
Παράνομες επιχωματώσεις στην Αλυκή Κοπανά  
 
Το  2003  υποβλήθηκε  αναφορά  (αριθμ.  πρωτ.  19946/03)  από  την  Ελληνική 
Ορνιθολογική  Εταιρία  (Ε.Ο.Ε.)  για  την  εναπόθεση  μπαζών  και  σκουπιδιών  στην 
περιοχή Αλυκής Κοπανά  (Νέας   Λαμψάκου), Νομού Ευβοίας. Η περιοχή αποτελεί, 
σύμφωνα  με  τις  έρευνες  της  αναφερόμενης  Ε.Ο.Ε,  σημαντικό  υγροβιότοπο,  μέρος 
του  αναπαραγωγικού  πεδίου  των  Μικρογαλιαντρών,  είδους  πουλιών  του 
Παραρτήματος Ι της Οδηγίας 79/409 περί διατηρήσεως των άγριων πτηνών. Ωστόσο, 
η  Πολιτεία  δεν  έχει  προβεί  στην  αναγνώρισή  του  ως  υγροβιότοπου  και  στον 
χαρακτηρισμό του ως προστατευόμενης περιοχής. 
Οι απορρίψεις μπαζών είχαν διαπιστωθεί μετά από αυτοψία της Ν.Α. Ευβοίας 
(Τμήμα Προστασίας Περιβάλλοντος),  η  οποία  προέβη  σε  αυστηρές  συστάσεις  στο 
,ήμο  Ληλαντίων  για  την  τήρηση  της  περιβαλλοντικής  νομοθεσίας  στην  εν  λόγω 
περιοχή. Μετά από έγγραφο του ΣτΠ , με το οποίο επισημάνθηκε 
στη  Ν.Α.  Ευβοίας  ότι  οι  αυστηρές  συστάσεις    δεν  αποτελούν  νόμιμη  διοικητική 
κύρωση, σύμφωνα με το άρθρο 4 του 3010/02 και ότι νόμιμες διοικητικές κυρώσεις 
αποτελούν μόνον τα διοικητικά πρόστιμα, επιβλήθηκε τον Σεπτέμβριο του 2006 από 
τη ,/νση Περ/ντος  της Ν.Α. Ευβοίας, πρόστιμο 2000  ευρώ στον δήμο Ληλαντίων, 
«για  εναπόθεση  στερεών  αποβλήτων  σε  εκτεταμένη  έκταση  στη  θέση  Αλυκή 
Κοπανά».  
Ο  Συνήγορος  του  Πολίτη  ενέμεινε  ωστόσο,  ότι  ο  χώρος  θα  έπρεπε  να 
αποκατασταθεί  στην  προτέρα  κατάσταση,  με  άρση  των  απορριμμάτων  και  των 
μπαζών,  καθώς  και  με  την  τοποθέτηση  στην  περιοχή  ενημερωτικών  πινακίδων 
απαγόρευσης εναπόθεσης απορριμμάτων και μπαζών. 
Σε  μεταγενέστερο  ερώτημα  της  Δ/νσης  ΠΕΧΩ  της  Περιφέρειας  για  τη 
δυνατότητα χωροθέτησης ΤΕΙ στην ανωτέρω περιοχή,η Αρχή επισήανε, τον Ιούνιο του  2007  ,  ότι 
οποιαδήποτε  προμελέτη  περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων ή διερεύνηση μελλοντικής τυχόν χωροθέτησης οποιουδήποτε έργου στην 
περιοχή, θα ήταν αποδεκτή και νόμιμη μόνο επί του χώρου, στην έκταση και με την 
μορφή που αυτός είχε πριν από τις παράνομες επιχωματώσεις και ασφαλτοστρώσεις, 
όπως  αυτές  προέκυπταν    από  την  ανωτέρω  αυτοψία  και  απόφαση  επιβολής 
προστίμου. Τονίστηκε ότι η εκ των υστέρων νομιμοποίηση επιχωματώσεων ή άλλων 
παράνομων  επεμβάσεων  με  οποιαδήποτε  διοικητική  πράξη,  πάσχει  ακυρότητα. 
Επίσης,  επισημάνθηκε  ότι,  εφόσον  πρόκειται  για  περιοχή  εκτός  σχεδίου, 
προαπαιτείται  πολεοδομικός  σχεδιασμός,  εν  προκειμένω  είναι  δυνατή  η  εφαρμογή 
τοπικού  ρυμοτομικού  σχεδίου.  Το  τοπικό  ρυμοτομικό  σχέδιο,  εντασσόμενο  στις 
εργασίες  πολεοδομίας  και  στον  αντίστοιχο  πίνακα  έργων  α΄  και  β΄  κατηγορίας  της 
ΚΥΑ  15393/2332/02  (ΦΕΚ  1022Β’  /2002)  απαιτεί  στο  στάδιο  της  έγκρισής  του 
περιβαλλοντική αδειοδότηση. Η δε διαπίστωση των επιπτώσεων  (φθοράς οικοτόπου 
και διατάραξης της ησυχίας των πτηνών) είναι ένα από τα στοιχεία της Προμελέτης 
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, σύμφωνα με το προαναφερόμενο άρθρο 3 της ΚΥΑ 
11014/2003  (332Β΄  /2003),  ιδίως  στοιχεία  β  και  ζ  (συνθήκες  φυσικού  περ/ντος, 
ρύπανση  και  οχλήσεις).  Η  Περιφέρεια  υιοθέτησε  το  σκεπτικό  του  ΣτΠ . 
Τέλος,  μετά  από  νεώτερες  καταγγελίες  στις  αρμόδιες  αρχές  και  αναφορές 
στην Αρχή τόσο από την ΕΟΕ όσο και από την WWF Ελλάς, για νέες επιχωματώσεις 
και διάνοιξη δρόμου σε άλλο σημείο της Αλυκής (θέση «Γυμνασιο»), επιβλήθηκαν εκ 
νέου διοικητικά πρόστιμα στο ,ήμο Ληλαντίων με δύο αποφάσεις της Ν.Α. Ευβοίας 
τον Μάιο και Ιούνιο του 2009.  
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