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Απογοητευτικές οι δηλώσεις Σουφλιά 

 
Απογοητευτικές,  αν  και  αναμενόμενες, 

κρίνονται οι πρόσφατες δηλώσεις του Υπουργού 

ΠΕΧΩΔΕ  Γιώργου  Σουφλιά  η  τραγική 

περιβαλλοντική  κρίση  που  εξακολουθεί  να 

πλήττει τη χώρα μας, με αποκορύφωμα τις μεγα‐

πυρκαγιές  του  καλοκαιριού  και  το  νέο  κρούσμα 

μαζικού  θανάτου  πουλιών  από  πληθυσμιακή 

έκρηξη  δύο  ειδών  κυανοβακτηρίων  που 

αποτελειώνει  τη  ζωή  στην  Κορώνεια,  έχει 

συντελέσει  σε  μια  αυξημένη  κοινωνική 

ευαισθητοποίηση  και  εγρήγορση  για  την 

προστασία  του  περιβάλλοντος.  Έτσι,  η 

δημιουργία  ξεχωριστού  Υπουργείου 

Περιβάλλοντος, η μη‐αναθεώρηση του άρθρου 24 

του  Συντάγματος  και  η  εφαρμογή 

ολοκληρωμένης  και  αποτελεσματικής πολιτικής 

προστασίας  του  φυσικού  μας  πλούτου  και  της 

ποιότητας  ζωής  αναδεικνύονται   ως  ξεκάθαρα 

αιτήματα της Ελληνικής κοινωνίας. 

Σε  αντίθεση  όμως  με  αυτήν  την  αυξημένη 

κοινωνική ευαισθησία για το περιβάλλον και με 

νωπές  ακόμα  τις  προεκλογικές  εξαγγελίες  για 

«δυναμική  και  εξωστρεφή  ενεργειακή  πολιτική, 

με έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντος», 

η  Κυβέρνηση  επιμένει  οπισθοδρομικά  και  ο 

Υπουργός ΠΕΧΩΔΕ προκαλεί, δηλώνοντας πως ο 

συνδυασμός περιβάλλοντος και δημοσίων έργων 

κάτω  από  το  ίδιο  υπουργείο  «είναι  υπέρ  του 

περιβάλλοντος»!  Θέτει  επίσης  εκ  νέου  το  θέμα 

της  πολύκροτης  συνταγματικής  αναθεώρησης 

του  άρθρου  24,  προβάλλοντας  ως  λόγο  την 

«ανάγκη»  χρήσης  αεροφωτογραφιών  της 

δεκαετίας του ʹ60 και όχι του 1945 για τον ορισμό 

των δασών, παραβλέποντας πως τέτοια ρύθμιση 

δεν υπάρχει στο άρθρο 24. 

Σε  συνεργασία  και  με  άλλες  περιβαλλοντικές 

οργανώσεις  θα  σταθούμε  αρωγοί  σε  κάθε 

προσπάθεια  ολοκληρωμένης  και  ουσιαστικής 

αντιμετώπισης  των  συσσωρευμένων 

περιβαλλοντικών  προβλημάτων  της  χώρας. 

Ταυτόχρονα  όμως,  θα  συνεχίσουμε  να 

παρακολουθούμε  την  περιβαλλοντική  πορεία 

της  χώρας  και  να  στηλιτεύουμε  κάθε  πολιτική 

ολιγωρία  ή  οπισθοδρόμηση  που  αποβαίνει  σε 
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βάρος  της  προστασίας  του  περιβαλλοντικού 

κεκτημένου. 

To  πλήρες  κείμενο  μπορείτε  να  το  βρείτε  στο: 

http://www.ornithologiki.gr/gr/politiki/show_article.php?artID=222&l

ocale=gr  

 

Επιτυχής η Ευρωπαϊκή Οδηγία για την 

προστασία των πουλιών 

 
Εξαιρετικά  σημαντική  για  την  προστασία  των 

απειλούμενων  πουλιών  της  Ευρώπης 

αποδεικνύεται  η  Οδηγία  της  Ευρωπαϊκής 

Ένωσης  για  τα  Πτηνά  (79/409/ΕΟΚ)  ,  σύμφωνα 

με  έρευνα  της  παγκόσμιας  ορνιθολογικής 

ομοσπονδίας  Birdlife  International,  η  οποία 

δημοσιεύθηκε  στο  επιστημονικό  περιοδικό  «Sci‐

ence».  Η  πρωτοποριακή  αυτή  έρευνα  δείχνει  με 

σαφήνεια  ότι  η Οδηγία  για  τα Πτηνά  (1979),  σε 

μεγάλο  βαθμό  χάρη  στη  θεσμοθέτηση  των 

Ζωνών Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ), έχει βοηθήσει 

σημαντικά  τα  είδη  που  βρίσκονται  σε 

μεγαλύτερο κίνδυνο. Η Οδηγία,  εναρμονίζοντας 

τους  νόμους  για  όλα  τα  κράτη  της  Ευρωπαϊκής 

Ένωσης,  απαιτεί  την  υιοθέτηση  ειδικών  μέτρων 

για  συγκεκριμένο  κατάλογο  ειδών. Με  βάση  τα 

διαθέσιμα  στοιχεία  για  τα  δεκαπέντε  κράτη‐

μέλη,  η  έρευνα  δείχνει  ότι  οι  πληθυσμοί  των 

απειλούμενων  ειδών  όχι  μόνο  αυξήθηκαν  κατά 

μέσο  όρο  σε  σύγκριση  με  άλλα  είδη  της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά, επιπλέον, ότι τα ίδια 

είδη  διαβιώνουν  καλύτερα  στην  Ευρωπαϊκή 

Ένωση,  από  ό,τι  στα  κράτη  εκτός  Ένωσης.  Στη 

χώρα μας,  χαρακτηριστικά παραδείγματα ειδών 

που  έχουν  ωφεληθεί  από  την  εφαρμογή  της 

Οδηγίας  κατά  την  τελευταία  25ετία  είναι  ο 

Αργυροπελεκάνος και ο Μαυροπετρίτης. Για τον 

πρώτο,  η  προστασία  και  διαχείριση  των 

βιοτόπων  του  οδήγησαν  σε  σχεδόν 

υπερπενταπλασιασμό  του  πληθυσμού  που 

αναπαραγόταν  στη  χώρα  μας  στις  αρχές  της 

δεκαετίας του 1980. Για τον δεύτερο, η έρευνα και 

μελέτη του πληθυσμού του, η οποία έγινε εφικτή 

στο  πλαίσιο  χρηματοδοτήσεων  που  σχετίζονται 

με  την  εφαρμογή  της  Οδηγίας,  οδήγησε  σε 

υπερδιπλασιασμό  της  εκτίμησης  για  τον 

ελληνικό  πληθυσμό  και  σε  αντίστοιχη  αύξηση 

για  τον  παγκόσμιο  πληθυσμό  του. 

Δυστυχώς  όμως,  υπάρχουν  και  παραδείγματα 

ειδών που δεν μπόρεσαν να ωφεληθούν από την 

Οδηγία,  είτε  επειδή  οι  βιότοποί  τους  δεν 

προστατεύτηκαν  αποτελεσματικά,  είτε  επειδή 

συνέχισαν  να  εκτίθενται  σε  παράνομες 

ενέργειες,  όπως  τα  δηλητηριασμένα  δολώματα 

και  η  λαθροθηρία.  Χαρακτηριστικά 

παραδείγματα  ο  Γυπαετός,  που  ουσιαστικά 

εξαφανίστηκε από την ηπειρωτική Ελλάδα μέσα 

στην τελευταία 20ετία, καθώς και το Όρνιο και ο 

Ασπροπάρης,  που  βρίσκονται  σήμερα  σε 

παρόμοια πορεία. Είναι ενδεικτικό ότι, κατά την 

τελευταία  πενταετία,  η  χώρα  μας  έχει  βρεθεί 

τουλάχιστον  τέσσερις  φορές  στο  Ευρωπαϊκό 

Δικαστήριο,  εξαιτίας  της  ελλιπούς  εφαρμογής 

της  Ευρωπαϊκής  Οδηγίας  και  της  ανεπαρκούς 

θεσμοθέτησης  και  προστασίας  των  Ζωνών 

Ειδικής Προστασίας.  

 
Εισαγγελική παρέμβαση για το δράμα της 

Κορώνειας 
Παρέμβαση  της 

εισαγγελίας  Πρωτοδικών 
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Θεσσαλονίκης  προκάλεσε  η  κατάσταση  στη 

λίμνη  Κορώνεια  καθώς  περισσότερα  από  200 

νεκρά  πουλιά  βρέθηκαν  στις  όχθες  της,  κυρίως 

φοινικόπτερα,  αλλά  και  αβοκέτες,  πάπιες  και 

γλάροι.  Ο  θάνατος  των  πτηνών  οφείλεται  σε 

τοξικά κυανοβακτήρια εντός της λίμνης, ωστόσο, 

καμία  άλλη  «παρέμβαση»  δεν  έχει 

πραγματοποιηθεί  στο  οικοσύστημα  παρά  τις 

δεσμεύσεις των υπευθύνων.  

Από  την  δεκαετία  του  80  εμφανίστηκαν  τα 

πρώτα  σημάδια  υποβάθμισης  της  λίμνης 

Κορώνειας.  Λόγω  της  υπεράντλησης  νερού  για 

γεωργική  κυρίως  χρήση,  της  ανεξέλεγκτης 

ρύπανσης  από  απόβλητα  βιομηχανικών 

μονάδων,  κυρίως βαφείων,  αλλά και  τα λύματα 

των  γύρω  αστικών  κέντρων  συμπλήρωνε  την 

εικόνα  της  λίμνης  που  έπνεε  τα  λίσθια  καθώς 

είχε  πλέον  PΗ  αλκαλικής  μπαταρίας.  Η 

οικολογική  καταστροφή  ήταν  αναπόφευκτη  και 

δεν άργησε να συμβεί. Θα περίμενε κανείς ότι η 

πολιτεία  θα  έπαιρνε  τότε  όλα  τα  κατάλληλα 

μέτρα  για  την  αποκατάσταση  του  υγροτόπου. 

Ανατέθηκαν μελέτες, ξοδεύτηκαν τεράστια ποσά 

και εκπονήθηκε και το πρώτο master plan για την 

σωτηρία της λίμνης που ως κύριο μέτρο πρότεινε 

την  εξωπραγματική  μεταφορά  νερού  από  τον 

Αλιάκμονα,  χωρίς  να  θίξει  τις  αιτίες  της 

υποβάθμισης.  Και  η  υποβάθμιση  συνεχίστηκε 

μέχρι  το  καλοκαίρι  του  2002  που η λίμνη πλέον 

σχεδόν  αποξηράνθηκε.  

Και  τον  Σεπτέμβριο  του  2004  ήρθε  η  μεγάλη 

καταστροφή καθώς χιλιάδες  νεκρά πουλιά,  από 

39  είδη,  βρέθηκαν  στις  όχθες  της  λίμνης, 

ανάμεσά  τους  και  περισσότεροι  από  250 

αργυροπελεκάνοι,  είδος  παγκόσμια 

απειλούμενο. 

Και  όπως  τελικά  είναι  φυσικό,  τίποτα  δεν  έγινε 

από  το  2004  μέχρι  σήμερα,  κανένα  ουσιαστικό 

μέτρο  δεν  πάρθηκε.  Ακόμα  και  ο  Φορέας 

Διαχείρισης  των  λιμνών  Κορώνειας  και  Βόλβης 

τεσσεράμισυ χρόνια μετά την ίδρυσή του δεν έχει 

κατορθώσει ακόμα να λειτουργήσει  ουσιαστικά. 

Η  νέα  οικολογική  καταστροφή  ήταν  προ  των 

πυλών. Ήδη από τον Φεβρουάριο παρατηρήθηκε, 

σύμφωνα  με  μελέτη  καθηγητών  του  Τμήματος 

Βιολογίας  του  ΑΠΘ,  αυξημένη  παρουσία 

κυανοβακτηρίων,  βγουν  στα  κανάλια  όσοι  το 

επιδιώκουν.  Όμως …τον  ξέρουμε  τον  ένοχο  κι 

είναι  γνωστή  η  αιτία.  Γιατί  η  μετατροπή  της 

λίμνης  σε  παγίδα  θανάτου  για  όλους  τους 

ζωντανούς  οργανισμούς,  για  τρίτη  φορά  τα 

τελευταία  χρόνια,  είναι  απλά  και  μόνο  το 

αποτέλεσμα  της  πολιτικής  που  ακολουθήθηκε, 

ανεξαρτήτως κυβερνήσεων. Μιας πολιτικής που 

αποφεύγει να θίξει συμφέροντα και να αλλάξει 

το μοντέλο ανάπτυξης της  περιοχής. 

 

Προσδοκίες  από  την  Πορτογαλική 

Προεδρία για την επίτευξη του στόχου του 

2008  

Καθώς η πορτογαλική προεδρία αναλαμβάνει τα 

ηνία  στην  Ε.Ε.  έχει  την  ευθύνη  να  κατευθύνει 

όλα  τα  παράκτια  Κράτη  Μέλη  για  να 

προσδιορίσουν  τις  θαλάσσιες  περιοχές  τους  στο 

δίκτυο  ΦΥΣΗ  2000,  εντός  της  προκαθορισμένης 

διορίας.  

Τα  θαλασσοπούλια  είναι  μεταξύ  των  πιο 

απειλούμενων  πουλιών  στον  κόσμο,  καθώς 

υπάρχουν  62  είδη  στην  Ευρώπη  ενώ  το  45% 

αυτών ανήκουν στα είδη υπό δυσμενές καθεστώς 

προστασίας.  Είναι  καιρός  λοιπόν  να 
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επενδύσουμε  περισσότερη  προσπάθεια  στην 

αναστροφή  της  επικρατούσας  κατάστασης  και 

να  διασφαλίσουμε  το  μέλλον  αυτών  των 

θαλασσοπουλιών μέσω του δικτύου ΦΥΣΗ 2000. 

Με  βάση  τα  παραπάνω,  η  Πορτογαλική 

Προεδρία πρέπει: 

 Να  θέσει  ως  προτεραιότητα  την  εφαρμογή 

του  δικτύου  των  θαλάσσιων  περιοχών,  ως 

τμήμα  του  δικτύου  ΦΥΣΗ  2000  και  να 

εξασφαλίσει  ότι  όλα  τα  Κράτη  Μέλη 

εστιάζουν στην επίτευξη της προθεσμίας του 

2008,  με  το  να  προσδιορίσουν  τις  ήδη 

αναγνωρισμένες ΣΠΠΕ ως ΖΕΠ.  

 Να  καθορίσει  την  πρώτη  ΖΕΠ  κατά  τη 

διάρκεια  της  προεδρίας  της,  προβάλλοντάς 

το μέσα από κάποια εκδήλωση, με σκοπό να 

προσελκύσει και άλλα Κράτη Μέλη. 

 Να  ενθαρρύνει  τα  Κράτη  Μέλη  και  την 

Ευρωπαϊκή  Επιτροπή  να  επενδύσουν  στην 

βελτίωση  και  την  επέκταση    της 

επιστημονικής  πληροφορίας  που  χρειάζεται 

για  να  ενισχύσει  την  αναγνώριση  και  την 

διαχείριση  των  θαλάσσιων  ΖΕΠ. 

Συγκεκριμένα τα Κράτη Μέλη θα πρέπει να 

υποστηρίξουν  εφαρμογές  των 

προγραμμάτων  που  χρηματοδοτούνται  από 

το  LIFE  +,    αλλά  και  να  διασφαλίσουν, 

μακροχρόνια,  κονδύλια  για  τις  θαλάσσιες 

προστατευμένες περιοχές τους.  

 

Κυνήγι και φωτιές. 

Κατάσταση και προτάσεις ΕΟΕ 

Με  βάση  τη  σχετική  νομολογία  του  ΔΕΚ(C‐

435/92, C‐38/99) η λήξη της θήρας με κλιμακωτές 

ημερομηνίες ‐ η οποία ισχύει ακόμα στην Ελλάδα 

‐  απαγορεύεται  εκτός  εάν  το  κράτος  μέλος  έχει 

υποβάλει  μελέτες  που  αποδεικνύουν  ότι  δεν  θα 

υπάρχει σύγχυση των ειδών και δεν θα υπάρχει 

ενόχληση  από  τους  κυνηγούς  στα  υπόλοιπα  μη 

θηρεύσιμα  είδη  που  έχουν  εισέλθει  στη  φάση 

αναπαραγωγής ή μετανάστευσης. Δεδομένου ότι 

η  Ελλάδα  δεν  έχει  υποβάλει  τέτοιες  μελέτες, 

οφείλει  να  ορίζει  ίδια  καταληκτική  ημερομηνία 

για την άσκηση θήρας για όλα τα είδη. 

Η  ΕΟΕ  έχει  προτείνει  ως  μόνη  αποδεκτή 

καταληκτική  ημερομηνία  για  να  είναι  η 

ρυθμιστική  σύμφωνη  με  το  άρθρο  7  (4)  της 

οδηγίας 79/409EEC την 31 Ιανουαρίου για όλα τα 

είδη.  

Ειδικά  για  την  φετινή  καταστροφική  χρονιά 

λόγω των πυρκαγιών πιστεύουμε ότι θα έπρεπε 

να  υπήρχε  ειδική  πρόβλεψη  σχετικά  με  τη 

θήρευση.  Η  απαγόρευση  μόνο  εντός  των 

καμένων  περιοχών  δεν  έχει  ιδιαίτερο 

αποτέλεσμα  καθώς  είναι  οι  γύρω  περιοχές  οι 

οποίες προσφέρουν κατάλληλες συνθήκες για τα 

πουλιά.  

Έτσι,  στις  29 

Αυγούστου, 

το  υπουργείο 

Αγροτικής 

Ανάπτυξης 

και  Τροφίμων 

έστειλε  

 

Σημαντικές περιοχές για τα πουλιά, στις οποίες κάηκε >3% της 

έκτασής τους το 2007 

στις  Διευθύνσεις    Δασών  των  Περιφερειών 

έγγραφο,  σύμφωνα  με  το  οποίο  τις  καλούσε  να 

προσδιορίσουν  περιοχές  όπου  θα  απαγορεύεται 

το  κυνήγι  εάν,  όπου  και  για  όσο  κριθεί 

απαραίτητο.  

 
ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ 2007 

4 



Έκτοτε,  και  παρά  τις  επιστολές  της  ΕΟΕ  που 

ζητούσαν  άμεση  εφαρμογή  της  Υπουργικής 

απόφασης,  με  βάση  τουλάχιστον  την  αρχή  της 

πρόληψης,  το  κυνήγι  στις  πληγείσες  από  τις 

φωτιές  περιοχές  δεν  είχε  περιορισθεί  εγκαίρως 

στην  πλειοψηφία  των  περιπτώσεων,  είτε  έχει 

περιοριστεί  μόνο  στις  καμένες  περιοχές 

αγνοώντας την υπουργική απόφαση,  ενώ καμία 

άλλη  ουσιαστική  κίνηση  δεν  έχει  γίνει  από 

πλευράς Δασαρχείων. 

Οι  αδικαιολόγητες  αυτές  καθυστερήσεις  έχουν 

ιδιαίτερες επιπτώσεις, καθώς η κρίσιμη περίοδος 

για την πανίδα είναι αμέσως μετά τις πυρκαγιές 

όπου  τα  είδη  βρίσκονται  σε  σύγχυση,  αδυναμία 

εξεύρεσης  τροφής  και  κάτω  από  συνθήκες 

«στρές» με αποτέλεσμα και το κυνήγι αλλά και η 

όχληση  που  δημιουργείται  από  αυτό  να  έχουν 

δυσμενείς επιπτώσεις στους πληθυσμούς. 

 

Αναλυτικά μπορείτε να διαβάσετε τις προτάσεις της ΕΟΕ στο 

www.ornithologiki.gr/gr/politiki/protaseis_puropliktwn.php

 

Λαθροθηρία 

Μία  από  τις  πιο  κραυγαλέες  περιπτώσεις 

λαθροθηρίας  που  έχουν  γίνει  γνωστές  στην 

Ελλάδα τα τελευταία χρόνια αποκαλύφθηκε στη 

Λέσβο τον Σεπτέμβρη,  έπειτα από ελέγχους της 

Ομοσπονδιακής Θηροφυλακής. 

Η χρήση παράνομων μηχανισμών προσέλκυσης 

πουλιών  («κράχτες»)  είναι  πολύ  διαδεδομένη 

ανάμεσα  στους  λαθροκυνηγούς,  οι  οποίοι 

παραβιάζουν  κατά  αυτό  τον  τρόπο  την  Οδηγία 

79/409/ΕΚ  για  τα  πουλιά.  Συγκεκριμένα  η  ΚΥΑ 

414985,  η  οποία  ενσωματώνει  την  Ευρωπαϊκή 

Οδηγία στο Ελληνικό Δίκαιο, αναφέρει ότι χρήση 

κάθε  μορφής  παγίδας  για  τα  πουλιά,  με  σκοπό 

την  προσέλκυση,  νάρκωση,  σύλληψη  ή 

θανάτωση απαγορεύεται. 

Αντίστοιχα  γεγονότα  ξεπερνούν  τα  «ανεκτά» 

όρια της λαθροθηρίας και εκθέτουν τη χώρα μας 

διεθνώς, ως ένα από τα κράτη με τη μεγαλύτερη 

αδυναμία  και  έλλειψη  βούλησης  να  επιβάλει 

στοιχειώδη  μέτρα  προστασίας  για  τα  άγρια 

πουλιά και τη φύση γενικότερα.  

Η  Ε.Ο.Ε.  παρακολουθεί  με  ιδιαίτερο  ενδιαφέρον 

την  πρόσφατη  υπόθεση,  όπου  οι  παραβάτες 

τιμωρήθηκαν  με  κατάσχεση  των  αδειών  και 

κυνηγετικών  τους  όπλων,  και  ελπίζει  να 

αποτελέσει  παράδειγμα  δίκαιης  εφαρμογής  της 

νομοθεσίας 

 

Μια ευχάριστη είδηση  

Μετά  από  ενημέρωση  μελών  μας  σχετικά  με 

εργασίες εγκατάστασης φωτισμού στην περιοχή 

της  Κλεισούρας,  απευθύναμε  επιστολή  προς 

τους  αρμόδιους  φορείς  για  να  εφιστήσουμε  την 

προσοχή  τους  στην  εν  λόγω  περιοχή.  

Συγκεκριμένα  η  περιοχή  των  στενών  της 

Κλεισούρας  αποτελεί  ένα  από  τα  τελευταία 

καταφύγια  των  όρνιων  στην  Ελλάδα  ενώ  είναι 

χαρακτηρισμένα ως Τόπος Κοινοτικής Σημασίας 

και  Σημαντική  Περιοχή  για  τα  πουλιά  (ΣΠΠΕ), 

δεδομένου ότι φιλοξενεί και πολλά άλλα σπάνια 

είδη ορνιθοπανίδας   

Κάθε επέμβαση θα υποβάθμιζε το οικοσύστημα 

και  θα  είχε  δυσμενείς  επιπτώσεις  στα 

εναπομείναντα  όρνια.  Ζητήσαμε  λοιπόν  την 

διακοπή  κάθε  εργασιών  ,  ενώ  παράλληλες 

ενέργειες άλλων φορέων και ομάδων συνέβαλαν 

συνολικά στο επιθυμητό αποτέλεσμα!  
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Ενδιαφέρουσες ερωτήσεις στη Βουλή και το Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο 

 

ΒΟΥΛΗ 

Είδος  Θέμα  Βουλευτής 
Ημερομηνία 

κατάθεσης 

Γραπτή ερώτηση  Επικίνδυνα αυξάνεται  η  ρύπανση στον 

ποταμό Αξιό της Θεσσαλονίκης 

Γιάννης Μαγκριώτης, 

ΠΑΣΟΚ 

1‐10‐2007 

Γραπτή ερώτηση  Οικοσύστημα Κορώνειας  Γιάννης Μαγκριώτης, 

ΠΑΣΟΚ 

1‐10‐2007 

Γραπτή ερώτηση  Καταστροφή υγροβιότοπων στα νησιά 

του Αιγαίου  

Θανάσης Λεβέντης, 

ΣΥ.ΡΙ.ΖΑ. 

9‐10‐2007 

Γραπτή ερώτηση  Θεσμοθέτηση Περιοχής NATURA   Κων/νος Σπηλιόπουλος, 

ΠΑΣΟΚ 

10‐10‐2007 

 

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 

Είδος  Θέμα  Βουλευτής 
Ημερομηνία

κατάθεσης 

Γραπτή  

ερώτηση 

Νομικό καθεστώς των Ζωνών Ειδικής 

Προστασίας (ΖΕΠ) στην Ελλάδα  

Δημήτριος Παπαδημούλης 

ΣΥΝ 

6/2007 

Γραπτή  

ερώτηση 

Παρεκκλίσεις από την προστασία των 

περιοχών του δικτύου Natura 2000  

Δημήτριος Παπαδημούλης 

ΣΥΝ 

6/2007 

Γραπτή  

ερώτηση 

Δημιουργία ΒΙΟΠΑ στον Ξηριά και σε περιοχές 

Natura 

Δημήτριος Παπαδημούλης 

ΣΥΝ 

6/2007 

Γραπτή 

 ερώτηση 

Εγκατάσταση δεξαμενών αποθήκευσης 

καυσίμων στη λιμνοθάλασσα της Βάσοβας 

στην Καβάλα 

 

Δημήτριος Παπαδημούλης 

ΣΥΝ 

6/2007 

Γραπτή  

ερώτηση 

Αιολικά πάρκα και βέλτιστη πρακτική   Δημήτριος Παπαδημούλης 

ΣΥΝ 

6/2007 

Γραπτή  

ερώτηση 

Νέα υδροηλεκτρικά έργα στον Αχελώο   Δημήτριος Παπαδημούλης 

ΣΥΝ 

6/2007 

Γραπτή 

 ερώτηση 

Εφαρμογή Natura 2000 στις θαλάσσιες περιοχές 

της Ελλάδος και στον Κορινθιακό Κόλπο 

Παναγιώτης Μπεγλίτης 

ΠΑΣΟΚ 

7/2007 

 
ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ 2007 

6 



Προφορική  

& Γραπτή 

ερώτηση 

Καταστροφικές Πυρκαγιές στην Ελλάδα 

(2 φορές) 

Διαμάντω Μανωλάκου ΚΚΕ 

Νίκος Σηφουνάκης ΠΑΣΟΚ 

7/2007 

8/2007 

Γραπτή  

ερώτηση 

Μόλυνση της Μεσογείου από πλαστικά 

σκουπίδια 

Μανώλης Μαυρομμάτης ΝΔ  7/2007 

Γραπτή  

ερώτηση 

Μέτρα αναδάσωσης και προστασίας των 

καμένων εκτάσεων στην Ελλάδα 

Δημήτριος Παπαδημούλης 

ΣΥΝ 

7/2007 

Γραπτή 

ερώτηση 

Καταστροφή του Δάσους Στροφυλιάς  Δημήτριος Παπαδημούλης 

ΣΥΝ 

7/2007 

Γραπτή 

 ερώτηση 

Δασικές πυρκαγιές στην Ελλάδα   Γκλαβάκης Ιωάννης Ν.Δ. 

 

8/2007 

Γραπτή 

 ερώτηση 

Τσιμεντοποίηση της προστατευόμενης 

περιοχής Natura στην παραλία της Ζαχάρως  

Δημήτριος Παπαδημούλης 

ΣΥΝ 

9/2007 

Γραπτή  

ερώτηση 

Προστασία του περιβάλλοντος μέσω του 

ποινικού δικαίου και εμπρησμοί δασών 

Δημήτριος Παπαδημούλης 

ΣΥΝ 

9/2007 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
\ 
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ΝΕΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΤΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΕΟΕ 
 
 
 

 Ο οδηγός αναγνώρισης πουλιών Τα Πουλιά της Ελλάδας, της Κύπρου και της Ευρώπης, 

Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία 

 

 

   

 

 

 

 

 

 Θαλάσσια Αλιεία  Καταδύσεις Αναψυχής, Άγγελος Θ. Αργυρόπουλος, Ιούλιος 2006. 

Εκδόσεις Αργυρακοπούλου Τριαντ.  

 

 

       

 

Φωτογραφία: Χρήστος Βλάχος 

 

 

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 ΕΟΕ είναι η μελέτη και η προστασία των άγριων πουλιών και 
των βιοτόπων τους. 

 
ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ 2007 

8 


	    Δράσεις
	                                                      Πολιτικής
	ΕΟΕ-Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία www.ornithologiki.gr
	Επιμέλεια: K. Περράκη                                 Τεύχος 7                                       Φθινόπωρο  2007                                                                                                     


