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Σχετικά με την IUCN 

Η Διεθνής Ένωση για την Διατήρηση της Φύσης είναι μια Ένωση μελών που αποτελείται 
αποκλειστικά τόσο από κυβερνητικές οργανώσεις όσο και από οργανώσεις της κοινωνίας των 
πολιτών. Παρέχει σε δημόσιους, ιδιωτικούς και μη κυβερνητικούς οργανισμούς τις γνώσεις και τα 
εργαλεία που καθιστούν εφικτή την ανθρώπινη προόδο, την οικονομική ανάπτυξη και την διατήρηση  
της φύσης.

Η Διεθνής Ένωση για την Διατήρηση της Φύσης δημιουργήθηκε το 1948, και είναι πλέον το 
μεγαλύτερο και πιο ευρύ περιβαλλοντικό δίκτυο στον κόσμο, αξιοποιώντας τις γνώσεις, τους 
πόρους και την πρόσβαση σε περισσότερες από 1.400 οργανώσεις-μέλη της και περίπου 15.000 
εμπειρογνώμονες. Αποτελεί κορυφαίο πάροχο δεδομένων διατήρησης, εκτιμήσεων  και ανάλυσης. 
Το ευρύ φάσμα μελών της επιτρέπει στην IUCN να δρα ως θερμοκοιτίδα και αξιόπιστο αποθετήριο 
βέλτιστων πρακτικών, εργαλείων και διεθνών προτύπων.

Η IUCN παρέχει έναν ουδέτερο χώρο στον οποίο διάφοροι ενδιαφερόμενοι, συμπεριλαμβανομένων 
κυβερνήσεων, ΜΚΟ, επιστημόνων, επιχειρήσεων, τοπικών κοινοτήτων, οργανώσεων αυτοχθόνων 
λαών και άλλων, μπορούν να συνεργαστούν για να διαμορφώσουν και να εφαρμόσουν λύσεις για τις 
περιβαλλοντικές προκλήσεις και να επιτύχουν τη βιώσιμη ανάπτυξη. 

www.iucn.org/
twitter.com/IUCN/

Σχετικά με την The Biodiversity Consultancy

Η The Biodiversity Consultancy είναι μια εξειδικευμένη συμβουλευτική εταιρεία στη διαχείριση 
κινδύνων βιοποικιλότητας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίους στο αντικείμενό τους πελάτες για να 
ενσωματώσουμε τη φύση στη λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων και να σχεδιάσουμε πρακτικές 
περιβαλλοντικές λύσεις που παρέχουν θετικά για τη φύση αποτελέσματα. Παρέχουμε τεχνική και 
πολιτική εμπειρογνωμοσύνη για τη διαχείριση των επιπτώσεων στη βιοποικιλότητα σε επίπεδο 
έργου και επιτρέπουμε στις εταιρείες με σαφή στοχοθεσία να δημιουργήσουν ευκαιρίες για την 
αναγέννηση του φυσικού μας περιβάλλοντος.

Ως στρατηγικός σύμβουλος μερικών από τις μεγαλύτερες εταιρείες παγκοσμίως, ηγούμαστε της 
ανάπτυξης εταιρικών στρατηγικών για τη μετά την πανδημία εποχή, μετρήσεων βιοποικιλότητας, 
επιστημονικών στόχων και βιώσιμων αλυσίδων εφοδιασμού. Η τεχνογνωσία μας εφαρμόζεται σε 
όλο τον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, συμπεριλαμβανομένης της υδροηλεκτρικής 
ενέργειας, της ηλιακής, της αιολικής και γεωθερμικής, όπου ειδικευόμαστε στην ερμηνεία και 
εφαρμογή των διεθνών χρηματοδοτικών εγγυήσεων.

www.thebiodiversityconsultancy.com/  
www.linkedin.com/company/thebiodiversityconsultancy 
twitter.com/TBCbiodiversity

http://www.iucn.org
http://twitter.com/IUCN
http://www.thebiodiversityconsultancy.com/
http://www.linkedin.com/company/thebiodiversityconsultancy
http://twitter.com/TBCbiodiversity
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Πρόλογος για την ελληνική έκδοση

Η παρούσα έκδοση αποτελεί την ακριβή μετά-

φραση των βιβλίων Mitigating biodiversity impacts 

associated with solar and wind energy development: 

Guidelines for project developers και Mitigating 

biodiversity impacts associated with solar and wind 

energy development: Synthesis and Key Messages 

που εξέδωσε η IUCN (International Union for the 

Conservation of Nature) το 2021 σε συνεργασία με 

την TBC (The Biodiversity Consultancy).

Η ελληνική έκδοση πραγματοποιήθηκε στα πλαί-

σια του προγράμματος «Ανάπτυξη Ανανεώσιμων 

Πηγών Ενέργειας, με παράλληλη διασφάλιση του 

περιβάλλοντος και της κοινωνικής συναίνεσης, και 

διατήρηση των περιοχών του Δικτύου Natura 2000» 

που υλοποιείται από το Ινστιτούτο για τη Βιώσιμη 

Ανάπτυξη/Institute for Sustainable Development του 

Ευρωπαϊκού Οργανισμού Δημοσίου Δικαίου-EPLO, 

σε συνεργασία με την πλατφόρμα «ΣΥΓΚΛΙΣΕΙΣ» 

της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας World 

Human Forum, με την υποστήριξη και χρηματοδό-

τηση του Πράσινου Ταμείου στο Χρηματοδοτικό 

Πρόγραμμα «Φυσικό Περιβάλλον Και Καινοτόμες 

Δράσεις 2020» στον Άξονα 2: Έξυπνες Πόλεις.

Στα πλαίσια του προγράμματος, δημιουργήθηκε η 

πρωτοποριακή Ομάδα Διαλόγου με τη συμμετοχή 

φορέων του δημοσίου, συλλογικών φορέων του 

ιδιωτικού τομέα, και ΜΚΟ, με σκοπό την ανταλλαγή 

εμπεριστατωμένων απόψεων για τις ΑΠΕ και την 

προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, και την προ-

σέγγιση κοινών θέσεων πάνω στο ζήτημα. Οι φορείς 

που συμμετείχαν στην Ομάδα Διαλόγου είναι:

Η έκδοση πραγματοποιήθηκε με μέριμνα και επι-

μέλεια του Ινστιτούτου για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη/

Institute for Sustainable Development του EPLO 

βάσει της σχετικής συμφωνίας του Ινστιτούτου με 

την IUCN τον Μάϊο του 2021, και βάσει της οποίας 

τα πνευματικά δικαιώματα της ελληνικής έκδο-

σης αποδίδονται στο Ινστιτούτο για τη Βιώσιμη 

Ανάπτυξη/Institute for Sustainable Development του 

Ευρωπαϊκού Οργανισμού Δημοσίου Δικαίου-EPLO.

Τεχνικός Σύμβουλος:
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Η ανάπτυξη των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας 

σε όλο τον κόσμο δεν είναι πλέον ούτε ιδεολογική 

τάση, ούτε πολυτέλεια. Αποτελεί άμεση και επιτα-

κτική ανάγκη. Η Κλιματική Αλλαγή είναι εδώ, και, 

ακόμη και στον ανεπτυγμένο κόσμο, από τις εκτε-

ταμένες πυρκαγιές του καλοκαιριού στην Ελλάδα 

και σε όλη τη Μεσόγειο, ως τις πλημμύρες στη 

Γερμανία και τους τυφώνες στις ΗΠΑ, είναι ξεκά-

θαρο ότι οι επιπτώσεις της ξεπερνούν τη δυνατό-

τητα ανταπόκρισης των ανθρώπινων μέσων και 

θέτουν σε κίνδυνο ζωές, περιουσίες και ολόκληρες 

περιοχές και οικονομίες. 

Η χώρα μας, όπως και άλλες 150 χώρες από ολό-

κληρη τη γη, έχει δεσμευθεί να συνεισφέρει με ένα 

φιλόδοξο και δυναμικό πρόγραμμα ανάπτυξης των 

ΑΠΕ στην απολιγνιτοποίηση, με στόχο τον άμεσο 

περιορισμό των εκπομπών αερίων του θερμοκηπί-

ου, και κατά συνέπεια στην επίτευξη των Στόχων 

της Συμφωνίας των Παρισίων για την αντιμετώπι-

ση της Κλιματικής Αλλαγής.  

Ωστόσο, αυτό το σχέδιο δυναμικής ανάπτυξης των 

ΑΠΕ για την εκμετάλλευση του εξαιρετικού δυνα-

μικού της Ελλάδας δεν πρέπει να είναι σε βάρος 

του άλλου τεράστιου πλούτου και πλεονεκτήματος 

της χώρας μας: της Βιοποικιλότητας και των μονα-

δικών ειδών χλωρίδας και πανίδας που φιλοξενεί 

σε σημαντικούς οικοτόπους. Γι’ αυτό είναι ανα-

γκαίο, τόσο για τη ΔΕΗ Ανανεώσιμες όσο και για 

την Εθνική Τράπεζα, να υπάρχει μια τεκμηριωμένη, 

επιστημονική βάση που θα επιτρέπει το σχεδιασμό 

και την υλοποίηση αυτού του σχεδίου με τις μικρό-

τερες επιπτώσεις στη βιοποικιλότητα, και με τα 

βέλτιστα μέτρα μετριασμού τους από την αρχή ως 

το τέλος του κύκλου ζωής των ΑΠΕ.

Γι’ αυτό το λόγο, με ξεχωριστή χαρά υποστηρίξαμε 

την έκδοση ετούτου του επιστημονικού αλλά και ιδι-

αίτερα πρακτικού οδηγού της IUCN και της ΤΒC στα 

Ελληνικά, στα πλαίσια του πρωτοποριακού προ-

γράμματος του Ινστιτούτου Βιώσιμης Ανάπτυξης 

του EPLO και των ΣΥΓΚΛΙΣΕΩΝ που υποστηρίζει 

το σκοπό αυτό. Ελπίζουμε, μέσα στο πλαίσιο της 

προετοιμασίας ολοκλήρου του κόσμου για την κρί-

σιμη 26η Σύνοδο της Συνθήκης για την Κλιματική 

Αλλαγή στη Σκωτία το Νοέμβριο του 2021, αυτή η 

συνεισφορά μας να είναι χρήσιμη σε όλους, και να 

πιάσει τόπο στον κοινό αγώνα ολόκληρης της αν-

θρωπότητας απέναντι στην Κλιματική Αλλαγή, μια 

από τις μεγαλύτερες παγκόσμιες προκλήσεις στην 

ιστορία της ανθρωπότητας.

Κωνσταντίνος Μαύρος 
Διευθύνων Σύμβουλος

ΔΕΗ Ανανεώσιμες

Βασίλειος Καραμούζης  
Γενικός Διευθυντής Εταιρικής και Επενδυτικής Τραπεζικής

Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος

Χορηγοί της ελληνικής έκδοσης
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Πρόλογος

Σήμερα, ο πλανήτης μας καλείται να αντιμετω-

πίσει τις απειλές της κλιματικής αλλαγής και 

της απώλειας της βιοποικιλότητας που αλληλο-

συνδέονται και απειλούν την ύπαρξη ζωής στον 

πλανήτη. Οι ανθρώπινες δραστηριότητες, ιδίως η 

καύση ορυκτών καυσίμων και η αποψίλωση των 

δασών, έχουν διαταράξει το κλιματικό σύστημα 

της Γης.  Ταυτόχρονα, η απώλεια βιοποικιλότητας 

έχει φθάσει σε πρωτοφανείς ρυθμούς, με τα τρία 

τέταρτα της επιφάνειας της γης να έχουν πλέον 

μεταβληθεί αισθητά από την ανθρώπινη δραστη-

ριότητα και ένα εκατομμύριο είδη να απειλούνται 

με εξαφάνιση.

Αυτές οι δύο κρίσεις είναι βαθιά αλληλένδετες: η 

κλιματική αλλαγή αποτελεί σημαντικό παράγοντα 

απώλειας βιοποικιλότητας και η απώλεια της βιο-

ποικιλότητας επιδεινώνει την κλιματική κρίση.

Για να περιοριστεί η υπερθέρμανση του πλανήτη 

στους 1,5°C και να αποφευχθούν οι πιο κατα-

στροφικές επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, οι 

εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα (CO2) από την 

ανθρώπινη δραστηριότητα πρέπει να γίνουν μηδε-

νικές έως το 2050. Η χρήση ανανεώσιμων πηγών 

ενέργειας είναι ένας από τους πιο αποτελεσματι-

κούς και άμεσα διαθέσιμους τρόπους μείωσης των 

εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα.  Ένας συνδυα-

σμός ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, κυρίως αιο-

λικής και ηλιακής ενέργειας από φωτοβολταϊκά, με 

περισσότερο εξηλεκτρισμό για την αντικατάσταση 

της χρήσης ορυκτών καυσίμων, θα μπορούσε 

να επιφέρει τα τρία τέταρτα των απαιτούμενων 

μειώσεων των εκπομπών που σχετίζονται με την 

ενέργεια. Ωστόσο, εάν η διαχείρισή τους δεν είναι 

σωστή, η αύξηση των ανανεώσιμων πηγών ενέρ-

γειας μπορεί να προκαλέσει πρόσθετη απώλεια 

βιοποικιλότητας και διατάραξη των οικοσυστη-

μικών υπηρεσιών από τις οποίες εξαρτόμαστε 

όλοι. Η ανάπτυξη φωτοβολταϊκών και αιολικών 

πάρκων, για παράδειγμα, συχνά συνεπάγεται την 

καταστροφή ή τον κατακερματισμό οικοτόπων 

άγριας πανίδας, και η εξόρυξη των πρώτων υλών 

που απαιτούνται για τις τεχνολογίες ανανεώσιμης 

ενέργειας εγκυμονεί ουσιαστικούς κινδύνους για 

την βιοποικιλότητα.

Συνεπώς, η μετάβαση στις ανανεώσιμες πηγές 

ενέργειας, η οποία και αποφεύγει τις αρνητικές 

επιπτώσεις και συμβάλλει στην διατήρηση  της 

φύσης, είναι απαραίτητη, αλλά μπορεί να πραγμα-

τοποιηθεί μόνο με την υποστήριξη όλων των σχετι-

κών ιθυνόντων σε κάθε στάδιο του σχεδιασμού και 

της εφαρμογής τους. Οι κυβερνήσεις θα πρέπει να 

διασφαλίσουν ότι οι κίνδυνοι για τη φύση εντοπί-

ζονται το συντομότερο δυνατόν και να αναλάβουν 

δράση για τον μετριασμό τους, όπως η προστασία  

των αδιατάρακτων περιοχών από τις κατασκευές 

πάρκων. Τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα μπορούν 

να συνάπτουν παρόμοιες διασφαλίσεις σε δάνεια 

και επενδύσεις, και οι εταιρείες ενέργειας θα πρέ-

πει να αποφεύγουν, να ελαχιστοποιούν, να απο-

καθιστούν και στη συνέχεια να αντισταθμίζουν 

τις υπόλοιπες επιπτώσεις στη βιοποικιλότητα καθ' 

όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής όλων των έργων. 

Για να επιτύχουμε καθαρές μηδενικές εκπομπές 

μέσω των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, χρει-

αζόμαστε επίσης νέες τεχνολογίες ενέργειας για 
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να καταστήσουμε την κατανάλωση ενέργειας πιο 

αποδοτική και να ενσωματώσουμε τις αρχές της 

κυκλικής οικονομίας.

Επιπλέον, η παραδοχή ότι η ενέργεια αποτελεί 

βασικό ανθρώπινο δικαίωμα και αναπόσπαστο 

στοιχείο για την άμβλυνση της φτώχειας απαιτεί 

την παροχή «καθαρής» ηλεκτρικής ενέργειας σε 

όλους τους ανθρώπους σε όλο τον κόσμο.  Κάθε 

αύξηση της προσφοράς ενέργειας από ανανεώσι-

μες πηγές πρέπει να συνδυάζεται με επενδύσεις 

που εγγυώνται την αξιόπιστη και ευρεία πρόσβα-

ση σε αυτήν, καθώς και μετάβαση μακριά από την 

παραγωγή και τις επιδοτήσεις ορυκτών καυσίμων.

Η εικόνα είναι περίπλοκη και η επίτευξη των βιώ-

σιμων στόχων μας για την ενέργεια και τη βιοποι-

κιλότητα απαιτεί δράση από όλους μας. Σε αυτές 

τις κατευθυντήριες οδηγίες, στόχος μας είναι να 

καθορίσουμε πρακτικά, τεκμηριωμένα μέτρα για 

τον μετριασμό των επιπτώσεων στη βιοποικιλότη-

τα που συνδέονται με την κατασκευή ηλιακών και 

αιολικών έργων. Ελπίζουμε ότι θα ενθαρρύνουν 

τη συζήτηση και θα συμβάλουν στη διασφάλιση 

της συνεργατικής αντιμετώπισης της κρίσης που 

αντιμετωπίζει τόσο η φύση όσο και το κλίμα. Έχει 

καταστεί ολοένα και πιο σαφές ότι οι επενδύσεις 

σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας είναι αποφα-

σιστικής σημασίας, αλλά για να είναι επιτυχής 

οποιαδήποτε μετάβαση σε ένα μοντέλο ενέργειας 

καθαρού μηδενικού άνθρακα πρέπει επίσης να 

προστατεύεται και η φύση.

Προσκαλούμε και άλλους να συμμετάσχουν μαζί 

μας σε αυτή την αποστολή.

Bruno Oberle, Γενικός Διευθυντής,  
Διεθνής Ένωση για την Διατήρηση της Φύσης 

(IUCN)

Helen Temple, Διευθύνουσα Σύμβουλος, 
The Biodiversity Consultancy

Patricia Zurita, Διευθύνουσα Σύμβουλος, 
BirdLife International

Mark Rose, Διευθύνων Σύμβουλος, 
Fauna & Flora International

Cristián Samper, Πρόεδρος και Διευθύνων 
Σύμβουλος, Wildlife Conservation Society

Carine de Boissezon, Επικεφαλής Βιώσιμης 
Ανάπτυξης, Électricité de France (EDF)

Miguel Setas, Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού 
Συμβουλίου, Energias de Portugal (EDP)

Elisabeth Brinton, Εκτελεστική Αντιπρόεδρος, 
Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας & Ενεργειακές 

Λύσεις, Shell
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Σχετικά με την παρούσα έκδοση

Η παρούσα Συνοπτική Έκθεση παρέχει μια επι-

σκόπηση των κύριων θεμάτων που εξετάζονται 

στις Κατευθυντήριες Οδηγίες για τον Μετριασμό 

Επιπτώσεων στη Βιοποικιλότητα κατά την 

Ανάπτυξη Ηλιακών και Αιολικών Πηγών Ενέργειας, 

που δημοσιεύθηκαν από την IUCN και την TBC 

το 2021. Οι Κατευθυντήριες Οδηγίες αποσκοπούν 

στην παροχή πρακτικής στήριξης για τους κατα-

σκευαστές ηλιακών και αιολικών πάρκων για την 

αποτελεσματική διαχείριση των κινδύνων και τη 

βελτίωση των αποτελεσμάτων αναφορικά με τη 

βιοποικιλότητα και τις οικοσυστημικές υπηρεσίες. 

Επικεντρώνονται στη βιομηχανία και μπορούν 

να εφαρμοστούν σε ολόκληρο τον κύκλο ζωής 

της ανάπτυξης του έργου, από τα αρχικά στάδια 

σχεδιασμού μέχρι τον παροπλισμό και την πλήρη 

ανακατασκευή, χρησιμοποιώντας την ιεράρχηση 

μέτρων μετριασμού ως ένα σαφές πλαίσιο για 

το σχεδιασμό και την εφαρμογή των έργων. Οι 

Κατευθυντήριες Οδηγίες επικεντρώνονται στις 

ανάγκες των επιχειρήσεων στους τομείς της ηλια-

κής και αιολικής ενέργειας, συμπεριλαμβανομένων 

των κατασκευαστών έργων, των επενδυτών και 

των διαχειριστών. Οι πληροφορίες είναι επίσης 

χρήσιμες στους υπευθύνους σχεδιασµού στον 

τομέα της ενέργειας και της ηλεκτροπαραγωγής 

από την πλευρά της κυβέρνησης, καθώς και σε 

άλλους κυβερνητικούς οργανισμούς και μη κυβερ-

νητικές οργανώσεις (ΜΚΟ) που εργάζονται για την 

διατήρηση  της φύσης. Οι κατευθυντήριες οδηγίες 

είναι αποτέλεσμα μιας πολυσυμμετοχικής διαδι-

κασίας και βασίζονται σε εκτενή ανασκόπηση της 

επιστημονικής βιβλιογραφίας, με την υποστήριξη 

κορυφαίων εταιριών του τομέα και ειδικών.  

Η παρούσα Συνοπτική Έκθεση δεν επιχειρεί να 

συνοψίσει τις λεπτομερείς συστάσεις για τους κα-

τασκευαστές ηλιακών και αιολικών έργων σχετικά 

με τον τρόπο εφαρμογής των κατευθυντήριων 

οδηγιών.

Κατεβάστε την έκδοση Μετριασμός Επιπτώσεων 

στη Βιοποικιλότητα κατά την Ανάπτυξη Ηλιακών 

και Αιολικών Πηγών Ενέργειας εδώ https://doi.

org/10.2305/IUCN.CH.2021.04.el και παρακολουθή-

στε το βίντεο εδώ https://youtu.be/VMlDMBnRigM.

https://doi.org/10.2305/IUCN.CH.2021.04.el
https://doi.org/10.2305/IUCN.CH.2021.04.el
https://youtu.be/VMlDMBnRigM
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1. Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και 
βιοποικιλότητα 

1 Díaz et al. (2019). 

2 McDonald et al. (2009).

3 Aυτόθι. 

4 Aυτόθι.

5 Rehbein et al. (2020).

6 Kiesecker et al. (2019).

Η επίτευξη χαμηλών εκπομπών αερίων του θερ-

μοκηπίου, ενός κλιματικά ανθεκτικού μέλλοντος, 

σύμφωνα με τη Συμφωνία των Παρισίων και τους 

Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ), απαιτεί 

ταχείς, βιώσιμους και εκτεταμένους μετασχηματι-

σμούς στην ενέργεια, τη χρήση της γης, τις αστικές 

υποδομές και τα βιομηχανικά συστήματα.1 Ένα κρί-

σιμο συστατικό αυτών των μετασχηματισμών είναι 

η ταχεία αύξηση της παραγωγής ενέργειας από 

ανανεώσιμες πηγές. Ωστόσο, οι ίδιες οι τεχνολογίες 

ενέχουν πιθανούς κινδύνους για τη βιοποικιλότητα 

και τις οικοσυστημικές υπηρεσίες. Η αύξηση των 

κατασκευών ΑΠΕ πρέπει να πραγματοποιείται με 

προσεκτικό σχεδιασμό και διαχείριση, έτσι ώστε 

να μεγιστοποιούνται τα περιβαλλοντικά οφέλη και 

να ελαχιστοποιούνται οι αρνητικές επιπτώσεις στη 

φύση.

Η χρήση χερσαίων ή θαλάσσιων περιοχών είναι 

μία από τις πιο ορατές επιπτώσεις αναφορικά 

με οποιαδήποτε κατασκευή ΑΠΕ. Για τις ΑΠΕ, η 

χερσαία ή θαλάσσια περιοχή που απαιτείται ανά 

μονάδα ενέργειας ποικίλλει ανάλογα με τις συν-

θήκες και την τεχνολογία, αλλά είναι συνήθως 

μεγαλύτερη από ό,τι για το φυσικό αέριο, τον 

άνθρακα ή την πυρηνική ενέργεια.2 Οι εκτιμήσεις 

για τις ΗΠΑ δείχνουν ότι σε γενικές γραμμές η 

χρήση γης για παραγωγή αιολικής, υδροηλεκτρι-

κής και ηλιακής από φωτοβολταϊκά ενέργεια (με 

την αιολική να είναι η υψηλότερη κατά μέσο όρο), 

είναι συγκρίσιμη με τη χρήση γης για την εξόρυ-

ξη πετρελαίου.3 Η Γεωθερμία και Συγκεντρωτική 

Ηλιοθερμική Ενέργεια απαιτούν μικρότερη χρήση 

γης ανά μονάδα ενέργειας, και σε γενικές γραμμές 

βρίσκονται στο ίδιο επίπεδο με το φυσικό αέριο και 

τον άνθρακα, ενώ τα βιοκαύσιμα απαιτούν πολύ 

περισσότερη (περίπου δέκα φορές μεγαλύτερη) 

από άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.4

Η κατασκευή ηλιακών και αιολικών πάρκων μπορεί 

επίσης να θέσει σε κίνδυνο τη βιοποικιλότητα.  Σε 

μια αξιολόγηση από τους Rehbein et al.5 διαπι-

στώθηκε ότι ~17,4% των εγκαταστάσεων μεγάλης 

κλίμακας (>10 MW) ΑΠΕ από αιολική, ηλιακή (φω-

τοβολταϊκή) και υδροηλεκτρική ενέργεια παγκο-

σμίως λειτουργεί εντός των ορίων σημαντικών 

προστατευόμενων περιοχών, συμπεριλαμβανομέ-

νων Σημαντικών Περιοχών Βιοποικιλότητας. Από 

τα συνολικά έργα, 559 έργα αιολικής ενέργειας και 

201 φωτοβολταϊκά έργα, ή αντίστοιχα το 9% και το 

7% του συνόλου των έργων, λειτουργούν σήμερα 

μέσα σε Σημαντικές Περιοχές Βιοποικιλότητας (Key 

Biodiversity Areas). Άλλα 162 αιολικά και 152 ηλιακά 

έργα βρίσκονται επί του παρόντος υπό κατασκευή 

μέσα σε Σημαντικές Περιοχές Βιοποικιλότητας. 

Στην έρευνα των Kiesecker et al.6 υπολογίσθηκε 

ότι πάνω από 3,1 εκατομμύρια εκτάρια Σημαντικών 

Περιοχών Βιοποικιλότητας και περίπου 1.574 απει-

λούμενων ειδών θα μπορούσαν να επηρεαστούν. 

Η αύξηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε 

νέες περιοχές, όπως η Νοτιοανατολική Ασία, προ-

καλεί ιδιαίτερη ανησυχία, δεδομένης της παγκόσμι-

ας σημασίας της βιοποικιλότητας της περιοχής.

Ως εκ τούτου, για τις κατασκευές ηλιακών και αι-

ολικών πάρκων πρέπει να εξετάζονται όχι μόνο οι 

δυνητικές επιπτώσεις στη βιοποικιλότητα, αλλά και 

οι σχετικοί κίνδυνοι για τη συνέχιση της παροχής 

οικοσυστημικών υπηρεσιών, δηλαδή κίνδυνοι για τα 

οφέλη και τις αξίες που αποκομίζουν οι άνθρωποι 

από τους φυσικούς πόρους.  Εάν δεν αντιμετωπι-

στούν προσεκτικά, οι κατασκευές αυτές μπορούν 

https://unfccc.int/process-and-meetings/the-paris-agreement/the-paris-agreement
https://sustainabledevelopment.un.org/
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να μεταβάλλουν την παροχή ή να περιορίσουν την 

πρόσβαση σε οικοσυστημικές υπηρεσίες, συμπε-

ριλαμβανομένων υπηρεσιών, όπως η πρόσβαση 

σε τρόφιμα και νερό, καθώς και ψυχαγωγικές, πο-

λιτιστικές υπηρεσίες (συμπεριλαμβανομένης της 

αισθητικής του τοπίου και του και της συναισθη-

ματικής σύνδεσης) και άλλα μη-υλικά οφέλη. Αυτό 

μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα να επηρεασθούν τα 

μέσα διαβίωσης και η ευημερία των τοπικών πλη-

θυσμών, ιδίως εκείνων που εξαρτώνται σε μεγάλο 

βαθμό από αυτές τις υπηρεσίες για την καθημερινή 

διατροφή, την υγεία, την ασφάλεια και τις θέσεις 

εργασίας τους. Οι κατασκευές δεν θα πρέπει επίσης 

να υπονομεύουν τα δικαιώματα των αυτοχθόνων 

λαών και περιθωριοποιημένων και μειονεκτουσών 

ομάδων, όπως οι γυναίκες και τα νεαρής ηλικίας 

άτομα.

Όταν αυτά τα αγαθά και οι υπηρεσίες διακυβεύ-

ονται, μπορεί να προκληθούν συγκρούσεις. Μια 

κοινή πηγή αντιδράσεων στο δημόσιο χώρο ανα-

φορικά με την κατασκευή αιολικών ΑΠΕ είναι η 

οπτική επίπτωση που μπορούν να έχουν στο τοπίο 

και τους ανθρώπους. Για παράδειγμα, η άδεια 

για την ανάπτυξη ενός αιολικού πάρκου κοντά σε 

ένα Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς στη Νότια 

Αφρική, η οποία πρόσφατα ανακλήθηκε, δεν θα είχε 

μόνο επίδραση στα πουλιά, αλλά και την θέα των 

κατοίκων και στην «αίσθηση του τόπου».7 Τέτοιες 

επιπτώσεις στα γραφικά τοπία μπορούν να θεωρη-

θούν εξαιρετικά αρνητικές και είναι δύσκολο να με-

τριαστούν.  Όταν υπάρχουν σημαντικές δυνητικές 

επιπτώσεις στις οικοσυστημικές υπηρεσίες, είναι 

ουσιαστικής σημασίας να λαμβάνονται υπόψιν και 

να αντιμετωπίζονται για τη μακροπρόθεσμη επιτυ-

χία των έργων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Επιπλέον, η αύξηση των έργων ανανεώσιμων  

πηγών ενέργειας θα αυξήσει επίσης τη ζήτηση για 

7 Yeld (2019).

8 European Technology and Innovation Platform on Wind Energy, Sánchez et al. (2014).

9 Welstead et al. (2013).

10 Dominish et al. (2019).

11 Sonter et al. (2020).

12 Aυτόθι.

τα υλικά που καθιστούν δυνατές αυτές τις τεχνο-

λογίες και περιλαμβάνουν υλικά που απαιτούνται 

για την κατασκευή και αποθήκευση αιολικών και 

ηλιακών τεχνολογιών, όπως το νεοδύμιο για μό-

νιμους μαγνήτες σε ανεμογεννήτριες, ασήμι για 

ηλιακούς συλλέκτες και κοβάλτιο και λίθιο για 

μπαταρίες αποθήκευσης. Η συντριπτική πλειονό-

τητα των υλικών που χρησιμοποιούνται για την 

κατασκευή αιολικών και ηλιακών εγκαταστάσεων 

ΑΠΕ αποτελούνται από υλικά, τα οποία δύνανται 

να ανακυκλωθούν κατά τον παροπλισμό και την 

πλήρη ανακατασκευή των εγκαταστάσεων. Για 

παράδειγμα, οι ανεμογεννήτριες έχουν ποσοστό 

ανακυκλωσιμότητας ~90% εάν ανακτηθούν όλα 

τα υλικά, αν και τα πτερύγια της ανεμογεννήτρι-

ας εξακολουθούν να αποτελούν πρόκληση όσον 

αφορά την ανακυκλωσιμότητα λόγω της πολυπλο-

κότητάς τους.8,9 Να σημειωθεί, ωστόσο, ότι συγκε-

κριμένα υλικά, όπως ο χαλκός, το λίθιο, το ασήμι 

και τα μέταλλα σπανίων γαιών που απαιτούνται 

για την κατασκευή μαγνητών (όπως το δυσπρό-

σιο και το νεοδύμιο), παρουσιάζουν πρακτικές και 

τεχνολογικές προκλήσεις στην ανακύκλωσή τους. 

Οι προμήθειες αυτών των υλικών θα πρέπει να 

διασφαλίζεται ότι προέρχονται από βιώσιμες πη-

γές.10 Η εξόρυξη υλικών που απαιτούνται για την 

ανάπτυξη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας μπορεί 

να έχει σημαντικές επιπτώσεις στη βιοποικιλότητα 

όταν εξορύσσονται σε ευαίσθητες περιοχές. Χωρίς 

στρατηγικό σχεδιασμό, αυτές οι νέες απειλές για 

την βιοποικιλότητα κινδυνεύουν να ξεπεράσουν 

εκείνες που αποτρέπονται από τον μετριασμό της 

κλιματικής αλλαγής.11 Οι τυπικές επιπτώσεις περι-

λαμβάνουν την άμεση απώλεια και υποβάθμιση 

οικοτόπων λόγω της μεταλλευτικής δραστηριότη-

τας και των σχετικών υποδομών καθώς και των 

έμμεσων επιπτώσεων, όπως αυτές συνδέονται με 

την συνεπακόλουθη εσωτερική μετανάστευση σε 

προηγουμένως απρόσιτες περιοχές.12 

https://etipwind.eu/files/reports/ETIPWind-How-wind-is-going-circular-blade-recycling.pdf
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2. Κύρια ζητήματα για τους 
κατασκευαστές έργων 

13 Szabó et al. (2017).

14 Montag et al. (2016).

15 Coates et al. (2014), Hammar et al. (2015), Krone et al. (2013), Lindeboom et al. (2011).

Η σχετικά μεγάλη χρήση γης για αιολικά και ηλιακά 

πάρκα υπογραμμίζει τη σημασία των ορθών πρα-

κτικών μετριασμού ώστε να διευκολυνθεί η μετά-

βαση στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Ευτυχώς, 

η αφθονία της ηλιακής και αιολικής ενέργειας ση-

μαίνει ότι, σε αντίθεση με άλλες πηγές ενέργειας, 

υπάρχει συχνά ευελιξία στην χωροθέτηση έργων, 

επιτρέποντας τη χρήση γης που ήδη έχει μετατρα-

πεί ή υπεράκτιων περιοχών, μακριά από περιοχές 

υψηλής ευαισθησίας, συμπεριλαμβανομένων, για 

παράδειγμα, κλειστών χώρων υγειονομικής τα-

φής.13 Η προσεκτική χωροθέτηση και σχεδιασμός 

αιολικών και ηλιακών έργων μπορούν έτσι να 

συμβάλουν στην αποφυγή πολλών σημαντικών 

επιπτώσεων και στην παροχή ευρείας υποστήριξης 

για την ανάπτυξή τους. Αντίθετα, η υδροηλεκτρική 

ενέργεια μεγάλης κλίμακας – ενώ παραμένει πηγή 

ενέργειας με χαμηλό αποτύπωμα άνθρακα με 

συγκρίσιμη χρήση γης – είναι συχνά ιδιαίτερα πε-

ριορισμένη λόγω της χωροθέτησης των έργων, με 

διάχυτες επιπτώσεις ανάντη και κατάντη που είναι 

δύσκολο να μετριαστούν.

Για τα αιολικά και ηλιακά έργα, συχνά υπάρχει επί-

σης δυνατότητα διατήρησης ή αποκατάστασης της 

βιοποικιλότητας μέσα στις υποδομές. Σε ορισμένες 

περιπτώσεις, δύναται να προκαλέσει θετικές επι-

πτώσεις στη βιοποικιλότητα. Για παράδειγμα, τα 

ηλιακά πάρκα μέσα σε τροποποιημένους οικοτό-

πους μπορούν να παρέχουν ευκαιρίες βελτίωσης 

της βιοποικιλότητας όταν ο σχεδιασμός και η δια-

χείρισή τους είναι σωστοί,14 ενώ τα υπεράκτια αιο-

λικά πάρκα μπορούν να δημιουργήσουν καταφύγια 

για βενθικά ενδιαιτήματα, ψάρια και θαλάσσια 

θηλαστικά.15

Αρχικά στάδια σχεδιασμού και χωροθέτηση 

Η επιλογή μιας περιοχής με χαμηλή ευαισθησία στη 

βιοποικιλότητα για αιολικά ή ηλιακά έργα, όπως σε 

εκτάσεις που έχουν ήδη μετατραπεί για γεωργική 

ή άλλη χρήση, μειώνει τις δυνητικές επιπτώσεις 

και την ανάγκη λήψης μέτρων μετριασμού.  Όταν 

τα έργα ΑΠΕ δεν έχουν σημαντικές υπολειμματι-

κές επιπτώσεις, μπορούν να επιτευχθούν θετικά 

αποτελέσματα για τη βιοποικιλότητα μέσω της 

ενίσχυσης της βιοποικιλότητας στην τοποθεσία 

του έργου. Οι κατασκευές ΑΠΕ σε περιοχές με 

μεγαλύτερη ευαισθησία στη βιοποικιλότητα είναι 

πιθανό να έχουν πιο απαιτητικές και δαπανηρές 

προδιαγραφές για μέτρα μετριασμού. Για την επί-

τευξη των στόχων μηδενικού άνθρακα, ενδέχεται 

να απαιτηθούν αντισταθμίσεις, οι οποίες συχνά 

δημιουργούν προκλήσεις σε επίπεδο πρακτικό και 

σε επίπεδο φήμης.

Στα αρχικά στάδια σχεδιασμού ενσωματώνονται  

μέτρα αποφυγής μέσω χωροθέτησης, που αποτε-

λεί το πιο αποτελεσματικό μέτρο μετριασμού που 

διατίθεται στους φορείς ανάπτυξης ανανεώσιμων 

πηγών ενέργειας. Σε αυτό το πρωταρχικό στάδιο, 

είναι εφικτό να γίνουν αλλαγές στην χωροθέτηση 

των υποδομών και στον επιχειρησιακό σχεδιασμό, 

και με μεγαλύτερες δυνατότητες μείωσης των κιν-

δύνων και των απαιτήσεων του έργου για περαι-

τέρω μετριασμό. Μια σημαντική στρατηγική για τη 

μείωση των κινδύνων των έργων επικεντρώνεται 

στην αποφυγή τοποθέτησης τέτοιων ηλιακών ή 
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αιολικών έργων σε περιοχές υψηλής βιοποικιλότη-

τας, συμπεριλαμβανομένων των προστατευόμε-

νων περιοχών, μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς 

ή άλλων τομέων υψηλής βιοποικιλότητας, όπως οι 

Σημαντικές Περιοχές Βιοποικιλότητας. Επιπλέον, τα 

έργα πρέπει να εξετάζουν τις πιθανές επιπτώσεις 

στις οικοσυστημικές υπηρεσίες και στα ποικίλα κοι-

νωνικά δικαιώματα και να προχωρούν μόνο μετά 

από ελεύθερη, προγενέστερη και ενημερωμένη συ-

γκατάθεση (FPIC) των επηρεαζόμενων κοινοτήτων.

Ιδανικά, η αποτελεσματική αποφυγή μέσω της 

χωροθέτησης θα λάβει υπόψιν τα υπάρχοντα χω-

ροταξικά σχέδια που αναπτύχθηκαν πριν από την 

έναρξη της αδειοδότησης.  Τα εν λόγω σχέδια συ-

νήθως συντάσσονται από κυβερνητικές υπηρεσίες, 

οι οποίες μερικές φορές συνεργάζονται με ανα-

πτυξιακές τράπεζες, συμπεριλαμβανομένων μέσω 

των Στρατηγικών Περιβαλλοντικών Εκτιμήσεων 

που εντοπίζουν κατάλληλες περιοχές για κατα-

σκευή ΑΠΕ λαμβάνοντας υπόψιν τους κινδύνους 

για την βιοποικιλότητα. Δεδομένης της δυνητικά 

μεγάλης ενεργειακής συμβολής και των απαιτή-

σεων σε χώρο των τεχνολογιών ΑΠΕ, μια τέτοια 

προορατική στρατηγική χωροταξική αξιολόγηση 

είναι σημαντική για να αποφευχθεί η υπονόμευση 

των στόχων διατήρησης της βιοποικιλότητας.

Ελλείψει ειδικών κατευθυντήριων οδηγιών για τους 

υπεύθυνους χάραξης πολιτικής, οι χάρτες ευαισθη-

σίας αναφορικά με τη βιοποικιλότητα μπορούν 

να βοηθήσουν να εντοπισθούν οι προς αποφυγή 

τοποθεσίες.  Στη συνέχεια, μπορεί να διενεργηθεί 

περαιτέρω έλεγχος κινδύνου για να υποστηριχθεί 

ο χαρακτηρισμός των τοποθεσιών έργων ΑΠΕ και 

η αξιολόγηση του ευαίσθητου της βιοποικιλότητας 

για μία ή περισσότερες πιθανές τοποθεσίες έργων 

(Σχήμα 1).

Σχήμα 1 Χωροταξικός σχεδιασμός, χαρτογράφηση ευαισθησίας και έλεγχος κινδύνου κατά τα αρχικά 
στάδια σχεδιασμού

ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ
ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ

ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΣ
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

ΕΛΕΓΧΟΣ 
ΚΙΝΔΥΝΩΝ

Δύναται να παρέχει πληροφορίες για τον 
χωροταξικό σχεδιασμό μέσω της ενσωμάτωσης 

χαρτών ευαισθησίας για τη βιοποικιλότητα
Παρέχει πληροφορίες για την 

κατανόηση κινδύνων

Χαρτογραφεί ευαίσθητα 
χαρακτηριστικά 

βιοποικιλότητας (είδη, 
οικοσυστήματα, 

τοποθεσίες) για την 
επιλογή της τοποθεσίας

Προσδιορίζει 
κατάλληλες τοποθεσίες 

ανάπτυξης στη βάση 
κοινωνικών, 

περιβαλλοντικών 
ζητημάτων και στη βάση 
των διαθέσιμων πόρων

Δύναται να βοηθήσει 
στον χαρακτηρισμό 

και τη σύγκριση 
πιθανών κινδύνων για 

μια ομάδα 
τοποθεσιών για την 
επιλογή τοποθεσίας

Παρέχει ένα προφίλ κινδύνου 
για την έγκαιρη παροχή 

πληροφοριών κατά τη διάρκεια 
του αρχικού σχεδιασμού μέτρων 

μετριασμού και του πεδίου 
εφαρμογής της Μελέτης 

Περιβαλλοντικών και 
Κοινωνικών Επιπτώσεων σε 

επιλεγμένη τοποθεσία

ΣΤΑΔΙΟ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΕΡΓΟΥ

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ
ΕΜΒΕΛΕΙΑ

ΣΥΝΗΘΩΣ
ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ

ΑΡΧΙΚΑ ΣΤΑΔΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ
ΕΚΤΙΜΗΣΗ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ

ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ
ΚΑΙ ΥΠΟΕΘΝΙΚΗ

ΜΚΟ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ
ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ

ΕΘΝΙΚΗ Ή
ΥΠΟΕΘΝΙΚΗ

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΕΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ / 

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ 
ΤΡΑΠΕΖΕΣ

ΧΕΡΣΑΙΑ Ή
ΥΠΕΡΑΚΤΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ

ΧΕΡΣΑΙΑ Ή
ΥΠΕΡΑΚΤΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ

ΠΕΡΙΟΧΗ
ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΕΡΓΟΥ

Σημείωση: Η χαρτογράφηση ευαισθησίας και ο χωροταξικός σχεδιασμός βοηθούν τους κατασκευαστές να εντοπίσουν κατάλληλες 
περιοχές για ανάπτυξη ΑΠΕ ως μέρος των αρχικών σταδίων σχεδιασμού και της επιλογής τοποθεσιών. Ο χωροταξικός σχεδιασμός 
μπορεί να ενισχύεται από ή να είναι μέρος της Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης (βλ. Ενότητα 3.2). Ο έλεγχος κινδύνου στα 
αρχικά στάδια του σχεδιασμού παρέχει στη συνέχεια ένα αποτελεσματικό εργαλείο για τη σύγκριση πιθανών τοποθεσιών. Ο έλεγχος 
κινδύνου είναι επίσης χρήσιμος στο πλαίσιο του σχεδιασμού του έργου, προκειμένου να συμβάλει στον προσδιορισμό των αρχικών 
επιλογών μέτρων μετριασμού στην επιλεγμένη τοποθεσία και να ενσωματώσει στην Εκτίμηση Περιβαλλοντικών και Κοινωνικών 
Επιπτώσεων εστίαση σε βασικούς κινδύνους.

© IUCN και TBC, 2021
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Ανάπτυξη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας εντός προστατευόμενων περιοχών 

Θα πρέπει να αποφεύγονται τα έργα στον τομέα των 

ανανεώσιμων πηγών ενέργειας που έρχονται σε αντί-

θεση με τους στόχους ή την διατήρηση  προστατευό-

μενης περιοχής (για παράδειγμα, καθότι προκαλούν 

περιβαλλοντικές ή/και κοινωνικές ζημίες), εκτός εάν 

αυτές μπορούν να μετριαστούν σε σημείο που δεν 

έχουν υπολειμματικές επιπτώσεις. Περιλαμβάνονται 

έργα ΑΠΕ που βρίσκονται εκτός προστατευόμενης 

περιοχής, οι επιπτώσεις των οποίων ενδέχεται να 

επηρεάσουν τη δραστηριότητα διατήρησης εντός 

της εν λόγω περιοχής, για παράδειγμα, όταν η ανά-

πτυξη αιολικού πάρκου θα μπορούσε να επηρεάσει 

έναν απειλούμενο πληθυσμό αρπακτικών που διαμέ-

νουν στην προστατευόμενη περιοχή.

Η χρήση αντισταθμίσεων βιοποικιλότητας για την 

αντιμετώπιση των υπολειπόμενων επιπτώσεων 

εντός προστατευόμενων περιοχών θεωρείται ασύμ-

βατη με τους στόχους διαχείρισης της περιοχής.  Για 

την Εξαιρετική Παγκόσμια Αξία, η οποία αναγνωρί-

ζεται στα Μνημεία Παγκόσμιας Κληρονομιάς, δεν 

υπάρχει εξ ορισμού καμία ευκαιρία να αντισταθμι-

στούν οι επιπτώσεις αυτές.

Συνεπώς, οι περισσότερες δραστηριότητες βιομηχα-

νικής κλίμακας είναι ασυμβατές σε προστατευόμε-

νες περιοχές, καθώς η πιθανότητα των επιπτώσεών 

τους στους στόχους της προστατευόμενης περιοχής 

θα ήταν πολύ υψηλή.  Ωστόσο, τα έργα μικρής και 

πολύ μικρής κλίμακας μπορεί να είναι αποδεκτά 

υπό ορισμένες προϋποθέσεις, για παράδειγμα σε 

περιπτώσεις όπου απαιτούνται συστήματα ηλιακής 

ενέργειας για την κάλυψη των αναγκών της προστα-

τευόμενης περιοχής, όπως η τροφοδότηση με ηλε-

κτρισμό της περίφραξης, των κέντρων επισκεπτών 

ή του χώρου στάθμευσης (αποτρέποντας έτσι και 

την ανάγκη για ενεργειακές υποδομές μεγαλύτερης 

κλίμακας).

Ως εκ τούτου, η προσέγγιση θα πρέπει να είναι ανά-

λογη με την ακόλουθη κλίμακα δραστηριοτήτων και 

τους σχετικούς κινδύνους βιοποικιλότητας:

• Μεγάλης κλίμακας, βιομηχανικές κατασκευές 

ανανεώσιμων πηγών ενέργειας που ενδέχεται 

να έχουν επιπτώσεις που δεν μπορούν να μετρι-

αστούν πλήρως: η κατασκευή αυτή θα πρέπει σε 

κάθε περίπτωση να θεωρηθεί «μη εφικτή».

• Ενδιάμεση, μη βιομηχανικής κλίμακας κατα-

σκευή: αξιολόγηση κατά περίπτωση μέσω 

αυστηρών Εκτιμήσεων Περιβαλλοντικών και 

Κοινωνικών Επιπτώσεων, και έγκαιρη και ολο-

κληρωμένη εξέταση των εναλλακτικών τοποθε-

σιών. Οι εγκρίσεις υπόκεινται σε σαφή απόδειξη 

αποτελεσματικού μετριασμού για τη μείωση τυ-

χόν επιπτώσεων σε μη σημαντικά επίπεδα, κα-

θώς και ολοκληρωμένο σχέδιο παρακολούθησης 

και αξιολόγησης.

• Μικρής και πολύ μικρής κλίμακας κατασκευές, 

που εξυπηρετούν τις τοπικές ανάγκες: αξιολο-

γούνται κατά περίπτωση.

Για τα Μνημεία Παγκόσμιας Κληρονομιάς, δεδομέ-

νης της παγκόσμιας αξίας τους, μόνο μικρής έως 

πολύ μικρής κλίμακας κατασκευές θα μπορούσαν να 

θεωρηθούν συμβατές, με την επιφύλαξη της κατά 

περίπτωση αξιολόγησης.

Σε όλες τις περιπτώσεις, οι κατασκευαστές πρέπει 

να συνεργάζονται στενά με τις εθνικές, τοπικές και 

άλλες αρμόδιες αρχές για να αξιολογήσουν τη νο-

μιμότητα και τη σκοπιμότητα λειτουργίας εντός ή 

πλησίον προστατευόμενης περιοχής. 

Συνεργασία με τα ενδιαφερόμενα μέρη

Η εποικοδομητική συνεργασία με τα ενδιαφερόμενα 

μέρη, ιδίως με διαφορετικές ομάδες που κατέχουν 

δικαιώματα, είναι ζωτικής σημασίας για τον εντοπι-

σμό και την αποτελεσματική διαχείριση των κινδύ-

νων βιοποικιλότητας. Η δομημένη προσέγγιση της 

συμμετοχής των ενδιαφερόμενων μερών θεωρείται 

καλή περιβαλλοντική πρακτική από διάφορα πρό-

τυπα διακυβέρνησης, συμπεριλαμβανομένων των 

προτύπων επιδόσεων του Διεθνούς Οργανισμού 

Χρηματοδότησης (IFC), των Κατευθυντήριων 

https://www.oecd.org/corporate/mne/
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Οδηγιών του ΟΟΣΑ για τις πολυεθνικές επιχειρή-

σεις και του Παγκόσμιου Συμφώνου των Ηνωμένων 

Εθνών. Η συμμετοχή των ενδιαφερόμενων μερών θα 

πρέπει να καθοδηγεί τον κατασκευαστή στον εντοπι-

σμό των κινδύνων και να επιβεβαιώνει τη δυνατότη-

τα λήψης μέτρων μετριασμού, καθώς και να είναι μια 

ευκαιρία ώστε τυχόν ανησυχίες να ακουστούν.

Η συμμετοχή των ενδιαφερόμενων μερών σπάνια 

είναι μια ξεκάθαρη ή απλή διαδικασία. Απαιτεί ένα 

βαθμό προσπάθειας στα αρχικά στάδια σχεδιασμού 

και βοηθά να θέσει τα θεμέλια για εποικοδομητικές 

σχέσεις και για τη δημιουργία κοινών αξιών. Όταν 

ενσωματώνεται επαρκώς στα αρχικά στάδια σχεδι-

ασμού του έργου, μπορεί να εξοικονομήσει σημαντι-

κό χρόνο και πόρους αργότερα με ζητήματα, όπως 

καθυστερήσεις στην αδειοδότηση, διαμαρτυρίες, 

καταγγελίες και αγωγές.16

Ένα πρώτο βήμα είναι ο προσδιορισμός του κατάλ-

ληλου επιπέδου και του τύπου της συνεργασίας με 

τα ενδιαφερόμενα μέρη μέσω μιας διαδικασίας χαρ-

τογράφησης, που θα πρέπει να πραγματοποιείται 

στο πλαίσιο των αρχικών σταδίων σχεδιασμού και 

να ενσωματώνεται στην δημιουργία ενός σχεδίου 

συμμετοχής των ενδιαφερόμενων μερών.  Ένα μεγά-

λο εύρος δυνητικών ενδιαφερόμενων μερών μπορεί 

να είναι σημαντικό, και εξαρτάται από τη φύση της 

εταιρείας ή του έργου. Τα ενδιαφερόμενα μέρη που 

σχετίζονται με τη βιοποικιλότητα περιλαμβάνουν 

συνήθως: την εθνική κυβέρνηση, διακυβερνητικές 

υπηρεσίες και οργανισμούς, εθνικές και διεθνείς πε-

ριβαλλοντικές ΜΚΟ, ειδικούς σε θέματα βιοποικιλότη-

τας, τοπικές κοινότητες, συμπεριλαμβανομένων των 

διαφόρων κατόχων δικαιωμάτων, των αυτοχθόνων 

λαών και των χρηστών των φυσικών πόρων, χρη-

ματοπιστωτικά ιδρύματα, και πανεπιστήμια ή ερευ-

νητικά ιδρύματα, συμπεριλαμβανομένων Ειδικών 

Ομάδων της Διεθνούς Ένωσης για την Διατήρηση  

της Φύσης (IUCN).

Μετά τον ορισμό των ενδιαφερόμενων μερών, η 

επικοινωνία και η αποτελεσματική συνεργασία με τα 

προσδιορισμένα ενδιαφερόμενα μέρη ακολουθεί και 

συνεχίζεται καθ' όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής 

του έργου.  Η έγκαιρη γνωστοποίηση και οι τακτικές 

εκθέσεις βοηθούν τα μείζονα ενδιαφερόμενα μέρη 

να κατανοήσουν τους κινδύνους, τις επιπτώσεις και 

16 Pollard & Bennun (2016).

τις ευκαιρίες του έργου και να παράγουν από κοινού 

κατάλληλες λύσεις. Για να διατηρηθεί μια εποικοδο-

μητική σχέση, είναι σημαντικό η συμμετοχή των εν-

διαφερόμενων μερών να προχωρήσει πέρα από την 

απλή διαδικασία και να συμμετέχουν ενεργά στην 

ανάπτυξη, εφαρμογή και διαχείριση των φυσικών 

πόρων, καθώς και στη διαδικασία λήψης αποφάσεων.  

Αυτές οι απόψεις μπορεί να είναι διαφορετικές, οπό-

τε οι απαντήσεις σχετικά με το έργο μπορεί συχνά να 

χρειαστεί να ληφθούν προσεκτικά και να εξηγηθούν. 

Η θέσπιση μηχανισμών υποβολής καταγγελιών μπο-

ρεί να συσταθεί για να παρέχει στα ενδιαφερόμενα 

μέρη τη δυνατότητα να εγείρουν ανησυχίες οι οποίες 

θεωρήθηκαν ότι δεν αντιμετωπίστηκαν επαρκώς 

μέσω της διαδικασίας διαβούλευσης.

Η αποτελεσματική συμμετοχή των ενδιαφερόμενων 

μερών απαιτεί να δεσμευθούν πόροι του έργου, κα-

θώς και να υπάρχει προθυμία από την πλευρά του 

κατασκευαστή να ακούσει, να μάθει και να κάνει 

προσαρμογές.  Μπορεί να προσφέρει πολλαπλές ευ-

καιρίες, που μπορούν να μετριάσουν τις επιπτώσεις 

και να γίνει διαχείριση των κινδύνων για την εταιρεία. 

Η ανάπτυξη διαφανών και εποικοδομητικών σχέσεων 

με τα ενδιαφερόμενα μέρη μπορεί να βοηθήσει στα 

ακόλουθα: 

• Στον προσδιορισμό των χαρακτηριστικών βιο-

ποικιλότητας προτεραιότητας και των οικοσυ-

στημικών υπηρεσιών που εξετάζονται κατά τον 

αρχικό έλεγχο, την εκτίμηση επιπτώσεων και τον 

σχεδιασμό μέτρων μετριασμού,

• Στην κατανόηση της κατάστασης των σημα-

ντικών χαρακτηριστικών βιοποικιλότητας, συ-

μπεριλαμβανομένης της αξίας τους για τους 

τοπικούς συμμετόχους (στο πλαίσιο των βασι-

κών μελετών),

• Στην ενίσχυση της διαφάνειας και βελτίωση 

της φήμης, και συνεπώς της κοινωνικής άδειας 

λειτουργίας,

• Στον προσδιορισμό κατάλληλων δράσεων για 

τον μετριασμό των επιπτώσεων στη βιοποικι-

λότητα, συμπεριλαμβανομένων των στόχων 

διατήρησης (π.χ. μέσω συστηματικού σχεδίου 

διατήρησης), και

• Στη δημιουργία εταιρικών σχέσεων για την υλο-

ποίηση δράσεων μετριασμού, συμπεριλαμβανο-

μένων των αντισταθμίσεων.

https://www.oecd.org/corporate/mne/
https://www.oecd.org/corporate/mne/
https://www.unglobalcompact.org/
https://www.unglobalcompact.org/
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Συνεργασία με Αυτόχθονες Λαούς

17 Cross Sector Biodiversity Initiative (CSBI) (2013), The Biodiversity Consultancy (TBC) (2015). Οι παρούσες κατευθυντήριες 
οδηγίες ακολουθούν τον ορισμό της ιεράρχησης μέτρων μετριασμού από την Πρωτοβουλία Διατομεακής Βιοποικιλότητας 
(CSBI). Σημειώνεται ότι υπάρχουν εναλλακτικές προσεγγίσεις για την εφαρμογή της ιεράρχησης μέτρων μετριασμού 
για την επίτευξη του ίδιου αποτελέσματος, όπως περιγράφεται λεπτομερώς στον May (2017), όπου υποστηρίζεται μια 
προσέγγιση πέντε βημάτων που συνδέεται με τη λήψη αποφάσεων για την ανάπτυξη αιολικών πάρκων: 1) αποφυγή κατά το 
σχεδιασμό, 2) ελαχιστοποίηση κατά το σχεδιασμό, 3) μείωση στην κατασκευή, 4) αντισταθμίσεις κατά τη λειτουργία, και 5) 
αποκατάσταση ως μέρος του παροπλισμού. 

Οι αυτόχθονες λαοί και οι τοπικές κοινότητες κατέ-

χουν και διαχειρίζονται σημαντικό μέρος των περι-

οχών με τη μεγαλύτερη βιοποικιλότητα της Γης και 

διαδραματίζουν ζωτικό ρόλο στην διατήρηση  των 

εδαφών, των θαλασσών και των πόρων.  Διατηρούν 

μια εγγενή και ολιστική σχέση με το φυσικό τους 

περιβάλλον και έχουν αναπτύξει και συχνά διατη-

ρούν τοπικά και αυτόχθονα συστήματα γνώσης και 

πρακτικές διαχείρισης που συμβάλλουν στη διατή-

ρηση της βιοποικιλότητας και στη βιώσιμη χρήση 

των φυσικών πόρων.

Οι κατασκευαστές θα πρέπει να διαβουλεύονται 

και να συνεργάζονται καλή τη πίστη με τους αυ-

τόχθονες λαούς που κατέχουν δικαιώματα επί της 

γης για να λάβουν την  ελεύθερη, προγενέστερη και 

ενημερωμένη συγκατάθεση  (FPIC) για οποιοδήπο-

τε έργο που αφορά τα εδάφη τους, τις περιοχές και 

τους πόρους τους που χρησιμοποιούν.

Οι κατασκευαστές, σε συνεργασία με τους αυτό-

χθονες πληθυσμούς, θα πρέπει να συνεργαστούν 

με τις πληγείσες κοινότητες για να εντοπίσουν και 

να εξασφαλίσουν: α) τις ιερές τοποθεσίες τους ή 

τις τοποθεσίες πολιτιστικής κληρονομιάς τους και 

τις αξίες τους, και β) τα δικαιώματα πρόσβασης, 

χρήσης, οφέλους από τους φυσικούς πόρους για 

την διασφάλιση της διατήρησης των σημερινών 

και μελλοντικών μέσων διαβίωσής τους εντός του 

τομέα επιρροής του έργου. Θα πρέπει να αναλη-

φθούν κατάλληλες δράσεις για την αποφυγή ή την 

αποκατάσταση των επιπτώσεων, καθώς και για 

τη διασφάλιση της διατήρησης των δικαιωμάτων 

πρόσβασης στους εν λόγω τόπους ή αξίες. Όπου 

ενδέχεται να επηρεαστούν τα ιερά ή πολιτιστικά 

μνημεία και αξίες των λαών, οι κατασκευαστές θα 

πρέπει να ζητήσουν από τους αυτόχθονες πληθυ-

σμούς το δικαίωμα της ελεύθερης, προγενέστερης 

και ενημερωμένης συγκατάθεσης (FPIC).

Για την υποστήριξη των δικαιωμάτων των αυτοχθό-

νων λαών, η Διακήρυξη των Ηνωμένων Εθνών για 

τα Δικαιώματα των Αυτοχθόνων Λαών (UNDRIP) 

είναι το πιο ολοκληρωμένο διεθνές μέσο για τα 

δικαιώματά τους.  Θεσπίζει ένα καθολικό πλαίσιο 

ελάχιστων προδιαγραφών για την επιβίωση, την 

αξιοπρέπεια και την ευημερία των αυτοχθόνων 

λαών του κόσμου και αναλύει τα υφιστάμενα πρό-

τυπα για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τα θεμελι-

ώδη δικαιώματα, όπως εφαρμόζονται στην ειδική 

περίπτωση των αυτοχθόνων λαών. Η Διακήρυξη 

των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των 

Αυτοχθόνων Λαών (UNDRIP) απαιτεί επίσης το 

δικαίωμα της ελεύθερης, προγενέστερης και ενη-

μερωμένης συγκατάθεσης. 

Η ιεράρχηση μέτρων μετριασμού

Η ιεράρχηση μέτρων μετριασμού παρέχει στους 

κατασκευαστές ένα λογικό πλαίσιο για την αντι-

μετώπιση των αρνητικών επιπτώσεων ανάπτυξης 

ΑΠΕ στην βιοποικιλότητα και στις οικοσυστημικές 

υπηρεσίες.  Εφαρμόζεται σε έργα σε οποιονδήποτε 

τομέα, συμπεριλαμβανομένων των ανανεώσιμων 

πηγών ενέργειας, και βασίζεται στη διαδοχική και 

επαναληπτική εφαρμογή τεσσάρων δράσεων:17 

αποφυγή, ελαχιστοποίηση, αποκατάσταση και 

αντιστάθμιση (Σχήμα 2). Η ιεράρχηση μετριασμού 

θα πρέπει να εφαρμόζεται στις άμεσες, έμμεσες 

και σωρευτικές επιπτώσεις.
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Η εφαρμογή της ιεράρχησης μέτρων μετριασμού18 

είναι μια επαναλαμβανόμενη διαδικασία – μη γραμ-

μική – που περιλαμβάνει προτάσεις βελτίωσης και 

προσαρμοστική διαχείριση. Τα μέτρα αποφυγής 

και ελαχιστοποίησης αποτρέπουν ή μειώνουν τις 

επιπτώσεις, ενώ τα μέτρα αποκατάστασης και 

αντιστάθμισης αποκαθιστούν τις επιπτώσεις που 

έχουν ήδη συμβεί. Οι προληπτικές δράσεις είναι 

προτιμότερες από οικονομική, κοινωνική και οικο-

λογική άποψη για τους δανειστές, τις ρυθμιστικές 

αρχές και άλλους ενδιαφερόμενους φορείς.  Σε σύ-

γκριση με την αποφυγή και την ελαχιστοποίηση, τα 

μέτρα αποκατάστασης και αντιστάθμισης τείνουν 

να έχουν λιγότερη βεβαιότητα επιτυχίας και έχουν 

υψηλότερο κόστος για τον κατασκευαστή.

Η εφαρμογή της ιεράρχησης μέτρων μετριασμού 

αποτελεί γενικό στόχο ή υποστόχο για τα αποτε-

λέσματα της βιοποικιλότητας και των οικοσυστημι-

κών υπηρεσιών που σχετίζονται με ένα έργο, όπως 

η Μηδενική Συνολική Απώλεια (No Net Loss - NNL) 

ή το Συνολικό Όφελος (Net Gain). Για να είναι σε 

θέση να αξιολογούνται σε σχέση με τα αποτελέ-

σματα αυτά, τα βήματα ιεράρχησης μέτρων μετρι-

ασμού θα πρέπει να παρέχουν μετρήσιμη μείωση 

του συνολικού αντίκτυπου του έργου.

18 CSBI (2013).

Η ιεράρχηση μέτρων μετριασμού αποτελείται από 

μια ακολουθία τεσσάρων βημάτων: 

• Η αποφυγή είναι το πρώτο και σημαντικότερο 

βήμα της ιεράρχησης μέτρων μετριασμού. 

Βασίζεται στα μέτρα που λαμβάνονται για την 

πρόβλεψη και την πρόληψη δημιουργίας επι-

πτώσεων. Για να είναι αποτελεσματική η απο-

φυγή, πρέπει να προσδιοριστούν οι κίνδυνοι 

για την βιοποικιλότητα νωρίς στα στάδια σχε-

διασμού του έργου, ειδάλλως θα χαθούν ευκαι-

ρίες.  Η αποτελεσματική αποφυγή μπορεί να 

προκύψει μέσω της επιλογής τοποθεσιών (για 

να διασφαλιστεί ότι τα έργα δεν βρίσκονται σε 

περιοχές υψηλού κινδύνου), μέσω του σχεδια-

σμού έργων (για τον εντοπισμό υποδομών και 

επιλογή σχεδίων για αποφυγή επιπτώσεων) και 

του προγραμματισμού (για να διασφαλιστεί 

ότι ο χρόνος των δραστηριοτήτων του έργου 

είναι ευνοϊκός για τη βιοποικιλότητα).

• Η ελαχιστοποίηση αναφέρεται στα μέτρα που 

λαμβάνονται για την μείωση της διάρκειας, 

έντασης ή/και της έκτασης των επιπτώσεων 

που δεν μπορούν να αποφευχθούν πλή-

ρως, στο βαθμό που είναι πρακτικά εφικτό.  

Δυνητικά μέτρα ελαχιστιοποίησης μπορούν 

Σχήμα 2 Εφαρμογή της ιεράρχησης μέτρων μετριασμού σε όλο τον κύκλο ανάπτυξης του έργου, 
συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων μετριασμού που σχετίζονται με κάθε στάδιο

ΑΡΧΙΚΑ ΣΤΑΔΙΑ
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΑΡΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΗΣ

ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

ΤΟ ΠΙΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗ
ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΥΓΗΣ

ΣΤΑΔΙΟ ΕΡΓΟΥ

ΕΣΤΙΑΣΗ
ΜΕΤΡΙΑΣΜΟΥ

ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΕΣ
ΔΡΑΣΕΙΣ

ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ

ΤΥΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ* ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΕΡΕΥΝΕΣ ΕΠΙΔΡΑΣΗΣ
& ΜΕΤΡΙΑΣΜΟΥ ΕΡΕΥΝΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ & ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΤΟΠΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ

ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΕΙΣ
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να προσδιοριστούν κατά τη διάρκεια των 

αρχικών σταδίων σχεδιασμού, και κατά την 

ανάπτυξη εναλλακτικών σχεδίων. Μέτρα για 

την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων μπορούν 

να εφαρμοστούν καθ' όλη τη διάρκεια του κύ-

κλου του έργου, από τον σχεδιασμό μέχρι την 

κατασκευή, τη λειτουργία και το κλείσιμο, τον 

παροπλισμό και την πλήρη ανακατασκευή.

 Η ελαχιστοποίηση και η αποφυγή συνδέονται 

στενά, αν και η ελαχιστοποίηση δεν παρέχει το 

ίδιο επίπεδο βεβαιότητας μετριασμού που πα-

ρέχει η αποφυγή. Το κατά πόσον μια ενέργεια 

μπορεί να θεωρηθεί ως αποφυγή ή ελαχιστο-

ποίηση είναι θέμα περιστάσεων και κλίμακας. 

Για παράδειγμα, η εκ νέου εκμετάλλευση ενός 

σχεδιαζόμενου αιολικού πάρκου για την πλήρη 

αποφυγή ενός σημαντικού μεταναστευτικού 

διαδρόμου για τα πτηνά θα μπορούσε να θεω-

ρηθεί αποφυγή μέσω χωροθέτησης. Η διακοπή 

της λειτουργίας των ανεμογεννητριών κατά τη 

διάρκεια περιόδων υψηλής δραστηριότητας 

πτηνών για τη μείωση του αριθμού πρόσκρου-

σης πουλιών σε ανεμογεννήτριες μπορεί να 

θεωρηθεί ελαχιστοποίηση.

• Αποκατάσταση: Υπάρχουν πολλοί όροι που 

συνδέονται με την αποκατάσταση, συμπεριλαμ-

βανομένης της αναμόρφωσης, της ανάκτησης 

και της θεραπείας. Στο πλαίσιο της ιεράρχησης 

μέτρων μετριασμού, η αποκατάσταση αναφέ-

ρεται σε μέτρα που αποσκοπούν στην απο-

κατάσταση συγκεκριμένων χαρακτηριστικών 

βιοποικιλότητας ή οικοσυστημικών υπηρεσιών 

που έχουν πληγεί από επιπτώσεις έργων που 

δεν θα μπορούσαν να αποφευχθούν ή να ελα-

χιστοποιηθούν πλήρως. Αυτό διαφέρει από 

τη γενική αποκατάσταση, η οποία ενδέχεται 

να μην έχει ως στόχο την αποκατάσταση της 

αρχικής βιοποικιλότητας ή μερών βιοποικιλό-

τητας από τα οποία εξαρτώνται οι οικοσυστη-

μικές υπηρεσίες. Ως βήμα ιεράρχησης μέτρων 

μετριασμού, η αποκατάσταση είναι επίσης 

διαφορετική από παρεμβάσεις για την αντι-

στάθμιση των επιπτώσεων του έργου με την 

αποκατάσταση της βιοποικιλότητας σε άλλη 

τοποθεσία (βλ. επόμενο στοιχείο στη λίστα). 

19 IUCN WCC (2016).

20 GIBOP (2020).

21 de Silva et al. (2019), Rainey et al. (2014).

Η αποκατάσταση πραγματοποιείται συνήθως 

είτε κατά τη διάρκεια της κατασκευής (για την 

αντιμετώπιση των επιπτώσεων προσωρινών 

εγκαταστάσεων, όπως οι χώροι στάθμευσης ή 

οι δρόμοι), είτε προς το τέλος ενός έργου στο 

πλαίσιο του παροπλισμού ή/και της πλήρους 

ανακατασκευής.

• Οι αντισταθμίσεις είναι μέτρα που λαμβά-

νονται για την αντιστάθμιση σημαντικών δυ-

σμενών υπολειμματικών επιπτώσεων που δεν 

μπορούν να αποφευχθούν, να ελαχιστοποιη-

θούν ή να αποκατασταθούν. Οι αντισταθμίσεις 

θα πρέπει να θεωρούνται μόνο ως έσχατη 

λύση για τις υπολειμματικές επιπτώσεις στην 

βιοποικιλότητα και μόνο όταν μετά από κάθε 

αποφυγή, ελαχιστοποίηση και αποκατάσταση 

οι επιλογές έχουν εξαντληθεί. Οι αντισταθμί-

σεις αποσκοπούν στην επίτευξη μετρήσιμου 

αποτελέσματος διατήρησης για τα χαρακτηρι-

στικά βιοποικιλότητας στα οποία στοχεύουν.19 

Οι αντισταθμίσεις περιλαμβάνουν θετικές 

παρεμβάσεις διατήρησης για τη δημιουργία 

θετικών επιπτώσεων στη βιοποικιλότητα είτε 

μέσω της αποφυγής απώλειας (αντιμετώπιση 

απειλών για την πρόληψη της προβλεπόμενης 

απώλειας βιοποικιλότητας) είτε μέσω αποκα-
τάστασης (για παράδειγμα, βελτίωση της ποι-

ότητας των υποβαθμισμένων οικοτόπων). Οι 

κυβερνητικές ρυθμιστικές αρχές και οι δανει-

στές απαιτούν όλο και περισσότερο αντισταθ-

μίσεις βιοποικιλότητας για την αντιμετώπιση 

των υπολειμματικών επιπτώσεων και την επί-

τευξη αποτελεσμάτων με Μηδενική Συνολική 

Απώλεια (No Net Loss - NNL) ή Συνολικό 

Όφελος (Net Gain).20 Ένας αυξανόμενος αριθ-

μός επιχειρήσεων υιοθετεί επίσης εθελοντικές 

δεσμεύσεις βιοποικιλότητας που αποσκοπούν 

και στην επίτευξη μηδενικής συνολικής απώ-

λειας ή συνολικού οφέλους.21 

 Οι αντισταθμίσεις μπορεί να είναι περίπλοκες 

και ακριβές στην εφαρμογή.  Ευτυχώς, τα αι-

ολικά και ηλιακά έργα μπορούν συνήθως να 

αποφύγουν την ανάγκη αντισταθμίσεων μέσω 

μέτρων για την προσεκτική επιλογή χωροθέ-

τησης και αποτελεσματικής ελαχιστοποίησης 
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που μειώνουν τις υπολειμματικές επιπτώ-

σεις σε αμελητέα επίπεδα. Ωστόσο, εάν είναι 

απαραίτητο, οι αντισταθμίσεις θα πρέπει να 

αποφέρουν μετρήσιμα κέρδη για τα χαρακτη-

ριστικά βιοποικιλότητας στα οποία στοχεύουν.

Άλλες δράσεις διατήρησης που μπορούν να ανα-

ληφθούν ανεξάρτητα και πέραν των μέτρων προ-

τεραιότητας μετριασμού, για την ενίσχυση και την 

αποκατάσταση της βιοποικιλότητας, ονομάζονται 

Προληπτικές Δράσεις Διατήρησης.

Οι αντισταθμίσεις για την βιοποικιλότητα συχνά 

περιλαμβάνουν τη συνεργασία με άτομα που ζουν 

μέσα και γύρω από την περιοχή αντιστάθμισης και 

τα οποία εξαρτώνται ή εκτιμούν τις οικοσυστημι-

κές υπρεσίες του τοπίου. Οι καλά σχεδιασμένες 

αντισταθμίσεις μπορούν να ενισχύσουν την πα-

ροχή οικοσυστημικών υπηρεσιών στις τοπικές 

κοινότητες, επιτυγχάνοντας παράλληλα τους 

στόχους βιοποικιλότητας. Ωστόσο, οι ανεπαρκώς 

προγραμματισμένες αντισταθμίσεις ενδέχεται να 

περιορίσουν την πρόσβαση σε πόρους ή να επη-

ρεάσουν αρνητικά την παροχή οικοσυστημικών 

υπηρεσιών.22 Με τη σειρά του, αυτό μπορεί να επη-

ρεάσει την ευημερία των ευάλωτων ατόμων και να 

οδηγήσει σε συγκρούσεις. Κατά τον σχεδιασμό μιας 

αντιστάθμισης για θέματα βιοποικιλότητας, είναι 

σημαντικό να ληφθούν υπόψη οι Προσεγγίσεις 

για την Διατήρηση  Δικαιωμάτων, οι οποίες επικε-

ντρώνονται στην ενσωμάτωση των δικαιωμάτων, 

των κανόνων, των προτύπων και των αρχών στην 

πολιτική, τον σχεδιασμό, την εφαρμογή και αξιολό-

γηση των αποτελεσμάτων ώστε να συμβάλουν στη 

διασφάλιση ότι οι πρακτικές διατήρησης σέβονται 

τα δικαιώματα σε όλες τις περιπτώσεις, και υπο-

στηρίζουν την περαιτέρω πραγματοποίησή τους, 

όπου αυτό είναι δυνατόν.23  

22 Bidaud et al. (2018). 

23 Campese et al. (2009).

24 Montag et al. (2016). Άλλες βιβλιογραφικές παραπομπές: BSG Ecology (2014), Beatty et al. (2017), Harrison et al. (2016), 
Hernandez et al. (2014), Jenkins et al. (2015), Visser et al. (2019).

25 Kamermans et al. (2018), Vrooman et al. (2018).

26 Beatty et al. (2017), Macknick et al. (2013).

27 Lengkeek et al. (2017), Wilson & Elliott (2009).

Τα έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας έχουν την 

δυνατότητα να αναβαθμίσουν την κατάσταση των 

οικοτόπων και της σχετικής βιοποικιλότητας και 

να επιτύχουν θετικά αποτελέσματα σχετικά με 

τη βιοποικιλότητα εντός της περιοχής του έργου, 

ιδίως όταν αναπτύσσονται σε προηγουμένως υπο-

βαθμισμένες περιοχές όπως σε γεωργική γη.  Στο 

Ηνωμένο Βασίλειο, για παράδειγμα, διαπιστώθηκε 

ότι τα ηλιακά πάρκα σε γεωργικές ή άλλες εγκα-

ταλειμμένες βιομηχανικές περιοχές ενισχύουν την 

ποικιλομορφία των πτηνών, των φυτών και των 

ασπόνδυλων.24 Οι καλά διαχειριζόμενες τοποθεσίες 

μπορούν επίσης να λειτουργήσουν ως καταφύγιο 

για ορισμένα είδη από το περιβάλλον, ομοιογενές 

γεωργικό τοπίο.

Οι υπεράκτιες κατασκευές αιολικών πάρκων μπο-

ρούν να διαδραματίσουν ρόλο στην ενίσχυση του 

οικοτόπου του βυθού και στην αποκατάσταση των 

προηγουμένως υποβαθμισμένων οικοσυστημάτων. 

Για παράδειγμα, στη Βόρεια Θάλασσα, τα υπερά-

κτια αιολικά πάρκα έχουν σχεδιαστεί για να παρέ-

χουν έναν βιότοπο από τεχνητούς υφάλους και να 

υποστηρίζουν την αποκατάσταση των αποικιών 

επίπεδων στρειδιών.25 

Η επιτόπια ενίσχυση των οικοτόπων δύναται επί-

σης να προσφέρει οφέλη στο ίδιο το έργο μέσω 

λύσεων βάσει της φύσης σε τεχνικά ζητήματα. 

Για παράδειγμα, η αναβλάστηση με είδη που 

απαντώνται στο φυσικό περιβάλλον στο πλαίσιο 

κατασκευής ηλιακών πάρκων μπορεί να ενισχύσει 

τη βιοποικιλότητα καθώς και να ελέγξει τη σκόνη, 

μειώνοντας έτσι την ανάγκη χρήσης νερού για 

τον καθαρισμό των ηλιακών συλλεκτών26, ενώ η 

δημιουργία υποστρώματος υφάλων σε θεμέλια 

σε υπεράκτια αιολικά δύναται να ενισχύσει τη βιο-

ποικιλότητα, μειώνοντας παράλληλα τις αρνητικές 

επιπτώσεις διάβρωσης.27
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3. Γενικές αρχές για μετριασμό 
επιπτώσεων μέσω ορθών 
πρακτικών

Η εμπειρία στον μετριασμό των επιπτώσεων στην 

βιοποικιλότητα σε διάφορους τομείς υποδεικνύει 

ορισμένες γενικές αρχές για τον μετριασμό μέσω 

ορθών πρακτικών που ισχύουν και για τις ανανεώ-

σιμες πηγές ενέργειας (Πίνακας 1). Ακολουθώντας 

τις αρχές αυτές, μπορεί να διευκολυνθεί η αύξηση 

χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, διασφα-

λίζοντας παράλληλα τον εντοπισμό των κινδύνων 

για τη βιοποικιλότητα και τις υπηρεσίες οικοσυ-

στήματος, καθώς και ότι λαμβάνονται υπόψιν και 

γίνεται αποτελεσματική η διαχείρισή τους. 

Πίνακας 1 Γενικές αρχές για τον μετριασμό επιπτώσεων μέσω ορθών πρακτικών

Γενικές αρχές Ειδικές πτυχές

1. Εξέταση 
κινδύνων για τη 
βιοποικιλότητα σε 
επίπεδο τοπίου 
στο αρχικό στάδιο 
σχεδιασμού του 
έργου

• Οι ασκήσεις σχεδιασμού σε στρατηγικό επίπεδο σε εθνική ή περιφερειακή 
κλίμακα που προσδιορίζουν κατάλληλες τοποθεσίες για την ανάπτυξη αιολικής 
και ηλιακής ενέργειας σε περιοχές χαμηλής ευαισθησίας στη βιοποικιλότητα 
είναι ανεκτίμητες για ανάπτυξη πάρκων με ελαχιστοποίηση των κινδύνων. Όταν 
δεν υπάρχουν ακόμη στρατηγικές αξιολογήσεις, μπορεί να είναι επωφελές για 
τους κατασκευαστές να ενθαρρύνουν την εκπόνηση τέτοιων εκτιμήσεων, να 
τις διευκολύνουν μαζί με τα σχετικά και κατάλληλα ενδιαφερόμενα μέρη ή να 
προβούν στη δική τους εκτίμηση για την χωροθέτηση του έργου.

• Ο έγκαιρος εντοπισμός των κινδύνων για τη βιοποικιλότητα, μέσω του ελέγχου 
στο πλαίσιο του σχεδιασμού του έργου, είναι ζωτικής σημασίας για την αποφυγή 
σημαντικών επιπτώσεων. Σε περιοχές χαμηλής ευαισθησίας στη βιοποικιλότητα, 
ο μετριασμός είναι πιθανό να είναι σχετικά απλός και φθηνός. Αντίθετα, σε 
περιοχές υψηλής ευαισθησίας στη βιοποικιλότητα, οι επιλογές μετριασμού 
μπορεί να είναι περιορισμένες, δαπανηρές, απρόβλεπτες και, σε ορισμένες 
περιπτώσεις, ανέφικτες.

• Ο έγκαιρος έλεγχος κινδύνου θα πρέπει να προσδιορίζει σημαντικά 
χαρακτηριστικά βιοποικιλότητας και πιθανές επιπτώσεις των έργων σε 
κατάλληλα μεγάλες, οικολογικά συνεκτικές κλίμακες, και θα πρέπει να λαμβάνει 
υπόψη την εποχικότητα. Θα πρέπει επίσης να λαμβάνονται υπόψη όλα τα 
στοιχεία των τύπων υποδομής και επιπτώσεων του έργου (άμεσες, έμμεσες, 
σωρευτικές επιπτώσεις).
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2. Αυστηρή εφαρμογή 
ιεράρχησης 
μέτρων 
μετριασμού 

• Η ιεράρχηση μέτρων μετριασμού αποτελεί κεντρικό στοιχείο για τις ορθές 
πρακτικές για τη διαχείριση και τον μετριασμό των επιπτώσεων στη 
βιοποικιλότητα και τις οικοσυστημικές  υπηρεσίες. Δίνει προτεραιότητα 
στην πρόληψη έναντι της αποκατάστασης μέσω αυστηρής εφαρμογής της 
ιεράρχησης μέτρων μετριασμού, ώστε να αποφεύγονται οι επιπτώσεις και να 
ελαχιστοποιούνται στο μέγιστο δυνατό βαθμό. Η εφαρμογή της ιεράρχησης 
μέτρων μετριασμού είναι μια επαναληπτική διαδικασία – μπορεί συχνά να 
είναι απαραίτητο να επανεξετάσουμε τα βήματα περισσότερες από μία φορές, 
για παράδειγμα εξετάζοντας το σχεδιασμό του έργου για να διασφαλίσουμε 
ότι οι υπολειπόμενες επιπτώσεις βρίσκονται σε όσο το δυνατόν χαμηλότερο 
επίπεδο. Οι αντισταθμίσεις θα πρέπει να θεωρούνται ως έσχατη λύση για την 
αντιμετώπιση των υπολειπόμενων επιπτώσεων και μόνο αφού εξαντληθούν 
όλες οι επιλογές αποφυγής, ελαχιστοποίησης και αποκατάστασης.

• Τα αιολικά και ηλιακά έργα συχνά παρέχουν ευκαιρίες που είναι πέρα από 
την παραδοσιακή πρακτική μέτρων μετριασμού και δημιουργούν περαιτέρω/
πρόσθετα πλεονεκτήματα για την βιοποικιλότητα, για παράδειγμα μέσω της 
βελτίωσης των οικοτόπων στην έκταση που χρησιμοποιείται για τα έργα ΑΠΕ. Οι 
εν λόγω προληπτικές δράσεις διατήρησης μπορούν να συμβάλουν στην ενίσχυση 
των θετικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας 
και να δημιουργήσουν τις συνθήκες για υποστήριξη από τα ενδιαφερόμενα μέρη 
για την αύξηση αυτών των τεχνολογιών. 

3. Αναγνώριση των  
δικαιωμάτων των 
λαών και των 
αναγκών τους στον 
σχεδιασμό μέτρων 
μετριασμού στη 
βιοποικιλότητα

• Τα περιβαλλοντικά και κοινωνικά ζητήματα πρέπει να εξεταστούν από κοινού, 
καθώς οι αυτόχθονες πληθυσμοί και οι τοπικές κοινότητες δύνανται να 
αποκομίσουν πολλά οφέλη από το περιβάλλον τους. Η προσέγγιση ενός έργου 
για τον μετριασμό επιπτώσεων στη βιοποικιλότητα (και ιδίως οι αντισταθμίσεις 
βιοποικιλότητας) πρέπει να διασφαλίζει ότι τα μέσα διαβίωσης και η ευημερία 
των αυτοχθόνων λαών και των τοπικών κοινοτήτων δεν επηρεάζονται αρνητικά. 
Επιπλέον, κάθε κατασκευή ΑΠΕ θα πρέπει να στοχεύει και να διασφαλίζει 
ότι τα έργα οδηγούν σε δίκαια αποτελέσματα, όπου τα έργα με τις λιγότερες 
προοπτικές δεν περιθωριοποιούνται. Η μη επίτευξη αυτού του στόχου μπορεί να 
υπονομεύσει τους κοινωνικούς στόχους ενός έργου και την αποτελεσματικότητα 
των παρεμβάσεων διατήρησης της φύσης, οι οποίες σπάνια έχουν επιτυχία 
χωρίς την υποστήριξη και τη θετική συμμετοχή των τοπικών κοινωνιών.

• Τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα είναι σκεπτικά σε έργα ανανεώσιμης ενέργειας, 
όπου υπάρχει πιθανότητα δυσμενών επιπτώσεων στις τοπικές κοινότητες, 
και όπου οι αυτόχθονες πληθυσμοί έχουν επίσης αυξημένο κίνδυνο φήμης. 
Σε ορισμένες περιπτώσεις, τα έργα ενδέχεται να χρειαστεί να παρέχουν 
εναλλακτικές ευκαιρίες διαβίωσης ή αποζημίωση. 

4. Διεξαγωγή 
κατάλληλων 
ερευνών για την 
κατανόηση των 
κινδύνων

• Απαιτούνται επιτόπιες έρευνες για την επικύρωση των ευρημάτων που 
βασίζονται σε έρευνα βιβλιογραφική και τον εντοπισμό τυχόν πρόσθετων 
κινδύνων, ακόμη και σε περιοχές που χαρακτηρίζονται ως χαμηλότερης 
ευαισθησίας. Οι κίνδυνοι ενδέχεται να φαίνονται μικρότεροι ως αποτέλεσμα 
της έλλειψης δεδομένων. Ως εκ τούτου, είναι σημαντικό να κατανοήσουμε την 
ποιότητα και την αξιοπιστία των δεδομένων που υποστηρίζουν την αξιολόγηση. 
Καθώς αυξάνεται ο κίνδυνος για τη βιοποικιλότητα (και για τους σχετικούς 
κοινωνικούς κινδύνους), αυξάνεται και το επίπεδο βεβαιότητας που απαιτείται 
για την αξιολόγηση και την παρακολούθηση.

• Για έργα που σχεδιάζονται να λειτουργήσουν σε περιοχές υψηλής ευαισθησίας, 
θα χρειαστούν ολοκληρωμένες έρευνες για την αξιολόγηση τόσο της 
βιοποικιλότητας όσο και του κοινωνικού κινδύνου (συμπεριλαμβανομένης της 
σκοπιμότητας των αντισταθμιστικών μέτρων), τον μετριασμό των σχεδίων και 
την παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας των μέτρων μετριασμού.

• Η έρευνα πεδίου πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις κατάλληλες γεωγραφικές και 
χρονικές κλίμακες για χαρακτηριστικά βιοποικιλότητας κατά προτεραιότητα 
και τα είδη των επιπτώσεων, συμπεριλαμβανομένων άμεσων, έμμεσων 
και σωρευτικών. Η ανοικτή και διαφανής επικοινωνία και η ανταλλαγή 
αποτελεσμάτων παρακολούθησης όχι μόνο βοηθούν τους κατασκευαστές 
να συμμορφώνονται με τους κανονισμούς, αλλά αναγνωρίζεται όλο και 
περισσότερο ως μια ορθή πρακτική που δύναται να συμβάλει στη δημιουργία 
αξιοπιστίας και υποστήριξης του έργου τους από τα ενδιαφερόμενα μέρη και 
στην ευρύτερη προσπάθεια διατήρησης της φύσης. 
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4. Καθορισμός κατάλληλων στόχων 
βιοποικιλότητας

28 Τα χαρακτηριστικά βιοποικιλότητας μπορούν να περιλαμβάνουν τόσο είδη όσο και οικοσυστήματα και συχνά αναφέρονται ως 
«χαρακτηριστικά βιοποικιλότητας προτεραιότητας».

Η πλήρης εφαρμογή της ιεράρχησης μέτρων 

μετριασμού συνεπάγεται μετρήσιμους στόχους 

αναφορικά με την τουλάχιστον «μηδενική συνο-

λική απώλεια» και κατά προτίμηση με ένα «συνο-

λικό όφελος» των στοχευμένων χαρακτηριστικών 

βιοποικιλότητας28: 

• Ως «μηδενική συνολική απώλεια» νοείται το 

σημείο στο οποίο οι επιπτώσεις που σχετίζο-

νται με τα έργα εξισορροπούνται με μέτρα 

ιεράρχησης μετριασμού, έτσι ώστε να μην εξα-

κολουθούν να υπάρχουν ζημίες.

• Ως «συνολικό όφελος» νοείται το σημείο στο 

οποίο οι επιπτώσεις που σχετίζονται με το 

έργο αντισταθμίζονται με τα μέτρα που λαμ-

βάνονται σύμφωνα με την ιεράρχηση μέτρων 

μετριασμού, με αποτέλεσμα ένα καθαρό κέρ-

δος των σχετικών χαρακτηριστικών βιοποι-

κιλότητας.  Αναφέρεται επίσης ως καθαρός 

θετικός αντίκτυπος.

Ο στόχος της βιοποικιλότητας για ένα έργο μπορεί 

να καθοριστεί με βάση τη σημασία της βιοποικιλό-

τητας της περιοχής εντός της οποίας προτίθεται 

να λειτουργήσει (Σχήμα 3). Διαφορετικά, ο γενικός 

στόχος μπορεί να εξαρτάται από τις απαιτήσεις και 

απόψεις των ρυθμιστικών αρχών, των χρηματοδο-

τών και των ενδιαφερόμενων μερών. Για παρά-

δειγμα, ο στόχος του «να μην προκαλείται ζημία» 

χρησιμοποιείται επίσης σε ορισμένα έργα όπως 

στην Ταξινομία της ΕE για βιώσιμη χρηματοδότη-

ση. Οι στόχοι μπορούν επίσης να εξαρτώνται από 

Σχήμα 3 Παράδειγμα του τρόπου με τον οποίο μπορεί να καθοριστεί ο κατάλληλος στόχος 
βιοποικιλότητας για ένα έργο με βάση τη σημασία της βιοποικιλότητας της περιοχής εντός της οποίας 
πρόκειται να λειτουργήσει

Σημασία
βιοποικιλότητας 

Στόχος
έργου για
βιοποικιλότητα

Μειωμένη
ζημία

ΧΑΜΗΛΗ
Τροποποιημένο 

Ενδιαίτημα
– Δεν υποστηρίζει 
την βιοποικιλότητα 

προτεραιότητας

ΥΨΗΛΗ
Φυσικό 

Ενδιαίτημα
– Εφικτό να 

αντισταθμιστούν 
οι υπολειμματικές 

επιπτώσεις ως 
ύστατο μέτρο

ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΗ
 Κρίσιμο 

Ενδιαίτημα
– Εφικτό να 

αντισταθμιστούν 
οι υπολειμματικές 

επιπτώσεις ως 
ύστατο μέτρο

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ
 Κρίσιμο 

Ενδιαίτημα
– Οι 

υπολειμματικές 
επιπτώσεις δεν 

αντισταθμίζονται

Συνολικό
όφελος

Αυξημένος κίνδυνος για τη βιοποικιλότητα του έργου

Καμία
ζημία

Μηδενική
συνολική
απώλεια

Σημείωση: Το παρόν αποτελεί ένα σχηματικό παράδειγμα. Ο κατάλληλος στόχος είναι συγκεκριμένος για κάθε έργο και εξαρτάται από 
τις απαιτήσεις και τις απόψεις των ρυθμιστικών αρχών, των χρηματοδοτών και των ενδιαφερόμενων μερών

© IUCN και TBC, 2021

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/business_economy_euro/banking_and_finance/documents/200309-sustainable-finance-teg-final-report-taxonomy_en.pdf
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τη σημασία της βιοποικιλότητας της περιοχής. Το 

Πρότυπο Επιδόσεων 6 του Διεθνούς Οργανισμού 

Χρηματοδότησης, ένα ευρέως εφαρμοσμένο 

πρότυπο, απαιτεί μηδενική συνολική απώλεια στο 

Φυσικό Οικοτόπο29 και συνολικό όφελος για έργα 

που λειτουργούν σε κρίσιμα ενδιαιτήματα.30 Σε 

ορισμένες περιπτώσεις, οι ρυθμιστικές αρχές μπο-

ρούν να καθορίζουν τομεακές απαιτήσεις για την 

αντιστάθμιση επιπτώσεων, έτσι ώστε τα έργα να 

συμβάλλουν στην επίτευξη των εθνικών στόχων 

διατήρησης.

29 Ο Διεθνής Οργανισμός Χρηματοδότησης - IFC (2012) ορίζει τους φυσικούς οικοτόπους ως περιοχές που αποτελούνται από 
βιώσιμες συγκεντρώσεις φυτικών ή/και ζωικών ειδών, σε μεγάλο βαθμό εγγενούς προέλευσης ή/και όπου η ανθρώπινη 
δραστηριότητα δεν έχει ουσιαστικά τροποποιήσει τις κύριες οικολογικές λειτουργίες και τη σύνθεση των ειδών μιας περιοχής. 

30 Στο Πρότυπο Επιδόσεων 6 (2012) του Διεθνούς Οργανισμού Χρηματοδότησης, χαρακτηριστικά βιοποικιλότητας υψηλής 
αξίας (όπως καθορίζονται μέσω αξιολόγησης των ειδών, των οικοσυστημάτων και των οικολογικών διεργασιών με βάση 
μια σειρά ποσοτικών και ποιοτικών κριτηρίων) χαρακτηρίζονται ως «Κρίσιμα Ενδιαιτήματα». Διεθνώς αναγνωρισμένες και 
νομικά προστατευόμενες περιοχές μπορούν επίσης να χαρακτηρισθούν ως Κρίσιμα Ενδιαιτήματα Είδους. Ο όρος «κρίσιμο 
ενδιαίτημα» χρησιμοποιείται επίσης (και ορίζεται διαφορετικά) στις ΗΠΑ, στον  Αμερικανικό Νόμο Περί Απειλούμενων Ειδών. 

Η μέτρηση και η παρακολούθηση της προόδου 

προς την επίτευξη των στόχων βιοποικιλότητας 

και των οικοσυστημικών υπηρεσιών απαιτεί ένα 

πλαίσιο και μια διαδικασία για την καταγραφή των 

απωλειών και των κερδών σε κάθε στάδιο της 

ιεράρχησης των μέτρων μετριασμού. Όπου εξακο-

λουθούν να υπάρχουν υπολειμματικές επιπτώσεις, 

οι αντισταθμίσεις θα πρέπει να επιτυγχάνουν τους 

στόχους. 
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5. Σύνοψη των επιπτώσεων του 
έργου και των προσεγγίσεων 
μετριασμού

Επιπτώσεις

Τα έργα με ανεπαρκή χωροθέτηση, σε συνδυασμό 

με τις συνοδευτικές υποδομές, όπως οι δρόμοι 

πρόσβασης και οι γραμμές παραγωγής ηλεκτρικής 

ενέργειας, μπορούν να οδηγήσουν σε σημαντική 

απώλεια φυσικού οικοτόπου στην περιοχή του 

αποτυπώματος. Μια μεγάλη συγκέντρωση αιολι-

κών ή ηλιακών πάρκων σε συνδυασμό με την ανά-

πτυξη άλλων κατασκευών και υποδομών μπορεί 

να αυξήσει τον κατακερµατισµό των οικοτόπων, 

να δημιουργήσει εμπόδια στην κυκλοφορία των 

ειδών και ενδεχομένως να προκαλέσει σημαντικές 

σωρευτικές επιπτώσεις στους πληθυσμούς των 

ειδών. Οι απαιτήσεις των ηλιακών εγκαταστάσεων 

μπορούν να ασκήσουν πίεση στους τοπικούς υδάτι-

νους πόρους και να δημιουργήσουν οικολογική αλ-

λαγή. Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλούν τα πάρκα που 

τοποθετούνται μέσα ή κοντά σε περιοχές που ανα-

γνωρίζονται για τη σημασία της διατήρησης τους, 

συμπεριλαμβανομένων ευαίσθητων περιοχών ανα-

παραγωγής, σημαντικών μεταναστευτικών οδών 

ειδών, Σημαντικών Περιοχών Βιοποικιλότητας και 

προστατευόμενων περιοχών. Πρέπει να αποφεύ-

γονται οι αναπτύξεις πάρκων που δεν συμβιβάζο-

νται με τους στόχους ή τα αποτελέσματα για την 

διατήρηση  μιας προστατευόμενης περιοχής.

Τα αιολικά και ηλιακά έργα μπορούν να επηρεά-

σουν άμεσα τα είδη. Ορισμένα πτηνά διατρέχουν 

κίνδυνο πρόσκρουσης σε ανεμογεννήτριες ή 

σε συνδεμένες γραμμές μεταφοράς ενέργειας, 

οδηγώντας σε υψηλά ποσοστά θνησιμότητας μια 

σειρά ευπαθών ομάδων ειδών, συμπεριλαμβανο-

μένων των ορνέων, των αγριόγαλων, των γερανών 

και πολλών αποδημητικών ειδών. Η ηλεκτροπληξία 

λόγω κακώς σχεδιασμένων γραμμών χαμηλής και 

μέσης τάσης εξακολουθεί να αποτελεί σημαντικό 

κίνδυνο για πολλά πουλιά, ιδιαίτερα για τα επαπει-

λούμενα αρπακτικά.

Οι νυχτερίδες αντιμετωπίζουν επίσης κίνδυνο πρό-

σκρουσης, αν και η αντίδραση των νυχτερίδων στις 

ανεμογεννήτριες διαφέρει σημαντικά μεταξύ των 

ειδών και των τοποθεσιών.  Μελέτες στη βόρεια 

εύκρατη ζώνη δείχνουν ότι υπάρχει μεγάλη ποικι-

λία νυχτερίδων και ειδικά προσαρμοσμένα είδη για 

αναζήτηση εντόμων σε ανοιχτούς χώρους. Χωρίς 

τον κατάλληλο μετριασμό, οι προσκρούσεις σε 

ανεμογεννήτριες μπορούν να οδηγήσουν σε σημα-

ντική μείωση των τοπικών πληθυσμών νυχτερίδων.

Εκτός από τα πτηνά και τις νυχτερίδες, τα είδη που 

είναι ευάλωτα στην ανάπτυξη υπεράκτιων αιολι-

κών πάρκων περιλαμβάνουν θαλάσσια θηλαστικά, 

ιδίως όταν εκτίθενται σε υψηλό θόρυβο κατά τη 

διάρκεια της κατασκευής των έργων, θαλάσσιες 

χελώνες και ορισμένα ψάρια. Τα θηλαστικά και οι 

θαλάσσιες χελώνες δύνανται να προσκρούσουν σε 

σκάφη στα πάρκα, ενώ η αλλοίωση των οικοτόπων 

μπορεί να επηρεάσει τα είδη του βυθού.
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Προσεγγίσεις μετριασμού επιπτώσεων

Τα μέτρα αποφυγής που είναι αποτελεσματικά 

κατά τη διάρκεια του σχεδιασμού του έργου πε-

ριλαμβάνουν την υπογειοποίηση των γραμμών 

ηλεκτρικής ενέργειας ή τη όδευση τους για την 

αποφυγή ευαίσθητων περιοχών, όπως υγροβιότο-

ποι ή διάδρομοι μετανάστευσης πτηνών.  Οι επι-

λογές για κατασκευή υποδομών και χωροθέτησης 

περιλαμβάνουν την προσαρμογή της διαμόρφωσης 

των ανεμογεννητριών για τη μείωση του κινδύνου 

πρόσκρουσης και εμποδίων για την κίνηση ειδών. 

Η σήμανση των γραμμών μεταφοράς με εκτροπείς 

πουλιών είναι πλέον συνήθης ορθή πρακτική και 

έχει αποδειχθεί ότι μειώνει σημαντικά τον αριθμό 

των προσκρούσεων.  Ο κίνδυνος ηλεκτροπληξίας 

των πτηνών μπορεί σχεδόν να εξαλειφθεί μέσω 

της κατασκευής ασφαλών γραμμών διανομής που 

περιλαμβάνουν μόνωση και απόσταση των αγω-

γών. Τα μέτρα αυτά είναι συχνά ευκρινή και οικο-

νομικά αποδοτικά για την ενσωμάτωσή τους στο 

σχεδιασμό.

Η αποτελεσματική αποφυγή και ελαχιστοποίηση 

κατά τη διάρκεια της κατασκευής του έργου συ-

χνά απαιτεί καλή κατανόηση της συμπεριφοράς 

των ειδών, για παράδειγμα για να αποφευχθεί η 

κατασκευή κατά τη διάρκεια ευαίσθητων αναπα-

ραγωγικών και αποδημητικών περιόδων. Για τα 

υπεράκτια πάρκα ΑΠΕ, η ηχορρύπανση μπορεί 

να ελαχιστοποιηθεί με την εφαρμογή αυστηρών 

πρωτοκόλλων κατασκευής που περιλαμβάνουν 

ακουστική παρακολούθηση, ήπιες εκκινήσεις και 

ακουστικές αποτρεπτικές συσκευές.

Οι νέες προσεγγίσεις και τεχνολογίες μετριασμού 

επιπτώσεων προσφέρουν ευκαιρίες ελαχιστοποί-

ησης των κινδύνων κατά τη λειτουργία αιολικών 

και ηλιακών έργων. Περιλαμβάνουν διαδικασίες για 

τη διακοπή λειτουργίας συγκεκριμένων ανεμογεν-

νητριών με βάση παρατηρήσεις δραστηριότητας 

των πτηνών στην περιοχή σε πραγµατικό χρόνο με 

χρήση παρατηρητών πεδίου, τεχνολογίας ανίχνευ-

σης βάσει εικόνας ή/και ραντάρ. Τα μέτρα για τη 

μείωση προσκρούσεων σε ανεμογεννήτριες που 

είναι πιο ορατές στα πτηνά παρουσιάζουν ελπι-

δοφόρα αποτελέσματα, αλλά απαιτούν περαιτέ-

ρω δοκιμές πεδίου. Για τις νυχτερίδες, η διακοπή 

της λειτουργίας των ανεμογεννητριών κατά τη 

διάρκεια χαμηλών ταχυτήτων ανέμου είναι μια 

αποδεδειγμένη στρατηγική για τη μείωση του κιν-

δύνου πρόσκρουσης με ελάχιστο κόστος για την 

παραγωγή ενέργειας. Οι ακουστικές αποτρεπτικές 

τεχνολογίες μπορεί επίσης να είναι αποτελεσματι-

κές για ορισμένα είδη.

Οι βασικές προσεγγίσεις μετριασμού της αιολικής 

και ηλιακής ενέργειας συνοψίζονται στον Πίνακα.

Πίνακας 2 Περίληψη των βασικών προσεγγίσεων μετριασμού κατά τη διάρκεια των σταδίων του έργου

Στάδιο 
Έργου

Ιεράρχηση 
Μετριασμού

Οι προσεγγίσεις μετριασμού 
περιλαμβάνουν: 

Ηλιακά 
έργα

Χερσαία 
αιολικά

Υπεράκτια 
αιολικά

Στάδιο 
σχεδιασμού 
έργου

Αποφυγή
και
ελαχιστο-
ποίηση

Χωροθέτηση μικρής κλίμακας: αλλαγή 
της διάταξης υποδομών έργου για την 
αποφυγή ευαίσθητων περιοχών

Αναδρομολόγηση, σήμανση ή 
υπογειοποίηση καλωδίων ηλεκτρισμού 
για την αποφυγή κινδύνων πρόσκρουσης 
και δημιουργίας εμποδίων 

Προγραμματισμός: αλλαγή του 
χρονοδιαγράμματος δραστηριοτήτων 
έρευνας κατά τη διάρκεια της 
χωροθέτησης, ώστε να αποφεύγονται 
ευαίσθητες περίοδοι 

Επιλογή ή σχεδιασμός στοιχείων 
έργου για την αποφυγή ή τη μείωση 
επιπτώσεων, όπως αθόρυβες βάσεις

X 
 

X 
 

 
X

X 
 

X 
 

 
X

X 
 

X 
 

 
X 
 
 

 
X
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Στάδιο 
κατασκευής

Αποφυγή

Προγραμματισμός: αλλαγή του 
χρονοδιαγράμματος κατασκευαστικών 
δραστηριοτήτων για την αποφυγή 
διατάραξης της βιοποικιλότητας κατά 
τις ευαίσθητες περιόδους

X X X

Ελαχιστοποί-
ηση

Έλεγχοι περιορισμού για τη μείωση 
εκπομπών και ρύπων (θόρυβος, 
διάβρωση, απόβλητα) που 
δημιουργούνται κατά την κατασκευή

Επιχειρησιακοί έλεγχοι: αποκλεισμός 
με περίφραξη γύρω από ευαίσθητες 
περιοχές, καθορισμένα μηχανήματα και 
καθορισμένες περιοχές

Επιχειρησιακοί έλεγχοι: έλεγχος 
κινήσεων πλοίων κατασκευής/
εγκατάστασης και μείωση του φωτισμού

X 
 
 

X

X 
 
 

X

X 
 
 

X 
 
 

X

Αποκατάστα-
ση και ανα-
μόρφωση

Αναβλάστηση περιοχών προσωρινής 
χρήσης καθώς γίνονται διαθέσιμες, 
χρησιμοποιώντας το επιφανειακό χώμα 
και τα αυτόχθονα φυτά της περιοχής

Αποκατάσταση παράκτιων 
διαπαλιρροϊκών οικοτόπων που 
διαταράσσονται κατά τη διάρκεια 
εγκατάστασης του καλωδίου εξαγωγής 

X X X 
 

 
X

Στάδιο 
λειτουργίας

Ελαχιστοποί-
ηση

Φυσικοί έλεγχοι: τροποποιήσεις 
σε ηλιακή τεχνολογία, εφαρμογή 
συστημάτων ξηρής ή υβριδικής ψύξης

Φυσικοί έλεγχοι: διακοπή λειτουργίας 
κατ’ απαίτηση για ελαχιστοποίηση του 
κινδύνου πρόσκρουσης

Φυσικοί έλεγχοι: εγκατάσταση Bird 
Flight Diverters στις γραμμές μεταφοράς

Έλεγχοι μείωσης: περιορισμός 
μετακινήσεων οχημάτων και σκαφών 
όταν υπάρχουν ευαίσθητα είδη

Λειτουργικοί έλεγχοι ώστε η τοποθεσία 
έργου να είναι λιγότερο ελκυστική για 
ευαίσθητα είδη: τροποποίηση οικοτόπων, 
απομάκρυνση νεκρών ζώων 

X 
 

X

 
 
X 

X

X 
 

X 

 
X 

X 
 

X

X 
 

X

 
 
X 

X 
 

X

Τέλος ζωής

Αποφυγή

Προγραμματισμός: αλλαγή 
του χρονοδιαγράμματος των 
δραστηριοτήτων παροπλισμού  
για την αποφυγή διατάραξης της 
βιοποικιλότητας κατά τη διάρκεια 
ευαίσθητων περιόδων (π.χ. κατά τη 
διάρκεια των περιόδων αναπαραγωγής)

X X X

Ελαχιστοποί-
ηση

Έλεγχοι περιορισμού για τη 
μείωση εκπομπών και ρύπων (π.χ. 
θόρυβος, διάβρωση, απόβλητα) που 
δημιουργούνται κατά τον παροπλισμό

Λειτουργικοί έλεγχοι για τη διαχείριση 
και ρύθμιση δραστηριότητας των 
αναδόχων (π.χ. περίφραξη αποκλεισμού 
γύρω από ευαίσθητες περιοχές, 
καθορισμένα μηχανήματα και ζώνες 
καθόδευσης, ταχύτητες σκαφών)

X 
 
 

 
X

X 
 
 

 
X

X 
 
 

 
X

Αποκατάστα-
ση και ανα-
μόρφωση

Επαναφορά της αρχικής βλάστησης, 
στο βαθμό που είναι εφικτό μετά τον 
παροπλισμό

Οι υποδομές παραμένουν εάν 
υπάρχει όφελος στη βιοποικιλότητα/
οικοσυστημικές υπηρεσίες, όπως το 
φαινόμενο υφάλου που σχετίζεται 
με τη θεμελίωση/προστασία από τη 
διάβρωση. 

X X X 
 

X
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6. Πώς να χρησιμοποιήσετε τις 
Κατευθυντήριες Οδηγίες

Η πλήρης έκθεση για τον Μετριασμό των επιπτώσεων της 

βιοποικιλότητας σε σχέση με την ανάπτυξη της ηλιακής 

και αιολικής ενέργειας στα αγγλικά είναι διαθέσιμη εδώ: 

https://doi.org/fw2c. 

Η Πρώτη Ενότητα παρέχει επισκόπηση του αναμενόμενου 

μετασχηματισμού στον ενεργειακό τομέα λόγω της αύξη-

σης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, των δυνητικών 

επιπτώσεων για τη βιοποικιλότητα και τις οικοσυστημικές 

υπηρεσίες και μια εισαγωγή στις κατευθυντήριες οδηγίες.

Η Δεύτερη Ενότητα εισάγει και εξηγεί την ιεράρχηση μέ-

τρων μετριασμού, η οποία παρέχει το συνολικό πλαίσιο 

για την παρουσίαση προσεγγίσεων ορθής πρακτικής για 

τη διαχείριση των επιπτώσεων της ανάπτυξης αιολικών 

και ηλιακών πάρκων στη βιοποικιλότητα και τις οικοσυ-

στημικές υπηρεσίες.

Η Τρίτη Ενότητα εξηγεί τη σημασία των αρχικών σταδίων 

σχεδιασμού του έργου και τα εργαλεία και τις προσεγγί-

σεις που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ενημέρω-

ση του πρώτου βήματος (αποφυγή) της ιεράρχησης των 

μέτρων μετριασμού.  Αυτό ισχύει για όλες τις τεχνολογίες 

ηλιακής και αιολικής ενέργειας.

Η Τέταρτη, Πέμπτη και Έκτη Ενότητα εξετάζουν τις πι-

θανές επιπτώσεις και τις προσεγγίσεις μετριασμού για 

καθέναν από τους τύπους τεχνολογίας: ηλιακή ενέργεια 

(τόσο Φ/Β όσο και CSP), χερσαία και υπεράκτια αιολικά.

Η Πέμπτη, Όγδοη, Ένατη και Δέκατη Ενότητα καλύπτουν 

ζητήματα γενικά για όλους τους τύπους τεχνολογίας. 

Στην Πέμπτη Ενότητα περιγράφονται συγκεκριμένα οι 

αρχές και οι πρακτικές εκτιμήσεις για το σχεδιασμό και 

την εφαρμογή αντισταθμίσεων για τις υπολειπόμενες 

επιπτώσεις των έργων (μετά από αυστηρή εφαρμογή της 

αποφυγής, της ελαχιστοποίησης και της αποκατάστασης 

στο σχεδιασμό του έργου).

Η Όγδοη Ενότητα εξηγεί τις εκτιμήσεις και τις προσεγ-

γίσεις ορθής πρακτικής για την αξιολόγηση, την παρα-

κολούθηση και την προσαρμοστικότητα της διαχείρισης, 

καθώς και τις πιο λεπτομερείς οδηγίες σχετικά με συγκε-

κριμένες τεχνολογίες.

Η Ένατη Ενότητα παρέχει μια σύνοψη των βασικών 

αποτελεσμάτων των έργων που απαιτούνται για την 

ευθυγράμμιση με την ορθή διαχείριση της βιοποικιλότη-

τας καθ' όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής του έργου, σε 

σχέση με την Εκτίμηση Περιβαλλοντικών και Κοινωνικών 

Επιπτώσεων, καθώς και βασικές πρόσθετες πηγές καθο-

δήγησης και πληροφόρησης για καθένα από αυτά.

Η Δέκατη Ενότητα εξετάζει το ζήτημα της διαχείρισης 

της εφοδιαστικής αλυσίδας και τον τρόπο με τον οποίο 

τα έργα μπορούν να μειώσουν τις εγγενείς επιπτώσεις 

των υλικών.

Στο Παράρτημα 1 παρέχεται βάση δεδομένων με πρόσθε-

τα εργαλεία και πόρους για τη συμπλήρωση των πληρο-

φοριών που παρουσιάζονται σε κάθε ενότητα. Αυτός ο 

πόρος ενημερώνεται με βάση τα πιο πρόσφατα στοιχεία 

και πληροφορίες.

Το Παράρτημα 2 παρουσιάζει 33 μελέτες περιπτώσεων 

που συμβάλλουν στην απεικόνιση των κύριων σημεί-

ων και στην επισήμανση κατάλληλων προσεγγίσεων 

μετριασμού.

Τέλος, το Παράρτημα 3 παρέχει κατάλογο των ομάδων 

ειδών που είναι γνωστό ότι είναι ιδιαίτερα ευαίσθητες 

στην ανάπτυξη ηλιακών και αιολικών πάρκων.

Τέλος, να σημειωθεί ότι, αν και το πεδίο εφαρμογής των 

κατευθυντήριων οδηγιών είναι παγκόσμιο, οι ειδικοί όροι 

και απαιτήσεις του έργου (από τις αρμόδιες αρχές ή τους 

χρηματοδότες) μπορεί να διαφέρουν λόγω των τοπο-

θεσιών. Ιδιαίτερη σημασία έχουν οι απαιτήσεις για την 

εκπόνηση Εκτιμήσεων Περιβαλλοντικών και Κοινωνικών 

Επιπτώσεων, οι οποίες διαφέρουν ανάλογα με τη χώρα. 

Ως εκ τούτου, το παρόν έγγραφο καθοδήγησης θα πρέπει 

να ερμηνεύεται σε σχέση με το τοπικό περιβαλλοντικό, 

κοινωνικό και νομοθετικό πλαίσιο. Θα χρειαστούν εξειδι-

κευμένες πληροφορίες και συμβουλές για την κατανόηση 

και την αποτελεσματική διαχείριση των κινδύνων  στην 

βιοποικιλότητα και τις οικοσυστημικές υπηρεσίες που 

σχετίζονται με το κάθε έργο ΑΠΕ.

https://doi.org/fw2c
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