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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                  Χαλκίδα, 23 Ιανουαρίου 2017 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ                  Αρ. πρωτ.: 207896/1727/16 
ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ   
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ  ΠΡΟΣ:    1) Πυροσβεστική Υπηρεσία (Π.Υ.) 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ                     Σιώκου 3 – 341 33 ΧΑΛΚΙ∆Α 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ                 2) Αστυνοµικό Τµήµα (Α.Τ.) 
ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ                     Αρεθούσης 153 – ΧΑΛΚΙ∆Α 
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ                 3) ∆ΑΟΚ Π.Ε. Εύβοιας 
Υ∆ΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Π. Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ                 4) ∆/νση ∆ηµ. Υγείας Π.Ε. Εύβοιας 
                 5) ∆ήµο ∆ιρφύων - Μεσσαπίων  
Ταχ. ∆ιεύθυνση: Χαϊνά 93                     344 00 ΨΑΧΝΑ  
Ταχ. Κώδικας   : 341 32                 6) ∆ήµο Χαλκιδέων 
Πληροφορίες    : ∆. Μέντου                     Φαρµακίδου 15 - ΧΑΛΚΙ∆Α 
Αρ. τηλέφ.        : 22213 53445   
Αρ. fax             : 22213 53455  ΚΟΙΝ.:    ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ 
E-mail              : mentou.d@evia.pste.gov.gr   
   
ΘΕΜΑ: «Παραβάσεις του Ν. 1650/86 εντός της προστατευόµενης περιοχής και ζώνης 

οικιστικού ελέγχου (ΖΟΕ) «Λιβάδι» ή «Κολοβρέχτης» εντός διοικητικών ορίων των 
∆ήµων ∆ιρφύων – Μεσσαπίων και Χαλκιδέων» 

 
ΣΧΕΤΙΚΑ: (α) Η από 19/12/2016 καταγγελία του συλλόγου «Οµάδα πολιτών για τη διάσωση του 

υγροτόπου του Κολοβρέχτη» (Α.Π. 207896/1727/19-12-2016) 
(β) Η από 16/1/2017 έκθεση αυτοψίας του Τµ. Περιβάλλοντος & Υδροοικονοµίας 
(γ) Ο Ν. 1650/86 «Για την προστασία του περιβάλλοντος» (ΦΕΚ 160 Α) όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει 
(δ) Ο Ν.4014/2011 «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων & δραστηριοτήτων … 

αρµοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος» (ΦΕΚ 209 Α), όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει 

(δ) Το από 1/8/1989 Π. ∆. «Καθορισµός ζώνης οικιστικού ελέγχου … του 
υγροβιότοπου «Λιβάδι» (Κολοβρέχτης) στα διοικητικά όρια του δήµου Ψαχνών και 
των κοινοτήτων Καστέλλας και Ν. Αρτάκης (ν. Ευβοίας)» (ΦΕΚ 642 ∆) 

 
Σε συνέχεια της (α) σχετικής καταγγελίας, αναφορικά µε εµπρησµό, καταπάτηση και µπάζωµα 
εκτάσεων εντός προστατευόµενης περιοχής, η υπηρεσία µας σε εφαρµογή των διατάξεων του 
σχετικού Π.∆. και του Ν. 1650/86 πραγµατοποίησε αυτοψία στην περιοχή υπό στοιχείο 1 της ΖΟΕ 
(πυρήνας του υγροβιότοπου) την 16/1/2017 και συντάχθηκε η (β) σχετική έκθεση αυτοψίας, 
φωτοαντίγραφο της οποίας σάς αποστέλλουµε.  
 
Α. ∆ΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ 
Κατά την αυτοψία διαπιστώθηκε ότι σε τοποθεσίες πλησίον και κατά µήκος του ΒΑ καναλιού του 
Κολοβρέχτη, έχει πραγµατοποιηθεί κάψιµο των καλαµιών και της αυτοφυούς βλάστησης καθώς και 
κοπή δένδρων µε αποτέλεσµα την υποβάθµιση της φυσικής βλάστησης της προστατευόµενης 
περιοχής. Η πυρκαγιά έχει εκδηλωθεί σε έκταση διαστάσεων τουλάχιστον 400m x 300m εντός της 
περιοχής 1 του πυρήνα του υγροβιότοπου, και ιδίως κατά µήκος του καναλιού έχει καταστρέψει την 
παρόχθια βλάστηση των καλαµιών. Στην ανωτέρω έκταση, πέραν της καµένης βλάστησης, 
διαπιστώθηκε επίσης κατά θέσεις η απόρριψη στερεών αποβλήτων ΑΕΚΚ και η καταστροφή των 
χαρακτηριστικών κίτρινων πινακίδων οριοθέτησης των περιοχών προστασίας του υγροβιότοπου.  
 
Οι ανωτέρω διαπιστωθείσες ενέργειες έχουν λάβει χώρα κατά παράβαση των διατάξεων του (δ) 
σχετικού Π∆, συνιστούν υποβάθµιση περιβάλλοντος κατ’ άρθρο 2 του Ν. 1650/86 και τιµωρούνται 
σύµφωνα µε τα αρ. 28, 30 του ίδιου νόµου. 
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Β. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ∆ΙΑΤΑΞΕΩΝ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΖΗΜΙΑ 
Μετά τα παραπάνω παρακαλούνται η Π.Υ. και το Α.Τ., αναλόγως των αρµοδιοτήτων τους, και σε 
περίπτωση που έχουν ταυτοποιηθεί φυσικά ή νοµικά πρόσωπα τα οποία έχουν διαπράξει 
παραβάσεις του Ν. 1650/86, όπως αυτές αναφέρονται στην έκθεση αυτοψίας, όπως µάς 
γνωρίσουν τα στοιχεία (ονοµατεπώνυµο, ταχυδροµική διεύθυνση και ΑΦΜ) των παραβατών, 
προκειµένου για την τήρηση από την υπηρεσία µας της διαδικασίας επιβολής διοικητικών 
κυρώσεων, σύµφωνα µε αρ. 30, παρ. 4 του ίδιου νόµου.  
 
Αναφορικά µε τα καταγγελλόµενα περί καταπατήσεων, ρύπανση από τα λύµατα του βιολογικού 
της Ν. Αρτάκης και από αγροτοκτηνοτροφικά απόβλητα, ενηµερώνουµε τον σύλλογο ότι η τήρηση 
των διατάξεων του σχετικού Π.∆. θεσµοθέτησης της ΖΟΕ, αποτελεί συναρµοδιότητα 
περιφερειακών και δηµοτικών υπηρεσιών (αγροτικής οικονοµίας, δηµόσιας υγείας, περιβάλλοντος, 
πολεοδοµίας, ∆ΕΥΑ), στις οποίες διαβιβάζουµε αντίγραφο της (α) σχετικής για τυχόν ενέργειες, 
στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων τους. 
 
Επιπλέον εκφεύγει των δυνατοτήτων και αρµοδιοτήτων µας η εκτίµηση τυχόν περιβαλλοντικής 
ζηµίας. Η «Οµάδα πολιτών για τη διάσωση του υγροτόπου του Κολοβρέχτη» παρακαλείται σε 
συνεννόηση µε τις αρµόδιες υπηρεσίες να εξετάσει το ενδεχόµενο υποβολής αίτησης για ανάληψη 
δράσης αποκατάστασης, βάσει του αρ. 13 του Π.∆. 148/2009 (ΦΕΚ 190 Α), εάν είναι εφικτό να 
τεκµηριωθεί τυχόν περιβαλλοντική ζηµία ή το ενδεχόµενο πρόκλησης περιβαλλοντικής ζηµίας από 
τα υπάρχοντα στοιχεία που διαθέτει ή από στοιχεία τα οποία είναι δυνατόν να αποκτηθούν. 
 
Ύστερα από τα παραπάνω προκειµένου για την προστασία και διατήρηση της προστατευόµενης 
περιοχής παρακαλούνται οι συναρµόδιες υπηρεσίες για την τήρηση των κείµενων διατάξεων και οι 
αστυνοµικές αρχές για τις ενέργειές τους στις περιπτώσεις διαπίστωσης παραβάσεων εντός της 
προστατευόµενης περιοχής. 
 
ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ: Φ/Α (α), (β) σχετικών 
 

20/1/2017 Μ.Ε.Α. 
Η συντάξασα Η αν. Προϊσταµένη 

  
  
  
  

∆. ΜΕΝΤΟΥ ∆ρ. Π. Ιωαννίδου - Αλαµάνου 
Γεωλόγος MSc µε Β’ β Μηχανολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π. µε Α’ β. 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ  

1) Αντιπεριφερειάρχη Περιβάλλοντος 
 tagalegasi@pste.gov.gr 

2) Αντιπεριφερειάρχη Π. Ε. Εύβοιας 
3) Γραφείο Αντιπερ/χη Π. Ε. Εύβοιας – Yπόψη κου Χ. Μούτσιου 

moutsios.c@evia.pste.gov.gr 
4) ∆/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασµού ΠΣΕ 
5) Εισαγγελία Πρωτοδικών 

 Ελ. Βενιζέλου 7 – 341 00 ΧΑΛΚΙ∆Α 
6) Σέληνα Απόστολο 

Ελ. Βενιζέλου 2 – 346 00 Ν. ΑΡΤΑΚΗ 
 
 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ  
∆ΙΑΝΟΜΗ: 
1. Χρον. Αρχείο 
2. Φ-Ελέγχου 
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