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Πρόλογος
Σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς περιβαλλοντικής και κοινωνικής κρίσης, υπάρχουν
πολλοί που αφιερώνουν προσωπικό χρόνο, επιστηµονική γνώση και εµπειρία για τον καλό
σκοπό της προστασίας ενός κοινού αγαθού: του περιβάλλοντος και εν τέλει της ποιότητας
ζωής.
Η έκθεση που κρατάτε στα χέρια σας αποτυπώνει την πολύχρονη προσπάθεια µιας οµάδας
εξαιρετικών εθελοντών του WWF Ελλάς, της Νοµικής Οµάδας Υποστήριξης Πολιτών.
Αποτελούµενη από ειδικούς στους τοµείς των νοµικών, φυσικών και κοινωνικών επιστηµών,
η Νοµική µας Οµάδα προσφέρει πολύτιµη γνώση και συνεργασία στους εκατοντάδες
πολίτες και οργανώσεις που έχουν µέχρι σήµερα καταφύγει στο WWF Ελλάς αναφέροντας
σοβαρές περιπτώσεις περιβαλλοντικής υποβάθµισης. Άλλοτε µε µεγάλη, άµεση επιτυχία και
άλλοτε µε µακρόχρονη προσπάθεια για την αντιµετώπιση των καταγγελόµενων
περιστατικών, η Νοµική µας Οµάδα έχει καταφέρει κάτι που πριν µερικά χρόνια φάνταζε
ακατόρθωτο: να ενισχύσει αποφασιστικά τη διάθεση για προσωπική εµπλοκή εκείνων των
συµπολιτών µας που ασφυκτιούν βλέποντας το έγκληµα εις βάρος του περιβάλλοντος και
των φυσικών πόρων να εξελίσσεται σε καθηµερινότητα.
Με ευγνωµοσύνη για τη σηµαντική δουλειά των µελών της Νοµικής Οµάδας και µε µεγάλη
χαρά για τα αποτελέσµατα των παρεµβάσεών της, το WWF Ελλάς αποτυπώνει σε αυτή την
έκθεση την εµπειρία από τα πρώτα επτά χρόνια δουλειάς, κατά τα οποία η Οµάδα
χειρίστηκε 500 υποθέσεις. Με τη σοβαρότητα των υποθέσεων να διαφέρει ανά περίπτωση,
σίγουρα ο συνολικός όγκος της δουλειάς της Νοµικής Οµάδας είναι εντυπωσιακός.
Εντυπωσιακά επίσης είναι τα αποτελέσµατα που έχει αποφέρει για την επιτυχή έκβαση
πολλών από αυτές τις υποθέσεις. Ιδιαίτερα όµως συγκινητική είναι η αφοσίωση και ο
αµείωτος ενθουσιασµός µε τον οποίο δουλεύει αυτή η οµάδα και η προσήλωση µε την
οποία αναλύει και τεκµηριώνει την κάθε υπόθεση ξεχωριστά.
Με τη σοβαρή και παρεµβατική δουλειά τους, τα µέλη της Νοµικής Οµάδας Υποστήριξης
Πολιτών αποδεικνύουν ότι ο εθελοντισµός δεν είναι µόνο διασκέδαση, αλλά απαιτεί
σηµαντική προσωπική δέσµευση και προσήλωση στον στόχο, που δεν είναι άλλος από την
προστασία του περιβάλλοντος. Τα αποτελέσµατα της δουλειάς της Νοµικής Οµάδας
αποδεικνύουν µε τον πλέον θετικό τρόπο ότι η σωτηρία του πλανήτη είναι και στο χέρι µας!
Τους είµαστε όλοι πραγµατικά ευγνώµονες.
∆ηµήτρης Καραβέλλας
∆ιευθυντής, WWF Ελλάς
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Η Νοµική Οµάδα Υποστήριξης Πολιτών
Η Νοµική Οµάδα υποστήριξης πολιτών είναι µια φιλόδοξη πρωτοβουλία του WWF Ελλάς,
που ξεκίνησε πριν από επτά χρόνια µε στόχο την προσφορά ουσιαστικής στήριξης προς
άλλες οργανώσεις, τοπικές οµάδες και µεµονωµένους πολίτες που προσπαθούν να
δραστηριοποιηθούν για την προστασία του περιβάλλοντος. Όλα αυτά τα χρόνια, η Νοµική
Οµάδα λειτουργεί χάρις στον ενθουσιασµό και την επαγγελµατική αφοσίωση δεκάδων
εθελοντών που προσφέρουν τη γνώση και την εµπειρία τους σε όσους πολίτες και
συλλογικότητες δίνουν τον δικό τους αγώνα για το περιβάλλον. Κοινό όραµα και ελπίδα των
στελεχών της Νοµικής Οµάδας και συνολικά του WWF Ελλάς είναι η ανάδειξη της
περιβαλλοντικά ευαίσθητης και αγωνιζόµενης κοινωνίας σε δύναµη αλλαγής, για ένα
ζωντανό πλανήτη.
1.1

Το σκεπτικό δηµιουργίας της Νοµικής Οµάδας

Από τα πρώτα χρόνια λειτουργίας του WWF Ελλάς, από τις αρχές δηλαδή της δεκαετίας του
’90, είχε γίνει εµφανής η ολοένα αυξανόµενη ανάγκη του κόσµου για αντίδραση στην
υποβάθµιση του περιβάλλοντος και της ποιότητας ζωής. Οι αναφορές - καταγγελίες για
περιστατικά περιβαλλοντικής υποβάθµισης και για σοβαρά περιβαλλοντικά εγκλήµατα,
έφθαναν καθηµερινά στα γραφεία και τους συνεργάτες του WWF σε ολόκληρη την Ελλάδα.
Στις περισσότερες όµως περιπτώσεις δεν υπήρχε το αντίστοιχο υπόβαθρο και η εµπειρία
για άµεση ανταπόκριση και για ουσιαστική συµβολή στον αγώνα που έδιναν ατοµικά ή
συλλογικά εκατοντάδες πολίτες, συχνά µάλιστα µε προσωπικό τους κόστος.
Πρόεκυψε εποµένως η ανάγκη ολοκληρωµένης αντιµετώπισης του θέµατος των
καταγγελιών και το WWF Ελλάς ανταποκρίθηκε συστήνοντας τη Νοµική Οµάδα
Υποστήριξης Πολιτών. Η οµάδα δηµιουργήθηκε τον Μάιο του 2002 και λειτούργησε
δοκιµαστικά για ένα εξάµηνο, κατά το οποίο αγκαλιάστηκε µε ενθουσιασµό από πολλούς
εθελοντές. Έκτοτε, η Νοµική Οµάδα λειτουργεί αδιάλειπτα χάρη στην πολύτιµη συµµετοχή
και δουλειά δεκάδων εθελοντών από διάφορους επαγγελµατικούς κλάδους και γνωστικά
αντικείµενα.
Σκοπός της Νοµικής Οµάδας είναι να συµβάλει στην ενδυνάµωση της
περιβαλλοντικής κοινωνίας πολιτών, µέσα από την παροχή αξιόπιστης νοµικής και
επιστηµονικής στήριξης για την αποτελεσµατική και έγκαιρη αντιµετώπιση
σηµαντικών υποθέσεων περιβαλλοντικής υποβάθµισης. Η Νοµική Οµάδα δεν
αναλαµβάνει τη νοµική εκπροσώπηση των καταγγελλόντων, αλλά προτείνει τρόπους
δράσης, ενώ σε σηµαντικές περιπτώσεις κατά τις οποίες η δράση των καταγγελόντων δεν
έχει αποφέρει αποτέλεσµα, το WWF Ελλάς παρεµβαίνει προς τις αρµόδιες αρχές.
Αρχικά, οι περισσότερες περιπτώσεις που υποβάλλονταν ως καταγγελία στο WWF Ελλάς
ήταν σε πολλές περιπτώσεις σχετικά απλές, καθώς αφορούσαν περιστατικά µιας
περιβαλλοντικά δύσκολης καθηµερινότητας. Έτσι, η πλειονότητα αφορούσε για παράδειγµα
κόψιµο δέντρων στην είσοδο ενός σπιτιού, ψεκασµό δέντρων µε φυτοφάρµακα από
κάποιον γείτονα, θέµατα δηµόσιας υγιεινής από ζώα κλεισµένα σε µάντρες και βέβαια
κατοχή ή εµπορία άγριων ζώων (ερπετά, πουλιά και µαϊµούδες).
Η πορεία της Νοµικής Οµάδας συνέπεσε µε µια εντυπωσιακή αλλαγή στο ποσοστό και το
επίπεδο της περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης και δραστηριοποίησης της ελληνικής
κοινωνίας. Στην αρχή, κατά τα τρία πρώτα χρόνια περίπου, οι περισσότεροι από τους
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πολίτες που υπέβαλλαν αναφορές – καταγγελίες απαιτούσαν να αναλάβει τα WWF να
επιλύσει το ζήτηµα και αντιδρούσαν έντονα στην υπόµνηση ότι σκοπός της Νοµικής
Οµάδας ήταν να τους παράσχει υποστήριξη ώστε εκείνοι οι ίδιοι να δράσουν. Υπήρχε
δηλαδή διάχυτη η αίσθηση ότι τα προβλήµατα υποβάθµισης του περιβάλλοντος οφείλουν να
τα λύσουν κάποιοι άλλοι και ότι ο ρόλος του πολίτη είναι απλώς να καταγγείλει και να
«πετάξει το µπαλάκι» σε κάποιον άλλο.
Πλέον όµως οι καταγγελίες που λαµβάνει η Νοµική Οµάδα είναι ολοένα και πληρέστερα
τεκµηριωµένες, οι ερωτήσεις είναι πιο ειδικές και τεχνικές και στις περισσότερες των
περιπτώσεων οι καταγγέλλοντες περιµένουν από την νοµική οµάδα συµβουλές και
υποστήριξη στην καταγγελία τους και όχι µετάθεση της ευθύνης επίλυσης του προβλήµατος,
συχνά µάλιστα µε σηµαντικό προσωπικό και οικονοµικό κόστος.
1.2

Στελέχωση της οµάδας

H Νοµική Οµάδα Υποστήριξης Πολιτών αποτελεί κοµµάτι της δράσης του WWF Ελλάς.
Αποτελείται κυρίως από εθελοντές και στελεχώνεται κυρίως από νοµικούς, µηχανικούς,
περιβαλλοντολόγους, βιολόγους, φυσικούς και πολιτικούς επιστήµονες. Τα θέµατα των
καταγγελιών είναι πολλές φορές αρκετά σύνθετα και η διαχείρισή τους απαιτεί τη
συνεργασία και τον διάλογο µεταξύ διαφορετικών ειδικοτήτων. Τα ονόµατα και οι ειδικότητες
των περίπου 100 σταθερών µελών της Νοµικής Οµάδας παρατίθενται στο σχετικό
παράρτηµα της παρούσας έκθεσης.
Για τον συντονισµό της οµάδας των εθελοντών έχει οριστεί ένας επικεφαλής, ο οποίος έχει
επιφορτιστεί µε τον εσωτερικό συντονισµό της δουλειάς και τη συγγραφή των αναφορών και
υποστηρίζεται από τη βοηθό συλλογικών δράσεων.
1.3

Τρόπος δράσης της Νοµικής Οµάδας

H Νοµική Οµάδα αναλαµβάνει τον χειρισµό των καταγγελιών ή αναφορών για
συγκεκριµένες περιπτώσεις υποβάθµισης. Κάθε δίµηνο, το WWF Ελλάς λαµβάνει
τουλάχιστον 30 έγγραφες καταγγελίες (ηλεκτρονικά ή µε το ταχυδροµείο) σχετικές µε
διάφορες περιπτώσεις περιβαλλοντικής υποβάθµισης. Σε αυτές δεν προσµετρώνται οι
τηλεφωνικές αναφορές – καταγγελίες, καθώς σηµείο εκκίνησης της διαδικασίας είναι η
αποστολή προς το WWF φακέλου µε κάθε διαθέσιµη πληροφορία για το συγκεκριµένο
ζήτηµα. Στους τηλεφωνικά καταγγέλοντες δίνονται οδηγίες για την αντιµετώπιση των
αναφερόµενων περιστατικών, αν αυτά χρήζουν άµεσης παρέµβασης, ενώ παροτρύνονται
να υποβάλουν εµπεριστατωµένη αναφορά προς τη Νοµική Οµάδα.
Σε όσες αναφορές - καταγγελίες υποβάλλονται ηλεκτρονικά, δίνονται κατ’ αρχήν προς τους
καταγγέλλοντες βασικές κατευθύνσεις για το είδος των στοιχείων θα πρέπει να
συγκεντρώσουν και να στείλουν στο WWF Ελλάς. Η Νοµική οµάδα επεξεργάζεται µόνο
έγγραφες και ενυπόγραφες καταγγελίες ή αιτήµατα προς εξέταση, καθώς και αναφορές για
περιστατικά υποβάθµισης που καταγράφονται από τις οµάδες πεδίου της οργάνωσης. Οι
κατηγορίες αναφορών – καταγγελιών που χειρίζεται η Νοµική Οµάδα είναι οι εξής:
Α. Φυσικό περιβάλλον
Β. Ανθρωπογενές περιβάλλον
Γ. Πανίδα
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Η αρχική επαφή µε τον καταγγέλλοντα έχει ως στόχο τη δραστηριοποίησή του, προσωπική
ή συλλογική, για την αντιµετώπιση του ζητήµατος. Προτείνονται κάποιες αρχικές ενέργειες
και δίνονται κατευθύνσεις για επιπλέον πληροφορίες που χρειάζονται ή απαραίτητες επαφές
µε δηµόσιες υπηρεσίες .
H καταγγελία καταγράφεται στο αρχείο της Οµάδας και δηµιουργείται ηλεκτρονικός φάκελος,
στον οποίο περιλαµβάνονται οι σχετικές πληροφορίες και ενέργειες. Από τον Οκτώβριο
2002, η Νοµική Οµάδα έχει τη δυνατότητα άµεσης πρόσβασης σε κρίσιµες νοµικές
πληροφορίες µέσω της σύνδεσης µε τη βάση δεδοµένων ΝΟΜΟΣ. Η δωρεάν σύνδεση µε
αυτή τη σηµαντική βάση νοµικών δεδοµένων οφείλεται σε ευγενική προσφορά της εταιρείας
Intracom.
Η Νοµική Οµάδα επεξεργάζεται τις τεκµηριωµένες καταγγελίες και τις συζητάει στις
συναντήσεις της που πραγµατοποιούνται κάθε δύο εβδοµάδες. Λόγω του µεγάλου φόρτου,
προτεραιότητα δίνεται στην επεξεργασία αναφορών/καταγγελιών που υποβάλλονται από
εγγεγραµµένους σταθερούς υποστηρικτές του WWF Ελλάς.
Α. Φάση: διερεύνηση
Αφού εκτιµηθούν οι πληροφορίες της καταγγελίας, η υπόθεση παρουσιάζεται στη
συνάντηση της οµάδας. Η ανάγνωση και συζήτηση των καταγγελιών πραγµατοποιείται στην
ολοµέλεια της οµάδας που συνέρχεται δύο φορές τον µήνα.
Όταν µία καταγγελία έρχεται ενώπιον της Νοµικής Οµάδας, η Νοµική Οµάδα διερευνά το
ζήτηµα και θέτει στη διάθεση των καταγγελλόντων τις πληροφορίες εκείνες που είναι
απαραίτητες για να γίνουν κατανοητές οι νοµικές και οικολογικές διαστάσεις του
περιβαλλοντικού προβλήµατος (καθεστώς προστασίας που αναγνωρίζει ο νόµος,
διοικητικές αρχές που εξασφαλίζουν την προστασία αυτή, πιθανές περιβαλλοντικές
επιπτώσεις που πρέπει να διερευνηθούν), συχνά απευθυνόµενη η ίδια στις αρµόδιες αρχές
για την αποσαφήνιση της νοµικής αλλά και της πραγµατικής κατάστασης και γενικότερα για
τη συγκέντρωση των απαραίτητων πληροφοριών.
Στη διάρκεια της εξέτασης της καταγγελίας, µέλη της οµάδας αναλαµβάνουν να
διερευνήσουν, αν χρειαστεί, ασαφείς πτυχές της υπόθεσης. Η υπόθεση ανατίθεται προς
διερεύνηση σε µέλος της οµάδας που συνήθως έχει κάποια ειδίκευση σε παρόµοια θέµατα.
Β. Φάση: προτάσεις δράσεων
Αφού έχει αποσαφηνισθεί το νοµικό καθεστώς, τα πραγµατικά δεδοµένα και το µέγεθος του
προβλήµατος (αν υπάρχει), καθώς και οι µέχρι εκείνη τη στιγµή ενέργειες των αρµοδίων
διοικητικών αρχών, έτσι ώστε να είναι ξεκάθαρες πλέον οι προοπτικές και οι δυνατότητες
που υπάρχουν για τους καταγγέλοντες, η Νοµική Οµάδα προτείνει τρόπους δράσης
(καταγγελίες στις αρµόδιες αρχές για να λάβουν µέτρα, δικαστικές προσφυγές, προσφυγές
στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή).
Πρέπει να επισηµανθεί ότι η ενασχόληση της Νοµικής Οµάδας µε κάθε υπόθεση µπορεί να
διαρκεί αρκετό διάστηµα, καθώς η εξέταση της υπόθεσης δεν εξαντλείται απλώς στη
διερεύνηση και ανάλυση των στοιχείων που θέτουν υπόψη της Οµάδας οι καταγγέλλοντες,
αλλά επιχειρείται να συγκεντρωθούν όλες οι πληροφορίες για τη φύση και την έκταση του
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προβλήµατος, για το νοµικό καθεστώς προστασίας του περιβαλλοντικού αγαθού που
απειλείται και για τις µέχρι τότε ενέργειες των αρµοδίων αρχών.
Για τη συγκέντρωση των πληροφοριών απαιτείται συστηµατική αλληλογραφία µε τις
αρµόδιες αρχές και αρκετές επαφές µε τους καταγγέλλοντες. Στις επιστολές αυτές γίνεται
προσπάθεια να διατυπώνεται µε σαφήνεια το πρόβληµα και να τεκµηριώνεται µε πλήρη
αναφορά στη νοµοθεσία, σε αποφάσεις δικαστηρίων ή στη µέχρι τότε πρακτική. Αυτό έχει
µεγάλη σηµασία, γιατί µε τον τρόπο αυτό αφενός ενισχύεται η θέση των καταγγελλόντων
αλλά και ως ένα σηµείο υποβοηθείται το διερευνητικό έργο των διοικητικών αρχών που
συχνά δεν έχουν τα µέσα να κάνουν την απαραίτητη νοµική έρευνα ή είναι διστακτικές να
ερευνήσουν ένα πρόβληµα όταν δεν έχουν επαρκή στοιχεία. Σε πολλές περιπτώσεις
απαιτείται η µακροχρόνια ανταλλαγή επιστολών µε περισσότερες από µία αρµόδιες αρχές,
µέχρι να αποσαφηνισθεί η πραγµατική και η νοµική κατάσταση µίας υπόθεσης, ώστε να
µπορούν να γίνουν συγκεκριµένες προτάσεις για τους πιθανούς τρόπους δράσης.
Γ. Φάση: αλληλογραφία
Σε σοβαρές περιπτώσεις και δεδοµένου ότι οι καταγγέλοντες έχουν ήδη αναλάβει σηµαντική
δράση, το WWF Ελλάς ξεκινάει αλληλογραφία και επικοινωνία µε τις αρµόδιες υπηρεσίες ή
αναλαµβάνει δράσεις δηµοσιοποίησης της υπόθεσης. Το WWF Ελλάς δεν αναλαµβάνει την
ανάθεση υποθέσεων στα δικαστήρια ή νοµική παράσταση εκ µέρους των καταγγελλόντων.
Σε περίπτωση που µια υπόθεση καταλήξει στα δικαστήρια, την ευθύνη αναλαµβάνουν οι
καταγγέλλοντες. Εξαίρεση έχουν αποτελέσει υποθέσεις που έχουν αξιολογηθεί ως κρίσιµες,
είτε λόγω της έκτασης του προβλήµατος είτε επειδή οι καταγγέλοντες αντιµετωπίζουν
σηµαντικό κώλυµα περαιτέρω δικής τους εµπλοκής σε υποθέσεις που έχουν ήδη
αξιολογηθεί ως πολύ σηµαντικές. Μέχρι σήµερα, οι περιπτώσεις εµπλοκής του WWF Ελλάς
σε νοµικές ενέργειες για την αντιµετώπιση καταγγελόµενων περιστατικών περιβαλλοντικής
υποβάθµισης δεν ξεπερνούν τις δέκα. Σε κάθε περίπτωση, βασική προϋπόθεση είναι η
δραστήρια εµπλοκή όσων, οµάδων ή ατόµων, υποβάλλουν την αναφορά – καταγγελία προς
το WWF Ελλάς.
Θετικές εξελίξεις για την κάθε υπόθεση όµως προκύπτουν και κατά τη διάρκεια της φάσης
επεξεργασίας της από τη Νοµική Οµάδα και συχνά πολύ πριν εκφραστεί η τελική άποψη της
οργάνωσης επί του συγκεκριµένου ζητήµατος. Αυτό συµβαίνει επειδή µέσα από την όλη
διαδικασία των επαφών αναδεικνύεται το πρόβληµα, ενώ στο πλαίσιο των διερευνητικών
επαφών πληροφορούνται το πρόβληµα οι αρµόδιες αρχές και ενεργοποιούνται πριν η
υπόθεση πάρει τον δρόµο της δικαιοσύνης. Παράλληλα, η δηµοσιότητα που λαµβάνει η
υπόθεση στον τοπικό κυρίως Τύπο, συµβάλλει σηµαντικά στη βελτίωση της ενηµέρωσης
και ευαισθητοποίησης των πολιτών και κατά συνέπεια στην αύξηση της πολιτικής πίεσης για
την επίλυση του προβλήµατος.
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Οι υποθέσεις της Νοµικής Οµάδας την περίοδο 2002-2008
Από την αρχή της λειτουργίας της, τον Μάιο του 2002, η Νοµική Οµάδα Υποστήριξης
Πολιτών του WWF Ελλάς έχει διερευνήσει πάνω από 500 καταγγελίες περιβαλλοντικής
υποβάθµισης. Χρονικά, οι αναφορές – καταγγελίες κατανέµονται ως εξής:

Αριθµός
καταγγελιών

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

63

32

48

102

48

73

95

2009
(µέχρι
Μάιο)

39

ΣΥΝΟΛΟ
500

Οι περισσότερες καταγγελίες που υποβάλλονται από πολίτες για περιστατικά
περιβαλλοντικής υποβάθµισης, προέρχονται από τη Νότια Ελλάδα. Ειδικότερα, οι
περιφέρειες της Αττικής, της Πελοποννήσου και της Στερεάς Ελλάδας συγκεντρώνουν το
50% των ληφθέντων καταγγελιών. Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι µια στις τέσσερις καταγγελίες
που φτάνουν στη νοµική οµάδα προέρχεται από τα νησιά (Περιφέρειες Βορείου και Νοτίου
Αιγαίου, Κρήτης και Ιονίων νήσων). Το γεγονός αυτό εν µέρει εξηγείται από το γεγονός ότι
από το 2007 το WWF Ελλάς έχει ξεκινήσει ένα νέο πρόγραµµα ειδικά για τους νησιωτικούς
υγροτόπους της Ελλάδας. Στα πλαίσια του προγράµµατος αναπτύσσεται ένα δίκτυο από
τοπικές περιβαλλοντικές οργανώσεις και µεµονωµένους εθελοντές που παρακολουθούν και
προλαµβάνουν ενέργειες υποβάθµισης των υγροτόπων των νησιών τους, ζητώντας
πληροφόρηση και στήριξη στις ενέργειές τους από την Νοµική Οµάδα.

Προστατευόµενες περιοχές
Σχεδόν των 1/3 των καταγγελιών που υποβάλλονται στο WWF Ελλάς για περιστατικά
υποβάθµισης του φυσικού περιβάλλοντος αφορούν περιοχές που βρίσκονται σε καθεστώς
προστασίας (περιοχές του δικτύου Natura 2000 και καταφύγια άγριας ζωής). Ο µεγάλος
όγκος των καταγγελόµενων έργων αφορούν την κατασκευή τουριστικών εγκαταστάσεων,
διάνοιξη ή διαπλάτυνση δρόµων, ασφαλτόστρωση χωµατόδροµων, εξορυκτική
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δραστηριότητα (µεταλλεία, ορυχεία και λατοµεία), έργα απόθεσης απορριµµάτων και
διάθεσης λυµάτων (χωµατερές, ΧΥΤΑ, βιολογικούς καθαρισµούς) και βέβαια παρεµβάσεις
σε υδάτινα συστήµατα, όπως η κατασκευή φραγµάτων, υδατοδεξαµενών και
αντιπληµµυρικών έργων.
Τουριστικές εγκαταστάσεις

Κατασκευαστικά έργα
σε προστατευόμενους βιότοπους
4%

Οδοποιία

4% 2%2% 2%

22%

4%

Εξορυκτικές και Συναφείς
Δραστηριότητες

13%

Συστήματα επεξεργασίας
απορριμμάτων & λυμάτων
Υδραυλικά
21%
13%
Άλλα θέματα

13%

Η διερεύνηση των καταγγελιών σε προστατευόµενες περιοχές είναι αποκαλυπτική τόσο για
µια πλειάδα έργων που συµβαίνουν σε ευαίσθητα οικοσυστήµατα, όσο και για τις αντιλήψεις
των πολιτών για την περιβαλλοντική διάσταση των περισσότερων κατηγοριών
κατασκευαστικών έργων, τα οποία θεωρούν εξ’ υπαρχής ασύµβατα µε την προστασία µιας
οικολογικά σηµαντικής περιοχής .
Άλλες επεμβάσεις σε προστατευόμενους
βιότοπους
Υποβάθμιση
δασικών
βιοτόπων
Υποβάθμιση
παράκτιου
χώρου
22%

19%

Υποβάθμιση
υγροτόπων
59%

Η πιο ευάλωτη κατηγορία βιοτόπου σε προστατευόµενη περιοχή που πλήττεται από µη
κατασκευαστικά έργα προκύπτει ότι είναι οι υγρότοποι. Στις περιοχές αυτές συναντάµε µια
σειρά από δραστηριότητες που λειτουργούν υποβαθµιστικά, αλλά δεν συνδέονται άµεσα και
ξεκάθαρα µε κάποιο κατασκευαστικό έργο. Τέτοιες είναι η αυθαίρετη οικιστική δόµηση, οι
επιχωµατώσεις, τα απορρίµµατα και τα λύµατα, οι αποξηράνσεις.
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Αντίστοιχα προβλήµατα εντοπίζονται και στις άλλες δυο µεγάλες κατηγορίες βιοτόπων:
στους δασικούς βιοτόπους συναντάται το πρόβληµα της παράνοµης υλοτοµίας και της
εκχέρσωσης, ενώ στις παράκτιες περιοχές προβλήµατα καταπάτησης από αυθαίρετη
δόµηση και εκχέρσωση. Οι περιπτώσεις θαλάσσιας ρύπανσης είναι αρκετά λιγότερες.
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Αξιολόγηση των υποθέσεων
Οι καταγγελίες εκτείνονται σε ένα ευρύ φάσµα θεµάτων. Όπως αναφέρθηκε στην ενότητα
1.3, για λόγους καλύτερης διαχείρισης και παρακολούθησης, οι αναφορές - καταγγελίες
οµαδοποιούνται σε τρεις κύριες κατηγορίες που αφορούν την πανίδα, το φυσικό περιβάλλον
και το ανθρωπογενές περιβάλλον. Κάθε µια από τις τρεις κατηγορίες εξειδικεύεται
περαιτέρω σε υποκατηγορίες.
Α. Φυσικό περιβάλλον
Η κατηγορία αυτή αφορά αναφορές - καταγγελίες για ενέργειες σε περιοχές µε οικολογική
αξία, προστατευόµενες ή µη (δάση, υγρότοποι κλπ). Κατά την αναφερόµενη χρονική
περίοδο υποβλήθηκαν 296 καταγγελίες για υποβάθµιση βιοτόπων. Η κατηγορία αυτή
αποτελεί την άµεση περιοχή ενδιαφέροντος της Νοµικής Οµάδας και οι αναφορές –
καταγγελίες παρουσιάζουν σαφώς αυξητική τάση: από 32 αναφορές το 2002, σε 82 για το
2008.
Β.1 Κατασκευαστικά έργα σε φυσικούς βιοτόπους

Β.1 Κατασκευαστικά έργα σε φυσικούς βιότοπους
Συστήματα επεξεργασίας απορριμμάτων &
λυμάτων
Υδραυλικά Έργα
Εξορυκτικές και Συναφείς Δραστηριότητες

5%

4%

Βιομηχανικές & βιοτεχνικές εγκαταστάστεις

2%
19%

6%

Οδοποιία

6%

Αγροτο‐Κτηνοτροφικά & Υδατοκαλλιέργιες
Άλλα θέματα
15%

8%

Τουριστικές εγκαταστάσεις
Έργα Πολεοδομίας & Χωροταξίας ‐ Θεσμικά

10%
12%

13%
Ειδικά έργα
Λιμενικά έργα

Στη συγκεκριµένη κατηγορία καταγγελιών, η χωροθέτηση και η λειτουργία συστηµάτων για
την επεξεργασία απορριµµάτων και λυµάτων αφορά την πλειοψηφία των καταγγελιών.
Αυτές περιλαµβάνουν την παρουσία ανεξέλεγκτων χωµατερών, των οποίων
η
αποκατάσταση δεν προχωρά, την παροχέτευση αστικών λυµάτων χωρίς πρωτοβάθµια
επεξεργασία ή την προβληµατική λειτουργία µονάδων βιολογικού καθαρισµού.
Η Νοµική Οµάδα έχει λάβει επίσης σηµαντικό αριθµό καταγγελιών για κατασκευή
υδραυλικών έργων. Αυτή η κατηγορία περιλαµβάνει κυρίως διευθετήσεις ρεµάτων και
αντιπληµµυρικά έργα, εργασίες που αλλοιώνουν τον φυσικό χαρακτήρα των ρεµάτων,
καθώς και κατασκευή φραγµάτων για άρδευση/ύδρευση/ενεργειακή εκµετάλλευση, η
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ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮ ĲȦȞ ȠʌȠȓȦȞ µʌȠȡİȓ ȞĮ İʌȘȡİȐȗİȚ ıȘµĮȞĲȚțȐ ĲȘȞ țĮĲȐıĲĮıȘ ĲȦȞ țĮĲȐȞĲȘ
ȠȚțȠıȣıĲȘµȐĲȦȞ
ȈĲȘȞ ȣʌȠ-țĮĲȘȖȠȡȓĮ «İȟȠȡȣțĲȚțȑȢ țĮȚ ıȣȞĮĳİȓȢ įȡĮıĲȘȡȚȩĲȘĲİȢ» ʌİȡȚȜĮµȕȐȞȠȞĲĮȚ ȠȚ
țĮĲĮȖȖİȜȓİȢ ȖȚĮ ĲȘ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮ ȜĮĲȠµİȓȦȞ. ȅȚ ʌİȡȚʌĲȫıİȚȢ ĮȣĲȑȢ İȟİĲȐȗȠȞĲĮȚ ȦȢ ʌȡȠȢ ĲȘȞ
ȠȡșȒ țĮȚ ȞȩµȚµȘ ȤȦȡȠșȑĲȘıȘ ĲȦȞ ȜĮĲȠµİȓȦȞ țĮȚ ȦȢ ʌȡȠȢ ĲȘȞ ĲȒȡȘıȘ ĲȦȞ İȖțİțȡȚµȑȞȦȞ
ʌİȡȚȕĮȜȜȠȞĲȚțȫȞ ȩȡȦȞ. ȈĲȘȞ ȓįȚĮ țĮĲȘȖȠȡȓĮ ʌİȡȚȜĮµȕȐȞȠȞĲĮȚ țĮȚ ȠȚ țĮĲĮȖȖİȜȓİȢ ȖȚĮ
ʌĮȡȐȞȠµİȢ ĮµµȠȜȘȥȓİȢ. ȀĮșȫȢ ĲĮ ĮµµȠȡȣȤİȓĮ ȜİȚĲȠȣȡȖȠȪȞ µȑıĮ ıİ țȠȓĲİȢ ʌȠĲĮµȫȞ,
ʌȡȠȟİȞȠȪȞ ıȘµĮȞĲȚțȑȢ ĮȜȜȠȚȫıİȚȢ ıĲĮ ʌĮȡĮʌȠĲȐµȚĮ ȠȚțȠıȣıĲȒµĮĲĮ țĮșȫȢ țĮȚ ıĲȘȞ ȡȠȒ
ĲȦȞ ʌȠĲĮµȫȞ/ȡİµȐĲȦȞ .
ȅȚ țĮĲĮȖȖİȜȓİȢ ıĲȘȞ ȣʌȠ-țĮĲȘȖȠȡȓĮ «ȕȚȠµȘȤĮȞȚțȑȢ țĮȚ ȕȚȠĲİȤȞȚțȑȢ İȖțĮĲĮıĲȐıİȚȢ» ĮĳȠȡȠȪȞ
ĲȘȞ ĮȑȡȚĮ ȡȪʌĮȞıȘ Ȓ ĲȘȞ ȡȪʌĮȞıȘ Įʌȩ ȣȖȡȐ µȘ İʌİȟİȡȖĮıµȑȞĮ ĮʌȩȕȜȘĲĮ.
Ȉİ İȚįȚțȒ țĮĲȘȖȠȡȓĮ «ĮȖȡȠĲȠ-țĲȘȞȠĲȡȠĳȚțȐ & ȣįĮĲȠțĮȜȜȚȑȡȖİȚİȢ» ʌİȡȚȜĮµȕȐȞȠȞĲĮȚ ȠȚ
ʌİȡȚʌĲȫıİȚȢ ȣʌȠȕȐșµȚıȘȢ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ (ʌİȡȚıĲĮĲȚțȐ ȡȪʌĮȞıȘȢ) Įʌȩ İȖțĮĲĮıĲȐıİȚȢ
İʌİȟİȡȖĮıȓĮȢ ĮȖȡȠĲȚțȫȞ ʌȡȠȧȩȞĲȦȞ (ʌȤ İȜĮȚȠĲȡȚȕİȓĮ, ĲȣȡȠțȠµİȓĮ) țĮȚ Įʌȩ
ȣįĮĲȠțĮȜȜȚȑȡȖİȚİȢ.
Ǻ.2. ǱȜȜİȢ İʌİµȕȐıİȚȢ ıİ ĳȣıȚțȠȪȢ ȕȚȠĲȩʌȠȣȢ

Ȳ.2.ȱʄʄɸʎɸʋɸʅɴɳʍɸɿʎʍɸʔʐʍɿʃʉʑʎɴɿʉʏʊʋʉʐʎ
Ⱥɲʄɳʍʍʍɿɲ
ʌʑʋɲʆʍɻ
4%
ɉʋʉɴɳɽʅɿʍɻ
ʋɲʌɳʃʏɿʉʐʖʙʌʉʐ
20%

ɉʋʉɴɳɽʅɿʍɻ
ʐɶʌʉʏʊʋʘʆ
45%

ɉʋʉɴɳɽʅɿʍɻ
ɷɲʍɿʃʙʆɴɿʉʏʊʋʘʆ
31%

ȈĲȠ įİȪĲİȡȠ įȚȐȖȡĮµµĮ ʌĮȡȠȣıȚȐȗİĲĮȚ µȚĮ țĮĲȘȖȠȡȚȠʌȠȓȘıȘ ȦȢ ʌȡȠȢ ĲȠȣȢ ĲȪʌȠȣȢ
ȕȚȠĲȩʌȦȞ ȖȚĮ ĲȠȣȢ ȠʌȠȓȠȣȢ ȑȤȠȣµİ ȜȐȕİȚ țĮĲĮȖȖİȜȓİȢ ȖȚĮ įȚȐĳȠȡĮ șȑµĮĲĮ İțĲȩȢ
țĮĲĮıțİȣĮıĲȚțȫȞ ȑȡȖȦȞ. ȈȤİįȩȞ ȠȚ µȚıȑȢ ĮĳȠȡȠȪȞ ȣȖȡȠĲȩʌȠȣȢ: ʌȡȩțİȚĲĮȚ ȖȚĮ İȣȐȜȦĲĮ
ȠȚțȠıȣıĲȒµĮĲĮ, ȖȚĮ ĲȦȞ ȠʌȠȓȦȞ ĲȘȞ ȠȚțȠȜȠȖȚțȒ ıȘµĮıȓĮ ȣʌȐȡȤİȚ ȜĮȞșĮıµȑȞȘ ĮȞĲȓȜȘȥȘ Ȓ
ȐȖȞȠȚĮ. ȀĮșȫȢ ʌȡȩțİȚĲĮȚ ȖȚĮ ʌİȡȚȠȤȑȢ ʌȠȣ ȣʌȩțİȚȞĲĮȚ ıİ ĮıĳȣțĲȚțȒ ʌȓİıȘ ȖȚĮ ȠȚțȚıĲȚțȒ țĮȚ
ȖİȦȡȖȚțȒ İțµİĲȐȜȜİȣıȘ, ĲĮ ʌİȡȚıĲĮĲȚțȐ ȣʌȠȕȐșµȚıȘȢ ĲȦȞ ȣȖȡȠĲȩʌȦȞ, ȚįȚĮȓĲİȡĮ ĲȦȞ
µȚțȡȫȞ ıİ ȑțĲĮıȘ, İȓȞĮȚ ʌȡĮȖµĮĲȚțȐ ʌȠȜȜȐ țĮȚ İʌİȓȖȠȞĲĮ, țĮșȫȢ Ș ȠȜȚțȒ țĮĲĮıĲȡȠĳȒ ĲȠȣȢ
µʌȠȡİȓ ȞĮ İʌȑȜșİȚ µȑıĮ ıİ ȜȓȖİȢ µȩȞȠ µȑȡİȢ. ȈĲȚȢ įĮıȚțȑȢ ʌİȡȚȠȤȑȢ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ
ʌİȡȚʌĲȫıİȚȢ țĮĲĮʌĮĲȒıİȦȞ, ĮȣșĮȓȡİĲȘȢ įȩµȘıȘȢ, İțȤİȡıȫıİȦȞ, ʌĮȡȐȞȠµİȢ ȣȜȠĲȠµȓİȢ,
İȞȫ ıĲȚȢ ʌĮȡȐțĲȚİȢ ʌİȡȚȠȤȑȢ įȚȐĳȠȡİȢ ʌİȡȚʌĲȫıİȚȢ ĮȣșĮȓȡİĲȦȞ țĮĲĮıțİȣȫȞ țĮȚ ĮȜȜȠȓȦıȘȢ
ĲȠȣ ĲȠʌȓȠȣ.
Ǻ. ǹȞșȡȦʌȠȖİȞȑȢ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞ
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µȚțȡȫȞ ıİ ȑțĲĮıȘ, İȓȞĮȚ ʌȡĮȖµĮĲȚțȐ ʌȠȜȜȐ țĮȚ İʌİȓȖȠȞĲĮ, țĮșȫȢ Ș ȠȜȚțȒ țĮĲĮıĲȡȠĳȒ ĲȠȣȢ
µʌȠȡİȓ ȞĮ İʌȑȜșİȚ µȑıĮ ıİ ȜȓȖİȢ µȩȞȠ µȑȡİȢ. ȈĲȚȢ įĮıȚțȑȢ ʌİȡȚȠȤȑȢ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ
ʌİȡȚʌĲȫıİȚȢ țĮĲĮʌĮĲȒıİȦȞ, ĮȣșĮȓȡİĲȘȢ įȩµȘıȘȢ, İțȤİȡıȫıİȦȞ, ʌĮȡȐȞȠµİȢ ȣȜȠĲȠµȓİȢ,
İȞȫ ıĲȚȢ ʌĮȡȐțĲȚİȢ ʌİȡȚȠȤȑȢ įȚȐĳȠȡİȢ ʌİȡȚʌĲȫıİȚȢ ĮȣșĮȓȡİĲȦȞ țĮĲĮıțİȣȫȞ țĮȚ ĮȜȜȠȓȦıȘȢ
ĲȠȣ ĲȠʌȓȠȣ.
ȈȣȞȠȜȚțȐ, Ș ȃȠµȚțȒ ȅµȐįĮ ȊʌȠıĲȒȡȚȟȘȢ ȆȠȜȚĲȫȞ ȑȤİȚ įȚĮȤİȚȡȚıĲİȓ 63 țĮĲĮȖȖİȜȓİȢ (~13% İʌȓ
ĲȠȣ ıȣȞȩȜȠȣ) ʌȠȣ ĮĳȠȡȠȪȞ ĲȘȞ ʌȠȚȩĲȘĲĮ ĲȠȣ ĮıĲȚțȠȪ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ.
Ǻ. ǹȞșȡȦʌȠȖİȞȑȢ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞ
ȈĲȘȞ țĮĲȘȖȠȡȓĮ ĮȣĲȒ İȞĲȐııȠȞĲĮȚ ĮȞĮĳȠȡȑȢ - țĮĲĮȖȖİȜȓİȢ ȖȚĮ µȚĮ ıİȚȡȐ Įʌȩ İȞȑȡȖİȚİȢ Ȓ
ȈȣȞȠȜȚțȐ,
Ș ȃȠµȚțȒ
ȅµȐįĮ ȊʌȠıĲȒȡȚȟȘȢ
ȑȤİȚ įȚĮȤİȚȡȚıĲİȓ
63 țĮĲĮȖȖİȜȓİȢ
İʌȓ
ȖİȖȠȞȩĲĮ 13
ʌȠȣ
ȣʌȠȕĮșµȓȗȠȣȞ
ĲȠ ĮıĲȚțȩ ȆȠȜȚĲȫȞ
țĮȚ ʌİȡȚĮıĲȚțȩ
ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞ.
ȉĮ șȑµĮĲĮ(~13%
ıȣȞȒșȦȢ

ĲȠȣ
ıȣȞȩȜȠȣ)
ʌȠȣ ĮĳȠȡȠȪȞ
ĲȘȞ ʌȠȚȩĲȘĲĮ
ĮıĲȚțȠȪ
ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ.
ĮĳȠȡȠȪȞ
ȣʌȠȕȐșµȚıȘ
İȜİȪșİȡȦȞ
ȤȫȡȦȞ ĲȠȣ
țĮȚ țȠʌȒ
įȑȞįȡȦȞ.
ȈĲȘȞ țĮĲȘȖȠȡȓĮ «ǺȚȠµȘȤĮȞȚțȑȢ
țĮȚ ȕȚȠĲİȤȞȚțȑȢ İȖțĮĲĮıĲȐıİȚȢ» İȞĲȐııȠȞĲĮȚ ĮȞĮĳȠȡȑȢ ȖȚĮ ȡȪʌĮȞıȘ (ĮȑȡȚĮ ȡȪʌĮȞıȘ țĮȚ
ȈĲȘȞ
țĮĲȘȖȠȡȓĮ
ĮȣĲȒ
İȞĲȐııȠȞĲĮȚ
țĮĲĮȖȖİȜȓİȢ ȖȚĮ µȚĮ ıİȚȡȐ Įʌȩ İȞȑȡȖİȚİȢ Ȓ
ȜȪµĮĲĮ)
Įʌȩ µȚțȡȑȢ
ȕȚȠĲİȤȞȓİȢ
İȞĲȩȢĮȞĮĳȠȡȑȢ
ȠȚțȚıĲȚțȠȪ-ȚıĲȠȪ.

ȖİȖȠȞȩĲĮ ʌȠȣ ȣʌȠȕĮșµȓȗȠȣȞ ĲȠ ĮıĲȚțȩ țĮȚ ʌİȡȚĮıĲȚțȩ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞ. ȉĮ șȑµĮĲĮ ıȣȞȒșȦȢ
ĮĳȠȡȠȪȞ ȣʌȠȕȐșµȚıȘ İȜİȪșİȡȦȞ ȤȫȡȦȞ țĮȚ țȠʌȒ įȑȞįȡȦȞ. ȈĲȘȞ țĮĲȘȖȠȡȓĮ «ǺȚȠµȘȤĮȞȚțȑȢ
țĮȚ ȕȚȠĲİȤȞȚțȑȢ
İȖțĮĲĮıĲȐıİȚȢ» İȞĲȐııȠȞĲĮȚ ĮȞĮĳȠȡȑȢ ȖȚĮ ȡȪʌĮȞıȘ (ĮȑȡȚĮ ȡȪʌĮȞıȘ țĮȚ
Ȳ.Ȱʆɽʌʘʋʉɶɸʆɹʎʋɸʌɿɴɳʄʄʉʆ
ȜȪµĮĲĮ) Įʌȩ µȚțȡȑȢ ȕȚȠĲİȤȞȓİȢ İȞĲȩȢ ȠȚțȚıĲȚțȠȪ ȚıĲȠȪ.
2%
ɉʋʉɴɳɽʅɿʍɻɲʍʏɿʃʉʑʋʌɳʍɿʆʉʐ

3%

Ȳ.Ȱʆɽʌʘʋʉɶɸʆɹʎʋɸʌɿɴɳʄʄʉʆ
6%

ȵɿɷɿʃɳɹʌɶɲ

2%

6%

3%
6%
14% 6%

14%
16%

16%

ī. ȆĮȞȓįĮ

53%

53%

ɉʋʉɴɳɽʅɿʍɻɲʍʏɿʃʉʑʋʌɳʍɿʆʉʐ
Ȳɿʉʅɻʖɲʆɿʃɹʎ&ɴɿʉʏɸʖʆɿʃɹʎ
ɸɶʃɲʏɲʍʏɳʍɸɿʎ
ȵɿɷɿʃɳɹʌɶɲ
ȶʌɶɲɅʉʄɸʉɷʉʅʀɲʎ&
ɍʘʌʉʏɲʇʀɲʎͲȺɸʍʅɿʃɳ
Ȳɿʉʅɻʖɲʆɿʃɹʎ&ɴɿʉʏɸʖʆɿʃɹʎ
ɇʐʍʏɼʅɲʏɲɸʋɸʇɸʌɶɲʍʀɲʎ
ɸɶʃɲʏɲʍʏɳʍɸɿʎ
ɲʋʉʌʌɿʅʅɳʏʘʆ&ʄʐʅɳʏʘʆ
ȶʌɶɲɅʉʄɸʉɷʉʅʀɲʎ&
ȱʄʄʉ
ɍʘʌʉʏɲʇʀɲʎͲȺɸʍʅɿʃɳ
ɇʐʍʏɼʅɲʏɲɸʋɸʇɸʌɶɲʍʀɲʎ
ȵʇʉʌʐʃʏɿʃɹʎʃɲɿɇʐʆɲʔɸʀʎ
ɲʋʉʌʌɿʅʅɳʏʘʆ&ʄʐʅɳʏʘʆ
ȴʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎ
ȱʄʄʉ
ȵʇʉʌʐʃʏɿʃɹʎʃɲɿɇʐʆɲʔɸʀʎ
ȴʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎ

Ǿ ȃȠµȚțȒ ȅµȐįĮ ĲȠȣ WWF ǼȜȜȐȢ ȑȤİȚ ȤİȚȡȚıĲİȓ 94 țĮĲĮȖȖİȜȓİȢ ʌȠȣ ĮĳȠȡȠȪȞ ʌĮȞȓįĮ Įʌȩ
ĲȠȞ ȂȐȚȠ ĲȠȣ 2002 µȑȤȡȚ ĲȠȞ ȂȐȚȠ ĲȠȣ 2009. ȁȩȖȦ ĲȠȣ ĮȞĲȚțİȚµȑȞȠȣ ĲȘȢ, įȓȞİȚ ʌİȡȚııȩĲİȡȘ
ī. ȆĮȞȓįĮ
ȑµĳĮıȘ ıİ țĮĲĮȖȖİȜȓİȢ ʌȠȣ ĮĳȠȡȠȪȞ ȐȖȡȚĮ ʌĮȞȓįĮ țĮȚ țȣȡȓȦȢ ȣʌȠșȑıİȚȢ ʌĮȡĮȕȓĮıȘȢ ĲȘȢ
ȈȣȞșȒțȘȢ CITES.
Ǿ ȃȠµȚțȒ ȅµȐįĮ ĲȠȣ WWF ǼȜȜȐȢ ȑȤİȚ ȤİȚȡȚıĲİȓ 94 țĮĲĮȖȖİȜȓİȢ ʌȠȣ ĮĳȠȡȠȪȞ ʌĮȞȓįĮ Įʌȩ
ĲȠȞ ȂȐȚȠ ĲȠȣ 2002 µȑȤȡȚ ĲȠȞ ȂȐȚȠ ĲȠȣ 2009. ȁȩȖȦ ĲȠȣ ĮȞĲȚțİȚµȑȞȠȣ ĲȘȢ, įȓȞİȚ ʌİȡȚııȩĲİȡȘ
ȑµĳĮıȘ ıİ țĮĲĮȖȖİȜȓİȢ ʌȠȣ ĮĳȠȡȠȪȞ ȐȖȡȚĮ ʌĮȞȓįĮ țĮȚ țȣȡȓȦȢ ȣʌȠșȑıİȚȢ ʌĮȡĮȕȓĮıȘȢ ĲȘȢ
ȈȣȞșȒțȘȢ CITES.
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Υποθέσεις που αφορούν άγρια πανίδα
Εκμετάλλευση, κακομεταχείριση,
τραυματισμός και θανάτωση
ζώων

6%
14%
35%

Παράνομη κατοχή ειδών άγριας
πανίδας σε τσίρκο
Λαθροθηρία

21%

Παράνομο εμπόριο και συνθήκη
CITES

24%

Λαθραλιεία

Συνολικά, ανάµεσα στις καταγγελίες που αφορούν άγρια πανίδα, αυτές που αναφέρονται σε
«εκµετάλλευση, κακοµεταχείριση, τραυµατισµό και θανάτωση ζώων» είναι οι συχνότερες
στη Νοµική Οµάδα. Οι υποθέσεις αυτές προωθούνται σε φιλοζωικές οργανώσεις, λόγω της
µεγαλύτερης εµπειρίας τους στα θέµατα αυτά. Οι υποθέσεις αυτής της κατηγορίας έχουν
µειωθεί σε σχέση µε το παρελθόν, ενώ αντίθετα έχουν αυξηθεί οι καταγγελίες που αφορούν
τσίρκο.
Αξίζει να σηµειωθεί ότι καταγγελίες που αφορούν λαθροθηρία και λαθραλιεία έχουν µειωθεί
σηµαντικά τα τελευταία χρόνια: Η τελευταία καταγγελία που αφορούσε λαθραλιεία ήταν το
2005 και η τελευταία καταγγελία για λαθροθηρία τον Μάρτιο του 2006. To γεγονός αυτό
ερµηνεύεται
ως
ένδειξη
της
καλύτερης
ενηµέρωσης
των
περιβαλλοντικά
ευαισθητοποιηµένων πολιτών σχετικά µε το ποιες αρχές είναι αρµόδιες για την άµεση
αντιµετώπιση αυτών των περιβαλλοντικών εγκληµάτων. Πλέον, όλες οι αναφορές για
λαθροθηρία που υποβάλλονται στο WWF Ελλάς εµπεριέχονται σε ευρύτερες καταγγελίες
για υποβάθµιση βιοτόπων και δεν εκφράζονται ως αίτηµα για άµεση παρέµβαση µε στόχο
τη σύλληψη π.χ. λαθροκυνηγών. Από την επικοινωνία µε τους πολίτες ή τις οργανώσεις
που υποβάλλουν αναφορές για υποβάθµιση βιοτόπων προκύπτει πως σε πολλές
περιπτώσεις έχουν οι ίδιοι επικοινωνήσει µε τις αρµόδιες αρχές, κυρίως τα οικεία
δασαρχεία, για να αναφέρουν περιστατικά λαθροθηρίας και να ζητήσουν άµεση επέµβαση
για τη σύλληψή τους. Στις περισσότερες όµως περιπτώσεις, η ανταπόκριση των αρχών
ήταν πενιχρή.
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Σηµαντικές υποθέσεις
Παρακάτω ακολουθούν 10 περιγραφές υποθέσεων που έχει διαχειριστεί η Νοµική Οµάδα τα
τελευταία χρόνια, όπως συντάχθηκαν από τα µέλη της οµάδας που επιφορτίστηκαν µε τον
χειρισµό τους. Επιλέχθηκαν σηµαντικές υποθέσεις µε διαφορετικό περιεχόµενο, σε όλες
ωστόσο διακρίνεται µια καλή πορεία προς την επιθυµητή επιτυχή έκβασή τους, πορεία η
οποία σε κάποιες επιτεύχθηκε τελικά χάρη στη σηµαντική προσπάθεια των
καταγγελλόντων, σε συνδυασµό µε τη δουλειά των εθελοντών της Νοµικής Οµάδας.
1.

Εγκαταλειµµένο εργοστάσιο «ΑΜΙΑΝΤΙΤ»,
Αχαΐας: Ρύπανση από εκτεθειµένο αµίαντο

∆ρέπανο

Ρίου,

Νοµού

Στις 14.5.2008 η οργάνωση έλαβε καταγγελία από σύλλογο στο ∆ρέπανο Ρίου Αχαΐας
σχετικά µε την ύπαρξη µεγάλων ποσοτήτων προϊόντων αµιάντου και παραγώγων αυτού,
εκτεθειµένων στην ύπαιθρο, σε αφύλακτους χώρους του εγκαταλελειµµένου εργοστασίου
της πρώην ΑΜΙΑΝΤΙΤ, σε µικρή απόσταση από τον ποταµό Βολιναίο και από δηµοφιλή
παραλία. Το εργοστάσιο ανήκει κατά 94% στις τράπεζες ΕΘΝΙΚΗ και ΠΕΙΡΑΙΩΣ, ενώ κατά
6% ανήκει σε όµιλο εταιρειών. Πριν περιέλθει το 1994 µε πλειστηριασµό στην κατοχή των εν
λόγω τραπεζών, το εργοστάσιο λειτούργησε µε ευθύνη και εκµετάλλευση, αρχικά της
εταιρείας «ΑΜΙΑΝΤΙΤ ΑΕ». Στη συνέχεια, το 1995, την άδεια λειτουργίας έλαβε η
«ΙΝΟΤΣΙΜΕΝΤ ΑΕ», η οποία συστάθηκε µε µετόχους τους πρώην εργαζόµενους στην
αρχική εταιρεία.
Ήδη από τον Απρίλιο του 2008, οπότε ανακλήθηκε η άδεια λειτουργίας της ΙΝΟΤΣΙΜΕΝΤ
που δεν είχε µέχρι τότε κηρύξει πτώχευση, η ∆ιεύθυνση Περιβάλλοντος της Νοµαρχίας
Αχαΐας διενήργησε αυτοψία στους χώρους του εργοστασίου και διαπίστωσε εικόνα
εγκατάλειψης και λεηλασίας, µεγάλες ποσότητες έτοιµων και σπασµένων προϊόντων
αµιάντου και αµιαντοτσιµέντου εντός των κτιρίων και στον υπαίθριο χώρο και µεγάλες
ποσότητες µαζούτ εκτεθειµένες, οι οποίες είχαν διαρρεύσει σε τάφρους µετά την
αποξήλωση των δεξαµενών όπου παλαιότερα βρίσκονταν αποθηκευµένες. Σοβαρά
ερωτήµατα προκαλούνται από το γεγονός ότι της ανάκλησης της άδειας λειτουργίας δεν
προηγήθηκαν τα απαραίτητα έργα αποκατάστασης του χώρου.
Το WWF Ελλάς ήλθε σε επαφή µε την Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας, τη Νοµαρχιακή
Αυτοδιοίκηση Αχαΐας, το ΥΠΕΧΩ∆Ε και τον Συνήγορο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
ζητώντας πληροφορίες σχετικά µε τις ενέργειες που προτίθενται να λάβουν για την
αποκατάσταση του χώρου και την τιµωρία των διαχειριστών του χώρου. Η Νοµαρχία κάλεσε
τους ιδιοκτήτες του ακινήτου, δηλ. τις δύο τράπεζες και µία ιδιωτική εταιρεία σε λήψη
µέτρων. Πρέπει στο σηµείο αυτό να τονιστεί ότι οι δυο τράπεζες δεν αποδέχονται την
ευθύνη για την κατάσταση ρύπανσης του χώρου, µε το επιχείρηµα ότι δεν είχαν ούτε την
άδεια λειτουργίας, ούτε και την εποπτεία.
Η ΕΘΝΙΚΗ, απάντησε µε υπόµνηµα, στο οποίο δεν αποδέχεται µεν την ευθύνη, ζήτησε
ωστόσο προθεσµία έξι µηνών για να «συντονίσει» τις ενέργειές της µε τους λοιπούς
συνιδιοκτήτες, ενώ µερίµνησε για την περίφραξη και φύλαξη του χώρου. Σε συνέχεια
σχετικής αλληλογραφίας, η Τράπεζα Πειραιώς ενηµέρωσε το WWF Ελλάς ότι προέβη στη
διασφάλιση των κεντρικών εισόδων του εργοστασίου και ανέθεσε την φύλαξή του σε
ιδιωτική εταιρεία φύλαξης, ενώ έχει αναθέσει σε ειδική µε το αντικείµενο εταιρεία τη σύνταξη
µελέτης εξυγίανσης.
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Η συγκεκριµένη περίπτωση ρύπανσης είναι ιδιαίτερα επικίνδυνη λόγω της φύσης και της
ποσότητας των αποβλήτων που είναι διάσπαρτα και απαιτούν εκτεταµένες εργασίες
αποκατάστασης. Η Νοµαρχία έχει επιβάλει συνολικό πρόστιµο €60.000, το ανώτερο δηλαδή
που µπορεί να επιβάλει ο Νοµάρχης, το οποίο κατανεµήθηκε ανάµεσα στις δυο τράπεζες
και την εταιρεία ανάλογα µε το ποσοστό κυριότητάς τους επί του ακινήτου. Σηµειώνεται ότι
έχει ήδη ασκηθεί προσφυγή κατά της πράξης επιβολής του προστίµου, της οποίας η
εκδίκαση εκκρεµεί.
2.
Πάρνηθα Ν. Αττικής: διάφορες υποθέσεις
Η ενασχόληση της νοµικής οµάδας µε ζητήµατα που αφορούν την Πάρνηθα υπήρξε
πολύπλευρη και συµπληρωµατική προς την ευρύτερη δραστηριοποίηση του WWF Ελλάς µε
την προστασία του Εθνικού ∆ρυµού.
1. Μετά την πυρκαγιά του 2007 διερευνήθηκε αναλυτικά το σχετικό νοµικό πλαίσιο, ιδίως η
εξαίρεση κάποιων καµένων εκτάσεων από τις υποχρεωτικά αναδασωτέες καθώς και το
προεδρικό διάταγµα του 2007 για τον Εθνικό ∆ρυµό. Το νοµικό καθεστώς προστασίας της
Πάρνηθας εξακολουθεί να παρακολουθείται στενά από την οµάδα, ιδίως εν όψει της
πρόσφατης επαναφοράς από το ΥΠΕΧΩ∆Ε του σχεδίου δηµιουργίας τεχνολογικού πάρκου
στην περιοχή των Αφιδνών, σε περιοχή που γειτνιάζει µε τα όρια του Εθνικού ∆ρυµού
Πάρνηθας.
2. Τον Φεβρουάριο του 2008, η Νοµική Οµάδα εξέτασε το ζήτηµα µιας µεγάλων διαστάσεων
διαφηµιστικής πινακίδας του Καζίνο Πάρνηθας εντός του Εθνικού ∆ρυµού. ∆ιαπιστώθηκε
ότι η ανάρτηση της συγκεκριµένης πινακίδας παραβίαζε τις σχετικές διατάξεις περί
υπαίθριας διαφήµισης σε τοπία ιδιαίτερου φυσικού κάλλους. Βάσει της τεκµηρίωσης αυτής
και κατόπιν σχετικού εγγράφου του WWF προς τον ∆ήµο Αχαρνών, η πινακίδα αφαιρέθηκε.
3. Τον Μάιο του 2008, κατόπιν σχετικής έρευνας της Νοµικής Οµάδας, η οργάνωση
δραστηριοποιήθηκε (µε σχετική επιστολή προς τους αρµόδιους φορείς) κατά της χάραξης
διαδροµής του Rally Acropolis εντός των ζωνών προστασίας Β1 και Β3 του Εθνικού ∆ρυµού
Πάρνηθας επιτυγχάνοντας την αλλαγή της χάραξης και τη µείωση του αρχικού µήκους της
ειδικής διαδροµής Αυλώνα που διέσχιζε οικολογικά ευαίσθητο τµήµα του βουνού.
3.

Παραλία Παρίσαινα ∆ήµου Ζαγοράς νοµού Μαγνησίας: επεµβάσεις
στο δασικό και παράκτιο οικοσύστηµα

Η παραλία της Παρίσαινας στο ανατολικό Πήλιο είναι τµήµα προστατευόµενης περιοχής του
δικτύου Natura 2000. Το 2006 παρατηρήθηκαν τάσεις εκµετάλλευσης της παραλίας µε
παραχώρηση χρήσης για οµπρέλες και ξαπλώστρες, ενώ σηµειώθηκαν συστηµατικές
καταστροφές δέντρων χωρίς άδεια ∆ασαρχείου. Το 2007 παρατηρήθηκε τοποθέτηση
στύλων ηλεκτροφωτισµού από τη ∆ΕΗ εντός του οριοθετηµένου αιγιαλού, διάνοιξη δρόµου
µέσα από κοίτη ρέµατος και µάλιστα µε µερική σκυροδέτηση του οδοστρώµατός του, χωρίς
να προηγηθεί οριοθέτηση του ρέµατος, ούτε περιβαλλοντική αδειοδότηση του δρόµου
(όπως απαιτεί η νοµοθεσία), καθώς και πρόσθετοι δρόµοι από την παραλία προς
ιδιοκτησίες.
Η Νοµική Οµάδα κινητοποιήθηκε από καταγγελίες πολιτών και απευθύνθηκε εγγράφως
προς όλες τις αρµόδιες αρχές, προκαλώντας σχετικούς ελέγχους από την Ειδική Υπηρεσία
Επιθεωρητών Περιβάλλοντος του Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. και την Κτηµατική Υπηρεσία Ν. Μαγνησίας.
Κατόπιν των ανωτέρω ενεργειών και µε τη βοήθεια του Συνηγόρου του Πολίτη που
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παρακολούθησε το θέµα στενά, επιτεύχθηκε η αποξήλωση της τσιµεντένιας ράµπας στο
δρόµο προς την παραλία και η επανατοποθέτηση στύλων της ∆ΕΗ εκτός της ζώνης του
αιγιαλού (στο τµήµα της που είναι οριοθετηµένο), ενώ προτάθηκε από την Ειδική Υπηρεσία
Επιθεωρητών Περιβάλλοντος η επιβολή διοικητικού προστίµου στο ∆ήµο Ζαγοράς.
Εκκρεµεί η οριοθέτηση του ρέµατος και του υπόλοιπου αιγιαλού.
4.

∆ηµοτικά Σφαγεία Καλαµπάκας, νοµός Τρικάλων: ρύπανση εδάφους
και νερού από απόβλητα σφαγείου

Ευαισθητοποιηµένος κάτοικος της περιοχής καταγγέλλει στο WWF Ελλάς την ανεξέλεγκτη
διάθεση επικίνδυνων αποβλήτων, για την υγεία και το περιβάλλον, από τα ∆ηµοτικά
Σφαγεία Καλαµπάκας. Τα απόβλητα αφορούν παραπροϊόντα των σφαγείων (εντόσθια,
κεφάλια κ.τ.λ.), που καταλήγουν σε χωµατερή πλησίον του Πηνειού ποταµού και τα υγρά
απόβλητα τους, που χύνονται ανεπεξέργαστα ή µε ελλιπή επεξεργασία στο παρακείµενο
ρέµα του Καβρόλακου.
Ο καταγγέλλων είχε ήδη επισηµάνει το πρόβληµα στις αρµόδιες Υπηρεσίες του Ν.
Τρικάλων, οι οποίες προέβησαν σε έλεγχο της εγκατάστασης. Όπως διαπιστώθηκε, ύστερα
από έλεγχο της ∆/ νσης Υγείας και του ΚΕΠΠΕ (Κλιµάκιο Ελέγχου Ποιότητας
Περιβάλλοντος) του Ν. Τρικάλων, η έγκριση περιβαλλοντικών όρων της µονάδας είχε λήξει,
ενώ οι απαιτούµενες περιβαλλοντικές πρακτικές (αποτέφρωση επικίνδυνων υλικών,
βιολογικός καθαρισµός των υγρών αποβλήτων κ.τ.λ.) δεν τηρούνταν επαρκώς.
Παρόλο που έχει εκδοθεί απόφαση ασφαλιστικών µέτρων κατά των ∆ηµοτικών Σφαγείων
και έχει επιβληθεί πρόστιµο από την ∆/ νση Πολεοδοµίας & Περιβάλλοντος και την ∆/ νση
Κτηνιατρικής του Ν. Τρικάλων, η µονάδα συνεχίζει να λειτουργεί κανονικά.
Η Νοµική Οµάδα επεµβαίνει στέλνοντας επιστολή σε όλους τους αρµόδιους φορείς καθώς
και στον Συνήγορο του Πολίτη. Η µονάδα ελέγχεται από την Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών
Περιβάλλοντος (Ε.Υ.Ε.Π) του Τοµέα Β. Ελλάδος, όπου και διαπιστώνονται πέντε
παραβάσεις της νοµοθεσίας και εισηγείται για την επιβολή προστίµου. Η υπόθεση είναι σε
εξέλιξη.
5.

Λιµνοθάλασσα Ωρωπού, νοµός Αττικής: επεµβάσεις σε υγροτοπική
περιοχή

Η λιµνοθάλασσα Ωρωπού αποτελεί έναν από τους δύο εναποµείναντες υγροτόπους της
Αττικής, µαζί µε τον Σχοινιά, που όµως δεν έχει ενταχθεί σε επίσηµο καθεστώς προστασίας.
Πολίτες της περιοχής κατήγγειλαν εκτεταµένα µπαζώµατα, διαµόρφωση οικοπέδων και
διάνοιξη δρόµων, καθώς και απόθεση στερεών αποβλήτων, µε προφανή σκοπό την
οικοπεδοποίηση και ανοικοδόµηση τµήµατος του υγροτόπου. Οι αρµόδιες διοικητικές αρχές
είχαν επιληφθεί των καταγγελιών επιβάλλοντας µάλιστα και δύο διοικητικά πρόστιµα στον
∆ήµο Ωρωπίων, χωρίς όµως να σταµατήσουν οι αυθαίρετες επεµβάσεις.
Η Νοµική Οµάδα παρενέβη στην υπόθεση απευθύνοντας επιστολές στο ΥΠΕΧΩ∆Ε και τον
∆ήµο Ωρωπίων, ζητώντας τις απόψεις τους για το θέµα. ∆εδοµένου ότι οι καταγγέλλοντες
κάτοικοι της περιοχής µας γνωστοποίησαν ότι δέχονταν απειλές για τη στάση τους, το WWF
αποφάσισε να παρέµβει πιο ενεργά στην υπόθεση υποβάλλοντας µηνυτήρια αναφορά στην
Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών. Σε συνεργασία και µε την Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία
το θέµα αναδείχτηκε και µέσω των ΜΜΕ, µε αποτέλεσµα να σταµατήσουν οι αυθαίρετες
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επεµβάσεις. Υπήρξε µάλιστα και ποινική καταδίκη του τότε ∆ηµάρχου για τα αυθαίρετα
µπαζώµατα.
Οι δύο οργανώσεις έχουν προτείνει τον χαρακτηρισµό της λιµνοθάλασσας ως "Ζώνης
Απολύτου Προστασίας" και σε συνεργασία µε τον ∆ήµο Ωρωπίων έχουν εκπονήσει σχέδιο
προκαταρκτικής µελέτης για τη διαχείριση, προστασία και ανάδειξη του υγροτόπου.
6.

Όρµος Παππά νήσου Ίου, νοµός Κυκλάδων:
έλους

Σοβαρή υποβάθµιση

Το Έλος Παππά, στη φυσική του κατάσταση, όπως καταγράφηκε το 2006 από το
πρόγραµµα για την προστασία των νησιωτικών των υγροτόπων του WWF Ελλάς, ήταν µια
φυσική περιοχή σε εξαιρετική οικολογική κατάσταση µε τυπική υγροτοπική βλάστηση και
παρουσία νερού όλο τον χρόνο. Η περιοχή έχει ενταχθεί στον κατάλογο των Σηµαντικών
Περιοχών για τα Πουλιά (ΣΠΠ) από την οργάνωση Birdlife και τον εταίρο της στην Ελλάδα,
την Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία, Ως ΣΠΠ, οφείλει, σύµφωνα µε το κοινοτικό δίκαιο
περιβάλλοντος, να απολαµβάνει το σύνολο της ισχύουσας για τις περιοχές του ∆ικτύου
Natura 2000 κοινοτικής και εθνικής περιβαλλοντικής προστασίας, αρχή η οποία δυστυχώς
δεν υιοθετείται από τη ∆ιοίκηση. Η υπόθεση του Έλους Παππά, ανακινήθηκε τον Ιούνιο του
2008, µε πρωτοβουλία της Νοµικής Οµάδας, µετά από διαπίστωση της σοβαρής
ανθρωπογενούς οικολογικής υποβάθµισής του από επιστηµονική οµάδα του WWF Ελλάς.
Είχαν διαπιστωθεί οι εξής αυθαίρετες και παράνοµες παρεµβάσεις:
-

Κατασκευή περίφραξης µε ξερολιθιά και αποκλεισµός της παραλίας από την
ενδοχώρα.
Κατασκευή δρόµου που καταλήγει στην παραλία τέµνοντας τον υγρότοπο.
Ανέγερση διαφόρων κτισµάτων και κατασκευών, και, µάλιστα σε απόσταση
µικρότερη των 30 µ. από την γραµµή του αιγιαλού καθώς και εντός του ρέµατος.
Εγκιβωτισµός του ρέµατος.
Άντληση γλυκού νερού από το ρέµα για άρδευση.
Εκχέρσωση µέρους της φυσικής υγροτοπικής βλάστησης και µεγάλου τµήµατος της
νότιας πλαγιάς από τη φυσική µακκία και τα φρύγανα και αντικατάστασή τους µε
ξενικά είδη (κυπαρίσσια, πλατάνια και φοινικοειδή).

Στην συνέχεια, η Νοµική Οµάδα, προέβη σε καταγγελία, προς τις παρακάτω αρµόδιες
Υπηρεσίες, επιτυγχάνοντας, µετά τις συνεχείς και επίµονες επαφές και επιστολές της:
α. Τη βεβαίωση της καταπάτησης δηµόσιας έκτασης, λόγω της ύπαρξης παλαιού αιγιαλού,
από την Κτηµατική Υπηρεσία Κυκλάδων,
β. Τη σύνταξη Έκθεσης Αυτοψίας, για πολεοδοµικές παραβάσεις και την επιβολή
Προστίµων Ανέγερσης και ∆ιατήρησης 63.800€ και 31.900€, αντιστοίχως, από το
Πολεοδοµικό Γραφείο Νάξου,
γ. Τη βεβαίωση της µη ύπαρξης Άδειας Χρήσης Νερού από τη ∆ιεύθυνση Υδάτων της
Περιφέρειας Αιγαίου,
δ. Την ενεργοποίηση της διαδικασίας διερεύνησης, για τις παρεµβάσεις στην βλάστηση,
αλλά και τον ενδεχόµενο δασικό χαρακτήρα της έκτασης, από την ∆ιεύθυνση ∆ασών
Κυκλάδων, και,
ε. Την επιβολή προστίµων, συνολικού ύψους 100.000€, για περιβαλλοντικές παραβάσεις,
από την Νοµαρχία Κυκλάδων.
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7.

∆ελφοί : Επεµβάσεις στο δασικό οικοσύστηµα

Η εµπλοκή της Νοµικής Οµάδας, µε το συγκεκριµένο θέµα, άρχισε τον Νοέµβριο του 2007,
µετά από καταγγελία πολιτών, µε διεξαγωγή αρχειακής και επιτόπιας έρευνας και
καταγραφής, διαδικασία η οποία κατέληξε τον Ιούλιο του 2008, στην, από κοινού επιστολή καταγγελία του WWF Ελλάς και της Ελληνικής Εταιρείας Περιβάλλοντος και Πολιτισµού,
στην οποία επισηµαίνονται τα παρακάτω φαινόµενα περιβαλλοντικής υποβάθµισης του
προστατευόµενου ∆ελφικού Τοπίου και του περιβάλλοντος αυτού χώρου:
- Κοπή µεγάλου αριθµού δένδρων, από το παρακείµενο στο αρχαιολογικό µουσείο,
άλσος, µε ευθύνη της Ι’ Εφορίας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων ∆ελφών.
- Εναπόθεση άχρηστων και εύφλεκτων υλικών, εντός του Αρχαιολογικού Χώρου
∆ελφών, µε ευθύνη της Ι’ Ε.Π.Κ.Α. ∆ελφών.
- Λειτουργία Κτηνοτροφικών Εγκαταστάσεων, και µάλιστα σε επαφή µε πληθώρα
απορριµµάτων, εντός της ζώνης Α’ και του Αρχαιολογικού Χώρου Κίρρας, πλησίον
Βιοτόπου και Τ.Κ.Σ.
- Λειτουργία ∆ηµοτικού Χ.Α.∆.Α., εντός της ζώνης Α’.
Η παραπάνω επιστολή και συνολικά η διαδικασία είχε, έως τώρα, τα εξής αποτελέσµατα:
1) Την παροχή εξηγήσεων, από την Ι’ Ε.Π.Κ.Α. ∆ελφών, που αποδεικνύουν το
νοµότυπο αλλά όχι και την νοµιµότητα, της κοπής δένδρων
2) Την άσκηση ελέγχου από το Π.Γ. Άµφισσας, για την εναπόθεση άχρηστων και
εύφλεκτων υλικών.
3) Την άσκηση ελέγχων και διώξεων από την Π.Γ. Άµφισσας και το Τµήµα ∆ηµόσιας
Υγιεινής της Ν. Φωκίδας, και, κυρίως, την Σύνταξη Εκθέσεων Ελέγχου της Ειδικής
Υπηρεσίας Επιθεωρητών Περιβάλλοντος Ν. Ελλάδος, για τις κτηνοτροφικές
εγκαταστάσεις και εκµεταλλεύσεις και την κλήση των υπευθύνων τους σε απολογία,
και,
4) Την διακοπή της λειτουργίας του παραπάνω Χ.Α.∆.Α., από τον Ιούλιο 2008, στα
πλαίσια της εφαρµογής του Ε.Σ.∆.Α., όπως βεβαιώνεται από πρόσφατη αυτοψία της
Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών Περιβάλλοντος Ν. Ελλάδος και την προένταξη του
Προγράµµατος Αποκατάστασης του στο Πρόγραµµα «ΘΗΣΕΑΣ».

8.

Υγρότοπος Μπρέξιζα Νέας Μάκρης: επεµβάσεις και ρύπανση από
στερεά απόβλητα

Στην περιοχή Μπρέξιζα εντός του χώρου της πρώην Αµερικανικής Βάσης Ν. Μάκρης
λειτουργεί χωµατερή και έχουν γίνει µπαζώµατα/επιχωµατώσεις του παρακείµενου
ρέµατος Ροκφέλλερ και της παραρεµάτιας περιοχής.
H περιοχή φιλοξενεί υδατόρεµα, που αποτελεί το µεγαλύτερο µέρος του
υγρότοπου/υδροβιότοπου της περιοχής. Ο µεγαλύτερος χώρος της πρώην Αµερικανικής
Βάσης έχει χαρακτηριστεί αρχαιολογικός, ενώ σύµφωνα µε τη µελέτη του ΓΠΣ του ∆ήµου
Ν. Μάκρης, η έκταση της Αµ. Βάσης προτείνεται ως ζώνη προστασίας µε περιορισµένες
χρήσεις που αποκλείουν την οικιστική αξιοποίησή της.
Με βάση το ισχύον νοµικό καθεστώς παραβιάζεται κατάφωρα µια σειρά νόµων και
διατάξεων που αναφέρονται στην προστασία της περιβαλλοντικής και πολιτιστικής µας
κληρονοµιάς.
Κατόπιν καταγγελίας πολιτών της περιοχής (Εταιρεία Προστασίας Περιβάλλοντος Όρµου
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Μαραθώνα «η Τετράπολις»), η Νοµική Οµάδα πραγµατοποίησε αυτοψία στην περιοχή,
διαπίστωσε τα προβλήµατα και προχώρησε σε µια σειρά επιστολών/καταγγελιών στις
αρµόδιες Υπηρεσίες και Φορείς. Με το θέµα ασχολήθηκαν επίσης η Ελληνική Εταιρεία και
ο Συνήγορος του Πολίτη.
Μετά από συστηµατική πίεση, σε συνεργασία όλες οι παραπάνω οµάδες πέτυχαν την
εµπλοκή και την κινητοποίηση όλων των αρµόδιων φορέων, η οποία έχει καταλήξει σε
αναγνώριση του προβλήµατος και στην επιβολή κατ’ εξακολούθηση, προστίµων στο ∆ήµο
Ν. Μάκρης Μετά µάλιστα από πρόσφατη πυρκαγιά στην ανεξέλεγκτη χωµατερή, η ∆/νση
Περιβάλλοντος της Ν.Α.Α.Α συνέταξε νέα έκθεση αυτοψίας και κάλεσε ξανά σε απολογία
το ∆ήµο Ν. Μάκρης και την Κτηµατική Υπηρεσία Ανατολικής Αττικής.
Οι πίεση από τους συλλόγους και η συνεννόηση µε τις υπηρεσίες συνεχίζεται, καθώς
απώτερος στόχος είναι η αποµάκρυνση των στερεών αποβλήτων και η αποκατάσταση του
χώρου στη φυσική του κατάσταση.
9.

Λιµνοθάλασσα Αντινιώτη, Κέρκυρα: Ανέγερση µεγάλης τουριστικής
µονάδας σε περιοχή Natura 2000

Τον Οκτώβριο του 2008, υποβλήθηκε στο WWF Ελλάς καταγγελία από πρωτοβουλία
κατοίκων της Κέρκυρας, η οποία αφορά την ανέγερση µεγάλου ξενοδοχειακού
συγκροτήµατος (δυναµικότητας 596 κλινών) σε προστατευόµενη περιοχή. Το έργο είχε
λάβει έγκριση περιβαλλοντικών όρων από την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, µολονότι η
Λιµνοθάλασσα Αντινιώτη είναι περιοχή που ανήκει στο δίκτυο Natura 2000, οπότε η
περιβαλλοντική αδειοδότηση αποτελεί αρµοδιότητα του ΥΠΕΧΩ∆Ε. Μετά από καταγγελία
των κατοίκων, που αφορούσε επίσης παράνοµες εργασίες εκσκαφής και επιχωµατώσεις
στο υγροτοπικό σύστηµα, για τις οποίες δεν είχε εκδοθεί σχετική άδεια, παρενέβη η Νοµική
Οµάδα απευθυνόµενη στις αρµόδιες αρχές και ζητώντας να διευκρινιστεί η νοµιµότητα της
περιβαλλοντικής αδειοδότησης του έργου από την Περιφέρεια.
Τόσο από το ΥΠΕΧΩ∆Ε, όσο και από το Νοµικό Συµβούλιο του Κράτους -κατόπιν
ερωτήµατος της Περιφέρειας-, δόθηκε η απάντηση ότι η έγκριση περιβαλλοντικών όρων για
έργα που βρίσκονται εντός περιοχών Natura έστω και κατά ένα µέρος τους αποτελεί
αρµοδιότητα των κεντρικών υπηρεσιών του ΥΠΕΧΩ∆Ε (για µονάδες αυτής της
δυναµικότητας). Κατόπιν αυτού, η απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων που είχε
εκδώσει η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων ανακλήθηκε. Οι ενδιαφερόµενοι υπέβαλαν εκ νέου
φάκελο στο ΥΠΕΧΩ∆Ε για την προκαταρκτική περιβαλλοντική εκτίµηση και αξιολόγηση του
έργου, και αναµένεται ακόµη σχετική απόφαση του Υπουργείου. Η υπόθεση παραµένει σε
εκκρεµότητα.
10.

Εύβοια: Επιχωµάτωση του υγροτόπου της Αλυκής Κοπανά

Αυτοψία στελέχους του WWF Ελλάς στην υγροτοπική περιοχή της Άνω Λαµψάκου,
Εύβοιας, στις 24/03/2008, έφερε στο φως διαδικασίες επιχωµάτωσης του µικρού αυτού
υγροτόπου. Συγκεκριµένα, η αυτοψία έδειξε ότι τµήµα της Αλυκής είχε επιχωµατωθεί, η
φυσική βλάστηση είχε εκριζωθεί, µεµονωµένα δένδρα είχαν φυτευτεί και είχε οργανωθεί ένα
υποτυπώδες σύστηµα ποτίσµατος, ενώ µπάζα και διάφορα οικιακά απορρίµµατα είχαν
εναποτεθεί στην περιοχή της. Η Αλυκή Κοπανά αποτελεί υγρότοπο που ανήκει στην
κατηγορία οικοτόπων προτεραιότητας (µεσογειακά αλίπεδα της Juncetalia maritimi),
σύµφωνα µε την Ευρωπαϊκή Οδηγία 92/43/ΕΕ. Επίσης, καταγράφεται ως υγρότοπος από
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το πρόγραµµα του WWF Ελλάς για τους νησιωτικούς υγροτόπους, καθώς και από τη µελέτη
του ΕΚΒΥ «Οι αλυκές της Ελλάδας ως µονάδες παραγωγής αλατιού και ως υγρότοποι
ειδικής σηµασίας». Σηµειώνεται ότι στο παρελθόν η Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία είχε
καταγγείλει παράνοµες ενέργειες για παρόµοιες παρεµβάσεις υποβάθµισης της εν λόγω
περιοχής και είχε απευθυνθεί στο Συνήγορο του Πολίτη.
Αφού ερευνήθηκε το ιστορικό της υπόθεσης, η Νοµική Οµάδα έστειλε σειρά διαµαρτυριών
προς το ∆ασαρχείο Χαλκίδας, το ∆ήµο Ληλαντίων, τη Νοµαρχία Εύβοιας, την Περιφέρεια
Στερεάς Ελλάδας και το Λιµενικό Σώµα Χαλκίδας, αιτούµενη να πληροφορηθεί αν έχουν
χορηγηθεί οι απαραίτητοι περιβαλλοντικοί όροι για τις εργασίες που πραγµατοποιούνται, αν
έχουν σταµατήσει οι εργασίες επιχωµατώσεων και αν έχουν αποµακρυνθεί τα µπαζώµατα.
Στην υπόθεση είχε παλιότερη ανάµιξη ο Συνήγορος του Πολίτη έχοντας αποστείλει στις
∆ηµόσιες Αρχές πολλά έγγραφα στα οποία ζητούνταν η συµµόρφωση του ∆ήµου µε τις
αποφάσεις της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ευβοίας για την αποκατάσταση της περιοχής
της Αλυκής και την περισυλλογή των απορριµµάτων και µπάζων. Η διενέργεια αυτοψίας και
από τους Επιθεωρητές Περιβάλλοντος στην περιοχή ενδυνάµωσε τις πιέσεις για την τήρηση
της περιβαλλοντικής νοµοθεσίας στην περιοχή.
Κατόπιν της καταγγελίας του WWF Ελλάς, η ∆ιεύθυνση Περιβάλλοντος της Νοµαρχίας
επέβαλε τον Ιανουάριο του 2009 στο ∆ήµο Ληλαντίων πρόστιµα α) για παράνοµη
εναπόθεση σκουπιδιών και β) για παράνοµες επιχωµατώσεις. Η εξέλιξη της παρούσας
υπόθεσης έχει ιδιαίτερα θετική σηµασία, καθώς κρίνουµε ενθαρρυντικό το γεγονός ότι µια
δηµόσια αρχή επιβάλει διοικητικές κυρώσεις σε άλλη δηµόσια αρχή για αποκατάσταση της
περιοχής. Παρόµοιες εκβάσεις υποθέσεων δεν θα ενθάρρυναν την εκδήλωση παράνοµων
συµπεριφορών και τη διαφθορά των ∆ηµόσιων Υπηρεσιών, οι οποίες ιδανικά θα έπρεπε να
ακολουθούν τη νοµοθεσία προς την κατεύθυνση της προστασίας και διαφύλαξης του
φυσικού περιβάλλοντος.
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Αποτελεσµατικότητα του έργου της Νοµικής Οµάδας
Η γενική διαπίστωση
Είναι αλήθεια ότι δεν µπορεί να διασφαλισθεί µε βεβαιότητα η λύση µίας υπόθεσης.
Καταρχάς υφίστανται σηµαντικές αντικειµενικές δυσκολίες, συνδεόµενες µε το όλο θεσµικό
πλαίσιο, οι οποίες δυσχεραίνουν συνολικά τη νοµική αντιµετώπιση των περιβαλλοντικών
προβληµάτων. Παράλληλα, σε αρκετές υποθέσεις, η έλλειψη στοιχείων ή η καθυστέρηση
ανάληψης δράσης µειώνουν τις πιθανότητες επιτυχούς αντιµετώπισης.
Από τη δουλειά όµως της Νοµικής Οµάδας προκύπτουν αξιοσηµείωτα άµεσα αποτελέσµατα
για την αντιµετώπιση µεγάλο αριθµού από τις καταγγελλόµενες υποθέσεις περιβαλλοντικής
υποβάθµισης. Προκύπτουν επίσης και σηµαντικά µακροπρόθεσµα οφέλη στην όλη
προσπάθεια περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης και ενίσχυσης της παρεµβατικής
δυνατότητας µιας κοινωνίας ενεργών πολιτών που πλέον δεν περιορίζεται στη µετάθεση της
ευθύνης σε άλλους, αλλά είναι έτοιµη να αναλάβει δράση για την αναχαίτιση της
υποβάθµισης του περιβάλλοντος. Είναι χαρακτηριστικό ότι κατά την πρώτη τριετία
λειτουργίας της Οµάδας, µεγάλος αριθµός καταγγελιών έφθανε στην οργάνωση µε την
απαίτηση το WWF να αναλάβει την υπόθεση, χωρίς περαιτέρω δική τους εµπλοκή. Συχνά
µάλιστα, η υπόµνηση της ανάγκης για ενεργή δική τους συµµετοχή στην αντιµετώπιση των
συγκεκριµένων υποθέσεων κατέληγε σε άρνησή τους να εµπλακούν. Με την πορεία του
χρόνου, τέτοιες συµπεριφορές έχουν µειωθεί αισθητά και τείνουν πλέον να εκλείψουν,
εξέλιξη που εκλαµβάνεται από το WWF Ελλάς ως ένδειξη της ολοένα αυξανόµενης
συνειδητοποίησης ότι η επιτυχηµένη αντιµετώπιση των περιβαλλοντικών προβληµάτων
απαιτεί την προσωπική εµπλοκή όλων όσοι θέλουν να δηλώνουν περιβαλλοντικά
ευαισθητοποιηµένοι και ενεργοί.
Σηµαντική επίσης εξέλιξη είναι το σαφώς αυξηµένο ποσοστό ανταπόκρισης από τους
αρµόδιους φορείς του δηµόσιου τοµέα στα αιτήµατα της Νοµικής Οµάδας για παροχή
πληροφόρησης ή δική τους παρέµβαση για την αντιµετώπιση των αναφερόµενων
προβληµάτων.
Προσφυγή στα δικαστήρια ή σε όργανα της ΕΕ
Τα αποτελέσµατα µπορεί να αποβούν ιδιαιτέρως ευνοϊκά όταν οι ενδιαφερόµενοι πολίτες
µπορέσουν να προσφύγουν στα δικαστήρια ή όταν µία υπόθεση (λόγω της βαρύτητάς της)
τεθεί υπόψη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Σε αρκετές υποθέσεις, ωστόσο, δεν υπάρχει
περιθώριο προσφυγής στα δικαστήρια, είτε γιατί δικαστικά µέσα προστασίας δεν
προβλέπονται, είτε γιατί έχει παρέλθει µεγάλο διάστηµα από την έκδοση των διοικητικών
αδειών ή πράξεων που σχετίζονται µε το περιβαλλοντικό πρόβληµα και έχει έτσι απολεσθεί
(παραγραφεί) το δικαίωµα άσκησης δικαστικών µέσων.
Ειδικά δε όσον αφορά την υποβολή αναφοράς – καταγγελίας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, οι
πιθανότητες αποτελεσµατικής παρέµβασης είναι εξαιρετικά περιορισµένες για δυο κατά
βάση λόγους: α) η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ως θεµατοφύλακας του περιβαλλοντικού δικαίου
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εστιάζει αυστηρά στην εφαρµογή των αντίστοιχων οδηγιών ή
κανονισµών και ζητάει στοιχεία που να τεκµηριώνουν ευθεία παραβίαση του κοινοτικού
δικαίου περιβάλλοντος. Για παράδειγµα, οι περιοχές για τις οποίες αναφέρεται οικολογική
υποβάθµιση πρέπει να έχουν ενταχθεί στο δίκτυο Natura 2000 και τα τµήµατά της που
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έχουν πληγεί να είναι ενταγµένα ως προστατευόµενοι οικότοποι της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ.
Τέτοια στοιχεία όµως συνήθως δεν προκύπτουν, παρά σε ελάχιστες από τις καταγγελίες. β)
Ο χρόνος που απαιτείται για την εξέταση και πρόοδο µιας καταγγελίας για περιβαλλοντική
υποβάθµιση από τις αρµόδιες υπηρεσίες της Επιτροπής είναι απαγορευτικός, ειδικά για τις
επείγουσες περιπτώσεις. Όπως λοιπόν είναι φυσικό, οι δυο προαναφερόµενοι παράγοντες
λειτουργούν αποτρεπτικά, παρά το γεγονός ότι παραµένει εξαιρετικά ισχυρή η πεποίθηση
πως µόνο µια παρέµβαση «από τις Βρυξέλλες» θα είναι αποτελεσµατική.
Καταγγελία στις αρµόδιες αρχές για να λάβουν διοικητικά µέτρα
Στις περισσότερες περιπτώσεις υπάρχει η δυνατότητα υποβολής καταγγελίας στις αρµόδιες
διοικητικές αρχές, οι οποίες έχουν την εξουσία να διερευνήσουν το πρόβληµα και να
επιβάλουν, εάν χρειαστεί, διοικητικές κυρώσεις (πρόστιµα, ανάκληση άδειας κλπ). Ενώ κατά
τα πρώτα χρόνια λειτουργίας της Νοµικής Οµάδας η παρέµβαση των αρµόδιων διοικητικών
αρχών, ακόµα και η επιβολή διοικητικών κυρώσεων, είχε περιορισµένα µόνο αποτελέσµατα,
πλέον η κατάσταση αυτή έχει αλλάξει θεαµατικά. Με δεδοµένη πλέον την ισχυροποίηση του
επιπέδου περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης της κοινωνίας, σε συνδυασµό και µε την
αρνητική προβολή που επιφυλάσσεται στους παρανοµούντες εις βάρος του περιβάλλοντος,
η επιβολή κυρώσεων για περιβαλλοντική υποβάθµιση έχει πολύ µεγαλύτερο αποτέλεσµα
και συµβάλλει σαφέστερα στη συµµόρφωση των παραβατών, ειδικά όταν συνοδεύεται από
αντίστοιχη παρέµβαση περιβαλλοντικής οργάνωσης, όπως το WWF Ελλάς.
∆υσκολίες που δυσχεραίνουν τις εργασίες της Νοµικής Οµάδας
Κατά τα πρώτα χρόνια λειτουργίας της, η Νοµική Οµάδα αντιµετώπισε αρκετά προβλήµατα
και αγκυλώσεις που δυσκόλεψαν το έργο της. Ένα βασικό πρόβληµα ήταν η γενικευµένη
αντίληψη της πλειονότητας των πολιτών ότι για την περιβαλλοντική κρίση ευθύνονται άλλοι,
συνεπώς και τα περιβαλλοντικά προβλήµατα πρέπει άλλοι να τα επιλύσουν. Όταν λοιπόν
υπέβαλλαν αναφορά – καταγγελία προς το WWF Ελλάς για περιστατικό περιβαλλοντικής
υποβάθµισης, θεωρούσαν αυτονόητο πως η οργάνωση θα έπρεπε να «βγάλει τα φίδι από
την τρύπα», να αναλάβει δηλαδή να επιλύσει το πρόβληµα, χωρίς να απαιτήσει περαιτέρω
δική τους εµπλοκή. Στην αρχή λοιπόν, η διατύπωση της θέσης της Νοµικής Οµάδας πως
πρέπει να έχει προηγηθεί σχετική δραστηριοποίηση του καταγγέλοντα για την αντιµετώπιση
του καταγγελόµενου περιστατικού προξενούσε αρχικά κατάπληξη και εν συνεχεία
εγκατάλειψη της υπόθεσης. Αυτή η τάση όµως άλλαξε σε εντυπωσιακό επίπεδο τα
τελευταία χρόνια, κυρίως από το καλοκαίρι του 2007 και µετά, οπότε πλέον οι περισσότεροι
πολίτες που υποβάλλουν καταγγελίες ατοµικά θεωρούν ήδη δεδοµένη τη συνέχιση της δικής
τους ενεργού εµπλοκής στην υπόθεση και απευθύνονται στη Νοµική Οµάδα ζητώντας
συγκεκριµένη συµβολή στη δική τους προσπάθεια.
Οι βασικές δυσκολίες που αντιµετωπίζει η Νοµική Οµάδα προκύπτουν από:
(α) την πολυπλοκότητα και σε αρκετά σηµεία από την ασάφεια του θεσµικού πλαισίου
(πχ αναφορικά µε το ποιες είναι οι αρµόδιες κάθε φορά αρχές και ποιες εξουσίες έχουν) που
καθιστά δυσχερή την αποσαφήνιση της νοµικής και διοικητικής κατάστασης της υπόθεσης.
(β) την αδυναµία (λόγω ελλιπούς στελέχωσης ή λόγω ανεπαρκούς τεχνικής υποστήριξης) ή
τη διστακτικότητα των διοικητικών αρχών να αναλάβουν διοικητική δράση.
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Είναι αλήθεια ότι η συνεργασία των αρµοδίων αρχών είναι κρίσιµη για την
αποτελεσµατικότητα της προσπάθειας της Νοµικής Οµάδας και για τη δράση των
καταγγελλόντων. Αρκετές φορές, στο παρελθόν ιδίως, οι διοικητικές αρχές ήταν διστακτικές
κι είχαν µία επιφυλακτική στάση. Το αποτέλεσµα ήταν ότι σε µεγάλο βαθµό τα ερωτήµατα ή
οι παρεµβάσεις της Νοµικής Οµάδας έµεναν αναπάντητες. Η κατάσταση αυτή όµως έχει
αλλάξει, µε τις διοικητικές αρχές να ανταποκρίνονται πλέον σχεδόν στο σύνολο των
έγγραφων παρεµβάσεων της Νοµικής Οµάδας, ενώ
σε αρκετές περιπτώσεις η
ανταπόκρισή τους εµπεριέχει και «παράκληση» για συνδροµή στο δύσκολο έργο τους.
Αναγνωρίζουν επίσης και στην πράξη την υποχρέωση για δηµοσιοποίηση της διαθέσιµης
περιβαλλοντικής πληροφορίας προς τους πολίτες, όπως αυτή απορρέει από τη νοµοθεσία
για την πρόσβαση στην περιβαλλοντική πληροφορία, στάση που δεν µπορούσε στο
παρελθόν να θεωρηθεί αυτονόητη εκ µέρους των διοικητικών υπηρεσιών. Αντίστοιχα
ικανοποιητικός βαθµός ανταπόκρισης καταγράφεται πλέον και από τους αιρετούς τοπικούς
άρχοντες, κυρίως δηµάρχους και νοµάρχες, των οποίων η αδιαφορία για τα εγγράφως
αναφερόµενα περιβαλλοντικά προβλήµατα ήταν στην αρχή σχεδόν καθολική.
Έµµεσα και µακροπρόθεσµα οφέλη από τη δράση της Νοµικής Οµάδας
Αποτιµώντας τη δράση της Νοµικής Οµάδας συνολικά και σε ένα γενικότερο επίπεδο
διαπιστώνονται σηµαντικά έµµεσα και µακροπρόθεσµα οφέλη που αφορούν συνολικά την
αποτελεσµατικότητα της αντιµετώπισης περιβαλλοντικών προβληµάτων.
Ακόµα και εάν δεν είναι πάντα εφικτό σε όλες τις υποθέσεις να επιτευχθούν άµεσες λύσεις
από την όλη ενεργοποίηση της οµάδας, είναι σαφές ότι η Νοµική Οµάδα έχει συµβάλει σε
µεγάλο βαθµό στη γενικότερη κινητοποίηση των διοικητικών αρχών που πλέον εµφανίζουν
αισθητά αυξανόµενη ευαισθησία στα ζητήµατα περιβαλλοντικής υποβάθµισης.
Επιπλέον, η δράση της Νοµικής Οµάδας συµβάλλει σηµαντικά στην αφύπνιση και τη
γενικότερη ευαισθητοποίηση των πολιτών, οι οποίοι αποκτούν συναίσθηση των
δικαιωµάτων τους, συνειδητοποιούν τον παράνοµο χαρακτήρα επιβλαβών για το
περιβάλλον πράξεων συµπολιτών µας και ασκούν πιέσεις στις αρχές, αποδεχόµενοι ακόµα
και την πιθανότητα να επωµιστούν προσωπικό κόστος. Επίσης σηµαντική εξέλιξη είναι η
ολοένα αυξανόµενη κατανόηση της ανάγκης σωστής τεκµηρίωσης των παρεµβάσεων για
την αντιµετώπιση περιβαλλοντικών προβληµάτων. Τούτο προκύπτει από τη διαρκώς
βελτιούµενη ποιότητα και τεκµηρίωση των αναφορών – καταγγελιών που υποβάλλονται στο
WWF Ελλάς, καθώς και από τη διάθεση των καταγγελόντων να «επενδύσουν» προσωπικό
χρόνο, ακόµα και χρήµατα, ώστε να θωρακίσουν την υπόθεση µε όσο το δυνατόν
πληρέστερη επιστηµονική και νοµική τεκµηρίωση.
Ο πολίτης που βρίσκεται αντιµέτωπος µε ένα πρόβληµα περιβαλλοντικής υποβάθµισης
προσπαθεί -συχνά υπό το κράτος έντονης συναισθηµατικής φόρτισης- να αντιδράσει,
συναντά ποικίλα εµπόδια και δυσκολίες που ποτέ δεν είχε υποψιαστεί. Σε πολλές
περιπτώσεις, οι καταστάσεις αυτές οδηγούν σε απογοήτευση και σε κάποιες περιπτώσεις,
σε εγκατάλειψη της προσπάθειας. Από αυτήν την άποψη είναι πολύ σηµαντική η
κατευθυντήρια βοήθεια και η ηθική στήριξη των πολιτών από τη Νοµική Οµάδα, ώστε να
εξασφαλίζεται η αποτελεσµατικότερη δράση .Επιπλέον, η ενδελεχής έρευνα όλων των
θεµάτων, η συνεχής τριβή µε τις διοικητικές αρχές και η συνειδητοποίηση των ανεπαρκειών
του θεσµικού πλαισίου έχει «αναβαθµίσει» σηµαντικά και επί της ουσίας τον ρόλο της
Νοµικής Οµάδας ως:
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‐ βασικού δέκτη για το WWF Ελλάς των ποικίλων περιβαλλοντικών προβληµάτων και των
αγκυλώσεων που δυσχεραίνουν το επίπεδο ανταπόκρισης των αρµόδιων υπηρεσιών της
∆ιοίκησης
‐ σηµαντικού διαύλου επικοινωνίας και αποτελεσµατικής υποστήριξης της περιβαλλοντικής
δράσης µιας ολοένα και πιο ενεργού κοινωνίας πολιτών
‐ σηµαντική δεξαµενή νοµικής σκέψης και πράξης για την προστασία του περιβάλλοντος.
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Παράρτηµα 1 – Υποθέσεις που χειρίστηκε η Νοµική Οµάδα µέχρι τον Απρίλιο 2009
Α. Φυσικό Περιβάλλον

α/α
1.
2.
3.

4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.

Ηµ/νία

Τίτλος

Κατηγορία
καταγγελίας

Περιοχή

Παρατηρήσεις

2/2/2002

Υδαταγωγός Ραβένης

Υδραυλικά έργα

Λαγκαβίτσα
Θεσπρωτίας

Υπόθεση τέθηκε στο αρχείο.

19/2/2002

∆εξαµενές καυσίµων κοντά σε περιοχή
Ραµσάρ

Βάσοβα Καβάλας

Υποστηρικτική επιστολή µε τις θέσεις της
Συντονιστικής Επιτροπής κατά των
δεξαµενών.

3/3/2002

Κατασκευή εργοστασίου

Αµαλιάπολη
Ηλείας

Υπόθεση τέθηκε στο αρχείο.

Νέδα Ν. Ηλείας

Παρεµβάσεις προς αρµόδιες αρχές.
Αυτοψία από WWF. Αυτοψία από
υπηρεσίες και έγγραφη τεκµηρίωση της
παράβασης. Η επιχωµάτωση σταµάτησε

Κάτω Νευροκόπι
Σερρών

Υπόθεση τέθηκε στο αρχείο.

Αττική

Νοµικό υπόµνηµα προς καταγγέλλοντες.

Αιτωλοακαρνανία

Υπόθεση τέθηκε στο αρχείο.

Βιοµηχανικές &
βιοτεχνικές
εγκαταστάσεις
Βιοµηχανικές &
βιοτεχνικές
εγκαταστάσεις

13/3/2002

Μπάζα σε κοίτη ποταµού

Υποβάθµιση
υγροτόπων

20/3/2002

Μη κατασκευή αναρρυθµιστικής
βαλβίδας σε λίµνη

Υδραυλικά έργα

23/4/2002

Ρέµα Πικροδάφνης

9/5/2002

Καταφύγιο άγριας ζωής - Άρση
χαρακτηρισµού

Έργα Πολεοδοµίας &
Χωροταξίας - Θεσµικά
Έργα Πολεοδοµίας &
Χωροταξίας - Θεσµικά

21/5/2002

Κατασκευή δρόµου

Οδοποιία

Νάξος Κυκλάδων

Επιτυχής έκβαση. Το έργο έχει
σταµατήσει.

23/5/2002

Γεώτρηση στην Ύδρα

Υδραυλικά έργα

Ύδρα

Υπόθεση τέθηκε στο αρχείο.

5/6/2002

Παράνοµα λατοµεία

Εξορυκτικές και
συναφείς
δραστηριότητες

Ιωάννινα

Υπόθεση κρίθηκε αβάσιµη. Η περιοχή
είναι χαρακτηρισµένη λατοµική ζώνη.

11.
12.
13.
14.
15.

16.

17.
18.
19.
20.
21.
22.

15/6/2002

Μελέτη για επεξεργασία λυµάτων

Συστήµατα
επεξεργασίας
απορριµµάτων &
λυµάτων

20/6/2002

Φράγµα Αγ. Νικολάου

Υδραυλικά έργα

Τζουµέρκα
Ιωαννίνων

Νοµικό υπόµνηµα προς καταγγέλλοντες.

16/7/2002

Αυθαίρετες κατασκευές σε αιγιαλό

Υποβάθµιση παράκτιου
χώρου

Ραφήνα Αττικής

Ενηµέρωση καταγγέλλοντα.

17/7/2002

Υποψίες για ουράνιο

Άλλα θέµατα

22/7/2002

Υπεράντληση από την ΕΥΑΘ στις πηγές
Αραβησσού

Υδραυλικά έργα

23/7/2002

Κακή λειτουργία βιολογικού καθαρισµού

Συστήµατα
επεξεργασίας
απορριµµάτων &
λυµάτων

Πάρος Κυκλάδων

Υπόµνηµα προς καταγγέλλοντες.

23/7/2002

Καταρράκτες Σκρα στερεύουν

Υδραυλικά έργα

Σκρα Κιλκίς

Υπόθεση τέθηκε στο αρχείο.

25/7/2002

Αµµοληψία σε κοίτη ποταµού Αλφειού

Αλφειός Ν. Ηλείας

Υπόθεση τέθηκε στο αρχείο.

26/7/2002

Οικοδοµική δραστηριότητα

Ανάβυσσος
Αττικής

Υπόθεση τέθηκε στο αρχείο.

1/8/2002

Απόληψη αδρανών υλικών για λιµάνι

Κοτύχι Ν. Ηλείας

Υπόθεση τέθηκε στο αρχείο.

8/8/2002

Φύτευση φοινίκων σε παραλία

1/9/2002

Πυλώνες φωτισµού σε παραλιακή οδό
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Εξορυκτικές και
Συναφείς
∆ραστηριότητες
Υποβάθµιση παράκτιου
χώρου
Εξορυκτικές και
Συναφείς
∆ραστηριότητες
Υποβάθµιση παράκτιου
χώρου
Υποβάθµιση παράκτιου
χώρου

Κορώνεια Ν.
Θεσσαλονίκης

Στάδιο πρόσκλησης ενδιαφέροντος.
Υπόθεση κρίθηκε αβάσιµη.

Αλµυρός Βόλου
Μαγνησίας
Κοινότητα
Αραβησσού
Πέλλας

Λέσβος/ Ερεσός
Σαλαµίνα

Συµβουλές προς καταγγέλλοντες.
Επιτυχής έκβαση. Οι κάτοικοι πέτυχαν το
κλείσιµο µερικών γεωτρήσεων.

Υποστηρικτική επιστολή σε
καταγγέλλοντα.
Υπόθεση κρίθηκε αβάσιµη. ∆εν
τεκµηριώθηκε ζήτηµα υποβάθµισης
περιβάλλοντος.

23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

32.

33.
34.

35.

Υποβάθµιση παράκτιου
χώρου
Υποβάθµιση δασικών
βιοτόπων
Υποβάθµιση δασικών
βιοτόπων

Αµβρακικός
Πρεβέζης
Μελισσόπετρα
Αρκαδίας
Σκύρος Ν. Ευβοίας

Υπόθεση τέθηκε στο αρχείο.

Μύκητες στα πεύκα

Άλλα θέµατα

Ν. Σµύρνη Αττικής

Υπόµνηµα προς καταγγέλλοντες.

16/9/2002

Οικοδοµική δραστηριότητα σε παραλία

Υποβάθµιση παράκτιου
χώρου

Νάξος Κυκλάδων

Υπόθεση τέθηκε στο αρχείο.

17/9/2002

Αποξηραίνονται έλη

Υδραυλικά έργα

Ψάθα Αττικής

Υπόµνηµα προς καταγγέλλοντες.

20/9/2002

Τοξική βόµβα (εργοστάσιο µε τοξικές
ουσίες)

Λάρισα

Υπόθεση τέθηκε στο αρχείο.

27/9/2002

Υλοτοµία ίσως παράνοµη

Σκύρος Ν. Ευβοίας

Υπόθεση τέθηκε στο αρχείο.

10/10/2002

Υδράργυρος 7.5% στο νερό

Άλλα θέµατα

Χίος

Υπόθεση τέθηκε στο αρχείο.

22/10/2002

Λύµατα στην κοίτη του Γαλλικού

Συστήµατα
επεξεργασίας
απορριµµάτων &
λυµάτων

Γαλλικό Κιλκίς

Υπόθεση τέθηκε στο αρχείο.

2/1/2003

Κοινοποίηση επερώτησης βουλευτή

Άλλα θέµατα

Ήπειρος

Υπόθεση τέθηκε στο αρχείο.

17/1/2003

Απόβλητα ελαιοτριβείων

Λαµπίρι Αττικής

Υπόθεση τέθηκε στο αρχείο.

17/1/2003

Χωµατερή

Α. Λιόσια Αττικής

Υπόµνηµα προς καταγγέλλοντες.

4/9/2002

Καντίνα παράνοµη σε παραλία Μενίδι

9/9/2002

Κοπή δέντρων σε κτήµα

9/9/2002

Υλοτοµία ίσως παράνοµη

13/9/2002

29

Βιοµηχανικές &
βιοτεχνικές
εγκαταστάσεις
Υποβάθµιση δασικών
βιοτόπων

Αγροτο-Κτηνοτροφικά
& Υδατοκαλλιέργειες
Συστήµατα
επεξεργασίας
απορριµµάτων &
λυµάτων

Επιστολή σε καταγγέλλοντα.
Αδιευκρίνιστο ιδιοκτησιακό καθεστώς.

36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.

43.

44.
45.
46.
47.
48.
49.

24/1/2003

Στρατιωτικές εγκαταστάσεις

Άλλα θέµατα

Πεντέλη Αττικής

Υπόθεση τέθηκε στο αρχείο.

29/1/2003

Προστασία ποταµών

Υδραυλικά έργα

Τρίπολη Αρκαδίας

Υπόµνηµα προς καταγγέλλοντες.

7/2/2003

∆ιαρροή νερού

Υδραυλικά έργα

Μεσόγεια Αττικής

Παρεµβάσεις προς αρµόδιες αρχές.

19/2/2003

Εκµετάλλευση νερού πηγής

Υδραυλικά έργα

Ιωάννινα

Υπόθεση τέθηκε στο αρχείο.

28/2/2003

Ρύπανση από ναυάγιο

Θαλάσσια ρύπανση

Χαλκίδα Ευβοίας

Υπόµνηµα προς καταγγέλλοντες.

1/3/2003

Μπάζωµα ρέµατος

Υδραυλικά έργα

Κορωπί Αττικής

Υπόθεση τέθηκε στο αρχείο.

3/3/2003

Εργοστάσιο εµφιάλωσης νερού

Υδραυλικά έργα

Ήπειρος

Υπόθεση τέθηκε στο αρχείο.

9/3/2003

Υποβάθµιση λιµνοθάλασσας "Αλµύρα"

Υποβάθµιση
υγροτόπων

Βελόνη Ξάνθης

Επιτυχής έκβαση. Ανταπόκριση
υπηρεσιών. Επαναφορά τάφρου στην
προ επέµβασης κατάσταση. Εκθέσεις
αυθαιρέτων.

21/3/2003

Υποβάθµιση λίµνης Τσιβλού

Τσιβλού Αχαΐας

Υπόµνηµα προς καταγγέλλοντες.

31/3/2003

Υποβάθµιση δάσους

Κορινθία

Υπόθεση κρίθηκε αβάσιµη.

Υδραυλικά έργα

Καµένα Βούρλα
Φθιώτιδας

Παρεµβάσεις προς αρµόδιες αρχές.

Άλλα θέµατα

Αίγινα Ν. Πειραιώς

Μη ανταπόκριση καταγγέλλοντα.

5/5/2003
1/9/2003

Καταστροφή ιαµατικών πηγών από
διάνοιξη Ε.Ο. ΠΑΘΕ
Υποβάθµιση νήσου Μονής από
κατασκευαστικές εργασίες

Υποβάθµιση
υγροτόπων
Υποβάθµιση δασικών
βιοτόπων

3/9/2003

Ρύπανση Κόλπου Ελευσίνας

Θαλάσσια ρύπανση

Ελευσίνα ∆υτικής
Αττικής

Υπόµνηµα προς καταγγέλλοντες.

25/9/2003

Υποβάθµιση Ψαροποταµού (ποταµός
Χαλάντρας)

Υδραυλικά έργα

Ερεσός Λέσβου

Υπόθεση κρίθηκε αβάσιµη. Υπήρχε
έγκριση περιβαλλοντικών όρων για την
διαπλάτυνσης του αναχώµατος και τη
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κατασκευή γέφυρας.
50.
51.
52.
53.
54.

55.

56.
57.
58.
59.

60.

61.

29/10/2003

Εργασία στο δάσος Αναβρυτού

15/1/2004

Καταπάτηση δασικής έκτασης

17/1/2004

Άρθρο στην εφηµερίδα
«Πελοπόννησος» µε τίτλο «Να
εξοντώσουµε τις αλεπούδες»

28/1/2004
10/2/2004

Υποβάθµιση δασικών
βιοτόπων
Υποβάθµιση δασικών
βιοτόπων

Θεσπρωτία

Υπόθεση κρίθηκε αβάσιµη.

Πιερία

Υπόθεση τέθηκε στο αρχείο.

Άλλα θέµατα

Πάτρα

Υπόθεση τέθηκε στο αρχείο.

Βιοµηχανία «Θεσσαλικό» ΑΕΒΕΕ στο
Φαρσαλίτη ποταµό

Βιοµηχανικές &
βιοτεχνικές
εγκαταστάσεις

Θεσσαλία

Παρεµβάσεις προς αρµόδιες αρχές.
∆ιαµαρτυρία από τοπικούς συλλόγους.

Φράγµα Αποσελέµη

Υδραυλικά έργα

Κρήτη

Παρεµβάσεις προς αρµόδιες αρχές. Το
έργο προχωρά.

Άνδρος Κυκλάδων

Παρεµβάσεις προς αρµόδιες αρχές.

Κρήτη

Νοµικές συµβουλές προς τοπικούς
συλλόγους.

Θεσσαλία

Υπόθεση τέθηκε στο αρχείο.

Συστήµατα
επεξεργασίας
απορριµµάτων &
λυµάτων
Τουριστικές
εγκαταστάσεις
Εξορυκτικές και
συναφείς
δραστηριότητες
Υποβάθµιση
υγροτόπων
Υποβάθµιση
υγροτόπων

11/2/2004

ΧΥΤΑ -∆ηµιουργία

12/2/2004

Κατασκευή γηπέδου γκολφ στον
Απηγανιά

16/2/2004

Λατοµείο-∆ηµιουργία Ποταµιά, ∆. Αγιάς

20/2/2004

Αυθαίρετα κτίσµατα στη Λιµνοθάλασσα
Μεσολογγίου

4/5/2004

Υποβάθµιση λίµνης «Παραλίµνη»

12/5/2004

Καταστροφή περιοχής Natura,
Βουλισµένη Ελαφόνησος

Υποβάθµιση παράκτιου
χώρου

Κρήτη

10/6/2004

Ρύπανση από ιχθυοκαλλιέργειας στα
Μέθανα

Αγροτο-Κτηνοτροφικά
& Υδατοκαλλιέργειες

Αργολίδα
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Αιτωλοακαρνανία
Αλίαρτος Βοιωτίας

Υπόθεση τέθηκε στο αρχείο. Άνοιξε ξανά
το 2007.
Επιστολές προς αρµόδιους φορείς,
χωρίς απάντηση.
Στήριξη των τοπικών φορέων για
προστασία της περιοχής, οι οποίοι µε τη
βοήθεια των τοπικών ∆ήµων
σταµάτησαν τις αυθαίρετες επεµβάσεις.
Υπόθεση τέθηκε στο αρχείο.

62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.

72.
73.
74.

Βιοµηχανικές &
βιοτεχνικές
εγκαταστάσεις
Αγροτο-Κτηνοτροφικά
& Υδατοκαλλιέργειες
Βιοµηχανικές &
βιοτεχνικές
εγκαταστάσεις
Αγροτο-Κτηνοτροφικά
& Υδατοκαλλιέργειες

Αττική

Υπόθεση τέθηκε στο αρχείο. Ελλιπή
στοιχεία.

Βοιωτία

Υπόθεση τέθηκε στο αρχείο.

Θεσσαλία

Υπόθεση τέθηκε στο αρχείο.

Κορινθία

Υπόθεση τέθηκε στο αρχείο.

11/6/2004

Βιοµηχανία στα Οινόφυτα, ρύπανση

18/6/2004

Μονάδα ιχθυοκαλλιέργειας σε ήδη
βεβαρηµένη περιοχή

3/8/2004

Λειτουργία κυλινδρόµυλου στα Φάρσαλα

8/8/2004

Λύµατα ελαιοτριβείων στη Νεµέα

5/9/2004

Μεταφορά νερού στον ποταµό Κνακίωνα

Υδραυλικά έργα

Λακωνία

26/10/2004

Φράγµα στο φαράγγι Τουθόα

Υδραυλικά έργα

Αρκαδία

Επεµβάσεις στη Λιµνοθάλασσα
Κορισσίων
Κατασκευή κάθετου άξονα ΒουλγαρίαςΚοµοτηνής
Αυθαίρετα κτίσµατα και καταπατήσεις
από βιοµηχανία σκυροδέµατος
Λύµατα ελαιοτριβείων στη παραλία
Γιάλοβα

Υποβάθµιση
υγροτόπων

Κέρκυρα

Οδοποιία

Κοµοτηνή

Υποβάθµιση δασικών
βιοτόπων
Αγροτο-Κτηνοτροφικά
& Υδατοκαλλιέργειες
Συστήµατα
επεξεργασίας
απορριµµάτων &
λυµάτων

Πολύγυρος
Χαλκιδική

Πάτµος
∆ωδεκανήσων

Επιστολή της ΕΥΕΠ προς τους
εµπλεκόµενους φορείς. Εµπλοκή ΣτΠ.

26/10/2004
20/11/2004
25/11/2004
14/12/2004

Μεσσηνία

Παρεµβάσεις προς αρµόδιες αρχές.
Σταµάτησαν οι παρεµβάσεις χάρη στη
δράση των πολιτών.
Παρεµβάσεις προς αρµόδιες αρχές.
Σταµάτησαν οι παρεµβάσεις χάρη στη
δράση των πολιτών.
Παρεµβάσεις προς αρµόδιες αρχές.
Νοµικό υπόµνηµα προς τοπικούς
συλλόγους. Το θέµα είναι στο ΣτΕ.
Υπόθεση τέθηκε στο αρχείο. Μη
ανταπόκριση καταγγέλλοντα.
Υπόθεση τέθηκε στο αρχείο. Μη
ανταπόκριση καταγγέλλοντα.

19/12/2004

Χωµατερή στη Πάτµο

20/12/2004

Φράγµα στον Αλφειό Ποταµό

Υδραυλικά έργα

Αρκαδία

Υπόθεση τέθηκε στο αρχείο.

1/1/2005

Κοπή αιωνόβιων µουριών στο Ελληνικό
Γορτυνίας

Υποβάθµιση δασικών
βιοτόπων

Αρκαδία

Επικοινωνία µε δήµαρχο, αλλά αρνητική
έκβαση.
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75.
76.
77.
78.
79.

80.

81.
82.
83.

84.

85.
86.

Επέκταση οδικού δικτύου και κατασκευή
αιολικού πάρκου
Όχληση από υγρά και αέρια απόβλητα
ελαιοτριβείου

Οδοποιία

Λακωνία

Παρεµβάσεις προς αρµόδιες αρχές.

Αγροτο-Κτηνοτροφικά
& Υδατοκαλλιέργειες

Πηγή, ∆. Αρκαδίου
Ηρακλείου

10/1/2005

Κατασκευή περιφερειακού δρόµου

Οδοποιία

Σπέτσες Αττικής

21/1/2005

Μπαζώµατα και καταπατήσεις σε
αµµοθίνες

Υποβάθµιση παράκτιου
χώρου

Κρήτη

24/1/2005

Υδροηλεκτρικό φράγµα στο Ρέµα της
Τρυπηµένης

Υδραυλικά έργα

Γρεβενά

Υπόθεση τέθηκε στο αρχείο. Ελλιπή
στοιχεία.
Επιστολή σε καταγγέλλοντες για
διευκρινήσεις. Καµία απάντηση.
Παρεµβάσεις προς αρµόδιες αρχές.
Καµία απάντηση.
Παρεµβάσεις προς αρµόδιες αρχές. Το
έργο σταµάτησε µε απόφαση του
Νοµαρχιακού Συµβουλίου.

4/1/2005
5/1/2005

27/1/2005

ΒΙΟΚΑ Ψυτάλλειας

31/1/2005

Αµµοληψίες από ρέµα

3/2/2005

Καταστροφή δάσους δρυός στο όρος
Τελέθριο

7/2/2005

Χιονοδροµικό στη Ζήρεια

Συστήµατα
επεξεργασίας
απορριµµάτων &
λυµάτων
Εξορυκτικές και
Συναφείς
∆ραστηριότητες
Υποβάθµιση δασικών
βιοτόπων
Τουριστικές
εγκαταστάσεις
Συστήµατα
επεξεργασίας
απορριµµάτων &
λυµάτων

Αττική

Υπόθεση τέθηκε στο αρχείο.

Εύβοια

Υπόθεση τέθηκε στο αρχείο. Ελλιπή
στοιχεία.

Εύβοια

Υπόµνηµα προς καταγγέλλοντες.

Κορινθία

Υπόθεση τέθηκε στο αρχείο.

Γραµµατικό
Αττικής

14/2/2005

Χωµατερή στο Γραµµατικό

14/2/2005

Χιονοδροµικό στον Όλυµπο

Τουριστικές
εγκαταστάσεις

Πιερία

16/2/2005

Κατασκευή διυλιστηρίου

Βιοµηχανικές &
βιοτεχνικές
εγκαταστάσεις

Εύβοια
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Μετά την αρχική επικοινωνία µε τους
καταγγέλοντες, η υπόθεση τέθηκε στο
αρχείο, καθώς εκδόθηκε και σχετική
απόφαση του ΣτΕ (Ε’ 1151/2007).
Αυτοψία από το WWF Ελλάς. Υπόθεση
τέθηκε στο αρχείο. Μη ανταπόκριση
καταγγέλλοντα.
Υπόµνηµα προς καταγγέλλοντες.

87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.

96.

97.

17/2/2005

Καταπάτηση αιγιαλού στο ΕΘΠΖ

21/2/2005

Ρύπανση Κορινθιακού από την
Αλουµίνιο ΑΒΕΕ

21/2/2005

Κοπή ελαιόδεντρων στη Στρογγύλη

21/2/2005

Παράνοµο κτίσµα

28/2/2005

Οικοπεδοποίηση στο όρος Καντήλι

23/3/2005

Μπαζώµατα στο φαράγγι Χαύδατα

12/4/2005

Αιολικό πάρκο στη θέση ΚατάρτιαΤούρλες

13/4/2005

Ρύπανση ποταµού Κηφισού

14/4/2005

Αµµοληψίες από Μόρνο Ποταµό

15/4/2005

Έλλειψη πληροφόρησης για διαχείριση
υδάτων

Ρύπανση από αστικά λύµατα

19/4/2005
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Υποβάθµιση παράκτιου
χώρου
Βιοµηχανικές &
βιοτεχνικές
εγκαταστάσεις
Υποβάθµιση δασικών
βιοτόπων
Υποβάθµιση
υγροτόπων

Ζάκυνθος

Παρεµβάσεις προς αρµόδιες αρχές.
Αναµένεται κατεδάφιση αυθαίρετων
κτισµάτων.

Κόρινθος

Υπόθεση τέθηκε στο αρχείο. Μη
ανταπόκριση καταγγέλλοντα.

Κέρκυρα
Κερκίνη Σερρών

Υπόθεση τέθηκε στο αρχείο. Ελλιπή
στοιχεία.
Παρεµβάσεις προς αρµόδιες αρχές.
Ενέργειες ΣτΠ. Κατεδάφιση αυθαίρετων
κτισµάτων.

Υποβάθµιση δασικών
βιοτόπων
Υποβάθµιση
υγροτόπων

Εύβοια

Υπόµνηµα προς καταγγέλλοντες.

Ληξούρι
Κεφαλλήνιας

Υπόθεση τέθηκε στο αρχείο.

Ειδικά έργα

Νιάτο Λακωνίας

Μη ανταπόκριση καταγγέλλοντα.

Τιθορέα Φθιώτιδας

Παρεµβάσεις προς αρµόδιες αρχές.
Καθαρισµός από τον ∆ήµο µετά από
παρέµβαση της ΕΥΕΠ.

Ναύπακτος
Αργολίδος

Παρεµβάσεις προς αρµόδιες αρχές.
Καµία απάντηση.

Άλλα θέµατα

Τρίπολη Αρκαδίας

Επιστολές σε αρµόδιες υπηρεσίες.
∆όθηκαν τα στοιχεία στους
ενδιαφερόµενους. (περιβαλλοντική
πληροφόρηση)

Συστήµατα
επεξεργασίας
απορριµµάτων &
λυµάτων

Παλαιοχώρα
Χανίων

Ανταπόκριση αρµόδιων αρχών. Τοπικό
λιµεναρχείο.

Βιοµηχανικές &
βιοτεχνικές
εγκαταστάσεις
Εξορυκτικές και
Συναφείς
∆ραστηριότητες

98.
99.
100.
101.
102.

103.

104.
105.
106.
107.
108.
109.

25/4/2005

Χωροθέτηση Λατοµείου

Εξορυκτικές και
Συναφείς
∆ραστηριότητες

Κύθηρα Ν.
Πειραιώς

Επιστολή προς καταγγέλλοντες. Νοµικές
και τεχνικές συµβουλές.

10/5/2005

Μπαζώµατα στη Λιµνοθάλασσα
Ωρωπού

Υποβάθµιση
υγροτόπων

Αττική

Πρόστιµα. Αποµάκρυνση των
µπαζωµάτων. Ενέργειες για ανάδειξη
του υγροτόπου.

11/5/2005

Κατασκευή εργοστασίου πίσσας σε
δασική περιοχή

Λακωνία

Επιστολή σε καταγγέλλοντες µε
διευκρινήσεις.

11/5/2005

Μπαζώµατα και αυθαίρετα σε
υγροτόπους

Λακωνία

Υπόθεση τέθηκε στο αρχείο.

13/5/2005

Κακοδιαχείριση αποβλήτων από
εργοστάσιο

Θεσσαλονίκη

Υπόµνηµα προς καταγγέλλοντες.

13/5/2005

Κατασκευή αντλιοστασίου λυµάτων

Αγ. Θεόδωροι
Κόρινθος

Υπόθεση τέθηκε στο αρχείο.

16/5/2005

Χωροθέτηση Λατοµείου

Θεσσαλονίκη

Επιστολή προς καταγγέλλοντες. Νοµικές
και τεχνικές συµβουλές.

27/5/2005

Επέκταση ΑΓΕΤ σε αιγιαλό

Θεσσαλονίκη

Υπόµνηµα προς καταγγέλλοντες.

6/6/2005

Κοπή δέντρων στη Λίµνη Στυµφαλία

8/6/2005

Φυτοφάρµακα σε φιστικιές

8/6/2005

Σχέδιο δηµιουργίας λατοµείου

13/6/2005

Εργοστάσιο λιγνίτη σε δασική περιοχή
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Βιοµηχανικές &
βιοτεχνικές
εγκαταστάσεις
Υποβάθµιση
υγροτόπων
Βιοµηχανικές &
βιοτεχνικές
εγκαταστάσεις
Συστήµατα
επεξεργασίας
απορριµµάτων &
λυµάτων
Εξορυκτικές και
Συναφείς
∆ραστηριότητες
Υποβάθµιση παράκτιου
χώρου
Υποβάθµιση δασικών
βιοτόπων
Άλλα θέµατα
Εξορυκτικές και
Συναφείς
∆ραστηριότητες
Βιοµηχανικές &
βιοτεχνικές
εγκαταστάσεις

Κόρινθος
Αττική

Ειδοποιήθηκε το ∆ασαρχείο Κορίνθου.
∆εν βρέθηκαν οι υπαίτιοι.
Υπόθεση τέθηκε στο αρχείο. Ελλιπή
στοιχεία.

Αχαΐα

Το έργο δεν προχώρησε. Επαφή µε
καταγγέλλοντες.

Μεσσηνία

Μετά από κινητοποιήσεις κατοίκων τα
σχέδια αποσύρθηκαν από το Υπ.
Ανάπτυξης

110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.

122.

13/6/2005

Υλοτοµία στον Όλυµπο από µοναστήρι

Υποβάθµιση δασικών
βιοτόπων

Πιερία

Υπόθεση κρίθηκε αβάσιµη. Η υλοτόµηση
γίνεται βάση διαχειριστικής µελέτης.

14/6/2005

Λειτουργία µονάδας αφαλάτωσης

Ειδικά έργα

Τήνος Κυκλάδων

Υπόθεση κρίθηκε αβάσιµη.

23/6/2005

Κατασκευές σε δασική περιοχή

Υποβάθµιση δασικών
βιοτόπων

Πόρος Ν. Πειραιώς

Μήνυση από τον ∆ήµο Πάρου κατά
παντός υπευθύνου

28/6/2005

Θαλάσσια ρύπανση

Θαλάσσια ρύπανση

Ηλεία

Υπόθεση τέθηκε στο αρχείο.

30/6/2005

Προστασία πευκοδάσους

Χίος

Συµβουλές σε καταγγέλλοντες.

5/7/2005

Εγκατάσταση εργοστασίου κεραµοποιίας

Κρήτη

Υπόµνηµα προς καταγγέλλοντες.

6/7/2005

Ρύπανση από εργοστάσιο επεξεργασίας
πυρήνα

Έργα Πολεοδοµίας &
Χωροταξίας - Θεσµικά
Βιοµηχανικές &
βιοτεχνικές
εγκαταστάσεις
Αγροτο-Κτηνοτροφικά
& Υδατοκαλλιέργειες

Κρήτη

Υπόθεση τέθηκε στο αρχείο. Ελλιπή
στοιχεία.

6/7/2005

Κατασκευή αιολικού πάρκου

Ειδικά έργα

Ρόδος

Συµβουλές σε καταγγέλλοντες.

11/7/2005

Θαλάσσια ρύπανση στη περιοχή του
οικισµού Σούγιας

Θαλάσσια ρύπανση

Παλαιόχωρα
Χανίων

Επιτυχής έκβαση. Επιβολή διοικητικών
και ποινικών κυρώσεων (σχηµατισµός
δικογραφιών).

14/7/2005

Σχεδιαζόµενη κατασκευή ξενοδοχειακών
µονάδων και γηπέδων γκολφ στη
λιµνοθάλασσα Γιάλοβα

Τουριστικές
εγκαταστάσεις

Μεσσηνία

Υπόθεση τέθηκε στο αρχείο.

16/7/2005

Ρύπανση υδάτων στο ποταµό Ερύµανθο

Βιοµηχανικές &
βιοτεχνικές
εγκαταστάσεις

Αχαΐα

Υπόθεση τέθηκε στο αρχείο. Ελλιπή
στοιχεία.

16/7/2005

Κατασκευή δρόµου στην αλπική ζώνη
του Βελουχίου

Οδοποιία

Ευρυτανία

Υπόθεση τέθηκε στο αρχείο. Ελλιπή
στοιχεία.

20/7/2005

Ρύπανση από λειτουργία βιολογικού
καθαρισµού

Συστήµατα
επεξεργασίας
απορριµµάτων &
λυµάτων

Κρήτη

Υπόθεση τέθηκε στο αρχείο.

36

123.
124.
125.
126.
127.
128.

129.

130.
131.

132.

133.

Συστήµατα
επεξεργασίας
απορριµµάτων &
λυµάτων
Αγροτο-Κτηνοτροφικά
& Υδατοκαλλιέργειες
Εξορυκτικές και
Συναφείς
∆ραστηριότητες
Εξορυκτικές και
Συναφείς
∆ραστηριότητες

Λοκρίδα
Φθιώτιδας

Υπόθεση τέθηκε στο αρχείο. Ελλιπή
στοιχεία.

Χίος

Υπόµνηµα προς καταγγέλλοντες.

Ροδόπη

Υπόθεση τέθηκε στο αρχείο.

Θεσσαλονίκη

Υπόθεση τέθηκε στο αρχείο.

Κρήτη

Υπόθεση τέθηκε στο αρχείο.

Αττική

Παρεµβάσεις προς αρµόδιες αρχές.

Χίος

Υπόθεση τέθηκε στο αρχείο.

18/8/2005

Φήµες για κατασκευή ΧΥΤΑ

5/9/2005

Ρύπανση από ιχθυοτροφείο

15/9/2005

Κατασκευή ορυχείου χρυσού στη
Βουλγαρία

26/9/2005

Αµµοληψίες στον Αξιό

26/9/2005

Μπαζώµατα ρεµάτων

4/10/2005

Μπάζωµα υγροτόπου

19/10/2005

ΧΑ∆Α

19/10/2005

Καταπάτηση Λιµνοθάλασσας Αντινιώτη
για κατασκευή ξενοδοχείου

Τουριστικές
εγκαταστάσεις

Κέρκυρα

21/10/2005

Αυθαίρετα κτίσµατα στον Υγρότοπο της
Καλλονής

Υποβάθµιση
υγροτόπων

Λέσβος

4/11/2005

Απορρίµµατα - ΧΑ∆Α

15/11/2005

Σχεδιασµός ΧΥΤΑ
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Υδραυλικά έργα
Υποβάθµιση
υγροτόπων
Συστήµατα
επεξεργασίας
απορριµµάτων &
λυµάτων

Συστήµατα
επεξεργασίας
απορριµµάτων &
λυµάτων
Συστήµατα
επεξεργασίας
απορριµµάτων &

Επιτυχής έκβαση. Ο Γ.Γ. της
Περιφέρειας Ιονίου ακύρωσε την
περιβαλλοντική αδειοδότηση
Νοµικό υπόµνηµα προς καταγγέλλοντες.
Ενηµέρωση από την ΜΚΟ «Ναυτίλος σε
δράση».

Φθιώτιδα

Παρεµβάσεις προς αρµόδιες αρχές.

Αρκαδία

Υπόµνηµα προς καταγγέλλοντες.

λυµάτων
134.
135.
136.
137.

138.

139.

140.

141.
142.
143.

16/11/2005

Κατασκευή φράγµατος στον Άραχθο

Υδραυλικά έργα

Άρτα

22/11/2005

Κατασκευή οδικού άξονα Ε65

Οδοποιία

Καλαµπάκα
Τρικάλων

20/12/2005

Ρύπανση από ξενοδοχειακή µονάδα

23/1/2006

Ρύπανση χείµαρρου - ελαιοτριβείο

26/1/2006

Κατασκευή βιολογικού

6/2/2006

Καταπάτηση δασικών εκτάσεων

9/2/2006

Σχεδιασµός ΧΥΤΑ

9/2/2006

Παράνοµες ταβέρνες στο Ε.Π. Σχοινιά

20/2/2006

Παράνοµες αµµοληψίες στον Πηνειό

1/3/2006

Μπαζώµατα στον υγρότοπο Ντίπι
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Τουριστικές
εγκαταστάσεις
Αγροτο-Κτηνοτροφικά
& Υδατοκαλλιέργειες
Συστήµατα
επεξεργασίας
απορριµµάτων &
λυµάτων
Υποβάθµιση δασικών
βιοτόπων
Συστήµατα
επεξεργασίας
απορριµµάτων &
λυµάτων
Υποβάθµιση
υγροτόπων
Εξορυκτικές και
Συναφείς
∆ραστηριότητες
Υποβάθµιση
υγροτόπων

Πάρος Κυκλάδων
Λακωνία

Παρατηρήσεις στην ΜΠΕ και συµβουλές.
Προσφυγή τοπικών ΜΚΟ στο ΣτΕ.
Θετική έκβαση.
Απλές συµβουλές. Οι καταγγέλλοντες
είναι σε επαφή µε «Αρκτούρο» και
«Καλλιστώ».
Παρεµβάσεις προς αρµόδιες αρχές.
Το θέµα βαίνει προς λύση.
Υπόθεση τέθηκε στο αρχείο. Ελλιπή
στοιχεία.

Μύκονος
Κυκλάδων

Υπόθεση κρίθηκε αβάσιµη.

Ευρυτανία

Ένσταση κατά παράτυπων αποφάσεων
από τη ∆/νση ∆ασών Ευρυτανίας.
Αναµένεται η απόφαση της Β’ βάθµιας
Επιτροπής ∆ασικών Αµφισβητήσεων.

Ικαρία

Επαφή µε καταγγέλλοντες, άγνωστη
έκβαση.

Αττική

∆ιερεύνηση και ενέργειες σε συνεργασία
µε άλλες ΜΚΟ.

Λάρισα

Αποστολή ενηµερωτικού υλικού.

Λέσβος

Επιστολή από 3 ΜΚΟ. Επικύρωση των
προστίµων από Νοµάρχη, αλλά όχι
αποκατάσταση της περιοχής.

144.
145.
146.
147.

148.

149.

150.

151.
152.
153.

154.

10/3/2006

Κατασκευή µονάδας αποθήκευσης και
διακίνησης καυσίµων

Βιοµηχανικές &
βιοτεχνικές
εγκαταστάσεις

Λήµνος

10/3/2006

Ασφαλτόστρωση οδικού δικτύου για τις
εγκαταστάσεις του ΒΙΟ.ΚΑ.

Οδοποιία

Πόρος Ν. Πειραιώς

14/3/2006

Εγκατάσταση βιοµηχανικών µονάδων
στον Πολύγυρο

Βιοµηχανικές &
βιοτεχνικές
εγκαταστάσεις

Θεσσαλονίκη

Υπόθεση τέθηκε στο αρχείο

10/4/2006

Αποµάκρυνση σκεπής αµιάντου

Ειδικά έργα

Αθήνα

Νοµικές και τεχνικές συµβουλές

15/4/2006

ΧΑ∆Α

Συστήµατα
επεξεργασίας
απορριµµάτων &
λυµάτων

Αττική

Υπόµνηµα προς καταγγέλλοντες

29/4/2006

Κατασκευή νέου λιµένα

Λιµενικά έργα

Νάξος Κυκλάδων

Οι κάτοικοι έχουν προσφύγει στο ΣτΕ.

4/5/2006

Απόθεση απορριµµάτων

Συστήµατα
επεξεργασίας
απορριµµάτων &
λυµάτων

Αττική

Υπόµνηµα προς καταγγέλλοντες.

12/5/2006

Ασφαλτόστρωση οδικού δικτύου

Οδοποιία

Αίγινα Ν. Πειραιώς

13/5/2006

Πιθανή δηµιουργία χιονοδροµικού
κέντρου στα Βαρδούσια όρη

16/5/2006

Ρύπανση από γαλακτοκοµική µονάδα

14/6/2006

Αστικά λύµατα -διοχέτευση στην Τεχνητή
Λίµνη Πηνειού

Τουριστικές
εγκαταστάσεις
Αγροτο-Κτηνοτροφικά
& Υδατοκαλλιέργειες
Συστήµατα
επεξεργασίας
απορριµµάτων &
λυµάτων
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Φθιώτιδα

Αναµένουµε εκτενέστερη πληροφόρηση.
Οι πληροφορίες λένε ότι ανακλήθηκε η
άδεια.
Υπόθεση κρίθηκε αβάσιµη.
Απαντήσεις από υπηρεσίες, ο δρόµος
είχε όλες τις απαιτούµενες άδειες.

Το έργο δεν έχει περιβαλλοντική
αδειοδότηση και διακόπηκε.
Μελετήθηκε η ΜΠΕ και δόθηκαν
συµβουλές.

Λέσβος

Έχει ασχοληθεί ο εισαγγελέας Λέσβου.

Βελανίδι Ν.
Λάρισας

Υπόµνηµα προς καταγγέλλοντες.

155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.

164.

165.

Υποβάθµιση
υγροτόπων
Βιοµηχανικές &
βιοτεχνικές
εγκαταστάσεις

Σκιάθος Ν.
Μαγνησίας

Παρεµβάσεις προς αρµόδιες αρχές. Οι
δραστηριότητες σταµάτησαν

Ελληνικά Ευβοίας

Παρεµβάσεις προς αρµόδιες αρχές.

15/6/2006

Παρεµβάσεις στη θέση «Βρωµόλιµνος»

16/6/2006

Αέρια ρύπανση από µονάδα παραγωγής
ασφάλτου

19/6/2006

Εγκατάσταση διαλυτηρίου αυτοκινήτων
και άλλες οχλούσες δραστηριότητες

Άλλα θέµατα

Μάλτα Πολυγύρου
Χαλκιδικής

19/6/2006

Ρύπανση από µη ανέλκυση ναυαγίου

Θαλάσσια ρύπανση

Νέο Ικόνιο,
Κερατσίνι

21/6/2006

Υλοτοµία και καµίνια

1/7/2006

Αµµοχαλικοληψίες στον Αλφειό Ποταµό

13/7/2006

Ρύπανση από βιοµηχανική µονάδα

14/7/2006
14/7/2006

Υπόθεση κρίθηκε αβάσιµη. Εγκεκριµένοι
περιβαλλοντικοί όροι των
δραστηριοτήτων.
Επιστολή σε αρµόδιες υπηρεσίες.
Προκαταρκτική εξέταση από τον
Εισαγγελέα Πληµ/κων Πειραιά

Βιοµηχανικές &
βιοτεχνικές
εγκαταστάσεις
Εξορυκτικές και
Συναφείς
∆ραστηριότητες
Βιοµηχανικές &
βιοτεχνικές
εγκαταστάσεις

Ν. Στύρα Ν.
Εύβοιας

Υπόµνηµα προς καταγγέλλοντες.

Αρχ. Ολυµπία
Ηλείας

Επιστολή προς αρµόδιες υπηρεσίες.
Είχε άδεια απόληψης και εγκεκριµένους
περιβαλλοντικούς όρους.

Μαλεσίνα Ν.
Φθιώτιδας

Επιστολή σε αρµόδιες υπηρεσίες. Μη
ανταπόκριση υπηρεσιών

Αυθαίρετα κτίσµατα στο Κρυονέρι Βαράσοβα

Άλλα θέµατα

Χαλκεία Αιτ/νία

Επιτυχής έκβαση. Ανταπόκριση από
αρµόδιες αρχές. Αυτοψία και πρόστιµο
αυθαιρέτου. Αποκατάσταση.

Παρεµβάσεις σε κοίτη ποταµού

Υδραυλικά έργα

Αµµουδιά
Πρέβεζας

Υπόθεση τέθηκε στο αρχείο.

1/9/2006

Ρύπανση από αστικά λύµατα

Συστήµατα
επεξεργασίας
απορριµµάτων &
λυµάτων

Άσσηρος Ν. Κιλκίς

25/9/2006

Παράνοµη διάνοιξη δρόµου στη Γκιώνα
Βαθιά Λάκκα.

Οδοποιία

Γκιώνα Ν.
Φωκίδας
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Επιστολή σε αρµόδιες υπηρεσίες και
αυτοψίας µας στην περιοχή. Η ∆ηµοτική
αρχή προχωρά σε κατασκευή
βιολογικού.
Επιτυχής έκβαση. Επιστολή σε αρµόδιες
υπηρεσίες. ∆εν είχαν εκδοθεί
περιβαλλοντικοί όροι . Τα έργα
σταµάτησαν.

166.
167.
168.
169.
170.
171.

172.

173.
174.
175.
176.

26/9/2006

Μπάζωµα υγροτόπου «Αλυκές» στη
Λούτσα

Υποβάθµιση
υγροτόπων

17/11/2006

Παράνοµες ∆ραστηριότητες στον
υγρότοπο Γλυφάδες Σάµος

22/11/2006

Υποβάθµιση υγροτόπου Βουρκάρι
βιοµηχανίες, Μέγαρα

Υποβάθµιση
υγροτόπων
Βιοµηχανικές &
βιοτεχνικές
εγκαταστάσεις

1/1/2007

Αιολικά Πάρκα - Αρκαδία

1/1/2007

Λατοµείο Βωξίτη - Γκιώνα

1/1/2007

ΛΑΡΚΟ: πιθανά λατοµεία

1/1/2007

Φράγµα Αγ. Νικολάου-Άραχθος

2/1/2007

Αµµορυχείο

16/1/2007

Αµµοληψία Καβάλα

18/1/2007

∆ιάνοιξη δρόµων στο Καλλίδροµο Όρος

5/2/2007

Υγρά απόβλητα Motor Oil
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Ειδικά έργα
Εξορυκτικές και
Συναφείς
∆ραστηριότητες
Εξορυκτικές και
συναφείς
δραστηριότητες

Αρτέµιδα Αττικής
Σάµος
Μέγαρα Αττικής
Κάτω Ασέα
Αρκαδίας

Ενηµέρωση ΣτΠ και επιβολή προστίµων
από την ΕΥΕΠ. Παραποµπή ∆ηµάρχου
σε δίκη.
Υπόθεση τέθηκε στο αρχείο. Ελλιπή
στοιχεία.
Παρεµβάσεις προς αρµόδιες αρχές και
συµβουλές σε καταγγέλλοντες. Αυτοψία
από το WWF Ελλάς.
Υπόθεση τέθηκε στο αρχείο. Ελλιπή
στοιχεία.

Φωκίδα

∆εν προλάβαµε τις ηµεροµηνίες για
αίτηση ακύρωσης.

Εύβοια

Υπόθεση τέθηκε στο αρχείο.

Άρτα

Το ΣτΕ ακύρωσε την απόφαση έγκρισης
περιβαλλοντικών όρων. (ΣτΕ 3848/2007)

Λιτόχωρο Πιερίας

Υπόµνηµα προς καταγγέλλοντες.

Καβάλα

Υπόθεση τέθηκε στο αρχείο.

Οδοποιία

Λαγκαδάς
Φθιώτιδας

Υπόθεση τέθηκε στο αρχείο.

Βιοµηχανικές &
βιοτεχνικές
εγκαταστάσεις

Αγ. Θεόδωροι
Κόρινθος

Παρεµβάσεις προς αρµόδιες αρχές και
αυτοψία τους στην περιοχή, όµως σε
λάθος θέση.

Υδραυλικά έργα
Εξορυκτικές και
συναφείς
δραστηριότητες
Εξορυκτικές και
συναφείς
δραστηριότητες

177.
178.
179.
180.
181.
182.
183.
184.
185.
186.

187.

188.
189.

9/2/2007

Υγρότοπος Βουρκάρι -Κατασκευή
µονάδας επισκευής µικρών σκαφών

Λιµενικά έργα

Μέγαρα ∆. Αττικής

13/2/2007

Αγωγός Φυσικού Αερίου - Γεράνεια Όρη

Ειδικά έργα

Κινέττα ∆. Αττικής

13/2/2007

Κατασκευή ιδιωτικής µαρίνας στοµίου
Αµβρακικού Κόλπου

Λιµενικά έργα

Αµβρακικός
Αιτωλοακαρνανίας

28/2/2007

∆ρόµος Ελευθεροχωρίου Μενδενίτσας

Οδοποιία

Καλλίδροµο Όρος
Φθιώτιδας

3/3/2007

Σφαγείο Καλαµπάκα

Αγροτο-Κτηνοτροφικά
& Υδατοκαλλιέργειες

Καλαµπάκα
Τρικάλων

16/3/2007

Καταπατήσεις- Αχλάδι Φθιώτιδος

Υποβάθµιση δασικών
βιοτόπων

Αχλάδα Φθιώτιδας

17/3/2007

Καταπολέµηση κουνουπιών

Άλλα θέµατα

Λάππα Αχαΐας

29/3/2007

Καταπάτηση ∆ηµοσίων Εκτάσεων στη
Ζαχάρω

1/4/2007

Αγώνες Μοτοκρός σε αµµοθίνες

18/4/2007

Κατασκευή διαλυτηρίου αυτοκινήτων

Υποβάθµιση δασικών
βιοτόπων
Υποβάθµιση παράκτιου
χώρου
Βιοµηχανικές &
βιοτεχνικές
εγκαταστάσεις

18/4/2007

Καταπατήσεις από µονή Λαµίας Ποικίλο
όρος

Υποβάθµιση δασικών
βιοτόπων

Αθήνα

23/4/2007

Κατασκευή αυτοσχέδιων αναχωµάτων
στο ∆έλτα Πηνειού

Υδραυλικά έργα

Λάρισα

7/5/2007

Καταστροφή αµµοθινών στην παραλία
Χρυσή Ακτή

Υποβάθµιση παράκτιου
χώρου

Χρυσή Ακτή
Πάρου
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Ζαχάρω Ηλείας
Ερεσός Λέσβου
Άγιοι Θόδωροι
Χανίων

Παρεµβάσεις προς αρµόδιες αρχές.
Υπόθεση κρίθηκε αβάσιµη. Είχε
εγκεκριµένους περιβαλλοντικούς όρους.
Υπόθεση κρίθηκε αβάσιµη. Η Ε.Υ.Ε.Π.
πραγµατοποίησε επιθεώρηση και δεν
διαπίστωσε παραβάσεις
Υπόθεση τέθηκε στο αρχείο.
Ανταπόκριση από αρµόδιες αρχές.
Έλεγχος από αρµόδιες αρχές και
επιβολή προστίµων.
Υπόθεση τέθηκε στο αρχείο. Ελλιπή
στοιχεία.
Επιστολή στις αρµόδιες αρχές και
ενηµέρωση καταγγέλλοντα.
Επιστολή στις αρµόδιες αρχές. Η
υπόθεση είναι στο ΣτΕ.
Οι αγώνες πραγµατοποιήθηκαν χωρίς
άδεια σε άλλη περιοχή εκτός Natura.
Υπόµνηµα προς καταγγέλλοντες.
Σχετικές ερωτήσεις στη βουλή και
ενηµέρωση καταγγέλλοντα. Επιτυχηµένη
παρέµβαση των τοπικών
πρωτοβουλιών.
Υπόθεση τέθηκε στο αρχείο. Ελλιπή
στοιχεία.
Ανταπόκριση από αρµόδιες αρχές.
Αυτοψία από αρµόδιες αρχές και
επιβολή προστίµων.

190.
191.
192.
193.
194.

195.

196.
197.
198.
199.

200.

8/5/2007

Υγροτοπική έκταση προς πώληση Πολυχνίτος

Άλλα θέµατα

Πολυχνίτος
Λέσβου

9/5/2007

Παρεµβάσεις στη Λίµνη Κουρνά και την
παραλία Γεωργιούπολης

Υποβάθµιση
υγροτόπων

Χανιά

15/5/2007

Μπαζώµατα στον υγρότοπο της
Πούντας

21/5/2007

Τυροκοµείο Κολλιός Λέσβος

Υποβάθµιση
υγροτόπων
Αγροτο-Κτηνοτροφικά
& Υδατοκαλλιέργειες

Πούντα Πάρου
Κυκλάδων
Μανταµάδο
Λέσβου

24/5/2007

Μπαζώµατα σε υγρότοπο στην σκάλα
Πολυχνίτου

Υποβάθµιση
υγροτόπων

Πολυχνίτος
Λέσβου

9/6/2007

Επεµβάσεις στον χείµαρρο "Ξηριά"
Λόγγου, Φθιώτιδος

Υδραυλικά έργα

Αγ. Κωνσταντίνος
Φθιώτιδας

27/6/2007

Κατασκευή Τσιµεντένιων σκαλιών στο
µονοπάτι Πριόνια-Ζολώτα, Εθνικός
∆ρυµός Ολύµπου

Τουριστικές
εγκαταστάσεις

Όλυµπος Πιερίας

6/7/2007

Παραχώρηση ∆ασικών Εκτάσεων,
Πάτηµα ∆ήµου Βεγορίτιδος

Υποβάθµιση δασικών
βιοτόπων

Πάτηµα Πέλλας

17/7/2007

Επιχωµατώσεις και απορρίµµατα στην
Ν. Μάκρη

Υποβάθµιση
υγροτόπων

Νέα Μάκρη
Αττικής

19/7/2007

Μπαζώµατα σε υγρότοπο στο Αλικούδι

Υποβάθµιση
υγροτόπων

Αλικούδι Λέσβου

24/7/2007

Σιδηρόκαστρο λειτουργία παράνοµης
χωµατερής

Συστήµατα
επεξεργασίας
απορριµµάτων &
λυµάτων

Σιδηρόκαστρο
Σέρρες
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Υπόθεση κρίθηκε αβάσιµη.
Ανταπόκριση από αρµόδιες αρχές.
Αυτοψία από αρµόδιες αρχές, επιβολή
προστίµων και διακοπή παρεµβάσεων.
Ανταπόκριση από αρµόδιες αρχές.
Αυτοψία από αρµόδιες αρχές.
Υπόθεση τέθηκε στο αρχείο.
Ανταπόκριση από αρµόδιες αρχές.
Αυτοψία από αρµόδιες αρχές και
επιβολή προστίµων.
Επιστολή στις αρµόδιες αρχές. Αυτοψία
και διαπίστωση παραβίασης
Περιβαλλοντικών όρων από την
κατασκευαστική.
Επιτυχής έκβαση. Προσπάθεια για
ανακατασκευή σκαλιών.
Η υπόθεση είναι στην Β’βάθµια
επιτροπή επιλύσεως ∆ασικών
Αµφισβητήσεων της Περιφέρειας.
Ανταπόκριση από αρµόδιες αρχές.
Αυτοψίες από τις αρµόδιες υπηρεσίες
και εισηγήσεις για πρόστιµα.
Ανταπόκριση από αρµόδιες αρχές.
Αυτοψία από αρµόδιες αρχές και
επιβολή προστίµων.
Προβλεπόταν η συνέχιση λειτουργίας
του από το Περιφερειακό σχέδιο
διαχείρισης απορριµµάτων µέχρι την
κατασκευή ΧΥΤΑ.

201.
202.
203.
204.
205.
206.

207.

208.
209.
210.
211.
212.

26/7/2007

Αγωγός όµβριων - Αρτέµιδα

6/8/2007

Αγώνες Μοτοσυκλετών εντός Εθνικού
∆ρυµού Σουνίου

8/8/2007

ΓΠΣ Πάρου

9/8/2007

Λάψαρνα εµπορευµατικός σταθµός

9/8/2007
10/8/2007

Παράνοµος δρόµος σε παραλία
ωοτοκίας Caretta caretta
Ασφαλτόστρωση και επέκταση οδικού
δικτύου Αµβρακικός

Συστήµατα
επεξεργασίας
απορριµµάτων &
λυµάτων
Υποβάθµιση δασικών
βιοτόπων
Έργα Πολεοδοµίας &
Χωροταξίας - Θεσµικά
Λιµενικά έργα
Οδοποιία
Οδοποιία

Αρτέµιδα Αττική
Λαύριο Αττικής
Πάρος Κυκλάδων
Λάψαρνα Άντισσα Λέσβος
Κυπαρίσσια
Μεσσηνίας
Αµβρακικός
Αιτ/νίας

Επιστολή προς καταγγέλλοντα. Καµία
εξέλιξη.
Ανταπόκριση υπηρεσιών. Το ∆ασαρχείο
Λαυρίου πήρε όλα τα νόµιµα µέτρα.
Ενσωµάτωση των υγροτόπων στις ΠΕΠ
περιοχές.
Υπόθεση τέθηκε στο αρχείο.
Παρεµβάσεις προς αρµόδιες αρχές.
Επιστολή προς αρµόδιες υπηρεσίες.
Επιτυχής έκβαση. Αποξήλωση της
τσιµεντένιας ράµπας, επανατοποθέτηση
στύλων της ∆ΕΗ εκτός της ζώνης του
αιγιαλού.
Υποστηρικτικές ενέργειες στη δράση
τοπικών ΜΚΟ. Παρεµβάσεις προς
αρµόδιες αρχές.
Επιτυχής έκβαση. Επεβλήθησαν
πρόστιµα και αποµακρύνθηκαν οι
εγκαταστάσεις.

7/9/2007

Παρεµβάσεις στην παραλία Παρίσαινας
∆ήµου Ζαγοράς Πηλίου

Υποβάθµιση παράκτιου
χώρου

Πήλιο Μαγνησίας

8/9/2007

Κοπή δένδρων εντός αρχαιολογικού
χώρου

Υποβάθµιση δασικών
βιοτόπων

∆ελφοί Φωκίδας

10/9/2007

Θράψανος ποταµός υδροληψίες
Ηράκλειο Κρήτη

Υδραυλικά έργα

Ηράκλειο

24/9/2007

Φαράγγι Καντάνου Λειτουργία Λατοµείου
ΛΑΡΚΟ

Εξορυκτικές και
συναφείς
δραστηριότητες

Κάντανος Χανίων

Υπόµνηµα προς καταγγέλλοντες.

Οδοποιία

Ερεσός Λέσβου

Υπόθεση κρίθηκε αβάσιµη.

Υδραυλικά έργα

Ερεσός Λέσβου

Υπόθεση τέθηκε στο αρχείο. Τα έργα δεν
προχώρησαν.

1/10/2007
1/10/2007
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Σχεδιαζόµενη διάνοιξη δρόµου στον
Τσιχλιώτα ποταµό
Σχεδιαζόµενα αντιπληµµυρικά στον
Ψαροποταµό

213.
214.
215.
216.

217.

218.

219.

220.

221.

222.

1/10/2007

Επιχωµατώσεις στην Αλυκή, Αρσενίου
Νάξου

10/10/2007

Ανάχωµα στη Λίµνη Παµβώτιδα

22/10/2007

Αυθαίρετα στον Αυλώνα

23/10/2007

Επιχωµατώσεις από αναψυκτήριο Σκάλα Καλλονής

Υποβάθµιση
υγροτόπων

Καλλονή Λέσβου

23/10/2007

Επιχωµατώσεις από δήµο και διάνοιξη
δρόµου από ιδιώτη - Αλικούδι

Υποβάθµιση
υγροτόπων

Πολυχνίτος
Λέσβου

23/10/2007

Επιχώσεις & διάνοιξη δρόµου - Ντίπι

Υποβάθµιση
υγροτόπων

Κόλπος Γέρας
Λέσβου

24/10/2007

Επιχωµατώσεις Παράκοιλα

Υποβάθµιση
υγροτόπων

Παράκοιλα Λέσβου

20/11/2007

Φράγµα Κυπαρίσσι

Υδραυλικά έργα

Εύδηλος Ικαρίας

28/11/2007

Βοθρολύµατα-Αγ. Θεόδωροι

28/11/2007

Πεντέλη - αναδασωτέες εκτάσεις

45

Υποβάθµιση
υγροτόπων
Υποβάθµιση
υγροτόπων
Υποβάθµιση δασικών
βιοτόπων

Συστήµατα
επεξεργασίας
απορριµµάτων &
λυµάτων
Υποβάθµιση δασικών
βιοτόπων

Νάξος Κυκλάδων
Ιωάννινα
Αυλώνα Αττικής

Αγ. Θεόδωροι
Κόρινθος
Αθήνα

Ανάγκη καταγραφής της περιοχής από
την Κτηµατική Υπηρεσία, ως δηµόσιο
κτήµα.
Αλληλογραφία µε συµβουλές προς τους
καταγγέλλοντες.
Υπόθεση κρίθηκε αβάσιµη.
Ανταπόκριση από αρµόδιες αρχές.
Αυτοψία από αρµόδιες αρχές και
επιβολή προστίµων.
Ανταπόκριση από αρµόδιες αρχές.
Αυτοψία από αρµόδιες αρχές και
επιβολή προστίµων. Σταµάτησαν οι
παρεµβάσεις.
Ανταπόκριση από αρµόδιες αρχές.
Αυτοψία από αρµόδιες αρχές και
επιβολή προστίµων. Εκκρεµεί η
αποµάκρυνση των επιχώσεων και η
αποκατάσταση της περιοχής.
Ανταπόκριση από αρµόδιες αρχές.
Αυτοψία από αρµόδιες αρχές και
επιβολή προστίµων. Ο καταγγέλλοντας
έχει προσφύγει στα διοικητικά
δικαστήρια.
Ενηµέρωση από αρµόδιες υπηρεσίες και
διαβίβαση σε καταγγέλλοντα.
(περιβαλλοντικοί όροι)
Αυτοψία από το WWF Ελλάς.
Ανταπόκριση από αρµόδιες αρχές.
Αυτοψία των υπηρεσιών στην περιοχή.
Οι βόθροι είχαν καλυφθεί.
Παρεµβάσεις προς αρµόδιες αρχές.

223.
224.
225.

226.

227.
228.
229.
230.
231.
232.
233.
234.
235.

19/12/2007

Κυτόστρωση ρέµα Χριστού

Υδραυλικά έργα

Ερεσός Λέσβου

Παρεµβάσεις προς αρµόδιες αρχές.

1/1/2008

Μενδενίτσα ελαιοτριβείο

Αγροτο-Κτηνοτροφικά
& Υδατοκαλλιέργειες

Φθιώτιδα

Υπόθεση τέθηκε στο αρχείο.

1/1/2008

Όρος Κουτσούτης, δρόµος για αιολικά

Οδοποιία

Ρόδος

Συστήµατα
επεξεργασίας
απορριµµάτων &
λυµάτων
Υποβάθµιση παράκτιου
χώρου
Υποβάθµιση
υγροτόπων
Υποβάθµιση
υγροτόπων
Εξορυκτικές και
συναφείς
δραστηριότητες
Αγροτο-Κτηνοτροφικά
& Υδατοκαλλιέργειες
Εξορυκτικές και
συναφείς
δραστηριότητες

1/1/2008

Επέκταση ΕΛ.ΠΕ

1/1/2008

Παράνοµες δραστηριότητες στο Εθνικό
Πάρκο Ζακύνθου

1/1/2008

Υγρότοπος Μουστού

1/1/2008

Ρέµα Πεντέλης: αυθαίρετα

8/1/2008

Γρεβενά: Λατοµείο Εγνατίας

14/1/2008

Απόβλητα ελαιοτριβείου

16/1/2008

Λατοµείο

16/1/2008

ΜΥ∆Ε στο Ε.Π.Πίνδου

Υδραυλικά έργα

Γρεβενά

22/1/2008

Παραχώρηση δασικών εκτάσεων για
χιονοδροµικό

25/1/2008

Ελαιουργεία

Τουριστικές
εγκαταστάσεις
Αγροτο-Κτηνοτροφικά
& Υδατοκαλλιέργειες

Παρνασσός
Φωκίδας
Πάργα
Θεσπρωτίας
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Ελευσίνα

Αλληλογραφία µε νοµική
επιχειρηµατολογία προς τους
καταγγέλλοντες.
Αιτήσεις πληροφόρησης – τεχνικό
σηµείωµα για διαθέσιµες τεχνικές και
δράσεις πολιτικής. Κείµενο θέσης από
WWF Ελλάς

Ζάκυνθος

Υπόθεση τέθηκε στο αρχείο.

Τρίπολη Αρκαδία

Ενηµέρωση καταγγέλλοντα.

Ν. Πεντέλη Αττικής

Παρεµβάσεις προς αρµόδιες αρχές.

Γρεβενά

Υποστηρικτικά στις δράσεις της ΜΚΟ
«Αρκτούρος».

Λέρνα Αργολίδας

Έρευνα για το νοµικό καθεστώς.

Ναύπακτος
Αιτ/νίας

Υπόθεση τέθηκε στο αρχείο.
Υποστηρικτικά στις δράσεις του
«Αρκτούρου».
Υπόθεση τέθηκε στο αρχείο. Ελλιπή
στοιχεία.
Υπόθεση τέθηκε στο αρχείο.

236.
237.
238.

239.

240.
241.
242.
243.
244.
245.
246.
247.
248.

26/1/2008

Επιχωµατώσεις από τη ΧΑΛΚΟ∆ΑΙΜΩΝ
ΑΒΒΕ- Αλυκές Καλλονής

29/1/2008

Παράνοµες πελάδες

13/2/2008

Μονάδα Ηλεκτροπαραγωγής & λιµενικά
έργα

15/2/2008

ΒΙΟΚΑ

11/3/2008

Ελαιουργείο-Χανιά Κίσσαµος

11/3/2008

Ηράκλειο Κρήτης, Βιάννος, Λατοµείο

17/3/2008

Καταφύγιο άγριας ζωής - Πρόταση για το
έλος Τσιλιπάκη

21/3/2008

Ρύπανση Ιχθυοκαλλιέργειες Σητεία

24/3/2008

ΓΠΣ & ΣΧΟΟΑΠ σε Σκόπελο, Σκιάθο,
Αλόννησο

24/3/2008

Εύβοια, Αλυκή Κοπανά: επιχωµατώσεις

27/3/2008

Ευρώτας: αντιπληµµυρικά

28/3/2008
2/4/2008
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Υποβάθµιση
υγροτόπων
Υποβάθµιση
υγροτόπων
Βιοµηχανικές &
βιοτεχνικές
εγκαταστάσεις
Συστήµατα
επεξεργασίας
απορριµµάτων &
λυµάτων
Αγροτο-Κτηνοτροφικά
& Υδατοκαλλιέργειες
Εξορυκτικές και
συναφείς
δραστηριότητες
Έργα Πολεοδοµίας &
Χωροταξίας - Θεσµικά
Αγροτο-Κτηνοτροφικά
& Υδατοκαλλιέργειες
Έργα Πολεοδοµίας &
Χωροταξίας - Θεσµικά
Υποβάθµιση
υγροτόπων

Καλλονή Λέσβου
Μεσολόγγι Αιτ/νίας

Παρεµβάσεις προς αρµόδιες αρχές –
Κοινοποίηση απόφασης Ε.Π.Ο. στους
καταγγέλλοντες.
Κοινή αίτηση ακύρωσης (τοπικές
οργανώσεις, ΕΟΕ και WWF) στο ΣτΕ

Ελαφόνησος
Λακωνίας

Υπόθεση τέθηκε στο αρχείο.

Χώρα Σκύρου
Εύβοιας

Επιτυχής έκβαση. Ο δήµος προχωρά
στην κατασκευή του.

Κίσσαµος Χανίων

Υπόθεση τέθηκε στο αρχείο.

Βιάννος Ηρακλείου

Παρεµβάσεις προς αρµόδιες αρχές και
συµβουλές σε καταγγέλλοντα.

Σέριφος Κυκλάδων

Υπό εξέταση από τη ∆/νση ∆ασών.

Σητεία Λασιθίου

Παρεµβάσεις προς αρµόδιες αρχές

Σποράδες
Μαγνησίας

Υπόθεση ανοιχτή

Χαλκίδα Εύβοιας

Επιστολή σε αρµόδιες υπηρεσίες,
Αυτοψίες και πρόστιµα.

Υδραυλικά έργα

Ευρώτας
Λακωνίας

Συµβουλές προς καταγγέλλοντες.

Κάµπος Αντίσσης: λατοµείο

Εξορυκτικές και
συναφείς
δραστηριότητες

Άντισσα Λέσβου

Συµβουλές σε καταγγέλλοντες. Σε
εξέλιξη.

Κατελιός, Κεφαλλονία

Λιµενικά έργα

Κεφαλληνίας

Παρεµβάσεις προς αρµόδιες αρχές.

249.
250.
251.
252.
253.
254.
255.
256.
257.
258.

259.

260.
261.

3/4/2008

Σουσάκι: Εγκατάσταση χηµικών

Βιοµηχανικές &
βιοτεχνικές
εγκαταστάσεις

Αγ. Θεόδωροι
Κόρινθος

Υπόθεση τέθηκε στο αρχείο.

4/4/2008

Πηγές Βάγιας Φθιώτιδας: ΠΑΘΕ

Οδοποιία

Αγ. Κωνσταντίνος
Φθιώτιδας

Υπόθεση τέθηκε στο αρχείο, καθώς
αποσύρθηκε από καταγγέλοντες µετά
από πολύνεκρο ατύχηµα στην ΠΑΘΕ.

4/4/2008

Σγάρας Φραστών, Άγναντα: ΜΥ∆Ε

Υδραυλικά έργα

Άγναντα Άρτας

Υπόθεση τέθηκε στο αρχείο.

8/4/2008

Πάρνηθα: ∆ιαφηµιστική πινακίδα

Άλλα θέµατα

Πάρνηθα Αττικής

Βλ. παρουσίαση υπόθεσης στην
παρούσα έκθεση

8/4/2008

Γούρνες Ηρακλείου: Λατοµεία

Γούρνες
Ηρακλείου

Συµβουλές προς καταγγέλλοντες.

10/4/2008

ΣΧΟΟΑΠ σε δήµους της Εύβοιας

Εύβοια

Υπόθεση ανοιχτή

16/4/2008

Κοπή πλατανιών

Μηλίες Πηλίου

Υπόθεση κρίθηκε αβάσιµη.

Οδοποιία

Πάρνηθα Αττικής

Σταµάτησε.

Ειδικά έργα

Ρόδος

Συµβουλές σε καταγγέλλοντα και
επιστολές υποστηρικτικά.

Λήµνος

Υπόθεση ανοιχτή

Ωρωπός Αττικής

Παρεµβάσεις προς αρµόδιες αρχές.

Πάρνηθα Αττικής

Παρεµβάσεις προς αρµόδιες αρχές.

Μώλος Μαρµάρων
Πάρου

Ανταπόκριση από αρµόδιες αρχές.
Επιβολή προστίµων.

18/4/2008
22/4/2008

Αυλώνα Πάρνηθα: Ασφαλτόστρωση
δασικού δρόµου
Ρόδος: Ανεµογεννήτριες – ∆ρόµος
πρόσβασης.

5/5/2008

ΓΠΣ & ΣΧΟΟΑΠ σε Λήµνο

5/5/2008

Σταθµός µεταφόρτωσης απορριµµάτωνΩρωπός

8/5/2008

Πάρνηθα: Εκριζώσεις δέντρων

11/5/2008

Κατασκευή δρόµου και τοιχίου σε
υγροτοπική περιοχή
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Εξορυκτικές και
συναφείς
δραστηριότητες
Έργα Πολεοδοµίας &
Χωροταξίας - Θεσµικά
Υποβάθµιση δασικών
βιοτόπων

Έργα Πολεοδοµίας &
Χωροταξίας - Θεσµικά
Συστήµατα
επεξεργασίας
απορριµµάτων &
λυµάτων
Υποβάθµιση δασικών
βιοτόπων
Οδοποιία

262.
263.
264.

265.

266.

267.

268.

269.
270.
271.
272.

12/5/2008

Πάρνηθα: Καταπατήσεις

14/5/2008

Βουρκάρι Μέγαρα Υγρότοπος Μονάδα
Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας ("Ελλ.
Πετρέλαια Α.Ε.")

14/5/2008

Λατοµεία Κω

16/5/2008

Ρύπανση από στερεά απόβλητα σε
υγροτόπους της Λήµνου

23/5/2008

Λευκάδα: ΒΙΟΚΑ "Αλαµανάτου"

27/5/2008

Άνδρος, Γαύριο: ΒΙΟΚΑ

28/5/2008

Απορρίµµατα- ΧΑ∆Α-Αργολίδα Κρανίδι

28/5/2008

Αυθαίρετες κατασκευές - Βρωµοπούσι
Κερατέας

28/5/2008

Επιχωµατώσεις

12/6/2008

∆ιάνοιξη δρόµου στο όρος Κέρκης

19/6/2008

ΧΑ∆Α, "Αγκινάρα", Πύργος
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Πάρνηθα Αττικής

Παρεµβάσεις προς αρµόδιες αρχές.
Υπόθεση άνευ αντικειµένου.

Μέγαρα Αττικής

∆εν προχώρησε από την Ρ.Α,Ε.

Κως

Παρεµβάσεις προς αρµόδιες αρχές.

Λήµνος

Ανταπόκριση υπηρεσιών.

Λευκάδα

Υπόθεση ανοιχτή

Άνδρος Κυκλάδων

Παρεµβάσεις προς αρµόδιες αρχές.

Κρανίδι Αργολίδας

Επιστολή σε αρµόδιες υπηρεσίες.
∆ιαβιβαστικά έγγραφα για ελέγχους.

Κερατέα Αττικής

Επιστολή σε αρµόδιες υπηρεσίες.
Καταγγελία στον ΣτΠ.

Χαραµίδα Λέσβου

Παρεµβάσεις προς αρµόδιες αρχές.

Οδοποιία

Μαραθόκαµπος
Σάµου

Μη ανταπόκριση καταγγέλλοντα.

Συστήµατα
επεξεργασίας
απορριµµάτων &

Πύργος Ηλείας

Παρεµβάσεις προς τις αρµόδιες αρχές.

Υποβάθµιση δασικών
βιοτόπων
Βιοµηχανικές &
βιοτεχνικές
εγκαταστάσεις
Εξορυκτικές και
συναφείς
δραστηριότητες
Συστήµατα
επεξεργασίας
απορριµµάτων &
λυµάτων
Συστήµατα
επεξεργασίας
απορριµµάτων &
λυµάτων
Συστήµατα
επεξεργασίας
απορριµµάτων &
λυµάτων
Συστήµατα
επεξεργασίας
απορριµµάτων &
λυµάτων
Υποβάθµιση παράκτιου
χώρου
Υποβάθµιση
υγροτόπων

λυµάτων
273.
274.
275.
276.
277.

278.

279.
280.

281.

282.
283.
284.

8/7/2008

Σούνιο ΕΠΜ

8/7/2008

Επιχωµατώσεις σε Αλυκές ∆ροσιάς

15/7/2008

ΣΧΟΟΑΠ (δήµων Αγ. Κύρηκου,
Ευδήλου, Ραχών) Ικαρίας

18/7/2008

Υποβάθµιση στο έλος Παππά

24/7/2008

Πρόταση για προστασία του έλους
Παροικιάς

24/7/2008

ΧΑ∆Α Παλαιρός

28/7/2008

Μεταλλεία Οίτης

5/8/2008

Εκχερσώσεις & Κοπή δένδρων Παράνοµή ∆όµηση - Παραλία Λίες
Νισύρου

6/8/2008

Έργα Πολεοδοµίας &
Χωροταξίας - Θεσµικά
Υποβάθµιση
υγροτόπων
Έργα Πολεοδοµίας &
Χωροταξίας - Θεσµικά
Υποβάθµιση
υγροτόπων
Έργα Πολεοδοµίας &
Χωροταξίας - Θεσµικά
Συστήµατα
επεξεργασίας
απορριµµάτων &
λυµάτων
Εξορυκτικές και
συναφείς
δραστηριότητες

Σούνιο Αττικής

Υπόθεση τέθηκε στο αρχείο.

Χαλκίδα Εύβοιας

Μη ανταπόκριση καταγγέλλοντα.

Ικαρία

Υπόθεση ανοιχτή

Ιος Κυκλάδων

Βλ. παρουσίαση υπόθεσης στην
παρούσα έκθεση

Παροικιά Πάρου

Υπόθεση τέθηκε στο αρχείο.

Παλαιρός
Αιτωλοακαρνανίας

Ενέργειες ενηµέρωσης ΜΜΕ.

Οίτη Φθιώτιδας

Υπόθεση ανοιχτή

Υποβάθµιση παράκτιου
χώρου

Νίσυρος
∆ωδεκανήσων

Ενηµέρωση καταγγέλλοντα.

Κρήτη Μπάλος Γραµβούσα ΧΑ∆Α

Συστήµατα
επεξεργασίας
απορριµµάτων &
λυµάτων

Γραµβούσα
Χανίων

Υπόθεση τέθηκε στο αρχείο.

18/8/2008

∆ιάνοιξη δρόµου Οίτη

Οδοποιία

Οίτη Φθιώτιδας

Υπόθεση τέθηκε στο αρχείο.

18/8/2008

Παράνοµες επιχωµατώσεις στο Μώλο
Μαρµάρων

Υποβάθµιση
υγροτόπων

Μώλος Μαρµάρων
Πάρου

25/8/2008

Υποβάθµιση στον υγρότοπο της Σάντα
Μαρία

Υποβάθµιση
υγροτόπων

Σάντα Μαρία
Πάρου

Παρεµβάσεις προς αρµόδιες αρχές.
Αυτοψία και επιβολή προστίµων.
Παρεµβάσεις προς αρµόδιες αρχές.
Αυτοψία από αρµόδιες αρχές και
επιβολή προστίµων.
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285.
286.
287.
288.
289.

290.

291.
292.
293.
294.

295.

26/8/2008

ΧΑ∆Α Λευκάδα

28/8/2008

Υποβάθµιση Υγροτόπου Σχοινιά

2/9/2008

Λεωνίδιο- δανειοθάλαµοι- ∆ρόµος

5/9/2008

Επιχωµατώσεις και διάνοιξη δρόµου

12/9/2008

Ρύπανση Ιχθυοκαλλιέργειες Πόρος

18/9/2008

ΧΑ∆Α Φραγκίστας

23/9/2008

Ικαρία: Υπερβόσκηση

1/10/2008

Νέα Εθνική οδός Πύργου Πατρών

11/10/2008

Αλεξανδρούπολη: Απόβλητα BIΠΕ

13/10/2008

Καταστροφή Juniperus phoenicea

20/10/2008

ΧΑ∆Α Σιθωνία Χαλκιδικής
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Συστήµατα
επεξεργασίας
απορριµµάτων &
λυµάτων
Τουριστικές
εγκαταστάσεις
Εξορυκτικές και
συναφείς
δραστηριότητες

Λευκάδα

Υπόθεση ανοιχτή

Σχοινιάς Αττικής

Υποστήριξη σε δράσεις της Ελληνικής
Ορνιθολογικής Εταιρείας.

Σαµπατική
Αρκαδίας

Ενηµέρωση από αρµόδιες υπηρεσίες και
διαβίβαση σε καταγγέλλοντα.

Σοφικό Κορινθίας

Υπόθεση κρίθηκε αβάσιµη.

Πόρος Ν. Πειραιώς

Ανταπόκριση από αρµόδιες αρχές.
Πρόστιµα από το τοπικό λιµεναρχείο.

Καρπενήσι
Ευρυτανίας

Υπόθεση τέθηκε στο αρχείο.

Υπερβόσκηση

Ικαρία

Παρεµβάσεις προς αρµόδιες υπηρεσίες.

Οδοποιία

Ηλεία-Αχαΐα

Παρεµβάσεις προς αρµόδιες υπηρεσίες.
Εκκρεµεί εκδίκαση της υπόθεσης στο
ΣτΕ.

Αλεξανδρούπολη
Έβρου

Μη ανταπόκριση καταγγέλλοντα.

Λούκα Ίου
Κυκλάδων

Παρεµβάσεις προς αρµόδιες αρχές.

Σιθωνία
Χαλκιδικής

Μη ανταπόκριση καταγγέλλοντα.

Οδοποιία
Αγροτο-Κτηνοτροφικά
& Υδατοκαλλιέργειες
Συστήµατα
επεξεργασίας
απορριµµάτων &
λυµάτων

Βιοµηχανικές &
βιοτεχνικές
εγκαταστάσεις
Υποβάθµιση δασικών
βιοτόπων
Συστήµατα
επεξεργασίας
απορριµµάτων &
λυµάτων

296.

297.

298.
299.

300.

301.
302.

303.

304.
305.
306.

29/10/2008

Υπερβόσκηση

Υπερβόσκηση
Συστήµατα
επεξεργασίας
απορριµµάτων &
λυµάτων
Εξορυκτικές και
συναφείς
δραστηριότητες
Τουριστικές
εγκαταστάσεις
Συστήµατα
επεξεργασίας
απορριµµάτων &
λυµάτων

Ιεράπετρα
Λασιθίου

Ανοιχτή υπόθεση.

Ρέθυµνο

Υπόθεση τέθηκε στο αρχείο.

Αρχ, Ολυµπία
Αρκαδία & Ηλεία

Παρεµβάσεις προς αρµόδιες αρχές.

Νιές Σούρπης
Μαγνησίας

Παρεµβάσεις προς αρµόδιες αρχές.

Μακεδονίδα
Ηµαθίας

Παρεµβάσεις προς αρµόδιες αρχές.
επιτυχής έκβαση. Συνεργασία µε τοπική
οικολογική οµάδα.

1/11/2008

Χωµατερή Μαρουλά

6/11/2008

Αµµοληψίες στην Ηλεία

14/11/2008

Τουριστική επένδυση µε γκόλφ

14/11/2008

Μονάδα επεξεργασίας σκουπιδιών και
ΧΥΤΑ στον Αλιάκµονα

17/11/2008

Φράγµα Φερεκάµπου

Υδραυλικά έργα

Σκύρος Ν. Ευβοίας

Παρεµβάσεις προς αρµόδιες αρχές.
Ενηµέρωση καταγγέλλοντα. Συνεργασία
µε Ελληνική Εταιρεία.

17/11/2008

∆ιευθέτηση κοίτης ποταµού Πηνειού

Υδραυλικά έργα

Λάρισα

Υπόθεση ανοιχτή

Σαµοθράκη
Καβάλας

Υπόθεση τέθηκε στο αρχείο.

Κάβο Σίδερο
Λασιθίου

Νοµικό υπόµνηµα προς καταγγέλλοντες.

Χαλκιδικής

Υπόθεση ανοιχτή

Κρανίδι Αργολίδας

Υπόθεση τέθηκε στο αρχείο.

20/11/2008

ΧΑ∆Α Σαµοθράκη

21/11/2008

Τουριστική επένδυση µε γκόλφ στο
Κάβο Σίδερο

1/12/2008

Ορυχεία χρυσού - Μεγάλη Παναγιά
Χαλκιδικής

11/12/2008

Εµπορικό Κέντρο - Κρανίδι - Πόρτο Χέλι
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Συστήµατα
επεξεργασίας
απορριµµάτων &
λυµάτων
Τουριστικές
εγκαταστάσεις
Εξορυκτικές &
συναφείς
δραστηριότητες
Ειδικά έργα

307.

308.

309.

310.

311.

312.
313.
314.
315.
316.
317.

17/12/2008

Αµµοληψίες Πηνειός

20/12/2008

∆ονούσα: ∆ρόµοι και σκουπίδια

21/12/2008

Υπερβόσκηση σε καµένα

Εξορυκτικές &
συναφείς
δραστηριότητες
Συστήµατα
επεξεργασίας
απορριµµάτων &
λυµάτων
Υπερβόσκηση
Συστήµατα
επεξεργασίας
απορριµµάτων &
λυµάτων
Συστήµατα
επεξεργασίας
απορριµµάτων &
λυµάτων
Εξορυκτικές &
συναφείς
δραστηριότητες
Υποβάθµιση
υγροτόπων
Εξορυκτικές &
συναφείς
δραστηριότητες
Υποβάθµιση
υγροτόπων

9/1/2009

Επιχωµατώσεις στο ∆άσος Μεγάρων

11/1/2009

ΧΑ∆Α Σπερχειάδας

12/1/2009

Λατοµείο αδρανών υλικών Τάπες
Μαραµένου Λασιθίου

14/1/2009

Παρεµβάσεις εκβολές Στόµιο,
Ιεράπετρας

1/2/2009

Εγκαταλελειµµένο εργοτάξιο ΙτέαςΛάρισα

1/2/2009

Λίµνη Στυµφαλία χωρίς νερό

4/2/2009

Τριτεύον οδικό δίκτυο λίµνη Καστοριάς

Οδοποιία

6/2/2009

Θαλάσσια Ρύπανση-Πετρελαιοκηλίδα
Κέρκυρα

Θαλάσσια ρύπανση
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Ευρυµένων
Λαρίσης

Συµβουλές προς καταγγέλλοντες.

∆ονούσα
Κυκλάδων

Παρεµβάσεις προς αρµόδιες αρχές και
ενηµέρωση καταγγέλλοντα.

Πάρνωνας
Λακωνίας

Επιστολές σε υπηρεσίες.

Πέραµα Αττικής

Υπόθεση τέθηκε στο αρχείο.

Σπερχειάδα
Φθιώτιδας

Υπόθεση ανοιχτή

Μωραµένο
Λασιθίου

Υπόθεση ανοιχτή

Ιεράπετρα
Λασιθίου

Παρεµβάσεις προς αρµόδιες αρχές.

Ιτέα Λαρίσης

Το διευθετούν οι καταγγέλλοντες µετά
από οδηγίες.

Στυµφαλία
Κορίνθου
Λίµνη Καστοριάς,
Καστοριά
Κέρκυρα

Υπόµνηµα προς καταγγέλλοντες.
Ενηµέρωση καταγγέλλοντα.
Ενηµέρωση καταγγέλλοντα.

318.
319.

320.

11/2/2009

Ρύπανση ποταµού Βούλγαρη από
τυροκοµείο

Συστήµατα
επεξεργασίας
απορριµµάτων &
λυµάτων

ποταµ. Βούλγαρης
Λέσβου

Υπόθεση τέθηκε στο αρχείο.

1/3/2009

Φράγµα Γαδουρά

Υδραυλικά έργα

Νότια Ρόδος
∆ωδεκανήσων

Συµβουλές προς καταγγέλλοντες.

6/3/2009

Αστικά λύµατα στην Τήνο

Συστήµατα
επεξεργασίας
απορριµµάτων &
λυµάτων

Τήνος Κυκλάδων

Παρεµβάσεις προς αρµόδιες αρχές.

6/3/2009

Αλυκές Κατασταρίου: Επιχωµατώσεις

Υποβάθµιση
υγροτόπων

Καταστάρι
Ζακύνθου

Επιστολές σε υπηρεσίες. Καµία
απάντηση.

8/3/2009

Λατοµείο Μπουφούσκια Αιγίου

Αίγιο, Αχαΐας

Υπόθεση ανοιχτή

11/3/2009

Θεσµοθέτηση έλους Κοιλάδας

11/3/2009

Υλοτοµίες σε βελανοδάσος

12/3/2009

321.

322.
323.
324.
325.
326.
327.

328.

Εξορυκτικές &
συναφείς
δραστηριότητες
Έργα Πολεοδοµίας &
Χωροταξίας - Θεσµικά
Υποβάθµιση δασικών
βιοτόπων

Ερµιονίδα
Αργολίδας
Ξηροµέρου
Αιτωλοακαρνανίας

Καταστροφή βιοτόπου ορχιδέας από
βόσκηση

Άλλα θέµατα

Καρδάµυλα Χίου

Συµβουλές προς καταγγέλλοντες.

12/3/2009

Σαντορίνη: παράνοµη εξώρυξη
ελαφρόπετρας

Εξορυκτικές &
συναφείς
δραστηριότητες

Σαντορίνη

Παρεµβάσεις προς αρµόδιες αρχές.

12/3/2009

E33 Ασφαλτόστρωση στον Ζάρακα

Οδοποιία

Πάρνωνας

Υπόθεση ανοιχτή

19/3/2009

ΧΥΤΑ Ζακύνθου και στραγγίσµατα στη
θάλασσα (Εθνικό Πάρκο Ζακύνθου)

Συστήµατα
επεξεργασίας
απορριµµάτων &
λυµάτων

Αργάσι Ζακύνθου

Υπόθεση ανοιχτή
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Ενηµέρωση καταγγέλλοντα.
Υπόθεση τέθηκε στο αρχείο.

329.

330.

331.

332.
333.
334.
335.

336.
337.
338.
339.

Κείµενο προτάσεων για προστασία
υγροτόπων νησιού

1/4/2009

Αναπτυξιακή στρατηγική ∆ήµου Σκύρου

Έργα Πολεοδοµίας &
Χωροταξίας - Θεσµικά

Σκύρος Ν. Ευβοίας

1/4/2009

∆άσος Έδεσσας: Αυθαίρετο

Υποβάθµιση δασικών
βιοτόπων

Έδεσσα, Πέλλας

1/4/2009

Αλµυρός Ηρακλείου

Υποβάθµιση
υγροτόπων

Ηράκλειο Κρήτης

2/4/2009

Εκσκαφές στη Χαραµίδα

Υποβάθµιση
υγροτόπων

κόλπος Γέρας
Λέσβου

Παρεµβάσεις προς αρµόδιες αρχές.

5/4/2009

Πάρνωνας – υπερβόσκηση
αναδασωτέων εκτάσεων

Υπερβόσκηση

Λακωνία

Παρεµβάσεις προς αρµόδιες αρχές.

7/4/2009

Νέα ΣΧΟΟΑΠ & ΓΠΣ σε Β. και Ν. Αιγαίο

Έργα Πολεοδοµίας &
Χωροταξίας - Θεσµικά

-

Υπόθεση ανοιχτή

12/4/2009

Κάρυστος: Ναυπηγείο

Λιµενικά έργα

Κάρυστος Ευβοίας

Συµβουλές και στοιχεία σε
καταγγέλλοντες

13/4/2009

∆ασικές αµφισβητήσεις Ιος

Έργα Πολεοδοµίας &
Χωροταξίας - Θεσµικά

Ίο Κυκλάδων

Ανοιχτή υπόθεση.

15/4/2009
23/4/2009
24/4/2009
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Καταρράκτης Πέσσα Πολυχνίτου:
µείωση παροχής νερού
Αλυκές Λευκίµµης: Κατασκευή χώρου
στάθµευσης
Υλοτοµίες Πάρνηθα

Υδραυλικά έργα
Υποβάθµιση
υγροτόπων
Υποβάθµιση δασικών
βιοτόπων

Υπόθεση ανοιχτή

Πολυχνίτος
Λέσβου
Λευκίµµη
Κέρκυρας
Πάρνηθα Αττικής

Παρεµβάσεις προς αρµόδιες αρχές.
∆ελτία τύπου και διοργάνωση ανοιχτών
συγκεντρώσεων διαµαρτυρίας.

Υπόθεση τέθηκε στο αρχείο.
Υποστήριξη σε δράσεις της Ε.Ο.Ε.
Υπόθεση ανοιχτή

340.
341.
342.
343.

25/4/2009

Αµµοληψίες στη λίµνη Αµβρακία

Υποβάθµιση
υγροτόπων

27/4/2009

∆ρόµος πρόσβασης σε αιολικά

Οδοποιία

27/4/2009

Έλος Λιθίου, Χίος: δόµηση

24/4/2009

Αγώνες µοτοκρός σε υγροτοπικές
περιοχές
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Υποβάθµιση
υγροτόπων
Υποβάθµιση
υγροτόπων

Λίµνη Αµβρακία
Αιτωλοακαρνανία
Όρος Μουσούρων
Χανιά
Μαστιχοχώρια
Χίου
Κόλπος Καλλονής,
Λέσβος

Υπόθεση ανοιχτή
Συµβουλές προς καταγγέλλοντες.
Υπόθεση ανοιχτή
Υπόθεση ανοιχτή . Ετοιµάζεται σχετική
επιστολή

Β. Ανθρωπογενές περιβάλλον
α/α

Ηµ/νία

Τίτλος

1.

6/5/2002

2.

24/5/2002

3.

6/6/2002

4.

6/6/2002

Ανάπλαση βιοµηχανικής ζώνης
∆ραπετσώνας
Θόρυβος στο ∆.Α.Α. «Ελευθέριος
Βενιζέλος»
Υποβάθµιση ελεύθερου χώρου στα
Πατήσια
Αµαξοστάσιο τραµ

5.

26/7/2002

Κατασκευή γηπέδου απειλεί δασύλλιο

6.

3/9/2002

7.

23/9/2002

8.

26/9/2002

9.

14/11/2002

10.

8/1/2003

11.

18/2/2003

Κατηγορία
καταγγελίας
Βιοµηχανικές & βιοτεχνικές
εγκαταστάσεις
Ειδικά έργα

Παρατηρήσεις

∆ραπετσώνα
Αττικής

Υπόθεση τέθηκε στο αρχείο.

Βάρκιζα Αττικής

Υπόθεση τέθηκε στο αρχείο.

Υποβάθµιση αστικού
πράσινου
Ειδικά έργα
Υποβάθµιση αστικού
πράσινου

Αθήνα

Υπόθεση τέθηκε στο αρχείο.

Ελληνικό Αττικής
Αγ. Βαρβάρα
Αττικής

Υπόθεση τέθηκε στο αρχείο.

Ειδικά έργα

Άρτεµις Αττικής

Συναντήσεις µε τον καταγγέλλοντα και
υπόµνηµα µε προτάσεις δράσης.

Γουδί Αθήνας

Υπόθεση κρίθηκε αβάσιµη.

Αττικής

Παρεµβάσεις προς αρµόδιες αρχές.

Ειδικά έργα

Αργυρούπολη
Αττικής

Παρεµβάσεις προς αρµόδιες αρχές.

Λατοµείο – Έργα αποκατάστασης
κατέστρεφαν φωλιές κουκουβάγιας

Εξορυκτικές και συναφείς
δραστηριότητες

Γαλάτσι Αττικής

Επιτυχής έκβαση παρεµβάσεων της
Ν.Ο. Η κάλυψη των φωλιών µε χώµατα
σταµάτησε.

Νοµοσχέδιο υπουργείων για αστικό
πράσινο

Έργα Πολεοδοµίας &
Χωροταξίας - Θεσµικά

Καβάλα

Υπόθεση τέθηκε στο αρχείο.

Αιγάλεω
Αθήνα

Λίµνη µε λύµατα στο αεροδρόµιο
Ελευθ. Βενιζέλος
Καταστροφή παρτεριών στο Νοσ.
Παίδων
Κοπή δέντρων για διάνοιξη δρόµου
Καλύβια
Κατασκευή κέντρου υπερυψηλής
τάσης στον Υµηττό

Υποβάθµιση αστικού
πράσινου
Υποβάθµιση αστικού
πράσινου

12.

13/3/2003

Προβληµατική αναδάσωση

Υποβάθµιση αστικού
πράσινου

13.

8/4/2003

Απόβλητα εγκαταστάσεων
τυπογραφείου

Βιοµηχανικές & βιοτεχνικές
εγκαταστάσεις
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Περιοχή

Παρεµβάσεις προς αρµόδιες αρχές.

Υπόθεση τέθηκε στο αρχείο. Ξέφυγε
από την περιβαλλοντική της διάσταση.
Αφορά πρόβληµα πληρωµών
υπαλλήλων.
Παρεµβάσεις προς αρµόδιες αρχές.
Αυτοψία από αρµόδιες αρχές και

επιβολή προστίµων.
14.

15/4/2003

∆άσος Παπαδηµητρίου

Υποβάθµιση αστικού
πράσινου

Μελίσσια Αττικής

Ενηµέρωση καταγγελλόντων.

15.

13/1/2004

Ρύποι από το αεροδρόµιο Ελευθ.
Βενιζέλος

Ειδικά έργα

Αττική

Υπόθεση τέθηκε στο αρχείο.

16.

5/4/2004

Ποικίλο όρος

Αθήνα

Συναντήσεις µε οµάδα πολιτών

17.

9/6/2004

Πρέβεζα

Υπόθεση τέθηκε στο αρχείο.

18.

Αίγινα

Υπόθεση τέθηκε στο αρχείο.
Υπόθεση τέθηκε στο αρχείο.
∆ιαπίστωση πολεοδοµικών
παραβάσεων από τους Επιθεωρητές
Περιβάλλοντος.

2/9/2004

Προστασία κοινοτικών δασικών
εκτάσεων
Κεραία κινητής τηλεφωνίας

Υποβάθµιση αστικού
πράσινου
Υποβάθµιση αστικού
πράσινου
Ειδικά έργα

19.

7/10/2004

Κατασκευή συγκροτήµατος κατοικιών

Άλλο

20.

10/11/2004

Αγωγός λυµάτων ΕΥ∆ΑΠ

Συστήµατα επεξεργασίας
απορριµµάτων & λυµάτων

21.

16/11/2004

Πυλώνες υψηλής τάσης ∆ΕΗ

Ειδικά έργα

22.

16/11/2004

Πυλώνες υψηλής τάσης ∆ΕΗ στη
Τήνο

Ειδικά έργα

23.

20/11/2004

Κοπή δέντρων (λεύκες)

24.

1/12/2004

Κοπή δέντρων από ΕΡΓΟΣΕ

25.

4/12/2004

Κοπή δέντρων για διαπλάτυνση
δρόµου

26.

20/1/2005

Μητροπολιτικό Πάρκο στο Γουδί

27.

20/1/2005

∆ιαρροή από µετασχηµατιστή της ∆ΕΗ

Ειδικά έργα

Περιστέρι, Αθήνα

28.

1/2/2005

Κοπή πεύκων στη περιοχή Λήδα

Υποβάθµιση αστικού

Θέρµη
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Υποβάθµιση αστικού
πράσινου
Υποβάθµιση αστικού
πράσινου
Υποβάθµιση αστικού
πράσινου
Έργα Πολεοδοµίας &
Χωροταξίας - Θεσµικά

Λαυρεωτική
Σουνίου Αττικής
Μαραθώνας
Αττικής
Πάτµος
∆ωδεκανήσων
Τήνος Κυκλάδων
Βάρη Αττικής

Υπόθεση τέθηκε στο αρχείο.
Νοµικό υπόµνηµα προς
καταγγέλλοντες.
Μη ανταπόκριση καταγγελλόντων.
Τέθηκε στο αρχείο
Υπόθεση τέθηκε στο αρχείο. Η κοπή
των δένδρων είχε ήδη γίνει.

Αττική

Υπόθεση τέθηκε στο αρχείο.

Βαρυµπόµπη
Αττικής

Μη ανταπόκριση αρµόδιων αρχών.

Αττική

∆ελτία τύπου και συνεργασία µε άλλους
φορείς.
Ειδοποίηση των αρµόδιων αρχών.
Έρευνα από πυροσβεστική και
αστυνοµία.
Υπόθεση κρίθηκε αβάσιµη. Όλα

Μαρία
Καταστροφή περιαστικού δάσους
Αιγάλεω

πράσινου
Υποβάθµιση αστικού
πράσινου
Υποβάθµιση αστικού
πράσινου
Βιοµηχανικές & βιοτεχνικές
εγκαταστάσεις
Βιοµηχανικές & βιοτεχνικές
εγκαταστάσεις

Θεσσαλονίκης

29.

3/2/2005

30.

12/4/2005

Καταστροφή άλσους ευκαλύπτων

31.

13/6/2005

Αέρια όχληση από εργοστάσιο
γραφικών

32.

6/7/2005

Απόβλητα σκοπευτηρίου

33.

7/7/2005

Τσιµεντοποίηση χώρου πρασίνου

Υποβάθµιση αστικού
πράσινου

Αττική

34.

1/9/2005

Κοπή δέντρων σε πλατείες

Υποβάθµιση αστικού
πράσινου

Αθήνα

35.

25/10/2005

Πεζοδρόµηση Πράσινου Λόφου

Υποβάθµιση αστικού
πράσινου

Αττική

36.

26/1/2006

37.

17/2/2006

38.

20/2/2006

Κατασκευή Μουσείου σε αστικό πάρκο

39.

23/2/2006

ΓΠΣ Νέας Μάκρης, ∆ασικές εκτάσεις
Μάτι

40.

23/3/2006

Κοπή πεύκων

41.

2/5/2006

Παρεµβάσεις σε περιαστικό άλσος

42.

18/5/2006

Καταστροφή δασικής περιοχής για
κατασκευή παιδικού σταθµού.
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Κατασκευή σταθµού µεταφόρτωσης
σκουπιδιών
Ένταξη δασικών περιοχών σε σχέδιο
πόλης στο Νέο Βουτζά.

Συστήµατα επεξεργασίας
απορριµµάτων & λυµάτων
Έργα Πολεοδοµίας &
Χωροταξίας - Θεσµικά
Υποβάθµιση αστικού
πράσινου
Υποβάθµιση αστικού
πράσινου
Υποβάθµιση αστικού
πράσινου
Υποβάθµιση αστικού
πράσινου
Υποβάθµιση αστικού
πράσινου

Αθήνα
Ελευσίνα
Περιστέρι Αττικής
Αθήνα

Αττική
Αττική
Έδεσσα Πέλλας
Νέα Μάκρη Αττικής
Αθήνα
Ιωάννινα
Αττική

γίνονταν µε τον προβλεπόµενο τρόπο.
Υπόθεση τέθηκε στο αρχείο. Ελλιπή
στοιχεία.
Νοµικό υπόµνηµα προς
καταγγέλλοντες.
Συνεχής επικοινωνία µε καταγγέλλοντα.
Υπόθεση τέθηκε στο αρχείο. Ελλιπή
στοιχεία.
Κινητοποιήθηκαν οι κάτοικοι.
Συζητήθηκε στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο.
Τα έργα προχώρησαν.
Νοµικό υπόµνηµα προς
καταγγέλλοντες.
Συµφωνία των κατοίκων µε τον
∆ήµαρχο και θα πάρουν έγγραφες
διαβεβαιώσεις ότι θα πεζοδροµήσει
τους χωµατόδροµους.
Μηνύσεις από καταγγέλλοντες και το
∆ασαρχείο Πεντέλης.
Παρέµβαση στον ΟΡΣΑ.
Απάντηση µε email και αποστολή της
έκθεσης «Αστικό Πράσινο»
Προτάσεις για προστασία δασικών
εκτάσεων προς αρµόδιες αρχές
Νοµικό υπόµνηµα προς
καταγγέλλοντες.
Αυτοψία από τοπική οµάδα WWF.
Καµία εξέλιξη.
Συµβουλές για περαιτέρω ενέργειες.
Παρήλθε ο χρόνος για έκδοση
οικοδοµικής άδειας. Το έργο σταµάτησε.

43.

16/11/2006

Αέρια ρύπανση από µονάδα
ασφαλτόστρωσης Εύβοια

Βιοµηχανικές & βιοτεχνικές
εγκαταστάσεις

Άγιος ∆ηµήτριος
Εύβοιας

Παρεµβάσεις προς αρµόδιες αρχές.

44.

1/1/2007

Κατασκευή βρεφονηπιακού σταθµού
Άνοιξης

Υποβάθµιση αστικού
πράσινου

Άνοιξη Αττικής

Αυτοψία από το WWF Ελλάς και από
αρµόδιες υπηρεσίες. Προσωρινή
διακοπή εργασιών.

45.

27/2/2007

Αέρια ρύπανση από βιοτεχνία µε
χηµικά

Αχαρναί Αττικής

Νοµικό υπόµνηµα προς καταγγέλλοντα.

46.

1/3/2007

Πράσινο, Περιστέρι

47.

15/3/2007

48.

17/5/2007

49.

21/5/2007

50.

16/7/2007

51.

28/8/2007

52.

1/9/2007

Αναδασωτέες Υµηττού - Παπάγου

53.

6/9/2007

Υποβαθµισµένο πάρκο στο Ίλιον

Βιοµηχανικές & βιοτεχνικές
εγκαταστάσεις
Υποβάθµιση αστικού
πράσινου
Υποβάθµιση αστικού
πράσινου
Συστήµατα επεξεργασίας
απορριµµάτων & λυµάτων
Υποβάθµιση αστικού
πράσινου
Έργα Πολεοδοµίας &
Χωροταξίας - Θεσµικά
Υποβάθµιση αστικού
πράσινου
Υποβάθµιση αστικού
πράσινου
Υποβάθµιση αστικού
πράσινου

Καταπατήσεις δασικών εκτάσεων στο
Λαύριο
Αποχετευτικός αγωγός Χαλκιάδες
Φάρσαλα
Καταπατήσεις δασικών εκτάσεων στην
Πεντέλη
Αλλαγή όρων και συντελεστών
δόµησης, Λόφος Φούρεζι
Σταµάτα - ∆ιεκδίκηση δασικών
εκτάσεων

54.

27/9/2007

ΤΣΜΑ ∆ήµος Κηφισιάς

55.

10/10/2007

Πευκώνας - Προαστιακός

56.

1/1/2008

Ρίο, ∆ρέπανο- ΑΜΙΑΝΤΙΤ
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Συστήµατα επεξεργασίας
απορριµµάτων & λυµάτων
Υποβάθµιση αστικού
πράσινου
Βιοµηχανικές & βιοτεχνικές
εγκαταστάσεις

Περιστέρι Αττικής
Λαύριο Αττικής
Φάρσαλα Λάρισας

Αυτοψία από το WWF Ελλάς. Μικρές
δυνατότητες επέµβασης.
Αναµένεται έκδοση απόφασης ΣτΕ,
µετά από προσφυγή πολιτών.
Υπόθεση τέθηκε στο αρχείο.

Χολαργός Παπάγου

Υπόθεση τέθηκε στο αρχείο. Ελλιπή
στοιχεία.
Ενηµέρωση του ΟΡΣΑ. Παρέµβαση µε
πόρισµα και αυτοψία.
Υπόθεση τέθηκε στο αρχείο. Ελλιπή
στοιχεία.
Παρεµβάσεις προς τις αρµόδιες αρχές.
Συµβουλές σε τοπική κίνηση πολιτών.

Ίλιον Αττικής

Υπόθεση τέθηκε στο αρχείο.

Κηφισιά Αττικής

Επιτυχής έκβαση µετά από
παρεµβάσεις της Ν.Ο. Πρόστιµο στο
δήµο Κηφισιάς για κατασκευή ΤΣΜΑ
χωρίς περιβαλλοντική αδειοδότηση.
Επανεξετάστηκε η χωροθέτηση του
ΤΣΜΑ.

Πευκώνας Αττικής

Υπόθεση τέθηκε στο αρχείο.

Ρίο Αχαΐας

Βλ. παρουσίαση υπόθεσης στην
παρούσα έκθεση

Πεντέλη Αττικής
Γλυκά νερά Αττικής
Σταµάτα Αττικής

57.

1/1/2008

Μεγαλόπολη Τέφρα

58.

1/1/2008

Άλσος Παγκρατίου

59.

10/1/2008

Κορυδαλλός ΚΥΤ ∆ΕΗ

60.

31/3/2008

Ποικίλο Όρος: Εκχερσώσεις

61.

8/4/2008

∆ιαλυτήριο αυτοκινήτων

62.

18/3/2009

Χρήση φυτοφαρµάκου σε κατοικηµένη
περιοχή, Βέργα Μεσσηνίας

63.

1/4/2009

Άλσος Αλίµου: εργασίες σε δρόµο
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Βιοµηχανικές & βιοτεχνικές
εγκαταστάσεις
Υποβάθµιση αστικού
πράσινου
Ειδικά έργα
Υποβάθµιση αστικού
πράσινου
Βιοµηχανικές & βιοτεχνικές
εγκαταστάσεις

Μεγαλόπολη
Αρκαδίας

Παρεµβάσεις προς αρµόδιες αρχές.
Ανταπόκριση υπηρεσιών.

Αθήνα

Υπόθεση τέθηκε στο αρχείο.

Αθήνα

Υπόθεση τέθηκε στο αρχείο.
Πρεµβάσεις και συνεργασία µε άλλους
φορείς.

Χαϊδάρι Αττικής
Σκύρος Εύβοιας

Μη ανταπόκριση καταγγελλόντων.

Άλλο

Βέργα, Μεσσηνίας

Παρεµβάσεις προς αρµόδιες αρχές

Υποβάθµιση αστικού
πράσινου

Άλιµος Αττικής

Υπόθεση ανοιχτή

Γ. Πανίδα
α/α

Ηµεροµηνία

Τίτλος

Κατηγορία

1.

1/3/2002

Λαθροθηρία αποδηµητικών

Λαθροθηρία

2.

4/3/2002

Ψάρεµα µε δυναµίτη Εκβολές Αχελώου

Λαθραλιεία

3.

11/4/2002

Μαϊµού στο Pet City

4.

29/4/2002

Ευαισθητοποίηση για τα αδέσποτα

5.

5/6/2002

Αρκούδες απειλούνται από δήµαρχο

6.

11/6/2002

Κροκόδειλος σε µαγαζί µε φρουτάκια

7.

25/6/2002

Κροκόδειλος σε ουζερί

8.

27/6/2002

Καγκουρό σε pet shop οδός Αθηνάς

9.

1/7/2002

Αλυσοδεµένη αλεπού
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Παράνοµο εµπόριο και
συνθήκη CITES
Φιλοζωικά
Εκµετάλλευση Κακοµεταχείριση τραυµατισµός θανάτωση
Εκµετάλλευση Κακοµεταχείριση τραυµατισµός θανάτωση
Εκµετάλλευση Κακοµεταχείριση τραυµατισµός θανάτωση
Παράνοµο εµπόριο και
συνθήκη CITES
Εκµετάλλευση Κακοµεταχείριση τραυµατισµός θανάτωση

Περιοχή

Κρύα Βρύση
Εύβοιας
Αχελώος
Αιτωλοακαρνανίας

Παρατηρήσεις

Παρεµβάσεις προς αρµόδιες αρχές.
Ενηµέρωση καταγγέλλοντα.

Χαϊδάρι Αττικής

Υπόθεση κρίθηκε αβάσιµη.

Αθήνα

Ενηµέρωση καταγγέλλοντα.

Τρίκαλα

Ενηµέρωση ΜΚΟ «Αρκτούρος»

Πειραιάς

Παρεµβάσεις προς αρµόδιες αρχές.

Αγ. Βαρβάρα
Αττικής

Εκδόθηκε εντολή κατάσχεσης.

Αθήνα

Συµβουλές σε καταγγέλλοντα.

Λευκάδα

Συµβουλές σε καταγγέλλοντα.

10.

10/7/2002

Πληροφορίες για νόµους προστασίας
ζώων

11.

12/7/2002

Αγγελία για πώληση εξωτικών ζώων

12.

15/7/2002

Γείτονες παραπονούνται για ζώα

13.

20/7/2002

Κακές συνθήκες ζωής ζώων σε Τσίρκο

14.

23/7/2002

Εκβρασµός χελώνας σε παραλία

15.

1/8/2002

Εκβρασµός δελφινιού σε παραλία

16.

27/8/2002

Σκάφος µε µηχανισµό για κοράλλια

Παράνοµο εµπόριο και
συνθήκη CITES
Φιλοζωικά
Εκµετάλλευση Κακοµεταχείριση τραυµατισµός θανάτωση
Εκµετάλλευση Κακοµεταχείριση τραυµατισµός θανάτωση
Εκµετάλλευση Κακοµεταχείριση τραυµατισµός θανάτωση
Λαθραλιεία

17.

4/9/2002

Κυνήγι

18.

4/9/2002

Κυνήγι σε διάφορες περιοχές

19.

5/9/2002

Εκβρασµός χελώνας σε παραλία

20.

19/9/2002

7/10/2002

21.
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Φιλοζωικά

Κεφαλονιά

Συµβουλές στον καταγγέλλοντα.

Αθήνα

Υπόθεση τέθηκε στο αρχείο.

Ηράκλειο

Συµβουλές σε καταγγέλλοντα.

Ηράκλειο Κρήτης

Συµβουλές σε καταγγέλλοντα.

Κινέττα

Συµβουλές στον καταγγέλλοντα και
ενηµέρωση της ΜΚΟ «Αρχέλων»

Λήµνος

Συµβουλές σε καταγγέλλοντα.

Λευκάδα

Υπόθεση κρίθηκε αβάσιµη. Έχει άδεια.

Λαθροθηρία

Λεγραινά Αττικής

Υπόθεση τέθηκε στο αρχείο.

Λαθροθηρία
Εκµετάλλευση Κακοµεταχείριση τραυµατισµός θανάτωση

Κοζάνη

Υπόθεση τέθηκε στο αρχείο.

Νάξος Κυκλάδων

Συµβουλές στον καταγγέλλοντα.

Θανάτωση ζώων από διαταραγµένο
άτοµο

Φιλοζωικά

Σίφνος Κυκλάδων

Υπόθεση τέθηκε στο αρχείο.

Εκβρασµός χελώνας σε παραλία
Πλάκας

Εκµετάλλευση Κακοµεταχείριση τραυµατισµός θανάτωση

Νάξος Κυκλάδων

Επικοινωνία µε «Αρχέλων».

22.

20/11/2002

Nαρκωµένο λιονταράκι στο
"MEDRANO"

23.

5/1/2003

Πώληση µαϊµούδων και καρδερίνων

24.

27/1/2003

Πληροφορίες για αλιεία

Παράνοµη κατοχή ειδών
άγριας πανίδας σε τσίρκο
Παράνοµο εµπόριο και
συνθήκη CITES
Λαθραλιεία

ΘεσσαλονίκηΑθήνα

Υπόθεση τέθηκε στο αρχείο.

Αθήνα

Παρεµβάσεις προς αρµόδιες αρχές.

25.

Θεσσαλονίκη

Υπόθεση τέθηκε στο αρχείο.

27/1/2003

Κυνήγι

Λαθροθηρία

Καλογριά Πάτρας

Φιλοζωικά

Αθηνών

Παρεµβάσεις προς αρµόδιες αρχές.
Λειτουργούσε χωρίς άδεια. Κατάσχεση
προϊόντων.

26.

1/2/2003

Σφαγή ζώων σε κατάστηµα Αγορά

27.

26/2/2003

Κακές συνθήκες διαβίωσης κροκόδειλου

28.

13/3/2003

Tσίρκο MEDRANO

29.

19/3/2003

Ζωολογικός κήπος Αθήνα - Κίνα

30.

26/3/2003

Παράνοµο κυνήγι

Εκµετάλλευση Κακοµεταχείριση τραυµατισµός θανάτωση
Παράνοµη κατοχή ειδών
άγριας πανίδας σε τσίρκο
Εκµετάλλευση Κακοµεταχείριση τραυµατισµός θανάτωση
Λαθροθηρία

31.

15/4/2003

Κυνήγι γενικά

32.

2/2/2004

33.

Αγ. Κοσµάς Αττικής

Υπόθεση τέθηκε στο αρχείο.

Αθήνα – Καλαµάτα

Ενηµέρωση καταγγέλλοντα.

Αθήνα

Υπόθεση τέθηκε στο αρχείο.

Σχοινιάς Αττικής

Παρεµβάσεις προς αρµόδιες αρχές.

Λαθροθηρία

-

Ενηµέρωση καταγγέλλοντα.

Αλιευτικό καταφύγιο Λέντα

Λαθραλιεία

Kρήτη

Υπόθεση τέθηκε στο αρχείο.

8/2/2004

Κυνήγι - ∆άσος ΣτροφιλιάςΛιµνοθάλασσα Κοτυχίου

Λαθροθηρία

Αχαΐα

Επιστολή διαµαρτυρίας.

34.

30/3/2004

Θίασος µε ζώα

35.

21/5/2004

Καταφύγιο θηραµάτων Θερµού

36.

24/5/2004

Τσίρκο

37.

9/6/2004

Ζώα σε κατάστηµα
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Παράνοµη κατοχή ειδών
άγριας πανίδας σε τσίρκο
Λαθροθηρία
Παράνοµη κατοχή ειδών
άγριας πανίδας σε τσίρκο
Παράνοµο εµπόριο και
συνθήκη CITES

Ιθάκη
Αιτωλοακαρνανίας
Πάτρα
Αττική

Παρεµβάσεις προς αρµόδιες αρχές.
Καµία απάντηση.
Επιστολή διαµαρτυρίας.
Παρεµβάσεις προς αρµόδιες αρχές.
Απόσυρση άδειας.
Παρεµβάσεις προς αρµόδιες αρχές.
Καµία απάντηση.

38.

9/6/2004

Κακοποίηση περιστεριών

Φιλοζωικά
Εκµετάλλευση Κακοµεταχείριση τραυµατισµός θανάτωση

Θεσσαλονίκη

Υπόθεση τέθηκε στο αρχείο.

39.

30/7/2004

Κροκόδειλος σε βενζινάδικο

Κιλκίς

Κατάσχεση από το ∆ασαρχείο Κιλκίς.

40.

5/8/2004

Παράνοµη θήρα στον Εθνικό ∆ρυµό
Βίκου-Αώου

Λαθροθηρία

Ήπειρος

Επιστολή διαµαρτυρίας.

41.

2/9/2004

Τσίρκο Βιέννης

Παράνοµη κατοχή ειδών
άγριας πανίδας σε τσίρκο

Χαλκίδα Εύβοια

Παρεµβάσεις προς αρµόδιες αρχές.
Καµία απάντηση.

42.

14/9/2004

Κυνήγι - Άρση απαγόρευσης

Λαθροθηρία

Τήλος
∆ωδεκανήσων

Επιστολή διαµαρτυρίας.

43.

27/9/2004

Πώληση πουλιών από πλανόδιο στη
∆ηµοτική Αγορά Πειραιά Πειραιάς

Παράνοµο εµπόριο και
συνθήκη CITES

Αττική

Παρεµβάσεις προς αρµόδιες αρχές.
Έλεγχος και αποµάκρυνση πλανόδιου
πωλητή.

Ραφήνα Αττικής

Αυτοψία από το WWF Ελλάς. Ενέργειες
από το τοπικό Λιµεναρχείο.

Αθήνα

Παρεµβάσεις προς αρµόδιες αρχές και
στο τηλεοπτικό κανάλι. Καµία
απάντηση.

Φιλοζωικά

Αττική

Υπόθεση τέθηκε στο αρχείο.

Αττική

Αποδείχτηκε απάτη.

Αττική

Υπόθεση τέθηκε στο αρχείο.

Ρέθυµνο

Παρεµβάσεις προς αρµόδιες αρχές.

Φθιώτιδα

Υπόθεση τέθηκε στο αρχείο. Ελλιπή
στοιχεία.

Εκµετάλλευση Κακοµεταχείριση τραυµατισµός θανάτωση
Εκµετάλλευση Κακοµεταχείριση τραυµατισµός θανάτωση

44.

1/11/2004

Νεκρά ψάρια στη θέση Μαρίκες

45.

22/11/2004

Τίγρεις σε τηλεπαιχνίδι

46.

24/1/2005

Κακοποίηση αδέσποτων γατιών στην
Καλλιθέα

47.

25/1/2005

Ιστοσελίδα µε κακοποίηση ζώων

48.

27/1/2005

∆ίκη για κακοποίηση λύκου

49.

8/2/2005

Αλιεία από τράτες

Φιλοζωικά
Εκµετάλλευση Κακοµεταχείριση τραυµατισµός θανάτωση
Λαθραλιεία

50.

21/2/2005

20.000 νεκρά πουλιά από κυνήγι

Λαθροθηρία
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51.

4/3/2005

Καταγγελία για pet shop

52.

29/3/2005

Πλανόδιος µε πουλιά

53.

12/4/2005

Θανάτωση αλεπούδων από δολώµατα

54.

9/5/2005

Κακοποίηση ζώων

Παράνοµο εµπόριο και
συνθήκη CITES
Παράνοµο εµπόριο και
συνθήκη CITES
Εκµετάλλευση Κακοµεταχείριση τραυµατισµός θανάτωση
Φιλοζωικά

55.

16/5/2005

Κυνήγι αγριοκούνελων

Λαθροθηρία

56.

17/5/2005

Εµπορία αγρίων πουλιών σε παζάρι

57.

27/5/2005

Θανάτωση αρκούδων

58.

30/5/2005

Κακοµεταχείριση πόνι

59.

30/5/2005

Τραυµατισµός γερακιού

60.

1/6/2005

Πίθηκος σε pet shop

61.

7/6/2005

Νεκρό δελφίνι

62.

8/6/2005

Κροκόδειλος σε ταβέρνα
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Παράνοµο εµπόριο και
συνθήκη CITES
Εκµετάλλευση Κακοµεταχείριση τραυµατισµός θανάτωση
Εκµετάλλευση Κακοµεταχείριση τραυµατισµός θανάτωση
Εκµετάλλευση Κακοµεταχείριση τραυµατισµός θανάτωση
Παράνοµο εµπόριο και
συνθήκη CITES
Εκµετάλλευση Κακοµεταχείριση τραυµατισµός θανάτωση
Εκµετάλλευση Κακοµεταχείριση -

Κιλκίς

Παρεµβάσεις προς αρµόδιες αρχές.
Έλεγχος από το ∆ασαρχείο Κιλκίς.

Πειραιάς

Παρεµβάσεις προς αρµόδιες αρχές.

Γαργαλιάνοι
Μεσσηνίας

Έρευνα από το ∆ασονοµείο
Γαργαλιάνων.

Αττική

Υπόθεση τέθηκε στο αρχείο.
Συνεργασία µε φορείς για σύνταξη
επιστολής.

Λήµνος
Αττική

Υπόθεση τέθηκε στο αρχείο.

Ναυπακτία
Αιτωλοακαρνανίας

Τηλεφωνική επικοινωνία µε
εµπλεκόµενους φορείς. ∆ελτίου τύπου
και έρευνα από τον «Αρκτούρο».

Αθήνα

Υπόθεση τέθηκε στο αρχείο.

Ηράκλειο Κρήτης

Ενηµερώθηκε το ΕΚΠΑΖ.

Λαµία Φθιώτιδας

Υπόθεση κρίθηκε αβάσιµη.

Κέρκυρα

Ειδοποιήθηκε η ΜΚΟ «Αρίων» για
συλλογή στοιχείων

Ιωάννινα

Μεταφέρθηκε στο Αττικό Ζωολογικό
Πάρκο.

63.

8/6/2005

Παραδείσια πουλιά

64.

30/6/2005

Τραυµατισµένη χελώνα

65.

15/9/2005

Τσίρκο γενικά

τραυµατισµός θανάτωση
Παράνοµο εµπόριο και
συνθήκη CITES
Εκµετάλλευση Κακοµεταχείριση τραυµατισµός θανάτωση
Παράνοµη κατοχή ειδών
άγριας πανίδας σε τσίρκο

Πειραιάς

Υπόθεση κρίθηκε αβάσιµη.

Μεσσηνία

Ειδοποιήθηκε ο «Αρχέλων» και η
χελώνα πήγε στο κέντρο περίθαλψης
στη Γλυφάδα

Αττική

Εστάλη έγγραφη διαµαρτυρία

66.

15/9/2005

Τσίρκο στη Ν. Ευκαρπία

Παράνοµη κατοχή ειδών
άγριας πανίδας σε τσίρκο

67.

22/9/2005

Κυνήγι αγριόχοιρου

Λαθροθηρία

68.

7/10/2005

Τσίρκο στο Περιστέρι

69.

10/10/2005

4χ4 σε παραλία και θανάτωση παπιών

70.

11/10/2005

Τσίρκο στο Αγρίνιο

Παράνοµη κατοχή ειδών
άγριας πανίδας σε τσίρκο

Αιτωλοακαρνανία

71.

11/10/2005

Τσίρκο στα Γλυκά Νερά

Παράνοµη κατοχή ειδών
άγριας πανίδας σε τσίρκο

Αττική

72.

11/10/2005

Τσίρκο στην Ελευσίνα

73.

17/10/2005

Άγρια ζώα σε νυχτερινό κέντρο
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Παράνοµη κατοχή ειδών
άγριας πανίδας σε τσίρκο
Εκµετάλλευση Κακοµεταχείριση τραυµατισµός θανάτωση

Παράνοµη κατοχή ειδών
άγριας πανίδας σε τσίρκο
Εκµετάλλευση Κακοµεταχείριση -

Θεσσαλονίκη
Αγιάσος Λέσβος

Εστάλη έγγραφη διαµαρτυρία.
Ενηµέρωση Στ Π για την µη χορήγηση
εγγράφων. Τελικά είχε όλες τις
αδειοδοτήσεις.
Οι ενέργειες της διοίκησης ήταν σωστές.
Υπόθεση κρίθηκε αβάσιµη.

Αττική

Εστάλη έγγραφη διαµαρτυρία

Τήνος Κυκλάδων

∆όθηκε απάντηση µέσω email

Αττική
Πάρος Κυκλάδων

Εστάλη έγγραφη διαµαρτυρία και
υπήρξε κινητοποίηση από τις τοπικές
αρχές.
Εστάλη έγγραφη διαµαρτυρία. Το
∆ηµοτικό Συµβούλιο αποφάσισε
απαγόρευση της εγκατάστασης του
τσίρκο.
Επιτυχής έκβαση. Απαγόρευση από το
∆ηµοτικό Συµβούλιο Ελευσίνας.
Υπόθεση τέθηκε στο αρχείο. Ελλιπή
στοιχεία.

τραυµατισµός θανάτωση
Παρεµβάσεις προς αρµόδιες αρχές.
Υπόθεση κρίθηκε αβάσιµη.

Αθήνα

∆ιερεύνηση και απάντηση µέσω email.

Θεσσαλονίκη

Υπόθεση τέθηκε στο αρχείο. Ελλιπή
στοιχεία.

Υπόθεση τέθηκε στο αρχείο. Ελλιπή
στοιχεία.

23/11/2005

Κυνήγι

75.

27/1/2006

Πώληση δερµάτων λύκων

76.

29/1/2006

Κακοποίηση πόνι

77.

4/2/2006

Εκτροφείο τσιντσιλά

78.

14/3/2006

Παγίδες για πτηνά στο Α΄ Νεκροταφείο
Αθηνών

Λαθροθηρία

Αττική

79.

16/3/2006

Κυνήγι στον Υµηττό

Λαθροθηρία

Αττική

80.

14/4/2006

Κυνήγι στην Ελασσόνα

Λαθροθηρία

Υπόθεση τέθηκε στο αρχείο.

81.

8/5/2006

Κυνήγι και παράνοµη υλοτοµία

Λαθροθηρία

Λάρισα
Ορεινή Ναυπακτία
Αιτωλοακαρνανίας
Αθήνα

Υπόθεση τέθηκε στο αρχείο.

Ιωάννινα

Παρεµβάσεις προς αρµόδιες αρχές.
Έλεγχος από τη ∆ιεύθυνση ∆ασών.

Αγ. Αθανάσιος
Πέλλας

Έγγραφη διαµαρτυρία

Αριδαία Πέλλας

∆εν έγινε έγκαιρα η καταγγελία στις
αρµόδιες υπηρεσίες. Καθυστερηµένη

82.

27/7/2006

Αιχµαλωτισµένα ελάφια

83.

21/3/2007

Τσίρκο στα Ιωάννινα

84.

25/5/2007

Τσίρκο στον Αγ. Αθανάσιο

85.

1/6/2007

Τσίρκο στο ∆ήµο Αριδαίας Έδεσσα
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Λαθροθηρία

Όλυµπος, Ν.
Πιερίας
Μέτσοβο
Ιωαννίνων

74.

Παράνοµο εµπόριο και
συνθήκη CITES
Εκµετάλλευση Κακοµεταχείριση τραυµατισµός θανάτωση
Εκµετάλλευση Κακοµεταχείριση τραυµατισµός θανάτωση

Εκµετάλλευση Κακοµεταχείριση τραυµατισµός θανάτωση
Παράνοµη κατοχή ειδών
άγριας πανίδας σε τσίρκο
Παράνοµη κατοχή ειδών
άγριας πανίδας σε τσίρκο
Παράνοµη κατοχή ειδών
άγριας πανίδας σε τσίρκο

Επαφή µε καταγγέλλοντες και
διερεύνηση νοµικού καθεστώτος.
Παρέµβαση καταγγελλόντων στο
∆.Αθηναίων
∆ιερεύνηση
Υπόθεση τέθηκε στο αρχείο. Ελλιπή
στοιχεία.

ειδοποίηση.
86.

30/7/2007

Τσίρκο Acquatico στην Αίγινα

87.

21/9/2007

Αλβανία: Κακοµεταχείριση αρκούδων

88.

22/10/2007

Τσίρκο ΜΕDRANO στο Μοσχάτο

89.

10/4/2008

Τσίρκο στην Έδεσσα

90.

9/5/2008

Τσίρκο Medrano στο Νέο Φάληρο

91.

22/12/2008

Τσίρκο Massimo στο Μαρούσι

92.

9/4/2009

∆ηλητηριασµένα δολώµατα για αλεπού

93.

10/4/2009

Τσίρκο στα Γιαννιτσά

94.

27/4/2009

∆ηλητηριασµένα δολώµατα σε Λίµνη
Ευβοίας & Ιστιαία
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Παράνοµη κατοχή ειδών
άγριας πανίδας σε τσίρκο
Εκµετάλλευση Κακοµεταχείριση τραυµατισµός θανάτωση
Παράνοµη κατοχή ειδών
άγριας πανίδας σε τσίρκο
Παράνοµη κατοχή ειδών
άγριας πανίδας σε τσίρκο
Παράνοµη κατοχή ειδών
άγριας πανίδας σε τσίρκο
Παράνοµη κατοχή ειδών
άγριας πανίδας σε τσίρκο
Εκµετάλλευση,
κακοµεταχείριση,
τραυµατισµός και
θανάτωση ζώων
Παράνοµη κατοχή ειδών
άγριας πανίδας σε τσίρκο
Εκµετάλλευση,
κακοµεταχείριση,
τραυµατισµός και
θανάτωση ζώων

Αίγινα, Ν. Πειραιώς

Επιτυχής έκβαση. Το τσίρκο δεν
εγκαταστάθηκε ποτέ µετά από
διαµαρτυρίες κατοίκων

Αλβανία

Ενηµέρωση ΜΚΟ «Αρκτούρος».

Μοσχάτο Αττικής

Έγγραφη διαµαρτυρία.

Έδεσσα Ν. Πέλλας

Παρεµβάσεις προς αρµόδιες αρχές.

Φάληρο Ν. Αττικής

Έγγραφη διαµαρτυρία.

Μαρούσι Ν. Αττικής

Έγγραφη διαµαρτυρία.

Ηλεία

Παρεµβάσεις προς αρµόδιες αρχές

Γιαννιτσά Πέλλας

Παρεµβάσεις προς αρµόδιες αρχές

Λίµνη Ευβοίας

Παρεµβάσεις προς αρµόδιες αρχές

Παράρτηµα 2 – Τα µέλη της Νοµικής Οµάδας Υποστήριξης Πολιτών
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ακριβοπούλου Σοφία, Νοµικός
Αντωνοπούλου Γεωργία, ∆ικηγόρος
Αντωνοπούλου Μαρίνα, Απόφοιτη περιβαλλοντικών σπουδών
Αποστολάκη ∆ώρα, ∆ηµόσιος Υπάλληλος
Αραµπατζή Φωτεινή, ∆ικηγόρος
Αρβανίτη Ζωή-Νεκταρία, ∆ηµοσιογράφος
Αρµένη Βαρβάρα-Βάνια, Ασκούµενη ∆ικηγόρος
Βασιλάκη Μαρία, ∆ηµόσιος υπάλληλος
Βασιλική Ι.Πολυµερίδου, ∆ικηγόρος
Βραγκάλη Αφροδίτη Μαρία, Ιδιωτικός υπάλληλος
Βρεττού Φωτεινή, Βιολόγος
Γαβριήλ Ιωάννης, Χηµικός Μηχανικός
Γαλανάκη Ευγενία, ∆ικηγόρος
Γαµβρέλλη Στέλλα, ∆ικηγόρος
Γεωργαρά Μύρβα, Φοιτήτρια
Γιαννούλου Ανθή, ∆ικηγόρος
Γκοιµήσης Βασίλειος, Αρχιτέκτονας
Γκουτζαµάνης Ιωάννης, Περιβαλλοντολόγος
Γριβάκη Αικατερίνη, ∆ικηγόρος
∆εµέστιχας Μιχαήλ, Πολιτικός Μηχανικός
∆ηµητρακάκη Αλεξάνδρα, Νοµικός
∆ηµητριάδης Σάββας, Γεωπόνος
Εφραιµιάδου Ελένη, Ερευνήτρια
Ζορµπαλά Νικολέττα,
Ζούλια Ειρήνη,Φοιτήτρια
Θεοφανίδης Ευστάθιος, ∆ικηγόρος
Καλογεράκης Ηλίας, Χηµικός
Καλυτεράκη Στυλιανή, Ασκούµενη ∆ικηγόρος
Καµπούρη Μαρία, Βιολόγος
Καρίβαλη Μαριάννα, Περιβαλλοντολόγος
Καψωριτάκη Σερίνα, Περιβαλλοντολόγος
Κορκολής Παναγιώτης, Τοπογράφος Μηχανικός
Κόρµαλη Αθηνά, Περιβαλλοντολόγος
Κουκουζέλη Αγγελική, ∆ικηγόρος
Κούσκουρα Χρυσούλα, Νοµικός
Κουτίβα Ιφιγένεια, Μηχανικός Μεταλλείων, Μεταλλουργός
Κουφοπούλου Βάλια, Αρχιτέκτονας
Κρεµεζής Σπύρος, ∆ικηγόρος
Κριτσά Μαρία, Νοµικός-Τραπεζικός Υπάλληλος Ε.Τ.Ε.
Κυριαζή Παναγιώτα, Πολιτική Επιστήµονας
Κυριακόπουλος Ηλίας, Νοµικός
Κωνσταντίνου Ιωνάθαν, ∆ικηγόρος
Λαζάρου Ιωάννα, ∆ικηγόρος
Λάλα Ιωάννα, ∆ικηγόρος
Μαλτέζου Γεωργία, ∆ικηγόρος
Μαρνέρη Ματίνα, Χηµικός Μηχανικός
Μαυράκη Άλκηστης, ∆ικηγόρος
Μιχαλόγλου Αλέξανδρος, Χηµικός Μηχανικός
Μονέζη Κυριάκη, ∆ικηγόρος
Μονοκρούσος ∆ηµήτρης, ∆ικηγόρος
Μοσχοφίδης Νίκος, Περιβαλλοντολόγος
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Μπεθάνη Αγγελική, ∆ικηγόρος
Ναβροζίδης Παναγιώτης, Πολιτικός Επιστήµονας
Νάντσου Θεοδότα, Συντονίστρια πολιτικής, WWF Ελλάς
Ντιντή Άννα, ∆ικηγόρος
Οδατζίδης ∆ηµήτριος, Χηµικός Μηχανικός
Ορφανού Ιφιγένεια, ∆ικηγόρος
Παλασόπουλος Παναγιώτης,
Παπαγεωργίου Χάρης, Υπεύθυνος εθελοντών (µέχρι το 2003), WWF Ελλάς
Παπαγιάννη Ελένη, Μηχανολόγος Μηχανικός
Παπαγιαννίδου Σεβαστή, ∆ικηγόρος
Παπαδόγιαννης Γιώργος,
Παπαδοπούλου Άρτεµις, Φυσικός Περιβάλλοντος
Παπαδοπούλου Βάσω, Χηµικός Μηχανικός
Παπακωνσταντίνου Ιωάννα, ∆ικηγόρος
Παυλίδη Φράνσις, Περιβαλλοντολόγος
Πάχτα Μαρία, ∆ηµόσιος Υπάλληλος- Νοµικό Τµήµα Υπουργείο Γεωργίας
Πέτρου Κωνσταντίνος, Μεταφραστής Τεχνικών Κειµένων
Πολυµερίδου Βασιλική, ∆ικηγόρος
Πούλου Αλεξάνδρα, ∆ικηγόρος
Πρασοπούλου Μάγια, Πολιτικός Μηχανικός
Ράµµου Ευαγγελία, ∆ικηγόρος
Σαπαρδάνη Στεργιανή, Υπάλληλος Υπουργείου Οικονοµικών
Σιάτης Αντώνης, Περιβαλλοντολόγος Μηχανικός
Σίλιαλη ∆ήµητρα, ∆ικηγόρος
Σκόρδας Γιάννης, Αρχιτέκτονας
Σπάτουλας Σταµάτης, Μηχανικός ∆οµικών Έργων
Στεφαναρά Γεωργία, ∆ικηγόρος
Στεφανίδου Αθανασία, ∆ικηγόρος
Σωτηροπούλου Βαλαντούλα, ∆ικηγόρος
Ταβουλάρης Γιώργος, Μηχανικός Περιβάλλοντος
Τερζής Ευάγγελος, Περιβαλλοντολόγος
Τζηρίτης Ηλίας, Υπεύθυνος τοπικών δράσεων, WWF Ελλάς
Τζωρτζάκη Ροδάνθη, ∆ικηγόρος
Τόπακα Ιωάννα, ∆ικηγόρος
Τσιµπουκάκης Νίκος, ∆ικηγόρος
Τσιριγώτη Ελένη, ∆ικηγόρος
Τσιρώνης Γρηγόρης, ∆ικηγόρος
Φακίνου Κική, Υπάλληλος στο Υπ. Εσωτερικών
Φέλιος Μανώλης, ∆ικηγόρος
Φούκα Πηνελόπη, Βιολόγος
Φουτακόγλου Αικατερίνη, ∆ικηγόρος
Φραγκισκάτου Φαίη, Υπάλληλος Περιφέρειας Αττικής
Φρυδά Αντιγόνη, Φοιτήτρια ∆ίκαιο Περιβάλλοντος
Χασιώτης Γεώργιος, Υπεύθυνος νοµικών δράσεων, WWF Ελλάς
Χριστόπουλος Γεώργιος, ∆ικηγόρος
Χριστόπουλος Χρήστος, Υπεύθυνος εθελοντών, WWF Ελλάς (-2004)
Χρονοπούλου Μαρία, Αρχιτέκτονας
Ψαρρού Νέλλη, Πολιτική Επιστήµονας
• Ψώµου Ελένη, Περιβαλλοντολόγος
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Η Νοµική Οµάδα Υποστήριξης Πολιτών, µετά από τακτική συνάντηση εργασίας. Από
αριστερά προς δεξιά: Κάθονται οι Παπαδοπούλου Άρτεµις, Σπύρος Κρεµεζής, Ηλίας
Κυριακόπουλος, Ιωνάθαν Κωνσταντίνου. Όρθιοι οι Βασίλης Γκοιµίσης, Κική Φακίνου,
Θεοδότα Νάντσου, Νίκος Τσιµπουκάκης, Γιώργος Χασιώτης, Ανθή Γιαννούλου, Φωτεινή
Βρεττού και Άλκηστη Μαυράκη.
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