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ΠεριβαλλοντικέςΠεριβαλλοντικές επιπτώσειςεπιπτώσεις κατάκατά τηντην
παραγωγήπαραγωγή ηλεκτρικήςηλεκτρικής ενέργειαςενέργειας

Χρήσεις γης, οπτική όχληση-
Φωτοβολταϊκά

πάρκα
Ηλιακή ακτινοβολία

Οπτική όχληση, εκποµπές
θορύβου, ατυχήµατα µε πουλιά,
χρήσεις γης, σκίαση

-Αιολικά πάρκαΑιολική ενέργεια

Επιδράσεις σε βιοτόπους, 
κίνδυνοι πρόκλησης σεισµών ή

ατυχηµάτων από αστοχία

φραγµάτων

-
Υδροηλεκτρικά

εργοστάσια
Υδατόπτωση

Αποξήλωση δασών
CO2, SOx, VOC, 
τέφρα

Θερµοηλεκτρικά

εργοστάσια
Βιοµάζα

Πυρηνικά απόβλητα, πυρηνικά
όπλα, πυρηνικά ατυχήµατα

-
Πυρηνικά

εργοστάσια
Πυρηνικό καύσιµο

Εξάντληση αποθεµάτων, 
ρύπανση κατά τη µεταφορά

CO2, NOx, SOx, 
VOC, τέφρα

Θερµοηλεκτρικά

εργοστάσια

Άνθρακας, πετρέλαιο, 
φυσικό αέριο

Άλλες επιπτώσεις
Εκποµπή

αερίων ρύπων

Τεχνολογία

παραγωγής

Πρωτογενής µορφή

ενέργειας



ΠεριβαλλοντικέςΠεριβαλλοντικές επιπτώσειςεπιπτώσεις απόαπό τηντην
παρουσίαπαρουσία καικαι τητη λειτουργίαλειτουργία αιολικώναιολικών πάρκωνπάρκων

�� ΧρήσειςΧρήσεις γηςγης

�� ΣκίασηΣκίαση

�� ΟπτικήΟπτική όχλησηόχληση

�� ΕκποµπέςΕκποµπές θορύβουθορύβου

�� ΑτυχήµαταΑτυχήµατα µεµε πουλιάπουλιά



ΧρήσειςΧρήσεις γηςγης

�� ΠυκνότηταΠυκνότητα αιολικήςαιολικής ισχύοςισχύος
�� 2 2 στρέµµαταστρέµµατα επιφάνειαςεπιφάνειας σάρωσηςσάρωσης δροµέαδροµέα ανάανά

MW MW αιολικήςαιολικής ισχύοςισχύος..

�� ∆εσµευµένη∆εσµευµένη έκτασηέκταση στοστο έδαφοςέδαφος
�� ΠερίπουΠερίπου 300 300 –– 500 500 mm22 πέριξπέριξ τουτου πυλώναπυλώνα..

�� ∆εσµευµένη∆εσµευµένη έκτασηέκταση ενόςενός βρετανικούβρετανικού
πυρηνικούπυρηνικού εργοστασίουεργοστασίου
�� ΠερίπουΠερίπου 160160 στρέµµαταστρέµµατα γηςγης ανάανά MW MW 

εγκατεστηµένηςεγκατεστηµένης ισχύοςισχύος..



ΧρήσειςΧρήσεις γηςγης



ΧρήσειςΧρήσεις γηςγης



ΧρήσειςΧρήσεις γηςγης



ΟπτικήΟπτική όχλησηόχληση

ΠαράµετροιΠαράµετροι

�� ΥποκειµενικότηταΥποκειµενικότητα

�� ΛειτουργίαΛειτουργία ανεµογεννητριώνανεµογεννητριών

�� ΘέσηΘέση εγκατάστασηςεγκατάστασης πάρκουπάρκου ((πεδιάδαπεδιάδα ήή
βουνόβουνό, , ανοιχτόανοιχτό ήή κλειστόκλειστό τοπίοτοπίο))

�� ΤύποςΤύπος εγκατεστηµένωνεγκατεστηµένων ανεµογεννητριώνανεµογεννητριών
((µέγεθοςµέγεθος, , χρωµατισµόςχρωµατισµός, , κλπκλπ))

�� ΑπόστασηΑπόσταση θέασηςθέασης απόαπό τητη θέσηθέση
εγκατάστασηςεγκατάστασης



ΟπτικήΟπτική όχλησηόχληση



ΑξιολόγησηΑξιολόγηση οπτικήςοπτικής όχλησηςόχλησης
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ΑξιολόγησηΑξιολόγηση οπτικήςοπτικής όχλησηςόχλησης



ΑξιολόγησηΑξιολόγηση οπτικήςοπτικής όχλησηςόχλησης



ΟπτικήΟπτική ««όχλησηόχληση»»
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ΟπτικήΟπτική ««όχλησηόχληση»»



ΗχητικήΗχητική όχλησηόχληση

�� ΕκπεµπόµενοςΕκπεµπόµενος θόρυβοςθόρυβος απόαπό ΑΑ//ΓΓ::
�� αεροδυναµικόςαεροδυναµικός

�� µηχανικόςµηχανικός..

�� ΌριαΌρια εκπεµπόµενουεκπεµπόµενου θορύβουθορύβου απόαπό ΑΑ//ΓΓ σεσε
κατοικηµένεςκατοικηµένες περιοχέςπεριοχές::
�� ∆ανία∆ανία: 45 : 45 dBdB

�� ΣουηδίαΣουηδία: 40 : 40 dBdB

�� ΕλλάδαΕλλάδα: 40 : 40 dBdB..



ΗχητικήΗχητική όχλησηόχληση

∆ιάχυση ήχου από ανεµογεννήτρια.

350 m200 m120 m95

575 m350 m200 m100

775 m575 m350 m105

∆ιάχυση ήχου

35 dB
∆ιάχυση ήχου

40 dB
∆ιάχυση ήχου

45 dB
Εκποµπή ήχου από την

ανεµογεννήτρια (dB)

Εντάσεις εκπεµπόµενου ήχου από διάφορες δραστηριότητες.

30Κρεβατοκάµαρα σε ώρα ησυχίας

100Κέντρο διασκέδασης

75Κέντρο πόλης

35 – 40Ηλεκτρικό ψυγείο

65Ανθρώπινη οµιλία

Ένταση εκπεµπόµενου ήχου (dB)∆ραστηριότητα



ΕκτίµησηΕκτίµηση ηχητικήςηχητικής όχλησηςόχλησης



ΕκτίµησηΕκτίµηση ηχητικήςηχητικής όχλησηςόχλησης



ΣκίασηΣκίαση



ΣκίασηΣκίαση

�� ΓιαΓια ανεµογεννήτριαανεµογεννήτρια ισχύοςισχύος 3 3 MW, MW, µήκοςµήκος
πτερυγίουπτερυγίου 45 45 m, m, πλάτοςπλάτος πτερυγίουπτερυγίου 2 2 mm::

�� ΣκίασηΣκίαση πτερυγίουπτερυγίου έωςέως 1,4 1,4 km km ((λίγολίγο µετάµετά τηντην
ανατολήανατολή ήή λίγολίγο πρινπριν τητη δύσηδύση).).

�� ΤοΤο φαινόµενοφαινόµενο µπορείµπορεί νανα γίνειγίνει ενοχλητικόενοχλητικό σεσε
περιπτώσειςπεριπτώσεις εγκατάστασηςεγκατάστασης αιολικώναιολικών πάρκωνπάρκων
κοντάκοντά σεσε κατοικηµένεςκατοικηµένες περιοχέςπεριοχές ((απόστασηαπόσταση
µικρότερηµικρότερη τωντων 500 500 m).m).



ΕπιδράσειςΕπιδράσεις στηνστην ορνιθοπανίδαορνιθοπανίδα

�� ΚίνδυνοιΚίνδυνοι θανάτωσηςθανάτωσης πτηνώνπτηνών απόαπό
πρόσκρουσήπρόσκρουσή τουςτους µεµε τατα περιστρεφόµεναπεριστρεφόµενα
πτερύγιαπτερύγια ανεµογεννητριώνανεµογεννητριών..



ΕπιδράσειςΕπιδράσεις στηνστην ορνιθοπανίδαορνιθοπανίδα

�� ΠηγήΠηγή τουτου προβλήµατοςπροβλήµατος: : αιολικάαιολικά πάρκαπάρκα στοστο
πέρασµαπέρασµα τουτου Altamont Altamont τηςτης ΚαλλιφόρνιαΚαλλιφόρνια..



ΕπιδράσειςΕπιδράσεις στηνστην ορνιθοπανίδαορνιθοπανίδα
ΣτατιστικάΣτατιστικά στοιχείαστοιχεία



ΕπιδράσειςΕπιδράσεις στηνστην ορνιθοπανίδαορνιθοπανίδα
�� ΗΗ κάθεκάθε περίπτωσηπερίπτωση εγκατάστασηςεγκατάστασης αιολικούαιολικού

πάρκουπάρκου θαθα πρέπειπρέπει νανα εξετάζεταιεξετάζεται ξεχωριστάξεχωριστά
καικαι σεσε ειδικέςειδικές περιπτώσειςπεριπτώσεις, , όπωςόπως::
�� ύπαρξηύπαρξη σπάνιωνσπάνιων ήή απειλούµενωναπειλούµενων ειδώνειδών

�� περάσµαταπεράσµατα µεταναστευτικώνµεταναστευτικών πουλιώνπουλιών,,

�� είτεείτε νανα περιορίζεταιπεριορίζεται οο αριθµόςαριθµός τωντων
ανεµογεννητριώνανεµογεννητριών σεσε έναένα αιολικόαιολικό
πάρκοπάρκο,,



ΕπιδράσειςΕπιδράσεις στηνστην ορνιθοπανίδαορνιθοπανίδα
�� είτεείτε νανα λαµβάνονταιλαµβάνονται ειδικάειδικά µέτραµέτρα προστασίαςπροστασίας, , 

όπωςόπως::

�� τακτικήτακτική εκκαθάρισηεκκαθάριση χώρουχώρου αιολικούαιολικού πάρκουπάρκου απόαπό
τυχόντυχόν ψοφίµιαψοφίµια

�� χωροθέτησηχωροθέτηση λιγότερωνλιγότερων καικαι µεγαλύτερηςµεγαλύτερης
ονοµαστικήςονοµαστικής ισχύοςισχύος ανεµογεννητριώνανεµογεννητριών

�� µεταφοράµεταφορά κοντινώνκοντινών φωλιώνφωλιών, , µεµε τηντην επίβλεψηεπίβλεψη
ορνιθολόγωνορνιθολόγων

�� πρόγραµµαπρόγραµµα παρακολούθησηςπαρακολούθησης ((monitoringmonitoring) ) τηςτης
περιοχήςπεριοχής

�� ενδεχόµενηενδεχόµενη παύσηπαύση λειτουργίαςλειτουργίας τωντων ΑΑ//ΓΓ τιςτις µέρεςµέρες
χιονόπτωσηςχιονόπτωσης. . 



ΣυµβολήΣυµβολή στηνστην αντιµετώπισηαντιµετώπιση τουτου
φαινοµένουφαινοµένου τοτο θερµοκηπίουθερµοκηπίου

Εκποµπές αερίων ρύπων ανά KWh παραγόµενης ηλεκτρικής ενέργειας
από θερµοηλεκτρικούς σταθµούς.

1,00σωµατίδια

0,05HC

0,18CO

1,50NOx

1.062,50CO2

19,40SO2

Εκπεµπόµενη µάζα ανά παραγόµενη

kWh ηλεκτρικής ενέργειας (gr)
Ρύπος



ΣυµβολήΣυµβολή στηνστην αντιµετώπισηαντιµετώπιση τουτου
φαινοµένουφαινοµένου τοτο θερµοκηπίουθερµοκηπίου

Αποφυγή εκποµπών αερίων ρύπων στην Ελλάδα το 2002 λόγω της
παραγωγής ενέργειας από Α.Π.Ε.

2,63τέφρα

9,47VOC

78,90NOx

55.887,50CO2

1.020,44SOx

Αποφευκτέα εκποµπή (106 tn)Ρύπος


