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Δράσεις   



 

Επίσκεψη σε: Δ/νση Εισαγγελίας Α.Π., γραμματεία ποινικού, γραμματεία 

προέδρου. 

 

Συνάντηση με τον αντιεισαγγελέα περιβάλλοντος Α.Π.: Παρουσίαση του έργου 

και των εμποδίων που συναντά η έρευνα στην Κρήτη. Πρόταση για 

συμμετοχή στην Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων (Ε1) και forum. Κατ’ αρχήν 

θετική ανταπόκριση.  
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Δράση Α.1 : Αξιολόγηση της παρούσας κατάστασης   
  



 

Έρευνα στο αρχείο, λήψη αντιγράφων.  

 

Εύρεση των αποφάσεων, οι οποίες προσβλήθηκαν με αναίρεση (Κρήτη).  

 

Χρήση τους ως βάση της έρευνας (α. «διασταύρωση» των ευρημάτων και β. 

επέκταση της έρευνας πριν από το 2007).  
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Έρευνα  

 

Έρευνα με λέξεις- κλειδιά (κατηγορίες): 14. Αναιρετικές ποινικές αποφάσεις από 

το 2007 και μετά.  

 

95 αποφάσεις.  
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Δράση Α.1 : Αξιολόγηση της παρούσας κατάστασης   
  



Επεξεργασία     δεδομένων  
•Αγροτική φθορά. 2 αποφάσεις. Αναφέρεται 1 στην Κρήτη.  

•Αγροφυλακή. 1 απόφαση.  

•Αιγιαλός. 1 απόφαση.  

•Αιγιαλού μεταβολή. 6 αποφάσεις.  

•Δασικά αδικήματα. 30 αποφάσεις. Αναφέρεται 1 στην Κρήτη.  

•Δασική έκταση. 4 αποφάσεις.  

•Εμπρησμός. 8 αποφάσεις. Αναφέρεται 1 στην Κρήτη.  

•Εμπρησμός με πρόθεση. 2 αποφάσεις.  

•Θήρα παράνομη. 1 απόφαση.  

•Κατασκευή αυθαίρετου κτίσματος. 20 αποφάσεις.  

•Κτίσμα αυθαίρετο. 10 αποφάσεις.  

•Λατομεία. 1 απόφαση.  

•Περιβάλλοντος προστασία. 5 αποφάσεις.  

•Περιβάλλοντος ρύπανση. 4 αποφάσεις. Αναφέρεται 1 στην Κρήτη.  
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Οργάνωση διεθνούς συνεδρίου στην Αθήνα (1/10/2017-30/9/2018) 

 

Δημιουργία εφαρμογής για έξυπνα κινητά (0/10/2016-30/09/2020) 
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Δράση Β.3 : Δράσεις ευαισθητοποίησης   
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Εφαρμογή 1  
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Εφαρμογή 5  
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Εφαρμογή 6  
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Ιστοσελίδα 
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Ιστοσελίδα  
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Ιστοσελίδα  



Σύγχρονα εργαλεία συμβάλλουν στην αποτελεσματικότερη 

εποπτεία του Φυσικού Περιβάλλοντος και βοηθούν τις αρμόδιες 

υπηρεσίες  

Δημιουργούμε ενεργούς πολίτες  

Λειτουργεί αποτρεπτικά  

 

 Μείωση (;) των παραβάσεων 
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Στόχοι μας  



 

Οργάνωση σεμιναρίου για ΜΚΟ στην Αθήνα (2018) 

 

Συμμετοχή στα σεμινάρια που οργανώνονται από τους εταίρους του 

έργου  

LIFE14/GIE/GR/000026 
«Promoting awareness of wildlife crime prosecution and liability for 

biodiversity damage in NATURA 2000 areas in Crete» 

Δράση Β.5 : Εκπαιδευτικά σεμινάρια  
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Παραγωγή τριών οδηγών 
Οδηγία για την Περιβαλλοντική Ευθύνη  και Άγρια Ζωή 

Οδηγίες για τους Οικοτόπους 

και για τα Πουλιά 

 Περιβαλλοντικό Δίκαο της ΕΕ 

και Δίκυο Natura 2000 



 Απευθύνεται σε διακαστές, διακαστικούς υπολλήλους, εισαγγελείς 

κτλ  

 96 σελίδες, 2.000 αντίγραφα  

 Ερωτηματολόγιο 
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Περιβαλλοντική Ευθύνη και Άγρια Ζωή    



 Απευθύνεται σε δικηγόρους, δημόσιους υπαλλήλους αρμόδιων 

φορέων κτλ  

 96 σελίδες, 3.000 αντίγραφα  

 Ερωτηματολόγιο 
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Οι δύο Οδηγίες    



 Απευθύνεται στο ευρύ κοινό 

 96 σελίδες, 10.000 αντίγραφα  

 Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της Δράσης C.1 
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Περιβαλλοντική Πολιτική και Δίκτυο NATURA 2000    



 

Προετοιμασία ερωτηματολογίων (3 ερωτηματολόγια) 

Αποστολή (μέσω ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας, ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου, διανομή κτλ) 

Πρώτα αποτελέσματα τον Σεπτέμβριο 2017, σύμφωνα με το 

χρονοδιάγραμμα του έργου 
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Ερωτηματολόγια     



 

Δικτύωση με το έργο LIFEforBirds «Βελτίωση των πεδινών δασικών 

βιοτόπων για τα πουλιά στην Κύπρο» (LIFE13 NAT/CY/000176) 

Επίσκεψη τον Φεβρουάριο του 2017 στην Κύπρο, παρουσίαση της 

εφαρμογής και των τριών οδηγών. 
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Δράση D.4 : Δικτύωση με άλλα έργα LIFE 



 

 

Παρουσίαση της προόδου του έργου στο περιοδικό ΦΥΣΗ (κάθε τρεις 

μήνες) 
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Δράση D.5 : Προβολή του έργου και των 

αποτελεσμάτων του 



 

 

 

Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας  
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