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Περιβαλλοντικό έγκλημα: Ανασκόπηση και απολογισμός του έργου LIFE Natura Themis

Πρόλογος
Το Πανεπιστήμιο Κρήτης-Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης, ο Δικηγορικός 
Σύλλογος Ηρακλείου, ο Δικηγορικός Σύλλογος Χανίων, η Ελληνική Εταιρεία Προ-
στασίας της Φύσης και το Συντονιστικό Γραφείο Αντιμετώπισης Περιβαλλοντι-
κών Ζημιών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, υλοποίησαν το έργο 
LIFE «Περιβαλλοντική Διακυβέρνηση & Πληροφόρηση» με τίτλο: «Προώθηση 
της ευαισθητοποίησης για την άσκηση δίωξης για εγκλήματα κατά της άγριας 
ζωής και την ανάδειξη της περιβαλλοντικής ευθύνης για την αποκατάσταση ζη-
μιών της βιοποικιλότητας σε περιοχές του Δικτύου NATURA 2000 στην Κρήτη» 
(LIFE Natura Themis - LIFE14 GIE/GR/000026) από τον Οκτώβριο του 2015 έως 
τον Ιούνιο του 2021. Το πρόγραμμα χρηματοδοτήθηκε σε ποσοστό 60% από την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή-Executive Agency for Small and Medium-sized Enterprises 
(EASME) ενώ μέρος της ιδίας συμμετοχής των συνδικαιούχων καλύφθηκε από 
το Πράσινο Ταμείο.

Με την ολοκλήρωση του LIFE Natura Themis διοργανώθηκε το τελικό Εθνικό 
Συνέδριο με τίτλο: «Περιβαλλοντικό έγκλημα: Ανασκόπηση και απολογισμός 
του έργου LIFE Natura Themis», το οποίο πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά την 
Τετάρτη, 2 Ιουνίου 2021.

Το τελικό Συνέδριο απευθύνονταν τόσο στους κοινωνικούς εταίρους και τις 
ομάδες στόχου, όσο και στο ευρύτερο κοινό αλλά και τους φίλους και συνεργά-
τες του προγράμματος, που παρακολουθούσαν την πορεία του και υποστήριζαν 
τις δράσεις του όλα αυτά τα χρόνια.

Η θεματολογία του Συνεδρίου μεταξύ άλλων περιλάμβανε την παρουσίαση των 
αποτελεσμάτων και συμπερασμάτων που προέκυψαν από την υλοποίηση του 
LIFE Natura Themis, την ανασκόπηση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας και νο-
μολογίας όπως εξελίχθηκε την προηγούμενη πενταετία, την προβολή του έρ-
γου διωκτικών και ελεγκτικών αρχών της χώρας σε σχέση με την εφαρμογή 
της Οδηγίας για την Περιβαλλοντική Ευθύνη και του εθνικού και ευρωπαϊκού 
περιβαλλοντικού δικαίου και τη συνεισφορά των περιβαλλοντικών Μη Κυβερ-
νητικών Οργανώσεων στην αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών εγκλημάτων.

Στο παρόν βιβλίο των Πρακτικών των Περιλήψεων παραθέτουμε τις περιλή-
ψεις των ομιλιών, τα βιογραφικά των εισηγητών, τα αρχεία των παρουσιάσεων 
καθώς και τους συνδέσμους των μαγνητοσκοπημένων εισηγήσεων.

Κλείνοντας το LIFE Natura Themis, το Πανεπιστήμιο Κρήτης-Μουσείο Φυσικής 
Ιστορίας Κρήτης ως Συντονιστής Εταίρος και οι Συνδικαιούχοι του έργου ευχα-
ριστούν όλους όσοι συνεργάστηκαν και υποστήριξαν την πολύχρονη αυτή προ-
σπάθεια και ελπίζουν η γνώση και η εμπειρία που αποκτήθηκε από την υλοποί-
ηση του προγράμματος να αξιοποιηθεί από την πολιτεία αλλά και την κοινωνία, 
προς όφελος του φυσικού περιβάλλοντος και των τοπικών κοινωνιών.

Δρ. Μιχάλης Προμπονάς

Πανεπιστήμιο Κρήτης-Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης
Συντονιστής έργου LIFE Natura Themis
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Περιβαλλοντικό έγκλημα: Ανασκόπηση και απολογισμός του έργου LIFE Natura Themis

17.00-17.15  Καλωσόρισμα-χαιρετισμός εκπροσώπου ΥΠΕΝ

Α’ Ενότητα: LIFE Natura Themis: Δράσεις και Αποτελέσματα 2015-2020.     
Συντονιστής Δρ. Γιώργος Σμπώκος, Δικηγορικός Σύλλογος Ηρακλείου 

17.15-17.30 Χαρτογράφηση της περιβαλλοντικής παραβατικότητας στην  
  Κρήτη από τα Παρατηρητήρια Περιβαλλοντικού Δικαίου.   
  Μαρία Μανιαδάκη, Δικηγόρος Mle, μέλος Δικηγορικού   
  Συλλόγου Χανίων, Συντονίστρια Παρατηρητηρίου   
  Περιβαλλοντικού Δικαίου Δυτικής Κρήτης

17.30-17.45 Η εφαρμογή για έξυπνες συσκευές LIFE Natura Themis.   
  Ελένη Ντέκα, Περιβαλλοντολόγος, Υπεύθυνη Διαχείρισης  
  της Εφαρμογής LIFE THEMIS, Ελληνική Εταιρεία Προστασίας  
  της Φύσης

17.45-18.00 LIFE NATURA THEMIS: Συνέργειες, συμπεράσματα και   
  αξιοποίηση αποτελεσμάτων.      
  Δρ. Μιχάλης Προμπονάς, Φυσικός-Περιβαλλοντολόγος   
  Πανεπιστήμιο Κρήτης-Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης,  
  Συντονιστής έργου LIFE Natura Themis

18.00-18.10 Ερωτήσεις-συζήτηση.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Β’ Ενότητα: Αρμοδιότητες υπηρεσιών και αποτελεσματικότητα δίωξης.    
Συντονίστρια Μαρία Μανιαδάκη, Δικηγορικός Σύλλογος Χανίων

18.10-18.25 Περιβαλλοντική Ευθύνη: Η συμβολή του Συνηγόρου του   
  Πολίτη.         
  Δάφνη Φιλιππάκη, Δικηγόρος. Βοηθός Συνήγορος   
  του Πολίτη-Κύκλος Ποιότητας Ζωής

18.25-18.40 Η περιβαλλοντική ζημία σε υποθέσεις στη Στερεά Ελλάδα.  
  Ανθούλα Καστανιώτη, Περιβαλλοντολόγος MSc, Δ/νση ΠΕΧΩΣ  
  Στερεάς Ελλάδας, Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας-  
  Στερεάς Ελλάδας

18.40-18.55 Λιμενικό Σώμα-Ελληνική Ακτοφυλακή: Περιβαλλοντικά   
  εγκλήματα στο θαλάσσιο οικοσύστημα.     
  Στέφανος Καλαμίδας, Πλωτάρχης, Λιμενικού Σώματος

18.55-19.10 Ο ρόλος του Πυροσβεστικού Σώματος στις διώξεις για   
  εμπρησμούς που αφορούν περιβαλλοντικά εγκλήματα.   
  Ευστράτιος Τσεπετάκης, Πυρονόμος. Ανακριτικό Γραφείο  
  Διοίκησης Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Ν. Χανίων

19.10-19.20 Ερωτήσεις-συζήτηση

19.20-19.30 Διάλειμμα
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Περιβαλλοντικό έγκλημα: Ανασκόπηση και απολογισμός του έργου LIFE Natura Themis

Γ’ Ενότητα: Νομοπαραγωγή-Νομολογία 2015-2020 και εφαρμογή της   
Οδηγίας για την Περιβαλλοντική Ευθύνη. Συντονιστής Δρ. Μιχάλης   
Προμπονάς, Πανεπιστήμιο Κρήτης-Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης

19.30-19.45 Αποδελτίωση νομοθεσίας περιόδου 2015-2020.    
  Δρ. Γιώργος Σμπώκος, Νομικός, μέλος Δικηγορικού Συλλόγου  
  Ηρακλείου, Συντονιστής Παρατηρητηρίου Περιβαλλοντικού  
  Δικαίου Ανατολικής Κρήτης

19.45-20.00 Η νομολογία του ΣτΕ και του ΔΕΕ για το περιβάλλον κατά την  
  τελευταία πενταετία 2015-2020: νομολογιακές εξελίξεις   
  και προοπτικές.        
  Βαρβάρα Μπουκουβάλα, Πρωτοδίκης ΔΔ

20.00-20.10 Ερωτήσεις-συζήτηση

Δ’ Ενότητα: Περιβαλλοντικές ΜΚΟ και εφαρμογή της περιβαλλοντικής  
νομοθεσίας. Νίκος Πέτρου, Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρείας Προστασίας   
της Φύσης

20.10-20.25 Δράσεις της Ελληνικής Ορνιθολογικής Εταιρείας για την   
  προστασία των ειδών και των οικοτόπων: Εμπειρίες,   
  προβληματικές, προοπτικές.      
  Βασίλης Παπαδόπουλος, Δικηγόρος παρ’ Εφέταις, Νομικός  
  Συνεργάτης Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία.

20.25-20.40 Οι Ομάδες Σκύλων και η ανάγκη για συλλογική συνεργασία για  
  την αποτελεσματική καταπολέμηση της παράνομης χρήσης  
  δηλητηριασμένων δολωμάτων.      
  Ελζμπιέτα Κρετ, Περιβαλλοντολόγος, Χειρίστρια Ειδικά   
  Εκπαιδευμένου Σκύλου Ανίχνευσης Δηλητηριασμένων   
  Δολωμάτων WWF Ελλάς.

20.40-20.50 Ερωτήσεις-συζήτηση

20.50-21.00 Κλείσιμο



8 

Π
ρα

κτ
ικ

ά 
Π

ερ
ιλ

ήψ
εω

ν 
 | 

 B
oo

k 
of

 A
bs

tr
ac

ts
Περιβαλλοντικό έγκλημα: Ανασκόπηση και απολογισμός του έργου LIFE Natura Themis

Α’ Ενότητα: LIFE Natura Themis: Δράσεις                                  
και Αποτελέσματα 2015-2020

Χαρτογράφηση της περιβαλλοντικής παραβατικότητας στην Κρήτη       
από τα Παρατηρητήρια Περιβαλλοντικού Δικαίου

Μαρία Μανιαδάκη
Δικηγόρος Παρ’ Αρείω Πάγω

Αξιοποιώντας την εμπειρία της Δράσης Α1, οι Δικηγορικοί Σύλλογοι Χανίων και 
Ηρακλείου, εταίροι του έργου LIFE Νatura Τhemis, συνέστησαν από το δεύτερο 
έτος του έργου, τα Παρατηρητήρια Περιβαλλοντικού Δικαίου Κρήτης, στα Χανιά 
και στο Ηράκλειο αντίστοιχα, τα οποία συνεχίζουν απρόσκοπτα τη λειτουργία 
τους μέχρι σήμερα, ενώ η λειτουργία τους θα συνεχιστεί και για μία πενταετία 
μετά από τη λήξη του προγράμματος, ως δράση After-LIFE.

Μεταξύ των δράσεων δραστηριοποίησης των Παρατηρητηρίων Περιβαλλοντι-
κού Δικαίου της Κρήτης ήταν και η διεξαγωγή πρωτότυπης έρευνας σχετικά 
με την περιβαλλοντική παραβατικότητα μέσα από την παρακολούθηση της επι-
βολής ποινικών και διοικητικών κυρώσεων. Συγκεκριμένα, έλαβε χώρα από τα 
Παρατηρητήρια: α) συστηματική καταγραφή των δικαστικών αποφάσεων των 
Ποινικών Δικαστηρίων της Κρήτης που αφορούν περιβαλλοντικά εγκλήματα με 
έμφαση στις περιοχές NATURA 2000, β) συστηματική καταγραφή των διοικητι-
κών προστίμων που αφορούν περιβαλλοντικές παραβάσεις στην Κρήτη με έμ-
φαση στις περιοχές NATURA 2000 και γ) χωρο-χρονική αναφορά των συλλεχθέ-
ντων πληροφοριών μέσω GIS (γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών) στον 
γεωπληροφορικό χάρτη του έργου LIFE Νatura Τhemis. Μέχρι σήμερα έχουν 
αναρτηθεί πάνω από 1.300 περιβαλλοντικές υποθέσεις στον γεωπληροφορι-
κό χάρτη του έργου, παρέχοντας έτσι τη δυνατότητα στον εκάστοτε χρήστη να 
λαμβάνει περιβαλλοντική πληροφόρηση αλλά και αφετέρου προσφέροντας 
στη Διοίκηση ένα χρήσιμο εργαλείο στρατηγικού σχεδιασμού και περιβαλλοντι-
κής ευαισθητοποίησης. Μέσα από την εν λόγω εργασία, γίνεται παρουσίαση των 

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ
(κατά σειρά παρουσίασης στο πρόγραμμα)

δυνατοτήτων του γεωπληροφορικού χάρτη του έργου, καθώς και των περαιτέ-
ρω συμπερασμάτων που προέκυψαν από την έρευνα των Παρατηρητηρίων. 

Συνοπτικά, προκύπτει ότι η «χαρτογράφηση» της περιβαλλοντικής παραβατι-
κότητας, που επιχείρησαν τα Παρατηρητήρια Περιβαλλοντικού Δικαίου της 
Κρήτης, οδήγησε σε σημαντικές διαπιστώσεις, ενώ παράλληλα διατυπώθηκαν 
προτάσεις για την αντιμετώπιση της περιβαλλοντικής παραβατικότητας σε 
δικαστικό, διοικητικό, νομοθετικό και κοινωνικό επίπεδο. Η χρήση σύγχρονων 
μεθόδων, όπως των γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών, στο πλαίσιο της 
«χαρτογράφησης», αποτέλεσε μία καινοτομία που προσέδωσε ιδιαίτερη εξω-
στρέφεια στην έρευνα. Η αξιοποίηση του εργαλείου αλλά και των αποτελεσμά-
των της «χαρτογράφησης» της περιβαλλοντικής παραβατικότητας στην Κρήτη 
σε εθνικό και διεθνές επίπεδο θα συνεχίσει να επιδιώκεται από τους εταίρους 
του έργου.

Μαρία Μανιαδάκη: Η κυρία Μαρία Μανιαδάκη είναι Δικηγόρος Παρ’ Αρείω 
Πάγω, εγγεγραμμένη στον Δικηγορικό Σύλλογο Χανίων από το 2004. Είναι πτυ-
χιούχος της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών και κάτοχος μεταπτυ-
χιακού διπλώματος ειδίκευσης από τη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου του 
Ανόβερο της Γερμανίας. Σήμερα είναι δικηγόρος με έμμισθη εντολή στο Πολυ-
τεχνείο Κρήτης. Έχει διατελέσει εργαστηριακός συνεργάτης στο Τ.Ε.Ι Κρήτης, 
Τμήμα Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος (2003-2011), ειδικός συνεργάτης-συ-
ντονιστής για τον Δικηγορικό Σύλλογο Χανίων στο έργο LIFE14/GIE/GR/000026 
με τίτλο «Προώθηση της ευαισθητοποίησης για τη δίωξη εγκλημάτων κατά της 
άγριας ζωής και ανάδειξη της περιβαλλοντικής ευθύνης για την αποκατάσταση 
ζημιών της βιοποικιλότητας σε περιοχές του δικτύου NATURA 2000 στην Κρή-
τη» (2016-2021) και ερευνήτρια στο χρηματοδοτούμενο από το ΕΣΠΑ έργο με 
τίτλο: «Νομικά ζητήματα από τη χρήση των τεχνολογιών παρακολούθησης και 
παρατήρησης γης για τη διασφάλιση της περιβαλλοντικής συμμόρφωσης στην 
ελληνική έννομη τάξη-HELLASNOMOSAT» (2020-2021). Μιλάει αγγλικά, γερμα-
νικά και ρωσικά.

https://youtu.be/gQYvty3RazA



9 

Περιβαλλοντικό έγκλημα: Ανασκόπηση και απολογισμός του έργου LIFE Natura Themis
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Η εφαρμογή για έξυπνες συσκευές LIFE Natura Themis

Ελένη Ντέκα
Περιβαλλοντολόγος, Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης

Η Εφαρμογή LIFE Natura Themis για έξυπνες συσκευές θεωρείται μια καινοτό-
μος δράση που δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του έργου LIFE Natura Themis και 
λειτουργεί πιλοτικά για την Περιφέρεια της Κρήτης.

Η ανάγκη για την ανάπτυξη της συγκεκριμένης Εφαρμογής προέκυψε από το γε-
γονός ότι οι πολίτες είναι συχνά επιφυλακτικοί να αναφέρουν περιβαλλοντικές 
παραβάσεις στις αρχές, λόγω των χρονοβόρων διαδικασιών αλλά και λόγω της 
μη αποδοχής της ανωνυμίας τους από τις υπηρεσίες. 

Πρόκειται για μια εύχρηστη και λειτουργική Εφαρμογή, η οποία εγγυάται την 
ανωνυμία του χρήστη και την προστασία των προσωπικών του δεδομένων. Δί-
νει τη δυνατότητα στον πολίτη να καταγγείλει άμεσα και χωρίς καμία οικονομι-
κή επιβάρυνση, συμβάλλοντάς στη δίωξη του περιβαλλοντικού εγκλήματος και 
την αποκατάσταση της περιβαλλοντικής ζημίας. 

Υποστηρίζεται από όλες τις έξυπνες συσκευές Android και iOS. Συνολικά 1679 
χρήστες έχουν εγκαταστήσει την Εφαρμογή από την αρχή της λειτουργίας της, 
ενώ οι τωρινοί ενεργοί χρήστες είναι 347 (205 σε συσκευές Android και 142 σε 
iOS).

Ο χρήστης αφού αποτυπώσει φωτογραφικά το περιβαλλοντικό έγκλημα και πε-
ριγράψει συνοπτικά το συμβάν (εφόσον το επιθυμεί), αποστέλλει την αναφορά 
στους διαχειριστές της εφαρμογής, δηλαδή την Ελληνική Εταιρία Προστασίας 
της Φύσης (ΕΕΠΦ), η οποία διαχειρίζεται και υποστηρίζει τεχνικά την Εφαρμογή 
καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου. Οι διαχειριστές, αφού ελέγξουν την ορθότητα 
και την πιστότητα της καταγγελίας και κατηγοριοποιήσουν το περιβαλλοντι-
κό έγκλημα, συντάσσουν επιστολή με όλα τα καταγεγραμμένα στοιχεία από την 
αναφορά του χρήστη και την προωθούν στις αρμόδιες υπηρεσίες.

Από τον Αύγουστο του 2017 όπου ξεκίνησε η λειτουργία της εφαρμογής και μέ-
χρι τον Απρίλιο του 2021 έχουν καταγραφεί συνολικά 253 καταγγελίες, από τις 
οποίες οι 176 είναι έγκυρες και 77 μη έγκυρες. Οι περιπτώσεις καταγγελιών 

που αφορούσαν σε περιοχές του Δικτύου NATURA 2000, ήταν μόλις 45. Όλες οι 
έγκυρες καταγγελίες προωθήθηκαν στις αρμόδιες υπηρεσίες πλην 9 καταγγε-
λιών που αφορούσαν προηγούμενες ήδη προωθημένες καταγγελίες. Η ανταπό-
κριση όμως των υπηρεσιών στις οποίες στάλθηκαν οι καταγγελίες δεν ήταν η 
αναμενόμενη. Ελάχιστες υπηρεσίες ενημέρωσαν την ΕΕΠΦ σχετικά με την εξέ-
λιξη των καταγγελιών, ενώ υπήρξαν μόνο 24 περιπτώσεις αποκατάστασης της 
περιοχής-επιβολής προστίμου, από τις οποίες οι 5 περιπτώσεις αφορούσαν πε-
ριβαλλοντικές παραβάσεις σε περιοχές του Δικτύου NATURA 2000.

Η παράνομη απόθεση στερεών αποβλήτων με ποσοστό σχεδόν 70%, ήταν το κυ-
ριότερο περιβαλλοντικό πρόβλημα που καταγράφηκε στην Κρήτη. Οι υπόλοι-
ποι βασικοί τύποι περιβαλλοντικών εγκλημάτων, με βάση την κατηγοριοποίηση 
από τους διαχειριστές της Εφαρμογής, είναι οι παρακάτω:

• Αυθαίρετες κατασκευές

• Παράνομες χωματουργικές εργασίες / λατομικές δραστηριότητες

• Παράνομη λειτουργίας Επιχείρησης/βιοτεχνίας

• Παράνομη απόθεση υγρών αποβλήτων

• Παράνομη κατασκήνωση

Η εφαρμογή LIFE Natura Themis μπορεί να συμβάλλει στη δίωξη του περιβαλ-
λοντικού εγκλήματος, μέσω της άμεσης και γρήγορης αναφοράς του. Επιπλέον, 
για πρώτη φορά μέσω της εφαρμογής γίνεται χαρτογράφηση του περιβαλλο-
ντικού εγκλήματος, το οποίο μπορεί να θεωρηθεί ένα πολύ σημαντικό εργαλείο 
για τις υπηρεσίες που θα αναλάβουν μελλοντικά την Εφαρμογή, αφού μετά το 
τέλος του έργου θα παραδοθεί στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας 
και θα επεκταθεί σε όλη την επικράτεια της χώρας.
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Ελένη Ντέκα: H Ελένη Ντέκα είναι απόφοιτη του τμήματος Διαχείρισης Περι-
βάλλοντος και Φυσικών Πόρων της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου 
Πατρών. Είναι στέλεχος της Ελληνικής Εταιρίας Προστασίας της Φύσης, στον 
τομέα των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων. Συμμετέχει ενεργά στη διαχείριση και 
τον συντονισμό Ευρωπαϊκών έργων LIFE, σχετικά με την αποκατάσταση και δια-
χείριση προστατευόμενων περιοχών του Δικτύου NATURA 2000 σε Ελλάδα και 
Ευρώπη. Είναι η υπεύθυνη διαχείρισης της εφαρμογής για έξυπνες συσκευές 
LIFE Natura Themis στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού έργου LIFE Natura Themis. Έχει 
εμπλακεί επίσης σε έργα βιώσιμου τουρισμού, προστασίας και ανάδειξης της 
βιοποικιλότητας, στα πλαίσια των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων «Town Twinning 
Action» και «Civil Society Dialogue» σε συνεργασία με την Τουρκία.

https://youtu.be/ityYbisRC7Y
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Περιβαλλοντικό έγκλημα: Ανασκόπηση και απολογισμός του έργου LIFE Natura Themis

LIFE Natura Themis: Συνέργειες, συμπεράσματα και αξιοποίηση 
αποτελεσμάτων

Μιχάλης Προμπονάς
Δρ. Φυσικός-Περιβαλλοντολόγος

Το έργο LIFE Natura Themis είναι ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα που χρηματοδοτεί-
ται από το χρηματοδοτικό εργαλείο LIFE της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με διάρ-
κεια 69 μήνες (Οκτώβριος 2015-Ιούνιος 2021). Η βασική ιδέα του προγράμματος 
ήταν να αποτυπωθεί κατά το δυνατόν πληρέστερα η περιβαλλοντική παραβατι-
κότητα στην Κρήτη, η αποτελεσματικότητα του ελέγχου και της ποινικής δίω-
ξής της, το κατά πόσο πληρούνται επαρκώς τα αιτούμενα της Οδηγίας για την 
Περιβαλλοντική Ευθύνη (βασικό νομικό κείμενο έρευνας του έργου με έμφαση 
στις προστατευόμενες περιοχές του Δικτύου NATURA 2000), εάν και πόσο επι-
τυγχάνονται οι στόχοι της σχετιζόμενης εθνικής περιβαλλοντικής νομοθεσίας 
σε επίπεδο Περιφέρειας Κρήτης, και πώς επηρεάζουν οι υπόλοιπες εθνικές 
πολιτικές και νομοθεσίες την εφαρμογή του εθνικού και διεθνούς/ευρωπαϊ-
κού Περιβαλλοντικού Δικαίου στη χώρα. Το αντικείμενο του έργου LIFE Natura 
Themis, αν και αρχικά φαίνεται ότι απευθύνεται στοχευμένα σε συγκεκριμένο 
κοινό, εμπλέκει έναν μεγάλο αριθμό υπηρεσιών, φορέων, ομάδων και ιδιωτών, 
με διαφορετικά επαγγελματικά, ερευνητικά, κοινωνικά και οικονομικά χαρα-
κτηριστικά. Η προσέγγιση όλων αυτών των ομάδων κατά τη διάρκεια του έρ-
γου πραγματοποιήθηκε με μια σειρά επαφών τόσο σε προσωπικό επίπεδο όσο 
και μέσω συμμετοχής των εταίρων σε συνέδρια, φόρα, σεμινάρια, στρογγυλά 
τραπέζια, δίκτυα κ.λπ. Μέσα από αυτές τις επαφές προέκυψαν εποικοδομητι-
κές συνεργασίες με υπηρεσίες, ιδρύματα, προγράμματα, εθνικούς και διεθνείς 
φορείς που εργάζονται στην ενδυνάμωση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας και 
την εφαρμογή του περιβαλλοντικού δικαίου. Ταυτόχρονα αποκτήθηκαν εμπει-
ρίες και γνώσεις οι οποίες μπορούν να βελτιώσουν στην αποτελεσματικότερη 
δίωξη των περιβαλλοντικών εγκλημάτων τόσο σε εθνικό επίπεδο όσο και σε 
άλλες περιοχές της Ευρώπης. Τα αποτελέσματα και συμπεράσματα του LIFE 
Natura Themis συγκεντρώθηκαν σε συνοπτική μορφή στο Σχέδιο Αναπαραγω-
γής και Μεταφοράς Δράσεων του έργου (Replication Plan) και θα προωθηθούν 
σε όλους τους εμπλεκόμενους κατά τη διάρκεια της After-LIFE περιόδου. 

Μιχάλης Προμπονάς: Ο Μιχάλης Προμπονάς, Δρ. Φυσικός, είναι απόφοιτος από 
το Φυσικό Τμήμα της Σχολής Θετικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστρια-
κού Πανεπιστημίου Αθηνών. Την περίοδο 1987-1991 ήταν υπότροφος στο Εργα-
στήριο Ραδιενέργειας Περιβάλλοντος του Ινστιτούτου Πυρηνικής Τεχνολογίας 
- Ακτινοπροστασίας του Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» για την εκπόνηση διδακτορι-
κής διατριβής. Το 1992 απέκτησε διδακτορικό δίπλωμα από την Ιατρική Σχολή 
του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Από το 1998 εργάζεται στο Πανεπιστήμιο Κρήτης – Μουσείο Φυσικής Ιστορίας 
Κρήτης (ΜΦΙΚ) και είναι Επιστημονικός Υπεύθυνος του Εργαστηρίου Οικολογί-
ας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος του ΜΦΙΚ. Την περίοδο 2001-2013 υπήρξε 
επιστημονικός συνεργάτης στο Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας του Α.Τ.Ε.Ι. Κρήτης.

Έχει δημοσιεύσει σειρά επιστημονικών και εκλαϊκευμένων άρθρων σε εφημε-
ρίδες, περιοδικά, πρακτικά συνεδρίων και βιβλία, ενώ έχει συμμετάσχει σε πολ-
λά περιβαλλοντικά προγράμματα. Είναι συγγραφέας και επιμελητής αρκετών 
βιβλίων, ενώ έχει πραγματοποιήσει πολλές διαλέξεις στην Ελλάδα και το εξω-
τερικό για σειρά περιβαλλοντικών θεμάτων.

https://youtu.be/fiSHz5uGG2E
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Περιβαλλοντικό έγκλημα: Ανασκόπηση και απολογισμός του έργου LIFE Natura Themis

Αγγελική Μποσδογιάννη1, Αντωνίνα Παπαθανάσογλου1, Δάφνη Φιλιππάκη2

1 Ειδικοί Επιστήμονες στον Συνήγορο του Πολίτη, 2 Βοηθός Συνήγορος Κύκλου 
Ποιότητας Ζωής

Ο κύριος ρόλος του Συνηγόρου του Πολίτη είναι η διαμεσολάβηση μεταξύ πολι-
τών και δημόσιας διοίκησης με στόχο την καταπολέμηση της κακοδιοίκησης. Ο 
Κύκλος Ποιότητας Ζωής εξετάζει αναφορές σχετικά με την προστασία του φυ-
σικού, οικιστικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος, συμβάλλοντας, στο πλαίσιο 
των αρμοδιοτήτων του, στην εφαρμογή της ιδιαίτερα σύνθετης περιβαλλοντι-
κής νομοθεσίας. 

Η ελληνική έννομη τάξη εναρμονίστηκε με τις προβλέψεις της Οδηγίας 
2004/35/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου περί περιβαλλοντικής ευθύνης για 
την πρόληψη και την αποκατάσταση των ζημιών στο περιβάλλον, όπως αυτή 
τροποποιήθηκε με την 2006/21/ΕΚ, με το ΠΔ 148/2009. Έκτοτε, η Ανεξάρτητη 
Αρχή λαμβάνει αναφορές από πολίτες και περιβαλλοντικές οργανώσεις που 
άπτονται του συγκεκριμένου αντικειμένου. Η περιβαλλοντική ζημία μπορεί 
να αφορά είτε στην υποβάθμιση προστατευόμενων περιοχών από δραστηριό-
τητες, είτε στην καθαυτή παράνομη λειτουργία δραστηριοτήτων που ευθέως 
εντάσσονται στο ΠΔ. Στη δεύτερη κατηγορία ανήκει και ο μεγάλος αριθμός υπο-
θέσεων διαχείρισης αποβλήτων (στερεών και υγρών) που έχει διερευνήσει η 
Αρχή. 

Οι αναφορές για τις οποίες έχει διαμεσολαβήσει, σε αυτό το πλαίσιο, ο Συνή-
γορος του Πολίτη καταδεικνύουν τόσο τις θετικές πτυχές των συγκεκριμένων 
προβλέψεων του νομοθετικού πλαισίου για την περιβαλλοντική ευθύνη, όσο 
και τα προβλήματα που παρουσιάζονται κατά την εφαρμογή του. Κατ’ αρχάς, 
έχει διαπιστωθεί ότι είναι ιδιαίτερα σημαντικός ο συντονισμός, τόσο σε κεντρι-
κό όσο και σε περιφερειακό επίπεδο, των δράσεων της διοίκησης αναφορικά με 
τη διαπίστωση και την έκταση των περιστατικών περιβαλλοντικής ζημίας, τον 

εντοπισμό των υπευθύνων και τον καθορισμό των μέτρων αποκατάστασης. Επί-
σης, είναι γεγονός ότι, κατά κανόνα, οι αρμόδιες υπηρεσίες, όταν ανακύπτουν 
ζητήματα περιβαλλοντικής ζημίας, προβαίνουν στις, κατά λόγο αρμοδιότητας, 
ενέργειες. 

Καθυστερήσεις, εντούτοις, παρατηρούνται στη συγκρότηση των Περιφερεια-
κών Επιτροπών Αντιμετώπισης Περιβαλλοντικών Ζημιών (ΠΕΑΠΖ) δεδομένου 
ότι δεν είναι μόνιμες επιτροπές και δε συνεδριάζουν σε τακτικά χρονικά δια-
στήματα. Επίσης, σε κάποιες περιπτώσεις, ορισμένες ΠΕΑΠΖ δεν ανταποκρίνο-
νται στις διαμεσολαβητικές προσπάθειες της Αρχής, προκειμένου να εγκύψουν 
για την αντιμετώπιση περιβαλλοντικών ζημιών, στο πλαίσιο της αρμοδιότητάς 
τους.

Περαιτέρω, δεν είναι λίγες οι φορές κατά τις οποίες διαπιστώνεται δυσκολία 
στον εντοπισμό του ρυπαίνοντος. Επίσης, συχνά, παρατηρείται αδυναμία απο-
κατάστασης της ζημίας από τον φορέα της εκμετάλλευσης, ιδίως για οικονο-
μικούς λόγους. Σημειώνεται ότι η σχετική νομοθεσία για την περιβαλλοντική 
ευθύνη στοχεύει στην αμεσότητα των ενεργειών προκειμένου να αρθεί, το συ-
ντομότερο δυνατό, ο περιβαλλοντικός κίνδυνος. Ως εκ τούτου, στην περίπτωση 
της μη συμμόρφωσης η αρμόδια αρχή πρέπει να λαμβάνει, σε σύντομο χρόνο, 
τα αναγκαία μέτρα αποκατάστασης και στη συνέχεια να ανακτά το κόστος από 
τον φορέα εκμετάλλευσης που ευθύνεται. Αντίστοιχα και στις περιπτώσεις 
που δεν εντοπίζεται ο υπεύθυνος, οι ενέργειες των αρμοδίων υπηρεσιών οφεί-
λουν να είναι άμεσες. Πέραν των ανωτέρω, διαπιστώνεται έλλειψη επάρκειας 
των κρατικών κονδυλίων για την αποκατάσταση από τους αρμόδιους δημόσιους 
φορείς, με αποτέλεσμα να παρατηρούνται εξαιρετικά μεγάλες καθυστερήσεις. 
Παράλληλα, επισημαίνεται ότι εξακολουθεί να εκκρεμεί η έκδοση της προβλε-
πόμενης Κοινής Υπουργικής Απόφασης περί της υποχρεωτικής χρηματοοικονο-
μικής ασφάλειας κάλυψης περιβαλλοντικής ευθύνης.

Συνοψίζοντας, ο συντονισμός και η ενεργοποίηση όλων των συναρμόδιων υπη-
ρεσιών, με σκοπό τον εντοπισμό των υπευθύνων και την ολοκλήρωση της περι-
βαλλοντικής αποκατάστασης εντός ευλόγου χρόνου κρίνονται απολύτως ανα-
γκαίες ενέργειες για την επιτυχημένη εφαρμογή του ισχύοντος νομοθετικού 
πλαισίου της περιβαλλοντικής ευθύνης στη χώρα μας.

Β’ Ενότητα: Αρμοδιότητες υπηρεσιών και 
αποτελεσματικότητα δίωξης

Περιβαλλοντική Ευθύνη: Η συμβολή του Συνηγόρου του Πολίτη
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Δάφνη Φιλιππάκη: Η Δάφνη Φιλιππάκη είναι πτυχιούχος του τμήματος Νομι-
κής, Νομικών-Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδι-
στριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και κάτοχος του μεταπτυχιακού διπλώματος 
του διατμηματικού προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών «Περιβάλλον και 
Ανάπτυξη», του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Είναι δικηγόρος παρ’ εφέ-
ταις (σε αναστολή).

Από το 1998 έως και το 2003, εργάστηκε ως δικηγόρος και νομική σύμβουλος σε 
εταιρείες του κατασκευαστικού κλάδου και των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης. 
Από τον Ιούλιο του 2003 εντάχθηκε στο δυναμικό του Συνηγόρου του Πολίτη, 
με αντικείμενο ζητήματα προστασίας του περιβάλλοντος (φυσικού, οικιστικού, 
πολιτιστικού), πολεοδομίας, χωροταξίας, δημοσίων έργων και πολιτισμού. Από 
τον Σεπτέμβριο του 2019 μέχρι τον διορισμό της ως Βοηθός Συνηγόρου, διατέ-
λεσε σύμβουλος του Υφυπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης, αρμόδιου για θέ-
ματα απλούστευσης διαδικασιών, με απόσπαση από τον Συνήγορο του Πολίτη.

Έχει δημοσιεύσει σε επιστημονικά περιοδικά και έχει συμμετάσχει με εισηγή-
σεις σε επιστημονικά συνέδρια. Συμμετείχε ως εμπειρογνώμονας σε προγράμ-
ματα διδυμοποίησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Διατέλεσε Γενική Γραμματέας 
του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Εταιρείας Δικαίου Περιβάλλοντος 
(Οκτώβριος 2010 – Φεβρουάριος 2015). Είναι μέλος του μητρώου του κύριου 
διδακτικού προσωπικού του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και συμμε-
τέχει στα επιμορφωτικά του προγράμματα. Μιλάει Αγγλικά, Γαλλικά και Γερμα-
νικά.

https://youtu.be/q1tzyQWmtUM
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Η περιβαλλοντική ζημία σε υποθέσεις στη Στερεά Ελλάδα

Ανθούλα Καστανιώτη
Περιβαλλοντολόγος

Σε περίπτωση διαπίστωσης, κατόπιν ελέγχου-αυτοψίας από τις αρμόδιες πε-
ριβαλλοντικές αρχές, πρόκλησης περιβαλλοντικής ζημίας ή άμεσης απειλής 
αυτής, ο ρόλος των ΠΕΑΠΖ (Περιφερειακές Επιτροπές Αποκατάστασης Περι-
βαλλοντικών Ζημιών) είναι καθοριστικός στην αποκατάσταση της περιβαλ-
λοντικής ζημίας, δεδομένου ότι είναι η αρμόδια αρχή για τον καταλογισμό της 
περιβαλλοντικής ευθύνης και εισηγείται προς τον Συντονιστή για την έκδοση 
απόφασης λήψης συγκεκριμένων μέτρων που πρέπει να λάβει ο υπόχρεος φο-
ρέας. Την ΠΕΑΠΖ Στερεάς Ελλάδας έχουν απασχολήσει, κατά καιρούς, διάφορες 
υποθέσεις πρόκλησης περιβαλλοντικής ζημίας από δραστηριότητες όπως π.χ. 
βιομηχανίες, ΧΑΔΑ, λατομεία κ.α. σε όλες τις Περιφερειακές Ενότητες (ΠΕ), 
αλλά ιδίως στην ΠΕ Βοιωτίας και στην ΠΕ Εύβοιας, όπου συγκεντρώνονται πλή-
θος δραστηριοτήτων και υπάρχουν πολλές παλαιές εγκαταλελειμμένες βιομη-
χανικές μονάδες, οι οποίες λειτουργούν πολλές φορές σαν ΧΑΔΑ. Ειδικότερα, 
αναλύεται ο τρόπος που χειρίστηκε η ΠΕΑΠΖ Στερεάς Ελλάδας την υπόθεση 
αποκατάστασης της ρύπανσης που προκλήθηκε, κυρίως στο έδαφος, του γηπέ-
δου της βιομηχανίας ανακύκλωσης παλαιών συσσωρευτών μολύβδου και παρα-
γωγής προϊόντων της εταιρίας «Μ.-Π.» στην ΠΕ Βοιωτίας. Τέλος, αναφέρθηκαν 
τα ζητήματα που έχουν προκύψει κατά την εφαρμογή του Π.Δ. 148/2009 και τις 
δυσκολίες που έχει αντιμετωπίσει η ΠΕΑΠΖ Στερεάς Ελλάδας, όπως π.χ. ο δύ-
σκολος προσδιορισμός (ταυτοποίηση) του υπαίτιου φορέα εκμετάλλευσης σε 
ορισμένες περιπτώσεις, η δυσκολία στην παρακολούθηση υλοποίησης των μέ-
τρων πρόληψης-αποκατάστασης, η μη ανταπόκριση και συμμόρφωση του υπαί-
τιου φορέα εκμετάλλευσης, καθώς και η δυσκολία εφαρμογής των αναγκαίων 
μέτρων αποκατάστασης από την ΠΕΑΠΖ και ανάληψης της σχετικής δαπάνης ή 
εξουσιοδότησης σε τρίτους να τα εκτελέσουν, στην περίπτωση αγνώστου φο-
ρέα εκμετάλλευσης και ιδιωτικών εκτάσεων (γηπέδων).

Ανθούλα Καστανιώτη: Η κυρία Καστανιώτη είναι περιβαλλοντολόγος με μετα-
πτυχιακές σπουδές στην «Επιστήμη και Τεχνολογία Υδατικών Πόρων». Εργάζε-
ται στη Δ/νση ΠΕΧΩΣ Στερεάς Ελλάδας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσ-
σαλίας-Στερεάς Ελλάδας από το 2018 ενώ έχε εργαστεί ως περιβαλλοντολόγος 
στη Δ/νση ΠΕΧΩΣ Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, στον Φορέα Διαχείρισης Εθνι-
κού Δρυμού Οίτης αλλά και στον ιδιωτικό τομέα. Παράλληλα εργάστηκε ως εκ-
παιδεύτρια στο ΙΔΕΚΕ σε εκπαιδευτικά προγράμματα εξ αποστάσεως σχετικά 
με το περιβάλλον.

https://www.youtube.com/watch?v=zbU7BcLePok
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Ο ρόλος του Πυροσβεστικού Σώματος στις διώξεις για εμπρησμούς 
που αφορούν περιβαλλοντικά εγκλήματα

Ευστράτιος Τσεπετάκης
Πυρονόμος, Π.Υ. Νομού Χανίων

Στην παρουσίαση αυτή γίνεται αναφορά στον τρόπο λειτουργίας του Ανακριτι-
κού Γραφείου της Διοίκησης Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Χανίων. Ειδικό-
τερα, γίνεται παρουσίαση των αρμοδιοτήτων του γραφείου αλλά και μίας ση-
μαντικής πρωτοβουλίας του για την πάταξη των πυρκαγιών στον νομό Χανίων. 
Συγκεκριμένα, η γνωστοποίηση των στοιχείων όλων των διωκόμενων ποινικά 
λόγω εμπρησμού προς τον Οργανισμό Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενι-
σχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ) και η σύνδεση του Πυ-
ροσβεστικού Σώματος με την ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΟΠΕΚΕΠΕ είχε ως 
αποτέλεσμα (κατά τη διάρκεια ισχύος του άρθρου 9 της Κ.Υ.Α./7-3-2008) την 
περικοπή ή αποβολή από το πρόγραμμα της εξισωτικής αποζημίωσης αγροτών 
ή κτηνοτρόφων που δικαιούνται να λάβουν οικονομική ενίσχυση μέσω του ανω-
τέρω προγράμματος για την αγροτική ή κτηνοτροφική τους εκμετάλλευση. Η 
απειλή περικοπής χρημάτων είχε ως συνέπεια να περιοριστούν σημαντικά οι 
φωτιές για «βελτίωση βοσκότοπων» και έτσι να μειωθεί ο κίνδυνος πιθανής 
ανεξέλεγκτης πυρκαγιάς.

Ευστράτιος Τσεπετάκης: Ο Ευστράτιος Τσεπετάκης, είναι πυρονόμος και στέ-
λεχος του Ανακριτικού Γραφείου της Διοίκησης Πυροσβεστικών Υπηρεσιών 
Νομού Χανίων.

https://youtu.be/b5IGuCqrIHI
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Λιμενικό Σώμα-Ελληνική Ακτοφυλακή: Περιβαλλοντικά εγκλήματα 
στο θαλάσσιο οικοσύστημα

Στέφανος Καλαμίδας
Πλωτάρχης ΛΣ-ΕΑ, Λιμεναρχείο Βόλου

Το θαλάσσιο οικοσύστημα αποτελεί βασικό πυλώνα της εθνικής οικονομίας και 
των παράκτιων και νησιωτικών περιοχών της χώρας. Η δραστηριοποίηση του 
Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής στην προστασία των παράκτιων 
περιοχών είναι βαρύνουσας σημασίας για την αντιμετώπιση της θαλάσσιας πε-
ριβαλλοντικής υποβάθμισης. Π.χ. στο νησί της Αλοννήσου όπου δραστηριοποι-
είται το ΛΣ-ΕΑ επί πολλά χρόνια και σε συνεργασία με τον ΦΔ της περιοχής, 
υπήρχε συνεχής περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση στους κατοίκους και τους 
τουρίστες. Στην περιοχή αναπτύσσεται κυρίως οικολογικός και περιπατητικός 
τουρισμός και όχι μαζικός. Σαν αποτέλεσμα αυτού, δεν συναντάται άναρχη δό-
μηση και η τροφική αλυσίδα είναι σε ισορροπία. Θετική έκβαση είχε επίσης και 
παλιότερη συνεργασία του ΦΔ Αλοννήσου με το Λιμεναρχείο και την περιβαλ-
λοντική ΜΚΟ ΜΟm για τη φύλαξη της περιοχής.

Ο Μαλιακός κόλπος, υποστηρίζει πολλά σημαντικά (ενδημικά ή και προστατευ-
όμενα) είδη ψαριών. Τα τελευταία χρόνια παρατηρούνται σοβαρά περιστατικά 
παράνομων δραστηριοτήτων, τα οποία συνιστούν περιβαλλοντικό έγκλημα. Αλι-
εύονται τεράστιες ποσότητες ψαριών και θαλάσσιων οργανισμών, είτε προστα-
τευόμενων είτε μη. Μια νέα κατηγορία παραβατών στην περιοχή του Σπερχειού 
είναι αλλοδαποί συλλέκτες Ολοθουρίων, τα οποία επεξεργάζοντε σε πρόχειρα 
εργαστήρια χωρίς προδιαγραφές και χωρίς τελωνειακό έλεγχο πωλώντας τα 
σε χώρες τις Ευρωπαϊκής Ένωσης ως ψίχα καβουριού. Για την αποφυγή και μεί-
ωση της παραβατικότητας η μόνη λύση είναι η εφαρμογή των νόμων και η κα-
ταστολή με βάση τις προβλέψεις του ν. 1650/1986. Απαιτείται παραδειγματική 
τιμωρία. Το μόνο εργαλείο στα χέρια των αρχών είναι η επιβολή εναλλακτικών 
(μη οικονομικών) ποινών που μπορεί να θορυβήσουν τους παραβάτες όπως π.χ. 
η κατάσχεση του αλιευτικού εξοπλισμού, η αμαύρωση του ποινικού μητρώου 
κ.λπ. Αποτελεσματική αντιμετώπιση επίσης θα προκύψει από τον συντονισμό 
και διεξαγωγή κοινών περιπολιών του ΛΣ-ΕΑ με άλλες συναρμόδιες υπηρεσίες 
και κρατικά θεσμικά όργανα.

Στέφανος Καλαμίδας: Ο κ. Στέφανος Καλαμίδας είναι Πλωτάρχης του Λιμενι-
κού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής. Υπηρετεί στο Λιμεναρχείο Βόλου από 
το 2019 ενώ διετέλεσε Λιμενάρχης στο Λιμεναρχείο Στυλίδας από το 2017 έως 
και το 2019. Ως λιμενάρχης Στυλίδας επικεντρώθηκε στην αντιμετώπιση της 
θαλάσσιας περιβαλλοντικής υποβάθμισης στην περιοχή αρμοδιότητάς του, 
πραγματοποιώντας συντονισμένους ελέγχους κυρίως στις παράκτιες προστα-
τευόμενες περιοχές της επικράτειας του Λιμεναρχείου, σε συνεργασία με όλες 
τις συναρμόδιες υπηρεσίες της περιοχής, ενώ διοργάνωσε και ασκήσεις κατα-
πολέμησης ρύπανσης σε εικονικό περιστατικό ρύπανσης θαλάσσιου χώρου και 
ακτών με πετρελαιοειδή.

https://youtu.be/The2keTr02I
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Γ’ Ενότητα: Νομοπαραγωγή-Νομολογία 2015-2020 και 
εφαρμογή της Οδηγίας για την Περιβαλλοντική Ευθύνη

Αποδελτίωση νομοθεσίας περιόδου 2015-2020

Γιώργος Σμπώκος
Dr iuris public law

Στην εισήγησή του ο κ. Σμπώκος παρουσιάζει συνοπτικά τις εξελίξεις στη νο-
μοθεσία του περιβάλλοντος από το 2010 έως το 2020. Η εισήγηση δεν περιο-
ρίζεται στην απαρίθμηση των διατάξεων, αλλά επεκτείνεται στον σχολιασμό 
των σχετικών πολιτικών επιλογών και των επιπτώσεών τους σε περιβάλλον 
και κοινωνία. 

Ενδεικτικά αναφέρεται τι προηγήθηκε της κρίσιμης πενταετίας της λειτουρ-
γίας του Παρατηρητηρίου Δικαίου Περιβάλλοντος Ανατολικής Κρήτης, τι ανα-
μενόταν από τη νομική κοινότητα και τι έγινε στην πράξη. Η πορεία στην κα-
τεύθυνση της κύρωσης διαταγμάτων για τις προστατευόμενες περιοχές του 
Δικτύου NATURA 2000 και της αποκέντρωσης του ελέγχου και της προστασί-
ας τους ανετράπη αιφνίδια. Η αυτοτέλεια των νεοσύστατων τοπικών φορέων 
καταργήθηκε, το σύστημα ελέγχου τροποποιήθηκε και νέες βιομηχανικές δρα-
στηριότητες μέσα στις προστατευόμενες περιοχές επιτράπηκαν με οριζόντιες 
ρυθμίσεις. 

Ο εισηγητής περιγράφει πώς η νομοθεσία επηρέασε την ποινική δίωξη και τη 
δικαστική διαχείριση των περιβαλλοντικών υποθέσεων αλλά και τι αντίκτυπο 
έχει ο νέος ποινικός κώδικας στην οικονομική και κοινωνική ζωή της χώρας.

Η εισήγηση ολοκληρώνεται με νομοθετικές προτάσεις που μπορούν να αποκα-
ταστήσουν τις ανακολουθίες της πολιτικής στον τομέα του περιβάλλοντος, να 
ανακτήσουν τον δημόσιο έλεγχο, να προωθήσουν την περιβαλλοντική προστα-
σία μέσω του ποινικού δικαίου και να διασφαλίσουν τη δίκαιη οικολογικά και 
κοινωνικά διαχείριση των περιοχών του Δικτύου NATURA 2000.

Γιώργος Σμπώκος: Ο Γιώργος Σμπώκος συντονίζει το έργο LIFE Natura Themis 
για τον Δικηγορικό Σύλλογο Ηρακλείου (ΔΣΗ). Είναι υπεύθυνος για την Επιτρο-
πή Περιβάλλοντος του ΔΣΗ και διδάσκει περιβαλλοντική νομοθεσία ως εξωτε-
ρικός συνεργάτης στο Πανεπιστήμιο Κρήτης. Οι μέθοδοι διδασκαλίας του βασί-
ζονται σε μελέτες περιπτώσεων που βασίζονται στη νομική έρευνα και επαγ-
γελματική εμπειρία του. Πριν από την ανάθεση του συντονισμού του έργου LIFE 
Natura Themis, ασκούσε μάχιμη δικηγορία από το 2003 έως το 2015. Ο κ. Σμπ-
ώκος εργάστηκε σε ιδιωτικά και δημόσια έργα στον τομέα της εφαρμογής της 
περιβαλλοντικής νομοθεσίας και της νομοπαρασκευής. Το 2014 στράφηκε ενώ-
πιον του Αρείου Πάγου κατά του Ελληνικού Δημοσίου λόγω έλλειψης εκτίμη-
σης περιβαλλοντικών επιπτώσεων της υπεράκτιας υδρόλυσης των συριακών 
χημικών όπλων. Έχει δημοσιεύσει τρεις μονογραφίες και πάνω από πενήντα άρ-
θρα σχετικά με το περιβαλλοντικό δίκαιο και την πολιτική οικολογία. Σπούδασε 
στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Philips στο Marburg και αποφοίτησε από 
το Πανεπιστήμιο Albertus Magnus της Κολωνίας στη Γερμανία. Παρακολούθησε 
μεταπτυχιακές σπουδές στο Ευρωπαϊκό Περιβαλλοντικό Δίκαιο στη Σχολή Φυ-
σικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Koblenz-Landau στη Γερμανία και έλαβε 
το διδακτορικό του στο Δημόσιο Δίκαιο από τη Νομική Σχολή Αθηνών. 

https://youtu.be/dRi74wqnUms
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Περιβαλλοντικό έγκλημα: Ανασκόπηση και απολογισμός του έργου LIFE Natura Themis

Νομολογιακά παραδείγματα: 

I. ΣτΕ 3978/2010

Παράλειψη οφειλόμενης νόμιμης ενεργείας - κυρώσεις για την προστασία του 
περιβάλλοντος 

Έννομο συμφέρον προς άσκηση αίτησης ακύρωσης

Προστασία φυσικού περιβάλλοντος - επιφανειακά και υπόγεια ύδατα 

Υποχρέωση του κράτους προς προστασία του περιβάλλοντος- μέτρα

• Άρθρο 30 του ν.1650/1986

• Κλιμάκωση κυρώσεων σε περίπτωση έντονης υποβάθμισης ή καθ’ υποτρο-
πή προκλήσεως ρυπάνσεως 

• Ακύρωση της παράλειψης οφειλόμενης νόμιμης ενέργειας - αναπομπή στη 
Διοίκηση

Με όμοιο περιεχόμενο ΣτΕ 3943/2015 και ΣτΕ 2754/2019

ΙΙ. ΣτΕ 1492/2013

ΜΠΕ - αρχή της βιώσιμης ανάπτυξης - έλεγχος του δικαστηρίου - όρια ελέγχου 

• Υποχρέωση προστασίας του περιβάλλοντος και σταθμιστική λογική 

• Επέμβαση σε δασική έκταση για την εκτέλεση εξορύξεων

• Διαδικασία δέουσας εκτίμησης: εκτίμηση της ΜΠΕ και κρίση ότι δεν παρα-
βλάπτεται η ακεραιότητα του τόπου 

ΙΙΙ. ΣτΕ 976/2015

•  Άρθρο 13 π.δ/ος 148/2009: αίτημα ανάληψης δράσης 

•  Υποχρέωση αιτιολογημένης απάντησης εκ μέρους της αρμόδιας αρχής

• Μη αναγκαίο να συνδεθεί η ρύπανση με συγκεκριμένη επιχείρηση

• Απαλλαγή των επιχειρήσεων αν λειτουργούν υπό καθεστώς νόμιμης άδειας 

IV. ΣτΕ 1690/2020

• Καθορισμός όρων και περιορισμών για την προστασία της φύσης σε χερ-
σαία και υδάτινα τμήματα της Σκύρου

• Ζώνες ειδικής διαχείρισης: Όρος Κοχυλάς και προστασία Μαυροπετρίτη 

• Το άρθρο 6 παρ.3 της Οδηγίας δεν απαγορεύει ενισχυμένα, αυστηρότερα 
εθνικά μέτρα προστασίας, όπως την πλήρη απαγόρευση μίας δραστηριότη-
τας σε ορισμένο προστατευόμενο τόπο, χωρίς την τήρηση της διαδικασίας 
της δέουσας εκτίμησης 

V. ΣτΕ 961/2020

• Oδηγία 2011/92/ΕΕ και υποχρέωση ΜΠΕ: παράρτημα Ι και ΙΙ της Οδηγίας

• Σεισμικές έρευνες για την εξόρυξη υδρογονανθράκων και υποχρέωση δέου-
σας εκτίμησης

• Πληρούται η προϋπόθεση της διενέργειας δέουσας εκτίμησης από τη σύ-
νταξη του περιβαλλοντικού σχεδίου δράσης 

VI. ΔΕΕ, C-334/04 της 25ης Οκτωβρίου 2007

• Οδηγία 79/409/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 2ης Απριλίου 1979 για την προ-
στασία της άγριας πτηνοπανίδας, η οποία κωδικοποιήθηκε με την Οδηγία 
2009/147/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 30ης 
Νοεμβρίου 2009, περί της διατηρήσεως των αγρίων πτηνών

• Αποκλειστικά από τις αρμόδιες εθνικές αρχές προσδιορίζονται οι περιοχές 
(τόποι) που υπάγονται στο ειδικό καθεστώς προστασίας που ορίζεται από 

Η νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ) και του 
Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ) για το περιβάλλον      

κατά την τελευταία πενταετία 2015-2020: νομολογιακές εξελίξεις     
και προοπτικές

Βαρβάρα Μπουκουβάλα
Πρωτοδίκης ΔΔ
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https://www.youtube.com/watch?v=JNcLavKm1cM

VII. C- 849/19 της 17ης Δεκεμβρίου 2020

Καταδίκη της Ελλάδας διότι δεν καθόρισε τους στόχους διατήρησης για τις 
ΕΖΔ που υπάγονται στην Επικράτειά της. 

Βαρβάρα Μπουκουβάλα: Η κυρία Βαρβάρα Μπουκουβάλα γεννήθηκε στον Αλ-
μυρό Μαγνησίας. Φοίτησε στη Νομική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημί-
ου Θεσσαλονίκης, απέκτησε μεταπτυχιακό στον Κλάδο Δημοσίου Δικαίου και 
Πολιτικής Επιστήμης της Νομικής Σχολής του Α.Π.Θ. και έλαβε το διδακτορικό 
της δίπλωμα μετά από υποστήριξη του διδακτορικού της με τίτλο «Η σύμφωνη 
με το Σύνταγμα ερμηνεία των νόμων και ο δικαστικός έλεγχος της συνταγματι-
κότητας».

Παρείχε υποστηρικτική διδασκαλία στο μάθημα της Εμβάθυνσης Δημοσίου 
Δικαίου με την παροχή φροντιστηριακών μαθημάτων κατά τα ακαδημαϊκά έτη 
2007-2008, 2008-2009 και 2009-2010. Άσκησε το λειτούργημα του δικηγόρου 
στο Πρωτοδικείο και έπειτα από φοίτηση στην Εθνική Σχολή Δικαστών διορί-
στηκε Πάρεδρος Διοικητικών Δικαστηρίων. Από το 2007 προήχθη σε Πρωτοδί-
κη Διοικητικών Δικαστηρίων, βαθμό που υπηρετεί μέχρι και σήμερα. 

Είναι μέλος της συντακτικής επιτροπής του ηλεκτρονικού περιοδικού «ΔΗΜΟ-
ΣΙΟ ΔΙΚΑΙΟ» της ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΛΟΓΩΝ και του περιοδικού «ΔΙΟΙ-
ΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΗ». Επίσης, συμμετέχει στη διαχείριση της ιστοσελίδας «ΔΙΟΙΚΗΤΙ-
ΚΟΙ ΔΙΚΑΣΤΕΣ». 

την Οδηγία. Έτσι, με βάση την Οδηγία 79/409/ΕΟΚ και ήδη 2009/147/ΕΚ για 
τα άγρια πτηνά ταξινομούνται οι Ζώνες Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ)

• Ως ΖΕΠ χαρακτηρίζονται κατά το άρθρο 4 παρ. 1, τελευταίο εδάφιο, της 
Οδηγίας 79/409 οι περιοχές που περιλαμβάνουν τα πιο κατάλληλα, σε 
αριθμό και επιφάνεια, εδάφη για τη διατήρηση των ειδών άγριων πτη-
νών που αναφέρονται στο Παράρτημα Ι της ίδιας Οδηγίας.

• Κατά τη δεύτερη δε παράγραφο του ιδίου άρθρου, προκειμένου να προ-
στατευθούν τα είδη αποδημητικών πουλιών που δεν αναφέρονται στο 
Παράρτημα Ι, τα κράτη μέλη αποδίδουν ιδιαίτερη σημασία στην προστα-
σία των υγροτόπων. 

• Το Δικαστήριο βεβαιώνει μεν κατά καιρούς ότι τα κράτη μέλη διαθέ-
τουν ορισμένα περιθώρια εκτίμησης ως προς την επιλογή των πλέον 
ενδεδειγμένων περιοχών, ταυτόχρονα όμως διαπιστώνει ότι η απόφα-
ση περί χαρακτηρισμού μπορεί να ληφθεί μόνο βάσει των αναφερθέ-
ντων επιστημονικών-περιβαλλοντικών κριτηρίων της Οδηγίας. 

• Όπως διαπιστώνει επανειλημμένως το Δικαστήριο, «τα κράτη μέλη 
υποχρεούνται να κατατάσσουν σε ΖΕΠ όλα τα εδάφη τα οποία, κατ’ 
εφαρμογή των ορνιθολογικών κριτηρίων, εμφανίζονται ως τα πλέον 
κατάλληλα για τη διατήρηση των οικείων ειδών».

• Κρίσιμο κριτήριο ο επικαιροποιημένος το 2000 κατάλογος των Σημα-
ντικών για το Πουλιά Περιοχών «Inventory of Important Bird Areas in the 
European Community» («IBA») τον οποίο το Δικαστήριο χρησιμοποιεί, εν 
απουσία αντίθετων αποδεικτικών στοιχείων από το οικείο κράτος μέ-
λος, ως σημείο αναφοράς για να κρίνει εάν τα κράτη μέλη έχουν εκπλη-
ρώσει την οικεία υποχρέωση.

• H Ελληνική Δημοκρατία, μη καθορίζοντας ΖΕΠ για να παράσχει προστασία 
στον Τουρκοτσομπανάκο και κατατάσσοντας σε ΖΕΠ περιοχές στις οποίες ο 
Θαλασσοκόρακας, ο Γυπαετός, ο Μαυρόγυπας, ο Κραυγαετός, ο Βασιλαετός, 
η Αετοβαρβακίνα, ο Σπιζαετός, το Κιρκινέζι, ο Μαυροπετρίτης, ο Χρυσογέ-
ρακας και το Σμυρνοστίχλονο αντιπροσωπεύονται ανεπαρκώς, παρέβη τις 
υποχρεώσεις που υπέχει από το άρθρο 4, παράγραφοι 1 και 2, της Οδηγίας 
79/409.
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Περιβαλλοντικό έγκλημα: Ανασκόπηση και απολογισμός του έργου LIFE Natura Themis

Δράσεις της Ελληνικής Ορνιθολογικής Εταιρείας για την προστασία 
των ειδών και των οικοτόπων: Εμπειρίες, προβληματικές, 

προοπτικές

Βασίλης Παπαδόπουλος
Δικηγόρος παρ’ Εφέταις

Η Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία, εταίρος της BirdLife International, είναι πε-
ριβαλλοντική μη κερδοσκοπική οργάνωση με αντικείμενο την προστασία των 
άγριων πουλιών και των βιοτόπων τους. Εργάζεται από το έτος 1982 για να 
διασφαλίσει ένα βιώσιμο περιβάλλον για τη φύση και τον άνθρωπο. Το έργο 
της οργάνωσης περιλαμβάνει δράσεις προστασίας, έρευνας και μελέτης των 
άγριων πουλιών, δράσεις ανάδειξης, διαχείρισης και προστασίας προστατευ-
όμενων περιοχών, δράσεις ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και περιβαλλοντι-
κής εκπαίδευσης των πολιτών, καθώς και παρεμβάσεις πολιτικής για κρίσιμα 
θέματα που αφορούν το φυσικό περιβάλλον. Στον ρόλο της ως συνεγγυήτρια 
της περιβαλλοντικής προστασίας, η Ορνιθολογική συμμετέχει σε διαδικασίες 
διαβούλευσης με τους αρμόδιους φορείς και κάνει χρήση της δυνατότητάς της 
να προσφύγει στα εθνικά δικαστήρια και στην ΕΕ, ενώ συνεργάζεται και με τις 
ανακριτικές και διωκτικές αρχές της χώρας σε περιπτώσεις παραβίασης της 
περιβαλλοντικής νομοθεσίας. Σκοπός της παρουσίασης είναι η σύντομη ανα-
δρομή στο έργο που έχει πραγματοποιήσει η Ορνιθολογική και εκτείνεται από 
την ίδρυσή της, καθώς και η στάση της απέναντι στις σύντομες προκλήσεις 
στον τομέα της προστασίας των ειδών και των οικοτόπων.

Βασίλης Παπαδόπουλος: Ο Βασίλης Παπαδόπουλος είναι Δικηγόρος παρ’ Εφέ-
ταις, μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, και κάτοχος του Μεταπτυχια-
κού Διπλώματος «Περιβάλλον και Βιώσιμη Ανάπτυξη» από το Πάντειο Πανεπι-
στήμιο. Ασκεί μάχιμη δικηγορία από το 2010 και από το 2016 συνεργάζεται με 
την Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία ως Νομικός Σύμβουλος, υποστηρίζοντας 

https://www.youtube.com/watch?v=bJNIyFEVUQs

Δ’ Ενότητα: Περιβαλλοντικές ΜΚΟ και εφαρμογή της 
περιβαλλοντικής νομοθεσίας

νομικά το έργο της οργάνωσης και εκπροσωπώντας της. Δραστηριοποιείται 
στους τομείς του Αστικού Δικαίου, του Δημοσίου Δικαίου και του Δικαίου Περι-
βάλλοντος. Τα ερευνητικά του ενδιαφέρονται στρέφονται προς ζητήματα που 
αφορούν στην ανάπτυξη και εφαρμογή της περιβαλλοντικής νομοθεσίας. 
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Περιβαλλοντικό έγκλημα: Ανασκόπηση και απολογισμός του έργου LIFE Natura Themis

Οι Ομάδες Σκύλων και η ανάγκη για συλλογική συνεργασία για 
την αποτελεσματική καταπολέμηση της παράνομης χρήσης 

δηλητηριασμένων δολωμάτων

Elzbieta Kret1 & Δημήτρης Βαβύλης2

1WWF Ελλάς, Πρόγραμμα Έβρου, e.kret@wwf.gr /                                                                                          

2Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία /Birdlife Greece, info@ornithologiki.gr

Τα δηλητηριασμένα δολώματα θεωρούνται κύρια απειλή και αιτία θανάτου των 
γυπών στην Ελλάδα και τα Βαλκάνια. Στο πλαίσιο του προγράμματος LIFE+ «Επι-
στροφή του Ασπροπάρη» (LIFE10 NAT/BG/000152) τον Μάρτιο του 2014 δημι-
ουργήθηκαν δύο Ομάδες Σκύλων για την ανίχνευση δηλητηριασμένων δολωμά-
των και ζώων (εφεξής ΟΣ), οι οποίες δραστηριοποιούνται έκτοτε στην Κεντρι-
κή Ελλάδα και τη Θράκη. Οι ΟΣ πραγματοποιούν περιπολίες στην ύπαιθρο, σε 
περιοχές που χρησιμοποιεί τακτικά ο Ασπροπάρης και τα άλλα δυο είδη γυπών, 
το Όρνιο και ο Μαυρόγυπας. Ο στόχος των ΟΣ είναι η πρόληψη, ο έλεγχος και 
ο έγκαιρος καθαρισμός της υπαίθρου από δηλητηριασμένα δολώματα και ζώα 
που μπορούν να προκαλέσουν επιπλέον δηλητηριάσεις. 

Από τον Μάρτιο 2014 ως τον Μάιο 2021 διεξήχθησαν 440 περιπολίες καλύπτο-
ντας 1057 χλμ. Συνολικά, σε 102 περιστατικά βρέθηκαν 212 νεκρά ζώα τα οποία 
ταυτοποιήθηκαν ως δηλητηριασμένα και 227 δηλητηριασμένα δολώματα. Τα 
πιο κοινά είδη που βρέθηκαν νεκρά ήταν σκυλιά (τσοπανόσκυλα ή/και κυνηγό-
σκυλα) με 111 θανάτους (52% των ευρημάτων), αλεπούδες με 42 θανάτους (20%) 
και γύπες (Μαυρόγυπας και Όρνιο) με 17 θανάτους (8%). Από τα τοξικολογικά 
αποτελέσματα, έχουν αναγνωριστεί πολλές δραστικές ουσίες: το Εndosulfan, 
το Carbofuran, το Methomyl, το Phorate και κυανιούχο άλας. 

Οι ΟΣ είναι μία πρωτοποριακή και αποτελεσματική δράση πρόληψης που έχει 
συμβάλλει στην ανάδειξη της έκτασης της παράνομης χρήσης των δηλητηρι-
ασμένων δολωμάτων. Παράλληλα, ως άλλη επιτυχία του έργου τους αναφέρο-
νται η γρήγορη ανταπόκριση και έρευνα του τόπου του εγκλήματος σε συνεργα-
σία με τις αρμόδιες υπηρεσίες. Όμως για την καλύτερη και πιο αποτελεσματική 
αντιμετώπιση του προβλήματος των δηλητηριασμένων δολωμάτων χρειάζο-
νται: ξεκάθαρο νομικό πλαίσιο για την κατανομή αρμοδιοτήτων των εμπλεκόμε-

Ελζμπιέτα Κρετ: Η Elzbieta Kret έχει σπουδάσει προστασία του περιβάλλοντος 
και οικολογία ζώων στην Πολωνία από όπου κατάγεται. Συνεργάζεται με το 
WWF Ελλάς από το 2006 όταν και εργάστηκε σαν εθελόντρια του EVS (Ευρωπα-
ϊκή Εθελοντική Υπηρεσία) στη Δαδιά. Στη συνέχεια ως ερευνήτρια πεδίου συμ-
μετείχε στο πρόγραμμα «Έρευνα Οικολογίας του Κόκκινου Ελαφιού στο Όρος 
Πάρνης» κατά τα έτη 2007-2009. Το 2009 επέστρεψε στη Δαδιά στο Πρόγραμμα 
Έβρου όπου εργάζεται ως επιστημονικός συνεργάτης. Από τότε παρακολουθεί 
και προστατεύει τα σπάνια και εξαιρετικά αρπακτικά πουλιά της περιοχής.

Το 2014 απόκτησε καινούριο, τετράποδο «συνάδελφο» με τον οποίο σχηματί-
ζουν τη μια από τις 2 πρώτες ομάδες ανίχνευσης δηλητηριασμένων δολωμά-
των στην Ελλάδα και τα Βαλκάνια. 

https://www.youtube.com/watch?v=_6KR9ccrKTw

νων φορέων και την ενεργή εμπλοκή τους, μεγαλύτερα πρόστιμα και επένδυση 
στην ευαισθητοποίηση του κοινού.
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Environmental crime: LIFE Natura Themis Review and Report

Foreward
The completion of LIFE Natura Themis was marked by the closing national 
conference, entitled “Environmental Crime: LIFE Natura Themis Review and Report”, 
held online on Tuesday, 2nd June 2021.

In addition to stakeholerds and target groups, the closing conference was intended 
for the general public and for project friends and associates who followed its 
progress and supported its activities over the years it operated. 

Among other things, the subject matter of the conference included presentation of 
the results and conclusions arising from the implementation of LIFE Natura Themis 
and a review of environmental legislation and jurisprudence as it has evolved over 
the previous half decade. The work done by monitoring and prosecuting authorities 
in enforcing the Environmental Liability Directive and national and European 
environmental law was also highlighted, together with the contribution made by 
environmental NGOs in tackling environmental crimes.

This book of Proceedings Abstracts includes presentation abstracts, lecturers’ 
CVs, presentation files and links to the recorded presentations.

In concluding LIFE Natura Themis, the University of Crete – Natural History 
Museum of Crete as Coordinating Beneficiary of the project, joins the associated 
beneficiaries in thanking all those who collaborated in the effort made over so 
many years. We hope that the knowledge and experience gained during project 
implementation will be put to good use by the state and society alike, to the benefit 
of the natural environment and local societies.

Dr Michalis Probonas

University of Crete-Natural History Museum of Crete            
(UoC-NHMC)

Co-ordinator, LIFE14 GIE/GR/000026 – LIFE Natura Themis
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Section I: LIFE Natura Themis:                                                 
Actions and Results 2015-2020

Mapping environmental offending on Crete by the Environmental 
Law Observatories

Maria Maniadaki
Lawyer MLE, Chania Bar Association

Drawing on the experience gained in action A1, as LIFE Natura Themis partners 
the Chania and Heraklion Bar Associations established the Crete Environmental 
Law Observatories in Chania and Heraklion respectively, in the project’s second 
year. Both have run smoothly since then and will continue to do so as an After-LIFE 
action for a further five years after the project ends.

Environmental Law Observatory activities included carrying out original research 
into environmental offending, by tracking the imposition of criminal and 
administrative sanctions. To be precise, the Observatories undertook to compile 
the following: a) a systematic record of the decisions made in all Criminal Courts on 
Crete relating to environmental crimes, with emphasis on NATURA 2000 areas; b) a 
systematic record of administrative fines concerning environmental infringements 
on Crete, with emphasis on NATURA 2000 areas; c) a spatiotemporal report of 
information gathered via GIS (geographical information systems) on the LIFE 
Natura Themis project’s geoinformation map. To date, over 1,300 environmental 
cases have been posted on the map, enabling users to obtain environmental 
information on the one hand, while offering the Administration a useful strategic 
planning and environmental awareness raising tool on the other. The present paper 
presents the capabilities offered by the project’s geoinformation map, alongside 
further conclusions arising from Environmental Law Observatory research. 

In sum, it emerges that the attempt by the Environmental Law Observatories to 
map environmental offending led to important findings, while proposals on tackling 
the problem on the judicial, administrative, legislative and social level were also 
formulated. Use of modern methods such as GIS systems as part of mapping was 
one innovation that rendered the research especially outward-looking; on both 

national and international levels, the project partners will strive to make use of the 
tool and the results of mapping environmental offending on Crete.
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The LIFE Natura Themis Smart Device Application

Helen Nteka
Environmentalist, Hellenic Society for the Protection of Nature

Regarded as an innovative tool created in the context of the LIFE Natura Themis 
project, the LIFE THEMIS Smart Devices’ Application is now being piloted in Crete 
Region.

The need for such an App arose from the fact that citizens are often hesitant to 
report environmental infringements to the authorities, due to the time-consuming 
procedures involved, and because agencies will not accept anonymous reports. 

It is a user-friendly, functional App that guarantees users’ anonymity and 
protects their personal data. By enabling citizens to file reports directly and at 
no cost, it contributes to environmental crime prosecution and the restoration of 
environmental damage. 

The App is supported by all Android and iOS smart devices. A total of 1679 users 
have installed it since launch, and there are 347 active users at present (205 on 
Android and 142 on iOS devices).

Having photographed the environmental crime and (where desired) attached a 
brief description of the incident, users send their report to the App administrators, 
i.e. the Hellenic Society for the Protection of Nature (HSPN), which has managed 
and provided technical backup for the App throughout the project. Once the 
administrators have verified the report for accuracy and reliability and categorised 
the environmental crime involved, they prepare a letter with all recorded details 
from the user report and forward it to the competent authorities.

From the App’s launch in August 2017 up to April 2021, a total of 253 reports were 
filed, 176 of which were valid and 77 non-valid. A mere 45 reporting instances 
concerned NATURA 2000 Network areas. All valid reports were forwarded to the 
competent authorities, apart from 9 that related to previously forwarded cases. The 
response by agencies receiving reports was not, however, as anticipated. Very few 
agencies informed the HSPN of their progress, while the area was restored and/or 
a fine imposed in just 24 cases, 5 of which concerned environmental infringements 
in NATURA 2000 Network areas. 

Illegal solid waste dumping was the main environmental problem recorded on Crete, 
at a rate just short of 70%. The remaining basic types of environmental crimes as 
categorized by the App administrators were as follows: 

• Illegal building

• Illegal earthworks / quarrying

• Illegal business / small industry activity

• Illegal liquid waste dumping

• Illegal camping

The LIFE THEMIS App can contribute to environmental crime prosecution via direct, 
rapid reporting. In addition, the App is being used to map environmental crime for 
the first ever time. This can be seen as a highly significant tool for those agencies 
adopting it in the future, since once the project is completed, it will be handed over 
to the Ministry of the Environment and Energy and expanded for use nationwide. 
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LIFE Natura Themis: Synergies, conclusions and putting results 
to good use

Michalis Probonas
Physicist - Environmental Scientist PhD, Co-ordinator LIFE Natura Themis

The LIFE Natura Themis project was a European programme financed by the 
European Commission’s LIFE funding instrument over 69 months (from October 
2015 to June 2021). The basic idea was to map environmental crime on Crete as 
fully as possible, as well as how effective monitoring and prosecution were, how 
far the demands of the Environmental Liability Directive were being met (as the key 
project research text, with emphasis on NATURA 2000 Network Areas), whether 
and to what extent the objectives of associated national environmental legislation 
were being achieved, plus how remaining national policies and legislation affect 
the implementation of national and international/European Environmental Law 
in the country. Although it may initially appear to target a specific audience, the 
LIFE Natura Themis project’s subject matter involves a large number of agencies, 
bodies, groups and private individuals of varying professional, research, social and 
economic backgrounds. Over the course of the project, approaches were made 
to all of the above groups in a series of contacts both on the personal level and 
via partner participation in conferences, forums, seminars, round tables, networks 
etc. These contacts led to constructive collaboration with agencies, foundations, 
projects, national and international bodies working to strengthen environmental 
legislation and enforce environmental law. At the same time, participants gained 
knowledge and experience that may lead to the more effective prosecution of 
environmental crimes both on the national level and in other parts of Europe. LIFE 
Natura Themis results and conclusions have been brought together in summary 
form in the Replication Plan, which will be forwarded to all those involved during 
the After-LIFE period. 
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Environmental liability: The Ombudsman’s contribution

Daphne Filippaki
Lawyer, Deputy Ombudsman-Quality of Life

The Ombudsman’s main role is to mediate between citizens and public 
administration so as to combat maladministration. The Quality of Life Department 
investigates reports relating to the protection of the natural, built and cultural 
environment, contributing within the terms of its brief to the implementation of 
highly complex environmental legislation. 

The Greek legal order harmonized with the provisions of European Parliament 
Directive 2004/35/EC on environmental liability for preventing and restoring 
damage to the environment, as amended by 2006/21/EC, via Presidential Decree 
148/2009. Since then, the Independent Authority has received reports from citizens 
and environmental organisations relating to that domain. Environmental damage 
may concern degradation to protected areas resulting from activities, or the illegal 
carrying out of activities which are in themselves directly included in the Presidential 
Decree. The bulk of (solid and liquid) waste treatment cases investigated by the 
Ombudsman fall into the second category. 

The reports in which the Ombudsman has arbitrated stand as proof both of the 
positive aspects of specific provisions made by the legislative framework on 
environmental liability and of the problems that arise in implementing it. Firstly, 
it has been established that both central and regional level co-ordination on 
administrative actions is of especial importance when it comes to confirming 
cases of environmental damage and their extent, identifying the perpetrators and 
determining remediation measures. As a rule, it is also a fact that when issues of 
environmental damage arise, the competent authorities do take action in line with 
their remit. 

Nevertheless, delays have been seen in setting up the Regional Committees for 
the Implementation of Environmental Liability (RCIEL, Greek: PEAPZ), since they 
are not permanent committees and do not meet at regular intervals. Furthermore,  

Section II: Agency remits and the effectiveness of 
enforcement

in some instances certain RCIELs have not responded to arbitration attempts by 
the Ombudsman, in such a way as to apply themselves to tackling environmental 
damage as part of their remit. 

In addition, on more than a few occasions difficulty has arisen in identifying the 
polluter. The operator responsible for pollution also often proves incapable of 
remedying the damage, particularly for financial reasons. It should be noted that 
the aim of relevant legislation on environmental liability is for action to be taken 
immediately, so that risk to the environment is averted as soon as possible. In 
cases of non-compliance, the competent authority must thus take the necessary 
restitution measures rapidly, and then recover the cost from the operator responsible 
for the damage. Similarly, in cases where the perpetrator is not identified, the 
competent authorities must take immediate action. Beyond the above, there is a 
noticeable insufficiency of state funds for restoration by competent state bodies, 
which has resulted in excessively long delays. It is also noted that publication of the 
Joint Ministerial decree on compulsory financial insurance to cover environmental 
liability is still outstanding.

In sum, coordinating and activating all the co-competent agencies to track down 
perpetrators and complete restoration within a reasonable time are deemed 
essential in successfully implementing the current legislative framework on 
environmental liability in Greece.
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Environmental damage cases in Central Greece 

Anthoula Kastanioti

Environmentalist, MSc, Decentralized Administration of Thessaly                             
and Central Greece

Following on-site inspection by competent environmental agencies, where damage 
or an immediate threat of damage to the environment is established, the RCIELs 
(Regional Committee for the Implementation of Environmental Liability) have a vital 
role to play in restoring that damage, given that they are the authority responsible 
for apportioning environmental liability, and they recommend that the Co-ordinator 
issue a decision that specific steps be taken by the agency obliged to do so. Over 
time, the Central Greece RCIEL has worked on various cases of environmental 
damage caused by activities such as industry, illegal landfills, quarrying and 
so on, in all Regional Units (RU), though particularly in Boeotia and Euboea RU, 
where large numbers of activities are concentrated and there are numerous old, 
abandoned industrial units often operating as illegal tipping sites. More specifically, 
this presentation analyses how the Central Greece RCIEL dealt with a case of 
remedying pollution caused mainly to the ground on the site of the used lead battery 
recycling and production line owned by M.P. Ltd. in Boeotia RU. Lastly, mention 
is made of the issues that have arisen in enforcing Presidential Decree 148/2009 
and the difficulties Central Greece RCIEL has faced, such as trouble determining 
(identifying) the operator responsible for the pollution in some instances, difficulty 
monitoring the implementation of prevention and remediation measures, lack of 
response and non-compliance by the operator responsible for pollution, and the 
difficulty faced by the RCIEL in implementing the necessary restitution measures 
and covering the associated cost, or in authorizing third parties to carry them out, 
where the operator is unknown and private tracts of land are involved.

 The Fire Service’s role in prosecuting environmental crime 
arson cases

Efstratios Tsepetakis
Warrant officer (NCO), Hellenic Fire Service, Chania Regional Unit

This presentation is concerned with how the Investigation Office in the Chania 
Regional Unit Fire Services Headquarters operates. In particular, the office’s remit 
is presented, along with a major initiative for combating fires in Chania Regional 
Unit. Passing the details of all those facing prosecution for arson on to the Greek 
Common Agricultural Policy Aid Scheme Payment Authority (Greek OPEKEPE) 
and connecting the Fire Service to the OPEKEPE’s e-platform (during the validity 
period of article 9 of Common Ministerial Decision 7-3-2009) led to them receiving 
reduced payments or being expelled from the compensatory allowance scheme 
for farmers and stock breeders entitled to receive financial assistance for their 
farming or stock breeding business. The threat of having funding cut resulted in a 
significant reduction in fires for “pasture improvement” and thus a reduced risk of 
potential uncontrollable wildfires. 
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Hellenic Coast Guard: Environmental crimes in the marine ecosystem

Stefanos Kalamidas
Lieutenant Commander, Hellenic Coast Guard

The marine ecosystem is a key pillar in the national economy and the country’s 
coastal and island regions. Activity by the Hellenic Coast Guard (HCG) in protecting 
coastal regions is of major importance in tackling marine environment degradation. 
On the island of Alonissos, for instance, where the HCG has been active for many 
years, we have collaborated with the local Management Body of the protected area 
NATURA 2000 in constantly raising environmental awareness among residents 
and tourists. This is an area where growth is mainly in eco- and walking holidays 
rather than in mass tourism. As a result, illegal building is almost unheard of, 
and the food chain is in equilibrium. Earlier collaboration between the Alonissos 
Management Body, the HCG and MOm environmental NGO to guard the area also 
produced positive results. 

The Malian Gulf is home to a large number of significant (endemic or protected) 
species of fish. Over recent years, serious cases of illegal activity amounting to 
environmental crimes have occurred. Vast quantities of protected and unthreatened 
fish and marine organisms have been harvested. One new category of offenders 
are foreign gatherers of Holothuria in the Spercheios area, who process their catch 
in unregulated makeshift factories and sell them to EU countries as crabmeat, 
without being subjected to customs control. The only way to reduce or prevent 
offending is to implement laws and clamp down using the provisions of Law 
1650/1986. Exemplary punishment is called for. The sole tool at the authorities’ 
disposal is the imposition of alternative (non-financial) punishments that may 
alarm offenders, such as confiscating fishing equipment, making criminal record 
entries etc. Effective enforcement would also result from co-ordination and joint 
patrolling by the HCG and other co-competent agencies and state institutions.



71 

Environmental crime: LIFE Natura Themis Review and Report

Section III: Legisprudence and jurisprudence from 
2015 to 2020 and Environmental Liability Directive 

implementation

Indexing legislation from 2015 to 2020

Jorgos Sbokos
Dr iuris public law, Lawyer, Heraklion Bar Association

In his presentation, Mr Sbokos outlines developments in environmental legislation 
from 2010 to 2020, going beyond simply listing ordinances to comment on the 
political choices associated with them and their repercussions for society and the 
environment. 

For illustrative purposes, mention is made of what preceded the crucial half decade 
in which the East Crete Environmental Law Observatory has been in operation, 
what the legal community anticipated and what actually happened. The process 
of ratifying orders on NATURA 2000 protected areas and decentralising control 
and protection of them was suddenly overturned. The autonomy of the newly 
established local bodies was abolished and the monitoring system was modified, 
while horizontal regulations permitted new industrial activities within protected 
areas. 

The presenter describes how legislation has affected prosecution and the judicial 
handling of environmental cases, as well as how the new Penal Code impacts 
economic and social life in Greece.

Rounding off the presentation are legislative proposals that could remedy policy 
inconsistencies in the environmental domain, regain public control, promote 
environmental conservation via criminal law, and safeguard ecologically and 
socially just management of the NATURA 2000 Network.

Council of State (CoS) and Court of Justice of the European Union 
(CJEU) jurisprudence on the environment over the past five years 

(2015-2020): jurisprudential developments and prospects

Varvara Boukouvala
Magistrate of Administrative Courts

Examples of jurisprudence: 

I. CoS 3978/2010

Failure to perform due legal action: sanctions for the protection of the environment 

Legitimate interest to file an invalidation request

Conserving the natural environment – surface and ground waters 

State obligation to conserve the environment - measures

• Article 30, Law 1650/1986

• Escalating fines in cases of marked degradation or repeated pollution offences 

• Cancellation of failure to perform due legal action – referral back to the 
Administration

CoS 3943/2015 and CoS 2754/2019 are of similar content

ΙΙ. CoS 1492/2013

Environmental Impact Assessment- sustainable development principle – judicial 
review – limits of review 

• Obligation to conserve the environment and weighting logic 

• Intervention in a forest area for mining works

• Appropriate Assessment process: Environmental impact assessment and 
judgment that site integrity is not harmed 
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ΙΙΙ. CoS 976/2015

•  Article 13, Presidential decree 148/2009: application to take action  

•  Obligation on the competent authority’s part to provide a substantiated answer

• Not necessary for the pollution to be linked to a specific business

• Exemption for businesses operating with a legal permit  

IV. CoS 1690/2020

• Establishing terms and limits for nature conservation in terrestrial and marine 
sections of Skyros

• Special Areas of Conservation: Oros Kochylas and Eleonora’s falcon 
conservation 

• Article 6, par. 3 of the Directive does not forbid reinforced, more stringent 
national conservation measures, such as a total ban on an activity in a specific 
protected place, without observing the Appropriate Assessment process. 

V. CoS 961/2020

• Directive 2011/92/EU and Environmental Impact Assessment obligation: 
Annexes I and II of the Directive

• Seismic surveys for hydrocarbon drilling and Appropriate Assessment 
obligation

• Compiling the environmental action plan fulfils the requirement to carry out 
Appropriate Assessment 

VI. CJEU, C-334/04 of 25 October 2007

• Council Directive 79/409/EEC of 2 April 1979 on the conservation of wild birds, 
codified by Directive 2009/147/EC of the European Parliament and of the 
Council of 30 November 2009 on the conservation of wild birds 

• The areas (places) accorded the special protection status as per the Directive 
are defined exclusively by competent national authorities. The Special 

Protection Areas are thus classified on the basis of Directives 79/409/EEC and 
2009/147/EC on wild birds

• According to article 4, paragraph 1, final section of Directive 79/409, 
Special Protection Areas are those including the most suitable territories 
in number and size for the conservation of the wild bird species mentioned 
in Annex I of the same Directive.

• According to the second paragraph of the same article, in protecting 
migratory species not listed in Annex I, Member States shall pay particular 
attention to the protection of wetlands. 

• Τhe Court has confirmed from time to time that the Member States have 
some margin of discretion in choosing the most appropriate areas, but it 
also notes that decisions on classification can only be made on the basis 
of the scientific and environmental criteria mentioned in the Directive. 

• As the Court has repeatedly ascertained, “Member States are obliged to 
classify as SPAs all the sites which, applying ornithological criteria, appear 
to be the most suitable for conservation of the species in question.”

• One crucial criterion is the “Inventory of Important Bird Areas in the 
European Community” (“IBA”) updated in 2000, which, in the absence of 
any evidence to the contrary from the Member State in question, is used by 
the Court as a benchmark in judging whether Member States have fulfilled 
the obligation in question

• By not determining Special Protection Areas for the conservation of the Krüper’s 
nuthatch, and classifying areas where the Cormorant, the Bearded vulture, the 
Cinereous vulture, the Lesser spotted eagle, the Eastern imperial eagle, the 
Long legged buzzard, the Bonelli’s eagle, the Lesser kestrel, the Eleonora’s 
falcon, the Lanner falcon and the Cinereous bunting are underrepresented as 
Special Protection Areas, the Hellenic Republic violated the obligations it bears 
as per Article 4, par. 1 and 2 of Directive 79/409.

VII. C- 849/19 of 17 December 2020

Greece convicted for not defining the conservation objectives for the Special Areas 
of Conservation within its territory.
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Hellenic Ornithological Society species and habitat conservation 
activities: Experiences, concerns, prospects.

Vassilis Papadopoulos
Lawyer-Court of Appeal, Hellenic Ornithological Society

The Hellenic Ornithological Society, as a BirdLife International partner, is an 
environmental non-profit organisation dedicated to protecting wild birds and their 
habitats. Since 1982 it has worked to secure a sustainable environment for nature 
and humans. The organisation’s work includes wild bird conservation, research and 
study activities; enhancing, managing and conserving protected areas; informing, 
raising awareness and offering environmental education to the general public; and 
taking a political stance on crucial matters concerning the natural environment. In 
its role as an environmental conservation co-guarantor, the Hellenic Ornithological 
Society participates in consultation processes with competent agencies and 
makes use of the right to appeal to national and EU courts, while co-operating with 
national investigation and prosecution authorities in instances where environmental 
legislation is violated. This presentation aims at a brief overview of the work 
accomplished by the Hellenic Ornithological Society since its foundation, plus the 
stance it has taken on challenges in the field of species and habitat conservation.

Section IV: Environmental NGOs and environmental 
legislation enforcement

Dog teams and the need for collective cooperation in effectively 
combating illegal poisoned bait use

Elzbieta Kret
Environmentalist, Handler of the Antipoison Dog Unit, WWF Hellas

Poisoned baits are seen as the leading threat and cause of death to vultures in 
Greece and the Balkans. As part of the “Return of the Neophron” LIFE+ programme 
(LIFE10 NAT/BG/000152), two dog teams (henceforth DT) for detecting poisoned 
baits and animals were formed in March 2014, and have since been active in 
Central Greece and Thrace. The DTs carry out patrols in the countryside, in areas 
regularly used by the Egyptian vulture and two other species, the Griffon vulture 
and Cinereous vulture. The DTs’ objective is prevention, monitoring and the timely 
removal from the countryside of poisoned baits and animals that could cause 
further poisonings. 

440 patrols were carried out from March 2014 to March 2021, covering 1057 
kilometres. Overall, 212 dead animals identified as poisoned were found in 102 
incidents, plus 227 poisoned baits. The commonest species recovered dead were 
dogs (sheepdogs and/or hunting dogs) totalling 111 deaths (52% of finds), foxes 
totalling 42 deaths (20%) and vultures (Cinereous and Griffon vultures) totalling 17 
deaths (8%). Numerous active ingredients were identified in toxicological results, 
including endosulfan, carbofuran, methomyl, phorate and sodium cyanide. 

The DTs represent an innovative, effective preventative action that has contributed 
to highlighting the extent of illegal poisoned bait use. At the same time, rapid 
response and crime scene investigation in cooperation with the competent 
authorities are seen as further successes resulting from their work. Nevertheless, 
tackling the poisoned bait problem better and more effectively calls for a clear legal 
framework assigning responsibilities to the agencies involved, active involvement 
by them, heavier fines and investment in public awareness-raising.








