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To όνομα της 16χρονης Γκρέτα Τούνμπεργ είναι συνώνυμο με το παγκόσμιο κίνημα των σχολικών απερ-
γιών, που ξεκίνησε πριν από έναν χρόνο κατά της κλιματικής αλλαγής. Η Γκρέτα πήρε την πρωτοβουλία 
μετά από μια συζήτηση που έκαναν στο σχολείο για την κλιματική αλλαγή. Είχε πει τότε χαρακτηριστικά: 
«Κάποιοι αφήνουν τα πράγματα να περάσουν. Εγώ δεν μπορώ να το κάνω. Στο σχολείο μάς έδειξαν μια 
ταινία για τα πλαστικά στους ωκεανούς, τις πολικές αρκούδες που λιμοκτονούσαν κ.λπ. Από τότε οι εικό-
νες αυτές δεν έφευγαν από το μυαλό μου και αποφάσισα να αναλάβω δράση». Η ευκαιρία που ζητούσε 
η Γκρέτα δόθηκε μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές πέρυσι το καλοκαίρι στη Σουηδία, που κατέστρε-
ψαν τεράστιες εκτάσεις ως την Αρκτική. Στις 20 Αυγούστου στάθηκε μόνη της μπροστά στο κοινοβού-
λιο και διαμαρτυρήθηκε για την κλιματική αλλαγή. Η απεργία της συνεχίστηκε κάθε Παρασκευή πρωί 
και το παράδειγμά της έφτασε σε κάθε γωνιά της Γης μέσα από το κίνημα «FridaysforFuture» (Παρα-
σκευές για το μέλλον). Στις 15 Μαρτίου εκατομμύρια μαθητές σε ολόκληρο τον κόσμο απήργησαν για 
να απαιτήσουν αποτελεσματικές δράσεις κατά της κλιματικής αλλαγής.

Το παράδειγμα της Γκρέτα μας συγκλονίζει όλους για την αποφασιστικότητα, τη μαχητικότητα αλλά 
και για το ότι με τις πράξεις της ενέπνευσε εκατομμύρια μαθητές να κινητοποιηθούν σε όλο τον κόσμο. 
Αν προχωρήσουμε όμως τη σκέψη μας και εμβαθύνουμε περισσότερο στα πράγματα θα δούμε την τερά-
στια σημασία της εκπαίδευσης, και συγκεκριμένα της εκπαίδευσης για την αειφορία. Το σχολείο μπορεί 
να αφυπνίσει και να εμπνεύσει τους μαθητές. Η Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης (ΕΕΠΦ) μέσα 
από τα πέντε προγράμματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης περνάει τα μηνύματα αυτά στην κατεύθυνση 
της εκπαίδευσης για την αειφορία. Πιο συγκεκριμένα: 

Κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους 2017-2018 πραγματοποιήθηκε η πιλοτική δράση «Forest 
Αction for Climate Change Μitigation (FACCM)». Η δράση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του Διε-

Οι μαθητές σε όλο τον κόσμο αναλαμβάνουν 
δράση για την κλιματική αλλαγή

Η 16χρονη Γκρέτα Τούνμπεργ στο Ευρωκοινοβούλιο (φωτ . EP)
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θνούς Προγράμματος «Μαθαίνω για τα Δάση» (Learning about Forests, LEAF), διεθνής συντονιστής του 
οποίου είναι το ίδρυμα Foundation for Environmental Education (FEE). Στη δράση που πραγματοποι-
ήθηκε με τη μορφή εκπαιδευτικού πιλοτικού προγράμματος περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και εκπαί-
δευσης για την αειφορία συμμετείχαν: συνεργαζόμενα σχολεία, μαθητές, εκπαιδευτικοί, γονείς, εκπρό-
σωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης και περιβαλλοντικές ΜΚΟ από τέσσερις χώρες: Βουλγαρία, Ελλάδα, 
Κύπρο και Ρουμανία, ενώ τον συντονισμό των δράσεων ανέλαβε η ΕΕΠΦ. 

Το FACCM ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο του 2017 με συμμετοχή 24 εκπαιδευτικών και των μαθητών 
τους από τις τέσσερις χώρες, ενώ μέσα από τις δράσεις ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης κατόρθωσε, 
στην ολοκλήρωσή του, την εμπλοκή 198 εκπαιδευτικών και 4.473 μαθητών από τις ίδιες χώρες. Για τη 
διάχυση των αποτελεσμάτων του διαδόθηκαν δελτία Τύπου και ενημερωτικές αναρτήσεις στο διαδί-
κτυο από τους συμμετέχοντες.

Σκοπός της δράσης ήταν η περιφερειακή συνεργασία μεταξύ χωρών για τη δημιουργία ενός προ-
γράμματος εστιασμένου στη θεματική «Δάσος και κλιματική αλλαγή», εναρμονισμένου με τους 17 Στό-
χους του ΟΗΕ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη και εμποτισμένο με σύγχρονες παιδαγωγικές προσεγγίσεις, το 
οποίο, επίσης, θα στοχεύει στην ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και προτροπή σε περιβαλλοντικά υπεύ-
θυνη δράση. Στο πλαίσιο της δράσης δημιουργήθηκε εκπαιδευτικό υλικό για τα δάση και την κλιματική 
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αλλαγή, οργανώθηκε τριήμερη διεθνής συνάντηση εργασίας, σχολικός διαγωνισμός μακέτας, κατασκευή 
ειδικά εξοπλισμένου σακιδίου με υλικά για δραστηριότητες στο πεδίο, ενημερωτικό βίντεο, καθώς και 
κοινή ημέρα δράσεων στα σχολεία των τεσσάρων χωρών, μεταξύ άλλων.

Εκατοντάδες χιλιάδες μαθητές και εκπαιδευτικοί σε όλο τον κόσμο δουλεύουν αθόρυβα αλλά ουσι-
αστικά για να αλλάξει το κλίμα κυριολεκτικά αλλά και μεταφορικά, γιατί «Σκεφτόμαστε παγκόσμια και 
δρούμε τοπικά». Η Γκρέτα, μιλώντας στην τελευταία συνεδρίαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, απευ-
θυνόμενη στους ευρωβουλευτές και τους ηγέτες του κόσμου είπε: «Θέλω να δράσετε όπως θα δρού-
σατε αν είχε πάρει φωτιά το σπίτι σας. Αν είχαμε καταλάβει ότι το σπίτι μας καίγεται, ότι σε λίγο δεν θα 
έχουμε σπίτι, δεν θα κάναμε τρεις έκτακτες συνόδους για το Brexit και καμία για την καταστροφή του 
πλανήτη, δεν θα συνεχίζαμε να κάνουμε ταξίδια με υπερηχητικά αεροσκάφη και δεν θα συζητούσαμε 
για το πώς οι μεγάλοι όμιλοι θα αυξήσουν τα κέρδη τους…». Ενώνουμε κι εμείς τη φωνή μας με τη φωνή 
της Γκρέτα και συνυπογράφουμε το υστερόγραφό της. «Το μέλλον είναι πλέον στα χέρια σας. Χρειάζεται 
θάρρος, χρειάζεται αποφασιστικότητα για να κάνουμε αυτό που πρέπει. Κάντε το. Σας ικετεύω, μην απο-
γοητεύσετε εμένα και τους συμμαθητές μου, που βγαίνουμε στον δρόμο ζητώντας να μας ακούσετε».  

Σταμάτης Σκαμπαρδώνης

Μαθητές διαδηλώνουν στο Βερολίνο για το κλίμα  (φωτ . Associated Press)
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To Πανεπιστήμιο Κρήτης – Μουσείο Φυσικής Ιστο-
ρίας Κρήτης (ΜΦΙΚ) υλοποιεί από τον Οκτώβριο 
του 2015 το έργο LIFE14 GIE/GR/000026 με θέ-
μα: «Προώθηση της ευαισθητοποίησης για την 
άσκηση δίωξης για εγκλήματα κατά της άγριας 
ζωής και την ανάδειξη της περιβαλλοντικής ευ-
θύνης για την αποκατάσταση ζημιών της βιοποι-
κιλότητας σε περιοχές του Δικτύου NATURA 2000 
στην Κρήτη» (LIFE Natura Themis), με συγχρη-
ματοδότηση σε ποσοστό 60% από το χρηματοδο-
τικό εργαλείο LIFE «Περιβαλλοντική Διακυβέρνη-
ση και Πληροφόρηση» της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
– Εκτελεστικός Οργανισμός για τις Μικρομεσαίες 
Επιχειρήσεις (EASME). 

Το έργο έχει διάρκεια 5 έτη (01/10/2015–
30/09/2020), με πιλοτική περιοχή εφαρμογής 
την Κρήτη. Συντονιστής Δικαιούχος του έργου εί-

ναι το ΜΦΙΚ και Συνδικαιούχοι είναι η Ελληνική 
Εταιρία Προστασίας της Φύσης (ΕΕΠΦ), ο Δικηγο-
ρικός Σύλλογος Ηρακλείου, ο Δικηγορικός Σύλλο-
γος Χανίων και το Υπουργείο Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας – Συντονιστικό Γραφείο Αντιμετώπισης 
Περιβαλλοντικών Ζημιών (ΥΠΕΝ – ΣΥΓΑΠΕΖ).

Αντικείμενο του έργου αποτελεί η χαρτογρά-
φηση της περιβαλλοντικής παραβατικότητας στην 
Περιφέρεια Κρήτης, με έμφαση στις προστατευό-
μενες περιοχές του Δικτύου NATURA 2000. Μεσο-
πρόθεσμα, το πρόγραμμα σκοπεύει να ενημερώσει 
σε βάθος τόσο τους δικηγόρους, όσο και τους εκ-
προσώπους των δικαστικών, εισαγγελικών, προα-
νακριτικών και περιφερειακών αρχών του νησιού 
για όλες τις πτυχές της περιβαλλοντικής παραβα-
τικότητας. Σκοπεύει επίσης να ευαισθητοποιήσει 
σχετικά με την άσκηση δίωξης για εγκλήματα κα-
τά της άγριας ζωής και να αναδείξει την ευθύνη 
απέναντι στο περιβάλλον για την αποκατάσταση 
ζημιών της βιοποικιλότητας. Μακροπρόθεσμα, το 
έργο επιδιώκει να συμβάλει στη μείωση και πρό-

«LIFE NATURA THEMIS» 
Προώθηση ενημέρωσης – ευαισθητοποίησης για εγκλήματα 

κατά της άγριας ζωής και για την περιβαλλοντική ευθύνη  
σε περιοχές του Δικτύου NATURA 2000 στην Κρήτη

Μιχάλης Προμπονάς*

* Ο Μιχάλης Προμπονάς είναι Υπεύθυνος Εργαστηρίου Οικολογίας και Δι-
αχείρισης Περιβάλλοντος στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας του Πανεπιστή-
μιο Κρήτης και Συντονιστής του «LIFE Natura Themis» .

Μπάλος (φωτ . Ν . Πέτρου)
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ληψη της περιβαλλοντικής παραβατικότητας μέσω 
της ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των τοπι-
κών κοινωνιών για το συγκεκριμένο θέμα.

Οι στόχοι του έργου είναι συνοπτικά οι ακό-
λουθοι:
1. Η μελέτη της περιβαλλοντικής παραβατικότη-

τας στην Κρήτη και η στατιστική ανάλυσή της, 
ώστε να χρησιμοποιηθεί για την ενημέρωση των 
εμπλεκόμενων φορέων για ενδεχόμενες προτά-
σεις νομοθετικών παρεμβάσεων, καθώς και για 
ακαδημαϊκούς σκοπούς.

2. Η καλλιέργεια δεξιοτήτων στους κοινωνικούς 
εταίρους (δικαστές και εισαγγελείς, δικηγόρους, 
δημόσιους υπαλλήλους της Περιφέρειας Κρή-
της, της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης 
και των ΟΤΑ και ΜΚΟ που δραστηριοποιού-
νται στο νησί), προκειμένου να προλαμβάνουν 
και να συνδράμουν αποτελεσματικά στην αντι-
μετώπιση της περιβαλλοντικής παραβατικότη-
τας και στην εφαρμογή μέτρων αποκατάστασης, 
όπου αυτό είναι εφικτό και απαιτείται από την 
εφαρμογή της νομοθεσίας για την περιβαλλο-
ντική ευθύνη.

3. Η ενημέρωση των κατοίκων των περιοχών του 
Δικτύου NATURA 2000 στην Κρήτη για την πα-
ράνομη δραστηριότητα στις περιοχές τους, που 
υπονομεύει την τοπική ανάπτυξη, την κοινωνι-
κή συνοχή και την οικονομική πρόοδο.

4. Η ενθάρρυνση της αλλαγής στάσης όλων των 
εμπλεκόμενων φορέων αναφορικά με την ανα-
γνώριση, την καταγραφή και την πρόληψη των 

Εκπαιδευτικό σεμινάριο, Μαρτιος 2017 (φωτ . Αρχείο ΜΦΙΚ)

Ημέρα Natura Μάιος 2017 (φωτ . Αρχείο ΜΦΙΚ)
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τις αναδυόμενες απειλές κατά της άγριας πανίδας 
και χλωρίδας, αλλά και για υπάρχοντα και πιθανά 
μελλοντικά εργαλεία αντιμετώπισης της απώλει-
ας της βιοποικιλότητας και της ευρωπαϊκής φυσι-
κής κληρονομιάς.

Σημαίνουσες προσωπικότητες της ευρωπαϊκής 
νομικής κοινότητας που ασχολούνται με το Περι-
βαλλοντικό Δίκαιο ανέλυσαν τη διαδικασία της 
ευρωπαϊκής και εθνικής νομοπαρασκευής, τα κε-
κτημένα και τα προβλήματα από τη μέχρι σήμερα 
εφαρμογή της σχετικής νομοθεσίας, την αποτελε-
σματικότητα και τις συγκρούσεις που προκύπτουν 
σε σχέση με τις οικονομικές και κοινωνικές πολι-
τικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα νομικά, οικο-
νομικά και τεχνολογικά εργαλεία που έχει στη δι-
άθεσή του ο Ευρωπαίος εισαγγελέας και δικαστής 
για να εφαρμόσει το Περιβαλλοντικό Δίκαιο. Άλ-
λα θέματα που κάλυψαν οι 26 συνολικά διαλέξεις 
ήταν τα κενά και οι ελλείψεις που δυσχεραίνουν 
την αντιμετώπιση του περιβαλλοντικού εγκλήμα-
τος, αλλά και οι προτάσεις βελτίωσης του Περιβαλ-
λοντικού Δικαίου στην Ευρώπη, οι δυσκολίες που 
αντιμετωπίζουν οι αστυνομικές, ανακριτικές και 
δικαστικές αρχές σε ευρωπαϊκό επίπεδο με πρα-
κτικά παραδείγματα από την εμπειρία δικαστών 
και εισαγγελέων σε διάφορες χώρες, η παράνομη 
διακίνηση ειδών άγριας πανίδας και χλωρίδας και 
τα κενά των σχετικών νόμων και συμβάσεων, τα 
διατομεακά ζητήματα εγκλημάτων κατά της άγρι-
ας ζωής και προστασίας της βιοποικιλότητας, κα-
θώς και οι συνήθεις πρακτικές και συνθήκες της 
εφαρμογής των νόμων στην Ελλάδα και το έργο 
των ΜΚΟ, με μεγάλη συμμετοχή από πολλές οργα-
νώσεις ελληνικών και άλλων ευρωπαϊκών χωρών. 

Εισηγητές ήταν: ο ειδικός σύμβουλος της Ευ-
ρωπαϊκής Επιτροπής σε θέματα περιβαλλοντικής 
νομοθεσίας κος Ludwig Krämer, ο κος Joseph 
van der Stegen, αξιωματικός του Τμήματος Φύσης 
της Ευρωπαϊκής Γενικής Γραμματείας Περιβάλ-
λοντος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η Δρ Valerie 
Fogleman, καθηγήτρια Νομικής στο Πανεπιστή-
μιο του Cardiff με εξειδίκευση στα περιβαλλοντι-
κά θέματα, ο Δρ Matthias Keller, μέλος της Ειδι-
κής Ομάδας Ακαδημαϊκών για την Εφαρμογή του 
Δικαίου σε θέματα περιβάλλοντος της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, ο κος Jan Van de Berghe, μέλος του Ανώ-
τατου Συμβουλίου Δικαιοσύνης του Βελγίου, ο κος 
John Visbeen, πρώην αξιωματικός της Ολλανδι-
κής Αστυνομίας, ειδικός για θέματα δίωξης περι-
βαλλοντικών εγκλημάτων και μέλος του Δικτύου 
IMPEL, ο κος Γιώργος Αλμπούρας, δικαστής στον 
Άρειο Πάγο με εξειδίκευση στο Περιβαλλοντικό 
Δίκαιο, η Δρ Αγγελική Καλλία-Αντωνίου, καθηγή-
τρια στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης με 
εξειδίκευση στην εθνική και ευρωπαϊκή περιβαλ-
λοντική νομοθεσία, η κα Lea Tomazic, δικηγόρος 

παραβιάσεων της περιβαλλοντικής νομοθεσίας 
και του περιβαλλοντικού εγκλήματος.
Στο πλαίσιο του έργου LIFE Natura Themis 

πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα, από τις 23 έως 
τις 25 Νοεμβρίου 2018, διεθνές συνέδριο με τίτ-
λο: «Διεθνείς προοπτικές για την πρόληψη εγκλη-
μάτων κατά της άγριας ζωής» (International 
Perspectives on Preventing WildLife Crime). 

Την άψογη, κατά γενική ομολογία, διοργάνωση 
του συνεδρίου έφερε σε πέρας η ΕΕΠΦ. Περισσό-
τεροι από 140 συμμετέχοντες ενημερώθηκαν για 
τις εξελίξεις στην ευρωπαϊκή και εθνική περιβαλ-
λοντική νομοθεσία, για την εφαρμογή της Οδηγίας 
για την Περιβαλλοντική Ευθύνη από τις αρμόδι-
ες υπηρεσίες, τους φορείς και τις περιβαλλοντι-
κές οργανώσεις προκειμένου να προστατεύσουν 
αποτελεσματικά την άγρια ζωή στην Ευρώπη, για 

Εκπαιδευτικό σεμινάριο  
στον Ομαλό, Μαρτιος 2018 (φωτ . Αρχείο ΜΦΙΚ)

Ημέρα Περιβάλλοντος Ιούνιος 2017 (φωτ . Αρχείο ΜΦΙΚ)

Συνάντηση της ΙΝΤΕΡΠΟΛ για τα Εγκλήματα  
κατά της Άγριας Ζωής στο Λονδίνο,  
Οκτώβριος 2018 (φωτ . Αρχείο ΜΦΙΚ)
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ

www.lifethemis.eu

www.eepf.gr

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ& ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Η Οδηγία για την 
Περιβαλλοντική Ευθύνη  

και η Άγρια Ζωή

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΔΙΚΑΣΤΕΣ, ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΙΣ,  

ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΩΝ
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ISBN 978-960-7197-29-0

Η Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύ-

σης είναι περιβαλλοντική Μη Κυβερνη-

τική Οργάνωση πανελλήνιας εμβέλειας 

που δραστηριοποιείται συνεχώς από το 

1951 για την προστασία του φυσικού πε-

ριβάλλοντος. Έχει ως αποστολή της να 

ενημερώνει και να ευαισθητοποιεί, τόσο 

τους Έλληνες όσο και αυτούς που αγα-

πούν την Ελλάδα για τη φυσική κληρο-

νομιά της χώρας μας και να δραστηριο-

ποιείται για τη προστασία της. Ασχολείται 

ενεργά με τους εξής βασικούς τομείς: 

α) περιβαλλοντικές παρεμβάσεις, β) έργα 

και προγράμματα προστασίας της φύσης, 

γ) περιβαλλοντική εκπαίδευση με πέντε 

εγκεκριμένα από το ΥΠΠΕΘ πανελλήνια 

Δίκτυα, δ) αειφορική διαχείριση στον το-

μέα του τουρισμού, και ε) ευαισθητοποίη-

ση του κοινού.
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www.lifethemis.euΟ παρών Οδηγός στοχεύει να αποτελέσει ένα ολοκληρωμένο εργαλείο για 

την ανάδειξη της υψηλής αξίας και σημασίας, περιβαλλοντικής, οικονομικής, 

κοινωνικής, αλλά και του ιδιαίτερου χαρακτήρα του Δικτύου NATURA 2000, 

του μεγαλύτερου και πιο συνεκτικού οικολογικού δικτύου προστατευόμενων 

περιοχών παγκοσμίως. Στον Οδηγό παρουσιάζεται και αναλύεται η ενωσια-

κή και η εθνική περιβαλλοντική νομοθεσία, με έμφαση στο Δίκτυο NATURA 

2000 και τις Οδηγίες για τα άγρια πτηνά και τους οικοτόπους, βάσει των 

οποίων δημιουργήθηκε και τέθηκε υπό διαχείριση στα κράτη μέλη της Ευ-

ρωπαϊκής Ένωσης. Παρουσιάζονται επίσης και λοιποί επιμέρους τομείς του 

δικαίου του περιβάλλοντος, με επίκαιρα στοιχεία. 

Ευελπιστούμε ότι ο ανά χείρας Οδηγός θα αποδειχθεί χρήσιμο εργαλείο για 

τον νομικό, τον δικηγόρο της πράξης, τους υπαλλήλους της διοίκησης, εργα-

ζόμενους σε Περιβαλλοντικές ΜΚΟ, καθώς και κάθε επιστήμονα, που ασχο-

λείται με το περιβάλλον.

www.lifethemis.eu
Το έργο LIFE14 GIE/GR/000026 με ακρωνύμιο 

«LIFE NATURA THEMIS» συγχρηματοδοτεί-

ται από το πρόγραμμα LIFE της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής και αφορά στην ποινική δίωξη 

εγκλημάτων κατά της άγριας ζωής σε περιο-

χές του Δικτύου NATURA 2000 της Κρήτης. 

Το έργο απευθύνεται σε δικαστές, εισαγγε-

λείς, δικηγόρους, στελέχη δημοσίων αρχών 

με προανακριτικές αρμοδιότητες, στελέχη Μη 

Κυβερνητικών Οργανώσεων, χρήστες των 

περιοχών NATURA 2000 και το γενικό κοινό. 

Ανάδοχος του προγράμματος είναι το Πανεπι-

στήμιο Κρήτης – Μουσείο Φυσικής Ιστορίας 

Κρήτης και εταίροι, το Συντονιστικό Γραφείο 

Αντιμετώπισης Περιβαλλοντικών Ζημιών του 

Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, η 

Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης, ο 

Δικηγορικός Σύλλογος Χανίων και ο Δικηγο-

ρικός Σύλλογος Ηρακλείου. Η ανάγκη υλοποί-

ησης του έργου προέκυψε από τη διαπίστωση 

ότι τόσο οι εισαγγελικές και προανακριτικές 

αρχές, όσο και οι δικηγόροι αλλά και οι ενδι-

αφερόμενοι πολίτες δεν είναι εξοικειωμένοι με 

τις αρμοδιότητες και το καθεστώς προστα-

σίας των προστατευόμενων περιοχών και τη 

σχετική νομοθεσία που διευκολύνει τη δίωξη 

περιβαλλοντικών εγκλημάτων.

«LIFE NATURA Themis» – LIFE14 GIE/GR/000026

www.eepf.gr

Το έργο LIFE14 GIE/GR/000026 χρηματοδοτείται σε ποσοστό 60% από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή,  

ενώ μέρος της ιδίας συμμετοχής των Συνδικαιούχων του έργου καλύφθηκε από το Πράσινο Ταμείο. 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ

www.lifethemis.eu

www.eepf.gr

www.eepf.gr

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
& ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Οι Οδηγίες για  
τα Άγρια Πτηνά και  
τους Οικοτόπους

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥΣ  ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
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«LIFE NATURA Themis» – LIFE14 GIE/GR/000026

ISBN 978-960-7197-27-6

Ο παρών Οδηγός στοχεύει να αποτελέσει ένα ολοκληρωμένο εργαλείο για την ανάδειξη της υψηλής αξίας και σημασίας, περιβαλλοντικής, οικονομικής, κοινωνικής, αλλά και του ιδιαίτερου χαρακτήρα του Δικτύου NATURA 2000, του μεγαλύτερου και πιο συνεκτικού οικολογικού δικτύου προστατευόμενων περιοχών παγκοσμίως. Στον Οδηγό παρουσιάζεται και αναλύεται η ενωσιακή και η εθνική περιβαλλοντική νομοθεσία, με έμφαση στις Οδηγίες για τα άγρια πτηνά και τους οικοτόπους, βάσει των οποίων δημιουργήθηκε και τέθηκε υπό διαχείριση στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης το Δίκτυο NATURA 2000. Παρουσιάζονται επίσης και λοιποί επιμέρους τομείς του δικαίου του περιβάλλοντος, με επίκαιρα στοιχεία. Λόγω της ανάγκης για κατάρτιση σε καθημερινά ζητήματα που αφορούν την υποβάθμιση του περιβάλλοντος, πα-ρουσιάζονται ακόμη οι συνηθέστερα καταγεγραμμένες περιπτώσεις περιβαλ-λοντικής παραβατικότητας και η σχετική νομολογία.Ευελπιστούμε ότι ο ανά χείρας Οδηγός θα αποδειχθεί χρήσιμο εργαλείο για τον νομικό, τον δικηγόρο της πράξης, τους υπαλλήλους της διοίκησης, εργα-ζόμενους σε περιβαλλοντικές ΜΚΟ, καθώς και κάθε επιστήμονα, που ασχο-λείται με το περιβάλλον.

www.lifethemis.eu

www.lifethemis.eu

Η Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύ-σης είναι περιβαλλοντική Μη Κυβερνη-τική Οργάνωση πανελλήνιας εμβέλειας που δραστηριοποιείται συνεχώς από το 1951 για την προστασία του φυσικού πε-ριβάλλοντος. Έχει ως αποστολή της να ενημερώνει και να ευαισθητοποιεί, τόσο τους Έλληνες όσο και αυτούς που αγα-πούν την Ελλάδα για τη φυσική κληρο-νομιά της χώρας μας και να δραστηριο-ποιείται για τη προστασία της. Ασχολείται ενεργά με τους εξής βασικούς τομείς: α) περιβαλλοντικές παρεμβάσεις, β) έργα και προγράμματα προστασίας της φύσης, γ) περιβαλλοντική εκπαίδευση με πέντε εγκεκριμένα από το ΥΠΠΕΘ πανελλήνια Δίκτυα, δ) αειφορική διαχείριση στον το-μέα του τουρισμού, και ε) ευαισθητοποίη-ση του κοινού.

Το έργο LIFE14 GIE/GR/000026 με ακρωνύμιο «LIFE NATURA THEMIS» συγχρηματοδοτεί-ται από το πρόγραμμα LIFE της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και αφορά στην ποινική δίωξη εγκλημάτων κατά της άγριας ζωής σε περιο-χές του Δικτύου NATURA 2000 της Κρήτης. Το έργο απευθύνεται σε δικαστές, εισαγγε-λείς, δικηγόρους, στελέχη δημοσίων αρχών με προανακριτικές αρμοδιότητες, στελέχη Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων, χρήστες των περιοχών NATURA 2000 και το γενικό κοινό. Ανάδοχος του προγράμματος είναι το Πανεπι-στήμιο Κρήτης – Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης και εταίροι, το Συντονιστικό Γραφείο Αντιμετώπισης Περιβαλλοντικών Ζημιών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, η Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης, ο Δικηγορικός Σύλλογος Χανίων και ο Δικηγο-ρικός Σύλλογος Ηρακλείου. Η ανάγκη υλοποί-ησης του έργου προέκυψε από τη διαπίστωση ότι τόσο οι εισαγγελικές και προανακριτικές αρχές, όσο και οι δικηγόροι αλλά και οι ενδι-αφερόμενοι πολίτες δεν είναι εξοικειωμένοι με 

τις αρμοδιότητες και το καθεστώς προστα-σίας των προστατευόμενων περιοχών και τη σχετική νομοθεσία που διευκολύνει τη δίωξη περιβαλλοντικών εγκλημάτων.
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Το έργο LIFE14 GIE/GR/000026 χρηματοδοτείται σε ποσοστό 60% από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή,  
ενώ μέρος της ιδίας συμμετοχής των Συνδικαιούχων του έργου καλύφθηκε από το Πράσινο Ταμείο. 

και εκπρόσωπος του έργου «Raising Awareness 
on Environmental Liability in Slovenia», η κα 
Σταυρούλα Πουλή, προϊσταμένη του Συντονιστικού 
Γραφείου για την Αντιμετώπιση των Περιβαλλοντι-
κών Ζημιών του ΥΠΕΝ, ο Δρ Γιώργος Σμπώκος, 
συντονιστής του Παρατηρητηρίου Περιβαλλοντι-
κού Δικαίου Ανατολικής Κρήτης, η κα Μαρία Μα-
νιαδάκη, συντονίστρια του Παρατηρητηρίου Περι-
βαλλοντικού Δικαίου Δυτικής Κρήτης, ο κος Νίκος 
Κασίνης, λειτουργός της Υπηρεσίας Θήρας και Πα-
νίδας της Κύπρου, ο κος Παναγιώτης Δενδρινός, 
πρόεδρος του ΔΣ της ΜΚΟ Mom, η κα Βικτώρια 
Σαράβια, στέλεχος της Ελληνικής Ορνιθολογικής 
Εταιρείας, η κα Lilla Barabas, ζωολόγος και συ-
ντονίστρια του BirdLife Ουγγαρίας, η κα Ανταία 
Χρήστου, συνεργάτιδα του BirdLife Μάλτας με 
εξειδίκευση στην αντιμετώπιση εγκλημάτων κα-
τά της άγριας πανίδας, η Δρ Ειρήνη Βαλλιανάτου, 
βιολόγος και μέλος της Ελληνικής Εταιρίας Προ-
στασίας της Φύσης, η κα Κωνσταντίνα Ντεμίρη, 
υπεύθυνη Πολιτικής της Ελληνικής Ορνιθολογικής 
Εταιρείας, η κα Άννα Καζάζου, μέλος της επιστη-
μονικής ομάδας της ΑΝΙΜΑ και η κα Παναγιώτα 
Θεοδώρου, υπεύθυνη Πολιτικής του ΑΡΧΕΛΩΝ.

Εκ μέρους των εταίρων του έργου, ο κος Νίκος 
Πέτρου, πρόεδρος της ΕΕΠΦ, καλωσόρισε τους συ-
νέδρους και παρουσίασε την Εταιρία και τις δρά-
σεις της, ενώ ο γράφων απηύθυνε χαιρετισμό και 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ

www.lifethemis.eu

www.lifethemis.eu

www.lifethemis.eu

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

& ΕΝΕΡΓΕΙΑ
Σ

Το Δίκαιο  

του Περιβάλλοντος  

και το Δίκτυο  

NATURA 2000 

ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
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«LIFE NATURA Themis» – LIFE14 GIE/GR/000026

ISBN 978-960-7197-28-3

Ο περιβαλλοντικός Οδηγός που κρατάτε στα χέρια σας προσφέρει γνώση για 

την εθνική και ενωσιακή περιβαλλοντική νομοθεσία και το Δίκτυο προστατευ-

όμενων περιοχών NATURA 2000 στην Ελλάδα, και ειδικότερα στην Κρήτη, 

με έμφαση στο Δίκτυο NATURA 2000 και τις Οδηγίες για τα άγρια πτηνά και 

τους οικοτόπους, βάσει των οποίων δημιουργήθηκε και τέθηκε υπό διαχείριση 

το Δίκτυο στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Προσφέρει επίσης γνώση 

για το σύνολο των δικαιωμάτων, αλλά και των υποχρεώσεων που έχει ο πολί-

της και τον ρόλο που μπορεί να παίξει, σε απλοποιημένη μορφή και σε γλώσσα 

κατανοητή, έτσι ώστε να γίνει εύκολα αντιληπτός. Τέλος, ορίζει την έννοια της 

περιβαλλοντικής παράβασης, ενημερώνει για τους αρμόδιους φορείς, καθώς 

και για τις δυνατότητες προσφυγής στη δικαιοσύνη, από τη στιγμή που θα δια-

πιστώσει κανείς μία περιβαλλοντική υποβάθμιση, και αναλύει τα εργαλεία που 

έχει ο πολίτης στη διάθεσή του. Αποτελεί, συνολικά, ένα εγχειρίδιο γνώσης 

και δράσης που στοχεύει στην κατανόηση εκ μέρους των πολιτών πως έχουν 

ατομική ευθύνη για την πρόληψη και αποκατάσταση της περιβαλλοντικής ζημί-

ας και ευελπιστούμε ότι θα αποδειχθεί χρήσιμο εργαλείο στην αποτελεσματική 

αντιμετώπιση του περιβαλλοντικού εγκλήματος.

Η Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης εί-

ναι περιβαλλοντική Μη Κυβερνητική Οργάνω-

ση πανελλήνιας εμβέλειας που δραστηριοποι-

είται συνεχώς από το 1951 για την προστασία 

του φυσικού περιβάλλοντος. Έχει ως αποστο-

λή της να ενημερώνει και να ευαισθητοποιεί, 

τόσο τους Έλληνες όσο και αυτούς που αγα-

πούν την Ελλάδα για τη φυσική κληρονομιά 

της χώρας μας και να δραστηριοποιείται για 

τη προστασία της. Ασχολείται ενεργά με τους 

εξής βασικούς τομείς: α) περιβαλλοντικές πα-

ρεμβάσεις, β) έργα και προγράμματα προστα-

σίας της φύσης, γ) περιβαλλοντική εκπαίδευση 

με πέντε εγκεκριμένα από το ΥΠΠΕΘ πανελ-

λήνια Δίκτυα, δ) αειφορική διαχείριση στον 

τομέα του τουρισμού, και ε) ευαισθητοποίηση 

του κοινού.

Το έργο LIFE14 GIE/GR/000026 με ακρωνύμιο 

«LIFE NATURA Themis» συγχρηματοδοτείται από 

το πρόγραμμα LIFE της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και 

αφορά στην ποινική δίωξη εγκλημάτων κατά της 

άγριας ζωής σε περιοχές του Δικτύου NATURA 

2000 της Κρήτης. Το έργο απευθύνεται σε δικα-

στές, εισαγγελείς, δικηγόρους, στελέχη δημοσίων 

αρχών με προανακριτικές αρμοδιότητες, στελέχη 

Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων, χρήστες των πε-

ριοχών NATURA 2000 και το γενικό κοινό. Ανά-

δοχος του προγράμματος είναι το Πανεπιστήμιο 

Κρήτης – Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης και 

εταίροι, το Συντονιστικό Γραφείο Αντιμετώπισης 

Περιβαλλοντικών Ζημιών του Υπουργείου Πε-

ριβάλλοντος και Ενέργειας, η Ελληνική Εταιρία 

Προστασίας της Φύσης, ο Δικηγορικός Σύλλογος 

Χανίων και ο Δικηγορικός Σύλλογος Ηρακλείου. 

Η ανάγκη υλοποίησης του έργου προέκυψε από 

τη διαπίστωση ότι τόσο οι εισαγγελικές και προ-

ανακριτικές αρχές, όσο και οι δικηγόροι αλλά και 

οι ενδιαφερόμενοι πολίτες δεν είναι εξοικειωμένοι 

με τις αρμοδιότητες και το καθεστώς προστασίας 

των προστατευόμενων περιοχών και τη σχετική 

νομοθεσία που διευκολύνει τη δίωξη περιβαλλο-

ντικών εγκλημάτων.

Το έργο LIFE14 GIE/GR/000026 χρηματοδοτείται σε ποσοστό 60% από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή,  

ενώ μέρος της ιδίας συμμετοχής των Συνδικαιούχων του έργου καλύφθηκε από το Πράσινο Ταμείο. 

παρουσίασε το έργο LIFE Natura Themis.
Εκ μέρους του ΥΠΕΝ, χαιρετισμό απηύθυνε 

ο ειδικός γραμματέας του Σώματος Επιθεωρητών 
και Ελεγκτών κος Δημήτρης Δερματάς, ενώ ο κος 
Γιώργος Πρωτόπαπας, διευθυντής του Πράσινου 
Ταμείου παρουσίασε τη συμβολή του προγράμμα-
τος LIFE της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην εφαρμογή 
της περιβαλλοντικής νομοθεσίας.

Τα κυριότερα συμπεράσματα, εν συντομία, 
ήταν ότι το περιβαλλοντικό έγκλημα δεν αντιμε-
τωπίζεται με τη δέουσα σοβαρότητα, τόσο σε εθνι-
κό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ότι υπάρχουν 
σημαντικά κενά και μεγάλο περιθώριο βελτίωσης 
της σχετικής νομοθεσίας, της οποίας η εφαρμογή 
είναι πλημμελής και αναποτελεσματική, ενώ ως 
σημαντικά εμπόδια αναδείχθηκαν η έλλειψη χρη-
ματοδότησης και η έλλειψη πολιτικής στήριξης.

Τα μελλοντικά βήματα για την αντιμετώπιση 
αυτών των προβλημάτων περιλαμβάνουν ενημέ-
ρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού για το πε-
ριβαλλοντικό έγκλημα, ενημέρωση φορέων και 
υπηρεσιών, κινητοποίηση των τοπικών κοινω-
νιών και ανάπτυξη συνεργιών μεταξύ όλων των 
εμπλεκομένων. 

Στη συνέχεια του ειδικού αφιερώματος του πε-
ριοδικού θα παρουσιαστούν συνοπτικά ορισμένες 
από τις βασικές εισηγήσεις που έγιναν κατά τη δι-
άρκεια του συνεδρίου. 

Οι τρεις οδηγοί που εκδόθηκαν στο πλαίσιο του έργου LIFE NATURA THEMIS.

9



Το «έγκλημα κατά της άγριας ζωής» δεν ορίζεται 
επακριβώς στη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης. Γενικά, νοείται ως μια πράξη που παραβιά-
ζει την περιβαλλοντική νομοθεσία για τη διατή-
ρηση της πανίδας και της χλωρίδας. Στο παρόν 
άρθρο ισχύει ο παραπάνω ορισμός, ωστόσο χρει-
άζεται να γίνουν κάποιες διευκρινίσεις. Πρώτον, 
δεν αποτελούν εγκληματικές πράξεις όλες οι πα-
ραβιάσεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας. Αντι-
θέτως, εναπόκειται στο εθνικό ή ενωσιακό δίκαιο 
να ορίσουν πότε μία παράβαση είναι αρκετά σο-
βαρή ώστε να συνάδει με τα χαρακτηριστικά του 
«εγκλήματος» ή να επιβάλλεται ο χαρακτηρισμός 
της ως «έγκλημα». Δεύτερον, η παράλειψη ενέρ-
γειας μπορεί να χαρακτηριστεί εγκληματική σε πε-
ριπτώσεις όπου το άτομο είχε τη νομική υποχρέω-
ση να πράξει, αλλά δεν το έκανε.

Η νομοθεσία της ΕΕ για το έγκλημα  
κατά της άγριας ζωής

Η περιβαλλοντική νομοθεσία της ΕΕ χρησιμοποι-
εί κυρίως τρία μέσα για την καταπολέμηση της 

εγκληματικότητας κατά της άγριας ζωής: προλη-
πτικά μέτρα, απαγορεύσεις και κυρώσεις. Παρά-
δειγμα προληπτικού μέτρου αποτελεί η ρητή προ-
στασία όλων των άγριων πτηνών, όπως ορίζεται 
στην Οδηγία 2009/1471, καθώς επίσης και όλων 
των ειδών πανίδας και χλωρίδας που περιλαμβά-
νονται στην Οδηγία 92/432. Αυτές οι διατάξεις 
ενέταξαν τα είδη που περιλαμβάνουν σε ένα κα-
θεστώς αυξημένης ειδικής προστασίας, κάτι που 
τα διαφοροποιεί από άλλα είδη πανίδας και χλω-
ρίδας. Με τον Κανονισμό 338/97 καταρτίστηκε 
ένας κατάλογος απειλούμενων ειδών και εισήχθη 
η προϋπόθεση έκδοσης άδειας για την εισαγωγή, 
εξαγωγή ή επανεξαγωγή δειγμάτων που ανήκουν 
στα εν λόγω είδη3. Ένας κανονισμός για την ξυ-
λεία ορίζει ότι μόνο η νομίμως υλοτομημένη ξυ-
λεία επιτρέπεται να διοχετεύεται στην αγορά της 
ΕΕ4. Η Οδηγία 1999/22 απαιτεί από όλους τους 
ζωολογικούς κήπους που θέλουν να εκθέτουν τα 

1 . Οδηγία 2009/147 περί της διατηρήσεως των αγρίων πτηνών, ΕΕ 2010 
(Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης), L 20, σ . 7 .
2 . Οδηγία 92/43 για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων, καθώς και 
της άγριας πανίδας και χλωρίδας, ΕΕ 1992, L 206, σ . 7 .
3 . Κανονισμός 338/97 για την προστασία των ειδών άγριας πανίδας 
και χλωρίδας με τον έλεγχο του εμπορίου τους, ΕΕ 1997, L 67, σ . 1 .
4 . Κανονισμός 995/2010 για τη θέσπιση των υποχρεώσεων των φο-
ρέων εκμετάλλευσης που διαθέτουν ξυλεία και προϊόντα ξυλείας στην 
αγορά, ΕΕ 2010, L 295, σ . 23 .

Η ΕΕ και η εγκληματικότητα σε βάρος  
των ειδών άγριας πανίδας και χλωρίδας

Ludwig Krämer* 

* O Ludwig Krämer είναι καθηγητής Γερμανικού και Ευρωπαϊκού Δι-
καίου στο Πανεπιστήμιο της Βρέμης και επισκέπτης καθηγητής σε άλλα 
ευρωπαϊκά πανεπιστήμια . Έχει υπηρετήσει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
το διάστημα 1972–2004 και έχει συμβάλει σημαντικά στη διαμόρφω-
ση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας της ΕΕ . Την απόδοση στα ελληνι-
κά έκανε η Χριστιάννα Σμυρνιώτη .

Το οροπέδιο Γιους Κάμπος με ανθισμένες τουλίπες του είδους Tulipa orphanidea (φωτ . Ν . Πέτρου)
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ζώα στο κοινό να λαμβάνουν σχετικές άδειες5. 
Τέτοια προληπτικά μέτρα για την προστασία 

χλωρίδας και πανίδας συμβαδίζουν με τις απαγο-
ρεύσεις που ορίζει η ενωσιακή νομοθεσία. Η ήδη 
υπάρχουσα προϋπόθεση έκδοσης άδειας για την 
άσκηση συγκεκριμένης δραστηριότητας –κυνήγι, 
αλιεία, εμπορία κ.λπ.– σημαίνει ότι η δραστηριό-
τητα αυτή είναι παράνομη, αν δεν χορηγηθεί σχε-
τική άδεια. Υπάρχουν πολυάριθμα παραδείγματα 
απαγορεύσεων στη νομοθεσία της ΕΕ που αποσκο-
πούν στην προστασία των ζώων και των φυτών. 
Για παράδειγμα, η Οδηγία για τα Πτηνά απαγο-
ρεύει την εκ προθέσεως θανάτωση ή αιχμαλωσία 
πτηνών, την καταστροφή των φωλιών και των φυ-
σικών ενδιαιτημάτων τους ή τη σκόπιμη ενόχλησή 
τους, και επιτρέπει μόνο ελάχιστες παρεκκλίσεις. 

Παρομοίως, η Οδηγία για τους Οικοτόπους 
απαγορεύει την εκ προθέσεως αιχμαλωσία ή θα-
νάτωση ζώων, τη συλλογή των αυγών τους, την 
εμπορία και την παρενόχλησή τους. Επιπλέον, 
απαγορεύει τη σκόπιμη συγκομιδή, συλλογή, κο-
πή, καταστροφή ή εκρίζωση φυτών, καθώς και 
την ουσιαστική υποβάθμιση προστατευόμενων 
τύπων οικοτόπων. Ο Κανονισμός 1007/2009 απα-
γορεύει την εμπορία της φώκιας και των εξ αυ-
τής παραγόμενων προϊόντων6, ενώ ο Κανονισμός 
995/2010 αποκλείει το εμπόριο παρανόμως υλο-
τομημένης ξυλείας. 

Στον αγώνα κατά της εγκληματικότητας σε 
βάρος των άγριων ειδών δίνεται ιδιαίτερη έμφα-
ση στο σύστημα των κυρώσεων. Οι ποινικές κυ-
ρώσεις θεωρούνταν ανέκαθεν μέρος του πυρήνα 
της εθνικής κυριαρχίας. Ως εκ τούτου, τα κράτη 
μέλη δίσταζαν να επιτρέπουν στα θεσμικά όργανα 
της ΕΕ να καθορίζουν κυρώσεις του Ποινικού Δι-
καίου. Αντ’ αυτού, ήταν σύνηθες να παραπέμπει 
η ενωσιακή νομοθεσία το ζήτημα των κυρώσεων 
για μη συμμόρφωση στην εθνική νομοθεσία ενσω-
μάτωσης των εν λόγω νομοθετημάτων. Συνεπώς, 
η ΕΕ αξίωνε από τα κράτη μέλη να επιβάλλουν 
αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές 
κυρώσεις για τη μη συμμόρφωση με την ενωσια-
κή νομοθεσία. Ο όρος «κυρώσεις» άφηνε στη δια-
κριτική ευχέρεια των κρατών μελών να αποφασί-
ζουν εάν οι ποινές θα ήταν αστικού, διοικητικού 
ή ποινικού χαρακτήρα.

Μόλις το 2008, μετά από επί μακρόν αγώνα 
μεταξύ Ευρωπαϊκής Επιτροπής και Συμβουλίου 
(τα 28 κράτη μέλη), και κατόπιν διευκρινιστικής 
απόφασης του Δικαστηρίου της ΕΕ7, η Ευρωπαϊ-

5 . Οδηγία 1999/22 για τη διατήρηση άγριων ζώων στους ζωολογικούς 
κήπους, ΕΕ 1999, L 94, σ . 24 .
6 . Κανονισμός 1007/2009 περί εμπορίου προϊόντων φώκιας, ΕΕ 2009, 
L 286, σ . 36 .
7 . ΔΕΕ, υπόθεση C-176/03, Επιτροπή κατά Συμβουλίου, 

κή Ένωση υιοθέτησε μια οδηγία για την προστα-
σία του περιβάλλοντος μέσω Ποινικού Δικαίου8. 
Καθώς όμως το Δικαστήριο της ΕΕ θεώρησε ότι ο 
καθορισμός του χαρακτήρα και του είδους (φυλά-
κιση, χρηματική ποινή) μιας ποινικής κύρωσης 
δεν ενέπιπτε στη δικαιοδοσία της ΕΕ9, η οδηγία 
δεν μερίμνησε σχετικά. Το Άρθρο 83 της Συνθήκης 
για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης επιτρέ-
πει πλέον στην ΕΕ να καθορίζει κυρώσεις σε πε-
ρίπτωση «ιδιαιτέρως σοβαρής εγκληματικότητας 
με διασυνοριακή διάσταση». Το Άρθρο απαριθμεί 
τους τομείς της εγκληματικότητας που θεωρούνται 
ιδιαιτέρως σοβαρά εγκλήματα, αλλά η περιβαλλο-
ντική εγκληματικότητα δεν συγκαταλέγεται ανά-
μεσά τους. Το Συμβούλιο μπορεί με ομοφωνία να 
διευρύνει τη λίστα των ιδιαιτέρως σοβαρών εγκλη-
μάτων, όμως κάτι τέτοιο δεν έχει συμβεί ακόμη.

Η Οδηγία 2008/98 προσδιορίζει ως ποινικά 
αδικήματα: 
 τη θανάτωση, τον αφανισμό, την κατοχή ή τη 

σύλληψη προστατευόμενων ειδών της άγριας πα-
νίδας ή χλωρίδας, εξαιρουμένων των περιπτώσεων 
που η πράξη αφορά αμελητέα ποσότητα των ειδών 
και έχει αμελητέο αντίκτυπο στη διατήρησή τους·
 την εμπορία προστατευόμενων ειδών άγριας 

πανίδας ή χλωρίδας ή μερών ή παραγώγων αυ-
τών, εξαιρουμένων των περιπτώσεων που η πρά-

ECLI:EU:C:2003:xxx .
8 . Οδηγία 2008/99 σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος μέσω 
του Ποινικού Δικαίου, OJ 2008, L 328, σ . 28 .
9 . ΔΕΕ, υπόθεση C-440/05, Επιτροπή κατά Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και Συμβουλίου, ECLI:EU:C:2007:xxx .

Cephalanthera cucullata, ενδημικό  
ορχεοειδές της Κρήτης (φωτ . Ν . Πέτρου)
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ξη αφορά αμελητέα ποσότητα των ειδών αυτών 
και έχει αμελητέο αντίκτυπο στο καθεστώς δια-
τήρησής τους·
 κάθε πράξη που προκαλεί την ουσιαστική υπο-

βάθμιση τύπου οικοτόπου εντός προστατευόμε-
νης περιοχής.

Η παράνομη υλοτομία, το παράνομο κυνήγι ή 
ψάρεμα, καθώς και οι παραβιάσεις των διατάξε-
ων περί ευημερίας των ζώων δεν συμπεριλαμβά-
νονται στην Οδηγία.

Αποτελεσματικότητα
Τα στοιχεία για την αποτελεσματικότητα της Οδη-
γίας 2008/99 είναι ακόμη λίγα, γενικά πάντως θε-
ωρείται χαμηλή. Αυτό οφείλεται στις ασαφείς δι-
ατυπώσεις, στο γεγονός ότι πριν την έκδοσή της 
τα αδικήματα, στην πλειονότητά τους, θεωρούνταν 
ήδη ποινικά στα εθνικά δίκαια των κρατών μελών 
και, τέλος, στην πλημμελή εφαρμογή και τήρηση 
των διατάξεών της.

Όσον αφορά τις διατυπώσεις, πρέπει να ανα-
φερθεί ότι η Επιτροπή, στην εισήγησή της για την 
Οδηγία, πρότεινε, λόγου χάριν, η διάθεση αποβλή-
των εκτός εγκεκριμένου χώρου υγειονομικής τα-
φής να θεωρείται ποινικό αδίκημα. Το τελικό κεί-
μενο της Οδηγίας δέχεται ότι κάτι τέτοιο συνιστά 
αξιόποινη πράξη μόνο εφόσον η απόρριψη των 
αποβλήτων «προκαλεί ή ενδέχεται να προκαλέσει 
[…] τον θάνατο ή σοβαρές σωματικές βλάβες σε 
πρόσωπα, ή ουσιαστικές βλάβες στην ποιότητα 
του αέρα, την ποιότητα του εδάφους ή την ποιό-
τητα του νερού […]». Είναι σαφές ότι αυτή η τρο-
ποποίηση δυσχεραίνει το έργο των δημόσιων κα-

τηγόρων, της αστυνομίας ή των δικαστηρίων να 
αποδείξουν την ύπαρξη εγκλήματος. Αντίστοιχα 
παραδείγματα αφορούν και άλλα αδικήματα που 
περιλαμβάνονται στην Οδηγία 2008/99. 

Άλλοι παράγοντες που δυσχεραίνουν την πλή-
ρη εφαρμογή της Οδηγίας 2008/99 είναι η σχεδόν 
παντελής απουσία παρακολούθησης από την Ευ-
ρωπαϊκή Επιτροπή, η αξιοσημείωτη έλλειψη αν-
θρώπινου δυναμικού και οικονομικών μέσων για 
τη δίωξη ποινικών αδικημάτων (τελωνειακές αρ-
χές, αστυνομία, οργάνωση των δικαστηρίων κ.λπ.) 
και οι ενδοιασμοί των αστυνομικών, εισαγγελικών, 
διοικητικών και δικαστικών αρχών να δεχτούν ότι 
τα περιβαλλοντικά εγκλήματα αποτελούν παρα-
βάσεις για τις οποίες ενδείκνυνται ποινικές κυρώ-
σεις («αμελητέα ποσότητα», «σοβαρές σωματικές 
βλάβες», «ουσιαστικές βλάβες»). Αυτή η άποψη 
τροφοδοτείται από μια σκανδαλώδη έλλειψη στοι-
χείων σχετικά με την επιβάρυνση του περιβάλλο-
ντος. Ούτε τα δικαστήρια στην ΕΕ διαθέτουν στα-
τιστικά στοιχεία για τις αποφάσεις που αφορούν 
τις ποινές που επιβάλλονται για περιβαλλοντικά 
εγκλήματα, ούτε οι αστυνομικές και εισαγγελικές 
αρχές έχουν στην κατοχή τους τέτοια στατιστικά 
δεδομένα. Ακριβώς επειδή το περιβάλλον και τα 
περιβαλλοντικά εγκλήματα δεν περιορίζονται από 
τα σύνορα μιας χώρας, είναι απαραίτητη η στενή 
συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων διοικήσεων. 
Δυστυχώς, τέτοιου είδους συνεργασία σπανίζει τό-
σο εντός των κρατών μελών όσο και στο σύνολο 
της ΕΕ, ενώ οι γλωσσικές δυσκολίες επιβαρύνουν 
την κατάσταση. Οι τοπικές και περιφερειακές αρ-
χές, που πρέπει να επιβάλλουν τις κυρώσεις, εί-

Θαλασσοκόρακες (Phalacrocorax aristotelis) (φωτ . Ν . Πέτρου)
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ναι συχνά απρόθυμες να ασκήσουν διώξεις κατά 
της εγκληματικότητας σε βάρος των άγριων ει-
δών, αφού ο παραβάτης ενδέχεται να είναι κά-
ποιος τοπικός εργοδότης ή η παραβατική πρα-
κτική –κυνήγι, ψάρεμα– μπορεί να είναι ευρέως 
διαδεδομένη.10 Oι ίδιες αρχές ίσως επέτρεπαν να 
διαπράττεται η εν λόγω παράβαση11, αν, για πα-
ράδειγμα, δεν εμπόδισαν την παράνομη απόρριψη 
αποβλήτων, τις εκπομπές αερίων, τις οικοδομικές 
ή άλλες δραστηριότητες που παραβιάζουν τη νο-
μοθεσία περί προστασίας του περιβάλλοντος. Πο-
λιτικοί λόγοι συχνά αποτρέπουν την παρέμβαση 
των εισαγγελέων12. Τέλος, οι δημόσιες αρχές προ-

10 . Το Βλαχοτσίχλονο (Εmberiza hortulana) είναι ένα αποδημητικό πτη-
νό που προστατεύεται από την Οδηγία 2009/147 . Η αιχμαλωσία, θανά-
τωση και εμπορία του απαγορεύονται από το 1979 . Εντούτοις, υπολο-
γίζεται ότι 30 .000 έως 50 .000 βλαχοτσίχλονα αιχμαλωτίζονται ετησίως, 
πωλούνται σε εστιατόρια και καταναλώνονται . Η Γαλλία δεσμεύτηκε τα 
έτη 1979, 1999, 2007, 2016 και 2017 να παύσει την παγίδευση . Με την 
τελευταία δέσμευση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διέκοψε τη διαδικασία 
παραπομπής επί παραβάσει κατά της Γαλλίας .
11 . Το 2007, η Περιφερειακή Κυβέρνηση της Εξτρεμαδούρα (Ισπανία) 
χορήγησε άδεια οικοδόμησης για 300 βίλες πολυτελείας, δύο ξενοδο-
χεία, μία μαρίνα, ένα γήπεδο γκολφ κ .ά . στην προστατευόμενη περιοχή 
Βαλδεκάνιας . Η απόφαση κρίθηκε παράνομη από το Ανώτατο Ισπανι-
κό Δικαστήριο (υποθέσεις 2414/2011 και 2940/2011, απόφαση της 29ης 
Ιανουαρίου 2014) . Δεν ασκήθηκε ποτέ ποινική δίωξη κατά της Περιφε-
ρειακής Κυβέρνησης .
12 . Η διεθνής περιβαλλοντική οργάνωση BirdLife International υπολο-
γίζει ότι περίπου 25 εκατομμύρια πτηνά θανατώνονται ή παγιδεύονται 
ετησίως στην περιοχή της Μεσογείου . Πρώτες στον κατάλογο των υπαι-
τίων είναι η Ιταλία (3,4 -7,8 εκατομμύρια), η Κύπρος (1,3 - 5,2 εκατομ-
μύρια), η Ελλάδα (485 .000 - 922 .000) και η Γαλλία (149 .000 - 895 .000) .

τιμούν τις διοικητικές κυρώσεις έναντι των ποινι-
κών, επειδή οι πρώτες επιβάλλονται ευκολότερα, 
συνήθως δεν απαιτούν δημόσια διαδικασία και οι 
παραβάτες τις δέχονται μάλλον πιο εύκολα. 

Τι δέον γενέσθαι;
Το ερώτημα τι θα μπορούσε ή τι θα έπρεπε να γί-
νει για να βελτιωθεί η κατάσταση δεν είναι εύκολο 
να απαντηθεί. Η πρώτη σκέψη είναι η υιοθέτηση 
νέων νομοθετημάτων, είτε σε εθνικό είτε σε ενω-
σιακό επίπεδο. Η νομοθεσία της ΕΕ για την προ-
στασία της βιοποικιλότητας μπορεί να θεωρηθεί ως 
τέτοιο, χρησιμοποιώντας ως βάση τη Διεθνή Σύμ-
βαση για τη Βιοποικιλότητα.  Επίσης, η Ευρωπαϊ-
κή Σύμβαση του Τοπίου του Ευρωπαϊκού Συμβου-
λίου θα μπορούσε να μεταφερθεί στην ενωσιακή 
νομοθεσία και να διευρύνει το τρέχον καθεστώς 
προστασίας, που αφορά αποκλειστικά κάποια είδη 
πανίδας και χλωρίδας και τα ενδιαιτήματά τους. 
Επιπλέον μέτρα που θα μπορούσαν να εξεταστούν 
είναι η γενική απαγόρευση του εμπορίου του ελε-
φαντόδοντου, η προστασία των θαλάσσιων θηλα-
στικών ή ένας νόμος για την ορθότερη χρήση των 
εντομοκτόνων και των βιοκτόνων13.

Ωστόσο, το πρόβλημα με την εγκληματικότητα 
κατά της άγριας ζωής δεν είναι η έλλειψη νομο-
θεσίας που να προστατεύει την άγρια ζωή. Είναι, 
μάλλον, η ευρέως διαδεδομένη έλλειψη εφαρμο-

13 . Υπάρχει ενωσιακή νομοθεσία για τη βιώσιμη χρήση εντομοκτόνων 
(Οδηγία 2009/128, ΕΕ 2009, L 309, σ . 71), η οποία όμως δεν είναι αρ-
κετά αποτελεσματική και σπάνια εφαρμόζεται .

Coenonympha thyrsis, ενδημική  
πεταλούδα της Κρήτης (φωτ . Ν . Πέτρου)
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γής της υφιστάμενης νομοθεσίας. Γεωργικές δρα-
στηριότητες (χρήση χημικών, μέθοδοι εντατικής 
καλλιέργειας, μονοκαλλιέργειες, διαχείριση απο-
βλήτων κ.λπ.), άτακτη αστική επέκταση, έργα υπο-
δομής για τις μεταφορές και την ενέργεια – όλα 
συμβάλλουν σε μια αργή αλλά συνεχή υποβάθμιση 
του περιβάλλοντος. Ακριβώς γι’ αυτό είναι επιτα-
κτική ανάγκη να εφαρμόζεται και να τηρείται πλή-
ρως η υπάρχουσα νομοθεσία. Σε κάποιες πόλεις, η 
πολιτική της μηδενικής ανοχής απέναντι στα γκρά-
φιτι, στις παραβάσεις διαχείρισης απορριμμάτων 
και στις διατάξεις περί οδικής κυκλοφορίας έχει 
φέρει σημαντική βελτίωση στην καθαριότητα, την 
ευημερία των πολιτών και την ασφάλεια. Μια πα-
ρόμοια προσέγγιση στην προστασία της άγριας ζω-
ής θα πρέπει να εξεταστεί σοβαρά. 

Αυτό θα σήμαινε αυξημένη επιτήρηση και 
ελέγχους. Τέτοιες διαδικασίες δεν είναι απαραί-
τητο να θεσπιστούν από την ΕΕ, παρότι στον το-
μέα των τροφών, των ζωοτροφών και του ανταγω-
νισμού η ΕΕ καθιέρωσε ένα λεπτομερές σύστημα 
ελέγχων14. Το ότι δεν υπάρχει ένα αντίστοιχο σύ-
στημα για την προστασία των άγριων ειδών οφεί-
λεται σε αποφάσεις πολιτικής φύσεως. Απαιτείται 
να διενεργούνται έρευνες και έλεγχοι, επιτόπιες 
εξακριβώσεις, λογιστικές επαληθεύσεις και να επι-
βάλλονται αποτελεσματικές κυρώσεις. Όλα αυτά 
θα μπορούσαν να υλοποιούνται από τις τοπικές, 
περιφερειακές ή εθνικές αρχές, εάν υπήρχε η ανά-
λογη πολιτική βούληση να μειωθεί η περιβαλλο-
ντική εγκληματικότητα.

Η διαφάνεια είναι έννοια-κλειδί για μια πιο 
τελεσφόρα νομοθεσία περί προστασίας των άγρι-
ων ειδών, αφού ο γενικός στόχος είναι να θεωρεί-
ται η εν λόγω εγκληματικότητα κοινωνικά ανεπι-
θύμητη δραστηριότητα – ακριβώς όπως κατάφερε 
η ΕΕ να ορίσει το κάπνισμα ως κοινωνικά ανεπι-
θύμητη δραστηριότητα. Η διαφάνεια θα εξασφα-

14 . Κανονισμός 2017/625 για τους επίσημους ελέγχους και άλλες επί-
σημες δραστηριότητες, OJ 2017, L 95 σ . 1· Κανονισμός 2003/1 για την 
εφαρμογή των κανόνων ανταγωνισμού, OJ 2003, L 1, σ . 1 .

λίσει ταυτόχρονα ότι οι ευθύνες θα επιρρίπτονται 
στους παραβάτες και ότι τα στελέχη των δημόσι-
ων αρχών θα κάνουν τη δουλειά τους.

Αυξημένη διαφάνεια συνεπάγεται ότι:
  τα στοιχεία που σχετίζονται με υποθέσεις εγκλη-

μάτων κατά της άγριας ζωής θα συλλέγονται συ-
στηματικά και θα είναι διαθέσιμα στο κοινό,

  τα αποτελέσματα των νομοθετικών και διοικη-
τικών ρυθμίσεων, καθώς και ο αντίκτυπός τους 
στην άγρια ζωή θα είναι διαθέσιμα στο κοινό, 
όπως η σχέση φύτευσης ευκαλύπτων και δασι-
κών πυρκαγιών, η παγίδευση πτηνών, η εξαφά-
νιση εντόμων λόγω της χρήσης εντομοκτόνων, 
η επίδραση τουριστικών δραστηριοτήτων στις 
θαλάσσιες χελώνες κ.λπ.,

  οι εγκληματικές δραστηριότητες θα δημοσιο-
ποιούνται,

  οι διοικητικές και δικαστικές κυρώσεις θα κοινο-
ποιούνται (κατονομασία και κατακραυγή) και θα 
συγκρίνονται με τις ποινές σε παρόμοιες υπο-
θέσεις και με την αποτρεπτική λειτουργία τους,

  τα αποτελέσματα, θετικά και αρνητικά, θα συ-
ζητούνται δημοσίως, όπως και οι αποφάσεις ή 
η απουσία αποφάσεων των διοικητικών υπαλ-
λήλων. 
Κάθε σοβαρή απόπειρα να καταπολεμηθεί η 

εγκληματικότητα κατά της άγριας ζωής απαιτεί τη 
συμμετοχή και την ενεργητική ενασχόληση αφοσι-
ωμένων ατόμων και περιβαλλοντικών οργανώσε-
ων. Δυστυχώς, οι δημόσιες αρχές έχουν πολύ συ-
χνά την τάση να κλείνουν τα μάτια απέναντι στην 
εγκληματικότητα κατά της άγριας ζωής, ακόμα 
και να τη διευκολύνουν ή να συμμαχούν με τους 
παραβάτες. Η δικτύωση των ΜΚΟ είναι πλέον ευ-
κολότερη στην ηλεκτρονική εποχή και η χρήση 
αυτών των μέσων πρέπει να αυξηθεί και να γίνει 
αποτελεσματικότερη. Η περιβαλλοντική εγκλη-
ματικότητα δεν είναι ανωτέρα βία, άρα μπορεί να 
καταπολεμηθεί. 

«Αυτός που αγωνίζεται μπορεί να χάσει. Αυτός που 
δεν αγωνίζεται έχει ήδη χάσει» 

Μπέρτολτ Μπρεχτ

Φοίνικες του Θεόφραστου (Phoenix theophrasti) στο Βάι (φωτ . Ν . Πέτρου)
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Το Δίκτυο για την Eφαρμογή και Eπιβολή του 
Περιβαλλοντικού Δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης (Implementation and Enforcement of 
Environmental Law – IMPEL) είναι μια διεθνής 
μη κερδοσκοπική ένωση των περιβαλλοντικών αρ-
χών των κρατών μελών της ΕΕ, των προσχωρού-
ντων και υποψήφιων κρατών της ΕΕ, των χωρών 
του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) και 
της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελεύθερων Συναλλαγών 
(ΕΖΕΣ). Το Δίκτυο είναι καταχωρημένο στο Βέλγιο 
και η νόμιμη έδρα του είναι στις Βρυξέλλες. Σήμε-
ρα, αριθμεί 53 μέλη από 36 χώρες, που συμπερι-
λαμβάνουν όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ, την ΠΓΔΜ, 
τη Σερβία, την Τουρκία, την Ισλανδία, το Κόσσο-
βο, την Αλβανία, την Ελβετία και τη Νορβηγία.

Το IMPEL είναι ένα άτυπο Δίκτυο ευρωπαϊκών 
ρυθμιστικών φορέων και κανονιστικών αρχών, που 
ασχολούνται με την εφαρμογή και την επιβολή του 
Περιβαλλοντικού Δικαίου και του δικαίου για τη 

διατήρηση της φύσης. Στόχος του είναι να ωθήσει 
την ΕΕ να κάνει βήματα προς την αποτελεσματι-
κότερη εφαρμογή των περιβαλλοντικών νόμων. 
Η γνώση και εμπειρία των συμμετεχόντων στο 
Δίκτυο εξασφαλίζουν την άριστη κατάρτιση ώστε 
να ασχολείται με τεχνικά αλλά και ρυθμιστικά θέ-
ματα της ευρωπαϊκής νομοθεσίας για το περιβάλ-
λον και τη διατήρηση της φύσης.

Η Ομάδα Εμπειρογνωμόνων για την Προστασία 
της Φύσης του IMPEL 

Η ανάσχεση και αντιστροφή της απώλειας βιοποι-
κιλότητας μέχρι το 2020 αποτελεί προτεραιότητα 
της ΕΕ. Η εφαρμογή της ενωσιακής περιβαλλοντι-
κής νομοθεσίας (Οδηγίες για τα Πτηνά και τους 
Οικοτόπους) είναι απαραίτητη προκειμένου να 
επιτευχθεί ο στόχος του 2020 για τη βιοποικιλό-
τητα. Πρέπει όμως να βελτιωθεί η εφαρμογή και η 
επιβολή των νόμων. Δεδομένου ότι ο αριθμός πα-
ραπόνων και καταγγελιών σχετικά με τις δύο Οδη-
γίες που φτάνει στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Επι-
τροπής ετησίως είναι σχετικά υψηλός, χρειάζεται 
να ενισχυθούν οι έλεγχοι και η επιβολή των σχε-

Δίκτυο IMPEL
Συνεργασία για την καταπολέμηση της εγκληματικότητας  

σε βάρος των ειδών άγριας πανίδας και χλωρίδας

John Visbeen*

* Ο John Visbeen είναι Συντονιστής της Ομάδας Εμπειρογνωμόνων για 
την Προστασία της Φύσης, IMPEL . Την απόδοση στα ελληνικά έκανε η 
Χριστιάννα Σμυρνιώτη .

Αγρίμι (φωτ . Ν . Πέτρου)
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τικών μέτρων. Για να επιτευχθεί αυτό, πρέπει να 
ενώσουμε τις δυνάμεις μας με περισσότερα περι-
βαλλοντικά δίκτυα στην Ευρώπη. Σύμφωνα με τη 
στρατηγική του IMPEL, η Ομάδα Εμπειρογνωμό-
νων για την Προστασία της Φύσης (ΟΕ) θα καλύψει 
τους βασικούς τομείς ενδιαφέροντος για την προ-
στασία της φύσης. Αυτή η προσέγγιση εκτιμάται 
ότι θα είναι πιο αποτελεσματική για την επεξεργα-
σία νέων προοπτικών στην εφαρμογή της νομοθε-
σίας: θα επιτρέψει την πιο εστιασμένη προσέγγιση 
σε θέματα διατήρησης της φύσης και τη διεξαγω-
γή μόνιμου και δομημένου διαλόγου μεταξύ ειδι-
κών, αρχών και άλλων σημαντικών δικτύων, όπως 
το δίκτυο των εισαγγελέων, των δικαστών, των Μη 
Κυβερνητικών Οργανώσεων, καθώς και επιστημο-
νικών ιδρυμάτων. 

Ο καθολικός στόχος της ΟΕ είναι να ισχυρο-
ποιηθεί η εφαρμογή της ενωσιακής νομοθεσίας 
προωθώντας την ευαισθητοποίηση, τη διεύρυνση 
του δικτύου «πράσινων» ειδικών, την ανταλλαγή 
ορθών πρακτικών, την ενίσχυση της συνεργασίας 
με το δίκτυο των εισαγγελέων και δικαστών της 
ΕΕ, την εδραίωση της συνεργασίας και ανταλλαγής 
γνώσεων με τις ΜΚΟ, τη βελτίωση της συνεργασί-
ας μεταξύ ειδικών στην αστυνόμευση, και τις αξι-
ολογήσεις από ομότιμους ειδικούς (Πρωτοβουλία 
Αξιολόγησης του IMPEL - Impel Review Initiative 
ή IRI). Επίσης, η ΟΕ θα οργανώνει από κοινού επι-
θεωρήσεις για την ανταλλαγή ορθών πρακτικών 
και την προώθηση της διασυνοριακής συνεργασί-
ας στη διευρεύνηση εγκλημάτων. Η ΟΕ οικοδομεί 
έτσι ένα ευρωπαϊκό δίκτυο ειδικών στον τομέα της 
διατήρησης της φύσης. Το IMPEL είναι πρόθυμο 
να συνδυάσει τις προσπάθειες όλων των δικτύων 
και των ΜΚΟ και να χρησιμοποιήσει την εμπειρία 
του στους ελέγχους και στην αστυνόμευση, για να 
καθορίσει έργα και δράσεις που να προσθέτουν 
αξία στην αλυσίδα: ρύθμιση-αδειοδότηση και επι-
θεώρηση-αστυνόμευση-δίωξη-ετυμηγορία-αποτί-
μηση της αποτελεσματικότητας της νομοθεσίας.

Αυτή τη στιγμή, οι εργασίες της ΟΕ στρέφονται 
προς την αντιμετώπιση του παράνομου κυνηγετι-
κού τουρισμού, την ανταλλαγή ορθών πρακτικών 
για την καταπολέμηση της παράνομης εμπορίας 
άγριων ειδών, τη χάραξη προτεραιοτήτων για το 
Δίκτυο Natura 2000 και την ανταλλαγή πληρο-
φοριών μεταξύ ΜΚΟ και αρχών (IMPEL – ESIX1). 
Η IRI είναι μια ακόμα θεμελιώδης δραστηριότητα 
του IMPEL και της ΟΕ.

Καταπολέμηση του παράνομου  
κυνηγετικού τουρισμού

Κατά τη διάρκεια σεμιναρίου που έλαβε χώρα στη 
Ρουμανία το 2015, η ΟΕ χαρακτήρισε το θέμα του 

1 . Enforcement and Stakeholders Information eXchange

παράνομου κυνηγετικού τουρισμού ως ευκαιρία 
για συνεργασία με σκοπό να προσδιοριστεί το πε-
δίο εφαρμογής της εν λόγω δραστηριότητας και 
να οριστούν επακριβώς οι νομικές πτυχές του θέ-
ματος. Η συζήτηση στηρίχτηκε στην παρουσίαση 
ενός εισαγγελέα για μια περίπτωση στη Ρουμανία, 
όπου Ιταλοί κυνηγοί θανάτωναν παρανόμως πτηνά 
και τα μετέφεραν στην Ιταλία με σκοπό την κατα-
νάλωση. Αυτή η υπόθεση προκάλεσε αίσθηση γύρω 
από το καθεστώς της προστασίας της φύσης, ενώ 
αναφέρθηκε ότι παρόμοιες παραβάσεις συνεχίζο-
νται και, μάλιστα, όχι μόνο στη Ρουμανία. Η πε-
ρίπτωση παρουσιάστηκε ξανά στην πρώτη κοινή 
διάσκεψη Δικτύων στην Ουτρέχτη το 2016. Εκεί 
συμμετείχε το Φόρουμ των Δικαστών της ΕΕ για το 
Περιβάλλον (EUFJE), το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Εισαγ-
γελέων για το Περιβάλλον (ENPE), το Δίκτυο για 
την Καταπολέμηση του Περιβαλλοντικού Εγκλή-
ματος (EnviCrimeNet) και το IMPEL. Όλοι υπο-
γράμμισαν την επιτακτική ανάγκη δράσης σχετικά 
με αυτό το θέμα. Έτσι, δρομολογήσαμε ένα σχέδιο 
με επικεφαλής τη Σλοβενία και την Ολλανδία. Φέ-
τος θα σταλεί ένα ερωτηματολόγιο σε όλους τους 
εταίρους του IMPEL, στο BirdLife International 
και στην Ομοσπονδία Ενώσεων για το κυνήγι και 
τη διατήρηση της άγριας πανίδας της ΕΕ (FACE) 
προκειμένου να εξεταστεί η πραγματική έκταση 
του προβλήματος. Στόχος μας είναι να συγκεντρώ-
σουμε πληροφορίες από διαφορετικές πηγές ώστε 
να έχουμε μια σφαιρική εικόνα.

Μετά τη διαδικτυακή έρευνα, το ερωτηματο-
λόγιο και τις αξιόπιστες πληροφορίες από την ηλε-
κτρονική αλληλογραφία των δικτύων IMPEL – ESIX 
ότι αυτή η παράνομη δραστηριότητα συνεχίζεται, 
η πιθανότερη πορεία είναι κοινές επιθεωρήσεις, 
στις οποίες θα εμπλέκονται αρμόδιες αστυνομι-
κές, και ενδεχομένως τελωνειακές, αρχές. Στην 
επόμενη συνάντηση της ΟΕ θα ληφθεί η απόφα-
ση που θα ορίζει ποια ζεύγη χωρών θα εκτελούν 
κοινούς ελέγχους.

Παράνομη εμπορία ειδών άγριας πανίδας και 
χλωρίδας – Κοινοποίηση ορθών πρακτικών

Η Πορτογαλία ηγείται ενός άλλου έργου, το οποίο 
εστιάζει στην παράνομη εμπορία άγριων ειδών. 
Αυτή η δραστηριότητα έχει κλιμακωθεί σε τέτοιο 
βαθμό, ώστε να αποτελεί σημαντική απειλή για την 
επιβίωση κάποιων από τα πιο εμβληματικά είδη 
της φύσης. Η παράνομη εμπορία έχει εξελιχθεί σε 
μια βιομηχανία αξίας δισεκατομμυρίων ευρώ, στην 
οποία κυριαρχεί το οργανωμένο έγκλημα. Παρότι 
πλήττονται περισσότερο χώρες με αυξημένη βιο-
ποικιλότητα, που συνήθως δεν ανήκουν στην ΕΕ, 
το θέμα αυτό αφορά και επηρεάζει άμεσα την Ευ-
ρώπη. Απειλούμενα με εξαφάνιση είδη πτηνών και 
ερπετών διατίθενται προς πώληση στην ΕΕ, προ-
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στατευόμενα είδη ξυλείας και ελεφαντόδοντο δι-
ακινούνται λαθραία στα λιμάνια και το κρισίμως 
κινδυνεύον ευρωπαϊκό χέλι (Γυαλόχελο) καταλήγει 
να πωλείται στην Ασία. 

Η εφαρμογή του Σχεδίου Δράσης της ΕΕ κατά 
της Παράνομης Εμπορίας Άγριας Ζωής (EU Action 
Plan against Wildlife Trafficking) απαιτεί ευρεία 
υποστήριξη όχι μόνο από τα θεσμικά όργανα της 
ΕΕ αλλά και από τους οργανισμούς Europol (οργα-
νισμός επιβολής του νόμου της ΕΕ) και Eurojust 
(οργανισμός συνεργασίας των δικαστικών αρχών 
της ΕΕ), τα κράτη μέλη και τις αρμόδιες αρχές 
τους, τις αντιπροσωπείες της ΕΕ και τις πρεσβεί-
ες των κρατών μελών σε τρίτα κράτη.

Για την επίτευξη αυτών των στόχων είναι απα-
ραίτητη η στενή συνεργασία μεταξύ των κρατών 
μελών, των ενδιαφερόμενων μερών, των οργανώ-
σεων της κοινωνίας των πολιτών και των συναφών 
επιχειρηματικών κύκλων. Έτσι θα αξιοποιηθεί στο 
έπακρο η διαθέσιμη εμπειρία και τεχνογνωσία και 
θα διασφαλιστεί ο μέγιστος δυνατός αντίκτυπος. Η 
ΟΕ του IMPEL θα συνεισφέρει κοινοποιώντας ορ-
θές πρακτικές και επεξεργαζόμενη λύσεις για την 
εξάλειψη των κενών της νομοθεσίας που εντοπί-
ζονται στις συναντήσεις.

Το 2018 πραγματοποιήθηκε το πρώτο εργα-
στήριο για την παράνομη εμπορία άγριων ειδών, 
ώστε να φτάσουν όλοι οι συμμετέχοντες στο ίδιο 
επίπεδο γνώσεων σχετικά με το θέμα. Έγινε εκτε-

νής ανάλυση και περιγραφή της έρευνας που διε-
ξήχθη στην Πορτογαλία και την Ισπανία σχετικά με 
την παράνομη διακίνηση του ευρωπαϊκού χελιού.

Στην πορεία του εργαστηρίου επισημάνθηκαν 
αρκετά κενά στον κανονισμό για την εμπορία άγρι-
ων ειδών. Αναφορά έγινε και στα κυκλώματα στην 
εμπορία τροφών, καθώς και στην εκτροφή ειδών 
σε αιχμαλωσία. Δεν πρόκειται απλώς για ένα νομο-
θετικό κενό στη Σύμβαση Διεθνούς Εμπορίας Ει-
δών της Άγριας Πανίδας και Χλωρίδας (CITES), αλ-
λά για ένα θέμα που απαιτεί περαιτέρω έρευνα υπό 
το πρίσμα της ευρωπαϊκής Οδηγίας για τα Πτηνά. 
Έτσι, αποφασίστηκε ότι το ζήτημα είναι σοβαρό 
και χρήζει περαιτέρω διερεύνησης, κάτι που επι-
βεβαιώθηκε σε επόμενη συνεδρίαση σχετικά με 
το σχέδιο δράσης της ΕΕ κατά της παράνομης θα-
νάτωσης πτηνών. Το έργο θα συνεχιστεί το 2019.

IMPEL – ESIX – Ανταλλαγή πληροφοριών 
μεταξύ ΜΚΟ και αρχών

Σημαντικό έργο για την καταπολέμηση της παρά-
νομης εμπορίας είναι η ανταλλαγή πληροφοριών 
μεταξύ ΜΚΟ και αρχών. Η παράνομη θανάτωση 
πτηνών αποτελεί συχνά πρόβλημα διασυνοριακό, 
με πλημελή τήρηση των νόμων – ακόμα και στα 
κράτη μέλη. Η πληροφόρηση και η ενημέρωση βο-
ηθούν στην αποδοτική επιβολή μέτρων. Η συλλο-
γή και ανταλλαγή γενικών και ειδικών πληροφορι-
ών είναι επιβεβλημένη. Σε αυτό τον τομέα οι ΜΚΟ 

Φαράγγι Σαμαριάς (φωτ . Ν . Πέτρου)
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έχουν επίσης πληροφορίες και είναι σημαντικό να 
υπάρχει μια πλατφόρμα όπου θα μπορούν να μοι-
ράζονται τέτοια στοιχεία με τις αρχές. Μια τέτοια 
πλατφόρμα θα ήταν επίσης χρήσιμη για ανταλλα-
γή πληροφοριών περί παραβάσεων του κανονι-
σμού για την ξυλεία.

Το 2016 δημιουργήσαμε τον ιστότοπο www.
IMPEL-ESIX.eu και συντάξαμε, βάσει πρωτοκόλ-
λων και συναντήσεων με φορείς και κεντρικές ορ-
γανώσεις (π.χ. BirdLife Europe, FACE), έναν ελεγ-
χόμενο ηλεκτρονικό κατάλογο αποδεκτών. Στους 
αποδέκτες αυτούς γίνεται κοινοποίηση πληροφο-
ριών για εγκληματικές δραστηριότητες, συλλή-
ψεις και κατασχέσεις υλικού που σχετίζονται με 
θανάτωση πουλιών ή παράνομο εμπόριο ξυλείας. 
Η ιδέα οφείλεται στην επιτυχία ενός υπάρχοντος 
εργαλείου, του ηλεκτρονικού καταλόγου EU TWIX 
– που προορίζεται όμως για αποκλειστική χρήση 
από τις αρχές.

Στο πρόγραμμα εμπλέκονται όλα τα κράτη 
μέλη, και αυξήσαμε τον αριθμό των συμμετεχό-
ντων σε περισσότερους των 250. Η αποτελεσμα-
τικότερη κοινοποίηση πληροφοριών θα συμβάλ-
λει οπωσδήποτε στη βελτίωση της αστυνόμευσης 
σε αυτούς τους τομείς. Το 2019 η πρόκληση για 
το δίκτυο IMPEL – ESIX είναι να καθιερωθεί μέ-
σω της αύξησης του αριθμού των συμμετεχόντων, 
ΜΚΟ και αρχών. 

Εργαλείο προγραμματισμού επιθεωρήσεων  
για τις προστατευόμενες περιοχές  

του Δικτύου Natura 2000
Ένα ακόμα έργο αφορά στην ανάπτυξη ενός εύχρη-
στου και ευέλικτου εργαλείου που να βοηθά στον 
σχεδιασμό επιθεωρήσεων στις περιοχές Natura 
2000 και να συνδέεται με το ευρωπαϊκό Περιβαλ-
λοντικό Δίκαιο και τη Σύσταση για τον Καθορι-
σμό Ελαχίστων Κριτηρίων για τις Περιβαλλοντικές 
Επιθεωρήσεις (Recommendation for Minimum 
Criteria for Environmental Inspections - RMCEI). 
Οι Οδηγίες για τα Πτηνά και τους Οικοτόπους είναι 
καθοριστικές για την επίτευξη του στόχου ανάσχε-
σης και αντιστροφής του ρυθμού απώλειας βιοποι-
κιλότητας μέχρι το 2020, που ενέκριναν οι αρχη-
γοί κρατών και οι κυβερνήσεις της ΕΕ. Το σχέδιο 
δράσης για τη φύση, τον άνθρωπο και την οικονο-
μία [COM(2017)198] επισημαίνει ότι οι βασικοί 
παράγοντες για τις ανεπάρκειες στην εφαρμογή 
των Οδηγιών είναι «η έλλειψη πόρων, η πλημμε-
λής επιβολή της νομοθεσίας, η περιορισμένη εν-
σωμάτωση των περιβαλλοντικών στόχων σε άλλες 
τομεακές πολιτικές, και η ανεπαρκής επιστημονι-
κή γνώση και πρόσβαση σε δεδομένα». Η σύστα-
ση RMCEI περιέχει μη δεσμευτικά κριτήρια για τον 
σχεδιασμό, τη διεξαγωγή επιθεωρήσεων, καθώς και 
την μετέπειτα παρακολούθηση και την υποβολή 
στοιχείων. Η διαμόρφωση ενός ηλεκτρονικού ερ-
γαλείου για τις επιθεωρήσεις θα επιτρέψει μια συ-
στηματική προσέγγιση που θα μεγιστοποιεί την 
απόδοση στους τομείς βασικού ενδιαφέροντος. Το 
IMPEL προτίθεται να παρέχει τα απαραίτητα κρι-
τήρια και ένα ηλεκτρονικό εργαλείο ως μέρος του 
σχεδιασμού επιθεωρήσεων στις προστατευόμενες 
περιοχές των κρατών μελών.

Στο πλαίσιο του έργου θα γίνει προσαρμο-
γή του ήδη υπάρχοντος και επιτυχούς εργαλείου 
IRAM (Integrated Risk Assessment Methodology 
– Ενσωματωμένη Μεθοδολογία Αξιολόγησης Κιν-
δύνου). Το IRAM είναι μια μέθοδος για την αξιο-
λόγηση της συχνότητας των κανονιστικών επισκέ-
ψεων συμμόρφωσης για τη βιομηχανία. Σκοπός 
του έργου είναι να εκτιμηθούν οι διάφορες μεθο-
δολογίες και να διαπιστωθεί εάν το IRAM θα μπο-
ρούσε να επεκταθεί πέραν του τρέχοντος αντικει-
μένου του και στη συχνότητα των επισκέψεων σε 
προστατευόμενες περιοχές, περιλαμβανομένων και 
των περιοχών NATURA 2000, με βάση την εκτί-
μηση κινδύνου. 

Πρωτοβουλία αξιολόγησης  
του Δικτύου IMPEL – ανταλλαγή ορθών 

πρακτικών προς βελτίωση της οργάνωσης
Μια από τις βασικές δραστηριότητες του IMPEL 
όλα αυτά τα χρόνια είναι η εφαρμογή του συστή-
ματος IRI, μιας προαιρετικής διαδικασίας που 

Iris cretica, ενδημικό της Κρήτης (φωτ . Ν . Πέτρου)
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προβλέπει ανεπίσημες αξιολογήσεις των περι-
βαλλοντικών αρχών στις χώρες μέλη του IMPEL. 
Πρόκειται για μια άτυπη αξιολόγηση και όχι για 
ελεγκτική διαδικασία. Ο ρόλος του συστήματος 
είναι να διευκολύνει τις περιβαλλοντικές αρχές 
και την Ομάδα Αξιολόγησης στη διερεύνηση του 
τρόπου διεκπεραίωσης των εργασιών. Στοχεύει 
στον εντοπισμό ορθών πρακτικών προς διάδοση 
και στον εντοπισμό ευκαιριών για ανάπτυξη υφι-
στάμενων πρακτικών σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες 
μέλη του Δικτύου IMPEL.

Η μετάδοση των ορθών πρακτικών θα ανα-
βαθμίσει τη δουλειά των περιβαλλοντικών αρ-
χών και θα συμβάλει σε διαρκή βελτίωση της 
ποιότητας και της συνέπειας κατά την εφαρμο-
γή της περιβαλλοντικής νομοθεσίας σε όλη την 
ΕΕ («ισότιμη συμμετοχή»). Το IRI χρησιμοποιεί 
τη δομή του κύκλου επιθεώρησης που προτείνε-
ται στο Βιβλίο Οδηγιών του IMPEL «Doing the 
right things» για τον σχεδιασμό περιβαλλοντι-
κών επιθεωρήσεων. Το Βιβλίο συντάχθηκε για 
να υποστηρίζει τους επιθεωρητές στην εφαρμο-
γή της RMCEI και περιγράφει τα διάφορα βήμα-
τα του κύκλου περιβαλλοντικής επιθεώρησης σε 
συμφωνία με τη σύσταση.

Καθώς διενεργείται η αξιολόγηση σύμφωνα με 
το IRI, μας δίνεται η δυνατότητα να εξετάζουμε 
την εφαρμογή και την τήρηση της νομοθεσίας σε 
ένα ευρύ φάσμα «πράσινων» εγκλημάτων, όπως 
η παράνομη θανάτωση, η παγίδευση και η εμπο-

ρία άγριων πτηνών, η προστασία περιοχών δια-
τήρησης, η παράνομη εμπορία άγριων ειδών, το 
παράνομο κυνήγι, η παράνομη αλιεία και υλοτο-
μία και πολλά άλλα. Η Ομάδα Αξιολόγησης εστι-
άζει στην ποιότητα και την ποσότητα των επιθε-
ωρήσεων, στην αποτελεσματικότητα της αλυσίδας 
επιθεώρηση-δίωξη-ετυμηγορία, στην ανταλλαγή 
πληροφοριών, στην προώθηση της συνεργασίας 
με δίκτυα επαγγελματιών, στη συνέργεια με ΜΚΟ 
και στη συμμετοχή του κοινού.

Το 2014 έγινε στη Ρουμανία, στο Δέλτα του 
Δούναβη, η πρώτη «πράσινη» αξιολόγηση IRI. 
Κύριος στόχος ήταν να βελτιωθεί η αλυσίδα επι-
θεώρηση-δίωξη-ετυμηγορία. Βάσει των αποτελε-
σμάτων, η ομάδα αξιολόγησης σύστησε τη νομο-
θετική τροποποίηση ώστε να υπάρχει καλύτερος 
έλεγχος εισόδου στο Δέλτα του Δούναβη για να 
αποφεύγεται η λαθροθηρία, και να διαθέτουν πε-
ρισσότερα μέσα και καύσιμα οι τοπικοί ελεγκτές, 
ώστε να είναι αποτελεσματικότερη η επιτήρηση 
στην εν λόγω περιοχή. Το 2016 οργανώθηκε μια 
δεύτερη «πράσινη» αξιολόγηση IRI στην Ιταλία 
στο Στενό της Μεσσίνας, όπου ο πρώην Οργανι-
σμός Δασοπροστασίας (Corpo Forestale) εξάλει-
ψε τις παράνομες δραστηριότητες κατά την εποχι-
κή μετανάστευση αρπακτικών πτηνών με μεγάλη 
επιτυχία, που εν μέρει οφείλεται και στη συνερ-
γασία του με ΜΚΟ. Το 2018 μια ακόμα «πράσι-
νη» IRI πραγματοποιήθηκε στην Αλβανία και το 
2019 θα ακολουθήσει ίσως η Ελλάδα!

Φαράγγι Θρυπτής – Κρήτη (φωτ . Ν . Πέτρου)
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«...διότι μόνοι εμείς αυτόν που δε συμμετέχει καθόλου σ’ 
αυτά [στα κοινά] δεν τον θεωρούμε φιλήσυχο αλλά άχρη-
στο» Περικλέους Επιτάφιος, κεφ. 2.40.2

Η πρόσβαση στην περιβαλλοντική πληροφορία 
αποτελεί αδιαμφισβήτητα το πρώτο σκαλί για την 
ουσιαστική συμμετοχή του πολίτη στα κοινά που 
αφορούν σε περιβαλλοντικά θέματα. Μάλιστα, 
αποτελεί ένα δικαίωμα το οποίο κατοχυρώνεται 
στην Ελλάδα αφενός μέσα από τη διεθνή σύμβαση 
του Άαρχους, η οποία υπογράφηκε στις 25 Ιουνίου 
1998 στη Δανία και κυρώθηκε από την Ελλάδα τον 
Δεκέμβριο του 2005 με τον Ν. 3422/2005 (ΦΕΚ Α 
303), και αφετέρου από την ΚΥΑ 11764/653/2006 
(ΦΕΚ Β 327), η οποία ενσωματώνει την ενωσια-
κή Οδηγία 2003/04/ΕΚ. Στο σχετικό ρυθμιστικό 
πλαίσιο προστίθενται συνεχώς και ειδικότερα νο-
μοθετικά κείμενα. 

Σκοπός της παρούσας μελέτης1 δεν είναι βέ-
βαια η παράθεση του σχετικού νομοθετικού πλαι-
σίου, αλλά κατά πόσο είναι εφικτή στην πράξη η 
πρόσβαση στην περιβαλλοντική πληροφορία στην 
Ελλάδα. 

Σύμφωνα με την Εθνική Έκθεση Εφαρμογής 
της Σύμβασης του Άαρχους στην Ελλάδα (2017)2, 
τα εμπόδια και τα προβλήματα που προσδιορί-
στηκαν από τις εμπλεκόμενες δημόσιες αρχές στο 
πλαίσιο εφαρμογής του άρθρου 4 της Διεθνούς 
Σύμβασης του Άαρχους, δηλαδή στην εφαρμο-
γή της παθητικής περιβαλλοντικής πληροφό-

1 . Το παρόν άρθρο αποτελεί εμπλουτισμένη περίληψη προφορικής ει-
σήγησης της γράφουσας με τίτλο: «Public Access to Environmental 
Information in Greece through the Experience of the Environmental 
Law Observatories of Crete» που παρουσιάστηκε στην Αθήνα στις 23-
25 Νοεμβρίου 2018, στο πλαίσιο διεθνούς συνεδρίου που διοργανώ-
θηκε από το Πρόγραμμα LIFE NATURA THEMIS με θέμα «International 
Perspectives on Preventing Wildlife Crime» .
2 . Πηγή: http://www .ypeka .gr/LinkClick .aspx?fileticket=6YmoyTViMp
U%3D&tabid=467&language=el-GR

Η πρόσβαση στην περιβαλλοντική πληροφορία 
στην Ελλάδα: πόσο εφικτή είναι τελικά;

Μαρία Μανιαδάκη*

* H Μαρία Μανιαδάκη είναι δικηγόρος, συντονίστρια του Παρατηρητηρί-
ου Περιβαλλοντικού Δικαίου Δυτικής Κρήτης,
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ρησης, η οποία συνίσταται στην πληροφόρηση 
μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου, είναι τα 
εξής: α) έλλειψη πόρων (προσωπικού, οικονομικών 
πόρων κ.λπ.), β) διοικητικό βάρος λόγω έλλειψης 
προσωπικού· σε κάποιες περιπτώσεις το αίτημα εί-
ναι πολύ γενικό ή παράλογο και οι υπάλληλοι χρει-
άζεται να βοηθήσουν τον αιτούντα να εξειδικεύσει 
ή να υποβάλει συνοδευτικά έγγραφα με περισσό-
τερες λεπτομέρειες, γ) καθυστερήσεις που οφεί-
λονται στην πολυπλοκότητα της ζητούμενης πλη-
ροφορίας, η οποία απαιτεί χρόνο και συνεργασία 
με άλλες υπηρεσίες για να χορηγηθεί, δ) περιορι-
σμένες δυσκολίες που αφορούν την ερμηνεία του 
όρου «περιβαλλοντική πληροφορία», ε) έλλειψη 
υλικής και τεχνολογικής υποδομής (έλλειψη τήρη-
σης αρχείων μελετών, έλλειψη ηλεκτρονικών υπο-
λογιστών και προγραμμάτων για την τήρηση δε-
δομένων), έλλειψη ηλεκτρονικής αρχειοθέτησης, 
αυξανόμενος όγκος δουλειάς και εγγράφων προς 
διανομή, στ) άγνοια του κοινού (σύμφωνα με τον 
Συνήγορο του Πολίτη), σε ορισμένες περιπτώσεις, 
σχετικά με το ποιες πληροφορίες είναι διαθέσιμες 
και ποιος είναι ο φορέας που τις παρέχει, ζ) έλλει-
ψη νομικών υπηρεσιών σε τοπικό επίπεδο, προ-
κειμένου να αξιολογηθεί αν μια ζητούμενη πλη-
ροφορία εμπίπτει στις διατάξεις για το εμπορικό ή 
βιομηχανικό απόρρητο και κατά συνέπεια θεωρεί-
ται εμπιστευτική, η) δυσκολία πρόσβασης του πο-
λίτη στην αρμόδια υπηρεσία, λόγω απόστασης από 
τον τόπο κατοικίας του (σε περίπτωση που η δια-
θέσιμη βάση με στοιχεία βρίσκεται στην έδρα της 
περιφέρειάς του και πρέπει να ταξιδέψει ως εκεί 
με δικά του έξοδα), θ) ανεπαρκής ταξινόμηση και 
εξειδίκευση (σύμφωνα με τον Συνήγορο του Πολί-
τη) των πληροφοριών, σε ορισμένες περιπτώσεις, 
γεγονός που επιφέρει μεγαλύτερο διοικητικό βά-
ρος για τους πολίτες, ι) ανάγκη για περαιτέρω δι-
αλειτουργικότητα μεταξύ των βάσεων δεδομένων, 
ια) απουσία (σύμφωνα με τον Συνήγορο του Πολί-
τη) Συστήματος Παρακολούθησης Πληροφοριών, 
ώστε να διασφαλίζεται η διαφάνεια και η αμεσό-
τητα, ιβ) μη εφαρμογή, παρά τις προσπάθειες και 
σε συγκεκριμένες περιπτώσεις [σύμφωνα με έναν 
Μη Κυβερνητικό Οργανισμό (ΜΚΟ)], των διατά-
ξεων του άρθρου 4, παρ. 1, εδάφ. α από ορισμένα 
νομικά πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, τα οποία αρ-
νούνται να διαθέσουν πληροφορίες χωρίς να απο-
δεικνύεται το έννομο συμφέρον.

Σύμφωνα με την ίδια ανωτέρω έκθεση, τα 
εμπόδια και τα προβλήματα που προσδιορίστη-
καν από τις εμπλεκόμενες δημόσιες αρχές στο 
πλαίσιο εφαρμογής του άρθρου 5 της Διεθνούς 
Σύμβασης του Άαρχους, δηλαδή της ενεργητι-
κής περιβαλλοντικής πληροφόρησης, η οποία 
είναι η άλλη μορφή πληροφόρησης και συνί-
σταται στην ενεργητική διάδοση περιβαλλο-

ντικών πληροφοριών από τη διοίκηση είναι τα 
εξής: α) καθυστέρηση στη ροή πληροφοριών προς 
την κεντρική διοίκηση, β) καθυστερήσεις στη δι-
άθεση εκθέσεων και δεδομένων προς το κοινό, γ) 
έλλειψη προσωπικού και πόρων, δ) έλλειψη συστη-
ματικά οργανωμένων αρχείων ορισμένων υπηρεσι-
ών, ε) νομική πολυπλοκότητα, στ) παρανόηση όσον 
αφορά τα δικαιώματα του κοινού και τις υποχρε-
ώσεις της διοίκησης, ζ) έλλειψη συνεργασίας με-
ταξύ δημόσιων υπηρεσιών, η) έλλειψη συνολικού 
καταλόγου με όλες τις πηγές περιβαλλοντικών δε-
δομένων, θ) σε ορισμένες περιπτώσεις, ύπαρξη πε-
ρισσότερων από μίας βάσεων με περιβαλλοντικά 
δεδομένα για την ίδια περιοχή, με διαφορετικές 
εισαγωγές, καθώς και έλλειψη διασυνδεσιμότητας 
μεταξύ σχετικών βάσεων δεδομένων, ι) μη συχνή 
επικαιροποίηση βάσεων δεδομένων και περιβαλ-
λοντικών δεδομένων, καθώς και έλλειψη μηχανι-
σμού που να καθορίζει την ανάγκη αναθεώρησής 
τους, παρότι διενεργούνται αρκετοί ποιοτικοί έλεγ-
χοι ως προς τα δεδομένα που δημοσιοποιούνται 
σχετικά με τις τεχνικές προδιαγραφές κάθε προ-
γράμματος, ια) μη δημοσίευση μελετών σε σταθε-
ρή βάση από ινστιτούτα και πανεπιστήμια.

Τα δεδομένα αυτά δυστυχώς δεν είναι καθό-
λου ενθαρρυντικά και κατατάσσουν το δικαίωμα 
πρόσβασης σε πληροφορίες για θέματα περιβάλ-
λοντος σε ένα τυπικά μεν κατοχυρωμένο δικαίω-
μα, ουσιαστικά όμως αποδυναμωμένο μέσα από 
την υπάρχουσα πρακτική της διοίκησης. 

Τα εν λόγω δεδομένα επιβεβαιώνονται και μέ-
σα από την εμπειρία και την έρευνα των Παρατη-
ρητηρίων Περιβαλλοντικού Δικαίου Κρήτης, τα 
οποία συστάθηκαν και λειτουργούν ήδη από τον 
Οκτώβριο του 2016 στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού 
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Προγράμματος LIFE NATURA THEMIS (LIFE 14/
GIE/GR/000026). Συγκεκριμένα, στην Κρήτη λει-
τουργούν δύο Παρατηρητήρια Περιβαλλοντικού 
Δικαίου, ένα στην ανατολική Κρήτη, το οποίο κα-
λύπτει τις περιφερειακές ενότητες Ηρακλείου και 
Λασιθίου και ένα στη δυτική Κρήτη, το οποίο κα-
λύπτει τις περιφερειακές ενότητες Χανίων και 
Ρεθύμνου. Τα Παρατηρητήρια Περιβαλλοντικού 
Δικαίου εδρεύουν στο Ηράκλειο και στα Χανιά 
αντίστοιχα και λειτουργούν με την ευθύνη των οι-
κείων Δικηγορικών Συλλόγων. 

Τα μοναδικά χαρακτηριστικά των ανωτέρω Πα-
ρατηρητηρίων Περιβαλλοντικού Δικαίου της Κρή-
της συνίστανται στα εξής:
1. Ανεξάρτητη λειτουργία – εγγύηση αντικειμενι-

κότητας.
2. Συστηματική καταγραφή των δικαστικών απο-

φάσεων των Ποινικών Δικαστηρίων της Κρήτης 
που αφορούν περιβαλλοντικά εγκλήματα (αδειο-
δοτημένη λειτουργία αρχείων με ευαίσθητα δε-
δομένα – πρωτογενής έρευνα).

3. Συστηματική καταγραφή διοικητικών προστίμων 
που αφορούν περιβαλλοντικές παραβάσεις στην 
Κρήτη. 

4. Χωρο-χρονική αναφορά των συλλεχθεισών πλη-
ροφοριών μέσω GIS, με έμφαση στην παραβα-
τικότητα στις περιοχές NATURA 2000.

5. Άμεση διάχυση των πληροφοριών στο ευρύ κοι-
νό. 

Στο πλαίσιο της ανωτέρω λειτουργίας τους, λοι-
πόν, τα Παρατηρητήρια Περιβαλλοντικού Δικαίου 
βρίσκονται σε διαρκή επικοινωνία με δημόσιες αρ-
χές για τη συλλογή περιβαλλοντικής πληροφορίας, 
και ιδίως αυτής που σχετίζεται με την εφαρμογή 
του Περιβαλλοντικού Δικαίου. 

Για παράδειγμα, το Παρατηρητήριο Περιβαλ-
λοντικού Δικαίου Δυτικής Κρήτης από το 2016 
συλλέγει στοιχεία από 12 δημόσιους φορείς και 
ως εκ τούτου διαθέτει πολύτιμη εμπειρία ως προς 
την πρόσβαση στην περιβαλλοντική πληροφορία. 
Παρόλο που μεταξύ των υπηρεσιών που απευθυν-
θήκαμε παρουσιάστηκαν διαφοροποιήσεις όσον 
αφορά την απευθείας πρόσβαση των φακέλων 
για επιτόπια μελέτη, είναι γεγονός ότι μεταξύ των 
ετών 2016 και 2018 παρατηρήθηκε μικρή σταδι-
ακή βελτίωση στην παροχή περιβαλλοντικής πλη-
ροφορίας προς το Παρατηρητήριο Περιβαλλοντι-
κού Δικαίου Δυτικής Κρήτης, καθόσον στην πορεία 
των τριών ετών αυξήθηκε κατά μία ο αριθμός των 
υπηρεσιών που ανταποκρίθηκαν στη συλλογή των 
αιτούμενων πληροφοριών, διαθέτοντας δικό τους 
προσωπικό. Επίσης, στην πορεία παρατηρήθηκε 
ότι η Πυροσβεστική Υπηρεσία έθεσε σε λειτουρ-
γία μια πιο εύχρηστη ηλεκτρονική βάση δεδομέ-
νων, από όπου ο οποιοσδήποτε μπορούσε εύκολα 
να αντλήσει πλήθος στοιχείων.

Από την εμπειρία του Παρατηρητηρίου Περι-
βαλλοντικού Δικαίου Δυτικής Κρήτης εκτιμάται 
ότι η συνεργασία με τις δημόσιες υπηρεσίες στο 
πλαίσιο του Προγράμματος LIFE NATURA THEMIS 
μπορεί να χαρακτηριστεί γόνιμη, διότι ήταν και εί-
ναι διαρκής, δίνοντας έτσι τη δυνατότητα στους 
αρμοδίους να βεβαιωθούν στην πορεία για τον 
σκοπό της συγκέντρωσης των πληροφοριών, οπό-
τε και να ξεπεράσουν τυχόν αρχική καχυποψία ως 
προς το πρόσωπο ημών ως αιτούντων. Σημαντικό 
ρόλο φυσικά έπαιξε η γνώση του σχετικού νομι-
κού πλαισίου εκ μέρους μας, η ιδιότητά μας (δι-
κηγόροι/εκπρόσωποι δικηγορικών συλλόγων), κα-
θώς και η διάθεση χρόνου στη συνεργασία με τη 
δημόσια υπηρεσία για τη συλλογή των αιτούμενων 
πληροφοριών. Σε μία μόνο περίπτωση γίναμε δέ-
κτες αρχικής άρνησης χορήγησης πληροφοριών, η 
οποία όμως ξεπεράστηκε με την κατάλληλη επεξή-
γηση του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου, χωρίς 
να χρειαστεί εντέλει να καταφύγουμε στη δικαστι-
κή οδό. Η μακρόχρονη αυτή συνεργασία, βέβαια, 
αποκάλυψε επίσης και τις «αδυναμίες» πρόσβασης 
στην περιβαλλοντική πληροφορία στην Ελλάδα, 
ιδίως όταν την πρόσβαση επιδιώκει όχι ένας 
δικηγόρος αλλά ένας απλός πολίτης.

Συγκεκριμένα, η ενωσιακή Οδηγία 2003/04/
ΕΚ «για την πρόσβαση του κοινού σε περιβαλλο-
ντικές πληροφορίες και την κατάργηση της Οδη-
γίας 90/313/ΕΟΚ του Συμβουλίου» προβλέπει 
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στο άρθρο 3, παρ. 5 (παθητική περιβαλλοντι-
κή πληροφόρηση), μεταξύ άλλων, ότι «τα κράτη 
μέλη εξασφαλίζουν ότι: α) οι υπάλληλοι οφείλουν 
να υποστηρίζουν το κοινό στην αναζήτηση πρό-
σβασης σε πληροφορίες [...] και γ) καθορίζονται 
οι πρακτικές ρυθμίσεις προκειμένου να διασφα-
λίζεται ότι το δικαίωμα πρόσβασης στην περιβαλ-
λοντική πληροφόρηση μπορεί να ασκείται αποτε-
λεσματικά, όπως: 
  ο καθορισμός των υπευθύνων ενημέρωσης, 
  η καθιέρωση και διατήρηση χώρων για την εξέ-

ταση των απαιτουμένων πληροφοριών,
  μητρώα ή κατάλογοι περιβαλλοντικών πληροφο-

ριών που κατέχουν οι αρχές αυτές ή τα κέντρα 
ενημέρωσης, με σαφείς αναφορές για το πού 
μπορούν να βρεθούν οι πληροφορίες αυτές». 
Στην πράξη όμως, όταν εμείς ενεργήσαμε ως 

αιτούντες, κληθήκαμε αρχικώς να ενημερώσουμε 
τη διοίκηση και να τεκμηριώσουμε στις περισσό-
τερες περιπτώσεις ότι υφίσταται νομικά δικαίω-
μα για την πρόσβασή μας στην περιβαλλοντική 
πληροφορία, ενώ, βάσει των προβλεπομένων στη 
νομοθεσία, η διοίκηση όφειλε να μας ενημερώ-
σει η ίδια σχετικά με τα δικαιώματά μας, παρέχο-
ντας καθοδήγηση και συμβουλές προς τον σκοπό 
αυτό. Δυστυχώς, παρατηρήθηκε ότι οι υπάλληλοι 
των υπηρεσιών είτε αγνοούσαν παντελώς το σχε-
τικό νομικό πλαίσιο, είτε δεν είχαν στελεχωμένη 
νομική υπηρεσία ώστε να απευθυνθούν και να 
λύσουν οποιεσδήποτε απορίες τους ως προς την 
εφαρμογή του. Συχνά μάλιστα και οι ίδιοι δήλω-
ναν αδυναμία να προμηθευτούν περιβαλλοντική 
πληροφορία που τους ήταν απαραίτητη για την 
άσκηση των καθηκόντων τους, λόγω της έλλειψης 

συνεργασίας μεταξύ των υπηρεσιών που κατείχαν 
τη σχετική πληροφορία. Υπό τις συνθήκες αυτές 
είναι πραγματικά εύλογο να αναρωτηθεί κανείς 
ποια θα είναι η τύχη ενός απλού ιδιώτη, ο οποίος 
θα απευθυνθεί σε έναν δημόσιο φορέα για ανα-
ζήτηση περιβαλλοντικής πληροφορίας. 

Περαιτέρω, η ενωσιακή Οδηγία 2003/04/ΕΚ 
«για την πρόσβαση του κοινού σε περιβαλλοντι-
κές πληροφορίες και την κατάργηση της Οδηγί-
ας 90/313/ΕΟΚ του Συμβουλίου» προβλέπει στο 
άρθρο 7, παρ. 1 και 2 (ενεργητική περιβαλλο-
ντική πληροφόρηση), μεταξύ άλλων, ότι: «1) Τα 
κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα ώστε 
να εξασφαλίζουν ότι οι δημόσιες αρχές οργανώ-
νουν τις περιβαλλοντικές πληροφορίες της 
αρμοδιότητάς τους, τις οποίες κατέχουν ή που 
κατέχονται για λογαριασμό τους με σκοπό την 
ενεργητική και συστηματική διάδοσή τους, ιδίως 
με την τεχνολογία επικοινωνιών μέσω υπολογιστή 
ή/και την ηλεκτρονική τεχνολογία, εφόσον υπάρ-
χουν […] και 2) Οι πληροφορίες που πρέπει να 
παρέχονται και να διαδίδονται ενημερώνονται 
κατά περίπτωση». Στην πράξη όμως, εμείς παρα-
τηρήσαμε ότι ελάχιστες υπηρεσίες (μία μόνο από 
όσες απευθυνθήκαμε) διέθεταν οργανωμένη πε-
ριβαλλοντική πληροφορία προσβάσιμη σε όλους 
μέσω της ηλεκτρονικής τεχνολογίας, ενώ οι διά-
φορες βάσεις δεδομένων που διατίθενται μέσω 
κεντρικών αρχών (π.χ. μέσω υπουργείων) σπανίως 
επικαιροποιούνται σε τακτική βάση. Σε όσες περι-
πτώσεις πάντως υπήρξε τακτική επικαιροποίηση 
και διασυνδεσιμότητα βάσεων δεδομένων μετα-
ξύ δημοσίων φορέων (μελετήσαμε μία), τα απο-
τελέσματα στον τομέα της καταπολέμησης του 

Εικόνα 1: Αποτελεσματικότητα της δίωξης περιβαλλοντικών παραβάσεων σύμφωνα με την έρευνα  
του «LIFE NATURA THEMIS».
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περιβαλλοντικού εγκλήματος ήταν θεαματικά3. 
Πέρα από τη συνεργασία με τις δημόσιες 

υπηρεσίες, στο πλαίσιο του Προγράμματος LIFE 
NATURA THEMIS, ήρθαμε σε επαφή και με πολί-
τες, τόσο μέσα από τη λειτουργία των Παρατηρη-
τηρίων Περιβαλλοντικού Δικαίου, όσο και κατά τη 
διάρκεια μίας μεγάλης περιβαλλοντικής έρευνας 
με τη μορφή ερωτηματολογίων σε δείγμα 3.131 
ατόμων (ομάδες πληθυσμού: δικαστές και εισαγ-
γελείς, δικηγόροι, υπάλληλοι της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Κρήτης, μέλη ΜΚΟ, αγροτικός πληθυ-
σμός, επαγγελματίες τουρισμού, ανακριτικοί υπάλ-
ληλοι και ευρύτερος πληθυσμός). 

Το διάχυτο γενικό αίσθημα της δυσκολίας πρό-
σβασης στις δημόσιες αρχές για περιβαλλοντικά 
θέματα, το οποίο φυσικά ξεκινά από τη δυσκολία 
πρόσβασης στην περιβαλλοντική πληροφόρηση, 
επιβεβαιώθηκε για μια ακόμη φορά και από τους 
ίδιους τους απευθυνόμενους στα Παρατηρητήρια 
ή ερωτώμενους κατά την έρευνα. Οι πολίτες «δι-
αισθάνονται» ήδη από την πρώτη επίσκεψή τους 
σε μία υπηρεσία ότι δεν είναι «καλοδεχούμενοι», 
αλλά αντιθέτως δημιουργούν ένα επιπλέον «βά-
ρος» στην ήδη επιβαρυμένη και αργοκίνητη, λό-
γω έλλειψης προσωπικού, λειτουργία της υπηρεσί-
ας. Συχνά μάλιστα οι απαντήσεις που λαμβάνουν 
οι πολίτες στα ερωτήματα που θέτουν στις αρχές 
είναι συγκεχυμένες, λόγω της πολυπλοκότητας 

3 . M . Maniadaki, «The Use of European Subsidies as a Tool to Prevent 
Environmental Crime in Targeted Groups: The Spectacular Decrease 
of Fires Set in Grazing Lands by Farmers in West Crete», 5th EU-China 
Conference on Environmental Law, Ghent, 28-30 Αυγούστου 2018 .

του νομικού πλαισίου, σε βαθμό που εντέλει να 
αισθάνονται αδύναμοι να πράξουν οτιδήποτε και 
να παραιτούνται από οποιαδήποτε περαιτέρω ενέρ-
γεια. Η εικόνα, όπως αποτυπώνεται στα ανωτέρω 
ερωτηματολόγια, είναι πραγματικά απογοητευτι-
κή. Παρόλο που το 91% των συμμετεχόντων θε-
ωρεί τη δίωξη των περιβαλλοντικών παραβάσεων 
καθόλου έως λίγο αποτελεσματική (Εικ. 1), μόλις 
9% των συμμετεχόντων δήλωσε ότι έχει αναλάβει 
πρωτοβουλία καταγγελίας περιστατικού περιβαλ-
λοντικής υποβάθμισης (Εικ. 2), ενώ οι πολίτες εμ-
φανίζονται «μπερδεμένοι» ως προς το σε ποιον θα 
μπορούσαν να καταγγείλουν ένα περιστατικό πε-
ριβαλλοντικής υποβάθμισης, με αρκετά μάλιστα 
αυξημένη έλλειψη εμπιστοσύνης στους Μη Κυ-
βερνητικούς Οργανισμούς (Εικ. 3).

Τι θα μπορούσε λοιπόν να γίνει προκειμένου να 
ανατραπεί το αποθαρρυντικό αυτό κλίμα για τους 
πολίτες; Η απάντηση, αδιαμφισβήτητα, ξεκινά πρω-
τίστως από την απλούστευση (κωδικοποίηση) της 
περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ώστε αυτή να είναι 
κατανοητή καταρχάς σε όσους καλούνται να ελέγ-
ξουν την εφαρμογή της, και ακολούθως οι ίδιοι να 
είναι σε θέση να τη μεταδώσουν ως περιβαλλοντι-
κή πληροφορία στους ενδιαφερόμενους4. Είναι χα-
ρακτηριστικό ότι από τα ανωτέρω ερωτηματολόγια 
προέκυψε ότι στην ερώτηση «γνωρίζετε την εθνική 

4 . Βλ . άρθρο 7, παρ . 2 της Οδηγίας 2003/04/ΕΚ σχετικά με το ελάχιστο 
περιεχόμενο της περιβαλλοντικής πληροφορίας: τα κείμενα των διεθνών 
συνθηκών, συμβάσεων ή συμφωνιών, καθώς και τα κείμενα της κοινο-
τικής, εθνικής, περιφερειακής ή τοπικής νομοθεσίας που αφορούν το 
περιβάλλον ή αναφέρονται σε αυτό κ .λπ .

Εικόνα 2: Καταγγελία περιστατικών περιβαλλοντικής υποβάθμισης 
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και ευρωπαϊκή νομοθεσία που διέπει την προστασία 
της βιοποικιλότητας και το δίκτυο NATURA 2000;», 
59% των δικαστών, 90% των δικηγόρων, 88% των 
υπαλλήλων στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης 
και 94% των ανακριτικών υπαλλήλων απάντησαν 
ότι δεν τη γνωρίζουν καθόλου ή τη γνωρίζουν λίγο. 
Φυσικά, δεν είναι μόνο η κωδικοποίηση της περι-
βαλλοντικής νομοθεσίας που είναι άκρως επείγου-
σα αλλά και η στελέχωση των υπηρεσιών με εξει-
δικευμένο προσωπικό, ώστε να διασφαλίζεται ότι 
το δικαίωμα πρόσβασης στην περιβαλλοντική πλη-
ροφόρηση μπορεί να ασκείται αποτελεσματικά από 
τον κάθε απλό πολίτη. Παράλληλα, είναι γεγονός ότι 
οι Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί θα μπορούσαν να 
παίξουν έναν σημαντικότατο ρόλο «μεσολαβητή» 
μεταξύ πολιτών και δημόσιων αρχών τόσο σε επί-
πεδο παθητικής όσο και σε επίπεδο ενεργητικής 
πληροφόρησης. Για την εδραίωση όμως ενός τέ-
τοιου ρόλου απαιτείται μεγαλύτερη διαφάνεια στη 
λειτουργία τους, π.χ. ένα πλήρες και ενημερωμένο 
μητρώο των ΜΚΟ, ώστε να επαναδομηθεί η εμπι-
στοσύνη των πολιτών προς τις οργανώσεις αυτές. 
Σε επίπεδο, τέλος, τεχνολογίας είναι απαραίτητη η 
ευρεία χρήση των δημόσιων περιβαλλοντικών πλη-
ροφοριακών συστημάτων (Public Environmental 
Information Systems) με κατηγοριοποίηση, διαρκή 
επικαιροποίηση και διασυνδεσιμότητα των διαθέσι-
μων βάσεων δεδομένων, καθώς και η διάδοση πε-
ριβαλλοντικών εφαρμογών για έξυπνες συσκευές5.

5 . Αξιόλογη και ιδιαίτερα αποτελεσματική η εφαρμογή του LIFE 
NATURA THEMIS για έξυπνες συσκευές: http://www .lifethemis .eu/el/
content/appsmartdevices .

Αυτά είναι λίγα από τα μικρά - μεγάλα βήματα 
που θα μπορούσαν να υλοποιηθούν άμεσα, ώστε 
το δικαίωμα πρόσβασης στην περιβαλλοντική πλη-
ροφορία στην Ελλάδα να μην μένει γράμμα κενό, 
όπως είναι σε ένα βαθμό σήμερα, αλλά να διευ-
κολύνονται, μέσα από την ουσιαστική πραγμάτω-
σή του, οι κοινωνικές και πολιτικές διεργασίες σε 
περιβαλλοντικά θέματα. 

Εικόνα 3: Σε ποιον θεωρούν οι πολίτες ότι θα μπορούσαν να καταγγείλουν ένα περιστατικό  
περιβαλλοντικής υποβάθμισης.

Sideritis syriaca subsp. syriaca, το ενδημικό  
κρητικό τσάι του βουνού ή μαλοτήρα (φωτ . Ν . Πέτρου)
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Περιβαλλοντικό έγκλημα: Ένα είδος εγκλήματος 
που μας επηρεάζει όλους, αλλά αρκετοί άνθρωποι 
δεν ξέρουν τι είναι, δεν ξέρουν πώς να το αντιμε-
τωπίσουν, ή νομίζουν πως δεν είναι τόσο σημαντι-
κό όσο άλλα «σοβαρά» εγκλήματα. Ίσως πάλι πι-
στεύουν πως αυτά δεν συμβαίνουν στην Ευρώπη. 

Η πικρή αλήθεια είναι πως τα περιβαλλοντι-
κά εγκλήματα επηρεάζουν τη ζωή μας σε μεγάλο 
βαθμό: Τον αέρα που ανασαίνουμε, το νερό που 
καταναλώνουμε ακόμα και το φαγητό που τρώμε. 
Επίσης, δυστυχώς, τα περιβαλλοντικά εγκλήματα 
έχουν ποικίλες μορφές και συμβαίνουν σε όλο τον 
κόσμο, ακόμα και στην Ευρώπη. 

Ποιοι νόμοι προστατεύουν το περιβάλλον;
Κατά τη διάρκεια των χρόνων, έχουν ψηφιστεί πολ-
λοί νόμοι, τόσο σε παγκόσμιο όσο και σε πανευρω-
παϊκό επίπεδο. Μερικοί από τους πιο σημαντικούς 
νόμους σε ευρωπαϊκό επίπεδο είναι η συμφωνία 
της Βέρνης, καθώς και οι Οδηγίες της Ευρωπαϊ-
κής Ένωσης για την Προστασία των Πτηνών και τη 
διατήρηση των φυσικών ενδιαιτημάτων της άγρι-
ας πανίδας και χλωρίδας. Σε αυτή την έκθεση θα 

επικεντρωθώ σε μερικές ευρωπαϊκές χώρες και τα 
εγκλήματα εναντίον της άγριας ζωής που συμβαί-
νουν εκεί. Πιο συγκεκριμένα, θα αναφερθώ στις 
Μάλτα, Ουγγαρία και Σλοβενία. 

Μάλτα 
Η Μάλτα, η πιο μικρή χώρα της Μεσογείου, με 
μόλις 316 km2 έκταση αντιμετωπίζει διάφορα εί-
δη περιβαλλοντικού εγκλήματος. Μερικά από αυ-
τά είναι η παράνομη ανάπτυξη, κυρίως σε προστα-
τευόμενες περιοχές, και η παράνομη ρύπανση είτε 
από λύματα είτε από επιτήδειους, οι οποίοι ρίχνουν 
απόβλητα και άλλα αντικείμενα στη θάλασσα και 
στην ύπαιθρο, ή εισέρχονται σε προστατευόμενες 
περιοχές με μηχανικά δίτροχα με μεγάλη ταχύτη-
τα (μοτοσικλέτες και γουρούνες). 

Επίσης, η Μάλτα είναι περιβόητη για τα εγκλή-
ματα εναντίον της άγριας ζωής που διαπράττο-
νται στο νησί, που αφορούν στα άγρια πτηνά. 
Εδώ θα επικεντρωθώ στην παράνομη παγίδευση 
και το παράνομο κυνήγι, αφού μόνο το BirdLife 
International έχει εκτιμήσει ότι περίπου 108.000 
πουλιά σκοτώνονται στη Μάλτα κάθε χρόνο. Αυ-
τό αντιστοιχεί περίπου σε 343 πουλιά ανά τετρα-
γωνικό χιλιόμετρο!

Αυτοί οι αριθμοί περιλαμβάνουν και το πα-
ράνομο κυνήγι και την παράνομη παγίδευση. Θα 

Περιβαλλοντικό έγκλημα
Ένα είδος εγκλήματος που μας επηρεάζει όλους

Ανταία Χρήστου*

* H Ανταία Χρήστου, γεωγράφος, είναι συνεργάτης του BirdLife Μάλτας 
με εξειδίκευση στην αντιμετώπιση εγκλημάτων κατά της άγριας πανίδας .

Όρνιο (Gyps fulvus) (φωτ . Ν . Πέτρου)
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αναφερθώ λίγο περισσότερο στη μοναδικότητα της 
κατάστασης στη Μάλτα, όπου η παγίδευση επι-
τρέπεται βάσει της εθνικής νομοθεσίας, αλλά σα-
φώς απαγορεύεται σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένω-
σης, και η χώρα έχει λάβει μέχρι στιγμής αρκετές 
προειδοποιήσεις για το θέμα. 

Στη Μάλτα υπάρχει μακρά παράδοση παγίδευ-
σης άγριων πτηνών, όπως η καρδερίνα, τα οποία 
προορίζονται για κατοικίδια. Μετά την είσοδο της 
χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2004, η μαλτέ-
ζικη κυβέρνηση υποσχέθηκε να σταματήσει αυ-
τή την πρακτική εντός 5 χρόνων, κάτι που αρχικά 
έπραξε. Μέχρι το 2009, η πρακτική ήταν παρά-
νομη και παρόλο που συνέβαινε ακόμα, εμφανί-
ζονταν σημάδια τερματισμού της, αφού μόνο η 
παλαιότερη γενιά καταπιανόταν με αυτή τη δρα-
στηριότητα. Ωστόσο, η νέα κυβέρνηση που εκλέ-
χθηκε το 2013 έθεσε σε ισχύ μια αλλαγή στον νό-
μο, η οποία επέτρεψε σε νέους να ξεκινήσουν αυτή 
την πρακτική. Αυτό, συνεπώς, έδωσε στο θέμα μια 
νέα διάσταση. Η κυβέρνηση ζήτησε παρεκκλίσεις 
από την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη 
διατήρηση της άγριας πανίδας, υποστηρίζοντας 
πως είναι αναπόσπαστο κομμάτι της παράδοσης 
της χώρας. Έπειτα, συνέχισε να επιτρέπει εποχές 
παγίδευσης σπίνων και άλλων 8 ειδών, όπως καρ-
δερίνες και φλώρους, σε αντίφαση με τις προειδο-
ποιήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την πίεση 
τοπικών Μη Κερδοσκοπικών Οργανισμών, όπως το 
BirdLife Malta και το CABS (Committee Against 
Bird Slaughter/Επιτροπή κατά της Σφαγής Άγρι-
ων Πτηνών). Οι προειδοποιήσεις της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης αγνοήθηκαν από την κυβέρνηση, και το 
Ευρωπαϊκό Δικαστήριο εξέδωσε ετυμηγορία τον 

Ιούνιο του 2018 ορίζοντας ότι η Μάλτα παρέβη 
τις υποχρεώσεις της έναντι της Οδηγίας της Ευ-
ρωπαϊκής Ένωσης για τη διατήρηση των άγριων 
πτηνών. Ως αποτέλεσμα, η κυβέρνηση δεν επέτρε-
ψε τη φθινοπωρινή εποχή παγίδευσης για επτά εί-
δη πουλιών. Ωστόσο, εξακολουθεί να είναι νόμι-
μη (με βάση την εθνική νομοθεσία) η παγίδευση 
δύο ειδών, αν και είναι ξεκάθαρα σε σύγκρουση 
με τους νόμους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πολλοί 
παγιδευτές χρησιμοποιούν την πρόφαση αυτής 
της επιτρεπόμενης εποχής παγίδευσης για να πα-
γιδεύουν είδη όπως ο φλώρος.

Επίσης, στη Μάλτα υπάρχει ισχυρή παράδοση 
να σκοτώνουν άγρια πτηνά και να τα κρατούν ως 
τρόπαια, τα οποία μπορούν μετά να πουλήσουν. 
Αυτή η παράδοση κατέστησε τα πιο σπάνια εί-
δη πολυτιμότερα στους λαθροθήρες. Η κυνηγετι-
κή περίοδος στη Μάλτα είναι ανοικτή για μεγάλο 
χρονικό διάστημα και το κυνήγι καθημερινό. Ει-
δικά τα τελευταία χρόνια καταγράφτηκαν πολλές 
παρανομίες σχετικές με το κυνήγι. Μεταξύ αυτών 
ήταν η στόχευση προστατευόμενων ειδών όπως 
φλαμίνγκο, η χρήση ηλεκτρονικών συσκευών, το 
κυνήγι εκτός των επιτρεπόμενων ωρών και περι-
οχών, καθώς και σε κλειστή περίοδο. Το 2018 το 
BirdLife Malta ενημερώθηκε από πολίτες και κα-
τάφερε να συλλέξει 114 παράνομα πυροβολημέ-
να πουλιά. Σε αυτό τον αριθμό περιλαμβάνονται 
φλαμίνγκο, πελαργοί και μελισσοφάγοι. 

Ουγγαρία 
Στην Ουγγαρία, η παράνομη δηλητηρίαση αρπα-
κτικών είναι μια διαδεδομένη μορφή εγκλήματος 
άγριας ζωής τις τελευταίες δεκαετίες. Είναι σίγου-

Ποταμός Σοφαδίτης – Καρδίτσα (φωτ . Α . Βιδάλης)
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ρα η επικρατέστερη απειλή για το παγκόσμια απει-
λούμενο είδος αετού (Aquila heliaca), γνωστό και ως 
Γέρακας. Περισσότερο από το 50% των ανθρωπο-
γενών θανάτων του είδους οφείλονται σε σκόπιμες 
δηλητηριάσεις (από άτομα που βάζουν δολώματα 
για προστασία της ιδιοκτησίας τους, όπως πουλε-
ρικά, φάσες και περιστέρια), ή τυχαίες (από άτομα 
που επιθυμούν να σκοτώσουν ζώα όπως ο λύκος ή 
η αλεπού, τα οποία οι ίδιοι θεωρούν επικίνδυνα ή 
παράσιτα). Το BirdLife Hungary και οι συνεργάτες 
του έχουν αναλάβει ενεργό ρόλο στη μείωση του 
προβλήματος, έχοντας την οικονομική υποστήρι-
ξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με δύο διαδοχικά έρ-
γα LIFE. Το έργο Helicon LIFE έτρεξε από το 2012 
μέχρι το 2016 και έφερε κοντά εμπειρογνώμονες 
από διάφορους τομείς. Συνέδεσε μια πολύ διαφο-
ρετική ομάδα σε εθνικό επίπεδο, η οποία περιε-
λάμβανε κυνηγούς, αστυνομικούς, αξιωματικούς 
εθνικών πάρκων, κτηνιάτρους και άλλους ενδια-
φερόμενους. Στο πλαίσιο αυτού του έργου δημι-
ουργήθηκε η πρώτη εξειδικευμένη μονάδα σκύ-
λων στην κεντρική Ευρώπη, η οποία εκπαιδεύτηκε 
στην αναζήτηση δηλητηρίων και ψοφιμιών. Αυτή 
η μονάδα αποτελεί ένα πολύ αποτελεσματικό ερ-
γαλείο για την ανίχνευση περιστατικών περιβαλλο-
ντικού εγκλήματος κατά της άγριας πανίδας, αλλά 
δρα επίσης και σαν μέτρο αποθάρρυνσης της λα-
θροθηρίας. Ωστόσο, το πρόβλημα της παράνομης 
δηλητηρίασης δυστυχώς δεν σταματά στα σύνορα 
της χώρας, αφού οι αετοί, όπως κάθε μεταναστευ-
τικό πτηνό, δεν γνωρίζει σύνορα. 

Για την επιτυχημένη εξάλειψη του προβλήμα-
τος στη κεντρική Ευρώπη χρειάζονται περισσότε-
ρες συνεργασίες. Κάπως έτσι, το 2016 ξεκίνησε 
ένα πρόγραμμα συνεργασίας με γειτονικές χώρες. 
Αυτή η συνεργασία ήταν μεταξύ περιβαλλοντολό-
γων από Αυστρία, Τσεχία, Σλοβακία και Σερβία και 
στόχος της ήταν η ανταλλαγή γνώσεων και εμπει-
ριών που αποκτήθηκαν μέσω του Helicon LIFE, 
με σκοπό την καλύτερη εφαρμογή των πρακτικών 
που είχαν εξελιχθεί και τη βελτίωσή τους. Το έργο 
αυτό θα δημιουργήσει τουλάχιστον ακόμα 6 ειδι-
κά εκπαιδευμένες μονάδες σκύλων στην περιοχή 
της Παννονίας για την καταπολέμηση της παρά-
νομης δηλητηρίασης άγριων ζώων.

Στην Ουγγαρία υπάρχει νόμος ο οποίος ανα-
γκάζει οποιαδήποτε εταιρεία προκαλέσει ζημιά 
σε άγρια ζωή (όπως, για παράδειγμα, περιπτώ-
σεις θανάτωσης ή τραυματισμού προστατευόμε-
νων πουλιών από ηλεκτροφόρα καλώδια) να πλη-
ρώνει πρόστιμο, όπου για το κάθε είδος υπάρχει 
συγκεκριμένο κόστος. Για παράδειγμα, ένας Λευ-
κός πελαργός αντιστοιχεί σε πρόστιμο ύψους 3.000 
ευρώ. Ανάλογα με την περίπτωση, η εταιρεία είτε 
θα πληρώσει βαρύ πρόστιμο, είτε θα μονώσει τις 
γραμμές για να τις κάνει φιλικές προς τα πουλιά, 
είτε θα αναγκαστεί να αλλάξει ολόκληρη τη δο-
μή της και να μετατρέψει τη γραμμή σε υπόγεια. 

Όπως λοιπόν ανέφερα μέχρι τώρα, η Ουγγαρία 
έχει ισχυρούς νόμους για την προστασία των άγρι-
ων ζώων οι οποίοι σε μεγάλο βαθμό τηρούνται, γι’ 
αυτό και είναι γνωστός προορισμός για ταξίδια πα-
ρακολούθησης άγριας ζωής. 

Ωστόσο, τα περιβαλλοντικά εγκλήματα και τα 
«προϊόντα» τους δημιουργούν ζήτηση στη μαύρη 
αγορά. Έτσι, οι λαθροθήρες εκμεταλλεύονται τις 
χώρες που έχουν πλούσια άγρια ζωή σκοτώνοντας 
εκεί τα άγρια είδη, με σκοπό να τα διακινήσουν σε 
χώρες της δυτικής Ευρώπης, όπως η Ιταλία, όπου 
υπάρχει ζήτηση. Για παράδειγμα, ένα γνωστό περι-
στατικό στη χώρα αφορά Ιταλό λαθροθήρα, ο οποί-
ος προσπάθησε να διακινήσει 22 προστατευόμενα 
άγρια πουλιά, μεταξύ αυτών 17 χαλκοκουρούνες, 
τις οποίες είχε δέσει με κολλητική ταινία μέσα σε 
χαρτοφύλακα. Οι αρμόδιες αρχές τον εντόπισαν 
και του επιβλήθηκε βαρύ πρόστιμο. Τέσσερα από 
τα πουλιά είχαν ήδη πεθάνει, αλλά τα υπόλοιπα 
περιθάλπηκαν και ελευθερώθηκαν αργότερα. Επί-
σης, αρκετοί κυνηγετικοί όμιλοι στη δυτική Ευρώ-
πη οργανώνουν ταξίδια στην Ουγγαρία για κυνήγι 
Ορτυκιού και Κατσουλιέρη, αλλά πολύ συχνά δεν 
σέβονται τους εθνικούς νόμους. 

Σλοβενία 
Όπως και στην Ουγγαρία, στη Σλοβενία η άγρια 
ζωή και τα ενδιαιτήματα είναι καλά προστατευμέ-
να από τη νομοθεσία. Για παράδειγμα, ο σλοβενι-

Κοκκινοκεφαλάς (φωτ . Ν . Πέτρου)
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κός Ποινικός Κώδικας ορίζει τέσσερα ποινικά αδι-
κήματα που σχετίζονται άμεσα με τα εγκλήματα 
κατά της άγριας πανίδας. Αυτά είναι η καταστρο-
φή των δασών, η λαθροθηρία και η παράνομη δια-
κίνηση προστατευόμενων ζώων και φυτών. Όμως, 
όπως και η Ουγγαρία, αντιμετωπίζει προβλήματα 
λόγω αφθονίας της άγριας ζωής και έλλειψης ενη-
μέρωσης του κόσμου ως προς το τι είναι περιβαλ-
λοντικό έγκλημα. 

Το BirdLife Slovenia εργάζεται σκληρά για την 
καταπολέμηση της παράνομης διακίνησης νεκρών 
πτηνών μέσω της Σλοβενίας και συνεργάζεται με 
τον γερμανικό οργανισμό EuroNatur στο έργο 
«Ασφαλή καταφύγια για τα άγρια πουλιά». 

Oι οργανισμοί έχουν καταγράψει ότι ο αριθ-
μός της παράνομης διακίνησης άγριων πτηνών 
στη μαύρη αγορά έχει μειωθεί από το 2013. Προ-
ειδοποιούν όμως ότι αυτό δεν σημαίνει απαραί-
τητα πως το έγκλημα έχει πραγματικά μειωθεί, 
αφού η μείωση πιθανότατα οφείλεται στο γεγο-
νός ότι δεν υπάρχουν τελωνειακοί έλεγχοι, οπότε 
γίνονται λιγότερες κατασχέσεις. Αν και η πραγμα-
τική έκταση της παράνομης διακίνησης μέσω της 
Σλοβενίας τα τελευταία χρόνια είναι άγνωστη, εί-
ναι σαφές ότι η Σλοβενία είναι μια βασική χώρα 
διέλευσης των πτηνών που θηρεύονται στην ανα-
τολική και νοτιοανατολική Ευρώπη, με προορισμό 
τη δυτική Ευρώπη. 

Για παράδειγμα, τον περασμένο Νοέμβριο, 
στη Σλοβενία ανακάλυψαν μια τεράστια παράνο-
μη αποστολή νεκρών πτηνών που ερχόταν από τη 
Ρουμανία. Μετά από λεπτομερή επιθεώρηση, απο-

καλύφθηκε ότι τα κατασχεθέντα κουτιά περιείχαν 
1.349 νεκρά πτηνά, μεταξύ των οποίων 1.023 κοκ-
κινοκελάδες και 209 λευκοσουσουράδες. 

Η ζήτηση αυτών των ειδών είναι ιδιαιτέρα με-
γάλη στην ιταλική μαύρη αγορά, η οποία καλύπτει 
τις ανάγκες των εστιατορίων για –παράνομα– πιά-
τα «πολυτελείας».

Η Σλοβενία προσπαθεί να βελτιώσει την εφαρ-
μογή και την επιβολή των υφιστάμενων κανόνων 
και να καταπολεμήσει με πιο αποτελεσματικό τρό-
πο το οργανωμένο έγκλημα κατά των άγριων ζώ-
ων. Για παράδειγμα, για την αντιμετώπιση της 
μαύρης αγοράς και του παράνομου εμπορίου της 
άγριας πανίδας και χλωρίδας, μέσω του προγράμ-
ματος EcoLexLife, έχουν γίνει προσπάθειες ενη-
μέρωσης στα τελωνεία και έχει γίνει η ένταξη των 
προστατευόμενων και απειλούμενων προς εξαφά-
νιση ειδών στα τελωνειακά συστήματα. 

Ακόμη, όσον αφορά στην εμπορία άγριων ζώ-
ων, υπάρχουν ομάδες αρμόδιων αρχών οι οποίες 
εργάζονται σε εθνικό επίπεδο. Αυτές συμπεριλαμ-
βάνουν την τοπική αστυνομία, την περιβαλλοντική 
επιθεώρηση και τα τελωνεία. Όλες αυτές οι υπη-
ρεσίες συνεργάζονται με τις επιστημονικές αρχές 
της χώρας για την προστασία της φύσης.

Αν αναρωτιέσαι πώς μπορείς να βοηθήσεις σε 
αυτό το σκοπό, ενημερώσου και ενημέρωσε και-
τους γύρω σου. Επικοινώνησε με τον τοπικό ΜΚΟ 
που ασχολείται με αυτά τα θέματα. Όλοι μας μπο-
ρούμε να συμβάλουμε στην προστασία του περι-
βάλλοντος και της κοινής μας κληρονομιάς. Είναι 
ένα θέμα που μας αφορά όλους.

Καφέ αρκούδα (φωτ . Ν . Πέτρου)
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Το έγκλημα κατά των άγριων πουλιών συνιστά ση-
μαντική απειλή για την επιβίωση εμβληματικών 
ειδών όπως οι αετοί και οι γύπες, αλλά και για εί-
δη άλλοτε κοινά όπως το γνωστό μας Τρυγόνι, που 
οι πληθυσμοί του έχουν πλέον μειωθεί δραματι-
κά λόγω της επίδρασης μιας σειράς παραγόντων.

Η παράνομη θανάτωση, παγίδευση ή εμπορία 
πτηνών είναι διαδεδομένο πρόβλημα στην ΕΕ με 
αρνητικές επιπτώσεις στους πληθυσμούς ορισμέ-
νων ειδών πτηνών, ενώ είναι ιδιαίτερα έντονο σε 
συγκεκριμένες περιοχές. Παρά ωστόσο τη μεγά-
λη έκταση και κλίμακα δεν υπάρχει συστηματική 
και ενιαία καταγραφή στην ΕΕ.

Μόλις το 2015 δημοσιεύτηκε η πρώτη στο εί-
δος της επιστημονική έκθεση από την BirdLife 
International και τους εταίρους της στη Μεσό-
γειο, μεταξύ αυτών και η Ελληνική Ορνιθολογική 
Εταιρεία που αποκαλύπτει τη σοκαριστική έκτα-
ση του αποδεκατισμού των άγριων πουλιών στην 

ευρύτερη περιοχή. Δεκάδες εκατομμύρια πουλιά 
στη Μεσόγειο έχουν την ατυχία να πέσουν θύματα 
λαθροθηρίας, να βρεθούν παγιδευμένα σε δίχτυα 
ή κολλημένα σε ξόβεργες. Πρόκειται για την πρώ-
τη προσπάθεια απεικόνισης του εγκλήματος κατά 
της άγριας ζωής σε μεγαλύτερη κλίμακα.

Σύμφωνα με την έκθεση, πρώτη στην κατάτα-
ξη βρίσκεται η Αίγυπτος με την εκτίμηση ότι πε-
ρίπου 5,7 εκατ. πουλιά θανατώνονται κατά μέσο 
όρο κάθε χρόνο. Η Ιταλία έρχεται δεύτερη με 5,6 
εκατ. και η Κύπρος πέμπτη με 2,3 εκατ., μετά τη 
Σύρια και τον Λίβανο. Η Ελλάδα δεν θα μπορού-
σε να απουσιάζει δυστυχώς από τη δεκάδα, κατα-
λαμβάνοντας την έκτη θέση με τη μάλλον συντη-
ρητική εκτίμηση ότι στη χώρα μας θανατώνονται 
παράνομα κατά μέσο όρο 704.000 πουλιά ετησί-
ως. Η Ελλάδα αναγνωρίζεται ως το τρίτο χειρότερο 
πέρασμα της Μεσογείου για το Τρυγόνι. Το Τρυγό-
νι κατά την ανοιξιάτικη μετανάστευση προς τους 
τόπους αναπαραγωγής του στην Ευρώπη διασχίζει 
δίχως καμία στάση την έρημο Σαχάρα και τη Με-
σόγειο Θάλασσα. Τα πουλιά φτάνουν εξαιρετικά 
καταπονημένα και εξαντλημένα στην πρώτη στά-

Παράνομη θανάτωση, παγίδευση  
και εμπορία άγριων πουλιών:  

Αόρατο έγκλημα ή χαμηλή προτεραιότητα;
Κωνσταντίνα Ντεμίρη*

* H Κωνσταντίνα Ντεμίρη είναι περιβαλλοντολόγος, Υπεύθυνη Περιβαλ-
λοντικής Πολιτικής στην Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία .

Χρυσαετός (φωτ . Ν . Πέτρου)
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ση του μακρινού ταξιδιού τους, στα Ιόνια νησιά, 
μόνο και μόνο για να συναντήσουν τα σμπάρα λα-
θροθήρων που ασκούν το αποκαλούμενο κληρο-
νομικό τους δικαίωμα στην «παράδοση» του ανοι-
ξιάτικου κυνηγιού.

Η λαθροθηρία βέβαια συμβαίνει παντού, απ’ 
άκρη σ’ άκρη της χώρας, ακόμα και σε περιοχές 
που υποτίθεται ότι προστατεύονται αυστηρά, όπως 
οι πυρήνες των Εθνικών Πάρκων. Χαρακτηριστι-
κό παράδειγμα το Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Κο-
τυχίου Στροφυλιάς, όπου κουκουλοφόροι με μη-
χανοκίνητα πλωτά ανενόχλητοι επιδίδονται κάθε 
Σαββατοκύριακο σε πραγματικό μακελειό παπιών. 
Άλλο λυπηρό παράδειγμα το Εθνικό Πάρκο του 
Αμβρακικού με αρκετά περιστατικά χρήσης ομοι-
ωμάτων, λαθροθηρίας προστατευόμενων ειδών –
με συνηθέστερο θύμα τη Βαλτόπαπια– και βέβαια 
την παράνομη πώληση των θηρευμένων παπιών 
ως εκλεκτού εδέσματος στις τοπικές ταβέρνες. Τα 
δεδομένα περίθαλψης έρχονται να συμπληρώσουν 
τη θλιβερή εικόνα και αποκαλύπτουν ότι η πλειο-
νότητα των περιστατικών λαθροθηρίας γίνεται κα-
τά τη διάρκεια της κυνηγετικής περιόδου, με τα 
αρπακτικά πτηνά να είναι τα πιο κοινά θύματα.

Η παράνομη παγίδευση είναι αρκετά διαδεδο-
μένη και μαζική στην ελληνική επαρχία και ασκεί-
ται με ένταση, ιδιαίτερα στα νησιά του Αιγαίου. Τα 
αιχμάλωτα καλοκέλαδα αρσενικά μικρόπουλα συ-
νήθως καρδερίνες, σκαρθάκια και σπίνοι καταλή-
γουν –κατά χιλιάδες– όμηροι του παράνομου εμπο-
ρίου είτε σε pet shops είτε σε υπαίθριες αγορές, 
όπως το διαβόητο παζάρι στο Σχιστό. Το διαδίκτυο 
είναι επίσης ένας νέος τόπος όπου πραγματοποι-
είται με ασφάλεια το παράνομο εμπόριο, μακριά 
από τη δικαιοδοσία των ελεγκτικών μηχανισμών. 
Το οικονομικό όφελος είναι η κινητήρια δύναμη 
της παγίδευσης στην Ελλάδα, που οδηγεί τα απο-
δημητικά πουλιά σε κακουχία και θάνατο.

Το έγκλημα κατά των άγριων πουλιών έχει 
πολλά πρόσωπα, ένα από αυτά είναι και η δηλη-

τηρίαση. Η παράνομη χρήση δηλητηριασμένων 
δολωμάτων έχει μεγάλο τίμημα στην επιβίωση 
απειλούμενων ειδών, ενώ αναγνωρίζεται ως η κύ-
ρια αιτία για την πληθυσμιακή κατάρρευση των 
γυπών στην Ελλάδα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα 
ο Ασπροπάρης, κάποτε το πιο κοινό είδος γύπα, 
τώρα το πιο απειλούμενο πουλί στην Ελλάδα, με 
μόνο πέντε ζευγάρια να έχουν απομείνει.

Βέβαια, τα γνωστά περιστατικά που σχετίζο-
νται με το έγκλημα κατά των άγριων πουλιών είναι 
μόνον η κορυφή του παγόβουνου, με το μεγαλύ-
τερο μέρος των περιστατικών είτε να μην εντο-
πίζονται είτε να μην καταγράφονται. Απουσιάζει 
παντελώς ένα σύστημα εθνικής παρακολούθησης 
με δεδομένα για τον αριθμό των πτηνών που θα-
νατώνονται παράνομα ή που παγιδεύονται και στη 
συνέχεια πωλούνται.

Εφόσον δεν υπάρχουν δεδομένα, δεν υπάρχει 
αντίστοιχα και πρόβλημα; Για ποιον λόγο είμαστε 
αντιμέτωποι με αυτή την κατάσταση;

Η καταπολέμηση του εγκλήματος κατά των 
άγριων πτηνών δεν αναγνωρίζεται ως προτεραι-
ότητα ανάμεσα στις αρχές επιβολής του νόμου. 
Επιπλέον, υπάρχει μια γενικότερη απουσία γνώ-
σης όσον αφορά τη νομοθεσία που ρυθμίζει το 
έγκλημα κατά της άγριας ζωής. Επιπρόσθετα, η 
υποστελέχωση και η απουσία υποδομών και τεχνο-
γνωσίας δυσχεραίνουν την αποτελεσματική αντι-
μετώπιση του φαινομένου. Κομβικό ρόλο έχει και 
το δικαστικό σύστημα, όπου οι δικαστές και εισαγ-
γελείς που χειρίζονται τις υποθέσεις αυτές υστε-
ρούν ως προς τη σχετική εξειδίκευση ή κατάρτι-
ση σε θέματα που αφορούν εγκλήματα κατά των 
άγριων πουλιών. Αξιοσημείωτο είναι και το γεγο-
νός ότι, λόγω της υπερφόρτωσης των δικαστηρί-
ων, συχνά, βάσει νόμου, παραγράφονται αδικήμα-
τα χαμηλής βαρύτητας. Σε αυτά περιλαμβάνονται 
όλα τα εγκλήματα κατά των άγριων πουλιών. Συ-
νεπώς ελάχιστες υποθέσεις φτάνουν τελικά στο 
δικαστήριο. Παράλληλα, οι υποθέσεις αργούν να 

Σταχτόχηνες στους καλαμιώνες της Μικρής Πρέσπας (φωτ . Ν . Πέτρου)
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εκδικαστούν, αφού έχουν μεσολαβήσει πολυάριθ-
μες αναβολές. Πολλές καταλήγουν σε αθωώσεις ή 
και γι’ αυτές που καταλήγουν σε καταδίκη οι κυ-
ρώσεις είναι τόσο χαμηλές που δεν επιτελούν τον 
αποτρεπτικό τους χαρακτήρα.

Στη φτωχή αντιμετώπιση αυτών των εγκλη-
μάτων φέρει μερίδιο και η νοοτροπία. Οι τοπικές 

κοινωνίες δεν αναγνωρίζουν την παράνομη θανά-
τωση ως έγκλημα και κατ’ επέκταση δεν καταγ-
γέλλουν τα περιστατικά. Υπάρχει μεγάλη ανοχή, 
ενώ σε κάποιες περιοχές, όπως τα Ιόνια νησιά, 
υπερασπίζονται την παράνομη πράξη βαπτίζο-
ντάς τη παράδοση.

Ο αγώνας κατά του εγκλήματος είναι δύσκο-
λος και μακρύς. Η Ορνιθολογική συμμετέχει ενερ-
γά στην καταπολέμηση της παράνομης θανάτω-
σης, παγίδευσης και εμπορίας των πουλιών μέσω 
των καταγγελιών στις αρμόδιες αρχές αλλά και μέ-
σω της εμπλοκής της σε μια πληθώρα προγραμ-
μάτων, όπως το LIFE για την καταπολέμηση του 
εγκλήματος κατά των άγριων πουλιών και το LIFE 
«ΖΩΗ για τον Ασπροπάρη», αλλά και άλλα χρημα-
τοδοτούμενα προγράμματα με μια σειρά δράσεων 
διατήρησης στο πεδίο καθώς και επικοινωνιακές 
δράσεις, όπως εκστρατείες ενημέρωσης και ευαι-
σθητοποίησης του κοινού, από τους μαθητές στα 
σχολεία μέχρι την ύπαιθρο και τους χρήστες γης.

Για να πετύχουμε τον περιορισμό του φαινο-
μένου απαιτείται η ενεργός συμμετοχή και δρά-
ση όλων των εμπλεκομένων. Καταρχάς απαιτείται 
πολιτική βούληση και δέσμευση. Μεγάλη ενίσχυ-
ση και ενδυνάμωση των ελεγκτικών μηχανισμών. 
Ισχυρότερες κυρώσεις και σοβαρή παρακολούθηση 
του φαινομένου από το κράτος. Καλλιέργεια μηδε-
νικής ανοχής μεταξύ της κυνηγετικής κοινότητας 
αλλά και της κοινωνίας εν γένει, και σαφώς μεγά-
λη ευαισθητοποίηση και ισχυρή φωνή της κοινω-
νίας των πολιτών.

Αμβρακικός. Ανάμεσα στα θηράματα και δύο  
βαλτόπαπιες (Aythya nyroca), παγκόσμια απειλούμενο  
και προστατευόμενο είδος. (φωτ . Ν . Πέτρου)

Πρωινή «σοδειά» γκισάρια (Aythya ferina) στον Έβρο (φωτ . Ν . Πέτρου)
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Συνεπεία των πολυετών προγραμμάτων Περιβαλ-
λοντικής Αγωγής του Συλλόγου ΑΡΧΕΛΩΝ έχει πα-
γιωθεί στη συνείδηση του Έλληνα πολίτη ότι, όταν 
μιλάμε για θαλάσσιες χελώνες, μιλάμε για προστα-
τευόμενα είδη. Δηλαδή, η θαλάσσια χελώνα έχει 
καταστεί στην Ελλάδα ένα εμβληματικό είδος, 
άμεσα συνυφασμένο με την προστασία του περι-
βάλλοντος. Στην κατεύθυνση αυτή έχει βεβαίως 
συμβάλει και η νομοθεσία, όχι μόνο η εθνική αλ-
λά και η ευρωπαϊκή και διεθνής, η οποία εισήγα-
γε μεγάλο αριθμό προστατευτικών διατάξεων, όχι 
μόνο για τα ίδια τα ζώα αλλά και για τους βιοτό-
πους τους (περιοχές αναπαραγωγής και τροφικά 
πεδία), καθώς εδώ και δεκαετίες έχει τεκμηριωθεί 
επιστημονικά η αξιοσημείωτη μείωση των πληθυ-
σμών και των 7 διαφορετικών ειδών θαλάσσιων χε-
λωνών που κολυμπούν στους ωκεανούς του πλα-

νήτη μας1, συνέπεια των έντονων ανθρωπογενών 
πιέσεων και απειλών. 

Στην Μεσόγειο απαντώνται 3 είδη θαλάσσιων 
χελωνών, η Δερματοχελώνα (Dermochelys coriacea), 
η πράσινη (Chelonia mydas) και η Καρέττα (Caret-
ta caretta). Από τα 3 είδη, μόνο Καρέττα ωοτοκεί 
στην Ελλάδα, όμως η χώρα μας συγκεντρώνει πε-
ρίπου το 47% του αναπαραγωγικού πληθυσμού του 
είδους στην Μεσόγειο, ενώ σε επίπεδο επικράτει-
ας της Ευρωπαϊκής Ένωσης το ποσοστό ανέρχεται 
περίπου στο 90%. Καθίσταται επομένως σαφές, ότι 
η λήψη σειράς προστατευτικών μέτρων στη χώρα 
μας είναι επιτακτική ανάγκη, προκειμένου να επι-
τευχθεί η αποτελεσματική διαχείριση και προστα-
σία του είδους σε ευρωπαϊκό επίπεδο. 

Στην Ελλάδα τα πρώτα νομοθετήματα που αφο-
ρούν στην προστασία των θαλάσσιων χελωνών θε-

1 . Και τα 7 είδη θαλάσσιων χελωνών έχουν ενταχθεί στον Κόκκινο Κα-
τάλογο των Απειλούμενων Ειδών της Διεθνούς Ένωσης για την Προ-
στασία της Φύσης (IUCN) .

Εφαρμόζεται η νομοθεσία για τις θαλάσσιες 
χελώνες στην Κρήτη;

Παναγιώτα Θεοδώρου*

* H Παναγιώτα Θεοδώρου, Δικηγόρος και Συντονίστρια Θεμάτων Προ-
στασίας & Διατήρησης, ΑΡΧΕΛΩΝ, Σύλλογος για την Προστασία της Θα-
λάσσιας Χελώνας .

Caretta caretta (φωτ . Α . Βιδάλης)

33



σμοθετούνται στις αρχές της δεκαετίας του ’802. 
Τα χρόνια που ακολούθησαν, προς εκπλήρωση των 
ευρωπαϊκών και διεθνών υποχρεώσεων της χώρας 
μας, ενσωματώθηκαν στην ελληνική έννομη τάξη 
σειρά ευρωπαϊκών νομοθετημάτων και διεθνών 
συμβάσεων, στα οποία οι θαλάσσιες χελώνες συ-
γκαταλέγονται στα είδη που χρήζουν προστασί-
ας. Ειδικότερα, πρόκειται για τις Συμβάσεις της 
Ουάσιγκτον (για το διεθνές εμπόριο των απειλού-
μενων ειδών χλωρίδας και πανίδας, Παράρτημα 
Ι-1973)3, της Βαρκελώνης (για την προστασία ει-
δικών περιοχών προστασίας και βιοποικιλότητας, 
Παράρτημα ΙΙ-1976)4, της Βέρνης (για τη διατή-
ρηση της άγριας ζωής και του φυσικού περιβάλλο-
ντος της Ευρώπης, Παράρτημα ΙΙ-1979)5, της Βόν-
νης (για τη διατήρηση των μεταναστευτικών ειδών 
των άγριων ζώων, Παραρτήματα Ι & ΙΙ-1979)6 και 
φυσικά την Ευρωπαϊκή Οδηγία για τους Οικοτό-
πους (92/43/ΕΟΚ, Παραρτήματα ΙΙ & IV-1992)7, 
το βασικότερο εργαλείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
για την προστασία, τη διαχείριση και, ενδεχομέ-
νως, την αποκατάσταση της βιοποικιλότητας και 
των τύπων οικοτόπων εντός των ορίων των κρα-
τών μελών της, μέσω της δημιουργίας του οικο-
λογικού Δικτύου Natura 2000. 

Τα έτη 1986 και 2011 αποτελούν χρονιές-σταθ-
μούς για την προστασία του περιβάλλοντος της 
Ελλάδας, καθώς ψηφίζονται οι νόμοι 1650/1986 
(δημιουργία πλαισίου για τη θέσπιση καθεστώ-
τος προστασίας στις περιοχές ιδιαίτερου οικολο-
γικού ενδιαφέροντος, όπως εθνικά πάρκα) και 
3937/2011 (δημιουργία πλαισίου για τις δράσεις 
που σχετίζονται με τη διατήρηση της βιοποικιλό-
τητας). Βάσει των προβλέψεων αυτών των νόμων, 
δηλ. του 1650 και του 3937, οι δύο μεγαλύτεροι 
βιότοποι αναπαραγωγής της Καρέττα, η Ζάκυνθος 
και ο Κυπαρισσιακός Κόλπος έχουν αποκτήσει συ-
γκεκριμένο πλαίσιο προστασίας και, μέσω Προε-
δρικών Διαταγμάτων, έχουν χαρακτηριστεί Εθνι-
κό Θαλάσσιο Πάρκο8 και Περιοχή Προστασίας της 
Φύσης9 αντίστοιχα. Οι υπόλοιπες περιοχές αναπα-
ραγωγής του είδους δεν διαθέτουν ακόμα θεσμικό 

2 . Προεδρικό Διάταγμα 617/80 (ΦΕΚ 163 A/18 .07 .1980), βάσει του 
οποίου απαγορεύεται η αλιεία θαλάσσιων χελωνών, η συλλογή και κα-
ταστροφή αυγών και νεοσσών θαλάσσιων χελωνών σε όλο τον ελλα-
δικό χώρο και Προεδρικό Διάταγμα 67/81 (ΦΕΚ 23 A/30 .01 .1981 & 43 
A/18 .02 .1981), το οποίο χαρακτηρίζει την Καρέττα, την πράσινη χελώνα 
και τη Δερματοχελώνα προστατευόμενα είδη και απαγορεύει τη θανά-
τωση, την κακοποίηση, το εμπόριο, τη σύλληψη και την εξαγωγή τους .
3 . Ν . 2055/1992 .
4 . Ν . 1634/1986 .
5 . Ν . 1335/1983 . 
6 . Ν . 2719/1999 .
7 . ΚΥΑ 33318/3028/11-12-98 (ΦΕΚ Β 1289/28 .12 .1998) και ΥΑ 
14849/853/6103 (ΦΕΚ Β 645/11 .4 .2008) .
8 . ΦΕΚ Δ 906/20 .12 .1999 .
9 . ΦΕΚ Δ 391/2 .10 .2018 και ΦΕΚ Δ 414/12 .10 .2018 .

πλαίσιο προστασίας με χαρακτηρισμό και συγκε-
κριμένες προστατευτικές διατάξεις, όμως έχουν 
ενταχθεί, σχεδόν σε ποσοστό 100%, στο οικολογι-
κό Δίκτυο Natura 2000 (και επομένως ισχύουν οι 
προβλέψεις της οδηγίας 93/43/ΕΟΚ σχετικά με τη 
διαχείριση και την υποχρέωση αποφυγής υποβάθ-
μισης των περιοχών αυτών). Αξίζει να σημειωθεί 
επίσης πως εντός των επόμενων δύο ετών αναμέ-
νεται η εκπόνηση Ειδικών Περιβαλλοντικών Με-
λετών (ΕΠΜ), Προεδρικών Διαταγμάτων και Σχεδί-
ων Διαχείρισης για όλες τις περιοχές Natura 2000 
της χώρας μας, ενώ ήδη εδώ και ένα χρόνο οι πε-
ριοχές Natura 2000 έχουν ενταχθεί στη δικαιοδο-
σία των 36 Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμε-
νων Περιοχών10.

Επίσης στην προστασία του είδους στις περιο-
χές χωρίς θεσμικό πλαίσιο προστασίας συμβάλλουν 
και νομοθετήματα που με πρώτη ματιά μοιάζουν 
μη σχετικά με την Καρέττα, όπως είναι η Κοινή 
Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) για την παραχώρηση 
αιγιαλού και παραλίας με σκοπό την εξυπηρέτη-
ση των λουόμενων11, καθώς περιέχεται ειδικό πα-
ράρτημα με τα ελάχιστα διαχειριστικά μέτρα που 
πρέπει να τηρούνται από τους επιχειρηματίες και 
τις τοπικές αρχές με σκοπό την πρόκληση της κα-
τά το δυνατόν ελάχιστης όχλησης στην αναπαρα-
γωγική διαδικασία του ζώου. Αυτά τα μέτρα είναι: 
η τοποθέτηση ομπρελών με τουλάχιστον 3 μέτρα 
απόσταση, η αποφυγή τοποθέτησης ξύλινων δια-
δρόμων, η εξασφάλιση ελεύθερης ζώνης 5 μέτρων 
στην κορυφή της παραλίας και φυσικά η απομά-
κρυνση των επίπλων θαλάσσης (ξαπλώστρες) κα-
τά τις βραδινές ώρες, ώστε τα ζώα που προσπα-
θούν να κάνουν τις φωλιές τους να μη συναντούν 
εμπόδια. Ακόμα, νομοθετούνται η απαγόρευση 
των οχημάτων και των beach parties, η απαγό-
ρευση φωτορύπανσης στο παραλιακό μέτωπο από 
δημόσιες ή ιδιωτικές εστίες φωτός, η απαγόρευση 
καθαρισμού των παραλιών με βαρέα οχήματα από 
1η Μαΐου (έναρξη περιόδου ωοτοκίας) έως 31η 
Οκτωβρίου (ολοκλήρωση εκκόλαψης νεοσσών). 

Η πλειονότητα του κόσμου έχει συνδυάσει τη 
θαλάσσια χελώνα με περιοχές της χώρας μας όπως 
η Ζάκυνθος και ο Κυπαρισσιακός Κόλπος, ίσως λό-
γω των προαναφερόμενων Προεδρικών Διαταγμά-
των. Αντίθετα, λίγοι σκέφτονται θαλάσσιες χελώνες 
όσον αφορά την Κρήτη. Κι όμως, όπως διαπιστώ-
θηκε από τον ΑΡΧΕΛΩΝ στις αρχές της δεκαετίας 

10 . Ν . 4519/2018, σύμφωνα με τον οποίο οι περιοχές Natura του Κόλ-
που Χανίων εντάχθηκαν στην αρμοδιότητα του Φορέα Διαχείρισης Εθνι-
κού Δρυμού Σαμαριάς – Δυτικής Κρήτης, ενώ οι περιοχές Natura των 
Κόλπων Ρεθύμνου και Μεσσαράς εντάχθηκαν στην αρμοδιότητα του 
νεοσύστατου Φορέα Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Κεντρι-
κής & Ανατολικής Κρήτης . 
11 . ΚΥΑ ΔΔΠ0007378/0454/ΒΕΞ2017 (ΦΕΚ Β 1636/12-5-2017 και ΦΕΚ 
Β 1970/7-6-2017) .
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του ’90, η Κρήτη φιλοξενεί ορισμένους από τους 
μεγαλύτερους βιοτόπους αναπαραγωγής της Caret-
ta caretta στην Ελλάδα12, οι οποίοι μάλιστα παρα-
κολουθούνται συστηματικά από τον ΑΡΧΕΛΩΝ. 
Συγκεκριμένα, οι χελώνες ωοτοκούν στους Κόλ-
πους Ρεθύμνου, Χανίων και Μεσσαράς, ενώ εί-
ναι αξιοσημείωτο πως ο υποπληθυσμός της Κρή-
της εμφανίζεται γενετικά διαφοροποιημένος από 
τους άλλους πληθυσμούς που ωοτοκούν στην Ελ-
λάδα13, δηλαδή είναι μοναδικός. Δυστυχώς όμως, 
σύμφωνα με τα αποτελέσματα των μακροχρόνι-
ων καταγραφών του ΑΡΧΕΛΩΝ, αυτός ο μοναδι-
κός πληθυσμός της Καρέττα παρουσιάζει έντονη 
πτωτική τάση. Συγκεκριμένα, στον Κόλπο Ρεθύ-
μνου14 ο μέσος ετήσιος αριθμός φωλιών την πε-
ρίοδο 2000-2018 (203 φωλιές/έτος) εμφανίζεται 

12 . Margaritoulis D ., Dretakis M ., Kotitsas A . 1995 . Discovering 
new nesting areas of Caretta caretta in Greece . Pages 214-217 in 
Proceedings of the 12th Annual Workshop on Sea Turtle Biology and 
Conservation . Jekyll Island, Georgia, 25-29 February 1992 . NOAA 
Technical Memorandum NMFS-SEFSC-361 . National Marine Fisheries 
Service, Southeast Fisheries Science Center, Miami, USA .
13 . Carreras C ., Pascual M ., Cardona L ., Aguilar A ., Margaritoulis D ., 
Rees A ., Turkozan O ., Levy Y ., Gasith A ., Aureggi M ., Khalil M . 2007 . 
The genetic structure of the loggerhead sea turtle (Caretta caretta) 
in the Mediterranean as revealed by nuclear and mitochondrial DNA 
and its conservation implications . Conservation Genetics 8:761–775 .
14 . Margaritoulis D ., Rees A .F ., Dean C ., Panagopoulou A . 2010 . The 
demise of the loggerhead population of Rethymno, Greece, as recorded 
from 18-year nesting data (1990-2007) . Pages 175-6 in Proceedings of 
the 28th Annual Symposium on Sea Turtle Biology and Conservation . 
Loreto, Baja California Sur, Mexico, 22-26 January 2008 . NOAA 
Technical Memorandum NMFS-SEFSC-602 . National Marine Fisheries 
Service, Southeast Fisheries Science Center, Miami, USA . 272 pp .

μειωμένος κατά 47,5% περίπου σε σχέση με τον 
αντίστοιχο αριθμό της περιόδου 1990-1999 (387 
φωλιές/έτος). Στον Κόλπο Χανίων15 ο μέσος ετή-
σιος αριθμός φωλιών την περίοδο 2003-2018 (64 
φωλιές/έτος) εμφανίζεται μειωμένος κατά 42% 
περίπου σε σχέση με τον αντίστοιχο αριθμό της 
περιόδου 1992-2002 (110 φωλιές/έτος)16. Τέλος, 
στον Κόλπο της Μεσσαράς δεν παρατηρείται κά-
ποια τάση αύξησης ή μείωσης. 

Ύστερα από τα παραπάνω, τίθεται το εξής εύλο-
γο ερώτημα: Γιατί οι θαλάσσιες χελώνες της Κρή-
της έχουν τόσο έντονη πτωτική τάση, παρά την 
υφιστάμενη και ομολογουμένως πλούσια νομοθε-
σία; Μήπως πρόκειται για άλλη μια περίπτωση δια-
τάξεων νόμων που μένουν μόνο στα χαρτιά και δεν 
εφαρμόζονται; Για να απαντήσουμε το ερώτημα 
αυτό, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη δύο σημαντι-
κές παραμέτρους: αφενός ότι, αν και οι θαλάσσιες 
χελώνες είναι θαλάσσια είδη, ο κύκλος ζωής τους 
είναι άμεσα συνυφασμένος με τη στεριά, διότι την 
περίοδο Μάιος – Αύγουστος (περίοδος ωοτοκίας) 
κάθε έτους τα ενήλικα θηλυκά άτομα βγαίνουν τις 
νυχτερινές ώρες στη στεριά για να εναποθέσουν 
τα αυγά τους, η επώαση των οποίων διαρκεί πε-

15 . Margaritoulis D ., Rees A .F ., Dean C ., Panagopoulou A . 2013 . Another 
declining loggerhead population in the Mediterranean: Bay of Chania, 
Greece . Page 144 in Proceedings of the 30th Annual Symposium on 
Sea Turtle Biology and Conservation (compilers: J . Blumenthal, A . 
Panagopoulou, A .F .Rees) . Goa, India, 27-29 April 2010 . NOAA Technical 
Memorandum NMFS-SEFSC-640 . National Marine Fisheries Service, 
Southeast Fisheries Science Center, Miami, USA . 177 pp .
16 . Ετήσια έκθεση του ΑΡΧΕΛΩΝ προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Νο-
έμβριος 2018, σελ . 4 .
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ρίπου 55 ημέρες (η περίοδος εκκόλαψης των νε-
οσσών είναι Ιούλιος – Οκτώβριος). Αφετέρου ότι 
οι παραλίες της Κρήτης, συγκαταλέγονται διαχρο-
νικά στους πρωταρχικούς προορισμούς διακοπών 
της Μεσογείου, με πάνω από 3 εκατομμύρια επι-
σκέπτες ετησίως, με αποτέλεσμα να έχουν υποστεί 
σημαντική υποβάθμιση λόγω των έντονων ανθρω-
πογενών πιέσεων και της εντατικής και άναρχης 
παράκτιας δόμησης και ανάπτυξης. Δεδομένου ότι 
η αναπαραγωγική διαδικασία του ζώου συμπίπτει 
χρονικά με την τουριστική περίοδο, κατανοεί εύ-
κολα κανείς ότι η Καρέττα δέχεται έντονες ανθρω-
πογενείς πιέσεις και απειλές στις ακτές της βόρει-
ας Κρήτης. Αξίζει να σημειωθεί πως ήδη από την 
περίοδο 1992-1994 ο ΑΡΧΕΛΩΝ, αντιλαμβανόμε-
νος τις έντονες πιέσεις που δέχονται τα παράκτια 
οικοσυστήματα της βόρειας Κρήτης, εκπόνησε το 
πρώτο διαχειριστικό σχέδιο, το οποίο άρχισε να τί-
θεται σε εφαρμογή. Οι προτάσεις του διαχειριστι-
κού σχεδίου στόχευαν στη διασφάλιση της αναπα-
ραγωγικής διαδικασίας της Καρέττα σε συνεργασία 
με την τοπική αυτοδιοίκηση και τους επιχειρημα-
τίες που ήταν εγκατεστημένοι στις περιοχές αυτές. 
Όμως, η εντατική δόμηση και η άναρχη τουριστική 
ανάπτυξη των περιοχών αυτών πίσω από τις πα-
ραλίες συνεχίστηκαν τα επόμενα χρόνια και επο-
μένως το διαχειριστικό σχέδιο δεν εφαρμόστηκε. 
Προς κατανόηση της κατάστασης από τον αναγνώ-
στη, ακολουθούν ορισμένα στοιχεία από την περί-
οδο ωοτοκίας 2018. 

Κατά την περίοδο αυτή εντοπίστηκαν και προ-
στατεύτηκαν από τον ΑΡΧΕΛΩΝ 446 φωλιές Κα-
ρέττα στους τρεις βιοτόπους αναπαραγωγής του 
προστατευόμενου είδους στην Κρήτη, δηλαδή 
στους Κόλπους Ρεθύμνου, Χανίων και Μεσσαράς. 

Παράλληλα, κατά τη θερινή περίοδο 2018 οι 

εθελοντές του ΑΡΧΕΛΩΝ κατέγραψαν στον Κόλπο 
Ρεθύμνου 9.338 ξαπλώστρες στα 11 χλμ. του βιο-
τόπου που, μαζί με τις εγκαταστάσεις αθλημάτων 
και τους εξοπλισμούς θαλάσσιων σπορ, καταλάμ-
βαναν περίπου το 52% του διαθέσιμου χώρου για 
ωοτοκία. Ο αντίστοιχος αριθμός στον Κόλπο Χανί-
ων ανήλθε σε 7.474 ξαπλώστρες στα 14,8 χλμ. του 
βιοτόπου, καταλαμβάνοντας περίπου το 39% του 
διαθέσιμου χώρου για ωοτοκία. Τέλος, στον Κόλ-
πο Μεσσαράς κατεγράφησαν 730 ξαπλώστρες στα 
8 χλμ., καταλαμβάνοντας το 11% του διαθέσιμου 
χώρου για ωοτοκία17. Σε ό,τι αφορά την εφαρμογή 
των διαχειριστικών μέτρων της ΚΥΑ για την παρα-
χώρηση αιγιαλού, περίπου το 68% των επιχειρή-
σεων στο Ρέθυμνο, το 70% στα Χανιά και το 75% 
στη Μεσσαρά συμμορφώθηκαν με το διαχειριστι-
κό μέτρο απομάκρυνσης των επίπλων θαλάσσης 
κατά τις νυχτερινές ώρες, ώστε να υπάρχει ελεύ-
θερος χώρος για τις ενήλικες θηλυκές χελώνες να 
κάνουν τις φωλιές τους. Παρόλα αυτά, το ποσο-
στό των επιχειρήσεων που δεν συνεργάζονται εί-
ναι ακόμα υψηλό, με αποτέλεσμα να καταγραφούν 
καθ’ όλη τη θερινή περίοδο στον Κόλπο Ρεθύμνου 
283.615 ξαπλώστρες, στον Κόλπο Χανίων 104.240 
ξαπλώστρες και στον Κόλπο Μεσσαράς 21.890 ξα-
πλώστρες στην παραλία τη νύχτα. 

Προβληματική παραμένει η ελαχιστοποίηση 
της φωτορύπανσης, καθώς τα τεχνητά φώτα αφε-
νός φοβίζουν και αποτρέπουν τα ενήλικα ζώα να 
ωοτοκήσουν, αφετέρου αποπροσανατολίζουν τους 
νεοσσούς, με αποτέλεσμα να μην οδηγούνται προς 
τη θάλασσα. Το 2018 επηρεάστηκαν από τη φω-
τορύπανση (προερχόμενη τόσο από ιδιωτικά όσο 

17 . Ετήσια έκθεση του ΑΡΧΕΛΩΝ προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Νο-
έμβριος 2018, σελ . 7-8 .

Εθελοντές του Αρχέλωνα ερευνούν για φωλιές χελωνών (φωτ . ΑΡΧΕΛΩΝ)
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και από δημόσια φώτα) το 63% των φωλιών στον 
Κόλπο Ρεθύμνου, το 58% και 29% των φωλιών 
στους Κόλπους Χανίων και Μεσσαράς αντίστοιχα. 
Επομένως, αν δεν είχε ληφθεί από τον ΑΡΧΕΛΩΝ 
το προστατευτικό μέτρο σκίασης των φωλιών, τα 
χελωνάκια σε περισσότερες από τις μισές φωλιές 
στους Κόλπους Ρεθύμνου και Χανίων δεν θα είχαν 
βρει ποτέ τον δρόμο προς τη θάλασσα. Το φαινό-
μενο της φωτορύπανσης γίνεται ιδιαιτέρως έντονο, 
συνδυασμένο μάλιστα με εκτεταμένη ηχορύπαν-
ση, αυξημένες δονήσεις και ανθρώπινη παρουσία 
στην παραλία, λόγω της νυχτερινής λειτουργίας 
μεγάλου αριθμού παραλιακών επιχειρήσεων ως 
χώρων διασκέδασης. 

Στις απειλές που συνεχίζει να αντιμετωπίζει 
η θαλάσσια χελώνα στην Κρήτη συγκαταλέγονται 
ακόμα το πλύσιμο των επίπλων θαλάσσης πάνω 
στην παραλία (που μπορεί να προκαλέσει σάπισμα 
των αυγών εξαιτίας του νερού), τα βαρέα οχήματα 
για καθαρισμό της παραλίας και τα μηχανοκίνητα 
(τζιπ, μηχανές κ.λπ. τα οποία αφενός συμπιέζουν 
την άμμο, καθιστώντας την ακατάλληλη για ωοτο-
κία, αφετέρου, με τις δονήσεις, αυξάνουν τον κίν-
δυνο καταστροφής των φωλιών) αλλά και τα τα-
χύπλοα που κινούνται με μεγάλη ταχύτητα στον 
θαλάσσιο χώρο (με αποτέλεσμα να υπάρχει σοβα-
ρός κίνδυνος πρόσκρουσης σε ενήλικα θηλυκά 
ζώα που παραμένουν στην επιφάνεια της θάλασ-
σας κοντά στην παραλία ωοτοκίας μεταξύ των 3-4 
φωλιών που κάνουν κατά την περίοδο ωοτοκίας). 

Στα παραπάνω προστίθεται το σοβαρότατο 
πρόβλημα της διάβρωσης των παραλιών της βό-
ρειας Κρήτης συνεπεία των ανθρώπινων παρεμβά-
σεων στη ζώνη της προστατευόμενης φυσικής πα-
ράκτιας βλάστησης (αμμοθίνες). Εντατική δόμηση 
και κατασκευή παραλιακών δρόμων στη ζώνη των 
θινών, κατασκευή άστοχων λιμενικών έργων είναι 
μερικά μόνο παραδείγματα μεγάλης κλίμακας πα-
ρεμβάσεων που λαμβάνουν χώρα, διαταράσσοντας 
τις φυσικές διεργασίες, με αποτέλεσμα το πλάτος 
των παραλιών να μειώνεται συνεχώς και επομέ-
νως να λιγοστεύει ο διαθέσιμος χώρος για ωοτοκία. 

Συμπερασματικά, τα τελευταία χρόνια έχουν γί-
νει σημαντικές προσπάθειες για την εφαρμογή των 
μέτρων της ΥΚΑ παραχώρησης αιγιαλού. Σε αυτή 
την κατεύθυνση πολύτιμη είναι η συμβολή της Δι-
εύθυνσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού 
της Περιφέρειας Κρήτης (τμήματα Περιβάλλοντος 
και Υδροοικονομίας των Περιφερειακών Ενοτή-
των), που διοργανώνει ενημερωτικές ημερίδες και 
διενεργεί συχνές αυτοψίες στις παραλίες ωοτοκί-
ας. Τις προσπάθειες επίσης συνδράμουν ενεργά οι 
αντίστοιχοι Δήμοι Ρεθύμνης, Χανίων, Πλατανιά και 
Φαιστού και το Λιμενικό Σώμα. Δυστυχώς όμως οι 
βιότοποι αναπαραγωγής της Καρέττα στην βόρεια 
Κρήτη παραμένουν σε κακή κατάσταση διατήρη-

σης, εξαιτίας των ανθρώπινων παρεμβάσεων και 
της ελλιπούς και αποσπασματικής εφαρμογής της 
νομοθεσίας, γεγονός που συνδέεται άμεσα με την 
πτωτική τάση του αριθμού των φωλιών του είδους. 
Η επόμενη πρόκληση λοιπόν αφορά την αντιμετώ-
πιση των ανωτέρω περιγραφόμενων προβλημάτων, 
κατεύθυνση στην οποία ενδεχομένως να συμβά-
λουν οι Ειδικές Περιβαλλοντικές Μελέτες (ΕΠΜ), 
τα Προεδρικά Διατάγματα και τα Σχέδια Διαχείρι-
σης που αναμένεται να εκπονηθούν για τις περι-
οχές Natura 2000 της χώρας μας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Θερμές ευχαριστίες στους εθελοντές του 
Προγράμματος Κρήτης καθώς και στον Υπεύθυνο του 
Προγράμματος, κ. Οδυσσέα Παξινό, για την πολύτιμη 
συλλογή δεδομένων μετά από χιλιάδες ώρες εθελοντικής 
προσφοράς, και φυσικά στην Επιστημονική Επιτροπή 
του ΑΡΧΕΛΩΝ για την αξιολόγηση και επεξεργασία των 
δεδομένων που παρατίθενται στο άρθρο. 

Χελωνάκια βγαίνουν από τη φωλιά (φωτ . ΑΡΧΕΛΩΝ)
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Οι άγριες ορχιδέες (οικογένεια Orchidaceae) ήταν 
γνωστές για τις ιδιότητές τους από την αρχαιότη-
τα, καθώς, σύμφωνα με τον Διοσκορίδη, χρησιμο-
ποιούνταν στην παραδοσιακή ιατρική. Συγκεκρι-
μένα, στα είδη αυτά είχαν αποδοθεί αφροδισιακές 
ιδιότητες λόγω της ομοιότητας που παρουσιάζουν 
οι βολβοί ορισμένων γενών με όρχεις. Τους αιώ-
νες που ακολούθησαν, ξεκίνησε η παρασκευή από 
τους βολβούς συγκεκριμένων ειδών ενός εύγευ-
στου και ευκολοχώνευτου ροφήματος με φαρμα-
κευτικές ιδιότητες, το οποίο ονομάστηκε «σαλέπι» 
και ήταν ιδιαίτερα διαδεδομένο σε όλη την επικρά-
τεια της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας . Σε διάφορες 
χώρες, κυρίως στην Τουρκία, εκτός από την κύρια 
χρήση του –ως αφέψημα– το σαλέπι χρησιμοποιεί-
ται στη ζαχαροπλαστική (ιδιαίτερα για την παρα-

σκευή παγωτού) και την ποτοποιία. 
Το σαλέπι παρασκευάζεται, με συγκεκριμένη 

διαδικασία, από τους αποξηραμένους βολβούς (ρι-
ζικό σύστημα) διαφόρων ειδών ορχιδέας με την κο-
νιορτοποίησή τους. Η συλλογή των βολβών γίνεται 
κατά την αναπαραγωγική περίοδο και συνεπάγε-
ται τη νέκρωση των φυτών και άρα τη σταδιακή 
εξαφάνιση  των ορχεοειδών από τα οικοσυστήμα-
τα. Ενδεικτικό της καταστροφής που προκαλεί η 
συγκεκριμένη δραστηριότητα αποτελεί το γεγονός 
ότι για την παρασκευή ενός κιλού καθαρού προϊ-
όντος απαιτείται η εκρίζωση 1.000-4.000 φυτών! 
Παρότι δεν υπάρχουν στατιστικά στοιχεία για την 
κατάσταση στην Ελλάδα, τα αντίστοιχα στοιχεία 
από την Τουρκία καταδεικνύουν το μέγεθος της 
καταστροφής στους αυτοφυείς πληθυσμούς ορχι-
δεών. Συγκεκριμένα, στα χρόνια της Οθωμανικής 
Αυτοκρατορίας γινόταν εξαγωγή 6,5 τόνων πρώτης 
ύλης κάθε χρόνο, το 1975 οι συνολικές εξαγωγές 
ανήλθαν σε 15 τόνους, ενώ εκτιμάται πλέον ότι κά-

Σαλέπι: ένα αθώο ρόφημα ή στόχος 
δραστηριότητας που απειλεί μια σημαντική 

ομάδα φυτών της ελληνικής χλωρίδας;

Σπύρος Τσιφτσής*

* Ο Σπύρος Τσιφτσής είναι επίκουρος καθηγητής στο Τμήμα Δασοπονί-
ας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος, ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονί-
ας & Θράκης .

Orchis simia (φωτ . αρχείο ICON)
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θε χρόνο εκριζώνονται περίπου 100.000.000 φυ-
τά για την κάλυψη των ετήσιων αναγκών της χώ-
ρας σε σαλέπι!

Στην Ελλάδα, η συλλογή ορχιδεών με σκοπό 
την παρασκευή σαλεπιού δεν ασκείται με ομοιό-
μορφο τρόπο στις διάφορες περιοχές. Με τα μέχρι 
στιγμής δεδομένα, είναι γνωστό ότι η μεγαλύτερη 
πίεση εστιάζεται στη βορειοδυτική Ελλάδα και κυ-
ρίως στους ορεινούς όγκους της Ηπείρου και της 
Δυτικής Μακεδονίας, ενώ αρκετά μικρότερη επι-
βάρυνση δέχονται νομοί της Θεσσαλίας και της 
Κεντρικής και Ανατολικής Μακεδονίας. Για την 
κεντρική και νότια Ελλάδα ή για τα νησιά του Αι-
γαίου δεν υπάρχουν στοιχεία. Είδη τα οποία συλλέ-
γονται περισσότερο είναι τα Dactylorhiza sambucina, 
Orchis mascula, D. saccifera, Neotinea tridentata, καθώς 
επίσης και είδη των γενών Anacamptis και Ophrys, 
ενώ αντίθετα άλλα συλλέγονται με πολύ μικρότερη 
ένταση (π.χ. Orchis pallens, Himantoglossum jankae). 

Στην Τουρκία, εξαιτίας της τεράστιας κατα-
στροφής στους αυτοφυείς πληθυσμούς ορχιδε-
ών που παρατηρείται για παραγωγή σαλεπιού, 
η Ευρωπαϊκή Ένωση χρηματοδότησε πρόσφατα 
(2105-2017) το πρόγραμμα ICON (Interactive 
Conservation Platform for Orchids Native to 
Greece-Turkey) με στόχο κυρίως την ενημέρω-
ση της κοινωνίας των πολιτών της Τουρκίας, αλ-
λά και αρμόδιων τοπικών φορέων και υπηρεσιών 
σχετικά με την προστασία των άγριων ορχιδεών. 
Στο εν λόγω έργο, η Ελληνική Εταιρία Προστασίας 
της Φύσης συμμετείχε ως εταίρος,  οργανώνοντας 
μία σειρά δράσεων ενημέρωσης και ευαισθητοποί-
ησης του κοινού για την προστασία των ορχιδεών. 

Λόγω της δυσκολίας στη συλλογή και παρα-
σκευή της πρώτης ύλης του σαλεπιού, της δημι-
ουργίας υποκατάστατων για την παρασκευή παγω-
τού, καθώς και της ραγδαίας αντικατάστασης στις 
αγορές της Ευρώπης των παραδοσιακών ροφημά-
των από τον καφέ, η  ζήτηση του σαλεπιού είχε 
μειωθεί σημαντικά . Στην Ελλάδα, εξαιτίας αυτής 
της μείωσης, η πρώτη ύλη του σαλεπιού πωλού-
νταν μέχρι πρόσφατα μόνο σε ορισμένα καταστή-
ματα παραδοσιακών προϊόντων και μπαχαρικών, 
ενώ η συλλογή άγριων ορχιδεών γινόταν μόνο από 
κατοίκους ορεινών περιοχών, για την κάλυψη, 
αποκλειστικά, των ατομικών αναγκών τους. Γίνε-
ται αντιληπτό ότι η επί μακρόν μειωμένη ζήτηση 
σαλεπιού στην Ελλάδα οδήγησε στην ανάκαμψη 
των πληθυσμών των ορχιδεών που αποτελούσαν 
αντικείμενο συλλογής σε παλαιότερες περιόδους. 

Εντούτοις, αντίθετα με τη χαμηλή ζήτηση των 
προηγούμενων δεκαετιών, τα τελευταία χρόνια πα-
ρατηρείται σημαντική αύξηση, η οποία θα μπο-
ρούσε να αποδοθεί στη στροφή των προτιμήσε-
ων του καταναλωτικού κοινού προς παραδοσιακά 
προϊόντα. Αποτέλεσμα αυτής της αύξησης είναι η 

Orchis punctulata (φωτ . αρχείο ICON)

Serapias begonii (φωτ . αρχείο ICON)
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ευρεία πώληση σαλεπιού σε πολλές επιχειρήσεις 
εστίασης, ιδιαίτερα της βόρειας Ελλάδας, ενώ πο-
λυάριθμα σκευάσματα πωλούνται τόσο σε υπερα-
γορές τροφίμων όσο και σε μικρότερες επιχειρή-
σεις πώλησης ειδών διατροφής, ιδιαίτερα μέσω 
ηλεκτρονικού εμπορίου. 

Η αξιοσημείωτη αύξηση των διαθέσιμων σκευ-
ασμάτων στην ελληνική αγορά σίγουρα έχει έντο-
να αρνητικές επιπτώσεις στην προστασία των ορχι-
δεών, καθώς πλήττει τους αυτοφυείς πληθυσμούς 
των ειδών που συλλέγονται, παραβιάζοντας την 
ισχύουσα νομοθεσία. Συγκεκριμένα, λόγω της ιδι-
αίτερης βιολογίας των ειδών της οικογένειας (βλά-
στηση σπερμάτων μόνο κατόπιν συμβίωσης με 
συγκεκριμένο είδος μύκητα, της μεσολάβησης 
αρκετών ετών από τη βλάστηση μέχρι την πρώ-
τη ανθοφορία, της επικονίασης ανθέων συνήθως 
από συγκεκριμένα έντομα κ.λπ.), η πολιτεία έκρι-
νε σκόπιμο να συμπεριλάβει όλα της τα είδη στο 
Π.Δ. 67/1981 (Πίνακας Α). Έτσι «απαγορεύονται 
σήμερα σε όλη την Ελλάδα και καθ’ όλη τη διάρ-
κεια του έτους η συλλογή, η μεταφύτευση, η εκρί-
ζωση, η κοπή, η μεταφορά, η πώληση και η αγορά, 
η εξαγωγή από τη Χώρα, καθώς και η με οποιο-
δήποτε τρόπο καταστροφή των ειδών του Πίνακα 
Α (άρθρο 2)».  Επιπρόσθετα, όλα τα είδη της οι-
κογένειας Orchidaceae συμπεριλαμβάνονται στη 
συνθήκη CITES «Για το Διεθνές Εμπόριο των Ει-
δών Άγριας Πανίδας και Χλωρίδας που Κινδυνεύ-
ουν να Εξαφανιστούν». 

Εξάλλου, καθώς τόσο η καλλιέργεια των ορχι-
δεών με σκοπό την παραγωγή σαλεπιού, όσο και 
η συλλογή βολβών από τη φύση θεωρούνται οικο-
νομικά ασύμφορες έως και αδύνατες δραστηριότη-
τες, ερωτήματα προκύπτουν σχετικά με τη σύνθε-
ση και την προέλευση του πωλούμενου προϊόντος. 
Συγκεκριμένα, λόγω της ιδιαίτερης βιολογίας των 
ειδών της οικογένειας, η καλλιέργειά τους είναι 
δύσκολη και γι’ αυτό θα ήταν απαραίτητη επεν-
δυτική δραστηριότητα σε αυτό τον τομέα που να 
μπορεί να καλύψει τη συνεχώς αυξανόμενη ζήτη-
ση, οι οποίες όμως δεν είναι γνωστό ότι υπάρχει. 
Έχουν χρηματοδοτηθεί σχετικά και υλοποιούνται 
διάφορα διεθνή ερευνητικά προγράμματα με σκο-
πό τη δημιουργία σειράς υβριδίων μεταξύ διαφό-
ρων ορχιδεών, που θα συνδυάζουν μεγάλο ριζικό 
σύστημα και δυνατότητα για εύκολη καλλιέργεια, 
ωστόσο τα αποτελέσματα αυτών των ερευνητικών 
προγραμμάτων θα δημοσιοποιηθούν μόνο μετά 
από κάποια χρόνια.

Επιπρόσθετα, τα ορχεοειδή συνήθως απαντώ-
νται στη φύση υπό μορφή μεμονωμένων ατόμων 
ή μικρών ομάδων, οπότε η συλλογή τόσο μεγά-
λου αριθμού φυτών απαιτεί μετακίνηση σε μεγά-
λες αποστάσεις και αναζήτηση σε εκτεταμένες πε-
ριοχές. Η δυσκολία, επομένως, και το κόστος των 

Ophrys lycia (φωτ . αρχείο ICON)

Himantoglossum comperianum (φωτ . αρχείο ICON)
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μετακινήσεων, συνδυαζόμενα με το εργατικό κό-
στος, υποδεικνύουν ότι το πωλούμενο προϊόν δεν 
μπορεί να είναι καθαρό σαλέπι, όπως διαφημί-
ζουν οι εταιρίες πώλησης, αλλά σαλέπι με διάφο-
ρες προσμίξεις σε άγνωστες αναλογίες. Και αυτό 
επιβεβαιώνεται από τη σχετικά μεγάλη προσφορά 
στην αγορά και τη μάλλον χαμηλή τιμή πώλησης 
του συσκευασμένου προϊόντος. 

Με βάση τα αποτελέσματα ερευνητικών ερ-
γασιών, σκοπός των οποίων ήταν ο καθορισμός 
των ορχιδεών και της ποσότητας που περιέχεται 
στα σκευάσματα που κυκλοφορούν, διαπιστώθη-
κε ότι τα προϊόντα της ελληνικής αγοράς είτε πε-
ριέχουν καθαρό σαλέπι, είτε περιέχουν σαλέπι σε 
μίξη με διάφορες ουσίες [νισεστέ, Guar (Cyamopsis 
tetragonoloba) κ.λπ.]. Στην πρώτη περίπτωση έχουμε 
πώληση προϊόντος που προέρχεται από παράνομη 
εκρίζωση σύμφωνα με το Π.Δ. 67/1981, ή παρά-
νομη εισαγωγή ορχιδεών, σύμφωνα με τη Συνθή-
κη CITES. Στη δεύτερη περίπτωση έχουμε εξαπά-
τηση του καταναλωτικού κοινού σύμφωνα με τον 
Κώδικα Τροφίμων και Ποτών, αφού το προϊόν που 
πωλείται περιέχει προσμίξεις. 

Σε κάθε περίπτωση, η ύπαρξη ορχιδεών σε σκό-
νη στα διατιθέμενα στην αγορά σκευάσματα, ανε-
ξαρτήτως περιεκτικότητας, καταδεικνύει παράνο-
μη συλλογή με εκρίζωση προστατευόμενων ειδών, 
παράνομη εμπορία και παρασκευή και διάθεση πα-
ραγώγων στην αγορά τροφίμων.

Από τα παραπάνω καθίσταται σαφές ότι η εκρί-
ζωση, συλλογή, επεξεργασία ορχεοειδών και η με 
οποιοδήποτε τρόπο παραγωγή  και εμπορία του 
σαλεπιού είναι μία καταστροφική για το περι-
βάλλον και τη βιοποικιλότητα δραστηριότητα, με 
αδιαμφισβήτητες επιπτώσεις, και αντίκειται τόσο 
στην εθνική (Π.Δ. 67/1981) όσο και στη διεθνή 
νομοθεσία (Συνθήκη CITES).

Για τους παραπάνω λόγους, στο πλαίσιο προ-
στασίας και διατήρησης της βιοποικιλότητας, θα 
πρέπει να υλοποιηθεί μια σειρά δράσεων με σκοπό 
την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού 
για τους κινδύνους που υποκρύπτει η κατανάλωση 
σαλεπιού στους πληθυσμούς των αυτοφυών ορχι-
δεών. Ταυτόχρονα, και λόγω της δραστηριοποίησης 
αρκετών εταιρειών στον χώρο που ασκούν εμπορι-
κή δραστηριότητα, θα πρέπει να διερευνηθούν οι 
συνθήκες για ενίσχυση της σύννομης επιχειρημα-
τικότητας. Αυτό θα μπορούσε να επιτευχθεί μέσω 
της κατάλληλης επιλογής ειδών  και των βέλτιστων 
συνθηκών για την ανάπτυξή τους, καθώς επίσης 
και μέσω της ανάπτυξης καλλιεργητικών μεθόδων 
που θα καταστήσουν την καλλιέργεια ορχιδεών με 
σκοπό την παρασκευή σαλεπιού οικονομικά συμ-
φέρουσα και επικερδή δραστηριότητα, ιδιαίτερα 
σε ημιορεινά γεωργικά εδάφη που είναι ακατάλ-
ληλα για άλλες καλλιέργειες. 
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Barlia robertiana (φωτ . αρχείο ICON)

Anacamptis pyramidalis (φωτ . αρχείο ICON)
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Γεωλογική Κληρονομιά, Καλειδοσκόπιο, 102 σελ. + cd €17
Ο θησαυρός του Γιωργή, Κώστας Μάγος, 47 σελ. €15
Ανακαλύπτοντας την Πικροδάφνη (για μέλη της ΕΕΠΦ και δημότες Αγίου Δημητρίου ειδική τιμή €7) €12
Ecotouristic Guide of Greece, George Sfikas & Grigoris Tsounis €10
Flowers of Greece, George Sfikas €10
Φυτά, Γιατρειά, Χαρά του νου και του κορμιού, 48 σελ. €6
Διατηρώντας τη φύση, διατηρείς τη ζωή, Βασικές έννοιες βιολογίας - οικολογίας,  
Μελετώ τα φυτά, Σπερματόφυτα, Μαρία Ρουσσομουστακάκη, 56 σελ. 

€6

Το ποτάμι που σταμάτησε να κυλά. Χρυσάνθη Τσιαπαλή €5,50
Θεόφραστος της Ερεσού, Suzanne Amigues, 56 σελ. €10

Φυτά
γιατρειά - χαρά  

του νου και του κορμιού

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ  
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ

ΧΟΡΗΓΟΣ

ATHENS
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Το έργο συγχρηματοδοτείται από το 
χρηματοδοτικό μέσο LIFE της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Ευχαριστούμε θερμά τη VODAFONE, 
υποστηρικτή του έργου LIFE11 NAT/
GR/1014, «ForOpenForests».

LIFE11 NAT/GR/1014

Στο διάστημα αυτό πραγματο-
ποιήθηκε ο έλεγχος από την εξω-
τερική μονάδα παρακολούθησης 
των έργων LIFE. Η κα Γεωργία 
Βαλαώρα, στέλεχος της εξωτερι-
κής μονάδας παρακολούθησης 
των έργων LIFE στην Ελλάδα 
και στην Κύπρο, πραγματοποί-
ησε τον ετήσιο έλεγχο του έρ-
γου στις 2 και 10 Νοεμβρίου. 
Την πρώτη ημέρα, η κα Βαλαώ-
ρα ενημερώθηκε διεξοδικά για 
την εξέλιξη του έργου και πραγ-
ματοποίησε έλεγχο προόδου των 
εγκεκριμένων δράσεων στα γρα-
φεία της ΕΕΠΦ. Στις 10 Νοεμ-
βρίου έγινε επίσκεψη στην πε-
ριοχή υλοποίησης του έργου στο 
Καλλίδρομο, παρουσία εκπροσώ-
πων όλων των εταίρων, οι οποί-
οι ενημέρωσαν στο πεδίο την κα 
Βαλαώρα για την πορεία υλοποί-
ησης των δράσεων του έργου. 

Η ομάδα του Εθνικού και Κα-
ποδιαστριακού Πανεπιστημίου 
Αθηνών συνέχισε την παρακο-
λούθηση των φυτοκοινωνιών στα 
εποχικά λιμνία της Οίτης και του 
Καλλίδρομου. Αφού ολοκληρωθεί 
η περίφραξη όλων των λιμνίων, 
θα προκύψουν χρήσιμα και εφαρ-
μόσιμα συμπεράσματα για την 
επίδραση της βόσκησης στους 
πληθυσμούς των φυτών. Το επό-
μενο διάστημα θα συνεχιστούν οι 
σπορές ειδών στα λιμνία.

Στις 6 Δεκεμβρίου πραγμα-
τοποιήθηκε στην Οίτη επίσκεψη 
μαθητών δευτεροβάθμιας εκπαί-
δευσης από τη Λαμία. Οι μαθη-
τές ενημερώθηκαν για το έργο 

και το φυσικό περιβάλλον της 
Οίτης στο Κέντρο Ενημέρωσης 
Επισκεπτών Οίτης, που δημιούρ-
γησε η Εταιρία μας. Στη συνέ-
χεια, οι μαθητές συμμετείχαν σε 
βιωματικά εργαστήρια περιβαλ-
λοντικής εκπαίδευσης. Η επί-
σκεψη ολοκληρώθηκε με συζή-
τηση στην Ιερά Μονή Αγάθωνος. 

Το Ινστιτούτο Μεσογειακών 
Δασικών Οικοσυστημάτων του 
ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ διοργάνωσε 
με επιτυχία, στις 7-8 Δεκεμβρί-
ου 2018, στο Κοινοτικό Γραφείο 
Τοπικής Κοινότητας Μενδενί-
τσας, Φθιώτιδας, σεμινάριο για 
την ενημέρωση αγροτών, κτη-
νοτρόφων και μελισσοκόμων 
σχετικά με τις «Δράσεις βελτί-
ωσης των ορεινών βοσκοτόπων 
του Καλλίδρομου και ορθολογική 
διαχείρισή τους – Κοινή Αγροτι-
κή Πολιτική». Την πρώτη ημέρα 
πραγματοποιήθηκαν ομιλίες από 
υπηρεσιακούς παράγοντες και 
ερευνητές για θέματα σχετικά με 
τις δράσεις του προγράμματος 
ForOpenForests, την αειφορική 
διαχείριση των δασών και των 
βοσκοτόπων, τη µελισσοκοµία, 
την ασφάλεια-ποιότητα τροφί-
µων και τις σύγχρονες τεχνο-
λογίες στην επεξεργασία και τη 
συντήρησή τους, και σχετικά με 
την εφαρμογή της Κοινής Αγρο-
τικής Πολιτικής στη Φθιώτιδα. 

Τη δεύτερη ημέρα πραγματοποι-
ήθηκε ενημερωτική επίσκεψη σε 
βοσκότοπους του Καλλίδρομου.

Όσον αφορά τα έργα για τη 
διαχείριση των επισκεπτών, που 
πρόκειται να υλοποιηθούν από 
την Περιφέρεια Στερεάς Ελλά-
δας, ο διαγωνισμός ολοκληρώθη-
κε και η σύμβαση υπογράφηκε 
τον Δεκέμβριο. Σύμφωνα με τα 
στελέχη της Περιφέρειας, ο ανά-
δοχος αναμένεται να ολοκληρώ-
σει όλες τις εργασίες μέχρι τον 
Ιούνιο.

Το τριήμερο 14-16 Δεκεμβρί-
ου, η ΕΕΠΦ, σε συνεργασία με 
το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκ-
παίδευσης Στυλίδας-Υπάτης και 
τις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας 
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευ-
σης Νομού Φθιώτιδας, οργάνωσε 
σεμινάριο Περιβαλλοντικής Εκ-
παίδευσης με τίτλο «Προτάσεις 
βιωματικών δραστηριοτήτων πε-
ριβαλλοντικής εκπαίδευσης για 
την αίθουσα και το πεδίο». Το σε-
μινάριο παρακολούθησαν περισ-
σότεροι από εβδομήντα εκπαι-
δευτικοί του Νομού Φθιώτιδας 
και περιελάμβανε παρουσιάσεις 
στο ΚΠΕ Στυλίδας-Υπάτης, επί-
σκεψη στο Κέντρο Ενημέρωσης 
Επισκεπτών Οίτης, στην Ιερά 
Μονή Αγάθωνος και στις περιο-
χές των έργων στην Οίτη. 

Χρήστος Γεωργιάδης
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Η υλοποίηση του έργου LIFE της 
Εταιρίας μας, με κωδικό LIFE14/
GIE/GR/000026 και ακρωνύμιο 
LIFE Natura Themis, συνεχίζεται 
σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα.

Οι χρήστες της εφαρμογής 
για έξυπνες συσκευές συνεχώς 
αυξάνονται και λαμβάνουμε πολ-
λές καταγγελίες. Η ομάδα του έρ-
γου προώθησε στις αρμόδιες αρ-
χές της Κρήτης τις καταγγελίες 
που έλαβε και πήραμε απάντη-
ση ότι θα εξεταστούν. 

Περισσότεροι από 100 σύνε-
δροι από την Ευρωπαϊκή Ένω-
ση, την Αυστραλία αλλά και τη 
μακρινή Κίνα συμμετείχαν στο 
Συνέδριο «Προστασία οικοτό-
πων και κινδυνευόντων ειδών 
στην Ευρώπη μέσω της αντιμε-
τώπισης του περιβαλλοντικού 
εγκλήματος», το οποίο πραγμα-
τοποιήθηκε στο Ηράκλειο στις 
23-24 Οκτωβρίου 2018. Οι ερ-
γασίες του Συνεδρίου φιλοξενή-
θηκαν στην Έκθεση του Μου-
σείου Φυσικής Ιστορίας Κρήτης, 
στο πλαίσιο υλοποίησης του έρ-
γου LIFE Natura Themis, σε 
μία άψογη συνδιοργάνωση με 
το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Εισαγγε-
λέων Περιβάλλοντος (ΕΝΡΕ), 
την Ευρωπαϊκή Ένωση Δικτύων 

για την Εφαρμογή και Ενδυνά-
μωση του Περιβαλλοντικού Δι-
καίου (IMPEL) και το έργο LIFE 
Reason For Hope.

Η θεματολογία του Συνεδρίου 
επικεντρώθηκε στη θεσμική νο-
μική αντιμετώπιση εγκλημάτων 
κατά της άγριας ζωής σε Ευρώ-
πη, Κίνα και Αυστραλία, στα επι-
στημονικά και τεχνολογικά ερ-
γαλεία που είναι διαθέσιμα αυτή 
τη στιγμή και μπορούν να υπο-
στηρίξουν τόσο τις προανακριτι-
κές-διωκτικές αρχές όσο και τους 
περιβαλλοντικούς δικαστές και 
εισαγγελείς, καθώς και στις νέες 
περιβαλλοντικές τάσεις και προ-
κλήσεις που καλούνται να αντι-
μετωπίσουν οι εξειδικευμένοι ει-
σαγγελείς.

Με στόχο την ενημέρωση και 
ευαισθητοποίηση του κοινού της 
Κρήτης για τις επιπτώσεις των 
περιβαλλοντικών εγκλημάτων 
στην καθημερινότητα των πο-
λιτών αλλά και στην κοινωνική 
ευημερία του νησιού μακροπρό-
θεσμα, ξεκίνησε τη Δευτέρα 12 
Νοεμβρίου 2018 η ενημερωτι-
κή εκστρατεία του έργου με τίτ-
λο «Δικαίωμα και Ευθύνη για το 
περιβάλλον». Η πρώτη ημερίδα 
ενημέρωσης πραγματοποιήθη-

κε στο Μελιδόνι Μυλοποτάμου, 
στην αίθουσα «Σχολαρχείο», με 
συνδιοργάνωση του Πανεπιστη-
μίου Κρήτης-Μουσείο Φυσικής 
Ιστορίας Κρήτης και του Πολι-
τιστικού Συλλόγου Μελιδονίου 
και την υποστήριξη του Δήμου 
Μυλοποτάμου. Η διάρθρωση των 
εισηγήσεων διαμορφώθηκε έτσι 
ώστε πρώτα να γίνουν κατανο-
ητές περιβαλλοντικές και νομι-
κές έννοιες (όπως βιοποικιλότη-
τα, προστατευόμενες περιοχές, 
οικοσυστημικές υπηρεσίες, εί-
δη προτεραιότητας, διαχείριση 
προστατευόμενων περιοχών, πε-
ριβαλλοντικό έγκλημα, περιβαλ-
λοντική υποβάθμιση, χωρικός 
σχεδιασμός, περιβαλλοντική νο-
μοθεσία κ.ά.) από τους συμμετέ-
χοντες και στη συνέχεια να ανα-
δειχθεί η άμεση συσχέτισή τους 
με τις ανθρώπινες δραστηριότη-
τες και πράξεις, που δεν επηρε-
άζουν μόνο τον φυσικό και αν-
θρωπογενή χώρο αλλά και την 
ανθρώπινη ζωή και υγεία.

Με τη συμμετοχή των πλέον 
καταξιωμένων νομικών περιβάλ-
λοντος της Ευρώπης και επιστη-
μόνων που ασχολούνται με την 
πολιτική και νομική προστασία 
της άγριας ζωής στη χώρα μας 
και όχι μόνο, πραγματοποιήθη-
κε στις 23-25 Νοεμβρίου στο ξε-
νοδοχείο Electra Palace Athens 
στην Αθήνα το διεθνές συνέδριο 
«International Perspectives on 
Preventing WildLife Crime».

Την άψογη, κατά γενική ομο-
λογία, διοργάνωση του Συνεδρί-
ου έφερε εις πέρας η Εταιρία 

LIFE14/GIE/GR/000026

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το 
χρηματοδοτικό μέσο LIFE της Ευρω-
παϊκής Επιτροπής.

Συνέδριο για το περιβαλλοντικό εγκλήμα στο Ηράκλειο,  
Οκτώβριος 2018 (φωτ . Αρχείο ΜΦΙΚ)
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μας. Πολύτιμη ήταν η βοήθεια 
της Δρος Κλεονίκης Πουικλή, δι-
κηγόρου, Υπεύθυνης Προγραμ-
μάτων στο Ενωσιακό Δίκαιο Πε-
ριβάλλοντος της Academy of 
European Law, για την προε-
τοιμασία της θεματολογίας του 
Συνεδρίου. Περισσότεροι από 
140 συμμετέχοντες ενημερώθη-
καν για τις εξελίξεις στην ευρω-
παϊκή και εθνική περιβαλλοντι-
κή νομοθεσία, για την εφαρμογή 
της Οδηγίας για την Περιβαλλο-
ντική Ευθύνη από τις αρμόδι-
ες υπηρεσίες, τους φορείς και 
τις περιβαλλοντικές οργανώσεις, 
προκειμένου να προστατεύσουν 
αποτελεσματικά την άγρια ζωή 
στη Γηραιά Ήπειρο, για τις ανα-
δυόμενες απειλές κατά της άγρι-
ας πανίδας και χλωρίδας, αλλά 
και για υπάρχοντα και πιθανά 
μελλοντικά εργαλεία αντιμετώ-
πισης της απώλειας της βιοποι-
κιλότητας και της ευρωπαϊκής 
φυσικής κληρονομιάς.

Το πρόγραμμα του Συνεδρί-
ου περιλάμβανε 26 διαλέξεις, οι 
οποίες κάλυψαν σφαιρικά ζητή-
ματα όπως: α) η νομοθεσία για τα 
εγκλήματα κατά της άγριας ζωής 
και η εφαρμογή της, β) η παρά-
νομη διακίνηση ειδών της άγριας 
πανίδας και χλωρίδας, γ) τα δια-
τομεακά ζητήματα εγκλημάτων 
κατά της άγριας ζωής και προ-
στασίας της βιοποικιλότητας, δ) ο 
ρόλος και η προσφορά του έργου 
LIFE Natura Themis στην αντι-
μετώπιση του περιβαλλοντικού 
εγκλήματος και ε) το περιβαλλο-

ντικό έγκλημα κατά της άγριας 
ζωής στην Ευρώπη.

Με αφορμή το διεθνές Συνέ-
δριο, το έργο παρουσιάστηκε στο 
κανάλι Σκάι TV και συγκεκριμέ-
να στην εκπομπή της κας Χρι-
στοφιλίδου «Econews» της 25ης 
Νοεμβρίου 2018, με φιλοξενού-
μενη τη συντονίστρια του Πα-
ρατηρητηρίου Περιβαλλοντικού 
Δικαίου Δυτικής Κρήτης κα Μα-
ρία Μανιαδάκη. Στην ολιγόλεπτη 

συνέντευξή της, η κα Μανιαδά-
κη συνόψισε τους στόχους και τις 
δράσεις του έργου και τα μέχρι 
σήμερα αποτελέσματα της υλο-
ποίησής του. Η εκπομπή έκλει-
σε με την προβολή του ενός από 
τα δύο τηλεοπτικά μηνύματα 
του προγράμματος. Ευχαριστού-
με την κα Χριστοφιλίδου για τη 
φιλοξενία και την προβολή της 
δουλειάς μας. 

Χρήστος Γεωργιάδης

Συνέδριο για το περιβαλλοντικό εγκλήμα στο Ηράκλειο, Οκτώβριος 2018 (φωτ . Αρχείο ΜΦΙΚ)

Διεθνές συνέδριο «International Perspectives  
on Preventing WildLife Crime», Νοέβριος 2018 (φωτ . ΕΕΠΦ)
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LIFE17 NAT/GR/000511

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το 
χρηματοδοτικό μέσο LIFE της Ευρω-
παϊκής Επιτροπής.

Ξεκίνησε το νέο έργο «LIFE 
PRIMED – LIFE17/NAT/GR/ 
000511» που συντονίζει η ΕΕ-
ΠΦ, με εταίρους τον Ελληνικό 
Γεωργικό Οργανισμό «ΔΗΜΗ-
ΤΡΑ» (Ινστιτούτο Μεσογειακών 
και Δασικών Οικοσυστημάτων) 
και τον Φορέα Διαχείρισης Νέ-
στου, Βιστωνίδας - Ισμαρίδας και 
Θάσου από την Ελλάδα, καθώς 
και το Πανεπιστήμιο Σαπιέντζα 
της Ρώμης, τη Διεύθυνση Δασών 
της Περιφέρειας Λάτσιο και την 
εταιρεία ARSIAL από την Ιταλία.
Σκοπός του είναι η προστασία 
και η διαχείριση δύο οικοτόπων 
προτεραιότητας στο Δέλτα του 
Νέστου και στην περιοχή Palo 
Laziale στη Ρώμη. Συγκεκριμέ-
να, ο οικότοπος προτεραιότητας 
της Οδηγίας 92/43 «Μεσογει-
ακά εποχικά λιμνία», με κωδι-
κό  3170*, θα μελετηθεί και θα 
χαρτογραφηθεί, ενώ θα γίνουν 
πιλοτικές δράσεις αποκατάστα-
σης των λιμνίων που θα περιλαμ-
βάνουν παροχή νερού σε περιό-
δους έντονης ξηρασίας αλλά και 
περίφραξή τους για προστασία. 

Στον δεύτερο οικότοπο προτε-
ραιότητας «Αλλουβιακά δάση», 
με κωδικό 91Ε0*, θα γίνουν δρά-
σεις διαχείρισης για την αύξηση 
της φυσικής αναγέννησης. Το έρ-
γο περιλαμβάνει ακόμη δράσεις 
ενημέρωσης για τη μείωση βλα-
πτικών δραστηριοτήτων όπως η 
λαθροϋλοτομία.
Η υλοποίηση του έργου ξεκίνησε 
την 1η Ιουλίου 2018 και θα ολο-
κληρωθεί στις 30η Ιουνίου 2023.
Στις 16 και 17 Ιουλίου 2018 
πραγματοποιήθηκε η εναρκτή-
ρια συνάντηση του έργου, στο 
Κέντρο Πληροφόρησης Νέστου, 
του Φορέα Διαχείρισης Νέστου, 
Βιστωνίδας - Ισμαρίδας και Θά-
σου, με εκπροσώπους όλων των 
εταίρων, αλλά και από το Δασαρ-
χείου Καβάλας. Την πρώτη μέρα 
οι συμμετέχοντες συζήτησαν τις 
δράσεις, το χρονοδιάγραμμα υλο-
ποίησής τους, διοικητικά θέματα 
αλλά και πιθανά μελλοντικά προ-
βλήματα για την πραγματοποίη-
ση του έργου, καθώς και τρόπους 
αντιμετώπισής τους. 
Τη δεύτερη μέρα επισκέφτηκαν 

το Κέντρο Ενημέρωσης Επισκε-
πτών Νέστου στην Καρυά όπου 
τους ξενάγησε ο κος. Δημήτρης 
Φιλιάδης από το Δασαρχείο Κα-
βάλας. Ακολούθησε επίσκεψη 
στην περιοχή των εποχικών λι-
μνίων και στα αλλουβικά δάση 
του Νέστου για γνωριμία με την 
περιοχή εργασίας και αναγνώρι-
ση θέσεων των οικοτόπων προ-
τεραιότητας. Στη συνέχεια, η 
ομάδα κατέληξε στα Στενά του 
Νέστου. Αξίζει να σημειωθεί ότι 
οι παραπάνω επισκέψεις δεν θα 
ήταν δυνατό να πραγματοποιη-
θούν χωρίς την ευγενική παρο-
χή του λεωφορείου του Δήμου 
Νέστου.
Ήδη η ομάδα του έργου έχει ξεκι-
νήσει την προετοιμασία της ιστο-
σελίδας του έργου, έχει ολοκλη-
ρωθεί το λογότυπο και ξεκίνησε 
η συνεργασία μεταξύ των διάφο-
ρων επιστημονικών ομάδων από 
την Ελλάδα και την Ιταλία που θα 
εργαστούν στο έργο.
Επίσης, στις 20 Δεκεμβρίου 
πραγματοποιήθηκε συνέντευξη 
τύπου στον Βοτανικό Κήπο της 
Ρώμης (Orto Botanico di Roma), 
κατά τη διάρκεια της οποίας πα-
ρουσιάστηκε το έργο και οι δρά-
σεις που περιλαμβάνει, από μέ-
λη της ομάδας του έργου τόσο 
από την Ελλάδα όσο και από την 
Ιταλία. Μεταξύ των 100 συμμε-
τεχόντων που παρακολούθησαν 
την παρουσίαση βρίσκονταν και 
30 δημοσιογράφοι από διάφορα 
μεγάλα μέσα της Ιταλίας.

Χρήστος Γεωργιάδης

LifePRIMED
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Ο απολογισμός της φετινής χρο-
νιάς για τον ελληνικό τουρισμό 
ήταν ιδιαίτερα θετικός και με αι-
σιόδοξα μηνύματα για το μέλλον. 
Σε ανάλογο κλίμα κινήθηκε και 
ο απολογισμός του προγράμμα-
τος Green Key.

Το τέλος του 2018 βρίσκει 
το Green Key με 322 βραβευ-
μένες τουριστικές επιχειρήσεις, 
οι 59 από τις οποίες είναι νέες 
συμμετοχές. Η Ελλάδα κατέχει 
πλέον την 3η θέση διεθνώς ανά-
μεσα στις 57 χώρες που συμμε-
τέχουν στο διεθνές πρόγραμμα 
Green Key. 

Για άλλη μια χρονιά βασικός 
παράγοντας στην επιτυχία του 
Green Key είναι η συχνή επαφή 
με τους επαγγελματίες του κλά-
δου και τους κλαδικούς φορείς 
του τουρισμού, όπως με το Ξε-
νοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλά-
δος (ΞΕΕ), την Πανελλήνια Ομο-
σπονδία Ξενοδόχων (ΠΟΞ), τον 
Σύνδεσμο Ελληνικών Τουριστι-
κών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ), την 
Ομοσπονδία Τουριστικών Πρα-
κτόρων Ελλάδας (FEDHATTA), 
την Πανελλήνια Ομοσπονδία 
Διευθυντών Ξενοδοχείων Ελλά-
δος (ΠΟΔΙΞ) και τις κατά τόπους 
Ενώσεις Ξενοδόχων. 

Οι τουριστικές εκθέσεις και 
η συμμετοχή μας σε εκπαιδευ-
τικά σεμινάρια δεν έλειψαν ούτε 
φέτος από τον προγραμματισμό 
μας. Λαμβάνοντας μέρος σε εκ-
θέσεις και σεμινάρια στοχεύουμε 
τόσο στην αύξηση της εξωστρέ-
φειας της ΕΕΠΦ όσο και στην 
αύξηση της αναγνωρισιμότητας 
του σήματος Green Key. 

Το 2018, το Green Key συμ-

μετείχε στις ακόλουθες εκθέσεις 
και σεμινάρια:

Τουριστικές εκθέσεις
  9 – 1 2  Φ ε β ρ ο υ α ρ ί ο υ : 

HORECA, στο πλαίσιο της Γε-
νικής Συνέλευσης του Ξενοδο-
χειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος 
(ΞΕΕ).
  19 Μαρτίου: 2o Forum για 

τα Μικρά Καταλύματα της Ελλά-
δας, που πραγματοποιήθηκε στο 
ξενοδοχείο Μεγάλη Βρετανία.
  9–11 Νοεμβρίου: Philoxen-

ia International Tourism Exhi-
bition. Έκθεση που δίνει τη δυ-
νατότητα στους επαγγελματίες 
του κλάδου να προβάλλουν τις 
επιχειρήσεις τους, αλλά και στην 
αυτοδιοίκηση να παρουσιάσει τις 
ομορφιές των ελληνικών προο-
ρισμών. Πραγματοποιείται στη 
Θεσσαλονίκη.
  16–19 Νοεμβρίου: 100% 

Hotel Show. Έκθεση που δίνει 
έμφαση στις σύγχρονες ανάγκες 
των ξενοδόχων, το 100% Hotel 
Show αναπτύσσει και παρουσιά-
ζει νέες, εξειδικευμένες εκθεσι-
ακές ενότητες, με λύσεις τεχνο-
λογίας για ξενοδοχεία, προϊόντα 
και υπηρεσίες για τον τομέα του 
housekeeping 
  23–25 Νοεμβρίου: XENIA. 

Έκθεση στοχευμένη αποκλειστι-
κά στους ξενοδόχους αλλά και 

στους επαγγελματίες του ευρύ-
τερου ξενοδοχειακού κλάδου. 

Εκπαιδευτικά Σεμινάρια
  7–9 Δεκεμβρίου: Athens 

International Tourism Expo. 
Έκθεση με στόχο τον εισερχόμε-
νο τουρισμό, μέσω της συμμε-
τοχής εκθετών αλλά και επισκε-
πτών από διάφορες χώρες
  7 Φεβρουαρίου: Ομιλία μας 

σε σεμινάριο με θέμα «Προσεγ-
γίζοντας τις αγορές του εναλ-
λακτικού τουρισμού για προ-
σέλκυση πελατών για 12 μήνες 
τουρισμό», με διοργανωτή το 
Travel Media Application.
  21 Σεπτεμβρίου: Ομιλία στη 

Booking.com με θέμα «Τι είναι 
Green Hospitality;».

Παρουσίαση του προγράμματος, 
καθώς και τον πλήρη κατάλογο 
των ξενοδοχειακών μονάδων που 
βραβεύονται με το σήμα οικολογι-
κής ποιότητας Green Key θα 
βρείτε και στον ιστοχώρο του προ-
γράμματος στη διεύθυνση http://
www.greenkey.gr
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  17 Νοεμβρίου: Ομιλία στο 
πλαίσιο των workshop της έκ-
θεσης 100% Hotel Show.
  12 Οκτωβρίου: Ομιλία μας 

σε σεμινάριο για τον εναλλακτι-
κό τουρισμό, με διοργανωτή το 
Travel Media Application.

Ιδιαίτερη τιμή αποτελεί για 
εμάς η συμμετοχή εκπροσώπου 
του Green Key ως μέλους της 
Κριτικής Επιτροπής 2 έγκριτων 
Εθνικών Τουριστικών Βραβεύσε-
ων, όπως των Tourism Awards 
2018 (20 Μαρτίου) και Greek 

Hospitality Awards 2018 (23 
Φεβρουαρίου). 

Το κύρος και η αναγνωρισι-
μότητα του προγράμματος ανά-
μεσα στα υπόλοιπα σήματα ποιό-
τητας έρχεται να επιβεβαιώσει η 
Booking.com, μία από τις μεγα-
λύτερες εταιρείες ηλεκτρονικών 
κρατήσεων για ξενοδοχεία στον 
κόσμο. Μετά από έρευνες που 
πραγματοποίησε, διαπιστώθηκε 
ότι το 87% των επισκεπτών επι-
θυμούν να διαμείνουν σε ένα πε-
ριβαλλοντικά φιλικό ξενοδοχείο. 
Για τον λόγο αυτό, αποφάσισε να 

δημιουργήσει για τους χρήστες 
της την επιλογή φίλτρου «Eco-
Certification», ώστε να μπορούν 
εύκολα να επιλέξουν τη διαμο-
νή τους ανάμεσα σε βραβευμένα 
με Οικολογικό Σήμα Ποιότητας 
καταλύματα. Αναμφισβήτητα, η 
υποστήριξη ενός τόσο μεγάλου 
φορέα προσδίδει προστιθέμενη 
αξία στο πρόγραμμα μας.

Τέλος, το 2018, δόθηκε ιδι-
αίτερη σημασία στον τομέα των 
επιτόπιων ελέγχων και αξιολο-
γήσεων των βραβευμένων του-
ριστικών επιχειρήσεων. Οι επι-
σκέψεις μας έχουν καταρχάς 
χαρακτήρα συμβουλευτικό, κα-
τανοώντας την ανάγκη των επι-
χειρήσεων για συστηματική κα-
θοδήγηση. Τα αποτελέσματα 
των επισκέψεων που πραγματο-
ποιήθηκαν ήταν ιδιαιτέρως εν-
θαρρυντικά για την πρόοδο του 
προγράμματος. Μέσα στο 2018 
οργανώθηκαν και αξιολογήθη-
καν περισσότερα από 60 παλαι-
ότερα και νέα μέλη μας, σε Ατ-
τική, Εύβοια, Ζάκυνθο, Ιωάννινα 
- Μέτσοβο, Κέρκυρα, Κρήτη, Κυ-
κλάδες, Κω, Πελοπόννησο, Πρέ-
βεζα, Ρόδο, Σποράδες και Χαλ-
κιδική.

Στόχος μας για το 2019 είναι 
να συνεχιστεί η ανοδική πορεία 
του προγράμματος όχι μόνο όσον 
αφορά την αύξηση των βραβευ-
μένων τουριστικών επιχειρή-
σεων αλλά και την ορθή εφαρ-
μογή του. Μέλημά μας είναι 
οι τουριστικές επιχειρήσεις με 
το Green Key να συμμετέχουν 
έμπρακτα στις δράσεις βιώσιμης 
ανάπτυξης στη βιομηχανία του 
τουρισμού προστατεύοντας το 
περιβάλλον, μειώνοντας το ενερ-
γειακό τους αποτύπωμα, επιβρα-
δύνοντας τη σπατάλη των φυ-
σικών πόρων και βελτιώνοντας 
τις περιβαλλοντικές συνθήκες 
σε τοπικό επίπεδο και σε παγκό-
σμια κλίμακα. 

Νατάσσα Αντωνοπούλου 
Υπεύθυνη Συντονισμού  

του Προγράμματος
Ματούλα Συρίγου 

Γραμματεία του Προγράμματος
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Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε 
Δήμους και συνεργαζόμενους ιδιώ-
τες φορείς που διαχειρίζονται οργα-
νωμένες ακτές και μαρίνες σε 50 
χώρες. Εθνικός χειριστής του 
Προγράμματος στην Ελλάδα είναι η 
ΕΕΠΦ. Για να απονεμηθεί η «Γαλάζια 
Σημαία», απαιτούνται καθαρή θά-
λασσα και ακτή, άρτια οργάνωση και 
καλές υπηρεσίες, ασφάλεια λουομέ-
νων και επισκεπτών, περιβαλλοντική 
ευαισθητοποίηση και προστασία της 
ακτής και του παράκτιου χώρου.

Ετήσια Συνάντηση Εθνικών 
Χειριστών του προγράμματος 

20-23 Οκτωβρίου 2018, 
Ζάκυνθος

Με εξαιρετική επιτυχία πραγ-
ματοποιήθηκε τον Οκτώβριο 
στη Ζάκυνθο η Ετήσια Συνά-
ντηση Εθνικών Χειριστών του 
Προγράμματος Γαλάζια Σημαία, 
που οργάνωσε η Ελληνική Εται-
ρία Προστασίας της Φύσης, σε 
συνεργασία με τον Δήμο Ζακύν-
θου και τις Ενώσεις Ξενοδόχων 
Ζακύνθου. Συνολικά συμμετεί-
χαν 65 εκπρόσωποι από 40 χώ-
ρες του κόσμου.

Την επίσημη εναρκτήρια εκ-
δήλωση της συνάντησης, που 
πραγματοποιήθηκε στο ξενο-
δοχείο Zante Park στο Λαγανά, 
τίμησε με την παρουσία της η 
Υπουργός Τουρισμού κα Έλε-
να Κουντουρά, η οποία δήλωσε 
«Θα ήθελα να συγχαρώ το Ίδρυ-
μα για την Περιβαλλοντική Εκ-
παίδευση, την Ελληνική Εται-
ρία Προστασίας της Φύσης και 

όλους εσάς, για την πολύτιμη 
δράση σας στη χώρα που ο κα-
θένας εκπροσωπεί. H συνεχής 
και εκτεταμένη προσπάθειά σας 
υποστηρίζει την τήρηση υψηλών 
προτύπων σε επίπεδο προορι-
σμών και συμβάλλει στην ευαι-
σθητοποίηση του κοινού, για τη 
διαφύλαξη και διατήρηση του 
μοναδικού φυσικού πλούτου που 
διαθέτει ο πλανήτης μας. Είναι 
πολύ σημαντικό να δουλέψουμε 
όλοι μαζί για να επιτύχουμε τους 
στόχους μας σε τοπικό, εθνικό 
και παγκόσμιο επίπεδο».

Στην εκδήλωση παρευρέθη-
καν επίσης ο Βουλευτής Ζακύν-
θου κος Σταύρος Κοντονής, ο 
Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού 
Ιονίων Νήσων κος Σπύρος Γα-
λιατσάτος, ο Δήμαρχος Ζακύν-
θου κος Παύλος Κολοκοτσάς, 
ο τ. Υπουργός Τουρισμού και 
εκπρόσωπος της Αξιωματικής 
Αντιπολίτευσης κος Αναστάσι-
ος Λιάσκος, η Αντιπρόεδρος του 
Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου 
και Πρόεδρος Ξενοδόχων Λαγα-
νά κα Χριστίνα Τετράδη, καθώς 
και φορείς και τοπικοί σύλλογοι 
του νησιού. Η παρουσία των θε-
σμικών φορέων στην εκδήλωση 
έδωσε, για ακόμα μια φορά, το 
στίγμα της σημασίας του θεσμού 
για την Ελλάδα.

Μετά το κλείσιμο της επίση-
μης εκδήλωσης, η συνάντηση ξε-
κίνησε με την παρουσίαση του 
Διεθνούς Συντονιστικού Γραφεί-

ου για τον απολογισμό της χρο-
νιάς που πέρασε, καθώς και για 
τις εξελίξεις και τον προγραμμα-
τισμό για το 2019. Το 2018 συμ-
μετείχαν στο Πρόγραμμα 53 χώ-
ρες, εκ των οποίων οι 44 έχουν 
βραβευμένα σημεία. Συνολικά 
αποδόθηκαν 4.558 βραβεύσεις 
(3.783 ακτές, 698 μαρίνες και 77 
σκάφη). Ακολούθησαν εκτενής 
συζήτηση για τους 17 στόχους 
για τη βιώσιμη ανάπτυξη και τον 
τρόπο σύνδεσής τους με το Πρό-
γραμμα «Γαλάζια Σημαία», κα-
θώς και ομάδες εργασίας μεταξύ 
των εθνικών χειριστών για θέμα-
τα που αφορούν το Πρόγραμμα 
και απασχολούν παλιούς και νέ-
ους χειριστές του.

Η πρώτη μέρα έκλεισε με 
δείπνο, που οι φιλοξενούμενοι 
απόλαυσαν ιδιαιτέρως, σε ταβέρ-
να της πόλης της Ζακύνθου, με 
παραδοσιακές καντάδες και χο-
ρούς μέχρι αργά!

Η δεύτερη μέρα περιελάμ-
βανε παρουσιάσεις από τους χο-
ρηγούς του Διεθνούς Προγράμ-
ματος και παρουσίαση καλών 
πρακτικών από χώρες που συμ-
μετέχουν στο Πρόγραμμα.

Η ΕΕΠΦ παρουσίασε, εκ μέ-
ρους των χωρών της Μεσογεί-
ου, τη δράση που έτρεξε για δεύ-
τερη συνεχή χρονιά στις χώρες 
της Μεσογείου, την Blue Flag 
Mediterranean Week, και τη 
σύνδεση της με τους 17 στόχους 
για τη βιώσιμη ανάπτυξη. Η πα-

ΓΑΛΑΖΙΑ 
ΣΗΜΑΙΑ
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ρουσίαση αυτή είχε ως στόχο την 
παρότρυνση και άλλων χωρών 
να υλοποιήσουν αντίστοιχες συ-
νεργατικές δράσεις, τονίζοντας 
την πολυεθνικότητα του Προ-
γράμματος.

Παράλληλα, παρουσιάστη-
καν καλές πρακτικές της χώρας 
μας από φορείς που συμμετέ-
χουν ενεργά στις προσπάθειες 
για αειφορική διαχείριση και 
προστασία του περιβάλλοντος 
της χώρας μας. Πιο συγκεκρι-
μένα, είχαμε τη χαρά να παρου-
σιαστούν οι αειφορικές δράσεις 
του Ομίλου Zante Ηospitality 
Group και του Ομίλου Sani. 
Ακολούθησαν παρουσιάσεις από 
τον ΑΡΧΕΛΩΝ, Σύλλογο για την 
Προστασία της Θαλάσσιας Χε-
λώνας και τον Φορέα Διαχείρι-
σης Ζακύνθου. Οι παρουσιάσεις 

αξιολογήθηκαν θετικά από τους 
συνέδρους, οι οποίοι εντυπωσι-
άστηκαν από το υψηλό επίπεδο 
δράσεων που πραγματοποιού-
νται στη χώρα μας.

Και τις δύο ημέρες της συ-
νάντησης, οι σύνεδροι αντάλ-
λαξαν απόψεις και καλές πρα-
κτικές από την εφαρμογή του 
Προγράμματος στη χώρα τους.

Σε μια ιδιαίτερη παρουσία-
ση, το τελευταίο βράδυ έγινε μια 
«επίδειξη μόδας» με τους εκπρο-
σώπους των χωρών που χειρίζο-
νται το Πρόγραμμα να συμμετέ-
χουν σε μια διεθνή «πασαρέλα» 
με ρούχα ραμμένα από παλιές 
Γαλάζιες Σημαίες, προβάλλοντας 
παράλληλα το τρίπτυχο της Μεί-
ωσης – Επαναχρησιμοποίησης – 
Ανακύκλωσης (Reduce – Reuse 
– Recycle) το οποίο επιμελήθη-

κε η Semaphore, η εταιρεία που 
κατασκευάζει τις Γαλάζιες Ση-
μαίες διεθνώς. Η βραδιά έκλεισε 
με δείπνο στο ξενοδοχείο Galaxy 
Beach Resort, όπου και πάλι δεν 
έλειψαν οι παραδοσιακοί ελληνι-
κοί χοροί.

Την επόμενη μέρα, η Ελληνι-
κή Εταιρία Προστασίας της Φύ-
σης προσέφερε στους παρευ-
ρισκόμενους μια μονοήμερη 
εκδρομή στο νησί της Ζακύνθου, 
που φυσικά περιελάμβανε επί-
σκεψη στην παραλία του Ναυ-
αγίου, που τους μάγεψε όλους. 
Παρόλο που οι καιρικές συνθή-
κες δεν επέτρεψαν την από θα-
λάσσης περιήγηση στο νησί, οι 
συμμετέχοντες είχαν την ευκαι-
ρία να απολαύσουν την ομορφιά 
του νησιού αλλά και να γευθούν 
τις παραδόσεις της Ζακύνθου. 
Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε 
θερμά την κυρία Χριστίνα Τετρά-
δη, Αντιπρόεδρο του Ξενοδοχει-
ακού Επιμελητηρίου Ελλάδος, 
Πρόεδρο του Συλλόγου Ξενο-
δόχων Λαγανά και ιδιοκτήτρια 
του Ομίλου Zante Hospitality 
Group, χωρίς τη βοήθεια της 
οποίας αυτή η συνάντηση δεν 
θα είχε πραγματοποιηθεί. 

Το 2019, η ετήσια συνάντη-
ση των Εθνικών χειριστών του 
Προγράμματος θα πραγματοπο-
ηθεί στο Blackpool της Αγγλίας.

Δαρεία-Νεφέλη Βουρδουμπά 
Υπεύθυνη Συντονισμού 

Προγράμματος Γαλάζια Σημαία
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ΜΑΘΑΙΝΩ  
ΓΙΑ ΤΑ ΔΑΣΗ

Σποροφύτευση βελανιδιάς
Μία από τις δράσεις του διε-
θνούς δικτύου Περιβαλλοντικής 
Εκπαίδευσης «Μαθαίνω για τα 
Δάση» είναι και η συμμετοχή 
σχολείων του σε δεντροφυτεύ-
σεις που οργανώνει η Ελληνική 
Εταιρία Προστασίας της Φύσης 
σε συνεργασία με δημόσιους και 
με τοπικούς φορείς.

Στις 13 Νοεμβρίου 2018 ορ-
γανώθηκε σποροφύτευση βε-
λανιδιάς από την ΕΕΠΦ σε συ-
νεργασία με τη Διεύθυνση 
Αναδασώσεων της Αποκεντρω-
μένης Διοίκησης Αττικής στην 
περιοχή της ανατολικής Αττικής 
και συγκεκριμένα πίσω από το 
Μοναστήρι Νταού Πεντέλης. 

Με τη συμμετοχή 300 μα-
θητών του δικτύου από την Β’ 
Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης Αττι-
κής φυτεύτηκαν 5.000 περίπου 
σπόροι βελανιδιάς στην πληγω-
μένη γη της Αττικής, που δοκι-
μάστηκε σκληρά για μια ακό-
μα φορά από τις καταστροφικές 
πυρκαγιές του Ιουλίου. Τα βε-
λανίδια μαζεύτηκαν από τους 
μαθητές των σχολείων που πή-
ραν μέρος, μία εβδομάδα πριν, 
από την περιοχή της Πεντέ-
λης και από το άλσος Συγγρού. 

Το «Μαθαίνω για τα Δάση» είναι ένα 
Διεθνές Δίκτυο Περιβαλλοντικής 
Εκπαίδευσης που έχει στόχο να εν-
θαρρύνει σχολεία και εκπαιδευτι-
κούς, ώστε να συμπεριλάβουν τα 
δάση στις εκπαιδευτικές τους δρα-
στηριότητες, να τα πλησιάσουν οι 
μαθητές και να μάθουν από αυτά. 
Χορηγός του Δικτύου είναι το ΙΔΡΥΜΑ 
ΛΕΒΕΝΤΗ, το οποίο και ευχαριστούμε 
θερμά για την υποστήριξή του.

Αξίζει να σημειωθεί η πρόθυ-
μη συνεργασία και συμμετοχή 
από τον Σύλλογο Φίλων Βελανι-
διάς «Αμαδρυάδα», που πρόσφε-
ρε μία μεγάλη ποσότητα βελα-
νιδιών αλλά και τη βοήθειά του 
στους μαθητές.

Μικροί και μεγάλοι, μαθη-
τές και δάσκαλοι, η Συντονιστι-
κή Επιτροπή του Δικτύου, μέλη 
του ΔΣ της ΕΕΠΦ, αντιπροσω-
πεία της Διεύθυνσης Αναδασώ-
σεων, μέλη του συλλόγου Προ-

στασίας Πεντελικού Όρους με 
ενθουσιασμό και αγάπη ένωσαν 
τις δυνάμεις τους και «σπορο-
φύτευσαν» για το καλό της φύ-
σης. Οι μαθητές και οι μαθή-
τριες έκαναν πράξη το σύνθημα 
του δικτύου και έδειξαν την αγά-
πη τους για την προστασία του 
δάσους φυτεύοντας τη βελανι-
διά ένα από τα ιστορικότερα και 
ανθεκτικότερα δέντρα της ελλη-
νικής φύσης.

Ευχαριστούμε για τη συμμε-
τοχή τους τα σχολεία που πήραν 
μέρος: το Νηπιαγωγείο Μετα-
μόρφωσης του Σωτήρος Βριλισ-
σίων, το 1ο Δημοτικό Σχολείο 
Π.Ψυχικού, το 1ο Δημοτικό 
Σχολείο Ν. Ιωνίας, το Δημοτικό 
Σχολείο Ελληνογαλλικής Σχολής 
«Άγιος Ιωσήφ», το 3ο Γυμνάσιο 
Βριλησσίων και το 2ο Γυμνάσιο 
Μελισσίων.
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κό Σχολείο Αθηνών, στη γειτονιά 
του Ιερού βράχου της Ακρόπολης 
και δίπλα στο Νέο Μουσείο της 
Ακρόπολης. 

Το θέμα του: «Δασικές Πυρ-
καγιές: Ενημερώνομαι, μαθαίνω, 
αναλαμβάνω δράση». Θέμα επί-
καιρο και ενδιαφέρον για τους 
εκπαιδευτικούς και τους μαθη-
τές τους, αφού οι καταστροφι-
κές πυρκαγιές του περασμένου 
Ιουλίου άφησαν πίσω ανθρώπι-
να θύματα, κατεστραμμένα σπί-
τια, νεκρά ζώα, πληγωμένη φύ-
ση, πόνο, απογοήτευση. Για τον 
λόγο αυτό εκδηλώθηκε μεγάλο 
ενδιαφέρον και μεγάλη συμμε-
τοχή από εκπαιδευτικούς όλων 
των βαθμίδων A'/θμιας και B'/
θμιας εκπαίδευσης.

Η έναρξη του σεμιναρίου έγι-
νε από τον κ. Νίκο Πέτρου, Πρό-
εδρο της ΕΕΠΦ, μέλος του Διοι-
κητικού Συμβουλίου του FEE και 
υπεύθυνο διεθνώς για το δίκτυο 
«Μαθαίνω για τα Δάση». Χαιρετι-
σμό απηύθυνε επίσης η κ. Αντιό-
πη Φραντζή, Διευθύντρια του 
70ού Δημοτικού Σχολείου Αθη-
νών και μέλος του ΔΣ της ΕΕΠΦ.

Το πρώτο μέρος του σεμι-
ναρίου περιελάμβανε ενδιαφέ-
ρουσες εισηγήσεις πάνω στα δα-
σικά οικοσυστήματα, τις αιτίες 
των δασικών πυρκαγιών, τις αν-
θρώπινες παρεμβάσεις για την 
αποκατάσταση του τοπίου μετά 
από τη δασική πυρκαγιά αλλά 
και την πρόληψη και διαχείριση 
απέναντι στη φωτιά. Ο κ. Γιώρ-
γος Καρέτσος (Αναπλ. Ερευνη-
τής στο Ινστιτούτο Μεσογεια-
κών Δασικών Οικοσυστημάτων 
του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ), μίλησε 
για τα «Μεσογειακά Οικοσυστή-
ματα», ο κ. Γιώργος Μάντακας 
(Δασολόγος DSPU, Ειδικός Επι-
στήμονας στην Αποκατάσταση 
Διαταραγμένου Περιβάλλοντος) 
για την «Αποκατάσταση μετά τις 
πυρκαγιές» και ο Δρ Μιλτιάδης 
Αθανασίου (Ειδικός στις δασικές 
πυρκαγιές) σχετικά με τη «Δι-
αχείριση Δασικών Πυρκαγιών 
με έμφαση στην πρόληψη γύ-
ρω σου».

Το δεύτερο μέρος περιελάμ-
βανε τέσσερα βιωματικά εργα-
στήρια για τους εκπαιδευτικούς 
με τα ακόλουθα θέματα: 

1ο: «Μαθαίνω για τα Δάση 
και οι 17 Στόχοι για τη Βιώσιμη 
Ανάπτυξη» με συντονίστριες τη 
γράφουσα και τις κ.κ. Αλεξάν-
δρα Κοσκολού και Θεοδώρα Πο-
λυζωίδου.

2ο:«Η φωτιά σε αφορά: Πρό-
σεχε τι κάνεις/Πρόσεχε γύρω 
σου» με συντονιστή τον κ. Ηλία 
Τζηρίτη.

3ο: «Περπατώ στο Δάσος και 
οι Τέχνες είναι εδώ» με συντονί-
στριες τις κ.κ. Χριστίνα και Ελέ-
νη Παπαζήση.

4ο: «Πράσινες Αξίες στο Δά-
σος» με συντονίστρια την κ. Μα-
ρία Ρουσσομουστακάκη.

Οι εκπαιδευτικοί που πήραν 
μέρος στα εργαστήρια εργάστη-
καν με ενδιαφέρον, κέφι και με-
ράκι και έφυγαν απόλυτα ικανο-
ποιημένοι από το σεμινάριο. 

Σοφία Καινούργιου 
Αντιπρόεδρος ΣΕ Δικτύου ΠΕ 

«Μαθαίνω για τα Δάση»

Σεμινάριο με βιωματικά 
εργαστήρια «Δασικές 

Πυρκαγιές: Ενημερώνομαι, 
μαθαίνω, αναλαμβάνω δράση»
Ένα ακόμα πετυχημένο σεμινά-
ριο πραγματοποιήθηκε από την 
Ελληνική Εταιρία Προστασίας 
της Φύσης και τη Δ/νση Πρωτο-
βάθμιας Εκπαίδευσης Β'  Αθήνας 
στο πλαίσιο του διεθνούς θεμα-
τικού δικτύου Περιβαλλοντικής 
Εκπαίδευσης «Μαθαίνω για τα 
Δάση».

Το σεμινάριο πραγματοποι-
ήθηκε το Σάββατο 3 Νοεμβρίου 
2018 στο ιστορικό 70ο Δημοτι-
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ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ 
ΣΧΟΛΕΙΑ

Τα «Οικολογικά Σχολεία» είναι ένα Δί-
κτυο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης 
στο οποίο συμμετέχουν σχολεία 
όλων των βαθμίδων από όλη την Ελ-
λάδα με στόχο την εξοικείωση των 
μαθητών και μαθητριών, αυριανών 
πολιτών, με περιβαλλοντικά προβλή-
ματα και τη διαμόρφωση θετικής στά-
σης για την αντιμετώπισή τους. Είναι 
μάλιστα το μεγαλύτερο δίκτυο περι-
βαλλοντικής εκπαίδευσης και αριθ-
μεί περισσότερες από 60 χώρες, 
50.000 σχολεία (από τα οποία περισ-
σότερα από 10.000 είναι βραβευμέ-
να), 1.000.000 εκπαιδευτικούς και 
περισσότερους από 15.000.000 μα-
θητές ανά τον κόσμο.

Κορκ, Ιρλανδία, 2018: 
συνάντηση χειριστών  

του Προγράμματος
Η ετήσια συνάντηση των χειρι-
στών του Διεθνούς Προγράμμα-
τος «Οικολογικά Σχολεία» έγινε 
20 με 22 Νοεμβρίου στο Κορκ 
της Ιρλανδίας και η ΕΕΠΦ, ως 
εθνικός χειριστής του Προγράμ-
ματος, ήταν παρούσα. Το θέμα 
της φετινής συνάντησης ήταν 
«Το κλίμα – η θάλασσα – η μά-
θηση», ενώ γύρω από αυτό ορ-
γανώθηκε πλήθος παρουσιάσε-
ων από την υπεύθυνη για την 
Αειφορία του University College 
Cork, που απαγόρευσε τη χρήση 
πλαστικών ποτηριών μιας χρή-
σης εντός του πανεπιστημιακού 
χώρου, τον καθηγητή Μέσης Εκ-
παίδευσης, που με προσωπική 
του πρωτοβουλία δημιούργη-
σε σχολικά δίκτυα καθαρισμού 
ακτών, ένα νηπιαγωγείο που πα-
ρουσίασε δρώμενο, τους χειρι-
στές χωρών που επικεντρώθηκαν 
το προηγούμενο σχολικό έτος 
σε εκστρατείες ενημέρωσης του 
κοινού και ευαισθητοποίησης σε 
θέματα θάλασσας και ακτών. Κυ-

βερνητικός εκπρόσωπος της Ιρ-
λανδίας αναφέρθηκε στη σημα-
σία του πολιτικού σχεδιασμού 
για την αντιμετώπιση της κλιμα-
τικής αλλαγής, καθώς και για την 
αναγνωρισιμότητα του Προγράμ-
ματος, που καταφέρνει να συν-
δέει μαθητές, εκπαιδευτικούς, 
κοινότητες και φορείς τοπικής 
αυτοδιοίκησης. 

Με την έναρξη της φετι-
νής συνάντησης των χειριστών 
του Προγράμματος «Οικολογι-
κά σχολεία» τα βλέμματα όλων 
ήταν στραμμένα στη συγκινητι-
κή ομιλία δύο μαθητριών γυμνα-
σίου που συμμετέχουν στο Πρό-
γραμμα και αναφέρθηκαν στον 
τρόπο με τον οποίο η υλοποίη-
σή του συμβάλλει στην αντιμε-
τώπιση της κλιματικής αλλαγής. 
Οι δύο μαθήτριες αναφέρθηκαν 
στον ρόλο τους μέσα στην Περι-
βαλλοντική Επιτροπή του σχο-
λείου, στη συγγραφή άρθρων 
προς ευαισθητοποίηση του κοι-
νού για περιβαλλοντικά ζητήμα-
τα και στη θετική επίδραση του 
Προγράμματος στη ζωή τους. Το 
2019 θα αποτελέσει έτος-σταθ-
μό για το Πρόγραμμα, που γιορ-

τάζει τα 25 χρόνια ακατάπαυ-
στης λειτουργίας και προσφοράς 
στην εκπαίδευση σε περισσότε-
ρες από 68 χώρες του κόσμου. 
Στο πλαίσιο του εορτασμού των 
25 χρόνων θα πραγματοποιηθεί 
διεθνής διαγωνισμός μαθητικού 
βίντεο κατά τους πρώτους μή-
νες του 2019. 

Στη συνέχεια ακολούθησαν 
τέσσερα εργαστήρια με θέμα 
τους 17 στόχους του ΟΗΕ για 
τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, την έρευ-
να, την εφαρμογή του Προγράμ-
ματος στο πανεπιστήμιο και τη 
διαχείριση περιβαλλοντικών κα-
ταστροφών μέσα από αυτό. Ακο-
λούθησαν επίσης παρουσιάσεις 
από μελέτες περίπτωσης: στην 
Πορτογαλία εφαρμόστηκε πιλο-
τικό πρόγραμμα σε «Οικολογι-
κά Σχολεία» όπου, με τη συμ-
βολή μηχανικών, ασχολήθηκαν 
με τον σχεδιασμό και την κα-
τασκευή σχολικών κτιρίων που 
θα υποστηρίζουν την αειφορική 
λειτουργία, ενώ η Σλοβενία και η 
Σκωτία παρουσίασαν τον τρόπο 
που αναδεικνύουν θέματα σχετι-
κά με την κλιματική αλλαγή μέ-
σα από το Πρόγραμμα. 

Παρουσιάσεις και συζητή-
σεις προέκυψαν σχετικά με τη 
χρήση των κοινωνικών δικτύων 
ως μέσου για την προώθηση του 
προγράμματος και την ανάδει-
ξη συγκινητικών ιστοριών απ’ 
όλο τον κόσμο. Εκ μέρους του 
Foundation for Environmental 
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Education ανακοινώθηκε η δη-
μιουργία του FEE University, 
μιας πλατφόρμας παροχής επι-
μορφωτικών σεμιναρίων σε 
πληθώρα θεματικών, που θα 
απευθύνεται σε χειριστές του 
Προγράμματος και, εφόσον 
υπάρχει η δυνατότητα, θα επε-
κταθεί και στους εκπαιδευτι-
κούς των «Οικολογικών Σχο-
λείων». Μια μεγάλη πρόκληση 
που συζητήθηκε ήταν η εισα-
γωγή και καθιέρωση κοινών σε 
όλο τον κόσμο κριτηρίων ποιό-
τητας για το Πρόγραμμα. Είναι 
γεγονός ότι κάθε χώρα, σεβόμε-

νη τη ραχοκοκαλιά των 7 βημά-
των του Προγράμματος, έχει τα 
δικά της χαρακτηριστικά στον 
τρόπο υλοποίησής τους. Το ζη-
τούμενο τώρα είναι πώς, σεβό-
μενοι τα πολιτισμικά και ιδιαίτε-
ρα τοπικά χαρακτηριστικά κάθε 
χώρας, θα εξασφαλιστεί η ποιό-
τητα του εφαρμοζόμενου προ-
γράμματος σε κάθε «οικολογικό 
σχολείο» του κόσμου. 

Η εκπρόσωπος από τη Σύμ-
βαση-Πλαίσιο του ΟΗΕ για την 
Κλιματική Αλλαγή (UNFCC) ανα-
φέρθηκε στην επιρροή των «Οι-
κολογικών Σχολείων» στον δικό 
τους πολιτικό σχεδιασμό. Πρό-
σθεσε πως η κλιματική αλλα-
γή εκτός από μεγάλη πρόκληση 
αποτελεί και μια ευκαιρία για δο-
μικές αλλαγές. Αυτό που κάνει 
το FEE και οι τοπικοί χειριστές 
των Προγραμμάτων του σε όλο 
τον κόσμο είναι η εμπλοκή και η 
δέσμευση της νεολαίας σε δράση 
για το κλίμα. Μάλιστα, προέβη 
και σε μια αρκετά ριζοσπαστι-
κή πρόταση: οι εθνικοί χειριστές 
των Προγραμμάτων θα μπορού-
σαν να συνεργάζονται με τους 
κυβερνητικά αρμόδιους της κά-
θε χώρας για τη χάραξη της εθνι-
κής στρατηγικής για την αντιμε-
τώπιση της κλιματικής αλλαγής, 
προτάσσοντας έτσι τη συνεργα-
σία εταίρων και θεσμών. Η συνά-
ντηση έκλεισε γιορτάζοντας τα 
25 χρόνια του Προγράμματος με 
την υπογραφή της ομώνυμης δι-
ακήρυξης, με την οποία οι εθνι-
κοί χειριστές ανανέωσαν τη δέ-
σμευσή τους να αγωνίζονται για 
την ανάπτυξη του Προγράμμα-
τος, οικοδομώντας ένα αειφορι-
κό μέλλον. 

Θεοδώρα Πολυζωίδου 
Υπεύθυνη συντονισμού 

Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων  
της ΕΕΠΦ 

Το πρόγραμμα απέκτησε σελίδα  
στο Facebook! Αν θέλετε  
να βλέπετε νέα μας κάντε μας like  
στο Eco-Schools Greece!
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Βράβευση μαθητών/τριών που 
διακρίθηκαν στον Διαγωνισμό 
συγγραφής Περιβαλλοντικής 
Ιστορίας. Έκθεση κατασκευών 

μαθητών/τριών από παλιά 
μεταλλικά αντικείμενα. 

Όταν κάποιοι από άγνοια ή αδι-
αφορία δεν κάνουν ακόμα έστω 
και απλή ανακύκλωση, στην ΕΕ-
ΠΦ βραβεύουμε μαθητές που 
γράφουν ιστορίες ανακύκλωσης 
του μετάλλου και δημιουργούν 
κατασκευές από παλιά μέταλλα.

Στις 13 Οκτωβρίου 2018, εί-
χαμε την Εκδήλωση Βράβευσης 
μαθητών/τριών Α/θμιας και Β/
θμιας Εκπαίδευσης που διακρί-
θηκαν στον Διαγωνισμό συγγρα-
φής Περιβαλλοντικής Ιστορίας 
«Το μέταλλο ποτέ δεν παύει να 
ζει, περιμένει να του δώσεις μια 
νέα μορφή» και την Έκθεση κα-
τασκευών από παλιά μεταλλικά 
αντικείμενα, που δημιούργησαν 
μαθητές/μαθήτριες με τη βοή-
θεια των δασκάλων τους. 

Ο Διαγωνισμός, η Εκδήλω-
ση Βράβευσης και η Έκθεση δι-
οργανώθηκαν μέσα από το Πρό-
γραμμα – Δίκτυο ΠΕ «Φύση 
χωρίς Σκουπίδια» και τη δράση 
«Άλλοι πετούν άλλοι πεινούν» 
της ΕΕΠΦ, που είναι εγκεκριμέ-
να από το Υπουργείο Παιδείας, 
Έρευνας & Θρησκευμάτων και 
συντονίζονται από τη Διεύθυν-
ση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευ-
σης Α΄Αθήνας.

Η Εκδήλωση έγινε στο Ωδείο 
Αθηνών. Μαθητές, εκπαιδευτι-
κοί, αλλά και συνοδοί γονείς, 
από την Κρήτη, τη Χίο, τη Ρόδο, 
την Αττική και άλλες περιοχές, 
γέμισαν την αίθουσα. Στον Δι-
αγωνισμό συμμετείχαν μαθητές 
από 169 σχολεία, με 279 ιστορί-
ες. Από αυτές βραβεύσαμε 57. 
Ήταν όλες υπέροχες. Και οι κα-
τασκευές των μαθητών επίσης. 
Την Εκδήλωση Βράβευσης έντυ-
σαν μουσικά μαθητές και εκπαι-

δευτικοί από το Μουσικό Γυμνά-
σιο Ιλίου.

Την Εκδήλωση Βράβευσης 
και την Έκθεση οργάνωσαν και 
συντόνισαν η γράφουσα μαζί με 
την κα Α. Τσίγκου από τη Διεύ-
θυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Α΄Αθήνας, Πρόεδρο της 
Συντονιστικής Επιτροπής του Δι-
κτύου και την κα Χ. Παπαζήση 
μέλος της ΣΕ του Δικτύου.

Πήραμε και δώσαμε πολλά 
συγχαρητήρια. Όταν συνεργάζε-
σαι με τέτοιους εκπαιδευτικούς, 
υπέροχους, δραστήριους, πρωτο-
πόρους δασκάλους, αισθάνεσαι 
όμορφα και προχωράς πιο πέρα. 
Δεν υπάρχει κούραση. Υπάρχει 
μόνο ικανοποίηση, γαλήνη και 
ελπίδα για ένα καλύτερο αύριο...

Μαρία Ρουσσομουστακάκη 
Δρ. Βιολογίας, τ. Εκπαιδευτικός 

Πανεπιστημίου Αθηνών, 
Αντιπρόεδρος της Συντονιστικής 

Επιτροπής του Δικτύου 

«Άλλοι πετούν, άλλοι πεινούν»

Χορηγός του Δικτύου «Φύση χωρίς 
Σκουπίδια» είναι η ALPHA BANK, την 

οποία ευχαριστούμε θερμά. 

Σχολεία των οποίων οι 
ιστορίες βραβεύτηκαν  

στον Διαγωνισμό 

 ▪ 4ο Νηπιαγωγείο Ν . Ιωνίας Βόλου, 
«Κάτω από την ίδια στέγη»

 ▪ 22ο Νηπιαγωγείο Ρόδου, «O 
Ανακυκλωτής δράκος και ο 
ιππότης Δον Μεταλλικόν»

 ▪ 35ο Νηπιαγωγείο Αθηνών, «Το 
Ταξίδι του Οδυσσέα»

 ▪ Junior Academy – Χερρονάσιος 
Σχολή, «Το κουτάκι που έγινε 
μύθος . Ο Τάλως»

 ▪ 12o Δημοτικό Σχολείο 
Περιστερίου, «Ένας 
«πρόσφυγας» διηγείται»

 ▪ 1ο Δημοτικό Σχολείο Νέας 
Ιωνίας, «Η Ρομποτούπολη και 
ο Bpa»

 ▪ 1ο 12/θ Πειραματικό Δημοτικό 
Σχολείο Παν/μίου Αθηνών 
(ΜΑΡΑΣΛΕΙΟ), «Ένα μεταλλικό 
μπουκάλι ταξιδεύει»

 ▪ 1ο Δημοτικό Σχολείο Νέας 
Ραιδεστού, «Η περιπέτεια του 
Τεκνομπότ και της Λίλης»

 ▪ 1ο Δημοτικό Σχολείο Καρπάθου 
Ποτίδαιον, «Οι φίλοι ζουν ξανά», 
«Ο μεταλλικός πρίγκιπας», «Το 
κουταβάκι της Νεφέλης»

Μερική άποψη της αίθουσας βράβευσης
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 ▪ 1ο Δημοτικό Σχολείο Σκάλας 
Λακωνίας, «Ανακύκλωση ίσον 
πολιτισμός (Η Περιπέτεια Του 
Ντοματένιου)»

 ▪ 20ο Δημοτικό Σχολείο Πειραιά, 
«Ο Σιδεροκέφαλος»

 ▪ 2o Δημοτικό Σχολείο Αρχανών, 
«Ζωή από μέταλλο»

 ▪ 2ο Δημοτικό Σχολείο Αγίων 
Θεοδώρων, «Το ρομποτάκι που 
πέρασε από πολλά χέρια»

 ▪ 3o Δημοτικό Σχολείο Νάουσας 
«ΓΑΛΑΚΕΙΑ», «Η περιπέτεια του 
Πιξελάκη»

 ▪ 3o Δημοτικό Σχολείο Σπάτων, 
«Πλανήτης Γη- ΣΟΣ»

 ▪ 4ο Δημοτικό Σχολείο Ζωγράφου, 
«Φτιάξε μου έναν σιδερένιο 
άνθρωπο»

 ▪ 4ο Δημοτικό Σχολείο Χίου, «Τι 
συνέβη στον Τάκη Ρομποτάκη», 
«Μέταλμποτ»

 ▪ 5o Δημοτικό Σχολείο Χίου, 
«Λένια η Προρτοκαλένια»

 ▪ 5ο Δημοτικό Σχολείο 
Αλεξανδρούπολης, «Με λένε 
Σπάικ!»

 ▪ 6o Δημοτικό Σχολείο Περάματος, 
«Ο Βίδας Βραβίδας»

 ▪ Δημοτικό Σχολείο Χέρσου, «Η 
τενεκεδένια καρδιά»

 ▪ Ζάννειο Ιδ . Δημοτικό Σχολείο, «Η 
κινέζικη γάτα»

 ▪ Ιδ . ΔΣ Neue Schule Athen, «Ο 
Μάγκας το σαρδελοκούτι και 
η περιπέτειά του», «Μυστήριο 
στο Tower Bridge», «Κόκκινη 
κλωστή δεμένη στη μεταλλική 
ανέμη τυλιγμένη…», «Ο 
Μεταλλοαλλιός»

 ▪ Ιδ . ΔΣ Εκπαιδευτηρίων Μάνεση, 
«Χρόνια Πολλά Ρομποτάκι»

 ▪ Ιδ . ΔΣ Εκπαιδευτηρίων 
Ανδρεάδη, «Μια φιλία που 
νίκησε τον πόλεμο»

 ▪ Ιδ . ΔΣ Εκπαιδευτηρίων Αυγουλέα 
Λιναρδάτου, «Το μεταλλικό 
ανθρωπάκι», «Η γοργόνα και 
το μεταλλικό δελφίνι», «Το 
ασημένιο ρομποτάκι», «Ένα 
Μέταλλο, πολλές ελπίδες», «Ο 
φίλος μου, ο Μάρκος»

 ▪ Ε .Ε .Ε .ΕΚ . Αγίου Νικολάου, «Η 
σκουριά δραπετεύει στο όνειρο»

 ▪ Ειδικό Δημοτικό Σχολείο 
Πολυγύρου, «Ο Μεταλλένιος 
έζησε ξανά γεμάτος χαρά!»

 ▪ Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Τυφλών 
& Τυφλοκωφών Καλλιθέας, «Το 
ρομπότ και οι φίλοι του»

 ▪ 1ο Γυμνάσιο Κέρκυρας, «Η 
Συνείδηση δεν κατεβαίνει από 

τον ουρανό»
 ▪ 1ο Γυμνάσιο Χολαργού, «Ένας 
νέος κόσμος»

 ▪ 2o Γυμνάσιο Αργοστολίου, «Γιατί 
το μέταλλο έχει ζωή…»

 ▪ 2o Γυμνάσιο Κιλκίς, «BD-097»
 ▪ 8ο Γυμνάσιο Λάρισας, «Η ιστορία 
ενός ρομπότ»

 ▪ Γυμνάσιο Βάμου Χανίων, «Ποτέ 
μη λες αντίο . . .»

 ▪ Γυμνάσιο Νέας Αρτάκης, «Η 
ιστορία της Ελλάδας μέσα από τα 
μάτια ενός μετάλλου», «ΤΙΝΙ: Το 
μεταλλικό ρομποτάκι που άλλαξε 
τον κόσμο»

 ▪ Γυμνάσιο Δροσιάς Εύβοιας, «Μία 
μεταλλική παραίσθηση»

 ▪ Γυμνάσιο Σουφλίου, «και θα 
είμαι πάλι κοντά της …»

 ▪ Ελληνικό Κολλέγιο 
Θεσσαλονίκης, «Η ιστορία μιας 
μπιζουτιέρας», «Το μέταλλο ποτέ 
δεν παύει να ζει»

 ▪ Ελληνικό Κολλέγιο 
Θεσσαλονίκης, «Το μέταλλο ποτέ 
δεν παύει να ζει, περιμένει να 
του δώσεις μια νέα μορφή»

 ▪ 2ο ΓΕΛ Μυτιλήνης, «Το ταξίδι του 
Χαλκ (μια αληθινή ιστορία . . .)»

 ▪ 2ο Εσπερινό ΕΠΑΛ Πειραιά, 
«ΣΟΦΟ . . .διδασκαλίες»

 ▪ 3ο ΓΕΛ Χίου, «Ένα περίστροφο 
μιλάει»

 ▪ Κέντρο Δημιουργικής 
Απασχόλησης Παιδιών | ΚΔΑΠ 
Ατέρμων Παντελεήμονας, 
«Η βολφραμική κοινότητα 
πλήττεται .»

 ▪ Σχολικό Κέντρο Καμποχώρων 
Χίου, «Ο Μεταλλένιος»

Σοφία Καινούργιου και Μαρία 
Ρουσσομουστακάκη μπροστά από 

το έργο «Η σκουριά δραπετεύει στο 
όνειρο» των μαθητών του Ε.Ε.Ε.ΕΚ. 

Αγίου Νικολάου Κρήτης

«Τάλως», κατασκευή από το «Junior 
Academy -Χερρονάσιος Σχολή»

Γυμνάσιο Βάμου Χανίων,  
«Ποτέ μη λες αντίο...»

2ο Δημοτικό Σχολείο Αγίων 
Θεοδώρων
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Οι «Πράσινες Γωνιές της Γειτονιάς 
μου» είναι Δίκτυο Περιβαλλοντικής 
Εκπαίδευσης στο οποίο συμμετέ-
χουν σχολεία όλων των βαθμίδων 
από όλη την Ελλάδα, τα οποία καλού-
νται να γνωρίσουν και να υιοθετή-
σουν τις μικρές ή μεγάλες πράσινες 
γωνιές, καταφύγια ζωής, που βρίσκο-
νται μέσα στις πόλεις. 

Εκδήλωση βράβευσης 
μαθητών και εκπαιδευτικών

Πράσινες γωνιές της γειτονιάς 
μου δεν είναι μόνο τα άλση, τα 
δασάκια και τα ρέματα που βρί-
σκονται μέσα και γύρω από τις 
πόλεις και τα χωριά. Ούτε είναι 
μόνο τα δέντρα, θάμνοι ή ποώδη 
φυτά. Πράσινες γωνιές της γει-
τονιάς μου είναι και οι θαμνότο-
ποι, οι αλάνες, οι ξερολιθιές, οι 
αρχαιολογικοί χώροι, ένας βοτα-
νικός κήπος, μια σχολική αυλή, 
ο κήπος ενός σπιτιού κ.ά.

Δεν είναι μόνο πηγές οξυ-
γόνου, χώροι για αναψυχή, για 
άθληση ή για κοινωνικές εκδη-
λώσεις. Είναι και καταφύγια και 
φωλιές ποικίλων μορφών ζωής, 
μεγάλων διαστάσεων, όπως ένα 
κυπαρίσσι ή μια αλεπού, μέχρι 
πολύ μικρών, όπως μια μαργα-
ρίτα, ένα μυρμήγκι ή ένα βακτή-
ριο. Προσφέρονται επίσης για 
επαφή με τη φύση, για γνωριμία 
με φυτά και ζώα και για κατανό-
ηση των κύκλων ζωής.  

Γι’ αυτό και οι πράσινες γω-
νιές της γειτονιάς μας έγιναν 
Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής 
Ευαισθητοποίησης της Ελληνι-
κής Εταιρίας Προστασίας της 
Φύσης που ξεκίνησε το 1999. 
Από το 2006 αποτελούν Εθνικό 
Δίκτυο Περιβαλλοντικής Εκπαί-
δευσης μαθητών Α'/θμιας και Β'/
θμιας Εκπαίδευσης, εγκεκριμέ-
νο από το Υπουργείο Παιδείας, 
Έρευνας & Θρησκευμάτων. Έγι-
ναν «Οι Πράσινες Γωνιές της Γει-
τονιάς μου».

Μέχρι σήμερα, οι μαθητές/
μαθήτριες που έχουν ενημερω-
θεί και συμμετάσχει στις βιωμα-
τικές του δράσεις, για τουλάχι-
στον μία σχολική χρονιά, έχουν 
υπερβεί τους 23.000. 

Το 2018, στις 8 Δεκεμβρί-
ου, σε μια υπέροχη εκδήλωση, 
η Ελληνική Εταιρία Προστασίας 
της Φύσης και η Διεύθυνση Β'/
βάθμιας Εκπαίδευσης Α' Αθήνας 
βράβευσαν σχολικές ομάδες που 
διακρίθηκαν για τις δράσεις τους 
κατά το διάστημα 2011-2018. 

Η εκδήλωση έγινε στο Ωδείο 
Αθηνών. Παρευρέθηκαν 150 πε-
ρίπου μαθητές, εκπαιδευτικοί 
και γονείς-συνοδοί από την Ατ-
τική, τη Θεσσαλονίκη, τη Λέσβο, 
τη Χίο, τη Ρόδο, την Κρήτη, το 
Βόλο και άλλες περιοχές της Ελ-
λάδας. Μαθητές/μαθήτριες και 
δάσκαλοι από το Μουσικό Γυ-
μνάσιο Ιλίου έντυσαν μουσικά 
την εκδήλωση.

Το καλωσόρισμα έκανε η κα 

Σ. Καινούργιου, Αναπλ. Γενική 
Γραμματέας της ΕΕΠΦ και Γραμ-
ματέας της Συντονιστικής Επι-
τροπής (ΣΕ. του Δικτύου. Εκ μέ-
ρους της Διεύθυνσης Β'/βάθμιας 
Εκπαίδευσης Α' Αθήνας χαιρέτι-
σε ο κος Μ. Χατζηελευθερίου, 
Πρόεδρος της ΣΕ του Δικτύου. 
Η κα Μ. Ρουσσομουστακάκη, 
Αντιπρόεδρος της ΣΕ του Δικτύ-
ου, παρουσίασε το Δίκτυο, τον 
στόχο του και τις προτεινόμενες 
δράσεις του. Η κα Χ. Παπαζή-
ση, μέλος της ΣΕ του Δικτύου, 
παρουσίασε το νέο του Εκπαι-
δευτικό υλικό.

Τον λόγο στη συνέχεια είχαν 
οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί 
εκπρόσωποι των βραβευόμενων 
σχολικών ομάδων, οι οποίοι με 
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δρώμενα και βίντεο παρουσία-
σαν σημαντικά σημεία των δρά-
σεών τους.

Το πρώτο μέρος της εκδήλω-
σης ολοκληρώθηκε μέσα σε ένα 
κλίμα συγκίνησης και ενθουσια-
σμού με τη βράβευση μαθητών 
και εκπαιδευτικών από 68 σχο-
λικές ομάδες από διάφορες πε-
ριοχές της Ελλάδας.

Το δεύτερο μέρος περιλάμ-
βανε βιωματικό εργαστήριο για 
εκπαιδευτικούς με θέμα «Γλά-
στρες διαφορετικές για τις Πρά-
σινες Γωνιές», όπου με απλά, κα-
τά κανόνα ανακυκλωμένα υλικά, 
μέλη της ΣΕ του Δικτύου έδει-
ξαν στους εκπαιδευτικούς πώς 
να κατασκευάσουν διασκεδαστι-
κές, πρωτότυπες γλάστρες.

Μας δίνει αισιοδοξία να ξέ-
ρουμε πως υπάρχουν πολλοί εκ-
παιδευτικοί, άνθρωποι με με-
ράκι, με κέφι, που διδάσκουν 
στους μαθητές τους –τους αυ-
ριανούς πολίτες της χώρας μας– 
τις αξίες ακόμα και της πιο μι-
κρής πράσινης γωνιάς. Και είναι 
τιμή και χαρά μας να τους βρα-
βεύουμε. Τιμή και χαρά μας να 
τους γνωρίζουμε και να συνερ-
γαζόμαστε μαζί τους. 

Μαρία Ρουσσομουστακάκη, 
Σοφία Καινούργιου

 ▪ 12ο Νηπιαγ . Ηρακλείου Κρήτης
 ▪ 10ο Νηπιαγ . Χαλανδρίου Αττικής
 ▪ 18ο Νηπιαγ . Ζωγράφου Αττικής
 ▪ 1o Νηπιαγ . Μελισσίων Αττικής
 ▪ 1ο Γυμνάσιο Συκεών Θεσ/κης
 ▪ 1ο Πειραματικό ΓΕΛ Αθηνών 
«Γεννάδειο»

 ▪ 1ο Νηπιαγ . Καμποχώρων Χίου
 ▪ 1ο Ολοήμερο Νηπιαγ . Ρόδου
 ▪ 1ο Νηπιαγ . Αχαρνών Αττικής
 ▪ 1ο Δημοτικό Σχολείο Νέας 
Ιωνίας Αττικής

 ▪ 21ο Νηπιαγ . Αθηνών Αττικής
 ▪ 22ο ΓΕΛ Αθηνών Αττικής
 ▪ 22ο Νηπιαγ . Ρόδου
 ▪ 27ο-30ο ΔΣ Αχαρνών Αττικής
 ▪ 2ο ΕΠΑΛ Γαλατσίου Αττικής
 ▪ 2ο Πειραματικό Δημοτικό 
Σχολείο Πόλεως Ρόδου

 ▪ 2ο Γυμνάσιο Αγίου Νικολάου 
Λασιθίου

 ▪ 2ο Γυμνάσιο Γέρακα Αττικής
 ▪ 2ο Δημοτικό Σχολείο Ρεθύμνου
 ▪ 2ο Δημοτικό Σχολείο 
Αναβύσσου Αττικής

 ▪ 2ο Δημοτικό Σχολείο Χαλκίδας
 ▪ 3ο Νηπιαγ . Αρτέμιδος Αττικής
 ▪ 3ο Νηπιαγ . Αταλάντης 
Φθιώτιδας

 ▪ 31ο Νηπιαγ . Αθηνών
 ▪ 3ο Δημοτικό Σχολείο Αμυνταίου 
Φλώρινας

 ▪ 3ο Γυμνάσιο Νάουσας
 ▪ 4ο Δημοτικό Σχολείο Χίου
 ▪ 4o Νηπιαγ . Ν . Ιωνίας Βόλου
 ▪ 52ο Γυμνάσιο Αθηνών
 ▪ 5ο Γυμνάσιο Κοζάνης
 ▪ 5ο Δημοτικό Σχολείο Χίου
 ▪ 5ο Δημοτικό Σχολείο Ναυπλίου
 ▪ 5ο Δημοτικό Σχολείο Παλλήνης
 ▪ 61ο Νηπιαγ . Πατρών
 ▪ 6ο Δημοτικό Σχολείο Κηφισιάς

 ▪ 6ο Δημοτικό Σχολείο 
Αμαρουσίου

 ▪ 6ο Δημοτικό Σχολείο Γέρακα 
Αττικής

 ▪ 7ο Δημοτικό Σχολείο 
Μεταμόρφωσης Αττικής 

 ▪ 7ο Δημοτικό Σχολείο Ρεθύμνου
 ▪ 7ο Νηπιαγ . Ιωαννίνων
 ▪ 8ο Νηπιαγ . Νάουσας
 ▪ 9ο Δημοτικό Σχολείο Αλίμου
 ▪ Αρσάκεια Τοσίτσεια 
Νηπιαγωγεία Εκάλης (Α’,Β’,Γ’,Δ’)

 ▪ Αρσάκειο Νηπιαγ . Ιωαννίνων
 ▪ Αρσάκειο Νηπιαγ . Ψυχικού
 ▪ Αειφόρο Νηπιαγ . Αγίων 
Σαράντα Χανίων

 ▪ Γυμνάσιο Βουνάγρου Ηλείας
 ▪ Γυμνάσιο Παμφίλων Λέσβου
 ▪ Γυμνάσιο Στρατωνίου 
Χαλκιδικής

 ▪ Δημοτικό Σχολείο 
Βουβοποτάμου Πρέβεζας

 ▪ Δημοτικό Σχολείο 
Γιαννιτσοχωρίου Ηλείας

 ▪ Δημοτικό Σχολείο 
Ελληνογαλλικής Σχολής «Άγιος 
Ιωσήφ», Αττικής

 ▪ Δημοτικο Σχολείο Αγίου 
Νικολάου Ευβοίας

 ▪ Δημοτικό Σχολείο Αγχιάλου 
Θεσσαλονίκης

 ▪ Δημοτικό Σχολείο 
Εκπαιδευτηρίων «Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΠΑΙΔΕΙΑ» 

 ▪ Δημοτικό Σχολείο Κολλεγίου 
Αθηνών

 ▪ Δημοτικό Σχολείο Μήθυμνας 
Λέσβου

 ▪ Δημοτικό Σχολείο Λουτρών 
Λέσβου

 ▪ Ιδ . Παιδικός Σταθμός Τζιουμάκη 
Γλυκερία «Άξιον Εστί» 
Μαγνησίας

 ▪ Νηπιαγ . Ν . Μοναστηρίου 
Δομοκού Φθιώτιδας

 ▪ Νηπιαγ . Ομίλου Σχολείων 
Βιωματικής Μάθησης 
Θεσσαλονίκης

 ▪ Νηπιαγ . Παραποτάμου 
Θεσπρωτίας

 ▪ Νηπιαγ . Σχολής Χατζήβεη, 
Αττικής

 ▪ Παιδική Φωλιά ΧΕΝ Χαριλάου 
Θεσσαλονίκης

 ▪ Προνηπιακός Σταθμός «Τα 
Μελισσάκια μας», Ηρακλείου 
Κρήτης

 ▪ Νηπιαγ . Αεροδρομίου Νέας 
Αγχιάλου Μαγνησίας

 ▪ Νηπιαγ . Αγ . Δημητρίου 
Ζακύνθου

 ▪ Νηπιαγ . Ροδομηλιά Ηρακλείου 
Κρήτης
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«Οι επιτυχημένες επιχειρήσεις χρειάζονται υγι-
είς κοινωνίες και το αντίστροφο» . Πόσο αντιφατι-
κή ακούγεται η συγκεκριμένη πρόταση στο ισχύον 
οικονομικό και κοινωνικό περιβάλλον που διανύ-
ει η χώρα; Τα τελευταία χρόνια, οι επιχειρήσεις 
στην Ελλάδα βρίσκονται μπροστά σε ένα καθημε-
ρινό αδιέξοδο που συχνά τις εγκλωβίζει και δεν τις 
αφήνει να εξελιχθούν . Η αστάθεια του πολιτικού 
συστήματος της χώρας, σε συνδυασμό με την κλι-
μακούμενη μείωση των κεφαλαίων τους έχει επη-
ρεάσει άμεσα τη στρατηγική τους ωθώντας τες σε 
πρακτικές που εστιάζουν περισσότερο στο σήμε-
ρα και λιγότερο στο αύριο .

Στο αύριο που χτίζεται μέσα από την ανάγκη 
τους να φέρνουν θετικά αποτελέσματα στην κοι-
νωνία ελαχιστοποιώντας τα αρνητικά .

Και δεν είναι μόνο η κρίση . . . Η πρόσβα-
ση που έχει αποκτήσει ο καταναλωτής/πολίτης 
σε πληροφορίες μέσω του διαδικτύου έχει ανε-

βάσει τις απαιτήσεις του ως προς την κοινωνι-
κή υπευθυνότητα των εταιρειών . Για τον λό-
γο αυτόν πολλές επιχειρήσεις δεν μείωσαν αλλά  
–σε αρκετές περιπτώσεις– αύξησαν την κοινωνι-
κή δράση τους . Η επιτυχία ή η υγεία μίας επιχεί-
ρησης μπορεί και πρέπει να μετράται όχι μόνο από 
την κερδοφορία της, αλλά και από την κοινωνική, 
ηθική και περιβαλλοντική επίδοσή της .

Σκοπός αυτής της ιστοσελίδας είναι να αναδεί-
ξει τις δράσεις των εταιρειών που έχουν επενδύσει 
στην Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη . Να παρουσιάζει 
τις δράσεις τους, τις απόψεις τους αλλά και τις κυ-
βερνητικές και ευρωπαϊκές οδηγίες που κατά και-
ρούς προστίθενται . Η βιώσιμη ανάπτυξη τόσο της 
κοινωνίας όσο και του ιδιωτικού επιχειρείν είναι 
υπόθεση όλων μας . Από τα εκπαιδευτικά ιδρύματα 
μέχρι τις διοικήσεις των επιχειρήσεων και από τα 
αρμόδια υπουργεία μέχρι τα διοικητικά συμβούλια 
των τοπικών κοινοτήτων .

Ευχαριστούμε θερμά το ενημερωτικό portal ΕΚΕ csrindex.gr και την εταιρεία Morax Media SA για τη συνεργασία, 
καθώς επίσης και για την ΔΩΡΕΑΝ προβολή των διαφημιστικών μας καταχωρήσεων στα έντυπα που εκδίδει.

Από την περίοδο κατασκευής του 
Αεροδρομίου, η προστασία του πε-
ριβάλλοντος αποτελεί κορυφαία 
προτεραιότητα, όχι μόνο για την 
Εταιρεία του Αεροδρομίου αλλά και 
για τις πολυάριθμες εταιρείες που 
δραστηριοποιούνται στο αεροδρό-
μιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» . Η δέ-
σμευσή μας αυτή αντανακλάται στην 
Περιβαλλοντική Πολιτική καθώς και 
στην Περιβαλλοντική Δέσμευση οι 
οποίες επικεντρώνονται στους στό-
χους μας για τη συνεχή βελτίωση 
των περιβαλλοντικών επιδόσεών μας και τη μείω-
ση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου, μεγιστο-

ποιώντας ταυτόχρονα την ενεργει-
ακή απόδοση των υποδομών μας . 
Εφαρμόζουμε πρωτοβουλίες που 
υπερβαίνουν τις κανονιστικές απαι-
τήσεις, οι οποίες βασίζονται σε διε-
θνείς βέλτιστες πρακτικές με σκο-
πό τη βελτίωση της περιβαλλοντικής 
απόδοσης σε συνεργασία με τους 
αντίστοιχους συμμετόχους . Η απο-
τελεσματική διαχείριση των περι-
βαλλοντικών θεμάτων διευκολύνε-
ται με την εφαρμογή Συστήματος 
Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (ΣΠΔ) 

– πιστοποιημένο σύμφωνα με το πρότυπο EN ISO 
14001: 2015 .

Ευχαριστούμε θερμά το Διεθνές Αεροδρόμιο Αθηνών για τις καταχωρήσεις μας που δημοσίευσε  
στην περιοδική του έκδοση 2Board.
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στα θησαυρισμένα στη μνήμη: σε πορείες, σε αγα-
πημένους, στην ποίηση του Νικηφόρου Βρεττά-
κου, σε ταξιδιωτικά κείμενα, στις λαϊκές παραδό-
σεις, στην ισχύ της αρχαίας Σπάρτης.

 Τον αγναντέψαμε μέσα στις απογευματινές 
φωτοσκιάσεις από την οδό Λυκούργου, δίπλα στο 
ξενοδοχείο, όπου καταλύσαμε, κι ολόλαμπρο στην 
ανατολή με πορτοκαλί ανταύγειες. Με αδημονία 
να τον αντικρύσουμε, ανεβήκαμε στην ακρόπολη 
του κάστρου του Μυστρά, καθώς «ο ουρανός μας 
ανέμιζε την άπλα του», και κείνος απρόσιτος μας 
«έριχνε τον αγέρα των δασών του» και μας πάγωνε.

Αραιοχιονισμένος στο φόντο ενός εκατόχρονου 
πεύκου, ενός κυπαρισσιού και μιας κουτσουπιάς 
από το καφέ Ξενία, περήφανος πάνω από την κοι-
λάδα του Ευρώτα.

 Ακατάδεχτος, ανυπόταχτος, κυρίαρχος. Στα 
πόδια του γυροφέρναμε τρεις μέρες, μικροί για τις 
ψηλές κορφές: Στα πεντακόσια στο Καστόρι την 

Εκδρομή του Ταΰγετου την είπα. «Επόπτευε το σύ-
μπαν» με τις πανύψηλες νότιες κορφές βαρυφορ-
τωμένες χιόνι. Μας υποδέχτηκε αγέρωχος, καθώς 
κατηφορίζαμε για Σπάρτη. Και η καρδιά μας ση-
μαία καρφώθηκε στο κατάρτι του και μας ταξίδευε 

Λακωνία

H «σχολική» χρονιά 2018-19 ξεκίνησε με βραδι-
νές τηλεσκοπικές αναζητήσεις στο Αστεροσκοπείο 
Πεντέλης. Στη συνέχεια, ένα διήμερο στο Κοτύχι 
και στη Στροφυλιά μας έμαθε πολλά για τους δυ-
τικούς υγρότοπους της Πελοποννήσου, αλλά και 
έγινε αφορμή για να επισκεφθούμε το Κάστρο Χλε-
μούτσι στην Κυλλήνη, το νέο Μουσείο της Αρχαίας 
Ήλιδας και τον εκτεταμένο αρχαιολογικό του χώρο. 
Η Πάρνηθα είχε και αυτή τη σεζόν την τιμητική 
της. Δεν περνάει χρονιά που να μην περπατήσου-
με το βουνό μας και αυτή τη φορά βαδίσαμε δυ-
τικά: Κεραμίδι, Μονή Κλειστών, Φρούριο Φυλής. 
Αλλά και η συνάφειά μας με το πολιτιστικό γίγνε-
σθαι του κλεινού άστεως δεν έλειψε. Αυτή τη φο-
ρά με αφορμή την υπαίθρια έκθεση γλυπτικής του 
Λώλου, απολαύσαμε την ξενάγηση του Γιάννη Σπα-
ντιδάκη στους κήπους της Βρετανικής Σχολής Αθη-
νών. Ο Νοέμβριος μας βρήκε στο Μάιναλο. Εδώ η 
έκπληξη είναι καλά κρυμμένη στο Χρυσοβίτσι και 
στο εξαίρετο Μουσείο Δασικής Ιστορίας.
Το 2018 έκλεισε πανηγυρικά, αφού οι πρωταγω-
νιστές της τελευταίας δράσης της χρονιάς ήταν 
τα μικρά παιδιά που για δεύτερη χρονιά βρέθη-
καν στην Πάρνηθα. Έφτιαξαν και στόλισαν το Χρι-
στουγεννιάτικο Έλατο με μοναδικά στολίδια-τροφή 
για τα πουλιά και τα ζώα του δάσους, με σπόρους, 
φρούτα και ποπ-κορν χωρίς ζάχαρη και αλάτι, που 
μπορεί να κάνουν κακό στους μικρούς φτερωτούς 
τους φίλους! Και του χρόνου!

Μαριάνα Δεδάκη

Αναδρομή των δράσεων του 
τελευταίου τετραμήνου του 2018
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πρώτη μέρα, πορεία ως το ασκηταριό του Αγίου 
Λουκά. Στα εξακόσια στον Μυστρά την άλλη, στα 
εφτακόσια πενήντα και χίλια εκατό στην Αναβρυ-
τή και στο Γεωργίτσι αντίστοιχα, την τρίτη.

Μεγαλειώδη, εκθαμβωτικό, συντροφευμένο 
από πάλλευκα σύννεφα τον αποχαιρετήσαμε με-
σημέρι της 25ης Μαρτίου επιστρέφοντας από την 
εκδρομή.  Εκδρομή της Εταιρίας βεβαίως με αρχη-
γό την υπεύθυνη, δυναμική και με πρόνοια για όλα 
Μαριάνα Δεδάκη. Με ζωντανή τη γελαστή μορφή 
του αείμνηστου Τίμου να μας συνοδεύει στις πη-
γές του Ευρώτα και στο Καστόρι, όπου είχαμε γευ-
ματίσει γενναία και στο Παρόρι που περπατήσαμε 
ως την Παναγιά Λαγκαδιανή.

Ανάμεσα στους εκδρομείς κι εγώ, που στο βού-
ισμα κι άφρισμα του Κάστορα πλάι μας άκουσα τα 
τραγούδια της γιαγιάς μου «ποταμέ...πάρε με στα 
κύματά σου, στα στριφογυρίσματά σου…» και το 
άλλο «Στης Σπάρτης τον Αη Γιάννη βαράνε τα βιο-
λιά, χορεύει…». Την είδα στο καζάνι του Μουσείου 
της Ελιάς να φτιάχνει σαπούνι. Ήταν μαζί μου στο 
«Παρόρι, με τα κρύα νερά κι Αη Γιάννη με μπα-
ξέδες και συ Μυστρά περήφανε, σας χάλασε μια 
Σπάρτη». Την άκουσα πάλι σ’ έναν μικρό διάλογο 
«νια μέρα, καμάρι μου», του ντόπιου οδηγού που 
από τις επάλληλες φουρκέτες του φιδίσιου δρόμου 
μάς ανέβασε στην Αναβρυτή-ανάβρα των νερών, 
όπου αναβλύζουν οι βρύσες. Την ξαναβρήκα στο 
λουκούμι μαστίχα της αδελφής Ακακίας και στο 
μεγάλο με καρύδι και μύγδαλο απ’ τη Φανερωμέ-
νη. Η αρχοντιά μιας παράδοσης αιώνων που μας 
γλυκαίνει για πάντα.

«Μαζί μας» και μέλη της Εταιρίας που δεν κα-
τάφεραν να συμμετάσχουν σ’ αυτή την εκδρομή. 
Και τους αποζητήσαμε στις λουνάριες, στις κόκ-
κινες ανεμώνες που στα ξέφωτα άνοιγαν τα  βε-
λούδινα μάτια τους στον ήλιο, στις ευγενικές πρί-
μουλες-ανθοδέσμες δίπλα στα ξερά φύλλα των 
φυλλοβόλων. Στον Μυστρά, όπου θρασομανού-
σε ο νάρθηκας και η ευφόρβια και το ορνιθόγαλα, 
οι μαργαρίτες και το «μη με λησμόνει» πιτσίλιζαν 
χρώμα στις πέτρες και στο φρέσκο χορτάρι. Στη 
γερακίνα που κατόπτευε τον κάμπο της Σπάρτης. 
Συναντήσαμε το έργο της Εταιρίας «διά χειρός» 
Γιώργου Σφήκα στο Μουσείο της Αναβρυτής. Στο 
Μουσείο της Ελιάς στάθηκα στις πήλινες πινακί-
δες της Γραμμικής Β' και στη φλόγα του κεριού 
του Χρήστου Μποκόρου, συγκινητική ενθύμηση 
της έκθεσής του στο Μπενάκειο.

Ανοιξιάτικη εκδρομή: Ακριβώς «μια Κυριακή 
του Μάρτη και μια Σαρακοστή... το πρώτο χελιδό-
νι καλωσορίσαμε». Εικόνες, λόγια, τέχνη, γνώση, 
βίωμα. Ευγνώμων για όλους και για όλα, των ποι-
ητών ο λόγος με εκφράζει: «Έρχομαι από μακριά, 
ένας δεν είμαι, μα χιλιάδες».

Ελένη Λαμπροπούλου
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 Για οποιαδήποτε πληροφορία, διευκρίνιση, συμμετοχή ή ακύρωση, 
εκτός των καθορισμένων ημερομηνιών δήλωσης συμμετοχής των μονο-
ήμερων εκδρομών, παρακαλούμε τηλεφωνείτε κάθε Τετάρτη & Παρα-
σκευή, ώρες 10.00-12.00, εσωτ. 8.

 Τα μέλη και οι φίλοι της ΕΕΠΦ μπορούν να εγγραφούν στις εκδρομές, ανε-
ξαρτήτως του χρόνου δημοσίευσης των προγραμμάτων, ένα μήνα πριν από την 
εκάστοτε ημερομηνία εκδρομής με δήλωσή τους τηλεφωνικά για τις πολυήμε-
ρες στο ταξιδιωτικό γραφείο ΜΕΜΝΩΝ TRAVEL, τηλ. 210 324 0036 & 210 
324 5604, ώρες 9.00-17.00 και για τις μονοήμερες εκδρομές στη Γραμμα-
τεία της ΕΕΠΦ, τηλ. 210 322 4944 (εσωτ. 114) κάθε Τετάρτη & Παρασκευή 
10.00-12.00 και τις ημέρες έναρξης δήλωσης συμμετοχής 10.00 -12.00.

 Στις πολυήμερες εκδρομές οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν 1 άτομο 
για κράτηση μονόκλινου δωματίου, έως 2 άτομα για δίκλινο και έως 3 άτομα για 
τρίκλινο δωμάτιο.  Στις μονοήμερες εκδρομές οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να 
δηλώσουν έως 4 άτομα.  Για την επικύρωση της κράτησης των πολυήμερων 
εκδρομών η ελάχιστη προκαταβολή προσδιορίζεται σε 20€/διανυκτέρευση και 
κατατίθεται εντός 5 ημερών από την έναρξη των δηλώσεων. 

 Η εξόφληση του τιμήματος των πολυήμερων εκδρομών γίνεται το αργό-
τερο 15 ημέρες πριν την αναχώρησή τους.
ΜΕΜΝΩΝ TRAVEL, ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΣΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ:
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΡ. ΛΟΓ/ΣΜΟΥ 155/345655-26 - IBAN: GR5401 101 5500 

0001 5534 5655 26 (ΓΟΥΝΑΡΑΣ Δ.- ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΥ.) 
ALPHA BANK ΑΡ. ΛΟΓ/ΣΜΟΥ 101-00-2002-3082-96 - IBAN: GR20 0140 1010 
1010 0200 2308 296 (ΓΟΥΝΑΡΑΣ Δ.) 
EUROBANK ΑΡ. ΛΟΓ/ΣΜΟΥ 0026.0062.19.0201281775 - ΙΒΑΝ: GR42 0260 
0620 0001 9020 1281 775 (ΓΟΥΝΑΡΑΣ Δ.)

 Η εξόφληση του τιμήματος των μονοήμερων εκδρομών γίνεται το αρ-
γότερο 15 ημέρες πριν την αναχώρησή τους στους τραπεζικούς λογαριασμούς 
της ΕΕΠΦ, που αναφέρονται στη σελίδα 63.

 Σε περίπτωση ακύρωσης 15 ημέρες πριν από την αναχώρηση γίνεται πα-
ρακράτηση της προκαταβολής και 14 έως 0 ημέρες γίνεται παρακράτηση της 
συνολικής αξίας συμμετοχής, εκτός αν η θέση καλυφθεί σε εύλογο χρόνο, από 
τυχόν λίστα αναμονής.

 Για τα μέλη μας που, για οποιονδήποτε λόγο, συμμετέχουν στις μονοήμερες 
εκδρομές με δικό τους μέσο, θα ορίζεται κατά περίπτωση ποσό συμμετοχής για 
την κάλυψη των γραμματειακών εξόδων και των παρεχόμενων εξυπηρετήσεων.

 Τα μέλη & οι φίλοι, που συμμετέχουν σε εκδρομές που περιλαμβάνουν πεζο-
πορία, ιδίως με κάποιο βαθμό δυσκολίας, οφείλουν να σταθμίζουν τις δυνάμεις 
τους και να απέχουν οικειοθελώς από αυτήν. Για λόγους ασφάλειας, ο υπεύθυνος 
αρχηγός έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση να κρίνει και να αποτρέπει τη 
συμμετοχή σε πεζοπορία ατόμων που δεν διαθέτουν την αναγκαία δυνατότητα, 
ή δεν έχουν τον εκάστοτε κατάλληλο ρουχισμό και εξοπλισμό.

Πρόγραμμα Εκδρομών - Ομιλιών
Το πρόγραμμα υπόκειται σε αλλαγές! Ειδικά οι μονοήμερες εκδρομές της χειμερινής περιόδου μπορεί να αναβλη-

θούν ή να ακυρωθούν σε περίπτωση ακραίων καιρικών συνθηκών. Παρακαλούμε να ενημερώνεστε από την ιστοσελί-
δα της ΕΕΠΦ και το ηλεκτρονικό σας ταχυδρομείο. www.eepf.gr/el/trips 

Σάββατο  
13 Απριλίου

Υμηττός – Σπήλαιο Λιονταριού – Σπήλαιο Παιανίας «Κουτούκι».  
Πεζοπορία σε μονοπάτι & δασικό δρόμο του Υμηττού από την κεραία του ΟΤΕ έως το Σπήλαιο 
Λιονταριού και το Προσήλιο Παιανίας. Ξενάγηση στο Σπήλαιο «Κουτούκι». 
Αρχηγός: Ντον Μάθιους.  Δηλώσεις συμμετοχής από Τετάρτη 13 Μαρτίου στην ΕΕΠΦ, τηλ. 210 3224944, 
εσωτ. 8, και κάθε Τετάρτη & Παρασκευή, ώρες: 10.00 -12.00.

Σάββατο  
11 Μαΐου

Δάσος Σκιρίτιδας.  
Πεζοπορία από την Βλαχοκερασιά στο δάσος της Σκιρίτιδας σε εξαιρετικής ομορφιάς μέτριας 
δυσκολίας διαδρομή, σε χωματόδρομο και μονοπάτι με πυκνά δάση πεύκης, ξέφωτα, καρυδιές, 
καστανιές και γάβρους, πλατάνια & αγριολούλουδα, με τρεχούμενα νερά και εικόνες που 
εναλλάσσονται. 
Αρχηγός: Μαριάνα Δεδάκη.  Δηλώσεις συμμετοχής από Πέμπτη 11 Απριλίου στην ΕΕΠΦ, 
τηλ. 210 3224944, εσωτ. 8, και κάθε Τετάρτη & Παρασκευή, ώρες: 10.00 -12.00.

Σάββατο  
1 Ιουνίου

Κιθαιρώνας (Βίλια – Φρούριο Αιγόσθενων – Πόρτο Γερμενό) – Γιορτάζουμε την Παγκόσμια 
Ημέρα Περιβάλλοντος με καθαρισμό παραλίας στο Πόρτο Γερμενό. ΈΠεζοπορία από τα Βίλια 
στο Φρούριο Αιγοσθένων. Επίσκεψη στον πρόσφατα αναστηλωμένο Πύργο του αρχαίου Φρουρίου 
& στους βυζαντινούς ναΐσκους του Αγίου Γεωργίου & της Αγίας Άννας. Καθαρισμός παραλίας και 
κολύμπι στο Πόρτο Γερμενό και κολύμπι. 
Αρχηγός: Μαριάνα Δεδάκη.  Δηλώσεις συμμετοχής από Πέμπτη 2 Μαΐου στην ΕΕΠΦ, τηλ. 210 3224944, 
εσωτ. 8, και κάθε Τετάρτη & Παρασκευή, ώρες: 10.00 -12.00.

Σάββατο – Δευτέρα  
15-17 Ιουνίου 

(Αγ. Πνεύματος)

Ανατολική Θεσσαλία (Δάσος Πολυδενδρίου – Αγιά – Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου – Μελιβοια 
– Αγιόκαμπος κ.λπ.). Ένα 3ήμερο από τους πρόποδες του Κισσάβου έως τις παραλίες του Αιγαίου 
Πελάγους. Πεζοπορίες στο Δημόσιο Δάσος Πολυδενδρίου στο Μαυροβούνι, σε καλντερίμια των 
χωριών, διασχίζοντας υπέροχα τοπία με δάση από πλατάνια, καρυδιές και καστανιές. Επίσκεψη 
στα αρχοντικά στην Αγιά & στο Μεταξοχώρι. Ξενάγηση στο πολυεθνικό Μοναστήρι του Τιμίου 
Προδρόμου, στις βιολογικές καλλιέργειες , στο τυροκομείο, κ.ά. 
Αρχηγός: Μαριάνα Δεδάκη.  Δηλώσεις συμμετοχής μόνο τηλεφωνικά από Τετάρτη 15 Μαΐου στο 
ΜΕΜΝΩΝ TRAVEL, τηλ. 210 3240036 & 210 3245604, ώρες 9.00 -17.00.
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Παλαιά Μέλη: Μπο ρεί τε κι εσείς να ε ξο φλή σε τε τη συν δρομή σας με έ ναν από τους πα ρα πά νω τρό πους. Θα 
σας εξυπηρετούσε, ίσως, να χρησιμοποιήσετε τη μέθοδο της Πάγιας Εντολής. Ειδοποιήστε μας αν κάποια 
στοιχεία σας έχουν αλ λά ξει.
Σημείωση: Η ημερομηνία οφειλής της συνδρομής των μελών αναγράφεται σε κάθε ετικέτα αποστολής του 
περιοδικού. Παρακαλούμε σημειώστε την.

Νέα Μέλη: Αν η θεματολογία και η ποιότητα του Περιοδικού μας σας ικανοποίησε και θέ λε τε να βο η θή σε τε 
την Ελ λη νι κή Ε ται ρί α Προ στα σί ας της Φύσης στο έρ γο της, γί νε τε σή με ρα μέ λος ή γράψ τε κά ποιον γνω στό σας, 
συ μπλη ρώνο ντας την πα ρα κά τω αί τη ση και στέλ νο ντάς τη στα γρα φεί α μας, μα ζί με τη συν δρο μή. Θα λαμβάνετε 
τότε δωρεάν το περιοδικό κάθε τρίμηνο και θα έχετε έκπτωση στις εκδρομές και σε ορισμένες εκδόσεις μας.

Οι τιμές των συνδρομών στην Εταιρία μας διαμορφώνονται ως εξής:
Τα κτι κό μέ λος . . . . . . .€ 25 Νέ ος (έ ως 24 ε τών) . . .€ 5 (με αποστολή περιοδικού μέσω email)
Α ρω γό μέ λος . . . . . . . € 75 Εκπαιδευτικός*. . . . . . .€ 5  
Μέ λος ε ξω τε ρι κού . . . € 50 Εταιρικό μέλος. . . . € 1.000 

Θέ λω να εγγρα φώ μέ λος της Ελ λη νι κής Ε ται ρί ας Προ στα σί ας της Φύσης

Τα κτι κό μέ λος    Νέ ος (έ ως 24)    Εκπαιδευτικός    Μέ λος ε ξω τε ρι κού    Α ρω γό μέ λος    Εταιρικό μέλος 

Ό νο μα:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ε πώ νυ μο: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Σύσταση από . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ε πάγ γελ μα / Ι διό τη τα:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Διεύ θυν ση: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Τ.Κ.:  . . . . . . . . . . . . . . . Πό λη: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Χώ ρα: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Τη λέ φω νο κα τοι κί ας: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Τη λέ φω νο ερ γα σί ας: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Κινητό τηλέφωνο:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .E-mail: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Σας στέλ νω τη συν δρο μή μου με:
ALPHA BANK λο γ/σμός GR63 0140 1200 1200 0200 2011 678  . . . .  Κα τά θε ση  Πάγια Εντολή 
EUROBANK λο γ/σμός GR50 0260 0030 0000 6020 0910 148  . . . . .  Κα τά θε ση  Πάγια Εντολή 
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ λο γ/σμός GR56 0110 1040 0000 1042 9666 620 .  .  Κα τά θε ση  Πάγια Εντολή
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ λο γ/σμός GR78 0172 0490 0050 4907 2975 500 .  Κα τά θε ση  Πάγια Εντολή
Στην περίπτωση που επιλέξετε την πάγια εντολή θα πρέπει να συμπληρώσετε το έντυπο Πάγιας Εντολής Σταθερού 
Ποσού σε οποιοδήποτε κατάστημα των παραπάνω τραπεζών, σημειώνοντας το ονοματεπώνυμό σας στην «Αιτιολογία».

 Τρα πε ζι κή ε πι τα γή στο όνομα της Ελληνικής Εταιρίας Προστασίας της Φύσης
 Τα χυ δρο μι κή ε πι τα γή  Πιστωτική/χρεωστική κάρτα (στα γραφεία της Εταιρίας)

Εγγραφές - Συνδρομές

Δωρεές
Δεχόμαστε ευχαρίστως δωρεές που ενισχύουν τις διάφορες δραστηριότητες της ΕΕΠΦ. Μπορείτε να καταθέσετε τη 
δωρεά σας στους τραπεζικούς λογαριασμούς που εμφανίζονται παραπάνω ειδοποιώντας μας, ή να μας τη στείλετε με 
όποιον τρόπο επιθυμείτε. Σε κάθε περίπτωση θα σας δοθεί το νόμιμο παραστατικό, για φορολογική χρήση. 

Δωρεές υπέρ Σκοπών της Εταιρίας: Αλεξάνδρα Κέντρου-Περατικού 500€, Ζαφειριάδης Χρήστος 100€, Star Gifts 76€, 
Ζερβός Παναγιώτης 75€, Πέτρου Νίκος 51,10€ 

Δωρεές υπέρ προγράμματος GreenKey: MG Λύσεις Υγιεινής 3.000€

Δωρεές υπέρ ΕΕΠΦ για την προσφυγή στο ΣτΕ για το Ρέμα της Πικροδάφνης: Μπάγκειος Επιτροπή 2.000€

Δωρεές υπέρ Προγράμματος Κυθήρων - «Το ταξίδι για την αναγέννηση των Κυθήρων ξεκίνησε...»:  
Ίδρυμα Λασκαρίδη 4.320€, ΙΔΡΥΜΑ «ΤΡΙΦΥΛΛΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΥΘΗΡΩΝ» 400€, Σπηλιωτόπουλος Βασίλειος και 
Γερουλάνου Μαρία 300€, Εταιρία Κυθηραϊκών Μελετών 300€, Ανώνυμοι Κυθηραίοι 256€,  
Παπαδάκης Ιωάννης και Μαίρη 100€, Πετροχείλου Άννα 50€ 

Ευχαριστούμε θερμά τους δωρητές.

Μπορείτε να κάνετε την αίτηση και online στη διεύθυνση: http://www.eepf.gr/aitisi

* Ισχύει για εκπαιδευτικούς που υλοποιούν προ-
γράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στην ΕΕΠΦ 
και με αποστολή του περιοδικού μέσω email.
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Μaθητές διαδηλώνουν στη Μελβούρνη για το κλίμα (φωτ. Julian Meehan)


