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* Το ονομ/μο και τηλέφωνο είναι απαραίτητα στοιχεία για την έναρξη της διαδικασίας, προκειμένου να υπάρχει 

δυνατότητα άμεσης επικοινωνίας της εταιρείας μας με τον καταγγέλλοντα.  

Η ανωνυμία του καταγγέλλοντα θα τηρείται απαράβατα σε περίπτωση που αυτός το επιθυμεί. 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Περιγραφή του έργου ή της δραστηριότητας  

  Χ.Υ.Τ.Α Μαυροράχης 

  

Ημερομηνίες κατά τις οποίες παρατηρήθηκαν οι εργασίες 

Από  περίπου 11/08 έως 4/72009  

  

Τοποθεσία (ακριβής περιγραφή της τοποθεσίας) 

25 χιλιόμετρο παλαιάς οδού Θες/νίκης Σερρών  

Θέση Κλέφτικα-Ερυθρά  Καμέλη       

Δήμος στα όρια του οποίου υπάγεται η περιοχή 

Δήμος Λαχανά στα όρια Δ. Ασσήρου 
  

Πληροφορίες όσον αφορά στο στάδιο αδειοδότησης και 

εξέλιξης του έργου (π.χ. έχει πάρει άδεια, γίνει Μελέτη). 

Εάν ο καταγγέλλων έχει αυτά τα στοιχεία να 

αποστέλλονται στην ΕΟΕ με φαξ ή ηλεκτρονικά. 

Δεν έχει άδεια. Έχει ανανέωση απόφασης έγκρισης 

περιβαλλοντικών  όρων του έρχου Χ.Υ.Τ.Α Μαυροράχης.  

Μέσα στο εν λόγω έργο υπάρχουν συγκεντρωμένα 

λήμματα που λιμνάζουν από την αρχή της λειτουργιάς του 

έργου . 

Σας αποστέλλουμε τα αποτελέσματα των μετρήσεων των 

στραγγισμάτων της κυψέλης.( χώρου ταφής των 

απορριμμάτων και φωτογραφίες της που αφορούν την 

καταγγελία.       

 
 

Συνοδευτικά στοιχεία που είναι απαραίτητο να 

προσκομίσει ο καταγγέλλων στην ΕΟΕ 

(σε ηλεκτρονική μορφή ή με ταχυδρομείο). 

Απλό σκαρίφημα ή φωτοτυπία ταξιδιωτικού χάρτη  

με σημειωμένη την θέση και την έκταση των 

εργασιών. Προτιμάται η Φωτογραφία /-ες των 

εργασιών και ημερομηνία λήψης τους. 

ΕΝΑΡΞΗ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ 
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Κατόπιν αξιολόγησης των στοιχείων της καταγγελίας βάσει καθορισμένων κριτηρίων, η ΕΟΕ αποφασίζει την 

έναρξη διαδικασίας καταγγελίας, η οποία περιλαμβάνει την αποστολή επιστολής διαμαρτυρίας στις αρμόδιες 

υπηρεσίες, συνοδευόμενη από χάρτη και φωτογραφίες και πιθανών περαιτέρω επιδίωξη νομικών ενεργειών. 

ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΑΙ ΕΚΒΑΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ 

Η επιτυχής έκβαση της καταγγελίας εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την διάθεση πληροφοριών από τον 

καταγγέλλοντα να τροφοδοτεί την ΕΟΕ με νέα στοιχεία και φωτογραφίες των εργασιών στην περιοχή. 

Παρακαλούμε αποστείλετε τη φόρμα αυτή συμπληρωμένη στην ηλεκτρονική διεύθυνση 

mkorbeti@ornithologiki.gr ή ταχυδρομικώς στην Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία, Βασ. Ηρακλείου 24, 10682 

Αθήνα, τηλ 210-8228704.  Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε  στo τηλ. (& φαξ)  210-8227937. 


