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Το έργο

• Πρόγραμμα LIFE NATURA THEMIS
• Επιμέρους στόχος: Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των 

αρμόδιων φορέων και των ενδιαφερομένων μερών
• Παραδοτέο: Τεχνικός Οδηγός « Οι Οδηγίες για τα Άγρια Πτηνά 

και τους Οικοτόπους: Οδηγός για Δικηγόρους και Υπαλλήλους 
της Διοίκησης» - Δικαστές/ εισαγγελείς – Ευρύτερο κοινό

• Στόχος: Να αποτελέσουν ολοκληρωμένο εργαλείο για την 
ανάδειξη της σημασίας (περιβαλλοντικής, οικονομικής, 
κοινωνικής) και του ιδιαίτερου χαρακτήρα του Δικτύου 
NATURA 2000 - Εγχειρίδια γνώσης που διευκολύνουν πολίτες 
και εκπροσώπους της διοίκησης να συνδεθούν με το φυσικό 
περιβάλλον



Τα περιεχόμενα του έργου
• Το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προστασία της 

φύσης και της βιοποικιλότητας – Οδηγίες για τη φύση
• Η αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει» και η Οδηγία για την 

περιβαλλοντική ευθύνη
• Νόμος 1650/1986 για την προστασία του περιβάλλοντος 

(έδαφος, ύδατα, αιγιαλός, τοπίο, απόβλητα)
• Νόμος 4042/2012 για την προστασία του περιβάλλοντος με τα 

μέσα του ποινικού δικαίου
• Νόμος 998/1979 και λοιπά νομοθετήματα για την προστασία 

των δασών στο ελληνικό δίκαιο
• Το σύστημα διαχείρισης των προστατευόμενων περιοχών στην

Ελλάδα
• Χωροταξικές και πολεοδομικές ρυθμίσεις
• Νόμος 4014/2011 για την περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων 

και δραστηριοτήτων 
• Τα διαδικαστικά περιβαλλοντικά δικαιώματα



Η περιβαλλοντική ευθύνη
Η περίπτωση του παράκτιου υγροτόπου Λεγραινών
(1/3)



Η περιβαλλοντική ευθύνη
Η περίπτωση του παράκτιου υγροτόπου Λεγραινών
(2/3)

• 3 Μαρτίου 2016: εργασίες εκχέρσωσης και επιχωμάτωσης με 
τη χρήση βαρέων οχημάτων σε έκταση 30 στρεμμάτων στον 
παράκτιο υγρότοπο Λεγραινών, Αττική 

• Καθεστώς προστασίας;
• Προστατευόμενα είδη; Προστατευόμενοι οικότοποι;
• Τι είδους εργασίες εκτελούνταν; Ήταν αδειοδοτημένες;
• Αρμόδιοι φορείς για την προστασία;
• Πρώτη έκθεση αυτοψίας από Τμήμα Ελέγχου Μετρήσεων και 

Υδροοικονομίας Περιβάλλοντος ΠΕΑΑ της Διεύθυνσης 
Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Αττικής τρείς μήνες μετά!

• Επιβολή προστίμου 10 χιλ € στο δήμος Λαυρεωτικής από το 
ίδιο τμήμα.



Η περιβαλλοντική ευθύνη
Η περίπτωση του παράκτιου υγροτόπου Λεγραινών
(3/3)

• 1 Ιουνίου 2018:  συνεδρίαση της Επιτροπής Αντιμετώπισης 
Περιβαλλοντικών Ζημιών του ΥΠΕΝ.

• 13 Αυγούστου 2018: Το ΣΥΓΑΠΕΖ προχώρησε στον καθορισμό 
των μέτρων πρόληψης και αποκατάστασης περιβαλλοντικής 
ζημίας.

• Αποκατάσταση – Φύλαξη – Ενημέρωση



Το περιβαλλοντικό έγκλημα (;)
Η περίπτωση του Εθνικού Πάρκου Υγροτόπων 
Αμβρακικού (1/2)



Το περιβαλλοντικό έγκλημα (;)
Η περίπτωση του Εθνικού Πάρκου Υγροτόπων 
Αμβρακικού (2/2)

• Κουκουλοφόροι λαθροθήρες στην καρδιά του Εθνικού Πάρκου
• Μέσα άσκησης θήρας (μηχανοκίνητα πλωτά μέσα)
• Όρια και ζώνωση της προστατευόμενης περιοχής – Χρήσεις, όροι, 

περιορισμοί στις ζώνες Α και Α1
• Θήρα προστατευόμενων ειδών (Παράνομη θήρευση ατόμων 

Βαλτόπαπιας, μέχρι πρότινος «Παγκοσμίως Απειλούμενο Είδος» 
(IUCN))

• Ποινές - ΚΥΑ H.Π. 37338/1807/E.103/01.09.2010 ενσωμάτωσης της 
Οδηγίας για τα άγρια πτηνά - Διοικητικές κυρώσεις 500-1000 ευρώ και 
φυλάκιση 20 ημερών – 1 έτος και χρηματική ποινή – Διπλασιασμός 
προστίμων για είδη του Παραρτήματος Ι – Σοβαρότητα, συχνότητα, 
υποτροπή



Προβλήματα και προκλήσεις για τις διωκτικές και τις 
δικαστικές αρχές

• Περιβαλλοντική παραβατικότητα: χαμηλή προτεραιότητα σε σχέση με 
άλλα είδη παραβατικότητας.

• Μη επαρκής γνώση της νομοθεσίας για την περιβαλλοντική 
προστασία και παραβατικότητα. Άγνοια ότι αποτελούν ειδική 
κατηγορία αδικημάτων. Απουσία ειδικής κατάρτισης.

• Υποστελέχωση (π.χ. έλλειψη προσωπικού).
• Σύγχυση ρόλου και αρμοδιοτήτων μεταξύ των εμπλεκόμενων 

υπηρεσιών.
• Χαμηλά πλαίσια ποινών και διοικητικών κυρώσεων.
• Μεγάλες καθυστερήσεις στην εκδίκαση.



Ευχαριστώ πολύ!
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