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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 Επιδεικτικού Αιολικού Πάρκου–ΠΕΝΑ του ΚΑΠΕ στην 
Κερατέα.. Για μικρό  χρονικό διάστημα, τον μήνα Μάιο η κεντρική μονάδα του 
συστήματος παρουσίαζε προβλήματα τα οποία δεν αντιμετωπίστηκαν στο σύνολό 
τους με την τοποθέτηση μιας νέας μονάδας που στάλθηκε από τον κατασκευαστή 
του εξοπλισμού. Ωστόσο, μετά από επανειλημμένες δοκιμές η λειτουργία του 
συστήματος αποκαταστάθηκε πλήρως και η συνέχιση των παρατηρήσεων 
συνεχίζεται κανονικά. 

Συνεχίστηκε επίσης κανονικά η λειτουργία του 2ου συστήματος DTBird στον αιολικό 
σταθμό της εταιρείας ΤΕΡΝΑ στην Θράκη. 

Συνεχίστηκε το πρόγραμμα παρακολούθησης των νυχτερίδων με τη χρήση των δύο 
συστημάτων παρακολούθησης στον αιολικό σταθμό του ΚΑΠΕ και συγκεκριμένα 
στην ανεμογεννήτρια V47/660 kW. 

Στο πλαίσιο των δράσεων του έργου πραγματοποιήθηκαν εκ νέου παρατηρήσεις με 
το περιβαλλοντικό, ναυτικού τύπου ραντάρ τόσο στον αιολικό σταθμό του ΚΑΠΕ όσο 
και στην περιοχή του σταθμού της ΤΕΡΝΑ στην Θράκη. 

Ολοκληρώθηκε η ανατύπωση 2000 ενημερωτικών φυλλαδίων (leaflets) για το έργο 
στην ελληνική και την αγγλική γλώσσα. 

Ολοκληρώθηκε η δεύτερη ανεπίσημη μορφή του «Οδηγού Kαλής Πρακτικής για το 
μετριασμό των επιπτώσεων των αιολικών πάρκων στη βιοποικιλότητα σε 
προστατευόμενες περιοχές με χρήση σύγχρονων τεχνολογιών», στον οποίο 
ελήφθησαν υπόψη παρατηρήσεις που έγιναν από μέλη της συμβουλευτικής 
επιτροπής του έργου. Παράλληλα δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στην τεκμηρίωση των 
όσων αναφέρονται μέσω των διαφόρων νομοθετικών διατάξεων που ισχύουν σε 
εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Στο επόμενο διάστημα το κείμενο αυτό θα 
οριστικοποιηθεί αφού υπάρξει μια νέα, μικρής έκτασης, διαβούλευση με τους φορείς 
που είχαν αρχικά και τις περισσότερες παρατηρήσεις. 



Στο πλαίσιο των δράσεων ενημέρωσης και διάχυσης των αποτελεσμάτων του έργου 
προετοιμάστηκε και στάλθηκε περίληψη επιστημονικής δημοσίευσης για το διεθνές 
συνέδριο με τίτλο WINDEUROPE CONFERENCE 2018 το οποίο θα 
πραγματοποιηθεί στις 25-28 Σεπτεμβρίου στο Αμβούργο. Το άρθρο έγινε δεκτό στην 
κατηγορία posters. 


