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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Η παρούσα έκθεση αποτελεί προϊόν της δεκαπεντάχρονης εµπειρίας του WWF Ελλάς σε ζητήµατα 
εφαρµογής της περιβαλλοντικής νοµοθεσίας αλλά και αποτέλεσµα ειδικής έρευνας που πραγµα-
τοποιήθηκε για τον σκοπό αυτόν κατά το διάστηµα µεταξύ Αυγούστου 2004 και Μαρτίου 2005. 
 
Η έρευνα περιέλαβε τους τοµείς που αναφέρονται στην 5η ετήσια έκθεση της Ευρωπαϊκής Επι-
τροπής1 σχετικά µε την εφαρµογή της περιβαλλοντικής νοµοθεσίας στην ΕΕ, έτσι ώστε τα πορί-
σµατα των δύο εκθέσεων να είναι κατά το δυνατόν συγκρίσιµα. Συγκεκριµένα, εξετάστηκαν οι εξής 
τοµείς: 
1. Πρόσβαση σε περιβαλλοντική πληροφορία  
2. Εκτίµηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων  
3. Ατµοσφαιρικός αέρας  
4. Νερό  
5. Φυσικό περιβάλλον και προστασία ειδών  

Ι. Προστασία βιοτόπων  
ΙΙ. Προστασία ειδών χλωρίδας και πανίδας  
ΙΙΙ. ∆ασική νοµοθεσία  
ΙV. Θαλάσσιο και παράκτιο περιβάλλον  

6. Θόρυβος  
7. Χηµικά και βιοτεχνολογία  
8. Απόβλητα  

I. Στερεά απόβλητα  
II. Αστικά λύµατα  
III. Τοξικά και επικίνδυνα απόβλητα  

9. Περιβάλλον και βιοµηχανία  
 
Για την κατάσταση εφαρµογής της νοµοθεσίας σε κάθε τοµέα εξετάστηκαν ο βαθµός ενσωµάτωσης 
της αντίστοιχης διεθνούς και Κοινοτικής νοµοθεσίας, η σαφήνεια και λειτουργικότητά της, η ύπαρξη 
και λειτουργία µηχανισµών ελέγχου, η στελέχωση των αρµόδιων υπηρεσιών, το επίπεδο γνώσης 
της νοµοθεσίας από τις υπηρεσίες, η ύπαρξη καταγγελόµενων παραβάσεων (είτε προς και από 
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή είτε από στοιχεία δικαστηρίων), ο συντονισµός  των αρµόδιων υπηρε-
σιών, η ύπαρξη χρηµατοδοτήσεων και η διάθεση επαρκούς πληροφόρησης προς το κοινό. Παράλ-
ληλα, διερευνήθηκαν και στοιχεία για την ποιότητα των νοµοθετηµάτων που εξετάστηκαν, µε έµ-
φαση στη σαφήνεια των διατάξεών της, την ύπαρξη λαθών (όπως λανθασµένες επιστηµονικές ο-
νοµασίες και παράλειψη σαφούς ενσωµάτωσης διατάξεων Κοινοτικών Οδηγιών, στις οποίες γίνεται 
αναφορά στη συνέχεια) και η ύπαρξη άσχετων µε το αντικείµενο διατάξεων.  
 
H έρευνα και η έκθεση δεν καλύπτουν την εφαρµογή του συνόλου της περιβαλλοντικής νοµοθεσίας 
ή των Κοινοτικών Οδηγιών, καθώς η έλλειψη σχετικής πληροφόρησης και ανάλογων ερευνών και ο 
περιορισµένος χρόνος δεν επέτρεψαν τη διεξοδική κάλυψη του αντικειµένου. ∆ιερευνήθηκε όµως η 
κατάσταση εφαρµογής των περισσότερων από τα πλέον σηµαντικά νοµοθετήµατα και διαπιστώ-
θηκαν και καταγράφηκαν κοινά προβλήµατα. Οι προτάσεις στις οποίες καταλήγει η παρούσα έκθε-
ση εκτιµάται πως θα συµβάλουν ουσιαστικά στη βελτίωση του συνόλου της περιβαλλοντικής νοµο-
θεσίας και της εφαρµογής της. 
 
Στη συνέχεια παρατίθενται επιγραµµατικά τα πορίσµατα ανά τοµέα, τα οποία παρουσιάζονται ανα-
λυτικά στην πλήρη έκθεση.  

                                                 
1 European Commission, Fifth Annual Survey On the Implementation and Enforcement of Community Environmental 
Law – 2003, Commission Staff Working Paper (Brussels: European Commission, 2004): [SEC(2004) 1025] 
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Α.ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΑΝΑ ΤΟΜΕΑ 

 
1. Πρόσβαση σε περιβαλλοντική πληροφορία 

o Μη ενσωµάτωση στο εθνικό δίκαιο της Οδηγίας 2003/4/ΕΚ “Πρόσβαση του κοινού σε περιβαλ-
λοντικές πληροφορίες και για την κατάργηση της Οδηγίας 90/313/ΕΟΚ του Συµβουλίου”. 

o Καθυστερηµένη ενσωµάτωση στο εθνικό δίκαιο της Οδηγίας 90/313/ΕΟΚ. 
o Ανύπαρκτη πληροφόρηση των πολιτών για το δικαίωµα απρόσκοπτης πρόσβασης σε πληρο-

φορίες για το περιβάλλον. 
o Ελλιπέστατη γνώση των αρµόδιων υπηρεσιών της ∆ιοίκησης για την υποχρέωσή τους να πα-

ρέχουν στους πολίτες πρόσβαση σε σχετικές µε το περιβάλλον πληροφορίες. 
o Ελλιπής παροχή ουσιαστικής πληροφορίας ανά τακτά διαστήµατα από το ΥΠΕΧΩ∆Ε για την 

κατάσταση του περιβάλλοντος. 
o Αδυναµία υπηρεσιών να ανταποκριθούν σε αύξηση των αιτηµάτων για πληροφορίες από πολί-

τες. 
o Σηµαντική συµβολή του θεσµού του Συνηγόρου του Πολίτη στη βελτίωση της πρόσβασης πολι-

τών σε πληροφορίες από τη ∆ιοίκηση. 
o Η Ελλάδα ακολουθεί ως ουραγός τις εξελίξεις στην ΕΕ για πρόσβαση του κοινού σε πληροφο-

ρίες και για ουσιαστική κοινωνική συµµετοχή στις διαδικασίες λήψης περιβαλλοντικών αποφά-
σεων. 

 
2. Εκτίµηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων 

o Μη ενσωµάτωση της Οδηγίας 2001/42/ΕΚ “Στρατηγική εκτίµηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων 
ορισµένων σχεδίων και προγραµµάτων”. 

o Καθυστέρηση τριών ετών για την ενσωµάτωση στην εθνική νοµοθεσία της Οδηγίας 97/11/ΕΚ 
“σχετικά µε την εκτίµηση των επιπτώσεων ορισµένων δηµόσιων και ιδιωτικών έργων στο περι-
βάλλον”. Προηγήθηκε παραποµπή της χώρας στο ∆ΕΚ. 

o Ασαφής και δύσχρηστος ο Ν. 3010/2002, καθώς παραπέµπει ουσιώδη ζητήµατα εφαρµογής 
του σε ΚΥΑ (κατάταξη έργων, αρµοδιότητες, προδιαγραφές, αµοιβές, τρόπος δηµοσιοποίη-
σης). 

o Αδυναµία της ∆ιοίκησης να ελέγξει τη «διαπλοκή» στο σύστηµα σύνταξης ΜΠΕ, καθώς  ο µελε-
τητής εκµισθώνεται από τον άµεσα ενδιαφερόµενο, δηλαδή τον εργολάβο – ανάδοχο του υπό 
εξέταση έργου.  

o Επίγνωση από τους µελετητές και τους εργολάβους πως η ∆ιοίκηση αδυνατεί να υπεισέλθει 
στην ουσία των περιβαλλοντικών µελετών κατά τη διαδικασία αδειοδότησης. 

o Ελλιπής στελέχωση των υπηρεσιών αξιολόγησης των ΜΠΕ και ανεπαρκής έλεγχος της τήρη-
σης των περιβαλλοντικών όρων 

o Ανυπαρξία ανεξάρτητου µηχανισµού ελέγχου της τήρησης των περιβαλλοντικών όρων και της 
ισχύουσας νοµοθεσίας  

o Ανεπαρκής δηµοσιοποίηση, ιδιαίτερα κατά το πρώτο στάδιο της διαδικασίας περιβαλλοντικής 
αδειοδότησης 

o Περιορισµένος προβλεπόµενος προϋπολογισµός για τη σύνταξη ΜΠΕ.  
o Ελλιπής εξέταση εναλλακτικών σεναρίων και απουσία εκτίµησης της «µηδενικής λύσης», δη-

λαδή της περίπτωσης µη πραγµατοποίησης του έργου. 
o Έλλειψη στοιχείων για τα είδη και τους οικότοπους της Ελλάδας (βάσεις δεδοµένων, βιβλιο-

γραφία, δεδοµένα πρωτογενούς έρευνας, κα). 
o Απουσία ΜΠΕ για έργα Β' κατηγορίας. Για τις προβλεπόµενες περιβαλλοντικές εκθέσεις για έρ-

γα Β κατηγορίας δεν έχουν ακόµα οριστεί προδιαγραφές.  
o Ανάθεση αρµοδιοτήτων ελέγχου σε OΤΑ για έργα Γ' κατηγορίας, χωρίς όµως πρόβλεψη για 

στήριξή τους σε τεχνογνωσία, δυναµικό και πόρους. 
o Εκτεταµένη αυθαιρεσία στη χωροθέτηση κατασκευών και δραστηριοτήτων που ουσιαστικά α-

νατρέπει τον θεσµό της εκτίµησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων ως εργαλείο προληπτικής 
άσκησης περιβαλλοντικού ελέγχου από το κράτος. 
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3. Ατµοσφαιρικός αέρας – Κλίµα 
o Προσκόλληση της αναπτυξιακής πολιτικής της χώρας στο παρωχηµένο ενεργειακό µοντέλο της 

χρήσης εξαιρετικά ρυπογόνων πηγών όπως ο λιγνίτης και το πετρέλαιο. 
o Υποβάθµιση των εξαιρετικών δυνατοτήτων ανάπτυξης των ΑΠΕ, έλλειψη κινήτρων, περίπλοκη 

και χρονοβόρα διαδικασία αδειοδότησης και περίσσεια γραφειοκρατίας. 
o Καθυστέρηση ολοκλήρωσης του Εθνικού Σχεδίου Κατανοµής ∆ικαιωµάτων Εκποµπών και ελ-

λιπής διαδικασία δηµόσιας διαβούλευσης. 
o Έλλειψη ολοκληρωµένου σχεδιασµού για τον τοµέα της ενέργειας και της ανάπτυξης των ΑΠΕ. 
o Συνέχιση της κυκλοφορίας στην αγορά απαγορευµένων ουσιών που καταστρέφουν το όζον. 
o Συνεχής υποβάθµιση της ποιότητας του ατµοσφαιρικού περιβάλλοντος στις πόλεις λόγω της 

πυκνής δόµησης και της ανεπάρκειας ανοιχτών χώρων πρασίνου. 
 

4. Νερό 
o Ελλιπέστατη ενσωµάτωση στο εθνικό δίκαιο της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ «για τη θέσπιση πλαισί-

ου κοινοτικής δράσης στον τοµέα της πολιτικής των υδάτων» 
o Εκκίνηση διαδικασίας παράβασης της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ (άρθρο 3), µε την αποστολή προει-

δοποιητικής επιστολής από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή προς την Ελλάδα για την παράλειψη 
προσδιορισµού λεκανών απορροής ποταµών (Μάρτιος 2005) 

o Καθυστερήσεις στην υλοποίηση της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ 
o Αντιµετώπιση του νερού ως ανεξάντλητου πόρου προς εκµετάλλευση. 
o Αδυναµία ελέγχου της «κλοπής» νερού από ανεξέλεγκτες και παράνοµες γεωτρήσεις. 
o Ανυπαρξία εθνικού συστήµατος ολοκληρωµένης παρακολούθησης της ποιότητας και ποσότη-

τας των νερών. 
o Περίπλοκη συναρµοδιότητα τριών υπουργείων και απουσία ενιαίου φορέα διαχείρισης των υ-

δάτων. 
o Ικανοποιητικός βαθµός ενσωµάτωσης στο εθνικό δίκαιο των απαιτήσεων της Οδηγίας 

91/676/ΕΟΚ «για την προστασία των υδάτων από τη νιτρορρύπανση γεωργικής προέλευσης», 
αν και µε καθυστέρηση 

o Έλλειψη επίσηµης πληροφόρησης για την εφαρµογή της Οδηγίας 91/676/ΕΟΚ και για τα επί-
πεδα ρύπανσης των νερών από νιτρικά. Από µετρήσεις και σποραδικά δηµοσιοποιηµένα στοι-
χεία προκύπτουν ανησυχητικές υψηλές συγκεντρώσεις νιτρικών στα υπόγεια νερά πολλών πε-
ριοχών. 

 
5. Φυσικό περιβάλλον και προστασία ειδών 

Ι. Προστασία βιοτόπων 
o Ικανοποιητικός εθνικός κατάλογος χερσαίων περιοχών προς ένταξη στο οικολογικό δίκτυο 

Natura 2000. 
o Ελλιπής κάλυψη των θαλάσσιων οικοτόπων στον εθνικό κατάλογο των προτεινόµενων Ειδικών 

Ζωνών ∆ιατήρησης. 
o Απουσία οριζόντιων ρυθµίσεων και οδηγιών διαχείρισης για τις περιοχές Natura 2000. 
o Απουσία µηχανισµού επιστηµονικής και τεχνικής στήριξης των φορέων διαχείρισης των προ-

στατευόµενων περιοχών. 
o “Γκρίζες» περιοχές συναρµοδιότητας ΥΠΕΧΩ∆Ε και δασικών υπηρεσιών στους εθνικούς δρυ-

µούς. 
o Πολλαπλές προσφυγές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο ∆ΕΚ κατά της Ελλάδας για ελλιπή εν-

σωµάτωση των Οδηγιών 92/43/ΕΟΚ «για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της 
άγριας πανίδας και χλωρίδας» και 79/409/ΕΟΚ «περί της διατηρήσεως των αγρίων πτηνών». 

o Απουσία εθνικού µηχανισµού οικονοµικής ενίσχυσης των φορέων διαχείρισης και των προστα-
τευόµενων περιοχών. 

o Ανεξέλεγκτες διαστάσεις του φαινοµένου της παράνοµης δόµησης και ασχεδίαστης ανάπτυξης 
παραγωγικών δραστηριοτήτων σε σηµαντικούς φυσικούς βιοτόπους. 
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o Απουσία εθνικού χωροταξικού σχεδιασµού, ώστε να επιτευχθεί η σωστή κατανοµή δραστηριο-
τήτων στην εθνική επικράτεια και να είναι δυνατή η οικολογικά συµβατή χωροθέτησή τους σε 
προστατευόµενες περιοχές.  

 
ΙΙ. Προστασία ειδών χλωρίδας και πανίδας 
o Έλλειµµα επιστηµονικής γνώσης και συστηµάτων παρακολούθησης της κατάστασης πληθυ-

σµών κινδυνευόντων ειδών. 
o Απουσία εθνικών χρηµατοδοτήσεων για έρευνα και προστασία ειδών πανίδας και χλωρίδας. 
o «Γκρίζες» περιοχές συναρµοδιότητας ΥΠΕΧΩ∆Ε και Υπουργείου Αγροτ. Ανάπτυξης ως προς 

την εφαρµογή των Οδηγιών  79/409/ΕΟΚ και 92/43/ΕΟΚ.  
o Ελλιπής εφαρµογή της Συνθήκης CITES (Convention on International Trade of Endangered 

Species) για το διεθνές εµπόριο ειδών χλωρίδας και πανίδας. 
 
ΙΙΙ. ∆ασική νοµοθεσία 
o Αποδυνάµωση του µέχρι το 2003 ισχύοντος θεσµικού πλαισίου προστασίας των δασών µε τον 

Ν. 3208/2003, που ανοίγει τον δρόµο για αποχαρακτηρισµό εκατοµµυρίων στρεµµάτων δασι-
κών εκτάσεων. 

o Άρνηση της ∆ιοίκησης να προχωρήσει σε σύνταξη του δασολογίου και κύρωση των δασικών 
χαρτών, µη συµµορφούµενη µε τις σχετικές αποφάσεις του ΣτΕ.  

o Αδυναµία συνεννόησης και συντονισµού της ∆ασικής Υπηρεσίας, αρµόδιας για τη σύνταξη δα-
σικών χαρτών, και της Κτηµατολόγιο Α.Ε. 

o Συνεχής αποδυνάµωση των δασικών υπηρεσιών είτε λόγω υποστελέχωσης και συνεπακόλου-
θης γήρανσης του στελεχιακού τους δυναµικού είτε λόγω µη διάθεσης πόρων. 

o Το δικαίωµα δόµησης σε εκτός σχεδίου περιοχές είναι η βασική αιτία άνθησης των αυθαιρέτων 
εντός δασών και δασικών εκτάσεων. 

o Σαφής έλλειψη πολιτικής βούλησης για ολοκλήρωση του δασολογίου και αποτελεσµατική αντι-
µετώπιση του εκτεταµένου φαινοµένου της παράνοµης δόµησης και των καταπατήσεων δηµό-
σιας δασικής γης. 

 
ΙV. Θαλάσσιο και παράκτιο περιβάλλον 
o Έλλειψη θεσµικού πλαισίου χαρακτηρισµού θαλάσσιων προστατευόµενων περιοχών και δηµι-

ουργίας περιοχών απαγόρευσης της αλιείας. 
o Χαµηλό ποσοστό ένταξης αµιγώς θαλάσσιων περιοχών στον εθνικό κατάλογο Ειδικών Ζωνών 

∆ιατήρησης που θα συµπεριληφθούν στο ∆ίκτυο Natura 2000. 
o Αδυναµία ελέγχου από τη ∆ιοίκηση της παράνοµης δόµησης και ανάπτυξης  δραστηριοτήτων 

στον παράκτιο χώρο. 
o Ανασταλτικός ρόλος της Ελλάδας στις διεθνείς διεργασίες για την προστασία από τη θαλάσσια 

ρύπανση, λόγω έντονων πιέσεων ώστε να µη θιγεί η ελληνική εφοπλιστική οικονοµία. 
o Σαφής έλλειψη πολιτικής βούλησης για αποτελεσµατική αντιµετώπιση του δυσθεώρητων δια-

στάσεων φαινοµένου της παράνοµης δόµησης και καταπάτησης αιγιαλού. 
o διαστάσεων φαινοµένου της παράνοµης δόµησης και καταπάτησης αιγιαλού. 
 

6. Θόρυβος 
o Μη ενσωµάτωση της Οδηγίας 2002/49/ΕΟΚ «για την αξιολόγηση και πρόληψη του περιβαλλο-

ντικού θορύβου» 
o Επίτευξη σηµαντικής µείωσης του θορύβου από δίκυκλα κατά τη δεκαετία του ’90. 
o Απελπιστική έλλειψη ελεύθερων χώρων στις µεγάλες πόλεις, ώστε να αποτρέπεται ο εγκλωβι-

σµός του ήχου, πυκνή δόµηση και διόγκωση αστικών περιοχών 
o Ανεπαρκής στελέχωση και τεχνική κατάρτιση των αρµόδιων για αυτοψίες υπηρεσιών των Νο-

µαρχιών. 
o Απουσία σχεδίων δράσης για την αντιµετώπιση του θορύβου σε µεγάλα αστικά κέντρα. 
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o Ελλιπέστατη ενηµέρωση των φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης και του κοινού για τις επι-
πτώσεις του θορύβου στην ποιότητα ζωής και τους τρόπους αντιµετώπισης του προβλήµατος. 

o Μη εφαρµογή κανονισµού ηχοπροστασίας κτιρίων. 
 

7. Χηµικά και βιοτεχνολογία 
o Εµπλοκή πολλών φορέων στη διαδικασία αδειοδότησης και ελέγχου της κυκλοφορίας χηµικών 

προϊόντων (Γενικό Χηµείο του Κράτους -Υπουργείο Οικονοµικών, Υπουργείο Αγροτικής Ανά-
πτυξης και Τροφίµων, Υπουργείο Υγείας, Κέντρο ∆ηλητηριάσεων). Αντίστοιχη κατάσταση επι-
κρατεί και στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης µε συναρµοδιότητα των Γενικών ∆ιευθύνσε-
ων Περιβάλλοντος, Βιοµηχανίας, Υγείας, Γεωργίας.  

o Ελλιπής διοικητική υποδοµή. 
o Ανεπαρκώς εκπαιδευµένο/ καταρτισµένο προσωπικό.  
o Χορήγηση αδειών κυκλοφορίας χηµικών προϊόντων βάσει εκτιµήσεων επικινδυνότητας και όχι 

βάσει της αρχής της προφύλαξης. Η ίδια προσέγγιση χαρακτηρίζει και την αντίστοιχη πολιτική 
της ΕΕ.  

o Ελλιπέστατη ενηµέρωση των πολιτών για τις επιπτώσεις στην υγεία από τη χρήση φυτοφαρ-
µάκων και άλλων χηµικών προϊόντων. 

o Ελλιπής µηχανισµός ελέγχου της σποράς γενετικά τροποποιηµένων οργανισµών (ΓΤΟ). 
o Σαφής αντίθεση της συντριπτικής πλειοψηφίας των πολιτών στους ΓΤΟ – κοινωνικό αίτηµα η 

ανάγκη για πλήρη έλεγχο της εµπορίας και απελευθέρωσης ΓΤΟ στο περιβάλλον. 
 

8. Απόβλητα 

I. Στερεά απόβλητα 
o Έλλειψη εθνικού και περιφερειακού χωροταξικού σχεδιασµού για τους ΧΥΤΑ. 
o Απουσία εθνικού σχεδιασµού για τη διαχείριση των απορριµµάτων. 
o Παντελής απουσία στρατηγικής για τη µείωση του όγκου των απορριµµάτων. 
o Αδυναµία της τοπικής αυτοδιοίκησης να αντιµετωπίσει επαρκώς το πρόβληµα της διαχείρισης 

απορριµµάτων (προβλήµατα ελλιπούς στελέχωσης και κατάρτισης). 
o Σηµαντική υποαπορρόφηση κονδυλίων του Γ’ ΚΠΣ και του Ταµείου Συνοχής για τη δηµιουργία 

µικρών ΧΥΤΑ, την αποκατάσταση παλιών χωµατερών και την αναµόρφωση του θεσµικού 
πλαισίου. 

o Στην Ελλάδα του 2005 υπάρχουν περισσότερες από 1.300 χωµατερές, ενώ η ύπαρξη Χώρων 
Ανεξέλεγκτης ∆ιάθεσης Απορριµµάτων (ΧΑ∆Α), δηλαδή των χωµατερών, απαγορεύεται από το 
Κοινοτικό ∆ίκαιο ήδη από το 1975. 

o Καµία προσπάθεια αποκατάστασης των χωµατερών που έχουν καταργηθεί. 
o Εξαιρετικά χαµηλό ποσοστό αξιοποίησης των υλικών συσκευασίας. 
o Σηµαντική υποαπορρόφηση κονδυλίων του Γ’ ΚΠΣ για διαχείριση στερεών αποβλήτων και 

προσπάθεια του ΥΠΕΧΩ∆Ε για περαιτέρω περικοπή τους.  
o Μη ενσωµάτωση της Οδηγίας 2000/76/ΕΚ «Αποτέφρωση των αποβλήτων», εκκίνηση διαδικα-

σίας παράβασης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και αδυναµία στρατηγικού σχεδιασµού για την 
εφαρµογή µεθόδων αποτέφρωσης. 

 
II. Αστικά λύµατα 

o Σηµαντική υποαπορρόφηση κονδυλίων για τη διαχείριση των αστικών λυµάτων από το Γ’ ΚΠΣ 
και το Ταµείο Συνοχής. 

o Έλλειψη υποδοµών για την επεξεργασία και διάθεση αστικών λυµάτων. 
o Απουσία εθνικού και περιφερειακού σχεδιασµού χώρων επεξεργασίας λυµάτων. 
o Σοβαρή καταστρατήγηση της Κοινοτικής νοµοθεσίας. 
o Παραποµπή της Ελλάδας στο ∆ΕΚ για την ελλιπή επεξεργασία της λυµατολάσπης της Ψυτάλ-

λειας. 
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III. Τοξικά και επικίνδυνα απόβλητα 
o Απουσία ολοκληρωµένου θεσµικού πλαισίου για τα επικίνδυνα απόβλητα 
o Εξαιρετικά µικρό ποσοστό από τους περίπου 400.000 τόνους επικίνδυνων αποβλήτων που 

παράγονται ετησίως στην Ελλάδα ανακυκλώνεται.  
o Απουσία αξιόπιστων καταγραφών των παραγόµενων επικίνδυνων αποβλήτων. 
 

9. Περιβάλλον και βιοµηχανία 
o Καθυστέρηση τριών ετών για την ενσωµάτωση της Οδηγίας 96/61/ΕΚ «µε την ολοκληρωµένη 

πρόληψη και έλεγχο της ρύπανσης» και ελλιπής αναφορά στα άρθρα της Οδηγίας που αφο-
ρούν τη χρήση Βέλτιστων ∆ιαθέσιµων Τεχνικών (Β∆Τ) 

o Ελλιπής δέσµευση των αρµόδιων υπηρεσιών για παρακολούθηση των τεχνολογικών εξελίξεων 
που αφορούν τη βιοµηχανία, στο πλαίσιο της εφαρµογής των διατάξεων της Οδηγίας 96/61/ΕΚ 
για τις Βέλτιστες ∆ιαθέσιµες Τεχνικές. 

o Ελλιπής διαδικασία ενηµέρωσης του κοινού για κινδύνους από βιοµηχανικά ατυχήµατα των βι-
οµηχανικών εγκαταστάσεων, η οποία όµως βελτιώνεται µε την εφαρµογή ειδικού προγράµµα-
τος στο πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ (ΕΠΠΕΡ). 

o Ανύπαρκτος µέχρι σήµερα µηχανισµός επιθεωρήσεων των εγκαταστάσεων Seveso και αξιολό-
γησης των µελετών ασφαλείας (κυρίως από την πλευρά του Υπουργείου Ανάπτυξης και Υγεί-
ας).  

o Έλλειψη χωροταξικού σχεδιασµού για τις εγκαταστάσεις Seveso και µη εφαρµογή του άρθρου 
12 της Οδηγίας 96/82/ΕΚ «για την αντιµετώπιση των κινδύνων µεγάλων ατυχηµάτων 
σχετιζόµενων µε επικίνδυνες ουσίες» που αφορά τον σχεδιασµό χρήσεων γης. 

 
ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ 
 

11..  ΈΈλλλλεειιµµµµαα  ππεερριιββααλλλλοοννττιικκήήςς  πποολλιιττιικκήήςς  
- Σαφής έλλειψη πολιτικής βούλησης 
- Έλλειψη συνεπούς και ολοκληρωµένης εθνικής πολιτικής για το περιβάλλον 
- Απουσία κεντρικού χωροταξικού σχεδιασµού 
 

22..  ΈΈλλλλεειιµµµµαα  ννοοµµοοθθεεσσίίααςς  
- Χαοτική πολεοδοµική νοµοθεσία µε περιβαλλοντικό έλλειµµα 
- Ασάφειες και περίπλοκη δοµή ισχύουσας νοµοθεσίας 
 

33..  ΈΈλλλλεειιµµµµαα  εεφφααρρµµοογγήήςς  ννοοµµοοθθεεσσίίααςς  
- Υπερβολική νοµοθετική δραστηριότητα της Βουλής 
- Πληµµελής εφαρµογή νοµοθεσίας από αρµόδιες υπηρεσίες 
- Μη συµµόρφωση της ∆ιοίκησης µε τις αποφάσεις των δικαστηρίων 
- Μακροχρόνιες διαδικασίες ελέγχου των παραβάσεων 
- Προβληµατική εφαρµογή του Κοινοτικού δικαίου περιβάλλοντος 
 

44..  ΈΈλλλλεειιµµµµαα  δδοοµµώώνν  κκααιι  υυπποοδδοοµµώώνν  
- Έλλειψη επιστηµονικών δεδοµένων για το φυσικό περιβάλλον 
- Απουσία κτηµατολογίου και δασικών χαρτών 
- Ελλιπής στελέχωση αρµόδιων υπηρεσιών και απουσία µηχανισµών ελέγχου 
- Ανεπαρκής χρηµατοδότηση 
- Ελλιπής γνώση της ισχύουσας νοµοθεσίας από τις αρµόδιες υπηρεσίες 
 

55..  ΈΈλλλλεειιµµµµαα  ππεερριιββααλλλλοοννττιικκοούύ  πποολλιιττιισσµµοούύ  
- Πολιτική αναξιοπιστία 
- Απουσία διαδικασιών διαβούλευσης 
- Ελλιπής ενηµέρωση του κοινού 
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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ  
Λαµβάνοντας ως δεδοµένο ότι βασική προϋπόθεση για τη βελτίωση και αποτελεσµατική εφαρµογή 
της περιβαλλοντικής νοµοθεσίας είναι η ύπαρξη ξεκάθαρης πολιτικής βούλησης, η έκφραση συ-
γκεκριµένων προτάσεων είναι ενέργεια που κινδυνεύει να µείνει µετέωρη ή να τύχει αποσπασµατι-
κής προσοχής µε αµφίβολα αποτελέσµατα. Επίσης, η οποιαδήποτε πρόταση για δηµιουργία νέων 
οργάνων ή εθνικών συµβουλίων ενέχει τον κίνδυνο επιδείνωσης της κατάστασης ύπαρξης πολλών 
πολιτικά εξαρτηµένων φορέων χωρίς ουσιαστικές αρµοδιότητες. Άλλωστε, τα εντοπισµένα προ-
βλήµατα που αναλύθηκαν στην προηγούµενη ενότητα διαπερνούν το σύνολο της πολιτικής ζωής 
και της ∆ιοίκησης και αφορούν εξίσου το θεσµικό πλαίσιο και τους µηχανισµούς εφαρµογής του, 
υπάρχει ανάγκη για συνολική µεταρρύθµιση του συστήµατος περιβαλλοντικού δικαίου. Αυτό απαι-
τεί βαθιές τοµές και συνολικές παρεµβάσεις και βέβαια γενναίες πολιτικές αποφάσεις, ώστε η µε-
ταρρύθµιση να µη «µείνει στα χαρτιά». 
 
Κάθε ολοκληρωµένη προσπάθεια για τη βελτίωση της συµµόρφωσης µε την περιβαλλοντική νοµο-
θεσία θα πρέπει να κινηθεί σε τρεις άξονες που αφορούν: 
- την ενίσχυση της διαφάνειας, δηλαδή την προώθηση µέτρων ευρείας κοινωνικής συµµετοχής 

στη διαδικασία λήψης αποφάσεων, καθώς και ανοιχτής αξιολόγησης των περιβαλλοντικών επι-
δόσεων του δηµόσιου και του ιδιωτικού τοµέα 

- τη θέσπιση θετικών κινήτρων, δηλαδή µέτρων, δοµών και υποδοµών που ενθαρρύνουν την 
ανάπτυξη περιβαλλοντικών δράσεων και πολιτικής και ενισχύουν τη δυνατότητα της χώρας για 
αποτελεσµατική εφαρµογή του περιβαλλοντικού δικαίου 

- την ενίσχυση των µηχανισµών επιβολής της νοµοθεσίας, δηλαδή τη θέσπιση ποινών και 
προστίµων, τη στήριξη ή αναδόµηση και δηµιουργία νέων δοµών ελέγχου 

 
Στις περισσότερες χώρες της ΕΕ-15 λειτουργούν µε αρκετή αποτελεσµατικότητα µηχανισµοί επι-
βολής (σύστηµα περιβαλλοντικών επιθεωρήσεων, κατάλληλα στελεχωµένες υπηρεσίες περιβάλ-
λοντος, δοµηµένο νοµικό πλαίσιο) συνοδευόµενοι από θετικά κίνητρα (σταθερές πηγές εθνικής 
χρηµατοδότησης, προγράµµατα ενηµέρωσης και επιµόρφωσης, πρόσβαση στην τεχνολογία). Η 
πρόκληση λοιπόν για αυτές τις χώρες και συνολικά για την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι η ενίσχυση της 
διαφάνειας, δηλαδή δηµοσιοποίηση απολογισµών από τους αρµόδιους οργανισµούς, η διευκόλυν-
ση της πρόσβασης στην περιβαλλοντική πληροφόρηση και η βελτίωση της κοινωνικής συµµετοχής 
στη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Σε άλλες χώρες, όπως η Ιταλία, δοµές και µηχανισµοί υπάρ-
χουν µεν, αλλά το σύστηµα χωλαίνει λόγω σοβαρών αγκυλώσεων της δηµόσιας διοίκησης και βέ-
βαια λόγω έλλειψης πολιτικής βούλησης. 
 
Στην Ελλάδα όµως η κατάσταση είναι πολύ διαφορετική και απαιτούνται σηµαντικές παρεµβάσεις 
και στους τρεις άξονες που προαναφέρθηκαν. Στην Ελλάδα ούτε διαφάνεια υπάρχει, ούτε θετικά 
κίνητρα για περιβαλλοντική συµµόρφωση δίνονται, ενώ οι µηχανισµοί επιβολής είναι στην καλύτε-
ρη περίπτωση ανεπαρκείς. Είναι λοιπόν απαραίτητη η διαµόρφωση ενός συνόλου προτάσεων που 
θα συµβάλουν στην αναδιάρθρωση της πολιτικής και διοικητικής λειτουργίας του κράτους και θα 
σηµάνουν την αλλαγή της. 
 
Στο επίπεδο του στρατηγικού σχεδιασµού, είναι απαραίτητη η ολοκλήρωση και θεσµική κατοχύ-
ρωση εθνικής στρατηγικής για το περιβάλλον. Παράλληλα, πρέπει να ολοκληρωθεί ο χωροταξικός 
σχεδιασµός της χώρας, διαδικασία που υποτίθεται πως έχει ξεκινήσει εδώ και δεκαετίες, αλλά α-
ντιµετωπίζει συνεχή κωλύµατα. Ειδικά όµως όσον αφορά στον χωροταξικό σχεδιασµό, αυτός δεν 
πρέπει επ’ ουδενί να αντιµετωπισθεί ως πανάκεια, ιδιαίτερα αν αποτελείται από γενικόλογες και 
ασαφείς κατευθύνσεις. Ιδιαίτερα δε αν δεν συνδυαστεί µε κατάργηση του δικαιώµατος για δόµηση 
εκτός σχεδίου πόλεως και οικισµού, τότε η οποιαδήποτε χωροταξική πολιτική ή νοµοθεσία θα πα-
ραµείνει «κενό γράµµα», ενώ ενδέχεται να δηµιουργήσει περισσότερα προβλήµατα από όσα καλεί-
ται να επιλύσει.  
 
Στο επίπεδο του συντονισµού της περιβαλλοντικής πολιτικής, είναι πλέον επιτακτική ανάγκη ο δια-
χωρισµός του τοµέα των δηµοσίων έργων από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Χωροταξίας και η 
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συγχώνευσή του σε άλλο συναφούς αντικειµένου υπουργείο, όπως το Ανάπτυξης ή το Εσωτερι-
κών.  
 
Στο επίπεδο της νοµοθεσίας, επιβάλλεται η κωδικοποίηση της περιβαλλοντικής νοµοθεσίας, ώστε 
να γίνει πιο κατανοητή και εύχρηστη και να απλουστευθούν οι διαδικασίες συντονισµού των αρµό-
διων υπηρεσιών και φορέων. Παράλληλα, είναι απαραίτητη η κωδικοποίηση της πολεοδοµικής νο-
µοθεσίας, η ολοκλήρωση των Σχεδίων Χωρικής Οργάνωσης Οικισµού και Ανοιχτής Πόλης 
(ΣΧΟΟΑΠ) και των Γενικών Πολεοδοµικών Σχεδίων (ΓΠΣ) που έχουν ανατεθεί και εκκρεµούν εδώ 
και χρόνια και η διερεύνηση και κατάργηση διατάξεων που περιπλέκουν το σύστηµα έκδοσης οικο-
δοµικών αδειών. Τέλος, θα πρέπει να αντιµετωπισθεί ολοκληρωµένα η ανάγκη προστασίας του 
αστικού περιβάλλοντος, µε ιδιαίτερη έµφαση στους αδόµητους χώρους και στους χώρους πρασί-
νου. 
 
Στο επίπεδο των µηχανισµών ελέγχου, θα πρέπει να δοθεί η πρέπουσα σηµασία στην αναβάθµιση 
της Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών Περιβάλλοντος, µε ιδιαίτερη έµφαση στην επαρκή στελέχωσή 
της και στη θέσπιση δικαιώµατος επιβολής κυρώσεων του Ν. 1650/1986. Όπως χαρακτηριστικά 
αναφέρεται σε σχετική µε τις περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβου-
λίου και Συµβουλίου2, «Η ύπαρξη συστηµάτων επιθεώρησης και η αποτελεσµατική εκτέλεση των 
επιθεωρήσεων αποτελούν αποτρεπτικό παράγοντα περιβαλλοντικών παραβιάσεων, αφού δίνουν 
την εξουσία στις αρχές να εντοπίζουν τις παραβάσεις και να επιβάλλουν την περιβαλλοντική νοµο-
θεσία µε την επιβολή ποινών ή κατ’ άλλον τρόπο. Έτσι οι επιθεωρήσεις αποτελούν απαραίτητο 
κρίκο της κανονιστικής αλυσίδας και αποτελεσµατικό όργανο για τη συνεπέστερη εφαρµογή και ε-
πιβολή της κοινοτικής περιβαλλοντικής νοµοθεσίας σε όλη την Κοινότητα και για την αποφυγή 
στρεβλώσεων του ανταγωνισµού». Είναι επίσης απαραίτητη η παροχή ουσιαστικής στήριξης προς 
την τοπική αυτοδιοίκηση, ώστε να καταφέρει να αντεπεξέλθει στον απαιτητικό της ρόλο για εφαρ-
µογή σηµαντικών διατάξεων της περιβαλλοντικής και της πολεοδοµικής νοµοθεσίας. Τα ελλείµµατα 
που εντοπίζονται και στων οποίων την κάλυψη πρέπει να συµβάλει η Πολιτεία δεν είναι µόνο οικο-
νοµικής φύσης, αλλά αφορούν την έλλειψη τεχνογνωσίας, συντονισµού, σχεδιασµού και υποδο-
µών. 
 
Τέλος, στο επίπεδο της θεσµοθέτησης εργαλείων εφαρµογής της περιβαλλοντικής νοµοθεσίας, εί-
ναι επιτακτική η ανάγκη ολοκλήρωσης του Κτηµατολογίου και του δασολογίου. Σύµφωνα µε σχετι-
κή έκθεση του ΤΕΕ3, η ολοκλήρωση του Εθνικού Κτηµατολογίου είναι εφικτή µέχρι το 2016, αλλά 
απαιτούνται γενναίες αποφάσεις για την υλοποίηση των απαραίτητων ενεργειών. Επίσης γενναίες 
αποφάσεις απαιτούνται για τη δηµιουργία εθνικού ταµείου για το περιβάλλον, για τη διαφανή δια-
χείριση των πολύ σηµαντικών ήδη υφιστάµενων περιβαλλοντικών φόρων (φόρος στη βενζίνη, 
πρόστιµα αυθαιρέτων, κ.α.) και για τη διάθεσή τους αποκλειστικά για έργα προστασίας περιβάλλο-
ντος. Όσον αφορά στη διαφάνεια της ∆ιοίκησης, θα πρέπει άµεσα να ληφθούν µέτρα για την υπο-
χρεωτική και ευρεία δηµοσιοποίηση περιβαλλοντικών απολογισµών και εκθέσεων από όλες τις 
αρµόδιες υπηρεσίες, καθώς και η δηµιουργία ιστοσελίδων, στις οποίες θα παρέχεται κάθε διαθέσι-
µη πληροφορία. Σηµαντική επίσης είναι η διάδοση της πολύ σηµαντικής νοµολογίας του ΣτΕ, είτε 
µέσω ειδικής ιστοσελίδας είτε µε εκδόσεις, που αναµένεται να συµβάλουν πολύ θετικά στη διάδοση 
του «πνεύµατος των νόµων», όπως αυτό ερµηνεύεται από το ανώτατο δικαστήριο της χώρας. 
 

 

                                                 
2 Σύσταση 2001/331/ΕΚ «για τον καθορισµό ελάχιστων κριτηρίων σχετικά µε τις περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις στα κρά-
τη µέλη». 
3 Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας, Άξονες Στρατηγικού Σχεδιασµού και Επιχειρησιακού Σχεδίου Ολοκλήρωσης του Εθνι-
κού Κτηµατολογίου: Προτάσεις προς τον Υπουργό ΠΕΧΩ∆Ε (Αθήνα: ΤΕΕ, 2005). 
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