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Το “LIFE Natura Themis” είναι ένα έργο περιβαλλοντικής διακυβέρνησης και πληροφόρησης που προωθεί την 
ευαισθητοποίηση για την άσκηση δίωξης για εγκλήματα κατά της άγριας ζωής και την ανάδειξη της 
περιβαλλοντικής ευθύνης για την αποκατάσταση ζημιών της βιοποικιλότητας σε περιοχές του Δικτύου 
NATURA 2000 στην Κρήτη. Το έργο ξεκίνησε να υλοποιείται τον Οκτώβριο του 2015 και ολοκληρώθηκε τον 
Ιούνιο του 2021. Στο εταιρικό σχήμα του έργου περιλαμβάνονταν ινστιτούτα από την έρευνα (Πανεπιστήμιο 
Κρήτης – ΜΦΙΚ), την κυβέρνηση (Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας – ΥΠΕΝ), τη διατήρηση – προστασία 
του περιβάλλοντος (Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης – ΕΕΠΦ) και Δικηγορικούς Συλλόγους (Χανίων 
και Ηρακλείου αντίστοιχα). Στο πλαίσιο του έργου, ενημερώθηκαν – ευαισθητοποιήθηκαν διάφοροι 
κοινωνικοί εταίροι για το περιβαλλοντικό έγκλημα και την περιβαλλοντική ευθύνη, ενώ παράλληλα 
υποστηρίχθηκαν με τις κατάλληλες δεξιότητες για να μπορέσουν να εμπλακούν ενεργά στην αποτελεσματική 
άσκηση δίωξης για περιβαλλοντικά εγκλήματα. Για την επίτευξη αυτών των στόχων λειτούργησαν δύο (2) 
Παρατηρητήρια Περιβαλλοντικού Δικαίου σε Ανατολική και Δυτική Κρήτη (Ηράκλειο και Χανιά αντίστοιχα), 
ενώ δημιουργήθηκε και τέθηκε σε λειτουργία για την Κρήτη μία ειδική εφαρμογή για έξυπνες συσκευές, όπου 
οι χρήστες μπορούσαν να αναφέρουν περιστατικά περιβαλλοντικών εγκλημάτων που έπεφταν στην αντίληψή 
τους (περισσότερες από 250 αναφορές παρελήφθησαν την περίοδο 2017-2021). Τέλος, ένας 
γεωπληροφορικός χάρτης εγκαταστάθηκε στην ιστοσελίδα του έργου, όπου καταγράφονταν συστηματικά οι 
περιπτώσεις δίωξης εγκλημάτων ενάντια στην άγρια ζωή που αφορούσαν στις περιοχές του Δικτύου NATURA 
2000 της Κρήτης.  
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The LIFE Natura Themis project is an environmental governance and information project promoting awareness 
of wildlife crime prosecution and liability for biodiversity damage in NATURA 2000 areas in Crete, Greece. It 
was launched in October 2015 and was finalised in June 2021. The project consortium includes institutions 
from research (University of Crete), government (Greek Ministry of Environment & Energy), conservation 
(Hellenic Society for the Protection of Nature) and lawyer associations (Chania and Heraklion Bar Associations, 
respectively). Within the project various stakeholders were informed about environmental and wildlife crime 
and engaged in environmental liability for preventing and remediating environmental and biodiversity damage. 
Therefore, target audiences are supported with the appropriate skills for being engaged in effective 
prosecution procedure regarding wildlife crime. To achieve these goals, two Environmental Law Observatories 
were set up. The use of an application for smart devices was also introduced, where the lay public was involved 
in the reporting of environmental crime (more than 250 reports were received by this application during the 
period 2017-2021). Finally, a geo-information map was established in project’s website, where the prosecuting 
cases of crimes against species of wild fauna and flora known in NATURA 2000 areas of Crete are posted. 


