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ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 

 ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΔΙΚΑΣΤΕΣ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΙΣ 

 

Η γνώμη σας είναι σημαντική! 

Το ερωτηματολόγιο είναι ανώνυμο και εμπιστευτικό. Οι απαντήσεις σας θα αναλυθούν από 
τους ειδικούς συνεργάτες των εταίρων του έργου Life Natura Themis, με σκοπό να 
προσδιορισθεί η άποψη των ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ σχετικά με θέματα που αφορούν 
στην περιβαλλοντική ευθύνη στην Κρήτη.  

Αφού συμπληρώσετε το ερωτηματολόγιο, παρακαλείστε να το επιστρέψετε στο 
φορέα/άτομο που σας το έδωσε ή να το στείλετε σε μία από τις διευθύνσεις που 
αναγράφονται στο τέλος του ερωτηματολογίου, το αργότερο μέχρι τις 15/7/2017. 

 

Α. ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ / ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

A.1.Φύλο:  άνδρας      γυναίκα 

 

Α.2.Ηλικία:  25-35   35-45  45-55 

   55-65  >65 

Α.3. Επίπεδο σπουδών:    Απόφοιτος ΑΕΙ         Μεταπτυχιακές σπουδές 

Α.4. Τόπος υπηρεσίας: Δήμος: .................... Περιφερειακή ενότητα: .............................. 

Α.5. Συνολικά έτη εργασιακής εμπειρίας: ..................................... 
 

Α.6. Οικογενειακή κατάσταση: Άγαμος/η Έγγαμος/η  

 

Σε καθεμία από τις ερωτήσεις που ακολουθούν, να επιλεγεί μόνο μία απάντηση. 

Β. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 

Β.1. Τη δημιουργία του Δικτύου "Natura 2000" προβλέπει  

 η Οδηγία για τους Οικοτόπους 

 η Οδηγία για τα Άγρια Πτηνά 

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα LIFE της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
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Β.2. Το Δίκτυο "Natura 2000" αποτελείται  

Μόνο από Ειδικές Ζώνες Διατήρησης (οικότοποι/είδη) 

Μόνο από Ζώνες Ειδικής Προστασίας (άγρια πτηνά) 

Και από τις δύο κατηγορίες περιοχών 

 

Β.3. Μέσα στις περιοχές του Δικτύου "Natura 2000" 

Δεν επιτρέπεται καμία ανθρώπινη δραστηριότητα 

Επιτρέπονται όλες οι ανθρώπινες δραστηριότητες 

Επιτρέπονται ανθρώπινες δραστηριότητες σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία 

 

Β.4. Η αρχή της προφύλαξης στο δίκαιο περιβάλλοντος επιβάλλει:  

 τη λήψη μέτρων προς αποφυγή βλαβών πριν καν αυτές συμβούν 

τη λήψη μέτρων (θετικών ή αρνητικών), αρκεί να υπάρχει ένδειξη ότι μια δραστηριότητα 

μπορεί να δημιουργήσει κινδύνους στο περιβάλλον ή στη δημόσια υγεία 

 

Β.5. Η αρχή της αειφόρου ανάπτυξης στο δίκαιο περιβάλλοντος επιτάσσει: 

 τη διαχείριση και εκμετάλλευση των φυσικών πόρων με τέτοιο τρόπο, ώστε να 

διασφαλίζεται η εις το διηνεκές διατήρησή τους για τις επόμενες γενιές 

 τη διαχείριση και εκμετάλλευση των φυσικών πόρων με τέτοιο τρόπο, ώστε να 

διασφαλίζεται η ομαλή οικονομική ανάπτυξη κάθε χώρας  

 

Β.6. Περιβαλλοντική ευθύνη στο δίκαιο περιβάλλοντος σημαίνει ότι:  

κάθε φορέας εκμετάλλευσης, η δραστηριότητα του οποίου προκάλεσε περιβαλλοντική 

ζημία ή άμεση απειλή περιβαλλοντικής ζημίας, είναι κατ’ αρχήν οικονομικά υπεύθυνος για 

τη λήψη των απαραίτητων μέτρων πρόληψης ή /και αποκατάστασης της περιβαλλοντικής 

ζημίας 

 καθένας μας πρέπει με αίσθημα ευθύνης να αντιμετωπίζει τα περιβαλλοντικά θέματα 

 

Β.7. Το δικαίωμα στην περιβαλλοντική πληροφόρηση ασκείται από: 

 φυσικά ή νομικά πρόσωπα που επικαλούνται και θεμελιώνουν την ύπαρξη εννόμου 

συμφέροντος 

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα LIFE της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
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 φυσικά ή νομικά πρόσωπα χωρίς να επικαλούνται και να θεμελιώνουν την ύπαρξη 

εννόμου συμφέροντος. 

 

Γ. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 

Γ.1. Είναι πλήρεις οι δικογραφίες περιβαλλοντικής υποβάθμισης που χρεώνεστε;  

 πάντα 

 περισσότερο από 50% των υποθέσεων  

 λιγότερο από 50% των υποθέσεων 

 
Γ.2. Προβαίνουν οι προανακριτικοί υπάλληλοι σε συλλογή αποδείξεων;  

 πάντα   

 περισσότερο από 50% των υποθέσεων  

 λιγότερο από 50% των υποθέσεων 

 
 
Γ.3. Πώς αντιμετωπίζετε μια μήνυση/ έγκληση κατά αγνώστου;  

 αρχειοθέτηση/ μη δίωξη  

  αρχειοθέτηση στο μητρώο αγνώστων 

  εντολή διενέργειας ανακριτικών πράξεων 

 κλήση μηνυτή/ εγκαλούντος για ανάκριση 

 
Γ.4. Πιστεύετε ότι προσβάλλεται η αρχή της ποινικής δίωξης in rem όταν αρχειοθετείται μια 
μήνυση κατά αγνώστου;  

 ναι 

 όχι 

 δεν εφαρμόζεται η αρχή στο περιβαλλοντικό έγκλημα 

 

Γ.5. Πόσο αποτελεσματική θεωρείτε τη δίωξη του περιβαλλοντικού εγκλήματος;  

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα LIFE της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
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 καλή  

 επαρκή  

 ελλιπή 

 
 
Γ.6. Αν είναι ελλιπής η δίωξη του περιβαλλοντικού εγκλήματος, σε τι πιστεύετε ότι 
οφείλεται αυτό;  

 κατάρτιση προανακριτικών υπαλλήλων 

 υποδομές 

 νομοθεσία 

 
Γ.7. Ποιές προανακριτικές πράξεις διατάζετε συχνότερα σε εγκλήματα υποβάθμισης 
περιβάλλοντος;  

 συλλογή αποδείξεων στον τόπο τέλεσης 

 ακροάσεις μαρτύρων 

 κλήση πραγματογνώμονα 

 

 
Γ.8. Με ποιό τρόπο υπολογίζετε τη ζημία σε βιοτικό και αβιοτικό περιβάλλον;  

 μελετάτε τη Θεωρία  

 ανατρέχετε στη νομολογία 

 διατάζετε την κλήση πραγματογνώμονα 

 
 
Γ.9. Ποια είναι η συνήθης διαχείριση των προϊόντων εγκλήματος σε προανακριτικό επίπεδο;  

 επιστρέφονται στο δράστη  

 δημεύονται και φυλάσσονται 

 δημεύονται και καταστρέφονται 

 
 

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα LIFE της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
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Γ.10. Γνωρίζετε το ειδικό καθεστώς προστασίας που ισχύει εντός προστατευόμενων 
περιοχών;  

 ναι 

 όχι 

 
Γ.11. Αναζητείτε το νομικό κείμενο χαρακτηρισμού ή το σχέδιο διαχείρισης μιας 
προστατευόμενης περιοχής, για να αντιληφθείτε τί επιτρέπεται και τί απαγορεύεται μέσα 
σε αυτήν;  

 ναι 

 όχι 

 
Γ.12. Θα συμμετείχατε σε ειδικό σεμινάριο του οικείου Δικηγορικού Συλλόγου για να 
ενημερωθείτε για το περιβαλλοντικό δίκαιο;  

 ναι 

 όχι 

 
Γ.13. Θα βλέπατε θετικά τη γνωμοδοτική συνδρομή των Επιτροπών Περιβάλλοντος του 
οικείου Δικηγορικού Συλλόγου κατά την επεξεργασία μιας δικογραφίας;  

 ναι 

 όχι 

 

• Θέλετε να ενημερωθείτε για τα αποτελέσματα της έρευνας; 

 ναι     όχι  

Εάν ναι, συμπληρώστε την ηλεκτρονική διεύθυνσή σας:.......................... 

ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 

 

ΓΙΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ: 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ  

ΝΙΚΗΣ 20 

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα LIFE της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
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10557, ΑΘΗΝΑ 

ή 

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: cgeorgiadis@gmail.com 

 

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα LIFE της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
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