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ΕΝΤΥΠΟ ΑΠΟΨΕΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΚΟΙΝΟΥ  

ΕΠΙ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ Ή ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ 

 
 
 

 

ΠΡΟΣ: 
 

Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού 
Σχεδιασμού Στερεάς Ελλάδας 
Τμήμα Περιβαλλοντικού & Χωρικού 
Σχεδιασμού Στερεάς Ελλάδας 
 

 
Ημερομηνία:  ……………………..……. 

Αρ. Πρωτοκόλλου (Εξερχομένου): ……………………. 

Αρ. Πρωτοκόλλου (Εισερχομένου): ………………….. 

Περιβαλλοντική Ταυτότητα (ΠΕΤ) έργου ή 

δραστηριότητας: ……………………………………..…….. 

(συμπληρώνεται από την αρμόδια περιβαλλοντική αρχή) 

 
 

1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ (συμπληρώνεται αν ο υπογράφων το έντυπο εκφράζει τις προσωπικές του 
απόψεις) 

1.1 ΟΝΟΜΑ:  

1.2 ΕΠΩΝΥΜΟ:  

1.3 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ:  

1.4 Α.Δ. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ:  

1.5 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ  

 ΟΔΟΣ:  ΑΡΙΘΜΟΣ:   

ΠΕΡΙΟΧΗ:   

Τ.Κ.:   

1.6 ΤΗΛΕΦΩΝΟ:  

1.7 FAX:  

1.8 EMAIL:  

 

2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ (συμπληρώνεται αν ο υπογράφων το έντυπο εκπροσωπεί κάποιον φορέα) 

2.1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

2.2 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 

 

ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ 
80 

2.3 
ΠΕΡΙΟΧΗ: 

ΑΘΗΝΑ 2.4 Τ.Κ.: 10681 

2.5 ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210 8228704 2.6 FAX: 210 

8228704 

2.7 EMAIL: info@ornithologiki.

gr 

2.8 ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 

ΝΤΕΜΙΡΗ 

 

2.9 ΘΕΣΗ:  2.10 EMAIL: kntemiri@ornitholo

giki.gr 
Υπεύθυνη Θεμάτων 

Περιβαλλοντικής Πολιτικής 
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3. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ Ή ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ  

Αιολικός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας στην θέση ΓΡΑΜΜΕΝΗ-ΤΟΥΡΛΑ-ΚΑΡΝΟΠΙ, 
συν. ισχύος 46 MW, και συνοδά υποστηρικτικά έργα 

 
 

4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΟΛΙΩΝ-ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ 

Τα σχόλια-παρατηρήσεις μου επί του φακέλου της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου ή 
δραστηριότητας του στοιχείου 3 έχουν ως εξής: 

 

Σύμφωνα με το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο περί περιβαλλοντικής αδειοδότησης (Ν.4014/2011, όπως ισχύει) 
ο σχολιασμός θα πρέπει να αφορά σε θέματα που περιλαμβάνονται και αξιολογούνται στη Μελέτη 

Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (επιπτώσεις έργου ή δραστηριότητας στο φυσικό ή/και ανθρωπογενές 
περιβάλλον, σχετικά προληπτικά ή/και επανορθωτικά μέτρα) 
 

(μπορούν να χρησιμοποιηθούν πρόσθετες σελίδες αν απαιτηθεί) 

 

 
 

 



 

 

ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ (ΜΠΕ) ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΣΠΗΕ ΓΡΑΜΜΕΝΗ-ΤΟΥΡΛΑ-ΚΑΡΝΟΠΙ» 

Η Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία υποβάλλει τα σχόλια της στη δημόσια διαβούλευση της 

Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου «ΑΣΠΗΕ ΓΡΑΜΜΕΝΗ-ΤΟΥΡΛΑ-

ΚΑΡΝΟΠΙ». Πιο συγκεκριμένα, ο σχολιασμός αφορά: 

Α. Το Κεφάλαιο 7 του τεύχους ΜΠΕ «ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ» 

Β. Το τεύχος της Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης (ΕΟΑ) συνολικά 

 

Α. Σχολιασμός του Κεφαλαίου 7 του τεύχους ΜΠΕ «ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ» 

Στη ΜΠΕ δεν εξετάζεται η μηδενική λύση υπό την έννοια της μη-υλοποίησης του έργου αλλά 

υπό την έννοια της μη τροποποίησης του περιβαλλοντικά αδειοδοτημένου έργου. Πρόκειται 

για αυθαίρετη ερμηνεία καθώς δεν προκύπτει από την κείμενη νομοθεσία της περιβαλλοντικής 

αδειοδότησης, να εξισώνεται η μηδενική λύση με την επιμονή στην αρχική ΑΕΠΟ (ΑΔΑ: Β49Λ0-

Υ4Σ). Η μηδενική λύση θα έπρεπε να αναφέρεται στη διατήρηση της υφιστάμενης κατάστασης 

δηλαδή στην μη εκτέλεση του έργου και όχι στην προηγούμενη αδειοδοτημένη λύση. Πόσο 

μάλλον όταν η προηγούμενη αδειοδοτημένη λύση, αδειοδοτήθηκε κατά παράβαση του 

ενωσιακού δικαίου, καθώς δεν είχε εξεταστεί δεόντως το έργο ως προς τις επιπτώσεις του. Η 

δέουσα εκτίμηση ενσωματώνει την αρχή της προφύλαξης, και αποβλέπει στη διεξαγωγή 

προληπτικού (ex ante) ελέγχου. Η προηγούμενη ΑΕΠΟ εκδόθηκε χωρίς να είχε εκπονηθεί Ειδική 

Οικολογική Αξιολόγηση. Συγκεκριμένα, η εκδοθείσα ΑΕΠΟ περιελάμβανε τον όρο 29, σύμφωνα 

με τον οποίο «Ο κύριος του έργου υποχρεούται, μέσα σε έξι (6) μήνες από την έκδοση της 

απόφασης που προβλέπεται στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 10 του  ν. 

4014/2011, να υποβάλλει στην αρμόδια για την περιβαλλοντική αδειοδότηση υπηρεσία, την 

προβλεπόμενη Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση (ΕΟΑ) με τα εξειδικευμένα ορνιθολογικά στοιχεία, 

σύμφωνα με την παράγραφο 2 και 3 του άρθρου 5 Α της 8353/276/Ε103/2012 ΚΥΑ (ΦΕΚ 415/Β). 

Αν από την ΕΟΑ προκύψει η ανάγκη τροποποίησης του έργου τότε θα πρέπει ο κύριος του έργου 

να υποβάλλει φάκελο προκειμένου να ακολουθηθεί η διαδικασία του άρθρου 6 του Ν. 

4014/11.». 

Η Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση υποβλήθηκε από τον κύριο του έργου στις αρμόδιες υπηρεσίες 

του ΥΠΕΝ το 2019, σχεδόν 6 χρόνια μετά. Σημειώνεται ότι κατά την ημερομηνία έκδοσης της 

ΑΕΠΟ (ΥΑ 198086/4.5.2012), η ΖΕΠ «Άγραφα Όρη» (GR 2430002) είχε θεσπισθεί βάσει της 

ενσωμάτωσης της Οδηγίας για τα άγρια πουλιά στο εθνικό δίκαιο (Αρθ. 1 της ΚΥΑ Η.Π. 

8353/276/Ε103/2012 ΦΕΚ Β’ 415/23.1.2012). Επομένως ισχύουν για το έργο οι υποχρεώσεις 

δέουσας εκτίμησης που απορρέουν από τα άρθρα 5Α και 5Β της προαναφερθείσας ΚΥΑ. Σε κάθε 

περίπτωση ακόμα και αν έχει εφαρμογή το άρθρο 4 της ΚΥΑ (Μεταβατικές διατάξεις), η Διοίκηση 

όφειλε να εξετάσει τη συμβατότητα της εκδοθείσας ΑΕΠΟ με την ανάγκη αποτροπής τυχόν 

ανεπιθύμητης βλάβης στη ΖΕΠ, κάτι το οποίο σημαίνει μόνο την πλήρη εφαρμογή της ενωσιακής 

νομοθεσίας για τη δέουσα εκτίμηση. 

Συνεπώς η αδειοδοτημένη λύση που επικαλείται ο μελετητής ως μηδενική λύση είναι κατά 

παράβαση της ενωσιακής νομοθεσίας. 



 

 

Έτι περαιτέρω, όπως αναφέρεται και στον ερμηνευτικό οδηγό της Επιτροπής για το άρθρο 6 της 

Οδηγίας για τους οικοτόπους1: «Σύμφωνα με την ανάγκη αποτροπής τυχόν ανεπιθύμητης βλάβης 

στο δίκτυο Natura 2000, θα πρέπει να εξετάζεται το ενδεχόμενο ενδελεχούς επανεξέτασης και/ή 

απόσυρσης προτεινόμενου σχεδίου ή έργου όταν διαπιστώνονται σημαντικές αρνητικές 

επιπτώσεις για την ακεραιότητα του τόπου. Κατά συνέπεια, οι αρμόδιες αρχές πρέπει να 

αναλύσουν και να καταδείξουν την ανάγκη εκτέλεσης του εν λόγω σχεδίου ή έργου, 

λαμβάνοντας υπόψη και τη μηδενική επιλογή της απόσυρσης του σχεδίου ή έργου στο στάδιο 

αυτό….. Σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας, εναπόκειται στις αρμόδιες εθνικές αρχές να 

εκτιμούν τις σχετικές επιπτώσεις των εν λόγω εναλλακτικών λύσεων στον οικείο τόπο. Θα πρέπει 

να υπογραμμιστεί ότι οι παράμετροι αναφοράς τέτοιων συγκρίσεων αφορούν πτυχές σχετικές με 

τη διατήρηση και τη διαφύλαξη της ακεραιότητας του τόπου και των οικολογικών λειτουργιών 

του. Σε αυτό το στάδιο, δεν μπορεί συνεπώς να θεωρηθεί ότι άλλα κριτήρια εκτίμησης, όπως π.χ. 

οικονομικά κριτήρια, υπερισχύουν των οικολογικών κριτηρίων.». 

Ακόμα και με την λανθασμένη ερμηνεία ως προς τη μηδενική λύση, αναφέρεται στη ΜΠΕ ότι 

«Με βάση, λοιπόν, τα κριτήρια που αναπτύχθηκαν παραπάνω αναφέρεται εδώ πως το σενάριο 

της “μηδενικής λύσης” απορρίπτεται και η προσπάθεια κινείται στην κατεύθυνση της 

τροποποίησης του σχεδιασμού της Επένδυσης και στην συνεπακόλουθη αξιοποίηση των 

πολλαπλών ωφελειών της Επένδυσης συνολικά σε παγκόσμιο, ευρωπαϊκό, εθνικό, περιφερειακό 

και τοπικό επίπεδο.» κάνοντας προφανώς έμμεση αναφορά στην συνδρομή του εν λόγω έργου 

στην επίτευξη των κλιματικών στόχων της χώρας μας.  

Ωστόσο, πρόσφατη δημοσιευμένη έρευνα του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048969720380025?dgcid=author σε 

διεθνές έγκριτο επιστημονικό περιοδικό, η οποία προτείνει ένα βιώσιμο σενάριο  για την 

εγκατάσταση των ΑΣΠΗΕ, χωρίζοντας την Ελλάδα σε δύο ζώνες την δυνάμενη επενδυτική και τη 

ζώνη αποκλεισμού (περιλ. περιοχές Natura και τοπία μεγάλης φυσικότητας), αφού εξέτασε τις 

υπάρχουσες αιτήσεις για αδειοδότηση ΑΣΠΗΕ τον Μάρτιο του 2020, διαπίστωσε πως αρκούν 

μόνο οι αιτήσεις εντός της προτεινόμενης επενδυτικής ζώνης για να επιτευχθεί και να 

ξεπεραστεί ο κλιματικός στόχος της Ελλάδας για εγκατεστημένη ισχύ ΑΣΠΗΕ έως το 2030. 

Συνεπώς έχοντας ως δεδομένα: 

 την ιδιαίτερα υψηλή οικολογική σημασία της ΖΕΠ ειδικά για το Όρνιο, είδος κρισίμως 

κινδυνεύον στην ηπειρωτική Ελλάδα,  

 το γεγονός ότι δεν αίρεται κάθε εύλογη αμφιβολία, από επιστημονική άποψη, ως 

προς τις επιπτώσεις του σχεδιαζόμενου ΑΣΠΗΕ στη ΖΕΠ, όπως προκύπτει και από την 

ενδελεχή αξιολόγηση της ΕΟΑ, και τέλος, 

 την επίτευξη των κλιματικών στόχων με τη χωροθέτηση ΑΣΠΗΕ εκτός των περιοχών 

Natura 2000, όπως τεκμηριώνεται από την δημοσιευμένη επιστημονική έρευνα, 

η επιλογή ως προς τις εναλλακτικές λύσεις, δεν μπορεί παρά να είναι η μηδενική λύση, δηλαδή 

η μη χωροθέτηση του ΑΣΠΗΕ. 

                                                 
1 «Διαχείριση των τόπων του δικτύου Natura 2000: Οι διατάξεις του άρθρου 6 της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ για 
τους οικοτόπους» 
https://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/art6/Provisions_Art_6_nov_2
018_el.pdf 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048969720380025?dgcid=author


 

 

 

Β. Σχολιασμός του τεύχους της Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης 

Η ενδεχόμενη εγκατάσταση του ΑΣΠΗΕ πρόκειται να επιφέρει πολύ σοβαρές και σε κανένα 

βαθμό διαχειρίσιμες ή αναστρέψιμες επιπτώσεις τόσο στην ακεραιότητα της περιοχής, όσο και 

στους πληθυσμούς της ορνιθοπανίδας και ειδικότερα στο Κρισίμως Κινδυνεύον στην ηπειρωτική 

Ελλάδα είδος Όρνιο (Gyps fulvus). Η σχετική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) μέσω 

του τεύχους της Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης (ΕΟΑ) υποεκτιμά σε σημαντικό βαθμό τις 

επιπτώσεις στην ορνιθοπανίδα, ενώ τα προτεινόμενα μέτρα μετριασμού των επιπτώσεων είναι 

πλήρως ανεπαρκή. 

Ακολουθεί αναλυτική τεκμηρίωση. 

1) Μεγάλη οικολογική αξία της περιοχής εγκατάστασης ως προς  την ορνιθοπανίδα 

Η περιοχή εγκατάστασης του ΑΣΠΗΕ βρίσκεται εντός της Ζώνης Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) 

GR2430002 «Όρη Άγραφα» (περιοχή Natura), η οποία καλύπτει πλήρως σε έκταση και τη 

Σημαντική Περιοχή για τα Πουλιά (ΣΠΠ) GR101 «Όρη Άγραφα». Τα είδη χαρακτηρισμού της 

ΖΕΠ είναι ο Φιδαετός (Circaetus gallicus), το Όρνιο (Gyps fulvus) και η Κοκκινοκαλιακούδα 

(Pyrrhocorax pyrrhocorax), ενώ τα είδη οριοθέτησης είναι ο Χρυσαετός (Aquila chrysaetos) και ο 

Πετρίτης (Falco peregrinus). Για τα παραπάνω είδη έχουν (μεταξύ άλλων) προσδιοριστεί και 

χαρτογραφηθεί τα Κρίσιμα Ενδιαιτήματά τους στην περιοχή, στο πλαίσιο του έργου «Πρόγραμμα 

επαναξιολόγησης 69 Σημαντικών Περιοχών για τα Πουλιά (ΣΠΠ) για τον χαρακτηρισμό τους ως 

Ζωνών Ειδικής Προστασίας της ορνιθοπανίδας. Σύνταξη σχεδίων δράσης για την προστασία των 

ειδών προτεραιότητας» (ΥΠΕΧΩΔΕ 2009). Όπως προκύπτει από τα αποτελέσματα του έργου, η 

τοποθεσία εγκατάστασης του ΑΣΠΗΕ περιλαμβάνεται εντός (ή βρίσκεται πλησίον) των 

Κρίσιμων Ενδιαιτημάτων των ειδών Όρνιο, Κοκκινοκαλιακούδα και Πετρίτης (εικόνα 1). 

Ειδικότερα για το Όρνιο, του οποίου ο πληθυσμός της ηπειρωτικής Ελλάδας χαρακτηρίζεται ως 

Κρισίμως Κινδυνεύων, ο εν λόγω ΑΣΠΗΕ χωροθετείται εξ ολοκλήρου εντός του Κρίσιμου 

Ενδιαιτήματος Τροφοληψίας  του είδους και σε πολύ κοντινή απόσταση (1500 μ.) από το 

Κρίσιμο Ενδιαίτημα Κουρνιάσματος - είναι χαρακτηριστικό, άλλωστε, το γεγονός πως η ίδια η 

ΕΟΑ υπολογίζει πως ετησίως θα λαμβάνουν χώρα 5845 διελεύσεις Όρνιων από τον όγκο 

σάρωσης των ροτόρων  του ΑΣΠΗΕ (σελ. 127). Σημειώνεται πως τα Άγραφα αποτελούν έναν από 

τους πλέον σημαντικούς θερινούς τόπους τροφοληψίας σε Βαλκανικό επίπεδο διαχρονικά. Σε 

αυτό συγκλίνουν τόσο οι παρατηρήσεις του έργου «Πρόγραμμα επαναξιολόγησης 69 Σημαντικών 

Περιοχών για τα Πουλιά (ΣΠΠ) για τον χαρακτηρισμό τους ως Ζωνών Ειδικής Προστασίας της 

ορνιθοπανίδας. Σύνταξη σχεδίων δράσης για την προστασία των ειδών προτεραιότητας» 

(χαρακτηριστική αναφορά: «...το Όρνιο ήταν αρκετά κοινό στο οροπέδιο της Νιάλας που είναι 

ίσως ένας από τους καλύτερους βιότοπους του στην οροσειρά της Πίνδου και από τα λίγα 

εναπομείναντα μέρη στη νότιο Ελλάδα με σταθερή παρουσία του είδους. Η μεγαλύτερη 

συγκέντρωση του είδους αφορούσε 15 άτομα (όλα τους ενήλικα) που κούρνιαζαν στην δυτική 

ορθοπλαγιά του Καταραχιά (Μπαλντενήσι) και στην κορυφή Πλάκα...»), όσο και οι παρατηρήσεις 

που έγιναν κατά τη διάρκεια της ΕΟΑ ( χαρακτηριστικές αναφορές: «...επιβεβαιώθηκε αξιόλογη 



 

 

παρουσία Όρνιου στην ορεινή περιοχή της ΖΕΠ για τροφοληψία/ κούρνιασμα...» με παρουσία 

«τουλάχιστον 50 Όρνιων τον Ιούλιο», «Πρόκειται για μία από τις σημαντικότερες κούρνιες της 

ΖΕΠ, στην οποία συγκεντρώνονται πολλά άτομα, ειδικά όταν κοντά υπάρχουν ψοφίμια», σελ. 

121). 



 

 

Εικόνα 1: Αποτύπωση της θέσης εγκατάστασης των ΑΣΠΗΕ «ΜΙΧΟΣ-ΒΟΪΔΟΛΙΒΑΔΟ-ΑΠΕΛΙΝΑ» και «ΓΡΑΜΜΕΝΗ-ΤΟΥΡΛΑ-
ΚΑΡΝΟΠΙ» σε σχέση με τα Κρίσιμα Ενδιαιτήματα των ειδών Όρνιο, Πετρίτης, Κοκκινοκαλιακούδα και Φιδαετός 



 

 

Η σημασία της περιοχής για τα Όρνια τεκμηριώνεται, επιπρόσθετα, από την παρακολούθηση 

πτήσεων Όρνιων μαρκαρισμένων με δορυφορικό πομπό. Όπως αναφέρεται και στην ΕΟΑ, από 

δεδομένα που είναι διαθέσιμα στη διαδικτυακή βάση Movebank 

https://www.movebank.org/cms/movebank-main#, 4 (από τα 14) Όρνια που σημάνθηκαν με 

δορυφορικό πομπό στη Βουλγαρία είχαν παρουσία εντός της Περιοχής Έρευνας Πεδίου (ΠΕΠ) 

της ΕΟΑ. Από τα δεδομένα αυτά προέκυψε (και πάλι σύμφωνα με την ΕΟΑ) ότι οι κούρνιες των 

Όρνιων «...εντοπίζονται κυρίως στα βράχια μεταξύ των κορυφών Πλάκα και Καταραχιάς στα 

βόρεια (δηλ. σε απόσταση 0.8-2.8km από βόρειο άκρο ΑΣΠΗΕ) και λιγότερο στα ΒΑ στη θέση 

Γαλατά (σε απόσταση 5.2km Β από βόρειο άκρο ΑΣΠΗΕ), στη θέση Πέντε Πύργοι (3.6km ΒΑ), τη 

θέση Μαραθιά (1.2km ανατο-λικά) και την κοιλάδα μεταξύ της τελευταίας θέσης και του 

ΑΣΠΗΕ». Όλες δηλαδή οι κούρνιες βρίσκονται σε ακτίνα μικρότερη των 5 χιλιομέτρων από τον 

ΑΣΠΗΕ. Χαρακτηριστική είναι και η αποτύπωση των πτήσεων του Όρνιου «Vicky», όπως αυτή 

είναι διαθέσιμη στη βάση Movebank (εικόνα 2) με τη συχνότατη χρήση του χώρου στην περιοχή 

εγκατάστασης των ΑΣΠΗΕ «ΜΙΧΟΣ-ΒΟΪΔΟΛΙΒΑΔΟ-ΑΠΕΛΙΝΑ» και «ΓΡΑΜΜΕΝΗ-ΤΟΥΡΛΑ-

ΚΑΡΝΟΠΙ» (εικόνα 2). 

 

 

Εικόνα 2: Αποτύπωση των πτήσεων Όρνιου με δορυφορικο πομπό (διαθέσιμες στη διαδικτυακή βάση Movebank) σε σχέση 
με τη θέση εγκατάστασης των ΑΣΠΗΕ «ΜΙΧΟΣ-ΒΟΪΔΟΛΙΒΑΔΟ-ΑΠΕΛΙΝΑ» και «ΓΡΑΜΜΕΝΗ-ΤΟΥΡΛΑ-ΚΑΡΝΟΠΙ» 

https://www.movebank.org/cms/movebank-main


 

 

2) Μη θεσμοθέτηση Στόχων Διατήρησης για τις περιοχές NATURA 

Στις 17 Δεκεμβρίου 2020 εκδόθηκε η απόφαση του Δικαστηρίου της ΕΕ για την υπόθεση C-

849/19, σύμφωνα με την οποία η Ελλάδα καταδικάζεται για παραβίαση των άρθρων 4 και 6 της 

Οδηγίας για τους οικοτόπους (92/43/ΕΟΚ), καθώς δεν έχει μέχρι σήμερα ορίσει στόχους 

διατήρησης και μέτρα διατήρησης για τις Ειδικές Ζώνες Διατήρησης (ολόκληρη η απόφαση εδώ: 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=235718&pageIndex=0&docl

ang=EL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=18389105). Σύμφωνα με την σκέψη 51 της 

παραπάνω απόφασης «το Δικαστήριο έχει κρίνει επανειλημμένως ότι υπό το πρίσμα των στόχων 

διατήρησης πρέπει να προσδιοριστεί το περιεχόμενο της υποχρέωσης να διενεργείται δέουσα 

εκτίμηση των επιπτώσεων ενός σχεδίου ή ενός έργου σε προστατευόμενο τόπο και, αφετέρου, 

ότι η Οδηγία για τους οικοτόπους απαιτεί από την αρμόδια εθνική αρχή να εντοπίζει και να 

αξιολογεί όλες εκείνες τις πτυχές ενός σχεδίου ή ενός έργου που ενδέχεται να επηρεάσουν 

τους στόχους διατήρησης του προστατευόμενου τόπου πριν από τη χορήγηση της σχετικής 

άδειας». Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι οι Ειδικές Οικολογικές Αξιολογήσεις που αφορούν έργα 

εντός των ΕΖΔ του δικτύου NATURA στην πραγματικότητα είναι πλήρως ανεπαρκείς, εφόσον δεν 

έχει καθοριστεί έναντι ποιων Στόχων Διατήρησης η Αξιολόγηση έχει εκπονηθεί. Οι ελληνικές 

αρχές, επομένως, θα έπρεπε να έχουν καθορίσει εξειδικευμένους για κάθε ΕΖΔ (site-specific) 

Στόχους Διατήρησης, έτσι ώστε να είναι δυνατή η εξακρίβωση ότι τα σχεδιαζόμενα έργα δεν θα 

επηρεάσουν την ακεραιότητα της περιοχής.  

Ως γνωστόν, βέβαια, οι ελληνικές αρχές δεν έχουν καθορίσει Στόχους Διατήρησης και Μέτρα 

Διατήρησης ούτε για τις Ζώνες Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) του Δικτύου NATURA 2000. Όπως 

διατυπώνεται σαφώς στον ερμηνευτικό οδηγό της Επιτροπής για το άρθρο 6 της Οδηγίας για 

τους οικοτόπους2 (εφεξής ερμηνευτικός οδηγός ΕΕπ) «Στόχοι διατήρησης σε επίπεδο τόπου θα 

πρέπει να θεσπίζονται όχι μόνο για τις ειδικές ζώνες διατήρησης (ΕΖΔ) δυνάμει της Οδηγίας για 

τους οικοτόπους, αλλά και για τις ζώνες ειδικής προστασίας (ΖΕΠ) δυνάμει της Οδηγίας για τα 

πτηνά με σκοπό την εκπλήρωση των απαιτήσεων που καθορίζονται στα άρθρα 2 και 3 και στο 

άρθρο 4 παράγραφοι 1, 2 και 4 της εν λόγω οδηγίας.».  Δεδομένου ότι η Ελλάδα αντιμετωπίζει 

τις περιοχές Natura 2000 με ενιαίο τρόπο (ΕΖΔ και ΖΕΠ), στη βάση, άλλωστε, των κατευθυντήριων 

γραμμών της Επιτροπής που περιλαμβάνονται στα σχετικά έγγραφα για τον ορισμό στόχων και 

μέτρων διατήρησης, καθίσταται προφανές πως ο μη καθορισμός Στόχων και Μέτρων Διατήρησης 

και για τις ΖΕΠ σημαίνει πως οι ΕΟΑ για τα σχεδιαζόμενα έργα εντός ΖΕΠ δεν δύνανται να 

αξιολογήσουν με αξιόπιστο τρόπο τις επιπτώσεις των αντίστοιχων έργων ή δραστηριοτήτων στις 

περιοχές NATURA, στα προστατευτέα αντικείμενά τους και την ακεραιότητα τους. Ο ενιαίος 

τρόπος αντιμετώπισης των περιοχών του Δικτύου Natura 2000 (ΕΖΔ και ΖΕΠ) προκύπτει και 

ευθέως από το άρθρο 7 παρ. 1 της Οδηγίας για τους οικοτόπους, το οποίο ορίζει ότι  οι 

υποχρεώσεις που απορρέουν από το άρθρο 6, παράγραφος 2, 3 και 4 της Οδηγίας για τους 

οικοτόπους αντικαθιστούν, μεταξύ άλλων, τις υποχρεώσεις που επιβάλλει το άρθρο 4, 

                                                 
2 «Διαχείριση των τόπων του δικτύου Natura 2000: Οι διατάξεις του άρθρου 6 της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ για 
τους οικοτόπους» 
https://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/art6/Provisions_Art_6_nov_2
018_el.pdf 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=235718&pageIndex=0&doclang=EL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=18389105
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=235718&pageIndex=0&doclang=EL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=18389105


 

 

παράγραφος 4, πρώτη περίοδος, της Οδηγίας για τα πτηνά (βλ. αποφάσεις της 13ης Δεκεμβρίου 

2007, C 418/04, Επιτροπή κατά Ιρλανδίας, Συλλογή 2007, σ. I 10947, σκέψη 173, της 24ης 

Νοεμβρίου 2011, C 404/09, Επιτροπή κατά Ισπανίας, Συλλογή 2011, σ. Ι 11853, σκέψη 97, της 

18ης Δεκεμβρίου 2007, Επιτροπή κατά Ισπανίας, C‑186/06 EU:C:2007:813, σκέψη 28 και εκεί 

παρατιθέμενη νομολογία, της 11ης Σεπτεμβρίου 2012, Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση 

Αιτωλοακαρνανίας κ.λπ. κατά Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων κ.λπ., 

C-43/10 EU:C:2012:560, σκέψη 108, της 24ης Νοεμβρίου 2016, Επιτροπή κατά Ισπανίας, C-

461/14 EU:C:2016:895, σκέψη 71, και της 17ης Απριλίου 2018, Επιτροπή κατά Πολωνίας, C-

441/17 EU:C:2018:255, σκέψη 109).   

Επισημαίνεται ότι οι αποφάσεις που εκδίδει το Δικαστήριο της ΕΕ είναι απόλυτα δεσμευτικές 

για τη Διοίκηση. Κατ’ εφαρμογή του άρθρου 260 παρ. 1 ΣΛΕΕ, «Εάν το Δικαστήριο της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης διαπιστώσει ότι κράτος μέλος έχει παραβεί υποχρέωσή του εκ των 

Συνθηκών, το κράτος αυτό οφείλει να λάβει τα μέτρα που συνεπάγεται η εκτέλεση της 

αποφάσεως του Δικαστηρίου». Μάλιστα, σε περίπτωση παραβίασης της υποχρέωσης αυτής, 

τον σεβασμό της οποίας διασφαλίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η τελευταία μπορεί να προσφύγει 

εκ νέου με αποτέλεσμα να επιβληθεί πρόστιμο κατά του κράτους που παραβίασε την απόφαση 

του Δικαστηρίου. 

Εξάλλου, δυνάμει του άρθρου 28 του Συντάγματος, οι Συνθήκες της ΕΕ (ΣΕΕ και ΣΛΕΕ) είναι 

απόλυτα δεσμευτικές και υπερισχύουν κάθε άλλης εθνικής διάταξης. Συναφώς επισημαίνεται 

ότι ουδόλως νοείται άγνοια του νόμου, όπερ καθιδρύει την (αστική, ποινική, πειθαρχική) 

ευθύνη των οργάνων της διοίκησης που παραβιάζουν τον νόμο, περιλαμβανομένου του 

άρθρου 260 παρ. 1 ΣΛΕΕ και της απόφασης του Δικαστηρίου της ΕΕ. 

Ως συνέπεια των παραπάνω, από την στιγμή της έκδοσης της καταδικαστικής απόφασης του 

Δικαστηρίου της ΕΕ (οπότε και απορρίπτεται de facto οποιαδήποτε άλλη νομική ερμηνεία) η 

αδειοδότηση οποιουδήποτε έργου ή δραστηριότητας εντός περιοχών NATURA πριν τον 

καθορισμό και τη θεσμοθέτηση Στόχων Διατήρησης συνιστά (σύμφωνα με την απόφαση) 

ευθεία παράβαση της ενωσιακής νομοθεσίας και θεμελιώνει την ευθύνη των οργάνων της 

Διοίκησης. 

Σε αυτήν ακριβώς την περίπτωση υπάγεται και το εν λόγω έργο, καθώς σχεδιάζεται να 

υλοποιηθεί εντός της ΖΕΠ «Όρη Άγραφα»,  για την οποία δεν έχουν οριστεί και θεσμοθετηθεί 

Στόχοι Διατήρησης. 

Προς αυτή την κατεύθυνση συμβάλλει και η νομολογία του ΔΕΕ. Συγκεκριμένα, το Δικαστήριο 

έχει κρίνει ότι μια δραστηριότητα (έργο ή σχέδιο) είναι σύμφωνη με το άρθρο 6, παράγραφος 2, 

της Οδηγίας για τους οικοτόπους, μόνον εφόσον διασφαλίζεται ότι δεν συνεπάγεται καμία 

ενόχληση ικανή να θίξει σημαντικά τους σκοπούς της εν λόγω οδηγίας, ιδίως δε τους στόχους 

διατηρήσεως που αυτή επιδιώκει (απόφαση της 14ης Ιανουαρίου 2016, Επιτροπή κατά 

Βουλγαρίας, C-141/14, EU:C:2016:8, σκέψη 56 και εκεί παρατιθέμενη νομολογία). Επομένως, το 

άρθρο 6, παράγραφος 2, της Οδηγίας για τους οικοτόπους, όπως και το άρθρο 4, παράγραφος 4, 

πρώτη περίοδος, της Οδηγίας για τα πτηνά, υποχρεώνει τα κράτη μέλη να λαμβάνουν τα 

κατάλληλα μέτρα, ώστε να αποφεύγονται, εντός των ΖΕΠ που έχουν χαρακτηρισθεί σύμφωνα 



 

 

με την παράγραφο 1 του άρθρου 4, η υποβάθμιση των οικοτόπων και οι διαταράξεις που 

επηρεάζουν σε σημαντικό βαθμό τα είδη για τα οποία ορίστηκαν οι ΖΕΠ (απόφαση της 20ής 

Σεπτεμβρίου 2007, Επιτροπή κατά Ιταλίας, C‑388/05, EU:C:2007:533, σκέψη 26). Για να 

διαπιστωθεί δε παράβαση του άρθρου 6 παρ. 2, αρκεί η ύπαρξη έστω πιθανότητας ή κινδύνου 

να προκαλέσει η κατασκευή αυτή σημαντικές ενοχλήσεις στα προστατευόμενα είδη, και δεν 

απαιτείται η απόδειξη αιτιώδους συνδέσμου ανάμεσα στην κατασκευή του έργου και της 

διατάραξης των ειδών (βλ., συναφώς, απόφαση της 14ης Ιανουαρίου 2016, Επιτροπή κατά 

Βουλγαρίας, C-141/14, EU:C:2016:8, σκέψη 58 και εκεί παρατιθέμενη νομολογία). Κάτι τέτοιο 

μπορεί να αποφευχθεί, μόνον εάν οι εθνικές αρχές λάβουν τα κατάλληλα μέτρα προστασίας, 

ώστε να αποκλειστεί το ενδεχόμενο να προκαλέσουν οι εργασίες κατασκευής υποβάθμιση των 

οικοτόπων των ειδών πτηνών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Ι της Οδηγίας για τα πτηνά, 

καθώς και ενοχλήσεις για τα συγκεκριμένα είδη, οι οποίες θα μπορούσαν να έχουν σημαντικές 

επιπτώσεις από πλευράς του επιδιωκόμενου με την Οδηγία για τους οικοτόπους σκοπού περί 

διατηρήσεως των εν λόγω ειδών (βλ., κατ’ αναλογίαν, απόφαση της 24ης Νοεμβρίου 2011, 

Επιτροπή κατά Ισπανίας, C-404/09, EU:C:2011:768, σκέψη 128), οι οποίοι στόχοι όπως 

αναφέραμε ανωτέρω δεν έχουν διατυπωθεί ακόμα (βλ. απόφαση της 24ης Νοεμβρίου 2016, 

Επιτροπή κατά Ισπανίας, C-461/14 EU:C:2016:895, σκέψεις 94-97).  

Επομένως, για το εξεταζόμενο έργο το οποίο εντοπίζεται μέσα στη ΖΕΠ «Άγραφα Όρη», 

εφαρμογής τυγχάνουν τα άρθρα 6 παρ. 2, 3 και 4 της Οδηγίας για τους οικοτόπους, και η 

απόφαση του εάν το σχεδιαζόμενο έργο θα προκαλέσει ή όχι υποβάθμιση και διατάραξη σε 

τέτοιο βαθμό, που θα επηρεάσει σημαντικά τα είδη για τα οποία ορίστηκε, πρέπει να ληφθεί 

υπό το πρίσμα των στόχων διατήρησης για την περιοχή, οι οποίοι όπως προαναφέρθηκε δεν 

έχουν καθοριστεί. Μάλιστα, το εάν οι πληθυσμοί των ειδών πτηνών που διαβιούν στις 

καθορισμένες ΖΕΠ επηρεάζονται σημαντικά ή όχι από το σχεδιαζόμενο προς εκτέλεση έργο, και 

επομένως προκύπτει παραβίαση του άρθρου 4 παρ. 4 της Οδηγίας για τα πτηνά, και επομένως 

του άρθρου 6 παρ. 2, 3 και 4 της Οδηγίας για τους οικοτόπους, δεν κρίνεται από το εάν οι 

πληθυσμοί των εν λόγω πτηνών παρέμειναν σταθεροί ή ακόμη και αυξήθηκαν, αλλά το 

Δικαστήριο επισημαίνει ότι στα κράτη μέλη επιβάλλεται υποχρέωση να λάβουν τα αναγκαία 

μέτρα προκειμένου να αποτραπούν η φθορά των οικοτόπων, καθώς και οι επιζήμιες για τα 

πτηνά διαταράξεις και ο κίνδυνος διατάραξης του πληθυσμού τους, δεδομένου ότι οι 

υποχρεώσεις προστασίας υφίστανται πριν ακόμα διαπιστωθεί μείωση του αριθμού των 

πτηνών ή καταστεί υπαρκτός ο κίνδυνος εξαφανίσεως ενός προστατευόμενου είδους πτηνών 

(αποφάσεις της 14ης Ιανουαρίου 2016, Επιτροπή κατά Βουλγαρίας, C-141/14, EU:C:2016:8, 

σκέψη 76, της 24ης Νοεμβρίου 2016, Επιτροπή κατά Ισπανίας, C-461/14, EU:C:2016:895, σκέψη 

83, και της της 17ης Απριλίου 2018, Επιτροπή κατά Πολωνίας, C-441/17 EU:C:2018:255, σκέψη 

262). 

Κατ’ εφαρμογή της απόφασης του ΔΕΕ στην υπόθεση C-849/19 και εν αναμονή του ορισμού και 

θεσμοθέτησης Στόχων Διατήρησης, μεταξύ άλλων και για τη ΖΕΠ «Όρη Άγραφα», η Διοίκηση 

οφείλει να διασφαλίσει την απόλυτη τήρηση των απαιτήσεων των Οδηγιών 92/43 για τους 

οικοτόπους και 2009/147 περί διατηρήσεως των άγριων πτηνών και των σχετικών αποφάσεων 

του Δικαστηρίου της ΕΕ και να μη λάβει μέτρα που αντιστρατεύονται το περιεχόμενό τους. 

Συνεπώς, το γεγονός ότι κατά τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή – παρανόμως κατά το ΔΕΕ – δεν 

έχουν θεσπισθεί ακόμη Στόχοι Διατήρησης από την Ελληνική Πολιτεία, ουδόλως δύναται να 



 

 

λειτουργήσει ως δικαιολογητικός λόγος για την παραβίαση των απαιτήσεων του ενωσιακού 

δικαίου που απαιτούν την απόλυτη διαφύλαξη της ακεραιότητας του συγκεκριμένου οικοτόπου 

και των ειδών του. 

 

3) Ανεπάρκεια της αξιολόγησης των επιπτώσεων του έργου, καθώς έγινε έναντι μη 

θεσμοθετημένων και ανεπαρκών Στόχων Διατήρησης 

Η ολιγωρία της Διοίκησης ως προς τη μη θεσμοθέτηση Στόχων Διατήρησης για τις περιοχές 

NATURA – και επομένως και για την ΖΕΠ «Όρη Άγραφα» - αναγνωρίζεται από τον συντάκτη της 

ΕΟΑ. Πιο συγκεκριμένα, αναφέρεται πως «Η παράγραφος 3 του άρθρου 6 (της Οδηγίας 

92/43/ΕΕ) αναφέρει: «Κάθε σχέδιο, μη άμεσα συνδεόμενο ή αναγκαίο για τη διαχείριση του 

τόπου, το οποίο όμως είναι δυνατόν να επηρεάζει σημαντικά τον εν λόγω τόπο, καθαυτό ή από 

κοινού με άλλα σχέδια, εκτιμάται δεόντως ως προς τις επιπτώσεις του στον τόπο, λαμβανομένων 

υπόψη των στόχων διατήρησής του (conservation objectives)» (σελ.21-22). Και συνεχίζει 

επεξηγώντας πως «Οι στόχοι διατήρησης για τις περιοχές Natura στην Ελλάδα (και οι 

ικανοποιητικές τιμές αναφορές για τα είδη και τους οικοτόπους ανά site ή ομάδα sites), δεν έχουν 

καθορισθεί επισήμως μέχρι σήμερα. Προσδιορίστηκαν όμως στις μελέτες «Αξιολόγησης Τύπων 

Οικοτόπων και Ειδών» των Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών, καθώς και στις 

μελέτες «Εποπτείας και Αξιολόγησης της Κατάστασης διατήρησης Ειδών και Τύπων Οικοτόπων 

στην Ελλάδα και συνθετική αξιοποίηση των αποτελεσμάτων» (σελ. 22), ενώ αργότερα καθίσταται 

σαφές πως «Προτάσεις σχετικά με τους Στόχους Διατήρησης (για τα είδη χαρακτηρισμού) και τις 

Επιθυμητές τιμές αναφοράς (ΕΤΑ) για τα πλέον σημαντικά είδη ορνιθοπανίδας της ΖΕΠ 

περιλαμβάνονται στα παραδοτέα της μελέτης της Εποπτείας («Εποπτεία και αξιολόγηση της 

κατάστασης διατήρησης ειδών και τύπων οικοτόπων της Ελλάδας»), και τα δεδομένα αυτά 

λαμβάνονται υπόψη στην παρούσα μελέτη». 

Κατά συνέπεια, σε όλη την υπόλοιπη μελέτη τα κύρια συμπεράσματα και η αξιολόγηση των 

επιπτώσεων γίνονται ως προς αυτές τις «προτάσεις Στόχων Διατήρησης» για τα είδη 

χαρακτηρισμού της περιοχής, π.χ. στη σελίδα 141 αναφέρεται πως «...η άμεση απώλεια 

ενδιαιτήματος τροφοληψίας (και φωλιάσματος) για όλα τα είδη της Ενότητας 6.2 (σχετίζονται 

όλα με ανοιχτά ενδιαιτήματα σε ότι αφορά την τροφοληψία τους) είναι αμελητέας 

σημαντικότητας και δεν αναμένεται να οδηγήσει σε σημαντικές πληθυσμιακές επιπτώσεις και 

επιπτώσεις στα επίπεδα διατήρησης και τους Στόχους Διατήρησης και ΕΤΑ για την έκταση του 

ενδιαιτήματος». 

Όπως, όμως, θα τεκμηριωθεί παρακάτω, οι Στόχοι Διατήρησης για την ΖΕΠ «Όρη Άγραφα» που 

προέκυψαν από τη μελέτη «Εποπτεία και αξιολόγηση της κατάστασης διατήρησης ειδών και 

τύπων οικοτόπων της Ελλάδας» - και έναντι των οποίων έχει γίνει η αξιολόγηση των επιπτώσεων 

του έργου – είναι ανεπαρκέστατοι και μη αξιόπιστοι και ουδόλως μπορούν να αναπληρώσουν 

την έλλειψη επίσημης θεσμοθέτησης. Ως χαρακτηριστικό παράδειγμα, εξετάζονται οι Στόχοι 

Διατήρησης για το Όρνιο, Gyps fulvus (παρατίθεται ο σχετικός πίνακας όπως έχει ληφθεί από το 

Παραδοτέο Γ12 «Επικαιροποιημένη Πρόταση περιφερειακών και εθνικών στόχων διατήρησης 

των τύπων οικοτόπων κα των ειδών κοινοτικής σημασίας» του έργου της Εποπτείας):



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Από τον παραπάνω Πίνακα, την επισκόπηση  των παραδοτέων της μελέτης της Εποπτείας και 
έχοντας ως βάση ότι οι Στόχοι Διατήρησης πρέπει να είναι μετρήσιμοι, ενδεδειγμένοι για κάθε 
τόπο, περιεκτικοί και συνεκτικοί (Άρθρο 8, ν. 3937/2011).προκύπτουν τα εξής: 

 Οι Στόχοι Διατήρησης δεν είναι εξειδικευμένοι ως προς την συγκεκριμένη ΖΕΠ. 

Χαρακτηριστικό είναι ότι ανατρέχοντας σε άλλες ΖΕΠ με είδος χαρακτηρισμού το Όρνιο 

(για παράδειγμα, οι ΖΕΠ «Κοιλάδα Αχελώου και Όρη Βάλτου» και «Όρος Τσέρεκας- 

Ακαρνανικά») διαπιστώνεται ότι οι Στόχοι Διατήρησης είναι πανομοιότυποι, γεγονός 

που καταδεικνύει ότι δεν αντιστοιχούν σε εργασία εξειδικευμένη για τη συγκεκριμένη 

περιοχή. 

 Οι Στόχοι Διατήρησης δεν είναι ποσοτικοποιημένοι ως προς τις πληθυσμιακές 

παραμέτρους (μέγεθος – πυκνότητα πληθυσμού, έκταση ενδιαιτήματος, εύρος 

εξάπλωσης) και είναι διατυπωμένοι με χαρακτηριστική ασάφεια, αφήνοντας ανοιχτή την 

ερμηνεία για το τι καθορίζει κανείς ως «σημαντική μείωση». 

 Προκαλεί ιδιαίτερη εντύπωση πως, ενώ στην ηπειρωτική Ελλάδα το Όρνιο 

χαρακτηρίζεται ως Κρισίμως Κινδυνεύον είδος (Κόκκινο Βιβλίο Απειλούμενων 

Σπονδυλοζώων, 2009), οι Στόχοι Διατήρησης «επιτρέπουν» μείωση στις πληθυσμιακές 

παραμέτρους του είδους στην περιοχή! Δεν χρειάζεται κανείς να είναι ειδικός για να 

κατανοήσει πως αποτελεί ελάχιστη απαίτηση για Κρισίμως Κινδυνεύοντα είδη η 

διατήρηση των τωρινών πληθυσμιακών παραμέτρων, ενώ ιδανικά θα έπρεπε να τεθούν 

υψηλότερες από τις υπάρχουσες Ευνοϊκές Τιμές Αναφοράς (και αντίστοιχοι Στόχοι 

Διατήρησης), έτσι ώστε τα Μέτρα Διατήρησης να συμβάλλουν στη βελτίωση της 

 GR2430002

Α/Α Είδος Παράμετρος
Έκταση/Μονάδα 

Μέτρισης
Εξειδικευμένος στόχος διατήρησης/επιχειρησιακός στόχος (Διασφάλιση ΙΚΔ))

(Circaetus gallicus) 

Φιδαετός 
Πληθυσμός

Πυκνότητα 

αναπαραγόμενου 

πληθυσμού

Αριθμός :                                                

9 Ζευγάρια 

Όχι σημαντική μειωση αναπαραγωγικού πληθυσμού κάτω από την τιμή FRV μέσω:                                 

1. Προώθησης μεθόδων παραγωγής που συμβάλλουν στη διατήρηση του Φιδαετού, των φυσικών 

οικοσυστημάτων και του αγροτικού τοπίου

2. Δράσεων διατήρησης συγκεκριμένων αγροτικών τοπίων και των γνωρισμάτων τους

3. Διατήρησης των λειτουργιών του τοπίου ως προς το Φιδαετό

4. Εφαρμογής συνιστώμενων πρακτικών καλλιέργειας

5. Ελέγχου και ρύθμισης της χρήσης αγροχημικών

(Circaetus gallicus) 

Φιδαετός 

Έκταση 

ενδιαιτήματος 
203 KM2

Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος μέσω: 

1. Προώθησης μεθόδων παραγωγής που συμβάλλουν στη διατήρηση του Φιδαετού, των φυσικών 

οικοσυστημάτων και του αγροτικού τοπίου     

2. Δράσεων διατήρησης συγκεκριμένων αγροτικών τοπίων και των γνωρισμάτων τους

3. Διατήρησης των στεπών και των ποωλίβαδων

(Circaetus gallicus) 

Φιδαετός 
Εύρος Εξάπλωσης 203 KM

2

Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr μέσω:

1. Δράσεων διατήρησης συγκεκριμένων αγροτικών τοπίων και των γνωρισμάτων τους

2. Διατήρησης των στεπών και των ποωλίβαδων

(Circaetus gallicus) 

Φιδαετός 
Διαθέσιμη Βιομάζα na KG

Αποφυγή σημαντικής μείωσης των τροφικών διαθέσιμων μέσω: 

1. Προώθησης μεθόδων παραγωγής που συμβάλλουν στη διατήρηση του Φιδαετού, των φυσικών 

οικοσυστημάτων και του αγροτικού τοπίου

2. Εφαρμογής συνιστώμενων πρακτικών καλλιέργειας

3. Ελέγχου και ρύθμισης της χρήσης αγροχημικών

(Circaetus gallicus) 

Φιδαετός 

Όχληση στις 

περιοχές 

αναπαραγωγής

Έπιπεδο επίδρασης:            

Χαμηλό

Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν 

δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura μέσω κατάρτισης στοχευμένων ομάδων 

παραγωγικών τομέων (καλλιεργητές, κτηνοτρόφοι)

(Gyps  fulvus) Όρνιο Πληθυσμός

Πυκνότητα 

αναπαραγόμενου 

πληθυσμού

na

Όχι σημαντική μειωση αναπαραγωγικού πληθυσμού κάτω από την τιμή FRV μέσω: 

1.  Έρευνας για την αναγνώριση παραγόντων που επηρεάζουν την αναπαραγωγική επιτυχία του Όρνιου

2. Της εκπόνησης σχεδίου δράσης για το Όρνιο και τους οικοτόπους του.

3.  Της  παρακολούθησης των πληθυσμιακών τάσεων του Όρνιου

4. Του ελέγχου της παράνομης χρήσης δηλητηριασμένων δολωμάτων

5. Του σχεδιασμού για τη δημιουργία και λειτουργία Χώρων Τροφοδοσίας Πτωματοφάγων Αρπακτικών Πτηνών 

(ΧΤΑΠ)

6. Της προστασίας των αποικιών αναπαραγωγής του  Όρνιου από την ανθρώπινη όχληση

7. Της μείωσης των θανάτων από ηλεκτροπληξία στα εναέρια δίκτυα διανομής ηλεκτρικής ενέργειας

8. Της διασφάλισης της διατήρησης του Όρνιου κατά την εφαρμογή του πλαισίου ανάπτυξης του 

οικοτουρισμού και του αγροτουρισμού

9. Της προώθησης των εκτατικών μορφών κτηνοτροφίας

10. Της μείωσης των θανάτων από συγκρούσεις σε ανεμογεννήτριες

11. Της κατάρτισης στοχευμένων ομάδων παραγωγικών τομέων (καλλιεργητές, κτηνοτρόφοι.)

(Gyps  fulvus) Όρνιο
Έκταση 

ενδιαιτήματος 
160 KM

2

Αποφυγή σημαντικής μείωσης ενδιαιτήματος, τόσο όσο αφορά την έκταση, όσο και στον αριθμό των περιοχών 

που χρησιμοποιούνται από το είδος, μέσω:  

1.Της εκπόνησης σχεδίου δράσης για το Όρνιο και τους οικοτόπους του.

2. Της  παρακολούθησης των πληθυσμιακών τάσεων του Όρνιου

3.Της προστασίας των αποικιών αναπαραγωγής του  Όρνιου από την ανθρώπινη όχληση

4. Της διασφάλισης της διατήρησης του  Όρνιου κατά την εφαρμογή του πλαισίου ανάπτυξης του 

οικοτουρισμού και του αγροτουρισμού

5. Της προώθησης των εκτατικών μορφών κτηνοτροφίας

6. Της κατάρτισης στοχευμένων ομάδων παραγωγικών τομέων (καλλιεργητές, κτηνοτρόφοι κ.ά.)

(Gyps  fulvus) Όρνιο Εύρος Εξάπλωσης 390 KM2

  Όχι σημαντική μείωση εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr μέσω: 

1.Της εκπόνησης σχεδίου δράσης για το Όρνιο και τους οικοτόπους του.

2. Της  παρακολούθησης των πληθυσμιακών τάσεων του  Όρνιου

3.Της προστασίας των αποικιών αναπαραγωγής του  Όρνιου από την ανθρώπινη όχληση

4. Της διασφάλισης της διατήρησης του  Όρνιου κατά την εφαρμογή του πλαισίου ανάπτυξης του 

οικοτουρισμού και του αγροτουρισμού

5. Της προώθησης των εκτατικών μορφών κτηνοτροφίας

6. Της κατάρτισης στοχευμένων ομάδων παραγωγικών τομέων (καλλιεργητές, κτηνοτρόφοι κ.ά.)

(Gyps  fulvus) Όρνιο Διαθέσιμη Βιομάζα na KG

Αποφυγή σημαντικής μείωσης των τροφικών διαθέσιμων μέσω: 

1. Του ελέγχου της παράνομης χρήσης δηλητηριασμένων δολωμάτων

2. Του σχεδιασμού για τη δημιουργία και λειτουργία Χώρων Τροφοδοσίας Πτωματοφάγων Αρπακτικών Πτηνών 

(ΧΤΑΠ)

3. Της διασφάλισης της διατήρησης του Γυπαετού κατά την εφαρμογή του πλαισίου ανάπτυξης του 

οικοτουρισμού και του αγροτουρισμού

4. Της προώθησης των εκτατικών μορφών κτηνοτροφίας

5. Της κατάρτισης στοχευμένων ομάδων παραγωγικών τομέων (καλλιεργητές, κτηνοτρόφοι, κ.ά.)

(Gyps  fulvus) Όρνιο

Όχληση στις 

περιοχές 

αναπαραγωγής

Έπιπεδο επίδρασης:            

Χαμηλό

Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν 

δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της   περιοχής Natura μέσω κατάρτισης στοχευμένων ομάδων 

παραγωγικών τομέων και της Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης ειδικών ομάδων χρηστών των ΖΕΠ

Αναπαραγόμενα

23

Ενδιαίτημα - Εύρος 

εξάπλωσης 

Οικολογικές 

απαιτήσεις είδους 

42
Ενδιαίτημα - Εύρος 

εξάπλωσης 

Οικολογικές 

απαιτήσεις είδους 

 GR2430002

Α/Α Είδος Παράμετρος
Έκταση/Μονάδα 

Μέτρισης
Εξειδικευμένος στόχος διατήρησης/επιχειρησιακός στόχος (Διασφάλιση ΙΚΔ))

(Circaetus gallicus) 

Φιδαετός 
Πληθυσμός

Πυκνότητα 

αναπαραγόμενου 

πληθυσμού

Αριθμός :                                                

9 Ζευγάρια 

Όχι σημαντική μειωση αναπαραγωγικού πληθυσμού κάτω από την τιμή FRV μέσω:                                 

1. Προώθησης μεθόδων παραγωγής που συμβάλλουν στη διατήρηση του Φιδαετού, των φυσικών 

οικοσυστημάτων και του αγροτικού τοπίου

2. Δράσεων διατήρησης συγκεκριμένων αγροτικών τοπίων και των γνωρισμάτων τους

3. Διατήρησης των λειτουργιών του τοπίου ως προς το Φιδαετό

4. Εφαρμογής συνιστώμενων πρακτικών καλλιέργειας

5. Ελέγχου και ρύθμισης της χρήσης αγροχημικών

(Circaetus gallicus) 

Φιδαετός 

Έκταση 

ενδιαιτήματος 
203 KM

2

Αποφυγή σημαντικής μείωσης έκτασης του ενδιαιτήματος μέσω: 

1. Προώθησης μεθόδων παραγωγής που συμβάλλουν στη διατήρηση του Φιδαετού, των φυσικών 

οικοσυστημάτων και του αγροτικού τοπίου     

2. Δράσεων διατήρησης συγκεκριμένων αγροτικών τοπίων και των γνωρισμάτων τους

3. Διατήρησης των στεπών και των ποωλίβαδων

(Circaetus gallicus) 

Φιδαετός 
Εύρος Εξάπλωσης 203 KM

2

Όχι σημαντική μείωση του εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr μέσω:

1. Δράσεων διατήρησης συγκεκριμένων αγροτικών τοπίων και των γνωρισμάτων τους

2. Διατήρησης των στεπών και των ποωλίβαδων

(Circaetus gallicus) 

Φιδαετός 
Διαθέσιμη Βιομάζα na KG

Αποφυγή σημαντικής μείωσης των τροφικών διαθέσιμων μέσω: 

1. Προώθησης μεθόδων παραγωγής που συμβάλλουν στη διατήρηση του Φιδαετού, των φυσικών 

οικοσυστημάτων και του αγροτικού τοπίου

2. Εφαρμογής συνιστώμενων πρακτικών καλλιέργειας

3. Ελέγχου και ρύθμισης της χρήσης αγροχημικών

(Circaetus gallicus) 

Φιδαετός 

Όχληση στις 

περιοχές 

αναπαραγωγής

Έπιπεδο επίδρασης:            

Χαμηλό

Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν 

δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της περιοχής Natura μέσω κατάρτισης στοχευμένων ομάδων 

παραγωγικών τομέων (καλλιεργητές, κτηνοτρόφοι)

(Gyps  fulvus) Όρνιο Πληθυσμός

Πυκνότητα 

αναπαραγόμενου 

πληθυσμού

na

Όχι σημαντική μειωση αναπαραγωγικού πληθυσμού κάτω από την τιμή FRV μέσω: 

1.  Έρευνας για την αναγνώριση παραγόντων που επηρεάζουν την αναπαραγωγική επιτυχία του Όρνιου

2. Της εκπόνησης σχεδίου δράσης για το Όρνιο και τους οικοτόπους του.

3.  Της  παρακολούθησης των πληθυσμιακών τάσεων του Όρνιου

4. Του ελέγχου της παράνομης χρήσης δηλητηριασμένων δολωμάτων

5. Του σχεδιασμού για τη δημιουργία και λειτουργία Χώρων Τροφοδοσίας Πτωματοφάγων Αρπακτικών Πτηνών 

(ΧΤΑΠ)

6. Της προστασίας των αποικιών αναπαραγωγής του  Όρνιου από την ανθρώπινη όχληση

7. Της μείωσης των θανάτων από ηλεκτροπληξία στα εναέρια δίκτυα διανομής ηλεκτρικής ενέργειας

8. Της διασφάλισης της διατήρησης του Όρνιου κατά την εφαρμογή του πλαισίου ανάπτυξης του 

οικοτουρισμού και του αγροτουρισμού

9. Της προώθησης των εκτατικών μορφών κτηνοτροφίας

10. Της μείωσης των θανάτων από συγκρούσεις σε ανεμογεννήτριες

11. Της κατάρτισης στοχευμένων ομάδων παραγωγικών τομέων (καλλιεργητές, κτηνοτρόφοι.)

(Gyps  fulvus) Όρνιο
Έκταση 

ενδιαιτήματος 
160 KM2

Αποφυγή σημαντικής μείωσης ενδιαιτήματος, τόσο όσο αφορά την έκταση, όσο και στον αριθμό των περιοχών 

που χρησιμοποιούνται από το είδος, μέσω:  

1.Της εκπόνησης σχεδίου δράσης για το Όρνιο και τους οικοτόπους του.

2. Της  παρακολούθησης των πληθυσμιακών τάσεων του Όρνιου

3.Της προστασίας των αποικιών αναπαραγωγής του  Όρνιου από την ανθρώπινη όχληση

4. Της διασφάλισης της διατήρησης του  Όρνιου κατά την εφαρμογή του πλαισίου ανάπτυξης του 

οικοτουρισμού και του αγροτουρισμού

5. Της προώθησης των εκτατικών μορφών κτηνοτροφίας

6. Της κατάρτισης στοχευμένων ομάδων παραγωγικών τομέων (καλλιεργητές, κτηνοτρόφοι κ.ά.)

(Gyps  fulvus) Όρνιο Εύρος Εξάπλωσης 390 KM2

  Όχι σημαντική μείωση εύρους εξάπλωσης κάτω από την τιμή FRVr μέσω: 

1.Της εκπόνησης σχεδίου δράσης για το Όρνιο και τους οικοτόπους του.

2. Της  παρακολούθησης των πληθυσμιακών τάσεων του  Όρνιου

3.Της προστασίας των αποικιών αναπαραγωγής του  Όρνιου από την ανθρώπινη όχληση

4. Της διασφάλισης της διατήρησης του  Όρνιου κατά την εφαρμογή του πλαισίου ανάπτυξης του 

οικοτουρισμού και του αγροτουρισμού

5. Της προώθησης των εκτατικών μορφών κτηνοτροφίας

6. Της κατάρτισης στοχευμένων ομάδων παραγωγικών τομέων (καλλιεργητές, κτηνοτρόφοι κ.ά.)

(Gyps  fulvus) Όρνιο Διαθέσιμη Βιομάζα na KG

Αποφυγή σημαντικής μείωσης των τροφικών διαθέσιμων μέσω: 

1. Του ελέγχου της παράνομης χρήσης δηλητηριασμένων δολωμάτων

2. Του σχεδιασμού για τη δημιουργία και λειτουργία Χώρων Τροφοδοσίας Πτωματοφάγων Αρπακτικών Πτηνών 

(ΧΤΑΠ)

3. Της διασφάλισης της διατήρησης του Γυπαετού κατά την εφαρμογή του πλαισίου ανάπτυξης του 

οικοτουρισμού και του αγροτουρισμού

4. Της προώθησης των εκτατικών μορφών κτηνοτροφίας

5. Της κατάρτισης στοχευμένων ομάδων παραγωγικών τομέων (καλλιεργητές, κτηνοτρόφοι, κ.ά.)

(Gyps  fulvus) Όρνιο

Όχληση στις 

περιοχές 

αναπαραγωγής

Έπιπεδο επίδρασης:            

Χαμηλό

Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα σε τέτοιο επίπεδο που να μην επηρεάζουν 

δυσμενώς τον πληθυσμό του είδους εντός της   περιοχής Natura μέσω κατάρτισης στοχευμένων ομάδων 

παραγωγικών τομέων και της Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης ειδικών ομάδων χρηστών των ΖΕΠ

Αναπαραγόμενα

23

Ενδιαίτημα - Εύρος 

εξάπλωσης 

Οικολογικές 

απαιτήσεις είδους 

42
Ενδιαίτημα - Εύρος 

εξάπλωσης 

Οικολογικές 

απαιτήσεις είδους 



 

 

Κατάστασης Διατήρησης του είδους. Σύμφωνα με τον ερμηνευτικό οδηγό της ΕΕπ «Στις 

περιπτώσεις στις οποίες δεν έχουν οριστεί στόχοι διατήρησης για έναν τόπο, και έως 

ότου οριστούν, η δέουσα εκτίμηση πρέπει να λαμβάνει ως ελάχιστη παραδοχή ότι ο 

στόχος έγκειται στη διασφάλιση της μη υποβάθμισης των τύπων οικοτόπων ή των 

οικοτόπων ειδών που απαντώνται στον τόπο σε επίπεδο κατώτερο του υφιστάμενου 

ή της μη σημαντικής διατάραξης των ειδών, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του άρθρου 6 

παράγραφος 2 και με την επιφύλαξη της αποτελεσματικότητας των μέτρων διατήρησης 

που απαιτούνται για την εκπλήρωση των απαιτήσεων του άρθρου 6 παράγραφος 1. Η 

θέση αυτή επιβεβαιώθηκε από το Δικαστήριο (C-127/02, σκέψη 36) «Η έγκριση σχεδίου 

δυνάμει του άρθρου 6, παράγραφος 3, της οδηγίας περί οικοτόπων, προϋποθέτει ότι 

αυτό έχει κριθεί ως μη δυνάμενο να παραβλάψει την ακεραιότητα του οικείου τόπου 

και, κατά συνέπεια, ως μη δυνάμενο να επιφέρει υποβάθμιση ή σημαντικές διαταράξεις 

κατά την έννοια της παραγράφου 2 του εν λόγω άρθρου». 

 

 Ως επιστέγασμα των παραπάνω, η πρόταση - διατύπωση των Στόχων Διατήρησης που 

του Παραδοτέου Γ12 του έργου της Εποπτείας κρίθηκε μη επαρκής και χρήζουσας 

περαιτέρω ανάλυσης από την Επιτροπή Φύση (όπως προκύπτει και από τη σκέψη 38 

της προαναφερθείσας στην προηγούμενη ενότητα απόφασης του Ευρωπαϊκού 

Δικαστηρίου). 

Κατά συνέπεια όλων των παραπάνω, τα συμπεράσματα και η αξιολόγηση των επιπτώσεων του 

έργου στην ΕΟΑ, δεδομένου ότι γίνονται έναντι μίας πλήρως ανεπαρκούς πρότασης Στόχων 

Διατήρησης, δεν μπορούν να κριθούν σε καμία περίπτωση αξιόπιστα και σύμφωνα με το άρθρο 

6 παράγ. 3 της Οδηγίας για τους οικοτόπους. 

 

4) Σφάλματα και σκόπιμη υποεκτίμηση στους υπολογισμούς των προσκρούσεων 

Η σοβαρότερη επίπτωση στην ορνιθοπανίδα, και κυρίως στα Αρπακτικά πτηνά, από την 

εγκατάσταση ανεμογεννητριών (α/γ) έγκειται στην άμεση θανάτωση λόγω πρόσκρουσης των 

πτηνών με τα πτερύγια των α/γ. Στην παρούσα μελέτη έχει υπολογιστεί ο αριθμός των 

αναμενόμενων προσκρούσεων για τα σημαντικά είδη ορνιθοπανίδας της περιοχής, βάσει των 

παρατηρήσεων πεδίου, με τη χρήση του μοντέλου Band (Band collision risk model, Band et al. 

2006, Band 2012), το οποίο «παρέχει μια εκτίμηση της ετήσιας θνησιμότητας κάθε είδους στο 

ΑΣΠΗΕ». Πρακτικά, το μοντέλο Band υπολογίζει την πιθανότητα πρόσκρουσης βασισμένο στις 

καταγραφές πεδίου, τα τεχνικά χαρακτηριστικά των ανεμογεννητριών, τα χαρακτηριστικά 

πτήσης των εξεταζόμενων ειδών και συνυπολογίζοντας ένα ποσοστό ενεργητικής αποφυγής των 

ανεμογεννητριών από τα πτηνά. Αν και ο συντάκτης της μελέτης αναφέρει συχνά πως το μοντέλο 

Band «έχει δεχτεί σημαντική κριτική» και πως «η χρήση του είναι ενδεικτική», είναι σαφές πως 

τα αποτελέσματά του χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με τον 

βαθμό σημαντικότητας των επιπτώσεων πρόσκρουσης σε α/γ. Ειδικότερα για το Όρνιο, από 

τον υπολογισμό των αναμενόμενων προσκρούσεων με το μοντέλο Band (3,3 – 13,2 

προσκρούσεις ανά έτος, σελ. 127) ο μελετητής καταλήγει στο συμπέρασμα πως «αναμένεται να 



 

 

προκύπτουν μέτριας, και απαιτείται η λήψη μέτρων μετριασμού για να μπορεί να αποκλειστεί η 

πιθανότητα για υψηλής σημαντικότητας επιπτώσεις πρόσκρουσης σε Α/Γ (που δύναται να 

επηρεάσουν τον τοπικό πληθυσμό)». 

Ο συντάκτης της μελέτης, ωστόσο, δεν λαμβάνει υπόψη στον υπολογισμό των αναμενόμενων 

προσκρούσεων, α) τις παραμέτρους στις οποίες βασίζεται η κριτική του μοντέλου Band, β) τις 

ιδιαιτερότητες της περιοχής εγκατάστασης των ανεμογεννητριών, με αποτέλεσμα η διαδικασία 

υπολογισμού να οδηγεί σε σημαντική υποεκτίμηση των αναμενόμενων προσκρούσεων. Πιο 

συγκεκριμένα: 

Ο τελικός υπολογισμός των αναμενόμενων προσκρούσεων προκύπτει μετά από «διόρθωση» με 

βάση τον βαθμό αποφυγής (τιμή ποσοστού αποφυγής), ο οποίος για το Όρνιο έχει 

βιβλιογραφικά προσδιοριστεί σε 98% - 99.5% (στη μελέτη έχουν χρησιμοποιηθεί οι τιμές 98%, 

99%, 99.5%.). Όπως αναφέρεται, ωστόσο, και στη μελέτη, η βασική κριτική στο μοντέλο γίνεται 

από τους Chamberlain et al, 2005, 2006. Στην εργασία του Chamberlain et al. 2006 

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/j.1474-919X.2006.00507.x αναφέρεται επί 

λέξει:  

“Bird surveys at wind farm sites are typically carried out in good weather conditions and in 

daylight. Avoidance behaviour, however, is likely to vary according to conditions: it is reasonable 

to expect that avoidance rates would be much reduced at times of poor visibility, in poor weather 

(themselves depending in part on season) and at night. Furthermore, in conditions of poor 

visibility, birds tend to be drawn towards, and circle in the vicinity of, continuous lights, which may 

represent an attraction and therefore substantially affect avoidance rates. Birds may also be 

drawn to the vicinity of turbine structures for other reasons. Offshore, gulls and Cormorants 

Phalacrocorax carbo use them as perches, as do birds of prey on land, and where the presence of 

turbines increase feeding opportunities, birds may be further drawn into their vicinity elevating 

collision risk”.  

 

«Οι απογραφές ορνιθοπανίδας στους αιολικούς σταθμούς διεξάγονται κατά κανόνα υπό καλές 

καιρικές συνθήκες και στο φως της ημέρας. Η συμπεριφορά αποφυγής, ωστόσο, είναι πιθανό 

να ποικίλει ανάλογα με τις συνθήκες: είναι λογικό να αναμένει κανείς ότι ο βαθμός αποφυγής 

μειώνεται κατά πολύ σε ημέρες χαμηλής ορατότητας, σε συνθήκες κακοκαιρίας (και οι οποίες 

εξαρτώνται εν μέρει από την εποχή του χρόνου) και κατά τη νύχτα. Επιπρόσθετα, σε συνθήκες 

χαμηλής ορατότητας, τα πουλιά τείνουν να προσελκύονται προς την κατεύθυνση όπου 

εμφανίζεται συνεχής φωτισμός, ο οποίος μπορεί να αποτελέσει πόλο έλξης και επομένως να 

επηρεάζει ουσιωδώς τον βαθμό αποφυγής. Τα πουλιά, επίσης, μπορεί να προσελκύονται κοντά 

στις ανεμογεννήτριες για άλλου λόγους. Στην ανοιχτή θάλασσα, γλάροι και Κορμοράνοι τις 

χρησιμοποιούν ως θέσεις κούρνιας, όπως επίσης κάνουν και τα αρπακτικά στην ξηρά, ενώ όπου 

η παρουσία ανεμογεννητριών αυξάνει τις δυνατότητες εύρεσης τροφής, τα πτηνά μπορεί να 

προσελκύονται ακόμα περισσότερο κοντά σε αυτές, με επικείμενη αύξηση του κίνδυνου 

πρόσκρουσης». 

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/j.1474-919X.2006.00507.x


 

 

Ανατρέχοντας στη μελέτη του εν λόγω έργου διαπιστώνεται πως οι παραπάνω παράμετροι δεν 

έχουν ληφθεί καθόλου υπόψη στο να διορθωθεί (προφανώς προς τα κάτω) ο βαθμός 

αποφυγής και κατ’ επέκταση ο υπολογισμός των αναμενόμενων προσκρούσεων. 

Από τις παραπάνω παραμέτρους που τροποποιούν τον βαθμό αποφυγής των α/γ από τα 

αρπακτικά πουλιά, πιο σημαντικός και εν μέρει προσεγγίσιμος είναι αυτός της χαμηλής 

ορατότητας και ως προς αυτόν παρατίθεται παρακάτω μία υπόθεση εργασίας για τη διόρθωση 

του βαθμού αποφυγής, λαμβάνοντας υπόψη τα χαρακτηριστικά της τοποθεσίας εγκατάστασης 

των α/γ. Σημειώνεται εδώ και το απόλυτα σχετικό και πρόσφατο (Αύγουστος 2020) περιστατικό 

πρόσκρουσης και θανάτου 3 Ροδοπελεκάνων σε ανεμογεννήτριες στο όρος Βαρνούντας, σε 

συνθήκες πυκνής ομίχλης https://www.ornithologiki.gr/page_cn.php?aID=2067. 

 Αρχικά, προσδιορίζεται η περίοδος παρουσίας των Όρνιων στην περιοχή, από Μάρτιο έως 

Οκτώβριο (8 μήνες).  

 Για την περίοδο αυτή και για το υψόμετρο των 1650 μ. στο οποίο πρόκειται να 

εγκατασταθούν οι α/γ γίνεται η μετριοπαθής παραδοχή (μπορεί να το επιβεβαιώσει 

οποιοσδήποτε έχει έστω και μικρή εμπειρία από τις συνθήκες που επικρατούν στα βουνά) 

ότι κατά μέσο όρο 3 ημέρες το μήνα θα επικρατεί χαμηλή νέφωση/ομίχλη και επομένως 

πολύ χαμηλή ορατότητα για τα πτηνά. 

 Σύμφωνα με την εργασία των Chamberlain et al, πως ο βαθμός αποφυγής μειώνεται κατά 

πολύ σε συνθήκες χαμηλής ορατότητας, ενώ τα πτηνά μπορεί και να προσελκύονται από 

συνεχή φωτισμό, γίνεται η παραδοχή ότι τις ημέρες αυτές ο βαθμός αποφυγής μειώνεται 

και φτάνει στο 50 % (δηλαδή γίνεται η μετριοπαθής παραδοχή πως από τον συνολικό αριθμό 

των δυνητικά επικίνδυνων πτήσεων κοντά στις α/γ, στις μισές περιπτώσεις τα πουλιά θα 

αποφύγουν και πάλι τις ανεμογεννήτριες, παρά τη χαμηλή ορατότητα). 

 Αντιστοιχώντας 30 ημέρες σε κάθε μήνα (240 ημέρες), προκύπτει ότι για 216 ημέρες (90% 

των ημερών) ισχύουν οι τιμές αποφυγής 98%, 99%, 99.5% και για 24 ημέρες (10% των 

ημερών) η τιμή αποφυγής 50%. Με αυτό τον υπολογισμό, οι συνολικές τιμές αποφυγής για 

το Όρνιο διορθώνονται σε 93%, 94%, 94.5%. Αν εφαρμόσουμε αυτές τις διορθωμένες τιμές 

αποφυγής στις τιμές που έχουν υπολογιστεί στη μελέτη (1474 διελεύσεις Όρνιων, 11% 

εκτιμώμενο ρίσκο πρόσκρουσης) τότε προκύπτουν τιμές 35,3 – 45 αναμενόμενες 

προσκρούσεις ανά έτος, δηλαδή μία μικρή μείωση στις τιμές αποφυγής (που και πάλι 

παραμένουν υψηλές, άνω του 90%) επιφέρει ποσοστιαία αύξηση προσκρούσεων της τάξης 

του 240-1000%, ενώ και σε απόλυτους αριθμούς η πρόσκρουση - και επομένως θανάτωση - 

Όρνιων στην περιοχή φτάνει περίπου μέχρι και το 90% του μέγιστου πληθυσμού που έχει 

παρατηρηθεί στην περιοχή (50 άτομα). 

Μία άλλη παράμετρος, επίσης, που δεν έχει ληφθεί καθόλου υπόψη είναι ότι, λόγω του 

γεγονότος ότι σε πολύ κοντινή απόσταση βρίσκεται η κυριότερη κούρνια Όρνιων των Αγράφων, 

μεγάλος αριθμός πτήσεων Όρνιων στην περιοχή αναμένεται να λαμβάνει κατά το σούρουπο, 

οπότε και πολλά Όρνια θα επιστρέφουν για να περάσουν τη νύχτα στην κούρνια. Σημειώνεται 

ότι, από την εμπειρία μας, έχει παρατηρηθεί πως πολλά Όρνια επιστρέφουν στην κούρνια 

ακόμα και όταν πραγματικά έχει μείνει ελάχιστο φως της ημέρας. Ο σημαντικός αριθμός 

πτήσεων στην περιοχή σε χαμηλές συνθήκες ορατότητας λόγω σκοταδιού (σύμφωνα και με τις 

https://www.ornithologiki.gr/page_cn.php?aID=2067


 

 

σημειώσεις των Chamberlain et al 2006) συνεπάγεται ευνόητα μικρότερη δυνατότητα 

αποφυγής των α/γ από τα πτηνά και επομένως αυξημένο κίνδυνο πρόσκρουσης.  

Σε κάθε περίπτωση, όλα τα παραπάνω συγκλίνουν στη διαπίστωση ότι σημαντικές παράμετροι 

σχετιζόμενες με τις συνθήκες που επικρατούν στην περιοχή δεν έχουν ληφθεί υπόψη, γεγονός 

που καθιστά τους (έτσι και αλλιώς ενδεικτικούς) υπολογισμούς προσκρούσεων 

υποεκτιμημένους, ενώ παράλληλα εντείνεται σε μεγάλο βαθμό η αβεβαιότητα σε σχέση με την 

αξιολόγηση των επιπτώσεων.  

 

5) Μη τεκμηριωμένη εκτίμηση των επιπτώσεων στη βάση της λήψης μέτρων μετριασμού 

Αξιολογώντας τις συνεργιστικές επιπτώσεις συνολικά τριών ΑΣΠΗΕ με άδεια εγκατάστασης στα 

Άγραφα, η μελέτη καταλήγει στο συμπέρασμα πως «με βάση την εκτίμηση της δυνητικής 

θνησιμότητας που μπορεί να προκύπτει για τους 3 αδειοδοτημένούς ΑΣΠΗΕ, απαιτείται η λήψη 

μέτρων μετριασμού για να αποκλειστεί η πιθανότητα για υψηλής σημαντικότητας επιπτώσεις 

προσκρούσεων σε Α/Γ που δύναται να επηρεάσουν τον τοπικό πληθυσμό» (σελ. 147). 

Διαπιστώνεται, συνεπώς, ότι η εκτίμηση για πιθανώς υψηλής σημαντικότητας επιπτώσεις 

προσκρούσεων στον τοπικό πληθυσμό των Όρνιων βασίζεται σε υπολογισμούς και ποσοτικά 

στοιχεία, που χρησιμοποιούνται κατά κόρον στη μελέτη και προβάλλονται με τρόπο που να 

προσδίδουν επαρκή αξιοπιστία στα συμπεράσματα. 

Ωστόσο, αυτή η ποσοτική προσέγγιση βασισμένη σε αριθμητικές εκτιμήσεις και υπολογισμούς 

ξαφνικά «εξαφανίζεται» στην ενότητα όπου υπεισέρχονται τα μέτρα μετριασμού. Πιο 

συγκεκριμένα, στην Ενότητα 7.2 προτείνεται η εφαρμογή του μέτρου του τακτικού ελέγχου και 

απομάκρυνσης νεκρών κτηνοτροφικών ζώων, σε συνδυασμό με το μέτρο για την εγκατάσταση 

και λειτουργία αυτοματοποιημένου συστήματος αποτροπής προσκρούσεων, ο οποίος 

συνδυασμός εκτιμάται, χωρίς οποιαδήποτε ποσοτική τεκμηρίωση, πως θα εξασφαλίσει 

χαμηλής σημαντικότητας επιπτώσεις προσκρούσεων. Παρατηρείται δηλαδή το παράδοξο, ενώ η 

εκτίμηση των έως και υψηλών επιπτώσεων πρόσκρουσης λόγω συνεργιστικής επίδρασης τριών 

ΑΣΠΗΕ να βασίζεται σε ποσοτικά στοιχεία που υπεισέρχονται σε μεγάλη λεπτομέρεια 

(χαρακτηριστικά ανεμογεννητριών, χαρακτηριστικά πτήσης κ.ο.κ.), η υποβίβασή τους σε 

χαμηλής σημαντικότητας επιπτώσεις λόγω λήψης μέτρων μετριασμού όχι μόνο να μην έχει καμία 

ποσοτική βάση, αλλά να προκύπτει ως μία απλή «κρίση ειδικού» (expert judgment). Είναι 

ευνόητο πως σε μία μελέτη που προβάλλεται διαρκώς η τεχνική και ποσοτική προσέγγιση ως 

παράγοντας αντικειμενικότητας των συμπερασμάτων, η «ξερή» παράθεση διαπιστώσεων για 

χαμηλής σημαντικότητας επιπτώσεις μετά τη λήψη μέτρων μετριασμού φανερώνει αμηχανία, 

αδυναμία τεκμηρίωσης και αβεβαιότητα ως προς την ισχύ τους.     

 

 

 

 



 

 

6) Ανεπάρκεια και αναποτελεσματικότητα των προτεινόμενων μέτρων μετριασμού 

Τα δύο βασικά μέτρα που προτείνονται στην μελέτη για τον μετριασμό των ως και υψηλής 

σημαντικότητας επιπτώσεων πρόσκρουσης για το Όρνιο είναι α) ο τακτικός έλεγχος και 

απομάκρυνση νεκρών κτηνοτροφικών ζώων, β) η εγκατάσταση και λειτουργία 

αυτοματοποιημένου συστήματος αποτροπής προσκρούσεων, και μάλιστα αναφέρεται ως 

μοναδικό παράδειγμα το σύστημα DT Bird. Σύμφωνα με τον συντάκτη, η αποτελεσματικότητα 

των δύο αυτών μέτρων είναι τόσο υψηλή και βέβαιη, που η εφαρμογή τους θα έχει ως 

αποτέλεσμα οι εκτιμώμενες ως και υψηλές επιπτώσεις πρόσκρουσης να μετατραπούν αυτόματα 

σε χαμηλής σημαντικότητας. Ωστόσο οι παραδοχές του μελετητή για την  δύο αυτά μέτρα δεν 

μπορεί να θεωρηθούν αξιόπιστες, καθώς: 

α) Όσον αφορά την απομάκρυνση νεκρών κτηνοτροφικών ζώων, αυτή προτείνεται να γίνεται σε 

μία ζώνη 300m περιμετρικά των Α/Γ και υποστηρίζεται πως «Με αυτόν τον τρόπο, θα μειωθεί η 

διάρκεια παρουσίας των Όρνιων σε μια περιοχή αυξημένου ρίσκου πρόσκρουσης». Ωστόσο από 

πουθενά δεν προκύπτει πως η περιοχή εγκατάστασης του ΑΣΠΗΕ αποτελεί τοποθεσία με 

αυξημένο αριθμό κτηνοτροφικών ζώων σε σχέση με όμορες τοποθεσίες των Αγράφων. Αυτό 

πρακτικά σημαίνει πως η αυξημένη παρουσία των Όρνιων στην τοποθεσία εγκατάστασης θα 

πρέπει κατά κύριο λόγο να αποδοθεί στην ύπαρξη της κατάλληλης θέσης κουρνιάσματος, της 

σημαντικότερης των Αγράφων, όπως προκύπτει και από τη σχετική χαρτογράφησή στο έργο 

επαναξιολόγησής της ΣΠΠ «Όρη Άγραφα» (βλ. Εικόνα 1), σε συνδυασμό με την διαθέσιμη τροφή 

που υπάρχει σε μία πολύ ευρύτερη έκταση από τη θέση εγκατάσταση του ΑΣΠΗΕ. Σημειώνουμε 

ξανά πως η ίδια η ΕΟΑ υπολογίζει πως ετησίως θα λαμβάνουν χώρα 5845 διελεύσεις Όρνιων 

από τον όγκο σάρωσης των ροτόρων  του ΑΣΠΗΕ (σελ. 127). Αυτό πρακτικά σημαίνει πως η 

απομάκρυνση των νεκρών κτηνοτροφικών ζώων στην περίμετρο των ανεμογεννητριών είναι 

εξαιρετικά αμφίβολο (ή τουλάχιστον δεν μπορεί να τεκμηριωθεί) πως θα έχει τη θεαματική 

μεταβολή που προεξοφλεί ο μελετητής ως προς την παρουσία των Όρνιων στην περιοχή. 

Εξάλλου, όπως θα αναλυθεί και κατωτέρω, η τακτική απομάκρυνση των νεκρών ζώων από την 

περιοχή, δρα ιδιαίτερα αρνητικά στο θέμα επάρκειας – διαθεσιμότητας τροφής για τα Όρνια. 

Επομένως, το προτεινόμενο μέτρο μετριασμού των επιπτώσεων είναι παντελώς απρόσφορο και 

ουδόλως λαμβάνει υπόψη τις ιδιαιτερότητες του είδους. 

β) Όσον αφορά το σύστημα αποτροπής προσκρούσεων και συγκεκριμένα το DT Bird στο οποίο 

κάνει αναφορά ο μελετητής, η προεξοφλούμενη υψηλή αποτελεσματικότητά του στον 

μετριασμό των επιπτώσεων δεν τεκμηριώνεται και δεν είναι δυνατό να τεκμηριωθεί καθώς: 

 Είναι ευνόητο πως σε χαμηλές συνθήκες ορατότητας, οι οποίες μόνο ασυνήθιστες δεν είναι 

στην περιοχή, οι κάμερες του συστήματος θα έχουν πολύ περιορισμένη δυνατότητα να 

εντοπίσουν τα πουλιά που προσεγγίζουν και να ενεργοποιήσουν έγκαιρα το σύστημα 

αποτροπής ή/και παύσης λειτουργίας.  

 Το προαναφερθέν περιστατικό θανάτωσης Ροδοπελεκάνων σε ΑΣΠΗΕ στον Βαρνούντα 

προκαλεί εύλογες αμφιβολίες για το αν ένα ηλεκτρονικό σύστημα με απαιτούμενη υψηλή 

ευαισθησία, όπως το DT Bird, έχει τη δυνατότητα να λειτουργήσει αποδοτικά και να 

ανταπεξέλθει χωρίς βλάβες στις καιρικές συνθήκες που επικρατούν σε μεγάλο διάστημα του 



 

 

έτους σε υψόμετρο 1700 μ. (χιονοκάλυψη, ολικός παγετός, πολύ χαμηλές θερμοκρασίες). Τις 

παραπάνω δυσκολίες επικαλείται και η εταιρεία διαχείρισης του ΑΣΠΗΕ στον Βαρνούντα για 

τη μη λειτουργία επί πέντε (5) έτη του συστήματος DT Bird στην απόφαση επιβολής 

προστίμου από την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας 

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A92%CE%A8%CE%A87%CE%9B%CE%A8-

%CE%A9%CE%A1%CE%92. Το άκρως πιθανό ενδεχόμενο μη λειτουργίας του συστήματος 

DTBird για μεγάλα χρονικά διαστήματα αναιρεί αυτόματα την ανάγκη υιοθέτησής του ως 

μέτρο μετριασμού των σημαντικών επιπτώσεων του ΑΣΠΗΕ, καθώς καθίσταται απολύτως 

ανεπαρκές μέτρο για τον μετριασμό των επιπτώσεων πρόσκρουσης. 

 Το σύστημα αυτό καθαυτό, ακόμα και σε θεωρητικά ιδανικές συνθήκες, δεν φαίνεται να 

μπορεί να περιορίσει σε ικανοποιητικό βαθμό τις επιπτώσεις στους πληθυσμούς 

μεγαλόσωμων αρπακτικών πτηνών. Πιο συγκεκριμένα, η πιο καλά μελετημένη περίπτωση 

χρήσης του είναι στο νησί Smola της Νορβηγίας, στο πλαίσιο του Προγράμματος BirdWind 

Project. Σύμφωνα με το έγγραφο “Conservation of birds of prey in Norway – Guidelines and 

management priorities» της BirdLIfe Norway 

(https://www.cms.int/raptors/sites/default/files/document/Norway_BirdsofPrey_2020-

05.pdf), συνολικά 100 Θαλασσαετοί έχουν αναφερθεί να έχουν σκοτωθεί από 

ανεμογεννήτριες την περίοδο 2005-2019 και οι αιολικές εγκαταστάσεις συνέβαλαν σε 

πρόσθετη θνησιμότητα της τάξεως του 30%. Παράλληλα, ο αριθμός των αναπαραγόμενων 

αετών εντός της περιοχής εγκατάστασης των αιολικών σταθμών μειώθηκε κατά την περίοδο 

μελέτης, και η αναπαραγωγική επιτυχία μειώθηκε στις επικράτειες εντός απόστασης 500 μ. 

από τις ανεμογεννήτριες. Επομένως, στο πλαίσιο της διαδικασίας δέουσας εκτίμησης κατά 

άρθρο 6 παρ. 3 της Οδηγίας για τους οικοτόπους, διαδικασία κατά την οποία κρίνονται τα 

προτεινόμενα μέτρα προστασίας που αποσκοπούν στην αποτροπή ή μείωση των 

ενδεχόμενων συνεπειών, όπως αυτά που περιγράφονται παραπάνω, οι εθνικές αρχές 

καλούνται να κρίνουν αν η λήψη των προτεινόμενων μέτρων είναι δυνατόν να διασφαλίσει 

την ακεραιότητα της περιοχής, και σε περίπτωση που η απάντηση είναι αρνητική, δηλαδή σε 

περίπτωση που δεν έχουν διαμορφώσει την πεποίθηση ότι το σχεδιαζόμενο έργο δεν θα έχει 

επιβλαβείς συνέπειες για την ακεραιότητα του συγκεκριμένου τόπου, να απορρίψουν το 

έργο. Σύμφωνα μάλιστα με τη νομολογία του Δικαστηρίου, το σχέδιο πρέπει να απορριφθεί 

αν παραμένουν έστω και αμφιβολίες ως προς την απουσία επιβλαβών συνεπειών για την 

ακεραιότητα του οικείου τόπου (βλ. απόφαση της 7ης Σεπτεμβρίου 2004,  Waddenzee…,  C-

127/02, EU:C:2004:482, ).  

 

7) Ασυμβατότητα με το υπό υλοποίηση ΕΣΔ για τρία είδη γυπών 

Στο πλαίσιο του προγράμματος LIFE IP 4 NATURA (LIFE16 IPE/GR/000002), το μεγαλύτερο σε 

διάρκεια και χρηματοδότηση έργο για τη φύση που έχει λάβει ποτέ η χώρα (διάρκεια 2018-2025,  

προϋπολογισμός €17 εκατ.) και υλοποιείται υπό τον συντονισμό του Υπουργείου 

Περιβάλλοντος και Ενέργειας, έχει ήδη εκπονηθεί και βρίσκεται σε στάδιο υλοποίησης το 

Εθνικό Σχέδιο Δράσης (ΕΣΔ) για το Όρνιο, τον Μαυρόγυπα και τον Γυπαετό 

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A92%CE%A8%CE%A87%CE%9B%CE%A8-%CE%A9%CE%A1%CE%92
https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A92%CE%A8%CE%A87%CE%9B%CE%A8-%CE%A9%CE%A1%CE%92
https://www.cms.int/raptors/sites/default/files/document/Norway_BirdsofPrey_2020-05.pdf
https://www.cms.int/raptors/sites/default/files/document/Norway_BirdsofPrey_2020-05.pdf


 

 

https://edozoume.gr/wp-content/uploads/2020/10/LIFE-IP-4-NATURA-Vultures-Multispecies-

AP-wip207.pdf 

Όπως αναφέρεται στο προοίμιο του Σχεδίου Δράσης, στόχοι του είναι: 

 να δημιουργηθούν – διατηρηθούν οι κατάλληλες συνθήκες για την ανάσχεση του 

περαιτέρω περιορισμού της εξάπλωσης των Γυπών στην Ελλάδα και αύξησης του 

αριθμού των αναπαραγόμενων ζευγαριών,  

 η εξασφάλιση των κατάλληλων συνθηκών αναπαραγωγής και τροφοληψίας στις 

σημερινές ενεργές περιοχές,  

 η μείωση των περιστατικών μη φυσικού θανάτου,  

 ο περιορισμός χωρικά και ποσοτικά των παραγόντων που αποτελούν σημαντική 

πίεση/απειλή για τους γύπες,  

 η διατήρηση ικανοποιητικών συνθηκών των ενδιαιτημάτων τους στις περιοχές 

παρουσίας τους (βελτίωση των συνθηκών τροφοληψίας, διασφάλιση της ακεραιότητας 

των ενδιαιτημάτων αναπαραγωγής και τροφοληψίας) 

Ταυτόχρονα, η πίεση/απειλή «Πρόσκρουση σε ανεμογεννήτριες» χαρακτηρίζεται ως ΥΨΗΛΗΣ 

σημασίας για αντιμετώπιση. 

Σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά του έργου και τα προτεινόμενα μέτρα μετριασμού, η ενδεχόμενη 

υλοποίησή του (ειδικότερα σε συνδυασμό με αυτήν του ΑΣΠΗΕ «ΜΙΧΟΣ-ΒΟΪΔΟΛΙΒΑΔΟ-

ΑΠΕΛΙΝΑ») έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τους στόχους του ΕΣΔ. Αρχικά, σημειώνεται πως – 

σύμφωνα με το ΕΣΔ - ο πληθυσμός του Όρνιου στην ηπειρωτική χώρα εκτιμάται σε 170-240 

άτομα, επομένως η ευρύτερη περιοχή εγκατάστασης του εν λόγω ΑΣΠΗΕ (ακόμα κι αν λάβουμε 

ως δεδομένο ότι ορισμένα από τα άτομα που απαντούν στην περιοχή έρχονται από άλλες 

Βαλκανικές χώρες) με την παρουσία περίπου 50 ατόμων κατά τη θερινή περίοδο, φιλοξενεί τους 

θερινούς μήνες περίπου το 15-20 % του εθνικού πληθυσμού. Κατά συνέπεια, οι όποιες 

επιπτώσεις στα Όρνια σε τοπικό επίπεδο έχουν μεγάλο αντίκτυπο και στον πληθυσμό του είδους 

στην ηπειρωτική χώρα συνολικά. 

Πιο συγκεκριμένα, η εγκατάσταση του εν λόγω ΑΣΠΗΕ: 

 Δρα ανασταλτικά στον στόχο «μείωση των περιστατικών μη φυσικού θανάτου». Όπως 

αναλύθηκε παραπάνω, οι αναμενόμενες προσκρούσεις έχουν υποεκτιμηθεί, ενώ τα 

προτεινόμενα μέτρα μετριασμού παρουσιάζουν εγγενείς αδυναμίες που δεν μπορούν να 

εξασφαλίσουν τη θανάτωση Όρνιων από πρόσκρουση. 

 Δρα ανασταλτικά στο στόχο «εξασφάλιση κατάλληλων συνθηκών τροφοληψίας». Η 

παρουσία μεγάλου αριθμού Όρνιων στην περιοχή καταδεικνύει την καταλληλότητα της 

ευρύτερης περιοχής ως ενδιαίτημα τροφοληψίας. Η συνθήκη αυτή ουσιαστικά καταργείται 

με τα προτεινόμενα μέτρα μετριασμού, αφού τα ηχητικά σήματα αποτροπής (εκδίωξη) θα 

ενεργοποιούνται όταν εντοπίζεται πτηνό σε απόσταση ακόμα και 600 m. Όπως φαίνεται στην 

Εικόνα 3 αυτή η ζώνη των 600 μέτρων από τις α/γ των δύο ΑΣΠΗΕ φτάνει σε πολύ μικρή 

απόσταση και από το Κρίσιμο Ενδιαίτημα κουρνιάσματος (στην περίπτωση του ΑΣΠΗΕ 

«ΓΡΑΜΜΕΝΗ-ΤΟΥΡΛΑ-ΚΑΡΝΟΠΙ» μάλιστα υπάρχει και μικρή αλληλοεπικάλυψη). Αυτό 

https://edozoume.gr/wp-content/uploads/2020/10/LIFE-IP-4-NATURA-Vultures-Multispecies-AP-wip207.pdf
https://edozoume.gr/wp-content/uploads/2020/10/LIFE-IP-4-NATURA-Vultures-Multispecies-AP-wip207.pdf


 

 

σημαίνει πως σχεδόν από όποια πλευρά και αν προσεγγίζει την κούρνια ένα Όρνιο 

πιθανότατα θα ενεργοποιείται το αποτρεπτικό σήμα, με σκοπό την εκδίωξή του. Παράλληλα, 

η τακτική απομάκρυνση των νεκρών ζώων από την περιοχή δρα ιδιαίτερα αρνητικά στο θέμα 

επάρκειας – διαθεσιμότητας τροφής για τα Όρνια.  

 Συνδυαστικά, τα προτεινόμενα μέτρα μετριασμού αποσκοπούν να καταστήσουν 

ακατάλληλο το πλέον Κρίσιμο Ενδιαίτημα του Όρνιου στη ΖΕΠ «Όρη Άγραφα», με απώτερο 

σκοπό την εκδίωξή τους από την περιοχή, έτσι ώστε να μην δημιουργήσουν πρόβλημα στη 

λειτουργία των ΑΣΠΗΕ λόγω ενδεχόμενων προσκρούσεων. 

 Εν κατακλείδι, η ενδεχόμενη υλοποίηση του ΑΣΠΗΕ αναμένεται να αποτελέσει τροχοπέδη 

στις προσπάθειες επίτευξης των στόχων του ΕΣΔ για αύξηση του πληθυσμού του Όρνιου, 

αύξηση του εύρους εξάπλωσής του και διατήρησης ικανοποιητικών συνθηκών των 

ενδιαιτημάτων του. Κατά συνέπεια, η ενδεχόμενη αδειοδότηση και κατασκευή των 2 ΑΣΠΗΕ 

θέτουν σε κίνδυνο την επιτυχία του ΕΣΔ και κατά συνέπεια την ίδια τη χρηματοδότηση του 

ίδιου του προγράμματος LIFE IP 4 NATURA. Είναι ευνόητο, ασφαλώς, ότι η Ορνιθολογική, ως 

εταίρος του έργου LIFE IP 4 NATURA και συντονιστής της υλοποίησης του ΕΣΔ για το Όρνιο, 

τον Μαυρόγυπα και τον Γυπαετό, θα ενημερώσει τις αρμόδιες Διευθύνσεις της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής και για τις ενδεχόμενες επιπτώσεις από την κατασκευή του έργου και για τα 

εμπόδια που πρόκειται να επιφέρει στην επίτευξη των στόχων του. 

 



 

 

Εικόνα 3: Αποτύπωση της ζώνης στην οποία θα ενεργοποιείται το σύστημα αποτροπής προσέγγισης της 
ορνιθοπανίδας στις α/γ σε σχέση με το Κρίσιμο Ενδιαίτημα Κουρνιάσματος του Όρνιου στη ΖΕΠ «Όρη Άγραφα» 



 

 

8) Αβεβαιότητα ως προς τις επιπτώσεις του έργου στην περιοχή NATURA  

Παρά την προσπάθεια που γίνεται στη μελέτη να προσεγγιστεί με ποσοτικούς όρους η αξιολόγηση των 

επιπτώσεων, έτσι ώστε αυτή  να θεωρηθεί βάσιμη και αντικειμενική, αφενός η εγκατάλειψη αυτής της 

προσέγγισης στο στάδιο της εισαγωγής των μέτρων μετριασμού, αφετέρου η αγνόηση σημαντικών 

παραμέτρων που επηρεάζουν τους υπολογισμούς κάνει την προσπάθεια αυτή ιδιαίτερα αδύναμη. Όπως 

σημειώθηκε προηγουμένως, κατά την επεξεργασία της ΕΟΑ προκύπτει:  

i) Αβεβαιότητα στην εκτίμηση των επιπτώσεων σε σχέση με τους Στόχους Διατήρησης (ΣΔ) της περιοχής, 

αφού αφενός δεν υπάρχουν εξειδικευμένοι για την περιοχή (site-specific) ΣΔ, αφετέρου οι προτεινόμενοι 

από το έργο της Εποπτείας ΣΔ (οι οποίοι χρησιμοποιούνται ως βάση αναφοράς στην παρούσα μελέτη) είναι 

τελείως γενικοί και ανεπαρκείς. 

ii) Αβεβαιότητα (που καταλήγει σε υποεκτίμηση) στην εκτίμηση των επιπτώσεων πρόσκρουσης για όλα τα 

είδη και ειδικότερα για το Όρνιο, καθώς εξαιρετικά σημαντικές παράμετροι δεν έχουν ληφθεί υπόψη στους 

ποσοτικούς υπολογισμούς - κυρίως η συνθήκη χαμηλής ορατότητας που αναμένεται να επικρατεί συχνά 

στην περιοχή και επηρεάζει τη δυνατότητα αποφυγής των α/γ από τα πουλιά, καθώς και ο αυξημένος 

αριθμός πτήσεων προς τη θέση κούρνιας κατά το σούρουπο (όπου και πάλι η ορατότητα είναι χαμηλή). 

iii) Αβεβαιότητα σε πολύ σημαντικό βαθμό ως προς την αποτελεσματικότητα των προτεινόμενων μέτρων 

μετριασμού: η υποβίβαση της σημαντικότητας των επιπτώσεων πρόσκρουσης από έως και υψηλή σε 

χαμηλή μετά τη λήψη μέτρων μετριασμού, δεν υποστηρίζεται από καμία αξιόπιστη τεκμηρίωση παρά από 

γενικόλογες διαπιστώσεις και λογικά άλματα, ενώ τα ίδια τα μέτρα μετριασμού εμφανίζουν εγγενείς 

αδυναμίες. 

Με λίγα λόγια, προκύπτει ότι υπάρχει σημαντικός βαθμός αβεβαιότητας ως προς τις επιπτώσεις του έργου 

στην περιοχή NATURA και ειδικότερα ως προς το είδος χαρακτηρισμού  Όρνιο ακόμη και με τη λήψη των 

μέτρων μετριασμού.  

Κατά συνέπεια, και σύμφωνα με την παράγραφο 3 του Άρθρου 6 της Οδηγίας 92/43, που προβλέπει ότι 

πρέπει να υπάρχει βεβαιότητα πως δεν θα παραβλαφθεί η ακεραιότητα του τόπου από την υλοποίηση ενός 

έργου προκείμενου αυτό να εγκριθεί, η εγκατάσταση του εν λόγω ΑΣΠΗΕ δεν δύναται να αδειοδοτηθεί. 

Επισημαίνεται ότι εάν υπάρχουν έστω και αμφιβολίες ως προς την απουσία επιβλαβών συνεπειών ενός 

σχεδίου για την ακεραιότητα ενός οικοτόπου τότε οι αρμόδιες εθνικές αρχές είναι υποχρεωμένες να μην 

εγκρίνουν την εκτέλεση του σχεδίου (βλ. ενδεικτικά, τις αποφάσεις του ΔΕΕ της 7.11.2018, Holohan κ.λπ., 

C-461/17, EU:C:2018:883, σκ. 33· της 11.4.2013, Sweetman κ.λπ., C-258/11, EU:C:2013:220, σκ. 40). 

iv) Η παραβίαση του δικαίου της ΕΕ, τόσο της Οδηγίας 92/43 για τους οικοτόπους και της οδηγίας 2009/147 

για τη διατήρηση των άγριων πτηνών όσο και των αποφάσεων του Δικαστηρίου της ΕΕ (περιλαμβανομένης 

της απόφασης C-849/19), θεμελιώνει την ευθύνη της Διοίκησης. Άγνοια του νόμου δεν νοείται. 
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