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Περίοδος: 1/8/2017 - 30/9/2017
Τίτλος έργου: Επίδειξη καλών Πρακτικών για τη µείωση της επίδρασης των
αιολικών πάρκων στη βιοποικιλότητα στην Ελλάδα (Demonstration of good practices
to minimize impacts of wind farms on biodiversity in Greece)
Συµµετέχοντες φορείς: 1) Κέντρο Ανανεώσιµων Πηγών και Εξοικονόµησης
Ενέργειας (ΚΑΠΕ)
2) Nature Conservation Consultants ΕΠΕ (NCC)
Στο πλαίσιο του παραπάνω έργου, συνεχίστηκε η υλοποίηση των δράσεων, που
ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2013 µε βάση το χρονοδιάγραµµα του έργου.
Συγκεκριµένα:
Συνεχίστηκε η παρακολούθηση της λειτουργίας του συστήµατος DTBird και η
καταγραφή περιστατικών εµφάνισης πουλιών καθώς και οι οπτικές παρατηρήσεις
πουλιών στην περιοχή του αιολικού σταθµού του ΠΕΝΑ.
Συνεχίστηκε το πρόγραµµα παρακολούθησης των νυχτερίδων µε τη χρήση των δύο
συστηµάτων παρακολούθησης.
Τον Σεπτέµβριο η NCC παρουσίασε poster σχετικά µε τα αποτελέσµατα του έργου
στο 4th Conference on Wind energy and Wildlife Impacts (CWW 2017) που
πραγµατοποιήθηκε στην Πορτογαλία.
Σχετικά µε το 2ο σύστηµα DTBird το οποίο έχει ήδη παραγγελθεί από το ΚΑΠΕ και
έχει καταβληθεί η σχετική προκαταβολή, η εγκατάστασή έχει καθυστερήσει καθώς το
ΚΑΠΕ δεν έχει έρθει ακόµα σε συµφωνία µε την ΤΕΡΝΑ ως προς τους όρους
ασφάλισης του προσωπικού και του εξοπλισµού έτσι όπως είχε διατυπωθεί στο
Ιδιωτικό Συµφωνητικό που συνέταξε το ΚΑΠΕ. Η διαδικασία εξεύρεσης µιας κοινά
αποδεκτής διατύπωσης στο συµφωνητικό συνεχίζεται και πλέον υπάρχει απ’ ευθείας
επικοινωνία των νοµικών τµηµάτων του ΚΑΠΕ και της ΤΕΡΝΑ. Η ΤΕΡΝΑ σε σχετική
επικοινωνία επαναβεβαίωσε την επιθυµία της να εγκατασταθεί ο σύστηµα στον
αιολικό σταθµό, αλλά αν δεν ολοκληρωθεί το Ιδιωτικό Συµφωνητικό το ΚΑΠΕ δεν
µπορεί να προχωρήσει σε περαιτέρω ενέργειες παραγγελίας του συµπληρωµατικού
εξοπλισµού που θα απαιτηθεί για την εγκατάσταση του συστήµατος. Σηµειώνεται
πάντως ότι έχουν γίνει ήδη όλες οι απαιτούµενες ενέργειες από το ΚΑΠΕ σχετικά µε
τον συµπληρωµατικό αυτόν εξοπλισµό, όπως η επικοινωνία µε τον κατασκευαστή
των µηχανών για την προµήθεια του εξοπλισµού (υπάρχει σχετική προσφορά από
την εταιρεία και αίτηση προµήθειας από το ΚΑΠΕ που παραµένει σε αναµονή), ο
έλεγχος και η επιβεβαίωση από τον κατασκευαστή του συστήµατος DTBird για την
καταλληλότητα του συστήµατος που προτείνει ο κατασκευαστής της ανεµογεννήτριας
και τέλος επικοινωνία και κατάθεση σχετικής προσφοράς από την εταιρεία που θα
κάνει την εγκατάσταση του συστήµατος (υπάρχει σχετική αίτηση υπηρεσίας που
παραµένει σε αναµονή).
Το ΚΑΠΕ θα συµµετάσχει στην επόµενη εκδήλωση Wind Europe Conference and
Exhibition 2017 η οποία θα γίνει τον Νοέµβριο στην Ολλανδία. Το ΚΑΠΕ θα έχει

περίπτερο στο οποίο θα παρουσιαστεί µεταξύ άλλων και το έργο WINDFARMS &
WILDLIFE και τα µέχρι σήµερα αποτελέσµατα του. Θα µοιραστεί υλικό προβολής του
έργου και θα παρουσιαστεί ο οδηγός καλής πρακτικής που έχει ετοιµαστεί και
βρίσκεται στη διαδικασία του τελικού ελέγχου.

