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Σύνοψη 

Το διάστημα 2012-2013 η νομική ομάδα υποστήριξης πολιτών του WWF 

Ελλάς εξέτασε 45 καταγγελίες  και ερωτήματα πολιτών και περιβαλλοντικών 

ομάδων για θέματα υποβάθμισης του φυσικού περιβάλλοντος. Οι εθελοντές 

της ομάδας ανέλαβαν να ερευνήσουν το σχετικό νομικό καθεστώς, να 

εντοπίσουν τις αρμόδιες υπηρεσίες και απαιτούμενες ενέργειες και να 

προτείνουν εξωδικαστικούς τρόπους επίλυσης των προβλημάτων. Για κάποιες 

περιπτώσεις η ομάδα ξεκίνησε αλληλογροφία για το θέμα με τις αρμόδιες 

υπηρεσίες ενώ τέλος πρόσφερε τις παρατηρήσεις και τις σκέψεις της 

αναφορικά με νομοθετήματα που επηρεάζουν το περιβάλλον, στην ομάδα 

πολιτικής του WWF Ελλάς.  

Η πλειοψηφία των καταγγελιών αφορά σε περιπτώσεις υποβάθμισης 

δασών/δασικών εκτάσεων από παράνομη υλοτομία, υποβάθμισης υγροτόπων 

από ρύπανση και επιχωματώσεις, και περιστατικά ρύπανσης του φυσικού 

περιβάλλοντος από την κακή λειτουργία εγκαταστάσεων επεξεργασίας 

αποβλήτων και λυμάτων. Σημαντικός ήταν ο αριθμός των ερωτημάτων 

πολιτών και οργανώσεων για τη θεσμική κατοχύρωση της προστασίας 

περιοχών, ως προληπτικό μέσο απέναντι σε σχεδιαζόμενα κατασκευαστικά 

έργα. Η ενεργητική στάση των πολιτών είναι ιδιαίτερα σημαντική για την 

προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, ωστόσο συχνά αποκαλύπτεται το 

έλλειμμα πληροφορησης των πολιτών για τις επιτρεπόμενες και μη  

ανθρώπινες δραστηριοτήτες εντός προστατευόμενων περιοχών και τη 

ρύθμισή αυτών.  
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Εισαγωγή  

Η Νομική Ομάδα Υποστήριξης Πολιτών  

Η Nομική Oμάδα Yποστήριξης Πολιτών του WWF Ελλάς αποτελείται από 
επαγγελματίες διαφόρων ειδικοτήτων που προσφέρουν εθελοντικά το χρόνο 
και τις γνώσεις και την εμπειρία τους για να υποστηρίξουν καταγγελίες 
πολιτών ή ομάδων πολιτών που μάχονται για την προστασία του 
περιβάλλοντος. Παρέχει πληροφορίες και συμβουλές για την εξωδικαστική 
επίλυση του θέματος και συμπληρωματικά προσφέρει ιδέες στο τμήμα 
πολιτικής του WWF Ελλάς σε νομοθετήματα που τίθενται σε διαβούλευση και 
επηρεάζουν το φυσικό περιβάλλον.  

Από τον Οκτώβριο του 2002 η Νομική Ομάδα έχει τη δυναότητα 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. 
Στο έργο της νομικής ομάδας έχει αποδειχθεί εξαιρετικά χρήσιμη η 
διαδικτυακή χαρτογραφική εφαρμογή ΟΙΚΟΣΚΟΠΙΟ του WWF Ελλάς   
<http://oikoskopio.gr/> στην οποία αποτυπώνεται περιβαλλοντική και 
κοινωνικοικονομική πληροφορία στο επιθυμητό χωρικό επίπεδο.  

Οι αναφορές/καταγγελίες της περιόδου 2012-2013 

Κατηγοριοποίηση  

Οι καταγγελίες που φτάνουν στη Νομική Ομάδα αφορούν σε διάφορες 
μορφές περιβαλλοντικής υποβάθμισης και κατατάσσονται σε τρεις ενότητες:  

Α. Φυσικό Περιβάλλον  

Β. Ανθρωπογενές Περιβάλλον 

Γ. Άγρια Πανίδα 

Η ενότητα «Φυσικό Περιβάλλον» αφορά σε περιπτώσεις υποβάθμισης 
φυσικών οικοτόπων, προστατευόμενων και μη, από έργα/δραστηριότητες που 
αδειοδοτούνται περιβαλλοντικά ή άλλα έργα. Η δεύτερη ενότητα 
περιλαμβάνει περιπτώσεις υποβάθμισης ανθρωπογενούς περιβάλλοντος και η 
Τρίτη, αναφορές για κακομεταχείριση, θανάτωση ή παράνομο εμπόριο άγριας 
πανίδας. Στην ενότητα «Φυσικό Περιβάλλον» επισημάνθηκε το καθεστώς 
προστασίας της περιοχής για κάθε αναφοράς/καταγγελίας, σύμφωνα με το 
Εθνικό Σύστημα Προστατευόμενων Περιοχών του νόμου 3937/11.  

Στην έκθεση επιλέχθηκε να παρουσιαστούν μόνο οι αναφορές/καταγγελίες 
που επεξεργάστηκε η Νομική Ομάδα. Απλούστερες υποθέσεις, τηλεφωνικές 
αναφορές και σύντομες συστάσεις αντιμετωπίζονται από τα στελέχη του 
WWF Ελλάς, και δεν προσμετρώνται. Επίσης θα πρέπει να αναφερθεί ότι 
κάποιες υποθέσεις δεν διεκπεραιώνονται μέσα σε ένα ημερολογικό έτος, και 

http://oikoskopio.gr/
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ότι στην παρούσα αναφορά παρουσιάζονται μόνο οι νέες υποθέσεις των ετών 
2012 και 2013.  

Αναφορές/καταγγελίες 2012-2013 

Την περίοδο αναφοράς, η νομική ομάδα έλαβε και επεξεργάστηκε συνολικά 
45 υποθέσεις: 24 το έτος 2012 και 21 το έτος 2013. Η πλειοψηφία των 
αναφορών/καταγγελιών (87%) ανήκει στην κατηγορία της υποβάθμισης του 
φυσικού περιβάλλοντος [Πίνακας 1], με τις περισσότερες να αφορούν στην 
υποβάθμιση δασών/δασικών εκτάσεων (8 υποθέσεις) και υγροτόπων (7 
υποθέσεις). Οι περιπτώσεις υποβάθμισης του φυσικού περιβάλλοντος από 
έργα επεξεργασίας λυμάτων και αποβλήτων και τουριστικές εγκαταστάσεις, 
έργα που αδειοδοτούνται περιβαλλοντικά, ήταν επίσης αρκετές. 

Πίνακας 1: Κατηγοριοποίηση 

 Κατηγορία αναφορών/καταγγελιών  2012 2013 2012-2013 

Α. Φυσικό περιβάλλον  19 20 39 

Β. Ανθρωπογενές περιβάλλον  3 0 3 

Γ. Άγρια πανίδα 2 1 3 

ΣΥΝΟΛΟ:  24 21 45 

 

Αξίζει να σημειωθεί ότι συχνά ήταν τα ερωτήματα πολιτών και ομάδων για τη 
κατοχύρωση της θεσμικής προστασίες περιοχών, όπως υποδεικνύεται από το 
πλήθος των υποθέσεων της κατηγορίας «έργα πολεοδομίας & χωροταξίας – 
θεσμικά – Καθεστώς προστασίας» [ 

Διάγραμμα 1]. Καταγράφεται επομένως μια προληπτική στάση των πολιτών, 
και η ανάληψη ενός ρόλου περιβαλλοντικού θεματοφύλακα απέναντι σε 
προσπάθειες υποβάθμισης του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος. 

Διάγραμμα 1: Αναφορές/Καταγγελίες 2012-2013 
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Έργα Πολεοδομίας & Χωροταξίας - Θεσμικά - 
Καθεστώς προστασίας 

Συστήματα υποδομών -  επεξεργασία στερεών 
και υγρών αποβλήτων  

Τουριστικές εγκαταστάσεις 

Υποβάθμιση αστικού περιβάλλοντος 
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ποτάμια, λίμνες) 

Υποβάθμιση παράκτιου και θαλάσσιου 
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Υπόλοιπες κατηγορίες  
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Γεωγραφική προέλευση  

Η νότια Ελλάδα (Στερεά Ελλάδα, Πελοπόννησος, Αττική) συνεχίζει να 
αποτελεί την κύρια πηγή προέλευσης των υποθέσεων της νομικής ομάδας, 
ενώ 1 στις 4 καταγγελίες/αναφορές προέρχονται από την ΒΑ Ελλάδα 
(Ανατολική Μακεδονία και Θράκη και Βόρειο Αιγαίο).  

Διάγραμμα 2: Γεωγραφική Κατανομή1 

 

Προστατευόμενες περιοχές 

Οι αναφορές της περιόδου 2012-2013 είναι μοιρασμένες με 21 υποθέσεις ή το 
47% να αφορούν περιοχές με κάποιο θεσμικό καθεστώς προστασίας και 24 
υποθέσεις ή το 53% των αναφορών/καταγγελιών, μη θεσμικά 
προστατευόμενες περιοχές.  

Πίνακας 2: Καθεστώς προστασίας 

Προστατευόμενη περιοχή/είδος  2012 2013 2012-2013 

ναι  (σε περισσότερες από μια κατηγορία) 6 4 10 

ναι: περιοχές απόλυτης προστασίας της φύσης & 
περιοχές προστασίας της φύσης 

0 0 0 

ναι: φυσικά πάρκα (εθνικά ή περιφερειακά) 1 1 2 

ναι: περιοχές προστασίας οικοτόπων και ειδών (ΕΖΔ, 
ΖΕΠ, ΚΑΖ) 

4 5 9 

ναι: προστατευόμενο είδος  0 0 0 

ναι: προστατευόμενα τοπία και φυσικοί σχηματισμοί  0 0 0 

όχι 8 10 18 

- 5 1 6 

ΣΥΝΟΛΟ:  24 21 45 

                                                      
1
 Η παύλα στο διάγραμμα αντιπροσωπεύει τις υποθέσεις που αφορούν την επεξεργασία 

νομοθετημάτων για το περιβάλλον, που δεν έχουν γεωγραφικό προσδιορισμό. 
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Η πλειοψηφία αφορά περιπτώσεις υποβάθμισης του φυσικού περιβάλλοντος 
από εργασίες που δεν έλέγχονται και δεν αδειοδοτούνται περιβαλλοντικά, 
όπως οι εργασίες δόμησης, διάφορά περιστατικά ρύπανσης ή υλοτομίας 
[Ρύπανση από λιπαντικά πλοίων Λέσβος, 2012, Επιχωμάτωση παράκτιου 
υγροτόπου, Φωκίδα 2012], ή άλλες ανθρώπινες δραστηριότητες [Heliski στον 
Όλυμπο, 2012] 

Διάγραμμα 3: Αναφορές/καταγγελίες σε προστατευόμενες περιοχές 

 

Αναφορές/καταγγελίες 

Α. Φυσικό Περιβάλλον  

Την περίοδο 2012-2013 η Νομική ομάδα εξέτασε 39 υποθέσεις υποβάθμισης 
του φυσικού περιβάλλοντος, 11 από τις οποίες αφορούν σε περιπτώσεις 
υποβάθμισης από έργα/δραστηριότητες που υπόκεινται σε περιβαλλοντική 
αδειοδότηση. Οι κατηγορίες κατασκευαστικών έργων που δεν 
συμμορφώνονται με το νόμιμο καθεστώς της περιβαλλοντικής αδειοδότησης 
υποβαθμίζοντας το φυσικό περιβάλλον περιλαμβάνουν κυρίως τα έργα 
επεξεργασίας λυμάτων και στερεών αποβλήτων, ενώ στην περίπτωση των 
τουριστικών εγκαταστάσεων ή ειδικών έργων (αιολικά) το πρόβλημα 
εντοπίζεται κυρίως στην επιλογή της περιοχής χωροθέτησής τους. 
Προβλήματα υποβάθμισης του φυσικού περιβάλλοντος προκαλούνται 
πρωτίστως από την κακή λειτουργία συστημάτων επεξεργασίας στερεών και 
υγρών αποβλήτων πχ στην περίπτωση του ΧΥΤΑ στο Αμάρι, Ρεθύμνου. 
Πολλές αντιδράσεις εγείρουν προτάσεις κακής χωροθέτησής εγκαταστάσεων 
επεξεργασίας στερεών αποβλήτων π.χ. ο ΣΜΑ κοντά στον π. Αλφειό στην 
Ηλεία, ή αιολικών πάρκων όπως η περίπτωση της τροποποίησης αιολικού 
πάρκου στη θέση «Κορφούλα» της Δαδιάς.  
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Διάγραμμα 4: Αναφορές/καταγγελίες για την κατηγορία Α. Φυσικό Περιβάλλον 

 

 

Β. Ανθρωπογενές περιβάλλον   

Στην ενότητα «Ανθρωπογενές περιβάλλον» εντάσσονται καταγγελίες που 
αφορούν αστικές περιοχές. Οι περισσότερες αφορούν περιστατικά 
υποβάθμισης του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος από παράνομες υλοτομίες 
αστικού πρασίνου [Κοπή δένδρων, Ηλιούπολη Αττικής, 2012] και δυσμενείς 
περιβαλλοντικά πολεοδομικές ρυθμίσεις [Προστασία δασικών εκτάσων εντός 
οριοθετημένου οικισμού, Τρίκαλα Κορινθίας, 2012]. 
 

Γ. Άγρια Πανίδα 

Οι ελάχιστες υποθέσεις που αφορούσαν την άγρια πανίδα την περίοδο 2012-
2013 καλύπτουν θέματα παράνομης θήρας [Χίος, δηλητηριασμένα δολώματα, 
2012] ή άλλων μέσων θανάτωσής της [ερωτήματα πάνω στην ΚΥΑ για τη 
λύσσα, 2012] .  
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Υποθέσεις που ξεχωρίζουν  

Δραστηριότητα heliski στον Όλυμπο: εταιρεία προσφέρει υπηρεσίες σκι 

µε ελικόπτερο (heliski) εντός του Εθνικού ∆ρυµού Ολύµπου, χωρίς να έχει 

ενημερώσει τις αρμόδιες αρχές (Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Ολύμπου 

και Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας). Με την παρέμβαση της νομικής ομάδας 

χορηγήθηκε έγγραφο της ΥΠΑ που βεβαιώνει ότι η δραστηριότητα του heliski 

εντός της προστατευόμενης περιοχής  ήταν  παράνοµη  και  ενηµερώνει  ότι  

θα  προβεί  σε  έλεγχο. Τόσο η ΥΠΑ όσο και ο Φορέας Διαχείρισης είναι 

ενημερωμένοι και την επόμενη φορά που θα σημειωθεί ανάλογο περιστατικό 

θα δράσουν άμεσα (Όλυμπος Πιερία, 2012) 

Υλοτομία σε παραποτάμιο δάσος:  Η νομική ομάδα υποστήριξης πολιτών 

παρείχε πληροφορίες σε καταγγέλλοντες για την επικοινωνία τους με τις 

αρμόδιες υπηρεσίες αναφορικά με περιστατικά πιθανά παράνομης ξήρανσης 

και υλοτομίας σε παραποτάμιο δάσος. Οι υπηρεσίες ανταποκρίθηκαν και μετά 

από ειδικό εργαστηριακό έλεγχο διαπίστωθηκε ότι αρκετά δέντρα ήταν 

μολυσμένα από φλοιοφάγα έντομα και έπρεπε να απομακρυνθούν για 

προληπτικούς λόγους. Εκδόθηκε σχετική απόφαση συλλογής ξερών και 

κατείμενων (Κορινός Πιερίας, 2013) 

Διαπιστώσεις  

Οι καταγγελίες για περιστατικά ρύπανσης από της δυσλειτουργία 

εγκαταστάσεων επεξεργασίας αποβλήτων και λυμάτων καθώς και η έντονη 

επιφύλαξη των πολιτών για τη χωροθέτηση τέτοιων εγκατστάσεων στην 

περιοχής τους επιβεβαιώνει τα διαχρονικά προβλήματα της Ελλάδας στο θέμα 

της διαχείρισης των σκουπιδών και των λυμάτων.  Πέρα από τις καταγγελίες 

αξίζει να σημειωθεί το έντονο ενδιαφέρον των πολιτών για τη θεσμική 

προστασία περιοχών ενδιαφέροντός τους. Η ρύθμιση των ανθρώπινων 

δραστηριοτήτων εντός προστατευόμενων περιοχών και όχι η γενική 

απογόρευσή μέσα σε αυτές,. δεν είναι ιδιαίτερα κατανοητή και πολλοί 

επιδιωκουν της θεσμοθέτηση ενός καθεστώτος προστασίας ως προληπτικό 

μέσο απέναντι σε σχεδιαζόμενα κατασκευαστικά έργα ή δραστηριότητες.  Η 

προληπτική στάση των πολιτών και η ανάληψη ενός ρόλου περιβαλλοντικού 

θεματοφύλακα απέναντι σε προσπάθειες υποβάθμισης του φυσικού και 

ανθρωπογενούς περιβάλλοντος είναι αρκετά ενθαρρυντική ωστόσο το 

επίπεδο ενημέρωσής τους πρέπει να βελτιωθεί για να βελτιωθεί και η 

αποτελεσματικότητα των δράσεών τους.  
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Παράρτημα Ι: Κατηγορίες καταγγελιών  
 

 
Α. Φυσικό Περιβάλλον & Β. Ανθρωπογενές Περιβάλλον  

 
Κατασκευαστικά έργα/δραστηριότητες σε φυσικούς βιοτόπους  

1 Βιομηχανικές και βιοτεχνικές εγκαταστάσεις 

2 Εγκαταστάσεις παραγωγής συμβατικής ενέργειας 

3 Ειδικά Έργα 

4 Εξορυκτικές και συναφείς δραστηριότητες 

5 Έργα Οδοποιίας  

6 Λιμενικά έργα 

7 Συστήματα παραγωγής ενέργειας  

8 Συστήματα υποδομών -  επεξεργασία στερεών και υγρών αποβλήτων  

9 Τουριστικές εγκαταστάσεις & Εργασίες Πολεοδομίας  

10 Υδραυλικά έργα 

 Α. Φυσικό Περιβάλλον 

1 Υποβάθμιση δάσους/δασικής έκτασης 

2 Υποβάθμιση παράκτιου και θαλάσσιου περιβάλλοντος  

3 Υποβάθμιση προστατευόμενων οικοτόπων  

4 Υποβάθμιση εσωτερικών υδάτων (ρέματα, ποτάμια, λίμνες) 

5 Υποβάθμιση υγροτόπων  

6 Θεσμικά - Καθεστώς προστασίας 

 
Β. Ανθρωπογενές Περιβάλλον  

1 Υποβάθμιση αστικού περιβάλλοντος 

 
Γ. Άγρια Πανίδα  

1 Παράνομο εμπόριο και συνθήκη CITES 

2 Εκμετάλλευση, κακομεταχείριση, τραυματισμός και θανάτωση άγριας πανίδας 

3 Λαθροθηρία 

4 Λαθραλιεία 

 
 
 
 



Παράρτημα ΙΙ: Αναφορές/καταγγελίες περιόδου 2012-2013 

Πίνακας 3: Αναφορές/Καταγγελίες 2012 
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3/4/2012 1 Ρύπανση από diesel  Ενημερωτικό email με πληροφορίες 
για την επικινδυνότητα του diesel στο 
θαλάσσιο περιβάλλον 

Υποβάθμιση 
παράκτιου και 
θαλάσσιου 
περιβάλλοντος  

Α. Φυσικό 
περιβάλλον  

- - - - 

20/3/2012 2 ΚΥΑ Λύσσας Έρευνα για πιθανές επιπτώσεις που 
μπορεί να έχει η θανάτωση άγριας 
πανίδας με το πρόσχημα της λύσσας. 

Έργα 
Πολεοδομίας & 
Χωροταξίας - 
Θεσμικά - 
Καθεστώς 
προστασίας 

Γ. Άγρια 
πανίδα 

- - - ναι  

24/1/2012 3 Ανάκληση Δασικών 
Αστυνομικών Διατάξεων 
σχετικά με την υλοτομία, και 
συλλογή καυσόξυλων από 
δασικές εκτάσεις. 

Αλληλογραφία με υπηρεσίες - Έρευνα 
για την ομάδα πολιτικής  

Έργα 
Πολεοδομίας & 
Χωροταξίας - 
Θεσμικά - 
Καθεστώς 
προστασίας 

Α. Φυσικό 
περιβάλλον  

- - - ναι  

1/2/2012 4 Αποκατάσταση ανενεργών 
λατομείων  

Ενημερωτικό email - Υπόμνημα με 
Πληροφορίες για απομάκρυνση 
μπαζών από ρέματα, χωροθέτηση 
ΧΥΤΑδρανών,αποκατάσταση 
ανενεργών λατομείων.  

Εξορυκτικές και 
συναφείς 
δραστηριότητες 

Α. Φυσικό 
περιβάλλον  

Αίγινα Αττικής Αττική - 

25/6/2012 5 Κοπή δένδρων  Ενημερωτικό email με προτεινόμενες 
ενέργειες - Υπόμνημα 

Υποβάθμιση 
αστικού 
περιβάλλοντος 

Β. 
Ανθρωπογενές 
περιβάλλον  

Ηλιούπολη Αττικής Αττική όχι 

16/3/2012 6 Δηλητηριασμένα δολώματα Περιγράφεται περιστατικό με 
δηλητηριασμένα δολώματα στη Χίο. 
Δεν διατυπώνεται συγκεκριμένο 
αίτημα. Στείλαμε πληροφορίες για την 
επικινδυνότητα του HCN και 
πληροφορίες για το τι προβλέπει 
σχετικά η δασική νομοθεσία. 
Συστάσεις για μηνυτήρια αναφορά.  

Εκμετάλλευση, 
κακομεταχείριση, 
τραυματισμός και 
θανάτωση άγριας 
πανίδας 

Γ. Άγρια 
πανίδα 

Χίος Χίος Βόρειο Αιγαίο - 



 

Νομική Ομάδα Υποστήριξης Πολιτών WWF Ελλάς  
Αναφορά Περιόδου 2012-2013 

 

12 
 

29/3/2012 7 Επεμβάσεις θερμές πηγές 
Εφταλού 

Ενημερωτικό email με πληροφορίες 
για τη διαδικασία αδειοδότησης 

Υποβάθμιση 
παράκτιου και 
θαλάσσιου 
περιβάλλοντος  

Α. Φυσικό 
περιβάλλον  

Εφταλού Λέσβος Βόρειο Αιγαίο ναι: περιοχές 
προστασίας 
οικοτόπων και 
ειδών (ΕΖΔ, 
ΖΕΠ, ΚΑΖ) 

19/3/2012 8 Ρύπανση από λιπαντικά πλοίων  Ενημερωτικό email με πληροφορίες 
για τη νομοθεσία για την ρύπανση 
από λιπαντικά και καύσιμα πλοίων 
μέσα σε λιμάνια. 

Υποβάθμιση 
παράκτιου και 
θαλάσσιου 
περιβάλλοντος  

Α. Φυσικό 
περιβάλλον  

Μήθυμνα  Λέσβος Βόρειο Αιγαίο όχι 

1/2/2012 9 Χωροθέτηση αστεροσκοπείου Αλληλογραφία με υπηρεσίες Υποβάθμιση 
δάσους/δασικής 
έκτασης 

Α. Φυσικό 
περιβάλλον  

Όρλιακάς Κοζάνη Δυτική 
Μακεδονία 

ναι  

9/3/2012 10 Χωροθέτηση αιολικού Αλληλογραφία με υπηρεσίες - Έρευνα 
για την ομάδα πολιτικής  

Ειδικά έργα Α. Φυσικό 
περιβάλλον  

Δαδιά Έβρος  Ανατολική 
Μακεδονία 
και Θράκη 

ναι  

18/2/2012 11 Heliski  Αλληλογραφία με υπηρεσίες Υποβάθμιση 
δάσους/δασικής 
έκτασης 

Α. Φυσικό 
περιβάλλον  

Όλυμπος Πιερίας Κεντρική 
Μακεδονία  

ναι  

13/2/2012 12 Ρύπανση από ΧΥΤΑ  Ενημερωτικό emai για έλεγχο ΑΕΠΟ 
έργου. Ανέλαβε δικηγόρος 

Συστήματα 
υποδομών -  
επεξεργασία 
στερεών και 
υγρών 
αποβλήτων  

Α. Φυσικό 
περιβάλλον  

Αμάρι, Δήμου 
Συβρίτου 

Ηρακλείου  Κρήτη - 

9/5/2012 13 Σχέδιο ΠΔ για την Αλυκή Ψιλής 
Άμμου  

Υπόμνημα για τη διαβούλευση  Έργα 
Πολεοδομίας & 
Χωροταξίας - 
Θεσμικά - 
Καθεστώς 
προστασίας 

Α. Φυσικό 
περιβάλλον  

Σάμος Σάμος Νότιο Αιγαίο ναι: περιοχές 
προστασίας 
οικοτόπων και 
ειδών (ΕΖΔ, 
ΖΕΠ, ΚΑΖ) 

3/2/2012 14 ΧΑΔΑ – αδειοδότηση 
Δεματοποιητή 

εκκρεμεί  Συστήματα 
υποδομών -  
επεξεργασία 
στερεών και 
υγρών 
αποβλήτων  

Α. Φυσικό 
περιβάλλον  

Κρανίδι Αργολίδα Πελοπόννησος  - 

2/2/2012 15 Προστασία δασικών εκτάσεων 
εντός οριοθετημένου οικισμού  

Ενημερωτικό mail - και αλληλογραφία 
με υπηρεσίες 

Υποβάθμιση 
δάσους/δασικής 
έκτασης 

Β. 
Ανθρωπογενές 
περιβάλλον  

Τρίκαλα 
Κορινθίας  

Κορίνθου Πελοπόννησος  όχι 

14/3/2012 16 Λαθρουλοτομία  Αλληλογραφία με υπηρεσίες Υποβάθμιση 
δάσους/δασικής 
έκτασης 

Α. Φυσικό 
περιβάλλον  

Λάππα, 
Δάσος 
Στροφυλιάς 

Αχαίας Πελοπόννησος  ναι: φυσικά 
πάρκα (εθνικά 
ή 
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περιφερειακά) 
29/5/2012 17 σε δάσος  Ενημερωτικό email με πληροφορίες 

για τις αρμόδιες υπηρεσίες 
Υποβάθμιση 
δάσους/δασικής 
έκτασης 

Α. Φυσικό 
περιβάλλον  

Ζευγολατιού  Κορίνθου Πελοπόννησος  όχι 

26/3/2012 18 Κατασκευή προβόλων  Ενημερωτικό email με πληροφορίες 
για  προσφυγή στην ΕΕ, για το θέμα 
της αυθαίρετης δόμησης κά.  

Υποβάθμιση 
παράκτιου και 
θαλάσσιου 
περιβάλλοντος  

Α. Φυσικό 
περιβάλλον  

Αβία  Μεσσηνίας Πελοπόννησος  όχι 

25/1/2012 19 Παράνομο Νεκροταφείο  Ενημερωτικό email -Υπόμνημα για την 
περιβαλλοντική αδειοδότηση και τις 
σχετικές κυρώσεις  

Υποβάθμιση 
δάσους/δασικής 
έκτασης 

Β. 
Ανθρωπογενές 
περιβάλλον  

Υμμητός  Αττικής Στερεά 
Ελλάδα 

ναι: περιοχές 
προστασίας 
οικοτόπων και 
ειδών (ΕΖΔ, 
ΖΕΠ, ΚΑΖ) 

2/7/2012 20 Παρνασσός, χιονοδρομικο, 
εργασίες συντήρησης 

Συνεργασία με ΕΟΕ, ΕΕΠΦ Τουριστικές 
εγκαταστάσεις 

Α. Φυσικό 
περιβάλλον  

Παρνασσός Φθιώτιδα Στερεά 
Ελλάδα 

ναι  

5/6/2012 21 Επιχωμάτωση παράκτιου 
υγροτόπου  

Ενημερωτικό email & Επιστολή σε 
υπηρεσίες  

Υποβάθμιση 
υγροτόπων  

Α. Φυσικό 
περιβάλλον  

Μοναστηράκι Φωκίδα Στερεά 
Ελλάδα 

ναι: περιοχές 
προστασίας 
οικοτόπων και 
ειδών (ΕΖΔ, 
ΖΕΠ, ΚΑΖ) 

13/1/2012 22 Κατασκευή ΣΜΑ  Ενημερωτικό email με πληροφορίες 
για παρέμβαση κατά την αδειοδότηση  

Συστήματα 
υποδομών -  
επεξεργασία 
στερεών και 
υγρών 
αποβλήτων  

Α. Φυσικό 
περιβάλλον  

Μονοδένδρι Εύβοια Στερεά 
Ελλάδα 

όχι 

12/3/2012 23 Ρύπανση υδάτων  Ενημερωτικό email- Υπόμνημα Υποβάθμιση 
εσωτερικών 
υδάτων (ρέματα, 
ποτάμια, λίμνες) 

Α. Φυσικό 
περιβάλλον  

Ασωπός  Βοιωτία Στερεά 
Ελλάδα 

όχι 

11/10/2012 24 Επιχωματώσεις, και ρύπανση 
από  στερεά απόβλητα σε 
υγρότοπο 

 Υπόμνημα για τη νομιμότητα των 
επιχωματώσεων και της ρύπανσης 

Υποβάθμιση 
υγροτόπων  

Α. Φυσικό 
περιβάλλον  

Αλυκή 
Θίσβης  

Βοιωτία Στερεά 
Ελλάδα 

όχι 
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Πίνακας 4: Αναφορές/Καταγγελίες 2013 
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1/2/2013 1 Υλοτομία Ενημερωτικό email τηλεφωνική 
επικοινωνία σε συνεργασία με Εύη 
Κορακάκη από το δασικό τμήμα του 
WWF Ελλάς 

Υποβάθμιση 
δάσους/δασικής 
έκτασης 

Α. Φυσικό 
περιβάλλον  

Χειράδες Αρκαδία Πελοπόννη
σος 

ναι 

4/2/2013 2  Διάνοιξη δρόμων  σε δασική 
έκταση  

Ενημερωτικό email με προτάσεις για 
έλεγχο νομιμότητας δραστηριοτήτων 

Υποβάθμιση 
δάσους/δασικής 
έκτασης 

Α. Φυσικό 
περιβάλλον  

Πέραμα Έβρος Ανατολική 
Μακεδονία 
και Θράκη 

ναι 

13/2/2013 3 Προστασία παραλίας Ενημερωτικό email με προτάσεις για 
έλεγχο νομιμότητας δραστηριοτήτων 

Θεσμικά - 
Καθεστώς 
προστασίας 

Α. Φυσικό 
περιβάλλον  

Χρουσός Λέσβος Βόρειο 
Αιγαίο 

ναι: περιοχές 
προστασίας 
οικοτόπων και 
ειδών (ΕΖΔ, ΖΕΠ, 
ΚΑΖ) 

28/11/2013 4 Επίνδυνα απόβλητα -ΧΑΔΑ Ενημερωτικό email - Υπόμνημα για τις 
προδιαγραφές των ΧΑΔΑ επικινδύνων 

Συστήματα 
υποδομών -  
επεξεργασία 
στερεών και υγρών 
αποβλήτων  

Α. Φυσικό 
περιβάλλον  

Οινόφυτα Βοιωτίας Στερεά 
Ελλάδα 

όχι 

29/3/2013 5 Παράνομες γεωτρήσεις  - 
θερμοπηγή  

Υπόμνημα με προτάσεις για έλεγχο 
νομιμότητας γεώτρησης 

Υποβάθμιση 
εσωτερικών 
υδάτων (ρέματα, 
ποτάμια, λίμνες) 

Α. Φυσικό 
περιβάλλον  

Σιδηρόκαστρ
ο 

Σέρρες Κεντρική 
Μακεδονία  

όχι 

11/4/2013 6 Προστασία παραλίας  Ενημερωτικό email - Υπόμνημα με 
προτάσεις για τη θεσμική προστασία 
της παραλίας.  

Θεσμικά - 
Καθεστώς 
προστασίας 

Α. Φυσικό 
περιβάλλον  

Μαρίκες, 
Ραφήνα 

Ανατολι
κή 
Αττική 

Αττική ναι 

19/4/2013 7 Κατασκευή περίφραξης σε 
παράκτια περιοχή 

Ενημερωτικό email με σχετικές 
πληροφορίες. Έχει αναλάβει δικηγόρος 

Υποβάθμιση 
παράκτιου και 
θαλάσσιου 
περιβάλλοντος  

Α. Φυσικό 
περιβάλλον  

Χρυσή Ακτή, 
Πάρος 

Κυκλάδε
ς 

Νότιο 
Αιγαίο 

ναι 

29/4/2013 8 Παράνομη προβλήτα Τηλεφωνική επικοινωνία. Πληροφορίες 
για τη διαδικασία αδειοδότησης και τον 
έλεγχο αυτής 

Υποβάθμιση 
παράκτιου και 
θαλάσσιου 
περιβάλλοντος  

Α. Φυσικό 
περιβάλλον  

Τραπεζάκι 
Κεφαλλονίας 

Κεφαλλο
νία 

Ιόνιοι 
Νήσοι 

ναι: περιοχές 
προστασίας 
οικοτόπων και 
ειδών (ΕΖΔ, ΖΕΠ, 
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ΚΑΖ) 

11/5/2013 9 Χωροθέτηση Ξενοδοχείο  Ενημερωτικό email Τουριστικές 
εγκαταστάσεις 

Α. Φυσικό 
περιβάλλον  

Ερημίτης Κέρκυρα Ιόνιοι 
Νήσοι 

όχι 

6/6/2013 10 Πρόσβαση σε σπήλαιο Ενημερωτικό email με στοιχεία σχετικά 
με την αδειοδότηση κατασκευών και τη 
δυνατότητα ελεύθερης πρόσβασης στο 
σπήλαιο 

Τουριστικές 
εγκαταστάσεις 

Α. Φυσικό 
περιβάλλον  

Καϊάφας Ηλεία Δυτική 
Ελλάδα 

ναι: περιοχές 
προστασίας 
οικοτόπων και 
ειδών (ΕΖΔ, ΖΕΠ, 
ΚΑΖ) 

19/7/2013 11 Υλοτομία  Ενημερωτικό email/επιστολή/φαξ - 
Υπόμνημα 

Υποβάθμιση 
δάσους/δασικής 
έκτασης 

Α. Φυσικό 
περιβάλλον  

Δροσοπηγή Ανατολι
κή 
Αττική 

Αττική όχι 

25/06/2013 
 

12 Ρύπανση υγροτόπου  Ενημερωτικό emai για τη ρύπανση του 
υγροτόπου και πρόταση στο ΣΥΖΠΕΖ, 
ΥΠΕΚΑ στο πλαίσιο χρηματοδότησης 
δράσεων αποκατάστασης 
περιβαλλοντικής ζημιάς 

Υποβάθμιση 
υγροτόπων  

Α. Φυσικό 
περιβάλλον  

Μέγαρα Αττική Στερεά 
Ελλάδα 

όχι 

23/07/2013 13 Ρύπανση από ελαιοτριβείο Ενημερωτικό email/επιστολή/φαξ - 
Υπόμνημα 

Βιομηχανικές και 
βιοτεχνικές 
εγκαταστάσεις 

Α. Φυσικό 
περιβάλλον  

Θάσος Καβάλα Ανατολική 
Μακεδονία 
και Θράκη 

- 

06/05/2013 14 Εκχέρσωση θινών με Juniperus 
spp. 

Αλληλογραφία με αρμόδιες υπηρεσίες Υποβάθμιση 
δάσους/δασικής 
έκτασης 

Α. Φυσικό 
περιβάλλον  

Δυτική 
Ρόδος 

Δωδεκάν
ησα 

Νότιο 
Αιγαίο 

ναι: περιοχές 
προστασίας 
οικοτόπων και 
ειδών (ΕΖΔ, ΖΕΠ, 
ΚΑΖ) 

27/08/2013 15 Χαρακτηρισμός περιοχής  ως 
προστατευόμενη 

Ενημερωτικό email με προτάσεις για τη 
θεσμική προστασία της περιοχής 

Θεσμικά - 
Καθεστώς 
προστασίας 

Α. Φυσικό 
περιβάλλον  

Τριόπετρα Ρεθύμνο
υ 

Κρήτη όχι 

07/08/2013 16 Ρύπανση παρόχθιας περιοχής  Ενημερωτικό email/επιστολή/φαξ - 
Υπόμνημα 

Υποβάθμιση 
εσωτερικών 
υδάτων (ρέματα, 
ποτάμια, λίμνες) 

Α. Φυσικό 
περιβάλλον  

Τοπείρος, 
Νέστος 

Ξάνθης Ανατολική 
Μακεδονία 
και Θράκη 

ναι: φυσικά 
πάρκα (εθνικά ή 
περιφερειακά) 

16/09/2013 17 Κοπή πεύκων  Ενημερωτικό email για τη δυνατότητα 
μεταφοράς αντί κοπής  

Υποβάθμιση 
αστικού 
περιβάλλοντος 

Α. Φυσικό 
περιβάλλον  

Ηράκλειο  Ηράκλει
ο 

Κρήτη όχι 

09/09/2013 18 Κατάρρευση μελισσιών Τηλεφωνική επικοινωνία. Άλλα θέματα Γ. Άγρια 
πανίδα 

Ανατολική 
Αττική 

 Αττικής Αττική όχι 

30/08/2013 19 Κοπή δένδρων σε άλσος Τηλεφωνική επικοινωνία. Πληροφορίες 
για τη διαδικασία αδειοδότησης και τον 
έλεγχο αυτής. Έχουν δικηγόρο.  

Υποβάθμιση 
αστικού 
περιβάλλοντος 

Α. Φυσικό 
περιβάλλον  

Αγρίνιο Αιτωλοα
καρνανί
α 

Δυτική 
Ελλάδα 

όχι 
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1/10/2013 20 Κοπή δένδρων σε ρέμα Αλληλογραφία με αρμόδιες υπηρεσίες Υποβάθμιση 
δάσους/δασικής 
έκτασης 

Α. Φυσικό 
περιβάλλον  

Κορινός Πιερία Κεντρική 
Μακεδονία  

όχι 

20/10/2013 21 
 

Χωροθέτηση ΣΜΑ  Ενημερωτικό email με παρατηρήσεις 
για την ΜΠΕ και τη διαδικασία 
αδειοδότησης 

Συστήματα 
υποδομών -  
επεξεργασία 
στερεών και υγρών 
αποβλήτων  

Α. Φυσικό 
περιβάλλον  

Ηλεία Ηλεία Πελοπόννη
σος 

ναι: περιοχές 
προστασίας 
οικοτόπων και 
ειδών (ΕΖΔ, ΖΕΠ, 
ΚΑΖ) 

 


