
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001  Αρ. 02.34.01/600  1/57 

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ 

Δθαπμογή ηος 
Νομοθεηικού Πλαιςίος 

για τα αιολικά πάρκα  
ζηην Πεπιθέπεια 

Γςηικήρ Μακεδονίαρ 
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ΑΜΣΘΙΕΘΛΕΜΟ ΔΡΑΗ 

• Ζ παξάζεζε ηνπ ηζρχνληνο Δζληθνχ θαη Δπξσπατθνχ Θεζκηθνχ 
Πιαηζίνπ ζρεηηθά κε ηε ρσξνζέηεζε αηνιηθψλ εγθαηαζηάζεσλ γηα 
ηελ εθαξκνγή ηνπ ζηελ Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Καθεδνλίαο θαη ε 

απνηχπσζε ηπρφλ πεξηνξηζκψλ θαη πξνυπνζέζεσλ, ιακβάλνληαο 
ππφςε ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηεο. 

• Ζ εμέηαζε ηεο Υσξνηαμηθήο θαηαλνκήο ησλ αηνιηθψλ 

εγθαηαζηάζεσλ ζηελ Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Καθεδνλίαο, πνπ 
βξίζθνληαη ζε αδεηνδνηηθή δηαδηθαζία ζηε ΡΑΔ ή ζε επφκελν 

αδεηνδνηηθφ ζηάδην (απνηχπσζε αδεηψλ παξαγσγήο ή αηηεκάησλ γηα 

άδεηεο παξαγσγήο). Δθηίκεζε ηνπ κεγέζνπο ηνπο ζε ζπλάξηεζε κε 
ηνπο Δζληθνχο ζηφρνπο ζε φηη αθνξά ηελ αλάπηπμε ΑΠΔ. 

• Πξνηάζεηο κέηξσλ πνπ κπνξνχλ λα πξνηαζνχλ ζηε θάζε 
έγθξηζεο πεξηβαιινληηθψλ φξσλ αηνιηθψλ εγθαηαζηάζεσλ. 
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θνπφο θαη ηφρνο 

θνπφο: Ζ ζπγθέληξσζε θαη απνηχπσζε φισλ ησλ 
απαγνξεχζεσλ θαη πεξηνξηζκψλ πνπ απνξξένπλ απφ 
ην ζεζκηθφ πιαίζην θαη αθνξνχλ ζηελ ρσξνζέηεζε 
ησλ αηνιηθψλ εγθαηαζηάζεσλ ζηελ πεξηθέξεηα. 

 

ηφρνο: ε δεκηνπξγία ελφο εχρξεζηνπ θαη επνπηηθνχ 
εξγαιείνπ πνπ ζα ιεηηνπξγεί ππνζηεξηθηηθά 
δίλνληαο ην λνκνζεηηθφ πιαίζην ζε επίπεδν 
πεξηθέξεηαο. Σν εξγαιείν απηφ κπνξεί λα θαηαζηεί 
ρξήζηκν, 

• γηα ηελ άζθεζε πνιηηηθήο  

• ζηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο αδεηνδφηεζεο,  

• γηα ηνπο ελ δπλάκεη επελδπηέο. 
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ΛΕΘΟΔΟΚΟΓΘΑ 
ΕΙΠΟΜΗΗ: 

 Θαηαγξαθή πεξηνρψλ αηνιηθνχ ελδηαθέξνληνο ηεο Π.Γ.Κ. 

(βάζεη ΚΑΠΔ & Δηδηθνχ Υσξνηαμηθνχ γηα ΑΠΔ)  

 Καηαγξαθή ησλ αηηήζεσλ ζηε ΡΑΔ & αδεηψλ παξαγσγήο γηα 

αηνιηθέο εγθαηαζηάζεηο ζηελ Πεξηθέξεηα. 

 Θαηαγξαθή ηζρχνληνο Θεζκηθνχ Πιαηζίνπ 

 Δθαξκνγή ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ ζηελ πεξηθέξεηα ιακβάλνληαο 

ππφςε ηα  ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά απηήο (θαζεζηψο 

πξνζηαζίαο, ηδηαίηεξνο ραξαθηεξηζκφο πεξηνρήο θ.ιπ.) 

 Απνηχπσζε φισλ ησλ παξαπάλσ δεδνκέλσλ ζε ράξηεο 

 πκπεξάζκαηα -  Πξνηάζεηο 
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ηνλ επφκελν ράξηε παξνπζηάδεηαη ην αηνιηθφ δπλακηθφ ηεο 

πεξηθέξεηαο, ζχκθσλα κε ην ράξηε πνπ έρεη εθδψζεη ην 

ΚΑΠΔ. 

Σαπηφρξνλα απνηππψλνληαη φιεο νη αηνιηθέο εγθαηαζηάζεηο 

πνπ έρνπλ πξνηαζεί ζηελ ΡΑΔ, έρνπλ ιάβεη άδεηα παξαγσγήο 

ή είλαη ζε θάζε αμηνιφγεζεο, θαζψο θαη νη γξακκέο 

κεηαθνξάο κέζεο θαη πςειήο ηάζεο ηεο ΓΔΖ. 

Απφ ηνλ ράξηε θαίλεηαη φηη έρνπλ θαηαιεθζεί κε άδεηεο ή 

αηηήζεηο νη πεξηνρέο κε πςειφ αηνιηθφ δπλακηθφ (θαηά θαλφλα 

φιεο νη θνξπθνγξακκέο ησλ πςειψλ βνπλψλ) – εθφζνλ 

βέβαηα δελ είλαη ππφ θαζεζηψο πξνζηαζίαο. 
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Υάπηηρ 

αιολικού 

δςναμικού 
ΚΑΠΔ 2001 
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ΤΝΟΛΗΚΖ ΗΥΤ ΑΗΟΛΗΚΩΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΩΝ ΠΟΤ ΔΥΟΤΝ ΛΑΒΔΗ 

ΑΓΔΗΑ ΠΑΡΑΓΩΓΖ Ή ΒΡΗΚΟΝΣΑΗ Δ ΦΑΖ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ 

(Γεν λαμβάνονηαι ςπότη οι αποππιθθείζερ αιηήζειρ) 

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ 

ΔΝΟΣΖΣΑ 
ΑΡΗΘΜΟ Α/Γ  

(ηεμ.) 
ΤΝΟΛΗΚΖ  ΗΥΤ 

(ΜW - %) 

ΓΡΔΒΔΝΑ 158 281,5   /  10,2% 

ΚΑΣΟΡΗΑ 188 353,2  /  12,8% 

ΚΟΕΑΝΖ 472 1.070,8  /  38,7% 

ΦΛΧΡΗΝΑ 485 1.061,0  /  38,3% 

ΣΥΝΟΛΟ: 1.303 2.767  /  100% 
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ΠΟΣΟΤΙΚΑ ΣΤΟΙΦΕΙΑ (1 από 2) 

ΣΑ ΑΙΟΛΙΚΑ ΣΗ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΜΔ ΑΡΙΘΜΟΤ: 

 ΤΛΟΙΗΘΖ ΗΥΤ ΑΗΣΖΔΩΛ 2767 MW – 1022 MW κε άδεηα παξαγσγήο 

 ΔΣΖΗΑ ΠΑΡΑΓΟΚΔΛΖ ΖΙΔΘΣΡΗΘΖ ΔΛΔΡΓΔΗΑ ~4 TWh (ηζνδχλακε ελέξγεηα 
…) 

 ΔΣΖΗΑ ΑΘΑΘΑΡΗΣΑ ΔΟΓΑ 350 Κ€ 

 ΔΗΓΗΘΟ ΣΔΙΟ ΑΠΔ 3%  10,5Κ€ 

 

ΜΔΡΙΚΟΙ ΤΥΔΣΙΜΟΙ: 

 Ζ εηήζηα δήηεζε ειεθηξηθήο ελέξγεηαο αλέξρεηαη ζηελ Διιάδα ησλ 12 εθ. 
θαηνίθσλ ζηηο 55TWh, ελψ ζηε Γπηηθή Καθεδνλία ησλ 300 ρηι. θαηνίθσλ 
(2,5%) είλαη 1TWh (2%) 

 Ζ ζπλνιηθή ηζρχο ησλ αηηήζεσλ αηνιηθψλ αλέξρεηαη ζηε ρψξα ζηα 
65000MW (83% ηνπ ζπλφινπ ησλ ΑΠΔ), κε εθηηκνχκελε εηήζηα 
παξαγφκελε ειεθηξηθή ελέξγεηα 130TWh, κε αθαζάξηζηα έζνδα 11,5 δηο 
Δπξψ, πνπ αληηζηνηρεί ζην 5%, πεξίπνπ, ηνπ ΑΔΠ ηεο ρψξαο.  

 Ζ παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ ηα αηνιηθά ηεο ΠΓΚ αληηζηνηρεί ζην 
9% ηεο εγρψξηαο δήηεζεο. 

 Ζ παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ ηα αηνιηθά ηεο ρψξαο αλέξρεηαη ζην 
236% ηεο εγρψξηαο δήηεζεο, θαζηζηψληαο νπζηαζηηθά ηηο ΑΠΔ ζεκαληηθή 
εμαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα. 
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ΠΟΣΟΤΙΚΑ ΣΤΟΙΦΕΙΑ (2 από 2) 

 Γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ 20 – 20 – 20 απαηηείηαη ε 

ζπκβνιή ησλ ΑΠΔ ζηελ ειεθηξνπαξαγσγή θαηά 40%. 

 Απηφ ζεκαίλεη φηη πξέπεη λα αλαπηπρζνχλ ηνπιάρηζηνλ 

10.000MW ζε αηνιηθά κέρξη ην 2020 ζε φιε ηελ Διιάδα. 

 χκθσλα κε κειέηε ηνπ Κέληξνπ Αλαλεψζηκσλ Πεγψλ 

Δλέξγεηαο (ΚΑΠΔ), ε Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Μαθεδνλίαο κπνξεί 

λα ζπλεηζθέξεη ζηελ επίηεπμε ηνπ παξαπάλσ ζηφρνπ 

αλάπηπμεο αηνιηθψλ ζε πνζνζηφ 4,67%, δειαδή πεξίπνπ 

500MW. 

 Πέξα απφ ηελ επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ έσο ην 2020, ε ίδηα κειέηε 

πξνβιέπεη δπλαηφηεηα δηείζδπζεο 20.000MW αηνιηθψλ ζηελ 

επηθξάηεηα κέρξη ην 2030, θάηη πνπ αληηζηνηρεί ζε δπλαηφηεηα 

δηείζδπζεο 1.000MW, αληίζηνηρα, ζηελ Πεξηθέξεηα Γπηηθήο 

Μαθεδνλίαο  
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Γιαηί η Πεπιθέπεια Γςηικήρ Μακεδονίαρ είναι 

ελκςζηική ζε επενδύζειρ αιολικών? 

Γηφηη ζπγθεληξψλεη ηα παξαθάησ «ηερληθά» 
πιενλεθηήκαηα: 

 Γηαζέηεη δίθηπα κεηαθνξάο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο κεγάιεο 

ρσξεηηθφηεηαο. 

 Γηαζέηεη κεγάια πδξνειεθηξηθά ηα νπνία ζα κπνξνχζαλ, 

ελδερνκέλσο, λα ιεηηνπξγήζνπλ σο αληιεζηνηακηεπηηθά 

ζπζηήκαηα ζην κέιινλ γηα ηελ εμηζνξξφπεζε ηνπ 

ζπζηήκαηνο (φπσο ιεηηνπξγεί θαη ζήκεξα ν ζηαζκφο ηεο 

θεθηάο). 
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Νομοθεζία για ηην συποθέηηζη Αιολικών 

Δγκαηαζηάζευν (1 από 2) 

Οη αηνιηθέο εγθαηαζηάζεηο, σο αλαλεψζηκεο πεγέο 

ελέξγεηαο, αληηκεησπίδνληαη απφ ην ηζρχνλ ζεζκηθφ 

πιαίζην σο έξγα δεκφζηαο σθέιεηαο: 
«…. Σα έξγα παξαγωγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο από ΑΠΔ, ζηα νπνία 

ζπκπεξηιακβάλνληαη ηα έξγα δηθηύωλ κεηαθνξάο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, 

θαηαζθεπήο ππνζηαζκώλ θαη ελ γέλεη θάζε θαηαζθεπή πνπ αθνξά ηελ 

ππνδνκή θαη εγθαηάζηαζε ζηαζκώλ ειεθηξνπαξαγωγήο από ΑΠΔ, 

ραξαθηεξίδνληαη ωο δεκόζηαο ωθέιεηαο, αλεμάξηεηα από ηνλ θνξέα 

πινπνίεζήο ηνπο. Η αλαγθαζηηθή απαιινηξίωζε αθηλήηωλ ή ε εηο βάξνο 

απηώλ ζύζηαζε εκπξάγκαηωλ δηθαηωκάηωλ θεξύζζεηαη ζύκθωλα κε ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ Ν.2882/2001…» 

 

(παξ.5 άξζξνπ 35, Ν.2773/1999, πνπ πξνζαξηήζεθε κε ηελ παξ.9 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ 

Ν.2941/2001) 
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Νομοθεζία για ηην συποθέηηζη Αιολικών 

Δγκαηαζηάζευν (2 από 2) 
Ζ βαζηθή λνκνζεζία απφ ηελ νπνία απνξξένπλ νη δεζκεχζεηο θαη νη 

πεξηνξηζκνί γηα ηελ ρσξνζέηεζε ησλ έξγσλ ΑΠΔ, είλαη: 

 Σν εηδηθφ ρσξνηαμηθφ γηα ηηο ΑΠΔ (ΚΤΑ 49828,  ΦΔΘ 2464Β / 3-12-
2008). 

 Ο λφκνο γηα ηε βηνπνηθηιφηεηα (Ν. 3937/2011, ΦΔΚ 60Α / 31.03.2011). 

 Ο λφκνο γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο Ν. 1650/86 (ΦΔΚ - 160 Α'), 
φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηνλ Ν. 3010/02, (ΦΔΚ-91 Α‘).  

 Ο λφκνο γηα ηελ επηηάρπλζε ησλ δηαδηθαζηψλ έξγσλ ΑΠΔ (Ν.3851/2010, 
ΦΔΚ 85Α’/4.6.2010), φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην Ν. 4015/2011 (ΦΔΚ 
Α210/21.09.2011). 

 Ο λφκνο γηα ηελ πεξηβαιινληηθή αδεηνδφηεζε έξγσλ, (Ν. 4014 / 2011, ΦΔΚ 
209 Α/ 21-09-2011). 

Καη ζε φηη αθνξά ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρέο: 

 Ζ ΚΤΑ ραξαθηεξηζκνχ ηνπ Δζληθνχ Πάξθνπ Βφξεηαο Πίλδνπ (ΚΤΑ 
23069/639Γ, 14.06.2005) 

 Ζ ΚΤΑ ραξαθηεξηζκνχ ησλ ιηκλψλ Μηθξήο θαη Μεγάιεο Πξέζπαο (ΚΤΑ 
28651/ ΦΔΚ302Γ, 23.07.2009). 
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Απφθαζε 49828,  ΦΔΚ 2464Β / 3-12-2008 κε ζέκα: «Έγκπιζη ειδικού 

πλαιζίος συποηαξικού ζσεδιαζμού και αειθόπος 

ανάπηςξηρ για ηιρ ανανεώζιμερ πηγέρ ενέπγειαρ και 

ηηρ ζηπαηηγικήρ μελέηηρ πεπιβαλλονηικών 

επιπηώζευν αςηού». 

Κε ην Δζληθφ ρσξνηαμηθφ πιαίζην, θαζνξίδεηαη: 
 Ζ θέξνπζα ηθαλφηεηα ζε αλεκνγελλήηξηεο αλά 

πξσηνβάζκην ΟΣΑ (Θαπνδηζηξηαθφ δήκν – λπλ 
δεκνηηθή ελφηεηα). 

 Υσξίδεηαη ε επεηξσηηθή ρψξα ζε δψλεο: 
• Πεξηνρέο Αηνιηθήο Πξνηεξαηφηεηαο 
• Πεξηνρέο Αηνιηθήο Ιαηαιιειόηεηαο  
• Λεζησηηθή ρψξα 

 Οξίδνληαη πεξηνρέο απνθιεηζκνχ θαη δψλεο 
αζπκβαηφηεηαο 

 Οξίδνληαη πεξηνξηζκνί γηα ηελ ρσξνζέηεζε αηνιηθψλ 
ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο (χπαξμε αξραηνινγηθψλ ρψξσλ , 
παξαδνζηαθψλ νηθηζκψλ, πνιηηηζηηθψλ κλεκείσλ θ.ι.π.). 
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Οπιζμόρ ηηρ θέποςζαρ ικανόηηηαρ με βάζη ηο Δθνικό 

Υυποηαξικό για ηιρ ΑΠΔ (μέγιζηη επιηπεπόμενη πςκνόηηηα 

αιολικών εγκαηαζηάζευν) για κάθε πεπιοσή 

Πεξηνρή Πνζνζηό  
Αξηζκόο Α/Γ αλά 
1000 ζηξέκκαηα 

Αηνιηθήο Πξνηεξαηφηεηαο 
8% ηεο έθηαζεο 

αλά ΟΣΑ 
1,05 ηππηθέο 

αλεκνγελλήηξηεο* 

Αηνιηθήο Ιαηαιιειόηεηαο 
5% ηεο 

έθηαζεο αλά 
ΟΣΑ 

0,66 ηππηθέο 
αλεκνγελλήηξηεο

* 

Λεζησηηθή ρψξα 
4% ηεο έθηαζεο 

αλά ΟΣΑ 
0,53 ηππηθέο 

αλεκνγελλήηξηεο* 

*Ηζνδχλακε Αλεκνγελλήηξηα: Ληζ=D/Dη, φπνπ: D: ε δηάκεηξνο ηνπ 
ξφηνξα, θαη Dη: ε δηάκεηξνο ηνπ ξφηνξα ηεο ηππηθήο, Dη=85m. 
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Κε βάζε ηε θέξνπζα ηθαλφηεηα πνπ νξίδεηαη, ζηελ 
Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Μαθεδνλίαο κπνξνχλ λα 
ρσξνζεηεζνχλ ζπλνιηθά 6.246 αλεκνγελλήηξηεο, 
ελψ νη κέρξη ηψξα αηηήζεηο ζηελ ΡΑΔ αλέξρνληαη 
ζε 1.303 αλεκνγελλήηξηεο (~20%). 

 

«Ωο θέξνπζα ηθαλόηεηα νξίδεηαη ν κέγηζηνο αξηζκόο 

αλεκνγελλεηξηώλ πνπ κπνξεί λα ρωξνζεηεζεί ζε κηα 

πεξηνρή, ρωξίο λα δηαηαξαρζεί ε ηζνξξνπία ηεο». 

 

Φέξνπζα Θθαλόηεηα 
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Ζ θέξνπζα ηθαλφηεηα κπνξεί λα απμεζεί θαηά 50% 

αλά πξσηνβάζκην ΟΣΑ ζε πεξηνρέο ΠΑΘ, χζηεξα απφ 

ζχκθσλε γλψκε ηνπ νηθείνπ Γεκνηηθνχ ή Θνηλνηηθνχ 

πκβνπιίνπ, ε νπνία παξέρεηαη γηα φιε ηε δηάξθεηα 

ηνπ θχθινπ δσήο ησλ ζρεηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαη 

πάλησο γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ηνπιάρηζηνλ ίζν κε ην 

ρξφλν ηζρχνο ησλ ζρεηηθψλ αδεηψλ παξαγσγήο (25 

έηε). 

Δπλαηόηεηα πξνζαύμεζεο ηεο 
θέξνπζαο ηθαλόηεηαο 
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ΝΟΜΟ 
ΓΖΜΟ 

ΚΑΛΛΗΚΡΑΣΗΚΟ 
ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 

ΔΚΣΑΖ 

(ζηξέκκαηα) 

ΜΔΓΗΣΖ 

ΔΠΗΣΡΔΠΟΜΔ

ΝΖ ΚΑΛΤΦΖ 

(ΣΤΠ.  ΑΓ/1000 

ΣΡ.) 

ΦΔΡΟΤΑ 

ΗΚΑΝΟΣΖΣΑ 

ΑΡΗΘΜΟ 

ΗΟΓΤΝΑΜΧΝ 

ΣΤΠΗΚΧΝ Α/Γ 

ΜΔ ΑΓ. 

ΠΑΡΑΓΧΓΖ 

ΓΡΔΒΔΝΧΝ ΓΡΔΒΔΝΧΝ 

Γ. ΒΔΝΣΕΗΟΤ 324,443.19 0.66 214.13 15.04 

Γ. ΘΔΟΓΧΡΟΤ ΕΗΑΚΑ 240,831.97 0.66 158.95 1.06 

Κ. ΑΒΓΔΛΛΑ 43,455.53 0.66 28.68 27.53 

Κ. ΓΟΣΗΚΟΤ 30,069.89 0.66 19.85 1.93 

Κ. ΠΔΡΗΒΟΛΗΟΤ 138,032.50 0.66 91.10 2.12 

Κ. ΑΜΑΡΗΝΖ 97,330.51 0.66 64.24 25.01 

Κ. ΜΗΞΖ 25,360.47 0.66 16.74 1.22 

ΚΑΣΟΡΗΑ 

ΚΑΣΟΡΗΑ 

Γ. ΑΓΗΧΝ ΑΝΑΡΓΤΡΧΝ 96,979.20 0.66 64.01 18.00 

Γ. ΑΛΗΑΚΜΟΝΑ 98,538.62 0.66 65.04 16.56 

Γ. ΒΗΣΗΟΤ 136,045.07 0.66 89.79 18.52 

Γ. ΚΑΣΟΡΗΑ 56,891.49 0.66 37.55 5.88 

Γ. ΚΛΔΗΟΤΡΑ 36,222.28 0.66 23.91 8.99 

Γ. ΚΟΡΔΣΗΧΝ 123,246.92 0.66 81.34 34.75 

Γ. ΜΑΚΔΓΝΧΝ 37,898.20 0.66 25.01 0.96 

Κ. ΚΑΣΡΑΚΗΟΤ 78,501.65 0.66 51.81 24.82 

ΝΔΣΟΡΗΟΤ 

Γ. ΑΚΡΗΣΧΝ 86,350.29 0.66 56.99 8.28 

Γ. ΝΔΣΟΡΗΟΤ 337,930.62 0.66 223.03 6.35 

Κ. ΑΡΡΔΝΧΝ 134,127.66 0.66 88.52 4.24 

ΟΡΔΣΗΓΟ 
Γ. ΗΧΝΟ ΓΡΑΓΟΤΜΖ 135,319.78 0.66 89.31 33.62 

Γ. ΟΡΔΣΗΓΟ 207,649.03 0.66 137.05 4.82 

ηνηρεία ΡΑΔ – Γεθέκβξηνο 2011 (www.rae.gr) 
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ΝΟΜΟ 
ΓΖΜΟ 

ΚΑΛΛΗΚΡΑΣΗΚΟ 
ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 

ΔΚΣΑΖ 

(ζηξέκκαηα) 

ΜΔΓΗΣΖ 

ΔΠΗΣΡΔΠΟΜΔΝ

Ζ ΚΑΛΤΦΖ 

(ΣΤΠ.  ΑΓ/1000 

ΣΡ.) 

ΦΔΡΟΤΑ 

ΗΚΑΝΟΣΖΣΑ 

ΑΡΗΘΜΟ 

ΗΟΓΤΝΑΜΧΝ 

ΣΤΠΗΚΧΝ Α/Γ 

ΜΔ ΑΓ. 

ΠΑΡΑΓΧΓΖ 

Ν. ΚΟΕΑΝΖ 

ΒΟΨΟΤ 

Γ. ΑΚΗΟΤ 197,328.20 0.66 130.24 49.95 

Γ. ΗΑΣΗΣΑ 159,261.04 0.66 105.11 49.72 

Γ. ΣΟΣΤΛΗΟΤ 329,725.89 0.66 217.62 10.31 

Κ. ΠΔΝΣΑΛΟΦΟΤ 84,737.46 0.66 55.93 2.12 

ΔΟΡΓΑΗΑ 

Γ. ΑΓΗΑ ΠΑΡΑΚΔΤΖ 119,075.16 0.66 78.59 65.08 

Γ. ΒΔΡΜΗΟΤ 187,551.75 0.66 123.78 88.16 

Γ. ΠΣΟΛΔΜΑΨΓΑ 217,899.37 0.66 143.81 7.49 

Κ. ΒΛΑΣΖ 72,264.42 0.66 47.69 33.69 

ΚΟΕΑΝΖ 

Γ. ΑΗΑΝΖ 157,118.56 0.66 103.70 9.34 

Γ. ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ ΤΦΖΛΑΝΣΖ 112,201.54 0.66 74.05 26.47 

Γ. ΔΛΛΖΠΟΝΣΟΤ 337,568.04 0.66 222.79 26.52 

Γ. ΚΟΕΑΝΖ 364,446.46 0.66 240.53 29.95 

ΔΡΒΗΧΝ - 

ΒΔΛΒΔΝΣΟΤ 

Γ. ΚΑΜΒΟΤΝΗΧΝ 150,057.16 0.66 99.04 3.48 

Γ. ΔΡΒΗΧΝ 398,040.22 0.66 262.71 19.18 

Ν. ΦΛΧΡΗΝΑ 

AΜΤΝΣΑΗΟΤ 
Γ. ΑΔΣΟΤ 138,214.47 0.66 91.22 4.82 

Γ. ΑΜΤΝΣΑΗΟΤ 246,792.71 0.66 162.88 75.29 

ΠΡΔΠΧΝ 
Γ. ΠΡΔΠΧΝ 412,985.39 0.66 272.57 28.98 

Κ. ΚΡΤΣΑΛΛΟΠΖΓΖ 102,292.87 0.66 67.51 63.25 

ΦΛΧΡΗΝΑ 

Γ. ΚΑΣΧ ΚΛΔΗΝΧΝ 190,126.49 0.66 125.48 34.45 

Γ. ΜΔΛΗΣΖ 269,559.34 0.66 177.91 115.79 

Γ. ΠΔΡΑΜΑΣΟ 211,042.88 0.66 139.29 26.99 

Γ. ΦΛΧΡΗΝΑ 150,458.10 0.66 99.30 18.87 

ηνηρεία ΡΑΔ – Γεθέκβξηνο 2011 (www.rae.gr) 
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Κάλςτη εδαθών (Νιζ*75.86ζηπ)/ΔΓΔ 

Οκηώβπιορ 2011 

Αιηήζειρ ζε 

αξιολόγηζη έυρ και 

άδεια παπαγυγήρ 

Αιηήζειρ με άδεια 

παπαγυγήρ 

0%

< 1%

1% - 2.5%

2.5% - 5%

> 5%
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Κάλςτη εδαθών (Νιζ*75.86ζηπ)/ΔΓΔ 

Οκηώβπιορ 2011 

Αιηήζειρ με άδεια 

παπαγυγήρ 

Δξαιπέθηκαν οι 

πεπιοσέρ αποκλειζμού 



ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001  Αρ. 02.34.01/600  21/57 

Πεπιοσέρ όπος απαγοπεύεηαι η 
συποθέηηζη Αιολικών [1/2]  

1. ε πεξηνρέο φπνπ ππάξρνπλ  θεξπγκέλα δηαηεξεηέα κλεκεία ηεο 

παγθόζκηαο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο, θαζώο θαη ζηηο 

νξηνζεηεκέλεο αξραηνινγηθέο δώλεο πξνζηαζίαο Α. 

2. ε πεξηνρέο απόιπηεο πξνζηαζίαο ηεο θύζεο θαη πξνζηαζίαο 

ηεο θύζεο, (άξζξν 2,  19 παξ. 1 θαη 21 ηνπ Λ. 1650/1986 φπσο 

αληηθαηαζηάζεθαλ κε ηα άξζξα 5 θαη 6 ηνπ Λ. 3937/2010). 

3. Δληφο ησλ νξίσλ ησλ πγξνηόπωλ Δηεζλνύο εκαζίαο (Τγξφηνπνη 

Ρακζάξ). 

4. Δληφο ησλ ππξήλωλ ηωλ Εζληθώλ Δξπκώλ θαζψο θαη ησλ 

θεξπγκέλωλ κλεκείωλ ηεο θύζεο θαη ησλ αηζζεηηθώλ δαζώλ.  

5. Δληφο ησλ νηθνηόπωλ πξνηεξαηόηεηαο πεξηνρψλ ηεο Δπηθξάηεηαο, 

πνπ έρνπλ εληαρζεί σο Σφπνη Θνηλνηηθήο εκαζίαο ζην δίθηπν Φχζε 

2000 (πιένλ κε ην Λ. 3937/2011 νη ηφπνη θνηλνηηθήο ζεκαζίαο 

ραξαθηεξίδνληαη σο: «Δηδηθέο Εψλεο Γηαηήξεζεο».) 

6. Δληφο ζρεδίσλ πφιεσλ θαη νξίσλ νηθηζκψλ πξν ηνπ 1923 ή θάησ ησλ 

2.000 θαηνίθσλ πεξηνρψλ. 
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Πεπιοσέρ όπος απαγοπεύεηαι η 
συποθέηηζη Αιολικών  [2/2] 

7. Δληφο ησλ ΠΟΣΑ ηνπ άξζξνπ 29 ηνπ λ. 2545/1997, ησλ Πεξηνρψλ 

Οξγαλσκέλεο Αλάπηπμεο Παξαγσγηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ ηνπ 
ηξηηνγελνχο ηνκέα ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ λ. 2742/1999, ησλ 
ζεκαηηθψλ πάξθσλ θαη ησλ ηνπξηζηηθψλ ιηκέλσλ. 

8. Δληφο ησλ αηχπσο δηακνξθσκέλσλ ζην πιαίζην ηεο εθηφο ζρεδίνπ 

δφκεζεο, ηνπξηζηηθψλ θαη νηθηζηηθψλ πεξηνρψλ. 

9. ηηο αθηέρ θνιύκβεζεο ηνπ πεξηιακβάλνληαη ζην πξόγξακκα 

παξαθνινύζεζεο ηεο πνηόηεηαο ηωλ λεξώλ θνιύκβεζεο πνπ 
ζπληνλίδεηαη απφ ην ΤΠΔΘΑ. 

10. ε ηκήκαηα ηωλ ιαηνκηθώλ πεξηνρώλ θαη κεηαιιεπηηθώλ θαη 

εμνξπθηηθώλ δωλώλ πνπ ιεηηνπξγνύλ επηθαλεηαθά. 

 

ηηο πεξηνρέο ησλ παξαγξάθσλ 1, 2, 3, 4, 5, 9 θαη 10 δελ επηηξέπεηαη επίζεο ε ρσξνζέηεζε ησλ 
ζπλνδεπηηθψλ έξγσλ ΑΠΔ (δίθηπα πξφζβαζεο θαη κεηαθνξάο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο), ελψ ε πηζαλή 
παξέθθιηζε πξέπεη ηεθκεξηψλεηαη πεξηβαιινληηθά. 
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Πεξηνξηζκνί ζηελ εγθαηάζηαζε 
αιολικών εληόο πεξηνρώλ Natura 

 Απαγνξεχεηαη ε εγθαηάζηαζε αηνιηθψλ πάξθσλ μόνο εληόο 
νηθνηόπωλ πξνηεξαηόηεηαο * ησλ πεξηνρψλ ηεο 
Δπηθξαηείαο πνπ έρνπλ εληαρζεί σο Εηδηθέο Ζώλεο 
Δηαηήξεζεο ζην δίθηπν ΦΤΖ 2000 (άξζξν 6, απφθαζε 
49828/2008 & παξάξηεκα ΗΗ ηεο απφθαζεο). 

 Γηα θάζε έξγν ή δξαζηεξηφηεηα πνπ πξφθεηηαη λα εγθαηαζηαζεί 
ζε πεξηνρή Εψλε Δηδηθήο Πξνζηαζίαο νξλνζνπαλίδαο (ΕΔΠ), 
ζπλεθηηκψληαη ηα ζρεηηθά νξληζνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά 
ηεο πεξηνρήο θαη ε Αξκφδηα Αξρή ζπκθσλεί γηα ηελ 
πξαγκαηνπνίεζή ηνπ κφλν εθφζνλ δελ επέξρνληαη 
ζεκαληηθέο αξλεηηθέο πεξηπηψζεηο ζηελ νηθνινγηθή ηζνξξνπία 
θαη ζηελ αθεξαηφηεηα ηεο ΕΔΠ (άξζξν 5, ΘΤΑ 37338/2010) 

  

 
* Δμαίξεζε απνηεινχλ ηα έξγα πνπ κε απφθαζε ππνπξγνχ ΠΔΚΑ πξέπεη λα 

πξαγκαηνπνηεζνχλ γηα επηηαθηηθνχο ιφγνπο ζεκαληηθνχ δεκφζηνπ ζπκθέξνληνο, ζχκθσλα κε 

φζα αλαθέξνληαη ζηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ Ν. 4014/2011 (ΦΔΚ 209 Α / 21.09.2011) 
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Παξάδεηγκα Εψλεο Δηδηθήο Γηαρείξηζεο (Όξνο Βέξλνλ – Κνξπθή Βίηζη), 

εληφο ηεο νπνίαο ππάξρεη νηθφηνπνο πξνηεξαηφηεηαο (κε θφθθηλν 

ρξψκα), εληφο ηνπ νπνίνπ απαγνξεχεηαη ε εγθαηάζηαζε αηνιηθψλ. 
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Πεπιοσέρ με ζςγκεκπιμένο 

καθεζηώρ πποζηαζίαρ 

Δθνικό Πάρκο Βόρειας Πίνδοσ 

ε φιε ηελ έθηαζε ηνπ Δζληθνχ Πάξθνπ Βφξεηαο 

Πίλδνπ, θαζψο θαη ζηηο δψλεο Η θαη ΗΗ απαγνξεύεηαη 

ε ρσξνζέηεζε αηνιηθψλ πάξθσλ. 

ηελ πεξηθεξεηαθή δώλε επηηξέπεηαη ε 

ρσξνζέηεζε πάξθσλ κέρξη 5MW (έξγα θαηεγνξίαο 

Β ηεο απφθαζεο: 1958 / ΦΔΘ 21Β/ 13.01.2012). 



ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001  Αρ. 02.34.01/600  26/57 

Πεπιοσέρ με ζςγκεκπιμένο 

καθεζηώρ πποζηαζίαρ 

Δθνικό Πάρκο Πρεζπών «ΚΤΑ 28651/23-7-
2009 ταρακηηριζμός ηων λιμνών Μικρής 

και Μεγάλης Πρέζπας και ηης λεκάνης 
απορροής ασηών ως Δθνικού Πάρκοσ» 

ε φιε ηελ έθηαζε ηνπ Δζληθνχ Πάξθνπ Πξεζπψλ 

δελ επηηξέπεηαη ε ρσξνζέηεζε αηνιηθψλ πάξθσλ, 

ρσξίο λα δίλεηαη ε δπλαηφηεηα εμαίξεζεο ή ππέξβαζεο. 
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Ζώλεο Αζπκβαηόηεηαο 

Πέξα ησλ απαγνξεχζεσλ πνπ ππάξρνπλ γηα ζπγθεθξηκέλεο 
πεξηνρέο, ζεζπίδνληαη επίζεο θαη απνζηάζεηο απφ αζχκβαηεο 
ρξήζεηο: 

Απφ νδηθά δίθηπα θαη δίθηπα κεηαθνξάο ειεθηξηθήο 
ελέξγεηαο γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ησλ 
αηνιηθψλ εγθαηαζηάζεσλ απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο απηέο. 

Απφ πεξηνρέο πεξηβαιινληηθνχ ελδηαθέξνληνο 

Απφ πεξηνρέο θαη ζηνηρεία πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο 

Απφ νηθηζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο 

Απφ δίθηπα ηερληθήο ππνδνκήο θαη εηδηθέο ρξήζεηο 

Απφ δψλεο ή εγθαηαζηάζεηο παξαγσγηθψλ δξαζηεξηνηήησλ 

ηηο δψλεο απηέο απαγνξεχεηαη ε εγθαηάζηαζε ή επηηξέπεηαη 
κεηά απφ γλσκνδφηεζε ηεο Αξκφδηαο Αξρήο. 
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Αποζηάζειρ από ζηοισεία 

πολιηιζηικήρ κληπονομιάρ 
 

 

 

Πξέπεη λα ηεξνχληαη ζπγθεθξηκέλεο απνζηάζεηο απφ πεξηνρέο 
θαη ζηνηρεία πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο (εθφζνλ είλαη νξαηέο 
απφ ηελ αζχκβαηε ρξήζε): 

 - Απφ εγγεγξακκέλα ζηνλ θαηάινγν 
Παγθφζκηαο Θιεξνλνκηάο θαη ηα άιια 
κείδνλνο ζεκαζίαο κλεκεία, αξραηνινγηθνί 
ρψξνη θαη ηζηνξηθνί ηφπνη ηεο παξ. 5 εδάθην 
ββ ηνπ άξζξνπ 50 ηνπ Λ. 3028/2002 

3000κ 

 - Εψλε απνιχηνπ πξνζηαζίαο (Εψλε Α) 
ινηπψλ αξραηνινγηθψλ ρψξσλ 

Α=7d & 
ηνπιάρηζηνλ 
500κ. 

 - Θεξπγκέλα πνιηηηζηηθά κλεκεία θαη 
ηζηνξηθνί ηφπνη: 

Α=7d & 
ηνπιάρηζηνλ 
500κ. Όπνπ: d= δηάκεηξνο αλεκνγελλήηξηαο. Λακβάλνληαη ππφςε νη Α/Γ ησλ 

νπνίσλ ε άηξαθηνο είλαη νξαηή 
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Απνζηάζεηο απφ νηθηζηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο 
 

 

 

Πξέπεη λα ηεξνχληαη ζπγθεθξηκέλεο απνζηάζεηο απφ νηθηζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο 
(εθφζνλ είλαη νξαηέο απφ ηελ αζχκβαηε ρξήζε): 

Πφιεηο θαη νηθηζκνί κε πιεζπζκφ >2000 θαηνίθσλ ή νηθηζκνί 
κε πιεζπζκφ < 2000 θαηνίθσλ πνπ ραξαθηεξίδνληαη σο 
δπλακηθνί, ηνπξηζηηθνί ή αμηφινγνη θαηά ηελ έλλνηα ηνπ 
άξζξνπ 2 ηνπ π.δ. 24.4/3.5.1985 

1000κ. 

Παξαδνζηαθνί νηθηζκνί 1.500 κ. απφ ην φξην ηνπ 
νηθηζκνχ* 

 Ινηπνί νηθηζκνί 500κ. Απφ ηα φξην ηνπ νηθηζκνχ  

 Οξγαλσκέλε δφκεζε Α’ θαη Β’ θαηνηθίαο ή θαη 
δηακνξθσκέλεο πεξηνρέο Β’ θαηνηθίαο 

1000 κ. απφ ηα φξηα ηνπ ζρεδίνπ 
ή ηεο δηακνξθσκέλεο πεξηνρήο 

Ηεξέο Κνλέο 500 κ . Απφ ην φξην ηεο Κνλήο 

Κεκνλσκέλε θαηνηθία (λνκίκσο πθηζηάκελε)  Δμαζθάιηζε ειάρηζηνπ επηπέδνπ 
ζνξχβνπ κηθξφηεξνπ ησλ 45db 

* Γπλαηφηεηα κείσζεο ηεο απφζηαζεο ζηα 1000 κ. εάλ νη 
θάηνηθνη είλαη ιηγφηεξνη απφ 20. 
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Αποζηάζειρ από δίκηςα ηεσνικήρ 

ςποδομήρ και ειδικέρ σπήζειρ 
 

 

 
Θχξηνη νδηθνί άμνλεο, νδηθφ δίθηπν 
αξκνδηφηεηαο ησλ ΟΣΑ θαη 
ζηδεξνδξνκηθέο γξακκέο 

Απφζηαζε αζθαιείαο 1,5d 
απφ ηα φξηα ηεο δψλεο 
απαιινηξίσζεο ηεο νδνχ. 

Γξακκέο πςειήο ηάζεσο Απφζηαζε αζθαιείαο 1,5d 
απφ ηα φξηα δηέιεπζεο ησλ 
γξακκψλ πςειήο ηάζεο 

 Τπνδνκέο ηειεπηθνηλσληψλ (θεξαίεο) 
radar 

Θαηά πεξίπησζε κεηά απφ 
γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ 
θνξέα 

Δγθαηαζηάζεηο ή δξαζηεξηφηεηεο ηεο 
αεξνπνηταο 

Θαηά πεξίπησζε κεηά απφ 
γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ 
θνξέα 

Όπνπ: d= δηάκεηξνο αλεκνγελλήηξηαο 
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Απνζηάζεηο απφ δψλεο ή εγθαηαζηάζεηο 

παξαγσγηθψλ δξαζηεξηνηήησλ 

 

 

 

Αζχκβαηε ρξήζε Διάρηζηε απφζηαζε 

Αγξνηηθή γε πςειήο παξαγσγηθφηεηαο, δψλεο 
αλαδαζκνχ, αξδεπφκελεο εθηάζεηο 

Απφζηαζε αζθαιείαο 1,5d 

Ηρζπνθαιιηέξγεηα Απφζηαζε αζθαιείαο 1,5d 

Κνλάδεο εζηαπιηζκέλεο θηελνηξνθίαο Απφζηαζε αζθαιείαο 1,5d 

Ιαηνκηθέο δψλεο θαη δξαζηεξηφηεηεο 50κ  ή 150 m εάλ 
ρξεζηκνπνηνχληαη εθξεθηηθά 

Ιεηηνπξγνχζεο επηθαλεηαθά κεηαιιεπηηθέο 
εμνξπθηηθέο δψλεο θαη δξαζηεξηφηεηεο 

500 m. 

ΠΟΣΑ θαη άιιεο πεξηνρέο νξγαλσκέλεο 
αλάπηπμεο παξαγσγηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ 
ηξηηνγελνχο ηνκέα, ζεκαηηθά πάξθα, 
ηνπξηζηηθνί ιηκέλεο θαη άιιεο ζεζκνζεηεκέλεο 
ή δηακνξθσκέλεο ηνπξηζηηθά πεξηνρέο,  

Σνπξηζηηθά θαηαιχκαηα θαη εηδηθέο ηνπξηζηηθέο 
ππνδνκέο 

1000 κ. απφ ην φξην ηεο δψλεο, 
εθφζνλ ε άηξαθηνο είλαη νξαηή. Ζ 
απφζηαζε κπνξεί λα κεησζεί κε 
ζχκθσλε γλψκε ηνπ θνξέα, αιιά 
νπσζδήπνηε φρη κηθξφηεξε απφ 
500m. 
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Γηαηεξεηέν κλεκείν ηεο θχζεο

Δζληθφο Γξπκφο (ππξήλαο - πεξηθεξεηαθή δψλε)

Δζληθφ Πάξθν θαη πεξηθεξεηαθή δψλε

ρέδην - Πεξηνρή πξνζηαζίαο ηεο θχζεο

Σφπνο εμαίξεηνπ/ηδηαίηεξνπ θπζηθνχ θάιινπο

Πεξηνρή Οηθναλάπηπμεο θαη πεξηθεξεηαθή δψλε

Δθηξνθείν ζεξακάησλ

Καηαθχγην Άγξηαο Εσήο

Πξνζηαηεπφκελεο 

πεξηνρέο ηεο 

πεξηθέξεηαο βάζε 

Δζληθήο 

Ννκνζεζίαο 
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Πποζηαηεςόμενερ πεπιοσέρ

Δςπυπαφκή νομοθεζία

Γίθηπν Natura - Εψλεο Δηδηθήο Γηαηήξεζεο

Γίθηπν Natura - Εψλεο Δηδηθήο Γηαηήξεζεο 
θαη Δηδηθήο Πξνζηαζίαο ηεο Οξληζνπαλίδαο

Γίθηπν Natura - Εψλε Δηδηθήο Πξνζηαζίαο
ηεο Οξληζνπαλίδαο

Οηθφηνπνο Πξνηεξαηφηεηαο ηεο Οδεγίαο 92/43/ΔΟΚ

Οηθφηνπνο ηεο Οδεγίαο 92/43/ΔΟΚ

Οηθφηνπνο εθηφο Οδεγίαο

Γιεθνήρ σαπακηηπιζμόρ

Βηνγελεηηθό απόζεκα

Τγξόηνπνο Γηεζλνύο εκαζίαο 
ζύκθωλα κε ηε ύκβαζε Ρακζάξ

Πξνζηαηεπφκελεο 

πεξηνρέο ηεο 

πεξηθέξεηαο βάζε 

Δπξσπατθήο 

Ννκνζεζίαο – 

Γίθηπν Natura 2000 

& Γηεζλήο 

ραξαθηεξηζκφο 
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Πεπιοσέρ αποκλειζμού

πεπιβαλλονηικού ενδιαθέπονηορ

Απνθιείεηαη ε ρσξνζέηεζε
Αηνιηθνχ Πάξθνπ

Δπηηξέπεηαη ππφ πξνυπνζέζεηο
(Ηζρχο < 5MW)

Δπηηξέπεηαη ππφ πξνυπνζέζεηο
(ζχληαμε ΔΟΜ)
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Πποζηαηεςόμενερ πεπιοσέρ πολιηιζηικού

ενδιαθέπονηορ εκηόρ οικιζμών

D
Αλαζθαθή αξραηνινγηθψλ
επξεκάησλ

#* Αξραίν κλεκείν

!. Κεξπγκέλνο αξραηνινγηθφο ρψξνο

!( Τπφ θήξπμε αξραηνινγηθφο ρψξνο

") Ηζηνξηθφ - δηαηεξεηέν κλεκείν

"/
Ηζηνξηθφ - δηαηεξεηέν κλεκείν θαη
ηφπνο ηδηαίηεξνπ θπζηθνχ θάιινπο

$+ πήιαην

Αλαζθαθή αξραηνινγηθψλ
επξεκάησλ

Κεξπγκέλνο αξραηνινγηθφο ρψξνο
θαη δψλε απφιπηεο (Α) πξνζηαζίαο ηνπ

Τπφ θήξπμε αξραηνινγηθφο ρψξνο

Ηζηνξηθφο ηφπνο

Ηζηνξηθφο ηφπνο
πνπ ρξήδεη εηδηθή θξαηηθή πξνζηαζία

Ηζηνξηθφο - δηαηεξεηένο ηφπνο
πνπ ρξήδεη εηδηθή θξαηηθή πξνζηαζία

Πξνζηαηεπφκελεο 

πεξηνρέο 

Πνιηηηζηηθνχ 

Δλδηαθέξνληνο 
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Μεηαθοπικό δίκηςο

Κχξηνο νδηθνο άμνλαο

Κχξηνο νδηθνο άμνλαο ππφ θαηαζθεπή

Οδφο αξκνδηφηεηαο ΟΣΑ

Οδφο αξκνδηφηεηαο ΟΣΑ ππφ θαηαζθεπή

ηδεξνδξνκηθφ Γίθηπν

IKT IKT IKT

Γξακκέο πςειήο ηάζεο ΓΔΖ
ζε ιεηηνπξγία ή πξνο θαηαζθεπή

Πεξηνρή δξαζηεξηνπνίεζεο ΓΔΖ

Δμνξπθηηθέο δξαζηεξηφηεηεο
πνπ ιεηηνπξγνχλ ζηελ επηθάλεηα

Πεπιοσέρ αποκλειζμού

λόγυ οικιζηικών δπαζηηπιοηήηυν

Οηθηζκνί

E Ηεξέο κνλέο

Πεξηνρέο 

απνθιεηζκνχ ιφγσ 

νηθζηηηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ 

θαη νδηθνχ δηθηχνπ 
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Πεξηνρέο 

απνθιεηζκνχ ηεο 

Πεξηθέξεηαο, ή 

απνθιεηζκνχ ππφ 

πξνυπνζέζεηο & 

αηηήζεηο αδεηψλ γηα 

αηνιηθέο 

εγθαηαζηάζεηο 

Αιηήζειρ Αδειών Αιολικών Πάπκυν

Άδεηα παξαγσγήο, εγθαηάζηαζεο ή ιεηηνπξγίαο

Αίηεζε ζε αμηνιφγεζε 
/ εθθξεκφηεηα

Γςναηόηηηα συποθέηηζηρ αιολικών πάπκυν

Απνθιείεηαη

Τπφ πξνυπνζέζεηο (κε νξαηή άηξαθηνο Α/Γ)

Τπφ πξνυπνζέζεηο (Ηζρχο < 5MW)

Τπφ πξνυπνζέζεηο (ζχληαμε ΔΟΜ)

Τπφ πξνυπνζέζεηο (κε ρξήζε εθξεθηηθψλ) 
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Απνζηάζεηο Γηα Σε Γηαζθάιηζε Σεο 

Λεηηνπξγηθφηεηαο Καη Απφδνζεο Σσλ 

Αηνιηθψλ Δγθαηαζηάζεσλ: 

Μέγηζηε απφζηαζε απφ 

πθηζηάκελε νδφ ρεξζαίαο 

πξνζπέιαζεο νπνηαζδήπνηε 

θαηεγνξίαο: 

• Για εγκαηεζηημένη ιζσύ/μονάδα κάηω ηων 

10MWe: Σε ΠΑΠ και Αηηική: 20 σλμ. 

μήκοςρ όδεςζηρ. 

• Σε άλλερ πεπιοσέρ (ΠΑΚ): 15 σλμ. 

ανεξάπηηηα από ηην εγκαηεζηημένη ιζσύ / 

μονάδα 

• Σε νηζιά: 10σλμ. ανεξάπηηηα από ηην 

εγκαηεζηημένη ιζσύ / μονάδα. 

Μέγηζηε απφζηαζε απφ ην 

ζχζηεκα κεηαθνξάο ειεθηξηθήο 

ελέξγεηαο Τςειήο Σάζεο (Τ.Σ.) 

Όπσο νξίδεη ν ΓΔΜΖΔ ζηνπο φξνπο 

ζχλδεζεο ηεο εγθαηάζηαζεο (πςειή ηάζε) 

θαη ε ΓΔΖ (κέζε θαη ρακειή ηάζε). 

Διάρηζηε απφζηαζε (Α) κεηαμχ 

ησλ αλεκνγελλεηξηψλ. 
2.5 θνξέο ηε δηάκεηξν ηεο θηεξσηήο ηεο 

αλεκνγελλήηξηαο 
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Κπιηήπια ένηαξηρ ηυν αιολικών 

πάπκυν ζηο ηοπίο [1/2]  
Σν θξηηήξην απηφ αθνξά ηηο αλεκνγελλήηξηεο πνπ είλαη 

νξαηέο απφ πεξηνρέο – ζεκεία ηδηαίηεξνπ ελδηαθέξνληνο, 

φπσο: 

Αξραηνινγηθνχο ρψξνπο κείδνλνο ζεκαζίαο θ.ι.π. 

Εψλε Α (απνιχηνπ πξνζηαζίαο) αξραηνινγηθψλ ρψξσλ 

Ππξήλεο Δζληθνχ Γξπκνχ, κλεκεία ηεο θχζεο θ.ι.π. 

Όξηα ζεζκνζεηεκέλνπ παξαδνζηαθνχ νηθηζκνχ 

Πιεζηέζηεξα φξηα πφιεσλ ή νηθηζκψλ 

Πιεζηέζηεξα φξηα ζεζκνζεηεκέλεο ή δηακνξθσκέλεο 

ηνπξηζηηθήο πεξηνρήο. 
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 Σν πξψην θξηηήξην αθνξά ζηε ζπλνιηθή ππθλφηεηα ησλ 
αλεκνγελλεηξηψλ πνπ ρσξνζεηνχληαη εληφο νκφθεληξσλ 
δσλψλ (Α, Β θαη Γ) ζε θάζε κηα απφ ηηο νπνίεο ε κέγηζηε 
επηηξεπφκελε ππθλφηεηα εγθαηάζηαζεο νξαηώλ Α/Γ είλαη 
δηαθνξεηηθή. Ζ δψλε Α απνηειεί πεξηνρή απνθιεηζκνχ (0 
Α/Γ), ζηε δψλε Β ρσξνζεηνχληαη κέρξη 3 Α/Γ αλά 1000 
ζηξέκκαηα ελψ ζηε δψλε Γ κέρξη 6 Α/Γ αλά 1000 
ζηξέκκαηα. 

 Σν δεχηεξν θξηηήξην εθαξκφδεηαη κφλν ζηελ πεξίπησζε 
θαηά ηελ νπνία πθίζηαηαη ππέξβαζε ηνπ 1νπ θξηηεξίνπ. 
Αθνξά ζην πνζνζηφ θάιπςεο απφ ηηο αλεκνγελλήηξηεο ηνπ 
νπηηθνχ νξίδνληα ελφο παξαηεξεηή θαη πεξηζηξέθεηαη 360ν 
πεξί ηνλ εαπηφ ηνπ. Οπζηαζηηθά γηα ηελ πεξηθέξεηα νξίδεη φηη 
ην 20% ηνπ νξίδνληα ηνπ παξαηεξεηή κπνξεί λα θαιχπηεηαη 
απφ αλεκνγελλήηξηεο εληφο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ δσλψλ. (Σν 
20% απνηειεί άζξνηζκα ζηαζκηζκέλσλ γσληψλ). 

 

Κπιηήπια ένηαξηρ ηυν αιολικών 

πάπκυν ζηο ηοπίο [2/2] 
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Δθαξκνγή ηνπ 1νπ & 2νπ 

θξηηεξίνπ έληαμεο ζην 

ηνπίν γηα παξαδνζηαθφ 

νηθηζκφ, ζε πεξίπησζε, 

ππέξβαζεο ηνπ 1νπ 

θξηηεξίνπ 

  Γσλίεο (o)                                                    

Εψλεο

f h g k l ζύνολο

ςνηελεζηέρ 

βαπύηηηαρ 

γυνιών οπηικήρ 

κάλςτηρ

ηαθμιζμένο 

ζύνολο

a 0 1 0

b 23.4 7.13 30.53 0.7 21.371

c 24.43 2.43 4.34 31.2 0.5 15.6

36.971

10.27%
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Θέζειρ ανεμογεννηηπιών

Άδεηα παξαγσγήο

ε αμηνιφγεζε / εθθξεκφηεηα

Ένηαξη ζηο ηοπίο - Κπιηήπιο

μέγιζηηρ πςκνόηηηαρ Α/Γ*

εκείν ηδαίηεξνπ ελδηαθέξνληνο
ρσξίο ππέξβαζε ηνπ θξηηεξίνπ

εκείν ηδηαίηεξνπ ελδηαθέξνληνο κε
ππέξβαζε ππθλφηεηαο ζηε Εψλε Α:
(> 0 ηππηθέο Α/Γ αλά η.ρικ.)

Εψλε Α (απνθιεηζκνχ)
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Μνκνζεηηθό πιαίζην γηα πξνζηαηεπόκελεο 
πεξηνρέο πνπ ππάγνληαη ζην δίθηπν Μatura 

2000 

 ΘΤΑ 33318/3028/11-12-98 (ΦΔΘ 1289/Β/28-12-98) 
«Θαζνξηζκφο κέηξσλ θαη δηαδηθαζηψλ γηα ηε δηαηήξεζε ησλ 
θπζηθψλ νηθνηφπσλ (ελδηαηηεκάησλ θαζψο θαη ηεο άγξηαο 
παλίδαο θαη ρισξίδαο» 

 ΘΤΑ 37338/1807/Δ103 (ΦΔΘ 1465/Β/06.09.2010), «Θαζνξηζκφο 
κέηξσλ θαη δηαδηθαζηψλ γηα ηε δηαηήξεζε ηεο άγξηαο 
νξληζνπαλίδαο θαη ησλ νηθνηφπσλ / ελδηαηηεκάησλ ηεο, ζε 
ζπκκφξθσζε κε ηηο δηαηάμεηο ηεο νδεγίαο 79/409/ΔΠΘ, «Πεξί 
δηαηεξήζεσο ησλ άγξησλ πηελψλ», ηνπ Δπξσπατθνχ πκβνπιίνπ 
ηεο 2αο Απξηιίνπ 1979, φπσο θσδηθνπνηήζεθε κε ηελ νδεγία 
209/147/ΔΘ». 

 Λφκνο 3937/2011 «Γηαηήξεζε ηεο βηνπνηθηιφηεηαο θαη άιιεο 
δηαηάμεηο». 

 ρέδην ΘΤΑ κε ηίηιν: «Θαζνξηζκφο κέηξσλ εηδηθήο πξνζηαζίαο 
θαη δηαηήξεζεο θαη απνθαηάζηαζεο ησλ εηδψλ θαη ησλ 
ελδηαηηεκάησλ / νηθνηφπσλ ηεο άγξηαο νξληζνπαλίδαο ζηηο δψλεο 
εηδηθήο πξνζηαζίαο (ΕΔΠ)». 
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Ζώλεο Εηδηθήο Πξνζηαζίαο 
(ΖΕΠ) 

 Δίλαη εθηεηακέλεο πεξηνρέο, νη νπνίεο έρνπλ 

νξηζηεί ζχκθσλα κε ηηο θαηεπζχλζεηο ηεο νδεγίαο 

79/409/ΔΟΘ «πεξί ηεο δηαηεξήζεσο ησλ άγξησλ 

πηελψλ», κε ζθνπφ ηε δηαζθάιηζε ηεο 

επηβίωζεο θαη ηεο αλαπαξαγωγήο εηδώλ 

νξληζνπαλίδαο – κεηαλαζηεπηηθώλ θαη κε – 

θαη ηωλ νηθνηόπωλ ηνπο ζηνλ επξωπαϊθό 

θαηάινγν. 

 Οη ΕΔΠ ζπληζηνχλ ηκήκα ηνπ Δπξσπατθνχ 

θαηαιφγνπ Natura. 
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Ζώλεο Εηδηθήο Πξνζηαζίαο (ΖΕΠ) 
ζηελ Πεξηθέξεηα Δπη. Λαθεδνλίαο 

ηελ Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Καθεδνλίαο νη πεξηνρέο ΕΔΠ 

πεξηιακβάλνπλ ην 12,6% ηεο ζπλνιηθήο επηθάλεηαο.  

Δληφο ησλ δσλψλ απηψλ έρνπλ γίλεη αηηήζεηο γηα 

εγθαηάζηαζε αηνιηθψλ πάξθσλ.  Κε βάζε ηα ζηνηρεία ηνπ 

Οθησβξίνπ ηνπ 2011, είλαη ζε θάζε αμηνιφγεζεο (ή έρνπλ 

ιάβεη άδεηα παξαγσγήο ή εγθαηάζηαζεο), αηηήζεηο έξγσλ 

πνπ πεξηιακβάλνπλ ην 17% ησλ αλεκνγελλεηξηψλ πνπ 

έρνπλ πξνηαζεί λα εγθαηαζηαζνχλ ζηελ Πεξηθέξεηα 

Γπηηθήο Καθεδνλίαο (ή ην 17% ηεο ζπλνιηθήο ηζρχνο).  
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Υυποθέηηζη Αιολικών Πάπκυν ενηόρ ΕΔΠ. 

 Θαη’ αξρήλ επηηξέπεηαη ε ρσξνζέηεζε αηνιηθψλ εληφο 
ησλ πεξηνρψλ απηψλ κε ηελ πξνυπφζεζε ηεο ζχληαμεο 
νξληζνινγηθήο κειέηεο. 

 Αλαθέξνπκε επίζεο φηη ζπληάρζεθε ζρέδην ΘΤΑ κε ζέκα 
«Ιαζνξηζκόο Λέηξωλ Εηδηθήο Πξνζηαζίαο θαη 
Δηαηήξεζεο θαη απνθαηάζηαζεο ηωλ εηδώλ θαη ηωλ 
ελδηαηηεκάηωλ / νηθνηόπωλ ηεο άγξηαο 
νξληζνπαλίδαο ζηηο δώλεο εηδηθήο πξνζηαζίαο». 
(2010). Σν ζρέδην ηέζεθε ζε δηαβνχιεπζε αιιά δελ 
έρεη ςεθηζηεί. 
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Υυποθέηηζη Αιολικών Πάπκυν ενηόρ ΕΔΠ. 

χκθσλα κε ην αλσηέξσ ζρέδην, δελ απαγνξεχεηαη ε 

ρσξνζέηεζε αηνιηθψλ εγθαηαζηάζεσλ, αιιά ζέηεη 

πξνυπνζέζεηο, φπσο: 

 Σε ρξήζε ππφγεησλ γξακκψλ κεηαθνξάο, εθφζνλ απηφ 

θξηζεί βέιηηζηε ιχζε.  

 Σε ρξήζε απηνκαηνπνηεκέλνπ ζπζηήκαηνο παχζεο ηεο 

ιεηηνπξγίαο ησλ αλεκνγελλεηξηψλ, εθφζνλ πξφθεηηαη γηα 

πεξηνρή πνπ απνηειεί πέξαζκα κεηαλαζηεπηηθψλ πνπιηψλ. 

 Σελ ππνρξέσζε ηαθηηθνχ ειέγρνπ ηνπ ρψξνπ θαη 

απνκάθξπλζε ησλ λεθξψλ δψσλ, πνπ απνηεινχλ ηξνθή γηα 

ηα πξνζηαηεπφκελα είδε (αξπαθηηθά). 

 Σελ ηήξεζε εχινγσλ απνζηάζεσλ απφ θσιηέο ή απνηθίεο 

πξνζηαηεπφκελσλ εηδψλ. 
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Δμεηδίθεπζε 
ησλ αλσηέξσ 
ζηελ πεξηνρή 

ηνπ Κπνχξηλνπ 
– Υάξηεο 

πξνηεηλφκελσλ 
πξνο 

εγθαηάζηαζε 
Α/Γ. 
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ΤΠΟΜΝΖΜΑ

Γιοικηηικά όπια

Όξην Πεξηθεξεηαθήο ΔΝφηεηαο

Όξην Γήκνπ

Όξην Γεκνηηθήο Δλφηεηαο

Όξην Σνπηθήο/Γεκνηηθήο Κνηλφηεηαο

Πποζηαηεςόμενερ πεπιοσέρ

πολιηιζηικού ενδιαθέπονηορ

D
Αλαζθαθή αξραηνινγηθψλ
επξεκάησλ

!. Κεξπγκέλνο αξραηνινγηθφο ρψξνο

") Ηζηνξηθφ - δηαηεξεηέν κλεκείν

Αλαζθαθή αξραηνινγηθψλ
επξεκάησλ

Κεξπγκέλνο αξραηνινγηθφο ρψξνο
θαη δψλε απφιπηεο (Α) πξνζηαζίαο ηνπ

Ηζηνξηθφο - δηαηεξεηένο ηφπνο
πνπ ρξήδεη εηδηθή θξαηηθή πξνζηαζία

Πποζηαηεςόμενερ πεπιοσέρ

πεπιβαλλονηικού ενδιαθέπονηορ
Γίθηπν Natura - 
Εψλεο Δηδηθήο Γηαηήξεζεο

Γίθηπν Natura - Εψλε Δηδηθήο
Πξνζηαζίαο ηεο Οξληζνπαλίδαο

Οηθφηνπνο Πξνηεξαηφηεηαο
ηεο Οδεγίαο 92/43/ΔΟΚ

Καηαθχγην Άγξηαο Εσήο

Γίκηςα ηεσνικών ςποδομών

Κχξηνο νδηθνο άμνλαο

Οδφο αξκνδηφηεηαο ΟΣΑ

ηδεξνδξνκηθφ Γίθηπν

IKT
Γξακκέο πςειήο ηάζεο ΓΔΖ
ζε ιεηηνπξγία ή πξνο θαηαζθεπή

Δμνξπθηηθέο δξαζηεξηφηεηεο
πνπ ιεηηνπξγνχλ ζηελ επηθάλεηα

Πεπιοσέρ αποκλειζμού λόγυ

οικιζηικών δπαζηηπιοηήηυν

Οηθηζκφο κε πιεζπζκφ > 2.000 θαη.

Οηθηζκφο κε πιεζπζκφ < 2000 θαη.
πνπ ραξαθηεξίδεηαη σο δπλακηθφο,
ηνπξηζηηθφο ή αμηφινγνο

Παξαδνζηαθφο νηθηζκφο

Λνηπνί νηθηζκνί

E Ηεξέο κνλέο

Απνηχπσζε πεξηνρψλ ελδηαθέξνληνο ζηελ πεξηνρή ηνπ Μπνχξηλνπ 
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Πεξηνρέο 
απνθιεηζκνχ 

πνπ 
πξνθχπηνπλ θαη 
πεξηνρέο φπνπ 
επηηξέπεηαη ε 

ρσξνζέηεζε 

αλεκνγελλεηξηψλ 

ππφ 
πξνυπνζέζεηο. 

Γιοικηηικά όπια

Όξην Πεξηθεξεηαθήο ΔΝφηεηαο

Όξην Γήκνπ

Όξην Γεκνηηθήο Δλφηεηαο

Όξην Σνπηθήο/Γεκνηηθήο Κνηλφηεηαο

Αιηήζειρ Αδειών Αιολικών Πάπκυν

Άδεηα παξαγσγήο, εγθαηάζηαζεο 
ή ιεηηνπξγίαο

Αίηεζε ζε αμηνιφγεζε /
εθθξεκφηεηα

Γίκηςα ηεσνικών ςποδομών

Κχξηνο νδηθνο άμνλαο

Οδφο αξκνδηφηεηαο ΟΣΑ

ηδεξνδξνκηθφ Γίθηπν

IKT IKT IKT
Γξακκέο πςειήο ηάζεο ΓΔΖ
ζε ιεηηνπξγία ή πξνο θαηαζθεπή

Γςναηόηηηα συποθέηηζηρ αιολικών πάπκυν

Απνθιείεηαη

Τπφ πξνυπνζέζεηο (κε νξαηή άηξαθηνο Α/Γ)

Τπφ πξνυπνζέζεηο (ζχληαμε ΔΟΜ)

Τπφ πξνυπνζέζεηο (κε ρξήζε εθξεθηηθψλ)
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Οξαηέο & κε νξαηέο αλεκνγελλήηξηεο 
απφ πεξηνρέο ελδηαθέξνληνο εληφο ησλ 
δσλψλ Α, Β θαη Γ απφ φιεο ηηο αηηήζεηο 

ηεο πεξηνρήο 

Απεηθφληζε πεξηνρψλ απφ φπνπ 
θαίλεηαη ε άηξαθηνο κηαο 

αλεκνγελλήηξηαο.  

Υξήζε δνξπθνξηθνχ ππνβάζξνπ νξηδνληηνγξαθηθήο αλάιπζεο 
ηάμεσο 75m θαη θαηαθφξπθεο αθξίβεηαο πεξίπνπ 17m. 

Γιεπεύνηζη ηος κπιηηπίος ένηαξηρ ζηο ηοπίο, για  ηον παπαδοζιακό οικιζμό ηηρ 

ιάηιζηαρ και ηον οικιζμό Παλαιοκάζηπος. 

Απεικόνιζη ανεμογεννηηπιών με βάζη

ηην οπαηόηηηα από ηην πεπιοσή ενδιαθέπονηορ

Οξαηή άηξαθηνο

Με νξαηή άηξαθηνο
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ςμπεπαζμαηικά… (1/2) 

 

 

 

Κε βάζε φια φζα παξνπζηάζηεθαλ πξνεγνχκελα: 

 Οη γλσκνδνηήζεηο ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ πκβνπιίνπ γηα ηηο αηνιηθέο 
εγθαηαζηάζεηο ζα πξέπεη λα εθθξάδνπλ θαη ηελ πνιηηηθή πνπ ηειηθά 
ζα αθνινπζεζεί ζρεηηθά κε ηελ αλάπηπμε ησλ ΑΠΔ ζηε Γπηηθή 
Καθεδνλία. Ζ ζεηηθή ζηάζε ζεκαηνδνηεί ην άλνηγκα ηνπ δξφκνπ ηεο 
αλάπηπμεο ησλ ΑΠΔ, παξάιιεια αιιά θαη σο ζπλέρεηα ηεο ιηγληηηθήο 
ειεθηξνπαξαγσγήο, αμηνπνηψληαο ζην ζχλνιφ ηνπο ηηο πθηζηάκελεο 
ππνδνκέο κεηαθνξάο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο.  

 Σν Πεξηθεξεηαθφ πκβνχιην θαιείηαη λα απνθαζίζεη κε βάζε ηελ 
αδεηνδνηηθή σξίκαλζε ηνπ θάζε έξγνπ μερσξηζηά θαη ιακβάλνληαο 
ππφςε ζπγθεθξηκέλν πιένλ ζεζκηθφ πιαίζην. Δάλ δηλφηαλε ζην 
παξειζφλ ε δπλαηφηεηα απφ ηελ Πνιηηεία, π.ρ. θαηά ηελ θαηάξηηζε 
ηνπ εηδηθνχ ρσξνηαμηθνχ πιαηζίνπ γηα ηηο ΑΠΔ, ηφηε ζα ππήξρε ε 
δπλαηφηεηα πξνεπηινγήο ησλ θαηάιιεισλ ζέζεσλ πςεινχ αηνιηθνχ 
δπλακηθνχ θαη ηαπηφρξνλα ρακεινχ πεξηβαιινληηθνχ ελδηαθέξνληνο, 
σο πεξηνρέο πξνηεξαηφηεηαο αλάπηπμεο αηνιηθψλ πάξθσλ ζηελ 
Πεξηθέξεηα γηα ηελ επίηεπμε ηνπ πξνζδηνξηζκέλνπ ζηφρνπ δηείζδπζεο. 
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ςμπεπαζμαηικά… (2/2) 
 Όπσο θαίλεηαη απφ ηηο αηηήζεηο γηα ηελ εγθαηάζηαζε 

αηνιηθψλ, δελ πξφθεηηαη λα πινπνηεζνχλ ζην ζχλνιφ ηνπο 
ιφγσ ηεο πεξαηηέξσ αλάγθεο πνπ ζα πξνθχςεη γηα ηελ 
εγθαηάζηαζε γξακκψλ κεηαθνξάο. 

 Γηα ηηο πεξηνρέο Εσλψλ Δηδηθήο Πξνζηαζίαο, ε απαγφξεπζε 
ή κε ησλ αηνιηθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαζνξίδεηαη απφ ην 
πεξηερφκελν ηεο νξληζνινγηθήο κειέηεο. Φπζηθά, ζε θάζε 
πεξίπησζε πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε νη ζπλνιηθέο 
επηπηψζεηο ηνπ έξγνπ ζην πεξηβάιινλ, θαη λα πξνηείλνληαη 
ηα θαηά πεξίπησζε κέηξα αληηκεηψπηζεο. 

 ε θάζε πεξίπησζε, ην ηζρχνλ λνκνζεηηθφ πιαίζην νξίδεη φηη 
ζα  πξέπεη λα ιακβάλεηαη θαηά πξνηεξαηφηεηα ππφςε ην 
εηδηθφ ρσξνηαμηθφ γηα ηηο ΑΠΔ, γηα ηελ βέιηηζηε αμηνπνίεζε 
απηψλ. 
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 Θα πξέπεη λα επηβιεζεί θαη εμεηδηθεπηεί ε ππνρξέσζε ηνπ άξζξνπ 26 ηνπ 
εηδηθνχ ρσξνηαμηθνχ, πνπ αθνξά ζηελ απνμήισζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ θαη 
ηελ απνθαηάζηαζε ηνπ ρψξνπ κεηά ην πέξαο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ έξγνπ. 
Πξνηείλεηαη ε ππνρξέσζε ηήξεζεο εηδηθνχ ινγαξηαζκνχ γηα ηνλ ζθνπφ 
απηφ, ν νπνίνο ζα ηξνθνδνηείηαη απφ ηα έζνδα ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ θάζε 
έξγνπ. 

 Λα πξνηαζεί γηα ηηο παξεκβάζεηο πνπ αθνξνχλ ζηα ζπλνδά έξγα (π.ρ. ζηε 
δηάλνημε δξφκσλ), ε ρξήζε πιηθψλ (αδξαλή) πνπ ηαπηίδνληαη κε ηα πιηθά 
ηνπ γεσινγηθνχ ππνβάζξνπ ηεο εθάζηνηε πεξηνρήο, ψζηε λα κελ ππνζηεί ε 
πεξηνρή έληνλε νπηηθή ππνβάζκηζε. 

 Θα πξέπεη πηζαλά λα πξνηείλεηαη ε πξνζηαζία απφ ηπρφλ νπηηθή φριεζε 
ζέζεσλ ηδηαίηεξα αμηφινγνπ ηνπηθνχ ελδηαθέξνληνο γηα ηηο νπνίεο δελ 
ππάξρεη ζεζκνζεηεκέλν θαζεζηψο πξνζηαζίαο, εθαξκφδνληαο αληίζηνηρε 
ινγηθή κε εθείλε ηνπ εηδηθνχ ρσξνηαμηθνχ γηα ηηο ΑΠΔ. Κε έιεγρν ησλ 
ζέζεσλ πνπ επηηπγράλεηαη κε ηε ρξήζε ησλ παξαδνηέσλ ςεθηαθψλ 
ππνβάζξσλ απφ ηελ ΑΛΘΟ, είλαη εθηθηή ε πξνβνιή ησλ νξαηψλ 
αλεκνγελλεηξηψλ απφ ηα ζεκεία αμηφινγνπ ηνπηθνχ ελδηαθέξνληνο, ψζηε 
λα πξνηαζεί, ελδερνκέλσο, ε ηξνπνπνίεζε ηεο ρσξνζέηεζεο ηνπ πάξθνπ 
ζην βαζκφ πνπ απηφ δελ ζα επεξεάδεη πιένλ νπηηθά ελδερφκελε ζέζε 
ελδηαθέξνληνο -  

 Θα πξέπεη λα κεγηζηνπνηείηαη ε ζεηηθή επίπησζε ησλ έξγσλ κε ηελ 
αμηνπνίεζε, θαηά πξνηεξαηφηεηα, ηνπηθψλ πφξσλ θαη Α’ πιψλ, ηδηαίηεξα 
ηνπ ηνπηθνχ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, ηφζν ζηε θάζε ηεο θαηαζθεπήο φζν 
θαη ζηε θάζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ αηνιηθψλ πάξθσλ.   
 
 

 

Πποηεινόμενοι πεπιβαλλονηικοί όποι, εκηόρ ηυν άλλυν 

πος πποηείνονηαι από ηιρ Απμόδιερ Τπηπεζίερ 
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 Γηα ηελ ρσξνζέηεζε αηνιηθψλ εγθαηαζηάζεσλ εληφο ΕΔΠ, ζα πξέπεη λα 

ιακβάλνληαη ππφςε ηπρφλ φξνη πνπ πξνηείλνληαη απφ ηηο εθάζηνηε 

νξληζνινγηθέο κειέηεο πνπ ζπλνδεχνπλ ηελ ΚΠΔ ηνπ έξγνπ. 

 ηηο εληφο ΕΔΠ αηνιηθέο εγθαηαζηάζεηο ζα πξέπεη λα ηεξείηαη απζηεξά 

ην ζχζηεκα παξαθνινχζεζεο ηεο νξληζνπαλίδαο ηεο πεξηνρήο, φπσο 

απηφ νξίδεηαη απφ ηελ νξληζνινγηθή  κειέηε. 

 Θα πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε κέηξα πξνζηαζίαο ηεο 

νξληζνπαλίδαο, αθφκε θαη ελδερνκέλσο εάλ πξφθεηηαη γηα εθηφο ΕΔΠ 

πεξηνρέο, φπσο : 

• Ζ ππνρξέσζε επηβνιήο ζπρλνχ ειέγρνπ ησλ ρψξσλ ησλ Α/Γ θαη 

απνκάθξπλζεο ησλ λεθξψλ δψσλ, ψζηε ε παξνπζία ηνπο λα κε 

πξνζειθχεη πησκαηνθάγα αξπαθηηθά πηελά. 

• Πηζαλά, ε εγθαηάζηαζε ρψξσλ ηξνθνδνζίαο πησκαηνθάγσλ 

αξπαθηηθψλ πηελψλ καθξηά απφ ηηο ζέζεηο ησλ αλεκνγελλεηξηψλ, 

ψζηε λα απνθεχγεηαη ε πηήζε ησλ πηελψλ πξνο απηέο. 

 
 

 

Πποηεινόμενοι πεπιβαλλονηικοί όποι, εκηόρ ηυν άλλυν 

πος πποηείνονηαι από ηιρ απμόδιερ ςπηπεζίερ 
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Και μια διεςκπίνιζη για ηην εθαπμογή ηος 

ηέλοςρ ΑΠΔ: 
 Λφκνο 3468/2006 «Παπαγυγή Ηλεκηπικήρ Ενέπγειαρ από Ανανεώζιμερ Πηγέρ 

Ενέπγειαρ και Σςμπαπαγυγή Ηλεκηπιζμού και Θεπμόηηηαρ Υτηλήρ Απόδοζηρ και 
λοιπέρ διαηάξειρ», (Φ.Δ.Θ. Α’ 129/27.06.2006), Θεζπίδεηαη ην ηέινο ΑΠΕ, ζε 
ποζοζηό 3% επί ηεο, πξν Φ.Π.Α., ηηκήο πψιεζεο ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζηνλ 
Γηαρεηξηζηή ηνπ πζηήκαηνο ή ηνπ Γηθηχνπ ή ησλ Κε Γηαζπλδεδεκέλσλ Λεζηψλ. Σν 
πνζφ απηφ δηαλέκεηαη ζηνπο ΟΣΑ ηεο πεξηνρήο.  

 Απφ ηελ θαηαβνιή ηνπ εηδηθνχ ηέινπο απαιιάζζνληαη νη: 

•  παξαγσγνί ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ θσηνβνιηατθά ζπζηήκαηα,  

• δελ ηζρχεη γηα ηα κεγάια πδξνειεθηξηθά έξγα (>15MW), κηα θαη δελ ζεσξνχληαη 
έξγα ΑΠΔ ζχκθσλα κε ηνλ ίδην λφκν. 

 Λφκνο 3851/2010 «Επιηάσςνζη ηηρ ανάπηςξηρ ηυν Ανανεώζιμυν Πηγών Ενέπγειαρ 
για ηην ανηιμεηώπιζη ηηρ κλιμαηικήρ αλλαγήρ και άλλερ διαηάξειρ ζε θέμαηα 
απμοδιόηηηαρ ηος Υποςπγείος Πεπιβάλλονηορ, Ενέπγειαρ και Κλιμαηικήρ Αλλαγήρ», 
(Φ.Δ.Θ. Α’ 85/04.06.2010). Θεζπίδεηαη φηη ην 1/3 ηνπ ηέινπο ΑΠΕ, πνπ αληηζηνηρεί 
ζην 1% επί ηεο αμίαο ηεο παξαγόκελεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο από ΑΠΕ, ζα 
απνδίδεηαη ζηνπο νηθηαθνύο θαηαλαιωηέο ηνπ Ο.Σ.Α. πξώηνπ βαζκνύ 

 Απφθαζε αξηζ. ΤΑΠΔ/Φ1/νηθ.28287, 28-12-2011 «Δηδηθφ ηέινο θαη παξνρή θηλήηξσλ 
ζηνπο νηθηαθνχο θαηαλαισηέο ζηηο πεξηνρέο φπνπ εγθαζίζηαληαη ΑΠΔ». χκθσλα κε 
ηελ απφθαζε απηή, δηθαηνχρνη ηεο πίζησζεο είλαη νη νηθηαθνί θαηαλαιωηέο εληόο 
ηωλ δηνηθεηηθώλ νξίωλ ηνπ Δεκνηηθώλ ή ηνπηθώλ Ινηλνηήηωλ ζηηο νπνίεο 
ιεηηνπξγνύλ ζηαζκνί ΑΠΕ. Σπρφλ ππφινηπα ησλ αλσηέξσ πηζηψζεσλ επηκεξίδνληαη 
αλαινγηθά αλά παξνρή ζηνπο νηθηαθνχο θαηαλαισηέο ησλ Γήκσλ ή Θνηλνηήησλ ηνπ λ. 
2539/1997 (ρέδην Θαπνδίζηξηαο), ζηνπο νπνίνπ αλήθνπλ γεσγξαθηθά νη αλσηέξσ 
Γεκνηηθέο ή Σνπηθέο Θνηλφηεηεο. 



ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001  Αρ. 02.34.01/600  57/57 

Σν παξφλ ζπληάρζεθε κε βάζε ηα 

δηαζέζηκα ζηνηρεία θαη ηα ζηνηρεία πνπ 

έζηεηιαλ νη αξκφδηεο Τπεξεζίεο ζην 

πιαίζην ηεο εθπφλεζήο ηνπ.  Δθφζνλ 

ππάξμνπλ πξφζζεηα ζηνηρεία είλαη δπλαηή 

ε ζπκπιήξσζε ηεο βάζεο δεδνκέλσλ θαη 

ε επηθαηξνπνίεζε ησλ ραξηψλ. 


