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Όροι Χρήσης  

Ο χάρτης αναπτύχθηκε από τους εταίρους του έργου ISABEL, το οποίο χρηματοδοτείται από τη 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο του προγράμματος ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ 2020 (Αρ. Σύμβασης 691752). 
Στόχος είναι η ενδεικτική απεικόνιση των επιτρεπόμενων περιοχών για την εγκατάσταση και 
λειτουργία μονάδων παραγωγής ενέργειας από βιομάζα ή βιοαέριο στην περιοχή των περιφερειών 
Μακεδονίας και Θράκης σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (ΦΕΚ 2462, 3/12/2008 «Έγκριση 
ειδικού πλαισίου χωροταξικού σχεδιασμού και αειφόρου ανάπτυξης για τις ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας και της στρατηγικής μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων αυτού»). 

 

Οι πληροφορίες που αποτυπώνονται στον χάρτη ΔΕΝ είναι αναλυτικές και μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν ως ένδειξη για την χωροθέτηση μονάδας(ων) παραγωγής ενέργειας από 
βιοαέριο. Ο ενδιαφερόμενος επενδυτής πρέπει να απευθυνθεί στην αρμόδια υπηρεσία(ες) όπως 
αυτές ορίζονται από την εκάστοτε νομοθεσία πριν την έναρξη της επένδυσης. 

 

Ο εν λόγω χάρτης ανήκει αποκλειστικά στους εταίρους του έργου ISABEL και διατίθεται μόνο για 
προσωπική χρήση. Οποιαδήποτε χρήση του για μη εμπορικούς σκοπούς επιτρέπεται υπό την 
προϋπόθεση να γίνεται σαφής αναφορά στο έργο ISABEL.  Απαγορεύεται οποιαδήποτε χρήση του 
για εμπορικούς σκοπούς χωρίς την προηγούμενη γραπτή άδεια των εταίρων του έργου.  

 

Η επεξεργασία του χάρτη βασίστηκε στη χρήση Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (GIS) και 
πραγματοποιήθηκε με το  Ελεύθερο Λογισμικό / Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα “QGIS”. Οι ψηφιακές 
πληροφορίες των περιοχών αποκλεισμού για την εγκατάσταση και λειτουργία μονάδων βιοαερίου, 
που απεικονίζονται στο χάρτη, προκύπτουν από την επεξεργασία γεωχωρικών διανυσματικών 
δεδομένων (vector shape files), τα οποία διατίθενται ελεύθερα προς χρήση από τους ιστότοπους 
των αντίστοιχων φορέων. Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει το σύνολο των δεδομένων που 
περιέχει ο χάρτης. Το υπόβαθρο του χάρτη υποστηρίζεται από το OpenStreetMap που αποτελεί 
βάση ανοικτών δεδομένων (www.openstreetmap.org). 

 

  

http://www.isabel-project.eu/
https://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=0ahUKEwjE85j3yd3UAhWFOsAKHeRnAxUQFggvMAI&url=http%3A%2F%2Fwww.ypeka.gr%2FLinkClick.aspx%3Ffileticket%3DzkMN5DrZKKo%253D%26tabid%3D513&usg=AFQjCNEfi9dDGeMTyJHyrFIx-5bvArtG9g&cad=rjt
http://www.openstreetmap.org/
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Γεωχωρικά δεδομένα που απεικονίζονται στον  χάρτη 

Ζώνη Αποκλεισμού 
Τύπος 

Δεδομένων 
Πηγή Ηλεκτρονική Διεύθυνση 

Τελευταία 
Πρόσβαση 

Υγρότοποι Διεθνούς 
Σημασίας (Υγρότοποι 

Ραμσάρ). 
Σημειακά 

Υπηρεσία 
πληροφοριών των 
περιοχών Ramsar 

https://rsis.ramsar.org/ab
out 

Ιούνιος 
2017 

Περιοχές απολύτου 
προστασίας της 

φύσης και προστασίας 
της φύσης. 

Πολύγωνα 
Ελληνικό Κέντρο 

Βιότοπων – 
Υγροτόπων (ΕΚΒΥ) 

http://cdr.eionet.europa.
eu/gr/eea/cdda1 

Ιούνιος 
2017 

Πυρήνες των εθνικών 
δρυμών και τα 

κηρυγμένα μνημεία 
της φύσης και τα 
αισθητικά δάση. 

Πολύγωνα 
Ελληνικό Κέντρο 

Βιότοπων – 
Υγροτόπων (ΕΚΒΥ) 

http://cdr.eionet.europa.
eu/gr/eea/cdda1 

Ιούνιος 
2017 

Περιοχές δικτύου 
Natura 2000 

Πολύγωνα 
Ιστότοπος  

geodata.gov.gr 

http://geodata.gov.gr/dat
aset/to-diktuo-natura-

2000-kai-
prostateuomenes-

periokhes 

Ιούνιος 
2017 

Aκτές κολύμβησης 
που περιλαμβάνονται 

στο πρόγραμμα 
παρακολούθησης της 
ποιότητας των νερών 

κολύμβησης 

Σημειακά 
Ιστότοπος  

geodata.gov.gr 

http://geodata.gov.gr/el/
dataset/poioteta-udaton-
akton-kolumbeses-2015 

Ιούνιος 
2017 

Λατομικές περιοχές 
και μεταλλευτικές και 

εξορυκτικές ζώνες 
Πολύγωνα 

Γενική Διεύθυνση 
Ορυκτών Πρώτων 

Υλών του Υπουργείου 
Περιβάλλοντος και 

Ενέργειας 

http://www.latomet.gr/y
pan/StaticPage1.aspx?pa

genb=16515 

Ιούνιος 
2017 
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