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ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

Η αιολική ενέργεια είναι ζωτικής σημασίας για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, η 

οποία είναι μία από τις κυριότερες απειλές για τη βιοποικιλότητα. Από την άλλη πλευρά, η 

αιολική ενέργεια -ως ανθρώπινη δραστηριότητα- μπορεί να έχει επιπτώσεις στο τοπικό 

περιβάλλον και στα είδη που ζουν σε αυτό. Τέτοιες επιπτώσεις θα πρέπει να αξιολογούνται 

προσεκτικά και να επιβάλλονται μέτρα για την εξάλειψη ή τον μετριασμό τους. Στην Ελλάδα, η 

διαδικασία της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και της Δέουσας Εκτίμησης -όπου 

χρειάζεται- παρέχει το κατάλληλο πλαίσιο για την επίτευξη της ισορροπίας στη λήψη 

αποφάσεων για κάθε προτεινόμενο έργο. 

Παράλληλα, σημαντικός αριθμός Ειδικών Περιβαλλοντικών Μελετών (ΕΠΜ) βρίσκεται υπό 

εκπόνηση ή/και διαβούλευση στην Ελλάδα με στόχο τον καθορισμό διακριτών ζωνών σε κάθε 

περιοχή Natura με βάση τη σημασία και την ευαισθησία κάθε ζώνης. Πάνω από το 27% της 

ελληνικής χερσαίας επικράτειας ανήκει στο δίκτυο Natura, ενώ αν ληφθούν υπόψη οι περιοχές 

με υψόμετρο μεγαλύτερο από 500 m (όπου κυρίως εντοπίζεται το αιολικό δυναμικό στην 

Ελλάδα), το παραπάνω ποσοστό αυξάνεται σε περισσότερο από 37%. 

Το πλέγμα της νομοθεσίας για την προστασία της βιοποικιλότητας και την περιβαλλοντική 

αδειοδότηση,  θα πρέπει να διασφαλίζει την ενδελεχή, συγκεκριμένη και κατά περίπτωση 

αξιολόγηση για ένα αιολικό έργο, περιλαμβανομένων αυτών που προτείνονται εντός περιοχών 

Natura. 

Το προκαταρκτικό πρόγραμμα έχει ως εξής: 
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10:30 |  Εισαγωγικές ομιλίες για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη 

Συντονιστής: Παναγιώτης Παπασταματίου – Γενικός Διευθυντής ΕΛΕΤΑΕΝ 

Ο ΓΔ της ΕΛΕΤΑΕΝ συζητά διαδοχικά με τους: 

Κώστα Σκρέκα - Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας 

Σωκράτη Φάμελλο - Βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, Τομεάρχη Περιβάλλοντος και Ενέργειας 

Χάρη Δούκα - Τομεάρχη Ενέργειας ΠΑΣΟΚ, Αν. Καθηγητή ΕΜΠ 

Παρεμβαίνουν 

Γιάννης Γιαρέντης - Πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος ΔΑΠΕΕΠ 

Γιώργος Περιστέρης - Πρόεδρος ΕΣΗΑΠΕ 

Διάλειμμα 

12:15 | Συζήτηση: Το πλαίσιο για την προστασία της βιοποικιλότητας και η ανάπτυξη 
αιολικών πάρκων 

Συντονιστής: Ηλίας Ευθυμιόπουλος – ΓΔ Clima21, πρ. Υφυπουργός 

Πέτρος Βαρελίδης - Γενικός Γραμματέας Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων 

Εκπρόσωπος ΟΦΥΠΕΚΑ 

Μιχάλης Μητσόπουλος -  Δ/ντης του Τομέα Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος και Ρυθμιστικών 

Πολιτικών του ΣΕΒ 

Βαγγέλης Παππάς - Βιολόγος, M.Sc. Διαχείρισης Περιβάλλοντος, ΟIKOM ΕΠΕ 

Συζήτηση 

Διάλειμμα 

14:00 | Συζήτηση: Η σχέση των αιολικών πάρκων και της βιοποικιλότητας     

Συντονιστής: tba 

Paulo Eduardo Cardoso - Βιολόγος, Bioinsight & ECOA 

Σπύρος Κουβέλης - Διευθυντής EPLO ISD, πρ. Υφυπουργός 

Maxim Oilic - Εκπρόσωπος της WindEurope 

Γιώργος Βαβίζος - Βιολόγος, Διευθυντής Εταιρείας Μελετών ECO Consultants A.E 

Συζήτηση 

15:20 | Λήξη - Συμπεράσματα 

 


