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LIFE Natura Themis - LIFE14/GIE/GR/000026 
«Προώθηση της ευαισθητοποίησης για την άσκηση δίωξης για εγκλήματα κατά της άγριας ζωής και την ανάδειξη της  

περιβαλλοντικής ευθύνης για την αντιμετώπιση ζημιών έναντι της βιοποικιλότητας σε περιοχές του Δικτύου NATURA 2000 στην Κρήτη» 

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
Πρόγραμμα LIFE 2014 «Περιβαλλοντική Διακυβέρνηση &  
Πληροφόρηση» (Environmental Governance & Information) 
 
 Συντονιστής Δικαιούχος: Πανεπιστήμιο Κρήτης – Μουσείο  
 Φυσικής Ιστορίας Κρήτης (ΜΦΙΚ), http://www.nhmc.uoc.gr/el  
 Συνδικαιούχος / Εταίρος 1: Δικηγορικός Σύλλογος Χανίων (ΔΣΧ) 

http://www.dschania.org/  
 Συνδικαιούχος / Εταίρος 2: Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της 

Φύσης (ΕΕΠΦ), http://eepf.gr/el  
 Συνδικαιούχος / Εταίρος 3: ΥΠΕΝ – Συντονιστικό Γραφείο 

Αντιμετώπισης Περιβαλλοντικών Ζημιών (ΣΥΓΑΠΕΖ) 
 Συνδικαιούχος / Εταίρος 4: Δικηγορικός Σύλλογος Ηρακλείου (ΔΣΗ) 

http://www.dsh.gr/  
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ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

Διάρκεια: 01/10/2015 – 30/09/2020 (5 έτη) 

Συνολικός προϋπολογισμός: 1.580.117,00 €  

Συνολικές επιλέξιμες δαπάνες: 1.559.637,00 €  

Συγχρηματοδότηση Ε.Ε.: 935.782,00 € (60% των συνολικών 

επιλέξιμων δαπανών) 

Συγχρηματοδότηση φορέων και οργανώσεων: 

 Ίδιοι πόροι εταίρων έργου: 644.335,00 €  
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Δίκτυο προστατευόμενων Περιοχών NATURA 2000 στην Κρήτη 
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Το Δίκτυο NATURA 2000 
 

Δεν απαγορεύει καμία 
οικονομική 
δραστηριότητα.  

 

Θέτει μόνο 
περιορισμούς για 
προτεινόμενες 
δραστηριότητες που 
θα έχουν αρνητικό 
περιβαλλοντικό 
αντίκτυπο.  

 

Ευρωπαϊκό Δίκτυο Προστατευόμενων 
Περιοχών / Αποτελεί το μεγαλύτερο δίκτυο 
σε παγκόσμιο επίπεδο (>27.000 περιοχές σε 
ΕΕ-28, στοιχεία Δεκέμβριος 2016). 

Στόχος του Δικτύου Ν2000 είναι η διατήρηση 
ειδών και οικοτόπων προτεραιότητας. 

Βασικό νομοθετικό πλαίσιο της Ε.Ε. για την 
προστασία της βιοποικιλότητας.  

27% της έκτασης της χώρας (419 περιοχές 
ενταγμένες στο Δίκτυο NATURA 2000) / 30% 
της έκτασης της Κρήτης (53 περιοχές 
ενταγμένες στο Δίκτυο NATURA 2000). 



Δίκτυο Προστατευόμενων Περιοχών NATURA 2000 στην Κρήτη 
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Αντικείμενο του έργου  
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Καταγραφή και χαρτογράφηση της περιβαλλοντικής παραβατικότητας στην 
Κρήτη. 

Ενημέρωση και ενεργοποίηση των κοινωνικών εταίρων στην 
αποτελεσματικότερη εφαρμογή της οδηγίας για την Περιβαλλοντική Ευθύνη 
(Οδηγία 2004/35/ΕΚ, Ελλάδα ΠΔ 148/2009) για την αποκατάσταση ζημιών 
έναντι της βιοποικιλότητας. 

Ανάδειξη του θέματος της περιβαλλοντικής ευθύνης, της πρόληψης και μείωσης 
της περιβαλλοντικής αυθαιρεσίας, μέσω της ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης 
των πολιτών και των εμπλεκόμενων κοινωνικών ομάδων. 



Κοινωνικοί εταίροι και εμπλεκόμενες ομάδες 
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Στελέχη &  
υπάλληλοι 

ΑΔΚ, 
Περιφέρειας 

Κρήτης & ΟΤΑ 

Δικηγόροι 

Δικαστές 
Εισαγγελείς 

Περιβαλλοντι-
κές Μη 

Κυβερνητικές 
Οργανώσεις 

(ΜΚΟ) 

Δημοσιογράφοι 
τοπικών ΜΜΕ 

Επαγγελματίες 
Τουρισμού 

Προανακριτικοί 
υπάλληλοι 

Αγροτικός 
πληθυσμός και 

ευρύ κοινό 



Βασικοί στόχοι του έργου 
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Βασικοί στόχοι του έργου 

 Η συνειδητοποίηση εκ μέρους των φορέων ότι το περιβαλλοντικό έγκλημα 
αποτελεί ένα ξεχωριστό πεδίο του Ποινικού Δικαίου και ότι υπάρχει ατομική 
ευθύνη για την πρόληψη και αποκατάσταση της περιβαλλοντικής ζημιάς. 

 Η τεκμηρίωση ότι η ορθή εφαρμογή του Περιβαλλοντικού Δικαίου προάγει την 
τοπική ανάπτυξη και την κοινωνική συνοχή, ενώ παράλληλα εξασφαλίζει την 
ορθή χρήση των φυσικών πόρων. 

 Η καλλιέργεια δεξιοτήτων και ικανοτήτων σε ομάδες άμεσα εμπλεκόμενες με 
το έργο, ώστε να ενσωματώσουν θέματα προστασίας της βιοποικιλότητας, 
πρόληψης & αποφυγής της περιβαλλοντικής ζημίας, αποτελεσματικής δίωξης 
και καλύτερης αποκατάστασης. 

 Η ενημέρωση των κατοίκων των περιοχών του Δικτύου NATURA 2000 για την 
παράνομη δραστηριότητα στις περιοχές τους, που έχει επίπτωση στην τοπική 
ανάπτυξη, στην κοινωνική συνοχή και στην οικονομική τους πρόοδο. 

 



Δράσεις του έργου 
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Ολοκληρώθηκε 

•Αποτίμηση της 
υπάρχουσας 
κατάστασης όσον 
αφορά στο 
περιβαλλοντικό 
έγκλημα στην 
Περιφέρεια 
Κρήτης. 

Ολοκληρώθηκε 

•Δημιουργία δύο 
Παρατηρητηρίων 
Περιβαλλοντικού 
Δικαίου, ένα για 
την Ανατολική 
Κρήτη (Π.Ε. 
Ηρακλείου & Π.Ε. 
Λασιθίου) και ένα 
για τη Δυτική 
Κρήτη (Π.Ε. Χανίων 
& Π.Ε. Ρεθύμνου). 

Σε εξέλιξη 

•Εκστρατεία 
ενημέρωσης και 
ευαισθητοποίησης 
τόσο των 
κοινωνικών 
εταίρων του 
προγράμματος, 
όσο και του 
ευρύτερου κοινού.  
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Αποτίμηση υπάρχουσας κατάστασης, ενδεικτικά Στην Π.Ε. Χανίων καταγράφονται 8,16 υποθέσεις ανά 10.000 
κατοίκους.  
Στην Π.Ε. Ρεθύμνης καταγράφονται 11,16 υποθέσεις ανά 10.000 
κατοίκους.   
Στην Π.Ε. Ηρακλείου καταγράφονται 3,3 παραβάσεις ανά 10.000 
κατοίκους. 
Στην Π.Ε. Λασιθίου καταγράφονται 15,7 παραβάσεις ανά 10.000 
κατοίκους. 
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Παρατηρητήρια Περιβαλλοντικού Δικαίου Εκστρατεία ενημέρωσης 
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Εκστρατεία ενημέρωσης 



Δράσεις του έργου 
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Σε εξέλιξη 

• Δημιουργία και 
δωρεάν διάθεση 
στο κοινό, μιας 
ειδικής εφαρμογής 
για έξυπνες 
συσκευές, για την 
αποτύπωση σε 
πραγματικό χρόνο 
των τελούμενων 
περιβαλλοντικών 
αυθαιρεσιών. 

Σε εξέλιξη 

• Εκπαιδευτικά 
προγράμματα 
(Ημερίδες, 
Σεμινάρια, 
Εργαστήρια, έντυποι 
και ηλεκτρονικοί 
Οδηγοί) για τους  
κοινωνικούς 
εταίρους, αλλά και 
τις ομάδες-στόχου 
του έργου. 

Σε εξέλιξη 

• Διάχυση των 
αποτελεσμάτων του 
έργου και ανταλλαγή 
εμπειρίας μέσω της 
δικτύωσης με άλλα 
προγράμματα, LIFE 
και μη, με παρόμοιο 
αντικείμενο. 

• Αξιολόγηση της 
αποτελεσματικότητας 
της στρατηγικής 
επικοινωνίας και της 
πορείας υλοποίησης 
των δράσεων του 
έργου. 
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Ειδική εφαρμογή για έξυπνες συσκευές Εκπαιδευτικά προγράμματα 
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Διάχυση των αποτελεσμάτων του έργου 
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Παρακολούθηση / αξιολόγηση εκστρατείας ενημέρωσης και αποτελεσματικότητας έργου 
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Παρακολούθηση / αξιολόγηση εκστρατείας ενημέρωσης και αποτελεσματικότητας έργου 

Προκειμένου να αποτυπωθούν οι απόψεις, στάσεις και αντιλήψεις των κοινωνικών εταίρων και των 
ομάδων στόχου του προγράμματος, στις οποίες βασίζεται τόσο η Στρατηγική Επικοινωνίας όσο και η 
αποτελεσματικότητα των δράσεων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης, πραγματοποιήθηκε έρευνα 
αναφοράς βάσης τον 1ο χρόνο υλοποίησης (Ιανουάριος – Νοέμβριος 2016) του έργου, ενώ μια 2η 
ενδιάμεση έρευνα θα πραγματοποιηθεί εντός του έτους 2019. 
 
 Η έρευνα βάσης πραγματοποιήθηκε με τη συμπλήρωση ερωτηματολογίων που διανεμήθηκαν 

είτε με προσωπική επαφή, είτε ηλεκτρονικά.  
 Διακινήθηκαν 10 διαφορετικά ερωτηματολόγια (ανά κατηγορία ομάδας-στόχου) και 

περιελάμβαναν 3 μέρη (δημογραφικά στοιχεία, ερωτήσεις αντίληψης/άποψης/πεποίθησης 
κοινές για όλες τις κατηγορίες ερωτωμένων, ερωτήσεις γενικές/διασταύρωσης διαφορετικές ανά 
κατηγορία). 

 Συλλέχθηκαν και επεξεργάστηκαν συνολικά 3.131 ερωτηματολόγια. 
 Ολοκληρώθηκε η αναλυτική ποσοτική και ποιοτική αποτίμηση των αποτελεσμάτων. 
 Παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα σε συναντήσεις με εκπροσώπους των κοινωνικών εταίρων, 

των εμπλεκόμενων ομάδων του έργου, των εμπλεκόμενων υπηρεσιών, των ΜΜΕ και του 
ευρύτερου κοινού της Κρήτης. 
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Γενικά Στοιχεία Έρευνας Αναφοράς Βάσης (Ιανουάριος – Νοέμβριος 2016) 

Ομάδα Στόχου
Προβλεπόμενος 

αριθμός 
συμμετεχόντων

Τελικός αριθμός 
συμμετεχόντων

Ποσοστό 
κάλυψης 
δείγματος 

ομάδας

Ποσοστό 
δείγματος 

στο 
σύνολο

Δικαστές και Εισαγγελείς 80 32 40% 1%
Δικηγόροι 400 195 48,75% 6,20%
Υπάλληλοι της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης 250 196 78,40% 6,25%
Μέλη Περιβαλλοντικών Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων
που δραστηριοποιούνται στη Κρήτη 300 249

83% 7,95%
Αγροτικός πληθυσμός σε περιοχές του δικτύου NATURA
2000 (Κτηνοτρόφοι, αγρότες, κυνηγοί και αλιείς που
δραστηριοποιούνται εντός των περιοχών του δικτύου
NATURA 2000 στη Κρήτη)

400 498

124,50% 15,90%
Επαγγελματίες του τουρισμού που δραστηριοποιούνται
εντός των περιοχών του δικτύου NATURA 2000 στη
Κρήτη.

400 540
135% 17,25%

Ανακριτικοί Υπάλληλοι (αστυνομικοί υπάλληλοι,
υπάλληλοι του λιμενικού σώματος, υπάλληλοι στη
Περιφέρεια Κρήτης και δημοτικοί υπάλληλοι που έχουν
αναλάβει ανακριτικά καθήκοντα)

400 287

71,75% 9,17%
Ευρύτερος πληθυσμός της Κρήτης 400 590 147,50% 18,85%
Τουρίστες/επισκέπτες σε περιοχές NATURA 2000 στη
Κρήτη. 400 432

108% 13,80%
Δημοσιογράφοι και υπάλληλοι στα τοπικά ΜΜΕ 200 112 56% 3,58%

Σύνολο 3230 3131 96,93% 100%
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Άξονες έρευνας 
Α/Α Άξονας  Περιεχόμενο  Σκοπός  

1. Δημογραφικά στοιχεία  Περιλαμβάνονται στοιχεία σχετικά με το φύλο, την 
ηλικία, το επίπεδο σπουδών, τον τόπο κατοικίας, τον 
Δήμο, την Περιφερειακή Ενότητα, την οικογενειακή 
κατάσταση, τον αριθμό παιδιών. Το επάγγελμα, τα έτη 
εργασιακής εμπειρίας  και το ετήσιο ατομικό εισόδημα 
του ερωτώμενου. 

Έλεγχος δημογραφικών 
δεδομένων και διασφάλιση 
αξιοπιστίας δείγματος. 

2. Γνώσεις σχετικά με το Δίκτυο 
NATURA 2000 και το καθεστώς 
προστασίας του 

Περιλαμβάνονται ερωτήσεις σχετικές με τις γνώσεις των 
ερωτώμενων για το ίδιο το Δικτύο, το καθεστώς που το 
διέπει, τους προστατευόμενους οικότοπους και τα 
προστατευόμενα είδη που βρίσκονται στην Κρήτη. 

Αξιολόγηση γνώσεων των 
υποκειμένων με στόχο την 
διερεύνηση ανάγκης 
ενημέρωσης. 

3. Γνώσεις σχετικά με την 
περιβαλλοντική νομοθεσία και 
την άσκηση της δικαιοσύνης 
για περιβαλλοντικά εγκλήματα 

Περιλαμβάνονται ερωτήσεις σχετικά με την 
αποτελεσματικότητα της δίωξης των περιβαλλοντικών 
παραβάσεων. 

Αξιολόγηση των εν λόγω γνώσεων 
των υποκειμένων με στόχο τη 
διερεύνηση ανάγκης 
ενημέρωσης. 

4. Στάση των υποκειμένων 
απέναντι στο περιβαλλοντικό 
έγκλημα και την 
περιβαλλοντική υποβάθμιση 

Περιλαμβάνονται ερωτήσεις που σκιαγραφούν τη 
στάση των ερωτώμενων απέναντι σε κάποια 
υποτιθέμενη παραβατική συμπεριφορά με άμεση ή 
έμμεση εμπλοκή σε αυτή.  

Αξιολόγηση της ανάγκης  
ευαισθητοποίησης του κοινού 
απέναντι σε περιβαλλοντικά 
εγκλήματα. 



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

Δημογραφικά δεδομένα 



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

Ιδιαιτερότητες δείγματος 

• Για τις ακόλουθες ομάδες το δείγμα 
ήταν μικρότερο του απαιτούμενου: 

1. Εισαγγελείς/Δικαστές (32 από 80), 40% 
2. Δικηγόροι (195 από 400), 48,75% 
3. Ανακριτικοί (287 από 400), 71,75% 
4. Δημοσιογράφοι (112 από 200), 56% 

42% 

19% 

1% 

18% 

2% 1% 
9% 

2% 
5% 

1% 

ΠΕ Αττικής 

ΠΕ Χανίων 

ΠΕ Λασιθίου  

ΠΕ Ηρακλείου 

ΠΕ Ρεθύμνου 

ΠΕ Αργολίδας 

ΠΕ Αχαίας 

ΠΕ Κορινθίας 

ΠΕ Τρικάλων 

ΠΕ Θεσσαλονίκης 
• 33% του δείγματος δηλώνει ΑΝΕΡΓΟ 

• Το μεγαλύτερο ποσοστό (60%) του 
δείγματος της ομάδας ΜΚΟ 
προέρχεται από περιοχές εκτός 
Κρήτης. 
 



Ενδεικτικά αποτελέσματα -Γνώσεις σχετικά με το Δίκτυο Natura 2000 και το καθεστώς προστασίας του 
 

Ποσοστά επί συνόλου δείγματος 

Ποσοστά επί συνόλου δείγματος ανά ομάδα στόχο 

12%

48%

40%

Γνωρίζετε τι είναι το Δίκτυο NATURA 2000;

Ναι γνωρίζω πολύ καλά

Γνωρίζω αλλά χωρίς ακριβείς 
πληροφορίες

Δεν γνωρίζω καθόλου

Οι γνώσεις του 48% των ερωτωμένων σχετικά 
με το τι είναι το Δίκτυο NATURA 2000 είναι 
ελλιπείς. Έχουν ακούσει τι είναι το Δίκτυο και 
γνωρίζουν κάποια πράγματα, αλλά όχι με 
ακρίβεια. Οι επαγγελματίες τουρισμού γενικά 
φαίνεται να είναι πιο ενημερωμένοι, όπως 
επίσης και οι ομάδες ΜΚΟ, 
Δικαστές/Εισαγγελείς και Δικηγόροι.  



Ενδεικτικά αποτελέσματα -Γνώσεις σχετικά με το Δίκτυο Natura 2000 και το καθεστώς προστασίας του 

Ποσοστά επί συνόλου δείγματος 

Ποσοστά επί συνόλου δείγματος ανά ομάδα στόχο 

Στη συναφή με την προηγούμενη ερώτηση 
γνώσεως, οι περισσότεροι από τους μισούς 
συμμετέχοντες (55%) δεν γνωρίζουν ότι 
υπάρχουν προστατευόμενα είδη / οικότοποι.  
Ανά ομάδα-στόχο, οι πιο ενήμεροι για την 
ύπαρξη προστατευόμενων ειδών/οικοτόπων είναι 
οι Εισαγγελείς/Δικαστές, οι Δικηγόροι, οι 
υπάλληλοι της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Κρήτης και ο ευρύτερος πληθυσμός. 

45%

55%

Γνωρίζετε ότι μέσα στις προστατευόμενες περιοχές του Δικτύου 
NATURA 2000 υπάρχουν προστατευόμενα είδη και οικότοποι;

Ναι

Όχι



Ενδεικτικά αποτελέσματα -Γνώσεις σχετικά με το Δίκτυο Natura 2000 και το καθεστώς προστασίας του 

Ποσοστά επί συνόλου δείγματος 

Ποσοστά επί συνόλου δείγματος ανά ομάδα στόχο 

Περίπου οι μισοί του δείγματος (51%) θεωρούν ότι οι 
ανθρώπινες δραστηριότητες στις προστατευόμενες 
περιοχές απαγορεύονται παντού.  
Στο αντίστοιχο γράφημα ανά ομάδα-στόχο φαίνεται ότι οι 
Εισαγγελείς/Δικαστές, ο ευρύτερος πληθυσμός και οι 
Δικηγόροι (περισσότερο από 70%) γνωρίζουν το 
καθεστώς που διέπει τις προστατευόμενες περιοχές όσον 
αφορά στις επιτρεπόμενες δραστηριότητες. Ο αγροτικός 
πληθυσμός, οι Ανακριτικοί Υπάλληλοι, οι 
επαγγελματίες τουρισμού και οι επισκέπτες/τουρίστες 
είναι οι ομάδες που το μεγαλύτερο ποσοστό τους θεωρεί 
ότι απαγορεύονται τα πάντα εντός των περιοχών του 
Δικτύου (62%-72%). 



Ενδεικτικά αποτελέσματα -Γνώσεις σχετικά με την περιβαλλοντική νομοθεσία και την άσκηση της 
δικαιοσύνης για περιβαλλοντικά εγκλήματα 

 

Ποσοστά επί συνόλου δείγματος 

Ποσοστά επί συνόλου δείγματος ανά ομάδα στόχο 

Το 43% των ερωτωμένων δεν γνωρίζουν ότι τα 
εγκλήματα κατά της άγριας ζωής αποτελούν 
ειδική κατηγορία εγκλημάτων σε αντίθεση με το 
35% που το γνωρίζει. Αντίστοιχα, ανά ομάδα-
στόχο οι Δικηγόροι, οι Εισαγγελείς/Δικαστές 
και ο ευρύτερος πληθυσμός γνωρίζουν σε 
ποσοστό μεγαλύτερο του 50% ότι τα εγκλήματα 
κατά της άγριας ζωής αποτελούν ειδική 
κατηγορία του ποινικού δικαίου ενώ ο 
αγροτικός πληθυσμός σε ποσοστό 68% 
θεωρεί ότι δεν αποτελούν ειδικά αδικήματα. 



Ενδεικτικά αποτελέσματα -Γνώσεις σχετικά με την περιβαλλοντική νομοθεσία και την άσκηση της 
δικαιοσύνης για περιβαλλοντικά εγκλήματα 

Ποσοστά επί συνόλου δείγματος 

Ποσοστά επί συνόλου δείγματος ανά ομάδα στόχο 

Όσον αφορά στη νομοθεσία για τα εγκλήματα κατά της 
άγριας ζωής, 72% του δείγματος δεν τη γνωρίζει καθόλου 
και μόλις 1% τη γνωρίζει πολύ καλά. Οι Εισαγγελείς / 
Δικαστές είναι η ομάδα που, σε μεγαλύτερο ποσοστό, 
γνωρίζει πολύ καλά ή καλά τη νομοθεσία που αφορά στα 
εγκλήματα κατά της άγριας ζωής, Η Αποκεντρωμένη 
Διοίκηση, οι Ανακριτικοί υπάλληλοι, οι ΜΚΟ και τα ΜΜΕ 
έχουν σχεδόν την ίδια άγνοια για τη νομοθεσία με τους 
επαγγελματίες τουρισμού και τον ευρύτερο πληθυσμό, ενώ 
η συντριπτική πλειοψηφία των αγροτών / κτηνοτρόφων 
/ αλιέων (90%) δεν έχει καμία γνώση του νομικού πλαισίου 
που διέπει τα εγκλήματα κατά της άγριας ζωής. 



Ενδεικτικά αποτελέσματα -Γνώσεις σχετικά με την περιβαλλοντική νομοθεσία και την άσκηση της 
δικαιοσύνης για περιβαλλοντικά εγκλήματα 

Ποσοστά επί συνόλου δείγματος 

Ποσοστά επί συνόλου δείγματος ανά ομάδα στόχο 

Συνολικά το 48% πιστεύει ότι έχουμε υποχρέωση να 
διατηρήσουμε τη βιοποικιλότητα και να αποκαταστήσουμε 
οποιαδήποτε περιβαλλοντική ζημία προκληθεί σε αυτή. 
Από τις ομάδες-στόχους της έρευνας, 
Εισαγγελείς/Δικαστές, Δικηγόροι και ο ευρύτερος 
πληθυσμός είναι γνώστες των υποχρεώσεων της χώρας 
αλλά και των πολιτών έναντι της βιοποικιλότητας σε 
ποσοστό >70%, αντίθετα με τον αγροτικό πληθυσμό που 
πιστεύει ότι δεν έχουμε καμία τέτοια υποχρέωση 
(ποσοστό 68%). 



Ενδεικτικά αποτελέσματα -Γνώσεις σχετικά με την περιβαλλοντική νομοθεσία και την άσκηση της 
δικαιοσύνης για περιβαλλοντικά εγκλήματα 

Ποσοστά επί συνόλου δείγματος 

Ποσοστά επί συνόλου δείγματος ανά ομάδα στόχο 

Η Εθνική και Ευρωπαϊκή Νομοθεσία που διέπει την 
προστασία της βιοποικιλότητας και το Δίκτυο NATURA 
2000 είναι άγνωστη για το 72% των ερωτωμένων και 
μόλις 2% τη γνωρίζει πολύ καλά ή καλά. Καλύτεροι 
γνώστες της σχετικής νομοθεσίας που αφορά στην 
προστασία της βιοποικιλότητας και το Δίκτυο NATURA 
2000 είναι οι Εισαγγελείς/Δικαστές. Μεγάλο ποσοστό 
των υπαλλήλων της ΑΔΚ όπως και οι Ανακριτικοί 
υπάλληλοι και τα μέλη των ΜΚΟ έχουν απόλυτη άγνοια 
της σχετικής νομοθεσίας (ποσοστό >60%). 



Ενδεικτικά αποτελέσματα -Γνώσεις σχετικά με την περιβαλλοντική νομοθεσία και την άσκηση της 
δικαιοσύνης για περιβαλλοντικά εγκλήματα 

Ποσοστά επί συνόλου δείγματος 

Ποσοστά επί συνόλου δείγματος ανά ομάδα στόχο 

Το 54% του συνόλου των ερωτωμένων θεωρεί πως 
η ελληνική νομοθεσία για την προστασία του 
περιβάλλοντος παρουσιάζει ελλείψεις, ενώ 40% 
τη θεωρεί ανεπαρκή. 
Οι Ανακριτικοί υπάλληλοι και οι επαγγελματίες 
τουρισμού είναι οι ομάδες που θεωρούν ότι η 
ελληνική περιβαλλοντική νομοθεσία παρουσιάζει 
κάποιες ελλείψεις, ενώ το μεγαλύτερο ποσοστό του 
αγροτικού και ευρύτερου πληθυσμού 
αναφέρουν ως ανεπαρκή την ελληνική νομοθεσία 
για την προστασία του περιβάλλοντος. 



Ενδεικτικά αποτελέσματα -Γνώσεις σχετικά με την περιβαλλοντική νομοθεσία και την άσκηση της 
δικαιοσύνης για περιβαλλοντικά εγκλήματα 

Ποσοστά επί συνόλου δείγματος 

Ποσοστά επί συνόλου δείγματος ανά ομάδα στόχο 

Ο Συνήγορος του Πολίτη αρχικά και οι 
Περιβαλλοντικές Οργανώσεις δευτερευόντως φαίνεται 
να θεωρούνται οι πλέον κατάλληλοι φορείς στους 
οποίους μπορεί να καταγγείλει κάποιος, περιστατικό 
περιβαλλοντικής υποβάθμισης (ακόμα και από τις ίδιες 
τις ΜΚΟ). Μόνο η ομάδα των Εισαγγελέων/Δικαστών 
θα προχωρούσε σε καταγγελία περιστατικού προς την 
Εισαγγελία (ποσοστό 53%), αντίθετα με τους 
επισκέπτες/τουρίστες, τον αγροτικό και ευρύτερο 
πληθυσμό, που θα κατήγγειλε στον Εισαγγελέα σε 
ποσοστό 2-5%. 



Ενδεικτικά αποτελέσματα -Στάση των υποκειμένων απέναντι στο περιβαλλοντικό έγκλημα και την 
περιβαλλοντική υποβάθμιση 

Ποσοστά επί συνόλου δείγματος 

Ποσοστά επί συνόλου δείγματος ανά ομάδα στόχο 

Η συντριπτική πλειοψηφία των συμμετεχόντων (87%) 
δηλώνει πως αυτός που ρυπαίνει/παρανομεί θα 
πρέπει να πληρώσει το κόστος σε περίπτωση 
περιβαλλοντικής ζημίας και αποκατάστασης του 
οικότοπου ή είδους. Όλες οι ομάδες-στόχοι 
συμφωνούν κυμαίνονται στα ίδια περίπου ποσοστά. 
Το μόνο σημείο που πρέπει να τονισθεί είναι ότι το 
10% των Ανακριτικών υπαλλήλων θεωρεί ότι το 
κόστος πρέπει να το πληρώσουν οι πολίτες και το 
6% των επαγγελματιών τουρισμού που δεικνύει το 
κράτος ως υπόχρεο αποκατάστασης της ζημίας. 



Ενδεικτικά αποτελέσματα -Στάση των υποκειμένων απέναντι στο περιβαλλοντικό έγκλημα και την 
περιβαλλοντική υποβάθμιση 

Ποσοστά επί συνόλου δείγματος 

Ποσοστά επί συνόλου δείγματος ανά ομάδα στόχο 

Αρνητική είναι η απάντηση των 
περισσοτέρων συμμετεχόντων (90%) 
στο ερώτημα αν έχουν κάνει ποτέ 
καταγγελία περιστατικού 
περιβαλλοντικής υποβάθμισης, με 
μόλις το 10% να απαντάει θετικά.  
 
Η ομάδα-στόχος που απάντησε θετικά 
στο ερώτημα με το μεγαλύτερο 
ποσοστό είναι οι Εισαγγελείς / 
Δικαστές και οι υπάλληλοι των ΜΜΕ 
σε ποσοστό 19%, οι υπάλληλοι της 
ΑΔΚ με 17% και τα μέλη των ΜΚΟ 
(16%). 
 
Περισσότερο από το 90% του 
αγροτικού πληθυσμού, των 
επισκεπτών/τουριστών, των 
επαγγελματιών τουρισμού και των 
Δικηγόρων δεν έχει κάνει ποτέ 
καταγγελία για περιστατικό 
περιβαλλοντικής υποβάθμισης. 

10%

90%

Έχετε κάνει ποτέ καταγγελία περιστατικού περιβαλλοντικής 
υποβάθμισης; 

Ναι

Όχι



Ενδεικτικά αποτελέσματα -Στάση των υποκειμένων απέναντι στο περιβαλλοντικό έγκλημα και την 
περιβαλλοντική υποβάθμιση 

Ποσοστά επί συνόλου δείγματος 

Ποσοστά επί συνόλου δείγματος ανά ομάδα στόχο 

Στην ερώτηση αυτή, το 26% απάντησε ότι 
γνωρίζει κάποια περίπτωση δίωξης 
περιβαλλοντικού εγκλήματος.  
 
Από το σύνολο των ερωτηθέντων που 
απάντησε θετικά σ’ αυτήν την ερώτηση, οι 
περισσότεροι ήταν Εισαγγελείς/Δικαστές 
(ποσοστό 87% του δείγματος της ομάδας-
στόχου).  
 
Η ομάδα-στόχος που στη μεγαλύτερη 
πλειοψηφία της δεν έχει υπόψη της κάποια 
περίπτωση δίωξης για περιβαλλοντικό 
έγκλημα είναι οι επαγγελματίες τουρισμού 
(89%) και ακολουθούν οι 
επισκέπτες/τουρίστες (85%) και ο αγροτικός 
πληθυσμός (84%).  
 
Αξίζει να σημειωθεί ότι και οι Ανακριτικοί 
υπάλληλοι δεν γνωρίζουν κάποια 
περίπτωση δίωξης σε υψηλό ποσοστό 
(77%). 



Ενδεικτικά αποτελέσματα -Στάση των υποκειμένων απέναντι στο περιβαλλοντικό έγκλημα και την 
περιβαλλοντική υποβάθμιση 

Ποσοστά επί συνόλου δείγματος 

Ποσοστά επί συνόλου δείγματος ανά ομάδα στόχο 

Το 36% των συμμετεχόντων στην έρευνα, δεν σκέφτηκε 
ποτέ να καταγγείλει μια παράνομη ενέργεια κατά της 
άγριας ζωής. Συγκριτικά οι Εισαγγελείς/Δικαστές είναι η 
ομάδα που σκέφθηκε να καταγγείλει παράνομη ενέργεια 
κατά της άγριας ζωής σε κάθε περίπτωση που συνέβη. 
Είναι και η μόνη ομάδα που δεν συμπλήρωσε την 
απάντηση «δεν το σκέφτηκα ποτέ», αντίθετα με τις 
υπόλοιπες ομάδες. Αξίζει να επισημανθούν τα ποσοστά με 
την ίδια απάντηση από τους επαγγελματίες τουρισμού 
(37%), τους ανακριτικούς υπαλλήλους (30%), την ΑΔΚ 
(30%), τους Δικηγόρους (46%) και τις ΜΚΟ (26%). 



Ενδεικτικά αποτελέσματα -Στάση των υποκειμένων απέναντι στο περιβαλλοντικό έγκλημα και την 
περιβαλλοντική υποβάθμιση 

Ποσοστά επί συνόλου δείγματος 

Ποσοστά επί συνόλου δείγματος ανά ομάδα στόχο 

Τα 2/3 περίπου του συνολικού δείγματος, θεωρούν ότι τα 
ΜΜΕ καλύπτουν ανεπαρκώς/με ελλείψεις τις υποθέσεις 
περιβαλλοντικής υποβάθμισης. Μόνο το 1% είναι πλήρως 
ικανοποιημένο από τον τρόπο που αντιμετωπίζουν τα ΜΜΕ 
αυτού του τύπου τις περιπτώσεις.  
Το ενδιαφέρον στην ανάλυση της συγκεκριμένης ερώτησης, 
είναι ότι οι ίδιοι οι εκπρόσωποι των ΜΜΕ είναι πλήρως 
ικανοποιημένοι από την κάλυψη θεμάτων περιβαλλοντικής 
υποβάθμισης σε ποσοστό μόλις 4%. Υψηλά ποσοστά 
αμφισβήτησης των ΜΜΕ εμφανίζουν οι επαγγελματίες 
τουρισμού (75%) και ο αγροτικός πληθυσμός (70%). 



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

Γενικά συμπεράσματα έρευνας 

Από τη μέχρι στιγμής επεξεργασία των δεδομένων, αυτά φαίνεται να 
επιβεβαιώνουν κάποια από τα συμπεράσματα της προπαρασκευαστικής 
Δράσης Α1, π.χ. 
 Γενικότερη αδιαφορία και άρνηση των εμπλεκόμενων με την εφαρμογή 

της Οδηγίας για την Περιβαλλοντική Ευθύνη, να εμβαθύνουν στο 
πνεύμα της προστασίας του περιβάλλοντος, να εργαστούν για τη 
διασφάλιση της περιβαλλοντικής έννομης τάξης και να διαφυλάξουν ως 
οφείλουν και ως αναμένουν οι πολίτες τους φυσικούς πόρους και το 
φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον από την διάχυτη αυθαιρεσία.  

 Επιβεβαιώνεται επίσης η αδυναμία των ελεγκτικών μηχανισμών έναντι 
της πάταξης της περιβαλλοντικής παραβατικότητας και η αδυναμία του 
κράτους να επιλύσει χρόνια προβλήματα διοίκησης, δικαιοσύνης και 
εφαρμογής των νόμων αλλά και αποκατάστασης της εμπιστοσύνης των 
πολιτών προς τις δημόσιες υπηρεσίας. 
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Γενικά συμπεράσματα έρευνας 

Ειδικότερα, από την έρευνα επισημαίνονται τα ακόλουθα: 
 
 Υπάρχει γενική άγνοια και σύγχυση γύρω από το Δίκτυο NATURA 2000 

και το καθεστώς προστασίας του, στα 4/5 του δείγματος. 
 Υπάρχει διάχυτη προκατάληψη ως προς την επάρκεια και 

αποτελεσματικότητα της νομοθεσίας, εθνικής και ευρωπαϊκής, ακόμα 
και από Εισαγγελείς/Δικαστές και Δικηγόρους. 

 Από όλες τις ομάδες αμφισβητείται έντονα η επάρκεια των ΜΜΕ ως 
προς την κάλυψη σχετικών θεμάτων. 

 Υπάρχει διάχυτη προκατάληψη τόσο των υπηρεσιακών στελεχών ως 
προς την περιβαλλοντική ευαισθησία του πληθυσμού και των άλλων 
stakeholders όσο και των πολιτών ως προς την επάρκεια, εντιμότητα 
και αποτελεσματικότητα των υπηρεσιών και της Δικαιοσύνης. 
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Ειδικότερα συμπεράσματα ανά ομάδα-στόχο 

Εισαγγελείς/
Δικαστές 

• Αρκετά ικανοποιητικές γνώσεις σχετικά με το Δίκτυο NATURA 2000. 
• Σχετικά ανεπαρκείς γνώσεις  όμως για τη νομοθεσία που διέπει το Δίκτυο, τη βιοποικιλότητα και το περιβαλλοντικό 

έγκλημα. 
• Ευαισθητοποιημένη ομάδα και πρόθυμη να συνεισφέρει στην αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών 

εγκλημάτων/αυθαιρεσιών. 

Δικηγόροι 

• Ικανοποιητικές γνώσεις σχετικά με το Δίκτυο NATURA 2000, τα προστατευόμενα είδη και οικοτόπους. 
• Ανεπαρκώς ενημερωμένη για την σχετική ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία. 
• Σχετική άγνοια των αρμοδιοτήτων των εμπλεκόμενων υπηρεσιών. 
• Αμφισβητεί έντονα την αποτελεσματικότητα της δικαιοσύνης και της νομοθεσίας, την αποτελεσματικότητα και την 

ταχύτητα των διαδικασιών της.  
• Εμφανίζεται μετρίως ευαισθητοποιημένη ομάδα με μικρές πιθανότητες βελτίωσης του κλίματος.  
• Γενικώς παρουσιάζει συγκεχυμένη εικόνα τόσο ως προς τις γνώσεις όσο και ως προς τη διάθεση εμπλοκής με το 

θέμα. 

Υπάλληλοι 
Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης 

• Διαθέτουν σχετικά καλές γνώσεις γύρω από το Δίκτυο NATURA 2000, το καθεστώς προστασίας  και τα 
προστατευόμενα είδη/οικοτόπους. 

• Περιορισμένες γνώσεις γύρω από την περιβαλλοντική νομοθεσία, εθνική και ευρωπαϊκή/ 
• Εμφανίζεται ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένη όσον αφορά στα περιβαλλοντικά εγκλήματα αλλά άτολμη στην 

ανάληψη πρωτοβουλιών.  
• Αξιοσημείωτο είναι ότι εμφανίζεται να αποποιείται των ευθυνών και υποχρεώσεών της και να αμφισβητεί την 

αποτελεσματικότητα του φορέα της αλλά και τις υπόλοιπες κρατικές δομές που εμπλέκονται με περιβαλλοντικά 
θέματα. 
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Ειδικότερα συμπεράσματα ανά ομάδα-στόχο 

Ανακριτικοί 
υπάλληλοι 

• Οι πλέον άμεσα υποδεχόμενοι καταγγελίες θεωρούν σε ποσοστό 92% ως αναποτελεσματική τη δίωξη 
περιβαλλοντικών παραβάσεων. 

• Χαμηλά επίπεδα γνώσεων όσον αφορά στο Δίκτυο NATURA 2000, τους οικοτόπους/είδη, το καθεστώς  και τη 
σχετική νομοθεσία που το διέπει.  

• Σχετικά μεγάλο ποσοστό αγνοεί διαδικασίες και αρμοδιότητες. 
• Μέτρια ευαισθητοποίηση και πρόθεση ενεργούς εμπλοκής. 

 
Υπάλληλοι-

στελέχη 
Περιβαλλοντικών 

ΜΚΟ 

• Αρνητική άποψη για την αποτελεσματικότητα της δίωξης περιβαλλοντικών παραβάσεων. 
• Μέτρια γνώση για το Δίκτυο NATURA 2000, τα είδη/οικοτόπους,  το καθεστώς προστασίας και τη σχετική 

περιβαλλοντική νομοθεσία. 
• Σχετική άγνοια των διαδικασιών και προκατάληψη ως προς την αποτελεσματικότητα και επάρκεια των υπηρεσιών. 
• Προκατάληψη ως προς την επάρκεια των ΜΜΕ στην κάλυψη υποθέσεων περιβαλλοντικής υποβάθμισης.  
• Σημειώνεται ότι η επαγγελματική συνάφεια των ερωτώμενων με θέματα περιβάλλοντος φτάνει μόλις το 16,50%. 

Αγροτικός 
Πληθυσμός 

• Η σχέση του αγροτικού πληθυσμού του νησιού με το Δίκτυο NATURA 2000 είναι ελάχιστη.  
• Χαμηλά επίπεδα γνώσεων γύρω από την προστασία ειδών/οικοτόπων, καθεστώτος προστασίας και σχετικής  

νομοθεσίας. 
• Χαμηλά ποσοστά πρόθεσης καταγγελίας ή προσφυγής στη δικαιοσύνη σε περίπτωση εντοπισμού περιβαλλοντικής 

παράβασης. 
• Ποσοστό πάνω από το 80% θεωρεί τις αρμόδιες υπηρεσίες αργές, αδιάφορες και διεφθαρμένες. 
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Ειδικότερα συμπεράσματα ανά ομάδα-στόχο 

Επαγγελματίες 
Τουρισμού 

• Σχετική άγνοια για περιβαλλοντικά θέματα, είδη/οικοτόπους και καθεστώς προστασίας του Δικτύου NATURA 2000. 
• Χαμηλά επίπεδα πρόθεσης εμπλοκής/ενεργοποίησης σε περιστατικά περιβαλλοντικών εγκλημάτων/υποβάθμισης. 
• Εμφανής η αρνητική διάθεση έναντι των προστατευόμενων περιοχών (διασταυρούμενες απαντήσεις ερωτήσεων 

του Γ’ μέρους δίνουν ότι το 31% πιστεύει ότι η προστασία της βιοποικιλότητας δεν παρέχει κανένα όφελος στον 
άνθρωπο και ότι μεταξύ προστασίας οικοτόπου προτεραιότητας και επιχειρηματικότητας, προέχει η επένδυση και 
η ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής). 

• Γενικότερα η ομάδα χαρακτηρίζεται ως αδιάφορη. 

 

Τουρίστες/ 
Επισκέπτες/ 
Ευρύ κοινό 

• Σχετικά καλές γνώσεις για το Δίκτυο NATURA 2000, τα είδη/οικοτόπους  και το καθεστώς προστασίας που το διέπει 
αλλά και άλλες οικολογικές λειτουργίες μη κατανοητές στις υπόλοιπες ομάδες.  

• Χαμηλά επίπεδα γνώσης σχετικής νομοθεσίας. 
• Ευρεία αποδοχή της ηθικής και νομικής υποχρέωσης προστασίας της φύσης εκ μέρους των πολιτών. 
• Σχετική επίγνωση των αντίστοιχων δικαιωμάτων. 
• Μειωμένη εμπιστοσύνη στην αποτελεσματικότητα δίωξης περιβαλλοντικών εγκλημάτων αλλά και κάλυψής τους 

από τα ΜΜΕ. 

Δημοσιογράφοι/ 
Υπάλληλοι ΜΜΕ 

• Μέτρια έως χαμηλή εικόνα ως προς τις γνώσεις τους για τις προστατευόμενες περιοχές, τα είδη/οικοτόπους , τη 
νομοθεσία αλλά και το περιβάλλον γενικότερα. 

• Παρουσιάζει παρόλα αυτά περισσότερη ευαισθητοποίηση ως προς τα περιβαλλοντικά θέματα. 
• Οι ίδιοι θεωρούν σε μεγάλο ποσοστό ως ανεπαρκή τον τρόπο με τον οποίο καλύπτει ο Τύπος τις περιβαλλοντικές 

παραβάσεις και αυθαιρεσίες. 
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Παρατηρήσεις ποιοτικής ανάλυσης-γενικά συμπεράσματα 

Περισσότερο ενήμερες  & 
ευαισθητοποιημένες 

Λιγότερες γνώσεις 
Χαμηλότερα ποσοστά 
πρόθεσης εμπλοκής 

Γυναίκες  

Άνδρες 
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Παρατηρήσεις ποιοτικής ανάλυσης-γενικά συμπεράσματα 

Περισσότερο ενήμερες  & 
ευαισθητοποιημένες 

Λιγότερες γνώσεις 
Χαμηλότερα ποσοστά 
πρόθεσης εμπλοκής 

Ηλικιακές 
ομάδες 
36-45 & 
46-55 

Ηλικιακές 
ομάδες 
26-35 & 
56-65 
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Προτάσεις βελτίωσης κατάστασης εκ μέρους των ίδιων των ερωτωμένων 

Ενημέρωση πολιτών και 
εμπλεκόμενων υπηρεσιών/φορέων 

Δημιουργία ειδικού σώματος δίωξης 
περιβαλλοντικών εγκλημάτων 

Απλοποίηση 
διαδικασιών 

Εξειδίκευση 
εμπλεκόμενου 
προσωπικού Ενοποίηση νομοθεσίας 

Άμεση επέμβαση 
υπηρεσιών 

Εντατικοποίηση 
αστυνόμευσης/επιτήρησης 

Δυνατότητα ανώνυμης/ 
τηλεφωνικής καταγγελίας 
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Ευχαριστούμε για την 
προσοχή σας! 

Δρ. Μιχάλης Προμπονάς 
Πανεπιστήμιο Κρήτης 
Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης 
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