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Αλλαγές στην κάλυψη χρήσεων γης CORINE  

μεταξύ της έκδοσης 2006 και 2012 

 

10 Οκτωβρίου 2022 

 

Η μελέτη «Ανεμογεννήτριες και Πυρκαγιές - Η περίπτωση της Καρυστίας» προσπαθεί να 

αποδώσει στα αιολικά πάρκα αλλαγές στις χρήσεις γης στην  περιοχή της Καρυστίας και 

παραθέτει προς τεκμηρίωση του ισχυρισμού της χάρτες με καλύψεις χρήσεων γης του 

CORINE. Από τα δεδομένα που παραθέτει τεκμηριώνεται το ακριβώς αντίθετο από αυτό 

που ισχυρίζεται η μελέτη. 

Συγκεκριμένα, από το διαθέσιμο διανυσματικό αρχείο των αλλαγών που υπεισήλθαν στις 

καλύψεις χρήσεων γης του CORINE2006 σε σχέση με την έκδοση 2012, για την περιοχή 

της νότιας Εύβοιας, και την διαθέσιμη πληροφορία του γεωπληροφοριακού χάρτη της 

ΡΑΕ σε σχέση με το χάρτη 16α και 16β της μελέτης  συμπεραίνονται τα εξής. 

Όπως διαπιστώνεται από τους χάρτες και την ανάλυση που παρατίθενται ακολούθως: 

• Οι εκτάσεις στις οποίες έχει πραγματοποιηθεί αλλαγή χρήσης κατά corine μεταξύ 

των εκδόσεων 2006 – 2012 και 2012-2018 είναι ελάχιστες και διάσπαρτες. 

• Κατά την περίοδο αυτών των αλλαγών (2006 – 2012/18) καμία νέα 

ανεμογεννήτρια δεν εγκαταστάθηκε στις εκτάσεις αυτές και επομένως ακόμα και 

αυτές οι λίγες αλλαγές χρήσης δεν οφείλονται στα αιολικά. 

• Γενικά, επί του μέγιστου  ποσοστού των εκτάσεων αυτών δεν εντοπίζονται 

ανεμογεννήτριες. Συνολικά, σε όλη την Καρυστία, εντοπίζονται μόνο 13 υφιστάμενες 

ανεμογεννήτριες εντός περιοχών με αλλαγή χρήσης κατά corine, οι οποίες (όπως 

αναφέρθηκε) είχαν ήδη εγκατασταθεί και λειτουργούσαν πριν συμβούν αυτές οι 

αλλαγές χρήσης.  

• Η πλειονότητα των θέσεων όπου βρίσκονται κατασκευασμένα αιολικά πάρκα καθώς 

και οι περιοχές στις οποίες έχουν ληφθεί βεβαιώσεις παραγωγού για μελλοντικά 

έργα εντοπίζονται σε περιοχές που δεν υπάρχει αλλαγή χρήσης κατά corine. 

• Αν οι καταγραφόμενες αλλαγές στις χρήσεις γης αποδίδονταν στα αιολικά πάρκα, 

αυτές θα έπρεπε να είχαν πολύ μεγαλύτερη χωρική εξάπλωση, ιδίως στις θέσεις 

όπου διακρίνεται μεγάλη πυκνότητα έργων. 
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Πέραν των ανωτέρω γενικών παρατηρήσεων, στη συνέχεια πραγματοποιείται ανάλυση 

των στοιχείων για κάθε μια εικονιζόμενη θέση των εικόνων 16α και 16β της μελέτης 

«Ανεμογεννήτριες και Πυρκαγίες - Η περίπτωση της Καρυστίας», ως θέση με μείωση 

βλάστησης λόγω της εγκατάστασης ΑΣΠΗΕ επί αυτών: 

 

Για την εικονιζόμενη θέση Α: 

Όπως διαπιστώνεται και από τους κάτωθι ενδεικτικούς χάρτες, εντός της θέσης Α των 

εικόνων 16α και 16β της μελέτης «Ανεμογεννήτριες και Πυρκαγιές - Η περίπτωση της 

Καρυστίας» δεν έχει επέλθει καμία μεταβολή στις χρήσεις γης του Corine μεταξύ της 

έκδοσης 2006 και 2012. Επιπλέον εντός της περιοχής χωροθετείται ένα αιολικό πάρκο 

με άδεια λειτουργίας (δηλ. κατασκευασμένο) καθώς και μια βεβαίωση παραγωγού. Και 

τα δύο έργα (υφιστάμενο και μη) εντοπίζονται εκτός περιοχής αλλαγής χρήσης γης 

κατά CORINE.  
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Για την εικονιζόμενη θέση Β: 

Όπως διαπιστώνεται και από τους κάτωθι ενδεικτικούς χάρτες, εντός της θέσης Β των 

εικόνων 16α και 16β της μελέτης «Ανεμογεννήτριες και Πυρκαγίες - Η περίπτωση της 

Καρυστίας» πράγματι έχει επέλθει μεταβολή των χρήσεων γης μεταξύ της περιόδου 

2006 και 2012. Ειδικότερα στη θέση αυτή αποδιδόταν ο κωδικός 323 (Σκληροφυλλική 

βλάστηση), ο οποίος αντικαταστάθηκε από τον κωδικό 333 (Εκτάσεις με αραιή 

βλάστηση). Εντός της θέσης Β σύμφωνα με τα επικαιροποιημένα στοιχεία του 

γεωπληροφοριακού χάρτη της ΡΑΕ, εντοπίζονται δύο βεβαιώσεις παραγωγού αιολικών 

πάρκων με ημερομηνία έκδοσης το έτος 2022 και δύο Α/Γες υφιστάμενου αιολικού 

πάρκου. Ωστόσο διαπιστώνεται πως τόσο το υφιστάμενο τμήμα του έργου, όσο και οι 

βεβαιώσεις παραγωγού εντοπίζονται εκτός της περιοχής όπου έχει επέλθει αλλαγή 

χρήσης στην κάλυψη γης CORINE.  
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Για την εικονιζόμενη θέση Γ 

Όπως διαπιστώνεται και από τους κάτωθι ενδεικτικούς χάρτες, εντός της θέσης Γ των 

εικόνων 16α και 16β της μελέτης «Ανεμογεννήτριες και Πυρκαγίες - Η περίπτωση της 

Καρυστίας» πράγματι έχει επέλθει μεταβολή των χρήσεων γης μεταξύ της περιόδου 2006 

και 2012. Ειδικότερα στη θέση αυτή αποδιδόταν ο κωδικός 323 (Σκληροφυλλική 

βλάστηση), ο οποίος αντικαταστάθηκε από τον κωδικό 333 (Εκτάσεις με αραιή 

βλάστηση). Εντός της θέσης Γ σύμφωνα με τα επικαιροποιημένα στοιχεία του 

γεωπληροφοριακού χάρτη της ΡΑΕ, εντοπίζεται ένα υφιστάμενο αιολικό πάρκο, τμήμα 

ενός υφιστάμενου αιολικού και ένα αιολικό με άδεια εγκατάστασης. Σε μικρό μέρος της 

περιοχής αλλαγής χρήσης εντοπίζονται μέρη των ανωτέρω αιολικών πάρκων, τα οποία 

τέθηκαν σε λειτουργία τα έτη 1999 και 2000, ήτοι τουλάχιστον έξι έτη πριν συμβούν οι 

αλλαγές στις χρήσης γης που αποτυπώνονται στους χάρτες. Σημειώνεται ότι στα 

ανατολικά της περιοχής Γ εντοπίζεται μεγάλος αριθμός υφιστάμενων Α/Γων που είναι 

εκτός περιοχής αλλαγής χρήσεις. Επιπλέον εντός της συγκεκριμένης περιοχής δεν έχει 

δοθεί καμία νέα βεβαίωση παραγωγού. 
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Για την εικονιζόμενη θέση Δ 

Όπως διαπιστώνεται και από τους κάτωθι ενδεικτικούς χάρτες, εντός της θέσης Δ των 

εικόνων 16α και 16β της μελέτης «Ανεμογεννήτριες και Πυρκαγίες - Η περίπτωση της 

Καρυστίας» πράγματι έχει επέλθει μεταβολή των χρήσεων γης μεταξύ της περιόδου 2006 

και 2012. Ειδικότερα στη θέση αυτή αποδιδόταν ο κωδικός 323 (Σκληροφυλλική 

βλάστηση), ο οποίος αντικαταστάθηκε από τον κωδικό 333 (Εκτάσεις με αραιή 

βλάστηση). Εντός της θέσης Δ σύμφωνα με τα επικαιροποιημένα στοιχεία του 

γεωπληροφοριακού χάρτη της ΡΑΕ, εντοπίζονται τρία υφιστάμενα αιολικά πάρκα. Και τα 

τρία αιολικά πάρκα, πλην τριών Α/Γων, βρίσκονται εκτός περιοχής αλλαγής χρήσης 

σύμφωνα με το CORINE. Μάλιστα, οι εν λόγω τρεις ανεμογεννήτριες αφορούν αιολικό 

πάρκο που τέθηκε σε λειτουργία το 2001, ήτοι τουλάχιστον πέντε έτη πριν συμβούν οι 

αλλαγές στις χρήσεις γης στην περιοχή. 
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Για την εικονιζόμενη θέση Ε 

Όπως διαπιστώνεται και από τους κάτωθι ενδεικτικούς χάρτες, εντός της θέσης Ε των 

εικόνων 16α και 16β της μελέτης «Ανεμογεννήτριες και Πυρκαγίες - Η περίπτωση της 

Καρυστίας» πράγματι έχει επέλθει μεταβολή των χρήσεων γης μεταξύ της περιόδου 2006 

και 2012. Ειδικότερα στη θέση αυτή αποδιδόταν ο κωδικός 313 (Μικτό Δάσος), ο οποίος 

αντικαταστάθηκε από τον κωδικό 324 (Μεταβατικές δασώδεις – Θαμνώδεις διατάξεις). 

Εντός της θέσης Ε σύμφωνα με τα επικαιροποιημένα στοιχεία του γεωπληροφοριακού 

χάρτη της ΡΑΕ, εντοπίζεται τμήμα ενός υφιστάμενου αιολικού πάρκου καθώς και δύο 

βεβαιώσεις παραγωγού αιολικών (πρώτες ημερομηνίες υποβολής 2012 και 2014). 

Ωστόσο εντός περιοχής αλλαγής χρήσης εντοπίζεται μόνο μια Α/Γ του υφιστάμενου 

αιολικού πάρκου ενώ οι βεβαιώσεις παραγωγού βρίσκονται εκτός αυτής της περιοχής. 

Το εν λόγω αιολικό πάρκο τέθηκε σε λειτουργία το έτος 2000, ήτοι τουλάχιστον έξι έτη 

πριν συμβούν οι αλλαγές στις χρήσεις γης στην περιοχή και ασφαλώς περισσότερα έτη 

από την έναρξη ανάπτυξης του εν λόγω έργου1.  

 
  

 
1 Το έτος 2016 το συγκεκριμένο έργο επεκτάθηκε και εγκαταστάθηκαν 4 επιπλέον ανεμογεννήτριες. 
Αυτό όμως δεν αλλάζει το παραπάνω συμπεράσμα, αφού οι νέες ανεμογεννήτριες εγκαταστάθηκαν 
είτε ενδιάμεσα είτε πολύ κοντά σε αυτές που λειτουργούσαν από το έτος 2000 και χρησιμοποιήθηκαν 
τα έργα οδοποιίας του αρχικού αιολικού πάρκου.  
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Για την εικονιζόμενη θέση Z 

Όπως διαπιστώνεται και από τους κάτωθι ενδεικτικούς χάρτες, εντός της θέσης Z των 

εικόνων 16α και 16β της μελέτης «Ανεμογεννήτριες και Πυρκαγίες - Η περίπτωση της 

Καρυστίας» πράγματι έχει επέλθει μεταβολή των χρήσεων γης μεταξύ της περιόδου 2006 

και 2012. Ειδικότερα στη θέση αυτή αποδιδόταν: 

• ο κωδικός 323 (Σκληροφυλλική βλάστηση), ο οποίος αντικαταστάθηκε από τον 

κωδικό 333 (Εκτάσεις με αραιή βλάστηση) 

• ο κωδικός 312 (Δάσος κωνοφόρων), ο οποίος αντικαταστάθηκε από τον κωδικό 

333 (Εκτάσεις με αραιή βλάστηση).  

• ο κωδικός 333 (Εκτάσεις με αραιή βλάστηση), ο οποίος αντικαταστάθηκε από τον 

κωδικό 321 (Φυσικοί βοσκότοποι).  

Εντός της θέσης Ε σύμφωνα με τα επικαιροποιημένα στοιχεία του γεωπληροφοριακού 

χάρτη της ΡΑΕ, δεν εντοπίζεται κανένα υφιστάμενο αιολικό πάρκο παρά μόνο 4 

μελλοντικές Α/Γες μιας βεβαίωσης παραγωγού έτους 2020, όταν οι όποιες μεταβολές 

των χρήσεων γης είχαν συμβεί πρακτικά μια δεκαετία νωρίτερα.  
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Για την εικονιζόμενη θέση ΣΤ 

Όπως διαπιστώνεται και από τους κάτωθι ενδεικτικούς χάρτες, εντός της θέσης ΣΤ των 

εικόνων 16α και 16β της μελέτης «Ανεμογεννήτριες και Πυρκαγίες - Η περίπτωση της 

Καρυστίας» δεν έχει επέλθει καμία μεταβολή στις χρήσεις γης του Corine μεταξύ της 

έκδοσης 2006 και 2012. Επιπλέον εντός της περιοχής χωροθετείται τμήμα ενός αιολικού 

πάρκου με άδεια λειτουργίας (δηλ. κατασκευασμένο) καθώς και μια βεβαίωση 

παραγωγού. Και τα δύο έργα (υφιστάμενο και μη) εντοπίζονται εκτός περιοχής 

αλλαγής χρήσης γης κατά CORINE.  

 


