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Αρμοδιότητα για γνωμοδοτήσεις

 Παροχή γνωμοδοτήσεων πριν από την αδειοδότηση κάθε έργου

και δραστηριότητας που εμπίπτει στις περιοχές ευθύνης τους ή

έχουν επιπτώσεις στην περιοχή ευθύνης τους



Γνωμοδοτήσεις

 255 φάκελοι για γνωμοδότηση από το έτος 2004

 Το έτος 2004 η 1η γνωμοδότηση που αφορά 
κτηνοτροφική εγκατάσταση

 Κοινές αυτοψίες και συνεργασία με δημόσιες 
υπηρεσιές (Υπουργείο Περιβάλλοντος, 
Αποκεντρωμένη Διοίκηση, Περιφέρεια, 
Δασαρχεία, Δήμοι)



Γνωμοδοτήσεις 2004-2015

31 έργα αμμοληψιών

32 βιομηχανικές δραστηριότητες

15 κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις

8 αγροτικές αποθήκες

5 αναθεωρήσεις/επεκτάσεις οικοδομικών αδειών

10 Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια

6 έργα οδοποιίας

18 έργα υποδομών

1 επέκταση αλυκών Κίτρους



6 οικοτουριστικές παρεμβάσεις

1 αναδασμοί εκτάσεων

12 γεωτρήσεις/αρδευτικά δίκτυα

2 Διαχειριστικά Υδάτων των λεκανών απορροής 

(Δυτικής και Κεντρικής Μακεδονίας)

75 υδατοκαλλιέργειες και συνοδά έργα (2 βελτίωση 

αλιευτικών καταφυγιών Χαλάστρας και Λουδία)

4 Περιοχές Οργάνωσης Ανάπτυξης της 

Υδατοκαλλιέργειας

15 εγκατάσταση φωτοβολταϊκών τόξων

1 εγκατάσταση αιολικού πάρκου

8 κεραίες κινητής τηλεφωνίας

2 για εκσκαφή για ανεύρεση θησαυρού

1 λατομείο

1 Ι ΚΤΕΟ

Γνωμοδοτήσεις 2004-2015



Γνωμοδοτήσεις



Αρμοδιότητα για επόπτευση

 Επικουρία στις αρμόδιες διοικητικές και δικαστικές αρχές για την εφαρμογή

της περιβαλλοντικής νομοθεσίας



Τμήμα Επόπτευσης

 5 οικοφύλακες

 2 οχήματα

 1 μηχανή

 2 πλωτά μέσα

 Κυάλια

 GPS

 Φωτογραφικές μηχανές



Τμήμα Επόπτευσης



Αποτελέσματα φύλαξης

 500 έγγραφα ενημέρωσης-καταγγελίες

 118.000 ευρώ σε πρόστιμα



Εφαρμογή επόπτευσης

 Σχέδιο Φύλαξης

 Κοινές περιπολίες με Δασαρχεία

 Φύλαξη για το κυνήγι

 Συνεργασία με αστυνομικές και δικαστικές αρχές



Πιέσεις

 Εκχερσώσεις-καταπατήσεις

 Πυρκαγιές

 Λαθραλιεία

 Λαθροϋλοτομία

 Παράνομο κυνήγι

 Σκουπίδια-Μπάζα

 Παράνομες αμμοληψίες

 Αυθαίρετες κατασκευές

 Ασύμβατες δραστηριότητες με το καθεστώς 
προστασίας



Περιπτώσεις καταγγελιών

Εκχέρσωση φυσικής 

έκτασης 200 

στρεμμάτων 



Περιπτώσεις καταγγελιών

Σκουπίδια δίπλα 

στον ποταμό Αξιό



Περιπτώσεις καταγγελιών

Κλεμμένο φορτηγάκι εγκαταλείφθηκε μετά από παράνομη ενέργεια στην 

κοίτη του ποταμού Γαλλικού



Στρατηγική για την μείωση των
παραβάσεων στο μέλλον

 Αστυνόμευση της περιοχής

 Συνεργασία με δημόσιες υπηρεσίες

 Παιδεία

 Πολιτική βούληση

 Οι χρήστες της περιοχής να είναι ευαισθητοποιημένοι

 Οι κάτοικοι των οικισμών να καταλάβουν ότι το φυσικό περιβάλλον πρέπει 

να προστατευτεί πρώτα από τους ίδιους



Το περιβάλλον είναι η ζωή μας

Σας ευχαριστώ!!


