
Ενα από πιο επίκαιρα θέ-
ματα της σύγχρονης τε-
χνολογίας είναι τα λεγό-
μενα Big Data, δηλαδή
τα σύνολα δεδομένων -
πληροφοριών που είναι
πολύ μεγάλα, πολύ πολύ-
πλοκα, για να αντιμετω-
πιστούν με παραδοσιακές
μεθόδους και λύσεις.

Σ
τα πλαίσια αυτά, νέα συ-

στήματα κάνουν την εμ-

φάνισή τους, τόσο από

άποψη hardware, όσο και sost-

ware για τη διαχείριση τέτοιου

μεγάλου όγκου δεδομένων-πλη-

ροφοριών.

Όσο νέο όμως και επίκαιρο εί-

ναι το θέμα των BIG DATA πα-

γκοσμίως, τόσο παλαιό και κα-

τεστημένο είναι το θέμα των

ΝΟ DATA στην ελληνική πραγ-

ματικότητα, ιδίως στον τομέα

της περιβαλλοντικής πληροφό-

ρησης.      

Σύμφωνα με την ετήσια έκθεση

2016 του WWF για την εφαρ-

μογή της περιβαλλοντικής νο-

μοθεσίας στην Ελλάδα, η χώρα

μας στον τομέα της διάθεσης

περιβαλλοντικών πληροφοριών

σε ηλεκτρονικές βάσεις δεδομέ-

νων χαρακτηρίζεται από μια

αποτυχία: το ηλεκτρονικό περι-

βαλλοντικό μητρώο εξακολουθεί

να παραμένει κενό γράμμα, πε-

ρίπου πέντε χρόνια μετά τη θέ-

σπισή του, 15 χρόνια από την

τελευταία συνταγματική αναθε-

ώρηση που αναγνώρισε το δι-

καίωμα στην κοινωνία της πλη-

ροφορίας και 11 χρόνια από την

κύρωση της Σύμβασης του Άαρ-

χους, η οποία επιβάλλει την

«προοδευτική διάθεση περιβαλ-

λοντικών πληροφοριών σε ηλε-

κτρονικές βάσεις δεδομένων ….

ευπρόσιτες στο κοινό». Δεν είναι

υπερβολή μάλιστα να ειπωθεί

ότι η ενημέρωση των πολιτών

για τα περιβαλλοντικά θέματα

εξακολουθεί να γίνεται με με-

θόδους της δεκαετίας του 80.

Βασική εξυπηρετούμενη επιδίω-

ξη της πρακτικής αυτής -όπως

καταλήγει η ανωτέρω έκθεση-

είναι ο περιορισμός της ενημέ-

ρωσης και της συμμετοχής των

πολιτών. 

Παρά το γεγονός, λοιπόν, ότι ο

στόχος της Σύμβασης του Άαρ-

χους, όπως αυτή κυρώθηκε από

τη χώρα μας με το νόμο 3422/12-

12-2005 (ΦΕΚ Α 303/13.12.2005),

είναι να «εξασφαλίσει τα δικαι-

ώματα της πρόσβασης σε πλη-

ροφορίες, της συμμετοχής του

κοινού στη λήψη αποφάσεων

και της πρόσβασης στη δικαιο-

σύνη για περιβαλλοντικά θέμα-

τα», ελάχιστα έχουν γίνει μέχρι

σήμερα για την πραγματοποίηση

του σκοπού αυτού.

Στο πλαίσιο λοιπόν της έλλει-

ψης πολιτικής βούλησης για

αξιόπιστη περιβαλλοντική πλη-

ροφορία, γεννήθηκε και πραγ-

ματώθηκε η ιδέα δημιουργίας

ενός Παρατηρητηρίου Περιβαλ-

λοντικού Δικαίου, το οποίο θα

μπορεί να παράγει και να διαχέει

αμερόληπτη περιβαλλοντική πλη-

ροφόρηση στους ενδιαφερόμε-

νους, αξιοποιώντας μάλιστα και

τις δυνατότητες της σύγχρονης

τεχνολογίας. 

Έτσι, στα πλαίσια του Προ-

γράμματος LIFE NATURA

THEMIS* συστάθηκαν δύο Πα-

ρατηρητήρια Περιβαλλοντικού

Δικαίου στην Κρήτη, και συγκε-

κριμένα το Παρατηρητήριο Πε-

ριβαλλοντικού Δικαίου Ανατο-

λικής Κρήτης για τις Περιφερει-

ακές Ενότητες Ηρακλείου και

Λασιθίου και το Παρατηρητήριο

Περιβαλλοντικού Δικαίου Δυτι-

κής Κρήτης για τις Περιφερειακές

Ενότητες Χανίων και Ρεθύμνου.

Τα εν λόγω Παρατηρητήρια λει-

τουργούν υπό την αιγίδα των

Δικηγορικών Συλλόγων Ηρακλεί-

ου και Χανίων αντίστοιχα. 

Εκπροσωπώντας το Παρατη-

ρητήριο Περιβαλλοντικού Δικαί-

ου Δυτικής Κρήτης** θα ήθελα

κατ’ αρχήν να επισημάνω τα

μοναδικά χαρακτηριστικά του:

πρόκειται για ένα Παρατηρητή-

ριο, του οποίου βασικό πλεονέ-

κτημα είναι η ανεξάρτητη λει-

τουργία του και η εγγύηση αντι-

κειμενικότητας που αυτή συνε-

πάγεται. Η έρευνα που διεξάγει

συνίσταται στη συστηματική κα-

ταγραφή των δικαστικών απο-

φάσεων των Ποινικών Δικαστη-

ρίων Δυτικής Κρήτης που αφο-

ρούν περιβαλλοντικά εγκλήματα

(αδειοδοτημένη λειτουργία αρ-

χείων με ευαίσθητα δεδομένα-

πρωτότυπη έρευνα), στη συστη-

ματική καταγραφή των διοικη-

τικών προστίμων που αφορούν

περιβαλλοντικές παραβάσεις στη

Δυτική Κρήτη, στη χωρο-χρονική

αναφορά των συλλεχθέντων πλη-

ροφοριών μέσω γεωγραφικών

συστημάτων πληροφοριών (GIS)

σε καινοτόμο γεωπληροφορικό

χάρτη με εύχρηστα φίλτρα ανα-

ζήτησης, καθώς και στην άμεση

διάχυση των πληροφοριών αυ-

τών στο ευρύ κοινό μέσω της

ιστοσελίδας του έργου.

Όπως αναδεικνύεται μάλιστα

από τις μελέτες που διεξάγουν

τα Παρατηρητήρια Περιβαλλο-

ντικού Δικαίου, οι βάσεις δεδο-

μένων και τα γεωγραφικά συ-

στήματα πληροφοριών (GIS)

αποτελούν οικονομικούς και

αποτελεσματικούς τρόπους πε-

ριβαλλοντικής πληροφόρησης

καθώς και πρόληψης και κατα-

στολής της περιβαλλοντικής πα-

ραβατικότητας, ιδίως όταν εξα-

σφαλίζεται η διαλειτουργικότητά

τους με σχετικά μητρώα και

υπηρεσίες. Δυστυχώς, στη χώρα

μας η αξιοποίησή τους για τους

σκοπούς αυτούς είναι ακόμα σε

αρχέγονο στάδιο. Τα Παρατη-

ρητήρια Περιβαλλοντικού Δικαί-

ου Ανατολικής και Δυτικής Κρή-

της φιλοδοξούν να ανοίξουν τον

δρόμο προς τη συνειδητοποίηση

και την εφαρμογή των σύγχρο-

νων αυτών τεχνολογιών στον

τομέα κατ’ αρχήν της περιβαλ-

λοντικής πληροφόρησης και εν

συνεχεία της πρόληψης και κα-

ταστολής της περιβαλλοντικής

παραβατικότητας.

*Το έργο LIFE NATURA

THEMIS «Προώθηση της ενη-

μέρωσης για τη δίωξη εγκλη-

μάτων κατά της άγριας ζωής

και ανάδειξη της περιβαλλοντι-

κής ευθύνης για την αποκατά-

σταση ζημιών της βιοποικιλό-

τητας σε περιοχές του Δικτύου

NATURA 2000 στην Κρήτη»

(LIFE14/GIE/GR/000026), συγ-

χρηματοδοτείται σε ποσοστό

60% από την Ευρωπαϊκή Επι-

τροπή / EASME και απευθύνεται

σε Δικαστές, Εισαγγελείς, Δικη-

γόρους, Μη Κυβερνητικές Ορ-

γανώσεις, δημόσιες αρχές με

προανακριτικές αρμοδιότητες

και το ευρύ κοινό. Λεπτομέρειες

για το έργο δίνονται στην ιστο-

σελίδα του έργου:

http://www.lifethemis.eu

** Το Παρατηρητήριο Περιβαλ-

λοντικού Δικαίου Δυτικής Κρή-

της εδρεύει στα Χανιά επί της

οδού Ηρώων Πολυτεχνείου 43,

Κτίριο 3, 2ος όροφος και είναι

ανοικτό καθημερινά από τις 9:00

έως τις 14:00. Τηλ. επικοινωνίας:

28210-41179.

* Η Μαρία Μανιαδάκη, είναι

δικηγόρος, ΜΔΕ, συντονίστρια

Παρατηρηρητηρίου Περιβαλλο-

ντικού Δικαίου Δυτικής Κρήτης,

www.mariamaniadaki.gr

Ο ρόλος των Παρατηρητηρίων
Περιβαλλοντικού Δικαίου στην
περιβαλλοντική πληροφόρηση
» Από τα BIG DATA της σύγχρονης παγκοσμιοποιημένης 

κοινωνίας στα NO DATA της ελληνικής πραγματικότητας 

ΜΑΡΙΑ ΜΑΝΙΑΔΑΚΗ*  
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Η συχνότητα των περιβαλλοντικών εγκλημάτων ανάλογα με την τυπολογία τους στην Π.Ε Χανίων σύμφωνα με μελέτη
του Παρατηρητηρίου Περιβαλλοντικού Δικαίου Δυτικής Κρήτης (περιοχές NATURA 2000).

Ο Γεωπληροφορικός Χάρτης που βρίσκεται αναρτημένος στην ιστοσελίδα του έργου  http://www.lifethemis.eu


