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Μετάβαση από την προστασία στη διαχείριση 

• 1973 (πρώτο 
πρόγραμμα δράσης 
ΕΕ) –  

• 1993 (τέταρτο 
πρόγραμμα δράσης 
ΕΕ) 

 

 
 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 

• 1993 (πέμπτο 
πρόγραμμα δράσης 
ΕΕ)  

• Προαναγγέλλεται η 
διαμόρφωση νέων 
πολιτικών (Ατζέντα 
21) 

    
 

   ΜΕΤΑΒΑΣΗ 

• 2002 (έκτο 
πρόγραμμα δράσης 
ΕΕ)  

• Η βιομηχανία 
επιλέγει συναινετικά 
τα εργαλεία 
εφαρμογής της 
νομοθεσίας  

    
 

   ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 



Δίκτυο LIFE – Δασικές περιοχές 





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.896 είδη 
χλωρίδας της 
Ευρώπης 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10%   των  
ερπετών της 
Ευρώπης  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
40% των  
ψαριών της 
Ευρώπης 



οικονομισμός 

παγκοσμιοποιημένο 
μοντέλο παραγωγής 

εγκληματικότητα 

συρρίκνωση κρατικού 
ελέγχου 

εκχώρηση της ρύθμισης 
στον ιδιωτικό τομέα 





ΔΡΑΣΗ B2 

• Κοινοποιεί την πρωτογενή έρευνα που έχει γίνει 
• Ενημερώνει σχετικά με το εφαρμοζόμενο δίκαιο 
• Ευαισθητοποιεί για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας 
• Ενθαρρύνει την επικοινωνία μεταξύ των κοινωνικών εταίρων 

 









ΧΑΝΙΑ 

 



ΗΡΑΚΛΕΙΟ 



ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΑΝΑ 10.000 ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ 



Διαστασιοποίηση 
του δικαίου για την 

περιβαλλοντική 
προστασία 

Στοιχεία για την 
περιβαλλοντική 
παραβατικότητα 

στην Κρήτη 

Στάση απέναντι στις 
απαιτήσεις του 

άκρατου οικονομισμού 

Ενημέρωση για την 
ποινική διαδικασία 

ενώπιον των 
Δικαστηρίων 

Ανάληψη της ευθύνης 
που το κράτος απεμπολεί  
αρνούμενο κάθε μορφής 

περιβαλλοντική 
παρακολούθηση 

Αγγελίνα 
Μπάρλα 

Εύη 
Τζινευράκη 

Λόλα 
Κουτσογε-

ωργοπούλου 

Γιώργος 
Ζερβός 

Crina 
Belean 

Συμμετοχή των ΜΚΟ στην 
εφαρμογή της Οδηγίας 
για την περιβαλλοντική 

ευθύνη 

Δέσποινα 
Θεοδωρο-

πούλου 

Χρήση της τεχνολογίας 
για τη μείωση της 
παραβατικότητας 

Χρήστος 
Γεωργιά-

δης 

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 
 

1) ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΑΠΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΨΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ 
Δέσποινα Θεοδωροπούλου, ΥΠΕΝ/ΣΥΓΑΠΕΖ 

 
 
 

2)  ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗ ΟΙΚΟΤΟΠΟΥ ΑΠΟ ΟΧΗΜΑΤΑ 4Χ4 
Γιώργος Πολίτης, Δικηγόρος ΜΔΕ 



Καλή παρακολούθηση! 

Presenter
Presentation Notes
Η ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΝ ΕΊΝΑΙ ΣΠΡΙΝΤ ΕΊΝΑΙ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ





• Για την Περιφερειακή Ενότητα Χανίων τα έτη 2010 έως 2015 η εικόνα 
των πυρκαγιών σε περιοχές NATURA 2000, για τις οποίες 
σχηματίστηκε και εστάλη δικογραφία προς την Εισαγγελία 
Πρωτοδικών Χανίων, ήταν η ακόλουθη 



Συνήγορος του Πολίτη 

Σύμφωνα με το άρθρο 4, παράγραφος  3 του ν 3094/03, ο Συνήγορος 
του Πολίτη δεν επιλαμβάνεται περιπτώσεων κατά τις οποίες η 
διοικητική ενέργεια έχει γεννήσει δικαιώματα ή έχει δημιουργήσει 
ευνοϊκές καταστάσεις υπέρ τρίτων, που ανατρέπονται μόνο με 
δικαστική απόφαση, εκτός αν προφανώς συντρέχει παρανομία ή 
έχουν σχέση κατά το κύριο αντικείμενό τους με την προστασία του 
περιβάλλοντος. Είναι προφανές ότι ο νομοθέτης, εισάγοντας την πιο 
πάνω εξαίρεση, επιφόρτισε την Αρχή με ένα ιδιαίτερο καθήκον 
αναφορικά με την προστασία του γενικότερου δημοσίου 
συμφέροντος, στην έννοια του οποίου εμπίπτει η προστασία του 
περιβάλλοντος. 
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