ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
Το ΕΚεΠΕΚ θα συμμετάσχει στο 3ο Γεωπολιτισμικό Συνέδριο ΣΑΜΑΡΙΑ 2016 με το
Διευθυντή του κ. Γρ.Τσάλτα και τους ερευνητές του σε μια ειδική συνεδρία με
θέμα: “Η Κρήτη ως μελλοντικός κρίκος της ενεργειακής αλυσίδας της Ευρώπης:
Πολιτική, Οικονομία, Περιβάλλον”
Περισσότερες πληροφορίες εδώ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ #102
Περίοδος: 12/4/2016-25/4/2016

Στη Βόρεια Θάλασσα του Μπάρεντς, οι μηχανότρατες έχουν ως στόχο τον μπακαλιάρο που κολυμπάει
κατά μήκος του ωκεανού. Με περισσότερο νερό από πάγο, τα αλιευτικά σκάφη αναζητούν αλιεύματα
όλο και πιο βόρεια. Αλλά δεν είναι μόνο η Βόρεια Θάλασσα του Μπάρεντς, που χάνει πάγο. Ο θαλάσσιος πάγος γύρω από τον Αρκτικό Κύκλο μετρήθηκε σε ιδιαίτερα χαμηλό
ποσοστό τον Ιανουάριο. Αυτό είναι πιθανό να σημαίνει εκτός των άλλων και περισσότερες μηχανότρατες σε πολλές
ευαίσθητες περιοχές του ωκεανού σε όλη την Αρκτική. Επί
του παρόντος, η Greenpeace και άλλες περιβαλλοντικές
οργανώσεις πιέζουν τη νορβηγική κυβέρνηση να απαγορεύσει την αλιεία με τράτες και άλλες καταστροφικές αλιευτικές πρακτικές στα ύδατα της Αρκτικής. Περισσότερα
εδώ

Στην Αλάσκα το φαινόμενο του θερμοκηπίου δεν είναι απλή θεωρία. Υπάρχουν κάποιοι που βλέπουν όμως και θετικά τις αλλαγές που λαμβάνουν χώρα, όπως η δυνατότητα καλλιέργειας νέων σοδειών ή η αύξηση του
τουρισμού. Από την άλλη, οι κοινότητες των ιθαγενών που ζουν κοντά στη δυτική ακτή, βρίσκονται απολύτως εκτεθειμένες στις άγριες διαθέσεις της φύσης. Περισσότερα εδώ
Ghost Fishing. Οι σύγχρονες τεχνολογίες καθιστούν πιο εύκολο να ανακτηθούν τα χαμένα αλιευτικά εργαλεία δίνοντας ώθηση στις προσπάθειες για τη μείωση των επιβλαβών επιπτώσεων στα αλιευτικά αποθέματα και τα απειλούμενα είδη. Περισσότερα εδώ
Παρακολούθηση της υδατοκαλλιέργειας στη Μεσόγειο από το δορυφόρο Sentinel-1A, σε ένα άλλο παράδειγμα της συμβολής της
αποστολής στην ασφάλεια των τροφίμων. Ο δορυφόρος υπολογίζει
περίπου 4500 ιχθυοκλωβούς άνω των έξι μηνών, κατά μήκος των
ακτών
της δυτικής
Μεσογείου.
Περισσότερα εδώ
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Ημέρα της Γης ή Ημέρα των
Ωκεανών; Οι κυβερνήσεις
έχουν κάνει εντυπωσιακά
βήματα για την προστασία
των ωκεανών, αλλά υπάρχει
ακόμα πολλή δουλειά που
πρέπει να γίνει.
Περισσότερα εδώ
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Μια ομάδα από τη Βραζιλία και Αμερικανοί επιστήμονες ανακάλυψαν
ένα νέο σφουγγάρι και κοραλλιογενή ύφαλο στις εκβολές του ποταμού
του Αμαζονίου. Ο ύφαλος φαίνεται να εξαπλώνεται σε περισσότερα
από 3.600 τετραγωνικά μίλια στο πυθμένα του ωκεανού στο άκρο της
υφαλοκρηπίδας της Νότιας Αμερικής. Περισσότερα εδώ
Περισσότερα εδώ

Μήπως η βιοποικιλότητα στους ωκεανούς είναι πιο ανθεκτική στην κλιματική αλλαγή από ό, τι εθεωρείτο μέχρι σήμερα; Το φυτοπλαγκτόν, που αποτελεί τη βάση της θαλάσσιας τροφικής αλυσίδας, και η ταχεία εξάπλωσή του θα μπορούσε να δώσει τη δυνατότητα να αναπληρωθεί η βιοποικιλότητα γρήγορα σε
περιοχές όπου έχουν πληγεί. Τα ωκεάνια ρεύματα μπορούν να μεταφέρουν αντικείμενα σε σχεδόν οποιοδήποτε μέρος του πλανήτη σε λιγότερο από μια δεκαετία, ταχύτερα από ό, τι εθεωρείτο μέχρι σήμερα. Περισσότερα εδώ
Πώς οι δορυφόροι και η συλλογή δορυφορικών δεδομένων μπορεί να βοηθήσει στην παρακολούθηση
της κατάστασης των ωκεανών; Πώς συμβάλλουν στη διατήρηση των θαλασσίων προστατευόμενων περιοχών και στη προστασία του θαλασσίου περιβάλλοντος; Περισσότερα εδώ
Η Μεσόγειος και οι Θαλάσσιες Περιοχές Προστασίας. Περισσότερα εδώ

Η Επιτροπή Προστασίας Θαλάσσιου Περιβάλλοντος (MEPC) του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού έχει
εγκρίνει υποχρεωτικές απαιτήσεις ώστε τα πλοία να καταγράφουν και να αναφέρουν την κατανάλωση
καυσίμων τους, σε μια κίνηση που στέλνει ένα σαφές και θετικό μήνυμα για τη συνεχή δέσμευση του
Οργανισμού στη μάχη για τη κλιματική αλλαγή. Περισσότερα εδώ

Πώς φτάνει το νερό στη Νέα Υόρκη; Περισσότερα εδώ

Περισσότεροι από 8 εκατομμύρια θάνατοι και ζημιές
άνω των 7 τρισεκατομμυρίων δολαρίων είναι ο απολογισμός των φυσικών καταστροφών που συνέβησαν στη Γη από την αρχή του 20ού αιώνα μέχρι σήμερα, σύμφωνα με εκτιμήσεις επιστημόνων. Η βάση
δεδομένων CATDAT περιλαμβάνει στοιχεία για πάνω
από 35.000 φυσικές καταστροφές στον πλανήτη μας,
από το 1900 έως το 2015. Σε αυτό το διάστημα, περίπου το 1/3 των ζημιών έχουν προκληθεί από πλημμύρες. Ακολουθούν οι σεισμοί που έχουν προκαλέσει περίπου το 26% των ζημιών και οι τυφώνεςκαταιγίδες με περίπου 19%, ενώ οι εκρήξεις ηφαιστείων γύρω στο 1%. Περισσότερα εδώ

Γιατί φυσαλίδες μεθανίου αναβλύζουν σε ένα ποτάμι; Τι κίνδυνος υπάρχει από τα πηγάδια fracking;
Περισσότερα εδώ
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«Αποφασίσαμε να αγοράσουμε δύο μηχανές ραπτικής
και να δημιουργήσουμε μόνοι μας κάτι που να ταιριάζει στην αισθητική του νησιού. Έτσι λοιπόν σχεδιάσαμε μια υφασμάτινη τσάντα, τη δοκιμάσαμε φορτώνοντάς την ακόμα και με πέτρες και τελικά καταλήξαμε
σε ένα σχέδιο». Πώς η Σίφνος κατήργησε τη πλαστική
σακούλα; Περισσότερα εδώ

Πώς έρχεται στην Ελλάδα η αφρικανική σκόνη; Η προέλευσή της είναι είτε από τη Βόρεια Αφρική (π.χ.
Λιβύη), είτε από τη Βορειοδυτική Αφρική. Στην πρώτη περίπτωση, χαμηλά βαρομετρικά συστήματα πάνω από την έρημο της Σαχάρας ευνοούν τις έντονες ανοδικές κινήσεις και το διασκορπισμό της σκόνης
στην ανώτερη ατμόσφαιρα με μεταφορά της από νότιους ανέμους προς την Ελλάδα. Στην περίπτωση
μεταφοράς σκόνης από τις περιοχές της Βορειοδυτικής Αφρικής, παρατηρείται ένα υψηλό βαρομετρικό
σύστημα πάνω από τη ΒΔ Αφρική και τη Δυτική Μεσόγειο. Η σκόνη ανυψώνεται στην ανώτερη ατμόσφαιρα και με νοτιοδυτικούς ανέμους μεταφέρεται προς την Ανατολική Μεσόγειο. Περισσότερα εδώ
Με την επιδείνωση της ξηρασίας, τα αποθέματα των γεωργικών σπόρων στην τράπεζά σπόρων μπορεί
να είναι το κλειδί για την καλλιέργεια τροφίμων υπό ολοένα και πιο δύσκολες συνθήκες. Περισσότερα εδώ

Σε σύγκριση με τον μέσο όρο του 20ου αιώνα, ο Μάρτιος
ήταν ο θερμότερος μήνας σε όλο τον κόσμο. Οι μετρήσεις
ξεκινούν πίσω στο 1891 και δείχνουν ότι κάθε ένας από τους
τελευταίους 11 μήνες ήταν ο πιο ζεστός που έχει καταγραφεί
ποτέ. Περισσότερα εδώ

Tσέρνομπιλ-30 χρόνια μετά. Ακόμα κι αν η πόλη εξακολουθεί να είναι μολυσμένη, δεν είναι εντελώς
άδεια. Οι εργαζόμενοι βρίσκονται ακόμη στο στάδιο του παροπλισμό των αντιδραστήρων στο πυρηνικό
εργοστάσιο. Η περιοχή είναι επίσης ένας διεθνής τουριστικός προορισμός και ένα σπίτι για την άγρια
πανίδα. Περισσότερα εδώ
Δεκαπέντε χώρες υπέβαλαν τις επικυρώσεις τους κατά τη διάρκεια της τελετής υπογραφής, συμπεριλαμβανομένων των μικρών αναπτυσσόμενων νησιωτικών ωρών που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή
των κλιματικών επιπτώσεων. Αρκετές χώρες ανακοίνωσαν τα σχέδιά τους να συμμετέχουν στη συμφωνία το 2016, συμπεριλαμβανομένης της Αυστραλίας, της Αργεντινής του Καναδά, της Κίνας, και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Άλλες χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Βραζιλίας, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ρωσικής Ομοσπονδίας, δεσμεύθηκαν να εργαστούν γρήγορα για να ολοκληρώσουν τις
απαραίτητες ενέργειες για την ένταξη της
συμφωνίας. Περισσότερα εδώ
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Green Blog

H συμβολή των διαφόρων εταίρων στις διαπραγματεύσεις για το κλίμα και οι βασικοί
ρυπαντές
Στον ΟΗΕ, απεσταλμένοι από περισσότερα από 130 κράτη, συμπεριλαμβανομένων 60 ηγετών από ολόκληρο τον κόσμο, συνεδρίασαν για να υπογραφεί η συμφωνία του Παρισιού για την Κλιματική
Αλλαγή. Αυτή η ιστορική συμφωνία, που επιτεύχθηκε τον περασμένο Δεκέμβριο, ενισχύθηκε από συνεισφορές των δημάρχων των πόλεων και των εταιρικών διευθυνόντων συμβούλων.
Σύμφωνα με νέα έρευνα του Yale, ο πιθανός αντίκτυπος αυτών των δεσμεύσεων είναι ζωτικής
σημασίας. Σε μια νέα ανάλυση που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Nature, μια ερευνητική ομάδα τονίζει
την ανάγκη να περάσουμε από ένα ασύμφωνο σύστημα των κλιματικών δεσμεύσεων σε ένα πιο συντονισμένο και ολοκληρωμένο πλαίσιο. Η ομάδα του Yale ανέλυσε περισσότερες από 11.300 κλιματικές δεσμεύσεις από πόλεις, περιφέρειες, ιδιωτικές επιχειρήσεις και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα παγκοσμίως.
Κατά πόσο θα τηρηθούν οι δεσμεύσεις, ούτως ώστε να επιβραδυνθούν οι επικίνδυνες εκπομπές αερίων
του θερμοκηπίου, θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από τις δράσεις των μεγαλύτερων κρατών του κόσμου
που ρυπαίνουν το περιβάλλον. Παρακάτω αναφέρονται επιγραμματικά οι βασικοί ρυπαντές.
Η Κίνα είναι μία από τις χώρες που ευθύνεται σε μεγάλο βαθμό για τις εκπομπές των αερίων του
θερμοκηπίου παγκοσμίως. Έχει δεσμευθεί να ελέγχονται οι εκπομπές του διοξειδίου του άνθρακα, ώστε
να φτάσουν σε ένα σταθερό επίπεδο ή να μειωθούν γύρω στο 2030. Επιπροσθέτως, η κυβέρνηση δήλωσε ότι από εκείνο το έτος το 20% της ενέργειας θα προέρχεται από μη ορυκτές πηγές καυσίμων. Οι Ηνωμένες Πολιτείες υποσχέθηκαν ότι θα μειώσουν τη ρύπανση των αερίων του θερμοκηπίου από 26% το
2005 έως 28% το 2025. Ωστόσο, η ικανότητά τους να εκπληρώσουν το στόχο υπέπεσε σε αμφισβήτηση
τον Φεβρουάριο, όταν το Ανώτατο Δικαστήριο αποφάσισε την προσωρινή αναστολή ενός σημαντικού
περιβαλλοντικού κανονισμού, του οποίου στόχος ήταν η μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου από σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με καύση άνθρακα. Η δέσμευση της Ε.Ε να μειώσει
τις εκπομπές της κατά τουλάχιστον 40% μέχρι το 2030 φαίνεται φιλόδοξη σε σχέση με άλλα μέρη του
κόσμου. Επίσης, παρέχει το μεγαλύτερο ποσό των χρημάτων της στις φτωχότερες χώρες για την προετοιμασία και την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Ίσως η πιο σημαντική δέσμευση της Ινδίας ήταν να
αυξήσει την παραγωγή ηλιακής ενέργειας στα 100 γιγαβάτ μέχρι το 2022, από περίπου 3 γιγαβάτ που
παρήχθησαν το περασμένο έτος. Η χώρα ανακοίνωσε πρόσφατα ότι θα διπλασιάσει τη φορολογία του
άνθρακα, ο οποίος έχει αυξηθεί από το 2014 οκτώ φορές! Η Ρωσία δεν έχει ακόμη κάνει καμία δεσμευτική υπόσχεση για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Ένα προκαταρκτικό σχέδιο, που
ανακοινώθηκε από τον πρόεδρο της Ρωσίας, Βλαντιμίρ Πούτιν, κατά τη διάρκεια της διάσκεψης του Παρισιού, συνεπάγεται μείωση των εκπομπών έως 70% από την αρχική τιμή που είχε καθοριστεί το 1990.
Στη Βραζιλία, η Πρόεδρος δεσμεύεται για τη μείωση των εκπομπών της χώρας σε 43% από τα επίπεδα
του 2005 μέχρι το 2030. Η Ινδονησία, μια από τους μεγαλύτερους ρυπαντές αερίων του θερμοκηπίου
στον κόσμο εξαιτίας της μαζικής αποψίλωσης των δασών, δεσμεύτηκε στο πλαίσιο της συμφωνίας του
Παρισιού να μειώσει τις εκπομπές της σε 29% έως το 2030, ή σε 41%, αν λάβει ουσιαστική βοήθεια από
τον ανεπτυγμένο κόσμο.

Έρευνα: Μάρσια Γεωργίου
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Kείμενα πολιτικής για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη
Αιολικά πάρκα και ακουστικό περιβάλλον
1. Γενικά περί περιβαλλοντικού θορύβου και δεικτών μέτρησης
Ο θόρυβος ορίζεται ως ήχος ο οποίος είναι κοινωνικά ή κλινικά ανεπιθύμητος, π.χ. οποιοσδήποτε ήχος που
ενοχλεί ή διαταράσσει. Ο περιβαλλοντικός θόρυβος δημιουργεί μία όχληση διαφόρων μορφών. Οι επιπτώσεις στην
υγεία είναι πιθανά ελαφρές, πλην περιπτώσεων ατόμων που έχουν άσχημη υγεία ή ζουν σε άσχημες συνθήκες. Σχετικά άγνωστες είναι, όμως, οι επιπτώσεις σε ψυχοκοινωνικό επίπεδο, η ποιοτική και ποσοτική αποτίμηση των οποίων είναι ιδιαίτερα δύσκολη και πολύπλοκη.
Οι φωνητικές επικοινωνίες, η ακρόαση μουσικής, καθώς και οι υπόλοιπες συνήθεις δραστηριότητες, διαταράσσονται όταν το επίπεδο του θορύβου ξεπερνά τα 60 dB(A), και σε αυτές τις περιπτώσεις οι συνομιλίες, για να

γίνουν κατανοητές, απαιτούν ειδικές συνθήκες τοποθέτησης των συνομιλητών, όσον αφορά στη μεταξύ τους απόσταση. Σε περιπτώσεις θορύβου άνω των 75 dB(A), μία κανονική συνομιλία είναι αδύνατη.
Η πιο σημαντική παράμετρος, για να περιγράψει κανείς ένα θόρυβο (και γενικότερα έναν ήχο), είναι το μέγεθος της ακουστικής πίεσης. Η ακουστική πίεση που αντιλαμβάνεται το ανθρώπινο αυτί κυμαίνεται μεταξύ του
κατωφλιού ακουστότητας (2xl0-5 N/m2) και του ορίου μονίμου βλάβης στο αυτί (50 έως 100 N/m2). Ο λόγος των δύο
παραπάνω πιέσεων είναι 1 προς 5.000.000 και, για να μειώσουμε αυτό το μεγάλο εύρος, χρησιμοποιούμε μια λογαριθμική κλίμακα. Εξάλλου, το ανθρώπινο αυτί αντιδρά σε αλλαγές της ακουστικής πίεσης μάλλον αναλογικά παρά
απόλυτα. Έτσι, για τη μέτρηση του ήχου (και επομένως του θορύβου) έχει καθιερωθεί η μονάδα decibel (dB).
Ο θόρυβος δεν είναι ένας σταθερός ήχος, αλλά έχει ένα μη κανονικά κυμαινόμενο επίπεδο ακουστικής πίεσης. Γι' αυτό έχουν καθιερωθεί κάποιοι δείκτες που λαμβάνουν υπόψη τους αυτό το γεγονός, για την περιγραφή της
ενόχλησης από το θόρυβο. Ο περιβαλλοντικός θόρυβος ειδικότερα, αποτελείται από ήχους διαφόρων εντάσεων και

συχνοτήτων. Όμως, το ανθρώπινο αυτί έχει διαφορετική ευαισθησία στις διάφορες συχνότητες. Υπάρχουν διάφορες
μέθοδοι προσομοίωσης του ανθρώπινου αυτιού, που δίνουν λιγότερη έμφαση σε κάποιες συχνότητες και περισσότερη σε άλλες. Για τον περιβαλλοντικό θόρυβο χρησιμοποιείται η κλίμακα Α, που δίνει έμφαση στις συχνότητες γύρω στα 2.000 Hz, και τότε ο θόρυβος που καταγράφεται εκφράζεται σε dBA ή dB (A). Πρέπει να τονιστεί ότι η κλίμακα dB(A) είναι λογαριθμική και όχι γραμμική.
Το επίπεδο του θορύβου που προέρχεται από κάποια ηχητική πηγή μεμονωμένη και που βρίσκεται σε ανοι-

χτό χώρο, ελαττώνεται όσο απομακρυνόμαστε από αυτήν. Αυτό το φαινόμενο οφείλεται στη διασπορά της ακουστικής ενέργειας από την πηγή προς όλες τις διευθύνσεις.
2. Θόρυβος από τη λειτουργία αιολικών πάρκων
Ο παραγόμενος θόρυβος κατά τη λειτουργία ενός αιολικού πάρκου είναι κυρίως:
α. Αεροδυναμικός προερχόμενος από την περιστροφή των πτερυγίων
Ο αεροδυναμικός θόρυβος αποτελείται δε από το θόρυβο περιστροφής και το θόρυβο τύρβης.
Ο θόρυβος περιστροφής περιλαμβάνει όλους τους θορύβους οι οποίοι έχουν διακριτές συχνότητες και παράγονται σε πολλαπλάσιες αρμονικές της συχνότητας της διέλευσης των πτερυγίων, (δηλαδή το γινόμενο του αριθμού των πτερυγίων επί την τιμή της γωνιακής ταχύτητας). Η στάθμη του θορύβου περιστροφής αυξάνεται με τη διάμετρο, τη μείωση του αριθμού των πτερυγίων, τη μεγαλύτερη ταχύτητα των ακροπτερυγίων
5
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της συχνότητας της διέλευσης των πτερυγίων, (δηλαδή το γινόμενο του αριθμού των πτερυγίων επί την τιμή της
γωνιακής ταχύτητας). Η στάθμη του θορύβου περιστροφής αυξάνεται με τη διάμετρο, τη μείωση του αριθμού των
πτερυγίων, τη μεγαλύτερη ταχύτητα των ακροπτερυγίων και την αεροδυναμική φόρτιση των πτερυγίων (αύξηση
απορροφούμενης ισχύος). Ο θόρυβος τύρβης συνδέεται με το στροβιλισμό στο χείλος εκφυγής των ακροπτερυγίων αλλά και με το γενικό πεδίο τύρβης πίσω από την πτερωτή. Για να μειωθεί ο θόρυβος τύρβης πρέπει να ελαττωθεί η ταχύτητα των ακροπτερυγίων, περιορίζοντας ταυτόχρονα την αποδιδόμενη αιολική ισχύ. Τη τελευταία
δεκαετία έχει περιοριστεί δραστικά χάρις στη σημαντική βελτίωση του σχεδιασμού των πτερυγίων.
β. Μηχανικός προερχόμενος από τα κιβώτιο ταχυτήτων και από τη γεννήτρια. Στις σύγχρονες ανεμογεννήτριες έχει ουσιαστικά εξαλειφθεί, γεγονός αυτό οφείλεται στη βελτίωση του μηχανολογικού σχεδιασμού, ο οποίος
δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην αποφυγή των κραδασμών αλλά και την ηχομόνωση της πλήμνης.
Έχει αποδειχθεί διεθνώς ότι ο θόρυβος που προκαλούν οι ανεμογεννήτριες σε συνθήκες λειτουργίας

(ταχύτητες ανέμου > 4 m/s) στο ανοικτό περιβάλλον, αναμιγνύεται με το θόρυβο του περιβάλλοντος χώρου
(θόρυβος ανέμου, θρόισμα των φυλλωμάτων των δένδρων κλπ.) και, επομένως, μειώνεται η όποια δυσμενής αντίληψη προκαλείται από την πηγή και μόνο, που προκαλεί το θόρυβο. Σε κατάσταση νηνεμίας και σε ταχύτητες ανέμου <4 m/s δεν προκαλείται κανένας θόρυβος, αφού οι ανεμογεννήτριες παύουν τη λειτουργία τους. Αντίθετα, σε
μεγάλες ταχύτητες ανέμου ο θόρυβος του περιβάλλοντος υπερκαλύπτει το θόρυβο των ανεμογεννητριών
(ταχύτητες ανέμου >8 m/s).
Τα αιολικά πάρκα είναι μονάδες χαμηλής ηχητικής όχλησης σε σύγκριση με άλλες βιομηχανικές μονάδες
ή πηγές θορύβου εν γένει. Από μελέτες που έχουν διεξαχθεί από εκπαιδευτικά ιδρύματα και οργανισμούς (Εθνικό
Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, Υπουργείο Ενέργειας της Δανίας κλπ.) προκύπτει
ότι η στάθμη θορύβου μιας σύγχρονης ανεμογεννήτριας μέσου μεγέθους δεν ξεπερνάει τα 45,3 db(Α) σε ακτίνα
150 μέτρων. Μετρήσεις που έγιναν, στο πλαίσιο της διερεύνησης του προκαλούμενου θορύβου εν λειτουργία αιο-

λικών πάρκων έδειξαν ότι σε απόσταση 300m η στάθμη θορύβου ήταν 45db(A).
Στον παρακάτω πίνακα δίνονται οι τιμές θορύβου σε db(A) διαφόρων δραστηριοτήτων.
Η υφιστάμενη ελληνική νομοθεσία με το ΠΔ 1180/81, παρά το γεγονός ότι δεν αφορά ειδικά στο θέμα της
προστασίας του ακουστικού περιβάλλοντος από ανεμογεννήτριες, ορίζει τη μέγιστη επιβάρυνση από τις σταθερές
μηχανολογικές εγκαταστάσεις πάσης φύσεως, για τις περιοχές κατοικίας, σε 50 dB(A), ανεξαρτήτως ώρας και ημέρας.

Στις μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων για κάθε αιολικό πάρκο υπάρχει μελέτη διάδοσης θορύβου
στην ευρύτερη περιοχή του έργου. Χρησιμοποιώντας σύνθετα λογισμικά πακέτα και τίθενται οι θέσεις σημείων
ενδιαφέροντος όπως οικισμών, μονών αρχαιολογικών χώρων, κα. Η απαίτηση της νομοθεσίας για απόσταση τουλάχιστον 500m από τα όρια οικισμών αλλά και η σύγχρονη τεχνολογία που φέρουν οι ανεμογεννήτριες με πιστοποιήσεις σε αυστηρά διεθνή πρότυπα διασφαλίζουν ότι δεν υπάρχει έκθεση σε θόρυβο.
Καλύτερη απόδειξη, δε, είναι πάντα η εμπειρία του ήχου που μπορεί να έχει ο ίδιος ο άνθρωπος ευρισκόμενος κάτω από μια ανεμογεννήτρια. Είναι απολύτως δυνατό να σταθεί κάποιος κάτω από μια ανεμογεννήτρια
και να έχει μια κανονική συζήτηση, χωρίς αύξηση της έντασης της φωνής. Μια βόλτα σε ένα αιολικό πάρκο θα σας
πείσει !
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