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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.
Σχετικά µε το 2ο σύστηµα DTBird το οποίο έχει ήδη παραγγελθεί από το ΚΑΠΕ για να
εγκατασταθεί σε αιολικό σταθµό της εταιρείας ΤΕΡΝΑ στην Θράκη, ο κατασκευαστής
της ανεµογεννήτριας θα παραδώσει τον απαιτούµενο εξοπλισµό για τη σύνδεση του
DTBird στα µέσα ∆εκεµβρίου. Κατόπιν σχετικής συνεννόησης µεταξύ όλων των
εµπλεκοµένων, το χρονικό διάστηµα εγκατάστασης του συστήµατος ορίστηκε από τα
µέσα Ιανουαρίου έως το τέλος του ίδιου µήνα.
Το ΚΑΠΕ συµµετείχε στο Wind Europe Conference and Exhibition 2017 το οποίο
έγινε στα τέλη Νοεµβρίου στην Ολλανδία. Στο περίπτερο του ΚΑΠΕ υπήρχε
ενηµερωτικό υλικό για το έργο LIFE και posters µε τις δραστηριότητες που
λαµβάνουν χώρα στο πλαίσιο του έργου. ∆ιατέθηκαν επίσης διαφηµιστικό υλικό,
όπως καπέλα, τσάντες και USB µε το λογότυπο του προγράµµατος και του LIFE.
Η NCC και το ΚΑΠΕ συµµετείχαν ύστερα από σχετική πρόσκληση του Υπουργείου
Περιβάλλοντος και Ενέργειας στο διήµερο σεµινάριο που διοργάνωσε το υπουργείο
µε θέµα την προώθηση καλών πρακτικών για τη διατήρηση και την προστασία της
βιοποικιλότητας κατά την ανάπτυξη των αιολικών σταθµών. Το ΚΑΠΕ και η NCC
είχαν κοινή παρουσίαση κατά τη δεύτερη ηµέρα του σεµιναρίου. Η παρουσίαση και
γενικότερα το έργο προσέλκυσε πολλές ερωτήσεις και γενικά έτυχε πολύ καλής
αποδοχής από όλους τους παρευρισκόµενους. Στο περιθώριο του σεµιναρίου, ο κος
Παπούλιας εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το περιβάλλον συνέστησε
στους εκπροσώπους της NCC και του ΚΑΠΕ να καταθέσουν αίτηµα για τη διεκδίκηση
βραβείου στο πλαίσιο του LIFE καθώς παρουσιάζει εξαιρετικό ενδιαφέρον.
Παράλληλα, παρότρυνε άµεσα την ηγεσία του υπουργείου να συνεργαστεί µε τους
συντελεστές του έργου για την αξιοποίηση του συγκεκριµένου προγράµµατος και την
ένταξη του στο πλαίσιο των δράσεων που σχεδιάζει το υπουργείο. Κατά τη διάρκεια
του σεµιναρίου υπήρχαν posters και ενηµερωτικό υλικό σχετικά µε πρόγραµµα.

