
 

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ 

Χαρτογραφικά δεδομένα για Αιολικά Πάρκα 

ΠΡΟΦΙΛ 
 
Όνομα:  

ΕΝΟΡΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Α.Ε. 

 
Η αιολική ενέργεια αποτελεί 
σήμερα μια ελκυστική λύση στο 
π ρ ό β λ η μ α  τ η ς 
ηλεκτροπαραγωγής.  
 
Η MαP Ε.Π.Ε. διαθέτει 
χαρτογραφικά δεδομένα για τη 
μελέτη εγκατάστασης αιολικών 
πάρκων. Η υψομετρική ακρίβεια 
των δεδομένων είναι ≤ 3 m και 
παραδίδεται σε κάνναβο 
βήματος 20 m. Παράγονται 
ι σ ο ϋ ψ ε ί ς  κ α μ π ύ λ ε ς 
ισοδιάστασης 20 m. Το 
περιαστικό δίκτυο είναι 
ψηφιοποιημένο με ακρίβεια 3-5 
m από τον άξονα του δρόμου. Τα 
δεδομένα της συνθήκης Natura 
προέρχονται από την 
ψηφιοποίηση των ορίων σε 
αναλογικούς χάρτες 1:250.000. 
 
 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 

Διαχείριση Βάσης 
Γεωγραφικών Πληροφοριών 

Geomedia Professional  
 
Παραγωγή και επεξεργασία 
Ψ η φ ι α κ ο ύ  Μ ο ν τ έ λ ο υ 
Εδάφους 
ImageStation Automatic Eleva-
tion 
ImageStation Stereo Display 
ImageStation DTM Collection 
Geomedia Terrain 

Geomedia Grid 
 
Διαχείριση και Προετοιμασία 
Παραδοτέου DTM 
Image Station DTMQue 
 
 

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ 
 
www.getmap.gr 
www.intergraph.com 
www.minenv.gr 

Η MaP Ε.Π.Ε. ΠΑΡΑΓΕΙ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΜΕΛΕΤΕΣ  

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ 

Η αιολική ενέργεια αποτελεί σήμερα μια ελκυστική και φιλική προς το περιβάλλον 
λύση, στο πρόβλημα της ηλεκτροπαραγωγής. Το «καύσιμο» είναι άφθονο, 
αποκεντρωμένο και δωρεάν. Η Ελλάδα έχει το δεύτερο καλύτερο αιολικό δυναμικό 
στην Ευρώπη, μετά το Ηνωμένο Βασίλειο.  
 
Η MaP Ε.Π.Ε. παράγει χαρτογραφικά δεδομένα απαραίτητα για τη μελέτη 
εγκατάστασης αιολικών πάρκων. Η πληροφορία που αντλείται από τα σύγχρονα 
χαρτογραφικά υπόβαθρα ενισχύει τον αναλυτικό γεωγραφικό προσδιορισμό της 
υποψήφιας για αιολική εγκατάσταση έκτασης. Τέτοια στοιχεία είναι οι ελάχιστες 
αποστάσεις από τις γειτνιάζουσες χρήσεις γης, δραστηριότητες και δίκτυα τεχνικής 
υποδομής, όπως αυτές προδιαγράφονται στο Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού 
και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας. Η επιλογή της 
κατάλληλης έκτασης βασίζεται και στα γεωμορφολογικά στοιχεία (π.χ. κλίση εδάφους), 
που προκύπτουν από την επεξεργασία των χαρτογραφικών δεδομένων που διατίθενται.  
 
Η MaP Ε.Π.Ε παράγει με φωτογραμμετρικές μεθόδους χαρτογραφικά δεδομένα, για 
παράδειγμα, για την χωροθέτηση αιολικών εγκαταστάσεων σε ακατοίκητες νησίδες. Στο 
παραγόμενο φωτογραμμετρικό προϊόν (π.χ. ορθοφωτοχάρτης) υψηλής 
οριζοντιογραφικής και υψομετρικής ακρίβειας υλοποιούνται μετρήσεις, όπως ελάχιστες 
αποστάσεις από ακτές (<1000m), εύρος κλειστών κόλπων (<1100 m), ελάχιστη 
απόσταση από εγκαταστάσεις τριτογενή τομέα κ.τ.λ.  
 
Η MaP Ε.Π.Ε. εκτός από την παραγωγή και διάθεση χαρτογραφικών δεδομένων όπως α) 
Ψηφιακό Μοντέλο Εδάφους (DTM), β) ισοϋψείς καμπύλες, γ) οδικό δίκτυο, δ) 
περιβαλλοντικές ζώνες Natura ε) χρήσεις γης κατά CORINE κ.τ.λ., εξειδικεύεται και στην 
επεξεργασία των παραπάνω δεδομένων και την εξαγωγή στοιχείων απαραίτητων για τη 
μελέτη. Για παράδειγμα, η MaP Ε.Π.Ε πραγματοποιεί επεξεργασία DTM για 
προσδιορισμό κλίσεων εδάφους και προσανατολισμού, στοιχεία απαραίτητα για την 
τελική επιλογή της βέλτιστης θέσης.  
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