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Περίληψη 
 
Ένα από τα βασικότερα αγαθά διαβίωσης του ανθρώπου είναι ο τοµέας της ενέργειας. 
Τα τελευταία χρόνια ολοένα και πληθαίνουν οι έρευνες που υποστηρίζουν ότι τα 
ενεργειακά αποθέµατα φθίνουν, µε αποτέλεσµα να γίνονται επιτακτικές προσπάθειες 
εντοπισµού νέων πηγών ενέργειας. Επιπρόσθετα, ποικίλλουν και οι αντιδράσεις για τις 
αρνητικές επιπτώσεις που ρυπαίνουν ανεπανόρθωτα το περιβάλλον από την καύση των 
ορυκτών καυσίµων.  
 
Συγκεκριµένα τ ο φαινόµενο του θερµοκηπίου έχει µετατραπεί σε µείζον παγκόσµιο 
πρόβληµα λόγω κυρίως της ενίσχυσής του από την ανθρώπινη δραστηριότητα. Η 
χρήση συµβατικών καυσίµων για παραγωγή ενέργειας και µεταφορές συµβάλλει στην 
αύξηση της συγκέντρωσης των αερίων ρύπων – διοξείδιο του άνθρακα (CO2), διοξείδιο 
του θείου (SO2), µεθάνιο (CH4), χλωρο-φθοριωµένοι υδρογονάνθρακες (CFCs) – η οποία 
µε τη σειρά της παρεµποδίζει τη διαφυγή της ηλιακής ακτινοβολίας που αντανακλάται 
από την επιφάνεια της Γης έξω από τα στρώµατα της ατµόσφαιρας, µε αποτέλεσµα η 
θερµοκρασία του πλανήτη να αυξάνεται ακόµη περισσότερο. Τα τελευταία χρόνια, η 
συγκέντρωση των αερίων του θερµοκηπίου, όπως ονοµάζονται, έχει µεγαλώσει 
επικίνδυνα, ενώ ειδικότερα η παραγωγή διοξειδίου του άνθρακα, η οποία οφείλεται 
κατά τα ¾ στη χρήση ορυκτών καυσίµων, έχει αυξηθεί περισσότερο από 30% κατά την 
τελευταία 50ετία. Εποµένως για την αντιµετώπιση του φαινοµένου του θερµοκηπίου και 
των ενεργειακών αποθεµάτων σε αυτό το κρίσιµο ενεργειακό σκηνικό, οι Ανανεώσιµες 
Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ), µπορούν να διαδραµατίσουν σηµαντικό ρόλο. 
 
Οι ΑΠΕ προσφέρουν µία υποσχόµενη εναλλακτική και η ανάπτυξή τους θεωρείται ως 
βασική προτεραιότητα για πολλές χώρες. Είναι γνωστό πως οι ΑΠΕ γενικά είναι 
περιβαλλοντικά φιλικότερες από τα συµβατικά καύσιµα. Επιπλέον, είναι ενδογενείς και 
έτσι προωθούν την ενεργειακή ανεξαρτησία, και σε αρκετές περιπτώσεις συνεισφέρουν 
στη δηµιουργία θέσεων εργασίας για το τοπικό δυναµικό. Ωστόσο, επιβάλλεται να 
ξεπεράσουν τεχνολογικούς, θεσµικούς, κοινωνικούς και οικονοµικούς φραγµούς, µιας 
και επιδεικνύουν τοπικές περιβαλλοντικές και κοινωνικές επιπτώσεις – δέσµευση 
µεγάλων εκτάσεων γης, αλλαγή του τοπίου, µεταβολή των παραδοσιακών τρόπων 
ζωής των κατοίκων της υπαίθρου, κλπ. Αυτός ο πολλαπλός χαρακτήρας των ΑΠΕ, 
καθιστά εξαιρετικά δύσκολη την επιλογή µεταξύ διαφορετικών αναπτυξιακών 
προτάσεων. 
 
Σκοπός της παρούσας διπλωµατικής εργασίας είναι η ανάλυση των περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας και συγκεκριµένα των αιολικών και 
φωτοβολταϊκών σταθµών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Για την επίτευξη αυτού 
του σκοπού αναλύονται τέσσερις µελέτες περιπτώσεων σταθµών παραγωγής 
ηλεκτρικής ενέργειας µε στόχο την σύγκριση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων 
αιολικών και φωτοβολταϊκών σταθµών, µέσω πολυκριτηριακής ανάλυσης.  
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Για την αξιολόγηση των δύο τεχνολογιών ΑΠΕ χρησιµοποιήθηκαν: α) ενεργειακά 
κριτήρια, β ) περιβαλλοντικά κριτήρια γ) οικονοµικά κριτήρια και δ) κοινωνικά 
κριτήρια. Σε πρώτη φάση προσδιορίστηκαν οι επιπτώσεις των έργων ΑΠΕ στο 
ανθρωπογενές και φυσικό περιβάλλον ενώ σε δεύτερη φάση οι κοινωνικές και 
οικονοµικές τους επιπτώσεις. Τέλος παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα της 
πολυκριτηριακής ανάλυσης, καθώς και τα συµπεράσµατα που προκύπτουν. 
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Abstract 
 
One of the basic goods of human life is the energy sector. Recently, many research 
studies argue that energy stocks are declining. Thus, great efforts are prompted to 
identify new sources of energy. Additionally, the reactions against fossil fuels which 
affect negatively the environment are increased. 
 
Specifically, global warming has become a major global problem mainly because of the 
human activity. The use of conventional fuels for energy production and 
transportations contribute into increasing of the concentration of air pollutants, such 
as carbon dioxide (CO2), thio dioxide (SO2), methane (CH4) and chloro-fluorinated 
hydrocarbons (CFCs), which prevent the escape of the solar radiation reflected from 
the surface of the Earth outside the atmosphere, resulting in global temperature to be 
increased even more. In the last years, the concentration of greenhouse gases has 
dangerously grown. The production of carbon dioxide, where ¾ of it caused by the use 
of fossil fuels, has increased more than 30% over the last 50 years. Thus, renewable 
energy sources (RES) can play an important role in order to face the problem of global 
warming and energy stocks declining.  
 
RES offers promising alternative sources of energy, and their development is regarded 
as a main priority for many countries. It is known that the RES are environmentally 
friendly in comparison to conventional fuels. Moreover, RES offer energy 
independence, and in many cases create new job positions. However, it is necessary to 
overcome technological, institutional, social and economic limitations due to the fact 
that environmental and social impacts are resulted, such as large commitment of land, 
changing the landscape, change the traditional lifestyles of rural dwellers, etc. 
Therefore the multi characteristic of RES makes it extremely difficult to choose 
between different development proposals. 
 
The purpose of this study is the analysis of the environmental impacts of renewable 
energy projects, particularly wind and photovoltaic power stations. To achieve this 
purpose, four studies related to stations of power generation are analysed in order to 
compare the environmental effects of wind and photovoltaic stations, through multi 
criterion analysis. 
 
For the evaluation of both RES technologies, the following criteria are used: a) energy 
criteria, b) environmental criteria c) economic and d) social criteria. Firstly, the 
effects of RES projects on manmade and natural environment are analysed. Secondly, 
the social and economic impacts are investigated. Finally, the results of the multi 
criteria analysis are discussed and the some conclusions are presented. 
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Εισαγωγή 
 
Η συνεχώς αυξανόµενη ζήτηση και κατανάλωση ενέργειας παγκοσµίως, η 
κατασπατάληση αυτής, ταυτόχρονα µε την χρήση των εξαντλήσιµων πηγών ενέργειας 
έχει δηµιουργήσει ένα πλήθος από περιβαλλοντικά, κοινωνικά, οικονοµικά, πολιτικά 
και γενικότερα προβλήµατα ολοκληρωµένης ανάπτυξης: υποβάθµιση του 
περιβάλλοντος από την εκµετάλλευση των µη ανανεώσιµων πηγών ενέργειας, µείωση 
των αποθεµάτων τους, αύξηση του κόστους των συµβατικών καυσίµων (κυρίως του 
πετρελαίου). Το ενεργειακό ζήτηµα έχει ποικίλες διαστάσεις, οι οποίες συνδέονται 
αιτιωδώς µεταξύ τους. Παράλληλα, η ανάγκη για ενεργειακή αυτάρκεια των κρατών 
και απεξάρτηση από εισαγόµενα καύσιµα και ιδίως από χώρες µε ασταθείς πολιτικές 
και κοινωνικές καταστάσεις, καθώς και η ανάγκη για αποκεντρωµένη ανάπτυξη και 
τόνωση της τοπικής απασχόλησης ενισχύει την αντίληψη για αλλαγή και κυρίως 
βελτίωση του σηµερινού παγκόσµιου ενεργειακού σκηνικού. Για την επίλυση των 
προβληµάτων που αυτό δηµιουργεί, απαιτούνται συγκεκριµένες και άµεσες πολιτικές: 
οι Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) µπορούν να αποτελέσουν µία από τις λύσεις και 
πλέον, η ανάγκη για περαιτέρω στροφή στις ΑΠΕ µοιάζει περισσότερο επιτακτική από 
ποτέ. 
 
Η εισαγωγή των ΑΠΕ στο ενεργειακό µίγµα της χώρας µας, δεν αποτελούν πανάκεια, 
αφού δεν στερούνται κάποιων περιβαλλοντικών επιπτώσεων και δεν είναι πάντα άµεσα 
ενεργειογόνες και διαθέσιµες. Όλες οι ΑΠΕ µπορούν να χρησιµοποιούνται επ’ άπειρον 
αλλά µε πολύ συγκεκριµένο ρυθµό. Δ εν µπορούν να υποστηρίξουν οποιοδήποτε 
ανθρώπινο πληθυσµιακό µέγεθος, ούτε κοινωνία που µεγεθύνεται πληθυσµιακά µε 
ταχύτατους ρυθµούς. 
 
Παρ’ όλα αυτά µπορούν να παράσχουν την ενεργειακή βάση για τη βιώσιµη κοινωνία 
του µέλλοντος. Είναι άφθονες, ποικίλες, χωρικά διάσπαρτες, αποκεντρωµένες, 
συµβάλλουν στην απεξάρτηση από τους εξαντλήσιµους ενεργειακούς πόρους και 
καθώς µάλιστα δεν ρυπαίνουν ποιοτικά και ποσοτικά όσο οι συµβατικές πηγές, 
προστατεύουν έµµεσα το περιβάλλον και φαίνονται να είναι η συµφερότερη 
περιβαλλοντικά λύση. Δ ηµιουργούν θέσεις εργασίας, µέσω της χρησιµοποίησής τους 
προστατεύεται το κλίµα του πλανήτη (µείωση εκπεµπόµενων ρύπων που συµβάλλουν 
στο φαινόµενο του θερµοκηπίου), εµποδίζουν έµµεσα την ανάπτυξη πυρηνικών όπλων, 
δε βάζουν σε κίνδυνο βασικές ανθρώπινες ελευθερίες και δικαιώµατα και προάγουν 
την αποκέντρωση αποφάσεων και εξουσιών. Πρόκειται για εγχώριες πηγές ενέργειας, 
οι οποίες συνεισφέρουν έ τσι στην εθνική ενεργειακή ανεξαρτητοποίηση και στην 
ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασµού. Επίσης, δεν επηρεάζονται από το διεθνές 
οικονοµικό περιβάλλον ειδικότερα των τιµών, γεγονός που δίνει µεγαλύτερη ασφάλεια 
και σταθερότητα. 
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Συγκεκριµένα για την Ελλάδα, πέρα από αυτούς τους λόγους, υπάρχει και η πίεση από 
την Ευρωπαϊκή Ένωση εξαιτίας της κοινοτικής οδηγίας 2001/77/EΚ "Για την προαγωγή 
της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από ανανεώσιµες πηγές στην εσωτερική 
αγορά ηλεκτρικής ενέργειας" (OJ L283/27.10.2001). Αυτή προβλέπει στο παράρτηµα 
της για την Ελλάδα ενδεικτικό στόχο κάλυψης από ΑΠΕ, περιλαµβανοµένων των 
µεγάλων υδροηλεκτρικών έργων, σε ποσοστό της ακαθάριστης κατανάλωσης 
ενέργειας κατά το έτος 2010 ίσο µε 20,1% [2]. Ο στόχος αυτός είναι συµβατός µε τις 
διεθνείς απαιτήσεις της χώρας που απορρέουν από το Πρωτόκολλο του Κυότο που 
υπογράφτηκε το Δεκέµβριο του 1997 στη σύµβαση – πλαίσιο των Ηνωµένων Εθνών για 
την αλλαγή του κλίµατος. Το πρωτόκολλο του Κυότο προβλέπει για την Ελλάδα 
συγκράτηση του ρυθµού αύξησης κατά το έτος 2010 του CO2 και άλλων αερίων που 
επιτείνουν το φαινόµενο του θερµοκηπίου κατά 25% σε σχέση µε το έτος βάση 1990. Με 
δεδοµένο ότι κατά το έτος 2010 η ακαθάριστη κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας 
υπολογίζεται ότι θα έχει φθάσει τις 72 TWh υφίσταται ανάγκη συµµετοχής των εν λόγω 
µη συµβατικών ενεργειακών πηγών σε επίπεδο τάξης 14 TWh [7]. 
 
Οι ΑΠΕ έχουν τη δυνατότητα να διαδραµατίσουν σηµαντικό ρόλο στην προµήθεια 
«καθαρής» ενέργειας σε µεγάλα τµήµατα του πληθυσµού παγκόσµια. Παρόλο όµως 
που πολλές εφαρµογές τους είναι πλέον οικονοµικά βιώσιµες, οι ΑΠΕ δεν έχουν ακόµη 
αναπτυχθεί σε σηµαντικό βαθµό εξαιτίας διάφορων εµποδίων – φραγµών που 
δυσκολεύουν την αξιοποίησή τους σε µεγάλη κλίµακα. Τα εµπόδια αυτά περιλαµβάνουν 
τεχνολογικές δυσκολίες, φραγµούς της αγοράς (π.χ. ασυνεπείς µηχανισµούς 
τιµολόγησης), θεσµικούς, ρυθµιστικούς και κοινωνικο-πολιτικούς περιορισµούς. 
Επιπλέον, οι ΑΠΕ ενώ συνοδεύονται από εθνικά και υπερεθνικά οφέλη, επιφέρουν 
συνήθως σηµαντικές τοπικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις µε κόστος που καλείται να 
αναλάβει η τοπική κοινωνία. Έτσι, πέραν των άλλων, (βελτίωση της τεχνολογίας, 
ανάπτυξη νέας, κλπ) προϋπόθεση για τη διάχυσή τους αποτελεί η δηµιουργία 
διαφορετικών σχεδιαστικών εργαλείων που θα περιλαµβάνουν πολλαπλά κριτήρια 
απόφασης, διαφορετικές απόψεις – προοπτικές, αξίες ποικίλων συµµετεχόντων 
(πολιτικοί λήπτες αποφάσεων, επιχειρήσεις, µη κυβερνητικές οργανώσεις, τοπική 
αυτοδιοίκηση, περιφερειακές αρχές), αποκέντρωση στη λήψη των αποφάσεων, και 
µακροχρόνιους σχεδιαστικούς ορίζοντες [14]. 
 
Στο πλαίσιο εφαρµογής της υπ’ αριθµ. 49828/12.11.2008 Κοινής Υπουργικής Απόφασης 
«Έγκριση Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις 
Ανανεώσιµές Πηγές Ενέργειας και της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών 
Επιπτώσεων αυτού», (ΦΕΚ 2464, Τεύχος Β’, 03.12.2008), διαφαίνεται ότι ο 
χωροταξικός σχεδιασµός εισχωρεί και στο ζήτηµα της χωροθέτησης αιολικών πάρκων 
µε σκοπό την άρση των συγκρούσεων χρήσεων γης που αναφύονται επί του πεδίου, τη 
διαµόρφωση πολιτικών χωροθέτησης, τ ην καθιέρωση κριτηρίων και κανόνων 
χωροθέτησης, λαµβάνοντας υπόψη κάποιες από τις ιδιαιτερότητες του κάθε τόπου και 
την προστασία των περιβαλλοντικών χαρακτηριστικών του [3]. 
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Ο σκοπός της παρούσας διπλωµατικής εργασίας είναι η σύγκριση των αιολικών και 
φωτοβολταϊκών σταθµών, µέσω πολυκριτηριακής ανάλυσης, κυρίως ως προς τις 
περιβαλλοντικές επιπτώσεις τους και σε δεύτερη φάση ως προς τις κοινωνικές και 
οικονοµικές επιπτώσεις της κάθε περιοχής.  
 
Για την επίτευξη αυτού του σκοπού αναλύονται τέσσερις µελέτες π εριπτώσεων 
σταθµών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Συγκεκριµένα παρουσιάζονται δύο µελέτες 
περιπτώσεων στο Νοµό Αρκαδίας (ηπειρωτική χώρα), αιολικού και φωτοβολταϊκού 
σταθµού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 39 MW έκαστος και δύο µελέτες 
περιπτώσεων στο Νοµό Κέρκυρας (σύστηµα διασυνδεδεµένων νησιών), αιολικού και 
φωτοβολταϊκού σταθµού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 20 MW έκαστος 
[5,6,27]. 
 
Η ανάγκη για ολοκληρωµένη προσέγγιση του θέµατος µέσω της πολυκριτηριακής 
ανάλυσης απαιτεί να ληφθούν υ πόψη µία σειρά από ενεργειακά, περιβαλλοντικά, 
οικονοµικά, και κοινωνικά κριτήρια. Τα κριτήρια αυτά µεταφράστηκαν σε µια ενιαία 
κλίµακα. Στην πρώτη περίπτωση δόθηκε µεγαλύτερη βαρύτητα σ τις περιβαλλοντικές 
επιπτώσεις, ενώ στη δεύτερη περίπτωση στις κοινωνικές και οικονοµικές επιπτώσεις 
[14]. 
 
Το θέµα που παρουσιάζεται είναι ένα ζήτηµα που αφορά άµεσα στο περιβάλλον και την 
ανάπτυξη. Η προώθηση της αιολικής και ηλιακής ενέργειας και η  χωροθέτηση των 
αντίστοιχων έργων συνδέεται αδιαµφισβήτητα µε τις αναπτυξιακές διαδικασίες, 
δεδοµένου ότι αποτελούν τµήµα του ενεργειακού ζητήµατος, που όπως 
προαναφέρθηκε, σχετίζεται µε πληθώρα οικονοµικών, κοινωνικών, πολιτικών και 
περιβαλλοντικών υποθέσεων. Επιπλέον, η ενέργεια αποτελεί αναπόσπαστο κοµµάτι της 
ανάπτυξης, τουλάχιστον όπως την αντιλαµβάνεται ο σύγχρονος άνθρωπος.  
 
Οι ΑΠΕ µπορούν να χαρακτηρισθούν κατ’ αρχήν ως δραστηριότητες φιλικές προς το 
περιβάλλον, εν τούτοις δεν στερούνται παντελώς επιπτώσεων σε αυτό. Οι επιπτώσεις 
αυτές διαφοροποιούνται ανάλογα µε το είδος της εκάστοτε χρησιµοποιούµενης 
τεχνολογίας ΑΠΕ, ενώ µπορεί να εκτείνονται τόσο στο ανθρωπογενές (πόλεις, 
οικισµούς και εν γένει οικιστικές περιοχές) όσο και στο φυσικό περιβάλλον (τοπίο, 
χλωρίδα και πανίδα, κ.ά.) των περιοχών εγκατάστασης, καθώς και στις γειτνιάζουσες 
παραγωγικές δραστηριότητες, όπως ο  τουρισµός, η γεωργία κ.ά. Για τις δεδοµένες 
τεχνολογικές συνθήκες, οι ΑΠΕ µοιάζουν να αποτελούν την προσφορότερη 
περιβαλλοντικά λύση για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας σε σχέση µε τις 
συµβατικές. 
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Κεφάλαιο 1: Εισαγωγικές έννοιες των ΑΠΕ 
 
1.1 Βασικές έννοιες των ΑΠΕ 
 
Οι σύγχρονες κοινωνίες καταναλώνουν µεγάλες, πολύ µεγαλύτερες από το ιστορικό 
παρελθόν, ποσότητες ενέργειας. Η θέρµανση κατοικιών και εργασιακών χώρων, οι 
µεταφορές, η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και η παραγωγή αγαθών, κυρίως µέσω 
βιοµηχανικών µονάδων αποτελούν τους κύριους κλάδους κατανάλωσης και µε την 
πρόοδο της οικονοµίας και την άνοδο του επιπέδου ευηµερίας, η ενεργειακή ζήτηση 
αυξάνεται ολοένα. Σήµερα, το µεγαλύτερο ποσοστό ενέργειας που χ ρησιµοποιούµε 
προέρχεται από τις ορυκτές, συµβατικές πηγές ενέργειας µε βάση τον άνθρακα. Στην 
πράξη, ενώ οι τεχνολογικές αρχές σε άλλους τοµείς εκσυγχρονίζονται, η σηµερινή 
ενεργειακή παραγωγή παραµένει κατά βάση προσκολληµένη στην καύση οργανικών 
ενώσεων, µια παλιά και ρυπογόνο αρχή. Τα καύσιµα άνθρακα, δηλαδή ο λιγνίτης και 
το πετρέλαιο διακρίνονται από πεπερασµένα αποθέµατα, τα οποία βαίνουν προς 
εξάντληση, ιδίως εάν συνυπολογιστούν οι διαρκώς αυξανόµενοι ρυθµοί κατανάλωσης. 
Παράλληλα, η παραγωγή και χρήση της ενέργειας που προέρχεται από αυτές τις πηγές 
δηµιουργούν µια σειρά από περιβαλλοντικά προβλήµατα µε αιχµές τους, την 
ατµοσφαιρική ρύπανση και το φαινόµενο του θερµοκηπίου. 
 
Από την άλλη πλευρά, οι Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) ανανεώνονται µέσω του 
κύκλου της φύσης και θεωρούνται πρακτικά ανεξάντλητες. Ο ήλιος, ο  άνεµος, τα 
ποτάµια, η εσωτερική θερµότητα από το εσωτερικό του φλοιού της γης και ακόµη τα 
απορρίµµατα οικιακής και γεωργικής προέλευσης, είναι πηγές ενέργειας που η 
προσφορά τους δεν ε ξαντλείται. Υπάρχουν σε αφθονία στο φυσικό περιβάλλον και 
είναι οι πρώτες µορφές ενέργειας που χρησιµοποίησε ο  άνθρωπος σχεδόν 
αποκλειστικά, µέχρι τις αρχές του 20ου αιώνα, οπότε και στράφηκε στην εντατική 
χρήση του άνθρακα και των υδρογονανθράκων. 
 
Το ενδιαφέρον για την ευρύτερη αξιοποίηση των ΑΠΕ, καθώς και για την ανάπτυξη 
αξιόπιστων και οικονοµικά αποδοτικών τεχνολογιών που µετατρέπουν το δυναµικό 
τους σε αξιοποιήσιµες µορφές ενέργειας, παρουσιάσθηκε αρχικά µετά την πρώτη 
πετρελαϊκή χρήση του 1979 και π αγιώθηκε την επόµενη δεκαετία, µετά τη 
συνειδητοποίηση των παγκόσµιων περιβαλλοντικών προβληµάτων. Έχει πλέον 
διαπιστωθεί ότι ο ενεργειακός τοµέας είναι ο πρωταρχικός υπεύθυνος για τη ρύπανση 
του περιβάλλοντος, καθώς σχεδόν το 95% της ατµοσφαιρικής ρύπανσης οφείλεται στην 
παραγωγή, το µετασχηµατισµό και τη χρήση των συµβατικών καυσίµων [1]. 
 
Για πολλές χώρες, οι ΑΠΕ αποτελούν µία σηµαντική εγχώρια πηγή ενέργειας, µε 
µεγάλες δυνατότητες ανάπτυξης σε τοπικό και εθνικό επίπεδο. Συνεισφέρουν 
σηµαντικά στο ενεργειακό τους ισοζύγιο, συµβάλλοντας στη µείωση της εξάρτησης από 
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το ακριβό εισαγόµενο πετρέλαιο και στην ενίσχυση της ασφάλειας του ενεργειακού 
εφοδιασµού. Παράλληλα, συντελούν στην προστασία του περιβάλλοντος, καθώς η 
αξιοποίησή τους δεν το επιβαρύνει, αφού δεν συνοδεύεται από παραγωγή ρύπων ή 
αερίων που ενισχύουν τον κίνδυνο για κλιµατικές αλλαγές [1]. 
 

1.2 Πηγές ενέργειας που θεωρούνται ανανεώσιµες 
 
Η ευρύτερη έννοια των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας αναφέρεται σε κάθε ήπια πηγή 
που µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και 
ανανεώνεται µέσω φυσικών φαινοµένων µόνιµου κύκλου. Αυτές οι ήπιες µορφές 
ενέργειας, βασίζονται κατ’ ουσίαν στην ηλιακή ακτινοβολία, µε εξαίρεση τη 
γεωθερµική ενέργεια, η οποία είναι ροή ενέργειας από το εσωτερικό του φλοιού της 
γης, και την ενέργεια από τα κύµατα και τις παλίρροιες που αποτελεί µορφή 
εκµετάλλευσης του βαρυτικού δυναµικού. Οι βασιζόµενες στην ηλιακή ακτινοβολία 
ήπιες πηγές ενέργειας είναι ανανεώσιµες, αφού δεν πρόκειται να εξαντληθούν όσο 
υπάρχει ο ήλιος, δηλαδή για µερικά ακόµα δισεκατοµµύρια χρόνια. Ουσιαστικά είναι 
ηλιακή ενέργεια "συσκευασµένη" κατά τον ένα ή τον άλλο τρόπο: η βιοµάζα είναι 
ηλιακή ενέργεια δεσµευµένη στους ιστούς των φυτών µέσω της φωτοσύνθεσης, η 
αιολική εκµεταλλεύεται τους ανέµους που προκαλούνται απ' τη θέρµανση του αέρα, 
ενώ αυτές που βασίζονται στο νερό εκµεταλλεύονται τον κύκλο εξάτµισης-
συµπύκνωσης του νερού και την κυκλοφορία του. Η γεωθερµική ενέργεια δεν είναι 
ανανεώσιµη, καθώς τα γεωθερµικά πεδία κάποια στιγµή εξαντλούνται. 
 

1.3 Κατηγορίες έργων ΑΠΕ 
 
Η παρούσα διπλωµατική εργασία επικεντρώνεται στην αιολική και ηλιακή ενέργεια και 
συγκεκριµένα στους αιολικούς και φωτοβολταϊκούς σταθµούς παραγωγής ηλεκτρικής 
ενέργειας. 
 
Αιολικά Πάρκα 
Οι άνεµοι, δηλαδή οι µεγάλες µάζες αέρα που µετακινούνται µε ταχύτητα από µία 
περιοχή σε κάποια άλλη, οφείλονται στην ανοµοιόµορφη θέρµανση της επιφάνειας της 
Γης από την ηλιακή ακτινοβολία. Η κινητική ενέργεια των ανέµων είναι τόση που, µε 
βάση τη σηµερινή τεχνολογία εκµετάλλευσής της, θα µπορούσε να καλύψει πάνω από 
δύο φορές τις ανάγκες του πλανήτη σε ηλεκτρική ενέργεια. 
 
Για πολλές εκατοντάδες χρόνια η  κίνηση των πλοίων στηριζόταν στη δύναµη του 
ανέµου, ενώ η χρήση του ανεµόµυλου ως κινητήριας µηχανής εγκαταλείπεται µόλις στα 
µέσα του προηγούµενου αιώνα. Είναι η εποχή που εξαπλώνονται ραγδαία τα 
συµβατικά καύσιµα και ο ηλεκτρισµός, ο οποίος φτάνει ως τα πιο αποµακρυσµένα 
σηµεία. Η  πετρελαϊκή κρίση στις αρχές της δεκαετίας του 70, φέρνει ξανά στο 
προσκήνιο τις ΑΠΕ και την αιολική ενέργεια. Στο διάστηµα µέχρι σήµερα, σηµειώνεται 
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µια αλµατώδης ανάπτυξη, κάτι που ενισχύεται και από την επιτακτική ανάγκη για την 
προστασία του περιβάλλοντος. Γίνεται πλέον συνείδηση σε όλο και µεγαλύτερο µέρος 
του κοινού, πως ο άνεµος είναι µια καθαρή και ανεξάντλητη πηγή ενέργειας [1]. 
 
Τα σύγχρονα συστήµατα εκµετάλλευσης της αιολικής ενέργειας αφορούν κυρίως 
µηχανές µε απλά υποσυστήµατα που µετατρέπουν την ενέργεια του ανέµου σε 
ηλεκτρική ενέργεια και ονοµάζονται ανεµογεννήτριες (Α/Γ), πρόκειται δηλαδή για 
µικρούς σταθµούς ηλεκτροπαραγωγής µε «καύσιµη ύλη» τον άνεµο. Υπάρχουν πολλά 
είδη Α/Γ, τα οποία κατατάσσονται σε δύο βασικές κατηγορίες: αφενός στις Α/Γ µε 
οριζόντιο άξονα, ο δροµέας των οποίων είναι τύπου έλικος και στις οποίες ο άξονας 
µπορεί να περιστρέφεται ώστε να βρίσκεται παράλληλα προς τον άνεµο και αφετέρου 
τις Α/Γ µε κατακόρυφο άξονα που παραµένει σταθερός. 
 
Το αιολικό πάρκο (Α/Π) είναι ένας σταθµός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, 
αποτελούµενο από συστοιχίες ανεµογεννητριών. Η θέση που µπορεί να εγκατασταθεί, 
θα πρέπει να χαρακτηρίζεται από αξιόλογο αιολικό δυναµικό, δηλαδή µεγάλη διάρκεια 
και µέση ή µεγάλη ένταση ανέµων. 
 
Φωτοβολταϊκά συστήµατα 
Τα φωτοβολταϊκά συστήµατα µετατρέπουν άµεσα την ενέργεια της ηλιακής 
ακτινοβολίας σε ηλεκτρική. Η ηλιακή ακτινοβολία αποτελεί µια ανεξάντλητη πηγή 
ενέργειας και στη χώρα µας κυµαίνεται σε υψηλά επίπεδα τόσο κατά τη καλοκαιρινή 
όσο και κατά την χειµερινή περίοδο. 
 
Οι πρώτες εφαρµογές ηλεκτροπαραγωγής από φωτοβολταϊκά συστήµατα 
δοκιµάστηκαν στο διάστηµα, όπου και εξακολουθούν να τροφοδοτούν µε ενέργεια τους 
δεκάδες δορυφόρους. Η αποκλιµάκωση του κόστους τέτοιων συστηµάτων και οι 
τεχνολογικές βελτιώσεις έχουν καταστήσει τους φωτοβολταϊκούς συλλέκτες µια 
προσιτή, ανταγωνιστική πηγή ανανεώσιµης ενέργειας. Το µεγαλύτερο βέβαια 
πλεονέκτηµα εντοπίζεται στο γεγονός ότι τα φωτοβολταϊκά συστήµατα είναι τελείως 
παθητικά: δεν εκπέµπουν κανένα ρύπο ή ακτινοβολία και η λειτουργία τους αφήνει 
πρακτικά ανεπηρέαστο το περιβάλλον [1]. 
 
Ένα τυπικό φωτοβολταϊκό σύστηµα αποτελείται από φωτοβολταϊκούς συλλέκτες, οι 
οποίοι συνδυάζονται σε γεννήτριες, δηλαδή ηλεκτρονικά συστήµατα που διαχειρίζονται 
την παραγόµενη ηλεκτρική ενέργεια, και µονάδες αποθήκευσης όταν πρόκειται για 
αυτόνοµα συστήµατα. 
 
Οι σηµερινές αποδόσεις των φωτοβολταϊκών συστηµάτων κυµαίνονται µεταξύ 5% και 
17%, ανάλογα µε την τεχνολογία κατασκευής των συλλεκτών, η οποία µπορεί να είναι 
πολυκρυσταλλική, µονοκρυσταλλική ή άµορφη. Η τελευταία συνοδεύεται από τις 
µικρότερες αποδόσεις αλλά από το σαφώς χαµηλότερο κόστος. 
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1.4 Ευρωπαϊκοί και Εθνικοί στόχοι για τις ΑΠΕ 
 
Η ανάπτυξη των ΑΠΕ αποτελεί βασική προτεραιότητα της πολιτικής της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, µε στόχο την προστασία του περιβάλλοντος (Λευκή Βίβλος «Ενέργεια για το 
Μέλλον», 1997) και την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασµού (Green Paper 
«Στρατηγική για την Ασφάλεια της παροχής Ενέργειας», 2000). Επίσης, όπως είναι 
γνωστό, σύµφωνα µε το Πρωτόκολλο του Κυότο (1998), που τέθηκε σε ισχύ τον 
Φεβρουάριο 2005, προβλέπεται µείωση των εκποµπών των Αερίων του Θερµοκηπίου 
στην ΕΕ κατά 8% κατά το διάστηµα 2008 – 2012 σε σχέση µε τα επίπεδα του 1990. Ο 
στόχος αυτός για την Ελλάδα εξειδικεύεται στη συγκράτηση των αυξητικών τάσεων 
εκποµπής κάτω από το +25%, και στα µέσα για την επίτευξή του προβλέπεται, µεταξύ 
άλλων, η προώθηση της χρήσης ΑΠΕ για την παραγωγή ηλεκτρισµού και θερµότητας. 
Με βάση την Οδηγία 2001/77/ΕΚ, έχει τεθεί ως στόχος στην ΕΕ, µέχρι το 2010, το 
22,1% της ηλεκτροπαραγωγής να προέρχεται από ΑΠΕ [2,7]. 
 
Στην Ελλάδα, σύµφωνα µε τον Ν. 3468/2006, ο ενδεικτικός στόχος, όσον αφορά στη 
συµµετοχή της ηλεκτρικής ενέργειας η οποία παράγεται από Ανανεώσιµες Πηγές 
Ενέργειας στην ακαθάριστη κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας, ανέρχεται σε ποσοστό 
20,1% µέχρι το 2010 και σε ποσοστό 29% µέχρι το 2020. Σύµφωνα µε το Παράρτηµα της 
Οδηγίας 2009/28/ΕΚ ορίζεται σαν Εθνικός συνολικός στόχος για τη χώρα µας µέχρι το 
2020 το 18% του µεριδίου από ανανεώσιµες  πηγές στην τελική κατανάλωση ενέργειας 
[4,8]. 
 
Τα µεγάλα υδροηλεκτρικά έργα, αν και συνυπολογίζονται στο στόχο της Οδηγίας 
2001/77/ΕΚ, δεν θεωρούνται ΑΠΕ, σύµφωνα µε την ελληνική νοµοθεσία. Με δεδοµένο 
ότι, η συµβολή των µεγάλων υδροηλεκτρικών έργων, δεν θα µπορεί να υπερβεί το 
6,7% της καταναλώσεως του 2010 (~68 TWh), έπεται ότι ποσοστό 13,4% θα πρέπει να 
προέρχεται από ΑΠΕ. Αυτό σηµαίνει ότι µε βάση την σηµερινή κατανοµή, η 
εγκατεστηµένη ισχύς των ΑΠΕ (εκτός των µεγάλων υδροηλεκτρικών), πρέπει να 
αυξηθεί κατά 3.300 ΜW περίπου. 
 
Για την επίτευξη του παραπάνω στόχου, τα κράτη µέλη της ΕΕ καθορίζουν µέτρα 
υποστήριξης, καθώς και κριτήρια για την εναρµόνιση των πολιτικών ΑΠΕ, όπως 
απλοποίηση διαδικασιών αδειοδότησης, εξασφάλιση σύνδεσης στα δίκτυα, πόρους 
ενίσχυσης επενδύσεων ΑΠΕ, εγγυηµένη τιµή πώλησης kWh. 
 
Σηµειώνονται ιδιαίτερα οι παρακάτω αναφορές: 
1. Στο πλαίσιο της ενιαίας πολιτικής της ΕΕ και της κατανοµής των ευθυνών µεταξύ των 
χωρών µελών σχετικά µε το Πρωτόκολλο του Κυότο, που συµφωνήθηκε το 1998, 
προβλέπεται για την Ελλάδα συγκράτηση του ρυθµού αύξησης κατά το έτος 2010 του 
CO2 και άλλων αερίων που επιτείνουν το φαινόµενο του θερµοκηπίου κατά 25% σε 
σχέση µε το έτος βάση 1990. Με δεδοµένο ότι κατά το έτος 2010 η ακαθάριστη 
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κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας θα έχει φθάσει τις 72 TWh υφίσταται ανάγκη 
συµµετοχής των εν λόγω µη συµβατικών ενεργειακών πηγών σε επίπεδο τάξης 14 
TWh. 
 
2. Στην εγκεκριµένη από την Ελληνική Κυβέρνηση Ελληνική Στρατηγική προς τη 
Βιώσιµη Ανάπτυξη (2002), επαναλαµβάνεται η παραπάνω δέσµευση, ενώ γίνεται σε 
διάφορες περιπτώσεις ρητή αναφορά στις ΑΠΕ, και µεταξύ άλλων αναφέρονται τα 
εξής: «Στόχος της Στρατηγικής µας είναι η «Δραστική αύξηση της συµµετοχής των ΑΠΕ, 
µε πρώτο στόχο την αύξηση της συµµετοχής τους στην ηλεκτροπαραγωγή µέχρι το 
2010 στο 20%, σύµφωνα και µε τη σχετική κοινοτική οδηγία. Αν και σήµερα η αιχµή του 
επενδυτικού ενδιαφέροντος εντοπίζεται στα αιολικά και µικρά υ δροηλεκτρικά έργα, 
σηµαντική αναµένεται και η ανάπτυξη ηλιακών τεχνολογιών στον κτιριακό τοµέα, ενώ 
η βιοµάζα µακροπρόθεσµα θα κληθεί να αναλάβει σηµαντικό µερίδιο των ενεργειακών 
αναγκών της χώρας, σε κεντρικά συστήµατα παραγωγής ηλεκτρισµού ή/και 
θερµότητας, καθώς και στις µεταφορές.» 
 
3. Στη Πράσινη Βίβλο για την ασφάλεια της ενεργειακής τροφοδοσίας COM(2000), 
αναφέρεται ότι οι εθνικές, περιφερειακές και τοπικές κανονιστικές διατάξεις, θα 
πρέπει να προσαρµοστούν σε επίπεδο πολεοδοµικού σχεδιασµού και χρήσεων γης, 
προκειµένου να δοθεί σαφής προτεραιότητα στην εγκατάσταση µονάδων ΑΠΕ για 
ηλεκτροπαραγωγή. 
 
Με βάση τα στοιχεία της µέχρι τώρα πορείας των ΑΠΕ στην Ελλάδα, µπορεί να 
διεξαχθεί µια εκτίµηση για την κατανοµή της παραγωγής στις διαφορετικές 
τεχνολογίες. Μια τ έτοια εκτίµηση περιέχεται στην 4η Εθνική Έκθεση για τo Επίπεδο 
Διείσδυσης της Ανανεώσιµης Ενέργειας το Έτος 2010 του Υπουργείου Ανάπτυξης που 
συντάχθηκε τον Οκτώβρη του 2007, απ’ όπου και αντλούνται τα στοιχεία του επόµενου 
πίνακα [10]. 

Πίνακας 1. Εκτιµήσεις για την επίτευξη του στόχου για το 2010 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(4η Εθνική Έκθεση για τις ΑΠΕ, ΥΠ.ΑΝ, Οκτώβριος 2007) 
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Στην έκθεση αυτή ορίζεται ανά είδος εγκατεστηµένης ΑΠΕ προκειµένου να επιτευχθεί ο 
στόχος για το 2010 τα ακόλουθα: ακόλουθα : Αιολικά 3.648 MW, Μεγάλα ΥΗΕ 3.325 
MW, Μικρά ΥΗΕ 364 MW, Φωτοβολταϊκά 200 MW, Βιοµάζα 103 MW και Γεωθερµία 12 
MW. 
 

1.5 Εξέλιξη των εκποµπών Αερίων του Θερµοκηπίου (ΑΤΘ) 
 
Σύµφωνα µε τη πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την κλιµατική αλλαγή, έχει 
συµφωνηθεί από το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο Υπουργών, ότι οι εκποµπές αερίων 
θερµοκηπίου (ΑΘ) της Ελλάδας για το διάστηµα 2008-2012 επιτρέπεται να αυξηθούν 
κατά 25% σε σχέση µε τα επίπεδα του 1990. Ο  συνολικός στόχος για την Ευρωπαϊκή 
Ένωση είναι µείωση κατά 8% για την αντίστοιχη περίοδο. 
 
Οι εκποµπές ανά µονάδα ακαθάριστης εγχώριας κατανάλωσης ενέργειας είναι από τις 
υψηλότερες στην ΕΕ. Ο λόγος είναι η κυρίαρχη θέση του λιγνίτη και του πετρελαίου 
στο ενεργειακό µείγµα της χώρας. Οι µισές περίπου εκποµπές CO2 στην Ελλάδα, 
προέρχονται από τον τοµέα παραγωγής ηλεκτρισµού και θερµότητας όπου το 83% 
οφείλεται στη καύση λιγνίτη. Έτσι λοιπόν το κύριο σηµείο της πολιτικής της χώρας για 
τη µείωση των εκποµπών είναι η διαφοροποίηση του σηµερινού ενεργειακού µείγµατος 
µε την εισαγωγή καυσίµων µε χαµηλότερες εκποµπές (φυσικό αέριο και λιθάνθρακας) 
και τη διείσδυση των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας σε επίπεδα που ξεπερνούν τις 
σηµερινές δυνατότητες της παραγωγικής βάσης της χώρας [12]. 
 
Το έτος 2006 οι εκποµπές διοξειδίου του άνθρακα στην Ελλάδα αποτέλεσαν το 82% του 
συνόλου των εκποµπών, ενώ το µεθάνιο αντιστοιχεί στο 6,3 % και τα υποξείδια του 
αζώτου στο 7,8%. Τα υπόλοιπα αέρια (Fgases) συνεισέφεραν το υπόλοιπο 3,6% [12]. 
 
Οι δραστηριότητες του ενεργειακού τοµέα είναι η κυριότερη πηγή των αερίων του 
θερµοκηπίου και αντιστοιχούν στο 82% των εκποµπών του 2004. Οι εκποµπές ΑΤΘ του 
ενεργειακού τοµέα περιλαµβάνουν 94.4% CO2 από την καύση ορυκτών καυσίµων και 
1.9% CH4 από την παραγωγή, την αποθήκευση, την διανοµή και την καύση ορυκτών 
καυσίµων. Τέλος το υποξείδιο του αζώτου αποτελεί το 3.7% των εκποµπών ΑΤΘ του 
ενεργειακού τοµέα και προέρχεται κατά 45% από την καύση λιγνίτη για παραγωγή 
ηλεκτρικής ενέργειας και κατά 30% από την καύση υγρών καυσίµων στον αγροτικό, 
οικιακό, τριτογενή τοµέα αλλά και στον τοµέα των µεταφορών. Οι βιοµηχανικές 
διεργασίες αντιστοιχούν στο 10.7% των εκποµπών, ο  αγροτικός τοµέας στο 9.0%, τα 
απορρίµµατα στο 2.5% και η χρήση διαλυτών στο 0.1% [12]. 
 
Αντίστοιχα το έτος 2006, οι δραστηριότητες του ενεργειακού τοµέα αντιστοιχούν στο 
78.5 των εκποµπών, οι βιοµηχανικές διεργασίες αντιστοιχούν στο 11.1%, ο αγροτικός 
τοµέας στο 8.4%, τα απορρίµµατα στο 1.9% και η χρήση διαλυτών στο 0.1% [12]. 
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Στο Σχήµα 1 παρουσιάζεται η συνεισφορά στις εκποµπές CO2 διαφόρων 
δραστηριοτήτων, που συνδέονται µε την καύση ορυκτών καυσίµων. Έτσι το 52.8% 
προέρχεται από την ηλεκτροπαραγωγή, το 21.2% από τις µεταφορές, το 9.2% από τη 
βιοµηχανία, το 13.2% από τα κτίρια και τη γεωργία και το 3.5% από τα διυλιστήρια.  
 

Σχήµα 1. Συνεισφορά στις εκποµπές CO2 δραστηριοτήτων που συνδέονται µε τη χρήση (καύση) 
ορυκτών καυσίµων για το 2004. 

 
 
Το έτος 2004 τα επίπεδα εκποµπών των 6 αερίων ήταν κατά 25% µεγαλύτερα από 
εκείνα της χρονιάς βάσης (1990 για CO2, CH4, N2O – 1995 για τα υπόλοιπα αέρια). 
Ειδικότερα οι εκποµπές CO2 από την ενεργειακή βιοµηχανία αυξήθηκαν κατά 33% 
µεταξύ του 1990 και του 2004 ενώ οι εκποµπές από τις µεταφορές αυξήθηκαν κατά 
41%. Σύµφωνα µε τις εκθέσεις που έχει υποβάλλει το ΥΠΕΧΩΔΕ στο Ευρωπαϊκό Κέντρο 
Περιβάλλοντος, προκειµένου να συγκρατηθούν οι εκποµπές αερίων ρύπων στα επίπεδα 
του + 25% σε σχέση µε τα επίπεδα του 1990, οι εκποµπές CO2 equivalent (ισοδύναµοι 
τόνοι) από την ενέργεια και τις βιοµηχανικές διεργασίες αρκεί να συγκρατηθούν µέχρι 
το επίπεδο του + 35 σε σχέση µε τα επίπεδα του 1990 όπου όµως προβλέπεται ότι η  
ΔΕΗ θα πρέπει να συµµετέχει σε carbon funds (Σενάριο µε Πρόσθετα Μέτρα) [12]. 
 
Για τον τοµέα των βιοµηχανιών που συγκαταλέγεται στο σύστηµα Εµπορίας Εκποµπών 
Αερίων του Θερµοκηπίου (ETS) και διαίτερα για την ηλεκτροπαραγωγή η µείωση των 
εκποµπών Α ΤΘ κατά 20% είναι εφικτή µε τον ορθολογικό συνδυασµό σηµαντικής 
διείσδυσης ΑΠΕ, αυξηµένης χρήσης φυσικού αερίου, λελογισµένης µείωσης χρήσης 
λιγνίτη λόγω και της εξάντλησης των ανταγωνιστικών κοιτασµάτων και λελογισµένης 
εισαγωγής λιθάνθρακα. 
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1.6 Μηχανισµοί ενίσχυσης των ΑΠΕ στην Ελλάδα 
 
Με δεδοµένη την αναγκαιότητα µεγέθυνσης του µεριδίου των ΑΠΕ στο ενεργειακό 
µίγµα, όπως προκύπτει από τους εθνικούς και κοινοτικούς στόχους, έχει ενδιαφέρον 
να εξετασθούν τα εργαλεία προώθησης των σχετικών επενδύσεων. Το ενδιαφέρον 
προκύπτει διότι τα εργαλεία αυτά είναι οι κινητήριες δυνάµεις που «οδηγούν» την 
εξέλιξη του τοµέα, παράλληλα βέβαια µε το θεσµικό πλαίσιο που λειτουργεί ελκυστικά 
ή απωθητικά, ανάλογα µε τη σαφήνεια και το εύλογο των απαιτήσεων του. 
 
Δύο ουσιαστικά είναι οι βασικές συνιστώσες των υποστηρικτικών µηχανισµών την 
περίοδο αυτήν στην Ελλάδα: 
 
α) η σταθερή τιµή αγοράς (feed-in) για την ηλεκτρική ενέργεια από ΑΠΕ η  οποία 
συνδέεται απ’ ευθείας µε την τιµή καταναλωτή ηλεκτρικής ενέργειας και 
 
β) η επιδότηση κεφαλαίου, παρέχοντας επιδότηση για επενδύσεις έργων ΑΠΕ.  
 

1.6.1 Σταθερή τιµή αγοράς 

 
Η τιµολόγηση της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από παραγωγό ή 
αυτοπαραγωγό µέσω σταθµού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας µε χρήση 
ανανεώσιµων πηγών ενέργειας ή µέσω συµπαραγωγής θερµότητας και ηλεκτρισµού 
υψηλής απόδοσης ή από υβριδικό σταθµό και απορροφάται από το Σύστηµα ή το 
Δίκτυο σύµφωνα µε τις δ ιατάξεις των άρθρων 9, 10 και 12 του Ν. 3468/2006 
τιµολογείται σε Ευρώ ανά µεγαβατώρα (MWh) σύµφωνα µε τα στοιχεία του παρακάτω 
πίνακα [4,24]. 
 

Πίνακας 2. Τιµή Ενέργειας (€/MWh) 

Τιµή Ενέργειας (€/MWh) 

Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από: Διασυνδεδεµένο 
Σύστηµα 

Μη 
Διασυνδεδεµένα 

Νησιά 

(α) Αιολική ενέργεια 80,14 91,74 

(β) Αιολική ενέργεια από αιολικά πάρκα 
στη θάλασσα 

97,14 

(γ) Υδραυλική ενέργεια που αξιοποιείται 
µε µικρούς υδροηλεκτρικούς σταθµούς µε 
Εγκατεστηµένη Ισχύ έως δεκαπέντε (15) 
MWe 

80,14 91,74 
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(δ) Ηλιακή ενέργεια που αξιοποιείται από 
φωτοβολταϊκές µονάδες, µε 
Εγκατεστηµένη Ισχύ µικρότερη ή ίση των 
εκατό (100) kWpeak, οι οποίες 
εγκαθίστανται σε ακίνη ιδιοκτησίας ή 
νόµιµης κατοχής ή όµορα ακίνητα του 
ίδιου ιδιοκτήτη ή νοµίµου κατόχου 

457,14 507,14 

(ε) Ηλιακή ενέργεια που αξιοποιείται από 
φωτοβολταϊκές µονάδες, µε 
Εγκατεστηµένη Ισχύ µεγαλύτερη των 
εκατό (100) kWpeak 

407,14 457,14 

(στ) Ηλιακή ενέργεια που αξιοποιείται από 
µονάδες άλλης τεχνολογίας, πλην αυτής 
των φωτοβολταϊκών, µε Εγκατεστηµένη 
Ισχύ έως πέντε (5) MWe 

257,14 277,14 

(ζ) Ηλιακή ενέργεια που αξιοποιείται από 
µονάδες άλλης τεχνολογίας, πλην αυτής 
των φωτοβολταϊκών, µε Εγκατεστηµένη 
Ισχύ µεγαλύτερη των πέντε (5) MWe 

237,14 257,14 

η) Γεωθερµική ενέργεια, βιοµάζα, αέρια 
εκλυόµενα από χώρους υγειονοµικής 
ταφής και από εγκαταστάσεις βιολογικού 
καθαρισµού και βιοαέρια 

80,14 91,74 

(θ) Λοιπές Α.Π.Ε. 80,14 91,74 

(ι) Σ.Η.Θ.Υ.Α 80,14 91,74 

(ΥΠ.ΑΝ, Οκτώβριος 2008) 
 

1.6.2 Ενίσχυση των επενδύσεων σε έργα ΑΠΕ 

 
Ο Αναπτυξιακός νόµος είναι ένα οικονοµικό εργαλείο-οµπρέλα, που καλύπτει όλες τις 
ιδιωτικές επενδύσεις στην Ελλάδα, σε όλους τους τοµείς της οικονοµικής 
δραστηριότητας. Έχει έναν ισχυρό περιφερειακό χαρακτήρα, το δε επίπεδο δηµόσιας 
υποστήριξης εξαρτάται καθοριστικά από τη γεωγραφική περιοχή, στην οποία η 
δεδοµένη ιδιωτική επένδυση προγραµµατίζεται να υλοποιηθεί. Περιοχές µε υψηλά 
ποσοστά ανεργίας και χαµηλό κατά κεφαλήν εισόδηµα, λαµβάνουν την υψηλότερη 
κρατική επιχορήγηση ανά επένδυση. 
 
Σε ευνοϊκή θέση, βάσει του νόµου 3299/04, βρίσκονται επενδύσεις για εγκαταστάσεις 
ΑΠΕ (που παράγουν συγχρόνως ηλεκτρική ενέργεια – και θερµότητα), παρόµοια και 
άλλες επιλεγµένες κατηγορίες επενδύσεων, όπως επενδύσεις υψηλής τεχνολογίας, 
προστασίας του περιβάλλοντος, ο τουρισµός, κ.λπ. Πιο συγκεκριµένα, οι κύριες 
επιχορηγήσεις από το νόµο 3299/04, σχετικά µε τη δηµόσια ενίσχυση για επενδύσεις 
ΑΠΕ, είναι οι ακόλουθες [9]: 
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♦ 35% χορηγείται στο συνολικό επιλέξιµο κόστος επένδυσης ΑΠΕ 

(συµπεριλαµβανοµένου του κόστους σύνδεσης µε το δίκτυο). Το ποσοστό 
επιχορήγησης είναι 40% στη Θράκη και στη συνοριακή ζώνη (20 km) της Ανατολικής 
Μακεδονίας και της Ηπείρου, ενώ είναι 30% για τα νοµαρχιακά διαµερίσµατα 
Αττικής και Θεσσαλονίκης. 

♦ Εναλλακτικά, παρέχεται φοροαπαλλαγή 100% στο συνολικό επιλέξιµο κόστος 
επένδυσης από ΑΠΕ, για περίοδο δέκα ετών. 

♦ Το επί τις εκατό ποσοστό της δηµόσιας επιχορήγησης αυξάνεται κατά 5 έως 15 
ποσοστιαίες µονάδες στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

♦ Νέες επιχειρήσεις (< 1 έτος): επιδότηση 5% 
♦ Μικρές και µέσου µεγέθους επιχειρήσεις: 5-15% επιδότηση (ΜΜΕ στις παραµεθόριες 

περιοχές χαµηλού ΑΕΠ λαµβάνουν τη µέγιστη επιδότηση). Σε όλες τις ανωτέρω 
περιπτώσεις, το γενικό επίπεδο δηµόσιας επιχορήγησης δεν µπορεί να υπερβεί 55% 

♦ Το ποσοστό επιχορήγησης ή της φορολογικής απαλλαγής, είναι ανεξάρτητο από 
την τεχνολογία ΑΠΕ (αιολικά, βιοµάζα, µικρά υδροηλεκτρικά, κ.λπ.) 

♦ Απαιτούµενα ίδια κεφάλαια: 25% (min) του συνολικού κόστους επένδυσης 
♦ Απαιτούµενο ελάχιστο κόστος επένδυσης: 100.000-500.000 Ευρώ (ανάλογα µε το 

µέγεθος της επιχείρησης) 
♦ Μέγιστος ύψος επιχορήγησης: 20 εκατοµµύρια Ευρώ (σωρευτικά για 5 έτη) 
♦ Απαιτείται Άδεια Εγκατάστασης µε την αίτηση έργου (πρόταση επιχορήγησης) 
 
Προτάσεις ιδιωτικών επενδύσεων µπορούν να υποβληθούν στο Αναπτυξιακό Νόµο 
οποιαδήποτε στιγµή και αξιολογούνται, ανάλογα µε την πληρότητα των απαιτούµενων 
κριτηρίων επιλογής, δηλαδή, ανεξάρτητα από άλλες υποβληθείσες προτάσεις. Ο νόµος 
3299/04 δεν έχει συνολικό ανώτατο όριο προϋπολογισµού, κατά συνέπεια (θεωρητικά) 
κανένα όριο στον αριθµό και στον προϋπολογισµό των προτάσεων που µπορούν να 
χρηµατοδοτηθούν. 
 
Η καταβολή της δηµόσιας επιχορήγησης σε ένα επενδυτικό έργο γίνεται σε δύο δόσεις. 
Το πρώτο 50% καταβάλλεται µε την ολοκλήρωση του 50% του έργου, ενώ το υπόλοιπο 
50% καταβάλλεται µετά την επίσηµη πιστοποίηση της πλήρους ολοκλήρωσης του έργου 
και την έναρξη της εµπορικής λειτουργίας τ ου. Παρέχεται η δυνατότητα εφάπαξ 
προκαταβολής µέχρι (30%) της συνολικής επιχορήγησης στον επενδυτή, υπό τον όρο 
ότι προσκοµίζει ισόποση (+ 10%) εγγυητική επιστολή. Δύναται να εγκριθεί, κατά τη 
διάρκεια της υλοποίησης της επένδυσης, η  αναθεώρηση του προϋπολογισµού του 
έργου µέχρι 115% και να καλυφθεί από τη δηµόσια επιχορήγηση [9]. 
 



   Συγκριτική Αξιολόγηση Εφαρµογής Τεχνολογιών ΑΠΕ  26 
 

1.7 Ηλεκτροπαραγωγή από ανανεώσιµες πηγές [17] 
 

Διάγραµµα 1. Δυνητική και Εγκατεστηµένη Ισχύς Α/Π στην Ευρώπη 2008 [MW] 

 

 
 
 
 

Διάγραµµα 2. Εξέλιξη της Εγκατεστηµένης Ισχύος Α/Π στην Ελλάδα 
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Διάγραµµα 3. Εγκατεστηµένη Ισχύς έργων ΑΠΕ στην Ελλάδα [MW] 
 

 
 

 

 
Πίνακας 3. Εγκατεστηµένη Ισχύς έργων ΑΠΕ (31/12/2008) 

Πηγή: ΔΕΣΜΗΕ, ΔΕΗ ΑΕ-Δ/νση Διαχείρισης Νησιών 
 
 

Πίνακας 4. Εθνικό Ισοζύγιο Ηλεκτρικής Ενέργειας (Ηπειρωτικό & Μη Διασυνδεδεµένα Νησιά) 

 
 
Σύµφωνα µε τον πίνακα 4, ο ι Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας συνέβαλαν στη συνολική 
ηλεκτροπαραγωγή κατά 2,4% το έτος 2005, 3,4% το 2006, 3,7% το 2007 και κατά 4,5% 
το έτος 2008.  
 
1.8 Χάραξη εθνικής στρατηγικής για τις ΑΠΕ 
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1.8 Χάραξη εθνικής στρατηγικής για τις ΑΠΕ 
 
Με βάση τους στόχους της οδηγίας (2009/28/ΕΚ) εκπονήθηκε τον Μάιο του 2008 
ανάλυση για λογαριασµό του ΥΠΑΝ από οµάδα αποτελούµενη από στελέχη του ΚΑΠΕ. 
του ΔΕΣΜΗΕ. της ΔΕΣΦΑ ΑΕ και εξωτερικούς εµπειρογνώµονες, η οποία µε τη 
συνεισφορά και των ΡΑΕ και ΔΕΗ ΑΕ, εργάσθηκε για την περαιτέρω εξειδίκευση των 
στόχων. Στο πλαίσιο της µελέτης αναλύθηκαν ένα σενάριο αναφοράς και τρία σενάρια 
επιτυχούς υλοποίησης των στόχων της νέας Ευρωπαϊκής Πολιτικής. Το βασικό    
σενάριο προβλέπει διείσδυση των ΑΠΕ στην ακαθάριστη τελική ενεργειακή 
κατανάλωση σε ποσοστά 14.3%, για το 2010, 15,0% για το 2015 και 19% για το 2020 
[13]. 
 
Σύµφωνα µε την Έκθεση 2009 του ΣΕΕΣ «Μακροχρόνιος Ενεργειακός Σχεδιασµός», η 
συµµετοχή των ΑΠΕ στην ηλεκτροπαραγωγή για το 2020 θα ανέλθει περίπου στις 20,2 
TWh στο διασυνδεδεµένο σύστηµα και στις 1,4 TWh στα µη διασυνδεδεµένα νησιά, µε 
την παραγόµενη ενέργεια από τους υδροηλεκτρικούς σταθµούς να συνεχίζει µία ήπια 
αυξητική µεταβολή, που θα παρακολουθεί την υδραυλικότητα των ετών [13]. 
 
Επίσης ο  µέσος ετήσιος ρυθµός αύξησης της ενέργειας από ΑΠΕ στην 
ηλεκτροπαραγωγή µετά το 2020 εκτιµάται ότι θα είναι 5% και θα ανέλθει περίπου στις 
29 TWh στο διασυνδεδεµένο σύστηµα και στις 2,0 TWh στα µη διασυνδεδεµένα νησιά 
το 2030 [13]. 
 

Διάγραµµα 4: Συµµετοχή των ενεργειακών ροών ΑΠΕ στην κατανάλωση ενέργειας συµφώνα µε το 

Σενάριο Αναφοράς του ΣΕΕΣ για το έτος 2020 

 

 
 
Σύµφωνα µε τον οδηγό του Μέτρου 6.5 «Προώθηση συστηµάτων ΑΠΕ, Συµπαραγωγής 
στο ενεργειακό σύστηµα της χώρας – Εξοικονόµηση Ενέργειας» του Ε.Π.ΑΝ. που αφορά 
επενδύσεις παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας δίνονται οι ειδικές εκποµπές αέριων 
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ρύπων (kg ρύπου ανά MWh) σταθµών ηλεκτροπαραγωγής όπως στον παρακάτω 
πίνακα: 
 

Πίνακας 5. Εκποµπές αέριων ρύπων σταθµών ηλεκτροπαραγωγής (kg ρύπου ανά MWh) 

Περιοχή CO2 SO2 CO NOx HC Σωµατίδια 

ΣΤΑΘΜΟΙ       

Περιοχές που είναι διασυνδεδεµένες ή 
πρόκειται να διασυνδεθούν µε το 
ηπειρωτικό ηλεκτρικό δίκτυο 

850 15,5 0,18 1,2 0,05 0,8 

Νησιά που δεν πρόκειται να 
διασυνδεθούν µε το ηπειρωτικό 
ηλεκτρικό δίκτυο 

1062,5 19,4 0,18 1,5 0,05 1,0 

       (Οδηγός Ενεργειακών Επενδύσεων, ΥΠ.ΑΝ 2005) 

 
Η αποφυγή των αέριων ρύπων για τα έτη 2020 και 2030, σύµφωνα µε τις ποσότητες 
του προαναφερόµενου σεναρίου, υπολογίζεται µε βάση τον παραπάνω πίνακα.  
Η συνολική µείωση εκπεµπόµενων ρύπων τ ο έτος 2020 για ηλεκτροπαραγωγή 20,2 
TWh στο διασυνδεδεµένο σύστηµα και 1,4 TWh στα µη διασυνδεδεµένα νησιά, θα είναι 
19.046.628 tn, ενώ το έτος 2030 για ηλεκτροπαραγωγή 29 TWh στο διασυνδεδεµένο 
σύστηµα και 2 TWh στα µη διασυνδεδεµένα νησιά, θα είναι 27.333.430 tn [13].   
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Κεφάλαιο 2: Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 
του Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου 
Ανάπτυξης για τις Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας 
 
2.1 O θεσµός της εκτίµησης των επιπτώσεων στο περιβάλλον 
 
Ορισµένα σχέδια και προγράµµατα, δηλαδή οργανωµένα σύνολα έργων και 
δραστηριοτήτων ή σχεδιασµοί κατανοµής του χώρου σε διαφορετικές χρήσεις, είναι 
δυνατόν να συνοδεύονται, κατά την υλοποίησή τους και αργότερα, από δυσµενείς 
µεταβολές στο περιβάλλον. Καθώς οι διεθνείς και οι ευρωπαϊκές κοινότητες επαύξησαν 
το ενδιαφέρον τους για ορθότερη περιβαλλοντική διαχείριση, αλλά και για ανάπτυξη 
µε αειφορικά χαρακτηριστικά, διαπιστώθηκε ότι η εκτίµηση και ο περιορισµός των 
επιπτώσεων σε επίπεδο έργων και δραστηριοτήτων δεν ήταν πάντοτε δυνατόν να 
προστατεύσουν επιτυχώς το περιβάλλον. Η αποσπασµατικότητα της εστίασης µόνο στο 
επίπεδο των έργων φαινόταν καθαρότερα σε ζητήµατα αθροιστικών και συνεργιστικών 
επιπτώσεων, αλλά και στον µακροπρόθεσµο ορίζοντα της λειτουργίας των έργων, 
κατά τον οποίο εµφανίζονταν δυσµενείς για το π εριβάλλον τάσεις που δεν ήταν 
δυνατόν να προβλεφθούν εκ των προτέρων. Οι διαπιστώσεις αυτές οδήγησαν στην 
αναζήτηση µιας µεθόδου που να προλαµβάνει εξαρχής τέτοιες δυσµενείς καταστάσεις, 
που τις περισσότερες φορές οφείλονται σε συγκεχυµένο προγραµµατισµό ενός συνόλου 
έργων και όχι σε ελλιπή σχεδιασµό ή περιβαλλοντικές αβλεψίες των µεµονωµένων 
στοιχείων του συνόλου αυτού [1]. 
 
Η εκτίµηση των επιπτώσεων στις αρχικές φάσεις εκπόνησης του σχεδίου ή του 
προγράµµατος αποτελεί την προσφορότερη τέτοια µέθοδο. Ο επιδιωκόµενος στόχος 
της είναι η ισότιµη και ορθολογική συνεκτίµηση των περιβαλλοντικών ζητηµάτων 
αρκετά νωρίς στη διαδικασία σχεδιασµού, ώστε στις αποφάσεις για την τελική µορφή 
του σχεδίου ή του προγράµµατος να έχει ενσωµατωθεί η µέριµνα για την προστασία 
του περιβάλλοντος. 

 

2.2 Το στρατηγικό επίπεδο προγραµµατισµού 
 
Για να καταστεί αποτελεσµατική η εκτίµηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από 
ορισµένα σχέδια και προγράµµατα, θα πρέπει να πραγµατοποιείται στο επίπεδο εκείνο 
που έπεται της διατύπωσης των κεντρικών κατευθύνσεων και στόχων και προηγείται 
των επιπέδων εξειδίκευσης και εφαρµογής. Στο επίπεδο αυτό, λαµβάνονται οι 
περισσότερες αποφάσεις γενικής φύσεως, οι οποίες έχουν συνήθως δύο 
χαρακτηριστικά [1]: 
♦ αφορούν κυρίως σε θέµατα στοχεύσεων, προσανατολισµού και οριστικοποίησης 

του πλαισίου για τα επόµενα στάδια υλοποίησης του σχεδίου, παρά σε 
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συγκεκριµένα ζητήµατα σχεδιασµού των επιµέρους έργων και δραστηριοτήτων που 
θα ενταχθούν στο πρόγραµµα 

♦ ενδεχόµενη ανατροπή ή µεταβολή των αποφάσεων αυτών στο µέλλον, συνοδεύεται 
από υψηλό έως δυσβάστακτο κόστος, συνήθως µε την έννοια της ανατροπής 
ολόκληρων τµηµάτων του συνολικού σχεδίου ή αυτή της παραίτησης από τη µεγάλη 
πλειοψηφία των στόχων που το σχέδιο καλούνταν να εξυπηρετήσει. 

 
Ακριβώς αυτά τα δύο χαρακτηριστικά είναι εκείνα που δίνουν στις αποφάσεις το 
στρατηγικό τους χαρακτήρα, και, για το λόγο αυτό, το επίπεδο λήψης τους 
αποκαλείται «στρατηγικό». Έτσι, η εκτίµηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων που 
πραγµατοποιείται σε αυτό το επίπεδο εκπόνησης του προγράµµατος συνήθως 
ονοµάζεται «Στρατηγική Περιβαλλοντική Εκτίµηση» (ΣΠΕ), παρότι στα ευρωπαϊκά 
κείµενα θεσµοθέτης των σχετικών διαδικασιών δεν έχει υιοθετηθεί παρόµοια ορολογία. 
 
 

2.3 Ανάδυση της  στρατηγικής  περιβαλλοντικής  εκτίµησης  µέσα από την  
εξέλιξη του Ευρωπαϊκού περιβαλλοντικού κεκτηµένου 
 
Για την πληρέστερη κατανόηση των γενικών αρχών της ΣΠΕ, των αναγκών που η  
διαδικασία αυτή καλείται να καλύψει και των θεσµικών εργαλείων προς την 
κατεύθυνση αυτή, ενδιαφέρον παρουσιάζει η ανάδυση της ΣΠΕ µέσα από την εξέλιξη 
του Ευρωπαϊκού περιβαλλοντικού κεκτηµένου. Τα σηµαντικότερα σηµεία αυτής της 
ανάδυσης παρουσιάζονται στις ενότητες που ακολουθούν. 
 

2.3.1 Η αρχή της πρόληψης 

 
Η αρχή της πρόληψης αντικατέστησε, στην πρώτη θέση των περιβαλλοντικών αρχών, 
την αρχή του ρυπαίνοντος. Το γεγονός αυτό οφείλεται σε µια σειρά λόγων, όπως είναι: 
♦ η ευρεία συνειδητοποίηση πληθώρας περιβαλλοντικών προβληµάτων, πολλά των 

οποίων έχουν αποκτήσει καθολικό χαρακτήρα και οι αρχικές τους αιτίες είναι 
διάσπαρτες, σύνθετες ή δύσκολο να εντοπισθούν, ώστε να τυγχάνει εφαρµογής η 
αρχή του ρυπαίνοντος, 

♦ η σηµαντική πολλές φορές µείωση της «φέρουσας ικανότητας» των διαφόρων 
οικοσυστηµάτων, 

♦ οι εκτεταµένες επιδράσεις που προκαλούν ιδιαίτερα τα µεγάλα έργα και τα 
προγράµµατα στους παράγοντες και µεταβλητές του φυσικού και ανθρωπογενούς 
περιβάλλοντος και 

♦ η υιοθέτηση σε διεθνές επίπεδο της αρχής της βιώσιµης ανάπτυξης. 
Με την αρχή της πρόληψης, µετατοπίστηκε το βάρος της περιβαλλοντικής προστασίας 
από την αποκατάσταση, την καταστολή ή την αποτροπή στην πρόληψη. 
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2.3.2 Η εκτίµηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από έργα και δραστηριότητες 

 
Μέσα στις πρώτες εφαρµογές της αρχής της πρόληψης περιλαµβάνεται η Εκτίµηση 
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων από έργα και δραστηριότητες (ΕΠΕ), η οποία συνίσταται 
στην πρόβλεψη και την εκ των προτέρων αποφυγή των επιπτώσεων στο περιβάλλον 
από την υλοποίηση και λειτουργία µεµονωµένων έργων και δραστηριοτήτων. 
Ειδικότερα, τα αποτελέσµατα της ΕΠΕ χρησιµοποιούνται ως εργαλείο για τη λήψη 
αποφάσεων αναφορικά µε τη δυνατότητα αδειοδότησης των περισσότερων έργων ή 
δραστηριοτήτων, αλλά και µε τις προϋποθέσεις περιβαλλοντικής συµβατότητας που θα 
πρέπει να ικανοποιεί ο σχεδιασµός τους. Στο επίπεδο αυτό η ΕΠΕ παρέχει λεπτοµερή 
πληροφόρηση για τις επιπτώσεις. Όµως, δεδοµένης της εστίασής της σε µεµονωµένα 
έργα, δεν παρέχει τη δυνατότητα ολοκληρωµένης πρόληψης [18]. 
 
Η ΕΠΕ πραγµατοποιείται για έργα που η πιθανότητα να προκαλέσουν σηµαντικές 
επιπτώσεις στο περιβάλλον είναι υπαρκτή. Θεωρείται πλέον ενοποιηµένο κοµµάτι της 
διαδικασίας σχεδιασµού έργων, που ξεκινά µε την αξιολόγηση εναλλακτικών λύσεων 
και καταλήγει σε συµµετοχή του κοινού και σε ενδεχόµενη αναθεώρηση του έργου. Η 
διαδικασία ΕΠΕ περιλαµβάνει µία ή περισσότερες επιστηµονικές Μελέτες 
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, τις ενέργειες για τη δηµοσιοποίηση και την αξιολόγησή 
τους και τέλος την ένταξή των πορισµάτων της µελέτης, των διαβουλεύσεων και της 
αξιολόγησης στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων [18]. 
 

2.3.3 Η Στρατηγική Περιβαλλοντική Εκτίµηση 

 
Μετά από ένα σχετικά µεγάλο διάστηµα προβληµατισµού και ανάγνωσης των διεθνών 
εξελίξεων, η Ευρωπαϊκή Ένωση υιοθέτησε τη διαδικασία της ΣΠΕ, εφαρµόζοντας στην 
πράξη, τις διατυπωµένες σε επίπεδο πολιτικής, δεσµεύσεις για υψηλού επιπέδου 
προστασία του περιβάλλοντος. 
 
Με την ώριµη πλέον µορφή της, η ΣΠΕ είναι µια δυναµική διαδικασία και στοχεύει στην 
εκπλήρωση του στόχου της βιώσιµης ανάπτυξης διαµέσου της ενσωµάτωσης της 
περιβαλλοντικής διάστασης στο κατά το δυνατόν έγκαιρο στάδιο της διαδικασίας 
σχεδιασµού πολιτικών, σχεδίων και προγραµµάτων. Με τη λογική ότι όταν οι 
αποφάσεις στηρίζονται σε περιβαλλοντικά θεµελιωµένες στρατηγικές, οι ενέργειες που 
ακολουθούν είναι εξίσου περιβαλλοντικά αποδεκτές, αυξάνεται η βεβαιότητα ότι η 
ανάπτυξη και η γενικότερη επέµβαση στο περιβάλλον δεν θα είναι επιβλαβής. 
 
Η ΣΠΕ δεν αντικαθιστά την ΕΠΕ αλλά λειτουργεί συµπληρωµατικά σε ένα 
προγενέστερο, ανώτερο επίπεδο σχεδιασµού και προγραµµατισµού της 
περιβαλλοντικής διαχείρισης. Συντίθεται δηλαδή µια νέα µορφή πολιτικής, ένα 
ενδυναµωµένο και αποτελεσµατικό σύστηµα εκτίµησης των περιβαλλοντικών 
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επιπτώσεων σε στρατηγικό επίπεδο, σε στενή πάντοτε σχέση µε τη λειτουργική 
βιωσιµότητα, και όχι µε πολιτικές χαµηλής αποτελεσµατικότητας και υψηλού 
προστατευτισµού (π.χ. πράσινες πολιτικές και οικολογικές παρεµβάσεις αντίστοιχα). 
 

2.3.4. Η Κοινή Υπουργική Απόφαση - ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ/οικ.107017/28.8.2006 

 
Το εθνικό περιβαλλοντικό δίκαιο της Ελλάδας εναρµονίστηκε µε την Οδηγία ΣΠΕ µέσω 
της Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΚΥΑ) µε α.π. ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ/οικ.107017/28.8.2006 
για την «Εκτίµηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισµένων σχεδίων και 
προγραµµάτων, σε συµµόρφωση µε τις διατάξεις της Οδηγίας 2001/42/ΕΚ» (ΦΕΚ 
1225Β/5.9.2006), η οποία για λόγους συντοµίας εφεξής θα αναφέρεται ως ΚΥΑ-ΣΠΕ. 
Πρόκειται για µια πιστή µεταφορά της Οδηγίας ΣΠΕ στα µέτρα και τα ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά της ελληνικής πραγµατικότητας, στην οποία τηρείται τόσο ο διπλός 
στόχος όσο και τα τέσσερα επίπεδα της διαδικασίας. Τα νέα, ειδικότερα στοιχεία της 
ΚΥΑ-ΣΠΕ σε σχέση µε την Οδηγία είναι: 
♦ ο σαφέστερος καθορισµός του πεδίου εφαρµογής, στο οποίο εντάσσονται 

συγκεκριµένα είδη σχεδίων και προγραµµάτων, όπως Επιχειρησιακά προγράµµατα 
του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και άλλα σχέδια και προγράµµατα που 
συγχρηµατοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, Ειδικά ή  Περιφερειακά Πλαίσια 
Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης, καθώς και σηµαντικός αριθµός 
άλλων συγκεκριµένων ειδών σχεδίων και προγραµµάτων 

♦ η θέσπιση της διαδικασίας περιβαλλοντικού προελέγχου, ώστε να διαπιστώνεται 
εάν για ένα σχέδιο ή πρόγραµµα απαιτείται όντως να τηρηθεί η διαδικασία ΣΠΕ 

♦ η ρύθµιση του τρόπου διαβούλεσης, τόσο στο εσωτερικό όσο και διασυνοριακά 
♦ ο καθορισµός των απαιτήσεων από την περιβαλλοντική µελέτη, για την οποία 

εισάγεται ο όρος «Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων» (εφεξής 
ΣΜΠΕ). 

 
Ειδικότερα, στο άρθρο 6 της ΚΥΑ-ΣΠΕ ορίζονται µια σειρά χαρακτηριστικών που πρέπει 
να διαθέτει η ΣΜΠΕ: 
♦ Στη ΣΜΠΕ εντοπίζονται, περιγράφονται και αξιολογούνται οι ενδεχόµενες 

σηµαντικές επιπτώσεις που θα έχει στο περιβάλλον η εφαρµογή του σχεδίου ή  
προγράµµατος, καθώς και λογικές εναλλακτικές δυνατότητες, σε περιεκτική 
µορφή, λαµβανοµένων υπόψη των στόχων και του γεωγραφικού πεδίου εφαρµογής 
του σχεδίου ή προγράµµατος. 

♦ Η ΣΜΠΕ περιλαµβάνει τις πληροφορίες που ευλόγως µπορεί να απαιτούνται για την 
εκτίµηση των ενδεχόµενων σηµαντικών επιπτώσεων που θα έχει στο περιβάλλον η 
εφαρµογή του σχεδίου ή προγράµµατος, λαµβάνοντας υπόψη τις υφιστάµενες 
γνώσεις και µεθόδους εκτίµησης, το περιεχόµενο και το επίπεδο λεπτοµερειών του 
σχεδίου ή του προγράµµατος, το στάδιο της διαδικασίας εκπόνησής του και τ ο 
βαθµό στον οποίο οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις δύνανται να αξιολογηθούν 
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καλύτερα σε διαφορετικά επίπεδα σχεδιασµού ώστε να αποφεύγεται η επανάληψη 
εκτίµησής τους. 

Σχήµα 2. Η Δοµή της ΣΜΠΕ 

 
Η ΣΜΠΕ για το Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις 
Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας, δοµείται ως εξής [1]: 
♦ Τα «δεδοµένα εισόδου», δηλαδή τα στοιχεία που αποτελούν το υπόστρωµα της 

περιβαλλοντικής εκτίµησης είναι δύο: το σχέδιο του ΕΠΧΣΑΑ-ΑΠΕ και η σηµερινή 
κατάσταση του περιβάλλοντος. 
1. Το σχέδιο του ΕΠΧΣΑΑ-ΑΠΕ συγκροτήθηκε ως προϊόν µιας λεπτοµερούς 
χωροταξικής µελέτης, η εκπόνηση της οποίας διήρκεσε περισσότερο από ένα έτος. 
Μαζί µε το σχέδιο, η ΣΜΠΕ αξιοποίησε και αυτή την υποστηρικτική του µελέτη. 
2. Η σηµερινή κατάσταση του περιβάλλοντος δεν παρελήφθη έτοιµη, αλλά 
καταγράφηκε µέσω τριών µεθόδων διαδοχικά αυξανόµενης αναλυτικότητας. 

 
♦ Αυτές οι δύο κατηγορίες στοιχείων, «τροφοδοτούν» την εκτίµηση των επιπτώσεων 

στο περιβάλλον, στην οποία περιλαµβάνεται και η αξιολόγηση εναλλακτικών 
λύσεων. Μέσω της εκτίµησης αυτής, εντοπίζονται οι συγκεκριµένες 
περιβαλλοντικές συνιστώσες που αναµένεται να δεχθούν επιδράσεις α πό την 
εφαρµογή του ΕΠΧΣΑΑ-ΑΠΕ, αναλύεται ο χαρακτήρας των επιδράσεων αυτών και 
αξιολογείται η δυνατότητα πρόληψης των δυσµενών επιδράσεων. Η λεπτοµερής 
εφαρµογή ορθά επιλεγµένων µεθόδων αποτελεί προϋπόθεση για την εγκυρότητα 
των πιο πάνω αναλύσεων. 
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♦ Η εκτίµηση των επιπτώσεων παράγει δύο αποτελέσµατα, υπό µορφή προτάσεων: 
τα µέτρα αντιµετώπισης και τα µέτρα παρακολούθησης. Όσο λεπτοµερέστερη είναι 
η εκτίµηση των επιπτώσεων, τόσο πιο συγκεκριµένα καταλήγουν να είναι τα µέτρα 
αυτά, τα οποία αποτελούν τη βάση της απόφασης για την περιβαλλοντική έγκριση 
του ΕΠΧΣΑΑ-ΑΠΕ. 

 
 
2.4 Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις 
Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας 

2.4.1 Η αναγκαιότητα του Ειδικού Πλαισίου 

 
Η εµπειρία της τελευταίας πενταετίας έχει δείξει ότι, για την επίτευξη των εθνικών και 
κοινοτικών στόχων για τις ΑΠΕ, το ζήτηµα της χωροθέτησής τους είναι κρίσιµο. Και 
τούτο διότι, αν και τα έργα ΑΠΕ µπορεί να χαρακτηρισθούν ως δραστηριότητες φιλικές 
προς το περιβάλλον, εν τούτοις δεν στερούνται παντελώς επιπτώσεων σε αυτό.  
 
Οι επιπτώσεις αυτές διαφοροποιούνται ανάλογα µε το είδος της εκάστοτε 
χρησιµοποιούµενης τεχνολογίας ΑΠΕ (αιολική, υδροηλεκτρική, γεωθερµική, ηλιακή 
ενέργεια κ.λπ.), ενώ µπορεί να εκτείνονται τόσο στο ανθρωπογενές (πόλεις, οικισµούς 
και εν γένει οικιστικές περιοχές) όσο και στο φυσικό περιβάλλον (τοπίο, χλωρίδα και 
πανίδα, κ.ά.) των περιοχών εγκατάστασης, καθώς και στις γειτνιάζουσες παραγωγικές 
δραστηριότητες, όπως ο τουρισµός, η γεωργία κ.ά. 
 
Για την πρόληψη, την άµβλυνση και την αποτροπή των επιπτώσεων αυτών απαιτείται η 
καθιέρωση σαφών κανόνων χωροθέτησης των έργων ΑΠΕ, ώστε αφενός να µειωθούν 
οι αβεβαιότητες και οι συγκρούσεις χρήσεων γης που συχνά αναφύονται επί του πεδίου 
και αφετέρου να ικανοποιηθούν οι ευρύτερες ανάγκες προστασίας του περιβάλλοντος 
και η βιώσιµη ανάπτυξη των περιοχών υποδοχής τους. 
 
Η χωροθέτηση των εγκαταστάσεων ΑΠΕ στην Ελλάδα έχει αντιµετωπισθεί µέχρι σήµερα 
αποκλειστικά στο πλαίσιο των διαδικασιών περιβαλλοντικής αδειοδότησης των 
σχετικών έργων. Η διαδικασία αυτή, αν και επιτρέπει την εκτίµηση των επιπτώσεων 
στο περιβάλλον στο επίπεδο κάθε συγκεκριµένης εγκατάστασης, εν τούτοις δεν 
µπορεί, λόγω του εξατοµικευµένου χαρακτήρα της, να απαντήσει στην ανάγκη 
καθιέρωσης γενικών κριτηρίων χωροθέτησης έργων ΑΠΕ, δηλαδή κριτηρίων που να 
διασφαλίζουν ένα κοινό πλαίσιο χωρικής οργάνωσης των συγκεκριµένων 
δραστηριοτήτων, ανάλογα µε τη φυσιογνωµία και τις χωροταξικές ιδιαιτερότητες των 
επιµέρους ενοτήτων του ελληνικού χώρου, τις επιµέρους κατηγορίες έργων ΑΠΕ και τις 
ειδικές ανάγκες ανάπτυξης, προστασίας ή διαφύλαξης που απαντώνται σε 
συγκεκριµένες περιοχές και σε ευπαθή οικοσυστήµατα της χώρας. 
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Το Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις 
Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας (ΕΠΧΣΑΑ - ΑΠΕ), (ΦΕΚ Β’ 2464/03.12.2008) καθορίζει τις 
βασικές κατευθύνσεις και τους γενικούς κανόνες για τη χωροθέτηση έργων ΑΠΕ 
(Παράρτηµα Ι), στο σύνολο του εθνικού χώρου, ώστε αφενός να καταστούν εκ των 
προτέρων γνωστές οι κατηγορίες περιοχών στις οποίες αποκλείεται εν όλω ή εν µέρει η 
χωροθέτηση έργων ΑΠΕ και αντιστοίχως οι εν δυνάµει κατάλληλες για την υποδοχή 
τους περιοχές και αφετέρου οι ειδικότερες, ανά κατηγορία ΑΠΕ, χωροταξικές 
προϋποθέσεις εγκατάστασης ιδίως σε συνάρτηση µε τη φυσιογνωµία, τη φέρουσα 
ικανότητα και εν γένει το περιβάλλον των περιοχών εγκατάστασης. 
 

2.4.2 Ο σκοπός του Ειδικού Πλαισίου 

 
Το ΕΠΧΣΑΑ για τις ΑΠΕ καλείται να εκπληρώσει την αναγκαιότητα θέσπισης σαφών 
κανόνων χωροθέτησης των έργων ΑΠΕ. Ο σκοπός του Ειδικού Πλαισίου επιµερίζεται σε 
τρεις αλληλένδετες επιδιώξεις [3]: 
1. τη διαµόρφωση πολιτικών χωροθέτησης έργων ΑΠΕ, ανά κατηγορία 

δραστηριότητας και κατηγορία χώρου, βάσει των διαθέσιµων σε εθνικό επίπεδο 
στοιχείων 

2. την καθιέρωση κριτηρίων χωροθέτησης που θα επιτρέπουν αφενός τη δηµιουργία 
βιώσιµων εγκαταστάσεων ΑΠΕ και αφετέρου την αρµονική ένταξή τους στο φυσικό 
και ανθρωπογενές περιβάλλον 

3. τη δηµιουργία ενός αποτελεσµατικού µηχανισµού χωροθέτησης των εγκαταστάσεων 
ΑΠΕ, ώστε να επιτευχθεί ανταπόκριση στους στόχους των εθνικών και κοινοτικών 
πολιτικών για την ενέργεια και το περιβάλλον. 

 
Συνολικά, µε το Ειδικό Πλαίσιο επιδιώκεται να παρασχεθεί, εκτός των άλλων, ένα 
σαφέστερο π λαίσιο στις αδειοδοτούσες αρχές και τις ενδιαφερόµενες επιχειρήσεις, 
ώστε να προσανατολιστούν σε καταρχήν κατάλληλες από χωροταξικής απόψεως 
περιοχές εγκατάστασης και να περιορίσουν έτσι τις αβεβαιότητες και τις συγκρούσεις 
χρήσεων γης που συχνά αναφύονται επί του πεδίου. 
 

2.4.3 Ειδικοί στόχοι για τις αιολικές εγκαταστάσεις 

 
Στα πλαίσια των εθνικών πολιτικών, αναµένεται ότι η παραγόµενη από αιολικές 
εγκαταστάσεις ενέργεια θα καλύψει περισσότερο από το 50% περίπου της παραγόµενης 
από ΑΠΕ ενέργειας, µε πιθανότητες να κινηθεί προς το 87%. Ως εκ τούτου προβλέπεται 
ιδιαίτερα σηµαντική αύξηση της εγκατάστασης αιολικών σταθµών που θέτει άµεσα και 
επιτακτικά την ανάγκη ορθολογικού προγραµµατισµού και σχεδιασµού του τόπου και 
του τρόπου εγκατάστασής των. 
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Στο πλαίσιο του σχεδιασµού αυτού, η ύπαρξη εκµεταλλεύσιµου αιολικού δυναµικού, 
λαµβάνεται υπόψη ως κριτήριο χωροθέτησης ιδιαίτερης βαρύτητας, που περιορίζει τις 
χωροθετικές επιλογές της δραστηριότητας, χωρίς αυτό να σηµαίνει υποτίµηση, άλλων 
παραµέτρων που συνδέονται µε την αρµονική ένταξη της δραστηριότητας στο 
περιβάλλον, όπως ιδίως η προστασία του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος, η 
συµβατότητα µε άλλες χρήσεις κ.ά. 
 
Στο πλαίσιο αυτό, ο χωροταξικός σχεδιασµός των αιολικών εγκαταστάσεων επιδιώκει 
τρεις αλληλένδετους στόχους [3]: 
1. Στον εντοπισµό, µε βάση τα διαθέσιµα σε εθνικό επίπεδο στοιχεία αιολικού 

δυναµικού, κατάλληλων περιοχών που θα επιτρέπουν, ανάλογα µε τις χωροταξικές 
και περιβαλλοντικές ιδιαιτερότητές τους: 

α. τη µεγαλύτερη δυνατή χωρική συγκέντρωση των αιολικών εγκαταστάσεων 
β. την επίτευξη οικονοµιών κλίµακας στα απαιτούµενα δίκτυα 
2. Στην καθιέρωση κανόνων-κριτηρίων χωροθέτησης που θα επιτρέπουν αφενός την 

δηµιουργία βιώσιµων εγκαταστάσεων αιολικής ενέργειας και αφετέρου την 
αρµονική ένταξή τους στο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον και στο τοπίο. 

3. Τη δηµιουργία ενός αποτελεσµατικού µηχανισµού χωροθέτησης των αιολικών 
εγκαταστάσεων, ώστε να επιτευχθεί η µέγιστη δυνατή ανταπόκριση στους στόχους 
των εθνικών και ευρωπαϊκών πολιτικών. 

 

2.4.4 Ειδικοί στόχοι για τα φωτοβολταϊκά συστήµατα 

 
Στο πλαίσιο των βασικών χωροταξικών στόχων, η γενική µεθοδολογική προσέγγιση 
που υιοθετείται στο Ειδικό Πλαίσιο για τη χωροθέτηση των φωτοβολταϊκών 
συστηµάτων, ακολουθεί τα εξής βήµατα [3]: 
1. Επιδιώκεται κατά περίπτωση η αναγνώριση περιοχών που παρίστανται ως κατ’ 

αρχήν κατάλληλες για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστηµάτων µε βασικό 
κριτήριο τη διαθεσιµότητα των φυσικών πόρων. 

2. Προσδιορίζονται κατηγορίες ζωνών ασυµβατότητας/αποκλεισµού που 
περιλαµβάνουν, τις ασύµβατες χρήσεις και την τήρηση όπου απαιτείται ελάχιστων 
αποστάσεων από αυτές. 

 

2.4.5 Δοµή του Ειδικού Πλαισίου 

 
Για την επίτευξη των στόχων του, το ΕΠΧΣΑΑ-ΑΠΕ εξειδικεύει τις πρόνοιές του τόσο σε 
επίπεδο χωρικών ενοτήτων όσο και στο επίπεδο των κατάλληλων κριτηρίων 
χωροθέτησης. Η δοµή αυτή παρουσιάζεται στο επόµενο σχήµα. 
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Σχήµα 3. Η Δοµή του Ειδικού Πλαισίου 
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2.4.6 Εναλλακτικές δυνατότητες 

 
Στις πρώιµες φάσεις των διερευνήσεων για το Ειδικό Πλαίσιο, οριοθετήθηκε το εύρος 
των εύλογων µεθοδολογικών προσεγγίσεων, το οποίο διαφάνηκε ότι αποτελούνταν 
από τέσσερις εναλλακτικές δυνατότητες. Η πρώτη δυνατότητα αφορούσε τη µηδενική 
λύση, δηλαδή την παραµονή στην τρέχουσα κατάσταση ως προς τη χωροθέτηση των 
έργων ΑΠΕ. Οι άλλες τρεις δυνατότητες διαµορφώθηκαν µέσω της παραγωγικής 
αξιοποίησης ιδεών, που η προέλευσή τους εντοπίζεται στις πρακτικές χωροθέτησης 
των έργων ΑΠΕ στα κράτη - µέλη της ΕΕ. 
 
Για την αξιολόγηση των εναλλακτικών δυνατοτήτων, ώστε να εντοπισθεί η  
προσφορότερη, συγκροτήθηκαν πέντε κριτήρια, άµεσα συνδεδεµένα µε το σκοπό του 
Ειδικού Πλαισίου. Τα κριτήρια αυτά κάλυψαν τόσο ζητήµατα αποτελεσµατικότητας της 
αξιολογούµενης δυνατότητας όσο και την ενσωµάτωση της περιβαλλοντικής διάστασης. 
Παράλληλα, διαµορφώθηκε ένας τρόπος βαθµολόγησης των εναλλακτικών 
δυνατοτήτων ως προς τα κριτήρια αυτά, ο οποίος επιτρέπει την εξαγωγή συγκριτικών 
συµπερασµάτων, παρά το σηµαντικό βαθµό αβεβαιότητας ή υποκειµενικότητας που 
αναπόφευκτα εµπεριέχεται σε τέτοιου είδους αξιολογήσεις. 
 
Οι εναλλακτικές δυνατότητες αξιολογήθηκαν στη βάση των κριτηρίων αυτών, 
αναδεικνύοντας ως προσφορότερη τη «χωροθέτηση µέσω κριτηρίων», δηλαδή την 
προσέγγιση µε κριτήρια χωροθέτησης εθνικού επιπέδου, προσαρµοσµένα στις 
ιδιαιτερότητες των περιοχών υποδοχής των έργων ΑΠΕ. Η προσέγγιση αυτή 
υιοθετήθηκε κατά την κατάρτιση της προτεινόµενης µορφής του Ειδικού Πλαισίου. 
 
Παράλληλα, διαµέσου αυτής της αξιολόγησης µε διακριτά κριτήρια, εντοπίσθηκαν δύο 
σηµεία που η επιλεγµένη προσέγγιση παρουσιάζει κατ’ αρχήν αδυναµίες. Τα ζητήµατα 
αυτά αφορούσαν στην εξασφάλιση της βιωσιµότητας των επενδύσεων σε ΑΠΕ και στη 
σαφήνεια του µηχανισµού χωροθέτησης ώστε να περιορίζονται οι τριβές µεταξύ των 
χρήσεων γης. Ο εντοπισµός των ζητηµάτων αυτών, οδήγησε στην διεξοδικότερη 
διερεύνηση λύσεων, ώστε να αρθούν οι αρχικές αµφιβολίες. Τα αποτελέσµατα έχουν 
ενσωµατωθεί στην τελική µορφή του Ειδικού Πλαισίου, η οποία περιλαµβάνει 
λεπτοµερείς προβλέψεις επί των συγκεκριµένων θεµάτων. 
 

2.4.7 Το περιβάλλον της Ελλάδας µε µια µατιά 

 
Μια συµπυκνωµένη εικόνα για την κατάσταση του περιβάλλοντος στην Ελλάδα, µπορεί 
να συντεθεί µε βάση δύο πηγές: τους περιβαλλοντικούς δείκτες αειφορίας και την 
αναφορά της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Περιβάλλοντος. 
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Οι περιβαλλοντικοί δείκτες αειφορίας συνιστούν ένα βασικό εργαλείο διάγνωσης της 
συνολικής κατάστασης του περιβάλλοντος και των τάσεων για το µέλλον. Ο παρακάτω 
πίνακας, συνοψίζει τα πορίσµατα της σχετικής ανάλυσης, σε µια κατά το δυνατόν 
περιεκτική µορφή, και οδηγεί στις ακόλουθες διαπιστώσεις [1]: 
 
1. Από τους 44 δείκτες της Ελλάδας, οι τιµές τ ων 11 δείχνουν ενθαρρυντική 
κατάσταση, δηλαδή εικόνα καλύτερη από το µέσο όρο των κρατών – µελών της ΕΕ. 
 
2. Επιπλέον, σε άλλους 16 δείκτες οι επιδόσεις της χώρας κυµαίνονται κοντά στο µέσο 
ευρωπαϊκό όρο, αποτυπώνοντας µια ουδέτερη κατάσταση, η οποία δεν ε µπνέει 
ανησυχία αλλά διακρίνεται από σηµαντικά περιθώρια βελτίωσης. 
 
3. Στους υπόλοιπους 17 δείκτες, οι τιµές για την Ελλάδα κινούνται σε επίπεδο αρκετά 
χειρότερο από τον ευρωπαϊκό µέσο όρο, υποδεικνύοντας ότι στα συγκεκριµένα 
ζητήµατα χρειάζεται επιπλέον δραστηριοποίηση για τη βελτίωση της περιβαλλοντικής 
προστασίας και διαχείρισης. Οι δείκτες αυτοί αφορούν: 
♦ το ποσοστό έκτασης υπό καθεστώς αυστηρής προστασίας 
♦ το ποσοστό έκτασης µε ανεπαίσθητο αντίκτυπο ανθρωπογενών δραστηριοτήτων 
♦ το ποσοστό έκτασης µε απειλούµενες οικοζώνες 
♦ τα απειλούµενα είδη πτηνών σαν ποσοστό των γνωστών ειδών 
♦ τα απειλούµενα αµφίβια είδη σαν ποσοστό των γνωστών ειδών 
♦ τη συγκέντρωση φωσφόρου 
♦ τη σταθµισµένη µε τον πληθυσµό συγκέντρωση ΝΟ2 σε αστικές περιοχές 
♦ τη σταθµισµένη µε τον πληθυσµό συγκέντρωση SΟ2 σε αστικές περιοχές 
♦ τη σταθµισµένη µε τον πληθυσµό συγκέντρωση PM10 σε αστικές περιοχές 
♦ τις εκποµπές ανθρωπογενούς SO2 προς κατοικηµένη έκταση 
♦ το ποσοστό ανακύκλωσης των αποβλήτων 
♦ την οικο-αποτελεσµατικότητα ενεργειακής παραγωγής 
♦ το ποσοστό έκτασης υπό σοβαρή απειλή έλλειψης νερού 
♦ τη συχνότητα «Τοπικών Agenda 21» 
♦ το δείκτη του Διεθνούς Οικονοµικού Φόρουµ για την περιβαλλοντική διακυβέρνηση 
♦ το διασυνοριακά εξαγόµενο SO2 
♦ τις εισαγωγές αγαθών που παράγονται µε περιβαλλοντικές πιέσεις 
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Πίνακας 6. Σύνοψη της κατάστασης των περιβαλλοντικών δεικτών αειφορίας 

 

 
 



   Συγκριτική Αξιολόγηση Εφαρµογής Τεχνολογιών ΑΠΕ  42 
 

Συνοψίζοντας τις επιµέρους διαπιστώσεις από την ανάλυση των περιβαλλοντικών 
δεικτών αειφορίας, συνάγεται ότι: 
♦ Η κατάσταση του περιβάλλοντος στην Ελλάδα είναι σε γ ενικές γραµµές 

ενθαρρυντική. Σε 27 από τους 44 δείκτες περιβαλλοντικής αειφορίας που 
αναλύθηκαν, η  εικόνα διαγράφεται από ενθαρρυντική έως ουδέτερη, σε σχέση µε 
το µέσο ευρωπαϊκό όρο. 

♦ Προβλήµατα εµφανίζονται σε 17 επιµέρους περιβαλλοντικά ζητήµατα. Τα θέµατα 
στα οποία εντάσσονται αυτές οι υστερήσεις είναι η µικρή διείσδυση των 
ανανεώσιµων πηγών ενέργειας και η συνακόλουθη επιβάρυνση του περιβάλλοντος 
από τη λιγνιτική ηλεκτροπαραγωγή, η ένταση στην εκµετάλλευση φυσικών πόρων 
για την αγροτική παραγωγή, o µικρός βαθµός ελέγχου στην επέκταση των 
ανθρωπογενών δραστηριοτήτων επί «άβατων» φυσικών εκτάσεων, η αδυναµία 
πλήρους προστασίας των απειλούµενων ειδών πτηνών και αµφιβίων, και ο 
συγκριτικά µε άλλες χώρες περιορισµένος βαθµός περιβαλλοντικής 
ευαισθητοποίησης 

 

2.4.8 Προσδιορισµός των επιπτώσεων από τις ρυθµίσεις του Ειδικού Πλαισίου για 
τη χωροθέτηση των αιολικών εγκαταστάσεων 

 
Οι αναµενόµενες περιβαλλοντικές µεταβολές από την εφαρµογή των κανόνων 
χωροθέτησης αιολικών εγκαταστάσεων που προβλέπει το ΕΠΧΣΑΑ-ΑΠΕ, ε ίναι οι εξής 
[1]: 
 
♦ Το ποσοστό χερσαίας έκτασης µε ανεπαίσθητο αντίκτυπο ανθρωπογενών 

δραστηριοτήτων θα υποστεί κάποια µείωση, από τα αιολικά πάρκα που ενδέχεται 
να εγκατασταθούν σε θέσεις που σήµερα έχουν παραµείνει «άβατες» κυρίως στις 
κορυφογραµµές ορεινών όγκων. Οι εγκαταστάσεις αυτές και τα συνοδά έργα 
οδικής πρόσβασης, ενδέχεται επίσης να επηρεάσουν τις οικοσυστηµικές σχέσεις 
που έχουν διαµορφωθεί στις περιοχές αυτές. Οι επιρροές αυτές θεωρούνται κατ’ 
αρχήν προς την αρνητική κατεύθυνση, κυρίως µε βάση το εξής σκεπτικό: Στις 
περιοχές που έως τώρα έχουν παραµείνει ανεπηρέαστες από ανθρωπογενείς 
δραστηριότητες, τα οικοσυστήµατα έχουν βρει φυσικά σηµεία ισορροπίας, µέσω 
ανταγωνιστικών και συµβιωτικών σχέσεων µεταξύ των ειδών. Η διατάραξη που 
συνοδεύει την εγκατάσταση ανεµογεννητριών, ενδέχεται να αποµακρύνει το οπτικό 
οικοσύστηµα από την ισορροπία αυτή, ενδεχόµενο που είναι σχετικά ανεπιθύµητο. 
Βέβαια, τα φυσικά οικοσυστήµατα έχουν τη δυνατότητα να ισορροπούν σε νέα 
σηµεία αρκετά γρήγορα, αλλά αυτή η  µεταβολή της ισορροπίας ενδέχεται να 
αποβεί εις βάρος κάποιων από τα είδη, κυρίως της πανίδας. 

 
♦ Τα αιολικά πάρκα ενδέχεται να επηρεάζουν τις παραµέτρους διαβίωσης της 

ορνιθοπανίδας. Είτε µε την πρόκληση θνησιµότητας λόγω συγκρούσεων είτε µέσω 
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άλλων µονοπατιών επίδρασης, οι πληθυσµοί και οι συνθήκες διαβίωσης ορισµένων 
ειδών των πτηνών είναι πιθανόν να επιδεινωθούν. 

 
♦ Η χωρόθετηση των αιολικών πάρκων, ως παράγοντας προώθησης της καθαρής 

ενέργειας, αναµένεται να συνοδεύεται από µειώσεις στις συγκεντρώσεις SO2,NOx, 
PM10 και άλλων ρύπων της ατµόσφαιρας που εκπέµπονται από τους παραδοσιακούς 
τοµείς ενεργειακής παραγωγής. Οι µειώσεις αυτές είναι σαφώς θετικές για το 
περιβάλλον και αναµένονται ως έµµεσο αποτέλεσµα της µερικής υποκατάστασης 
ποσοστού της βασιζόµενης στα ορυκτά καύσιµα ενεργειακής παραγωγής από 
αιολική ενέργεια. Για τους ίδιους λόγους αναµένονται βελτιώσεις στους δείκτες 
εκποµπών των πιο πάνω ρύπων, αλλά και στην οικο-αποτελεσµατικότητα της 
ενεργειακής παραγωγής. 

 
♦ Επίσης για τους ίδιους λόγους, αναµένεται µείωση των εκποµπών CO2, η οποία 

µεταφράζεται σε θετική µεταβολή των δεικτών εκποµπής άνθρακα κατ’ άτοµο, 
αλλά και ανά µονάδα του ΑΕΠ. 

 
♦ Η παρείσδυση των ανεµογεννητριών στο οπτικό πεδίο, αναµένεται να µεταβάλλει 

ορισµένα τοπία. Η τρέχουσα αισθητική δεν είναι ε ξοικειωµένη µε την όψη των 
ανεµογεννητριών· για το λόγο αυτό η µεταβολή καταγράφεται ως αρνητική. 

 

2.4.9 Προσδιορισµός των επιπτώσεων από τις ρυθµίσεις του Ειδικού Πλαισίου για 
τη χωροθέτηση Φωτοβολταϊκών συστηµάτων  

 
Οι αναµενόµενες περιβαλλοντικές µεταβολές από την εφαρµογή των κανόνων 
χωροθέτησης των φωτοβολταϊκών συστηµάτων που προβλέπει το ΕΠΧΣΑΑ-ΑΠΕ, είναι οι 
εξής [1]: 
 
♦ Οι φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις, καλύπτουν σηµαντικές εκτάσεις που ενδέχεται 

να επηρεάσουν τη διαθέσιµη στη βλάστηση γη. Η επίπτωση είναι µάλλον τοπικού 
επιπέδου, αλλά δεν µπορεί να αποκλεισθεί µια ευρύτερη εξάπλωσή της σε ελαφρώς 
υπερτοπικό επίπεδο, µετά από αυξηµένη συσσώρευση πολλών εγκαταστάσεων 
στην ίδια περιοχή. Είναι πιθανό να υπάρξουν αλλοιώσεις στη χηµεία του 
υποκείµενου εδάφους, λόγω επιβράδυνσης των αντιδράσεων του επιφανειακού 
στρώµατος που απαιτούν ηλιακή ακτινοβολία, σε εκτενείς φωτοβολταϊκές 
εγκαταστάσεις. 

 
♦ Η χωροθέτηση των φωτοβολταϊκών συστηµάτων, ως παράγοντας προώθησης της 

καθαρής ενέργειας, αναµένεται να συνοδεύεται από µειώσεις στις συγκεντρώσεις 
SO2, NOx, PM10 και άλλων ρύπων της ατµόσφαιρας που εκπέµπονται από τους 
παραδοσιακούς τοµείς ενεργειακής παραγωγής. Οι µειώσεις αυτές είναι σαφώς 
θετικές για το περιβάλλον και αναµένονται ως έµµεσο αποτέλεσµα της µερικής 
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υποκατάστασης ποσοστού των ορυκτών καυσίµων στην ενεργειακή παραγωγή από 
καθαρότερες τεχνολογίες. Για τους ίδιους λόγους αναµένονται βελτιώσεις στους 
δείκτες εκποµπών των πιο πάνω ρύπων, αλλά και στην οικο-αποτελεσµατικότητα 
της ενεργειακής παραγωγής. 

 
♦ Επίσης γ ια τους ίδιους λόγους, αναµένεται µείωση των εκποµπών CO2, η οποία 

µεταφράζεται σε θετική µεταβολή των δεικτών εκποµπής άνθρακα κατ’ άτοµο, 
αλλά και ανά µονάδα του ΑΕΠ. 

 
 

Πίνακας 7. Σύνοψη των επηρεαζόµενων περιβαλλοντικών παραµέτρων και των αντίστοιχων 
µεταβολών που εκτιµάται ότι θα επέλθουν από την εφαρµογή του ΕΠΧΣΑΑ-ΑΠΕ 
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Κεφάλαιο 3: Μελέτες Π εριπτώσεων Αιολικών και Φωτοβολταϊκών 
Σταθµών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 
 
Η εκτίµηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων σχεδιάζεται έτσι ώστε να προσφέρει µια 
κατανόηση των περιβαλλοντικών συνεπειών νέων ή υπαρχόντων επενδυτικών 
προγραµµάτων και κάθε δραστηριότητας που σχετίζεται µε επενδυτικά σχέδια. Αυτές 
οι συνέπειες και οι ευνοϊκές ή δυσµενείς επιδράσεις τέτοιων ανθρώπινων 
δραστηριοτήτων στο περιβάλλον εκτιµώνται και αξιολογούνται από τεχνικής, 
χρηµατοοικονοµικής και κοινωνικοοικονοµικής απόψεως, στην έκταση που είναι 
κατάλληλη για την απόφαση εφαρµογής του επενδυτικού σχεδίου. 
 
Ένα επενδυτικό σχέδιο µπορεί να επηρεάζει ένα ανθρώπινο οικοσύστηµα άµεσα ή 
έµµεσα. Η οικολογική προοπτική που σχετίζεται µε το ανθρώπινο οικοσύστηµα είναι 
ένα πολύπλοκο δίκτυο αλληλεπιδράσεων µε το φυσικό, το πολιτισµικό και το 
κοινωνικοοικονοµικό περιβάλλον. 
 
Η εκτίµηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, εποµένως, πρέπει να είναι µέρος της 
διαδικασίας σχεδιασµού του επενδυτικού σχεδίου. Μέσω των θεσµών ή της κοινής 
πρακτικής θεωρείται αναπόσπαστο µέρος της µελέτης σκοπιµότητας. Τα 
περιβαλλοντικά οφέλη ή κόστη ενός επενδυτικού σχεδίου είναι συνήθως εξωτερικές 
επιδράσεις ή παρενέργειες που επηρεάζουν την κοινωνία συνολικά ή µερικά. Οι 
επιδράσεις αυτές εκτιµώνται κατάλληλα σ’ ένα κοικωνικοοικονοµικό πλαίσιο σε τοπικό 
επίπεδο, καθώς και σε ανώτερα περιφερειακά και εθνικά επίπεδα, εφόσον απαιτείται, 
και όπως καθορίζεται από τις γεωπολιτικές διαστάσεις της επιπτώσεως. 
 
Σε πλήρη κοινωνικοοικονοµική αξιολόγηση της σκοπιµότητας του επενδυτικού σχεδίου, 
µεταξύ άλλων κριτηρίων, θεωρούνται και οι περιβαλλοντικές επιδράσεις του στην 
ποιότητα ζωής για να αποφασισθεί αν το σύνολο των επιπτώσεων είναι θετικό ή να 
καθορισθεί ποιες τροποποιήσεις είναι αναγκαίες για να επιτευχθεί µια θετική 
αξιολόγηση. Μερικές οικονοµικά µετρήσιµες περιβαλλοντικές επιδράσεις, πολλές 
φορές, περιλαµβάνονται µαζί µε τους οικονοµικούς παράγοντες στην ανάλυση κόστους 
– ωφέλειας του επενδυτικού σχεδίου. 
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3.1 Περίπτωση Μελέτης Αιολικού Σταθµού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 
ισχύος 39 MW στους Δήµους Βυτίνας και Κλείτορος του Ν οµού Αρκαδίας 
(Ηπειρωτική Χώρα - Διασυνδεδεµένο Σύστηµα) [5,6,27] 

3.1.1 Περιγραφή του σχεδιαζόµενου έργου 

 
Το προτεινόµενο αιολικό πάρκο πρόκειται να εγκατασταθεί σε κορυφογραµµή µεταξύ 
των Δήµων Βυτίνας και Κλείτορος. Η θέση εγκατάστασης έχει µέσο υψόµετρο περίπου 
1185 µέτρα από το επίπεδο της θάλασσας και αποτελείται από δηµόσιες δασικές 
εκτάσεις χωρίς καλλιέργειες. Πρόσβαση υπάρχει µέσω της εθνικής οδού Τρίπολης - 
Πύργου µέχρι τη διασταύρωση για Μαγούλιανα στη συνέχεια µέσω της επαρχιακής 
οδού από τα Μαγούλιανα προς τη Λάστα και τέλος µέσω του υφιστάµενου δικτύου 
δασικών οδών το οποίο διατρέχει όλο το µήκος της κορυφογραµµής [27]. 
 
Η θέση του πάρκου βρίσκεται εντός των γεωγραφικών ορίων των δήµων Βυτίνας και 
Κλείτορος. Ο δήµος Βυτίνας αποτελεί ένα δηµοτικό διαµέρισµα που καταλαµβάνει 
έκταση 138.921 στρέµµατα και έχει πληθυσµό 2.012 κατοίκους, σύµφωνα µε την 
απογραφή του 2001 και ο δήµος Κλείτορος αποτελεί ένα δηµοτικό διαµέρισµα έκτασης 
151.070 στρεµµάτων και πληθυσµού 2.584 κατοίκων, σύµφωνα µε την απογραφή του 
2001. 
Ο Αιολικός Σταθµός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) θα καταλάβει έκταση 
400 στρεµµάτων περίπου, συµπεριλαµβανοµένων και των εκτάσεων της εσωτερικής 
οδοποιίας και του χαντακιού όδευσης των καλωδίων. Πρέπει να σηµειωθεί ότι σε αυτή 
την έκταση οι επεµβάσεις που θα γίνουν αφορούν ουσιαστικά στα τµήµατα όπου θα 
γίνουν έργα οδοποιίας και στα τµήµατα όπου θα διαµορφωθούν πλατείες για την 
ανέγερση των ανεµογεννητριών (Α/Γ), έκταση που αντιστοιχεί σε περίπου 220 
στρέµµατα. Η υπόλοιπη έκταση ζητείται να παραχωρηθεί προκειµένου να πληρούνται 
οι αποστάσεις ασφαλείας των Α/Γ από γειτονικές χρήσεις, όπως ορίζονται στο ΕΠΧΣΑΑ. 
 
Η πρωτογενής ενέργεια που χρησιµοποιείται για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας 
από το προτεινόµενο έργο είναι η αιολική, δηλαδή ο άνεµος της περιοχής. Η µετατροπή 
της αιολικής ενέργειας σε ηλεκτρική γίνεται µέσω ανεµογεννητριών οριζόντιου άξονα. 
Ο κύριος εξοπλισµός και τα βασικά έργα του ΑΣΠΗΕ θα είναι [26,27]: 
♦ Δεκατρείς (13) ανεµογεννήτριες (Α/Γ) ονοµαστικής ισχύος 3000 kW µε διάµετρο 

πτερωτής 90m έκαστη 
♦ Δεκατρείς (13) πλατείες ανέγερσης επιφάνειας 50 m × 50 m. 
 
Σε κάθε σηµείο ανέγερσης Α/Γ θα γίνει διάνοιξη – διευθέτηση κατάλληλων 
πλατωµάτων, εµβαδού 2.500 m2 περίπου, για την τοποθέτηση του πυλώνα, του 
θαλάµου και την συναρµολόγηση των πτερυγίων στο έδαφος επί της πλήµνης, πριν την 
τελική ανέγερση και εγκατάστασή τους στην τελική θέση.  
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Ο αιολικός σταθµός χωροθετείται εντός Περιοχής Αιολικής Καταλληλότητας. Σύµφωνα 
µε τα στοιχεία στην ιστοσελίδα της Ρ.Α.Ε., διαπιστώνεται ότι δεν υφίσταται υπέρβαση 
της µέγιστης πυκνότητας των πρωτοβάθµιων Ο.Τ.Α. (Δήµοι Βυτίνας και Κλείτορος) 
στους οποίους πρόκειται να εγκατασταθεί ο σταθµός, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο 
ΕΠΧΣΑΑ – ΑΠΕ [25]. 
 

 
Χάρτης 1.  Θέση του Αιολικού Σταθµού ισχύος 39 MW 

3.1.2 Στόχος, σηµασία, αναγκαιότητα και οικονοµικά στοιχεία του έργου - 
Συσχέτιση του µε άλλα έργα 

 
Η κατασκευή του ΑΣΠΗΕ θα αποτελέσει ένα πολύ σηµαντικό επενδυτικό έργο στην  
περιοχή. H αιολική ενέργεια ως µια µορφή ανανεώσιµης πηγής, διασφαλίζει την πορεία 
προς την βιώσιµη ανάπτυξη που θεµελίωσαν οι διεθνείς διακηρύξεις της Στοκχόλµης 
1972 και του Ρίο 1992 και θεσµοθέτησαν για την Ευρωπαϊκή Ένωση οι συνθήκες του 
Μάαστριχτ και του Άµστερνταµ 1997 και αποτελεί το θεµέλιο λίθο για την επίτευξη των 
στόχων και των επιταγών που απορρέουν από τη συνθήκη του Κύοτο. 
 
Το όφελος από τη λειτουργία του Α/Π θα είναι ανεκτίµητο για το περιβάλλον και την 
εθνική οικονοµία, αφού ισοδυναµεί µε την υποκατάσταση 20.635 ΤΙΠ (Τόνων 
Ισοδύναµου Πετρελαίου) και την επακόλουθη αποφυγή των άνω 70.000 τόνων ρύπων 
CO2, SO2, CO, NO×, HC και σωµατιδίων ετησίως. 

Δήµος Βυτίνας 

Δήµος Κλείτορος 
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Χρησιµοποιώντας ένα πιο οικείο ανάλογο για να γίνει αντιληπτή η σηµασία του έργου, 
αξίζει να αναφερθεί ότι η παραγόµενη ηλεκτρική ενέργεια από το Α/Π επαρκεί για την 
κάλυψη των οικιακών αναγκών περίπου 61.400 ανθρώπων, δηλαδή σχεδόν ολόκληρου 
του πληθυσµού της ευρύτερης περιοχής. 
Παράλληλα, θα αποφέρει σηµαντικά οικονοµικά οφέλη στο ελληνικό δηµόσιο και 
κυρίως την τοπική αυτοδιοίκηση, µέσω των εσόδων από το καταβαλλόµενο 
αντάλλαγµα χρήσης γης και το αντισταθµιστικό τέλος του 3% των ακαθάριστων εσόδων 
αντίστοιχα. Τα κονδύλια αυτά µπορούν να χρησιµοποιηθούν για την ανάπτυξη της 
περιοχής και να ενισχύσουν σηµαντικά την τοπική δραστηριότητα. 
 
Επιπλέον, το έργο θα δηµιουργήσει νέες ευκαιρίες και θέσεις εργασίας, τόσο κατά την 
περίοδο κατασκευής, όσο και κατά την διάρκεια λειτουργίας του. Η υλοποίηση ενός 
Α/Π αυτής της κλίµακας είναι και τεχνικά ένα σηµαντικό έργο, που θα χρειαστεί τη 
συνεισφορά των τοπικών εταιρειών για την εκτέλεση των εργασιών και την 
κατασκευή. Όσον αφορά στην περίοδο λειτουργίας του Α/Π, θα δηµιουργηθούν νέες 
θέσεις εργασίας για τη συντήρηση του, οι οποίες θα καλυφθούν από κατοίκους της 
περιοχής. 
 

 Οικονοµικά Στοιχεία του Έργου 
 
Το συνολικό ύψος της επένδυσης ανέρχεται σε 44.423.754 €. Το κόστος του κυρίου 
εξοπλισµού, της λειτουργίας και συντήρησης του έργου καθώς και τα συνολικά ετήσια 
έσοδα παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα.  
 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ Ευρώ 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ 44.423.754 

ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 39.514.973 

ΑΛΛΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 4.908.781 

ΕΤΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 1.005.871 

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΤΗΣΙΑ ΕΣΟΔΑ 5.503.185 

 
Οι πηγές κάλυψης των απαιτούµενων για την κατασκευή του έργου κεφαλαίων 
παρουσιάζονται συνοπτικά στον πίνακα που ακολουθεί. 
 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ Ευρώ 

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 7.996.276 

ΔΑΝΕΙΟ 18.657.977 

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ 17.769.501 



Συγκριτική Αξιολόγηση Εφαρµογής Τεχνολογιών ΑΠΕ   
 

49  

 Συσχέτιση του έργου µε άλλα έργα ή δραστηριότητες 
 
Ιδιωτικές εταιρείες ξεκίνησαν τις πρώτες αξιόλογες συστηµατικές προσπάθειες για το 
σχεδιασµό, κατασκευή και λειτουργία αιολικών πάρκων στη χώρα µας µόλις το 1994. 
Σηµερινά στοιχεία δείχνουν ότι ο ιδιωτικός τοµέας δείχνει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την 
ανάπτυξη έργων αιολικής ενέργειας µέσα στα πλαίσια του νέου θεσµικού πλαισίου που 
έχει διαµορφωθεί. 
 
Τα τελευταία χρόνια παρουσιάζεται ολοένα αυξανόµενο ενδιαφέρον για την κατασκευή 
έργων ΑΠΕ, στο νοµό Αρκαδίας το οποίο εστιάζεται κυρίως στους τοµείς των Αιολικών, 
Φωτοβολταϊκών και Υδροηλεκτρικών Σταθµών.  
 
Το γεγονός αυτό καταδεικνύει, αφενός ότι η ευρύτερη περιοχή διαθέτει αξιοποιήσιµους 
ενεργειακούς πόρους και αφετέρου τ ην υποστήριξη της τοπικής κοινωνίας σε 
αναπτυξιακά έργα αυτού του είδους. 
 

3.1.3 Περίπτωση µηδενικής λύσης 

 
Η Μηδενική Λύση θα οδηγήσει σε κάλυψη των ενεργειακών αναγκών από συµβατικές 
µορφές ενέργειας, µε αποτέλεσµα αύξηση των εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου και 
επιβάρυνση των υδάτινων αποδεκτών µε επιπλέον θερµικό φορτίο από νερά ψύξης. 
 
Η επέκταση ή η κατασκευή νέων Θερµοηλεκτρικών Σταθµών στην ευρύτερη περιοχή 
της Αρκαδίας θα επιφέρει περιβαλλοντικές πιέσεις (κατάληψη εδαφών, µόνιµη 
απώλεια οικοτόπων και ενδιαιτηµάτων, ατµοσφαιρική ρύπανση), που αναιρούνται από 
την εγκατάσταση του Α/Π. 
 
Οι Δήµοι της περιοχής µε την εφαρµογή της Μηδενικής Λύσης θα απολέσουν εισόδηµα 
της τάξης του 3% από τα έσοδα του σταθµού και δεν θα δηµιουργηθούν νέες θέσεις 
εργασίας για τον τοπικό πληθυσµό. 
 
Ως έµµεσες απώλειες εισοδήµατος (τόσο σε επίπεδο Δήµου, όσο και σε ατοµικό 
επίπεδο) µπορούν να θεωρηθούν και η αύξηση του κόστους κατανάλωσης καυσίµων 
µεσοπρόθεσµα (ελάττωση αποθεµάτων πετρελαίου, τιµολόγηση δικαιωµάτων 
ρύπανσης κλπ). Με βάση τα παραπάνω η Μηδενική Λύση υστερεί σε περιβαλλοντικό 
και οικονοµικό επίπεδο σε σχέση µε την εγκατάσταση του Α/Π. 
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3.1.4 Κατάσταση περιβάλλοντος 

 
 Γενικά στοιχεία 

Η θέση εγκατάστασης του σταθµού βρίσκεται σε υψόµετρο περίπου 1.300 µέτρων από 
το επίπεδο της θάλασσας σε περιοχή που κυριαρχούν τα ηµιορεινά οικοσυστήµατα. 
 

 Ειδικές φυσικές περιοχές  
Στην περιοχή που θα εγκατασταθεί το Α/Π δεν υπάρχουν Ειδικές Φυσικές Περιοχές. Σε 
απόσταση µεγαλύτερη από 10 km ανατολικά της θέσης εγκατάστασης, υπάρχει η 
περιοχή NATURA «Όρος Μαίναλο» µε κωδικό GR2520001. Μικρό τµήµα της περιοχής 
αποτελεί θεσµοθετηµένο Καταφύγιο Άγριας Ζωής (ΦΕΚ 604/Β/30.04.76) [32]. 
 
Ο χαρακτήρας της προστατευόµενης περιοχής είναι κατά βάση ορεινός µε εκτεταµένα 
δάση κωνοφόρων µε Abies cephalonica (κεφαληνητίκη ελάτη) σε µίξη µε Pinus nigra 
subsp. pallasianna (µαύρη πεύκη). Επίσης, υπάρχουν και αµιγή δάση των δύο ειδών 
και είναι τα περισσότερο εύρωστα στην Πελοπόννησο. Η σηµασία της περιοχής έγκειται 
στην παρουσία 20 περίπου ενδηµικών ελληνικών φυτικών taxa, ενώ η ορνιθοπανίδα 
είναι η τυπική των ελληνικών όρεων. 
 

 Περιγραφή του φυσικού περιβάλλοντος της περιοχής µελέτης 
Βλάστηση – Χλωρίδα 

Η περιοχή µελέτης ανήκει στην Παραµεσογειακή Ζώνη Βλάστησης (λοφώδης, 
υποορεινή) (Quercetalia pubescentis) και ειδικότερα στην Υποζώνη Ostryo – Carpinion. 
Απαντώνται διαπλάσεις Mattoral µε Juniperus sp. και καθόλου δενδρώδης βλάστηση. 
Αντιπροσωπευτικά είδη είναι θυµάρια (Thymus cherlerioides, Thymus thracicus), 
τριφύλλι (Trifolium alpestre), στίπα (Stipa pennata ssp. pulcherrima), 
αγριογαρυφαλλιά (Dianthus gracilis), Daphne oleoides κλπ. 
 

Πανίδα 
Στην περιοχή όπου θα εγκατασταθεί το Αιολικό Πάρκο υπάρχουν κυρίως µικρά πτηνά 
της Τάξης των Στρουθιόµορφων. Μεγαλύτερα πτηνά είναι περαστικά. 
 

 Ανθρωπογενές περιβάλλον 
Χωροταξικός σχεδιασµός – χρήσεις γης 

Οι χρήσεις γης στη θέση εγκατάστασης του σταθµού χαρακτηρίζονται ως δηµόσιες 
δασικές εκτάσεις. 
 

Δοµηµένο περιβάλλον 
Δεν υπάρχουν κτίσµατα στην περιοχή που θα εγκατασταθεί το Α/Π. 
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Κοινωνικό – οικονοµικό περιβάλλον – τεχνικές υποδοµές 
Το Έργο θα υλοποιηθεί στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, στο Νοµό Αρκαδίας και 
ειδικότερα σε θέση µεταξύ των Δήµων Βυτίνας και Κλείτορος. Η παρακάτω ανάλυση 
εστιάζει ειδικότερα στο Δ.Δ. Λάστης του Δήµου Βυτίνας, λόγω εγγύτητας. Παρακάτω 
δίνονται στοιχεία για το κοινωνικό και οικονοµικό περιβάλλον των περιοχών αυτών. 
 

Δηµογραφικά Στοιχεία 
Με βάση στοιχεία απογραφών από την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδας (ΕΣΥΕ) 
η δηµογραφική εξέλιξη της περιοχής µελέτης παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα 
[22]. 
 

 
Πίνακας 8. Δηµογραφική Εξέλιξη Νοµού Αρκαδίας 

 
(Πηγή: ΕΣΥΕ, απογραφές πληθυσµού) 

 
Παρατηρείται µείωση του πληθυσµού σε επίπεδο Νοµού, αλλά σε επίπεδο Δήµου και 
Δηµοτικού Διαµερίσµατος (έδρα η Βυτίνα) παρατηρείται σταθεροποίηση. 
 

Στοιχεία Απασχόλησης 
Τα στοιχεία για την απασχόληση και τη διάρθρωσή της προέρχονται από απογραφές 

πληθυσµού της ΕΣΥΕ [22]. 
 

Πίνακας 9. Απασχόληση και ανεργία Δήµου Βυτίνας (2001) 

 
(Πηγή: ΕΣΥΕ, απογραφές πληθυσµού) 

 
Το π λέον χαρακτηριστικό στοιχείο είναι ότι στην περιοχή µελέτης ο Οικονοµικώς Μη 
Ενεργός Πληθυσµός είναι υψηλότερος από τον Οικονοµικώς Ενεργό, γεγονός που 
υποδηλώνει πληθυσµιακή γήρανση. 
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Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν 
Παρακάτω δίνονται στοιχεία για την οικονοµία της περιοχής (µόνο σε επίπεδο Νοµού 
υπάρχουν καταγραφές). 
 

Πίνακας 10. Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν Νοµού Αρκαδίας 

 

 
(Πηγή: Νοµοί της Ελλάδας) 

 
Τα χαρακτηριστικά του πρωτογενούς τοµέα στην περιοχή µελέτης έχουν ως εξής: 
 

 
Πίνακας 11.  Εκτάσεις κατά είδος καλλιέργειας Δήµου Βυτίνας (2001) 

 
(Πηγή: Γεωργική Απογραφή, 2001) 
 

Από τα παραπάνω στοιχεία φαίνεται ότι οι περισσότερες καλλιέργειες είναι ετήσιες. 
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Πίνακας 12. Κτηνοτροφική Δραστηριότητα Δήµου Βυτίνας (2001) 

 
(Πηγή: Γεωργική Απογραφή, 2001) 

 
Πίνακας 13. Βιοµηχανική Δραστηριότητα Δ. Βυτίνας 

 
Πηγή: Νοµοί της Ελλάδας 
 

 
Πίνακας 14. Τουριστική Δραστηριότητα Δ. Βυτίνας 

 
(Πηγή: Νοµοί της Ελλάδας) 

 
 Πιέσεις στο περιβάλλον από άλλες ανθρωπογενείς δραστηριότητες 

Δεν υ πάρχουν καλλιέργειες εγγύς του αιολικού σ ταθµού και η βόσκηση είναι σε 
χαµηλά επίπεδα. Η απόσταση από την Εθνική Οδό Τρίπολη – Πύργου είναι πολύ 
µεγάλη, µε αποτέλεσµα να διασφαλίζεται η έλλειψη περιβαλλοντικών πιέσεων από την 
κυκλοφοριακή κίνηση. Επίσης, στο επαρχιακό δίκτυο ο κυκλοφοριακός φόρτος είναι 
αρκετά χαµηλός. 
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 Ατµοσφαιρικό περιβάλλον 
Δεν υπάρχουν µεγάλα πολεοδοµικά συγκροτήµατα για να συνεισφέρουν στην 
ατµοσφαιρική ρύπανση και η φόρτιση από το οδικό δίκτυο είναι στην ουσία µηδαµινή. 
Βάσει των παραπάνω η ποιότητα του ατµοσφαιρικού περιβάλλοντος είναι σε αρκετά 
υψηλά επίπεδα. Το Έργο θα συµβάλλει στη µείωση των αερίων του θερµοκηπίου, 
οπότε θα βελτιώσει το γενικότερο ατµοσφαιρικό περιβάλλον. 
 

 Ακουστικό περιβάλλον, δονήσεις, ακτινοβολίες 
Δεν υπάρχει συνεισφορά της κυκλοφοριακής κίνησης ή άλλων στην επιβάρυνση του 
ακουστικού περιβάλλοντος. Τα επίπεδα θορύβου διαβαθµίζονται ως παρακάτω: 
10 – 30 dBA : πολλή ησυχία 
30 – 50 dBA : αρκετή ησυχία 
50 – 70 dBA : µάλλον δυνατή όχληση 
70 – 100 dBA : πολύ δυνατή όχληση 
< 100 dBA : σοβαρή όχληση 
135 dBA : κατώφλι πόνου 
Επειδή στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεµοι, τα επίπεδα θορύβου είναι υψηλά, όπως 
είναι αναµενόµενο σε τέτοια σηµεία. 
Στην περιοχή µελέτης δεν υπάρχουν εγκαταστάσεις που να προκαλούν δονήσεις, και 
επίσης δεν υπάρχουν εγκαταστάσεις που να παράγουν ακτινοβολίες. 
 

3.1.5 Εκτίµηση και αξιολόγηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων 

 
 Κλιµατικά και βιοκλιµατικά χαρακτηριστικά 

Φάση Κατασκευής και Λειτουργίας  
Οι εργασίες κατασκευής του Αιολικού Πάρκου δεν θα επιφέρουν καµία µεταβολή στα 
κλιµατικά και βιοκλιµατικά χαρακτηριστικά της περιοχής µελέτης, εφόσον πρόκειται 
για τυπικό εργοτάξιο µικρής έκτασης και χρονικής διάρκειας, όπου δεν θα 
κατακλυσθούν εκτάσεις µε νερό, δεν θα υπάρξουν αποξηράνσεις υδάτινων µαζών, ούτε 
και θα αλλάξουν ριζικά τις κλίσεις και τη µορφολογία ώστε να δηµιουργηθούν νέα 
µικροπεριβάλλοντα. 
 

 Μορφολογικά και τοπιολογικά χαρακτηριστικά 
Φάση Κατασκευής 
Για την κατασκευή του Έργου θα πραγµατοποιηθούν εργασίες επί των υφιστάµενων 
δασικών οδών και µονοπατιών, γεγονός που µειώνει τις όποιες διαταραχές στη 
µορφολογία και στο τοπίο, εφόσον δεν θα υπάρξει µεταβολή του ανάγλυφου ή των 
κλίσεων ή άλλων φυσιογραφικών χαρακτηριστικών της περιοχής.  
 
Δεν θα αποξηλωθεί δενδρώδης βλάστηση (εφόσον δεν υπάρχει στην περιοχή µελέτης), 
οπότε οι οπτικές αντιθέσεις περιορίζονται στο ελάχιστο. Οι όποιες οχλήσεις στο τοπίο 
της περιοχής από το εργοτάξιο θα είναι προσωρινές και άµεσα αντιστρεπτές. 
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Φάση Λειτουργίας 
Η λειτουργία του Α/Π δεν τροποποιεί τα βασικά µορφολογικά χαρακτηριστικά της 
περιοχής µελέτης. Όσον αφορά το θέµα των τοπιολογικών χαρακτηριστικών που θα 
αλλάξουν µε την εγκατάσταση των ανεµογεννητριών, µελέτες έχουν δείξει την 
υποκειµενικότητα του θέµατος, ανάλογα µε το εάν ο «παρατηρήτης» είναι φίλα 
διακείµενος µε τις ΑΠΕ ή όχι. Άλλωστε δεν υπάρχουν αξιοθέατα στην περιοχή µελέτης 
ώστε να προκύπτει θέµα παρεµπόδισης της «θέας». Αντίθετα, οι ανεµογεννήτριες µε 
την τοπογραφική στοίχιση σ το χώρο, την περιστροφή τους κλπ ενδέχεται να 
αποτελέσουν πόλο έλξης «θεατών». 
 

 Ανθρωπογενές περιβάλλον 
Χρήσεις γης 

Φάση Κατασκευής 
Οι εργασίες θα υλοποιηθούν σε δηµόσια δασική έκταση και θα χρησιµοποιηθούν 
υπάρχοντες δηµόσιοι δρόµοι - µονοπάτια πρόσβασης, οπότε δεν θα υπάρξουν 
επιπτώσεις στις χρήσεις γης κατά τη Φάση Κατασκευής του έργου. 
 
Φάση Λειτουργίας 
Το Α/Π δεν θα επηρεάσει στο ελάχιστο τις χρήσεις γης κατά τη λειτουργία του. 
 

 Δοµηµένο περιβάλλον 
Φάση Κατασκευής και Λειτουργίας  
Δεν θα επηρεασθεί κανένα στοιχείο του δοµηµένου περιβάλλοντος. 
 

 Ιστορικό και πολιτιστικό περιβάλλον 
Φάση Κατασκευής και Λειτουργίας  
Δεν θα υπάρξει καµία εµπλοκή µε ιστορικά µνηµεία και πολιτιστικούς χώρους κατά την 
κατασκευή και λειτουργία του έργου. 
 

 Κοινωνικό – οικονοµικό περιβάλλον – τεχνικές υποδοµές 
Φάση Κατασκευής 
Δεν υπάρχουν οικισµοί κοντά στην περιοχή που θ α εγκατασταθεί ο σταθµός και οι 
εργασίες του θα υλοποιηθούν έτσι ώστε να µην υπάρξουν διαταραχές στον κοινωνικό 
ιστό από τη Φάση Κατασκευής του έργου. 
 
Δεν αναµένονται διαταραχές σε καµία οικονοµική δραστηριότητα της π εριοχής. Η 
τοπική οικονοµία θα ωφεληθεί το χρονικό διάστηµα που θα κατασκευασθεί το έ ργο, 
εφόσον θα απασχοληθούν τοπικές εργολαβικές εταιρείες και προσωπικό. Επίσης η  
κατασκευή του Α/Π δεν θα προκαλέσει µεταβολές στις Τεχνικές Υποδοµές της 
περιοχής. 
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Φάση Λειτουργίας 
Δεν θα υπάρχουν επιπτώσεις στο κοινωνικό – οικονοµικό περιβάλλον από τη λειτουργία 
του έργου. 
 

 Ατµοσφαιρικό περιβάλλον 
Φάση Κατασκευής 
Οι κύριοι ατµοσφαιρικοί ρύποι είναι αιωρούµενα σωµατίδια (εκσκαφές, χωµατισµοί, 
µεταφορικό έργο κλπ) και τυπικές εκποµπές µηχανών (NO×, CO) από το εργοτάξιο. 
Λόγω της µικρής χρονικής διάρκειας του εργοταξίου οι επιπτώσεις στο ατµοσφαιρικό 
περιβάλλον είναι αµελητέες. 
 
Φάση Λειτουργίας 
Οι αιολικοί σταθµοί είναι εγκαταστάσεις µηδενικών εκποµπών και έτσι δεν θα 
υπάρξουν αρνητικές επιπτώσεις στο ατµοσφαιρικό περιβάλλον. Επιπλέον, το έργο θα 
συνεισφέρει στη µείωση των αερίων του θερµοκηπίου. 
Στην αποφυγή εκποµπής ρύπων πρέπει να προστεθεί και η αποφυγή εκποµπής 
βασικών ρύπων της ενεργειακής βιοµηχανίας όπως SO2, Σωµατίδια κλπ. 
 
Υπολογισµός αποφυγής των αερίων του θερµοκηπίου από τη λειτουργία του αιολικού 
σταθµού 
 

Ετήσια παραγόµενη ενέργεια 80.680,8 MWh από το 
προτεινόµενο Αιολικό Πάρκο ισχύος 39 MW 

Ρύπος 

Ποσότητα εκπεµπόµενου ρύπου ο οποίος αποφεύγεται από τη 
λειτουργία του έργου [tn] 

CO2 68.578 

SO2 1250 

CO 14,5 

NOx 97 

HC 4 

Σωµατίδια 64,5 

Σύνολο 70.008 

 
 

 Ακουστικό περιβάλλον, δονήσεις, ακτινοβολίες 
Φάση Κατασκευής 
Κατά τη διάρκεια των εργασιών θα δηµιουργηθεί θόρυβος από τις εκσκαπτικές 
εργασίες, τις εργασίες θεµελίωσης και τη µεταφορά. Από τις εργασίες τοποθέτησης του 
υπογείου καλωδίου, ο µέγιστος αποδεκτός θόρυβος είναι στα 75dB σε απόσταση 1m 
από τα παράθυρα των οικιών που επηρεάζονται από το έργο. Το κριτήριο αυτό 
ικανοποιείται βάσει του είδους και της έκτασης των εργασιών. Επίσης κατά τη Φάση 
Κατασκευής του σταθµού δεν θα υπάρξουν ακτινοβολίες. 
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Φάση Λειτουργίας 
Ο θόρυβος που παράγεται από µια Α/Γ διακρίνεται στις εξής κατηγορίες: 
♦ το µηχανικό θόρυβο που προέρχεται από την ηλεκτροµηχανολογική εγκατάσταση 

(πολλαπλασιαστής στροφών, ηλεκτρογεννήτρια) και 
♦ τον αεροδυναµικό θόρυβο που προέρχεται από τα κινητά µέρη της Α/Γ (θόρυβος 

περιστροφής και θόρυβος τύρβης) 
 
Η εξέλιξη στο σχεδιασµό και την κατασκευή των σύγχρονων Α/Γ έχει περιορίσει στο 
ελάχιστο τόσο τον αεροδυναµικό όσο και κάθε ηλεκτροµηχανικό θόρυβο. Οι σύγχρονες 
Α/Γ δεν προκαλούν ηχητική ρύπανση και ενόχληση στους κατοίκους της ευρύτερης 
περιοχής. Ο αεροδυναµικός θόρυβος που δηµιουργείται λόγω των στρεφόµενων 
πτερυγίων της µηχανής είναι ιδιαίτερα χαµηλός και σε καµιά περίπτωση δεν µπορεί να 
συγκριθεί µε τη στάθµη θορύβου αντίστοιχων συµβατικών σταθµών παραγωγής 
ενέργειας. Ωστόσο, η εγκατάσταση του Α/Π αναµένεται να αυξήσει τα επίπεδα 
θορύβου της περιοχής. 
 
Σηµειώνεται ότι η ακουστική ενόχληση εξαρτάται από τους εξής παράγοντες: 
♦ το θόρυβο των Α/Γ κατά τη λειτουργία τους 
♦ τη θέση των Α/Γ 
♦ την απόσταση των Α/Γ από τις κατοικηµένες περιοχές 
♦ το υπόβαθρο θορύβου 
 
Σε απόσταση 135 µέτρων (1,5 × D) στα υπήνεµα της Α/Γ όπου ο θόρυβος αναµένεται 
αυξηµένος, µετρήθηκαν 54 dB(A). Σε απόσταση 3 φορές τη διάµετρο των πτερυγίων, η 
οποία είναι η  ελάχιστη επιτρεπόµενη από την πλησιέστερη µεµονωµένη οικοδοµή, το 
επίπεδο θορύβου µειώνεται περαιτέρω στα 49 dB(A). 
 
Για λόγους σύγκρισης µε τα προαναφερθέντα επίπεδα θορύβου, παρατίθεται πίνακας 
µε γνωστές στάθµες θορύβου για διάφορες δραστηριότητες: 
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Πίνακας 15. Διεθνής κλίµακα επιπέδων θορύβου 

 
 
Βάσει των ανωτέρω, ο θόρυβος που θα δηµιουργείται από τις Α/Γ του προτεινόµενου 
αιολικού σταθµού, ακόµα και σε πολύ κοντινή απόσταση σε αυτές (ουσιαστικά εντός 
της µονάδας) είναι µικρότερος από το θόρυβο σε περιβάλλον γραφείου (60 dB(A)), ενώ 
σε λίγο µεγαλύτερη απόσταση (270 m) το επίπεδο θορύβου µειώνεται περαιτέρω και 
είναι λίγο υψηλότερο από το θόρυβο σε µια κατοικία (45 dB (Α)). 
 
Ως εκ τούτου, η ακουστική όχληση στους οικισµούς αναµένεται να είναι πρακτικά 
αµελητέα λόγω της πολύ µεγάλης απόστασης του έργου από αυτές. Ο πλησιέστερος 
οικισµός (Λάστα) βρίσκεται σε απόσταση 700 m από τη θέση εγκατάστασης του ΑΣΠΗΕ, 
ενώ δεν υπάρχει άλλος οικισµός σε ακτίνα τουλάχιστον 3 km από τη θέση του έργου, 
όπου βρίσκονται οι οικισµοί Βαλτεσινίκο και Μαγούλιανα. Σε ακόµα µεγαλύτερες 
αποστάσεις άνω των 4 km βρίσκεται η Βυτίνα, η Καµενίτσα και η Αµυγδαλιά. Άρα η 
όχληση από την αύξηση του επιπέδου θορύβου του οικιστικού περιβάλλοντος της 
περιοχής θεωρείται αµελητέα. 
 
Είναι σαφές ότι το επίπεδο θορύβου που παράγεται και στη φάση λειτουργίας είναι 
σαφώς κάτω από τα θεσµικά ορισµένα όρια (τα επιτρεπόµενα όρια θορύβου ορίζονται 
από το Π.Δ. 1180/81 ΦΕΚ 293 Α’, που καθορίζουν στάθµη θορύβου έως 45 dB(A) σε 
µέτρηση στο εσωτερικό των κατοικηµένων κτισµάτων µε ανοικτά παράθυρα και 
πόρτες) αναµένεται δε ότι στις περιοχές ανθρωπογενούς δραστηριότητας δεν θα 
γίνεται καθόλου αντιληπτό αφού υπερκαλύπτεται από τον περιβάλλοντα φυσικό και 
ανθρωπογενή θόρυβο. 
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3.2 Περίπτωση Μελέτης  Φωτοβολταϊκού  Σταθµού παραγωγής ηλεκτρικής 
ενέργειας ισχύος 39 MW στο  Δήµο  Μεγαλόπολης  του  Ν οµού Αρκαδίας 
(Ηπειρωτική Χώρα - Διασυνδεδεµένο Σύστηµα) [5,6,27] 
 
Τα Φωτοβολταϊκά, σε αντίθεση µε τους συµβατικούς τρόπους παραγωγής ενέργειας, 
παράγουν ηλεκτρισµό αθόρυβα και χωρίς να εκπέµπουν κανένα είδος υγρών, στερεών 
και αερίων ρύπων κατά την λειτουργία τους. Το βασικό υλικό για την κατασκευή της 
πλειοψηφίας των Φ/Β πλαισίων είναι το πυρίτιο (Si), που είναι εντελώς αβλαβές και 
υπάρχει σε αφθονία στον πλανήτη µας (περίπου 25% του φλοιού της γης). Κάθε 
φωτοβολταϊκό αποσβένει την ηλεκτρική ενέργεια που καταναλώθηκε για την 
κατασκευή της ήδη από τον πρώτο χρόνο λειτουργίας της [19]. 
 
Η ηλιακή ενέργεια είναι µια καθαρή, ανεξάντλητη, ήπια και ανανεώσιµη ενεργειακή 
πηγή. Η ηλιακή ακτινοβολία δεν ελέγχεται από κανέναν και αποτελεί ένα ανεξάντλητο 
εγχώριο ενεργειακό πόρο, που παρέχει ανεξαρτησία, προβλεψιµότητα και ασφάλεια 
στην ενεργειακή τροφοδοσία. Έτσι τα Φ/Β συστήµατα, που χρησιµοποιούνε κατά κύριο 
λόγο για την εκµετάλλευση της ηλιακής ενέργειας, προκαλούν ελάχιστες 
περιβαλλοντικές επιπτώσεις [19]. 
 
Σηµαντική παράµετρος είναι η διακύµανση της ισχύος της παραγόµενης ηλεκτρικής 
ενέργειας, η οποία ακολουθώντας την ηµερήσια διακύµανση της έντασης της ηλιακής 
ακτινοβολίας, παρουσιάζει µέγιστες τιµές τις µεσηµβρινές ώρες. Οι µέγιστες τιµές της 
παραγόµενης ηλεκτρικής ενέργειας από τα Φ/Β, ταυτίζεται µε την εµφάνιση των 
φορτίων αιχµής που παρουσιάζονται στην χώρα µας την ίδια περίπου χρονική περίοδο 
της ηµέρας και δηµιουργούν σοβαρά προβλήµατα στο ηλεκτρικό δίκτυο ιδιαίτερα τους 
θερινούς µήνες. Κατά συνέπεια η εγκατάσταση και λειτουργία Φ/Β Σταθµών, θα 
συµβάλει θετικά στην αντιµετώπιση των φορτίων αιχµής τα οποία δύσκολα 
αντιµετωπίζονται και κυρίως µε συµβατικούς αεριοστρόβιλους (θερινή περίοδο) οι 
οποίοι λειτουργούν σε χαµηλή απόδοση και επιβαρύνουν σηµαντικά το περιβάλλον 
[19]. 
 
Η λειτουργία του Φ/Β Σταθµού, συµβάλλει στη βελτίωση της ποιότητας ζωής και στην 
ενεργειακή αυτονοµία της χώρας, αφού αξιοποιεί την ηλιακή ακτινοβολία, έναν 
ανεξάντλητο φυσικό Εθνικό πόρο και δεν επιβαρύνει καθόλου το περιβάλλον µε 
ρύπανση ή απόβλητα. Η αξιοποίηση της ηλιακής ενέργειας είναι προσδοκώµενη και 
επιθυµητή, προκειµένου να εξοικονοµηθούν συµβατικά καύσιµα και να αποφευχθεί η 
καύση τους (πετρέλαιο, µαζούτ, άνθρακας κτλ), που θα επέφερε όλες τις γνωστές 
επιπτώσεις στο περιβάλλον. 
 
Η εγκατάσταση του Φ/Β Σταθµού στην περιοχή θα συµβάλλει στα αυξηµένα φορτία 
αιχµής κατά την θερινή περίοδο λόγω της χρήσης των κλιµατιστικών, καθώς επίσης και 
στην ανάπτυξη του τόπου,  µε έµφαση στην βιοτεχνική και τουριστική ανάπτυξη. 
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Όλες οι περιοχές της χώρας µας, που είναι ορεινές, ηµιορεινές, πεδινές, άγονες, κτλ, 
µε νότιο ή σχεδόν νότιο προσανατολισµό και δεν σκιάζονται από ορεινούς όγκους ή 
τεχνητά εµπόδια, αποτελούν ιδανική τοποθεσία για την εγκατάσταση Φωτοβολταϊκών 
Σταθµών. Το ηλιακό δυναµικό της χώρας µας είναι από τα καλύτερα της Ευρώπης και η 
εκµετάλλευση του µέσω Φ/Β είναι  ιδιαίτερα αποδοτική [28]. 
 

3.2.1 Περιγραφή του σχεδιαζόµενου έργου 

 
Το προτεινόµενο έργο αφορά την εγκατάσταση Φωτοβολταϊκού Συστήµατος (Φ/Σ), 
ισχύος 39MW, για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ και πιο συγκεκριµένα, της 
ηλιακής ακτινοβολίας.  
 
Η θέση εγκατάστασης του έργου βρίσκεται σε απόσταση περίπου 700m νότια από τη 
πόλη της Μεγαλόπολης, 400m βορειοανατολικά του πρώην οικισµού Ανθoχωρίου και 
ανατολικά του ορυχείου επιφανειακής εκµετάλλευσης λιγνίτη Χωρεµίου. Οι 
κοντινότεροι οικισµοί εκτός της Μεγαλούπολης είναι η Βρυσούλα (περίπου 1km 
νοτιοανατολικά) και τα Περιβόλια (περίπου 1.1km ανατολικά). 
 
Η περιοχή βρίσκεται εκτός προστατευµένων περιοχών (NATURA 2000, Βιότοποι CORINE 
κ.α.) και δεν αποτελεί τοπίο ιδιαίτερου φυσικού κάλους [32]. 
 
Η µονάδα θα αποτελείται από 216.667 φωτοβολταϊκά πλαίσια (Φ/Π), τύπου 
µονοκρυσταλικού πυριτίου και κάθε ένα ονοµαστικής ισχύος 180W. Η συνολική 
εγκατεστηµένη ισχύς θα ανέρχεται σε 39MW. Τα Φ/Π θα είναι εγκατεστηµένα σε 
συστοιχίες µε νότιο προσανατολισµό, τοποθετηµένα σε ελαφρού τύπου µεταλλικές 
κατασκευές και µε κλίση 26°. 
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Χάρτης 2.  Θέση του Φωτοβολταϊκού Σταθµού ισχύος 39 MW 

 
Ανάλυση του Ηλιακού Δυναµικού της Περιοχής 

Η Ελλάδα παρουσιάζει υψηλό ποσοστό ηλιοφάνειας σε ετήσια βάση. Συνεπώς έχει τη 
δυνατότητα ικανοποιητικής παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας συγκρινόµενη µε τις 
χώρες της βορείου Ευρώπης, οι οποίες ήδη αξιοποιούν τα φωτοβολταϊκά συστήµατα. 
 
Η τοπογραφία αποτελεί καθοριστική παράµετρο στην αξιοποίηση των Φ/Σ αφού 
απαιτείται: 
♦ διάταξη των πλαισίων προς το νότο και υπό κατάλληλη κλίση ως προς τον ορίζοντα 
♦ απουσία σκίασης της ευρύτερης περιοχής 

Θέση Έργου 
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Χάρτης 3. Ηλιακό Δυναµικό στην Ελληνική Επικράτεια 

 

3.2.2 Στόχος, σηµασία, αναγκαιότητα και οικονοµικά στοιχεία του έργου – 
Συσχέτιση του µε άλλα έργα 

 
Στόχος της επένδυσης είναι η αξιοποίηση του ηλιακού δυναµικού της περιοχής. Η 
ηλιακή ενέργεια αποτελεί έναν ήπιο, καθαρό και ανεξάντλητο εγχώριο ενεργειακό 
πόρο που παρέχει ανεξαρτησία και σταθερότητα - ασφάλεια στην ενεργειακή 
τροφοδοσία. 
 
Η σηµασία του έργου εστιάζεται σε τρία κυρίως σηµεία: 
α) στην σπουδαιότητα αξιοποίησης του ηλιακού δυναµικού της περιοχής, 
β) στην ενίσχυση της διαθέσιµης ισχύος του συστήµατος µεταφοράς π ου προέρχεται 
από την νότια Ελλάδα και 
γ) σε τοπικό επίπεδο, στην αξιοποίηση εδαφών στα οποία δεν µπορούν να 
εφαρµοσθούν αποδοτικά άλλες χρήσεις γης, όπως γεωργικής παραγωγής, λόγω των 
ιδιαίτερων χαρακτηριστικών τους. 
 
Η ΑΠΕ, όπως είναι τα Φ/Σ για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, υποκαθιστώντας 
τη χρήση των συµβατικών πηγών, προσφέρει διάφορα περιβαλλοντικά πλεονεκτήµατα 
και κυρίως: 
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♦ δεν εκπέµπονται αέριοι ρύποι (π.χ. C02, ΝΟΧ) που συνεισφέρουν στο φαινόµενο  
του θερµοκηπίου, όπως συµβαίνει κατά τη χρήση των συµβατικών καυσίµων και 

♦ δεν καταναλώνονται φυσικοί πόροι, όπως τα ορυκτά καύσιµα. 
 
Η αναγκαιότητα του έργου αναδεικνύεται κυρίως σε πολιτικό και οικονοµικό επίπεδο. 
Οι διαµορφούµενες δεσµευτικές συνθήκες, σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, για 
ουσιαστική αύξηση της συµµετοχής των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας στην 
ηλεκτροπαραγωγή των κρατών - µελών τα επόµενα χρόνια, καθιστούν επιτακτική 
υποχρέωση της Ελλάδας την µερική υποκατάσταση της εγχώριας παραγόµενης 
ενέργειας µε συµβατικά ρυπογόνα καύσιµα από ΑΠΕ. Επιπρόσθετα, η άµεση εφαρµογή 
της ετήσιας χρηµατικής επιβάρυνσης στα κράτη µε υπερβάσεις ορίων καθορισµένων, 
βάσει διεθνών συνθηκών, ορίων εκποµπής διοξειδίου του άνθρακα (C02) αναµένεται να 
έχει επιπτώσεις στην αναπτυξιακή πορεία της χώρας. Η επιβάρυνση προβλέπεται να 
επιµεριστεί αναλογικά στις εγχώριες ρυπογόνες βιοµηχανίες, πλήττοντας σηµαντικά 
την ανταγωνιστικότητα τους. Η αξιοποίηση των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας 
συµβάλλει τόσο στην µείωση των εκπεµπόµενων ρύπων όσο και στην ελαχιστοποίηση 
του επιβαλλόµενου προστίµου λόγω της συγκέντρωσης των πράσινων δικαιωµάτων. 
 
Σε εθνικό επίπεδο, η εγκατάσταση και λειτουργία του έργου αποκτάει ιδιαίτερη 
βαρύτητα λόγω των παρακάτω ωφελειών που θα προκύψουν από την χρήση του: 
♦ Αθόρυβη λειτουργία, µη εκποµπή ρύπων, ελάχιστες απαιτήσεις συντήρησης, 

µεγάλη διάρκεια ζωής και αξιοπιστία λειτουργίας 
♦ Αξιοποίηση µιας εγχώριας και ανανεώσιµης πηγής ενέργειας που είναι σε αφθονία, 

µε συµβολή στην ασφάλεια παροχής ενέργειας 
♦ Σταθερή ενίσχυση του ηλεκτρικού δικτύου τις ηµερήσιες ώρες αιχµής, όπου τα Φ/Β 

παράγουν ηλεκτρική ενέργεια, ιδιαίτερα τη θερινή περίοδο που εµφανίζεται έντονα 
το φαινόµενο 

♦ Μείωση των απωλειών του δικτύου και ενίσχυση της παραγωγής ενέργειας στην 
νότια Ελλάδα 

♦ Περιορισµός του ρυθµού ανάπτυξης νέων κεντρικών σταθµών ισχύος συµβατικής 
τεχνολογίας 

♦ Σταδιακή απεξάρτηση από το πετρέλαιο και κάθε µορφή εισαγόµενης ενέργειας και 
εξασφάλιση της παροχής ενέργειας µέσω αποκεντρωµένης παραγωγής 

♦ Συµβολή στην αειφόρο ανάπτυξη, την ποιότητα ζωής και προστασία του 
περιβάλλοντος στα αστικά κέντρα και στην περιφέρεια 

♦ Ανάπτυξη οικονοµικών δραστηριοτήτων µε αντίκτυπο στο κοινωνικό σύνολο. 
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 Οικονοµικά Στοιχεία του Έργου 
 
Το συνολικό ύψος της επένδυσης ανέρχεται σε 156.000.000 €. Το κόστος του κυρίου 
εξοπλισµού, της λειτουργίας και συντήρησης του έργου καθώς και τα συνολικά ετήσια 
έσοδα παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα.  
 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ Ευρώ 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ 156.000.000 

ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 150.550.000 

ΑΛΛΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 5.450.000 

ΕΤΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 230.000 

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΤΗΣΙΑ ΕΣΟΔΑ 15.300.508 

 
Οι πηγές κάλυψης των απαιτούµενων για την κατασκευή του έργου κεφαλαίων 
παρουσιάζονται συνοπτικά στον πίνακα που ακολουθεί. 
 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ Ευρώ 

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 65.800.000 

ΔΑΝΕΙΟ 70.200.000 

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ 20.000.000 

 
 Συσχέτιση του Έργου µε άλλα Έργα ή Δραστηριότητες 

 
Η ευρύτερη περιοχή εγκατάστασης του έργου συγκεντρώνει δραστηριότητες υψηλής 
όχλησης, όπως τα ορυχεία και τις ατµοηλεκτρικές µονάδες παραγωγής ηλεκτρικής 
ενέργειας. Το γεγονός αυτό έχει ως αποτέλεσµα το π εριβάλλον να ε ίναι ιδιαίτερα 
υποβαθµισµένο. Επίσης η εξορυκτική δραστηριότητα που παρατηρείται στη θέση 
εγκατάστασης του σταθµού και τα τεχνικά χαρακτηριστικά του ε δάφους (χαλαρή 
συνοχή και µικρή καλλιεργητική παραγωγικότητα), καθιστούν περιορισµένες τις 
δυνατότητες αξιοποίησης του χώρου. 
 
Η εγκατάσταση του Φ/Σ αποτελεί µια ιδανική περίπτωση για να ανακτήσει και να 
διατηρήσει ο χώρος µια ουσιαστική αξία, προσφέροντας στο κοινωνικό σύνολο 
πραγµατικό όφελος. Ένας χώρος ουσιαστικά µη ανταποδοτικός καθίσταται οικονοµικά 
αξιοποιήσιµος, και µάλιστα από µία ιδιαίτερα ήπιας οχλήσεως δραστηριότητα. Η 
παρουσία του Φ/Σ δεν αναµένεται να δηµιουργήσει έντονες πιέσεις στο έδαφος, αφού 
η µεταλλική υποδοµή κάθε φωτοβολταϊκής συστοιχίας αποτελεί ελαφρά κατασκευή και 
η αυτοµατοποιηµένη λειτουργία του Φ/Σ επιτυγχάνει περιορισµένες µετακινήσεις επί 
του χώρου. Επιπλέον, για την διάταξη των Φ/Π απαιτείται κατάλληλη διαµόρφωση του 
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χώρου, η οποία θα περιλαµβάνει και δίκτυο απορροής των βρόχινων υδάτων, 
περιορίζοντας τη βασική παράµετρο διάβρωσης του εδάφους. Επίσης, η ανάπτυξη 
χαµηλής βλάστησης, περιµετρικά αλλά και εντός του χώρου, για την απόκρυψη του 
έργου, συµβάλλει στην ενίσχυση του εδάφους αλλά και στην εν γένει ουσιαστική 
ανάπλαση του χώρου ώστε δυνητικά να γίνει ελκυστικό προς άλλες χρήσεις. 
 
Συνοψίζοντας, το έργο αξιοποιεί έναν τοπικό ανεξάντλητο φυσικό πόρο, του οποίου η 
χρήση δεν προξενεί όχληση ή µόλυνση του περιβάλλοντος, αντιθέτως, συµβάλει στον 
περιορισµό της ρύπανσης, αφού υποκαθιστά την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από 
συµβατικές ρυπογόνες πηγές ενέργειας, µε προφανές εθνικό όφελος. 
 

3.2.3 Περίπτωση µηδενικής λύσης 

 
Είναι γενικά αποδεκτό ότι οι ανθρώπινες δραστηριότητες επιφέρουν πάντα επιπτώσεις 
στο περιβάλλον. Ωστόσο, ενδιαφέρον θέµα είναι η εξέταση του οφέλους που απορρέει 
από την επιλογή µιας δραστηριότητας αντί µιας άλλης αντίστοιχης, όπως στην 
συγκεκριµένη περίπτωση µεταξύ διαφορετικών µονάδων παραγωγής. Με αυτό το 
σκεπτικό, και λαµβάνοντας υπόψη την παρατηρούµενη ραγδαία αύξηση της 
κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας, η κατασκευή νέων µονάδων ηλεκτροπαραγωγής 
θεωρείται δεδοµένη για την κάλυψη της ζήτησης. 
 
Οι διαµορφούµενες δεσµευτικές συνθήκες, σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, για 
ουσιαστική αύξηση της συµµετοχής των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας στην 
ηλεκτροπαραγωγή των κρατών - µελών τα επόµενα χρόνια, καθιστούν επιτακτική 
υποχρέωση της Ελλάδας την µερική υποκατάσταση της εγχώριας παραγόµενης 
ενέργειας µε ρυπογόνα καύσιµα από ΑΠΕ, γεγονός που ενισχύει την αναγκαιότητα 
υλοποίησης του έργου. Η αξιοποίηση των ΑΠΕ συµβάλλει στην µείωση των 
εκπεµπόµενων ρύπων αλλά και στην ελαχιστοποίηση του επιβαλλόµενου προστίµου 
λόγω συγκέντρωσης των πράσινων πιστοποιητικών. Δεδοµένης της διαρκώς 
αυξανόµενης ζήτησης σε ηλεκτρική ενέργεια, είναι προτιµότερη η κατασκευή 
ηλεκτροπαραγωγικών έ ργων από ανανεώσιµες πηγές, παρά νέων συµβατικών 
θερµικών µονάδων. 
 
Η περιοχή µελέτης δεν εντάσσεται σε κάποιο σχέδιο ανάπτυξης. Δεδοµένου ότι το έργο 
δεν πρόκειται να έχει αξιοσηµείωτες επιπτώσεις ή να δηµιουργήσει συνθήκες µη 
αναστρέψιµες, η κατάσταση του περιβάλλοντος στη περιοχή θα διατηρηθεί ίδια 
ανεξάρτητα από την κατασκευή του έργου. 
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3.2.4 Κατάσταση περιβάλλοντος 

 
 Κλιµατολογικά και Βιοκλιµατικά χαρακτηριστικά 

Από την ανάλυση των σχετικών στοιχείων της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας 
(Μετεωρολογικός Σταθµός Τριπόλεως - Ύψος 652m) προκύπτει ότι η µέση θερµοκρασία 
στην περιοχή είναι 13,8°C. 
 
Η µεγαλύτερη θερµοκρασία που έχει σηµειωθεί στην περιοχή είναι 42,2°C (Ιούλιο) ενώ 
η µικρότερη θερµοκρασία είναι -15,8°C (Φεβρουάριο). Η ελάχιστη θερµοκρασία που 
έχει σηµειωθεί κατά τους θερινούς µήνες είναι 4°C (Ιούνιο), ενώ η µέγιστη 
θερµοκρασία κατά τους χειµερινούς µήνες είναι 24,2 °C (Φεβρουάριο) [21]. 
 

Πίνακας 16. Μέση Θερµοκρασία σε µηνιαίες τιµές (Μετεωρολογικός Σταθµός Τριπόλεως) 

 
(Πηγή: ΕΜΥ- Εθνική Μετεωρολογική υπηρεσία) 

 
Οι µέσες µηνιαίες τιµές της σχετικής υγρασίας κυµαίνονται από 44,9% έως 77,8%, 
παρουσιάζοντας ελάχιστη τιµή τον Ιούλιο και µέγιστη τον Δεκέµβριο. Μέσες µηνιαίες 
τιµές µεγαλύτερες από 67% έχουν παρατηρηθεί στο χ ρονικό διάστηµα από Οκτώβριο 
µέχρι και Μάρτιο, ενώ µικρότερες από 64% τους µήνες Απρίλιο µέχρι Σεπτέµβριο [21]. 
 

 
Πίνακας 17. Μέση µηνιαία σχετική υγρασία (Μετεωρολογικός Σταθµός Τριπόλεως) 

 
(Πηγή: ΕΜΥ- Εθνική Μετεωρολογική υπηρεσία) 

 
Η µέση ετήσια βροχόπτωση ανέρχεται περίπου σε 780,2 mm. 
 



Συγκριτική Αξιολόγηση Εφαρµογής Τεχνολογιών ΑΠΕ   
 

67  

Πίνακας 18. Χρονική εµφάνιση κατακρηµνισµάτων Ν. Αρκαδίας ανά µήνα (σε ηµέρες) 

 
(Πηγή: ΚΑΠΕ- Κέντρο Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας) 

 
 Περιγραφή του φυσικού περιβάλλοντος της περιοχής µελέτης 
Βλάστηση – Χλωρίδα 

Η χλωρίδα στην Αρκαδία είναι πλούσια σε βοτανικά είδη. Χαρακτηριστικότερα είναι τα 
αείφυλλα, πλατύφυλλα, η ελιά, η λεύκα. Από τα ψυχανθή (τριφύλλι, κουκιά, φασόλια 
κτλ) και τα αγρωστώδη (σιτηρά) που ενδιαφέρουν ιδιαίτερα την κτηνοτροφία, 
υπάρχουν πολλά είδη. 
 

Πανίδα 
Η σηµερινή άγρια πανίδα, κυρίως της οµοταξίας των θηλαστικών, έχει κατά πολύ 
ελαττωθεί, ενώ αντίθετα αυξήθηκε γενικά ο αριθµός των κατοικίδιων ζώων καθώς και 
των εντόµων και τρωκτικών, που αποτελούν παράσιτα του ανθρώπου, των ζώων και 
των καλλιεργειών. 
 

 Ανθρωπογενές περιβάλλον 
Χωροταξικός σχεδιασµός – χρήσεις γης 

Η εξεταζόµενη περιοχή α ποτελεί ιδιωτική έκταση µε κύρια χρήση την επιφανειακή 
εξόρυξη λιγνίτη για την τροφοδοσία µονάδων ηλεκτροπαραγωγής. Επιπλέον ορισµένα 
σηµεία της ευρύτερης περιοχής περιστασιακά χρησιµοποιούνται και ως βοσκότοποι. 
 

 Δοµηµένο περιβάλλον 
Η περιοχή εγκατάστασης του Φ/Σ βρίσκεται εκτός του πολεοδοµικού ιστού της 
Μεγαλόπολης, καθώς και εκτός των ορίων των γύρω οικισµών, πολλοί από τ ους 
οποίους έχουν απαλλοτριωθεί ή και γκρεµιστεί. 
 

 Κοινωνικό – οικονοµικό περιβάλλον – τεχνικές υποδοµές 
Η Μεγαλόπολη είναι ένα από τα σηµαντικότερα ενεργειακά κέντρα της Ελλάδας. Από 
το 1965, όταν δηµιουργήθηκε ο ηλεκτροπαραγωγικός σταθµός της ΔΕΗ, η Μεγαλόπολη 
γνώρισε αξιόλογη άνθηση οπότε και ο πληθυσµός της διπλασιάστηκε. Ένα µεγάλο 
µέρος του ενεργού πληθυσµού εργάζεται στον σταθµό και στα έργα της ΔΕΗ. 
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Η τοπική οικονοµία για ολόκληρη την περιοχή στηρίζεται σε µεγάλο βαθµό στην 
ενεργειακή δραστηριότητα. Τα τελευταία χρόνια, η Μεγαλόπολη έχει εξελιχθεί σε 
σύγχρονη πόλη, µε αρκετές δηµόσιες υπηρεσίες, τράπεζες, καθώς και πλούσιο 
εµπορικό κέντρο. Ακόµα διαθέτει Κέντρο Υγείας, σύγχρονο αθλητικό κέντρο και δύο 
στάδια, ένα κλειστό και ένα ανοικτό, οικολογικό πάρκο στον οικισµό Ψαθί και 
ξενοδοχεία εστιατόρια, ταβέρνες και χώρους διασκέδασης. Επίσης, αρκετά έργα 
ανάπλασης έχουν ολοκληρωθεί ή είναι σε εξέλιξη στην περιοχή. 
 

 Πιέσεις στο περιβάλλον από άλλες ανθρωπογενείς δραστηριότητες 
Στην ευρύτερη περιοχή εγκατάστασης του Φ/Σ σηµειώνονται πιέσεις στο περιβάλλον 
από το µεγάλο ηλεκτροπαραγωγικό σταθµό της ΔΕΗ που υπάρχει από το 1965 στη 
Μεγαλόπολη καθώς και από ορυχεία επιφανειακής εκµετάλλευσης λιγνίτη. 
 
Για τις ανάγκες αποκάλυψης και εξόρυξης του λιγνίτη, παρατηρούνται διαχρονικά 
αισθητές τοπιολογικές µεταβολές, όπως µετακίνηση χωριών και δηµιουργία τεχνικών 
λόφων από την απόθεση του άγονου υλικού. Εποµένως, σηµαντικές είναι οι µεταβολές, 
αλλοιώσεις και επιπτώσεις που έχουν προκληθεί στο περιβάλλον της περιοχής. Ήδη 
στην περιοχή είναι σε εξέλιξη µεγάλο αναπτυξιακό έργο «µετα-λιγνιτικής» υποδοµής 
για την τηλεθέρµανση της Μεγαλόπολης από τα κατάλοιπα της επεξεργασίας του 
λιγνίτη και από τοπικά παραγόµενη βιοµάζα. 
 
Από την εγκατάσταση και λειτουργία του Φ/Σ δεν αναµένεται καµία επιπρόσθετη πίεση 
στο περιβάλλον µε εξαίρεση τη φάση κατασκευής που ενδεχοµένως να εµφανισθούν 
βραχυπρόθεσµα µικρής έκτασης αλλά αναστρέψιµες επιπτώσεις, αφού πρόκειται για 
έργο µε ήπια υποδοµή και τυποποιηµένο εξοπλισµό. 
 

 Ατµοσφαιρικό περιβάλλον 
Στην περιοχή του έργου οι ουσιαστικές πηγές ατµοσφαιρικής ρύπανσης είναι κυρίως το 
εργοστάσιο της ΔΕΗ και τα ορυχεία επιφανειακής εκµετάλλευσης λιγνίτη. 
 

 Ακουστικό περιβάλλον, δονήσεις, ακτινοβολίες 
Οι µονάδες της ΔΕΗ και τα ορυχεία επιφανειακής εκµετάλλευσης λιγνίτη αποτελούν τις 
βασικές πήγες ηχορύπανσης και δονήσεων. 
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3.2.5 Εκτίµηση και αξιολόγηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων 

 Κλιµατικά και βιοκλιµατικά χαρακτηριστικά 
Η κατασκευή  του Φ/Β σταθµού δε συνεπάγεται καµία αλλαγή στα κλιµατολογικά και 
βιοκλιµατικά χαρακτηριστικά της περιοχής. 
 

 Μορφολογικά και τοπιολογικά χαρακτηριστικά 
Τα φωτοβολταϊκά συστήµατα είναι κατασκευές που επηρεάζουν την αισθητική, αφού 
καλύπτουν σχετικά µεγάλη επιφάνεια, ενώ επιτρέπουν σε περιορισµένο βαθµό την 
αντανάκλαση της ηλιακής ακτινοβολίας. Εποµένως είναι σκόπιµο να αποφεύγεται η 
εγκατάσταση τους σε περιοχές ιδιαίτερου φυσικού κάλλους ή άλλης ιδιάζουσας 
σηµασίας. Ωστόσο, η αισθητική των Φ/Π γίνεται σταδιακά οικεία προς τους 
παρατηρητές. 
 
Η περιοχή εγκατάστασης βρίσκεται εκτός προστατευµένων περιοχών και δεν αποτελεί 
τοπίο ιδιαίτερου φυσικού κάλους. Επιπροσθέτως, δεν υπάρχουν γνωστοί 
αρχαιολογικοί χώροι, µνηµεία ή αξιοθέατα και ο κοντινότερος οικισµός απέχει 
τουλάχιστον 700m. Δεδοµένου ότι µε την εγκατάσταση του Φ/Β σταθµού προβλέπονται 
συνοδευτικά έργα, όπως διαµόρφωση καναλιών απορροής των βρόχινων υδάτων και 
διαµόρφωση του χώρου µε χαµηλή βλάστηση, αναµένεται µια ποιοτική ανάπλαση του 
ευρύτερου χώρου. Συνεπώς δεν προκύπτει αισθητική όχληση από την εγκατάσταση του 
Φ/Σ. 
 

 Ανθρωπογενές περιβάλλον 
Χρήσεις γης 

Η ευρύτερη περιοχή εγκατάστασης του έργου αποτελεί ιδιωτική έκταση µε κύρια χρήση 
την επιφανειακή εξόρυξη του λιγνιτικού κοιτάσµατος και την τροφοδότηση του για την 
λειτουργία των ατµοηλεκτρικών σταθµών για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Η 
συγκεκριµένη περιοχή αποτελεί χώρο απόθεσης των αγόνων της εξόρυξης, η οποία 
είναι διαβαθµισµένη σε τρία επίπεδα µε µερική διαµόρφωση και ανάπλαση. Επίσης 
παροδικά χρησιµοποιείται και ως βοσκότοπος. Η τοποθέτηση των Φ/Π καθιστά 
αδύνατη κάθε άλλη χρήση της γης καθ' όλη την περίοδο λειτουργίας του Φ/Σ. 
 

 Δοµηµένο περιβάλλον 
Η εγκατάσταση του Φ/Σ στην περιοχή δεν πρόκειται να δηµιουργήσει αλλαγές στα 
µορφολογικά χαρακτηριστικά του πολεοδοµικού ιστού της Μεγαλόπολης, ούτε 
διάσπαση του πολεοδοµικού χώρου κατά την διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών. 
 

 Ιστορικό και πολιτιστικό περιβάλλον 
Η εγκατάσταση και λειτουργία του σταθµού δεν θα έχει επίπτωση στο ιστορικό και 
πολιτιστικό περιβάλλον της περιοχής, καθώς δεν υπάρχει οπτική επαφή µε κάποια 
περιοχή αρχαιολογικού ενδιαφέροντος. 
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 Κοινωνικό – οικονοµικό περιβάλλον – τεχνικές υποδοµές 
Σύµφωνα µε µελέτη του Συνδέσµου Εταιριών Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ) που βασίζεται σε 
ανάλυση του κύκλου ζωής των φωτοβολταϊκών από το REPP (Renewable Energy Policy 
Project) στις ΗΠΑ το 2001, κάθε νέο MWp φωτοβολταϊκών δηµιουργεί 69.650 
εργατοώρες ή ισοδύναµα 37,8 εργατοέτη. Εποµένως είναι προφανής η προσφορά των 
φωτοβολταϊκών στη δηµιουργία θέσεων εργασίας [30]. 
 
Πιο συγκεκριµένα για το έργο, κατά την κατασκευή του θα δηµιουργηθεί 
βραχυπρόθεσµα ένας αξιόλογος αριθµός θέσεων εργασίας. Η λειτουργία του Φ/Σ είναι 
αυτόµατη, ωστόσο θα δηµιουργηθούν λίγες θέσεις κυρίως για την φύλαξη του. Οι 
θέσεις αυτές θα καλυφθούν από κατοίκους της ευρύτερης περιοχής. Το έργο θα 
ενισχύσει το ενεργειακό δυναµικό της περιοχής. Η ενέργεια θα προέρχεται από µια 
ανανεώσιµη πηγή η οποία είναι ανεξάντλητη, ενισχύοντας την Εθνική Οικονοµία αφού 
περιορίζεται η εφαρµογή άλλων συµβατικών µεθόδων µε χρήση δαπανηρών και µη 
φιλικών προς το περιβάλλον πρώτων υλών (µαζούτ, λιγνίτης, κάρβουνο κλπ). 
 
Το συγκεκριµένο έργο θα συνεισφέρει στην ενδυνάµωση της ενεργειακής αυτονοµίας 
της χώρας και στην υποκατάσταση των χρησιµοποιούµενων πρώτων υλών µε στόχο 
την παραγωγή οικονοµικότερης και κυρίως καθαρής ηλεκτρικής ενέργειας. Επιπλέον, η 
διαµόρφωση του χώρου εγκατάστασης θα επιτρέψει την ανάπλαση του χώρου, 
προσδίδοντας µια τονωτική ανάσα στην περιβαλλοντικά υποβαθµισµένη περιοχή. Έτσι 
ενισχύεται η ποιότητα της ζωής των κατοίκων σε τοπικό και υπερτοπικό επίπεδο. 
 

 Ατµοσφαιρικό περιβάλλον 
Αέριοι ρύποι 
Κατά τη φάση κατασκευής του έργου, αναµένεται µικρή αύξηση της ατµοσφαιρικής 
ρύπανσης, οφειλόµενη στους ρύπους των µεταφορικών οχηµάτων και σκαπτικών 
µηχανηµάτων. 
 
Κατά τη φάση λειτουργίας του έργου δεν αναµένονται επιπτώσεις στην ατµόσφαιρα, 
καθώς οι εγκαταστάσεις δεν εκπέµπουν αέριους ρύπους, ούτε εκλύουν οσµές. Επίσης, 
τα έργα σύνδεσης του σταθµού µε το δίκτυο µεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας δεν 
προκαλούν επιβάρυνση της ατµόσφαιρας. 
 
Με δεδοµένο ότι η λειτουργία του έργου δεν απαιτεί µεγάλο αριθµό προσωπικού για 
τον έλεγχο και τη συντήρηση του, αναµένεται ότι ο κυκλοφοριακός φόρτος της οδού 
θα είναι πρακτικά αµελητέος. Ως εκ τούτου, οι εκποµπές αερίων ρύπων ως συνέπεια 
χρήσης του οδικού δικτύου, εκτιµώνται αµελητέες. 
 
Σωµατίδια- Σκόνη 
Κατά την κατασκευή του έργου θα υπάρξει µικρή αύξηση της αιωρούµενης σκόνης, η 
οποία οφείλεται: 
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♦ στις χωµατουργικές εργασίες που λαµβάνουν χώρα στην περιοχή εγκατάστασης και 
στις θέσεις λήψεως- αποθέσεως αδρανών υλικών και 

♦ σε  µικρότερο   βαθµό,  στην  κίνηση  και  λειτουργία  των  µεταφορικών  
οχηµάτων και σκαπτικών µηχανηµάτων. 

Κατά τη φάση της λειτουργίας δεν αναµένεται εκποµπή σκόνης και αιωρούµενων 
σωµατιδίων. 
 
Υπολογισµός αποφυγής των αερίων του θερµοκηπίου από τη λειτουργία του 
φωτοβολταϊκού σταθµού 
 

Ετήσια παραγόµενη ενέργεια 44.644 MWh από το 
προτεινόµενο Φωτοβολταϊκό Πάρκο ισχύος 39 MW 

Ρύπος 

Ποσότητα εκπεµπόµενου ρύπου ο οποίος αποφεύγεται από τη 
λειτουργία του έργου [tn] 

CO2 37.947 

SO2 692 

CO 8 

NOx 53,5 

HC 2,2 

Σωµατίδια 35,7 

Σύνολο 38.738 

 
 

 Ακουστικό περιβάλλον, δονήσεις, ακτινοβολίες 
Θόρυβος- Δονήσεις: 
Οι επιπτώσεις στο ακουστικό περιβάλλον διακρίνονται σε αυτές που προκαλούνται 
κατά τη φάση της κατασκευής και σε αυτές που προκαλούνται κατά τη φάση της 
λειτουργίας του έργου. Τα επιτρεπόµενα επίπεδα θορύβου έχουν θεσπιστεί από το Π.Δ. 
1180 ΦΕΚ 293/06.10.1982 "Περί ρυθµίσεως θεµάτων αναγοµένων εις τα της ιδρύσεως 
και λειτουργίας βιοµηχανιών, βιοτεχνιών, πάσης φύσεως µηχανολογικών 
εγκαταστάσεων και αποθηκών και της εκ τούτων διασφάλιση περιβάλλοντος εν γένει" 
και συνοψίζονται στον ακόλουθο πίνακα: 
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Πίνακας 19. Ανώτατα όρια επιτρεπόµενου θορύβου από εγκαταστάσεις 

 

 
 
♦ Κατά τη φάση της κατασκευής η ηχορύπανση οφείλεται κυρίως στις εκτελούµενες 

εργασίες και στα οχήµατα και µηχανήµατα. Η ηχητική όχληση της περιοχής του 
έργου κρίνεται µικρή και παροδική. Η θέση του έργου βρίσκεται σε απόσταση 
περίπου 700m από το πλησιέστερο οικισµό (Μεγαλόπολη). Για τον περιορισµό της 
ενόχλησης από το θόρυβο, ο ανάδοχος θα πρέπει να ακολουθήσει τα οριζόµενα στη 
σχετική νοµοθεσία περί εργοταξιακού θορύβου. 

♦ Κατά τη λειτουργία του έργου, δε θα δηµιουργείται όχληση από τα Φ/Π. 
 
Ακτινοβολίες: 
Τα Φ/Π δεν εκπέµπουν κάποια µορφή ακτινοβολίας, ώστε να επιβαρύνουν το 
περιβάλλον. 
 
Συµπερασµατικά το έργο θα επιφέρει µικρές αλλαγές στο ανάγλυφο και τη χλωρίδα 
του εδάφους. Ωστόσο, λόγω των χαρακτηριστικών του έργου, αυτές θεωρούνται 
ήπιες, ενώ προβλέπονται και σχετικές ενέργειες αποκατάστασης. 
 
Πιο ουσιαστικές αναµένονται οι επιπτώσεις στην αισθητική και τις χρήσεις γης. 
Ωστόσο, οι ειδικές συνθήκες της περιοχής εγκατάστασης καθιστούν τις επιπτώσεις του 
συγκεκριµένου έργου ασήµαντες, ιδίως σε σύγκριση µε τα περιβαλλοντικά οφέλη που 
προκύπτουν από τη χρήση της ηλιακής ενέργειας. 
 
Καµία άλλη πίεση στο περιβάλλον δεν προκύπτει από τη λειτουργία ενός Φ/Σ, ενώ και 
οι πιέσεις κατά τη φάση κατασκευής θα είναι µικρές και βραχυπρόθεσµες, αφού 
πρόκειται για έργο µε τυποποιηµένο εξοπλισµό. 
 
Η λειτουργία του Φ/Σ είναι εξαιρετικά ασφαλής αφού θα ληφθούν όλα τα αναγκαία 
µέτρα που θα καθιστούν αδύνατη την προσέγγιση στα σηµεία εκείνα που πιθανόν να 
εγκυµονούν κινδύνους (µετασχηµατιστές, πεδία και αγωγούς µέσης και χαµηλής 
τάσης). Πρόληψη για αλεξικέραυνη προστασία θα υπάρχει, τόσο για κάθε µια 
συστοιχία ξεχωριστά όσο και για ολόκληρο το Φ/Σ. 
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3.3 Περίπτωση Μελέτης Αιολικού Σταθµού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 
ισχύος 20 MW στους  Δήµους  Κασσωπαίων - Θιναλίου  του  Νοµού Κέρκυρας 
(Νησιωτική Χώρα – Διασυνδεδεµένο Σύστηµα) [5,6,27] 

3.3.1 Περιγραφή του σχεδιαζόµενου έργου 

 
Η προβλεπόµενη θέση εγκατάστασης του αιολικού πάρκου εκτείνεται σε τµήµα της 
κορυφογραµµής µεταξύ υψοµέτρων 620-680 m, εντάσσεται στο ορεινό συγκρότηµα του 
όρους Παντοκράτωρ και εκτείνεται στο Βορειοανατολικό  τµήµα του Νοµού Κέρκυρας.  
 
Πιο συγκεκριµένα η προς εξέταση περιοχή βρίσκεται στην βόρεια Κέρκυρα και 
συγκεκριµένα στους Δήµους Κασσωπαίων και Θιναλίου του Νοµού Κερκύρας  και  
οριοθετείται από τους οικισµούς Περίθειας, Μεργουλάς, Παλαιόν χωρίον και Στρινύλας. 
Το έργο θα εγκατασταθεί σε χαρακτηριστική κορυφογραµµή, χωρίς σηµαντική 
βλάστηση ή καλλιέργειες [27]. 
 
Βρίσκεται σε µέση απόσταση 700 µέτρα βόρεια του οικισµού Παλαιόν Χωρίον, 700 
µέτρα νοτιοανατολικά της  Περίθειας & 500 µέτρα  δυτικά του συνοικισµού  
Μεργουλάς. 
Η συγκεκριµένη θέση χαρακτηρίζεται από έλλειψη καλλιεργειών µε αραιή θαµνώδη 
βλάστηση κατά θέσεις και χρησιµοποιείται από τους κατοίκους των γειτονικών χωριών 
ως βοσκότοπος αιγοπροβάτων. Για την θέση εγκατάστασης των ανεµογεννητριών έχει 
ληφθεί υπόψη η µε αριθµ. Δ6/Φ1/οικ.13310 Απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης µε 
θέµα «Διαδικασία έκδοσης αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας σταθµών παραγωγής 
ηλεκτρικής ενέργειας µε χρήση ανανεώσιµων πηγών ενέργειας» και συγκεκριµένα το 
άρθρο 13 το οποίο αναφέρεται στις αποστάσεις ασφαλείας. Έτσι οι αποστάσεις της 
πλησιέστερης ανεµογεννήτριας έχουν ως εξής : 
♦ Από οικισµούς: 1. Από τον οικισµό Παλαιόν Χωρίον 700µ. 
                             2. Από τον οικισµό Περίθειας 700µ.  
                             3. Από τον οικισµό Μεργουλάς 500µ. 
♦ Από το πλησιέστερο σηµείο  επαρχιακής οδού απόσταση  2700 µ.  
 
Από άποψη ιδιοκτησίας όλος ο χώρος επέµβασης ανήκει στο ελληνικό δηµόσιο. 
 
Ο κύριος εξοπλισµός και τα βασικά έργα του ΑΣΠΗΕ θα είναι [26,27]: 
♦ Δέκα (10) ανεµογεννήτριες (Α/Γ) ονοµαστικής ισχύος 2000 kW µε διάµετρο 

πτερωτής 82m έκαστη 
♦ Δέκα (10) πλατείες ανέγερσης επιφάνειας 50 m × 50 m 
 
Οι Α/Γ θα είναι ονοµαστικής ισχύος 2000 kW σε κατάλληλη απόσταση διαταγµένες 
µεταξύ τους ώστε να αποφεύγονται φαινόµενα αεροδυναµικής σκίασης και υψηλής 
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τύρβης του ανέµου και να βελτιστοποιείται η ενεργειακή απόδοσή τους µειώνοντας τη 
φθορά τους και αυξάνοντας το χρόνο ζωής της εγκατάστασης. 
 
Ο αιολικός σταθµός χωροθετείται εντός Περιοχής Αιολικής Καταλληλότητας. Σύµφωνα 
µε τα στοιχεία στην ιστοσελίδα της Ρ.Α.Ε., διαπιστώνεται ότι δεν υφίσταται υπέρβαση 

της µέγιστης πυκνότητας των πρωτοβάθµιων Ο.Τ.Α. (Δήµοι Κασσωπαίων και 
Θιναλίου) στους οποίους πρόκειται να εγκατασταθεί ο σταθµός, σύµφωνα µε τα 
οριζόµενα στο ΕΠΧΣΑΑ – ΑΠΕ [25]. 
 

 
Χάρτης 4. Θέση του Αιολικού Σταθµού ισχύος 20 MW 

 

3.3.2 Στόχος, σηµασία, αναγκαιότητα και οικονοµικά στοιχεία του έργου – 
Συσχέτιση του µε άλλα έργα 

 
Στόχος της κατασκευής του έργου είναι η αξιοποίηση του αιολικού δυναµικού της 
περιοχής  για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας.   
Η συµβολή των αποκεντρωµένων µονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από 
ανανεώσιµες πηγές ενέργειας (αιολικά πάρκα) δεν περιορίζεται µόνο στα 
περιβαλλοντικά οφέλη, τα οποία είναι κυρίως η µείωση των αέριων εκποµπών (κυρίως 
CO2) λόγω της µείωσης της χρήσης των συµβατικών καυσίµων αλλά εξασφαλίζει και 
οικονοµικά και πολιτικά οφέλη σε εθνικό επίπεδο. Έτσι η εξοικονόµηση πρωτογενούς 
ενέργειας και η ταυτόχρονη παραγωγή ηλεκτρικής ή και θερµικής ενέργειας οδηγεί: 
♦ Στην αποφυγή της σπατάλης συναλλάγµατος για την εισαγωγή συµβατικών 

καυσίµων (πετρελαίου, φυσικού αερίου και άνθρακα). 

Θέση Έργου 
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♦ Στην αποφυγή επενδύσεων για την δηµιουργία υποδοµών αύξησης της 
δυναµικότητας του δικτύου µεταφοράς και παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως 
θα ήταν αναπόφευκτο µε την σηµερινή εξέλιξη της αιχµής του µη διασυνδεδεµένου 
συστήµατος. Η επιτόπια κατανάλωση της παραγόµενης ενέργειας, αφενός µειώνει 
τις απώλειες του δικτύου µεταφοράς και αφετέρου απελευθερώνει τµήµα της 
δυναµικότητάς του για µελλοντική χρήση. 

♦ Στην εξοικονόµηση των πόρων πρωτογενούς ενέργειας (πετρέλαιο) µε αποτέλεσµα 
την µείωση του βαθµού ενεργειακής εξάρτησης της χώρας µας από εισαγόµενες 
πηγές ενέργειας. 

♦ Στην αποφυγή αύξησης του κόστους της ενέργειας στην χώρα µας καθώς 
αποφεύγεται η κατανάλωση συµβατικών καυσίµων τα οποία είναι δυνατόν να 
επιβαρυνθούν µελλοντικά µε φόρο άνθρακα. 

♦ Στην επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί για την χώρα µας από τις δεσµεύσεις 
που έχουν αναληφθεί   σε επίπεδο ΕΕ βάσει διεθνών συµβάσεων και   συµφωνιών 
για την µείωση των εκποµπών των ενώσεων που   συµβάλλουν   στο φαινόµενο του 
θερµοκηπίου, και ειδικότερα µεθανίου που µπορεί να προέλθει από την σταδιακή 
αποδόµηση των πρώτων υλών. 
 
 Οικονοµικά Στοιχεία του Έργου 

 
Το συνολικό ύψος της ε πένδυσης ανέρχεται σε 26.000.000 €. Το κόστος του κυρίου 
εξοπλισµού, της λειτουργίας και συντήρησης του έργου καθώς και τα συνολικά ετήσια 
έσοδα παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα.  
 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ Ευρώ 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ 26.000.000 

ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 22.000.000 

ΑΛΛΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 4.000.000 

ΕΤΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 549.993 

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΤΗΣΙΑ ΕΣΟΔΑ 2.822.146 

 
Οι πηγές κάλυψης των απαιτούµενων για την κατασκευή του έργου κεφαλαίων 
παρουσιάζονται συνοπτικά στον πίνακα που ακολουθεί. 
 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ Ευρώ 

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 6.500.000 

ΔΑΝΕΙΟ 9.100.000 

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ 10.400.000 
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 Συσχέτιση του έργου µε άλλα έργα ή δραστηριότητες 
 
Σύµφωνα µε το µητρώο αδειών παραγωγής της ΡΑΕ, στην ευρύτερη περιοχή έχουν 
εκδοθεί άδειες παραγωγής σε δύο Α/Π  και ειδικότερα [27]: 
1. Α/Π ισχύος 15,3 ΜW  στη θέση «Τσούκα» στους Δήµους Φαιάκων και 
Παλαιοκαστριτών 
2.   Α/Π ισχύος 24,0ΜW  στη θέση «Όρος Παντοκράτορας» Δήµου Φαιάκων. 
 

3.3.3 Περίπτωση µηδενικής λύσης 

 
Η µηδενική λύση τ ης µη κατασκευής του έργου, θα επιφέρει αύξηση των 
συναλλαγµατικών εκροών της χώρας µε την αγορά εισαγόµενων πρώτων υλών 
παραγωγής ενέργειας καθώς και αύξηση της ατµοσφαιρικής ρύπανσης µε την καύση 
συµβατικών καυσίµων για την παραγωγή της αντίστοιχης ενέργειας. Επιπλέον για την 
τοπική κοινωνία θα επιφέρει µείωση των εσόδων του Τ.Δ. των Δήµων καθώς και 
µείωση των θέσεων εργασίας που θα δηµιουργούνταν. 
 

3.3.4 Κατάσταση περιβάλλοντος 

 Κλιµατολογικά και βιοκλιµατικά χαρακτηριστικά 
 
Στην Κέρκυρα λειτουργεί µετεωρολογικός σταθµός της ΕΜΥ από τον οποίο προέρχονται 
τα στοιχεία για την περιγραφή των µετεωρολογικών και κλιµατολογικών συνθηκών της 
περιοχής. Το υψόµετρο του σταθµού είναι 4µ.  
 
Στον παρακάτω πίνακα δίνονται τα στοιχεία της µέσης µηνιαίας θερµοκρασίας και της 
µέσης µηνιαίας βροχόπτωσης εξαγόµενα από τα έτη 1955-1997 [21]. 
 

Πίνακας 20. Κλιµατολογικά χαρακτηριστικά του Ν. Κέρκυρας 

ΜΗΝΕΣ 

Μέσο 
ύψος 

Βροχώπτ. 
(mm) 

Συνολικές 
µέρες 
βροχής 

Μέση 
Μηνιαία 
Υγρασία 

(%) 

Μέση 
µηνιαία 
Θερµ/σία 

(Co) 

Μέση 
µηνιαία 

διεύθυνση 
ανέµων 

Μέση 
µηνιαία 
ένταση 
ανέµων 

(kt) 

Ιανουάριος 136,6 16,1 75,4 9,7 ΝΑ 4,9 

Φεβρουάριος 124,6 14,6 74,3 10,3 ΝΑ 5,5 

Μάρτιος 98,1 14,5 73,4 12,0 ΝΑ 5,0 

Απρίλιος 66,7 12,9 72,8 14,9 ΝΑ 4,3 

Μάιος 37,0 8,0 69,5 19,6 ΝΑ 3,5 

Ιούνιος 14,1 4,9 63,4 23,9 ΒΔ 3,7 
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Ιούλιος 9,2 2,3 60,0 26,4 ΒΔ 3,5 

Αύγουστος 19,0 3,4 62,2 26,3 ΒΔ 3,5 

Σεπτέµβριος 81,3 7,0 70,4 22,7 ΝΑ 3,3 

Οκτώβριος 137,7 11,8 74,6 18,4 ΝΑ 4,0 

Νοέµβριος 187,4 15,7 77,5 14,3 ΝΑ 5,1 

Δεκέµβριος 185,6 17,5 77,2 11,1 ΝΑ 5,2 

 
Βάσει των παραπάνω στοιχείων του πίνακα συµπεραίνουµε ότι η Κέρκυρα ανήκει στον 
έντονο µεσογειακό τύπο βιοκλίµατος. Θερµότερος και ξηρότερος µήνας είναι ο Ιούλιος, 
ψυχρότερος ο Ιανουάριος και µε τις µεγαλύτερες βροχοπτώσεις ο Νοέµβριος. 
 
Όσον αφορά άλλα µετεωρολογικά στοιχεία της περιοχής, παρουσιάζονται ελάχιστοι 
µερικοί παγετοί, µικρή συχνότητα πτώσης χαλαζιού, ενώ η πτώση χιονιού είναι σπάνια 
και περιορίζεται στον ορεινό όγκο του "Παντοκράτορα". Οι άνεµοι που επικρατούν στην 
περιοχή είναι οι Νοτιοδυτικοί και λιγότερο οι Βορειοδυτικοί.  
 

 Περιγραφή του φυσικού περιβάλλοντος της περιοχής µελέτης 
Η περιοχή µελέτης καθώς και η ευρύτερη περιοχή δεν είναι ενταγµένη στο δίκτυο 
οικοτόπων Natura 2000 (περιοχές ειδικής διατήρησης  της Κοινοτικής οδηγίας 92/43). 
Βόρεια και σε πολύ µεγάλη απόσταση από το έργο  6,5 χλµ. περίπου ευρίσκεται η 
περιοχή «ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑ ΑΝΤΙΝΙΟΤΗ» αποτελεί οικότοπο κοινοτικού ενδιαφέροντος  
pSCI/SPA  σύµφωνα µε την οδηγία 92/43/ΕΟΚ και έχει συµπεριληφθεί στις 
προτεινόµενες για ένταξη στο Ευρωπαικό Δίκτυο Προστατευόµενων περιοχών «ΦΥΣΗ 
2000» µε κωδικό GR 2230001 [32].  
 

Βλάστηση – Χλωρίδα 
Το µεγαλύτερο µέρος του νησιού καλύπτεται από ελαιώνες και δασικές εκτάσεις της 
διάπλασης των αείφυλλων πλατύφυλλων. Στην περιοχή µελέτης οι ελαιώνες 
καταλαµβάνουν τις χαµηλότερες, υψοµετρικά, θέσεις, όπου υπάρχει ικανοποιητικό 
βάθος εδάφους. Στις επικλινέστερες, ξηρότερες και αβαθείς εκτάσεις, καθώς και στις 
κοίτες των ρεµάτων, απαντάται η ένωση των αείφυλλων πλατύφυλλων. Σηµαντικό 
µέρος της περιοχής µελέτης, κυρίως στα µεγαλύτερα υψόµετρα, καταλαµβάνει η 
διάπλαση των φρύγανων της θερµο-Μεσογειακής ζώνης, η οποία εξαπλώνεται στα 
αποπλυµένα, λόγω της υπερβόσκησης και των επαναλαµβανόµενων πυρκαγιών, 
εδάφη. Τέλος σηµειώνεται η ύπαρξη αρκετών εγκαταλελειµµένων αγροκτηµάτων, τα 
οποία εντοπίζονται σε θέσεις µε ικανοποιητικό βάθος εδάφους κυρίως σε µισγάγγειες, 
όπου παλαιότερα κατασκευάζονταν αναβαθµοί από ξηρολιθοδοµή για τη δηµιουργία 
επίπεδων επιφανειών και τη συγκράτηση του εδάφους. 
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Η περιοχή εγκατάστασης του Α/Π, αποτελεί  χορτολιβαδική  έκταση που 
χρησιµοποιείται ως βοσκότοπος. Από την ανωτέρω π εριγραφή του φυσικού 
περιβάλλοντος του άµεσου χώρου επέµβασης συµπεραίνεται ότι: 
♦ Ο άµεσος χώρος επέµβασης χρησιµοποιείται περιστασιακά από την πανίδα, λόγω 

της έλλειψης θέσεων απόκρυψης 
♦ Η µη ένταξη του άµεσου χώρου επέµβασης σε καµία θεσµοθετηµένη 

προστατευόµενη περιοχή (Natura) συνηγορεί στην χαµηλή οικολογική του αξία 
♦ Η θέση ίδρυσης του αιολικού πάρκου, δεν είναι ιδιαίτερου φυσικού κάλλους και η 

θέση των Α/Γ δε δηµιουργεί σηµαντικά προβλήµατα στην αισθητική του τοπίου 
♦ Κανένα σπάνιο ή προστατευόµενο είδος της οδηγίας 92/43 ΕΕ δεν παρατηρήθηκε 

στον άµεσο χώρο επέµβασης 
Όλα τα ανωτέρω αναφερόµενα συνηγορούν ότι οι επιπτώσεις στο φυσικό περιβάλλον 
της περιοχής µελέτης από την εγκατάσταση του αιολικού πάρκου και την κατασκευή 
των συνοδών είναι ασήµαντες.  
 

Πανίδα 
Στην Κέρκυρα απαντάται ένας αξιόλογος αριθµός ειδών πανίδας. Τα θηλαστικά που 
συναντώνται είναι κυρίως η Αλεπού, ο Λαγός, το Κουνάβι, ο Σκαντζόχοιρος, ο Μαύρος 
Ποντικός, ο Σπιτοποντικός, η Νυχτερίδα, η Βίδρα κ.α. Από τα ερπετά ξεχωρίζουν οι 
χελώνες του γλυκού νερού που βρίσκονται σε όλους σχεδόν τους υγρότοπους, η 
χερσαία χελώνα, διάφορα είδη σαυρών και πολλά είδη φιδιών.  
 
Η ιδιαίτερη γεωγραφική θέση του Νοµού Κέρκυρας σε συνδυασµό µε την πυκνή 
βλάστηση και την ποικιλία των οικοσυστηµάτων συντελεί στην παρουσία πλούσιας 
ορνιθοπανίδας. Ιδιαίτερα κατά την µεταναστευτική περίοδο η παρουσία των πτηνών 
είναι πολυπληθής. Χωρίς να έχει καταγραφεί το σύνολο της ορνιθοπανίδας, µέχρι 
σήµερα έχουν αναφερθεί περισσότερα από 170 διαφορετικά είδη πτηνών, µερικά από 
τα οποία ανήκουν σε σπάνια είδη και προστατεύονται από διεθνείς συµβάσεις [31]. 
 
Ιδιαίτερα στους κερκυραϊκούς υγρότοπους, κατά την µεταναστευτική περίοδο, ο 
αριθµός των πτηνών αυξάνεται εντυπωσιακά. Ορισµένα είδη όπως Σφυριχτάρι, 
Νανοσκαλίδρα, Δρεπανοσκαλίδρα κ.α. αριθµούν γύρω στα χίλια άτοµα σε µία µόνο 
ηµέρα, σε µία θέση παρατήρησης. Θα πρέπει να τονιστεί, ότι ο αριθµός του 
απειλουµένου µε εξαφάνιση πανευρωπαϊκά Αγριοτσικνιά είναι ιδιαίτερα µεγάλος στη 
λιµνοθάλασσα Χαλικιοπούλου [31].  
 
Στις ορεινές π εριοχές (περιοχή Παντοκράτορα) εµφανίζονται συχνά διαφορά 
γερακόµορφα, τα οποία µετακινούνται από τις απέναντι αλβανικές ακτές 
ακολουθώντας τα µεταναστευτικά πτηνά. Ορισµένες από τις βραχονησίδες που 
περιβάλλουν την Κέρκυρα είναι τόπος φωλιάσµατος πτηνών (π.χ. η Περιστέρα και το 
Καπαρέλι είναι τόπος φωλιάσµατος Αγριοπερίστερων και Γλάρων). Κατά τα λοιπά, 
εκτός από κοινά είδη στρουθιόµορφων, απαντώνται και τα αποδηµητικά όπως το 
τρυγόνι, η µπεκάτσα, η τσίχλα, κλπ [31]. 
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 Ανθρωπογενές περιβάλλον 
Χωροταξικός σχεδιασµός – χρήσεις γης 

Το προτεινόµενο έργο είναι συµβατό µε τους στόχους βιώσιµης ανάπτυξης των 
υποδοµών ενέργειας που προωθείται από την επίσηµη πολιτεία και πιο συγκεκριµένα 
αναφορικά µε την µείωση της ενεργειακής εξάρτησης, την ενίσχυση της ενεργειακής 
θέσης της Περιφέρειας και την προώθηση των ήπιων και ανανεώσιµων µορφών 
ενέργειας. 
 
Επιπροσθέτως, τα δίκτυα µεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας υπάρχουν σε µικρή 
απόσταση από την θέση εγκατάστασης των ανεµογεννητριών και δηµιουργεί 
σηµαντικές δυνατότητες επενδύσεων. Οι επενδύσεις που κατ' εξοχήν σχετίζονται µε την 
ύπαρξη υφιστάµενων γραµµών µεταφοράς είναι εκείνες της ηλεκτροπαραγωγής και 
ιδιαίτερα εκείνες της ηλεκτροπαραγωγής από Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας. 
 
Όσον αφορά τις  Χρήσεις γης γίνεται αναφορά στους παρακάτω παραγωγικούς τοµείς:   
Γεωργία: Καλλιεργούµενες εκτάσεις δεν υπάρχουν στον άµεσο χώρο επέµβασης.  
Κτηνοτροφία: Η βόσκηση ασκείται στις δασικές εκτάσεις της άµεσης και ευρύτερης 
περιοχής, όπου δεν ισχύουν δασικές απαγορευτικές διατάξεις βοσκής.  
Αλιεία: Δεν υπάρχει αντικείµενο µελέτης. 
Ορυκτός πλούτος: Ορυκτός πλούτος δεν υπάρχει τόσο στον χώρο επέµβασης όσο και 
στην ευρύτερη περιοχή.  
Δασικός πλούτος: Ο άµεσος χώρος επέµβασης επειδή στερείται δασικής βλάστησης και 
µόνο διάσπαρτα άτοµα θάµνων απαντώνται, δεν έχει διαχειρισθεί ποτέ µέχρι σήµερα. 
Βιοµηχανία: Στην κοντινή περιοχή δεν συναντάµε καµία σηµαντική βιοµηχανική 
µονάδα. Λατοµεία εν ενεργεία δεν υπάρχουν στην περιοχή εγκατάστασης του έργου. 
Υδάτινοι πόροι: Ο υπόγειος υδροφόρος ορίζοντας είναι σε αρκετά µεγάλο βάθος. 
 
Πιο ειδικά, ο χώρος γύρω από την εγκατάσταση χρησιµοποιείται τοπικά αποκλειστικά 
για βοσκή. Οι υπάρχουσες χρήσεις γης δεν πρόκειται να παρεµποδιστούν και θα 
συνεχιστούν χωρίς κανένα πρόβληµα, ακόµα και εντός των ορίων του Α/Π. 
 

 Δοµηµένο περιβάλλον 
Στην ευρύτερη περιοχή του έργου υπάρχουν οικισµοί, οι αποστάσεις των οποίων από 
την θέση εγκατάστασης έχουν ως εξής: 
1. Από τον οικισµό Παλαιόν χωρίον 700 µ. 
2. Από τον οικισµό Περιθέας 700 µ. 
3. Από τον οικισµό Μεργουλάς 500 µ. 
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 Κοινωνικό – οικονοµικό περιβάλλον – τεχνικές υποδοµές 
Παρακάτω αναφέρονται τα δηµογραφικά στοιχεία του νησιού της Κέρκυρας κατά την 
περίοδο 1941-2001 βάσει των απογραφών που γίνονται κάθε 10 χρόνια από την ΕΣΥΕ. 
Να σηµειώσουµε ότι οι αριθµοί αυτοί αναφέρονται στον τοπικό πληθυσµό του νησιού 
της Κέρκυρας, ο οποίος απέχει πολύ από τον εποχιακό πληθυσµό που παρουσιάζει το 
νησί κατά την διάρκεια της τουριστικής περιόδου.  
Γενικά ο πληθυσµός της Κέρκυρας άρχισε να µειώνεται σταδιακά αµέσως µετά τον 
πόλεµο. Όµως µετά το 1971 και έως σήµερα ακολουθεί ανοδική πορεία. 
 

Πίνακας 21.  Πληθυσµιακά στοιχεία  του Ν. Κέρκυρας 

ΕΤΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ 

1941 104.550 

1951 102.650 

1961 99.092 

1971 90.680 

1981 97.102 

1991 105.356 

2001 111.081 
 
Σύµφωνα µε την τελευταία απογραφή, ο Δήµος Κασσωπαίων έχει 2.704  κατοίκους. 
Μέχρι το 1970 η οικονοµία της Κέρκυρας βασιζόταν στον πρωτογενή τοµέα (γεωργία 
και κτηνοτροφία), στην οποία απασχολούνταν το 71% των κατοίκων της. Τις τελευταίες 
δεκαετίες αναπτύχθηκε ταχύτατα η τουριστική υποδοµή του νησιού, µε αποτέλεσµα 
σήµερα ο τουρισµός να αποτελεί την κινητήριο δύναµη της οικονοµίας. 
 
Στον πρωτογενή τοµέα παρατηρείται µεγάλη µείωση µετά το 1970 και σήµερα η 
κυριότερη απασχόληση αυτών είναι η ελαιοκαλλιέργεια, η οποία καλύπτει το 55% των 
συνολικά καλλιεργούµενων εκτάσεων. Στον πρωτογενή τοµέα εξακολουθεί να 
ασχολείται το 40% του πληθυσµού ενώ το 20% ασχολείται αποκλειστικά µε τον τουρισµό 
και σε παρεµφερείς µε αυτόν τοµείς [22]. 
 
Η κύρια παραγωγική δραστηριότητα του νησιού επικεντρώνεται στον τουρισµό. Οι 
καλλιεργούµενες εκτάσεις καταλαµβάνονται κυρίως από ελαιώνες και αποτελούν, 
συνήθως, δευτερεύον εισόδηµα για τους περισσότερους κατοίκους του νησιού.  
 

 Πιέσεις στο περιβάλλον από άλλες ανθρωπογενείς δραστηριότητες 
Η περιοχή τόσο στην άµεση γειτνίαση του χώρου εγκατάστασης όσο και στην ευρύτερη 
περιοχή δεν παρουσιάζει ιδιαίτερες πηγές ρύπανσης. 
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Ο χώρος γύρω από την εγκατάσταση χρησιµοποιείται περιστασιακά για βοσκή κατά την 
θερινή περίοδο. Στην κοντινή περιοχή δεν συναντάµε καµία σηµαντική βιοµηχανική 
µονάδα και δεν παρατηρούνται ανθρωπογενείς επιβαρύνσεις στο φυσικό τοπίο της. 
 
Τέλος δεν υφίσταται καµία επιβάρυνση στην χλωρίδα επειδή ο άµεσος χώρος 
επέµβασης δεν υλοτοµείται, λόγω της µη ύπαρξης αξιόλογου ξυλώδους όγκου.  
Η παρουσία του αιολικού πάρκου δεν πρόκειται να επιβαρύνει περαιτέρω την περιοχή 
καθώς δεν παράγει κανενός είδους απόβλητο. 
 

 Ατµοσφαιρικό περιβάλλον 
Βιοµηχανική δραστηριότητα και χρήσεις υψηλής όχλησης δεν εντοπίζονται στην άµεση 
ή τ ην ευρύτερη περιοχή µελέτης. Δεν υ φίστανται αέριοι ρύποι που να επιβαρύνουν 
σήµερα την περιοχή µελέτης και οι οποίοι να παράγονται από διάφορες 
δραστηριότητες όπως µετακινήσεις οχηµάτων και γεωργικές δραστηριότητες. 
 

3.3.5 Εκτίµηση και αξιολόγηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων 

 Κλιµατικά και βιοκλιµατικά χαρακτηριστικά 
Φάση κατασκευής 
Οι σχετικές επιπτώσεις που θα προκληθούν (µορφολογία, βλάστηση κτλ) από την 
κατασκευή του αιολικού πάρκου είναι πολύ µικρής κλίµακας και οι αλλαγές στην 
υφιστάµενη µορφολογία, θα περιοριστούν στις άκρως απαραίτητες. 
 
Έτσι οι επιδράσεις σε παραµέτρους όπως η αντανακλαστικότατα των επιφανειών, η 
εξατµισοδιαπνοή του εδάφους κτλ είναι ακόµα µικρότερες και µη ικανές να 
προκαλέσουν κλιµατικές αλλαγές. 
 
Κατόπιν όλων των παραπάνω, συµπεραίνεται ότι το προτεινόµενο έργο δεν θα 
επηρεάσει παραµέτρους που να σχετίζονται µε το κλίµα της ευρύτερης περιοχής αλλά 
ούτε το χαρακτηριστικό µικροκλίµα αυτής της δασικής περιοχής. 
 
Φάση λειτουργίας 
Δεν αναµένονται επιπτώσεις ούτε εκπεµπόµενοι ρύποι ικανά να προκαλέσουν την 
οποιαδήποτε µεταβολή του κλίµατος τόσο της περιοχής µελέτης όσο και της ευρύτερης 
περιοχής. 
 
Όπως όλα τα αιολικά πάρκα έτσι και το προτεινόµενο δεν επηρεάζει τον αέρα, ούτε 
προκαλεί εκποµπές στην ατµόσφαιρα, απλά εκµεταλλεύεται την κίνηση αερίων 
στρωµάτων, µε αποτέλεσµα να µην επηρεάζει καθόλου τις κλιµατολογικές συνθήκες. 
 

 Μορφολογικά και τοπιολογικά χαρακτηριστικά 
Οι µεταβολές στο ανάγλυφο και την µορφολογία του εδάφους θα προκύψουν από τις 
εκσκαφές για την θεµελίωση των ανεµογεννητριών και την κατασκευή του οδικού 
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δικτύου πρόσβασης. Τα δοµικά αυτά έργα  είναι ιδιαίτερα απλά, και δεν προκαλούν 
σηµαντικές αλλαγές στην τοπογραφία και στα χαρακτηριστικά της εδαφικής µάζας. Τα 
έργα αυτά δεν παρουσιάζουν καµία ανησυχία για αύξηση της διάβρωσης του εδάφους 
από τον άνεµο ή το νερό και δεν προκαλούν αλλαγές στην δηµιουργία λάσπης. 
Όσον αφορά την πιθανή αισθητική υποβάθµιση πρέπει να τονισθεί ότι οι 
ανεµογεννήτριες, αν και η άποψη περί της αισθητικής τους είναι σαφώς υποκειµενική, 
είναι καλαίσθητες από οποιοδήποτε άλλο συµβατικό σταθµό. 

Συµπερασµατικά, το προτεινόµενο έργο: 
♦ Δεν θα παρεµποδίζει τη θέα αξιόλογων στοιχείων του τοπίου 
♦ Δεν θα δηµιουργεί µη αποδεκτές αισθητικά καταστάσεις 
♦ Δεν θα δηµιουργήσει µη αναστρέψιµες αλλαγές της εικόνας του τοπίου 
♦ Δεν   θα   υποβαθµίσει   τους   περιβαλλοντικούς   παράγοντες,   οι   οποίοι 

εξασφαλίζουν την δυναµική εξέλιξη της αισθητικής του τοπίου. 
 

 Ανθρωπογενές περιβάλλον 
Χρήσεις γης 

Ο ευρύτερος χώρος επέµβασης χρησιµοποιείται σήµερα αποκλειστικά ως βοσκότοπος 
και για τον ίδιο σκοπό θα συνεχίσει να χρησιµοποιείται και στο µέλλον. Η µικρή έκταση 
που πρόκειται να καταλάβουν τα έργα δεν πρόκειται να επηρεάσει την κτηνοτροφική 
δραστηριότητα. 
 

 Δοµηµένο περιβάλλον 
Η µετακίνηση οχηµάτων και ανθρώπων κατά την φάση κατασκευής του έργου 
ενδεχοµένως να προκαλέσει προσωρινή ενόχληση στους παρακείµενους οικισµούς. 
Ενώ κατά την φάση λειτουργίας δεν θα έχει καµία επίπτωση στους οικισµούς της 
περιοχής. 
 

 Ιστορικό και πολιτιστικό περιβάλλον 
Στη περιοχή κατασκευής του έργου δεν υπάρχουν µνηµεία πολιτιστικής και ιστορικής 
κληρονοµιάς ώστε να επιφέρει µεταβολή στο πολιτιστικό περιβάλλον. 
 

 Κοινωνικό – οικονοµικό περιβάλλον – τεχνικές υποδοµές 
Το έργο θα επηρεάσει την οικονοµία της περιοχής µε θετικό τρόπο. Η εγκατάσταση του 
αιολικού πάρκου αναµένεται να δηµιουργήσει µόνιµες και προσωρινές θέσεις εργασίας. 
Το µόνιµο προσωπικό θα είναι υπεύθυνο για την παρακολούθηση της καλής 
λειτουργίας του συστήµατος (ανεµογεννήτριες, υποσταθµός, σύστηµα συλλογής 
µετρήσεων και συστήµατα εγκαταστηµένα από τη ΔΕΗ), για την άµεση αποσύνδεση ή 
επανασύνδεση του Α/Π µε το δίκτυο σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, καθώς και για 
την συντήρηση όλου του εξοπλισµού σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα. Πέραν αυτού, 
εργατικό δυναµικό της περιοχής θα χρησιµοποιηθεί κατά το στάδιο της εγκατάστασης 
του Α/Π για την εκτέλεση όλων των αναγκαίων έργων υποδοµής. Αναµένεται λοιπόν 
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ότι το έργο θα αποτελέσει, ιδιαίτερα κατά την φάση εγκατάστασης του Αιολικού 
Πάρκου, έναν τοπικό πόλο οικονοµικής ανάπτυξης της γύρω περιοχής. 
 
Παράλληλα, θα υπάρξει µικρή αύξηση της χρήσης των τοπικών ξενοδοχειακών 
υποδοµών, υποδοµών εστίασης και λοιπών καταστηµάτων από το εποχιακό και µόνιµο 
προσωπικό που θα απασχοληθεί στη φάση κατασκευής και λειτουργίας. 
 
Πρέπει επίσης να υπογραµµισθεί ότι το σχεδιαζόµενο έργο εντάσσεται πλήρως στις 
απαιτήσεις της αειφόρου ανάπτυξης που τίθενται από τις βασικές κατευθύνσεις της 
Ευρωπαϊκής ενεργειακής πολιτικής. Χάρη δε στο διαρκώς αυξανόµενο ενδιαφέρον του 
κοινού για περιβαλλοντικά θέµατα και καθαρές ενεργειακές τεχνολογίες, το έργο 
αναµένεται να δώσει µεγαλύτερη ώθηση στον τουρισµό και να αποτελέσει ένα τοπικό 
πόλο ήπιας τουριστικής ανάπτυξης, αφού µε την κατάλληλη διαφήµιση και προώθηση 
θα ελκύει επισκέπτες για εκπαιδευτικούς, ερευνητικούς και επιδεικτικούς σκοπούς, 
σχολικές εκδροµές κλπ. 
 

 Ατµοσφαιρικό περιβάλλον 
Κατά την διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών του έργου αναµένεται ότι θα υπάρξει µικρή 
επιβάρυνση της ποιότητας του αέρα στην περιοχή. Η επιβάρυνση αυτή θα προέρχεται 
κυρίως από τη λειτουργία και την κίνηση των βαρέων οχηµάτων που θα 
χρησιµοποιηθούν για τις εργασίες µεταφοράς αδρανών υλικών και σκυροδέµατος στη 
περιοχή  του έργου.  
 
Οι εκποµπές αυτές, όµως, δεν θεωρούνται ικανές να δηµιουργήσουν επιβαρύνσεις στο 
ατµοσφαιρικό περιβάλλον, δεδοµένου ότι όλα τα µηχανήµατα που θα χρησιµοποιηθούν 
θα τηρούν τις απαραίτητες και σύγχρονες προδιαγραφές λειτουργίας.  
 
Παράλληλα, εκτιµάται ότι οι εργασίες που θα εκτελεστούν δεν θα  αποτελέσουν 
µεγάλες εστίες εκποµπής σκόνης και άλλων αέριων σωµατιδίων και δεν αναµένονται 
επιβαρύνσεις του ατµοσφαιρικού περιβάλλοντος τ ης περιοχής από την εκποµπή 
σκόνης.  
 
Συνολικά, εκτιµάται ότι οι µέγιστες συγκεντρώσεις για τους αέριους ρύπους θα είναι 
σηµαντικά χαµηλότερες από τα αντίστοιχα όρια ποιότητας, ακόµα και µε τις 
δυσµενέστερες δυνατές µετεωρολογικές συνθήκες στην περιοχή. Έτσι, η αναµενόµενη 
ρύπανση τόσο από την συνολική κίνηση των βαρέων οχηµάτων και τις εστίες 
δηµιουργίας σκόνης όσο και από τη λειτουργία του µηχανολογικού εξοπλισµού κατά 
την φάση των εργασιών, χαρακτηρίζεται ως τοπική, µέτριας έντασης, βραχυχρόνια και 
αναστρέψιµη και δεν αναµένεται να επηρεάσει την ζώνη κατάληψης και γενικά την 
ευρύτερη περιοχή, ενώ θα διαρκέσει όσο και η φάση κατασκευής του έργου. 
 
Στη φάση λειτουργίας δεν θα υπάρχουν εκποµπές   για επιβάρυνση της ατµόσφαιρας 
αν και η πρώτη ύλη του σταθµού είναι ο αέρας, η µόνη χρήση του πόρου που 
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συντελείται είναι η εκµετάλλευση της κινητικής του ενέργειας. Αντίθετα η λειτουργία 
του προτεινόµενου αιολικού πάρκου θα έχει σαν αποτέλεσµα την εξοικονόµηση 
σηµαντικής ποσότητας πρωτογενούς ενέργειας την οποία θα παρήγαγαν συµβατικοί 
σταθµοί παραγωγής. 
 
Δεν προκαλούνται επίσης δυσάρεστες οσµές από την εγκατάσταση και λειτουργία του 
αιολικού πάρκου. Η λειτουργία του έργου δεν προκαλεί οποιουδήποτε είδους αέριες 
εκποµπές. 
 
Υπολογισµός αποφυγής των αερίων του θερµοκηπίου από τη λειτουργία του αιολικού 
σταθµού 
 

Ετήσια παραγόµενη ενέργεια 37.510 MWh από το 
προτεινόµενο Αιολικό Πάρκο ισχύος 20 MW 

Ρύπος 

Ποσότητα εκπεµπόµενου ρύπου ο οποίος αποφεύγεται από τη 
λειτουργία του έργου [tn] 

CO2 31.883 

SO2 581 

CO 6,8 

NOx 45 

HC 1,9 

Σωµατίδια 30 

Σύνολο 32.548 

 
 

 Ακουστικό περιβάλλον, δονήσεις, ακτινοβολίες 
 
Ακουστικό περιβάλλον 
Μικρή αύξηση του θορύβου θα παρατηρηθεί κατά τη φάση κατασκευής του έργου στις 
ζώνες των τεχνικών εργασιών (πλατείες ανέγερσης και διάνοιξη δρόµων πρόσβασης), 
θα είναι δηλαδή χωρικά εντοπισµένη και χρονικά προσδιορισµένη και για τα έργα 
θεµελίωσης των Α/Γ, µιας και η εκσκαφή των θεµελίων θα γίνει µε τη χρήση 
εκρηκτικών. Και σ' αυτή την περίπτωση ο παραγόµενος θόρυβος θα είναι χρονικά 
περιστασιακός. 
 
Έτσι, κατά τη φάση κατασκευής δεν αναµένονται σηµαντικές επιβαρύνσεις στο 
ακουστικό περιβάλλον της άµεσης και της ευρύτερης περιοχής, ιδιαίτερα αν 
συνυπολογιστεί το γεγονός ότι σήµερα έχουν επιτευχθεί σηµαντικές βελτιώσεις όσον 
αφορά στην µείωση των εκποµπών θορύβου στην πηγή τους, δηλαδή στα µηχανήµατα 
και στις άλλες εγκαταστάσεις. 
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Στη φάση λειτουργίας του έργου ο παραγόµενος θόρυβος περιορίζεται µόνο στη 
λειτουργία των ανεµογεννητριών. Ο θόρυβος αυτός δεν αναµένεται να είναι σηµαντικά 
µεγάλος, ούτε προβλέπεται να δηµιουργήσει σοβαρά προβλήµατα σε είδη της περιοχής 
ή στους οικισµούς. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι σε τεχνολογικές µελέτες που έχουν 
εκπονηθεί από εκπαιδευτικά ιδρύµατα και οργανισµούς (Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, 
Υπουργείο Ενέργειας της Δανίας κλπ), η    στάθµη θορύβου µιας   σύγχρονης 
ανεµογεννήτριας δεν ξεπερνά τα 45,3 db σε ακτίνα 150 µέτρων. Ως εκ τούτου, δεν 
αναµένονται επιπτώσεις σε ανθρώπους ή οικισµούς που βρίσκονται στην περιοχή 
µελέτης. 
 
Οι ανεµογεννήτριες είναι πλέον σύγχρονες, µε προηγµένη τεχνολογικά σχεδίαση και 
πιστοποιηµένες βάσει πολύ αυστηρών εθνικών και διεθνών προτύπων, στις οποίες 
έχουν ενσωµατωθεί σύγχρονες τεχνολογίες που µειώνουν το θόρυβο (τόσο τον 
µηχανικό όσο και τον αεροδυναµικό). Συγκεκριµένα οι Α/Γ που θα εγκατασταθούν στο 
αιολικό πάρκο µε τη λειτουργία τους [28]: 
♦ θα παράγουν θόρυβο που θα ανέρχεται περίπου σε 90-100 db(A) στην θέση 

εγκατάστασης και στο ύψος της πλήµνης, δηλαδή σε 65 µέτρα ύψος από την 
επιφάνεια του εδάφους. Σε απόσταση 160 µέτρων από την ανεµογεννήτρια και σε 
ύψος 2 µέτρων, όπως φαίνεται και στα δύο διαγράµµατα που ακολουθούν, ο 
θόρυβος θα ανέρχεται περίπου σε 45 db(A). Αυτό αντιπροσωπεύει τα συνήθη 
επίπεδα θορύβου εντός των κατοικιών 

♦ σε απόσταση µεγαλύτερη των 300 µέτρων από την ανεµογεννήτρια ο θόρυβος θα 
ανέρχεται περίπου σε 40 db(A), που καλύπτεται πλήρως (full masking) από τον 
θόρυβο που προκαλεί ο άνεµος στα φύλλα των δένδρων και των θάµνων (και 
εποµένως δεν τίθεται πρακτικά θέµα ενόχλησης σε απόσταση µεγαλύτερη των 300 
µέτρων)  

♦ σε απόσταση µεγαλύτερη των 500 µέτρων από την ανεµογεννήτρια ο θόρυβος θα 
ανέρχεται περίπου σε 35 db(A), σε απόσταση των 800 µέτρων σε 30 db (A) και σε 
απόσταση πάνω από 1000 µέτρα ο θόρυβος θα είναι χαµηλότερος των 30 db(A). 

 
 

 
 
 

Διάγραµµα 5. Επίπεδα θορύβου σε συνάρτηση της απόστασης από την Α/Γ 
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Ακτινοβολίες 
Η ανησυχία για εκποµπή ακτινοβολιών συνήθως αναφέρεται αφενός σε προβλήµατα 
που προκαλούν οι Α/Γ λόγω της θέσης τους σε σχέση µε ήδη υπάρχοντες σταθµούς 
τηλεόρασης ή ραδιοφώνου ή ακόµη και σε εγκαταστάσεις στρατού, και αφετέρου σε 
πιθανές ηλεκτροµαγνητικές εκποµπές από τις ίδιες. Το πρόβληµα αυτό ήταν 
εντονότερο στις Α/Γ πρώτης γενιάς που έφεραν µεταλλικά πτερύγια. Τα πτερύγια των 
σύγχρονων Α/Γ κατασκευάζονται αποκλειστικά από συνθετικά υλικά, τα οποία έχουν 
ελάχιστη επίπτωση στη µετάδοση της ηλεκτροµαγνητικής ακτινοβολίας. 
 
Σε σχέση µε τη συµβατότητα και τις παρεµβολές στις τηλεπικοινωνίες θα πρέπει να 
αναφερθεί ότι σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες οι πύργοι των ανεµογεννητριών 
χρησιµοποιούνται ήδη και για την εγκατάσταση κεραιών προς διευκόλυνση υπηρεσιών 
επικοινωνίας. Όσον αφορά την εκποµπή της ακτινοβολίας από την Α/Γ αυτή καθαυτή 
αναφέρεται ότι υποσυστήµατα που θα µπορούσαν να εκπέµπουν ακτινοβολία είναι η 
ηλεκτρογεννήτρια και ο µετασχηµατιστής. Το ηλεκτροµαγνητικό πεδίο της 
ηλεκτρογεννήτριας είναι εξαιρετικά ασθενές και περιορίζεται σε πολύ µικρή απόσταση. 
Πολύ επίσης από τους µετασχηµατιστές περιβάλλονται από περίφραξη ασφαλείας ή 
είναι κλεισµένοι σε µεταλλικό υπόστεγο. Η περίφραξη είναι τοποθετηµένη σε τέτοια 
απόσταση που το επίπεδο της ηλεκτροµαγνητικής ακτινοβολίας είναι αµελητέο. 
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3.4 Περίπτωση  Μελέτης  Φωτοβολταϊκού  Σταθµού  παραγωγής  ηλεκτρικής 
ενέργειας ισχύος  20 MW στο Δήµο Εσπερίων του  Ν οµού Κέρκυρας 
(Νησιωτική Χώρα – Διασυνδεδεµένο Σύστηµα) [5,6,27] 

3.4.1 Περιγραφή του σχεδιαζόµενου έργου 

 
Ο χώρος εγκατάστασης του Φ/Β Πάρκου πρόκειται να εγκατασταθεί στη Βόρεια 
Κέρκυρα και συγκεκριµένα στο Δ ήµο Εσπερίων. Ο Φωτοβολταϊκός σταθµός θα 
εγκατασταθεί σε αγροτεµάχιο συνολικής επιφάνειας 400 περίπου στρεµµάτων. Το 
γήπεδο εγκατάστασης του σταθµού αποτελεί ιδιωτική έκταση [26,27]. 
 
Ο χώρος εγκατάστασης του εξεταζόµενου Φ/Β Πάρκου βρίσκεται περίπου: 
2,0 χλµ. νότια από τον γειτονικό οικισµό Σιδαρίου 
1,0 χλµ. δυτικά από τους Καρουσάδες, και  
38,0 χλµ. βορειοδυτικά από τη πόλη της Κέρκυρας. 
 
Ανατολικότερα βρίσκεται ο όρµος της Ρόδας στα παράλια του οποίου έχουν επεκταθεί 
οι οικισµοί της Ρόδας και της Αχαράβης. Δυτικότερα τα αµµώδη παράλια του νησιού, 
λόγω της διάβρωσης την οποία έχουν υποστεί, σχηµατίζουν εντυπωσιακές παραλίες 
όπως η παραλία των «Περουλάδων». 
 
Γενικά, το µεγαλύτερο µέρος των βορείων παραλίων της Κέρκυρας είναι αµµώδες και ο 
πυθµένας της θάλασσας παρουσιάζει πολύ µικρή κλίση. Οι γειτονικοί οικισµοί είναι 
αρκετοί. Όσοι από αυτούς είναι παραλιακοί, µπορούν να χαρακτηριστούν τουριστικοί 
(π.χ. Ρόδα, Αρίλλας κ.λ.π.), ενώ οι υπόλοιποι εσωτερικοί οικισµοί συγκεντρώνουν το 
µεγαλύτερο µέρος του πληθυσµού της περιοχής, κυρίως κατά τη διάρκεια του χειµώνα. 
Οι πλησιέστεροι οικισµοί είναι οι Περουλάδες και η Μεσσαριά. Σηµαντικό οικιστικό 
κέντρο στην περιοχή µε αυξηµένη δραστηριότητα, αποτελεί ο οικισµός Αγρός.  
Το απόλυτο υψόµετρο στον χώρο εγκατάστασης του εξεταζόµενου έργου είναι περίπου 
12 m. 
 
Η πρόσβαση στον χώρο εγκατάστασης του Φ/Β Πάρκου από τον επαρχιακό δρόµο θα 
εξασφαλίζεται µέσω υφιστάµενου ασφαλτοστρωµένου δρόµου, ο οποίος εξυπηρετεί 
την περιοχή. 
 
Η µονάδα θα αποτελείται από 114.286 φωτοβολταϊκά πλαίσια (Φ/Π), τύπου 
µονοκρυσταλικού πυριτίου και κάθε ένα ονοµαστικής ισχύος 175W. Η συνολική 
εγκατεστηµένη ισχύς θα ανέρχεται σε 20 MW. Τα Φ/Π θα είναι εγκατεστηµένα σε 
συστοιχίες µε νότιο προσανατολισµό, τοποθετηµένα σε ελαφρού τύπου µεταλλικές 
κατασκευές και µε κλίση 26°. 
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Χάρτης 5. Θέση του Φωτοβολταϊκού Σταθµού ισχύος 20 MW 

3.4.2 Στόχος, σηµασία, αναγκαιότητα και οικονοµικά στοιχεία του έργου – 
Συσχέτιση του µε άλλα έργα 

 
Η επένδυση για την κατασκευή και λειτουργία του Φωτοβολταϊκού Πάρκου θα 
συντελέσει στην προστασία του περιβάλλοντος, καθώς θα αξιοποιεί µία Ανανεώσιµη 
Πηγή Ενέργειας για την παραγωγή ενός βασικού αγαθού κοινής ωφελείας. Η 
υλοποίηση του έργου θα συµβάλλει ουσιαστικά στην µεσοµακροπρόθεσµη προστασία 
του περιβάλλοντος και στην αειφόρο ανάπτυξη της χώρας µας. Αξίζει να σηµειωθεί ότι 
ο ενεργειακός τοµέας είναι ο πρωταρχικός υπεύθυνος για τη ρύπανση του 
περιβάλλοντος, καθώς σχεδόν το 95% της ατµοσφαιρικής ρύπανσης οφείλεται στην 
παραγωγή, το µετασχηµατισµό και τη χρήση των συµβατικών καυσίµων. Κατά την 
παραγωγή ενέργειας που θα προέρχεται από το Φ/Β Σταθµό δεν θα εκλύεται διοξείδιο 
του άνθρακα  (CO2) και έτσι δεν θα ενισχύεται το “Φαινόµενο του Θερµοκηπίου”. 
Επιπλέον, η χρήση της ηλιακής ενέργειας συνεπάγεται λιγότερες εκποµπές άλλων 
επικίνδυνων ρύπων (όπως τα καρκινογόνα µικροσωµατίδια, τα οξείδια του αζώτου, οι 
ενώσεις του θείου, κ.λπ.). Οι ρύποι αυτοί επιφέρουν σοβαρές βλάβες στην υγεία και το 
περιβάλλον. 

Θέση Έργου 
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 Οικονοµικά Στοιχεία του Έργου 
 
Το συνολικό ύψος της επένδυσης ανέρχεται σε 85.000.000 €. Το κόστος του κυρίου 
εξοπλισµού, της λειτουργίας και συντήρησης του έργου καθώς και τα συνολικά ετήσια 
έσοδα παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα.  
 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ Ευρώ 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ 85.000.000 

ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 81.650.000 

ΑΛΛΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 3.350.000 

ΕΤΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 172.000 

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΤΗΣΙΑ ΕΣΟΔΑ 7.846.422 

 
Οι πηγές κάλυψης των απαιτούµενων για την κατασκευή του έργου κεφαλαίων 
παρουσιάζονται συνοπτικά στον πίνακα που ακολουθεί. 
 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ Ευρώ 

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 30.000.000 

ΔΑΝΕΙΟ 35.000.000 

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ 20.000.000 

 
 

 Συσχέτιση του έργου µε άλλα έργα ή δραστηριότητες 
 
Η τεχνοοικονοµική απόδοση του εξεταζόµενου Φ/Β Πάρκου θα εξασφαλίζεται λόγω της 
αξιοποίησης της ηλιακής ακτινοβολίας, η οποία αποτελεί ανανεώσιµο φυσικό πόρο και 
ανεξάντλητη πηγή ενέργειας, ενώ τα Φωτοβολταϊκά Υποσυστήµατα είναι αποδοτικά 
και λειτουργούν ακόµα και υπό δύσκολες συνθήκες (άνεµοι, χαλάζι, σκόνη κλπ). 
Επιπλέον, πρέπει να σηµειωθεί ότι η διαθέσιµη ηλιακή ακτινοβολία στη χώρα µας 
κυµαίνεται σε υψηλά επίπεδα τόσο κατά τη θερινή όσο και κατά τη χειµερινή περίοδο 
του έτους. 
 
Στην ευρύτερη περιοχή του έργου δεν υπάρχουν δραστηριότητες που θα µπορούσαν να 
επηρεάσουν την κατασκευή και λειτουργία του έργου ή να επηρεαστούν από την 
υλοποίηση του εξεταζόµενου έργου. 

3.4.3 Περίπτωση µηδενικής λύσης 

 Όσον αφορά τη µηδενική λύση, δηλαδή τη µη χωροθέτηση του έργου στην περιοχή, 
θεωρείτε ότι πρέπει να αποκλειστεί, επειδή το συγκεκριµένο έργο δεν προκαλεί 
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σηµαντικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις στην περιοχή. Θα είναι µία οικονοµικά 
αποδοτική και βιώσιµη δραστηριότητα σύµφωνα µε τους υπολογισµούς που έχουν 
γίνει. 
 

3.4.4 Κατάσταση περιβάλλοντος 

 Κλιµατολογικά και Βιοκλιµατικά χαρακτηριστικά  
Το κλίµα του νησιού της Κέρκυρας είναι µεσογειακό µε ήπιο χειµώνα και δροσερό 
καλοκαίρι. Χαρακτηρίζεται από υψηλή υγρασία που οφείλεται στους νότιους και 
βορειοδυτικούς ανέµους, οι οποίοι φυσούν όλο το χρόνο εκτός από τους τρεις 
καλοκαιρινούς µήνες. 
 
Για την καλύτερη µελέτη των κλιµατικών παραγόντων συλλέχθηκαν όλα τα διαθέσιµα 
στοιχεία των µετεωρολογικών παρατηρήσεων της ευρύτερης περιοχής, που 
προέρχονται από τον µετεωρολογικό σταθµό της Κέρκυρας. 
 
Βροχοπτώσεις 
Η Κέρκυρα βρίσκεται στο σηµείο της αρχής ανάκαµψης των βροχοπτώσεων της 
Ηπείρου, στην ευρεία ζώνη εκατέρωθεν του άξονα Ιωαννίνων - Ηγουµενίτσας, στα 
δυτικά µέχρι το νότιο άκρο του νησιού. 
 
Διάγραµµα 6. Μέσα µηνιαία ύψη βροχοπτώσεων για το νησί της Κέρκυρας (σε mm), για τα έτη 1955-

1997 
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Από την επεξεργασία των στοιχείων των κατακρηµνισµάτων για τα έτη 1955 – 1997, 
προκύπτει το παραπάνω διάγραµµα, των µέσων µηνιαίων υψών βροχόπτωσης, για το 
νησί της Κέρκυρας [21]. 
 
Οι εντάσεις των βροχοπτώσεων είναι αρκετά έντονες. Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός 
ότι, τα µέγιστα εικοσιτετράωρα ύψη βροχόπτωσης που έχουν παρατηρηθεί κατά την 
διάρκεια των τελευταίων 30 ετών, σ την Κέρκυρα, είναι τα υψηλότερα για όλη την 
Ελλάδα.  
 
Γενικά στο παραπάνω διάγραµµα, παρατηρείται ότι οι περισσότερες βροχοπτώσεις 
σηµειώνονται κατά τους χειµερινούς και φθινοπωρινούς µήνες, από Οκτώβριο έως 
Φεβρουάριο, χωρίς όµως να είναι αµελητέες κατά τ ους υπόλοιπους µήνες, ενώ τον 
Αύγουστο σηµειώνεται µια περίοδος καταιγίδων. Το µέσο ετήσιο ύψος βροχόπτωσης 
φτάνει τα 1098 mm. Η τιµή αυτή είναι αρκετά υψηλή συγκρινόµενη µε το µέσο ετήσιο 
ύψος βροχής στον Ελλαδικό χώρο, το οποίο κυµαίνεται από 400mm έως 1200mm. 
 
Θερµοκρασίες 
Συγκεκριµένα οι συνθήκες θερµοκρασίας, υγρασίας και ολικού ύψους βροχής δίνονται 
στον Πίνακα 22, όπου παρατηρείται ότι η µέση µηνιαία θερµοκρασία κατά την διάρκεια 
του χρόνου κυµαίνεται µεταξύ 9,7 oC και 26,4 oC. Η απόλυτη ελάχιστη θερµοκρασία για 
το διάστηµα λήψης δεδοµένων ήταν -4,4 oC, ενώ η απόλυτη µέγιστη 42,4 oC [21].  
 

 
Πίνακας 22. Κλιµατολογικές συνθήκες Ν. Κέρκυρας 

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ (oC) 
 Απόλυτη 

µέγιστη 
Μέση 

µέγιστη 
Μέση 
τιµή 

Μέση 
ελάχιστη 

Απόλυτη 
ελάχιστη 

Σχετική 
Υγρασία (%) 

Ολικό ύψος 
υετού (mm) 

Ιανουάριος 20,5 13,9 9,7 5,1 -4,5 75,4 136,6 
Φεβρουάριος 22,4 14,2 10,3 5,7 -4,6 74,3 124,6 
Μάρτιος 26,0 16,0 12,0 6,8 -4,4 73,4 98,1 
Απρίλιος 28,0 19,0 14,9 9,2 -0,1 72,8 66,7 
Μάιος 33,8 23,8 19,6 12,9 3,6 69,5 37,0 
Ιούνιος 35,8 28,0 23,9 16,4 8,7 63,4 14,1 
Ιούλιος 42,4 30,9 26,4 18,4 10,0 60,0 9,2 
Αύγουστος 40,7 31,3 26,3 18,8 11,3 62,2 19,0 
Σεπτέµβριος 37,8 27,6 22,7 16,5 7,2 70,4 81,3 
Οκτώβριος 33,0 23,2 18,4 13,4 2,8 74,6 137,7 
Νοέµβριος 26,2 18,7 14,3 9,9 -2,2 77,5 187,4 
Δεκέµβριος 22,0 15,3 11,1 6,8 -3,0 77,2 185,6 
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Βιοκλιµατικά Χαρακτηριστικά 
Η περιοχή του Ιονίου (θαλάσσια µεσογειακή), περιλαµβάνει τις δυτικές ακτές της 
Ελλάδας και τα νησιά του Ιονίου πελάγους (Χάρτης 6). 
 

Χάρτης 6. Κλιµατικές Περιοχές της Ελλάδας 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Το κλίµα της περιοχής αυτής χαρακτηρίζεται από ήπιο χειµώνα, αυξηµένες 
βροχοπτώσεις, οι οποίες πέφτουν κυρίως κατά τη διάρκεια του χειµώνα αλλά και την 
άνοιξη και το φθινόπωρο, και από το σχετικά µικρό ετήσιο εύρος της θερµοκρασίας. 
 
Το γενικό κλίµα της περιοχής παρουσιάζει χαρακτήρα ασθενή µέσο - µεσογειακό µε 
αριθµό βιολογικών ξηρών ηµερών κατά τη θερµή και ξηρά περίοδο µεταξύ 40 και 75. Η 
περιοχή εγκατάστασης του Φ/Β Πάρκου, ανήκει στον υγρό  βιοκλιµατικό όροφο µε 
ήπιους χειµώνες και µε µέση ελάχιστη θερµοκρασία µεταξύ 3 και 7 βαθµών Κελσίου 
(Ινστιτούτο Μεσογειακών Δασικών Οικοσυστηµάτων & Τεχνολογίας Δασικών Προϊόντων 
του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων). 
 



Συγκριτική Αξιολόγηση Εφαρµογής Τεχνολογιών ΑΠΕ   
 

93  

 Περιγραφή του φυσικού περιβάλλοντος της περιοχής µελέτης 
Το γήπεδο εγκατάστασης του Φωτοβολταϊκού Πάρκου δεν χωροθετείται εντός ορίων 
προστατευόµενης περιοχής. 
Στη περιοχή, σε αρκετά µακρινή απόσταση εκβάλλει ο ποταµός Φόνισσα. Επίσης σε 
σηµαντική απόσταση από τη θέση εγκατάστασης του Φ/Β Πάρκου (>30 χλµ.) ανατολικά 
προς την Αχαράβη βρίσκεται η λιµνοθάλασσα Αντινιώτη (GR2230001) η οποία αποτελεί 
περιοχή µε οικολογικό ενδιαφέρον και νότια προς Παλαιοκαστρίτσα, η παράκτια 
θαλάσσια ζώνη από Παλαιοκαστρίτσα έως Γλυφάδα (GR2230006), που είναι επίσης 
περιοχή µε οικολογικό ενδιαφέρον [32]. 
 

Χάρτης 7. Περιοχές ενταγµένες στο Δίκτυο NATURA 2000 στο Ν. Κέρκυρας 

 
 

Βλάστηση – Χλωρίδα 
Η επικρατούσα φυτοκάλυψη στην περιοχή εγκατάστασης του έργου, αλλά και στην 
ευρύτερη περιοχή αποτελείται από θαµνώνες σκληροφύλλων (Μεσογειακή Μακία). 
 
Τη χλωρίδα στα νησιά του Ιόνιου την χαρακτηρίζουν οι φυτικές διαπλάσεις µε τα µακί, 
την ελιά και τα εσπεριδοειδή. Ο δασικός πλούτος είναι ελάχιστος. Τα µόνα δέντρα που 
είναι αρκετά διαδοµένα είναι η Χαλέπια Πεύκη, η οποία προµηθεύει ρητίνη και η 
κεφαλληνιακή ελάτη σε υψόµετρο πάνω από 900 µ στο βουνό Αίνος της Κεφαλληνίας. 

Περιοχή 
Εγκατάστασης Φ/Β 
Πάρκου 
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Τέλος στις παραλιακές αµµοθίνες φυτρώνουν αµµόφιλα είδη χλωρίδας, καθώς και 
αλόφυτα σε πλούσιες σε άλατα παραθαλάσσιες περιοχές. 
 
Σε ότι αφορά πιο συγκεκριµένα τον Νοµό Κερκύρας, λόγω των κλιµατολογικών 
συνθηκών που κυριαρχούν στην ευρύτερη περιοχή, ευδοκιµούν κυρίως η ελιά και τα 
εσπεριδοειδή. Στη νήσο της Κέρκυρας η χλωρίδα χαρακτηρίζεται στο σύνολό της από 
Μεσοµεσογειακή διάπλαση Αριάς (Quercion ilicis), τύπος βαλκανικός και ανατολικής 
Μεσογείου. Έτσι συχνά συναντάµε και δάση Χαλέπιου Πεύκης και Δρυός. 
 
Στην περιοχή γύρω από την θέση εγκατάστασης του έργου, υπάρχουν εκτάσεις 
ελαιοδέντρων. Επίσης παρατηρούνται ιτιές και κυπαρίσσια. Πιο κοντά προς τη παραλία 
η περιοχή µπορεί να χαρακτηριστεί ανεκµετάλλευτη χέρσα γη. Ειδικότερα ένα τµήµα 
της έκτασης αποτελεί χέρσα γη, ενώ σε άλλο τµήµα της υπάρχουν κυπαρίσσια και 
ελαιόδεντρα. 
 

Πανίδα 
Η περιοχή εγκατάστασης του Φ/Β Πάρκου δεν περιλαµβάνεται σε κάποιο σηµαντικό 
τύπο φυσικού οικοσυστήµατος, παρόλα αυτά, πλησίον του  χώρου ρέει ο ποταµός 
Φόνισσα και ως εκ τούτου αναµένεται η ύπαρξη σηµαντικών ή σπάνιων ειδών πανίδας 
και χλωρίδας. 
 

 Ανθρωπογενές περιβάλλον 
Χωροταξικός σχεδιασµός – χρήσεις γης 

Η κατανοµή των εκτάσεων του συνόλου του Ν. Κέρκυρας, στις βασικές χρήσεις γης, 
παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα [22]. 
 

Πίνακας 23. Ποσοστιαία (%) κατανοµή εκτάσεων του Ν. Κέρκυρας στις βασικές  χρήσεις γης  
(Ε.Σ.Υ.Ε., 2001) 

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΒΟΣΚΗΣΗ ΔΑΣΗ ΝΕΡΑ ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΑΛΛΕΣ 
54,27 20,38 5,60 2,65 12,34 4,76 

 
Η άµεση περιοχή γύρω από το χώρο εγκατάστασης του έργου, σε απόσταση που 
κυµαίνεται από 1-5 km, χαρακτηρίζεται ως γεωργική γη µεσαίας παραγωγικότητας. Οι 
καλλιέργειες που υπάρχουν είναι ως επί το πλείστον οπωροκηπευτικά και αµπέλια, 
ενώ υπάρχουν και κάποιες περιοχές µε θαµνώδη βλάστηση. 
 
Όπως είναι προφανές, το µεγαλύτερο ποσοστό των εκτάσεων είναι γεωργικές περιοχές 
και συγκεκριµένα αµιγώς γεωργικές περιοχές (16,7 χιλιάδες στρέµµατα). 
 

 Δοµηµένο περιβάλλον 
Στην Δήµο Εσπερίων και στην ευρύτερη περιοχή του χώρου εγκατάστασης του σταθµού 
δεν απαντώνται αρχαιολογικοί χώροι, όπως επίσης και σηµεία πολιτιστικού ή άλλου 
ενδιαφέροντος. 
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 Κοινωνικό – οικονοµικό περιβάλλον – τεχνικές υποδοµές 
 
Πληθυσµιακά στοιχεία 
Ο συνολικός πληθυσµός του Δήµου Εσπερίων σύµφωνα µε την απογραφή του 2001, 
ανέρχεται σε 8.136 κατοίκους. Τα πληθυσµιακά στοιχεία του Δήµου φαίνονται 
αναλυτικά στον Πίνακα 23 που ακολουθεί [22]. 
 

Πίνακας 24. Πληθυσµιακά στοιχεία του Δήµου Εσπερίων (ΕΣΥΕ 2001) 

Απογραφή 2001 
 Οικισµοί Μόνιµος 

Πληθυσµός 
Πραγµατικός 
Πληθυσµός 

ΔΗΜΟΣ ΕΣΠΕΡΙΩΝ  7.441 8.136 
Δ.Δ. Βελονάδων  950 958 
 Βελονάδες,οι 483 473 
 Κουναβάδες,οι 78 92 
 Λιβάδι,το 329 331 
 Ψαθύλας,ο 60 62 
Δ.Δ. Αγίων Δούλων    
 Άγιοι Δούλοι,οι 230 301 
Δ.Δ. Αγραφών  359 424 
 Αγραφοί,οι 280 323 
 Αγία Παρασκευή,η 79 101 
Δ.Δ. Αντιπερνών  269 315 
 Αντιπερνοί,οι 269 315 
Δ.Δ. Αυλιωτών  1.364 1.453 
 Αυλιώται,οι 859 929 
 Αγία Πελαγία,η 92 96 
 Άγιος Στέφανος,ο 222 228 
 Γαρνάδες,οι 56 57 
 Κουκνικάδες,οι 70 78 
 Στάουσα,η 65 65 
Δ.Δ. Βαλανείου  305 368 
 Βαλανείον,το 305 368 
Δ.Δ. Καβαλλουρίου  357 369 
 Καβαλλούριον,το 357 369 
Δ.Δ. Καρουσάδων  1.482 1.639 
 Καρουσάδες,οι 958 1.039 
 Άγιος Ιωάννης,ο 232 248 
 Αστρακερή,η 168 182 
 Ρόδα,η 124 170 
Δ.Δ. Μαγουλάδων  1.032 1.101 
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 Μαγουλάδες,οι 342 373 
 Αρίλλας,ο 328 349 
 Γουσάδες,οι 184 185 
 Πουληµάτες,οι 125 138 
 Τσουκαλιό,το 53 56 
Δ.Δ. Περουλάδων  745 837 
 Περουλάδες,οι 690 782 
 Μέγα Υδρί,το 55 55 
Δ.Δ. Σιδαρίου  348 371 
 Σιδάριον,το 348 371 
 
Παραγωγικά στοιχεία 
Η κατανοµή του οικονοµικώς ενεργού πληθυσµού ανά τοµέα δραστηριότητας στον 
Δήµο Εσπερίων παρουσιάζεται στο Διάγραµµα 7 και στον Πίνακα 25. Όπως φαίνεται 
στο εν λόγω διάγραµµα το µεγαλύτερο ποσοστό του πληθυσµού απασχολείται στον 
τριτογενή τοµέα.  
 
Διάγραµµα 7. Αριθµός απασχολούµενων ατόµων στον πρωτογενή, δευτερογενή και τριτογενή τοµέα 

(Ε.Σ.Υ.Ε. 2001) 

 
 
Πίνακας 25. Οικονοµικά ενεργός πληθυσµός ανά οµάδα κλάδων οικονοµικής δραστηριότητας για τον 

Δήµο Εσπερίων (Ε.Σ.Υ.Ε. 2001) 

Οµάδες κλάδων οικονοµικής δραστηριότητας 
Αριθµός 

οικονοµικά 
ενεργών ατόµων 

(%) 

Σύνολο 3160  

Γεωργία, κτηνοτροφία, θήρα, δασοκοµία. 768 24,3% 

Αλιεία. 21 0,7% 

Ορυχεία και λατοµεία. 6 0,2% 
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Μεταποιητικές βιοµηχανίες. 154 4,9% 

Παροχή ηλεκτρικού ρεύµατος, φυσικού αερίου και 
νερού. 

4 0,1% 

Κατασκευές. 304 9,6% 

Χονδρικό και λιανικό εµπόριο, επισκευή αυτοκινήτων, 
οχηµάτων, µοτοσικλετών και ειδών ατοµικής και 
οικιακής χρήσης. 

284 9,0% 

Ξενοδοχεία και εστιατόρια. 850 26,9% 

Μεταφορές, αποθήκευση και επικοινωνίες. 180 5,7% 

Ενδιάµεσοι χρηµατοπιστωτικοί οργανισµοί. 14 0,4% 

Διαχείριση ακίνητης περιουσίας, εκµισθώσεις και 
επιχειρηµατικές δραστηριότητες. 

75 2,4% 

Δηµόσια διοίκηση και άµυνα, υποχρεωτική κοινωνική 
ασφάλιση. 

80 2,5% 

Εκπαίδευση. 62 2,0% 

Υγεία και κοινωνική µέριµνα. 35 1,1% 

Δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών υπέρ του 
κοινωνικού ή ατοµικού χαρακτήρα. 

74 2,3% 

Ιδιωτικά νοικοκυριά που απασχολούν οικιακό 
προσωπικό. 

13 0,4% 

Νέοι 137 4,3% 

Δήλωσαν ασαφώς ή δε δήλωσαν κλάδο οικονοµικής 
δραστηριότητας 

99 3,1% 

 
 Πιέσεις στο περιβάλλον από άλλες ανθρωπογενείς δραστηριότητες 

Στη  περιοχή µελέτης δεν εντοπίζονται εκτενείς ανθρωπογενείς δραστηριότητες, οι 
οποίες να προκαλούν σηµαντικές πιέσεις στο φυσικό περιβάλλον. Βασικότερες 
δραστηριότητες στην ευρύτερη περιοχή είναι ο τουρισµός και οι γεωργικές/ 
κτηνοτροφικές δραστηριότητες.  
 

 Ατµοσφαιρικό περιβάλλον 
Λόγω της περιορισµένης ανθρωπογενούς παρέµβασης στην ευρύτερη περιοχή του 
έργου, το ατµοσφαιρικό περιβάλλον της περιοχής δεν θα δεχτεί οποιαδήποτε πίεση, η 
οποία θα µπορούσε να αλλοιώσει τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του. 
 

 Ακουστικό περιβάλλον, δονήσεις, ακτινοβολίες 
Το ακουστικό περιβάλλον της περιοχής δεν δέχεται πιέσεις τέτοιες, ώστε να προκληθεί 
ουσιαστική µεταβολή των επιπέδων θορύβου του φυσικού υπόβαθρου.  
 
Οι µοναδικές πηγές εκποµπής ηλεκτροµαγνητικής ακτινοβολίας στην ευρύτερη περιοχή 
προέρχονται από την λειτουργία των σταθµών β άσης κινητής τηλεφωνίας, των 
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αναµεταδοτών σταθερής τηλεφωνίας, ραδιοφώνου και τηλεόρασης, οι οποίοι 
βρίσκονται σε αποµακρυσµένα και δύσβατα σηµεία, όπου δεν επιτρέπεται η πρόσβαση 
του κοινού. 
 

3.4.5 Εκτίµηση και αξιολόγηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων 

 Κλιµατικά και βιοκλιµατικά χαρακτηριστικά 
Η φύση των εργασιών που θα λάβουν χώρα κατά την φάση κατασκευής του έργου, 
αλλά και η φύση της λειτουργίας του, είναι τέτοια ώστε δεν θα προκληθεί καµία 
αλλαγή των κινήσεων του αέρα, της υγρασίας ή της θερµοκρασίας ή οποιαδήποτε 
αλλαγής στο κλίµα είτε τοπικά είτε σε µεγαλύτερη έκταση. 
 

 Μορφολογικά και τοπιολογικά χαρακτηριστικά 
Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών κατασκευής του Φ/Β Πάρκου δεν θα υπάρξουν 
αλλαγές στην τοπογραφία ή στα ανάγλυφα χαρακτηριστικά της επιφάνειας του 
εδάφους στην περιοχή εγκατάστασής του, λόγω του ότι το οικόπεδο εγκατάστασης του 
Φ/Β Πάρκου είναι στο µεγαλύτερο µέρος του επίπεδο µε αποτέλεσµα να µην 
απαιτηθούν εκτεταµένες εργασίες οµαλοποίησης του εδάφους.  
 
Όσον αφορά την πρόσβαση στις εγκαταστάσεις του Φ/Β Πάρκου, αυτή θα 
εξασφαλίζεται από υφιστάµενο δρόµο. Επιπλέον, για την διευκόλυνση της πρόσβασης 
στα Φ/Β Υποσυστήµατα θα διαµορφωθούν εντός του χώρου εγκατάστασης διάδροµοι, 
το πλάτος των οποίων θα είναι µικρό (~ 10 m), ενώ οι κλίσεις του εδάφους στο 
οικόπεδο εγκατάστασης είναι οµαλές. Συνεπώς, δεν θα υπάρξουν έργα οδοποιίας που 
πιθανόν να προκαλούσαν ουσιαστικές µεταβολές στην τοπογραφία. 
 
Αισθητική τοπίου 
Το Φ/Β Πάρκο τόσο κατά την φάση της κατασκευής του όσο και κατά την λειτουργία 
του δεν θα προκαλέσει κάποια ουσιαστική µεταβολή των φυσικών χαρακτηριστικών 
της περιοχής του έργου ούτε θα οδηγήσει σε αλλοίωση του τοπίου της περιοχής.  
 
Επιπλέον, οι εγκαταστάσεις του Φ/Β Πάρκου λόγω του µεγέθους τους και του µικρού 
ύψους τους (µέγιστο ύψος τοιχίου περίφραξης: 2,50 m, ύ ψος τοποθέτησης Φ/Β 
Συστοιχιών: 0,50 m) δεν θα επηρεάσουν την κλίµακα του φυσικού τοπίου της περιοχής 
ούτε θα θίξουν την αισθητική του. 
 
Θα πρέπει να επισηµανθεί ότι λόγω: 
♦ της σηµαντικής απόστασης του χώρου εγκατάστασης του Φ/Β Πάρκου από τους 

πλησιέστερους οικισµούς 
♦ των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του ανάγλυφου της περιοχής εγκατάστασης 
♦ του υψοµέτρου (~ 12 m) του χώρου όπου θα πραγµατοποιηθεί η εγκατάσταση  
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το Φ/Β Πάρκο θα είναι αθέατο από τους πλησιέστερους οικισµούς που βρίσκονται 
περιµετρικά του χώρου εγκατάστασής του, ενώ επιπροσθέτως επισηµαίνεται ότι η 
λειτουργία του δεν θα δηµιουργεί ορατές αντανακλάσεις.   

 Ανθρωπογενές περιβάλλον 
Χρήσεις γης 

Ο Φ/Β σ ταθµός δεν θα προκαλέσει κάποια µεταβολή της παρούσας ή της 
προγραµµατισµένης για το µέλλον χρήσης γης της γύρω περιοχής.  Πρέπει να 
σηµειωθεί ότι στην συγκεκριµένη περιοχή εγκατάστασης του έργου δεν βρίσκονται 
καλλιεργήσιµες εκτάσεις ή βοσκοτόπια, ούτε αξιοποιείται σε κάποιο τοµέα 
ανθρωπογενής δραστηριότητα.  
 

 Δοµηµένο περιβάλλον 
Το προτεινόµενο έργο θα εγκατασταθεί σε χώρο που βρίσκεται σε σηµαντική απόσταση 
(~ 1,7 km) από τους πλησιέστερους οικισµούς του Σιδαρίου και Καρουσάδες.  
H κατασκευή και λειτουργία του Φ/Β Πάρκου δεν θα επηρεάσει σε οποιονδήποτε βαθµό 
το δοµηµένο και οικιστικό περιβάλλον της ευρύτερης περιοχής.  
 

 Ιστορικό και πολιτιστικό περιβάλλον 
Το προτεινόµενο έργο δεν θα προκαλέσει αλλαγή ή καταστροφή κάποιας 
αρχαιολογικής περιοχής, δεδοµένου ότι κανένα εκ των τµηµάτων του δεν θα 
κατασκευαστεί εντός µιας τέτοιας περιοχής. 
 

 Κοινωνικό – οικονοµικό περιβάλλον – τεχνικές υποδοµές 
Φυσικοί πόροι 
Το Φ/Β Πάρκο θα αξιοποιεί την ηλιακή ακτινοβολία, η οποία αποτελεί ανανεώσιµο 
φυσικό πόρο και ανεξάντλητη πηγή ενέργειας. Πρέπει να σηµειωθεί ότι η διαθέσιµη 
ηλιακή ακτινοβολία στη χώρα µας κυµαίνεται σε υψηλά επίπεδα τόσο κατά τη 
χειµερινή όσο και κατά τη θερινή περίοδο του έτους. 
 
Επιπλέον, πρέπει να τονιστεί ότι η λειτουργία του εξεταζόµενου Φ/Β Πάρκου θα 
συµβάλλει στην εξοικονόµηση λιγνίτη και πετρελαίου, δηλαδή µη ανανεώσιµων 
φυσικών πόρων, οι οποίοι χρησιµοποιούνται από τις υφιστάµενες συµβατικές µονάδες 
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. 
 
Επισηµαίνεται ότι θα ληφθούν όλα τα ενδεδειγµένα µέτρα, ώστε τόσο κατά την 
κατασκευή όσο και κατά τη λειτουργία του Φ/Β Πάρκου να µην προκληθούν φαινόµενα 
ρύπανσης ή µόλυνσης των φυσικών πόρων της περιοχής.  
 
Καύσιµα - Ενέργεια 
Κατά την φάση της κατασκευής του έργου η κατανάλωση καυσίµων από τα οχήµατα 
και τα εργοταξιακά µηχανήµατα που θα χρησιµοποιηθούν στις διάφορες εργασίες θα 
είναι σχετικά µικρή λόγω του µικρού µεγέθους του συγκεκριµένου έργου και της 
µικρής χρονικής διάρκειας κατασκευής. 



   Συγκριτική Αξιολόγηση Εφαρµογής Τεχνολογιών ΑΠΕ  100 
 

Κατά την λειτουργία του Φ/Β Πάρκου οι αντλίες που θα χρησιµοποιούνται για την 
πλύση των Γεννητριών και οι αντλίες του πυροσβεστικού συστήµατος θα 
καταναλώνουν ενέργεια η οποία θα τροφοδοτείται από το δίκτυο της ΔΕΗ. Η 
κατανάλωση αυτή θα είναι µικρή διότι η χρήση των αντλιών θα είναι αποσπασµατική.  
 

 Ατµοσφαιρικό περιβάλλον 
Κατά την φάση της κατασκευής του έργου θα δηµιουργηθεί σκόνη, γεγονός όµως που 
δεν θα οδηγήσει σε υποβάθµιση της ατµόσφαιρας της περιοχής, αφενός λόγω της 
µικρής κλίµακας των εργασιών που θα πραγµατοποιηθούν και αφετέρου λόγω του 
σύντοµου χρονικού διαστήµατος που θα απαιτηθεί για την ολοκλήρωση της 
κατασκευής του (αναµενόµενη διάρκεια: 6 µήνες). 
 
Επιπλέον, κατά την φάση της κατασκευής θα υπάρξουν εκποµπές αέριων ρύπων από 
τον µηχανοκίνητο εξοπλισµό που θα χρησιµοποιηθεί στις κατασκευαστικές εργασίες: 
♦ οχήµατα µεταφοράς προσωπικού, οικοδοµικών υλικών και εξοπλισµού 
♦ εργοταξιακά οχήµατα / µηχανήµατα  
♦ οχήµατα µεταφοράς του εξοπλισµού και των µηχανηµάτων του Φ/Β Πάρκου. 
 
Οι εκποµπές αυτές θα είναι ιδιαίτερα περιορισµένες αφενός λόγω του µικρού αριθµού 
µηχανοκίνητου εξοπλισµού που θα χρησιµοποιηθεί για την κατασκευή του 
συγκεκριµένου έργου και αφετέρου λόγω της µικρής χρονικής διάρκειας της φάσης της 
κατασκευής. 
 
Υπολογισµός αποφυγής των αερίων του θερµοκηπίου από τη λειτουργία του 
φωτοβολταϊκού σταθµού 
 

Ετήσια παραγόµενη ενέργεια 22.600 MWh από το 
προτεινόµενο Φωτοβολταϊκό Πάρκο ισχύος 20 MW 

Ρύπος 

Ποσότητα εκπεµπόµενου ρύπου ο οποίος αποφεύγεται από τη 
λειτουργία του έργου [tn] 

CO2 19.210 

SO2 350 

CO 4 

NOx 27 
HC 1,1 

Σωµατίδια 18 

Σύνολο 19.610 
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 Ακουστικό περιβάλλον, δονήσεις, ακτινοβολίες 
Θόρυβος 
Κατά την διάρκεια της κατασκευής του Φ/Β Πάρκου θα υπάρξει µία σχετική αύξηση της 
υπάρχουσας στάθµης θορύβου λόγω αφενός της διέλευσης των µηχανηµάτων του 
εργοταξίου και αφετέρου των κατασκευαστικών εργασιών που θα λάβουν χώρα. Η 
αύξηση αυτή όµως θα είναι προσωρινή και αποσπασµατική και θα εξαρτάται από την 
πορεία των πραγµατοποιούµενων εργασιών. Παρόλα αυτά θα ληφθεί µέριµνα έτσι 
ώστε τα µηχανήµατα που θα χρησιµοποιηθούν στην κατασκευή να είναι τελευταίας 
τεχνολογίας και κατά το δυνατόν αθόρυβα. 
 
Κάτοικοι της ευρύτερης περιοχής δεν θα εκτεθούν σε υψηλές στάθµες θορύβου κατά 
την διάρκεια των κατασκευών, λόγω του ότι η περιοχή όπου θα λάβουν χώρα οι 
εργασίες βρίσκεται σε σηµαντική απόσταση από τους πλησιέστερους οικισµούς. 
 
Δονήσεις  
Οι εργασίες που θα λάβουν χώρα κατά την φάση της κατασκευής του Φ/Β Πάρκου δεν 
θα οδηγήσουν στην πρόκληση σηµαντικών δονήσεων στην περιοχή επέµβασης του 
έργου λόγω του ότι ο χώρος εγκατάστασης του Φ/Β Πάρκου είναι γαιώδης και 
συνεπώς δεν αναµένεται να απαιτηθούν έργα εκβραχισµών.  
 
Ακτινοβολία 
Η φύση των κατασκευαστικών εργασιών που θα λάβουν χώρα για τ ην εγκατάσταση 
του Φ/Β Πάρκου δεν δικαιολογεί την εκποµπή οποιουδήποτε είδους ακτινοβολίας. 
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Κεφάλαιο 4: Πολυκριτηριακή Ανάλυση 

 
4.1 Γενικά 
Οι ΑΠΕ προσφέρουν µία υποσχόµενη εναλλακτική και η ανάπτυξή τους θεωρείται ως 
βασική προτεραιότητα για πολλές χώρες. Είναι γνωστό πως οι ΑΠΕ γενικά είναι 
περιβαλλοντικά φιλικότερες από τα συµβατικά καύσιµα. Επιπλέον, είναι ενδογενείς και 
έτσι προωθούν την ενεργειακή ανεξαρτησία, και σε αρκετές περιπτώσεις συνεισφέρουν 
στη δηµιουργία θέσεων εργασίας για το τοπικό δυναµικό. Ωστόσο, επιβάλλεται να 
ξεπεράσουν τεχνολογικούς, θεσµικούς, κοινωνικούς και οικονοµικούς φραγµούς, µιας 
και επιδεικνύουν τοπικές περιβαλλοντικές και κοινωνικές επιπτώσεις – δέσµευση 
µεγάλων εκτάσεων γης, αλλαγή του τοπίου, µεταβολή των παραδοσιακών τ ρόπων 
ζωής των κατοίκων της υπαίθρου, κλπ. Αυτός ο πολλαπλός χαρακτήρας των ΑΠΕ, 
καθιστά εξαιρετικά δύσκολη την επιλογή µεταξύ διαφορετικών αναπτυξιακών 
προτάσεων. 
 
Για την σύγκριση των δύο τεχνολογιών ΑΠΕ, αιολικών και φωτοβολταϊκών συστηµάτων 
των τεσσάρων µελετών που αναλύθηκαν στο προηγούµενο κεφάλαιο, απαιτείται να 
ληφθούν υπόψη µία σειρά από τεχνολογικά, ενεργειακά, περιβαλλοντικά, οικονοµικά, 
και κοινωνικά κριτήρια. Επιπλέον η πολυπλοκότητα της διαδικασίας ενισχύεται από 
την παρουσία πολλών αποφασιζόντων µε αντικρουόµενες προτιµήσεις που σχηµατίζουν 
τις οµάδες λήψης απόφασης. Η εγγενής πολυπλοκότητα του ενεργειακού σχεδιασµού 
και οι πολλαπλές επιπτώσεις των ενεργειακών πολιτικών καθιστούν τις 
Πολυκριτηριακές Αναλυτικές Μεθόδους ένα απαραίτητο διαχειριστικό εργαλείο για τη 
λήψη των αποφάσεων σε όλα τα παραπάνω επίπεδα [14]. 

 
Πίνακας 26. Δείκτες κριτηρίων στα διαφορετικά χωρικά επίπεδα 
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Η χωρικά κατανεµηµένη φύση των ΑΠΕ σε συνδυασµό µε το µικρό µέγεθος των 
µονάδων αξιοποίησής τ ους (σε σχέση µε τους συµβατικούς θερµικούς σταθµούς 
παραγωγής), επιβάλλουν τη µερική µετακίνηση της διαδικασίας απόφασης από το 
εθνικό στο τοπικό επίπεδο και από ολόκληρο τον ενεργειακό τοµέα σε κάθε ξεχωριστή 
δραστηριότητα. Αυτό συνεπάγεται µία αυξηµένη απαίτηση για τη συµµετοχή των 
τοπικών κοινωνιών στη διαδικασία λήψης των αποφάσεων για θέµατα ενεργειακής και 
περιβαλλοντικής διαχείρισης. Η κυριότερη αιτία αύξησης του ενδιαφέροντος για την 
αµεσότερη συµµετοχή του κοινού στη λήψη των αποφάσεων αναδύεται ε ίτε από την 
ανάγκη εκπλήρωσης βασικών ανθρώπινων δικαιωµάτων σχετικά µε τη δηµοκρατία και 
τη διαφάνεια των διαδικασιών, είτε από την αναγνώριση πως η επιβολή ανεπιθύµητων 
πολιτικών επιλογών οδηγεί σε εκτεταµένες διαµαρτυρίες και µείωση της εµπιστοσύνης 
στους θεσµούς και στην κυβέρνηση. 
 
Οι συµµετέχοντες συµπεριλαµβάνουν µεµονωµένα άτοµα, κοινωνικές οµάδες, θεσµικά 
όργανα, και διοικητικές αρχές που δύνανται να επηρεάσουν έµµεσα ή άµεσα τη 
διαδικασία επιλογής. Όλοι αυτοί συνθέτουν ένα βασικό πλέγµα για τη δηµιουργία και 
αξιολόγηση βραχυπρόθεσµων σεναρίων αλλά και στρατηγικών επιλογών 
ηλεκτροπαραγωγής, καθώς θα αντιδράσουν σε συγκεκριµένες προτάσεις σύµφωνα µε 
το δικό τους σύστηµα αξιών [14]. 
 

Σχήµα 4. Οι συµµετέχοντες στη διαδικασία λήψης απόφασης για τις ΑΠΕ 

 
 
Για την περίπτωση της Ελλάδας αναγνωρίζονται οι παρακάτω ενδιαφερόµενοι σχετικά 
µε την ανάπτυξη των ΑΠΕ σε µία περιοχή [14]: 
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♦ Η τοπική κοινωνία 
Δύναται να συµµετέχει άµεσα (ερωτηµατολόγια, δηµόσιες συζητήσεις, συνεντεύξεις) 
ή/και έµµεσα µέσω των εκπροσώπων της τοπικής και περιφερειακής αυτοδιοίκησης. 
 
♦ Η κεντρική διοίκηση 
Η ίδια η φύση του ενεργειακού σχεδιασµού επιβάλλει τη συµµετοχή της κεντρικής 
διοίκησης (αρµόδια υπουργεία, ΔΕΗ, ΡΑΕ, ΚΑΠΕ – για την περίπτωση της Ελλάδας), 
καθώς η όποια απόφαση θα έχει επιπτώσεις στην παραγωγή και κατανάλωση 
ενέργειας της περιοχής σε σχέση µε το υπάρχον κεντρικό ενεργειακό δίκτυο. 
 
♦ Οι πιθανοί επενδυτές 
Αυτοί αποτελούνται από τράπεζες, επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους 
σχετικούς τοµείς, και τοπικές αναπτυξιακές εταιρίες. Η συµµετοχή τους επιβάλλεται 
καθώς είναι αυτοί που θα παρέχουν τα απαραίτητα κεφάλαια για την ενεργοποίηση και 
συνέχιση των αναπτυξιακών έργων. 
 
♦ Οι µη-κυβερνητικές οργανώσεις 
Ο ολοένα και περισσότερο ενισχυµένος ρόλος των µη κυβερνητικών οργανώσεων 
απαιτεί και τη δική τους συµµετοχή στις διεργασίες ενεργειακού σχεδιασµού, µιας και 
αυτός συνδέεται άµεσα µε την ποιότητα του περιβάλλοντος της περιοχής και καθορίζει 
και θέµατα ασφάλειας της προµήθειας ενέργειας. 
 
Είναι αυτονόητο ότι η κάθε περίπτωση είναι διαφορετική και µόνο υπό τις εκάστοτε 
συνθήκες µπορεί να καθοριστεί η κατάλληλη οµάδα λήψης απόφασης σε τόσο 
περίπλοκα και ευαίσθητα θέµατα πολιτικής. 
 
Σχήµα 5. Σχηµατική παράσταση της ιεραρχικής δοµής ενός πλαισίου πολυκριτηριακής ενεργειακής 

αξιολόγησης 
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4.2 Καθορισµός των κριτηρίων επιλογής 
 

Για την α ξιολόγηση των τεσσάρων µελετών ανανεώσιµων πηγών ενέργειας που 
περιγράφηκαν στο προηγούµενο κεφάλαιο, το σύνολο των κριτηρίων αξιολόγησης 
περιλαµβάνει ενεργειακά, οικονοµικά, κοινωνικά, και περιβαλλοντικά κριτήρια. 
 
 Ενεργειακά κριτήρια 
Προτείνεται η χρησιµοποίηση του αριθµού των τόννων ισοδύναµου πετρελαίου (tonnes 
of oil equivalent), ως µέτρο του βαθµού εκµετάλλευσης του ανανεώσιµου πόρου. Το 
µέγεθος αυτό ε κφράζει την ποσότητα πετρελαίου που θα ήταν απαραίτητη για την 
παραγωγή ισοδύναµης ποσότητας ενέργειας. Στην περίπτωση χρήσης ανανεώσιµης 
ενεργειακής πηγής θεωρείται ότι πρακτικά η ενέργεια αυτή εξοικονοµείται, καθώς 
αποφεύγεται η εισαγωγή του καυσίµου. Το κριτήριο αυτό είναι άµεσα µετρήσιµο και 
δύναται να χρησιµοποιηθεί κατευθείαν χωρίς καµία µετατροπή. Μπορεί επίσης να 
αποτελέσει µέτρο ενεργειακής σύγκρισης έργων ανάπτυξης ΑΠΕ ανεξάρτητα από τη 
φύση του πόρου εκµετάλλευσης.  
 
 Οικονοµικά κριτήρια 
Τα οικονοµικά κριτήρια (στο επίπεδο του έργου) εισάγονται µέσω της οικονοµικής 
αξιολόγησης της επένδυσης. Στην περίπτωση αυτή η επενδυτική δραστηριότητα 
αξιολογείται µέσω του υπολογισµού του εσωτερικού βαθµού απόδοσης της επένδυσης 
(return-on-investment), που ουσιαστικά αποτελεί το λόγο των ετησίων κερδών προς 
την καθαρή επένδυση. Ο δείκτης αυτός είναι επίσης άµεσα µετρήσιµος, παρέχει 
δυνατότητα σύγκρισης διαφορετικής φύσης επενδύσεων και είναι κατανοητός από τους 
εκάστοτε αποφασίζοντες. Κατά περίπτωση δύναται να χρησιµοποιηθούν και άλλοι 
δείκτες όπως ο χρόνος αποπληρωµής της επένδυσης ή η καθαρή παρούσα αξία της 
επένδυσης. 
 
 Κοινωνικά κριτήρια 
Τα κοινωνικά κριτήρια αποτελούνται ουσιαστικά από όλες τις παραµέτρους που έχουν 
επιπτώσεις στις κοινωνικές δοµές, σχέσεις και δράσεις της περιοχής ανάπτυξης. Έτσι οι 
περιβαλλοντικές επιπτώσεις του έργου, η αποδοχή της τοπικής κοινωνίας, οι 
συγκρούσεις µε το τωρινό παραδοσιακό πρότυπο ζωής της περιοχής και οι επιπτώσεις 
στην απασχόληση αποτελούν παράγοντες κριτηρίων που θα µπορούσαν να 
χαρακτηριστούν κοινωνικοί. Για την αποφυγή συγχύσεων, οι περιβαλλοντικές 
επιπτώσεις εξετάζονται ως ξεχωριστό κριτήριο επιλογής και θεωρείται ότι η αποδοχή 
της τοπικής κοινωνίας εξαρτάται κυρίως από αυτές, καθώς και από τις νέες θέσεις 
εργασίας που δηµιουργούνται για το δυναµικό της περιοχής. Οι αλλαγές στον τρόπο 
ζωής της περιοχής θεωρείται ότι εξετάζονται µέσω της ενσωµάτωσης της γνώµης της 
τοπικής κοινωνίας στη διαδικασία λήψης απόφασης.  
Κρίνεται σκόπιµη η αδιαστατοποίηση του δείκτη, ώστε να αποτελέσει µέτρο σύγκρισης 
µεταξύ περιφερειών και να λαµβάνει υπόψη του την υφιστάµενη δηµογραφική 
κατάσταση της κάθε περιοχής. Αυτό γίνεται εφικτό µέσω της διαίρεσής του µε τον 
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αριθµό των ανέργων της εκάστοτε περιοχής, ή µε τον υπολογισµό της µεταβολής των 
δεικτών απασχόλησης που θα προκαλέσει η ανάπτυξη του συγκεκριµένου έργου.  
 
 Περιβαλλοντικά κριτήρια 
Τα περιβαλλοντικά κριτήρια είναι, και λόγω της φύσης τους, τα πλέον δύσκολα να 
εκτιµηθούν. Η υψηλή αβεβαιότητα σε συνδυασµό µε την έντονα ποιοτική και 
υποκειµενική φύση τους καθιστά δυσχερή των προσδιορισµό τους. Για τις ανάγκες 
όµως της Πολυκριτηριακής Ανάλυσης απαιτείται η αποδόµηση του περιβαλλοντικού 
κριτηρίου σε περισσότερες συνιστώσες. Κάθε τέτοια συνιστώσα θα πρέπει να µπορεί 
άµεσα να αποτιµηθεί και χαρακτηριστεί µε βάση συγκεκριµένους δείκτες, εάν είναι 
δυνατόν αδιάστατους.  
 

Σχήµα 6. Αποδόµηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων έργων ΑΠΕ 

 
 

 

Η επιλογή των κριτηρίων απόφασης 
Χρησιµοποιήθηκαν συνολικά επτά (7) κριτήρια από τα οποία τα πέντε (5) είναι 
ποσοτικά και τα δύο (2) ποιοτικά, όπως παρουσιάζονται παρακάτω: 
 
Κριτήριο C1: Ενεργειακό: Αποδίδεται ποσοτικά ως η ετήσια ποσότητα της ενέργειας 
που εξοικονοµείται λόγω της χρήσης των έργων ΑΠΕ, σε Τόνους Ισοδύναµου 
Πετρελαίου (ΤΙΠ). Η φύση του κριτηρίου πέρα από ενεργειακή είναι επίσης οικονοµική, 
αφού αντιπροσωπεύει την ποσότητα εισαγόµενου καυσίµου που εξοικονοµείται, αλλά 
και περιβαλλοντική, αφού αυτή η ποσότητα συµβατικού καυσίµου που εξοικονοµείται, 
αντιστοιχεί σε µείωση των εκποµπών CO2. 
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Κριτήριο C2: Οικονοµικό: Ως οικονοµικό κριτήριο ορίζεται ο χρόνος αποπληρωµής της 
επένδυσης σε έτη. 
 
Κριτήριο C3: Κοινωνικό: Πρόκειται για τον αριθµό των νέων σταθερών θέσεων 
εργασίας που προκύπτουν από κάθε σενάριο.  
 
Κριτήριο C4: Περιβαλλοντικό: Η ποσότητα της καθαρής ετήσιας µείωσης εκποµπών 
αερίων του Θερµοκηπίου σε τόνους. 
 
Κριτήριο C5: Περιβαλλοντικό: Χρήση γης: Ποσοτικοποιείται ως η έκταση που 
καταλαµβάνεται από το σύνολο των εγκαταστάσεων σε κάθε σενάριο σε m2.  
 
Κριτήριο C6: Περιβαλλοντικό: Ακουστικό περιβάλλον: Για την αποτίµησή του 
χρησιµοποιείται ποιοτική κλίµακα από 1 – 5 της διαβάθµισης των επιπέδων θορύβου, 
(όπου 5 = πολύ ησυχία, 1 = σοβαρή όχληση), η οποία θεωρείται πως ενσωµατώνει το 
συνολικό µέγεθος των εγκαταστάσεων των σεναρίων.  
 
Κριτήριο C7: Περιβαλλοντικό: Αισθητική υποβάθµιση: Για την αποτίµησή του 
χρησιµοποιείται ποιοτική κλίµακα από 1 – 5 (όπου 5 = καµία επίδραση, 1 = µεγάλη 
επίδραση), η οποία θεωρείται πως ενσωµατώνει το συνολικό µέγεθος των 
εγκαταστάσεων των σεναρίων. 
 
Η αξιολόγηση των τεσσάρων περιπτώσεων (σενάρια) σχετικά µε το σύνολο των 
κριτηρίων απόφασης παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα. 

 
Πίνακας 27. Αποδόσεις των σεναρίων σε σχέση µε το σύνολο των κριτηρίων 

Σενάρια 
Κριτήρια 

1 2 3 4 

C1 Εξοικονοµούµενο καύσιµο  ΤΙΠ/Έτος 20.635 11.418 9.593 5.780 

C2 Χρόνος αποπληρωµής 
επένδυσης Έτη 6 9 7 8,5 

C3 
Αριθµός θέσεων εργασίας 
που δηµιουργούνται κατά 
τη λειτουργία του έργου 

  3 6 3 5 

C4 Καθαρή ετήσια µείωση 
εκποµπών ΑΤΘ tn 70.008 38.738 32.548 19.610 

C5 Έκταση που 
καταλαµβάνεται m2 400.000 780.000 250.000 400.000 
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C6 
Ακουστικό περιβάλλον 
κατά τη λειτουργία του 

έργου 

5 = πολύ 
ησυχία,  

1 = σοβαρή 
όχληση 

3 5 4 5 

C7 Αισθητική υποβάθµιση 
5 = καµία 
επίδραση,  
1 = µεγάλη 
επίδραση 

2 3 2 3 

 
 
Για τη διαστασιολόγηση οποιουδήποτε ενεργειακού συστήµατος απαιτείται αρχικά 
αποσαφήνιση των παραγόντων που διέπουν το χώρο εγκατάστασης, τις ενεργειακές 
ανάγκες, καθώς και τις απαιτήσεις του φορέα που θα το αξιοποιεί. 
 
Εποµένως, αρχικά αναζητηθήκαν τα κλιµατολογικά δεδοµένα των περιοχών (ηλιακή 
ακτινοβολία, θερµοκρασία αέρα και εδάφους, σχετική υγρασία, ταχύτητα ανέµου). 
 
Στη συνέχεια καθορίστηκαν κρίσιµες παράµετροι όπως:  
1. Τεχνολογία που θα χρησιµοποιηθεί (µοντέλα φωτοβολταϊκών στοιχείων και 

µοντέλα των Α/Γ) 
2. Είδος αιολικού και φωτοβολταϊκού συστήµατος (διασυνδεδεµένο ή αυτόνοµο) 
3. Βέλτιστη κλίση των Φ/Β στοιχείων για την επίτευξη µέγιστης παραγωγής 

ενεργειακού ποσού 
4. Συνολική εγκατεστηµένη ισχύς (MW) του συστήµατος και η ετήσια παραγόµενη 

ενέργεια (MWh/έτος) 
5. Τιµολόγηση παραγόµενης ενέργειας (ΜWh), επιδότηση επί του αρχικού κόστους 

υλοποίησης του προγράµµατος και ποσοστά δανειοδότησής του. 
 
Αφού καθορίστηκαν οι κρίσιµες παράµετροι έγινε δυνατή η διαστασιολόγηση των 
συστήµατων. Για το σκοπό αυτό χρησιµοποιήθηκε το ενεργειακό λογισµικό RETScreen 
που ανέπτυξε το Διεθνές Κέντρο Υποστήριξης Αποφάσεων Καθαρής Ενέργειας 
RETScreen. Το εν λόγω κέντρο αποσκοπεί στην ενίσχυση του ανθρώπινου δυναµικού 
σχεδιασµού, λήψης αποφάσεων και βιοµηχανίας για την εφαρµογή έργων 
ανανεώσιµων πηγών ενέργειας και ενεργειακής απόδοσης. Ο σκοπός αυτός 
επιτυγχάνεται µέσω της ανάπτυξης εργαλείων υποστήριξης αποφάσεων (π.χ. 
λογισµικό RETScreen) που µειώνουν το κόστος µελετών προ-σκοπιµότητας, της 
διάχυσης γνώσης βοηθώντας στη λήψη καλύτερων αποφάσεων, και µέσω εκπαίδευσης 
ανθρώπων στην βελτιωµένη ανάλυση της τεχνικής και οικονοµικής βιωσιµότητας 
πιθανών έργων [38]. 
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Αποτελέσµατα του λογισµικού RETScreen της οικονοµικής ανάλυσης (C2) για κάθε 
επένδυση 
 
 
Περίπτωση 1η: Αιολικό πάρκο ισχύος 39 MW 
 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ 

Σύνολο επένδυσης 44.423.754 € 

Εγκατεστηµένη Ισχύς Έργου 39 MW 

Ετήσια Παραγόµενη Ενέργεια 80.680,8 MWh/έτος 

Εξοπλισµός  13 Α/Γ ισχύος 3 MW 

Επιδότηση 40% 

Δάνειο 42% 

Επιτόκιο Δανεισµού 6% 

Διάρκεια Δανείου 10 έτη 

Διάρκεια Ζωής 'Έργου 20 έτη 

Τιµή ανά MWh 80,14 €/MWh 

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ 

Εσωτερικός συντελεστής απόδοσης (IRR) 21% 

Χρόνος αποπληρωµής επένδυσης (έτη) 6 

 
 
Περίπτωση 2η: Φωτοβολταϊκό πάρκο ισχύος 39 MW 
 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ 

Σύνολο επένδυσης 156.000.000 € 

Εγκατεστηµένη Ισχύς Έργου 39 MW 

Ετήσια Παραγόµενη Ενέργεια 44.644 MWh/έτος 

Εξοπλισµός  216.667 Φ/Β πλαίσια ισχύος 180 W, µονο-Si  

Επιδότηση 40%, µε ανώτατο ποσό 
επιχορήγησης (€) 

20.000.000 

Δάνειο 45% 

Επιτόκιο Δανεισµού 5% 

Διάρκεια Δανείου 15 έτη 
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Διάρκεια Ζωής 'Έργου 20 έτη 

Τιµή ανά MWh 407,14 €/MWh 

 
 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ 

Εσωτερικός συντελεστής απόδοσης (IRR) 12,9% 

Χρόνος αποπληρωµής επένδυσης (έτη) 9 

 
 
Περίπτωση 3η: Αιολικό πάρκο ισχύος 20 MW 
 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ 

Σύνολο επένδυσης 26.000.000 € 

Εγκατεστηµένη Ισχύς Έργου 20 MW 

Ετήσια Παραγόµενη Ενέργεια 37.510 MWh/έτος 

Εξοπλισµός  10 Α/Γ ισχύος 2 MW 

Επιδότηση 40% 

Δάνειο 35% 

Επιτόκιο Δανεισµού 5,5% 

Διάρκεια Δανείου 10 έτη 

Διάρκεια Ζωής 'Έργου 20 έτη 

Τιµή ανά MWh 80,14 €/MWh 

 
 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ 

Εσωτερικός συντελεστής απόδοσης (IRR) 18% 

Χρόνος αποπληρωµής επένδυσης (έτη) 7 

 
 
Περίπτωση 4η: Φωτοβολταϊκό πάρκο ισχύος 20 MW 
 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ 

Σύνολο επένδυσης 85.000.000 € 

Εγκατεστηµένη Ισχύς Έργου 20 MW 
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Ετήσια Παραγόµενη Ενέργεια 22.600 MWh/έτος 

Εξοπλισµός  114.286 Φ/Β πλαίσια ισχύος 175 W, µονο-Si  

Επιδότηση 40%, µε ανώτατο ποσό 
επιχορήγησης (€) 

20.000.000 

Δάνειο 41% 

Επιτόκιο Δανεισµού 5% 

Διάρκεια Δανείου 15 έτη 

Διάρκεια Ζωής 'Έργου 20 έτη 

Τιµή ανά MWh 407,14 €/MWh 

 
 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ 

Εσωτερικός συντελεστής απόδοσης (IRR) 13,9% 

Χρόνος αποπληρωµής επένδυσης (έτη) 8,5 

 
 
Ανάλυση ενεργειακού κριτηρίου (C1) – Εξοικονοµούµενο καύσιµο (ΤΙΠ/έτος)  
 
Για να υπολογίσουµε τους Τόνους Ισοδύναµου Πετρελαίου (ΤΙΠ) για κάθε σενάριο 
χρησιµοποιούµε τον ενεργειακό συντελεστή για τον ηλεκτρισµό που είναι: 

1 ΤΙΠ = 3910 kWh ή 3,91 MWh 
Οπότε για κάθε περίπτωση µελέτης έχουµε τα παρακάτω αποτελέσµατα: 
 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ (ΤΙΠ) 

Περίπτωση 1η: Αιολικό πάρκο ισχύος 39 MW 20.635 
Περίπτωση 2η: Φωτοβολταϊκό πάρκο ισχύος 39 MW 11.418 

Περίπτωση 3η: Αιολικό πάρκο ισχύος 20 MW 9.593 
Περίπτωση 4η: Φωτοβολταϊκό πάρκο ισχύος 20 MW 5.780 

 
 
Ανάλυση περιβαλλοντικού κριτηρίου (C4) – Μείωση εκποµπών ΑΤΘ (tn)  
 
Η αποφυγή των αερίων του θερµοκηπίου (ΑΤΘ) που θα προκύψει από τη λειτουργία 
κάθε σταθµού, υπολογίστηκε µε βάση τον παρακάτω πίνακα, σύµφωνα µε τον οδηγό 
του Μέτρου 6.5 «Προώθηση συστηµάτων ΑΠΕ, Συµπαραγωγής στο ενεργειακό σύστηµα 
της χώρας – Εξοικονόµηση Ενέργειας» του Ε.Π.ΑΝ. που αφορά επενδύσεις παραγωγής 
ηλεκτρικής ενέργειας. 
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Περιοχή CO2 SO2 CO NOx HC Σωµατίδια 

ΣΤΑΘΜΟΙ       

Περιοχές που είναι διασυνδεδεµένες ή 
πρόκειται να διασυνδεθούν µε το 
ηπειρωτικό ηλεκτρικό δίκτυο 

850 15,5 0,18 1,2 0,05 0,8 

Νησιά που δεν πρόκειται να 
διασυνδεθούν µε το ηπειρωτικό 
ηλεκτρικό δίκτυο 

1062,5 19,4 0,18 1,5 0,05 1,0 

        
Οπότε για κάθε περίπτωση µελέτης έχουµε τα παρακάτω αποτελέσµατα: 
 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΤΘ (tn) 

Περίπτωση 1η: Αιολικό πάρκο ισχύος 39 MW 70.008 
Περίπτωση 2η: Φωτοβολταϊκό πάρκο ισχύος 39 MW 38.738 
Περίπτωση 3η: Αιολικό πάρκο ισχύος 20 MW 32.548 
Περίπτωση 4η: Φωτοβολταϊκό πάρκο ισχύος 20 MW 19.610 
 
 
Ανάλυση κοινωνικού κριτηρίου (C3) – Θέσεις εργασίας [20]   
 
Πρόκειται για τον αριθµό των νέων σταθερών θέσεων εργασίας που προκύπτουν από 
την λειτουργία κάθε έργου οι οποίες θα καλυφθούν από κατοίκους της ευρύτερης 
περιοχής. 
 
Εκτιµάται ότι για τη λειτουργία και συντήρηση των δεκατριών (13) Α/Γ που θα 
εγκατασταθούν στο αιολικό πάρκο ισχύος 39 MW στο νοµό Αρκαδίας, θα 
απασχοληθούν συνολικά τρία (3) άτοµα. Δύο ειδικευµένοι συντηρητές ηλεκτρολόγοι – 
ηλεκτρονικοί και ένας λογιστής µε καθεστώς µερικής απασχόλησης.  
 
Στην περίπτωση του αιολικού πάρκου ισχύος 20 MW, το οποίο θα αποτελείται από δέκα 
(10) Α/Γ θα απασχοληθούν επίσης συνολικά τρία (3) άτοµα. Δύο ειδικευµένοι 
συντηρητές ηλεκτρολόγοι – ηλεκτρονικοί και ένας λογιστής µε καθεστώς µερικής 
απασχόλησης. 
 
Αντίθετα για την λειτουργία και σ υντήρηση ενός φωτοβολταϊκού πάρκου απαιτείται 
µεγαλύτερος αριθµός ανθρώπινου δυναµικού σε καθηµερινή βάση. Για το Φ/Β πάρκο 
ισχύος 39 MW στο νοµό Αρκαδίας, το απαραίτητο προσωπικό ανέρχεται στα έξι (6) 
άτοµα. Τρία άτοµα για την φύλαξη του, τα οποία θα εργάζονται σε βάρδιες, δύο 
ειδικευµένοι συντηρητές ηλεκτρολόγοι – ηλεκτρονικοί και ένα άτοµο το οποίο θα είναι 
υπεύθυνο για την διαχείριση του οικοπέδου. 
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Στην µελέτη περίπτωσης του Φ/Β πάρκου ισχύος 20 MW στο νοµό Κέρκυρας θα 
απασχοληθούν συνολικά πέντε (5) άτοµα. Τρία άτοµα για την φύλαξη του, τα οποία θα 
εργάζονται σε βάρδιες, ένα άτοµο το οποίο θα είναι υπεύθυνο για την διαχείριση του 
οικοπέδου και ένας ειδικευµένος συντηρητής ηλεκτρολόγος – ηλεκτρονικός σε αντίθεση 
µε το αιολικό πάρκο ισχύος 39 MW διπλάσιας ισχύος, όπου απαραίτητοι είναι δύο 
συντηρητές.  
 
 
Ανάλυση περιβαλλοντικού κριτηρίου (C5) – Έκταση που καταλαµβάνεται 
 
Αιολικά Πάρκα 
 
Στο κριτήριο αυτό υπολογίζεται η έκταση που καταλαµβάνεται από το σύνολο των 
εγκαταστάσεων σε κάθε σενάριο σε m2.  
 
Σύµφωνα µε το παράρτηµα Ι (Α. Αποστάσεις για τη διασφάλιση της λειτουργικότητας 
και απόδοσης των αιολικών εγκαταστάσεων) του Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού 
Σχεδιασµού – ΑΠΕ, η ελάχιστη απόσταση (Α) µεταξύ των ανεµογεννητριών είναι 2,5 
φορές τη διάµετρο (D) της πτερωτής ανεµογεννήτριας (Α = 2,5 D) [3].   
 
Επίσης σύµφωνα µε την παράγραφο 2 του άρθρου 2 της υπ’ αρίθµ. πρωτ. Δ6/Φ1/οικ. 
13310 απόφασης «Διαδικασία έκδοσης αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας σταθµών 
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας µε χρήση ανανεώσιµων πηγών ενέργειας» ως χώρος 
εγκατάστασης του αιολικού σταθµού νοείται το περιγεγραµµένο πολύγωνο που 
προσδιορίζεται µε βάση τους κύκλους που έχουν κέντρο τις θέσεις των 
ανεµογεννητριών και ακτίνα έως και 3,5xD όπου D η διάµετρος πτερωτής. Η ακτίνα 
3,5xD είναι η µέγιστη. Η ελάχιστη ακτίνα µε κέντρο την θέση της ανεµογεννήτριας είναι 
1,5xR, όπου R είναι η ακτίνα της πτερωτής [11]. 
 
Το αιολικό πάρκο ισχύος 39 MW θα αποτελείται από 13 Α/Γ µε διάµετρο πτερωτής 90m 
έκαστη. Με βάση τα παραπάνω στοιχεία υπολογίζεται ότι η ελάχιστη έκταση που 
καταλαµβάνεται για την εγκατάσταση του αιολικού σταθµού είναι 400.000 m2 ή 400 
στρ.  
 
Αντίθετα ο αιολικός σταθµός ισχύος 20 MW θα περιλαµβάνει 10 Α/Γ, η διάµετρος των 
οποίων είναι 82m έκαστη, µε αποτέλεσµα η ελάχιστη έκταση του σταθµού να είναι 
περίπου 250.000 m2 ή 250 στρ.  
 
Φωτοβολταϊκά Πάρκα 
 
Ο Φ/Β σταθµός ισχύος 39 MW θα αποτελείται από 216.667 µονοκρυσταλλικά 
φωτοβολταϊκά πλαίσια, ονοµαστικής ισχύος 180W έκαστο. Τα Φ/Π θα είναι 
εγκατεστηµένα σε συστοιχίες µε νότιο προσανατολισµό, τοποθετηµένα µε σταθερή 



   Συγκριτική Αξιολόγηση Εφαρµογής Τεχνολογιών ΑΠΕ  114 
 

κλίση. Για την πλήρη ανάπτυξη του εξοπλισµού του Φ/Σ και για την αποφυγή της 
σκίασης απαιτείται πραγµατική επιφάνεια κάλυψης 780.000m2 (περίπου 20 στρ. ανά 
MW). 
 
Ο δεύτερος φωτοβολταϊκός σταθµός θα έχει εγκατεστηµένη ισχύ 20 ΜW και θα 
αποτελείται από 114.286 µονοκρυσταλλικά φωτοβολταϊκά πλαίσια ονοµαστικής ισχύος 
175W το καθένα. Η συνολική επιφάνεια των πλαισίων θα είναι περίπου 400.000 m2.  
 
 
Ανάλυση περιβαλλοντικού κριτηρίου (C6) – Ακουστικό περιβάλλον 
 
Η εγκατάσταση ενός αιολικού πάρκου δεν αυξάνει, σε αισθητό βαθµό, τα επίπεδα 
θορύβου της εγγύτερης περιοχής. Οι σύγχρονες Α/Γ προκαλούν θόρυβο ύψους 44 
περίπου db (A) σε απόσταση 200m, στα υπήνεµα της Α/Γ, για ταχύτητα ανέµου 8 m/s. 
Σηµειώνεται ότι για ταχύτητες ανέµου µεγαλύτερες τ ων 8 m/s, ο θόρυβος που 
παράγεται από τις Α/Γ καλύπτεται από το θόρυβο που παράγεται από το περιβάλλον 
[16]. 
 
Το συγκεκριµένο επίπεδο θορύβου που αναφέρθηκε (44 db) αντιστοιχεί σε αυτό µιάς 
ήσυχης µικρής πόλης, και δεν αποτελεί βέβαια πηγή όχλησης. Δεδοµένης δε της 
απαιτούµενης ελάχιστης απόστασης των Α/Γ από γειτονικούς οικισµούς (500m), το 
επίπεδο αυτό είναι ακόµη χαµηλότερο, της τάξης των 30-35 db, που αντιστοιχεί στο 
επίπεδο θορύβου ενός ήσυχου καθιστικού ή ψιθύρου, και που καλύπτεται πλήρως από 
φυσικές και τεχνικές πηγές θορύβου εγγύτερες προς τους οικισµούς [16]. 
 
Ο αιολικός σταθµός ισχύος 39 MW θα κατασκευαστεί σε απόσταση 700 µέτρων από τον 
οικισµό Λάστα, ενώ δεν υπάρχει άλλος οικισµός σε ακτίνα τουλάχιστον 3 km από τη 
θέση του έργου, όπου βρίσκονται οι οικισµοί Βαλτεσινίκο και Μαγούλιανα. Σε ακόµα 
µεγαλύτερες αποστάσεις άνω των 4 km βρίσκεται η Βυτίνα, η Καµενίτσα και η 
Αµυγδαλιά. 
 
Σε απόσταση 180 µέτρων (2 × D, όπου D=90m) στα υπήνεµα της Α/Γ όπου ο θόρυβος 
αναµένεται αυξηµένος, θα ανέρχεται περίπου σε 50 dB(A). Σε απόσταση 3 φορές τη 
διάµετρο των πτερυγίων, η οποία είναι η ελάχιστη επιτρεπόµενη κάθε Α/Γ από την 
πλησιέστερη µεµονωµένη οικοδοµή, το επίπεδο θορύβου µειώνεται περαιτέρω στα 49 
dB(A). 
 
Το αιολικό πάρκο ισχύος 20 MW θα εγκατασταθεί σε απόσταση 700 µέτρων βόρεια του 
οικισµού Παλαιόν Χωρίον, 700 µέτρα νοτιοανατολικά της  Περίθειας και 500 µέτρα  
δυτικά του συνοικισµού  Μεργουλάς. Οι Α/Γ θα παράγουν θόρυβο που θα ανέρχεται 
περίπου σε 90-100 db(A) στην θέση εγκατάστασης και στο ύψος της πλήµνης, δηλαδή 
σε 65 µέτρα ύψος από την επιφάνεια του εδάφους. Σε απόσταση 164 µέτρων (2 x D, 
όπου D=82m) από την ανεµογεννήτρια και σε ύψος 2 µέτρων, ο θόρυβος θα ανέρχεται 
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περίπου σε 45 db(A). Αυτό αντιπροσωπεύει τα συνήθη επίπεδα θορύβου εντός των 
κατοικιών. 
 
Τα επίπεδα θορύβου διαβαθµίζονται ως εξής: 
 

Πίνακας 28. Διαβάθµιση της κλίµακας των Επιπέδων Θορύβου 

10 – 30 dB(A) πολύ ησυχία 

30 – 50 dB(A) αρκετή ησυχία 

50 – 70 dB(A) µάλλον δυνατή όχληση 

70 – 100 dB(A) πολύ δυνατή όχληση 

< 100 dB(A) σοβαρή όχληση 

135 dB(A) κατώφλι πόνου 

 
 
Ανάλυση περιβαλλοντικού κριτηρίου (C7) – Αισθητική υποβάθµιση – Οπτική όχληση 
 
Αιολικά Πάρκα 
 
Κατ’ αρχήν, είναι σαφές ότι η αισθητική µιας εγκατάστασης αιολικού πάρκου αποτελεί 
καθαρά υποκειµενικό παράγοντα, ο οποίος εξαρτάται όχι τόσο από την ίδια την εικόνα 
της εγκατάστασης, όσο από τη γενικότερη εικόνα που έχει διαµορφώσει ο 
παρατηρητής για τη χρήση της (π.χ. ως οικολογική πηγή ενέργειας, ως πηγή τοπικών 
αναπτυξιακών οφελών, κλπ). 
 
Ειδικότερα, πρέπει να τονιστεί ότι ένα αιολικό πάρκο δεν εµποδίζει τη θέα. Η αρκετά 
µεγάλη απόστασή του από κατοικηµένες περιοχές (ελάχιστη επιτρεπόµενη απόσταση 
από οικισµό : 500 m), σε συνδυασµό µε τις σηµαντικές υψοµετρικές διαφορές µεταξύ 
του έργου και των γύρω οικισµών (εάν υπάρχουν), καθώς και η αραιή χωροθέτηση 
των Α/Γ σε απλές σ ειρές, περιορίζουν σε µεγάλο βαθµό την οπτική όχληση των 
κατοίκων. Παράλληλα, οι περιορισµένες χρήσεις γης στην περιοχή ελαχιστοποιούν τις 
ευκαιρίες οπτικής επαφής µε την εγκατάσταση, από κοντινές αποστάσεις. Μόνο οι 
τυχόν γεωργοί και κτηνοτρόφοι της περιοχής βλέπουν τις Α/Γ συχνότερα, χωρίς όµως 
να εµποδίζονται οι δραστηριότητές τους. Τέλος, σηµειώνεται ότι τόσο το λευκό χρώµα 
των πτερυγίων, όσο και η κατασκευή ολόσωµων (σωληνωτών) πύργων στήριξης των 
Α/Γ, συντελούν στην καλύτερη εναρµόνισή τους µε τον περιβάλλοντα χώρο [16]. 
 
Επίσης είναι σωστά καταγεγραµµένο ότι η µεγάλη πλειοψηφία των επισκεπτών των 
Αιολικών Πάρκων ενθουσιάζονται υπέρ αυτών. Ανεξάρτητες δηµοσκοπήσεις 
επιβεβαιώνουν τους φόβους των ντόπιων κατοίκων που υπήρχαν στο στάδιο του 
σχεδιασµού αλλά τώρα έχουν αλλάξει και δείχνουν την υποστήριξη τους προς τα 
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Αιολικά Πάρκα. Αλλά και έρευνες από άλλες Ευρωπαϊκές χώρες δείχνουν τα ίδια 
επίπεδα υποστήριξης.  
Συνεπώς οι αιολικοί σταθµοί προκαλούν κάποιες επιδράσεις στον περιβάλλοντα χώρο, 
όµως όταν αναλογισθούµε τις επιδράσεις των αντίστοιχων θερµοηλεκτρικών ή 
πυρηνικών σταθµών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας σ τα οικοσυστήµατα µιας 
περιοχής, οι επιδράσεις των Α/Γ µπορούν να θεωρηθούν αµελητέες. 
 
Φωτοβολταϊκά Πάρκα 
 
Ως περιοχές προτεραιότητας για τη χωροθέτηση εγκαταστάσεων εκµετάλλευσης της 
ηλιακής ενέργειας µπορεί ενδεικτικά να θεωρηθούν οι γυµνές και άγονες περιοχές σε 
χαµηλό υψόµετρο της ηπειρωτικής και της νησιωτικής χώρας, κατά προτίµηση αθέατες 
από πολυσύχναστους χώρους, και µε δυνατότητες διασύνδεσης µε το Δίκτυο ή το 
Σύστηµα. 
 
Τα φωτοβολταϊκά συστήµατα είναι κατασκευές που µπορούν να επηρεάσουν την 
αισθητική, αφού καλύπτουν σχετικά µεγάλη επιφάνεια, ενώ επιτρέπουν σε 
περιορισµένο βαθµό την αντανάκλαση της ηλιακής ακτινοβολίας. Με αυτό το σκεπτικό 
είναι σκόπιµο να αποφεύγεται η εγκατάσταση τους σε περιοχές ιδιαίτερου φυσικού 
κάλλους ή άλλης ιδιάζουσας σηµασίας. Ωστόσο, η αισθητική των Φ/Β σταθµών γίνεται 
µε αργούς ρυθµούς οικεία προς τους παρατηρητές. 
 
Η περιοχή εγκατάστασης του φωτοβολταϊκού σταθµού στο νοµό Αρκαδίας βρίσκεται 
εκτός προστατευµένων περιοχών και δεν αποτελεί τοπίο ιδιαίτερου φυσικού κάλους. 
Επιπροσθέτως, δεν υπάρχουν αρχαιολογικοί χώροι, µνηµεία ή αξιοθέατα και ο 
κοντινότερος οικισµός απέχει τουλάχιστον 700m. Είναι γεγονός ότι θα σηµειωθεί 
κάποια αλλαγή στην αισθητική του τοπίου. Δεδοµένου όµως ότι µε την εγκατάσταση 
του Φ/Β σταθµού προβλέπονται συνοδευτικά έργα, όπως διαµόρφωση καναλιών 
απορροής των βρόχινων υδάτων και διαµόρφωση του χώρου µε χαµηλή βλάστηση, 
αναµένεται µια ποιοτική ανάπλαση του ευρύτερου χώρου, µε αποτέλεσµα να βελτιωθεί 
η αισθητική του τοπίου σε µεγάλο βαθµό. 
 
Το Φ/Β πάρκο στο νοµό Κέρκυρας κατά την λειτουργία του δεν θα προκαλέσει κάποια 
ουσιαστική µεταβολή των φυσικών χαρακτηριστικών της περιοχής ούτε θα οδηγήσει σε 
αλλοίωση του τοπίου της περιοχής.  
 
Επίσης θα πρέπει να επισηµανθεί ότι λόγω: 
♦ της σηµαντικής απόστασης του οικοπέδου εγκατάστασης του Φ/Β Πάρκου από τους 

πλησιέστερους οικισµούς 
♦ των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του ανάγλυφου της περιοχής εγκατάστασης 
♦ του υψοµέτρου (~ 12 m) του χώρου όπου θα πραγµατοποιηθεί η εγκατάσταση  
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το Φ/Β πάρκο θα είναι αθέατο από τους πλησιέστερους οικισµούς που βρίσκονται 
περιµετρικά του χώρου εγκατάστασής του, ενώ επιπροσθέτως επισηµαίνεται ότι η 
λειτουργία του δεν θα δηµιουργεί ορατές αντανακλάσεις.   
 
 

4.3 Περίπτωση Α : Αξιολόγηση  των  σεναρίων  ως  προς  τις  περιβαλλοντικές 
επιπτώσεις  
 
Για να µην επηρεαστεί η ανάλυση από τα µεγέθη και το εύρος µέτρησης κάθε κριτηρίου 
πρέπει ό λα να µεταφραστούν σε µία κλίµακα. Το τελικό αποτέλεσµα επηρεάζουν 
σηµαντικά όλα τα στοιχεία της µεθόδου µέτρησης των κριτηρίων. Ο Στόχος της 
µεθόδου είναι η πληρέστερη κατανόηση των επιπτώσεων των δύο τεχνολογιών. 
 
Στον παρακάτω πίνακα όλα τα κριτήρια µεταφράστηκαν σε µια κλίµακα από 1 έως 5. Η 
τιµή max = 5, θεωρείται αυτή που έχει τις θετικότερες επιπτώσεις, ενώ η τιµή min = 1 
αυτή µε τις αρνητικότερες. Στην πρώτη περίπτωση δίνεται µεγαλύτερη βαρύτητα στις 
περιβαλλοντικές επιπτώσεις.  
 
Με την µέθοδο της πολυκριτηριακής ανάλυσης στην περίπτωση αυτή θα προσδιοριστεί 
η καλύτερη επιλογή σταθµού ΑΠΕ µε τις µικρότερες περιβαλλοντικές επιπτώσεις. 
 

Πίνακας 29. Αποδόσεις των σεναρίων σε σχέση µε το σύνολο των κριτηρίων σε ενιαία κλίµακα 

Σενάρια 
Κριτήρια 

1 2 3 4 

C1 Εξοικονοµούµενο καύσιµο  max=5, 
min=1 5 4 3 2 

C2 Χρόνος αποπληρωµής 
επένδυσης 

max=5, 
min=1 5 2 4 3 

C3 
Αριθµός θέσεων εργασίας 
που δηµιουργούνται κατά 
τη λειτουργία του έργου 

max=5, 
min=1 3 5 3 4 

C4 Καθαρή ετήσια µείωση 
εκποµπών ΑΤΘ 

max=5, 
min=1 5 4 3 2 

C5 Έκταση που 
καταλαµβάνεται 

max=5, 
min=1 3 1 4 2 

C6 
Ακουστικό περιβάλλον 
κατά τη λειτουργία του 

έργου 
max=5, 
min=1 3 5 4 5 
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C7 Αισθητική υποβάθµιση max=5, 
min=1 2 3 2 3 

 
 
 
 
4.4 Μεθοδολογία αξιολόγησης της σηµαντικότητας των κριτηρίων 
 
Στην πολυκριτηριακή ανάλυση απαιτείται εκτός από τα κριτήρια και τις µεθόδους 
µέτρησής τους να π ροσδιοριστεί και η σχετική βαρύτητα (σηµαντικότητα) των 
κριτηρίων. Η αριθµητική έκφραση της σχετικής βαρύτητας κάθε κριτηρίου ονοµάζεται 
συντελεστής βαρύτητας (wi). 
 
Τα κριτήρια έχουν συντελεστές βαρύτητας ανάλογους µε τη σηµαντικότητά τους:  
 

Καθαρή ετήσια µείωση εκποµπών ΑΘ 35,0% 

Ακουστικό περιβάλλον κατά τη λειτουργία του έργου 20,0% 

Έκταση που καταλαµβάνεται 15,0% 

Αισθητική υποβάθµιση 10,0% 

Εξοικονοµούµενο καύσιµο  10,0% 

Αριθµός θέσεων εργασίας που δηµιουργούνται κατά τη 
λειτουργία του έργου 

5,0% 

Χρόνος αποπληρωµής επένδυσης 5,0% 

Σύνολο 100,0% 

 
 
Οι βαθµοί κάθε σεναρίου πολλαπλασιάζονται µε τους αντίστοιχους συντελεστές 
βαρύτητας και αθροιζόµενοι αποτελούν το βαθµό σηµαντικότητας του σεναρίου ως 
προς τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις.  
 
Το σενάριο µε το µεγαλύτερο άθροισµα θα θεωρείται η καλύτερη επιλογή για την 
προστασία του περιβάλλοντος, διότι θα έχει τις µικρότερες επιπτώσεις σ’ αυτό. 
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Πίνακας 30. Πολυκριτηριακή Ανάλυση – Περίπτωση Α 

Βαθµολογία Επιλογών 
  

Α1 Α2 Α3 Α4 
Σταθµισµένη Βαθµολογία 

Κριτήρια Συντελεστές 
Βαρύτητας 1 2 3 4 1 2 3 4 

  wi αi1 αi2 αi3 αi4 wi*αi1 wi*αi2 wi*αi3 wi*αi4 

C1 Εξοικονοµούµενο 
καύσιµο  10,0% 5 4 3 2 0,500 0,400 0,300 0,200 

C2 
Χρόνος 

αποπληρωµής 
επένδυσης 

5,0% 5 2 4 3 0,250 0,100 0,200 0,150 

C3 

Αριθµός θέσεων 
εργασίας που 
δηµιουργούνται 
κατά τη λειτουργία 

του έργου 

5,0% 3 5 3 4 0,150 0,250 0,150 0,200 

C4 
Καθαρή ετήσια 

µείωση εκποµπών 
ΑΤΘ 

35,0% 5 4 3 2 1,750 1,400 1,050 0,700 

C5 Έκταση που 
καταλαµβάνεται 15,0% 3 1 4 2 0,450 0,150 0,600 0,300 

C6 

Ακουστικό 
περιβάλλον κατά τη 
λειτουργία του 

έργου 
20,0% 3 5 4 5 0,600 1,000 0,800 1,000 

C7 Αισθητική 
υποβάθµιση 10,0% 2 3 2 3 0,200 0,300 0,200 0,300 

  100,0% Άθροισµα Sj 3,900 3,600 3,300 2,850 

 
 
Καλύτερη επιλογή εµφανίζεται η κατασκευή του αιολικού σταθµού ισχύος 39 MW και η 
χειρότερη ο φωτοβολταικός σταθµός ισχύος 20 MW (S1>S2>S3>S4, επειδή 
3,9>3,6>3,3>2,85). 
 
 

4.5 Περίπτωση Β : Αξιολόγηση  των  σεναρίων  ως  προς  τις  κοινωνικές  και 
οικονοµικές επιπτώσεις της περιοχής 
 
Τα κριτήρια έχουν συντελεστές βαρύτητας ανάλογους µε τη σηµαντικότητά τους:  
 



   Συγκριτική Αξιολόγηση Εφαρµογής Τεχνολογιών ΑΠΕ  120 
 

Εξοικονοµούµενο καύσιµο  35,0% 

Αριθµός θέσεων εργασίας που δηµιουργούνται κατά τη 
λειτουργία του έργου 

25,0% 

Χρόνος αποπληρωµής επένδυσης 15,0% 

Καθαρή ετήσια µείωση εκποµπών ΑΤΘ 10,0% 

Έκταση που καταλαµβάνεται 5,0% 

Ακουστικό περιβάλλον κατά τη λειτουργία του έργου 5,0% 

Αισθητική υποβάθµιση 5,0% 

Σύνολο 100,0% 

 
 

Πίνακας 31. Πολυκριτηριακή Ανάλυση – Περίπτωση Β 

Βαθµολογία Επιλογών 
  

Α1 Α2 Α3 Α4 
Σταθµισµένη Βαθµολογία 

Κριτήρια Συντελεστές 
Βαρύτητας 1 2 3 4 1 2 3 4 

  wi αi1 αi2 αi3 αi4 wi*αi1 wi*αi2 wi*αi3 wi*αi4 

C1 Εξοικονοµούµενο 
καύσιµο  35,0% 5 4 3 2 1,750 1,400 1,050 0,700 

C2 
Χρόνος 

αποπληρωµής 
επένδυσης 

15,0% 5 2 4 3 0,750 0,300 0,600 0,450 

C3 

Αριθµός θέσεων 
εργασίας που 
δηµιουργούνται 
κατά τη λειτουργία 

του έργου 

25,0% 3 5 3 4 0,750 1,250 0,750 1,000 

C4 
Καθαρή ετήσια 

µείωση εκποµπών 
ΑΤΘ 

10,0% 5 4 3 2 0,500 0,400 0,300 0,200 

C5 Έκταση που 
καταλαµβάνεται 5,0% 3 1 4 2 0,150 0,050 0,200 0,100 

C6 

Ακουστικό 
περιβάλλον κατά τη 
λειτουργία του 

έργου 
5,0% 3 5 4 5 0,150 0,250 0,200 0,250 
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C7 Αισθητική 
υποβάθµιση 5,0% 2 3 2 3 0,100 0,150 0,100 0,150 

  100,0% Άθροισµα Sj 4,150 3,800 3,200 2,850 

 
 
Και στην περίπτωση Β, κ αλύτερη επιλογή εµφανίζεται η κατασκευή του αιολικού 
σταθµού ισχύος 39 MW και η χειρότερη ο φωτοβολταικός σταθµός ισχύος 20 MW 
(S1>S2>S3>S4, επειδή 4,15>3,8>3,2>2,85). 
 
 

4.6 Συµπεράσµατα 
 
Από την πολυκριτηριακή ανάλυση των δύο παραπάνω περιπτώσεων, είναι εύκολο να 
διαπιστώσει κανείς ότι τα φωτοβολταϊκά πάρκα προϋποθέτουν µεγαλύτερες δαπάνες 
αλλά και έκταση γης για παραγωγή ηλεκτρισµού από ότι τα αιολικά ισάξιας 
ενεργειακής απόδοσης. 
 
Οι Ανεµογεννήτριες αποτελούν την πλέον ώριµη, µεταξύ των τεχνολογιών αξιοποίησης 
εκείνων των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας (αιολική και ηλιακή) και παρουσιάζουν για 
την Ελλάδα το µεγαλύτερο ενδιαφέρον, είτε για λόγους οικονοµικούς είτε και για 
λόγους προστασίας του περιβάλλοντος. 
 
Από τεχνικοοικονοµικής άποψης, η αιολική ενέργεια αποτελεί µία από τις πλέον 
συµφέρουσες ανανεώσιµες πηγές ενέργειας, δεδοµένου ότι ήδη το κόστος της 
παραγόµενης αιολικής KWh συναγωνίζεται το κόστος της συµβατικής KWh χωρίς να 
συµπεριλαµβάνονται τα πρόσθετα περιβαλλοντικά, κοινωνικά και άλλα οφέλη από τη 
χρήση της αιολικής ενέργειας.  
 
Από την εγκατάσταση και λειτουργία ενός αιολικού πάρκου παρατηρούνται θετικές και 
αρνητικές επιπτώσεις. Θετικές επιπτώσεις θα υπάρξουν από τη συνεισφορά στη µείωση 
των εκποµπών των αερίων ρύπων και στην αντιµετώπιση των κλιµατικών αλλαγών, 
ενώ αρνητικές από τις επεµβάσεις στο περιβάλλον της περιοχής. Είναι πιθανόν να 
προκύψουν κάποια τοπικά περιβαλλοντικά προβλήµατα, όπως η αλλοίωση των 
τοπικών ενδιαιτηµάτων και η σύγκρουση πτηνών σε ανεµογεννήτριες. Δυστυχώς, 
κάποιοι θάνατοι πουλιών αναπόφευκτα παρατηρούνται και το τοπικό περιβάλλον 
αλλοιώνεται. Εκείνο όµως που πρέπει να επισηµανθεί είναι ότι η αλλοίωση του τοπικού 
περιβάλλοντος είναι αναπόφευκτη από την δηµιουργία οποιασδήποτε µονάδας 
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας είτε ανανεώσιµης είτε συµβατικής. 
 
Η εγκατάσταση ενός φωτοβολταϊκού πάρκου ικανού να ικανοποιήσει µεγάλη ζήτηση 
ενέργειας είναι εξαιρετικά δαπανηρή, µε αποτέλεσµα η παραγόµενη κιλοβατώρα από 
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φωτοβολταϊκά να είναι ακριβότερη, για τον καταναλωτή, από αυτή που παράγεται από 
τις ανεµογεννήτριες. Επίσης, τα φωτοβολταϊκά πάρκα χρειάζονται πολύ µεγαλύτερες 
εκτάσεις γης από ότι οι ανεµογεννήτριες, οι οποίες θα πρέπει να είναι απογυµνωµένες 
από δένδρα και να είναι σε ανοικτό χώρο για να µη σκιάζονται από βουνά ή λόφους. 
Για το λόγο αυτό, το συνολικό κ όστος κατασκευής τους είναι πολύ µεγαλύτερο και 
παράλληλα θα αλλοιώνονται µεγαλύτερες εκτάσεις γης, µε αποτέλεσµα περισσότερα 
ενδιαιτήµατα µικρών θηλαστικών και πουλιών να αλλοιωθούν ή να καταστραφούν. 
 
Είναι φανερό πως και οι δύο ανανεώσιµες πηγές ενέργειας εκτός από τις θετικές 
επιπτώσεις τους στο περιβάλλον παρουσιάζουν και κάποια µειονεκτήµατα. Το γεγονός 
αυτό δεν θα πρέπει να λειτουργεί ανασταλτικά για την εγκατάσταση αυτών των 
τεχνολογιών, εφόσον µπορούν να λειτουργούν βιώσιµα στην χώρα µας. Αυτό όµως που 
πρέπει να κατανοήσει ο καθένας µας είναι ότι ένα κράτος για να έχει ένα υγιές και 
λειτουργικό ενεργειακό ισοζύγιο δεν µπορεί να βασίζεται µόνο σε µια ανανεώσιµη πηγή 
ενέργειας, αλλά σε πολλές, έτσι ώστε το κόστος κατασκευής και λειτουργίας αλλά και 
η χρήση γης να µπορούν να ισορροπηθούν. Είναι επιτακτική ανάγκη να δηµιουργηθεί 
στην Ελλάδα ένα ενεργειακό µωσαϊκό που θα αποτελείται τόσο από φωτοβολταϊκά 
πάρκα, όσο και από αιολικά και όχι αποκλειστικά από µια ανανεώσιµη πηγή ενέργειας. 
Οι ΑΠΕ θα πρέπει να είναι καλοδεχούµενες και να επικροτούνται από τη κοινή γνώµη 
έτσι ώστε να συµβάλουν στη µείωση των εκποµπών του διοξειδίου του άνθρακα όχι 
µόνο για να επιτύχουµε τους στόχους µας ως Κράτος Μέλος της Ε.Ε. αποφεύγοντας τις 
βαριές οικονοµικές κυρώσεις, αλλά και για την διασφάλιση του περιβάλλοντος στα 
πλαίσια της Αειφόρου Ανάπτυξης, το οποίο θα κληθούµε να παραδώσουµε στις 
µέλλουσες γενιές.  
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Κεφάλαιο 5: Συµπεράσµατα 

 
Η υποβάθµιση του περιβάλλοντος και η εξάντληση των συµβατικών, µη ανανεώσιµων 
καυσίµων αποτελεί ένα από τα σοβαρότερα προβλήµατα που αντιµετωπίζει σήµερα ο 
πλανήτης µας. Το θέµα αυτό βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος Παγκόσµιων 
Οργανισµών, Κυβερνήσεων, Ερευνητικών Κέντρων, των ενδιαφερόµενων παραγωγών 
και χρηστών ενέργειας, αλλά και όλων των ενηµερωµένων πολιτών. 
 
Η αναζήτηση της απαραίτητης ενέργειας από τον άνθρωπο, η επάρκεια των 
αποθηκών/πηγών της, η βέβαιη και ταχεία εξάντληση µερικών από αυτές, οι βέλτιστοι 
τρόποι εκµετάλλευσης και εξοικονόµησης της, τα οικονοµικά, κοινωνικά και ηθικά 
προβλήµατα που δηµιουργούνται από την ανισοβαρή, άλλοτε αλόγιστη και άλλοτε 
ανεπαρκή χρήση της, καθώς και η µεγάλη και αυξανόµενη τα τελευταία χρόνια 
επιβάρυνση του περιβάλλοντος από τους µηχανισµούς και τα συστήµατα µετατροπής 
και µεταφοράς της ενέργειας, συνιστούν σήµερα το «ενεργειακό/περιβαλλοντικό» 
πρόβληµα, ένα από τα κρισιµότερα προβλήµατα του ανθρώπου. 
 
Για τον λόγο αυτό, έχει ξεκινήσει µια παγκόσµια προσπάθεια για τη µείωση αυτών των 
επιπτώσεων, µε την ορθολογική χρήση της ενέργειας και την εφαρµογή τεχνολογιών 
εξοικονόµησης της. Επίσης, µε στόχο την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων αυτών, 
προωθείται η εκµετάλλευση φιλικών προς το περιβάλλον (και τον άνθρωπο) 
Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ), συµβάλλοντας έτσι καθοριστικά στην αειφόρο 
ανάπτυξη. 
 
Αν και είναι γνωστό ότι η Ελλάδα είναι µια χώρα µε συγκριτικά πλεονεκτήµατα ως 
προς τις µορφές ΑΠΕ, εντούτοις, δεν παρουσιάζει ποσοστό αξιοποίησης τους σε 
ικανοποιητικό βαθµό. Μεταξύ των παραγόντων που συµβάλλουν στη µη επιθυµητή 
αξιοποίηση των ΑΠΕ, µπορεί να αναφερθεί και η άγνοια - καχυποψία για την 
περιβαλλοντική συµβατότητα των έργων και τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις που αυτά 
επιφέρουν. 
 
Βέβαια, σε παγκόσµιο επίπεδο, γίνεται όλο και πιο έντονα αποδεκτό το γεγονός, ότι η 
αύξηση της χρήσης των ΑΠΕ συνεισφέρει στη βελτίωση της ποιότητας του 
περιβάλλοντος και την αειφόρο ανάπτυξη σε αντίθεση και πάντα σε σύγκριση µε τα 
προβλήµατα που προκαλούνται από την εξόρυξη και χρήση συµβατικών καυσίµων.
  
Στην Ελλάδα, ο στρατηγικός χωροταξικός σχεδιασµός ήταν ουσιαστικά απών µε 
συνέπεια η οργάνωση του χώρου να έχει προκύψει ως αποτέλεσµα της σύζευξης 
αφενός, των δυνάµεων της αγοράς, και αφετέρου, των συνεπειών διαφόρων µη- 
συντονισµένων χωρικά πολιτικών οι οποίες συχνά έρχονταν εκ των υστέρων να 



   Συγκριτική Αξιολόγηση Εφαρµογής Τεχνολογιών ΑΠΕ  124 
 

νοµιµοποιήσουν τα δεδοµένα που παρήγαγαν οι πρώτες, διατηρώντας ένα 
συγκεκριµένο παραγωγικό και αναπτυξιακό µοντέλο. 
Ο χωροταξικός σχεδιασµός είναι µια έννοια πολυσήµαντη και πολυδιάστατη, του 
οποίου οι επιµέρους τοµείς αλληλοεπηρεάζονται και εξελίσσονται δυναµικά. Επιδιώκει 
την οικονοµική και κοινωνική συνοχή, συµβάλλει στην διατήρηση και στη συνετή 
διαχείριση των φυσικών πόρων και της πολιτιστικής κληρονοµιάς και προωθεί την 
ισόρροπη και ολοκληρωµένη ανάπτυξη, λαµβάνοντας υπόψη τα ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά του κάθε τόπου. Η πρόκληση του χωροταξικού σχεδιασµού είναι να 
αξιοποιήσει τις ευκαιρίες και τις δυνατότητες που παρουσιάζει κάποιος συγκεκριµένος 
χώρος και ταυτόχρονα να αντιµετωπίσει τις απειλές και τους κινδύνους που 
προκαλούνται κατά την αναπτυξιακή διαδικασία. 
 
Από την εφαρµογή του ΕΠΧΣΑΑ-ΑΠΕ αναµένονται ορισµένες περιβαλλοντικές µεταβολές 
οι οποίες συνοψίζονται παρακάτω: 
Οι µεταβολές σε παράγοντες της ποιότητας του αέρα που συνδέονται µε την εφαρµογή 
του Ειδικού Πλαισίου, αναµένεται να είναι θετικές. Με τη συµβολή του Πλαισίου, 
επιτυγχάνεται αποτελεσµατικότερη προώθηση των ΑΠΕ, η οποία οδηγεί στην 
υποκατάσταση µέρους των ορυκτών καυσίµων από καθαρές πηγές στην ενεργειακή 
παραγωγή, µε αντίστοιχες µειώσεις στις εκποµπές και τις συγκεντρώσεις των αέριων 
ρύπων.  
 
Η εφαρµογή του Ειδικού Πλαισίου δεν πρόκειται να επηρεάσει µε άµεσο τρόπο 
παραµέτρους της υγείας. Εµµέσως, οι βελτιώσεις στην ποιότητα του αέρα ως 
αποτέλεσµα της προώθησης των ΑΠΕ, αναµένεται να περιορίσουν τις σχετικές 
επιβαρύνσεις στους δείκτες υγείας. 
 
Οι επιπτώσεις των αιολικών πάρκων στην πανίδα, εστιάζονται στα πτηνά και την 
ενδεχόµενη επιδείνωση των συνθηκών διαβίωσής τους. Όπως έχει αναφερθεί, τα 
αιολικά πάρκα είναι δυνατόν να επηρεάσουν µε ορισµένους τρόπους τους πληθυσµούς 
και τις συνθήκες διαβίωσης της ορνιθοπανίδας. Τα π ουλιά καθώς πετούν µερικές 
φορές προσκρούουν σε κτίρια και άλλες σταθερές κατασκευές. Κύρια αιτία ανησυχίας 
στην περίπτωση των αιολικών πάρκων είναι οι πιθανές θανατώσεις π ουλιών από 
πρόσκρουση σε Α/Γ αλλά και σε εναέρια καλώδια και άλλες εγκαταστάσεις που 
πλαισιώνουν τα αιολικά πάρκα. Ως δευτερεύοντα προβλήµατα αναφέρονται επίσης η 
υποβάθµιση των ενδιαιτηµάτων των πουλιών και η ενόχληση τους από την κατασκευή 
και τη λειτουργία των αιολικών πάρκων. 
 
Οι πιθανές προσκρούσεις ποικίλλουν ανάλογα µε τον τύπο και το µέγεθος των Α/Γ, την 
ταχύτητα περιστροφής των πτερυγίων και πολλούς άλλους παράγοντες που 
συνδέονται µε τα κατασκευαστικά χαρακτηριστικά τους. Η σηµασία του σωστού 
σχεδιασµού είναι πολύ σηµαντική για την αποφυγή των παραπάνω προβληµάτων. 
Ωστόσο στην πλειονότητα των αιολικών πάρκων οι αρνητικές επιπτώσεις τους στους 
πληθυσµούς των πουλιών είναι από πολύ µικρές έως αµελητέες. 
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Όσον αφορά τις επιπτώσεις στο τοπίο, από την ε φαρµογή τ ου ΕΠΧΣΑΑ-ΑΠΕ, 
σχετίζονται κυρίως µε την αιολική, αφού η ένταξη στο τοπίο των άλλων κατηγοριών 
έργων ΑΠΕ είτε είναι απροβληµάτιστη είτε µπορεί να επιτευχθεί πλήρως στο στάδιο της 
περιβαλλοντικής αδειοδότησης. 
 
Η σφαιρικότητα των κανόνων χωροθέτησης για το τοπίο είναι πλήρης, οπότε δεν 
διαφαίνεται καµία αναγκαιότητα λήψης επιπλέον µέτρων για το ζήτηµα αυτό. 
Επιπλέον, τα όρια που θέτουν οι κανόνες αυτοί είναι αρκετά αυστηρά, ανάγοντας την 
προστασία του τοπίου σε βασικό κριτήριο για τις δυνατότητες ανάπτυξης της αιολικής 
ενέργειας. Αξιολογείται ότι και µε ελαφρώς ελαστικότερα όρια, το τοπίο µπορεί να 
προστατευθεί αποτελεσµατικά, µειώνοντας παράλληλα τις αναστολές που ενδέχεται να 
δηµιουργηθούν στις προοπτικές της αιολικής ενέργειας. Η εκτίµηση αυτή βασίζεται σε 
τρεις λόγους: 
♦ Το τοπίο δεν αποτελεί πρωτογενή περιβαλλοντική παράµετρο, αλλά οπτικό 

επιφαινόµενο της σύνθεσης των φυσικών και τεχνητών στοιχείων του 
περιβάλλοντος. Ενώ πολλά εκ των φυσικών στοιχείων του περιβάλλοντος 
συµµετέχουν σε σύνθετες αλληλεπιδράσεις και η  επιδείνωσή τους ενδέχεται να 
καταλήξει σε βλάβες αυτών των εξαρτηµένων παραγόντων, το τοπίο δεν ασκεί 
τέτοιο ρόλο. 

♦ Η µεταβολή που επιφέρουν οι ανεµογεννήτριες στο τοπίο, δεν είναι καταστροφικού 
τύπου. Ενώ άλλες ανθρωπογενείς επεµβάσεις µεταβάλουν το τοπίο µε αποψίλωση 
ζωνών βλάστησης, ισοπέδωση εκτάσεων κ.ά., συνθέτοντας µια εικόνα βίαιης 
επέµβασης, οι οφειλόµενες στα αιολικά πάρκα αλλοιώσεις του τοπίου είναι 
προσθετικού τύπου: στην υπάρχουσα εικόνα προστίθεται και η θέα των 
ανεµογεννητριών, χωρίς µεταβολές στα υπόλοιπα στοιχεία της σύνθεσης. 

♦ Τέλος, η προώθηση της αιολικής ενέργειας διαµέσου ευρωπαϊκών και εθνικών 
πολιτικών, δεν συνιστά αυτοσκοπό· στοχεύει στην επίτευξη συγκεκριµένων 
περιβαλλοντικών βελτιώσεων τόσο στην ποιότητα του αέρα όσο και στην αποτροπή 
της κλιµατικής αλλαγής. Ενώ οι δεύτερες είναι µακροπρόθεσµες και παγκόσµιας 
εµβέλειας, οι βελτιώσεις στην ποιότητα του αέρα είναι αµεσότερες και άπτονται 
ζητηµάτων της υγείας του πληθυσµού, ιδίως δε αυτού των µεγάλων αστικών 
κέντρων και των πόλεων που γειτνιάζουν µε θερµοηλεκτρικούς σταθµούς. Πάντως, 
και οι δύο κατηγορίες περιβαλλοντικών βελτιώσεων είναι ιδιαίτερα σηµαντικές. 

 
Αυτοί οι τρεις λόγοι, καταλήγουν στη διαπίστωση ότι το τοπίο θα πρέπει να 
προστατευτεί από την προσθήκη των ανεµογεννητριών στη θέα, αλλά µέχρι του 
βαθµού εκείνου που δεν αποµακρύνεται η έλευση των περιβαλλοντικών βελτιώσεων, οι 
οποίες αναµένονται ως αποτέλεσµα της περαιτέρω διείσδυσης της καθαρής ενέργειας. 
 
Από τη χωροθέτηση των φωτοβολταϊκών σταθµών, είναι πιθανή µια µικρή επιδείνωση 
των συνθηκών για τη χλωρίδα, εάν οι εκτάσεις που πρόκειται να καταληφθούν είναι 
σηµαντικές για τη βλάστηση. Παράλληλα, από την κάλυψη µεγάλης έκτασης είναι 
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πιθανές µικρές αλλοιώσεις στη χηµεία του εδάφους, οι οποίες όµως, στο βαθµό που 
δεν θα προληφθούν από τα µέτρα για τη χλωρίδα, είναι εφικτό να αντιµετωπισθούν 
στο στάδιο έγκρισης των περιβαλλοντικών όρων. Για τους µικρής ισχύος και έκτασης 
φωτοβολταϊκούς σταθµούς, για τους οποίους ενδέχεται να µην απαιτείται έγκριση 
περιβαλλοντικών ό ρων, η επίπτωση στο έδαφος είναι αµελητέα. Συνεπώς στις 
περιπτώσεις εκείνες δεν είναι αναγκαία οποιαδήποτε µέτρα αντιµετώπισης. 
 
Στα στάδια προσδιορισµού και χαρακτηρισµού των επιπτώσεων, διαπιστώθηκε ότι 
αναµένονται θετικές εξελίξεις σε µια τριάδα δεικτών, οι οποίοι αντιπροσωπεύουν 
πιέσεις των ανθρωπογενών δραστηριοτήτων προς το περιβάλλον. Οι δείκτες που 
βελτιώνονται, λόγω της συµβολής του ΕΠΧΣΑΑ-ΑΠΕ στην προώθηση των καθαρών 
µορφών ενέργειας είναι: 
♦ οι εκποµπές NOx προς κατοικηµένη έκταση, 
♦ οι εκποµπές SO2 προς την κατοικηµένη έκταση και 
♦ η οικο-αποτελεσµατικότητα της ενεργειακής παραγωγής. 
 
Εξετάζοντας τη δυνατότητα επαύξησης αυτών των θετικών µεταβολών, προκύπτει ότι, 
µε το ΕΠΧΣΑΑ-ΑΠΕ, οι ενδεχόµενες υστερήσεις στην προώθηση των ΑΠΕ, εντοπίζονται 
σε παράγοντες εκτός της χωροθέτησης. Στο επίπεδο του Ειδικού Πλαισίου δεν 
διαφαίνεται δυνατότητα λήψης µέτρων προς περαιτέρω ενδυνάµωση των 
περιβαλλοντικών ωφελειών που αναµένονται από την εφαρµογή του. 
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περιβάλλοντος, έργων Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε.)» (ΦΕΚ Β΄ 
663/26.5.2006)  

 
7. Οδηγία 2001/77/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβούλιου της 27ης 

Σεπτεµβρίου 2001, «Για την προαγωγή της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται 
από ανανεώσιµες πηγές στην εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας», Επίσηµη 
Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (L283/27.10.2001)  

 
8. Οδηγία 2009/28/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 

23ης Απριλίου 2009, σχετικά µε την «Προώθηση της χρήσης ενέργειας από 
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οδηγιών 2001/77/ΕΚ και 2003/30/ΕΚ», Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης (L140/05.06.2009)  

9. Υπουργείο Οικονοµίας και Οικονοµικών, Αναπτυξιακός Νόµος Ν.3299/2004, (ΦΕΚ 
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της Ανανεώσιµης Ενέργειας το έτος 2010 (άρθρο 3 οδηγίας 2001/77/ΕΚ), Αθήνα 
Οκτώβριος 2007 

 
11. Yπ’ αριθµ. πρωτ. Δ6/Φ1/οικ.13310 Απόφαση «Διαδικασία έκδοσης αδειών 

εγκατάστασης και λειτουργίας σταθµών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας µε χρήση 
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12. Συµβούλιο Εθνικής Ενεργειακής Στρατηγικής (ΣΕΕΣ), «Μέτρα και Μέσα για µια 
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Ενεργειακός Σχεδιασµός», Αθήνα 2009 
 
14. Ηρακλής Πολατίδης, «Ενεργειακή Ανάλυση και Λήψη Αποφάσεων: Ένα 

Πολυκριτηριακό Μεθοδολογικό Πλαίσιο», Διδακτορική διατριβή,  Πανεπιστήµιο 
Αιγαίου - Τµήµα Περιβάλλοντος, Οκτώβριος 2003 

 
15. Κωνσταντίνος Σταυρόπουλος, «Μελέτη Ε νσωµάτωσης µικρού Φωτοβολταϊκού 

Σταθµού στη Δηµοτική Αγορά Χανίων», Τµήµα Μηχανικών Περιβάλλοντος, 
Πολυτεχνείο Κρήτης, Σεπτέµβριος-Οκτώβριος 2006  

 
16. Δρ. Νίκος Βασιλάκος, Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Συνοµοσπονδίας Παραγωγών 

ΑΠΕ (EREF) & Αντιπρόεδρος του Οµίλου για τη Διάδοση των Ανανεώσιµων Πηγών 
Ενέργειας (ELFORES), «Αιολική Ενέργεια : Μια σηµαντική συµβολή για τη βιώσιµη 
ανάπτυξη και την απασχόληση στη χώρα µας» 

 
17. Οµιλία του στελέχους της ΡΑΕ κ. Γ. Γληνού µε τίτλο «Η αξιοποίηση της αιολικής 

ενέργειας στην Ελλάδα: Παρούσα κατάσταση, κίνητρα, εµπόδια και προοπτικές.», 
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33. Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Αρκαδίας, (http://www.arcadia.gr) 
 
34. Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Κερκύρας, (http://www.kerkyra.gr) 



   Συγκριτική Αξιολόγηση Εφαρµογής Τεχνολογιών ΑΠΕ  130 
 

 
35. Βικιπαίδεια, Ελεύθερη Εγκυκλοπαίδεια, (http://www.wikipedia.org) 
 
36. Ελληνικό Μητρώο Εκποµπών Αερίων του Θερµοκηπίου 

(http://www.ghg.greekregistry.eu) 
 
37. Αιολική ενέργεια ή κλιµατικές αλλαγές, Έκδοση του Ελληνικού γραφείου της 
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Παράρτηµα Ι 
 
ΚΑΝΟΝΕΣ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (ΦΕΚ Β’ 2464/03.12.2008) 
 
Άρθρο 5 
Διάκριση του εθνικού χώρου σε κατηγορίες 
 
1. Για τη χωροθέτηση των αιολικών εγκαταστάσεων ο εθνικός χώρος, µε βάση το εν 
δυνάµει εκµεταλλεύσιµο αιολικό δυναµικό του και τα ιδιαίτερα χωροταξικά και 
περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά του, διακρίνεται στις ακόλουθες µείζονες κατηγορίες: 
α. Στην ηπειρωτική χώρα, συµπεριλαµβανοµένης της Εύβοιας. 
β. Στην Αττική, που αποτελεί ειδικότερη κατηγορία της ηπειρωτικής χώρας λόγω του 
µητροπολιτικού χαρακτήρα της. 
γ. Στα κατοικηµένα νησιά του Ιονίου και του Αιγαίου Πελάγους, συµπεριλαµβανοµένης 
της Κρήτης. 
δ. Στον υπεράκτιο θαλάσσιο χώρο και τις ακατοίκητες νησίδες. 
2. Η ηπειρωτική χώρα διακρίνεται περαιτέρω σε Περιοχές Αιολικής Προτεραιότητας 
(Π.Α.Π.) και σε Περιοχές Αιολικής Καταλληλότητας (Π.Α.Κ.) ως εξής: 
α. Περιοχές Αιολικής Προτεραιότητας (Π.Α.Π.): Είναι οι περιοχές της ηπειρωτικής 
χώρας, που προσδιορίζονται υπό µορφή πίνακα και απεικονίζονται στο Διάγραµµα 1 
της παρούσας απόφασης, οι οποίες διαθέτουν συγκριτικά πλεονεκτήµατα για την 
εγκατάσταση αιολικών σ ταθµών, ενώ ταυτόχρονα προσφέρονται από απόψεως 
επίτευξης των χωροταξικών στόχων. Στις περιοχές αυτές, εκτιµάται η µέγιστη 
δυνατότητα χωροθέτησης αιολικών εγκαταστάσεων (φέρουσα ικανότητα). 
β. Περιοχές Αιολικής Καταλληλότητας (Π.Α.Κ.). Χαρακτηρίζονται όλοι οι πρωτοβάθµιοι 
Οργανισµοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) της ηπειρωτικής χώρας που δεν 
περιλαµβάνονται σ τις Περιοχές Αιολικής Προτεραιότητας των οποίων περιοχές ή και 
µεµονωµένες θέσεις που κρίνονται από την Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας κατά το άρθρο 
3 παρ. 1.δ του ν. 3468/2006, ως ενεργειακά αποδοτικές. 
 
Άρθρο 7 
Ειδικά κριτήρια χωροθέτησης αιολικών µονάδων στην ηπειρωτική χώρα 
 
Για τη χωροθέτηση αιολικών εγκαταστάσεων στις Π.Α.Π. και Π.Α.Κ. της ηπειρωτικής 
χώρας πρέπει να λαµβάνονται υπόψη τα εξής ειδικά κριτήρια: 
1. Μέγιστες επιτρεπόµενες πυκνότητες αιολικών εγκαταστάσεων σε επίπεδο 
πρωτοβάθµιου Ο.Τ.Α.: 
α. Το µέγιστο ε πιτρεπόµενο ποσοστό κάλυψης εδαφών από αιολικές εγκαταστάσεις 
στους πρωτοβάθµιους Ο.Τ.Α. που εµπίπτουν σε Π.Α.Π. της ηπειρωτικής χώρας δεν 
µπορεί να υ περβαίνει το 8% της έκτασης ανά Ο.Τ.Α. (άλλως 1,05 τυπικές 
ανεµογεννήτριες /1000 στρέµµατα). Το πιο πάνω ποσοστό κάλυψης µπορεί να 
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αυξάνεται έως και 30% ανά πρωτοβάθµιο Ο.Τ.Α. ύστερα από σύµφωνη γνώµη του 
οικείου Δηµοτικού ή Κοινοτικού Συµβουλίου, η οποία παρέχεται για όλη τη διάρκεια 
του κύκλου ζωής των σχετικών εγκαταστάσεων και πάντως για χρονικό διάστηµα 
τουλάχιστον ίσο µε τον χρόνο ισχύος των σχετικών αδειών παραγωγής (25 έτη). Ειδικά 
για τα επενδυτικά σχέδια Α.Π.Ε. Μεγάλης Κλίµακας, όπως αυτά προσδιορίζονται στο 
άρθρο 19 του ν. µε το 3468/2006 (Α 129), που εκτείνονται σε περισσότερους από έναν 
Ο.Τ.Α. που εµπίπτουν σε Π.Α.Π., ο αριθµός των τυπικών Α/Γ που µπορεί να 
εγκατασταθεί κατά τα παραπάνω σε ένα Ο.Τ.Α. µπορεί να προσαυξηθεί µε τη 
µεταφορά αριθµού Α/Γ από το σύνολο των Ο.Τ.Α. που εκτείνεται το έργο. Ο αριθµός 
αυτός δεν µπορεί να υπερβεί το 30% των τυπικών Α/Γ που αντιστοιχούν στον Ο.Τ.Α., 
µε το µεγαλύτερο πλεόνασµα αδιάθετων Α/Γ. 
β. Το µέγιστο επιτρεπόµενο ποσοστό κάλυψης εδαφών από αιολικές εγκαταστάσεις 
στους Δήµους Μονεµβασίας, Αραχώβης, Καρπενησίου και Καρύστου που 
χαρακτηρίζονται από υψηλό δείκτη τουριστικής ανάπτυξης δεν µπορεί να υπερβαίνει το 
4% ανά Δήµο (άλλως 0,53 τυπικές ανεµογεννήτριες/1000 στρέµµατα). 
γ. Το µέγιστο ε πιτρεπόµενο ποσοστό κάλυψης εδαφών από αιολικές εγκαταστάσεις 
στους πρωτοβάθµιους 
Ο.Τ.Α. που εµπίπτουν σε Π.Α.Κ. της ηπειρωτικής χώρας δεν µπορεί να υπερβαίνει το 
5% ανά Ο.Τ.Α. (άλλως 0,66 τυπικές ανεµογεννήτριες/1000 στρέµµατα). Το πιο πάνω 
ποσοστό κάλυψης µπορεί να αυξάνεται έως και 50% ανά πρωτοβάθµιο Ο.Τ.Α. ύστερα 
από σ ύµφωνη γνώµη του οικείου Δηµοτικού ή Κοινοτικού Συµβουλίου, η οποία 
παρέχεται για όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής των σχετικών εγκαταστάσεων και 
πάντως για χρονικό διάστηµα τουλάχιστον ί σο µε το χρόνο ισχύος των σχετικών 
αδειών παραγωγής (25 έτη). 
δ. Για τ ις αιολικές εγκαταστάσεις που εµπίπτουν σε περισσότερους του ε νός Ο.Τ.Α. 
των πιο πάνω περιπτώσεων α΄ έως και γ΄, οι επιτρεπόµενες κατά περίπτωση 
πυκνότητες εφαρµόζονται για το τµήµα της αιολικής εγκατάστασης που ε µπίπτει σε 
κάθε ένα Ο.Τ.Α. ξεχωριστά. 
2. Κριτήρια ένταξης των αιολικών εγκαταστάσεων στο τοπίο: 
Εφαρµόζονται οι κανόνες τοπίου που ορίζονται στο Παράρτηµα της παρούσας 
απόφασης. 

 
 
Άρθρο 8 
Ειδικά κριτήρια χωροθέτησης αιολικών µονάδων στο νησιωτικό χώρο 
 
Για τη χωροθέτηση αιολικών εγκαταστάσεων στα κατοικηµένα νησιά του Αιγαίου και 
Ιονίου Πελάγους και στην Κρήτη πρέπει να λαµβάνονται υπόψη τα εξής ειδικά κριτήρια: 
1. Το µέγιστο επιτρεπόµενο ποσοστό κάλυψης εδαφών σε επίπεδο πρωτοβάθµιου 
Ο.Τ.Α. δεν µπορεί να υπερβαίνει το 4% ανά ΟΤΑ δηλαδή 0,53 τυπικές ανεµογεννήτριες 
/ 1000 στρέµµατα. Ειδικά στα µη διασυνδεδεµένα µε το σύστηµα και το δίκτυο 
διανοµής ηλεκτρικής ενέργειας της ηπειρωτικής χώρας νησιά και µέχρι τη διασύνδεσή 
τους η συνολική ισχύς των αιολικών σταθµών ανά νησί δεν πρέπει να ξεπερνά το 
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διπλάσιο του επιπέδου αιχµής της ζήτησης που αυτό εµφανίζει σε 
µεσο−µακροπρόθεσµο ορίζοντα (δεκαετία). Εξαίρεση από το όριο αυτό, δηλαδή από το 
διπλάσιο του επιπέδου αιχµής της ζήτησης κάθε νησιού, αποτελούν οι προτάσεις 
εγκατάστασης αιολικών πάρκων που περιλαµβάνουν την κατασκευή επαρκούς 
διασύνδεσης µε το σύστηµα και το δίκτυο διανοµής ηλεκτρικής ενέργειας της 
ηπειρωτικής χώρας καθώς και τα αιολικά πάρκα που αποτελούν µέρος πρότασης 
υβριδικών σταθµών. 
 
Άρθρο 9 
Ειδικά κριτήρια χωροθέτησης αιολικών µονάδων στην Αττική 
 
Για τη χωροθέτηση αιολικών εγκαταστάσεων στην Αττική πρέπει να λαµβάνονται 
υπόψη τα εξής: 
1. Η χωροθέτηση αιολικών εγκαταστάσεων στην Αττική είναι δυνατή σε περιοχές του 
ορεινού όγκου της Πάστρας, του Πάνειου, του Λαυρεωτικού Ολύµπου κα στο εκτός 
επιρροής του αεροδροµίου Ελ. Βενιζέλος τµήµα της Μερέντας. 
2. Το µέγιστο επιτρεπόµενο ποσοστό κάλυψης εδαφών από αιολικές εγκαταστάσεις 
στους πρωτοβάθµιους Ο.Τ.Α. δεν µπορεί να υπερβαίνει το 8% της έκτασης ανά Ο.Τ.Α. 
(άλλως 1,05 τυπικές ανεµογεννήτριες / 1000 στρέµµατα). 
 
 
ΚΑΝΟΝΕΣ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ ΛΟΙΠΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ 
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ 
 
Άρθρο 17 
Κριτήρια χωροθέτησης εγκαταστάσεων εκµετάλλευσης της ηλιακής ενέργειας 
 
1. Ως περιοχές προτεραιότητας για τη χωροθέτηση εγκαταστάσεων εκµετάλλευσης της 
ηλιακής ενέργειας µπορεί ενδεικτικά να θεωρηθούν οι περιοχές που είναι άγονες ή δεν 
είναι υψηλής παραγωγικότητας και κατά προτίµηση αθέατες από πολυσύχναστους 
χώρους, και µε δυνατότητες διασύνδεσης µε το Δίκτυο ή το Σύστηµα. Ειδικότερα για τα 
νησιά π λην Κρήτης και Εύβοιας είναι επιθυµητή η κατά προτεραιότητα χωροθέτηση 
µικρών εγκαταστάσεων όπως αυτές προβλέπονται στα άρθρα 2 παρ. 4, 4, 8 παρ.8, του 
ν. 3468/2006 και στο άρθρο 2 της υπ’ αριθµ. 19500/2004 κοινής υπουργικής 
απόφασης. 
2. Ως ζώνες αποκλεισµού για τη χωροθέτηση εγκαταστάσεων εκµετάλλευσης της 
ηλιακής ενέργειας, δηλαδή ζώνες στις οποίες πρέπει να αποκλείεται η εγκατάστασή 
τους, ορίζονται οι εξής κατηγορίες περιοχών: 
α. Τα κηρυγµένα διατηρητέα µνηµεία της παγκόσµιας πολιτιστικής κληρονοµιάς και τα 
άλλα µνηµεία µείζονος σηµασίας της παρ. 5 ββ) του άρθρου 50 του ν. 3028/2002, 
καθώς και οι οριοθετηµένες αρχαιολογικές ζώνες προστασίας Α που έχουν καθορισθεί 
κατά τις διατάξεις του άρθρου 91 του ν. 1892/1991 ή καθορίζονται κατά τις διατάξεις 
του ν. 3028/2002. 
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β. Οι περιοχές απολύτου προστασίας της φύσης και του τοπίου που καθορίζονται κατά 
τις διατάξεις των άρθρων 19 παρ. 1 και 2 και 21 του ν. 1650/1986. 
γ. Οι πυρήνες των Εθνικών Δρυµών, τα κηρυγµένα µνηµεία της φύσης και τα αισθητικά 
δάση που δεν περιλαµβάνονται στις περιοχές της προηγούµενης περιπτώσεως β΄. 
δ. Οι οικότοποι προτεραιότητας περιοχών της Επικράτειας που έχουν ενταχθεί στον 
κατάλογο των τόπων κοινοτικής σηµασίας του δικτύου ΦΥΣΗ 2000 σύµφωνα 
µε την υπ’ αριθµ. 2006/613/ΕΚ απόφαση της Επιτροπής 
(ΕΕ L 259 της 21.9.2006, σ. 1). 
ε. Τα δάση και ο ι γεωργικές γαίες υψηλής παραγωγικότητας όπως προβλέπεται από 
τις διατάξεις του άρθρου 56 του ν. 2637/1998 όπως ισχύουν. 
στ. Άλλες περιοχές ή ζώνες που υπάγονται σήµερα σε ειδικό καθεστώς χρήσεων γης, 
βάσει του οποίου δεν επιτρέπεται η χωροθέτηση εγκαταστάσεων εκµετάλλευσης της 
ηλιακής ενέργειας και για όσο χρόνο ισχύουν. 
3. Ειδικώς για την εγκατάσταση Φωτοβολταϊκών Σταθµών σε πολυσύχναστους χώρους 
πρέπει, στο πλαίσιο της σχετικής περιβαλλοντικής αδειοδότησης, να καθορίζονται τα 
κατά περίπτωση κατάλληλα µέτρα για να µην υπάρχει οπτική όχληση. 
3. Οι αποστάσεις των εγκαταστάσεων εκµετάλλευσης της ηλιακής ενέργειας από τις 
ζώνες αποκλεισµού της παραγράφου 2 και οι ειδικότεροι όροι χωροθέτησης των 
συνοδευτικών τους έ ργων καθορίζονται, κατά περίπτωση, στο πλαίσιο της 
περιβαλλοντικής αδειοδότησης. 
4. Για τα συνοδά έργα των εγκαταστάσεων εκµετάλλευσης της ηλιακής ενέργειας 
εφαρµόζονται οι κατευθύνσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 6 τα γενικά κριτήρια της 
νοµοθεσίας και οι τυχόν ειδικοί κανονισµοί και πρότυπα που έχουν θεσµοθετηθεί για 
ορισµένες κατηγορίες συνοδευτικών έργων (π.χ. γραµµές µεταφοράς υψηλής τάσης) 
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Πίνακας 32. Περιοχές Αιολικής Προτεραιότητας (ΠΑΠ) 
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Διάγραµµα 7. Περιοχών Αιολικής Προτεραιότητας (ΠΑΠ) 

 
 

 
Πίνακας 33. Αποστάσεις αιολικών εγκαταστάσεων από γειτνιάζουσες, δραστηριότητες 

και δίκτυα τεχνικής υποδοµής 
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Παράρτηµα ΙΙ – Αρκτικόλεξο 
 
ΑΠΕ: Ανανεώσιµες πηγές ενέργειας 
ΕΠΧΣΑΑ - ΑΠΕ: Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης για 
τις Ανανεώσιµες πηγές ενέργειας 
Α/Γ: Ανεµογεννήτριες 
Α/Π: Αιολικό Πάρκο 
ΑΣΠΗΕ: Αιολικός Σταθµός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας  
Φ/Σ: Φωτοβολταϊκά Συστήµατα 
Φ/Β: Φωτοβολταϊκά στοιχεία 
ETS: Emissions Trading Schemes – Σύστηµα Εµπορίας Εκποµπών Αερίων του 
Θερµοκηπίου 
ΑΤΘ: Αέρια του Θερµοκηπίου 
ΕΠΕ: Εκτίµηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 
ΣΠΕ: Στρατηγική Περιβαλλοντική Εκτίµηση 
ΣΜΠΕ: Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 
ΤΙΠ: Τόνοι ισοδύναµου πετρελαίου 
KWh: Κιλοβατώρα 
MWh: Μεγαβατώρα 
db(A): Κλίµακα θορύβου – Decibel 
ΚΥΑ: Κοινή Υπουργική Απόφαση 
Ν: Νόµος 
ΟΤΑ: Οργανισµοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
ΠΑΠ: Περιοχές Αιολικής Προτεραιότητας 
ΠΑΚ: Περιοχές Αιολικής Καταλληλότητας 
ΥΠ.ΑΝ.: Υπουργείο Ανάπτυξης 
Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ.: Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας & Δηµοσίων Έργων 
ΥΠ.ΕΣ.: Υπουργείο Εσωτερικών Δηµόσιας Διοίκησης & Αποκέντρωσης 
ΡΑΕ: Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας 
ΚΑΠΕ: Κέντρο Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας 
ΔΕΣΜΗΕ: Διαχειριστής Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας  
ΔΕΗ: Δηµόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισµού 
ΣΕΕΣ: Συµβούλιο Εθνικής Ενεργειακής Στρατηγικής  
ΕΣΥΕ: Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδας 
ΕΜΥ: Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία  
ΦΕΚ: Φύλλο Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως 
 
 
 


