
Διήμερο Εκπαιδευτικό Σεμινάριο 
Πρώτες βοήθειες στην Άγρια Πανίδα  

και οργάνωση Δικτύου Εθελοντών 
 

Σάββατο 21 Απριλίου 2018 και Κυριακή 22 Απριλίου 2018 



Άγρια πανίδα και περιβαλλοντικό έγκλημα: 
Εργαλεία αντιμετώπισης 

 
Πόπη Μπαξεβάνη 

Υπεύθυνη Επικοινωνίας/Ενημέρωσης LIFE NATURA THEMIS 



Λίγα λόγια για το LIFE Natura Themis 
LIFE Natura Themis - LIFE14/GIE/GR/000026 

«Προώθηση της ευαισθητοποίησης για την άσκηση δίωξης για εγκλήματα κατά της άγριας ζωής και την ανάδειξη της  
περιβαλλοντικής ευθύνης για την αντιμετώπιση ζημιών έναντι της βιοποικιλότητας σε περιοχές του Δικτύου NATURA 2000 στην Κρήτη» 

Οκτώβριος 2015 - Σεπτέμβριος 2020 

Πρόγραμμα LIFE 2014 «Περιβαλλοντική Διακυβέρνηση &  
Πληροφόρηση» (Environmental Governance & Information) 
 
 Συντονιστής Δικαιούχος: Πανεπιστήμιο Κρήτης – Μουσείο  
 Φυσικής Ιστορίας Κρήτης (ΜΦΙΚ), http://www.nhmc.uoc.gr/el  
 Συνδικαιούχος / Εταίρος 1: Δικηγορικός Σύλλογος Χανίων (ΔΣΧ) 

http://www.dschania.org/  
 Συνδικαιούχος / Εταίρος 2: Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της 

Φύσης (ΕΕΠΦ), http://eepf.gr/el  
 Συνδικαιούχος / Εταίρος 3: ΥΠΕΝ – Συντονιστικό Γραφείο 

Αντιμετώπισης Περιβαλλοντικών Ζημιών (ΣΥΓΑΠΕΖ) 
 Συνδικαιούχος / Εταίρος 4: Δικηγορικός Σύλλογος Ηρακλείου (ΔΣΗ) 

http://www.dsh.gr/  

http://www.nhmc.uoc.gr/el
http://www.dschania.org/
http://eepf.gr/el
http://www.dsh.gr/


Αντικείμενο του έργου 

Καταγραφή και χαρτογράφηση της περιβαλλοντικής παραβατικότητας στην 
Κρήτη. 

Ενημέρωση και ενεργοποίηση των κοινωνικών εταίρων στην 
αποτελεσματικότερη εφαρμογή της οδηγίας για την Περιβαλλοντική Ευθύνη 
(Οδηγία 2004/35/ΕΚ, Ελλάδα ΠΔ 148/2009) για την αποκατάσταση ζημιών 
έναντι της βιοποικιλότητας. 

Ανάδειξη του θέματος της περιβαλλοντικής ευθύνης, της πρόληψης και μείωσης 
της περιβαλλοντικής αυθαιρεσίας, μέσω της ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης 
των πολιτών και των εμπλεκόμενων κοινωνικών ομάδων. 



Κοινωνικοί εταίροι και εμπλεκόμενες ομάδες 

Στελέχη &  
υπάλληλοι 

ΑΔΚ, 
Περιφέρειας 

Κρήτης & ΟΤΑ 

Δικηγόροι 

Δικαστές 
Εισαγγελείς 

Περιβαλλοντι-
κές Μη 

Κυβερνητικές 
Οργανώσεις 

(ΜΚΟ) 

Δημοσιογράφοι 
τοπικών ΜΜΕ 

Επαγγελματίες 
Τουρισμού 

Προανακριτικοί 
υπάλληλοι 

Αγροτικός 
πληθυσμός και 

ευρύ κοινό 



Γιατί ένα έργο LIFE για την  

περιβαλλοντική παραβατικότητα; 



Κυριότερες περιβαλλοντικές παραβάσεις 



Σταύρος Ξηρουχάκης©Αρχείο ΜΦΙΚ 

 





Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης. Πόπη Μπαξεβάνη©Αρχείο ΜΦΙΚ 

 



Εγκλήματα κατά της άγριας ζωής; 
Ποσοστά ειδών με συμπτώματα δηλητηρίασης ΜΦΙΚ: 2007-2012 
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Εγκλήματα κατά της άγριας ζωής? 
Εισαγωγές στο ΜΦΙΚ ανά αιτία (περίοδος αναφοράς 2000-2017) 

Πυροβολημένα 
3% 

Ορφανό 
3% 

Εξαντλημένο 
25% 

Ατύχημα 
39% 

Δηλητηρίαση 
13% 

Ασθένεια 
1% 

Αιχμαλωσία 
2% Άλλο 

14% 

Εισαγωγές ανά αιτία 



1% 1% 

6% 
4% 3% 

10% 

1% 

5% 

2% 

3% 

1% 

4% 

1% 

13% 

6% 

31% 

7% 
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Ειδικά για τη χρήση  
δηλητηριασμένων δολωμάτων 

• Εκτός των δύο LIFE για την προστασία του Γυπαετού (1998-2006) που συνέβαλαν στη 
μείωση των περιστατικών πυροβολισμού αρπακτικών, το ΠΚ-ΜΦΙΚ υλοποίησε το έργο 
«Καινοτόμες  Δράσεις  για  την Αντιμετώπιση της Παράνομης Χρήσης Δηλητηριασμένων 
Δολωμάτων σε Μεσογειακές Πιλοτικές Περιοχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης» [LIFE09 
NAT/ES/000533] από το 2010 έως το 2014. 

• Πιλοτικές περιοχές ο Ψηλορείτης, η Δίκτη και τα Αστερούσια. 
• Δημιουργήθηκαν 3 Δίκτυα Κοινωνικών Εταίρων: Κυνηγοί, Κτηνοτρόφοι και Δήμοι 
• Σημάνθηκαν ηλεκτρονικά περισσότερα από 70 σκυλιά (κυνηγετικά και ποιμενικά) 
• Παραδόθηκαν 18 ελληνικά ποιμενικά 
• Πραγματοποιήθηκαν 45 επισκέψεις σε σχολεία (2.500 μαθητές και 200 εκπαιδευτικοί) 
• Περισσότερες από 60 εκδηλώσεις/ομιλίες/συνέδρια/φεστιβάλ/σεμινάρια 
• Από τις πιο καινοτόμες δράσεις η επίσκεψη της Ευρωπαϊκής Ομάδας Σκύλων τον 

Οκτώβριο του 2011 και τον Οκτώβριο του 2012. 
 



Στη συνέχεια το έργο «Καινοτόμες Δράσεις 
ενάντια στα δηλητηριασμένα δολώματα» 

 
Το 2016 δημιουργείται η Κρητική Ομάδα Σκύλων Ανίχνευσης Δηλητηριασμένων 
Δολωμάτων (ΚΟΣ) στο πρότυπο της Ευρωπαϊκής Ομάδας Σκύλων. 
Τα σκυλιά αυτά: 
 Εκπαιδεύονται με τις ίδιες μεθόδους για την ανίχνευση ναρκωτικών ή εκρηκτικών 
 Η εκπαίδευση διαρκεί 18 μήνες 
 Η μέθοδος εκπαίδευσης είναι η Arcon 
 Με μια οσφρητική ευαισθησία χίλιες φορές δυνατότερη από την ανθρώπινη, ο σκύλος 

αυτός μπορεί να συλλάβει τις δυνατές οσμές από ουσίες που χρησιμοποιούνται στα 
δηλητηριασμένα δολώματα (μια αρκετά περιορισμένη οικογένεια εξαιρετικά τοξικών 
βιοκτόνων που συχνά χρησιμοποιούνται στη γεωργία) οι οποίες μεταφέρονται από τα 
ρεύματα αέρα και μαρτυρούν την προέλευσή τους 

 Οι σκύλοι δεν δουλεύουν, εάν δεν συνοδεύονται από τον χειριστή τους 
 Εξωτερικά ερεθίσματα όπως θόρυβοι, πολυκοσμία, αυτοκίνητα κ.λπ. επηρεάζουν την 

απόδοση του σκύλου, ως προς τον χρόνο ανεύρεσης 
 
 



Λίγα λόγια για την Κρητική Ομάδα Σκύλων 
o Αποτελείται από δύο κλιμάκια, τα οποία ανήκουν πλέον στην Α’ Κυνηγετική 

Ομοσπονδία Κρήτης & Δωδεκανήσου. 
o Το Κλιμάκιο Ανατολικής Κρήτης αποτελείται από τον Ομοσπονδιακό 

Θηροφύλακα Σπύρο Νηστικάκη και τον γερμανικό ποιμενικό με το όνομα 
«Ντάικα». 

o Το Κλιμάκιο Δυτικής Κρήτης, αποτελείται από τον Ομοσπονδιακό Θηροφύλακα 
Γιάννη Γρηγοράκη και τον γερμανικό ποιμενικό με το όνομα «Καρίνα». 

o Τα σκυλιά είναι αδέλφια, γεννημένα στο εκτροφείο Perros Contra El Venenos, 
στην Ανδαλουσία της Ισπανίας (ημερομηνία γέννησης 16/1/2015), όπου και 
εκπαιδεύτηκαν. 

o Η εκπαίδευσή τους ξεκίνησε αμέσως μετά τον απογαλακτισμό τους και ήταν 
έτοιμα να συναντήσουν τους χειριστές τους. 

o Η εκπαίδευση των χειριστών, πραγματοποιήθηκε από τις 14 Ιουνίου του 2016 
έως και τα μέσα Ιουλίου 2016, με καθημερινή διπλή θεωρητική και πρακτική 
άσκηση. 









Η Κρητική Ομάδα Σκύλων σε αριθμούς 
Περίοδος αναφοράς: Αύγουστος 2016-15 Ιουλίου 2017 
Χώρος δράσης: 118 περιπολίες Κρήτη, 3 Μεσολόγγι 

Έως τέλος Νοεμβρίου 2017, οι αυτοψίες που είχαν πραγματοποιηθεί ήταν 167 



Αριθμός και είδος ευρημάτων σε 68 θετικές περιπολίες, συγκεντρωτικά 

Έως τέλος Νοεμβρίου 2017, τα δδ ήταν 285και τα νεκρά ζώα 123 



Αριθμός και είδος ευρημάτων σε 68 θετικές περιπολίες, αναλυτικά 

Έως τον Νοέμβριο 
2017 είχαμε συνολικά: 
59 σκύλους, 19 γάτες, 

11 ζουρίδες και 11 
σκατζόχοιρους 



Εποχικότητα περιστατικών (στις 121 αυτοψίες) 



Η εποχικότητα αυτή συμπίπτει και με τις εισαγωγές περιστατικών στο ΜΦΙΚ 
και δεν σχετίζεται πάντα με τη χρήση δηλητηριασμένων δολωμάτων.  

Οι καλοκαιρινοί μήνες είναι δύσκολοι από πλευράς επιβίωσης στο νησί λόγω: 
Α) έλλειψης τροφής 
Β) έλλειψης νερού που είναι και το σημαντικότερο 
Γ) περισσότερη όχληση λόγω αύξησης δραστηριοτήτων στην ύπαιθρο και σε 
ευαίσθητες περιοχές (από πολίτες και τουρίστες) 
Δ) λόγω αυτής της αύξησης της ανθρώπινης δραστηριότητας, είναι και πιο εύκολος ο 
εντοπισμός των ζώων 
Ε) βρίσκεται σε έξαρση το κυνήγι και είναι πιο έντονες οι συγκρούσεις χρήσεων γης 
(διαφορετικοί χρήστες στην ίδια περιοχή ταυτόχρονα) 
 
 Άνοιξη και φθινόπωρο τα περιστατικά εισαγωγής αφορούν αδύναμα/εξαντλημένα 

πουλιά λόγω μετανάστευσης . Την άνοιξη αυξάνονται οι εισαγωγές 
νεοσσών/νεογνών και λόγω ανθρωπογενών παρεμβάσεων 
 

 Η αύξηση του Σεπτεμβρίου οφείλεται και στην εισαγωγή νεαρών ανώριμων 
αρπακτικών που μόλις εγκαταλείπουν τις φωλιές και αποπροσανατολίζονται λόγω 
απειρίας ή υποσιτίζονται/εξαντλούνται για τον ίδιο λόγο 

 
Αυτές τις περιόδους απαιτείται και περισσότερη εγρήγορση από τους 

εθελοντές, τους σταθμούς Α’ βοηθειών και τα Κέντρα Περίθαλψης 



Οι Δήμοι Αρχανών-Αστερουσίων, Μινώα Πεδιάδος, Φαιστού, Γόρτυνας, 
Αγίου Νικολάου και Ιεράπετρας έχουν μεγαλύτερη ανάγκη από την 

ενεργοποίηση των εθελοντών. 



Στην πράξη... 



Γιάννης-Καρίνα, Σπύρος-Ντάικα 

 



Στην πράξη... 

300 πιθανές δηλητηριάσεις λιγότερες  

χάρη στην  

Κρητική Ομάδα Σκύλων  

Ανίχνευσης Δηλητηριασμένων Δολωμάτων 



Τι κάνουμε αν εντοπίσουμε δηλητήρια ή 
υποψιαστούμε περιστατικό χρήσης 

δηλητηριασμένων δολωμάτων  

(εκτός των Α’ Βοηθειών) 









Σε περίπτωση 
εντοπισμού  

περιβαλλοντικών 
παραβάσεων:  

αντίδραση ή 
αδιαφορία; 



Η εφαρμογή THEMIS δίνει τη δυνατότητα: 
• στους πολίτες να συμβάλουν στη δίωξη 

του περιβαλλοντικού εγκλήματος και 
την αποκατάσταση της περιβαλλοντικής 
ζημίας  

• στις ελεγκτικές και προανακριτικές 
αρχές να αξιολογήσουν το περιστατικό, 
να αποκτήσουν καλύτερη εικόνα της 
παράβασης, να στοιχειοθετήσουν 
πιθανό ποινικό αδίκημα και εφόσον 
απαιτηθεί να προχωρήσουν περαιτέρω 
σε δίωξη 

Βασικός στόχος της: 
• Να συμβάλλει στην ενεργοποίηση των 

πολιτών αλλά και των αρμόδιων 
υπηρεσιών. 

• Μακροπρόθεσμα η αποτροπή και 
μείωση του αριθμού των 
περιβαλλοντικών παραβάσεων. 

Αντίδραση άμεση, απλή και ανώνυμη 



Η εφαρμογή THEMIS: 
 
 Είναι εύχρηστη και λειτουργική 
 Υποστηρίζεται από Android & iOS 

συσκευές 
 Για αρχάριους και πιο έμπειρους χρήστες 
 
Τρόπος χρήσης 
 Ενεργοποίηση του συστήματος 

γεωχωρικών δεδομένων κάθε συσκευής 
 Ενεργοποίηση εφαρμογής 
 Λήψη φωτογραφιών 
 Σύνταξη μηνύματος με σχετικό 

σχολιασμό (όχι απαραίτητα) 
 Στοιχεία επικοινωνίας (εάν ο χρήστης το 

επιθυμεί) 
 

Διασφαλίζεται απόλυτα η ανωνυμία του 
καταγγέλοντος, εφόσον δεν δώσει ο ίδιος 
τα στοιχεία του! 



Η ομάδα έργου της Ελληνικής Εταιρείας Προστασίας της 
Φύσης (ΕΕΠΦ), υπεύθυνη για τη λειτουργία της εφαρμογής 
THEMIS: 
 
• Αξιολογεί την καταγγελία 
• Κωδικοποιεί την αναφορά στην αντίστοιχη κατηγορία 

περιβαλλοντικού εγκλήματος 
• Γεωαναφέρει το περιστατικό και επικαιροποιεί τον 

γεωπληροφορικό χάρτη της ιστοσελίδας υποστήριξης της 
εφαρμογής http://app-naturathemis.gr/el 

• Προωθεί την καταγγελία/αναφορά στις αρμόδιες κατά 
περίπτωση υπηρεσίες, ως περιβαλλοντική οργάνωση 
έχουσα έννομο συμφέρον 

• Παρακολουθεί την εξέλιξη της υπόθεσης 
• Ενημερώνει με μήνυμα τον χρήστη. 

Μετά την αντίδραση τι; 



Δεν φτάνει όμως μόνο αυτό. 
 

Έχουμε δικαίωμα σε ένα υγιές 
περιβάλλον. 

 
Το ίδιο και οι επόμενες γενιές. 

Έχουμε όμως και την ευθύνη. 
 

Με απλές, μικρές, καθημερινές 
πράξεις. 

 
Με ενεργοποίηση. 

 
Με στοχευμένη αντίδραση. 

 
Με κατανόηση. 



Στόχος η ελευθερία... 


	Slide Number 1
	Slide Number 2
	LIFE Natura Themis - LIFE14/GIE/GR/000026�«Προώθηση της ευαισθητοποίησης για την άσκηση δίωξης για εγκλήματα κατά της άγριας ζωής και την ανάδειξη της �περιβαλλοντικής ευθύνης για την αντιμετώπιση ζημιών έναντι της βιοποικιλότητας σε περιοχές του Δικτύου NATURA 2000 στην Κρήτη»�Οκτώβριος 2015 - Σεπτέμβριος 2020
	Slide Number 4
	Slide Number 5
	Slide Number 6
	Slide Number 7
	Slide Number 8
	Slide Number 9
	Slide Number 10
	Slide Number 11
	Slide Number 12
	Slide Number 13
	Slide Number 14
	Slide Number 15
	Slide Number 16
	Slide Number 17
	Slide Number 18
	Slide Number 19
	Slide Number 20
	Slide Number 21
	Slide Number 22
	Slide Number 23
	Slide Number 24
	Slide Number 25
	Slide Number 26
	Slide Number 27
	Slide Number 28
	Slide Number 29
	Slide Number 30
	Slide Number 31
	Slide Number 32
	Slide Number 33
	Slide Number 34
	Slide Number 35
	Slide Number 36
	Slide Number 37
	Slide Number 38
	Slide Number 39
	Slide Number 40
	Slide Number 41

