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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 και
έχει καταβληθεί η σχετική προκαταβολή, το ΚΑΠΕ ολοκλήρωσε τη συµφωνία
συνεργασίας µε την εταιρεία ΤΕΡΝΑ και υπογράφηκε το σχετικό Ιδιωτικό
Συµφωνητικό και από τις δύο πλευρές. Επίσης το ΚΑΠΕ παρήγγειλε στον
κατασκευαστή της ανεµογεννήτριας τον σχετικό εξοπλισµό που απαιτείται για την
σύνδεση και λειτουργία του συστήµατος DTBird αλλά προς το παρόν δεν υπάρχει
απάντηση από τον κατασκευαστή για το πότε ακριβώς θα παραδοθεί. Μόλις υπάρξει
η σχετική πληροφορία, θα διαµορφωθεί το ακριβές χρονοδιάγραµµα της
εγκατάστασης σε συνεργασία µε τον κατασκευαστή του DTBird και τους τεχνικούς
που θα κάνουν την εγκατάσταση του συστήµατος.
Το ΚΑΠΕ ολοκλήρωσε το σχεδιασµό και την παραγγελία προωθητικού υλικού τύπου
USB Sticks µε τα λογότυπα του LIFE και του προγράµµατος το οποίο θα διατεθεί
µαζί µε προηγούµενο προωθητικό υλικό στο πλαίσιο του Wind Europe Conference
and Exhibition 2017 το οποίο θα γίνει στο τέλος Νοεµβρίου στην Ολλανδία.
Η NCC σε συνεργασία µε το ΚΑΠΕ ολοκλήρωσε την πρώτη έκδοση του Οδηγού
Καλών Πρακτικών που προβλέπεται από το έργο. Η πρώτη έκδοση στάλθηκε για
σχόλια και παρατηρήσεις σε φορείς όπως η WWF, η Oρνιθολογική Εταιρεία και η
ΕΛΕΤΑΕΝ. Οι σχετικές παρατηρήσεις των φορέων εξετάζονται και αναµένεται να
διαµορφωθεί η δεύτερη έκδοση του οδηγού στην οποία θα γίνει προσπάθεια να
συγκεραστούν έως έναν βαθµό κάποιες από τις αντικρουόµενες µεταξύ των φορέων
παρατηρήσεις.

