GP Wind
«Καλές Πρακτικές για την Εναρμόνιση των ωφελειών της
Αιολικής Ενέργειας με τους Περιβαλλοντικούς και
Κοινωνικούς Στόχους»
IEE 09/941/SI2.558383
August 1st 2010 / July 31st 2012

Χρήστος Τζομάκας
Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
email : ctzomakas@ptapde.gr
Regional Stakeholders Workshops
Patras, 29th September 2011
The sole responsibility for the content of this presentation lies with the authors. It does not necessarily reflect the opinion of the European Union. Neither the EACI nor the European Commission are responsible for any use that may be made of the information contained therein.

GP WIND - Σύνοψη
ΣΤΟΧΟΣ:
ΣΤΟΧΟΣ: ηη ανταλλαγή
ανταλλαγή και
και καταγραφή
καταγραφή βέλτιστων
βέλτιστων πρακτικών
πρακτικών για
για την
την εναρμόνιση
εναρμόνιση των
των
στόχων
στόχων σχετικά
σχετικά με
με την
την αιολική
αιολική ενέργεια
ενέργεια με
με ευρύτερους
ευρύτερους περιβαλλοντικούς
περιβαλλοντικούς στόχους,
στόχους,
εμπλέκοντας
εμπλέκοντας ενεργά
ενεργά τις
τις τοπικές
τοπικές κοινότητες
κοινότητες στο
στο σχεδιασμό
σχεδιασμό και
και την
την υλοποίηση
υλοποίηση
Το
Το GP
GP WIND
WIND διερευνά
διερευνά εμπόδια
εμπόδια στην
στην
ανάπτυξη
ανάπτυξη των
των χερσαίων
χερσαίων και
και των
των υπεράκτιων
υπεράκτιων
σταθμών
σταθμών ηλεκτροπαραγωγής
ηλεκτροπαραγωγής από
από αιολική
αιολική
ενέργεια
ενέργεια
Το
Το GP
GP WIND
WIND θα
θα αναπτύξει
αναπτύξει έναν
έναν
οδηγό
οδηγό καλών
καλών πρακτικών
πρακτικών και
και
μια
μια εργαλειοθήκη,
εργαλειοθήκη, τα
τα οποία
οποία θα
θα
χρησιμοποιηθούν
χρησιμοποιηθούν για
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16 Θεματικές Μελέτες Περιπτώσεων
• Επίδραση στα ζώντα είδη χερσαία και θαλάσσια - πουλιά, ψάρια, θηλαστικά, θαλασσοπούλια
(συμπεριλαμβανομένων των μεταναστευτικών τους δρόμων)
• Επίδραση στους βιοτόπους/οικοτόπους
• Βιοποικιλότητα – Οι διαφοροποιήσεις στις μορφές ζωής μέσα σε ένα οικοσύστημα
• Αντιμετώπιση συσσωρευτικών επιπτώσεων
• Συστήματα και διαδικασίες για την παρακολούθηση των επιπτώσεων - Παραδείγματα για
τεχνικές μείωσης περιβαλλοντικών επιπτώσεων
• Θέματα που αφορούν την έκλυση διοξειδίου του άνθρακα
• Κατασκευή και λειτουργία εγκαταστάσεων σε θαλάσσιο περιβάλλον
• Υπεράκτια πάρκα – εμπορικές δραστηριότητες: αλιεία, ναυτιλία, θέματα βυθού, σημεία σύνδεσης
στην ξηρά
• Επικοινωνία, συνειδητοποίηση, λανθασμένη πληροφόρηση
• Τοπίο & Διαχείριση ζητημάτων οπτικής όχλησης (Τεχνικές απεικόνισης / δράσεις μετριασμού)
• Αντιμετώπιση θεμάτων θορύβου συμπεριλαμβανομένων των υποθαλάσσιων
• Σύγκρουση/επίδραση με άλλες επαγγελματικές δραστηριότητες συμπεριλαμβανόμενου και του
τουρισμού
• Ενδοιασμοί της κοινότητας και αποδοχή – πως να επιτευχθεί το «κόστος δικαιώματος
συμμετοχής»
• Συστήματα παροχών για τις τοπικές κοινότητες
• Διαχείριση σύνθετων η εδραιωμένων θεμάτων αντίληψης του κοινού
• Εκπόνηση κοινωνικοοικονομικών αναλύσεων για ενδιαφερόμενους

Αναλύοντας τις Θ.Μ.Π. - ερωτήσεις
Βαθμολογήστε
Βαθμολογήστε από
από 11 (Ελλιπής)
(Ελλιπής) έως
έως 55 (Άριστη)
(Άριστη)
•Περιγράφηκαν
•Περιγράφηκαν τα
τα βασικά
βασικά ζητήματα
ζητήματα επαρκώς;
επαρκώς;
•Υπάρχουν
•Υπάρχουν χρήσιμα
χρήσιμα συμπεράσματα,
συμπεράσματα, παραδείγματα
παραδείγματα καλών
καλών πρακτικών
πρακτικών και
και καθοδήγηση;
καθοδήγηση;

Πώς
Πώς θα
θα μπορούσε
μπορούσε να
να βελτιωθεί;
βελτιωθεί;
•Υπάρχουν
•Υπάρχουν άλλα
άλλα παραδείγματα
παραδείγματα καλών
καλών πρακτικών
πρακτικών ήή καθοδήγησης;
καθοδήγησης;
•Αναγνωσιμότητα,
•Αναγνωσιμότητα, διαύγεια,
διαύγεια, συσχέτιση
συσχέτιση ;;
•Είναι
•Είναι τα
τα προτεινόμενα
προτεινόμενα παραδείγματα
παραδείγματα μεταφέρσιμα
μεταφέρσιμα σε
σε άλλες
άλλες γεωγραφικές
γεωγραφικές περιοχές;
περιοχές;

Ποια
Ποια είναι
είναι τα
τα 33 κύρια
κύρια μηνύματα
μηνύματα που
που συγκρατήσατε
συγκρατήσατε από
από τη
τη μελέτη?
μελέτη?
Τέλος,
Τέλος, τις
τις προτάσεις
προτάσεις σας:
σας:

•Τι
•Τι πρέπει
πρέπει να
να προστεθεί;
προστεθεί;
•Τι
•Τι χρειάζεται
χρειάζεται για
για να
να βελτιωθεί
βελτιωθεί
και
και να
να γίνει
γίνει πιο
πιο χρήσιμο;
χρήσιμο;
•Τι
•Τι χρειάζεται
χρειάζεται για
για να
να γίνει
γίνει πιο
πιο
εφαρμόσιμο
εφαρμόσιμο και
και σχετικό
σχετικό στην
στην
πράξη;
πράξη;
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Ευχαριστώ για την προσοχή σας !
Για περισσότερες πληροφορίες: www.project‐gpwind.eu

