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Κλιματικός Άτλας και  

οι επιπτώσεις του στα πουλιά 

Ο  κλιματικός Άτλας  είναι  μια  έκδοση  της RSPB 

που  κυκλοφόρησε  στις  15.01.2008.  Είναι  καρπός 

της συνεργασίας καθηγητών από τα πανεπιστή‐

μια  Durham  &  Cambridge  της  Μ.  Βρετανίας. 

Πρόκειται  για  μια  επιστημονική  έρευνα,  καλά 

θεμελιωμένη  σε  στοιχεία  που  έχουν  συλλεχθεί 

από Βρετανικά και Ευρωπαϊκά Ινστιτούτα. 

Η κυκλοφορία του αποτελεί ορόσημο στην κατα‐

νόηση των πιθανών απειλών της κλιματικής αλ‐

λαγής στο φυσικό περιβάλλον και συγκεκριμένα 

την  ορνιθοπανίδα.  Συνδυάζοντας  δεδομένα  κα‐

ταγραφών πεδίου με κλιματικά μοντέλα προσο‐

μοίωσης,  χαρτογραφήθηκε  η  αναμενόμενη  για 

τα τέλη του 21ου αιώνα γεωγραφική εξάπλωση  

κάθε είδους πουλιού που αναπαράγεται στην Ευ‐

ρώπη.  Τα  αποτελέσματα  παρουσιάζονται  σε 

μορφή  χαρτών  εξάπλωσης  για  κάθε  είδος  και 

δείχνουν ότι στη διάρκεια  του 21ου αιώνα,  η κλι‐

ματική  αλλαγή  θα  δημιουργήσει  περιβαλλοντι‐

κές  συνθήκες  που  θα  αναγκάσουν  πολλά  είδη 

πουλιών να μετατοπιστούν σε νέες περιοχές. Για 

τα περισσότερα όμως είδη, οι συνθήκες αυτές θα 

αποδειχθούν  πολύ  δύσκολες.  Σε  συνδυασμό  με 

τα  υπόλοιπα  προβλήματα  επιβίωσης  που  ήδη 

αντιμετωπίζουν,  αυξάνεται  ο  κίνδυνος  αφανι‐

σμού τους από την Ευρώπη. 

Δράσεις Πολιτικής                   
 

ΕΛΛΗΝ ΙΚΗ  ΟΡΝ ΙΘΟΛΟΓ ΙΚΗ  ΕΤΑ Ι ΡΕ ΙΑ  –  w w w . o r n i t h o l o g i k i . g r   
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Συγκεκριμένα προβλέπει ότι κατά μέσο όρο, κά‐

θε  ευρωπαϊκό  είδος  θα  χρειαστεί  να  μετατοπι‐

στεί  κατά  550  χλμ.  Βόρειο  –  Ανατολικά,  έως  τα 

τέλη  του  αιώνα  μας.  Αυτό  σημαίνει  ότι  αν  για 

ένα είδος το κέντρο της εξάπλωσης είναι σήμερα 

το ακρωτήριο Ταίναρο στο νότιο άκρο της Πελο‐

ποννήσου,  το  κέντρο αυτό θα  έχει μετατοπιστεί 

έξω από τα βόρεια σύνορα της  χώρας μας έως τα 

τέλη του αιώνα.  

Για να μπορέσει όμως η άγρια ζωή να επιβιώσει 

της κρίσης, ώστε να συνυπάρξει  και με  τις  επό‐

μενες  ανθρώπινες  γενιές,  θα  απαιτηθεί  σήμερα 

η λήψη των κατάλληλων μέτρων. 
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Φορείς Διαχείρισης:  

Έρευνα ΕΟΕ 

 

Από  τα  τέλη  του  2007  η  ΕΟΕ  έχει  ξεκινήσει  μια 

προσπάθεια συλλογής στοιχείων για τη λειτουρ‐

γία  και  την  αποτελεσματικότητα  των  Φορέων 

Διαχείρισης  των  προστατευόμενων  περιοχών. 

Σκοπός  της  έρευνας  αυτής  είναι  να  ενημερώσει 

για τις δράσεις που εξελίσσονται, τα προβλήμα‐

τα  που  αντιμετωπίζουν  οι  φορείς,  αλλά  και  να 

προσδιορίσει  τη  συμβολή  των  εκπροσώπων  της 

ΕΟΕ  σε  αυτούς.  Συγκεκριμένα  εκπροσωπείται 

(με  τακτικά  και  αναπληρωματικά  μέλη)  σε  6 

Φ.Δ.: Πάρνωνας, Αξιός – Λουδίας – Αλιάκμονας, 

Δέλτα  Έβρου,  Χελμός  –  Βουραϊκός,  Μεσολόγγι, 

Κερκίνη, από τους οποίους οι 4 έχουν απαντήσει 

μέχρι τώρα. 

Σχετικά  με  την  αποτελεσματικότητα  των  φο‐

ρέων το μεγαλύτερο ποσοστό των ερωτηθέντων 

απάντησε  ότι  η  συμβολή  τους  είναι  λίγο  ικανο‐

ποιητική. Η αναποτελεσματικότητα των φορέων 

αποδίδεται  κατά  πρώτο  λόγο  στα  θεσμικά  προ‐

βλήματα που αντιμετωπίζουν. Αυτά έχουν κυρί‐

ως  να  κάνουν  με  την  εκκρεμότητα  υπογραφής 

ΚΥΑ ή Π.Δ., που δημιουργεί αβεβαιότητα σχετι‐

κά  με  το  μέλλον  των  φορέων  και  περιορίζει  το 

μακροχρόνιο  σχεδιασμό.  Η  ολοκλήρωση  αυτής 

της διαδικασίας θα κατοχύρωνε θεσμικά και νο‐

μικά τους Φορείς Διαχείρισης.  

Tα  θεσμικά  προβλήματα  πηγάζουν  και  από  το 

γεγονός ότι τα  ίδια τα μέλη δεν έχουν κατανοή‐

σει πλήρως το ρόλο τους. Η συμμετοχή, στο σχή‐

μα  των  Φ.Δ.,  ατόμων  που  δεν  έχουν  επαρκείς 

γνώσεις  του  αντικειμένου  επίσης  παρεμποδίζει 

την  αποτελεσματικότητα  του  συνολικού  έργου.  

Συνολικά αναφέρεται ότι οι πιο δραστήριες ομά‐

δες που συμμετέχουν στους φορείς είναι οι Περι‐

βαλλοντικές  ΜΚΟ,  κάτι  που  με  τη  σειρά  του 

επιβεβαιώνει  το  χαμηλό  ενδιαφέρον  των  υπό‐

λοιπων  εμπλεκόμενων  φορέων.  Βεβαίως  κατά 

περίπτωση  υπάρχουν  δημόσιοι  φορείς  που  εκ‐

προσωπούνται  από  δραστήρια  και  ευσυνείδητα 

άτομα. 

Πιο  συγκεκριμένα,  αναλύοντας  το  έργο  που  έ‐

χουν προσφέρει μέχρι τώρα οι φορείς όλοι οι εκ‐

πρόσωποι  θεωρούν  ότι  εν  μέρει  επιτελούν  το 

έργο τους, όπως αυτό προσδιορίζεται με το Νόμο 

2742  /  2999  (άρθρο  15).  Συμπεραίνεται  ότι  η  φύ‐

λαξη δεν είναι αρκετή, καθώς λείπει το απαραί‐

τητο προσωπικό και  τα μέσα,  όπως αυτοκίνητα. 

Ο  μέσος  όρος  ανθρώπων  που  επωμίζονται  την 

φύλαξη των προστατευόμενων περιοχών είναι 2 

ανά φορέα, αριθμός που παρουσιάζεται ως ανε‐

παρκής  για  την  ουσιαστική  πρόληψη  και  επέμ‐

βαση  στα  κακώς  κείμενα.  Το  γεγονός  αυτό 

επιβεβαιώθηκε και στην συνάντηση που έγινε με 

πρωτοβουλία των Φ.Δ. Χελμού – Βουραϊκού. Χα‐

ρακτηριστικά αναφέρθηκε ότι ο ρόλος του Φορέα 

κρίνεται από τα ίδια τα στελέχη του διακοσμητι‐

κός, με μικρές δυνατότητες παρέμβασης.  

 

Παρόλα  τα  προβλήματα,    κάποιοι  φορείς  έχουν 

να παρουσιάσουν ένα πρόγραμμα δράσεων που 

συμπεριλαμβάνει:  ξεναγήσεις και προγράμματα 

Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης καθώς και παρα‐

κολούθηση  και  καταγραφή  πανίδας  και  χλωρί‐

δας  ή  νερού,  σε  περίπτωση  υγροτοπικών 

περιοχών.  Ταυτόχρονα  όμως  είναι  εμφανής  η 



απουσία  ολοκληρωμένων  δράσεων  για  την  αει‐

φόρο αξιοποίηση των περιοχών. 

Το Πάρκο αποτελεί ένα σημαντικό πυρήνα πρα‐

σίνου μέσα στον αστικό  ιστό, παρέχοντας στους 

κατοίκους της Αττικής ευκαιρίες άθλησης,   περι‐

βαλλοντκής  ενημέρωσης  και  ευαισθητοποίησης. 

Η ΕΟΕ υλοποιεί προγράμματα Περιβαλλοντικής 

Εκπαίδευσης, δραστηριότητα που συνάδει με τον 

κεντρικό  ιδρυτικό  σκοπό  του  Πάρκου  «Α.  Τρί‐

τσης»,  ενημερώνοντας  περίπου  6.000  μαθητές 

ετησίως.   Ταυτόχρονα  διοργανώνει  εκδηλώσεις, 

ημερίδες  περιβαλλοντικής  ευαισθητοποίησης, 

εκθέσεις,  θεατρικές  και  μουσικοχορευτικές  πα‐

ραστάσεις καθώς και άλλα δρώμενα για το περι‐

βάλλον και τον πολιτισμό. Τέλος συμβάλει στην 

ενημέρωση  του  κοινού,  μέσω  του γραφείου  ενη‐

μέρωσης και επικοινωνίας.  

 

Η  χρηματοδότηση  των  δράσεων  αυτών  γίνεται 

συνήθως μέσω χρηματοδοτικών προγραμμάτων, 

όπως  τα  ΕΠΠΕΡ,  ΕΠΕΑΕΚ,  Interreg,  καθώς  δεν 

υπάρχει σταθερή χρηματοδότηση του κράτους.  

Γενικότερα  πάντως  θεωρείται  ότι  η  δράση  των 

Φ.Δ.  είναι  ελλιπής,  οπότε  από  την  πλευρά  των 

περιβαλλοντικών  ΜΚΟ  κρίνεται  ότι  υπάρχουν 

περιθώρια  να  συμβάλουν  δυναμικά  στην  ανα‐

βάθμιση του ρόλου των Φ.Δ., τόσο με δράσεις όσο 

και με προτάσεις. 

 

Πάρκο Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης  

«Α. Τρίτσης»   

 Δεν  μπορούμε  όμως  να  παραβλέψουμε  ότι  υ‐

πάρχει  σημαντικό  έλλειμμα  στους  τομείς  της 

διοίκησης  και  διαχείρισης,  με  χαρακτηριστικά 

παραδείγματα  την  αδυναμία  ανάληψης  πρωτο‐

βουλιών  από  την  πλευρά  του Οργανισμού  Διοί‐

κησης  και  Διαχείρισης  του  Πάρκου,  έλλειψη 

φύλαξης κ.α.  

Στο  πλαίσιο 

των  δράσεών 

της  για  την 

ανάδειξη  της 

σημασίας  του 

πάρκου  «Α. 

Τρίτσης»,  ως  ενός  από  τους  σημαντικότερους 

πνεύμονες  πρασίνου  στην  Αττική,    η  ΕΟΕ  ήρθε 

σε επαφή με εκπροσώπους όλων των παρατάξε‐

ων  συμβάλλοντας  σε  μια  ολοκληρωμένη  προ‐

σπάθεια  για  να  αποτελέσει  το  πάρκο  ένα 

πρότυπο αστικού πάρκου στη Ν.Α. Ευρώπη. 

  

Απώτερος  σκοπός  είναι  να  διαδοθεί  η  συμβολή 

της  ΕΟΕ  στην  περιβαλλοντική  εκπαίδευση,  να 

κινητοποιηθούν  οι πολιτικοί παράγοντες  και  να 

αναβαθμίσουν  το  θέμα  των  αστικών  πάρκων 

στην ατζέντα τους, δίνοντας λύσεις για τη σωστή 

διαχείριση και ανάπτυξή τους. Σε συνδυασμό με 

ερωτήσεις  προς  το  Ελληνικό  Κοινοβούλιο,  που 

απηύθυναν  βουλευτές,  ευελπιστούμε  να  συμ‐

βάλλουμε  στην  ολοκληρωμένη  διαχείριση  του 

πάρκου. 

   

Ο  Κυριάκος Μητσοτάκης,  πρόεδρος  της  Επιτρο‐

πής  Περιβάλλοντος  της  Βουλής  και  ο  Αλέξης 

Τσίπρας,  πρόεδρος  του  ΣΥΡΙΖΑ,  μετά  από  πρό‐

σκληση,  επισκέφθηκαν  το Πάρκο για  να  ενημε‐

ρωθούν  για  τα  προγράμματα  της  ΕΟΕ.  Για  τον 

Μάιο, προγραμματίζεται επίσκεψη, από τον Βου‐

λευτή του ΠΑΣΟΚ Σπύρο Κουβέλη.  
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Ενσωμάτωση νέων ΖΕΠ στο δίκτυο NATURA  Πρόταση δημιουργίας Ορνιθολογικού – 

Περιβαλλοντικού Πάρκου Παμβώτιδας  Δώδεκα  νέες  ΖΕΠ  (Ζώνες  Ειδικής  Προστασίας) 

εγκρίθηκαν στις αρχές του 2008 από το ΥΠΕΧΩ‐

ΔΕ  και  συμπεριλήφθηκαν  στον  κατάλογο  των 

Προστατευόμενων  Περιοχών  του  Δικτύου 

NATURA 2000. Ο χαρακτηρισμός αυτών των πε‐

ριοχών ήρθε ως συνέχεια της καταδίκης της χώ‐

ρας μας από το Ευρωπαϊκό δικαστήριο λόγω της 

ολιγωρίας  της  να  χαρακτηρίσει  ως  ΖΕΠ  ικανό 

αριθμό  και  ανάλογης  έκτασης  περιοχές,  όπως 

απαιτείται  από  την  Ευρωπαϊκή  Οδηγία  για  τα 

Πουλιά.  

Η  πρόταση  της  ΕΟΕ  για  τη  δημιουργία Ορνιθο‐

λογικού Πάρκου στη λίμνη Παμβώτιδα είναι μια 

ολοκληρωμένη    ενέργεια  για  την  ανάδειξη  της 

αξίας  της  περιοχής  αλλά  και  μια  προσπάθεια 

συνεργασίας με τους τοπικούς φορείς.  

 

Ο  Νομάρχης  Ιωαννίνων  κ.  Αλέξανδρος  Καχρι‐

μάνης  σε  συνέντευξη  Τύπου  που  έδωσε  χαρα‐

κτήρισε  ως  «πρωτοποριακή»  την  πρόταση  της 

ΕΟΕ. 

 Το  2004 είχε επίσης προηγηθεί μια τεχνική ανα‐

φορά από τον Υπουργό ΠΕΧΩΔΕ, σχετικά με τις 

προδιαγραφές προσδιορισμού των ΖΕΠ με βάση 

τα  κριτήρια  του  BirdLife  International.  Χρησιμο‐

ποιώντας την προτεινόμενη μεθοδολογία σε μια 

πιλοτική  φάση,  έγινε  επανεξέταση  των  ορνιθο‐

λογικών στοιχείων 10 ΣΠΠΕ (Σημαντικές Περιο‐

χές  για  τα  Πουλιά  της  Ελλάδας),  ενώ 

ανανεώθηκαν τα όρια τους, οδηγώντας έτσι στον 

προσδιορισμό 12 νέων ΖΕΠ. Οι νέες περιοχές που 

προστέθηκαν καλύπτουν έκταση περίπου 305.000 

εκταρίων. 

Η πρόταση έχει σταλεί σε όλες τις τοπικές, περι‐

φερειακές  και  εθνικές  αρμόδιες  υπηρεσίες  και 

σκοπός της είναι να προδιαγράψει, με ρεαλιστικό 

τρόπο,  τη δημιουργία ενός πρότυπου, για τα ελ‐

ληνικά  δεδομένα,  πάρκου.  Άλλωστε,  οι  βασικές 

προϋποθέσεις για τη δημιουργία του, καθώς και 

η  εμπειρία  και  τεχνογνωσία  για  το  σχεδιασμό 

και τη λειτουργία του υπάρχουν και μπορούν να 

αξιοποιηθούν.  

Το πάρκο αυτό θα συμβάλει  στη  διατήρηση  του 

τοπικού  φυσικού  περιβάλλοντος,  θα  αναβαθμί‐

σει  την ποιότητα ζωής των πολιτών της ευρύτε‐

ρης  περιοχής  και  ταυτόχρονα  θα  τονώσει  την 

τοπική  οικονομία  προσφέροντας  εισόδημα  και 

θέσεις εργασίας.  

Η εξέλιξη αυτή αποτελεί ένα θετικό βήμα, ωστό‐

σο, ακόμα πολύ αρχικό για την αποτελεσματική 

προστασία, καθώς χρειάζεται να ληφθούν βασι‐

κά  μέτρα  για  να  προστατευθεί  η  ποιότητα  των 

ήδη  163 ήδη χαρακτηρισμένων ΖΕΠ.  
 

Όπως  δήλωσε  και  ο  Νομάρχης  «Πρόκειται  για 

ένα έργο που αν υλοποιηθεί θα συμβάλει ουσια‐

στικά  στην  ανάπτυξη  ολόκληρης  της  περιοχής 

και  την προστασία της λίμνης χωρίς να ενοχλεί 

τις  άλλες  δραστηριότητες  και  κυρίως  τις  ιδιωτι‐

κές περιουσίες» . 

Η ΕΟΕ, από την πλευρά της, συνεχίζει να εργά‐

ζεται για την παρακολούθηση των ΣΠΠΕ και την 

ανανέωση των πληροφοριών για όλο το δίκτυο.  
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Θέματα παρεμβάσεων 

Στόμι  Σχοινιάς  –  Επιχωματώσεις:  Υπάλληλος 

της Νομαρχίας  μαζί  με  τον  caretaker  της  περιο‐

χής  επισκέφθηκαν  το  χώρο  όπου  εντοπίστηκαν 

τα  έργα.  Ετοιμάζει  αυτοψία  και  επιστολές  προς 

τις  αρμόδιες  αρχές  για  συμμόρφωση  καθώς  ε‐

ντοπίστηκαν παραβιάσεις της νομοθεσίας. 

Λιμνοπούλα Παραμυθιάς  –  προτάσεις:  Σε  συ‐

νέχεια  της  καταγγελίας  μας  που  είχε  ξεκινήσει 

στις αρχές  του 2007  αποστείλαμε προτάσεις  για 

την κατάλληλη διαχείριση και συνέχιση των έρ‐

γων αποκατάστασης της περιοχής (προβλέπεται 

κατασκευή ταμιευτήρα και διατήρηση υγρολίβα‐

δων). 

ΕΤΕΡΠΣ:  Ο  Συνήγορος  του  πολίτη    έστειλε  το 

τελικό πόρισμα, στο οποίο κατέληξε με βάση την 

μακροσκελή  αλληλογραφία  που  είχε  με  τις  αρ‐

μόδιες υπηρεσίες. Δηλώνει ότι υπάρχει αβεβαιό‐

τητα  σχετικά  με  την  απόδοση  προς  το  ΕΤΕΡΠΣ 

του φόρου κατανάλωσης στη βενζίνη. Ταυτόχρο‐

να οι απαντήσεις των υπηρεσιών στα ερωτήματά 

του Συνηγόρου  χαρακτηρίστηκαν    αντικρουόμε‐

νες. Έτσι απηύθυνε επιστολή προς το Υπ. Οικο‐

νομίας  και  ΥΠΕΧΩΔΕ  συστήνοντας  την  άμεση 

και  ουσιαστική  αντιμετώπιση  του  θέματος  και 

ανάληψη των αναγκαίων μέτρων. 

Ανοιξιάτικο  λαθροκυνήγι.  Σε  συνεργασία  με 

την ΑΝΙΜΑ αποστείλαμε ενημερωτική επιστολή 

και τις θέσεις μας, προτρέποντας την Δ/νση Δα‐

σών να αναλάβει τις ευθύνες αλλά και να δράσει 

για  τον  περιορισμό  της  παγιωμένης  συνήθειας 

του  ανοιξιάτικου  λαθροκυνηγιού.  Δεχθήκαμε 

απάντηση από την Κυνηγετική Ομοσπονδία Πε‐

λοποννήσου  ότι,  όπως  κάθε  χρόνο,  θα  συμβά‐

λουν στον περιορισμό του φαινομένου αυτού.  

Η ομάδα της ΕΟΕ για το κυνήγι, αφού κατέθεσε 

την πρόταση για κινητοποίηση σχετικά με το α‐

νοιξιάτικο λαθροκυνήγι, προχώρησς και σε προ‐

τάσεις  προς  τον  Υπ.  Αγροτικής  ανάπτυξης.  Τις 

προτάσεις  αυτές  μετέφερε  αντιπροσωπεία  της 

ΕΟΕ στη συνάντηση που έγινε με τον Υφυπουρ‐

γό  κ. Κιλτίδη.  Σχετική  ερώτηση απηύθυνε  και  ο 

βουλευτής  του ΣΥΡΙΖΑ κ. Παπαγιαννάκης προς 

το Ελληνικό Κοινοβούλιο. 

Σχέδιο  εγκατάστασης  προβολέων  στα  Ψαρά. 

Για την φωταγώγηση του αρχαιολογικού χώρου, 

ζητήσαμε από την Περιφέρεια να μας  ενημερώ‐

σει σχετικά με την ύπαρξη ΜΠΕ και περιβαλλο‐

ντικών όρων της πρότασης. Μας ενημέρωσαν ότι 

δεν  έχουν  λάβει  την ΜΠΕ,  ούτε  έχουν  εγκρίνει 

περιβαλλοντικούς  όρους  για  το  έργο. Η αρχαιο‐

λογική υπηρεσία μας  ενημέρωσε ότι    δεν  εγκρί‐

νει το έργο. 

Αγγελοχώρι  –  αναψυκτήριο σε παραλία ΖΕΠ. 

Δημιουργία  αναψυκτηρίου  στην  παραλία,  εντός 

ΖΕΠ.  Ενημερωθήκαμε ότι  η  εν λόγω κατασκευή 

έχει  οικοδομική  άδεια  από  το  Δήμο.  Από  το  Υ‐

ΠΕΧΩΔΕ, μας ανέφεραν ότι τα αναψυκτήρια δεν 

περιλαμβάνονται στα έργα που απαιτούν έγκρι‐

ση  περιβαλλοντικών  όρων,  οπότε  το  ΥΠΕΧΩΔΕ 

δεν είναι υπεύθυνο για γνωμοδότηση.  

Ξηροπόταμος  (Λίμνη  Καστοριάς):  Αφορά  σε 

μπαζώματα και επιχωματώσεις σε 2 περιοχές. Σε 

συνέχεια  δραστηριοποίησης  της  τοπικής  περι‐

βαλλοντικής οργάνωσης Καστοριάς και caretaker 

της ΕΟΕ στείλαμε επιστολή ενημέρωσης και δια‐

μαρτυρίας.  Πρόσφατα  μας  ενημέρωσαν  ότι  τα 

μπαζώματα και τα σκουπίδια απομακρύνθηκαν. 
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Ενδιαφέρουσες ερωτήσεις στη Βουλή και το Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΟΥΛΗ 

Είδος  Θέμα  Βουλευτής 
Ημερομηνία 

κατάθεσης 

Γραπτή ερώτηση  Οικοσύστημα Κορώνειας   Γιάννης Μαγκριώτης, 

ΠΑΣΟΚ 

1‐10‐2007 

Γραπτή ερώτηση  Επικίνδυνα αυξάνεται η ρύπανση στον 

ποταμό Αξιό της Θες/νικης 

Γιάννης Μαγκριώτης, 

ΠΑΣΟΚ 

1‐10‐2007 

Γραπτή ερώτηση  Η λίμνη Κορώνει οδηγείται σε 

εξαφάνιση 

Μιχάλης Παπαγιαννάκης, 

ΣΥΡΙΖΑ 

2‐10‐2007 

Γραπτή ερώτηση  Καταστροφή υγροβιοτόπων στα νησιά 

του Αιγαϊου 

Θανάσης Λεβέντης, 

ΣΥΡΙΖΑ 

9‐10‐2007 

Γραπτή ερώτηση  Ο  Γράμμος  ένα  ξεχασμένο  βουνό  που 

επιτέλους χρήζει προστασίας 

Θανάσης Λεβέντης, 

ΣΥΡΙΖΑ 

10‐10‐2007 

Γραπτή ερώτηση  Αναγκαία η προστασία της πανίδας 

στην πυρόπληκτη Πελοπόννησο 

Μιχάλης Παπαγιαννάκης 

& Νίκος Τσούκαλης, 

ΣΥΡΙΖΑ 

15‐10‐2007 

Γραπτή ερώτηση  Ρύπανση του Νέστου ποταμού  Χρήστος Αηδόνης, 

ΠΑΣΟΚ 

24‐10‐2007 

Γραπτή ερώτηση  Καταδίκη της Ελλάδας από το 

Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για τις ζώνες 

ειδικής προστασίας άγριων πτηνών 

Μανόλης Στρατάκης, 

ΠΑΣΟΚ  

26‐10‐2007 

Γραπτή ερώτηση  Περιβαλλοντική  υποβάθμιση  της 

λίμνης Βεγορίτιδας  

Μιχάλης Παπαγιαννάκης 

& Ευαγγελία 

Αμμανατίδου – 

Πασχαλίδου, ΣΥΡΙΖΑ 

20‐11‐2007 

Γραπτή ερώτηση  Μέτρα προστασίας της λιμνοθάλασσας 

της Επανομής 

Θεόδωρος Καραόγλου, 

Ν.Δ.  

21‐11‐2007 

Γραπτή ερώτηση  Προστατεύονται οι Ελληνικοί 

Υγρότοποι  

Ομάδα βουλευτών 

ΠΑΣΟΚ 

1‐2‐2008 

Γραπτή ερώτηση  Οικολογική καταστροφή της λίμνης 

Κορώνειας  

Ομάδα βουλευτών 

ΠΑΣΟΚ 

1‐2‐2008 

Γραπτή ερώτηση  Προστασία και αειφόρος διαχείριση των 

υγροτόπων της χώρας  

Άννα Φιλίνη, ΣΥΡΙΖΑ  6‐2‐2008 
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Γραπτή ερώτηση  Μόλυνση  του  υγροβιότοπου  του  Δέλτα 

του Αξιού στην περιοχή της Θες/νικης  

Γιάννης Ζιώγας & Σοφία 

Καλαντίδου, ΚΚΕ  

12‐2‐2008 

Γραπτή ερώτηση  Η  προστασία  και  αξιοποίηση  του 

Πάρκου  Περιβαλλοντικής 

Ευαισθητοποίησης «Αντώνης Τρίτσης»  

Κυριάκος Μητσοτάκης , 

ΠΑΣΟΚ 

21‐2‐2008 

Γραπτή ερώτηση  Οικολογικό έγκλημα στο Θερμαϊκό   Κυριάκος Βελόπουλος, 

Βαίτσης Αποστολάτος,  

ΛΑ.Ο.Σ. 

22‐2‐08 

Γραπτή ερώτηση  Κάβο Σίδερο   Μιχάλης Παπαγιαννάκης, 

ΣΥΡΙΖΑ 

13‐3‐08 

Γραπτή ερώτηση  Ανάγκη  για  προστασία  των  μετανα‐

στευτικών πουλιών από  τους λαθροκυ‐

νηγούς 

Μιχάλης Παπαγιαννάκης, 

ΣΥΡΙΖΑ 

2‐5‐08 

 

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 

Είδος  Θέμα  Βουλευτής 
Ημερομηνία

κατάθεσης 

Γραπτή  

Ερώτηση 

Ρύπανση του ποταμού Σπερχειού  Παπαδημούλης Δημήτρης, 

ΣΥΡΙΖΑ 

7‐12‐07 

Γραπτή  

ερώτηση 

Παράνομη παγίδευση πουλιών  Παπαδημούλης Δημήτρης, 

ΣΥΡΙΖΑ 

20‐12‐07 

Γραπτή  

ερώτηση 

Περιβαλλοντικός και κοινωνικός αντίκτυπος 

των βιοκαυσίμων 

Αρναοϋτάκης Σταύρος, 

ΠΑΣΟΚ 

16‐1‐08 

Γραπτή 

 Ερώτηση 

Περιβαλλοντική διαχείριση Δέλτα Αξιού, Α‐

λιάκμονα, Λουδία, Αλυκής Κίτρου 

Ευαγγελία Τζαμπάζη, 

ΠΑΣΟΚ 

17‐1‐08 

Γραπτή 

 Ερώτηση 

Πολιτική της Ε.Ε. για τα βιοκαύσιμα   Γεώργιος Παπαστάμκος  

Νέα Δημοκρατία  

25‐1‐08 

Γραπτή  

ερώτηση 

Παράνομες αμμοληψίες στον Αλιάκμονα πο‐

ταμό 

Παπαδημούλης Δημήτρης, 

ΣΥΡΙΖΑ 

29‐2‐08 

Γραπτή  

ερώτηση 

Καταστροφή του Αμβρακικού Κόλπου  Παπαδημούλης Δημήτρης, 

ΣΥΡΙΖΑ 

29‐2‐08 

Γραπτή  

ερώτηση 

Τουριστική επένδυση σε προστατευόμενη περι‐

οχή στην Aνατολική Κρήτη  

Παπαδημούλης Δημήτρης, 

ΣΥΡΙΖΑ 

19‐3‐08 

Γραπτή  

ερώτηση 

Διαχείριση του πληθυσμού των κορμοράνων 

στην Ευρώπη 

Γκλαβάκης Ιωάννης, 

Ν.Δ 

3‐4‐08 



Προφορική 

Ερώτηση 

Εγκατάσταση ανεμογεννητριών στο νησί στη 

Σκύρο 

Μανωλάκου Διαμάντω, ΚΚΕ  8‐4‐08 

Γραπτή  

ερώτηση 

Εθνικό Χωροταξικό Πλαίσιο Ελλάδας  Λαμπρινίδης Σταύρος, Τζα‐

μπάζη Ευαγγελία, ΠΑΣΟΚ 

23‐4‐08 

Γραπτή 

 Ερώτηση 

Εθνικό Χωροταξικό Πλαίσιο Ελλάδας 

 

Παπαδημούλης Δημήτρης, 

ΣΥΡΙΖΑ 

24‐4‐08 

 

ΝΕΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΤΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΕΟΕ 

 

 

o “A climatic atlas of European breeding birds”,  

Brian Huntley, Rhys E. Green, Yvonne C. Collingham 

 &  Stephen G. Willis 

 
 
 

 
 
 

o “Επιπτώσεις των αιολικών πάρκων στα πουλιά”, Δ. Μπούσμπουρας & Μ. Αναγνωστοπούλου 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η BirdLife International είναι μια διεθνής ένωση Μη Κυβερνητικών Περιβαλλοντικών Ορ‐

γανώσεων 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. 
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