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Η περιβαλλοντική εγκληματικότητα όπως αποτυπώνεται  
στη σύγχρονη μνημονιακή πραγματικότητα -  
ςτατιστική και νομοθετική θεώρηση

Γ.Χ. ΣμΠΩκοΣ, Δ.ν., υπεύθυνος επιτροπής περιβάλλοντος ΔςΗ, ςυντονιστής LIFE NATURA THEMIS

Ι. Στατιστική θεώρηση
ςτην κρήτη υλοποιείται τα τελευταία 2 χρόνια ένα πρό-
τυπο ερευνητικό πρόγραμμα καταγραφής και δημοσιο-
ποίησης της περιβαλλοντικής εγκληματικότητας.

την περίοδο μεταξύ οκτωβρίου 2015 - Αυγούστου 2017 
οι ςυντονιστές Δικηγόροι των Δικηγορικών ςυλλόγων 
Ηρακλείου και χανίων έλεγξαν στις εισαγγελίες της 
περιφέρειας κρήτης 38.830 υποθέσεις και αποδελτίω-
σαν 963 περιβαλλοντικές υποθέσεις. 

Ανέλυσαν τα δεδομένα στατιστικά και τα ανάρτησαν σε 
γεωπληροφορικό χάρτη, που εμφανίζεται δημόσια στον 
ιστοχώρο lifethemis.eu. 

κατά μέσο όρο, τα ποσοστά συζητήσεων - αναβολών 
κυμαίνονται στο 50%. μόνο το 11% δικάζεται εντός ενός 
έτους. μία στις τρείς υποθέσεις συζητείται 4,7 χρόνια 
μετά την τέλεση της πράξης. το μεγαλύτερο ποσοστό 
υποθέσεων περιβαλλοντικής υποβάθμισης που απα-
σχόλησαν τα ποινικά Δικαστήρια της κρήτης αφορούσε 
(κατά σειρά δίωξης) σε αυθαίρετη δόμηση, μεταβολή 
αιγιαλού, εκχέρσωση δασικής έκτασης, εμπρησμό, 

απόβλητα και παράνομη θήρα. το 35% των παραπάνω 
εγκλημάτων τελείται εντός περιοχών του δικτύου Natura 
2000. μόνο μία στις δέκα φορές επιβάλλεται πρόστιμο. 
το 12% περίπου των περιβαλλοντικών υποθέσεων παρα-
γράφεται.

παράλληλα με την παρακολούθηση του βαθμού αποτε-
λεσματικότητας της δίωξης, τα παρατηρητήρια ασχο-
λούνται και με τη μελέτη της νομοθεσίας.

Έτσι, παρατηρείται ότι το ποινικό δίκαιο του περιβάλ-
λοντος αποτελεί ένα από τα λίγα πλέον εργαλεία περι-
βαλλοντικής προστασίας που έχουν απομείνει, δεδομέ-
νου ότι το διοικητικό δίκαιο αφορά πλέον αποκλειστικά 
στην περιβαλλοντική διαχείριση και οι δημόσιες υπηρε-
σίες σπάνια επιβάλλουν πρόστιμα, ικανά να αποτρέψουν 
μια παράνομη συμπεριφορά. Η μελέτη των Δικηγορικών 
ςυλλόγων καταδεικνύει πως τα πρόστιμα δεν ξεπερνούν 
ποτέ τις 5.000 ευρώ ανεξάρτητα από το αντικείμενο της 
οικονομικής δραστηριότητας. 

μέσα από τη συμμετοχή των ςυντονιστών στη διαβού-
λευση νόμων διακρίνονται επίσης οι κατευθύνσεις της 
επερχόμενης νομοθεσίας. Έτσι, οι ρυθμίσεις για παρά-
δειγμα του υπό διαβούλευση νόμου αναφορικά με τους 
περιβαλλοντικούς ελέγχους είναι εμφανώς προσανα-
τολισμένες στον περιορισμό της κρατικής παρέμβα-
σης (έλεγχοι μόνο εργάσιμες μέρες - αγωγή αποζημίω-
σης επενδυτή κατά κράτους). Αναφορικά με τις δασι-
κές εκτάσεις και τις περιοχές του δικτύου Natura 2000, 
ο ν 4489/2017 εξαιρεί τους διαμορφωμένους οικισμούς 
από τους δασικούς χάρτες (οικιστικές πυκνώσεις). την 
ίδια στιγμή ο ν 4411/2016 προσφέρει αμνηστία σε πολυ-
άριθμα εγκλήματα κατά της άγριας ζωής (τοποθέτηση 
δηλητηρίων, παράνομη υλοτομία, παράνομη θήρα). το 
νέο περιφερειακό χωροταξικό σχέδιο της κρήτης (Φεκ 
260/ΑΑπ/9.11.2017) που συντάχθηκε χωρίς τη συμμε-
τοχή της τοπικής αυτοδιοίκησης σε εκτέλεση πρόβλε-
ψης του μνημονίου του 2012 (σελ. 32) προβλέπει βιο-
μηχανικού τύπου επενδύσεις στον πυρήνα του δικτύου 
Natura 2000, δηλαδή εκεί όπου εμφανίζονται και ανα-
πτύσσονται τα σπάνια αποθέματα ζωής του νησιού. το 
67% των πουλιών της ευρώπης, το 15% των θηλαστικών, 
το 10 % των ερπετών και 1.896 είδη χλωρίδας, 169 από 
τα οποία δεν υπάρχουν πουθενά αλλού στον κόσμο.

Το πρόγραμμα Life Natura Themis, ένα πρότυ-
πο ερευνητικό πρόγραμμα που υλοποιείται στην 
Κρήτη, μελετά για πρώτη φορά την ανατομία του 
περιβαλλοντικού εγκλήματος. Τα αποτελέσματα 
των Παρατηρητηρίων Δικαίου Περιβάλλοντος που 
λειτουργούν στο πλαίσιο του προγράμματος, φέρ-
νουν στο φως μια άνευ προηγουμένου νομοπαρα-
γωγή διατάξεων δημοσίου δικαίου. Πολλές από αυ-
τές νομοθετούν την ποινική ασυλία των παραβα-
τών, αποδυναμώνουν τον περιβαλλοντικό έλεγχο 
και παροπλίζουν την ποινική δίωξη. Συχνά καθ΄υ-
παγόρευση μνημονιακών δεσμεύσεων. Η παρακά-
τω Εισήγηση που παρουσιάσθηκε στο Εκπαιδευτικό 
σεμινάριο «Περιβαλλοντικό Έγκλημα και Εφαρμογή 
της Οδηγίας για την Περιβαλλοντική Ευθύνη» στις 
30 Νοεμβρίου 2017 στο Ηράκλειο υπό την αιγίδα 
του Δικηγορικού Συλλόγου Ηρακλείου αποπειράται 
να αναδείξει μια τάση απορρύθμισης του περιβαλ-
λοντικού κεκτημένου της Χώρας μας.



ΠερΔικ 2/2018 (ετος 22o)

270 γ.χ. ςμπωκος

ΙΙ. Νομοθετική θεώρηση
Από το 2010 και μετά παρατηρείται μια άνευ προηγου-
μένου νομοπαραγωγή διατάξεων δημοσίου δικαίου που 
νομιμοποιούν παράνομες δραστηριότητες. Αναλυτικά:

1. Νομοθετείται η ποινική ασυλία των παραβατών

με το Ν 3843/2010 (άρθρο 6) για την «τακτοποίηση 
ημιυπαίθριων χώρων, υπερβάσεων δόμησης και αλλα-
γών χρήσης», ο νομοθέτης ονομάζει το ειδικό πρόστιμο 
νομιμοποίησης πολεοδομικών αυθαιρεσιών, ως πρόστιμο 
«διατήρησης για την αποκατάσταση περιβάλλοντος». 
με το Ν 4014/2011 (άρθρο 9), ο νομοθέτης επιτρέπει 
σε «…υφιστάμενα έργα και δραστηριότητες δίχως περι-
βαλλοντικούς όρους, ή κατασκευασμένα κατά παράβαση 
περιβαλλοντικών όρων, μπορούν να αδειοδοτηθούν περι-
βαλλοντικά, στο σύνολο τους…». το ίδιο ισχύει και για 
παράνομα έργα εντός περιοχών του δικτύου NATURA 
2000 (άρθρο 10 του ν 4014/2011). με το Ν 4178/2013 
(άρθρο 40) επιτρέπει δράσεις περιβαλλοντικού ισοζυγίου 
καταλύοντας κάθε έννοια περιβαλλοντικής αποκατάστα-
σης κατά το πΔ 148/2009. με το Ν 4467/2017 (άρθρο 
2) δασικές εκτάσεις που εκχερσώθηκαν πριν το ’75 για 
γεωργική εκμετάλλευση λαμβάνουν έγκριση επέμβασης 
και αλλάζουν χρήση. με το Ν 4489/2017 (άρθρο 39) ο 
νομοθέτης εξαιρεί διαμορφωμένους οικισμούς εντός δασι-
κών περιοχών από τους δασικούς χάρτες και τους διατη-
ρεί ως οικιστικές πυκνώσεις.

2. Αποδυναμώνεται ο κρατικός έλεγχος

ο Ν 4512/2018 (άρθρα 127 επ.) αλλάζει το καθεστώς 
ελέγχου του ν 1650/1986 για το περιβάλλον (άρθρο 127, 
παρ. 4, στοιχείο ζ). οι διατάξεις είναι πρόδηλα προσα-
νατολισμένες στον περιορισμό της κρατικής παρέμβα-
σης. πολλές από τις προτεινόμενες ρυθμίσεις καταστρα-
τηγούν την έννοια της περιβαλλοντικής επιθεώρησης. 
παρέχουν εκ προοιμίου ένα επιχείρημα υπέρ της οικονο-
μικής δραστηριότητας και σε βάρος των φυσικών πόρων. 
Ένα δικαίωμα που χορηγείται και δεσμεύει διοίκηση και 
δικαστήρια να αφήνουν την ιδιωτική πρωτοβουλία τελικά 
ανενόχλητη στη δράση της, ακόμη και αυτή αν είναι επι-
ζήμια για το περιβάλλον. είναι προφανές ότι χωρίς την 
απειλή επαχθών μέτρων δεν θα επιτευχθεί η συμμόρ-
φωση των επιχειρήσεων. 

το μέρος Δ του ν 4512/2018 (άρθρα 127 επ.) τιτλοφο-
ρείται «καθορισμός πλαισίου εποπτείας των οικονομι-
κών δραστηριοτήτων και της αγοράς προϊόντων» και 
προβλέπει:

Άρθρο 128: Δανεισμός της έννοιας «εποπτεία» από το 
Δημόσιο Δίκαιο (π.χ. εποπτεύουσα αρχή) σε αντικατά-
σταση της έννοιας του «ελέγχου», που στέλνει ένα συγκε-
χυμένο και αμφίσημο μήνυμα σε ελεγχόμενο και ελεγκτή.

Άρθρο 129: ο έλεγχος δεν είναι κατασταλτικός. 

Άρθρο 130: οι επόπτες δίνουν πληροφορίες και κατευ-
θυντήριες (άρθρα 141,142). Δεν επιβάλλουν μέτρα. Η 
εποπτεία τελείται σε σχέση εμπιστοσύνης και ορθής 
επικοινωνίας.

Άρθρο 133: ςυστήνεται Δ/νση στη γγ βιομηχανίας στο 
υποικ και όχι στο υπουργείο περιβάλλοντος που αναλαμ-
βάνει την απλοποίηση της περιβαλλοντικής αδειοδότη-
σης. Αποτελείται από ένα τμήμα απορρύθμισης της νομο-
θεσίας (απλοποίηση αδειοδότησης και βελτίωσης του επι-
χειρηματικού περιβάλλοντος), ένα τμήμα συντονισμού της 
ςυγκέντρωσης (κάνει οριζόντιες παρεμβάσεις στην αγορά), 
ένα κεντρικό μητρώο (τμήμα ψηφιακής καταγραφής), κλπ.

Άρθρο 134: προβλέπει ομάδα 24 φορέων (υπουργείων, 
γενικών γραμματειών και άλλων δημοσίων φορέων) για 
το συντονισμό της εποπτείας. είναι τόσα τα μέλη ώστε να 
καθίσταται αμφίβολη η σύγκλιση συνεδριάσεων, δεδομέ-
νων των ετερόκλητων υποχρεώσεων και προγραμμάτων 
των φορέων.

Άρθρο 139: το πρόγραμμα ελέγχων συντάσσεται από 
την οΔε.

Άρθρο 148: οι έλεγχοι διενεργούνται κατά τις εργάσι-
μες ημέρες και ώρες. ο έλεγχος δεν πρέπει να επιβαρύ-
νει τη λειτουργία του ελεγχόμενου. ο ελεγχόμενος μπο-
ρεί να αρνηθεί την πρόσβαση στους διάφορους χώρους.

Άρθρο 151: Όταν διαπιστώνεται απειλή ή βλάβη για 
το δημόσιο συμφέρον, ο ελεγκτής επιβάλλει μέτρα και 
κυρώσεις που πρέπει να είναι αναλογικά και εύλογα 
αφού θέσει πρώτα προθεσμία συμμόρφωσης. μέτρα και 
κυρώσεις επιβάλλονται μόνο όταν κανένα άλλο μέτρο δεν 
επαρκεί για την αποτροπή του κινδύνου.

Άρθρο 154: οι ελεγκτές σέβονται το έννομο συμφέρον και 
τη φήμη του οικονομικού φορέα και τηρούν εχεμύθεια. 

Άρθρο 155: ο ιδιώτης μπορεί να αρνείται τη διεξαγωγή 
του ελέγχου.

Άρθρο 157: ο ιδιώτης μπορεί να καταγγείλει ατομικά τον 
ελεγκτή. Δεν γνωρίζουμε ακόμη νομολογιακά αν αυτή η 
διάταξη συνεπάγεται διεύρυνση του πλαισίου αστικής 
ευθύνης του εισνΑκ.

3. Το ποινικό δίκαιο παροπλίζεται  

ο Ν 4483/2017 (άρθρο 145) παρατείνει τη λειτουργία 
παράνομων εγκαταστάσεων εντός προστατευόμενων 
περιοχών του δικτύου Natura 2000 ανανεώνοντας την τρι-
ετία που είχε προβλέψει ο προγενέστερος Ν 4280/2014 
(άρθρο 52, παρ.7).

με το Ν 4411/2016 (άρθρο 8, παρ. 3α) προσφέρεται αδι-
άκριτα αμνηστία για τοποθέτηση δηλητηρίων, παράνομη 
υλοτομία, παράνομη θήρα, μεταφορά όπλου και έκθεση 
νεκρών θηραμάτων σε κοινή θέα, εφόσον η πράξη τους 
διώκεται με ποινή που φτάνει τα δύο έτη. ςυγκεκριμένα:

•  τοποθέτηση δηλητηρίων, άρθρο 8 παρ. 1 KYA H.π. 
37338/1807/E.103/1.9.10 (ποινή έως 2 χρόνια)
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•  παράνομη θήρα με πλωτά & μηχανοκίνητα μέσα, 
258 παρ. 1α, β σε συνδυασμό με 287 παρ. 5 του νΔ 
86/1969 (ποινή έως 2 χρόνια)

•  παράνομη βόσκηση, άρθρο 39 του ν 3585/2007  πταί-
σμα άρθρου 38 παρ. 2 ν 4055/2012 (ποινή έως τριών 
μηνών)

•  παράνομη υλοτομία αξίας έως 300 ευρώ άρθρου 268 
του νΔ 86/1969 (κράτηση)

•  οργανωμένες κατασκηνώσεις χωρίς άδεια εοτ, 
άρθρου 9 και 10 του ν 392/1976 (ποινή έως έξι μήνες)

•  παράνομη θήρα εντός κΑΖ, 254 παρ. 6 σε συνδυασμό 
με 287 παρ. 9 του νΔ 86/1969 (ποινή έως 2 χρόνια)

•  παράνομη υλοτομία αξίας έως 300 ευρώ άρθρου 268 
του νΔ 86/1969 σε συνδυασμό με 381 πκ (ποινή έως 
2 χρόνια)

•  μεταφορά όπλου, θήρα χωρίς άδεια, ομαδική θήρα 
κ.α. σε περίοδο απαγόρευσης θήρας, άρθρα 251, 
256, 258, 259 του ν 86/1969 (κράτηση)

ΙΙΙ. Η επίδραση των μνημονίων 
τα επενδυτικά σχέδια μεγάλης κλίμακας (ν 3982/2011) 
συνιστούν καινοφανείς στρατηγικές υλοποίησης επεν-
δύσεων και βασικό πλέον εργαλείο χάραξης πολιτικών 
στον τομέα του περιβάλλοντος. μελέτη σκοπιμότητας 
δεν υπάρχει για αυτές, ενώ ο δικαστικός έλεγχος περιο-
ρίζεται σε διαδικαστικά ζητήματα. εφόσον ο υποψήφιος 
επενδυτής αιτιολογήσει την επιλογή της τοποθεσίας εγκα-
ταστάσεως της επενδύσεως και αυτή είναι ασύμβατη με 
τον υφιστάμενο χωροταξικό σχεδιασμό, το κράτος παρέ-
χει νομοθετικά τις «εγγυήσεις» της χωροταξικής αναδι-
άρθρωσης και αλλάζει τις χρήσεις γης.

Όπως έχει διαμορφωθεί το επενδυτικό περιβάλλον από το 
ν 3894/2010 για την υλοποίηση των στρατηγικών επενδύ-
σεων, εντός δασών και προστατευόμενων περιοχών, ακόμη 
και εντός των πυρήνων αυτών ο νόμος επιτρέπει την εγκα-
τάσταση μονάδων ηλεκτροπαραγωγής, βιομηχανικές εγκα-
ταστάσεις, αεροδρόμια, οδούς και σιδηροδρομικές γραμμές, 
αποχαρακτηρισμό και καλλιέργειες. και ενώ από την παρ. 
1 του άρθρου 6 ν 3894/2010 σε συνδυασμό με το άρθρο 22 
παρ. 1 ν 3894/2010, παραμένει απαραίτητη για την εκτέ-
λεση των σχετικών έργων η έκδοση ρητής πράξεως εγκρί-
σεως περιβαλλοντικών όρων, η Αεπο αντικαθίσταται από 
απόφαση υπουργού. 

Όλα τα παραπάνω συμβαίνουν με μια άνευ προηγουμένου 
διαδικασία «ταχείας αδειοδοτήσεως επενδυτικών προτά-
σεων», για την οποία ρητά γίνεται λόγος στην απόφαση 
ςτε ολ 528/2015.

το πώς φτάσαμε όμως εκεί θα απασχολήσει σύντομα το 
νομικό κόσμο της χώρας. 

παρακάτω, παρατίθενται ορισμένες μνημονιακές δεσμεύ-
σεις που ενδεχόμενα απαντούν αιτιολογικά στη νομοθε-
τική δραστηριότητα των επτά τελευταίων ετών:

1.  «Η ταχεία αδειοδοτήση κατασκευής και λειτουργίας 
επενδυτικών προτάσεων»1 

ςε εκτέλεση αυτής της μνημονιακής δέσμευσης εκδόθη-
καν οι παρακάτω νόμοι: 
ν 3894/2010 (Fast Track)  για την υλοποίηση των στρατη-
γικών επενδύσεων, ν 3843/10 για τη λειτουργική τακτο-
ποίηση αυθαιρέτων, ν 4014/2011 και ν 4178/2013 για την 
ετεροχρονισμένη αδειοδότηση έργων, ν 4002/2011 για την 
τουριστική κατοικία (είχε προηγηθεί ο ν 3766/2009 για την 
τακτοποίηση τουριστικών καταλυμάτων), ν 3982/2011 
επιτάχυνση της διαδικασίας αδειοδότησης βιομηχανικών 
δραστηριοτήτων, ν 4014/2011 απλοποίηση της περιβαλ-
λοντικής αδειοδότησης.

2.  «Η επιτάχυνση της διοίκησης των Δικαστηρίων  
μέσω της εξάλειψης των καθυστερούμενων  
υποθέσεων»2  

ως αποτέλεσμα αυτής της μνημονιακής πρόβλεψης εκδό-
θηκαν οι παρακάτω νόμοι:

Άρθρο 4 του ν 4043/2012, άρθρο 8, παρ. 3α του ν 
4198/2013 και άρθρο 8 του ν 4411/2016 παρέχουν αμνη-
στία μεταξύ άλλων, και σε περιβαλλοντικά εγκλήματα 
όπως: τοποθέτηση δηλητηρίων, παράνομη υλοτομία, 
παράνομη θήρα με πλωτά και μηχανοκίνητα μέσα, Θήρα 
χωρίς άδεια, ομαδική θήρα κ.α. σε περίοδο απαγόρευ-
σης θήρας, παράνομη βόσκηση, οργανωμένες κατασκη-
νώσεις χωρίς άδεια εοτ, παράνομη θήρα εντός κΑΖ, 
Θήρα ειδών που δεν επιτρέπεται το κυνήγι τους, Έκθεση 
νεκρών θηραμάτων σε κοινή θέα (βλ. πίνακα παραπάνω).

3. «Η κατάργηση νομοθεσίας (άδειες, κανόνες  
ασφάλειας, πολεοδομικές ρυθμίσεις) που άσκοπα 
περιορίζει την οικονομική δραστηριότητα»3 

προς αυτή την κατεύθυνση εκδόθηκαν οι παρακάτω νόμοι:

ν 4467/2017 αλλαγή χρήσης σε δασικές εκτάσεις, ν 
4489/2017 οικιστικές πυκνώσεις, ν 4467/2017 αλλαγή 
χρήσης μετά από πυρκαγιά.

4.  «Η απαλλαγή ακινήτων δημοσίου, ανακατανομή  
χρήσεων γης»4 και «Η αναθεώρηση και κωδικοποίηση 
νομοθεσίας δασών και δασικών εκτάσεων»5  

για την υλοποίηση της ανωτέρω υποχρέωσης εκδόθηκαν 
οι παρακάτω νόμοι: 

ν 4467/2017 Αναθεώρηση και κωδικοποίηση νομοθεσίας 
δασών και δασικών εκτάσεων, Φεκ 260/ΑΑπ/9.11.2017 
Αναθεώρηση των 12 χωροταξικών σχεδίων με πρώτο το 
χωροταξικό της κρήτης

1. σελ. 91 μνημονίου 2010 (ν 3845/2010).
2. σελ. 40 μνημονίου 2012 (ν 4046/2012).
3. σελ. 33 μνημονίου 2012 (ν 4046/2012).
4. σελ. 4 μνημονίου 2012 (ν 4046/2012).
5. σελ. 32 μνημονίου 2012 (ν 4046/2012)
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5.  Η κυβέρνηση υποχρεούται να διατηρεί ελάχιστες  
ποσότητες αδιύλιστου πετρελαίου και παραγώγων  
πετρελαίου6 και να εξασφαλίζει την πρόσβαση τρί-
των στη λιγνιτική παραγωγή ενέργειας7 

ςε εκτέλεση αυτής της μνημονιακής προσταγής υπογρά-
φεται στις 27.12.2017 η υπ. αριθμ. 27 πράξη ςύστασης 
της εθνικής επιτροπής για τους υδρογονάνθρακες του ν 
4001/2011 (Φεκ Α΄ 204/28.12.2017). Η επιτροπή φέρει 
τον παραπειστικό τίτλο «επιτροπή για την ενέργεια και 
το κλίμα» καθώς δε σχετίζεται με τις πολιτικές της εε για 
τη μείωση της χρήσης ορυκτών καυσίμων για την παρα-
γωγή ενέργειας και τις Απε, αλλά αποκλειστικά με την 
περαιτέρω ανάπτυξη της χρήσης των υδρογονανθρά-
κων της χώρας.

6.  «Η κυβέρνηση οφείλει να αντιμετωπίσει τους  
παραμένοντες περιορισμούς σε επιχειρηματικές και 
επενδυτικές δραστηριότητες και δραστηριότητες  
καινοτομίας…»8   

ςε αυτό το πλαίσιο τέθηκε σε διαβούλευση το νοέμβριο 
του 2017 το νομοσχέδιο των περιβαλλοντικών ελέγχων 
και στη συνέχεια ψηφίστηκε ο ν 4512/2018 (άρθρα 127 
επ.) που αναφέρεται παραπάνω.

τί θα συνέβαινε άραγε σύμφωνα με τις διατάξεις του 
ν 4512/2018  αν ο ελεγκτής του «Άγια Ζώνη ιι» ήθελε 
να ελέγξει το δεξαμενόπλοιο πριν τη βύθισή του στις 
9.9.2017;

οι ναύτες θα εμπόδιζαν την επιβίβασή του με το επιχεί-
ρημα γιατί δεν είχε προηγουμένως οριστεί συνάντηση σε 
εργάσιμη μέρα και ώρα. 

ο κυβερνήτης θα αρνούνταν τη χορήγηση της άδειας 
νηολογίου, τη λίστα του πληρώματος, την έγκριση του 
ελλιμενισμού, ισχυριζόμενος ότι υπάρχει κατατεθειμένη 
στο λιμεναρχείο. 

Η ναυτιλιακή εταιρία θα εμπόδιζε την αυτοψία με την 
πρόφαση ότι πρόκειται για «κάρφωμα» ανταγωνιστών 
που καθιστά τον έλεγχο μεροληπτικό. 

ο δικηγόρος της «Άγιας Ζώνη ιι» θα ασκούσε αγωγή απο-
ζημίωσης κατά του ςώματος επιθεωρητών περιβάλλοντος 
λόγω «υπέρμετρης βλάβης» στη φήμη και πελατεία του 
εντολέα του.

6. σελ 33 μνημονίου 2012 (ν 4046/2012).
7. σελ 33 μνημονίου 2012 (ν 4046/2012).
8. σελ. 33 μνημονίου 2012 (ν 4046/2012).

χωρίς αυτόν τον περιβαλλοντικό έλεγχο η υπόθεση της 
ςαλαμίνας δεν έφθανε ποτέ στο Δικαστήριο. Η βύθιση 
θα ήταν έτσι και αλλιώς αναπόφευκτη. ςυνεπάγεται ότι 
οι διατάξεις του ν 4512/2018  καθιστούν εκ προοιμίου 
τον έλεγχο ένα «άσφαιρο όπλο». Διότι, τα εμπόδια που ο 
ως άνω νόμος θέτει στον ελεγκτή και ο φόβος της «ατο-
μικής ευθύνης», όπου το κράτος (ίσως) δεν θα καλύψει 
πλέον το πταίσμα του, αναιρεί τον προληπτικό χαρα-
κτήρα, την αποτροπή της έλευσης μιας περιβαλλοντικής 
ζημίας, το σκοπό του ελέγχου, όπως τον διδαχθήκαμε 
από τις διατάξεις των άρθρων 6 και 28 του ν 1650/1986.  

IV. Συμπεράσματα
 ο περιβαλλοντικός έλεγχος αποξενώνεται από την κατα-
στολή του περιβαλλοντικού εγκλήματος.

το πεδίο του άρθρου 28 του ν 1650/1986 περιορίζεται.

το ςώμα επιθεωρητών περιβάλλοντος αποδυναμώνεται.

ο πκ δεν επαρκεί για την περιβαλλοντική δίωξη καθώς 
δεν περιλαμβάνει αμιγώς περιβαλλοντικά εγκλήματα 
(άρθρα 264 επ.).

ο ν 4042/2012 δεν επαρκεί για την περιβαλλοντική δίωξη 
καθώς έχει περιορισμένο πεδίο (απόβλητα, ραδιενεργά, 
προστατευόμενα είδη και περιοχές).

ο ν 4037/2012 δεν επαρκεί για την περιβαλλοντική δίωξη 
καθώς έχει περιορισμένο πεδίο (πετρελαϊκή ρύπανση).

τα χρήματα για την αποκατάσταση του περιβάλλοντος 
είναι δεσμευμένα (πράσινο ταμείο).

Η διαμεσολάβηση απειλεί το σύστημα αλληλοκάλυψης 
και ελέγχου μεταξύ των εξουσιών, την εξισορρόπηση 
των ανταγωνιστικών δυνάμεων σε κράτος και αγορά, 
τη συμμόρφωση και ενδεχόμενα την απονομή δικαιοσύ-
νης σε κοινωνικά αδύναμες ομάδες.

παρέχεται αμνηστεία σε ευρύ φάσμα περιβαλλοντικών 
εγκλημάτων.

προάγεται η καινοτομία έναντι της προφύλαξης.

Διατηρείται η οικονομία του άνθρακα.

παροπλίζεται ο μηχανισμός καταστολής της περιβαλλο-
ντικής παραβατικότητας και καταλύεται εν τοις πράγμασι 
το άρθρο 191 ιι της ςυνθλεε και η αρχή της πρόληψης.






