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Π.Δ. 148/29-9-2009

 Ζημία σε προστατευόμενα είδη και φυσικούς 
οικοτόπους

 Ζημία των υδάτων (& θαλασσίων υδάτων), δηλαδή 
οποιαδήποτε ζημία επηρεάζει δυσμενώς, την 
οικολογική, χημική ή/και ποσοτική κατάσταση, ή/και 
το οικολογικό δυναμικό των υδάτων

 Ζημία του εδάφους, ήτοι οποιαδήποτε μόλυνση του 
εδάφους, η οποία δημιουργεί σοβαρό κίνδυνο 
δυσμενών συνεπειών για την ανθρώπινη υγεία



Π.Δ. 148/29-9-2009
 οι εγκαταστάσεις που υπάγονται στην οδηγία IPPC,
 κάθε εργασία αποθήκευσης, μεταφοράς, διαχείρισης 

αποβλήτων
 η απόρριψη ή απελευθέρωση ουσιών ή ρυπαντών στα 

νερά, η μεταφορά ρυπογόνων ή επικίνδυνων 
εμπορευμάτων

 οποιαδήποτε περιοριζόμενη χρήση ή σκόπιμη 
ελευθέρωση στο περιβάλλον γενετικά τροποποιημένων 
οργανισμών,

 η διαχείριση αποβλήτων εξορυκτικής βιομηχανίας



Π.Δ. 148/29-9-2009
• Θεσπίζεται η αντικειμενική ευθύνη για περιβαλλοντική 

ζημία σε προστατευόμενα είδη & φυσικούς οικοτόπους 
και για συγκεκριμένες δραστηριότητες

• Η Διοίκηση υποχρεούται σε ανάληψη των δαπανών 
πρόληψης & αποκατάστασης σε περίπτωση αδυναμίας 
προσδιορισμού του υπεύθυνου

• Έννομο συμφέρον φυσικών ή νομικών προσώπων για 
την υποβολή αίτησης ανάληψης δράσης από τις 
αρμόδιες υπηρεσίες 

• Πρόβλεψη Κυρώσεων με βάση το άρθρο 30 του ν. 
1650/86, όπως αυτός έχει τροποποιηθεί



Αρμοδιότητες Συντονιστικού Γραφείου 
Αντιμετώπισης Περιβαλλοντικών Ζημιών 

(ΣΥΓΑΠΕΖ)

Αρμόδιο για τον έλεγχο τήρησης του ΠΔ 148/09 σε κεντρικό 
επίπεδο

 συνεργασία με άλλους φορείς και την σύνταξη εκθέσεων εφαρμογής,
 λήψη των αναγκαίων νομοθετικών και διοικητικών μέτρων για την 

υλοποίηση του ΠΔ,
 ανάληψη δράσης για πρόληψη και αποκατάσταση όταν η ζημία 

επηρεάζει άλλα Κράτη Μέλη,
 έγκριση των δαπανών πρόληψης και αποκατάστασης,
 μέτρα αποκατάστασης της περιβαλλοντικής ζημίας,
 γνωμοδότηση για την εφαρμογή της χρηματοοικονομικής ασφάλειας



Αρμοδιότητες Συντονιστικού Γραφείου 
Αντιμετώπισης Περιβαλλοντικών Ζημιών 

(ΣΥΓΑΠΕΖ)

Ζητά από τον φορέα εκμετάλλευσης:

• Να παρέχει πληροφορίες για τυχόν απειλή 
περιβαλλοντικής ζημίας,

• Να λάβει τα αναγκαία προληπτικά μέτρα για την 
αποτροπή πρόκλησης ζημίας,

• Να λάβει τα αναγκαία μέτρα αποκατάστασης, σε 
περίπτωση πρόκλησης ζημίας.



Αρμοδιότητες Συντονιστικού Γραφείου 
Αντιμετώπισης Περιβαλλοντικών Ζημιών 

(ΣΥΓΑΠΕΖ)
Εισηγείται:

• Τον καταλογισμό δαπανών πρόληψης και 
αποκατάστασης στην περίπτωση πλειόνων υπευθύνων 
φορέων εκμετάλλευσης,

• Την αντιμετώπιση θεμάτων εφαρμογής της 
περιβαλλοντικής ευθύνης σε περιοχές υψηλού 
περιβαλλοντικού κινδύνου.



ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

 Διενέργεια περιβαλλοντικών επιθεωρήσεων σε έργα και 
δραστηριότητες ιδιωτικού και δημοσίου τομέα, συλλογή 
κάθε χρήσιμου κατά την κρίση τους στοιχείου, διενέργεια 
αναλύσεων, εκπόνηση εκθέσεων για τον έλεγχο τήρησης 
της περιβαλλοντικής νομοθεσίας και των 
περιβαλλοντικών όρων.

 Διενέργεια περιβαλλοντικών επιθεωρήσεων κατά τη 
διασυνοριακή μεταφορά αποβλήτων.

 Εισήγηση επιβολής κυρώσεων σε περίπτωση 
παραβάσεων.



ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

 Εισήγηση Σχεδίων Συμμόρφωσης σε περιπτώσεις 
σοβαρών παραβάσεων με κίνδυνο περιβαλλοντική ζημία 
ή ευρεία οικολογική διατάραξη

 Εκπόνηση Σχεδίου Περιβαλλοντικών Επιθεωρήσεων

 Εκπόνηση προγραμμάτων επιθεωρήσεων σε 
συνεργασία με την Αποκεντρωμένη Διοίκηση

 Άσκηση καθηκόντων ειδικού ανακριτικού υπαλλήλου για 
διερεύνηση περιβαλλοντικών εγκλημάτων



ΕΙΔΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ 
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ

• ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΕΣ
Κατά τη φάση περιβαλλοντικής αδειοδότησης
•  ΤΑΚΤΙΚΕΣ
Μετά την αδειοδότηση
• ΕΚΤΑΚΤΕΣ
-σοβαρές περιβαλλοντικές καταγγελίες
- συμβάντα με ιδιαίτερες περιβαλλοντικές επιπτώσεις
- περιπτώσεις μη συμμόρφωσης

Ο περιβαλλοντικός έλεγχος μπορεί να προέλθει μετά από:
-Εντολή της πολιτικής ηγεσίας
- Εισαγγελική παραγγελία
- Καταγγελία
-Αίτημα άλλου δημόσιου φορέα
-Τακτικός προγραμματισμός
-Αυτεπάγγελτα (εκτάκτως)



Ο ρόλος του ΣτΠ
• Διαμεσολάβηση μεταξύ πολιτών και δημοσίων

υπηρεσιών με στόχο την καταπολέμηση της
κακοδιοίκησης – ν. 3094/2003.

• Ο κύκλος Ποιότητας Ζωής έχει ως κύριο αντικείμενο τη
διερεύνηση αναφορών με θέματα που αφορούν στο
περιβάλλον, στην πολεοδομία, στη χωροταξία, στα
δημόσια έργα και στον πολιτισμό.



Ο ρόλος του ΣτΠ

• Εξετάζει ατομικές διοικητικές πράξεις ή παραλείψεις των αρμοδίων 
υπηρεσιών.

• Γνωμοδοτικές αρμοδιότητες.

• Δυνατότητα διαβίβασης της υπόθεσης για πειθαρχικό έλεγχο.
«Άρνηση λειτουργού ή υπαλλήλου ή μέλους διοίκησης να συνεργασθεί με τον Συνήγορο του Πολίτη, 
κατά τη διεξαγωγή της έρευνας, συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα παράβασης καθήκοντος, για δε τα 
μέλη διοίκησης λόγο αντικατάστασής τους. Αν κατά την έρευνα διαπιστωθεί παράνομη συμπεριφορά 
λειτουργού, υπαλλήλου ή μέλους διοίκησης, ο Συνήγορος του Πολίτη διαβιβάζει την έκθεση στο 
αρμόδιο όργανο και μπορεί να προκαλέσει την πειθαρχική δίωξη του υπαιτίου ή να προτείνει τη 
λήψη άλλων μέτρων, αν ο υπαίτιος δεν υπόκειται σε πειθαρχικό έλεγχο (ν. 3094/03 αρθρ. 4 παρ. 
11».

• Δυνατότητα διαβίβασης της υπόθεσης στον αρμόδιο εισαγγελέα.
«Λειτουργός ή υπάλληλος ο οποίος αρνείται να συνεργασθεί με τον Συνήγορο του Πολίτη με σκοπό 
να παρακωλύσει ή να αποτρέψει τη διεξαγωγή έρευνας, τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι δύο ετών. Η 
ποινική δίωξη ασκείται μόνο εφόσον υποβληθεί σχετική έκθεση από την Ανεξάρτητη Αρχή προς τον 
αρμόδιο Εισαγγελέα…Αν προκύψουν αποχρώσες ενδείξεις για τέλεση αξιόποινης πράξης από 
λειτουργό, υπάλληλο ή μέλος διοίκησης, ο Συνήγορος του Πολίτη διαβιβάζει την έκθεση και στον 
αρμόδιο εισαγγελέα. Για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων του παιδιού, αν κριθεί ότι παρίσταται 
ανάγκη παρέμβασης της αρμόδιας δικαστικής αρχής ή άλλης δημόσιας υπηρεσίας ή φορέα, ο 
Συνήγορος του Πολίτη διαβιβάζει σε αυτούς σχετική έκθεση (ν. 3094/03 αρθρ. 4 παρ. 10 & 12».



Ο κύριος ρόλος του ΣτΠ
• Ο Συνήγορος του Πολίτη συντάσσει ετήσια 

έκθεση, στην οποία εκθέτει το έργο της Αρχής, 
παρουσιάζει τις σημαντικότερες υποθέσεις και 
διατυπώνει προτάσεις για τη βελτίωση των 
δημοσίων υπηρεσιών και αναγκαίες νομοθετικές 
ρυθμίσεις.

• Συντάσσει ειδικές εκθέσεις και πορίσματα επί 
συγκεκριμένων σημαντικών υποθέσεων.

• Εισηγείται τη βελτίωση του νομοθετικού 
πλαισίου και ζητάει την επίλυση των 
οργανωτικών δυσλειτουργιών της διοίκησης 
από τους αρμοδίους Υπουργούς.

• Δύναται να επιληφθεί υποθέσεων 
αυτεπαγγέλτως.



Τρόπος εξέτασης των αναφορών
• Εξετάζονται:

1. Το γενικό νομοθετικό πλαίσιο με βάση τις καταγγελλόμενες 
επεμβάσεις/ υποβαθμίσεις.

2. Το ειδικότερο προστατευτικό καθεστώς της περιοχής (πχ. 
κήρυξη έκτασης ως προστατευόμενης, δασική έκταση, 
αρχαιολογικός χώρος κλπ).

3. Η περιβαλλοντική υποβάθμιση επιμέρους στοιχείων της φύσης 
(πχ. ρέματα, υδροβιότοποι, αιγιαλός) ανεξαρτήτως της διοικητικής 
αναγνώρισης – οριοθέτησής τους, σύμφωνα με τις ισχύουσες 
προστατευτικές περιβαλλοντικές διατάξεις.



Τρόποι Διαμεσολάβησης
• Επικοινωνεί εγγράφως, αλλά και με κάθε άλλο πρόσφορο μέσο με 

τη διοίκηση.

• Προβαίνει σε αυτοψίες και προκαλεί συσκέψεις με στόχο τη 
συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων υπηρεσιών.

• Απευθύνεται στους αρμόδιους Υπουργούς σε περίπτωση που τα 
ζητήματα απαιτούν νομοθετική επίλυση.

• Υποχρεούται στην τήρηση της ανωνυμίας των στοιχείων του 
αναφερόμενου εφόσον αυτό ζητηθεί.



Στόχος

Αποκατάσταση και προστασία του 
περιβαλλοντικού αγαθού.



Κύρια Νομοθετικά εργαλεία

• Δασική νομοθεσία 
• Ν. 3937/2011
• Π.Δ. περί περιβαλλοντικής ευθύνης
• Προστασία ρεμάτων – αιγιαλού
• Προστασία υδάτων (υπογείου – πόσιμου)
• Πολεοδομικές Διατάξεις
• Ειδικότερες διατάξεις περί τήρησης 

περιβαλλοντικών όρων εκμεταλλεύσεων
• Αρχαιολογικός νόμος



Δηλητηριασμένα Δολώματα
Ο Συνήγορος του Πολίτη, 
εξέτασε αναφορά 
περιβαλλοντικών οργανώσεων, 
σχετικά µε την παράλειψη 
αποτελεσµατικής προστασίας 
της άγριας ζωής από την 
παράνοµη χρήση 
δηλητηριασµένων δολωµάτων. 

Η καταγγελία υπεβλήθη επ’ 
αφορµή της µαζικής 
δηλητηρίασης αρπακτικών 
πουλιών στα στενά του Νέστου 
τον Φεβρουάριο του 2012. 



Δηλητηριασμένα Δολώματα
 Ο Συνήγορος του Πολίτη, στοχεύοντας στη συνολικότερη επίλυση 

του ζητήµατος, ερεύνησε το νοµικό καθεστώς που διέπει τη 
χρήση δηλητηριασµένων δολωµάτων σε συνδυασµό µε εκείνο 
που διέπει την προστασία της άγριας πανίδας και συµµετείχε σε 3
συσκέψεις µεταξύ περιβαλλοντικών οργανώσεων και αρµοδίων 
διοικητικών φορέων. Επίσης, η Ανεξάρτητη Αρχή απέστειλε 
έγγραφες προτάσεις προς τα 2 αρµόδια υπουργεία, ζητώντας την 
άµεση αντιµετώπιση του θέµατος µε τη λήψη κατάλληλων 
µέτρων. 

 Η Ανεξάρτητη Αρχή συνέταξε, τον Νοέµβριο του 2016, πόρισμα: 
«Θανάτωση άγριων ζώων από την παράνοµη χρήση 

δηλητηριασµένων δολωµάτων» 
https://www.synigoros.gr/resources/docs/170124-porisma.pdf



Δηλητηριασμένα Δολώματα
 Κρίθηκε ότι απαιτείται η δηµιουργία ολοκληρωµένου προγράµµατος 

δράσης, πλαισιωµένου µε τον κατάλληλο θεσµικό τύπο, ώστε όλες οι 
υπηρεσίες, συνεργαζόµενες οµαλά, να δρουν βάσει συγκεκριµένων 
πρωτοκόλλων και ξεκάθαρων αρµοδιοτήτων. 

 Λόγω της ιδιαιτερότητας του αντικειµένου και της αναγκαιότητας 
εφαρµογής διαχειριστικών µέτρων που καταλαµβάνουν ένα ευρύ 
αντικείµενο (φύλαξη υπαίθρου, προληπτικά µέτρα, ενηµερωτικές 
εκστρατείες, περισυλλογή του ζώου, αποστολή του ζώου για 
τοξικολογικό έλεγχο, διαχείριση του νεκρού ατόµου, σύννοµη χρήση 
φυτοφαρµάκων κλπ) απαιτούνται οριζόντιες προβλέψεις για όλη την 
επικράτεια και όχι τοµεακές ρυθµίσεις.



Δηλητηριασμένα Δολώματα
 Με τροποποίηση του άρθρου 19 της ΚΥΑ 

8197/90920/05.03.13 (µε την ΚΥΑ 
6669/79087/2015) προβλέφθηκαν οι 
διαδικασίες ενηµέρωσης του κοινού για 
τα δηλητηριασµένα δολώµατα µε 
φυτοπροστατευτικά προϊόντα και η 
αντιµετώπισή τους. Περαιτέρω, 
εκδόθηκαν Οδηγίες για Πρώτες Βοήθειες 
σε ζώα µε δηλητηρίαση από γεωργικά 
φάρµακα και Οδηγίες ∆ιαχείρισης των 
δηλητηριασµένων δολωµάτων (2014).

 Έναρξη λειτουργίας της ηλεκτρονικής 
συνταγογράφησης των 
φυτοπροστατευτικών προϊόντων, η οποία 
είχε ανασταλεί και επαναλειτούργησε στις 
18.09.17.



Δηλητηριασμένα Δολώματα
 Οι ∆ασικές Υπηρεσίες είναι αρµόδιες τόσο για τη δίωξη των 

αδικηµάτων που σχετίζονται µε την παράνοµη χρήση 
δηλητηριασµένων δολωµάτων όσο και µε τη φύλαξη των εκτάσεων, 
στις οποίες λαµβάνουν χώρα οι εν λόγω ενέργειες. Εξίσου, αρμόδια 
είναι και η Αστυνομία.

 Η ∆/νση ∆ιαχείρισης ∆ασών και ∆ασικού Περιβάλλοντος (Τµήµα 
∆ιαχείρισης Άγριας Ζωής και Θήρας) του ΥΠΕΝ ενεργοποιήθηκε 
προκειµένου να περιοριστεί το φαινόµενο παράνοµης χρήσης 
δηλητηριασµένων δολωµάτων. 

 Πρόσφατα και σε μερική συµφωνία µε τις γενικότερες προτάσεις του 
εν λόγω πορίσµατος της Αρχής, εκδόθηκε η υπ’ αριθµ. πρωτ.: 
168599/1495/2018 (ΦΕΚ Β΄3793/03.09.18) σχετική Υπουργική 
Απόφαση, η οποία στοχεύει στην επίλυση των σοβαρών ζητηµάτων 
προστασίας της άγριας ζωής από τη χρήση δηλητηριασµένων 
δολωµάτων (τοπικά σχέδια δράσης). 



ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΥΛΟΤΟΜΗΣΗ ΣΤΟΝ ΚΕΡΚΥΡΑΙΚΟ 
ΕΛΑΙΩΝΑ

• Καταγγέλθηκε η παράνομη και 
συστηματική κοπή ελαιοδέντρων 
καθώς και η εμπορία και μεταφορά 
ξυλείας σε χώρες του εξωτερικού

• Σύμφωνα με το ν. 3399/05 
απαγορεύεται η μεταφορά ξυλείας 
ελαιοδέντρων που υλοτομήθηκαν 
κατά παράβαση του άρθρ. 2 του από 
05.05.1926 ΠΔ. 

• Οι προτάσεις της Αρχής 
αποτυπώθηκαν εγγράφως προς τις 
αρμόδιες υπηρεσίες και Υπουργεία, 
ενώ πραγματοποιήθηκε σχετική 
σύσκεψη στην Κέρκυρα το 2018.



Παρατηρήσεις και Προτάσεις
• Μη ύπαρξη επαρκών μέσων και έλλειψη εφαρμογής δορυφορικών/ 

ψηφιακών προγραμμάτων για τη συνολική παρακολούθηση της 
κατάστασης του Ελαιώνα. 

• Εξαιρετικά δύσκολη η αστυνόμευση του Κερκυραϊκού Ελαιώνα 
δεδομένης της μεγάλης έκτασής του.

• Ως αποδοτικότερος προκύπτει  ο έλεγχος της κατοχής των 
απαιτούμενων αδειών κατά την μεταφορά ελαιόδεντρων από τους 
ιδιοκτήτες, ως και ο έλεγχος των σχετικών φορτίων που εξάγονται μέσω 
του Λιμένα Κέρκυρας.

• Κρίνεται απαραίτητη η καθημερινή και αδιάλειπτη συνεργασία της 
Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας με το Λιμεναρχείο, ώστε να 
αναγνωρίζονται τα φορτία που μεταφέρουν παράνομα εμπορεία ξυλείας 
ελαιόδεντρων. 



Παρατηρήσεις και Προτάσεις
• Δημιουργία κοινής ηλεκτρονικής εφαρμογής, μέσω της 

οποίας θα είναι δυνατή η διασταύρωση των στοιχείων, 
ώστε όλες οι Αρχές να μπορούν ανά πάσα στιγμή να 
γνωρίζουν τί βεβαιώσεις χορηγήθηκαν, πότε και προς 
ποιούς, με σκοπό να διευκολύνεται το έργο τους. 

• Ο ν. 3399/05 είναι σαφές ότι δεν προβλέπει διοικητικές 
κυρώσεις στους παραβάτες των διατάξεων περί 
παράνομης υλοτόμησης ελαιόδεντρων. Αναγκαία η 
πρόβλεψη προστίμων που θα διακυμαίνονται αναλόγως 
των δέντρων που ξυλεύτηκαν παράνομα και της τυχόν 
υποτροπής των δραστών.



ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΧΑΔΑ ΣΤΟ ΡΕΘΥΜΝΟ
Εκτεταμένος ΧΑΔΑ σε περιοχή ανενεργού 

λατομείου, πλησίον σπηλαίων 
σημαντικού αρχαιολογικού 
ενδιαφέροντος. 

Μετά τη διαμεσολάβηση της Αρχής 
ενεργοποιήθηκαν οι αρμόδιες 
υπηρεσίες και η υπόθεση βρίσκεται σε 
εξέλιξη, ώστε να πραγματοποιηθούν οι 
σχετικές μελέτες και να ξεκινήσουν οι 
προσπάθειες αποκατάστασης.

Ειδικότερα, ο ΕΣΔΑΚ απέστειλε τεχνικό 
δελτίο μελέτης αποκατάστασης του 
ανωτέρω ΧΑΔΑ και εκδόθηκε απόφαση 
του Περιφερειάρχη Κρήτης για την 
χρηματοδότηση της μελέτης.

Εκδόθηκε η ΥΑ για την κήρυξη και 
οριοθέτηση του αρχαιολογικού χώρου.



Παράνοµη εξορυκτική δραστηριότητα και απόρριψη 
αποβλήτων στην Αγ. Μαρίνα Χανίων

Καταγγέλθηκε περιβαλλοντική υποβάθµιση έκτασης από 
παράνοµη εξορυκτική δραστηριότητα και απόρριψη 
αποβλήτων εντός λατοµικού χώρου στην Αγ. Μαρίνα 

Χανίων 

(παράνοµη εξορυκτική δραστηριότητα παρά τη λήξη των 
σχετικών αδειών λειτουργίας του λατοµείου, καταπάτηση 
– εκχέρσωση δηµοσίων δασικών εκτάσεων, καταστροφή 

κοίτης ρέµατος, απόρριψη αποβλήτων εκσκαφών 
κατασκευών και κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ), καύση 

πλαστικών και επικίνδυνων αποβλήτων και πολεοδοµικές 
παραβάσεις, καταστροφή αρχαιολογικού σπηλαίου κατά 

την έναρξη λειτουργίας του λατομείου). 



Παράνοµη εξορυκτική δραστηριότητα και 
απόρριψη αποβλήτων στην Αγ. Μαρίνα Χανίων

• Ζητήθηκε η συνδροµή της ΠΕΑΠΖ, του Τµήµατος Επιθεώρησης Μεταλλείων 
των Επιθεωρητών Περιβάλλοντος, ∆όµησης, Ενέργειας και Μεταλλείων του 
ΥΠΕΝ, της ∆/νσης Λατοµείων Μαρµάρων & Αδρανών Υλικών του ΥΠΕΝ 
καθώς και του ΣΥΓΑΠΕΖ, προκειµένου να αποκατασταθεί άµεσα ο χώρος 
ανεξέλεγκτης απόρριψης των αποβλήτων, να διακοπούν οι εξορυκτικές 
δραστηριότητες και να ελεγχθούν εµπεριστατωµένα όλα τα στοιχεία του 
φακέλου προτού η Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση να προβεί σε εξέταση προς 
έγκριση ή µη της υποβληθείσας Ειδικής Μελέτης Αποκατάστασης, κατόπιν 
της θετικής εισηγήσεως της Περιφέρειας.

• Μετά τη διαµεσολάβηση του ΣτΠ αποφασίστηκε από τον Αντιπεριφερειάρχη 
Χανίων η επιβολή προστίµων στους υπαιτίους. Παράλληλα, κατεγράφησαν 
οι αυθαίρετες κατασκευές από την αρµόδια Πολεοδοµία και επιβλήθηκαν τα 
αναλογούντα πρόστιµα, ύψους περί τα 115.000 ευρώ. 

• Η ∆/νση ∆ασών Χανίων απέστειλε προς ταµειακή βεβαίωση τον Μάιο του 
2017 πρόστιµα, ύψους περί των 119.000 ευρώ, τα οποία είχαν επιβληθεί, 
δυνάµει απόφασης του Μον. Πρωτοδικείου Χανίων, το 2008. 



Παράνοµη εξορυκτική δραστηριότητα και 
απόρριψη αποβλήτων στην Αγ. Μαρίνα Χανίων

• Εξεδόθη απόφαση της Συντονίστριας της Αποκεντρωµένης Διοίκησης 
περί µη έγκρισης των περιβαλλοντικών όρων της Ειδικής Μελέτης 
Αποκατάστασης

• Μετά την εμπλοκή του ΣΥΓΑΠΕΖ, η ΠΕΑΠΖ ζήτησε από την εταιρεία 
την υποβολή Μελέτης Μορφολογικής και Βλαστητικής Αποκατάστασης 
για την αντιµετώπιση των διαπιστωµένων προβληµάτων, καθώς και 
από τον ∆ήµο Χανίων να προχωρήσει στην οριοθέτηση του ρέµατος. 

• Μετά από σχετική γνωμοδότηση του ΣτΠ ανακλήθηκε η οικοδομική 
άδεια των εγκαταστάσεων για παραγωγή σκυροδέματος, με απόφαση 
της Υπηρεσίας ∆όµησης του ∆ήµου Χανίων, επειδή η έκδοσή της 
βασίστηκε σε ψευδή στοιχεία µε επιβλαβείς συνέπειες προς το φυσικό 
περιβάλλον 



ΧΑΔΑ & ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΠΟΓΕΙΟΥ –
ΠΟΣΙΜΟΥ ΥΔΑΤΟΣ ΣΤΗ ΣΙΦΝΟ

Βορεινή Σίφνου:
Ζητήματα ποιότητας πόσιμου ύδατος και λειτουργίας 

ΧΑΔΑ στη θέση Βορεινή στη Σίφνο. 

Διαπιστώθηκε μέγιστη περιβαλλοντική επιβάρυνση με 
παράλληλη καταστροφή  ανενεργών μεταλλευτικών 
στοών, λόγω της απόθεσης βοθρολυμάτων και της 
καύσης στερεών αποβλήτων στο εσωτερικό τους. 

Η Αρχή έχει ζητήσει:
 Αποκατάσταση του ΧΑΔΑ
 Μετρήσεις των υπογείων υδάτων σε συγκεκριμένες 

γεωτρήσεις
 Διάσωση της πολιτιστικής κληρονομιάς της νήσου 

Μετά από αίτημα της Αρχής για την εμπλοκή του 
ΣΥΓΑΠΕΖ, πραγματοποιήθηκαν μετρήσεις των 
υπογείων υδάτων σε γεωτρήσεις πλησίον του ΧΑΔΑ.

Ο ΧΥΤΥ είναι έτοιμος προς λειτουργία.
Οι ενέργειες αποκατάστασης του ΧΑΔΑ δεν έχουν 

ολοκληρωθεί μέχρι σήμερα. 



Προστασία Υγροτόπου Εκβολών Αποσελέµη 
Ποταµού Ηρακλείου Κρήτης

• Καταγγέλθηκε η υποβάθµιση των εκβολών του 
υγροτόπου του Αποσελέµη ποταµού ∆ήµου Χερσονήσου 
Ηρακλείου εξαιτίας παράνοµων επεµβάσεων.

• Κατά τη διερεύνηση της υπόθεσης εντοπίστηκαν 
διοικητικές παραλείψεις, οι οποίες συνέβαλαν στην 
υποβάθµιση του υγροτόπου. 

• Ο Συνήγορος απηύθυνε πόρισµα προς τους Υπουργούς 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Πολιτισµού και Αθλητισµού 
και Οικονοµικών. 



Προστασία Υγροτόπου Εκβολών Αποσελέµη 
Ποταµού Ηρακλείου Κρήτης

Διαπιστώσεις: 

α) Παράλειψη οριοθέτησης αιγιαλού – παραλίας, καθώς και 
των ελωδών εκτάσεων των εκβολών. 

β) Παράλειψη οριοθέτησης των εκβολών του Αποσελέµη και 
ανεπαρκής προστασία της περιοχής. 

γ) Ελλιπής έλεγχος της νοµιµότητας εγκατάστασης και 
λειτουργίας του γηπέδου ποδοσφαίρου και των συνοδών 
εγκαταστάσεων από τις αρµόδιες υπηρεσίες. 



Προστασία Υγροτόπου Εκβολών Αποσελέµη 
Ποταµού Ηρακλείου Κρήτης

• Το 2017 καθορίστηκε η γραμμή αιγιαλού – παλαιού 
αιγιαλού

• Η Διοίκηση δεν έχει προβεί στις διαδικασίες για την 
οριοθέτηση του ποταμού

• Μέχρι σήμερα, δεν έχει επιτευχθεί η συνεργασία με την 
Αποκεντρωμένη Διοίκηση για την κατεδάφιση του 
αυθαίρετου γηπέδου
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