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ΘΕΜΑ: Υποβολή αίτησης για δράση αποκατάστασης περιβαλλοντικής ζημιάς
Αξιότιμε κύριε – αξιότιμη κυρία:
Με την παρούσα επιστολή, το WWF Ελλάς υποβάλει στην Ε.Υ.Ε.Π. αίτηση για δράση αποκατάστασης
περιβαλλοντικής ζημιάς, καθώς και σχετικές πληροφορίες και στοιχεία που τεκμηριώνουν επαρκώς τους
διατυπωθέντες ισχυρισμούς για την περιβαλλοντική ζημία [13 παρ. 1 και 13 παρ. 3 του π.δ. 148/2009
(Α’ 190)].
Ι.

ΕΝΝΟΜΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ

Το WWF Ελλάς αποτελεί Μη Κυβερνητική Οργάνωση «η οποία αναλαμβάνει πρωτοβουλίες και δράσεις
για την προαγωγή της περιβαλλοντικής προστασίας», με την έννοια του άρθρου 13 παρ. 2 του π.δ.
148/2009 (Α’ 190 ). 1 Κατά συνέπεια, έχει προφανές έννομο συμφέρον για την υποβολή της παρούσας
αίτησης.
ΙΙ.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΖΗΜΙΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ «ΕΛΟΥΣ ΠΑΠΠΑ»

Η περιβαλλοντική ζημία, στην οποία αναφέρεται η παρούσα αίτηση, αφορά:
α)
ζημία σε προστατευόμενους οικότοπους, οι οποίοι «καλύπτονται από …διατάξεις της
εθνικής νομοθεσίας» [3 παρ. 1 περ. α) τελευταίο εδάφιο και 3 παρ. 3 γ) π.δ. 148/2009 (Α’ 190)]·
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WWF – WWF Ελλάς, Τι κάνουμε (http://www.wwf.gr/what-we-do).
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β)
ζημία σε οικότοπους των ειδών που εμπίπτουν στο άρθρο 4 παρ. 2 της Οδηγίας 79/4092
[3 παρ. 3 β) π.δ. 148/2009] και
γ)

ζημία των υδάτων [3 παρ. 1 β) ) π.δ. 148/2009 (Α’ 190)].

Οι προστατευόμενοι οικότοποι, οι οποίοι καλύπτονται από διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας, είναι οι
εξής:
α)

μικρός παράκτιος υγρότοπος με την ονομασία «Έλος Παππά»·3

β)

αιγιαλός, παραλία και παλαιός αιγιαλός·

γ)

ρέμα.

Οι ίδιοι ακριβώς οικότοποι εμπίπτουν στο άρθρο 4 παρ. 2 της Οδηγίας 79/409 (σήμερα,
κωδικοποιημένη ως Οδηγία 2009/147), το οποίο αναφέρει τα εξής: «ανάλογα μέτρα υιοθετούνται από
τα κράτη μέλη για τα αποδημητικά είδη που δεν μνημονεύονται στο παράρτημα I, των οποίων η έλευση
είναι τακτική, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες προστασίας στη γεωγραφική θαλάσσια και χερσαία ζώνη
στην οποία εφαρμόζεται η παρούσα οδηγία, όσον αφορά τις περιοχές αναπαραγωγής, αλλαγής
φτερώματος και διαχειμάσεως, και τις ζώνες όπου βρίσκονται οι σταθμοί κατά μήκος των οδών
αποδημίας. Για τον σκοπό αυτό τα κράτη μέλη αποδίδουν ιδιαίτερη σημασία στην προστασία των
υγροτόπων, και ιδίως όσων έχουν διεθνή σπουδαιότητα».4 Για τις ζώνες αυτές, η ίδια Οδηγία
προβλέπει ότι «(τα)α κράτη μέλη υιοθετούν κατάλληλα μέτρα για να αποφεύγουν, στις ζώνες
προστασίας που προβλέπονται στις παραγράφους 1 και 2, τη ρύπανση ή την υποβάθμιση των
οικοτόπων, καθώς και τις επιζήμιες για τα πτηνά διαταράξεις, όταν αυτές έχουν σημαντικές συνέπειες
σε σχέση με τους αντικειμενικούς στόχους του παρόντος άρθρου».5 Η περιοχή του «Έλους Παππά»
περιλαμβάνεται στην Σημαντική Περιοχή για τα Πουλιά «Νησιωτικό Σύμπλεγμα Ίου-ΣικίνουΦολεγάνδρου».6
Όσον αφορά την ζημία των υδάτων, δηλαδή «ζημία» που «επηρεάζει δυσμενώς, την οικολογική,
χημική ή/και ποσοτική κατάσταση, ή/και το οικολογικό δυναμικό των υδάτων, σύμφωνα με το ν.
3199/2003 και το π.δ. 51/2007, που εκδόθηκαν σε συμμόρφωση με την οδηγία 2000/60/ΕΚ» [3 παρ. 1 β)
π.δ. 148/2009 (Α’ 190)], το ρέμα αποτελεί μέρος «συστήματος επιφανειακών υδάτων» και ο μικρός
νησιωτικός υγρότοπος «μεταβατικά ύδατα», με την έννοια των διατάξεων αυτών.7
Καμία από τις δυσμενείς συνέπειες των παραπάνω μορφών περιβαλλοντικής ζημίας δεν έχει
«προσδιορισθεί και προβλεφθεί σε απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων» [3 παρ. 1 α) εδ. γ’ π.δ.
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Ήδη, άρθρο 4 παρ. 2 της Οδηγίας 2009/147 «περί της διατηρήσεως των αγρίων πτηνών» (κωδικοποιημένη
έκδοση)» (Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 20 της 26.1.2010).
3
Πρόκειται για τον μικρό νησιωτικό υγρότοπο με α/α 58 και κωδικό Υ422IOS003 του π.δ. της 12/19.6.2012
«Έγκριση καταλόγου μικρών νησιωτικών υγροτόπων και καθορισμός όρων και περιορισμών για την προστασία και
ανάδειξη των μικρών παράκτιων υγροτόπων που περιλαμβάνονται σε αυτόν» (Α.Α.Π. 229) (σ. 3186 ). Η
καταγεγραμμένη έκτασή του είναι 5 στρέμματα.
4
4 παρ. 2 της Οδηγίας 2009/147 «περί της διατηρήσεως των αγρίων πτηνών» (κωδικοποιημένη έκδοση)»
(Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 20 της 26.1.2010).
5
4 παρ. 4 εδ. α’ της Οδηγίας 2009/147 «περί της διατηρήσεως των αγρίων πτηνών» (κωδικοποιημένη
έκδοση)» (Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 20 της 26.1.2010).
6
ΕΟΕ, Σημαντική Περιοχή για τα Πουλιά της Ελλάδας GR157 Νησιωτικό Σύμπλεγμα Ίου - Σίκινου –
Φολέγανδρου (http://ornithologiki.gr/page_iba.php?aID=157).
7
2 παρ. 2 περ. στ) και ι) ν. 3199/2003 (Α’ 280).
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148/2009 (Α’ 190)]. Κατά συνέπεια, οι παραπάνω μορφές περιβαλλοντικής ζημιάς δεν εξαιρούνται από
το πεδίο εφαρμογής του π.δ. 148/2009.
Αδιάφορη, επίσης, είναι η ένταξη ορισμένων έργων που προκάλεσαν την περιβαλλοντική ζημία στις
διατάξεις περί αυθαιρέτων (ν. 4014/2011, ν. 4178/2013), καθώς η ένταξη αυτή δεν προβλέπεται ως
λόγος εξαίρεσης ούτε από το π.δ. 148/2009, ούτε (πολύ περισσότερο) από την σχετική Οδηγία.8
Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, η περιβαλλοντική ζημία συνίσταται σε «μετρήσιμη δυσμενή
μεταβολή φυσικού πόρου», καθώς αφορά ορισμένη έκταση του οικείου οικότοπου. Επίσης, στην
περίπτωση του υγρότοπου, πρόκειται για μετρήσιμη υποβάθμιση υπηρεσίας συνδεδεμένης με φυσικό
πόρο, καθώς η περιοχή έχει αποστραγγιστεί, και δεν συγκεντρώνει πλέον μεταβατικά ύδατα.
ΙΙΙ.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΖΗΜΙΑ ΣΤΟ «ΕΛΟΣ ΠΑΠΠΑ»

(α)
Μικρός παράκτιος υγρότοπος και μεταβατικά ύδατα. Σύμφωνα με πρακτικό συνεδρίασης του
Κ.Ε.Π.ΠΕ. (2013), εντός του οριοθετημένου υγρότοπου, «έχουν γίνει σημειακές επιχωματώσεις, και
έχουν κτιστεί πετρόκτιστα τοιχία. Επίσης, έχει αλλοιωθεί το υδρογεωλογικό του καθεστώς, λόγω των
εκτεταμένων παρεμβάσεων που έχουν γίνει στην ευρύτερη περιοχή».9 Η Υπηρεσία Δόμησης Θήρας
προσθέτει ότι όσα από τα αυθαίρετα κτίσματα στον όρμο Παππά βρίσκονται μέσα στο έλος «δεν είναι
δυνατόν να ενταχθούν στις διατάξεις του ν. 4178/2013».10 Ο μικρός νησιωτικός υγρότοπος έχει έκταση
5 στρεμμάτων.
(β)
Ρέμα. Σύμφωνα με το ΚΕΠΠΕ (2013), «εντός της ιδιοκτησίας διέρχεται ρέμα, το οποίο στην
εκβολή του έχει υποστεί αλλοίωση λόγω διαμόρφωσης οδού προσπέλασης κάθετης σε αυτό,
εμποδίζοντας την ελεύθερη ροή των υδάτων».11 Η Υπηρεσία Δόμησης Θήρας έχει επίσης διαπιστώσει
την ύπαρξη λίθινων τοιχίων διαμόρφωσης του ρέματος, οι οποίες «δεν είναι δυνατόν να ενταχθούν στις
διατάξεις του ν. 4178/2013».12
(γ)
Αιγιαλός, παραλία και παλαιός αιγιαλός. Σύμφωνα με αυτοψία της Κτηματικής Υπηρεσίας
Κυκλάδων (2013), «εντός του διοικητικά καθορισμένου αιγιαλού και παραλίας… εμπίπτει τμήμα
δαπέδου» και χωματόδρομος, ενώ «εντός του διοικητικά καθορισμένου παλαιού αιγιαλού» εμπίπτουν
εκσκαφές, επιχωματώσεις, κατασκευές τοιχίων, τσιμεντοστρώσεις και φυτεύσεις: συνολικά, έχουν
καταληφθεί 95 τ.μ. αιγιαλού και κοινόχρηστης παραλίας, και 290 τ.μ. παλαιού αιγιαλού.13
Παραμένουμε την διάθεσή σας για παροχή πρόσθετων στοιχείων, πληροφοριών και διευκρινήσεων.
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Οδηγία 2004/35 «σχετικά με την περιβαλλοντική ευθύνη όσον αφορά την πρόληψη και την
αποκατάσταση περιβαλλοντικής ζημίας» (Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 143 της 30.4.2004).
9
Περιφέρεια Ν. Αιγαίου, «Αποστολή Πρακτικού Συνεδρίασης του Κλιμακίου Ελέγχου Ποιότητας
Περιβάλλοντος (ΚΕΠΠΕ) από την διενεργούμενη αυτοψία στο Έλος Παππά στην ν. Ίο – Κλήση σε απολογία»,
95327/5292/15.11.2013.
10
Υπηρεσία Δόμησης Θήρας, «Απάντηση σε έγγραφο», Α.Π. Υ.Δ.Θ. 3360/11.9.2013.
11
η
Πράξη 1 του ΚΕΠΠΕ, όπως επισυνάπτεται στο έγγραφο της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου, «Αποστολή
Πρακτικού Συνεδρίασης του Κλιμακίου Ελέγχου Ποιότητας Περιβάλλοντος (ΚΕΠΠΕ) από την διενεργούμενη
αυτοψία στο Έλος Παππά στην ν. Ίο – Κλήση σε απολογία», 95327/5292/15.11.2013.
12
Υπηρεσία Δόμησης Θήρας, «Απάντηση σε έγγραφο», Α.Π. Υ.Δ.Θ. 3360/11.9.2013.
13
Κτηματική Υπηρεσία Κυκλάδων, «Αυτοψία στον «όρμο Παππά» ν. Ίου – Α. Μιχαλόπουλος»,
3144/15.11.2013.
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Με εκτίμηση,
Γιώργος Χασιώτης

Συντονιστής Νομικών Δράσεων WWF Ελλάς
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
(α)

Περιφέρεια Ν. Αιγαίου, 95327/5292/15.11.2013.

(β)

Υπηρεσία Δόμησης Θήρας, Α.Π. Υ.Δ.Θ. 3360/11.9.2013.

(γ)

Κτηματική Υπηρεσία Κυκλάδων, 3144/15.11.2013.
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