναλυτικά, τα κριτήρια
αξιολόγησης παρουσιάζονται στον Πίνακα 4.3.

Πίνακας 4.3: Κριτήρια αξιολόγησης
Κριτήριο

Είδος κριτηρίου

Τύπος

Κ1: Αιολικό δυναμικό
(m/s)

Οικονομικό

Benefit

Κ2: Κλίση εδάφους
(%)

Τεχνικό/Οικονομικό

Cost

Περιγραφή
Όσο μεγαλύτερο το
αιολικό δυναμικό μιας
περιοχής, τόσο
περισσότερη ηλεκτρική
ενέργεια παράγεται
από τις
ανεμογεννήτριες
Όσο μεγαλύτερη η
κλίση του εδάφους μιας
περιοχής, τόσο
μεγαλύτερο το κόστος
εγκατάστασης
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Κ3: Απόσταση από
οδικό δίκτυο (m)

Οικονομικό

Cost

Κ4: Απόσταση από
περιοχές
περιβαλλοντικού
ενδιαφέροντος (m)

Περιβαλλοντικό

Cost

Όσο μεγαλύτερη η
απόσταση μιας
περιοχής από το
υπάρχον οδικό δίκτυο,
τόσο μεγαλύτερο το
κόστος εγκατάστασης
Όσο μεγαλύτερη η
απόσταση μιας
περιοχής από τις Π.Π.Ε.,
τόσο μειώνεται το
ενδεχόμενο επιρροής
τους από την
εγκατάσταση

4.3.1. Αιολικό δυναμικό

Το αιολικό δυναμικό αποτελεί τη μέση ετήσια τιμή της ταχύτητας του ανέμου και συνδέεται
άμεσα με την οικονομική αποδοτικότητα κάθε αιολικής εγκατάστασης καθιστώντας τη
μελέτη των ανεμολογικών δεδομένων απαραίτητη για την αξιολόγηση κάθε περιοχής
υποψήφιας να φιλοξενήσει ένα αιολικό πάρκο. Έτσι, η αξιολόγηση των διαθέσιμων
περιοχών κρίνεται απαραίτητη ως προς το αιολικό τους δυναμικό. Οι περιοχές με το
μεγαλύτερο αιολικό δυναμικό λαμβάνουν υψηλότερη βαθμολογία στη διαδικασία σε σχέση
με αυτές που έχουν χαμηλότερη ταχύτητα ανέμου.
4.3.2. Κλίση εδάφους

Η κλίση του εδάφους κάθε περιοχής επηρεάζει αποκλειστικά το κόστος κατασκευής ενός
αιολικού πάρκου. Αυτό αιτιολογείται από τις χωματουργικές εργασίες που απαιτούνται
προκειμένου το έδαφος να καταστεί κατάλληλο προς εγκατάσταση των αιολικών μονάδων.
Γι’ αυτό, στο σύνολο των μελετών που πραγματοποιούνται και λαμβάνουν την κλίση του
εδάφους ως κριτήριο αξιολόγησης, οι περιοχές με μικρότερη κλίση προτιμώνται έναντι των
υπολοίπων.

4.3.3. Απόσταση από το οδικό δίκτυο

Η απόσταση από το οδικό δίκτυο αποτελεί κριτήριο αξιολόγησης κάθε περιοχής καθ’ ότι
όσο πιο κοντά βρίσκεται μια περιοχή στο υπάρχον οδικό δίκτυο της περιοχής μελέτης, τόσο
μειώνεται η πιθανότητα να απαιτείται η διάνοιξη νέων δρόμων για την κατασκευή και την
πρόσβαση των αιολικών εγκαταστάσεων. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να μειώνεται το
κόστος κατασκευής. Γι αυτό το σκοπό, όσο μικρότερη η απόσταση των περιοχών από το
προϋπάρχον οδικό δίκτυο, τόσο μεγαλύτερη βαθμολογία λαμβάνουν έναντι όσων
βρίσκονται πιο μακριά από αυτό.
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4.3.4. Απόσταση από περιοχές περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος

Η απόσταση από τις περιοχές περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος που εντοπίζονται στην
περιοχή μελέτης αποτελεί μέσο αξιολόγησης των υποψήφιων προς χωροθέτηση περιοχών
συμβάλλοντας στην προτίμηση περιοχών που θα έχουν τη μεγαλύτερη απόσταση άρα και
τις μικρότερες δυνατές επιπτώσεις στα ευαίσθητα οικοσυστήματα κατά τη διάρκεια
λειτουργίας των εγκαταστάσεων εκμετάλλευσης της αιολικής ενέργειας.

5. Εφαρμογή της προτεινόμενης μεθοδολογίας στην περιοχή
μελέτης
Το κεφάλαιο αυτό περιλαμβάνει την εφαρμογή της διαδικασίας που περιγράφει η παρούσα
εργασία με περιοχή μελέτης το νησί της Τήνου. Η εφαρμογή του συνόλου της διαδικασίας
αλλά και η οπτική απεικόνιση των αποτελεσμάτων γίνεται με τη χρήση Συστημάτων
Γεωγραφικών Πληροφοριών και συγκεκριμένα το λογισμικό ArcMap. Σκοπός είναι ν
προκύψουν οι διαθέσιμες προς χωροθέτηση περιοχές με βάσει τα κριτήρια αποκλεισμού
και αξιολόγησης που έχουν ορισθεί για την παρούσα εργασία.

5.1.

Αποκλεισμός ασύμβατων περιοχών

Το στάδιο αυτό περιλαμβάνει την εξαίρεση των περιοχών αποκλεισμού από την περιοχή
μελέτης. Οι περιοχές είναι οι οικισμοί, οι εκτάσεις υψηλής παραγωγικότητας, οι περιοχές
περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος, οι αρχαιολογικοί και ιστορικοί χώροι, το λιμάνι, το
ελικοδρόμιο και οι περιοχές που καλύπτονται από υποδομές μεταφορών και επικοινωνιών.
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Χάρτης 5.1: Περιοχές αποκλεισμού

5.2.

Αποκλεισμός περιοχών ελαχίστων αποστάσεων

Σε αυτή τη φάση της διαδικασίας χωροθέτησης πραγματοποιείται ο αποκλεισμός των
περιοχών που βρίσκονται εντός των ελαχίστων αποστάσεων που έχουν τεθεί για το κάθε
κριτήριο. Στο Χάρτη 5.2 παρουσιάζονται οι οικισμοί και οι περιοχές αποκλεισμού που
προκύπτουν από την εφαρμογή των κριτηρίων αποκλεισμού.
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Χάρτης 5.2: Περιοχές αποκλεισμού με βάση την απόσταση από το οικιστικό δίκτυο

Στον Χάρτη 5.3 παρουσιάζονται οι περιοχές περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος και τα
ευαίσθητα οικοσυστήματα που συναντώνται στην περιοχή μελέτης καθώς και οι περιοχές
που αποκλείονται με βάση τις ελάχιστες αποστάσεις που έχουν τεθεί. Ταυτόχρονα, σε αυτό
το στάδιο εφαρμόζεται ζώνη αποκλεισμού των περιοχών που ανήκουν σε απόσταση μέχρι
1000 μέτρα από την ακτογραμμή. Οι ακτογραμμές αποτελούν πυλώνα στήριξης της τοπικής
οικονομίας μέσω των τουριστικών δραστηριοτήτων που αναπτύσσονται σε αυτές. Για το
λόγο αυτό θεωρούνται ως σημαντικά οικοσυστήματα και εξαιρούνται της διαδικασίας
χωροθέτησης ώστε να προστατευτούν.
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Χάρτης 5.3: Περιοχές αποκλεισμού με βάση την απόσταση από περιοχές περιβαλλοντικού
ενδιαφέροντος
Συνεχίζοντας, στον Χάρτη 5.4 παρουσιάζονται οι αρχαιολογικοί χώροι, τα μνημεία
πολιτιστικής κληρονομιάς και οι μονές που λειτουργούν ενώ ταυτόχρονα απεικονίζονται οι
περιοχές που εξαιρούνται με βάση την απόσταση που έχει ορισθεί από αυτά τα σημεία
πολιτιστικής κληρονομιάς.
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Χάρτης 5.4: Περιοχές αποκλεισμού με βάση την απόσταση από τα σημεία πολιτιστικού
ενδιαφέροντος
Στον Χάρτη 5.5 απεικονίζονται οι ζώνες αποκλεισμού που προκύπτουν εφαρμόζοντας τις
ελάχιστες αποστάσεις χωροθέτησης που έχουν τεθεί στην παρούσα εργασία.

Χάρτης 5.5: Περιοχές αποκλεισμού με βάση την απόσταση από το δίκτυο τεχνικών
υποδομών
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Ολοκληρώνοντας, από τον αποκλεισμό των περιοχών ασυμβατότητας αλλά και των
περιοχών που προκύπτουν από την εφαρμογή των ελαχίστων αποστάσεων προκύπτουν οι
περιοχές στις οποίες είναι κατάλληλες για εγκατάσταση ενός χερσαίου αιολικού πάρκου.

Χάρτης 5.6: Διαθέσιμες περιοχές 1ου σταδίου

5.3.
Αποκλεισμός περιοχών που καταλαμβάνονται από
αιολικές εγκαταστάσεις
Σε αυτό το στάδιο της διαδικασίας πραγματοποιείται αποκλεισμός των περιοχών που
αποτελούν τμήμα των διαθέσιμων περιοχών αλλά καταλαμβάνονται ήδη από
εγκαταστάσεις αιολικών πάρκων. Ταυτόχρονα, επειδή στις Πρότυπες Περιβαλλοντικές
Δεσμεύσεις για εγκαταστάσεις Α.Π.Ε. (ΦΕΚ104 Β’/2013) καθορίζεται ελάχιστη απόσταση
150 μέτρων από άλλες εγκαταστάσεις Α.Π.Ε. ίδιου τύπου, αποκλείονται οι περιοχές που δεν
πληρούν το συγκεκριμένο κριτήριο χωροθέτησης. Το αποτέλεσμα της διαδικασίας
παρουσιάζεται στον Χάρτη 5.7.
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Χάρτης 5.7: Διαθέσιμες περιοχές εγκατάστασης μετά τον αποκλεισμό εγκαταστάσεων Α.Π.Ε

5.4.

Αποκλεισμός περιοχών με μικρή έκταση

Το αποτέλεσμα του συνόλου των διαδικασιών είναι 11 περιοχές με συνολικό εμβαδό 4.1
τ.χλμ.. Τα πολύγωνα των περιοχών παρουσιάζονται στον Χάρτη 5.8 και στον Πίνακα 5.1
παρουσιάζεται η έκταση κάθε περιοχής ξεχωριστά.
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Χάρτης 5.8: Διαθέσιμες περιοχές χωροθέτησης

Πίνακας 5.1: Έκταση περιοχών χωροθέτησης
Περιοχή
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Έκταση (τ.χλμ)
0.017116
0.00231
0.002714
0.009012
0.926224
1.641066
0.057906
0.803977
0.014227
0.064379
0.532227

Στο σημείο αυτό κρίνεται σκόπιμο να εξαιρεθούν οι περιοχές που έχουν έκταση τόσο μικρή
που καθιστά την εγκατάσταση αιολικού πάρκου σε αυτά αδύνατη. Έτσι εξαιρούνται της
διαδικασίας όσες περιοχές έχουν έκταση μικρότερη από 0.5 τ. χλμ. Οι περιοχές που
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προκύπτουν καθώς και οι εκτάσεις των τελικών περιοχών που θα τεθούν προς αξιολόγηση
παρουσιάζονται στον Χάρτη 5.9 και στον Πίνακα 5.2 αντίστοιχα.

Χάρτης 5.9: Περιοχές προς αξιολόγηση

Πίνακας 5.2: Έκταση περιοχών προς αξιολόγηση
Περιοχή
1
2
3
4

5.5.

Έκταση (τ. χλμ.)
0.532227
0.803977
1.641066
0.96224

Αξιολόγηση διαθέσιμων περιοχών

Στο τελευταίο στάδιο της διαδικασίας χωροθέτησης εγκαταστάσεων αιολικής ενέργειας
που εφαρμόζεται στο νησί της Τήνου γίνεται η αξιολόγηση των τεσσάρων περιοχών που
προέκυψαν ως κατάλληλες στηριζόμενη σε τέσσερα κριτήρια αξιολόγησης. Στα πλαίσια της
αξιολόγησης εφαρμόζεται η Αναλυτική Ιεραρχική Διαδικασία (AHP) βάσει της οποίας
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γίνεται διαχωρισμός του ζητήματος σε περισσότερες μεταβλητές. Οι μεταβλητές της
εργασίας αυτής είναι τόσο τα κριτήρια χωροθέτησης όσο και οι περιοχές χωροθέτησης που
έχουν προκύψει ως κατάλληλες. Η ιεράρχηση των μεταβλητών αλλά και οι μεταξύ τους
σχέσεις παρουσιάζονται στο Σχήμα 5:

Επιλογή βέλτιστης περιοχής εγκατάστασης χερσαίου αιολικού
πάρκου

Κ1: Αιολικό
δυναμικό

Κ2: Κλίση
εδάφους

Κ3: Απόσταση
από το οδικό
δίκτυο

Περιοχή 1

Περιοχή 2

Περιοχή 3

Κ4: Απόσταση από
περιοχές
περιβαλλοντικού
ενδιαφέροντος

Περιοχή 4

Σχήμα 5: Ιεραρχική ταξινόμηση των μεταβλητών

5.5.1. Σύγκριση κριτηρίων αξιολόγησης

Σενάριο 1:
Στο πρώτο σενάριο εφαρμόζεται δυαδική σύγκριση των κριτηρίων αξιολόγησης σύμφωνα
με την προτεραιοποίηση που διαμορφώθηκε μέσω του ερωτηματολογίου από τον κ.
Ντινιούρη Θωμά, μηχανικό περιβάλλοντος με γνώσεις και εμπειρία σε ζητήματα ΑΠΕ και
χωροθέτησης τους. Η κρίση ενός ειδικού σε ζητήματα χωροθέτησης χερσαίων αιολικών
πάρκων ενισχύει την αντικειμενικότερη προτεραιοποίηση των κριτηρίων αξιολόγησης.
Παρόμοιες πρακτικές ακολουθούνται στις μελέτες των Tegou et al. (2010) για το νησί της
Λέσβου, Georgiou et al. (2012) με περιοχή μελέτης την Λάρνακα της Κύπρου αλλά και των
Hofer et al. (2015) για το Aachen της Γερμανίας.
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Πίνακας 5.3: Σύγκριση κριτηρίων αξιολόγησης κατά ζεύγη (Σενάριο 1)

Αιολικό
δυναμικό
Κλίση εδάφους
Απόσταση από
το οδικό δίκτυο
Απόσταση από
περιοχές
περιβαλλοντικού
ενδιαφέροντος
Άθροισμα

Κλίση εδάφους

Απόσταση από
το οδικό δίκτυο

Απόσταση από
περιοχές
περιβαλλοντικού
ενδιαφέροντος

1

9

5

5

1/9

1

1/5

1/3

1/5

5

1

3

1/5

5

1/3

1

1.51

18

6.53

9.33

Αιολικό
δυναμικό

Από τη σύγκριση των κριτηρίων κατά ζεύγη παρατηρείται ότι το κριτήριο του αιολικού
δυναμικού κρίνεται ως πιο σημαντικό από τα υπόλοιπα τρία. Πιο συγκεκριμένα κρίνεται ως
εξαιρετικά πιο σημαντικό από την κλίση του εδάφους και εξίσου πιο σημαντικό από την
απόσταση από το οδικό δίκτυο και την απόσταση από τις περιοχές περιβαλλοντικού
ενδιαφέροντος. Η κλίση εδάφους κρίνεται ως πιο ασήμαντη από την απόσταση από το
οδικό δίκτυο και ελάχιστα πιο ασήμαντη από τις περιοχές περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος
και η απόσταση από το οδικό δίκτυο σε σύγκριση με την απόσταση από τις περιοχές
περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος κρίνεται ως ελάχιστα πιο σημαντική. Συγκρίνοντας τα
κριτήρια αξιολόγησης αντίστροφα, αντίστροφη είναι και η σημαντικότητα τους.
Στη συνέχεια, υπολογίζεται η προτεραιότητα κάθε κριτηρίου βάσει της δυαδικής σύγκρισης
που προηγήθηκε. Για τον υπολογισμό της προτεραιότητας, υπολογίζεται το άθροισμα κάθε
στήλης του πίνακα σύγκρισης. Έπειτα, κάθε στοιχείο του πίνακα διαιρείται με το άθροισμα
της στήλης στην οποία ανήκει. Τέλος, ο μέσος όρος κάθε γραμμής του πίνακα που έχει
προκύψει αποτελεί την προτεραιότητα κάθε κριτηρίου αξιολόγησης.
Πίνακας 5.4: Προτεραιότητες κριτηρίων αξιολόγησης 1ου σεναρίου

Αιολικό
δυναμικό
Κλίση εδάφους
Απόσταση από
το οδικό δίκτυο
Απόσταση από
περιοχές
περιβαλλοντικού
ενδιαφέροντος

Αιολικό
δυναμικό

Κλίση
εδάφους

Απόσταση
από το
οδικό
δίκτυο

Απόσταση από
περιοχές
Προτεραιότητα
περιβαλλοντικού
κριτηρίου
ενδιαφέροντος

0.66

0.50

0.77

0.54

0.62

0.07

0.06

0.03

0.04

0.05

0.13

0.28

0.15

0.32

0.22

0.13

0.17

0.05

0.11

0.11
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Το επόμενο βήμα είναι ο έλεγχος ασυνέπειας του πίνακα δυαδικής σύγκρισης των
κριτηρίων με σκοπό να υπολογιστεί η αντικειμενικότητα του.
Πίνακας 5.5: Υπολογισμός λ(max)
Προτεραιότητες κριτηρίων

0.62
0.05
0.22
0.11

Γινόμενο πίνακα βαρών και
πίνακα προτεραιότητας
κριτηρίων
2.639
0.595
0.595
0.227

λ(max)

4.078
4.016
4.016
4.001
Μ.Ο. λ(max) = 4.028

Για τον έλεγχο ασυνέπειας :
𝐶. 𝐼. =

𝜆(max −𝑛)
𝑛−1

=

(4.028−4)
3

= 0.0093 όπου n ο αριθμός των κριτηρίων αξιολόγησης που

στην εργασία αυτή είναι τέσσερα
𝐶. 𝑅. =

𝐶.𝐼.
𝑅.𝐼.

=

0.0093
0.90

= 0.010 όπου R.I. = 0.90 για n = 4

Το αποτέλεσμα του υπολογισμού του λόγου ασυνέπειας είναι μικρότερο του 0,1, κατά
συνέπεια η δυαδική σύγκριση των κριτηρίων αξιολόγησης θεωρείται αντικειμενική.

Σενάριο 2:
Σε αυτή την περίπτωση, τα οικονομικά κριτήρια χωροθέτησης λαμβάνουν τη μεγαλύτερη
σημαντικότητα και κρίνονται ως εξαιρετικά πιο σημαντικά σε σύγκριση με την απόσταση
από τις περιοχές περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος.
Πίνακας 5.6: Δυαδική σύγκριση κριτηρίων αξιολόγησης 2ου σεναρίου

Αιολικό
δυναμικό
Κλίση εδάφους
Απόσταση από
το οδικό δίκτυο
Απόσταση από
περιοχές
περιβαλλοντικού
ενδιαφέροντος
Άθροισμα

Αιολικό
δυναμικό

Κλίση εδάφους

Απόσταση από
το οδικό δίκτυο

Απόσταση από
περιοχές
περιβαλλοντικού
ενδιαφέροντος

1

1

1

9

1

1

1

9

1

1

1

9

0.11

0.11

0.11

1

3.11

3.11

3.11

28
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Πίνακας 5.7: Προτεραιότητες κριτηρίων αξιολόγησης 2ου σεναρίου

Αιολικό
δυναμικό
Κλίση εδάφους
Απόσταση από
το οδικό δίκτυο
Απόσταση από
περιοχές
περιβαλλοντικού
ενδιαφέροντος

Αιολικό
δυναμικό

Κλίση
εδάφους

Απόσταση
από το
οδικό
δίκτυο

Απόσταση από
περιοχές
Προτεραιότητα
περιβαλλοντικού
κριτηρίου
ενδιαφέροντος

0.321

0.321

0.321

0.321

0.321

0.321

0.321

0.321

0.321

0.321

0.321

0.321

0.321

0.321

0.321

0.035

0.035

0.035

0.035

0.035

Σενάριο 3:
Στην περίπτωση 3, το κριτήριο της απόστασης από τις περιοχές περιβαλλοντικού
ενδιαφέροντος θεωρείται ως εξαιρετικά σημαντικότερο των υπολοίπων. Τα άλλα τρία
κριτήρια βαθμολογούνται ως ίσης σημαντικότητας.

Πίνακας 5.8: Δυαδική σύγκριση κριτηρίων αξιολόγησης 3ου σεναρίου

Αιολικό
δυναμικό
Κλίση εδάφους
Απόσταση από
το οδικό δίκτυο
Απόσταση από
περιοχές
περιβαλλοντικού
ενδιαφέροντος
Άθροισμα

Κλίση εδάφους

Απόσταση από
το οδικό δίκτυο

Απόσταση από
περιοχές
περιβαλλοντικού
ενδιαφέροντος

1

1

1

0.11

1

1

1

0.11

1

1

1

0.11

9

9

9

1

12

12

12

1.33

Αιολικό
δυναμικό
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Πίνακας 5.9: Προτεραιότητες κριτηρίων αξιολόγησης 3ου σεναρίου

Αιολικό
δυναμικό

Κλίση
εδάφους

Απόσταση
από το
οδικό
δίκτυο

Απόσταση από
περιοχές
περιβαλλοντικού
ενδιαφέροντος

Προτεραιότητα
κριτηρίου

Αιολικό δυναμικό

0.083

0.083

0.083

0.083

0.083

Κλίση εδάφους
Απόσταση από το
οδικό δίκτυο
Απόσταση από
περιοχές
περιβαλλοντικού
ενδιαφέροντος

0.083

0.083

0.083

0.083

0.083

0.083

0.083

0.083

0.083

0.083

0.75

0.75

0.75

0.75

0.75

Σενάριο 4:
Πίνακας 5.10: Δυαδική σύγκριση κριτηρίων αξιολόγησης 4ου σεναρίου

Αιολικό
δυναμικό

Κλίση εδάφους

Απόσταση από
το οδικό δίκτυο

Απόσταση από
περιοχές
περιβαλλοντικού
ενδιαφέροντος

Αιολικό δυναμικό

1

1

1

1

Κλίση εδάφους
Απόσταση από το
οδικό δίκτυο
Απόσταση από
περιοχές
περιβαλλοντικού
ενδιαφέροντος
Άθροισμα

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

4

4

4

4

Πίνακας 5.11: Προτεραιότητες κριτηρίων αξιολόγησης 4ου σεναρίου

Αιολικό
δυναμικό

Κλίση
εδάφους

Απόσταση
από το
οδικό
δίκτυο

Απόσταση από
περιοχές
περιβαλλοντικού
ενδιαφέροντος

Προτεραιότητα
κριτηρίου

Αιολικό δυναμικό

0.25

0.25

0.25

0.25

0.25

Κλίση εδάφους
Απόσταση από το
οδικό δίκτυο
Απόσταση από
περιοχές
περιβαλλοντικού
ενδιαφέροντος

0.25

0.25

0.25

0.25

0.25

0.25

0.25

0.25

0.25

0.25

0.25

0.25

0.25

0.25

0.25
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5.5.2. Σύγκριση περιοχών σύμφωνα με τη Διαδικασία Αναλυτικής
ιεράρχησης

Σε αυτό το σημείο της διαδικασίας συγκρίνονται κατά ζεύγη τα στοιχεία των διαθέσιμων
περιοχών που έχουν προκύψει σε σχέση με τα κριτήρια αξιολόγησης. Με τον τρόπο αυτό
πραγματοποιείται η σύγκριση των τεσσάρων διαθέσιμων περιοχών μεταξύ τους ως προς τα
τέσσερα κριτήρια αξιολόγησης.

Κριτήριο 1: Αιολικό δυναμικό
Οι διαθέσιμες περιοχές συγκρίνονται με βάση το αιολικό δυναμικό που διαθέτει κάθε μια
τους.
Πίνακας 5.12: Σύγκριση των περιοχών (Π1 – Π4) με βάση το αιολικό δυναμικό
Π1
1
5
9
5

Π1
Π2
Π3
Π4

Π2
1/5
1
5
1

Π3
1/9
1/5
1
1/5

Π4
1/5
1
5
1

Πίνακας 5.13: Υπολογισμός προτεραιοτήτων περιοχών βάση του αιολικού δυναμικού τους

Π1
Π2
Π3
Π4

Π1

Π2

Π3

Π4

0.05
0.25
0.45
0.25

0.03
0.14
0.69
0.14

0.07
0.13
0.66
0.13

0.03
0.14
0.69
0.14

Προτεραιότητα
περιοχών
0.04
0.17
0.63
0.17

Με τον υπολογισμό των προτεραιοτήτων προκύπτει ότι η περιοχή Π3 που αποτελεί την πιο
κεντρική από τις τέσσερις περιοχές, σε σύγκριση με τις υπόλοιπες τρείς υπερέχει βάσει του
αιολικού της δυναμικού. Με μεγάλη διαφορά έπονται οι περιοχές Π2 και Π4 που όμως
μεταξύ τους έχουν ίση προτεραιότητα. Ουραγό αποτελεί η περιοχή Π3 στην οποία
εμφανίζονται οι μικρότερες ταχύτητες ανέμου.
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Διάγραμμα 5.1: Προτεραιότητες περιοχών βάσει του κριτηρίου αιολικού δυναμικού

Κριτήριο 2: Κλίση εδάφους
Οι διαθέσιμες συγκρίνονται με βάση την κλίση εδάφους που εμφανίζεται σε αυτές
Πίνακας 5.14: Σύγκριση των περιοχών (Π1 – Π4) με βάση την κλίση εδάφους
Π1
1
3
1/5
1/3

Π1
Π2
Π3
Π4

Π2
1/3
1
1/7
1/5

Π3
5
7
1
3

Π4
3
5
1/3
1

Πίνακας 5.15: Υπολογισμός προτεραιοτήτων περιοχών βάση της κλίσης του εδάφους

Π1
Π2
Π3
Π4

Π1

Π2

Π3

Π4

0.05
0.25
0.45
0.25

0.03
0.14
0.69
0.14

0.07
0.13
0.66
0.13

0.03
0.14
0.69
0.14

Προτεραιότητα
περιοχών
0.26
0.56
0.06
0.12
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Διάγραμμα 5.2: Προτεραιότητες περιοχών βάσει του κριτηρίου κλίσης εδάφους

Κριτήριο 3: Απόσταση από το οδικό δίκτυο

Πίνακας 5.16: Σύγκριση των περιοχών (Π1 – Π4) με βάση την απόσταση από το οδικό δίκτυο
Π1
1
3
1/3
5

Π1
Π2
Π3
Π4

Π2
1/3
1
1/5
3

Π3
3
5
1
7

Π4
1/5
1/3
1/7
1

Πίνακας 5.17: Υπολογισμός προτεραιοτήτων περιοχών βάση της απόστασης από το οδικό
δίκτυο

Π1
Π2
Π3
Π4

Π1

Π2

Π3

Π4

0.11
0.32
0.04
0.54

0.07
0.22
0.04
0.66

0.19
0.31
0.06
0.44

0.12
0.20
0.09
0.60

Προτεραιότητα
περιοχών
0.12
0.26
0.06
0.56
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Διάγραμμα 5.3: Προτεραιότητες περιοχών βάσει του κριτηρίου απόστασης από το οδικό
δίκτυο

Κριτήριο 4: Απόσταση από περιοχές περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος
Πίνακας 5.18: Σύγκριση των περιοχών (Π1 – Π4) με βάση την απόσταση από
προστατευόμενες περιοχές
Π1
1
3
9
7

Π1
Π2
Π3
Π4

Π2
1/3
1
7
5

Π3
1/9
1/7
1
1/3

Π4
1/7
1/5
3
1

Πίνακας 5.19: Υπολογισμός προτεραιοτήτων περιοχών βάση της απόστασης από τις
προστατευόμενες περιοχές

Π1
Π2
Π3
Π4

Π1

Π2

Π3

Π4

0.05
0.15
0.45
0.35

0.03
0.08
0.53
0.38

0.07
0.09
0.63
0.21

0.03
0.05
0.69
0.23

Προτεραιότητα
περιοχών
0.04
0.09
0.57
0.29
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Διάγραμμα 5.4: Προτεραιότητες περιοχών βάσει του κριτηρίου απόστασης από περιοχές
περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος

Τελική προτεραιοποίηση των περιοχών που τέθηκαν προς αξιολόγηση
Τον υπολογισμό των προτεραιοτήτων των περιοχών σύμφωνα με κάθε κριτήριο ακολουθεί
ο υπολογισμός των τελικών προτεραιοτήτων. Η τελική προτεραιότητα κάθε περιοχής
αποτελεί το γινόμενο του αθροίσματος των γινομένων των προτεραιοτήτων της περιοχής
με την προτεραιότητα του αντίστοιχου κριτηρίου.

Πίνακας 5.20: Προτεραιότητα κάθε περιοχής για κάθε κριτήριο

Π1
Π2
Π3
Π4

Αιολικό
δυναμικό

Κλίση εδάφους

Απόσταση από
οδικό δίκτυο

0.04
0.17
0.63
0.17

0.26
0.56
0.06
0.12

0.12
0.26
0.06
0.56

Πίνακας 5.21: Προτεραιότητες κριτηρίων (Σενάριο 1):

Απόσταση από
περιοχές
περιβαλλοντικού
ενδιαφέροντος
0.04
0.09
0.57
0.29

Πίνακας 5.22: Προτεραιότητες κριτηρίων (Σενάριο 2):
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Κριτήριο
Αιολικό δυναμικό
Κλίση εδάφους
Απόσταση από
οδικό δίκτυο
Απόσταση από
περιοχές
περιβαλλοντικού
ενδιαφέροντος

Προτεραιότητα
0.65
0.15
0.15

0.06

Πίνακας 5.21: Προτεραιότητες κριτηρίων (Σενάριο 3):

Κριτήριο
Αιολικό δυναμικό
Κλίση εδάφους
Απόσταση από
οδικό δίκτυο
Απόσταση από
περιοχές
περιβαλλοντικού
ενδιαφέροντος

Προτεραιότητα
0.08
0.08
0.08

0.75

Κριτήριο
Αιολικό δυναμικό
Κλίση εδάφους
Απόσταση από
οδικό δίκτυο
Απόσταση από
περιοχές
περιβαλλοντικού
ενδιαφέροντος

Προτεραιότητα
0.32
0.32
0.32

0.03

Πίνακας 5.22: Προτεραιότητες κριτηρίων (Σενάριο 4):

Κριτήριο
Αιολικό δυναμικό
Κλίση εδάφους
Απόσταση από
οδικό δίκτυο
Απόσταση από
περιοχές
περιβαλλοντικού
ενδιαφέροντος

Προτεραιότητα
0.25
0.25
0.25

0.25

Ολοκληρώνοντας, η τελική προτεραιοποίηση των περιοχών είναι το αποτέλεσμα του
πολλαπλασιασμού της προτεραιότητας κάθε κριτηρίου για κάθε μία από τις δυο
περιπτώσεις με την προτεραιότητα κάθε περιοχής για το αντίστοιχο κριτήριο αξιολόγησης.

Πίνακας 5.23: Τελική προτεραιότητα 1ου σεναρίου:

Πίνακας 5.24: Τελική προτεραιότητα 2ου σεναρίου:

Περιοχή

Προτεραιότητα
περιοχής

Π1

0.088

Π2

0.233

Π1
Π2

Προτεραιότητα
περιοχής
0.139
0.320

Π3

0.453

Π3

0.258

Π4

0.224

Π4

0.281

Πίνακας 5.25: Τελική προτεραιότητα 3ου σεναρίου:

Περιοχή

Πίνακας 5.26: Τελική προτεραιότητα 4ου σεναρίου:
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Περιοχή

Προτεραιότητα
περιοχής

Περιοχή

Προτεραιότητα
περιοχής

Π1

0.069

Π1

0.118

Π2

0.149

Π2

0.269

Π3

0.492

Π3

0.328

Π4

0.288

Π4

0.284

Πίνακας 5.2: Προτεραιότητα περιοχών αξιολόγησης σύμφωνα με κάθε ένα από τα σενάρια:
Σειρά

Σενάριο 1

Σενάριο 2

Σενάριο 3

Σενάριο 4

η

Π3

Π2

Π3

Π3

η

2
3η

Π2
Π4

Π4
Π3

Π4
Π2

Π4
Π2

4η

Π1

Π1

Π1

Π1

1

Διάγραμμα 5.5: Προτεραιότητα περιοχών σύμφωνα με κάθε ένα από τα σενάρια
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Συμπεράσματα
Η εργασία εστιάζει στην επιλογή της βέλτιστης περιοχής χωροθέτησης ενός χερσαίου
αιολικού πάρκου με τη χρήση της Πολυκριτηριακής Ανάλυσης και των Συστημάτων
Γεωγραφικών Πληροφοριών. Η πολυπλοκότητα του ζητήματος καθιστά απαραίτητη την
ολοκληρωμένη θεώρηση του. Για το σκοπό αυτό αρχικά διερευνάται η συμμετοχή των ΑΠΕ
αλλά και της αιολικής ενέργειας στην αγορά ενέργειας, η οποία εκτιμάται σημαντική αφού
τα στοιχεία δηλώνουν πως από το σύνολο της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται
παγκοσμίως, το 25% προέρχεται από Ανανεώσιμες Πηγές και η αιολική ενέργεια είναι η
δεύτερη μεγαλύτερη σε συμμετοχή.
Επιπροσθέτως, η πληθώρα και η ποικιλία κριτηρίων τόσο αποκλεισμού όσο και
αξιολόγησης που συναντώνται στις δημοσιευμένες μελέτες που ερευνήθηκαν και αφορούν
πληθώρα γεωγραφικών περιοχών παγκοσμίως, ενισχύουν την άποψη της πολυπλοκότητας
του ζητήματος της χωροθέτησης κάθε εγκατάστασης αιολικού πάρκου. Όσον αφορά τον
ελλαδικό χώρο, παρ’ όλο που το εθνικό πλαίσιο κανόνων περιλαμβάνει περιορισμένα
κριτήρια αποκλεισμού, στις μελέτες που αφορούν περιοχές της χώρας οι μελετητές
επιλέγουν να χρησιμοποιήσουν περαιτέρω κριτήρια αποκλεισμού και αξιολόγησης
προκειμένου να ενισχύσουν την προσπάθεια για περιβαλλοντική και κοινωνική ισορροπία.
Ακόμα, η μελέτη και ανάλυση της περιοχής μελέτης, που στην παρούσα εργασία είναι το
νησί της Τήνου, αποτέλεσε καθοριστικό παράγοντα τόσο στην αναγνώριση όσο και στην
κατανόηση των περιορισμών που αποτελούν αναγκαίες παραμέτρους στη διαδικασία της
χωροθέτησης. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η συγκέντρωση των οικονομικών
δραστηριοτήτων στην παράκτια ζώνη που μέσω των κριτηρίων αποκλεισμού
προστατεύεται. Συμπληρωματικά, μέσω της περιγραφής της μεθοδολογίας, καθίστανται
σαφείς τόσο οι περιοχές ασυμβατότητας όσο και οι αποστάσεις από τις περιοχές
αποκλεισμού από τις οποίες προκύπτουν οι περιοχές που εξαιρούνται της διαδικασίας
επιλογής της βέλτιστης περιοχής χωροθέτησης του αιολικού πάρκου. Ο συνδυασμός των
κανόνων χωροθέτησης που ορίζονται από το Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού
και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας με τα κριτήρια αποκλεισμού
και αξιολόγησης που συναντώνται στην πλειοψηφία των μελετών που συμπεριλήφθησαν
στη βιβλιογραφική έρευνα, συμβάλουν σημαντικά στη διαδικασία.
Η εφαρμογή της διαδικασίας ανέδειξε τέσσερις περιοχές, οι οποίες πληρούν τα κριτήρια
αποκλεισμού και ελαχίστων αποστάσεων που τέθηκαν. Πρόκειται για τέσσερις περιοχές
συγκεντρωμένες στο κεντρικό τμήμα της περιοχής μελέτης, καθεμία από τις οποίες διαθέτει
διαφορετικά χαρακτηριστικά. Για το σκοπό αυτό, εφαρμόστηκε η διαδικασία της
αξιολόγησης ώστε μέσω της προτεραιοποίησης των κριτηρίων να προκύψει η
προτεραιοποίηση των περιοχών σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά της κάθε μιας. Κατά τη
διαδικασία της αξιολόγησης, η σημαντικότητα των κριτηρίων κατά τη δυαδική ορίστηκε
διαφορετικά για τέσσερα σενάρια, σύμφωνα με την εμπειρία ενός μηχανικού
περιβάλλοντος με εμπειρία σε ζητήματα χωροθέτησης ΑΠΕ, σύμφωνα με ένα
περιβαλλοντικό και ένα οικονομικό σενάριο και τελευταία περίπτωση αυτής της ίσης
σημαντικότητας.
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Ολοκληρώνοντας, τα τέσσερα διαφορετικά σενάρια είχαν διαφορετικά μεταξύ τους
αποτελέσματα ως προς την προτεραιοποίηση των περιοχών. Σημαντικό στοιχείο αποτελεί
ότι σε τρία από τα τέσσερα σενάρια, η Περιοχή 3 ήταν πρώτη σε προτεραιότητα ενώ
ταυτόχρονα και στα τέσσερα σενάρια, η Περιοχή 1 αποτελεί την περιοχή που κατατάσσεται
τελευταία.
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Παράρτημα
Πίνακας 1 : Ελάχιστες επιτρεπόμενες αποστάσεις (ΕΠΧΣΑΑ-ΑΠΕ, ΦΕΚ 2464/2008)
Για τη διασφάλιση της λειτουργικότητας και απόδοσης των αιολικών εγκαταστάσεων
Μέγιστη απόσταση από υφιστάμενη οδό
χερσαίας προσπέλασης οποιασδήποτε
κατηγορίας



Για εγκατεστημένη ισχύ ανά
μονάδα κάτω των 10 MWe: Σε
Π.Α.Π. και Αττική: 20 χλμ. Μήκους
όδευσης



Σε άλλες περιοχές (Π.Α.Κ.): 15 χλμ.
Ανεξάρτητα
από
την
εγκατεστημένη ισχύ ανά μονάδα



Σε νησιά: 10 χλμ. Ανεξάρτητα από
την εγκατεστημένη ισχύ ανά
μονάδα

Μέγιστη απόσταση από το σύστημα Όπως ορίζει ο Α.Δ.Μ.Η.Ε.
μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας Υψηλής
Τάσης

Περιοχές περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος

Περιοχές απόλυτης προστασίας της φύσης

Πυρήνες Εθνικών Δρυμών
Υγρότοποι Ramsar
Τ.Κ.Σ δικτύου Natura 2000
Ακτές κολύμβησης
Περιοχές ΖΕΠ ορνιθοπανίδας (SPA)

Ελάχιστη απόσταση
Σύμφωνα
με
την
Εγκεκριμένη
Περιβαλλοντική Μελέτη ή το σχετικό
Προεδρικό Διάταγμα ή Υπουργική Απόφαση
Κρίνεται κατά περίπτωση στο πλαίσιο της
ΕΠΟ
1500 μέτρα
Κρίνεται κατά περίπτωση στο πλαίσιο της
ΕΠΟ, μετά από ειδική ορνιθολογική μελέτη

Περιοχές πολιτιστικής κληρονομιάς
Μνημεία
Παγκόσμιας
Κληρονομιάς, 3000 μέτρα
αρχαιολογικοί χώροι και ιστορικοί τόποι
μεγάλης σημασίας
Ζώνη απόλυτης προστασίας (Ζώνη Α) Τουλάχιστον 500 μέτρα
λοιπών αρχαιολογικών χώρων
Κηρυγμένα πολιτιστικά μνημεία και Τουλάχιστον 500 μέτρα
ιστορικοί τόποι
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Οικιστικές δραστηριότητες
Πόλεις και οικισμοί με πληθυσμό >2000 1000 μέτρα από το όριο του οικισμού ή του
κατοίκων
σχεδίου πόλης κατά περίπτωση
Παραδοσιακοί οικισμοί
1500 μέτρα από το όριο του οικισμού
Λοιποί οικισμοί
500 μέτρα από το όριο του οικισμού
Ιερές Μονές
500 μέτρα από τα όρια της μονής
Μεμονωμένες κατοικίες
Εξασφάλιση ελάχιστου επιπέδου θορύβου
μικρότερου των 45 db.

Δίκτυα τεχνικών υποδομών και ειδικών χρήσεων
Κύριοι οδικοί άξονες,
αρμοδιότητας
των
σιδηροδρομικές γραμμές

οδικό δίκτυο Απόσταση ασφαλείας 1.5 x d (όπου d η
Ο.Τ.Α.
και διάμετρος
της
φτερωτής
της
ανεμογεννήτριας) από τα όρια της ζώνης
απαλλοτρίωσης της οδού
Γραμμές υψηλής τάσεως
Απόσταση ασφαλείας 1,5 x d από τα όρια
διέλευσης των γραμμών Υ.Τ.
Υποδομές τηλεπικοινωνιών, RADAR
Κατά περίπτωση μετά από γνωμοδότηση
του αρμόδιου φορέα
Εγκαταστάσεις
ή
δραστηριότητες Κατά περίπτωση μετά από γνωμοδότηση
αεροπλοΐας
του αρμόδιου φορέα

Ζώνες και εγκαταστάσεις παραγωγικών δραστηριοτήτων
Αγροτική γη υψηλής παραγωγικότητας,
ζώνες αναδασμού και αρδευόμενες
εκτάσεις
Ιχθυοκαλλιέργειες
Μονάδες σταβλισμένης κτηνοτροφίας
Λατομικές δραστηριότητες
Λειτουργούσες
επιφανειακά
μεταλλευτικές– εξορυκτικές ζώνες και
δραστηριότητες
ΠΟΤΑ και άλλες ΠΟΑΠΔ του τριτογενούς
τομέα, θεματικά πάρκα, τουριστικοί
λιμένες και άλλες θεσμοθετημένες ή
διαμορφωμένες τουριστικά περιοχές.
Τουριστικά καταλύματα
τουριστικές υποδομές

και

Απόσταση ασφαλείας 1.5 x d

Απόσταση ασφαλείας 1.5 x d
Απόσταση ασφαλείας 1.5 x d
Όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία
500 μέτρα

1000 μέτρα από τα όρια της ζώνης ή
περιοχής

ειδικές
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Πίνακας 2: Αιολικά Πάρκα Τήνου (Ρ.Α.Ε. Geoportal)
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

1.1.

ΑΔΕΙΑ
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΙΣΧΥΣ
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ
(MW)

ΔΗΜΟΤΙΚΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ

ΕΤΑΙΡΙΑ

4.5

ΠΑΝΟΡΜΟΥ

ΔΕΗ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΑΕ

ΕΞΩΜΒΟΥΡΓΟΥ

ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ
ΓΚΑΓΚΑΡΗ Α.Ε.

ΠΑΝΟΡΜΟΥ &
ΕΞΩΜΒΟΥΡΓΟΥ

ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ
ΦΩΛΙΑ Α.Ε.

ΕΞΩΜΒΟΥΡΓΟΥ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ
ΚΥΚΛΑΔΩΝ Ε.Π.Ε.

24

23

ΜΑΜΑΔΟΣ
ΓΚΑΓΚΑΡΗ,
ΚΑΡΑΜΠΙΝΙΑ,
ΑΝΩΓΕΙΑ,
ΜΕΣΟΒΟΥΝΙ
ΚΟΡΑΚΟΥ
ΦΩΛΙΑ,
ΠEΤAΛA
ΚΑΜΠΟΣ
ΠΟΛΕΜΟΥ/
ΠΡΑΣΣΑ

1.2.

ΑΔΕΙΑ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

1.8

1.3.

ΑΔΕΙΑ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

0.4

ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ

ΕΞΩΜΒΟΥΡΓΟΥ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ
ΚΥΚΛΑΔΩΝ Ε.Π.Ε.

6

ΠΡΟΦΗΤΗΣ
ΗΛΙΑΣ

ΠΑΝΟΡΜΟΥ

E.S. ENERGY Ε.Π.Ε

ΠΑΝΟΡΜΟΥ
&
ΕΞΩΜΒΟΥΡΓΟΥ

K/Ξ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
ΠΑΥΛΙΔΗΣ
ENERFARM
8
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ
ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ &

2.1.

ΑΠΟΡΡΙΠΤΙΚΗ
ΑΠΟΦΑΣΗ

26

22.5

2.2.

ΕΛΛΙΠΗΣ-ΜΗ
ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ
ΒΑΣΕΙ ΑΠΟΦ.ΡΑΕ
136/2006

ΑΠΟΦΑΣΗ
ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ
ΑΔΕΙΑΣ

ΚΑΡΕΛΛΑΔΟΣ
ΚΑΜΠΟΣ
ΠΟΛΕΜΟΥ

ΣΙΑ
ΕΞΩΜΒΟΥΡΓΟΥ

8.1

ΤΣΙΚΝΙΑΣ

ΕΞΩΜΒΟΥΡΓΟΥ

1.8

ΤΟΥΡΛΙ

ΠΑΝΟΡΜΟΥ

12.6

ΚΑΜΠΟΣ
ΠΟΛΕΜΟΥ

ΕΞΩΜΒΟΥΡΓΟΥ

4.5

ΞΩΚΟΠΙ ΤΟΥ
ΧΩΡΙΟΥ
ΣΤΕΝΗ ΣΤΗΝ
ΑΓΑΠΗ

0.6

ΜΑΡΛΑ

ΠΑΝΟΡΜΟΥ

1.2

ΠΟΛΕΜΟΥ
ΚΑΜΠΟΣ

ΕΞΩΜΒΟΥΡΓΟΥ

1.5

8.1.

ΤΟΥΡΛΙΑ,
ΚΑΡΟΛΟΥ
ΦΩΛΙΑ,
ΠΑΤΕΛΛΕΣ,
ΑΛΩΝΑΚΙΑ

ΔΕΗ ΑΕ
Κ/Ξ ΦΑΙΔΙΑΝ ΑΕ ΥΔΡΟΒΑΤ
ΕΝΕΡΓΟΤΕΚ
ΑΙΓΑΙΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ
ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ
ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΕ
Κ/Ξ ΦΑΙΔΙΑΝ ΑΕ ΥΔΡΟΒΑΤ
ΕΝΕΡΓΟΤΕΚ

ΕΞΩΜΒΟΥΡΓΟΥ

ΚΑΙΣΑΡ ΑΤΕ

ΕΞΩΜΒΟΥΡΓΟΥ

ΑΝΤ. ΨΑΛΤΗΣ
ΡΟΜΒΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΣΙΑ
ΟΕ - ΑΙΟΛΙΚΗ
ΜΑΡΛΑ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ
ΕΤΑΙΡΙΑ
ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΕ
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Ερωτηματολόγιο:

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Το παρών ερωτηματολόγιο πραγματοποιείται στα πλαίσια της διπλωματικής
εργασίας του φοιτητή Τριανταφυλλίδη Ιωάννη με θέμα : Χωροθέτηση χερσαίων
αιολικών πάρκων με τη χρήση Πολυκριτιριακής Ανάλυσης και Συστημάτων
Γεωγραφικών Πληροφοριών. Επιβλέπουσα : Βαγιωνά Δήμητρα, Επίκουρη
Καθηγήτρια. Τα ερωτήματα που περιέχονται τίθενται σε Μηχανικούς που
ασχολούνται με ζητήματα χωροθέτησης εγκαταστάσεων Ανανεώσιμων Πηγών
Ενέργειας.
Στα πλαίσια της διαδικασίας αξιολόγησης των περιοχών εγκατάστασης ενός
αιολικού πάρκου, επιλέχθηκαν τέσσερα κριτήρια αξιολόγησης και παρουσιάζονται
στον Πίνακα 1.
Πίνακας 1: Τα κριτήρια αξιολόγησης των περιοχών
Α/Α

1

2

3

Κριτήριο

Αιολικό δυναμικό

Κλίση εδάφους

Απόσταση από οδικό
δίκτυο

Είδος κριτηρίου

Οικονομικό

Τεχνικό/Οικονομικό

Οικονομικό

Τύπος κριτηρίου

Περιγραφή

Benefit

Όσο μεγαλύτερο το
αιολικό δυναμικό
μιας περιοχής, τόσο
περισσότερη
ηλεκτρική ενέργεια
παράγεται από τις
ανεμογεννήτριες

Cost

Όσο μεγαλύτερη η
κλίση του εδάφους
μιας περιοχής, τόσο
μεγαλύτερο το
κόστος
εγκατάστασης

Cost

Όσο μεγαλύτερη η
απόσταση μιας
περιοχής από το
υπάρχον οδικό
δίκτυο, τόσο
μεγαλύτερο το
κόστος
εγκατάστασης
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4

Απόσταση από
περιοχές
περιβαλλοντικού
ενδιαφέροντος

Περιβαλλοντικό

Όσο μεγαλύτερη η
απόσταση μιας
περιοχής από τις
Π.Π.Ε., τόσο
μειώνεται η επιρροή
τους από την
εγκατάσταση

Cost

Ζητούμενο της ερώτησης είναι η σύγκριση των κριτηρίων κατά ζεύγη και η
βαθμολόγηση τους ως προς τη σημαντικότητα τους βαθμολογώντας τα από το 1
έως το 9 (κατά προτίμηση μόνο με μονούς αριθμούς όπως 1,3,5,7,9) στα 6 γκρι
κελιά του πίνακα. Η βαθμολόγηση των κριτηρίων γίνεται με βάση την παρακάτω
κλίμακα αξιολόγησης τους.
Σύγκριση κριτηρίου i (γραμμή) σε σχέση με το κριτήριο j (στήλη):
1 = i εξίσου σημαντικό με το j
3 = i ελάχιστα πιο σημαντικό από το j

1/3 = i ελάχιστα πιο ασήμαντο από το j

5 = i πιο σημαντικό από το j

1/5 = i πιο ασήμαντο από το j

7 = i πολύ πιο σημαντικό από το j

1/7 = i πολύ πιο ασήμαντο από το j

9 = i εξαιρετικά πιο σημαντικό από το j

1/9 = i εξαιρετικά πιο ασήμαντο από το j

Για παράδειγμα, εάν πιστεύετε πως το αιολικό δυναμικό είναι πιο σημαντικό
κριτήριο από το κριτήριο της κλίσης του εδάφους, συμπληρώνετε τον αριθμό 5 στην
2η γραμμή – 3η στήλη του Πίνακα 2.
Πίνακας 2: Σύγκριση των κριτηρίων αξιολόγησης κατά ζεύγη

Αιολικό
δυναμικό
Αιολικό
δυναμικό
Κλίση του
εδάφους
Απόσταση από
το οδικό δίκτυο
Απόσταση από
περιοχές
περιβαλλοντικού
ενδιαφέροντος

Κλίση του
εδάφους

Απόσταση
από το οδικό
δίκτυο

Απόσταση από
περιοχές
περιβαλλοντικού
ενδιαφέροντος

1
1
1

1
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Αποτελέσματα ερωτηματολογίου:
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Το παρών ερωτηματολόγιο πραγματοποιείται στα πλαίσια της διπλωματικής
εργασίας του φοιτητή Τριανταφυλλίδη Ιωάννη με θέμα : Χωροθέτηση χερσαίων
αιολικών πάρκων με τη χρήση Πολυκριτιριακής Ανάλυσης και Συστημάτων
Γεωγραφικών Πληροφοριών. Επιβλέπουσα : Βαγιωνά Δήμητρα, Επίκουρη
Καθηγήτρια. Τα ερωτήματα που περιέχονται τίθενται σε Μηχανικούς που
ασχολούνται με ζητήματα χωροθέτησης εγκαταστάσεων Ανανεώσιμων Πηγών
Ενέργειας.
Στα πλαίσια της διαδικασίας αξιολόγησης των περιοχών εγκατάστασης ενός
αιολικού πάρκου, επιλέχθηκαν τέσσερα κριτήρια αξιολόγησης και παρουσιάζονται
στον Πίνακα 1.
Πίνακας 1: Τα κριτήρια αξιολόγησης των περιοχών
Α/Α

1

2

3

Κριτήριο

Αιολικό δυναμικό

Κλίση εδάφους

Απόσταση από οδικό
δίκτυο

Είδος κριτηρίου

Οικονομικό

Τεχνικό/Οικονομικό

Οικονομικό

Τύπος κριτηρίου

Περιγραφή

Benefit

Όσο μεγαλύτερο το
αιολικό δυναμικό
μιας περιοχής, τόσο
περισσότερη
ηλεκτρική ενέργεια
παράγεται από τις
ανεμογεννήτριες

Cost

Όσο μεγαλύτερη η
κλίση του εδάφους
μιας περιοχής, τόσο
μεγαλύτερο το
κόστος
εγκατάστασης

Cost

Όσο μεγαλύτερη η
απόσταση μιας
περιοχής από το
υπάρχον οδικό
δίκτυο, τόσο
μεγαλύτερο το
κόστος
εγκατάστασης
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4

Απόσταση από
περιοχές
περιβαλλοντικού
ενδιαφέροντος

Περιβαλλοντικό

Όσο μεγαλύτερη η
απόσταση μιας
περιοχής από τις
Π.Π.Ε., τόσο
μειώνεται η επιρροή
τους από την
εγκατάσταση

Cost

Ζητούμενο της ερώτησης είναι η σύγκριση των κριτηρίων κατά ζεύγη και η
βαθμολόγηση τους ως προς τη σημαντικότητα τους βαθμολογώντας τα από το 1
έως το 9 (κατά προτίμηση μόνο με μονούς αριθμούς όπως 1,3,5,7,9) στα 6 γκρι
κελιά του πίνακα. Η βαθμολόγηση των κριτηρίων γίνεται με βάση την παρακάτω
κλίμακα αξιολόγησης τους.
Σύγκριση κριτηρίου i (γραμμή) σε σχέση με το κριτήριο j (στήλη):
1 = i εξίσου σημαντικό με το j
3 = i ελάχιστα πιο σημαντικό από το j

1/3 = i ελάχιστα πιο ασήμαντο από το j

5 = i πιο σημαντικό από το j

1/5 = i πιο ασήμαντο από το j

7 = i πολύ πιο σημαντικό από το j

1/7 = i πολύ πιο ασήμαντο από το j

9 = i εξαιρετικά πιο σημαντικό από το j

1/9 = i εξαιρετικά πιο ασήμαντο από το j

Για παράδειγμα, εάν πιστεύετε πως το αιολικό δυναμικό είναι πιο σημαντικό
κριτήριο από το κριτήριο της κλίσης του εδάφους, συμπληρώνετε τον αριθμό 5 στην
2η γραμμή – 3η στήλη του Πίνακα 2.
Πίνακας 2: Σύγκριση των κριτηρίων αξιολόγησης κατά ζεύγη

Αιολικό δυναμικό
Κλίση του
εδάφους
Απόσταση από το
οδικό δίκτυο
Απόσταση από
περιοχές
περιβαλλοντικού
ενδιαφέροντος

Απόσταση από
περιοχές
περιβαλλοντικού
ενδιαφέροντος

Αιολικό
δυναμικό

Κλίση του
εδάφους

Απόσταση
από το οδικό
δίκτυο

1

5

5

9

1

1

3

1

3

1
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