
Το έργο LIFE14/GIE/GR/000026 χρηματοδοτείται σε ποσοστό 60% από το χρηματοδοτικό εργαλείο  
LIFE “Περιβαλλοντική Διακυβέρνηση & Πληροφόρηση” της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 

Καινοτόμες δράσεις  
για την αντιμετώπιση  
της περιβαλλοντικής 

παραβατικότητας 
 
 
 

Μαρία Μανιαδάκη  
 

Δικηγόρος,MLE 
 

Συντονίστρια Παρατηρητηρίου 
 Περιβαλλοντικού Δικαίου Δυτικής Κρήτης 

 
 

Εκπαιδευτικό Σεμινάριο LIFE NATURA THEMIS,  
Χανιά, 29 Νοεμβρίου 2017 

 
 



Διάγραμμα Παρουσίασης 
 
1. Τα δομικά προβλήματα της διοίκησης, της νομοθεσίας και της δικαιοσύνης 

γεννούν την ανάγκη για καινοτομία 

2. Η καινοτόμα δράση των Παρατηρητηρίων Περιβαλλοντικού Δικαίου της 

Κρήτης- ο γεωπληροφορικός χάρτης μας  

3. Η εφαρμογή του LIFE NATURA THEMIS για έξυπνες συσκευές 

4. Ένα επιτυχημένο παράδειγμα καινοτόμας δράσης της Διοίκησης που 

γεννήθηκε αυθόρμητα 

5. Προς μια νέα εποχή αντιμετώπισης της περιβαλλοντικής παραβατικότητας;  
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Δομικά προβλήματα 
 της Νομοθεσίας, της Διοίκησης και της Δικαιοσύνης 

 
 

 
1) Έλλειψη κωδικοποίησης στο περιβαλλοντικό δίκαιο  χαώδης πολυνομία 
2) Νόμοι με εισπρακτικό χαρακτήρα (τακτοποίηση αυθαιρέτων)  κίνητρο για 

παραβατικότητα 
3) Ποικίλες αρχές ασχολούμενες με περιβαλλοντικά θέματα  αδυναμία 

εντοπισμού αρμοδιοτήτων για τον απλό πολίτη 
4)  Έλλειψη εξειδικευμένων στελεχών, έλλειψη μηχανοργάνωσης, κοινωνική 

πίεση  αναποτελεσματικότητα Διοίκησης 
5) Καθυστέρηση στην απονομή της Δικαιοσύνης /τεράστιο ποσοστό αναβολών  

καλλιέργεια κλίματος ανοχής της παραβατικότητας 
6) Αδυναμία συλλογής αποδεικτικών μέσων Μεγάλα ποσοστά αθώωσης και 

παραγραφής στα περιβαλλοντικά εγκλήματα 
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Οι παραδοσιακές μέθοδοι αντιμετώπισης της 

περιβαλλοντικής παραβατικότητας μήπως έχουν αποτύχει;  
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4,7 έτη κατά μέσο 

όρο η διάρκεια από 

την τέλεση της 

πράξης μέχρι την 

εκδίκασή της! 



  
Οι παραδοσιακές μέθοδοι αντιμετώπισης της 

περιβαλλοντικής παραβατικότητας μήπως έχουν αποτύχει;  
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Ανάγκη για καινοτομία- Η καινοτόμα δράση των 
Παρατηρητηρίων Περιβαλλοντικού Δικαίου της Κρήτης 

1. Ανεξάρτητη λειτουργία- εγγύηση αντικειμενικότητας 
2. Συστηματική καταγραφή των δικαστικών αποφάσεων των Ποινικών Δικαστηρίων της 

Κρήτης που αφορούν περιβαλλοντικά εγκλήματα  με έμφαση στις περιοχές NATURA 2000 
3. Συστηματική καταγραφή διοικητικών προστίμων που αφορούν περιβαλλοντικές 

παραβάσεις στην Κρήτη με έμφαση στις περιοχές NATURA 2000 
4. Χωρο-χρονική αναφορά των συλλεχθέντων πληροφοριών μέσω GIS και ανάλυσή τους 
5. Άμεση διάχυση των πληροφοριών στο ευρύ κοινό  
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Ο γεωπληροφορικός χάρτης μας  
ως εργαλείο στρατηγικού σχεδιασμού και 

 περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης 
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Ο γεωπληροφορικός χάρτης μας  
ως εργαλείο στρατηγικού σχεδιασμού και  

περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης 
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Η εφαρμογή του LIFE NATURA THEMIS  
για έξυπνες συσκευές 

Η δυνατότητα μιας εντελώς ανώνυμης αναφοράς 
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Είμαστε έτοιμοι ως κοινωνία ; 
Θέλουμε να καινοτομήσουμε τελικά ;  

 
 

 
    
 
 “People are very open-minded about new things, as long as they’ 
re exactly like the old ones”.  

 
Charles F. Kettering 

 
  

Το έργο LIFE14/GIE/GR/000026 χρηματοδοτείται σε ποσοστό 60% από το χρηματοδοτικό εργαλείο  
LIFE “Περιβαλλοντική Διακυβέρνηση & Πληροφόρηση” της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 



Ένα επιτυχημένο παράδειγμα καινοτόμας δράσης της 
Διοίκησης που γεννήθηκε αυθόρμητα! 

 
 

Εμπρησμός: το εν λόγω έγκλημα λόγω της απουσίας αποδεικτικού υλικού συνήθως 
αρχειοθετείται στο αρχείο αγνώστων δραστών και δεν συνεχίζεται η ποινική δίωξη.  
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Η πορεία των υποθέσεων 

εμπρησμού που 

εστάλησαν το έτος 2010 

από την Π.Υ. Ρεθύμνης 

στην Εισαγγελία 

Πρωτοδικών Ρεθύμνης.  

 
Σε ποσοστό μόλις 9% των 

υποθέσεων  ορίστηκε 

δικάσιμος!  



Το παράδειγμα της Π.Υ στην Κρήτη 

 
 

Παρακολούθηση των σχετικών υποθέσεων από την πηγή τους, ήτοι από τα αρχεία των 
Πυροσβεστικών Υπηρεσιών 
 
 

Το έργο LIFE14/GIE/GR/000026 χρηματοδοτείται σε ποσοστό 60% από το χρηματοδοτικό εργαλείο  
LIFE “Περιβαλλοντική Διακυβέρνηση & Πληροφόρηση” της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 

Μείωση του αριθμού των πυρκαγιών για τα έτη 2012 
έως 2015 κατά ποσοστό 73%!  



Το παράδειγμα της Π.Υ στην Κρήτη 
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Μείωση του αριθμού των πυρκαγιών για τα έτη 2012 έως 2015 κατά ποσοστό 56,21%!  



Το παράδειγμα της Π.Υ στην Κρήτη- εμπρησμοί από κτηνοτρόφους 
για βελτίωση της ποιότητας του βοσκοτόπου τους 
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Μέσω της ηλεκτρονικής διασύνδεσης ταυτοποιούνται οι πιθανοί δράστες και αξιοποιούνται υπάρχοντα νομικά εργαλεία: 

1. Όσοι διώκονται για ποινικά αδικήματα, ασχέτως καταδίκης τους παύουν να δικαιούνται εξισωτική 

αποζημίωση (επιδότηση) από τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε και υποχρεούνται να επιστρέψουν το σύνολο των χρημάτων που 

έχουν εισπράξει από την εξισωτική αποζημίωση (επιδότηση)- άρθρο 9 & 15 της Κ.Υ.Α 693/7-3-08, ΦΕΚ 

393/Β/2008) 

2. Κοινοποιείται άμεσα στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε η απόφαση κήρυξης της έκτασης ως αναδασωτέας, προκειμένου να 

εξαιρεθεί από την οικονομική ενίσχυση που δίνονταν στους κτηνοτρόφους που έβοσκαν εκεί πριν την πυρκαγιά 

και στο εξής απαγορεύεται η βόσκηση, όπως επίσης αποκλείεται οποιαδήποτε μορφή ενέργειας και επέμβαση σε 

αυτήν (άρθρο 105 του Ν.Δ 86/1969)  

 

Πάταξη του Εγκλήματος με την 
ηλεκτρονική διασύνδεση της 
Πυροσβεστικής Υπηρεσίας με ΟΠΕΚΕΠΕ 
– Μία διαλειτουργικότητα που 
γεννήθηκε τυχαία!  



Τεχνολογία αλλά και συμβολή του ανθρώπινου παράγοντα 
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Προς μια νέα εποχή αντιμετώπισης  
της περιβαλλοντικής παραβατικότητας;  

 
 

 
 

1. Κωδικοποίηση περιβαλλοντικού δικαίου  
2. Συντονισμός εμπλεκόμενων υπηρεσιών – χρήση διαλειτουργικών 
βάσεων δεδομένων- ταχύτητα- αποτελεσματικότητα 
3. Πληροφόρηση και συμμετοχή του πολίτη – δυνατότητα «άμεσης» 
δημοκρατίας με τις δυνατότητες της σύγχρονης τεχνολογίας 
4. Η καλύτερη περιβαλλοντική πολιτική συνίσταται στην πρόληψη 
δημιουργίας ρύπανσης ή οχλήσεων στην πηγή παρά στην προσπάθεια 
αντιστάθμισης των επιπτώσεών τους.  
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Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας!  
 

Μαρία Μανιαδάκη 
Συντονίστρια Παρατηρητηρίου 

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