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   Αποκτήστε πλήρη online πρόσβαση στο ΠερΔικ από το 1997 

Αντικείμενο του παρόντος άρθρου είναι η αντιμετώ-
πιση του περιβαλλοντικού εγκλήματος. Πιο αναλυ-
τικά, εξετάζονται τα μέσα καταπολέμησης του πε-
ριβαλλοντικού εγκλήματος που παρέχονται από τα 
όργανα της ΕΕ, καθώς και η αντιμετώπισή του στην 
Ελλάδα.

1. Ορισμός περιβαλλοντικού εγκλήματος
Περιβαλλοντικό έγκλημα αποτελεί κάθε πράξη που 
παραβιάζει την περιβαλλοντική νομοθεσία και προκα-
λεί σοβαρό κίνδυνο στο περιβάλλον και την ανθρώπινη 
υγεία.

Πιο συνηθισμένες μορφές περιβαλλοντικού εγκλήματος 
αποτελούν οι παράνομες εκπομπές ρύπων στην 
ατμόσφαιρα, το νερό, το έδαφος, το παράνομο εμπόριο 
ειδών άγριας ζωής, το παράνομο εμπόριο ουσιών που 
μειώνουν το όζον και το παράνομο εμπόριο και απόθεση 
αποβλήτων.

Το περιβαλλοντικό έγκλημα αποτελεί σοβαρό και 
αναπτυσσόμενο έγκλημα, το οποίο αποφέρει τεράστια 
οικονομικά κέρδη και σε αυτό εμπλέκεται όλο και 
περισσότερο το οργανωμένο έγκλημα. Εκτιμάται ότι 
ο τζίρος του περιβαλλοντικού εγκλήματος σε διεθνές 
επίπεδο ανέρχεται σε 70-213 δις δολάρια το χρόνο. Η 
αποτελεσματική αντιμετώπιση του περιβαλλοντικού 
εγκλήματος λόγω της διαρκούς αύξησης που παρουσιάζει, 
δεν είναι εφικτή παρά μόνο σε ευρωπαϊκό και διεθνές 
επίπεδο2.

Σήμερα, οι υποθέσεις περιβαλλοντικού εγκλήματος 
αποτελούν το ένα τρίτο των υποθέσεων με τις οποίες 
ασχολείται η Europol.

1.  Εισήγηση στη Μόνιμη Επιτροπή Περιβάλλοντος της Βουλής των 
Ελλήνων που με πρωτοβουλία της Προέδρου βουλευτού κας 
Κατερίνας Ιγγλέζη οργανώθηκε, στις 14 Ιουλίου 2018, ειδική 
συνεδρίαση αφιερωμένη στο περιβαλλοντικό έγκλημα.

2.  Environmental Crime Network (EnviCrimeNet), Report on 
Environmental Crime, Χάγη, 27.5.2016.

2.  Μέσα καταπολέμησης του περιβαλλοντικού 
εγκλήματος που παρέχονται από  
τα Ενωσιακά Θεσμικά Όργανα

Η Ευρωπαϊκή Ένωση, τα τελευταία 40 χρόνια, υιοθέτησε 
ένα πλούσιο νομοθετικό πλαίσιο προστασίας του 
περιβάλλοντος (Κανονισμοί, Οδηγίες και Αποφάσεις), 
το οποίο αποτελεί πλέον το 85% του περιβαλλοντικού 
δικαίου των κρατών-μελών. Η αποτελεσματική εφαρμογή 
της εν λόγω περιβαλλοντικής νομοθεσίας, δε, αποτελεί 
προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης3.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αναπτύξει πληθώρα μηχανισμών 
και πρακτικών για την αντιμετώπιση του περιβαλλοντικού 
εγκλήματος, όπως επίσης και για την διευκόλυνση της 
εφαρμογής της οικείας νομοθεσίας, καθώς και για τον 
έλεγχο της τήρησης της περιβαλλοντικής νομοθεσίας.

Τα μέτρα αυτά περιλαμβάνονται πρωτίστως στο κείμενο 
της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
(ΣΛΕΕ - Συνθήκη της Λισαβόνας), όπως επίσης και σε 
νομικά κείμενα (πχ. Οδηγία 2008/99/ΕΚ για την ποινική 
προστασία του περιβάλλοντος, Οδηγία 2004/35/
ΕΚ για την περιβαλλοντική ευθύνη), είτε αποτελούν 
πρακτικές που έχει υιοθετήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
για την αποτελεσματική συνεργασία με τις διοικήσεις 
των κρατών-μελών.

Ακολούθως, θα διενεργηθεί επισκόπηση των σχετικών 
μηχανισμών και πρακτικών.

2.1.  Η λειτουργία του Δικαστηρίου  
της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ)

Βασικό μηχανισμό τήρησης της οικείας νομοθεσίας 
αποτελεί ο έλεγχος που ασκεί το Δικαστήριο της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

3.  Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής: Δίκαιο της ΕΕ: 
Καλύτερη εφαρμογή για καλύτερα αποτελέσματα Επίσημη 
Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 19.1.2017: 2017/C, 
18/02 και Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής: Βελτίωση 
των οφελών από περιβαλλοντικά μέτρα της ΕΕ: Οικοδόμηση 
εμπιστοσύνης μέσω βελτίωσης της γνωστικής βάσης και της 
ικανότητας απόκρισης, COM (2012)95 final, 7.3.2012.
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Πιο αναλυτικά, το ΔΕΕ διαθέτει εξουσία επιβολής 
κυρώσεων στα κράτη-μέλη λόγω μη εφαρμογής 
της περιβαλλοντικής νομοθεσίας. Οι κυρώσεις είναι 
χρηματικές και καταβάλλονται μέχρι την πλήρη εφαρμογή 
του δικαίου από τα κράτη μέλη.

Για παράδειγμα, η Ελλάδα έχει καταβάλει μέχρι 
σήμερα πρόστιμο 64 εκ. ευρώ λόγω ύπαρξης Χώρων 
Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Αποβλήτων (ΧΑΔΑ) και θα 
συνεχίσει να καταβάλει μέχρι την πλήρη αποκατάσταση 
όλων των ΧΑΔΑ. Είναι απορίας άξιον ότι τα χρήματα 
αυτά αν είχαν επενδυθεί για κατασκευή νόμιμων χώρων 
διάθεσης αποβλήτων, η χώρα μας θα διέθετε υποδομές 
που θα εξασφάλιζαν σεβασμό στο περιβάλλον και στην 
δημόσια υγεία.

Η Ελλάδα, σύμφωνα με το άρθρο 260 της ΣΛΕΕ, καλείται 
να εφαρμόσει ένδεκα (11) καταδικαστικές αποφάσεις του 
ΔΕΕ για προσβολή του περιβάλλοντος και μη εφαρμογή 
της Ενωσιακής περιβαλλοντικής νομοθεσίας. Η χώρα μας 
σήμερα έχει τις περισσότερες καταδικαστικές αποφάσεις. 
Ακολουθούν η Ισπανία με οκτώ (8) καταδικαστικές 
αποφάσεις, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Ιταλία με τέσσερις 
(4) καταδικαστικές αποφάσεις εκάστη, η Βουλγαρία και 
Πορτογαλία με τρεις (3), οι Σλοβενία, Γερμανία, Ιρλανδία 
με δύο (2) και από μια καταδικαστική απόφαση το Βέλγιο, 
η Κύπρος, η Γαλλία, το Λουξεμβούργο, η Ρουμανία, η 
Σλοβακία και η Σουηδία.

2.2. Κανονισμοί Χρηματοδοτικών Ταμείων
Σύμφωνα με τους Κανονισμούς που διέπουν την 
λειτουργία των Χρηματοδοτικών Ταμείων είναι ασύμβατη 
η χρηματοδότηση έργων στα κράτη μέλη, σε περίπτωση 
που διαπιστώνεται από τα Ενωσιακά Θεσμικά Όργανα, ότι 
τα κράτη-μέλη παραβιάζουν την Ενωσιακή περιβαλλοντική 
νομοθεσία. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η 
διακοπή της χρηματοδότησης έργων αποκατάστασης 
της λίμνης Κορώνειας, με την αποστολή στην Ελλάδα 
Αιτιολογημένης Γνώμης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για 
μη εφαρμογή της περιβαλλοντικής νομοθεσίας.

2.3. Χρηματοδοτικά μέσα
Έναν ακόμη μηχανισμό αποτελούν τα Χρηματοδοτικά μέσα 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ταμείο Συνοχής, ΥΜΕΠΕΡΑΑ), τα 
οποία διευκολύνουν την εφαρμογή της περιβαλλοντικής 
νομοθεσίας μέσω της ενίσχυσης της κατασκευής έργων 
υποδομών (π.χ. Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων, 
Χώροι Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων –ΧΥΤΥ, 
ενίσχυση γεωργών για αντιμετώπιση νιτρορύπανσης).

2.4. Χρηματοδοτικά προγράμματα
Περαιτέρω, ορισμένα Χρηματοδοτικά προγράμματα 
(π.χ. LIFE 2020, Horizon 2020) ενισχύουν την ανάπτυξη 
περιβαλλοντικής τεχνολογίας, καλών πρακτικών, καθώς 
και ανταλλαγής εμπειρίας μεταξύ των κρατών μελών.

2.5.  Δικαιώματα των πολιτών της ΕΕ προς άσκηση 
καταγγελίας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και 
αναφοράς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Τα δικαιώματα καταγγελίας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
και αναφοράς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ασκούνται 
γραπτώς στην μητρική μας γλώσσα, ή μέσω της 
ιστοσελίδας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής4 ή του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου, για περιπτώσεις μη ενσωμάτωσης στην 
εθνική έννομη τάξη, ή μη εφαρμογής στην πράξη, της 
Ενωσιακής περιβαλλοντικής νομοθεσίας. Οι αναφορές 
των πολιτών εξετάζονται από την Επιτροπή Αναφορών5. 

Ειδικές φόρμες καταγγελίας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
παρέχονται στην ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
για παράβαση Οδηγιών για την προστασία της φύσης, 
καθώς και για παράβαση Οδηγιών για την διαχείριση 
των αποβλήτων.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κινεί την διαδικασία επί παραβάσει 
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην ΣΛΕΕ.

Το έτος 2017 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κίνησε την διαδικασία 
κατά της Ελλάδας για 27 παραβάσεις. Η Ελλάδα κατέχει 
την δεύτερη θέση μετά την Ισπανία η οποία έκανε 30 
παραβάσεις, ενώ την τρίτη θέση κατέχει η Πολωνία με 
18 παραβάσεις. Το σύνολο των παραβάσεων για όλα τα 
κράτη μέλη, το έτος 2017, ανήλθε σε 325.

2.6.  Δικαίωμα αναφοράς των πολιτών  
στον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή

Ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής αποτελεί εξωδικαστικό 
θεσμό ελέγχου της Ενωσιακής Διοίκησης, ήτοι ελέγχει 
περιπτώσεις κακοδιοίκησης των Ευρωπαϊκών Θεσμικών 
Οργάνων, όπως είναι η μη απάντηση σε αιτήματα 
πολιτών, οι καθυστερήσεις, η αδράνεια, η διαφθορά.

2.7. Εθελοντική ένταξη και εφαρμογή Κανονισμών
Παρέχεται στις επιχειρήσεις η δυνατότητα εθελοντικής 
συμμετοχής στον Κανονισμό “οικολογικής διαχείρισης 
και οικολογικού ελέγχου” (Κανονισμός πιστοποίησης 
EMAS6). Οι επιχειρήσεις που συμμετέχουν, δείχνουν 
ένα “πράσινο πρόσωπο” προς τους πελάτες τους και 
ταυτόχρονα απολαμβάνουν συγκεκριμένα δικαιώματα 
και διευκολύνσεις. 

Για παράδειγμα, στην Ελλάδα, η Απόφαση Έγκρισης 
Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) επιχειρήσεων ενταγμένων 

4.  Πληροφορίες για τον τρόπο άσκησης του δικαιώματος 
καταγγελίας και «Έντυπο Καταγγελίας» στην ιστοσελίδα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης: http://ec.europa.eu/community_law/
your_rights/your_rights_forms_en.htm.

5.  Πληροφορίες για τον τρόπο άσκησης του δικαιώματος αναφοράς 
στην ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης: http://www.eu-
roparl.europa.eu/parliament/public/staticDisplay.do?id=49 
Ηλεκτρονικό κείμενο άσκησης της αναφοράς στον ιστοχώρο: 
https://www.secure.europarl.europa.eu/parliament/public/
citizensMail/secured/cmRequest.do?cmLang uage=en.

6. Βλ. Κανονισμός 1221/2009, EMAS ΙΙΙ.
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στον Κανονισμό EMAS έχει διάρκεια 14 ετών, ενώ για τις 
λοιπές η διάρκεια ανέρχεται σε 10 έτη.

2.8. Σύσταση δικτύων και φορέων συνεργασίας
Πλήθος δικτύων επαγγελματικών φορέων αναπτύχθηκαν 
σε Ευρωπαϊκό επίπεδο για την συνεργασία των αρμοδίων 
αρχών των κρατών μελών και την αποτελεσματικότερη 
πάταξη του περιβαλλοντικού εγκλήματος.

Μεταξύ των φορέων αυτών, οι σημαντικότεροι είναι οι 
εξής:

α) Το φόρουμ της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τους Δικαστές 
για το περιβάλλον: EU Forum for Judges for the Environment 
(EUFJE)7, το οποίο Ιδρύθηκε το έτος 2004 με πρωτοβουλία 
της Γαλλίας.

β) Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Εισαγγελέων για το περιβάλλον: 
European Network for Prosecutors for the Environment 
(ENPE)8. 

γ) Το Πανευρωπαϊκό Δίκτυο Αστυνομικών για την 
αντιμετώπιση του περιβαλλοντικού εγκλήματος: 
Environmental Crime Network (EnviCrimeNet)9.

δ) Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο για την Εφαρμογή και την 
Επιβολή του Δικαίου Περιβάλλοντος: European Union 
Network for the Implementation and Enforcement of 
Environmental law (IMPEL)10: Μέλη του εν λόγω Δικτύου 
είναι τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως 
επίσης και η Τουρκία και η Νορβηγία. Το IMPEL αποτελεί 
άτυπη μορφή συνεργασίας των δημοσίων διοικήσεων 
των κρατών μελών με σκοπό την ανταλλαγή εμπειρίας 
και πληροφοριών για την εφαρμογή του δικαίου 
περιβάλλοντος.

στ) Η Europol11, η οποία εδρεύει στην Χάγη.  Σκοπός 
της είναι η στήριξη των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης στην καταπολέμηση της σοβαρής διεθνούς 
εγκληματικότητας.

ζ) Το European Union’s Judicial Cooperation Unit 
(Eurojust)12, το οποίο ιδρύθηκε το έτος 2002 (Απόφαση 
2002/187/ΔΕΥ), και η λειτουργία του τροποποιήθηκε 
το έτος 2009 (Απόφαση 2009/426/ΔΕΥ). Το Eurojust 
υποστηρίζεται από προσωπικό 260 ατόμων και εδρεύει 
στην Χάγη. Σκοπό έχει την βελτίωση της αποδοτικότητας 
των εθνικών δικαστικών και διωκτικών αρχών κατά την 
αντιμετώπιση του διασυνοριακού και οργανωμένου 
εγκλήματος και την γρήγορη παραπομπή των εγκληματιών 
στην δικαιοσύνη.

7.  Βλ. http://www.eufje.org και www.cwitproject.eu/eu-forum-
judges-environment-website.

8. Βλ. https://www.environmentalprosecutors.eu.

9. Βλ. www.envicrimenet.eu.

10. Βλ. http://impel.eu.

11. Βλ. https://www.europol.europa.eu.

12. Βλ. www.eurojust.europa.eu.

η) Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο των Προϊσταμένων των 
Υπηρεσιών Προστασίας Περιβάλλοντος: European 
Network of the Heads of Environment Protection Agencies 
(NEPA)13, το οποίο άρχισε να λειτουργεί από το έτος 2013 
με στόχο την μεταφορά εμπειρίας μεταξύ των κρατών 
μελών.

3.  Αντιμετώπιση του περιβαλλοντικού 
εγκλήματος στην Ελλάδα

Στη συνέχεια, θα αναλυθούν οι προκλήσεις και τα 
προβλήματα που καλείται να αντιμετωπίσει η Ελλάδα 
ώστε να επιτύχει την αντιμετώπιση του περιβαλλοντικού 
εγκλήματος. 

3.1.  Ενεργός συμμετοχή στα ευρωπαϊκά  
επαγγελματικά δίκτυα

Όπως ήδη αναφέρθηκε, η ενεργός συμμετοχή στις δράσεις 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στα δίκτυα συνεργασίας που 
δημιουργήθηκαν για την πάταξη του περιβαλλοντικού 
εγκλήματος και την αποτελεσματική εφαρμογή της 
περιβαλλοντικής νομοθεσίας14, παρέχουν χρήσιμες 
πληροφορίες και ανταλλαγή εμπειριών και βέλτιστων 
πρακτικών.

Το έτος 2018 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υιοθέτησε την 
Ανακοίνωση (2018)10 τελικό, 18.1.2018 «για την 
διασφάλιση της περιβαλλοντικής συμμόρφωσης»15, 
η οποία έθεσε τους ακόλουθους οχτώ στόχους για να 
επιτευχθεί η συμμόρφωση στο περιβαλλοντικό δίκαιο, 
μέσω της Προώθησης της Επιθεώρησης και της Επιβολής:

1) Ενθάρρυνση επαγγελματικής κατάρτισης,

2) Διάδοση γνώσεων,

3) Καταπολέμηση εγκλημάτων που αφορούν απόβλητα 
και άγρια είδη,

4) Κατάρτιση τεχνικών κατευθυντήριων οδηγιών για 
επιθεωρήσεις εγκαταστάσεων εξορυκτικών αποβλήτων,

5) Βελτίωση διαχείρισης καταγγελιών από πολίτες,

6) Ανάπτυξη της χρήσης δορυφόρων – γεωχωρικά 
δεδομένα,

7) Παροχή πληροφοριών και παρατηρήσεων στα κ.μ. για 
ενίσχυση της εφαρμογής του δικαίου,

8) Καλύτερη εφαρμογή της νομοθεσίας στις αγροτικές 
περιοχές.

Επιπλέον, ειδικότερα προβλήματα που καλείται η χώρα 
μας να αντιμετωπίσει και τα οποία αναδεικνύονται από 
τους ίδιους του υπαλλήλους των αρμοδίων Υπηρεσιών, 
ως δομικές αδυναμίες που εμποδίζουν την εφαρμογή του 
περιβαλλοντικού δικαίου, είναι τα εξής:

13. Βλ. epanet.pbe.eea.europa.eu.

14. Βλ. http://www.envicrimenet.eu/reports.

15.  Βλ. http://ec.europa.eu/environment/legal/compliance_
en.htm.
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3.2. Περιβαλλοντική Νομοθεσία
Η ποιότητα της περιβαλλοντικής νομοθεσίας θα πρέπει 
να βελτιωθεί. Τα κείμενα της νομοθεσίας θα πρέπει να 
είναι σαφή. Υπάρχει αδήριτη ανάγκη η νομοθεσία να γίνει 
οργανωμένη – κωδικοποιημένη κατά τομέα, χωρίς πολλές 
τροπολογίες σε διάφορα νομικά κείμενα και ασάφειες.

3.3. Αρμοδιότητες των Υπηρεσιών
Οι αρμοδιότητες θα πρέπει να είναι σαφείς και 
διακριτές. Η επικάλυψη αρμοδιοτήτων μεταξύ Κεντρικής 
Διοίκησης, Αποκεντρωμένης Διοίκησης, Περιφέρειας και 
Δήμων οδηγεί συχνά στην διαπίστωση ότι: «όλοι είναι 
συναρμόδιοι και κανένας υπεύθυνος».

3.4. Νομική υποστήριξη Υπηρεσιών
Οι Περιφερειακές Υπηρεσίες που ασχολούνται με το 
περιβάλλον (Αποκεντρωμένη Διοίκηση και Περιφέρεια), 
αλλά και οι Κεντρικές Υπηρεσίες σε μικρότερο βαθμό, δεν 
είναι επαρκώς στελεχωμένες με νομικούς. Αποτέλεσμα 
αυτού είναι ότι κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, οι 
υπάλληλοι διαπράττουν πληθώρα διοικητικών και νομικών 
λαθών που οφείλονται στην έλλειψη νομικής παιδείας. 
Η αποκατάσταση των λαθών απαιτεί ιδιαίτερα μεγάλο 
κόστος σε χρόνο και ενέργεια, στερώντας τη διοίκηση από 
τη δυνατότητά της να ασκήσει με αποτελεσματικότητα τα 

καθήκοντά της. Συνακόλουθα, οι υπάλληλοι με διάφορες 
μη νομικές ειδικότητες, αντιμετωπίζουν τους δικηγόρους 
των ρυπαινόντων και συχνά, παρ’ όλη την αξιόλογη 
προσπάθεια που καταβάλουν, αδυνατούν να στηρίξουν 
νομικά τις εισηγήσεις τους για επιβολή κυρώσεων. Έτσι, 
κρίνεται αναγκαία η άμεση υποστήριξη των Υπηρεσιών 
με νομικούς, με ευέλικτους τρόπους.

3.5.  Λήψη αποφάσεων σε συνεργασία  
με τους εφαρμοστές των αποφάσεων

Η λήψη αποφάσεων από την κεντρική διοίκηση, καθώς 
και η έκδοση Κανονιστικών Διατάξεων, θα πρέπει να 
γίνεται σε συνεργασία με τις κατά τόπους αρμόδιες 
Υπηρεσίες, οι οποίες γνωρίζουν τα προβλήματα και τις 
ιδιαιτερότητες των περιοχών όπου λειτουργούν.

3.6. Επαρκής στελέχωση Υπηρεσιών
Τμήματα περιβάλλοντος Κεντρικής Διοίκησης, 
Περιφέρειας και Αποκεντρωμένης Διοίκησης, τα οποία 
είναι στελεχωμένα με ελάχιστους υπαλλήλους, δεν 
επαρκούν για την εκτέλεση των καθηκόντων τους. 
Γι’ αυτόν τον λόγο, κρίνεται αναγκαία η ενίσχυση με 
προσωπικό των Τμημάτων Περιβάλλοντος σε όλα τα 
επίπεδα της Διοίκησης.
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