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των άγριων πουλιών και των βιοτόπων τους. 
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Προς: ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ – ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ 
 
 

Αθήνα, 6 Φεβρουαρίου 2017 
Αριθ. πρωτ.: 17/040 

 
Θέμα: «Καταγγελία περιστατικών αυθαίρετης καύσης και εκχέρσωσης καλαμιώνων και 
καταπάτησης δημόσιας γης στην περιοχή του υγροβιοτόπου «Λιβάδι» (Κολοβρέχτης) στα 
διοικητικά όρια του Δήμου Διρφύων – Μεσσαπίων (Δημοτική Ενότητα Μεσσαπίων, Δημοτική 
Κοινότητα Ψαχνών)» 
 
Σχετ.: Η από 23 Ιανουαρίου 2017 επιστολή του Τμήματος Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας Π.Ε. Εύβοιας (Αρ. 
πρωτ.: 207896/1727/16) με θέμα: «Παραβάσεις του Ν. 1650/86 εντός της προστατευόμενης περιοχής και ζώνης 
οικιστικού ελέγχου (ΖΟΕ) «Λιβάδι» ή «Κολοβρέχτης» εντός διοικητικών ορίων των Δήμων Διρφύων – Μεσσαπίων 
και Χαλκιδέων» 

 
Αξιότιμες κυρίες, 
Αξιότιμοι κύριοι, 
 
Η Ομάδα Πολιτών για τη Διάσωση του Κολοβρέχτη μας κατήγγειλε ότι ότι κατά το μήνα 
Δεκέμβριο σημειώθηκαν περιστατικά εμπρησμού καλαμιώνων στον υγρότοπο «Λιβάδι» 
(Κολοβρέχτης) Ευβοίας για την κατάσβεση των οποίων κινητοποιήθηκαν δυνάμεις της 
Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Χαλκίδας και του Συλλόγου Εθελοντικών Δυνάμεων 
Δασοπροστασίας & Διάσωσης. Συγκεκριμένα, πυρκαγιές εκδηλώθηκαν κατά τις ημερομηνίες 
Σάββατο 3 Δεκεμβρίου 2016 (ώρα 16:15), Δευτέρα 5 Δεκεμβρίου 2016 (ώρα 14:40), Τετάρτη 7 
Δεκεμβρίου 2016 (ώρα 19:30) και Πέμπτη 8 Δεκεμβρίου 2016 (ώρα 14:00)1 (βλ. Φωτ. 1-5). Τα 
εν λόγω περιστατικά καταμαρτυρούν τις έντονες πιέσεις τις οποίες επιδέχεται ο υγρότοπος 
από επίδοξους καταπατητές της δημόσιας γης, οι οποίοι απειλούν την ακεραιότητα του 
υγροτόπου και την οικολογική του αξία. Είναι ενδεικτικό ότι κατόπιν των πυρκαγιών του 
Δεκεμβρίου και της υποβάθμισης που υπέστη ο υγρότοπος, ένα καμένο κομμάτι του 
υγροτόπου έχει ήδη καρπωθεί από διεκδικητές, ενώ εντός του υγροτόπου βρίσκεται 
εγκατεστημένη μπουλντόζα η οποία προχωρά σε εργασίες διαμόρφωσης (βλ. Φωτ. 6-7). 

Ο Κολοβρέχτης έχει καταγραφεί ως υγρότοπος από το ΕΚΒΥ (Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων – 
Υγροτόπων) με κωδικό GR242274000 και όνομα «Έλος Ψαχνά ή Λιβάδι ή Κολοβρέχτης» 
(Ζαλίδης & Μαντζαβέλλας 1994) και περιλαμβάνεται στην απογραφή του WWF Ελλάς2 για 
τους υγρότοπους του Αιγαίου (Κατσαδωράκης & Παραγκαμιάν 2007). Στην κατηγορία του, 

                                                 
1
 Τα στοιχεία αναλήφθησαν από την ιστοσελίδα του Συλλόγου Εθελοντικών Δυνάμεων Δασοπροστασίας & 

Διάσωσης (http://sedddpsahna.blogspot.gr/search?updated-max=2017-01-06T11:34:00%2B02:00). Ανευρέθηκε 
στις 30 Ιανουαρίου 2017. 
2
 http://www.oikoskopio.gr/ygrotopio/general/report.php?id=75&param=themeleiwdn&lang=el_GR 

http://sedddpsahna.blogspot.gr/search?updated-max=2017-01-06T11:34:00%2B02:00
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είναι ο μεγαλύτερος υγρότοπος στην Εύβοια και ένας από τους μεγαλύτερους στο νησιωτικό 
Αιγαίο. Λόγω της σύνθεσής του και των τύπων οικότοπων που απαντώνται είναι πολύ 
σημαντικός για την ορνιθοπανίδα3. Στην περιοχή έχει καταγραφεί μια ποικιλία ειδών της 
ορνιθοπανίδας, κυρίως αυτών που σχετίζονται με καλαμιώνες καθώς αυτό είναι και το 
κυρίαρχο ενδιαίτημα. Στις καταγραφές συμπεριλαμβάνονται οι χαλκόκοτες (κατά τη 
μετανάστευση μέχρι 100 άτομα), οκτώ είδη ερωδιών, σαρσέλες και άλλα είδη παπιών, η 
σπάνια για την Ελλάδα Βελουδόπαπια, η σχεδόν απειλούμενη Βαλτόπαπια, καθώς και άλλα 
είδη όπως Καλαμοκανάδες, Καλαμόκιρκοι κ.α. Ο Κολοβρέχτης είναι ένας απομονωμένος 
υγρότοπος στην ανατολική Στερεά που βρίσκεται στο πέρασμα των πουλιών στα ανατολικά 
παράκτια της ηπειρωτικής χώρας. Ως εκ τούτου μπορεί να αποτελέσει σημαντικό σταθμό 
ανεφοδιασμού και ξεκούρασης κυρίως για τα αποδημητικά πουλιά. Η Ελληνική Ορνιθολογική 
Εταιρεία έχει συμπεριλάβει τον υγρότοπο στο δίκτυο της χώρας όπου διεξάγονται οι ετήσιες 
Μεσοχειμωνιάτικες Καταμετρήσεις Υδροβίων-Midwinter Counts οι οποίες έχουν εδραιωθεί 
από τη δεκαετία του '60 μέσω του Διεθνούς Γραφείου Έρευνας Υδροβίων και Υγροτόπων- 
International Waterfowl and Wetlands Research Bureau (IWRB). 

Ο Κολοβρέχτης χαρακτηρίστηκε ως περιοχή προστασίας της φύσης καθώς στην περιοχή αυτή 
καθορίστηκε ζώνη οικιστικού ελέγχου (ΖΟΕ) δυνάμει Προεδρικού Διατάγματος της 1ης 
Αυγούστου 1989 (βλ. ΦΕΚ 642/τ. Β’/09.10.1989), βάσει του οποίου κατοχυρώθηκε το 
καθεστώς προστασίας της περιοχής και προβλέφθηκαν οι επιτρεπόμενες δραστηριότητες. 

Επειδή σύμφωνα με ΠΔ της 1ης Αυγούστου 1989 (βλ. ΦΕΚ 642/τ. Β’/09.10.1989), και 
συγκεκριμένα κατά το άρθρο 3Α παρ.3 περ.δ ορίζεται ότι: «Ελέγχεται η βοσκή και το κάψιμο 
καλαμιών, ώστε να μην υποβαθμιστεί η φυσική βλάστηση, με παρακολούθηση της Υπηρεσίας 
Περιβάλλοντος της Νομαρχίας. Επίσης απαγορεύεται το κόψιμο των καλαμιών, η εκχέρσωση 
της φυσικής βλάστησης και η επέκταση της καλλιεργούμενης γης.». 

Επειδή σύμφωνα με το άρθρο 58 παρ. 2 («Νομή επί δασών») του Δασικού Κώδικα (Ν.Δ. 
86/1969) ορίζεται ότι: «Ουδείς δύναται να αποκτήση δικαίωμα νομής δι' εκχερσώσεως, 
υλοτομίας, σποράς ή οιασδήποτε άλλης πράξεως επί δημοσίων, δημοτικών, κοινοτικών, 
μοναστηριακών ή ανηκόντων εις ιδρύματα εν γένει δασών, αναδασωτέων εκτάσεων, 
χορτολιβαδικών εδαφών και μερικώς δασοσκεπών εκτάσεων ή μερικώς δασοσκεπών 
λιβαδίων», ενώ περαιτέρω κατά το άρθρο 61 παρ. 1 («Πρωτόκολλον. Διαδικασία διοικητικής 
αποβολής. Ένδικα μέσα») του ίδιου νομοθετήματος προβλέπεται ότι: «Κατά του επιχειρούντος 
εκχέρσωσιν, υλοτομίαν, σποράν ή οιανδήποτε ετέραν διακατοχικήν πράξιν επί δημοσίων, 
δημοτικών, κοινοτικών, μοναστηριακών ή ανηκόντων εις ιδρύματα εν γένει δασών, 
αναδασωτέων εκτάσεων, χορτολιβαδικών εδαφών και μερικώς δασοσκεπών εκτάσεων ή 
μερικώς δασοσκεπών λιβαδίων και χορτολιβαδικών εδαφών και ασχέτως του χρόνου καθ' ον 

                                                 
3
 Τα στοιχεία αναλήφθησαν από την ιστοσελίδα του «Υγροτόπιο νήσων» του WWF Ελλάς 

(http://www.oikoskopio.gr/ygrotopio/general/report.php?id=75&param=themeleiwdn&lang=el_GR). Ανευρέθηκε 
στις 30 Ιανουαρίου 2017. 
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αι πράξεις αύται επεχειρήθησαν συντάσσεται και κοινοποιείται παρά του αρμόδιου Δ/ντού 
δασών ή Νομοδασάρχου ή Δασάρχου πρωτόκολλον διοικητικής αποβολή». 

Επειδή σύμφωνα με το άρθρο 2 περ. 4 («Ορισμοί») του Ν. 1650/1986 «Προστασία του 
περιβάλλοντος» προβλέπεται ότι: «Κατά την έννοια του νόμου αυτού νοούνται ως:… 4. 
Υποβάθμιση: η πρόκληση από ανθρώπινες δραστηριότητες ρύπανσης ή οποιασδήποτε άλλης 
μεταβολής στο περιβάλλον, η οποία είναι πιθανό να έχει αρνητικές επιπτώσεις στην οικολογική 
ισορροπία, στην ποιότητα ζωής και στην υγεία των κατοίκων, στην ιστορική και πολιτιστική 
κληρονομιά και στις αισθητικές αξίες». 

Επειδή σύμφωνα με το άρθρο 28 παρ. 2 («Ποινικές κυρώσεις») του ιδίου ως άνω νόμου 
ορίζεται ότι: ««2. Όποιος προκαλεί ρύπανση ή υποβαθμίζει το περιβάλλον με πράξη ή 
παράλειψη που αντιβαίνει στις διατάξεις του νόμου αυτού ή των κανονιστικών πράξεων που 
εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση του, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους ή και 
χρηματική ποινή 3.000,00 έως 60.000,00 ευρώ. Αν η πράξη του προηγούμενου εδαφίου 
τελέστηκε από αμέλεια, επιβάλλεται φυλάκιση μέχρι ενός έτους ή και χρηματική ποινή. Αν οι 
αρνητικές επιπτώσεις της ρύπανσης ή της υποβάθμισης του περιβάλλοντος είναι, με βάση το 
είδος ή την ποσότητα των ρύπων ή την έκταση ή τη σημασία της υποβάθμισης, περιορισμένες 
επιβάλλεται φυλάκιση μέχρι ενός έτους ή και χρηματική ποινή». 

Επειδή σύμφωνα με το άρθρο 30 παρ. 1 («Διοικητικές κυρώσεις») του ιδίου ως άνω νόμου 
ορίζεται ότι: «1. Σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα που προκαλούν οποιαδήποτε ρύπανση ή άλλη 
υποβάθμιση του περιβάλλοντος ή παραβαίνουν τις διατάξεις του παρόντος ή των κατ’ 
εξουσιοδότηση του εκδιδόμενων διαταγμάτων ή υπουργικών αποφάσεων ή αποφάσεων της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης ή της Περιφέρειας, ανεξάρτητα από την αστική ή ποινική ευθύνη, 
επιβάλλεται ως διοικητική κύρωση πρόστιμο από πεντακόσια (500) μέχρι δύο εκατομμύρια 
(2.000.000) ευρώ. Τα εν λόγω πρόστιμα επιβάλλονται ανάλογα με τη σοβαρότητα της 
παράβασης, τη συχνότητα, την υποτροπή, το ύψος υπέρβασης των θεσμοθετημένων ορίων 
εκπομπών και την παραβίαση των περιβαλλοντικών όρων και προτύπων περιβαλλοντικών 
δεσμεύσεων». 

Επειδή κατόπιν των ανωτέρω φρονούμε ότι στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων σας, συντρέχει 
κατεπείγουσα περίπτωση να ενεργήσετε σχετικώς προκειμένου να κινηθούν οι διωκτικές 
διαδικασίες κατά παντός υπευθύνου λόγω της παράνομης και αυθαίρετης καύσης και 
εκχέρσωσης καλαμιώνων και καταπάτησης δημόσιας γης καθώς με τις ανωτέρω 
αναφερόμενες πράξεις πλήττονται και σε κάθε περίπτωση απειλούνται άμεσα αφενός το 
δημόσιο συμφέρον και αφετέρου προστατευόμενα έννομα αγαθά. 

Για όλους τους παραπάνω λόγους παρακαλούμε: 

Να διενεργηθεί κατεπειγόντως κάθε νόμιμη πράξη από τις αρμόδιες αρχές, ώστε να 
διερευνηθούν πλήρως οι προαναφερθείσες υποθέσεις και να κινηθεί ποινική δίωξη κατά 
παντός υπευθύνου προσώπου για τις ως άνω περιγραφόμενες πράξεις. 
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Να λάβουμε γραπτή ενημέρωση από Δασαρχείο Χαλκίδας και το Α.Τ. Νέας Αρτάκης για τις 
ενέργειες τους σχετικά με τις προαναφερθείσες πράξεις.  

Να εξακριβωθεί η ταυτότητα του φορέα εκμετάλλευσης του εκσκαφικού μηχανήματος, να 
διακριβωθεί το είδος εργασιών που εκτελούσε και το εάν αυτές ήταν αδειοδοτημένες, και 
επίσης να ταυτοποιηθεί η ταυτότητα του πιθανού εργοδότη και νεμομένου της επίδικης 
έκτασης. 

Επιπλέον, απευθύνουμε έκκληση για την αποκατάσταση της περιβαλλοντικής ζημίας που έχει 
επέλθει στον υγρότοπο καθώς και για την εντατικοποίηση των ελέγχων στην ευρύτερη 
περιοχή. 

Σε αναμονή των ενεργειών σας παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε επιπλέον 
πληροφορία ή διευκρίνιση τυχόν χρειαστείτε. 

  Με εκτίμηση, 

 
Κωνσταντίνα Ντεμίρη 

Υπεύθυνη Θεμάτων Πολιτικής Περιβάλλοντος 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 

Εισαγγελέα Πρωτοδικών Χαλκίδας 
Ελευθερίου Βενιζέλου 7, ΤΚ 34100 Χαλκίδα 

Αστυνομικό Τμήμα Νέας Αρτάκης 
Ιπποκράτους Μακρή, Νέα Αρτάκη ΤΚ 34007 

Περιφερειακή Δ/νση Δημόσιας Περιουσίας Θεσσαλίας – Στ. Ελλάδας 
Αυτοτελές γραφείο Δημόσιας Περιουσίας Εύβοιας 
E-mail: kthmevoi@otenet.gr  

Περιφερειακή Ενότητα Εύβοιας 
Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας 
E-mail: tperydroik-evo@pste.gov.gr, mentou.d@evia.pste.gov.gr 

ΠΕΑΠΖ Στερεάς Ελλάδας 
Θεοδωράτου & Βέλλιου, Τ.Κ. 351 00, Λαμία 

Δασαρχείο Χαλκίδας 
E-mail: dasxalk@apdthest.gov.gr 

Πυροσβεστική Υπηρεσία Χαλκίδας 
Σιώκου 3, ΤΚ: 341 00, Χαλκίδα 

Δήμο Διρφύων-Μεσσαπίων 
Γραφείο Δημάρχου κου Γ. Ψαθά 
E-mail: gramatia@0781.syzefxis.gov.gr   

Δήμο Χαλκιδέων 
Γραφείο Δημάρχου κου Χ. Παγώνη 
E-mail: dimarxos@dchalkideon.gr 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Ομάδα Πολιτών για τη Διάσωση του Κολοβρέχτη 
E-mail: kolobrextissos@gmail.com 

Σύλλογο Εθελοντικών Δυνάμεων Δασοπροστασίας & Διάσωσης 
E-mail: seddd@hotmail.gr  
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Η BirdLife International είναι μια διεθνής ένωση Μη Κυβερνητικών Περιβαλλοντικών Οργανώσεων με εταίρους σε 
πάνω από 100 χώρες, 40 από τις οποίες δραστηριοποιούνται στην Ευρώπη. Η Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία 
είναι ο εταίρος της BirdLife International στην Ελλάδα. Σκοπός της Ορνιθολογικής είναι η μελέτη και η προστασία 
των άγριων πουλιών και των βιοτόπων τους. 
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Φωτογραφίες 1-5: Απόψεις καμένης έκτασης στον υγρότοπο «Λιβάδι» (Κολοβρέχτης) . Ημ/νία 
λήψης: 18 Δεκεμβρίου 2016. 
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Φωτογραφίες 6-7: Μηχάνημα εκσκαφής (αναγράφεται Εργολαβικό Ι. ΧΑΛΕΠΑΣ) και επέκταση 

καλλιεργούμενης έκτασης εντός του υγροτόπου. Ημ/νία λήψης: 18 Δεκεμβρίου 2016. 

 
 


