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Το έργο LIFE14 GIE/GR/000026 χρηματοδοτείται σε ποσοστό 60% από το χρηματοδοτικό εργαλείο LIFE “Περιβαλλοντική Διακυβέρνηση & Πληροφόρηση” της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής/EASME, ενώ μέρος της ιδίας συμμετοχής των Συνδικαιούχων του έργου καλύφθηκε από το Πράσινο Ταμείο.



Η περιβαλλοντική έρευνα αναφοράς του LIFE NATURA THEMIS 
με τη μορφή ερωτηματολογίων (baseline survey)
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Ειδικές ερωτήσεις για Δικαστές και 
η αντίστοιχη έρευνα των Παρατηρητηρίων
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Από την έρευνα των Παρατηρητηρίων 
υπολογίστηκε ότι η μέση διάρκεια από την 
τέλεση της πράξης μέχρι την εκδίκασή της 

ανέρχεται σε 4,7 έτη για το σύνολο της 
Κρήτης!
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Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας!

Μαρία Μανιαδάκη
Συντονίστρια Παρατηρητηρίου

Περιβαλλοντικού Δικαίου Δυτικής Κρήτης
E-mail: observatorywestcrete@gmail.com
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