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Η επιδεικτική εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων και προσεγγίσεων για την ελαχιστοποίηση των
επιπτώσεων των αιολικών πάρκων στη βιοποικιλότητα στην Ελλάδα, η βελτίωση της
συμβατότητας της ανάπτυξης αιολικών πάρκων με τους στόχους διατήρησης της
βιοποικιλότητας της ΕΕ και η ανάπτυξη προδιαγραφών και οδηγιών που θα επιτρέψουν στους
ενδιαφερόμενους φορείς στην Ελλάδα τον καλύτερο σχεδιασμό, εφαρμογή και αξιολόγηση των
μεθόδων μείωσης των πιθανών επιπτώσεων των αιολικών έργων στη βιοποικιλότητα είναι οι
στόχοι του προγράμματος LIFE12 BIO/GR/000554 που υλοποιεί το ΚΑΠΕ.
Η Αιολική Ενέργεια αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους αρωγούς στην επίτευξη των
περιβαλλοντικών και ενεργειακών στόχων, με σημαντικό μερίδιο στη συνολική ενεργειακή
παραγωγή σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Πέραν των άλλων περιβαλλοντικών οφελών, η δυνατότητα
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από την αιολική ενέργεια, χωρίς εκπομπές άν θρακα,
αναμένεται να μειώσει σημαντικά τις καταστροφικές επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στην
άγρια ζωή. Παρόλα αυτά, η ραγδαία ανάπτυξη των αιολικών έργων δημιουργεί
προβληματισμούς και ανησυχία σχετικά με τις πιθανές επιπτώσεις τους στη φύση και στην
άγρια ζωή, οι οποίοι, λόγω της προβλεπόμενης εκτεταμένης ανάπτυξής τους, δεν μπορούν να
αγνοηθούν. Είναι σημαντικό να εξασφαλιστεί ότι μια τέτοια ταχεία ανάπτυξη είναι βιώσιμη και
σύμφωνη με την περιβαλλοντική νομοθεσία της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των Οδηγιών γ ια
τους Οικοτόπους και τα Πουλιά.
Το ΚΑΠΕ, στο πλαίσιο του έργου LIFE12 BIO/GR/000554, για την εφαρμογή ολοκληρωμένων
προσεγγίσεων για τη μείωση των επιπτώσεων των αιολικών έργων στη βιοποικιλότητα,
διοργανώνει, σε συνεργασία με την Nature Conservation Consultants ΕΠΕ (NCC), την Πέμπτη 13
Δεκεμβρίου 2018 στο DIVANI PALACE ACROPOLIS ΗΟTEL, ημερίδα όπου θα παρουσιαστούν τα
αποτελέσματα του έργου και θα πραγματοποιηθούν παρουσιάσεις από φορείς της Αιολικής
Ενέργειας και της Βιοποικιλότητας.

Η εκδήλωση απευθύνεται σε εκπροσώπους της πολιτείας και της αυτοδιοίκησης, επενδυτές
Αιολικής Ενέργειας, περιβαλλοντικές οργανώσεις, μελετητές-συμβούλους, διαχειριστές έργων
και άλλους επαγγελματίες που εμπλέκονται στο σχεδιασμό, στην υλοποίηση ή στην έγκριση
σχεδίων ή έργων αιολικών σταθμών.
Η συμμετοχή στην ημερίδα είναι ελεύθερη, αλλά απαιτείται προεγγραφή, το αργότερο έως 11
Δεκεμβρίου 2018. Για περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής:
http://www.cres.gr/cres/pages/news/news_ekdiloseis.html
https://www.windfarmswildlife.gr/downloads.html?instance=downloads&new_language=1&page=6
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