
 

 

ΘΕΜΑ: : ∆ιατύπωση άποψης για τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων των έργων: 

«Αιολικοί Σταθµοί Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) των εταιρειών: «ΑΙΟΛΙΚΟ 

ΠΑΡΚΟ ΣΚΟΥΜΠΙ Α.Ε.», «ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΓΚΟΡΑΚΙ Α.Ε.», «ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ 

ΚΑΦΟΥΤΣΙ Α.Ε.», «ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΠΕΤΑΛΟ Α.Ε.», «ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΒΟΥΡΛΑΣ 

Α.Ε.», «ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ∆ΙΣΤΟΜΟΣ Α.Ε.», «ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΓΟΥΡΛΕΣ Α.Ε.», 

«ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΣΤΡΟΥΜΠΟΥΛΑΣ Α.Ε.», «ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΦΩΛΙΑ Α.Ε.», 

«ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΓΚΑΓΚΑΡΗ Α.Ε.», στα νησιά Νάξο, Πάρο, Τήνο και Άνδρο, συνολικής 

µέγιστης ισχύος παραγωγής 316,7 MW και εγκατεστηµένης ισχύος 322 MW».: 

Συµπληρωµατικά στοιχεία γνωµοδότησης ως προς το υποέργο Νάξου 

 

ΣΧΕΤ: 

(α) Το µε αριθ. πρωτ. 67291/6298/23-09-2011 έγγραφο Οικονοµικής Επιτροπής Περιφέρειας 

Ν. Αιγαίου, µε το οποίο διαβιβάστηκε στην Υπηρεσία µας για γνωµοδότηση η Μ.Π.Ε. του 

έργου του θέµατος 

(β) Η µε αρ. πρωτ. 69758/6266/21-10-2011 αρνητική εισήγηση της Υπηρεσίας µας επί της 

Μ.Π.Ε. του έργου του θέµατος  

(γ) Το υπ’ αρ. πρωτ. οικ. 9621/26-11-2010 έγγραφο ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών ∆ήµου 

Νάξου, µε το οποίο διαβιβάστηκε προς γνωµοδότηση το Β1 στάδιο του Γ.Π.Σ. ∆ήµου Νάξου 

 

Σε συνέχεια της (β) σχετ. αρνητικής εισήγησης του Τµήµατος Περιβάλλοντος της 

Υπηρεσίας µας επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το έργο του θέµατος, σας 

υποβάλλουµε τα ακόλουθα συµπληρωµατικά στοιχεία γνωµοδότησης για το υποέργο Νάξου. 

Στην υποβληθείσα Μ.Π.Ε. και αναφορικά µε το υποέργο της Νάξου, δεν λαµβάνονται 

υπόψη οι επιπτώσεις των προτεινόµενων αιολικών εγκαταστάσεων στην οικιστική ανάπτυξη 

των οικισµών «Κουρουνοχώρι» και «Αγιασσός». Σύµφωνα µε το Β1 στάδιο του Γενικού 

Πολεοδοµικού Σχεδίου (ΓΠΣ) ∆ήµου Νάξου που υποβλήθηκε στην Υπηρεσία µας µε το (γ) 

σχετ., προτείνεται επέκταση του ορίου του οικισµού «Κουρουνοχώρι», στοιχείο το οποίο δεν 

λαµβάνεται υπόψη στη Μ.Π.Ε. του έργου του θέµατος. Στο ανατολικό τµήµα του 
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 ΚΟΙΝ.: ∆ήµος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων 

Χώρα, ΝΑΞΟΣ 



προτεινόµενου αιολικού πάρκου «Α/Π Βούρλας» δεν τηρείται η ελάχιστη απαιτούµενη 

απόσταση 1500µ. από τα προτεινόµενα νέα όρια του παραδοσιακού, οριοθετηµένου οικισµού 

του Κουρουνοχωρίου. Η απόσταση αυτή ορίζεται στον Πίνακα ∆ του Παραρτήµατος ΙΙ της 

ΚΥΑ 49828 (ΦΕΚ 2464/Β/3-12-2008). 

Επιπρόσθετα, στην υποβληθείσα Μ.Π.Ε. δεν αξιολογείται η προοπτική επέκτασης των 

ορίων του αναπτυσσόµενου, παράκτιου οικισµού της Αγιασσού. Επισηµαίνεται ότι σύµφωνα 

µε τον Πίνακα ∆ του Παραρτήµατος ΙΙ της ΚΥΑ 49828 (ΦΕΚ 2464/Β/3-12-2008), η ελάχιστη 

απαιτούµενη απόσταση της αιολικής εγκατάστασης από τα όρια του οικισµού ορίζεται στα 

500µ. ∆εδοµένου ότι η πλησιέστερη ανεµογεννήτρια και το πολύγωνο του δυτικού τµήµατος 

(Καβαλλάρη) στο προτεινόµενο αιολικό πάρκο «Α/Π/ ∆ίστοµος» απέχει περί τα 800µ. από τα 

υφιστάµενα όρια του οικισµού «Αγιασσός», η εγκατάσταση του αιολικού πάρκου θα µειώσει 

δραστικά τη δυνατότητα επέκτασης των ορίων του συγκεκριµένου οικισµού της Νάξου. Η 

προοπτική αυτή αντίκειται στο στόχο που τίθεται από τα υπερκείµενα επίπεδα χωροταξικού 

σχεδιασµού περί περιορισµού της εκτός σχεδίου δόµησης.  

 

«Με εντολή Περιφερειάρχη» 
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