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ΟΔΗΓΙΑ 2008/99/ΕΚ

Τι είναι το περιβαλλοντικό έγκλημα;
Κάθε πράξη που παραβιάζει την περιβαλλοντική νομοθεσία και βλάπτει
σοβαρά ή θέτει σε κίνδυνο το περιβάλλον ή την ανθρώπινη υγεία θεωρείται
περιβαλλοντικό έγκλημα.
Τα πλέον τεκμηριωμένα περιβαλλοντικά εγκλήματα είναι:
•

η παράνομη εκπομπή ή απόρριψη ουσιών στον αέρα, το νερό ή το έδαφος

•

το παράνομο εμπόριο ειδών άγριας ζωής

•

το παράνομο εμπόριο ουσιών που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος

• η παράνομη μεταφορά ή απόρριψη αποβλήτων
• παράνομη άσκηση επικινδύνων δραστηριοτήτων και παράνομη
επεξεργασία αποβλήτων

ΟΔΗΓΙΑ 2008/99/ΕΚ ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ

Η οδηγία 2008/99/ΕΚ μέσω του ποινικού δικαίου καθορίζει μια σειρά
περιβαλλοντικών αδικημάτων που τιμωρούνται ως ποινικά αδικήματα σε όλα
τα κράτη μέλη της ΕΕ.
Οι ποινικές κυρώσεις πρέπει να είναι αποτελεσματικές, αναλογικές και
αποτρεπτικές εφόσον τα περιβαλλοντικά εγκλήματα διαπράττονται με
πρόθεση ή λόγω βαριάς αμέλειας.
Η ηθική αυτουργία, η υποβοήθηση και η συνέργεια σε περιβαλλοντικό
έγκλημα τιμωρούνται επίσης ως ποινικά αδικήματα.
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Θέμα:

Έκθεση αξιολόγησης σχετικά με τον όγδοο γύρο αμοιβαίων αξιολογήσεων
«Πρακτική εφαρμογή και λειτουργία των ευρωπαϊκών πολιτικών για την
πρόληψη και την καταπολέμηση του περιβαλλοντικού εγκλήματος»
- Έκθεση για την Ελλάδα

Αποτελέσματα της αξιολόγησης
Συστάσεις

Η Ελλάδα θα πρέπει:
 Nα ασχοληθεί με τη θέσπιση εθνικής στρατηγικής που θα καθορίζει:
•

τους στόχους στον τομέα της καταπολέμησης του περιβαλλοντικού
εγκλήματος

• και τους ρόλους των σχετικών φορέων που συμμετέχουν σε αυτή την
προσπάθεια
• να ορίσει, σε εθνικό επίπεδο, ενιαίο φορέα αρμόδιο για τον
συντονισμό των προσπαθειών όλων των αρχών που συμμετέχουν
στην καταπολέμηση του περιβαλλοντικού εγκλήματος, ώστε να
επιτευχθεί πιο αποτελεσματική συνεργασία μεταξύ τους

Αποτελέσματα της αξιολόγησης
Συστάσεις

 Να προωθήσει τη συλλογή ευρύτατων στατιστικών στοιχείων ώστε να
λαμβάνει ολοκληρωμένη και συνολική εικόνα του φαινομένου του
περιβαλλοντικού εγκλήματος και να παρακολουθεί την εξέλιξη των
υποθέσεων, ποινικών ή διοικητικών, σε όλα τα στάδια
της διαδικασίας
 Να βελτιώσει τα προγράμματα εκπαίδευσης όλων των
επαγγελματιών που συμμετέχουν στην καταπολέμηση του
περιβαλλοντικού εγκλήματος (υπηρεσίες επιβολής του νόμου,
επιθεωρητές, τελωνειακοί, λιμενικοί και εισαγγελείς)·
 Να εξετάσει πώς μπορεί να καταστεί σαφέστερη η διάκριση μεταξύ
διοικητικών και ποινικών παραβάσεων.

Αποτελέσματα της αξιολόγησης
Συστάσεις

 Να εξετάσει το ενδεχόμενο εφαρμογής προγραμμάτων προστασίας
μαρτύρων, συμπεριλαμβανομένης της ανωνυμοποίησης των
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
 Nα εξετάσει πώς μπορεί να αυξηθεί η χρήση πληροφοριών
προερχόμενων από τις υπηρεσίες πληροφοριών και να αξιοποιεί
ευρύτερα τις ειδικές τεχνικές έρευνας και οικονομικής έρευνας ώστε
να εντοπίζονται τυχόν διασυνδέσεις με το οργανωμένο έγκλημα στο
πλαίσιο του περιβαλλοντικού εγκλήματος.
 Nα εξετάσει το ενδεχόμενο συχνότερων οδικών ελέγχων, με έμφαση
στην παράνομη μεταφορά αποβλήτων, βελτιώνοντας παράλληλα την
εκπαίδευση και τον τεχνικό εξοπλισμό που παρέχονται στο
προσωπικό που διενεργεί φυσικούς ελέγχους στα φορτία

Αποτελέσματα της αξιολόγησης
Συστάσεις

• Σε ό,τι αφορά τις Δικαστικές Αρχές:
 Να δώσει μεγαλύτερη έμφαση στην εκπαίδευση και την κατάρτιση
των δικαστών στον τομέα του περιβαλλοντικού εγκλήματος.
 Να ενισχύσει την ικανότητα της εισαγγελίας για την καταπολέμηση
του περιβαλλοντικού εγκλήματος με τον ορισμό εξειδικευμένων
εισαγγελέων σε περιφερειακό επίπεδο, και να αναθέσει σε ανώτατο
εισαγγελέα σε κεντρικό επίπεδο τον συντονισμό του δυναμικού ώστε
να λαμβάνονται υπόψη οι διαπεριφερειακές διαφορές και να
διαχέεται η γνώση σχετικά με διαδικαστικά θέματα σε
περιβαλλοντικές υποθέσεις.

Αποτελέσματα της αξιολόγησης
Συστάσεις

• Σε ό,τι αφορά την Αστυνομία:
 Να βελτιώσει την ικανότητα της αστυνομίας για την καταπολέμηση
του περιβαλλοντικού εγκλήματος, ιδίως με την παροχή
εκπαιδευμένου και εξειδικευμένου προσωπικού σε περιφερειακό
επίπεδο.
• Σε ό,τι αφορά τους Επιθεωρητές Περιβάλλοντος:
 Να εξετάσει το ενδεχόμενο αύξησης του αριθμού των
περιβαλλοντικών επιθεωρητών στην Ειδική Γραμματεία Επιθεώρησης
του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και της ενίσχυσης της
δομής των αρμόδιων σωμάτων επιθεώρησης σε περιφερειακό
επίπεδο εξασφαλίζοντας ότι το προσωπικό διαθέτει τις δεξιότητες
που απαιτούνται για τη διενέργεια επιθεωρήσεων με πιο
αποτελεσματικό τρόπο

Αποτελέσματα της αξιολόγησης
Καλές πρακτικές

 Οι Επιθεωρητές που εργάζονται στην Ειδική Γραμματεία Επιθεώρησης
του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΕΓΕΠΕ) και σε
ορισμένες περιφερειακές αρχές παρουσιάζουν σε γενικές γραμμές
εντυπωσιακά υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης, την απαιτούμενη
εξειδίκευση σε διαφόρους τομείς και πολύ μεγάλη προσήλωση στο
έργο τους.
Ακολουθώντας το ελληνικό παράδειγμα προτείνεται στα Κ-Μ
 Να επιλέγουν προσωπικό που διαθέτει εξειδίκευση, άριστη
εκπαίδευση και προσήλωση για τη διενέργεια των ελέγχων
διασυνοριακών μεταφορών αποβλήτων και των επιθεωρήσεων
εγκαταστάσεων, όπως, για παράδειγμα, το προσωπικό που εργάζεται
για την ΕΓΕΠΕ και την Επιθεώρηση της Περιφέρειας Αττικής

Αποτελέσματα της αξιολόγησης
Καλές Πρακτικές

 Να προαγάγουν την ομαλή και ευέλικτη συνεργασία σε εθνικό και
τοπικό επίπεδο μεταξύ των βασικών συντελεστών που συμμετέχουν
στην καταπολέμηση του περιβαλλοντικού εγκλήματος, ακολουθώντας
το ελληνικό παράδειγμα συνεργασίας μεταξύ εισαγγελέων,
περιβαλλοντικών επιθεωρητών, αστυνομικών και τελωνειακών.

ΧΡΗΣΙΜΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

Δραστηριότητα «Μονάδα αποθήκευσης, διαλογής και μηχανικής
επεξεργασίας»
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 ΧΡΗΣΗ ΠΡΟΗΓΜΕΝΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ (ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΕΣ
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