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ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ 
 
 
Στο παρόν έγγραφο παρέχεται καθοδήγηση και παρουσιάζεται σειρά απτών μελετών 
περιπτώσεων σχετικά με το πώς μπορεί να καταστεί δυνατή η εκμετάλλευση της 
υδροηλεκτρικής ενέργειας σε συμμόρφωση με τις απαιτήσεις των οδηγιών για τα πτηνά 
και τους οικοτόπους. Στο έγγραφο εξετάζονται τα είδη των επιπτώσεων που ενδέχεται να 
έχουν οι δραστηριότητες που σχετίζονται με την υδροηλεκτρική ενέργεια και 
παρουσιάζεται, μέσω σειράς πρακτικών παραδειγμάτων, ο τρόπος διά του οποίου είναι 
δυνατόν να αποφευχθούν, ή τουλάχιστον να ελαχιστοποιηθούν, οι επιπτώσεις από την 
εκμετάλλευση της υδροηλεκτρικής ενέργειας στο πλαίσιο σειράς διαφορετικών συνθηκών.   
 
Γενικότερα, το έγγραφο αποσκοπεί να συμβάλει στην προώθηση συνεργειών μεταξύ των 
πολιτικών και πρακτικών της ΕΕ στον τομέα της ενέργειας, της φύσης και των υδάτων 
προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι της ΕΕ κατά τρόπο πιο συντονισμένο και, ει 
δυνατόν, αμοιβαία υποστηρικτικό. 
 
Στο κεφάλαιο 1 παρέχεται επισκόπηση της πολιτικής και του νομοθετικού πλαισίου της ΕΕ 
επί τη βάσει των οποίων αναμένεται να λάβει χώρα η εκμετάλλευση της υδροηλεκτρικής 
ενέργειας στην Ευρώπη. Παρέχεται συνοπτική περιγραφή των κύριων διατάξεων των 
οδηγιών για τα πτηνά και τους οικοτόπους καθώς και η σχέση τους με την οδηγία πλαίσιο 
για τα ύδατα και τις οδηγίες ΕΠΕ και ΣEΠΕ.  
 
Στο κεφάλαιο 2 περιγράφεται συνοπτικά η σε γενικές γραμμές κακή κατάσταση των 
οικοσυστημάτων των ποταμών και των λιμνών της ΕΕ, καθώς και οι σημαντικότερες 
πιέσεις και απειλές προς αυτά, και, στη συνέχεια, εξετάζεται η σειρά των επιπτώσεων που 
μπορεί να έχει η υδροηλεκτρική ενέργεια στα οικοσυστήματα γλυκών υδάτων, με έμφαση 
ιδίως στη σημασία των πιθανών αθροιστικών επιπτώσεων.   
 
Η επιβίωση σημαντικού αριθμού ειδών της άγριας πανίδας και χλωρίδας της Ευρώπης, 
συμπεριλαμβανομένων 400 περίπου ειδών γλυκών υδάτων που προστατεύονται από τις 
οδηγίες για τα πτηνά και τους οικοτόπους, εξαρτάται από τα οικοσυστήματα των ποταμών 
και των λιμνών. Ωστόσο, οι περισσότεροι ποταμοί της Ευρώπης βρίσκονται σήμερα σε 
ιδιαίτερα υποβαθμισμένη κατάσταση και δέχονται τεράστιες πιέσεις από ευρύ φάσμα 
κοινωνικοοικονομικών δραστηριοτήτων (συμπεριλαμβανομένης της υδροηλεκτρικής 
ενέργειας).  
 
Με βάση τις τελευταίες εκθέσεις σχετικά με την κατάσταση του περιβάλλοντος1 είναι 
σαφές ότι μένουν ακόμη πολλά να γίνουν προς την κατεύθυνση της επίτευξης των στόχων 
της οδηγίας πλαίσιο για τα ύδατα και των δύο οδηγιών για τη φύση. Οι εν λόγω στόχοι 
μπορούν να επιτευχθούν μόνον εφόσον δοθεί προτεραιότητα όχι μόνο στην αποτροπή 
της περαιτέρω υποβάθμισης των ποταμών μας αλλά και στην ενεργό αποκατάσταση της 
οικολογικής κατάστασής τους και στην εξάλειψη, ή τουλάχιστον στη σημαντική μείωση, 
των πιέσεων και των απειλών που αντιμετωπίζουν. 
 
Στο κεφάλαιο 3 διερευνώνται οι τρόποι διά των οποίων μπορούν να επιτευχθούν οι εν 
λόγω στόχοι, μέσω της παράθεσης παραδειγμάτων ορθών πρακτικών περιβαλλοντικής 
αποκατάστασης από ολόκληρη την ΕΕ.  
 

                                                           
1 https://www.eea.europa.eu/el 
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Στο κεφάλαιο 4 δίδεται ιδιαίτερη έμφαση στην ανάγκη στρατηγικού σχεδιασμού και στον 
σχεδιασμό πιο ολοκληρωμένων σχεδίων και έργων υδροηλεκτρικής ενέργειας στα οποία 
λαμβάνονται υπόψη οι οικολογικές απαιτήσεις του ποταμού εγκαίρως στο πλαίσιο της 
διαδικασίας σχεδιασμού και, ει δυνατόν, περιλαμβάνονται μέτρα για τη βελτίωση της 
οικολογικής κατάστασης του ποταμού. 
 
Στο έγγραφο περιγράφεται εν συνεχεία αναλυτικά (κεφάλαιο 5) η διαδικασία που πρέπει 
να ακολουθείται κατά τη διενέργεια της δέουσας εκτίμησης ενός σχεδίου ή έργου 
υδροηλεκτρικής ενέργειας βάσει του άρθρου 6 της οδηγίας για τους οικοτόπους. 
Παρέχονται διευκρινήσεις σχετικά με ορισμένες βασικές πτυχές της εν λόγω διαδικασίας 
έγκρισης και της σχέσης της με άλλες διαδικασίες περιβαλλοντικής εκτίμησης της ΕΕ. Η 
πείρα έχει δείξει επανειλημμένα ότι τα προβλήματα με τη διαδικασία έγκρισης του άρθρου 
6 οφείλονται πολύ συχνά σε ανολοκλήρωτες και ανεπαρκούς ποιότητας σχετικές 
εκτιμήσεις. 
 
Το έγγραφο καθοδήγησης έχει σχεδιαστεί πρωτίστως για χρήση από τις αρμόδιες αρχές, 
τους κύριους έργων και τους συμβούλους. Επίσης, θα προσελκύσει το ενδιαφέρον μη 
κυβερνητικών οργανώσεων και άλλων ενδιαφερόμενων μερών που δραστηριοποιούνται 
στον τομέα της υδροηλεκτρικής ενέργειας. Το έγγραφο έχει συνταχθεί κατόπιν 
διαβουλεύσεων με τις αρχές των κρατών μελών καθώς και σειρά ομάδων βασικών 
ενδιαφερόμενων μερών και ομάδων συμφερόντων που έχουν υποβάλει στο σύνολό τους 
πολύτιμες παρατηρήσεις επί των διαφόρων σχεδίων. 
 
Το έγγραφο δεσμεύεται και ακολουθεί πιστά το κείμενο των οδηγιών για τα πτηνά και τους 
οικοτόπους και αντανακλά τις ευρύτερες αρχές που διέπουν την πολιτική της ΕΕ για το 
περιβάλλον και την υδροηλεκτρική ενέργεια. Οι διαδικασίες ορθής πρακτικής και οι 
προτεινόμενες μεθοδολογίες δεν έχουν περιοριστικό χαρακτήρα, αλλά παρέχουν χρήσιμες 
συμβουλές, ιδέες και προτάσεις που βασίζονται σε συζητήσεις με εκπροσώπους του 
κλάδου, εθνικές και διεθνείς αρχές, ΜΚΟ, ειδικούς επιστήμονες και άλλα ενδιαφερόμενα 
μέρη. 
 
Το έγγραφο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις της Επιτροπής και δεν είναι νομικά 
δεσμευτικό. Η οριστική ερμηνεία των οδηγιών της ΕΕ αποτελεί αρμοδιότητα του 
Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Όπου χρειάζεται, στο έγγραφο έχει περιληφθεί η υφιστάμενη 
συναφής νομολογία της ΕΕ. Συνεπώς, το παρόν έγγραφο καθοδήγησης συνιστάται να 
ερμηνεύεται σε συνδυασμό με τα υπάρχοντα γενικά έγγραφα καθοδήγησης και τις 
συναφείς αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου σχετικά με τις δύο οδηγίες2. 

 

 

 
 

 

                                                           
2 http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/guidance_en.htm . 

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/guidance_en.htm
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1. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΕ 
 

 

Η υδροηλεκτρική ενέργεια διαδραματίζει ρόλο καίριας σημασίας στην εφαρμογή της 
οδηγίας για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας3 και στην επίτευξη των ενεργειακών στόχων 
της ΕΕ για την περίοδο 2020-2030. Όπως κάθε δραστηριότητα που βασίζεται στο νερό, η 
υδροηλεκτρική ενέργεια πρέπει να συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της ενωσιακής 
περιβαλλοντικής νομοθεσίας, η οποία έχει θεσπιστεί με σκοπό την προστασία και την 
αποκατάσταση των ποταμών και των λιμνών της Ευρώπης. Οι εν λόγω νομικές 
απαιτήσεις καθορίζονται στην οδηγία πλαίσιο για τα ύδατα, στην οδηγία για τις 
πλημμύρες, στις οδηγίες για τα πτηνά και τους οικοτόπους, και στις οδηγίες για τις 
εκτιμήσεις περιβαλλοντικών επιπτώσεων (εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων - ΕΠΕ 
και στρατηγική εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων - ΣΕΠΕ).   
 
Στο παρόν κεφάλαιο περιγράφονται συνοπτικά ορισμένες από τις κύριες διατάξεις των εν 
λόγω ενωσιακών νομοθετικών πράξεων που σχετίζονται με την υδροηλεκτρική ενέργεια. 
Πιο συγκεκριμένα, δίδεται έμφαση στις δύο οδηγίες για τη φύση, δεδομένου ότι αυτό είναι 
το θέμα του παρόντος εγγράφου. 
 

1.1 Οι οδηγίες για τα πτηνά και τους οικοτόπους 
 

Οι ποταμοί της Ευρώπης αποτελούν ιδιαίτερα σημαντική πηγή βιοποικιλότητας και 
σημαντικό τμήμα της πλούσιας φυσικής κληρονομιάς μας. Εντούτοις, στη διάρκεια των 
περασμένων δεκαετιών, οι ποταμοί υπέστησαν σημαντικές αλλαγές. Οι αλλαγές αυτές 
έχουν μειώσει την ανθεκτικότητα και την ικανότητά τους να τροφοδοτούν το φυσικό 
περιβάλλον και τα άγρια είδη. Οι περισσότεροι ποταμοί βρίσκονται πλέον σε 
υποβαθμισμένη κατάσταση και χρήζουν αποκατάστασης. 
 
Αναγνωρίζοντας το γεγονός της σε επικίνδυνο βαθμό απώλειας της βιοποικιλότητας της 
Ευρώπης, οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων της ΕΕ έθεσαν τον φιλόδοξο στόχο της 
ανάσχεσης και αντιστροφής αυτής της απώλειας έως το 2020. Τον Μάιο του 2011, η 
Επιτροπή υιοθέτησε μια στρατηγική της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα με ορίζοντα το 20204, 

καθορίζοντας ένα πλαίσιο πολιτικής για την επίτευξη του εν λόγω στόχου. Τον Απρίλιο 
του 2017, έθεσε σε εφαρμογή ένα νέο σχέδιο δράσης5 με σκοπό την ταχεία βελτίωση της 
πρακτικής εφαρμογής των οδηγιών για τα πτηνά και τους οικοτόπους και την επίσπευση 
της επίτευξης προόδου ως προς τον στόχο της ΕΕ για το 2020 σχετικά με την ανάσχεση 
και την αντιστροφή της απώλειας της βιοποικιλότητας και τις οικοσυστημικές υπηρεσίες. 
 
Οι οδηγίες για τα πτηνά και τους οικοτόπους είναι οι ακρογωνιαίοι λίθοι της πολιτικής της 
ΕΕ για τη φύση και τη βιοποικιλότητα. Οι οδηγίες καθιστούν δυνατή τη συνεργασία μεταξύ 
όλων των κρατών μελών της ΕΕ, εντός ενός κοινού νομοθετικού πλαισίου, για τη 
διατήρηση των ευπρόσβλητων και πολύτιμων ειδών και οικοτόπων της Ευρώπης που 
διατρέχουν τον μεγαλύτερο κίνδυνο σε ολόκληρη την περιοχή φυσικής κατανομής τους 
εντός της ΕΕ, ανεξαρτήτως πολιτικών ή διοικητικών συνόρων. 
 

                                                           
3 https://ec.europa.eu/energy/en/topics/renewable-energy/renewable-energy-directive . 
4 http://ec.europa.eu/environment/nature/biodiversity/comm2006/2020.htm . 
5 Σχέδιο δράσης της ΕΕ για τη φύση, τον άνθρωπο και την οικονομία 

http://ec.europa.eu/environment/nature/legislation/fitness_check/action_plan/index_en.htm . 

https://ec.europa.eu/energy/en/topics/renewable-energy/renewable-energy-directive
http://ec.europa.eu/environment/nature/biodiversity/comm2006/2020.htm
http://ec.europa.eu/environment/nature/legislation/fitness_check/action_plan/index_en.htm
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Ο συνολικός στόχος των δύο οδηγιών είναι να διασφαλίσουν ότι τα είδη και οι 
τύποι οικοτόπων που προστατεύουν διατηρούνται και αποκαθίστανται σε 

ικανοποιητική κατάσταση διατήρησης6 σε ολόκληρη την περιοχή φυσικής 

κατανομής τους εντός της ΕΕ. 
 
Ο στόχος αυτός ορίζεται με θετικό τρόπο, προσανατολισμένος προς την ικανοποιητική 
κατάσταση η οποία πρέπει να επιτευχθεί και να διατηρηθεί. Ως εκ τούτου, υπερβαίνει τη 
βασική απαίτηση περί αποφυγής της υποβάθμισης. 
 

Ορισμός της ικανοποιητικής κατάστασης διατήρησης βάσει της οδηγίας για τους 
οικοτόπους 
 
Άρθρο 1 
 

«κατάσταση διατήρησης ενός φυσικού οικοτόπου»: το αποτέλεσμα του συνόλου των 

παραγόντων που επιδρούν σε ένα φυσικό οικότοπο, καθώς και στα χαρακτηριστικά είδη 
που βρίσκονται σε αυτόν και οι οποίοι παράγοντες μπορούν να αλλοιώσουν 
μακροπρόθεσμα την φυσική του κατανομή, τη δομή του και τις λειτουργίες του, καθώς και 
την μακροπρόθεσμη επιβίωση των χαρακτηριστικών ειδών του στο έδαφος της ΕΕ. 
 
Η «κατάσταση της διατήρησης» ενός φυσικού οικοτόπου θεωρείται «ικανοποιητική» όταν: 

 η περιοχή της φυσικής κατανομής του και οι εκτάσεις που περιέχει μένουν σταθερές ή 
αυξάνονται και 

 η δομή και οι ειδικές λειτουργίες που απαιτούνται για τη μακροπρόθεσμη συντήρησή 
του υφίστανται και είναι δυνατόν να συνεχίσουν να υφίστανται κατά το προβλεπτό 
μέλλον και 

 η κατάσταση της διατήρησης των χαρακτηριστικών ειδών κρίνεται ικανοποιητική. 
 
«κατάσταση διατήρησης ενός είδους»: το αποτέλεσμα του συνόλου των παραγόντων 
που, επιδρώντας στο οικείο είδος, είναι δυνατόν να αλλοιώσουν μακροπρόθεσμα την 
κατανομή και το μέγεθος των πληθυσμών του στο έδαφος της ΕΕ. 
 
Η «κατάσταση της διατήρησης» κρίνεται ως «ικανοποιητική» όταν: 

 τα δεδομένα τα σχετικά με την πορεία των πληθυσμών του οικείου είδους δείχνουν ότι 
το είδος αυτό εξακολουθεί και μπορεί να εξακολουθεί μακροπρόθεσμα να αποτελεί 
ζωτικό στοιχείο των φυσικών οικοτόπων στους οποίους ανήκει και 

 η περιοχή της φυσικής κατανομής του είδους αυτού δεν φθίνει ούτε υπάρχει κίνδυνος 
να μειωθεί κατά το προβλεπτό μέλλον και 

 υπάρχει και θα συνεχίσει πιθανόν να υπάρχει ένας οικότοπος σε επαρκή έκταση ώστε 
οι πληθυσμοί του να διατηρηθούν του μακροπρόθεσμα. 

 

 
 
Ειδικότερα, για την επίτευξη του εν λόγω στόχου, οι οδηγίες της ΕΕ για τη φύση απαιτούν 
από τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν δύο κύρια είδη μέτρων: 
 

                                                           
6 Πρβλ. άρθρο 2 της οδηγίας για τους οικοτόπους. «Τα μέτρα τα οποία λαμβάνονται σύμφωνα με την παρούσα 

οδηγία αποσκοπούν στη διασφάλιση της διατήρησης ή της αποκατάστασης σε ικανοποιητική κατάσταση 

διατήρησης, των φυσικών οικοτόπων και των άγριων ειδών χλωρίδας και πανίδας κοινοτικού ενδιαφέροντος». 

Παρότι στην οδηγία για τα πτηνά δεν γίνεται αναφορά στην έννοια της «ικανοποιητικής κατάστασης 

διατήρησης», περιλαμβάνονται ωστόσο ανάλογες απαιτήσεις περί ζωνών ειδικής προστασίας. 
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 Τον χαρακτηρισμό και τη διατήρηση βασικών περιοχών με σκοπό την προστασία 
των τύπων ειδών και οικοτόπων που παρατίθενται στα παραρτήματα I και II της 
οδηγίας για τους οικοτόπους και στο παράρτημα I της οδηγίας για τα πτηνά, καθώς και 
την προστασία του συνόλου των αποδημητικών πτηνών των οποίων η έλευση είναι 
τακτική. Οι εν λόγω περιοχές απαρτίζουν το δίκτυο Natura 2000 σε επίπεδο ΕΕ, το 
οποίο περιλαμβάνει επί του παρόντος πάνω από 27 500 περιοχές. Τα οικοσυστήματα 
των ποταμών και των λιμνών καλύπτουν περίπου το 4 % της συνολικής έκτασης του 
δικτύου Natura 2000 (Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος, 2010, για την ΕΕ των 
27). 

 Τη θέσπιση ενός καθεστώτος προστασίας ειδών για όλα τα είδη άγριων πτηνών της 
Ευρώπης και για άλλα είδη που απαριθμούνται στο παράρτημα IV της οδηγίας για τους 
οικοτόπους. Τα εν λόγω μέτρα εφαρμόζονται σε ολόκληρη την περιοχή φυσικής 
κατανομής των ειδών εντός της ΕΕ, δηλ. τόσο εντός όσο και εκτός των 
προστατευόμενων περιοχών, όπως το δίκτυο Natura 2000. 

 
Διατάξεις για την προστασία των περιοχών Natura 2000 
 
Η προστασία και η διαχείριση των περιοχών Natura 2000 διέπεται από τις διατάξεις 
του άρθρου 6 της οδηγίας για τους οικοτόπους, στο οποίο ορίζεται επίσης η σχέση μεταξύ 
της διατήρησης της περιοχής και άλλες χρήσεις γης, όπως η υδροηλεκτρική ενέργεια, 
εντός και πέριξ της περιοχής7.  
 
Το άρθρο 6 περιλαμβάνει δύο κατηγορίες μέτρων: 
 

 Η πρώτη αφορά τη διαχείριση της διατήρησης όλων των περιοχών Natura 2000 
και τον καθορισμό στόχων διατήρησης για τις εν λόγω περιοχές. Σύμφωνα με την εν 
λόγω κατηγορία μέτρων, τα κράτη μέλη οφείλουν: 

α) να επεξεργαστούν και να εφαρμόσουν θετικά μέτρα διατήρησης που 
ανταποκρίνονται στις οικολογικές απαιτήσεις των τύπων οικοτόπων του 
παραρτήματος I και των ειδών του παραρτήματος II που διαβιούν στις περιοχές 
(άρθρο 6 παράγραφος 1), και 
β) να θεσπίσουν τα κατάλληλα μέτρα ώστε να αποφεύγεται τυχόν υποβάθμιση των 
τύπων οικοτόπων και των οικοτόπων ειδών ή τυχόν σημαντική όχληση των ειδών 
που διαβιούν σε αυτούς (άρθρο 6 παράγραφος 2). 

 
Στην οδηγία για τους οικοτόπους συνιστάται η ανάπτυξη σχεδίων διαχείρισης του 
δικτύου Natura 2000 ως μέσων προσδιορισμού των απαραίτητων μέτρων διατήρησης 
για τις περιοχές του δικτύου Natura 2000 με τρόπο ανοικτό και διαφανή. Τα εν λόγω 
σχέδια είναι χρήσιμα εργαλεία για τον καθορισμό στόχων διατήρησης και βοηθούν στη 
διαμόρφωση συναινετικής άποψης σχετικά με τις λύσεις διαχείρισης για την περιοχή 
μεταξύ των ενδιαφερόμενων μερών και των ομάδων συμφερόντων. Επίσης, παρέχουν 
ένα μηχανισμό για την ενσωμάτωση των μέτρων διατήρησης για το δίκτυο Natura 
2000 στο ευρύτερο πρόγραμμα μέτρων της οδηγίας πλαίσιο για τα ύδατα. 

 

 Η δεύτερη κατηγορία μέτρων (που διέπεται από το άρθρο 6 παράγραφος 3) αφορά τη 
διαδικασία εκτίμησης για οποιοδήποτε σχέδιο ή έργο ενδέχεται να έχει 
επιπτώσεις σε μία ή περισσότερες περιοχές Natura 2000 (για πλήρεις 
λεπτομέρειες, βλέπε κεφάλαιο 5). Αυτό που απαιτείται κατ’ ουσίαν στο πλαίσιο της 

                                                           
7 Περισσότερες πληροφορίες για το σύνολο της διαθέσιμης καθοδήγησης σχετικά με τη διαχείριση του δικτύου 

Natura 2000 παρέχονται στη διεύθυνση 

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/index_en.htm . 

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/index_en.htm
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διαδικασίας εκτίμησης είναι η διενέργεια κατάλληλης εκτίμησης των σημαντικών 
επιπτώσεων που ενδέχεται να έχει οποιοδήποτε σχέδιο ή έργο σε περιοχή Natura 
2000 υπό το πρίσμα των στόχων διατήρησης για την εν λόγω περιοχή. 
 
Η αρμόδια αρχή μπορεί να εγκρίνει το σχέδιο ή το έργο μόνο σε περίπτωση που 
βεβαιώνεται, με βάση τα συμπεράσματα της κατάλληλης εκτίμησης, ότι το σχέδιο ή το 
έργο δεν πρόκειται να επηρεάσει αρνητικά την ακεραιότητα της οικείας περιοχής. Είναι 
σημαντικό να επισημανθεί ότι αυτό που πρέπει να καταδεικνύεται είναι η απουσία (και 
όχι η παρουσία) σημαντικών αρνητικών επιπτώσεων. 

 
Σε εξαιρετικές περιστάσεις, υπάρχει η δυνατότητα επίκλησης παρέκκλισης (άρθρο 6 
παράγραφος 4) με σκοπό την έγκριση σχεδίου ή έργου που έχει αρνητικές επιπτώσεις 
στην ακεραιότητα περιοχής Natura 2000, εφόσον μπορεί να καταδειχθεί ότι δεν 
υπάρχουν λιγότερο επιβλαβείς εναλλακτικές λύσεις και ότι το σχέδιο ή το έργο 
θεωρείται απαραίτητο για επιτακτικούς λόγους σημαντικού δημόσιου συμφέροντος. Σε 
αυτές τις περιπτώσεις, θα πρέπει να διασφαλίζεται η εφαρμογή επαρκών 
αντισταθμιστικών μέτρων ώστε να προστατεύεται η συνολική συνοχή του δικτύου 
Natura 2000. 

 
Είναι σημαντικό να επισημανθεί ότι η διαδικασία εκτίμησης που προβλέπεται στην 
οδηγία για τους οικοτόπους δεν είναι η ίδια που προβλέπεται στις οδηγίες ΕΠΕ ή 
ΣΕΠΕ8 και στο άρθρο 4 παράγραφος 7 της οδηγίας πλαίσιο για τα ύδατα, ακόμη και 
στην ιδανική περίπτωση κατά την οποία οι τελευταίες αυτές οδηγίες ενοποιούνταν ή 
τουλάχιστον συντονίζονταν με την πρώτη. 

 Διατάξεις για την προστασία των ειδών 
 
Η δεύτερη ομάδα διατάξεων των οδηγιών για τη φύση αφορά την προστασία ορισμένων 
ειδών σε ολόκληρη την περιοχή της φυσικής κατανομής τους εντός της ΕΕ, δηλ. 
ανεξαρτήτως του εάν βρίσκονται εντός ή εκτός των περιοχών Natura 2000. Τα μέτρα 
προστασίας των ειδών αφορούν τα είδη που περιλαμβάνονται στο παράρτημα IV της 
οδηγίας για τους οικοτόπους καθώς και το σύνολο των ειδών άγριων πτηνών στην ΕΕ. Οι 
ακριβείς διατάξεις καθορίζονται στο άρθρο 5 της οδηγίας για τα πτηνά και στα άρθρα 12 
(για τα ζώα) και 13 (για τα φυτά) της οδηγίας για τους οικοτόπους. 

 
Κατ’ ουσίαν, σε ό,τι αφορά τα εν λόγω είδη, τα κράτη μέλη απαιτείται να απαγορεύσουν: 

 τη σκόπιμη ενόχλησή τους κατά την περίοδο αναπαραγωγής, την περίοδο κατά την 
οποία τα νεογνά εξαρτώνται από τη μητέρα, τη χειμερία νάρκη και τη μετανάστευση, 

 τη βλάβη ή καταστροφή των τόπων αναπαραγωγής ή των τόπων ανάπαυσης, 

 την εκ προθέσεως καταστροφή φωλιών ή αυγών, ή την εκρίζωση ή την καταστροφή 
προστατευόμενων φυτών. 

 
Παρεκκλίσεις από τις διατάξεις για την προστασία των ειδών επιτρέπονται μόνο σε 
περιορισμένες περιπτώσεις —όπως για την αποτροπή πρόκλησης σοβαρής βλάβης σε 
καλλιέργειες ή ζωικό κεφάλαιο ή για λόγους δημόσιας υγείας και ασφάλειας— υπό τον όρο 
ότι δεν υπάρχει άλλη ικανοποιητική εναλλακτική λύση και ότι οι επιπτώσεις των εν λόγω 
παρεκκλίσεων δεν είναι ασύμβατες με τους συνολικούς στόχους των οδηγιών. Οι 

                                                           
8 Ιστοσελίδες της Επιτροπής σχετικά με τις οδηγίες ΕΠΕ και ΣΕΠΕ — 

http://ec.europa.eu/environment/eia/eia-legalcontext.htm και http://ec.europa.eu/environment/eia/sea-

legalcontext.htm. 

http://ec.europa.eu/environment/eia/eia-legalcontext.htm
http://ec.europa.eu/environment/eia/sea-legalcontext.htm
http://ec.europa.eu/environment/eia/sea-legalcontext.htm
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προϋποθέσεις για την εφαρμογή παρεκκλίσεων καθορίζονται στο άρθρο 9 της οδηγίας για 
τα πτηνά και στο άρθρο 16 της οδηγίας για τους οικοτόπους9.  
 
Οι διατάξεις για την προστασία των ειδών αφορούν ιδιαίτερα τις εγκαταστάσεις 
υδροηλεκτρικής ενέργειας που λειτουργούν και εκτός των περιοχών Natura 2000. 
Αποσκοπούν να διασφαλίσουν ότι η ανάπτυξη τυχόν νέων εγκαταστάσεων δεν θα 
καταστρέφει τους τόπους αναπαραγωγής και ανάπαυσης τυχόν άγριων πτηνών ή ειδών 
που αναφέρονται στο παράρτημα IV της οδηγίας για τους οικοτόπους, εκτός εάν έχει 
ζητηθεί από τις αρμόδιες αρχές η έγκριση παρέκκλισης σύμφωνα με τις διατάξεις των 
οδηγιών. Η συγκεκριμένη διάταξη μπορεί να είναι ιδιαίτερα σημαντική σε περίπτωση 
υδροηλεκτρικού σταθμού που βρίσκεται σε ποταμό που φιλοξενεί αποδημητικά είδη, 
όπως αποδημητικά πτηνά ή ιχθύες (π.χ. ο οξύρρυγχος των Ευρωπαϊκών θαλασσών 
Acipenser sturio ή το είδος Zingel asper, αμφότερα περιλαμβανόμενα στο παράρτημα IV 
της οδηγίας για τους οικοτόπους). 
 

1.2 Η οδηγία πλαίσιο για τα ύδατα 
 
Με την οδηγία πλαίσιο για τα ύδατα θεσπίζεται ένα πλαίσιο για την προστασία και τη 
βιώσιμη διαχείριση των εσωτερικών επιφανειακών υδάτων (ποταμοί και λίμνες), των 
μεταβατικών υδάτων (εκβολές), των παράκτιων υδάτων και των υπόγειων υδάτων. Η 
οδηγία αποσκοπεί να διασφαλίσει ότι από το 2015 και μετά το σύνολο των υδατικών 
συστημάτων ανταποκρίνονται στην κατά κανόνα στην απαίτηση περί «καλής 
κατάστασης» (εκτός των ιδιαίτερα τροποποιημένων και τεχνητών υδατικών συστημάτων, 
για τα οποία ο στόχος είναι η επίτευξη καλού οικολογικού δυναμικού). Όπως και οι οδηγίες 
για τη φύση, η οδηγία πλαίσιο για τα ύδατα υπερβαίνει τη βασική απαίτηση για την 
πρόληψη της περαιτέρω υποβάθμισης των υδατικών συστημάτων και των χερσαίων 
οικοσυστημάτων και υγροτόπων που εξαρτώνται άμεσα από το υδάτινο οικοσύστημα. 
 
Για την επίτευξη του εν λόγω στόχου, η οδηγία πλαίσιο για τα ύδατα απαιτεί από τα κράτη 
μέλη να καταρτίσουν σχέδιο διαχείρισης λεκάνης απορροής ποταμού για κάθε περιοχή 
λεκάνης απορροής ποταμού. Η οδηγία προβλέπει την εφαρμογή μιας κυκλικής 
διαδικασίας στο πλαίσιο της οποίας καταρτίζονται, υλοποιούνται και αναθεωρούνται 
σχέδια διαχείρισης ανά εξαετία. 
 

1.3 Συντονισμός της οδηγίας πλαίσιο για τα ύδατα και των δύο οδηγιών 

για τη φύση 
 
Η οδηγία πλαίσιο για τα ύδατα και οι δύο οδηγίες για τη φύση συνδέονται στενά μεταξύ 
τους καθώς κοινός σκοπός τους είναι η προστασία και η αποκατάσταση των 
οικοσυστημάτων γλυκών υδάτων της Ευρώπης. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να διασφαλιστεί 
ο συντονισμός τους προκειμένου να εφαρμόζονται με ολοκληρωμένο τρόπο. Στη συνέχεια 
επισημαίνονται ορισμένα κύρια σημεία της αλληλεπίδρασης μεταξύ της οδηγίας πλαίσιο 
για τα ύδατα και των δύο οδηγιών για τη φύση τα οποία σχετίζονται ιδίως με τους 
υδροηλεκτρικούς σταθμούς, και τα οποία προέρχονται από τις Συχνές ερωτήσεις της 

                                                           
9 Έγγραφο καθοδήγησης της Επιτροπής για την αυστηρή προστασία των ζωικών ειδών κοινοτικού 

ενδιαφέροντος της 

οδηγίας για τους οικοτόπους 

http://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/guidance/index_en.htm . 

http://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/guidance/index_en.htm
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Επιτροπής σχετικά με τα στοιχεία που συνδέουν την οδηγία πλαίσιο για τα ύδατα με τις 
οδηγίες για τη φύση10. 
 
Διακριτοί στόχοι της οδηγίας πλαίσιο για τα ύδατα και των οδηγιών για τη φύση 
 
Η οδηγία πλαίσιο για τα ύδατα και οι οδηγίες για τη φύση αφορούν, τουλάχιστον εν μέρει, 
το ίδιο περιβάλλον και φιλοδοξούν να επιτύχουν παρόμοιους υπό ευρεία έννοια στόχους, 
δηλ. να διασφαλίσουν την αποτροπή της υποβάθμισης και τη βελτίωση της κατάστασης 
των υδάτινων οικοσυστημάτων. Ωστόσο, παρότι οι γενικοί στόχοι τους είναι παρόμοιοι, οι 
συγκεκριμένοι στόχοι τους, αν και στενά αλληλοσυνδεόμενοι, είναι διακριτοί. 
 
Στόχος της οδηγίας πλαίσιο για τα ύδατα είναι να προστατεύσει και να βελτιώσει όλα τα 
επιφανειακά και υπόγεια ύδατα, ούτως ώστε να περιέλθουν σε καλή κατάσταση ή να 
αποκτήσουν καλό οικολογικό δυναμικό και να αποφευχθεί η υποβάθμισή τους. Από την 
άλλη πλευρά, στόχος των οδηγιών για τα πτηνά και τους οικοτόπους είναι η προστασία, η 
διατήρηση και η αποκατάσταση συγκεκριμένων ειδών και τύπων οικοτόπων ούτως ώστε 
να περιέλθουν σε ικανοποιητική κατάσταση διατήρησης σε ολόκληρη την περιοχή της 
φυσικής τους κατανομής εντός της ΕΕ. 
 
Η επίτευξη καλής οικολογικής κατάστασης βάσει της οδηγίας πλαίσιο για τα ύδατα 
συμβάλλει συχνά στην επίτευξη των στόχων διατήρησης των υδατοεξαρτώμενων 
οικοτόπων και ειδών του δικτύου Natura 2000, και αντιστρόφως. Εντούτοις, η απαίτηση 
περί «καλής οικολογικής κατάστασης» αφορά τα υδατικά συστήματα, ενώ η ικανοποιητική 
κατάσταση διατήρησης αφορά συγκεκριμένους τύπους οικοτόπων και ειδών. 
 
Ως εκ τούτου, η επίτευξη καλής οικολογικής κατάστασης δεν αποτελεί απαραίτητα ικανή 
συνθήκη για την επίτευξη ικανοποιητικής κατάστασης διατήρησης, ακόμη και αν 
επιτευχθεί καλή οικολογική κατάσταση για το σύνολο των υδατικών συστημάτων. 
Συνεπώς, ενδέχεται να υπάρξει ανάγκη εφαρμογής πρόσθετων μέτρων διατήρησης 
προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι διατήρησης της περιοχής Natura 2000 για τα είδη 
και τους τύπους οικοτόπων λόγω των οποίων έλαβε τον συγκεκριμένο χαρακτηρισμό. 
 
Στην οδηγία πλαίσιο για τα ύδατα υπάρχει ρητή πρόβλεψη για το συγκεκριμένο 
ενδεχόμενο. Στο άρθρο 4 παράγραφος 2 της οδηγίας πλαίσιο για τα ύδατα ορίζεται ότι 
«εάν ένα συγκεκριμένο υδατικό σύστημα το αφορούν δύο ή περισσότεροι από τους 
στόχους […], εφαρμόζεται ο αυστηρότερος στόχος». Για παράδειγμα, εάν μια περιοχή 
Natura 2000 χαρακτηριστεί ως περιοχή για ενυδρίδες ή μαργαριτοφόρα όστρακα γλυκών 
υδάτων, μπορεί επίσης να χρειαστεί να ρυθμιστεί η υπεραλίευση, ακόμη και αν κάτι τέτοιο 
δεν είναι απαραίτητο για την επίτευξη καλής οικολογικής κατάστασης βάσει της οδηγίας 
πλαίσιο για τα ύδατα. 
 
Ιδανικά, οι εν λόγω πρόσθετες απαιτήσεις θα πρέπει να περιλαμβάνονται, ή τουλάχιστον 
να αναφέρονται, στο σχέδιο διαχείρισης λεκάνης απορροής ποταμού βάσει της οδηγίας 
πλαίσιο για τα ύδατα μέσω ειδικών διατάξεων για τις προστατευόμενες περιοχές 
προκειμένου να διασφαλίζεται η συνοχή (και να αποφεύγονται οι συγκρούσεις) μεταξύ των 
μέτρων της οδηγίας πλαίσιο για τα ύδατα και των μέτρων για το δίκτυο Natura 2000 
[βλέπε άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο γ)]. 
 

 

                                                           
10 Βλέπε Συχνές ερωτήσεις της Επιτροπής σχετικά με την οδηγία πλαίσιο για τα ύδατα και τις οδηγίες για τη 

φύση: http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/FAQ-WFD%20final.pdf. 
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Ιδιαιτέρως τροποποιημένα υδατικά συστήματα ή τεχνητά υδατικά συστήματα και δίκτυο 

Natura 2000 

 
Σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 3 της οδηγίας πλαίσιο για τα ύδατα, ορισμένα 
υδατικά συστήματα των οποίων τα φυσικά χαρακτηριστικά υφίστανται ιδιαίτερες 
τροποποιήσεις από τις ανθρώπινες δραστηριότητες μπορούν να χαρακτηρίζονται ως 
ιδιαιτέρως τροποποιημένα υδατικά συστήματα εφόσον ανταποκρίνονται στο σύνολο των 
διατάξεων του άρθρου 4 παράγραφος 311. Υδατικά συστήματα που έχουν δημιουργηθεί εκ 

του μηδενός από ανθρώπινη δραστηριότητα (π.χ. τεχνητός ταμιευτήρας ή τεχνητό κανάλι 
ναυσιπλοΐας) μπορούν να χαρακτηρίζονται τεχνητά υδατικά συστήματα.  
 
Όσον αφορά τα ιδιαιτέρως τροποποιημένα υδατικά συστήματα και τα τεχνητά υδατικά 
συστήματα, σε περίπτωση που δεν είναι εφαρμοστέες οι απαιτήσεις περί λιγότερο 
αυστηρών στόχων όπως το «μέτριο οικολογικό δυναμικό», εφαρμόζεται ο στόχος της 
οδηγίας πλαίσιο για τα ύδατα περί «καλού οικολογικού δυναμικού» (αντί της καλής 
οικολογικής κατάστασης). Εν ολίγοις, εφαρμόζεται ο στόχος της καλύτερης πρακτικώς 
εφικτής οικολογικής κατάστασης που είναι συμβατή με τη νόμιμη χρήση που αποτέλεσε τη 
βάση για τον χαρακτηρισμό του συστήματος ως ιδιαιτέρως τροποποιημένου υδατικού 
συστήματος ή τεχνητού υδατικού συστήματος12.  
 
Ένα ιδιαιτέρως τροποποιημένο υδατικό σύστημα ή τεχνητό υδατικό σύστημα μπορεί 
επίσης να χαρακτηριστεί περιοχή Natura 2000, εάν φιλοξενεί είδος ή τύπο οικοτόπου που 
απαριθμείται στο παράρτημα I της οδηγίας για τα πτηνά ή στα παραρτήματα I ή II της 
οδηγίας για τους οικοτόπους. Σε αυτές τις περιπτώσεις, τα κατάλληλα μέτρα διατήρησης 
θα πρέπει να εφαρμόζονται και για το εν λόγω είδος ή τον οικότοπο, σύμφωνα με τους 
στόχους διατήρησης που έχουν καθοριστεί για τη συγκεκριμένη περιοχή. Και πάλι, τα εν 
λόγω μέτρα μπορεί να είναι αυστηρότερα σε σχέση με τα μέτρα που απαιτούνται για την 
επίτευξη «καλού οικολογικού δυναμικού». Τα εν λόγω μέτρα θα πρέπει να 
ενσωματώνονται στα σχέδια διαχείρισης λεκάνης απορροής ποταμού βάσει της οδηγίας 
πλαίσιο για τα ύδατα μέσω ειδικών διατάξεων για τις προστατευόμενες περιοχές [βλέπε 
άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο γ) σε συνδυασμό με το άρθρο 4 παράγραφος 2]. 
 
Αξιολόγηση της ανάπτυξης νέων εγκαταστάσεων βάσει της οδηγίας πλαίσιο για τα ύδατα 
 
Όπως και οι οδηγίες για τη φύση, η οδηγία πλαίσιο για τα ύδατα περιλαμβάνει ειδικές 
διατάξεις για την αξιολόγηση της ανάπτυξης νέων εγκαταστάσεων σε υδατικά συστήματα. 
Σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 7 της οδηγίας πλαίσιο για τα ύδατα, οι αρχές 
μπορούν να εγκρίνουν υπό ορισμένες προϋποθέσεις εξαιρέσεις για νέες τροποποιήσεις 
και ανθρώπινες δραστηριότητες βιώσιμης ανάπτυξης που συνεπάγονται την υποβάθμιση 
της κατάστασης του υδατικού συστήματος ή εμποδίζουν την επίτευξη καλής οικολογικής 
κατάστασης ή δυναμικού, ή καλής οικολογικής κατάστασης υπόγειων υδάτων. Η εν λόγω 
διάταξη αφορά δυνητικά και την ανάπτυξη νέων εγκαταστάσεων που σχετίζονται με την 
υδροηλεκτρική ενέργεια13.  

                                                           
11 Ιδιαιτέρως τροποποιημένα υδατικά συστήματα είναι υδατικά συστήματα των οποίων ο χαρακτήρας, λόγω 

των φυσικών αλλοιώσεων που έχουν υποστεί από ανθρώπινη δραστηριότητα, έχει αλλοιωθεί σε σημαντικό 

βαθμό και, ως εκ τούτου, δεν ανταποκρίνονται στον ορισμό της «καλής οικολογικής κατάστασης». . 
12 Αναλυτικότερες πληροφορίες για τις συγκεκριμένες απαιτήσεις περιλαμβάνονται στο έγγραφο καθοδήγησης 

κοινής στρατηγικής εφαρμογής (ΚΣΕ) αριθ. 4 «Identification and Designation of Heavily Modified and 

Artificial Water Bodies» (Προσδιορισμός και χαρακτηρισμός ιδιαιτέρως τροποποιημένων και τεχνητών 

υδατικών συστημάτων). 
13 Για τη νομολογία σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου 4 παράγραφος 7, ανατρέξτε στις αποφάσεις του 

Δικαστηρίου στις υποθέσεις C-461/13 και C-346/14. 
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Σε περίπτωση που η ανάπτυξη νέας εγκατάστασης επηρεάζει στόχο της οδηγίας πλαίσιο 
για τα ύδατα και περιοχή Natura 2000, τότε πρέπει να εφαρμόζονται τόσο η διαδικασία 
του άρθρου 4 παράγραφος 7 της εν λόγω οδηγίας όσο και η διαδικασία αξιολόγησης για 
το δίκτυο Natura 2000 που προβλέπεται στο άρθρο 6 παράγραφος 3 της οδηγίας για τους 
οικοτόπους (ιδανικά, με συντονισμένο ή ολοκληρωμένο τρόπο). Κάθε μία από τις εν λόγω 
διαδικασίες έχει διαφορετικό νομικό στόχο: η μία εξ αυτών αξιολογεί κατά πόσον το έργο 
είναι πιθανό να υπονομεύει την επίτευξη των στόχων της οδηγίας πλαίσιο για τα ύδατα, 
ενώ η άλλη αξιολογεί κατά πόσον το έργο θα έχει αρνητικές επιπτώσεις στην ακεραιότητα 
μιας περιοχής Natura 2000. Εντούτοις, το εν λόγω γεγονός δεν εμποδίζει τον συντονισμό 
ορισμένων πτυχών της διαδικασίας αξιολόγησης, π.χ. μέσω της διενέργειας ερευνών και 
της διεξαγωγής διαβουλεύσεων. 
 
Στην οδηγία πλαίσιο για τα ύδατα καθίσταται σαφές ότι η ανάπτυξη νέας εγκατάστασης 
δεν μπορεί να προχωρήσει σε περίπτωση που δεν συνάδει με άλλες νομοθετικές πράξεις 
της ΕΕ για το περιβάλλον. Με άλλα λόγια, εάν το έργο δεν υπονομεύει τους στόχους 
της οδηγίας πλαίσιο για τα ύδατα αλλά έχει αρνητικές επιπτώσεις στην 
ακεραιότητα μιας περιοχής Natura 2000, τότε δεν μπορεί να εγκριθεί δυνάμει της εν 
λόγω οδηγίας παρά μόνο σε περίπτωση που έχει γίνει επίσης αποδεκτή η δυνατότητα 
εξαίρεσης δυνάμει του άρθρου 6 παράγραφος 4 της οδηγίας για τους οικοτόπους. 
Διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου 4 παράγραφος 7 της οδηγίας πλαίσιο 
για τα ύδατα, τις εξαιρέσεις όσον αφορά τους περιβαλλοντικούς στόχους, 
συμπεριλαμβανομένης της σχέσης με τις οδηγίες για τη φύση, παρέχονται στο έγγραφο 
καθοδήγησης ΚΣΕ αριθ. 36 σχετικά με το άρθρο 4 παράγραφος 7 της οδηγίας πλαίσιο για 
τα ύδατα το οποίο εγκρίθηκε το 201714.  
 

Διατήρηση των μαργαριτοφόρων οστράκων γλυκών υδάτων στις υπολεκάνες της 
Ιρλανδίας 
 
Το μαργαριτοφόρο όστρακο γλυκών υδάτων Margaritifera margaritifera είναι ένα από τα 
μακροβιότερα ασπόνδυλα στη γη. Λόγω του πολύπλοκου κύκλου ζωής του και της 
ανάγκης του για σχεδόν φυσικά, καθαρά ρέοντα ύδατα, το συγκεκριμένο είδος αποτελεί 
βασικό βιολογικό δείκτη της ποιότητας των οικοσυστημάτων των ποταμών. Παρότι το 
είδος προστατεύεται βάσει της οδηγίας της ΕΕ για τους οικοτόπους, η κατάσταση 
διατήρησής του σε όλη την Ιρλανδία είναι μη ικανοποιητική. Ως μία από τις κύριες αιτίες 
του εν λόγω φαινομένου έχει προσδιοριστεί η ιζηματογένεση ή η ιζηματογένεση με 
εμπλουτισμό με θρεπτικά συστατικά. 
 
Το 2009, αναπτύχθηκε εθνικό νομοθετικό πλαίσιο για τη στήριξη των προσπαθειών 
επίτευξης της ικανοποιητικής κατάστασης διατήρησης όσον αφορά τα μαργαριτοφόρα 
όστρακα γλυκών υδάτων. Στο εν λόγω νομοθετικό πλαίσιο καθορίστηκαν υποχρεωτικοί 
περιβαλλοντικοί στόχοι ποιότητας για τους οικοτόπους των μαργαριτοφόρων 
οστράκων γλυκών υδάτων εντός του δικτύου Natura 2000. Επίσης, με βάση το εν 
λόγω πλαίσιο κατέστη υποχρεωτική η εκπόνηση σχεδίων διαχείρισης υπολεκανών σε 
συνδυασμό με πρόγραμμα μέτρων. Σκοπός των εν λόγω σχεδίων ήταν η 
αντιμετώπιση των προβλημάτων σε επίπεδο λεκανών απορροής που συμβάλλουν 
στην απώλεια του είδους. Ο μορφότυπος που χρησιμοποιήθηκε αντικατόπτριζε τον 
μορφότυπο των σχεδίων διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών βάσει της οδηγίας 
πλαίσιο για τα ύδατα με σκοπό να καταστεί σε μεταγενέστερο στάδιο εφικτή η εφαρμογή 

                                                           
14 Έγγραφο καθοδήγησης ΚΣΕ αριθ. 36 σχετικά με το άρθρο 4 της οδηγίας πλαίσιο για τα ύδατα: 

https://circabc.europa.eu/sd/a/e0352ec3-9f3b-4d91-bdbb-

939185be3e89/CIS_Guidance_Article_4_7_FINAL.PDF 
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των σχεδίων διαχείρισης υπολεκανών στο πλαίσιο της εφαρμογής των σχεδίων 
διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών. 
 
Στην Ιρλανδία, οι στενοί δεσμοί μεταξύ των οδηγιών για τους οικοτόπους και τα πτηνά, 
αφενός, και της οδηγίας πλαίσιο για τα ύδατα, αφετέρου, επισημάνθηκαν σε πρώιμο 
στάδιο. Το 2009, η Εθνική Ομάδα Τεχνικού Συντονισμού για την οδηγία πλαίσιο για τα 
ύδατα συγκρότησε υποεπιτροπή —την Εθνική Ομάδα Εργασιών Διατήρησης— η 
οποία επιφορτίστηκε με το έργο της ανάπτυξης των πτυχών διατήρησης της φύσης 
της οδηγίας πλαίσιο για τα ύδατα. Βασικός στόχος της ομάδας εργασιών ήταν να 
διασφαλίσει τον ικανοποιητικό συντονισμό και την παροχή στήριξης στο εν λόγω 
εγχείρημα ανάπτυξης των πτυχών διατήρησης της φύσης της οδηγίας πλαίσιο για τα 
ύδατα εντός της Ιρλανδίας και να διευκολύνει την αποτελεσματική επικοινωνία μεταξύ των 
εμπλεκόμενων αρμόδιων κρατικών οργανισμών. 
 
Όσον αφορά τα σχέδια υπολεκανών για τα μαργαριτοφόρα όστρακα γλυκών υδάτων, η 
ομάδα συνέβαλε ουσιαστικά στη βελτίωση και περαιτέρω ανάπτυξη ενός εθνικού 
συνόλου («δέσμης εργαλείων») τυποποιημένων μέτρων για τις λεκάνες απορροής 
όσον αφορά τα μαργαριτοφόρα όστρακα γλυκών υδάτων, τα οποία είναι πρακτικά, 
λειτουργικά και οικονομικώς αποδοτικά. Επίσης, επανεξέτασε τα σχέδια προκειμένου να 
διασφαλίσει τη δυνατότητα πρακτικής εφαρμογής και την αποτελεσματικότητά τους, και 
προσδιόρισε ελλείψεις από την άποψη της πολιτικής και της καθοδήγησης που θα 
μπορούσαν να εμποδίσουν την εφαρμογή τους. 
 
http://www.wfdireland.ie/docs/5_FreshwaterPearlMusselPlans/ 
http://kerrylife.ie 
http://www.environ.ie/en/Environment/Water/WaterQuality/WaterFrameworkDirective/ 
 

1.4 Η οδηγία για τις πλημμύρες 

 
Τον Νοέμβριο του 2007 εκδόθηκε η οδηγία 2007/60/ΕΚ. Με την οδηγία θεσπίζεται ένα 
πλαίσιο για την αξιολόγηση και τη διαχείριση των κινδύνων πλημμύρας και απαιτείται από 
τα κράτη μέλη να καταρτίσουν: 
 

 Χάρτες επικινδυνότητας πλημμύρας και κινδύνων πλημμύρας στους οποίους 
αποτυπώνονται οι εντοπισθείσες περιοχές κινδύνων πλημμύρας ανά λεκάνη 
απορροής (ή άλλη συμφωνημένη μονάδα επιφάνειας διαχείρισης). Οι εν λόγω χάρτες 
θα πρέπει επίσης να αποτυπώνουν τις δυνητικές αρνητικές επιπτώσεις με βάσει 
διάφορα σενάρια πλημμύρας, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών σχετικά με 
δυνητικές πηγές ρύπανσης του περιβάλλοντος λόγω πλημμυρών καθώς και σχετικά 
με όσες από τις προαναφερθείσες περιοχές προστατεύονται, όπως οι περιοχές Natura 
2000 (προθεσμία μέχρι τον Δεκέμβριο 2013). 
 

 Σχέδια διαχείρισης κινδύνων πλημμύρας για τη διαχείριση και τον περιορισμό των 
δυνητικών αρνητικών επιπτώσεων των πλημμυρών. Στα σχέδια αυτά θα πρέπει να 
περιλαμβάνεται ένα σύνολο ιεραρχημένων μέτρων για την αντιμετώπιση του συνόλου 
των πτυχών της διαχείρισης κινδύνων πλημμύρας, από την πρόληψη μέχρι την 
ετοιμότητα, λαμβανομένων υπόψη των χαρακτηριστικών της συγκεκριμένης λεκάνης ή 
υπολεκάνης (προθεσμία μέχρι τον Δεκέμβριο 2015). 

 
Οι δραστηριότητες βάσει της οδηγίας για τις πλημμύρες πρέπει να ανταποκρίνονται στις 
απαιτήσεις των οδηγιών για τη φύση. Για παράδειγμα, σε περίπτωση που υπάρχει η 
πιθανότητα ένα μέτρο προστασίας από τις πλημμύρες να επηρεάσει μία ή περισσότερες 
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περιοχές Natura 2000, η διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 6 της οδηγίας για τους 
οικοτόπους πρέπει να τηρείται και σε ό,τι αφορά το εν λόγω μέτρο, ενώ θα πρέπει να 
διενεργείται η κατάλληλη εκτίμηση των δυνητικών επιπτώσεων του σχεδίου ή του έργου 
επί της ακεραιότητας της περιοχής/-ών Natura 2000. 

1.5 Οι οδηγίες ΣΕΠΕ και ΕΠΕ 
 
Η οδηγία ΣΕΠΕ 

 
Η οδηγία 2001/42/ΕΚ σχετικά με την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων 
ορισμένων σχεδίων και προγραμμάτων (η «οδηγία ΣΕΠΕ») αποσκοπεί να διασφαλίσει 
την υψηλού επιπέδου προστασία του περιβάλλοντος. Ο τρόπος με τον οποίο 
προβλέπεται στην οδηγία να επιτευχθεί ο εν λόγω στόχος είναι να διασφαλιστεί ότι κατά 
την κατάρτιση και πριν από την έγκριση ορισμένων σχεδίων και προγραμμάτων θα 
προσδιορίζονται, θα εκτιμώνται και θα λαμβάνονται υπόψη οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις 
τους. 
 
Η διενέργεια στρατηγικής εκτίμησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων είναι υποχρεωτική για 
διάφορα σχέδια και προγράμματα που καθορίζουν το πλαίσιο για τη διαμόρφωση 
μελλοντικής χορήγησης αδειών σχετικά με την ανάπτυξη των έργων που απαριθμούνται 
στην οδηγία ΕΠΕ. Είναι επίσης υποχρεωτική για όλα τα σχέδια ή προγράμματα για 
τα οποία απαιτείται, λόγω των σημαντικών επιπτώσεών τους στις περιοχές Natura 
2000, η διενέργεια εκτίμησης δυνάμει του άρθρου 6 παράγραφος 3 της οδηγίας για 
τους οικοτόπους. 
 
Βάσει της διαδικασίας ΣΕΠΕ, απαιτείται από τα κράτη μέλη να εκπονούν περιβαλλοντική 
έκθεση για την εκτίμηση των δυνητικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων των σχεδίων και 
των προγραμμάτων, καθώς και των επιπτώσεων τυχόν εύλογων εναλλακτικών λύσεων. 
Επιπλέον, τα κράτη μέλη πρέπει να διαβουλεύονται με τις αρχές τις οποίες ενδέχεται να 
αφορούν, λόγω των ειδικών περιβαλλοντικών αρμοδιοτήτων τους, οι περιβαλλοντικές 
επιπτώσεις της εφαρμογής των σχεδίων και των προγραμμάτων (δηλ. τις αρμόδιες για το 
περιβάλλον αρχές) και το ευρύ κοινό.  
 
Η διαβούλευση θα πρέπει να διεξάγεται σε πρώιμο στάδιο, να είναι αποτελεσματική και να 
παρέχει τη δυνατότητα στις αρμόδιες για το περιβάλλον αρχές και το ευρύ κοινό να 
εκφράζουν τις απόψεις τους σχετικά με το προκαταρκτικό σχέδιο ή το πρόγραμμα και τη 
συνοδευτική περιβαλλοντική έκθεση πριν από την έγκριση του σχεδίου ή του 
προγράμματος. Η ανάπτυξη της ΣΕΠΕ προβλέπεται να πραγματοποιείται σε συντονισμό 
με την ανάπτυξη του σχεδίου, με απώτερο σκοπό τη συμπερίληψη περιβαλλοντικών 
παραμέτρων στην τελική έκδοση του εν λόγω σχεδίου. 
 
Τέλος, η ΣΕΠΕ αποσκοπεί να ενθαρρύνει μια πιο ολοκληρωμένη και αποτελεσματική 
προσέγγιση της χωροταξίας στο πλαίσιο της οποίας το περιβάλλον, 
συμπεριλαμβανομένων των παραμέτρων βιοποικιλότητας, λαμβάνεται υπόψη σε πολύ 
πιο πρώιμο στάδιο της διαδικασίας σχεδιασμού και σε ένα επίπεδο με πολύ πιο έντονα 
στρατηγικά χαρακτηριστικά. Η εν λόγω προσέγγιση αναμένεται να οδηγήσει στον 
περιορισμό των συγκρούσεων σε μεταγενέστερο στάδιο στο επίπεδο μεμονωμένων 
έργων. Επίσης, παρέχει τη δυνατότητα επιλογής των σημείων μελλοντικής ανάπτυξης 
εγκαταστάσεων μακριά από περιοχές πιθανής σύγκρουσης, όπως οι περιοχές Natura 
2000. 
 
Η οδηγία ΕΠΕ 
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Ενώ η διαδικασία ΣΕΠΕ αφορά σχέδια και προγράμματα, η οδηγία 2011/92/ΕΕ (ΕΠΕ), 
όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 2014/52/ΕΕ (η οποία είναι ευρέως γνωστή ως η 
«οδηγία ΕΠΕ»), αφορά μεμονωμένα δημόσια και ιδιωτικά έργα. Ως εκ τούτου, η άδεια για 
την ανάπτυξη ενός έργου15 το οποίο είναι πιθανό να έχει σημαντικές επιπτώσεις στο 
περιβάλλον θα πρέπει να παρέχεται μόνο εφόσον έχει διενεργηθεί εκτίμηση των 
δυνητικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου.   
 
Στην οδηγία ΕΠΕ γίνεται διάκριση μεταξύ των έργων για τα οποία απαιτείται υποχρεωτικά 
η διενέργεια ΕΠΕ («έργα παραρτήματος I»16) και των έργων σε σχέση με τα οποία οι 
αρχές των κρατών μελών πρέπει να προσδιορίζουν κατά πόσον είναι πιθανό να έχουν 
σημαντικές επιπτώσεις («έργα παραρτήματος II»). Ο εν λόγω προσδιορισμός 
πραγματοποιείται μέσω διαδικασίας «ελέγχου» με βάση τα κριτήρια που ορίζονται στο 
παράρτημα III της οδηγίας. Οι περισσότερες εγκαταστάσεις παραγωγής υδροηλεκτρικής 
ενέργειας είναι έργα του παραρτήματος II17.  

1.6 Η σχέση μεταξύ ΣΕΠΕ, ΕΠΕ και άρθρου 6 παράγραφος 3 της οδηγίας 

για τους οικοτόπους 
 
Σύμφωνα με την οδηγία ΕΠΕ (όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 2014/52/ΕΕ), σε 
περίπτωση που απαιτείται η διενέργεια εκτίμησης ενός έργου βάσει τόσο της οδηγίας 
ΕΠΕ όσο και των οδηγιών για τη φύση, θα πρέπει να εφαρμόζεται συντονισμένη και/ή 
κοινή διαδικασία. Η Επιτροπή εξέδωσε έγγραφα καθοδήγησης για τη δημιουργία τυχόν 
συντονισμένων και/ή κοινών διαδικασιών για έργα18 για τα οποία απαιτείται η ταυτόχρονη 
διενέργεια εκτίμησης βάσει της οδηγίας ΕΠΕ, της οδηγίας για τους οικοτόπους, της 
οδηγίας για τα πτηνά, της οδηγίας πλαίσιο για τα ύδατα και της οδηγίας για τις 
βιομηχανικές εκπομπές. 

 
Στο πλαίσιο της συντονισμένης διαδικασίας, τα κράτη μέλη πρέπει να συντονίζουν τη 
διενέργεια των διαφόρων επιμέρους εκτιμήσεων των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ενός 
συγκεκριμένου έργου, η οποία απαιτείται βάσει της οικείας ενωσιακής νομοθεσίας, 
αναθέτοντας το εν λόγω καθήκον σε μια αρχή. Στο πλαίσιο της κοινής διαδικασίας, τα 
κράτη μέλη οφείλουν να διενεργούν μια ενιαία εκτίμηση των περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων ενός συγκεκριμένου έργου, σύμφωνα με τα οριζόμενα με βάση την οικεία 
ενωσιακή νομοθεσία. 
 
Εντούτοις, η κατάλληλη εκτίμηση με βάση την ενωσιακή νομοθεσία για το 
περιβάλλον θα πρέπει να εξακολουθήσει να αποτελεί διακριτό και αναγνωρίσιμο 
τμήμα της συνολικής περιβαλλοντικής έκθεσης. Η εν λόγω απαίτηση οφείλεται στο ότι 
στο πλαίσιο της κατάλληλης εκτίμησης που προβλέπεται στην οδηγία για τους οικοτόπους 
μετρούνται διαφορετικές παράμετροι του φυσικού περιβάλλοντος και γίνεται χρήση 
διαφορετικών κριτηρίων για τον προσδιορισμό της «βαρύτητας» σε σχέση με τις 
ΕΠΕ/ΣΕΠΕ. Στο πλαίσιο των ΕΠΕ/ΣΕΠΕ εξετάζεται το σύνολο των περιβαλλοντικών 
πτυχών, συμπεριλαμβανομένης της βιοποικιλότητας, ενώ η εκτίμηση με βάση τις οδηγίες 

                                                           
15 Στην οδηγία ΕΠΕ ως «έργο» νοείται η υλοποίηση κατασκευαστικών εργασιών ή άλλων εγκαταστάσεων, 

τεχνικών κατασκευών ή επεμβάσεων στο φυσικό περιβάλλον και το τοπίο. 
16 Στα έργα που εμπίπτουν στο παράρτημα I συγκαταλέγονται «φράγματα και άλλες εγκαταστάσεις 

προοριζόμενες για τη συγκράτηση ή τη μόνιμη αποθήκευση υδάτων, όπου ο όγκος της νέας ή της πρόσθετης 

ποσότητας του συγκρατουμένου ή ταμιευομένου ύδατος υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια κυβικά μέτρα». . 
17 Στα έργα που εμπίπτουν στο παράρτημα II συγκαταλέγονται φράγματα και λοιπές εγκαταστάσεις συγκράτησης 

ή μόνιμης ταμίευσης υδάτων (εφόσον δεν περιλαμβάνονται στο παράρτημα I). 
18 ΕΕ C 273 της 27.7.2016, σ. 1-6. 
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για τη φύση επικεντρώνεται στις πιθανές επιπτώσεις στα είδη και στους τύπους 
οικοτόπων σε σχέση με τα οποία μια περιοχή έχει χαρακτηριστεί περιοχή Natura 2000. 
 
Διάκριση γίνεται επίσης και όσον αφορά το αποτέλεσμα της κάθε εκτίμησης. Στο πλαίσιο 
των εκτιμήσεων βάσει των οδηγιών ΣΕΠΕ και ΕΠΕ καθορίζονται διαδικαστικές 
απαιτήσεις, αλλά δεν προσδιορίζονται υποχρεωτικά περιβαλλοντικά πρότυπα. Από την 
άλλη πλευρά, το αποτέλεσμα της εκτίμησης βάσει της οδηγίας για τους οικοτόπους είναι 
άμεσα δεσμευτικό για την αρμόδια αρχή και καθοριστικό για την τελική της απόφαση.   
 
Με άλλα λόγια, σε περίπτωση που δεν είναι εφικτό να διαπιστωθεί μέσω της κατάλληλης 
εκτίμησης ότι το σχέδιο ή το έργο δεν θα επηρεάσει αρνητικά την ακεραιότητα μιας 
περιοχής Natura 2000, η αρχή δεν μπορεί να εγκρίνει το σχέδιο ή το έργο στην 
παρούσα μορφή του εκτός εάν, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, πληροί τις προϋποθέσεις 
της διαδικασίας παρέκκλισης βάσει του άρθρου 6 παράγραφος 4. 
 
Το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης διευκρίνισε ότι η οδηγία ΣΕΠΕ εφαρμόζεται 
αυτοτελώς σε περίπτωση που απαιτείται εκτίμηση κατά την οδηγία για τους οικοτόπους σε 

ό,τι αφορά σχέδια και προγράμματα19. 

 
Έγγραφο καθοδήγησης «Eξορθολογισμός των διαδικασιών εκτίμησης 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων για «έργα κοινού ενδιαφέροντος» (ΕΚΕ) 
ενεργειακών υποδομών 
 
Όπως και όλα τα άλλα έργα ανάπτυξης εγκαταστάσεων, τα έργα υδροηλεκτρικής 
ενέργειας υπόκεινται σε σειρά διαδικασιών εκτίμησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Η 
Επιτροπή εξέδωσε έγγραφα καθοδήγησης σχετικά με τον τρόπο εξορθολογισμού των εν 
λόγω διαφόρων διαδικασιών, ιδίως σε ό,τι αφορά έργα κοινού ενδιαφέροντος (ΕΚΕ) βάσει 
του κανονισμού ΔΕΔ-Ε, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα το μέγιστο επίπεδο προστασίας του 
περιβάλλοντος σύμφωνα με την ενωσιακή νομοθεσία για το περιβάλλον. 
 
Στην καθοδήγηση της Επιτροπής περιλαμβάνεται σειρά συστάσεων, οι οποίες, παρότι 
έχουν εκπονηθεί με γνώμονα τα ΕΚΕ, σχετίζονται επίσης με το σύνολο των ενεργειακών 
σχεδίων ή έργων, συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης εγκαταστάσεων υδροηλεκτρικής 
ενέργειας. Οι συστάσεις επικεντρώνονται ιδίως στις ακόλουθες παραμέτρους: 

 Έγκαιρος σχεδιασμός, «εκπόνηση χάρτη πορείας» και προσδιορισμός του πεδίου 
εφαρμογής των εκτιμήσεων, 

 Έγκαιρη και αποτελεσματική ενσωμάτωση των εκτιμήσεων περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων και των άλλων περιβαλλοντικών απαιτήσεων, 

 Διαδικαστικός συντονισμός και προθεσμίες, 

 Συλλογή δεδομένων, κοινοχρησία δεδομένων και έλεγχος ποιότητας, 

 Διασυνοριακή συνεργασία και 

 Έγκαιρη και αποτελεσματική δημόσια συμμετοχή. 
 
 http://ec.europa.eu/environment/eia/pdf/PCI_guidance.pdf   

                                                           
19 C-177/11, ΕΕ:C:2012:378, σ. 19-24. 

http://ec.europa.eu/environment/eia/pdf/PCI_guidance.pdf
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2. Οικοσυστήματα γλυκών υδάτων και υδροηλεκτρική ενέργεια 

στην ΕΕ 
 

2.1 Η κατάσταση των οικοσυστημάτων των ποταμών και λιμνών της 

ΕΕ 
 
Λόγω της δομικής πολυπλοκότητας και της ιδιαίτερα δυναμικής φύσης τους, οι ποταμοί 
και οι λίμνες είναι ιδιαίτερα πλούσια οικοσυστήματα, τα οποία διαδραματίζουν ρόλο 
ζωτικής σημασίας όσον αφορά την υδροδότηση μεγάλων τμημάτων της υπαίθρου που τα 
περιβάλλει. Πέραν της αυτοτελούς σημασίας τους ως πολύτιμων οικοτόπων, λειτουργούν 
ως οικολογικοί διάδρομοι ζωτικής σημασίας, καθώς ευνοούν τη γεωγραφική κατανομή και 
τη μετανάστευση των ειδών σε μεγάλες αποστάσεις. Επίσης, από τους ποταμούς και τις 
λίμνες εξαρτάται η ανάπτυξη ενός πλούσιου μωσαϊκού αλληλοσυνδεόμενων, 
υδατοεξαρτώμενων υγροτόπων, όπως υγροτοπικά δάση , έλη, βάλτοι, υγροί λειμώνες, οι 
οποίοι ενισχύουν με τη σειρά τους τη συνολική βιοποικιλότητά τους. 
 
Η επιβίωση σημαντικού αριθμού ειδών της άγριας πανίδας και χλωρίδας της Ευρώπης, 
συμπεριλαμβανομένων 400 περίπου ειδών γλυκών υδάτων που προστατεύονται από τις 
οδηγίες για τα πτηνά και τους οικοτόπους, εξαρτάται από τα οικοσυστήματα των ποταμών 
και των λιμνών. Συνολικά, οι λίμνες και οι ποταμοί καλύπτουν περίπου το 4 % της 
χερσαίας επιφάνειας του δικτύου Natura 2000 (περίπου 31 560 km2 —περιοχή 
μεγαλύτερη από το Βέλγιο) και έχουν χαρακτηριστεί προστατευόμενες περιοχές για είδη 
όπως ο σολομός Ατλαντικού Salmo salar, η ενυδρίδα Lutra lutra, η αλκυόνα Alcedo atthis, 
η λευκόποδη ποταμοκαραβίδα Austropotamobius pallipes, το ποταμίσιο μαλάκιο με 
σκληρό κέλυφος (Unio crassus) καθώς και για τύπους οικοτόπων όπως υδάτινα ρεύματα 
από πεδινά σε ορεινά επίπεδα, αλλουβιακά δάση, υγρότοποι, υγροί λειμώνες και βάλτοι. 
 
Επιπλέον, οι ποταμοί αποτελούν ζωτικής σημασίας πολυλειτουργικό πόρο για την 
οικονομία και την κοινωνική ευημερία της Ευρώπης, καθώς εξυπηρετούν σειρά 
διαφορετικών τομέων και παρέχουν πολλά σημαντικά αγαθά και υπηρεσίες στην 
κοινωνία. Ωστόσο, τα τελευταία 150 έτη, η εντατική χρήση ασκεί τεράστια πίεση σε αυτόν 
τον πολύτιμο πόρο, με αποτέλεσμα λίγοι μόνο από τους μεγάλους ποταμούς να 
βρίσκονται πλέον σε πλήρως φυσική κατάσταση. Πέραν του ότι υφίστανται διαφόρων 
βαθμών ρύπανση και υψηλά φορτία θρεπτικών συστατικών, με αποτέλεσμα τη σημαντική 
υποβάθμιση της ποιότητας των υδάτων τους, πολλοί ποταμοί έχουν ήδη υποστεί 
σημαντικές αλλοιώσεις όσον αφορά την υδρομορφολογία τους, τη δυναμική της φυσικής 
ροής τους και την οικολογική συνδεσιμότητά τους. 
 
Το 2015 η έκθεση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος σχετικά με την κατάσταση 
του φυσικού περιβάλλοντος της Ευρώπης20 κατέληγε στο συμπέρασμα ότι η οικολογική 
κατάσταση ή το δυναμικό περισσότερων από τους μισούς ποταμούς και λίμνες της 
Ευρώπης δεν έχει καταστεί καλή. Το 2009 μόνο το 43 % των επιφανειακών υδατικών 
συστημάτων ήταν σε καλή ή υψηλή οικολογική κατάσταση. Η κατάσταση δεν αναμενόταν 
να βελτιωθεί ιδιαίτερα έως το 2015, καθώς το ποσοστό των υδατικών συστημάτων των 
οποίων η οικολογική κατάσταση αναμενόταν να καταστεί καλή δεν υπερέβαινε το 53 %. 

                                                           
20 http://www.eea.europa.eu/soer . 

http://www.eea.europa.eu/soer
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Το εν λόγω ποσοστό αφίσταται πολύ από τους στόχους που καθορίζονται στην οδηγία 
πλαίσιο για τα ύδατα. 

 
Η κατάσταση είναι ακόμη σοβαρότερη όσον αφορά τα προστατευόμενα είδη και τους 
οικοτόπους γλυκών υδάτων της ΕΕ. Σύμφωνα με την τελευταία έκθεση της Επιτροπής για 
την κατάσταση της φύσης όσον αφορά την κατάσταση διατήρησης των οικοτόπων και των 
ειδών που προστατεύονται βάσει των δύο οδηγιών για τη φύση για την περίοδο 2007-
201221, η κατάσταση των τριών τετάρτων σχεδόν των ειδών γλυκών υδάτων (74 %) και 
των τύπων οικοτόπων γλυκών υδάτων (73 %) ήταν μη ικανοποιητική-ανεπαρκής ή μη 
ικανοποιητική-κακή. Αντιθέτως, μόνο το 17 % και το 16 % αντίστοιχα ήταν σε 
ικανοποιητική κατάσταση. 
 

Κατάσταση διατήρησης Κατάσταση διατήρησης 
α) Είδη (5 615 αξιολογήσεις) β) Οικότοποι (94 αξιολογήσεις) 

 

 

  Ικανοποιητική   Άγνωστη 

  Μη ικανοποιητική-ανεπαρκής  Μη ικανοποιητική-κακή 

 
Κατάσταση διατήρησης και τάσεις ειδών α) και οικοτόπων β) (οδηγία για τους οικοτόπους) που σχετίζονται με 
οικοσυστήματα ποταμών και λιμνών. Πηγή EEA, 2015β, άρθρο 17, εκθέσεις και αξιολογήσεις. 

 
Η συνολική κακή κατάσταση των ποταμών της Ευρώπης αποτελεί σημαντική αιτία 
ανησυχίας. Είναι σαφές ότι πολλοί από τους ποταμούς της Ευρώπης είναι ιδιαίτερα 
υποβαθμισμένοι και ότι πρέπει να γίνουν ακόμη πολλά για την επίτευξη των στόχων της 
οδηγίας πλαίσιο για τα ύδατα και των δύο οδηγιών για τη φύση. Αυτό μπορεί να 
επιτευχθεί μόνον εφόσον, πέραν της πρόληψης της περαιτέρω υποβάθμισής τους, 
δοθεί προτεραιότητα και στην ενεργό βελτίωση της οικολογικής κατάστασής τους. 
 

2.2 Πιέσεις και απειλές για τα οικοσυστήματα γλυκών υδάτων της 

Ευρώπης 
 
Τα υδατικά συστήματα υφίστανται πίεση από πολλές και διάφορες δραστηριότητες. 
Ιδιαίτερα σημαντικές είναι οι επιπτώσεις των υδρομορφολογικών πιέσεων, καθώς 
επηρεάζουν πάνω από το 40 % των υδατικών συστημάτων των ποταμών και των 
μεταβατικών υδατικών συστημάτων. Με βάση τον πρώτο χαρακτηρισμό των λεκανών 
απορροής σε συνάρτηση με την οδηγία πλαίσιο για τα ύδατα22, τα περισσότερα κράτη 

                                                           
21 http://www.eea.europa.eu/publications/state-of-nature-in-the-eu. 
22 Ανακοίνωση της Επιτροπής: Προς την αειφόρο διαχείριση του νερού στην Ευρωπαϊκή Ένωση – Πρώτο 

στάδιο της εφαρμογής της οδηγίας πλαίσιο για το νερό 2000/60/ΕΚ [COM(2007) 128 τελικό] 
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μέλη ανέφεραν ότι οι πιέσεις που οφείλονται στην αστική ανάπτυξη, τις υποδομές 
προστασίας από τις πλημμύρες, την παραγωγή ενέργειας, όπως η υδροηλεκτρική 
ενέργεια, την εσωτερική ναυσιπλοΐα, την αλλαγή του ρου ποταμών και τα 
αποστραγγιστικά έργα για τη γεωργία, είναι οι ισχυρότερες και επηρεάζουν στο έπακρο 
την υδρομορφολογική κατάσταση των υδατικών συστημάτων. 
 
Πιέσεις στους 
ποταμούς 

 

Επιπτώσεις στους 
ποταμούς 

 
 

Καμία πίεση (22) Καμία επίπτωση (19) 

Σημειακές πηγές (22) 

 

Οργανικός 
εμπλουτισμός (16) 

Διάχυτες πηγές (22) 
 

Εμπλουτισμός με 
θρεπτικά συστατικά 
(19) 

Άντληση νερού (19) Ρύπανση (18) 
 

Υδρομορφολογία (22) 
 

Οξίνιση (10) 

Άλλες πιέσεις (19) 
 

Αλλοιωμένοι οικότοποι 
(16) 

 Άλλες επιπτώσεις (14) 

  Ποσοστό υδατικών συστημάτων   Ποσοστό υδατικών συστημάτων 

 
Σημαντικές πιέσεις (αριστερά) και επιπτώσεις (δεξιά) στους ποταμούς· ο αριθμός των 
περιλαμβανόμενων κρατών μελών υποδεικνύεται εντός παρενθέσεων (Ευρωπαϊκά ύδατα — 
αξιολόγηση της κατάστασης και των πιέσεων 2012) 
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Όσον αφορά τις απειλές και τις πιέσεις στα υδατικά συστήματα γλυκών υδάτων Natura 
2000, στην έκθεση για την κατάσταση της φύσης οι «αλλαγές στην κατάσταση των 
υδατικών συστημάτων» χαρακτηρίζονται ως το συχνότερο φαινόμενο σε σύγκριση με 
άλλες απειλές και πιέσεις. 
 
 
Διάγραμμα 4.37 Οι 10 κορυφαίες (σε ποσοστό συχνότητας) αναφερόμενες πιέσεις και απειλές υψηλής κατάταξης 
για τα είδη (οδηγία για τους οικοτόπους) που σχετίζονται με τα οικοσυστήματα ποταμών και λιμνών 

 
J02 Αλλαγές στην 
κατάσταση των υδατικών 
συστημάτων 

 

 
J03 Άλλες αλλαγές στα 
οικοσυστήματα 

H01 Ρύπανση 
επιφανειακών υδάτων 

 
I01 Χωροκατακτητικά ξένα 
είδη 

 
A02 Τροποποίηση μεθόδων 
καλλιέργειας 

 
K03 Διαειδικές σχέσεις 
πανίδας 

F02 Αλιεία και 
εκμετάλλευση υδρόβιων 
πόρων 

 
A07 Χρήση 
«φυτοφαρμάκων» στη 
γεωργία 

 
D01 Δρόμοι, σιδηρόδρομοι 
και μονοπάτια 

K02 Διαδοχή βλάστησης / 
βιοκοινοτική εξέλιξη 

      

Πιέσεις Απειλές 
 
Έκθεση για την κατάσταση της φύσης, EEA 2015 
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Η υδροηλεκτρική ενέργεια στην ΕΕ 
 
Το 2011 καταγράφηκαν περίπου 23 000 εγκαταστάσεις υδροηλεκτρικής ενέργειας στην ΕΕ. Στη 
συντριπτική πλειονότητά τους (91 %) πρόκειται για μικρές εγκαταστάσεις (μικρότερες από 10 
MWH) οι οποίες παράγουν περίπου το 13 % της συνολικής ηλεκτρικής ενέργειας που προέρχεται 
από την υδροηλεκτρική ενέργεια. Από την άλλη πλευρά, παρότι οι μεγάλοι υδροηλεκτρικοί σταθμοί 
αντιπροσωπεύουν μόνο το 9 % του συνόλου των υδροηλεκτρικών σταθμών, παράγουν περίπου το 

87 % της συνολικής ηλεκτρικής ενέργειας που προέρχεται από την υδροηλεκτρική ενέργεια23. 

 
Παρότι οι εγκαταστάσεις υδροηλεκτρικής ενέργειας είναι συγκεντρωμένες συχνά σε ορεινές 
περιοχές για τεχνικούς λόγους, οι επιπτώσεις τους είναι σημαντικές και μεγάλης εμβέλειας σε 
μικρούς και μεγάλους ποταμούς και λίμνες σε κάθε είδους περιοχή. Όσον αφορά τους μικρότερους 
ποταμούς, ακόμη και η μικρή μείωση της ροής τους ή η διατάραξη των φυσικών οικολογικών 
συνθηκών μπορεί να έχει σοβαρές αρνητικές επιπτώσεις. 
 
Ακολούθως παρατίθενται οι συχνότερα χρησιμοποιούμενες εγκαταστάσεις υδροηλεκτρικής 
ενέργειας: 
 
Υδροηλεκτρικοί σταθμοί ρεόντων υδάτων. Στα συστήματα υδροηλεκτρικής ενέργειας ρεόντων 
υδάτων, η ηλεκτρική ενέργεια παράγεται από την υφιστάμενη ροή και την υψομετρική διαφορά της 
ροής των υδάτων ενός ποταμού. Αυτού του είδους η εγκατάσταση χρησιμοποιεί τη φυσική ροή 
ενός υδατορρεύματος για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Δεν υπάρχει πρόθεση 
αποθήκευσης και μεταγενέστερης χρήσης των υδάτων. Το συγκεκριμένος είδος εγκατάστασης 
χρησιμοποιείται κυρίως για μικρούς υδροηλεκτρικούς σταθμούς, αλλά απαντά και σε μεγάλους 
σταθμούς. 
 
Έργα αποθήκευσης υδροηλεκτρικής ενέργειας ρεόντων υδάτων: Ένας ταμιευτήρας 
αποθήκευσης παρέχει τη δυνατότητα αποθήκευσης νερού στη διάρκεια περιόδων χαμηλής 
ζήτησης και αποδέσμευσής του στη διάρκεια περιόδων αιχμής. Συνεπώς, το δυναμικό παραγωγής 
ενέργειας εξαρτάται λιγότερο από τη διαθεσιμότητα της ροής των υδάτων. Αυτού του είδους οι 
ταμιευτήρες μπορούν να χρησιμοποιούνται για καθημερινή, εποχιακή ή ετήσια αποθήκευση νερού, 
και, ως εκ τούτου, παρέχουν τη δυνατότητα κάλυψης τη ζήτησης νερού σε περιόδους αιχμής και 
διευκολύνουν την ενοποίηση διαφόρων πηγών ανανεώσιμης ενέργειας, π.χ. την ενσωμάτωση της 
αιολικής ενέργειας στο ενεργειακό σύστημα. 
 
Υδροηλεκτρικοί σταθμοί ταμιευτήρα. Ο συμβατικός υδροηλεκτρικός σταθμός ταμιευτήρα διαθέτει 
ταμιευτήρα επαρκούς μεγέθους για την αποθήκευση νερού κατά τη διάρκεια των υγρών και των 
ξηρών εποχών. Το νερό αποθηκεύεται πίσω από το φράγμα και είναι διαθέσιμο για τη λειτουργία 
του σταθμού όπως και όποτε απαιτείται. Αυτού του είδους ο σταθμός μπορεί να χρησιμοποιείται 
αποτελεσματικά καθόλη τη διάρκεια του έτους, είτε ως σταθμός βασικού φορτίου είτε ως σταθμός 
φορτίου περιόδων αιχμής, ανάλογα με την περίπτωση. 
 
Υδροηλεκτρικοί υδραντλητικοί σταθμοί. Η λειτουργία των εν λόγω σταθμών βασίζεται στην 
ύπαρξη ταμιευτήρων με υψομετρική διαφορά μεταξύ τους που επιτρέπουν την παραγωγή 
συμπληρωματικής ηλεκτρικής ενέργειας στη διάρκεια περιόδων υψηλής ζήτησης. Το νερό αντλείται 
στον ταμιευτήρα που βρίσκεται σε υψηλότερο σημείο στη διάρκεια περιόδων χαμηλότερης ζήτησης 
και διοχετεύεται προς τον ταμιευτήρα που βρίσκεται σε χαμηλότερο σημείο όταν η ζήτηση είναι 
υψηλή. Οι υδροηλεκτρικοί υδραντλητικοί σταθμοί δεν αποκλείονται από την οδηγία για τις 

                                                           
23 Arcadis 2011: Hydropower generation in the context of the EU WFD. EC DG Environment. 168 σσ. 

http://bookshop.europa.eu/pl/hydropower-generation-in-the-context-of-the-eu-water-framework-directive-

pbKH3013438/downloads/KH-30-13-438-EN-

N/KH3013438ENN_002.pdf;pgid=y8dIS7GUWMdSR0EAlMEUUsWb0000A6euO_e0;sid=E0EKwHHfLLsK

wiJMudqUZxP6sYJ2kNMcbxE=?FileName=KH3013438ENN_002.pdf&SKU=KH3013438ENN_PDF&Cata

logueNumber=KH-30-13-438-EN-N 

Βλέπε επίσης «Water management, Water Framework Directive & Hydropower. Common Implementation 

Strategy Workshop» . 

http://bookshop.europa.eu/pl/hydropower-generation-in-the-context-of-the-eu-water-framework-directive-pbKH3013438/downloads/KH-30-13-438-EN-N/KH3013438ENN_002.pdf;pgid=y8dIS7GUWMdSR0EAlMEUUsWb0000A6euO_e0;sid=E0EKwHHfLLsKwiJMudqUZxP6sYJ2kNMcbxE=?FileName=KH3013438ENN_002.pdf&SKU=KH3013438ENN_PDF&CatalogueNumber=KH-30-13-438-EN-N
http://bookshop.europa.eu/pl/hydropower-generation-in-the-context-of-the-eu-water-framework-directive-pbKH3013438/downloads/KH-30-13-438-EN-N/KH3013438ENN_002.pdf;pgid=y8dIS7GUWMdSR0EAlMEUUsWb0000A6euO_e0;sid=E0EKwHHfLLsKwiJMudqUZxP6sYJ2kNMcbxE=?FileName=KH3013438ENN_002.pdf&SKU=KH3013438ENN_PDF&CatalogueNumber=KH-30-13-438-EN-N
http://bookshop.europa.eu/pl/hydropower-generation-in-the-context-of-the-eu-water-framework-directive-pbKH3013438/downloads/KH-30-13-438-EN-N/KH3013438ENN_002.pdf;pgid=y8dIS7GUWMdSR0EAlMEUUsWb0000A6euO_e0;sid=E0EKwHHfLLsKwiJMudqUZxP6sYJ2kNMcbxE=?FileName=KH3013438ENN_002.pdf&SKU=KH3013438ENN_PDF&CatalogueNumber=KH-30-13-438-EN-N
http://bookshop.europa.eu/pl/hydropower-generation-in-the-context-of-the-eu-water-framework-directive-pbKH3013438/downloads/KH-30-13-438-EN-N/KH3013438ENN_002.pdf;pgid=y8dIS7GUWMdSR0EAlMEUUsWb0000A6euO_e0;sid=E0EKwHHfLLsKwiJMudqUZxP6sYJ2kNMcbxE=?FileName=KH3013438ENN_002.pdf&SKU=KH3013438ENN_PDF&CatalogueNumber=KH-30-13-438-EN-N
http://bookshop.europa.eu/pl/hydropower-generation-in-the-context-of-the-eu-water-framework-directive-pbKH3013438/downloads/KH-30-13-438-EN-N/KH3013438ENN_002.pdf;pgid=y8dIS7GUWMdSR0EAlMEUUsWb0000A6euO_e0;sid=E0EKwHHfLLsKwiJMudqUZxP6sYJ2kNMcbxE=?FileName=KH3013438ENN_002.pdf&SKU=KH3013438ENN_PDF&CatalogueNumber=KH-30-13-438-EN-N
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ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, αλλά δεν λαμβάνονται υπόψη στα στατιστικά στοιχεία για τις εν 
λόγω πηγές ενέργειας. 
 
 

 

 

2.3 Οι επιπτώσεις της υδροηλεκτρικής ενέργειας στα οικοσυστήματα 

γλυκών υδάτων 
 
Το εύρος των επιπτώσεων που μπορεί να έχει μια εγκατάσταση υδροηλεκτρικής 
ενέργειας στα είδη και στους τύπους οικοτόπων που προστατεύονται δυνάμει των δύο 
οδηγιών της ΕΕ για τη φύση διαφέρει σε σημαντικό βαθμό από μια περιοχή σε άλλη. 
Εξαρτάται από τα επιμέρους χαρακτηριστικά του ποταμού, τη φυσική και οικολογική 
κατάστασή του —το εάν έχει ήδη υποβαθμιστεί ή είναι ακόμη στην αρχική φυσική του 
κατάσταση, εάν είναι μεγάλος ή μικρός, ορεινός ή πεδινός, κ.λπ.— καθώς και από το 
είδος και την κλίμακα των υδροηλεκτρικών εγκαταστάσεων και τα είδη και τους 
οικοτόπους για τα οποία η περιοχή έχει χαρακτηριστεί ως προστατευόμενη. Ως εκ 
τούτου, κάθε εγκατάσταση πρέπει να εξετάζεται κατά περίπτωση. 
 
Οι επιπτώσεις μπορεί να είναι απόρροια οποιουδήποτε σταδίου του κύκλου ζωής μιας 
εγκατάστασης υδροηλεκτρικής ενέργειας, από την αρχική κατασκευή της μέχρι την 
ανακαίνισή της, τον παροπλισμό της ή την καθημερινή λειτουργία και διαχείρισή της. Οι 
επιπτώσεις μπορεί να οδηγήσουν στην απώλεια, την υποβάθμιση και την κατάτμηση των 
φυσικών οικοτόπων και των πληθυσμών ειδών των οποίων η επιβίωση εξαρτάται από 
τους εν λόγω οικοτόπους. Η σοβαρότητα της απώλειας εξαρτάται από την κλίμακα των 
επιπτώσεων καθώς και από τη σπανιότητα και την ευαλωτότητα των επηρεαζόμενων 
οικοτόπων και ειδών. 
 
Στο υπόλοιπο τμήμα του παρόντος κεφαλαίου περιγράφεται συνοπτικά το φάσμα των 
ενδεχόμενων επιπτώσεων της υδροηλεκτρικής ενέργειας στους οικοτόπους και τα είδη, 
ιδίως στο πλαίσιο των οδηγιών της ΕΕ για τη φύση. Οι φορείς εκμετάλλευσης που 
γνωρίζουν τα είδη των επιπτώσεων και κατανοούν σε κάποιο βαθμό την πολυπλοκότητα 
των ποτάμιων οικοσυστημάτων θα μπορούν να διασφαλίζουν ευκολότερα τη συμβατότητα 
των δραστηριοτήτων τους με τις απαιτήσεις της οδηγίας πλαίσιο για τα ύδατα και των 
οδηγιών για τη φύση. Επίσης, θα μπορούν να προσδιορίζουν ευκολότερα πιθανές 
καταστάσεις αμοιβαίου οφέλους ώστε να συμβάλλουν στην αποκατάσταση ήδη 
υποβαθμισμένων ποταμών, όποτε αυτό είναι εφικτό. 
 

 Αλλαγές στη μορφολογία των ποταμών και στους ποτάμιους οικοτόπους 
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Οποιαδήποτε φυσική τροποποίηση των υδατικών συστημάτων θα επηρεάσει τις 
φυσιολογικές υδρολογικές διεργασίες και θα διαταράξει την οικολογική συνέχεια24 των 
συστημάτων γλυκών υδάτων τόσο κατά τον διαμήκη άξονά τους όσο και πλευρικά αυτών, 
π.χ. διά της αποσύνδεσης των ποταμών από τις παρακείμενες πλημμυροπεδιάδες και 
τους υγροτόπους, ή μέσω της συσσώρευσης υδάτων περιμετρικά των υδροηλεκτρικών 
σταθμών. 
 
Η πλέον προφανής μορφή απώλειας οικοτόπων είναι η άμεση φυσική καταστροφή των 
ίδιων των οικοτόπων ανάντη ή κατάντη ή στην περιβάλλουσα περιοχή (π.χ. δέσμευση 
γης, πλημμύρες, αφαίρεση της παρόχθιας βλάστησης ή φυσικών σχηματισμών στον 
ποταμό). Ωστόσο, ακόμη και χωρίς τη φυσική δέσμευση γης, η διατάραξη των φυσικών 
υδρομορφολογικών διεργασιών μπορεί να οδηγήσει επίσης σε διατάραξη ή αλλοίωση των 
βιοτικών ή αβιοτικών συνθηκών που είναι ζωτικής σημασίας για τη δομή και τη λειτουργία 
του οικοτόπου. Επιπλέον, μπορεί να οδηγήσει στον αποικισμό των υποβαθμισμένων 
οικοτόπων από χωροκατακτητικά είδη, με ενδεχόμενο αποτέλεσμα τον εκτοπισμό της 
φυσικής πανίδας. 

 
 Τεχνητοί φραγμοί στη μετανάστευση και τη γεωγραφική κατανομή προστατευόμενων 

ειδών 
 
Οι ποταμοί, οι λίμνες και οι παρόχθιες ζώνες διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη 
γεωγραφική κατανομή και τη μετανάστευση ειδών γλυκών υδάτων καθώς και όσον αφορά 
πιο περιορισμένες μετακινήσεις μεταξύ διαφόρων περιοχών ανευρέσεως τροφής, 
αναπαραγωγής, ανάπαυσης και φωλεοποίησης. Λειτουργούν ως οικολογικοί διάδρομοι ή 
σύνδεσμοι ζωτικής σημασίας στο τοπίο. Τυχόν τεχνητοί φραγμοί ή εμπόδια στην ελεύθερη 
κυκλοφορία τους ανάντη ή κατάντη, όσο μικρά και αν είναι, μπορούν να έχουν σημαντικές 
συνέπειες στην επιβίωση των εν λόγω ειδών.  

                                                           
24 Για περαιτέρω λεπτομέρειες βλέπε «Common Implementation Strategy for the Water Framework Directive, 

WFD and hydromorphological pressures, Good practice in managing the ecological impacts of hydropower 

schemes». https://circabc.europa.eu/sd/a/68065c2b-1b08-462d-9f07-

413ae896ba67/HyMo_Technical_Report.pdf . 

https://circabc.europa.eu/sd/a/68065c2b-1b08-462d-9f07-413ae896ba67/HyMo_Technical_Report.pdf
https://circabc.europa.eu/sd/a/68065c2b-1b08-462d-9f07-413ae896ba67/HyMo_Technical_Report.pdf
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Οι εγκαταστάσεις υδροηλεκτρικής ενέργειας μπορούν να διαταράξουν ή να εμποδίσουν 
άμεσα ή έμμεσα τη γεωγραφική κατανομή και τη μετανάστευση ειδών. Οι πιο προφανείς 
περιπτώσεις διατάραξης είναι τα φράγματα και οι κατακρατηθείσες περιοχές που 
λειτουργούν ως φυσικοί φραγμοί για τη μετανάστευση των ιχθύων, εμποδίζοντάς τη 
μετακίνησή τους ανάντη και κατάντη του ποταμού. Αυτό έχει πολύ σοβαρές επιπτώσεις 
στην επιβίωση ευρέος φάσματος ειδών γλυκών υδάτων, με αποτέλεσμα την κατάτμηση, 
την απομόνωση και την τελική εξαφάνιση ιδίως ορισμένων πληθυσμών ιχθύων. 
 
Το φαινόμενο του «τεχνητού φραγμού» καθίσταται ακόμη σοβαρότερο όταν σε ένα τμήμα 
του ποταμού υπάρχουν περισσότερα από ένα εμπόδια. Ακόμη και πολύ μικρές 
κατασκευές ή φυσικοί φραγμοί μπορούν να εμποδίσουν ολοκληρωτικά τη διέλευση στους 
ποταμούς. Τα τεχνητά κανάλια μπορούν επίσης να καταστούν φραγμοί στην κυκλοφορία 
ειδών λόγω του ότι κόβουν στη μέση και, κατά συνέπεια, κατακερματίζουν χερσαίους 
οικοτόπους. Ενδέχεται επίσης να δημιουργήσουν τεχνητές συνδέσεις μεταξύ λεκανών 
απορροής, με αποτέλεσμα την πιθανή ενίσχυση της εξάπλωσης μη αυτοχθόνων ειδών εις 
βάρος αυτοχθόνων ειδών.                                        
 
Παρότι η μετανάστευση ανάντη και κατάντη είναι σημαντική για όλα τα είδη ιχθύων, η 
συνέχεια είναι ουσιαστικής σημασίας ιδίως για τα διάδρομα είδη. Η μετανάστευση ανάντη 
είναι ιδιαίτερα σημαντική για τους πληθυσμούς των ανάδρομων ιχθύων και των ειδών 
λαμπραινών όπως το Salmo salar, οι θαλάσσιες λάμπραινες Petromyzon marinus και 
Lampetra fluviatilis ή ορισμένοι οξύρρυγχοι όπως το Acipenser sturio , λόγω της ανάγκης 
τους για περιοδική (ιδανικά ετήσια) μετανάστευση μεγάλων αποστάσεων. Οι 
μεταναστεύσεις κατάντη είναι απολύτως απαραίτητες για τα νεαρά και τα ενήλικα άτομα 
κατάδρομων ιχθύων όπως το χέλι Anguilla anguilla, το οποίο προστατεύεται με βάση τον 
κανονισμό για το χέλι25.  
 
 

 Διατάραξη της δυναμικής ιζημάτων 
 
Τα ιζήματα αποτελούν φυσικό τμήμα των υδρόβιων οικοσυστημάτων και είναι απαραίτητα 
για την υδρολογική, γεωμορφολογική και οικολογική λειτουργία των εν λόγω συστημάτων. 
Τα ιζήματα σχηματίζουν ποικιλία οικοτόπων που συμβάλλουν άμεσα ή έμμεσα στην 
επιβίωση ευρέος φάσματος ειδών. Υπό φυσικές συνθήκες, υφίσταται διαρκής μεταφορά 
ιζημάτων κατάντη (κυρίως αμμοχάλικου), χάρη στην οποία διατηρείται η οικολογική δομή 
και λειτουργία των ποταμών. Οι εγκάρσιες κατασκευές, όπως τα φράγματα, τείνουν να 
διαταράσσουν τη φυσική δυναμική των ιζημάτων. 
 
Οι μεγάλοι ταμιευτήρες μπορούν να εγκλωβίσουν πάνω από το 90 % των εισερχόμενων 
ιζημάτων, γεγονός που μπορεί να έχει ως συνέπεια την αυξανόμενη διάβρωση της κοίτης 
και των οχθών του ποταμού κατάντη, καθώς και την τοπική καταστροφή σημαντικών 
υδρομορφολογικών σχηματισμών, όπως οι επιμήκεις αποθέσεις κοίτης από αδρομερές 
ίζημα. Επιβλαβής για τους οικοτόπους και τα είδη μπορεί επίσης να είναι η 
πραγματοποίηση εργασιών συντήρησης σε φράγματα, που περιλαμβάνουν την περιοδική 
έκπλυση ιζημάτων (ιδίως το καλοκαίρι, όταν μειώνεται η ποσότητα των ρεόντων υδάτων), 
εάν δεν εκτελούνται δεόντως. 
 
Ανάντη ενός φράγματος, σε ταμιευτήρα ή σε κατακρατηθέντα τμήματα του ποταμού, η 
μείωση της ικανότητας μεταφοράς ιζημάτων προκαλεί συσσώρευση ιζημάτων με πιθανές 
αρνητικές συνέπειες για τα είδη και τους οικοτόπους, π.χ. μέσω της δημιουργίας ευνοϊκών 
συνθηκών ανάπτυξης αλγών και άλλων υδρόβιων φυκών που παραγκωνίζουν τα 

                                                           
25 Διατίθεται στη διεύθυνση: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX%3A32007R1100. 
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προστατευόμενα είδη. Η συσσώρευση αμμοχάλικου ή άλλων λασπωδών ιζημάτων στην 
κοίτη του ποταμού ή στη στήλη ύδατος μπορεί να είναι επιβλαβής για τα λιθόφιλα είδη, 
όπως ο θύμαλλος Thymallus thymallus, που χρησιμοποιούν αυτές τις περιοχές ως 
τόπους ωοτοκίας του μαργαριτοφόρου όστρακου γλυκών υδάτων Margaritifera 
margaritifera και του ποταμίσιου μυδιού με σκληρό κέλυφος Unio crassus. Είναι επίσης 
επιβλαβής για είδη πτηνών, όπως το βροχοπούλι ή ο τρύγγας, που χρησιμοποιούν ξηρές 
κοίτες από αδρομερές ίζημα ως τόπους φωλεοποίησης. 
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Εξάλειψη των τεχνητών φραγμών στην περιοχή της λεκάνης απορροής του Δούναβη 

 
Το 45 % περίπου των σημείων διακοπής της συνέχειας των ποταμών και των οικοτόπων στην 
περιοχή της λεκάνης απορροής του Δούναβη οφείλεται στην παραγωγή υδροηλεκτρικής ενέργειας. 
Συνολικά, 1 688 τεχνητοί φραγμοί βρίσκονται στους ποταμούς της περιοχής, στους οποίους 
αντιστοιχούν περισσότερα από 4 000 km λεκανών απορροής. 600 από τους εν λόγω φραγμούς 
είναι φράγματα, 729 είναι ράμπες/αναβαθμοί και 359 ταξινομούνται ως άλλα είδη διακοπής. 756 
αναφέρονται επί του παρόντος ως εγκαταστάσεις εξοπλισμένες με λειτουργικά μέσα υποβοήθησης 
της μετανάστευσης των ιχθύων. Από το 2009 932 σημεία διακοπής της συνέχειας (55 %) 
παρεμποδίζουν τη μετανάστευση των ιχθύων και ταξινομούνται επί του παρόντος ως σημαντικές 
πιέσεις. Σύμφωνα με το τελευταίο σχέδιο διαχείρισης της λεκάνης απορροής του Δούναβη, οι 
παραδουνάβιες χώρες σχεδιάζουν να μειώσουν σημαντικά έως το 2021 τα φράγματα που 
αποτελούν σημεία διακοπής της συνέχειας του ποταμού. 
 

 
  
 
Danube River Basin District: River and habitat continuity interruption –(above) current situation 2015· (1st 
map) expected improvements by 2021 (2nd map) — Source DRBMP  
https://www.icpdr.org/main/management-plans-danube-river-basin-published 

 

https://www.icpdr.org/main/management-plans-danube-river-basin-published
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 Αλλαγές στο οικολογικό καθεστώς ροής 
 
Οι οικολογικές ροές είναι μηχανισμός ζωτικής σημασίας για τη διατήρηση των 
απαραίτητων διεργασιών που λαμβάνουν χώρα στα υγιή ποτάμια οικοσυστήματα, από 
τον οποίο εξαρτάται η επιβίωση των προστατευόμενων ειδών και οικοτόπων της ΕΕ και ο 
οποίος διασφαλίζει την καλή οικολογική κατάσταση των υδατικών συστημάτων26. Αλλαγές 

στην οικολογική ροή μπορούν να έχουν ως αποτέλεσμα τη μείωση ή την υποβάθμιση της 
έκτασης του υδρόβιου οικοτόπου και της συνδεσιμότητάς του με παρόχθιους οικοτόπους. 
 
Για παράδειγμα, η υπερβολικά χαμηλή ροή υδάτων μπορεί να έχει ευρύ φάσμα αρνητικών 
επιπτώσεων, συμπεριλαμβανομένης της αποξήρανσης των τόπων ωοτοκίας για τα είδη 
ιχθύων και λαμπραινών ή της παρεμπόδισης της ανάπτυξης των αυγών και νεαρών 
ατόμων των ιχθύων. Η μετανάστευση των ιχθύων ανάντη μπορεί επίσης να 
παρεμποδιστεί στο τμήμα του ποταμού που έχει εξαντληθεί, είτε εξαιτίας της ύπαρξης 
φραγμών που οφείλονται στις χαμηλές ροές είτε λόγω ανεπαρκών ερεθισμάτων που να 
ενθαρρύνουν τους ιχθύες να μεταναστεύσουν. 
 
Οι ανεπαρκείς ρυθμοί ροής στην αρχική κοίτη του ποταμού μπορούν επίσης να 
προκαλέσουν υπερθέρμανση και ανεπαρκή οξυγόνωση των υδάτων (όπως περιγράφεται 
ανωτέρω). Αυτό έχει ως συνέπεια τη δημιουργία ακατάλληλων συνθηκών διαβίωσης για 
ευρύ φάσμα ειδών όπως οι ιχθύες, οι ποταμοκαραβίδες και τα είδη λαμπραινών, τα 
δίθυρα μαλάκια, ή οι λιβελούλες που εξαρτώνται από οικοτόπους ρεόντων υδάτων. 

 
 Αλλαγές στο καθεστώς ροής που οφείλονται σε υδροηλεκτρικούς σταθμούς που 

λειτουργούν μόνο σε χρονικά διαστήματα αιχμής της ζήτησης 
 
Οι έντονες διακυμάνσεις της ροής των 
υδάτων μπορούν να προκαλέσουν 
σημαντική φθορά στα είδη και στους 
οικοτόπους τους, ιδίως στους μικρούς 
ποταμούς. Η τεχνητή αυξομείωση 
απορροών ασκεί πιέσεις στους οργανισμούς 
που διαβιούν στα επηρεαζόμενα τμήματα 
του υδατορρεύματος, ιδίως όσους δεν 
μπορούν να αντεπεξέλθουν στις απότομες 
αλλαγές της στάθμης των υδάτων, όπως τα 
ιχθύδια, ή άλλοι βραδυκίνητοι ή στατικοί 
οργανισμοί (ιδίως τα φυτικά είδη). Το καθεστώς τεχνητής αυξομείωσης απορροών 
επηρεάζει επίσης τη συμπεριφορά των θηραμάτων των προστατευόμενων ειδών και, ως 
εκ τούτου, τα επίπεδα της φυσικής τους κατάστασης. 
 
Οι επιπτώσεις της τεχνητής αυξομείωσης απορροών είναι ιδιαίτερα έντονες στη διάρκεια 
ευαίσθητων περιόδων (π.χ. περιόδων ξηρασίας ή παγετού) και η σημασία τους αυξάνεται 
ολοένα και περισσότερο εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής. Μια άλλη αρνητική συνέπεια των 
υδροηλεκτρικών σταθμών που λειτουργούν μόνο σε χρονικά διαστήματα αιχμής της 
ζήτησης είναι συχνά η σημαντικά διαφορετική (πολύ χαμηλότερη) θερμοκρασία του νερού 
που αποδεσμεύεται κατά το χρονικό διάστημα αιχμής της ζήτησης. Τα είδη που είναι 

                                                           
26 «Ecological flows in the implementation of the Water Framework Directive» — 

https://circabc.europa.eu/sd/a/4063d635-957b-4b6f-bfd4-b51b0acb2570/Guidance%20No%2031 %20-

%20Ecological%20flows%20%28final%20version%29.pdf. 

https://circabc.europa.eu/sd/a/4063d635-957b-4b6f-bfd4-b51b0acb2570/Guidance%20No%2031%20-%20Ecological%20flows%20(final%20version).pdf
https://circabc.europa.eu/sd/a/4063d635-957b-4b6f-bfd4-b51b0acb2570/Guidance%20No%2031%20-%20Ecological%20flows%20(final%20version).pdf
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προσαρμοσμένα στις συνήθεις θερμοκρασίες του νερού δεν μπορούν να επιβιώσουν σε 
απότομες αλλαγές που διαρκούν αρκετές ώρες την ημέρα. 

 
 Αλλαγές στους εποχικούς κύκλους πλημμυρών 
 
Ορισμένες φορές λαμβάνονται μέτρα τροποποίησης των κοιτών των ρευμάτων με σκοπό 
τον καλύτερο έλεγχο της ροής των υδάτων. Οι παρεμβάσεις στον έλεγχο της ροής 
μπορούν να διαταράξουν τους εποχικούς κύκλους πλημμυρών, με αποτέλεσμα, ενίοτε, 
την ολοκληρωτική εξαφάνιση των τύπων οικοτόπων και των ειδών στόχων που 
σχετίζονται με τους εν λόγω κύκλους. Παραδείγματα επηρεαζόμενων οικοτόπων είναι τα 
αλλουβιακά δάση, τα εποχικά τέλματα και οι ημισεληνοειδείς λίμνες και οι ποταμοί, καθώς 
και τα σχετικά είδη. 
 

 
RIPEAK — ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΕΕ: Αντιδράσεις των παρόχθιων 
δασών στην τεχνητή αυξομείωση απορροών: για μια βιώσιμη διαχείριση της 
υδροηλεκτρικής ενέργειας 
 
Ως τεχνητή αυξομείωση απορροών νοούνται οι σύντομες αλλαγές στη ροή του ποταμού 
οι οποίες λαμβάνουν χώρα στη διάρκεια μιας ημέρας και οφείλονται είτε στην 
ενεργοποίηση είτε στην απενεργοποίηση υδραυλικών στροβίλων με σκοπό την 
παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, ανάλογα με τις διακυμάνσεις της ζήτησης στην αγορά. 
Τα παραπάνω έχουν ως αποτέλεσμα να τροποποιούνται η υδρολογία του ποταμού 
κατάντη και ανάντη, οι υδραυλικές παράμετροι, η ποιότητα των υδάτων, η μορφολογία 
του ποταμού, και, τέλος, το ποτάμιο οικοσύστημα. Οι επιστημονικές μελέτες για τις 
επιπτώσεις της τεχνητής αυξομείωσης απορροών είναι λιγοστές και επικεντρώνονται 
στην πλειονότητά τους στην ιχθυοπανίδα. Επιπλέον, δεν υπάρχουν μελέτες για την 
παρόχθια βλάστηση. 
 
Η τεχνητή αυξομείωση απορροών μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την αδυναμία 
ανανέωσης των παρόχθιων ειδών, με αποτέλεσμα να επηρεάζεται η διατήρηση των 
παρόχθιων πληθυσμών. Συνεπώς, μέσω της ανάλυσης της βλάστησης των σπόρων και 
των επιδόσεων των σποροφύτων μπορεί να καταστεί εφικτός ο προσδιορισμός των 
σχέσεων μεταξύ τεχνητής αυξομείωσης απορροών και αντιδράσεων της βλάστησης, με 
βάσει τις οποίες μπορούν, στη συνέχεια, να προσδιοριστούν ποσοτικά, να συσχετιστούν 
και να προβλεφθούν οι βιολογικές αντιδράσεις στην τεχνητή αυξομείωση. Οι εν λόγω 
σχέσεις αποτελούν παράγοντα καίριας σημασίας για τον αντικειμενικό προσδιορισμό 
ορίων που συμβάλλουν στην ελαχιστοποίηση των οικολογικών επιπτώσεων της 
παραγωγής υδροηλεκτρικής ενέργειας χωρίς σημαντικές απώλειες όσον αφορά την 
παραγωγή. 
 
Σκοπός του εν λόγω έργου είναι η απόκτηση ορισμένων γνώσεων σχετικά με τη βιώσιμη 
διαχείριση των ποταμών που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή υδροηλεκτρικής 
ενέργειας. Για την επίτευξη του εν λόγω στόχου, σχεδιάζεται η διενέργεια εις βάθος 
ανασκόπησης της βιβλιογραφίας, ανάλυσης ενδοημερήσιων σειρών ροών, η 
πραγματοποίηση πειραμάτων πεδίου και η δημιουργία υπολογιστικών μοντέλων. Η 
τελική αναμενόμενη συμβολή του έργου συνίσταται στα ακόλουθα: 1) νέοι υδρολογικοί 
και οικολογικοί (δηλ. για την παρόχθια βλάστηση) δείκτες μέτρησης των επιπτώσεων της 
τεχνητής αυξομείωσης απορροών, 2) νέα μοντέλα υδρολογίας-οικολογίας για τον 
ποσοτικό προσδιορισμό των εν λόγω επιπτώσεων και 3) νέα αποτελεσματικά μέτρα για 
τη βιώσιμη λειτουργία των υδροηλεκτρικών φραγμάτων. 
http://www.emg.umu.se/english/research/research-projects/responses-of-riparian-
forests-to-hydropeaking/ 

http://www.emg.umu.se/english/research/research-projects/responses-of-riparian-forests-to-hydropeaking/
http://www.emg.umu.se/english/research/research-projects/responses-of-riparian-forests-to-hydropeaking/
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 Χημικές αλλαγές και αλλαγές στη θερμοκρασία των υδάτων 
 
Τα φράγματα μπορούν να αλλάξουν καθοριστικά τη χημική ποιότητα, τη σύνθεση σε 
ανόργανες ουσίες και το pH του ποταμού, τόσο ανάντη όσο και κατάντη, για παράδειγμα 
μέσω της συσσώρευσης ρύπων στα ιζήματα. Όλες αυτές οι αλλαγές επηρεάζουν τη 
σύνθεση των φυτικών και ζωϊκών κοινοτήτων που είναι παρούσες. Οι οργανισμοί 
επηρεάζονται επίσης από αλλαγές στη θερμοκρασία των υδάτων και τις συναφείς αλλαγές 
στις συγκεντρώσεις οξυγόνου. Οι ταμιευτήρες μπορούν να οδηγήσουν σε σημαντική 
αύξηση της θερμοκρασίας αλλά και σε μείωση αυτής, σε περίπτωση που το νερό 
λαμβάνεται από τον πυθμένα. 
 

 Πρόκληση τραυματισμών και θανάτων μεμονωμένων ζώων 
 
Οι ιχθύες και άλλα είδη που διέρχονται από έναν υδροηλεκτρικό σταθμό μπορεί να 
τραυματιστούν ή να σκοτωθούν. Ένας υδροηλεκτρικός σταθμός μπορεί να προκαλέσει27: 
 

- τραυματισμούς λόγω φυσικής επαφής με οδηγητικά πτερύγια, δρομέα ή κέλυφος 
στροβίλου 

- βλάβη από τις διακυμάνσεις της πίεσης κατά τη διέλευση από τον στρόβιλο 
 

- σφήνωμα σε πλέγμα εισαγωγής ή τραυματισμούς από μηχανήματα καθαρισμού 
- τραυματισμούς από την έντονη ροή του νερού και από κατασκευές υπερχείλισης 

σε υπερχειλιστές 
- ευαλωτότητα έναντι των θηρευτών λόγω του αποπροσανατολισμού. 

 
Σε ένα μεμονωμένο υδροηλεκτρικό σταθμό ο βαθμός θνησιμότητας μπορεί να κυμαίνεται 
από 0 έως 100 %28. Πολλά εξαρτώνται από το είδος των ιχθύων που είναι παρόντες και 
από το είδος της κατασκευής του υδροηλεκτρικού σταθμού και των μέτρων μετριασμού 
των κινδύνων. Το ποσοστό θνησιμότητας που οφείλεται στους στροβίλους αυξάνεται όσο 
αυξάνεται η ταχύτητα και ο αριθμός των λεπίδων του δρομέα, και όσο μειώνεται η 
απόσταση μεταξύ των λεπίδων (Kaplan). Η θνησιμότητα μπορεί να φθάσει το 100 % όταν 
οι ιχθύες διέρχονται κυρίως μέσα από τους στροβίλους σταθμών υψηλής πίεσης (π.χ. 
σταθμός με στρόβιλο Pelton). 

 
 Εκτοπισμός και όχληση 
 
Τα έργα διευθέτησης της κοίτης των ποταμών ενδέχεται να προκαλέσουν όχληση σε 
ορισμένα είδη και να διαταράξουν τους κύκλους ζωής τους εντός και εκτός των περιοχών 
Natura 2000, ιδίως σε περίπτωση βενθικής πανίδας και χλωρίδας που εξαρτώνται από 
την καλή ποιότητα των υδάτων. Τα εν λόγω έργα ενδέχεται να επηρεάσουν την ικανότητα 
αναπαραγωγής, ανευρέσεως τροφής, ανάπαυσης ή γεωγραφικής κατανομής και 
μετανάστευσης των ειδών. 
 
Σε περίπτωση που ο βαθμός της όχλησης είναι σημαντικός, μπορεί να οδηγήσει στον 
αποκλεισμό των ειδών από τη συγκεκριμένη περιοχή και, συνεπώς, στη θέση σε αχρηστία 
του οικοτόπου, ή μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση του ποσοστού επιβίωσης και/ή 
επιτυχημένης αναπαραγωγής. Σε περίπτωση σπάνιων ειδών που διατρέχουν κίνδυνο, 

                                                           
27 Arcadis 2011: Hydropower generation in the context of the EU WFD. EC DG Environment.168 σσ. 
28 Παραπομπές: Ferguson, Absolon, Carlson and Sandford 2006. Transaction of the American Fisheries 
Society 135:139-150). Calles and Greenberg 2009. River Research and Applications 25:1268-1286. 
Gustafsson 2010. . 
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ακόμη και μικρές ή προσωρινές οχλήσεις μπορεί να έχουν σοβαρές επιπτώσεις όσον 
αφορά τη μακροπρόθεσμη επιβίωσή τους στην περιοχή. Αυτού του είδους οι καταστάσεις 
είναι ασύμβατες με τις διατάξεις προστασίας των ειδών των δύο οδηγιών για τη φύση. 
 

 Επιπτώσεις σε χερσαία είδη και χερσαίους οικοτόπους 
 
Η υδροηλεκτρική ενέργεια μπορεί να έχει επιπτώσεις όχι μόνο σε είδη και οικοτόπους 
γλυκών υδάτων αλλά και σε χερσαία είδη και χερσαίους οικοτόπους. Και πάλι, αυτό 
μπορεί να συμβεί οποιαδήποτε χρονική στιγμή, π.χ. κατά την κατασκευή, τον παροπλισμό 
ή την ανακαίνιση εγκατάστασης υδροηλεκτρικής ενέργειας. Μπορεί επίσης να προκληθεί 
από υποδομές που σχετίζονται με την υδροηλεκτρική εγκατάσταση, όπως οδοί 
πρόσβασης, διαδρομές αγωγών, ή γραμμές ηλεκτρικής ισχύος που έχουν σχεδιαστεί για 
τη σύνδεση της εγκατάστασης υδροηλεκτρικής ενέργειας με το δίκτυο ηλεκτρικής 
ενέργειας.   
 
Πέραν της απώλειας, της υποβάθμισης ή της κατάτμησης των σχετικών οικοτόπων, οι εν 
λόγω κατασκευές μπορούν να προκαλέσουν τον θάνατο ή σημαντική όχληση χερσαίων 
ειδών. Για παράδειγμα, υπάρχει η πιθανότητα πουλιά να συγκρουστούν και να υποστούν 
ηλεκτροπληξία από εναέρια ηλεκτρικά καλώδια, ή η τακτική κίνηση στις οδούς πρόσβασης 
να αποτελέσει πηγή σοβαρής όχλησης των τόπων αναπαραγωγής τους. Αυτού του είδους 
οι επιπτώσεις μπορεί να είναι ιδιαίτερα σημαντικές όταν ο υδροηλεκτρικός σταθμός και οι 
σχετικές υποδομές βρίσκονται κατά μήκος μεταναστευτικών διαδρομών ή στενών 
κοιλάδων με απότομες βουνοπλαγιές που χρησιμοποιούνται από αρπακτικά πουλιά, ή 
δίπλα σε σημαντικούς υγροτόπους πτηνών. 
 

2.4 Σωρευτικές επιπτώσεις 
 

Όπως καταδείχθηκε και στην έκθεση του ΕΕΑ για την κατάσταση του περιβάλλοντος, οι 
περισσότεροι ευρωπαϊκοί ποταμοί βρίσκονται πλέον σε υποβαθμισμένη κατάσταση και 
έχουν φθάσει σε ένα σημείο κορεσμού που δεν τους επιτρέπει να δεχτούν νέες 
εγκαταστάσεις ή δραστηριότητες χωρίς να υποστούν περαιτέρω σημαντική υποβάθμιση. 
Ως εκ τούτου, πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην εκτίμηση των δυνητικών 
σωρευτικών επιπτώσεων τυχόν νέων δραστηριοτήτων, συμπεριλαμβανομένων των 
δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τους υδροηλεκτρικούς σταθμούς, γενικά στους 
ποταμούς και ειδικά στις περιοχές Natura 2000. 
 
Ιδιαίτερα σημαντική είναι η διενέργεια εκτίμησης σωρευτικών επιπτώσεων στους 
ποταμούς που βρίσκονται σε σχεδόν φυσική κατάσταση, ιδίως στους μικρούς ποταμούς, 
οι οποίοι είναι ευάλωτοι σε οποιαδήποτε αλλαγή της υδρομορφολογίας τους. Η ύπαρξη 
ακόμη και μιας ή δύο μόνο μικρών εγκαταστάσεων μπορεί να έχει μη αποδεκτές υψηλές 
επιπτώσεις που δεν συνάδουν με τις νομικές απαιτήσεις της οδηγίας πλαίσιο για τα ύδατα 
και τις δύο οδηγίες για τη φύση. 
 
Στο πλαίσιο της εκτίμησης των σωρευτικών επιπτώσεων θα πρέπει να εξετάζονται όλοι οι 
υδροηλεκτρικοί σταθμοί και οι υπόλοιπες νέες εγκαταστάσεις στην περιοχή της λεκάνης 
απορροής, ανεξάρτητα από το εάν βρίσκονται εντός ή εκτός των περιοχών Natura 2000. 
Παρότι ενδέχεται ένα έργο υδροηλεκτρικής ενέργειας να μην έχει καθαυτό σημαντικές 
επιπτώσεις, ωστόσο, εάν οι επιπτώσεις αυτές προστεθούν στις επιπτώσεις άλλων ήδη 
υφιστάμενων δραστηριοτήτων ή εγκεκριμένων έργων, το συνδυαστικό αποτέλεσμα 
μπορεί να είναι σημαντικό. 
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Οι σωρευτικές επιπτώσεις συχνά εμφανίζονται μόνο με την πάροδο του χρόνου. Ως εκ 
τούτου, στο πλαίσιο της εκτίμησης είναι σημαντικό να εξετάζεται το σύνολο των σχεδίων ή 
των έργων. Στο εν λόγω σύνολο περιλαμβάνονται και τυχόν σχέδια και έργα που έχουν 
εγκριθεί κατά το παρελθόν αλλά τα οποία δεν έχουν ακόμη υλοποιηθεί ή ολοκληρωθεί, 
καθώς και τυχόν υπάρχουσες πιέσεις και απειλές. Σ’ αυτό το πλαίσιο, μπορεί να είναι 
χρήσιμες τυχόν διαθέσιμες πληροφορίες που περιλαμβάνονται στα σχέδια διαχείρισης 
λεκάνης απορροής βάσει της οδηγίας πλαίσιο για τα ύδατα και στα σχέδια διαχείρισης 
που αφορούν το δίκτυο Natura 2000. 
 
Επίσης, είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι ένα ήδη εγκεκριμένο σχέδιο ή έργο δεν μπορεί 
να χρησιμοποιηθεί ως βάση για την ευνοϊκή αντιμετώπιση τυχόν άλλων σχεδίων ή έργων 
που ενδέχεται να προταθούν στο μέλλον. Για παράδειγμα, σε περίπτωση που 
διαπιστωθεί ότι η ανάπτυξη μιας εγκατάστασης υδροηλεκτρικής ενέργειας δεν αναμένεται 
να έχει σημαντικές επιπτώσεις και, επομένως, η εν λόγω εγκατάσταση εγκριθεί, η έγκριση 
αυτή δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως βάση που δικαιολογεί την ευνοϊκή αντιμετώπιση 
της ανάπτυξης περαιτέρω υδροηλεκτρικών εγκαταστάσεων στο μέλλον. Αντιθέτως, η 
έγκριση του συγκεκριμένου έργου μπορεί να έχει ως συνέπεια να εξαντληθεί η φέρουσα 
ικανότητα του ποταμού, με αποτέλεσμα να μην είναι ανεκτή η ανάπτυξη τυχόν περαιτέρω 
εγκαταστάσεων, όσο μικρές και αν είναι. 
 
Επιπλέον, η εκτίμηση των σωρευτικών και συνδυαστικών επιπτώσεων δεν περιορίζεται 
στην εκτίμηση παρόμοιων ειδών σχεδίων ή έργων του ίδιου τομέα. Στο πλαίσιο της 
εκτίμησης θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τυχόν άλλα σχέδια ή έργα που θα 
μπορούσαν, σε συνδυασμό με το υπό εξέταση σχέδιο ή έργο, να έχουν σημαντικές 
επιπτώσεις. Οι πιθανές σωρευτικές επιπτώσεις θα πρέπει να εκτιμώνται με χρήση 
αξιόπιστων βασικών δεδομένων και όχι μόνο βάσει ποιοτικών κριτηρίων. Οι εν λόγω 
επιπτώσεις θα πρέπει να εκτιμώνται ως ενιαίο τμήμα της συνολικής εκτίμησης και όχι ως 
επουσιώδης πτυχή στο τέλος της διαδικασίας εκτίμησης. 
 
Τέλος, κατά τη διενέργεια σωρευτικής εκτίμησης πρέπει επίσης να εξετάζονται οι ήδη 
υπάρχουσες εγκαταστάσεις στον ποταμό (το αποκαλούμενο «προ-φορτίο»)29. Για 
παράδειγμα, σε περίπτωση που σχεδιάζεται η υλοποίηση νέου έργου με νέο στρόβιλο, οι 
επιπτώσεις του θα πρέπει να εκτιμώνται λαμβανομένου υπόψη του υπάρχοντος 
υδροηλεκτρικού σταθμού, ακόμη και αν αυτός έχει κατασκευαστεί πριν από δεκαετίες. Σε 
περίπτωση που οι σωρευτικές επιπτώσεις είναι σημαντικές, το νέο έργο θα απορριφθεί. 
 

                                                           
29 Απόφαση C-142/16 του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου  



 

34 
 

Συστάσεις σχετικά με τους μικρούς υδροηλεκτρικούς σταθμούς, Ομοσπονδιακός 
Οργανισμός Περιβάλλοντος, Γερμανία 
 
Στη Γερμανία το 80 % περίπου του χρησιμοποιήσιμου δυναμικού υδροηλεκτρικής 
ενέργειας έχει ήδη αξιοποιηθεί. Το τεχνολογικό δυναμικό έχει επίσης εξαντληθεί σε μεγάλο 
βαθμό. Το γεγονός αυτό αντικατοπτριζόταν στα σχετικά χαμηλά ποσά στήριξης που 
διατίθεντο για τη χρήση υδροηλεκτρικής ενέργειας στο πλαίσιο προγραμμάτων στήριξης. 
Ως εκ τούτου, το εναπομένον εκμεταλλεύσιμο δυναμικό αφορά κυρίως μικρά, 
αναξιοποίητα κατά το παρελθόν και κατ’ ουσίαν άθικτα υδατορρεύματα. Ωστόσο, οι 
πιθανές επιβλαβείς οικολογικές επιπτώσεις στα λίγα εναπομείναντα, μικρά και άθικτα 
υδατορρεύματα της Γερμανίας είναι πιθανό να είναι σημαντικές. 
 
Η μακροοικονομική ανάλυση κόστους-ωφέλειας έχει επίσης καταδείξει ότι το οικονομικό 
κόστος μπορεί να είναι σημαντικό σε σύγκριση με την ωφέλεια. Όσο μικρότερο είναι το 
δυναμικό της εγκατάστασης και όσο πιο κοντά στη φυσική του κατάσταση βρίσκεται το 
υδατορρεύμα, τόσο λιγότερο ευνοϊκή είναι η ανάλυση κόστους-ωφέλειας. Οι οικονομικές 
αξιολογήσεις καταδεικνύουν ότι, ιδίως όσον αφορά μικρούς υδροηλεκτρικούς σταθμούς 
δυναμικού έως 100 kW, και στις τρεις περιπτώσεις, ήτοι της νέας κατασκευής, του 
εκσυγχρονισμού και της επανενεργοποίησης, το κόστος παραγωγής ενέργειας είναι 
υψηλότερο σε σχέση με τα ποσά πληρωμών βάσει του νόμου περί ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας. Ως εκ τούτου, σε πολλές περιπτώσεις, ακόμη και υπό ευνοϊκές συνθήκες, η 
παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας είναι συνήθως οικονομικά μη αποδοτική. 
 
Οι οικονομικές παράμετροι καταδεικνύουν ότι μια επιδότηση που καλύπτει τις λειτουργικές 
δαπάνες μικρών υδροηλεκτρικών σταθμών, ιδίως σταθμών με δυναμικό έως 100 kW, 
συνεπάγεται υψηλό μακροοικονομικό κόστος για την αποφυγή των εκπομπών CO2. 
Δεδομένων των αρνητικών οικολογικών επιπτώσεων, η περαιτέρω εκμετάλλευση 
του δυναμικού των μικρών υδροηλεκτρικών σταθμών δεν αποτελεί προτεραιότητα 
όσον αφορά την προστασία του κλίματος. 
 
Λαμβανομένων υπόψη των ισχυόντων νομικών κανόνων και των απαιτήσεων της οδηγίας 
πλαίσιο για τα ύδατα, διατυπώθηκαν οι ακόλουθες συστάσεις: 

 Δεδομένης της υψηλότερης αποδοτικότητάς τους, κατά κανόνα πρέπει να 
προτιμώνται οι μεγάλοι υδροηλεκτρικοί σταθμοί έναντι των μικρών και πολύ 
μικρών εγκαταστάσεων για δευτερεύουσα χρήση σε ύδατα στα οποία έχουν 
αναπτυχθεί εγκαταστάσεις και τα οποία έχουν κατακρατηθεί. Κατά την ανάπτυξη του 
δυναμικού παραγωγής υδροηλεκτρικής ενέργειας, θα πρέπει να δίδεται έμφαση στη 
βελτιστοποίησή τους. 

 Όταν πρόκειται για κατ’ ουσίαν αδιατάρακτα ύδατα, ή ύδατα στα οποία 
σχεδιάζεται η αποκατάσταση των φυσικών συνθηκών, η χρήση υδροηλεκτρικής 
ενέργειας θα πρέπει να απορρίπτεται. 

 Η κατασκευή και η επαναλειτουργία μικρών υδροηλεκτρικών σταθμών δεν 
παρουσιάζει προβλήματα σε υπάρχοντα ρυθμιστικά φράγματα που δεν είναι 
δυνατόν να κατεδαφιστούν, ιδίως όταν, ταυτόχρονα, υπάρχει η δυνατότητα 
βελτιώσεων του οικοσυστήματος, για παράδειγμα η αποκατάσταση της ελεύθερης 
διέλευσης. 

 Στην περίπτωση της επαναλειτουργίας ανενεργών εγκαταστάσεων και την ανανέωση 
των δικαιωμάτων επί των υδάτων, θα πρέπει να εξετάζονται ενδελεχέστερα οι 
παράμετροι προστασίας των υδάτων και να καθορίζονται προϋποθέσεις (για 
παράδειγμα, λειτουργικοί ιχθυοδιάδρομοι ανόδου, δομικά διασφαλισμένη δυναμική 
ελάχιστη ροή του ύδατος, αποκλεισμός των αστραπιαίων πλημμυρών κατάντη των 
φραγμάτων). 
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 Στην περίπτωση νέων εγκαταστάσεων, πρέπει να αποφεύγεται η κατακράτηση 
ενός υδατικού συστήματος με σκοπό την εκτροπή. Θα πρέπει να επιλέγονται 
κατασκευαστικές μέθοδοι που εκτρέπουν τα ύδατα κατά τρόπον ώστε να διατηρείται η 
ελεύθερη διέλευση και ο χαρακτήρας του υδατορρεύματος (π.χ. πλευρική πηγή 
άντλησης ύδατος με κατασκευή εκτροπής στο υδατικό σύστημα). Πρέπει να εκδίδονται 
απαιτήσεις σχετικά με την ελάχιστη ροή και σχετικά με μέτρα αποφυγής της 
πρόκλησης βλάβης στους ιχθύες από τους στροβίλους. Οι αστραπιαίες πλημμύρες 
κατάντη των φραγμάτων πρέπει να απαγορεύονται. 
 

Απόσπασμα από: Hydroelectric Power Plants as a Source of Renewable Energy- legal 
and ecological aspects –Umweltbundesamt, November 2003 
http://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/publikation/long/2544.pdf  

 

2.5 Διάκριση μεταξύ σημαντικών και μη σημαντικών επιπτώσεων 
 
Ο προσδιορισμός του εύρους των επιπτώσεων επί των ειδών και των οικοτόπων που 
είναι πιθανό να επηρεάζονται από ένα σχέδιο ή έργο ανάπτυξης υδροηλεκτρικού σταθμού 
αποτελεί το πρώτο στάδιο οποιασδήποτε εκτίμησης επιπτώσεων. Στη συνέχεια, πρέπει 
να προσδιορίζεται η σοβαρότητα των επιπτώσεων υπό το πρίσμα των στόχων 
διατήρησης της περιοχής Natura 2000. Είναι σαφές ότι η αξιολόγηση πρέπει να 
διενεργείται κατά περίπτωση, σε συνάρτηση με τα είδη και τους οικοτόπους που 
σχετίζονται με την περιοχή και τα ακριβή χαρακτηριστικά του ίδιου του έργου, καθώς και 
βάσει εμπεριστατωμένης επιστημονικής εμπειρογνωμοσύνης (βλέπε κεφάλαιο 5). 
 
Η απώλεια ορισμένων ζώων μπορεί να μην έχει σημαντικές επιπτώσεις για ορισμένα είδη, 
αλλά μπορεί να έχει σοβαρές συνέπειες για άλλα. Το μέγεθος του πληθυσμού, η 
γεωγραφική κατανομή, το εύρος, η αναπαραγωγική στρατηγική και η διάρκεια ζωής είναι 
παράγοντες που επηρεάζουν στο σύνολό τους τη σημασία των επιπτώσεων, η οποία και 
διαφέρει μεταξύ των περιοχών Natura 2000, ακόμη και αν αυτές έχουν ορισθεί για το ίδιο 
είδος. Επίσης, πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η διασύνδεση των επιπτώσεων. Για 
παράδειγμα, η δέσμευση γης μπορεί να μην είναι σημαντική για ορισμένο είδος, αλλά 
όταν συνδυάζεται με πολύ σημαντικές διαταράξεις των φυσικών ροών των ποταμών, οι 
επιπτώσεις μπορεί να αποκτούν βαρύτητα. 
 
Η εκτίμηση της σημασίας θα πρέπει να εξετάζεται σε σχέση με την κατάλληλη γεωγραφική 
κλίμακα. Όσον αφορά τα αποδημητικά είδη που μετακινούνται σε πολύ μεγάλες 
αποστάσεις (όπως ο σολομός Ατλαντικού Salmo salar), οι επιπτώσεις σε συγκεκριμένο 
τόπο μπορεί να έχουν συνέπειες για το είδος σε μια μεγάλη γεωγραφική περιοχή (λεκάνη 
απορροής). Παρομοίως, για ενδημικά είδη που ζουν σε μεγάλες περιοχές ή με 
μεταβαλλόμενη χρήση των οικοτόπων, μπορεί να είναι απαραίτητο να εξεταστούν οι 
δυνητικές επιπτώσεις σε περιφερειακή αντί της τοπικής κλίμακας. 
 
Οι στόχοι διατήρησης των περιοχών Natura 2000 είναι επίσης απαραίτητοι, καθώς 
συμβάλλουν στον προσδιορισμό του κατά πόσον υφίσταται δυνητική σημαντική 
επίπτωση. Αυτό επιβεβαιώνεται από την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου στην 
υπόθεση Waddenzee30 σκέψη 49, «…στην περίπτωση που σχέδιο μη άμεσα συνδεόμενο 
ή αναγκαίο για τη διατήρηση ενός τόπου ενδέχεται να θέσει σε κίνδυνο την επίτευξη του 
σκοπού της διατηρήσεως του τόπου αυτού, πρέπει να θεωρείται ως δυνάμενο να 
επηρεάσει τον συγκεκριμένο τόπο κατά τρόπο σημαντικό. Η εκτίμηση αυτού του κινδύνου 

                                                           
30 Απόφαση C-127/02 του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου  

http://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/publikation/long/2544.pdf
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πρέπει, ιδίως, να γίνεται υπό το πρίσμα των ειδικών περιβαλλοντικών χαρακτηριστικών και 
προϋποθέσεων του τόπου τον οποίο αφορά το σχέδιο».   
 
Η κατάλληλη εκτίμηση πρέπει να βασίζεται στα βέλτιστα διαθέσιμα δεδομένα. Για την 
επίτευξη του εν λόγω σκοπού ενδέχεται να απαιτηθεί η διενέργεια ειδικών ερευνών πεδίου 
ή η υλοποίηση προγραμμάτων παρακολούθησης κάποιο χρονικό διάστημα πριν από την 
εκτέλεση του έργου. Οι επενδυτές πρέπει να μπορούν να προβλέπουν το συγκεκριμένο 
ενδεχόμενο στον σχεδιασμό τους και να εξασφαλίζουν ότι στα σχετικά δεδομένα 
βιολογικής και υδρολογικής παρακολούθησης περιλαμβάνονται πληροφορίες σχετικά με 
το σύνολο των σημαντικών παραμέτρων (κύκλος ζωής και εποχικές διακυμάνσεις). Οι εν 
λόγω μελέτες ενδέχεται ενίοτε να διαρκέσουν και αρκετά έτη προτού καταστεί εφικτή η 
επαρκής καταγραφή του κύκλου ζωής των οικείων ειδών και τύπων οικοτόπων (για 
λεπτομέρειες, βλέπε κεφάλαιο 5). 
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Καθοδήγηση σχετικά με τον καθορισμό ορίων όσον αφορά τη σημασία των 

επιπτώσεων στη Γερμανία 

 
Στη Γερμανία, όπως και αλλού, λόγω του υψηλού βαθμού υποκειμενικότητας, ήταν 
δύσκολη η εκτίμηση της σημασίας των επιπτώσεων στα στοιχεία στόχους του δικτύου 
Natura 2000, η οποία αποτελεί και τον πυρήνα της κατάλληλης εκτίμησης. Ως εκ τούτου, 
οι αρμόδιες αρχές συχνά δεν είχαν την εύλογη επιστημονική βεβαιότητα που χρειάζονταν 
προκειμένου να υποστηρίξουν τις αποφάσεις τους σχετικά με τη χορήγηση άδειας για 
σχέδιο ή έργο. Επίσης, ήταν εκτεθειμένες σε νομικές αμφισβητήσεις. Για να αντιμετωπίσει 
το εν λόγω πρόβλημα και να διασφαλίσει μια πιο ενιαία και συνεπή προσέγγιση κατά την 
εκτίμηση της σημασίας των επιπτώσεων στην πράξη, η Γερμανική Ομοσπονδιακή 
Υπηρεσία για την Προστασία της Φύσης (German Federal Agency for Nature Protection - 
BfN) ανέθεσε ένα ερευνητικό έργο για τη διαμόρφωση επιστημονικά ελεγμένων κανόνων 
και συμβάσεων για το σύνολο των τύπων οικοτόπων και ειδών που απαριθμούνται στην 
οδηγία για τα πτηνά και την οδηγία για τους οικοτόπους και τα οποία απαντούν στη 

Γερμανία31. Το έγγραφο καθοδήγησης που προέκυψε δημοσιεύτηκε το 2007. 

 
Το σημείο εκκίνησης της καθοδήγησης είναι η παραδοχή ότι οποιαδήποτε μόνιμη 
απώλεια τύπων οικοτόπων και οικοτόπων ειδών σε περιοχή Natura 2000 θα πρέπει να 
θεωρείται σημαντική επίπτωση. Ωστόσο, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, οι απώλειες 
μπορούν να αντιμετωπίζονται, σε έναν ορισμένο βαθμό, ως μη σημαντικές για ορισμένους 
τύπους οικοτόπων και είδη. Η καθοδήγηση παρέχει επιστημονικά συμφωνηθέντα όρια και 
κριτήρια για τον προσδιορισμό της σημασίας, τα οποία βασίζονται σε ποιοτικές και 
λειτουργικές παραμέτρους και δεν αποτελούν απλώς ποσοτικά κριτήρια. 
 
Ως εκ τούτου, προκειμένου μια επίπτωση να θεωρηθεί μη σημαντική, πρέπει να 
πληρούνται όλες οι ακόλουθες προϋποθέσεις: 

- Συγκεκριμένα στοιχεία του δεδομένου οικοτόπου / οικοτόπου για είδη ή βασικών 
οικοτόπων του τυπικού είδους πρέπει να παραμένουν αναλλοίωτα, 

- Δεν πρέπει να σημειώνεται υπέρβαση των τιμών προσανατολισμού της 
«ποσοτικής — απόλυτης απώλειας ζώνης», 

- Δεν πρέπει να σημειώνεται υπέρβαση των συμπληρωματικών τιμών της 
«ποσοτικής — σχετικής απώλειας ζώνης» του 1 %, 

- Οι σωρευτικές επιπτώσεις σε συνδυασμό με άλλα έργα δεν πρέπει να 
υπερβαίνουν τις ανωτέρω οριακές τιμές, και 

- Δεν πρέπει να υπάρχουν σωρευτικές επιπτώσεις σε συνδυασμό με άλλους 
παράγοντες. 

 
Όσον αφορά τη 2η προϋπόθεση, αναπτύχθηκαν 7 κατηγορίες μεγέθους για τους 
οικοτόπους και 8 για τα είδη, οι οποίες παρείχαν εύρη στα οποία περιλαμβάνονταν οι 
οριακές τιμές για κάθε τύπο οικοτόπου/είδος, Καθορίστηκαν 3 οριακοί βαθμοί για κάθε 
κατηγορία. Στην πράξη αυτό σημαίνει ότι για 21 από τους 91 τύπους οικοτόπων που 
απαντούν στη Γερμανία, δεν είναι αποδεκτή καμία απώλεια, ενώ για τους υπόλοιπους 
οικοτόπους κάποιος βαθμός απώλειας μπορεί να θεωρηθεί μη σημαντικός, εφόσον 
καταταχθεί σύμφωνα με τις κατηγορίες και τους βαθμούς μεγέθους. Όσον αφορά τα 53 
είδη του παραρτήματος II, δεν υφίστανται δοκιμαστικές τιμές για 16 από αυτά, ούτε για 20 

                                                           
31 Lambrecht H., Trautner J. (2007) Fachinformationssystem und Fachkonventionen zur Bestimmung der 

Erheblichkeit im Rahmen der FFH-VP — Endbericht zum Teil Fachkonventionen, Schlussstand Juni 2007. 

(Σύστημα πληροφοριών εμπειρογνωμόνων και κανόνες εμπειρογνωμόνων για την εκτίμηση της σημασίας στο 

πλαίσιο της κατάλληλης εκτίμησης — Τελική έκθεση, μέρος Κανόνες εμπειρογνωμόνων, τελική κατάσταση 

Ιούνιος 2007. Στη γερμανική γλώσσα). 
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από τα 98 είδη της οδηγίας για τα πτηνά. Με άλλα λόγια, καμία επίπτωση δεν είναι πιθανό 
να είναι αποδεκτή. Όλα τα εν λόγω συμπεράσματα/αριθμοί/όρια παρέχονται μόνο υπό 
μορφή καθοδήγησης. Αυτό σημαίνει ότι στο πλαίσιο κάθε κατάλληλης εκτίμησης 
εξακολουθεί να είναι απαραίτητο να υιοθετείται προσέγγιση κατά περίπτωση. 
 
Από τη δημοσίευσή του, το έγγραφο καθοδήγησης έχει περάσει με επιτυχία τη δοκιμασία 
των γερμανικών δικαστηρίων και εφαρμόζεται πλέον σε όλη τη χώρα. 
 
http://www.bfn.de/0306_ffhvp.html    
 
 

Κλίμακες που χρησιμοποιούνται από τους εμπειρογνώμονες για τη διενέργεια 
κατάλληλης εκτίμησης στην Τσεχική Δημοκρατία 
 
Ένα ζήτημα πρακτικού χαρακτήρα είναι η κλίμακα που χρησιμοποιείται για την εκτίμηση 
της σημασίας των επιπτώσεων στο πλαίσιο της κατάλληλης εκτίμησης. Δεδομένου ότι δεν 
υπάρχει προκαθορισμένη κλίμακα, στους εμπειρογνώμονες κατάλληλης εκτίμησης που 
διαθέτουν τη σχετική άδεια με βάση τη νομοθεσία στην Τσεχική Δημοκρατία έχει 
υποδειχθεί, με βάση τη μακρά πρακτική πείρα, να χρησιμοποιούν την ακόλουθη 

κλίμακα32: Η σημασία των επιπτώσεων πρέπει να εκτιμάται σε σχέση με κάθε στοιχείο 

στόχο της εκάστοτε περιοχής. Σε περίπτωση που η επίπτωση ακόμη και σε ένα στοιχείο 
στόχο επισημαίνεται με τον αριθμό «-2», αυτό σημαίνει αυτόματα ότι υπάρχουν αρνητικές 
επιπτώσεις για την ακεραιότητα της περιοχής και ότι δεν πρέπει να χορηγηθεί άδεια στο 
συγκεκριμένο έργο με βάση τη διαδικασία του άρθρου 6 παράγραφος 3. 

 

Τιμή Όρος Περιγραφή Παραδείγματα 

-2 Σημαντικά 
αρνητικές 
επιπτώσεις 

Σημαντικά αρνητικές επιπτώσεις. 
Η υλοποίηση του σχεδίου/έργου 
αποκλείεται 
Σημαντική όχληση ή καταστροφικές 
επιπτώσεις στον οικότοπο ή στον 
πληθυσμό του είδους ή σε σημαντικό 
μέρος αυτού· σημαντική όχληση όσον 
αφορά τις οικολογικές απαιτήσεις του 
οικοτόπου ή του είδους· σημαντικές 
επιπτώσεις στον οικότοπο ή στη φυσική 
ανάπτυξη ενός είδους. Υπό ορισμένες 
προϋποθέσεις, οι επιπτώσεις μπορούν να 
περιοριστούν με τη λήψη μέτρων 
μετριασμού. 

Διατάραξη των 
μεταναστευτικών 
οδών ανάδρομων 
ειδών προς τους 
τόπους ωοτοκίας. 
Καταστροφή 
οικοτόπου μέσω 
πλημμύρας που 
οφείλεται στην 
κατασκευή νέου 
φράγματος. 
Υδρολογικές 
μεταβολές που 
επηρεάζουν 
σημαντικά τον 
πληθυσμό. 

-1 Μετρίως 
αρνητικές 
επιπτώσεις 

Περιορισμένες/μέτριες/μη σημαντικές 
αρνητικές επιπτώσεις. Η υλοποίηση του 
σχεδίου/έργου δεν αποκλείεται. 
Μέτριες, ενοχλητικές επιπτώσεις στον 
οικότοπο ή στον πληθυσμού είδους· μέτρια 
διατάραξη των οικολογικών απαιτήσεων 

Εκσυγχρονισμός — 
με χρήση 
τεχνολογίας λιγότερο 
επιβλαβούς για τους 
ιχθύες, μέσω της 
δημιουργίας διόδων 

                                                           
32 Η εν λόγω κλίμακα έχει υποδειχθεί και χρησιμοποιείται από τους εμπειρογνώμονες που διαθέτουν άδεια 

διενέργειας κατάλληλης εκτίμησης βάσει της νομοθεσίας στην Τσεχική Δημοκρατία από το 2007 - 

http://www.mzp.cz/cz/hodnoceni_vyznamnosti_vlivu_koncepci . 

http://www.bfn.de/0306_ffhvp.html
http://www.mzp.cz/cz/hodnoceni_vyznamnosti_vlivu_koncepci
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του οικοτόπου ή είδους· αμελητέες 
επιπτώσεις στον οικότοπο ή στη φυσική 
ανάπτυξη ενός είδους. 
Είναι εφικτή η εξάλειψη των επιπτώσεων 
μέσω της λήψης μέτρων μετριασμού, αλλά 
αυτά δεν μπορούν να εφαρμοστούν παρά 
μόνο εάν αυτό προβλέπεται βάσει της 
εθνικής νομοθεσίας. 

διέλευσης των 
ιχθύων επί των 
υφιστάμενων 
τεχνητών φραγμών. 
Επιπτώσεις σε 
αμελητέα τμήματα 
του πληθυσμού. 
Επίδραση σε 
οικότοπο ο οποίος 
είναι συνήθης στην 
περιβάλλουσα 
περιοχή. 

0 Μηδενικές 
επιπτώσεις 

Το σχέδιο/έργο δεν έχει απτές επιπτώσεις. Εκτός της περιοχής 
εμφάνισης. 

+1 Μετρίως 
θετικές 
επιπτώσεις 

Μέτριες, ευνοϊκές επιπτώσεις στον 
οικότοπο ή στον πληθυσμού είδους· μέτρια 
βελτίωση όσον αφορά τις οικολογικές 
απαιτήσεις του οικοτόπου ή είδους· 
μέτριες, ευνοϊκές επιπτώσεις στον 
οικότοπο ή στη φυσική ανάπτυξη ενός 
είδους. 

Μετατροπή 
υδροηλεκτρικού 
σταθμού που 
λειτουργεί μόνο σε 
χρονικά διαστήματα 
αιχμής της ζήτησης 
σε εγκατάσταση 
υδροηλεκτρικής 
ενέργειας ρεόντων 
υδάτων χωρίς 
φράγμα. 

+2 Σημαντικά 
θετικές 
επιπτώσεις 

Σημαντικές, ευνοϊκές επιπτώσεις στον 
οικότοπο ή στον πληθυσμό 
είδους·σημαντική βελτίωση όσον αφορά τις 
οικολογικές απαιτήσεις οικοτόπου ή είδους, 
σημαντικές, ευνοϊκές επιπτώσεις στον 
οικότοπο ή στη φυσική ανάπτυξη είδους. 

Κατεδάφιση 
υδροηλεκτρικού 
σταθμού. 
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3. Παραδείγματα ορθών πρακτικών μετριασμού των 

επιπτώσεων και εφαρμογής μέτρων οικολογικής 

αποκατάστασης στο πλαίσιο της υδροηλεκτρικής ενέργειας 
 

3.1 Διασφάλιση της βέλτιστης πρακτικώς εφικτής οικολογικής 

κατάστασης των ποταμών στο πλαίσιο της υδροηλεκτρικής ενέργειας   
 
Όπως αναφέρθηκε στο προηγούμενο κεφάλαιο, λίγοι είναι οι μεγάλοι ποταμοί της 
Ευρώπης που εξακολουθούν να διατηρούν σε κάποιο βαθμό τη φυσική τους κατάσταση, 
καθώς, με την πάροδο του χρόνου, έχουν υποστεί αλλοιώσεις για διάφορους λόγους 
όπως, μεταξύ άλλων, η παραγωγή υδροηλεκτρικής ενέργειας. Ως εκ τούτου, ο 
εκσυγχρονισμός των υφιστάμενων σταθμών υδροηλεκτρικής ενέργειας θα πρέπει 
να αποτελέσει προτεραιότητα έναντι της κατασκευής νέων σταθμών, προκειμένου 
να βελτιωθεί το οικολογικό αποτύπωμά τους.   
 
Μπορεί να ληφθεί σειρά μέτρων για τον μετριασμό των αρνητικών επιπτώσεων των 
υδροηλεκτρικών σταθμών στα ποτάμια οικοσυστήματα και στους περιβάλλοντες 
οικοτόπους και είδη, και προκειμένου να υποστηριχθεί η βελτίωση της κατάστασης 
διατήρησής τους. Οι εν λόγω στόχοι αποτελούν σημαντικό τμήμα των στόχων που έχουν 
τεθεί βάσει της οδηγίας πλαίσιο για τα ύδατα και των δύο οδηγιών για τη φύση. 
 
Επίσης, θα πρέπει να αναζητηθούν ευκαιρίες για τον παροπλισμό ανεπαρκών ή 
πεπαλαιωμένων εγκαταστάσεων και την εξ ολοκλήρου απομάκρυνσή τους από το 
ποτάμιο σύστημα. Πρέπει να σημειωθεί ότι σε περίπτωση που ένα υδατικό σύστημα έχει 
υποβαθμιστεί από υφιστάμενη εγκατάσταση, η ενδεδειγμένη ενέργεια βάσει της οδηγίας 
πλαίσιο για τα ύδατα είναι η αποκατάσταση της καλής οικολογικής κατάστασης του 
ποταμού. Σημαντικές φυσικές τροποποιήσεις μπορούν να πραγματοποιούνται μόνο 
εφόσον εξυπηρετούν θεμιτό σκοπό ο οποίος δεν μπορεί να επιτευχθεί με διαφορετικές, 
καλύτερες περιβαλλοντικές επιλογές (για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τον 
χαρακτηρισμό των ιδιαιτέρως τροποποιημένων και τεχνητών υδατικών συστημάτων και 
σχετικές οδηγίες, βλέπε οδηγία πλαίσιο για τα ύδατα, άρθρο 4 παράγραφος 3). 
 
Οι δυνατότητες τεχνικής αναβάθμισης των υδροηλεκτρικών εγκαταστάσεων και 
εφαρμογής μέτρων οικολογικής αποκατάστασης πρέπει να εκτιμώνται κατά περίπτωση 
και λαμβανομένων υπόψη των σωρευτικών επιπτώσεών τους. Το είδος των οικολογικών 
μέτρων που μπορούν να εφαρμοστούν εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις τοπικές 
περιστάσεις, όπως τις συνθήκες του ποταμού, άλλες υφιστάμενες πιέσεις κατά μήκος του 
ποταμού και τις ήδη υπάρχουσες εγκαταστάσεις, καθώς και από τον τύπο των ειδών και 
των οικοτόπων που είναι παρόντα. 
 

3.2 Αντιμετώπιση των υπαρχόντων υδροηλεκτρικών σταθμών που 

έχουν αρνητικές επιπτώσεις σε περιοχή Natura 2000 
 
Οι υπάρχουσες υδροηλεκτρικές εγκαταστάσεις που βρίσκονται εντός ή πλησίον περιοχών 
Natura 2000 ή έχουν αρνητικές επιπτώσεις σ’ αυτές πρέπει να συμμορφώνονται πάντοτε 
με τις διατάξεις του άρθρου 6 παράγραφος 2 της οδηγίας για τους οικοτόπους. Ειδικότερα, 
στο άρθρο 6 παράγραφος 2 προβλέπεται η υποχρέωση να διασφαλίζεται η 
αποφυγή της υποβάθμισης της περιοχής σε σύγκριση με την κατάσταση στην 
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οποία βρισκόταν όταν χαρακτηρίστηκε για πρώτη φορά ως περιοχή του δικτύου 
Natura 2000. Αυτό συνεπάγεται ότι όλα τα κράτη μέλη θα πρέπει να λαμβάνουν εκείνα τα 
ευλόγως αναμενόμενα κατάλληλα μέτρα που απαιτούνται προκειμένου να διασφαλίσουν 
την αποφυγή της υποβάθμισης των οικοτόπων και/ή την πρόκληση σημαντικής όχλησης 
των ειδών. 
 
Ως εκ τούτου, τα κράτη μέλη υπόκεινται βάσει της νομοθεσίας στις ακόλουθες 
υποχρεώσεις:  
 

 πρέπει να διερευνούν τις απειλές και τις πιέσεις που οφείλονται στην παρουσία 
των υδροηλεκτρικών εγκαταστάσεων και τις οποίες υφίστανται τα είδη και οι τύποι 
οικοτόπων σε σχέση με τα οποία έχει χαρακτηριστεί η περιοχή, και  

 πρέπει να λαμβάνουν τα αναγκαία διορθωτικά μέτρα, σε περίπτωση που 
υπάρχουν πιέσεις που προκαλούν τη φθίνουσα πορεία ή την υποβάθμιση της 
κατάστασης των στοχευόμενων παρόντων ειδών και οικοτόπων.    

 
Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο επιβεβαίωσε την εν λόγω απαίτηση στην υπόθεση Owenduff 
(C-117/00)33, στο πλαίσιο της οποίας αποφάσισε ότι υπήρξε παραβίαση του άρθρου 6 

παράγραφος 2 λόγω της απουσίας λήψης μέτρων για την πρόληψη της υποβάθμισης των 
οικοτόπων των ειδών σε σχέση με τους οποίους είχε χαρακτηριστεί μια ειδική ζώνη 

προστασίας (ΕΖΠ). Σε αρκετές υποθέσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου34 έχει 

αποσαφηνιστεί περαιτέρω το είδος του καθεστώτος νομικής προστασίας που πρέπει να 
θεσπίζεται για τους σκοπούς του άρθρου 4 παράγραφοι 1 και 2 της οδηγίας για τα πτηνά 
και του άρθρου 6 παράγραφος 2 της οδηγίας για τους οικοτόπους. Τονίζεται ιδιαίτερα η 
ανάγκη το νομικό καθεστώς να είναι συγκεκριμένο, συνεκτικό και ολοκληρωμένο, 
και ικανό να διασφαλίσει τη βιώσιμη διαχείριση και την αποτελεσματική 
προστασία των οικείων περιοχών (C-293/07). 
 
Το Δικαστήριο διαπίστωσε επίσης παραβιάσεις σε περιπτώσεις κατά τις οποίες το 
υφιστάμενο νομικό καθεστώς ήταν υπερβολικά γενικό και δεν αφορούσε ειδικά ούτε την 
επίμαχη ΕΖΠ ούτε τα ζωικά είδη που ζουν εκεί (C-166/04), τα ληφθέντα μέτρα ήταν 
ιδιαίτερα αποσπασματικά και διάσπαρτα, εκ των οποίων μερικά μόνο ευνοούν τη 
διατήρηση των πληθυσμών των οικείων πτηνών, αλλά δεν αποτελούν συνεκτικό σύνολο 
(C-418/04), ή οι ΕΖΠ υπήχθησαν σε ετερογενή νομικά καθεστώτα τα οποία δεν παρείχαν 
στις ΕΖΠ επαρκή προστασία (C-293/07). Επίσης, έκρινε ότι η λήψη αποκλειστικά 
διοικητικών ή προαιρετικών μέτρων δεν ήταν επαρκής για τους σκοπούς του άρθρου 6 
παράγραφος 2 (C-96/98). 
 
Πρέπει να σημειωθεί ότι, όσον αφορά τις περιοχές Natura 2000, σύμφωνα με το άρθρο 6 
παράγραφος 1 της οδηγίας για τους οικοτόπους απαιτείται επίσης από τα κράτη μέλη να 
εφαρμόζουν μέτρα διατήρησης που ανταποκρίνονται στις οικολογικές απαιτήσεις των 
τύπων οικοτόπων του παραρτήματος I και των ειδών του παραρτήματος II που 
απαντώνται στους τόπους. Αυτό συνεπάγεται ότι οι υδροηλεκτρικές εγκαταστάσεις πρέπει 
επίσης να συμμορφώνονται με τυχόν πιο φιλόδοξους στόχους διατήρησης που δεν 
περιορίζονται στην υποχρέωση αποφυγής της υποβάθμισης που ορίζεται στο άρθρο 6 
παράγραφος 2. Θα πρέπει επίσης να εντάσσονται στο πρόγραμμα μέτρων που 
περιλαμβάνεται στο σχέδιο διαχείρισης λεκάνης απορροής. 
 

                                                           
33 Βλέπε επίσης C-75/01, C-418/04, C-508/04. 
34 Βλέπε επίσης υποθέσεις C-166/97, C-96/98, C-57/89, C-44/95, C-75/01, C-415/01, C-6/04, C-
508/04, C-241/08, C-491/08, C-90/10. 
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Η οδηγία για τους οικοτόπους ενθαρρύνει τις αρμόδιες αρχές για τη φύση να καταρτίζουν 
σχέδια διαχείρισης των περιοχών Natura 2000 σε συνεργασία με τα τοπικά 
ενδιαφερόμενα μέρη και τους ενδιαφερόμενους ιδιοκτήτες γης προκειμένου να 
προσδιορίζουν τις απειλές και τις πιέσεις που υφίσταται κάθε περιοχή Natura 2000 καθώς 
και τα απαραίτητα μέτρα διατήρησης που πρέπει να εφαρμοστούν, αν και αυτό δεν είναι 
υποχρεωτικό. 
 
Η καλή επικοινωνία των φορέων εκμετάλλευσης υδροηλεκτρικών εγκαταστάσεων με τις 
αρχές και/ή τους φορείς που είναι επιφορτισμένοι με τον σχεδιασμό της διαχείρισης είναι 
απολύτως απαραίτητη και μπορεί να οδηγήσει στη συμπερίληψη μέτρων που μπορούν να 
είναι επωφελή τόσο για την επίτευξη των στόχων διατήρησης όσο και για τη λειτουργία 
της υδροηλεκτρικής εγκατάστασης.  
 

3.3 Θέσπιση οικολογικών μέτρων μετριασμού και αποκατάστασης 
 
Υπάρχει ευρύ φάσμα μέτρων που μπορούν να θεσπιστούν για υπάρχοντες και νέους 
υδροηλεκτρικούς σταθμούς με σκοπό τη μείωση των οικολογικών τους επιπτώσεων35.  Τα 

εν λόγω μέτρα μπορούν είτε να μετριάζουν δυνητικές επιπτώσεις πριν από την εμφάνισή 
τους ή να αποκαθιστούν μια ήδη προκληθείσα βλάβη. Ορισμένα μέτρα αυτού του είδους 
είναι, για παράδειγμα, τα ακόλουθα: 
 
- η αποκατάσταση της συνέχειας ποταμού και της μετανάστευσης ιχθύων, για 

παράδειγμα, μέσω της εξάλειψης παλαιών ή πεπαλαιωμένων κατασκευών ή μέσω της 
δημιουργίας διόδων διέλευσης των ιχθύων· 

- η μείωση της θνησιμότητας των ιχθύων, για παράδειγμα, μέσω της εγκατάστασης 
πλεγμάτων στις εισόδους του ύδατος και ειδικά προσαρμοσμένων στροβίλων, 

- η αποκατάσταση επαρκώς κυμαινόμενης οικολογικής ροής (συμπεριλαμβανομένων 
του μετριασμού των χαμηλών ροών, των δυναμικών ροών, των ροών ιχθύων και των 
ταχέως μεταβαλλόμενων ροών) και δυναμικής ιζημάτων που βελτιώνει τη δομή και τη 
λειτουργία των οικοτόπων γλυκών υδάτων. 

Υπάρχει επίσης ευρύ φάσμα μέτρων που μπορούν να θεσπιστούν για την ενεργό 
αποκατάσταση, επανασύνδεση ή αναδημιουργία πολύτιμων φυσικών ποτάμιων 
οικοτόπων και οικοτόπων για σπάνια είδη που διατρέχουν κίνδυνο με σκοπό να υπάρξει 
μια καθαρά θετική συμβολή στη βελτίωση της οικολογικής κατάστασης ενός ποταμού 
σύμφωνα με τους στόχους της οδηγίας πλαίσιο για τα ύδατα και των οδηγιών για τη φύση. 
Το είδος των επιλεγόμενων μέτρων θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από την οικολογική 
κατάσταση του υπό εξέταση υδατικού συστήματος, το είδος της υπάρχουσας 
υδροηλεκτρικής εγκατάστασης, τις άλλες πιέσεις και απειλές, καθώς και από το συνολικό 
κόστος και το δυναμικό βελτίωσης της αποδοτικότητας και της ηλεκτροπαραγωγικής 
ικανότητας της υδροηλεκτρικής εγκατάστασης.   
 
Μετά την εφαρμογή των μέτρων, θα πρέπει να εφαρμόζονται συστήματα 
παρακολούθησης προκειμένου να διασφαλίζεται ότι τα μέτρα έχουν τα επιθυμητά 
αποτελέσματα και, εάν δεν συμβαίνει αυτό, θα πρέπει να λαμβάνονται μέτρα 
αποκατάστασης για την αντιμετώπιση τυχόν αδυναμιών. 

                                                           
35 Είναι σημαντικό να επισημανθεί η σημαντική διαφορά μεταξύ των μέτρων μετριασμού και των 

αντισταθμιστικών μέτρων ή των μέτρων περιβαλλοντικής αποκατάστασης (βλέπε ενότητα 5.3, σελίδα 80). 
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Διάκριση μεταξύ μετριασμού, αντιστάθμισης και περιβαλλοντικής αποκατάστασης 
 
Τα μέτρα μετριασμού σχετίζονται άμεσα με τις δυνητικές επιπτώσεις και αποτελούν 
τμήμα του έργου, ή θεσπίζονται από την αρχή ως προϋπόθεση για την έκδοση άδειας για 
ένα σχέδιο ή έργο. Με βάση την αρχή της προφύλαξης, τα μέτρα σχεδιάζονται για την 
εξάλειψη των δυνητικών αρνητικών επιπτώσεων, την αποσόβησή τους ή τον περιορισμό 
τους σε επίπεδο στο οποίο δεν θα έχουν πλέον αρνητικές συνέπειες για την ακεραιότητα 
της περιοχής. Κατά την ημερομηνία λήψης της απόφασης έκδοσης άδειας για την 
εκτέλεση του έργου, τα μέτρα μετριασμού στο πλαίσιο του έργου πρέπει να διασφαλίζουν 
ότι δεν υπάρχει εύλογη επιστημονική αμφιβολία ως προς την απουσία αρνητικών 
επιπτώσεων για την ακεραιότητα της υπό εξέταση περιοχής36. 
 
Τα αντισταθμιστικά μέτρα αποσκοπούν να αντισταθμίσουν τυχόν βλάβη που μπορεί να 
έχει προκληθεί από το έργο. Το ενδεχόμενο λήψης τους πρέπει να εξετάζεται βάσει του 
άρθρου 6 παράγραφος 4, σε περίπτωση που το έργο ή το σχέδιο έχει γίνει αποδεκτό διότι 
θεωρείται απαραίτητο για επιτακτικούς λόγους σημαντικού δημόσιου συμφέροντος και σε 
περίπτωση που δεν υπάρχουν εναλλακτικές επιλογές (βλέπε ενότητα 5). 
 

Τα μέτρα περιβαλλοντικής αποκατάστασης δεν συνδέονται απαραίτητα με εκτίμηση 

περιβαλλοντικών επιπτώσεων και σχεδιάζονται με σκοπό την καθαρά θετική συμβολή στη 
βελτίωση της οικολογικής κατάστασης ενός ήδη υποβαθμισμένου ποταμού, σύμφωνα με 
τους στόχους της οδηγίας πλαίσιο για τα ύδατα και των οδηγιών για τη φύση. 

                                                           
36 Βλέπε απόφαση 142/16 του ΔΕΕ http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-142/16, η οποία εξετάζεται 

στη σελίδα 45. Βλέπε επίσης σελίδα 47 για παραδείγματα δυνητικών μέτρων μετριασμού στο πλαίσιο της 

υδροηλεκτρικής ενέργειας. 

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-142/16
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Πίνακας: Επισκόπηση των πλέον ευρέως διαδεδομένων μέτρων για τον μετριασμό της 
αποθήκευσης νερού 

Υδρομορφολογικές 
αλλοιώσεις 

Κύριες οικολογικές 
επιπτώσεις 

Μετριασμός… Επιλογές μέτρων 
μετριασμού 

Μείωση ή διακοπή 
της συνέχειας 
ποταμού για ιχθύες 
ανάντη, καθώς και 
της μετανάστευσης 

Ιχθύες: απουσία ή 
μειωμένη αφθονία 
πληθυσμών 
μεταναστευτικών και 
άλλων ποτάμιων 
ειδών ιχθύων 

Συνέχεια ανάντη 
για τους ιχθύες 

- Ράμπα περάσματος 
- Δίοδος διέλευσης 
ιχθύων 
- Κανάλι παράκαμψης 
 

Μείωση ή διακοπή 
της συνέχειας 
ποταμού για ιχθύες 
κατάντη, καθώς και 
της μετανάστευσης 

Ιχθύες: απουσία ή 
μειωμένη αφθονία 
μεταναστευτικών και 
άλλων ποτάμιων 
ειδών ιχθύων 

Συνέχεια 
κατάντη για τους 
ιχθύες 

- Στρόβιλοι που 
προκαλούν μικρότερη 
βλάβη στους ιχθύες 
- Πλέγματα ιχθύων 
- Κανάλι παράκαμψης 
- Δίοδος διέλευσης 
ιχθύων 

Τεχνητά ακραίες 
χαμηλές ροές ή 
εκτεταμένες χαμηλές 
ροές 

Μειωμένη αφθονία 
φυτικών και ζωικών 
ειδών. 
Αλλοιώσεις στη 
σύνθεση φυτικών και 
ζωικών ειδών 

Χαμηλή ροή - Παροχή πρόσθετης 
ροής 
- Αλλαγές στη 
μορφολογία του 
ποταμού 

Απώλεια ή μείωση 
των ροών ικανή να 
πυροδοτήσει και να 
υποστηρίξει 
μεταναστεύσεις 
ιχθύων 

Απουσία ή μειωμένη 
αφθονία πληθυσμών 
μεταναστευτικών 
ειδών ιχθύων 

Ροή ιχθύων Παροχή ροής ιχθύων 

Απώλεια, μείωση ή 
απουσία 
κυμαινόμενων ροών 
επαρκών για 
ξαφνικές 
αυξομειώσεις της 
παροχής 

Αλλοίωση/μειωμένη 
αφθονία ιχθύων και 
ασπόνδυλων ειδών 

Κυμαινόμενη 
ροή 

- Διακύμανση 
παθητικής ροής 
- Διακύμανση ενεργού 
ροής 

Ταχέως 
μεταβαλλόμενες ροές 
(περιλαμβανομένης 
της τεχνητής 
αυξομείωσης 
απορροών) 

Μείωση της αφθονίας 
των φυτικών και 
ζωικών ειδών λόγω 
προσάραξης και 
παράσυρσης 

Ταχέως 
μεταβαλλόμενες 
ροές 

- Ταμιευτήρας/-ες 
εξισορρόπησης 
(εσωτερικός) 
- Μετεγκατάσταση 
διώρυγας φυγής 
- Μείωση ρυθμού 
- Τροποποίηση 
μορφολογίας ποταμού 
- Ταμιευτήρες 
εξισορρόπησης 
(εξωτερικοί) 
 

Αλλοίωση των 
γενικών 
φυσικοχημικών 
συνθηκών ανάντη και 

Αλλοιωμένη σύνθεση 
ή ανάπτυξη 
κοινοτήτων 
μακροασπόνδυλων 

Φυσικοχημική 
αλλοίωση 

- Ευέλικτη πηγή 
άντλησης ύδατος 
- Πολλαπλές πηγές 
άντλησης ύδατος 
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Υδρομορφολογικές 
αλλοιώσεις 

Κύριες οικολογικές 
επιπτώσεις 

Μετριασμός… Επιλογές μέτρων 
μετριασμού 

κατάντη (π.χ. της 
θερμοκρασίας, του 
υπερκορεσμού κ.λπ.) 
 

και ιχθύων ή αύξηση 
θνησιμότητας ιχθύων 

- Διαχείριση της 
στάθμης ταμιευτήρα 

Διατάραξη ή μείωση 
της συνέχειας του 
ποταμού με 
αποτέλεσμα αλλαγές 
στη σύνθεση του 
υποστρώματος 

Μείωση της αφθονίας 
ιχθύων και 
ασπόνδυλων και 
αλλοιώσεις της 
σύνθεσης ειδών 

Αλλοιώσεις 
ιζημάτων 

- Μηχανική ρήξη 
θωράκισης κοίτης 
- Αφαίρεση ιζήματος 
- Επανεισαγωγή 
ιζήματος (κατασκευές 
πηγών άντλησης 
ύδατος) 
- Επανεισαγωγή 
ιζήματος 
(ταμιευτήρες) 
- Αποκατάσταση 
διεργασιών πλευρικής 
διάβρωσης 
- Εισαγωγή ροών 
κινητοποίησης 
 

Τεχνητώς ακραίες 
μεταβολές στη 
στάθμη της λίμνης, 
μειώσεις της 
ποιότητας και της 
έκτασης οικοτόπων 
αβαθών υδάτων και 
παρόχθιας ζώνης 

Μείωση της αφθονίας 
φυτικών και ζωικών 
ειδών. 
Αλλοιώσεις της 
σύνθεσης ειδών. 

Αλλοίωση της 
στάθμης της 
λίμνης 

- Μείωση άντλησης 
- Αύξηση 
εισερχόμενων ροών 
- Δημιουργία κόλπου/-
ων 
- Διαχείριση 
παρόχθιων/αβαθών 
οικοτόπων 
- Σύνδεση με 
παραποτάμους 
- Τεχνητές πλωτές 
νησίδες 
 

Αποστραγγισμένη 
όχθη και μειωμένη 
ροή ποταμού — 
λιμνάζων ποταμός 

Αλλοιώσεις στη 
σύνθεση φυτικών και 
ζωικών ειδών (π.χ. 
που ευνοούν την 
ανάπτυξη ειδών μη 
ανθεκτικών στις 
οχλήσεις/ειδών 
λιμναζόντων υδάτων) 

Λιμνάζοντες 
ποταμοί 
(κατακρατήσεις) 

- Κανάλι παράκαμψης 
- Μείωση επιπέδου 
αποθήκευσης 
- Βελτιώσεις 
οικοτόπων εντός του 
καναλιού 
- Πλευρική 
επανασύνδεση 

 
Πηγή: Προσαρμογή από τον πίνακα 3 της έκθεσης «ECOSTAT working group report on a 
common understanding of using mitigation measures for reaching good ecological 
potential for heavily modified water bodies, part 2: Impacted by water storage»37 

 
Στις υδροηλεκτρικές εγκαταστάσεις, συχνά δίδεται ιδιαίτερη προσοχή στο πιθανό εύρος 

                                                           
37 https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/working-group-ecostat-report-common-understanding-using-

mitigation-measures-reaching-good-ecological. 

https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/working-group-ecostat-report-common-understanding-using-mitigation-measures-reaching-good-ecological
https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/working-group-ecostat-report-common-understanding-using-mitigation-measures-reaching-good-ecological
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των τεχνικών που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αποκατάσταση ή τη διευκόλυνση 
της μετακίνησης ανάντη και κατάντη των ιχθύων και άλλων ειδών υδρόβιας πανίδας των 
ποτάμιων συστημάτων. Πρόκειται για έναν αναπτυσσόμενο επιστημονικό κλάδο στο 
πλαίσιο του οποίου υποβάλλεται τακτικά σε δοκιμή και επαναξιολογείται ένα ευρύ φάσμα 
τεχνικών και καινοτόμων λύσεων. Ωστόσο, δεν πρόκειται για πανάκεια.  
 
Υπάρχουν άφθονα παραδείγματα μέσων υποβοήθησης της μετανάστευσης των ιχθύων 
τα οποία εφαρμόστηκαν ως υποτιθέμενο μέτρο μετριασμού αλλά τα οποία αποδείχθηκαν 
ανεπαρκή ή ακόμη και επιβλαβή για τους πληθυσμούς των ιχθύων που αναμενόταν ότι θα 
βοηθήσουν. Αυτό μπορεί να οφείλεται στον ανεπαρκή σχεδιασμό και την ακαταλληλότητα 
των μέσων ή στο ότι δεν είχαν ληφθεί υπόψη οι σωρευτικές επιπτώσεις άλλων 
υφιστάμενων εμποδίων κατά μήκος του τμήματος του ποταμού. Επίσης, μπορεί να 
οφείλεται στη μη τήρηση των όρων συντήρησης ή διαχείρισης του μέσου ή στο ότι δεν 
υπήρχε σύστημα παρακολούθησης της ορθής εκτέλεσης της εργασίας την οποία το μέσο 
είχε σχεδιαστεί να εκτελεί.   
 
Για αυτόν τον λόγο είναι σημαντικό να διασφαλίζεται όχι μόνο ότι οι δίοδοι 
διέλευσης των ιχθύων ή ο προσαρμοσμένος στρόβιλος κατασκευάζονται με βάση 
τις τελευταίες εξελίξεις της τεχνολογίας και τις τρέχουσες βέλτιστες πρακτικές στον 
εν λόγω τομέα, αλλά και ότι εφαρμόζεται ένα αξιόπιστο σύστημα παρακολούθησης 
με σκοπό την παροχή πληροφοριών σχετικά με την αποτελεσματικότητά τους. 
Γενικά, με την παρακολούθηση πρέπει να καταδεικνύεται ότι το μέσο καθιστά 
εφικτή τη διέλευση όλων των ποτάμιων ειδών μέσω της διόδου καθώς και ότι τα εν 
λόγω είδη μπορούν επίσης να εξέρχονται από αυτήν στην συντριπτική 
πλειονότητά τους (π.χ. 85 %) ζωντανά. 
 
Στην περίπτωση διόδου διέλευσης ιχθύων, θα πρέπει να προτιμώνται, ει δυνατόν, δίοδοι 
που μοιάζουν με φυσικές, διότι, κατά κανόνα, όσο περισσότερο φυσική μοιάζει μια δίοδος, 
τόσο καλύτερα λειτουργεί. Η επιλογή του καταλληλότερου τύπου διόδου διέλευσης ιχθύων 
(π.χ. κατακόρυφη σχισμή, παράκαμψη, ράμπα με πέτρες, ανελκυστήρας) εξαρτάται σε 
σημαντικό βαθμό από τις τοπικές συνθήκες (ύψος του τεχνητού φραγμού, χαρακτήρας 
του ρεύματος, δυνατότητα αξιοποίησης παρακείμενων χώρων κ.λπ.) και απαιτεί 
ενδελεχή μελέτη κατά περίπτωση. 
 
Παρομοίως, οι επιπτώσεις των στροβίλων στους ιχθύες είναι συνήθως σημαντικές, αλλά 
μπορούν ενίοτε να περιοριστούν μέσω της πραγματοποίησης ορισμένων προσαρμογών 
στη γεωμετρία και τον τρόπο λειτουργίας των στροβίλων. Εντούτοις, μέχρι σήμερα δεν 
έχει αποδειχθεί ότι οι εν λόγω προσαρμοσμένοι στρόβιλοι δεν προκαλούν τον θάνατο 
ιχθύων ή ότι δεν εξακολουθούν να αποτελούν τεχνητό φραγμό όσον αφορά τη 
μετανάστευση. Και πάλι, η αποτελεσματικότητα πρέπει να αξιολογείται και να 
παρακολουθείται κατά περίπτωση. 
 
Ο σχεδιασμός διόδων διέλευσης ιχθύων ή προσαρμοσμένων στροβίλων θα πρέπει να 
βασίζεται επίσης σε εκτίμηση των σωρευτικών επιπτώσεων των τεχνητών φραγμών στο 
ευρύτερο ποτάμιο σύστημα. Η κατασκευή διόδου διέλευσης ιχθύων κατά μήκος ενός 
ποταμού στον οποίο υπάρχουν πάρα πολλοί τεχνητοί φραγμοί μπορεί να αποδειχθεί 
κοστοβόρα και αναποτελεσματική. Ως εκ τούτου, είναι σημαντικό να εξετάζονται υπό ένα 
πρίσμα περισσότερο στρατηγικού χαρακτήρα όλοι οι τεχνητοί φραγμοί που βρίσκονται 
στο υπό εξέταση τμήμα του ποταμού προκειμένου να αποφασίζεται η καλύτερη μέθοδος 
αποκατάστασης.    
 
Τέλος, είναι απαραίτητη η κατάρτιση σχεδίου τακτικής συντήρησης για όλες τις 
νέες κατασκευές. Χωρίς επαρκώς τακτική συντήρηση, μεσο-μακροπρόθεσμα πολλές 
δίοδοι διέλευσης ιχθύων ή στρόβιλοι δεν θα είναι πλέον αποτελεσματικοί. 
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Πότε θεωρείται ένας ιχθυοδιάδρομος ανόδου επαρκές μέτρο μετριασμού;   
Εκτίμηση του ΔΕΕ στην απόφαση 142/16 σχετικά με τον σταθμό παραγωγής 
ηλεκτρικής ενέργειας με καύση άνθρακα στο Moorburg 
 
Ο σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με καύση άνθρακα στο Moorburg βρίσκεται 
εντός του λιμένα του Αμβούργου, στη νότια όχθη του νότιου τμήματος του ποταμού Έλβα. 
Πρόκειται για μεταναστευτική οδό ορισμένων ειδών ιχθύων που απαριθμούνται στο 
παράρτημα II της οδηγίας για τους οικοτόπους και ως τέτοια διαδραματίζει σημαντικό 
ρόλο για σειρά περιοχών Natura 2000 που βρίσκονται ανάντη του ρυθμιστικού φράγματος 
του Geesthacht (Γερμανία) και των οποίων οι στόχοι διατήρησης καλύπτουν τα εν λόγω 
είδη. Οι εν λόγω περιοχές βρίσκονται σε απόσταση 600 km κατά προσέγγιση από 
τον σταθμό. Το ρυθμιστικό φράγμα του Geesthacht βρίσκεται στον διάδρομο του Έλβα, 
μεταξύ του σταθμού ηλεκτρικής ενέργειας του Moorburg και των περιοχών Natura 2000. 
 
Πριν από την αδειοδότηση της κατασκευής του σταθμού του Moorburg στις 30 
Σεπτεμβρίου 2008, διενεργήθηκε εκτίμηση επιπτώσεων με βάση τη γερμανική νομοθεσία 
για τα ύδατα. Η εν λόγω εκτίμηση κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η έκδοση της άδειας ήταν 
συμβατή με τους στόχους διατήρησης των περιοχών Natura 2000 διότι ο φορέας 
εκμετάλλευσης είχε συμφωνήσει να εγκαταστήσει δεύτερο ιχθυοδιάδρομο ανόδου σε 
απόσταση κατά προσέγγιση 30 km από τον σταθμό, δίπλα στο ρυθμιστικό φράγμα του 
Geesthacht. Ως εκ τούτου, υπήρχε πρόθεση αντιστάθμισης των θανάτων των ιχθύων 
κατά τη λειτουργία του μηχανισμού ψύξης, ο οποίος αντλεί μεγάλες ποσότητες ύδατος 
από τον ποταμό προκειμένου να ψύχει τον σταθμό του Moorburg («τον ιχθυοδιάδρομο 
ανόδου»). Επιπλέον, στην εκτίμηση επιπτώσεων προβλεπόταν παρακολούθηση σε 
πολλαπλά στάδια προκειμένου να ελέγχεται η αποτελεσματικότητα της διόδου διέλευσης 
ιχθύων. Η Επιτροπή έκρινε ότι η αρχή είχε εσφαλμένα ταξινομήσει τον ιχθυοδιάδρομο 
ανόδου ως μέτρο μετριασμού. 
 
 
Εκτίμηση του Δικαστηρίου: 
 
«Προκειμένου να βεβαιωθούν ότι το σχέδιο κατασκευής του σταθμού του Moorburg δεν θα 
έχει επιβλαβείς συνέπειες για την ακεραιότητα των οικείων ζωνών Natura 2000, οι 
γερμανικές αρχές όφειλαν να λάβουν υπόψη τα περιλαμβανόμενα στο εν λόγω σχέδιο 
κατασκευής μέτρα. Συναφώς, κατά πάγια νομολογία, η εφαρμογή της αρχής της 
προφύλαξης στο πλαίσιο του άρθρου 6, παράγραφος 3, της οδηγίας για τους οικοτόπους 
επιτάσσει η αρμόδια εθνική αρχή να λαμβάνει υπόψη, μεταξύ άλλων, τα 
περιλαμβανόμενα στο εν λόγω σχέδιο μέτρα προστασίας με σκοπό την αποτροπή ή 
μείωση των ενδεχόμενων άμεσων επιβλαβών συνεπειών επί του τόπου αυτού, 
ώστε να διασφαλίζεται ότι το σχέδιο αυτό δεν θα παραβλάψει την ακεραιότητα του 
προστατευόμενου τόπου (…C-521/12,..C-387/15 και C-388/15…). 
 
Εν προκειμένω, επισημαίνεται ότι, όπως προκύπτει από τη δικογραφία που υποβλήθηκε 
ενώπιον του Δικαστηρίου (…) o εν λόγω ιχθυοδιάδρομος καθιστά εφικτή την ενίσχυση των 
αποθεμάτων των μεταναστευτικών ιχθύων, παρέχοντας στα είδη αυτά τη δυνατότητα να 
μεταβούν ταχύτερα στις ζώνες αναπαραγωγής τους στο μέσο και στο άνω τμήμα του 
Έλβα. Η ενίσχυση των αποθεμάτων αντισταθμίζει τις απώλειες πλησίον του σταθμού του 
Moorburg και, εξ αυτού του γεγονότος, οι σκοποί διατήρησης των ζωνών Natura 2000 που 
βρίσκονται στα ανάντη του εν λόγω σταθμού δεν επηρεάζονται σημαντικά. 
 
Εντούτοις, από την εκτίμηση των επιπτώσεων προκύπτει ότι αυτή δεν περιλαμβάνει 
οριστικές διαπιστώσεις όσον αφορά την αποτελεσματικότητα του ιχθυοδιαδρόμου ανόδου, 
αλλά αρκείται στη διευκρίνιση ότι η αποτελεσματικότητα αυτή επιβεβαιώθηκε μόνον 
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κατόπιν πολυετούς παρακολούθησης. 
 
Επομένως, επιβάλλεται η διαπίστωση ότι, κατά τον χρόνο έκδοσης της αδείας, ο 
ιχθυοδιάδρομος ανόδου, έστω και αν απέβλεπε στη μείωση των σημαντικών 
αποτελεσμάτων που προκαλούνται άμεσα στις ζώνες Natura 2000 οι οποίες βρίσκονται 
στα ανάντη του σταθμού του Moorburg, εντούτοις δεν είναι ικανός να αποκλείσει, από 
κοινού με τα λοιπά μέτρα που μνημονεύονται στη σκέψη 35 της παρούσας απόφασης, την 
ύπαρξη κάθε εύλογης αμφιβολίας ως προς το ότι ο εν λόγω σταθμός δεν παραβλάπτει την 
ακεραιότητα του τόπου, κατά την έννοια του άρθρου 6, παράγραφος 3, της οδηγίας για 
τους οικοτόπους. 
 
Όσον αφορά τις προβλέψεις στις οποίες στηρίχθηκε η εκτίμηση των επιπτώσεων, 
επισημαίνεται ότι οι διαπιστώσεις που πραγματοποιήθηκαν για τα έτη 2011 έως 2014 
υποβλήθηκαν από την Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας μετά την έκδοση της 
αδείας της 30ής Σεπτεμβρίου 2008. 
 
Συναφώς, υπενθυμίζεται ότι ο κρίσιμος χρόνος κατά τον οποίο δεν πρέπει να 
υφίσταται, από επιστημονικής άποψης, καμία εύλογη αμφιβολία ως προς την 
απουσία επιβλαβών συνεπειών για την ακεραιότητα του οικείου τόπου, είναι ο χρόνος 
έκδοσης της απόφασης που εγκρίνει την υλοποίηση του σχεδίου (απόφαση της 26ης 
Οκτωβρίου 2006, Επιτροπή κατά Πορτογαλίας, C-239/04, EU:C:2006:665, σκέψη 24 και 
εκεί παρατιθέμενη νομολογία)». 
 
Η Επιτροπή δήλωσε επίσης ότι η πόλη του Αμβούργου χορήγησε την άδεια χωρίς να 
λάβει υπόψη, στο πλαίσιο εκτίμησης των επιπτώσεων του σταθμού του Moorburg, τις 
δυνητικές σωρευτικές επιπτώσεις που συναρτώνται με τις επιπτώσεις του υδραντλητικού 
σταθμού του Geesthacht, ο οποίος υφίσταται από το 1958 και δεν διαθέτει ειδικούς 
μηχανισμούς προστασίας των ιχθύων. Σύμφωνα με την Επιτροπή, δεν ασκεί επιρροή το 
γεγονός ότι ο υδραντλητικός σταθμός του Geesthacht κατασκευάσθηκε πριν από τη λήξη 
της προθεσμίας μεταφοράς της οδηγίας για τους οικοτόπους, διότι οι διατάξεις του 
άρθρου 6, παράγραφος 3, της οδηγίας αυτής δεν περιορίζονται μόνο στα σχέδια ή έργα 
που εγκρίθηκαν ή ολοκληρώθηκαν μετά την προθεσμία μεταφοράς. 
 
Εκτίμηση του Δικαστηρίου 
 
Όμως, το άρθρο 6 παράγραφος 3 της οδηγίας για τους οικοτόπους απαιτεί από τις εθνικές 
αρχές να λαμβάνουν υπόψη, στο πλαίσιο της εκτίμησης του σωρευτικού αποτελέσματος, 
όλα τα σχέδια τα οποία, από κοινού με το σχέδιο του οποίου ζητείται η έγκριση, ενδέχεται 
να ασκήσουν σημαντική επιρροή υπό το πρίσμα των σκοπών που επιδιώκει η εν λόγω 
οδηγία, έστω και αν προηγούνται χρονικώς της ημερομηνίας μεταφοράς της ίδιας 
αυτής οδηγίας. 
 
Συγκεκριμένα, σχέδια τα οποία ενδέχεται, ακριβώς όπως ο υδραντλητικός σταθμός του 
Geesthacht, να συνεπάγονται, σε συνδυασμό με το σχέδιο ως προς το οποίο 
πραγματοποιείται η εκτίμηση των επιπτώσεων, υποβάθμιση ή οχλήσεις ικανές να 
επηρεάσουν τους μεταναστευτικούς ιχθύες του οικείου ποταμού και, ως εκ τούτου, 
υποβάθμιση του συγκεκριμένου τόπου, λαμβανομένων υπόψη των σκοπών που 
επιδιώκει η οδηγία για τους οικοτόπους, δεν μπορούν να αποκλείονται από την 
εκτίμηση των επιπτώσεων που διενεργείται δυνάμει του άρθρου 6 παράγραφος 3 
της οδηγίας για τους οικοτόπους. 
 

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-142/16  
 
 

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-142/16
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Τεχνικό έγγραφο της ICPDR (Διεθνής Επιτροπή για την Προστασία του Δούναβη): 
Μέτρα διασφάλισης της μετανάστευσης των ιχθύων μέσω εγκάρσιων κατασκευών 
 
Το εν λόγω έγγραφο αποσκοπεί να ενημερώσει τις παραδουνάβιες χώρες σχετικά με τις 
υφιστάμενες τεχνικές λύσεις για την αποκατάσταση της συνέχειας του ποταμού ώστε να 
επιτρέπεται η απρόσκοπτη μετανάστευση των ιχθύων. Εξετάστηκαν όλα τα επί του 
παρόντος διαθέσιμα έγγραφα κατευθυντήριων γραμμών στη λεκάνη απορροής του άνω 
Δούναβη. Η σύγκρισή τους κατέδειξε ότι, συνολικά, η δομή και το περιεχόμενό τους 
παρουσιάζουν κατά βάση συνοχή και ότι στις περισσότερες περιπτώσεις τυχόν 
αποκλίσεις είναι αμελητέες. Δεδομένου ότι τα περισσότερα έγγραφα καθοδήγησης 
διατίθενται μόνο στη γερμανική γλώσσα, το εν λόγω έγγραφο αποσκοπεί να παράσχει τα 
σημαντικότερα πραγματικά περιστατικά στην αγγλική γλώσσα. 
 

 https://www.icpdr.org/main/practical-advice-building-fish-migration-aids  

 

3.4 Παραδείγματα ορθών πρακτικών μετριασμού και/ή 

περιβαλλοντικής αποκατάστασης 
 
Στα ακόλουθα παραδείγματα ορθών πρακτικών παρουσιάζεται ο τρόπος θέσπισης 
διαφόρων ειδών μέτρων μετριασμού και/ή περιβαλλοντικής αποκατάστασης για 
υδροηλεκτρικές εγκαταστάσεις σε σειρά διαφορετικών περιστάσεων. 
 
Η διαχείριση των περιοχών Natura 2000 γλυκών υδάτων στην Αγγλία, με ειδική 
αναφορά στην υδροηλεκτρική ενέργεια και τις ειδικές ζώνες διατήρησης (ΕΖΔ) των 
ποταμών. 
 
Ο φορέας Natural England είναι ο δημόσιος φορέας που είναι υπεύθυνος για την παροχή 
συμβουλών για τις προστατευόμενες περιοχές στην Αγγλία, συμπεριλαμβανομένων των 
περιοχών Natura 2000. Η προσέγγιση του Natural England σε ό,τι αφορά τη διαδικασία 
λήψης αποφάσεων σχετικά με τις προστατευόμενες περιοχές γλυκών υδάτων έχει ως 
επίκεντρο τους οικοτόπους, χωρίς, ωστόσο, να παραμελεί τα είδη. Οι στόχοι που θέτει ο 
φορέας βασίζονται στη λειτουργία των φυσικών οικοσυστημάτων, με τα είδη γλυκών 
υδάτων να διατηρούνται ως χαρακτηριστικά στοιχεία του φυσικώς λειτουργούντος 
οικοσυστήματος, όποτε είναι εφικτό. 
 
Ο φορέας υιοθετεί μια ολιστική προσέγγιση των χαρακτηριστικών των προστατευόμενων 
οικοτόπων γλυκών υδάτων - ως οικότοπος του ποταμού (για παράδειγμα, στοιχείο H3260 
του παραρτήματος ΙΙ της οδηγίας για τους οικοτόπους: ποταμοί με βλάστηση Ranunculion 
και Callitricho-Batrachion) νοείται το σύνολο του ποτάμιου διαδρόμου, 
συμπεριλαμβανομένων όλων των βιοτόπων μικρής κλίμακας εντός αυτού. Τα βασικά 
στοιχεία της λειτουργίας των φυσικών οικοτόπων (καθεστώς ροής, φυσική μορφολογία και 
καθεστώς ιζήματος, χημικές ιδιότητες του νερού και απουσία άμεσων βιολογικών πιέσεων 
όπως μη αυτόχθονα είδη) αποτελούν εγγενές τμήμα των στόχων που συμφωνούνται για 
το στοιχείο του οικοτόπου. Τα επίπεδα στόχοι όσον αφορά τον βαθμό φυσικότητας των εν 
λόγω στοιχείων καθορίζονται στο Έγγραφο καθοδήγησης του Ηνωμένου Βασιλείου για τις 
προστατευόμενες περιοχές. Οι επιπτώσεις επί των συγκεκριμένων στοιχείων της φυσικής 
λειτουργίας αντιμετωπίζονται μέσω σειράς μέτρων προστασίας και αποκατάστασης. 
 

https://www.icpdr.org/main/practical-advice-building-fish-migration-aids
http://jncc.defra.gov.uk/pdf/CSM_rivers_jan_14.pdf
http://jncc.defra.gov.uk/pdf/CSM_rivers_jan_14.pdf
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Η εν λόγω προσέγγιση έχει πολλά κοινά σημεία με τις αρχές που διέπουν τους στόχους 
οικολογικής κατάστασης της οδηγίας πλαίσιο για τα ύδατα, αλλά διαφέρει ως προς τον 
βαθμό του προληπτικού χαρακτήρα της διαδικασίας λήψης αποφάσεων, το επίπεδο της 
φιλοδοξίας όσον αφορά την προστασία της φυσικής λειτουργίας και την αντιμετώπιση των 
ήδη προκληθεισών βλαβών, και τον βαθμό συνεκτίμησης των επιπτώσεων στη φυσική 
λειτουργία του οικοσυστήματος. Η προσέγγιση συνάδει επίσης με τις αρχές προσαρμογής 
των οικοσυστημάτων γλυκών υδάτων στην κλιματική αλλαγή, βάσει των οποίων απαιτείται 
η επικέντρωση στην αποκατάσταση της φυσικής λειτουργίας. 
 
Το αγγλικό δίκτυο επιφανειακών υδάτων (συμπεριλαμβανομένων των ΕΖΔ γλυκών 
υδάτων) περιλαμβάνει πολλές χιλιάδες κατασκευές εντός των καναλιών, οι οποίες 
επηρεάζουν σημαντικά τη φυσική λειτουργία των οικοσυστημάτων των ποταμών και των 
λιμνών. Ορισμένες εξ αυτών είναι μεγάλες κατασκευές με σημαντικές οικολογικές 
επιπτώσεις, ενώ άλλες είναι μικρές και πολυάριθμες με σημαντικές σωρευτικές 
επιπτώσεις. Για πολλές κατασκευές, που μπορεί να λειτουργούν ή να μην λειτουργούν, 
υπάρχουν άδειες άντλησης σε ισχύ. Ορισμένες κατασκευάστηκαν για σκοπούς 
παραγωγής υδροηλεκτρικής ενέργειας, ενώ άλλες μπορούν να μετασκευαστούν. 
 
Έχουν καταρτιστεί σχέδια αποκατάστασης για την εξάλειψη, ει δυνατόν, των 
φυσικών τροποποιήσεων σε ΕΖΔ ποταμών, με σκοπό την εξάλειψη της φυσικής 
κατάστασης οικοτόπων. Πρόκειται για ένα φιλόδοξο και μακροπρόθεσμο 
πρόγραμμα, η υλοποίηση του οποίου ξεκίνησε πριν από μια δεκαετία (Wheeldon et 
al.  2015). Υπάρχουν επίσης προγράμματα μετριασμού της ρύπανσης και των 
πιέσεων που οφείλονται στην άντληση, και αντιμετώπισης των μη αυτόχθονων 
ειδών. 
 
Οι ρυθμιστικοί φορείς συνέταξαν από κοινού με τη ρυθμιστική αρχή υδάτων της Αγγλίας 
(την Υπηρεσία Περιβάλλοντος) δήλωση για τον καθορισμό των διαδικασιών λήψης 
αποφάσεων σχετικά με τις προστατευόμενες περιοχές. Στην εν λόγω δήλωση 
αναγνωρίζεται η ανάγκη λήψης μέτρων προφύλαξης, της δέουσας εξέτασης των 
σωρευτικών επιπτώσεων, καθώς και λήψης των αποφάσεων υπό το πρίσμα των 
συγκεκριμένων στόχων διατήρησης της περιοχής και των σχετικών σχεδίων 
αποκατάστασης. 
 
Σε περίπτωση που μια κατασκευή εντός καναλιού θεωρείται στο πλαίσιο σχεδίου 
αποκατάστασης ποταμού Natura 2000 μη μετακινήσιμη, ή όταν η μετακίνησή της 
πρόκειται να διαρκέσει πολύ, τότε ενδέχεται να υπάρχει περιθώριο για την παραγωγή 
υδροηλεκτρικής ενέργειας (μονίμως ή προσωρινώς). Εντούτοις, η κατασκευή θα πρέπει 
να τροποποιείται ώστε να ελαχιστοποιούνται οι επιπτώσεις της στη φυσική λειτουργία του 
οικοτόπου, και θα πρέπει να υπάρχει συμμόρφωση με τις τιμές στόχους για το καθεστώς 
φυσικής ροής (συμπεριλαμβανομένων των ορίων σχετικά με το σωρευτικό μέγεθος των 
τμημάτων που έχουν εξαντληθεί λόγω άντλησης). Δεδομένων των στόχων των 
προστατευόμενων περιοχών γλυκών υδάτων στην Αγγλία, καθώς και των μέτρων 
προφύλαξης και της φιλοδοξίας που σχετίζονται με την αποκατάσταση της φυσικής 
λειτουργίας των οικοτόπων, το δίκτυο Natura 2000 γλυκών υδάτων δεν αποτελεί 
αυτονόητη επιλογή για την ανάπτυξη υδροηλεκτρικών εγκαταστάσεων. Παρότι ενδέχεται 
να υπάρχουν συνθήκες σε τοπικό επίπεδο που καθιστούν την ανάπτυξη εγκαταστάσεων 
υδροηλεκτρικής ενέργειας συμβατή με τους στόχους του δικτύου Natura 2000, υπάρχουν 
καλύτερες ευκαιρίες εκτός του δικτύου προστατευόμενων περιοχών στο ευρύτερο δίκτυο 
επιφανειακών υδάτων. 
 
Σε περίπτωση που υφίστανται ιδιαίτερα σημαντικοί λόγοι για την ανάπτυξη 
εγκαταστάσεων υδροηλεκτρικής ενέργειας εντός του δικτύου Natura 2000, οι οποίες 
ωστόσο δεν συνάδουν με τους στόχους διατήρησης, τότε η ανάπτυξη μπορεί να 

http://publications.naturalengland.org.uk/publication/5478339747774464?category=5605910663659520
http://publications.naturalengland.org.uk/publication/5478339747774464?category=5605910663659520
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αιτιολογηθεί με την επίκληση επιτακτικών λόγων δημόσιου συμφέροντος. Ωστόσο, η 
αξιοποίηση εναλλακτικών λύσεων που περιλαμβάνουν άλλες μορφές ανανεώσιμης 
ενέργειας με μικρότερες επιπτώσεις στη διατήρηση της φύσης ενδέχεται να είναι 
περισσότερο οικονομικά αποδοτικές.   
 
http://publications.naturalengland.org.uk/publication/5478339747774464?category=56059
10663659520  
 
 
Πρόκληση ελεγχόμενων πλημμυρών από υδροηλεκτρικούς σταθμούς στον ποταμό 
Έβρο (Ισπανία)  
 
Στην Ισπανία οι ελεγχόμενες πλημμύρες θεσπίστηκαν το 2008. Έκτοτε, στους ποταμούς 
της Μεσογείου έχει προκληθεί σειρά ελεγχόμενων πλημμυρών.  Για παράδειγμα, στο 
κάτω τμήμα του ποταμού Έβρο (νοτιοανατολική Ισπανία), τα αριθμητικά στοιχεία των 
ελεγχόμενων πλημμυρών που πραγματοποιούνται από το σύμπλεγμα φραγμάτων που 
ρυθμίζει τη ροή του ποταμού (φράγματα Mequinenza-Ribarroja-Flix) υπολογίζονται και 
δημοσιεύονται από το 2002 . 
 
Ο κύριος στόχος των εν λόγω πλημμυρών είναι ο έλεγχος των πληθυσμών των 
μακρόφυτων και η βελτίωση της δραστηριότητας των ιζημάτων στο κανάλι (Tena et al., 
2013). Το σύμπλεγμα φραγμάτων κατασκευάστηκε μεταξύ 1948 και 1969 και έχει 
δυναμικό αποθήκευσης περίπου 1 700 hm3. Το σύστημα ταμιευτήρων δημιουργήθηκε για 
την εξυπηρέτηση αρκετών σκοπών: την παραγωγή υδροηλεκτρικής ενέργειας, την 
παροχή νερού (συμπεριλαμβανομένης της παροχής σε σταθμό πυρηνικής ενέργειας 
κατάντη) και τον έλεγχο των πλημμυρών. 
 
Τις προκλήσεις πλημμυρών από τα φράγματα διαχειριζόταν ο φορέας εκμετάλλευσης 
υδροηλεκτρικής ενέργειας (Endesa Generación S.A.) και ήλεγχε η αρμόδια για τη λεκάνη 
απορροής του Έβρο αρχή. Το 2002 ο φορέας εκμετάλλευσης της υδροηλεκτρικής 
ενέργειας, οι αρμόδιες για τα ύδατα αρχές και η επιστημονική κοινότητα κατέληξαν σε 
συμφωνία για την προώθηση της πρόκλησης πλημμυρών. Έκτοτε, προκαλούνται 
πλημμύρες σε τακτική βάση, ήτοι δύο φορές ετησίως (το φθινόπωρο και την άνοιξη). Για 
τις εκλυόμενες πλημμύρες απαιτείται συνήθως η παροχή περίπου 36 hm3 σε χρονικό 
διάστημα 16 ωρών, με μέγιστες ροές 900 έως 1300 m3/s (η καθεμία). 
 
Ο σχεδιασμός και οι επιπτώσεις κατάντη των εν λόγω πλημμυρών παρακολουθούνται και 
εξετάζονται στο πλαίσιο αρκετών μελετών (Batalla et al., 2006· Batalla & Vericat, 2009· 
Tena et al., 2013). Ο πραγματοποιηθείς υπολογισμός και η ανάλυση του κόστους της 
πρόκλησης πλημμυρών καταδεικνύουν ότι το κόστος της παροχής τεχνητών πλημμυρών 
αντιστοιχούσε σε μικρό κλάσμα της ενέργειας που διατέθηκε στην αγορά και των 
συνολικών ετήσιων εσόδων (0,17 % για τις δύο ετήσιες ελεγχόμενες πλημμύρες) (Gómez 
et al., 2014). 
 
Παραπομπές 
Gómez, C.M., Pérez-Blanco, C.D., & Batalla, R.J. 2014. Tradeoffs in river restoration: Flushing 
flows vs hydropower generation in the Lower Ebro River, Spain. Journal of Hydrology 518: 130-
139. 

 
 

http://publications.naturalengland.org.uk/publication/5478339747774464?category=5605910663659520
http://publications.naturalengland.org.uk/publication/5478339747774464?category=5605910663659520
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Η εθνική στρατηγική πλαίσιο για τα μεταναστευτικά είδη ιχθύων στη Γαλλία 
 
Οι ποταμοί της Γαλλίας φιλοξενούν έντεκα είδη διάδρομων ιχθύων που μεταναστεύουν σε 
μεγάλες αποστάσεις μεταξύ της θάλασσας και των γλυκών υδάτων για να ολοκληρώσουν 
τους πολύπλοκους κύκλους ζωής τους. Πολλά είδη, όπως ο οξύρρυγχος της Ευρώπης, ο 
σολομός Ατλαντικού, τα είδη ιχθύων αλόζη και τα ποταμίσια είδη λαμπραινών, 
προστατεύονται βάσει της οδηγίας της ΕΕ για τους οικοτόπους. Ωστόσο, παρά τις 
προσπάθειες που έχουν καταβληθεί για τη διατήρηση των εν λόγω ειδών, εξακολουθούν 
να τελούν στο σύνολό τους σε μη ικανοποιητική κατάσταση στη Γαλλία και αλλού στην 
ΕΕ.  
 
Αναγνωρίζοντας την κλίμακα των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν τα εν λόγω είδη στη 
Γαλλία, το Υπουργείο Οικολογίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης ξεκίνησε το 2010 την 
υλοποίηση εθνικής στρατηγικής για τη διατήρηση των μεταναστευτικών ειδών 
ιχθύων. Στο πλαίσιο της εν λόγω στρατηγικής, η οποία σχεδιάστηκε ως στρατηγική 
πλαίσιο εν εξελίξει, καθορίζεται σειρά συνολικών στόχων και σκοπών οι οποίοι μπορούν 
να προσαρμόζονται με την πάροδο του χρόνου σε συνάρτηση με την ικανότητα 
ανάκαμψης των ειδών. 
 
Λόγω της πληθώρας των διαφορετικών αρχών και των ενδιαφερόμενων μερών που 
συμμετέχουν ή επηρεάζονται δυνητικώς από τη διατήρηση, τη χρήση και την 
αποκατάσταση των εν λόγω μεταναστευτικών ειδών ιχθύων, καταβλήθηκε εξ αρχής 
μεγάλη προσπάθεια να συμμετάσχουν όλοι οι ενδιαφερόμενοι φορείς για την 
ανάπτυξη της στρατηγικής, ούτως ώστε να υιοθετήσουν τη συνολική προσέγγιση και να 
είναι έτοιμοι να συμβάλουν στην εφαρμογή της. Η στρατηγική εγκρίθηκε επίσημα από το 
Υπουργείο Βιώσιμης Ανάπτυξης το 2010· η στρατηγική υιοθετήθηκε από όλους τους 
συμμετέχοντες. 
 
Στο πλαίσιο διαφόρων σχεδίων διαχείρισης λεκανών απορροής που καταρτίστηκαν στη 
Γαλλία (γνωστά ως Schémas directeurs d’amenagement et de gestion des eaux, SDAGE) 
προτείνεται σημαντικός αριθμός μέτρων για τη βελτίωση της κατάστασης των 
υπαρχόντων μεταναστευτικών ειδών, όπως ορίζεται στην εθνική στρατηγική. 
 
Στην εφαρμογή της εθνικής στρατηγικής για τα μεταναστευτικά είδη σημαντικό ρόλο 
διαδραματίζει ένα εθνικό σχέδιο για την αποκατάσταση της συνέχειας των ποταμών 
που εγκρίθηκε το 2010. Το εν λόγω σχέδιο περιλαμβάνει πέντε πυλώνες: 

 Δημιουργία εθνικού μητρώου με τους 60 000 φραγμούς που έχουν σημαντικές 
επιπτώσεις στη λειτουργία του υδάτινου οικοσυστήματος. 

 Προσδιορισμός ζωνών προτεραιότητας για την πραγματοποίηση 
παρεμβάσεων στο επίπεδο καθεμιάς από τις λεκάνες απορροής (με βάση το Plan 
Grenelle για την πράσινη και γαλάζια υποδομή). 

 Επανεξέταση των προγραμμάτων των αρμόδιων για τα ύδατα αρχών 
προκειμένου να εξευρεθεί η απαραίτητη χρηματοδότηση για τις εργασίες 
αποκατάστασης στις ζώνες προτεραιότητας. 

 Κινητοποίηση των υπηρεσιών της αστυνομίας για τα ύδατα στο πλαίσιο 
πολυετούς προγράμματος ελέγχων των φραγμών που διαταράσσουν περισσότερο 
τη μετανάστευση των ιχθύων. 

 Εκτίμηση των περιβαλλοντικών οφελών από τα μέτρα αποκατάστασης και 
διασφάλιση εκ του σύνεγγυς παρακολούθησης των αποτελεσμάτων τους. 

 
Referenciel des obstables a L’ecoulement: une cartographe nationale des obstacles sur 
les cours d’eau: http://www.eaufrance.fr/referentiel-des-obstacles-a-l  

http://www.eaufrance.fr/referentiel-des-obstacles-a-l
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Αποκατάσταση της συνέχειας των ποταμών στην Αυστρία 
 
Στο σχέδιο διαχείρισης των λεκανών απορροής της Αυστρίας αναφέρεται ότι η έλλειψη 
διαμήκους και πλευρικής συνέχειας είναι μία από τις κύριες πιέσεις που δέχονται οι 
ποταμοί της χώρας. Στο σχέδιο αναγνωρίζεται ότι ο στόχος της καλής οικολογικής 
κατάστασης βάσει της οδηγίας πλαίσιο για τα ύδατα μπορεί να επιτευχθεί μόνο εφόσον 
καταστεί εφικτή η μετανάστευση των υδρόβιων ειδών και η μεταφορά ιζήματος τόσο από 
τις πηγές μέχρι τις εκβολές του ποταμού όσο και από τον ποταμό μέχρι τους υγροτόπους 
του. Η συνέχεια των ποταμών είναι επίσης στοιχείο ζωτικής σημασίας για την ανάκαμψη 
των ειδών και των οικοτόπων που προστατεύονται βάσει των δύο οδηγιών για τη φύση. 
 
Ως εκ τούτου, η αποκατάσταση της διαμήκους συνέχειας θεωρείται ένας από τους 
κύριους στόχους του σχεδίου διαχείρισης. Το 2009 προσδιορίστηκαν οι ζώνες 
προτεραιότητας για την εξάλειψη των φραγμών για τη μετανάστευση, ενώ, έκτοτε, 
έχει υλοποιηθεί σειρά έργων αποκατάστασης ποταμών. Αρκετά έργα έχουν 
συγχρηματοδοτηθεί στο πλαίσιο του προγράμματος LIFE της ΕΕ. Κατ’ αυτόν τον τρόπο 
διασφαλίζεται ότι τα θεσπιζόμενα μέτρα αποκατάστασης βελτιώνουν όχι μόνο τη 
συνέχεια του ποταμού, συμβάλλοντας στην εφαρμογή της οδηγίας πλαίσιο για τα ύδατα 
και επιτρέποντας τη μετανάστευση των ιχθύων, αλλά και τη συνολική κατάσταση 
διατήρησης των διαφόρων περιοχών Natura 2000 κατά μήκος του ποταμού. 
 
Το 2011 οι εν λόγω προσπάθειες αναβαθμίστηκαν με την έναρξη υλοποίησης ενός 
σημαντικού έργου του προγράμματος LIFE+ για την εφαρμογή ευρείας δέσμης μέτρων 
στο αυστριακό τμήμα του ποταμού Δούναβη. Το έργο, που αποκαλείται «LIFE+ Network 
Danube», είναι το μεγαλύτερο μέχρι σήμερα έργο του είδους του στην Αυστρία, με 
συνολικό προϋπολογισμό 25 εκατ. EUR. Το έργο διαχειρίζεται η VERBUND, η 
κορυφαία επιχείρηση ηλεκτρικής ενέργειας της Αυστρίας, με τη στήριξη του 
Ομοσπονδιακού Υπουργείου Περιβάλλοντος και των αλιευτικών ενώσεων. Στόχος του 
έργου είναι η αξιοποίηση των αποτελεσμάτων προηγούμενων έργων LIFE κατά μήκος 
του Δούναβη, τα οποία έχουν ήδη επιτύχει από κοινού να καταστήσουν εφικτή τη 
διέλευση μεταναστευτικών ειδών ιχθύων από μία ζώνη μήκους 20 km των ποταμών 
Melk, Pielach και Ybbs. 
 
Στο πλαίσιο του έργου θα υλοποιηθεί ευρεία σειρά διαφόρων δράσεων κατά μήκος του 
άνω τμήματος του Δούναβη με σκοπό τη βελτίωση της συνολικής οικολογικής 
κατάστασής του καθώς και της κατάστασης διατήρησης 17 περίπου ειδών ιχθύων που 
απαριθμούνται στην οδηγία για τους οικοτόπους. Επίσης, θα δημιουργηθούν 
οικολογικοί σύνδεσμοι μεταξύ τεσσάρων σημαντικών περιοχών Natura 2000 κατά 
μήκος του ποταμού, οι οποίοι αναμένεται να βελτιώσουν επίσης τη συνολική τους 
κατάσταση διατήρησης. 
 
Πιο συγκεκριμένα, το έργο «Network Danube» θα αποκαταστήσει φυσικές 
μεταναστευτικές οδούς ειδών ιχθύων χωρίς τεχνητούς φραγμούς (μήκους 
τουλάχιστον 22 km) σε πέντε από τους μεγαλύτερους υδροηλεκτρικούς σταθμούς 
ρεόντων υδάτων κατά μήκος του αυστριακού τμήματος του Δούναβη, μέσω 
πληθώρας διαφορετικών οικολογικών μέτρων. Επίσης, θα αναδημιουργήσει 
σημαντικούς οικοτόπους αδρομερούς ιζήματος (όχθες αδρομερούς ιζήματος, νησίδες 
αδρομερούς ιζήματος) στους ταμιευτήρες των εν λόγω πέντε υδροηλεκτρικών σταθμών 
και θα αποκαταστήσει 500 m διακλαδώσεων κατά μήκος του Δούναβη. Στην εν λόγω 
διαδικασία θα περιλαμβάνεται και η προστασία από τις πλημμύρες. 
 
Τα επιμέρους έργα εξετάζονται επί του παρόντος σε περιφερειακό επίπεδο και προτού 
ξεκινήσει η διαδικασία σταδιακής υλοποίησής τους θα υποβληθούν στις αρμόδιες αρχές 
προς έγκριση. Ένα από αυτά, το κανάλι παράκαμψης Ottensheim-Wilhering, θα 
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αποτελέσει τον μακρύτερο ιχθυοδιάδρομο ανόδου που έχει κατασκευαστεί μέχρι 
σήμερα στην Αυστρία. Η διαδρομή παράκαμψης μήκους 14,2 km δημιουργείται μέσω 
του καναλιού Innbach-Aschach και θα κοστίσει γύρω στα 8 εκατ. EUR. 
 
Απώτερος στόχος της VERBUND είναι να καταστήσει πλήρως εφικτή τη διέλευση 
των ιχθύων από το τμήμα του Δούναβη που κυλάει μέσω της Αυστρίας (περίπου 
352 km) έως το 2027. 
http://www.life-netzwerk-donau.at/de/ 
 

 

Προτεραιότητες υδρομορφολογικής αποκατάστασης στην Αυστρία 
 
Οι υδρομορφολογικές πιέσεις, όπως η άντληση ύδατος, οι κατακρατήσεις και οι 
απορρίψεις, επηρεάζουν σημαντικά τμήματα των υδατικών συστημάτων της Αυστρίας. 
Αυτός είναι σε μεγάλο βαθμό ο λόγος για τον οποίο τα δύο τρίτα των ποταμών δεν 
βρίσκονται σε καλή οικολογική κατάσταση σύμφωνα με τα οριζόμενα στην οδηγία πλαίσιο 
για τα ύδατα (BMLFUW 2014). Το πιο πρόσφατο προκαταρκτικό σχέδιο διαχείρισης 
λεκανών απορροής της Αυστρίας, που δημοσιεύτηκε το 2015, αποδίδει προτεραιότητα 
στη βελτίωση της υδρομορφολογίας των ποταμών της. Στο σχέδιο τονίζεται η ανάγκη 
υλοποίησης προγραμμάτων περιβαλλοντικής αναζωογόνησης μεγάλης κλίμακας με 
σκοπό τη βελτίωση της δομής των ποταμών και την υποστήριξη της ανάκαμψης των 
ρεόφιλων ειδών ιχθύων που διατρέχουν κίνδυνο. Η αποκατάσταση δυναμικών 
πλημμυροπεδιάδων και των σχετικών ζωνών πλημμυρίδας και αμπώτιδας θα συμβάλει 
όχι μόνο στη βελτίωση της οικολογικής κατάστασης των ποταμών σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στην οδηγία πλαίσιο για τα ύδατα, αλλά αναμένεται να βελτιώσει και την 
κατάσταση διατήρησης των υφιστάμενων περιοχών, ειδών και οικοτόπων Natura 2000. 

 

Working towards creating synergies between WFD, MSFD, and HBD: selected case studies  

Ecosystems LTD /N2K GROUP – October 2015   44	

 

 Priority areas for revitalisation – hydromorphological pressures (Source: @ NGP 2015)
8
 

 

 

Synergies with Natura 2000 

 

Many of the riverine habitat types and species protected under the Habitats and Birds 

Directives require dynamic river conditions for their existence. This is only possible 

in rivers with good hydromorphological conditions.  

 

Rheophilic fish species (grayling, Danube salmon, nose carp, and gudgeons), for 
instance, use river widenings in different life-stages. For instance, the shallow 

sections with gravel beds are used as spawning sites while the deeper sections with 
larger cobbles are used for feeding. All these different structures can be found in 

revitalised rivers, compared to channelised sections which can only support feeding. 

 

The ecosystem approach adopted in Austria’ National Water Framework Plan and the 

priority given to hydromorphological issues will have for Natura 2000 as well. 

restoring dynamic floodplains and their drift zones will not only help to improve the 
ecological status of the rivers under the WFD but should also enhance the 

conservation condition of the Natura 2000 sites, species and habitats present.  
 

 

LIFE+ Nature Project at the River Upper Mur (2010-2015) 

 

Home to the second largest alluvial forest in Austria, the upper part of the River Mur 

is considered to be one of the most ecologically valuable river courses of Austria, 

which is why a substantial part (1290 ha) of it has been designated as a Natura 2000 

site.  It is also one of the last remaining places in Austria where natural reproduction 

                                                
8	A	list	of	priority	areas	can	be	found	in	table	FG-Maßnahmen-2021	and	maps	of	the	NGP	
(http://wisa.bmlfuw.gv.at/fachinformation/ngp/ngp-2015/tabellen/OW/ow_tabellen.html;	
http://wisa.bmlfuw.gv.at/fachinformation/ngp/ngp-2015/gewaesserbewirtschaftungsplan-
2015.html)	
	

 
Θεωρούμενο ως ζώνη προτεραιότητας, το άνω τμήμα του ποταμού Mur έχει αποτελέσει 
το επίκεντρο διαφόρων σημαντικών έργων αποκατάστασης, συχνά χρηματοδοτούμενων 

http://www.life-netzwerk-donau.at/de/
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στο πλαίσιο του προγράμματος LIFE της ΕΕ38.  Χάρη στα εν λόγω έργα, δημιουργήθηκαν 

νέες ποτάμιες κατασκευές και επανασυνδέθηκαν μαιανδρικές καμπές στον ποταμό Mur. 
Επίσης, αφαιρέθηκαν μερικώς τεχνητές κατασκευές ενίσχυσης των οχθών σε τμήμα 
συνολικού μήκους 4,7 km. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, απελευθερώθηκε τμήμα του ποταμού 
μήκους άνω των 90 km για την ελεύθερη διέλευση των ιχθύων. 
 
Οι εργασίες συνεχίζονται σε επτά επιπλέον νέα τμήματα του ποταμού, στο πλαίσιο 
δεύτερου έργου LIFE. Ωστόσο, εξακολουθεί να υφίσταται το πρόβλημα του συνδυασμού 
των αναγκών που απορρέουν από την οδηγία πλαίσιο για τα ύδατα, του δικτύου Natura 
2000 και της οδηγίας για τις πλημμύρες αφενός, και της απαίτησης για παραγωγή 
ανανεώσιμης ενέργειας σε όλο το μήκος του τμήματος του ποταμού (330km) που 
διέρχεται από την Αυστρία, αφετέρου. Για την αντιμετώπισή του, οι αρχές έχουν αναπτύξει 
σε συνεργασία με τα ενδιαφερόμενα μέρη νέο σχέδιο που περιλαμβάνει ένα προσεκτικά 
διαμορφωμένο σύστημα κατανομής κατά ζώνες με ζώνες οικολογικής προτεραιότητας, 
ζώνες συμβιβασμού και ζώνες χωρίς ιδιαίτερους περιορισμούς ή ενδιαφέρον (κυρίως στα 
μεσαία έως χαμηλότερα τμήματα του ποταμού). Με το εν λόγω σχέδιο, που ισχύει μέχρι 
το 2022, τίθενται οι βάσεις για τη συμμόρφωση με τους υποχρεωτικούς ενεργειακούς 
στόχους, και, παράλληλα, για τη διατήρηση/βελτίωση της οικολογικής κατάστασης του 
ποταμού σύμφωνα με την περιβαλλοντική νομοθεσία της ΕΕ. 
 
 
Το έργο Kembs: ενσωμάτωση της περιβαλλοντικής διάστασης σε μεγάλο 
υφιστάμενο έργο υδροηλεκτρικής ενέργειας, Γαλλία 
 
Το φράγμα Kembs εκτρέπει 
νερό προς το Grand Canal 
d’Alsace, το οποίο διαθέτει 
τέσσερις υδροηλεκτρικούς 
σταθμούς. Ο ποταμός Παλιός 
Ρήνος, κατάντη του φράγματος, 
εκτείνεται σε μήκος 50 km και 
υφίσταται τις επιπτώσεις 
αναχωμάτων από τον 19ο 

αιώνα. Δεδομένου ότι το έργο 
Kembs αφορά τρεις χώρες με 
διαφορετικές απόψεις επί του 
θέματος της διαχείρισης του 
περιβάλλοντος, η Electricity de 
France αποφάσισε να υιοθετήσει 
μια ολοκληρωμένη προσέγγιση ως προς την επίτευξη περιβαλλοντικών βελτιώσεων 
αντί να καταβάλλει προσπάθειες προκειμένου να επιτύχει μια αυστηρή ισορροπία 
επιπτώσεων/μετριασμού. 
 
Τα αποτελέσματα της εν λόγω προσέγγισης είναι τα ακόλουθα: 

 Σημαντική αύξηση της οικολογικής ροής: στο πλαίσιο ενός μεταβαλλόμενου 
καθεστώτος, η απελευθερωνόμενη ροή ποικίλλει μέσα στην ημέρα ανάλογα με τη 
φυσική ροή των υδάτων που εισέρχονται στον ταμιευτήρα. Κατασκευάστηκε νέος 
σταθμός (8,5 MW, 28 GWh) για τον περιορισμό των ενεργειακών απωλειών καθώς και 
προκειμένου να διασφαλιστεί η καθημερινή αυξομείωση της ροής στον Παλιό Ρήνο. 

                                                           
38 https://restorerivers.eu/wiki/index.php?title=Case_study%3AAustria_Upper_Mur_-

_River_widening_Lässer_Au_(LIFE%2B_(LIFE%2B_08_NAT_A_614)_„Inner-

Alpine_river_basin_management_–_Upper_River_Mur_-_murerleben_II%22_2010-2015). 
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 Έντονες γεωμορφολογικές κινήσεις στον Παλιό Ρήνο, με την παροχή αδρομερούς 
ιζήματος από τον νέο σταθμό και την εφαρμογή του αρχικού σχεδιασμού ελεγχόμενης 
διάβρωσης. 

 Ενέργειες διασφάλισης της μετανάστευσης των ιχθύων (διαμήκους και πλευρικής) 
και της ανάκαμψης των υγροτόπων. 

 
Παραδείγματα περιβαλλοντικών μέτρων: 
 

 Σύνδεση του Grand Canal d’Alsace και του υγροτόπου «Petite Camargue 
Alsacienne». Η εν λόγω προστατευόμενη ζώνη περιλαμβάνει ένα δίκτυο 
νερόλακκων και μικρών πλωτών οδών που επανασυνδέονται με το Grand Canal 
d’Alsace καθώς και δύο νέες διόδους διέλευσης ιχθύων. 

 Ελεγχόμενη διάβρωση: Σύμφωνα με την εν λόγω καινοτόμο ιδέα, η φυσική 
ικανότητα διάβρωσης χρησιμοποιείται για την εκ νέου απόθεση στον Παλιό 
Ρήνο αδρανών υλικών, μετά τη διάλυση των αναχωμάτων. Η ανάκτηση μιας μη 
μόνιμης κοίτης αδρομερούς ιζήματος (σε συνδυασμό με τη μεταβαλλόμενη ποσότητα 
ροής) θα καταστήσει δυνατή την ωοτοκία των ιχθύων και την ανάπτυξη πρωτογενούς 
βλάστησης. Χρησιμοποιήθηκε μοντέλο μικρής κλίμακας για τον προσδιορισμό των 
ελάχιστων εκσκαφών που απαιτούνται για την ενεργοποίηση της διάβρωσης. 

 Ανάκτηση παλαιού βραχίονα του ποταμού Ρήνου και του συνδεόμενου περιβάλλοντος: 
Το εν λόγω έργο αποκατάστασης ξεκίνησε το 2013. Περιλαμβάνει τη μετατροπή 
χωραφιού καλαμποκιού μεγέθους 100ha και την αποκατάσταση του 
περιβάλλοντος ενός παλαιού βραχίονα του ποταμού μήκους 8km. Η εν λόγω 
αποκατασταθείσα περιοχή περιλαμβάνεται πλέον στην προστατευόμενη περιοχή του 
Petite Camargue Alsacienne, η οποία είναι εταίρος του έργου. 

 
Το συγκεκριμένο ολοκληρωμένο έργο έχει βελτιώσει την ποιότητα του περιβάλλοντος του 
συμπλέγματος υδροηλεκτρικής ενέργειας, παρά τις ενεργειακές απώλειες λόγω της 
αυξημένης οικολογικής ροής (οι οποίες εν μέρει ανακτήθηκαν από τον νέο σταθμό).  
 
http://alsace.edf.com/wp-content/uploads/2015/06/20150610-Renaturation-Kembs-EDF-PCA.pdf  

 
 
Εκ νέου ενεργοποίηση μεταφοράς ιζημάτων σε σειρά 11 υδροηλεκτρικών σταθμών 
κατά μήκος του διασυνοριακού Υψηλού Ρήνου 
 
Συνολικά, κατακρατείται τμήμα του ποταμού Ρήνου μήκους 73 km από τη λίμνη της 
Κωνσταντίας μέχρι τη Βασιλεία, ενώ μόνο τρία τμήματα του ποταμού χωρίς φραγμούς 
διατηρούν συνθήκες που είναι πιο φυσικές. Η μεταφορά και η ισορροπία ιζημάτων 
διαταράσσονται και υφίστανται έντονες οχλήσεις όχι μόνο από τα φράγματα στο κύριο 
τμήμα του ποταμού, αλλά και από την ιδιαίτερα μειωμένη είσοδο ιζημάτων από 
σημαντικούς παραποτάμους και τη διάβρωση των οχθών λόγω εκτεταμένων κατασκευών 
λιθόρριπτων κατασκευών. 
 
Από το 1990, κατά τη διάρκεια της μακράς διαδικασίας έκδοσης νέων παραχωρήσεων για 
μεμονωμένους υδροηλεκτρικούς σταθμούς, το πρόβλημα της μεταφοράς ιζημάτων 
φορτίου κοίτης στα διάφορα φράγματα συζητούνταν μόνο στο πλαίσιο της έκδοσης 
παραχωρήσεων. Ωστόσο, η μεταφορά ποτάμιων ιζημάτων είναι ζήτημα μεγάλης 
κλίμακας που αφορά τη λεκάνη απορροής, και, σε περίπτωση που υπάρχει σειρά 
υδροηλεκτρικών σταθμών, πρέπει να αντιμετωπίζεται σε πλαίσιο συνεργασίας. 
 
Το 2006, με πρωτοβουλία της ελβετικής περιβαλλοντικής ΜΚΟ Rheinaubund, οι 11 
υδροηλεκτρικοί σταθμοί, οργανωμένοι με χαλαρή δομή σε μια ένωση υδροηλεκτρικών 
σταθμών (VAR, Verband der Aare-Rhein-Kraftwerke), αποφάσισαν να δημιουργήσουν μια 

http://alsace.edf.com/wp-content/uploads/2015/06/20150610-Renaturation-Kembs-EDF-PCA.pdf
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κοινή πλατφόρμα (PGG, Projekt-Gruppe Geschiebe) και, σε συνεργασία με τις αρμόδιες 
κρατικές αρχές (Bundesamt für Energie, BFE, Switzerland και Regierungspräsidium 
Freiburg, RPF, Γερμανία), να δημιουργήσουν και να χρηματοδοτήσουν ένα γενικό σχέδιο 
για την εκ νέου ενεργοποίηση της μεταφοράς ιζημάτων και της οικολογικής 
αναζωογόνησης στον Υψηλό Ρήνο. Η πλατφόρμα PGG έχει μόνο συμβουλευτική 
αρμοδιότητα, αλλά οι εθνικές και περιφερειακές αρχές θεωρούν το γενικό σχέδιο ως 
μελέτη εμπειρογνωμόνων. 
 
Στο γενικό σχέδιο προβλέπεται η ακόλουθη διαδικασία: 1) η βασική ομάδα 
εμπειρογνωμόνων της PGG προετοιμάζει τη διαδικασία πρόσκλησης υποβολής 
προσφορών και τη σύμβαση, καθώς και την επιστημονική/τεχνική εξέταση του γενικού 
σχεδίου, 2) το φόρουμ της PGG, που απαρτίζεται από εκπροσώπους διαφόρων βασικών 
ενδιαφερόμενων μερών, εξετάζει τη διαδικασία της βασικής ομάδας και καταρτίζει το 
γενικό σχέδιο, 3) η ολομέλεια της PGG, που απαρτίζεται από το σύνολο των 
ενδιαφερόμενων μερών, ενημερώνεται σχετικά με το σχεδιαζόμενο έργο στο πλαίσιο ενός 
πρώτου εργαστηρίου, και στη συνέχεια σχετικά με την πρόοδο των εργασιών μέσω 
σύντομων εκθέσεων καθώς και σχετικά με την τελική έκδοση του γενικού σχεδίου στο 
πλαίσιο ενός τελικού εργαστηρίου. 
 
Οι στόχοι του γενικού σχεδίου είναι οι ακόλουθοι: 

 να παράσχει επιστημονική εξέταση της φυσικής και της παρούσας 
κατάστασης της μεταφοράς ιζημάτων (δηλ. με και χωρίς τους υδροηλεκτρικούς 
σταθμούς),  

 να παράσχει το βασικό επιστημονικό γνωστικό υπόβαθρο σχετικά με τους 
μηχανισμούς και τη μοντελοποίηση της μεταφοράς ιζημάτων και  

 να περιγράψει όλα τα πιθανά και τεχνικώς εφικτά μέτρα και σενάρια για τη 
βελτίωση της μεταφοράς ιζημάτων και των οικοτόπων ιχθύων σε όλο το 
επηρεαζόμενο τμήμα του ποταμού. 

 
Το πρώτο στάδιο (κατά το οποίο καθορίστηκε η οργάνωση της PGG και η κατάρτιση του 
γενικού σχεδίου) διήρκεσε από το 2007 μέχρι το 2013. Κατά το δεύτερο στάδιο, το οποίο 
διαχειρίζονται οι ελβετικές και οι γερμανικές αρχές, η ολομέλεια συζητά την πολιτική 
σκοπιμότητα των συνιστώμενων επιμέρους ή συνδυαζόμενων μέτρων, και αναζητά λύσεις 
για την εφαρμογή ορισμένων μέτρων παρακολούθησης. Τα εν λόγω μέτρα οργανώθηκαν 
με βάση τις προτεραιότητες, το δυναμικό αποκατάστασης, τη διενέργεια ανάλυσης 
κόστους/οφέλους και αξιολόγησης των κινδύνων. 
 
Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε τον δικτυακό τόπο: www.energiedienst.de  
 
 

http://www.energiedienst.de/
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ΕΡΓΟ CH2OICE ΤΗΣ ΕΕ «Certification for HydrO: Improving clean energy» 
(Πιστοποίηση της υδροηλεκτρικής ενέργειας: Βελτίωση της καθαρής ενέργειας) 
 
Στο πλαίσιο του εν λόγω έργου, το οποίο διήρκεσε από τον Σεπτέμβριο του 2008 μέχρι 
τον Φεβρουάριο 2011, αναπτύχθηκε μια τεχνικά και οικονομικά εφικτή διαδικασία 
πιστοποίησης για εγκαταστάσεις παραγωγής υδροηλεκτρικής ενέργειας υψηλών 
περιβαλλοντικών προδιαγραφών. Η διαδικασία έπρεπε να συμμορφώνεται με τις 
απαιτήσεις της οδηγίας πλαίσιο για τα ύδατα, που χρησιμοποιούνται για προϊόντα 
ηλεκτρικής ενέργειας με «πράσινο σήμα», και να είναι ολοκληρωμένη, κατά το δυνατόν, με 
τα υφιστάμενα ενωσιακά εργαλεία, όπως το οικολογικό σήμα, το EMAS (κοινοτικό 
σύστημα οικολογικής διαχείρισης και οικολογικού ελέγχου), την εκτίμηση περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων και τις δράσεις για βιώσιμη ενέργεια. 
 
Το έργο περιλάμβανε την ανάπτυξη και τον έλεγχο επιχειρησιακής μεθόδου για χρήση σε 
εμπορεύσιμα προϊόντα και ένα σύνολο εγγράφων κατευθυντήριων γραμμών για χρήση 
από τους κύριους έργων και τους υπεύθυνους λήψης αποφάσεων στο πλαίσιο των 
διαδικασιών σχεδιασμού και αδειοδότησης. Οι χώρες εταίροι ήταν οι ακόλουθες: Ιταλία, 
Σλοβενία, Γαλλία, Ισπανία και Σλοβακία. Μακροπρόθεσμα, το έργο αναμένεται να έχει 
θετικές επιπτώσεις στην παραγωγή υδροηλεκτρικής ενέργειας στην Ευρώπη, καθώς 
αποσκοπεί να δώσει έμφαση στον προσανατολισμό των νέων σταθμών προς πιο 
βιώσιμες λύσεις και στο να διευκολύνει τη διαδικασία αδειοδότησης. 
 
Αναλυτικά αποτελέσματα του έργου  

1 Οι εταίροι του έργου συμφώνησαν επί μιας γενικής μεθοδολογικής προσέγγισης όσον 
αφορά τη συνεκτική πιστοποίηση με βάση την οδηγία πλαίσιο για τα ύδατα, στο 
πλαίσιο της οποίας αντιμετωπίστηκε το σύνολο των κύριων προβληματικών 
ζητημάτων που προέκυψαν από την παρελθούσα εμπειρία και από τις θέσεις των 
βασικών ενδιαφερόμενων μερών, και ελήφθησαν αποφάσεις «στρατηγικού» 
χαρακτήρα (π.χ.: σχετικά με το εάν πρέπει να εφαρμοστεί ποσοτική προσέγγιση με 
βάσει τους στόχους ή προσέγγιση με βάση τις βέλτιστες πρακτικές). 

2 Η Ιταλία και η Σλοβενία προσδιόρισαν και έθεσαν υπό δοκιμή η καθεμιά εθνική 
επιχειρησιακή μέθοδο πιστοποίησης, βάσει διαβούλευσης με εθνικούς 
εμπειρογνώμονες και ενδιαφερόμενα μέρη.  Μέχρι την ολοκλήρωση του έργου, η 
μέθοδος πιστοποίησης ήταν έτοιμη προς εφαρμογή σε εμπορεύσιμο προϊόν. 

3 Υπήρξε συμφωνία σχετικά με τη σύνταξη εγγράφων κατευθυντήριων γραμμών για 
τους υπεύθυνους λήψης αποφάσεων και τις επιχειρήσεις παραγωγής υδροηλεκτρικής 
ενέργειας όσον αφορά την εύρεση τοποθεσίας, την κατασκευή και τη διαχείριση νέων 
«πράσινων» υδροηλεκτρικών σταθμών. Τα εν λόγω έγγραφα βοηθούν τους 
υπεύθυνους λήψης αποφάσεων να προσδιορίζουν γρήγορα τις εγκαταστάσεις που 
δεν έχουν επιπτώσεις, π.χ. τους σταθμούς σε τεχνητά «μη σημαντικά» υδατικά 
συστήματα, και τους καθοδηγούν, όπως και τους σχεδιαστές υδροηλεκτρικών 
σταθμών, να παράγουν τις κατάλληλες πληροφορίες για την αξιολόγηση και 
αδειοδότηση των σταθμών. 

4 Συντάχθηκε έγγραφο ανάλυσης για την Ισπανία, συμπεριλαμβανομένου ενός χάρτη 
πορείας για την ανάπτυξη εθελοντικής πιστοποίησης των εγκαταστάσεων παραγωγής 
υδροηλεκτρικής ενέργειας υψηλών περιβαλλοντικών προδιαγραφών. 

5 Υποβλήθηκαν προτάσεις για την ενσωμάτωση του συστήματος σήματος στις 
υφιστάμενες διαδικασίες και διενεργήθηκε ανάλυση σκοπιμότητας (στην οποία 
περιλήφθηκε, όπου ήταν εφικτό, ένα σύνολο απόψεων και συναινέσεων από τους 
ενδιαφερόμενους φορείς) με επίκεντρο την Ιταλία και τη Γαλλία.  

https://ec.europa.eu/energy/intelligent/projects/en/projects/ch2oice 

https://ec.europa.eu/energy/intelligent/projects/en/projects/ch2oice
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Οξύρρυγχος 2020: Στρατηγικό πρόγραμμα για τον οξύρρυγχο στον Δούναβη 
 
Ο οξύρρυγχος αποτελεί σημαντικό στοιχείο της φυσικής κληρονομιάς της λεκάνης 
απορροής του Δούναβη και του Εύξεινου Πόντου. Ο οξύρρυγχος είναι εξαιρετικός 
δείκτης της καλής ποιότητας των υδάτων και των οικοτόπων. Σήμερα, τέσσερα από 
τα έξι είδη είναι κρισίμως απειλούμενα, ένα είναι ευάλωτο και ένα έχει εκλείψει. Τα εν λόγω 
είδη προστατεύονται πλέον βάσει της οδηγίας της ΕΕ για τους οικοτόπους. 
 
Τον Ιούνιο του 2011, ένας από τους στόχους της στρατηγικής της ΕΕ για την περιοχή του 
Δούναβη (στόχος PA6) ήταν «η εξασφάλιση της βιωσιμότητας των πληθυσμών του 
οξύρρυγχου του Δούναβη και άλλων αυτόχθονων ειδών έως το 2020». Ένα έτος 
αργότερα, τον Ιανουάριο του 2012, δημιουργήθηκε ομάδα εργασίας για τον οξύρρυγχο 
του Δούναβη προκειμένου να προσδιορίσει τον τρόπο συνεργασίας για την επίτευξη του 
εν λόγω στόχου. Στην ομάδα συμμετείχαν εμπειρογνώμονες για τον οξύρρυγχο, 
εκπρόσωποι ΜΚΟ και εκπρόσωποι της Διεθνούς Επιτροπής για την Προστασία του 
Δούναβη, της πρωτοβουλίας της στρατηγικής για τον Δούναβη και των εθνικών 
κυβερνήσεων. 
 
Μία από τις πρώτες ενέργειες της ομάδας εργασίας ήταν να καταρτίσει ένα πρόγραμμα 
Οξύρρυγχος 2020, ως πλαίσιο για συντονισμένη δράση. Το πρόγραμμα Οξύρρυγχος 
2020 είναι ένα «έγγραφο εν εξελίξει» και η επιτυχία του εξαρτάται από τη μακροπρόθεσμη 
δέσμευση και τις δυνατότητες εφαρμογής των οικείων χωρών, δεδομένου ότι απαιτεί την 
ανάπτυξη σύνθετης συνεργασίας μεταξύ των κυβερνήσεων, των υπεύθυνων λήψης 
αποφάσεων, των τοπικών κοινοτήτων, των ενδιαφερόμενων μερών, των επιστημόνων και 
των ΜΚΟ. 
 
Ένα προφανές μέσο για την προώθηση των μέτρων που προτείνονται στο πρόγραμμα 
Οξύρρυγχος 2020 είναι το σχέδιο διαχείρισης της λεκάνης απορροής του Δούναβη 
(DRBMP) και το σχετικό κοινό πρόγραμμα μέτρων. Ένα από τα οράματα και τους 
στόχους διαχείρισης που καθορίζονται στο 2ο προκαταρκτικό σχέδιο DRBMP, το οποίο 
επικαιροποιήθηκε το 2015, είναι «οι ανθρωπογενείς τεχνητοί φραγμοί και τα ελλείμματα 
των οικοτόπων να σταματήσουν πλέον να αποτελούν εμπόδιο για τη μετανάστευση και την 
ωοτοκία των ιχθύων, και να μπορούν τα είδη οξύρρυγχου και άλλα καθοριζόμενα 
μεταναστευτικά είδη να αποκτούν πρόσβαση στον ποταμό Δούναβη και τους σχετικούς 
παραποτάμους. Τα είδη οξύρρυγχου και άλλα καθοριζόμενα μεταναστευτικά είδη 
αντιπροσωπεύονται με τους αυτοσυντηρούμενους πληθυσμούς στη λεκάνη απορροής του 
Δούναβη (DRBD) με βάση την ιστορική κατανομή τους». 
 
Στη συνέχεια παρατίθενται ορισμένα προσδιορισθέντα μέτρα προς εφαρμογή με σκοπό 
την επίτευξη του εν λόγω στόχου διαχείρισης: 
- Προσδιορισμός του αριθμού και της τοποθεσίας των μέσων υποβοήθησης της 

μετανάστευσης ιχθύων και άλλα μέτρα για την επίτευξη/βελτίωση της συνέχειας του 
ποταμού, τα οποία θα εφαρμοστούν από την κάθε χώρα μέχρι το 2021. 

- Προσδιορισμός της τοποθεσίας και της έκτασης των μέτρων για τη βελτίωση της 
μορφολογίας του ποταμού μέσω αποκατάστασης, διατήρησης και βελτιώσεων, που 
θα εφαρμοστούν από την κάθε χώρα μέχρι το 2021. 

- Αποφυγή νέων τεχνητών φραγμών για τη μετανάστευση των ιχθύων που 
επιβάλλονται από νέα έργα υποδομών· για τους αναπόφευκτους νέους τεχνητούς 
φραγμούς πρέπει να προβλέπονται τα απαραίτητα μέτρα μετριασμού, όπως μέσα 
υποβοήθησης της μετανάστευσης των ιχθύων ή άλλα κατάλληλα μέτρα που ήδη 
περιλαμβάνονται στον σχεδιασμό του έργου  

- Κάλυψη των κενών στις γνώσεις που σχετίζονται με τη δυνατότητα του οξύρρυγχου 
και άλλων καθοριζόμενων μεταναστευτικών ειδών να μεταναστεύουν ανάντη ή 
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κατάντη μέσω των φραγμάτων Iron Gate I & II, συμπεριλαμβανομένης της διενέργειας 
ερευνών σχετικά με οικοτόπους, 

- Σε περίπτωση που τα αποτελέσματα των εν λόγω ερευνών είναι θετικά, θα πρέπει να 
εφαρμόζονται τα κατάλληλα μέτρα και να εκπονείται μελέτη σκοπιμότητας για το 
φράγμα Gabčíkovo και το άνω τμήμα του Δούναβη.  

 
Σύμφωνα με το DRBMP, μέχρι το 2021 στη λεκάνη απορροής θα κατασκευαστούν 140 
μέσα υποβοήθησης ιχθύων (120 έχουν ήδη κατασκευαστεί από την κατάρτιση του 
πρώτου DRBMP). Τα εν λόγω μέσα αναμένεται να διασφαλίζουν τη δυνατότητα 
μετανάστευσης όλων των ειδών ιχθύων, συμπεριλαμβανομένου του οξύρρυγχου, και 
ηλικιακών κατηγοριών με χρήση των καλύτερων διαθέσιμων τεχνικών. Μετά το 2021 έχει 
σχεδιαστεί η εφαρμογή περίπου 330 επιπλέον μέτρων για την αποκατάσταση της 
συνέχειας του ποταμού στα σημεία όπου υπάρχουν τεχνητοί φραγμοί (άρθρο 4 
παράγραφος 4 της οδηγίας πλαίσιο για τα ύδατα). 
http://www.dstf.eu  
 
Δίοδος διέλευσης ιχθύων Gars στον ποταμό Ινν, Γερμανία 
  
Το 2015, η VERBUND κατασκεύασε τέσσερις ιχθυοδιαδρόμους ανόδου στους 
υδροηλεκτρικούς σταθμούς του Ινν Feldkirchen, Neuötting, Teufelsbruck και Gars, στο 
πλαίσιο συνολικής επένδυσης 9,7 εκατ. EUR. Για την ικανοποίηση των απαιτήσεων της 
κάθε συγκεκριμένης περιοχής χρησιμοποιήθηκαν διαφορετικές μέθοδοι κατασκευής και 
ελήφθη σειρά μέτρων μετριασμού όπως πρόσθετοι τόποι ωοτοκίας, οικότοποι για ιχθύδια 
και χρήση διαφορετικών ιζημάτων. Οι ιχθυοδιάδρομοι ανόδου παρέχουν στα αυτόχθονα 
είδη ιχθύων, όπως ο σολομός του Δούναβη, ο 
θύμαλλος, το τριγλί και το ασπρόψαρο, καθώς και σε 
άλλους υδρόβιους οργανισμούς, τη δυνατότητα να 
περιπλέουν τους υδροηλεκτρικούς σταθμούς. 
 
Η λύση του ιχθυοδιαδρόμου ανόδου συμφωνήθηκε εκ 
των προτέρων με την αρμόδια για τη διατήρηση της 
φύσης αρχή, το συμβούλιο διαχείρισης των υδάτων του 
Rosenheim, την τοπική αλιευτική ένωση και 
εμπειρογνώμονες του αλιευτικού κλάδου. Τεχνητές 
ημισεληνοειδείς λίμνες, τόποι ωοτοκίας, 
ανακατασκευασθείσες κατασκευές καθοδήγησης της 
κατεύθυνσης κ.λπ. έχουν διαμορφωθεί ανάντη και 
κατάντη. Το στάδιο του σχεδιασμού και της υλοποίησης 
υποστήριξαν πλήρως οι αρχές και ΜΚΟ. 
 
Η διεξαγωγή επιστημονικής άσκησης παρακολούθησης ιχθύων κατά τα επόμενα 10 
έτη αναμένεται να επιβεβαιώσει το θετικό αποτέλεσμα επί του πληθυσμού των ιχθύων του 
ποταμού Ινν. Οι προκαταρκτικές παρατηρήσεις επιβεβαιώνουν ότι ο σολομός του 
Δούναβη ωοτοκεί ξανά στην παρόμοια με φυσική δίοδο διέλευσης ιχθύων γύρω από το 
Gars. Πρόκειται για σημαντική επιτυχία όσον αφορά ένα τόσο σπάνιο και απειλούμενο 
είδος. 
 
https://danubis.icpdr.org/system/files/shared/17_FRIK_VERBUND_Hydro%20Power%20
GmbH_Ecological%20restoration%20measures%20at%20HP%20in%20AT.pdf  
 
 
 
 

© VERBUND AG, www.verbund.com 

Example no. 4: Inn River - Fischpass Gars 

©: Büro Schober 2014 
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4. ΟΡΘΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ 

ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
 

4.1 Τα οφέλη του ολοκληρωμένου σχεδιασμού 
 
Η απαίτηση να διασφαλιστεί η παραγωγή και η χρήση ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές 
και να μειωθούν οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου σύμφωνα με τους στόχους της 
οδηγίας της ΕΕ για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας συνιστά σημαντική κινητήρια δύναμη 
για την ανάπτυξη και τη χρήση της υδροηλεκτρικής ενέργειας και άλλων ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας. Ταυτόχρονα, τα κράτη μέλη πρέπει να επιτύχουν τους στόχους της 
οδηγίας πλαίσιο για τα ύδατα και των οδηγιών της ΕΕ για τη φύση που αποσκοπούν στο 
να διασφαλιστεί όχι μόνο η αποτροπή της περαιτέρω υποβάθμισης των υδατικών 
συστημάτων της Ευρώπης αλλά και η επίτευξη καλής κατάστασής τους (ή καλού 
δυναμικού), καθώς και η επίτευξη ικανοποιητικού καθεστώτος διατήρησης των 
προστατευόμενων ειδών και οικοτόπων σε όλη την ΕΕ. 
 
Οι εν λόγω απαιτητικοί στόχοι επιτυγχάνονται καλύτερα μέσω μιας στρατηγικής 
προσέγγισης ολοκληρωμένου σχεδιασμού η οποία υλοποιείται μέσω των εθνικών 
σχεδίων δράσης για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, των σχεδίων διαχείρισης λεκανών 
απορροής και των στόχων διατήρησης των περιοχών Natura 200039. 
 
Μια προσέγγιση στρατηγικού σχεδιασμού: 

 αποτελεί εξαιρετική ευκαιρία συγκερασμού των στόχων πολιτικής για τα ύδατα, τη 
φύση και την ενέργεια, καθώς και των στόχων άλλων βασικών τομέων πολιτικής, 

 καθιστά εφικτή τη σύνδεση του στρατηγικού σχεδιασμού για το υδάτινο περιβάλλον 
και τη διατήρηση της φύσης με τον εθνικό ενεργειακό σχεδιασμό για την ηλεκτρική 
ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές, 

 καθιστά δυνατή τη συμμετοχή όλων των ενδιαφερόμενων μερών, γεγονός που μπορεί 
να μειώσει τις πιθανές συγκρούσεις και να διασφαλίσει την υλοποίηση των έργων, 

 χρησιμοποιεί τη διαδικασία σχεδιασμού για να υποστηρίξει τον καθορισμό 
προτεραιοτήτων (π.χ. όσον αφορά την εξισορρόπηση των προτεραιοτήτων 
διαχείρισης της ενέργειας, της φύσης και των υδάτων), 

 συμβάλει στη βελτιστοποίηση της διαδικασίας αδειοδότησης σχετικά με προτάσεις 
ανάπτυξης νέων εγκαταστάσεων υδροηλεκτρικής ενέργειας και στη βελτίωση της 
διαφάνειας και της προβλεψιμότητας για τους κύριους έργων υδροηλεκτρικής 
ενέργειας, 

 επιτρέπει τη δέουσα αξιολόγηση των βέλτιστων περιβαλλοντικών επιλογών και των 
επιτακτικών λόγων υπέρτερου δημόσιου συμφέροντος που υφίστανται σε σχέση με το 
έργο, 

 παρέχει εκ των προτέρων πληροφόρηση στους κύριους έργων σχετικά με τις πιθανές 
τοποθεσίες για τις οποίες είναι πιθανό να χορηγηθεί άδεια, καθώς προσδιορίζει τις 
καταλληλότερες και τις λιγότερες κατάλληλες περιοχές, 

 χρησιμοποιεί τις πολιτικές και τα κριτήρια που έχουν καθοριστεί για να παράσχει 
υποστήριξη στη διαχείριση των κινδύνων από τις σωρευτικές επιπτώσεις των 
υδροηλεκτρικών σταθμών, 

                                                           
39 Συμπεράσματα του δεύτερου εργαστηρίου ΚΣΕ σχετικά με την οδηγία πλαίσιο για τα ύδατα της ΕΕ και 

την υδροηλεκτρική ενέργεια που διοργανώθηκε στις Βρυξέλλες το 2011, 

https://circabc.europa.eu/sd/a/23d94d2d-6b9c-4f17-9e15-14045cd541f3/Issue.pdf. 

https://circabc.europa.eu/sd/a/23d94d2d-6b9c-4f17-9e15-14045cd541f3/Issue.pdf
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 παρέχει μια ευκαιρία, μέσω του σχεδιασμού διαχείρισης λεκανών απορροής, 
συνδυασμού μιας προσέγγισης στρατηγικού σχεδιασμού για την ανάπτυξη 
εγκαταστάσεων υδροηλεκτρικής ενέργειας με τους στόχους για το υδάτινο περιβάλλον, 
λαμβάνοντας επίσης υπόψη τους στόχους διατήρησης των οικείων περιοχών 
Natura 2000. 

 
Στο παρόν κεφάλαιο εξετάζονται οι διάφοροι τρόποι με τους οποίους μια προσέγγιση 
ολοκληρωμένου σχεδιασμού μπορεί να αξιοποιηθεί ώστε να λαμβάνονται υπόψη οι 
δυνητικές αρνητικές επιπτώσεις για τους οικοτόπους και τα είδη κατά τα πρώτα στάδια της 
διαδικασίας σχεδιασμού. Στο κεφάλαιο 5 εξετάζονται οι απαιτήσεις βάσει των οδηγιών για 
τη φύση σχετικά με την εκπόνηση νομικής μελέτης ενός προτεινόμενου σχεδίου ή έργου, 
η οποία συνήθως απαιτείται να εκπονείται σε πολύ μεταγενέστερο στάδιο και μόνον 
εφόσον έχει διαπιστωθεί «σημαντική (αρνητική) επίπτωση». 
 
Ωστόσο, σε περίπτωση που ένα στρατηγικό σχέδιο για την ανάπτυξη εγκαταστάσεων 
υδροηλεκτρικής ενέργειας περιλαμβάνει ουσιώδες στοιχείο χωροταξίας, όπως ο 
προσδιορισμός πιθανών ζωνών για την ανάπτυξη εγκαταστάσεων, το εν λόγω στοιχείο θα 
πρέπει να αποτελεί καθαυτό αντικείμενο εκτίμησης ως «σχέδιο» βάσει του άρθρου 6 
παράγραφος 3 της οδηγίας για τους οικοτόπους. Η εν λόγω εκτίμηση παρέχει, σύμφωνα 
με το άρθρο 6 παράγραφος 3, μια ευκαιρία μετριασμού των δυνητικών επιπτώσεων της 
ανάπτυξης εγκαταστάσεων υδροηλεκτρικής ενέργειας στο δίκτυο Natura 2000, καθώς 
κατευθύνει την εν λόγω ανάπτυξη μακριά από περιοχές που είναι πιθανό να προκαλέσουν 
συγκρούσεις μεταξύ των συμφερόντων ανάπτυξης εγκαταστάσεων και της προστασίας 
μιας περιοχής Natura 2000.  
 
Στο προσχέδιο της ΕΕ για τη διαφύλαξη των υδατικών πόρων της Ευρώπης, που 
εγκρίθηκε το 2012, τονίζεται επίσης η σημασία του στρατηγικού, ολοκληρωμένου 
σχεδιασμού: «...στο πλαίσιο του άρθρου 4 παράγραφος 7, ... ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να 
δοθεί στην ανάπτυξη της παραγωγής υδροηλεκτρικής ενέργειας. (…) Προτεραιότητα θα 
πρέπει να δοθεί στην ανακαίνιση και την επέκταση των υφιστάμενων εγκαταστάσεων 
έναντι της ανάπτυξης νέων, η οποία θα πρέπει να ενισχυθεί μέσω στρατηγικής 
αξιολόγησης σε κλίμακα λεκάνης απορροής ποταμού, επιλέγοντας βέλτιστες 
τοποθεσίες από άποψη παραγωγής ενέργειας και χαμηλότερων περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων». 
 
Είναι σαφές ότι για την εν λόγω ολοκληρωμένη διαδικασία σχεδιασμού απαιτείται μια πιο 
ουσιαστική αρχική επένδυση από τις αρμόδιες δημόσιες αρχές. Ωστόσο, σύμφωνα με όλα 
τα στοιχεία, μακροπρόθεσμα, ο ολοκληρωμένος σχεδιασμός μπορεί να αποφέρει 
ουσιαστικά οφέλη για όλους τους ενδιαφερόμενους, είτε για τον ενεργειακό κλάδο, τους 
στόχους της οδηγίας πλαίσιο για τα ύδατα (ΟΠΥ), τους στόχους του δικτύου Natura 2000 
ή άλλα συμφέροντα. Τα εν λόγω οφέλη συχνά υπερβαίνουν κατά πολύ την απαιτούμενη, 
αρχική επιπλέον επένδυση.  
 
Ο στρατηγικός, ολοκληρωμένος σχεδιασμός θα πρέπει να υλοποιείται σε αρκετά 
διαφορετικά επίπεδα και σε αρκετά στάδια της διαδικασίας σχεδιασμού, τόσο από τις 
αρχές και/ή από τους κύριους έργων, ανάλογα με την περίπτωση. Ο στρατηγικός 
σχεδιασμός θα πρέπει να χρησιμοποιείται ιδίως στις ακόλουθες περιπτώσεις: 
 

 Επιλογή του είδους της ανανεώσιμης πηγής ενέργειας διά της οποίας επιδιώκεται 
η επίτευξη των στόχων της οδηγίας για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, 
διασφαλίζοντας ταυτόχρονα την καλύτερη λύση για το περιβάλλον. Η εν λόγω 
αναζήτηση εναλλακτικών λύσεων απαιτείται τόσο στο πλαίσιο της διαδικασίας 
εξαιρέσεων βάσει του άρθρου 4 παράγραφος 7 της ΟΠΥ καθώς και στο πλαίσιο της 
διαδικασίας κατάλληλης εκτίμησης βάσει του άρθρου 6 της οδηγίας για τους 
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οικοτόπους. Εντούτοις, η αναζήτηση αυτή είναι εξίσου σημαντική στη διάρκεια του 
σταδίου στρατηγικού σχεδιασμού ή κατά την κατάρτιση εθνικών/περιφερειακών 
σχεδίων για την ανανεώσιμη ενέργεια. 
 

 Προσδιορισμός των καταλληλότερων τοποθεσιών για την ανάπτυξη 
εγκαταστάσεων υδροηλεκτρικής ενέργειας, οι οποίες είναι πιθανώς κατάλληλες τόσο 
από ενεργειακής όσο και από περιβαλλοντικής άποψης. Ταυτόχρονα, ο στρατηγικός, 
ολοκληρωμένος σχεδιασμός βοηθά στον προσδιορισμό των ζωνών στις οποίες 
υφίσταται υψηλός κίνδυνος σημαντικών επιπτώσεων και στις οποίες, κατά συνέπεια, 
οι πιθανότητες για την έκδοση άδειας είναι περιορισμένες βάσει της διαδικασίας 
εξαιρέσεων του άρθρου 4 παράγραφος 7 της ΟΠΥ ή της διαδικασίας κατάλληλης 
εκτίμησης βάσει του άρθρου 6 της οδηγίας για τους οικοτόπους. Η κατάρτιση αυτού 
του είδους των χαρτών εκτίμησης κινδύνων ή ευαισθησίας της βιοποικιλότητας 
εγκαίρως στο πλαίσιο της διαδικασίας σχεδιασμού μπορεί να συμβάλει στην αποφυγή 
ή τη μείωση του αριθμού ενδεχόμενων συγκρούσεων που αφορούν συγκεκριμένες 
περιοχές σε μεταγενέστερο στάδιο της διαδικασίας ανάπτυξης εγκαταστάσεων, όταν οι 
χρηματοδοτικοί πόροι έχουν δεσμευτεί και τα περιθώρια ελιγμών είναι πιο 
περιορισμένα. Μπορεί επίσης να διασφαλίσει για τους κύριους των έργων ένα πιο 
διαφανές και σταθερό ρυθμιστικό περιβάλλον, το οποίο τους παρέχει μεγαλύτερη 
βεβαιότητα ως προς την πιθανότητα έγκρισης της αίτησης σχεδιασμού τους. 
 

Δήλωση των διευθυντών των οργανισμών ύδρευσης στην ΕΕ σχετικά με την 
ανάπτυξη εγκαταστάσεων υδροηλεκτρικής ενέργειας βάσει της ΟΠΥ, 2010 
 
Το 2010, οι διευθυντές των οργανισμών ύδρευσης στην ΕΕ εξέδωσαν δήλωση για την 
«Ανάπτυξη εγκαταστάσεων υδροηλεκτρικής ενέργειας βάσει της ΟΠΥ»40, στην οποία 
συνοψίζονταν οι βασικές αρχές και συστάσεις που συμφωνήθηκαν στη διάρκεια της 
διαδικασίας κοινής στρατηγικής εφαρμογής (ΚΣΕ). Η εν λόγω δήλωση βασιζόταν κυρίως 
σε στοιχεία του εγγράφου πολιτικής ΚΣΕ σχετικά με την ΟΠΥ και τις υδρομορφολογικές 
πιέσεις41, το έγγραφο καθοδήγησης ΚΣΕ αριθ. 20 σχετικά με τις εξαιρέσεις από τους 
περιβαλλοντικούς στόχους42 και τα συμπεράσματα του πρώτου εργαστηρίου ΚΣΕ σχετικά 
με την ΟΠΥ και την υδροηλεκτρική ενέργεια43.  
 

 Θα πρέπει να αναπτυχθούν μηχανισμοί προ του σχεδιασμού με βάσει τους οποίους 
θα ορίζονται απαγορευμένες περιοχές για νέα έργα υδροηλεκτρικής ενέργειας. Ο εν 
λόγω χαρακτηρισμός θα πρέπει να βασίζεται στη διεξαγωγή διαλόγου μεταξύ των 
διαφόρων αρμόδιων αρχών, των ενδιαφερόμενων μερών και των ΜΚΟ. 

 Για την ελαχιστοποίηση της ανάγκης για νέες περιοχές, η ανάπτυξη ικανοτήτων 
παραγωγής υδροηλεκτρικής ενέργειας θα μπορούσε να υποστηριχθεί μέσω του 
εκσυγχρονισμού και της αναβάθμισης των υφιστάμενων υποδομών. 

                                                           
40 Άτυπη συνεδρίαση των διευθυντών των οργανισμών ύδρευσης και θαλάσσιων υδάτων της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, υποψήφιων χωρών και χωρών ΕΖΕΣ, Σεγόβια, 27-28 Μαΐου 2010, 

https://circabc.europa.eu/w/browse/6414c39b-3d08-433a-8e00-0d20bcb249ad. 
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 Η ανάπτυξη εγκαταστάσεων υδροηλεκτρικής ενέργειας θα πρέπει να συνοδεύεται από 
τη βελτίωση της οικολογίας των υδάτων, τον προσδιορισμό σαφών οικολογικών 
προτύπων για τις νέες εγκαταστάσεις ή τις εκσυγχρονισμένες υφιστάμενες 
εγκαταστάσεις, καθώς και από βελτιωμένες συνθήκες λειτουργίας. Οι νέοι 
υδροηλεκτρικοί σταθμοί θα πρέπει, για παράδειγμα, να διαθέτουν στο σύνολό τους 
διόδους διέλευσης ιχθύων και να τηρούν μια ελάχιστη οικολογική ροή. 

 Είναι απαραίτητη η εκπόνηση ανάλυσης κόστους/οφέλους του έργου προκειμένου να 
μπορεί να σταθμίζεται το εάν τα οφέλη για το περιβάλλον και την κοινωνία από την 
αποφυγή της υποβάθμισης της κατάστασης ή από την αποκατάσταση της καλής 
κατάστασης ενός υδατικού συστήματος είναι μικρότερα από τα οφέλη από τις νέες 
τροποποιήσεις. Αυτό δεν συνεπάγεται ότι για την εν λόγω στάθμιση θα είναι 
απαραίτητη η χρηματική αποτίμηση ή ακόμη και η ποσοτικοποίηση του συνόλου του 
κόστους και του οφέλους. 

 Το μέγεθος ενός έργου δεν αποτελεί συναφές κριτήριο για την εφαρμογή του άρθρου 
4 παράγραφος 7. Η συναφής προσέγγιση είναι να εκτιμάται το εάν ένα δεδομένο έργο 
πρόκειται να έχει ως αποτέλεσμα την υποβάθμιση της κατάστασης ενός υδατικού 
συστήματος. Συνεπώς, στο άρθρο 4 παράγραφος 7 ενδέχεται να εμπίπτουν έργα 
οποιοδήποτε μεγέθους. 

 
 

 Επιλογή μεταξύ της ανακαίνισης υφιστάμενων έργων υδροηλεκτρικής ενέργειας 
ή της ανάπτυξης νέων εγκαταστάσεων υδροηλεκτρικής ενέργειας. Όπως 
αναφέρθηκε προηγουμένως, θα πρέπει να συνεκτιμώνται πολλοί παράγοντες, όπως η 
κατάσταση του υδατικού συστήματος βάσει της οδηγίας ΟΠΥ και των οδηγιών για 
τους οικοτόπους και τα πτηνά, καθώς και οι στόχοι όσον αφορά την επίτευξη της 
καλής οικολογικής κατάστασης ή του ικανοποιητικού καθεστώτος διατήρησης. Η 
διενέργεια εκτιμήσεων σχετικά με τον ποταμό και οι στόχοι διατήρησης του δικτύου 
Natura 2000 βοηθούν επίσης στο να διαπιστωθεί ο βαθμός στον οποίο ο ποταμός 
μπορεί να απορροφήσει περαιτέρω εγκαταστάσεις χωρίς υποβάθμιση του υδατικού 
συστήματος ή αρνητικές επιπτώσεις για την ακεραιότητα μίας ή περισσότερων 
περιοχών Natura 2000.  
 

 Επιλογή του καταλληλότερου σχεδιασμού του έργου, στο πλαίσιο του οποίου 
λαμβάνονται εξαρχής υπόψη οι δυνητικές αρνητικές επιπτώσεις και ενσωματώνεται 
στο αρχικό σχέδιο σειρά μέτρων μετριασμού για την εξάλειψη, ή τουλάχιστον τη 
μείωση, των τελικών επιπτώσεων του έργου στο υδάτινο περιβάλλον και, ιδίως, στο 
δίκτυο Natura 2000. Η παραδοσιακή προσέγγιση ανάπτυξης σχεδίου ή έργου, είτε 
πρόκειται για την υδροηλεκτρική ενέργεια ή για οποιαδήποτε άλλα συμφέροντα, είναι 
να καταρτίζεται το σχέδιο ή να σχεδιάζεται το έργο καταρχάς με γνώμονα τον 
επιδιωκόμενο σκοπό, και τα ευρύτερα περιβαλλοντικά ζητήματα και άλλα ζητήματα 
χρήσης να εξετάζονται σε μεταγενέστερο στάδιο. Εντούτοις, η εν λόγω προσέγγιση 
έχει συχνά ως αποτέλεσμα οι δυνητικές συγκρούσεις να εξετάζονται κάπως 
καθυστερημένα στη διαδικασία σχεδιασμού και σε χρονική στιγμή κατά την οποία τα 
περιθώρια ελιγμών είναι πιο περιορισμένα. Στην πράξη, η προσέγγιση αυτή 
συνεπάγεται επίσης ότι οι κύριοι του σχεδίου ή του έργου δεν αλληλεπιδρούν ιδιαίτερα 
με εμπειρογνώμονες από τον τομέα του περιβάλλοντος πριν από την υποβολή του 
έργου για τη διενέργεια της δέουσας εκτίμησης. 

 
Όταν η σχεδιαστική ιδέα βρίσκεται ήδη σε τόσο προχωρημένο βαθμό, η εκτίμηση των 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων συχνά δεν αποτελεί παρά άσκηση περιορισμού των 
βλαβών. Αυτό σημαίνει ότι, ακόμη και εάν τηρηθούν αυστηρά όλοι οι κανόνες που 
διέπουν αυτού του είδους τις εκτιμήσεις, συμπεριλαμβανομένων των κανόνων βάσει 
της οδηγίας για τους οικοτόπους, η επιτυχία δεν είναι εξασφαλισμένη. Η εν λόγω 
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παραδοσιακή προσέγγιση της εκπόνησης του σχεδίου ή του σχεδιασμού του έργου 
μπορεί επίσης να οδηγήσει στη διεξαγωγή μακρών συζητήσεων με τις αρχές 
σχεδιασμού, άλλες ομάδες συμφερόντων και ΜΚΟ κατά το στάδιο της δημόσιας 
διαβούλευσης, με αποτέλεσμα να προκληθούν, στη συνέχεια, σημαντικές 
καθυστερήσεις στη διαδικασία σχεδιασμού και να προκύψουν πρόσθετες δαπάνες. 

 
Αναγνωρίζοντας τις εν λόγω δυσκολίες, ολοένα και περισσότεροι σχεδιαστές 
υποδομών υιοθετούν πλέον μια ολοκληρωμένη προσέγγιση όσον αφορά τον 
προγραμματισμό και τον σχεδιασμό έργων. Στο πλαίσιο της ολοκληρωμένης 
προσέγγισης εξετάζονται εξαρχής τόσο οι ανάγκες υποδομών όσο και οι 
οικολογικές ανάγκες της περιοχής και ενσωματώνονται στον αρχικό σχεδιασμό 
του έργου, μαζί με τις άλλες χρήσεις γης του ποταμού. Κατ’ αυτόν τον τρόπο 
προάγεται επίσης μια πιο διαδραστική και διαφανής διαδικασία και 
ενθαρρύνεται η εξαρχής παροχή ενεργού υποστήριξης και στοιχείων από τους 
οικολόγους και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη. 

 
 
Το πρωτόκολλο αξιολόγησης της βιωσιμότητας της υδροηλεκτρικής ενέργειας 
 
Σκοπός του έργου Hydro4LIFE, το οποίο διαχειρίζεται η Διεθνής Ένωση Φορέων 
Εκμετάλλευσης Υδροηλεκτρικής Ενέργειας (International Hydropower Association), 
είναι να συμβάλλει στην εφαρμογή ενός πρωτοκόλλου αξιολόγησης της βιωσιμότητας 
της υδροηλεκτρικής ενέργειας εντός της ΕΕ. Στο πρωτόκολλο προτείνεται μια 
μεθοδολογία μέτρησης των επιδόσεων ενός έργου υδροηλεκτρικής ενέργειας ως 
προς 20 περιβαλλοντικά, κοινωνικά, τεχνικά και οικονομικά θέματα. Παρέχει μια κοινή 
γλώσσα που επιτρέπει στις κυβερνήσεις, την κοινωνία των πολιτών, τα 
χρηματοοικονομικά ιδρύματα και τον κλάδο υδροηλεκτρικής ενέργειας να συζητούν και 
να αξιολογούν θέματα βιωσιμότητας. Το πρωτόκολλο είναι αποτέλεσμα εντατικών 
εργασιών του Φόρουμ Αξιολόγησης της Βιωσιμότητας της Υδροηλεκτρικής Ενέργειας 
(Hydropower Sustainability Assessment Forum), ενός φορέα στον οποίο συμμετέχουν 
πολλά ενδιαφερόμενα μέρη από κοινωνικές και περιβαλλοντικές ΜΚΟ, κυβερνήσεις, 
τράπεζες και τον κλάδο υδροηλεκτρικής ενέργειας. 
 
Οι αξιολογήσεις καλύπτουν όλα τα στάδια του έργου: αρχικό στάδιο, 
προετοιμασία, υλοποίηση και λειτουργία. Κάθε έργο βαθμολογείται βάσει κλίμακας 
από 1 έως 5 (το 5 αντιστοιχεί στην αποδεδειγμένη ύπαρξη βέλτιστης πρακτικής) για 
καθένα από τα 20 θέματα. Ένα από τα θέματα αφορά τη βιοποικιλότητα και τα 
χωροκατακτητικά είδη. Στο στάδιο της προετοιμασίας του έργου δίδεται έμφαση  

 στις τιμές των οικοσυστημάτων,  

 στους οικοτόπους,  

 σε συγκεκριμένα ζητήματα όπως τα απειλούμενα είδη και η διέλευση των 
ιχθύων στις ζώνες της λεκάνης απορροής, των ταμιευτήρων και κατάντη του 
ποταμού, και  

 στις δυνητικές επιπτώσεις των χωροκατακτητικών ειδών που συνδέονται με το 
σχεδιαζόμενο έργο. 

http://www.hydrosustainability.org/Protocol/The-Protocol-Documents.aspx  

http://www.hydrosustainability.org/Protocol/The-Protocol-Documents.aspx
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Ανάπτυξη βιώσιμων εγκαταστάσεων υδροηλεκτρικής ενέργειας στη λεκάνη 
απορροής του Δούναβη: κατευθυντήριες αρχές που αναπτύχθηκαν από τη Διεθνή 
Επιτροπή για την Προστασία του Δούναβη (ICPDR) 
 
Το 2010 οι υπουργοί των παραδουνάβιων χωρών ζήτησαν να αναπτυχθούν 
κατευθυντήριες αρχές σχετικά με την ενσωμάτωση των περιβαλλοντικών πτυχών στη 
χρήση της υδροηλεκτρικής ενέργειας προκειμένου να διασφαλιστεί η ισόρροπη και 
ολοκληρωμένη ανάπτυξη υδροηλεκτρικών εγκαταστάσεων και να αντιμετωπίζονται 
εξαρχής οι δυνητικές συγκρούσεις. Οι κατευθυντήριες αρχές διαμορφώθηκαν στο πλαίσιο 
ευρείας συμμετοχικής διαδικασίας με τη συμμετοχή εκπροσώπων από τις αρμόδιες για 
την ενέργεια και το περιβάλλον διοικητικές αρχές, τον κλάδο της υδροηλεκτρικής 
ενέργειας, ΜΚΟ και την επιστημονική κοινότητα. Οι αρχές εγκρίθηκαν από την ICPDR το 
2013 και περιλαμβάνουν τις ακόλουθες κύριες συστάσεις: 
 
Γενικές αρχές για την ανάπτυξη βιώσιμης υδροηλεκτρικής ενέργειας 
1) Στο πλαίσιο της ανάπτυξης έργων υδροηλεκτρικής ενέργειας πρέπει να τηρούνται οι 

αρχές της βιωσιμότητας και να λαμβάνονται υπόψη με ισόρροπο τρόπο οι 
περιβαλλοντικοί, κοινωνικοί και οικονομικοί παράγοντες. 

2) Η παραγωγή ανανεώσιμης ενέργειας, όπως η υδροηλεκτρική ενέργεια, πρέπει να 
αποτελέσει μέρος μιας ολιστικής προσέγγισης των ενεργειακών πολιτικών (εθνικό 
ενεργειακό σχέδιο, συμπεριλαμβανομένων των σχεδίων δράσης για την ανανεώσιμη 
ενέργεια). Το ανεκμετάλλευτο δυναμικό ανανεώσιμης ενέργειας, η εξοικονόμηση 
ενέργειας και η αυξανόμενη ενεργειακή απόδοση αποτελούν σημαντικά στοιχεία που 
θα πρέπει να εξετάζονται στο πλαίσιο της εν λόγω προσέγγισης. 

3) Προκειμένου να διασφαλιστεί η βιώσιμη ανάπτυξη έργων υδροηλεκτρικής ενέργειας 
και να εξισορροπούνται τα διάφορα δημόσια συμφέροντα, θα πρέπει να 
διαμορφωθούν εθνικές/περιφερειακές στρατηγικές υδροηλεκτρικής ενέργειας βάσει 
των εν λόγω κατευθυντήριων αρχών για το σύνολο των λεκανών απορροής. Στο 
πλαίσιο των εν λόγω στρατηγικών θα πρέπει να εξετάζεται η πολυλειτουργική χρήση 
των υποδομών υδροηλεκτρικής ενέργειας (έλεγχος πλημμυρών, παροχή νερού κ.λπ.) 
και οι επιπτώσεις (συμπεριλαμβανομένων των σωρευτικών επιπτώσεων) στο 
περιβάλλον. 

4) Η στάθμιση των δημόσιων συμφερόντων σε εθνικό/περιφερειακό επίπεδο πρέπει να 
πραγματοποιείται με διαφανή, δομημένο και αναπαράξιμο τρόπο με βάση κριτήρια και 
τις σχετικές πληροφορίες, καθώς και με τη συμμετοχή του κοινού σε αρχικό στάδιο της 
διαδικασίας λήψης αποφάσεων. 

5) Γενικά, η παραγωγή ανανεώσιμης ενέργειας δεν θεωρείται καθαυτή επιτακτικός λόγος 
υπέρτερου δημόσιου συμφέροντος. Ένα έργο υδροηλεκτρικής ενέργειας δεν συνιστά 
αυτόματα λόγο υπέρτερου δημόσιου συμφέροντος απλώς και μόνο διότι θα παράγει 
ανανεώσιμη ενέργεια. Κάθε περίπτωση πρέπει να αξιολογείται με βάση τα ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά της σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία. 

6) Η συμμετοχή των πολιτών και ομάδων πολιτών, ενδιαφερόμενων μερών και ΜΚΟ των 
οποίων τα συμφέροντα επηρεάζονται από ένα έργο υδροηλεκτρικής ενέργειας είναι 
καίριας σημασίας για τη βελτιστοποίηση των διαδικασιών σχεδιασμού και την 
ανάπτυξη κοινής κατανόησης και αποδοχής στο πλαίσιο της πρακτικής υλοποίησης 
νέων έργων υδροηλεκτρικής ενέργειας. 

7) Στο πλαίσιο της ανάπτυξης έργων υδροηλεκτρικής ενέργειας θα πρέπει να 
λαμβάνονται υπόψη οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στα υδάτινα οικοσυστήματα 
και τους υδάτινους πόρους (ανθεκτικότητα των ποτάμιων οικοτόπων, ποιότητα της 
ροής και εποχικές μεταβολές της ροής). 

 
Τεχνική αναβάθμιση υφιστάμενων υδροηλεκτρικών σταθμών και οικολογική 
αποκατάσταση 
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8) Θα πρέπει να προωθείται η τεχνική αναβάθμιση των υφιστάμενων υδροηλεκτρικών 
σταθμών με σκοπό την αύξηση της ενεργειακής παραγωγής τους. Αυτού του είδους οι 
βελτιώσεις είναι ο πλέον φιλικός προς το περιβάλλον τρόπος επίτευξης των 
περιβαλλοντικών στόχων (π.χ. ΟΠΥ). 

9) Η τεχνική αναβάθμιση υφιστάμενων υδροηλεκτρικών σταθμών θα πρέπει να 
συνδέεται με την εφαρμογή οικολογικών κριτηρίων για την προστασία και τη βελτίωση 
της κατάστασης των υδάτων. Στο πλαίσιο των εθνικών στρατηγικών και μέσων θα 
πρέπει να γίνεται χρήση κινήτρων ή οικολογικών σημάτων με σκοπό την προώθηση 
και τη χρηματοδοτική στήριξη της τεχνικής αναβάθμισης. 

10) Ο συνδυασμός τεχνικής αναβάθμισης με την περιβαλλοντική αποκατάσταση 
υφιστάμενων υδροηλεκτρικών εγκαταστάσεων συνεπάγεται αμοιβαία οφέλη τόσο από 
την άποψη της ενεργειακής παραγωγής όσο και από την άποψη της βελτίωσης των 
περιβαλλοντικών συνθηκών. 

 
 
Προσέγγιση στρατηγικού σχεδιασμού για την ανάπτυξη νέων εγκαταστάσεων 
υδροηλεκτρικής ενέργειας 
11) Για την ανάπτυξη νέων σταθμών υδροηλεκτρικής ενέργειας συνιστάται η υιοθέτηση 

προσέγγισης στρατηγικού σχεδιασμού (συνδεόμενης με το σχέδιο δράσης και το 
σχέδιο διαχείρισης λεκάνης απορροής). Η εν λόγω προσέγγιση θα πρέπει να 
βασίζεται σε αξιολόγηση δύο επιπέδων (συμπεριλαμβανομένων καταλόγων 
συνιστώμενων κριτηρίων), δηλ. στην εθνική/περιφερειακή αξιολόγηση, της οποίας 
έπεται η αξιολόγηση του εκάστοτε έργου. Η εν λόγω προσέγγιση συνάδει με την αρχή 
της πρόληψης και της προφύλαξης καθώς και με την αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει». 

12) Σε ένα πρώτο στάδιο προσδιορίζονται τα τμήματα του ποταμού στα οποία 
απαγορεύεται η ανάπτυξη έργων υδροηλεκτρικής ενέργειας βάσει εθνικής ή 
περιφερειακής νομοθεσίας/συμφωνιών (ζώνες αποκλεισμού). Σε ένα δεύτερο στάδιο, 
αξιολογούνται όλα τα υπόλοιπα τμήματα με χρήση του πίνακα αξιολόγησης και του 
συστήματος ταξινόμησης (Διαγράμματα 14 και 15). 

13) Η εθνική/περιφερειακή αξιολόγηση είναι ένα μέσο που βοηθά τις διοικήσεις να 
κατευθύνουν την εγκατάσταση νέων υδροηλεκτρικών σταθμών σε εκείνες τις περιοχές 
όπου αναμένονται οι ελάχιστες επιπτώσεις στο περιβάλλον. Αυτό μπορεί να 
επιτευχθεί μέσω του συγκερασμού της παραγωγής υδροηλεκτρικής ενέργειας και των 
απαιτήσεων των οικοσυστημάτων και μέσω της υποστήριξης της διαδικασίας λήψης 
αποφάσεων με χρήση σαφών και διαφανών κριτηρίων, στα οποία περιλαμβάνονται οι 
πτυχές της διαχείρισης της ενέργειας καθώς και του περιβάλλοντος και του τοπίου. 
Ανάλογα με την περίπτωση, πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι πτυχές που αφορούν το 
σύνολο της λεκάνης απορροής του Δούναβη ή οι διασυνοριακές πτυχές. 

14) Η εθνική/περιφερειακή αξιολόγηση είναι επωφελής τόσο για τον τομέα του 
περιβάλλοντος και των υδάτων όσο και τον κλάδο της υδροηλεκτρικής ενέργειας, 
δεδομένου ότι αυξάνει τη δυνατότητα προβλέψεων στο πλαίσιο της διαδικασίας λήψης 
αποφάσεων και καθιστά εύκολη την πρόβλεψη των νέων έργων που είναι πιθανό να 
λάβουν άδεια. 

15) Παρότι η αξιολόγηση σε εθνικό/περιφερειακό επίπεδο είναι περισσότερο γενικού 
χαρακτήρα, η αξιολόγηση συγκεκριμένου έργου, στο πλαίσιο της οποίας ταξινομείται η 
καταλληλότητα των τμημάτων του ποταμού ως προς την πιθανή χρήση 
υδροηλεκτρικής ενέργειας, παρέχει μια αναλυτικότερη και περισσότερο εις βάθος 
εκτίμηση των οφελών και των επιπτώσεων από ένα συγκεκριμένο έργο. Κατ’ αυτόν 
τον τρόπο υποβοηθείται η αξιολόγηση του κατά πόσον ένα έργο είναι κατάλληλα 
σχεδιασμένο για συγκεκριμένη τοποθεσία. Η αξιολόγηση συγκεκριμένου έργου 
διενεργείται κατόπιν αιτήματος έκδοσης άδειας λειτουργίας νέου υδροηλεκτρικού 
σταθμού και, ως εκ τούτου, εξαρτάται από τον σχεδιασμό του συγκεκριμένου έργου. 
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16) Επίσης, θα πρέπει να αντικατοπτρίζονται αναλόγως οι τρέχουσες και οι νέες εξελίξεις 
πολιτικής, ιδίως δε η εφαρμογή της ενωσιακής νομοθεσίας και της στρατηγικής της ΕΕ 
για τον Δούναβη. 

17) Προκειμένου να υποστηριχθεί η υδροηλεκτρική ενέργεια με τον πιο βιώσιμο τρόπο, 
στα συστήματα παροχής κινήτρων για νέα έργα υδροηλεκτρικής ενέργειας θα πρέπει 
να λαμβάνονται υπόψη τα αποτελέσματα της προσέγγισης στρατηγικού σχεδιασμού 
και επαρκή μέτρα μετριασμού. 

 
Μετριασμός των αρνητικών επιπτώσεων της υδροηλεκτρικής ενέργειας 
18) Θα πρέπει να καθορίζονται μέτρα μετριασμού με σκοπό την ελαχιστοποίηση των 

αρνητικών επιπτώσεων των εγκαταστάσεων υδροηλεκτρικής ενέργειας στα υδάτινα 
οικοσυστήματα. Σε περίπτωση που αυτό προβλέπεται βάσει της εθνικής νομοθεσίας, 
οι απώλειες στην παραγωγή υδροηλεκτρικής ενέργειας από υφιστάμενους 
υδροηλεκτρικούς σταθμούς λόγω εφαρμογής μέτρων μετριασμού μπορούν να 
αντισταθμίζονται. 

19) Η διασφάλιση της μετανάστευσης των ιχθύων και των οικολογικών ροών αποτελούν 
μέτρα προτεραιότητας για τη διατήρηση και τη βελτίωση της οικολογικής κατάστασης 
των υδάτων. 

20) Άλλα μέτρα μετριασμού, όπως η βελτίωση της διαχείρισης ιζημάτων, η 
ελαχιστοποίηση των αρνητικών επιπτώσεων των τεχνητών διακυμάνσεων της 
στάθμης των υδάτων (τεχνητή αυξομείωση απορροών), η διατήρηση των συνθηκών 
υπόγειων υδάτων ή η αποκατάσταση τύπων οικοτόπων και παρόχθιων ζωνών, είναι 
σημαντικά για την ποτάμια οικολογία και τους υγροτόπους που εξαρτώνται άμεσα από 
τα υδάτινα οικοσυστήματα. Ως εκ τούτου, τα εν λόγω μέτρα θα πρέπει να εξετάζονται 
κατά τον σχεδιασμό του έργου, λαμβανομένης υπόψη της σχέσης κόστους/οφέλους 
και της ασφάλειας της παροχής ηλεκτρικής ενέργειας. 

 
https://www.icpdr.org/main/activities-projects/hydropower 

 

 
 

4.2 Ολοκληρωμένα εθνικά ή περιφερειακά σχέδια υδροηλεκτρικής 

ενέργειας 
 
Θεσπιζόμενα σε εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο, ανάλογα με την ισχύουσα 
νομοθεσία της κάθε χώρας, τα χωροταξικά σχέδια επιτρέπουν την εξέταση διαφόρων 
απαιτήσεων επί της γης σε μια ευρεία γεωγραφική περιοχή. Αυτό επιτρέπει τη 
διαμόρφωση μιας ολοκληρωμένης, βιώσιμης αναπτυξιακής στρατηγικής η οποία βασίζεται 
σε συνέργειες και ελαχιστοποιεί τις συγκρούσεις, όπου είναι εφικτό. 
 
Τα χωροταξικά σχέδια προβλέπουν επίσης τη διαμόρφωση ενός πιο ισόρροπου 
αναπτυξιακού πλαισίου, δεδομένου ότι παρέχουν τη δυνατότητα εξέτασης ευρύτερων 
κοινωνικών και περιβαλλοντικών ανησυχιών σε αρχικά στάδια της διαδικασίας 
σχεδιασμού. Κατ’ αυτόν τον τρόπο τείνει να διαμορφώνεται ένα πιο προβλέψιμο και 
σταθερό πλαίσιο για όλους τους ενδιαφερόμενους, το οποίο αναμένεται ότι θα συμβάλλει 
στον περιορισμό του κινδύνου εμφάνισης δυσκολιών και καθυστερήσεων σε 
μεταγενέστερα στάδια, για παράδειγμα στο επίπεδο των μεμονωμένων έργων. Επίσης, 
ενθαρρύνουν τη συμμετοχή διαφόρων κλάδων της οικονομίας, ενδιαφερόμενων ομάδων 
και του ευρέος κοινού μέσω της διεξαγωγής δημόσιας διαβούλευσης, διασφαλίζοντας, ως 
εκ τούτου, μεγαλύτερη διαφάνεια κατά τη διαδικασία λήψης αποφάσεων.  
 

https://www.icpdr.org/main/activities-projects/hydropower
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Συνεπώς, ο χωροταξικός σχεδιασμός, αλλά και ο τομεακός σχεδιασμός, είναι ένα 
σημαντικό εργαλείο για τον κλάδο. Στην περίπτωση της παραγωγής υδροηλεκτρικής 
ενέργειας, σειρά χωρών έχουν αναπτύξει συγκεκριμένα σχέδια υδροηλεκτρικών έργων σε 
εθνικό και περιφερειακό επίπεδο με βάση τα οποία μπορούν να λαμβάνουν αποφάσεις σε 
συνάρτηση με τη ζήτηση και τις ευκαιρίες. Επιπλέον, απαιτείται από όλα τα κράτη μέλη να 
καταρτίσουν εθνικά σχέδια για την ανανεώσιμη ενέργεια με βάση την οδηγία για τις 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας προκειμένου να είναι εφικτή η λήψη αποφάσεων σχετικά με 
το καταλληλότερο μείγμα μέτρων για την ανανεώσιμη ενέργεια σε επίπεδο χώρας ή 
περιφέρειας με σκοπό την επίτευξη των στόχων χρήσης των ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας. Αμφότερα τα είδη σχεδίου όχι μόνο καθιστούν δυνατή την εκπόνηση ανάλυσης 
των προβλεπόμενων αναγκών διαφόρων τύπων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, 
συμπεριλαμβανομένης της παραγωγής υδροηλεκτρικής ενέργειας, αλλά παρέχουν και τη 
δυνατότητα συνεκτίμησης ευρύτερων κοινωνικοοικονομικών παραμέτρων (σχέδια 
διαχείρισης λεκανών απορροής ή δίκτυο Natura 2000) σε αρχικό και στρατηγικό στάδιο 
της διαδικασίας σχεδιασμού. 
 
Κατάλληλη εκτίμηση σχεδίων 
 
Στο άρθρο 6 της οδηγίας για τους οικοτόπους απαιτείται επίσης η διενέργεια κατάλληλων 
εκτιμήσεων για σχέδια και προγράμματα (π.χ. εθνικά ή περιφερειακά σχέδια 
υδροηλεκτρικής ενέργειας ή σχέδια δράσης για την ανανεώσιμη ενέργεια). Αυτό έχει 
επιβεβαιωθεί από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο44. Η διενέργεια κατάλληλης εκτίμησης 
χωροταξικού σχεδίου ή προγράμματος θα έχει φυσικά πιο στρατηγικό χαρακτήρα, αλλά η 
διαδικασία είναι ουσιαστικά η ίδια με τη διαδικασία για τα έργα. Συνεπώς, στο πλαίσιο της 
κατάλληλης εκτίμησης θα πρέπει να εξετάζονται οι επιπτώσεις του σχεδίου ή του έργου 
για την ακεραιότητα των περιοχών Natura 2000, αυτοτελώς ή σε συνδυασμό με άλλα 
σχέδια ή έργα. 
 
Οι εργασίες εκτίμησης θα πρέπει να είναι ανάλογες προς το γεωγραφικό εύρος του 
σχεδίου καθώς και τον χαρακτήρα και την έκταση τυχόν δυνητικών επιπτώσεων. Επίσης, 
θα πρέπει να συλλέγονται επαρκείς πληροφορίες σχετικά με το προτεινόμενο σχέδιο, 
προκειμένου να είναι εφικτή η ορθή διενέργεια κατάλληλης εκτίμησης. Ο απώτερος 
στόχος είναι πάντοτε η αποφυγή ή η εξάλειψη τυχόν απρόβλεπτων αρνητικών 
επιπτώσεων για την ακεραιότητα των περιοχών Natura 2000, ή η άρση τυχόν εύλογης 
ανησυχίας σχετικά με την πιθανότητα εμφάνισης των εν λόγω αρνητικών επιπτώσεων. 
 
Ένα βασικό όφελος από τη διενέργεια κατάλληλων εκτιμήσεων για συγκεκριμένο σχέδιο 
είναι ότι μπορούν να προλαμβάνονται τυχόν μεταγενέστερες συγκρούσεις με περιοχές 
Natura 2000 κατά την εκτίμηση των επιπτώσεων μεμονωμένων έργων, για παράδειγμα, 
μέσω δραστηριοτήτων κατανομής σε ζώνες μακριά από περιοχές Natura 2000. Επίσης, οι 
εκτιμήσεις υποχρεώνουν τους συμμετέχοντες να εξετάζουν το ενδεχόμενο υιοθέτησης 
λιγότερο επιβλαβών λύσεων προκειμένου να επιτύχουν τους στόχους του σχεδίου σε 
πολύ αρχικό στάδιο της διαδικασίας σχεδιασμού και τους ενθαρρύνουν να αναπτύσσουν 
μια πιο ολοκληρωμένη και ολιστική προσέγγιση για την ανάπτυξη έργων υδροηλεκτρικής 
ενέργειας. 

                                                           
44 Απόφαση του ΔΕΕ στην υπόθεση C-6/04, Επιτροπή κατά Ηνωμένου Βασιλείου, 20 Οκτωβρίου 2005. 
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4.3 Χάρτες ευαισθησίας και κατανομή σε ζώνες των άγριων ειδών 
 
Τα σχέδια χρήσεων γης ή τα τομεακά σχέδια καλύπτουν συνήθως μια ευρεία γεωγραφική 
περιοχή. Η χρήση της συγκεκριμένης κλίμακας, σε συνδυασμό με τον χωροταξικό 
χαρακτήρα των σχεδίων, παρέχει τη δυνατότητα λήψης στρατηγικών αποφάσεων σχετικά 
με το δυναμικό και την τοποθεσία της ανάπτυξης έργων υδροηλεκτρικής ενέργειας σε μια 
εκτεταμένη περιοχή, λαμβανομένου ταυτόχρονα υπόψη του πολυλειτουργικού ρόλου των 
ποταμών και των πιθανών περιβαλλοντικών επιπτώσεων των αποφάσεων. 
 
Σε αυτό το πλαίσιο, ένας αποτελεσματικός τρόπος αποφυγής ή ελαχιστοποίησης των 
δυνητικών συγκρούσεων με περιοχές Natura 2000 είναι ο προσδιορισμός τοποθεσιών 
κατά μήκος ενός ποταμού οι οποίες θεωρούνται κατάλληλες ή ακατάλληλες για την 
παραγωγή υδροηλεκτρικής ενέργειας. Στη συνέχεια, οι εν λόγω τοποθεσίες μπορούν να 
συγκριθούν με χάρτη στον οποίο εμφανίζονται τα συμφέροντα διατήρησης της φύσης του 
ποταμού προκειμένου να προσδιοριστούν δυνητικά σημεία σύγκρουσης, για παράδειγμα, 
προστατευόμενες περιοχές όπως περιοχές Natura 2000 ή μεταναστευτικές οδοί 
προστατευόμενων ειδών στην ΕΕ.  
 
Οι χάρτες ευαισθησίας των άγριων ειδών χρησιμεύουν στον προσδιορισμό τοποθεσιών 
για την ανάπτυξη έργων υδροηλεκτρικής ενέργειας σε περιοχές που είναι μακριά από 
περιοχές όπως οι περιοχές Natura 2000, στις οποίες υπάρχει υψηλός βαθμός κινδύνου 
εμφάνισης σημαντικών επιπτώσεων και σε σχέση με τις οποίες οι διάφορες διαδικασίες 
έκδοσης περιβαλλοντικής άδειας, είτε βάσει της ΟΠΥ είτε βάσει της οδηγίας για τους 
οικοτόπους ή της οδηγίας ΕΠΕ, αναμένεται να είναι οπωσδήποτε πιο επαχθείς και πιο 
πιθανό να απορριφθούν. Χάρτες ευαισθησίας μπορεί επίσης να καταρτιστούν για 
επιλεγμένες κατηγορίες ειδών (π.χ. είδη ιχθύων πανευρωπαϊκής σημασίας) ή 
συγκεκριμένους τύπους οικοτόπων ή προστατευόμενων περιοχών σε μια 
προκαθορισμένη περιοχή. Εντούτοις, είναι σημαντικό οι χάρτες να βασίζονται στα 
καλύτερα διαθέσιμα δεδομένα και πληροφορίες και τα κριτήρια επιλογής να είναι διαφανή 
και σαφή για όλους τους ενδιαφερόμενους (και να υπόκεινται τελικώς σε δημόσια 
διαβούλευση). Επίσης, οι χάρτες θα πρέπει να είναι επαρκώς λεπτομερούς ανάλυσης 
ώστε να παρέχουν αξιόπιστο χαρακτηρισμό των περιοχών.  
 
Το άλλο σημαντικό πλεονέκτημα των χαρτών ευαισθησίας άγριων ειδών είναι ότι 
συμβάλλουν στην αποφυγή τυχόν πιθανών συγκρούσεων με το άρθρο 5 της 
οδηγίας για τα πτηνά και τα άρθρα 12 και 13 της οδηγίας για τους οικοτόπους. 
Όπως επεξηγείται στο κεφάλαιο 1, σκοπός των εν λόγω διατάξεων είναι να διασφαλίσουν 
την προστασία των ειδών πανευρωπαϊκής σημασίας σε ολόκληρη την περιοχή φυσικής 
τους κατανομής στην ΕΕ, ανεξάρτητα από το εάν βρίσκονται εντός περιοχής Natura 2000. 
Ως εκ τούτου, οι κύριοι ή οι σχεδιαστές σχεδίων ή έργων υδροηλεκτρικής ενέργειας 
πρέπει να φροντίζουν να συμμορφώνονται με τους εν λόγω αυστηρούς κανόνες 
για την προστασία των ειδών. 
 
Ωστόσο, οι χάρτες ευαισθησίας με βάση την υπάρχουσα κατανομή ειδών μπορεί να είναι 
παραπλανητικοί, δεδομένου ότι οι υπάρχουσες κατανομές μπορεί να είναι οι ίδιες 
αποτέλεσμα υφιστάμενων επιπτώσεων που πρέπει να αντιμετωπιστούν. Σε περίπτωση 
χρήσης τέτοιων χαρτών πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα σχέδια αποκατάστασης των 
κατανομών των ειδών. Αφότου καταρτιστούν οι χάρτες υδροηλεκτρικής ενέργειας και οι 
χάρτες ευαισθησίας άγριων ειδών, μπορούν να τοποθετηθούν ο ένας επί του άλλου 
προκειμένου να αντιστοιχιστούν τα διάφορα τμήματα του ποταμού σε μία ή περισσότερες 
από τις ακόλουθες ευρείς κατηγορίες:  
 



 

71 
 

 Ευνοϊκές περιοχές — οι περιοχές που παρουσιάζουν καλό δυναμικό υδροηλεκτρικής 
ενέργειας (και από την άποψη της αναβάθμισης υφιστάμενων εγκαταστάσεων) και 
όπου ο κίνδυνος σύγκρουσης με συμφέροντα διατήρησης της φύσης είναι χαμηλός, 
π.χ. σε ιδιαίτερα τροποποιημένο υδατικό σύστημα χαμηλού οικολογικού 
ενδιαφέροντος και/ή σε σημεία όπου δεν υπάρχουν περιοχές Natura 2000 ή 
προστατευόμενα στην ΕΕ μεταναστευτικά είδη.  

 Λιγότερο ευνοϊκές περιοχές — όπου υφίσταται κάποιος βαθμός κινδύνου σύγκρουσης 
με μία ή περισσότερες περιοχές Natura 2000 ή με προστατευόμενα στην ΕΕ είδη κατά 
μήκος του ποταμού. 

 Μη ευνοϊκές περιοχές — όπου υφίσταται υψηλός βαθμός κινδύνου σύγκρουσης με μία 
ή περισσότερες περιοχές Natura 2000 ή με προστατευόμενα στην ΕΕ είδη κατά μήκος 
του ποταμού. Οι εν λόγω περιοχές συνιστάται να αποφεύγονται, διότι θα είναι πολύ 
δύσκολο ή αδύνατον να εκπληρωθεί το σύνολο των προϋποθέσεων της διαδικασίας 
εκτίμησης του άρθρου 6 της οδηγίας για τους οικοτόπους και της διαδικασίας 
εξαιρέσεων βάσει του άρθρου 4 παράγραφος 7 της ΟΠΥ. 

 
Επισημαίνεται ότι οι χάρτες ευαισθησίας μπορούν να παράσχουν ένα γενικό μόνο 
περίγραμμα των περιοχών δυνητικά υψηλού κινδύνου (όπου συνιστάται να αποφεύγεται 
πλήρως η τοποθέτηση νέων εγκαταστάσεων), μέτριου κινδύνου (όπου ενδέχεται να 
μπορούν να εφαρμοστούν μέτρα μετριασμού), και χαμηλού κινδύνου (όπου οι επιπτώσεις 
αναμένεται να είναι περιορισμένες ή μικρές). Με δεδομένα τα παραπάνω, οι χάρτες δεν 
αποτελούν υποκατάστατο της εκτίμησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΕΠΕ) ούτε 
της κατάλληλης εκτίμησης στο επίπεδο των έργων. Οι εν λόγω εκτιμήσεις ενδέχεται να 
εξακολουθούν να είναι απαραίτητες για μεμονωμένα έργα ανάπτυξης εγκαταστάσεων 
υδροηλεκτρικής ενέργειας. 
 
Η διενέργεια ολοκληρωμένων ερευνών ειδών στο πλαίσιο της ΕΠΕ ή της κατάλληλης 
εκτίμησης σε επίπεδο μεμονωμένης περιοχής θα προσδιορίσει με μεγαλύτερη ακρίβεια 
για κάθε περιοχή τις πιθανές συγκεκριμένες τιμές και τους κινδύνους επιπτώσεων για τη 
φύση. Σ’ αυτό το πλαίσιο, οι χάρτες στρατηγικού επιπέδου μπορούν ήδη να συμβάλουν 
στον προσδιορισμό του επιπέδου της εκτίμησης που θα πρέπει να διενεργηθεί για την 
εκπόνηση αναλυτικότερων και αυστηρότερων βασικών μελετών σε επίπεδο μεμονωμένων 
έργων. 
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Ο ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΗΣ NATURA 2000: ένα χρήσιμο εργαλείο για κύριους έργων 

http://natura2000.eea.europa.eu/  

Ο απεικονιστής Natura 2000 είναι ένα επιγραμμικό σύστημα γεωγραφικών πληροφοριών 
(ΣΓΠ) που παρέχει στους κύριους έργων τη δυνατότητα να εντοπίζουν και να ερευνούν 
κάθε περιοχή Natura 2000 στο δίκτυο της ΕΕ. Οι περιοχές μπορούν να εξετάζονται σε 
πολύ υψηλό επίπεδο ανάλυσης (1:500), με προβολή των ορίων της περιοχής, καθώς και 
των κύριων χαρακτηριστικών της ως τοπίου σε πολύ υψηλή ανάλυση. Για κάθε περιοχή, 
υπάρχει η δυνατότητα τηλεφόρτωσης ενός τυποποιημένου εντύπου δεδομένων, στο 
οποίο παρατίθενται τα είδη και οι τύποι οικοτόπων για τα οποία έχει χαρακτηριστεί, το 
εκτιμώμενο μέγεθος ή η περιοχή κατανομής του πληθυσμού, η κατάσταση διατήρησης 
στην περιοχή, καθώς και η σημασία της εν λόγω περιοχής για το είδος ή τον τύπο 
οικοτόπου. Το σύστημα περιλαμβάνει επίσης και άλλες λειτουργίες αναζήτησης και 
προβολής που επιτρέπουν την επικάλυψη των περιοχών Natura 2000 με δεδομένα από 
διάφορες πηγές. 
 
 

 
Συστάσεις της ICPDR για την εθνική/περιφερειακή εκτίμηση και κριτήρια 
 
Σύμφωνα με τις κατευθυντήριες αρχές της ICPDR συνιστάται η διεξαγωγή διαδικασίας δύο 
σταδίων για τον στρατηγικό σχεδιασμό κατανομής σε ζώνες της παραγωγής 
υδροηλεκτρικής ενέργειας σε εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο. Σε ένα πρώτο στάδιο θα 
πρέπει να προσδιορίζονται τα τμήματα του ποταμού στα οποία απαγορεύονται τα έργα 
υδροηλεκτρικής ενέργειας βάσει της συναφούς διεθνούς, εθνικής ή περιφερειακής 
νομοθεσίας/συμφωνιών (ζώνες αποκλεισμού). Σε ένα δεύτερο στάδιο, θα πρέπει 
διενεργείται εκτίμηση όλων των υπόλοιπων τμημάτων του ποταμού με χρήση 
προκαθορισμένου συστήματος ταξινόμησης που βασίζεται σε συμφωνηθέντα κριτήρια. 
Είναι σημαντικό η διενέργεια της εκτίμησης σε εθνικό/περιφερειακό επίπεδο να είναι 
τεχνικά εφικτή και να βασίζεται σε όλα τα δεδομένα που μπορούν να συλλεχθούν στο εν 
λόγω επίπεδο. Ο πίνακας που προκύπτει αποτελεί εργαλείο υποστήριξης της διαδικασίας 
λήψης αποφάσεων με σκοπό την ισόρροπη επίτευξη των ενεργειακών και 
περιβαλλοντικών στόχων. Η εν λόγω διαδικασία στάθμισης θα πρέπει να διενεργείται από 
την αρμόδια αρχή στο εθνικό/περιφερειακό επίπεδο σε κάθε παραδουνάβια χώρα στο 
πλαίσιο δημόσιας συμμετοχικής διαδικασίας. Επίσης, τα αποτελέσματα θα πρέπει να 
ενσωματώνονται στα σχέδια διαχείρισης λεκάνης απορροής και στα σχέδια δράσης για 
την ανανεώσιμη ενέργεια. 

http://natura2000.eea.europa.eu/
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Ένα εργαλείο χαρτογράφησης οικολογικού γενικού σχεδίου για τους ποταμούς της 

Αυστρίας — WWF 

 
Για τη WWF Αυστρίας είναι σημαντικό να υιοθετηθεί μια στρατηγική προσέγγιση για τα 
μελλοντικά έργα υδροηλεκτρικής ενέργειας ούτως ώστε να είναι εφικτή η διαφύλαξη των 
εναπομενόντων, ευαίσθητων και άθικτων τμημάτων των ποταμών. Για να υποστηρίξει την 
εν λόγω προσέγγιση, η WWF κατάρτισε ένα οικολογικό γενικό σχέδιο προκειμένου να 
παράσχει μια τεχνικώς αξιόπιστη βάση λήψης αποφάσεων για την αξιολόγηση της 
ανάγκης προστασίας των υδάτων της Αυστρίας (WWF Ökomasterplan, 2009). 
 
Η μελέτη, που δημοσιεύτηκε το 2009, παρείχε, για πρώτη φορά, αξιολόγηση της 
οικολογικής σημασίας 53 από τους μεγαλύτερους ποταμούς της Αυστρίας με λεκάνη 
απορροής άνω των 500 τετραγωνικών χιλιομέτρων. Επίσης, στη μελέτη παρουσιάζονται 
τα επίσημα στοιχεία της ανάλυσης της τρέχουσας κατάστασης που διενήργησε το 
υπουργείο που είναι επιφορτισμένο με την εφαρμογή της ΟΠΥ της ΕΕ και αρμόδιο για την 
παροχή σχετικών με τη διατήρηση πληροφοριών, όπως σχετικά με περιοχές Natura 2000 
και άλλες προστατευόμενες περιοχές. Καθένα από τα υδάτινα τμήματα 
κατηγοριοποιήθηκε και ιεραρχήθηκε με βάση τη σημασία του σύμφωνα με διαφορετικά 
κριτήρια επιλογής (για παράδειγμα, την οικολογική κατάσταση, την κατάσταση 
προστατευόμενων περιοχών, την υδρομορφολογία, το μήκος της διαδρομής συνεχούς 
ελεύθερης ροής) 
 
Ως εκ τούτου, κάθε τμήμα ποταμού κατατάχθηκε με βάση τις ακόλουθες κατηγορίες 
ευαισθησίας: 

 Κατηγορία ευαισθησίας 1: πολύ σημαντικοί λόγοι προστασίας βάσει της οικολογικής 
κατάστασης 

 Κατηγορία ευαισθησίας 2: πολύ σημαντικοί λόγοι προστασίας λόγω της κατάστασης 
στον/-ους ταμιευτήρα/-ες 

 Κατηγορία ευαισθησίας 3: σημαντικοί λόγοι προστασίας βάσει της μορφολογίας 

 Κατηγορία ευαισθησίας 4: σημαντικοί λόγοι προστασίας λόγω του μήκους της 
διαδρομής συνεχούς ελεύθερης ροής 

 Κατηγορία ευαισθησίας 5: δυνητικοί λόγοι προστασίας, δεδομένου ότι δεν υπάρχει 
βάση δεδομένων για τη διενέργεια ασφαλούς εκτίμησης της περιβαλλοντικής 
κατάστασης 

 Κατηγορία ευαισθησίας 6: δυνητικοί λόγοι προστασίας 

 Κατηγορία ευαισθησίας 7: περιορισμένοι λόγοι προστασίας 

 Κατηγορία ευαισθησίας 8: υφιστάμενη οικονομική χρήση ενέργειας 

 Ανεπαρκή δεδομένα (οικολογική κατάσταση, υδρομορφολογία) 
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Μέσα σχεδιασμού για την εξισορρόπηση των έργων υδροηλεκτρικής ενέργειας και 
την αποκατάσταση των υδάτινων περιβαλλόντων στη Γαλλία 
 
Το 2008 το γαλλικό Υπουργείο Οικολογίας, Βιώσιμης Ανάπτυξης και Ενέργειας 
διοργάνωσε συζήτηση στρογγυλής τράπεζας σχετικά με τον τρόπο περαιτέρω ανάπτυξης 
της βιώσιμης υδροηλεκτρικής ενέργειας, με ταυτόχρονη αποκατάσταση του υδάτινου 
περιβάλλοντος στη Γαλλία. Τέθηκαν προς επίτευξη οι ακόλουθοι δύο στόχοι: η παραγωγή 
επιπλέον 3 TWh ετησίως έως το 2020 και η επίτευξη καλής κατάστασης όσον αφορά το 
66 % των συστημάτων επιφανειακών υδάτων έως το 2015. 
 
Ύστερα από εκτεταμένες συζητήσεις με τις αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης, τους 
παραγωγούς υδροηλεκτρικής ενέργειας, την εθνική επιτροπή επαγγελματικής αλιείας 
γλυκών υδάτων και σειρά ΜΚΟ, το υπουργείο υπέγραψε συμφωνία στην οποία 
περιλαμβάνονταν τέσσερις κύριοι στόχοι: 

 η υποστήριξη της υδροηλεκτρικής ενέργειας μέσω μιας εν εξελίξει διαδικασίας κοινής 
έρευνας όσον αφορά την ενσωμάτωση της περιβαλλοντικής πτυχής, την 
περιβαλλοντική παρακολούθηση και τους ελέγχους, 

 ο εκσυγχρονισμός και η βελτιστοποίηση των υφιστάμενων σταθμών μέσω της 
προσπάθειας αποτελεσματικής εφαρμογής των κανονισμών περί της αύξησης της 
ελάχιστης ροής έως τον Ιανουάριο του 2014 και θέσπισης υποχρεωτικών διόδων 
διέλευσης ιχθύων. Επιπλέον, τυχόν ανανέωση παραχωρήσεων θα πρέπει να 
συνοδεύεται από μέτρα για τη βελτίωση των ενεργειακών και περιβαλλοντικών 
επιδόσεων του σταθμού, 

 η άρση των πλέον προβληματικών τεχνητών φραγμών της οικολογικής συνέχειας που 
έχουν προσδιοριστεί στο εθνικό πρόγραμμα και η εφαρμογή των εν λόγω έργων 
αποκατάστασης με τη βοήθεια κονδυλίων από τους οργανισμούς υδάτινων πόρων, 

http://www.oekomasterplan.at/home.html
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 η ανάπτυξη ενός έργου ανάπτυξης υδροηλεκτρικής ενέργειας «υψηλής 
περιβαλλοντικής ποιότητας» με ελάχιστες επιπτώσεις στο περιβάλλον. Η κατασκευή 
νέων σταθμών πρέπει να επιζητείται και να τοποθετείται κατά προτίμηση σε περιοχές 
όπου το περιβαλλοντικό διακύβευμα δεν είναι σημαντικό, ενώ πρέπει να 
αποφεύγονται οι περιοχές πλούσιας βιοποικιλότητας (π.χ. απαγορευμένοι ποταμοί και 
ποταμοί με συνέχεια ροής). 

 
Ως εκ τούτου, η κυβέρνηση ενέκρινε μεταξύ του 2012 και του 2015 δύο καταλόγους 
προστατευόμενων ποταμών προκειμένου να διασφαλίσει τη συμμόρφωση με την ΟΠΥ. 
Στον πρώτο κατάλογο περιλαμβάνονται απαγορευμένοι ποταμοί ή προστατευόμενοι 
ποταμοί σε σχέση με τους οποίους δεν επιτρέπεται η κατασκευή κανενός είδους νέου 
τεχνητού φραγμού, και στους οποίους 
για την ανανέωση της άδειας υφιστάμενων φραγμάτων πρέπει να διασφαλίζεται η 
οικολογική συνέχεια κατά τη χρονική στιγμή της ανανέωσης. Στον δεύτερο κατάλογο 
περιλαμβάνονται ποταμοί στους οποίους η αποκατάσταση της συνέχειας αποτελεί 
προτεραιότητα. Σ’ αυτούς τους ποταμούς, τα υφιστάμενα φράγματα πρέπει να 
προσαρμοστούν εντός 5 ετών ώστε να διασφαλίζεται η μετανάστευση των ιχθύων ανάντη 
και κατάντη και η επαρκής μεταφορά ιζημάτων. 
 
Στον πρώτο κατάλογο περιλαμβάνονται τα ακόλουθα: ποταμοί υψηλής κατάστασης (π.χ. 
στο δίκτυο Natura 2000), ποταμοί διάδρομων μεταναστευτικών ιχθύων (επίσης συχνά στο 
δίκτυο Natura 2000) και βιολογικοί ταμιευτήρες. Στο σύνολό τους αντιπροσωπεύουν 
περίπου το 25-30 % των υδατορρευμάτων της Γαλλίας. Στον δεύτερο κατάλογο 
περιλαμβάνονται ποταμοί διάδρομων μεταναστευτικών ιχθύων που διατρέχουν κίνδυνο 
αδυναμίας επίτευξης των περιβαλλοντικών στόχων λόγω υδρομορφολογικών πιέσεων και 
της μη αποτελεσματικής λειτουργίας βιολογικών ταμιευτήρων, όπως προβλέπεται στο 
σχέδιο διαχείρισης λεκάνης απορροής του ποταμού. Στο σύνολό τους αντιπροσωπεύουν 
περίπου το 10 % των υδατορρευμάτων. 
 
Ο προσδιορισμός δυνητικών περιοχών ανάπτυξης νέων εγκαταστάσεων υδροηλεκτρικής 
ενέργειας βάσει των περιφερειακών σχεδίων για την ανανεώσιμη ενέργεια βασίζεται 
κυρίως στα δεδομένα υδροηλεκτρικής ενέργειας και στη συμβατότητα με τους καταλόγους 
1 και 2 στους οποίους προσδιορίζονται οι περιοχές που θεωρούνται κατάλληλες, λιγότερο 
κατάλληλες ή ακατάλληλες. 
 
Πηγή: https://circabc.europa.eu/sd/a/85a4834a-5733-4474-9686-d6d94d722b95/Presentation-

Planning%20instruments%20for%20hydropower%20and%20preserved%20rivers%20in%20Franc
e.pdf 
 

 

4.4 Έγκαιρη διαβούλευση 
 
Η διεξαγωγή έγκαιρης διαβούλευσης με τα περιβαλλοντικά ενδιαφερόμενα μέρη, αλλά και 
με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, είναι σημαντική προκειμένου να διασφαλίζεται ο 
προσδιορισμός αποδεκτών και βιώσιμων λύσεων. Είναι δε εξίσου σημαντική για την 
επίτευξη κοινής κατανόησης των διακυβευμάτων και την ενθάρρυνση της συνεργασίας 
στο πλαίσιο αναζήτησης λύσεων, ιδίως σε περίπτωση που οι οικολογικές επιπτώσεις ενός 
έργου δεν αντιμετωπίζονται με συμβατικές προσεγγίσεις μετριασμού. 
 
Συχνά, η αδυναμία έγκαιρης προσέλκυσης της συμμετοχής των περιβαλλοντικών 
ενδιαφερόμενων μερών στη διαδικασία σχεδιασμού οδηγεί σε συγκρούσεις, και μπορεί να 
αποτελέσει αιτία μακροχρόνιων και δαπανηρών καθυστερήσεων. Ιδανικά, τα 
ενδιαφερόμενα μέρη και το ευρύ κοινό θα πρέπει να συμμετέχουν σε όλα τα στάδια 

https://circabc.europa.eu/sd/a/85a4834a-5733-4474-9686-d6d94d722b95/Presentation-Planning%20instruments%20for%20hydropower%20and%20preserved%20rivers%20in%20France.pdf
https://circabc.europa.eu/sd/a/85a4834a-5733-4474-9686-d6d94d722b95/Presentation-Planning%20instruments%20for%20hydropower%20and%20preserved%20rivers%20in%20France.pdf
https://circabc.europa.eu/sd/a/85a4834a-5733-4474-9686-d6d94d722b95/Presentation-Planning%20instruments%20for%20hydropower%20and%20preserved%20rivers%20in%20France.pdf
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ανάπτυξης του έργου ή του σχεδίου. Το στοιχείο της συμμετοχής είναι ιδιαίτερα σημαντικό 
κατά το στάδιο του προσδιορισμού του σχεδίου ή του έργου και κατά τη διαδραστική και 
επαναλαμβανόμενη διαδικασία εξεύρεσης ρεαλιστικών λύσεων για προβληματικές 
περιοχές. 
 
Η ευρωπαϊκή νομοθεσία και οι διαδικασίες δεν είναι ιδιαίτερα σαφείς ως προς την 
απαίτηση διεξαγωγής δημόσιας διαβούλευσης και συμμετοχής, και συνήθως προβλέπουν 
τυπικές διαδικασίες δημόσιας διαβούλευσης μόνο μετά την ολοκλήρωση των μελετών 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων και την υποβολή των σχεδίων ή των έργων προς έγκριση. 
Εντούτοις, αυτό δεν θα πρέπει να αποτρέπει τους κύριους έργων από το να προβαίνουν 
στις δικές τους διευθετήσεις για την οργάνωση της διαδικασίας δημόσιας διαβούλευσης 
όσο το δυνατόν νωρίτερα. 
Οι στόχοι οποιασδήποτε καλά οργανωμένης στρατηγικής δημόσιας συμμετοχής θα 
πρέπει να είναι οι ακόλουθοι: 

 να διασφαλίζεται διαφανής σχεδιασμός και διαδικασία λήψης αποφάσεων για το 
σχέδιο ή το έργο υποδομής καθώς και η ελεύθερη πρόσβαση στο σύνολο των 
συναφών πληροφοριών και δεδομένων, 

 να παρέχεται ενημέρωση σχετικά με τους συνολικούς στόχους του σχεδίου ή του 
έργου και τα συναφή ζητήματα, 

 να διασφαλίζεται η υποστήριξη του ευρέος κοινού για τη διαδικασία σχεδιασμού 
καθώς και για την υλοποίηση του σχεδίου ή του έργου, 

 να εντάσσονται τα βασικά ενδιαφερόμενα μέρη στο στάδιο του σχεδιασμού ώστε να 
δημιουργείται κλίμα αμοιβαίας εμπιστοσύνης και σεβασμού, και, ως εκ τούτου, να 
διευκολύνεται η αποδοχή από το ευρύ κοινό και η επιτυχής υλοποίηση του σχεδίου ή 
του έργου. 

 
Στην πράξη, προκειμένου να διασφαλίζεται η επιτυχία της διαδικασίας διαβούλευσης και 
συμμετοχής των ενδιαφερόμενων μερών, είναι απαραίτητη η ύπαρξη των ακόλουθων 
ιδιαίτερα σημαντικών στοιχείων: 
 

 Χρονική στιγμή διεξαγωγής της διαδικασίας δημόσιας συμμετοχής: Η συμμετοχή 
των ενδιαφερόμενων μερών θα πρέπει να ξεκινά κατά τα πρώτα στάδια ενός σχεδίου 
ή έργου, ούτως ώστε να είναι εφικτή η αξιοποίηση των περιβαλλοντικών πληροφοριών 
κατά την εξέταση εναλλακτικών επιλογών ως προς τις διευθετήσεις που αφορούν τον 
σχεδιασμό, την τοποθεσία και οικονομικά θέματα. Η διαβούλευση με τα 
ενδιαφερόμενα μέρη θα πρέπει να συνεχίζεται καθόλη τη διάρκεια της διαδικασίας 
εκτίμησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και του κύκλου ζωής του σχεδίου ή του 
έργου. 
 

 Προσδιορισμός των σχετικών ομάδων συμφερόντων: Ο προσδιορισμός των 
σχετικών ομάδων συμφερόντων ή των ενδιαφερόμενων μερών είναι καίριας σημασίας 
για την επιτυχή δημόσια συμμετοχή, είτε πρόκειται για πολιτική, σχέδιο, πρόγραμμα 
(π.χ. τομεακό ή περιφερειακό) ή έργο. Η ανάλυση της σύνθεσης της κοινωνίας στην 
οποία σχεδιάζεται η υλοποίηση σχεδίου ή έργου θα συμβάλει επίσης στο να 
διασφαλιστεί ο προσδιορισμός και η συμμετοχή στη διαβούλευση του συνόλου των 
οικείων κοινωνικών φορέων ή ενδιαφερόμενων μερών. 
 

 Επιλογή της ορθής μορφής επικοινωνίας και διαβούλευσης: Η δημόσια 
συμμετοχή μπορεί να λάβει διάφορες μορφές, από την απλή διάδοση πληροφοριών 
στη διεξαγωγή διαβούλευσης και μέχρι την πλήρη συμμετοχή στη διαδικασία λήψης 
αποφάσεων: 

o Πληροφόρηση: ροή πληροφοριών προς μία κατεύθυνση, από τον φορέα που 
υποβάλλει το έργο προς το ευρύ κοινό. 
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o Διαβούλευση: ροή πληροφοριών δύο κατευθύνσεων, μεταξύ του φορέα που 
υποβάλλει το έργο και του ευρέος κοινού, στο πλαίσιο της οποίας παρέχεται η 
δυνατότητα στο ευρύ κοινό να εκφράσει τις απόψεις του και στον φορέα που 
υποβάλλει το έργο να απαντήσει. 

o Συμμετοχική: ροή πληροφοριών και ιδεών δύο κατευθύνσεων, στο πλαίσιο της 
οποίας ο φορέας που υποβάλλει το έργο και το ευρύ κοινό συμμετέχουν από 
κοινού σε διαδικασία ανάλυσης και καθορισμού της ατζέντας, και το ευρύ κοινό 
/ τα ενδιαφερόμενα μέρη συμμετέχουν εκουσίως στη διαδικασία λήψης 
αποφάσεων σχετικά με τον σχεδιασμό και τη διαχείριση του έργου μέσω 
επίτευξης συναίνεσης επί των κύριων σημείων της διαβούλευσης. Το επίπεδο 
της δημόσιας συμμετοχής που απαιτείται για ένα συγκεκριμένο σχέδιο ή έργο 
διαφέρει ανάλογα με το κοινωνικό και πολιτικό πλαίσιο. Μπορεί να καταρτίζεται 
πίνακας συμμετοχής για καθεμία από τις ομάδες ενδιαφερόμενων μερών 
προκειμένου να προσδιορίζεται ο κατάλληλος βαθμός συμμετοχής. Ο πίνακας 
μπορεί επίσης να χρησιμοποιείται ως συστηματικό εργαλείο για τον καθορισμό 
των ρόλων και των αρμοδιοτήτων ενός ενδιαφερόμενου μέρους και για τον 
προσδιορισμό των σημείων πιθανής διαφωνίας μεταξύ των ομάδων. 

o Ανάληψη ευθύνης και δέσμευση: Η διεξαγωγή έγκαιρων διαβουλεύσεων με 
πιθανώς επηρεαζόμενες ομάδες μπορεί να βελτιώσει τις περιβαλλοντικές 
πληροφορίες που παρέχονται στους υπεύθυνους λήψης αποφάσεων (π.χ. 
μέσω του προσδιορισμού των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ή του 
σχεδιασμού κατάλληλων μέτρων μετριασμού) και να συμβάλει στην 
ελαχιστοποίηση των πιθανών συγκρούσεων και καθυστερήσεων. Οι ειλικρινείς 
προσπάθειες πληροφόρησης του ευρέος κοινού και ανταπόκρισης σε 
προτάσεις ή ανησυχίες επίσης συμβάλλουν στην αποφυγή παρανοήσεων και 
μπορεί να έχουν ως αποτέλεσμα την ευρύτερη αποδοχή των έργων με 
μεγαλύτερη αίσθηση ανάληψης ευθύνης σε τοπικό επίπεδο. 
 

Η δημόσια διαβούλευση και συμμετοχή μπορούν χωρίς αμφιβολία να είναι χρονοβόρες 
και απαιτητικές, αλλά όταν χρησιμοποιούνται με θετικό τρόπο μπορούν να μειώσουν τον 
ανταγωνισμό και να ενισχύσουν το δυναμικό μακροπρόθεσμης επιτυχίας. 
 
 
Στρατηγικός σχεδιασμός και συνεργασία σε επίπεδο λεκάνης απορροής στην 
Αγγλία 
 
Η προσέγγιση βάσει λεκάνης απορροής περιλαμβάνει τη συνεργασία σε επίπεδο λεκάνης 
απορροής με σκοπό την επίτευξη εγκάρσιων βελτιώσεων στα υδάτινα περιβάλλοντά μας. 
Συμπράξεις κοινοτήτων, που συνεισφέρουν τοπικές γνώσεις και εμπειρογνωμοσύνη, είναι 
ενεργές σε καθεμία από τις πάνω από 100 λεκάνες απορροής βάσει της οδηγίας πλαίσιο 
για τα ύδατα σε όλη την Αγγλία, συμπεριλαμβανομένων και κοινοτήτων στα σύνορα με 
την Ουαλία. 
 
Πάνω από 1 500 οργανισμοί συμμετέχουν σε προσεγγίσεις βάσει λεκάνης απορροής σε 
εθνικό επίπεδο, συμπεριλαμβανομένων ΜΚΟ, επιχειρήσεων ύδρευσης, αρχών τοπικής 
αυτοδιοίκησης, κρατικών υπηρεσιών, ιδιοκτητών γης, αλιευτικών συλλόγων, φορέων 
εκπροσώπησης γεωργών, της ακαδημαϊκής κοινότητας και τοπικών επιχειρήσεων. 
  
Οι συμπράξεις προσέγγισης βάσει λεκάνης απορροής συμβάλλουν αποφασιστικά στην 
επίτευξη πρακτικών αποτελεσμάτων επί τόπου, αποφέροντας πολλαπλά οφέλη όπως 
βελτιώσεις της ποιότητας των υδάτων, ενίσχυση της βιοποικιλότητας, μείωση του 
κινδύνου πλημμυρών, ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή και μεγαλύτερη συμμετοχή 
των κοινοτήτων στα θέματα που αφορούν τον τοπικό ποταμό τους. Οι συμπράξεις 
συντελούν καταλυτικά στην προσέλκυση πρόσθετων κονδυλίων, και, μέχρι σήμερα, 
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ορισμένες εξ αυτών έχουν μοχλεύσει έως οκτώ φορές το ποσό της αρχικής τους 
επένδυσης. 
 
Σειρά ερευνητικών έργων έχουν πλέον καταδείξει ότι μια ενισχυμένη σύμπραξη σε 
επίπεδο λεκάνης απορροής απαρτιζόμενη από διάφορα ενδιαφερόμενα μέρη και 
τεχνικούς εμπειρογνώμονες από το εσωτερικό και τις γειτνιάζουσες περιοχές μιας λεκάνης 
απορροής μπορούν να φέρουν εις πέρας τον συντονισμό του σχεδιασμού, της 
χρηματοδότησης και της επίτευξης αποτελεσμάτων καλής οικολογικής υγείας για τον 
συγκεκριμένο ποταμό και τη λεκάνη απορροής του. 
 
Έχουν επίσης καταδείξει ότι η διενέργεια ολοκληρωμένης εκτίμησης από τα 
ενδιαφερόμενα μέρη μιας λεκάνης απορροής μπορεί να συμβάλει στην ανάπτυξη 
ολοκληρωμένης κατανόησης των προκλήσεων και, στη συνέχεια, στην ανάπτυξη ενός 
στρατηγικού, στοχευμένου, ισόρροπου και, ως εκ τούτου, οικονομικά αποδοτικού σχεδίου 
παρέμβασης διαχείρισης λεκάνης απορροής. 
 
http://www.catchmentbasedapproach.org/ 
 
 
 
 

 

ΒΑΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ CABA 
 

Στόχος του δικτυακού τόπου προσέγγισης βάσει λεκάνης απορροής (CABA) είναι η παρουσίαση 
του συνόλου των σημαντικών εργασιών που αναλαμβάνουν συμπράξεις λεκάνης απορροής σε όλη 
τη χώρα. Μέσω της ανταλλαγής ορθών πρακτικών αποσκοπούμε να αποφύγουμε την επανάληψη 
των προσπαθειών και να διασφαλίσουμε ότι οι συμμετέχοντες στον δικτυακό τόπο CaBA μπορούν 
να ωφεληθούν από το σύνολο των διδαγμάτων που αντλήθηκαν με την πάροδο του χρόνου από 
όσους έχουν συμμετάσχει στη διαχείριση λεκάνης απορροής. Τέλος, ο εν λόγω δικτυακός τόπος 
έχει σχεδιαστεί ώστε να ενδυναμώσει τις συμπράξεις CaBA μέσα από την παρουσίαση των 
πολλών και ποικίλων τρόπων με τους οποίους μπορούν να επιτευχθούν ο συμμετοχικός 
σχεδιασμός λεκάνης απορροής και τα αποτελέσματα διαχείρισης λεκάνης απορροής. 
 

 
ΔΕΣΜΕΥΣΗ 

των ενδιαφερόμενων μερών 
της λεκάνης απορροής και 

δημιουργία αποτελεσματικής 
σύμπραξης 

 

ΧΡΗΣΗ 
ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

και αποδεικτικών στοιχείων 
προς ενσωμάτωση στον 

σχεδιασμό λεκάνης 
απορροής από τα 

ενδιαφερόμενα μέρη 

 
ΕΠΙΤΕΥΞΗ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

Στοχευμένες και 
ολοκληρωμένες 

παρεμβάσεις διαχείρισης 
λεκάνης απορροής 

 
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ 

και μοντελοποίηση του 
περιβάλλοντος για μέτρηση 
των βελτιώσεων 

Μάθετε περισσότερα Μάθετε περισσότερα Μάθετε περισσότερα Μάθετε περισσότερα 

 

http://www.catchmentbasedapproach.org/
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5. Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ 

ΟΙΚΟΤΟΠΟΥΣ 

5.1 Εισαγωγή 
 
Βάσει της νομοθεσίας της ΕΕ για τη φύση, απαιτείται κάθε σχέδιο ή έργο που είναι πιθανό 
να έχει σημαντικές επιπτώσεις σε μία ή περισσότερες περιοχές Natura 2000 να υπόκειται 
σε κατάλληλη εκτίμηση βάσει του άρθρου 6 παράγραφος 3 της οδηγίας για τους 
οικοτόπους. Στο παρόν κεφάλαιο παρέχονται βήμα προς βήμα οδηγίες για τη διενέργεια 
κατάλληλης εκτίμησης ιδίως για σχέδια ή έργα υδροηλεκτρικών σταθμών45.  
 

 
Λόγω του ότι το δίκτυο Natura 2000 αφορά τους πιο πολύτιμους και απειλούμενους 
οικοτόπους και είδη της Ευρώπης, είναι λογικό οι διαδικασίες έγκρισης της ανάπτυξης 
εγκαταστάσεων υδροηλεκτρικής ενέργειας που είναι πιθανό να έχουν σημαντικές 
αρνητικές επιπτώσεις στις εν λόγω περιοχές να πρέπει να είναι επαρκώς αυστηρές 
προκειμένου να αποφεύγεται η υπονόμευση των συνολικών στόχων των οδηγιών για τα 
πτηνά και τους οικοτόπους. Ως εκ τούτου, αποδίδεται ιδιαίτερη προσοχή στην ανάγκη οι 
αποφάσεις να λαμβάνονται βάσει αξιόπιστων επιστημονικών πληροφοριών και 
εμπειρογνωμοσύνης. Οι καθυστερήσεις στη διαδικασία έγκρισης οφείλονται πολύ συχνά 
σε κατάλληλη εκτίμηση ανεπαρκούς ποιότητας που παρεμποδίζει τις δημόσιες αρχές από 
το να εκτιμήσουν ορθά τις επιπτώσεις του σχεδίου ή του έργου. 
 
Είναι επίσης σημαντικό να μην συγχέονται οι εκτιμήσεις των περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων που διενεργούνται βάσει της οδηγίας σχετικά με την εκτίμηση των 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΕΠΕ) και της οδηγίας σχετικά με τη στρατηγική εκτίμηση 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΣΕΠΕ), ούτε να συγχέεται η διαδικασία εξαιρέσεων βάσει 
του άρθρου 4 παράγραφος 7 της οδηγίας πλαίσιο για τα ύδατα (ΟΠΥ) με την κατάλληλη 

                                                           
45 Η Επιτροπή έχει εκπονήσει έγγραφα καθοδήγησης για να βοηθήσει τους πολίτες να κατανοήσουν και να 

εφαρμόζουν τη διαδικασία κατάλληλης εκτίμησης. Τα εν λόγω έγγραφα διατίθενται στον δικτυακό τόπο της 

Επιτροπής για το δίκτυο Natura 2000, 
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/guidance_en.htm. 

Άρθρο 6 παράγραφος 3 
Κάθε σχέδιο, μη άμεσα συνδεόμενο ή αναγκαίο για τη διαχείριση του τόπου, το οποίο όμως 
είναι δυνατόν να επηρεάζει σημαντικά τον εν λόγω τόπο, καθεαυτό ή από κοινού με άλλα 
σχέδια, εκτιμάται δεόντως ως προς τις επιπτώσεις του στον τόπο, λαμβανομένων υπόψη 
των στόχων διατήρησής του. Βάσει των συμπερασμάτων της εκτίμησης των επιπτώσεων 
στον τόπο και εξαιρουμένης της περίπτωσης των διατάξεων της παραγράφου 4, οι αρμόδιες 
εθνικές αρχές συμφωνούν για το οικείο σχέδιο μόνον αφού βεβαιωθούν ότι δεν θα 
παραβλάψει την ακεραιότητα του τόπου περί του οποίου πρόκειται και, ενδεχομένως, αφού 
εκφρασθεί πρώτα η δημόσια γνώμη. 
 
Άρθρο 6 παράγραφος 4 
Εάν, παρά τα αρνητικά συμπεράσματα της εκτίμησης των επιπτώσεων και ελλείψει 
εναλλακτικών λύσεων, ένα σχέδιο πρέπει να πραγματοποιηθεί για άλλους επιτακτικούς 
λόγους σημαντικού δημοσίου συμφέροντος, περιλαμβανομένων λόγων κοινωνικής ή 
οικονομικής φύσεως, το κράτος μέλος λαμβάνει κάθε αναγκαίο αντισταθμιστικό μέτρο ώστε 
να εξασφαλισθεί η προστασία της συνολικής συνοχής του Natura 2000. Το κράτος μέλος 
ενημερώνει την Επιτροπή σχετικά με τα αντισταθμιστικά μέτρα που έλαβε. 
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εκτίμηση που διενεργείται βάσει του άρθρου 6 παράγραφος 3 της οδηγίας για τους 
οικοτόπους. Παρότι οι εν λόγω εκτιμήσεις διενεργούνται πολύ συχνά μαζί και είναι 
δυνατόν να υπάρξουν οφέλη από τον συντονισμό τους, η καθεμιά έχει διαφορετικό σκοπό 
και εκτιμά επιπτώσεις επί διαφορετικών πτυχών του περιβάλλοντος. Συνεπώς, παρότι, 
ιδανικά, θα έπρεπε να διενεργούνται στο σύνολό τους συντονισμένα, οι υπόλοιπες 
εκτιμήσεις δεν μπορούν να αντικαταστήσουν ούτε να υποκαταστήσουν μια κατάλληλη 
εκτίμηση. 
 
Επίκεντρο της κατάλληλης εκτίμησης είναι τα είδη και οι τύποι οικοτόπων που 
προστατεύονται βάσει των οδηγιών για τα πτηνά και τους οικοτόπους, ιδίως δε 
εκείνα τα είδη και οι οικότοποι βάσει των οποίων έχει χαρακτηριστεί η περιοχή 
Natura 2000. Ως εκ τούτου, το πεδίο εφαρμογής μιας κατάλληλης εκτίμησης βάσει του 
άρθρου 6 παράγραφος 3 είναι πιο περιορισμένο σε σχέση με μια εκτίμηση βάσει της ΟΠΥ 
ή των οδηγιών ΕΠΕ ή ΣΕΠΕ, καθώς περιορίζεται στις επιπτώσεις για τις περιοχές Natura 
2000 σε σχέση με τους σχετικούς στόχους διατήρησης. 
 
Οι συνέπειες κάθε διαδικασίας εκτίμησης είναι επίσης διαφορετικές. Όσον αφορά την 
κατάλληλη εκτίμηση και την ΟΠΥ, το αποτέλεσμα είναι νομικά δεσμευτικό για την αρμόδια 
αρχή και καθορίζει αποφασιστικά την τελική της απόφαση. Ως εκ τούτου, σε περίπτωση 
που βάσει της κατάλληλης εκτίμησης θεωρηθεί ότι θα υπάρξουν αρνητικές επιπτώσεις για 
την ακεραιότητα της περιοχής Natura 2000, παρά τη θέσπιση μέτρων μετριασμού, τότε το 
σχέδιο ή το έργο μπορεί να εγκριθεί μόνο εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις που 
καθορίζονται στο άρθρο 6 παράγραφος 4. 
 

5.2 Πότε απαιτείται η διαδικασία του άρθρου 6; 
 
Οι διαδικαστικές και ουσιαστικές δικλείδες ασφαλείας που πρέπει να εφαρμόζονται σε 
οποιοδήποτε σχέδιο ή έργο που είναι πιθανό να έχει σημαντικές επιπτώσεις σε περιοχή 
Natura 2000 καθορίζονται στο άρθρο 6 της οδηγίας για τους οικοτόπους.  
 
Η εν λόγω διαδικασία έχει σχεδιαστεί με σκοπό: 

 την εκτίμηση των επιπτώσεων ενός σχεδίου ή έργου που είναι πιθανό να έχει 
σημαντικές επιπτώσεις σε περιοχή Natura 2000 από την άποψη των στόχων 
διατήρησης αυτής, 

 τον προσδιορισμό του κατά πόσον οι εν λόγω επιπτώσεις θα επηρεάσουν αρνητικά 
την ακεραιότητα της περιοχής, 

 την παροχή μηχανισμού έγκρισης ενός σχεδίου ή έργου που έχει αρνητικές 
επιπτώσεις, σε περίπτωση που δεν υπάρχουν άλλες λιγότερο επιβλαβείς 
εναλλακτικές επιλογές και εφόσον αυτό θεωρηθεί αναγκαίο για επιτακτικούς λόγους 
υπέρτερου δημόσιου συμφέροντος, 

 το να διασφαλίζεται ότι, στην τελευταία αυτή περίπτωση, λαμβάνονται 
αντισταθμιστικά μέτρα προκειμένου να εξασφαλιστεί η διαφύλαξη της συνολικής 
συνοχής του δικτύου Natura 2000. 

 
Στο άρθρο 6 παράγραφος 3 χρησιμοποιούνται αρκετοί όροι προκειμένου να 
προσδιοριστεί το κατά πόσον μια κατάλληλη εκτίμηση είναι απαραίτητη. Η εκτίμηση 
αφορά: 

 οποιοδήποτε σχέδιο ή έργο,  

 το οποίο είναι δυνατόν να επηρεάσει σημαντικά τουλάχιστον μία περιοχή Natura 
2000, 

 καθεαυτό ή από κοινού με άλλα σχέδια ή έργα, 

 αλλά το οποίο δεν συνδέεται άμεσα με τη διαχείριση διατήρησης της περιοχής. 
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Στην οδηγία δεν προσδιορίζεται το πεδίο εφαρμογής του «σχεδίου» ή του «έργου». Αντ’ 
αυτού, ο καθοριστικός παράγοντας είναι το κατά πόσον είναι δυνατόν να επηρεάσει 
σημαντικά την περιοχή. Ως εκ τούτου, ο όρος «έργο» πρέπει να ερμηνευτεί υπό την 
ευρεία του έννοια ώστε να περιλαμβάνει τόσο τις δομικές κατασκευές καθώς και τυχόν 
άλλες παρεμβάσεις στο φυσικό περιβάλλον46. Ο όρος καλύπτει επίσης έργα που 
αποσκοπούν στην αποκατάσταση, την αναβάθμιση, τη συντήρηση ή τον εκσυγχρονισμό 
υφιστάμενου υδροηλεκτρικού σταθμού, εφόσον θεωρηθεί ότι αυτά έχουν σημαντικές 
επιπτώσεις σε περιοχή Natura 2000. 
 
Όσον αφορά το γεωγραφικό εύρος του, το άρθρο 6 παράγραφος 3 δεν περιορίζεται σε 
σχέδια και έργα σε περιοχή Natura 2000, αλλά καλύπτει και την ανάπτυξη εγκαταστάσεων 
οπουδήποτε εκτός μιας περιοχής Natura 2000, εφόσον είναι πιθανό να έχουν σημαντικές 
επιπτώσεις στην περιοχή. Μια προτεινόμενη ανάπτυξη εγκαταστάσεων δεν εξαιρείται από 
την απαίτηση διενέργειας κατάλληλης εκτίμησης βάσει του άρθρου 6 παράγραφος 3 
απλώς και μόνο επειδή βρίσκεται εκτός των ορίων μιας περιοχής Natura 2000.  
 
 
Συνεπώς, η ανάγκη διενέργειας εκτίμησης εξαρτάται από το κατά πόσον η ανάπτυξη 
εγκαταστάσεων είναι πιθανό να έχει σημαντικές επιπτώσεις σε περιοχή Natura 2000, είτε 
αυτοτελώς είτε σε συνδυασμό με άλλα σχέδια ή έργα, ανεξάρτητα από το εάν το έργο 
βρίσκεται εντός ή εκτός του δικτύου Natura 2000. Για παράδειγμα, ένα έργο σε κάποια 
απόσταση ανάντη μιας περιοχής Natura 2000 μπορεί να εξακολουθεί να είναι επιβλαβής 
για την ακεραιότητα της περιοχής που βρίσκεται κατάντη λόγω της διατάραξης της ροής 
των υδάτων, μεταβολών στη μεταφορά ιζημάτων, ρύπανσης ή τεχνητών φραγμών στη 
μετακίνηση και τη μετανάστευση ειδών. Σ’ αυτές τις περιπτώσεις, πρέπει να διενεργείται 
εκτίμηση σε σχέση με το έργο σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 3. 
 
Στην εν λόγω κατάλληλη εκτίμηση θα πρέπει, ιδανικά, να περιλαμβάνεται η εξέταση τυχόν 
πιθανών διασυνοριακών επιπτώσεων. Σε περίπτωση που ένα σχέδιο ή έργο είναι πιθανό 
να έχει σημαντικές επιπτώσεις σε περιοχή Natura 2000 σε άλλη χώρα, είτε αυτοτελώς είτε 
σε συνδυασμό με άλλα σχέδια ή έργα, τότε στο πλαίσιο της κατάλληλης εκτίμησης πρέπει 
να εκτιμώνται επίσης οι επιπτώσεις στην ακεραιότητα των περιοχών Natura 2000 στην εν 
λόγω άλλη χώρα. Η εν λόγω υποχρέωση συνάδει με τη σύμβαση του Espoo η οποία 
εφαρμόζεται στην ΕΕ μέσω των οδηγιών ΕΠΕ και ΣΕΠΕ. 
 

5.3 Διαδικασία βήμα προς βήμα 
 
Η διαδικασία που καθορίζεται στο άρθρο 6 παράγραφος 3 πρέπει να διεκπεραιώνεται σε 
διαδοχικά στάδια. Κάθε στάδιο καθορίζει το εάν απαιτείται η διεκπεραίωση επόμενου 
σταδίου. Για παράδειγμα, εάν, μετά τον έλεγχο, συναχθεί το συμπέρασμα ότι δεν 
πρόκειται να υπάρξουν αρνητικές επιπτώσεις στην περιοχή Natura 2000, τότε το σχέδιο ή 
το έργο μπορεί να εγκριθεί χωρίς να υπάρχει ανάγκη διενέργειας περαιτέρω εκτίμησης. 
 
Τα στάδια είναι τα ακόλουθα (βλέπε διάγραμμα ροής): 
 
- Έλεγχος — το εν λόγω πρώτο στάδιο καθορίζει το κατά πόσον απαιτείται κατάλληλη 

εκτίμηση για ένα σχέδιο ή έργο. Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατόν να αποκλειστεί η 

                                                           
46 Απόφαση C-127/02 του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. 



 

82 
 

πιθανότητα το σχέδιο ή το έργο να έχει σημαντικές επιπτώσεις σε οποιαδήποτε 
περιοχή Natura 2000, τότε απαιτείται κατάλληλη εκτίμηση. 

 
- Κατάλληλη εκτίμηση – εφόσον αποφασιστεί ότι απαιτείται κατάλληλη εκτίμηση, πρέπει 

να διενεργηθεί λεπτομερής ανάλυση των ενδεχόμενων επιπτώσεων του σχεδίου ή του 
έργου, είτε αυτοτελώς είτε σε συνδυασμό με άλλα σχέδια ή έργα, στην ακεραιότητα 
του τόπου/-ων του δικτύου Natura 2000 με βάση τους στόχους διατήρησής του. 

 
- Διαδικασία λήψης αποφάσεων — σε περίπτωση που με την κατάλληλη εκτίμηση δεν 

καταδειχθεί η απουσία αρνητικών επιπτώσεων στην ακεραιότητα της περιοχής, ή ότι 
τυχόν αρνητικές επιπτώσεις είναι δυνατόν να μετριαστούν, τότε οι αρμόδιες αρχές 
πρέπει να απορρίψουν το σχέδιο ή το έργο. Από την άλλη πλευρά, εάν με την 
κατάλληλη εκτίμηση καταδειχθεί ότι δεν πρόκειται να υπάρξουν αρνητικές επιπτώσεις 
στην ακεραιότητα μιας περιοχής Natura 2000, το έργο μπορεί να εγκριθεί.  

 
Το άρθρο 6 παράγραφος 4 επιτρέπει ορισμένες εξαιρέσεις σε αυτόν τον γενικό κανόνα. Ο 
φορέας που υποβάλλει το σχέδιο ή το έργο μπορεί να ζητά την έγκριση του σχεδίου ή του 
έργου σε εξαιρετικές περιστάσεις, υπό τον όρο ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις του 
άρθρου 6 παράγραφος 4. 
 
Από τα παραπάνω προκύπτει σαφώς ότι η εν λόγω διαδικασία λήψης αποφάσεων 
διέπεται από την αρχή της προφύλαξης. Η έμφαση δίδεται στο να καταδεικνύεται 
αντικειμενικά, βάσει αξιόπιστων υποστηρικτικών αποδεικτικών στοιχείων, ότι δεν 
πρόκειται να υπάρξουν αρνητικές επιπτώσεις στην περιοχή Natura 2000· απόκειται στον 
φορέα που υποβάλλει το σχέδιο ή το έργο να καταδείξει ότι δεν πρόκειται να υπάρξουν 
αρνητικές επιπτώσεις. 
 

Διάγραμμα 6: Διάγραμμα ροής της διαδικασίας βάσει του άρθρου 6 παράγραφοι 3 και 4 (βάσει του 

μεθοδολογικού οδηγού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής) 
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Συνδέεται το σχέδιο ή το έργο άμεσα ή είναι 

απαραίτητο για τη διαχείριση διατήρησης 

της περιοχής; 

Όχι Ναι 

Ναι 

Είναι το σχέδιο/έργο πιθανό να έχει 

σημαντικές επιπτώσεις στην περιοχή; 

Εκτίμηση των επιπτώσεων βάσει των 

στόχων διατήρησης της περιοχής 

Εκτίμηση των σωρευτικών και συνδυαστικών 

επιπτώσεων με άλλα σχέδια και/ή έργα  

Μπορεί να εξαχθεί το συμπέρασμα ότι το 

σχέδιο/έργο δεν θα έχει αρνητικές επιπτώσεις 

στην ακεραιότητα της περιοχής; 

Είναι εφικτή η εξάλειψη των αρνητικών 

επιπτώσεων, π.χ. μέσω μέτρων μετριασμού;  

Όχι 

Κατάλληλη εκτίμηση  

Φιλοξενεί η περιοχή οικότοπο ή είδος 

προτεραιότητας;  

Όχι 

Όχι 

Επανασχεδιασμ

ός 

σχεδίου/έργου 

Υπάρχουν εναλλακτικές 

λύσεις;  

Ναι 

Όχι 

Ναι 

Ναι 

 Έλεγχος 

Παρέκκλιση άρθρο 6.4  

Όχι Ναι 

Υπάρχουν επιτακτικοί λόγοι υπέρτερου 

δημόσιου συμφέροντος;  

Υπάρχουν παράμετροι που αφορούν την υγεία ή την 

ασφάλεια του ανθρώπου ή σημαντικά περιβαλλοντικά 

οφέλη;  

 

Όχι 

Μπορεί να χορηγηθεί 

άδεια  

Δεν μπορεί να 

χορηγηθεί άδεια 

Δεν μπορεί να 

χορηγηθεί άδεια 

Μπορεί να χορηγηθεί άδεια, 

υπό τον όρο ότι θα ληφθούν 

επαρκή αντισταθμιστικά μέτρα 

Μπορεί να χορηγηθεί άδεια 

μόνο για άλλους επιτακτικούς 

λόγους υπέρτερου δημόσιου 

συμφέροντος, εφόσον η 

Επιτροπή εκδώσει θετική 

γνώμη και ληφθούν επαρκή 

αντισταθμιστικά μέτρα  

Ναι 

Ναι 
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5.3.1 Έλεγχος 

Το πρώτο στάδιο της διαδικασίας βάσει του άρθρου 6 παράγραφος 3 είναι ο 
προσδιορισμός του κατά πόσον απαιτείται κατάλληλη εκτίμηση, δηλ. κατά πόσον ένα 
σχέδιο ή έργο είναι πιθανό να έχει σημαντικές επιπτώσεις σε περιοχή Natura 2000. 
Εάν μπορεί να προσδιοριστεί με επαρκή βεβαιότητα ότι το σχέδιο ή το έργο δεν είναι 
πιθανό να έχει σημαντικές επιπτώσεις, είτε αυτοτελώς είτε σε συνδυασμό με άλλα σχέδια 
ή έργα, τότε μπορεί να εγκριθεί χωρίς περαιτέρω εκτίμηση. 
 
Ωστόσο, σε περίπτωση που υπάρχει οποιαδήποτε αμφιβολία σχετικά με την πιθανότητα 
επιπτώσεων, πρέπει να διενεργηθεί κατάλληλη εκτίμηση προκειμένου να μελετηθούν 
διεξοδικά οι δυνητικές επιπτώσεις. Αυτό επιβεβαιώθηκε από την απόφαση του 
Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου στην υπόθεση Waddenzee (C-127/02), στην οποία το 
Δικαστήριο έκρινε ότι: η κίνηση του μηχανισμού προστασίας του περιβάλλοντος που 
προβλέπει το άρθρο 6 παράγραφος 3 δεν προϋποθέτει την ύπαρξη βεβαιότητας ότι το 
σχέδιο επηρεάζει κατά τρόπο σημαντικό τον οικείο τόπο, αλλά γίνεται και όταν υπάρχει 
απλώς πιθανότητα ότι το σχέδιο μπορεί να έχει ένα τέτοιο αποτέλεσμα. Σε περίπτωση 
αμφιβολίας ως προς την απουσία σημαντικών επιπτώσεων, επιβάλλεται να γίνει μια τέτοια 
εκτίμηση, κατ’ αυτόν τον τρόπο παρέχεται η δυνατότητα αποτελεσματικής αποτροπής του 
ενδεχομένου εγκρίσεως σχεδίων δυναμένων να παραβλέψουν την ακεραιότητα του 
συγκεκριμένου τόπου και συμβολής στην επίτευξη». 
 
Οι λόγοι για την τελική απόφαση σχετικά με τη διενέργεια κατάλληλης εκτίμησης πρέπει 
να καταγράφονται. Θα πρέπει να παρέχονται επαρκείς πληροφορίες προς υποστήριξη 
του συμπεράσματος που εξήχθη. 
 

 
Περιβαλλοντική άδεια για έργο υδροηλεκτρικής ενέργειας 
 
Η κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου εισήγαγε ηλεκτρονικό έντυπο αίτησης, που 
αποκαλείται «Environmental site audit checklist for hydropower schemes» 
(κατάλογος σημείων ελέγχου περιβαλλοντικών τόπων για έργα υδροηλεκτρικής 
ενέργειας), προκειμένου να παρέχει υποστήριξη σε έργα που βρίσκονται σε στάδιο 
προ του σχεδιασμού. Ο κατάλογος σημείων ελέγχου βοηθά τον αιτούντα να 
προσδιορίσει τις πληροφορίες που πρέπει να αποσταλούν στις αρμόδιες αρχές ώστε 
αυτές να μπορέσουν να εκτιμήσουν πλήρως τις επιπτώσεις του προτεινόμενου 
έργου υδροηλεκτρικής ενέργειας, και του παρέχει τη δυνατότητα να αναζητήσει 
αρχικές συμβουλές σχετικά με το σχεδιαζόμενο έργο. Κατ’ αυτόν τον τρόπο μπορεί 
να αποφεύγεται η ανάλωση χρόνου και πόρων σε έργα που δεν είναι πιθανό να 
λάβουν άδεια. 
 
Συγκεκριμένα, ζητείται από τους αιτούντες να συμπληρώσουν έναν κατάλογο 
σημείων ελέγχου που περιλαμβάνει ερωτήσεις σχετικά με τα ακόλουθα: 

 
1. Διαχείριση άντλησης και ροής ύδατος 
2. Διατήρηση 
3. Ποιότητα των υδάτων 
4. Βιοποικιλότητα και αλιεία 
5. Διαχείριση κινδύνου πλημμυρών 
6. Ναυσιπλοΐα 

 
Η κυβέρνηση έχει επίσης εκδώσει σειρά εγγράφων καθοδήγησης προκειμένου να 
βοηθήσει τους κύριους έργων να υποβάλλουν αιτήσεις για υδροηλεκτρικά έργα 
ρεόντων υδάτων. Στα εν λόγω έγγραφα επεξηγείται 
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 ο τρόπος με τον οποίο η Υπηρεσία Περιβάλλοντος του Ηνωμένου Βασιλείου 
ρυθμίζει την υδροηλεκτρική ενέργεια, 

 τα προς εξέταση περιβαλλοντικά ζητήματα, 
 συμβουλές σχετικά με τον τρόπο σχεδιασμού ενός έργου, 
 ο τρόπος υποβολής αίτησης για τις απαραίτητες άδειες. 

 
https://www.gov.uk/government/publications/wr325-hydropower-schemes-environmental-site-
audit-checklist  
https://www.gov.uk/government/publications/good-practice-guidelines-to-the-environment-
agency-hydropower-handbook 

 
2. Διατήρηση 

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο συμβουλευτικό σημείωμα σχετικά με τα ακόλουθα:  

Οδηγία πλαίσιο για τα ύδατα, διατήρηση της φύσης και φυσική κληρονομιά 

 ΝΑΙ ΟΧΙ 

Βρίσκεται το έργο, ή είναι πιθανό να έχει επιπτώσεις, σε περιοχή ειδικού επιστημονικού 

ενδιαφέροντος; 

(Βλέπε σημείωση 2α) 

  

Βρίσκεται το έργο, ή είναι πιθανό να έχει επιπτώσεις, σε ειδική ζώνη διατήρησης; 

(Βλέπε σημείωση 2β) 

  

Βρίσκεται το έργο, ή είναι πιθανό να έχει επιπτώσεις, σε ζώνη ειδικής προστασίας; 

(Βλέπε σημείωση 2γ) 

  

Βρίσκεται το έργο, ή είναι πιθανό να έχει επιπτώσεις, σε εθνικό φυσικό πάρκο; 

(Βλέπε σημείωση 2δ) 

  

Βρίσκεται το έργο, ή είναι πιθανό να έχει επιπτώσεις, σε τοπικό φυσικό πάρκο; 

(Βλέπε σημείωση 2δ) 

  

Βρίσκεται το έργο σε περιοχή ιδιαιτέρου φυσικού κάλλους (Area of Outstanding Natural Beauty); 

(Βλέπε σημείωση 2ε) 

  

Βρίσκεται το έργο σε εθνικό πάρκο; 

(Βλέπε σημείωση 2στ) 

  

Είναι πιθανό το έργο να έχει επιπτώσεις σε τυχόν καταρράκτες, δημόσιο μονοπάτι, στοιχείο 

κληρονομιάς ή ζώνη διατήρησης; 

(Βλέπε σημείωση 2ζ) 

  

Έχουν διενεργηθεί επίσημες οικολογικές έρευνες σχετικά με την περιοχή; 

(Βλέπε σημείωση 2η) 

  

Λαμβάνονται υπόψη στο έργο τα προστατευόμενα είδη που ενδέχεται να διαβιούν στην περιοχή ή 

πλησίον της περιοχής; 

(Βλέπε σημείωση 2θ) 

  

 

 

5.3.2 Κατάλληλη εκτίμηση 

Εφόσον αποφασιστεί ότι απαιτείται κατάλληλη εκτίμηση, η εκτίμηση πρέπει να διενεργείται 
προτού η αρμόδια αρχή αποφασίσει αν θα χορηγήσει άδεια για το σχέδιο ή το έργο 
(σύμφωνα με την απόφαση του Δικαστηρίου στην υπόθεση C-127/0247). Ο όρος 
«κατάλληλη» σημαίνει κατ’ ουσίαν ότι η εκτίμηση πρέπει να είναι κατάλληλη για τον σκοπό 

                                                           
47 Απόφαση του Δικαστηρίου C-127/02 — Waddenvereniging και Vogelsbeschermingvereniging. 

https://www.gov.uk/government/publications/wr325-hydropower-schemes-environmental-site-audit-checklist
https://www.gov.uk/government/publications/wr325-hydropower-schemes-environmental-site-audit-checklist
https://www.gov.uk/government/publications/good-practice-guidelines-to-the-environment-agency-hydropower-handbook
https://www.gov.uk/government/publications/good-practice-guidelines-to-the-environment-agency-hydropower-handbook
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για τον οποίο διενεργείται βάσει της οδηγίας για τα πτηνά και της οδηγίας για τους 
οικοτόπους, δηλ. για τον σκοπό της προστασίας των ειδών και των τύπων οικοτόπων για 
τα οποία έχει χαρακτηριστεί η περιοχή Natura 2000.  
 
Ο όρος «κατάλληλη» σημαίνει επίσης ότι η εκτίμηση θα πρέπει να οδηγεί στην εξαγωγή 
αιτιολογημένου συμπεράσματος. Σε περίπτωση που στην έκθεση δεν περιλαμβάνεται 
επαρκώς αναλυτική εκτίμηση των επιπτώσεων στην περιοχή Natura 2000 ή δεν 
παρέχονται επαρκή αποδεικτικά στοιχεία για την εξαγωγή σαφών συμπερασμάτων 
σχετικά με το αν θα υπάρξουν αρνητικές επιπτώσεις στην ακεραιότητα της περιοχής, τότε 
η εκτίμηση δεν έχει εκπληρώσει τον σκοπό της και δεν μπορεί να θεωρηθεί «κατάλληλη» 
για τους σκοπούς του άρθρου 6 παράγραφος 3. 
 
Αυτό έχει επιβεβαιωθεί από την απόφαση του Δικαστηρίου, στην οποία διατυπωνόταν η 
κρίση ότι: «Μολονότι η αναφορά του IREALP48 επισημαίνει ότι οι κύριες διαταράξεις που 
απειλούν την πανίδα συνίστανται στην καταστροφή των φωλιών κατά την αποψίλωση του 
δάσους και στην κατάτμηση του οικοτόπου, η εν λόγω αναφορά χαρακτηρίζεται από τη 
διατύπωση πολυάριθμων προκαταρκτικών διαπιστώσεων και την απουσία 
οριστικών συμπερασμάτων. Ειδικότερα, η αναφορά υπογραμμίζει τη σημασία της 
προοδευτικής διεξαγωγής εκτιμήσεων, ιδίως βάσει γνώσεων και ακριβέστερων στοιχείων 
που ενδέχεται να προκύψουν κατά την πραγματοποίηση του σχεδίου. Επιπλέον, η εν 
λόγω αναφορά προορίζεται να αποτελέσει ευκαιρία για την υποβολή και άλλων 
προτάσεων προς βελτίωση του περιβαλλοντικού ισοζυγίου των σχεδιαζόμενων 
ενεργειών».  
 
«Βάσει των στοιχείων αυτών, ούτε η αναφορά του IREALP μπορεί να θεωρηθεί ως 
δέουσα εκτίμηση των επιπτώσεων των επιδίκων εργασιών στη ζώνη ειδικής προστασίας 
IT 2040044». «Από το σύνολο των ανωτέρω προκύπτει ότι τόσο η μελέτη του 2000 όσο 
και η αναφορά του 2002 παρουσιάζουν κενά και δεν διατυπώνουν πλήρεις, ακριβείς 
και οριστικές διαπιστώσεις και συμπεράσματα, ικανά να διασκεδάσουν 
οποιαδήποτε εύλογη επιστημονικής φύσεως αμφιβολία όσον αφορά τις επιπτώσεις 
των σχεδιαζόμενων εργασιών στην οικεία ζώνη ειδικής προστασίας. Τέτοιας όμως 
φύσεως διαπιστώσεις και συμπεράσματα ήταν απαραίτητα προκειμένου οι αρμόδιες αρχές 
να μπορέσουν να αποκτήσουν την αναγκαία βεβαιότητα για τη λήψη της αποφάσεως περί 
εγκρίσεως των εργασιών αυτών». (Υπόθεση C-304/05, Επιτροπή κατά Ιταλίας, σκέψεις 
46-73)  
 
Το Δικαστήριο επισήμανε επίσης τη σημασία της χρήσης των πλέον προωθημένων 
επιστημονικών γνώσεων κατά τη διενέργεια της κατάλληλης εκτίμησης, προκειμένου να 
παρέχεται η δυνατότητα στις αρμόδιες αρχές να καταλήγουν με επαρκή βεβαιότητα στο 
συμπέρασμα ότι δεν πρόκειται να υπάρξουν αρνητικές επιπτώσεις στην ακεραιότητα της 
περιοχής. Έκρινε ότι «πρέπει να επισημανθούν, λαμβανομένων υπόψη των πλέον 
προωθημένων επιστημονικών γνώσεων επί του θέματος, όλες εκείνες οι πτυχές του 
σχεδίου που θα μπορούσαν, αυτές καθεαυτές ή σε συνδυασμό με άλλα σχέδια, να 
επηρεάσουν αυτούς τους σκοπούς». (C-127/02, σκέψη. 54) 
 
Ειδικότερα, στην έκθεση εκτίμησης θα πρέπει: 
 

 να περιγράφεται αναλυτικά το έργο ή το σχέδιο προκειμένου να κατανοούνται το 
μέγεθος, η κλίμακα και οι στόχοι του, 

 να περιγράφονται οι βασικές συνθήκες και οι στόχοι διατήρησης της περιοχής Natura 
2000, 

                                                           
48 (Research Institute for Applied Ecology and Economics in the Alpine Region). 
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 να περιγράφονται όλες οι πιθανές επιπτώσεις που ενδέχεται να προκύψουν, 

 να αναλύεται η αλληλεπίδραση μεταξύ εκείνων των χαρακτηριστικών του έργου και των 
οικολογικών απαιτήσεων των ειδών και των τύπων οικοτόπων για τους οποίους έχει 
χαρακτηριστεί η περιοχή, προκειμένου να προσδιορίζονται οι πιθανές επιπτώσεις του 
έργου ή του σχεδίου στην περιοχή Natura 2000 καθώς και ο βαθμός σοβαρότητάς 
τους, 

 να επεξηγείται ο τρόπος αποφυγής των εν λόγω επιπτώσεων ή του μετριασμού τους 
στον μέγιστο δυνατό βαθμό, 

 να καθορίζεται προθεσμία και οι μηχανισμοί μέσω των οποίων θα διασφαλίζεται η 
θέσπιση, η εφαρμογή και η παρακολούθηση των μέτρων μετριασμού, 

 να περιλαμβάνεται κατάλογος παραπομπών σε όλες τις πηγές πληροφοριών. 
 
Τέλος, ο φορέας που υποβάλλει το έργο είναι υπεύθυνος για την ανάθεση και την παροχή 
πληροφοριών για την κατάλληλη εκτίμηση, καθώς και για τη διασφάλιση της δέουσας 
ποιότητάς της. Οι αρχές είναι υπεύθυνες να διασφαλίζουν τη διενέργεια δίκαιης και 
ολοκληρωμένης αξιολόγησης των δεδομένων που παρέχονται στην κατάλληλη εκτίμηση, 
να ελέγχουν αν τα συμπεράσματα σχετικά με τις επιπτώσεις και τη σοβαρότητά τους είναι 
ορθά, και να διασφαλίζουν ότι δεν θα υπάρξουν αρνητικές επιπτώσεις στην ακεραιότητα 
της περιοχής Natura 2000 με βάση τους στόχους διατήρησής της. 
 
Εκτίμηση των επιπτώσεων βάσει των στόχων διατήρησης της περιοχής 
 
Όπως αναφέρθηκε ανωτέρω, κατά την εκτίμηση θα πρέπει να εκτιμώνται οι πιθανές 
επιπτώσεις του σχεδίου ή του έργου στην περιοχή βάσει των στόχων διατήρησης της 
περιοχής. Ο στόχος διατήρησης συνίσταται, κατ’ ελάχιστον, στην αποφυγή της 
υποβάθμισης των ειδών και των οικοτόπων για τα οποία χαρακτηρίστηκε η περιοχή. 
 
Σε περίπτωση που έχουν τεθεί πιο φιλόδοξοι στόχοι διατήρησης βάσει του άρθρου 6 
παράγραφος 1, τότε πρέπει να εκτιμώνται οι πιθανές επιπτώσεις του σχεδίου ή του έργου 
βάσει των εν λόγω πιο φιλόδοξων στόχων. Για παράδειγμα, εάν ο στόχος είναι η 
αποκατάσταση του πληθυσμού της αλκυόνας σε συγκεκριμένο επίπεδο εντός 8 ετών, 
πρέπει να εκτιμάται το αν το σχέδιο ή το έργο θα εμποδίσει την εν λόγω αποκατάσταση, 
και όχι απλώς αν ο πληθυσμός της αλκυόνας θα παραμείνει σταθερός.  
 

Τυποποιημένο έντυπο δεδομένων δικτύου Natura 2000 

Έχουν καταρτιστεί τυποποιημένα έντυπα δεδομένων για κάθε περιοχή Natura 2000. 
Περιλαμβάνουν πληροφορίες σχετικά με την έκταση, την αντιπροσωπευτικότητα και την κατάσταση 
διατήρησης των οικοτόπων στην περιοχή, καθώς και καθολική εκτίμηση της αξίας της περιοχής για 
τη διατήρησή τους. Παρέχουν επίσης πληροφορίες σχετικά με τα είδη που είναι παρόντα, π.χ. τον 
πληθυσμό, το καθεστώς (επιδημητικά, αναπαραγόμενα, διαχειμάζοντα, μεταναστευτικά) και την 
κατάσταση, καθώς και την αξία της περιοχής για τα οικεία είδη49. 
 
Κατάσταση διατήρησης των οικοτόπων και των ειδών στην περιοχή 
Το καθεστώς διατήρησης ενός είδους ή οικοτόπου δεν πρέπει να συγχέεται με την κατάσταση 
διατήρησης του εν λόγω είδους ή οικοτόπου. Ο όρος «καθεστώς διατήρησης» αναφέρεται στο 
καθεστώς του είδους ή του οικοτόπου σε όλη την περιοχή φυσικής του κατανομής στην ΕΕ και 
μπορεί να εκτιμηθεί μόνο σε υψηλότερο επίπεδο (π.χ. εθνικό, βιογεωγραφικό ή ευρωπαϊκό). Ο 
όρος «κατάσταση διατήρησης» αναφέρεται στην κατάσταση ενός συγκεκριμένου είδους ή 
οικοτόπου σε μια συγκεκριμένη περιοχή. Σε περίπτωση που η κατάστασή του είναι κακή, οι αρχές 
ενδέχεται να έχουν αποφασίσει να ορίσουν πιο φιλόδοξους στόχους διατήρησης για το εν λόγω 

                                                           
49 Εκτελεστική απόφαση της Επιτροπής, της 11ης Ιουλίου 2011, όσον αφορά το έντυπο παροχής πληροφοριών 

για τους τόπους Natura 2000 (κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό C(2011) 4892), ΕΕ L 198 της 30.7.2011, σ. 39. 
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είδος ή τον εν λόγω οικότοπο στη συγκεκριμένη περιοχή, αντί απλώς να αποτρέψουν την 
υποβάθμισή του.  
 
Κάθε 6 έτη, τα κράτη μέλη υποβάλλουν έκθεση σχετικά με το καθεστώς διατήρησης των οικοτόπων 
και των ειδών εντός του εδάφους τους σύμφωνα με το άρθρο 17 της οδηγίας για τους οικοτόπους. 
Με βάση τις εν λόγω εθνικές εκθέσεις, η Επιτροπή εκπονεί ενοποιημένη έκθεση σχετικά με το 
καθεστώς διατήρησής τους σε βιογεωγραφικό επίπεδο και σε επίπεδο ΕΕ50.  
 
Σχέδια διαχείρισης Natura 2000 
Παρότι δεν είναι υποχρεωτικό, στην οδηγία για τους οικοτόπους συνιστάται η κατάρτιση σχεδίων 
διαχείρισης για τον καθορισμό στόχων διατήρησης και των μέτρων που είναι απαραίτητα για την 
επίτευξη των εν λόγω στόχων στην περιοχή σύμφωνα με τις οικολογικές απαιτήσεις των ειδών και 
των οικοτόπων που βρίσκονται εκεί. Συνεπώς, τα σχέδια διαχείρισης αποτελούν πολύτιμη πηγή 
πληροφοριών σχετικά με το δίκτυο Natura 200051. 

 
Συλλογή των απαραίτητων πληροφοριών για την κατάλληλη εκτίμηση 
 
Η συλλογή όλων των απαραίτητων πληροφοριών για το έργο και την περιοχή Natura 
2000 αποτελεί σημαντικό πρώτο στάδιο της κατάλληλης εκτίμησης. Πρόκειται συνήθως 
για επαναλαμβανόμενη διαδικασία. Σε περίπτωση που η αρχική έρευνα και ανάλυση 
αποκαλύψει κενά στις γνώσεις, τότε ενδέχεται να είναι απαραίτητες περαιτέρω βασικές 
οικολογικές εργασίες και εργασίες επιτόπιας έρευνας προκειμένου να συμπληρωθούν τα 
υφιστάμενα δεδομένα. Όπως αναφέρθηκε ανωτέρω, είναι σημαντικό η κατάλληλη 
εκτίμηση να βασίζεται στις πλέον προωθημένες επιστημονικές γνώσεις στον τομέα 
ούτως ώστε να διασκεδάζεται οποιαδήποτε εύλογη επιστημονικής φύσεως 
αμφιβολία όσον αφορά τις επιπτώσεις των σχεδιαζόμενων εργασιών στην οικεία 
περιοχή. 
 
Οι αναλυτικές έρευνες και η επιτόπια εργασία θα πρέπει να επικεντρώνονται στα είδη και 
τους οικοτόπους για τα οποία χαρακτηρίστηκε η περιοχή και τα οποία είναι ευαίσθητα στις 
σχεδιαζόμενες εργασίες. Η ευαισθησία τους θα πρέπει αναλύεται λαμβανομένων υπόψη 
των πιθανών αλληλεπιδράσεων μεταξύ των δραστηριοτήτων του έργου (τύπος, έκταση, 
μέθοδοι κ.λπ.) και των οικείων οικοτόπων και ειδών (τοποθεσία, οικολογικές απαιτήσεις, 
ζώνες ζωτικής σημασίας, συμπεριφορά κ.λπ.). 
 
Τυχόν επιτόπιες έρευνες πρέπει να είναι επαρκώς αξιόπιστες και μακροχρόνιες 
προκειμένου να λαμβάνεται υπόψη το γεγονός ότι οι οικολογικές συνθήκες μπορεί να 
διαφέρουν σημαντικά ανάλογα με τις εποχές και, οπωσδήποτε, με την πάροδο των ετών. 
Για παράδειγμα, η πραγματοποίηση επιτόπιας έρευνας σχετικά με ένα είδος για μερικές 
ημέρες τον χειμώνα δεν αρκεί για να αποτυπωθεί η χρήση του οικοτόπου από το εν λόγω 
είδος σε άλλες, σημαντικότερες, περιόδους του έτους (π.χ. κατά την εποχή της 
μετανάστευσης ή της αναπαραγωγής). 
 
Η άντληση συμβουλών από αρμόδιες για τη φύση αρχές, επιστήμονες και οργανισμούς 
διατήρησης σε αρχικά στάδια της διαδικασίας θα συμβάλει επίσης στη διαμόρφωση μιας 
πλήρους εικόνας της περιοχής, των ειδών/οικοτόπων που βρίσκονται εκεί καθώς και του 
είδους των επιπτώσεων προς ανάλυση. Οι εν λόγω διαφορετικοί φορείς μπορούν επίσης 
να παράσχουν συμβουλές σχετικά με τις πλέον πρόσφατες διαθέσιμες επιστημονικές 
πληροφορίες για την περιοχή και τα είδη και τους οικοτόπους που προστατεύονται στην 
ΕΕ, και σχετικά με τυχόν επιπλέον βασικές μελέτες και επιτόπιες έρευνες που ενδέχεται 
να χρειάζονται για την εκτίμηση των πιθανών επιπτώσεων του έργου. 

                                                           
50 http://ec.europa.eu/environment/nature/knowledge/rep_habitats/index_en.htm 
51 http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/guidance_en.htm 

http://ec.europa.eu/environment/nature/knowledge/rep_habitats/index_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/guidance_en.htm
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Προσδιορισμός των αρνητικών επιπτώσεων 
 
Αφού συγκεντρωθούν όλα τα απαραίτητα βασικά δεδομένα, μπορούν να εκτιμηθούν οι 
επιπτώσεις του σχεδίου ή του έργου στην περιοχή Natura. Η περιγραφή των πιθανών 
αρνητικών επιπτώσεων των έργων εγκαταστάσεων υδροηλεκτρικής ενέργειας, όπως 
παρουσιάζονται συνοπτικά στο κεφάλαιο 3, αναμένεται να συμβάλει στον προσδιορισμό 
του είδους των επιπτώσεων που πρέπει να αναζητηθούν. Είναι προφανές ότι οι 
επιπτώσεις κάθε έργου θα είναι μοναδικές και πρέπει να εκτιμώνται κατά 
περίπτωση. Η εν λόγω υποχρέωση συνάδει με την απόφαση στην υπόθεση Waddenzee 
(βλέπε ανωτέρω): «Στο πλαίσιο της προοπτικής εκτιμήσεως των επιπτώσεων του 
συγκεκριμένου σχεδίου, ο σημαντικός χαρακτήρας αυτών των επιπτώσεων πρέπει να 
καθορίζεται, μεταξύ άλλων, υπό το πρίσμα των ειδικών περιβαλλοντικών χαρακτηριστικών 
και προϋποθέσεων του τόπου τον οποίο αφορά το σχέδιο». 
 
Το πρώτο στάδιο είναι η πλήρης ανάλυση, για κάθε περιοχή, του ποια προστατευόμενα 
στην ΕΕ είδη ή ποιοι προστατευόμενοι στην ΕΕ οικότοποι βάσει των οποίων έχει 
χαρακτηριστεί η περιοχή μπορούν δυνητικά να επηρεαστούν και θα πρέπει να εκτιμηθούν 
περαιτέρω εις βάθος. Αυτό είναι σημαντικό, καθώς κάθε είδος και τύπος οικοτόπου έχει 
τον δικό του οικολογικό κύκλο ζωής και απαιτήσεις διατήρησης. Οι επιπτώσεις σε καθένα 
από αυτά θα διαφέρει επίσης μεταξύ των διαφόρων περιοχών, ανάλογα με την κατάσταση 
διατήρησής τους και τις υποκείμενες οικολογικές συνθήκες της συγκεκριμένης περιοχής. 
Για κάθε προσδιοριζόμενη επίπτωση, θα πρέπει επίσης στο πλαίσιο της εκτίμησης να 
εξετάζεται το μέγεθος του αντικτύπου, το είδος του αντικτύπου, η έκταση, η διάρκεια, η 
ένταση και η χρονική στιγμή. 
 
Η διενέργεια κατάλληλης εκτίμησης περιλαμβάνει επίσης την εξέταση όλων των 
πτυχών του σχεδίου ή του έργου που θα μπορούσαν να έχουν επιπτώσεις στην 
περιοχή. Κάθε πτυχή θα πρέπει να εξετάζεται με τη σειρά της (π.χ. όχι απλώς το φράγμα 
που πρόκειται να κατασκευαστεί αλλά και οι νέοι δρόμοι πρόσβασης ή άλλη σχεδιαζόμενη 
υποδομή για το φράγμα). Οι πιθανές επιπτώσεις θα πρέπει επίσης να εξετάζονται για 
καθένα από τα είδη ή τους τύπους οικοτόπων για τα οποία έχει χαρακτηριστεί η περιοχή 
(συχνά αποκαλούνται «στοιχεία στόχοι» ή «στοιχεία»). Στη συνέχεια, θα πρέπει να 
εξετάζονται μαζί τα διάφορα στοιχεία, καθώς και το ένα σε σχέση με το άλλο, ούτως ώστε 
να προσδιοριστούν οι μεταξύ τους αλληλεπιδράσεις. 
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Δέουσες ενέργειες στο πλαίσιο της κατάλληλης εκτίμησης (προσαρμογή, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 
2014) 

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΥΧΟΝ 

ΕΝΑΠΟΜΕΙΝΑΣΩΝ 

ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΗΝ 

ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ 

ΠΕΡΙΟΧΗΣ 

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ 

ΠΕΔΙΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ 

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ 

ΣΤΟΧΩΝ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ 

ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ/-ΩΝ 

NATURA 2000 

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 

ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ ΤΟΥΣ  

Όσον αφορά τους στοχοθετημένους τύπους 

οικοτόπων, τους οικοτόπους των ειδών και 

τα είδη, καθώς και την οικολογική δομή και 

λειτουργία της περιοχής 

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ 

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΩΝ 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣ 

ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ 

ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ 

 

Ανάλυση των πιθανών 

επιπτώσεων των δράσεων του 

έργου στα είδη και στους 

οικοτόπους που είναι παρόντα  

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ 

ΣΥΛΛΟΓΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ 

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ 

ΕΠΙΤΟΠΙΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ 

ΕΡΕΥΝΩΝ, ΟΠΩΣ 

ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ 

ΑΝΤΛΗΣΗ 

ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ 

ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ 

ΤΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΑ 

ΜΕΡΗ 

ΣΥΛΛΟΓΗ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΑΛΛΑ 

ΣΧΕΔΙΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑ  

προκειμένου να καταστεί 

εφικτή η εκτίμηση των 

σωρευτικών επιπτώσεων 

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ/ΕΚΤΙΜΗΣΗ 

ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ 

ΜΕΤΡΩΝ ΜΕΤΡΙΑΣΜΟΥ  

για την εξάλειψη ή τον περιορισμό 

των επιπτώσεων σε αμελητέο 
επίπεδο  
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Παρότι η έμφαση πρέπει να δίδεται στα είδη και τους οικοτόπους ευρωπαϊκού 
ενδιαφέροντος που αποτέλεσαν τον λόγο χαρακτηρισμού της περιοχής, υπενθυμίζεται ότι 
τα εν λόγω στοιχεία στόχοι αλληλεπιδρούν με άλλα είδη και άλλους οικοτόπους καθώς και 
με το φυσικό περιβάλλον με περίπλοκους τρόπους. Ως εκ τούτου, είναι σημαντικό να 
εξετάζονται όλα τα απαραίτητα στοιχεία της δομής, της λειτουργίας και της δυναμικής του 
οικοσυστήματος. Οποιαδήποτε αλλοίωση των εν λόγω στοιχείων, όσο μικρή και αν είναι, 
θα μπορούσε να έχει αρνητική επίπτωση στους τύπους των οικοτόπων και τα είδη που 
είναι παρόντα. 
 
Οι επιπτώσεις θα πρέπει προβλέπονται με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ακρίβεια, 
και η βάση για τις εν λόγω προβλέψεις θα πρέπει να αποσαφηνίζεται και να 
καταγράφεται στην κατάλληλη εκτίμηση (συνεπώς, θα πρέπει να περιλαμβάνεται 
επίσης σαφής αιτιολόγηση του βαθμού βεβαιότητας των προβλέψεων των επιπτώσεων, 
δεδομένου ότι πρόκειται για βασικό στοιχείο της εκτίμησης —η εκτίμηση θα πρέπει να 
καταλήγει αιτιολογημένα στο συμπέρασμα ότι η ύπαρξη επιπτώσεων είναι πέραν πάσης 
εύλογης επιστημονικής φύσεως αμφιβολίας). Όπως με όλες τις εκτιμήσεις επιπτώσεων, η 
κατάλληλη εκτίμηση θα πρέπει να είναι δομημένη ώστε να διασφαλίζεται η κατά το 
δυνατόν μέγιστη αντικειμενικότητα των προβλέψεων, με βάση ποσοτικώς προσδιορίσιμα 
κριτήρια. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, θα διευκολύνεται επίσης η εργασία σχεδιασμού μέτρων 
μετριασμού που μπορούν να συμβάλουν στην εξάλειψη των προβλεπόμενων 
επιπτώσεων ή στον περιορισμό τους σε αμελητέο επίπεδο. 
 
Τέλος, κατά την εκτίμηση των πιθανών επιπτώσεων, είναι σημαντικό να λαμβάνεται 
υπόψη ότι οι εν λόγω επιπτώσεις ενδέχεται να εμφανιστούν σε οποιοδήποτε στάδιο της 
ανάπτυξης εγκαταστάσεων υδροηλεκτρικής ενέργειας, από την αρχική κατασκευή έως τη 
λειτουργία και τη διαχείριση, και μέχρι την επανενεργοποίηση ή τον παροπλισμό. 
Συνεπώς, οι επιπτώσεις μπορεί να είναι προσωρινές ή μόνιμες, εντός ή εκτός της 
περιοχής, ή σωρευτικές, και μπορεί να εμφανίζονται σε διαφορετικές χρονικές στιγμές στη 
διάρκεια του κύκλου ζωής του έργου. 
 
Συνήθεις μέθοδοι πρόβλεψης των επιπτώσεων 
 
Για τη διενέργεια της κατάλληλης εκτίμησης θα πρέπει εφαρμόζονται τεχνικές και μέθοδοι 
βέλτιστων πρακτικών για την εκτίμηση της έκτασης των επιπτώσεων. 

- Μπορούν να πραγματοποιούνται άμεσες μετρήσεις, για παράδειγμα, των ζωνών του 
οικοτόπου που έχουν απολεσθεί ή επηρεαστεί, αναλογικών απωλειών από πληθυσμούς 
ειδών, οικοτόπους και κοινότητες. 

- Με την κατάρτιση πινάκων ροής, δικτύων και διαγραμμάτων συστημάτων μπορούν να 
προσδιοριστούν αλληλουχίες επιπτώσεων που προκύπτουν από τις άμεσες επιπτώσεις· 
οι έμμεσες επιπτώσεις αποκαλούνται δευτερογενείς, τριτογενείς κ.λπ. επιπτώσεις 
ανάλογα με τον τρόπο πρόκλησής τους. Τα διαγράμματα συστημάτων είναι πιο ευέλικτα 
απ’ ό,τι τα δίκτυα σε ό,τι αφορά την απεικόνιση των αλληλοσυσχετίσεων. 

- Τα ποσοτικά μοντέλα πρόβλεψης μπορούν να παράσχουν μαθηματικά συναγόμενες 
προβλέψεις με βάση δεδομένα και παραδοχές σχετικά με την ισχύ και την κατεύθυνση 
των επιπτώσεων. Τα μοντέλα μπορούν να διαμορφώσουν διά παρέκτασης προβλέψεις 
που είναι συνεπείς με παρελθόντα και τρέχοντα δεδομένα (ανάλυση τάσεων, σενάρια, 
αναλογίες που μεταφέρουν πληροφορίες από άλλες συναφείς τοποθεσίες) και 
διαισθητική πρόγνωση. Οι κανονιστικές προσεγγίσεις της μοντελοποίησης λειτουργούν 
με αντίστροφη κατεύθυνση από ένα επιθυμητό αποτέλεσμα, με σκοπό την εκτίμηση του 
αν το προτεινόμενο έργο θα επιτύχει τους εν λόγω στόχους. Η προγνωστική 
μοντελοποίηση διαδραματίζει συχνά σημαντικό ρόλο, δεδομένου ότι οι κύριες επιπτώσεις 
οφείλονται συχνά σε μεταβολές των υδρομορφολογικών δομών και καταλήγουν σε 
μεταβολές του καθεστώτος ιζηματογένεσης με σοβαρές συνέπειες για τους ζώντες 
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οργανισμούς υπό την επιφάνεια των υδάτων. 

- Η εκπόνηση μελετών στο επίπεδο του πληθυσμού είναι δυνητικά επωφελής για τον 
προσδιορισμό των επιπτώσεων σε επίπεδο πληθυσμού σε είδη πτηνών, νυχτερίδων ή 
θαλάσσιων θηλαστικών, για παράδειγμα. 

- Χρησιμοποιούνται συστήματα γεωγραφικών πληροφοριών (ΣΓΠ) για τη δημιουργία 
μοντέλων χωροταξικών σχέσεων, όπως επικαλύψεις περιορισμών ή για τη 
χαρτογράφηση ευαίσθητων ζωνών και τοποθεσιών απώλειας οικοτόπων. Τα ΣΓΠ 
αποτελούν συνδυασμό υπολογιστικής χαρτογραφίας, αποθηκευμένων δεδομένων 
χαρτών και ενός συστήματος διαχείρισης βάσεων δεδομένων στο οποίο αποθηκεύονται 
χαρακτηριστικά όπως η χρήση γης ή το πρανές. Τα ΣΓΠ επιτρέπουν την προβολή, τον 
συνδυασμό και την ταχεία ανάλυση των αποθηκευμένων μεταβλητών. 

- Οι πληροφορίες από προηγούμενα παρόμοια έργα υδροηλεκτρικής ενέργειας μπορεί να 
είναι χρήσιμες, ιδίως εάν έχουν πραγματοποιηθεί ποσοτικές προβλέψεις και έχουν 
παρακολουθηθεί κατά τη λειτουργία. 

- Μπορεί να λαμβάνεται γνώμη και κρίση εμπειρογνωμόνων η οποία βασίζεται σε 
προηγούμενη εμπειρία και διαβουλεύσεις σχετικά με παρόμοια έργα, καθώς και από 
τοπικούς εμπειρογνώμονες με πείρα και γνώση της περιοχής. 

- Περιγραφή και συσχέτιση: οι φυσικοί παράγοντες (π.χ. το υδρολογικό καθεστώς, το 
ρεύμα, το υπόστρωμα) μπορεί να συνδέονται άμεσα με τη γεωγραφική κατανομή και την 
αφθονία των ειδών. Σε περίπτωση που είναι εφικτή η πρόβλεψη των φυσικών συνθηκών, 
μπορεί να είναι εφικτή και η πρόβλεψη της μελλοντικής εξέλιξης των οικοτόπων και των 
πληθυσμών ή των αντιδράσεων των ειδών και των οικοτόπων σ’ αυτή τη βάση. 

- Οι αναλύσεις δυναμικού περιλαμβάνουν τον προσδιορισμό του ορίου της πίεσης κάτω 
από το οποίο είναι εφικτή η επιβίωση των πληθυσμών και η διατήρηση των οικολογικών 
λειτουργιών. Περιλαμβάνουν τον προσδιορισμό πιθανών περιοριστικών παραγόντων, και 
την επινόηση μαθηματικών εξισώσεων για την περιγραφή του δυναμικού του πόρου ή 
του συστήματος όσον αφορά το όριο που επιβάλλει κάθε περιοριστικός παράγοντας. 

Μεθοδολογική καθοδήγηση σχετικά με τις διατάξεις του άρθρου 6 παράγραφοι 3 και 4 της 
οδηγίας για τους οικοτόπους  

 
Εκτίμηση των πιθανών σωρευτικών επιπτώσεων 
 
Οι σωρευτικές επιπτώσεις αποτελούν τμήμα καίριας σημασίας της εκτίμησης. Όχι 
μόνο πρόκειται για νομική απαίτηση, αλλά μπορεί να έχει και σοβαρές επιπτώσεις στο 
σχέδιο ή το έργο, καθώς και σε άλλα επακόλουθα σχέδια ή έργα που προτείνονται για την 
ίδια ζώνη. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την υδροηλεκτρική ενέργεια, σε σχέση με 
την οποία οι σωρευτικές επιπτώσεις ακόμη και μικρών εγκαταστάσεων μπορούν να είναι 
απαράδεκτα υψηλές. 
 
Ένα σύνολο μέτριων επιμέρους επιπτώσεων μπορεί να είναι καθαυτό αμελητέο, αλλά 
όταν εκτιμηθεί συνολικά μπορεί να έχει σημαντικές επιπτώσεις. Η εν λόγω παράμετρος 
αντιμετωπίζεται στο άρθρο 6 παράγραφος 3 μέσω της συνεκτίμησης των επιπτώσεων 
από άλλα σχέδια ή έργα. Στο άρθρο δεν προσδιορίζεται ποια άλλα σχέδια και έργα 
εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της εν λόγω διάταξης, αλλά είναι σαφές ότι πρέπει να 
εξετάζονται σχέδια ή έργα που έχουν ολοκληρωθεί (δηλ. ήδη υπάρχουσες υποδομές) και 
εγκριθεί. Σ’ αυτή την περίπτωση, μπορούν να είναι χρήσιμες πληροφορίες που διατίθενται 
στα σχέδια διαχείρισης λεκάνης απορροής (RBMP) βάσει της ΟΠΥ, όπως και 
οποιαδήποτε σχέδια έχουν αναπτυχθεί για τις οικείες περιοχές Natura 2000. 
 
Πρέπει να γίνει κατανοητό ότι, εξετάζοντας απλώς ένα προτεινόμενο σχέδιο ή έργο, ένα 
κράτος μέλος δεν δημιουργεί βάση που δικαιολογεί την ευνοϊκή αντιμετώπιση τυχόν 
άλλων παρόμοιων σχεδίων ή έργων που ενδέχεται να προταθούν στο μέλλον. Αντιθέτως, 
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το γεγονός ότι ένα ή περισσότερα έργα έχουν ήδη εγκριθεί σε μια ζώνη ενδέχεται να έχει 
ως αποτέλεσμα τη μείωση του οικολογικού ορίου για μελλοντικά σχέδια ή έργα στην εν 
λόγω ζώνη. 
 
Για παράδειγμα, εάν υποβληθούν, η μία μετά την άλλη, προτάσεις για σειρά 
υδροηλεκτρικών εγκαταστάσεων εντός περιοχών Natura 2000 ή γύρω από αυτές, η 
εκτίμηση για το πρώτο έργο μπορεί κάλλιστα να καταλήξει στο συμπέρασμα ότι δεν 
πρόκειται να έχει αρνητικές επιπτώσεις στην περιοχή, ενώ το δεύτερο και το τρίτο έργο 
μπορεί να μην εγκριθούν λόγω του ότι οι επιπτώσεις τους, όταν συνδυαστούν με τις 
επιπτώσεις του προηγούμενου έργου, θα αρκούν ώστε να επηρεάσουν αρνητικά την 
ακεραιότητα της περιοχής.  
 
Σ’ αυτό το πλαίσιο, είναι σημαντικό τα έργα υδροηλεκτρικής ενέργειας να εξετάζονται από 
στρατηγικής άποψης και σε συνδυασμό το ένα με το άλλο σε συνάρτηση με μια ευλόγως 
μεγάλη γεωγραφική περιοχή, και να μην αντιμετωπίζονται απλώς ως μεμονωμένα και 
απομονωμένα έργα. Στο πλαίσιο της εκτίμησης των σωρευτικών επιπτώσεων θα πρέπει 
να εξετάζονται όλοι οι υδροηλεκτρικοί σταθμοί και οι υπόλοιπες νέες εγκαταστάσεις στην 
περιοχή της λεκάνης απορροής, ανεξάρτητα από το εάν βρίσκονται εντός ή εκτός 
περιοχής Natura 2000. 
 
Ο προσδιορισμός των σωρευτικών επιπτώσεων θα πρέπει, ιδανικά, να πραγματοποιείται 
σε στενή συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές, οι οποίες θα έχουν πρόσβαση σε 
πληροφορίες για άλλα σχέδια και έργα που πρέπει να ληφθούν υπόψη. Θα πρέπει επίσης 
να λαμβάνονται υπόψη οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στα σχέδια διαχείρισης 
λεκάνης απορροής βάσει της οδηγίας ΟΠΥ, δεδομένου ότι σ’ αυτά συγκεντρώνονται 
πληροφορίες σχετικά με το σύνολο των πιέσεων και των επιπτώσεων στο υδάτινο 
περιβάλλον για ολόκληρη την περιοχή της λεκάνης απορροής. 
 
Οι πιθανές σωρευτικές επιπτώσεις θα πρέπει να εκτιμώνται με χρήση αξιόπιστων 
βασικών δεδομένων και όχι μόνο βάσει ποιοτικών κριτηρίων. Οι εν λόγω επιπτώσεις θα 
πρέπει επίσης να αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της συνολικής εκτίμησης και να μην 
αντιμετωπίζονται απλώς ως επουσιώδης πτυχή στο τέλος της διαδικασίας εκτίμησης. 
 
 
Προσδιορισμός της σημασίας των επιπτώσεων 
 
Μετά τον προσδιορισμό των επιπτώσεων (βλέπε επίσης ενότητα 4.7), πρέπει να 
διενεργείται εκτίμηση της σημασίας τους52 για τα είδη και τους οικοτόπους της περιοχής, 
βάσει των στόχων διατήρησης της περιοχής.  
 
Κατά την εκτίμηση της σημασίας μπορούν να εξετάζονται οι ακόλουθες παράμετροι: 
 
- Ποσοτικές παράμετροι του στοιχείου στόχου (δηλ. του είδους ή του τύπου οικοτόπου 

για το οποίο έχει χαρακτηριστεί η περιοχή): για παράδειγμα, σε τι ποσοστό του εν 
λόγω είδους ή τύπου οικοτόπου ανέρχεται η απώλεια οικοτόπου. Για ορισμένους, η 
απώλεια ακόμη και μεμονωμένων μονάδων ή περιοχών εμφάνισης που 
αντιπροσωπεύουν μικρό ποσοστό εντός μιας συγκεκριμένης περιοχής Natura 2000 
(π.χ. για τύπους οικοτόπων και είδη προτεραιότητας) θα πρέπει να εκλαμβάνεται ως 
σημαντική επίπτωση. Για άλλους, το όριο όσον αφορά τη σημασία μπορεί να είναι 
υψηλότερο. Και πάλι, εξαρτάται από το είδος και τους τύπους οικοτόπων, την 

                                                           
52 Με τον όρο «σημασία» εδώ νοείται η σημασία των επιπτώσεων. Ο όρος αυτός δεν πρέπει να συγχέεται με το 

στάδιο του ελέγχου, κατά το οποίο δίδεται έμφαση στην πιθανότητα εμφάνισης σημαντικών επιπτώσεων. 
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κατάσταση διατήρησής τους στην συγκεκριμένη περιοχή και τις μελλοντικές 
προοπτικές τους. 
 

- Ποιοτικές παράμετροι του στοιχείου στόχου: ανεξάρτητα από τις ποσοτικές 
παραμέτρους, για την εκτίμηση της σημασίας των επιπτώσεων θα πρέπει να 
λαμβάνεται υπόψη η ποιότητα της εμφάνισης του στοιχείου στόχου. Για παράδειγμα: 

 μπορεί να πρόκειται για τη μοναδική περιοχή σε συγκεκριμένη περιφέρεια ή χώρα 
με το συγκεκριμένο στοιχείο στόχο (δηλ. το στοιχείο στόχος μπορεί να υπάρχει σε 
αφθονία σε μια συγκεκριμένη περιοχή αλλά η εν λόγω περιοχή να είναι ο 
μοναδικός τόπος όπου εμφανίζεται και προστατεύεται), 

 μπορεί να πρόκειται για περιοχή με σημαντική εμφάνιση του είδους (π.χ. κύρια 
περιοχή εμφάνισης, μεγαλύτερες περιοχές αντιπροσωπευτικών συνόλων κ.λπ.), 

 μπορεί να πρόκειται για περιοχή όπου το είδος βρίσκεται στο όριο του υπάρχοντος 
εύρους γεωγραφικής κατανομής του (λαμβανομένων υπόψη των πιθανών 
επιρροών της κλιματικής αλλαγής στο μέλλον). 

 
- Η σημασία της περιοχής για τη βιολογία του είδους, π.χ. ως περιοχή αναπαραγωγής 

(τόποι φωλεοποίησης, περιοχές ωοτοκίας κ.λπ.)· οικότοπος ανευρέσεως τροφής· 
τόπος καταφυγίου· διάδρομος μετανάστευσης ή στάσης. 
 

- Οι οικολογικές λειτουργίες και οι δομές που είναι απαραίτητες για τη διατήρηση των 
στοιχείων στόχων και, ως εκ τούτου, της ακεραιότητας. 
 

Σε περίπτωση που υπάρχει αμφιβολία ή διαφορετικές απόψεις σχετικά με τον βαθμό 
σημασίας, συνιστάται η επίτευξη ευρύτερης συμφωνίας μεταξύ των σχετικών 
εμπειρογνωμόνων, π.χ. περιφερειακών και/ή εθνικών επιστημόνων ειδικευμένων στο 
στοιχείο στόχο, ούτως ώστε να επιτυγχάνεται συναίνεση. 
 
 
Προσδιορισμός του κατά πόσον πλήττεται η ακεραιότητα της περιοχής 
 
Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας πρόβλεψης των επιπτώσεων με όσο το δυνατόν 
μεγαλύτερη ακρίβεια, την εκτίμηση του επιπέδου της σημασίας τους και τη διερεύνηση 
όλων των πιθανών μέτρων μετριασμού, η κατάλληλη εκτίμηση πρέπει να καταλήγει σε 
συμπέρασμα ως προς το αν πρόκειται να επηρεάσουν αρνητικά την ακεραιότητα της 
περιοχής Natura 2000. 
 
Είναι σαφές ότι ο όρος «ακεραιότητα» αφορά την οικολογική ακεραιότητα. Η 
«ακεραιότητα της περιοχής» μπορεί να οριστεί με χρήσιμο τρόπο ως το άθροισμα της 
οικολογικής δομής, της λειτουργίας και των οικολογικών διεργασιών της περιοχής σε 
ολόκληρη την περιοχή του, ή οι οικότοποι, το σύμπλεγμα οικοτόπων και/ή πληθυσμών 
ειδών για τα οποία έχει χαρακτηριστεί η περιοχή. Μια περιοχή μπορεί να περιγραφεί ως 
περιοχή υψηλής ακεραιότητας εάν επιτυγχάνεται το εγγενές δυναμικό για τη συμμόρφωση 
με τους στόχους διατήρησης, διατηρείται το δυναμικό της αυτοδιόρθωσης και της 
αυτοανανέωσης υπό δυναμικές συνθήκες, και απαιτείται ελάχιστη εξωτερική υποστήριξη 
διαχείρισης. 
 
Σε περίπτωση που ένα σχέδιο ή έργο έχει αρνητικές επιπτώσεις στην αισθητική ποιότητα 
της οπτικής εμφάνισης της περιοχής ή προκαλεί σημαντικές επιπτώσεις σε άλλους 
τύπους οικοτόπων ή άλλα είδη από αυτά για τα οποία η περιοχή χαρακτηρίστηκε ως 
περιοχή Natura 2000, αυτό δεν αποτελεί αρνητική επίπτωση για τους σκοπούς του 
άρθρου 6 παράγραφος 3. Από την άλλη πλευρά, σε περίπτωση που ένα από τα είδη ή 
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τους τύπους οικοτόπων βάσει των οποίων έχει χαρακτηριστεί η περιοχή πλήττεται 
σε σημαντικό βαθμό, τότε πλήττεται απαραιτήτως και η ακεραιότητα της περιοχής. 
 
Η έκφραση «ακεραιότητα της περιοχής» δείχνει ότι η έμφαση δίδεται στη συγκεκριμένη 
περιοχή. Συνεπώς, η πρόκληση βλάβης σε μέρος ή στο σύνολο της περιοχής δεν μπορεί 
να αιτιολογηθεί διά της επίκλησης του επιχειρήματος ότι το καθεστώς διατήρησης των 
τύπων οικοτόπων και των ειδών που φιλοξενεί θα εξακολουθήσει να είναι συνολικά 
ικανοποιητικό στο ευρωπαϊκό έδαφος του κράτους μέλους. 
 
Στην πράξη, η εκτίμηση της ακεραιότητας της περιοχής θα πρέπει να επικεντρώνεται 
ιδιαίτερα στο να προσδιοριστεί κατά πόσον το έργο δεν επιτρέπει στην περιοχή να 
συμμορφωθεί με τους στόχους διατήρησης και: 

 προκαλεί μεταβολές σε σημαντικές οικολογικές λειτουργίες που είναι απαραίτητες 
για τα στοιχεία στόχους (δηλ. τα είδη ή τον τύπο οικοτόπου βάσει των οποίων 
χαρακτηρίστηκε η περιοχή), 

 μειώνει σε σημαντικό βαθμό τη ζώνη εμφάνισης των τύπων οικοτόπων (ακόμη και 
εκείνων που είναι χαμηλότερης ποιότητας) ή τη βιωσιμότητα των πληθυσμών των 
ειδών που αποτελούν στοιχεία στόχους της συγκεκριμένης περιοχής, 

 μειώνει την ποικιλομορφία της περιοχής, 

 οδηγεί στην κατάτμηση της περιοχής, 

 οδηγεί σε απώλεια ή μείωση βασικών χαρακτηριστικών της περιοχής (π.χ. 
δενδροκάλυψη, τακτική ετήσια πλημμύρα) από τα οποία εξαρτάται το καθεστώς του 
στοιχείου στόχου, 

 προκαλεί θανάτους μεταξύ των ειδών. 
 
 
Θέσπιση μέτρων για την εξάλειψη των αρνητικών επιπτώσεων 
 
Σε περίπτωση που κατά την εκτίμηση σχεδίου ή έργου ανάπτυξης εγκαταστάσεων 
υδροηλεκτρικής ενέργειας βάσει του άρθρου 6 της οδηγίας για τους οικοτόπους  
προσδιορίζεται σειρά αρνητικών 
επιπτώσεων σε περιοχή Natura 2000, 
το σχέδιο ή έργο ενδέχεται να μην 
απορριφθεί αυτομάτως. Ανάλογα με τη 
σοβαρότητα των πιθανών 
επιπτώσεων, μπορεί να είναι εφικτή η 
θέσπιση (περαιτέρω) 
 
μέτρων μετριασμού που θα τις 
εξαλείφουν, ή τουλάχιστον θα τις 
καθιστούν αμελητέες, εφόσον αυτού 
του είδους τα προστατευτικά μέτρα δεν έχουν ήδη συμπεριληφθεί στο έργο.  
 
 
Ό προσδιορισμός μέτρων μετριασμού, όπως η εκτίμηση επιπτώσεων καθαυτή, 
πρέπει να βασίζεται σε στέρεα κατανόηση των υπό εξέταση ειδών/οικοτόπων και 
στη διεξαγωγή διαλόγου μεταξύ του φορέα που υποβάλλει το έργο, της αρμόδιας αρχής 
και των εμπειρογνωμόνων διατήρησης. 
 
 
Στα μέτρα μετριασμού μπορούν να περιλαμβάνονται αλλαγές στο μέγεθος, την τοποθεσία, 
τον σχεδιασμό και την τεχνολογία που χρησιμοποιείται για το σχέδιο ή το έργο 
υδροηλεκτρικής ενέργειας (π.χ. αποφυγή τεχνητών φραγμών στη μετανάστευση και/ή 

Προσέγγιση του 
μετριασμού 

Προτίμηση 

Αποφυγή επιπτώσεων στην 
πηγή 

Ανώτατ
η 
 
 

Κατώτα
τη 

 Μείωση επιπτώσεων στην 
πηγή 

Περιορισμός επιπτώσεων 
στην περιοχή 

Περιορισμός επιπτώσεων 
στον δέκτη 
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πρόκλησης τραυματισμών σε ιχθύες από στροβίλους). Τα μέτρα μπορούν να λάβουν 
επίσης τη μορφή προσωρινών προσαρμογών κατά τα στάδια της κατασκευής ή της 
λειτουργίας (π.χ. αποφυγή της ρύπανσης των υδάτων σε περίπτωση που εντοπιστούν 
κατάντη ευαίσθητα τμήματα ή πληθυσμοί ειδών στόχων). Βλέπε κεφάλαιο 3 για 
περισσότερες πληροφορίες σχετικά με πιθανά μέτρα μετριασμού για την υδροηλεκτρική 
ενέργεια. 
 
Για κάθε προτεινόμενο μέτρο μετριασμού, είναι σημαντικό: 

 να διευκρινίζεται ο τρόπος με τον οποίο τα μέτρα θα αποτρέψουν ή θα καταστήσουν 
αμελητέες τις γνωστές αρνητικές επιπτώσεις στην περιοχή, 

 να παρέχονται αποδεικτικά στοιχεία σχετικά με τον τρόπο θέσπισης και εφαρμογής 
τους, και από ποιον, 

 να παρέχονται αποδεικτικά στοιχεία σχετικά με τον βαθμό της εμπιστοσύνης στην 
πιθανότητα επιτυχίας τους, 

 να παρέχεται προθεσμία, σε σχέση με το έργο ή το σχέδιο, για την εφαρμογή τους, 

 να παρέχονται αποδεικτικά στοιχεία σχετικά με τον τρόπο παρακολούθησης των 
μέτρων και θέσπισης πρόσθετων μέτρων, σε περίπτωση που ο μετριασμός 
αποδειχθεί ανεπαρκής. 

 
Μετά τον προσδιορισμό και την διεξοδική επεξεργασία των μέτρων μετριασμού, το σχέδιο 
ή το έργο μπορεί να εγκριθεί βάσει της διαδικασίας εκτίμησης του άρθρου 6 (οδηγία για 
τους οικοτόπους) υπό την προϋπόθεση ότι τα μέτρα μετριασμού: 1) διασφαλίζουν ότι οι 
επιπτώσεις δεν είναι σημαντικές βάσει των στόχων διατήρησης της περιοχής, και 2) 
εφαρμόζονται ως εγγενές τμήμα του έργου. 
 
Σε περίπτωση, ωστόσο, που εξακολουθεί να υπάρχει σημαντική εναπομένουσα επίπτωση 
στην περιοχή, ακόμη και μετά τη θέσπιση μέτρων μετριασμού, τότε πρέπει να εξετάζονται 
εναλλακτικές λύσεις (π.χ. επιλογή διαφορετικής τοποθεσίας για το έργο, διαφορετικές 
κλίμακες ή σχεδιασμοί ανάπτυξης, ή εναλλακτικές διαδικασίες). Εάν δεν υπάρχουν 
καθόλου επιπτώσεις, τότε το σχέδιο ή το έργο μπορεί να εγκρίνεται και πάλι σε εξαιρετικές 
περιπτώσεις, υπό τον όρο ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 6 παράγραφος 4 
και εγκρίνονται τα κατάλληλα μέτρα που θα αντισταθμίσουν τις εναπομένουσες 
σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις, ούτως ώστε να μην υποβαθμιστεί το δίκτυο Natura 
2000.  
 
 
5.3.3 Συμπεράσματα της κατάλληλης εκτίμησης 

 
Η έγκριση του σχεδίου ή του έργου απόκειται, υπό το πρίσμα των συμπερασμάτων της 
κατάλληλης εκτίμησης, στις αρμόδιες εθνικές αρχές. Η εν λόγω έγκριση μπορεί να 
παρέχεται μόνον αφότου έχει διαπιστωθεί με βεβαιότητα ότι το σχέδιο ή το έργο δεν θα 
έχει αρνητικές επιπτώσεις στην ακεραιότητα της συγκεκριμένης περιοχής. Σε περίπτωση 
που τα συμπεράσματα είναι θετικά, υπό την έννοια ότι δεν υφίσταται εύλογη 
επιστημονικής φύσεως αμφιβολία ως προς την απουσία επιπτώσεων στην περιοχή, οι 
αρμόδιες αρχές μπορούν να εγκρίνουν το σχέδιο ή το έργο. 
 
Ως εκ τούτου, πρέπει να αποδεικνύεται η απουσία επιπτώσεων και όχι η παρουσία 
τους, όπως υποδεικνύει και η αρχή προφύλαξης (υπόθεση C-157/96). Αυτό έχει 
επιβεβαιωθεί σε αρκετές αποφάσεις του ΔΕΕ. Στην υπόθεση Waddenzee (C-127/02) το 
Δικαστήριο επιβεβαίωσε ότι «η έγκριση ενός σχεδίου μπορεί να γίνει μόνον υπό την 
προϋπόθεση ότι οι αρμόδιες εθνικές αρχές διαμόρφωσαν την πεποίθηση ότι το 
συγκεκριμένο σχέδιο δεν πρόκειται να έχει επιβλαβείς συνέπειες για την ακεραιότητα του 
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οικείου τόπου. Αν παραμένουν αμφιβολίες ως προς την απουσία επιβλαβών συνεπειών 
του συγκεκριμένου σχεδίου για την ακεραιότητα του οικείου τόπου, η αρμόδια αρχή 
οφείλει να μην το εγκρίνει. Με άλλα λόγια, πρέπει να έχει διαμορφώσει την πεποίθηση, 
πέραν οποιασδήποτε εύλογης από επιστημονικής απόψεως αμφιβολίας, ότι αυτή δεν θα 
έχει επιβλαβείς συνέπειες για την ακεραιότητα του τόπου».  
 
Η κατάλληλη εκτίμηση και τα συμπεράσματά της θα πρέπει να καταγράφονται με 
σαφήνεια. Η έκθεση θα πρέπει να είναι επαρκώς αναλυτική ώστε να καταδεικνύεται ο 
τρόπος λήψης της τελικής απόφασης και να παρέχονται οι επιστημονικοί λόγοι για τους 
οποίους ελήφθη η απόφαση. 
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5.4 Εξαιρέσεις του άρθρου 6 παράγραφος 4 
 
Στο άρθρο 6 παράγραφος 4 προβλέπονται εξαιρέσεις στον κανόνα που ορίζεται στο 
άρθρο 6 παράγραφος 3. Πρόκειται για μη αυτόματη διαδικασία· απόκειται στον φορέα 
που υποβάλλει το έργο ή το σχέδιο να αποφασίσει εάν επιθυμεί να υποβάλει σχετικό 
αίτημα. Στο άρθρο 6 παράγραφος 4 καθορίζονται οι προϋποθέσεις που πρέπει να 
πληρούνται σε αυτές τις περιπτώσεις καθώς και οι ενέργειες που πρέπει να εκτελούνται 
προτού μια αρμόδια εθνική αρχή χορηγήσει άδεια για σχέδιο ή έργο το οποίο έχει 
εκτιμηθεί ως σχέδιο ή έργο με αρνητικές επιπτώσεις στην ακεραιότητα μιας περιοχής 
βάσει του άρθρου 6 παράγραφος 3. 
 
Βάσει του άρθρου 6 παράγραφος 4 απαιτείται από τις αρμόδιες αρχές να διασφαλίζουν 
ότι πριν από τη λήψη απόφασης σχετικά με το αν θα χορηγήσουν άδεια σε σχέδιο ή έργο 
που ενδέχεται να έχει αρνητικές επιπτώσεις σε περιοχή πληρούνται οι ακόλουθες 
προϋποθέσεις: 

 Η εναλλακτική λύση που προτάθηκε προς έγκριση είναι η ελάχιστα επιβλαβής για 
τους οικοτόπους, τα είδη και για την ακεραιότητα μιας περιοχής Natura 2000 και δεν 
υπάρχει εφικτή εναλλακτική λύση που δεν θα επηρέαζε την ακεραιότητα της περιοχής. 

 Υπάρχουν επιτακτικοί λόγοι υπέρτερου δημόσιου συμφέροντος για την 
αδειοδότηση του σχεδίου ή έργου. 

 Έχουν ληφθεί όλα τα αντισταθμιστικά μέτρα που απαιτούνται προκειμένου να 
διασφαλιστεί η προστασία της συνολικής συνοχής του δικτύου Natura 2000. 

 
Η σειρά με την οποία εξετάζονται οι εν λόγω προϋποθέσεις είναι σημαντική, δεδομένου 
ότι κάθε στάδιο καθορίζει το εάν είναι απαραίτητη η μετάβαση στο επόμενο στάδιο. Εάν, 
για παράδειγμα, βρεθεί εναλλακτική επιλογή ως προς το υπό εξέταση σχέδιο ή έργο, δεν 
υφίσταται λόγος εξέτασης του εάν το αρχικό σχέδιο ή έργο βασίζεται σε επιτακτικούς 
λόγους υπέρτερου δημόσιου συμφέροντος ή αναζήτησης κατάλληλων αντισταθμιστικών 
μέτρων, δεδομένου ότι το σχέδιο ή το έργο δεν μπορεί να αδειοδοτηθεί εάν υπάρχει 
βιώσιμη εναλλακτική λύση. 
 
 
Κατάδειξη της απουσίας εναλλακτικών λύσεων 
 
Η αναζήτηση εναλλακτικών λύσεων μπορεί να έχει αρκετά ευρύ χαρακτήρα και θα πρέπει 
να συνδέεται με τους στόχους δημόσιου συμφέροντος του σχεδίου ή του έργου. Μπορεί 
να αφορά εναλλακτικές τοποθεσίες, διαφορετικές κλίμακες ή σχεδιασμούς της ανάπτυξης 
εγκαταστάσεων, διαφορετικές μεθόδους κατασκευής ή εναλλακτικές διαδικασίες και 
προσεγγίσεις της παραγωγής ανανεώσιμης ενέργειας. Η εν λόγω απαίτηση συνδέεται 
επίσης στενά με το άρθρο 4 παράγραφος 7 στοιχείο δ) της ΟΠΥ, βάσει του οποίου 
απαιτείται από τις αρχές να διασφαλίζουν ότι δεν υπάρχει καλύτερη περιβαλλοντική 
επιλογή53. 
 
Παρότι η απαίτηση αναζήτησης εναλλακτικών επιλογών εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής 
του άρθρου 6 παράγραφος 4, στην πράξη είναι χρήσιμο για τον σχεδιαστή να εξετάζει 
όλες τις πιθανές εναλλακτικές επιλογές όσο το δυνατόν πιο νωρίς κατά τον σχεδιασμό του 
έργου ανάπτυξης εγκαταστάσεων. Σε περίπτωση εξεύρεσης κατάλληλης εναλλακτικής 
επιλογής στο εν λόγω στάδιο η οποία δεν είναι πιθανό να έχει σημαντικές επιπτώσεις σε 
περιοχή Natura 2000, τότε μπορεί να εγκρίνεται άμεσα χωρίς να απαιτείται κατάλληλη 

                                                           
53 Βλέπε έγγραφο καθοδήγησης ΚΣΕ αριθ. 20. 
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εκτίμηση (παρότι ενδέχεται να απαιτείται άλλου είδους εκτίμηση των περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων). 
 
Εντούτοις, σε περίπτωση που διενεργηθεί κατάλληλη εκτίμηση για το έργο η οποία 
καταλήγει στο συμπέρασμα ότι είναι αναπόφευκτη η εμφάνιση αρνητικής επίπτωσης στην 
ακεραιότητα της περιοχής, η αρμόδια αρχή πρέπει να διερευνά την ύπαρξη εναλλακτικών 
λύσεων. Πρέπει να αναλύονται όλες οι εφικτές εναλλακτικές λύσεις, και ιδίως οι σχετικές 
επιδόσεις τους ως προς τους στόχους διατήρησης της περιοχής Natura 2000 και την 
ακεραιότητα της περιοχής. 
 
Σε περίπτωση που υπάρχει εναλλακτική λύση που ανταποκρίνεται στους στόχους του 
έργου, θα πρέπει επίσης να διενεργείται σχετική κατάλληλη εκτίμηση, σε περίπτωση που 
η εν λόγω εναλλακτική λύση είναι πιθανό να έχει σημαντικές επιπτώσεις στην ίδια ή άλλη 
περιοχή Natura 2000. Συνήθως, εάν η εναλλακτική λύση είναι παρόμοια με την αρχική 
πρόταση, με τη νέα εκτίμηση μπορεί να είναι εφικτή η άντληση πολλών από τις 
πληροφορίες που ήταν απαραίτητες στο πλαίσιο της πρώτης κατάλληλης εκτίμησης. 
 
Επιτακτικοί λόγοι υπέρτερου δημόσιου συμφέροντος 
 
Σε περίπτωση απουσίας εναλλακτικών λύσεων, ή εάν η εναλλακτική λύση έχει ακόμη 
σοβαρότερες αρνητικές επιπτώσεις στους στόχους διατήρησης ή την ακεραιότητα της 
οικείας περιοχής, οι αρμόδιες αρχές πρέπει να εξετάζουν κατά πόσον υπάρχουν 
επιτακτικοί λόγοι υπέρτερου δημόσιου συμφέροντος54 που δικαιολογούν το σχέδιο ή το 
έργο, ακόμη και αν αυτό ενδέχεται να έχει αρνητικές επιπτώσεις στην ακεραιότητα μιας ή 
περισσότερων περιοχών Natura 2000. 
 
Στην οδηγία δεν παρέχεται ορισμός της έννοιας των «επιτακτικών λόγων υπέρτερου 
δημόσιου συμφέροντος». Ωστόσο, είναι σαφές από τη διατύπωση ότι, όσον αφορά σχέδιο 
ή έργο προς αδειοδότηση βάσει του άρθρου 6 παράγραφος 4, αυτό πρέπει να πληροί και 
τις τρεις ακόλουθες προϋποθέσεις: 

 Πρέπει να είναι δημόσιου συμφέροντος —από τη διατύπωση προκύπτει σαφώς 
ότι μόνο το δημόσιο συμφέρον μπορεί αποτελέσει αντίβαρο των στόχων διατήρησης 
της οδηγίας. Ως εκ τούτου, τα έργα που αναπτύσσονται από ιδιωτικούς φορείς 
μπορούν να εξετάζονται μόνον εφόσον καταδεικνύεται το υπηρετούμενο δημόσιο 
συμφέρον (υπόθεση C-182/10 Solvay κ.λπ., σκέψη 71-79). 

 Πρέπει να υπάρχουν επιτακτικοί λόγοι για την υλοποίηση του σχεδίου ή του έργου 
—υπ’ αυτή την έννοια «επιτακτικοί» σημαίνει ότι το έργο είναι απαραίτητο για την 
κοινωνία και ότι δεν είναι απλώς επιθυμητό ή χρήσιμο. 

 Το σχέδιο ή το έργο πρέπει να είναι υπέρτερου συμφέροντος —με άλλα λόγια 
πρέπει να καταδεικνύεται ότι η υλοποίηση του σχεδίου ή του έργου είναι ακόμη πιο 
σημαντική από την προστασία της συγκεκριμένης υπό εξέταση περιοχής N2000 
βάσει των στόχων διατήρησής της. Είναι σαφές ότι δεν επαρκεί η ύπαρξη 
οιουδήποτε είδους δημόσιου συμφέροντος κοινωνικού ή οικονομικού χαρακτήρα, 
ιδίως όταν συγκρίνεται με το ιδιαίτερο βάρος των συμφερόντων που προστατεύει η 
οδηγία (βλέπε π.χ. την τέταρτη αιτιολογική σκέψη της οδηγίας, στην οποία γίνεται 
αναφορά στη «φυσική κληρονομιά της Κοινότητας»). Φαίνεται επίσης εύλογο να 
υποτεθεί ότι το δημόσιο συμφέρον μπορεί να είναι υπέρτερο μόνο εάν είναι 
μακροπρόθεσμο συμφέρον· βραχυπρόθεσμα οικονομικά συμφέροντα ή άλλου 
είδους συμφέροντα που θα αποφέρουν μόνο βραχυπρόθεσμα οφέλη για την 

                                                           
54 Η συγκεκριμένη έννοια χρησιμοποιείται επίσης στο άρθρο 4 παράγραφος 7 της ΟΠΥ. 
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κοινωνία δεν θα είναι ικανά να υπερισχύσουν των μακροπρόθεσμων συμφερόντων 
διατήρησης που προστατεύει η οδηγία. 

 
Επισημαίνεται ότι οι προϋποθέσεις που σχετίζονται με υπέρτερο δημόσιο συμφέρον είναι 
ακόμη αυστηρότερες για σχέδιο ή έργο που είναι πιθανό να έχει αρνητικές επιπτώσεις 
στην ακεραιότητα περιοχής Natura 2000 που φιλοξενεί τύπους οικοτόπων και/ή είδη 
προτεραιότητας, εφόσον πλήττονται οι εν λόγω τύποι οικοτόπων και/ή τα εν λόγω είδη . Η 
επίκληση επιτακτικών λόγων δημόσιου συμφέροντος μπορεί να γίνει αποδεκτή σε αυτή 
την περίπτωση μόνον εφόσον αφορούν: 

 την υγεία του ανθρώπου και τη δημόσια ασφάλεια ή 

 υπερτερούσες θετικές συνέπειες για το περιβάλλον ή 

 άλλους επιτακτικούς λόγους εάν, πριν από την έγκριση του σχεδίου ή του έργου, η 
Επιτροπή έχει διατυπώσει γνώμη. 
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Διάγραμμα ροής των προϋποθέσεων του άρθρου 6 παράγραφος 
4 
 

 
 
 
 
 
 
 

Το σχέδιο ή το έργο μπορεί να έχει αρνητικές 

επιπτώσεις στην ακεραιότητα μιας περιοχής 

Υπάρχουν εναλλακτικές λύσεις;  

ΌΧΙ 

Φιλοξενεί η περιοχή οικότοπο ή είδος 

προτεραιότητας που μπορεί να 

επηρεαστεί από το σχέδιο ή το έργο; 

Υπάρχουν επιτακτικοί λόγοι 

υπέρτερου δημόσιου συμφέροντος; 

Υπάρχουν προϋποθέσεις που αφορούν 

την υγεία ή την ασφάλεια του 

ανθρώπου ή σημαντικά 

περιβαλλοντικά οφέλη; 

Δεν μπορεί να χορηγηθεί άδεια. 

Μπορεί να χορηγηθεί άδεια. Είναι 

αναγκαίο να ληφθούν 

αντισταθμιστικά μέτρα. 

Μπορεί να χορηγηθεί άδεια για 

άλλους επιτακτικούς λόγους 

υπέρτερου δημόσιου συμφέροντος, 

κατόπιν διαβούλευσης με την 

Επιτροπή. 

Είναι αναγκαίο να ληφθούν 

αντισταθμιστικά μέτρα. 

Όχι 

Όχι 

Ναι 

Ναι 

Όχι 

Ναι 

Ναι 
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Αντισταθμιστικά μέτρα 
 
Εάν δεν υπάρχουν εναλλακτικές λύσεις και υπάρχουν επιτακτικοί λόγοι υπέρτερου 
δημόσιου συμφέροντος, οι αρχές πρέπει να διασφαλίζουν στη συνέχεια την έγκριση και 
την εφαρμογή αντισταθμιστικών μέτρων, ώστε να είναι εφικτή η έναρξη του έργου. Ως εκ 
τούτου, τα αντισταθμιστικά μέτρα αποτελούν έσχατη λύση και χρησιμοποιούνται μόνο 
όταν η απόφαση έχει ληφθεί υπό τις προϋποθέσεις που περιγράφονται ανωτέρω. 
 
Τα αντισταθμιστικά μέτρα, θεωρούμενα υπό αυστηρή έννοια, είναι ανεξάρτητα από το 
έργο και, κατά κανόνα, εφαρμόζονται εκτός της περιοχής του έργου. Πρέπει να μπορούν 
να αντισταθμίζουν πλήρως τη βλάβη που προκλήθηκε στην περιοχή και στα σχετικά 
στοιχεία στόχους προκειμένου να διασφαλίζουν την προστασία της συνολικής συνοχής 
του δικτύου Natura 2000. 
 
Ειδικότερα, προκειμένου να διασφαλίζουν την προστασία της συνολικής συνοχής του 
δικτύου Natura 2000, τα προτεινόμενα αντισταθμιστικά μέτρα για σχέδιο ή έργο θα 
πρέπει: 

 να συμβάλλουν στη διατήρηση των πληττόμενων τύπων οικοτόπων και ειδών 
εντός της υπό εξέταση βιογεωγραφικής περιοχής ή της περιοχής φυσικής 
κατανομής, της μεταναστευτικής οδού ή της περιοχής διαχείμασης για είδη στα 
οικεία κράτη μέλη, 

 να παρέχουν λειτουργίες συγκρίσιμες με εκείνες που δικαιολογούσαν την επιλογή 
της αρχικής περιοχής, ιδίως σε ό,τι αφορά την επαρκή γεωγραφική κατανομή, 

 να είναι επιπρόσθετα προς τα συνήθη καθήκοντα βάσει της οδηγίας, π.χ. δεν 
μπορούν να υποκαταστήσουν υφιστάμενες δεσμεύσεις, όπως η εφαρμογή των 
σχεδίων διαχείρισης του δικτύου Natura 2000. 

 
Σύμφωνα με τις υπάρχουσες κατευθυντήριες γραμμές της Επιτροπής, τα αντισταθμιστικά 
μέτρα βάσει του άρθρου 6 παράγραφος 4 μπορούν να συνίστανται σε ένα ή περισσότερα 
από τα ακόλουθα: 

 στην αναδημιουργία συγκρίσιμου οικοτόπου ή στη βιολογική βελτίωση 
υποβαθμισμένου οικοτόπου εντός υφιστάμενης χαρακτηρισθείσας περιοχής, υπό 
τον όρο ότι αυτό υπερβαίνει τους στόχους διατήρησης της περιοχής και δεν 
βλάπτει άλλα στοιχεία στόχους Natura 2000 στη συγκεκριμένη περιοχή, 

 στην αναδημιουργία συγκρίσιμου οικοτόπου ή τη βιολογική βελτίωση 
υποβαθμισμένου οικοτόπου εκτός χαρακτηρισθείσας περιοχής, ο οποίος 
περιλαμβάνεται στη συνέχεια στο δίκτυο Natura 2000, 

 στην προσθήκη στο δίκτυο Natura 2000 νέας περιοχής, της οποίας η ποιότητα και 
η κατάσταση είναι συγκρίσιμη ή καλύτερη σε σχέση με την αρχική περιοχή55. 

 
Όσον αφορά τους τύπους οικοτόπων και τα είδη που πλήττονται, πρέπει να λαμβάνονται, 
τουλάχιστον, αντισταθμιστικά μέτρα συγκρίσιμων διαστάσεων, λαμβανομένων, ωστόσο, 
υπόψη των υψηλών κινδύνων και της επιστημονικής αβεβαιότητας που ανακύπτουν στο 
πλαίσιο της προσπάθειας αναδημιουργίας ή αποκατάστασης υποβαθμισμένων 
οικοτόπων, συνιστάται θερμά να εφαρμόζονται λόγοι αρκετά άνω του 1:1, προκειμένου να 
διασφαλίζεται ότι τα μέτρα παρέχουν πράγματι την απαραίτητη αντιστάθμιση. 
 

                                                           
55 Η εν λόγω προσθήκη πρέπει να ορίζεται επίσημα από τις αρχές του κράτους μέλους κατόπιν έγκρισης της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 
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Τα κράτη μέλη θα πρέπει να δίδουν ιδιαίτερη προσοχή σε περίπτωση εμφάνισης των 
αρνητικών επιπτώσεων σχεδίου ή έργου σε ευάλωτους φυσικούς οικοτόπους ή σε 
φυσικούς οικοτόπους ειδών οι οποίοι απαιτούν μακρό χρονικό διάστημα προκειμένου να 
ανακτήσουν την ίδια οικολογική λειτουργία. Όσον αφορά ορισμένους οικοτόπους και είδη, 
μπορεί απλώς να μην είναι εφικτή η αντιστάθμιση τυχόν απώλειας εντός εύλογου 
χρονικού διαστήματος, δεδομένου ότι η ανάπτυξή τους μπορεί να διαρκέσει δεκαετίες. 
 
Επιπλέον, ορισμένοι τύποι οικοτόπων και οικότοποι ειδών δεν μπορούν να 
αντισταθμιστούν καθόλου, διότι δεν είναι εφικτή η τεχνητή προσομοίωση ή η δημιουργία 
των οικολογικών χαρακτηριστικών τους. Ως εκ τούτου, οι φορείς που υποβάλλουν νέο 
έργο υδροηλεκτρικής ενέργειας θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να ενημερώνονται σχετικά 
με το πεδίο εφαρμογής της αντιστάθμισης όσον αφορά συγκεκριμένους τύπους 
οικοτόπων και είδη αρκετά πριν από την κατάρτιση του σχεδίου ή του έργου. 
 
Τέλος, τα αντισταθμιστικά μέτρα πρέπει να εφαρμόζονται και να είναι πλήρως λειτουργικά 
πριν από την έναρξη των εργασιών για το σχέδιο ή το έργο. Η εν λόγω απαίτηση 
αποσκοπεί να αποτρέπει τις επιβλαβείς επιπτώσεις του έργου στα είδη και στους 
οικοτόπους μέσω της παροχής κατάλληλων εναλλακτικών λύσεων στην περιοχή 
αντιστάθμισης. Εάν αυτό δεν είναι πλήρως εφικτό, οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να ζητούν 
πρόσθετη αντιστάθμιση για τις ενδιάμεσες απώλειες που θα λάβουν χώρα στο ενδιάμεσο 
χρονικό διάστημα. Οι πληροφορίες σχετικά με τα αντισταθμιστικά μέτρα θα πρέπει να 
υποβάλλονται στην Επιτροπή μόλις εγκριθούν κατά τη διαδικασία σχεδιασμού, 
προκειμένου να παρέχεται η δυνατότητα στην Επιτροπή, ως θεματοφύλακα των 
Συνθηκών, να αξιολογεί εάν εφαρμόζεται ορθά η οδηγία. 
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Συντομογραφίες 
 

AA Κατάλληλη εκτίμηση σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 3 της οδηγίας για τα πτηνά 

AWB Τεχνητό υδατικό σύστημα βάσει της ΟΠΥ  

ΔΕΕ Ευρωπαϊκό Δικαστήριο (Δικαστήριο της ΕΕ — CJEU) 
https://curia.europa.eu/jcms/jcms/j_6/en/ 

ΕΟΠ Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος (http://www.eea.europa.eu/) 

ΕΠΕ Εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των έργων 

ΕΕ Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ των 28) 

FCS Ικανοποιητική κατάσταση διατήρησης — κύριος στόχος της οδηγίας για τους 
οικοτόπους 

ΙΤΥΣ Ιδιαίτερα τροποποιημένο υδατικό σύστημα βάσει της ΟΠΥ 

GES Καλή οικολογική κατάσταση — κύριος στόχος της οδηγίας πλαίσιο για τα ύδατα 

Νatura 
2000 

Οικότοποι που χαρακτηρίζονται βάσει των οδηγιών για τους οικοτόπους και τα πτηνά 
(pSCI, SCI, SAC και SPA) και περιλαμβάνονται στο δίκτυο Natura 2000 

ΜΚΟ μη κυβερνητικές οργανώσεις 

PCI Έργα κοινοτικού ενδιαφέροντος 

pSCI περιοχή κοινοτικής σημασίας που προτείνεται στην Επιτροπή  

RBMP Σχέδιο διαχείρισης λεκάνης απορροής σύμφωνα με την οδηγία πλαίσιο για τα ύδατα 

SAC Ειδική ζώνη διατήρησης στην οποία εφαρμόζονται απαιτούμενα μέτρα διατήρησης 

SCI Περιοχή κοινοτικής σημασίας που έχει εγκριθεί από την Επιτροπή 

SDF Τυποποιημένο έντυπο δεδομένων για περιοχή Natura 2000 

ΣΕΠΕ Στρατηγική εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων σχεδίων και προγραμμάτων 

PRC Ζώνη ειδικής προστασίας που ορίζεται βάσει της οδηγίας για τα πτηνά 

ΟΠΥ Οδηγία πλαίσιο για τα ύδατα 
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