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• Action B1 & B2 

Environmental Law 

Observatories in East and 

West Crete

Φεβρουάριος – Μάρτιος 2018

Τέσσερις (4) καταγγελίες κοινοποιήθηκαν μέσω της Εφαρμογής για Έξυπνες Συσκευές (APP LIFE Themis)

(κωδικοί #581, #582, #584 και #585). Το ΣΥΓΑΠΕΖ επικοινώνησε άμεσα με τις αρμόδιες υπηρεσίες της

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης σχετικά με τις ενέργειες που πρέπει να γίνουν.

Φεβρουάριος – Μάρτιος 2019

Τριάντα (30) έγγραφα που αφορούν σε τριάντα επτά (37) καταγγελίες και συγκεκριμένα στους κωδικούς #586,

#588, #589, #595, #597,#601, #602-603, #604, #605, #610, #611, #612, #613,#614, #615, #618, #619-620-621,

#623-624,#625,#627, #633, #638, #639, #643, #662, #663, #664, #665-666, #676-677-678 και #687.

Απρίλιος 2020

Τρία (3) έγγραφα που αφορούν σε τέσσερις (4) καταγγελίες και συγκεκριμένα στους κωδικούς #730, #731 και

#750-751.

Οι καταγγελίες που κοινοποιήθηκαν συνολικά στο 

ΣΥΓΑΠΕΖ ανέρχονται σε σαράντα τέσσερις(44) (37 

έγγραφα). Καταγράφηκαν 20 έγγραφα για την 

Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου, 12 έγγραφα για 

την Περιφερειακή Ενότητα Χανίων, 2 έγγραφα για 

την Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου και 3 έγγραφα 

για την Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου.



Action B1 & B2 
Environmental Law Observatories in East and West Crete

Έχουν αποσταλεί διερευνητικά έγγραφα για συνολικά είκοσι (20) καταγγελίες.

[Με αρ. πρωτ. 310/13-05-2019 (#581), 299/08-05-2019 (#582), 285/30-04-2019 (#584), 389/05-06-2019 (#585),

536/19-08-2019 (#589, #595 και #610), 66/18-12-2019 (#613, #633, #687 και #676-677-678), 178/14-04-2020

(#602-603 και #604), 179/14-04-2020 (#586), 247/29-05-2020 (#588), 248/29-05-2020 (#615) και 74/31-07-2020

(#597)].

Για τα υπόλοιπα έχουν συνταχθεί τα σχετικά έγγραφα αλλά δεν έχουν διεκπεραιωθεί από την υπηρεσία.

Επικοινωνία με αρμόδιες υπηρεσίες. Ενδεικτικά:

• Καταγγελία #585 “Διάνοιξη δρόμου και καταστροφή φυσικής βλάστησης εντός ΚΑΖ”

→ Υποβολή δικογραφίας στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ηρακλείου

• Καταγγελία #588 “Παράνομη απόθεση απορριμμάτων”

→ Διενέργεια αυτοψίας τον Ιούλιο 2020 και απομάκρυνση απορριμμάτων



Action B5

Training Seminars

03.12.2019

Διεξαγωγή 

Εκπαιδευτικού 

Σεμιναρίου για 

δικηγόρους στην 

Αθήνα (ΥΠΕΝ)

04.12.2019

Διεξαγωγή 

Εκπαιδευτικού 

Σεμιναρίου για 

Δικαστές και 

Εισαγγελείς στην 

Αθήνα (ΥΠΕΝ)



Action B5

Training Seminars

Βασικά σημεία συζήτησης των δύο 

εκπαιδευτικών σεμιναρίων αποτέλεσαν: 

α) το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο της 
περιβαλλοντικής ευθύνης και οι 
δυνατότητες βελτίωσής της εφαρμογής 
του, 

β) οι ενέργειες και θεσμοθετημένες 
πρακτικές που αποσκοπούν στη δίωξη του 
περιβαλλοντικού εγκλήματος και 

γ) τα ζητήματα που προκύπτουν κατά την 
εφαρμογή των ποινικών κυρώσεων του 
άρθρου 28 του Ν. 1650/1986. 



Action B5

Training Seminars

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Έκδοση της ΚΥΑ του άρθρου 14 του Π.Δ. 148/2009 για την υποχρεωτική χρηματοοικονομική ασφάλιση των εταιρειών ως 
προϋπόθεση για την πιστή εφαρμογή της αρχής ο «ρυπαίνων πληρώνει».

Διοργάνωση εξειδικευμένων σεμιναρίων για τη βελτίωση της εφαρμογής της περιβαλλοντικής νομοθεσίας.  

Νομική υποστήριξη των περιβαλλοντικών Υπηρεσιών της Διοίκησης - Κωδικοποίηση της περιβαλλοντικής 
νομοθεσίας.  

Συλλογή και δημοσιοποίηση των δεδομένων σχετικά με την κατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος (της 
βιοποικιλότητας της Ελλάδας.

Συνεργασία και επικοινωνία μεταξύ  Επιθεωρητών Περιβάλλοντος & των Εισαγγελικών Αρχών. 

Στελέχωση Επιθεωρητών Περιβάλλοντος και προανακριτικών υπαλλήλων με  εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό και η 
νομική υποστήριξη των υπηρεσιών τους. 



Action B5
Training Seminars

Φεβρουάριος-Απρίλιος 2020
Σε συνέχεια των συμπερασμάτων που προέκυψαν στα σεμινάρια του Δεκεμβρίου, έλαβε

χώρα η προεργασία για τη διεξαγωγή του τελευταίου σεμιναρίου επιμόρφωσης για

δικαστικές και εισαγγελείς καθώς και μία συνάντηση εργασίας για επιθεωρητές

περιβάλλοντος με σκοπό την εκπαίδευση/ενημέρωση στα θέματα περιβαλλοντικής

νομοθεσίας αλλά και τη δημιουργία δικτύου συνεργασίας και επικοινωνίας μεταξύ

Επιθεωρητών Περιβάλλοντος & των Εισαγγελικών Αρχών.

↦ Χώρος διεξαγωγής: Θεσσαλονίκη με προτεινόμενες ημερομηνίες 5 & 6 Μαΐου 2020

↦ Επικοινωνία με ομιλητές καθώς και με την Προϊσταμένη του Σώματος Επιθεώρησης

Βορείου Ελλάδος

↦ Υποβολή πρωτογενές αιτήματος/ενημερωτικού προς την Γενική Γραμματεία



Action B6
Technical Guides

Στα πλάισια της δράσης Β6:
Παραλήφθηκαν από το ΣΥΓΑΠΕΖ στο σύνολο 300 Τεχνικοί Οδηγοί (100 για Δικηγόρους, 100 για 

Δικαστές και 100 Οδηγοί του πολίτη)

• 24 στο Σώμα Επιθεωρητών και Ελεγκτών ΥΠΕΝ.

• 7 στις ΠΕΑΠΖ.

• 3 στην τέως Ειδική Γραμματεία Επιθεωρητών και Ελεγκτών ΥΠΕΝ.

• 11 στα γραφεία της πολιτικής ηγεσίας (Υπουργός, Γ.Γ., Υφυπουργοί).

• 6 στις Διευθύνσεις Νομοθετικού Έργου, Βιοποικιλότητας και Δασών (από 2 σε κάθε υπηρεσία)

• 1 στο Green Tank (ανεξάρτητη, ΜΚΟ).

• 43 στα σεμινάρια 3&4 Δεκέμβρη στην Αθήνα.

• Παραμένουν στο ΣΥΓΑΠΕΖ (γραφείο και υπαλλήλους, 5 σετ).



Action D5

Dissemination of the project and its results

Οκτώβριος 2019

Συμμετοχή στη 2η Συνάντηση του Ευρωπαϊκού Δικτύου IMPEL με τίτλο “Criteria for the Assessment of the Environmental
Damage Project”, ( 8-10 Οκτωβρίου 2019, Εδιμβούργο, Η.Β.)


