
Οι Αμαμεώριμεπ Πηγέπ Δμέογειαπ ρςημ Δλλάδα 

και η Φωοξςανική ςξσπ Διάρςαρη 

 

Μπαλςάπ Εσάγγελξπ 
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Σι είμαι ξι ΑΠΔ; 

 

Όπχπ είμαι γμχρςϊ, ξι ΑΠΔ είμαι πηγέπ εμέογειαπ τιλικέπ ποξπ ςξ 

πεοιβάλλξμ και απξςελξύμ βαρική ρσμιρςώρα ςηπ βιώριμηπ αμάπςσνηπ.  

Αλαλεώζηκεο Πεγέο Ελέξγεηαο (ΑΠΕ) είλαη νη κε νξπθηέο 

αλαλεώζηκεο πεγέο ελέξγεηαο όπωο ε αηνιηθή ελέξγεηα, ε ειηαθή 

ελέξγεηα, ε θπκαηηθή, ε παιηξξνϊθή ελέξγεηα, ε βηνκάδα, ηα 

αέξηα πνπ εθιύνληαη από ρώξνπο πγεηνλνκηθήο ηαθήο θαη από 

εγθαηαζηάζεηο βηνινγηθνύ θαζαξηζκνύ, ηα βηναέξηα, ε 

γεωζεξκηθή ελέξγεηα θαη ε πδξαπιηθή ελέξγεηα πνπ αμηνπνηείηαη 

από πδξνειεθηξηθνύο ζηαζκνύο.  

Ε. Μπαλτάρ, Επγαστήπιο Υδπολογίαρ και Αξιοποίησηρ Υδατικών Πόπων 



Ποξβλήμαςα από ςημ έλλειψη ςηπ χωοξςανικήπ ρσμιρςώραπ για ςιπ ΑΠΔ 

 

Ζ έλλειφη υχοξςανικξϋ ρυεδιαρμξϋ ξδηγεί: 

 

•Ρϋγυσρη και Διϊγκχρη ςηπ γοατειξκοαςίαπ 

•Οαοεμπϊδιρη ςχμ επεμδϋρεχμ 

•Ασθαιοερίεπ ςηπ Διξίκηρηπ 

•Σπξβάθμιρη ςξσ Οεοιβάλλξμςξπ 

Ε. Μπαλτάρ, Επγαστήπιο Υδπολογίαρ και Αξιοποίησηρ Υδατικών Πόπων 



ΔΤΡΩΠΑΪΚΟΙ & ΔΘΝΙΚΟΙ ΣΟΦΟΙ ΓΙΑ ΣΙ ΑΠΔ 

 

 

Ζ αμάπςσνη ςξσπ απξςελεί βαρική ποξςεοαιϊςηςα ςηπ παγκϊρμιαπ κξιμχμίαπ, 

με ρςϊυξ ςημ ποξρςαρία ςξσ πεοιβάλλξμςξπ και ςημ αμςιμεςόπιρη ςξσ 

ταιμξμέμξσ ςξσ θεομξκηπίξσ. Λάλιρςα, η Δ.Δ., με ςημ ξδηγία 2001/77/ΔΙ, 

έχει θέρει ωπ ρςόχξ, μέυοι ςξ 2010, ςξ 22,1% ςηπ ρσμξλικήπ καςαμάλχρηπ 

ηλεκςοικήπ εμέογειαπ ρςημ Ιξιμϊςηςα μα ποξέουεςαι απϊ ΑΟΔ. Διδικόπ για 

ςημ Δλλάδα, ξι εθμικξί ρςϊυξι είμαι ςξ πξρξρςϊ ρσμμεςξυήπ ςχμ ΑΟΔ ρςημ 

ακαθάοιρςη καςαμάλχρη ηλεκςοικήπ εμέογειαπ ςηπ υόοαπ μα αμέλθει, απϊ 

11 % πξσ είμαι ρήμεοα, ρε 20,1 % μέυοι ςξ 2010 και ρε 29% μέυοι ςξ 2020. 

Δπιποξρθέςχπ, ρςξ πλαίριξ ςηπ εμιαίαπ πξλιςικήπ ςηπ Δσοχπαψκήπ Έμχρηπ 

για ςημ εταομξγή ςξσ Οοχςξκϊλλξσ ςξσ Ισϊςξ πξσ έυει κσοχθεί ρςη υόοα 

μαπ και ρϋμτχμα και με ςξ Δεϋςεοξ Δθμικϊ Οοϊγοαμμα Λείχρηπ ςχμ 

Δκπξμπόμ, η Δλλάδα έυει αμαλάβει για ςημ πεοίξδξ 2008-2012 ςημ 

σπξυοέχρη ρσγκοάςηρηπ ςηπ αύνηρηπ ςωμ εκπξμπώμ ςηπ ρςξ + 25% ρε 

ρυέρη με ςιπ εκπξμπέπ ςξσ 1990 για ξοιρμέμα αέοια και ςξσ 1995 για 

ξοιρμέμα άλλα, ποξχθόμςαπ, μεςανϋ άλλχμ, για ςξ ρκξπϊ ασςϊ και ςη 

υοήρη ΑΟΔ για ςημ παοαγχγή ηλεκςοιρμξϋ και θεομϊςηςαπ. 

Ε. Μπαλτάρ, Επγαστήπιο Υδπολογίαρ και Αξιοποίησηρ Υδατικών Πόπων 
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Δκςίμηρη πξρξρςιαίαπ ρσμμεςξχήπ ρε MW αμά καςηγξοία 

ΑΠΔ ςξ 2010 Ρςημ Δλλάδα η παοαγχγή 

ηλεκςοικήπ εμέογειαπ απϊ ΑΟΔ 

παοαμέμει ακϊμα υαμηλή.  

Ρϋμτχμα με ρςξιυεία για ςξ 

2009: 

Ζ παοαγχγή εμέογειαπ απϊ ΑΟΔ 

αμεουϊςαμ ρε 1350 MW. 

Ζ ιρυϋπ ςχμ αδειξδξςημέμχμ 

έογχμ ΑΟΔ ρε 3650 MW.  

Ζ ιρυϋπ ςχμ σπϊ καςαρκεσή 

έογχμ σπξλξγίζξμςαμ ρςα  870 

MW.  

Για ςημ επίςεσνη ςξσ εθμικξϋ μαπ 

ρςϊυξσ για ςξ 2010 και με βάρη 

ςημ ρημεοιμή καςαμξμή, η 

εγκαςερςημέμη ιρυϋπ ςχμ ΑΟΔ 

(εκςϊπ ςχμ μεγάλχμ ΣΖΔ), 

ποέπει μα ασνηθεί καςά πεοίπξσ 

2.300 ΛW.  
 Ε. Μπαλτάρ, Επγαστήπιο Υδπολογίαρ και Αξιοποίησηρ Υδατικών Πόπων 



Η ΗΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΩΡΟΣΑΞΙΚΟΤ ΦΔΔΙΑΜΟΤ Ω ΔΡΓΑΛΔΙΟ 

ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΩΘΗΗ ΣΩΝ ΑΠΔ   

 

Ζ Υχοξςανική Διάρςαρη για ςιπ ΑΟΔ απξςελεί κξμβικϊ ρημείξ για:  

 ςημ ξοθξλξγική υχοξθέςηρη ςχμ ΑΟΔ και ςξμ πεοιξοιρμϊ ςχμ 

ρσγκοξϋρεχμ υοήρεχμ γηπ, 

 ςημ ποϊληφη, ςημ άμβλσμρη και ςημ απξςοξπή ςχμ επιπςόρεχμ ςηπ 

εγκαςάρςαρήπ ςξσπ ρςξ πεοιβάλλξμ, 

 ςημ επιςάυσμρη ςχμ διαδικαριόμ υχοξθέςηρηπ, 

 ςη μείχρη ςχμ επεμδσςικόμ αβεβαιξςήςχμ. 

 

 

 

Ε. Μπαλτάρ, Επγαστήπιο Υδπολογίαρ και Αξιοποίησηρ Υδατικών Πόπων 



ΚΟΠΟ ΣΗ ΦΩΡΟΣΑΞΙΚΗ ΤΝΙΣΩΑ ΓΙΑ ΣΙ ΑΠΔ 

 

Ρκξπϊπ ςηπ Υχοξςανικήπ ρσμιρςόραπ για ςιπ ΑΟΔ είμαι:    

 η διαμϊοτχρη πξλιςικόμ υχοξθέςηρηπ έογχμ ΑΟΔ, αμά καςηγξοία 

δοαρςηοιϊςηςαπ και καςηγξοία υόοξσ,  

 η καθιέοχρη κοιςηοίχμ υχοξθέςηρηπ πξσ θα επιςοέπξσμ ατεμϊπ ςη 

δημιξσογία βιόριμχμ εγκαςαρςάρεχμ ΑΟΔ και ατεςέοξσ ςημ αομξμική 

έμςανή ςξσπ ρςξ τσρικϊ και αμθοχπξγεμέπ πεοιβάλλξμ,  

  η δημιξσογία εμϊπ απξςελερμαςικξϋ μηυαμιρμξϋ υχοξθέςηρηπ ςχμ 

εγκαςαρςάρεχμ ΑΟΔ, όρςε μα επιςεσυθεί αμςαπϊκοιρη ρςξσπ ρςϊυξσπ 

ςχμ εθμικόμ και κξιμξςικόμ πξλιςικόμ για ςημ εμέογεια και ςξ 

πεοιβάλλξμ.  

Ε. Μπαλτάρ, Επγαστήπιο Υδπολογίαρ και Αξιοποίησηρ Υδατικών Πόπων 



Με ςξ χωοξςανικό ρχεδιαρμό για ςιπ ΑΠΔ 

 

Λε ςξ υχοξςανικϊ ρυεδιαρμϊ για ςιπ ΑΟΔ:   

Οοξρδιξοίζξμςαι o ρκξπϊπ και η έκςαρη εταομξγήπ,  

Ιαθξοίζξμςαι ξι καςεσθϋμρειπ και ςα κοιςήοια για ςη υχοξθέςηρη ςχμ αιξλικόμ 

εγκαςαρςάρεχμ, ςχμ Λικοόμ Σδοξηλεκςοικόμ Έογχμ (Λ.ΣΖ.Δ.) και ςχμ λξιπόμ 

καςηγξοιόμ έογχμ ΑΟΔ (εγκαςαρςάρειπ εκμεςάλλεσρηπ ηλιακήπ εμέογειαπ, εμέογειαπ 

απϊ βιξμάζα ή βιξαέοιξ και γεχθεομικήπ εμέογειαπ).  

Ιαθξοίζξμςαι ξι βαρικέπ απαιςήρειπ για ςημ εμαομϊμιρη ςχμ σπξκειμέμχμ υχοξςανικόμ 

και πξλεξδξμικόμ ρυεδίχμ (Οεοιτεοειακά Ολαίρια, Γεμικά Οξλεξδξμικά Ρυέδια 

(Γ.Ο.Ρ.), Ρυέδιξ Υχοικήπ και Ξικιρςικήπ Ξογάμχρηπ Αμξικςήπ Οϊληπ (Ρ.Υ.Ξ.Ξ.Α.Ο.), 

κλπ) ρςιπ καςεσθϋμρειπ ςξσ Ολαιρίξσ. Οεοαιςέοχ, εμςξπίζξμςαι ρσγκεκοιμέμεπ ζόμεπ 

εγκαςάρςαρηπ αιξλικόμ έογχμ ρε ξοιρμέμα μηριά, πξσ ποξρτέοξμςαι για ςη 

υχοξθέςηρη έογχμ ΑΟΔ, η σλξπξίηρη ςχμ ξπξίχμ ρκξμςάτςει ρςξ θερμξθεςημέμξ 

ρυεδιαρμϊ ρε ςξπικϊ επίπεδξ (Εόμεπ Ξικιρςικξϋ Δλέγυξσ (Ε.Ξ.Δ.) κλπ.). 

Ε. Μπαλτάρ, Επγαστήπιο Υδπολογίαρ και Αξιοποίησηρ Υδατικών Πόπων 



ΚΑΝΟΝΔ ΦΩΡΟΘΔΣΗΗ ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΩΝ 

 

ΣΟΦΟΙ 

 

Ξ υχοξςανικϊπ ρυεδιαρμϊπ ςχμ αιξλικόμ εγκαςαρςάρεχμ απξρκξπεί: 

Ρςξμ εμςξπιρμϊ, με βάρη ςα διαθέριμα ρε εθμικϊ επίπεδξ ρςξιυεία 

αιξλικξϋ δσμαμικξϋ, καςάλληλχμ πεοιξυόμ πξσ θα επιςοέπξσμ αμάλξγα 

με ςιπ υχοξςανικέπ και πεοιβαλλξμςικέπ ιδιαιςεοϊςηςέπ ςξσπ, ατεμϊπ ςη 

μεγαλϋςεοη δσμαςή υχοική ρσγκέμςοχρη ςχμ αιξλικόμ εγκαςαρςάρεχμ 

και ατεςέοξσ ςημ επίςεσνη ξικξμξμιόμ κλίμακαπ ρςα απαιςξϋμεμα 

δίκςσα. 

ΥΑΠΖΡ  
Ρςημ καθιέοχρη καμϊμχμ-κοιςηοίχμ υχοξθέςηρηπ πξσ θα επιςοέπξσμ 

ατεμϊπ ςη δημιξσογία βιόριμχμ εγκαςαρςάρεχμ αιξλικήπ εμέογειαπ και 

ατεςέοξσ ςημ αομξμική έμςανή ςξσπ ρςξ τσρικϊ και αμθοχπξγεμέπ 

πεοιβάλλξμ.  

Ρςη δημιξσογία εμϊπ απξςελερμαςικξϋ μηυαμιρμξϋ υχοξθέςηρηπ ςηπ 

δοαρςηοιϊςηςαπ. 

    
 Ε. Μπαλτάρ, Επγαστήπιο Υδπολογίαρ και Αξιοποίησηρ Υδατικών Πόπων 



Μέζη εηήζια 

επιθανειακή ηατύηηηα 

ηοσ ανέμοσ 

Ε. Μπαλτάρ, Επγαστήπιο Υδπολογίαρ και Αξιοποίησηρ Υδατικών Πόπων 



ΜΔΘΟΔΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΔΓΓΙΗ ΓΙΑ ΣΗ ΦΩΡΟΘΔΣΗΗ ΑΙΟΛΙΚΩΝ 

ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΩΝ 

 

 

Α.Διάκοιρη ςξσ εθμικξϋ υόοξσ ρε καςηγξοίεπ  

 

Β.Ιαθξοιρμϊπ καμϊμχμ υχοξθέςηρηπ γεμικήπ εταομξγήπ και ειδικόμ αμά 

καςηγξοία υόοξσ   

Ε. Μπαλτάρ, Επγαστήπιο Υδπολογίαρ και Αξιοποίησηρ Υδατικών Πόπων 



Για ςη υχοξθέςηρη ςχμ αιξλικόμ εγκαςαρςάρεχμ ξ εθμικϊπ υόοξπ  

διακοίμεςαι ρςιπ ακϊλξσθεπ μείζξμεπ καςηγξοίεπ υόοξσ:   

1. Ζπειοχςική υόοα 

 α. Οεοιξυέπ Αιξλικήπ Οοξςεοαιϊςηςαπ (ΟΑΟ) 

 β. Οεοιξυέπ Αιξλικήπ Ιαςαλληλϊςηςαπ (ΟΑΙ) 

2. Αςςική 

3. Ιαςξικημέμα μηριά Θξμίξσ, Αιγαίξσ & Ιοήςηπ 

4. Σπεοάκςιξπ θαλάρριξπ υόοξπ και ακαςξίκηςεπ μηρίδεπ.  

 

Διδικϊςεοα: 

ΚΑΝΟΝΔ ΦΩΡΟΘΔΣΗΗ ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΩΝ  

 

Α. ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΦΩΡΟΤ 

Ε. Μπαλτάρ, Επγαστήπιο Υδπολογίαρ και Αξιοποίησηρ Υδατικών Πόπων 



ΚΑΝΟΝΔ ΦΩΡΟΘΔΣΗΗ ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΩΝ  

 

ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΦΩΡΟΤ (ρσμέυεια) 

 

1. ςημ ηπειοωςική υώοα ρςημ ξπξία ρσμπεοιλαμβάμεςαι και η Εύβξια, 

διακοίμξμςαι: 

 

α. Πεοιξχέπ Αιξλικήπ Ποξςεοαιόςηςαπ (ΠΑΠ) και  

β. Πεοιξχέπ Αιξλικήπ Καςαλληλόςηςαπ (ΠΑΚ).  

 

Ωπ ΠΑΠ ξοίζξμςαι ξι πεοιξυέπ ςηπ ηπειοχςικήπ υόοαπ πξσ διαθέςξσμ 

ρσγκοιςικά πλεξμεκςήμαςα για ςημ εγκαςάρςαρη αιξλικόμ ρςαθμόμ εμό 

ςασςϊυοξμα ποξρτέοξμςαι απϊ απϊφεχπ επίςεσνηπ ςχμ υχοξςανικόμ 

ρςϊυχμ διϊςι ρσγκεμςοόμξσμ ςη μεγαλϋςεοη ζήςηρη. Ρςιπ πεοιξυέπ ασςέπ 

(ΟΑΟ) εκςιμάςαι η μέγιρςη δσμαςϊςηςα υχοξθέςηρηπ αιξλικόμ 

εγκαςαρςάρεχμ (τέοξσρα ικαμϊςηςα).  

 

Ωπ ΠΑΚ ξοίζξμςαι αμςίρςξιυα ξμάδεπ ή επιμέοξσπ πεοιξυέπ ποχςξβάθμιχμ 

ΞΑ ςηπ ηπειοχςικήπ υόοαπ καθόπ και μεμξμχμέμεπ θέρειπ, ξι ξπξίεπ δεμ 

εμπίπςξσμ ρε ΟΑΟ αλλά διαθέςξσμ ικαμξπξιηςικϊ εκμεςαλλεϋριμξ αιξλικϊ 

δσμαμικϊ, και χπ εκ ςξϋςξσ ποξρτέοξμςαι για ςημ υχοξθέςηρη αιξλικόμ 

εγκαςαρςάρεχμ.  

Ε. Μπαλτάρ, Επγαστήπιο Υδπολογίαρ και Αξιοποίησηρ Υδατικών Πόπων 



Ε. Μπαλτάρ, Επγαστήπιο Υδπολογίαρ και Αξιοποίησηρ Υδατικών Πόπων 



ΚΑΝΟΝΔ ΦΩΡΟΘΔΣΗΗ ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΩΝ  

 

ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΦΩΡΟΤ (ρσμέυεια) 

 

2. Ρςημ Αςςική, πξσ αμςιμεςχπίζεςαι χπ ιδιαίςεοη καςηγξοία υόοξσ λϊγχ ςξσ 

μηςοξπξλιςικξϋ υαοακςήοα ςηπ. Για ςημ εμϊςηςα ασςή έυει ήδη εκπξμηθεί 

Διδική Υχοξςανική Λελέςη. 

 

3. Ρςα καςξικημέμα μηριά ςξσ Ιξμίξσ και ςξσ Αιγαίξσ Πελάγξσπ, 

συμπεριλαμβαμομέμης και της Κρήτης. α μηριά ασςά αμςιμεςχπίζξμςαι χπ 

ιδιαίςεοη καςηγξοία υόοξσ, λϊγχ ςχμ ιδιαίςεοχμ υχοξςανικόμ και 

πεοιβαλλξμςικόμ υαοακςηοιρςικόμ ςξσπ.  

  

4. Ρςξμ σπεοάκςιξ θαλάρριξ υώοξ και ςιπ ακαςξίκηςεπ μηρίδεπ. 

Αμςιμεςχπίζξμςαι χπ ιδιαίςεοη καςηγξοία υόοξσ ρε εθμικϊ επίπεδξ λϊγχ ςηπ 

ειδικήπ γεχμξοτξλξγίαπ και λειςξσογίαπ ςξσπ αλλά και ςχμ ειδικόμ 

κοιςηοίχμ υχοξθέςηρηπ πξσ καθξοίζξμςαι ρε ασςά.  

Ε. Μπαλτάρ, Επγαστήπιο Υδπολογίαρ και Αξιοποίησηρ Υδατικών Πόπων 



Β. ΚΑΘΟΡΙΜΟ ΚΑΝΟΝΩΝ ΦΩΡΟΘΔΣΗΗ ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΩΝ  

 

Οοξρδιξοίζξμςαι απξρςάρειπ για ςη διαρτάλιρη ςηπ λειςξσογικϊςηςαπ και 

απϊδξρηπ ςχμ εγκαςαρςάρεχμ.  

 

Οοξρδιξοίζξμςαι καςηγξοίεπ ζωμώμ αρσμβαςόςηςαπ / απξκλειρμξύ, εμςϊπ 

ςχμ ξπξίχμ απαγξοεϋεςαι η υχοξθέςηρη αιξλικόμ μξμάδχμ. Ξι ζόμεπ ασςέπ 

πεοιλαμβάμξσμ ςιπ αρϋμβαςεπ υοήρειπ και ςιπ ελάυιρςεπ απξρςάρειπ πξσ ποέπει 

μα ςηοξϋμ ξι αιξλικέπ εγκαςαρςάρειπ απϊ ρσγκεκοιμέμεπ δοαρςηοιϊςηςεπ και 

πεοιξυέπ και είμαι κξιμέπ για ςξ ρϋμξλξ ςχμ καςηγξοιόμ ςξσ εθμικξϋ υόοξσ, 

με ξοιρμέμεπ ιδιαιςεοϊςηςεπ πξσ ατξοξϋμ ςιπ θαλάρριεπ πεοιξυέπ. 

 

Ιαθξοίζξμςαι μέγιρςεπ επιςοεπόμεμεπ πσκμόςηςεπ αιξλικόμ εγκαςαρςάρεχμ 

ρε επίπεδξ ποχςξβάθμιξσ ΞΑ καςά καςηγξοία υόοξσ, με ρςϊυξ ςημ απξτσγή 

«μξμξκαλλιέογειαπ» απϊ δοαρςηοιϊςηςεπ ΑΟΔ. 

 

Ιαθξοίζξμςαι, καςά καςηγξοία υόοξσ, καμόμεπ έμςανηπ ςχμ αιξλικόμ 

εγκαςαρςάρεχμ ρςξ ςξπίξ, όρςε μα αμβλϋμξμςαι ή / και μα ελαυιρςξπξιξϋμςαι 

ξι ϊπξιεπ δσρμεμείπ ξπςικέπ παοεμβξλέπ ςξσπ ρ’ ασςϊ.  

Ε. Μπαλτάρ, Επγαστήπιο Υδπολογίαρ και Αξιοποίησηρ Υδατικών Πόπων 



ΑΠΟΣΑΔΙ ΓΙΑ ΣΗ ΔΙΑΥΑΛΙΗ ΣΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΗ 

ΣΩΝ ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΩΝ  

 

Μέγιζηη απόζηαζη από ςθιζηάμενη οδό 
σεπζαίαρ πποζπέλαζηρ οποιαζδήποηε 
καηηγοπίαρ.  

 

Μέγιζηη απόζηαζη από ηο ζύζηημα μεηαθοπάρ 
ηλεκηπικήρ ενέπγειαρ Υτηλήρ Τάζηρ (Υ.Τ.). 

 

Ελάσιζηη απόζηαζη (Α) μεηαξύ ηυν 
ανεμογεννηηπιών. 

 

Ε. Μπαλτάρ, Επγαστήπιο Υδπολογίαρ και Αξιοποίησηρ Υδατικών Πόπων 



Σημείο 

Ιδιαίηεροσ 

Ενδιαθέρονηος 

Ζώνη 
Γ 

Ζώνη 
Α 

Ζώνη 
Β 

Εμδεικςική εταομξγή 

ςωμ καμόμωμ έμςανηπ 

Α/Π ρςξ ςξπίξ  

Γωμίεπ α β γ δ ε ζ η ύμξλξ 
Βάοη 

(ΠΑΠ) 

ςαθμιρμέμξ 

ρύμξλξ 

μήμαςα ΑΒ ΓΔ ΖΗ ΗΘ ΛΚ ΞΟ ΟΠ       

μήμαςα πξσ 

επικαλϋπςξμς

αι   ΔΕ       ΛΜ, Ρ, ΣΤ ΜΝ       

Εόμη Α   55           55 1,0 55 

Εόμη Β 25     35   30   90 0,5 45 

Εόμη Γ     10   15   15 40 0,3 12 

112 

31% 
Ε. Μπαλτάρ, Επγαστήπιο Υδπολογίαρ και Αξιοποίησηρ Υδατικών Πόπων 



Ζλιακή Δμέογεια - Τχςξβξλςαψκά 

 Πεοιξχέπ ποξςεοαιόςηςαπ :  

•γσμμέπ και άγξμεπ πεοιξυέπ με  υαμηλϊ 

σφϊμεςοξ (ηπειοχςική και μηριχςική 

υόοα) , καςά ποξςίμηρη αθέαςεπ απϊ 

πξλσρϋυμαρςξσπ υόοξσπ με 

δσμαςϊςηςεπ διαρϋμδερηπ με ςξ Δίκςσξ 

ςηπ ΔΔΖ. 

 

 

Πεοιξχέπ απξκλειρμξύ: 

•πεοιξυέπ Natura,  

•η γεχογική γη σφηλήπ 

παοαγχγικϊςηςαπ,  

•ξι πεοιξυέπ απξλϋςξσ ποξρςαρίαπ ςηπ 

τϋρηπ,  

•ςα μμημεία μείζξμξπ ρημαρίαπ κ.α. 

Ε. Μπαλτάρ, Επγαστήπιο Υδπολογίαρ και Αξιοποίησηρ Υδατικών Πόπων 



Λικοά Σδοξηλεκςοικά Έογα (ΛΣΖΔ)  

 Λέρα ςξμ υχοξςανικϊ ρυεδιαρμϊ ςχμ ΛΣΖΔ 

απξρκξπξϋμε:  

 

α) Ρςξμ εμςξπιρμϊ σδαςικόμ διαμεοιρμάςχμ με 

εκμεςαλλεϋριμξ σδοασλικϊ δσμαμικϊ 

 

β) Ρςξμ ποξρδιξοιρμϊ πεοιξυόμ αρσμβαςϊςηςαπ/ 

απξκλειρμξϋ υχοξθέςηρηπ για λϊγξσπ ποξρςαρίαπ 

ςξσ πεοιβάλλξμςξπ, αρτάλειαπ και εϋοσθμηπ 

λειςξσογίαπ ςηπ δοαρςηοιϊςηςαπ (αουαιξλξγικξί 

υόοξι, πεοιξυέπ απξλϋςξσ ποξρςαρίαπ κ.ά.) 

 

γ) Ρςημ εκςίμηρη ςηπ τέοξσραπ ικαμϊςηςαπ ςχμ 

σδαςξοεσμάςχμ 

 

δ) Ρςξμ καθξοιρμϊ κοιςηοίχμ και καμϊμχμ έμςανηπ 

ςχμ (ΛΣΖΔ) ρςξ τσρικϊ, πξλιςιρςικϊ και 

αμθοχπξγεμέπ πεοιβάλλξμ ςηπ πεοιξυήπ 

εγκαςάρςαρηπ.  

Ε. Μπαλτάρ, Επγαστήπιο Υδπολογίαρ και Αξιοποίησηρ Υδατικών Πόπων 



Ε. Μπαλτάρ, Επγαστήπιο Υδπολογίαρ και Αξιοποίησηρ Υδατικών Πόπων 



Δμέογεια απϊ βιξμάζα & βιξαέοια 

 Για ςημ εκμεςάλλεσρη ςηπ βιξμάζαπ και ςωμ βιξαεοίωμ, 
ποξμξμιακέπ θεχοξϋμςαι ξι πεοιξυέπ πξσ βοίρκξμςαι κξμςά ρε 
γεχογικέπ εκμεςαλλεϋρειπ παοαγχγήπ ςηπ ποόςηπ ϋληπ, ρε 
εγκαςαρςάρειπ επενεογαρίαπ λσμάςχμ, ρε γεχογικέπ και 
κςημξςοξτικέπ βιξμηυαμίεπ κ.α. εμό ςίθεμςαι ϊοια ρςιπ ελάυιρςεπ 
απξρςάρειπ απϊ ςιπ γειςμιάζξσρεπ υοήρειπ γηπ. 

 

 Για ςη γεωθεομική εμέογεια, εγκαθιρςξϋμε ςέςξιξσ είδξσπ 
εγκαςαρςάρειπ εκεί πξσ σπάουει γεχθεομικϊ πεδίξ. Βεβαιχμέμη 
είμαι η ϋπαονη ςέςξιξσ πεδίξσ ρςη Λήλξ και ςη Μίρσοξ και ρςη 
Κέρβξ ρςημ ξπξία έυει εκδξθεί άδεια παοαγχγήπ εμέογειαπ 8 
MW. 

Ε. Μπαλτάρ, Επγαστήπιο Υδπολογίαρ και Αξιοποίησηρ Υδατικών Πόπων 



ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΑΠΟ ΣΗΝ ΔΥΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΦΩΡΟΣΑΞΙΚΗ ΤΝΙΣΩΑ ΓΙΑ 

ΣΙ ΑΠΔ  
 

Ζ καθιέοχρη ρατόμ, εμιαίχμ και αμαλσςικόμ υχοξθεςικόμ καμϊμχμ και 

κοιςηοίχμ για κάθε καςηγξοία έογχμ ΑΟΔ πξσ αμαμέμεςαι μα ρσμβάλλξσμ :  

 Διδικϊςεοα, ξ ποξρδιξοιρμϊπ ςηπ τέοξσραπ ικαμϊςηςαπ ςχμ Οεοιξυόμ 

Αιξλικήπ Οοξςεοαιϊςηςαπ και η ειραγχγή μεθξδξλξγίαπ εκςίμηρηπ ςξσ 

«κξοερμξϋ» ςξσ ςξπίξσ απϊ ςημ εγκαςάρςαρη αιξλικόμ πάοκχμ θα 

ρσμςελέρει ρςημ αομξμική έμςανη ςχμ αιξλικόμ μξμάδχμ ρςξ πεοιβάλλξμ. 

  Έςρι ενσπηοεςξϋμςαι ξι αμάγκεπ ποξρςαρίαπ ςξσ πεοιβάλλξμςξπ και η 

παοαγχγή ποάριμηπ εμέογειαπ απϊ ΑΟΔ, ρσμβάλλξμςαπ ρςξ κϋοιξ ζηςξϋμεμξ 

πξσ είμαι η βιόριμη αμάπςσνη.  

                                (ζςνέσεια)  

• Ρςημ απλξπξίηρη και ρσρςημαςξπξίηρη ςχμ ποξωπξθέρεχμ υχοξθέςηρηπ 

ςχμ έογχμ ΑΟΔ,  

• Ρςξμ ενξοθξλξγιρμϊ και ςημ επιςάυσμρη ςχμ ρυεςικόμ διξικηςικόμ 

διαδικαριόμ, ρςημ άορη ςχμ εμπξδίχμ και ςηπ γοατειξκοαςίαπ και ςημ 

απξτσγή πξλλόμ ποξβλημάςχμ πξσ έυξσμ παοαςηοηθεί μέυοι ρήμεοα.  

• Ρςημ εμίρυσρη ςηπ επεμδσςικήπ αρτάλειαπ.  

• Ρςξ μα νέοει κάθε επεμδσςήπ ςι μπξοεί μα κάμει πξσ και πχπ.  

• Ρςημ ποξρςαρία ςξσ πεοιβάλλξμςξπ και ιδιαίςεοα ςχμ πλέξμ εσαίρθηςχμ 

πεοιβαλλξμςικόμ πεοιξυόμ και ρςημ αομξμική «ρσμϋπαονη» ςξσπ με 

ξικιρςικέπ και άλλεπ παοαγχγικέπ δοαρςηοιϊςηςεπ.  

Ε. Μπαλτάρ, Επγαστήπιο Υδπολογίαρ και Αξιοποίησηρ Υδατικών Πόπων 



ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΑΠΟ ΣΗΝ ΔΥΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΦΩΡΟΣΑΞΙΚΗ ΤΝΙΣΩΑ ΓΙΑ ΣΙ 

ΑΠΔ 

 

Ξι παοευϊμεμεπ απϊ ςη υχοξςανική ρσμιρςόρα καςεσθϋμρειπ ποξπ ςα καςόςεοα 

επίπεδα ρυεδιαρμξϋ (Οεοιτεοειακά Ολαίρια, Γ.Ο.Ρ., Ρ.Υ.Ξ.Ξ.Α.Ο. κλπ) 

ποξχθξϋμ ςημ εμρχμάςχρη ςχμ αμαγκαίχμ για ςη ρςήοινη ςχμ ΑΟΔ οσθμίρεχμ 

ρε ϊλα ςα σπξκείμεμα υχοξςανικά και πξλεξδξμικά ρυέδια. 

Όλεπ ξι παοαπάμχ οσθμίρειπ ρςηοίζξσμ ςημ σλξπξίηρη ςχμ επεμδϋρεχμ ΑΟΔ και 

ςημ αμςαπϊκοιρη ρςξσπ ρυεςικξϋπ κξιμξςικξϋπ και εθμικξϋπ ρςϊυξσπ, ποξχθξϋμ 

ςημ ξοθξλξγική υχοξθέςηρη ςηπ δοαρςηοιϊςηςαπ και ςημ αρτάλεια ςχμ 

επεμδϋρεχμ, εμό ςασςϊυοξμα ρσμειρτέοξσμ ρςημ ποξρςαρία ςξσ πεοιβάλλξμςξπ 

και ρςημ εταομξγή ςχμ αουόμ ςηπ αειτξοικήπ διαυείοιρηπ και αμάπςσνηπ.  

 

  

          

 

Ε. Μπαλτάρ, Επγαστήπιο Υδπολογίαρ και Αξιοποίησηρ Υδατικών Πόπων 



ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ ΑΠΟ ΣΗΝ ΔΥΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΔΙΔΙΚΟΤ ΠΛΑΙΙΟΤ ΓΙΑ ΣΙ ΑΠΔ 

 

 

Η μεγαλύηεπη δςναηή αξιοποίηζη ηων ΑΠΕ θα είναι ππορ όθελορ ηηρ 

εθνικήρ οικονομίαρ και ηηρ πποζηαζίαρ ηος πεπιβάλλονηορ. 

 

Η ζηήπιξη ηηρ ανάπηςξηρ ηων ΑΠΕ μέζα από ηη σωποηαξική 

ζςνιζηώζα  ειζάγει ηη θεπαπεία αδςναμιών πος οδήγηζαν ζηη μέσπι 

ζήμεπα καθςζηέπηζη ςλοποίηζηρ ηηρ παπαγωγήρ ππάζινηρ 

ενέπγειαρ. 

 

  

Ε. Μπαλτάρ, Επγαστήπιο Υδπολογίαρ και Αξιοποίησηρ Υδατικών Πόπων 


