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Σύνοψη 

Η προώθηςη των ανανεώςιμων πηγών ενϋργειασ (ΑΠΕ) αποτελεύ το κεντρικό εργαλεύο για την 

επύτευξη των ςτόχων που θϋτει το Εθνικό χϋδιο για την Ενϋργεια και το Κλύμα (ΕΕΚ) για το 

2030 και τη Μακροχρόνια Ενεργειακό τρατηγικό για το 2050.  

 

Ψςτόςο, ειδικϊ όςον αφορϊ την αιολικό ενϋργεια, που θεωρεύται η πλϋον ώριμη από τισ 

τεχνολογύεσ των ανανεώςιμων πηγών ενϋργειασ, υπϊρχουν αναγνωριςμϋνεσ δυνητικϋσ 

επιπτώςεισ ςε περιοχϋσ με παρουςύα προςτατευόμενων ειδών ορνιθοπανύδασ και χειροπτϋρων. 

Ψσ πλϋον ευαύςθητεσ ορνιθολογικϊ περιοχϋσ θεωρούνται οι Ζώνεσ Ειδικόσ Προςταςύασ (ΖΕΠ), 

οι ημαντικϋσ Περιοχϋσ για τα Πουλιϊ (ΠΠ), καθώσ και οι μεταναςτευτικού διϊδρομοι. 

 

Δεδομϋνου ότι οριςμϋνα προςτατευόμενα εύδη εύναι δυνητικϊ ευϊλωτα ςτισ αιολικϋσ 

εγκαταςτϊςεισ, οι προβλϋψεισ τησ κεύμενησ νομοθεςύασ και ειδικϊ των ευρωπαώκών οδηγιών 

που απαιτούν ϋνα γενικό ςύςτημα προςταςύασ για τα εύδη, πρϋπει να λαμβϊνονται υπόψη κατϊ 

την εξϋταςη των αιτόςεων ϋργων και ςε περιοχϋσ εκτόσ του δικτύου Natura 2000. 

 

Φωρύσ αμφιβολύα το πλϋον ςημαντικό βόμα για την αντιμετώπιςη των προκλόςεων που 

ςχετύζονται με την ανϊπτυξη των Αιολικών ταθμών Παραγωγόσ Ηλεκτρικόσ Ενϋργειασ 

(ΑΠΗΕ) αποτελεύ η ορθό χωροθϋτηςό τουσ. Αυτό όμωσ δεν ςημαύνει ότι όλα τα προβλόματα 

αντιμετωπύζονται επαρκώσ ςτο ςτϊδιο τησ χωροθϋτηςησ.  

 

Εφόςον, λαμβϊνοντασ υπόψη τισ απαιτόςεισ τησ νομοθεςύασ προχωρόςει η αδειοδότηςη ενόσ 

ϋργου, τότε ο καθοριςμόσ επαρκών και κατϊλληλων περιβαλλοντικών όρων για τη 

ςυςτηματικό παρακολούθηςη αλλϊ τον μετριαςμό των επιπτώςεων ςτισ Αποφϊςεισ Έγκριςησ 

Περιβαλλοντικών Όρων αιολικών εγκαταςτϊςεων αποτελεύ μύα ςημαντικό δικλεύδα 

προςταςύασ για τα προςτατευόμενα εύδη.  
 

Ο ϋλεγχοσ του τρόπου εφαρμογόσ και του βαθμού τόρηςησ των περιβαλλοντικών όρων 

αποτελεύ επόμενο και διακριτό ζότημα.  

 

Η παρούςα ανϊλυςη εςτιϊζει μόνο ςτο ςτϊδιο των Αποφϊςεων Έγκριςησ Περιβαλλοντικών 

Όρων (ΑΕΠΟ). Εξετϊζεται κατϊ πόςο οι όροι που τύθενται ςτισ ΑΕΠΟ των αιολικών 

πϊρκων επιτελούν τον ρόλο τουσ ωσ προσ την προςταςύα τησ ορνιθοπανύδασ και πιο 

ςυγκεκριμϋνα, όςον αφορϊ:  

 ςτη ςυςτηματικό παρακολούθηςη των επιπτώςεων των ϋργων και 

 ςτην ϊμβλυνςη των επιπτώςεων των ϋργων.  
 

Από την ανϊλυςη των προβλεπόμενων όρων ςε 101 ΑΕΠΟ τησ περιόδου 2014-2020, που εύναι 

αναρτημϋνεσ ςτην ιςτοςελύδα του ΤΠΕΝ, καταγρϊφεται απουςύα εναρμονιςμϋνησ 

προςϋγγιςησ των περιβαλλοντικών όρων που τύθενται ςτουσ ΑΠΗΕ. Οι διαφοροποιόςεισ 

αφορούν ςτην αδειοδοτούςα αρχό τησ εκϊςτοτε ΑΕΠΟ καθώσ και ςτην περιοχό εγκατϊςταςησ 

των ΑΠΗΕ, δηλαδό αν πρόκειται για εγκαταςτϊςεισ εντόσ ό εκτόσ περιοχών Natura 2000. 

Επύςησ, διαπιςτώνονται διαφοροποιόςεισ ωσ προσ τουσ περιβαλλοντικούσ όρουσ που 

επιβϊλλονται και για ϋργα που εγκαθύςτανται ςε παρόμοιεσ -από οικολογικόσ ϊποψησ- 

περιοχϋσ (π.χ. ΖΕΠ ό/και ΠΠ και μεταναςτευτικού διϊδρομοι) και επομϋνωσ αναμϋνεται να 

ϋχουν παρόμοιασ κλύμακασ περιβαλλοντικϋσ επιπτώςεισ. 
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υνεπώσ, προτεύνεται να υιοθετηθεύ ϊμεςα μια εναρμονιςμϋνη προςϋγγιςη για την 

αδειοδότηςη των ΑΣΠΗΕ. Η παρούςα ϋκθεςη παρουςιϊζει επύςησ ϋνα βαςικό πλαύςιο 

περιβαλλοντικών όρων που μπορούν να επιβϊλλονται ενιαύα ςε όλη την επικρϊτεια, 

καθώσ και προτϊςεισ για κλιμϊκωςη των περιβαλλοντικών όρων ανϊλογα με τα 

χαρακτηριςτικϊ τησ εκϊςτοτε περιοχόσ και ςυγκεκριμϋνα ανϊλογα με την ευαιςθηςύα 

και το καθεςτώσ προςταςύασ τησ εκϊςτοτε περιοχόσ χωροθϋτηςησ ΑΠΗΕ. Η ενιαύα αυτό 

προςϋγγιςη προτεύνεται να ακολουθηθεύ από όλεσ τισ αδειοδοτούςεσ αρχϋσ, δηλαδό και ςε 

επύπεδο Αποκεντρωμϋνησ Διούκηςησ και από την Διεύθυνςη Περιβαλλοντικόσ Αδειοδότηςησ 

του ΤΠΕΝ. 

 

Επιπλϋον ςε αυτούσ τουσ ελϊχιςτουσ όρουσ θα πρϋπει να προβλϋπονται πρόςθετοι ό πιο 

εξειδικευμϋνοι όροι ανϊ περιοχό και κατϊ περύπτωςη.  

 

Για τη ςυςτηματικό εφαρμογό των προτεινόμενων βελτιώςεων, προτεύνεται η ϋκδοςη 

εγκυκλύου, αν όχι υπουργικόσ απόφαςησ, από το ΤΠΕΝ και η επιμόρφωςη των ςτελεχών των 

αρμόδιων αποκεντρωμϋνων και κεντρικών υπηρεςιών που ςυμμετϋχουν ςτην περιβαλλοντικό 

αδειοδότηςη. 
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I. Ειςαγωγό 

Η προώθηςη των ανανεώςιμων πηγών ενϋργειασ (ΑΠΕ) αποτελεύ το κεντρικό εργαλεύο για την 

επύτευξη των ςτόχων που θϋτει το Εθνικό χϋδιο για την Ενϋργεια και το Κλύμα (ΕΕΚ) για το 

2030 και τη Μακροχρόνια Ενεργειακό τρατηγικό για το 2050.  

 

Ψςτόςο, ειδικϊ όςον αφορϊ την αιολικό ενϋργεια, που θεωρεύται η πλϋον ώριμη από τισ 

τεχνολογύεσ των ανανεώςιμων πηγών ενϋργειασ, υπϊρχουν αναγνωριςμϋνεσ δυνητικϋσ 

επιπτώςεισ ςε περιοχϋσ με παρουςύα προςτατευόμενων ειδών ορνιθοπανύδασ και χειροπτϋρων.  

 

Ο αυξανόμενοσ αριθμόσ εγκεκριμϋνων αιτόςεων ϋργων αιολικόσ ενϋργειασ ςτο ςύνολο τησ 

επικρϊτειασ, θϋτει ϋνα ςοβαρό θϋμα αναφορικϊ με τισ επιπτώςεισ που αυτϊ δύνανται να ϋχουν 

ςτουσ πληθυςμούσ των προςτατευόμενων ειδών πτηνών και χειροπτϋρων, εθνικού και 

ευρωπαώκού ενδιαφϋροντοσ, όχι μόνο εντόσ του δικτύου Natura 2000 αλλϊ και ςτο ςύνολο τησ 

φυςικόσ κατανομόσ τουσ ςτην Ελλϊδα.  

 

Σο πρόβλημα των δυνητικών επιπτώςεων των ϋργων αιολικόσ ενϋργειασ ςτη βιοποικιλότητα 

και ειδικϊ ςε εύδη πτηνών και χειρόπτερων ϋχει όδη καταγραφεύ ςτη βιβλιογραφύα1 και 

αναγνωρύζεται από διεθνεύσ οργανιςμούσ2 και την Ευρωπαώκό Ένωςη3. Σο πρόβλημα ϋχει όδη 

αναγνωριςτεύ και ςτην Ελλϊδα, με το Τπουργεύο Περιβϊλλοντοσ και Ενϋργειασ να αναλαμβϊνει 

πρωτοβουλύεσ προσ την ανϊδειξη καλών πρακτικών4 και την παροχό τησ πλϋον πρόςφατησ 

διαθϋςιμησ γνώςησ5. Επύςησ, ϋχουν υλοποιηθεύ ϋργα που προςπαθούν να αναδεύξουν καλϋσ 

πρακτικϋσ6, ενώ ϋχουν κατατεθεύ προτϊςεισ ςτην κατεύθυνςη αναζότηςησ λύςεων7. 

                                                           
1 Ενδεικτικϊ: IUCN. 2021. Mitigating biodiversity impacts associated with solar and wind energy development: 
guidelines for project developers. Διαθϋςιμο από: https://doi.org/10.2305/iucn.ch.2021.04.en.  
2 α) ύμβαςη τησ Βϋρνησ. 2013. Wind Farms and Birds: An Updated Analysis of the Effects of Wind Farms on Birds 
and Best Practice Guidance on Integrated Planning and Impact Assessment. T-PVS/Inf (2013) 15 Διαθϋςιμο από: 
https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=0900001680746245  
β) ύμβαςη τησ Βόννησ. 2018. «Sustainable deployment of renewable energy  
technologies and power lines: avoiding and mitigating negative impacts on biodiversity» ETF3/Inf.6. Διαθϋςιμο από: 
https://www.cms.int/sites/default/files/document/etf3_inf.6_information-package.pdf  
γ) ύμβαςη τησ Βόννησ. 2020. Χόφιςμα «Renewable Energy and Migratory Species» UNEP/CMS/Resolution 11.27 
(Rev.COP13) Διαθϋςιμο από: https://www.cms.int/en/document/renewable-energy-and-migratory-species-7  
3 European Commission (2011) EU Guidance on wind energy development in accordance with the EU nature 

legislation. Διαθϋςιμο από: 

https://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/Wind_farms.pdf και ο πιο πρόςφατοσ 

οδηγόσ Ευρωπαώκό Επιτροπό (2020) Έγγραφο καθοδόγηςησ για τα ϋργα αιολικόσ ενϋργειασ και τη νομοθεςύα τησ ΕΕ 

για την προςταςύα τησ φύςησ (C(2020) 7730 final) Διαθϋςιμο από: 

https://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/wind_farms_el.pdf  
4 Ενδεικτικϊ: εμινϊριο ΤΠΕΝ ςε ςυνεργαςύα με την Ευρωπαώκό Επιτροπό, με τύτλο «Καλϋσ πρακτικϋσ για τη 
διατόρηςη και προςταςύα τησ βιοποικιλότητασ κατϊ την ανϊπτυξη αιολικών πηγών ενϋργειασ», 30 Νοεμβρύου – 1 
Δεκεμβρύου 2017. 
5 Ενδεικτικϊ: εμινϊριο ΤΠΕΝ ςε ςυνεργαςύα με την Ευρωπαώκό Επιτροπό, με τύτλο «ΑΠΕ – Natura 2000», 26 Ιουνύου 
2020. 
6 LIFE12 BIO/GR/000554 - Επύδειξη καλών πρακτικών με ςτόχο τον περιοριςμό των επιπτώςεων των Αιολικών 
Πϊρκων ςτη βιοποικιλότητα ςτην Ελλϊδα. Διαθϋςιμο από: https://www.windfarms-wildlife.gr/.  
7 1) Αλεξϊνδρου Ο., Κατςαδωρϊκησ Γ., Μαλακού Μ., Παπανούςη Υ. & Β. Ρουμελιώτου (2021). Φωροθϋτηςη 
πολλαπλών ΑΠΗΕ εντόσ διαδρόμων μετακύνηςησ πελεκϊνων ςτη Δυτικό και Κεντρικό Μακεδονύα. Εταιρύα 
Προςταςύασ Πρεςπών. 2) Kati, V., Kassara, C., Vrontisi, Z., Moustakas, A. 2021 The biodiversity-wind energy-land use 
nexus in a global biodiversity hotspot. Science for the Total Environment. Διαθϋςιμο από: 
https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2020.144471, 3) Vasilakis DP, Whitfield DP, Kati V (2017) A balanced solution to 
the cumulative threat of industrialized wind farm development on cinereous vultures (Aegypius monachus) in south-
eastern Europe. PLoS ONE 12(2): Διαθϋςιμο από: https://doi.org/10.1371/journal.pone.0172685, 4) Vasilakis DP, et 
al. (2016) Reconciling endangered species conservation with wind farm development: Cinereous vultures (Aegypius 
monachus) in south-eastern Europe. Biological Conservation. Διαθϋςιμο από: 
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0006320716300131 ,5) WWF Ελλϊσ. Αιολικϊ Πϊρκα ςτην 

https://doi.org/10.2305/iucn.ch.2021.04.en
https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=0900001680746245
https://www.cms.int/sites/default/files/document/etf3_inf.6_information-package.pdf
https://www.cms.int/en/document/renewable-energy-and-migratory-species-7
https://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/Wind_farms.pdf
https://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/wind_farms_el.pdf
https://www.windfarms-wildlife.gr/
https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2020.144471
https://doi.org/10.1371/journal.pone.0172685
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0006320716300131
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1. Οι απαιτόςεισ του υφιςτϊμενου θεςμικού πλαιςύου 
 

ε κϊθε περύπτωςη, απαραύτητη εύναι η ορθό εφαρμογό των διατϊξεων που αποςκοπούν 

προςταςύα και διατόρηςη τησ βιοποικιλότητασ. ε ό,τι αφορϊ την προςταςύα των ειδών, οι δύο 

οδηγύεσ για τη φύςη, ότοι η οδηγύα 92/43/ΕΟΚ για τουσ οικοτόπουσ και η οδηγύα 2009/147/ΕΚ 

για τα ϊγρια πτηνϊ, απαιτούν από τα κρϊτη μϋλη να θεςπύςουν ϋνα γενικό ςύςτημα 

προςταςύασ για τα εύδη που απαριθμούνται ςτο παρϊρτημα IV τησ οδηγύασ για τουσ 

οικοτόπουσ ςτη φυςικό κατανομό τουσ εντόσ τησ ΕΕ και για όλα τα εύδη ϊγριων πτηνών που 

απαντούν ςτην ΕΕ, τόςο εντόσ όςο και εκτόσ των προςτατευόμενων περιοχών. 

 

Δεδομϋνου δηλαδό ότι οριςμϋνα προςτατευόμενα εύδη εύναι δυνητικϊ ευϊλωτα ςτισ αιολικϋσ 

εγκαταςτϊςεισ, οι προβλϋψεισ αυτϋσ πρϋπει να λαμβϊνονται υπόψη κατϊ την εξϋταςη των 

αιτόςεων ϋργων και ςε περιοχϋσ εκτόσ του δικτύου Natura 2000. Αυτό μπορεύ να ιςχύει για 

παρϊδειγμα εϊν ϋνα εξεταζόμενο ϋργο βρύςκεται κατϊ μόκοσ μιασ ςημαντικόσ οδού 

μετανϊςτευςησ ό εντόσ μιασ περιοχόσ διαχεύμαςησ καθώσ θα μπορούςε να προκαλϋςει 

ςημαντικό όχληςη ό βλϊβη ςε προςτατευόμενα πτηνϊ ό νυχτερύδεσ. Σα μϋτρα που 

εφαρμόζονται για την τόρηςη των διατϊξεων προςταςύασ των δύο οδηγιών, πρϋπει να εύναι 

ανϊλογα με την εκτιμώμενη επύπτωςη ςτην κατϊςταςη διατόρηςησ του εκϊςτοτε εύδουσ. 

 

Φωρύσ αμφιβολύα το πλϋον ςημαντικό βόμα για την αντιμετώπιςη των προκλόςεων που 

ςχετύζονται με την ανϊπτυξη των Αιολικών ταθμών Παραγωγόσ Ηλεκτρικόσ Ενϋργειασ 

(ΑΠΗΕ) αποτελεύ η ορθό χωροθϋτηςό τουσ.  

 

Ψσ πλϋον ευαύςθητεσ ορνιθολογικϊ περιοχϋσ θεωρούνται οι Ζώνεσ Ειδικόσ Προςταςύασ (ΖΕΠ) 

που ορύζονται βϊςει τησ οδηγύασ 2009/147/ΕΚ και αποτελούν μϋροσ του δικτύου Natura 2000, 

οι ημαντικϋσ Περιοχϋσ για τα Πουλιϊ (ΠΠ), καθώσ και οι μεταναςτευτικού διϊδρομοι.  

 

το πλαύςιο αυτό κρύνεται απαραύτητη η αναθεώρηςη του Ειδικού Φωροταξικού χεδύου για τισ 

ΑΠΕ, η οπούα όδη δρομολογεύται, με τρόπο που να θϋτει ξεκϊθαρο πλαύςιο ορθόσ χωροθϋτηςησ 

των ΑΠΗΕ μακριϊ από τισ πλϋον ευαύςθητεσ περιοχϋσ. Επύςησ, αναμϋνεται η ολοκλόρωςη των 

ειδικών περιβαλλοντικών μελετών (ΕΠΜ) και η ϋκδοςη ςχετικών προεδρικών διαταγμϊτων 

(ΠΔ) για τον χαρακτηριςμό και τον οριςμό επιτρεπόμενων χρόςεων γησ, ανϊ επιτρεπόμενη 

ζώνη, μεταξύ των οπούων και για την εγκατϊςταςη ΑΠΕ, ςτισ προςτατευόμενε περιοχϋσ.  

 

Αξιοποιώντασ όλα τα διαθϋςιμα μϋχρι ςόμερα ςτοιχεύα, επύςησ θα όταν χρόςιμο τόςο κατϊ την 

αναθεώρηςη του Ειδικού Φωροταξικού για τισ ΑΠΕ, όςο και ευρύτερα, να ολοκληρωθεύ η 

χαρτογρϊφηςη ευαιςθηςύασ ειδών ωσ προσ τουσ ΑΠΗΕ.  

 

Κατϊ την αδειοδότηςη ϋργων αιολικόσ ενϋργειασ υπϊρχουν δύο πτυχϋσ των οδηγιών τησ ΕΕ 

που πρϋπει να λαμβϊνονται υπόψη, ανϊλογα με τον τόπο τησ χωροθϋτηςησ του εκϊςτοτε 

ϋργου: 

 

 Εντόσ και γύρω από τισ περιοχϋσ Natura 2000: Οποιαδόποτε ανϊπτυξη ΑΠΗΕ που 
ενδϋχεται να επηρεϊςει μύα ό περιςςότερεσ περιοχϋσ Natura 2000 πρϋπει να 

υποβϊλλεται ςε διαδικαςύα δϋουςασ εκτύμηςησ βϊςει του ϊρθρου 6(3) τησ οδηγύασ 

                                                                                                                                                                                     
Θρϊκη: Αναθεώρηςη Πρόταςησ Ορθόσ Φωροθϋτηςησ του WWF Ελλϊσ. 2013. Διαθϋςιμο από: 
https://www.wwf.gr/images/pdfs/2013-Aug-WWF-Orthi-Horothetisi-Aiolikon-Parkon.pdf 6) Δημαλϋξησ, Α. κ.α. 
2010. «Προςδιοριςμόσ και χαρτογρϊφηςη των ορνιθολογικϊ ευαύςθητων ςτα αιολικϊ περιοχών τησ Ελλϊδασ» 
Ελληνικό Ορνιθολογικό Εταιρεύα. Διαθϋςιμο από: 
http://files.ornithologiki.gr/docs/politiki/aiolika/prosdiorismos%20kai%20xartografisi.pdf  

https://www.wwf.gr/images/pdfs/2013-Aug-WWF-Orthi-Horothetisi-Aiolikon-Parkon.pdf
http://files.ornithologiki.gr/docs/politiki/aiolika/prosdiorismos%20kai%20xartografisi.pdf
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92/43/ΕΟΚ για τουσ οικοτόπουσ, με βϊςη τουσ ςτόχουσ διατόρηςησ του κϊθε τόπου 

και, όπου χρειϊζεται, να εφαρμόζονται οι ςχετικϋσ διαςφαλύςεισ για τα εύδη και τουσ 

τύπουσ οικοτόπων κοινοτικού ενδιαφϋροντοσ. 

 

 Οπουδόποτε εντόσ τησ επικρϊτειασ τησ ΕΕ: Οι δύο οδηγύεσ απαιτούν επύςησ τα κρϊτη 
μϋλη να προςτατεύουν εύδη κοινοτικού ενδιαφϋροντοσ ςε όλη τη φυςικό κατανομό 

τουσ εντόσ τησ ΕΕ (βλ. ϊρθρο 5 τησ οδηγύασ για τα πτηνϊ και ϊρθρο 12 τησ οδηγύασ για 

τουσ οικοτόπουσ). υνεπώσ, κϊθε ανϊπτυξη ΑΠΗΕ πρϋπει επύςησ να λαμβϊνει υπόψη, 

τισ δυνητικϋσ επιπτώςεισ τησ ςτα εύδη κοινοτικού ενδιαφϋροντοσ (που καλύπτονται 

από τισ δύο οδηγύεσ) και εκτόσ των περιοχών Natura 2000. 

 

Εφόςον, λαμβϊνοντασ υπόψη τισ ωσ ϊνω απαιτόςεισ προχωρόςει η αδειοδότηςη ενόσ ϋργου, 

τότε ο καθοριςμόσ επαρκών και κατϊλληλων περιβαλλοντικών όρων για τη ςυςτηματικό 

παρακολούθηςη αλλϊ και τον μετριαςμό των επιπτώςεων ςτισ Αποφϊςεισ Έγκριςησ 

Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) αιολικών εγκαταςτϊςεων αποτελεύ μύα ςημαντικό δικλεύδα 

προςταςύασ για τα προςτατευόμενα εύδη.  

 

Ο ϋλεγχοσ του τρόπου εφαρμογόσ και του βαθμού τόρηςησ των περιβαλλοντικών όρων 

αποτελεύ επόμενο και διακριτό ζότημα.  
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II. Περιβαλλοντικού όροι ΑΕΠΟ 

Η παρούςα ανϊλυςη εςτιϊζει μόνο ςτο ςτϊδιο των Αποφϊςεων Έγκριςησ Περιβαλλοντικών 

Όρων (ΑΕΠΟ). Εξετϊζεται κατϊ πόςο οι όροι που τύθενται ςτισ ΑΕΠΟ των αιολικών 

πϊρκων επιτελούν τον ρόλο τουσ ωσ προσ την προςταςύα τησ ορνιθοπανύδασ και πιο 

ςυγκεκριμϋνα, όςον αφορϊ:  

 ςτη ςυςτηματικό παρακολούθηςη των επιπτώςεων των ϋργων και 

 ςτην ϊμβλυνςη των επιπτώςεων των ϋργων.  

 

Προσ απϊντηςη του ερωτόματοσ κατϊ πόςο οι ΑΕΠΟ για ΑΠΗΕ επιτελούν τον ρόλο τουσ ωσ 

προσ την προςταςύα των ειδών ορνιθοπανύδασ, εξετϊςτηκαν οι ΑΕΠΟ που ϋχουν εκδοθεύ κατϊ 

την περύοδο Ιαν. 2014 – Ιαν. 2020 και βρύςκονται αναρτημϋνεσ ςτον ςχετικό ιςτότοπο του 

ΤΠΕΝ (aepo.ypeka.gr). ημειώνουμε ότι πολλού εν λειτουργύα ςόμερα ΑΠΗΕ ϋχουν λϊβει ΑΕΠΟ 

πολύ νωρύτερα, ενώ κϊποιεσ ακόμα ΑΕΠΟ δεν ϋχουν αναρτηθεύ ςτον ςχετικό ιςτότοπο, και 

επομϋνωσ δεν αποτυπώνονται ςτα ςχετικϊ ςτοιχεύα που παρουςιϊζουμε. Οι ΑΕΠΟ ϋχουν 

εκδοθεύ εύτε από μύα εκ των επτϊ Αποκεντρωμϋνων Διοικόςεων, εύτε από το Τπουργεύο 

Περιβϊλλοντοσ και Ενϋργειασ.  

 

τισ παρακϊτω ενότητεσ πρώτα παρουςιϊζονται τα αποτελϋςματα τησ ανϊλυςησ καθώσ και τα 

ςυμπερϊςματα που προκύπτουν. το τϋλοσ, διατυπώνονται προτϊςεισ για τη βελτύωςη των 

περιβαλλοντικών όρων.  
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III.  Αποτελϋςματα ανϊλυςησ ΑΕΠΟ 2014-2020 

την παρούςα ενότητα παρουςιϊζονται τα αποτελϋςματα τησ ανϊλυςησ των ΑΕΠΟ που 

εξετϊςτηκαν για τα μϋτρα που προαναφϋρθηκαν.  

 

1. υνολικϊ αποτελϋςματα  
 

υνολικϊ εξετϊςτηκαν 101 ΑΕΠΟ Αιολικών ταθμών Παραγωγόσ Ηλεκτρικόσ Ενϋργειασ 

(ΑΠΗΕ), εκ των οπούων:  

 29 εντόσ Ζωνών Ειδικόσ Προςταςύασ,  

 11 εντόσ ημαντικών Περιοχών για τα Πουλιϊ, 

 7 εντόσ Ειδικϋσ Ζώνεσ Διατόρηςησ.  
 

υνολικϊ, προκύπτει ότι 41 από τουσ 101 ΑΠΗΕ όταν εντόσ προςτατευόμενων περιοχών 

ςυνολικϊ, και 37 εντόσ ΖΕΠ ό/και ΠΠ. ημειώνεται ότι εν προκειμϋνω οι Ειδικϋσ Ζώνεσ 

Διατόρηςησ τησ οδηγύασ 92/43/ΕΟΚ δεν εξετϊζονται περαιτϋρω ςτην ανϊλυςη ωςτόςο 

αναφϋρονται εδώ και ςε οριςμϋνα εκ των διαγραμμϊτων καθώσ υπϊρχει υποχρϋωςη 

διαςφϊλιςησ τησ ςυνοχόσ του δικτύου Natura 2000. Από αυτϊ τα ϋργα, 32 εύναι εντόσ περιοχόσ 

αιολικόσ προτεραιότητασ με βϊςη το ιςχύον Ειδικό Φωροταξικό για τισ ΑΠΕ. Επιπλϋον 

ςημειώνεται ότι οριςμϋνα από τα ϋργα που εντοπύζονται εκτόσ προςτατευόμενων περιοχών, 

εντοπύζονται ςε οικολογικϊ ευαύςθητεσ περιοχϋσ, π.χ. ςε μεταναςτευτικούσ διαδρόμουσ.  

 

Σα παραπϊνω ςυγκεντρωτικϊ αποτελϋςματα αποτυπώνονται ανϊ αδειοδοτούςα αρχό, δηλαδό 

ανϊ Αποκεντρωμϋνη Διούκηςη (ΑΔ) ό από τη Διεύθυνςη Περιβαλλοντικόσ Αδειοδότηςησ (ΔΙΠΑ) 

του Τπουργεύου Περιβϊλλοντοσ και Ενϋργειασ (ΤΠΕΝ) που εξϋδωςε τισ ΑΕΠΟ.  

 

Καθύςταται ςαφϋσ ότι υπϊρχει μεγϊλη ςυγκϋντρωςη ΑΠΗΕ ςτην ΑΔ Θεςςαλύασ – τερεϊσ 

Ελλϊδασ και ςτην ΑΔ Μακεδονύασ – Θρϊκησ, ενώ τρύτη ςτην κατϊταξη ϋκδοςησ ΑΕΠΟ εύναι η ΑΔ 

Κρότησ. ημειώνεται ότι ο αριθμόσ ΑΕΠΟ που εκδύδονται από τη ΔΙΠΑ εύναι μικρότεροσ και από 

τισ τρεισ αυτϋσ ΑΔ, ωςτόςο οι ΑΕΠΟ αυτϋσ αφορούν ϋργα μεγαλύτερησ ιςχύοσ και μεγαλύτερου 

αριθμού ανεμογεννητριών.  

 

 
Σύνολο 

Εντόσ 

ΖΕΠ 

Εντόσ 

ΣΠΠ 

Εντόσ 

ΕΖΔ 

Εντόσ Περιοχόσ Αιολικόσ 

Προτεραιότητασ 

ΑΔ Αιγαύου 4 3 0 0 0 

ΑΔ Ηπεύρου - Δυτικό 

Μακεδονύασ 
8 2 2 0 0 

ΑΔ Θεςςαλύασ - 

Στερεϊσ Ελλϊδασ 
42 7 0 2 18 

ΑΔ Κρότησ 10 2 2 0 0 

ΑΔ Μακεδονύασ - 

Θρϊκησ 
22 6 9 0 12 

ΑΔ Πελοποννόςου - 

Δυτ. Ελλϊδασ - 

Ιονύου 

7 2 0 2 0 

ΔΙΠΑ ΥΠΕΝ 8 7 0 3 3 

Σύνολο 101 29 17 7 33 

Πίνακασ 1. Αποτύπωςη τησ χωρικήσ κατανομήσ των ΑΕΠΟ που εξετάςτηκαν ανά αδειοδοτούςα αρχή που τισ εξέδωςε, 

ανά καθεςτώσ προςταςίασ (ΖΕΠ,ΣΠΠ, ΕΖΔ) καθώσ και ωσ προσ το αν εμπίπτουν ςε ζώνη αιολικήσ προτεραιότητασ. 
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Από την πρώτη επεξεργαςύα των ΑΕΠΟ που ςυλλϋχθηκαν προκύπτει ότι ςτισ ΑΕΠΟ 

προβλϋπονται όροι για την παρακολούθηςη και την ϊμβλυνςη των επιπτώςεων των ΑΠΗΕ ςε 

εύδη τησ ορνιθοπανύδασ ό /και χειροπτϋρων.  

 

ε δεύτερο επύπεδο, εντοπύςτηκαν οι όροι εκεύνοι που ϋχουν όδη οριςτεύ ςε μύα ό περιςςότερεσ 

περιπτώςεισ και αφορούν ςτην προςταςύα τησ ορνιθοπανύδασ. Ειδικότερα η ανϊλυςη εςτύαςε 

ςτα ακόλουθα μϋτρα:  

1) πρόγραμμα (μετακαταςκευαςτικόσ) παρακολούθηςησ τησ ορνιθοπανύδασ 

2) μϋτρα ελαχιςτοπούηςησ των επιπτώςεων και ειδικότερα:  

 τοποθϋτηςη ςυςτημϊτων αποτροπόσ πρόςκρουςησ, 

 υπογειοπούηςη των καλωδύων,  

 ςόμανςη εναϋριων καλωδύων ςτισ περιπτώςεισ μη υπογειοπούηςησ τουσ,  

 αναζότηςη και απομϊκρυνςη νεκρών ζώων (π.χ. κτηνοτροφικών) με ςτόχο την 
αποτροπό προςϋλκυςησ πτωματοφϊγων ειδών,  

3) πρόγραμμα αναζότηςησ θυμϊτων πρόςκρουςησ (carcass search). 

 

Από τισ ςυνολικϊ 101 ΑΕΠΟ που εξετϊςτηκαν (Πύνακασ 2 και Διϊγραμμα 1):  

 υποχρϋωςη διεξαγωγόσ προγρϊμματοσ ορνιθολογικόσ παρακολούθηςησ 
περιλαμβϊνεται ςε 45 ΑΕΠΟ. 

 υποχρϋωςη εγκατϊςταςησ ςυςτημϊτων αποτροπόσ πρόςκρουςησ περιλαμβϊνεται ςε 

19 ΑΕΠΟ. 

 υποχρϋωςη υπογειοπούηςησ του ηλεκτρικού δικτύου διαςύνδεςησ περιλαμβϊνεται ςε 8 

ΑΕΠΟ. 

 υποχρϋωςη ςόμανςησ των επικύνδυνων για πρόςκρουςησ καλωδύων περιλαμβϊνεται ςε 

5 ΑΕΠΟ. 

 υποχρϋωςη αναζότηςησ και απομϊκρυνςησ νεκρών ζώων με ςτόχο την αποτροπό 

προςϋλκυςησ πτωματοφϊγων ειδών περιλαμβϊνεται ςε 68 ΑΕΠΟ. 

 υποχρϋωςη διεξαγωγόσ προγρϊμματοσ αναζότηςησ θυμϊτων πρόςκρουςησ (carcass 

search) περιλαμβϊνεται ςε 10 ΑΕΠΟ . 

 

Σα παραπϊνω ςυγκεντρωτικϊ αποτελϋςματα παρουςιϊζονται ωσ προσ την αδειοδοτούςα αρχό 

που ϋχει εκδώςει τισ ΑΕΠΟ ςτον πύνακα 1 και ωσ προσ την χωροθϋτηςη τουσ εντόσ ό εκτόσ ΖΕΠ 

ό/και ΠΠ καθώσ και εκτόσ προςτατευόμενων περιοχών ςτον Πύνακα 2 ακολούθωσ.  
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ύνολο 

Εντόσ 

ΖΕΠ 

Εντόσ 

ΣΠΠ 

Εντόσ 

ΕΖΔ 

Εντόσ 

Περιοχόσ 

Αιολικόσ 

Προτεραιό

τητασ 

Πρόγραμμα 

παρακολού-

θηςησ 

Συςτόματα 

αποτροπόσ 

πρόςκρουςησ 

Υπογειοπούηςη 

του δικτύου 

διαςύνδεςησ 

Σημϊνςεισ 

ςτα καλώδια 

Απομϊκ- 

ρυνςη 

νεκρών 

ζώων 

Carcass 

search 

ΑΔ Αιγαύου 4 3 0 0 0 3 2 0 1 3 0 

ΑΔ Ηπεύρου - 

Δυτικό 

Μακεδονύασ 

8 2 2 0 0 3 2 0 0 0 1 

ΑΔ Θεςςαλύασ - 

Στερεϊσ 

Ελλϊδασ 

42 7 0 2 18 5 3 1 0 33 0 

ΑΔ Κρότησ 10 2 2 0 0 10 2 0 0 3 0 

ΑΔ Μακεδονύασ 

- Θρϊκησ 
22 6 9 0 12 15 7 6 3 19 9 

ΑΔ 

Πελοποννόςου - 

Δυτ. Ελλϊδασ - 

Ιονύου 

7 2 0 2 0 2 0 1 0 5 0 

ΔΙΠΑ ΥΠΕΝ 8 7 0 3 3 7 3 0 1 5 0 

Σύνολο 101 29 11 7 33 45 19 8 5 68 10 

Πίνακασ 2 Συγκεντρωτική παρουςίαςη των αποτελεςμάτων, δηλαδή των διαφορετικών περιβαλλοντικών όρων που έχουν περιληφθεί ςε ΑΕΠΟ, ανά αδειοδοτούςα αρχή. 

 



11 

 

Από την εξϋταςη των 37 ΑΕΠΟ που εντοπύζονται εντόσ ΖΕΠ ό/και ΠΠ προκύπτουν τα 

ακόλουθα αποτελϋςματα: 

 υποχρϋωςη διεξαγωγόσ προγρϊμματοσ ορνιθολογικόσ παρακολούθηςησ 

περιλαμβϊνεται ςε 31 ΑΕΠΟ, ότοι ποςοςτό 84% των ΑΠΗΕ εντόσ ΖΕΠ ό/και ΠΠ.  

 υποχρϋωςη εγκατϊςταςησ ςυςτημϊτων αποτροπόσ πρόςκρουςησ περιλαμβϊνεται ςε 
18 ΑΕΠΟ, ότοι ποςοςτό 49% των ΑΠΗΕ εντόσ ΖΕΠ ό/και ΠΠ. 

 υποχρϋωςη υπογειοπούηςησ του ηλεκτρικού δικτύου διαςύνδεςησ περιλαμβϊνεται ςε 7 
ΑΕΠΟ, ότοι ποςοςτό 19% των ΑΠΗΕ εντόσ ΖΕΠ ό/και ΠΠ. 

 υποχρϋωςη τοποθϋτηςησ ςημϊνςεων ςτο ηλεκτρικό δύκτυο διαςύνδεςησ 
περιλαμβϊνεται ςε 5 ΑΕΠΟ, ότοι ποςοςτό 14% των ΑΠΗΕ εντόσ ΖΕΠ ό/και ΠΠ.  

 υποχρϋωςη αναζότηςησ και απομϊκρυνςησ νεκρών ζώων με ςτόχο την αποτροπό 
προςϋλκυςησ πτωματοφϊγων ειδών περιλαμβϊνεται ςε 24 ΑΕΠΟ, ότοι ποςοςτό 65% 

των ΑΠΗΕ εντόσ ΖΕΠ ό/και ΠΠ.  

 υποχρϋωςη διεξαγωγόσ προγρϊμματοσ αναζότηςησ θυμϊτων πρόςκρουςησ (carcass 
search) περιλαμβϊνεται ςε 8 ΑΕΠΟ, ότοι, ποςοςτό 21,6% των ΑΠΗΕ εντόσ ΖΕΠ ό/και 

ΠΠ.  

 

Από την εξϋταςη των 64 ΑΕΠΟ που εντοπύζονται εκτόσ προςτατευόμενων περιοχών προκύπτει 

ότι:  

 υποχρϋωςη διεξαγωγόσ προγρϊμματοσ ορνιθολογικόσ παρακολούθηςησ 
περιλαμβϊνεται ςε 13 ΑΕΠΟ, ότοι ποςοςτό 20%.  

 υποχρϋωςη εγκατϊςταςησ ςυςτημϊτων αποτροπόσ πρόςκρουςησ περιλαμβϊνεται ςε 1 
ΑΕΠΟ, ότοι ςε ποςοςτό που αντιςτοιχεύ ςτο 1,6%. 

 υποχρϋωςη υπογειοπούηςησ του ηλεκτρικού .δικτύου διαςύνδεςησ περιλαμβϊνεται ςε 1 

ΑΕΠΟ, ότοι που αντιςτοιχεύ ςτο 1,6% 

 υποχρϋωςη τοποθϋτηςησ ςημϊνςεων ςτο ηλεκτρικό δύκτυο διαςύνδεςησ δεν 

περιλαμβϊνεται ςε καμύα ΑΕΠΟ, όπωσ και ςε καμύα ΑΕΠΟ δεν περιλαμβϊνεται 

υποχρϋωςη μόνωςησ επικύνδυνων για ηλεκτροπληξύα πυλώνων. 

 υποχρϋωςη αναζότηςησ και απομϊκρυνςησ νεκρών ζώων με ςτόχο την αποτροπό 
προςϋλκυςησ πτωματοφϊγων ειδών περιλαμβϊνεται ςε 43 ΑΕΠΟ, ότοι ςε ποςοςτό 

67%. 

 υποχρϋωςη διεξαγωγόσ προγρϊμματοσ αναζότηςησ θυμϊτων πρόςκρουςησ (carcass 
search) περιλαμβϊνεται ςε 2 ΑΕΠΟ, ότοι ποςοςτό 3%. 

 

Σα παραπϊνω αποτυπώνονται ςτο διϊγραμμα 1 που ακολουθεύ:  
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Διάγραμμα 1: Παρουςίαςη των ΑΕΠΟ όπου επιβλήθηκαν όροι διεξαγωγήσ προγράμματοσ ορνιθολογικήσ 

παρακολούθηςησ διεξαγωγήσ προγράμματοσ carcass search, αναζήτηςησ νεκρών ζώων, εγκατάςταςησ ςυςτημάτων 

αποτροπήσ πρόςκρουςησ, υπογειοποίηςησ των καλωδίων διαςύνδεςησ, εφαρμογήσ ςημάνςεων ςτο δίκτυο και 

μόνωςησ επικίνδυνων για ηλεκτροπληξία πυλώνων ανάλογα με την περιοχή εγκατάςταςησ: εντόσ ΖΕΠ (μπλε), εντόσ 

ΣΠΠ (πορτοκαλί), εντόσ ΕΖΔ (γκρι) και εκτόσ Προςτατευόμενων Περιοχών (κίτρινο) 

 

 

2. Ανϊλυςη ςυγκεκριμϋνων περιβαλλοντικών όρων  
 

Οι δύο πιο βαςικού περιβαλλοντικού όροι ςχετικϊ με την παρακολούθηςη των επιπτώςεων των 

ΑΠΗΕ ςτην ορνιθοπανύδα αποτελούν τα προγρϊμματα παρακολούθηςησ τησ ορνιθοπανύδασ 

και τα προγρϊμματα αναζότηςησ θυμϊτων πρόςκρουςησ (carcass search). Για τουσ όρουσ 

αυτούσ επιχειρόθηκε η χαρτογραφικό τουσ αποτύπωςη καθώσ και η εξϋταςη αν η επιβολό των 

όρων ςχετύζεται με την χωροθϋτηςη τουσ ςε ορνιθολογικϊ ευαύςθητεσ περιοχϋσ, και ειδικότερα 

ςε ΖΕΠ και ΠΠ. ημειώνεται ότι ςτουσ χϊρτεσ επύςησ αποτυπώνονται οι ΕΖΔ. 
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Χάρτησ 1 και 2: Θέςεισ ΑΣΠΗΕ όπου ςτισ ςχετικέσ ΑΕΠΟ περιλαμβάνεται ή όχι η υποχρέωςη διεξαγωγήσ προγράμματοσ 

ορνιθολογικήσ παρακολούθηςησ (αριςτερά) και carcass search (δεξιά) ςε αντιπαραβολή με τισ ευαίςθητεσ για την 

ορνιθοπανίδα περιοχέσ (ΖΕΠ και ΣΠΠ). 

 

Όπωσ φαύνεται ςτουσ Φϊρτεσ 1 και 2 αντύςτοιχα, οι δύο αυτού όροι περιλαμβϊνονται κυρύωσ ςε 

ΑΠΗΕ εντόσ ZEΠ, αλλϊ όχι ςε όλεσ. Φαρακτηριςτικό παρϊδειγμα αποτελούν οι ΑΠΗΕ ςτην 

περιοχό Καςιδιϊρη Θεςπρωτύασ και Ακαρνανικών ςτην Αιτωλοακαρνανύα, όπου παρϊ το 

γεγονόσ ότι χωροθετούνται ςε ϊμεςη γειτνύαςη με ΖΕΠ με ςημαντικϊ προςτατευόμενα εύδη 

αρπακτικών πτηνών, οι ΑΕΠΟ τουσ δεν περιλαμβϊνουν όρουσ που αφορούν ςτην 

ορνιθοπανύδα.  

 

Επύςησ, η υποχρϋωςη διεξαγωγόσ carcass search (Φϊρτησ 2), δεν επιβϊλλεται ςε περιοχϋσ όπωσ 

η Δυτικό Μακεδονύα, η τερεϊ Ελλϊδα (ιδιαύτερα η Εύβοια και η περιοχό πληςύον του 

Κορινθιακού Κόλπου).  

 

Ειδικϊ, αναφορικϊ με τον όρο τησ παρακολούθηςησ τησ ορνιθαπανύδασ, ο χϊρτησ 3 αποτυπώνει 

τισ ΑΕΠΟ ςε ςύγκριςη με τουσ μεταναςτευτικούσ διαδρόμουσ των πτηνών. Παρατηρεύται ότι ο 

όροσ αυτόσ επιβϊλλεται ανεξϊρτητα από το αν η χωροθϋτηςη ΑΠΗΕ γύνεται εντόσ ό εκτόσ 

μεταναςτευτικού διαδρόμου. 
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Χάρτησ 3: Αντιπαραβολή των ΑΣΠΗΕ όπου ςτην ΑΕΠΟ τουσ περιλαμβάνεται ο όροσ διεξαγωγήσ προγράμματοσ 

ορνιθολογικήσ παρακολούθηςησ ςε ςύγκριςη με τουσ μεταναςτευτικούσ διαδρόμουσ8 (δεξιά) 

 

Μύα προςεκτικό εξϋταςη και των δύο μϋτρων ςε γνωςτϋσ ορνιθολογικϊ ευαύςθητεσ περιοχϋσ 

εύναι επύςησ ςημαντικό για την εξαγωγό ςυμπεραςμϊτων. Οι περιοχϋσ που επιλϋχθηκαν όταν η 

Δυτικό Μακεδονύα, λόγω των πελεκϊνων9, η Θρϊκη λόγω των γυπών και των αρπακτικών, με 

βϊςη αναφορϋσ για τη μετακύνηςη του μαυρόγυπα10 και η Νότια Εύβοια που αποτελεύ 

ςημαντικό μεταναςτευτικό διϊδρομο11.  

 

Αναφορικϊ με την υποχρϋωςη προγρϊμματοσ παρακολούθηςησ, ο όροσ αυτόσ ϋχει επιβληθεύ 

ςχεδόν ςε όλεσ τισ ΑΕΠΟ για ΑΠΗΕ εντόσ ΖΕΠ ςτη Θρϊκη και ςτην Εύβοια. Ψςτόςο, ακόμα και 

ςτισ δύο αυτϋσ περιοχϋσ, ο όροσ αυτόσ δεν επιβϊλλεται ςε γειτονικούσ ΑΠΗΕ, που ςτην 

περύπτωςη τησ Θρϊκησ χωροθετούνται εντόσ του εύρουσ δραςτηριοπούηςησ του μαυρόγυπα, 

και ςτην περύπτωςη τησ Εύβοιασ χωροθετούνται εντόσ του ύδιου μεταναςτευτικού περϊςματοσ 

με εκεύνουσ που βρύςκονται εντόσ ΖΕΠ. την περύπτωςη τησ Δυτικόσ Μακεδονύασ, οι ΑΠΗΕ 

ςτισ περιςςότερεσ περιπτώςεισ ϋχουν χωροθετηθεύ εκτόσ ΖΕΠ, αλλϊ εντόσ του διαδρόμου 

διϋλευςησ των πελεκϊνων, όμωσ ςε οριςμϋνουσ ΑΠΗΕ ϋχει επιβληθεύ πρόγραμμα 

παρακολούθηςησ και ςε ϊλλουσ όχι.  

                                                           
8
 Δημαλϋξησ, Α. κ.α. 2010. «Προςδιοριςμόσ και χαρτογρϊφηςη των ορνιθολογικϊ ευαύςθητων ςτα αιολικϊ περιοχών 

τησ Ελλϊδασ» Ελληνικό Ορνιθολογικό Εταιρεύα. Διαθϋςιμο από: 
http://files.ornithologiki.gr/docs/politiki/aiolika/prosdiorismos%20kai%20xartografisi.pdf  
9
 Αλεξϊνδρου Ο., Κατςαδωρϊκησ Γ., Μαλακού Μ., Παπανούςη Υ. & Β. Ρουμελιώτου (2021). Φωροθϋτηςη πολλαπλών 

ΑΠΗΕ εντόσ διαδρόμων μετακύνηςησ πελεκϊνων ςτη Δυτικό και Κεντρικό Μακεδονύα. Εταιρύα Προςταςύασ 
Πρεςπών. 
10

 Vasilakis DP, et al. (2016) Reconciling endangered species conservation with wind farm development: Cinereous 
vultures (Aegypius monachus) in south-eastern Europe. Biological Conservation. Διαθϋςιμο από: 
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0006320716300131. 
11

 Δημαλϋξησ, Α. κ.α. 2010. «Προςδιοριςμόσ και χαρτογρϊφηςη των ορνιθολογικϊ ευαύςθητων ςτα αιολικϊ περιοχών 
τησ Ελλϊδασ» Ελληνικό Ορνιθολογικό Εταιρεύα. Διαθϋςιμο από: 
http://files.ornithologiki.gr/docs/politiki/aiolika/prosdiorismos%20kai%20xartografisi.pdf 

http://files.ornithologiki.gr/docs/politiki/aiolika/prosdiorismos%20kai%20xartografisi.pdf
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0006320716300131
http://files.ornithologiki.gr/docs/politiki/aiolika/prosdiorismos%20kai%20xartografisi.pdf
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Δυτικό Μακεδονύα Διϊδρομοσ διϋλευςησ πελεκϊνων 

  
Θρϊκη Περιοχό δραςτηριοπούηςησ μαυρόγυπα 

  
Νότια Εύβοια Μεταναςτευτικόσ διϊδρομοσ 

  
Πίνακασ 3 Αναλυτική εξέταςη επιβολήσ του περιβαλλοντικού όρου για την υποχρέωςη προγράμματοσ 

παρακολούθηςησ τησ ορνιθοπανίδασ ςε ΑΕΠΟ ΑΣΠΗΕ ςτη Δυτική Μακεδονία, τη Θράκη και τη Νότια Εύβοια.  

 

Αναφορικϊ με την υποχρϋωςη διεξαγωγόσ προγρϊμματοσ αναζότηςησ νεκρών από 

πρόςκρουςη (carcass search), ο όροσ αυτόσ ϋχει προβλεφθεύ μόνο ςε δϋκα (10) περιπτώςεισ ςε 

όλη τη χώρα. Οι εννϋα από αυτϋσ τισ ΑΕΠΟ ϋχουν εκδοθεύ από την ΑΔ Μακεδονύασ και Θρϊκησ, 

και μύα από την ΑΔ Ηπεύρου – Δυτικόσ Μακεδονύασ. τη Νότια Εύβοια, ςυνεπώσ, ο όροσ αυτόσ 

δεν ϋχει επιβληθεύ ςε καμύα ΑΕΠΟ για ΑΠΗΕ. Ειδικότερα, ςτην περύπτωςη τησ Δυτικόσ 

Μακεδονύασ ϋχει επιβληθεύ μόνο ςε μύα περύπτωςη, η οπούα δεν εύναι εντόσ ΖΕΠ. Αυτό 

ςυνεπϊγεται ότι ςτισ υπόλοιπεσ ΑΕΠΟ που ϋχουν εκδοθεύ για ΑΠΗΕ που χωροθετούνται εντόσ 

του διαδρόμου διϋλευςησ των πελεκϊνων δεν ϋχει επιβληθεύ τϋτοιοσ όροσ. την περύπτωςη τησ 

Θρϊκησ, ο όροσ ϋχει επιβληθεύ ςε οριςμϋνεσ ΑΕΠΟ, κϊποιεσ εκ των οπούων εύναι εντόσ ΖΕΠ και 
ϊλλεσ όχι, αλλϊ δεν ϋχει επιβληθεύ ςε όλεσ τισ ΑΕΠΟ ϋργων ΑΠΗΕ που χωροθετούνται εντόσ 

ΖΕΠ ό εντόσ του εύρουσ δραςτηριοπούηςησ του μαυρόγυπα.  
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Δυτικό Μακεδονύα Διϊδρομοσ διϋλευςησ πελεκϊνων 

  

Θρϊκη Περιοχό δραςτηριοπούηςησ μαυρόγυπα 

 
 

Νότια Εύβοια Μεταναςτευτικόσ διϊδρομοσ 

  
Πίνακασ 4 Αναλυτική εξέταςη επιβολήσ του περιβαλλοντικού όρου για την υποχρέωςη προγράμματοσ αναζήτηςησ 

νεκρών από πρόςκρουςη (carcass search) ςε ΑΕΠΟ ΑΣΠΗΕ ςτη Δυτική Μακεδονία, τη Θράκη και τη Νότια Εύβοια. 

 

Αναφορικϊ με τα μϋτρα ϊμβλυνςησ των επιπτώςεων των ΑΠΗΕ ςτην ορνιθοπανύδα, όπωσ η 

εγκατϊςταςη ςυςτημϊτων αποτροπόσ πρόςκρουςησ ό η υπογειοπούηςη του δικτύου 

διαςύνδεςησ του ΑΠΗΕ, ςτουσ χϊρτεσ 4 και 5 φαύνεται ότι οι όροι αυτού δεν περιλαμβϊνονται 

ςτην πλειοψηφύα των ΑΕΠΟ, ανεξϊρτητα αν πρόκειται για οικολογικϊ ό όχι ευαύςθητεσ 

περιοχϋσ. Η πλειοψηφύα των περιπτώςεων όπου ϋχει επιβληθεύ υποχρϋωςη εγκατϊςταςησ 

ςυςτημϊτων αποτροπόσ πρόςκρουςησ, καταγρϊφεται ςε ΑΕΠΟ ςτη Νότια Εύβοια, ςτην Κρότη, 

και ςτη Θρϊκη, ενώ ο όροσ τησ υπογειοπούηςησ των καλωδύων κυρύωσ ςτη Θρϊκη. την 

περύπτωςη των ςυςτημϊτων αποτροπόσ πρόςκρουςησ, ο όροσ αυτόσ επιβϊλλεται μόνο εντόσ 

ΖΕΠ και όχι ςε ϊλλεσ ορνιθολογικϊ ευαύςθητεσ περιοχϋσ. Έτςι, προκύπτει το ύδιο αποτϋλεςμα 

που παρατηρόθηκε ςτα προγρϊμματα παρακολούθηςησ, ο όροσ αυτόσ δεν επιβϊλλεται ςε 

γειτονικούσ ςε ΖΕΠ ΑΠΗΕ, που ςτην περύπτωςη τησ Θρϊκησ χωροθετούνται εντόσ του εύρουσ 

δραςτηριοπούηςησ του μαυρόγυπα, και ςτην περύπτωςη τησ Εύβοιασ χωροθετούνται εντόσ του 

ύδιου μεταναςτευτικού περϊςματοσ με εκεύνουσ που βρύςκονται εντόσ ΖΕΠ. 
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Χάρτησ 4 και 5: Θέςεισ ΑΣΠΗΕ όπου ςτισ ςχετικέσ ΑΕΠΟ περιλαμβάνεται ή όχι η υποχρέωςη εγκατάςταςησ 

ςυςτημάτων αποτροπήσ προςκρούςεων (αριςτερά) και υπογειοποίηςησ του δικτύου διαςύνδεςησ (δεξιά) ςε 

αντιπαραβολή με τισ ευαίςθητεσ για την ορνιθοπανίδα περιοχέσ (ΖΕΠ και ΣΠΠ) 

 

Από τα παραπϊνω, προκύπτει το εξόσ παρϊδοξο: ςε οριςμϋνεσ από τισ 19 περιπτώςεισ που ϋχει 

επιβληθεύ ςύςτημα αποτροπόσ πρόςκρουςησ, δεν ϋχει επιβληθεύ επύςησ όροσ για την ςυλλογό 

των θυμϊτων από πρόςκρουςη, γεγονόσ που γεννϊ το ερώτημα, πώσ αξιολογεύται η 

αποτελεςματικότητα του εν λόγω μϋτρου; 

 

 

3. Προςεκτικϋσ και ελλιπεύσ προςεγγύςεισ  
 

Από τη γεωγραφικό διαφοροπούηςη των μϋτρων που ϋχει όδη παρουςιαςτεύ προκύπτουν τόςο 

προςεκτικϋσ όςο και ελλιπεύσ προςεγγύςεισ από διαφορετικϋσ αδειοδοτούςεσ αρχϋσ. 

Ειδικότερα, οι ΑΔ Μακεδονύασ – Θρϊκησ και Κρότησ εκδύδουν ΑΕΠΟ με πιο πλόρη ό πιο 

προςεκτικό προςϋγγιςη ωσ προσ την επιβολό περιβαλλοντικών όρων για την προςταςύα τησ 

ορνιθοπανύδασ. Ψςτόςο και ςε αυτό την περύπτωςη οι προςεγγύςεισ των δύο περιφερειών 

παρουςιϊζουν αξιοςημεύωτεσ διαφορϋσ.  

 

την περύπτωςη τησ ΑΔ Μακεδονύασ – Θρϊκησ (Διϊγραμμα 2) παρατηρόθηκε ότι επιβϊλλονται 

μϋτρα, όπωσ η αναζότηςη και απομϊκρυνςη νεκρών ζώων και προγρϊμματα παρακολούθηςησ 

ορνιθοπανύδασ ςε πολλούσ αλλϊ όχι ςε όλουσ τουσ ΑΠΗΕ. Επύςησ, ςτισ περιςςότερεσ ΑΕΠΟ για 

ΑΠΗΕ εντόσ ΖΕΠ επιβϊλλεται η διεξαγωγό προγραμμϊτων αναζότηςησ θυμϊτων 

πρόςκρουςησ, η οπούα όμωσ όπωσ παρουςιϊςτηκε και ςτουσ χϊρτεσ πρωτύτερα, δεν 

επιβϊλλεται ςε ΑΠΗΕ εκτόσ ΖΕΠ. Επιπλϋον, η ΑΔ Μακεδονύασ – Θρϊκησ ϋχει επιβϊλει την 

εγκατϊςταςη ςημϊνςεων ςτα εναϋρια καλώδια, ϋνασ όροσ που ϋχει επιβληθεύ μόνο μύα ακόμη 

φορϊ ςε ΑΕΠΟ από τη ΔΙΠΑ / ΤΠΕΝ.  
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Διάγραμμα 2: Στατιςτικά αποτελέςματα αποδελτίωςησ ΑΕΠΟ με αδειοδοτούςα αρχή την Αποκεντρωμένη Διοίκηςη 

Μακεδονίασ – Θράκησ 

 

την περύπτωςη τησ Κρότησ (Διϊγραμμα 3), φαύνεται ότι το πρόγραμμα ορνιθολογικόσ 

παρακολούθηςησ επιβϊλλεται παγύωσ ςτουσ περιβαλλοντικούσ όρουσ, ακόμα και ςε 

περιπτώςεισ εκτόσ ΖΕΠ ςε περιοχϋσ όπου εντοπύζεται κύνηςη αρπακτικών πουλιών ευρεύασ 

επικρϊτειασ, και πιο ςυγκεκριμϋνα, όρνιων. Ψςτόςο, το ύδιο δεν ιςχύει για τουσ υπόλοιπουσ 
όρουσ, όπωσ εύναι η αναζότηςη νεκρών (carcass search) που επιβϊλλεται ςε πολλούσ ΑΠΗΕ 

τησ Μακεδονύασ – Θρϊκησ, όχι όμωσ ςτην Κρότη.  

 

Διάγραμμα 3: Στατιςτικά αποτελέςματα αποδελτίωςησ ΑΕΠΟ με αδειοδοτούςα αρχή την Αποκεντρωμένη Διοίκηςη 

Κρήτησ 

 

τον αντύποδα των προςεκτικών προςεγγύςεων που ακολουθούν οι δύο παραπϊνω 

Αποκεντρωμϋνεσ Διοικόςεισ, βρύςκεται η ΑΔ Θεςςαλύασ – τερεϊσ Ελλϊδασ (Διϊγραμμα 4). 

Πρϋπει να ςημειωθεύ ότι πρόκειται για την ΑΔ με τη μεγαλύτερη ςυγκϋντρωςη ΑΠΗΕ, ειδικϊ 

ςτην περιφϋρεια τησ τερεϊσ Ελλϊδασ. υγκεκριμϋνα, από τισ 101 ΑΕΠΟ που εξετϊςτηκαν, το 

40% βρύςκονταν εντόσ τησ Περιφϋρειασ τησ τερεϊσ Ελλϊδασ. Αν και από τισ 42 ΑΕΠΟ που 

εξετϊςτηκαν μόνο 7 ΑΠΗΕ βρύςκονται ςε ΖΕΠ, πολλού ΑΠΗΕ ςυμπύπτουν με 

μεταναςτευτικούσ διαδρόμουσ, τόςο βόρεια του Κορινθιακού Κόλπου όςο και ςτην Εύβοια. 
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τισ περιςςότερεσ από τισ ΑΕΠΟ που εξετϊςτηκαν δεν εύχε επιβληθεύ κϊποιοσ όροσ για την 

προςταςύα τησ ορνιθοπανύδασ, με εξαύρεςη αυτού τησ αναζότηςησ και τησ αναζότηςησ και 

απομϊκρυνςησ νεκρών ζώων, που ϋχει επιβληθεύ ςτισ περιςςότερεσ περιπτώςεισ (33). Μόνο ςε 

5 ΑΕΠΟ ϋχει επιβληθεύ πρόγραμμα μετακαταςκευαςτικόσ παρακολούθηςησ τησ ορνιθοπανύδασ, 

ενώ ςε καμύα περύπτωςη δεν ϋχει επιβληθεύ πρόγραμμα ϋρευνασ για νεκρϊ από πρόςκρουςη 

(carcass search).  

 

 
Διάγραμμα 4: Στατιςτικά αποτελέςματα αποδελτίωςησ ΑΕΠΟ με αδειοδοτούςα αρχή την Αποκεντρωμένη Διοίκηςη 

Θεςςαλίασ-Στερεάσ Ελλάδασ 

 

Η προςϋγγιςη που ακολουθεύ η ΔΙΠΑ του ΤΠΕΝ, ςυγκαταλϋγεται ανϊμεςα ςτισ πιο προςεκτικϋσ 

και πληρϋςτερεσ ςυγκριτικϊ με τισ υπόλοιπεσ αδειοδοτούςεσ αρχϋσ. Και ςε αυτόν την 

περύπτωςη, ωςτόςο, ακολουθεύται μύα διαφορετικό προςϋγγιςη. Σα προγρϊμματα 

παρακολούθηςησ και αναζότηςησ και απομϊκρυνςησ νεκρών ζώων αποτελούν ςχεδόν πϊγια 
πρακτικό, τουλϊχιςτον εντόσ ΖΕΠ ό /και ΠΠ. Επύςησ, ενώ ςε οριςμϋνεσ από τισ ΑΕΠΟ ϋχει 

προβλεφθεύ η εγκατϊςταςη και λειτουργύα ςυςτόματοσ αποτροπόσ πρόςκρουςησ, ςε καμύα 

ΑΕΠΟ δεν ϋχει προβλεφθεύ πρόγραμμα αναζότηςησ θυμϊτων πρόςκρουςησ (carcass search).  

 



20 

 

 

 
Διάγραμμα 5: Στατιςτικά αποτελέςματα αποδελτίωςησ ΑΕΠΟ με αδειοδοτούςα αρχή τη Διεύθυνςη Περιβαλλοντικήσ 

Αδειοδότηςησ του ΥΠΕΝ 
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IV. Συμπερϊςματα  

Από την παραπϊνω ανϊλυςη προκύπτει ότι ανϊ την επικρϊτεια διαπιςτώνονται ςημαντικϋσ 

διαφοροποιόςεισ ςτουσ περιβαλλοντικούσ όρουσ που επιβϊλλονται ςτουσ ΑΠΗΕ. Οι 

διαφοροποιόςεισ προκύπτουν τόςο ανϊ αδειοδοτούςα αρχό καθώσ και ανϊλογα με την περιοχό 

εγκατϊςταςησ των ΑΠΗΕ, και ειδικότερα αν πρόκειται για εγκαταςτϊςεισ εντόσ ό εκτόσ 

περιοχών Natura 2000. Επύςησ, διαπιςτώνονται διαφοροποιόςεισ ωσ προσ τουσ 

περιβαλλοντικούσ όρουσ που επιβϊλλονται και για ϋργα που εγκαθύςτανται ςε παρόμοιεσ - από 

οικολογικόσ ϊποψησ - περιοχϋσ (π.χ. ΖΕΠ ό/και ΠΠ και μεταναςτευτικού διϊδρομοι) και 

επομϋνωσ αναμϋνεται να ϋχουν παρόμοιασ κλύμακασ περιβαλλοντικϋσ επιπτώςεισ. 

 

Από τα ποςοςτϊ επύ του ςυνόλου των ΑΕΠΟ για ϋργα εντόσ ΖΕΠ ό/και ΠΠ, καθώσ και επύ του 

ςυνόλου των 101 ΑΕΠΟ που εξετϊςτηκαν ςτην παρούςα ανϊλυςη, φαύνεται ότι η διεξαγωγό 

μετακαςκευαςτικόσ παρακολούθηςησ τησ ορνιθοπανύδασ επιβϊλλεται μόνο ςε περιοριςμϋνο 

αριθμό ΑΕΠΟ. Η διεξαγωγό προγρϊμματοσ αναζότηςησ θυμϊτων πρόςκρουςησ (carcass search) 

προβλϋπεται ςε ελϊχιςτεσ ΑΕΠΟ και μϊλιςτα όχι ςε όλεσ τισ περιπτώςεισ που ϋχει απαιτηθεύ η 

λειτουργύα ςυςτόματοσ αποτροπόσ πρόςκρουςησ.  

 

Επύςησ, από την ανϊλυςη προκύπτει ότι ςε ΑΠΗΕ που εντοπύζονται εκτόσ προςτατευόμενων 

περιοχών η επιβολό μϋτρων προςταςύασ τησ ορνιθοπανύδασ αποτελεύ εξαύρεςη, καθώσ ςπϊνια 

προβλϋπονται τϋτοιοι περιβαλλοντικού όροι. 

 

υνεπώσ διαπιςτώνεται απουςύα εναρμονιςμϋνησ προςϋγγιςησ ςτουσ περιβαλλοντικούσ 

όρουσ που επιβϊλλονται ςτισ ΑΕΠΟ των ΑΣΠΗΕ. Οι περιβαλλοντικού όροι, δηλαδό, δεν 

προκύπτουν ςτη βϊςη μύασ ενιαύασ προςϋγγιςησ, κατϊ την οπούα οι όροι κλιμακώνονται 

ανϊλογα με την ευαιςθηςύα ό κϊποια βαςικϊ χαρακτηριςτικϊ τησ εκϊςτοτε περιοχόσ.  

 
Η μη εναρμονιςμϋνη αυτό προςϋγγιςη ϋχει ςημαντικϋσ αρνητικϋσ προεκτϊςεισ. Βαςικό εξ 

αυτών ότι διαμορφώνει ϋνα διαφοροποιημϋνο επύπεδο προςταςύασ για ομοειδεύσ περιοχϋσ και 

προςτατευόμενα εύδη και κατ’ επϋκταςη ςε ϋνα ανεπαρκϋσ, μη ςυνεκτικό και τελικϊ αδύναμο 

πλαύςιο προςταςύασ των περιοχών και των ειδών που προςτατεύονται. Κϊτι τϋτοιο, δύναται να 

οδηγόςει ςε απαξύωςη των κανόνων προςταςύασ και πιθανώσ τη δημιουργύα αμφιβολιών (π.χ. 

από τη διούκηςη) ό και πιϋςεων (π.χ. προσ τη διούκηςη) για την αναγκαιότητϊ τουσ. Επύςησ, 

δημιουργεύ ανιςότητεσ ωσ προσ την αντιμετώπιςη επενδυτών και επενδυτικών προτϊςεων 

αλλϊ και διαφοροποιόςεισ ςτο κόςτοσ καταςκευόσ και λειτουργύασ παρϊ τισ ομοιότητεσ των 

επενδύςεων (π.χ. εντόσ μύασ προςτατευόμενησ περιοχόσ). Εύναι ςαφώσ πιο δύκαιο να γνωρύζουν 

εξαρχόσ όλοι οι επενδυτϋσ τουσ κανόνεσ καθώσ και το επιπλϋον οικονομικό κόςτοσ που 

ςυνεπϊγεται η εγκατϊςταςη ενόσ ϋργου εντόσ μιασ ευαύςθητησ περιοχόσ. 
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V. Προτϊςεισ 

Η αναθεώρηςη του Ειδικού Φωροταξικού χεδύου για τισ ΑΠΕ θα εύναι μύα μακρόχρονη 

διαδικαςύα. το μεταξύ οι αντιδρϊςεισ ςτην εγκατϊςταςη των ΑΠΗΕ πυκνώνουν. Παρϊλληλα, 

δεν ϋχει διαςφαλιςτεύ επαρκώσ η διατόρηςη των προςτατευόμενων ειδών και τα 

ςυμπερϊςματα τησ ανϊλυςησ ανϋδειξαν τισ διαφοροποιόςεισ ςτην προςϋγγιςη επιβολόσ 

περιβαλλοντικών όρων.  

 

υνεπώσ, προτεύνεται να υιοθετηθεύ ϊμεςα μια εναρμονιςμϋνη προςϋγγιςη για την 

αδειοδότηςη των ΑΣΠΗΕ ςε όλη την επικρϊτεια. Οι δε όροι που περιλαμβϊνονται ςτισ 

ΑΕΠΟ θα πρϋπει να κλιμακώνονται ανϊλογα με την ευαιςθηςύα και το καθεςτώσ 

προςταςύασ τησ εκϊςτοτε περιοχόσ χωροθϋτηςησ ΑΠΗΕ, και ειδικότερα εντόσ Ζωνών 

Ειδικόσ Προςταςύασ (ΖΕΠ) και ημαντικών Περιοχών για τα Πουλιϊ (ΠΠ), με ϋμφαςη ςτισ 

περιοχϋσ που φιλοξενούν ςπϊνια εύδη αρπακτικών πτηνών τα οπούα εύναι πλϋον ευϊλωτα 

ςτουσ ΑΠΗΕ. Επύςησ, θα πρϋπει να κλιμακώνονται όταν πρόκειται για χωροθϋτηςη εντόσ 

μεταναςτευτικού διαδρόμου. Με τον τρόπο αυτό θα ανατραπεύ η μεγϊλη διαφοροπούηςη των 

περιβαλλοντικών όρων που τύθενται ςόμερα ςχετικϊ με την προςταςύα τησ ορνιθοπανύδασ, 

ακόμα κι όταν τα ϋργα ςχεδιϊζονται ςε περιοχϋσ με παρόμοια χαρακτηριςτικϊ όπωσ εύναι οι 

προςτατευόμενεσ περιοχϋσ του δικτύου Natura 2000. Η ενιαύα αυτό προςϋγγιςη προτεύνεται να 

ακολουθηθεύ από όλεσ τισ αδειοδοτούςεσ αρχϋσ, δηλαδό και ςε επύπεδο Αποκεντρωμϋνησ 

Διούκηςησ και από την Διεύθυνςη Περιβαλλοντικόσ Αδειοδότηςησ του ΤΠΕΝ.  

 

Ακολούθωσ παρουςιϊζεται ϋνα βαςικό πλαύςιο περιβαλλοντικών όρων που μπορούν να 

επιβϊλλονται ενιαύα ςε όλη την επικρϊτεια, καθώσ και προτϊςεισ για κλιμϊκωςό τουσ ανϊλογα 

με τα χαρακτηριςτικϊ τησ εκϊςτοτε περιοχόσ. Για τη ςυςτηματικό εφαρμογό των 

προτεινόμενων βελτιώςεων, ςυνιςτϊται η ϋκδοςη εγκυκλύου, αν όχι υπουργικόσ απόφαςησ, 

από το ΤΠΕΝ και η ςχετικό επιμόρφωςη των ςτελεχών των αρμόδιων αποκεντρωμϋνων και 
κεντρικών υπηρεςιών που ςυμμετϋχουν ςτην περιβαλλοντικό αδειοδότηςη. 

 

Για λόγουσ πληρότητασ, και παρόλο που δεν εξετϊςτηκαν ςτην ανϊλυςη, περιλαμβϊνονται 

επύςησ και κϊποια μϋτρα ό όροι ςχετικϊ με την προςταςύα των χειρόπτερων καθώσ εύναι 

επύςησ γνωςτϋσ και αναγνωριςμϋνεσ οι επιπτώςεισ των ΑΠΗΕ ςε αυτό την ομϊδα ειδών.  

 

ε κϊθε περύπτωςη, το πλαύςιο που προτεύνεται αποτελεύ ϋνα ελϊχιςτο – βαςικό – πλαύςιο 

περιβαλλοντικών απαιτόςεων, οι οπούεσ πρϋπει να εφαρμόζονται οριζόντια ςε όλεσ τισ 

περιπτώςεισ ΑΠΗΕ ανϊ την επικρϊτεια. Επιπλϋον ςε αυτούσ τουσ ελϊχιςτουσ όρουσ θα πρϋπει 

να προβλϋπονται πρόςθετοι ό πιο εξειδικευμϋνοι όροι ανϊ περιοχό και κατϊ περύπτωςη.  

 

ημειώνεται ότι οι όροι που προτεύνονται ϋχουν αντληθεύ από ΑΕΠΟ ϋργων που ϋχουν όδη 

εγκριθεύ κατϊ την τελευταύα πενταετύα.  

 

 

1. Γενικού περιβαλλοντικού όροι (για όλη την επικρϊτεια) 

 
Με βϊςη τα ςύγχρονα δεδομϋνα καταγραφόσ και παρακολούθηςησ τησ ορνιθοπανύδασ, ιδύωσ 

εκεύνα που προϋρχονται από τα διαδεδομϋνα πλϋον ςτην Ευρώπη προγρϊμματα 

παρακολούθηςησ μϋςω τηλεμετρύασ, ϋχει αποδειχτεύ ότι οι μετακινόςεισ τησ ορνιθοπανύδασ 

λαμβϊνουν χώρα ςε ολόκληρη την επικρϊτεια και δεν περιορύζονται αποκλειςτικϊ εντόσ των 

προςτατευόμενων περιοχών. Για τον λόγο αυτό οι επιπτώςεισ των ΑΠΗΕ ςε 
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προςτατευόμενα/απειλούμενα εύδη πτηνών, για τα οπούα υπϊρχει υποχρϋωςη προςταςύασ ςε 

ολόκληρη την επικρϊτεια τησ χώρασ, θα πρϋπει να αξιολογούνται με κατϊλληλα προγρϊμματα 

παρακολούθηςησ τόςο εντόσ όςο και εκτόσ περιοχών του δικτύου Natura 2000. 

 

υνεπώσ, ςτισ ΑΕΠΟ κϊθε αδειοδοτημϋνου ΑΣΠΗΕ θα πρϋπει να ςυμπεριλαμβϊνονται οι 

ακόλουθοι όροι:  

1) ςυςτηματικό πρόγραμμα μετα-καταςκευαςτικόσ παρακολούθηςησ τησ 

ορνιθοπανύδασ με βϊςη ενιαύεσ προδιαγραφϋσ και  

2) ςυςτηματικό πρόγραμμα αναζότηςησ θυμϊτων πρόςκρουςησ (carcass search) με 

βϊςη ενιαύεσ προδιαγραφϋσ. 

 

Σα εν λόγω προγρϊμματα θα πρϋπει να ςχεδιϊζονται ςε ςυνεργαςύα με τη Διεύθυνςη 

Διαχεύριςησ Υυςικού Περιβϊλλοντοσ και Βιοποικιλότητασ του ΤΠΕΝ ό τον ΟΥΤΠΕΚΑ και η 

διϊρκειϊ τουσ να εύναι τουλϊχιςτον δύο ϋτη.  

 

Εύναι κρύςιμο τα προγρϊμματα αυτϊ να εύναι ςυςτηματικϊ και να υλοποιούνται ςτη βϊςη 

ενιαύων για όλη την επικρϊτεια προδιαγραφών. Οι προδιαγραφϋσ μπορούν να βαςιςτούν ςε 

πρότυπα προγρϊμματα που ϋχουν ςχεδιαςτεύ από τισ ςυγκεκριμϋνεσ υπηρεςύεσ. 

 

Ειδικότερα, προτεύνονται ωσ βϊςη για τη διαμόρφωςη των προδιαγραφών τα ακόλουθα:  

 

1) Σο πρόγραμμα παρακολούθηςησ τησ ορνιθοπανύδασ πρϋπει να υλοποιεύται με ετόςια 

διϊρκεια τουλϊχιςτον 40 ημερών, κατανεμημϋνων ςε όλεσ τισ κρύςιμεσ για την 

ορνιθοπανύδα περιόδουσ του ϋτουσ, από εξειδικευμϋνουσ ορνιθολόγουσ και να ςυνοδεύεται 

από ετόςιεσ εκθϋςεισ. Η ϋκθεςη των αποτελεςμϊτων που θα παραδύδεται ςτο αρμόδιο 

τμόμα / υπηρεςύα του ΤΠΕΝ ό του ΟΥΤΠΕΚΑ πρϋπει να περιλαμβϊνει όλα τα ςτοιχεύα και 

ςε ψηφιακό μορφό. Συχόν γεωχωρικϊ δεδομϋνα θα δύνονται ςε μορφό διανυςματικών 

αρχεύων (shape files). Όλα τα δεδομϋνα απαιτεύται να ακολουθούν τισ προδιαγραφϋσ των 

μελετών εποπτεύασ και αξιολόγηςησ τησ κατϊςταςησ διατόρηςησ προςτατευόμενων ειδών 

και τύπων οικοτόπων ςτην Ελλϊδα που εποπτεύει το ΤΠΕΝ. 

 

ε κϊθε περύπτωςη πρϋπει να τηρούνται ημερολόγια-μητρώα ςτo πλαύςιο τησ 

παρακολούθηςησ, περιλαμβανόμενων φύλλων ημερόςιασ καταγραφόσ ειδών 

ςυνοδευόμενου από παρατηρόςεισ και φωτογραφύεσ τεκμηρύωςησ, καθώσ και ημερολόγιο 

διενϋργειασ ελϋγχου/ αναζότηςησ θυμϊτων πρόςκρουςησ.  

 

Σο αποτελϋςματα του προγρϊμματοσ παρακολούθηςησ πρϋπει να αποτυπώνονται ςε 

ετόςιεσ εκθϋςεισ που υποβϊλλονται ςτην αρμόδια υπηρεςύα τησ Αποκεντρωμϋνησ 

Διούκηςησ και ςτο αρμόδιο τμόμα / υπηρεςύα του ΤΠΕΝ ό του ΟΥΤΠΕΚΑ. Σα δεδομϋνα τησ 

παρακολούθηςησ πρϋπει να αναφϋρονται τακτικϊ ςε διαδικτυακό πύλη που θα ορύςει το 

ΤΠΕΝ ό ο ΟΥΤΠΕΚΑ. Εύναι αναγκαύο τα δεδομϋνα να εύναι ανοιχτϊ, διαθϋςιμα δημοςύωσ και 

εύκολα προςβϊςιμα.  

 

Για την αντιμετώπιςη πιθανών περιςτατικών προςκρούςεων και θανϊτων πουλιών -

ιδιαύτερα αρπακτικών- ςτισ ςυνδετόριεσ εναϋριεσ γραμμϋσ μεταφορϊσ ηλεκτρικόσ 

ενϋργειασ υψηλόσ ό μϋςησ τϊςησ το πρόγραμμα παρακολούθηςησ μπορεύ να εντοπύζει τα 

ςημεύα ςτα οπούα θα πρϋπει να εφαρμοςτούν ειδικϋσ ςημϊνςεισ επύ των γραμμών, καθώσ 

και μονώςεισ επύ των πυλώνων μϋςησ τϊςησ που θεωρούνται επικύνδυνοι. 
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2) Σο πρόγραμμα αναζότηςησ και καταγραφόσ θυμϊτων πρόςκρουςησ (πτηνών και 

χειρόπτερων) πρϋπει να περιλαμβϊνει τακτικούσ εβδομαδιαύουσ ελϋγχουσ κατ’ ελϊχιςτο 

ςτη ζώνη περιμετρικϊ κϊθε Α/Γ ςε ακτύνα τουλϊχιςτον 100μ από την κϊθε Α/Γ και 

εκατϋρωθεν των οδών ςύνδεςησ. ε περύπτωςη εντοπιςμού νεκρού ό τραυματιςμϋνου 

πτηνού, το ςυμβϊν πρϋπει να καταγρϊφεται και να ενημερώνεται η αρμόδια υπηρεςύα 

περιβϊλλοντοσ, η δαςικό υπηρεςύα και η αδειοδοτούςα αρχό.  

 

Σα αποτελϋςματα του προγρϊμματοσ αναζότηςησ και καταγραφόσ πρϋπει να 

αποτυπώνονται ςε ετόςιεσ εκθϋςεισ οι οπούεσ να υποβϊλλονται ςτην αρμόδια υπηρεςύα τησ 

Αποκεντρωμϋνησ Διούκηςησ και ςτο αρμόδιο τμόμα / υπηρεςύα του ΤΠΕΝ ό του ΟΥΤΠΕΚΑ. 

Σα δεδομϋνα τησ παρακολούθηςησ πρϋπει να αναφϋρονται ςε διαδικτυακό πύλη που θα 

ορύςει το ΤΠΕΝ ό ΟΥΤΠΕΚΑ. Εύναι αναγκαύο τα δεδομϋνα να εύναι ανοιχτϊ, διαθϋςιμα 

δημοςύωσ και εύκολα προςβϊςιμα.  

  

ε περιπτώςεισ που κατϊ τη διϊρκεια του προγρϊμματοσ περιβαλλοντικόσ 

παρακολούθηςησ εντοπιςτούν τραυματιςμϋνα ϊτομα πτηνών (λόγω πρόςκρουςησ τησ Α/Γ 

κλπ.), που αδυνατούν να πετϊξουν, τότε πρϋπει τα εν λόγω πτηνϊ να ςυλλϋγονται και να 

παραπϋμπονται για εξϋταςη και αποκατϊςταςη – περύθαλψη ςε κατϊλληλουσ οργανιςμούσ 

και φορεύσ.  

 

 

2. Πρόςθετοι περιβαλλοντικού όροι για αιολικϊ που χωροθετούνται εντόσ ΖΕΠ 

και ΠΠ  
 

τισ περιπτώςεισ χωροθϋτηςησ ΑΠΗΕ εντόσ ΖΕΠ και ΠΠ υπϊρχει αποδεδειγμϋνη 

ορνιθολογικό ευαιςθηςύα και επομϋνωσ ϋκθεςη τησ ορνιθοπανύδασ ςε αυξημϋνο κύνδυνο 

πρόςκρουςησ, εκτόπιςησ και κατακερματιςμού των βιοτόπων. Γι’ αυτό απαιτεύται το 

πρόγραμμα μετα-καταςκευαςτικόσ παρακολούθηςησ, καθώσ και το πρόγραμμα αναζότηςησ 

θυμϊτων πρόςκρουςησ να εύναι μεγαλύτερησ ϋνταςησ, από όςα εκπονούνται ςτο ςύνολο τησ 

επικρϊτειασ, ώςτε να ανταποκρύνονται ςτισ αυξημϋνεσ ανϊγκεσ των ςυγκεκριμϋνων τόπων. Με 

αυτόν τον τρόπο θα εύναι ικανϊ να τροφοδοτόςουν αποφϊςεισ για λόψη μϋτρων 

ελαχιςτοπούηςησ των επιπτώςεων ό όπου απαιτηθεύ και αντιςτϊθμιςησ. Σο εν λόγω 

πρόγραμμα θα πρϋπει να ςχεδιϊζεται ςε ςυνεργαςύα με τη Διεύθυννςη Διαχεύριςησ Υυςικού 

Περιβϊλλοντοσ και Βιοποικιλότητασ του ΤΠΕΝ ό τον ΟΥΤΠΕΚΑ καθώσ και με τον Υορϋα / 

Μονϊδα διαχεύριςησ προςτατευόμενων περιοχών που ϋχει τη χωρικό αρμοδιότητα για την 

εξεταζόμενη περιοχό. 

 

Ειδικότερα, προτεύνονται ωσ επιπρόςθετα των βαςικών προδιαγραφών που καλύπτουν τουσ 

γενικούσ περιβαλλοντικούσ όρουσ για όλουσ τουσ ΑΠΗΕ ανϊ την επικρϊτεια τα ακόλουθα:  

 

1) Σο πρόγραμμα παρακολούθηςησ τησ ορνιθοπανύδασ πρϋπει να υλοποιεύται με ετόςια 

διϊρκεια τουλϊχιςτον 60 ημερών, κατανεμημϋνων ςε όλεσ τισ κρύςιμεσ για την 

ορνιθοπανύδα περιόδουσ του ϋτουσ. Επιπλϋον:  

 Οι καταγραφϋσ από εποπτικϊ ςημεύα να ϋχουν ελϊχιςτο όριο παρακολούθηςησ τισ 36 
ώρεσ. 

 Οι καταγραφϋσ μετανϊςτευςησ εκτόσ τησ αναπαραγωγικόσ περιόδου να διενεργούνται 
με χρόςη κατϊλληλων τεχνολογιών και μεθόδων, τόςο κατϊ τη διϊρκεια τησ ημϋρασ, 

όςο και κατϊ τη διϊρκεια τησ νύχτασ. τισ καταγραφϋσ νυκτόσ να καταγρϊφονται και 

τα νυκτόβια αρπακτικϊ. 
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 Εφόςον παρατηρηθούν επιπτώςεισ ωσ ςυνϋπεια (α) τησ εκτόπιςησ των ειδών από τα 
ενδιαιτόματϊ τουσ, (β) από το φαινόμενο του φραγμού (barrier effect), και (γ) τησ 

ενδεχόμενησ πρόςκρουςησ των ειδών ςτισ Α/Γ, να λαμβϊνονται όλα τα κατϊλληλα 

πρόςθετα μϋτρα για τη μεύωςη των επιπτώςεων. 

 την περύπτωςη που παρατηρηθεύ αυξημϋνη κύνηςη αρπακτικών και νυχτερύδων γύρω 
από τισ θϋςεισ των Α/Γ να λαμβϊνονται όλα τα κατϊλληλα πρόςθετα μϋτρα για την 

ϋγκαιρη μεύωςη των τυχόν επιπτώςεων από προςκρούςεισ, όπωσ ακόμη και αλλαγό τησ 

θϋςησ οριςμϋνων από τισ Α/Γ του ΑΠΗΕ. 

 

Οι αναφορϋσ του προγρϊμματοσ παρακολούθηςησ να αποςτϋλλονται και ςτον Υορϋα / 

Μονϊδα Διαχεύριςησ ςτην χωρικό αρμοδιότητα του οπούου εμπύπτει η προςτατευόμενη 

περιοχό εγκατϊςταςησ του ΑΠΗΕ. 

 

2) Σο πρόγραμμα αναζότηςησ και καταγραφόσ θυμϊτων πρόςκρουςησ (πτηνών και 

χειρόπτερων), ςτην περύπτωςη αυτό πρϋπει να περιλαμβϊνει τακτικούσ ελϋγχουσ ανϊ 2-3 

ημϋρεσ κατ’ ελϊχιςτο ςτη ζώνη περιμετρικϊ κϊθε Α/Γ ςε ακτύνα τουλϊχιςτον 200μ από την 

κϊθε Α/Γ και εκατϋρωθεν των οδών ςύνδεςησ.  

 

3) Ειδικϊ για τισ περιπτώςεισ χωροθϋτηςησ ΑΠΗΕ ςε περιοχϋσ αποδεδειγμϋνα αυξημϋνησ 

ευαιςθηςύασ, όπωσ οι μεταναςτευτικού διϊδρομοι ό χωροκρϊτειεσ ειδών ευρεύασ 

επικρϊτειασ όπωσ τα προςτατευόμενα πτωματοφϊγα εύδη, πρϋπει να επιβϊλλεται η 

υποχρϋωςη εγκατϊςταςησ και λειτουργύασ κατϊλληλων ςυςτημϊτων αποτροπόσ 

πρόςκρουςησ, ώςτε να ελαχιςτοποιεύται η θνηςιμότητα για τα ευαύςθητα εύδη.  

 

Εύναι ςημαντικό τα ςυςτόματα αυτϊ να τοποθετούνται με βϊςη κατϊλληλο ςχεδιαςμό και 
ςωςτό παραμετροπούηςη και, κυρύωσ, να ελϋγχονται ςε τακτικό βϊςη ωσ προσ την 

αποτελεςματικότητϊ τουσ. Ειδικότερα:  

 

 Απαιτεύται η εγκατϊςταςη/λειτουργύα αυτοματοποιημϋνου ςυςτόματοσ ανύχνευςησ και 
καταγραφόσ πτόςεων τησ ορνιθοπανύδασ, ςε πραγματικό χρόνο, με ενςωματωμϋνο 

ςύςτημα ενεργοπούηςησ μϋςων αποτροπόσ προςϋγγιςησ των πτηνών προσ αυτϋσ και με 

δυνατότητα παύςησ λειτουργύασ των Α/Γ, με ςκοπό την προςταςύα των πτηνών και την 

αποφυγό προςκρούςεων. Σο ςύςτημα πρϋπει να δύνει τη δυνατότητα ελϋγχου των 

καταγραφών από τισ αρμόδιεσ υπηρεςύεσ, μϋςω κωδικού πρόςβαςησ ςτην ηλεκτρονικό 

πλατφόρμα καταγραφόσ των περιςτατικών. Ανϊλογα με τη ςύνθεςη των ευαύςθητων 

ειδών που απαντώνται ςτην περιοχό του ΑΠΗΕ (ημερόβια ό/και νυκτόβια εύδη) θα 

πρϋπει να επιλϋγεται κατϊλληλο ςύςτημα αποτροπόσ ικανό να ανιχνεύει τισ κινόςεισ 

τουσ ημϋρα ό/και νύχτα. 

 Η εγκατϊςταςη του αυτοματοποιημϋνου ςυςτόματοσ πρϋπει να πραγματοποιηθεύ ςτο 
ςύνολο των ανεμογεννητριών που ϋχουν χαρακτηριςτεύ ωσ επικύνδυνεσ για 

πρόςκρουςη λαμβϊνοντασ υπόψη τα διαθϋςιμα ςτοιχεύα των προγραμμϊτων 

παρακολούθηςησ κατϊ την προ-αδειοδοτικό περύοδο. Ο αριθμόσ των ςυςτημϊτων θα 

προκύψει από τη ςυν-αξιολόγηςη των γεωμορφολογικών χαρακτηριςτικών τησ 

ευρύτερησ περιοχόσ, καθώσ επύςησ και των τεχνικών χαρακτηριςτικών των ςυςκευών 

εντοπιςμού (εμβϋλεια λειτουργύασ τουσ, εύροσ ςϊρωςησ κλπ.), γνωρύζοντασ ωςτόςο ότι 

η τεχνολογύα αυτό εύναι διαρκώσ εξελιςςόμενη.  

 Η εγκατϊςταςη, η παραμετροπούηςη και η κανονικό λειτουργύα των ςυςτημϊτων 

πρϋπει να ϋχουν ολοκληρωθεύ εντόσ ενόσ ϋτουσ από την ϋναρξη λειτουργύασ του ΑΠΗΕ. 
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 Η παρακολούθηςη, η ςυντόρηςη και ο ϋλεγχοσ τησ λειτουργύασ του ςυςτόματοσ πρϋπει 
να γύνεται από κατϊλληλα εξειδικευμϋνο επιςτημονικό προςωπικό και περιλαμβϊνεται 

ςτο πρόγραμμα μόνιμησ παρακολούθηςησ.  

 Σα αποτελϋςματα των καταγραφών του ςυςτόματοσ, η ανϊλυςη και η αξιολόγηςό τουσ 
(ςτηριζόμενη ςε ςυγκεκριμϋνουσ δεύκτεσ αποτελϋςματοσ (Key Performance Indicators)) 

πρϋπει να περιλαμβϊνονται ςτισ ετόςιεσ εκθϋςεισ παρακολούθηςησ που υποβϊλλονται 

ςτη Διεύθυνςη Διαχεύριςησ Υυςικού Περιβϊλλοντοσ και Βιοποικιλότητασ του ΤΠΕΝ ό 

τον ΟΥΤΠΕΚΑ. Οι αναφορϋσ πρϋπει να αποςτϋλλονται και ςτον Υορϋα/Μονϊδα 

Διαχεύριςησ ςτην χωρικό αρμοδιότητα του οπούου εμπύπτει η περιοχό εγκατϊςταςησ 

του ΑΠΗΕ. 

 Εύναι αναγκαύο να ελϋγχεται ςε τακτικό βϊςη η ορθό λειτουργύα του 

αυτοματοποιημϋνου ςυςτόματοσ. Ειδικότερα, να γύνεται ϊμεςη κύνηςη των 

διαδικαςιών επιδιόρθωςησ/επαναλειτουργύασ ςε περιπτώςεισ δυςλειτουργύασ του 

ςυςτόματοσ, όπωσ επύςησ, να γύνεται χρόςη τησ πλατφόρμασ ανϊλυςησ δεδομϋνων του 

αυτοματοποιημϋνου ςυςτόματοσ για τη δημιουργύα ετόςιων αναφορών για τα εύδη 

ενδιαφϋροντοσ ςτην περιοχό του ϋργου.  

 

 

3. Πρόςθετοι περιβαλλοντικού όροι για αιολικϊ που χωροθετούνται ςε περιοχϋσ 

μεγϊλησ ςυγκϋντρωςησ αιολικών πϊρκων 

 
τισ περιπτώςεισ όπου παρατηρεύται μεγϊλη ςυγκϋντρωςη ανεμογεννητριών, η οπούα μπορεύ 

να οδηγεύ ςε αυξημϋνεσ ςωρευτικϋσ επιπτώςεισ ςτα ευαύςθητα εύδη, ιδύωσ ςτα ευρεύασ 

επικρϊτειασ όπωσ τα μεγϊλα αρπακτικϊ και τα πτωματοφϊγα, εύναι αναγκαύο να επιβϊλλονται 

επιπλϋον όροι που να καταγρϊφουν τισ ςωρευτικϋσ επιπτώςεισ των αδειοδοτούμενων ϋργων.  

 

Η ϋκθεςη των ειδών αυτών ςε κύνδυνο πρόςκρουςησ/ ηλεκτροπληξύασ ό και εκτόπιςησ μπορεύ 

να εκτιμηθεύ μόνο μϋςω ςυςτηματικών και εντατικών προγραμμϊτων παρακολούθηςησ μϋςω 

τηλεμετρύασ.  

 

υγκεκριμϋνα προτεύνεται η εκπόνηςη τριετούσ προγρϊμματοσ τηλεμετρύασ για τα 

ευαύςθητα εύδη, ώςτε να τεκμηριωθούν ενδεχόμενεσ ςωρευτικϋσ επιπτώςεισ από την 

λειτουργύα ϊλλων αιολικών ό αναπτυξιακών ϋργων ςτα εύδη-ςτόχουσ (π.χ. προςκρούςεισ, 

ηλεκτροπληξύεσ).  

 

 Σο πρόγραμμα τηλεμετρύασ πρϋπει να καθορύζεται ςε ςυνεργαςύα με την αρμόδια 

υπηρεςύα ςτη Διεύθυνςη Διαχεύριςησ Υυςικού Περιβϊλλοντοσ και Βιοποικιλότητασ του 

ΤΠΕΝ ό τον ΟΥΤΠΕΚΑ. Εφόςον, οι ΑΠΗΕ ςτη ςυγκεκριμϋνη περιοχό εμπύπτουν ςε 

προςτατευόμενη περιοχό, τότε ςτον καθοριςμό του προγρϊμματοσ πρϋπει να 

ςυμμετϋχουν και οι αντύςτοιχοι Υορεύσ / Μονϊδεσ Διαχεύριςησ προςτατευόμενων 
περιοχών. 

 Σο πρόγραμμα τηλεμετρύασ πρϋπει να εκπονεύται από εξειδικευμϋνουσ επιςτόμονεσ, με 

βϊςη εγκεκριμϋνο ςχϋδιο από τισ αρμόδιεσ υπηρεςύεσ και τουσ κατϊ τόπουσ Υορεύσ 

/Μονϊδεσ Διαχεύριςησ προςτατευόμενων περιοχών. Σο πρόγραμμα τηλεμετρύασ πρϋπει 

να ανταποκρύνεται ςτισ διεθνώσ καθιερωμϋνεσ προδιαγραφϋσ ςχετικϊ με την 

προςταςύα των προσ παρακολούθηςη ειδών.  

 Σο αποτελϋςματα και τα δεδομϋνα απαιτεύται να εύναι διαθϋςιμα προσ ϋλεγχο και χρόςη 
από τισ αρμόδιεσ υπηρεςύεσ. Σα δεδομϋνα τηλεμετρύασ που ςυλλϋγονται και τα 

αποτελϋςματα του προγρϊμματοσ τησ τηλεμετρύεσ πρϋπει να αποτυπώνονται ςε 



27 

 

ετόςιεσ εκθϋςεισ που υποβϊλλονται ςτη Διεύθυνςη Διαχεύριςησ Υυςικού 

Περιβϊλλοντοσ και Βιοποικιλότητασ του ΤΠΕΝ του ΤΠΕΝ ό ςτον ΟΥΤΠΕΚΑ καθώσ και 

ςτουσ αρμόδιουσ Υορεύσ/Μονϊδεσ Διαχεύριςησ προςτατευόμενων περιοχών. Σα 

δεδομϋνα τησ παρακολούθηςησ πρϋπει να αναφϋρονται ςε διαδικτυακό πύλη που θα 

ορύςει το ΤΠΕΝ ό ο ΟΥΤΠΕΚΑ. Εύναι αναγκαύο τα δεδομϋνα να εύναι ανοιχτϊ, δημοςύωσ 

διαθϋςιμα και εύκολα προςβϊςιμα.  

 τισ περιπτώςεισ που εντοπύζεται από το πρόγραμμα τηλεμετρύασ θνηςιμότητα 

οφειλόμενη ςε πρόςκρουςη ςε ανεμογεννότρια ό εναϋρια καλώδια ό ςε ηλεκτροπληξύα, 

πρϋπει να λαμβϊνονται όλα τα κατϊλληλα πρόςθετα μϋτρα για τη μεύωςη των 

επιπτώςεων.  


