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Περιφερειακή Ημερίδα του έργου «LIFE PROWhIBIT: Πρόληψη Περιβαλλοντικού Εγκλήματος
Αποβλήτων με ‘Έξυπνες’ Επιθεωρήσεις» στην Κρήτη
Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε (διαδικτυακά) τη Δευτέρα, 18 Οκτωβρίου 2021, η δεύτερη κατά σειρά ημερίδα
του έργου LIFE PROWhIBIT με θέμα: «Περιβαλλοντικό Έγκλημα Αποβλήτων: Δράσεις & Καίρια Ζητήματα στην
Κρήτη».
Οι 100 και πλέον συμμετέχοντες στην ημερίδα είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν και να συζητήσουν για:
•
•
•
•
•
•
•

το Περιβαλλοντικό Έγκλημα Αποβλήτων εν γένει,
τις δράσεις του προγράμματος EMPACT (European Multidisciplinary Platform Against Criminal Threats)
στην Ελλάδα για το Περιβαλλοντικό Έγκλημα,
την Ελληνική Νομοθεσία και την Ευρωπαϊκή Οδηγία για το Περιβαλλοντικό Έγκλημα,
το έργο LIFE PROWhIBIT και τις δράσεις που υλοποιούνται στο πλαίσιό του,
την υπάρχουσα κατάσταση σε σχέση με τη διαχείριση αποβλήτων στην Κρήτη,
το εύρος των Περιβαλλοντικών Εγκλημάτων σε σχέση με τη διαχείριση Αποβλήτων που καταγράφονται
στο νησί, και
τα τοπικά ζητήματα σε σχέση με τη διευθέτηση των υποθέσεων Περιβαλλοντικού Εγκλήματος
Αποβλήτων.

Στο πλαίσιο της ημερίδας πραγματοποιήθηκαν ομιλίες εκπροσώπων των:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Γενική Διεύθυνση Σώματος Επιθεωρητών & Ελεγκτών, Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας (ΥΠΕΝ),
Πράσινο Ταμείο,
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης,
Περιφέρεια Κρήτης,
Ενιαίος Σύνδεσμος Διαχείρισης Απορριμμάτων Κρήτης (ΕΣΔΑΚ),
Διαδημοτική Επιχείρηση Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Α.Ε. (ΟΤΑ), Δ.Ε.ΔΙ.Σ.Α. Α.Ε.,
Φορέας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦοΣΑ) Βόρειας Πεδιάδας,
Σχολή Χημικών Μηχανικών & Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης,
LIFE NATURA Themis.

Ενδεικτικά, βάσει των στατιστικών στοιχείων που παρουσιάστηκαν από τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος & Χωρικού
Σχεδιασμού της Περιφέρειας Κρήτης, μόνον κατά τη διάρκεια του 2020, αναφέρθηκαν στη Διεύθυνση συνολικά
608 υποθέσεις δυνητικής επιβάρυνσης/ υποβάθμισης του περιβάλλοντος, εκ των οποίων οι 77 αφορούσαν σε
ποινικά αδικήματα (κλήσεις από πταισματοδικείο / εισαγγελικές παραγγελίες / προκαταρκτικές εξετάσεις
αστυνομίας). Συνεπεία των αναφορών αυτών, πραγματοποιήθηκαν 396 επιτόπιοι έλεγχοι, από τους οποίους
ανέκυψαν 43 περιπτώσεις στις οποίες επιβλήθηκαν διοικητικά πρόστιμα, ενώ οι υπόλοιπες αναφορές
διευθετήθηκαν μέσω κλήσεων σε απολογία των παραβατών και συστάσεις επανόρθωσης. Τα στοιχεία αυτά
επιβεβαιώνουν το μέγεθος του προβλήματος και την καταλυτική σημασία που έχει η αντιμετώπιση του
Περιβαλλοντικού Εγκλήματος Αποβλήτων μέσω της συντονισμένης δράσης όλων των φορέων.
Η Περιφερειακή Ημερίδα του έργου LIFE PROWhIBIT στην Κρήτη, ήταν η πρώτη από τη σειρά ημερίδων που θα
πραγματοποιηθούν σε όλες τις Περιφέρειες της Ελλάδας με στόχο την ενημέρωση, την ευαισθητοποίηση και την
ενεργό συμμετοχή τόσο των εμπλεκόμενων φορέων, όσο και των πολιτών, στην καταπολέμηση του
Περιβαλλοντικού Εγκλήματος Αποβλήτων στην Ελλάδα.

Σημειώνεται πως στις 15 Ιουνίου 2021 είχε πραγματοποιηθεί η εναρκτήρια ημερίδα του έργου στην οποία
συμμετείχαν ως ομιλητές και κοινό, πληθώρα ενδιαφερομένων και εμπλεκόμενων φορέων τόσο από την Ελλάδα
όσο και από το εξωτερικό (EUROPOL, European Union Satellite Centre, Scottish Environmental Protection Agency).

Μπορείτε να παρακολουθήσετε την Περιφερειακή Ημερίδα του LIFE PROWhIBIT στην Κρήτη (18 Οκτωβρίου
2021) στον παρακάτω σύνδεσμο: https://bit.ly/2YZnC0r | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ
Μπορείτε να παρακολουθήσετε την Εναρκτήρια Ημερίδα του LIFE PROWhIBIT (15 Ιουνίου 2021) στον παρακάτω
σύνδεσμο: https://bit.ly/3vm5FVv | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ
Λίγα λόγια για το έργο LIFE PROWhIBIT
Με κεντρικό σύνθημα «Εντοπίζουμε και Σταματάμε το Περιβαλλοντικό Έγκλημα Αποβλήτων» (Spot & Stop Waste
Crime | www.StopWasteCrime.gr) το έργο «LIFE PROWhIBIT: Πρόληψη Περιβαλλοντικού Εγκλήματος Αποβλήτων
με ‘Έξυπνες’ Επιθεωρήσεις» συμβάλλει καθοριστικά στις προσπάθειες που ήδη γίνονται σε εθνικό επίπεδο για
την υποστήριξη και την ενίσχυση, των διαδικασιών καταπολέμησης και πρόληψης του Περιβαλλοντικού
Εγκλήματος Αποβλήτων.
Το έργο (συνολικού προϋπολογισμού 1.358.570 €) συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα LIFE της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και υλοποιείται από τη Γενική Γραμματεία Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων του Υπουργείου
Περιβάλλοντος και Ενέργειας (η οποία συντονίζει το έργο), το Πράσινο Ταμείο και το IMPEL (European Union
Network for the Implementation and Enforcement of Environmental Law).
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