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ΕΤΦΑΡΙΣΙΕ 

Θα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηελ θ. Γήκεηξα Βαγησλά, επίθνπξε θαζεγήηξηα ΑΠΘ θαη 

επηβιέπνπζα ηεο εξγαζίαο απηήο, γηα ηηο πνιύηηκεο ζπκβνπιέο ηεο θαη ηελ άξηζηε 

ζπλεξγαζία πνπ είρακε θαηά ηελ εθπόλεζε απηήο ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο. 

Δπίζεο, ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηελ νηθνγέλεηά κνπ γηα ηελ ζηήξημή ηνπο θαη απηή 

ηελ ρξνληά θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ κεηαπηπρηαθώλ κνπ ζπνπδώλ. 
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ΠΕΡΙΛΗΧΗ 

Ζ αηνιηθή ελέξγεηα απνηειεί ζήκεξα κηα ειθπζηηθή ιύζε ζην πξόβιεκα ηεο 

ειεθηξνπαξαγσγήο. Ζ ελέξγεηα πνπ ρξεζηκνπνηείηαη είλαη άθζνλε, απνθεληξσκέλε 

θαη δσξεάλ. Γελ εθιύνληαη αέξηα ζεξκνθεπίνπ θαη άιινη ξύπνη, θαη νη επηπηώζεηο ζην 

πεξηβάιινλ είλαη κηθξέο ζε ζύγθξηζε κε ηα εξγνζηάζηα ειεθηξνπαξαγσγήο από 

ζπκβαηηθά θαύζηκα. Δπίζεο, ηα νηθνλνκηθά νθέιε κηαο πεξηνρήο από ηελ αλάπηπμε 

ηεο αηνιηθήο βηνκεραλίαο είλαη αμηνζεκείσηα. Γηα απηνύο ηνπ ιόγνπο δηεξεπλήζεθε 

ζηελ παξνύζα εξγαζία ην αλ ππάξρνπλ νη θαηάιιεινη ρώξνη ζρεηηθά κε ηελ 

ρσξνζέηεζε ρεξζαίσλ αηνιηθώλ εγθαηαζηάζεσλ ζηελ πεξηθεξεηαθή ελόηεηα 

Μαγλεζίαο κε ηελ βνήζεηα ησλ Γεσγξαθηθώλ πζηεκάησλ Πιεξνθνξηώλ (ΓΠ). Γηα 

ηελ εύξεζε ησλ ρώξσλ απηώλ απνθιείνληαη πεξηνρέο νη νπνίεο θαζνξίδνληαη από ην 

Δηδηθό Πιαίζην Υσξνηαμηθνύ ρεδηαζκνύ θαη Αεηθόξνπ Αλάπηπμεο ησλ ΑΠΔ, ην 

αξκόδην δειαδή ζεζκηθό πιαίζην, θαη από ηελ δηεζλή βηβιηνγξαθία, γηα ηα όπνηα 

θελά πθίζηαληαη ζε απηό. Σα απνηειέζκαηα έπεηηα από ηελ εθαξκνγή ησλ θξηηεξίσλ, 

έδεημαλ όηη νη δηαζέζηκεο πεξηνρέο είλαη ειάρηζηεο, θπξίσο ιόγσ ηνπ ρακεινύ 

αηνιηθνύ δπλακηθνύ ηεο πεξηνρήο. 

Λέμεηο-θιεηδηά: Αλαλεώζηκεο Πεγέο Δλέξγεηαο (ΑΠΔ), αηνιηθή ελέξγεηα, θξηηήξηα 

ρσξνζέηεζεο ρεξζαίσλ αηνιηθώλ εγθαηαζηάζεσλ, δώλεο αζπκβαηόηεηαο, πεξηνρέο 

απνθιεηζκνύ 
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ABSTRACT 

Wind power is now an attractive solution to the power problem. The energy used is 

abundant, decentralized and free of charge. No greenhouse gases and other pollutants 

are emitted, and the impact on the environment is small compared to conventional 

power plants. Also, the economic benefits of an area from the development of the 

wind industry are remarkable. For these reasons, it has been investigated in the 

present study whether there are suitable sites for the location of terrestrial wind farms 

in the regional section of Magnesia with the help of the Geographical Information 

Systems (GIS). For the purpose of finding these sites there are excluded areas defined 

by the Special Framework for Spatial Planning and Sustainable Development of RES, 

the relevant institutional framework, and by the international literature, for any gaps 

in it. Results after applying the criteria, have shown that the available areas are 

minimal, mainly due to the low wind potential of the area. 

Keywords: Renewable Energy Sources (RES), wind energy, terrestrial wind farms 

criteria, incompatibility areas, exclusion areas 
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ΕΙΑΓΨΓΗ 

Σα ηειεπηαία 40 ρξόληα, παξαηεξήζεθε απόηνκε αύμεζε ηνπ πιεζπζκνύ ηνπ 

πιαλεηή, ην νπνίν είρε σο άκεζν απνηέιεζκα ηελ θαηά θόξνλ εθκεηάιιεπζε ησλ 

θπζηθώλ πόξσλ γηα ηελ αληηκεηώπηζε ησλ νινέλα θαη απμαλόκελσλ αλαγθώλ. Όια 

απηά είραλ αξλεηηθέο επηπηώζεηο γηα ην πεξηβάιινλ, ην νπνίν άξρηζε λα 

ππνβαζκίδεηαη όιν θαη πεξηζζόηεξν. Ζ δήηεζε γηα ελέξγεηα ηα πξνεγνύκελα ρξόληα 

θαιππηόηαλ θπξίσο από ζπκβαηηθέο κνξθέο ελέξγεηαο, όπσο ν άλζξαθαο θαη ην 

πεηξέιαην, θάηη ην νπνίν επηβάξπλε αθόκε πεξηζζόηεξν ην πεξηβάιινλ. Σα ηειεπηαία 

ρξόληα όκσο, πηνζεηήζεθε έλα κεγάιπηεξν αίζζεκα επζύλεο γηα ην πεξηβαιινληηθό 

πξόβιεκα, ην νπνίν είρε σο απνηέιεζκα ηελ αλάπηπμε πεξηβαιινληηθήο πνιηηηθήο. 

Χο απόξξνηα απηήο, αλαπηύρζεθαλ ελαιιαθηηθέο πεγέο ελέξγεηαο, πεξηζζόηεξν 

θηιηθέο πξνο ην πεξηβάιινλ. 

Πιένλ, νη Αλαλεώζηκεο Πεγέο Δλέξγεηαο βνεζνύλ ζηελ κεηάβαζε ζε κηα νηθνλνκία 

ρακειώλ εθπνκπώλ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα, κε απνηέιεζκα ηελ αεηθόξν αλάπηπμε. 

Όιεο απηέο νη πνιηηηθέο έρνπλ σο ζηόρν λα πηνζεηεζνύλ θηιηθέο πξνο ην πεξηβάιινλ 

πεγέο ελέξγεηαο, γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθώλ, νη νπνίεο ζπληεινύλ ζην λα 

πεξηνξηζηνύλ δηάθνξα πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα, όπσο ε θιηκαηηθή αιιαγή θαη ε 

ξύπαλζε ηεο αηκόζθαηξαο. Δπηπξόζζεηα, κέζσ ησλ ΑΠΔ κπνξεί λα επηηεπρζεί 

ελεξγεηαθή αλεμαξηεζία, κηαο θαη ε εμάξηεζε από νξπθηά θαύζηκα κεηώλεηαη. 

Ζ ΔΔ έρεη δεκηνπξγήζεη λνκνζεηηθό πιαίζην γηα ηελ ρξήζε ΑΠΔ, έηζη ώζηε λα 

πεξηνξίζεη ηηο εθπνκπέο απηέο θαη λα πξνσζήζεη θαζαξόηεξεο κεηαθνξέο, αιιά θαη 

λα κεησζεί ε εμάξηεζή ηεο από αλαμηόπηζηεο θαη αζηαζείο αγνξέο νξπθηώλ 

θαπζίκσλ. Σν ζεκεξηλό πιαίζην, ζέηεη ζηόρν γηα ην ζύλνιν ησλ Κξαηώλ-Μειώλ ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο, 20% κείσζε ησλ εθπνκπώλ ησλ αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ ζε 

ζρέζε κε ηα επίπεδα ηνπ 1990, 20% δηείζδπζε ησλ αλαλεώζηκσλ πεγώλ ελέξγεηαο 

ζηελ αθαζάξηζηε ηειηθή θαηαλάισζε ελέξγεηαο, θαη 20% εμνηθνλόκεζε 

πξσηνγελνύο ελέξγεηαο, κέρξη ην 2020. 

Όζνλ αθνξά ηελ αηνιηθή ελέξγεηα, πξόθεηηαη γηα κηα ηαρέσο αλαπηπζζόκελε 

ηερλνινγία αλαλεώζηκσλ πεγώλ ελέξγεηαο. Παξέρεη κηα νηθνλνκηθά απνδνηηθή θαη 

επεθηάζηκε ελαιιαθηηθή ιύζε ζηηο ζπκβαηηθέο ελέξγεηεο, ηόζν ζηηο αλαπηπζζόκελεο 

όζν θαη ζηηο αλεπηπγκέλεο ρώξεο. Γελ εθιύνληαη αέξηα ζεξκνθεπίνπ θαη άιινη ξύπνη, 
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θαη νη επηπηώζεηο ζην πεξηβάιινλ είλαη κηθξέο, ελώ ην θόζηνο θαηαζθεπήο θαη 

ιεηηνπξγίαο ηνπο ζπλερίδεη λα κεηώλεηαη.  

Βέβαηα, είλαη ζεκαληηθό λα ρσξνζεηνύληαη νξζώο ηα αηνιηθά πάξθα, κηαο θαη έηζη ζα 

ακβιπλζνύλ θαη ζα απνηξαπνύλ αθόκε πεξηζζόηεξν πηζαλέο επηπηώζεηο ηόζν ζην 

πεξηβάιινλ, όζν θαη ζηελ θνηλή γλώκε ησλ θαηνίθσλ κηαο πεξηνρήο. Σν κεγαιύηεξν 

πξόβιεκα ελόο αηνιηθνύ πάξθνπ είλαη ν ρώξνο εγθαηάζηαζήο ηνπ. Μηα ζπκβαηηθή 

κνλάδα παξαγσγήο ελέξγεηαο κπνξεί λα ηνπνζεηεζεί νπνπδήπνηε, ζε αληίζεζε κε ηα 

αηνιηθά πάξθα, ηα νπνία πξέπεη λα βξίζθνληαη εθεί όπνπ ν άλεκνο είλαη πεξηζζόηεξν 

δηαζέζηκνο. Βέβαηα, ζα πξέπεη εμ αξρήο λα απνθιεηζηνύλ ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρέο, νη 

νπνίεο ιόγσ ησλ εηδηθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ ηνπο (είηε θπζηθά είηε αλζξσπνγελή), δελ 

θαζηζηνύλ βηώζηκε ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ ρεξζαίνπ αηνιηθνύ πάξθνπ. 

Γηα απηό ηνλ ιόγν θαη γηα λα απνθεπρζνύλ αξλεηηθέο επηπηώζεηο από ηα ρεξζαία 

αηνιηθά πάξθα, έρνπλ νξηζηεί ειάρηζηεο θαη κέγηζηεο απνζηάζεηο θαη όξηα αζθαιείαο 

γύξσ από ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρέο, κε ηελ βνήζεηα λνκνζεηηθώλ πιαηζίσλ. ηελ 

Διιάδα, αξκόδην πιαίζην γηα ηελ πξνζηαζία απηώλ ησλ πεξηνρώλ από ηελ 

εγθαηάζηαζε ρεξζαίσλ αηνιηθώλ πάξθσλ είλαη ην Δηδηθό Πιαίζην Υσξνηαμηθνύ 

ρεδηαζκνύ θαη Αεηθόξνπ Αλάπηπμεο, θαζώο ζέηεη έλαλ αξηζκό θξηηεξίσλ 

ρσξνζέηεζεο γηα ιόγνπο πξνζηαζίαο, αζπκβαηόηεηαο, αιιά θαη ιεηηνπξγηθόηεηαο 

ησλ αηνιηθώλ εγθαηαζηάζεσλ. 

ηελ παξνύζα εξγαζία, θξίζεθε ζθόπηκν λα κειεηεζεί θαη ε δηεζλήο βηβιηνγξαθία 

όζνλ αθνξά ηα θξηηήξηα ρσξνζέηεζεο ρεξζαίσλ αηνιηθώλ εγθαηαζηάζεσλ, ιόγσ ηνπ 

όηη θάζε ρώξα νξίδεη δηαθνξεηηθέο απνζηάζεηο από ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρέο πνπ 

ρξήδνπλ πξνζηαζίαο. Έηζη, όπνπ ζην ΔΠΥΑΑ ΑΠΔ δελ αλαγξάθνληαη επαθξηβώο 

απνζηάζεηο ζε έλα θξηηήξην ρσξνζέηεζεο, νξίδνληαη από ηελ δηεζλή βηβιηνγξαθία 

(κέζνο όξνο ηηκώλ πνπ βξέζεθαλ ζηελ δηεζλή βηβιηνγξαθία). 

Χο πεξηνρή κειέηεο γηα ηελ εύξεζε ησλ θαηάιιεισλ ρώξσλ ρσξνζέηεζεο ρεξζαίσλ 

αηνιηθώλ εγθαηαζηάζεσλ, επηιέρζεθε ε πεξηθεξεηαθή ελόηεηα Μαγλεζίαο, κηα 

πεξηνρή κε έληνλν αλάγιπθν, ζεσξεηηθά ηθαλνπνηεηηθή γηα ρσξνζέηεζε ηέηνησλ 

εγθαηαζηάζεσλ. Αξρηθά, ζην αληίζηνηρν θεθάιαην, παξνπζηάδεηαη ε πθηζηάκελε 

θαηάζηαζε ηεο πεξηνρήο κειέηεο, όπσο ε γεσκνξθνινγία ηνπ εδάθνπο, νη ρξήζεηο 

γεο, ηα πιεζπζκηαθά ζηνηρεία, νη πξνζηαηεπόκελεο πεξηνρέο, ην πνιηηηζηηθό 
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πεξηβάιινλ, νη ηερληθέο ππνδνκέο, νη ήδε ππάξρνληεο αηνιηθνί ζηαζκνί θαη ην αηνιηθό 

δπλακηθό. 

Έπεηηα, γίλεηαη εθαξκνγή ησλ θξηηεξίσλ πνπ νξίδεη ην ΔΠΥΑΑ ΑΠΔ, αξρηθά κε 

ηνλ απνθιεηζκό ησλ πεξηνρώλ θαη ησλ ειάρηζησλ απνζηάζεσλ αζθαιείαο, κε ηελ 

βνήζεηα ησλ Γεσγξαθηθώλ πζηεκάησλ Πιεξνθνξηώλ (ΓΠ). Σέινο, απνθιείνληαη 

νη πεξηνρέο πνπ θαηαιακβάλνληαη ήδε από αηνιηθέο εγθαηαζηάζεηο. Οη πεξηνρέο πνπ 

πξνθύπηνπλ ηειηθά, είλαη θαη νη θαηάιιειεο πεξηνρέο πνπ δύλαληαη λα θηινμελήζνπλ 

ρεξζαίεο αηνιηθέο εγθαηαζηάζεηο. 
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1. ΑΝΑΝΕΨΙΜΕ ΠΗΓΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

1.1 Παγκόςμιο ενδιαφϋρον για την προςταςύα του περιβϊλλοντοσ 

Ζ αύμεζε ηνπ πιεζπζκνύ ζηνλ πιαλήηε κε γεσκεηξηθή πξόνδν θαη ε 

ππεξεθκεηάιιεπζε ησλ θπζηθώλ πόξσλ γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ νινέλα θαη 

απμαλόκελσλ αλαγθώλ, απνηέιεζαλ ην βαζηθό δήηεκα ζηελ αλάπηπμε 

επηζηεκνληθώλ-ζεσξεηηθώλ πξνζεγγίζεσλ, πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπίζνπλ ηα 

πνιιαπιά πξνβιήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ην πεξηβάιινλ.
1
 

Ζ δεθαεηία ηνπ 1970 ραξαθηεξίδεηαη σο ε πην ζεκαληηθή πεξίνδνο γηα ηελ αλάπηπμε 

ηεο πεξηβαληνιινγηθήο ζθέςεο, ηόζν ζην επίπεδν ηεο ζεσξίαο, όζν θαη ζην επίπεδν 

ηεο έλαξμεο άζθεζεο ζπζηεκαηηθήο πεξηβαιινληηθήο πνιηηηθήο. Ζ ηαύηηζε απηήο ηεο 

ρξνληθήο πεξηόδνπ κε ηελ πεξηβαιινληηθή επαηζζεηνπνίεζε θαη ηελ ζπζηεκαηηθή 

επηζηεκνληθή δηεξεύλεζή ηεο δελ είλαη ηπραία. Καηά ηελ ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή 

πεξίνδν, ε πεξηβαιινληηθή ππνβάζκηζε ιακβάλεη ζεκαληηθέο δηαζηάζεηο, θαη 

ζπλεηδεηνπνηείηαη ζηελ θαζεκεξηλόηεηα ηνπ πνιίηε
2
 κε πνιινύο ηξόπνπο, από ηελ 

κόιπλζε ησλ λεξώλ θαη ηελ δεκηνπξγία λέθνπο κέρξη ηελ αλάπηπμε αζζελεηώλ πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηελ κόιπλζε (όπσο άζζκα) θαη ηελ εμαθάληζε ησλ εηδώλ (ρισξίδα θαη 

παλίδα). 

Νέεο ζεσξίεο αλαπηύζζνληαη, νη νπνίεο πξναζπαζνύλ λα εξκελεύζνπλ θαη λα δώζνπλ 

ιύζεηο ζηα νμπκκέλα πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα. εκαληηθνί επηζηήκνλεο, 

νηθνλνκνιόγνη, βηνιόγνη, νηθνιόγνη, ζηξέθνπλ ην ελδηαθέξνλ ηνπο πξνο ην 

πεξηβάιινλ, ηνπο θπζηθνύο πόξνπο, ηελ ππεξεθκεηάιιεπζε. Ζ πξνβνιή ησλ 

πεξηβαιινληηθώλ ζεκάησλ θαη ε επηζηεκνληθή ελαζρόιεζε θαη έξεπλα κε απηά, 

νδήγεζε ζε έλα αθόκε ζεκαληηθό βήκα
3
: ζηελ αλάπηπμε θαη εθαξκνγή ηεο 

πεξηβαιινληηθήο πνιηηηθήο, ε νπνία σο ηόηε ήηαλ αλύπαξθηε. Ζ αλαγθαηόηεηα 

άζθεζεο πεξηβαιινληηθήο πνιηηηθήο εκθαλίζηεθε ζε ηνπηθό, εζληθό θαη δηεζλέο 

επίπεδν, κε ζηόρν ηνλ πεξηνξηζκό ησλ πεξηβαιινληηθώλ πξνβιεκάησλ. 

                                                 
1
 Bocking S., (1997), “Ecologists and Environmental Politics”, New Heaven, Yale University Press, 

pp. 33-51 
2
 Camus P. A., and M. Lima, (2002), “Populations, metapopulations and the open-closed dilemma: the 

conflict between operational and natural population concepts”, Oikos, Vol. 97, pp. 433-438 
3
 Ophuls W., (1977), “Ecology and the politics of scarcity”, WH Freeman and Company, San 

Francisco, pp. 38-51 
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Γηα ηελ θαιύηεξε δπλαηή πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, εξγάζζεθαλ ζπζηεκαηηθά 

ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο ν ΟΟΑ θαη ν ΟΖΔ. Ο ΟΟΑ (OECD), ηδξύζεθε ζην 

Παξίζη ην 1960 θαη ηέζεθε ζε ηζρύ ην ίδην έηνο, κε ζηόρν ηελ επίηεπμε ηεο 

ζπλεξγαζίαο γηα ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε θαη ηελ βειηίσζε ηνπ επηπέδνπ δηαβίσζεο 

ηνπ πιεζπζκνύ ζε παγθόζκηα θιίκαθα
4
. Ο ΟΖΔ απνηειεί ηνλ πιένλ ζεκαληηθό 

δηεζλή νξγαληζκό πνπ εξγάζζεθε ζπζηεκαηηθά γηα ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε αιιά 

θαη ηελ πεξηβαιινληηθή πξνζηαζία
5
. 

Έλα από ηα ζεκαληηθόηεξα πξνβιήκαηα ηεο ζύγρξνλεο επνρήο, απνηέιεζκα ηεο 

αλζξώπηλεο δξαζηεξηόηεηαο, απνηειεί ε αηκνζθαηξηθή ξύπαλζε, δειαδή ε πξνζζήθε 

νπζηώλ (ξύπσλ) ζηελ αηκόζθαηξα πνπ ππό θπζηνινγηθέο ζπλζήθεο δε ζα ππήξραλ. Ζ 

αλζξσπνγελήο αηκνζθαηξηθή ξύπαλζε πξνθαιείηαη θπξίσο από ηξεηο αλζξώπηλεο 

δξαζηεξηόηεηεο, ηε βηνκεραλία, ηηο κεηαθνξέο θαη ηα λνηθνθπξηά. ε κηα ηππηθή 

πόιε, ε βηνκεραλία επζύλεηαη γηα ην 50% ηεο αηκνζθαηξηθήο ξύπαλζεο, ηα κέζα 

κεηαθνξάο γηα ην 35%, ελώ ηα λνηθνθπξηά γηα ην 15%. Ζ αηκνζθαηξηθή ξύπαλζε 

είλαη πηζαλό λα θηάζεη ζε επίπεδα πνπ δεκηνπξγνύλ αλεπηζύκεηεο ζπλζήθεο 

δηαβίσζεο. Γηα ηελ πεξηγξαθή ηεο θαηάζηαζεο απηήο έρεη επηθξαηήζεη ν όξνο λέθνο.
6
 

1.2 Εξϋλιξη ευρωπαώκού θεςμικού πλαιςύου ΑΠΕ 

Οη αλαλεώζηκεο πεγέο ελέξγεηαο (αηνιηθή, ειηαθή, πδξνειεθηξηθή, γεσζεξκηθή, 

βηνκάδα θηι.) κπνξνύλ λα απνηειέζνπλ ελαιιαθηηθέο πεγέο ελέξγεηαο αληί ησλ 

νξπθηώλ θαπζίκσλ, ηα νπνία πξνθαινύλ ηελ αύμεζε ησλ εθπνκπώλ αεξίσλ ηνπ 

ζεξκνθεπίνπ, γηα απηό ε ΔΔ έρεη δεκηνπξγήζεη πιαίζην γηα ηελ ρξήζε αλαλεώζηκεο 

ελέξγεηαο έηζη ώζηε λα πεξηνξίζεη ηηο εθπνκπέο απηέο θαη λα πξνσζήζεη θαζαξόηεξεο 

κεηαθνξέο, αιιά θαη λα κεησζεί ε εμάξηεζή ηεο από αλαμηόπηζηεο θαη αζηαζείο 

αγνξέο νξπθηώλ θαπζίκσλ, κηαο θαη είλαη από θαηξό εγέηεο ζηνλ ηνκέα ηεο 

πξνώζεζεο θαη αλάπηπμεο ησλ αλαλεώζηκσλ πεγώλ ελέξγεηαο, θαζνδεγώληαο ηηο 

πξνζπάζεηεο γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο αιιαγήο ηνπ θιίκαηνο, ελζαξξύλνληαο ηε 

κεηάβαζε ζε κηα νηθνλνκία ρακειώλ εθπνκπώλ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα θαη 

ηνλώλνληαο ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε πςεινύ δπλακηθνύ. 

                                                 
4
 Preston S. H., (1996), “The effect of population growth on environmental quality”, Springer, 

Netherlands, Vol. 15, pp. 95-108 
5
 Καηζηγίαλλε-Παπαθσλζηαληίλνπ Μ., (2002), «Σν Παγθόζκην ζύζηεκα ησλ Ζλσκέλσλ Δζλώλ σο 

ζεζκηθόο παξάγνληαο άζθεζεο πνιηηηθήο γηα ηελ βηώζηκε αλάπηπμε», Η. ηδέξεο, Αζήλα, ζει. 118-130 
6
 https://el.wikipedia.org/wiki/Αηκνζθαηξηθή_ξύπαλζε 
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Ζ ελέξγεηα ππήξμε από ηελ αξρή ζηελ θαξδηά ηεο επξσπατθήο νινθιήξσζεο, κε ηηο 

ζπλζήθεο ηνπ 1951 ηεο ΔΚΑΥ θαη ηνπ 1957 ηεο Δπξαηόκ, νη νπνίεο πξνέβιεπαλ κηα 

θνηλή πνιηηηθή κε ζπγθεθξηκέλα ελεξγεηαθά εξγαιεία πνπ βαζίδνληαλ ζε ππεξεζληθέο 

εμνπζίεο πνπ θαηνρπξώλνληαλ ζε κηα επξσπατθή αξρή. Οη κεηαγελέζηεξεο θνηλνηηθέο 

ζπλζήθεο δελ παξείραλ ζηελ ΔΔ γεληθή λνκηθή βάζε γηα ηελ αληηκεηώπηζε 

ελεξγεηαθώλ δεηεκάησλ. Δλ νιίγνηο, ε Δπξσπατθή Έλσζε δελ είρε κηα ελληαία 

επξσπατθή ελεξγεηαθή πνιηηηθή, αιιά κόλν κηα εζσηεξηθή αγνξά θαη ηελ πνιηηηθή 

αληαγσληζκνύ γηα ηελ ειεθηξηθή ελέξγεηα θαη ην θπζηθό αέξην, ζπλνδεπόκελε από 

κέηξα πνπ εγθξίζεθαλ ζύκθσλα κε ηελ πνιηηηθή ηεο ΔΔ γηα ην θιίκα θαη ρσξίο 

ζπγθεθξηκέλε δηάζηαζε εμσηεξηθήο πνιηηηθήο. Σν 2007 ππήξμε κεγάιε ειπίδα λα 

πξνρσξήζεη πξνο ηελ θαηεύζπλζε κηαο επξσπατθήο ελεξγεηαθήο πνιηηηθήο, ε νπνία 

ζα βαζίδεηαη ζε κηα πνιύ κεγάιε ζπλαίλεζε κεηαμύ ησλ θξαηώλ κειώλ ηεο ΔΔ θαη 

ησλ ελεξγεηαθώλ θνξέσλ θαη ζα ππνζηεξίδεηαη από ηνπο επξσπαίνπο πνιίηεο. Μεηά 

από κηα ηνικεξή Πξάζηλε Βίβιν ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο, ε ΔΔ αλέπηπμε 

ζεκαληηθέο δξαζηεξηόηεηεο πνπ δηέπνληαη από ηα ζπκπεξάζκαηα ηνπ Δπξσπατθνύ 

πκβνπιίνπ ηνπ Μαξηίνπ 2007 θαη ηελ ζπλαθόινπζε δέζκε κέηξσλ γηα ηελ ελέξγεηα 

θαη ην θιίκα ην 2020 πνπ απνηεινύλ ζεκαληηθά νξόζεκα γηα ηελ ράξαμε κηαο 

επξσπατθήο ελεξγεηαθήο πνιηηηθήο. Έθηνηε, έρνπλ αλαπηπρζεί πνιιέο δξάζεηο πξνο 

ηελ θαηεύζπλζε κηαο επξσπατθήο ελεξγεηαθήο πνιηηηθήο. 

ε παγθόζκην επίπεδν, ε ηαρεία νηθνλνκηθή αλάπηπμε ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 

2000, έζεζε ηνλ θόβν ηεο έιιεηςεο ελεξγεηαθώλ πόξσλ γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηεο 

απμαλόκελεο παγθόζκηαο θαηαλάισζεο πνπ πξνσζείηαη θπξίσο από ηελ Κίλα θαη ηελ 

Ηλδία. Σαπηόρξνλα, νδήγεζε ζε κε βηώζηκα επίπεδα εθπνκπώλ αεξίσλ ηνπ 

ζεξκνθεπίνπ θαη επκεηάβιεησλ ηηκώλ ελέξγεηαο. 
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Γηάγξακκα 1: Παγθόζκηα ζελάξηα εθπνκπώλ αεξίνπ ζεξκνθεπίνπ κέρξη ην 2020 

(UNEDP, Bridging the Emissions Gap – A synthesis report, 2011) 

Σν ζεκεξηλό πιαίζην, ζέηεη ζηόρν γηα ην ζύλνιν ησλ Κξαηώλ-Μειώλ ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο, 20% κείσζε ησλ εθπνκπώλ ησλ αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ ζε 

ζρέζε κε ηα επίπεδα ηνπ 1990, 20% δηείζδπζε ησλ αλαλεώζηκσλ πεγώλ ελέξγεηαο 

ζηελ αθαζάξηζηε ηειηθή θαηαλάισζε ελέξγεηαο ζύκθσλα κε ηελ Οδεγία 

2009/28/ΔΚ, θαη 20% εμνηθνλόκεζε πξσηνγελνύο ελέξγεηαο, ην νπνίν βαζίδεηαη ζε 

λνκηθά δεζκεπηηθνύο εζληθνύο ζηόρνπο, κέρξη ην 2020. Σα εζληθά ζρέδηα δξάζεο γηα 

ηηο αλαλεώζηκεο πεγέο ελέξγεηαο θαη ε δηεηήο παξαθνινύζεζε πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ 

νδεγία 2009/28/ΔΚ γηα ηελ πξνώζεζε ηεο ρξήζεο ελέξγεηαο από αλαλεώζηκεο πεγέο 

ελέξγεηαο ήηαλ απνηειεζκαηηθά γηα ηελ πξνώζεζε ηεο δηαθάλεηαο γηα ηνπο επελδπηέο 

θαη άιινπο νηθνλνκηθνύο θνξείο θαη έηζη επλόεζε ηελ ηαρεία αλάπηπμε ηεο αύμεζεο 

ηνπ κεξηδίνπ ησλ αλαλεώζηκσλ πεγώλ ελέξγεηαο από 10,4% ην 2007 ζε 17% ην 2015. 

Σνλ Οθηώβξην ηνπ 2014, ην Δπξσπατθό πκβνύιην
7
, ελέθξηλε ην πιαίζην γηα ην θιίκα 

θαη ηελ ελέξγεηα ηνπ 2030, ην νπνίν επηβεβαηώλεη ηελ καθξνπξόζεζκε δέζκεπζε ηεο 

Έλσζεο γηα ηελ θηιόδνμε ζηξαηεγηθή ηεο ΔΔ γηα ηηο αλαλεώζηκεο πεγέο ελέξγεηαο. 

                                                 
7
 European Council conclusions of 19 – 20 March 2015, of 17-18 December 2015, of 17-18 March 

2016 
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Σν λέν πιαίζην θαζνξίδεη ην ζηόρν ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο γηα πνζνζηό 

ηνπιάρηζηνλ 27%
8
 ηνπ κεξηδίνπ αλαλεώζηκεο ελέξγεηαο πνπ θαηαλαιώλεηαη ζηελ ΔΔ 

ην 2030. Ο ζηόρνο απηόο είλαη δεζκεπηηθόο ζε επίπεδν ΔΔ θαη ζα εθπιεξσζεί κε ηε 

ζπκβνιή κεκνλσκέλσλ θξαηώλ κειώλ, ζπιινγηθά γηα ηελ ΔΔ. Σα θξάηε κέιε 

κπνξνύλ λα ππνζηεξίμνπλ ηηο αλαλεώζηκεο πεγέο ελέξγεηαο, ζύκθσλα κε ηνπο 

θαλόλεο πεξί θξαηηθώλ εληζρύζεσλ. Δπηπξόζζεηα, ην Δπξσπατθό πκβνύιην ζέηεη 

έλαλ θηιόδνμν ζηόρν κείσζεο θαηά ηνπιάρηζηνλ 40% ησλ εθπνκπώλ αεξίσλ ηνπ 

ζεξκνθεπίνπ ζε όινπο ηνπο ηνκείο ηεο νηθνλνκίαο ζηελ Έλσζε γηα ην 2030. Μεηά ηε 

δηάζθεςε ηνπ Παξηζηνύ (2015) γηα ην θιίκα, όιεο νη ρώξεο πξέπεη λα κεηαηξέςνπλ ηηο 

δεζκεύζεηο ηνπο ζε ζπγθεθξηκέλα κέηξα πνιηηηθήο. Ζ ζπκθσλία ηνπ Παξηζηνύ 

δηθαηώλεη ηελ πξνζέγγηζε ηεο ΔΔ. 

Γηα ηελ ΔΔ, νη αλάγθεο επελδύζεσλ ππνινγίδνληαη ζε πεξίπνπ 1 ηξηζεθαηνκκύξην 

επξώ από ην 2015 έσο ην 2030 κόλν γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο από 

αλαλεώζηκεο πεγέο
9
. ην πιαίζην απηό, ε ελίζρπζε ηεο βεβαηόηεηαο ησλ επελδπηώλ 

είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο θαη σο εθ ηνύηνπ απνηειεί έλαλ από ηνπο εηδηθνύο ζηόρνπο 

ηεο πξόηαζεο. Απηό πξέπεη λα ηεζεί ππό ην θσο, ζεκεηώλνληαο όηη ζηα 48,8 

δηζεθαηνκκύξηα δνιάξηα ην 2015, νη επελδύζεηο ηεο ΔΔ ζηηο αλαλεώζηκεο πεγέο 

ελέξγεηαο κεηώζεθαλ θαηά 60% πεξίπνπ ζε ζρέζε κε ην 2011, κηα πηώζε πνπ δελ 

νθείιεηαη κόλν ζηε κείσζε ηνπ θόζηνπο ηερλνινγίαο. Καηά ζπλέπεηα, ελώ ε Έλσζε 

δηαηεξεί ηελ εγεηηθή ζέζε όζνλ αθνξά ηηο επελδύζεηο αλαλεώζηκεο ελέξγεηαο θαηά 

θεθαιήλ, ην κεξίδηό ηεο ζηηο ζπλνιηθέο επελδύζεηο ζε αλαλεώζηκεο πεγέο κεηώλεηαη 

κε ηαρείο ξπζκνύο, από ζρεδόλ ην ήκηζπ ηνπ 2010 ζε ιηγόηεξν από ην έλα πέκπην ην 

2015. 

Ζ ΔΔ είρε ηε θηινδνμία λα νδεγήζεη, σο ην θσηεηλό παξάδεηγκα, ζηελ θαηαπνιέκεζε 

ηεο αιιαγήο ηνπ θιίκαηνο, ελόςεη ηεο απαηηνύκελεο δηεζλνύο ζπκθσλίαο κεηά ην 

Κηόην, θαη λα δεκηνπξγήζεη ηεξάζηηεο νηθνλνκηθέο θαη βηνκεραληθέο επθαηξίεο κε ηελ 

αλάπηπμε λέσλ ελεξγεηαθώλ ηερλνινγηώλ (αλαλεώζηκεο πεγέο ελέξγεηαο θαη 

ελεξγεηαθή απόδνζε θπξίσο). Κάπνηνη κηινύζαλ κάιηζηα γηα κηα λέα βηνκεραληθή 

επαλάζηαζε, βαζηζκέλε ζε λέεο θαζαξέο/ρακειώλ εθπνκπώλ άλζξαθα ηερλνινγίεο, 

πνπ ζα βνεζνύζαλ επίζεο ηελ ΔΔ λα βγεη από ηελ νηθνλνκηθή θξίζε. Οη ηνκείο 

                                                 
8
 Ο ζηόρνο ηεο ελεξγεηαθήο απόδνζεο ζα επαλεμεηαζηεί έσο ην 2020, έρνληαο θαηά λνπ ην 30% ζε 

επίπεδν ΔΔ.   
9
 Bloomberg New Energy Finance (2014). 2030 Market Outlook; International Energy Agency (2014). 

World Energy Investment Outlook. 
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πξνηεξαηόηεηαο δξάζεο ήηαλ: ε ελέξγεηα γηα ηελ απαζρόιεζε θαη ηελ αλάπηπμε, ε 

αζθάιεηα θαη ε αληαγσληζηηθόηεηα ηνπ ελεξγεηαθνύ εθνδηαζκνύ κέζσ ηεο 

αιιειεγγύεο κεηαμύ ησλ θξαηώλ κειώλ ηεο ΔΔ, ε βηώζηκε, απνηειεζκαηηθόηεξε θαη 

δηαθνξνπνηεκέλε ελεξγεηαθή ζύλζεζε, ε θαηαπνιέκεζε ηεο αιιαγήο ηνπ θιίκαηνο, ε 

ελζάξξπλζε ηεο θαηλνηνκίαο θαη νη ζρέζεηο κε ηξίηεο ρώξεο.
10

 

Πίλαθαο 1: ηόρνη ηεο ΔΔ γηα ην θιίκα θαη ηελ ελέξγεηα ην 2020 

ΠΔΓΗΟ 

ΔΦΑΡΜΟΓΖ 

ΣΟΥΟΗ 2020 ΣΗ ΖΜΑΗΝΔΗ 

ΑΤΣΌ 

ΠΟΤ 

ΒΡΗΚΟΜΑΣΔ 

(2012) 

ΑΠΔ 20% ηεο ελέξγεηαο 

πνπ θαηαλαιώλεηαη 

από ΑΠΔ ζηελ 

αθαζάξηζηε ηειηθή 

θαηαλάισζε 

ελέξγεηαο 

Σν 20% είλαη ν 

ζπλνιηθόο ζηόρνο ζε 

επίπεδν ΔΔ, αιιά 

θάζε θξάηνο κέινο 

έρεη δηαθνξεηηθνύο 

εζληθνύο ζηόρνπο 

14,1% ΑΠΔ ηεο 

αθαζάξηζηεο 

ηειηθήο 

θαηαλάισζεο 

ελέξγεηαο ην 2012 

10% ζηνλ ηνκέα ησλ 

κεηαθνξώλ 

Σν 10% ηνπ ηνκέα 

ησλ κεηαθνξώλ 

πξέπεη λα 

πξνέξρεηαη από 

πεγέο ΑΠΔ όπσο ηα 

βηνθαύζηκα 

Πνζνζηό 24,2% ησλ 

ΑΠΔ ζηελ 

αθαζάξηζηε 

παξαγσγή 

ειεθηξηθήο 

ελέξγεηαο 

Πνζνζηό 5,1% ησλ 

ΑΠΔ ζηελ 

θαηαλάισζε 

θαπζίκσλ ησλ 

κεηαθνξώλ ην 2012 

Δθπνκπέο 

αεξίσλ ηνπ 

ζεξκνθεπίνπ 

Μείσζε θαηά 20% 

ζε ζύγθξηζε κε ηα 

επίπεδα ηνπ 1990 

Όρη πάλσ από 

4501.1 MtCO2e ην 

2020 

Σν 2012, ε ΔΔ 28 

εθπέκπεη 4544,2 

MtCO2e 

                                                 
10

 Andoura S. and Vinois J. A., (2015), “From the European Energy Community to the Energy Union, a 

policy proposal for the short and the long term”, Jacques Delors, pp. 14-26 
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Δλεξγεηαθή 

απόδνζε 

Δμνηθνλόκεζε 20% 

ηεο θαηαλάισζεο 

πξσηνγελνύο 

ελέξγεηαο ζηελ ΔΔ 

κέρξη ην 2020 

Όρη πάλσ από 1078 

Mtoe ηεο ηειηθήο 

θαηαλάισζεο 

ελέξγεηαο έσο ην 

2020 

1104,4 Mtoe ηεο 

ηειηθήο 

θαηαλάισζεο 

ελέξγεηαο ην 2012 

(από 1130,9 Mtoe ην 

2000) 

Πεγή: πγθεληξσηηθά ζηνηρεία από ηε Eurostat θαη λνκηθά έγγξαθα ηεο ΔΔ 

1.3 Εξϋλιξη ελληνικού θεςμικού πλαιςύου ΑΠΕ 

ηνλ παξαθάησ Πίλαθα 2 παξνπζηάδνληαη ζπλνπηηθά όια ηα λνκνζεηηθά θείκελα πνπ 

βξίζθνπλ εθαξκνγή ζηελ Διιάδα θαη ζρεηίδνληαη κε ηελ εμέιημε ηνπ ειιεληθνύ 

ζεζκηθνύ πιαηζίνπ ησλ αλαλεώζηκσλ πεγώλ ελέξγεηαο. 

Πίλαθαο 2: Δμέιημε ειιεληθνύ ζεζκηθνύ πιαηζίνπ ΑΠΔ 

Νόκνο Σίηινο ρόιηα 

Ν. 

1559/1985 

“Ρύζκηζε ζεκάησλ 

ελαιιαθηηθώλ κνξθώλ 

ελέξγεηαο θαη εηδηθώλ 

ζεκάησλ ειεθηξνπαξαγσγήο 

από ζπκβαηηθά θαύζηκα θαη 

άιιεο δηαηάμεηο" (ΦΔΚ Α’ 

135) 

Ζ Γ.Δ.Ζ. εγθαηέζηεζε 24 MW θπξίσο 

κηθξά αηνιηθά πάξθα θαη κεξηθά θ/β 

ζπζηήκαηα κηθξήο ηζρύνο, ελώ νη 

Οξγαληζκνί Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο 

πεξηνξίζηεθαλ ζην ειάρηζην επίπεδν ησλ 

3 MW κέρξη ην 1995 θαη ν ηδησηηθόο 

ηνκέαο παξέκεηλε εθηόο ζθελήο. 

N. 

2244/1994 

“Ρύζκηζε ζεκάησλ 

ειεθηξνπαξαγσγήο από 

αλαλεώζηκεο πεγέο ελέξγεηαο 

θαη από ζπκβαηηθά θαύζηκα 

θαη άιιεο δηαηάμεηο” (ΦΔΚ 

Α’168) 

Έζεζε βάζεηο γηα νπζηαζηηθή αλάπηπμε 

ησλ Α.Π.Δ. Ο λόκνο θαζόξηδε γηα ην 

δηαζπλδεδεκέλν ζύζηεκα ηεο ρώξαο 

ζηαζεξέο ηηκέο πώιεζεο ειεθηξηθήο 

ελέξγεηαο παξαγόκελεο από ΑΠΔ, ζε 

επίπεδν ίζν κε ην 90% ηνπ γεληθνύ 

ηηκνινγίνπ ζηε κέζε ηάζε θαη 

ππνρξέσζε ηεο Γ.Δ.Ζ. γηα αγνξά ηνπ. 

Γηα ηε ρξέσζε ηνπ ζθέινπο ηζρύνο είρε 

πξνβιεθζεί θιηκαθσηή απνδεκίσζε 

αλάινγα κε ην είδνο ηνπ ζηαζκνύ 
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αλαλεώζηκεο ειεθηξνπαξαγσγήο κε ηελ 

έλλνηα ηεο ρξνληθήο δηαζεζηκόηεηάο ηνπ 

ζην νλνκαζηηθό κέγεζνο. 

Ν. 

2773/1999 

"Απειεπζέξσζε ηεο αγνξάο 

ειεθηξηθήο ελέξγεηαο" 

Γηαηήξεζε ην επλντθό ηηκνινγηαθό 

θαζεζηώο ησλ Α.Π.Δ. δίλνληαο έκθαζε 

θαη ζην ζέκα ηεο πξνηεξαηόηεηαο 

πξόζβαζεο ζην δίθηπν. 

Ν. 

2941/2001 

“Απινπνίεζε δηαδηθαζηώλ 

ίδξπζεο εηαηξεηώλ, 

αδεηνδόηεζε Αλαλεώζηκσλ 

Πεγώλ Δλέξγεηαο, ξύζκηζε 

ζεκάησλ ηεο Α.Δ. 

'ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΝΑΤΠΖΓΔΗΑ' 

θαη άιιεο δηαηάμεηο” (ΦΔΚ Α’ 

201) 

Αληηκεηώπηζε απνηειεζκαηηθά ην ζέκα 

εγθαηάζηαζεο Α.Π.Δ. ζε δάζε θαη 

δαζηθέο εθηάζεηο κε δηαηάμεηο πνπ έγηλαλ 

απνδεθηέο θαη θξίζεθαλ ζπληαγκαηηθέο 

από ην πκβνύιην ηεο Δπηθξαηείαο. 

Δπίζεο, θάιπςε ζεκαληηθά θελά ηνπ 

λνκνζεηηθνύ ηζηνύ θαη αληηκεηώπηζε 

πνιιά ζηνηρεία παζνγέλεηαο ηνπ 

αδεηνδνηηθνύ θαζεζηώηνο. 

Ν. 

3175/2003 

"Αμηνπνίεζε ηνπ 

γεσζεξκηθνύ 

δπλακηθνύ, ηειεζέξκαλζε θαη 

άιιεο δηαηάμεηο." (ΦΔΚ Α' 

207) 

Καζηέξσζε γηα πξώηε θνξά ζπλεθηηθό 

ζύλνιν θαλόλσλ γηα ηελ νξζνινγηθή 

ρξήζε ηεο γεσζεξκηθήο ελέξγεηαο. Σν 

λέν πιαίζην είλαη ζπκβαηό κε ην 

θνηλνηηθό δίθαην πνπ ζεσξεί όηη ε 

γεσζεξκία απνηειεί κνξθή αλαλεώζηκεο 

ελέξγεηαο πνπ ζπλεηζθέξεη ζηε βηώζηκε 

αλάπηπμε. Δπίζεο, κεηέβαιιε ηνλ από 

καθξνύ εδξαησκέλν ραξαθηήξα ηεο 

γεσζεξκίαο σο νξπθηνύ ππαγόκελνπ ζηηο 

κάιινλ απζηεξέο ξπζκίζεηο ηνπ Ν.Γ. 

210/1973 "Πεξί Μεηαιιεπηηθνύ 

Κώδηθνο" (ΦΔΚ Α’277). 
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Ν. 

3468/2006 

“Παξαγσγή Ζιεθηξηθήο 

Δλέξγεηαο από Αλαλεώζηκεο 

Πεγέο Δλέξγεηαο θαη 

πκπαξαγσγή Ζιεθηξηζκνύ 

θαη Θεξκόηεηαο Τςειήο 

Απόδνζεο θαη ινηπέο 

δηαηάμεηο” (ΦΔΚ Α’ 129) 

Δηζάγεη δηαηάμεηο πνπ ζηνρεύνπλ 

απνθιεηζηηθά ζηε ξύζκηζε ζεκάησλ 

αλάπηπμεο, έληαμεο ζην ύζηεκα/Γίθηπν 

θαη ηηκνιόγεζεο έξγσλ ΑΠΔ θαη 

πκπαξαγσγήο Ζιεθηξηζκνύ θαη 

Θεξκόηεηαο Τςειήο Απόδνζεο 

(ΖΘΤΑ). 

Ν. 

3734/2009 

"Πξνώζεζε ηεο 

ζπκπαξαγσγήο δύν ή 

πεξηζζόηεξσλ ρξήζηκσλ 

κνξθώλ ελέξγεηαο, ξύζκηζε 

δεηεκάησλ ζρεηηθώλ κε ην 

Τδξνειεθηξηθό Έξγν 

Μεζνρώξαο θαη άιιεο 

δηαηάμεηο." (ΦΔΚ Α' 8) 

Με ην λόκν απηό γίλεηαη ελαξκόληζε ηεο 

ειιεληθήο λνκνζεζίαο κε ηελ Οδεγία 

2004/8/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνύ 

Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 

11εο Φεβξνπαξίνπ 2004 γηα ηελ 

πξνώζεζε ηεο ζπκπαξαγσγήο ελέξγεηαο 

βάζεη ηεο δήηεζεο γηα ρξήζηκε 

ζεξκόηεηα ζηελ εζσηεξηθή αγνξά 

ελέξγεηαο θαη γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο 

Οδεγίαο 92/42/ΔΟΚ (ΔΔ L 52/50) θαη 

ζπκπιήξσζε ηνπ λνκηθνύ πιαηζίνπ γηα 

ηελ πξνώζεζε ηεο ζπκπαξαγσγήο δύν ή 

πεξηζζόηεξσλ ρξήζηκσλ κνξθώλ 

ελέξγεηαο. 

Ν. 

3851/2010 

"Δπηηάρπλζε ηεο αλάπηπμεο 

ησλ Αλαλεώζηκσλ Πεγώλ 

Δλέξγεηαο γηα ηελ 

αληηκεηώπηζε ηεο θιηκαηηθήο 

αιιαγήο θαη άιιεο δηαηάμεηο 

ζε ζέκαηα αξκνδηόηεηαο ηνπ 

Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο, 

Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο 

Αιιαγήο" (ΦΔΚ Α' 85) 

Πξνώζεζε ΑΠΔ σο κέζν γηα ηελ 

πξνζηαζία ηνπ θιίκαηνο θαη σο εζληθή 

πεξηβαιινληηθή θαη ελεξγεηαθή 

πξνηεξαηόηεηα ύςηζηεο ζεκαζίαο γηα ηε 

ρώξα. 
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N. 

4254/2014 

"Μέηξα ζηήξημεο θαη 

αλάπηπμεο ηεο ειιεληθήο 

νηθνλνκίαο ζην πιαίζην 

εθαξκνγήο ηνπ λ. 4046/2012 

θαη άιιεο δηαηάμεηο." (ΦΔΚ 

Α' 85) 

Mέζα ζε δηάζηεκα 2 κελώλ ζα πξέπεη λα 

εθδνζεί από ηνπο παξαγσγνύο εθπησηηθό 

πηζησηηθό παξαζηαζηηθό πνπ ζα 

παξέρνπλ έθπησζε 35% νη παξαγσγνί 

ελέξγεηαο από θσηνβνιηατθά θαη ζε 

πνζνζηό 10% νη άιινη παξαγσγνί από 

ινηπέο ΑΠΔ θαη ΖΘΤΑ γηα όιε ηελ 

ελέξγεηα πνπ πνπιήζεθε ην 2013. Με ην 

πηζησηηθό απηό πνπ αθνξά 

ηηκνινγεκέλεο πνζόηεηεο, ζηελ νπζία 

κεηώλεηαη ην πθηζηάκελν έιιεηκκα ηνπ 

ΛΑΓΖΔ. 

Ν. 

4416/2016 

"Νέν θαζεζηώο ζηήξημεο ησλ 

ζηαζκώλ παξαγσγήο 

ειεθηξηθήο ελέξγεηαο από 

Αλαλεώζηκεο Πεγέο 

Δλέξγεηαο θαη πκπαξαγσγή 

Ζιεθηξηζκνύ θαη Θεξκόηεηαο 

Τςειήο Απόδνζεο - 

Γηαηάμεηο γηα ην λνκηθό θαη 

ιεηηνπξγηθό δηαρσξηζκό ησλ 

θιάδσλ πξνκήζεηαο θαη 

δηαλνκήο ζηελ αγνξά ηνπ 

θπζηθνύ αεξίνπ θαη άιιεο 

δηαηάμεηο." (ΦΔΚ Α' 160) 

Νέν κνληέιν ζηήξημεο ησλ ΑΠΔ ζην 

πιαίζην ησλ θαηεπζπληήξησλ γξακκώλ 

ηεο Δ.Δ.  

Πεγή: 5ε Δζληθή Έθζεζε γηα ηo επίπεδν δηείζδπζεο ηεο αλαλεώζηκεο ελέξγεηαο ην 

έηνο 2010 (Άξζξν 3 Οδεγίαο 2001/77/ΔΚ) 

1.4 Αιολικό ενϋργεια 

1.4.1 Η αιολικό ενϋργεια ςτην παγκόςμια και ευρωπαώκό αγορϊ 

Ο άλεκνο είλαη κηα κνξθή ειηαθήο ελέξγεηαο. Οη άλεκνη πξνθαινύληαη από ηελ άληζε 

ζέξκαλζε ηεο αηκόζθαηξαο από ηνλ ήιην, ηηο αλσκαιίεο ηεο επηθάλεηαο ηεο γεο θαη 

ηελ πεξηζηξνθή ηεο γεο. Σα κνηίβα ξνήο αλέκνπ ηξνπνπνηνύληαη από ην έδαθνο ηεο 
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γεο, ηα πδάηηλα ζώκαηα θαη ην βιαζηηθό θάιπκκα. Απηή ε ξνή αλέκνπ, ή ε ελέξγεηα 

θίλεζεο, όηαλ πεξλά κέζα από αλεκνγελλήηξηεο (κεραλέο νη νπνίεο κεηαηξέπνπλ ηελ 

θηλεηηθή ελέξγεηα ηνπ αλέκνπ ζε ειεθηξηθή ελέξγεηα), κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα 

ηελ παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο.
11

 

Ζ αηνιηθή ελέξγεηα είλαη κηα ηαρέσο αλαπηπζζόκελε ηερλνινγία αλαλεώζηκσλ πεγώλ 

ελέξγεηαο. Παξέρεη κηα νηθνλνκηθά απνδνηηθή θαη επεθηάζηκε ελαιιαθηηθή ιύζε ζηηο 

ζπκβαηηθέο ελέξγεηεο, ηόζν ζηηο αλαπηπζζόκελεο όζν θαη ζηηο αλεπηπγκέλεο ρώξεο. 

Οη βειηηώζεηο ζηελ ηερλνινγία (π.ρ. πςειόηεξα ύςε δηαλνκέσλ θαη κεγαιύηεξεο 

πεξηνρέο ζάξσζεο) θαη ην κεησκέλν ζπλνιηθό εγθαηεζηεκέλν θόζηνο ζεκαίλνπλ όηη ν 

ηνκέαο ηεο αηνιηθήο ελέξγεηαο βξίζθεηαη πιένλ ζην ίδην εύξνο ηηκώλ ή αθόκε 

ρακειόηεξνο από εθείλνλ ησλ νξπθηώλ θαπζίκσλ. Βέβαηα, είλαη ζεκαληηθό λα 

ηνληζηεί όηη ζα πξέπεη λα ρσξνζεηνύληαη νξζά ηα αηνιηθά πάξθα, κηαο θαη έηζη ζα 

ακβιπλζνύλ θαη ζα απνηξαπνύλ πηζαλέο επηπηώζεηο ηόζν ζην πεξηβάιινλ όζν θαη 

ζηελ θνηλή γλώκε ησλ θαηνίθσλ κηαο πεξηνρήο. 

Σα ζαιάζζηα αηνιηθά έξγα ζε νιόθιεξν ηνλ θόζκν παξέρνπλ ζηαζεξά ειεθηξηθή 

ελέξγεηα από 0,04 $/kWh έσο 0,09 $/kWh ρσξίο νηθνλνκηθή ππνζηήξημε. Οη 

ζπκθσλίαο αγνξάο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο (PPA) πνπ έγηλαλ ην 2015 θαη ην 2016 γηα 

κειινληηθή παξάδνζε (π.ρ. γηα ην 2017 θαη έπεηηα) θηάλνπλ ην θόζηνο πεξίπνπ ζηα 

0,04 $/kWh. Με βάζε ηα ζπλνιηθά ζηνηρεία, ην κέζν επελδπηηθό θόζηνο γηα ηελ 

ρεξζαία αηνιηθή ελέξγεηα κεηώζεθε θαηά ιίγν πεξηζζόηεξν από ηα δύν ηξίηα, κεηαμύ 

1983 θαη 2015, από 4,766 $/kW ζε 1.550 $/kW, ελώ ην  επίπεδν θόζηνπο ειεθηξηθήο 

ελέξγεηαο κεηώζεθε από 0,38 $/kWh ζε 0,06 $/kWh θαηά ηελ ίδηα πεξίνδν. Οη 

απμεκέλνη ζπληειεζηέο δπλακηθόηεηαο (ιόγσ ηερλνινγηθώλ βειηηώζεσλ) θαη ην 

θζίλνλ θόζηνο ησλ αλεκνγελλεηξηώλ αληηπξνζσπεύνπλ ην έλα ηξίην πεξίπνπ ηεο 

κείσζεο ηνπ  επηπέδνπ θόζηνπο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο από ην 1983. Σν ππόινηπν έλα 

ηξίην νθείιεηαη ζε άιιεο κεηώζεηο ηνπ θόζηνπο θεθαιαίνπ θαη κείσζε ηνπ θόζηνπο 

ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο. 

Ζ ειεθηξηθή ελέξγεηα από ηελ ζπγθέληξσζε ειηαθήο ζεξκηθήο ηζρύνο θαη ηελ 

ππεξάθηηα αηνιηθή ελέξγεηα, έρεη πςειόηεξν θόζηνο από άιιεο επηινγέο παξαγσγήο 

ειεθηξηθήο ελέξγεηαο από αλαλεώζηκεο πεγέο (παγθόζκηνο κέζνο όξνο 0,24 $/kWh 

θαη 0,165 $/kWh, αληίζηνηρα, ην 2015). Δπεηδή ηόζν ε ζπγθέληξσζε ειηαθήο 

                                                 
11

 http://windeis.anl.gov/guide/basics/ 
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ζεξκηθήο ηζρύνο όζν θαη ε ππεξάθηηα αηνιηθή ελέξγεηα βξίζθνληαη ζε κηθξή ειηθία 

όζνλ αθνξά ηελ αλάπηπμε, εμαθνινπζνύλ λα έρνπλ ζεκαληηθέο δπλαηόηεηεο γηα 

κειινληηθέο κεηώζεηο θόζηνπο. Καζώο ην θόζηνο ηνπο ζπλερίδεη λα κεηώλεηαη, ζα 

δηαδξακαηίζεη έλαλ απμαλόκελν ξόιν ζην κειινληηθό ελεξγεηαθό κίγκα.
12

 

Σν λέν παγθόζκην άζξνηζκα γηα ηελ αηνιηθή ελέξγεηα ζηα ηέιε ηνπ 2015 ήηαλ 432,9 

GW, πνπ αληηπξνζσπεύεη αύμεζε ηεο αγνξάο άλσ ηνπ 17%. Ζ αλάπηπμε απηή 

ηξνθνδνηήζεθε από κηα λέα εγθαηάζηαζε 30.753 MW ζηελ Κίλα. Ζ παγθόζκηα 

βηνκεραλία αηνιηθήο ελέξγεηαο εγθαηέζηεζε 63.467 MW ην 2015, 

αληηπξνζσπεύνληαο εηήζηα αύμεζε ηεο ηάμεο ηνπ 22%.
13

 ηηο αξρέο ηνπ 2015, νη 

πξνζδνθίεο γηα αλάπηπμε ζηελ αγνξά αηνιηθήο ελέξγεηαο δελ ήηαλ ππεξβνιηθέο, 

θαζώο ε ζπλερηδόκελε νηθνλνκηθή επηβξάδπλζε ζηελ Δπξώπε θαη ζε νξηζκέλεο 

αλαδπόκελεο αγνξέο θαη ε πνιηηηθή αβεβαηόηεηα ζηηο ΖΠΑ θαζηζηνύζαλ πνιύπινθε 

ηελ πξνβνιή ησλ πξνβιέςεσλ γηα ην 2015. 

Ζ Κίλα, ε κεγαιύηεξε ζπλνιηθή αγνξά αηνιηθήο ελέξγεηαο από ην 2009, δηαηήξεζε ην 

θνξπθαίν ζεκείν ην 2015. Αμίδεη λα ζεκεησζεί όηη νη εγθαηαζηάζεηο ζηελ Αζία 

νδήγεζαλ θαη πάιη ηηο παγθόζκηεο αγνξέο, κε ηελ Δπξώπε ζην δεύηεξν ζεκείν θαη ηε 

Βόξεηα Ακεξηθή λα θιείλεη ην ράζκα κε ηελ Δπξώπε. Μέρξη ην ηέινο ηνπ 2015 ν 

αξηζκόο ησλ ρσξώλ κε εγθαηεζηεκέλε δπλακηθόηεηα άλσ ησλ 1.000 MW ήηαλ 26: εθ 

ησλ νπνίσλ 17 ζηελ Δπξώπε, 4 ζηελ Αζία-Δηξεληθό (Κίλα, Ηλδία, Ηαπσλία & 

Απζηξαιία). 3 ζηε Βόξεηα Ακεξηθή (Καλαδάο, Μεμηθό, ΖΠΑ), 1 ζηε Λαηηληθή 

Ακεξηθή (Βξαδηιία) θαη 1 ζηελ Αθξηθή (Νόηηα Αθξηθή). 

Μέρξη ην ηέινο ηνπ πξνεγνύκελνπ έηνπο, νθηώ ρώξεο είραλ εγθαηεζηεκέλε 

ρσξεηηθόηεηα άλσ ησλ 10.000 MW, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο Κίλαο (145.362 

MW), ησλ ΖΠΑ (74.471 MW), ηεο Γεξκαλίαο (44.947 MW), ηεο Ηλδίαο (25.088 

MW), ηεο Ηζπαλίαο (23.025 MW) 13,603 MW), ηνπ Καλαδά (11,205 MW) θαη ηεο 

Γαιιία (10,358 MW). Ζ Κίλα πέξαζε ην όξην ησλ 100.000 MW ην 2014, 

πξνζζέηνληαο έλα αθόκε θεθάιαην ζηελ ήδε εμαηξεηηθή ηζηνξία ηεο αλάπηπμεο 

αλαλεώζηκσλ πεγώλ ελέξγεηαο από ην 2005. Ζ Γνπαηεκάια, ε Ηνξδαλία θαη ε εξβία 

                                                 
12

 IRENA, Renewable Power Generation Costs in 2014 (Abu Dhabi: 2015), www.irena.org/costs. 
13

 http://www.bloomberg.com/company/clean-energy-investment/form 
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εγθαηέζηεζαλ ηα πξώηα ηνπο κεγάια αηνιηθά πάξθα θαη ε Νόηηα Αθξηθή έγηλε ε 

πξώηε αθξηθαληθή αγνξά πνπ μεπέξαζε ην 1 GW.
14

 

1.4.2 Η αιολικό ενϋργεια ςτην ελληνικό αγορϊ 

Ζ ζπλνιηθή θαζαξή αηνιηθήο ηζρύο πνπ εγθαηαζηάζεθε θαηά ην 2016 ήηαλ 238,55 

MW. Απηή είλαη ε δεύηεξε θαιύηεξε εηήζηα επίδνζε κεηά ην ξεθόξ ηνπ 2011, νπόηε 

θαη εγθαηαζηάζεθαλ 313 MW, ελώ ηo ζύλνιν ηεο αηνιηθήο ηζρύνο ζηα ηέιε ηνπ 2016  

πνπ βξηζθόηαλ ζε  εκπνξηθή ή δνθηκαζηηθή ιεηηνπξγία είλαη:  2374,3  MW, απμεκέλε 

θαηά 11,2% ζε ζρέζε κε ην 2015. 

Ζ ηζρύο απηή θαηαλέκεηαη σο εμήο, ζηα Με Γηαζπλδεκέλα Νεζηά 321,2 MW, ελώ 

ζην Γηαζπλδεκέλν ύζηεκα, 2053,1 MW. ε επίπεδν πεξηθεξεηώλ ε ηεξεά Διιάδα 

παξακέλεη ζηελ θνξπθή ησλ αηνιηθώλ εγθαηαζηάζεσλ αθνύ θηινμελεί  736,7 MW 

(31%) θαη αθνινπζεί ε Πεινπόλλεζνο κε 453,9 ΜW (19,1%) θαη ε Αλαηνιηθή 

Μαθεδνλία – Θξάθε κε 298,65 MW (12,6%).
15

 

 

Γηάγξακκα 2: πλνιηθή θαζαξή εγθαηεζηεκέλε αηνιηθή ηζρύο (Διιεληθή 

Δπηζηεκνληθή Έλσζε Αηνιηθήο Δλέξγεηαο) 
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 Global Wind Energy Council, (2015), “Global Wind Energy Report, Annual Market Update”, pp. 9 
15

 Διιεληθή Δπηζηεκνληθή Έλσζε Αηνιηθήο Δλέξγεηαο 
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2. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΦΨΡΟΘΕΣΗΗ ΦΕΡΑΙΨΝ 

ΑΙΟΛΙΚΨΝ ΠΑΡΚΨΝ 

2.1 Κριτόρια χωροθϋτηςησ χερςαύων αιολικών πϊρκων (διεθνόσ 

βιβλιογραφύα) 

Μία από ηηο εγγελείο δπζθνιίεο ηεο αηνιηθήο ελέξγεηαο θαη ησλ αλαλεώζηκσλ πεγώλ 

ελέξγεηαο είλαη ν ζπγθεθξηκέλνο ραξαθηήξαο ηεο παξαγσγήο ελέξγεηαο. Μηα 

ζπκβαηηθή κνλάδα παξαγσγήο ελέξγεηαο κπνξεί λα ηνπνζεηεζεί νπνπδήπνηε θαη δελ 

εμαξηάηαη από ην πνύ θαη πώο βξίζθεηαη. Αλη 'απηνύ, ηα αηνιηθά πάξθα πξέπεη λα 

βξίζθνληαη εθεί όπνπ ν άλεκνο είλαη πεξηζζόηεξν δηαζέζηκνο. Βέβαηα, ζα πξέπεη εμ 

αξρήο λα απνθιεηζηνύλ ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρέο, νη νπνίεο ιόγσ ησλ εηδηθώλ 

ραξαθηεξηζηηθώλ ηνπο (είηε θπζηθά είηε αλζξσπνγελή), δελ θαζηζηνύλ βηώζηκε ηελ 

εγθαηάζηαζε ηνπ ρεξζαίνπ αηνιηθνύ πάξθνπ. Πνιινί ηερληθνί παξάγνληεο 

επεξεάδνπλ ηε ιήςε απνθάζεσλ ζρεηηθά κε ηελ επηινγή ηνπ ρώξνπ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ηαρύηεηαο ηνπ αλέκνπ, ηεο ηνπνγξαθίαο θαη ηεο γεσινγίαο 

ηεο γεο, ηεο δνκήο ηνπ δηθηύνπ, ησλ πεξηνρώλ πνπ πεξηιακβάλνπλ ζεκαληηθνύο 

θπζηθνύο πόξνπο θιπ. Έηζη, γηα λα απνθεπρζνύλ αξλεηηθέο επηπηώζεηο από ηα 

ρεξζαία αηνιηθά πάξθα, έρνπλ νξηζηεί ειάρηζηεο θαη κέγηζηεο απνζηάζεηο θαη όξηα 

αζθαιείαο γύξσ από ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρέο, όπσο ζα αλαιπζεί παξαθάησ. 

Βαζηθά θξηηήξηα ρσξνζέηεζεο ρεξζαίσλ αηνιηθώλ πάξθσλ ζύκθσλα κε ηελ δηεζλή 

βηβιηνγξαθία είλαη ηα παξαθάησ (Baban and Parry, Bennui et al, Φεζάο): 

1. Σαρύηεηα ηνπ αλέκνπ 

2. Θόξπβνο 

3. Απόζηαζε από πεξηνρέο πεξηβαιινληηθνύ ελδηαθέξνληνο 

4. Απόζηαζε από θαηνηθεκέλεο πεξηνρέο 

5. Απόζηαζε από δίθηπα (νδηθά δίθηπα, δίθηπα δηαλνκήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, 

αεξνδξόκηα, ππνδνκέο ηειεπηθνηλσληώλ) 

6. Απόζηαζε από ηνπξηζηηθέο δξαζηεξηόηεηεο θαη από ζεκεία ελδηαθέξνληνο 

7. Κιίζε εδάθνπο 

8. Τςόκεηξν 

9. Υξήζεηο γεο 
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2.1.1. Σαχύτητα του ανϋμου 

Σν θξηηήξην ηεο ηαρύηεηαο ηνπ αλέκνπ είλαη από ηα πην ζεκαληηθά γηα ηνλ θαζνξηζκό 

ηεο ζέζεο ηνπ ρεξζαίνπ αηνιηθνύ πάξθνπ. Ζ βησζηκόηεηα ηεο αηνιηθήο ελέξγεηαο ζε 

κηα δεδνκέλε ηνπνζεζία εμαξηάηαη από ηελ ύπαξμε επαξθνύο ηαρύηεηαο αλέκνπ ζην 

ύςνο ζην νπνίν πξόθεηηαη λα εγθαηαζηαζεί ε ηνπξκπίλα (Vanek and Albright, 2008). 

Οπνηαδήπνηε επηινγή ζρεδηαζκνύ αλεκνγελλεηξηώλ πξέπεη λα βαζίδεηαη ζηε κέζε 

ηαρύηεηα ηνπ αλέκνπ ζηελ επηιεγκέλε πεξηνρή ρσξνζέηεζεο αλεκνγελλεηξηώλ (Ucar 

and Balo, 2009). ηηο πεξηζζόηεξεο ρώξεο, νη κεηεσξνινγηθνί ζηαζκνί κπνξνύλ λα 

παξάζρνπλ κέζεο ηηκέο ηαρύηεηαο αλέκνπ θαη ράξηεο αλέκνπ γηα ηηο πεξηνρέο. Σν 

δπλακηθό αηνιηθήο ελέξγεηαο ηνπ ρώξνπ κπνξεί λα δηακνξθσζεί κε ηελ ππθλόηεηα 

ηεο αηνιηθήο ελέξγεηαο πνπ αληηπξνζσπεύεη ηελ επίδξαζε ηεο θαηαλνκήο ηεο 

ηαρύηεηαο ηνπ αλέκνπ θαη ηεο ηαρύηεηαο ηνπ αλέκνπ. Σα δεδνκέλα ηαρύηεηαο αλέκνπ 

πξέπεη λα θαηαγξάθνληαη γηα ηνπιάρηζηνλ 1 ρξόλν, ώζηε λα ππάξρεη ραξηνγξάθεζε 

γηα πηζαλή ελεξγεηαθή απόδνζε ζε ζρέζε κε ηνλ ηόπν. Σν WindPro, ην WAsP θαη ην 

MesoMap είλαη ηα επξύηεξα ρξεζηκνπνηνύκελα ινγηζκηθά ραξηνγξάθεζεο κεζαίαο 

θιίκαθαο αηνιηθήο ελέξγεηαο πνπ ρξεζηκνπνηεί κηα πνηθηιία παξακέηξσλ γηα λα 

ζπλδπάζεη κνληέια ξνήο θαη θαηξνύ (Ozerdem et al., 2006). 

ηα πεξηζζόηεξα επηζηεκνληθά άξζξα πνπ εμεηάζηεθαλ, ηα θαηώηαηα όξηα ηεο 

ηαρύηεηαο ηνπ αλέκνπ πνπ πξνηείλνληαη, δηαθέξνπλ κεηαμύ ηνπο σο έλαλ βαζκό, 

όπσο θαη ην ύςνο κέηξεζεο ηεο ηαρύηεηαο ηνπ αλέκνπ, ην νπνίν είλαη ζπλήζσο ζηα 

50-100 κέηξα. Ο Αξγπξόο (2011)
16

 θαη ε BRANZ Ltd. (ζπκβνπιεπηηθή εηαηξία ηεο 

Νέαο Εειαλδίαο)
17

, αλαθέξνπλ όηη κπνξεί λα παξαρζεί ειεθηξηθή ελέξγεηα από 

αλεκνγελλήηξηα ζηα 2m/s. Ζ Wind Turbine Technology (βξεηαληθή εηαηξία)
18

, ε Irish 

Wind Energy Association
19

, ε θαη ε American Wind Energy Association
20

 

επηζεκαίλνπλ σο ηαρύηεηα έλαξμεο ηεο παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ηα 3-5 m/s. 

Οη Markou θαη Larsen (2012)
21

, νη Baban and Parry (2015)
22

 θαη ε European Wind 

Energy Association ζεσξνύλ απνδεθηό ην όξην ηαρύηεηαο ζηα 4 κε 5 m/s, ελώ νη 

                                                 
16

 Νηθόιανο Αξγπξόο, «Οηθνλνκεηξηθή κειέηε θαη αμηνιόγεζε θαηαζθεπήο αηνιηθώλ πάξθσλ ζηελ 

ειιεληθή επηθξάηεηα», Δζληθό Μεηζόβην Πνιπηερλείν, 2011, ζει. 54 
17

 http://www.level.org.nz/energy/renewable-electricity-generation/wind-turbine-systems/ 
18

 https://www.nottingham.ac.uk/renewableenergyproject/documents/windturbinetechnology.pdf 
19

 http://www.iwea.com/index.cfm/page/technicalfaqs?#q32 
20

 http://pipestoneminnesota.com/visitors/windpower/ 
21

 H. Markou and T. J. Larsen, “Control strategies for operation of pitch regulated turbines above cut-

out wind speeds,” in European Wind Energy Conference and Exhibition EWEC 2009, vol. 6, 2009 
22

 Baban S, Parry T. “Developing and applying a GIS-assisted approach to locating wind farms in the 

UK.”, Renewable Energy 2001;24:59–71. 
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Valerie Blankenhorn θαη Bernd Resch (2014)
23

, θαη νη Latinopoulos and Kechagia 

(2015)
24

 επηζεκαίλνπλ όηη πεξηνρέο κε ηαρύηεηα αλέκνπ 4,5m/s θαη θάησ 

απνθιείνληαη. Οη Sunak et al (2014)
25

, όπσο θαη ε United States Environmental 

Protection Agency
26

, αλαθέξνπλ όηη ε ηαρύηεηα ησλ 6m/s δελ ζεσξείηαη πιεόλ σο 

νηθνλνκηθά απνδνηηθή, γηα απηό θαη πεξηνρέο κε ηαρύηεηα ίζε ή θαη κηθξόηεξε από 

απηήλ απνθιείνληαη. Οη Γξακκαηηθνγηάλλεο θαη ηξαηεγέα (2009)
27

, αλαθέξνπλ όηη 

επηιέγνληαη νη ζέζεηο ζηηο νπνίεο ε ηαρύηεηα ηνπ αλέκνπ είλαη κεγαιύηεξε από 7m/s. 

ύκθσλα κε ηνλ Μπεξγειέ (2005), πξνηείλεηαη νη αλεκνγελλήηξηεο λα εγθαζίζηαληαη 

ζε ζέζεηο κε κέζεο εηήζηεο ηαρύηεηεο αλέκνπ πςειόηεξεο ησλ 8m/s
28

. 

2.1.2. Θόρυβοσ 

Ο ήρνο ησλ αλεκνγελλεηξηώλ εκθαλίδεηαη όηαλ ηα πηεξύγηα ηνπ δξνκέα δηέξρνληαη 

από ηνλ αέξα. Ζ αλαηαξαρή από ηα άθξα ησλ ιεπίδσλ (ν ιεγόκελνο "ζόξπβνο από 

ηελ άθξε") δεκηνπξγεί έλαλ παιιόκελν ήρν πνπ έρεη ηελ θύξηα ελέξγεηα ηεο ζηελ 

πεξηνρή ζπρλνηήησλ 500-1.000 Hz (van den Berg, 2005). Ο ζόξπβνο είλαη ην 

ζπλεζηζκέλν παξάπνλν ησλ αλζξώπσλ πνπ αληηηίζεληαη ζηηο αλεκνγελλήηξηεο, αλ ηα 

ζπίηηα ηνπο βξίζθνληαη θνληά ζε αηνιηθό πάξθν. Δάλ ε απόζηαζε κηαο θαηνηθεκέλεο 

πεξηνρήο από ην αηνιηθό πάξθν είλαη πεξίπνπ έλα ρηιηόκεηξν, ηόηε ππάξρεη έλα 

πξόβιεκα. Γύν πεγέο ζνξύβνπ έρνπλ εληνπηζηεί κέρξη ζηηγκήο: (α) Αεξνδπλακηθόο 

ζόξπβνο, ν ζόξπβνο από ηηο αλεκνγελλήηξηεο έρεη επξπδσληθό ραξαθηήξα. 

Πξνθαιείηαη από ηε ξνή ηνπ αέξα γύξσ από ηηο ιεπίδεο. Απηόο ν ζόξπβνο είλαη ην 

θπξίαξρν πξόβιεκα ζνξύβνπ γηα ηνπο ζρεδηαζηέο αλεκνγελλεηξηώλ θαζώο δελ είλαη 

εύθνιν λα κεησζεί (Pedersen θαη Persson Waye, 2004) θαη (β) Μεραληθόο ζόξπβνο, 

νθείιεηαη θπξίσο ζηε ιεηηνπξγία ηνπ θηβσηίνπ ηαρπηήησλ. Οη θπξίαξρεο ζπρλόηεηεο 

είλαη θάησ από 1000 Hz θαη ραξαθηεξίδνληαη από δηαθξηηά ζπζηαηηθά ηόλνπ. Έρεη 

δηαπηζησζεί όηη νη ήρνη είλαη πην ελνριεηηθνί από ηνλ ίδην ηνλ ζόξπβν (Pederson and 

                                                 
23

 Valerie Blankenhorn θαη Bernd Resch (2014), “Determination of Suitable Areas for the Generation 

of Wind Energy in Germany: Potential Areas of the Present and Future”, ISPRS Int. J. Geo-Inf, pp. 950 
24

 Latinopoulos, D.; Kechagia, K., 2015. “A GIS-Based MultiCriteria Evaluation for Wind Farm Site 

Selection: A Regional Scale Application in Greece.” Renewable Energy, 78, 550-560. 
25

 Y. Sunak et al (2014), “A GIS-based Decision Support System for the Optimal Siting of Wind Farm 

Projects”, E.ON Energy Research Center Series, pp. 13 
26

 http://resources.cleanenergyroadmap.com/WND_Z_wind_decision_tree.pdf 
27

 Γξακκαηηθνγηάλλεο, Ζ. (2007), «Αμηνιόγεζε Δλαιιαθηηθώλ Θέζεσλ Υσξνζέηεζεο Αηνιηθνύ 

Πάξθνπ ζην Ν. Βνησηίαο: Μία Μεζνδνινγηθή Πξνζέγγηζε, Γηπισκαηηθή Δξγαζία», Σνκέαο 

Γεσγξαθίαο θαη Πεξηθεξεηαθνύ ρεδηαζκνύ, ρνιή Αγξνλόκσλ Σνπνγξάθσλ Μεραληθώλ, Δ.Μ.Π., 

Αζήλα. 
28

 Γεώξγηνο Μπεξγειέο. Αλεκνθηλεηήξεο. Δθδόζεηο πκεώλ, Αζήλα, 2005. 
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Persson Waye, 2004). Ο ζόξπβνο πνπ παξάγεηαη από έλαλ εληαίν ζηξόβηιν έρεη 

ζηάζκε πνπ θπκαίλεηαη κεηαμύ 90 θαη 100 dB κε ηαρύηεηα αλέκνπ 8m/s. Απηό νδεγεί 

ζε ζηάζκε ζνξύβνπ πεξίπνπ 33-40 dB ζε απόζηαζε 500 κέηξσλ, αιιά απηό 

εμαξηάηαη θαη από ηελ ηνπνγξαθία θαζώο θαη από ηηο ζπλζήθεο εδάθνπο θαη ηηο 

κεηεσξνινγηθέο ζπλζήθεο ζηελ πεξηνρή (Pedersen and Persson Wayne, 2007). 

Αλ θαη ην επίπεδν ζνξύβνπ από αλεκνγελλήηξηεο θαίλεηαη λα είλαη ζρεηηθά ρακειό ζε 

ζύγθξηζε κε ηελ θπθινθνξία θαη ηνπο ζνξύβνπο ησλ αεξνζθαθώλ ζηηο αζηηθέο 

πεξηνρέο, κπνξεί λα είλαη απαξάδεθην ζε έλα αγξνηηθό πεξηβάιινλ. Δπηπιένλ, ν 

ζόξπβνο εληείλεη ην ςπρνινγηθό ζηξεο. Σν άγρνο εμαξηάηαη όρη κόλν από ην επίπεδν 

θαη ηε ζπρλόηεηα ηνπ ήρνπ αιιά θαη από ηε δηάξθεηα, ην δηαιείκκαηα θαη ηελ πεξίνδν 

ηεο εκέξαο ή ηεο λύρηαο. ηελ πεξίπησζε απηή, ε θιίκαθα dB δύζθνια κπνξεί λα 

βνεζήζεη ζηε ξύζκηζε ησλ πξνδηαγξαθώλ θαη ησλ νξίσλ (Rosenquist, 2012). 

Έηζη, πεξηνρέο ζε απόζηαζε κηθξόηεξε από 550 κέηξα από θαηνηθεκέλεο πεξηνρέο 

θαη 400 κέηξα από πεξηνρέο κηθηήο ρξήζεο εμαηξνύληαη (Höfer et al, 2014). Άιιεο 

έξεπλεο αλαθέξνπλ όηη νη απνζηάζεηο πνπ ζα πξέπεη λα έρνπλ από θαηνηθεκέλεο 

πεξηνρέο πνηθίινπλ από 500 κέηξα (Yue and Wang, 2004), 1.000 κέηξα (F. Spaneda, 

1998), κέρξη 2.500 κέηξα (Bennui et al, 2007). 

2.1.3. Απόςταςη από περιοχϋσ περιβαλλοντικού ενδιαφϋροντοσ 

Οη κνλάδεο αηνιηθήο ελέξγεηαο θαηαιακβάλνπλ κεγάιεο εθηάζεηο ζπλήζσο ζηνπο 

ιόθνπο ή ηα βνπλά. Ζ θαηαζθεπή δξόκσλ γηα ηελ πξόζβαζε ζε ζηξνβίινπο, ε 

εθζθαθή ησλ πιεπξώλ ησλ ιόθσλ γηα ηε δεκηνπξγία επίπεδσλ ρώξσλ γηα ηα ζεκέιηα 

θαζώο θαη νη ηεξάζηηεο πνζόηεηεο ζθπξνδέκαηνο γηα ηηο βάζεηο ησλ πύξγσλ 

ζηξνβίισλ, αιιάδνπλ ηελ γεσκνξθνινγία ηεο πεξηνρήο, θαηαζηξέθνπλ ηελ βιάζηεζε 

θαη πνιιέο ηνπνζεζίεο θσιηάζκαηνο κηθξώλ δώσλ. Ο αληίθηππνο ζηελ άγξηα θύζε 

είλαη ηδηαίηεξα ζνβαξόο γηα ηα πνπιηά θαη ηηο λπρηεξίδεο, ηα ζύκαηα ησλ ιεπίδσλ ηνπ 

ξόηνξα. Αθόκε θαη όηαλ ηα πηεξύγηα ηνπ δξνκέα θηλνύληαη αξγά, ε ηαρύηεηα ζηηο 

άθξεο ηνπο κπνξεί λα θζάζεη ηα 200 km/h. Ζ Γεξκαλία (BSEO, 2008), ε νπεδία 

(Οξληζνινγηθή Δηαηξεία ζην Gotland, 2008) θαη ε Ννξβεγία (Ννξβεγηθή 

Οξληζνινγηθή Δηαηξεία, 2005), θαζώο θαη νη Everaert θαη Stienen (2007), 

θαηαγξάθνπλ ζαλάηνπο από πηελά από ζηξόβηινπο ζηε Γεξκαλία. Οη θόθθηλνη θαη 

ιεπθνί αεηνί θαη νη ρξπζαεηνί ήηαλ κεηαμύ ησλ 47.000 λεθξώλ πηελώλ πνπ 

θαηαγξάθεθαλ θαηά κέζν όξν εηεζίσο. Έρεη επίζεο θαηαγξαθεί όηη ηα 
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κεηαλαζηεπηηθά πηελά είλαη πην επάισηα ζε αηύρεκα κε πηεξύγηα αηνιηθήο ελέξγεηαο 

(Langston & Pullan, 2003, Drewitt and Langston, 2006). Απηό νθείιεηαη ζην γεγνλόο 

όηη ηα πηελά πνπ βξίζθνληαη ήδε ζε πηεηηθέο δηαδξνκέο δελ κπνξνύλ λα απνθύγνπλ 

δπζκελείο θαηξηθέο ζπλζήθεο. Δπηπιένλ, ζα είλαη πην επηξξεπείο εάλ θαηεβαίλνπλ 

θάησ ζην έδαθνο ιόγσ ρακεινύ ζνξύβνπ (Drewitt and Langston, 2006). 

Γηα απηό ηνλ ιόγν, ζα πξέπεη λα ππάξρεη κηα αζθαιήο απόζηαζε από 

πξνζηαηεπόκελεο πεξηνρέο θαη πεξηνρέο ηδηαίηεξνπ ελδηαθέξνληνο. ύκθσλα κε ηνπο 

Tsoutsos et al (2015)
29

, πξέπεη λα νξηζηεί ειάρηζηε απόζηαζε από πεξηνρέο 

NATURA 2000 ζηα 1.500 κέηξα, νη Haaren θαη Fthenakis (2011)
30

 θαη νη Bennui et al 

(2007)
31

 επηζεκαίλνπλ ηελ αλάγθε λα ηεξείηαη απόζηαζε από εζληθνύο δξπκνύο θαη 

ηόπνπο θνηλνηηθήο ζεκαζίαο ηνπ δηθηύνπ NATURA 2000 ζηα 800 κέηξα, ελώ ν 

Φεζάο (2008)
32

 θαηαγξάθεη σο ειάρηζηε απόζηαζε πνπ κπνξεί λα ρσξνζεηεζεί 

ρεξζαίν αηνιηθό πάξθν ζηελ Γεξκαλία από πξνζηαηεπόκελεο πεξηνρέο ηα 200 κέηξα 

θαη ζηελ Κύπξν αληίζηνηρα ηα 350 κέηξα. Ζ απόζηαζε πνπ πξέπεη λα ηεξείηαη, 

ζύκθσλα κε ηνπο Predac θαη Αζεκαθόπνπιν (2007), ζηελ Γαλία είλαη ζηα 300 κέηξα 

από δάζε θαη ζηα 500-800 κέηξα από πεξηνρέο Ramsar, ελώ ζην Βέιγην ζηα 200-700 

κέηξα από πξνζηαηεπόκελεο πεξηνρέο. 

2.1.4. Απόςταςη από κατοικημϋνεσ περιοχϋσ 

Οη βέιηηζηεο πεξηνρέο πνπ εμεηάδνληαη γηα ηελ θαηαζθεπή ελόο αηνιηθνύ πάξθνπ 

είλαη εθείλεο πνπ δελ παξνπζηάδνπλ βιάζηεζε θαη πςειό βαζκό αιιαγήο από ηελ 

αλζξώπηλε παξέκβαζε. Γελ είλαη δπλαηή ε αλέγεξζε αηνιηθώλ πάξθσλ ζε αζηηθέο 

πεξηνρέο, επεηδή επεξεάδνπλ ηελ επεκεξία ησλ θαηνίθσλ. Γηα ηελ πξνζηαζία ησλ 

θαηνίθσλ θαη ησλ θνληηλώλ νηθηζηηθώλ πεξηνρώλ εθαξκόδνληαη ειάρηζηα όξηα από ηα 

αηνιηθά πάξθα. 

ύκθσλα κε ηνπο Tsoutsos et al (2015), ε ειάρηζηε απόζηαζε πνπ ζα πξέπεη λα έρεη 

έλα αηνιηθό πάξθν από έλαλ νηθηζκό κε πιεζπζκό άλσ ησλ 2.000 θαηνίθσλ είλαη 

                                                 
29

 T. Tsoutsos et al (2015), “Sustainable siting process in large wind farms case study in Crete”, 

Technical University of Crete, TUC Campus, pp. 476 
30

 Haaren R., Fthenakis V. (2011) «GIS-based wind farm site selection using spatial multi-criteria 

analysis (SMCA): Evaluating the case for New York State», Renewable and Sustainable Energy 

Reviews, 15, 3332– 3340 
31

 Bennui A., Rattanamanee P., Puetpaiboon U., Phukpattaranont P., Chetpattananondh K. (2007) «Site 

selection for large wind turbine using GIS», International Conference on Engineering and 

Environment, Phuket 
32

 Γ. Φεζάο (2008), «Μειέηε πεξηβαιινληηθώλ επηπηώζεσλ γηα ηελ εγθαηάζηαζε αηνιηθνύ πάξθνπ 

ζηελ πεξηνρή αλίδαο – Κειιαθίνπ», PROPLAN LTD, ζει. 25 
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1.000 κέηξα από ηα ζεζκνζεηεκέλα όξηα ηνπ νηθηζκνύ, ελώ ε αληίζηνηρε απόζηαζε 

από ηα ζεζκνζεηεκέλα όξηα ελόο παξαδνζηαθνύ νηθηζκνύ είλαη ζηα 1.500 κέηξα. 

Όζνλ αθνξά ηνπο ππόινηπνπο νηθηζκνύο, θαζώο θαη ηα κνλαζηήξηα, ε αληίζηνηρε 

απόζηαζε κηθξαίλεη ζηα 500 κέηξα. Έπεηηα από έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνίεζε ην 

National Wind Watch, ζην Βέιγην ε ειάρηζηε απόζηαζε από νηθηζκό είλαη ζηα 500 

κέηξα, ζηελ Γαλία ε αληίζηνηρε απόζηαζε ππνινγίδεηαη από ηνλ ηύπν, 4 x ύςνο 

αλεκνγελλήηξηαο, ελώ ζηελ Γαιιία ε λνκνζεζία δελ επηβάιιεη θαηώηαην όξην, αλ θαη 

ζηελ πξάμε έρεη παξαηεξεζεί όηη ε ειάρηζηε απόζηαζε είλαη ζηα 500 κέηξα. ηελ 

Γεξκαλία, ζύκθσλα κε ηελ λνκνζεζία ππάξρνπλ δηαθνξεηηθέο θιίκαθεο αλάινγα κε 

ην κέγεζνο ησλ νηθηζκώλ, μεθηλνύλ από ηα 300 κέηξα θαη θηάλνπλ ηα όξηα κέρξη ηα 

1.500 κέηξα, αλάινγα θαη κε ηα κνληέια ησλ αλεκνγελλεηξηώλ θαη ην πόζν ζόξπβν 

παξάγνπλ. Κάηη αληίζηνηρν κε ηελ Γεξκαλία ηζρύεη θαη ζηελ πεξίπησζε ηεο Ηζπαλίαο, 

όπνπ ηα όξηα μεθηλνύλ από ηα 500 κέηξα θαη θηάλνπλ ηα 1.000 κέηξα, αλάινγα κε 

ηελ εθάζηνηε λνκνζεζία ηεο θάζε επαξρίαο. Ο Φεζάο (2008) έρεη θαηαγξάςεη σο 

ειάρηζην όξην απόζηαζεο ζηελ Ακεξηθή ηα 600 κέηξα από νηθηζκνύο, ζην Ζλσκέλν 

Βαζίιεην ηα 300-400 κέηξα θαη ζηελ Κύπξν ηα 350 κέηξα. 

2.1.5. Απόςταςη από δύκτυα (οδικϊ δύκτυα, δύκτυα διανομόσ ηλεκτρικόσ 

ενϋργειασ, αεροδρόμια, υποδομϋσ τηλεπικοινωνιών) 

Οη αλεκνγελλήηξηεο ζα πξέπεη λα ηνπνζεηνύληαη θνληά ζε ππάξρνπζεο γξακκέο 

κεηαθνξάο θαη ζε δξόκνπο, πξνθεηκέλνπ λα κεησζεί ην θόζηνο πνπ ζπλδέεηαη κε ηελ 

θαηαζθεπή θαη ηε ζπληήξεζε ησλ αηνιηθώλ πάξθσλ. 

ύκθσλα κε ηελ Cave (2013)
33

, ζην Ακβξνύξγν, ηα αηνιηθά πάξθα ζα πξέπεη λα 

ρσξνζεηνύληαη ζε απόζηαζε 50-100 κέηξα από ην ππάξρνλ νδηθό θαη ζηδεξνδξνκηθό 

δίθηπν, ηηο γξακκέο κεηαθνξάο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, ηνπο ξαδηνπνκπνύο θαη ηηο 

γξακκέο ηδηνθηεζίαο, ελώ ζην Brunswick ε κέγηζηε απόζηαζε ησλ αηνιηθώλ πάξθσλ 

ζα πξέπεη λα είλαη κέρξη ηα 500 κέηξα. Οη Tsoutsos et al (2015), έρνπλ θαηαγξάςεη σο 

απόζηαζε αζθαιείαο από όια ηα δίθηπα ηα 120 κέηξα, ελώ νη Wakeyama θαη Ehara 

(2010)
34

 ηελ κέγηζηε απόζηαζε από ην νδηθό δίθηπν ηα 200 κέηξα. Ο Φεζάο (2008) 

αλαθέξεη όηη ε κέγηζηε απόζηαζε ζηελ Οιιαλδία αηνιηθνύ πάξθνπ από νδηθό δίθηπν 
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Service, pp.14 
34

 T. Wakeyama θαη S. Ehara (2010), “Renewable Energy Potential Evaluation and Analysis for Use by 

using GIS -A Case Study of Northern-Tohoku Area and Tokyo Metropolis, Japan”, International 

Journal of Environmental Science and Development, Vol.1, No.5 
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είλαη ζηα 75 κέηξα, από ζηδεξνδξνκηθό δίθηπν ζηα 50 κέηξα, από γξακκέο 

ειεθηξηζκνύ ζηα 55 κέηξα, από αεξνδξόκηα 4.000-6.000 κέηξα θαη από δέζκεο 

ηειεπηθνηλσληαθώλ ζεκάησλ ζηα 100 κέηξα, ζηελ Γεξκαλία από νδηθό δίθηπν είλαη 

ζηα 200 κέηξα, από ζηδεξνδξνκηθό δίθηπν ζηα 100 κέηξα, από γξακκέο ειεθηξηζκνύ 

ζηα 200 κέηξα, από αεξνδξόκηα 5.000 κέηξα θαη από δέζκεο ηειεπηθνηλσληαθώλ 

ζεκάησλ ζηα 100 κέηξα. ηελ Ακεξηθή ην αληίζηνηρν όξην γηα ην νδηθό δίθηπν είλαη 

απμεκέλν ζηα 600 κέηξα, ελώ ζην Ζλσκέλν Βαζίιεην ηα όξηα είλαη πεξίπνπ ηα ίδηα 

όπσο θαη ζηελ Οιιαλδία. Ζ απόζηαζε πνπ πξέπεη λα ηεξείηαη, ζύκθσλα κε ηνπο 

Predac θαη Αζεκαθόπνπιν (2007), από ηζηνξηθνύο ρώξνπο θαη κλεκεία ζηελ Γαιιία 

είλαη 500 κέηξα θαη ζηελ Γαλία από 100-300 κέηξα. 

2.1.6. Απόςταςη από τουριςτικϋσ δραςτηριότητεσ και από ςημεύα 

ενδιαφϋροντοσ 

Γηα ηελ ειαρηζηνπνίεζε ησλ επηπηώζεσλ ησλ αηνιηθώλ πάξθσλ επί ηνπ ηνπηθνύ 

ηνπξηζκνύ, νη Tsoutsos et al (2015) αλαθέξνπλ όηη ηα αηνιηθά πάξθα ζα πξέπεη λα 

βξίζθνληαη ζε κηα απόζηαζε ηνπιάρηζηνλ 1.000 κέηξσλ, ελώ ε απόζηαζε πνπ ζα 

πξέπεη λα έρνπλ από κλεκεία παγθόζκηαο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο είλαη 

ηνπιάρηζηνλ ζηα 3.000 κέηξα. ύκθσλα κε ηνλ Φεζά (2008), ε ειάρηζηε απόζηαζε 

ησλ αηνιηθώλ πάξθσλ από ηνπξηζηηθά θέληξα ζηελ Γεξκαλία είλαη ζηα 500-1.000 

κέηξα, ελώ ζηελ Κύπξν ε αληίζηνηρε απόζηαζε είλαη ζηα 200 κέηξα. 

2.1.7. Κλύςη εδϊφουσ 

Ζ θιίζε ηνπ εδάθνπο είλαη έλαο πνιύ ζεκαληηθόο παξάγνληαο γηα ηελ θαηάιιειε 

ρσξνζέηεζε ελόο ρεξζαίνπ αηνιηθνύ πάξθνπ, θαζώο επεξεάδεη ηελ επθνιία 

θαηαζθεπήο θαη ζπληήξεζεο. Όζν πην δπζπξόζηηε κηα πεξηνρή, ηόζν πεξηζζόηεξν 

απμάλεηαη ην θόζηνο θαηαζθεπήο ηνπ αηνιηθνύ πάξθνπ. 

Οη Wakeyama θαη Ehara (2010) αλαθέξνπλ όηη ε κέγηζηε θιίζε εδάθνπο θπκαίλεηαη 

από ηηκέο κε κέγηζην όξην θιίζεο 20%, ελώ ν Φεζάο (2008) έρεη θαηαγξάςεη όηη νη 

θιίζεηο ησλ δξόµσλ ζπλήζσο δελ επηιέγνληαη λα είλαη µεγαιύηεξεο από 10-12% γηα 

ηελ επθνιόηεξε δηέιεπζε ησλ νρεµάησλ θαη ηελ ειαρηζηνπνίεζε νξαηόηεηαο ησλ 

δξόµσλ. ύκθσλα κε ηνπο Tegou et al (2000) θαη Bennui et al (2007) ε θιίζε ηνπ 

εδάθνπο δελ ζα πξέπεη ζε θακία πεξίπησζε λα μεπεξλάεη ην 25%, αληίζηνηρα 

αλαθέξνπλ νη Haaren θαη Fthenakis (2011) όηη δελ ζα πξέπεη λα μεπεξλάεη ην 15%. 
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2.1.8. Τψόμετρο 

Όζνλ αθνξά ην πςόκεηξν, ε παξαρζείζα αηνιηθή ελέξγεηα κεηώλεηαη θαζώο ην 

πςόκεηξν απμάλεηαη, δεδνκέλνπ όηη ε ππθλόηεηα ηνπ αέξα κεηώλεηαη ζε πςειόηεξα 

πςόκεηξα. Έηζη, ζα πξέπεη λα ρσξνζεηνύληαη ρεξζαία αηνιηθά πάξθα, ζύκθσλα κε 

ηνπο Wakeyama θαη Ehara (2010), ζε πεξηνρέο κε πςόκεηξν θάησ ησλ 1.000 κέηξσλ, 

ελώ νη Gass et al (2013) θαη Noorollahi et al (2016) αλαθέξνπλ πςόκεηξν 2.000 

κέηξσλ θαη θάησ. 

2.1.9. Φρόςεισ γησ 

Οξηζκέλνη ηύπνη ρξήζεσλ γεο θξίλνληαη θαηαιιειόηεξνη γηα ηε ρσξνζέηεζε 

αηνιηθώλ πάξθσλ. Πεξηνρέο κε ρακειόηεξε βιάζηεζε είλαη θαηαιιειόηεξεο έλαληη 

ησλ πεξηνρώλ κε πςειόηεξε βιάζηεζε. Έηζη, ρξήζεηο γεο όπσο γεσξγηθή γε, άγνλε 

γε, ρνξηνιηβαδηθέο εθηάζεηο θαη ζακλώδεηο εθηάζεηο ζεσξνύληαη πεξηζζόηεξν 

θαηάιιειεο, ελώ νη δαζηθέο εθηάζεηο ιηγόηεξν, ζύκθσλα κε ηνπο Haaren θαη 

Fthenakis (2011). Οη Denholm et al (2009)
35

 έρνπλ θαηαγξάςεη ηηο επηθξαηνύζεο 

ρξήζεηο γεο ζηελ Ακεξηθή πνπ ρσξνζεηνύληαη ζε απηέο ρεξζαία αηνιηθά πάξθα, θαη 

είλαη νη ζακλώδεηο εθηάζεηο, δαζηθέο εθηάζεηο, ρνξηνιηβαδηθέο εθηάζεηο, βνζθνηόπηα 

θαη εθηάζεηο ζηηεξώλ. ηελ κειέηε ησλ Baban θαη Parry (2001), έρεη θαηαγξαθεί όηη 

απαγνξεύεηαη ε αλάπηπμε έξγσλ αηνιηθήο ελέξγεηαο ζε γεσξγηθή γε. Όζνλ αθνξά ηελ 

κειέηε ησλ Lozano et al. (2014) γηα ηελ Ηζπαλία, γίλεηαη αλαθνξά ζηνλ απνθιεηζκό 

ησλ πεξηνρώλ γεο πςειήο γεσξγηθήο παξαγσγηθόηεηαο από ηε δηαδηθαζία 

ρσξνζέηεζεο. 

2.2 Κριτόρια χωροθϋτηςησ αιολικών πϊρκων (ΕΠΦΑΑ ΑΠΕ) 

Βαζηθή πξνηεξαηόηεηα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο απνηειεί ε αλάπηπμε ησλ 

Αλαλεώζηµσλ Πεγώλ Δλέξγεηαο (ΑΠΔ), όπσο αλαθέξζεθε θαη ζην 1
ν
 θεθάιαην. Ο 

ζηόρνο απηόο εληάζζεηαη ζε επξύηεξνπο ζηόρνπο θαη πνιηηηθέο ηεο ΔΔ, θαη εηδηθόηεξα 

ζηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηελ πξνώζεζε ηεο βηώζηµεο αλάπηπμεο, ζηελ 

αζθάιεηα ηνπ ελεξγεηαθνύ εθνδηαζµνύ θαη ζηε ζηαδηαθή απεμάξηεζε ηεο ΔΔ από 

εηζαγόµελα νξπθηά θαύζηµα, θαζώο θαη ζηελ ηόλσζε ηεο αληαγσληζηηθόηεηάο ηεο 

ζηελ παγθόζµηα αγνξά ελέξγεηαο. 

                                                 
35

 P. Denholm et al (2009), “Land-Use Requirements of Modern Wind Power Plants in the United 

States”, National Renewable Energy Laboratory, pp.17 
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Ζ έιιεηςε ρσξνηαμηθνύ ζρεδηαζµνύ απνηειεί κείδνλ πξόβιεµα ζηε γεληθόηεξε 

αλαπηπμηαθή πνιηηηθή ηεο Διιάδαο. Μέρξη ζήµεξα, ιόγσ ηεο έιιεηςεο ρσξνηαμηθνύ 

ζρεδηαζµνύ, ε ρσξνζέηεζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ ΑΠΔ έρεη πξνιεθζεί ζην πιαίζην 

ησλ δηαδηθαζηώλ πεξηβαιινληηθήο αδεηνδόηεζεο ησλ ζρεηηθώλ έξγσλ.
36

 

Ζ δηαδηθαζία απηή δελ θαζηέξσλε γεληθά θξηηήξηα ρσξνζέηεζεο έξγσλ ΑΠΔ θαη δελ 

εμαζθάιηδε έλα θνηλό πιαίζην ρσξηθήο νξγάλσζεο ησλ έξγσλ µε βάζε ζπγθεθξηµέλα 

ραξαθηεξηζηηθά όπσο: α) ε θπζηνγλσµία θαη νη ρσξνηαμηθέο ηδηαηηεξόηεηεο ησλ 

επηµέξνπο ελνηήησλ ηνπ ειιεληθνύ ρώξνπ, β) νη επηµέξνπο θαηεγνξίεο ησλ έξγσλ 

ΑΠΔ, γ) νη εηδηθέο αλάγθεο αλάπηπμεο, πξνζηαζίαο θαη δηαθύιαμεο ζπγθεθξηµέλσλ 

πεξηνρώλ θαη εππαζώλ νηθνζπζηεµάησλ. 

Ο Νόµνο 2742/1999 «Πεξί Υσξνηαμηθνύ ρεδηαζµνύ θαη αεηθόξνπ αλάπηπμεο»
37

 

αλαζέηεη ζην Δηδηθό Πιαίζην Υσξνηαμηθνύ ρεδηαζµνύ θαη Αεηθόξνπ Αλάπηπμεο γηα 

ηηο ΑΠΔ, λα εμεηδηθεύζεη θαη λα ζπµπιεξώζεη ηηο θαηεπζύλζεηο πνπ ζέηεη ην γεληθό 

πιαίζην. 

Σν εηδηθό ρσξνηαμηθό πιαίζην γηα ηηο ΑΠΔ, όπσο θαη ηα ινηπά εηδηθά ρσξνηαμηθά 

πιαίζηα πνπ αθνξνύλ π.ρ. ηελ βηνµεραλία, ηνλ ηνπξηζµό, ηνπο νξεηλνύο όγθνπο, ηηο 

παξάθηηεο πεξηνρέο, θαηαξηίζζεθε από ην ΤΠΔΥΧΓΔ, σο ζρέδην Κνηλήο Τπνπξγηθήο 

Απόθαζεο (ΚΤΑ), ζε ζπλεξγαζία µε ηα ζπλαξµόδηα Τπνπξγεία. Σν ζρέδην ΚΤΑ 

ζπλνδεύεηαη από ζπγθεθξηµέλν πξόγξαµµα δξάζεο, εγθξίλεηαη µε απόθαζε ηεο 

Δπηηξνπήο πληνληζµνύ ηεο Κπβεξλεηηθήο Πνιηηηθήο ζηνλ ηνµέα Υσξνηαμηθνύ 

ρεδηαζµνύ θαη Αεηθόξνπ Αλάπηπμεο θαη δεµνζηεύεηαη ζηελ Δθεµεξίδα ηεο 

Κπβέξλεζεο. 

Ζ επζύλε γηα ηελ παξαθνινύζεζε θαη αμηνιόγεζε ηήξεζεο ησλ βαζηθώλ επηινγώλ, 

πξνηεξαηνηήησλ θαη θαηεπζύλζεσλ ηνπ ζρεδίνπ παξαµέλεη ζην ΤΠΔΥΧΓΔ. Σα 

Δηδηθά Πιαίζηα Υσξνηαμηθνύ ρεδηαζµνύ θαη Αεηθόξνπ Αλάπηπμεο (ΔΠΥΑΑ) 

πξνβιέπεηαη όηη αλαζεσξνύληαη αλά πεληαεηία, εθόζνλ βέβαηα πξνθύπηεη ηέηνηα 

αλάγθε.
38

 

Ο ρσξνηαμηθόο ζρεδηαζκόο ησλ αηνιηθώλ εγθαηαζηάζεσλ έρεη σο ζηόρν: 

                                                 
36

 Γ. Γηαλλαθνύξνπ, Κ. Μελνπδάθνο, Λ. Βαζελρόβελ «Ο ρσξνηαμηθόο ζρεδηαζµόο ζηελ Διιάδα - 

Ννµηθό πιαίζην θαη εθαξ- µνγή ζηελ πξάμε», Δθδόζεηο Αλη. άθθνπια, 2008. 
37

 ΔηΚ 207/Α, 7.10.1999. 
38

 www.minenv.gr 
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1. Σελ δηακόξθσζε πνιηηηθώλ ρσξνζέηεζεο έξγσλ ειεθηξνπαξαγσγήο από ΑΠΔ, 

αλά θαηεγνξία δξαζηεξηόηεηαο θαη θαηεγνξία ρώξνπ.  

2. Σελ θαζηέξσζε θαλόλσλ θαη θξηηεξίσλ ρσξνζέηεζεο πνπ ζα επηηξέπνπλ, από ηελ 

κία κεξηά ηελ δεκηνπξγία βηώζηκσλ εγθαηαζηάζεσλ αηνιηθήο ελέξγεηαο, θαη από ηελ 

άιιε κεξηά ηελ νκαιή έληαμή ηνπο ζην θπζηθό θαη αλζξσπνγελέο πεξηβάιινλ θαη ζην 

ηνπίν. 

3. Σελ δεκηνπξγία ελόο απνηειεζκαηηθνύ κεραληζκνύ ρσξνζέηεζεο ησλ αηνιηθώλ 

εγθαηαζηάζεσλ, έηζη ώζηε λα επηηεπρζεί ε κέγηζηε δπλαηή αληαπόθξηζε ζηνπο 

ζηόρνπο ησλ εζληθώλ θαη επξσπατθώλ πνιηηηθώλ. 

Γηα ηε ρσξνζέηεζε ησλ αηνιηθώλ εγθαηαζηάζεσλ, ν εζληθόο ρώξνο, κε βάζε ην 

ππάξρνλ εθκεηαιιεύζηκν αηνιηθό δπλακηθό ηνπ θαη ηα ηδηαίηεξα ρσξνηαμηθά θαη 

πεξηβαιινληηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ, δηαθξίλεηαη ζηηο αθόινπζεο θαηεγνξίεο: 

1. Ζπεηξσηηθή Υώξα θαη Δύβνηα 

2. Αηηηθή (Μεηξνπνιηηηθόο ραξαθηήξαο) 

3. Ηόλην, Αηγαίν Πέιαγνο θαη Κξήηε (θαηνηθεκέλα λεζηά) 

4. Τπεξάθηηνο ζαιάζζηνο ρώξνο θαη αθαηνίθεηεο λεζίδεο 

Ζ επεηξσηηθή ρώξα δηαθξίλεηαη πεξαηηέξσ ζε Πεξηνρέο Αηνιηθήο Πξνηεξαηόηεηαο 

(Π.Α.Π.) θαη ζε Πεξηνρέο Αηνιηθήο Καηαιιειόηεηαο (Π.Α.Κ.) σο εμήο: 

α. Πεξηνρέο Αηνιηθήο Πξνηεξαηόηεηαο (Π.Α.Π.): Δίλαη νη πεξηνρέο ηεο επεηξσηηθήο 

ρώξαο, νη νπνίεο δηαζέηνπλ ζπγθξηηηθά πιενλεθηήκαηα γηα ηελ εγθαηάζηαζε 

αηνιηθώλ ζηαζκώλ, ελώ ηαπηόρξνλα πξνζθέξνληαη από απόςεσο επίηεπμεο ησλ 

ρσξνηαμηθώλ ζηόρσλ (ειεγρόκελε ζπγθέληξσζε ησλ αηνιηθώλ εγθαηαζηάζεσλ). ηηο 

πεξηνρέο απηέο, εθηηκάηαη ε κέγηζηε δπλαηόηεηα ρσξνζέηεζεο αηνιηθώλ 

εγθαηαζηάζεσλ (θέξνπζα ηθαλόηεηα). 

β. Πεξηνρέο Αηνιηθήο Καηαιιειόηεηαο (Π.Α.Κ.). Απηέο ηηο πεξηνρέο απνηεινύλ όινη 

νη πξσηνβάζκηνη Οξγαληζκνί Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο (Ο.Σ.Α.) ηεο επεηξσηηθήο 

ρώξαο πνπ δελ πεξηιακβάλνληαη ζηηο Πεξηνρέο Αηνιηθήο Πξνηεξαηόηεηαο ησλ νπνίσλ 

πεξηνρέο ή θαη κεκνλσκέλεο ζέζεηο πνπ θξίλνληαη από ηελ Ρπζκηζηηθή Αξρή 

Δλέξγεηαο θαηά ην άξζξν 3 παξ. 1.δ ηνπ λ. 3468/2006, θαη θξίλνληαη σο ελεξγεηαθά 

απνδνηηθέο. 
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Υάξηεο 1: Πεξηνρέο Αηνιηθήο Πξνηεξαηόηεηαο (ΦΔΚ/2464, 2008) 

2.3 Περιοχϋσ αποκλειςμού και ζώνεσ αςυμβατότητασ 

Γηα όιεο ηηο θαηεγνξίεο πεξηνρώλ πνπ αλαιύζεθαλ παξαπάλσ, πξέπεη λα απνθιείεηαη 

ε ρσξνζέηεζε αηνιηθώλ εγθαηαζηάζεσλ γηα ιόγνπο πξνζηαζίαο, αζπκβαηόηεηαο, 

αιιά θαη ιεηηνπξγηθόηεηαο ησλ αηνιηθώλ εγθαηαζηάζεσλ, εληόο: 

 Σσλ θεξπγκέλσλ δηαηεξεηέσλ κλεκείσλ ηεο παγθόζκηαο πνιηηηζηηθήο 

θιεξνλνκηάο θαη ησλ άιισλ κλεκείσλ κείδνλνο ζεκαζίαο, θαζώο θαη ησλ 

νξηνζεηεκέλσλ αξραηνινγηθώλ δσλώλ πξνζηαζίαο Α. 

 Σσλ πεξηνρώλ απνιύηνπ πξνζηαζίαο ηεο θύζεο θαη πξνζηαζίαο ηεο θύζεο. 

 Σσλ νξίσλ ησλ Τγξνηόπσλ Γηεζλνύο εκαζίαο (Τγξόηνπνη Ρακζάξ). 

 Σσλ ππξήλσλ ησλ εζληθώλ δξπκώλ θαη ησλ θεξπγκέλσλ κλεκείσλ ηεο θύζεο 

θαη ησλ αηζζεηηθώλ δαζώλ πνπ δελ πεξηιακβάλνληαη ζηηο πεξηνρέο ηεο 

δεύηεξεο πεξηπηώζεσο. 

 Σσλ νηθνηόπσλ πξνηεξαηόηεηαο πεξηνρώλ ηεο Δπηθξάηεηαο πνπ έρνπλ εληαρζεί 

σο ηόπνη θνηλνηηθήο ζεκαζίαο ζην δίθηπν NATURA 2000. 

 Σσλ εληόο ζρεδίσλ πόιεσλ θαη νξίσλ νηθηζκώλ πξν ηνπ 1923 ή θάησ ησλ 

2.000 θαηνίθσλ πεξηνρώλ. 
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 Σσλ Π.Ο.Σ.Α. ηνπ άξζξνπ 29 ηνπ λ. 2545/1997, ησλ Πεξηνρώλ Οξγαλσκέλεο 

Αλάπηπμεο Παξαγσγηθώλ Γξαζηεξηνηήησλ ηνπ ηξηηνγελνύο ηνκέα ηνπ 

άξζξνπ 10 ηνπ λ. 2742/1999, ησλ ζεκαηηθώλ πάξθσλ θαη ησλ ηνπξηζηηθώλ 

ιηκέλσλ. 

 Σσλ ηνπξηζηηθώλ θαη νηθηζηηθώλ πεξηνρώλ (εθηόο ζρεδίνπ δόκεζεο). 

 Σσλ αμηόινγσλ αθηώλ θαη παξαιηώλ. 

 Σσλ αγξνηηθώλ πεξηνρώλ πςειήο παξαγσγηθόηεηαο. 

 Σσλ ιαηνκηθώλ πεξηνρώλ θαη κεηαιιεπηηθώλ θαη εμνξπθηηθώλ δσλώλ πνπ 

ιεηηνπξγνύλ επηθαλεηαθά. 

 Σσλ πεξηνρώλ ή δσλώλ πνπ ππάγνληαη ζε εηδηθό θαζεζηώο ρξήζεσλ γεο, 

βάζεη ηνπ νπνίνπ δελ επηηξέπεηαη ε ρσξνζέηεζε αηνιηθώλ εγθαηαζηάζεσλ. 

Δπηπξόζζεηα, δίλνληαη θαη νη παξαθάησ θαηεπζύλζεηο ζρεηηθά κε ηελ 

ρσξνζέηεζε ησλ αηνιηθώλ εγθαηαζηάζεσλ: 

 Αμηνπνίεζε/ρξήζε πθηζηάκελσλ νδώλ γηα ηελ θαιύηεξε δπλαηή εμππεξέηεζε 

ησλ αηνιηθώλ πάξθσλ, κε ηηο απαξαίηεηεο βειηίσζεηο θαη επεθηάζεηο. 

 Απνθπγή κεγάινπ βάζνπο θαη εθηεηακέλσλ εθζθαθώλ, ελώ ην πιάηνο ησλ 

δξόκσλ πξόζβαζεο πξέπεη λα πεξηνξίδεηαη ζην αλαγθαίν κέηξν. 

 Δθρέξζσζε ζάκλσλ θαη δέληξσλ ζύκθσλα κε ππνδείμεηο ηεο ηνπηθήο Γαζηθήο 

Τπεξεζίαο. 

 Ζ εζσηεξηθή νδνπνηία λα είλαη ρσκάηηλε κε επίζηξσζε ραιηθηνύ, ελώ ε 

γξακκή κεηαθνξάο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο κέρξη ην δίθηπν ηεο Γ.Δ.Ζ. λα 

αθνινπζεί, όζν είλαη απηό δπλαηόλ, ηηο ήδε ππάξρνπζεο νδνύο πξνζπέιαζεο. 

 Δπηηξέπεηαη ε ρσξνζέηεζε ζε Εώλεο Δηδηθήο Πξνζηαζίαο (Ε.Δ.Π.), αθνύ 

δηελεξγεζεί αξρηθά εηδηθή νξληζνινγηθή κειέηε, όπσο θαη ζε πεξηνρέο εληόο 

δαζώλ, δαζηθώλ θαη αλαδαζσηέσλ εθηάζεσλ, κεηά ηελ ιήςε ηδηαίηεξεο 

κέξηκλαο γηα ηνλ πεξηνξηζκό ηεο βιάβεο ηεο δαζηθήο βιάζηεζεο. 

 Ζ ρσξνζέηεζε ησλ αηνιηθώλ εγθαηαζηάζεσλ λα ηεξεί ηηο ειάρηζηεο 

απνζηάζεηο από γεηηληάδνπζεο ρξήζεηο γεο, δξαζηεξηόηεηεο θαη δίθηπα 

ηερληθήο ππνδνκήο (πεξηνρέο πεξηβαιινληηθνύ ελδηαθέξνληνο, ζηνηρεία 

πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο, νηθηζηηθέο δξαζηεξηόηεηεο, δίθηπα ηερληθήο 

ππνδνκήο, θαη εγθαηαζηάζεηο παξαγσγηθώλ δξαζηεξηνηήησλ). 
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Πίλαθαο 3: Απνζηάζεηο αηνιηθώλ εγθαηαζηάζεσλ από γεηηληάδνπζεο ρξήζεηο γεο, 

δξαζηεξηόηεηεο θαη δίθηπα ηερληθήο ππνδνκήο 

Α. Απνζηάζεηο γηα ηελ δηαζθάιηζε ηεο ιεηηνπξγηθόηεηαο θαη απόδνζεο ηωλ 

αηνιηθώλ εγθαηαζηάζεωλ 

Α. Μέγηζηε απόζηαζε από πθηζηάκελε νδό 

ρεξζαίαο πξνζπέιαζεο 

Γηα εγθαηεζηεκέλε ηζρύ θάησλ ησλ 

10 MWe: ζε Π.Α.Π. θαη Αηηηθή: 20 

ρικ. κήθνο 

ε Π.Α.Κ.: 15 ρικ. αλεμάξηεηα από 

ηελ εγθαηεζηεκέλε ηζρύ. 

ε λεζηά: 10 ρικ. αλεμάξηεηα από 

ηελ εγθαηεζηεκέλε ηζρύ. 

Β. Μέγηζηε απόζηαζε από ην ζύζηεκα 

κεηαθνξάο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο πςειήο 

ηάζεο 

Όπσο νξίδεη ν Γ.Δ..Μ.Ζ.Δ. ζηνπο 

όξνπο ζύλδεζεο ηεο εγθαηάζηαζεο ( 

πςειή ηάζε) θαη ε Γ.Δ.Ζ. (κέζε θαη 

ρακειή ηάζε). 

Γ. Διάρηζηε απόζηαζε κεηαμύ ησλ 

αλεκνγελλεηξηώλ (x) 

2,5 θνξέο ηελ δηάκεηξν ηεο θηεξσηήο 

αλεκνγελλήηξηαο (x=2,5d) 

Β. Απνζηάζεηο από πεξηνρέο πεξηβαιινληηθνύ ελδηαθέξνληνο 

Αζύκβαηε ρξήζε Διάρηζηε απόζηαζε 

εγθαηάζηαζεο από ηελ αζύκβαηε 

ρξήζε 

Πεξηνρέο απόιπηεο πξνζηαζίαο ηεο θύζεο ύκθσλα κε ηελ εγθεθξηκέλε 

Δ.Π.Μ. 

Ππξήλεο ησλ εζληθώλ δξπκώλ, θεξπγκέλα 

κλεκεία ηεο θύζεο, αηζζεηηθά δάζε 

Κξίλεηαη θαηά πεξίπησζε ζην 

πιαίζην ηεο Δ.Π.Ο. 

Τγξόηνπνη Ρακζάξ 

Οηθόηνπνη πνπ έρνπλ εληαρζεί ζηνλ 

θαηάινγν ησλ ηόπσλ θνηλνηηθήο ζεκαζίαο 

ηνπ δηθηύνπ NATURA 2000 

Αθηέο θνιύκβεζεο πνπ πεξηιακβάλνληαη 

ζην πξόγξακκα παξαθνινύζεζεο ηεο 

πνηόηεηαο ησλ λεξώλ θνιύκβεζεο 

1.500 κ.
2
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Πεξηνρέο Ε.Δ.Π. νξληζνπαλίδαο (SPA) Κξίλεηαη θαηά πεξίπησζε ζην 

πιαίζην ηεο Δ.Π.Ο., κεηά από εηδηθή 

νξληζνινγηθή κειέηε. 

Γ. Απόζηάζεηο από πεξηνρέο θαη ζηνηρεία πνιηηηζκηθήο θιεξνλνκηάο 

Αζύκβαηε ρξήζε Διάρηζηε απόζηαζε 

εγθαηάζηαζεο από ηελ αζύκβαηε 

ρξήζε 

Δγγεγξακέλα ζηνλ θαηάινγν Παγθόζκηαο 

Κιεξνλνκηάο θαη ηα άιια κείδνλνο 

ζεκαζίαο κελκεία, αξραηνινγηθνί ρώξνη θαη 

ηζηνξηθνί ηόπνη 

3.000 κ.
2
 

Εώλε απόιπηεο πξνζηαζίαο Α ινηπώλ 

αξραηνινγηθώλ ρώξσλ 

Α=7d, ηνπιάρηζηνλ 500 κ. 

Κπξεγκέλα πνιηηηζηηθά κλεκεία θαη 

ηζηνξηθνί ηόπνη 

Α=7d, ηνπιάρηζηνλ 500 κ. 

Γ. Απνζηάζεηο από νηθηζηηθέο δξαζηεξηόηεηεο 

Αζύκβαηε ρξήζε Διάρηζηε απόζηαζε 

εγθαηάζηαζεο από ηελ αζύκβαηε 

ρξήζε 

Πόιεηο θαη νηθηζκνί κε πιεζπζκό >2.000 

θαη. ή νηθηζκνί κε πιεζπζκό <2.000 θαη. 

πνπ ραξαθηεξίδνληαη σο δπλακηθνί, 

ηνπξηζηηθνί ή αμηόινγνη 

1.000 κ. από ην όξην ηνπ νηθηζκνύ ή 

ηνπ ζρεδίνπ πόιεσο αλάινγα ηελ 

πεξίπησζε. 

Παξαδνζηαθνί νηθηζκνί 1.500 κ. από ην όξην ηνπ νηθηζκνύ 

(θαηά παξέθθιηζε είλαη δπλαηή ε 

κείσζε ηεο απόζηαζεο ζηα 1.000 κ. 

αλ ν αξηζκόο ησλ θαηνηθηώλ ηνπ 

νηθηζκνύ είλαη <20). 

Λνηπνί νηθηζκνί 500 κ. από ην όξην ηνπ νηθηζκνύ. 

Οξγαλσκέλε δόκεζε Α θαη Β θαηνηθίαο 

(Π.Δ.Ρ.ΠΟ. θιπ) 

1.000 κ. από ηα όξηα ηνπ ζρεδίνπ. 

Ηεξέο Μνλέο 500 κ. από ηα όξηα ηεο Μνλήο 
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Μεκνλσκέλε θαηνηθία (λνκίκσο 

πθηζηάκελε) 

Δμαζθάιηζε ειάρηζηνπ επηπέδνπ 

ζνξύβνπ κηθξόηεξνπ ησλ 45 db. 

Δ. Απνζηάζεηο από δίθηπα ηερληθήο ππνδνκήο θαη εηδηθέο ρξήζεηο 

Αζύκβαηε ρξήζε Διάρηζηε απόζηαζε 

εγθαηάζηαζεο από ηελ αζύκβαηε 

ρξήζε 

Κύξηνη νδηθνί άμνλεο, νδηθό δίθηπν 

αξκνδηόηεηεο αξκνδηόηεηεο ησλ Ο.Σ.Α. θαη 

ζηδεξνδξνκηθέο γξακκέο 

Απόζηαζε αζθαιείαο 1,5d από ηα 

όξηα ηεο δώλεο απαιινηξίσζεο ηεο 

νδνύ. 

Γξακκέο πςειήο ηάζεσο Απόζηαζε αζθαιείαο 1,5d από ηα 

όξηα δηέιεπζεο ησλ γξακκώλ πςειήο 

ηάζεο. 

Τπνδνκέο ηειεπηθνηλσληώλ (θεξαίεο), 

RADAR 

Καηά πεξίπησζε, κεηά από 

γλσκνδόηεζε ηνπ αξκόδηνπ θνξέα. 

Δγθαηαζηάζεηο ή δξαζηεξηόηεηεο ηεο 

αεξνπινΐαο 

Καηά πεξίπησζε, κεηά από 

γλσκνδόηεζε ηνπ αξκόδηνπ θνξέα. 

Σ. Απνζηάζεηο από δώλεο ή εγθαηαζηάζεηο παξαγωγηθώλ δξαζηεξηνηήηωλ 

Αζύκβαηε ρξήζε Διάρηζηε απόζηαζε 

εγθαηάζηαζεο από ηελ αζύκβαηε 

ρξήζε 

Αγξνηηθή γε πςειήο παξαγσγηθόηεηαο, 

δώλεο αλαδαζκνύ, αξδεπόκελεο εθηάζεηο 

Απόζηαζε αζθαιείαο 1,5d. 

Ηρζπνθαιιηέξγεηεο Απόζηαζε αζθαιείαο 1,5d. 

Μνλάδεο εζηαπιηζκέλεο θηελνηξνθίαο Απόζηαζε αζθαιείαο 1,5d. 

Λαηνκηθέο δώλεο θαη δξαζηεξηόηεηεο Όπσο νξίδεηαη ζηελ θείκελε 

λνκνζεζία. 

Λεηηνπξγνύζεο επηθαλεηαθά 

κεηαιιεπηηθέο/εμνξπθηηθέο δώλεο θαη 

δξαζηεξηόηεηεο 

500 κ. 
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Πεξηνρέο Οξγαλσκέλεο Σνπξηζηηθήο 

Αλάπηπμεο θαη άιιεο Πεξηνρέο 

Οξγαλσκέλεο Αλάπηπμεο Παξαγσγηθώλ 

Γξαζηεξηνηήησλ ηνπ ηξηηνγελνύο ηνκέα, 

ζεκαηηθά πάξθα, ηνπξηζηηθνί ιηκέλεο θαη 

άιιεο ζεζκνζεηεκέλεο ή δηακνξθσκέλεο 

ηνπξηζηηθά πεξηνρέο, ηνπξηζηηθά 

θαηαιύκαηα θαη εηδηθέο ηνπξηζηηθέο 

ππνδνκέο 

1.000 κ. από ηα όξηα ηεο 

δώλεο/πεξηνρήο 

Πεγή: ΦΔΚ 2464 Β/03.12.2008, Δηδηθό Πιαίζην Υσξνηαμηθνύ ρεδηαζκνύ 

θαη Αεηθόξνπ Αλάπηπμεο γηα ηηο ΑΠΔ θαη ηξαηεγηθή Μειέηε 

Πεξηβαιινληηθώλ Δπηπηώζεσλ απηνύ 

2.4 Ειδικϊ κριτόρια χωροθϋτηςησ αιολικών μονϊδων ςτην 

ηπειρωτικό χώρα 

Δηδηθά θξηηήξηα ρσξνζέηεζεο αηνιηθώλ κνλάδσλ θαζνξίδνληαη γηα ηελ επεηξσηηθή 

ρώξα, γηα ηελ Αηηηθή, ηνλ λεζησηηθό ρώξν θαη ην ζαιάζζην ρώξν θαη ηηο αθαηνίθεηεο 

λεζίδεο. Πην ζπγθεθξηκέλα: 

Μέγηζηεο επηηξεπόκελεο ππθλόηεηεο αηνιηθώλ εγθαηαζηάζεσλ ζε επίπεδν 

πξσηνβάζκηνπ Ο.Σ.Α.: 

1. Σν κέγηζην επηηξεπόκελν πνζνζηό θάιπςεο εδαθώλ από αηνιηθέο 

εγθαηαζηάζεηο ζηνπο πξσηνβάζκηνπο Ο.Σ.Α. πνπ εκπίπηνπλ ζε Π.Α.Π. ηεο 

επεηξσηηθήο ρώξαο δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην 8% ηεο έθηαζεο αλά 

Ο.Σ.Α. (1,05 ηππηθέο αλεκνγελλήηξηεο /1000 ζηξέκκαηα), ελώ ην 

αληίζηνηρν γηα ηνπο πξσηνβάζκηνπο Ο.Σ.Α. πνπ εκπίπηνπλ ζε Π.Α.Κ. ηεο 

επεηξσηηθήο ρώξαο δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην 5% αλά Ο.Σ.Α. (0,66 

ηππηθέο αλεκνγελλήηξηεο/1000 ζηξέκκαηα). Σν πην πάλσ πνζνζηό θάιπςεο 

κπνξεί λα απμάλεηαη, γηα ηελ πξώηε πεξίπησζε, έσο θαη 30% αλά 

πξσηνβάζκην Ο.Σ.Α., ελώ γηα ηελ δεύηεξε πεξίπησζε κπνξεί λα απμάλεηαη 

έσο θαη 50% , ύζηεξα από ζύκθσλε γλώκε ηνπ νηθείνπ Γεκνηηθνύ ή 

Κνηλνηηθνύ πκβνπιίνπ, ε νπνία παξέρεηαη γηα όιε ηε δηάξθεηα ηνπ 

θύθινπ δσήο ησλ ζρεηηθώλ εγθαηαζηάζεσλ θαη πάλησο γηα ρξνληθό 
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δηάζηεκα ηνπιάρηζηνλ ίζν κε ηνλ ρξόλν ηζρύνο ησλ ζρεηηθώλ αδεηώλ 

παξαγσγήο (25 έηε). 

2. Δηδηθά γηα ηνπο Γήκνπο Μνλεκβαζίαο, Αξάρσβαο, Καξπελεζίνπ θαη 

Καξύζηνπ πνπ ραξαθηεξίδνληαη από πςειό δείθηε ηνπξηζηηθήο αλάπηπμεο, 

ην κέγηζην επηηξεπόκελν πνζνζηό θάιπςεο εδαθώλ από αηνιηθέο 

εγθαηαζηάζεηο δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην 4% αλά Γήκν (άιισο 0,53 

ηππηθέο αλεκνγελλήηξηεο/1000 ζηξέκκαηα). 

3. Γηα ηηο αηνιηθέο εγθαηαζηάζεηο πνπ εκπίπηνπλ ζε πεξηζζόηεξνπο ηνπ ελόο 

Ο.Σ.Α. ησλ πην πάλσ πεξηπηώζεσλ, νη επηηξεπόκελεο αλά πεξίπησζε 

ππθλόηεηεο εθαξκόδνληαη γηα ην ηκήκα ηεο αηνιηθήο εγθαηάζηαζεο πνπ 

εκπίπηεη ζε θάζε έλα Ο.Σ.Α. μερσξηζηά. 

3. ΑΝΑΛΤΗ ΤΥΙΣΑΜΕΝΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΠΕΡΙΟΦΗ ΜΕΛΕΣΗ 

(Π.Ε. ΜΑΓΝΗΙΑ) 

3.1 Γεωγραφικό ϋνταξη τησ περιοχόσ μελϋτησ 

Ζ πεξηθεξεηαθή ελόηεηα Μαγλεζίαο απνηειεί κία από ηηο 52 πεξηθεξεηαθέο ελόηεηεο 

ηεο Διιάδαο θαη δηνηθεηηθά αλήθεη ζηελ πεξηθέξεηα ηεο Θεζζαιίαο. Έρεη έθηαζε 

2.638 η.ρικ. θαη ν ζπλνιηθόο πιεζπζµόο ηεο πεξηθεξεηαθήο ελόηεηαο Μαγλεζίαο 

είλαη 203.808 άηνµα, απνηειώληαο ην 27,81%, ηνπ ζπλνιηθνύ πιεζπζµνύ ηεο 

Πεξηθέξεηαο, ζύκθσλα κε ηελ απνγξαθή ηνπ 2011. Ζ πξσηεύνπζα ηεο πεξηθεξεηαθήο 

ελόηεηαο ηεο Μαγλεζίαο είλαη ν Βόινο, ν νπνίνο, ζύκθσλα κε ηελ απνγξαθή ηνπ 

2011, έρεη 144.420 θαηνίθνπο. 

Ζ πεξηθεξεηαθή ελόηεηα ηεο Μαγλεζίαο βξίζθεηαη ζηα αλαηνιηθά ηεο πεξηθέξεηαο 

ηεο Θεζζαιίαο, ελώ ε ζέζε ηεο σο πξνο ηελ ρώξα είλαη θεληξνβαξηθή θαη εύθνια 

πξνζβάζηκε κηαο θαη δηέξρεηαη πιεζίνλ ηεο ν βαζηθόο αλαπηπμηαθόο θαη κεηαθνξηθόο 

άμνλαο ηεο Διιάδαο. Ζ πεξηθεξεηαθή ελόηεηα ηεο Μαγλεζίαο, εθηείλεηαη 

πεξηθεξεηαθά ηνπ Παγαζεηηθνύ θόιπνπ. Γπηηθά θαη Βόξεηα ζπλνξεύεη κε ηελ 

πεξηθεξεηαθή ελόηεηα ηεο Λάξηζαο θαη ζηα λόηηα κε ηελ πεξηθεξεηαθή ελόηεηα 

Φζηώηηδαο ηεο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο, ελώ ζηα Αλαηνιηθά βξέρεηαη από ην 

Αηγαίν πέιαγνο θαη ζηα λόηηα από ηνλ Παγαζεηηθό θόιπν. 



Χωροθέτηςη χερςαίων αιολικών εγκαταςτάςεων. Η μελέτη περίπτωςησ τησ Π.Ε. Μαγνηςίασ Κουρουμπλόσ 

 Απόςτολοσ

 

 
40 

O µόληµνο πιεζπζµόο
39

 θαη ε ππθλόηεηα ηνπ αλά η.ριµ δηαµνξθώζεθαλ δηαρξνληθά 

σο εμήο: 

1991: 196.252 θάηνηθνη θαη ππθλόηεηα 74,37 θάηνηθνη αλά η.ριµ 

2001: 205.005 θάηνηθνη θαη ππθλόηεηα 77,68 θάηνηθνη αλά η.ριµ 

2011: 203.808 θάηνηθνη θαη ππθλόηεηα 77,23 θάηνηθνη αλά η.ριµ  

Ζ ειηθηαθή θαηαλνµή ηνπ πιεζπζµνύ θαη νη δείθηεο δειώλνπλ γήξαλζε ηνπ 

πιεζπζµνύ, µεγάιε εμάξηεζε ησλ µε παξαγσγηθώλ ειηθηώλ από ηηο παξαγσγηθέο θαη 

ραµειή αληηθαηάζηαζε ησλ παιαηόηεξσλ γελεώλ από ηηο λεόηεξεο. Σν θ.θ. ΑΔΠ είλαη 

15.480€ θαη βαίλεη µεηνύµελν θάζε ρξόλν από ην 2008 όηαλ ε αληίζηνηρε θαηαγξαθή 

ηεο ΔΛΣΑΣ ήηαλ 19.010€. Όζνλ αθνξά ηηο ππνδνµέο µεηαθνξώλ, ζεµεηώλνληαη ην 

πνιηηηθό αεξνδξόµην (Αγρηάινπ) πνπ εμππεξεηεί πηήζεηο ηζάξηεξ θαη πηήζεηο ζε 

νξηζµέλα πεξηθεξεηαθά αεξνδξόµηα ηεο Δπξώπεο θαη ν ιηµέλαο Βόινπ. Ζ 

πεξηθεξεηαθή ελόηεηα Μαγλεζίαο δηαζέηεη ηθαλνπνηεηηθό νδηθό δίθηπν θαη άμνλεο 

ζύλδεζεο µε ηηο δύν µεγάιεο πόιεηο (Αζήλα-Θεζζαινλίθε) µέζσ ηεο Δζληθήο Οδνύ 

θαζώο θαη µε ηελ πόιε ηεο Λάξηζαο. Κύξηα ηνπξηζηηθά θέληξα είλαη ην Πήιην πνπ 

εμππεξεηείηαη από ην νδηθό θύθισµα Πειίνπ θαη νη πνξάδεο πνπ εμππεξεηνύληαη 

από ην ιηµάλη ηνπ Βόινπ θαη ην ιηµάλη ηνπ Αγ.Κσλζηαληίλνπ. Ζ ζηδεξνδξνµηθή 

ζύλδεζε αθνξά ηα δίπνια Βόιν–Λάξηζα θαη Παιαηνθάξζαια – Καιαµπάθα.  

Βαζηθόηεξε εθπαηδεπηηθή ππνδνµή είλαη ην Παλεπηζηήµην Θεζζαιίαο, θαζώο ζην 

Βόιν θηινμελείηαη ην µεγαιύηεξν µέξνο ησλ ζρνιώλ. ∆ηαζέηεη 2 ΒΗΠΔ (Α’ θαη Β΄) 

θαη ν θύξηνο όγθνο ησλ βηνµεραληθώλ‐βηνηερληθώλ µνλάδσλ είλαη εγθαηεζηεµέλνο 

θαηά µήθνο ηνπ νδηθνύ άμνλα Βόινπ‐Βειεζηίλνπ (Λάξηζαο) όπνπ βξίζθνληαη νη δύν 

ΒΗΠΔ (ΔΣΒΑ) θαζώο θαη νη βηνµεραληθέο δώλεο πνπ θαζνξίζηεθαλ από ην ΓΠ. ε 

επέθηαζε ηεο α΄ ΒΗΠΔ Βόινπ θαη εθαηέξσζελ ηνπ νδηθνύ απηνύ άμνλα έρεη 

δεµηνπξγεζεί ΒΗΟΠΑ από ηελ ΔΣΒΑ. εµαληηθή βηνµεραληθή δξαζηεξηόηεηα 

εληνπίδεηαη επίζεο ζηνλ παξαιηαθό δξόµν πξνο Πήιην θπξίσο ιόγσ ηεο ΑΓΔΣ, ζηνλ 

νδηθό άμνλα Ν.Αγρίαινο ‐ Μηθξνζήβεο ‐ Αιµπξόο θαζώο θαη λνηηόηεξα ζηελ πεξηνρή 

Αιµπξνύ ‐ Πιαηάλνπ. Ζ ηνπξηζηηθή ππνδνµή (20.041 θιίλεο) απαληάηαη θπξίσο ζηηο 

πνξάδεο, ζηηο πεξηνρέο ησλ παξαιηώλ ηεο πεξηθεξεηαθήο ελόηεηαο θαη ηνπ Πειίνπ. 
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Χο πξνο ηελ γεσκνξθνινγία ηνπ εδάθνπο, ε Μαγλεζία ραξαθηεξίδεηαη σο νξεηλή. 

Δηδηθόηεξα, ην 30,1% ηεο πεξηθεξεηαθήο ελόηεηαο ραξαθηεξίδεηαη σο πεδηλό, ην 

25,2% σο εκηνξεηλό θαη ην 44,7% σο νξεηλό. ύκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηεο ΔΛ.ΣΑΣ., 

από ην ζύλνιν ησλ Γεκνηηθώλ Δλνηήησλ ηνπ Ννκνύ, 26 ζεσξνύληαη νξεηλέο, 7 

εκηνξεηλέο θαη 9 πεδηλέο. Από ηηο Σνπηθέο Κνηλόηεηεο ηεο Γεκνηηθήο Δλόηεηαο 

Μειεώλ, νη Σ.Κ. Αγίνπ Γεσξγίνπ Νειείαο, Βπδίηζαο, Μειεώλ θαη Πηλαθαηώλ, 

ραξαθηεξίδνληαη σο νξεηλνί, ελώ ε Σ.Κ. Καιώλ Νεξώλ ραξαθηεξίδεηαη σο πεδηλή. 

Ζ Μαγλεζία είλαη κία από ηηο ιίγεο πεξηθεξεηαθέο ελόηεηεο ηεο Διιάδαο πνπ έρεη έλα 

θαη κόλν βνπλό πάλσ από 1000 κ. πςόκεηξν, ελώ βξίζθνληαη δηάζπαξηα πνιιά 

βνπλά θάησ από 1000 κ. κε απνηέιεζκα ε Μαγλεζία λα πεξηβάιιεηαη από βνπλά. 

ηα λόηηα, ηα ζύλνξα κε ηελ πεξηθεξεηαθή ελόηεηα Φζηώηηδαο ηα νξίδεη ην όξνο Όζξε 

πνπ θηάλεη ηα 1726 κ. Αλαηνιηθά ηεο Όζξεο ππάξρεη ην βνπλό Υισκό πνπ κε 894 κ. 

πςώλεηαη πάλσ από ηελ είζνδν ηνπ Παγαζεηηθνύ. Σν Υισκό ηεο Μαγλεζίαο δελ 

πξέπεη λα ζπγρέεηαη κε ην Υισκό ηεο Φζηώηηδαο πνπ κε 1081 κ. πςόκεηξν βξίζθεηαη 

λόηηα ηεο Αηαιάληεο. ηε δπηηθή πιεπξά ηεο πεξηθεξεηαθήο ελόηεηαο, ζηα ζύλνξα κε 

ηελ πεξηθεξεηαθή ελόηεηα Λαξίζεο ππάξρνπλ βνπλά θάησ από 1000 κ. πςόκεηξν, 

όπσο ην Καξακπνπηάθη 793 κ., ην αξαηδή 651 κ. θαη ην κεγαιύηεξν από απηά ην 

Υαιθνδόλην (Μαπξνβνύλη) πνπ κε 725κ. πςώλεηαη λόηηα ηνπ Βειεζηίλνπ. Νόηηα από 

ηε ιίκλε Κάξια πςώλεηαη ην Μεγαβνύλη κε 546 κ. πςόκεηξν, ελώ ηελ αλαηνιηθή 

πιεπξά ηεο Μαγλεζίαο, ηε ρεξζόλεζν ηνπ Παγαζεηηθνύ θόιπνπ θαιύπηεη ην βνπλό 

ηνπ Πειίνπ πνπ θηάλεη ηα 1624 κ. πςόκεηξν. Βόξεηα από ην Πήιην παξάιιεια κε 

ηελ αθηή, ζπλερίδεη ην θαηάθπην Μαπξνβνύλη πνπ θηάλεη ζην λνκό Λαξίζεο ηα 1054 

κ. πςόκεηξν. Σέινο λόηηα ηνπ Πειίνπ ζηελ άθξε ηεο ρεξζνλήζνπ, βξίζθεηαη ην 

Σηζαίν όξνο έλα απόθξεκλν βνπλό κε πςόκεηξν 644 κ. πνπ αληηθξίδεη ηηο δύν 

ζάιαζζεο ηνπ Παγαζεηηθνύ θαη ηνπ βόξεηνπ Δπβντθνύ. Σα πνηάκηα πνπ πεξηθιείνπλ 

ηελ Μαγλεζία απνηεινύλ κηθξά ξέκαηα βόξεηα ηνπ όξνπο Όζξε. Τπάξρνπλ, επίζεο, 

δηάθνξεο κηθξέο ιεθάλεο ηνπ όξνπο Πειίνπ, πνπ θαηαιήγνπλ ζην Αηγαίν ή ζηνλ 

Παγαζεηηθό, κεηαμύ ησλ νπνίσλ νη ιεθάλεο ηνπ Ξεξηά (Βόινπ) ζηνλ νπνίν θαηαιήγεη 

ε ζήξαγγα ηεο Κάξιαο θαη ηνπ Κξαπζίδσλα πνπ δηαζρίδεη ηνλ Βόιν θαη πνπ 

εθβάιινπλ ζηνλ θόιπν ηνπ Βόινπ.
40
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Υάξηεο 2: Γεσκνξθνινγία ηνπ εδάθνπο (Ηδία επεμεξγαζία) 

3.2 Φρόςεισ γησ 

ύκθσλα κε ηελ Διιεληθή ηαηηζηηθή Αξρή (2000 ηειεπηαία απνγξαθή ρξήζεσλ 

γεο), νη ρξήζεηο γεο θαζνξίδνληαη από ηελ γεσκνξθνινγία ηνπ εδάθνπο, ην πδάηηλν 

δπλακηθό θαη ηελ αλάπηπμε ηεο πεξηνρήο. πγθεθξηκέλα, ε θαηαλνκή ηεο γεο ζε 

ρξήζεηο, απεηθνλίδεηαη ζηνλ επόκελν Πίλαθα 4. 

Πίλαθαο 4: Υξήζεηο γεο Π.Δ. Μαγλεζίαο (Ηδία επεμεξγαζία) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΘ 
ΕΝΟΣΘΣΑ (Ζκταση 

σε χιλιάδες 
στρζμματα) 

Αριθμός 
δήμων / 

κοινοτήτων 

ΓΕΩΡΓΙΚΕ 
ΠΕΡΙΟΧΕ 

ΔΑΘ 
ΘΜΙ-

ΦΤΙΚΕ 
ΕΚΣΑΕΙ 

ΕΚΣΑΕΙ ΠΟΤ 
ΚΑΛΤΠΣΟΝΣΑΙ 

ΑΠΟ ΝΕΡΑ 

ΣΕΧΝΘΣΕ 
ΠΕΡΙΟΧΕ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΘ 
ΕΝΟΣΘΣΑ 
ΜΑΓΝΘΙΑ 

26 
1.186,2 

(44,98%) 
 

1.385,9  
(52,56%) 

 

5,4                    
(0,20%) 

 

59,4 
(2,25%) 
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Σν κεγαιύηεξν κέξνο ηεο Π.Δ. Μαγλεζίαο θαιύπηεηαη από δάζε θαη εκηθπζηθέο 

εθηάζεηο (52,56%), ελώ αθνινπζνύλ κε έλα ειάρηζηα κηθξόηεξν πνζνζηό (44,98%) νη 

γεσξγηθέο πεξηνρέο. Οη ηερλεηέο πεξηνρέο θαιύπηνπλ κηα πνιύ κηθξή πεξηνρή ηεο 

Μαγλεζίαο, κόιηο ην 2,25%, ελώ νη εθηάζεηο πνπ θαιύπηνληαη από λεξά είλαη 

ειάρηζηεο (0,2%). 

Οη ρξήζεηο γεο ζύκθσλα κε ην CORINE θαίλνληαη ζηνλ παξαθάησ Υάξηε 3. 

Υάξηεο 3: Υξήζεηο γεο Π.Δ. Μαγλεζίαο (Ηδία επεμεξγαζία) 

3.3 Πληθυςμιακϊ ςτοιχεύα 

Ο πιεζπζκόο ηεο πεξηθεξεηαθήο ελόηεηαο Μαγλεζίαο θαηά ηελ ηειεπηαία απνγξαθή 

πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ην 2011, αλέξρεηαη ζηνπο 190.010 θαηνίθνπο (κόληκνο 

πιεζπζκόο). Ο πιεζπζκόο απηόο αληηζηνηρεί ζε 27,46% ηνπ ζπλνιηθνύ πιεζπζκνύ 

ηεο πεξηθέξεηαο Θεζζαιίαο. Από ηελ απνγξαθή ηεο αληίζηνηρεο πεξηνρήο ηνπ 2001, 
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παξαηεξεί θαλείο όηη ν πιεζπζκόο εθείλεο ηεο πεξηόδνπ αλεξρόηαλ ζηνπο 193.149 

θαηνίθνπο, αθνινπζεί δειαδή κηα θζίλνπζα πνξεία. 

Με εμαίξεζε ηα ηειεπηαία 10 ρξόληα, ηελ πεξηόδν από ην 1971-2001 παξαηεξήζεθε 

κηα ζεηηθή πιεζπζκηαθή δπλακηθή ηεο πεξηθεξεηαθήο ελόηεηαο Μαγλεζίαο, ζε ζρέζε 

κε ηελ ππόινηπε Θεζζαιία, θαη αληαγσλίζηκε κε ηελ ππόινηπε ρώξα, θαηά ηελ 

πεξηόδν απηή ν πιεζπζκόο απμήζεθε θαηά 28,26%, αλ θαη αθνινύζεζε θζίλνπζα 

πνξεία. 

Πίλαθαο 5: Πιεζπζκόο Π.Δ. Μαγλεζίαο 2001-2011 (ΔΛ.ΣΑΣ., Ηδία επεμεξγαζία) 

ΠΕΡΙΟΧΘ ΠΛΘΘΤΜΟ ΠΕΡΙΟΧΘ ΠΛΘΘΤΜΟ 

  2001 2011  2001 2011 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΘ 

ΕΝΟΣΘΣΑ 

ΜΑΓΝΘΙΑ (Ζδρα: 

Βόλος,ο) 

206.995 190.010 ΔΘΜΟ 

ΗΑΓΟΡΑ - 

ΜΟΤΡΕΙΟΤ 

(Ζδρα: 

Ηαγορά,η) 

6.936 5.809 

ΔΘΜΟ ΑΛΜΤΡΟΤ 

(Ζδρα: Αλμυρός,ο) 

21.169 18.614 ΔΘΜΟΣΙΚΘ 

ΕΝΟΣΘΣΑ 

ΗΑΓΟΡΑ 

3.829 3.334 

ΔΘΜΟΣΙΚΘ 

ΕΝΟΣΘΣΑ ΑΛΜΤΡΟΤ 

12.987 12.678 ΔΘΜΟΣΙΚΘ 

ΕΝΟΣΘΣΑ 

ΜΟΤΡΕΙΟΤ 

3.107 2.475 

ΔΘΜΟΣΙΚΘ 

ΕΝΟΣΘΣΑ ΑΝΑΒΡΑ 

987 584 ΔΘΜΟ ΝΟΣΙΟΤ 

ΠΘΛΙΟΤ (Ζδρα: 

Αργαλαστή,η) 

11.563 10.216 

ΔΘΜΟΣΙΚΘ 

ΕΝΟΣΘΣΑ ΠΣΕΛΕΟΤ 

2.881 2.485 ΔΘΜΟΣΙΚΘ 

ΕΝΟΣΘΣΑ 

ΑΡΓΑΛΑΣΘ 

2.158 1.985 

ΔΘΜΟΣΙΚΘ 

ΕΝΟΣΘΣΑ ΟΤΡΠΘ 

4.314 2.867 ΔΘΜΟΣΙΚΘ 

ΕΝΟΣΘΣΑ 

ΑΦΕΣΩΝ 

1.838 1.746 

ΔΘΜΟ ΒΟΛΟΤ 

(Ζδρα: Βόλος,ο) 

141.675 144.449 ΔΘΜΟΣΙΚΘ 

ΕΝΟΣΘΣΑ 

3.513 3.085 
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ΜΘΛΕΩΝ 

ΔΘΜΟΣΙΚΘ 

ΕΝΟΣΘΣΑ ΑΓΡΙΑ 

6.112 5.632 ΔΘΜΟΣΙΚΘ 

ΕΝΟΣΘΣΑ 

ΘΠΙΑΔΟ 

2.358 2.047 

ΔΘΜΟΣΙΚΘ 

ΕΝΟΣΘΣΑ ΑΙΩΝΙΑ 

3.031 3.249 ΔΘΜΟΣΙΚΘ 

ΕΝΟΣΘΣΑ 

ΣΡΙΚΕΡΙΟΤ 

1.696 1.353 

ΔΘΜΟΣΙΚΘ 

ΕΝΟΣΘΣΑ 

ΑΡΣΕΜΙΔΑ 

4.583 4.145 ΔΘΜΟ ΡΘΓΑ 

ΦΕΡΑΙΟΤ (Ζδρα: 

Βελεστίνον,το) 

12.096 10.922 

ΔΘΜΟΣΙΚΘ 

ΕΝΟΣΘΣΑ ΒΟΛΟΤ 

82.439 86.046 ΔΘΜΟΣΙΚΘ 

ΕΝΟΣΘΣΑ 

ΚΑΡΛΑ 

5.198 4.747 

ΔΘΜΟΣΙΚΘ 

ΕΝΟΣΘΣΑ ΙΩΛΚΟΤ 

2.071 2.138 ΔΘΜΟΣΙΚΘ 

ΕΝΟΣΘΣΑ 

ΚΕΡΑΜΙΔΙΟΤ 

782 423 

ΔΘΜΟΣΙΚΘ 

ΕΝΟΣΘΣΑ 

ΜΑΚΡΙΝΙΣΘ 

898 694 ΔΘΜΟΣΙΚΘ 

ΕΝΟΣΘΣΑ 

ΦΕΡΩΝ 

6.116 5.752 

ΔΘΜΟΣΙΚΘ 

ΕΝΟΣΘΣΑ ΝΕΑ 

ΑΓΧΙΑΛΟΤ 

7.411 6.819 

ΔΘΜΟΣΙΚΘ 

ΕΝΟΣΘΣΑ ΝΕΑ 

ΙΩΝΙΑ 

31.929 33.815 

ΔΘΜΟΣΙΚΘ 

ΕΝΟΣΘΣΑ 

ΠΟΡΣΑΡΙΑ 

3.201 1.911 

  

Ζ πεξηθεξεηαθή ελόηεηα ηεο Μαγλεζίαο ραξαθηεξίδεηαη σο αζηηθή, κηαο θαη ην 

73,2% θαηνηθεί ζε αζηηθέο πεξηνρέο, ελώ ην 26,8% θαηνηθεί ζε αγξνηηθέο πεξηνρέο. 

Σν κεγαιύηεξν κέξνο ηνπ πιεζπζκνύ βξίζθεηαη ζηνλ Γήκν Βόινπ (76,02%), γηα 
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απηό ηνλ ιόγν παξαηεξείηαη πιεζπζκηαθή απεξήκσζε ησλ πεξηθεξεηαθώλ Γήκσλ ηεο 

πεξηθεξεηαθήο ελόηεηαο ηεο Μαγλεζίαο ηα ηειεπηαία 20 ρξόληα. 

 

Πίνακασ 6: Πληθυςμόσ Δήμων τησ Π.Ε. Μαγνηςίασ και ποςοςτά αυτών επί του ςυνόλου 

(ΕΛ.ΣΑΣ., Ιδία επεξεργαςία) 

 ΠΛΖΘΤΜΟ ΠΟΟΣΟ (%) 

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ 

ΔΝΟΣΖΣΑ 

ΜΑΓΝΖΗΑ (Έδξα: 

Βόινο,ν) 

190.010  

ΓΖΜΟ ΑΛΜΤΡΟΤ 

(Έδξα: Αικπξόο,ν) 

18.614 9,80% 

ΓΖΜΟ ΒΟΛΟΤ 

(Έδξα: Βόινο,ν) 

144.449 76,02% 

ΓΖΜΟ ΕΑΓΟΡΑ - 

ΜΟΤΡΔΗΟΤ (Έδξα: 

Εαγνξά,ε) 

5.809 3,06% 

ΓΖΜΟ ΝΟΣΗΟΤ 

ΠΖΛΗΟΤ (Έδξα: 

Αξγαιαζηή,ε) 

10.216 5,38% 

ΓΖΜΟ ΡΖΓΑ 

ΦΔΡΑΗΟΤ (Έδξα: 

Βειεζηίλνλ,ην) 

10.922 5,75% 
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Γηάγξακκα 3: Ποςοςτά πληθυςμοφ τησ Π.Ε. Μαγνηςίασ επί του ςυνόλου (ΕΛ.ΣΑΣ., Ιδία 

επεξεργαςία) 

3.4 Προςτατευόμενεσ περιοχϋσ 

3.4.1 NATURA 2000 

ηελ πεξηνρή ηεο Π.Δ. Μαγλεζίαο βξίζθνληαη 4 βηόηνπνη NATURA 2000, ηνπ όξνπο 

Πειίνπ (GR 1430008, 30.487 εθηάξηα), ηεο πεξηνρήο ηακηεπηήξσλ πξώελ ιίκλεο 

Κάξιαο (GR 1430007, 12.416 εθηάξηα), ηνπ θνπξί Αικπξνύ (GR 1430002, 100 

εθηάξηα) θαη ηνπ όξνπο Όζξπ, βνπλά Γθνύξαο θαη θαξάγγη Παιαηνθεξαζηάο (GR 

1430006, 31.079 εθηάξηα)
41

. 

Ζ πεξηνρή ηνπ βηόηνπνπ NATURA 2000 ηνπ όξνπο Πειίνπ βξίζθεηαη ζηελ 

Αλαηνιηθή Θεζζαιία θαη έρεη ζπλνιηθή έθηαζε 30.487 εθηάξηα. Ζ πεξηνρή 

ραξαθηεξίδεηαη από ηελ παξνπζία 19 ηύπσλ νηθνηόπσλ, πνπ ζπλαληώληαη ζην ηκήκα 

ηνπ Πειίνπ ην νπνίν έρεη ζπκπεξηιεθζεί ζηνλ Δζληθό θαηάινγν ηνπ Γηθηύνπ 

“NATURA 2000”.
42

 

Οη ηύπνη νηθνηόπσλ πνπ ζπλαληώληαη ζην Πήιην είλαη νη εμήο: Ακκνζύξζεηο πνπ 

θαιύπηνληαη δηαξθώο από ζαιαζζηλό λεξό κηθξνύ βάζνπο, Δθηάζεηο ζαιάζζηνπ 

βπζνύ κε βιάζηεζε (Πνζεηδώληεο), Ύθαινη, Μνλνεηήο βιάζηεζε κεηαμύ ησλ νξίσλ 

πιεκκπξίδαο θαη ακπώηηδαο, Απόθξεκλεο βξαρώδεηο αθηέο κε βιάζηεζε ζηε 

Μεζόγεην (κε ελδεκηθά Limonium spp.), Οη πνηακνί ηεο Μεζνγείνπ κε κόληκε ξνή: 

Paspalo–Agrostidion θαη ππθλή βιάζηεζε κε κνξθή παξαπεηάζκαηνο από Salix θαη 

                                                 
41

 ΦΗΛΟΣΖ, Βάζε δεδνκέλσλ γηα ηελ ειιεληθή θύζε 
42

 Νηάθεο θ.ά., 1997: 932 

9,80% 

76,02% 

3,06% 

5,38% 
5,75% 

ΔΘΜΟ ΑΛΜΤΡΟΤ 
(Ζδρα: Αλμυρόσ,ο) 

ΔΘΜΟ ΒΟΛΟΤ 
(Ζδρα: Βόλοσ,ο) 

ΔΘΜΟ ΗΑΓΟΡΑ - 
ΜΟΤΡΕΙΟΤ (Ζδρα: 
Ηαγορά,η) 
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Populus alba θαηά κήθνο ησλ αθηώλ ηνπο, Πνηακνί ηεο Μεζνγείνπ κε πεξηνδηθή ξνή, 

Γηαπιάζεηο κε Juniperus communis ζε αζβεζηνύρνπο ρεξζόηνπνπο ή ιεηκώλεο, 

πζηάδεο δάθλεο, Υακειέο δηαπιάζεηο κε Euphorbia θνληά ζε απόθξεκλεο 

βξαρώδεηο αθηέο, Γηάζπαξηνη ππνβαζκηζκέλνη πνπξλαξόηνπνη (garrigues), Φξύγαλα 

Sarcopoterium spinosum, Γάζε ζθιεξόθπιισλ πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα βνζθή 

(dehesas) κε Quercus ilex, Θαιάζζηα ζπήιαηα εμ νινθιήξνπ ή θαηά ην ήκηζπ θάησ 

από ηελ επηθάλεηα ηεο ζάιαζζαο, Γάζε νμηάο ηεο θπηνθνηλσλίαο Luzulo–Fagetum, 

Γάζε θαζηαληάο, Γάζε κε Quercus frainetto, Γάζε πιάηαλνπ ηεο Αλαηνιήο 

(Platanion orientalis) θαη Γάζε κε Quercus ilex.
43

 

Λόγσ ηεο πνηθηιίαο ησλ νηθνηόπσλ πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηε ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή, ην 

όξνο Πήιην έρεη επηπιένλ ραξαθηεξηζηεί σο Σνπίν Ηδηαίηεξνπ Φπζηθνύ Κάιινπο
44

. 

Δληόο ηεο πεξηνρήο ππάξρνπλ 4 θαηαθύγηα άγξηαο δσήο, ην λόηην ηκήκα ηεο πεξηνρήο 

(νηθηζκόο Βπδίηζα) έρεη ραξαθηεξηζηεί σο Σόπνο Δηδηθήο Κξαηηθήο Πξνζηαζίαο θαη 

ηέινο, ην όξνο Πήιην έρεη θαζνξηζηεί σο εκαληηθή Πεξηνρή γηα ηα Πνπιηά ηεο 

Διιάδαο
45

. 

Όζνλ αθνξά ηελ πεξηνρή ησλ ηακηεπηήξσλ ηεο πξώελ ιίκλεο Κάξιαο (GR 1430007), 

απηή απνηεινύζε κηα από ηηο ζεκαληηθόηεξεο ιίκλεο ηεο Διιάδαο ζην παξειζόλ. Σν 

1964, έλαλ ρξόλν πξηλ από ηελ πιήξε απνζηξάγγηζή ηεο, κεηξήζεθαλ πεξηζζόηεξα 

από 430.000 πδξόβηα πηελά, αξηζκόο πνπ απνηεινύζε ξεθόξ. Μεηά από πνιιά ρξόληα 

πιήξνπο αδξάλεηαο, ε πεξηνρή ηεο πξώελ ιίκλεο έρεη πιεκκπξίζεη ελ κέξεη, 

δεκηνπξγώληαο πνιιά είδε ελδηαηηεκάησλ ζηνλ πγξόηνπν. Δπηπιένλ, ππάξρνπλ ιίγεο 

κηθξέο δεμακελέο πνπ δεκηνπξγήζεθαλ κεηά ηελ απνζηξάγγηζε ηεο ιίκλεο Κάξιαο. Ζ 

γύξσ πεξηνρή είλαη αξόζηκε γε. 

πλερίδνληαο κε ην θνπξί ηνπ Αικπξνύ (GR 1430002), ν ρώξνο πεξηιακβάλεη έλα 

απιό κεηθηό δάζνο βειαληδηάο θνληά ζηελ πόιε ηνπ Αικπξνύ. Σν δάζνο απηό 

θαιύπηεηαη από ηξία είδε βειαληδηάο. Έλα κηθξό θνκκάηη ηνπ δάζνπο ρξεζηκνπνηείηαη 

σο ρώξνο αλαςπρήο. Ζ παξνπζία ηνπ ζπάληνπ απηνύ δάζνπο ζην Κνύξη δείρλεη ηελ 

νηθνινγηθή πνηόηεηα θαη ηελ ζεκαζία ηνπ ρώξνπ. 

                                                 
43

 Δπηρεηξεζηαθό Πξόγξακκα “Αληαγσληζηηθόηεηα”, 2002 
44

 άξζξα 1,5 Ν. 1469/50, Τ.Α. Φ31/24512/1858/3.5.76, ΦΔΚ 653/Β/15.5.76 
45

 Important Bird Area, IBA 
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Σέινο, ν βηόηνπνο ηνπ όξνπο Όζξπο (GR 1430006), πεξηιακβάλεη ην αλαηνιηθό 

ηκήκα ηεο νξεηλήο αιπζίδαο ηνπ Όζξπο, ην βνπλό Γνύξαο θαη ην θαξάγγη ηεο 

Παιαηνθεξαζηάο. Πξόθεηηαη γηα κηα νξεηλή πεξηνρή κε πνιιά δπζπξόζηηα θαξάγγηα, 

βξάρηα θαη βξαρώδεηο πεξηνρέο, πνπ θαιύπηνληαη από εθηεηακέλα δάζε βειαληδηάο, 

ζάκλσλ θαη καθθίσλ πνπ βξίζθνληαη πεξηθεξεηαθά ζηα πςειόηεξα ζεκεία όπνπ 

επηθξαηνύλ θπξίσο ιηβάδηα θαη έιαηα. πζηάδεο ώξηκσλ αεηζαιώλ βειαληδηώλ 

(Quercus ilex θαη Quercus coccifera) παξαηεξνύληαη ηνπηθά θαη ππάξρεη έλαο 

κνλαδηθόο εθηεηακέλνο ρώξνο κε πνπξλάξηα (Ilex aquifolium) ζην ςειό νξνπέδην 

ζην βνξεηναλαηνιηθό ηκήκα ηεο πεξηνρήο. 

3.4.2 Καταφύγια Ωγριασ Ζωόσ  

Οξηζκέλεο αθόκε πεξηνρέο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηνλ θαηάινγν βηνηόπσλ πνπ έρεη 

ζπληάμεη ην ΔΚΒΤ (Διιεληθό Κέληξν Βηνηόπσλ - Τγξνηόπσλ) είλαη νη εμήο
46

: 

 Καηαθύγην άγξηαο δσήο Η. Μ. Φιακνπξίνπ (Κνηλόηεηα Κεξακηδίνπ) 

 Καηαθύγην άγξηαο δσήο αξαθελόο – Καιηαθνύδα – Λνπκπάξδα (Κνηλόηεηα 

Μαθξηλίηζαο) 

 Καηαθύγην άγξηαο δσήο Γθξάληδηα (Πεξηνρή δήκσλ Πηειενύ θαη νύξπεο) 

 Καηαθύγην άγξηαο δσήο Νήζνο Παιαηό Σξίθεξη (Κνηλόηεηα Σξηθεξηνύ) 

 Καηαθύγην άγξηαο δσήο Πιάηαλνο (Γήκνο Αικπξνύ) 

 Καηαθύγην άγξηαο δσήο Βαζύ Γθξέθη (Γήκνο Αικπξνύ) 

 Καηαθύγην άγξηαο δσήο Φαξδίθνιε – Πεξία – Αγ. Βιάζηνο (Γήκνο Αικπξνύ) 

 Καηαθύγην άγξηαο δσήο Άγ. Γεκήηξηνο – Ίηακν (Γήκνο θηάζνπ) 

 Καηαθύγην άγξηαο δσήο Πύξγνο – Κάζηξν – Άγ. Υαξάιακπνο (Γήκνο 

θηάζνπ) 

 Καηαθύγην άγξηαο δσήο Παινύθη (Γήκνο θνπέινπ) 

3.4.3 Σοπύα Ιδιαύτερου Υυςικού Κϊλλουσ 

ύκθσλα κε ηελ βάζε δεδνκέλσλ ηνπ Φηιόηεο, ζηελ πεξηθεξεηαθή ελόηεηα 

Μαγλεζίαο ππάξρνπλ 8 πεξηνρέο πνπ έρνπλ ραξαθηεξηζηεί σο Σνπία Ηδηαίηεξνπ 

Φπζηθνύ Κάιινπο (ΣΗΦΚ) (ΤΑ Φ31/24512/1858/3.5.76, 10988/16.5.67, 

Φ31/2206/201/19.4.76, 10977/16.5.67, 10977/16.5.67.), νη νπνίεο είλαη νη εμήο: 

 Άγηνο Βιάζηνο θαη Άγηνο Γεώξγηνο Πειίνπ (AT3011031) 

                                                 
46

 Μνπζείν Γνπιαλδξή Φπζηθήο Ηζηνξίαο – ΔΚΒΤ 
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 Αηζζεηηθό Γάζνο Κνπξί Αικπξνύ (AT3011118) 

 Γξάθεηα θαη Άγηνο Λαπξέληηνο Πειίνπ (AT3012039) 

 Εαγνξά (AT3012041) 

 Κόιπνο Νεώλ νύξπεο (AT3011040) 

 Μαθξπλίηζα θαη Πνξηαξηά Πειίνπ (AT3012040) 

 Μειηέο, Βπδίηζα, Πηλαθάηεο Πειίνπ (AT3011086) 

 Σζαγθαξάδα-Μνύξεζη-Κηζζόο-Αλήιην Πειίνπ (AT3011020) 

Υάξηεο 4: Πξνζηαηεπόκελεο πεξηνρέο Π.Δ. Μαγλεζίαο (Ηδία επεμεξγαζία) 

3.5 Πολιτιςτικό περιβϊλλον 

Ζ πεξηνρή ηεο Μαγλεζίαο απνηειείηαη ηόζν από αμηόινγνπο θπζηθνύο θαη 

πνιηηηζηηθνύο πόξνπο, όζν θαη από αμηόινγεο πθηζηάκελεο ηνπξηζηηθέο ππνδνκέο. 

Όπσο αλαιύζεθε εθηελέζηεξα θαη ζην θεθάιαην 3.4, ε Μαγλεζία θαηέρεη πιήζνο από 

αμηόινγνπο θπζηθνύο πόξνπο. Όζνλ αθνξά ηνπο πνιηηηζηηθνύο πόξνπο, ζηελ πεξηνρή 
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παξαηεξνύληαη παξαδνζηαθνί νηθηζκνί, εγθαηαζηάζεηο ηδηαίηεξνπ αξρηηεθηνληθνύ 

ελδηαθέξνληνο, ηζηνξηθνί θαη αξραηνινγηθνί ρώξνη, θαζώο θαη πιήζνο κνπζείσλ. Δλώ 

όζνλ αθνξά ηηο πθηζηάκελεο ηνπξηζηηθέο ππνδνκέο, ζηελ Μαγλεζία ππάξρνπλ 

ζηδεξνδξνκηθό δίθηπν, ιηκεληθέο εθγαηαζηάζεηο, αεξνδξόκην (ζα αλαιπζνύλ ζε 

επόκελν ππνθεθάιαην), ρηνλνδξνκηθό θέληξν θαη πιήζνο κνλνπαηηώλ. 

Δηδηθόηεξα όζνλ αθνξά ηνπο παξαδνζηαθνύο νηθηζκνύο, από ην ηνπίν ηνπ Πειίνπ θαη 

ηεο επξύηεξεο πεξηνρήο αλαδύνληαη σο κείδνλεο πόινη εζληθήο εκβέιεηαο, κε 

αξθεηνύο λα εκπίπηνπλ εληόο ηεο πξνζηαηεπόκελεο πεξηνρήο.  

ύκθσλα κε ην ΠΓ 11-6/4-7-80 ΦΔΚ374 δ’ θαη όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ΠΓ 17-4-97 

ΦΔΚ 383/16-5-97 ραξαθηεξίδνληαη σο παξαδνζηαθνί νη εμήο νηθηζκνί: 

 Άγηνο Γεώξγηνο (Νειείαο),  

 Άγηνο Γεκήηξηνο, Αγία Παξαζθεπή,  

 Αλήιηνλ,  

 Εαγνξά, 

 Καιακάθη,  

 Κηζζόο,  

 Λακπηλνύ,  

 Μαθξπξξάρε,  

 Μειέαη,  

 Νηακνύραξη,  

 Ξνπξίρηη,  

 Πνπξίνλ,  

 Σζαγθαξάδα,  

 Υνξεπηόλ 

Σε θπζηνγλσκία ηνπ δηθηύνπ νηθηζκώλ ζπκπιεξώλνπλ ηα θαιληεξίκηα, θαζώο όια ηα 

ρσξηά δηαζρίδνληαη από ηα ζηελά ιηζόζηξσηα δξνκάθηα θαη ηα ηνμσηά γεθύξηα. Με 

πιηθό ηελ πέηξα ελαξκνλίδνληαη ζην θπζηθό πεξηβάιινλ θαη απνηεινύλ δείγκαηα 

απαξάκηιιεο αξρηηεθηνληθήο ηνπίνπ. Υαξαθηεξηζηηθό παξάδεηγκα είλαη ε ηνμσηή 

γέθπξα ζηελ Κεξαζηά Πειίνπ. 
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Δπηπξόζζεηα, ζηελ πξνζπάζεηα ηνπο λα απμήζνπλ ηα έζνδα ηνπο νη ηδεξόδξνκνη 

Θεζζαιίαο, απνθάζηζαλ λα θαηαζθεπάζνπλ ζηδεξνδξνκηθή γξακκή, ε νπνία ζα 

δηέζρηδε ηελ εύθνξε παξαιηαθή-από ηελ πιεπξά ηνπ Παγαζεηηθνύ θόιπνπ- δώλε ηνπ 

Πειίνπ. Με ηελ ππ’ αξηζκόλ 20387/1282/6-5-1985 απόθαζε ηνπ Τπνπξγνύ 

Πνιηηηζκνύ, πνπ δεκνζηεύηεθε ζην ΦΔΚ 322/β/24.5.85, ν ζηδεξόδξνκνο Βόινπ - 

Μειεώλ ραξαθηεξίζηεθε σο ηζηνξηθό δηαηεξεηέν κλεκείν πνπ ρξεηάδεηαη εηδηθή 

θξαηηθή πξνζηαζία ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.1469/50. 

Αθόκε, ζηα Υάληα ηνπ Πειίνπ βξίζθεηαη ρηνλνδξνκηθό θέληξν ζε πςόκεηξν 1.500 

κέηξσλ, όπνπ ιεηηνπξγνύλ 8 πίζηεο ζπλνιηθνύ κήθνπο 12 ρικ. 

Υάξηεο 5: Πνιηηηζηηθό πεξηβάιινλ Π.Δ. Μαγλεζίαο (Ηδία επεμεξγαζία) 
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3.6 Σεχνικϋσ υποδομϋσ 

3.6.1 Οδικό δύκτυο 

Σν Δζληθό Οδηθό Γίθηπν ηεο πεξηθεξεηαθήο ελόηεηαο Μαγλεζίαο έρεη ζπλνιηθό 

κήθνο 321 ρηιηόκεηξα. Ζ θαηάηαμε ησλ Δζληθώλ νδώλ ζηηο ηξεηο θαηεγνξίεο α) 

Βαζηθό ή Πξσηεύνλ, β) Γεπηεξεύνλ θαη γ) Σξηηεύνλ Δζληθό Οδηθό Γίθηπν, έγηλε κε 

ηελ απόθαζε αξηζκ. ΓΜΔΟ/ε/Ο/1308/15-12-95 ηνπ Τπνπξγνύ ΠΔ.ΥΧ.Γ.Δ. 

ην πξσηεύνλ εζληθό νδηθό δίθηπν ππάγνληαη νη δξόκνη: 

 Ο βαζηθόο άμνλαο ηεο Νέαο Δζληθήο Οδνύ Αζήλαο - Λακίαο -Σεκπώλ - Καηεξίλεο - 

ζεζ/λίθεο, ν νπνίνο δηέξρεηαη από ην Ννκό Μαγλεζίαο ζην ηκήκα κεηαμύ δηνηθεηηθώλ νξίσλ 

Αγ. Θενδώξσλ θαη δηνηθεηηθώλ νξίσλ Βειεζηίλνπ (Απόθαζε ΓΜΔΟ/ε/Ο/1308/15-12-95) 

 Σν ηκήκα ηεο Δζληθήο Οδνύ (6) Βόινπ - Λάξηζαο από ηνλ αληζόπεδν θόκβν ηνπ Βειεζηίλνπ 

κέρξη ηελ είζνδν ηεο πόιεο ηνπ Βόινπ (εξγνζηάζην επίπισλ Εακπέηνγινπ), (Απόθαζε 

ΓΜΔΟ/ε/0/575/10-5-2000). 

ην δεπηεξεύνλ εζληθό νδηθό δίθηπν ππάγνληαη νη δξόκνη: 

 Ζ Δ.Ο. (6) «Βόινο - Α. Κ. Βειεζηίλνπ - Λάξηζα - Σξίθαια (παιηά Δζληθή Οδόο Βόινπ - 

Λάξηζαο)» 

 Ζ Δ.Ο (30) ζηα ηκήκαηα «Βόινο - Νέα Αγρίαινο - Μηθξνζήβεο - Α. Κ. κε Ν.Δ.Ο. (1)», 

(Απόθαζε ΓΜΔΟ/ε/Ο/1308/15-12-95) 

 Σν ππόινηπν ηκήκα ηεο Δ.Ο. (6) Βόινπ - Λάξηζαο, από ηελ είζνδν ηνπ Βόινπ κέρξη ην 

ξπκνηνκηθό ζρέδην ηνπ Γ. Βόινπ, ππάγεηαη ζην Γεπηεξεύνλ Δζληθό Γίθηπν ηνπ Ννκνύ 

 Ζ Οδηθή παξάθακςε Βόινπ (Πεξηθεξεηαθόο) κε αξίζκεζε (30), από ην ζεκείν ζπλάληεζεο 

κε ηελ Δ.Ο. (30) ηνπ Γεπηεξεύνληνο Γηθηύνπ «Βόινο - Ν. Αγρίαινο - Μηθξνζήβεο» κέρξη ην 

ζεκείν ζπλάληεζεο κε ηελ Δ.Ο. (34) ηνπ Σξηηεύνληνο Γηθηύνπ «Βόινο - Αγξηα - Νενρώξη - 

Σζαγθαξάδα - Υνξεπηό» 

ην ηξηηεύνλ εζληθό νδηθό δίθηπν ππάγνληαη νη δξόκνη: 

 Ζ Π.Δ.Ο. (1) ζην ηκήκα «ηπιίδα - Βειεζηίλν» 

 Ζ Δ.Ο. (71) από Δ.Ο. (30) έσο αεξνδξόκην Ν. Αγρηάινπ 

 Ζ Δ.Ο. (34) «Βόινο - Νενρώξη - Σζαγθαξάδα - Υνξεπηό» 

 Ζ Δ.Ο. (34α) «Βόινο - Πνξηαξηά - Υνξεπηό» (Απόθαζε ΓΜΔΟ/ε/Ο/1308/15-12-95) 

Σν Δπαξρηαθό Οδηθό Γίθηπν ηεο πεξηθεξεηαθήο ελόηεηαο Μαγλεζίαο δηαθξίλεηαη ζε 

Πξσηεύνλ θαη Γεπηεξεύνλ Οδηθό Γίθηπν. Πην ζπγθεθξηκέλα νη νδνί πνπ ππάγνληαη 

ζην επαξρηαθό δίθηπν εκθαλίδνληαη παξαθάησ. 
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ην πξσηεύνλ επαξρηαθό νδηθό δίθηπν ππάγνληαη νη δξόκνη: 

 Δπ. Ο. 1 : «Βόινο-Άιιε Μεξηά» 

 Δπ. Ο. 3 : «Πνξηαξηά-Μαθξπλίηζα»  

 Δπ. Ο. 4 : «Παξαθακπηήξηνο Δ.Ο. Βόινπ-Υνξεπηνύ δηα Καησρσξίνπ από 9ν ρικ. δηα Νανύ 

Εσνδόρνπ Πεγήο κέρξη ηελ νδό Βόινπ-Πνξηαξηάο» 

 Δπ. Ο. 7 : «Εαγνξά-Πνπξί πξνο θιήζξν θαη Αγηά δηα Βελεηνύ» 

 Δπ. Ο. 8 : «Αγξηά-Γξάθεηα-Απρήλ Υνξεύηξαο δηα Αγ.Λαπξεληίνπ-Αγ.Γεσξγίνπ Πηλαθσηώλ-

Βπδίηζαο θαη Μειεώλ κεηά δηαζη/ζεσλ Αγ.Λαπξεληίνπ-Κάησ Λερσλίσλ-Παξαιίαο θαη 

Αγ.Γεσξγίνπ-Άλσ Λερσλίσλ-Παξαιίαο» 

 Δπ. Ο. 9 : «Καιά Νεξά-Μειέαη» 

 Δπ. Ο. 10 : «Γηαθιάδσζε Αθήζνπ από 24ν ρικ. Δζληθήο Οδνύ Βόινπ-Νενρσξίνπ-Εαγνξάο» 

 Δπ. Ο. 11 : «Γέιηα Αξγαιαζηήο-Αξγαιαζηή-Σξίθεξη δηα Υόξηνπ θαη Μειίλεο κεηά 

δηαθιαδώζεσο πξνο Μνλή Πάνπ» 

 Δπ. Ο. 12 : «Γέιηα Αξγαιαζηήο-πθή» 

 Δπ. Ο. 13 : «Αξγαιαζηή-Ξπλόβξπζε» 

 Δπ. Ο. 15 : «Αξγαιαζηή-Λαύθνο-Πιαηαληά» 

 Δπ. Ο. 16 : «Μειίλα-Πξνκήξη» 

 Δπ. Ο. 18 : «Γηαθιάδσζε Κηζζνύ από Δζληθή Οδό Βόινπ-Νενρσξίνπ-Εαγνξάο» 

 Δπ. Ο. 19 : «Αγ.Γεκήηξηνο-Αγ.Ησάλλεο Δζληθήο Οδνύ Βόινπ-Νενρσξίνπ-Εαγνξάο» 

 Δπ. Ο. 20 : «Βόινο-Καλάιηα πξνο Αγηά δηα Ν.Ησλίαο, Μειηζζηάηηθσλ, Γιαθπξώλ θαη Κάησ 

Κεξαζηάο» 

 Δπ. Ο. 23 : «Βόινο-Γηκήλη-Παιενύξη» 

 Δπ. Ο. 24 : «Γηαθιάδσζε έζθινπ από 10ν ρικ. Δζληθήο Οδνύ Βόινπ-Λάξηζαο» 

 Δπ. Ο. 28 : «Γηαθιάδσζε Πεπθαθίσλ από 3ν ρικ. Δζληθήο Οδνύ Βόινπ-Λακίαο» 

 Δπ. Ο. 29 : «Γηαθιάδσζε Αιπθώλ από 4ν ρικ. Δζληθήο Οδνύ Βόινπ-Λακίαο» 

 Δπ. Ο. 31 : «Βειεζηίλν-Πεξίβιεπην πξνο Πνιπδάκεηα θαη Παιακά από 10ν ρικ Δζληθήο 

Οδνύ Βειεζηίλνπ-Αικπξνύ» 

 Δπ. Ο. 34 : «Αικπξόο-Σζηγγέιη» 

 Δπ. Ο. 36 : «Γηαθιάδσζε Βξύλαηλαο-Αγ. Ησάλλνπ από 9ν ρικ Δζληθήο Οδνύ Αικπξνύ-

Λακίαο» 

 Δπ. Ο. 37 : «νύξπε-Ακαιηάπνιηο» 

 Δπ. Ο. 39 : «νύξπε-Όξκνο Νεέο» 

 Δπ. Ο. 40 : «Γηαθιάδσζε Πηειενύ θαη Παξαιίαο από Δζληθή Οδό Αικπξνύ-Λακίαο» 

 Δπ. Ο. 2 : «Άλσ Βόινο-Μαθξπλίηζα-ηαγηάηεο-κέρξη Πξνθήηε Ζιία» 

 Δπ. Ο. 5 : «Γηαθιάδσζε Δζληθήο Οδνύ Βόινπ-Υνξεπηνύ πξνο αλαηόξην Καξακάλε» 

 Δπ. Ο. 6 : «Οδόο πξνζπειάζεσο θνξπθήο Πνπξηαλόο ηαπξόο» 

 Δπ. Ο. 14 : «Αξγαιαζηή-Όξκνο Πάιηζε» 

 Δπ. Ο. 17 : «Γηαθιάδσζε Πξόπαλ από Δζληθή Οδό Βόινπ-Νενρσξίνπ-Εαγνξάο» 
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 Δπ. Ο. 25 : «Γηαθιάδσζε Αγ.Γεσξγίνπ από 17ν ρικ. Δζληθήο Οδνύ Βόινπ-Λαξίζεο» 

 Δπ. Ο. 26 : «Βειεζηίλν-Μηθξό Πεξηβνιάθη κέρξη ηελ Δπ. Οδό Ννκνύ Λαξίζεο» 

 Δπ. Ο. 32 : «Αικπξόο-Φπιάθε πξνο Φάξζαια δηα Δπμεηλνππόιεσο-Μαπξνιόθνπ-

Αξγηιινρσξίνπ θαη Γανπηζίαο» 

 Δπ. Ο. 33 : «Αικπξόο-Αλάβξα πξνο Μειηηαίαλ από Δπμεηλνππόιεσο Δπ. Οδνύ 32 θαη δηα 

Νενρσξάθη-Κειεκελί θαη Σδνπξλάθη» 

 Δπ. Ο. 35 : «Αικπξόο-Πιάηαλνο-Βξύλαηλα από 3ν ρικ. Δζληθήο Οδνύ Αικπξνύ-Λακίαο θαη 

δηα Κνθθσηώλ» 

 Δπ. Ο. 38 : «νύξπε-Αγία Σξηάο» 

 Δπ. Ο. 42 : «Γηαθιάδσζε Αλειίνπ από Δζληθή Οδό Βόινπ-Νενρσξίνπ-Υνξεπηνύ» 

 Δπ. Ο. 30 : «Γηαθιάδσζε Παξαιίαο από 14ν ρικ. Δζληθήο Οδνύ Βόινπ-Λακίαο» 

 Δπ. Ο. 43 : «Δλσηηθή Δζληθήο Οδνύ Φαξζάισλ-Αικπξνύ θαη Δπ. Οδνύ 32 ζηε Γανπηζά» 

ην δεπηεξεύνλ επαξρηαθό νδηθό δίθηπν ππάγνληαη νη δξόκνη: 

 Δπ. Ο. 21 : «Γιαθπξέο-Βέλεην- από 17ν ρικ. Δπ. Οδνύ 20» 

 Δπ. Ο. 22 : «Καλάιηα-Κεξακίδη-Όξκνο Κνπκάξη από 26ν ρικ. Δπ. Οδνύ 20» 

 Δπ. Ο. 27 : «Ρηδόκπινο-Καλάιηα» 

 Δπ. Ο. 41 : «Γηαθιάδσζε Αρηιιείνπ πξνο Γιύθα από Δζληθή Οδό Αικπξνύ-Λακίαο» 

 Δπ. Ο. 44 : «Κάησ Αξγηιινρώξη-Αλζόηνπνο-από Δπ. Οδό 32 ζε Δπ. Οδό 33» 

3.6.2 ιδηροδρομικό δύκτυο 

Σν ζηδεξνδξνκηθό δίθηπν πνπ ππάξρεη εληόο ησλ δηνηθεηηθώλ νξίσλ ηεο 

πεξηθεξεηαθήο ελόηεηαο Μαγλεζίαο δηαζέηεη έμη ζπλδέζεηο, νη νπνίεο αλαθέξνληαη 

ζπλνπηηθά παξαθάησ: 

 Βόινο – Βειεζηίλν – Λάξηζα : ιεηηνπξγεί κία γξακκή θαλνληθνύ εύξνπο (1,44 κ.) 

 Βόινο – Βειεζηίλν – Παιαηνθάξζαινο : ιεηηνπξγεί κία κεηξηθή (1 κ.) γξακκή 

 Βόινο – Βειεζηίλν: ιεηηνπξγνύλ δύν γξακκέο, κία θαλνληθνύ εύξνπο (1,44 κ.) θαη κία 

κεηξηθή (1 κ.) 

 Παιαηνθάξζαινο – Καιακπάθα: ιεηηνπξγεί κία γξακκή θαλνληθνύ εύξνπο (1,44 κ.) ε νπνία 

είλαη πξόζθαηα αλαθαηληζκέλε 

 Παιαηνθάξζαινο – Γνκνθόο: ιεηηνπξγεί δηπιή γξακκή (αλόδνπ-θαζόδνπ) θαλνληθνύ εύξνπο 

(1,44 κ.) 

 Βόινο – Μειηέο : ιεηηνπξγεί κία γξακκή ζηελνύ εύξνπο (0,60 κ.) 

3.6.3 Λιμενικϋσ εγκαταςτϊςεισ 

Ζ ιηκεληθή δώλε ηεο Ο.Λ.Β. Α.Δ. έρεη έθηαζε πεξίπνπ 1.000 η.ρηι. ε απηήλ 

ππάξρνπλ 4 πξνβιήηεο, θηίξηα δηνηθεηηθήο θαη ηερληθήο ππνζηήξημεο, απνζήθεο, 
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ππόζηεγα θαη ινηπέο εγθαηαζηάζεηο. Ζ ζαιάζζηα έθηαζε ηνπ θεληξηθνύ ιηκέλα 

θηάλεη ηα 1.350 η.ρηι., ελώ ν δηαζέζηκνο θύθινο ειηγκώλ ησλ πινίσλ έρεη δηάκεηξν 

πεξίπνπ 500 κέηξσλ, επηηξέπνληαο έηζη ηελ εμππεξέηεζε πινίσλ κήθνπο 200-250 

κέηξσλ. εκεηώλεηαη εδώ ε ζύλδεζε ηνπ ιηκέλνο κε ην νδηθό θαη ζηδεξνδξνκηθό 

δίθηπν ηεο ρώξαο θαη ζπλεπώο κε ην επξύηεξν δίθηπν ηνπ Δπξσπατθνύ ρώξνπ, όπσο 

θαη ε ζπλύπαξμε κε ηελ νξγαλσκέλε Βηνκεραληθή Πεξηνρή ηνπ Βόινπ. Οη 

εγθαηαζηάζεηο πνπ ππάγνληαη ζηε δηθαηνδνζία ηεο Ο.Λ.Β. Α.Δ. θαη βξίζθνληαη ζην 

εζσηεξηθό ηεο ιηκεληθήο δώλεο πεξηιακβάλνπλ ηνλ θεληξηθό ιηκέλα Βόινπ, ηηο 

ιηκεληθέο εγθαηαζηάζεηο ηεο ΑΓΔΣ Α.Δ. θαη ηεο BP/SHELL, ζηα αλαηνιηθά ηνπ 

θεληξηθνύ ιηκέλα κεηά ην ιόθν Γθνξίηζα, ηα παξαιηαθά θξεπηδώκαηα ζηνλ όξκν 

Αγξηάο θαη ηνπο πξνβιήηεο θνξηνεθθόξησζεο ησλ εξγνζηαζίσλ SOVEL θαη ΔΛΗΓ 

ζηνλ όξκν νύξπεο, ζηελ πεξηνρή Σζηγγέιη Αικπξνύ. Δπηπξόζζεηα, ζηελ 

πεξηθεξεηαθή ελόηεηα Μαγλεζίαο, ππάξρνπλ 16 αιηεπηηθά θαηαθύγηα. 

3.6.4 Αεροπορικϋσ εγκαταςτϊςεισ 

ηελ πεξηνρή ηεο Ν. Αγρηάινπ βξίζθεηαη ν αληίζηνηρνο θξαηηθόο αεξνιηκέλαο. Ζ 

δηνίθεζε ηνπ πνιηηηθνύ ζθέινπο ηνπ αεξνδξνκίνπ πξαγκαηνπνηείηαη από θιηκάθην 

ηεο Τπεξεζίαο Πνιηηηθήο Αεξνπνξίαο (ΤΠΑ) θαζ’ όιε ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο. Παξ’ 

όια απηά, θαη ελώ ην αεξνδξόκην ιεηηνπξγεί ηππηθά όιν ην ρξόλν, ε πξαγκαηηθή θαη 

νπζηαζηηθή ηνπ δξαζηεξηνπνίεζε πεξηνξίδεηαη ζηνπο κήλεο ηεο ηνπξηζηηθήο θίλεζεο, 

δειαδή από ηα ηέιε θάζε Απξηιίνπ κέρξη πεξίπνπ ηα ηέιε Οθηώβξε, εμππεξεηώληαο 

λαπισκέλεο πηήζεηο (charter). Σν αεξνδξόκην, από ηελ έλαξμε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ην 

1994 έρεη ζεκεηώζεη αμηνζεκείσηε αύμεζε ησλ εμππεξεηνύκελσλ πηήζεσλ, γεγνλόο 

ελδεηθηηθό ηεο ρξεζηκόηεηαο θαη ηεο αλαγθαηόηεηάο ηνπ. Απνηειεί ην κνλαδηθό 

αεξνδξόκην ηεο επξύηεξεο επεηξσηηθήο πεξηνρήο (ιεηηνπξγεί θαη ν αεξνιηκέλαο 

θηάζνπ) θαη νπζηαζηηθά ην κνλαδηθό αεξνπνξηθό ζπλδεηηθό θξίθν ηνπ Ννκνύ, αιιά 

θαη ηεο Πεξηθέξεηαο, κε ηνλ επξύηεξν Δπξσπατθό θαη δηεζλή ρώξν. 
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Υάξηεο 6: Σερληθέο ππνδνκέο Π.Δ. Μαγλεζίαο (Ηδία επεμεξγαζία) 

3.7 Αιολικού ςταθμού και φϋρουςα ικανότητα 

Όζνλ αθνξά ηνπο αηνιηθνύο ζηαζκνύο ηεο πεξηθεξεηαθήο ελόηεηαο Μαγλεζίαο, όπσο 

θαίλεηαη θαη ζηνλ Υάξηε 7, εληνπίδνληαη αηνιηθνί ζηαζκνί κε άδεηα παξαγσγήο ζε 8 

δεκνηηθέο ελόηεηεο, θαη αηνιηθνί ζηαζκνί κε απνξξηπηηθέο απνθάζεηο ζε 4 δεκνηηθέο 

ελόηεηεο. Δπηπξόζζεηα, έρνπλ εληνπηζηεί θαη αλεκνγελλήηξηεο κε άδεηα παξαγσγήο 

ζε 2 δεκνηηθέο ελόηεηεο, θαζώο θαη αλεκνγελλήηξηεο κε απνξξηπηηθέο απνθάζεηο ζε 1 

δεκνηηθή ελόηεηα. 
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Αθόκε, ζηνλ Υάξηε 7 παξνπζηάδεηαη θαη ε ππθλόηεηα ησλ αηνιηθώλ εγθαηαζηάζεσλ 

(θέξνπζα ηθαλόηεηα) θάζε δεκνηηθήο ελόηεηαο έηζη όπσο απηή δίλεηαη από ηε ΡΑΔ. 

Παξαηεξείηαη όηη νη δεκνηηθέο ελόηεηεο Αικπξνύ θαη Βειεζηίλνπ παξνπζηάδνπλ 

ηδηαίηεξα πςειή θέξνπζα ηθαλόηεηα (>100). 

Υάξηεο 7: Αηνιηθνί ζηαζκνί θαη θέξνπζα ηθαλόηεηα Π.Δ. Μαγλεζίαο (Ηδία 

επεμεξγαζία) 
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3.8 Αιολικό δυναμικό 

Σν αηνιηθό δπλακηθό ηεο πεξηθεξεηαθήο ελόηεηαο Μαγλεζίαο, όπσο θαίλεηαη θαη από 

ηνλ Υάξηε 8, θξίλεηαη ζρεηηθά ρακειό κηαο θαη ζην κεγαιύηεξν κέξνο ηεο πεξηνρήο 

πλένπλ άλεκνη ηαρύηεηαο θάησ ησλ 5 m/s. Παξ’ όια απηά, ζηελ επξύηεξε πεξηνρή 

ηνπ Πειίνπ ην αηνιηθό δπλακηθό ηεο πεξηνρήο θξίλεηαη θαηάιιειν γηα ηελ 

εγθαηάζηαζε αηνιηθώλ κνλάδσλ θαη ηελ αμηνπνίεζε ηεο αηνιηθήο ελέξγεηαο, κηαο θαη 

νη ηππηθέο αλεκνγελλήηξηεο εθκεηαιιεύνληαη ην αηνιηθό δπλακηθό άλσ ησλ 5-6 m/s, 

όπσο αλαιύζεθε θαη ζηελ δηεζλή βηβιηνγξαθία ζε παξαπάλσ θεθάιαην. Δηδηθόηεξα, 

ζηα πςειόηεξα πςόκεηξα ηνπ Πειίνπ παξαηεξνύληαη ηαρύηεηεο κέρξη θαη άλσ ησλ 9 

m/s. 

Υάξηεο 8: Αηνιηθό δπλακηθό Π.Δ. Μαγλεζίαο (Ηδία επεμεξγαζία) 
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4. ΕΤΡΕΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΨΝ ΦΨΡΨΝ ΦΨΡΟΘΕΣΗΗ ΦΕΡΑΙΨΝ 

ΑΙΟΛΙΚΨΝ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΨΝ ΣΗΝ Π.Ε. ΜΑΓΝΗΙΑ 

4.1 Μεθοδολογύα 

Γηα ηελ δηαδηθαζία εύξεζεο ησλ θαηάιιεισλ ρώξσλ ρσξνζέηεζεο ρεξζαίσλ 

αηνιηθώλ εγθαηαζηάζεσλ, ζα ιεθζνύλ ππόςε ηα θξηηήξηα απνθιεηζκνύ αζύκβαησλ 

πεξηνρώλ πνπ ζέηνπλ ηόζν ην Δηδηθό Πιαίζην Υσξνηαμηθνύ ρεδηαζκνύ θαη 

Αεηθόξνπ Αλάπηπμεο ησλ ΑΠΔ, όζν θαη ε δηεζλήο βηβιηνγξαθία, ηα νπνία έρνπλ 

αλαιπζεί ζε παξαπάλσ θεθάιαηα. Απηά ζα απνηειέζνπλ ηα βαζηθά θξηηήξηα γηα ηνλ 

κεηέπεηηα απνθιεηζκό πεξηνρώλ νη νπνίεο δελ είλαη θαηάιιειεο γηα ρσξνζέηεζε 

ρεξζαίσλ αηνιηθώλ εγθαηαζηάζεσλ. 

Γηα ηελ εύξεζε ησλ θαηάιιεισλ ρώξσλ ρσξνζέηεζεο ρεξζαίσλ αηνιηθώλ 

εγθαηαζηάζεσλ, απαηηείηαη αξρηθά ε αλάιπζε ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο ηεο 

πεξηνρήο κειέηεο, ε νπνία θαη έρεη πξαγκαηνπνηεζεί ζε πξνεγνύκελν θεθάιαην. Δίλαη 

αλαγθαία γηα ηνλ εληνπηζκό βαζηθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ ηεο γεσκνξθνινγηθήο 

θαηάζηαζεο, ηνπ νηθηζηηθνύ δηθηύνπ, ηνπ θπζηθνύ πεξηβάιινληνο, ην νπνίν ρξήδεη 

κεγαιύηεξεο πξνζηαζίαο, ηνπ πνιηηηζηηθνύ πεξηβάιινληνο, ηνπ αηνιηθνύ δπλακηθνύ 

θαη ηεο θέξνπζαο ηθαλόηεηαο ηεο πεξηνρήο. Με απηό ηνλ ηξόπν, είλαη δπλαηόλ λα 

θαηαλνεζνύλ θαιύηεξα πνιύ ζεκαληηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο πεξηνρήο, έηζη ώζηε λα 

επεμεξγαζηνύλ θαηάιιεια ηα δεδνκέλα γηα λα απνθιεηζηνύλ όιεο νη δπλαηέο 

αζύκβαηεο κε ηελ ρξήζε πεξηνρέο. 

ηελ ζπλέρεηα, αθνινπζεί ε δηαδηθαζία ηεο εύξεζεο ησλ θαηάιιεισλ ρώξσλ 

ρσξνζέηεζεο ρεξζαίσλ αηνιηθώλ εγθαηαζηάζεσλ, κέζσ ηνπ απνθιεηζκνύ ησλ 

αζύκβαησλ πεξηνρώλ. Σα θξηηήξηα απνθιεηζκνύ απηώλ ησλ πεξηνρώλ έρνπλ ιεθζεί 

από ην Δηδηθό Πιαίζην Υσξνηαμηθνύ ρεδηαζκνύ θαη Αεηθόξνπ Αλάπηπμεο γηα ηηο 

Αλαλεώζηκεο Πεγέο Δλέξγεηαο (ΦΔΚ 2464 Β’/2008) θαη πην ζπγθεθξηκέλα από ην 

Παξάξηεκα Β ηνπ Πιαηζίνπ. Γηα όζα θξηηήξηα δελ αλαθέξνληαη νη αθξηβείο 

απνζηάζεηο ζην Δηδηθό Πιαίζην, έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί νη απνζηάζεηο από ηελ δηεζλή 

βηβιηνγξαθία πνπ έρεη κειεηεζεί λσξίηεξα. 

4.2 Κριτόρια αποκλειςμού 

ηελ πεξηθεξεηαθή ελόηεηα ηεο Μαγλεζίαο εληνπίδνληαη αξθεηέο από ηηο πεξηνρέο 

απνθιεηζκνύ ηνπ Δηδηθνύ Πιαηζίνπ Υσξνηαμηθνύ ρεδηαζκνύ θαη Αεηθόξνπ 
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Αλάπηπμεο γηα ηηο Αλαλεώζηκεο Πεγέο Δλέξγεηαο. ηνλ Πίλαθα 7 παξαθάησ έρνπλ 

θαηαγξαθεί όιεο νη πεξηνρέο ζηηο νπνίεο απαγνξεπέηαη λα ρσξνζεηεζεί ρεξζαία 

αηνιηθή εγθαηάζηαζε εληόο απηώλ θαη κέρξη κηα ζπγθεθξηκέλε απόζηαζε, αλάινγα 

κε ηνλ ραξαθηήξα ηεο πεξηνρήο ή ηεο ππνδνκήο. Γηα όζεο πεξηνρέο δελ αλαθέξεηαη 

ζπγθεθξηκέλε απόζηαζε ζην Δηδηθό Πιαίζην Υσξνηαμηθνύ ρεδηαζκνύ θαη 

Αεηθόξνπ Αλάπηπμεο γηα ηηο Αλαλεώζηκεο Πεγέο Δλέξγεηαο, έρεη ιεθζεί ππόςε ε 

δηεζλήο βηβιηνγξαθία πνπ έρεη αλαιπζεί εθηελέζηεξα παξαπάλσ. 

Πίλαθαο 7: Διάρηζηεο απνζηάζεηο απνθιεηζκνύ (Ηδία επεμεξγαζία) 

Κξηηήξηα θαη 

πεξηνξηζκνί 

ύκθωλα κε ην 

ΔΠΥΑΑ ΑΠΔ 

ύκθωλα κε ηελ δηεζλή 

βηβιηνγξαθία 

Σειηθή 

απόζηαζε 

NATURA 2000   1000 κ., Tsoutsos et al (2015), 

Haaren θαη Fthenakis (2011), 

Bennui et al (2007) 

1000 κ. 

Μλεκεία ηεο θύζεο   1000 κ., Tsoutsos et al (2015), 

Haaren θαη Fthenakis (2011), 

Bennui et al (2007) 

1000 κ. 

Αηζζεηηθά δάζε   1000 κ., Tsoutsos et al (2015), 

Haaren θαη Fthenakis (2011), 

Bennui et al (2007) 

1000 κ. 

Αθηέο θνιύκβεζεο 1500 κ.   1500 κ. 

Αξραηνινγηθνί ρώξνη 595 κ.   595 κ. 

Οηθηζκνί άλσ ησλ 2000 

θαη. 

1000 κ.   1000 κ. 

Οηθηζκνί θάησ ησλ 2000 

θαη. 

500 κ.   500 κ. 

Παξαδνζηαθνί νηθηζκνί 1500 κ.   1500 κ. 

Μνλέο 500 κ.   500 κ. 

Οδηθό δίθηπν 127,5 κ.   127,5 κ. 

Γξακκέο πςειήο ηάζεσο 127,5 κ.   127,5 κ. 

Αεξνδξόκηα   5000 κ., Φεζάο (2008) 5000 κ. 

Αγξνηηθή γε πςειήο 

παξαγσγηθόηεηαο 

127,5 κ.   127,5 κ. 

Ηρζπνθαιιηέξγεηεο 127,5 κ.   127,5 κ. 

Λαηνκηθέο δώλεο 500 κ.   500 κ. 

Σαρύηεηα αλέκνπ  5 m/s 5 m/s 
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ηελ ζπλέρεηα θαη ζύκθσλα κε ηνλ παξαπάλσ Πίλαθα 7, παξνπζηάδνληαη ζηνπο 

επόκελνπο 6 Υάξηεο νη πεξηνρέο απνθιεηζκνύ κε βάζε θαη ηηο ειάρηζηεο απνζηάζεηο 

πνπ πξέπεη λα ηεξνύληαη γηα ηελ πεξηθεξεηαθή ελόηεηα Μαγλεζίαο γηα θάζε 

θαηεγνξία θξηηεξίσλ μερσξηζηά. 

ηνλ Υάξηε 9 πνπ αθνινπζεί, παξνπζηάδνληαη νη δώλεο απνθιεηζκνύ από ηα όξηα 

ηόζν ησλ νηθηζκώλ (1.000 κ.), όζν θαη ησλ παξαδνζηαθώλ νηθηζκώλ (1.500 κ.). 

Υάξηεο 9: Πεξηνρέο απνθιεηζκνύ ηεο Π.Δ. Μαγλεζίαο κε βάζε ην νηθηζηηθό δίθηπν 

(Ηδία επεμεξγαζία) 

ηνλ Υάξηε 10, παξνπζηάδνληαη νη δώλεο απνθιεηζκνύ ηεο πεξηθεξεηαθήο ελόηεηαο 

Μαγλεζίαο κε βάζε ηηο επαίζζεηεο πεξηβαιινληηθά πεξηνρέο, όπσο νη δώλεο 

NATURA 2000 (1.000 κ.), ην αηζζεηηθό δάζνο (1.000 κ.), ε αγξνηηθή γε πςειήο 

παξαγσγηθόηεηαο (127,5 κ.) θαη νη ιαηνκηθέο δώλεο (500 κ.). 
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Υάξηεο 10: Πεξηνρέο απνθιεηζκνύ ηεο Π.Δ. Μαγλεζίαο κε βάζε ηηο επαίζζεηεο 

πεξηβαιινληηθά πεξηνρέο (Ηδία επεμεξγαζία) 

πλερίδνληαο, ν επόκελνο Υάξηεο 11 απεηθνλίδεη ηηο πεξηνρέο απνθιεηζκνύ από ην 

πνιηηηζηηθό πεξηβάιινλ ηεο πεξηθεξεηαθήο ελόηεηαο Μαγλεζίαο, θαη πην 

ζπγθεθξηκέλα ηηο δώλεο απνθιεηζκνύ από ηνπο αξραηνινγηθνύο ρώξνπο ηεο πεξηνρήο 

(595 κ.), ηα κλεκεία (1.000 κ.) θαη ηηο κνλέο (500 κ.).  
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Υάξηεο 11: Πεξηνρέο απνθιεηζκνύ ηεο Π.Δ. Μαγλεζίαο κε βάζε ην πνιηηηζηηθό 

πεξηβάιινλ (Ηδία επεμεξγαζία) 

ηνλ επόκελν Υάξηε 12, απεηθνλίδνληαη νη δώλεο απνθιεηζκνύ κε βάζε ηηο 

δηαζέζηκεο ππνδνκέο ηεο πεξηθεξεηαθήο ελόηεηαο Μαγλεζίαο, θαη πην ζπγθεθξηκέλα 

νη δώλεο απνθιεηζκνύ από ην νδηθό θαη ζηδεξνδξνκηθό δίθηπν (127,5 κ.), ην 

αεξνδξόκην (5.000 κ.), ηα αιηεπηηθά θαηαθύγηα (127,5 κ.) θαη ηηο γξακκέο πςειήο 

ηάζεσο (127,5κ.). 
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Υάξηεο 12: Πεξηνρέο απνθιεηζκνύ ηεο Π.Δ. Μαγλεζίαο κε βάζε ηηο ππνδνκέο (Ηδία 

επεμεξγαζία) 

ηνλ επόκελν Υάξηε 13, παξνπζηάδνληαη νη πεξηνρέο απνθιεηζκνύ κε βάζε ηελ 

ηαρύηεηα ηνπ αλέκνπ, ην θξηηήξην γηα ηελ ρσξνζέηεζε ελόο ρεξζαίνπ αηνιηθνύ 

πάξθνπ είλαη από 5 m/s θαη άλσ. 
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Υάξηεο 13: Πεξηνρέο απνθιεηζκνύ ηεο Π.Δ. Μαγλεζίαο κε βάζε ηελ ηαρύηεηα ηνπ 

αλέκνπ (<5 m/s) (Ηδία επεμεξγαζία) 

ηελ ζπλέρεηα, ζηνλ παξαθάησ Υάξηε 14 παξνπζηάδνληαη όιεο εθείλεο νη πεξηνρέο νη 

νπνίεο αλακέλεηαη λα απνθιεηζηνύλ θαη λα εμαηξεζνύλ από ηελ θαηαζθεπή ρεξζαίσλ 

αηνιηθώλ εγθαηαζηάζεσλ εληόο απηώλ, ζύκθσλα κε ην Δηδηθό Πιαίζην Υσξνηαμηθνύ 

ρεδηαζκνύ θαη Αεηθόξνπ Αλάπηπμεο γηα ηηο Αλαλεώζηκεο Πεγέο Δλέξγεηαο. 
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Υάξηεο 14: Πεξηνρέο απνθιεηζκνύ Π.Δ. Μαγλεζίαο (Ηδία επεμεξγαζία) 

Έπεηηα, ζηνλ παξαθάησ Υάξηε 15, θαη ζε ζπλδπαζκό κε ηνλ πξνεγνύκελν Υάξηε 14 

παξνπζηάδνληαη νη δηαζέζηκεο πεξηνρέο νη νπνίεο είλαη θαη νη θαηάιιειεο πνπ έρνπλ 

απνκείλεη έπεηηα από ηνλ θαζνξηζκό ησλ ειάρηζησλ απνζηάζεσλ ζηα  15 θξηηήξηα 

πνπ αλαιύζεθαλ παξαπάλσ. Γελ έρεη εθαξκνζηεί κόλν ην θξηηήξην ηεο ηαρύηεηαο ηνπ 

αλέκνπ, απηό ζα γίλεη ζηνλ ακέζσο επόκελν Υάξηε 16. 
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Υάξηεο 15: Πεξηνρέο απνθιεηζκνύ θαη δηαζέζηκεο πεξηνρέο ρσξίο ην θξηηήξην ηεο 

ηαρύηεηαο ηνπ αλέκνπ (Ηδία επεμεξγαζία) 

ηνλ ηειεπηαίν Υάξηε 16, θαίλνληαη νη δηαζέζηκεο πεξηνρέο πνπ έρνπλ απνκείλεη 

έπεηηα θαη από ηελ εηζαγσγή ηνπ θξηηεξίνπ ηεο ηαρύηεηαο ηνπ αλέκνπ (5 m/s ην 

όξην).  

  



Χωροθέτηςη χερςαίων αιολικών εγκαταςτάςεων. Η μελέτη περίπτωςησ τησ Π.Ε. Μαγνηςίασ Κουρουμπλόσ 

 Απόςτολοσ

 

 
69 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Υάξηεο 16: Πεξηνρέο απνθιεηζκνύ θαη δηαζέζηκεο πεξηνρέο Π.Δ. Μαγλεζίαο (Ηδία 

επεμεξγαζία) 

Δίλαη εκθαλέο ζηνλ Υάξηε 16 όηη νη δηαζέζηκεο πεξηνρέο ζηελ πεξηθεξεηαθή ελόηεηα 

Μαγλεζίαο είλαη ειάρηζηεο, ιόγσ ηνπ ηδηαίηεξνπ αλαγιύθνπ ηεο πεξηνρήο, ηεο 

ηαρύηεηαο ηνπ αλέκνπ (5 m/s θαη άλσ) ε νπνία είλαη ε επηηξεπηή γηα ρσξνζέηεζε 

ρεξζαίσλ αηνιηθώλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ησλ ήδε ρσξνζεηεκέλσλ ρεξζαίσλ αηνιηθώλ 

εγθαηαζηάζεσλ. Οη πεξηνρέο απηέο είλαη ειάρηζηεο, θπξίσο ζηελ Νόηηα πιεπξά ηνπ 

Πειίνπ θαη ζε θάπνηα ζεκεία κηθξόηεξα ζηελ Αλαηνιηθή πιεπξά ηεο δεκνηηθήο 

ελόηεηαο Αικπξνύ, όπσο θαίλνληαη θαη ζηνλ παξαθάησ Πίλαθα 8. Δπίζεο, θάηη πνπ 

πξέπεη λα επηζεκαλζεί είλαη όηη ζηελ δεκνηηθή ελόηεηα Αικπξνύ, εληόο ηεο δώλεο 

NATURA 2000 (GR 1430006), παξαηεξνύληαη αηνιηθνί ζηαζκνί κε άδεηα 

παξαγσγήο, θαζώο θαη πξνζπάζεηεο γηα λένπο αηνιηθνύο ζηαζκνύο κε αλεπηηπρή 

απνηειέζκαηα, θάηη πνπ απαγνξεύεηαη από ην Δηδηθό Πιαίζην Υσξνηαμηθνύ 

ρεδηαζκνύ θαη Αεηθόξνπ Αλάπηπμεο γηα ηηο Αλαλεώζηκεο Πεγέο Δλέξγεηαο θαη ηα 

θξηηήξηα απνθιεηζκνύ ζε αζύκβαηεο πεξηνρέο πνπ έρεη ζέζεη. 
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ηνλ Πίλαθα 8 παξνπζηάδνληαη νη αηνιηθνί ζηαζκνί πνπ βξίζθνληαη ζε ιεηηνπξγία 

ήδε ζηελ πεξηθεξεηαθή ελόηεηα Μαγλεζίαο, νη αηνιηθνί ζηαζκνί πνπ έρνπλ 

απνξξηθζεί, θαη νη δηαζέζηκεο ελαπνκείλνπζεο πεξηνρέο.  

Πίλαθαο 8: Δθηάζεηο ππαξρόλησλ αηνιηθώλ πάξθσλ θαη δηαζέζηκεο πεξηνρέο γηα 

ρσξνζέηεζε ρεξζαίσλ αηνιηθώλ εγθαηαζηάζεσλ ζηελ Π.Δ. Μαγλεζίαο (Ηδία 

επεμεξγαζία) 

Αηνιηθά πάξθα πλνιηθή έθηαζε (κ
2
) Πνζνζηό επί ηεο 

ζπλνιηθήο έθηαζεο ηεο 

Π.Δ. Μαγλεζίαο 

Αηνιηθνί ζηαζκνί ζε 

ιεηηνπξγία (κ
2
) 

20.270.205 0,77% 

Αηνιηθνί ζηαζκνί κε 

απνξξηπηηθέο απνθάζεηο 

(κ
2
) 

12.912.967 0,49% 

Γηαζέζηκεο πεξηνρέο (κ
2
) 23.020.297 0,87% 

 

Από ηα πνζνζηά επί ηεο ζπλνιηθήο έθηαζεο ηεο πεξηθεξεηαθήο ελόηεηαο Μαγλεζίαο 

είλαη εκθαλέο απηό πνπ έδεημε θαη ν Υάξηεο 16, όηη νη δηαζέζηκεο πεξηνρέο γηα 

ρσξνζέηεζε ρεξζαίσλ αηνιηθώλ πάξθσλ είλαη ειάρηζηεο, θαη από απηέο ήδε ζην 

0,77% ιεηηνπξγνύλ αηνιηθνί ζηαζκνί, θάλνληαο πνιύ δύζθνιν γηα ηνλ νπνηνλδήπνηε 

επελδπηή λα βξεη ηελ θαηάιιειε γηα ηελ επέλδπζή ηνπ ηνπνζεζία. 

ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ 

Σηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο, παξαηεξείηαη έλα κεγαιύηεξν ελδηαθέξνλ ηεο παγθόζκηαο 

θνηλόηεηαο ζηελ κειέηε θαη θαηαζθεπή νινέλα θαη πεξηζζόηεξσλ αλαλεώζηκσλ 

πεγώλ ελέξγεηαο, ιόγσ ηεο δηόγθσζεο ηνπ πεξηβαιινληηθνύ πξνβιήκαηνο πνπ έρεη 

παξαηεξεζεί από ηελ εμόξπμε θαη ηελ θαύζε άλζξαθα θαη πεηξειαίνπ γηα ηελ 

παξαγσγή ελέξγεηαο. ηελ ΔΔ, πιένλ, ηα όξηα πνπ έρνπλ ζεζπηζηεί γηα ηελ 

θαηαπνιέκεζε απηνύ ηνπ γεγνλόηνο έρνπλ απμεζεί ζηα θξάηε-κέιε, θαη έλαο από 

ηνπο ζηόρνπο ηεο είλαη ην 20% ηεο παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο λα πξνέξρεηαη 

από ΑΠΔ. 
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Μία από ηηο κνξθέο ελέξγεηαο πνπ ζα κπνξνύζαλ λα βνεζήζνπλ απνηειεζκαηηθά 

ζηελ πεξαηηέξσ αύμεζε ηνπ πνζνζηνύ απηνύ είλαη θαη ε αηνιηθή ελέξγεηα, κηαο θαη 

πξόθεηηαη γηα κηα κνξθή ελέξγεηαο ζε αθζνλία ζην πεξηβάιινλ θαη αξθεηά θζελή 

ζηελ κεηαηξνπή ηεο ζε ζρέζε κε άιιεο ΑΠΔ. ηελ Διιάδα παξαηεξνύληαη ηα 

ηειεπηαία ρξόληα, θπξίσο θαη ιόγσ ησλ απζηεξόηεξσλ ζηόρσλ πνπ έρεη ηεζεί από ηελ 

ΔΔ, ζπλερήο αύμεζε ηνπ πνζνζηνύ ζπκκεηνρήο ηεο ελέξγεηαο πνπ πξνέξρεηαη από 

ΑΠΔ, θαη δε από ηελ αηνιηθή ελέξγεηα ιόγσ ηνπ πςεινύ δπλακηθνύ ηεο, ζηελ ηειηθή 

θαηαλάισζε ελέξγεηαο. Ζ ρσξνζέηεζε, βέβαηα, ρεξζαίσλ αηνιηθώλ εγθαηαζηάζεσλ 

απνηειεί έλα ζύλζεην δήηεκα, ζην νπνίν πεξηιακβάλνληαη θνηλσληθννηθνλνκηθνί θαη 

πεξηβαιινληηθνί παξάγνληεο. Παξαηεξήζεθε πιήζνο επηζηεκνληθώλ κειεηώλ γηα ηελ 

ρσξνζέηεζε ρεξζαίσλ αηνιηθώλ πάξθσλ, αθξηβώο ιόγσ ηεο ζπλζεηόηεηαο ηνπ 

ζέκαηνο, ηα ζηνηρεία ησλ νπνίσλ αληιήζεθαλ γηα ηελ ζπγγξαθή ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

εξγαζίαο. 

Γηα ηελ ζσζηή επηινγή ησλ επηηξεπόκελσλ ρώξσλ ρσξνζέηεζεο ρεξζαίσλ αηνιηθώλ 

εγθαηαζηάζεσλ, έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί θξηηήξηα απνθιεηζκνύ ζπγθεθξηκέλσλ 

πεξηνρώλ γηα ιόγνπο πξνζηαζίαο ηνπο θαη απνηξνπήο δπζκελώλ επηπηώζεσλ. Σα 

θξηηήξηα πξνέθπςαλ από ην ειιεληθό ζεζκηθό πιαίζην, θαη εηδηθόηεξα από ην Δηδηθό 

Πιαίζην Υσξνηαμηθνύ ρεδηαζκνύ θαη Αεηθόξνπ Αλάπηπμεο ησλ ΑΠΔ, ην θαζ’ ύιελ 

αξκόδην δειαδή πιαίζην γηα ηελ πξνζηαζία ζπγθεθξηκέλσλ πεξηνρώλ από ηελ 

ρσξνζέηεζε ρεξζαίσλ αηνιηθώλ πάξθσλ, θαη από ηηο αληίζηνηρεο επηζηεκνληθέο 

κειέηεο. 

Δπηιέρζεθε ε κειέηε πεξίπησζεο ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο Μαγλεζίαο, κηαο 

πεξηνρήο κε έληνλν αλάγιπθν ην νπνίν ζεκαίλεη ζεσξεηηθά όηη έρεη ην απαηηνύκελν 

αηνιηθό δπλακηθό γηα ηελ θαηαζθεπή ηέηνησλ αηνιηθώλ πάξθσλ. Αθνύ, αξρηθά, 

παξνπζηάζηεθε εθηελώο ε πθηζηάκελε θαηάζηαζε ηεο πεξηνρήο κειέηεο, ζηελ 

ζπλέρεηα απνθιείζηεθαλ νη πεξηνρέο απηέο νη νπνίεο ζα πξέπεη λα πξνζηαηεπζνύλ 

από πηζαλή ρσξνζέηεζε ρεξζαίσλ αηνιηθώλ πάξθσλ, νη πεξηνρέο ζηηο νπνίεο 

ιεηηνπξγνύλ ήδε αηνιηθέο κνλάδεο, θαζώο θαη νη πεξηνρέο νη νπνίεο δελ έρνπλ ην 

απαξαίηεην αηνιηθό δπλακηθό γηα λα θαηαζηήζνπλ βηώζηκε κηα ηέηνηα εγθαηάζηαζε. 

Σα απνηειέζκαηα, έπεηηα από ηελ εθαξκνγή όισλ απηώλ ησλ θξηηεξίσλ 

παξνπζηάδνπλ ηδαίηεξν ελδηαθέξνλ, θαζώο ηειηθά απνδείρζεθε πσο, παξ’ όιν ην 

έληνλν αλάγιπθν ηεο ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρήο, ιόγσ ησλ αξθεηώλ πξνζηαηεπόκελσλ 
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πεξηνρώλ, θαη επεηδή ην αηνιηθό δπλακηθό δελ είλαη πςειό , κόλν ζε ειάρηζηα ζεκεία 

κπνξεί λα ρσξνζεηεζεί ηέηνηα εγθαηάζηαζε. Βέβαηα, είλαη αλαγθαίν ζε απηό ην 

ζεκείν λα ηνληζηεί όηη ζε πξνζηαηεπόκελεο πεξηνρέο, βάζεη ηνπ ΔΠΥΑΑ ΑΠΔ, 

απαγνξεύεηαη ε ρσξνζέηεζε ρεξζαίσλ αηνιηθώλ εγθαηαζηάζεσλ, αιιά κε ηελ 

πξαγκαηνπνίεζε εηδηθήο νηθνινγηθήο αμηνιόγεζεο, είλαη δπλαηή ε ρσξνζέηεζε 

ηέηνησλ εγθαηαζηάζεσλ αθόκε θαη εληόο απηώλ ησλ πεξηνρώλ. 

Δπίζεο, ζα πξέπεη λα ηνληζηεί όηη, ιόγσ ηεο ζπγθεθξίκελεο έθηαζεο πνπ ζα έπξεπε λα 

έρεη ε ζπγθεθξηκέλε δηπισκαηηθή εξγαζία, δελ ήηαλ δπλαηό λα πξαγκαηνπνηεζεί 

αμηνιόγεζε ησλ επηηξεπόκελσλ πεξηνρώλ ρσξνζέηεζεο ρεξζαίσλ αηνιηθώλ 

εγθαηαζηάζεσλ ζηελ πεξηνρή κειέηεο, θαη έηζη δελ ζπκπεξηιήθζε ην θξηηήξην ηεο 

θνηλσληθήο απνδνρήο. Αθόκε, δελ ππνινγίζηεθε ε θέξνπζα ηθαλόηεηα ησλ πεξηνρώλ 

πνπ πξνέθπςαλ σο θαηάιιειεο, θαζώο θαη ε ζπκβνιή πνπ ζα είραλ ζηελ ηειηθή 

εηήζηα θαηαλάισζε ελέξγεηαο ηεο πεξηθεξεηαθήο ελόηεηαο Μαγλεζίαο. Γηα απηνύο 

ηνπο ιόγνπο, επηδέρεηαη βειηηώζεσλ θαη αλαγθαίσλ πξνζζεθώλ γηα ηελ νξζόηεξε 

επηινγή ησλ πεξηνρώλ. 
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