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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                       

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
Γραφείο Προέδρου 

 

Ταχ.Δ/νση : Λεωφ. Συγγρού 15-17  
Ταχ. Κωδ. : 117 43 Αθήνα  
Τηλ.: 213-2063775, 536, 532   
fax : 213 2063533  
e-mail : ssona@patt.gov.gr  

 
Συνεδρίαση 3η  

 

ΑΠΟΦΑΣΗ υπ’ αριθμ. 12/2022 

Σήμερα 19/1/2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:30, συνήλθαν σε τακτική συνεδρίαση, 
που πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη, μέσω της υπηρεσίας e: Presence.gov.gr, τα 
μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Αττικής, κατά τις προβλέψεις των 
διατάξεων: Α) της παρ. 1 του άρθρου 167 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ. Α’/07-6-2010), 
όπως ισχύει Β) της παρ. 1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου 
(ΠΝΠ) “Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης 
του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του” (Φ.Ε.Κ. 
55/τ. Α’/11-3-2020), όπως κυρώθηκε με τον Ν. 4682/2020 (ΦΕΚ 76/τ. Α’/3-4-2020) και 
ισχύει  Γ) της υπ’ αριθμ. 642/2021 (ΑΔΑ: 65ΒΓ46ΜΤΛ6-Ο0Ε) εγκυκλίου της Δ/νσης 
Οργάνωσης & Λειτουργίας Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών και 
Δ) της υπ’ αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 2158/14-1-2022 (ΦΕΚ 67/τ. Β’/14-1-2022) Κοινής 
Υπουργικής Απόφασης (ΚΥΑ), κατόπιν της υπ’ αριθμ. πρωτ. 32262/13-1-2022 
πρόσκλησης του Προέδρου κ. Χρήστου Θεοδωρόπουλου που κοινοποιήθηκε νόμιμα 
στις 13/1/2022 στον Περιφερειάρχη Αττικής, σε καθένα από τους Αντιπεριφερειάρχες 
καθώς και σε καθένα από τους Περιφερειακούς Συμβούλους. 

Θέμα 8ο Η.Δ. 

Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου της 

10ης Ομάδας/Κατηγορία Α/Υποκατηγορία Α2 «Αιολικός Σταθμός Παραγωγής 

Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) ισχύος 54 ΜW» της εταιρείας ZIKOS ENERGY SMPC 

στη θέση: Γεννηματά – Πέτρα Αετού της Δ.Ε. Βιλίων, Ερυθρών, Δήμου Μάνδρας 

Ειδυλλίας της Π.Ε. Δυτικής Αττικής (ΠΕΤ:2108608122). 

 

Διαπιστώθηκε η απαρτία, κατά την έναρξη της συνεδρίασης, με σύνολο ογδόντα δύο 
(82) παρόντων επί συνόλου εκατόν ενός (101) Περιφερειακών Συμβούλων, ενώ οι 
συμμετέχοντες/παρόντες και μη συμμετέχοντες/απόντες στη συζήτηση του 
συγκεκριμένου θέματος έχουν ως εξής: 
 
Συμμετέχοντες/Παρόντες: 
Ο Περιφερειάρχης Αττικής κ. Πατούλης Γεώργιος 
 
Ο Πρόεδρος κ. Θεοδωρόπουλος Χρήστος 
Ο Αντιπρόεδρος κ. Κοροβέσης Στυλιανός 
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Ο Γραμματέας κ. Αδαμόπουλος Σπυρίδων 
 
Οι Χωρικοί Αντιπεριφερειάρχες Αττικής κ.κ.: Δημόπουλος Γεώργιος, Νάνου Δήμητρα, 
Κεφαλογιάννη Λουκία, Λεωτσάκος Ανδρέας, Αντωνάκου Σταυρούλα, 
Θεοδωρακοπούλου-Μπόγρη Βασιλική (Βάσω), Κοσμόπουλος Ελευθέριος, Αυγερινός 
Αθανάσιος. 
 
Οι Θεματικοί Αντιπεριφερειάρχες Αττικής κ.κ.: Αδαμοπούλου-Κουτσογιάννη 
Αικατερίνη, Βιδάλη Μαρία (Μαίρη), Βλάχος Γεώργιος, Γιαννακόπουλος Βασίλειος, 
Κεχρής Ιωάννης, Κόκκαλης Βασίλειος, Κουρή Μαρία, Πέππας Νικόλαος. 
 
Οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι κ.κ.: 
Αβραμίδου-Λαμπροπούλου Ανδριανή, Αβραμοπούλου Ελένη, Αγγελάκη Δήμητρα, 
Αγγέλης Σπυρίδων, Αγγελόπουλος Γεώργιος, Αγγελοπούλου Μαρία, Αγγουράς 
Κων/νος, Αδαμοπούλου Γεωργία (Τζίνα), Αθανασίου Μάριος, Αλεβιζόπουλος 
Γεώργιος, Αλεβίζος Παναγιώτης, Αλεξανδράτος Χαράλαμπος,  Αλμπάνης Ευάγγελος, 
Αλυμάρα Σοφία, Αναγνωστόπουλος Μάρκος, Αναστασοπούλου Στυλιανή, Ανδρεάκος 
Δημήτριος, Ανδρουλακάκης Νικόλαος, Αποστολόπουλος Εμμανουήλ, 
Ασημακόπουλος Παναγιώτης, Αυγερινού Αφροδίτη, Αυλωνίτου Χρυσάνθη, Βαθιώτης 
Αθανάσιος, Βαλαβάνη Στυλιανή, Βαρέλη-Στεφανίδη Ζωή, Βάρσου Μαργαρίτα, 
Βασιλοπούλου Ελένη, Βενιεράτος Διονύσιος, Βερελή Βασιλική (Βάσω), Βίτσας 
Κωνσταντίνος, Βλάχου Γεωργία, Βοϊδονικόλας Σταύρος, Γεωργόπουλος Γεώργιος, 
Γιομπαζολιάς Γεράσιμος (Μάκης), Γρηγορίου Ηλίας, Δαλιάνη Φωτεινή, 
Δασκαλοπούλου Σπυριδούλα, Δημητρίου Γεώργιος, Δούρου Ειρήνη (Ρένα), 
Ευσταθόπουλος Σπυρίδων, Ζέρβα (Διαμάντη) Μαρία, Θεοχάρη Αικατερίνη (Καίτη), 
Καλογήρου Φανή (Φαίη) – Χριστίνα, Καραμάνος Χρήστος, Κατρανίδου Αναστασία 
(Νατάσα), Κατριβάνος Γεώργιος, Κατσιγιάννης Αθανάσιος, Κατσικάρης Δημήτριος, 
Κατωπόδη Ζωή (Ζέτα), Κούρτης Ανδρέας, Κουτσογιαννόπουλος Θεόδωρος 
(Θοδωρής), Κουτσούμπα Δέσποινα, Λάσκαρη-Κρασοπούλου Βασιλική, Λεονάρδου 
Πολυτίμη, Λογοθέτη Αικατερίνη (Κατερίνα), Λοΐζος Ηλίας, Λυμπέρη Ελένη - 
Κωνσταντίνα ('Ελενα), Μεθενίτης Σωτήριος, Μεθυμάκη Άννα, Μελάς Σταύρος, Μίχας 
Λεωνίδας, Μπαλάφας Γεώργιος, Μπαρμπαγιάννη - Αδαμοπούλου Ευγενία, 
Μπενετάτος Στυλιανός, Παναγιώτου Κωνσταντίνος, Παπαγεωργίου Νικόλαος, 
Παπαδάκης Νικόλαος, Παππά Παναγιώτα, Παππάς Στέφανος, Πρωτούλης Ιωάννης, 
Ρασσιάς (Ρώμας) Χαράλαμπος (Χάρης), Σγουρός Ιωάννης, Σιώρας Ηλίας, Σμέρος 
Ιωάννης, Σχινάς Θεόδωρος, Τατάγια Χριστίνα, Τζήμερος Γλαύκος-Αθανάσιος, 
Τημπλαλέξης Γρηγόριος, Τσίχλη Μαριάνα, Χατζηπέρος Παναγιώτης, Χρονοπούλου 
Νίκη. 
 
Μη συμμετέχουσα/Απούσα το μέλος του Π.Σ. κ. Κοσμίδη Ευρώπη. 
 

Χρέη υπηρεσιακών γραμματέων άσκησαν οι υπάλληλοι της Περιφέρειας Αττικής κ.  
Σωτηροπούλου Ευαγγελία και κ. Ζαλοκώστα Ευανθία- Αναστασία. 
 
O Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής κ. Χρήστος Θεοδωρόπουλος 
έδωσε το λόγο στον Περιφερειακό Σύμβουλο κ. Ν. Παπαδάκης, ο οποίος έθεσε υπ’ 
όψιν του Περιφερειακού Συμβουλίου την υπ’ αριθμ. πρωτ. 1014742/29-11-2021 
εισήγηση της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής της Περιφέρειας Αττικής 
που έχει ως εξής : 
 
Έχοντας υπόψη: 
1. Το Ν. 1650/1986 (Φ.Ε.Κ. 160/τ.Α./1986) για την “Προστασία του Περιβάλλοντος” 

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
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2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της Διοίκησης – Πρόγραμμα 
Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 /τ.Α./07-06-2010), όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 4555/18 
(Α΄133) (Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»). 

3. Το νέο Ρυθμιστικό σχέδιο της Αθήνας- Αττικής Ν. 4277/2014 (156Α). 
4. Την υπ’ αρ. 37419/13479/2018 «Έγκριση της 121/2018 απόφασης του 

Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής, περί τροποποίησης – επικαιροποίησης του 
Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής» (ΦΕΚ 1661/Β/11-5-
2018). 

5. Τις υπ’ αρ. 499022/2-9-2019, 505910/4-9-2019 και 555804/20-9-2019 Αποφάσεις 
του Περιφερειάρχη Αττικής περί ανάθεσης και μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στον 
Αντιπεριφερειάρχη κ. Κόκκαλη  Βασίλειο του Ευαγγέλου.  

6. Την με αρ. πρωτ. 354515/06-05-2021 απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής, 
σύμφωνα με την οποία ορίζεται ο μόνιμος υπάλληλος κ. Ακρίβος Κωνσταντίνος του 
Ιωάννη, κατηγορίας ΠΕ, κλάδου Μηχανικών, με βαθμό Α’, Προϊστάμενος του 
Τμήματος Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής της Διεύθυνσης  Περιβάλλοντος 
και Κλιματικής Αλλαγής, ως Αναπληρωτής Προϊστάμενος της εν λόγω Διεύθυνσης. 

7. Η Υ.Α. 1958/13-1-2012 (ΦΕΚ 21 Β/13-1-2012), σχετικά με την κατάταξη δημόσιων 
και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες, 
σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 4 του Ν. 4014/21-9-2011 (ΦΕΚ Α΄ 209/2011), όπως 
έχει τροποποιηθεί και ισχύει και ειδικότερα την τροποποίηση που έχει επέλθει με την 
Υ.Α. ΔΙΠΑ/οικ. 37674/27-7-2016 (ΦΕΚ 2471/Β/10-8-2016) με θέμα: «Τροποποίηση 
και κωδικοποίηση της υπουργικής απόφασης 1958/2012 – Κατάταξη δημόσιων και 
ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με 
το άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν. 4014/21-9-2011 (ΦΕΚ 209/Α/2011) όπως αυτή 
έχει τροποποιηθεί και ισχύει» και τις τροποποιήσεις αυτής με τις α) την Υ.Α. οικ. 
2307/26-1-2018 (ΦΕΚ 439/Β/14-2-2018), β) Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/64001/2029/25-9-
2018 (ΦΕΚ 4420/Β/4-10-2018), γ) Υ.Α. αριθ. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/94321/3907/18 (ΦΕΚ 
5798/Β/21-12-2018), δ) Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/24593/2902/5-3-2020 (ΦΕΚ 1482/Β/21-4-
2020), ε) Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/74463/4562/29-7-2020 (ΦΕΚ 3291/6-8-2020), στ) Η Υ.Α. 
ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/99398/6484/14-10-2020 (4656/Β/20). 

8. Τον Ν. 4014/21-9-2011 (ΦΕΚ 209Α΄/2011) σχετικά με την περιβαλλοντική 
αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με 
δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας 
Υπουργείου Περιβάλλοντος. 

9. Την ΥΑ οικ. 1649/45 (ΦΕΚ 45/Β/15.1.2014) «Εξειδίκευση των διαδικασιών 
γνωμοδοτήσεων και τρόπου ενημέρωσης του κοινού και συμμετοχής του 
ενδιαφερομένου κοινού στη δημόσια διαβούλευση κατά την περιβαλλοντική 
αδειοδότηση… ». 

10.  Την Υ.Α. οικ. 170225/20.1.2014 (ΦΕΚ 135 Β/27.1.2014) «Εξειδίκευση των 
περιεχομένων των φακέλων περιβαλλοντικής αξιολόγησης έργων και 
δραστηριοτήτων κατηγορίας Α΄…». 

11. Την Υ.Α. οικ. 167563/ΕΥΠΕ (ΦΕΚ 964 Β/19.4.2013) «Εξειδίκευση των 
διαδικασιών και των ειδικότερων κριτηρίων περιβαλλοντικής αδειοδότησης…». 

12. Το Ν. 4042/12 (Α΄ 24) «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος – Εναρμόνιση με 
την Οδηγία 2008/99/ΕΚ – Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων  - 
Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/98/ΕΚ – Ρύθμιση θεμάτων Υ.Π.Ε.Κ.Α.». 

13. Το Ν. 2939/2001 (ΦΕΚ 179Α/6-8-2001) «Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση 
των συσκευασιών και άλλων προϊόντων –Ίδρυση Εθνικού Οργανισμού 
Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και άλλων Προϊόντων (Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π) και 
άλλες διατάξεις». 

14. Την ΚΥΑ 26857/553/1988 (ΦΕΚ 196Β/6-04-1988) «Μέτρα και περιορισμοί για την 
προστασία των υπόγειων νερών από απορρίψεις ορισμένων επικίνδυνων ουσιών». 

15. Την Η.Π 13588/725/2006 (ΦΕΚ 383Β/28-03-2006) «Μέτρα όροι και περιορισμοί 
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για τη διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της 
οδηγίας 91/689/ΕΟΚ ‘‘για τα επικίνδυνα απόβλητα’’ του συμβουλίου της 12ης 
Δεκεμβρίου 1991. 

16. Την Π.Δ. 82/2004 (ΦΕΚ64Α/2-3-2004) «Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την 
εναλλακτική διαχείριση των Αποβλήτων Λιπαντικών Ελαίων». 

17. Το Π.Δ. 109/2004 (ΦΕΚ 75/Α/5.3.2004) «Μέτρα και όροι για την εναλλακτική 
διαχείριση των μεταχειρισμένων ελαστικών των οχημάτων. Πρόγραμμα για την 
εναλλακτική διαχείρισής τους». 
18. Το Π.Δ. 116/2004 (ΦΕΚ 81/Α/5.3.2004) «Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την 
εναλλακτική διαχείριση των οχημάτων στο τέλος του κύκλου ζωής τους, των 
χρησιμοποιημένων ανταλλακτικών τους και των απενεργοποιημένων καταλυτικών 
μετατροπέων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 2000/53/ΕΚ 'για τα οχήματα 
στο τέλος του κύκλου ζωής τους' του Συμβουλίου της 18ης Σεπτεμβρίου 2000». 
19. Την ΚΥΑ 10315/1993 (ΦΕΚ 369Β/24-5-1993) ‘Ρύθμιση θεμάτων σχετικών  με τη 
λειτουργία σταθερών εστιών καύσης για τη θέρμανση κτιρίων και νερού’. 
20. To N. 3661/08 (ΦΕΚ 89 Α/19-5-2008): ‘Μέτρα για τη μείωση της ενεργειακής 
κατανάλωσης των κτιρίων και άλλες διατάξεις’, όπως τροποποιήθηκε με το 
Ν.3851/2010 (ΦΕΚ 85 Α /4-6-2010).  
21. Το Ν.3199/2003 (ΦΕΚ280/Α/2003) για την «Προστασία και διαχείριση των υδάτων 
– εναρμόνιση με την οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2000» 
22. Ο Ν. 3937/2011 (Α΄60) «Διατήρηση της Βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις», όπως 
τροποποιήθηκε με την ΚΥΑ 50743/11-12-2017 (Β΄4432) «Ανανέωση εθνικού 
καταλόγου περιοχών του Ευρωπαϊκού Οικολογικού Δικτύου Natura 2000». 
23. Τη 41624/2057/Ε103/28-9-2010 (ΦΕΚ1625/11-10-2010) «Μέτρα, όροι και 
πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων ηλεκτρικών στηλών και 
συσσωρευτών σε συμμόρφωση με τις διατάξεις των οδηγιών, 2006/66/ΕΚ «σχετικά με 
τις ηλεκτρικές στήλες και τους συσσωρευτές και τα απόβλητα ηλεκτρικών στηλών και 
συσσωρευτών και με την κατάργηση της οδηγίας 91/157/ΕΟΚ» και 2008/103/ΕΚ «για 
την τροποποίηση της οδηγίας 2006/66/ΕΚ σχετικά με τις ηλεκτρικές στήλες και τους 
συσσωρευτές και τα απόβλητα ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών, όσο αφορά την 
τοποθέτηση ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών στην αγορά», του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου» 
24. Την Υ.Α Η.Π 23615/651/Ε.103/2014 (ΦΕΚ 1184/Β/9-5-2014) «Καθορισμός 
κανόνων, όρων και προϋποθέσεων για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων 
ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ), σε συμμόρφωση με τις 
διατάξεις της Οδηγίας 2012/19/ΕΚ «σχετικά με τα απόβλητα ηλεκτρικού και 
ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ)», του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 4ης Ιουλίου 2012 και άλλες διατάξεις». 
25. Την ΚΥΑ 106543/2003 (ΦΕΚ 391Β/4-4-03) «Έγκριση του συλλογικού συστήματος 
Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών «Σ.Σ.Ε.Δ.- Ανακύκλωση». 
26. Την Κ.Υ.Α. 36259/1757/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1312/Β/24-8-2010) «Μέτρα, όροι και 
πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές 
και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ)» 
27. Τις διατάξεις του Π.Δ. 1180/81 (ΦΕΚ 293Α/81) «Περί ρυθμίσεως θεμάτων 
αναγομένων εις τα της ιδρύσεως και λειτουργίας βιομηχανιών, βιοτεχνιών, πάσης 
φύσεως μηχανολογικών εγκαταστάσεων και αποθηκών και της εκ τούτου διασφαλίσεως 
περιβάλλοντος εν γένει». 
28. Τις διατάξεις του Ν.3028/02 «Για την προστασία των αρχαιοτήτων και εν γένει της 
πολιτιστικής κληρονομιάς». 
29. Την ΚΥΑ 181504/16 περί Εθνικού Μητρώου Παραγωγών Συσκευασιών και άλλων 
Προϊόντων. 
30. Την ΚΥΑ οικ. 43942/4026/14-9-2016 (Β΄2992) «Οργάνωση και λειτουργία 
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Ηλεκτρονικού Μητρώου Αποβλήτων (ΗΜΑ), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 42 
του Ν. 4042/2012 (Α΄24), όπως ισχύει», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
31. Την ΚΥΑ Οικ. 51373/4684/2015 (ΦΕΚ 2706/Β/15.12.2015) «Κύρωση του Εθνικού 
Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ) και του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου 
Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων». 
32. Την ΚΥΑ Αριθμ. οικ. 61490/5302 (ΦΕΚ 4175/ τ.Β’/23-12-2016), «Κύρωση της 
απόφασης έγκρισης του Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) της 
Περιφέρειας Αττικής». 
33. Την Απόφαση υπ’ αριθμ. 414/2016 του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής 
«Έγκριση 2ης Αναθεώρησης του Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων 
(Π.Ε.Σ.Δ.Α.) Αττικής» (άρ. 35 Ν. 4042/2012, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του 
άρ. 31 Ν. 4342/2015 - ΦΕΚ 143/τ.Α’/9-11-2015 και ισχύει). 
34. Η Εθνική Στρατηγική για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή (ΕΣΠΚΑ) του 
ΥΠΕΝ (Απρίλιος 2016) 
35. Το Ν. 3851/3-6-2010 (ΦΕΚ 85/Α/4-6-2010) «Επιτάχυνση της ανάπτυξης των 
Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και άλλες 
διατάξεις σε θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και 
Κλιματικής Αλλαγής». 
36. Την ΚΥΑ 49828/12-11-2008 (ΦΕΚ 2464/Β/3-12-2008) «Έγκριση ειδικού πλαισίου 
χωροταξικού σχεδιασμού και αειφόρου ανάπτυξης για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας 
και της στρατηγικής μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων αυτού». 
37. Την Υ.Α. 40158/25-8-2010 (ΦΕΚ 1556/Β/22-9-2010) «Έγκριση ειδικών όρων για 
την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων και ηλιακών συστημάτων σε γήπεδα και 
κτίρια σε εκτός σχεδίου περιοχές», όπως τροποποιήθηκε με την από 28-2-2011 Υ.Α. 
(ΦΕΚ 583/Β/14-4-2011). 
38. Το Ν. 4685/7-5-2020 (Α΄92) «Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας, 
ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών 2018/844 και 2019/692 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις» και ειδικότερα το 
άρθρο 126 «Αύξηση ορίου περιβαλλοντικής απαλλαγής φωτοβολταϊκών σταθμών – 
απαλλαγή για ερευνητικούς σκοπούς». 
39. Την ΚΥΑ ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/11936/836/8-2-2019 (Β΄436) «Καθορισμός διαδικασίας και 
δικαιολογητικών για την εγκατάσταση και τη λειτουργία έργων και δραστηριοτήτων  
“Συστημάτων Περιβαλλοντικών Υποδομών”», όπως τροποποιήθηκε με την ΚΥΑ 
ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/50844/2992/2020 (Β΄2316). 
40. Το με αρ. πρωτ. 875539/19-10-2021 διαβιβαστικό από το Περιφερειακό Συμβούλιο 
της Π.Α. (αρ. πρωτ. εισερχ. 875543/19-10-2021) με συνημμένα: α) την με αρ. πρωτ. 
875352/19-10-2021 Αποστολή Ανακοίνωσης για δημοσίευση και ενημέρωση κοινού, β) 
το με αρ. πρωτ. 128247/18-10-2021 διαβιβαστικό της ΜΠΕ από τη Δ/νση 
Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής και γ) 
την ΜΠΕ του έργου του θέματος σε ψηφιακή και έντυπη μορφή, συνοδευόμενη από 
χάρτες, φωτογραφική τεκμηρίωση κ.λπ. 
40. Το από 4-11-2021 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (αρ. πρωτ. εισερχ. 
933076/4-11-2021) του κ. Σπύρου Αντύπα για χορήγηση της ΜΠΕ του έργου του 
θέματος. Τα αρχεία της ΜΠΕ απεστάλησαν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στον 
ενδιαφερόμενο, στις 8/11/2021 μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 
41. Το από 12-11-2021 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Γ.Γ. Δήμου Μάνδρας 
- Ειδυλλίας (αρ. πρωτ. εισερχ. 963010/14-11-2021) με το οποίο αιτείται τη χορήγηση 
της ΜΠΕ του έργου του θέματος. Τα αρχεία της ΜΠΕ απεστάλησαν μέσω ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου στον ενδιαφερόμενο, στις 15/11/2021 μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 
42. Το γεγονός ότι μέχρι και την παρούσα δεν έχουν υποβληθεί στην Υπηρεσία μας 
απόψεις κοινού ή/και ενδιαφερομένου κοινού στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης 
του έργου του θέματος. 
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 Θέτουμε υπόψη του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής, την (40) διαβιβασθείσα 
Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου της 10ης 
Ομάδας/Κατηγορία Α/Υποκατηγορία Α2 «Αιολικός Σταθμός Παραγωγής 
Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) ισχύος 54 ΜW» της εταιρείας ZIKOS ENERGY 
SMPC στη θέση: Γεννηματά – Πέτρα Αετού της Δ.Ε. Βιλίων, Ερυθρών, Δήμου 
Μάνδρας Ειδυλλίας της Π.Ε. Δυτικής Αττικής. Αντικείμενο της μελέτης είναι η 
εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από το προτεινόμενο έργο. 

Η μελέτη απεστάλη από το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής για την έκφραση 
απόψεών μας, στο πλαίσιο της διαδικασίας απόφασης έγκρισης 
περιβαλλοντικών όρων από την αρμόδια υπηρεσία (ΔΙΠΕΧΩΣ της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής). 
 
 
Διάρθρωση της εισήγησης 
- Στα κεφάλαια 1 έως 6 παρουσιάζονται συνοπτικά η θέση του έργου, οι 
θεσμοθετημένες χρήσεις γης, η περιγραφή του έργου, η συμβατότητά του με 
θεσμοθετημένες χωρικές και πολεοδομικές ρυθμίσεις, εναλλακτικές λύσεις και η 
υφιστάμενη κατάσταση του περιβάλλοντος, όπως δηλώνονται και 
παρουσιάζονται στην (40) διαβιβασθείσα ΜΠΕ και δεν αποτελούν απόψεις ή 
εκτιμήσεις της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής της 
Περιφέρειας Αττικής. 
- Στο κεφάλαιο 7 παρουσιάζονται η εκτίμηση και η αξιολόγηση των 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων του εξεταζόμενου έργου, όπως δηλώνονται και 
παρουσιάζονται στην (40) σχετική διαβιβασθείσα ΜΠΕ και δεν αποτελούν 
απόψεις ή εκτιμήσεις της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής 
της Περιφέρειας Αττικής. 
- Στα κεφάλαια 8 και 9 παρουσιάζονται οι παρατηρήσεις, οι απόψεις και τα 
συμπεράσματα της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής της 
Περιφέρειας Αττικής, επί της (40) σχετικής διαβιβασθείσας ΜΠΕ. 
1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ – ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
 
1.1 ΕΙΔΟΣ ΚΑΙ ΜΕΓΕΘΟΣ ΕΡΓΟΥ 

Το Αιολικό Πάρκο (ΑΠ) στη θέση «Γεννήματα – Πέτρα Αετού» του όρους 
Κιθαιρώνα και τα συνοδά του έργα οδοποιίας χωροθετούνται εντός των διοικητικών 
ορίων της Δημοτικής Ενότητας Βιλίων, Ερυθρών του Δήμου Μάνδρας Ειδυλλιας, της 
Π.Ε. Δυτικής Αττικής. Τα έργα διασύνδεσης του ΑΣΠΗΕ καταλαμβάνουν μέρος της Δ.Ε. 
Βιλίων και Ερυθρών, εντός της οποίας θα διέρχεται η υπόγεια γραμμή μέσης τάσης, η 
οποία θα συνδέει τον εν θέματι ΑΣΠΗΕ με τον νέο Υ/Σ που θα κατασκευαστεί στην θέση 
«ΣΤΡΙΦΙ», Δημοτικής Ενότητας Ερυθρών, Δήμου Μάνδρας - Ειδυλλίας. 

Το έργο θα λειτουργεί ως ανεξάρτητη μονάδα ηλεκτροπαραγωγής και θα είναι 
συνδεδεμένο με το δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας με όλες τις αναγκαίες γραμμές 
διασύνδεσης με τις απαραίτητες εγκαταστάσεις προστασίας, ελέγχου κ.λπ. Η 
εγκατεστημένη ισχύς του σταθμού θα είναι 54MW στην θέση «Γεννήματα – Πέτρα 
Αετού» του Δήμου Μάνδρας - Ειδυλλίας. Ο σχεδιασμός του έργου περιλαμβάνει 9 Α/Γ 
ισχύος 6MW έκαστη, (τύπος V150) της εταιρείας VESTAS.  

Οι Α/Γ συνδέονται μεταξύ τους μέσω υπόγειας ηλεκτρικής γραμμής μέση τάσης 
(33 kV) συνολικού μήκους περίπου 4,705 km, ενώ για τη σύνδεση του ΑΣΠΗΕ με το 
Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας του ΑΔΜΗΕ προβλέπεται η κατασκευή 
υπόγειου δικτύου Μέσης Τάσης (ΜΤ) ονομαστικής τάσης 33 kV, συνολικού μήκους 
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περίπου 8,274 km και η σύνδεση του σε μετασχηματιστή (Μ/Σ) του νέου υποσταθμού 
(Υ/Σ) ανύψωσης τάσης 33/150kV που θα κατασκευαστεί στην θέση «ΣΤΡΙΦΙ», 
Δημοτικής Ενότητας Ερυθρών, Δήμου Μάνδρας - Ειδυλλίας. 
 
 
1.2 ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Το έργο αποσκοπεί στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας με την αξιοποίηση του 
αιολικού δυναμικού της Δυτικής Αττικής, με σκοπό την ενίσχυση της 
ηλεκτροπαραγωγής στο διασυνδεδεμένο σύστημα της Αττικής. 
 
 
1.3 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ 
«Αιολικός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) ισχύος 54 ΜW» της 
εταιρείας ZIKOS ENERGY SMPC στη θέση: Γεννηματά – Πέτρα Αετού της Δ.Ε. Βιλίων, 
Ερυθρών, Δήμου Μάνδρας Ειδυλλίας της Π.Ε. Δυτικής Αττικής. 
 
 
1.4 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Σύμφωνα με την (7) σχετική Υ.Α. και ειδικότερα την Υ.Α. 
ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/74463/4562/29-7-2020 (3291/Β), το εξεταζόμενο έργο κατατάσσεται 
περιβαλλοντικά στην Ομάδα 10η: «Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας» και στον α/α 1 
«Ηλεκτροπαραγωγή από αιολική ενέργεια», κατατασσόμενο στην περιβαλλοντική 
υποκατηγορία Α2, διότι η εγκατεστημένη ισχύς P είναι 10 MW < P = 54 MW ≤ 60 MW 
και μήκος L διασυνδετικής γραμμής μεταφοράς υψηλής τάσης (≥150 kV) είναι μικρότερο 
από 20 χιλιόμετρα. 

Τα έργα ηλεκτρικής διασύνδεσης και οδοποιίας αποτελούν συνοδά έργα και 
ακολουθούν την κατηγορία του κυρίως έργου, επομένως κατατάσσονται στην 
Υποκατηγορία Α2. 
 
 
1.5 ΦΟΡΕΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
Ο φορέας του έργου είναι η εταιρεία με την επωνυμία «ZIKOS ENERGY 
CONSTRUCTION SINGLE MEMBER PRIVATE COMPANY» 
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Ελπίδος 2Α & Γούναρη , Αγία Παρασκευή, 15343  
Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ζήκος Βασίλειος  
info@enercoplan.com 
 
 
2. ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
 
2.1 ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Η περιοχή ενδιαφέροντος του προτεινόμενου Φωτοβολταϊκού Σταθμού στη θέση 
«Γεννηματά – Πέτρα Αετού» βρίσκεται Δ.Ε. Βιλίων, Ερυθρών, Δήμου Μάνδρας 
Ειδυλλίας της Π.Ε. Δυτικής Αττικής. Η θέση εγκατάστασης απέχει νότια 1600 μέτρα από 
τον οικισμό των Βιλίων, νοτιοανατολικά 1300 μέτρα από τον οικισμό του Προφήτη Ηλία, 
βόρεια 2400 μέτρα από τον οικισμό των Ερυθρών, νοτιοανατολικά 5000 μέτρα από τον 
οικισμό της Οινόης, νοτιοδυτικά 3300 μέτρα από τον οικισμό Αγίου Νεκταρίου. Το 
υψόμετρο των δύο πολυγώνων στο οποίο χωροθετούνται οι ανεμογεννήτριες 
κυμαίνεται από 550 έως 950 μέτρα περίπου. 

 

mailto:info@enercoplan.com
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Εικόνα 2.1: Θέση και διοικητική υπαγωγή του εξεταζόμενου έργου – Αποτύπωση των 

Πολυγώνων 1 και 2 και των θέσεων των Α/Γ εντός αυτών. 
 

 
Εικόνα 2.2: Θέση του εξεταζόμενου έργου σε υπόβαθρο google earth. 

 
2.2 ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
 

Οι συντεταγμένες των ανεμογεννητριών και των κορυφών του πολυγώνου σε 
ΕΓΣΑ 87' φαίνονται στους παρακάτω πίνακες. 

 

 
Πίνακας 2.1: Συντεταγμένες των θέσεων των ανεμογεννητριών 
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Πίνακας 2.2: Συντεταγμένες των κορυφών των πολυγώνων 1 και 2. 

 
 
 
3. ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΕΣ ΧΩΡΙΚΕΣ ΚΑΙ 

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ  
 
3.1 ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΑ ΟΡΙΑ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ Γ.Π.Σ. 

Το υπό εξέταση έργο χωροθετείται εκτός ορίων οικισμού, επίσης δεν υφίσταται 
Γ.Π.Σ., ΣΧΟΟΑΠ ή άλλης μορφής ζώνης προστασίας και ορίου Ζ.Ο.Ε. Η περιοχή του 
έργου βρίσκεται σε απόσταση περίπου 1.600 m βόρεια του οικισμού των Βιλίων και 
2400 m νότια του οικισμού των Ερυθρών. Οι οικισμοί δεν διαθέτουν ρυμοτομικό σχέδιο 
ή περίγραμμα οικισμού και ισχύουν οι όροι δόμησης εκτός σχεδίου ΠΔ 
24/31.05.1985/(ΦΕΚ 270Δ).  

 

 
Πίνακας 3.1: Απόσταση του έργου από τους πλησιέστερους οικισμούς 

 
3.2 ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ 
(Ν. 3937/2011) 

Η έκταση του υπό μελέτη έργου καθώς και η περιοχή μελέτης δεν εντάσσονται 
σε κάποια περιοχή του εθνικού συστήματος προστατευόμενων περιοχών του 
Ν.3937/2011.  

Η περιοχή χωροθέτησης του έργου δεν βρίσκεται εντός περιοχής η οποία έχει 
κηρυχθεί ως Εθνικός Δρυμός ή απολύτου προστασίας της φύσης ή σε υγρότοπο 
Ramsar, ούτε σε περιοχή που έχει ενταχθεί στον κατάλογο των τόπων κοινοτικής 
σημασίας του δικτύου Natura 2000.  

Το υπό εξέταση Αιολικό Πάρκο απέχει απόσταση περίπου 7.600 m από το 
Καταφύγιο Άγριας Ζωής με κωδικό Κ408 (ΦΕΚ 96/84) «Πατέρας (Μάνδρας)» και 9.000 
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m από την προστατευόμενη περιοχή NATURA 2000 (SCI) GR 2530007 «Κορινθιακός 
Κόλπος». 
 

 
Εικόνα 3.1: Θέση του έργου σε σχέση με προστατευόμενες περιοχές. 

 
3.3 ΔΑΣΗ, ΔΑΣΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΑΣΩΤΕΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ 

Η περιοχή μελέτης στη θέση «Γεννήματα – Πέτρα Αετού» χαρακτηρίζεται ως Δ/Δ 
(Δάση και Δασικές εκτάσεις στις Α/Φ παλαιότερης λήψης ή προϋφιστάμενα 
στοιχεία/Δάση και Δασικές εκτάσεις στις Α/Φ πρόσφατης λήψης και στις αυτοψίες) 
σύμφωνα με τους δασικούς χάρτες που έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του 
Κτηματολογίου.  
 
 
3.4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ, ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ 

Οι σημαντικότερες εγκαταστάσεις κοινωνικής υποδομής και κοινής ωφέλειας 
αναφορικά με τη χωρική οργάνωση υποδομών ενέργειας αφορούν στα δίκτυα 
ηλεκτροδότησης, ύδρευσης, αποχέτευσης, φυσικού αερίου και απορριμμάτων και στις 
εγκαταστάσεις εκπαίδευσης, αθλητισμού, αναψυχής, περίθαλψης και δικτύων 
επικοινωνιών.  

Η περιοχή άμεσης επιρροής του έργου εξυπηρετείται από το δίκτυο ηλεκτρικής 
ενέργειας χαμηλής και μέσης τάσης της ΔΕΗ. Η ευρύτερη περιοχή καλύπτεται από 
τηλεπικοινωνιακό δίκτυο του ΟΤΕ, ενώ ανεπτυγμένες είναι και άλλες μορφές 
επικοινωνίας όπως πλήρες δίκτυο κινητής τηλεφωνίας και ευρυζωνικές συνδέσεις 
διαδικτύου (internet).  

Στις εγκαταστάσεις κοινής ωφέλειας αναφέρονται οι: 
- Σταθμοί μεταφόρτωσης απορριμμάτων  
- Εγκαταστάσεις ανακύκλωσης συσκευασιών και υλικών  
- Χώρος επεξεργασίας, αποθήκευσης και διάθεσης στερεών αποβλήτων  
- Χώρος επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων (βιολογικός καθαρισμός)  
- Δεξαμενές νερού - αφαλάτωσης, λιμνοδεξαμενές  
- Εγκαταστάσεις παραγωγής, μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας και τα 
συνοδά έργα αυτών, ύδρευσης, τηλεπικοινωνιών, φυσικού αερίου, διαχείρισης 
αποβλήτων, απορριμμάτων κ.λ.π. και συναφείς εγκαταστάσεις  
- Εγκαταστάσεις Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας  

Η κατασκευή του έργου δε σχετίζεται ούτε επηρεάζει ή επηρεάζεται από τις 
προβλέψεις των εγκαταστάσεων κοινωνικής υποδομής και κοινωνικής ωφέλειας. 
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3.5 ΘΕΣΕΙΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
Σύμφωνα με τον Διαρκή Κατάλογο των κηρυγμένων αρχαιολογικών χώρων και 
μνημείων της Ελλάδας (http://listedmonuments.culture.gr), οι κηρυγμένοι 
αρχαιολογικοί και ιστορικοί χώροι στην ευρύτερη περιοχή μελέτης είναι οι ακόλουθοι: 
 

 

 
Πίνακας 3.2: Κηρυγμένοι αρχαιολογικοί και ιστορικοί χώροι στην ευρύτερη περιοχή 

μελέτης 
 
3.6 ΝΕΟ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΘΗΝΑΣ – ΑΤΤΙΚΗΣ (Ν. 4277/2014) 

Το νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθήνας – Αττικής (ΡΣΑ) είναι το σύνολο των στόχων, 
των κατευθύνσεων πολιτικής, των προτεραιοτήτων, των μέτρων και των 
προγραμμάτων που προβλέπονται από το νόμο αυτό ως αναγκαίων για τη χωροταξική, 
πολεοδομική και οικιστική οργάνωση της Αττικής και την προστασία του περιβάλλοντος, 
σύμφωνα με τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης. Πεδίο εφαρμογής του νέου ΡΣΑ είναι 
το σύνολο της Περιφέρειας Αττικής, όπως 
αυτή ορίζεται με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 3 του ν. 3852/2010 (Α' 90), όπως 
έχει τροποποιηθεί και ισχύει, καθώς και η νήσος Μακρόνησος της Περιφέρειας Νοτίου 
Αιγαίου. 

Ειδικότερα, στην παράγραφο 7 του άρθρου 21 του ΡΣΑ προβλέπονται τα 
ακόλουθα σχετικά με την εγκατάσταση μονάδων Α.Π.Ε. στην Αττική: 
α) Για την ηλιακή ενέργεια, εγκαθίστανται φωτοβολταϊκά συστήματα κατά 
προτεραιότητα: 
αα) Σε νομίμως υφιστάμενα κτίρια και στέγαστρα, εντός και εκτός εγκεκριμένων 
σχεδίων, με την προϋπόθεση ότι η χρήση των εγκαταστάσεων αυτών επιτρέπεται από 
τις κείμενες πολεοδομικές διατάξεις. 

http://listedmonuments.culture.gr/
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ββ) Σε ιδιοκτησίες εντός ή εκτός σχεδίου, που βρίσκονται σε επιχειρηματικές ζώνες και 
σε εμπορευματικά πάρκα. Στις παραπάνω περιοχές περιλαμβάνονται και τα 
υφιστάμενα Βιομηχανικά και Βιοτεχνικά Πάρκα (ΒΙΠΑ - ΒΙΟΠΑ), καθώς και τα 
υπάρχοντα ή υπό ανάπτυξη Επιχειρηματικά Πάρκα του ν. 3982/2011 και οι ζώνες 
χονδρεμπορίου. 
γγ) Σε εγκαταστάσεις αεροδρομίων και μεγάλων σιδηροδρομικών σταθμών, λιμανιών 
και γενικά σε εγκαταστάσεις συγκοινωνιακών υποδομών. 
β) Για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων, δίνεται προτεραιότητα σε 
υποβαθμισμένες περιοχές και σε περιοχές αποκατάστασης ΧΑΔΑ. 
γ) Δεν επιτρέπεται η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων σε ζώνες προστασίας 
ορεινών όγκων, ρεμάτων, υγροτόπων, δασών, ακτών, προστατευτέων ευαίσθητων 
περιοχών. Κατ' εξαίρεση, είναι δυνατόν να υποδειχθούν από τα Προεδρικά διατάγματα 
προστασίας ορεινών όγκων, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 1, ζώνες υποδοχής 
μικρής έκτασης φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων, υπό τις εξής προϋποθέσεις: δεν 
αποτελούν περιοχές ιδιαίτερης οικολογικής, ιστορικής και τοπιακής αξίας, δεν 
αντίκεινται στο χωροταξικό σχεδιασμό της ρυθμιζόμενης περιοχής, αξιοποιούν τα 
υφιστάμενα δίκτυα υποδομών, παρέχουν ανταποδοτικά οφέλη για την αναβάθμιση του 
περιβάλλοντος, η δε συνολική μελέτη ενσωματώνει και τη συνιστώσα του τοπίου. 
δ) Για την ανάπτυξη της αιολικής ενέργειας ισχύουν τα αναφερόμενα στην με αριθμό 
49828/12.11.2008 κοινή υπουργική απόφαση (Β' 2464), που αφορά στο Ειδικό Πλαίσιο 
Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις Ανανεώσιμες Πηγές 
Ενέργειας. 

Μέχρι σήμερα έχουν θεσμοθετηθεί ζώνες προστασίας για τους ακόλουθους 
ορεινούς όγκους: 
- Ορεινός όγκος Υμηττού με το από 31.8.78 Π.Δ. (ΦΕΚ/544/Δ/1978) 
- Ορεινός όγκος Πεντέλης με το από 26.8.88 Π.Δ. (ΦΕΚ/755/Δ/1988) 
- Ορεινός όγκος Αιγάλεω με τον Ν. 2742/99 άρθρο 21 (ΦΕΚ207/Α/1999) 
- Ορεινός όγκος Λαυρεωτικής με το από 24.1.03 Π.Δ. (ΦΕΚ/121/Δ/2003) 
- Ορεινός όγκος Πάρνηθας με το από 19.07.07 Π.Δ. (ΦΕΚ/619/Δ/2008) 
 

Στην εικόνα που ακολουθεί και που αποτελεί στοιχείο της ΜΠΕ, αποτυπώνεται 
η “θέση του εξεταζόμενου έργου” με την επισήμανση στο υπόμνημα «Περιοχή 
Ενδιαφέροντος (ΡΑΕ)».  

 

 
Εικόνα 3.2: Αποτύπωση της περιοχής ενδιαφέροντος 
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Σχετικά με τα ανωτέρω και ιδιαιτέρως επί του ανωτέρω αποσπάσματος 
χάρτη, ακολουθούν παρατηρήσεις της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και 
Κλιματικής Αλλαγής της Περιφέρειας Αττικής σε αντίστοιχο κεφάλαιο της 
παρούσας εισήγησης. 
 
 
3.7 ΕΙΔΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΕ  
 
3.7.1 ΓΕΝΙΚΑ 

Σύμφωνα με το άρθρο 5 «Διάκριση του εθνικού χώρου σε κατηγορίες» της ΚΥΑ 
υπ' αριθ. 49828/12-11-2008 (Β΄2464) «Έγκριση ειδικού πλαισίου χωροταξικού 
σχεδιασμού και αειφόρου ανάπτυξης για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και της 
στρατηγικής μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων αυτού», η περιοχή του υπό 
εξεταζόμενου αιολικού πάρκου βρίσκεται στη θέση «Γεννήματα – Πέτρα Αετού» 
Δημοτικής Ενότητας Βιλίων, Ερυθρών του Δήμου Μάνδρας Ειδυλλιας, της Π.Ε. Δυτικής 
Αττικής, της Περιφέρειας Αττικής και ανήκει σε Π.Α.Κ. (Περιοχή Αιολικής 
Καταλληλότητας). 

Σχετικά με τα προαναφερόμενα αλλά και όσα ακολουθούν στο παρόν 
κεφάλαιο 3.7, παρατίθενται παρατηρήσεις της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και 
Κλιματικής Αλλαγής της Περιφέρειας Αττικής σε αντίστοιχο κεφάλαιο της 
παρούσας εισήγησης. 
 
 
3.7.2 ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΜΕ ΤΗ ΦΕΡΟΥΣΑ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΟΙΚΕΙΟΥ Ο.Τ.Α. 

Ως φέρουσα ικανότητα περιοχών εγκατάστασης αιολικών σταθμών νοείτε ο 
μέγιστος αριθμός τυπικών Α/Γ που επιτρέπεται να εγκατασταθούν σε μία ενότητα 
χώρου.  

Οι Α/Γ που χωροθετούνται στο εξεταζόμενο έργο είναι εννέα (9) στο σύνολό 
τους, όλες του ίδιου τύπου VESTAS V150, ονομαστικής ισχύος 6 MW έκαστη. Οι 9 Α/Γ 
τύπου V150 έχουν τα ίδια βασικά γεωμετρικά χαρακτηριστικά: ύψος πυλώνα ίσο με 105 
m και διάμετρος ρότορα 150 m. Με βάση το τελευταίο μέγεθος, την διάμετρο του 
ρότορα, πραγματοποιείται υπολογισμός της ισοδύναμης Α/Γ:  

 
Nισ=D/DT 

 
όπου: 
Nισ ο ισοδύναμος αριθμός τυπικών Α/Γ, 
D η διάμετρος του ρότορα της προς εγκατάσταση Α/Γ και  
DT η διάμετρος του ρότορα της τυπικής Α/Γ των 85 m.  
 
Συνεπώς, η ισοδύναμη Α/Γ τύπου VESTAS V150 για το έργο είναι ίση με 150/85 ή 1,76 
φορές η τυπική Α/Γ.  
 

Σύμφωνα με το άρθρο 7 της ΚΥΑ 49828/2008 (ΦΕΚ 2464Β/03.12.2008) για τις 
Περιοχές Αιολικής Καταλληλότητας το μέγιστο επιτρεπόμενο ποσοστό κάλυψης 
εδαφών από αιολικές εγκαταστάσεις στου πρωτοβάθμιους Ο.Τ.Α δεν μπορεί να 
υπερβαίνει το 5% ανά Ο.Τ.Α. ή αλλιώς 0,66 Α/Γ ανά 1000 στρέμματα. 

Στο πλαίσιο εφαρμογής του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της 
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», ΦΕΚ 
Α΄87/7.6.2010, προβλέπεται η συγκρότηση νέων πρωτοβάθμιων Ο.Τ.Α. από 1.1.2011. 
Ειδικότερα, σύμφωνα με το άρθρο 2, παρ.1 του εν λόγω νόμου «Η εδαφική περιφέρεια 
του κάθε Δήμου που συνιστάται με τον παρόντα νόμο αποτελείται από τις εδαφικές 
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περιφέρειες των συνεννούμενων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Οι εδαφικές 
αυτές περιφέρειες αποτελούν τις δημοτικές ενότητες του νέου Δήμου και φέρουν το 
όνομα του πρώην Δήμου ή της Κοινότητας».  

Έτσι λοιπόν, ο υπολογισμός πυκνότητας αιολικών εγκαταστάσεων 
πραγματοποιείται με βάση τα χαρακτηριστικά που απαιτούνται για κάθε Δημοτική 
Ενότητα, (ή αλλιώς πρώην Δήμο Καποδιστριακό). Το εξεταζόμενο Α.Π. (Αιολικό Πάρκο) 
εμπίπτει στις Δημοτικές Ενότητες Βιλίων, Ερυθρών του Δήμου Μάνδρας Ειδυλλιας, της 
Π.Ε. Δυτικής Αττικής.  

 
Η έκταση της Δημοτικής Ενότητας Βιλίων είναι 145.149,24 στρέμματα. Κατά 

συνέπεια, το όριο τυπικών Α/Γ για τον συγκεκριμένο ΟΤΑ είναι 95,8 τυπικές Α/Γ εντός 
των διοικητικών του ορίων.  

Για τις 6 Α/Γ του Έργου που χωροθετούνται εντός των διοικητικών ορίων 
της Δ.Ε. Βιλίων, ισχύει ότι συνολικά αντιστοιχούν 6 × 1,765= 10,59 τυπικές Α/Γ στη 
Δ.Ε. Βιλίων.  

Σύμφωνα με τα στοιχεία που χορηγούνται από τη Ρ.Α.Ε (κατάλογος 29.07.2021) 
αναφορικά με τα όρια των Ο.Τ.Α και τις συντεταγμένες των Α/Γ των Α.Π. με άδεια 
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, για τη Δημοτική Ενότητα Βιλίων ο αριθμός 
ισοδύναμων τυπικών Α/Γ με άδεια παραγωγής ισούται 24,35 Α/Γ. Ως εκ τούτου, 
υπάρχει κάλυψη της επιτρεπόμενης φέρουσας ικανότητας στο 25,42% επί του νομίμως 
υπολογιζόμενου μέγιστου αριθμού. 

 
Η έκταση της Δημοτικής Ενότητας Ερυθρών είναι 60.788,96 στρέμματα. Κατά 

συνέπεια, το όριο τυπικών Α/Γ για τον συγκεκριμένο ΟΤΑ είναι 40,12 τυπικές Α/Γ εντός 
των διοικητικών του ορίων.  

Για τις 3 Α/Γ του έργου που χωροθετούνται εντός των διοικητικών ορίων 
της Δ.Ε. Ερυθρών, ισχύει ότι συνολικά αντιστοιχούν 3 × 1,765= 5,3 τυπικές Α/Γ στη 
Δ.Ε. Ερυθρών.  

Σύμφωνα με τα στοιχεία που χορηγούνται από τη Ρ.Α.Ε (κατάλογος 29.07.2021) 
αναφορικά με τα όρια των Ο.Τ.Α και τις συντεταγμένες των Α/Γ των Α.Π. με άδεια 
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, για τη Δημοτική Ενότητα Ερυθρών ο αριθμός 
ισοδύναμων τυπικών Α/Γ με άδεια παραγωγής ισούται 9,91 Α/Γ. Ως εκ τούτου, υπάρχει 
κάλυψη της επιτρεπόμενης φέρουσας ικανότητας στο 24,69% επί του νομίμως 
υπολογιζόμενου μέγιστου αριθμού.  
 

Στην πράξη, αυτό σημαίνει ότι όχι μόνο δεν υπάρχει επέμβαση της φέρουσας 
ικανότητας των ΔΕ Βιλίων, Ερυθρών όπου θα εγκατασταθεί το Έργο, αλλά υπάρχει 
περιθώριο για την επιπλέον εγκατάσταση 60,86 περίπου τυπικών Α/Γ εντός των 
διοικητικών ορίων της Δ.Ε Βιλίων και 24,91 περίπου τυπικών Α/Γ εντός των διοικητικών 
ορίων της Δ.Ε Ερυθρών .  

Από την ανωτέρω εξέταση της θέσης του Έργου, είναι απολύτως σαφές 
ότι το κριτήριο μη υπέρβασης της φέρουσας ικανότητας πληρείται. 
 
 
3.7.3 ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΖΩΝΕΣ ΑΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ 

Η περιοχή του προτεινόμενου έργου στη θέση «Γεννήματα – Πέτρα Αετού» 
Δημοτικής Ενότητας Βιλίων, Ερυθρών του Δήμου Μάνδρας Ειδυλλίας, της Π.Ε. Δυτικής 
Αττικής, της Περιφέρειας Αττικής βρίσκεται εκτός: 
α. Κηρυγμένων διατηρητέων μνημείων της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς και 
των άλλων μνημείων μείζονος σημασίας της παρ. 5 ββ) του άρθρου 50 του ν. 
3028/2002, καθώς και των οριοθετημένων αρχαιολογικών ζωνών προστασίας Α που 
έχουν καθοριστεί κατά τις διατάξεις του άρθρου 91 του ν. 1892/1991 ή καθορίζονται 
κατά τις διατάξεις του ν. 3028/2002.  
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Σύμφωνα με τα παραπάνω στη περιοχή εγκατάστασης του έργου δεν υπάρχουν 
διατηρητέα μνημεία παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς.  
β. Των περιοχών απολύτου προστασίας της φύσης και προστασίας της φύσης που 
καθορίζονται κατά τις διατάξεις των άρθρων 19 παρ. 1 και 2 και 21 του ν. 1650/1986. 
γ. Των ορίων των Υγροτόπων Διεθνούς Σημασίας (Υγρότοποι Ραμσάρ). 
δ. Πυρήνων των εθνικών δρυμών και των κηρυγμένων μνημείων της φύσης και των 
αισθητικών δασών. Στη περιοχή εγκατάστασης του έργου δεν υπάρχουν Αισθητικά 
Δάση. Επίσης, στην ευρύτερη περιοχή εγκατάστασης του Έργου δεν εντοπίζονται 
κάποια κηρυγμένα Μνημεία της Φύσης.  
ε. Των οικοτόπων προτεραιότητας περιοχών της Επικράτειας που έχουν ενταχθεί ως 
τόποι κοινοτικής σημασίας στο δίκτυο ΦΥΣΗ 2000 σύμφωνα με την απόφαση 
2006/613/ΕΚ της Επιτροπής (EE L 259 της 21.9.2006, σ.1). 
στ. Σχεδίων πόλεων και ορίων οικισμών προ 1923 ή κάτω των 2.000 κατοίκων 
περιοχών. H θέση εγκατάστασης βρίσκεται εκτός σχεδίων πόλεων και ορίων οικισμών 
(βλ. πίνακα 3.1 της παρούσας εισήγησης).  
ζ. Των Π.Ο.Τ.Α. του άρθρου 29 του ν. 2545/97, των Περιοχών Οργανωμένης 
Ανάπτυξης Παραγωγικών Δραστηριοτήτων του τριτογενούς τομέα του άρθρου 10 του 
ν. 2742/99, των θεματικών πάρκων και των τουριστικών λιμένων. Η θέση εγκατάστασης 
βρίσκεται εκτός ΠΟΤΑ, εκτός Περιοχών Οργανωμένης Ανάπτυξης Παραγωγικών 
Δραστηριοτήτων τριτογενούς τομέα και εκτός θεματικών πάρκων και τουριστικών 
λιμένων.  
η. Των ατύπως διαμορφωμένων, στο πλαίσιο της εκτός σχεδίου δόμησης, τουριστικών 
και οικιστικών περιοχών. Ως ατύπως διαμορφωμένες τουριστικές και οικιστικές 
περιοχές για την εφαρμογή του παρόντος νοούνται οι περιοχές που περιλαμβάνουν 5 
τουλάχιστον δομημένες ιδιοκτησίες με χρήση τουριστική ή κατοικία, οι οποίες ανά δύο 
βρίσκονται σε απόσταση μικρότερη των 100 μέτρων, και συνολική δυναμικότητα 150 
κλίνες τουλάχιστον. Για τον υπολογισμό της δυναμικότητας κάθε δομημένη ιδιοκτησία 
με χρήση κατοικίας θεωρείται ισοδύναμη με 4 κλίνες ανεξαρτήτως εμβαδού. Οι 
ανωτέρω περιοχές θα αναγνωρίζονται στο πλαίσιο της οικείας Π.Π.Ε.Α. Η θέση 
εγκατάστασης βρίσκεται εκτός σχεδίου δόμησης, τουριστικών και οικιστικών περιοχών. 
θ. Των ακτών κολύμβησης που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα παρακολούθησης της 
ποιότητας των νερών κολύμβησης που συντονίζεται από το Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Η θέση 
εγκατάστασης είναι σε ορεινή έκταση. Η απόσταση του υπό μελέτη έργου από την 
πλησιέστερη ακτή κολύμβησης του Πόρτο Γερμενό απέχει περίπου 9 χιλιόμετρα.  
ι. Εκτός των τμημάτων των λατομικών περιοχών και μεταλλευτικών και εξορυκτικών 
ζωνών που λειτουργούν επιφανειακά. Η θέση εγκατάστασης βρίσκεται εκτός λατομικών 
περιοχών και μεταλλευτικών και εξορυκτικών ζωνών.  
 
3.7.4 ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΑΙΟΛΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΑΠΟ ΓΕΙΤΝΙΑΖΟΥΣΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ, 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΤΗΣ 
ΚΥΑ 49828/2008) 

Κριτήριο Α 
 

 
Πίνακας 3.3: Απόσπασμα του Παραρτήματος ΙΙ της ΚΥΑ 49828/2008 (Κριτήριο Α)  
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Α. Σύμφωνα με τη ΚΥΑ, για Περιοχές Αιολικής Καταλληλότητας, η μέγιστη απόσταση 
ορίζεται σε 15 km, ανεξαρτήτως της εγκατεστημένης ισχύος του ΑΣΠΗΕ. Στο εν θέματι 
έργο η πιο απομακρυσμένη Α/Γ απέχει 1.200 m από υφιστάμενο δασικό δρόμο, 
συνεπώς το κριτήριο πληρείται.  
Β. Η μέγιστη απόσταση από το σύστημα μεταφοράς θα καθοριστεί από τον ΑΔΜΗΕ με 
τους όρους σύνδεσης του αιολικού πάρκου.  
Γ. Για διάμετρο πτερωτής 150μ, προκύπτει η ελάχιστη απαιτούμενη απόσταση μεταξύ 
των ανεμογεννητριών ως εξής: Α=2,5d=2,5x150=375μ. Η απόσταση μεταξύ 
πλησιέστερων ανεμογεννητριών του αιολικού πάρκου είναι 381 μ > 375 μ, επομένως 
το κριτήριο πληρείται. 
 

 
 

Κριτήριο Β 

 
Πίνακας 3.4: Απόσπασμα του Παραρτήματος ΙΙ της ΚΥΑ 49828/2008 (Κριτήριο Β)  

 
Στην ευρύτερη περιοχή μελέτης:  
- Δεν υπάρχουν περιοχές απολύτου προστασίας της Φύσης του άρθρου 19 παρ. 1,2 
ν.1650/86 (Α'160)  
- Δεν υπάρχουν πυρήνες Εθνικών Δρυμών, κηρυγμένα μνημεία της φύσης, αισθητικά 
δάση που δεν περιλαμβάνονται στις περιοχές απολύτου προστασίας της φύσης και 
προστασίας των παρ. 1 και 2 του άρθρου 19 του ν.1650/1986.  
- Δεν υφίστανται στην ευρύτερη περιοχή του υπό μελέτη αιολικού πάρκου υγρότοποι 
Ramsar.  
- Το υπό εξέταση αιολικό πάρκο απέχει απόσταση περίπου 7.600 m από Καταφύγιο 
Άγριας Ζωής κωδικός Κ408 (ΦΕΚ 96/84) «Πατέρας (Μάνδρας)» και 9.000 m από την 
προστατευόμενη περιοχή NATURA 2000 (SCI) GR 2530007 «Κορινθιακός κόλπος».  
- Η θέση εγκατάστασης είναι σε ορεινή έκταση. Η απόσταση του υπό μελέτη έργου από 
την πλησιέστερη ακτή κολύμβησης του Πόρτο Γερμενό απέχει περίπου 9 χιλιόμετρα.  
- Η θέση ανάπτυξης του Έργου βρίσκεται εκτός ορίων περιοχής Ζώνης Ειδικής 
Προστασίας της Ορνιθοπανίδας (SPA).  
 
Συνεπώς το κριτήριο πληρείται. 
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Κριτήριο Γ 
 

 
Πίνακας 3.5: Απόσπασμα του Παραρτήματος ΙΙ της ΚΥΑ 49828/2008 (Κριτήριο Γ) 

 
Όσον αφορά στα εγγεγραμμένα μνημεία στον κατάλογο Παγκόσμιας 

κληρονομιάς, η Μονή Δαφνίου η οποία βρίσκεται στην Αττική βρίσκεται σε απόσταση 
περίπου 31 χλμ., τηρώντας το κριτήριο της ελάχιστης απόστασης > 3.000 μέτρων. 

Σχετικά με τους υπόλοιπους αρχαιολογικούς χώρους Ζώνης απόλυτης 
Προστασίας (Ζώνη Α), εντός Δημοτικής ενότητας Βιλίων υφίσταται ο αρχαιολογικός 
χώρος των Αιγοσθένων στον οποίο έχει εγκριθεί με το ΦΕΚ 356/-10-2013 η 
θεσμοθέτηση Ζώνης Προστασίας Ά και οριοθέτηση Ζώνης Β΄ Προστασίας. Η απόσταση 
από την οριοθέτηση του αρχαιολογικού χώρου με την πλησιέστερη Α/Γ είναι 7.500 
μέτρα. Επιπλέον υφίσταται ο Ιερός Ναός Παναγίας Γκούρας Βιλίων ο οποίος 
προστατεύεται ως αρχαίο μνημείο προ 1830 δυνάμει του νόμου 3028/2002 (ΦΕΚ Α-
153/28-06-2002). Η απόσταση από την οριοθετημένη περιοχή του αρχαιολογικού 
χώρου με την πλησιέστερη Α/Γ είναι 1.130 μέτρα.  

Εντός Δημοτικής Ενότητας Οινόης υφίσταται ο αρχαιολογικός χώρος των 
Ελευθερών στον οποίο έχουν οριοθετηθεί Ζώνες Α΄ και Β΄ προστασίας όπως έχουν 
καθορισθεί με το ΦΕΚ 135/΄Β/06-03-1996. Η απόσταση από την οριοθέτηση του 
αρχαιολογικού χώρου με την πλησιέστερη Α/Γ είναι 1.130 μέτρα. 

Εντός Δημοτικής Ενότητας Ερυθρών έχει χαρακτηριστεί ολόκληρο το κτιριακό 
συγκρότημα της Μονής Προφήτη Ηλία ως ιστορικό διατηρητέο μνημείο δυνάμει του 
ΦΕΚ 184/΄Β/08-04-1985. Η απόσταση από την οριοθέτηση του αρχαιολογικού χώρου 
με την πλησιέστερη Α/Γ είναι 2.600 μέτρα. 

Σύμφωνα με το προαναφερθέν κριτήριο, για διάμετρο πτερωτής 150μ, 
προκύπτει η ελάχιστη απαιτούμενη απόσταση από τους υπόλοιπους αρχαιολογικούς 
χώρους Ζώνης απόλυτης Προστασίας (Ζώνη Α) και τα κηρυγμένα πολιτιστικά μνημεία 
και ιστορικούς τόπους ως εξής: Α=7d= 1050 μέτρα, άρα το όριο τηρείται. 
 

Κριτήριο Δ 

 
Πίνακας 3.6: Απόσπασμα του Παραρτήματος ΙΙ της ΚΥΑ 49828/2008 (Κριτήριο Δ) 

 
- Απόσταση από πόλεις και οικισμούς με πληθυσμό > 2000 κατοίκους ή 
οικισμούς με πληθυσμό < 2000 κατοίκους που χαρακτηρίζονται ως δυναμικοί, 
τουριστικοί ή αξιόλογοι.  
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Σύμφωνα με την ΚΥΑ, ελάχιστη απόσταση 1.000 m από το όριο του οικισμού ή 
του σχεδίου πόλης, κατά περίπτωση. Σημειώνεται ότι στις περιπτώσεις που δεν έχει 
οριοθετηθεί ο οικισμός, η απόσταση υπολογίζεται από το κέντρο του οικισμού 
προσαυξημένη κατά 500 m. Επίσης διευκρινίζεται ότι η αναφερόμενη απόσταση δεν 
λαμβάνεται υπόψη στη περίπτωση που η άτρακτος μιας Α/Γ δεν είναι ορατή από την 
ασύμβατη περιοχή.  
Δεν υπάρχει σε ακτίνα 1 km από τη θέση του Έργου κανένας. Συνεπώς το κριτήριο 
πληρείται. 
 
- Απόσταση από παραδοσιακούς οικισμούς.  

Σύμφωνα με την ΚΥΑ, η ελάχιστη απόσταση από παραδοσιακούς οικισμούς 
είναι 1.500 m. Σε περίπτωση που υφίσταται ήδη εγκατάσταση αιολικού σταθμού ή 
πάρκου κεραιών ή ραντάρ, σε απόσταση μικρότερη από 1.500 m από τα όριά του, η 
ελάχιστη απόσταση κάθε νέας εγκατάστασης αιολικού πάρκου από αυτά, ορίζεται ως 
αντιστάθμισμα στα 2.500 m. Διευκρινίζεται ότι η αναφερόμενη απόσταση δεν 
λαμβάνεται υπόψη στην περίπτωση που η άτρακτος μιας Α/Γ δεν είναι ορατή από την 
ασύμβατη περιοχή.  
Στην περιοχή μελέτης δεν έχει χαρακτηρισθεί κανένας οικισμός ως παραδοσιακός. 
Οπότε το κριτήριο πληρείται.  
 
- Απόσταση από λοιπούς οικισμούς.  

Σύμφωνα με την ΚΥΑ, η ελάχιστη απόσταση από λοιπούς οικισμούς είναι 500 
m. Σημειώνεται ότι στις περιπτώσεις που δεν έχει οριοθετηθεί ο οικισμός, η απόσταση 
υπολογίζεται από το κέντρο του οικισμού προσαυξημένη κατά 500 m. Επίσης, 
διευκρινίζεται ότι η αναφερόμενη απόσταση δεν λαμβάνεται υπόψη στην περίπτωση 
που η άτρακτος μιας Α/Γ δεν είναι ορατή από την ασύμβατη περιοχή.  

Ο πλησιέστερος οικισμός ως προς τη θέση ανάπτυξης του Έργου είναι ο 
οικισμός του Προφήτη Ηλία ο οποίος απέχει απόσταση μεγαλύτερη των 500 m από την 
πλησιέστερη Α/Γ του ΑΣΠΗΕ. Συνεπώς το κριτήριο πληρείται.  
 
- Απόσταση από οργανωμένη δόμηση Α΄ και Β΄κατοικίας ή και διαμορφωμένες 
περιοχές Β΄κατοικίας.  

Σύμφωνα με την ΚΥΑ, η ελάχιστη απόσταση από οργανωμένη δόμηση Α΄και 
Β΄κατοικίας είναι 1.000 m από τα όρια του σχεδίου ή της διαμορφωμένης περιοχής. 
Διευκρινίζεται ότι η αναφερόμενη απόσταση δεν λαμβάνεται υπόψη στη περίπτωση που 
η άτρακτος μιας Α/Γ δεν είναι ορατή από την ασύμβατη περιοχή. Δεν εντοπίζεται 
οποιαδήποτε μορφή οργανωμένης δόμησης εντός ακτίνας 1.000 m από τις Α/Γ του 
ΑΣΠΗΕ. Συνεπώς το κριτήριο πληρείται.  
 
- Απόσταση από Ιερές Μονές.  

Σύμφωνα με την ΚΥΑ, η ελάχιστη απόσταση από Ιερές Μονές είναι 500 m από 
τα όρια της Μονής. Δεν εντοπίζεται Ιερά Μονή σε απόσταση 500 m ως προς τη θέση 
ανάπτυξης του έργου. Συνεπώς το κριτήριο πληρείται.  
 
- Απόσταση από μεμονωμένες κατοικίες  
Σύμφωνα με την ΚΥΑ, η ελάχιστη απόσταση από μεμονωμένες κατοικίες, νομίμως 
υφιστάμενες, πρέπει να είναι τέτοια ώστε να εξασφαλίζεται επίπεδο θορύβου στην 
κατοικία μικρότερο των 45 db. Δεν εντοπίζεται η οποιαδήποτε μεμονωμένη κατοικία 
στην ευρύτερη περιοχή του Έργου, συνεπώς το κριτήριο πληρείται.  
 
 
 

Κριτήριο E 
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Πίνακας 3.7: Απόσπασμα του Παραρτήματος ΙΙ της ΚΥΑ 49828/2008 (Κριτήριο Ε) 

 
Απόσταση από κύριους οδικούς άξονες, οδικό δίκτυο αρμοδιότητας ΟΤΑ και 
σιδηροδρομικές γραμμές.  

Σύμφωνα με την ΚΥΑ, η ελάχιστη απόσταση είναι ίση με 1,5 φορά το μήκος της 
διαμέτρου της φτερωτής της Α/Γ, από τα όρια της ζώνης απαλλοτρίωσης της οδού ή 
του σιδηροδρομικού δικτύου. Όπως έχει επισημανθεί ανωτέρω, η διάμετρος της Α/Γ 
που προτείνεται προς εγκατάσταση είναι 150 m, συνεπώς η ελάχιστη απόσταση είναι 
Α=1,5d=1,5x150=225μ. Η πλησιέστερη Α/Γ απέχει 527 m από την υφιστάμενη E.O 
Ελευσίνας - Θηβών όπως φαίνεται στην κάτω εικόνα, επιπλέον η απόσταση από το 
σιδηροδρομικό δίκτυο είναι δεκάδες χιλιόμετρα καθώς δεν εξυπηρετεί την περιοχή 
μελέτης, συνεπώς το κριτήριο πληρείται.  
 

 
Εικόνα 3.3: Απόσταση του έργου από το πλησιέστερο οδικό δίκτυο 

 
Απόσταση από γραμμές υψηλής τάσης.  

Σύμφωνα με την ΚΥΑ, η ελάχιστη απόσταση είναι ίση με 1,5 φορά το μήκος της 
διαμέτρου της φτερωτής της Α/Γ, από τα όρια διέλευσης της γραμμής υψηλής τάσης. Η 
διάμετρος της Α/Γ που προτείνεται προς εγκατάσταση είναι 150 m, συνεπώς η ελάχιστη 
απόσταση είναι Α=1,5d=1,5x150=225μ. Πριν την εγκατάσταση του Έργου, εντός της 
περιοχής χωροθέτησης του ΑΣΠΗΕ, δεν εντοπίζονται πυλώνες υψηλής τάσης, 
συνεπώς το κριτήριο πληρείται. 
  
Απόσταση από υποδομές τηλεπικοινωνιών (κεραίες) και RADAR  

Δεν ορίζεται συγκεκριμένη απόσταση και το θέμα ουσιαστικά παραπέμπεται στη 
αρμόδια υπηρεσία (Υπουργείο Υποδομών, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων) για να 
αξιολογήσει τη θέση του Έργου και να γνωμοδοτήσει για την ορθή ή μη χωροθέτηση 
του, ως προς συγκεκριμένες περιοχές ενδιαφέροντος.  

Για το εν θέματι Έργο, κατά το στάδιο της περιβαλλοντικής αδειοδότησης του, 
αναμένεται να εκδοθεί η σχετική γνωμοδότηση της αρμόδιας Υπηρεσίας, σύμφωνα με 
την οποία εκτιμάται ότι δεν θα υπάρξει κάποια αντίρρηση ως προς τη χωροθέτηση και 
εγκατάσταση του Έργου.  
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Απόσταση από εγκαταστάσεις ή δραστηριότητες της αεροπλοΐας.  

Δεν ορίζεται συγκεκριμένη απόσταση αλλά το θέμα ουσιαστικά παραπέμπεται 
στις συναρμόδιες υπηρεσίες (ΥΠΑ και ΓΕΕΘΑ/ΓΕΑ) για να αξιολογήσει τη θέση του 
Έργου και να γνωμοδοτήσει για την ορθή ή μη χωροθέτηση του, ως προς τις 
συγκεκριμένες περιοχές ενδιαφέροντος. Για το εν θέματι Έργο, κατά το στάδιο της 
περιβαλλοντικής αδειοδότησης του, αναμένεται να εκδοθεί η σχετική γνωμοδότηση της 
αρμόδιας Υπηρεσίας, σύμφωνα με την οποία εκτιμάται ότι δεν θα υπάρξει κάποια 
αντίρρηση ως προς τη χωροθέτηση και εγκατάσταση του Έργου. 
 

Κριτήριο ΣΤ 
 

 
Πίνακας 3.8: Απόσπασμα του Παραρτήματος ΙΙ της ΚΥΑ 49828/2008 (Κριτήριο ΣΤ) 

 
Απόσταση από αγροτική γη υψηλής παραγωγικότητας, ζώνες αναδασμού και 
αρδευόμενες εκτάσεις.  

Σύμφωνα με την ΚΥΑ, η ελάχιστη απόσταση είναι ίση με 1,5 d φορά το μήκος 
της διαμέτρου της φτερωτής της Α/Γ, από τα όρια της περιοχής ενδιαφέροντος. Η 
διάμετρος της Α/Γ που προτείνεται προς εγκατάσταση είναι 150 m, συνεπώς η ελάχιστη 
απόσταση είναι Α=1,5d=1,5x150=225μ. Η ευρύτερη περιοχή ανάπτυξης του Έργου 
έχει χαρακτηριστεί ως δασική. Συνεπώς δεν υπάρχει καμία εγγύτητα με αγροτική γη 
υψηλής παραγωγικότητας, αναδασμούς και αρδευόμενες εκτάσεις, οπότε το κριτήριο 
πληρείται.  
 
Απόσταση από ιχθυοκαλλιέργειες.  

Σύμφωνα με την ΚΥΑ, η ελάχιστη απόσταση είναι ίση με 1,5 φορά της διαμέτρου 
της φτερωτής της Α/Γ, από τα όρια της περιοχής ενδιαφέροντος. Η θέση ανάπτυξης του 
Έργου απέχει αρκετά χιλιόμετρα από τις πλησιέστερες εγκαταστάσεις 
ιχθυοκαλλιεργειών, συνεπώς το κριτήριο πληρείται.  
 
Απόσταση από μονάδες εσταυλισμένης κτηνοτροφίας.  

Σύμφωνα με την ΚΥΑ, η ελάχιστη απόσταση είναι ίση με 1,5 φορά το μήκος της 
διαμέτρου της φτερωτής της Α/Γ, από τα όρια της περιοχής ενδιαφέροντος. Δεν 
εντοπίζεται καμία μονάδα εσταυλισμένης κτηνοτροφίας στην περιοχή χωροθέτησης του 
ΑΣΠΗΕ, συνεπώς το κριτήριο πληρείται.  

 
Απόσταση από λατομικές ζώνες και δραστηριότητες.  

Σύμφωνα με την ΚΥΑ, δεν ορίζεται συγκεκριμένη απόσταση αλλά το θέμα 
ουσιαστικά παραπέμπεται στις υπόλοιπες διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας. Βάσει του 
Ν.4512/2018 (παρ.2 άρθ. 48) η ελάχιστη απόσταση χωροθέτησης ανεμογεννήτριας 
από τα όρια λατομικής περιοχής ορίζεται στα 150 m. Στην ευρύτερη περιοχή όπου 
αναπτύσσεται το Έργο εντοπίζεται λατομική δραστηριότητα σε απόσταση μεγαλύτερη 
των 12 χλμ, συνεπώς το κριτήριο πληρείται.  
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Απόσταση από λειτουργούσες επιφανειακά μεταλλευτικές - εξορυκτικές ζώνες 
και δραστηριότητες  

Σύμφωνα με την ΚΥΑ, η ελάχιστη απόσταση από την εν λόγω ασύμβατη 
δραστηριότητα ορίζεται στα 500 m.  
Στη περιοχή πέριξ της θέσης ανάπτυξης του Έργου δεν εντοπίζεται σε ακτίνα 500 και 
πλέον μέτρων μεταλλευτική - εξορυκτική δραστηριότητα, συνεπώς το κριτήριο 
πληρείται.  
 
Απόσταση από Περιοχές Ολοκληρωμένης Τουριστικής Ανάπτυξης (ΠΟΤΑ), 
θεματικά πάρκα, τουριστικοί λιμένες και άλλες διαμορφωμένες τουριστικά 
περιοχές, τουριστικά καταλύματα και ειδικές τουριστικές υποδομές.  

Σύμφωνα με την ΚΥΑ, η ελάχιστη απόσταση από την εν λόγω ασύμβατη 
δραστηριότητα ορίζεται στα 1.000 m, ωστόσο σημειώνεται ότι σε περίπτωση που η 
άτρακτος της Α/Γ δεν είναι ορατή από ασύμβατη χρήση, η απόσταση δεν λαμβάνεται 
υπόψη. Στη περιοχή πέριξ της θέσης ανάπτυξης του Έργου, όπου γίνεται φανερό πως 
δεν εντοπίζεται η οποιαδήποτε τουριστική δραστηριότητα στη ευρύτερη περιοχή του 
Έργου, συνεπώς το κριτήριο πληρείται. Από την ανωτέρω εξέταση της θέσης του 
Έργου ως προς την απόσταση του από γειτνιάζουσες χρήσεις γης, δραστηριότητες και 
δίκτυα τεχνικής υποδομής είναι σαφές ότι όλα τα κριτήρια περί ελάχιστων/μέγιστων 
αποστάσεων πληρούνται.  
 
3.7.5 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΑΙΟΛΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΣΤΟ ΤΟΠΙΟ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
ΙV ΤΗΣ ΚΥΑ 49828/2008) 
 

Σύμφωνα με το Παράρτημα IV της ΚΥΑ 49828/2008, για την εκτίμηση της 
επίπτωσης στο τοπίο από την ανάπτυξη ενός αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής 
ενέργειας, λαμβάνεται υπόψη η οπτική παρεμβολή της από τα σημεία ενδιαφέροντος 
του κάτωθι πίνακα. Η απόσταση που απασχολεί, για αιολικούς σταθμούς εντός 
Περιοχής Αιολικής Καταλληλότητας, βρίσκεται εντός κύκλου με ακτίνα που ορίζεται στο 
κάτωθι πίνακα, αναλόγως του σημείου ιδιαίτερου ενδιαφέροντος: 
 

 
Πίνακας 3.9: Απόσπασμα του Παραρτήματος ΙV της ΚΥΑ 49828/2008  

 
Σύμφωνα με τα όρια που τίθενται από τον παραπάνω πίνακα, διαπιστώνεται για 

το Έργο ότι:  
Α) Δεν υπάρχουν εντός του ορίου των 6 km από το Έργο εγγεγραμμένα στον κατάλογο 
Παγκόσμιας Κληρονομιάς και άλλων μείζονος σημασίας μνημεία, αρχαιολογικοί χώροι 
και ιστορικοί τόποι της παρ. 5 εδάφιο ββ του άρθρου 50 Ν. 3028/02. Συνεπώς δεν 
υφίσταται λόγος ελέγχου της οπτικής παρεμβολής του ΑΣΠΗΕ για τέτοια σημεία 
ενδιαφέροντος.  
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Β) Τα πλησιέστερα όρια ζώνης απολύτου προστασίας (ζώνη Α΄) λοιπών 
αρχαιολογικών χώρων:  
Μέγιστη απόσταση από Α/Π 6,0 χλμ. (εντός Π.Α.Κ.).  
Πρόκειται για τον Ιερό Ναό Παναγίας Γκούρας Βιλίων που προστατεύεται ως αρχαίο 
μνημείο προ 1830 δυνάμει του νόμου 3028/2002, τα όρια του οποίου βρίσκονται σε 
απόσταση 1,3 χλμ από την πλησιέστερη Α/Γ του ΑΣΠΗΕ.  
 

Για την εφαρμογή του πρώτου κριτηρίου εκτιμάται η συνολική πυκνότητα των 
ανεμογεννητριών, η άτρακτος των οποίων έχει οπτική επαφή με το Σημείο Ιδιαίτερου 
Ενδιαφέροντος (Σ.Ι.Ε.) και οι οποίες χωροθετούνται εντός κύκλου με κέντρο το εκάστοτε 
Σ.Ι.Ε. και ακτίνα που καθορίζεται ανάλογα με το είδος του σημείου. Προκειμένου να 
ληφθεί υπόψη η πραγματική απόσταση των ανεμογεννητριών από το σημείο 
ενδιαφέροντος, η κυκλική επιφάνεια χωρίζεται σε τρία συνολικά ομόκεντρα τμήματα 
(ζώνες) Α΄, Β΄ και Γ΄ σε κάθε ένα από τα οποία, η μέγιστη επιτρεπόμενη πυκνότητα 
εγκατάστασης, είναι διαφορετική.  

Το δεύτερο κριτήριο εφαρμόζεται στην περίπτωση που δεν ικανοποιείται το 
πρώτο κριτήριο και αφορά στο ποσοστό κάλυψης από ανεμογεννήτριες του οπτικού 
ορίζοντα ενός παρατηρητή, που βρίσκεται στο Σ.Ι.Ε. και περιστρέφεται γύρω από τον 
εαυτό του. Παρόμοια και σε αυτή την περίπτωση, λαμβάνονται υπόψη οι 
ανεμογεννήτριες, η άτρακτος των οποίων έχει οπτική επαφή με το Σ.Ι.Ε. και οι οποίες 
χωροθετούνται εντός κύκλου με κέντρο το εκάστοτε Σ.Ι.Ε. και ακτίνα που καθορίζεται 
ανάλογα με το είδος του σημείου.  

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται οι ακτίνες των ζωνών Α΄, Β΄ και Γ΄, 
καθώς επίσης και οι μέγιστες επιτρεπόμενες πυκνότητες ανεμογεννητριών σε αυτές, για 
την περιοχή μελέτης που ανήκει στις Π.Α.Κ.  
 

 
Πίνακας 3.10: Απόσπασμα του Παραρτήματος ΙV της ΚΥΑ 49828/2008  

 
Για την εφαρμογή του πρώτου κριτηρίου σύμφωνα με το Παράρτημα IV, η μέγιστη 
πυκνότητα ανεμογεννητριών ανά ζώνη, ανάλογα με την κατηγορία του χώρου, είναι:  
 

 

 
Πίνακας 3.11: Απόσπασμα του Παραρτήματος ΙV της ΚΥΑ 49828/2008 

 
Το Κριτήριο 1, που αφορά στη μέγιστη πυκνότητα ανεμογεννητριών και 

ανεμογεννήτριες με διάμετρο πτερυγίων 85 μέτρων (τυπική Α/Γ). Αν η διάμετρος είναι 
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διαφορετική, το πλήθος προσαρμόζεται ανάλογα με στρογγυλοποίηση προς τα άνω, 
στον πλησιέστερο ακέραιο αριθμό.  
 

 Ιερός Ναός Παναγίας Γκούρας Βιλίων  
Αναφορικά με την εξέταση του πρώτου κριτηρίου της «πυκνότητας» της 

εξεταζόμενης αιολικής εγκατάστασης, ως προς το μνημείο του Ιερού Ναού Παναγίας 
Γκούρας Βιλίων, δημιουργούμε τρία συνολικά ομόκεντρα τμήματα (ζώνες) Α΄, Β΄ και Γ΄ 
με ακτίνες 0,5χλμ., 3χλμ. και 6χλμ. αντίστοιχα για κάθε ζώνη, όπως αποτυπώνεται στην 
εικόνα που ακολουθεί. 

 

 
Εικόνα 3.4: Έλεγχος του κριτηρίου ένταξης στο τοπίο σε σχέση με τον Ιερό Ναό 

Παναγίας Γκούρας Βιλίων 
 
Σύμφωνα με τον παραπάνω χάρτη, στην Α΄ Ζώνη ακτίνας 0,5χλμ. δε 

χωροθετείται καμία ανεμογεννήτρια αιολικού πάρκου. Επομένως, στην Α΄ Ζώνη το 
πλήθος των ανεμογεννητριών ανά τ.χλμ. (km2) είναι: μηδέν (0).  

Στη Β΄ Ζώνη ακτίνας 3 χλμ. βρίσκονται:  
- Εννέα (9) ανεμογεννήτριες με άδεια παραγωγής του υπό μελέτη ΑΣΠΗΕ ZIKOS 
ENERGY SMPC. Οι Α/Γ αυτές είναι τύπου VESTAS V-150, με διάμετρο 150μ. Κάθε 
Α/Γ ισοδυναμεί με 150/85=1,76 τυπικές ανεμογεννήτριες.  
Επομένως οι 9 Α/Γ ισοδυναμούν 9*1,76=15,84 τυπικές ανεμογεννήτριες.  
- Μία (1) ανεμογεννήτρια με άδεια παραγωγής της εταιρείας CELMUS AIOLIKI 
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ. Οι Α/Γ αυτές είναι τύπου VESTAS V-136, με διάμετρο 136μ. 
Κάθε Α/Γ ισοδυναμεί με 136/85=1,6 τυπικές ανεμογεννήτριες.  
Επομένως η μία Α/Γ ισοδυναμεί 1*1,6=1,6 τυπικές ανεμογεννήτριες.  
- Μία (1) Α/Γ με άδεια παραγωγής ανήκει στην εταιρεία ENAIR ΠΑΡΑΓΩΓΗ 
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ο Ε. Η Α/Γ αυτή είναι τύπου NORDEX N-117, με διάμετρο 
117μ. Κάθε Α/Γ ισοδυναμεί με 117/85=1,38 τυπικές ανεμογεννήτριες.  
Επομένως η 1 Α/Γ ισοδυναμεί 1*1,38=1,38 τυπικές ανεμογεννήτριες. 
 
Το σύνολο των τυπικών ανεμογεννητριών εντός της Ζώνης Β΄ είναι: 
15,84+1,6+1,38=18,82  
 
Η έκταση σε τ. χλμ. της Ζώνης Β είναι: Ε (Β΄ Ζώνης)= π x (ακτίνα της Ζώνης Β)2 = 3,14 
x 32 = 28,26 τ. χλμ.   
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Επομένως, στη Β΄ Ζώνη το πλήθος των Α/Γ ανά τ.χλμ. είναι: 18,82 (Α/Γ) / 28,26τ.χλμ 
= 0,67 τυπικές Α/Γ ανά τ. χλμ.  
Άρα: 0,67 τυπικές Α/Γ / τ.χλμ. < 3 (μέγιστος αριθμός τυπικών ανεμογεννητριών) 
 
Στην Γ΄ Ζώνη ακτίνας 6χλμ. βρίσκονται:  
- Μία (1) ανεμογεννήτρια με άδεια παραγωγής του υπό μελέτη ΒΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΩΝ 
ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ. Οι Α/Γ αυτές είναι τύπου VESTAS V-136, με διάμετρο 136μ. Κάθε Α/Γ 
ισοδυναμεί με 136/85=1,6 τυπικές ανεμογεννήτριες. Επομένως η 1 Α/Γ ισοδυναμούν 
1*1,6=1,6 τυπικές ανεμογεννήτριες.  
- Έξι (6) ανεμογεννήτριες με άδεια παραγωγής της εταιρείας Κ ΚΗΠΟΥΡΟΣ ΑΙΟΛΙΚΗ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Οι Α/Γ αυτές είναι 
τύπου EWT DW-58, με διάμετρο 58μ. Κάθε Α/Γ ισοδυναμεί με 58/85=0,683 τυπικές 
ανεμογεννήτριες. Επομένως οι έξι Α/Γ ισοδυναμούν 6*0,683=4,1 τυπικές 
ανεμογεννήτριες.  
- Τρεις (3) Α/Γ με άδεια παραγωγής ανήκει στην εταιρεία ENAIR ΠΑΡΑΓΩΓΗ 
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ο Ε. Η Α/Γ αυτή είναι τύπου ENERCON E44, με διάμετρο 
44μ. Κάθε Α/Γ ισοδυναμεί με 44/85=0,52 τυπικές ανεμογεννήτριες.  Επομένως οι 3 Α/Γ 
ισοδυναμούν 3*0,52=1,56 τυπικές ανεμογεννήτριες.  
- Μία (1) ανεμογεννήτρια με άδεια παραγωγής του υπό μελέτη ENERGY 
ENVIRONMENTAL CONSULTING ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Οι Α/Γ 
αυτές είναι τύπου NORDEX N117, με διάμετρο 116.8μ. Η Α/Γ ισοδυναμεί με 
116.8/85=1,38 τυπικές ανεμογεννήτριες. Επομένως η 1 Α/Γ ισοδυναμεί με 1*1,38=1,38 
τυπικές ανεμογεννήτριες.  
- Έξι (6) ανεμογεννήτριες με άδεια παραγωγής της εταιρείας ΑΙΟΛΙΚΗ ΠΑΣΤΡΑ 
ΑΤΤΙΚΗΣ A.Ε. Οι Α/Γ αυτές είναι τύπου VESTAS V90, με διάμετρο 90μ. Κάθε Α/Γ 
ισοδυναμεί με 90/85=1,06 τυπικές ανεμογεννήτριες. Επομένως οι έξι Α/Γ ισοδυναμούν 
6*1,06=6,36 τυπικές ανεμογεννήτριες.  
- Μία (1) ανεμογεννήτρια με άδεια παραγωγής του υπό μελέτη ΕΒΕΡΓΟΥΙΝΤ 
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ. Οι Α/Γ αυτές είναι τύπου EBERCON-E92, με διάμετρο 92μ. Η 
Α/Γ ισοδυναμεί με 92/85=1,09 τυπικές ανεμογεννήτριες. Επομένως η 1 Α/Γ 
ισοδυναμούν 1*1,09=1,09 τυπικές ανεμογεννήτριες.  
 
Το σύνολο των τυπικών ανεμογεννητριών εντός της Ζώνης Γ΄ είναι: 
1,6+4,1+1,56+1,38+6,36+1,09=16,09  
 
Η έκταση σε τ.χλμ. της Ζώνης Γ΄ είναι: Ε (Γ΄ Ζώνης) = π x (ακτίνα Ζώνης Γ΄)2 = 3,14 x 
62= 113,04 τ.χλμ  
Επομένως, στη Γ΄ Ζώνη το πλήθος των Α/Γ ανά τ.χλμ  είναι: 16,09 (Α/Γ) / 113,04τ.χλμ 
= 0,15 τυπικές Α/Γ ανά τ. χλμ.  
Άρα: 0,15 τυπικές Α/Γ / τ.χλμ. < 6 (μέγιστος αριθμός τυπικών ανεμογεννητριών) 
 
Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι δεν υφίσταται υπέρβαση του πρώτου κριτηρίου 
της «πυκνότητας», της εξεταζόμενης εγκατάστασης ως προς τον Ιερό Ναό 
Παναγίας Γκούρα Βιλίων. 

 
 

 Μονή Προφήτη Ηλία Ερυθρών  
Αναφορικά με την εξέταση του πρώτου κριτηρίου της «πυκνότητας» της 

εξεταζόμενης αιολικής εγκατάστασης, ως προς τη Μονή Προφήτη Ηλία Ερυθρών, 
δημιουργούμε τρία συνολικά ομόκεντρα τμήματα (ζώνες) Α΄, Β΄ και Γ΄ με ακτίνες 
0,5χλμ., 3χλμ. και 6χλμ. αντίστοιχα για κάθε ζώνη, όπως αποτυπώνεται στην εικόνα 
που ακολουθεί. 
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Εικόνα 3.5: Έλεγχος του κριτηρίου ένταξης στο τοπίο σε σχέση με τη Μονή Προφήτη 

Ηλία Ερυθρών 
 
Σύμφωνα με τον ανωτέρω χάρτη, στην Α΄ Ζώνη ακτίνας 0,5χλμ. δε 

χωροθετείται καμία ανεμογεννήτρια αιολικού πάρκου. Επομένως, στην Α΄ Ζώνη το 
πλήθος των ανεμογεννητριών ανά τ.χλμ. είναι: μηδέν (0).  

Στην Β΄ Ζώνη ακτίνας 3 χλμ. βρίσκονται:  
- Τέσσερις (4) ανεμογεννήτριες με άδεια παραγωγής του υπό μελέτη ΑΣΠΗΕ ZIKOS 
ENERGY SMPC. Οι Α/Γ αυτές είναι τύπου VESTAS V-150, με διάμετρο 150μ. Κάθε 
Α/Γ ισοδυναμεί με 150/85=1,76 τυπικές ανεμογεννήτριες. Επομένως οι 4 Α/Γ 
ισοδυναμούν 4*1,76=7,04 τυπικές ανεμογεννήτριες.  
- Μία (1) ανεμογεννήτρια με άδεια παραγωγής της εταιρείας ENAIR ΠΑΡΑΓΩΓΗ 
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ο Ε. Η Α/Γ αυτή είναι τύπου NORDEX N117, με διάμετρο 
117μ. Κάθε Α/Γ ισοδυναμεί με 117/85=1,38 τυπικές ανεμογεννήτριες.  
Επομένως η μία Α/Γ ισοδυναμεί 1*1,38=1,38 τυπικές ανεμογεννήτριες.  
- Μία (1) Α/Γ με άδεια παραγωγής ανήκει στην εταιρεία ENERGY ENVIRONMENTAL 
CONSULTING ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Η Α/Γ αυτή είναι τύπου 
NORDEX N-117, με διάμετρο 116.8μ. Κάθε Α/Γ ισοδυναμεί με 116.8/85=1,38 τυπικές 
ανεμογεννήτριες. Επομένως η 1 Α/Γ ισοδυναμεί 1*1,38=1,38 τυπικές ανεμογεννήτριες.  
- Μία (1) ανεμογεννήτρια με άδεια παραγωγής του υπό μελέτη ΕΒΕΡΓΟΥΙΝΤ 
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ. H Α/Γ αυτή είναι τύπου EBERCON-E92, με διάμετρο 92μ. Η 
Α/Γ ισοδυναμεί με 92/85=1,09 τυπικές ανεμογεννήτριες. Επομένως η 1 Α/Γ 
ισοδυναμούν 1*1,09=1,09 τυπικές ανεμογεννήτριες.  
- Μία (1) ανεμογεννήτρια με άδεια παραγωγής του υπό μελέτη ΕΝΕΡΤΖΙΣΕΙΠ 
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ. H Α/Γ αυτή είναι τύπου VESTAS V136, με διάμετρο 136μ. Η 
Α/Γ ισοδυναμεί με 136/85=1,6 τυπικές ανεμογεννήτριες. Επομένως η 1 Α/Γ 
ισοδυναμούν 1*1,6=1,36 τυπικές ανεμογεννήτριες.  
- Έξι (6) ανεμογεννήτριες με άδεια λειτουργίας της εταιρείας ΑΙΟΛΙΚΗ ΠΑΣΤΡΑ 
ΑΤΤΙΚΗΣ A.Ε. Οι Α/Γ αυτές είναι τύπου VESTAS V90, με διάμετρο 90μ. Κάθε Α/Γ 
ισοδυναμεί με 90/85=1,06 τυπικές ανεμογεννήτριες. Επομένως οι έξι Α/Γ ισοδυναμούν 
6*1,06=6,36 τυπικές ανεμογεννήτριες.  
 
Το σύνολο των τυπικών ανεμογεννητριών εντός της Ζώνης Β΄ είναι: 
7.04+1,38+1,38+1,09+1,36+6,36=18,61  
 
Η έκταση σε τ.χλμ της Ζώνης Β΄ είναι: Ε (Β΄ Ζώνης) = π x (ακτίνα Ζώνης Β΄)2 = 3,14 x 
32= 28,26 τ. χλμ  
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Επομένως, στη Β΄ Ζώνη το πλήθος των Α/Γ ανά τ.χλμ είναι: 18,61 (Α/Γ) / 28,26τ.χλμ= 
0,66 τυπικές Α/Γ ανά τ. χλμ.  
Άρα: 0,66 τυπικές Α/Γ / τ.χλμ. < 3 (μέγιστος αριθμός τυπικών ανεμογεννητριών)  
 
Στην Γ΄ Ζώνη ακτίνας 6 χλμ. βρίσκονται:  
- Πέντε (5) ανεμογεννήτριες με άδεια λειτουργίας της εταιρείας ΑΙΟΛΙΚΗ ΠΑΣΤΡΑ 
ΑΤΤΙΚΗΣ A.Ε. Οι Α/Γ αυτές είναι τύπου VESTAS V90, με διάμετρο 90μ. Κάθε Α/Γ 
ισοδυναμεί με 90/85=1,06 τυπικές ανεμογεννήτριες. Επομένως οι πέντε Α/Γ 
ισοδυναμούν 5*1,06=5,30 τυπικές ανεμογεννήτριες.  
- Πέντε (5) ανεμογεννήτριες με άδεια παραγωγής του υπό μελέτη ΑΣΠΗΕ ZIKOS 
ENERGY SMPC. Οι Α/Γ αυτές είναι τύπου VESTAS V-150, με διάμετρο 150μ. Κάθε 
Α/Γ ισοδυναμεί με 150/85=1,76 τυπικές ανεμογεννήτριες. Επομένως οι 5 Α/Γ 
ισοδυναμούν 5*1,76=8,8 τυπικές ανεμογεννήτριες.  
- Μία (1) ανεμογεννήτρια με άδεια παραγωγής της εταιρείας CELMUS AIOLIKI 
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ. Οι Α/Γ αυτές είναι τύπου VESTAS V-136, με διάμετρο 136μ. 
Κάθε Α/Γ ισοδυναμεί με 136/85=1,6 τυπικές ανεμογεννήτριες. Επομένως η μία Α/Γ 
ισοδυναμεί 1*1,6=1,6 τυπικές ανεμογεννήτριες.  
- Μία (1) ανεμογεννήτρια με άδεια παραγωγής της εταιρείας ΜΑΥΡΟΠΛΑΓΙΑ ΙΚΕ. Η 
Α/Γ αυτή είναι τύπου NORDEX N131, με διάμετρο 131μ. Η Α/Γ ισοδυναμεί με 
131/85=1,55 τυπικές ανεμογεννήτριες. Επομένως η 1 Α/Γ ισοδυναμούν 1*1,55=1,55 
τυπικές ανεμογεννήτριες.  
- Μία (1) ανεμογεννήτρια με άδεια παραγωγής της εταιρείας ΜΑΥΡΟΠΛΑΓΙΑ ΙΚΕ. Η 
Α/Γ αυτή είναι τύπου NORDEX N131, με διάμετρο 131μ. Η Α/Γ ισοδυναμεί με 
131/85=1,55 τυπικές ανεμογεννήτριες. Επομένως η 1 Α/Γ ισοδυναμούν 1*1,55=1,55 
τυπικές ανεμογεννήτριες.  
- Οκτώ (8) ανεμογεννήτριες με άδεια λειτουργίας της εταιρείας ΤΕΡΝΑ ΗΛΙΑΚΗ 
ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ Α.Ε.. Οι Α/Γ αυτές είναι τύπου VESTAS V100, με διάμετρο 100μ. 
Κάθε Α/Γ ισοδυναμεί με 100/85=1,18 τυπικές ανεμογεννήτριες. Επομένως οι οχτώ Α/Γ 
ισοδυναμούν 8*1,18=9,44 τυπικές ανεμογεννήτριες.  
- Δεκαεπτά (17) Α/Γ με άδεια λειτουργίας της εταιρείας ΑΙΟΛΙΚΗ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ 
ΔΕΡΒΕΝΟΧΩΡΙΩΝ Α.Ε. Οι Α/Γ αυτές είναι τύπου VESTAS V90, με διάμετρο 90μ. Κάθε 
Α/Γ ισοδυναμεί με 90/85=1,06 τυπικές ανεμογεννήτριες. Επομένως οι 17 Α/Γ 
ισοδυναμούν 17*1,06=18,02 τυπικές ανεμογεννήτριες.  
 
Το σύνολο των τυπικών ανεμογεννητριών εντός της Ζώνης Γ΄ είναι: 
5,30+8,8+1,6+1,55+1,55+9,44+18,02=46,26  
 
Η έκταση σε τ.χλμ  είναι: Ε (Γ΄ Ζώνης) = π x (ακτίνα Ζώνης Γ΄)2 = 3,14 x 62 = 113,04 τ. 
χλμ  
Επομένως, στη Γ΄ Ζώνη το πλήθος των Α/Γ ανά τ.χλμ είναι: 46,26 (Α/Γ) / 113,04τ.χλμ= 
0,41 τυπικές Α/Γ ανά τ. χλμ.  
Άρα: 0,41 τυπικές Α/Γ / τ.χλμ. < 6 (μέγιστος αριθμός τυπικών ανεμογεννητριών)  
 

Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι δεν υφίσταται υπέρβαση του πρώτου 
κριτηρίου της «πυκνότητας», της εξεταζόμενης εγκατάστασης ως προς την Μονή 
Προφήτη Ηλία Ερυθρών.  
 
 

 Αρχαιολογικός χώρος Ελευθέρων  
Αναφορικά με την εξέταση του πρώτου κριτηρίου της «πυκνότητας» της 

εξεταζόμενης αιολικής εγκατάστασης, ως προς τον Αρχαιολογικό χώρο Ελευθέρων, 
δημιουργούμε τρία συνολικά ομόκεντρα τμήματα (ζώνες) Α΄, Β΄ και Γ΄ με ακτίνες 
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0,5χλμ., 3χλμ. και 6χλμ. αντίστοιχα για κάθε ζώνη, όπως αποτυπώνεται στην εικόνα 
που ακολουθεί. 
 

 
Εικόνα 3.6: Έλεγχος του κριτηρίου ένταξης στο τοπίο σε σχέση με τον Αρχαιολογικό 

χώρο Ελευθέρων 
 
Σύμφωνα με τον ακόλουθο χάρτη, στην Α΄ Ζώνη ακτίνας 0,5χλμ. δε 

χωροθετείται καμία ανεμογεννήτρια αιολικού πάρκου. Επομένως, στην Α΄ Ζώνη το 
πλήθος των ανεμογεννητριών ανά τ.χλμ. είναι: μηδέν (0).  

Στην Β΄ Ζώνη ακτίνας 3 χλμ. βρίσκονται:  
- Πέντε (5) ανεμογεννήτριες με άδεια παραγωγής του υπό μελέτη ΑΣΠΗΕ ZIKOS 
ENERGY SMPC. Οι Α/Γ αυτές είναι τύπου VESTAS V-150, με διάμετρο 150μ. Κάθε 
Α/Γ ισοδυναμεί με 150/85=1,76 τυπικές ανεμογεννήτριες. Επομένως οι 5 Α/Γ 
ισοδυναμούν 5*1,76=8,8 τυπικές ανεμογεννήτριες.  
- Μία (1) ανεμογεννήτρια με άδεια παραγωγής της εταιρείας ENAIR ΠΑΡΑΓΩΓΗ 
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ο Ε. Η Α/Γ αυτή είναι τύπου NORDEX N117, με διάμετρο 
117μ. Κάθε Α/Γ ισοδυναμεί με 117/85=1,38 τυπικές ανεμογεννήτριες. Επομένως η μία 
Α/Γ ισοδυναμεί 1*1,38=1,38 τυπικές ανεμογεννήτριες.  
- Μία (1) Α/Γ με άδεια παραγωγής της εταιρείας ENERGY ENVIRONMENTAL 
CONSULTING ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Η Α/Γ αυτή είναι τύπου 
NORDEX N-117, με διάμετρο 116.8μ. Κάθε Α/Γ ισοδυναμεί με 116.8/85=1,38 τυπικές 
ανεμογεννήτριες. Επομένως η 1 Α/Γ ισοδυναμεί 1*1,38=1,38 τυπικές ανεμογεννήτριες.  
- Μία (1) ανεμογεννήτρια με άδεια παραγωγής του υπό μελέτη ΕΒΕΡΓΟΥΙΝΤ 
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ. H Α/Γ αυτή είναι τύπου EBERCON-E92, με διάμετρο 92μ. Η 
Α/Γ ισοδυναμεί με 92/85=1,09 τυπικές ανεμογεννήτριες. Επομένως η 1 Α/Γ 
ισοδυναμούν 1*1,09=1,09 τυπικές ανεμογεννήτριες.  
- Μία (1) ανεμογεννήτρια με άδεια παραγωγής του υπό μελέτη ΕΝΕΡΤΖΙΣΕΙΠ 
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ. H Α/Γ αυτή είναι τύπου VESTAS V136, με διάμετρο 136μ. Η 
Α/Γ ισοδυναμεί με 136/85=1,6 τυπικές ανεμογεννήτριες. Επομένως η 1 Α/Γ 
ισοδυναμούν 1*1,6=1,36 τυπικές ανεμογεννήτριες.  
- Έξι (6) ανεμογεννήτριες με άδεια λειτουργίας της εταιρείας ΑΙΟΛΙΚΗ ΠΑΣΤΡΑ 
ΑΤΤΙΚΗΣ A.Ε. Οι Α/Γ αυτές είναι τύπου VESTAS V90, με διάμετρο 90μ. Κάθε Α/Γ 
ισοδυναμεί με 90/85=1,06 τυπικές ανεμογεννήτριες. Επομένως οι έξι Α/Γ ισοδυναμούν 
6*1,06=6,36 τυπικές ανεμογεννήτριες.  
 
Το σύνολο των τυπικών ανεμογεννητριών εντός της Ζώνης Β΄ είναι: 
8.8+1,38+1,38+1,09+1,36+6,36=20,37  
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Η έκταση σε τ. χλμ της Ζώνης Β΄ είναι: Ε (Β΄ Ζώνης) = π x (ακτίνα Ζώνης Β)2= 3,14 x 
32= 28,26 τ. χλμ  
Επομένως, στη Β΄ Ζώνη το πλήθος των Α/Γ ανά τ. χλμ. είναι: 20,37 (Α/Γ) / 28,26τ.χλμ 
= 0,72 τυπικές Α/Γ ανά τ.χλμ.  
Άρα: 0,72 τυπικές Α/Γ / τ.χλμ. < 3 (μέγιστος αριθμός τυπικών ανεμογεννητριών) 
 

Στην Γ΄ Ζώνη ακτίνας 6χλμ. βρίσκονται:  
- Πέντε (5) ανεμογεννήτριες με άδεια λειτουργίας της εταιρείας ΑΙΟΛΙΚΗ ΠΑΣΤΡΑ 
ΑΤΤΙΚΗΣ A.Ε. Οι Α/Γ αυτές είναι τύπου VESTAS V90, με διάμετρο 90μ. Κάθε Α/Γ 
ισοδυναμεί με 90/85=1,06 τυπικές ανεμογεννήτριες. Επομένως οι πέντε Α/Γ 
ισοδυναμούν 5*1,06=5,30 τυπικές ανεμογεννήτριες.  
- Τέσσερις (4) ανεμογεννήτριες με άδεια παραγωγής του υπό μελέτη ΑΣΠΗΕ ZIKOS 
ENERGY SMPC. Οι Α/Γ αυτές είναι τύπου VESTAS V-150, με διάμετρο 150μ. Κάθε 
Α/Γ ισοδυναμεί με 150/85=1,76 τυπικές ανεμογεννήτριες. Επομένως οι 4 Α/Γ 
ισοδυναμούν 4*1,76=7,04 τυπικές ανεμογεννήτριες.  
- Μία (1) ανεμογεννήτρια με άδεια παραγωγής της εταιρείας CELMUS AIOLIKI 
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ. Οι Α/Γ αυτές είναι τύπου VESTAS V-136, με διάμετρο 136μ. 
Κάθε Α/Γ ισοδυναμεί με 136/85=1,6 τυπικές ανεμογεννήτριες.  Επομένως η μία Α/Γ 
ισοδυναμεί 1*1,6=1,6 τυπικές ανεμογεννήτριες.  
- Μία (1) ανεμογεννήτρια με άδεια παραγωγής της εταιρείας ΜΑΥΡΟΠΛΑΓΙΑ ΙΚΕ. Η 
Α/Γ αυτή είναι τύπου NORDEX N131, με διάμετρο 131μ. Η Α/Γ ισοδυναμεί με 
131/85=1,55 τυπικές ανεμογεννήτριες. Επομένως η 1 Α/Γ ισοδυναμούν 1*1,55=1,55 
τυπικές ανεμογεννήτριες.  
- Μία (1) ανεμογεννήτρια με άδεια παραγωγής της εταιρείας ΜΑΥΡΟΠΛΑΓΙΑ ΙΚΕ. Η 
Α/Γ αυτή είναι τύπου NORDEX N131, με διάμετρο 131μ. Η Α/Γ ισοδυναμεί με 
131/85=1,55 τυπικές ανεμογεννήτριες. Επομένως η 1 Α/Γ ισοδυναμούν 1*1,55=1,55 
τυπικές ανεμογεννήτριες.  
- Έξι (6) ανεμογεννήτριες με άδεια λειτουργίας της εταιρείας ΤΕΡΝΑ ΗΛΙΑΚΗ 
ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ Α.Ε.. Οι Α/Γ αυτές είναι τύπου VESTAS V100, με διάμετρο 100μ. 
Κάθε Α/Γ ισοδυναμεί με 100/85=1,18 τυπικές ανεμογεννήτριες.  Επομένως οι έξι Α/Γ 
ισοδυναμούν 6*1,18=7,08 τυπικές ανεμογεννήτριες.  
- Δεκαεπτά (17) Α/Γ με άδεια λειτουργίας της εταιρείας ΑΙΟΛΙΚΗ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ 
ΔΕΡΒΕΝΟΧΩΡΙΩΝ Α.Ε. Οι Α/Γ αυτές είναι τύπου VESTAS V90, με διάμετρο 90μ. Κάθε 
Α/Γ ισοδυναμεί με 90/85=1,06 τυπικές ανεμογεννήτριες. Επομένως οι 17 Α/Γ 
ισοδυναμούν 17*1,06=18,02 τυπικές ανεμογεννήτριες.  
 
Το σύνολο των τυπικών ανεμογεννητριών εντός της Ζώνης Γ΄ είναι: 
5,30+7,04+1,6+1,55+1,55+7,08+18,02=42,14  
 
Η έκταση σε τ. χλμ. της Ζώνης Γ΄ είναι: Ε (Γ΄ Ζώνης) = π x (ακτίνα Ζώνης Γ)2= 3,14 x 
62= 113,04 τ. χλμ  
Επομένως, στη Γ΄ Ζώνη το πλήθος των Α/Γ ανά τ.χλμ είναι: 42,14 (Α/Γ) / 113,04τ.χλμ 
= 0,38 τυπικές Α/Γ ανά τ.χλμ.  
Άρα: 0,38 τυπικές Α/Γ ανά τ.χλμ. < 6 (μέγιστος αριθμός τυπικών 
ανεμογεννητριών) 
 

Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι δεν υφίσταται υπέρβαση του πρώτου 
κριτηρίου της «πυκνότητας», της εξεταζόμενης εγκατάστασης ως προς τον 
Αρχαιολογικό χώρο Ελευθέρων.  
 

 Δεν υπάρχουν εντός του ορίου του 1 km από το Έργο θεσμοθετημένοι πυρήνες 
Εθνικών Δρυμών, μνημεία της Φύσης, αισθητικά δάση των παρ. 3 & 4 του άρθρου 19 



29 

 

του Ν. 1650/86. Συνεπώς δεν υφίσταται λόγος ελέγχου της οπτικής παρεμβολής του 
ΑΣΠΗΕ για τέτοια σημεία ενδιαφέροντος.  
 

 Εντός του ορίου των 6 km από το Έργο δεν υπάρχει κανένας θεσμοθετημένος 
παραδοσιακός οικισμός. Συνεπώς δεν υφίσταται λόγος ελέγχου της οπτικής 
παρεμβολής του ΑΣΠΗΕ για τέτοια σημεία ενδιαφέροντος.  
 
 

 Οικισμός Ερυθρών  
Σύμφωνα με τον ακόλουθο χάρτη, στην Α΄ Ζώνη ακτίνας 1 χλμ. δε 

χωροθετείται καμία ανεμογεννήτρια αιολικού πάρκου.  
 

 
Εικόνα 3.7: Έλεγχος του κριτηρίου ένταξης στο τοπίο σε σχέση με τον οικισμό 

Ερυθρών 
 

Επομένως, στην Α΄ Ζώνη το πλήθος των ανεμογεννητριών ανά τ.χλμ. είναι: 
μηδέν (0).  

Στην Β΄ Ζώνη ακτίνας 3 χλμ. βρίσκονται:  
- Πέντε (5) ανεμογεννήτριες με άδεια παραγωγής του υπό μελέτη ΑΣΠΗΕ ZIKOS 
ENERGY SMPC. Οι Α/Γ αυτές είναι τύπου VESTAS V-150, με διάμετρο 150μ. Κάθε 
Α/Γ ισοδυναμεί με 150/85=1,76 τυπικές ανεμογεννήτριες. Επομένως οι 5 Α/Γ 
ισοδυναμούν 5*1,76=8,8 τυπικές ανεμογεννήτριες.  
- Μία (1) ανεμογεννήτρια με άδεια παραγωγής της εταιρείας ENAIR ΠΑΡΑΓΩΓΗ 
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ο Ε. Η Α/Γ αυτή είναι τύπου NORDEX N117, με διάμετρο 
117μ. Κάθε Α/Γ ισοδυναμεί με 117/85=1,38 τυπικές ανεμογεννήτριες.  
Επομένως η μία Α/Γ ισοδυναμεί 1*1,38=1,38 τυπικές ανεμογεννήτριες.  
- Μία (1) ανεμογεννήτρια με άδεια παραγωγής της εταιρείας CELMUS AIOLIKI 
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ. Οι Α/Γ αυτές είναι τύπου VESTAS V-136, με διάμετρο 136μ. 
Κάθε Α/Γ ισοδυναμεί με 136/85=1,6 τυπικές ανεμογεννήτριες. Επομένως η μία Α/Γ 
ισοδυναμεί 1*1,6=1,6 τυπικές ανεμογεννήτριες.  
 
Οπότε, το σύνολο των τυπικών ανεμογεννητριών εντός της Ζώνης Β΄ είναι: 
8,8+1,38+1,6=11,78  



30 

 

Η έκταση σε τ. χλμ της Ζώνης Β΄ είναι: Ε (Β΄ Ζώνης) = π x (ακτίνα Ζώνης Β)2= 
3,14 x 32= 28,26 τ. χλμ  
Επομένως, στη Β΄ Ζώνη το πλήθος των Α/Γ ανά τ. χλμ είναι: 11,78 (Α/Γ) / 28,26τ.χλμ= 
0,42 τυπικές Α/Γ ανά τ.χλμ.  
Άρα: 0,42 τυπικές Α/Γ / τ.χλμ. < 3 (μέγιστος αριθμός τυπικών ανεμογεννητριών)  
 

 Οικισμός Βιλίων  
Σύμφωνα με τον ακόλουθο χάρτη, στην Α΄ Ζώνη ακτίνας 0,5 χλμ. δε χωροθετείται καμία 
ανεμογεννήτρια αιολικού πάρκου.  
Επομένως, στην Α΄ Ζώνη το πλήθος των ανεμογεννητριών ανά τ.χλμ. είναι: μηδέν (0).  

Στην Β΄ Ζώνη ακτίνας 1 χλμ. δε χωροθετείται καμία ανεμογεννήτρια αιολικού 
πάρκου.  
Επομένως, στην Β΄ Ζώνη το πλήθος των ανεμογεννητριών ανά τ.χλμ. είναι: μηδέν (0). 

Στην Γ΄ Ζώνη ακτίνας 2 χλμ. βρίσκονται:  
- Έξι (6) ανεμογεννήτριες με άδεια παραγωγής του υπό μελέτη ΑΣΠΗΕ ZIKOS 
ENERGY SMPC. Οι Α/Γ αυτές είναι τύπου VESTAS V-150, με διάμετρο 150μ. Κάθε 
Α/Γ ισοδυναμεί με 150/85=1,76 τυπικές ανεμογεννήτριες. Επομένως οι 6 Α/Γ 
ισοδυναμούν 6*1,76=10,76 τυπικές ανεμογεννήτριες.  
 
Οπότε, το σύνολο των τυπικών ανεμογεννητριών εντός της Ζώνης Γ΄ είναι: 10,76  
 

 
Εικόνα 3.8: Έλεγχος του κριτηρίου ένταξης στο τοπίο σε σχέση με τον οικισμό Βιλίων 
 
  Η έκταση σε τ.χλμ της Ζώνης Γ΄ είναι: Ε (Γ΄ Ζώνης) = π x (ακτίνα Ζώνης Γ)2= 
3,14 x 22= 12,56τ.χλμ  
Επομένως, στη Γ΄ Ζώνη το πλήθος των Α/Γ ανά τ.χλμ είναι: 10,76 (Α/Γ) / 12,56τ.χλμ= 
0,86 τυπικές Α/Γ ανά τ.χλμ.  
Άρα: 0,86 τυπικές Α/Γ / τ.χλμ. < 6 (μέγιστος αριθμός τυπικών ανεμογεννητριών)  
 
 

 Οικισμός Προφήτη Ηλία  
Σύμφωνα με τον ακόλουθο χάρτη, στην Α΄ Ζώνη ακτίνας 0,5 χλμ. δε 

χωροθετείται καμία ανεμογεννήτρια αιολικού πάρκου.  
Επομένως, στην Α΄ Ζώνη το πλήθος των ανεμογεννητριών ανά τ.χλμ. (km2) 

είναι: μηδέν (0).  
Στην Β΄ Ζώνη ακτίνας 1 χλμ. δε χωροθετείται καμία ανεμογεννήτρια αιολικού πάρκου.  
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Επομένως, στην Β΄ Ζώνη το πλήθος των ανεμογεννητριών ανά τ.χλμ. (km2) είναι: 
μηδέν (0). 
 

 
Εικόνα 3.9: Έλεγχος του κριτηρίου ένταξης στο τοπίο σε σχέση με τον οικισμό 

Προφήτη Ηλία 
  

Στην Γ΄ Ζώνη ακτίνας 2 χλμ. βρίσκονται:  
- Δύο (2) ανεμογεννήτριες με άδεια παραγωγής του υπό μελέτη ΑΣΠΗΕ ZIKOS 
ENERGY SMPC. Οι Α/Γ αυτές είναι τύπου VESTAS V-150, με διάμετρο 150μ. Κάθε 
Α/Γ ισοδυναμεί με 150/85=1,76 τυπικές ανεμογεννήτριες. Επομένως οι 2 Α/Γ 
ισοδυναμούν 2*1,76=3,52 τυπικές ανεμογεννήτριες.  
Οπότε, το σύνολο των τυπικών ανεμογεννητριών εντός της Ζώνης Γ΄ είναι: 3,52  
 

Η έκταση σε τ. χλμ είναι: Ε (Γ΄ Ζώνης) = π x (ακτίνα Ζώνης Γ)2= 3,14 x 22= 
12,56τ.χλμ  
Επομένως, στη Γ΄ Ζώνη το πλήθος των Α/Γ ανά τ.χλμ είναι: 3,52 (Α/Γ) / 12,56τ.χλμ= 
0,29 τυπικές Α/Γ ανά τ.χλμ.  
Άρα: 0,29 τυπικές Α/Γ / τ.χλμ. < 6 (μέγιστος αριθμός τυπικών ανεμογεννητριών)  
 

 Δεν υπάρχουν εντός του ορίου των 3 km από το Έργο περιοχές τουριστικού 
ενδιαφέροντος. Συνεπώς δεν υφίσταται λόγος ελέγχου της οπτικής παρεμβολής του 
ΑΣΠΗΕ για τέτοια σημεία ενδιαφέροντος.  

 
Από την ανωτέρω εξέταση της θέσης του Έργου ως προς την οπτική παρεμβολή 

του σε διάφορα σημεία ιδιαίτερου ενδιαφέροντος, είναι σαφές ότι δεν υπάρχει κάποια 
ασύμβατη επίπτωση του ΑΣΠΗΕ στο τοπίο.  

 
 

3.8 ΕΙΔΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  
 
3.8.1 ΣΧΕΔΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΑΤΩΝ 

 
Αναφορικά με το εξεταζόμενο έργο, το Πολύγωνο 1 ανήκει στο Υδατικό 

Διαμέρισμα Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας (EL07) και το Πολύγωνο 2 στο Υδατικό 
Διαμέρισμα Αττικής (EL06).  
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3.8.1.1 Υδατικό Διαμέρισμα Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας (EL07) 
Σύμφωνα με την 1η αναθεώρηση του Σχεδίου Διαχείρισης (ΣΔ) των Λεκανών 

Απορροής των Ποταμών (ΛΑΠ) του Υδατικού Διαμερίσματος Ανατολικής Στερεάς 
Ελλάδας (EL07) (ΦΕΚ 4673/Β/29-12-2017), η περιοχή μελέτης ανήκει στα όρια της 
Λεκάνης Απορροής Ποταμού (ΛΑΠ) Ασωπού (EL0735) με έκταση 1362 km2 και 
βρίσκεται εκτός προστατευόμενων περιοχών για ύδατα (Άρθρο 6 Οδηγίας 
2000/60/ΕΚ).  

Η περιοχή εμπίπτει στο χαρακτηρισμένο υπόγειο Υδατικό Σύστημα (ΥΥΣ) 
Σκούρτων – Αγίου Θωμά (EL0700220) με έκταση 309 km2 το είδος υδροφορέα είναι 
καρστικός και βρίσκεται σε καλή ποσοτική και χημική κατάσταση.  

 
3.8.1.2 Υδατικό Διαμέρισμα Αττικής (EL06) 

Σύμφωνα με την 1η αναθεώρηση του Σχεδίου Διαχείρισης (ΣΔ) των Λεκανών 
Απορροής των Ποταμών (ΛΑΠ) του Υδατικού Διαμερίσματος Αττικής (EL07) (ΦΕΚ 
4672/Β/29-12-2017), η περιοχή όπου χωροθετείται το δεύτερο πολύγωνο ανήκει στα 
όρια της Λεκάνης Απορροής Ποταμού (ΛΑΠ) Λεκανοπεδίου Αττικής (EL0626) με 
έκταση 3.187 km2 και βρίσκεται εκτός προστατευόμενων περιοχών για ύδατα (Άρθρο 6 
Οδηγίας 2000/60/ΕΚ). 
 
3.8.1.3 Συμπεράσματα 

Το υπό μελέτη έργο δεν έρχεται σε αντίθεση με τις προβλέψεις και τα μέτρα για 
τα επιφανειακά και υπόγεια ΥΣ των εγκεκριμένων σχεδίων διαχείρισης. Στη φάση 
κατασκευής του έργου δεν θα πραγματοποιηθεί λήψη φερτών υλικών από τα 
υδατορέματα της περιοχής.  

Ο σχεδιασμός του έργου είναι συμβατός με τα όσα προβλέπονται στο Σχέδιο 
Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος 
Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας. Η κατασκευή και λειτουργία του υπό μελέτη έργου δεν 
σχετίζεται με αυξημένες ανάγκες σε νερό, ούτε με αυξημένη παραγωγή ρύπων που 
ενδέχεται να επηρεάσει αρνητικά την ποιότητα των υδάτων στην λεκάνη απορροής. 
Συνεπώς, το υπό μελέτη έργο δεν έρχεται σε αντίθεση με τα προβλεπόμενα στο ΣΔΛΑΠ 
του Υδατικού Διαμερίσματος Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας.  

 
 

3.8.2 ΣΧΕΔΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ (ΣΔΚΠ) 
 
3.8.2.1 ΣΔΚΠ του Υδατικού Διαμερίσματος Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας 

Σύμφωνα με την Αποφ-ΥΠΕΝ/ΓρΕΓΥ/41375/328/2018 "Έγκριση του Σχεδίου 
Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας Λεκανών Απορροής ποταμών του Υδατικού 
Διαμερίσματος Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας (EL07) και της αντίστοιχης Στρατηγικής 
Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων" (ΦΕΚ 2682/Β/06-07-2018), καθορίστηκαν οι 
κάτωθι δεκαεννέα (19) Ζώνες Δυνητικά Υψηλού Κινδύνου Πλημμύρας, όπως 
αποτυπώνονται στην εικόνα που ακολουθεί:  

 



33 

 

 
Εικόνα 3.10: Ζώνες Δυνητικά Υψηλού Κινδύνου Πλημμύρας ΖΔΥΚΠ του ΥΔ 

Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας  
 

Η περιοχή του έργου δεν ανήκει σε καμία από τις προαναφερόμενες Ζώνες 
Δυνητικά Υψηλού Κινδύνου Πλημμύρας. Στην περιοχή επομένως που χωροθετείται το 
έργο δεν υπάρχουν δυνητικοί σοβαροί κίνδυνοι πλημμύρας. Σύμφωνα με τα ανωτέρω 
το υπό μελέτη έργο είναι συμβατό με το Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας του 
Υ.Δ. Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας.  

 
3.8.2.2 ΣΔΚΠ του Υδατικού Διαμερίσματος Αττικής 

Σύμφωνα με την Αποφ. ΥΠΕΝ/ΓρΕΓΥ/41369/327/2018 "Έγκριση του Σχεδίου 
Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας Λεκανών Απορροής ποταμών του Υδατικού 
Διαμερίσματος Αττικής (EL06) και της αντίστοιχης Στρατηγικής Μελέτης 
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων" (ΦΕΚ 2693/Β/06-07-2018), καθορίστηκαν οι κάτωθι 
εννέα (9) Ζώνες Δυνητικά Υψηλού Κινδύνου Πλημμύρας:  
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Εικόνα 3.11: Ζώνες Δυνητικά Υψηλού Κινδύνου Πλημμύρας ΖΔΥΚΠ του ΥΔ Αττικής  
3.8.3 ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟΙ ΥΠΟΔΟΧΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 

Στην περιοχή δεν υφίστανται οργανωμένοι υποδοχείς δραστηριοτήτων όπως 
επιχειρηματικά πάρκα, οργανωμένοι υποδοχείς μεταποιητικών και επιχειρηματικών 
δραστηριοτήτων, λατομικές ζώνες, περιοχές ολοκληρωμένης τουριστικής ανάπτυξης, 
περιοχές οργανωμένης ανάπτυξης υδατοκαλλιεργειών κ.α.  
 
 
4. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
 
4.1 ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Το Αιολικό Πάρκο (ΑΠ) στη θέση «Γεννήματα – Πέτρα Αετού» του όρους 
Κιθαιρώνα και τα συνοδά του έργα οδοποιίας χωροθετούνται εντός των διοικητικών 
ορίων της Δημοτικής Ενότητας Βιλίων, Ερυθρών του Δήμου Μάνδρας Ειδυλλιας, της 
Π.Ε. Δυτικής Αττικής. Τα έργα διασύνδεσης του ΑΣΠΗΕ καταλαμβάνουν μέρος της Δ.Ε. 
Βιλίων και Ερυθρών, εντός της οποίας θα διέρχεται η υπόγεια γραμμή μέσης τάσης, η 
οποία θα συνδέει τον εν θέματι ΑΣΠΗΕ με τον νέο Υ/Σ που θα κατασκευαστεί στην θέση 
«ΣΤΡΙΦΙ», Δημοτικής Ενότητας Ερυθρών, Δήμου Μάνδρας - Ειδυλλίας. 

Το έργο θα λειτουργεί ως ανεξάρτητη μονάδα ηλεκτροπαραγωγής και θα είναι 
συνδεδεμένο με το δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας με όλες τις αναγκαίες γραμμές 
διασύνδεσης με τις απαραίτητες εγκαταστάσεις προστασίας, ελέγχου κ.λπ. Η 
εγκατεστημένη ισχύς του σταθμού θα είναι 54MW στην θέση «Γεννήματα – Πέτρα 
Αετού» του Δήμου Μάνδρας - Ειδυλλίας. Ο σχεδιασμός του έργου περιλαμβάνει 9 Α/Γ 
ισχύος 6MW έκαστη, (τύπος V150) της εταιρείας VESTAS. Η εκμετάλλευση του 
αιολικού δυναμικού για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας επιτυγχάνεται με 
τριπτέρυγο ρότορα διαμέτρου 150 m και ύψος πλήμνης (hub height) 105 m. 

Οι Α/Γ συνδέονται μεταξύ τους μέσω υπόγειας ηλεκτρικής γραμμής μέση τάσης 
(33 kV) συνολικού μήκους περίπου 4,705 km, ενώ για τη σύνδεση του ΑΣΠΗΕ με το 
Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας του ΑΔΜΗΕ προβλέπεται η κατασκευή 
υπόγειου δικτύου Μέσης Τάσης (ΜΤ) ονομαστικής τάσης 33 kV, συνολικού μήκους 
περίπου 8,274 km και η σύνδεση του σε μετασχηματιστή (Μ/Σ) του νέου υποσταθμού 
(Υ/Σ) ανύψωσης τάσης 33/150kV που θα κατασκευαστεί στην θέση «ΣΤΡΙΦΙ», 
Δημοτικής Ενότητας Ερυθρών, Δήμου Μάνδρας - Ειδυλλίας. 

Η πρόσβαση προς τον ΑΣΠΗΕ στη θέση «Γεννήματα – Πέτρα Αετού» 
προτείνεται να γίνει μέσω της Εθνικής Οδού Ελευσίνας – Θηβών. Η οδική σύνδεση του 
ΑΣΠΗΕ με την υφιστάμενη Εθνική Οδό θα γίνει με διάνοιξη νέων οδών συνολικού 
μήκους 5.772 m με την οποία θα γίνεται η πρόσβαση στις Α/Γ (1,2,3,4,5,6,7,8,9). Το 
πλάτος καταστρώματος των δρόμων είναι πέντε (5) μέτρα για τους δρόμους Γ’ 
Κατηγορίας. Η ελάχιστη ακτίνα οριζόντιας καμπύλης είναι 35 m, ενώ η μέγιστη κλίση 
μηκοτομής της οδοποιίας είναι 12%. Η επίκληση της τυπικής διατομής είναι 2%. 
Αναφορικά, με τα πρανή που διαμορφώνονται από τη διάνοιξη της οδοποιίας αυτά στα 
ορύγματα είναι 3:1 (υ:β), ενώ στα επιχώματα είναι 2:3 (υ:β). Οι τάφροι αποχέτευσης θα 
ακολουθούν την κλίση της οδού, θα είναι τριγωνικής διατομής, και θα κατασκευαστούν 
σε όλο το μήκος της οδού και όπου απαιτείται αμφιπλεύρως. Το άνοιγμα της τάφρου 
θα είναι 0,80μ., ύψος 0,40μ, και κλίσης 2:3 (υ:β). 

Η έκταση μεταξύ των Α/Γ θα εξακολουθεί να χρησιμοποιείται ως έχει. Η περιοχή 
θα παραμείνει χωρίς περίφραξη ή άλλη περιοριστική επέμβαση έτσι ώστε οι λοιπές 
χρήσεις (π.χ. κτηνοτροφική) να συνεχίζονται απρόσκοπτα μετά την κατασκευή του 
έργου. 
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4.2 ΚΥΡΙΕΣ, ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 
 
4.2.1 ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ 

Οι γραμμές μέσης τάσης του Αιολικού Πάρκου (Α/Π) στις οποίες συνδέονται οι 
Α/Γ, θα καταλήγουν στον κεντρικό ηλεκτρικό πίνακα του Α/Π από όπου η παραγόμενη 
ηλεκτρική ενέργεια θα διοχετεύεται στο δίκτυο μέσης τάσης της ΔΕΗ. Η σύνδεση θα 
γίνει μέσω κατάλληλου αυτόματου διακόπτη ο οποίος θα προστατεύει τόσο την 
εγκατάσταση όσο και το δίκτυο της ΔΕΗ και θα διαθέτει σύστημα προστασίας σύμφωνα 
με τις προδιαγραφές που θα τεθούν από τη ΔΕΗ.  

Για την εγκατάσταση του κεντρικού ηλεκτρολογικού εξοπλισμού επιλέχθηκε η 
τοποθέτηση μεταλλικού προκατασκευασμένου οικίσκου, ειδικά διαμορφωμένου για να 
καλύπτει τις απαιτήσεις του Α/Π. Η επιλογή αυτή πραγματοποιήθηκε καθώς αποτελεί 
μια τεχνικά άρτια και δοκιμασμένη λύση, είναι οικονομικά συμφέρουσα και επιπλέον 
αποτελεί τη βέλτιστη επιλογή για την ταχύτερη δυνατή υλοποίηση του 
χρονοδιαγράμματος κατασκευής του έργου. Ο οικίσκος θα τοποθετηθεί σε κατάλληλη 
θέση εντός του Αιολικού Πάρκου και πιο συγκεκριμένα στην πλατεία της Α/Γ 9 ένας (1) 
προκατασκευασμένος οικίσκος εμβαδού περίπου 70 m2. 

Οι οικίσκοι αυτού του τύπου κατασκευάζονται επί μεταλλικού σκελετού 
αποτελούμενου από δοκούς μορφοσιδήρου και χαλυβδοελάσματα. Οι εξωτερικοί τοίχοι 
αποτελούνται από panels από γαλβανισμένα χαλυβδόφυλλα πάχους 0.5 mm 
κατάλληλα διαμορφωμένα και βαμμένα, με εσωτερική μόνωση πολυουρεθάνης πάχους 
40 mm. Το δάπεδο αποτελείται από γαλβανισμένο χαλυβδόφυλλο, καλυμμένο με 
αδιάβροχη μοριοσανίδα επενδεδυμένη με αντιολισθητικό πλαστικό. Όλα τα μεταλλικά 
μέρη του περιβλήματος είναι μονίμως γειωμένα, ενώ οι καλωδιώσεις θα οδεύουν σε 
πλαστικά κανάλια και θα καταλήγουν στο πίνακα Χ.Τ  

Εσωτερικά υπάρχουν φωτιστικά σώματα φθορίου, ρευματοδότες τύπου σούκο, 
διακόπτες φωτισμού, ενώ εξωτερικά υπάρχουν φωτιστικά (χελώνες) πάνω από την 
είσοδο του control room και πάνω από την είσοδο του χώρου των πινάκων. 

Ο οικίσκος θα στεγάζει τους κεντρικούς πίνακες Μ.Τ. κάθε ομάδας Α/Γ 
(σύμφωνα με την ηλεκτρική διασύνδεση των μηχανών εντός του Α/Π), ενώ θα υπάρχει 
και ανεξάρτητος χώρος γραφείου όπου θα τοποθετηθεί ο Ηλεκτρονικός Υπολογιστής 
τηλε-εποπτείας, τηλε-ελέγχου και τηλεχειρισμού των Ανεμογεννητριών και θα 
διαμορφωθεί κατάλληλα για την αποθήκευση των απαραίτητων εργαλείων και 
ανταλλακτικών, καθώς και για να παρέχει τις απαραίτητες διευκολύνσεις για την 
παραμονή των τεχνικών συντήρησης και λειτουργίας  

Εντός του οικίσκου-γραφείου θα υπάρχει επίσης W.C./Λουτρό του προσωπικού, 
ενώ η παροχή νερού θα γίνεται με τη βοήθεια καλυπτόμενης μεταλλικής δεξαμενής 
νερού και η αποχέτευση με την κατασκευή κατάλληλου συστήματος σηπτικού βόθρου. 
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Εικόνα 4.1: Όδευση των υπόγειων καλωδίων, θέση του Κέντρου Ελέγχου και του 

Υποσταθμού 
 
4.2.2 ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΣ 

Η κατασκευή του νέου Υ/Σ 150/33KV θα γίνει στην θέση «ΣΤΡΙΦΙ», στη Δ.Ε. 
Ερυθρών, Δήμου Μάνδρας - Ειδυλλίας, ο οποίος θα συνδέει το Α/Π με το σύστημα των 
150 KV, σε συνδεσμολογία «Είσοδος-Έξοδος».  

Όλος ο χώρος του Υ/Σ θα είναι περιφραγμένος για την προστασία του 
εξοπλισμού και του δικτύου, καθώς και την ασφάλεια τρίτων. Ο περιφραγμένος αυτός 
χώρος θα περιλαμβάνει δίκτυο γειώσεως και το κτήριο ελέγχου και διακοπτών 33kV 
εσωτερικού χώρου. Στο ίδιο κτήριο θα τοποθετηθεί και ο server των ανεμογεννητριών. 
Θα υπάρχουν κανάλια όδευσης καλωδίων, προαύλιος χώρος (γιάρδα) και οδοί 
διέλευσης οχημάτων.  

Αρχικά, θα γίνουν τοιχία αντιστήριξης και θα γίνει κατασκευή περίφραξης του 
χώρου του υποσταθμού με μπετόν και κάγκελα. Υφιστάμενος πυλώνας της γραμμής 
των 150kV βρίσκεται εντός του οικοπέδου, όπου και θα γίνουν οι συνδέσεις του Υ/Σ με 
τη γραμμή ΥΤ. Ακόμα, θα πραγματοποιηθεί η μελέτη και κατασκευή του συστήματος 
γείωσης όλης της εγκατάστασης. Θα κατασκευαστούν οι απαραίτητες αποχετεύσεις, 
οδοί διέλευσης των οχημάτων, καθώς και τα κανάλια όδευσης των καλωδίων. Θα 
κατασκευαστούν, ακόμα, βάσεις για τα ικριώματα στήριξης ζυγού. Στο εσωτερικό της 
κτιριακής εγκατάστασης που θα κατασκευαστεί, θα στεγάζονται ο χώρος αρμοδιότητας 
παραγωγού και ο αντίστοιχος του ΑΔΜΗΕ. Οι δύο αυτοί χώροι θα διαχωρίζονται μεταξύ 
τους. της λειτουργίας του Υ/Σ.  

Στο χώρο του ΑΔΜΗΕ θα είναι εγκατεστημένος όλος ο απαραίτητος 
τηλεπικοινωνιακός και μετρητικός εξοπλισμός που ορίζεται από τον ΑΔΜΗΕ, με βάση 
τις προδιαγραφές του. 
 
4.2.3 ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ 

Τα συνοδά έργα οδοποιίας του ΑΣΠΗΕ περιλαμβάνουν τη διάνοιξη νέων 
δρόμων για την πρόσβαση των οχημάτων μεταφοράς των τμημάτων του πύργου της 
κάθε ανεμογεννήτριας και των πτερυγίων της, καθώς και των μηχανημάτων που είναι 
απαραίτητα για την εγκατάσταση τους. Το συνολικό μήκος διάνοιξης των νέων δρόμων 
ανέρχεται σε 5.772 m. Οι δρόμοι θα κατασκευαστούν ως Γ’ κατηγορίας δασικοί δρόμοι, 
σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Υπουργείου Γεωργίας για την κατηγορία αυτή, ενώ 
ταυτόχρονα καλύπτουν και τις προδιαγεγραμμένες απαιτήσεις του κατασκευαστή. Οι 
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κλίσεις των πρανών επελέγησαν για τα επιχώματα 2:3 και για τα εκχώματα 3:1. Στην 
εικόνα που ακολουθεί παρουσιάζεται η τυπική διατομή που εφαρμόστηκε. 
 

 
Εικόνα 4.2: Τυπική διατομή οδοποιίας προς διάνοιξη 

 
Η μελέτη των οδών έγινε, ώστε να καταστεί δυνατή η κυκλοφορία εντός του 

πάρκου του οχήματος μεταφοράς της παρούσας μελέτης (όχημα με ρυμουλκούμενο 
μήκους 40 μ.) και συγχρόνως να πληρεί τις προδιαγραφές για τους δασικούς δρόμους 
Γ΄ κατηγορίας.  

Τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά που επελέγησαν και εφαρμόστηκαν στις υπό 
μελέτη οδούς είναι τα εξής:  
- Μέγιστη κατά μήκος κλίση 12%.  
- Πλάτος καταστρώματος 5.00 μ.  
- Ελάχιστη ακτίνα καμπυλότητας 35.00 μ.  
- Ελάχιστη κατακόρυφη ακτίνα συναρμογής 300.00 μ.  
- Μέγιστη εγκάρσια κλίση 2.0%.  
- Χαρακτηριστικά οδοστρωσίας: Βάση ΠΤΠ Ο155, πάχους 20 εκ.  Υπόβαση ΠΤΠ Ο150, 
πάχους 20 εκ.  
- Τάφροι τριγωνικής διατομής ύψους 0,40μ και κλίσεις 2:3 (υ:β)  
 

Ο υπολογισμός των χωματουργικών των υφιστάμενων χωματόδρομων έγινε 
βάσει της τυπικής διατομής που ακολουθεί. 
 

 
Εικόνα 4.3: Τυπική διατομή υφιστάμενης οδοποιίας για τον υπολογισμό των 

χωματουργικών 
 

 
4.2.4 ΠΛΑΤΕΙΕΣ ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ 

Στην θέση εγκατάστασης της κάθε ανεμογεννήτριας, θα διαμορφωθεί «πλατεία 
εργασίας» με σκοπό την εναπόθεση των προς ανέγερση μηχανημάτων (τμήματα 
ανεμογεννήτριας) όσο και την εγκατάσταση των ανυψωτικών μηχανημάτων (γερανοί) 
και την ασφαλή λειτουργία τους.  

Η ισοπέδωση του χώρου θα γίνει με εκχέρσωση, ώστε να υπάρχει στέρεο 
έδαφος στον ευρύτερο χώρο στον οποίο θα εναποτεθεί ο εξοπλισμός και όπου θα 
κινηθούν τα ανυψωτικά μηχανήματα που θα εγκαταστήσουν τις μονάδες. Στη συνέχεια 
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θα πραγματοποιηθεί εξομάλυνση ώστε να προκύψει οριζόντια επιφάνεια, η οποία θα 
συμπυκνωθεί με χρήση δονητικών οδοστρωτήρων. 

Κατά τη διαμόρφωση της πλατείας θα απομακρύνονται τα επιφανειακά τυχόν 
ακατάλληλα υλικά καθώς και η φυτική γη και τα προϊόντα αυτά δεν θα χρησιμοποιούνται 
σε τυχόν εργασίες επίχωσης.  

Στο Αιολικό Πάρκο κατασκευάζονται εννέα (9) πλατείες. Στις πλατείες 
προβλέπεται υπόβαση οδοστρωσίας ΠΤΠ Ο150, πάχους 20 εκ. και βάση οδοστρωσίας 
ΠΤΠ Ο155, πάχους 20 εκ. Τα υλικά για τη Βάση και την Υπόβαση θα προέλθουν από 
τη θραύση της περίσσειας βραχωδών υλικών. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην ομαλή 
επαναφορά του χώρου στη φυσική αρχική του κατάσταση, ώστε να μειωθεί στο 
ελάχιστο η τεχνική παρέμβαση. Το ίδιο θα συμβεί και κατά τη διάρκεια των εκσκαφών 
(θεμελίου, χαντακιού καλωδίων κλπ) ώστε να περιοριστούν αυτές στις τεχνικά ελάχιστα 
απαιτούμενες οι οποίες θα εξασφαλίζουν παράλληλα την τεχνικά άρτια και ασφαλή 
λειτουργία του έργου. 
 
4.2.5 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ 

Οι επιφάνειες χρήσης και οι επιφάνειες επέμβασης των νέων διανοίξεων 
συνολικού μήκους 5.772 μ. και των 9 πλατειών παρουσιάζονται στον παρακάτω 
πίνακα: 
 

 
Πίνακας 4.1: Συγκεντρωτικά στοιχεία επιφανειών επέμβασης του έργου 

 
Τα σύνολα των χωματουργικών εργασιών και οδοστρωσίας παρουσιάζονται στον 
παρακάτω πίνακα: 

 

 
Πίνακας 4.2: Συγκεντρωτικά στοιχεία όγκων χωματισμών 

 
Κατά την κατασκευή του έργου (χάραξη νέων οδών πρόσβασης και εσωτερικής 

οδοποιίας και κατασκευή πλατειών Α/Γ,) θα γίνουν 318.949 μ3 εκσκαφής βραχωδών – 
ημιβραχωδών (80%) και γαιωδών (20%) εκτάσεων από τα οποία τα 255.159 μ3 
εκτιμώνται ως βραχώδη και τα 63.790 μ3 ως γαιώδη.  

Για την κατασκευή των επιχωμάτων θα χρειαστούν 44.883 μ3.  
Για την κατασκευή της οδοστρωσίας (βάσης και υπόβασης) απαιτούνται 

συνολικά 16.232 + 17.125 = 33.357 μ3, τα οποία θα προέλθουν από τη θραύση της 
περίσσειας βραχωδών υλικών.  

Άρα, μετά την κατασκευή των επιχωμάτων και της οδοστρωσίας έχουμε 
πλεόνασμα χωματουργικών: 318.949 – (44.883 + 33.357) = 240.709 μ3. 
 
4.2.6 ΣΠΑΣΤΗΡΙΟΤΡΙΒΕΙΟ  

Κατά την φάση κατασκευής του έργου προτείνεται η προσωρινή εγκατάσταση 
στο χώρο εργοταξίου ενός κινητού σπαστηριοτριβείου για την διαλογή και την θραύση 
υλικών που προκύπτουν από απαιτούμενες εκσκαφές. Η προτεινόμενη εγκατάσταση 
σπαστηριοτριβείου θα συμβάλει ώστε τα υλικά εκσκαφών που παράγονται κατά τις 
εργασίες κατασκευής του έργου να χρησιμοποιηθούν και να αξιοποιηθούν για την 
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παρασκευή αδρανών υλικών κατηγορίας 3Α και άμμου προς χρήση στις επιχώσεις των 
χαντακιών που θα διανοιχθούν και για τις ανάγκες διάστρωσης του γηπέδου, των 
πλατειών και της οδοποιίας. Με αυτόν τον τρόπο τα υλικά εκσκαφής δεν απαιτείται να 
απομακρυνθούν από την περιοχή του έργου με αποτέλεσμα να αποφεύγονται οι 
περιβαλλοντικές επιπτώσεις που θα προέκυπταν σε περίπτωση μεταφοράς τους σε 
άλλη περιοχή (κίνηση φορτηγών, εκπομπές σκόνης και θορύβου) ενώ επιτυγχάνεται 
μείωση των αναγκών σε υλικά που θα έπρεπε να μεταφερθούν στο χώρο του 
εργοταξίου από άλλα ενεργά λατομεία της ευρύτερης περιοχής.  

Συγκεκριμένα το υλικό από τις εκσκαφές θα τροφοδοτεί τον κινητό 
αυτοκινούμενο σιαγωνοφόρο σπαστήρα και το παραγόμενο υλικό θα χρησιμοποιείται 
απ' ευθείας σαν θραυστό υλικό για τις ανάγκες διάστρωσης του γηπέδου, των πλατειών 
και της οδοποιίας, για την επανεπίχωση των χαντακιών που θα διανοιχθούν αλλά και 
σε άλλες αναγκαίες επιχωματώσεις. Στον ίδιο χώρο θα αποθηκεύεται και ποσότητα των 
γαιωδών υλικών, για μετέπειτα αξιοποίηση και φύτευση των πρανών.  

Μετά την αξιοποίηση των υλικών εκσκαφής στην κατασκευή και στην 
αποκατάσταση των φυτεύσεων του έργου και εφόσον υπάρξει αδιάθετη περίσσεια, η 
τελική διαχείριση των πλεοναζόντων προϊόντων εκσκαφής θα πραγματοποιηθεί 
σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις (ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/2010 (ΦΕΚ Β΄ 1312)).  

Εφόσον οι χωματισμοί και τα αδρανή υλικά που θα προκύπτουν από τις 
εκσκαφές θα χρησιμοποιούνται επί τόπου σε εργασίες επιχώσεων, δεν αναμένεται να 
απαιτηθεί η χρήση αποθεσιοθαλάμου ή δανειοθαλάμου.  

Σημειώνεται ότι η απόθεση των ακατάλληλων προϊόντων εκσκαφής, θα γίνει σε 
θέσεις που δεν θα επηρεάζουν την επιφανειακή ροή των υδάτων, μη δασικές και θα 
απέχουν τουλάχιστον 250μ. από όρια οικισμών, κτισμάτων και νεκροταφείων. Οι θέσεις 
διάθεσης θα επιλεγούν και θα υποδειχθούν στον Ανάδοχο σε συνεργασία με τις 
αρμόδιες υπηρεσίες του οικείου Δήμου. 

Τεχνικά στοιχεία των εγκαταστάσεων της κατασκευής, που δεν 
καλύπτονται στη ΜΠΕ ή τροποποιούνται, θα εξετασθούν σε ΤΕΠΕΜ, εάν 
χρειασθεί. 

 
4.3 ΦΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 
 
4.3.1 ΥΓΡΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ 

Κατά τη φάση κατασκευής του έργου θα δοθεί ιδιαίτερη προσοχή σε πιθανές 
διαρροές μικρών ποσοτήτων υγρών αποβλήτων από το εργοτάξιο που θα εγκατασταθεί 
στην περιοχή του έργου και οι οποίες πιθανόν να αποτελούνται από:  
- Ορυκτέλαια από τη συντήρηση των οχημάτων και μηχανημάτων.  
- Πετρέλαιο ή βενζίνη.  
- Υγρά απόβλητα από το πλύσιμο των οχημάτων σκυροδέματος.  
- Λύματα οικιακού τύπου του προσωπικού των εργοταξίων.  
 
4.3.2 ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ 

Ο συνολικός όγκος των εκσκαφών δρόμων, τάφρων, πλατειών, θεμελίων 
ανεμογεννητριών, θέσης εγκατάστασης κτιρίου ελέγχου και εργοταξίου εκτιμάται ότι θα 
ανέλθει σε 318.949 κμ, ενώ ο απαιτούμενος όγκος για τις εργασίες επίχωσης 
υπολογίζεται σε 44.883 κ.μ + 33.357 κμ (για την κατασκευή της οδοστρωσίας βάσης 
και υπόβασης). Συνεπώς αναμένεται να προκύψει περίσσεια ίση με 240.709 κμ. η 
οποία κατανέμεται σε δύο κατηγορίες ως εξής:  
- σε έδαφος βραχώδες-ημιβραχώδες 255.159 κμ  
- σε έδαφος γαιώδες 63.790 κμ  
 
Το πλεόνασμα αυτό θα χρησιμοποιηθεί κατά τις εργασίες κατασκευής ως εξής: 
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- Τα γαιώδη υλικά θα χρησιμοποιηθούν για εργασίες επένδυσης πρανών και 
φυτοτεχνικής αποκατάστασης κυρίως στα πρανή των πλατειών των Α/Γ.  
- Τα βραχώδη και ημιβραχώδη υλικά θα επεξεργαστούν σε κινητό σπαστήρα για την 
παραγωγή επιτόπου (στη θέση του έργου) θραυστού υλικού το οποίο θα 
χρησιμοποιηθεί στη διάστρωση του οδοστρώματος των οδών και των πλατειών 
ανέγερσης των Α/Γ.  
 

Κατά την κατασκευή του έργου θα προκύψουν στερεά απόβλητα που θα 
αποτελούνται κυρίως από: 
- αστικού τύπου απορρίμματα του προσωπικού,  
- υλικά συσκευασίας (κατάταξη κατά ΕΚΑ: 150101 «συσκευασία από χαρτί και 
χαρτόνι», 150102 «πλαστική συσκευασία», 150103 «ξύλινη συσκευασία»), 
- απορριπτόμενο ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό (κατάταξη κατά ΕΚΑ: 160209 
«μετασχηματιστές και πυκνωτές περιέχουν PCB»),  
- υλικά των εκσκαφών (κατάταξη κατά ΕΚΑ: 170504 «χώματα και πέτρες άλλα από τα 
αναφερόμενα στο σημείο 170503* «χώματα και πέτρες που περιέχουν επικίνδυνες 
ουσίες»). 
 

Τα απορρίμματα θα συγκεντρώνονται από το προσωπικό του εργοταξίου σε 
κατάλληλους κάδους απορριμμάτων και θα οδηγούνται στα σημεία συλλογής 
απορριμμάτων του Δήμου. Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί ώστε τα ανακυκλώσιμα υλικά 
(χαρτοκιβώτια, ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός, μπαταρίες και συσσωρευτές) 
θα οδηγούνται στην ανακύκλωση.  

Τα υλικά των εκσκαφών θα αξιοποιηθούν στις εργασίες διαμόρφωσης της 
οδοποιίας, των πλατειών και των θεμελίων των Α/Γ και δεν αναμένεται να υπάρχουν 
πλεονάζοντα υλικά προς ειδική διάθεση σε αδειοδοτημένους αποθεσιοθαλάμους. 

 
4.3.3 ΑΕΡΙΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ 

Η αέρια ρύπανση κατά την κατασκευή του έργου οφείλεται κατά κύριο λόγο στη 
σκόνη από τις χωματουργικές εργασίες και στις εκπομπές του αέριων ρύπων από τα 
μηχανήματα εργοταξίου και τα φορτηγά μεταφοράς υλικών. Οι εκπομπές που θα 
προκληθούν από τις δραστηριότητες της κατασκευής του έργου θα είναι ασήμαντες, 
καθώς θα είναι πολύ περιορισμένες τόσο τοπικά όσο και χρονικά, ενώ ταυτόχρονα 
λαμβάνεται υπόψη και το πολύ δυσμενέστερο υπόβαθρο που ήδη υπάρχει, λόγω της 
ύπαρξης του Α/Δ πλησίον του χώρου εγκατάστασης του έργου.  
 
4.3.4 ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΘΟΡΥΒΟΥ ΚΑΙ ΔΟΝΗΣΕΩΝ 

Κατά τη διάρκεια κατασκευής του έργου, θα υπάρξει μία μικρή αύξηση της 
υπάρχουσας στάθμης του θορύβου κατά τις ώρες των εργασιών λόγω της διέλευσης 
των μηχανημάτων και των κατασκευαστικών εργασιών.  

Ο κατάλληλος προγραμματισμός των εργασιών σε συνδυασμό με τη μέση 
απόσταση (άνω του 1 χλμ.) από τον πλησιέστερο οικισμό προκαλεί την ελάχιστη δυνατή 
όχληση στο περιβάλλον της περιοχής του έργου. Σε κάθε περίπτωση, η διάρκεια αυτής 
της κατάστασης θα είναι προσωρινή, αποσπασματική ανάλογα με την πορεία των 
εργασιών και θα διαρκέσει έως το πέρας των εργασιών.  

Όσον αφορά στους εργαζόμενους, θα εκτεθούν στα συνήθη επίπεδα θορύβου 
αυτών των εργασιών, τα οποία όμως δεν είναι υψηλά. Παρόλα αυτά για να εξασφαλιστεί 
η υγιεινή και η ασφάλεια των εργαζομένων κατά τη διάρκεια των εργασιών θα 
εφαρμοστούν όλα τα μέτρα ασφαλείας και θα χορηγηθούν όλα τα απαραίτητα Μέσα 
Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ) για την ασφαλή και αποτελεσματική διεκπεραίωση των 
εργασιών (μάσκες, ωτασπίδες, προστατευτικά γυαλιά). 
 
4.3.5 ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ 
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Δεν προβλέπονται εκπομπές ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας κατά τη 
διεξαγωγή των κατασκευαστικών εργασιών του έργου. Όσον αφορά το προσωπικό που 
θα απασχοληθεί στην κατασκευή του Έργου, ο χρησιμοποιούμενος εξοπλισμός 
ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός είναι πιστοποιημένος για τις εκπομπές 
ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας εντός των προβλεπόμενων ορίων ασφαλείας. 
 
 
4.4 ΦΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
 
4.4.1 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΥΛΙΚΑ, ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΝΕΡΟ 

Δεν αναμένεται η εισροή σημαντικών ποσοτήτων υλικών πέραν από αυτά που 
τυχόν απαιτηθούν ως ανταλλακτικών κατά τις εργασίες συντήρησης για τη σωστή 
λειτουργία του ΑΣΠΗΕ. Επίσης, η απαιτούμενη ενέργεια κατά τη λειτουργία 
(ιδιοκατανάλωση) είναι ιδιαίτερα μικρή και θα καλύπτεται από το υφιστάμενο δίκτυο Μ.Τ. 
του σταθμού.  

Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του έργου η μόνη κατανάλωση νερού 
πραγματοποιείται από το προσωπικό του έργου. Εκτιμάται ότι θα απασχολούνται 3 
άτομα στον ΑΣΠΗΕ. Άρα η μέση ημερήσια κατανάλωση σε νερό θα είναι: 3 άτομα × 
100lt/ημέρα = 300lt/ημέρα , η οποία θα καλύπτεται από μικρές πλαστικές δεξαμενές 
(περίπου 5 κυβικά) που θα έχουν τοποθετηθεί για το σκοπό αυτό στη θέση του έργου.  

Οι ανάγκες σε νερό αφορούν επίσης στη χρήση του νερού άρδευσης κατά τις 
εργασίες συντήρησης των φυτεύσεων, όπου τα φυτικά είδη πρέπει να ποτίζονται τα 
πρώτα χρόνια. 
 
4.4.2 ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΑ ΥΓΡΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ 
- Υγρά απόβλητα από τις ανάγκες υγιεινής του προσωπικού 

Κατά την φάση της κανονικής λειτουργίας του ΑΣΠΗΕ, τα αστικού τύπου υγρά 
απόβλητα που δημιουργούνται, προέρχονται από τους χώρους υγιεινής του Κέντρου 
Ελέγχου.  

Η μη ύπαρξη κεντρικού δικτύου αποχέτευσης στην περιοχή του κτιρίου ελέγχου, 
οδηγεί στη λύση των στεγανών δεξαμενών – βόθρων οι οποίες θα εκκενώνονται από 
ειδικά βυτιοφόρα οχήματα και τα λύματα θα μεταφέρονται στην νόμιμη εγκατάσταση 
επεξεργασίας λυμάτων (ΕΕΛ) του Δήμου. 
- Υγρά απόβλητα από τον Οικίσκο Ελέγχου  
Εκτός από τα υγρά απόβλητα από τις ανάγκες του προσωπικού του στο χώρο του 
Κέντρου Ελέγχου θα υπάρχουν υγρά συσσωρευτών και έλαια μετασχηματιστών 
ισχύος. 
 
4.4.3 ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΑ ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ 

Κατά τη λειτουργία του έργου τα κύρια πιθανά απόβλητα που θα παράγονται 
προέρχονται από τη συντήρηση του έργου είναι:  
- Απορριπτόμενα Οργανικά Χημικά Υλικά που Αποτελούνται από Επικίνδυνες Χημικές 
Ουσίες ή τις Περιέχουν (ΕΚΑ 160508): 4 kg ετησίως ανά Α/Γ  
- Συσκευασίες με υπολείμματα επικίνδυνων ουσιών ή που έχουν μολυνθεί από αυτές 
(ΕΚΑ 150110): 12 kg ετησίως ανά Α/Γ  
- Απορροφητικά υλικά, υλικά φίλτρων (περιλαμβανομένων των φίλτρων ελαίου που δεν 
προδιαγράφονται άλλως), υφάσματα σκουπίσματος, προστατευτικός ρουχισμός που 
έχουν μολυνθεί από επικίνδυνες ουσίες (ΕΚΑ 150202): 120 kg ετησίως ανά Α/Γ  

Όσον αφορά το εργαζόμενο προσωπικό, πρόκειται για ποσότητες στερεών 
αποβλήτων σύστασης παρόμοιας με αυτής των Αστικών Στερεών αποβλήτων (Α.Σ.Α) 
και Αποβλήτων Συσκευασίας. 
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4.4.4 ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΑΕΡΙΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 
Κατά τη λειτουργία του προτεινόμενου έργου δεν θα υπάρξουν εκπομπές αερίων 

ρύπων. Αντιθέτως, η λειτουργία του ΑΣΠΗΕ συνοδεύεται από την αποφυγή εκπομπών 
αερίων ρύπων και αερίων του Θερμοκηπίου, που θα προέρχονται από καύση 
συμβατικών καυσίμων για την παραγωγή της ηλεκτρικής ενέργειας από άλλους 
σταθμούς παραγωγής. Η αποφυγή εκπομπής ρύπων όπως CO2, SO2, CO, NΟx, 
σωματιδίων κ.λπ. θα έχει σαφέστατη θετική επίπτωση στο περιβάλλον, τόσο σε μικρό-
κλίμακα, όσο και σε εθνικό επίπεδο. Η συνολική ετήσια καθαρή παραγωγή του Αιολικού 
Σταθμού θα είναι 160.413 MWh. 
 
 
4.4.5 ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΘΟΡΥΒΟΥ ΚΑΙ ΔΟΝΗΣΕΩΝ 

Ο παραγόμενος θόρυβος μιας Α/Γ διακρίνεται σε δύο κατηγορίες:  
(α) στον μηχανικό θόρυβο ο οποίος δημιουργείται από διάφορα κινούμενα εξαρτήματα 
που υπάρχουν στη νασέλα (άτρακτος) της Α/Γ, όπως το κιβώτιο ταχυτήτων, η 
γεννήτρια, οι ανεμιστήρες ψύξης και άλλες βοηθητικές συσκευές. Ο μηχανικός θόρυβος 
έχει κατά κύριο λόγο τονικό χαρακτήρα, δηλαδή ότι ο θόρυβος που παράγεται από 
μηχανικές πηγές κορυφώνεται γύρω από ορισμένες συχνότητες και είναι πιο οξύς προς 
την ανθρώπινη ακοή. Ωστόσο, ο μηχανικός θόρυβος μπορεί να μειωθεί σε μεγάλο 
βαθμό με την κατάλληλη ηχομόνωση της ατράκτου με τη χρήση υλικών απορρόφησης 
ήχου και απορρόφησης κραδασμών. Αυτή η δυνατότητα περιορισμού του μηχανικού 
θορύβου έχει οδηγήσει στην αναγωγή του αεροδυναμικού θορύβου ως την κυρίαρχη 
πηγή θορύβου στις ανεμογεννήτριες. 
(β) στον αεροδυναμικό θόρυβο ο οποίος οφείλεται στη διέλευση του ανέμου διαμέσου 
και γύρω από το ρότορα (πτερωτή) της Α/Γ. Η ισχύς του αεροδυναμικού θορύβου 
σχετίζεται άμεσα με την αναλογία (πηλίκο) της ταχύτητας του άκρου της λεπίδας της 
πτερωτής προς την ταχύτητα του ανέμου. Ο κοινός παρονομαστής για όλους τους 
θορύβους αεροδυναμικής προέλευσης είναι η ταχύτατη αύξησή τους, με την αύξηση 
της ταχύτητας του ανέμου. Πιο συγκεκριμένα, έχει υπολογιστεί ότι η ένταση του 
θορύβου μεταβάλλεται ανάλογα με την 5η δύναμη της ταχύτητας του ανέμου, η οποία 
καθορίζεται από την γωνιακή ταχύτητα των άκρων των πτερυγίων του ρότορα. 
Εκτιμάται ότι η μείωση της ταχύτητας των ακτροπτερυγίων κατά 25% οδηγεί σε μείωση 
του αεροδυναμικού θορύβου κατά 6 db (A).  

Ο θόρυβος που παράγει μια σύγχρονης τεχνολογίας ανεμογεννήτρια, 
γενικότερα, όμοια με αυτή που θα χρησιμοποιηθεί στο έργο, έχει μειωθεί δραστικά (έχει 
υποδιπλασιαστεί τα τελευταία 3 χρόνια) με συγκεκριμένες κατασκευαστικές βελτιώσεις.  

Συγκεκριμένα, η εφαρμογή των κάτωθι βελτιωτικών μέτρων, έχει οδηγήσει στο 
δραστικό περιορισμό του προκαλούμενου  θορύβου:  
- Στη μείωση του μηχανικού θορύβου συνέβαλαν η βελτιωμένη κατασκευή με στόχο τη 
σμίκρυνση των δονήσεων, η εκτεταμένη χρήση ελαστικών συνδέσμων, η ενίσχυση της 
ηχομόνωσης του κελύφους της ανεμογεννήτριας και η βελτίωση επί μέρους τμημάτων 
της ανεμογεννήτριας και κύρια του πολλαπλασιαστή στροφών και της 
ηλεκτρογεννήτριας.  
- Στη μείωση του αεροδυναμικού θορύβου συνέβαλε η βελτίωση της σχεδίασης των 
ακροπτερυγίων. Οι ανεμογεννήτριες που θα εγκατασταθούν στο υπό μελέτη αιολικό 
πάρκο είναι σύγχρονες, με προηγμένη τεχνολογικά σχεδίαση και πιστοποιημένες βάσει 
πολύ αυστηρών εθνικών και διεθνών προτύπων, στις οποίες έχουν ενσωματωθεί 
σύγχρονες τεχνολογίες που μειώνουν στο ελάχιστο τον θόρυβο.  
 

Στα σημεία ενδιαφέροντος πέριξ του Έργου, η ανώτερη στάθμη ηχητικής πίεσης 
δεν ξεπερνάει το επιτρεπόμενο όριο των 45,0 dB(A) που προβλέπεται στον Πίνακα Δ 
της Υ.Α. 49828/2008 για μεμονωμένη νομίμως υφιστάμενη κατοικία, συνεπώς, δεν 
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προβλέπεται να υπάρξει ουσιαστική έκθεση-όχληση ανθρώπων σε θόρυβο λόγω της 
λειτουργίας του ΑΣΠΗΕ στη θέση «Γεννήματα – Πέτρα Αετού».  
 

 
Εικόνα 4.4: Ισοθορυβικές καμπύλες στην περιοχή του έργου 

 
 

4.4.6 ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ 
Κατά την λειτουργία του ΑΣΠΗΕ η μόνη πιθανή πηγή εκπομπής ακτινοβολιών 

είναι οι γραμμές διασύνδεσης με το δίκτυο της ΔΕΗ. Οι γραμμές μεταφοράς Υψηλής και 
Μέσης τάσης εκπέμπουν ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία χαμηλών συχνοτήτων (50Hz).  

Οι ακτινοβολίες αυτές χαρακτηρίζονται ως μη – ιοντίζουσες, σε αντιδιαστολή με 
τις ιοντίζουσες όπως οι ακτίνες Χ και γ, οι οποίες είναι επικίνδυνες για την υγεία του 
ανθρώπου. Στην περίπτωση του υπό μελέτη έργου θα χρησιμοποιηθούν γραμμές 
Μέσης τάσης οι οποίες θα συνδέουν το Έργο με τον νέο Υ/Σ (που θα εγκατασταθεί σε 
όμορο οικόπεδο) και Υψηλής Τάσης οι οποίες θα συνδέουν τις πύλες ΥΤ του Υ/Σ με 
την υφιστάμενη γραμμή ΥΤ. 

Το ηλεκτρομαγνητικό πεδίο της ηλεκτρογεννήτριας εντός των Α/Γ είναι εξαιρετικά 
ασθενές και περιορίζεται σε μια πολύ μικρή απόσταση γύρω από το κέλυφός της που 
είναι τοποθετημένο τουλάχιστον 80 μέτρα πάνω από το έδαφος. Για το λόγο αυτό δεν 
υφίσταται πραγματικό θέμα έκθεσης στην ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία ούτε καν στη 
βάση της ανεμογεννήτριας.  
 
 
4.5 ΠΑΥΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
 
4.5.1 ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

Από τεχνικής πλευράς, η διάρκεια ζωής του έργου είναι συνάρτηση της 
διάρκειας ζωής του βασικού του εξοπλισμού, δηλαδή της ανεμογεννήτριας (Α/Γ) και του 
υποσταθμού (Υ/Σ) ανύψωσης τάσης.  

Αναφορικά με τον Υ/Σ, η διάρκεια ζωής του είναι μεγαλύτερη από 40 χρόνια, 
όπως προκύπτει από τα σχετικά πιστοποιητικά που έχει ο εξοπλισμός μέσης τάσης 
καθώς επίσης και από την λειτουργία αντίστοιχων συστημάτων, τα οποία δεν έχουν 
παρουσιάσει κανένα ουσιαστικό πρόβλημα μετά από τη δεκαετή λειτουργία τους στην 
Ελλάδα κυρίως από τη ΔΕΗ και δευτερευόντως από τους άλλους καταναλωτές μέσης 
τάσεως.  

Αναφορικά με τις Α/Γ, ο σχεδιασμός και η κατασκευή τους έχει γίνει έτσι ώστε να 
εξασφαλίζεται διάρκεια ζωής τουλάχιστον για 20-25 χρόνια. Η αντοχή και η 
διαστασιολόγηση όλων των επί μέρους εξαρτημάτων και κατασκευών, έχει υπολογιστεί 
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με βάση τη μεγαλύτερη διάρκεια ζωής και λαμβάνοντας υπόψη συγκεκριμένες 
ανεμολογικές συνθήκες, όπως επιβάλλουν οι διεθνείς προδιαγραφές.  

Από αδειοδοτικής πλευράς, η Άδεια Παραγωγής του ΑΣΠΗΕ ισχύει για χρονικό 
διάστημα 25 ετών. Η διάρκεια ισχύος της μπορεί να ανανεωθεί μέχρι ίσο χρόνο, 
σύμφωνα με τον «Κανονισμό Αδειών Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας και μέσω 
ΣΗΘΥΑ» με χρήση ΑΠΕ (ΦΕΚ 2373/Β/15-10-2011).  

Η Άδεια Λειτουργίας που θα εκδοθεί για το έργο ισχύει για 20 έτη και μπορεί να 
ανανεώνεται μέχρι ίσο χρονικό διάστημα, σύμφωνα με την Απόφαση Δ6/Φ1/οικ13310 
«Διαδικασία Έκδοσης Αδειών Εγκατάστασης και Λειτουργίας Σταθμών Παραγωγής 
Ηλεκτρικής Ενέργειας με Χρήση ΑΠΕ» (ΦΕΚ 1153/Β/10-07-2007)  

Σε κάθε περίπτωση η διάρκεια ισχύος δε μπορεί να υπερβαίνει το χρόνο ισχύος 
της Άδειας Παραγωγής (ή της Βεβαίωσης Παραγωγού, όπως έχει προσφάτως 
αντικατασταθεί η Άδεια Παραγωγής).  
 
 
4.5.2 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

Οι Αιολικοί Σταθμοί έχουν συνήθως διάρκεια ζωής 20-25 έτη με δυνατότητα 
παράτασης για ίσο χρονικό διάστημα. Οι δυνατές και πιο πιθανές λύσεις μετά το πέρας 
της περιόδου αυτής (όπου ο Σταθμός έχει πια ολοκληρώσει το κύκλο οικονομικής ζωής 
του) είναι:  
- Αποξήλωση των παλαιών ανεμογεννητριών και αντικατάσταση τους με νεότερης 
τεχνολογίας, πιο αποδοτικές  
- Αποξήλωση των παλαιών ανεμογεννητριών και αποκατάσταση του περιβάλλοντος 
στην αρχική του κατάσταση – ή ότι άλλο συμφωνηθεί με τις αρμόδιες υπηρεσίες/ φορείς 
(π.χ. να παραμείνουν οι δρόμοι ώστε να μπορεί να γίνει χρήση της ωφέλιμης υποδομής 
κ.λπ.)  
- Αποξήλωση του Κέντρου Ελέγχου, η οποία θα πραγματοποιηθεί 6 μήνες μετά την 
απομάκρυνση των ανεμογεννητριών  
 

Σε αντίθεση με άλλα ενεργειακά έργα, οι Αιολικοί Σταθμοί μπορούν σχετικά 
εύκολα και γρήγορα να αποσυναρμολογηθούν και να απομακρυνθούν σχεδόν όλες οι 
μη επιθυμητές υποδομές (σε περίπτωση που αποφασιστεί η μη ανανέωση του Σταθμού 
με νέες ανεμογεννήτριες).  

Το κόστος αποξήλωσης των εγκαταστάσεων αναμένεται να καλυφθεί από την 
πώληση των υλικών προς ανακύκλωση. Οι εργασίες αποξήλωσης θα ανατεθούν σε 
ειδικευμένες εταιρίες.  

Σημειώνεται ότι τα θεμέλια των Α/Γ κάτω από αυτό το πρώτο μέτρο δεν κρίνεται 
σκόπιμο να αφαιρεθούν στην φάση του παροπλισμού, καθότι η εργασίες αφαίρεσης 
τους ενδέχεται να δημιουργήσουν μεγαλύτερες επιζήμιες επιπτώσεις στο περιβάλλον 
και το γύρω τοπίο. Αυτό οφείλεται κυρίως στη λειτουργία των βαρέων μηχανημάτων, 
στη διατάραξη του εδάφους και στη δημιουργία αποβλήτων προς διάθεση, και το πιο 
σημαντικό, η δημιουργία ανάγκης για κάλυψη των θεμελιώσεων που θα έχουν πλήρως 
αφαιρεθεί.  

Με την απομάκρυνση του πρώτου μέτρου τσιμέντου των θεμελιώσεων, 
αποκαθιστάται αποτελεσματικά η κατάσταση της γης καθώς η ύπαρξη των θεμέλιων 
βαθύτερα σε καμιά περίπτωση δεν πρόκειται να παρεμποδίσουν την ανάπτυξη της 
βλάστησης στην περιοχή.  

Οι εργασίες φύτευσης έχουν πρωταρχικό σκοπό την αποκατάσταση του τοπίου 
μετά τη διατάραξη που υπέστη από την κατασκευή ενός τεχνικού έργου και την 
ενσωμάτωση του χώρου στο τοπίο και στο οικοσύστημα της ευρύτερης περιοχής. Η 
επιλογή των φυτών με ενδημικά φυτικά είδη της περιοχής, θα στηριχθεί στην 
εναρμόνιση του χώρου με τις συγκεκριμένες βιοκλιματικές συνθήκες και τις ανάγκες της 
πανίδας. Ο ακριβής αριθμός και το είδος των φυτικών ειδών που θα χρησιμοποιηθούν 
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θα καθοριστούν στη Μελέτη φυτοτεχνικής αποκατάστασης, η οποία θα εγκριθεί από την 
αρμόδια υπηρεσία.  

Η εγκατάσταση της βλάστησης θα επιτρέψει την ένταξη του έργου στο τοπίο και 
έχει πολλαπλούς σκοπούς να εκπληρώσει, όπως: η απόκρυψη των επιφανειών ή 
εγκαταστάσεων, η σταθεροποίηση των εδαφών, η προστασία από τη διάβρωση, η 
παροχή τροφής και καταφυγίου στην πανίδα και η βελτίωση του εδάφους και των 
οπτικών χαρακτηριστικών του τοπίου  

Η έκταση που έχει γίνει η επέμβαση θα επανέλθει στο καθεστώς που ίσχυε πριν 
από την αλλαγή χρήσης της και θα αποκατασταθεί σύμφωνα με τα προβλεπόμενα 
στους περιβαλλοντικούς όρους.  
 
4.6 ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

Λόγω της φύσης του έργου, δεν αναμένονται να προκληθούν ή να εμφανισθούν 
ανώμαλες και επικίνδυνες καταστάσεις, ούτε κατά την φάση κατασκευής του Αιολικού 
Σταθμού ούτε στην φάση λειτουργίας του. Τόσο κατά την κατασκευή όσο και κατά τη 
λειτουργία του έργου, θα ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα, ώστε να αποφευχθούν 
οποιασδήποτε φύσεως ατυχήματα και ανεπιθύμητες καταστάσεις, ζημιές ή και 
καταστροφές στο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον  

Πιο συγκεκριμένα, θα πραγματοποιηθούν τα ακόλουθα:  
- Συστήματα Ασφαλείας Προσωπικού κατά την Εγκατάσταση  

Η εγκατάσταση του έργου θα γίνει από εξειδικευμένα συνεργεία (π.χ. εκσκαφές, 
συμπύκνωση εδάφους, ανέγερση Α/Γ, ηλεκτρολογικές εργασίες χαμηλής και μέσης 
τάσης, εγκατάσταση οικίσκου ελέγχου, εκφορτώσεις, έργα Πολιτικού Μηχανικού, 
εγκατάσταση συστημάτων αυτοματισμού και SCADA, εγκατάσταση δικτύου 
τηλεπικοινωνιών και οπτικών ινών κ.λπ.).  

Ο χώρος του εργοταξίου θα είναι πλήρως ελεγχόμενος, εξοπλισμένος με 
σταθερά και κινητά φαρμακεία και λοιπό εξοπλισμό ασφαλείας (πυροσβεστήρες επί 
οχημάτων, ασφάλειες βραχυκυκλώματος επί της εργοταξιακής ηλεκτρικής παροχής 
κ.λπ.)  
 
- Συστήματα Ασφαλείας Προσωπικού κατά τη Λειτουργία  

Το προσωπικό λειτουργίας του Αιολικού Σταθμού θα είναι άρτια εκπαιδευμένο 
και θα διαθέτει τα νόμιμα προσόντα για την συγκεκριμένη εργασία. Οι διαδικασίες και 
τα μέτρα ασφαλείας που προαναφέρθηκαν για την κατασκευή του έργου, θα ισχύουν 
και κατά τη λειτουργία του ΑΣΠΗΕ. Η διαδικασία αποσύνδεσης και επανασύνδεσης του 
Αιολικού Σταθμού θα αναγράφονται σε ευκρινείς ταμπέλες στο χώρο των πινάκων 
ΧΤ/ΜΤ.  

Μεταξύ των διακοπτών των θυρών και των γειωτών θα υπάρχουν μηχανικές 
μανδαλώσεις, έτσι ώστε να μην είναι δυνατοί λανθασμένοι χειρισμοί και να μην εκτίθεται 
το προσωπικό σε κίνδυνο ηλεκτροπληξίας. Στην πρόσοψη των πινάκων 20kV θα 
υπάρχει ισχυρό διαφανές κάλυμμα για την ορατή επαλήθευση της κατάστασης και της 
θέσης των κυρίων επαφών των διακοπτών φορτίου καθώς και των γειωτών και 
αλεξικέραυνων.  

Τέλος, σε ολόκληρο τον Αιολικό Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας θα 
υπάρχουν τα προβλεπόμενα από το Νόμο μέσα πυρόσβεσης και αναρτημένο το 
Πιστοποιητικό Πυρασφάλειας του Έργου. 
 
- Συστήματα Ασφαλείας Εγκαταστάσεων  

Οι εγκαταστάσεις του Σταθμού θα πρέπει να πληρούν όλους τους διεθνείς 
κανονισμούς και πρότυπα ασφαλείας και να υπερκαλύπτουν τόσο σε εξοπλισμό, όσο 
και σε απαιτήσεις τα επίπεδα ασφαλείας βιομηχανικών εγκαταστάσεων.  

Για την προστασία από υπερτάσεις και κεραυνούς θα εγκατασταθούν απαγωγείς 
υπερτάσεων, όπως προβλέπεται από τους διεθνείς κανονισμούς. Στον ΑΣΠΗΕ θα 
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υπάρχουν συστήματα πυρασφάλειας, παροχής ισχύος, τηλεπικοινωνιών, εποπτείας, 
τηλεχειρισμού και τηλεειδοποίησης μέσω SCADA. Επίσης, για την πρόληψη και 
αποφυγή καταστροφής και κλοπής των εγκαταστάσεων αλλά και του εξοπλισμού, θα 
υπάρχει σύστημα ασφαλείας με κάμερες και περιμετρικό συναγερμό. Ο σταθμός θα 
είναι πλήρως αυτοματοποιημένος και θα μπορεί να ανταποκριθεί σε πάσης φύσεως 
πρόβλημα ή δυσλειτουργία άμεσα, ακόμα και κατά την απουσία προσωπικού. 
 
- Συστήματα Ασφαλείας περιοίκων και επισκεπτών  

Ο σταθμός δεν θα είναι ελεύθερα προσβάσιμος προς τρίτους και αυτό θα γίνει 
αποκλειστικά και μόνο με τη συνοδεία των τεχνικών της εταιρίας, κατόπιν σχετικής 
άδειας της Διοίκησης της εταιρείας. Παράλληλα, δεν θα επιτρέπεται η πρόσβαση σε 
τρίτους στο εσωτερικό των Α/Γ και στο χώρο των υπό φορτίο πινάκων, ενώ θα γίνεται 
χρήση κλειδαριών και συστημάτων μη τυχαίας πρόσβασης, έτσι ώστε να μην είναι 
δυνατή η πρόσβαση μη εξουσιοδοτημένων ατόμων στο χώρο του έργου. 
 
 
5. ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ 
 
5.1 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΘΕΣΗ – ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ 

Η θέση εγκατάστασης του Αιολικού Σταθμού επιλέχθηκε έτσι ώστε να πληροί τα 
κριτήρια της νομοθετικά/χωροταξικά κατάλληλης έκτασης και της απόστασης από 
υφιστάμενα ηλεκτρικά δίκτυα ικανά να απορροφήσουν την παραγόμενη ενέργεια.  

Λαμβάνοντας υπόψη το υφιστάμενο φυσικό περιβάλλον, τη μορφολογία της 
ευρύτερης περιοχής μελέτης και τα ισχύοντα θεσμοθετημένα ειδικά σχέδια διαχείρισης 
η οποιαδήποτε διαφοροποίηση θέση της χωροθέτησης θα έχει υψηλότερο 
περιβαλλοντικό αντίκτυπο. Το υπό εξέταση αιολικό πάρκο απέχει απόσταση περίπου 
7.600 m από Καταφύγιο Άγριας Ζωής κωδικός Κ408 (ΦΕΚ 96/84) «Πατέρας 
(Μάνδρας)» και 9.000 m από την προστατευόμενη περιοχή NATURA 2000 (SCI) GR 
2530007 «Κορινθιακός κόλπος». Ιδιαίτερα σημαντικό είναι επίσης το γεγονός ότι η εν 
λόγω θέση εμπίπτει στο σύνολό της εντός των κριτηρίων συμβατότητας σύμφωνα με 
την ΚΥΑ 49828/03-12-2008 (Ε.Π.Χ.Σ.&Α.Α για τις Α.Π.Ε.). 
 
5.2 ΜΗΔΕΝΙΚΗ ΛΥΣΗ  

Η περίπτωση της μηδενικής λύσης, δηλαδή της μη κατασκευής του αιολικού 
σταθμού είναι σαφές ότι δεν εκπληρώνει τους σκοπούς ούτε του φορέα αλλά ούτε και 
της Πολιτείας.  

Ειδικότερα, η μηδενική λύση συνδέεται με αρνητικές επιπτώσεις (άμεσες και 
έμμεσες) τόσο για το περιβάλλον όσο και για την ελληνική οικονομία, ενώ οξύνει και τα 
θέματα ενεργειακής ασφάλειας που αντιμετωπίζει η χώρας μας. Η απώλεια παραγωγής 
καθαρής ενέργειας, η οποία για να παραχθεί συμβατικά θα απαιτούσε την κατανάλωση 
σημαντικής ποσότητας στερεών ρυπογόνων (λιγνίτη) ή αερίων εισαγόμενων (φυσικό 
αέριο) καυσίμων έχει γνωστές συνέπειες για το περιβάλλον. Με την υιοθέτηση της 
μηδενικής λύσης, τόσο οι εθνικές όσο και οι τοπικές ανάγκες θα εξακολουθήσουν να 
καλύπτονται από τη χρήση άλλων μεθόδων παραγωγής και έτσι θα συνεχίζεται η 
αδιάκοπη λειτουργία των ρυπογόνων μονάδων καύσης ορυκτών καυσίμων.  

Παράλληλα, καθώς οι ενεργειακές ανάγκες θα αυξάνονται, θα απαιτηθεί στο 
μέλλον η πιθανή επέκταση τους ή η κατασκευή νέων ρυπογόνων μονάδων με 
αποτέλεσμα σημαντικές και εξαιρετικά σημαντικές επιπτώσεις για τον περιβάλλον και 
την υγεία.  

Ταυτόχρονα, πρέπει να σημειωθεί ότι οι λιγνιτικές μονάδες είναι πλέον 
ζημιογόνες οικονομικά ως επενδύσεις, για τον φορέα που τις υλοποιεί (στην περίπτωση 
της Ελλάδας για τη ΔΕΗ), γεγονός που έχει άμεση επίπτωση στην Εθνική Οικονομία.  
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Επομένως, τόσο για περιβαλλοντικούς όσο και για οικονομικούς λόγους η 
μηδενική λύση πρέπει να απορριφθεί. 

 
 

Σχετικά με την εξέταση των εναλλακτικών λύσεων, ακολουθούν παρατηρήσεις 
της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής της Περιφέρειας 
Αττικής, σε αντίστοιχο κεφάλαιο της παρούσας εισήγησης. 
 
 
6. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
 
6.1 ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΛΕΤΗΣ 

Ως άμεση περιοχή μελέτης του έργου ορίζεται η περιοχή με ακτίνα 1χλμ. από τα 
όρια του γηπέδου εγκατάστασης του προτεινόμενου έργου (όπως καθορίζεται από τις 
προδιαγραφές ΜΠΕ για έργα υποκατηγορίας Α2 και εκτός ορίων οικισμών ή σχεδίου 
πόλης) και η ακτίνα 500 m από τον άξονα του εξωτερικού οδικού δικτύου (γραμμικό 
έργο). Στην περιοχή αυτή είναι πιθανότερο να εντοπιστούν οι άμεσες αλλά και έμμεσες 
επιπτώσεις της υλοποίησης και λειτουργίας του υπό μελέτη έργου, καθώς επίσης και 
των συνοδών αυτού έργων. 

Ως ευρύτερη περιοχή μελέτης ορίστηκε η ΔΕ Ερυθρών και Βιλίων του Δήμου 
Μάνδρας - Ειδυλλίας, στα διοικητικά όρια των οποίων υπάγεται το υπό μελέτη έργο 
προκειμένου να αξιολογηθούν οι εκάστοτε περιβαλλοντικές παράμετροι καθώς και οι 
όποιες αθροιστικές επιπτώσεις και συνέργειες με άλλα έργα και δραστηριότητες. 
 
6.2 ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ 

Η περιοχή χωροθέτησης του έργου δεν βρίσκεται σε περιοχή η οποία έχει 
κηρυχθεί ως Εθνικός Δρυμός ή κηρυγμένο μνημείο της απολύτου προστασίας της 
φύσης ή σε υγρότοπο Ramsar, ούτε σε περιοχή που έχει ενταχθεί στον κατάλογο των 
τόπων κοινοτικής σημασίας του δικτύου Φύση 2000.  

Το υπό εξέταση αιολικό πάρκο απέχει απόσταση περίπου 7.600 m από 
Καταφύγιο Άγριας Ζωής κωδικός Κ408 (ΦΕΚ 96/84) «Πατέρας (Μάνδρας)» και 9.000 
m από την προστατευόμενη περιοχή NATURA 2000 (SCI) GR 2530007 «Κορινθιακός 
Κόλπος». 

 
6.3 ΔΑΣΗ, ΔΑΣΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΑΣΩΤΕΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ 

Η περιοχή μελέτης στη θέση «Γεννήματα – Πέτρα Αετού» χαρακτηρίζεται ως Δ/Δ 
(Δάση και Δασικές εκτάσεις στις Α/Φ παλαιότερης λήψης ή προϋφιστάμενα 
στοιχεία/Δάση και Δασικές εκτάσεις στις Α/Φ πρόσφατης λήψης και στις αυτοψίες) 
σύμφωνα με τους δασικούς χάρτες που έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του 
Κτηματολογίου. 

 
6.4 ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΕΙΣ ΠΙΕΣΕΙΣ 

Η περιοχή μελέτης, αναπτύσσεται εντός δασικών εκτάσεων, μακριά από αστικά 
κέντρα και οικισμούς και δεν υφίστανται πηγές ρύπανσης. Στην ευρύτερη περιοχή 
μελέτης, οι κύριες εστίες ρύπανσης είναι οι κάτωθι:  
- Λύματα οικισμών και κτηνοτροφικών μονάδων  
- Χρήση φυτοφαρμάκων και λιπασμάτων  
- Αυτοκίνητα  
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7. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 
 
7.1 ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΑ ΚΛΙΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΑ 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
 
Φάση Κατασκευής 

Το προτεινόμενο έργο που αφορά στην εγκατάσταση των ανεμογεννητριών, 
στην βελτίωση της οδοποιίας δεν αναμένεται να προκαλέσει αρνητικές επιπτώσεις στα 
κλιματικά και βιοκλιματικά χαρακτηριστικά της περιοχής μελέτης, καθώς εκπομπές 
αέριων ρύπων θερμοκηπίου, από τα βαρέα οχήματα και τα μηχανήματα κατασκευής θα 
είναι ιδιαίτερα περιορισμένες και βραχυπρόθεσμες.  

Κατά τη φάση κατασκευής του έργου δεν αναμένεται μεταβολή στα 
κλιματολογικά και βιοκλιματικά χαρακτηριστικά της περιοχής μελέτης, δεδομένης της 
μικρής χρονικής διάρκειας του έργου. Ως εκ τούτου η επίπτωση είναι αμελητέα. 
 
Φάση Λειτουργίας 

Η λειτουργία του αιολικού πάρκου αυξάνει την ενεργειακή ασφάλεια διότι μειώνει 
τη ζήτηση ενέργειας από εισαγωγές και συμβάλλει στον περιορισμό εκπομπής αέριων 
ρύπων που προκύπτουν από την παραγωγή ενέργειας από τα ορυκτά καύσιμα. Με την 
παραγωγή ηλεκτρισμού από την αιολική ενέργεια επιτυγχάνεται η μείωση των αερίων 
του θερμοκηπίου ή άλλων αέριων ρύπων.  

Εκτιμάται ότι για κάθε 1 MWh ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από αιολικά 
πάρκα αποτρέπεται η έκλυση 1tn CO2 και 4,3 kg άλλων αερίων ετησίως. Από το 
συγκεκριμένο έργο θα αποφευχθεί η έκλυση περίπου 222.974,07 tn CO2. Τα ποσά 
αυτά σύμφωνα με την ΕΕΑ αντιστοιχούν στο CO2 που απορροφούν 557.435,175 
στρέμματα δάσους. 
 
 
7.2 ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΑ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΤΟΠΙΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
 
Φάση Κατασκευής  

Οι ενδεχόμενες μορφολογικές αλλαγές που θα προκληθούν οφείλονται στη 
διαμόρφωση των πλατειών και των δρόμων. Η οδοποιία είναι κυρίως υφιστάμενη που 
ακολουθεί το ανάγλυφο της περιοχής, οπότε δεν επέρχεται κάποια μεταβολή στα 
μορφολογικά χαρακτηριστικά του τοπίου. Το ίδιο ισχύει και για την διάνοιξη νέας 
οδοποιίας. Όσον αφορά τις πλατείες των Α/Γ, γίνεται επιχωμάτωση των θεμελίων και 
αποκατάσταση του χώρου ώστε η όποια επίπτωση να είναι ελάχιστη. Παράλληλα, 
διατηρούνται οι κλίσεις του εδάφους και δεν επηρεάζεται το επιφανειακό έδαφος. Η 
κατασκευή των κτιριακών εγκαταστάσεων θα γίνει λαμβάνοντας υπόψη τα γεωλογικά 
στοιχεία του εδάφους καθώς και την μορφολογία του γηπέδου εγκατάστασης.  

Η κυριότερη επίπτωση από την κατασκευή του έργου και των συνοδών του 
έργων είναι η οπτική όχληση από την λειτουργία του εργοταξίου κατά την φάση 
κατασκευής. Δεδομένου ότι το εργοτάξιο θα είναι μακριά από κατοικημένες περιοχές η 
επίπτωση αναμένεται να είναι ασθενούς έντασης. Η οπτική όχληση που θα προκληθεί 
από την φάση κατασκευής εντός των πολυγώνων της εγκατάστασης του Α.Π., των 
προσωρινών χώρων απόθεσης υλικών και από την αύξηση της οδικής κυκλοφορίας 
στους δασικούς δρόμους της περιοχής εκτιμάται ως τοπικής σημασίας και σε κάθε 
περίπτωση θα είναι προσωρινή και αναστρέψιμη. Σημειώνεται ότι στο τέλος των 
εργοταξιακών εργασιών θα λάβει χώρα φυτοτεχνική αποκατάσταση.  
Ως εκ τούτου η επίπτωση είναι αμελητέα. 
 
Φάση Λειτουργίας  
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Για να αποφευχθεί η όποια αλλοίωση του τοπίου, η χωροθέτηση του αιολικού 
πάρκου θα πρέπει να διαμορφώνεται κατά τέτοιο τρόπο ώστε να μην δημιουργούνται 
έντονες γραμμές στο τοπίο. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί αν τηρηθούν μεγάλες 
αποστάσεις μεταξύ των ανεμογεννητριών.  

Η οπτική απορροφητική ικανότητα του τοπίου είναι η σχετική, φυσική ικανότητα 
ενός τοπίου, με βάση τα μορφολογικά (φυσικά και ανθρωπογενή) χαρακτηριστικά του 
να δέχεται οργανωμένες δραστηριότητες ανάπτυξης ή διαχείρισης και ακόμη να 
διατηρεί τον οπτικό χαρακτήρα του και την ακεραιότητα της ποιότητας της θέας του.  

Προκειμένου να μειωθεί η έντονη προβολή του στοιχείου της γραμμής των 
αιολικών πάρκων, συνίσταται η τοποθέτηση των ανεμογεννητριών κατά μήκος ή 
παράλληλα προς τις φυσικές γραμμές του τοπίου και ειδικότερα της βλάστησης. 
Επιπρόσθετα, το έργο είναι συμβατό με τις κατευθύνσεις και τα ποσοτικοποιημένα 
κριτήρια που το ΕΠΧΣΑΑ για τις ΑΠΕ.  

Σε ότι αφορά στα συνοδά έργα του αιολικού πάρκου, μόνιμη μεταβολή του 
υφιστάμενου τοπίου αναμένεται να προκαλέσει η διάνοιξη του οδικού δικτύου 
(εσωτερική οδοποιία και οδοποιία πρόσβασης) και η εγκατάσταση του Υ/Σ. Η επίπτωση 
μετριάζεται, διότι: (α) η οδοποιία θα είναι σε περιοχή δασική και σε περιοχές χωρίς 
ανθρώπινη παρουσία, (β) οι οδοί θα είναι χωμάτινοι, άρα πλήρως ενταγμένοι στο τοπίο 
της περιοχής και (γ) θα υπάρξει φυτοτεχνική αποκατάσταση. Τέλος, οι ηλεκτρικές 
διασυνδέσεις θα είναι υπόγειες και το οικόπεδο του Υ/Σ θα φυτευτεί περιμετρικά με 
δέντρα ώστε να εντάσσεται ομαλότερα στη φυσιογνωμία του τοπίου.  
Με βάση τα παραπάνω η αθροιστική επίπτωση στο τοπίο αξιολογείται ως μικρή. 

 
 

7.3 ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΑ ΓΕΩΛΟΓΙΚΑ, ΤΕΚΤΟΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΚΑ 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
 
Φάση Κατασκευής  

Οι κατασκευαστικές εργασίες δεν θα επιφέρουν καμία επίπτωση στην τεκτονική 
και δεν αναμένεται να προκαλέσουν αλλαγές στη γεωλογική διάταξη των πετρωμάτων, 
καθώς δεν απαιτούνται εκσκαφές σε μεγάλα βάθη.  

Αναφορικά με τα εδάφη, εκτιμάται ότι οι δραστηριότητες κατά την φάση 
κατασκευής (θεμελιώσεις, οδοποιία κ.λπ.) θα επιφέρουν σε κάποιο βαθμό αλλοίωση 
των εδαφικών πόρων σε τοπικό επίπεδο. Οι επιπτώσεις αυτές κρίνονται μέτριες καθώς 
με μια σειρά μέτρων, το έδαφος θα αποκατασταθεί στην αρχική του μορφή.  

Η σημαντικότερη επίπτωση στο έδαφος δύναται να προέλθει από την πιθανή 
διαρροή λόγω ατυχήματος στο έδαφος χημικών αποβλήτων. Δεδομένου, όμως ότι θα 
εφαρμοστούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αποφυγή, πρόληψη και αντιμετώπιση 
διαρροών, η επίπτωση στο έδαφος από την ατυχηματική ρύπανση αξιολογείται ως 
αμελητέα. 
 
Φάση Λειτουργίας  

Η λειτουργία των αιολικών πάρκων δεν έχει καμία επίδραση στα γεωλογικά, 
τεκτονικά και εδαφολογικά χαρακτηριστικά της περιοχής όπου αναπτύσσονται. Ως εκ 
τούτου η επίπτωση αξιολογείται ως αμελητέα.  

Η σημαντικότερη επίπτωση στο έδαφος δύναται να προέλθει κατά τη συντήρηση 
του εξοπλισμού, λόγω ατυχηματικής διαρροής στο έδαφος χημικών αποβλήτων. 
Δεδομένου, όμως ότι θα εφαρμοστούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αποφυγή, 
πρόληψη και αντιμετώπιση διαρροών, η επίπτωση στο έδαφος από την ατυχηματική 
ρύπανση αξιολογείται ως αμελητέα. 
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7.4 ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 
 
7.4.1 ΧΛΩΡΙΔΑ, ΠΑΝΙΔΑ, ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 
 
Φάση Κατασκευής  
- Χλωρίδα 

Κατά την κατασκευή του έργου αναμένεται να σημειωθεί μικρή αραίωση της 
βλάστησης στην περιοχή χωροθέτησης των εγκαταστάσεων του ΑΠ. Επίσης μικρής 
έκτασης αποψίλωση της βλάστησης αναμένεται κατά το μήκος του νέου οδικού δικτύου. 
Επομένως, θα επέλθει μια μικρή τοπική μεταβολή στην πυκνότητα της βλάστησης, όχι 
όμως και στη χλωριδική σύνθεση του οικοσυστήματος.  

Γενικά, οι επιπτώσεις στο φυσικό περιβάλλον αξιολογούνται ως χαμηλής 
έντασης, τοπικής εμβέλειας και βραχυπρόθεσμες, άρα αξιολογούνται ως μικρές. 
 
- Πανίδα 

Δεν αναμένονται σημαντικές επιπτώσεις στην πανίδα της περιοχής κατά τη φάση 
κατασκευής. Η δραστηριότητα κατασκευής του έργου θα έχει μικρής έντασης, τοπικής 
εμβέλειας και βραχυπρόθεσμη επίδραση στην τοπική πανίδα, λόγω της μικρής 
διάρκειας και έκτασης στην οποία λαμβάνει χώρα.  

Η κατάληψη της έκτασης του έργου δεν αποτελεί σημαντική απώλεια βιοτόπου 
της ορνιθοπανίδας και δεν είναι σε θέση να επηρεάσει σημαντικά τους ντόπιους 
πληθυσμούς από άποψη αριθμού, ευρωστίας ή ποικιλίας ειδών. Ιδιαίτερη σημασία τόσο 
για την πρόληψη των επιπτώσεων στα προστατευόμενα είδη όσο και για την υπόλοιπη 
ορνιθοπανίδα, έχει η εφαρμογή ειδικών προληπτικών και διαχειριστικών μέτρων, τα 
οποία μετριάζουν την όποια επίπτωση.  

Συμπερασματικά, οι επιπτώσεις κρίνονται μικρές, τοπικής εμβέλειας, μεσαίας 
σημασίας και με υψηλή αναστρεψιμότητα. Ως εκ τούτου αξιολογούνται ως μικρές. 
 
- Προστατευόμενες περιοχές  

Στη ΜΠΕ αναφέρεται ότι «Το έργο απέχει απόσταση περίπου 700 m από 
Καταφύγιο Άγριας Ζωής κωδικός Κ60 (ΦΕΚ 607/Β/78) «Αναδασώσεις Ισμάρου» και 
2.450 m από την προστατευόμενη περιοχή NATURA 2000 (SCI) GR 1130008 
«Μαρώνεια Σπήλαιο». Επιπλέον, σε απόσταση περίπου 5.000 m νότια του ΑΣΠΗΕ 
βρίσκεται η προστατευόμενη περιοχή NATURA 2000 (SCI) GR 1110013 «Θαλάσσια 
περιοχή Θράκης». Επίσης, σε απόσταση περίπου 9.800 m βόρεια του ΑΣΠΗΕ 
βρίσκεται η προστατευόμενη περιοχή NATURA 2000 (SCI) GR 1130006 «Ποταμός 
Φιλιουρής». Όλες οι κατασκευαστικές εργασίες θα λάβουν χώρα εκτός 
προστατευόμενων περιοχών, άρα οι σχετικές επιπτώσεις αξιολογούνται ως αμελητέες. 
Στα πλαίσια της ανάπτυξής του έργου έχει εκπονηθεί μελέτη Ειδικής Οικολογικής 
Αξιολόγησης η οποία επισυνάπτεται στη παρούσα Μ.Π.Ε.» 
 
Επί των ανωτέρω ακολουθούν παρατηρήσεις της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και 
Κλιματικής Αλλαγής της Περιφέρειας Αττικής, σε αντίστοιχο κεφάλαιο της 
παρούσας εισήγησης. 
 
 
Φάση Λειτουργίας  
 
Βλάστηση - Χλωρίδα  

Οι εργασίες φυτικής αποκατάστασης που θα ακολουθήσουν της κατασκευής του 
έργου θα επιφέρουν ευεργετικές λειτουργίες στη σταθεροποίηση και την επαναφορά 
του τοπίου στη πρότερη μορφή. Πρέπει να σημειωθεί ότι ένα αιολικό πάρκο δεν 
αποτελεί τεχνητό φραγμό για την εξάπλωση φυτών, δεδομένου ότι είναι εγκατάσταση 
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μικρής έκτασης και ήπιας μορφής, χωρίς ύπαρξη περίφραξης, ενώ η κατά θέσεις 
εγκατάσταση των Α/Γ επιτρέπει το ανέπαφο των ενδιάμεσων εκτάσεων. Ως εκ τούτου 
οι επιπτώσεις αξιολογούνται ως αμελητέες. 
 
Πανίδα  

Η κατάληψη της έκτασης του έργου δεν αποτελεί σημαντική απώλεια βιοτόπου 
της ορνιθοπανίδας και δεν είναι σε θέση να επηρεάσει σημαντικά τους ντόπιους 
πληθυσμούς από άποψη αριθμού, ευρωστίας ή ποικιλίας ειδών.  

Στην τοποθεσία του ΑΣΠΗΕ ή κοντά σ' αυτή με βάση τις μέχρι τώρα μελέτες που 
έχουν γίνει δεν έχει διαπιστωθεί κάποια θέση που να κουρνιάζουν ή να 
συγκεντρώνονται συστηματικά σμήνη πτηνών. Τέλος, η περιοχή εγκατάστασης του 
ΑΣΠΗΕ δεν καταλαμβάνει εκτάσεις καίριες για τη μετανάστευση ή τη διαβίωση 
σημαντικών ειδών πουλιών. Τα περισσότερα είδη που μεταναστεύουν πετούν πολύ 
πάνω από το ύψος των Α/Γ. Ως εκ τούτου οι επιπτώσεις στην ορνιθοπανίδα 
αξιολογούνται ως αμελητέες.  

Οι πληθυσμοί άλλων ειδών πανίδας, που ενδεχομένως διαταραχθούν από τις 
κατασκευαστικές εργασίες, θα επανέλθουν με το πέρας της κατασκευής. Άρα οι 
επιπτώσεις στα άλλα είδη πανίδας αξιολογούνται ως αμελητέες. 
 
Προστατευόμενες περιοχές  

Το υπό εξέταση αιολικό πάρκο απέχει απόσταση περίπου 7.600 m από 
Καταφύγιο Άγριας Ζωής κωδικός Κ408 (ΦΕΚ 96/84) «Πατέρας (Μάνδρας)» και 9.000 
m από την προστατευόμενη περιοχή NATURA 2000 (SCI) GR 2530007 «Κορινθιακός 
κόλπος». Η λειτουργία του δεν θα έχει καμία επίδραση στα προστατευόμενα είδη 
ορνιθοπανίδας της εν λόγω NATURA, ενώ δεν θα επηρεάσει την ακεραιότητα της 
προστατευόμενης περιοχής. Ως εκ τούτου οι επιπτώσεις αξιολογούνται ως αμελητέες. 
 
 
7.5 ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 
 
Φάση Κατασκευής  

Κατά την κατασκευή του έργου δεν θα αλλάξει καμία θεσμοθετημένη ή μη χρήση 
γης. Ως εκ τούτου οι σχετικές επιπτώσεις αξιολογούνται ως αμελητέες. 

Κατά την κατασκευή του έργου δεν θα παρεμποδίζονται οι λειτουργίες των 
πόλεων και οικισμών. Ως εκ τούτου οι σχετικές επιπτώσεις αξιολογούνται ως 
αμελητέες. 

Οι κατασκευαστικές εργασίες θα λάβουν χώρα εκτός κηρυγμένων 
αρχαιολογικών χώρων. Κατά συνέπεια δεν αναμένονται επιπτώσεις στο πολιτιστικό 
περιβάλλον. Πάρα ταύτα, πριν από την έναρξη κατασκευής του έργου θα ειδοποιηθούν 
εγγράφως οι αρμόδιες Αρχαιολογικές Υπηρεσίες, ώστε να μεριμνήσουν για την 
επίβλεψη των έργων από ειδικευμένο υπάλληλο.  

Ως εκ τούτου οι σχετικές επιπτώσεις αξιολογούνται ως αμελητέες. 
 
Φάση Λειτουργίας  

Το έργο δεν αναμένεται να έχει καμία άμεση επίπτωση στις χρήσεις γης της 
περιοχής μελέτης, καθώς χωροθετείται σε αδόμητες εκτάσεις, εκτός ορίων και σε 
σημαντική απόσταση από τα όρια των οικισμών. Υπολογίζεται ότι περίπου 3% της 
συνολικής του έκτασης καταλαμβάνεται από τις ανεμογεννήτριες και η υπόλοιπη έκταση 
εξακολουθεί να είναι διαθέσιμη στις πρότερες χρήσεις. Ως εκ τούτου οι επιπτώσεις 
αξιολογούνται ως αμελητέες. 

Η λειτουργία του έργου δεν έχει καμία επίδραση στο δομημένο περιβάλλον. Ως 
εκ τούτου οι επιπτώσεις αξιολογούνται ως αμελητέες. 



52 

 

Η λειτουργία του έργου δεν επηρεάζει κανένα στοιχείο της πολιτιστικής 
κληρονομιάς, ενώ δεν εντοπίζονται στις αποστάσεις που καθορίζει το ΕΠΧΣΑΑ για τις 
ΑΠΕ, περιοχές ή στοιχεία πολιτιστικού και ιστορικού ενδιαφέροντος. Ως εκ τούτου οι 
επιπτώσεις αξιολογούνται ως αμελητέες. 
 
 
7.6 ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ 
 
Φάση Κατασκευής  
Αναμένεται να δημιουργηθούν θέσεις εργασίας που θα καλυφθούν από την τοπική 
κοινωνία. Το γεγονός αυτό συνεπάγεται μια βραχυπρόθεσμη βελτίωση της τοπικής 
οικονομίας. Τα κατασκευαστικά έργα αναμένεται να έχουν θετικό οικονομικό αντίκτυπο 
στις γειτονικές περιοχές του έργου, από τα εισοδήματα που θα παραχθούν από την 
απαίτηση για παροχή υπηρεσιών (αγορές πρώτων υλών, αναλώσιμων κτλ) για τις 
ανάγκες του έργου και την εξυπηρέτηση των εργαζομένων (σίτιση, διανυκτέρευση). Ως 
εκ τούτου η σχετική επίπτωση αξιολογείται ως θετική μικρή. 
 
Φάση Λειτουργίας 

Κατά τη λειτουργία του έργου, ένα ποσοστό των εσόδων θα δίνεται στις τοπικές 
κοινότητες (βάσει Ν. 3468/06, όπως αυτός τροποποιήθηκε με το Ν. 3851/10 και 
Ν.4414/16). Τα οικονομικά οφέλη θα είναι:  
- Ποσοστό 1%: Οικιακοί καταναλωτές εντός των διοικητικών ορίων της δημοτικής ή της 
τοπικής κοινότητας του Δήμου, εφόσον υπάρχει, όπου λειτουργούν οι σταθμοί Α.Π.Ε. 
Η πίστωση αφορά στη χρέωση των καταναλώσεων ενέργειας και όλων των πρόσθετων 
επιβαρύνσεων αυτής. Τυχόν υπόλοιπο της πίστωσης επιμερίζεται ανά παροχή στους 
οικιακούς καταναλωτές του αντίστοιχου Δήμου ή Κοινότητας του Ν.2539/1997 (Α’ 244), 
ως αντιστάθμισμα των χρεώσεων υπέρ τρίτων στους οποίους και αποδίδεται σύμφωνα 
με τα ισχύοντα.  
- Ποσοστό 1,7%: Κατανέμεται κατά 80% στον Ο.Τ.Α. πρώτου βαθμού, εντός των 
διοικητικών ορίων του οποίου είναι εγκατεστημένοι οι σταθμοί Α.Π.Ε. και κατά ποσοστό 
20% στον ή τους Ο.Τ.Α. πρώτου βαθμού, από την εδαφική περιφέρεια των οποίων 
διέρχεται η γραμμή σύνδεσης του σταθμού με το Σύστημα ή το Δίκτυο. Αν ο σταθμός 
είναι εγκατεστημένος εντός των διοικητικών ορίων περισσοτέρων του ενός Ο.Τ.Α., τα 
ποσά από το ειδικό τέλος κατανέμονται σε αυτούς, ανάλογα με την ισχύ των μονάδων 
του σταθμού που είναι εγκατεστημένες στην περιοχή κάθε Ο.Τ.Α. Αν η γραμμή 
σύνδεσης του σταθμού με το Σύστημα ή το Δίκτυο διέρχεται από την περιοχή 
περισσοτέρων του ενός Ο.Τ.Α., τα ποσά του ειδικού τέλους κατανέμονται σε αυτούς 
ανάλογα με το μήκος του τμήματος της γραμμής σύνδεσης που βρίσκεται στην περιοχή 
κάθε Ο.Τ.Α. Το σημείο σύνδεσης του σταθμού καθορίζεται με τους όρους σύνδεσής 
του, που διατυπώνονται από τον αρμόδιο Διαχειριστή.  
Ως εκ τούτου η σχετική επίπτωση αξιολογείται ως θετική μικρή. 
 
7.7 ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ 
 
Φάση Κατασκευής 
Κατά τη φάση της κατασκευής του έργου, θα υπάρξει προσωρινή, τοπική επιβάρυνση 
της οδικής κυκλοφορίας λόγω της μετακίνησης των οχημάτων και των μηχανημάτων 
των εργοταξίων και της μεταφοράς του εξοπλισμού. Η διαδικασία μεταφοράς των Α/Γ 
γίνεται κατά τη διάρκεια ενός αρκετά μεγάλου διαστήματος και όχι συνεχόμενα. 
Συνεπώς η κυκλοφοριακή επιβάρυνση της ευρύτερης περιοχής θα είναι προσωρινή και 
για κάποιες μέρες μόνο και θα εκλείψει με την ολοκλήρωση των έργων. Δεν θα 
επηρεαστούν άλλες τεχνικές υποδομές.  
Ως εκ τούτου η σχετική επίπτωση αξιολογείται ως αμελητέα. 
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Φάση Λειτουργίας 
Η λειτουργία του αιολικού πάρκου δεν έχει καμία επίδραση στις τεχνικές υποδομές της 
περιοχής μελέτης. Αντίθετα, το δασικό οδικό δίκτυο θα βελτιωθεί και θα διευρυνθεί ενώ 
και οι υποδομές ηλεκτρισμού θα ενισχυθούν. Ως εκ τούτου οι σχετικές επιπτώσεις 
αξιολογούνται ως θετικές μικρές. 
 
 
7.8 ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΕΙΣ ΠΙΕΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 
 
Φάση Κατασκευής 
Δεν αναμένεται ενίσχυση των ήδη καταγεγραμμένων ανθρωπογενών πιέσεων, ως εκ 
τούτου η σχετική επίπτωση αξιολογείται ως αμελητέα. 
 
Φάση Λειτουργίας 
Δεν αναμένεται ενίσχυση των ήδη καταγεγραμμένων ανθρωπογενών πιέσεων, ως εκ 
τούτου η σχετική επίπτωση αξιολογείται ως αμελητέα. 
 
 
7.9 ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 
 
Φάση Κατασκευής 
Κατά τη φάση της κατασκευής του έργου, θα υπάρξουν προσωρινές εκπομπές 
ατμοσφαιρικών ρύπων από την κίνηση των οχημάτων. Οι εκπομπές αυτές είναι σκόνη 
και καυσαέρια. Οι εκπομπές αυτές, όμως, είναι μικρής χρονικής διάρκειας και τυπικές 
για έργα ανάλογου είδους. 
Λαμβάνοντας υπόψη το μέγεθος και τη φύση των υπό μελέτη έργων, εκτιμάται ότι οι 
επιπτώσεις κατά τη φάση κατασκευής του υπό μελέτη έργου στο ατμοσφαιρικό 
περιβάλλον θα είναι ασθενείς, τοπικού χαρακτήρα, μερικώς αντιμετωπίσιμες με την 
λήψη κατάλληλων μέτρων. Ως εκ τούτου η σχετική επίπτωση αξιολογείται ως μικρές. 
 
Φάση Λειτουργίας 
Εκτιμάται ότι για κάθε 1 MWh ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από αιολικά πάρκα 
αποτρέπεται η έκλυση 1tn CO2 και 4,3 kg άλλων αερίων ετησίως. Ως εκ τούτου η 
λειτουργία των έργων θα έχει μέτρια θετική επίπτωση στο ατμοσφαιρικό περιβάλλον. 

 
 

7.10 ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΘΟΡΥΒΟ Ή ΔΟΝΗΣΕΙΣ 
 
Φάση Κατασκευής 

Κατά τη φάση της κατασκευής του έργου, θα υπάρξουν εκπομπές θορύβου από 
τα εργοταξιακά μηχανήματα, αλλά θα είναι εντός των ορίων που θέτει η νομοθεσία για 
εξοπλισμό σε χρήση σε εξωτερικό χώρο. Οι εκπομπές αυτές, όμως, είναι μικρής 
χρονικής διάρκειας και τυπικές για ανάλογα είδους.  

Λαμβάνοντας υπόψη το μέγεθος και τη φύση των υπό μελέτη έργων, εκτιμάται 
ότι οι επιπτώσεις κατά τη φάση κατασκευής του υπό μελέτη έργου στο ακουστικό 
περιβάλλον θα είναι ασθενείς, τοπικού χαρακτήρα, μερικώς αντιμετωπίσιμες με την 
λήψη κατάλληλων μέτρων. Ως εκ τούτου η σχετική επίπτωση αξιολογείται ως μικρές. 
 
Φάση Λειτουργίας 

Για τους σκοπούς της παρούσας ΜΠΕ προσομοιώθηκε μοντέλο διάδοσης 
θορύβου. Συγκεκριμένα, η ανώτερη στάθμη ηχητικής πίεσης δεν ξεπερνάει το 
επιτρεπόμενο όριο των 45,0 dB(A) που προβλέπεται στον Πίνακα Δ της Υ.Α. 
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49828/2008 για μεμονωμένη νομίμως υφιστάμενη κατοικία, συνεπώς, δεν προβλέπεται 
να υπάρξει ουσιαστική έκθεση-όχληση ανθρώπων σε θόρυβο λόγω της λειτουργίας του 
ΑΣΠΗΕ.  

Από την καμπύλη των 45,0 dB(A) δεν εντοπίζεται εντός καμπύλης καμία νομίμως 
υφιστάμενη μεμονωμένη κατοικία ούτε εντάσσεται κάποιος οικισμός από την ευρύτερη 
περιοχή ανάπτυξης του έργου, με συνέπεια να μην υπάρχει η παραμικρή ηχοστάθμη 
θορύβου που να τους επηρεάζει. Ως εκ τούτου η επίπτωση είναι αμελητέα. 
 
 
7.11 ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ 
 
Φάση Κατασκευής 
Δεν αναμένεται αύξηση των επιπέδων ακτινοβολίας από την εγκατάσταση του αιολικού 
πάρκου. Ως εκ τούτου η σχετική επίπτωση αξιολογείται ως αμελητέα. 
 
Φάση Λειτουργίας 
Δεν αναμένεται αύξηση των επιπέδων ακτινοβολίας από τη λειτουργία του αιολικού 
πάρκου, καθώς τα παραγόμενα ηλεκτρομαγνητικά πεδία δημιουργούνται εντός του 
μεταλλικού κελύφους της Α/Γ και σε μεγάλη απόσταση από το έδαφος με αποτέλεσμα 
να μηδενίζονται ουσιαστικά. Όσον αφορά τον Υ/Σ, η εκπεμπόμενη ακτινοβολία είναι 
χαμηλής συχνότητας και πολύ χαμηλών τιμών.  
Ως εκ τούτου η σχετική επίπτωση αξιολογείται ως αμελητέα. 
 
 
7.12 ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΑ ΥΔΑΤΑ 
 
Φάση Κατασκευής 

Η κατασκευή του ΑΠ δεν θα επιφέρει καμία επίπτωση στην ροή των όμβριων 
βρόχινων υδάτων και στις οδούς αποστράγγισης. Στη φάση κατασκευής, υγρά 
απόβλητα παράγονται από τον καθαρισμό των μηχανημάτων μεταφοράς καθώς και 
από τις οικοδομικές εργασίες. Γενικά, η ποσότητα των υγρών αποβλήτων που 
παράγονται κατά τη φάση κατασκευής είναι αντίστοιχες με αυτές που παράγονται κατά 
την κατασκευή ενός μεγάλου κτιριακού έργου και δεν αναμένεται να δημιουργήσουν 
σοβαρό περιβαλλοντικό ζήτημα στην ευρύτερη περιοχή. Ως εκ τούτου η επίπτωση 
αξιολογείται ως αμελητέα. 
 
Φάση Λειτουργίας 

Κατά τη φάση λειτουργίας του έργου οι επιπτώσεις στους υδατικούς πόρους 
μπορούν να θεωρηθούν πρακτικά ανύπαρκτες, δεδομένου ότι για τη λειτουργία των 
μετασχηματιστών των ανεμογεννητριών δεν απαιτείται τακτική αλλαγή λαδιών. Ως εκ 
τούτου η σχετική επίπτωση αξιολογείται ως αμελητέα. 
 
7.13 ΕΥΠΑΘΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΕ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΣΟΒΑΡΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ Ή 
ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ 
Οι πηγές τρωτότητας του έργου στις φυσικές καταστροφές, στα ατυχήματα και στην 
κλιματική αλλαγή δίδονται στον ακόλουθο πίνακα:  
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Πίνακας 7.1: Πηγές τρωτότητας του έργου 

 
Η φύση του έργου αποκλείει την περίπτωση περιβαλλοντικού ατυχήματος με μη 
αναστρέψιμες, μακροχρόνιες, εκτεταμένες αρνητικές επιπτώσεις στο φυσικό 
περιβάλλον, την κοινωνία και την υγεία. 

 
8. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ 
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΜΠΕ 
 
8.1 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΧΑΡΤΗ ΤΟΥ ΡΣΑ  

Στην εξεταζόμενη ΜΠΕ εξετάζεται, μεταξύ άλλων, η συμβατότητα του έργου με 
το Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθήνας – Αττικής (Ν. 4277/2014) και παρατίθεται απόσπασμα 
χάρτη του ΡΣΑ (βλ. εικόνα 3.2 της παρούσας εισήγησης), με σημειωμένη τη θέση του 
έργου. 

Συγκεκριμένα, στην εξεταζόμενη ΜΠΕ παρατίθεται ο χάρτης της ακόλουθης 
εικόνας: 

 
Εικόνα 8.1: Αποτύπωση της περιοχής ενδιαφέροντος 

 Από το αρχείο της Υπηρεσίας μας προκύπτει ότι η αποτύπωση της περιοχής 
ενδιαφέροντος στον ανωτέρω χάρτη, αποτελεί στοιχείο άλλης ΜΠΕ με τίτλο «Μελέτη 
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για τη διαδικασία έγκρισης περιβαλλοντικών 
όρων του έργου “Φωτοβολταϊκός Σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 60 
ΜW, στη θέση “Πολλά Λιθάρια”, των Δήμων Μάνδρας – Ειδυλλίας και Τανάγρας, Π.Ε. 
Δυτικής Αττικής και Βοιωτίας, Περιφέρειας Αττικής και Στερεάς Ελλάδας” (ΠΕΤ: 
2104508821)», για το οποίο ήδη η Υπηρεσία μας έχει εισηγηθεί με την αρ. πρωτ. 
736931/7-9-2021 Εισήγησή της και έχει γνωμοδοτήσει το Περιφερειακό Συμβούλιο 
Αττικής με την υπ’ αριθμ. 155/2021 Απόφαση (23η Συνεδρίαση). Η περιοχή 
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ενδιαφέροντος του άλλου έργου, όπως αποτυπωνόταν στην ΜΠΕ, δίνεται στην εικόνα 
που ακολουθεί: 
 

 
Εικόνα 8.2: Αποτύπωση της περιοχής ενδιαφέροντος του έργου:  

«Φωτοβολταϊκός Σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 60 ΜW, στη θέση 
“Πολλά Λιθάρια”, των Δήμων Μάνδρας – Ειδυλλίας και Τανάγρας, Π.Ε. Δυτικής 

Αττικής και Βοιωτίας, Περιφέρειας Αττικής και Στερεάς Ελλάδας» 
(πηγή: Αρχείο της Υπηρεσίας μας) 

 
 

8.2 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΡΣΑ (Ν. 
4277/2014) 

Σύμφωνα με την παράγραφο 7δ του άρθρου 21 του Νέο ΡΣΑ προβλέπονται τα 
ακόλουθα σχετικά με την εγκατάσταση ΑΣΠΗΕ στην Αττική: 
«…δ) Για την ανάπτυξη της αιολικής ενέργειας ισχύουν τα αναφερόμενα στην με αριθμό 
49828/12.11.2008 κοινή υπουργική απόφαση (Β' 2464), που αφορά στο Ειδικό Πλαίσιο 
Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις Ανανεώσιμες Πηγές 
Ενέργειας». 

 
Στο Παράρτημα VII, άρθρο 18, παράγραφος 2, εδάφιο (ε) του Νέου Ρυθμιστικού 

Σχεδίου Αθήνας – Αττικής, προβλέπονται τα ακόλουθα σχετικά με τους ορεινούς 
όγκους και τις κατευθύνσεις για την ολοκλήρωση του προγράμματος προστασίας τους: 
«Ορεινοί όγκοι Δυτικής Αττικής (Γεράνεια, Πατέρας, Πάστρα, Κιθαιρώνας): 
Καθορίζονται ως περιοχές προστασίας του οικοσυστήματος, αναψυχής, 
πεζοπορίας και θέας και αναδεικνύεται ο χαρακτήρας τους ως “ιστορικά 
περάσματα”, με τη διαμόρφωση αξόνων πεζοπορίας που ακολουθούν αρχαίους 
δρόμους και μονοπάτια».  

Από τα ανωτέρω δεν προκύπτει η συμβατότητα του εξεταζόμενου έργου με το 
ΡΣΑ. 
 
8.3 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 
ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΕ (ΚΥΑ 
49828/2008) 

Στην εξεταζόμενη ΜΠΕ, γίνεται αναλυτικότατη εξέταση των κριτηρίων που θέτει 
η ΚΥΑ 49828/2008 για την εγκατάσταση του έργου σε Περιοχή Αιολικής 
Καταλληλότητας (ΠΑΚ) της ηπειρωτικής χώρας (άρθρο 7). Όμως σύμφωνα με την 
ανωτέρω ΚΥΑ και ειδικότερα το άρθρο 9 αυτής, υπάρχει ειδική πρόβλεψη για τη 
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χωροθέτηση των αιολικών μονάδων στην Αττική, όπου αναφέρεται ότι «…είναι δυνατή 
σε περιοχές του ορεινού όγκου της Πάστρας, του Πάνειου, του Λαυρεωτικού Ολύμπου 
και στο εκτός επιρροής του αεροδρομίου Ελ. Βενιζέλος τμήμα της Μερέντας…» και δεν 
υπάρχει αναφορά για το όρος Κιθαιρώνα. 

Δηλαδή στη ΜΠΕ, το έργο εξετάζεται, ως προς τη χωροθέτησή του, σε περιοχή 
ΠΑΚ της ηπειρωτικής χώρας και όχι σε περιοχή του άρθρου 9. 

 
8.4 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΔΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΠΟ ΤΗ ΡΑΕ ΚΑΙ ΤΗΝ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Στις εικόνες που ακολουθούν και που προέρχονται από την ιστοσελίδα της 
Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (ΡΑΕ) και τον γεωπληροφοριακό χάρτη αυτής 
(https://geo.rae.gr/), φαίνεται η περιοχή για την οποία ο φορέας του έργου έχει λάβει 
τις υπ’ αρ. ΑΔ-07341 και ΑΔ-07340 Άδειες Παραγωγής (πολύγωνο 1 με τρεις 
Ανεμογεννήτριες και πολύγωνο 2 με 6 Ανεμογεννήτριες αντίστοιχα). 

  

 
Εικόνα 8.3: Χάρτης που συνοδεύει την υπ’ αρ. ΑΔ-07341 Άδεια Παραγωγής της ΡΑΕ 

(πηγή: https://geo.rae.gr/) 
 

 
Εικόνα 8.4: Χάρτης που συνοδεύει την υπ’ αρ. ΑΔ-07340 Άδεια Παραγωγής της ΡΑΕ 

(πηγή: https://geo.rae.gr/) 
 

Παρατηρείται ότι νοτίως και πλησίον του πολυγώνου 1 (βλ. εικόνα 8.5), ο ίδιος 
φορέας του εξεταζόμενου έργου, έχει αιτηθεί την εγκατάσταση ενός ακόμη ΑΣΠΗΕ, 
ισχύος 36 MW. Το αίτημα, μέχρι και την σύνταξη της παρούσας εισήγησης, βρισκόταν 
σε φάση αξιολόγησης στη ΡΑΕ.  
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Εικόνα 8.5: Υπό αξιολόγηση αίτημα για έκδοση άδειας παραγωγής από τη ΡΑΕ. 

 
Επισημαίνουμε ότι σε περίπτωση που εγκριθεί το αίτημα, τότε θα υπάρχει στην 

ίδια περιοχή και με τον ίδιο φορέα, ΑΣΠΗΕ ισχύος 54 MW (εξεταζόμενο) + 36 MW (υπό 
αξιολόγηση) = 90 ΜW > 60 ΜW, που αποτελεί και το όριο του κριτηρίου για την 
κατάταξη του έργου στην υποκατηγορία Α2. 

Δηλαδή το συνολικό έργο θα κατατάσσεται στην υποκατηγορία Α1, με αρμόδια 
αρχή για την περιβαλλοντική αδειοδότησή του τη ΔΙΠΑ του ΥΠΕΝ. 
 
 
8.5 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ 

Στην εξεταζόμενη ΜΠΕ δεν παρουσιάζονται και κατ’ επέκταση δεν 
αξιολογούνται, όπως θα έπρεπε,  εναλλακτικές λύσεις και εξετάζονται μόνο η μηδενική 
λύση (δηλαδή η μη υλοποίηση του έργου) και η προτεινόμενη λύση. 

Ειδικότερα, σύμφωνα με την (10) σχετική Υ.Α. «Εξειδίκευση των περιεχομένων 
των φακέλων περιβαλλοντικής αδειοδότησης έργων και δραστηριοτήτων της 
Κατηγορίας Α΄ της απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής 
Αλλαγής με αρ. 1958/2012 (Β΄ 21) όπως ισχύει, σύμφωνα με το άρθρο 11 του ν. 
4014/2011 (Α΄ 209), καθώς και κάθε άλλης σχετικής λεπτομέρειας» και στο Παράρτημα 
2 αυτής προβλέπονται τα ακόλουθα: 
«7. Εναλλακτικές λύσεις 
7.1 Παρουσίαση των βιώσιμων εναλλακτικών λύσεων που εξετάστηκαν, ως προς τη 
θέση, το μέγεθος και την κλίμακα, το σχεδιασμό, την τεχνολογία, την παραγωγική 
διαδικασία καθώς και την διαδικασία κατασκευής του έργου ή της δραστηριότητας. 
Περιλαμβάνεται και η μηδενική λύση (μη – υλοποίηση προτεινόμενου 
έργου/δραστηριότητας), με αναφορά στις συνέπειες που θα έχει σε επηρεαζόμενα 
έργα/δραστηριότητες, καθώς και σε άλλα στοιχεία του ανθρωπογενούς και φυσικού 
περιβάλλοντος. 
7.2 Αξιολόγηση και αιτιολόγηση της τελικής επιλογής σε σχέση με τις επιπτώσεις στο 
φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον. Η παρουσίαση των βιώσιμων εναλλακτικών 
λύσεων μπορεί να περιλαμβάνει κείμενο, πίνακες και κατάλληλους χάρτες και σχέδια. 
Θα πρέπει να είναι περιεκτική, ενώ σε παράρτημα της ΜΠΕ μπορούν να δίνονται 
αναλυτικότερα στοιχεία που περιλαμβάνουν: 

7.2.1 Αναλυτικότερη περιγραφή των βιώσιμων εναλλακτικών λύσεων που 
εξετάστηκαν. 

7.2.2 Καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης του περιβάλλοντος για κάθε 
βιώσιμη εναλλακτική λύση, καθώς και των τάσεων εξέλιξής του. 

7.2.3 Εκτίμηση και αξιολόγηση των σημαντικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων 
για κάθε βιώσιμη εναλλακτική λύση και αιτιολόγηση των κύριων λόγων απόρριψής 
της». 
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8.6 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΙΝΗΤΟΥ ΣΠΑΣΤΗΡΑ ΣΤΗ ΦΑΣΗ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
 Στη ΜΠΕ αναφέρεται ότι κατά τη φάση κατασκευής του έργου θα υπάρχει κινητό 
σπαστηριοτριβείο για την παραγωγή θραυστού υλικού, προερχόμενου από τις 
εκσκαφές, το οποίο θα χρησιμοποιηθεί στο έργο. 
 Σύμφωνα με την (7) σχετική Υ.Α., ο κινητός σπαστήρας κατατάσσεται στην 
Ομάδα 4η και στον α/α 16 «Εγκαταστάσεις επεξεργασίας ΑΕΚΚ (εργασία R5, R12 και 
R13)», με κριτήριο κατάταξης την ισχύ σε kW και απαιτείται η αδειοδότησή του βάσει 
των διατάξεων της (39) σχετικής ΚΥΑ. 
 
8.7 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΡΘΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΟΥ ΔΙΝΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΜΠΕ 
 Σε αρκετά σημεία της ΜΠΕ, γίνεται αναφορά σε στοιχεία περιβάλλοντος που 
αφορούν σε άλλη περιοχή της Ελλάδας και συγκεκριμένα σε περιοχή της Θράκης, 
προφανώς εκ παραδρομής. 
 Επίσης σε άλλο σημείο αναφέρει ότι το χαντάκι των καλωδίων που θα συνδέει 
τις Α/Γ μεταξύ τους με τον οικίσκο Μέσης Τάσης (Μ.Τ.) είναι συνολικού μήκους περίπου 
7.300 μ ενώ στους χάρτες που συνοδεύουν τη ΜΠΕ αλλά και σε άλλα σημεία της ΜΠΕ, 
το μήκος είναι 4.705 μ. Σε κάποιο άλλο σημείο της ΜΠΕ αναφέρεται σε απόβλητα που 
πιθανόν να προκύψουν από τον καθαρισμό των πλαισίων (εννοεί φωτοβολταϊκών 
πλαισίων) κλπ. 
  
9. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 

Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα ανωτέρω αλλά και τις παρατηρήσεις της 
Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής της Περιφέρειας Αττικής και 
ειδικότερα το γεγονός ότι: 
α) Δεν εξετάστηκαν εναλλακτικές λύσεις, παρά μόνο η μηδενική και η προτεινόμενη 
λύση. 
β) Η χωροθέτηση του έργου δεν φαίνεται να είναι σύμφωνη με το Ειδικό Πλαίσιο 
Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις ΑΠΕ, αλλά και το Ρυθμιστικό 
Σχέδιο Αθήνας (ΡΣΑ). 
γ) Ορισμένα από τα στοιχεία του φακέλου αναφέρονται σε άλλο έργο και σε άλλες 
περιοχές της χώρας, 
 
 
η Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής της Περιφέρειας Αττικής εισηγείται 
αρνητικά σχετικά με την έγκριση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του 
εξεταζόμενου έργου. 
 
 
Στη συνέχεια ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Ν. Παπαδάκης εισηγήθηκε την αρνητική 
γνωμοδότηση επί της αναφερομένης ΜΠΕ για τους λόγους που αναφέρονται στην 
ανωτέρω εισήγηση. 
 
Μετά το πέρας των τοποθετήσεων του Περιφερειάρχη, του Γενικού Γραμματέα του 
Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας, των επικεφαλής και των ειδικών αγορητών των 
παρατάξεων, των Περιφερειακών Συμβούλων που ζήτησαν το λόγο επί του θέματος 
και του εκπροσώπου του φορέα του έργου, εταιρεία «ZIKOS ENERGY 
CONSTRUCTION SINGLE MEMBER PRIVATE COMPANY», ο Πρόεδρος έθεσε προς 
ψήφιση την ανωτέρω αρνητική εισήγηση για τη γνωμοδότηση επί της αναφερομένης 
ΜΠΕ. 
 



60 

 

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής 
μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών του 

και  
έχοντας υπόψη:  
➢ την υπ’ αριθμ. 121/2021 (ΑΔΑ: Ψ2ΣΞΩΛΑ-Μ9Α) απόφαση του Δημοτικού 

Συμβουλίου Μάνδρας-Ειδυλλίας καθώς και τη από 29/11/2021 σχετική 
γνωμοδότηση δικηγορικού γραφείου επί του θέματος, όπως διαβιβάσθηκαν από 
το Δήμο, 

➢ τις απόψεις-υπόμνημα του φορέα του έργου της ΜΠΕ και τις απόψεις 
ενδιαφερομένων φορέων και φυσικών προσώπων,  

➢ την ανωτέρω εισήγηση της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής 
Περιφέρειας Αττικής,  

 
αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

 
Γνωμοδοτεί αρνητικά επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του 

έργου της 10ης Ομάδας/Κατηγορία Α/Υποκατηγορία Α2 «Αιολικός Σταθμός Παραγωγής 
Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) ισχύος 54 ΜW» της εταιρείας ZIKOS ENERGY SMPC 
στη θέση: Γεννηματά – Πέτρα Αετού της Δ.Ε. Βιλίων, Ερυθρών, Δήμου Μάνδρας 
Ειδυλλίας της Π.Ε. Δυτικής Αττικής (ΠΕΤ:2108608122), για τους λόγους που 
αναφέρονται στην ανωτέρω εισήγηση της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Κλιματικής 
Αλλαγής Περιφέρειας Αττικής και έχουν ως εξής : 

 

α) Δεν εξετάστηκαν εναλλακτικές λύσεις, παρά μόνο η μηδενική και η προτεινόμενη 

λύση. 

Στην εξεταζόμενη ΜΠΕ δεν παρουσιάζονται και κατ’ επέκταση δεν αξιολογούνται, 
όπως θα έπρεπε,  εναλλακτικές λύσεις και εξετάζονται μόνο η μηδενική λύση (δηλαδή 
η μη υλοποίηση του έργου) και η προτεινόμενη λύση. 

Ειδικότερα, σύμφωνα με την οικ. 170225/20.1.2014 (ΦΕΚ 135 Β/27.1.2014) σχετική 
Υ.Α. «Εξειδίκευση των περιεχομένων των φακέλων περιβαλλοντικής αδειοδότησης 
έργων και δραστηριοτήτων της Κατηγορίας Α΄ της απόφασης του Υπουργού 
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής με αρ. 1958/2012 (Β΄ 21) όπως 
ισχύει, σύμφωνα με το άρθρο 11 του ν. 4014/2011 (Α΄ 209), καθώς και κάθε άλλης 
σχετικής λεπτομέρειας» και στο Παράρτημα 2 αυτής προβλέπονται τα ακόλουθα: 

«7. Εναλλακτικές λύσεις 
7.1 Παρουσίαση των βιώσιμων εναλλακτικών λύσεων που εξετάστηκαν, ως προς τη 
θέση, το μέγεθος και την κλίμακα, το σχεδιασμό, την τεχνολογία, την παραγωγική 
διαδικασία καθώς και την διαδικασία κατασκευής του έργου ή της δραστηριότητας. 
Περιλαμβάνεται και η μηδενική λύση (μη – υλοποίηση προτεινόμενου 
έργου/δραστηριότητας), με αναφορά στις συνέπειες που θα έχει σε επηρεαζόμενα 
έργα/δραστηριότητες, καθώς και σε άλλα στοιχεία του ανθρωπογενούς και φυσικού 
περιβάλλοντος. 
7.2 Αξιολόγηση και αιτιολόγηση της τελικής επιλογής σε σχέση με τις επιπτώσεις στο 
φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον. Η παρουσίαση των βιώσιμων εναλλακτικών 
λύσεων μπορεί να περιλαμβάνει κείμενο, πίνακες και κατάλληλους χάρτες και 
σχέδια. Θα πρέπει να είναι περιεκτική, ενώ σε παράρτημα της ΜΠΕ μπορούν να 
δίνονται αναλυτικότερα στοιχεία που περιλαμβάνουν: 

7.2.1 Αναλυτικότερη περιγραφή των βιώσιμων εναλλακτικών λύσεων που 
εξετάστηκαν. 

7.2.2 Καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης του περιβάλλοντος για κάθε 
βιώσιμη εναλλακτική λύση, καθώς και των τάσεων εξέλιξής του. 
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7.2.3 Εκτίμηση και αξιολόγηση των σημαντικών περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων για κάθε βιώσιμη εναλλακτική λύση και αιτιολόγηση των κύριων λόγων 
απόρριψής της». 

 
β) Η χωροθέτηση του έργου δεν φαίνεται να είναι σύμφωνη με το Ειδικό Πλαίσιο 
Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις ΑΠΕ, αλλά και το Ρυθμιστικό 
Σχέδιο Αθήνας (ΡΣΑ). 

i) Σχετικά με την συμβατότητα του έργου με το Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού 
Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις ΑΠΕ (ΚΥΑ 49828/2008): 

Στην εξεταζόμενη ΜΠΕ, γίνεται αναλυτικότατη εξέταση των κριτηρίων που θέτει η 
ΚΥΑ 49828/2008 για την εγκατάσταση του έργου σε Περιοχή Αιολικής Καταλληλότητας 
(ΠΑΚ) της ηπειρωτικής χώρας (άρθρο 7). Όμως σύμφωνα με την ανωτέρω ΚΥΑ και 
ειδικότερα το άρθρο 9 αυτής, υπάρχει ειδική πρόβλεψη για τη χωροθέτηση των 
αιολικών μονάδων στην Αττική, όπου αναφέρεται ότι «…είναι δυνατή σε περιοχές του 
ορεινού όγκου της Πάστρας, του Πάνειου, του Λαυρεωτικού Ολύμπου και στο εκτός 
επιρροής του αεροδρομίου Ελ. Βενιζέλος τμήμα της Μερέντας…» και δεν υπάρχει 
αναφορά για το όρος Κιθαιρώνα. 

Δηλαδή στη ΜΠΕ, το έργο εξετάζεται, ως προς τη χωροθέτησή του, σε περιοχή ΠΑΚ 
της ηπειρωτικής χώρας και όχι σε περιοχή του άρθρου 9. 
 
ii) Σχετικά με το χάρτη ΡΣΑ και τη συμβατότητα του έργου με το νέο ΡΣΑ (Ν. 
4277/2014) 

Στην εξεταζόμενη ΜΠΕ εξετάζεται, μεταξύ άλλων, η συμβατότητα του έργου με το 
Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθήνας – Αττικής (Ν. 4277/2014) και παρατίθεται απόσπασμα 
χάρτη του ΡΣΑ, με σημειωμένη τη θέση του έργου. 

Συγκεκριμένα, στην εξεταζόμενη ΜΠΕ παρατίθεται ο χάρτης της ακόλουθης εικόνας: 
 

 
Εικόνα 1: Αποτύπωση της περιοχής ενδιαφέροντος 

 
 Από το αρχείο της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής της Περιφέρειας 
Αττικής προκύπτει ότι η αποτύπωση της περιοχής ενδιαφέροντος στον ανωτέρω 
χάρτη, αποτελεί στοιχείο άλλης ΜΠΕ με τίτλο «Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 
(ΜΠΕ) για τη διαδικασία έγκρισης περιβαλλοντικών όρων του έργου “Φωτοβολταϊκός 
Σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 60 ΜW, στη θέση “Πολλά Λιθάρια”, 
των Δήμων Μάνδρας – Ειδυλλίας και Τανάγρας, Π.Ε. Δυτικής Αττικής και Βοιωτίας, 
Περιφέρειας Αττικής και Στερεάς Ελλάδας” (ΠΕΤ: 2104508821)», για το οποίο ήδη η 
Δ/νση Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής της Περιφέρειας Αττικής έχει εισηγηθεί με 
την αρ. πρωτ. 736931/7-9-2021 εισήγησή της και έχει γνωμοδοτήσει το Περιφερειακό 
Συμβούλιο Αττικής με την υπ’ αριθμ. 155/2021 απόφασή του (23η/2021 συνεδρίαση). 
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Η περιοχή ενδιαφέροντος του άλλου έργου, όπως αποτυπωνόταν στην ΜΠΕ, δίνεται 
στην εικόνα που ακολουθεί: 
 

 
Εικόνα 2: Αποτύπωση της περιοχής ενδιαφέροντος του έργου:  

«Φωτοβολταϊκός Σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 60 ΜW, στη θέση “Πολλά 
Λιθάρια”, των Δήμων Μάνδρας – Ειδυλλίας και Τανάγρας, Π.Ε. Δυτικής Αττικής και Βοιωτίας, 

Περιφέρειας Αττικής και Στερεάς Ελλάδας» 
(πηγή: Αρχείο της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής Περιφέρειας Αττικής ) 

 

Σύμφωνα με την παράγραφο 7δ του άρθρου 21 του Νέου ΡΣΑ προβλέπονται τα 
ακόλουθα σχετικά με την εγκατάσταση ΑΣΠΗΕ στην Αττική: 

«…δ) Για την ανάπτυξη της αιολικής ενέργειας ισχύουν τα αναφερόμενα στην με 
αριθμό 49828/12.11.2008 κοινή υπουργική απόφαση (Β' 2464), που αφορά στο Ειδικό 
Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις Ανανεώσιμες Πηγές 
Ενέργειας». 

 
Στο Παράρτημα VII, άρθρο 18, παράγραφος 2, εδάφιο (ε) του Νέου Ρυθμιστικού 

Σχεδίου Αθήνας – Αττικής, προβλέπονται τα ακόλουθα σχετικά με τους ορεινούς 
όγκους και τις κατευθύνσεις για την ολοκλήρωση του προγράμματος προστασίας τους: 

«Ορεινοί όγκοι Δυτικής Αττικής (Γεράνεια, Πατέρας, Πάστρα, Κιθαιρώνας): 
Καθορίζονται ως περιοχές προστασίας του οικοσυστήματος, αναψυχής, 
πεζοπορίας και θέας και αναδεικνύεται ο χαρακτήρας τους ως “ιστορικά 
περάσματα”, με τη διαμόρφωση αξόνων πεζοπορίας που ακολουθούν αρχαίους 
δρόμους και μονοπάτια».  

Από τα ανωτέρω δεν προκύπτει η συμβατότητα του εξεταζόμενου έργου με το ΡΣΑ. 
 

γ) Ορισμένα από τα στοιχεία του φακέλου αφορούν σε άλλο έργο και σε άλλες περιοχές 
της χώρας. 

 Επισημαίνονται τα κάτωθι σε σχέση με την ορθότητα των στοιχείων που δίνονται 
στη ΜΠΕ: 
 Σε αρκετά σημεία της ΜΠΕ, γίνεται αναφορά σε στοιχεία περιβάλλοντος που 
αφορούν σε άλλη περιοχή της Ελλάδας και συγκεκριμένα σε περιοχή της Θράκης, 
προφανώς εκ παραδρομής. 
 Επίσης σε άλλο σημείο αναφέρει ότι το χαντάκι των καλωδίων που θα συνδέει τις 
Α/Γ μεταξύ τους με τον οικίσκο Μέσης Τάσης (Μ.Τ.) είναι συνολικού μήκους περίπου 
7.300 μ ενώ στους χάρτες που συνοδεύουν τη ΜΠΕ αλλά και σε άλλα σημεία της ΜΠΕ, 
το μήκος είναι 4.705 μ. Σε κάποιο άλλο σημείο της ΜΠΕ αναφέρεται σε απόβλητα που 
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πιθανόν να προκύψουν από τον καθαρισμό των πλαισίων (εννοεί φωτοβολταϊκών 
πλαισίων) κλπ. 
 
 
Επιπρόσθετα, διατυπώνονται οι εξής παρατηρήσεις-επιφυλάξεις αναφορικά με τη 
ΜΠΕ : 
 
➢ Σχετικά με την άδεια παραγωγής από τη ΡΑΕ και την περιβαλλοντική κατάταξη του 
έργου: 

Στις εικόνες που ακολουθούν και που προέρχονται από την ιστοσελίδα της 
Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (ΡΑΕ) και τον γεωπληροφοριακό χάρτη αυτής 
(https://geo.rae.gr/), φαίνεται η περιοχή για την οποία ο φορέας του έργου έχει λάβει 
τις υπ’ αρ. ΑΔ-07341 και ΑΔ-07340 Άδειες Παραγωγής (πολύγωνο 1 με τρεις 
Ανεμογεννήτριες και πολύγωνο 2 με 6 Ανεμογεννήτριες αντίστοιχα). 

  

 
Εικόνα 3: Χάρτης που συνοδεύει την υπ’ αρ. ΑΔ-07341 Άδεια Παραγωγής της ΡΑΕ (πηγή: 

https://geo.rae.gr/) 
 

 
Εικόνα 4: Χάρτης που συνοδεύει την υπ’ αρ. ΑΔ-07340 Άδεια Παραγωγής της ΡΑΕ (πηγή: 

https://geo.rae.gr/) 

 
Παρατηρείται ότι νοτίως και πλησίον του πολυγώνου 1 (βλ. εικόνα 5), ο ίδιος φορέας 

του εξεταζόμενου έργου, έχει αιτηθεί την εγκατάσταση ενός ακόμη ΑΣΠΗΕ, ισχύος 36 
MW. Το αίτημα, μέχρι και την σύνταξη της εισήγησης της υπηρεσίας Περιφέρειας 
Αττικής επί της ΜΠΕ, βρισκόταν σε φάση αξιολόγησης στη ΡΑΕ.  
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Εικόνα 5: Υπό αξιολόγηση αίτημα για έκδοση άδειας παραγωγής από τη ΡΑΕ. 

 
Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση που εγκριθεί το αίτημα, τότε θα υπάρχει στην ίδια 

περιοχή και με τον ίδιο φορέα, ΑΣΠΗΕ ισχύος 54 MW (εξεταζόμενο) + 36 MW (υπό 
αξιολόγηση) = 90 ΜW > 60 ΜW, που αποτελεί και το όριο του κριτηρίου για την 
κατάταξη του έργου στην υποκατηγορία Α2. 

Δηλαδή το συνολικό έργο θα κατατάσσεται στην υποκατηγορία Α1, με αρμόδια αρχή 
για την περιβαλλοντική αδειοδότησή του τη ΔΙΠΑ του ΥΠΕΝ. 
 
➢ Σχετικά με την εγκατάσταση κινητού σπαστήρα στη φάση κατασκευής του έργου: 
 Στη ΜΠΕ αναφέρεται ότι κατά τη φάση κατασκευής του έργου θα υπάρχει κινητό 
σπαστηριοτριβείο για την παραγωγή θραυστού υλικού, προερχόμενου από τις 
εκσκαφές, το οποίο θα χρησιμοποιηθεί στο έργο. 
 Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ.1958/13-1-2012 (ΦΕΚ 21 Β/13-1-2012), σχετική 
Υ.Α., όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ο κινητός σπαστήρας κατατάσσεται στην Ομάδα 
4η και στον α/α 16 «Εγκαταστάσεις επεξεργασίας ΑΕΚΚ (εργασία R5, R12 και R13)», 
με κριτήριο κατάταξης την ισχύ σε kW και απαιτείται η αδειοδότησή του βάσει των 
διατάξεων της  υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/11936/836/8-2-2019 (Β΄436) σχετικής 
Κ.Υ.Α. «Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών για την εγκατάσταση και τη 
λειτουργία έργων και δραστηριοτήτων  “Συστημάτων Περιβαλλοντικών Υποδομών”», 
όπως τροποποιήθηκε με την ΚΥΑ ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/50844/2992/2020 (Β΄2316). 
 
 
 
Κατά της ανωτέρω απόφασης ψήφισαν οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της παράταξης 

«Δημιουργία-Θάνος Τζήμερος» κ.κ. Γλ. Τζήμερος, Δ. Βενιεράτος, Σ. Δασκαλοπούλου. 

 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Π.Σ.  Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Π.Σ. 

 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ  

 

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ 


