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Περίληψη
Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να παρουσιαστούν τα μέχρι σήμερα αποτελέσματα της δικαστικής έρευνας των δύο Παρατηρητηρίων Περιβαλλοντικού Δικαίου που έχουν συσταθεί στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού
Προγράμματος LIFE Natura Themis (LIFE14/GIE/GR/000026), η οποία είναι σε εξέλιξη. Παρουσιάζονται πολλά και ενδιαφέροντα ευρήματα, σχετιζόμενα με το ποσοστό των περιβαλλοντικών εγκλημάτων σε περιοχές
NATURA 2000, σχετικά με την τυπολογία των περιβαλλοντικών εγκλημάτων, σχετικά με το ποσοστό των αθωώσεων, τις αιτίες του μεγάλου ποσοστού αθωώσεων, το ύψος των ποινών, τη μέση διάρκεια από τον χρόνο
τέλεσης του περιβαλλοντικού εγκλήματος μέχρι την εκδίκασή του κ.λπ.
Τέλος, μέσα από τα πρώτα συμπεράσματα της πρωτογενούς αυτής έρευνας, οδηγούμαστε σε συγκεκριμένες
προτάσεις ως προς την πάταξη της περιβαλλοντικής εγκληματικότητας και την αποτελεσματική λειτουργία
της Δικαιοσύνης.

The judicial research of the Environmental Law Observatories of Crete
Maniadaki Maria
Lawyer, Mle, Coordinator LIFE Natura Themis, Chania Bar Association

Abstract
Two Environmental Law Observatories have already been established in Crete (one for West Crete, covering the
regions of Chania and Rethimnon, and one for East Crete, covering the regions of Heraklion and Lassithi), cofinanced by the European LIFE Programme LIFE NATURA THEMIS (LIFE14/GIE/GR/000026) and by the local
Lawyers’ Association Bars. The two Observatories have been equipped with special licenses issued by the Hellenic
Data Protection Authority and are recording and analyzing the Penal Environmental Court Cases of the Courts of
Crete on a permanent basis using Geographic Information Systems (GIS).
Briefly the following important conclusions have been reached by the Environmental Law Observatories in Crete till
now (period searched in the Courts from 1/1 till 31/12/2015- 38.484 cases):
It would be better if Court Secretaries are encouraged to register at least environmental crimes with a code, so as
to extract all relevant data electronically. The judicial research has been extremely difficult and time consuming
since it had to be executed manually for each case.
Environmental crime appears constantly in the crime types judged in the Courts of Crete, even if the crime takes
place in a NATURA 2000 area.
The average duration between committing a crime and the final court judgment was found to be around 5 years,
which is a further long time and an important factor that helps criminality to maintain.
The percentage of the criminals accused of environmental crimes that are not finally judged guilty and the
percentage of the cases that archived due to expiry of time-limit for prosecuting an offence cover more than 70%
of the judged environmental cases, which raises questions about advantageous laws leading to non-punishment
of environmental crime.
Unauthorized construction, seashore degradation and illegal land clearing/illegal logging cover around 60% of the
environmental crimes committed in Crete.
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Penalties imposed by the Courts could be described as “medium”.
After all, due to the judicial research of the Environmental Law Observatories of Crete, the environmental crime in
Crete is now countable. The dissemination of these results aims to open a dialogue between the competent bodies
in order tackle environmental crime effectively. In the meantime, the independent operation of the Environmental
Law Observatories of Crete is welcomed and fills in an existing gap in public participation and information with the
help of modern monitoring technologies.

Εισαγωγή
Στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος LIFE Natura Themis (LIFE14/GIE/GR/000026) έχουν συσταθεί και
λειτουργούν ήδη από τον Οκτώβριο του 2016 δύο Παρατηρητήρια Περιβαλλοντικού Δικαίου, ένα στην Ανατολική Κρήτη, το οποίο καλύπτει τις Περιφερειακές Ενότητες Ηρακλείου και Λασιθίου και ένα στη Δυτική
Κρήτη, το οποίο καλύπτει τις Περιφερειακές Ενότητες Χανίων και Ρεθύμνου. Τα Παρατηρητήρια Περιβαλλοντικού Δικαίου εδρεύουν στο Ηράκλειο και στα Χανιά αντίστοιχα και λειτουργούν με την ευθύνη των οικείων
Δικηγορικών Συλλόγων.
Τα μοναδικά χαρακτηριστικά των Παρατηρητηρίων Περιβαλλοντικού Δικαίου της Κρήτης συνίστανται στα εξής:

1. Ανεξάρτητη λειτουργία- εγγύηση αντικειμενικότητας.
2. Συστηματική καταγραφή των δικαστικών αποφάσεων των Ποινικών Δικαστηρίων της Κρήτης που αφορούν περιβαλλοντικά εγκλήματα (αδειοδοτημένη λειτουργία αρχείων με ευαίσθητα δεδομένα- πρωτογενής έρευνα).

3. Συστηματική καταγραφή διοικητικών προστίμων που αφορούν περιβαλλοντικές παραβάσεις στην Κρήτη.
4. Χωρο-χρονική αναφορά των συλλεχθέντων πληροφοριών μέσω GIS, με έμφαση στην παραβατικότητα στις
περιοχές NATURA 2000.

5. Άμεση διάχυση των πληροφοριών στο ευρύ κοινό.
Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να παρουσιαστούν τα μέχρι σήμερα αποτελέσματα της δικαστικής έρευνας1 των Παρατηρητηρίων Περιβαλλοντικού Δικαίου, η οποία είναι σε εξέλιξη.
Για τη συλλογή των δεδομένων ακολουθήθηκαν συνοπτικά τα εξής βήματα:

1. Εξασφάλιση αδειών από την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα για πρόσβαση στους
φακέλους των δικογραφιών (5 άδειες στο σύνολο).

2. Χειρωνακτική έρευνα σε δικογραφίες με ταυτόχρονη συμπλήρωση μίας προδιατυπωμένης φόρμας.
3. Ανάρτηση συλλεχθέντων δεδομένων στον γεωπληροφορικό χάρτη του έργου με σεβασμό στα προσωπικά
δεδομένα.

4. Στατιστική ανάλυση συλλεχθέντων δεδομένων.
Αξίζει να σημειωθεί ότι το στάδιο 2 (χειρωνακτική έρευνα στις δικογραφίες) ήταν το πιο χρονοβόρο και επίπονο, δεδομένου ότι απουσιάζει πλήρως η μηχανοργάνωση στα αρχεία των δικαστηρίων μετά το στάδιο της
«μήνυσης» και του «προσδιορισμού». Παρόλα αυτά το δείγμα που έχει μέχρι σήμερα συγκεντρωθεί και αναλυθεί είναι ιδιαίτερα αντιπροσωπευτικό και δίνει τη δυνατότητα εξαγωγής ασφαλών συμπερασμάτων σχετικών
με το περιβαλλοντικό έγκλημα στην Κρήτη και τη δικαστική αντιμετώπισή του.
Οι υποθέσεις που ερευνήθηκαν καλύπτουν μέχρι σήμερα την περίοδο από 1/1/2015 έως 31/12/2015. Συνολικά
ερευνήθηκαν 38.484 υποθέσεις που εισήχθησαν στα ποινικά δικαστήρια της Κρήτης την περίοδο αυτή (24.669

1

Τα εκτιθέμενα στοιχεία αποτελούν πορίσματα πρωτότυπης έρευνας, διεξαχθείσας από τα Παρατηρητήρια Περιβαλλοντικού Δικαίου
Ανατολικής και Δυτικής Κρήτης και αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του Προγράμματος LIFE Natura Themis.
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Αξιοσημείωτο, περαιτέρω, είναι το μεγάλο ποσοστό αθώωσης και παραγραφής που παρατηρείται στα περιβαλλοντικά εγκλήματα στην Κρήτη (βλ. Εικόνα 1). Ποσοστό άνω του 70% των περιβαλλοντικών εγκλημάτων
καταλήγουν είτε με αθωωτικές αποφάσεις είτε με αποφάσεις στις οποίες γίνεται λόγος για παραγραφή του
αδικήματος. Προβληματισμοί εγείρονται για τις ποικίλες νομοθετικές ρυθμίσεις, ιδίως ως προς την τακτοποίηση αυθαιρέτων, και ως προς την αρχειοθέτηση συγκεκριμένων κατηγοριών υποθέσεων, οι οποίες τελικώς
έχουν ως αποτέλεσμα την ατιμωρησία της πλειονότητας των δραστών περιβαλλοντικών εγκλημάτων και φυσικά και πάλι την καλλιέργεια κλίματος ανοχής
της παραβατικότητας στο κοινωνικό σύνολο.
Ο μέσος όρος των επιβαλλόμενων ποινών θα
μπορούσε να χαρακτηριστεί ως μέτριος (9,3 μήνες φυλάκισης σε περιοχές NATURA 2000 και
7,7 μήνες φυλάκισης στο σύνολο των περιοχών
με επιπλέον χρηματικές ποινές να επιβάλλονται όπου επιτάσσει ο Νόμος – στοιχεία Δυτικής Κρήτης).

Εικόνα 1. Η δικαστική εξέλιξη των περιβαλλοντικών εγκλημάτων στην Κρήτη
(στοιχεία από δικογραφίες ποινικών δικαστηρίων έτους 2015).

Εικόνα 2. Η τυπολογία των περιβαλλοντικών εγκλημάτων στην Κρήτη (στοιχεία από δικογραφίες ποινικών δικαστηρίων έτους 2015).

Σχετικά με την τυπολογία των περιβαλλοντικών εγκλημάτων στην Κρήτη πρωταγωνιστές
είναι η αυθαίρετη δόμηση, η μεταβολή αιγιαλού
και η εκχέρωση δασικής έκτασης (βλ. Εικόνα 2),
τα οποία δικαιολογούνται τόσο από τη μορφολογία του νησιού όσο και από τις παραγωγικές
δραστηριότητες που ασκούνται σε αυτό.
Η ανωτέρω δικαστική έρευνα είναι προσιτή
στο ευρύ κοινό μέσα από την ιστοσελίδα του
έργου:
http://www.lifethemis.eu/el/program/
deliverables/environmental-crime-map (Εικόνα
3), μέσω της οποίας μπορεί ο χρήστης πολύ γρήγορα και απλά να αντλήσει στοιχεία σχετικά με
τον τόπο, τον χρόνο, τον τύπο και το στάδιο των
περιβαλλοντικών εγκλημάτων στην Κρήτη, πάντοτε με σεβασμό των προσωπικών δεδομένων. Πρόκειται για μία πραγματικά καινοτόμα
πλατφόρμα με προοπτική περισσότερων χρήσεων και αναλύσεων, η οποία αυτή τη στιγμή
καλύπτει ένα σημαντικό κενό στην περιβαλλοντική πληροφόρηση στην Κρήτη και δύναται να
αποτελέσει μοντέλο για τη διάχυση της περιβαλλοντικής πληροφόρησης και στην Ευρώπη.
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υποθέσεις στην Ανατολική Κρήτη και 13.815 υποθέσεις στη Δυτική Κρήτη). Σχεδόν μισές από τις εισαχθείσες
υποθέσεις αναβλήθηκαν το διάστημα αυτό (ποσοστό αναβολών: 43,40% για τη Ανατολική Κρήτη και 52,19%
για τη Δυτική Κρήτη), με ποσοστό περιβαλλοντικού εγκλήματος 1,27% επί των εισαχθεισών υποθέσων στην
Ανατολική Κρήτη και με ποσοστό περιβαλλοντικού εγκλήματος 4,60% επί των δικασθεισών υποθέσεων στη
Δυτική Κρήτη. Περαιτέρω, υπολογίστηκε ότι η μέση διάρκεια από την τέλεση της πράξης μέχρι την εκδίκασή
της ανέρχεται σε 4,7 έτη για το σύνολο της Κρήτης, χρόνος που αφενός συντείνει στην καλλιέργεια κλίματος
ανοχής της παραβατικότητας στο κοινωνικό σύνολο και αφετέρου δυσχεραίνει την απονομή της δικαιοσύνης,
αφού τελικά κατά τον χρόνο της εκδίκασης ουσιώδεις μάρτυρες συχνά κωλύονται να προσέλθουν στο δικαστήριο. Από την έρευνα αποδείχθηκε επιπλέον ότι η παραβατικότητα στις περιοχές NATURA 2000 εμφανίζει παρόμοια χαρακτηριστικά με την παραβατικότητα στις λοιπές περιοχές (συχνότητα, τυπολογία εγκλημάτων, ποινές κ.λπ.), γεγονός που καταδεικνύει την έλλειψη ενημέρωσης τόσο των διαχειριστών των περιοχών
NATURA 2000 όσο και των προανακριτικών υπαλλήλων και δικαστών σχετικά με την αξία των περιοχών αυτών.
Βεβαίως, δεν μπορεί να παραγνωριστεί και το γεγονός ότι σχεδόν το 30% της συνολικής έκτασης της Κρήτης
ανήκει στο Δίκτυο NATURA 2000 και εκ των πραγμάτων είναι πιθανή μια μεγάλη συχνότητα περιβαλλοντικών
εγκλημάτων και στις περιοχές αυτές.
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Εικόνα 3. Απόσπασμα από τον γεωπληροφορικό χάρτη του Προγράμματος LIFE Natura Themis.

Συνοπτικά, η δικαστική έρευνα που είναι ακόμα σε εξέλιξη από τα Παρατηρητήρια Περιβαλλοντικού Δικαίου
στην Κρήτη καταδεικνύει σαφώς τα εξής:

1.

Το απαρχαιωμένο σύστημα αρχειοθέτησης στα δικαστήρια καθιστά εξαιρετικά δυσχερή έως αδύνατη
οποιαδήποτε στατιστική έρευνα πολλών ετών και περαιτέρω βήματα προς την τήρηση ηλεκτρονικών αρχείων είναι απολύτως απαραίτητα.

2.

Οι περιβαλλοντικές υποθέσεις δεν είναι αμελητέες στο σύνολο της δικαστικής ύλης, παρόλα αυτά το
σύνολο των εμπλεκομένων στο περιβαλλοντικό έγκλημα διαθέτει ελλιπή ενημέρωση, ιδίως ως προς τα
θέματα των προστατευόμενων περιοχών. Απαιτείται λοιπόν περαιτέρω στοχευμένη κατάρτιση όλων των
εμπλεκομένων.

3.

Τα προβλήματα που γεννά το τεράστιο ποσοστό αναβολών των δικαστικών υποθέσεων συνδέονται όχι
μόνο με καλλιέργεια κλίματος ανοχής της παραβατικότητας αλλά ταυτόχρονα δυσχεραίνουν την ορθή
απονομή της δικαιοσύνης. Το θέμα αυτό χρειάζεται οπωσδήποτε να αντιμετωπιστεί με σοβαρότητα και
αποτελεσματικότητα.

4.

Εγείρονται ερωτήματα για τις ποικίλες νομοθετικές ρυθμίσεις, ιδίως ως προς την τακτοποίηση αυθαιρέτων, και ως προς την αρχειοθέτηση συγκεκριμένων κατηγοριών υποθέσεων, ενέργειες, οι οποίες καταλήγουν στην ατιμωρησία δραστών περιβαλλοντικών εγκλημάτων. Ιδίως όσον αφορά στην αυθαίρετη
δόμηση, τα στοιχεία δείχνουν ότι το εύρος της είναι τόσο μεγάλο, ώστε πλέον να θεωρείται ως παράβαση
συχνά «κοινωνικά αποδεκτή».

Από τη σύντομη επισκόπηση των ανωτέρω, προκύπτει ότι η δικαστική έρευνα των Παρατηρητηρίων Περιβαλλοντικού Δικαίου της Κρήτης κατέστησε μετρήσιμο το περιβαλλοντικό έγκλημα στην Κρήτη, η δε διάχυση
των συμπερασμάτων της δικαστικής έρευνας έχει σκοπό να ανοίξει έναν διάλογο μεταξύ των εμπλεκόμενων
φορέων για τη στοχευμένη αντιμετώπιση του περιβαλλοντικού εγκλήματος μέσα από τον απαραίτητο εκσυγχρονισμό της διοίκησης, της νομοθεσίας και της δικαιοσύνης.
*

Θερμές ευχαριστίες στον συνάδελφο δικηγόρο, Δρ. Γεώργιο Σμπώκο, Συντονιστή Παρατηρητηρίου Περιβαλλοντικού Δικαίου Ανατολικής Κρήτης για την παροχή των στοιχείων που αφορούν στην Ανατολική Κρήτη.
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