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Τρίτη Συνεδρία  

Συντονιστής: Γιάννης ∆ερµιτζάκης, Γενικός Επιθεωρητής Περιβάλλοντος, 
ΥΠΕΧΩ∆Ε  

Ερωτήσεις – Παρεµβάσεις 
 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ:  ∆. ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ 
Εναρκτήρια Συνεδρία 

 

Γ. ∆ΕΡΜΙΤΖΑΚΗΣ: Κύριε Υπουργέ, κύριε Υφυπουργέ, κύριε Γενικέ 

Γραµµατέα, κύριε Ειδικέ Γραµµατέα, κύριε Γενικέ Επιθεωρητά ∆ηµόσιας 

∆ιοίκησης κ. Ρακιντζή, κύριε Πρόεδρε της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδος κ. 

Μπάγια, κυρία Πρόεδρε της Ένωσης ∆ιοικητικών ∆ικαστών κα Γιανναδάκη, 

εκλεκτοί προσκεκληµένοι, κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουµε στο σηµερινό 

µας Συνέδριο, είναι το πρώτο Συνέδριο της Ειδικής Υπηρεσίας των 

Επιθεωρητών Περιβάλλοντος.  

  Χαιρόµαστε πάρα πολύ και είναι τιµή για µας η παρουσία σας.  

Θα ήθελα να παρακαλέσω, τον συντονιστή της πρώτης συνεδρίας, τον κ. 

Αναστασόπουλο, το Νοµικό Σύµβουλο του ΥΠΕΧΩ∆Ε να λάβει το λόγο. 

Ευχαριστώ.  

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ (∆. ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ): Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι 
σύνεδροι, κατ’ επιταγή του άρθρου 24 του Συντάγµατος για τις συνθήκες για 

την Ευρωπαϊκή Κοινότητα, ψηφίστηκε ο Νόµος 1650 του ’86, που θεσπίζει 

κατά άρθρο 1 θεµελιώδεις κανόνες και µηχανισµούς υπέρ του περιβάλλοντος 

για την προστασία της υγείας, της προσωπικότητας του ανθρώπου. 

  Σειρά επιµέρους νοµικών κανόνων εξειδικεύουν περαιτέρω τα 

προληπτικά µέτρα προστασίας, καθορίζουν τα όργανα και µηχανισµούς 

ελέγχου, τις κυρώσεις και τη συµπεριφορά των οργάνων της ∆ιοίκησης. Η 

καταγραφή και δηµοσιοποίησή τους αποτελεί το αντικείµενο της σηµερινής 

ηµερίδας µε τους εκλεκτούς εισηγητές και συνέδρους, που διοργανώνει το 

Υπουργείο µε πρωτοβουλία της Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών 
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Περιβάλλοντος.  

  Την έναρξη των εργασιών της ηµερίδας αυτής παρακαλείται να 

κηρύξει ο Υπουργός Περιβάλλοντος κ. Γεώργιος Σουφλιάς. Κύριε Υπουργέ, το 

βήµα δικό σας.  

Γ. ΣΟΥΦΛΙΑΣ (ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΕΧΩ∆Ε): Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζω 

στην ηµερίδα που διοργανώνει το ΥΠΕΧΩ∆Ε και συγκεκριµένα η Ειδική 

Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος µε θέµα «Περιβαλλοντικοί έλεγχοι και 

∆ηµόσια ∆ιοίκηση».  

  Θα ήθελα ειλικρινά να συγχαρώ όσους εργάστηκαν για την 

προετοιµασία της ηµερίδας και να εκφράσω την ικανοποίησή µου που θα 

συζητηθούν ζητήµατα καθοριστικής σηµασίας για την έµπρακτη προστασία του 

περιβάλλοντος.  

  Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω για την συµµετοχή τους, τους 

διακεκριµένους εκπροσώπους της ∆ικαιοσύνης και διακεκριµένους 

εκπροσώπους της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης από όλη την Ελλάδα και οι οποίοι, 

φαντάζοµαι, µε τις παρεµβάσεις και εισηγήσεις τους θα καλύψουν σφαιρικά 

αυτό το πολυδιάστατο θέµα. Θα ήθελα δε ιδιαιτέρως να ευχαριστήσω τον 

Πρόεδρο των Εισαγγελέων Ελλάδος για την παρουσία του εδώ.  

  Αναµένω µε ενδιαφέρον τα συµπεράσµατα των εργασιών αφού 

πιστεύω ότι κάποια απ’ αυτά θα αποτελέσουν χρήσιµα εργαλεία πολιτικής για 

το Υπουργείο. Όσοι βρίσκεστε σήµερα εδώ γνωρίζετε καλύτερα από τον 

καθέναν ότι το περιβάλλον είναι το σπίτι µας. Όταν ο άνθρωπος βλάπτει το 

περιβάλλον ή αδιαφορεί γι’ αυτό είναι σαν να βλάπτει ή αδιαφορεί για τον ίδιο 

του τον εαυτό.  

  Αντίθετα µόνο όταν εργάζεται για την προστασία του 

περιβάλλοντος θέτει τις βάσεις για να απολαµβάνει ο ίδιος καλύτερη ποιότητα 

ζωής. Και ακριβώς αυτός είναι ο ρόλος, ο ρόλος ιδιαίτερα του ΥΠΕΧΩ∆Ε. ∆εν 

είναι τυχαίο ασφαλώς ότι είµαστε ταυτόχρονα το Υπουργείο ∆ηµοσίων Έργων 

και το Υπουργείο του Περιβάλλοντος.  

  Τα δηµόσια έργα είναι το κατεξοχήν εργαλείο που έχει το κράτος 

για την ανάπτυξη και τη βελτίωση της καθηµερινής ζωής των πολιτών. Όµως η 
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ανάπτυξη κάνει πραγµατικά καλύτερη τη ζωή µας µόνο όταν προχωρά µε 

σεβασµό στο περιβάλλον.  

  Ποτέ να µην ξεχνάµε ότι η οικονοµία και η αγορά πρέπει να 

λειτουργούν µε τέτοιο τρόπο ώστε να µην προκαλείται άσκοπη σπατάλη των 

φυσικών πόρων και να µην υποβαθµίζεται το περιβάλλον. Στην Ελλάδα 

δυστυχώς αργήσαµε να τα συνειδητοποιήσουµε όλα αυτά. Εκεί οφείλονται οι 

καταδίκες και οι εκκρεµείς υποθέσεις της Ελλάδος µε την Ευρωπαϊκή Ένωση 

και το Ευρωπαϊκό ∆ικαστήριο για θέµατα περιβάλλοντος, τις οποίες λυπάµαι 

που το λέω µας κληροδότησε η προηγούµενη κυβέρνηση.  

  Εκεί οφείλεται η έλλειψη περιβαντολλογικής παιδείας ή εν πάση 

περιπτώσει η µειωµένη περιβαντολλογική παιδεία του Έλληνα πολίτη και η 

δυσκολία του να αντιληφθεί ότι εξαρτώµεθα από το περιβάλλον περισσότερο 

από όσο νοµίζουµε. Ότι τελικά το καθαρό περιβάλλον δεν µας εξασφαλίζει 

απλώς την καλύτερη ποιότητα ζωής αλλά την ίδια τη ζωή µας.  

  Πρέπει και θέλω να το τονίσω αυτό να επιδιώκεται η ανάπτυξη µε 

απόλυτο σεβασµό στο περιβάλλον, την κοινωνία και την οικονοµία που είναι οι 

τρεις πυλώνες της αειφόρου ανάπτυξης. Και µια και µιλάω για την αειφόρο 

ανάπτυξη θέλω σήµερα εδώ να ανακοινώσω ότι εθνικός εκπρόσωπος για την 

Ευρωπαϊκή στρατηγική για την αειφόρο ανάπτυξη ορίστηκε από την 

κυβέρνηση ο πραγµατικά εξαιρετικός συνεργάτης µου ο Υφυπουργός κ. 

Καλογιάννης.  

  Η προστασία του περιβάλλοντος είναι υπόθεση όλων µας, αλλά 

για µας είναι καθηµερινή υποχρέωση απέναντι στις Ελληνίδες και τους 

Έλληνες. Τους τελευταίους 33 µήνες στο ΥΠΕΧΩ∆Ε κάνουµε µια σηµαντική 

προσπάθεια για το περιβάλλον. Προφανώς δεν έχουµε προλάβει να 

αντιµετωπίσουµε όλες τις εκκρεµότητες της εικοσαετίας.  

  Ωστόσο γίνεται ένα τεράστιο έργο το οποίο αναγνωρίζουν οι 

αρµόδιες Υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν έχουµε πλέον 

Κουρουπητό, δεν µας κυνηγάνε για την Ζάκυνθο και διάφορα άλλα πράγµατα, 

σχεδιάσαµε και εφαρµόζουµε ένα ολοκληρωµένο πλέγµα περιβαντολλογικής 

πολιτικής σε δέκα βασικούς Άξονες και θα ήθελα πολύ σύντοµα να σας 

παρουσιάσω ορισµένα πράγµατα.      
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  Πρώτον: η ολοκλήρωση του χωροταξικού σχεδιασµού της χώρας 

µε στόχο την θεσµοθέτηση για πρώτη φορά στην Ελλάδα του Εθνικού 

Χωροταξικού Σχεδίου και των Ειδικών Πλαισίων µέχρι ή µέσα στο πρώτο 

εξάµηνο σταδιακά βέβαια του 2007. Έτσι ο καθένας θα ξέρει τι µπορεί να κάνει 

και που και όλα τα έργα θα υπακούουν πλέον σε γενικούς, εκ των προτέρων, 

κανόνες προστασίας του περιβάλλοντος. 

  ∆εύτερον: η γρήγορη εναρµόνιση της ελληνικής µε την κοινοτική 

νοµοθεσία για σηµαντικά θέµατα όπως το όζον, οι υδάτινοι πόροι, τα όρια 

εκποµπής ρύπων, γενετικώς τροποποιηµένοι οργανισµοί και άλλα. Με τον 

τρόπο αυτό η νοµοθεσία η ελληνική εκσυγχρονίζεται και γίνεται πιο αυστηρή. 

Από τον Μάρτιο του 2004 µέχρι σήµερα το ΥΠΕΧΩ∆Ε έχει ολοκληρώσει την 

ενσωµάτωση στο Εθνικό ∆ίκτυο 15 Κοινοτικών Οδηγιών για το περιβάλλον. 

Σηµειώνω ότι τέσσερις απ’ αυτές έπρεπε να έχουν ενσωµατωθεί από το 2002, 

µε συνέπεια στο παρελθόν να υπάρχουν καταγγελίες εις βάρος της Ελλάδος 

από την Ευρωπαϊκή Ένωση.  

  Είναι η πρώτη φορά από τότε που η Ελλάδα εντάχθηκε στην 

Ευρωπαϊκή Κοινότητα που µέσα σε τόσο σύντοµο χρονικό διάστηµα 

ενσωµατώθηκαν στην εθνική νοµοθεσία µας τόσες πολλές Κοινοτικές Οδηγίες 

για την προστασία του περιβάλλοντος. Από δω και πέρα πλέον, αφού φτάσαµε 

σε ένα πολύ καλό σηµείο, το ΥΠΕΧΩ∆Ε χωρίς τα βάρη του παρελθόντος θα 

µπορεί να παρακολουθεί συστηµατικά τις εξελίξεις στην κοινοτική 

περιβαλλοντική νοµοθεσία και να προχωρά έγκαιρα στην ενσωµάτωση νέων 

κοινοτικών οδηγιών στο εθνικό µας δίκαιο. Βεβαίως όλοι γνωρίζετε ότι η 

παραγωγή κοινοτικών οδηγιών για το περιβάλλον είναι πολύ µεγάλη. 

  Τρίτον: η ουσιαστική ενίσχυση των προστατευόµενων περιοχών: 

εθνικοί δρυµοί, εθνικά χερσαία, θαλάσσια και υγροτοπικά πάρκα, καθώς και η 

θεσµική και οικονοµική θωράκιση των φορέων διαχείρισης για την 

αποτελεσµατικότερη λειτουργία τους.  

  Υπενθυµίζω ότι από τον Μάρτιο του 2004 θεσµοθετήσαµε και 

οριοθετήσαµε εννιά προστατευόµενες µεγάλες περιοχές. Το εθνικό υγροτοπικό 

πάρκο του Έβρου, το εθνικό πάρκο δασικού συµπλέγµατος ∆αδιάς Σουφλίου 

στον ίδιο νοµό, τα εθνικά πάρκα στην λίµνη Κερκίνη, στη Βόρεια Πίνδο, στη 

λιµνοθάλασσα Μεσολογγίου, στον υγρότοπο Αξιού Αλιάκµονα, Γαλλικού, 
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Λουδία, Λιµνοθάλασσας Καλοχωρίου, στη λίµνη Καστοριάς, στο Ψαλίδι της Κω 

και πριν λίγες µέρες στον Αµβρακικό Κόλπο.  

  Στόχος µας είναι να προστατεύσουµε περιοχές µε ιδιαίτερα 

φυσικά χαρακτηριστικά και οικοσυστήµατα συνδυάζοντας βεβαίως την 

προστασία του περιβάλλοντος µε την βιώσιµη ανάπτυξη.  

  Τέταρτον: εφαρµογή νέων σχεδίων διαχείρισης για στερεά και 

υγρά απόβλητα και για εφαρµογή προγραµµάτων ανακύκλωσης και 

συλλογικών συστηµάτων εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων σε όλη την 

χώρα.  

  Πέµπτον: ολοκληρώσαµε το θεσµικό πλαίσιο για τη διαχείριση 

των υδάτων. Έκτον: µελετήσαµε και σχεδιάσαµε το αναγκαίο πλαίσιο για την 

οριστική αποκατάσταση των παρανόµων χωµατερών. Ένα τεράστιο θέµα από 

το οποίον βέβαια κινδυνεύουµε αν δεν προχωρήσουµε γρήγορα µε ποινές και 

κυρώσεις πολύ σηµαντικές από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.  

  Έβδοµον: ολοκληρώθηκε η νοµοθετική πρωτοβουλία για την 

εφαρµογή του µεγάλου προγράµµατος αναπλάσεως αστικών περιοχών εδώ 

στην Αθήνα στο Βοτανικό και στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας και ο σχεδιασµός του 

µεγαλύτερου µητροπολιτικού πάρκου της Ευρώπης στο Ελληνικό.  

  Όγδοον: η εκπόνηση νέων σχεδίων κατά της ατµοσφαιρικής 

ρύπανσης και εθνικών σχεδίων κατανοµής δικαιωµάτων εκποµπών και η 

επιβολή περιβαλλοντικών όρων σε όλα τα έργα όλων των τοµέων της 

οικονοµίας. Είναι ένα τεράστιο έργο που γίνεται στην αρµόδια Υπηρεσία του 

ΥΠΕΧΩ∆Ε.  

  Ένατον: η ανάδειξη της αρχιτεκτονικής µας κληρονοµιάς και η 

αποτελεσµατική προστασία των διατηρητέων µνηµείων. Και δέκατον: 

επιταχύναµε τους ρυθµούς απορρόφησης κοινοτικών πόρων για το 

περιβάλλον από το Τρίτο Κοινοτικό Πλαίσιο.  

  Όµως καµία πολιτική για το περιβάλλον, όσο σωστά σχεδιασµένη 

και αν είναι, δεν µπορεί να αποδώσει αποτελέσµατα αν δεν συντρέχουν δύο 

αναγκαίες προϋποθέσεις. Η πρώτη είναι να υπάρχει ταυτόχρονα 

δραστηριοποίηση όλων, να βοηθήσουµε όλοι µας να προστατευτεί το 
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περιβάλλον και όταν λέω όλοι εννοώ το κράτος, οι ιδιώτες, η κοινωνία των 

πολιτών, οι επιχειρήσεις, γενικότερα όλες οι παραγωγικές δυνάµεις. Και 

φυσικά εννοώ και τις Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις οι οποίες πραγµατικά 

προσφέρουν τεράστιο έργο και βοήθεια, εκτός των ελαχίστων περιπτώσεων 

που ξεφεύγουν από τα όρια.  

  Η συµµετοχή, η συνεννόηση, η συνεργασία, η σύνθεση των 

απόψεων και η συνένωση δυνάµεων είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την 

τήρηση των περιβαλλοντικών δεσµεύσεων που απορρέουν από την αυστηρή 

Ευρωπαϊκή πολιτική προστασίας του περιβάλλοντος. Και ένας από τους 

στόχους, στόχος µου ως Υπουργός Περιβάλλοντος είναι να συµβάλλω προς 

αυτή την κατεύθυνση.      

  Η δεύτερη προϋπόθεση είναι να υπάρχει αποτελεσµατικός 

έλεγχος. Βεβαίως εδώ θέλω να σηµειώσω ότι υπάρχει έλλειµµα ελέγχου στην 

Ελλάδα και οι αντίστοιχες κυρώσεις και δεν είναι ευθύνη της δικαιοσύνης αλλά 

είναι ευθύνη πολλών και όλων ηµών, αλλά και γενικότερα του κράτους και 

κυρίως των αρµόδιων ελεγκτικών οργάνων.  

  ∆εν αρκεί να προσαρµόζουµε την ελληνική στην κοινοτική 

νοµοθεσία, πολύ σηµαντικό έργο αυτό που κάναµε, αλλά δεν αρκεί. ∆εν 

ολοκληρώνουµε τα καθήκοντά µας θέτοντας αυστηρούς περιβαλλοντικούς 

κανόνες. Πρέπει να υπάρχει και η απαραίτητη µέριµνα ώστε όλα αυτά να 

εφαρµόζονται και να τηρούνται.  

  Η ∆ηµόσια ∆ιοίκηση καλείται να παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο στη 

βελτίωση του επιπέδου προστασίας του περιβάλλοντος της χώρας µας, 

διασφαλίζοντας πρώτον: ότι η περιβαλλοντική πολιτική που αναπτύσσεται 

εφαρµόζεται στην πράξη. Εξειδικεύοντας, δεύτερον, και θέτοντας επαρκείς και 

κατάλληλους όρους περιβαντολλογικής προστασίας και τρίτον: ελέγχοντας και 

επιβάλλοντας την τήρησή τους.  

  Εδώ λοιπόν ερχόµαστε στο ρόλο των Επιθεωρητών 

Περιβάλλοντος και θα ήθελα ως πολιτικός σας προϊστάµενος να σας 

απευθύνω δυο λόγια που ελπίζω να σας ακολουθούν σε όλη την σταδιοδροµία 

σας και τα οποία αφορούν βεβαίως όλους που βρίσκονται σήµερα εδώ και 

δραστηριοποιούνται στους ελεγκτικούς µηχανισµούς για το περιβάλλον.  
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  Είστε οι άνθρωποι από τους οποίους εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό 

το κατά πόσον η πολιτική περιβάλλοντος θα έχει αποτέλεσµα στην πράξη ή θα 

παραµείνει στα χαρτιά µετά πολλών επαίνων αλλά κενή ουσιαστικού 

περιεχοµένου.   

  Η δική σας προσήλωση στο έργο σας, η δική σας 

αποτελεσµατικότητα και συνέπεια στη δουλειά σας επηρεάζουν σηµαντικά τη 

δηµόσια υγεία και την ποιότητα ζωής των συµπολιτών µας.  

  Επιτρέψτε µου να πω ότι θέλω στην άσκηση των καθηκόντων 

σας να είστε αυστηροί αλλά δίκαιοι. Να είστε επιµελείς και προσεκτικοί, µε 

σεβασµό στους πυλώνες της αειφόρου ανάπτυξης. Να είστε συστηµατικοί, 

εργατικοί, υπεύθυνοι και πάνω απ’ όλα να είστε εντάξει απέναντι στον ίδιο τον 

εαυτό σας.  

  Μην ξεχνάτε ότι εκτός της απονοµής της δικαιοσύνης και της 

αποκατάστασης της περιβαντολλογικής τάξης, όπου αυτή θίγεται, οι έλεγχοί 

σας και οι αποφάσεις σας λειτουργούν και ως παράδειγµα προς όλους. Όταν 

ασκείτε έναν έλεγχο τα αποτελέσµατά του δεν µπορούν, δεν αφορούν µόνο τον 

ελεγχόµενο αλλά και σε οποιονδήποτε θα µπορούσε να βρίσκεται στη θέση 

του και να παραδειγµατίζεται εποµένως από την αντιµετώπισή του. 

  Με το έργο σας διαµορφώνεται και την περιβαντολλογική 

συνείδηση των πολιτών και των ελεγχοµένων φορέων. Μην σας φαίνεται 

υπερβολικό. Έχει και παιδευτική διάσταση η δουλειά σας. Μην το ξεχνάτε. 

Οφείλω να πω ότι σε όλο αυτό το διάστηµα που είµαι Υπουργός 

Περιβάλλοντος είµαι ευχαριστηµένος από τη λειτουργία της Ειδικής Υπηρεσίας 

Επιθεωρητών Περιβάλλοντος µε το ανθρώπινο δυναµικό βεβαίως κατά 

αντιστοιχία µε το ανθρώπινο δυναµικό που έχει.  

  Έχει να επιδείξει έργο µετρήσιµο και θα έλεγα σηµαντικό. 

Σύµφωνα µε τα επίσηµα στοιχεία µέχρι τέλη Νοεµβρίου έχει ασκήσει 400 

ελέγχους σε έργα και δραστηριότητες του δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα. 

Μάλιστα θεωρώ πολύ σηµαντικό ότι χρόνο µε το χρόνο ο αριθµός των 

ελέγχων αυξάνεται και ως αποτέλεσµα αυτών των ελέγχων σε πάνω από τις 

µισές περιπτώσεις έχουµε επιβάλλει σε παραβάτες πρόστιµα που συνολικά 

ανέρχονται άνω των οκτώ εκατοµµυρίων ευρώ.  
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  Πριν λίγες µέρες µάλιστα, όπως γνωρίζετε, µετά από έλεγχο των 

Επιθεωρητών Περιβάλλοντος, επέβαλλα σε δύο ατοµικές επιχειρήσεις που 

λειτουργούν παράνοµα στο Μαρκόπουλο Αττικής τα µεγαλύτερα πρόστιµα 

που έχουν επιβληθεί ποτέ για περιβαντολλογικές παραβάσεις συνολικού 

ύψους δύο εκατοµµυρίων ευρώ. 

  Θα µου επιτρέψετε να θυµίσω ότι από την πρώτη στιγµή που 

ανέλαβα Υπουργός Περιβάλλοντος είχα πει ότι σε θέµατα περιβάλλοντος θα 

είµαι ασυµβίβαστος. Έτσι θέλω και εσείς να είστε ασυµβίβαστοι. Όποιος και αν 

είναι ο παραβάτης. Όταν πρόκειται για το περιβάλλον, για την ίδια µας τη ζωή 

δεν µπορούµε να παίζουµε.  

  Ο Υπουργός δείχνει µηδενική ανοχή. Οι Επιθεωρητές 

Περιβάλλοντος δείχνουν µηδενική ανοχή, όλοι που εργάζονται στους 

ελεγκτικούς µηχανισµούς δείχνουν µηδενική ανοχή. Έτσι πραγµατικά 

µπορούµε να αποδώσουµε καλή δουλειά.  

  Μάλιστα όπως γνωρίζετε αυτοί οι έλεγχοι γίνονται κατά το 

δυνατόν δίνοντας προτεραιότητα σε σοβαρά περιβαντολλογικά ζητήµατα της 

χώρας. Για το έτος 2006 δόθηκε έµφαση στην προστασία των ποταµών στους 

οποίους εντοπίστηκαν προβλήµατα ρύπανσης µόλυνσης από υγρά 

βιοµηχανικά απόβλητα και αστικά λύµατα. Ενδεικτικά αναφέρω τις υποθέσεις 

του Ασωπού ποταµού, του Καλαµά, του Αξιού, του Πηνειού, του Αράχθου, που 

διαχειρίστηκε η Υπηρεσία στο πλαίσιο συντονισµένων και προγραµµατισµένων 

ελέγχων που διενεργήθηκαν το τρέχον έτος.  

  Για το 2007 προτεραιότητα θα αποτελέσουν οι βιοµηχανικές 

δραστηριότητες που υπάγονται στην εφαρµογή της Οδηγίας 96/61 για την 

ολοκληρωµένη πρόληψη και έλεγχο της ρύπανσης στη βιοµηχανία, καθώς και 

τα έργα και οι δραστηριότητες που κατασκευάζονται ή λειτουργούν σε περιοχές 

µε ευαίσθητα οικοσυστήµατα: ποτάµια, λίµνες, Natura κλπ.  

  Βέβαια παράλληλα µε τους διοικητικούς µηχανισµούς επιβολής 

και ελέγχου των ρυθµίσεων της περιβαλλοντικής νοµοθεσίας, ιδιαίτερα 

σηµαντικός είναι και ο ρόλος των δικαστικών µηχανισµών, ποινικών και 

διοικητικών, για την αποτελεσµατική εφαρµογή του περιβαλλοντικού δικαίου.  

  Θέλω να πω µια κουβέντα προς τους εκπροσώπους της 
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ελληνικής δικαιοσύνης που σήµερα µας τιµούν µε την παρουσία τους. Σέβοµαι 

απεριόριστα το λειτούργηµά σας και την αφοσίωση που δείχνετε στο να 

ασκείτε σχολαστικά και δίκαια, γνωρίζω όµως ότι υπάρχουν φορές που οι 

σχετικές αποφάσεις σας, των δικαστηρίων, καθυστερούν αρκετά.  

  Θα ήθελα να ζητήσω όταν οι Επιθεωρητές Περιβάλλοντος 

διαβιβάζουν τους φακέλους των ελέγχων στη δικαιοσύνη, οι παρεµβάσεις των 

δικαστικών λειτουργών να γίνονται µε όσο το δυνατόν ταχύτερους ρυθµούς. 

Και λέω µε όσο το δυνατόν ταχύτερους ρυθµούς διότι γνωρίζω ορισµένα 

πράγµατα σχετικά µε τις δυνατότητες της δικαιοσύνης.  

  Τώρα προηγουµένως συζητούσα µε τον Πρόεδρο και τους 

άλλους συναδέλφους του, µε τον Πρόεδρο των Εισαγγελέων Ελλάδας και µου 

εξέθεσαν απόλυτα λογικά πράγµατα, την εξίσωση ότι είµαστε τόσοι τον 

αριθµό, οι υποθέσεις είναι τόσες, η απόδοση του καθενός από µας είναι Α, 

είναι αδύνατο να ανταποκριθούµε σε αυτές τις απαιτήσεις που είναι για µας. 

Και έχουν απόλυτα δίκιο.  

  Πάντως δεν είναι θέµα που εγώ θα εκφράσω άποψη το τι πρέπει 

να γίνει, αλλά πάντως τονίζω ότι είναι πολύ σηµαντικό για τα θέµατα του 

περιβάλλοντος να έχουµε ταχείς ρυθµούς στις παρεµβάσεις των δικαστικών 

λειτουργών.  

  Και ακριβώς επειδή οι περιβαντολλογικοί έλεγχοι πρέπει να 

γίνονται και να ολοκληρώνονται όχι µόνον αποτελεσµατικά αλλά και κατά το 

δυνατόν ταχύτερα και να είναι και περισσότεροι, αποτελεί προτεραιότητά µας η 

περαιτέρω ενίσχυση της Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών Περιβάλλοντος. 

Πρώτον: σε ανθρώπινο δυναµικό. Ήδη έχουν προκηρυχθεί θέσεις και από τις 

αρχές του επόµενου έτους, δηλαδή σε λίγους µήνες, οι Επιθεωρητές 

Περιβάλλοντος θα διπλασιαστούν. Από 18 θα γίνουν 37, µε ανάλογη βέβαια 

αύξηση και του υπόλοιπου προσωπικού της Υπηρεσίας.       

  Σταδιακά θα αυξηθεί και άλλο ο αριθµός των Επιθεωρητών για 

να φτάσουν στους 66. Τόσοι χρειάζονται, έχει υπολογιστεί για να γίνεται σε 

υψηλό επίπεδο η δουλειά της επιθεώρησης. Περίπου οι µισοί απ’ αυτούς θα 

προσληφθούν µε νέες προσλήψεις και οι µισοί µε απόσπαση προσωπικού 

από το δηµόσιο και τον ευρύτερο δηµόσιο τοµέα, ενώ θα προσληφθούν και 
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τρεις δικηγόροι που είναι απαραίτητοι για την κάλυψη των νοµικών αναγκών 

της Υπηρεσίας.  

  ∆εύτερον: οµογενοποίηση των διαδικασιών περιβαντολλογικού 

ελέγχου και αποσαφήνιση των αρµοδιοτήτων. Τρίτον: µε συνεννόηση µε τον 

συνάδελφό µου τον κ. Παυλόπουλο θα επιδιώξουµε την υποχρέωση των 

υπηρεσιών να σας παρέχουν κάθε στοιχείο που χρειάζεται και στις 

περιπτώσεις άρνησης να συµπράξουν αυτό θα συνιστά πειθαρχικό αδίκηµα.  

  Τέταρτον: αλλαγή του τρόπου υπολογισµού των προστίµων και 

το θεωρώ πάρα πολύ σηµαντικό αυτό. Είναι ανάγκη να θεσµοθετηθεί, είναι ένα 

σύστηµα το οποίο εφαρµόζουν οι Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής νοµίζω, 

είναι ανάγκη να θεσµοθετηθεί και θα προχωρήσουµε σε αυτή την κατεύθυνση 

συγκεκριµένος αλγόριθµος, έτσι ώστε να γίνουν πιο αντικειµενικά στην επιβολή 

τους και πιο αυστηρά τα πρόστιµα. Πάντως η αρχή είναι µία: οι παραβάτες θα 

πληρώνουν ακριβά την παράβασή τους.  

  Πέµπτον: ενίσχυση της Υπηρεσίας µε ακόµα πιο άρτια µέσα και 

σύγχρονες υλικοτεχνικές υποδοµές. Θα έχετε ό,τι χρειάζεστε για να κάνετε 

καλά τη δουλειά σας.  

  Έκτον: πιστεύω ότι η φύση της αποστολής των Επιθεωρητών 

αλλά και των εργαζοµένων σε ελεγκτικούς µηχανισµούς για το περιβάλλον 

είναι τέτοια που επιβάλλει να υπάρχει ειδική πρόσθετη αµοιβή και υπάρχει 

τρόπος αυτή να µην βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισµό του κράτους. Σήµερα 

δεν θα ήθελα να προσθέσω τίποτα περισσότερο. Παράλληλα µελετάµε και 

σχεδιάζουµε τη βελτίωση των διαδικασιών της περιβαντολλογικής 

αδειοδότησης.  

  Με αυτούς τους τρόπους θα ενισχύσουµε ακόµα περισσότερο 

ένα όργανο από το οποίο εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό η επιτυχία που θα έχει 

στην πράξη η άσκηση της περιβαντολλογικής πολιτικής µας. Υπάρχει όµως και 

κάτι ακόµα πολύ σηµαντικό που ετοιµάζουµε το οποίο θα σας βοηθήσει 

αποτελεσµατικά στο έργο σας και γενικότερα θα έλεγα ότι αλλάζει την εικόνα 

της άσκησης περιβαντολλογικής πολιτικής στη χώρα µας.  

  Λίγο πριν κλείσω λοιπόν θα ήθελα να εξαγγείλω από το βήµα της 

ηµερίδας σας ότι ήρθε η ώρα να αποκτήσει ενιαία και εύχρηστη µορφή η 
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νοµοθεσία για το περιβάλλον. Συγκεκριµένα έδωσα εντολή να προχωρήσει το 

ΥΠΕΧΩ∆Ε άµεσα στην ανάδειξη µελέτης για την πλήρη κωδικοποίηση της 

περιβαλλοντικής νοµοθεσίας.  

  Όπως ξέρετε καλύτερα από µένα η περιβαλλοντική νοµοθεσία τα 

τελευταία χρόνια έχει αυξηθεί σηµαντικά και συνεχίζει να πολλαπλασιάζεται µε 

ταχύτατους ρυθµούς. Σχεδόν έξι Οδηγίες το χρόνο, έτσι δεν είναι κ. 

Καλογιάννη; Βγαίνουν από Κοινοτικές. Και συνεχίζει λοιπόν να 

πολλαπλασιάζεται µε ταχύτατους ρυθµούς, επεκτεινόµενη µάλιστα σε τοµείς οι 

οποίοι στην Ελλάδα παρέµεναν εκτός νοµοθετικής ρύθµισης.  

  Είναι χαρακτηριστικό µε την ενσωµάτωση από το ΥΠΕΧΩ∆Ε 

στην ελληνική νοµοθεσία των κοινοτικών οδηγιών που προανέφερα, 

ουσιαστικά προστέθηκαν στο εθνικό δίκαιο εκατοντάδες νέες διατάξεις για το 

περιβάλλον.  

  Σήµερα η νοµοθεσία για το περιβάλλον έχει καταστεί δύσχρηστη 

και λόγω του όγκου της αλλά και της µη ορθολογικής διάρθρωσής της. Έτσι 

αντί να συµβάλλει στην ασφάλεια δικαίου πολλές φορές δηµιουργεί 

αβεβαιότητα ως προς τους κανόνες που πρέπει να εφαρµοστούν σε κάθε 

περίπτωση.  

  Και βέβαια ξέρω ότι αυτή η κατάσταση δυσχεραίνει πολύ όλους 

σας. Η πολυδιάσπαση και η αλληλοκάλυψη των αρµοδιοτήτων που 

παρουσιάζεται σε θέµατα εφαρµογής περιβαντολλογικής νοµοθεσίας, όπως 

είναι οι αδειοδοτήσεις και οι έλεγχοι και οι γενικόλογες και ασαφείς, κάποιες 

φορές, ρυθµίσεις, τόσο της κοινοτικής όσο και της εθνικής νοµοθεσίας, 

µειώνουν την απόδοση των δράσεων που έχουν σχεδιαστεί για την προστασία 

του περιβάλλοντος.  

  Γενικότερα η δύσχρηστη ή ασαφής νοµοθεσία επιτείνει τη 

διστακτικότητα και κωλυσιεργία των αρµόδιων δηµόσιων υπηρεσιών, τη 

δυσπιστία των πολιτών και τελικά τον πολλαπλασιασµό των διαφορών που 

φέρονται και άγονται εις τα δικαστήρια.  

  Σε όλα αυτά ήρθε η ώρα να µπει ένα τέλος. Με την 

κωδικοποίηση θα καταστούν προσιτοί οι ισχύοντες νοµικοί κανόνες σε όλους 

τους ενδιαφερόµενους φορείς, υπηρεσίες, πολίτες. Έτσι θα ενισχυθεί και η 
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διαφάνεια στο χειρισµό των σχετικών υποθέσεων σε όλα τα επίπεδα της 

Κρατικής ∆ιοίκησης και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.          

  Κλείνοντας θα ήθελα και πάλι να ευχηθώ καλή επιτυχία στις 

εργασίες της ηµερίδας. Και θα ήθελα να τονίσω ότι µε δουλειά και 

υπευθυνότητα πιστεύω ότι θα καταφέρουµε τελικά να ασκήσουµε 

αποτελεσµατική περιβαντολλογική πολιτική και παράλληλα και το θεωρώ αυτό 

πάρα πολύ σηµαντικό να διαµορφώσουµε περιβαντολλογική συνείδηση στην 

κοινωνία. Και πιστεύω ότι τελικώς θα καταφέρουµε να προστατεύσουµε 

αποτελεσµατικά το σπίτι µας, το περιβάλλον.  Σας ευχαριστώ πολύ. 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: Παρακαλώ πολύ, επειδή ο κύριος Υπουργός πρέπει να 

αποχωρήσει διότι υπάρχει διαδικασία ονοµαστικής ψηφοφορίας στη Βουλή, γι’ 

αυτό πρέπει να κάνουµε ένα µικρό διάλειµµα για να διευκολύνουµε τη 

διαδικασία. Ευχαριστούµε.  

∆ΙΑΛΕΙΜΜΑ  

Γ. ∆ΕΡΜΙΤΖΑΚΗΣ: Θα σας παρακαλέσω να ξαναπεράσετε στην αίθουσα. Στη 

συνέχεια και πριν αρχίσουν οι εισηγήσεις για τα ενδιαφέροντα θέµατα θα σας 

παρακαλούσα όλοι µαζί να παρακολουθήσουµε ένα φιλµάκι διάρκειας οκτώ 

λεπτών που έχει προετοιµάσει η Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών 

Περιβάλλοντος. Σας παρακαλώ για οκτώ λεπτά, λοιπόν, να 

παρακολουθήσουµε µαζί αυτό το φιλµάκι.  

Προβολή VIDEO 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: Τελειώσαµε. Προτού αρχίσει το κυρίως πρόγραµµα δύο 

σύντοµοι χαιρετισµοί και πρώτα από τον κ. Ηρακλή Αλεξόπουλο, τον 

Προϊστάµενο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Περιβάλλοντος του 

Υπουργείου. 

Ηρ. ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Γενικέ Γραµµατέα, 

κύριε Ειδικέ Γραµµατέα, αγαπητοί συνάδελφοι και προσκεκληµένοι, εκ µέρους 

της Ειδικής Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράµµατος 

«Περιβάλλον» αισθάνοµαι µεγάλη χαρά να πω ένα θερµό χαιρετισµό από το 

ΕΠΠΕΡ στην διοργανώτρια, την Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών 

Περιβάλλοντος και στις αρµόδιες ∆ιευθύνσεις του ΥΠΕΧΩ∆Ε, για την 
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οργάνωση αυτής της ηµερίδας.  

  Αισθανόµαστε και ικανοποίηση για τον εξής απλούστατο λόγο: 

ότι η Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος αποτελεί ουσιαστικά ένα 

project, ένα έργο το οποίο χρηµατοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 

«Περιβάλλοντος» µε πόρους του ΕΤΠΑ, δηλαδή του Ευρωπαϊκού Ταµείου 

Περιφερειακής Ανάπτυξης και ήτανε η ίδρυση αυτής της Υπηρεσίας ένας από 

τους στόχους του Προγράµµατος, ο οποίος αναγράφονταν ρητά µέσα στο 

συµβόλαιο το οποίον έχει υπογράψει ουσιαστικά η Ελλάδα µε την Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή για την χρηµατοδότηση των δράσεων περιβάλλοντος στη χώρα.  

  Στην αρχή το πρόγραµµα αυτό η αλήθεια είναι ότι καθυστέρησε 

πάρα πολύ, λόγω κυρίως διοικητικών αδυναµιών, αλλά τα τελευταία δύο 

χρόνια όπως είδατε και από τα γραφήµατα, η Υπηρεσία έχει πάει µπροστά και 

προχωράει και όπως είπε και ο Υπουργός αυξάνεται το προσωπικό της, οπότε 

πιστεύουµε ότι έχουµε ένα πολύ ισχυρό σηµείο σαν ελληνικές αρχές να 

δείξουµε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι τα χρήµατα τα οποία δίνει γι’ αυτό το 

στόχο πιάνουν τόπο και η Ελλάδα προχωράει και αναπτύσσει αυτό το 

σύστηµα των περιβαλλοντικών ελέγχων, ένα µάλλον από τα κοµµάτια αυτά.  

  Το ΕΠΠΕΡ χρηµατοδοτεί τα λειτουργικά έξοδα της Υπηρεσίας, 

χρηµατοδοτεί εξοπλισµό αναγκαίο ο οποίος χρειάζεται για την επιτέλεση του 

έργου τους και χρηµατοδοτεί και δράσεις που έχουνε σχέση µε την 

δηµοσιότητα όπως µε την εκπαίδευση όπως αυτή η ηµερίδα, αλλά και δράσεις 

που έχουν να κάνουν µε ειδικές εµπειρογνωµοσύνες ή µελέτες τις οποίες 

χρειάζονται οι Επιθεωρητές κατά τη διάρκεια της επιτέλεσης του έργου τους.  

  Τελειώνοντας, γιατί δεν θέλω να καθυστερήσω τις εισηγήσεις, θα 

ήθελα να πω ότι και στην τέταρτη περίοδο, δηλαδή από το 2007 έως το 2013, 

ουσιαστικά µέχρι το ’15, η πρόταση της ελληνικής πλευράς προς την 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα είναι να συνεχιστεί η χρηµατοδότηση αυτή των 

Επιθεωρητών, της Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών Περιβάλλοντος, οπότε 

πιστεύουµε ότι θα έχουµε διασφαλισµένους τους πόρους, ώστε να µπορέσει 

να αναπτυχθεί περισσότερο η Υπηρεσία.  

  Αυτά ήθελα να πω και καλή συνέχεια και καλά συµπεράσµατα 

στην ηµερίδα. Γεια σας.   
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ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: Ευχαριστούµε θερµά τον κύριο Προϊστάµενο του ΕΠΠΕΡ. Και 

τώρα παρακαλείται ο κ. Βουρνάς, ο Γενικός ∆ιευθυντής Περιβάλλοντος, καθ’ 

ύλην αρµόδιος για τα θέµατα της ηµερίδας να απευθύνει χαιρετισµό.  

Γ. ΒΟΥΡΝΑΣ: Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και αξιότιµο Προεδρείο. Κύριε Γενικέ 

Γραµµατέα, κύριε Ειδικέ Γραµµατέα, αξιότιµοι σύνεδροι, συνάδελφοι και φίλοι, 

η ανάγκη ενός τέτοιου Συνεδρίου έχει εντοπιστεί εδώ και πολύ καιρό. Είναι 

µεγάλη ευχαρίστηση να το πραγµατοποιούµε επιτέλους.  

  Και έχει εντοπιστεί γιατί είχε θεωρηθεί και από παλιότερα 

σηµαντική η ανάγκη συντονισµού όλων των παραγόντων που εκ των 

πραγµάτων επιβάλλεται να συνεργάζονται για να λειτουργήσει αποτελεσµατικά 

το σύστηµα των ελέγχων.  

  Οφείλω εποµένως και αισθάνοµαι την ανάγκη να συγχαρώ 

καταρχήν για την πρωτοβουλία την Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών 

Περιβάλλοντος, την ιεραρχία της, τους συναδέλφους που οι περισσότεροι είναι 

σάρκα από την σάρκα µας και βέβαια να ευχαριστήσω την πολιτική ηγεσία για 

την συνδροµή και την ενίσχυση αυτής της προσπάθειας.  

  Το σύστηµα των ελέγχων συνδέεται µε το ευρύτερο ζήτηµα που 

πρέπει να απασχολεί όλους και που δυστυχώς χρειάζεται να απασχολεί όλους, 

το ζήτηµα της εφαρµογής των νόµων στη χώρα µας, το οποίο δεν είναι 

προφανές όπως σε άλλες περιπτώσεις σε άλλες χώρες.  

  Το ζήτηµα αυτό δεν έχει µόνο καθοριστική πολιτική και ηθική 

σηµασία, αλλά συνδέεται άµεσα και µε την αποτελεσµατικότητα της όποιας 

πολιτικής και εν προκειµένω της πολιτικής για το περιβάλλον αποφασίζει η 

Βουλή και η Κυβέρνηση της χώρας. 

  Οι αδυναµίες που εµφανίζονται στον περιβαλλοντικό έλεγχο δεν 

έχουν µόνο σαν συνέπεια την ακύρωση στην πράξη της περιβαλλοντικής 

πολιτικής και τη βλάβη του περιβάλλοντος της χώρας βέβαια, αλλά 

επηρεάζουν και τον υγιή ανταγωνισµό, στην οικονοµία δηλαδή, δίνοντας 

πλεονεκτήµατα στους ασυνεπείς και ζηµιώνοντας και τιµωρώντας τους 

συνεπείς. 

  Ειδικότερα στον τοµέα του περιβάλλοντος η ραγδαία αύξηση, 
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αναφέρθηκε και ο Υπουργός µας, της περιβαλλοντικής νοµοθεσίας, που είναι 

αύξηση τόσο ποσοτική όσο και ποιοτική, δηλαδή σε πλήθος νοµοθετηµάτων 

αλλά και σε σηµασία νοµοθετηµάτων και που γίνεται στα πλαίσια τόσο της 

Ευρωπαϊκής όσο και της Εθνικής νοµοθεσίας, επαυξάνει την αναγκαιότητα των 

απαραίτητων ελέγχων και είναι ευτύχηµα που ήδη η πολιτική ηγεσία φάνηκε να 

το κατανοεί και που η ίδια έδωσε κάποιες κατευθύνσεις προς την κατεύθυνση 

αυτή.  

  Το πρόβληµα τώρα της σωστής και αποτελεσµατικής λειτουργίας 

ενός συστήµατος ελέγχων έχει απασχολήσει και µάλιστα έντονα τις 

περιβαλλοντικές υπηρεσίες τόσο στην Ελλάδα όσο και στο επίπεδο της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης από αρκετά χρόνια.  

  ∆υστυχώς πουθενά δεν έχει επιτευχθεί µέχρι τώρα ένα σύστηµα 

απόλυτα ικανοποιητικό, παρότι σε µερικές χώρες έχει υπάρξει πολύ 

µεγαλύτερη επένδυση σε υποδοµές, προσωπικό, λειτουργικές δαπάνες κλπ. 

από ότι σε µας εδώ. Οι αρµόδιες Υπηρεσίες στη διοίκηση αλλά και στο 

δικαστικό σύστηµα προσπαθούν συνεχώς να βελτιώνονται µε βάση την 

συνολική εµπειρία, ανταλλάσσοντας δηλαδή την εµπειρία ο ένας µε τον άλλον 

και τις επιµέρους βέβαια πολιτικές επιλογές.  

  Οι επιλογές στη λειτουργία του ελεγκτικού συστήµατος δεν είναι 

πάντα εύκολες. Θέλω να δώσω µερικά παραδείγµατα για να έχουµε µια 

αίσθηση της πραγµατικότητας. Θέλουµε όλοι πολλούς ελέγχους αλλά θέλουµε 

και σωστούς ελέγχους. Αυτά τα δύο δεν είναι πάντα εύκολο να εναρµονιστούν. 

Όσο πιο σωστός πρέπει να γίνει ο έλεγχος τόσο περισσότερο χρόνο θα 

απαιτήσει, εποµένως ο χρόνος δεν είναι πάντα διαθέσιµος, άρα εδώ πρέπει να 

γίνει µια επιλογή, µια χρυσή τοµή.  

  Θέλουµε οι έλεγχοι να φτάνουν µέχρι το τέλος και να υπάρχουν 

απτές συνέπειες, το είπε και ο Υπουργός. Αυτό σηµαίνει στην πραγµατικότητα 

διεύρυνση των εµπλεκοµένων υπηρεσιών του κρατικού µηχανισµού αλλά και 

του δικαστικού συστήµατος, δυσκολίες παρακολούθησης, δυσκολίες 

συντονισµού.  

  Θέλουµε ποινές αποτροπής παραδειγµατικές αλλά και δίκαιες. 

∆εν είµαι βέβαιος ότι αυτά τα δύο συµπίπτουν. Η δικιά µου προσωπική άποψη 
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είναι ότι σε αυτή τη φάση η σκοπιµότητα αλλά και η αναγκαιότητα επιβάλλουν 

να είµαστε από τη µεριά της αποτροπής, γιατί πολλές φορές το κοινό αίσθηµα 

περί δικαίου δεν δικαιολογεί µεγάλα πρόστιµα για παραβάσεις οι οποίες δεν 

έχουν βάση το συµφέρον αλλά µερικές φορές την αδιαφορία, γιατί υπάρχουν 

και αυτές.  

  Στην περίπτωση αυτή, εγώ προτείνω και η εµπειρία των 

υπηρεσιών αυτό δείχνει, ότι πρέπει να είµαστε µε τη µεριά της αποτροπής, των 

πραγµατικών δηλαδή ποινών. Ελπίζω το Συνέδριο να συµβάλλει πολλαπλά 

στο να φωτίσει καλύτερα τις επιλογές µας, είµαι βέβαιος ότι θα βοηθήσει να 

πάµε µπροστά, να λειτουργήσουµε και να συνεργαστούµε όλοι µαζί καλύτερα.  

  Το όφελος δεν θα είναι µόνο για µερικούς, θα είναι για όλους, δεν 

θα είναι µόνο για τώρα, θα είναι και για το µέλλον. Ευχαριστώ πολύ.  

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: Ευχαριστούµε ιδιαίτερα τον κύριο Γενικό γιατί ουσιαστικά δεν 

ήταν χαιρετισµός αλλά ήτανε επί της ουσίας και τον ευχαριστούµε πολύ διότι 

εφώτισε σε πολλά σηµεία και απ’ αυτά που έχουµε να πούµε. Αυτή την στιγµή 

τελειώνει το τυπικό διαδικαστικό µέρος και αρχίζει το ουσιαστικό. Μας ξέφυγε 

λίγο ο χρόνος και θα κοιτάξουµε όσο µπορούµε να συντοµεύσουµε τις 

διαδικασίες. 
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ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: ∆. ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ 

 

ΠΡΩΤΗ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑ 

 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: Αφού ευχαριστήσω θερµά τον εµπνευστή του Συνεδρίου 

αυτού τον Γενικό Επιθεωρητή Περιβάλλοντος τον κ. ∆ερµιτζάκη, για την τιµή 

που µου κάνει να συντονίσω την πρώτη αυτή συνεδρία, θέλω µε την θεσµική 

ιδιότητα του νοµικού συµβούλου του ΥΠΕΧΩ∆Ε να εκφράσω τη χαρά µου και 

να ευχαριστήσω τους επίλεκτους εισηγητές που πραγµατικά κοσµούν την 

σηµερινή εκδήλωση που στοχεύει στην προβολή των µέτρων που λαµβάνει η 

πολιτεία για την προστασία του περιβάλλοντος, στην ευαισθητοποίηση του 

κοινού και στην καταγραφή των προβληµάτων και του τρόπου αντιµετώπισής 

τους, τόσο από τα ελεγκτικά όργανα και τους µηχανισµούς της πολιτείας, όσο 

και από τη δικαιοσύνη, ποινική και διοικητική.  

  Αρωγοί στην προσπάθεια αυτή και στο πλαίσιο της πρώτης 

αυτής συνεδρίας είναι τόσο οι εκλεκτοί Γενικοί Επιθεωρητές ∆ιοίκησης και 

Περιβάλλοντος, όσο και οι έξοχοι και µαχητικοί συνδικαλιστές, φίλοι Πρόεδροι 

των ∆ικαστικών Ενώσεων Εισαγγελέων Ελλάδος και των ∆ιοικητικών 

∆ικαστών Ελλάδος, που άφησαν τα βαριά υπηρεσιακά και συνδικαλιστικά 

καθήκοντα για τη δική µας ενηµέρωση.  

  Πρώτος οµιλητής ο κ. Λέανδρος Ρακιντζής, Επίτιµος 

Αρεοπαγίτης, Γενικός Επιθεωρητής ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης. Το θέµα που θα 

αναπτύξει είναι «Ο ρόλος των Σωµάτων Επιθεώρησης». Κύριε Επιθεωρητά 

έχετε το λόγο. 

Λ. ΡΑΚΙΝΤΖΗΣ: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κυρίες και κύριοι, αποφεύγω τις κατ’ 

ιδίαν προσφωνήσεις για συντοµία και θα σας µιλήσω για το γενικό θέµα η 

διαφθορά στο δηµόσιο τοµέα, ειδικότερη µορφή της οποίας είναι η διαπλοκή, 

Εκτός από την οικονοµική ζηµία δηµιουργεί διάχυτη δυσλειτουργία του 

κράτους και γραφειοκρατική αναποτελεσµατικότητα του κρατικού µηχανισµού, 

που επιτείνει τα φαινόµενα κακοδιοίκησης και αδιαφανείας των κρατικών 

λειτουργιών τα οποία όµως οφείλονται και σε άλλες αιτίες, όπως µη 
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αξιοκρατική αλλά µε πλάγια µέσα επιλογή του προσωπικού των δηµοσίων 

υπηρεσιών, ανεπαρκής εκπαίδευση αυτού, επιλογή διευθυντικών στελεχών µε 

κριτήρια µη αξιοκρατικά αλλά πολιτικά και κυρίως η, εκ µέρους των 

περισσοτέρων υπαλλήλων, αδιαφορία για την εκτέλεση του υπαλληλικού 

καθήκοντος.  

  Ο πόλεµος κατά της διαφθοράς ως εκ της φύσεώς του είναι 

µακρύς, δύσκολος, επίµονος και αντιµετωπίζει πλείστα εµπόδια, όπως κρατική 

κάλυψη και απροθυµία των αρµοδίων οργάνων για αποτελεσµατική δράση, 

παρά τις οποιεσδήποτε νοµικές επιταγές ή και ανυπαρξία επαρκούς 

τεχνογνωσίας για την παρεµπόδιση µεθοδεύσεων που υποκρύπτουν 

διαφθορά. 

  Συνεπώς απαιτείται ταυτόχρονη πολιτική βούληση και 

τεχνογνωσία για να δηµιουργηθούν οι κατάλληλες συνθήκες για την 

καταπολέµηση της διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Η δηµιουργία των 

καταλλήλων συνθηκών πρέπει να βασίζεται στις εξής αρχές: πρώτον: πρέπει 

να µελετηθεί και θεσπιστεί το κατάλληλο σύστηµα ελέγχου της δηµόσιας 

διοίκησης. ∆εύτερον: να αξιολογηθούν τα υπάρχοντα συστήµατα ελέγχου από 

την άποψη του οφέλους και του κόστους.  

  Τρίτον: να γίνει ανταλλαγή τεχνογνωσίας για την καταπολέµηση 

της διαφθοράς και για την βελτίωση των συστηµάτων διοίκησης µε άλλες 

δηµόσιες ή ιδιωτικές οικονοµίες που αντιµετώπισαν παροµοίας φύσεως 

προβλήµατα. Αλλά όλα τα µέτρα δεν πρόκειται ποτέ να αποδώσουν χωρίς την 

κοινωνική συναίνεση που µπορεί να επιτευχθεί µόνο µε την κινητοποίηση και 

την ευαισθητοποίηση των πολιτών στο δηµόσιο τοµέα.  

  Υπάρχουν µερικοί γενικοί παράγοντες που λειτουργούν υπέρ της 

διαφθοράς και της κακοδιοίκησης, όπως η έλλειψη καταλλήλων µηχανισµών 

για τον ακριβή έλεγχο της διοίκησης, που συνήθως είναι η απουσία δηµοσίων 

κανονιστικών υπηρεσιών, αόριστες ή επάλληλες αρµοδιότητες, γραφειοκρατικά 

εµπόδια, χαµηλής ποιότητας µηχανισµοί και ακόµη κανόνες που θεσπίστηκαν 

at hoc για να επιτρέψουν διαφθαρµένη συµπεριφορά.  

  Η ανέλεγκτη εξουσία που παρέχεται στους αρµοδίους για να 

αποφασίζουν την οποία ασκούν χωρίς διάκριση και λογικούς περιορισµούς µε 
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µόνη την επίκληση της πολιτικής βούλησης. Η έλλειψη διαφανείας, δηλαδή η 

απουσία κανόνων, η µη εφαρµογή αυτών ώστε οι πολίτες και οι µη 

κυβερνητικοί οργανισµοί να µην µπορούν να αποκτήσουν πληροφορίες για να 

τις χρησιµοποιήσουν για τον έλεγχο της δηµόσιας δράσης και κακοδιοίκησης.  

  Η έλλειψη προληπτικού ελέγχου και η βραδύτητα του 

κατασταλτικού ελέγχου. Η βραδύτητα περί την απονοµή της δικαιοσύνης και εν 

πολλοίς η ανεπάρκεια των δικαστηρίων να επιβάλλουν το νόµο κυρίως στα 

οικονοµικά εγκλήµατα, όπου πολλοί διαφεύγουν δια της παραγραφής των 

αδικηµάτων, όπως και σε µεγάλο βαθµό πειθαρχική ατιµωρησία των δηµοσίων 

υπαλλήλων που έχει δηµιουργήσει στους παρανοµούντας αίσθηµα ασυδοσίας.  

  Η διαφθορά και η κακοδιοίκηση κλονίζουν τους κρατικούς 

θεσµούς και την εµπιστοσύνη των πολιτών στην κρατική λειτουργία και 

µάλιστα ενισχύουν την επικρατούσα στην πληρότητα των πολιτών άποψη ότι 

ορισµένα ζητήµατα για τα οποία η γραφειοκρατία δηµιουργεί εµπόδια για την 

ταχεία επίλυσή τους µόνο µε πλάγιες µεθόδους, όπως µε δωροδοκία χάρη 

νοµίµων πράξεων ή µε πολιτική ή φιλική παρέµβαση είναι δυνατόν να 

επέλθουν.  

  Για την καταπολέµηση, λοιπόν, της διαφθοράς και 

κακοδιοίκησης, τα ενδεδειγµένα µέτρα πρέπει να έχουν τρεις στόχους: δηλαδή 

την πρόληψη, την καταστολή και την εκπαίδευση των πολιτών. Και για µεν την 

πρόληψη τα µέτρα πρέπει να αποσκοπούν: στην αναβάθµιση των 

παρεχοµένων υπηρεσιών, στην απλοποίηση των διοικητικών διαδικασιών, 

στην µείωση της γραφειοκρατίας και στη διαφάνεια της δράσης των κρατικών 

οργάνων, µε την παράλληλη και αξιοκρατική επιλογή του προσωπικού, κυρίως 

ως προς το ήθος του και την προθυµία του να προσφέρει.  

  Όσον αφορά την καταστολή των φαινοµένων πρέπει να 

λειτουργήσουν αποτελεσµατικά οι ελεγκτικοί, διωκτικοί και κατασταλτικοί 

µηχανισµοί. Τελευταίο και σπουδαιότερο: το κράτος, οι µη κυβερνητικοί 

οργανισµοί και άλλοι φορείς µε τη βοήθεια των µαζικών µέσων ενηµέρωσης 

πρέπει να εκπαιδεύσουν την κοινωνία, ακόµα και µε την εισαγωγή σχετικών 

µαθηµάτων στα σχολεία, ώστε οι πολίτες να καταστούν ενεργοί, να 

αποφεύγουν την παθητική ανοχή των φαινοµένων διαφθοράς, να προσδίδουν 

στους παράγοντες της διαφθοράς την προσήκουσα κοινωνική απαξία., 
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  Να συνειδητοποιήσουν την βλάβη που προκαλεί η διαφθορά 

στην κοινωνία, στην κρατική λειτουργία και στα θεµέλια της δηµοκρατίας και 

κάθε ενεργός πολίτης συνειδητοποιώντας την ατοµική του ευθύνη να 

συµβάλλει στην καταπολέµηση της διαφθοράς, τουλάχιστον µε µέτρο, να µην 

προσφεύγει ο ίδιος σε τέτοιες πράξεις.    

  Η διεθνής κοινωνία έχει συνειδητοποιήσει ότι τα φαινόµενα της 

διαφθοράς και κακοδιοίκησης µπορούν να καταπολεµηθούν µόνο στο πλαίσιο 

ενός στρατηγικού προγράµµατος δράσης, του οποίου ο σχεδιασµός, η 

υλοποίηση και η παρακολούθηση αποτελεί ευθύνη του κράτους.  

  Για την επίτευξη του σκοπού της πάταξης της διαφθοράς τα 

κράτη και η Ελλάδα έχουν συνάψει διάφορες διεθνείς συνθήκες. Ο θεσµός του 

Γενικού Επιθεωρητού ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης καθιερώθηκε µε το Νόµο 

3074/2002, σε συµµόρφωση µε τις διεθνείς δεσµεύσεις της χώρας για τη 

θέσπιση επιτελικού συντονιστικού οργάνου της δράσης των σωµάτων και των 

υπηρεσιών επιθεώρησης και ελέγχου της δηµοσίας διοίκησης.  

  Αποστολή του Γενικού Επιθεωρητή είναι: η διασφάλιση της 

εύρυθµης και αποτελεσµατικής λειτουργίας της διοίκησης, η παρακολούθηση 

και η αξιολόγηση του έργου των ελεγκτικών σωµάτων και υπηρεσιών, ο 

εντοπισµός των φαινοµένων της διαφθοράς και κακοδιοίκησης.  

  Το πεδίο της δράσης του Γενικού Επιθεωρητή περιλαµβάνει τον 

έλεγχο όλων των δραστηριοτήτων του δηµοσίου τοµέα και οι αρµοδιότητες 

αυτού δεν είναι µόνο κατασταλτικές αλλά και προληπτικές. Με την έννοια των 

παρεµβάσεων προς τη διοίκηση για τη λήψη διοικητικών µέτρων αλλά και 

προς την κυβέρνηση για νοµοθετικές ρυθµίσεις, µε στόχο την καταπολέµηση 

των φαινοµένων διαφθοράς και κακοδιοίκησης που έχουν διαπιστωθεί.  

  Ο πλέον προβληµατικός τοµέας είναι της αειφορικής διαχείρισης 

του οικολογικού αποθέµατος της χώρας, καθόσον η συνεχής υποβάθµιση της 

ποιότητος του περιβάλλοντος, παρά την ύπαρξη της συνταγµατικής επιταγής 

και του εθνικού και κοινοτικού περιβαντολλογικού δικαίου, οφείλεται κατά κύριο 

λόγο σε φαινόµενα κακοδιοίκησης και σε πολλές περιπτώσεις διαφθοράς.  

  Η συνεχιζοµένη υποβάθµιση δεν επηρεάζει µόνο την ποιότητα 

ζωής, αλλά αποτελεί ταυτόχρονα και σοβαρή απειλή κατά της αναπτυξιακής 
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προσπάθειας της χώρας, αντιστρατεύεται τα δικαιώµατα των επερχοµένων 

γενεών και περιορίζει σε µεγάλο βαθµό τη διατήρηση των φυσικών πόρων.  

  Από τις ποικίλες απειλές κατά του περιβάλλοντος και των 

οικοσυστηµάτων ξεχωρίζουν: για τον µη αναστρέψιµο του χαρακτήρα τους οι 

χωροταξικές µεταβολές µε επιπτώσεις στο οικολογικό απόθεµα της χώρας, 

συνιστώντας ευθεία απειλή στο υπόβαθρο της ζωής. Σηµαντικά 

περιβαντολλογικά προβλήµατα όπως το νέφος και η αλόγιστη χρήση 

επικινδύνων ουσιών µπορούν να αντιµετωπιστούν µε την λήψη τεχνικών και 

θεσµικών µέτρων.  

  Η απερηµοποίηση, η καταστροφή των δασών και έκβαση του 

ανταγωνισµού της αστικοβιοµηχανικής και τουριστικής ανάπτυξης εις βάρος 

της γεωργικής γης και των οικοσυστηµάτων είναι φαινόµενα µη αναστρέψιµα. 

Συνεπώς η διοίκηση οφείλει κατά προτεραιότητα να εφαρµόσει πολιτικές και 

µέτρα πρόληψης µέσα από έναν υγιή προληπτικό χωροταξικό σχεδιασµό.  

  Η διοίκηση θα όφειλε κατά προτεραιότητα να συντάξει και να 

εφαρµόσει τα όρια και να ελέγξει αποτελεσµατικά τον εθνικό και περιφερειακό 

χωροταξικό σχεδιασµό µε άξονα την προστασία των δασών, την χωροθέτηση 

των στερεών αποβλήτων, την άναρχη δόµηση του νησιώτικου χώρου και το 

χωροταξικό σχεδιασµό των ακινήτων.  

  Οι παραλείψεις αυτές πιστοποιούνται επί σειρά ετών από τις 

αποφάσεις των εθνικών και κοινοτικών δικαστικών αρχών, τις αιτιάσεις των 

αρµοδίων υπηρεσιών της Ηνωµένης Ευρώπης και το σηµαντικότερο απ’ την 

αύξηση των καταγγελιών των πολιτών.  

  Προβληµατικός εµφανίζεται επίσης ο τοµέας της πολεοδοµίας 

που σχετίζεται σε ευρύτερη έννοια µε την προστασία του περιβάλλοντος που 

έχει περιέλθει στην αρµοδιότητα της τοπικής αυτοδιοίκησης σε επίπεδο 

πρώτου και δευτέρου βαθµού. Λειτουργούν 176 πολεοδοµικά γραφεία. Πολλά 

από τα οποία σε επίπεδο δήµων είναι υποστελεχωµένα και µε µικρή 

δραστηριότητα. Θα πρέπει λοιπόν να γίνει ορθολογική γεωγραφική κατανοµή 

των πολεοδοµικών γραφείων.  

  Το πρόβληµα των αυθαιρέτων µπορεί να λυθεί µόνο µε την 

ίδρυση Κεντρικής Υπηρεσίας Κατεδαφίσεων υπό την µορφή της ΜΟΒΑ, 
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επαρκώς στελεχωµένης και εφοδιασµένης µε µηχανήµατα, η οποία θα 

επεµβαίνει και θα κατεδαφίζει αµέσως µετά την τελεσιδικία του σχετικού 

πρωτοκόλλου τις κραυγαλέες περιπτώσεις αυθαιρέτων. Για τα υπόλοιπα 

αυθαίρετα θα επιβάλλεται πρόστιµο διατηρήσεως.           

  Το κόστος της υπηρεσίας αυτής µπορεί να αντιµετωπιστεί από τα 

κονδύλια τα οποία ήδη διατίθενται σήµερα χωρίς όµως αποτέλεσµα για 

κατεδαφίσεις. Η προστασία του περιβάλλοντος προβλέπεται ρητά και στο 

Σύνταγµα της Ενωµένης Ευρώπης το οποίο και αν δεν έχει ακόµη ψηφιστεί 

απηχεί τις απόψεις των µελών και µάλιστα στο άρθρο 37 ορίζεται: ότι το υψηλό 

επίπεδο προστασίας του περιβάλλοντος και η βελτίωση της ποιότητάς του 

πρέπει να ενσωµατώνονται στις πολιτικές της Ένωσης και να διασφαλίζονται 

µε την αρχή της αειφόρου ανάπτυξης.  

  Η προστασία του περιβάλλοντος ανήκει στην τρίτη γενεά 

ανθρωπίνων δικαιωµάτων, δεδοµένου ότι διασφαλίζει το δικαίωµα του ατόµου 

σε συσχετισµό µε τον περιβάλλοντα βιοτικό και αβιοτικό χώρο, καθώς επίσης 

και το δικαίωµα στην πληροφόρηση και η γνώση των προβληµάτων και της 

ποιότητός του.  

  Οι κατευθυντήριες αρχές της πολιτικής για την αειφορία που 

θεσπίσθησαν το 2005 αναφέρονται ρητά στην προώθηση και προστασία των 

βασικών ανθρωπίνων δικαιωµάτων, στην αλληλεγγύη µεταξύ των γενεών, στη 

συµµετοχή των κοινωνικών εταίρων στη λήψη σχετικών αποφάσεων, 

προκειµένου να επιτευχθούν οι στόχοι της Ενωµένης Ευρώπης, παράλληλα µε 

την προστασία του περιβάλλοντος, όπως της συνοχής, της ισότητας, της 

οικονοµικής ευηµερίας και της δηµοκρατίας.  

  Το άρθρο 24 του Συντάγµατος καθιστά το κράτος υπεύθυνο για 

την προστασία του περιβάλλοντος από κάθε αλλοίωση ή υποβάθµιση ακούσια 

ή εκούσια. Το επιθεωρησιακό έργο του κράτους αποτελεί το βασικό εργαλείο 

ικανοποίησης της συνταγµατικής αυτής επιταγής.  

  Φορείς υλοποίησης, άµεσοι είναι ο Γενικός Επιθεωρητής και η 

Υπηρεσία Περιβάλλοντος και µε διαφοροποιηµένη ευθύνη το σύνολο της 

δηµοσίας διοίκησης, υπό την προϋπόθεση άσκησης συναφών προς το 

περιβάλλον ελέγχων σύµφωνα µε την εθνική και την κοινοτική νοµοθεσία.  
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  Παράδειγµα οι διοικητικές και ποινικές κυρώσεις που 

προβλέπονται στο Νόµο 1650 του ’86. Η παράβαση του κοινοτικού δικαίου 

από τα κράτη µέλη επισύρει σοβαρές οικονοµικές κυρώσεις. Για τη χώρα µας 

προβλέπεται εφάπαξ πρόστιµο 2.250 εκατοµµύρια ευρώ και περίπου 30 

χιλιάδες ευρώ για κάθε ηµέρα συνέχισης της παράβασης. Ήδη µας έχει 

επιβληθεί πρόστιµο δύο δισεκατοµµυρίων για τον Κουρουπητό.  

  Σύµφωνα µε το κοινοτικό δίκαιο τα κράτη µέλη πρέπει να 

ποινικοποιούν κάθε πράξη εκ προθέσεως ή βαρείας αµελείας που παραβιάζει 

τις διατάξεις προστασίας του περιβάλλοντος. Η προσπάθεια της Ενωµένης 

Ευρώπης του 2003 να επιβάλλει οδηγία για τη ενιαία ποινικοποίηση των 

αδικηµάτων κατά του περιβάλλοντος δεν έχει ακόµα ευοδωθεί.  

  Το περιβάλλον περιλαµβάνεται στις προτεραιότητες δράσεως του 

Γενικού Επιθεωρητού οι οποίες στοχεύουν: στην ενίσχυση των ελέγχων 

προστασίας του καθώς και της δηµοσίας υγείας, στη βελτίωση της αξιοπιστίας 

των ελεγκτικών κρατικών υπηρεσιών, στην εξασφάλιση της αµεροληψίας 

επιβολής κυρώσεων, στη µείωση του κόστους και την αύξηση της 

παραγωγικότητος του ελεγκτικού έργου.  

  Με την Υπηρεσία Περιβάλλοντος συνεργαστήκαµε στενότατα µε 

πολύ επιτυχή αποτελέσµατα στις παρακάτω περιπτώσεις: µελέτη τοξικών 

στερεών αποβλήτων, εισήγηση στην πολιτική ηγεσία. Νοσοκοµειακά 

απόβλητα, συνεργασία Γενικού Επιθεωρητού, Υπηρεσίας Περιβάλλοντος και 

ΣΕΥΥΠ. Προστασία βιοτόπων, εθνικό πάρκο Ζακύνθου, βιότοποι νήσου Κω. 

Προστασία της λίµνης Κορώνειας.  

  Σύµπραξη για την άσκηση περιβαντολλογικών ελέγχων µετά 

καταγγελίας ή από εντολή του Γενικού Επιθεωρητή. Η υποστήριξη του έργου 

της Υπηρεσίας Πληροφοριών, Παροχή νοµικών υπηρεσιών, Επιβολής 

είσπραξης προστίµων.  

  Προγραµµατίστηκε η πιλοτική αξιολόγηση της Υπηρεσίας από 

τον Γενικό Επιθεωρητή σε θέµατα πολιτικής στρατηγικής προγραµµατισµού. 

Επιπλέον οι δράσεις των ελεγκτικών µηχανισµών σε κεντρικό, περιφερειακό 

και νοµαρχιακό επίπεδο, θα πρέπει να εντατικοποιηθούν, όσον αφορά στη 

διαδικασία συµµόρφωσης των παραβάσεων µε µέτρα και παρεµβάσεις τα 
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οποία προβλέπονται στο άρθρο 30 του Νόµου 1650 του ’86.  

  Κρίνεται ως απαραίτητη η κωδικοποίηση, απλοποίηση του 

πολυπλόκου νοµοθετικού πλαισίου που αφορά στην προστασία του 

περιβάλλοντος. Η διαδικασία ελέγχων επιθεωρήσεων και η επιβολή 

προστίµων πρέπει να γίνεται κατά ενιαίο από όλες τις αρµόδιες υπηρεσίες 

τρόπο.  

  Είναι απαραίτητη η οργάνωση ενός ενιαίου πλαισίου επιβολής 

περιβαντολλογικών όρων για οµοειδείς δραστηριότητες, µε στόχο τον 

περιορισµό της γραφειοκρατίας, η Υπηρεσία που είναι αρµοδία για την 

περιβαντολλογική αδειοδότηση µιας δραστηριότητος θα πρέπει να είναι 

υπεύθυνη και για την έκδοση όλων των συναφών αδειών: υγρά – στερεά 

απόβλητα.  

  Θα πρέπει να εξεταστεί η δυνατότητα ώστε οι περιβαντολογικοί 

όροι να καλύπτουν οριζόντια και όλες τις άλλες σχετικές αδειοδοτήσεις όπως 

και η πρόσβαση του κοινού στην περιβαντολλογική πληροφορία.  

  Κατά την εξέταση των περιβαντολλογικών επιδόσεων στη χώρα 

µας από τον ΟΟΣΑ ΤΟ 2000 τονίζεται µεταξύ άλλων: η ανάγκη άµεσης 

βελτίωσης της συµµόρφωσης µε τους κανονισµούς και τη νοµοθεσία εν γένει, 

δεδοµένου ότι διαπιστούται αδυναµία παρακολούθησης των 

περιβαντολλογικών όρων που επιβάλλονται και υποδεικνύει τη σύσταση 

Υπηρεσίας Επιθεώρησης.  

  Συµπερασµατικά προτείνω: να συσταθεί η Υπηρεσία 

Κατεδαφίσεων, να επεκταθούν οι επιθεωρήσεις µε σύσταση µεικτών κλιµακίων 

ελέγχου µε επιθεωρητές από διάφορες υπηρεσίες και σώµατα, επιθεώρηση και 

ελέγχου, ώστε να µειωθεί το κόστος και η απασχόληση τουλάχιστον κατά 75%.  

  Να εκσυγχρονιστεί ο Νόµος 1650 του ’86 αλλά κυρίως να 

εφαρµόζεται ο Νόµος αυτός µε όλες τις προβλεπόµενες απ’ αυτόν κυρώσεις 

και όχι µόνο την επιβολή προστίµων. Ευχαριστώ πολύ.  

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: Θερµά ευχαριστούµε τον κύριο Γενικό Επιθεωρητή που, 

παρένθεση, ήταν και ο τυχερός φέτος στην Πρωτοχρονιάτικη εκδήλωση κοπής 

της πίτας γιατί του έπεσε και το νόµισµα στο Νοµικό Συµβούλιο, όχι στο 
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Περιβάλλον. Στο Νοµικό Συµβούλιο, συνδικαλιστική εκδήλωση κοπής της 

πίτας, ήσασταν τυχερός και πάντα να είστε τυχερός στη ζωή σας.  

  Ο λόγος σας, κύριε Γενικέ Επιθεωρητά, µεστός και πλήρης µας 

βοήθησε να κατανοήσουµε γενικώς το θεσµό του Επιθεωρητή της ∆ηµόσιας 

∆ιοίκησης, τις αρµοδιότητες των ελεγκτών και τα προβλήµατα που 

αντιµετωπίζουν. Σε σχέση µε το περιβάλλον η συνεργασία σας µε τους δικούς 

µας ελεγκτές του περιβάλλοντος άψογη και οι σαφείς υποδείξεις τις οποίες 

κάνατε και προτάσεις θα τεθούν υπόψη της διοίκησης και θα ληφθούν σοβαρά 

υπόψη, να δούµε ποιες απ’ αυτές είναι υλοποιήσιµες και ποιες είναι δύσκολο, 

τουλάχιστον άµεσα να υλοποιηθούν.  

  Είναι αναγκαίο όµως να υπάρξει µια αλλαγή του όλου πλαισίου, 

ενίσχυση των ελεγκτικών µηχανισµών, ενίσχυση των προσώπων που 

στελεχώνουν τους µηχανισµούς αυτούς και των δικών σας και τους ελεγκτές 

περιβάλλοντος, έτσι ώστε να µπορέσουµε να προστατεύσουµε το περιβάλλον 

και να το παραδώσουµε αλώβητο στις επόµενες γενιές, εγχείρηµα όχι ευχερές 

αφού οι κερδοσκοπικέ δυνάµεις και η ανθρώπινη πλεονεξία έχουν βαθιές ρίζες 

και δύναµη. Σας ευχαριστούµε πολύ.  

  Επόµενος οµιλητής είναι ο κ. Σωτήρης Μπάγιας, ο φίλος 

Αντιεισαγγελέας Εφετών και Πρόεδρος της Ένωσης των Ελλήνων 

Εισαγγελέων, την επαύριον µιας συγκλονιστικής Γενικής Συνέλευσης που είχε 

την Κυριακή µε την παρουσία και συµµετοχή της πολιτικής και υπηρεσιακής 

ηγεσίας της δικαιοσύνης και των εκπροσώπων όλων των φορέων απονοµής 

της που είχε και τεράστια απήχηση στα µέσα ενηµέρωσης.  

  Με την πολύχρονη εµπειρία του στην ποινική δικαιοσύνη θα µας 

διαφωτίσει για τους τρόπους µε τους οποίους η ποινική δικαιοσύνη συµβάλλει 

στην προστασία του περιβάλλοντος. Κύριε Πρόεδρε έχετε το λόγο. 

Σ. ΜΠΑΓΙΑΣ: Αγαπητέ συνάδελφε και φίλε κύριε Πρόεδρε, θα µου επιτρέψετε 

να µιλήσω από το βήµα. Λοιπόν, όντως, γι’ αυτό οι εισαγγελείς αποκαλούνται 

ότι ανήκουν στην ιστάµενη δικαιοσύνη, ακριβώς διότι πάντοτε απευθυνόµαστε 

όταν αγορεύουµε όρθιοι. Εν πάση περιπτώσει είναι ζήτηµα συνηθείας µετά 

από τόσα χρόνια.         

  Κύριοι εκπρόσωποι του Υπουργείου και διευθυντικά στελέχη, 
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κυρίες και κύριοι Επιθεωρητές και Ελεγκτές του Περιβάλλοντος, επιτρέψτε µου 

καταρχήν δύο παρατηρήσεις εκτός κειµένου αναφορικά µε τα όσα είπε ο 

κύριος Υπουργός, βάσιµα, τα γνωρίζετε και εσείς, θέµατα. Το ένα αφορά την 

καθυστέρηση που παρατηρείται, θα έχετε παρατηρήσει και εσείς σε διάφορες 

ποινικές υποθέσεις που διαχειρίζεστε και έχουνε σχέση µε το περιβάλλον.   

  Είναι µία παθογένεια της ελληνικής δικαιοσύνης, η µεγάλη 

βραδύτητα. Είναι το υπ’ αριθµόν ένα πρόβληµα που απασχολεί τη δικαιοσύνη, 

που την ταλανίζει κυριολεκτικά. Ξέρετε επιτρέψτε µου συνεχίζοντας αυτή την 

παρένθεση, µας ανησυχεί ιδιαίτερα το γεγονός ότι όλο και περισσότεροι 

πολίτες αντί να λένε θα προσφύγω στη δικαιοσύνη, θα πάω στον εισαγγελέα, 

λένε θα πάω στα µέσα µαζικής ενηµέρωσης, θα πάω στα κανάλια, θα πάω 

στον Α’ ή στον Β’ δηµοσιογράφο. 

  Είναι ξέρετε πάρα πολύ σοβαρό ζήτηµα και διαφεύγει την 

προσοχή και των κατεξοχήν αρµοδίων προσώπων. Είναι ζήτηµα δηµοκρατίας, 

λειτουργίας των θεσµών. Για σκεφτείτε ότι έχουµε έναν συγκεντρωτισµό αυτή 

την στιγµή εξουσιών στα µέσα µαζικής ενηµέρωσης. Και έχει µπει εξ’ αυτού 

του λόγου και η δικαιοσύνη.  

  Ο λόγος δεν είναι ότι οι πολίτες δεν εµπιστεύονται τη δικαιοσύνη, 

επειδή µας έχει απασχολήσει και έχουµε µελετήσει το ζήτηµα. ∆εν είναι ότι δεν 

πιστεύουν ότι θα βρουν µέσω της δικαιοσύνης το δίκιο τους. Αλλά µέχρι να το 

βρουν θα έχουν περάσει πέντε και δέκα χρόνια ώστε όταν θα το βρουν θα έχει 

ατονήσει το δίκιο τους σαν να µην υπήρχε ποτέ. 

  Αντίθετα τα κανάλια, όπως ξέρετε, δικάζουν, έτσι όπως δικάζουν, 

πολύ γρήγορα, µε συνοπτικές διαδικασίες και επιβάλλουν και βαρύτατες 

ποινές, διότι τα στίγµατα τα οποία αφήνονται πάνω στους «ενόχους» είναι 

βαρύτατα. Σηµαδεύουν ανεξίτηλα ζωές ολόκληρες, τιµές, υπολήψεις, δια βίου. 

Αυτός είναι ο βασικός λόγος που οι πολίτες στρέφονται: η βραδύτητα η οποία 

διακρίνει τη δικαιοσύνη.  

  Ένα άλλο θέµα το οποίο είναι πολύ σηµαντικό στις δίκες, 

ενδεχοµένως υπήρξαν αποφάσεις οι οποίες ήτανε εκτός των στοιχείων ή των 

απόψεων τις οποίες είχατε εσείς για την έκβασή τους. Υπάρχει ένα ελάττωµα 

στην ποινική δίκη τη δικιά µας, ιδιαίτερα στις δίκες που αφορούν την κοινωνία, 
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το δηµόσιο συµφέρον.  

  ∆εν υπάρχει κάποιος που να υποστηρίζει την κατηγορία. Ξέρετε 

ο Εισαγγελέας στη χώρα µας εκπροσωπεί την πολιτεία, το κοινό περί δικαίου 

αίσθηµα και όταν σύµφωνα µε το ∆ιεθνές Συνέδριο της ∆ιεθνούς Ένωσης 

Εισαγγελέων που κάναµε καταλήξαµε ότι εκπροσωπεί, είναι ο εκπρόσωπος 

του λαού µέσα στην ποινική δίκη, εν πάση περιπτώσει δεν έχει υποχρέωση να 

υποστηρίξει την κατηγορία. ∆εν είναι ο ρόλος του να υποστηρίξει την 

κατηγορία.  

  Κατά συνέπεια, ειδικά τώρα για να έρθουµε σιγά-σιγά στα θέµατα 

τα δικά µας, σε περιπτώσεις περιβαντολλογικών ποινικών αδικηµάτων, έχει 

ανάγκη, είναι απόλυτη ανάγκη η δικογραφία να είναι στοιχειοθετηµένη πλήρως. 

Να υπάρχουν και αυτό θα προσπαθήσω να δώσω στη σύντοµη εισήγησή µου 

και επίσης όταν χρειαστεί να συνοδεύεται από κάποια µαρτυρία, ζώσα 

µαρτυρία στο ακροατήριο, η µαρτυρία να είναι σαφής και συγκεκριµένη προς 

υποστήριξη της κατηγορίας.  

  Στην ουσία θέλω να πω και να καταλήξω ότι η υποστήριξη της 

κατηγορίας πέφτει σε σηµαντικό βαθµό, ίσως στο µεγαλύτερο, στους ώµους 

τους δικούς σας. Να στοιχειοθετήσετε σωστά την κατηγορία, τα στοιχεία της 

δικογραφίας που συγκροτούν το ποινικό αδίκηµα αλλά και αν χρειαστεί δια της 

µαρτυρίας σας να υποστηρίξετε ικανά την κατηγορία στο ακροατήριο.  

  Βασικό εργαλείο στην ποινική προστασία του περιβάλλοντος 

είναι όπως πολύ καλά γνωρίζετε ο Νόµος 1650 του ’86 και µάλιστα το άρθρο 

28. Το γνωρίζετε πάνω-κάτω, να µην επεκταθώ, να µην αναφερθώ, να 

σηµειώσω µόνο ότι παρατηρεί εύκολα κανείς ότι οι ποινές είναι διαρθρωµένες 

ανάλογα µε το είδος της υπαιτιότητας, αν υπάρχει δόλος ή αµέλεια στον 

υπαίτιο, αλλά και στα αποτελέσµατα τα οποία επέρχονται από την πράξη του.  

  ∆ηλαδή εάν έχουµε κίνδυνο βαριάς σωµατικής βλάβης ή θανάτου 

τιµωρείται πια η πράξη µε φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους και αν µάλιστα 

επήλθε βαριά σωµατική βλάβη ή και θάνατος τότε πέρα από τις διατάξεις περί 

ανθρωποκτονίας κτλ. του Ποινικού Κώδικα έχουµε εδώ ιδιώνυµα αδίκηµα 

κακούργηµα που τιµωρείται µε κάθειρξη µέχρι δέκα ετών. 

  ∆ύο είναι οι βασικές έννοιες στο άρθρο 28 του Νόµου 1650 του 
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’86. Αυτές, αν δει κανείς τις αποφάσεις των δικαστηρίων µε αυτούς τους όρους 

ασχολούνται. Οι όροι υποβάθµιση του περιβάλλοντος και ρύπανση του 

περιβάλλοντος. Υπάρχουν και πολλοί άλλοι όροι στο άρθρο 2 του Νόµου που 

αναλύονται, αυτοί ειδικά εξειδικεύονται.  

  Παράλληλα στο άρθρο 28 επίσης, στην παράγραφο 6 του 

άρθρου 28, υπάρχει µία πρόβλεψη για ένα είδος έµπρακτης µετάνοιας του 

υπαιτίου. Εάν δηλαδή ο υπαίτιος µε τη δικιά του βούληση προσπάθησε να άρει 

τα αποτελέσµατα της πράξης του ή να τα µειώσει ή να τα εξαλείψει ή να τα 

αναγγείλει έγκαιρα στην Αρχή, αυτό το είδος της µετάνοιας, της µεταµέλειας, 

της έµπρακτης µεταµέλειας πριν καν εξεταστεί ως κατηγορούµενος σε όλα 

αυτά βέβαια, αποτελεί είτε ελαφρυντική περίσταση, είτε µπορεί και να τον 

απαλλάξει από την ποινή.  

  Αυτό βεβαίως δεν σηµαίνει ότι στις περιπτώσεις που έχουµε 

τέτοιου είδους έµπρακτη µεταµέλεια δεν πρέπει να σχηµατίζονται δικογραφίες. 

Βεβαίως πρέπει να σχηµατίζονται δικογραφίες, γιατί το άρθρο απαλλαγή ή όχι 

από την ποινή είναι θέµα τελικά του δικαστή αν θα τον απαλλάξει, στην κρίση 

του. Εσείς θα πρέπει να σχηµατίζετε τις δικογραφίες, να τις υποβάλλετε, 

σηµειώνοντας βεβαίως και αυτή την συγκεκριµένη περίσταση της έµπρακτης 

µεταµέλειας του υπαιτίου.  

  Θεώρησα ως την πιο σηµαντική προσφορά που µπορεί να γίνει 

στη συγκεκριµένη εκδήλωση εκ µέρους µου να σας παραθέσω ορισµένες 

αποφάσεις της νοµολογίας αποφάσεων του Αρείου Πάγου για να δούµε πώς 

εφαρµόζεται τελικά η νοµοθεσία αυτή στη χώρα µας, πώς δηλαδή το 

ακυρωτικό δικαστήριο της χώρας, το Ανώτατο ∆ικαστήριο, ο Άρειος Πάγος 

έκρινε διάφορα ζητήµατα, διάφορες περιπτώσεις ποινικών αδικηµάτων του 

άρθρου 28 του Νόµου 1650 του ’86.  

  Σταχυολογώ, λοιπόν, και σας αναφέρω τις ακόλουθες 

αποφάσεις: η υπ’ αριθµ. 444 του 2002, έχω δώσει ένα αντίγραφο αυτής της 

σύνοψης της εισηγήσεως στον κ. ∆ερµιτζάκη, µε την παράκληση να σας το 

διανείµει στη συνέχεια, οπότε θα τις δείτε αυτές τις αποφάσεις. Αν θέλετε να τις 

δείτε ολόκληρες µπορείτε να ανατρέξετε σε οποιοδήποτε νοµικό περιοδικό.  

  Με την 444 λοιπόν του 2002 απόφαση του Αρείου Πάγου 
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κρίθηκε, εδώ ήταν το εξής, κρατήστε την όµως, είναι µία απόφαση του Αρείου 

Πάγου. Ενδεχοµένως κάποιοι να βρουν κάποια ίχνη υπερβολής σε 

αυστηρότητα αλλά είναι µία απόφαση. Κάποιοι µαυρίσανε, γεµίσανε την 

πρόσοψη ενός σχολείου µε συνθήµατα. Λοιπόν σύνηθες φαινόµενο.       

  Εδώ κρίθηκε, λοιπόν, ότι έχουµε φθορά δηµοσίου πράγµατος, 

άρθρα 381-382 του Ποινικού Κώδικα αλλά και υποβάθµιση του περιβάλλοντος. 

∆εν µιλάει εκεί στο άρθρο 2 και για αισθητικές αξίες; Το πήγε εκεί ο Άρειος 

Πάγος, λοιπόν, και κρίθηκε ότι σωστά κηρύχθηκαν ένοχοι οι δράστες, ήταν 

περισσότεροι οι δράστες και για τα δύο αδικήµατα. Συνεπώς µεταξύ φθοράς 

ξένης ιδιοκτησίας και υποβάθµισης του περιβάλλοντος έχουµε σύµφωνα µε 

την απόφαση αυτή του Αρείου Πάγου αληθής συρροή. Συρρέουν και τα δύο. 

Έχουµε δύο πράξεις.  

  Με την 1309 του 2002 απόφαση του Αρείου Πάγου κρίθηκε ότι η 

λειτουργία λατοµείου χωρίς άδεια συνιστά υποβάθµιση του περιβάλλοντος, 

ανεξάρτητα από την απόδειξη της υπάρχουσας ή µη ρύπανσης. Με την υπ’ 

αριθµόν 2360 του 2002 απόφαση του Αρείου Πάγου κρίθηκε η υποβάθµιση 

του περιβάλλοντος, ότι συνιστά υποβάθµιση του περιβάλλοντος η αµµοληψία 

ακόµη και από ιδιωτική έκταση που αποτελεί υδροβιότοπο. ∆εν έχει σηµασία 

ότι ήταν ιδιωτική έκταση, το γεγονός ήταν ότι υπήρχε υδροβιότοπος, η 

αµµοληψία συνιστά αυτή υποβάθµιση του περιβάλλοντος. 

  Σηµειώνεται µάλιστα ότι εδώ θεωρήθηκε ότι σωστά κρίθηκαν 

ένοχοι, προσέξτε, τόσο ο έµπορος οικοδοµικών υλικών που την πήρε για 

εκµετάλλευση όσο και ο µισθωτής της έκτασης, ο ενοικιαστής που ήταν µέσα 

στην έκταση, όσο και ο χειριστής του εκσκαπτικού µηχανήµατος, για άµεση 

συνέργεια αυτός ο τελευταίος. 

  Κρίθηκε επίσης µε την 172 του ’97 απόφαση του Αρείου Πάγου 

ότι περί ρυπάνσεως χειµάρρου αρκεί να αναφέρεται ότι έγινε σχετική 

δειγµατοληψία, το αποτέλεσµα δηλαδή κρίθηκε από σχετική δειγµατοληψία, 

χωρίς οποιοδήποτε άλλο επιπρόσθετο στοιχείο. ∆ηλαδή µε ποιον τρόπο έγινε 

η δειγµατοληψία, τα όργανα που χρησιµοποιήθηκαν κλπ. Αρκεί ότι 

αναφερόταν ότι έγινε δειγµατοληψία.  

  Τώρα µε τις υπ’ αριθµόν 1005 του ’99 και 504 του 2002 κρίθηκε 
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ότι επιβάλλονται να αναλύονται οι όροι υποβάθµιση και ρύπανση του 

περιβάλλοντος ως προς τα στοιχεία τους, ιν κονκρέτο, δηλαδή στη 

συγκεκριµένη περίπτωση. ∆ηλαδή πώς είχαµε υποβάθµιση, τι έγινε, τι 

επηρεάστηκε στο περιβάλλον, τι ρυπάνθηκε στο περιβάλλον, τι κίνδυνοι 

προέκυψαν από αυτή την ενέργεια. Αυτά αν είναι δυνατόν να τα αναλύεται στις 

εκθέσεις σας αυτά τα γεγονότα, µε βάση τους ορισµούς του άρθρου 2 του 

1608 του ’50.  

  Με την υπ’ αριθµόν 1580 του ’99 κρίθηκε ότι το γεγονός λήψης 

κάποιων µέτρων ασφάλειας από τον υπαίτιο δεν έχει σηµασία εφόσον τα 

µέτρα αυτά αποδείχθηκαν αλυσιτελή και η ρύπανση συντελέστηκε. ∆ηλαδή ναι 

µεν κύριε πήρες κάποια µέτρα αυτό όµως δεν σε απαλλάσσει της ευθύνης, 

εφόσον τα µέτρα αυτά απεδείχθηκαν ανεπαρκή και η ρύπανση επήλθε.  

  Με τις υπ’ αριθµ. 1680 του ’99 και 1777 του 2003 αποφάσεις του 

Αρείου Πάγου κρίθηκε ότι πρέπει να αναφέρονται η ποσότητα των ρύπων 

κατόπιν µέτρησης, τα νόµιµα όρια των ρύπων και επίσης θα πρέπει να 

παρατίθεται το οικείο Προεδρικό ∆ιάταγµα ή η Υπουργική Απόφαση που 

προβλέπουν τα όρια αυτά. ∆ηλαδή όταν έχουµε περιπτώσεις ρύπων, πάσης 

φύσεως ρύπους, θα πρέπει να αναφέρουµε πόσο ήτανε αυτοί, το ύψος τους, 

πόσο ήταν το επιτρεπόµενο όριο και από πού προβλέπεται αυτό το όριο το 

οποίο υπάρχει.  

  Όταν λέω θα πρέπει, τα απαίτησε ο Άρειος Πάγος εδώ για να 

αιτιολογηθεί επαρκώς η απόφαση και οι αποφάσεις πρέπει να ξέρετε στον 

πυρήνα τους δεν είναι τίποτα άλλο απ’ αυτά που εσείς µας στέλνετε. Αυτά 

περιλαµβάνονται στο κατηγορητήριο και αυτά θα περιληφθούν στη συνέχεια 

στην απόφαση.  

  Τέλος, τελευταία µε την υπ’ αριθµ. 1185 του 2004 απόφαση του 

Αρείου Πάγου κρίθηκε ότι ορθά κηρύχθηκε ένοχος ο δράστης ρύπανσης 

δασικής, προσέξτε και αυτή είναι πολύ ενδιαφέρουσα η απόφαση τελευταία, 

είχε απαλλαγεί κάποιος, παραπέµφθηκε για παράβαση, ο οποίος είχε ρυπάνει, 

είχε εναποθέσει µία ποσότητα αποβλήτων σε δασική έκταση.  

  Παραπέµφθηκε αρχικά µε το άρθρο 28 του 1650 και απηλλάγη. 

∆εν µνηµονεύεται µέσα γιατί απηλλάγη. Το ενδιαφέρον ποιο είναι; Στη 
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συνέχεια για την ίδια πράξη παραπέµπεται για παράβαση του άρθρου 119 

παράγραφος 1 του 1892 του ’90, είναι ειδικός νόµος για την ρύπανση δασών 

και καταδικάζεται.  

  Όταν ήρθε το ζήτηµα στον Άρειο Πάγο επικαλέστηκε ο 

κατηγορούµενος δεδικασµένο. Είπε µισό λεπτό, εγώ έχω δικαστεί γι’ αυτή την 

πράξη και έχω απαλλαγεί. Είπε, λοιπόν, ο Άρειος Πάγος µε αυτή την απόφαση 

που σας ανέφερα την 1183 του 2004, πρόσφατη απόφαση, ότι όχι, υπάρχει 

συρροή ανάµεσα στα δύο. Μπορεί να απαλλάχτηκες γι’ αυτό, εδώ όµως 

παραπέµφθηκες για πρόσθετα στοιχεία, δηλαδή για ρύπανση δασικής 

έκτασης, εποµένως ορθά κηρύχθηκες ένοχος.  

  Έχουµε συρροή εποµένως συνάγεται από αυτό, αληθή συρροή 

µεταξύ των προαναφερθεισών πράξεων. Προσέξτε, µην σας παραξενεύει και 

µην το βρίσκετε αυτό το θέµα µία πράξη την οποία κάνουµε, µπορεί να πληροί 

τις υποστάσεις δύο – τριών αδικηµάτων. Μπορεί αυτά τα αδικήµατα, είναι οι 

διατάξεις περί συρροή που ακόµα και οι ειδικοί ποινικολόγοι δεν τα έχουν 

κατανοήσει πλήρως αλλά όλα τα λύνει η νοµολογία σιγά-σιγά.  

  Μπορεί λοιπόν να έχουµε δύο και τρία αδικήµατα από µία πράξη 

ανάλογα µε το πόσες αντικειµενικές υποστάσεις ποινικών διατάξεων 

πληρούνται. Εδώ κρίθηκε µε αυτή την Αρειοπαγιτική ότι ανάµεσα στο άρθρο 

28 του 1650 και στο 119 του 1892 του ’90 συντρέχει περίπτωση συρροής.  

  Ολοκληρώνοντας, τελικές παρατηρήσεις – προτάσεις. Αυτή η 

αναφορά, όπως σας είπα, έγινε για να ξέρετε τι στοιχεία απαιτούνται για να 

δέσουµε, αυτό που λέµε να δέσουµε τα αδικήµατα τα οποία υπάρχουν. 

Θεωρούµε και κλείνω µε αυτό µε µία πρόταση, θεωρούµε ιδιαίτερα ότι θα ήταν 

πολύ χρήσιµη για την ενάσκηση των καθηκόντων σας, αλλά και για των δικών 

µας καθηκόντων την ενάσκηση, µία περισσότερο στενή συνεργασία, µία 

επικοινωνία η οποία, κατά την γνώµη µου, θα πρέπει να είναι αδιάλειπτη, για 

ανταλλαγή απόψεων, αλλά και επίλυση ορισµένων διαφορών που 

ενδεχοµένως υπάρχουνε και ανακύπτουν. 

  Για το σκοπό αυτό προτείνουµε συχνές συναντήσεις µεταξύ των 

εκπροσώπων των αρµοδίων φορέων των δύο αρχών και την εν γένει µεταξύ 

τους αδιάλειπτη επικοινωνία. Εξαιρετικά χρήσιµη θα ήταν και θα µπορούσε να 
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αποτελέσει τη βάση γι’ αυτή την συνεργασία η διοργάνωση ενός κοινού 

Συνεδρίου µεταξύ Εισαγγελέων και Επιθεωρητών Περιβάλλοντος. Εκεί θα 

µπορούσαµε να συζητήσουµε πάρα πολλά πράγµατα αλλά και να 

γνωριστούµε καλύτερα, να κατανοήσει ο ένας τη λειτουργία του άλλου 

ευχερέστατα ούτως ώστε όλα αυτά να αποβούν προς όφελος του 

περιβάλλοντος, προς όφελος της κοινωνίας κατά συνέπεια. Σας ευχαριστώ 

πολύ.  

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: Ιδιαίτερες οι ευχαριστίες µας κύριε Πρόεδρε. Κατ’ επιταγή του 

άρθρου 24 του Συντάγµατος έχουµε το Νόµο 1650 ο οποίος συνεχώς 

εκσυγχρονίζεται µε βάση επιταγές από κοινοτικές οδηγίες και σύγχρονες 

αντιλήψεις λόγω των πολλαπλών και σύνθετων δραστηριοτήτων που κάθε 

µέρα αυξάνονται.  

  Στο άρθρο28 του Νόµου προβλέπονται οι ποινικές κυρώσεις, όχι 

τόσο για την τιµωρία των δραστών όσο για προληπτικούς λόγους και εν τέλει 

για να έχουµε το αποτέλεσµα, να µην θίγεται το περιβάλλον. Ευχαριστούµε τον 

κ. Μπάγια για την σφαιρική ενηµέρωση σε γενικότερα ζητήµατα απονοµής της 

ποινικής δικαιοσύνης.  

  Σε θέµατα αδικηµάτων παράβασης περιβαλλοντικών διατάξεων 

είναι αυτονόητη η σπουδαιότητα της συµβολής του Έλληνα Εισαγγελέα και 

των Ποινικών ∆ικαστών που καλούνται µέσα από αντίξοες συνθήκες να 

µελετήσουν ογκώδεις δικογραφίες και να κατανοήσουν και να αποκαλύψουν 

πολύπλοκους µηχανισµούς της παράνοµης ιδιωτικής δράσης.  

  Ο εκλεκτός οµιλητής µας βοήθησε στην κατανόηση της 

σπουδαίας συνεισφοράς της ποινικής δικαιοσύνης µε παραποµπή σε 

πρόσφορη νοµολογία των ποινικών δικαστηρίων και ειδικότερα του Αρείου 

Πάγου. Οι σαφείς υποδείξεις του για τον τρόπο συµπλήρωσης των φακέλων 

των ποινικών υποθέσεων είναι απολύτως χρήσιµες για τα όργανα της 

διοίκησης, προκειµένου να µην υπάρχουν τυπικές ακυρότητες που οδηγούν σε 

ατιµωρησία των δραστών.  

  Και ακούσαµε µε πολύ ενδιαφέρον την πρότασή του για 

διοργάνωση κοινού Συνεδρίου µεταξύ των Εισαγγελέων και των Επιθεωρητών 

Περιβάλλοντος. Σας ευχαριστούµε πολύ κύριε Πρόεδρε.   
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Λ. ΡΑΚΙΝΤΖΗΣ: Επιτρέπετε πριν δώσετε το λόγο να κάνω µία παρέµβαση; Με 

το άρθρο 12 που ψηφίστηκε µε εισήγησή µου του Νόµου 3 στις 350, έχω 

δικαίωµα να ζητάω από το Νοµικό Συµβούλιο να παραστεί δικηγόρος του 

Νοµικού Συµβουλίου για παράσταση πολιτικής αγωγής σε υποθέσεις κατά του 

δηµοσίου διαφθοράς, υπεξαιρέσεων κλπ. Έχω κάνει χρήση πάρα πολλές 

φορές αυτού του δικαιώµατος.  

  Λοιπόν, µήπως θα έπρεπε να προτείνω και αν µου δοθεί το 

δικαίωµα ή εσάς ή στη ∆ιεύθυνση Περιβάλλοντος να στέλνετε στις δίκες 

περιβαλλοντολογικές τέτοιες κατά του περιβάλλοντος και πολιτική αγωγή εκ 

µέρους του Νοµικού Συµβουλίου. Μήπως, λοιπόν, επειδή αυτό το Νοµικό 

Συµβούλιο είναι ιδιαίτερα ευαίσθητο ή θα έπρεπε να δοθεί σε µένα το δικαίωµα 

αυτό µέσω εισηγήσεων του περιβάλλοντος να στέλνετε δικηγόρος να 

εκπροσωπεί το δηµόσιο, διότι και εκεί η ζηµία του κοινωνικού συνόλου είναι 

πολύ µεγαλύτερη από ότι µια κοινή υπεξαίρεση. Γι’ αυτό λοιπόν µήπως πρέπει 

να το προτείνουµε αυτό σαν σχέδιο νόµου.  

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: Κύριε Γενικέ Επιθεωρητά, ακούσαµε µε πολύ ενδιαφέρον την 

πρότασή σας. Μα ήδη από το υφιστάµενο πλαίσιο, δεν είµαι πρόχειρος τώρα 

να σας φέρω τις διατάξεις, προβλέπεται αυτή η δυνατότητα και η υποχρέωση 

του Νοµικού Συµβουλίου, δεν έχει γίνει χρήση ενδεχοµένως αλλά δεν είναι 

απαγορευτικό. Προβλέπεται από το νόµο, διότι µέσα στα πλαίσια προστασίας 

του περιβάλλοντος εµείς ως υπερασπιστές του δηµοσίου συµφέροντος και του 

ελληνικού δηµοσίου και γενικότερα του δηµόσιου συµφέροντος έχουµε 

υποχρέωση οπουδήποτε κληθούµε να παρασταθούµε.  

  Άρα και σε θέµατα τέτοια όπου επιβάλλεται η εµφάνιση του 

ελληνικού δηµοσίου ως πολιτικός ενάγων εµείς θα το εκπροσωπήσουµε. Παρά 

ταύτα όµως αν υπάρχει νοµοθετικό έλλειµµα να το δούµε και να το 

συµπληρώσουµε και σας ευχαριστούµε για την υπόδειξη.  

  Υπάρχουν αυτά τα προβλήµατα, θα τα δούµε, ήδη µε την 

τροπολογία που προωθούµε αντιµετωπίζουµε και τα θέµατα της νοµικής 

υπεράσπισης και αν είναι και κάτι που λείπει θα το συµπληρώσουµε.  

  Επόµενη οµιλήτρια είναι η κα Ρένα Γιανναδάκη, η φίλη Πρόεδρος 

των ∆ικαστών της ∆ιοικητικής ∆ικαιοσύνης όλης της Ελλάδας. Τα διοικητικά 
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δικαστήρια είναι ο φυσικός δικαστής της διοίκησης, τη δράση της οποίας 

καλούνται να ελέγχουν. Έτσι ο πολίτης νιώθει ασφάλεια από ενδεχόµενες 

παραλείψεις, λάθη και υπερβολές της διοίκησης κατά την έκδοση των 

αναγκαίων διοικητικών πράξεων.  

  Η εξέχουσα φίλη Πρόεδρος µε την σπουδαία δικαστική 

επιστηµονική και συνδικαλιστική δράση θα καταγράψει τις εµπειρίες από τα 

µέχρι σήµερα νοµολογιακά δεδοµένα και τον ρόλο των ∆ιοικητικών 

∆ικαστηρίων. Κυρία Πρόεδρος έχετε το λόγο. 

Ε. ΓΙΑΝΝΑ∆ΑΚΗ: Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και επειδή εµείς είµαστε της 

καθηµένης επιτρέψτε µου να µιλήσω από δω. Κυρίες και κύριοι από τότε που 

συστάθηκε το ελληνικό κράτος ο νοµοθέτης αναγνώρισε την ανάγκη να 

υπαχθεί η διοίκηση σε δικαστικό έλεγχο. Έτσι αµέσως µετά την εγκατάσταση 

της Αντιβασιλείας ίδρυσαν τα πρώτα ∆ιοικητικά ∆ικαστήρια. Σήµερα η 

διοικητική δικαιοσύνη επιτελεί καίρια λειτουργία στο σύγχρονο κράτος δικαίου.  

  Ασκεί το δικαστικό έλεγχο της διοικητικής δράσης, προασπίζει 

κυρίως τα δικαιώµατα των πολιτών έναντι του πανίσχυρου κράτους και 

διασφαλίζει ότι η δηµόσια εξουσία θα ασκείται σύµφωνα µε το Σύνταγµα και το 

Νόµο.  

  Επιτρέψτε µου όµως εν όψει και των όσων ελέχθησαν από τον 

Υπουργό ορισµένες γενικές παρατηρήσεις και επισηµάνσεις. Θα πρέπει να 

δούµε ποιες παρενέργειες δηµιουργούνται από την πλευρά της δηµόσιας 

διοίκησης τόσο στην έγκαιρη, αποτελεσµατική για τον Έλληνα πολίτη απονοµή 

της δικαιοσύνης όσο και στην αποτελεσµατικότητα των ελεγκτικών 

µηχανισµών της διοίκησης, γιατί πρέπει να πω ότι όπως λειτουργεί η δηµόσια 

διοίκηση οι παρενέργειες είναι πολλές.  

  Θα αναφερθώ εντελώς συνοπτικά σε ζητήµατα τα οποία 

δηµιουργούν αυτές τις παρενέργειες που πρέπει να απασχολήσουν όχι µόνο 

τον νοµοθέτη αλλά και την ίδια τη δηµόσια διοίκηση.  

  Ο µεγάλος και συνεχώς αυξανόµενος όγκος των υποθέσεων που 

συσσωρεύονται στα διοικητικά δικαστήρια καταδεικνύει ότι χρειάζονται δοµικές 

µεταβολές στη δηµόσια διοίκηση, η οποία επανειληµµένως ερµηνεύει λάθος το 

νόµο, δυστροπεί απέναντι στον διοικούµενο, τον ενηµερώνει ελλιπώς και δεν 
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αξιοποιεί τον Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας.           

  Το θέµα της επίλυσης των διοικητικών διαφορών από την ίδια τη 

διοίκηση, όπου µπορεί να γίνει αυτό, έχει εµφανή πλεονεκτήµατα τόσο για τους 

πολίτες όσο και για τα δικαστήρια. Για τον πολίτη το πλεονέκτηµα είναι 

προφανές.  

  ∆ιευθετεί τη διαφορά, το πρόβληµά του, στην καλύτερη 

περίπτωση µέσα σε λίγες εβδοµάδες, για τα δικαστήρια σηµαίνει λιγότερες 

υποθέσεις, κυρίως παραµένουν σε αυτές τις περιπτώσεις οι δύσκολες, γιατί οι 

εύκολες επιλύονται από τη διοίκηση και βεβαίως απονοµή του δικαίου στον 

εύλογο χρόνο που επιτάσσει το Σύνταγµα και η Σύµβαση των ∆ικαιωµάτων 

του Ανθρώπου, η Ευρωπαϊκή Σύµβαση, πράγµα το οποίο δυστυχώς τα 

ελληνικά δικαστήρια έχουν υπερβεί κατά πολύ.  

  Τα ∆ιοικητικά ∆ικαστήρια πρέπει να απονέµουν ταχύτατα 

δικαιοσύνη απέναντι σε ένα παντοδύναµο κράτος σε ένα πολίτη ο οποίος είναι 

συνήθως ανυπεράσπιστος, ιδίως όσο οι τεχνολογίες εξελίσσονται. Η 

δικαιοσύνη όµως απονέµεται µε βραδύτατους ρυθµούς όπως σωστά 

παρατήρησε και ο κύριος Υπουργός προηγουµένως. Σε αυτό όµως πρέπει να 

πω ότι βοηθά πολύ και η τακτική της διοίκησης.  

  Το ανακριτικό σύστηµα που ισχύει στο χώρο της διοικητικής 

δικαιοσύνης επιβάλλει στη διοίκηση να διαβιβάζει στο δικαστήριο το φάκελο 

της υπόθεσης µε τις απόψεις της επί κάθε λόγου των ενδίκων βοηθηµάτων. 

Σας διαβεβαιώνω ότι ο κατά κανόνα λόγος αναβολής των υποθέσεων είναι η 

παράλειψη της διοίκησης να αποστείλει το φάκελο στο δικαστήριο και τις 

περισσότερες φορές δεν στέλνει ούτε τις απόψεις της.  

  Σηµειώστε ότι η παράλειψη αποστολής του φακέλου συνιστά 

πειθαρχικό αδίκηµα για τον συγκεκριµένο αρµόδιο υπάλληλο, την δε 

πειθαρχική δίωξη προκαλεί ο Πρόεδρος του δικαστηρίου. Ήδη 

ενεργοποιούνται προς αυτή την κατεύθυνση οι Πρόεδροι, δεδοµένου ότι η 

διοίκηση απαξιεί να στείλει το φάκελο της υπόθεσης στα δικαστήρια.  

  Έτσι τα δικαστήρια αναγκάζονται πλέον να γενικεύσουν την 

γνωστή νοµολογία, ότι δηλαδή αν ο φάκελος δεν αποστέλλεται στο δικαστήριο 

µετά από ένα χρονικό σηµείο και µετά, το δικαστήριο δικάζει χωρίς τον φάκελο 
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και θεωρούνται αληθείς οι ισχυρισµοί του αιτούντος.  

  Έχει νοµολογηθεί παγίως απ’ τα δικαστήρια ότι η διοίκηση έχει 

υποχρέωση να αιτιολογεί τις πράξεις της και µιλάω για τις δυσµενείς για τον 

διοικούµενο πράξεις. Παρά ταύτα η διοίκηση φαίνεται να αγνοεί τη νοµολογία 

των δικαστηρίων µε αποτέλεσµα να ακυρώνονται περισσότερες από τις 

προσβαλλόµενες πράξεις και η υπόθεση να αναπέµπεται πίσω στη διοίκηση 

για να αιτιολογήσει την πράξη.  

  Αυτό όµως έχει συνέπειες και για τη διοίκηση διότι έτσι 

µαταιώνονται οι ελεγκτικοί µηχανισµοί αλλά και για τον ίδιο τον διοικούµενο, 

διότι η υπόθεση θα πάει πίσω στη διοίκηση, θα πρέπει να αιτιολογήσει εκ νέου 

την πράξη, εάν ο διοικούµενος δεν ικανοποιείται θα ξαναπροσφύγει στα 

δικαστήρια και πάει λέγοντας.  

  Παράδειγµα οι αποφάσεις των Επιτροπών Κρίσεως Αυθαιρέτων, 

µε τις οποίες απορρίπτονται οι ενστάσεις των πολιτών κατά των εκθέσεων 

αυτοψίας. Τις περισσότερες φορές σας διαβεβαιώ είναι αναιτιολόγητες. Η µόνη 

αιτιολογία που περιέχουν είναι: δεν προσκοµίσθηκαν στοιχεία νοµιµότητος, 

παρά το γεγονός ότι είχαν προβληθεί αρκετοί ισχυρισµοί από τους 

διοικούµενους, οι οποίοι ουδόλως απαντώνται ούτε ελήφθησαν υπόψη.  

  Αυτό έχει ως συνέπεια να ακυρώνονται οι πράξεις, οι εκθέσεις 

αυτοψίας και συνεπώς όσα αυθαίρετα έχουν κατασκευαστεί να παραµένουν 

στη θέση τους.  

  Ο διοικητικός δικαστής θα πρέπει να ξέρετε ότι δρα άλλοτε ως 

ακυρωτικός δικαστής και άλλοτε ως δικαστής πλήρους δικαιοδοσίας. Η 

ακυρωτική αρµοδιότητα ασκείται ιδίως µε την αίτηση ακυρώσεως. Ως ιδιαίτερη 

κατηγορία ακυρωτικών διαφορών που εντάσσονται στο πλαίσιο της σηµερινής 

συζήτησης πρέπει να αναφερθούν οι αιτήσεις ακυρώσεως κατά των πράξεων 

της διοικήσεως που αφορούν τον χαρακτηρισµό κτισµάτων ως αυθαιρέτων, 

την εξαίρεση τους από την κατεδάφιση και την έκδοση οικοδοµικών αδειών, οι 

οποίες εκδικάζονται σε πρώτο βαθµό από τα ∆ιοικητικά Εφετεία. 

  Στην ίδια κατηγορία εντάσσονται και οι διαφορές που 

δηµιουργούνται µε βάση το άρθρο 70 του Νόµου 998 του ’77 και 114 του 

Νόµου 1892 του ’90, µε τα οποία απαγορεύεται η ανέγερση οικοδοµών, 
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κτισµάτων και πάσης φύσεως εγκαταστάσεων εντός δηµοσίων ή ιδιωτικών 

δασών ή δασικών ή αναδασωτέων εκτάσεων που καταστράφηκαν ή 

καταστρέφονται από πυρκαγιά.  

  Η διαφορά που γεννάται από την σχετική πράξη της διοίκησης 

για κατεδάφιση δηλαδή οικοδοµής, κτίσµατος και κάθε φύσεως εγκαταστάσεως 

που έχουν ανεγερθεί σε δάση ή αναδασωτέες περιοχές είναι ακυρωτική. 

∆ικάζεται από τον Πρόεδρο Πρωτοδικών και υπόκειται σε έφεση ενώπιον του 

Συµβουλίου της Επικρατείας.  

  Κατά την νοµολογία των δικαστηρίων, η σχετική πράξη της 

διοικήσεως πρέπει εν όψει των συνεπειών της να είναι πλήρως αιτιολογηµένη. 

Στην περίπτωση όµως αυτή έχει κριθεί ότι η αιτιολογία αναπληρώνεται από τα 

στοιχεία του φακέλου. Αρκεί να προκύπτει απ’ τα στοιχεία του φακέλου.  

  Έχει κριθεί επίσης ότι η αιτιολογία της προσβαλλόµενης πράξεως 

δεν κλονίζεται από τυχόν αθωωτική απόφαση του ∆ικαστηρίου. Επίσης έχει 

κριθεί ότι είναι απαραίτητη η προηγούµενη κλήτευση του φεροµένου ως κυρίου 

της οικοδοµής, διαφορετικά είναι άκυρη η απόφαση περί κατεδάφισης. Έχει 

κριθεί επίσης ότι το ιδιοκτησιακό καθεστώς της έκτασης ως ιδιωτικού δάσους 

δεν αναιρεί την εφαρµογή της νοµοθεσίας περί προστασίας των δασών.  

  Πρέπει να ξέρετε ότι στα πλαίσια της ακυρωτικής τους 

αρµοδιότητας τα ∆ιοικητικά ∆ικαστήρια µπορούν να ακυρώσουν µόνο την 

πράξη. ∆εν µπορούν να την τροποποιήσουν. Η ακύρωση σε αυτή την 

περίπτωση χωρεί αναδροµικά και συνεπάγεται την υποχρέωση της διοίκησης 

να λάβει τα µέτρα που συνεπάγεται η εκτέλεση της ακυρωτικής αποφάσεως.  

  Π.χ. αν µε µία δικαστική απόφαση κριθεί µία οικοδοµική άδεια 

παράνοµη και το κτίσµα που ανηγέρθη βάσει αυτής αυθαίρετο, η ισχύς 

θεωρείται ότι η οικοδοµική άδεια ήταν εξαρχής παράνοµη, άρα η διοίκηση έχει 

υποχρέωση να συµµορφωθεί µε την απόφαση και να κατεδαφίσει την 

οικοδοµή εάν έχει κριθεί ως κατεδαφιστέα.  

 Παρά ταύτα καµία οικοδοµή σχεδόν δεν κατεδαφίζεται διότι 

επικαλούνται ότι δεν έχουνε χρήµατα για συνεργεία κατεδάφισης. Αυτό λοιπόν 

σηµαίνει ότι αυθαίρετες κατασκευές εξακολουθούν να παραµένουν, οι 

ιδιοκτήτες πληρώνουν το πρόστιµο διατήρησης, αλλά παρά ταύτα οι οικοδοµές 
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παραµένουν µε ό,τι αυτό συνεπάγεται για την βλάβη του περιβάλλοντος.  

  Θεωρώ χρήσιµο να σας αναφέρω ορισµένες πληµµέλειες οι 

οποίες διαπιστώνονται πολύ συχνά από τα δικαστήρια. Οι πληµµέλειες αυτές 

συνεπάγονται την ακύρωση των διοικητικών πράξεων και θέλω να επισηµάνω 

ότι παρά την σχετική πάγια νοµολογία των δικαστηρίων η διοίκηση 

εξακολουθεί να εµµένει σε αυτές τις πληµµέλειες, µε συνέπεια την 

αναποτελεσµατικότητα των ελεγκτικών µηχανισµών αλλά και την ταλαιπωρία 

των πολιτών.  

  Έχει κριθεί π.χ. ότι πρέπει να περιγράφονται κατά τρόπο σαφή οι 

ως αυθαίρετες κριθείσες κατασκευές εν όψει των διατάξεων που ορίζουν την 

έννοια του κτιρίου, ώστε να είναι εφικτός ο έλεγχος της νοµιµότητας της 

εκδοθείσης πράξεως, άλλως η πράξη είναι πληµµελώς αιτιολογηµένη και 

ακυρωτέα. Παρά ταύτα τις περισσότερες φορές δεν περιγράφονται µε 

σαφήνεια, προσπαθούµε να µην ακυρώνουµε τις πράξεις αλλά τις 

περισσότερες φορές δεν µπορούµε να κάνουµε διαφορετικά. 

  Έχει κριθεί ότι η Επιτροπή Κρίσεως Αυθαιρέτων έχει 

αρµοδιότητα να κρίνει µόνο επί των παραβάσεων που διαπιστώνονται µε την 

έκθεση αυτοψίας. ∆εν µπορεί δηλαδή η ίδια να προβεί για πρώτη φορά στη 

διαπίστωση και το χαρακτηρισµό αυθαιρέτου. Παρά ταύτα αρκετές φορές η 

Επιτροπή Κρίσεως Αυθαιρέτων αλλάζει τα δεδοµένα της έκθεσης αυτοψίας, 

αλλάζει δηλαδή την πραγµατική και νοµική βάση, µε αποτέλεσµα τα δικαστήρια 

να ακυρώνουν τις πράξεις αυτές.  

  Έχει κριθεί επίσης ότι αν στην απόφαση της Επιτροπής δεν 

αναφέρονται τα ονοµατεπώνυµα των µελών της και αν οι υπογραφές είναι 

δυσανάγνωστες η απόφαση είναι πληµµελής και ακυρωτέα. Πάρα πολλές 

φορές δεν αναφέρονται τα ονόµατα των µελών της Επιτροπής και οι 

υπογραφές είναι δυσανάγνωστες, µε αποτέλεσµα να ακυρώνονται οι σχετικές 

πράξεις.  

  Επίσης έχει κριθεί ότι όταν η διοίκηση ανακαλεί οικοδοµική άδεια 

ως παράνοµη πρέπει να προσδιορίζει κατά τρόπο σαφή και συγκεκριµένο την 

νοµική πληµµέλεια την οποίαν της αποδίδει, καθώς και ότι η πληµµέλεια 

πρέπει να αφορά την ίδια την οικοδοµική άδεια και όχι την εκτέλεσή της, διότι 
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οι υπερβάσεις που γίνονται τυχόν κατά την εκτέλεση της άδειας έχουν τις 

συνέπειες που προβλέπονται από το νόµο, θα κριθούν δηλαδή ως αυθαίρετα 

τα σχετικά καθ’ υπέρβασιν της αδείας και θα κατεδαφιστούν, δεν µπορούν 

όµως να αποτελέσουν λόγο ανακλήσεως της οικοδοµικής άδειας. Παγία η 

νοµολογία των δικαστηρίων, πάρα ταύτα τις περισσότερες φορές οι πράξεις 

ανακλήσεως οικοδοµικών αδειών είναι αναιτιολόγητες. 

  Θα σας πω ένα παράδειγµα. Έχει κριθεί από το Συµβούλιο της 

Επικρατείας ότι η ανέγερση οικοδοµών προκειµένου να χρησιµοποιηθούν ως 

καταστήµατα στον οικισµό της Βούλας είναι αντίθετη µε το άρθρο 24 του 

Συντάγµατος, διότι κρίθηκε ότι µεταβάλλεται ο χαρακτήρας του οικισµού ως 

εξοχικός και επιδεινώνονται οι όροι διαβίωσης, δηλαδή υποβαθµίζεται το 

υπάρχον φυσικό και οικιστικό περιβάλλον.  

  Παρά τη νοµολογία αυτή, η Πολεοδοµία της Βούλας εκδίδει 

οικοδοµικές άδειες και φυσικά ευτυχώς που υπάρχουν οι Οικολογικές 

Οργανώσεις ή οι ιδιοκτήτες οι οποίες βλάπτονται, γείτονες οι οποίοι 

βλάπτονται από την ανέγερση τέτοιων οικοδοµών και προσβάλλουν αυτές τις 

οικοδοµικές άδειες.  

  Όµως όσες απ’ αυτές προσβάλλονται στο δικαστήριο 

ακυρώνονται ως παράνοµες. Τι κάνουµε όµως µε αυτές που διαφεύγουν τον 

ακυρωτικό έλεγχο των δικαστηρίων που είναι οι περισσότερες. Χαρακτηριστικά 

παραδείγµατα υποθέσεων στις οποίες ο διοικητικός δικαστής ενεργεί ως 

δικαστής πλήρους δικαιοδοσίας αποτελούν οι υποθέσεις σχετικά µε τον έλεγχο 

των διοικητικών κυρώσεων, οι οποίες προβλέπονται πρώτον στο άρθρο 30 

του Νόµου 1650 του ’86, γνωστός ο Νόµος, δεν θα σας απασχολήσω µε αυτό.  

  Θέλω µόνο να σηµειώσετε ότι κατά τη νοµολογία των 

δικαστηρίων η µη σύνταξη της προβλεπόµενης από τη διάταξη αυτή εκθέσεως 

ελέγχου ή η σύνταξη εκθέσεως η οποία δεν υπογράφεται από τον υπάλληλο ή 

τους υπαλλήλους που διενήργησαν την αυτοψία ή δεν περιλαµβάνει όλα τα 

απαιτούµενα στοιχεία καθιστά την πράξη επιβολής του προστίµου ακυρωτέα 

ως νοµικά πληµµελή, λόγω µη τηρήσεως ουσιώδους τύπου της διαδικασίας, 

αυτεπαγγέλτως εξεταζοµένης της νοµικής αυτής πληµµέλειας από το 

δικαστήριο.  
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  Στην ίδια κατηγορία υποθέσεων, που το δικαστήριο δηλαδή 

αποφαίνεται ως δικαστής πλήρους δικαιοδοσίας, είναι οι υποθέσεις, σύµφωνα 

µε το άρθρο 70 του Νόµου 998 του ’77 περί δασών, µε το οποίο προβλέπεται 

η ποινή του προστίµου µε πράξη του δασάρχη για όποιον εκχερσώνει, 

υλοτοµεί αποψιλωτικά ή καλλιεργεί έκταση δηµόσια ή ιδιωτική που κηρύχθηκε 

αναδασωτέα.  

  Επίσης θα πρέπει να σας πω ότι µε τις διατάξεις αυτές 

προβλέπονται εξοντωτικά πρόστιµα και νοµίζω ότι έχει γίνει ήδη νοµοθετική 

µεταρρύθµιση της σχετικής διάταξης. ∆ηλαδή επεβάλλοντο εξοντωτικά 

πρόστιµα σε αγρότες εκατοµµυρίων που ολόκληροι να πουλιόντουσαν δεν θα 

µπορούσαν να το πληρώσουνε. Νοµίζω ότι έχει γίνει η σχετική νοµοθετική 

ρύθµιση και έχουν µειωθεί τα πρόστιµα αυτά.  

  Στην ίδια κατηγορία εντάσσονται και οι διαφορές που γεννώνται 

από το άρθρο 13 του Νόµου 743 του ’77 µε το οποίο προβλέπεται η επιβολή 

προστίµων σε όσους ρυπαίνουν την θάλασσα κατά παράβασιν του νόµου 

αυτού. Κατά τη νοµολογία των δικαστηρίων δια την επιβολή διοικητικών 

κυρώσεων στην περίπτωση αυτή αρκεί κάθε µορφή υπαιτιότητας και δεν 

απαιτείται δόλος.  

  Τα θέµατα είναι πάρα πολλά και είναι σίγουρο ότι δεν µπορούν 

να καλυφθούν στα πλαίσια της σύντοµης αυτής εισήγησης. Όµως, κυρίες και 

κύριοι, θέλω να επισηµάνω ότι το διοικητικό δίκαιο σε σχέση µε το ιδιωτικό και 

το ποινικό είναι γνωστό ότι παρουσιάζει σηµαντικές ιδιοµορφίες. Εξακολουθεί 

να παραµένει ακόµα και σήµερα ένα δίκαιο νέο σε σχέση µε το αστικό δίκαιο. 

Ένα δίκαιο το οποίο δεν είναι κωδικοποιηµένο και δεν είναι εύκολο να 

κωδικοποιηθεί. Ένα δίκαιο που έχει νοµολογιακή προέλευση και έτσι που η 

νοµολογία αποτελεί µια από τις βασικές πηγές του δηµοσίου και ιδίως του 

διοικητικού δικαίου.  

  Προσωπικά κατανοώ την δυσκολία ενηµέρωσης των διοικητικών 

οργάνων, εδώ εµείς δεν είµαστε πάρα πλήρως ενηµερωµένοι. Όµως οι 

αυξηµένες απαιτήσεις του σύγχρονου κοινωνικού βίου, οι ραγδαίες κοινωνικές, 

οικονοµικές, τεχνολογικές εξελίξεις που συντελούνται σε παγκόσµια κλίµακα 

και οι µεταρρυθµίσεις στη νοµοθεσία µας σηµατοδοτούν πλέον και 

διαµορφώνουν µια νέα πραγµατικότητα. Σε αυτή την πραγµατικότητα θεωρώ 
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ότι τόσο η δηµόσια διοίκηση όσο και η διοικητική δικαιοσύνη καλούνται να 

παίξουν καθοριστικό ρόλο. Σας ευχαριστώ πολύ.  

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: Το να πούµε ένα απλό ευχαριστώ στην κα Γιανναδάκη θα 

είναι λίγο. Πραγµατικά όσα µας είπε ήτανε για µας βέβαια όχι πρωτόγνωρα 

αλλά για τα όργανα της διοίκησης πάρα πολύ σηµαντικά, καταλυτικά. Τα 

διοικητικά δικαστήρια και επειδή µιλάµε για τις ακυρωτικές υποθέσεις, τα 

∆ιοικητικά Εφετεία µετά την εκχώρηση αρµοδιοτήτων από το Συµβούλιο 

Επικρατείας έχουν γίνει ειδικώς στα θέµατα περιβάλλοντος και κυρίως θέµατα 

οικοδοµικών αδειών κλπ. αποκλειστικά αρµόδια.  

  Έτσι λοιπόν το θέµα σχετίζεται άµεσα µε το αντικείµενο του 

Συνεδρίου του δικού µας, της ηµερίδας αυτής σήµερα, που είναι το 

περιβάλλον, διότι µιλάµε για την αυθαίρετη δόµηση και οι ελεγκτικοί µηχανισµοί 

κινούνται προς την κατεύθυνση να πατάξουν την αυθαίρετη δόµηση και να 

επιβάλλουν τα πρόστιµα.  

  Αυτή λοιπόν η όλη διαδικασία ελέγχεται από τα διοικητικά 

δικαστήρια και έχει γίνει πια ο φυσικός δικαστής το ∆ιοικητικό Εφετείο των 

πολεοδοµιών και των αυθαιρέτων. Υπό την έννοιαν αυτήν, λοιπόν, θα πρέπει 

όσα η κυρία Πρόεδρος είπε καταλυτικά που είναι µέσα από τη νοµολογία, θα 

πρέπει η διοίκηση να τα λάβει σοβαρά υπ’ όψιν, διότι το ανακριτικό σύστηµα το 

οποίο υπάρχει στις διοικητικές υποθέσεις, που σηµαίνει ότι ο δικαστής δικάζει 

από τον φάκελο και όχι από την παρουσία στο ακροατήριο και 

επιχειρηµατολογία και αγορεύσεις και µάρτυρες και στοιχεία τα οποίας 

προσκοµίζουν οι διάδικοι. Είναι µέσα από το φάκελο.  

  Αυτό όµως σηµαίνει ο φάκελος πρέπει να είναι πλήρης, όχι 

µόνον κατά την έννοια της έκθεσης των απόψεων αλλά τα στοιχεία τα ίδια, τα 

ίδια αποδεικτικά, τα στοιχεία τα οποία έχει ο φάκελος. Και πράγµατι έχει 

επισηµανθεί ότι έχουµε φαινόµενα αδιαφορίας και µάλιστα άκρας αδιαφορίας 

σε πολλές περιπτώσεις που µετά έκδοση και προδικαστικών αποφάσεων από 

τα δικαστήρια η διοίκηση δεν στέλνει φάκελο µε πλήρεις απόψεις.  

  Όσον αφορά την αιτιολογία των πράξεων πραγµατικά κάθε µέρα 

πασχίζουµε στα δικαστήρια, προσπαθώντας να δικαιολογήσουµε τα 

αδικαιολόγητα και να πούµε εµείς οι υπερασπιστές της διοίκησης ότι οι πράξεις 
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είναι αιτιολογηµένες. Πώς να το πούµε, αφού δεν είναι.  

  Κάνουµε τον αγώνα µας, προσπαθούν και οι δικαστές, ό,τι 

µπορεί να περισωθεί το κάνει, αλλά στις περισσότερες περιπτώσεις 

πραγµατικά η αιτιολογία είναι ελλιπής σε θέµατα αυθαιρέτων, εκδικάσεων 

ενστάσεων επ’ αυτών και όλα αυτά τα πράγµατα, µε αποτέλεσµα και τα 

αυθαίρετα να µένουν στη θέση τους, να ακυρώνονται τα πρόστιµα, να 

ακυρώνονται οι πράξεις περί χαρακτηρισµού αυθαιρέτων, τα πρόστιµα δεν 

επιβάλλονται, τα αυθαίρετα στη θέση τους και διαιωνίζεται αυτή η κατάσταση.                     

  ∆εδοµένου δε και αν ακόµα επικυρωθούµε οι χαρακτηρισµοί περί 

αυθαιρέτων, ούτε µηχανισµούς, ούτε όργανα, ούτε τρόπους έχουµε 

κατεδάφισης. Και αυτό πάλι είναι ένα στοιχείο το οποίο πρέπει να ληφθεί 

υπόψη από τη διοίκηση.  

  Τα θέµατα είναι τεράστια, η νοµολογία τεράστια, πολύ 

ενδιαφέρον αλλά σε ένα περιορισµένο χώρο τέτοιο και στο λίγο χρόνο δεν 

µπορεί να αναλυθούν όλα αυτά τα προβλήµατα. Πάλι προτείνω προς την 

Υπηρεσία και προς το Υπουργείο και προς τη ∆ιοίκηση, στο Υπουργείο αν 

µπορεί να γίνει Συνέδριο σε πολεοδοµικά ζητήµατα για τα αυθαίρετα κλπ. σε 

συνεργασία µε τους ∆ιοικητικούς ∆ικαστές. Ευχαριστούµε πάρα πολύ κυρία 

Πρόεδρε. 

  Και ο τελευταίος οµιλητής της σειράς ο κ. ∆ερµιτζάκης, ο οποίος 

βέβαια δεν χρειάζεται να κάνω καµία εισήγηση ή υπόδειξη, είναι το θέµα δικό 

του και θα µας τα πει πλέον κάνοντας σύνοψη όσων ακούστηκαν.  

Γ. ∆ΕΡΜΙΤΖΑΚΗΣ: Κυρίες και κύριοι καταλαβαίνω το ενδιαφέρον που έχετε 

από τις προηγούµενες εισηγήσεις την ανάγκη να ρωτήσετε, γι’ αυτό θα 

προσπαθήσω να παραλείψω κάποια κοµµάτια που είχα να σας πω και να 

µείνω και εγώ σε επισηµάνσεις που ήδη έχουν γίνει και από τον κύριο Γενικό 

Επιθεωρητή ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και από τον κ. Μπάγια και από την κα 

Γιανναδάκη. Θέλω να περάσω κάποιες διαφάνειες σύντοµα. 

  Είναι γνωστό σε όλους µας και γενικά παραδεκτό ότι για την 

προστασία του περιβάλλοντος σηµαντικό ρόλο παίζει ο έλεγχος. Οι ελεγκτικοί 

και κατασταλτικοί µηχανισµοί στη χώρα µας καθορίζονται µε βάση το άρθρο 6 

του Νόµου 1650, είναι γνωστός σε όλους σας, δεν θα επεκταθώ.  
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  Βέβαια όµως θα πρέπει να πούµε ότι στους ελεγκτικούς 

µηχανισµούς θα πρέπει να συµπεριλάβουµε και τη Βουλή µε την άσκηση του 

κοινοβουλευτικού ελέγχου, το Συµβούλιο της Επικρατείας, το Γενικό 

Επιθεωρητή ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης, τα άλλα Σώµατα Επιθεώρησης που 

υπάρχουν, όπως το Υγείας, των Μεταφορών, τους Ελεγκτές ∆ηµόσιας 

∆ιοίκησης, ανεξάρτητες Αρχές όπως είναι ο Συνήγορος του Πολίτη.  

  Η Υπηρεσία των Επιθεωρητών Περιβάλλοντος έγινε µε βάση το 

άρθρο 9 του Νόµου 2947 και το Προεδρικό ∆ιάταγµα 165 του 2003. 

Αρµοδιότητα των Επιθεωρητών Περιβάλλοντος είναι κυρίως ο έλεγχος 

τήρησης των περιβαλλοντικών όρων σε έργα και δραστηριότητες του δηµόσιου 

και ιδιωτικού τοµέα. Όµως στο άρθρο 9 του Νόµου συµπληρώθηκε και µε ένα 

εδάφιο από κάποιο άλλο Νόµο που είχε δηµιουργηθεί παλαιότερα το Σώµα 

των Ελεγκτών Περιβάλλοντος 1994.  

  Αυτό λοιπόν το εδάφιο που αναφέρει ότι έχει ως αποστολή την 

προστασία του περιβάλλοντος από τις καταστροφές του δασικού πλούτου, τις 

καταπατήσεις των δηµοσίων εκτάσεων, τις παράνοµες κατατµήσεις της γης, τις 

αυθαίρετες κατασκευές, τις παράνοµες επεµβάσεις στα ρέµατα, καταλαβαίνετε 

ότι δεν είναι δυνατόν µία Υπηρεσία, διαρθρωµένη σε επίπεδο χώρας, να λύσει 

προβλήµατα που αναφέρονται στο δασικό περιβάλλον, στο θαλάσσιο 

περιβάλλον, στο οικιστικό περιβάλλον. Χρειάζεται, λοιπόν, πιστεύω κάποια 

αποσαφήνιση της παραγράφου και του εδαφίου αυτού. 

  Ένα σηµαντικό στοιχείο που επισηµάνθηκε και από τον κ. 

Μπάγια και από τον κ. Ρακιντζή είναι το πώς γίνονται σήµερα οι αυτοψίες. Ο 

Νόµος των Επιθεωρητών το καθορίζει ρητά. Το πρώτο στοιχείο για την 

αυτοψία είναι η προετοιµασία. Αυτό το στάδιο θα πρέπει να το έχουµε, είναι το 

πλέον σηµαντικό. ∆ηλαδή δεν µπορούµε να πραγµατοποιούµε µία αυτοψία 

χωρίς να έχει προηγηθεί αυτό το στάδιο. Να βρούµε τους περιβαλλοντικούς 

όρους του έργου ή της δραστηριότητας, να τους µελετήσουµε, να 

επισηµάνουµε ποια είναι εκείνα τα στοιχεία που εµείς θέλουµε να ελέγξουµε. 

  Κατά τη διάρκεια τώρα της αυτοψίας ο Επιθεωρητής θα πρέπει 

να τηρεί κάποιες προδιαγραφές. Το πρώτο και σηµαντικότερο είναι το στάδιο 

που ξεκινάει µε την συνέντευξη αυτού που θέλουµε να ελέγξουµε. Στη διάρκεια 

της συνέντευξης προσπαθούµε να πάρουµε όλα εκείνα τα στοιχεία που 
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αφορούν το θέµα των αδειοδοτήσεων.  

  Προσοχή στις ερωτήσεις που υποβάλλουµε. Οι ερωτήσεις µας 

δεν πρέπει να είναι τέτοιες που οι απαντήσεις να είναι ένα ναι ή ένα όχι. 

Προσπαθούµε εκείνη την στιγµή να συλλέξουµε στοιχεία που θα είναι τα 

αποδεικτικά στοιχεία όταν ακολουθήσει η ποινική διαδικασία.  

  Ακολουθεί η επίσκεψη και ο έλεγχος της εγκατάστασης, 

προσπαθώντας να συλλέξουµε και πάλι τις κατάλληλες αποδείξεις και στο 

τέλος ακολουθεί το κλείσιµο του ελέγχου, που εκεί όπως ξέρετε είναι φυσικό ο 

ελεγχόµενος να ρωτάει: είµαι παραβάτης, ποιες είναι οι παραβάσεις µου. Ποτέ 

σε αυτό το στάδιο αν δεν συλλεγούν όλα τα στοιχεία δεν µπορούµε να 

απαντήσουµε.  

  Άρα λοιπόν η έκθεση αυτοψίας είναι εκείνο το έγγραφο που 

µαζεύουµε όλα εκείνα τα στοιχεία που θα µας οδηγήσει µετά που θα 

γυρίσουµε στο γραφείο να καθορίσουµε τις παραβάσεις.  

  Ο Νόµος των Επιθεωρητών έχει το επόµενο στάδιο που λέγεται 

έκθεση ελέγχου. Με βάση λοιπόν τα στοιχεία που συλλέξαµε στην αυτοψία 

γράφουµε την έκθεση ελέγχου. Έχει δίκιο ο κ. Μπάγιας. ∆εν είναι δυνατόν 

µέσα σε ένα φύλλο χαρτιού που συµπληρώνεται εκείνη την ώρα που γίνεται η 

αυτοψία, ένα απλό φύλλο, να το στέλνουµε και να ζητάµε µε βάση αυτό το 

φύλλο να υπάρξει καταδίκη κάποιου που κάνει µία παράβαση.  

  Στην έκθεση ελέγχου, λοιπόν, θα πρέπει επειδή και ο δικαστής 

δεν είναι ειδικός να περιγράψουµε ακριβώς ποια είναι αυτή η δραστηριότητα, τι 

κάνει αυτή η δραστηριότητα, από πού ρυπαίνει αυτή η δραστηριότητα, ποιες 

άδειες έχει και να αρχίσουµε να προσδιορίζουµε πια τις παραβάσεις µε βάση 

το νοµικό πλαίσιο που υπάρχει.  

  Πολλοί µου έχουν πει: µα αυτές οι εκθέσεις των Επιθεωρητών 

δεν είναι εκθέσεις ελέγχου, είναι εκθέσεις ιδεών. Λάθος. Απευθυνόµαστε σε 

ανθρώπους που δεν είναι ειδικοί µε το αντικείµενο. Θα πρέπει λοιπόν να είναι 

µία λεπτοµερέστατη καταγραφή των όσων είδαµε. Να µπορεί ο δικαστής να 

κρίνει και αν οι παραβάσεις αυτές που έχουµε βρει εµείς δηµιουργούν 

πρόβληµα υποβάθµισης περιβάλλοντος.  
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  Το επόµενο στάδιο για τους Επιθεωρητές είναι η κλήση σε 

απολογία µε µία παράταση που δίδεται και κατόπιν γίνεται ο τελικός 

προσδιορισµός των παραβάσεων. ∆ηλαδή στην έκθεση ελέγχου ακόµα δεν 

έχουν προσδιοριστεί οι παραβάσεις. ∆υνητικές παραβάσεις, διαπιστώσεις είναι 

αυτές ακόµα.  

  Οπότε µετά την απολογία ακολουθεί η τελικά πια πράξη 

βεβαίωσης της παράβασης και εδώ ο φάκελος διαβιβάζεται στον Εισαγγελέα 

και σε όλες τις συναρµόδιες Αρχές, για να ακολουθήσει αυτό που λέµε η 

διαδικασία της συµµόρφωσης, που θεωρώ είναι το µεγαλύτερο έλλειµµα 

σήµερα που αντιµετωπίζουµε ως ελεγκτικοί µηχανισµοί.  

  Παραπέµπουµε φακέλους στα ποινικά δικαστήρια, 

υποστηρίζουµε φακέλους στα διοικητικά δικαστήρια, κανένας όµως δεν 

ασχολείται µε τη συµµόρφωση. Παράκληση εκ µέρους των Επιθεωρητών: όταν 

ένας φάκελος από δικό µας έλεγχο διαβιβάζεται στις αρµόδιες υπηρεσίες που 

αδειοδοτούν, τουλάχιστον µε βάση τις παραβάσεις που έχουν διαπιστωθεί να 

τίθεται µια προθεσµία στον παραβάτη να συµµορφωθεί.          

  ∆ηλαδή µε λίγα λόγια οι αρµόδιες αρχές να εφαρµόσουν το 

άρθρο 30. Εµείς από το Νόµο µας το άρθρο 30 χρησιµοποιείται µόνο για τον 

προσδιορισµό των παραβάσεων. Ακολουθεί, είπαµε, η αποστολή του φακέλου 

στον Εισαγγελέα και η εισήγηση επιβολής προστίµου.  

  Πράγµατι από τις ερωτήσεις σας στις συζητήσεις που έχουµε 

κατά καιρούς υπάρχει ένα µεγάλο πρόβληµα όσον αφορά την επιβολή του 

προστίµου. Αναφέρθηκε και από τον Υπουργό ΠΕΧΩ∆Ε, πιστεύω µε την 

τροπολογία την καινούργια να λυθεί αυτό το πρόβληµα.  

  Θα πρέπει να λαµβάνονται υπόψη πάρα πολλοί παράµετροι για 

την εισήγηση επιβολής προστίµου, όπως είναι το είδος του ρύπου, η ποσότητα 

του ρύπου, για ποια περιοχή µιλάµε, αν είναι προστατευόµενη, ακόµα-ακόµα 

οι Επιθεωρητές λαµβάνουν υπόψη και το θέµα του αν συµµορφώθηκε στο 

διάστηµα που διαρκεί η εξέταση της υπόθεσης ή ακόµα και η συµπεριφορά του 

ελεγχόµενου.  

  Πιστεύω όµως µε τη νέα ρύθµιση και τη µελέτη που ήδη είναι 

έτοιµη για να ανατεθεί θα λυθεί αυτό το πρόβληµα για να περιορίσουµε όσο 
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γίνεται τους συντελεστές ελευθερίας στην εισήγηση επιβολής προστίµου. 

Ενηµερωτικά σας λέω ότι το µικρότερο πρόστιµο που έχει επιβληθεί από µας 

είναι 250 ευρώ και το µεγαλύτερο ένα εκατοµµύριο ευρώ.  

  Στατιστικά στοιχεία όσον αφορά την εργασία µας υπάρχουν και 

στην έκθεση που είναι και διαθέσιµη στο διαδίκτυο, δεν θα µείνω σε αυτό. Για 

τα πρόστιµα που ήδη µέχρι σήµερα έχουν υποβληθεί έχουν ειπωθεί και από 

τον Υπουργό ΠΕΧΩ∆Ε.  

  Τα στοιχεία, είπαµε, που θα πρέπει να λαµβάνονται υπ’ όψιν 

στον καθορισµό του προστίµου και αυτά φυσικά θα εξεταστούν και στη µελέτη 

που θα ανατεθεί. Ενηµερωτικά µόνο πάλι εδώ ένα σηµείο, η Ευρωπαϊκή 

Ένωση καµία χώρα δεν έχει νοµοθετηµένο κάποιο αλγόριθµο για τον 

υπολογισµό του προστίµου.  

  Η µόνη χώρα που σε παγκόσµιο επίπεδο που διαθέτει κάτι τέτοιο 

και όχι όλες οι Πολιτείες είναι η Αµερική. Έχει το λεγόµενο µοντέλο, κάποιοι 

από σας να το γνωρίζουνε, το µοντέλο ΜΠΕΝ. Υπάρχουν δύο διαφορετικές 

φιλοσοφίες για τον υπολογισµό του προστίµου. Η µία που λέει πόσο κέρδισε 

κάποιος στο διάστηµα που έκανε την παράβαση και ίσως να το 

πολλαπλασιάσουµε και µε έναν συντελεστή και η άλλη φιλοσοφία που λέει 

πόσο είναι το κόστος για την αποκατάσταση της περιβαλλοντικής ζηµίας. Η 

Αµερική ακολουθεί την πρώτη φιλοσοφία και αυτό το µοντέλο που σας είπα αν 

κάποιος θέλει να το βρει είναι διαθέσιµο και στο διαδίκτυο.      

  Τώρα το είδος των παραβάσεων που εµείς έχουµε βρει είναι 

κυρίως έλλειψη περιβαλλοντικής αδειοδότησης. ∆εν σας κρύβω ότι τον πρώτο 

χρόνο λειτουργίας µας, βέβαια να λάβετε υπ’ όψιν ότι το 50% είναι και από 

καταγγελίες, το 43% των επιθεωρήσεων που κάναµε σε δραστηριότητες και 

έργα δεν είχαν περιβαλλοντική αδειοδότηση σε ισχύ. Πάρα πολύ µεγάλο 

ποσοστό. Όµως στον τρίτο χρόνο µε βάση τα στατιστικά στοιχεία που 

βλέπουµε έχει µειωθεί δραµατικά και είναι και µία ένδειξη ότι κάτι αλλάζει.   

  Άλλη σηµαντική παράβαση είναι η έλλειψη συστηµάτων 

παρακολούθησης εκποµπών ρύπων. Το monitoring. ∆εν καταλαβαίνω γιατί οι 

υπεύθυνοι δραστηριοτήτων θεωρούν αυτό κάτι µικρό. Και τι έγινε που δεν 

έχουµε µέτρηση των υγρών αποβλήτων ή δεν έχουµε το θεωρηµένο βιβλίο για 
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τους αέριους ρύπους;  

  Εµείς θεωρούµε ότι είναι το πιο σηµαντικό. Ένας που λειτουργεί 

πραγµατικά µε τους περιβαλλοντικούς όρους δεν έχει λόγο να µην έχει και το 

βιβλίο που θα καταγράφει τις τιµές των ρύπων ή τα όργανα που του έχουν 

ζητηθεί.  

  Οι ελλείψεις αδειοδοτήσεων σε υγρά, στερεά απόβλητα, η µη 

τήρηση και άλλων περιβαλλοντικών όρων, η έλλειψη συστηµάτων 

αντιρρύπανσης κυρίως σε φίλτρα και σε βιολογικούς καθαρισµούς, η µη σωστή 

λειτουργία συστηµάτων αντιρρύπανσης, οι αυθαίρετες παρεµβάσεις σε 

προστατευόµενες περιοχές.  

  Ο µέσος όρος των παραβάσεων ανά έργο ή δραστηριότητα που 

έχουν σταλεί στον Εισαγγελέα είναι περίπου τρεις. Οι στόχοι µας είναι να 

αυξήσουµε τον ετήσιο αριθµό ελέγχων, να βελτιώσουµε τις παρεχόµενες 

υπηρεσίες, να εφαρµόσουµε διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου και να 

αξιολογήσουµε και την υπηρεσία µας µε βάση διεθνή πρότυπα.  

  Κλείνοντας, θα πρέπει να πούµε ότι για την αποδοτική λειτουργία 

όλων των ελεγκτικών µηχανισµών πράγµατι χρειάζεται ενίσχυση, σε 

προσωπικό, µέσα, συνεχή εκπαίδευση. Σε Νοµαρχιακό και Περιφερειακό 

επίπεδο ας σκεφτούµε και µια ανακατανοµή του προσωπικού. Όλοι από τις 

συζητήσεις που κάνουµε στο τηλέφωνο µου λέτε αυτό: ότι είµαστε δύο άτοµα 

στη ∆ιεύθυνση Περιβάλλοντος. Ίσως εάν είναι προτεραιότητα το περιβάλλον 

σε νοµαρχιακό και περιφερειακό επίπεδο µια ανακατανοµή του προσωπικού 

είναι αναγκαία.  

  Θα τα συζητήσουµε και το απόγευµα. Θα πρέπει, είναι κάτι που 

ήδη εξήγγειλε και ο Υπουργός για τη βελτίωση – κωδικοποίηση του 

νοµοθετικού πλαισίου, θα πρέπει τώρα εµείς και πιστεύω αυτός είναι και ο 

στόχος της σηµερινής συνάντησης να οργανώσουµε ένα σύστηµα 

πληροφόρησης και συντονισµού. Θα πρέπει να υπάρχει µία διαρκής 

επικοινωνία µεταξύ µας.     

  Έχω να σας ανακοινώσω κάτι, όµως µετά το γεύµα, γι’ αυτό και 

το πρωί είπα ότι είναι το πρώτο Συνέδριο των Επιθεωρητών Περιβάλλοντος. 

Θα ήθελα όµως περισσότερες λεπτοµέρειες να πούµε το απόγευµα.  
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  Πρέπει να βελτιστοποιηθεί η σχέση µεταξύ περιβαλλοντικής 

αδειοδότησης και περιβαλλοντικής επιθεώρησης, ακολουθεί µια πολύ 

σηµαντική εισήγηση γι’ αυτό το θέµα από τον συνάδελφό µου τον κ. Τολέρη. 

Να καθιερωθεί το ενιαίο σύστηµα που ήδη έχει εξαγγελθεί, η διαφάνεια στους 

περιβαλλοντικούς ελέγχους και η εξασφάλιση της νοµικής υποστήριξης και 

προστασίας των ελεγκτών – επιθεωρητών, ήδη έχει κάνει και ο Γενικός 

Επιθεωρητής ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης µια πάρα πολύ σηµαντική ανακοίνωση. Και 

οι βελτιώσεις που ειπώθηκε όσον αφορά τον χρόνο εκδίκασης των υποθέσεων 

στα ποινικά και στα διοικητικά δικαστήρια.  

  Όλοι µαζί µε συντονισµό των δράσεών µας µπορούµε 

πραγµατικά να αυξήσουµε την απόδοσή µας και να βελτιώσουµε στο βαθµό 

που µας αναλογεί το περιβάλλον και να µεγιστοποιήσουµε την απόδοση των 

δράσεων. Σας ευχαριστώ.  

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: Ευχαριστούµε τον κύριο Γενικό Επιθεωρητή Περιβάλλοντος. 

Τα θέµατα που έθιξε είναι τόσο ενδιαφέροντα που δεν χωράνε εδώ, θα 

κουβεντιαστούνε και µετά και το απόγευµα και θα εξειδικευθούνε.  

  Επειδή πηγαίνουµε προς το τέλος του πρώτου µέρους της 

ηµερίδας, θα ήθελα να κάνω την εξής πρόταση: επειδή έχουµε τους εκλεκτούς 

καλεσµένους µας που είναι από χώρους άλλους που έχουν αυξηµένα 

καθήκοντα και υποχρεώσεις, να µην τους κρατήσουµε περισσότερο εάν και 

εφόσον επιθυµούν βέβαια να φύγουν, εάν έχουµε κάποιες ερωτήσεις, που 

άπτονται ευθέως των όσων ειπώθηκαν όχι γι’ αυτά του κ. ∆ερµιτζάκη, αυτά θα 

έχουµε τον χρόνο να τα πούµε µετά, για τα καθαρά νοµικά ζητήµατα ή θέµατα 

ελεγκτών δηµόσιας διοίκησης να τα ρωτήσουµε τώρα. Και αν µείνουν και 

κάποιες απορίες νοµικής φύσεως θα µείνω εγώ µετά και θα τα 

κουβεντιάσουµε.     

Β. ΚΑΛΑΜΠΟΧΑΡΗ: Είµαι Προϊσταµένη στη ∆ιεύθυνση Περιβάλλοντος στη 

Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Αιτωλοακαρνανίας. Πολλές φορές λέω 

παρουσιάζεται το φαινόµενο να έχουµε κάποιες καταγγελίες για 

περιβαλλοντικής υποβάθµιση, παραβίαση περιβαλλοντικών όρων, χωρίς να 

είναι επώνυµος ο παραβάτης. ∆ηλαδή είναι καταγγελία για την πράξη χωρίς να 

γνωρίζουµε τον υπαίτιο της πράξης. Πώς µπορεί να προχωρήσει η διαδικασία.  
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  Εµείς κάνουµε την αυτοψία, βεβαιώνουµε ότι η πράξη είναι 

παράνοµη, µάλλον ελέγχουµε, δεν βρίσκουµε κάποιον υπαίτιο εκεί πέρα, 

πολλές φορές αυτά είναι για γενικότερης φύσεως, δεν είναι δηλαδή για µία 

δραστηριότητα που λειτουργεί, µπορεί να είναι για µπαζώµατα, µπορεί να είναι 

για παράνοµες εκσκαφές, για ρέµατα, για αµµοληψίες. ∆εν µπορούµε όµως να 

βρούµε τον υπαίτιο εκείνη την στιγµή. Εµείς πώς µπορούµε να προχωρήσουµε 

τη διαδικασία.  

  Νοµίζω ότι απευθύνοµαι σε όλους εσάς, γιατί µετά έχουµε και το 

πρόβληµα ότι επειδή κοινοποιούνται οι αυτοψίες στον Εισαγγελέα καλούµαστε 

πως προχωρήσαµε την υπόθεση και αν δεν έχουµε προχωρήσει την υπόθεση 

γιατί δεν προχωρήσαµε την υπόθεση.  

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: Εύλογη η απορία σας. Ο κύριος Επιθεωρητής έχει το λόγο.  

Λ. ΡΑΚΙΝΤΖΗΣ: Να σας απαντήσω εγώ. Εάν δεν µπορείτε να βρείτε υπαίτιο 

την κρατάτε την υπόθεση µέχρι να τον βρείτε. Καταλογισµός σε βάρος 

αγνώστου δεν γίνεται, πώς να το κάνουµε;  

Β. ΚΑΛΑΜΠΟΧΑΡΗ: Από ποιον θα βρεθεί; ∆ηλαδή εµείς δεν είµαστε 

Αστυνοµία να µπορούµε να ψάξουµε. 

Λ. ΡΑΚΙΝΤΖΗΣ: Μπορείτε να ζητήσετε και την συνδροµή της Αστυνοµίας. 

Μπορείτε να ζητήσετε. 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: Λοιπόν, ο κ. Μπάγιας από ποινικής πλευράς να µας 

απαντήσει. 

Β. ΚΑΛΑΜΠΟΧΑΡΗ: Γιατί έχουµε δει το φαινόµενο τώρα να καλούµαστε από 

τον Εισαγγελέα για παράβαση καθήκοντος γιατί δεν κλείσαµε την υπόθεση.  

Σ. ΜΠΑΓΙΑΣ: Λοιπόν, ως προς το ποινικό ζήτηµα, όταν έχει διαπράξει κάποιος 

ένα ποινικό αδίκηµα και δεν µπορεί να βρεθεί η ταυτότητά του, ποιος ακριβώς 

είναι, το φυσικό πρόσωπο, γιατί εταιρείες δεν κατηγορούµε, νοµικά πρόσωπα, 

κατηγορούµε αν γίνεται µόνο φυσικά πρόσωπα.  

  Λοιπόν, σε αυτές τις περιπτώσεις οπωσδήποτε σχηµατίζεται η 

δικογραφία µε όλο το αποδεικτικό υλικό, υποβάλλεται στον Εισαγγελέα µε την 

ένδειξη ότι δεν είναι άγνωστος, ο Εισαγγελέας ενδεχοµένως θα έχει υπόψη του 

κάποιες ενέργειες που πρέπει να γίνουνε, ενδεχοµένως να την στείλει σε 
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κάποια άλλη αρχή για να βρεθεί, στην Αστυνοµία, κάπου αλλού ίσως, ή µπορεί 

να υποδείξει ορισµένες άλλες ενέργειες για να ανεβρεθεί ο υπαίτιος.  

  Αλλά όταν έχουµε ποινικό αδίκηµα οφείλει η διοίκηση µετά από 

ένα εύλογο χρόνο να το καταγγείλει οπωσδήποτε, ακόµα και κατά αγνώστου. 

Υπάρχει περίπτωση να µην βρεθεί ποτέ. Έτσι δεν είναι; Λόγου χάριν κάποιος 

κάνει µία αµµοληψία. ∆εν βρέθηκε αυτός. Εντάξει και σε αυτές τις περιπτώσεις 

προβλέπει ο Κώδικας Ποινικής ∆ικονοµίας, τις έχουµε στο αρχείο αγνώστων 

δραστών µήπως και βρεθεί ποτέ πριν να παραγραφεί η πράξη. Αλλά όταν 

έχουµε ποινικό αδίκηµα οφείλουµε εντός ευλόγου χρόνου οπωσδήποτε να 

υποβάλλουµε δικογραφία στον Εισαγγελέα. 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: Και από τους διοικητικούς δικαστές θα έχουµε µία απάντηση 

επί του θέµατος.  

Ε. ΓΙΑΝΝΑ∆ΑΚΗ: Εγώ θέλω να σας πω το εξής: εάν πρόκειται για αυθαίρετο, 

οποιοδήποτε κτίσµα, έχει νοµολογηθεί παγίως ότι η έκθεση αυτοψίας είναι 

πραγµατοπαγής. ∆εν ενδιαφέρει σε ποιον ανήκει το ακίνητο και δεν υπάρχει 

ακυρότητα εκ του λόγου ότι στην έκθεση αυτοψίας δεν αναφέρεται το όνοµα 

του ιδιοκτήτη.  

  Τοιχοκολλάται µάλιστα στο αυθαίρετο κτίσµα και η προθεσµία 

υποβολής ενστάσεων αρχίζει από της τοιχοκόλλησης, ανεξαρτήτως αν έχει 

λάβει ή όχι γνώση εκείνος στον οποίον ανήκει το κτίσµα. Κατά συνέπεια σε 

αυτές τις περιπτώσεις δεν έχετε κανένα πρόβληµα, η έκθεση συντάσσεται 

κανονικά, πραγµατοπαγής αφορά το κτίσµα και όχι τον ιδιοκτήτη. Ευχαριστώ. 

Λ. ΡΑΚΙΝΤΖΗΣ: Άνευ υπαιτίου βραδύτητας.  

Ε. ΓΙΑΝΝΑ∆ΑΚΗ: Ο νόµος ορίζει το κατώτερο όριο ευλόγου χρόνου που είναι 

πέντε. Έχει νοµολογηθεί επίσης παγίως όµως ότι ο εύλογος χρόνος θα κριθεί 

ανάλογα µε τις περιστάσεις και τα πραγµατικά περιστατικά. Ο κατώτερος είναι 

πέντε χρόνια. Κατά κανόνα αυτός λαµβάνεται ως εύλογος.  

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: Λοιπόν, επόµενη ερώτηση παρακαλώ.  

ΟΜΙΛΗΤΡΙΑ: Από το Τµήµα Περιβάλλοντος της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης 

Λέσβου. Θέλω να κάνω µια ερώτηση µια και τώρα είναι όλοι οι δικηγόροι, ας 

πούµε και οι δικαστικοί, στο θέµα των αρµοδιοτήτων. ∆ηλαδή εµείς έχουµε 
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αρµοδιότητα ελέγχου τήρησης περιβαλλοντικών όρων και ελέγχου 

περιβάλλοντος από µία Υπουργική Απόφαση του ’98 ήτανε, που έλεγε 

σύσταση Γραφείων Περιβάλλοντος Τ.Π. και Π.Ε. των τότε Πολεοδοµιών.  

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: Είναι θέµατα ειδικότερα, παρακαλώ κρατήστε την ερώτηση το 

απόγευµα, θα το βρούµε να απαντήσουµε.  

ΟΜΙΛΗΤΡΙΑ: Ναι, έχει σχέση, τέλος πάντων. Ένα άλλο απ’ αυτά που είπε ο κ. 

Μπάγιας για την δειγµατοληψία. Αυτό είπατε ότι πρέπει να υπάρχει για να 

τεκµηριωθεί η υποβάθµιση ρύπανση του περιβάλλοντος η δειγµατοληψία, ότι 

έγινε δειγµατοληψία. Αυτό πάντα; ∆ηλαδή όταν έχουµε, ας πούµε, ένα 

τυροκοµείο το οποίο ρίχνει ανεπεξέργαστα απόβλητα σε ένα ποτάµι είναι 

προφανές ότι ρυπαίνει το περιβάλλον και η δειγµατοληψία εξαρτάται από την 

ώρα, τη µέρα, το σηµείο.  

  Για να κάνεις σωστή δουλειά θα πρέπει να πάρεις 24ωρο δείγµα. 

∆ηλαδή πιο πολύ σωστά βγαίνει υπολογιστικά παρά από την δειγµατοληψία. 

Κατά πόσον είναι απαραίτητο για να τεκµηριωθεί η παράβαση η 

δειγµατοληψία.  

  Και ένα άλλο, γιατί η κα Γιανναδάκη είπε κάτι, ότι δεν 

τροποποιούν τα διοικητικά δικαστήρια τις αποφάσεις, µόνο τις ακυρώνουν. 

Ήθελα να ρωτήσω πώς ισχύει αυτό εφόσον οι εισηγήσεις για πρόστιµα, αυτές 

που κάνουµε εµείς στα περιβαλλοντικά, συνήθως δεν ακυρώνονται, µόνο 

µερικές φορές µειώνονται και µειώνονται και χωρίς λόγο, όπως µπήκαν και 

χωρίς λόγο, γιατί δεν υπάρχει τρόπος υπολογισµού όπως ξέρετε.  

  Και ένα τελευταίο σε αυτό που είπε ο κ. Μπάγιας ότι είµαστε 

συνεργάτες γενικότερα, όταν ο Εισαγγελέας καλεί για κατάθεση για µία 

ρύπανση περιβάλλοντος, πάρα πολλές φορές, ιδίως τελευταία σε µας, η 

κατάθεση είναι νοµοτή, υποψήφιων κατηγορούµενων.  

Σ. ΜΠΑΓΙΑΣ: Γιατί όµως;  

ΟΜΙΛΗΤΡΙΑ: ∆ιότι θα ελεγχθεί εάν κάναµε σωστά όλα όσα έπρεπε να 

κάνουµε. Εισηγηθήκαµε, πόσο εισηγηθήκαµε, το υπέγραψε ο Νοµάρχης, γιατί 

δεν το υπέγραψε ο Νοµάρχης. Αν κάναµε σωστά τη δουλειά είµαστε και εµείς 

υποψήφιοι κατηγορούµενοι µαζί µε εκείνον που ρύπανε. 
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Σ. ΜΠΑΓΙΑΣ: Να σας πω το εξής, ακούστε: µία γενική τοποθέτηση για να 

εξηγούµαστε. Όπως και τη δικιά σας λειτουργία την επιτελούν άνθρωποι, εσείς 

δηλαδή, έτσι και τη δικαστική λειτουργία την επιτελούν άνθρωποι. Λάθη, 

ατοπήµατα, υπερβολές θα υπάρχουν, πάντοτε. Εδώ µιλάµε για τον µέσο όρο. 

Να µην πιάνουµε διάφορα ακραία παραδείγµατα τα οποία ενδεχοµένως θα 

δυσχεράνουνε και την όποια µεταξύ µας συνεργασία. Γενικά όµως κρατήστε 

αυτό. Τη διάθεση των Εισαγγελέων για συνεργασία µαζί σας.  

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: Και από την κα Γιανναδάκη µία απάντηση.  

Ε. ΓΙΑΝΝΑ∆ΑΚΗ: Εγώ έκανα τη διάκριση. Σας είπα ότι ο διοικητικός δικαστής 

άλλοτε δρα ως ακυρωτικός δικαστής, οπότε όταν δρα ως ακυρωτικός δεν 

µπορεί να τροποποιήσει την πράξη, παρά µόνο να την ακυρώσει. Και άλλοτε 

δρα ως δικαστής πλήρους δικαιοδοσίας.  

  Σε αυτή την περίπτωση βεβαίως µπορεί να τροποποιήσει. Και τα 

πρόστιµα, η επιβολή των προστίµων εντάσσονται στην κατηγορία που ο 

δικαστής δρα ως δικαστής πλήρους δικαιοδοσίας. Άρα εκεί µπορεί να 

τροποποιήσει.  

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: Περισσότερα αργότερα αν θέλετε από µένα για να µην 

καθυστερούµε τώρα. Παρακαλώ.  

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: Από την ∆ιεύθυνση ΥΠΕΧΩ της Περιφέρειας Κρήτης. Στην κα 

Γιανναδάκη µια ερώτηση που τώρα τελευταία το έχω πρόβληµα στην 

Υπηρεσία. Αναφέρατε το θέµα των απόψεων που ζητάει πολλές φορές το 

Συµβούλιο της Επικρατείας πάνω στο θέµα.  

  Ο φάκελος διαβιβάζεται. Υπάρχει η καταγγελία και η προσφυγή 

του ενδιαφεροµένου για ακύρωση της απόφασης του Γενικού Γραµµατέα και 

εποµένως θεωρούµε εµείς σαν Υπηρεσία ότι εσείς έχετε όλα τα στοιχεία για να 

κρίνετε. Το να µας βάλετε να διατυπώσοµε απόψεις εµείς πάνω σ’ αυτό είναι 

σαν να εµείς κρίνοµε αυτό που ο ενδιαφερόµενος προσέφυγε. Την προσφυγή 

του ενδιαφεροµένου. ∆ηλαδή ουσιαστικά να κρίνουµε τις ενέργειες που εσείς 

νοµίζουµε ότι θα µπορούσατε να κρίνετε.   

  Μία ερώτηση είναι αυτή. Γι’ αυτό πολλές φορές η απάντησή µας 

είναι ότι όλα τα στοιχεία θεωρούµε ότι είναι στο φάκελο και στα έγγραφα τα 
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οποία σας έχουµε διαβιβάσει και αποφεύγοµε να διατυπώνουµε απόψεις επί 

αυτού που έχει ο ενδιαφερόµενος.  

  Και µία τελευταία ερώτηση, µια δεύτερη ερώτηση, είναι πάνω στο 

θέµα των γνωµοδοτήσεων που έχουµε από τα Νοµαρχιακά Συµβούλια, 

∆ηµοτικά Συµβούλια και τις οποίες γνωµοδοτήσεις πρέπει ο Γενικός 

Γραµµατέας να λάβει υπόψη του. Πολλές φορές αυτές οι γνωµοδοτήσεις δεν 

είναι κατά την άποψη την υπηρεσιακή απόλυτα τεκµηριωµένες. Μπορεί να 

είναι αρνητικές, οι οποίες όµως είναι αρνητικές για διάφορους λόγους.  

  Γνωµοδοτήσεις που πρέπει να έχει υπόψη του και µπορεί, το 

ερώτηµα είναι: µπορεί σε αυτές τις γνωµοδοτήσεις που απηχούνε Νοµαρχιακά 

Συµβούλια σας λέω και ∆ηµοτικό Συµβούλιο, που σηµαίνει την κοινή γνώµη, 

να λάβει υπόψη του ο Γενικός Γραµµατέας και να βγάλει µια αρνητική 

απόφαση, χωρίς όµως να υπάρχει από την άλλη πλευρά η νοµική τεκµηρίωση 

αυτών των αρνητικών αποφάσεων.  

Ε. ΓΙΑΝΝΑ∆ΑΚΗ: Να σας απαντήσω στην πρώτη ερώτηση καταρχήν. ∆εν 

σας βάζουµε εµείς να διατυπώνετε απόψεις. Το λέει ο Νόµος. Κατά συνέπεια 

και έχει νοµολογηθεί κατ’ επανάληψη από τα δικαστήρια ότι αν δεν έρθουν οι 

απόψεις της ∆ιοίκησης, δηλαδή ποιες είναι οι θέσεις σας επί των 

προβαλλοµένων λόγων ακυρώσεως…  

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: Να προσυπογράφονται και από το…  

Ε. ΓΙΑΝΝΑ∆ΑΚΗ: ∆ιότι αν δεν έρθουν οι δικές σας θέσεις δεν µπορούµε να 

συζητήσουµε την υπόθεση. Πρέπει να ξέρουµε, όπως στο ιδιωτικό δίκαιο που 

υπάρχουν αντιδικία και ο καθένας καταθέτει τις προτάσεις του και τις θέσεις 

του, κατά τον ίδιο λόγο είστε διάδικος στην συγκεκριµένη περίπτωση και είστε 

υποχρεωµένοι να καταθέσετε τις θέσεις σας. ∆εν σας βάζουµε εµείς, το λέει ο 

Νόµος.  

  Εάν τώρα είναι του Γενικού Γραµµατέα ή του οποιουδήποτε και 

δεν θέλετε να έρθετε σε αντίθεση µε τον Γενικό Γραµµατέα ή δεν ξέρω για ποιο 

άλλο λόγο, απλά θα απαντήσετε στους ισχυρισµούς που προβάλλει ο αιτών, 

σύµφωνα πάντα µε τις θέσεις του Γενικού Γραµµατέα. Οι απόψεις σας πάντως 

πρέπει να είναι οπωσδήποτε µέσα στο φάκελο. Το αν επαναλαµβάνεστε ή όχι 

είναι µια άλλη ιστορία, αλλά είστε υποχρεωµένοι να το κάνετε εκ του Νόµου.  
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  Τώρα από κει και πέρα για τις γνωµοδοτήσεις στις οποίες 

αναφερθήκατε, αυτές οι γνωµοδοτήσεις εξαρτάται αν είναι δεσµευτικές για τον 

Γενικό Γραµµατέα ή για τον Νοµάρχη ή τον οποιονδήποτε άλλο, εάν είναι 

δεσµευτικές ή έχει την διακριτική ευχέρεια να αποστεί από αυτές.  

  Σε κάθε περίπτωση εάν είναι δεσµευτικές και είναι αναιτιολόγητες 

θα ζητήσει να αιτιολογηθούν. Εάν δεν τον δεσµεύουν και είναι στη διακριτική 

του ευχέρεια να αποστεί απ’ αυτές, σε αυτή την περίπτωση µπορεί και να µην 

τις λάβει υπόψη του καθόλου.   

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: Παρακαλώ, το λόγο έχει η κα Ρωξάνη Μπολιεράκη.  

Ρ. ΜΠΟΛΙΕΡΑΚΗ: Από το Τµήµα Περιβάλλοντος της Νοµαρχιακής 

Αυτοδιοίκησης Χανίων. Θα ήθελα να απευθύνω µια ερώτηση στον κ. Σωτήρη 

Μπάγια. Επειδή ως τµήµα ανάµεσα στα καθήκοντα που έχουµε είναι και ο 

έλεγχος της τήρησης των περιβαλλοντικών όρων, θα ήθελα να ρωτήσω το 

εξής: από τις περιβαλλοντικές παραβάσεις τις οποίες διαπιστώνουµε πρέπει 

όλες να τις κοινοποιούµε στον Εισαγγελέα για τις δικές του ενέργειες ή 

ορισµένες; Γιατί εµείς στις περιβαλλοντικές παραβάσεις τις οποίες 

επισηµαίνουµε ή διαπιστώνουµε κινούµε τις διοικητικές διαδικασίες της 

επιβολής κυρώσεων όπως προβλέπεται από τον 1650.  

  Ξεχωριστά από εµάς ως διοίκηση πρέπει να αποστέλλουµε το 

θέµα στον Εισαγγελέα και για όλα, γιατί όντως θα είναι ένας µεγάλος φόρτος 

δουλειάς και για τους Εισαγγελείς. Αυτό ήθελα να ρωτήσω, ευχαριστώ.  

Σ. ΜΠΑΓΙΑΣ: Κοιτάξτε, η νοµοθεσία µας αυτό προβλέπει. Όταν έχουµε 

αυτεπάγγελτα διωκόµενα αδικήµατα, δηλαδή όταν διαπιστώνεται πράξη η 

οποία εµπίπτει στο άρθρο 28 του Νόµου 1650 του ’86 θα πρέπει να την 

κοινοποιούµε, είναι υποχρέωση, είναι υποχρεωτικό, απολύτως υποχρεωτικό 

είναι αυτό το ζήτηµα, εφόσον βεβαίως έχουµε περίπτωση που εµπίπτει στο 

άρθρο 28. Πρέπει να ανακοινώνονται στον Εισαγγελέα.   

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: Παρακαλώ µία ερώτηση ακόµα και τελειώσαµε.  

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: Κύριε Μπάγια λίγο να επιµείνουµε σε αυτό το θέµα. Έχουµε µια 

καµινάδα µιας σόµπας που καίει πετρέλαιο και µία καµινάδα µιας βιοµηχανίας. 

Βάζουµε ένα πρόστιµο 500 ευρώ και κατ’ αναλογία 5 χιλιάδες. Η επίπτωση στο 
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περιβάλλον είναι εντελώς διαφορετική. Εάν θα κάνουµε αυτό που είπε η κυρία, 

που είπατε εσείς ότι πρέπει να κάνουµε, θα παραπονεθείτε ότι δεν αντέχουµε 

πια διότι δεν φτάνουµε.  

  Εάν όµως ακολουθήσουµε και πούµε µήπως µπορούµε να 

κάνουµε νοµοθετική ρύθµιση, ώστε εάν µία καταγγελία επιµένει και 

διαπιστώνει η Υπηρεσία την πρώτη φορά που έβαλε πρόστιµο ότι όντως 

συµβαίνει, αυξάνει το πρόστιµο τη δεύτερη φορά, την τρίτη φορά, ξέρω εγώ, 

να πηγαίνει να στέλνει και στον Εισαγγελέα, έτσι ώστε να επιλαµβάνεστε 

ουσιαστικών θεµάτων και θεµάτων που επιµένουν, αλλιώς θα χαθείτε και 

εσείς. Το λέτε και εσείς εξάλλου.  

  Το άλλο που ήθελα να ρωτήσω είναι το εξής: και βέβαια το 

είπαµε έξω αλλά θα ήθελα να το έχουµε και εδώ. Είπατε προηγουµένως στην 

εισήγησή σας ότι υπάρχει απόφαση του Αρείου Πάγου που λέει ότι και µόνο το 

γεγονός ότι ένα λατοµείο ήταν παράνοµο αυτό ήταν αρκετό για τον Άρειο Πάγο 

να εκδώσει απόφαση καταδικαστική.  

  Αµέσως παρακάτω είπατε για µία άλλη απόφαση του Αρείου 

Πάγου που απαιτεί να υπάρχει σύµφωνα µε το Νόµο πρακτικό ελέγχου, 

πιστοποίηση της παράβασης, ακριβή χαρακτηριστικά του χώρου, τόπου, 

χρόνου και όλα αυτά, που είναι αντιφατικά. 

  Εµείς για παράδειγµα και σε πάρα πολλές περιπτώσεις, ας 

πούµε στην πρώτη περίπτωση σε πάρα πολλές περιπτώσεις αθωώθηκαν 

κατηγορούµενοι που δεν είχαν καν µονάδα επεξεργασίας υγρών αποβλήτων. 

∆εν είχαν. ∆εν ήταν ότι είχαν και…  

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: Μάλιστα. Απαντήστε κ. Μπάγια για να κλείσουµε.  

Σ. ΜΠΑΓΙΑΣ: Λοιπόν, καταρχήν για το πρώτο θέµα, πράγµατι έχετε δίκιο. 

Όταν έχουµε τώρα, ξέρω εγώ, µία ξυλόσοµπα η οποία ξέρω εγώ, εντάξει, δεν 

µπορεί να φτάσουµε τώρα σε αυτή την υπερβολή. Βεβαίως πρέπει και αυτό να 

ρυθµιστεί νοµοθετικά έτσι δεν είναι; ∆ιότι δεν διακρίνει ο νοµοθέτης το βαθµό 

της υποβάθµισης στο βαθµό της ρύπανσης, αλλά ναι, νοµίζω και εγώ ότι 

άλλωστε κανείς δεν θα σας ζητήσει εξηγήσεις για την ξυλόσοµπα, ξέρω εγώ, 

του αγρότη ή οτιδήποτε αυτό. Αντίθετα όµως όταν έχουµε ένα εργοστάσιο το 

οποίο µε απόβλητα ρυπαίνει είναι εκ των ων ουκ άνευ ότι πρέπει αυτό το 
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ζήτηµα να καταγγελθεί.   

  Τώρα για το άλλο το θέµα που θίξατε, νοµίζω ότι δεν είναι 

ακριβώς έτσι τα πράγµατα, δηλαδή δεν υπάρχει τέτοια αντιφατικότητα στις 

αποφάσεις. ∆ηλαδή προσέξτε, άλλο ο όρος ρύπανση, άλλο ο όρος 

υποβάθµιση. Ο όρος υποβάθµιση είναι πολύ ευρύτερος, περιλαµβάνει πάρα 

πολλές καταστάσεις. Αντίθετα ο όρος ρύπανση είναι πολύ συγκεκριµένος.  

  Αν δεν απατώµαι το θέµα της µέτρησης των ρύπων αφορούσε 

περίπτωση ρύπανσης του περιβάλλοντος. Γενικά όµως, αν θέλετε, γιατί εγώ 

έτσι έχω συνηθίσει να συµπεριφέροµαι και να µιλάω, µε ειλικρίνεια και να λέω 

τα πράγµατα όπως έχουνε, πράγµατι έχουµε πολλές αποφάσεις του Αρείου 

Πάγου οι οποίες είναι αντιφατικές. Έρχεται µία νεότερη νοµολογία, αναιρεί την 

προηγούµενη και µία ακόµα µεταγενέστερη η οποία αναιρεί την προηγούµενη. 

Εν πάση περιπτώσει αυτή είναι η κατάσταση, κακώς είναι έτσι η κατάσταση, 

αλλά αυτή είναι η κατάσταση. 

  Βεβαίως να µην ξεχνάτε πάντοτε για να µην βγάζουµε πάντοτε 

συµπεράσµατα έτσι και κάνουµε αυτό το λάθος που κάνουνε και τα µέσα 

µαζικής ενηµέρωσης, φεύγουµε από τον Άρειο Πάγο και όλα τα υπόλοιπα, 

έρχοµαι σε κάποια νοµοτή καταθέσεις που λέγατε, ότι όλες οι λειτουργίες 

υπηρετούνται από ανθρώπους. Μην παίρνουµε λοιπόν τις υπερβολές, τις 

ακραίες περιπτώσεις και λέµε: α, ο Εισαγγελέας, ο κακός, ο έτσι ή ο άλλος ο 

Εισαγγελέας ο καλός, ο έτσι κτλ.  

  Λοιπόν, να κοιτάµε πάντοτε τον µέσο όρο και νοµίζω ότι ο µέσος 

όρος και από τη δικιά σας πλευρά και από τη δικιά µας πλευρά, από τη δικιά 

µας πλευρά µπορώ να σας βεβαιώσω έχει διάθεση συνεργασίας και 

σύµπραξης.  

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: Ευχαριστούµε κ. Μπάγια. Πέρας της πρώτης συνεδρίας για 

να αποδεσµεύσουµε τους εκλεκτούς εισηγητές αυτή την στιγµή γιατί έχουν 

βαριά καθήκοντα. Οτιδήποτε συµπληρωµατικό πάνω σε αυτά θα τα πούµε το 

απόγευµα. ∆ιάλειµµα.  

ΛΗΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΩΤΗΣ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣ 
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ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: ΣΠ. ΠΑΠΑ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ  

 

∆εύτερη Συνεδρία 

Γ. ∆ΕΡΜΙΤΖΑΚΗΣ: Παρακαλώ περάστε στην αίθουσα.  

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ (ΣΠ. ΠΑΠΑ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι να 

ξεκινήσουµε. Έχει καθυστερήσει πολύ η χρονική διάρκεια και να ξεκινήσουµε, 

λοιπόν, αµέσως τη δεύτερη συνεδρία που περιλαµβάνει τέσσερις οµιλητές. Να 

ξεκινήσουµε, η πρώτη εισήγηση είναι του Προϊσταµένου της Ειδικής 

Υπηρεσίας Περιβάλλοντος του ΥΠΕΧΩ∆Ε του συναδέλφου του κ. Τολέρη µε 

θέµα «Περιβαλλοντική αδειοδότηση και έλεγχοι». Κύριε Τολέρη στο βήµα 

παρακαλώ. 

Επ. ΤΟΛΕΡΗΣ: Καληµέρα σας. Καταρχάς να σας ευχαριστήσω, το Προεδρείο, 

την Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος, που µου έκανε την τιµή να 

µε προσκαλέσει για µία οµιλία µε θέµα την βελτιστοποίηση της σχέσης 

περιβαλλοντικής αδειοδότησης και περιβαλλοντικής επιθεώρησης.  

  Ως γνωστόν η περιβαλλοντική επιθεώρηση σε ένα πολύ µεγάλο 

τµήµα της στηρίζεται στη σωστή περιβαλλοντική αδειοδότηση, για να µπορεί 

να είναι αποτελεσµατική.  

  Εισαγωγικά όµως θα ήθελα να πω δύο πράγµατα που έχουνε 

πολύ µεγάλη σηµασία για την σύλληψη την συνολική του προβλήµατος 

περιβάλλον και ό,τι αυτό συνεπάγεται. Όπως είπε και ο Υπουργός µας το 

περιβάλλον είναι σπίτι µας και αφού είναι σπίτι µας πρέπει να το προσέξουµε.  

  Εγώ συνηθίζω να λέω ότι οι αρχαίοι µας πρόγονοι 

χρησιµοποιούσαν την λέξη οικολογία, η λέξη οικολογία προέρχεται από δύο 

λέξεις, από τον οίκο που λίγο ως πολύ είναι ο οικότοπός µας, είναι το σπίτι 

µας, είναι ο βιότοπός µας και από τη λέξη λόγος που είναι ορθή διαχείριση. 

Είναι µια νοητική διαδικασία, είναι µια διαχειριστική διαδικασία.  

  Άρα λοιπόν το περιβάλλον δεν είναι τίποτα άλλο παρά η σωστή 

διαχείριση, η ορθολογική διαχείριση του οικοτόπου µας. Αυτό εξάλλου φαίνεται 

καθαρά και από τις νέες τάξεις που διαµορφώνονται µετά το Ρίο για την 
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προστασία του περιβάλλοντος µε το ΣΟΥΜΙ ΤΕΡΘ και την Ατζέντα 21, όπου 

εκεί τα θέµατα διαχείρισης του περιβάλλοντος είναι αυτά που έχουνε πλέον 

πρωταρχικό νόηµα και έτσι πρέπει να βαδίζουµε και ας µου επιτρέπουνε και το 

βάζω σε εισαγωγικά οι ακραιφνείς οικολόγοι «η στείρα προστασία του 

περιβάλλοντος».  

  ∆εν πρέπει πλέον να µπαίνουµε στη λογική της στείρας 

προστασίας του περιβάλλοντος αλλά πρέπει να µπούµε στη λογική της 

ορθολογικής διαχείρισης του περιβάλλοντος.  

  Σύµφωνα µε τους κανόνες της επιστήµης και της τεχνικής, σε 

θεωρητικό επίπεδο πάντα, η αειφορία στηρίζεται σε τρεις πυλώνες. Τους είπε 

και ο Υπουργός ΠΕΧΩ∆Ε και η πρωινή συνεδρίαση έβαλε στίγµατα απ’ 

αυτούς τους τρεις πυλώνες που δεν είναι τίποτα άλλο παρά η κοινωνία, η 

οικονοµία και το περιβάλλον.  

  Αν αυτό το εξειδικεύσουµε στην περιβαλλοντική αδειοδότηση, 

τότε θα πρέπει η περιβαλλοντική αδειοδότηση να είναι µια διεργασία τέτοια στα 

πλαίσια της διαχείρισης του περιβάλλοντος όπου να παντρεύει αυτά τα τρία 

πράγµατα. Να παντρεύει την κοινωνία, να παντρεύει την οικονοµία και να 

παντρεύει και το περιβάλλον.  

  Άρα είναι αυτό που από τις αρχές και κατευθύνσεις της αειφορίας 

ονοµάζεται integration των πολιτικών, αλληλοζύµωµα, αλληλοσυσχέτιση των 

πολιτικών. Συγχρόνως βέβαια υπάρχει και η σφαιρική θεώρηση, το global 

consideration, όπου θα πρέπει τα πράγµατα πλέον να τα βλέπουµε σφαιρικά. 

Θα πρέπει να ενσωµατώσουµε την περιβαλλοντική πολιτική στις τοµεακές, 

παραγωγικές πολιτικές, δηλαδή στην πολιτική των µεταφορών, της γεωργίας, 

του τουρισµού, της ενέργειας, της βιοµηχανίας.  

  Απ’ την άλλη µεριά όµως θα πρέπει και η περιβαλλοντική 

πολιτική να αρχίζει να ενσωµατώνει απαιτήσεις των τοµεακών πολιτικών. Αυτό 

το πράγµα, το οποίο είναι µια πάρα πολύ δύσκολη άσκηση που πρέπει να 

λύσουµε, είναι η ορθολογική διαχείριση του περιβάλλοντος σύµφωνα µε τους 

σύγχρονους κανόνες της επιστήµης και της τεχνικής.  

  Πάµε τώρα λίγο πιο συγκεκριµένα στην περιβαλλοντική 

αδειοδότηση. Η περιβαλλοντική αδειοδότηση στην Ευρώπη, στην Ελλάδα 
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αλλά και διεθνώς γίνεται µέσα από µία µελέτη, µια Μελέτη Περιβαλλοντικών 

Επιπτώσεων. Αυτή η διαδικασία είναι εκτίµηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων, 

έργων και δραστηριοτήτων.  

  Πρέπει εδώ να σηµειώσουµε ότι αυτό είναι ένα από τα εργαλεία 

διαχείρισης περιβάλλοντος. Για κάθε νόσο δεν κάνει η Μελέτη 

Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων έργων και δραστηριοτήτων. Αυτό πρέπει να το 

κατανοήσουµε διότι δυστυχώς ακόµα και σε µας έχει περάσει η άποψη ότι: έχει 

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, άρα να κάνουµε µια µελέτη να 

λύσουµε το ζήτηµα. ∆εν είναι µόνο η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 

έργων και δραστηριοτήτων το εργαλείο για την άσκηση περιβαλλοντικής 

πολιτικής. Είναι ένα από τα εργαλεία και προφανώς αυτό το εργαλείο δεν είναι 

µοναδικό.  

  Αυτό πρέπει να το κατανοήσουµε πάρα πολύ καλά, διότι 

διαφορετικά οδηγούµαστε σε σοβαρά λάθη αν νοµίζουµε ότι µόνο µέσα από τη 

διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης µπορούµε να επιλύσουµε 

προβλήµατα.  

  Ως εργαλείο περιβάλλοντος είναι ένα εργαλείο προληπτικού 

χαρακτήρα, αν τα εργαλεία περιβάλλοντος τα χωρίσουµε σε προληπτικού και 

κατασταλτικού χαρακτήρα. Είναι εµµέσου, κατά κάποιο τρόπο, εφαρµογής, 

διότι δεν έρχεσαι να επέµβεις άµεσα. Έχει βέβαια άµεσο χαρακτήρα µε την 

έννοια του σχεδιασµού. Άρα όταν σχεδιαστεί σωστά µέσα από τους 

επιβαλλόµενους περιβαλλοντικούς όρους τότε ναι, έχει άµεσο χαρακτήρα.  

  Σαν εργαλείο περιβάλλοντος είναι κοντοπρόθεσµης και 

µεσοµακροπρόθεσµης αποτελεσµατικότητας. Το ίδιο και το αποτέλεσµα µιας 

Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και οι επιβαλλόµενοι Περιβαλλοντικοί 

όροι, όπου µπορεί να έχουνε κοντοπρόθεσµο ή µεσοµακροπρόθεσµο 

χαρακτήρα αυτοί οι όροι οι οποίοι θα επιβληθούν.  

  Πρέπει επίσης να κατανοήσουµε το εξής: ότι οι Μελέτες 

Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων δεν µπορούν να εφαρµοστούν παντού για όλα 

τα έργα και τις δραστηριότητες. Πρέπει να έχουν ένα σκληρό πυρήνα υλικό. 

∆εν µπορούµε σε άϋλες δράσεις να χρησιµοποιήσουµε εύκολα τις Μελέτες 

Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων. Εκεί χρειάζονται και άλλες µελέτες 
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περιβάλλοντος που πρέπει να γίνουνε.  

  Προφανώς µε τίποτα δεν θέλω να υποβαθµίσω τις Μελέτες 

Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ως ένα εργαλείο άσκησης περιβαλλοντικής 

πολιτικής και µάλιστα προληπτικού χαρακτήρα. Παρόλα ταύτα πρέπει να γίνει 

καθαρό ότι είναι ένα από τα εργαλεία περιβάλλοντος και έχουνε συγκεκριµένη 

αποτελεσµατικότητα. Έχουνε όρια δηλαδή.  

  Η εκτίµηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων πρέπει να τονιστεί ότι 

είναι ένα «ex-ante» εργαλείο, δηλαδή είναι µια εκ των προτέρων εκτίµηση. 

Γιατί αυτό; Γιατί είναι προληπτικού χαρακτήρα εργαλείο. Παρόλα ταύτα, 

σήµερα βέβαια, αρχίζει να παίρνει και χαρακτήρα «ex-post». Που φαίνεται 

αυτό; Φαίνεται στην Οδηγία 9661 όπου η ίδια Οδηγία λέει ότι πρέπει να 

ξαναδείς στην πράξη την περιβαλλοντική αδειοδότηση αυτής της Μονάδας. Και 

εκεί όµως δεν είναι καθαρός, δεν είναι ένας πούρος χαρακτήρας «ex-post» 

αξιολόγησης, διότι και εκεί πάλι είναι «ex-ante», διότι αυτό που θα προτείνεις 

είναι κάτι το οποίο εκτιµάς ότι θα έχει καλύτερη αποτελεσµατικότητα.  

  Αφού λοιπόν είναι ένα εκ των προτέρων εργαλείο, ένα εργαλείο 

εκτίµησης των επιπτώσεων, από χέρι ενέχει αβεβαιότητες. Είναι εκτίµηση, είναι 

ένα assessment. Αυτό είναι πάρα πολύ σηµαντικό για να δούµε µετά πώς 

σχετίζεται µε την περιβαλλοντική επιθεώρηση, όπου εκεί τα πράγµατα είναι 

πολύ σκληρά και συγκεκριµένα.  

  Επειδή λοιπόν είναι εργαλείο εκ των προτέρων «ex-ante» 

εργαλείο που ενέχει αβεβαιότητες, γι’ αυτό και όλες οι Κοινοτικές Οδηγίες το 

λένε απαιτείται συστηµατικά παρακολούθηση αυτών των επιπτώσεων. 

Απαιτείται παρακολούθηση τόσο των εκποµπών, αυτό που λέµε, δηλαδή τον 

σκληρό πυρήνα που υποβαθµίζει το περιβάλλον, όσο και την ποιότητα των 

περιβαλλοντικών µέσων.  

  ∆ηλαδή ποια είναι η ποιότητα της ατµόσφαιρας µετά τις αέριες 

εκποµπές; Ποια είναι η ποιότητα του αποδέκτη µετά τη διάθεση των 

επεξεργασµένων υγρών αποβλήτων; Άρα λοιπόν η παρακολούθηση, το 

monitoring, τόσο των εκποµπών όσο και της ποιότητας περιβάλλοντος είναι 

ένα σηµαντικό συστατικό της εκτίµησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, 

διότι όπως είπαµε και πριν ενέχει πολλές αβεβαιότητες αυτή η εκτίµηση.  
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  Αφού λοιπόν είναι εκ των προτέρων εκτίµηση των 

περιβαλλοντικών επιπτώσεων προφανώς δεν µπορεί µια τέτοια εκτίµηση να 

γίνεται στην υλοποίηση του έργου ή πολύ περισσότερο µετά την υλοποίηση 

του έργου. Μετά παίρνει ένα θεραπευτικό χαρακτήρα. ∆εν έχει καταγραφεί 

διεθνώς η διαδικασία EIA οι µελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων ως 

διαδικασία θεραπείας. Κυρίως είναι εργαλείο πρόληψης.  

  Αφού είναι εργαλείο λοιπόν πρόληψης η µελέτη περιβαλλοντικών 

επιπτώσεων και οι περιβαλλοντικοί όροι που θα επιβληθούν, προηγείται της 

έγκρισης υλοποίησης του έργου. Άρα λοιπόν ένα ορθολογικό σχήµα είναι ότι η 

µελέτη σχεδιασµού προκειµένου να εκπονήσουµε την µελέτη περιβαλλοντικών 

επιπτώσεων πρέπει να είναι σε ένα επίπεδο προµελέτης σχεδιασµού του 

έργου.  

  Το τονίζω προµελέτης και όχι οριστικής µελέτης, γιατί η οριστική 

µελέτη είναι αυτή η οποία θα ενσωµατώσει υλικά τους περιβαλλοντικούς 

όρους. Άρα η οριστική µελέτη σχεδιασµού ενός έργου ή µιας δραστηριότητας 

θα πρέπει να έπεται της διαδικασίας περιβαλλοντικής αδειοδότησης ώστε να 

πάρει τους περιβαλλοντικούς όρους και να τους κάνει πλέον στοιχείο 

σχεδιασµού.  

  Τηρείται αυτό στην Ελλάδα; ∆εν τηρείται προφανώς, παρά το 

γεγονός ότι το ΥΠΕΧΩ∆Ε και σαν Γραµµατεία ∆ηµοσίων Έργων έχει βγάλει 

σχετική Εγκύκλιο για την αλληλουχία των µελετών, την απαιτούµενη 

αλληλουχία των µελετών, είναι η Εγκύκλιος 37 η λεγόµενη, που απαιτείται 

προκειµένου να ωριµάσει ένα έργο.  

  Ποια όµως θα ήτανε η λογικότερη προσαρµογή; Η λογικότερη 

προσαρµογή στην περιβαλλοντική νοµοθεσία είναι αυτή που εφαρµόζετο και 

λέω εφαρµόζετο, διότι δεν εφαρµόζεται πλέον στις περισσότερες Πολιτείες των 

Ηνωµένων Πολιτειών, σε κάποιες όµως συνεχίζει και εφαρµόζεται και σήµερα 

αυτή η αλληλουχία των µελετών που εµφανίζεται σε αυτή τη διαφάνεια.    

  Ποια είναι αυτή; Ότι θα πρέπει η προµελέτη περιβαλλοντικών 

επιπτώσεων να γίνεται µε την πρώτη σύλληψη του έργου. ∆ηλαδή µε την 

προκαταρκτική µελέτη σχεδιασµού του έργου, παράλληλα, χέρι-χέρι, ώστε να 

δίνονται οι πρώτες κατευθύνσεις επί του concept, του σχεδιασµού του έργου 
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και µε περιβαλλοντικά κριτήρια.  

  Παράλληλα θα πρέπει να καταλάβει ο περιβαλλοντολόγος τη 

σκοπιµότητα του έργου καλά, ώστε να µην βρεθεί µε τις παρατηρήσεις του για 

περιβαλλοντικά θέµατα έξω από την σύλληψη, έξω από την σκοπιµότητα του 

έργου. Ένα έργο, µια δραστηριότητα δεν είναι ποτέ φαρµακείο. Είναι µια 

παραγωγική δραστηριότητα µε τον Α ή Β τρόπο.  

  Η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων πρέπει να εκπονείται 

παράλληλα και αυτό είναι πολύ σηµαντικό µε την Προµελέτη Σχεδιασµού. 

Αντίστοιχα και στην Καλιφόρνια, για παράδειγµα, ισχύει αυτό που βλέπετε 

στην οθόνη σας η Τεχνική Περιβαλλοντική Μελέτη ενσωµάτωσης των 

περιβαλλοντικών όρων γίνεται κατά την οριστική µελέτη σχεδιασµού.  

  Στις Ηνωµένες Πολιτείες, σε ορισµένες Πολιτείες, στην 

Καλιφόρνια για παράδειγµα αυτό τηρείται. ∆ηλαδή η περιβαλλοντική 

αδειοδότηση εκεί είναι περιβαλλοντική αδειοδότηση τριών φάσεων. Ειδικότερα 

δε στην Καλιφόρνια είναι τεσσάρων φάσεων. Υπάρχει και ένα βήµα πριν από 

την Προµελέτη Σχεδιασµού. Είναι αυτό που λέµε στο conceptual τελείως 

planing, πολύ γενικό.  

  Τώρα αυτή η προσέγγιση µπορεί να εφαρµοστεί; Προφανώς είναι 

πολύ µαξιµαλιστική για την Ευρώπη, για την Ελλάδα δε πάρα πολύ 

µεγαλύτερος µαξιµαλισµός. Θα υπάρχει σαφής επιβάρυνση των διαδικασιών, 

προφανώς και θα έχει σηµαντική ανατροπή του συστήµατος παραγωγής 

έργων στην Ελλάδα. Ως εκ τούτου απλά την αναφέρουµε σαν ένα ορθολογικό 

τρόπο περιβαλλοντικής αδειοδότησης που προφανώς τότε θα διευκόλυνε κατά 

πολύ την Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος γιατί θα ήταν τελείως 

συνεκτικοί και καθαροί οι περιβαλλοντικοί όροι. ∆εν µπορεί να τηρηθεί και δεν 

τηρείται στην Ευρώπη.  

  Σηµαντικό µέρος τώρα όλης αυτής της διαδικασίας είναι αυτή η 

διαφάνεια η οποία έχει εµφανιστεί και από τον κ. ∆ερµιτζάκη στο φιλµ αν δεν 

κάνω λάθος που έδειξε για την Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος. 

Είναι ένας κύκλος των “Varomental Permitin Enixpensions”, είναι από την 

Ευρωπαϊκή Κοινότητα, όπου σχεδιάζουµε σε επίπεδο πολιτικό και βάζουµε 

κάποιους στόχους. Οι στόχοι οδηγούν σε µια νοµοθετική πράξη.  
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  Για έργα και δραστηριότητες τώρα έχουµε µια αδειοδότηση. Αυτή 

η αδειοδότηση υπόκειται σε έναν έλεγχο συµµόρφωσης. Εάν η συµµόρφωση 

δεν είναι σωστή προωθούµε µια συµµόρφωση. Να βελτιώσει δηλαδή τα 

συστήµατα αντιρρύπανσης για παράδειγµα. Εάν αυτό δεν το κάνει τότε πάµε 

σε µια διαδικασία επιβολής, στο δεύτερο σκληρό πυρήνα. Εάν υπακούσει 

πάµε στην αποτίµηση και ανατροφοδότηση πλέον του συστήµατος, να δούµε 

τι πετύχαµε µε αυτό το πράγµα.  

  Το εξετάζουµε δηλαδή, το αξιολογούµε ξανά και αν απαιτηθεί 

ξαναγυρνάµε πλέον είτε στη διαδικασία αδειοδότησης, δηλαδή να 

τροποποιήσουµε τους περιβαλλοντικούς όρους αν δεν µας ικανοποιούν ή αν 

έχουµε νοµικό κενό ξαναγυρνάµε πλέον σε επίπεδο νοµοθεσίας.   

  Ποιοι παράγοντες είναι αυτοί που µπορούν να παίξουνε 

σηµαντικό ρόλο στο όλο αυτό το σύστηµα που είπαµε πριν της βέλτιστης 

διαδικασίας περιβαλλοντικής αδειοδότησης και περιβαλλοντικού ελέγχου. Το 

πρώτο και κύριο είναι η ποιότητα της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων. 

  Κακή ποιότητα Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων; Ό,τι και 

να κάνουνε οι Υπηρεσίες δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει καλή καταρχάς, 

µπαλώµατα θα γίνουνε. Σε εξαιρετικές µόνο περιπτώσεις που σύµφωνα µε 

στοιχεία δικά µας είναι λιγότερο από το 5% µπορεί ριζικά να αλλάξει η 

ποιότητα µας µελέτης. Μπαλώµατα θα γίνουνε.  

  Εάν έχουµε µια καλή Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων τότε 

από χέρι είµαστε κερδισµένοι ότι οι περιβαλλοντικοί όροι που θα θέσουµε 

έχουµε τη δυνατότητα να είναι κακοί, να είναι εφαρµόσιµοι, να είναι 

αποτελεσµατικοί.  

  Αντίθετα αν έχουµε µια κακή ποιότητα Μελετών προφανώς οι 

όροι οι περιβαλλοντικοί που θα µπούνε θα είναι γενικοί, θα είναι αόριστοι, δεν 

θα είναι κατευθυνόµενοι, δεν θα είναι συνεκτικοί και προφανώς ο Επιθεωρητής 

Περιβάλλοντος που αυτό είναι το νοµικό κείµενο που έχει στα χέρια του να 

ελέγξει θα ελέγξει ό,τι µπορεί και προφανώς θα υπάρχουνε σοβαρότατες 

ασάφειες και προβλήµατα µετά. 

  Ένας άλλος παράγοντας είναι η ίδια η ποιότητα των 

περιβαλλοντικών όρων. Οι περιβαλλοντικοί όροι θα πρέπει να είναι αυστηρά 
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καθορισµένοι. ∆εν µπορούµε να έχουµε αερολογίες µέσα. Θα πρέπει να είναι 

εστιασµένοι κάθε φορά στο συγκεκριµένο αντικείµενο. ∆εν µπορεί να είναι 

χαµένοι γενικώς για το ατµοσφαιρικό περιβάλλον ή το υδατικό περιβάλλον.  

  Αυτά βέβαια απαιτούν µια καλή Μελέτη Περιβαλλοντικών 

Επιπτώσεων, όπως είπαµε πριν, που να έχει εντοπίσει τα προβλήµατα, να 

έχει εντοπίσει αυτό που λέµε red flags, τα κρίσιµα και επικίνδυνα σηµεία κάθε 

έργου ή κάθε δραστηριότητας. Πρέπει να είναι καθαρά διατυπωµένοι, 

τουλάχιστον ελληνικά αλλά και τεχνικά καθαρά διατυπωµένοι. Θα πρέπει να 

είναι λιτοί. ∆εν µπορούµε να γράφουµε κατεβατά γιατί τα κατεβατά 

µπερδεύουνε. Σηµαίνει ότι δεν έχουµε καθαρότητα µυαλού όταν τους γράφαµε.  

  Θα πρέπει να είναι συνεκτικοί. ∆εν µπορεί να είναι πλαδαροί, 

διότι αν είναι πλαδαροί χάνεται και ο Επιθεωρητής που θα πάει να κάνει την 

επιθεώρηση, µπερδεύεται γιατί αυτό, είπαµε, είναι το νοµικό κείµενο που έχει 

στα χέρια του, δεν έχει τίποτα άλλο.  

  Και το κυριότερο, αυτοί οι περιβαλλοντικοί όροι θα πρέπει να 

είναι ελέγξιµοι. Κατά την άποψή µου αν οι περιβαλλοντικοί όροι που πάµε να 

επιβάλλουµε σε ένα έργο ή µια δραστηριότητα δεν είναι ελέγξιµοι είναι 

προτιµότερο να πάσχει η απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων, παρά να 

βάζουµε µη ελέγξιµους περιβαλλοντικούς όρους, που µπορούν να οδηγήσουνε 

σε άλλα προβλήµατα.  

  Είναι προτιµότερο τότε να του ζητάµε µέσα από τους 

περιβαλλοντικούς όρους µια ειδική τεχνική µελέτη εφαρµογής για να 

εξειδικεύσουµε τον περιβαλλοντικό όρο ώστε κατά το δυνατόν να είναι 

ελέγξιµος.  

  Στις περιπτώσεις που οι περιβαλλοντικοί όροι δεν είναι ελέγξιµοι 

προφανώς δηµιουργείται σύγχυση. Εκτός από τους Επιθεωρητές 

Περιβάλλοντος και στα ∆ικαστήρια και σε όποιον άλλον πάει να πάρει µια 

απόφαση πάνω σε µια αντιδικία. Επίσης δεν τους καταλαβαίνει και ο ίδιος ο 

ελεγχόµενος, το τι πρόκειται και τι πρέπει να εφαρµόσει αν δεν είναι καθαροί.      

  Ένας άλλος σηµαντικός παράγοντας είναι η δοµή και ο ρόλος 

των Υπηρεσιών Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης και Περιβαλλοντικών 

Επιθεωρήσεων. Εδώ είναι µια πολύ ολόκληρη ιστορία, προφανώς έχω την 
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ευθύνη µου και εγώ που εισηγήθηκα το Νόµο που σήµερα είναι ΕΥΕΠ µαζί µε 

άλλους συναδέλφους του Υπουργείου Περιβάλλοντος.  

  Βέβαια αυτός ο νόµος και εκεί δεν έχω την ευθύνη και πρέπει να 

το πω καθαρά είχε κάποιες τροποποιήσεις οι οποίες γίνανε και οι οποίες δεν 

µε εκφράζουνε και στην πορεία αποδείχθηκε ότι έχουνε προβλήµατα. Μία απ’ 

αυτές τις τροποποιήσεις την είπε ο κ. ∆ερµιτζάκης στην εισήγησή του.  

  ∆υο µοντέλα υπάρχουνε σε όλο τον κόσµο: µεικτά, δηλαδή 

περιβαλλοντική αδειοδότηση και περιβαλλοντικός έλεγχος µαζί και ανεξάρτητα. 

Αλλού η περιβαλλοντική αδειοδότηση και αλλού ο περιβαλλοντικός έλεγχος. 

Στην Ελλάδα ακολουθήσαµε το µοντέλο των ανεξάρτητων λίγο ως πολύ 

αρχών.   

  Η ΕΥΕΠ είναι µια ανεξάρτητη Υπηρεσία σε σχέση µε τις 

Υπηρεσίες Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης. Αυτό το µοντέλο τελικά είναι αυτό 

που επικρατεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση και χώρες οι οποίες είχανε µεικτά 

µοντέλα τα αλλάζουνε στην πορεία, π.χ. η Ολλανδία. Γιατί όµως ένα τέτοιο 

µοντέλο είναι καλύτερο; ∆ιότι όπως λέει και το Έκτο Πρόγραµµα ∆ράσης 

πρέπει να εκµεταλλευτούµε στα θέµατα περιβάλλοντος, διαχείρισης του 

περιβάλλοντος τους ίδιους τους µηχανισµούς της αγοράς. Ένας µηχανισµός 

της αγοράς είναι και ο ανταγωνισµός.  

  Οι δυο Υπηρεσίες, λοιπόν, έρχονται σε ανταγωνισµό διότι η µία 

επιβάλλει όρους διοικητικά, η άλλη ελέγχει, αν δεν µπορεί να ελέγξει τότε 

προφανώς ζητάει απ’ αυτόν που επέβαλλε τους όρους να ξεκαθαρίσει. Άρα 

τον φέρνει σε δύσκολη θέση. Για φανταστείτε το αντίθετο: να ήτανε µία 

Υπηρεσία. Γιάννης πίνει, Γιάννης κερνάει. Το λάθος του θα πάει να το καλύψει 

αν είναι µη ελέγξιµος ο όρος, θα πάει να τον µπαλαµουτιάσει όπως λέµε, ενώ 

προσπαθούµε αυτά να τα κάνουµε καθαρότερα.  

  Και στην Ελλάδα ευτυχώς αυτό το µοντέλο πέρασε και η ιστορία 

έδειξε ότι αρχίζει και αλλάζει σιγά-σιγά και στην Ευρώπη. Ενδεχοµένως ακόµα 

και το Μεγάλο Βασίλειο µε παράδοση στα θέµατα ελέγχου οδηγείται προς αυτή 

την κατεύθυνση διότι είχε ένα µεσοβέζικο σχήµα µε τους Γενικούς 

Επιθεωρητές.  

  Ένας άλλος παράγων πολύ σηµαντικός είναι η συστηµατική 
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παρακολούθηση των επιπτώσεων από την κατασκευή και λειτουργία έργων 

και δραστηριοτήτων. Είναι αυτό που λέµε monitoring, που επιβάλλεται τόσο 

από την Οδηγία IPPC αλλά ουσιαστικά επιβάλλεται και από την Οδηγία EIA και 

την Ελληνική Νοµοθεσία, διότι όπως είπαµε είναι ένα εργαλείο που έχει 

αβεβαιότητες, θα πρέπει να δούµε αν αυτές οι αβεβαιότητες επαληθεύονται ή 

όχι.  

  Οι εκτιµήσεις οι λάθος που έγιναν αν επαληθεύονται ή όχι. Για να 

δούµε αν επαληθεύονται θα πρέπει να παρακολουθούµε. Επιβεβαίωση λοιπόν 

των πορισµάτων µε το monitoring της εκτίµησης των περιβαλλοντικών 

επιπτώσεων. Και ως εκ τούτου αρχίζουµε και περιορίζουµε και τις 

αβεβαιότητες που υπάρχουν µέσα απ’ αυτή την εκτίµηση.  

  Ένας άλλος παράγων είναι η συνεχής ανατροφοδότηση των 

υπηρεσιών περιβαλλοντικής αδειοδότησης µε τα στοιχεία που προκύπτουν 

από την παρακολούθηση των επιπτώσεων και προφανώς τις περιβαλλοντικές 

επιθεωρήσεις που κάνουνε οι αρχές των επιθεωρήσεων. Αυτό έχει ένα άµεσο 

κέρδος. Και το άµεσο κέρδος είναι η βελτίωση κατασκευής και λειτουργίας ενός 

έργου ή µιας δραστηριότητας µε την τροποποίηση των περιβαλλοντικών όρων 

που µπορούµε να κάνουµε κατά τη διάρκεια της κατασκευής ή κυρίως κατά τη 

διάρκεια της λειτουργίας.  

  Μπορούµε, λοιπόν, µέσα από το monitoring αυτό, από την 

παρακολούθηση των επιπτώσεων, να τροποποιήσουµε τους 

περιβαλλοντικούς όρους ενός έργου ή µιας δραστηριότητας, ώστε να έχουµε 

καλύτερα περιβαλλοντικά αποτελέσµατα.  

  Έχουµε και ένα έµµεσο κέρδος όµως. Κερδίζουν οι ίδιες οι 

υπηρεσίες περιβαλλοντικής αδειοδότησης διότι αρχίζουν και βλέπουν που 

πάσχει κάθε φορά κάθε εκτίµηση. Άρα µε αυτό τον τρόπο αρχίζουν και 

βελτιώνονται οι ίδιες και αρχίζουνε και βγάζουνε καλύτερους περιβαλλοντικούς 

όρους.  

  Αυτά είχα να σας πω, δεν ξέρω αν σας φώτισα λιγότερο ή 

περισσότερο, πάντως ευχαριστώ για την προσοχή σας.  

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: Ευχαριστούµε τον συνάδελφο κ. Τολέρη για την παρουσίαση 

και παρακαλούµε την κα Τρύφωνα, Προϊσταµένη του Τµήµατος Βιοµηχανιών 
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από την ΕΑΡΘ να πάει στο βήµα για την εισήγησή τους. 

Β. ΤΡΥΦΩΝΑ: Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα επίσης να 

ευχαριστήσω τον Γενικό Επιθεωρητή της Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών 

Περιβάλλοντος ΥΠΕΧΩ∆Ε για την πρόσκληση που µου έκανε να µιλήσω στο 

πρώτο Συνέδριο της ΕΥΕΠ. 

  Το θέµα για το οποίο θα σας µιλήσω είναι η συσχέτιση της 

εφαρµογής της Οδηγίας IPPC µε τον περιβαλλοντικό έλεγχο. Της Οδηγίας 

δηλαδή 96/61 της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά µε την ολοκληρωµένη 

πρόληψη και τον έλεγχο της ρύπανσης.  

  Η Οδηγία αυτή θεσπίζει ένα γενικό πλαίσιο για την 

ολοκληρωµένη πρόληψη και τον έλεγχο της ρύπανσης, προβλέπει τα αναγκαία 

µέτρα για την εφαρµογή της ολοκληρωµένης πρόληψης και του ελέγχου της 

ρύπανσης και ευνοεί την εφαρµογή της αρχής της Αειφόρου Ανάπτυξης.  

  Στοχεύει σε µια ολοκληρωµένη προσέγγιση για τον έλεγχο της 

ρύπανσης µε την πρόληψη των εκποµπών στην ατµόσφαιρα, τα νερά και το 

έδαφος, ώστε να επιτυγχάνεται υψηλό επίπεδο προστασίας του 

περιβάλλοντος.  

  Τέθηκε σε εφαρµογή τον Σεπτέµβριο του 1999, τρία έτη µετά την 

έκδοσή της και µεταφέρθηκε στο εθνικό µας δίκαιο µε την έκδοση των 

ακόλουθων νοµοθετηµάτων: του Νόµου 3010 του 2002 «Περί εναρµόνισης του 

1650 του ’86 µε τις Οδηγίες 97/11 και 96/61», της ΚΥΑ 15393 «Περί κατάταξης 

των δηµοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες» και της 

ΚΥΑ 11014 «Περί της ∆ιαδικασίας Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίµησης 

και Αξιολόγησης και Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων».  

  Η χώρα µας οφείλει να έχει συµµορφωθεί µε τις διατάξεις της 

Οδηγίας IPPC µέχρι τον Οκτώβριο του 2007, µε την ολοκλήρωση της 

∆ιαδικασίας Αναθεώρησης των Αποφάσεων Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων 

όλων των Εγκαταστάσεων που εµπίπτουν στις διατάξεις της Οδηγίας.  

  Σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης περίπου 50 χιλιάδες 

εγκαταστάσεις εµπίπτουν στις διατάξεις της Οδηγίας και στη χώρα µας 369 

είναι οι εγκαταστάσεις που εντάσσονται στο πλαίσιο της Οδηγίας IPPC. Στο 
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διάγραµµα που ακολουθεί δίδεται µία σύντοµη κατανοµή ανά κλάδο.  

  Οι Μονάδες IPPC όπως είπαµε είναι 369, οι Βιοµηχανίες είναι 

282, στην Α1 κατηγορία ανήκουν οι 120, στην Α2 οι 162. Άλλες Μονάδες είναι 

86. Από στοιχεία που έχει το ΥΠΕΧΩ∆Ε οι Πτηνοκτηνοτροφικές Α2 κατηγορίας 

είναι 44, οι Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυµάτων Α1 κατηγορίας είναι 5, 

ΧΥΤΑ 37, Α1 κατηγορίας είναι 11 και Α2 26. Το σύνολο των Βιοµηχανιών στη 

χώρα µας Α1 κατηγορίας είναι 210 και ενδεικτικά αναφέρεται ότι το σύνολο των 

θεσµοθετηµένων Βιοµηχανικών Περιοχών που είναι όλες Α1 κατηγορίας είναι 

57.  

  Οι δράσεις του ΥΠΕΧΩ∆Ε για την προώθηση της διαδικασίας 

αναθεώρησης των αποφάσεων έγκρισης περιβαλλοντικών όρων, ενόψει της 

εφαρµογής της IPPC είναι οι εξής: έγινε ενηµέρωση των φορέων 

εκµετάλλευσης Έργων και ∆ραστηριοτήτων IPPC περί της εφαρµογής των 

διατάξεων της ΚΥΑ 11014 για τα έργα και δραστηριότητες που εµπίπτουν στις 

διατάξεις της Οδηγίας µε το σχετικό έγγραφο της ∆ιεύθυνσης ΕΑΡΘ του 

ΥΠΕΧΩ∆Ε.  

  Και δόθηκαν οδηγίες για υποβολή τεχνικής έκθεσης περί της 

εφαρµογής βέλτιστων διαθέσιµων τεχνικών και του καθορισµού των οριακών 

τιµών εκποµπής, λαµβάνοντας υπόψη: τα κείµενα αναφοράς των βέλτιστων 

διαθέσιµων τεχνικών από το Ευρωπαϊκό Γραφείο IPPC στη Σεβίλλη της 

Ισπανίας. Τα στοιχεία που είναι διαθέσιµα στην ιστοσελίδα του ΥΠΕΧΩ∆Ε, τα 

κριτήρια του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 1 της ΚΥΑ της σχετικής και της Οδηγίας 96/61 

και τα διεθνή δεδοµένα και τις πρακτικές. 

  Τα Κείµενα Αναφοράς των Βέλτιστων ∆ιαθέσιµων Τεχνικών 

αποτελούν κατευθυντήριο οδηγό για τις εγκαταστάσεις και τις υπηρεσίες. ∆εν 

είναι κάτι που αποτελεί οδηγία, κάτι που αποτελεί δέσµευση νοµική, νόµο.  

  Η αδειοδοτούσα Αρχή επιβάλλει περιβαλλοντικούς όρους και 

καθορίζει τις οριακές τιµές εκποµπής κατά περίπτωση, λαµβάνοντας υπόψη 

την ισχύουσα νοµοθεσία που αναφέρει όρια για ορισµένους κλάδους, 

ορισµένες δραστηριότητες, τις προτεινόµενες Βέλτιστες ∆ιαθέσιµες Τεχνικές 

από τη βιοµηχανία, τις ιδιαιτερότητες της βιοµηχανίας και του αντίστοιχου 

κλάδου, τη γεωγραφική της θέση, το τεχνικά και οικονοµικά εφικτό, διότι δεν 

 70



«Περιβαλλοντικοί Έλεγχοι και ∆ηµόσια ∆ιοίκηση» - ∆εύτερη Συνεδρία - 6/12/2006 

έχει νόηµα να επιβάλλουµε περιβαλλοντικούς όρους και µέτρα τα οποία να 

είναι τεχνικά ανέφικτο να εφαρµοστούν από τη βιοµηχανία. Επίσης τις 

περιβαλλοντικές συνθήκες σε τοπικό επίπεδο και την ίση αντιµετώπιση µεταξύ 

των Μονάδων του ίδιου κλάδου, ούτως ώστε να µη δηµιουργούµε προβλήµατα 

στον ανταγωνισµό.  

  Στην ιστοσελίδα του ΥΠΕΧΩ∆Ε είναι διαθέσιµος ο Οδηγός 

Ανεύρεσης Βέλτιστων ∆ιαθέσιµων Τεχνικών και Οριακών Τιµών Εκποµπών.  

  Ο οδηγός διαθέτει τις προτεινόµενες Βέλτιστες ∆ιαθέσιµες 

Τεχνικές και τις Οριακές Τιµές Εκποµπών από τα σχετικά BREFs της Σεβίλλης, 

καθώς και από τις επτά Κλαδικές ελληνικές Μελέτες, οι οποίες αφορούν µόνο 

ενεργειακές βιοµηχανίες, µεταλλουργίες, βιοµηχανίες χάρτου – βαφεία – 

φινιριστήρια – βυρσοδεψεία, στερεά απόβλητα, βιοµηχανίες τροφίµων, 

βιοµηχανίες τσιµέντου – κεραµικών – γυαλιού – αµιάντου – ασβέστου και 

χηµικές βιοµηχανίες.  

  Ο Οδηγός επίσης δίνει τη δυνατότητα σύνδεσης µε αντίστοιχα 

χρήσιµα links σε διεθνές και ευρωπαϊκό επίπεδο για τη διευκόλυνση των 

χρηστών.  

  Τα BREFs για τις ακόλουθες δραστηριότητες έχουν ολοκληρωθεί 

και υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση σύµφωνα µε στοιχεία του IPPC 

Bureau το Νοέµβριο που µας πέρασε, αρχίζοντας από το 2001 που ξεκίνησε η 

έκδοση του πρώτου BREFs για την παραγωγή χαρτού, χαρτοπολτού και 

χαρτιού και ακολούθησαν τα υπόλοιπα.  

  Τον Αύγουστο του 2006 ολοκληρώθηκαν αρκετά BREFs όπως τα 

τρόφιµα, ποτά, γάλα, η επιφανειακή κατεργασία µετάλλων, αποτέφρωση 

αποβλήτων, επεξεργασία αποβλήτων, οργανικά αντιδραστήρια και εκτός των 

ανωτέρω Κειµένων Αναφοράς τα οποία έχουν ήδη ολοκληρωθεί οι Τεχνικές 

Οµάδες Εργασίας του Ευρωπαϊκού Γραφείου IPPC συνεχίζουν τις εργασίες 

τους.  

  Σε τελικό επίπεδο, τελικά κείµενα αυτή την στιγµή έχουµε για τη 

διαχείριση των αποβλήτων εµπλουτισµού και στείρων σε εξορυκτικές 

δραστηριότητες, ανόργανα χηµικά µεγάλου όγκου – στερεά και άλλα, 

εξειδικευµένα ανόργανα χηµικά, πολυµερή. Και επίσης τελικά αρχικά κείµενα 
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είναι τα ανόργανα χηµικά µεγάλου όγκου –αµµωνία, οξέα και λιπάσµατα, 

κεραµικά προϊόντα, επιφανειακή κατεργασία µε τη χρήση διαλυτών.  

  Σε επίπεδο επεξεργασίας βρίσκεται το BREFs της ενεργειακής 

αποδοτικότητας και έχει αρχίσει ήδη η διαδικασία αναθεώρησης του BREFs για 

παραγωγή τσιµέντου και ασβέστη και θα ακολουθήσει επίσης η διαδικασία 

αναθεώρησης για τα υπόλοιπα BREFs αρχίζοντας από αυτά που 

ολοκληρώθηκαν πρώτα, το 2001, γιατί η αρχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι 

περίπου ανά πενταετία να προχωρεί στην αναθεώρηση των BREFs µε την 

εξέλιξη της τεχνολογίας και της επιστήµης.  

  Η Ευρωπαϊκή Ένωση σε εφαρµογή της Οδηγίας IPPC εξέδωσε 

την απόφαση 2004/479 της Επιτροπής στις 17 Ιουλίου του 2000 για την 

υιοθέτηση ενός Ευρωπαϊκού Μητρώου Ρυπογόνων Εκποµπών. Είναι η 

απόφαση EPER σύµφωνα µε το άρθρο 15 της Οδηγίας 96/61.  

  Σύµφωνα µε την Κοινοτική Απόφαση EPER, η χώρα µας 

υπέβαλε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή την Εθνική Αναφορά EPER 1 το έτος 

2003 µε έτος αναφοράς το 2001 και την Εθνική Αναφορά EPER 2 τον Ιούνιο 

του 2006 µε έτος αναφοράς το 2004. 

  Συνολικά 81 µονάδες υπερέβαιναν το όριο αναφοράς για 

τουλάχιστον ένα ρύπο, όπως ορίζεται στην Απόφαση EPER, και εποµένως 

συµπεριελήφθησαν στην Εθνική Έκθεση Αναφοράς EPER 1 και ακολουθούν 

συνολικά 108 µονάδες υπερβαίνουν το όριο αναφοράς για τουλάχιστον ένα 

ρύπο, όπως ορίζεται στην Απόφαση EPER και εποµένως συµπεριελήφθησαν 

στη Εθνική Έκθεση Αναφοράς EPER 2 που υποβλήθηκε στην Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή τον Ιούνιο του 2006.  

  Ακολούθως η Ευρωπαϊκή Ένωση προχώρησε στην έκδοση του 

Κανονισµού 166 του 2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου 

στις 18 Ιανουαρίου 2006 για τη σύσταση Ευρωπαϊκού Μητρώου πλέον 

έκλυσης και µεταφορών ρύπων.  

  Ο κανονισµός αυτός αποτελεί ένα σύγχρονο εργαλείο για την 

παρακολούθηση και τον έλεγχο της ρύπανσης, το οποίο εξασφαλίζει 

ταυτόχρονα την ελεύθερη πρόσβαση του κοινού στην περιβαλλοντική 

πληροφόρηση. Το 1998 το Μητρώο PRTR περιγράφηκε στο σχετικό ∆ιεθνές 
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Πρωτόκολλο για τα Μητρώα Εκποµπών και Μεταφοράς Ρύπων και υλοποιείται 

πλέον στην Ευρωπαϊκή Ένωση µέσω του πρόσφατου Κανονισµού 166 του 

2006. 

  Ο εν λόγω κανονισµός αποτελεί επέκταση του ήδη 

εφαρµοζόµενου Ευρωπαϊκού Μητρώου Ρυπογόνων Εκποµπών του 

προαναφερόµενου EPER, προβλέποντας την υποβολή στοιχείων για επιπλέον 

δραστηριότητες και ρύπους, για απορρίψεις ρύπων στο έδαφος, για µεταφορά 

αποβλήτων επικινδύνων και µη εκτός εγκαταστάσεων και για εκποµπές από 

διάχυτες πηγές (91 ρύπους για 65 δραστηριότητες). Επιπλέον δίνει έµφαση 

στη δηµόσια συµµετοχή και αυξάνει τη συχνότητα υποβολής στοιχείων.  

  Πρώτο έτος υποβολής στοιχείων για το Μητρώο PRTR είναι το 

2009 µε έτος αναφοράς το 2007. Ακολουθεί η υποβολή στοιχείων το 2010 µε 

έτος αναφοράς το 2008 και ακολούθως το έτος 2011, 2012, 2013, 2014.  

  Οι βασικές ενέργειες πρώτης προτεραιότητας που οφείλει να 

υλοποιήσει κάθε κράτος µέλος περιλαµβάνουν: νοµοθετική κατοχύρωση της 

οργάνωσης και λειτουργίας του Μητρώου PRTR, δηµιουργία µηχανισµού 

ελέγχου και επιβολής κυρώσεων, σύστηµα συλλογής δεδοµένων από τις 

υπόχρεες εγκαταστάσεις, δηµιουργία µηχανισµού αξιολόγησης της ποιότητας 

των δεδοµένων, ελέγχου πληρότητας υποβαλλόµενων στοιχείων και 

συµπλήρωση των ελλείψεων, εκτίµηση των εκποµπών από διάχυτες πηγές 

ανά γεωγραφική περιοχή, ανάπτυξη βάσης δεδοµένων για την υποστήριξη του 

Μητρώου και ανάπτυξη µηχανισµού δηµοσιοποίησης του Μητρώου. 

  Αναλυτικότερα µε βάση τις απαιτήσεις του Κανονισµού τα 

στοιχεία που πρέπει να περιλαµβάνει το Μητρώο είναι: η ταυτότητα των 

υπόχρεων εγκαταστάσεων, οι οποίες υπάγονται στις δραστηριότητες που 

ορίζονται στο Παράρτηµα Ι του Κανονισµού, οι εκλύσεις ρύπων στον 

ατµοσφαιρικό αέρα, τα νερά και το έδαφος κάθε ρύπου που αναφέρεται στο 

Παράρτηµα ΙΙ του Κανονισµού.  

  Οι µεταφορές εκτός του χώρου των εγκαταστάσεων επικινδύνων 

αποβλήτων που υπερβαίνουν τους δύο τόνους ετησίως, µη επικινδύνων 

αποβλήτων που υπερβαίνουν στους δύο χιλιάδες τόνους ετησίως, τα οποία 

βέβαια προορίζονται είτε για ανάκτηση ή για διάθεση, εκτός από τις 
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περιπτώσεις διάθεσης για επεξεργασία στο έδαφος. 

  Για τις διασυνοριακές µεταφορές επικινδύνων αποβλήτων στο 

Μητρώο καταγράφονται τα πλήρη στοιχεία των τελικών αποδεκτών, όνοµα και 

διεύθυνση, που αναλαµβάνουν είτε την ανάκτηση είτε τη διάθεση και ο τελικός 

χώρος ανάκτησης ή διάθεσης των αποβλήτων. Οι εκτός του χώρου των 

εγκαταστάσεων µεταφορές ρύπων που αναφέρονται στο Παράρτηµα ΙΙ σε 

λύµατα που προορίζονται για επεξεργασία και οι εκλύσεις από διάσπαρτες 

πηγές.  

  Επιπλέον κάθε κράτος µέλος υποχρεούται να υποβάλλει ανά τρία 

χρόνια συγκεντρωτική έκθεση, η οποία θα αναφέρει τα µέτρα που έχει λάβει η 

χώρα προκειµένου να εφαρµόζονται οι απαιτήσεις του άρθρου 5, δηλαδή να 

υποβάλλονται οι σχετικές ετήσιες εκθέσεις από τις υπόχρεες εγκαταστάσεις, να 

διασφαλίζεται και να εκτιµάται η ποιότητα των υποβαλλόµενων στοιχείων, να 

εξασφαλίζεται η οµαλή πρόσβαση του κοινού στο Μητρώο και να υλοποιούνται 

οι δραστηριότητες ευαισθητοποίησης του κοινού.  

  Επιπροσθέτως, η έκθεση θα πρέπει να περιλαµβάνει όλα τα 

µέτρα που έχει λάβει η χώρα σχετικά µε τις επιβαλλόµενες κυρώσεις και την 

πείρα που έχει αποκτηθεί από την εφαρµογή τους. Η πρώτη έκθεση πρέπει να 

υποβληθεί στο τέλος του Μαρτίου του 2011 και να αφορά την περίοδο 2007-

2009.  Η δοµή της Εθνικής Έκθεσης και οι προθεσµίες υποβολής της 

καθορίζονται επίσης στον Κανονισµό 166/2006.  

  Ο Κανονισµός αυτός επιβάλλει επιπλέον στα κράτη µέλη τη 

δηµιουργία, σε εθνικό επίπεδο, κατάλληλου µηχανισµού για τον έλεγχο της 

λειτουργίας του Μητρώου και την επιβολή κυρώσεων σε περίπτωση 

εντοπισµού παραβάσεων.  

  Επίσης ο µηχανισµός πρέπει να εντοπίζει τις περιπτώσεις 

εγκαταστάσεων που δεν υποβάλλουν στοιχεία και να ελέγχει την αξιοπιστία 

των υποβαλλόµενων στοιχείων. Παράλληλα, είναι αναγκαίο να περιλαµβάνει 

τις πιθανές κυρώσεις για την περίπτωση της µη συµµόρφωσης των υπόχρεων 

µε τα προβλεπόµενα από τον Κανονισµό.  

  Κάθε κράτος µέλος υποχρεούται το αργότερο µέσα σε ένα έτος 

από την έναρξη ισχύος του Κανονισµού να κοινοποιήσει στην αρµόδια 
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επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης τα µέτρα που έχει λάβει για την εφαρµογή 

του Κανονισµού και την ορθή τήρηση του Μητρώου.  

  Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρόσφατα εξέδωσε Κατευθυντήριο 

Οδηγό για την εφαρµογή του Κανονισµού PRTR, ο οποίος µεταφράστηκε σε 

έντεκα γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, µεταξύ των οποίων είναι και η 

ελληνική. Είναι διαθέσιµος στην ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και 

αποτελεί ένα πολύ χρήσιµο εργαλείο για όλους µας και για τις Υπηρεσίες και 

για τις δραστηριότητες. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σας.  

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: Ευχαριστούµε κα Τρύφωνα. Ο κ. Σκορδίλης, Προϊστάµενος 

του Γραφείου Εναλλακτικής ∆ιαχείρισης από τη ∆/νση Περιβαλλοντικού 

Σχεδιασµού.    

Αδ. ΣΚΟΡ∆ΙΛΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, θα προσπαθήσω να είµαι 

σύντοµος µιας και έχουµε φύγει από το χρόνο µας. Η άσκηση σύγχρονης 

περιβαλλοντικής πολιτικής και η απαίτηση για ένα καλύτερο περιβάλλον και 

έλεγχο της ρύπανσης µας οδήγησε σε νέους προσανατολισµούς. Η διαχείριση 

των στερεών αποβλήτων δεν είναι µία εύκολη υπόθεση και δεν είναι θέµα µόνο 

περιβαλλοντικό.  

  Είναι θέµα οικονοµικό, αν λάβει κανείς υπόψη του ότι τέταρτος 

τζίρος στον κόσµο µετά τα όπλα, τα πετρέλαια και σχεδόν στο ίδιο επίπεδο 

µαζί µε την φαρµακευτική βιοµηχανία είναι η διαχείριση των στερεών 

αποβλήτων. Είναι θέµα κοινωνικό, αν σκεφτεί κανείς ότι ενάµισι εκατοµµύρια 

άτοµα ασχολούνται στην Ευρωπαϊκή Ένωση µε αυτό το αντικείµενο. Είναι 

θέµα ηθικό, γιατί; Για τις επόµενες γενιές. Και γενικά δηλαδή η διαχείρισή τους 

ενώ αν γίνεται σωστά µπορεί να αποτελέσει µία πηγή πρώτων υλών και 

ενέργειας, το αντίθετο µας δηµιουργεί τεράστια προβλήµατα.  

  Σήµερα θα σας πω και θα µείνω λίγο στο Νόµο 2939, στην 

εναλλακτική διαχείριση, ένας Νόµος Πλαίσιο που έχει µεγάλες ιδιαιτερότητες 

και διαφέρει από τους µέχρι σήµερα Νόµους πάνω στη διαχείριση των 

αποβλήτων.  

  Και µάλιστα αυτές τις µέρες συζητείται στην Ευρωπαϊκή Ένωση η 

αλλαγή, που θα είναι επαναστατική αλλαγή, στη διαχείριση των στερεών 

αποβλήτων, καταργώντας η Ευρωπαϊκή Ένωση και τις τρεις βασικές Οδηγίες 
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Πλαίσιο 442 για τα µη επικίνδυνα, τις Οδηγίες για τα επικίνδυνα και τις Οδηγίες 

για τη µεταφορά και διασυνοριακή µεταφορά, δηλαδή τον Κανονισµό 259 και 

θα φτιάξει µία Οδηγία απλή, µε αποσαφήνιση όλων των περιπτώσεων που 

µέχρι σήµερα έχουν οδηγήσει σε λάθος ερµηνεία τα κράτη µέλη και στα 

Ευρωπαϊκά ∆ικαστήρια.  

  Και βέβαια µε ένα σύνθηµα: Ευρώπη, Κοινωνία της 

Ανακύκλωσης. Γι’ αυτό κιόλας είναι πολύ επίκαιρη η σηµερινή κατάσταση µε το 

Νόµο 2939, ο οποίος αναφέρεται στην εναλλακτική διαχείριση µιας σειράς 

µέχρι σήµερα προϊόντων, όπως είναι οι συσκευασίες, τα αυτοκίνητα στο τέλος 

κύκλου ζωής, τα λιπαντικά έλαια, οι µπαταρίες, οι συσσωρευτές ή οι φορητές 

στήλες, τα υλικά κατεδάφισης που είναι σε εξέλιξη, καθώς επίσης και τα 

απόβλητα των ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού που έχουν ταχεία 

τεχνολογική ανάπτυξη και η παραγωγή τους ξεπερνά τις 190 χιλιάδες στη 

χώρα µας τόνους το χρόνο.  

  Μπαίνει η αρχή της πρόληψης της δηµιουργίας των αποβλήτων 

µε νέα εργαλεία, όπως π.χ. την ανάλυση του κύκλου ζωής των προϊόντων. 

∆ηλαδή ένα προϊόν δεν είναι µόνο να το δούµε µετά τη χρήση του, δεν 

µένουµε µόνο στη θεραπεία, µπαίνουµε πλέον και στη πρόληψη και αυτό 

γίνεται σε όλα τα επίπεδα αυτών των υλικών που σας µίλησα προηγουµένως.  

  Η αρχή της επαναχρησιµοποίησης είναι γνωστή σε όλους µας και 

βέβαια εκεί που τελικά πρέπει να καταλήξουµε είναι στην αρχή της 

αξιοποίησης, δηλαδή της ανακύκλωσης και της ανάκτησης της ενέργειας.  

  Εφαρµόζεται η αρχή «Ο ρυπαίνων πληρώνει». Εδώ υπήρχε 

πολύ µεγάλος προβληµατισµός ποιος έχει την ευθύνη για την παραγωγή και 

για την διαδικασία της διαχείρισης αυτών των υλικών, τελικά αποφασίστηκε και 

στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και στους λοιπούς Οργανισµούς, η ευθύνη 

είναι στους παραγωγούς, χωρίς αυτό να σηµαίνει ότι ο παραγωγός έχει µόνο 

την ευθύνη από το νόµο και βέβαια από όλες τις Κοινοτικές Οδηγίες και τα 

Εκτελεστικά Προεδρικά ∆ιατάγµατα εδώ στην Ελλάδα η ευθύνη δεν είναι µόνο 

του παραγωγού ή του εισαγωγέα, η ευθύνη είναι του διακινητή, η ευθύνη είναι 

της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, η ευθύνη είναι της πολιτείας και η ευθύνη είναι και 

του καταναλωτή.  
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  ∆ηλαδή µπαίνει για πρώτη φορά το σύνολο των ευθυνών στην 

όλη διαχείριση αυτών των προϊόντων και βέβαια η µεγάλη αλλαγή και η 

ιδιαιτερότητα είναι ότι ενώ µέχρι σήµερα το κράτος ή η Τοπική Αυτοδιοίκηση 

έπαιρνε αυτό που απαιτούνταν για να γίνει η συλλογή, µεταφορά και 

επεξεργασία, η ανακύκλωση ή η διάθεση των προϊόντων αυτών, τώρα δίδεται 

στους ίδιους τους υπεύθυνους, δηλαδή αυτοί να βάλουν τα χρήµατα που 

απαιτείται γι’ αυτό το σκοπό, αλλά να έχουν όµως για πρώτη φορά και τη 

διαχείριση.  

  Και εδώ µπαίνει η ελληνική πολιτεία, πρέπει να έχει τον έλεγχο, 

γι’ αυτό και ο έλεγχος παίζει πολύ µεγάλη σηµασία σε αυτή την νοµοθετική 

ρύθµιση, που σας είπα, διαφέρει από όλες τις άλλες. Και βέβαια η αρχή της µη 

διάκρισης των προϊόντων γιατί το θέµα είναι και οικονοµικό.  

  Στη µεταβατική περίοδο έχει ιδρυθεί ο Εθνικός Οργανισµός 

Εναλλακτικής ∆ιαχείρισης, δυστυχώς όµως δεν λειτουργεί ακόµα, είναι σε 

εξέλιξη η διαδικασία για να βγουν οι νοµοθετικές ρυθµίσεις για τη λειτουργία 

του.  

  Σε αυτή την µεταβατική περίοδο υπάρχει το Γραφείο 

Εναλλακτικής ∆ιαχείρισης στο ΥΠΕΧΩ∆Ε και µία Επιτροπή Παρακολούθησης 

Εναλλακτικής ∆ιαχείρισης η οποία δρα ως µία ανεξάρτητη αρχή και αποτελείται 

από 16 άτοµα, πέντε εκπρόσωποι των Υπουργείων, τέσσερις εκπρόσωποι 

των Παραγωγικών τάξεων, εκπρόσωπος των ∆ιακινητών, δύο εκπρόσωποι 

Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης, εκπρόσωπος των 

Οικολογικών Οργανώσεων και εκπρόσωπος των Οργανώσεων Καταναλωτών 

της χώρας µας.     

  Όλοι οι παραγωγοί ή οι εισαγωγείς πρέπει είτε να κάνουν ατοµικό 

σύστηµα, δηλαδή να συλλέξουν και να δώσουν για ανακύκλωση ή αξιοποίηση 

τα απόβλητα που οι ίδιοι φέρουν στην αγορά ή να κάνουν περισσότεροι 

συλλογικό σύστηµα ή σε κάποιο συλλογικό σύστηµα που υπάρχει να 

συµβληθούν µαζί του.  

  Αυτή είναι και η υποχρέωση των παραγωγών. Το συλλογικό 

όµως σύστηµα θα πρέπει ο σχεδιασµός να γίνει µε τέτοιο τρόπο ούτως ώστε 

να µην υπάρχει ούτε εµπόδιο στη στρέβλωση της αγοράς και στον 

 77



«Περιβαλλοντικοί Έλεγχοι και ∆ηµόσια ∆ιοίκηση» - ∆εύτερη Συνεδρία - 6/12/2006 

ανταγωνισµό, σας είπα είναι πολύ µεγάλο οικονοµικό θέµα αυτό, δηλαδή να 

µην υπάρχει αθέµιτος ανταγωνισµός, να υπάρχει προστασία της ποιότητας 

των υλικών και των προϊόντων, προστασία του βιοµηχανικού και εµπορικού 

απορρήτου.  

  Σαφέστατα και προφανέστατα η προστασία του περιβάλλοντος, 

γιατί κακά τα ψέµατα, ανακύκλωση γινόταν και παλαιότερα και θα σας πω δυο 

– τρία παραδείγµατα, π.χ. οι συσσωρευτές των αυτοκινήτων, κάναµε 

ανακύκλωση γιατί είχε αξία ο µόλυβδος αλλά απαιτούσαµε τον ηλεκτρολύτη. 

Το ψυγείο το πηγαίναµε και το δίναµε για ανακύκλωση αλλά χωρίς να λάβουµε 

κάνα µέρος για τα CFCs, το κύκλωµά του ή µέσα στα τοιχία της µόνωσής του.  

  Το αυτοκίνητο το ίδιο πήγαινε για ανακύκλωση αλλά χωρίς πριν 

να απορρυπανθεί και εδώ είναι η µεγάλη διαφορά που υπάρχει σε αυτό το 

νόµο. Για να γίνει ένα συλλογικό σύστηµα απαιτείται µία οικονοµοτεχνική 

ανάλυση, ένα business plan, απ’ αυτούς που το υποβάλλουν για αξιολόγηση 

στο ΥΠΕΧΩ∆Ε και µετά στην Επιτροπή Παρακολούθησης και αφού δώσουν 

όλα τα στοιχεία που βλέπετε και στη διαφάνεια αξιολογείται και γίνεται θετική ή 

αρνητική η εισήγηση στον Υπουργό ΠΕΧΩ∆Ε, ο οποίος και εγκρίνει ή όχι το 

σύστηµα αυτό.  

  Και βέβαια χωρίς κυρώσεις δεν θα ήταν κάνας νόµος και οι 

κυρώσεις εδώ είναι αυστηρές, είναι ποινικές, υπάρχει αστική ευθύνη και 

διοικητικές. Και οι ποινικές πηγαίνουν στον Πρόεδρο της εταιρείας, στον 

διευθύνοντα σύµβουλο, όχι σε υπάλληλο ή σε κάποιον που θα προσδιορίσει η 

διοίκηση.  

  Να δούµε τι έχει γίνει µέχρι σήµερα γιατί καλά είναι η θεωρία, 

προχωρήσαµε το πρώτο στάδιο τις νοµοθετικές ρυθµίσεις, πήγαµε στο 

δεύτερο στάδιο που βλέπετε εδώ, έχουν ήδη εγκριθεί δέκα συστήµατα σήµερα, 

για τις συσκευασίες τρία. Για τη συσκευασία των προϊόντων ένα σύστηµα, ένα 

σύστηµα για την συσκευασία των ορυκτελαίων και ένα ατοµικό σύστηµα της 

Α.Β. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ, είναι το µοναδικό στην Ελλάδα που πηγαίνει και 

αρκετά καλά και κάνει και κοινωνικό έργο.  

  Είναι το σύστηµα για τα απόβλητα των λιπαντικών ελαίων, η 

ΕΛΤΕΠΕ, το σύστηµα της ανακύκλωσης σκευών για τα ηλεκτρικά – 
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ηλεκτρονικά, το ΑΦΙΣ για τις φορητές ηλεκτρικές στήλες, το ΣΙ∆ΕΣΙΣ για τους 

συσσωρευτές, η ΕΚΟ ΕΛΑΣΤΙΚΑ για τα µεταχειρισµένα λάστιχα, η Ε∆ΟΕ για 

τα αυτοκίνητα και το 2CV. το µοναδικό τοπικής εµβέλειας, στην Κρήτη δηλαδή, 

για τους συσσωρευτές.  

  Βλέπει κανείς ότι δηµιουργήθηκαν αυτά τα συστήµατα και σιγά-

σιγά αρχίζουν και εξαπλώνονται, οργανώνονται σε όλη την Ελλάδα. Εδώ 

µπορώ να σας πω ότι είµαστε αισιόδοξοι. Ήδη οι παραγωγοί που συµµετέχουν 

µέχρι σήµερα ξεπερνούν το 70% και συµµετέχουν τι σηµαίνει; Έχουν µπει 

µέσα και συµβάλλονται µε τα συστήµατα, πληρώνουν µία χρηµατική 

συνεισφορά και βέβαια µέσα στις προϋποθέσεις που έχει αυτό το σύστηµα 

είναι η ενηµέρωση και η οργάνωση όλων αυτών που σας είπα.  

  Να ‘ρθουµε λίγο στους ελέγχους που είναι και το σηµερινό θέµα 

µας, 1650, έγινε η ανάλυση, 2939. Στο άρθρο 24 επιβάλλεται ο έλεγχος των 

συστηµάτων αλλά και των υπόχρεων και εδώ είναι η ιδιαιτερότητα που θα 

πούµε δύο λόγια. ΚΥΑ 50910 στο άρθρο 8 για τις εγκαταστάσεις και µε την 

µετέπειτα φροντίδα των εγκαταστάσεων, ΚΥΑ 13588 για τα επικίνδυνα 

απόβλητα στο άρθρο 14 και ο Κανονισµός 259 για τη µεταφορά τους στο 

άρθρο 30.  

  Εδώ στον 2939 πρέπει να τηρηθούν και να εφαρµοστούν τα 

προγράµµατα αυτά, να υπάρχει µια σωστή διακίνηση των συσκευασιών, εδώ 

µπαίνει και το εµπόριο και όλη η διαδικασία του εµπορίου, να υπάρχει η 

σήµανση στα προϊόντα, κάτι που δεν υπήρχε µέχρι σήµερα γιατί θα πρέπει να 

χρησιµοποιηθούν προϊόντα που ανακυκλώνονται, να γνωρίζει κανείς τι 

προϊόντα είναι αυτά και να µπορέσει µετά στην αξιοποίησή τους να τα 

χρησιµοποιήσει σαν πρώτες ύλες ή δευτερεύουσες πρώτες ύλες ή για 

ανάκτηση της ενέργειας.  

  Βέβαια στον έλεγχο πρέπει να γίνει η εξέταση των µέτρων που 

έχουν βγει από την πολιτεία και από κάθε σύστηµα πρέπει να εφαρµόσει 

ξεχωριστά τόσο για την χρήση των υλικών, όσο για τον διαχωρισµό των 

αποβλήτων, την οργάνωση και εφαρµογή της εναλλακτικής διαχείρισης, αλλά 

και την σήµανση που είπαµε προηγουµένως.  

  Βέβαια εδώ ξεκινά από την πρόληψη, όγκος και βάρος και θα 
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σας πω µόνο δύο παραδείγµατα, επειδή επιβάλλεται να γίνει η ανάλυση 

κύκλου ζωής των προϊόντων και ήδη οι µεγάλες εταιρείες το κάνουν αυτό, 

µέχρι τώρα το έκαναν µόνο για δικούς τους σκοπούς, τώρα είναι για 

περιβαλλοντικούς και πρέπει να το αποδείξουν, πρέπει να γίνεται σχεδιασµός 

των προϊόντων. Να σας πω ένα κουτί του αλουµινίου, αναψυκτικού ή µπύρας 

πριν από λίγο καιρό ήταν 18 γραµµάρια, σήµερα µε µία αλλαγή στο design, 

στο σχεδιασµό είναι 15 γραµµάρια, 350 δισεκατοµµύρια κουτιά κατανάλωσης 

στον κόσµο. Μπορεί να καταλάβει κανείς τι εξοικονόµηση ενέργειας και 

πρώτων υλών και τι προστασία στο περιβάλλον έχει απλώς και µόνο µία 

ανάλυση κύκλου ζωής και ένας περιβαλλοντικός σχεδιασµός. 

  Ο σχεδιασµός επίσης πρέπει να αναφέρεται είτε είναι αυτοκίνητο 

είτε είναι ηλεκτρικό είδος είτε είναι οτιδήποτε και στο τι θα γίνει µετά την χρήση 

του, που µπαίνει για πρώτη φορά πλέον και στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και 

στο Νόµο αυτό και βέβαια άρχισε η δυνατότητα ελέγχου των επιπτώσεων µε 

υποκατάσταση των επικίνδυνων ουσιών.  

  Να σας πω ότι ήδη στην Οδηγία και στα Προεδρικά ∆ιατάγµατα 

για τα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά υποκαθίστανται µε λιγότερες επικίνδυνες 

ουσίες ή καθόλου επικίνδυνες ουσίες υλικά που µέχρι σήµερα πράγµατι 

µπορούσαν να δηµιουργήσουν τεράστιο πρόβληµα στο περιβάλλον και είναι 

µία από τις δραστηριότητες που πρέπει να έχει ο Νόµος και αναφέρεται στο 

Νόµο 2939.  

  Αυτά είναι από τις διάφορες νοµοθετικές ρυθµίσεις και εδώ να 

πούµε ότι η διεξαγωγή του ελέγχου µπορεί να γίνει ή στο σηµείο προέλευσης ή 

στο σηµείο προορισµού που είναι και το πιο δύσκολο απ’ όλα, δηλαδή ένα 

υλικό όταν δεν ανακυκλώνεται στη χώρα µας, µε τις συνθήκες και τις 

προϋποθέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου και να πάει και αυτό είναι 

δύσκολο για τις τρίτες χώρες, πρέπει να έχουµε µία απόδειξη ότι εκεί που θα 

πάει τηρούνται οι όροι και οι προδιαγραφές.  

  Και να σας πω µάλιστα ότι και η Κίνα που δέχεται σήµερα τα 

περισσότερα και από την Ελλάδα απόβλητα ως προς την εξαγωγή ήδη έχει 

κάνει Ειδικό Γραφείο Πιστοποίησης για να µας στέλνει αυτά τα στοιχεία, έτσι 

ώστε να ξέρουµε ότι πηγαίνουν πραγµατικά για ανακύκλωση ή να µην 

πηγαίνουν σε χώρες οι οποίες δεν έχουν αυτές τις συνθήκες τα επικίνδυνα 
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απόβλητα και να δηµιουργούν τεράστια προβλήµατα στο περιβάλλον. Και 

βέβαια µπορεί να γίνει εντός του κράτους ή στα σύνορα.                 

  Οι έλεγχοι, σας είπα και θα ήθελα να µείνω λίγο στην 

ιδιαιτερότητα αυτού του Νόµου και µάλιστα αν θέλει να κάνει κανείς έλεγχο θα 

πρέπει να δει έλεγχο στους υπόχρεους, οικονοµικά στοιχεία και αυτό δεν είναι 

δυνατόν να γίνει από το περιβάλλον και από την υπηρεσία τη δική µας, εδώ θα 

πρέπει να µπουν και άλλα Υπουργεία: Υπουργείο Οικονοµικών, για τη 

συλλογή – µεταφορά Υπουργείο Μεταφορών, ιδιαίτερα στον έλεγχο του IDR, 

για τη διασυνοριακή µεταφορά ή τη µεταφορά των επικίνδυνων αποβλήτων.  

  Πρέπει να γίνει έλεγχος στα συστήµατα γιατί τα συστήµατα δεν 

είναι κερδοσκοπικού χαρακτήρα. ∆ηλαδή όλα τα χρήµατα που παίρνουν 

πρέπει να τα δίδουν µόνο για την οργάνωση και τη λειτουργία των 

συστηµάτων ή για επενδύσεις, έτσι ώστε να δηµιουργηθεί η υποδοµή, γιατί 

ανακύκλωση χωρίς υποδοµή δεν έχει κανένα νόηµα, αν τα συλλέγει κανείς και 

να τα πετάξει στους χώρους ταφής ή σε ανεξέλεγκτες απορρίψεις.  

  Άρα όλα αυτά τα χρήµατα που µπαίνουν και µάλιστα για να 

βοηθήσουµε αυτή την κατάσταση επειδή γνωρίζουµε και υπήρχαν και 

υπάρχουν τεράστια προβλήµατα στις αδειοδοτήσεις ή καθυστερήσεις για τη 

δηµιουργία αυτών των Μονάδων, µε το Υπουργείο Οικονοµίας και 

Οικονοµικών βγήκε µία Κοινή Υπουργική Απόφαση που µένουν αποθεµατικά, 

δεν παίρνει το κράτος τους φόρους απ’ αυτά τα αποθεµατικά και πηγαίνουν τα 

επόµενα χρόνια µόνο και µόνο γι’ αυτό το σκοπό.  

  Σήµερα έχουν δηµιουργηθεί σε κάθε τοµέα πάρα πολλές 

εγκαταστάσεις, µπορώ να σας πω ότι για τα αυτοκίνητα 15 εργοστάσια 

διαλυτήρια αυτοκινήτων µε όλους τους περιβαλλοντικούς όρους. Έχουν 

δηµιουργηθεί και είναι σε κατασκευή πέντε εργοστάσια ανακύκλωσης των 

ελαστικών, 15 εργοστάσια διαλογής στην πηγή των συσκευασιών.  

  Το πρώτο εργοστάσιο ανακύκλωσης ηλεκτρικών – ηλεκτρονικών 

ειδών που είναι εφάµιλλο του εξωτερικού έχει ήδη κατασκευαστεί και λειτουργεί 

και ήδη είναι υπό κατασκευή αλλά δύο – τρία στην Ελλάδα. Βλέπει κανείς 

δηλαδή πραγµατικά, έχει γίνει και εδώ έχει βοηθήσει, τουλάχιστον στον 

επενδυτικό τοµέα και το Υπουργείο Ανάπτυξης µε την ανταγωνιστικότητα και 
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τα προγράµµατα στην ανταγωνιστικότητα για επενδύσεις σε αυτόν τον τοµέα, 

ούτως ώστε η χώρα µας να φτιάξει αυτή την υποδοµή που χρειάζεται. Βέβαια 

δεν έχει µία υποδοµή εις τα επικίνδυνα απόβλητα και πλην των ορυκτελαίων 

που γίνεται εδώ η επεξεργασία τους πρέπει να τα στείλει στο εξωτερικό.  

  ∆υσκολίες. Οι δυσκολίες είναι και οικονοµικής φύσης και 

περιβαλλοντικής φύσης, γιατί πολλές φορές στους ελέγχους παρατηρείται µία 

ανεπάρκεια περιβαλλοντικών όρων, δεν υπάρχουν πάντα η έδρα συλλογής, 

ιδιαίτερα στις αδειοδοτήσεις, συλλογής και µεταφοράς και βέβαια εδώ µπορώ 

να σας πω ότι για να αντιµετωπιστούν αυτά τα προβλήµατα εµείς, επειδή 

χρειάζεται συνεργασία µεταξύ ΥΠΕΧΩ∆Ε, Υπουργείου Οικονοµικών, γιατί 

χρειάζεται και εξακρίβωση των στοιχείων, δηλαδή αν ένας παραγωγός δεν πει 

την αλήθεια πόσα προϊόντα εισάγει και να τα µετατρέψει σε τόνους για να 

δώσει την χρηµατική συνεισφορά, τότε πραγµατικά δεν θα έχουµε την 

χρηµατική συνεισφορά που απαιτείται για την ανακύκλωση.  

  Πρέπει να εξεταστούν οικονοµικά τα συστήµατα, αν κάνουν 

σωστά τη δουλειά τους, γιατί σας είπα δεν έχουν κερδοσκοπικό χαρακτήρα. 

Πρέπει τα τελωνεία να ελέγχουν τα εισερχόµενα προϊόντα αν πράγµατι έχουν 

προσαρµοστεί στις νέες απαιτήσεις, π.χ. ηλεκτρικά – ηλεκτρονικά δεν µπορεί 

να εισαχθεί προϊόν σε κάθε κράτος µέλος αν δεν έχει βεβαίωση από τον 

κατασκευαστή ότι έχει προσαρµοστεί στις νέες οδηγίες, όρους και 

προϋποθέσεις και βέβαια το Υπουργείο Μεταφορών παίζει πολύ σπουδαίο 

ρόλο για την συλλογή και τη µεταφορά.  

  Εµείς προτείνουµε πρώτον: προσαρµογή σύµφωνα µε τις 

σύγχρονες απαιτήσεις, γι’ αυτό τα κλιµάκια ελέγχου πρέπει να έχουν µία 

κατάλληλη εκπαίδευση, δεν µπορεί να τα γνωρίζουν όλα, γι’ αυτό χρειάζεται 

ένας συντονισµός και µία καλή εκπαίδευση και σε αυτές τις τελευταίες 

δραστηριότητες, να αξιολογηθούν και γιατί όχι να πιστοποιηθούν, όπως γίνεται 

στο κάτω-κάτω και σε όλες τις σωστές διαδικασίες και λειτουργίες.  

  Και βέβαια να δηµιουργηθούν µεικτά κλιµάκια ελέγχου και δεν 

εννοώ αυτός που βγάζει τους όρους να κάνει, αλλά όταν λέω µεικτά κλιµάκια 

ελέγχου εννοώ ότι πρέπει να είναι ένα κλιµάκιο που να ξέρει τα οικονοµικά, το 

Υπουργείο Οικονοµικών, ένα κλιµάκιο από την πλευρά τη δική µας, έτσι ώστε 

µαζί να κάνουν σωστούς και αποτελεσµατικούς ελέγχους, γιατί ο σωστός και 
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αποτελεσµατικός έλεγχος µόνον δίνει αποτέλεσµα σε µία σωστή εφαρµογή, 

ιδιαίτερα αυτού του είδους των νοµοθετικών ρυθµίσεων που δεν είναι καθόλου 

απλές, µπαίνει µέσα ο ανταγωνισµός, µπαίνει µέσα η οικονοµία, µπαίνει µέσα 

το περιβάλλον.  

  Και βέβαια θα πρέπει να γνωρίζει κανείς ότι µε τις νέες 

νοµοθετικές ρυθµίσεις και µε το σύνθηµα: Ευρώπη, κοινωνία της 

ανακύκλωσης, αν η Ελλάδα δεν φτιάξει αυτά και δεν προσαρµόσει αυτά τα 

στοιχεία στους νέους αυτούς Κανονισµούς πραγµατικά θα µείνει στο 

περιθώριο της Ευρώπης, της κοινωνίας της ανακύκλωσης και για µας δεν είναι 

η ανακύκλωση ένα µόνο σωστό βήµα προστασίας περιβάλλοντος. Είναι 

επιτακτική ανάγκη, αν λάβει κανείς υπόψη του ότι δεν έχουµε καµία πρώτη ύλη 

για το χαρτί, καµία πρώτη ύλη για το πλαστικό, καµία πρώτη ύλη για το γυαλί 

και εκεί που έχουµε µόνο στα µέταλλα την πρώτη ύλη είναι στον βωξίτη, αλλά 

και εκεί χρειαζόµαστε τεράστιες ποσότητες ενέργειας.  

  Άρα είναι επιτακτική ανάγκη και βέβαια εκείνο που παίζει πολύ 

σπουδαίο ρόλο: η ενηµέρωση και πληροφόρηση, που το βλέπουµε µε την 

περιβαλλοντική εκπαίδευση της Νέας Γενιάς πηγαίνει πολύ καλά, αλλά γιατί η 

ευαισθησία στο περιβάλλον δεν µετράται µε µόνο µία κριτική και καλά κάνουµε 

την κριτική, αλλά η ευαισθησία στο περιβάλλον στη συγκεκριµένη περίπτωση 

µετράται µε την συµµετοχή. Σας ευχαριστώ.    

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: Ευχαριστούµε κ. Σκορδίλη. Ο κ. Σαµπατακάκης, Γενικός 

Επιθεωρητής του Σώµατος Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας, για την τελευταία 

εισήγηση παρακαλείται. 

Μ. ΣΑΜΠΑΤΑΚΑΚΗΣ: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ευχαριστώ το Προεδρείο που 

µου έδωσε την ευκαιρία να ξαναβρεθώ πάλι σε παλιούς συναδέλφους, από κει 

που ξεκίνησα, στο κοµµάτι περιβάλλον από το οποίο ξεκίνησα και εγώ και που 

µου δίνεται η ευκαιρία να κάνω και µία συζήτηση περιβαλλοντική και όχι πλέον 

µε αυτές που ασχολούµεθα τον τελευταίο καιρό και όπως ξέρετε στα µέσα 

ενηµέρωσης έχουµε µπλέξει µε άλλα πράγµατα.  

  Χαίροµαι, λοιπόν, που είµαστε πάλι στο περιβάλλον και 

ευχαριστώ και το Γενικό Επιθεωρητή που είχε την τιµή να µας καλέσει και να 

µας δώσει τη δυνατότητα να κάνουµε µία εισήγηση εδώ σχετική µε τα 
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νοσοκοµειακά απόβλητα, που είναι ένα πάρα πολύ σηµαντικό θέµα και που 

από τους ελέγχους που κάναµε µέχρι τώρα διαπιστώσαµε ότι υπάρχει ένα 

σηµαντικό πρόβληµα, πάρα πολύ µεγάλο πρόβληµα που πληµµελώς 

εφαρµόζονται κάποιες µέθοδοι που δεν αρκούν πολλές φορές να λύσουν το 

πρόβληµα επαρκώς όπως θα θέλαµε και όπως θα απαιτούσαµε.  

  Το µεγάλο κοµµάτι των ιατρικών αποβλήτων κακώς έχει αφεθεί 

µόνο να αναφέρεται σε στερεά απόβλητα. Είναι και τα υγρά απόβλητα. Σε 

πολλά νοσοκοµεία και σε πολλές κλινικές υπάρχει πρόβληµα µε τα υγρά 

ιατρικά απόβλητα, που εν συνεχεία διατίθενται σε κάποιους αποδέκτες και έχει 

παρατηρηθεί ότι υπάρχουν πάρα πολλά προβλήµατα, τα οποία προβλήµατα 

αντιµετωπίζονται µερικώς, πληµµελώς και πολλές φορές καθόλου.  

  Και το λέω αυτό γιατί εντάξει µεν, όπου είναι τα νοσοκοµεία τα 

µεγάλα και είµαστε µέσα σε κάποια περιοχή όπως είναι η Αθήνα, όπως είναι η 

Θεσσαλονίκη που υπάρχει το γενικό αποχετευτικό δίκτυο και µπορούν να πάνε 

κάπου, σχεδόν ανεπεξέργαστα και να διατεθούν εκεί, αλλά όπου βρισκόµαστε 

όµως σε άλλες περιοχές αποµακρυσµένες και συνήθως έξω από πόλεις, έξω 

από χωριά είναι τα νοσοκοµεία αυτά, απαιτείται να γίνεται επεξεργασία στα 

απόβλητά τους, σωστές επεξεργασίες, έτσι ώστε να προστατευθεί ο 

αποδέκτης, όπως πολύ καλά ξέρετε όλοι.  

  Και έχουνε παρατηρηθεί πάρα πολλά προβλήµατα σε 

εγκαταστάσεις επεξεργασίας υγρών αποβλήτων και αυτό οφείλεται στο 

γεγονός ότι εµπλουτίζεται το οργανικό φορτίο, όπως πολύ γνωστά ξέρετε όλα, 

µε πολλές άλλες ουσίες οι οποίες δεν έπρεπε να διοχετευθούν εκεί ή 

τουλάχιστον θα έπρεπε να κατακρατηθούν ή να εξουδετερωθούν πριν 

διατεθούν στη βιόµαζα του βιολογικού καθαρισµού και την καταστρέψουν, διότι 

όπως ξέρετε άµα καταστραφεί ο βιολογικός καθαρισµός η τελική απόδοση, η 

εκροή δηλαδή θα είναι όχι αυτή την οποίαν συζητάµε, όχι αυτή την οποίαν 

απαιτεί ο αποδέκτης.  

  Αυτό τουλάχιστον τηρείται από την πλευρά τη δική µας και στο 

Υπουργείο το δικό µας έχουµε φροντίσει να κάνουµε κάποιες Εγκυκλίους και 

κάποιες Οδηγίες στο να πούµε ότι τι θα πρέπει να γίνεται µετά. Ξεχωριστά 

αυτά απόβλητα, πριν διατεθούν µε τα κοινά «οικιακά» λύµατα του 

νοσοκοµείου. 
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  ∆εν µπαίνω µέσα σε λεπτοµέρειες για τοξικά και επικίνδυνα, δεν 

µπαίνω σε ραδιενεργά και αυτά τα οποία είναι µια άλλη κατηγορία η οποία 

αντιµετωπίζεται τουλάχιστον επιτυχώς, παρά το γεγονός του ότι κάποια µέσα 

ενηµέρωσης έδειξαν κάποια προβλήµατα σχετικά µε τοξικά και επικίνδυνα και 

µε ραδιενεργά απόβλητα. Μιλάω πάντα για τα υγρά, δεν έχουµε πάει στα 

στερεά ακόµη.  

  Όσον αφορά την επεξεργασία η οποία γίνεται τελικά στα υγρά 

απόβλητα και δεδοµένου ότι πρέπει να καταλήγουν ιδιαίτερα σε ευαίσθητους 

αποδέκτες, υδατικούς αποδέκτες κυρίως, απαιτείται δευτεροβάθµια και ίσως 

και τριτοβάθµια επεξεργασία, πολλές φορές και τριτοβάθµια επεξεργασία.  

  Εκεί έχουν παρατηρηθεί πολλά προβλήµατα και τα προβλήµατα 

αυτά δεν είναι στο γεγονός στο ότι δεν υπάρχουν οι εγκαταστάσεις. Υπάρχουν 

οι εγκαταστάσεις, η αποδοτικότητα των εγκαταστάσεων είναι αυτή η οποία δεν 

αποδίδει, δεν είναι η σωστή και όπως πολύ σωστά ξέρετε αν ένα στάδιο 

επεξεργασίας, η αποδοτικότητά του δεν είναι αυτή που πρέπει, αυτό 

µεταβιβάζεται και στο επόµενο στάδιο και το συνολικό στάδιο δείχνει ότι τελικά 

η επεξεργασία δεν είναι αυτή η οποία πρέπει. Και αυτό φαίνεται από την 

ποιότητα του τελικού αποδέκτη, όταν είναι υδατικός αποδέκτης, σας είπα, 

κυρίως υπάρχει αυτό το πρόβληµα.  

  Αλλά ας πάµε στο µεγάλο κοµµάτι των στερεών αποβλήτων που 

είναι ένα πάρα πολύ σηµαντικό θέµα. Η νοµοθεσία η οποία ισχύει από το 

2003, δηλαδή πριν το 2003 δεν υπήρχε η νοµοθεσία αυτή. Μετά το 2003 

υπήρχε. Εποµένως έχουµε τρία χρόνια στα οποία εφαρµόζεται η νοµοθεσία 

αυτή για τα ιατρικά µολυσµατικά απόβλητα, µιλάω για τα µολυσµατικά 

απόβλητα αυτή την στιγµή από τα στερεά και όχι για τα άλλα στερεά τα οποία 

είναι τα οικιακά τα γνωστά.  

  Είναι αυτά τα οποία είναι αµιγώς µολυσµατικά απόβλητα, είναι 

αυτά τα οποία είναι µερικώς µολυσµατικά και µερικώς επικίνδυνα, είναι και τα 

επικίνδυνα ιατρικά απόβλητα, είναι και τα ραδιενεργά, είναι και τα άλλα 

επικίνδυνα απόβλητα, όπως είναι οι µπαταρίες, όπως είναι άλλα πράγµατα. 

∆εν µπαίνω σε αυτή την κατηγορία όλων των άλλων πέραν αυτών των 

µολυσµατικών.  
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  Όχι ότι δεν υπάρχει πρόβληµα και µε τα άλλα. Υπάρχει και πολύ 

σηµαντικό πρόβληµα µάλιστα, απλά θέλω να πω ότι αυτό το πρόβληµα 

«παντρεύεται» µε το ίδιο πρόβληµα που υπάρχει και στις άλλες ρυπογόνες 

εγκαταστάσεις, όπως είναι οι βιοµηχανίες και άλλα. 

  Ειδικά για τα µολυσµατικά απόβλητα λόγω της ιδιαιτερότητας 

αυτής στην οποία υπάρχει και λόγω του γεγονότος ότι απαιτήθηκε να γίνει 

θεσµικό πλαίσιο εδώ στην Ελλάδα, εκ του γεγονότος ότι πολλά νοσοκοµεία 

είναι συγκεντρωµένα σε περιοχές όπως είναι η Αθήνα, όπως είναι η 

Θεσσαλονίκη. ∆ηλαδή δεν υπάρχει αλλού το φαινόµενο µία πόλη σαν την 

Αθήνα να έχει 36 νοσοκοµεία και µεγάλες κλινικές ιδιωτικές ή όπως η 

Θεσσαλονίκη του ενός εκατοµµυρίου να έχει ας πούµε 8, 9, 10 µεγάλα 

νοσοκοµεία.  

  Όπως ξέρετε στο εξωτερικό δεν ισχύει αυτό, γι’ αυτό και ήµασταν 

µόνοι εµείς, δηλαδή οι Έλληνες µόνοι µας αντιµετωπίσαµε θεσµικά το θέµα 

αυτό των νοσοκοµειακών αποβλήτων, διότι ακριβώς οι άλλοι δεν 

ενδιαφερόντουσαν, επειδή δεν είχαν το πρόβληµα. Και δεν µιλάµε για το 

θεσµικό πλαίσιο των ιατρικών αποβλήτων διότι αυτό είναι ένα κοµµάτι των 

επικινδύνων αποβλήτων και το κοµµάτι των επικινδύνων αποβλήτων έχει 

θεσµοθετηθεί, έχει γίνει η εναρµόνιση κτλ. Για τα νοσοκοµειακά απόβλητα δεν 

µας υποχρέωνε κανείς, εµείς το κάναµε, από µόνοι µας, µε όλες τις διαδικασίες 

τις γνωστές τις θεσµικές που απαιτήθησαν και οι οποίες τηρήθησαν.  

  Αυτή την στιγµή τώρα τα µολυσµατικά απόβλητα, όπως θα 

ξέρετε, επεξεργάζονται είτε µε πυρόλυση, καίγονται δηλαδή, είτε µεταφέρονται 

στον κεντρικό αποτεφρωτικό κλίβανο, είτε αδρανοποιούνται εντός του 

νοσοκοµείου, δηλαδή υπάρχει ενδονοσοκοµειακή και εξωνοσοκοµειακή 

διαχείριση, ξέρετε τις αρµοδιότητες του καθενός από τους φορείς. Εµείς και 

εσείς, Υγείας και ΥΠΕΧΩ∆Ε, είµαστε οι αρµόδιοι γι’ αυτή την ιστορία.     

  Και µε αυτό τον τρόπο γίνεται µια αντιµετώπιση κυρίως των 

µολυσµατικών αποβλήτων που είναι σε µεγάλους χώρους, εκεί που είναι τα 

πολλά νοσοκοµεία, διότι για τα µικρά νοσοκοµεία δεν είναι τόσο µεγάλο το 

πρόβληµα. Έχει µπει κάποια τάξη µε την έννοια ότι αυτά τα λέω τώρα γιατί 

έχουνε γίνει κάποιοι έλεγχοι και υπάρχει ένα συµπέρασµα.  
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  Το 2003 µπήκε η νοµοθεσία αυτή, έχουµε 2006, έχουµε τρία 

χρόνια δηλαδή που εφαρµόστηκε αυτή η νοµοθεσία και µας δίδει τη 

δυνατότητα να βγάλουµε κάποια συµπεράσµατα και να µπορούµε να πούµε 

πώς τα αντιµετωπίζουµε και πόσο αντιµετωπίζονται ή που εντοπίζονται τα 

προβλήµατα. Να µπορούµε να κάνουµε την σχετική παρέµβαση εκεί που 

πρέπει.  

  Έχει καταδείξει, το γεγονός ότι αυτή την στιγµή τα περισσότερα 

ιατρικά απόβλητα επεξεργάζονται αυτό είναι πάρα πολύ σηµαντικό. Παλιά δεν 

γινόταν αυτό και είτε τα βάζαµε µε τα κοινά απορρίµµατα και µεταφέρονταν µε 

όλα τα γνωστά προβλήµατα, τηλεοπτικά και µη που υπήρχαν και τώρα αυτή 

την στιγµή γίνεται τουλάχιστον κάτι. Ασφαλώς θα υπάρχουν και εξαιρέσεις του 

κανόνα.  

  Ασφαλώς θα υπάρχουν και µη σωστοί έλεγχοι, ασφαλώς κάπου 

δεν τηρούνται, ασφαλώς κάποιοι θα πηγαίνουν και θα κινηµατογραφούν 

κάποιες περιπτώσεις οι οποίες δεν είναι αυτές που πρέπει, πλην όµως αυτό 

δεν σηµαίνει ότι δεν έχει γίνει κάποια προσπάθεια, ότι δεν έχει γίνει κάποια 

πορεία, ότι αυτή η πορεία κάποτε θα ευοδωθεί, αλλά οπωσδήποτε έχει λύσει 

σηµαντικά το πρόβληµα. 

  Υπάρχει ο κεντρικός αποτεφρωτικός κλίβανος, ο οποίος είναι 

εδώ και ο οποίος έχει αδειοδοτηθεί για τη λειτουργία αυτή, της πυρόλυσης. 

Τώρα από ότι ξέρω έχει αδειοδοτηθεί και για τοξικά απόβλητα. Να µην ξεχνάµε 

ότι για να χρησιµοποιήσουµε κάτι να κάνουµε την καύση, την πυρόλυση, 

πρέπει να είναι αδειοδοτηµένο. Αυτό κάνουµε εµείς οι Επιθεωρητές και εµείς 

και του Περιβάλλοντος.  

  Πρέπει να είναι αδειοδοτηµένο. Όπως ξέρετε για να αδειοδοτηθεί 

τώρα είναι πάρα πολύ δύσκολο µία εστία καύσης και ειδικά µια τέτοια εστία 

από την οποία εκπέµπονται και κάποιοι ρύποι οι οποίοι είναι ιδιαίτερα 

επικίνδυνοι και ιδιαίτερα σηµαντικοί, όπως είναι οι διοξίνες, όπως είναι τα 

φουράνια έτσι δεν είναι; 

  Άρα λοιπόν θα πρέπει να πάµε σε τέτοιες εγκαταστάσεις 

αδειοδοτηµένες και µε αυτές τις προϋποθέσεις, που σηµαίνει ότι υπάρχουν 

αντιρρυπαντικές εγκαταστάσεις αντίστοιχες που κατακρατούν αυτούς τους 
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επικίνδυνους ρύπους. Θα πρέπει, είπα, να πάµε σε αυτές τις εγκαταστάσεις να 

κάνουµε την πυρόλυση και όχι οπουδήποτε.  

  ∆εν είναι τυχαίο το γεγονός ότι ενώ κάποτε η Αθήνα ήταν γεµάτη 

από αποτεφρωτικούς κλιβάνους, όλα τα νοσοκοµεία είχαν αποτεφρωτικούς 

κλιβάνους, τώρα δεν έχουν κανέναν, διότι απλούστατα κανένας απ’ αυτούς δεν 

πληροί τις προϋποθέσεις που πρέπει και ως εκ τούτου, λοιπόν, αυτή την 

στιγµή στην Αθήνα δεν υπάρχουν αποτεφρωτικοί κλίβανοι ή όπου υπάρχουν 

δουλεύουν στη ζούλα που λέµε, που δεν έπρεπε να δουλεύουν.  

  Και από την άλλη µεριά έχει πέσει όλο το βάρος στον κεντρικό 

αποτεφρωτικό κλίβανο που είναι στα Λιόσια και σε κάποιον άλλον που θα 

έπρεπε να είναι και στη Βόρειο Ελλάδα, για να κατακρατήσει και το βάρος των 

δεκαπέντε, δέκα τόνων που είναι για την Βόρεια Ελλάδα, συνολικά και για την 

υπόλοιπη Ελλάδα, γιατί δεν είναι µόνο η Αθήνα Ελλάδα. Πέραν από τον 

γεγονός ότι έχουµε και τα νησιά που έχουµε και πρόβληµα µεταφοράς εκεί 

πέρα, την Κρήτη και όλα αυτά.                

  Σε αυτή την ιστορία εγώ πιστεύω ότι έχει γίνει µια σωστή 

κατεύθυνση, υπάρχει µια σωστή κατεύθυνση. Έχουνε γίνει κάποιες ενέργειες 

οι οποίες αποδίδουν σιγά-σιγά. Εκ του γεγονότος του ότι το θεσµικό πλαίσιο 

δίδει την δυνατότητα αντί να τα κάψεις να τα αδρανοποιήσεις µέσα στο 

νοσοκοµείο είναι και αυτό σηµαντικό.  

  Με την έννοια όµως κατά πόσο είναι αποδοτική η εγκατάσταση η 

οποία αδρανοποιεί τα απόβλητα µέσα στο νοσοκοµείο και όχι µόνο κατά πόσο 

είναι αποδοτική, σαν τεχνολογία µπορεί να είναι αποδοτική, αν έχει σχεδιαστεί 

σωστά για να αντιµετωπίζεται η συγκεκριµένη ποσότητα και ποιότητα των 

αποβλήτων αυτών.  

  Η αλήθεια είναι ότι έχουνε προκύψει πολλά προβλήµατα. Από 

τους ελέγχους που έχουµε κάνει µε όλες αυτές τις εταιρείες, πολλές απ’ αυτές 

δεν είναι αδειοδοτηµένες ή πολλές ήταν αδειοδοτηµένες για άλλου είδους 

χρήση ή και για άλλου είδους ποσότητα. Όταν µία εταιρεία παίρνει µία άδεια 

για να επεξεργάζεται, ξέρω εγώ, πεντακόσια κιλά την ηµέρα σε ένα 

νοσοκοµείο, δεν µπορεί να επεξεργάζεται χίλια ούτε τριακόσια. Πρέπει να είναι 

για την συγκεκριµένη ποσότητα για την οποία έχει αδειοδοτηθεί.  
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  Πέραν αυτού θα πρέπει να τηρούνται και οι προϋποθέσεις 

αδειοδότησης αυτής της εταιρείας η οποία κάνει την απενεργοποίηση. Έχει 

παρατηρηθεί και έχει βρεθεί ότι πληµµελώς, µερικώς ή και ολικώς δεν κάνουν 

τις επεξεργασίες τις οποίες πρέπει για να βγάλουν το επιθυµητό αποτέλεσµα. 

Απλά και µόνο βάζουν κιλά, παίρνουν κιλά, άρα τόσα λεφτά. Όσα κιλά 

µπαίνουν, τόσα βγαίνουν, τα παίρνουµε τα λεφτά αυτά και τελείωσε.  

  Ελάχιστοι πιστοποιούν το γεγονός ότι τα κιλά τα οποία βγήκαν 

πρέπει να είναι ισοδύναµα µε οικιακά απορρίµµατα ώστε να µεταφερθούν 

περαιτέρω, να διαχειριστούν όπως είναι τα κοινά οικιακά απορρίµµατα, γιατί 

και εκεί υπάρχουν κάποια προβλήµατα ως προς την κατάδειξη κατά πόσο 

υπάρχει ισοδυναµία των λεγοµένων επεξεργασµένων αποβλήτων µε τα 

οικιακά, ώστε να θεωρηθούν σαν οικιακά και να διαχειριστούν περαιτέρω.  

  Εδώ υπάρχουν πολλά προβλήµατα. Στην παλιά ∆ιεύθυνση που 

ήµουνα είχαµε κάνει µία Επιτροπή µαζί µε το ΥΠΕΧΩ∆Ε, µαζί και µε άλλα 

Υπουργεία, ώστε να πάρουµε τα προβλήµατα τα οποία είχαµε διαπιστώσει 

κατά την τριετία και να τα εντυπώσοµε σε κάποια νέα τροποποίηση της 

διάταξης αυτής. Από ότι ξέρω προχωρεί αυτή η διάταξη, προχωρούν αυτές οι 

τροπολογίες. Κάποια στιγµή θα βρουν, θα λύσουν, θα βουλώσουν κάποιες 

τρύπες που λέµε και αυτά τα προβλήµατα κυρίως δεν είναι τόσο στην 

επεξεργασία όσο στη διαχείριση γενικά, δηλαδή στη µεταφορά και όλα αυτά.  

  Αυτά σε γενικές γραµµές ήταν προβλήµατα τα οποία 

διαπιστώθηκαν κατά τη διαδικασία αδρανοποίησης µέσα στα νοσοκοµεία. ∆εν 

έχει καµιά έννοια να πω ότι ελέγξαµε τόσα και βγάλαµε τόσα σωστά, τόσα 

λάθος και αυτό δεν έχει καµία σηµασία. Σηµασία έχει το γεγονός ότι 

διαπιστώσαµε ότι ναι µεν υπάρχει το θεσµικό πλαίσιο, δεν τηρείται το θεσµικό 

πλαίσιο και δεν τηρείται όχι τόσο διότι δεν µπορούν οι Υπηρεσίες, αλλά διότι 

αδρανούν όλοι.  

  Και δεν φταίνε µόνο οι Υπηρεσίες οι οποίες ελέγχουν, δεν φταίνε 

οι Υπηρεσίες οι οποίες είναι αρµόδιες να αδειοδοτήσουν, φταίνε και οι ίδιοι οι 

διαχειριστές, αυτοί που διαχειρίζονται, εκεί που παράγονται δηλαδή τα 

απόβλητα. ∆εν είναι τυχαίο ότι δεν υπάρχουνε κεντρικοί κανονισµοί µέσα στα 

νοσοκοµεία, ενώ προβλέπει η διάταξη ότι έπρεπε να βγούνε κανονισµοί αυτή 

την στιγµή δεν έχουν βγει, που πρέπει να τις ελέγξει η ∆ΥΠΕ και να τις 
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κατακυρώσει, να τις εγκρίνει. Και υπάρχει αυτό το γεγονός.  

  Επίσης άνθρωποι οι οποίοι υπάρχουν µέσα και χειρίζονται που 

θα πρέπει να πάνε τα µολυσµατικά, που θα πρέπει να πάνε τα επικίνδυνα, 

που θα πρέπει να πάνε τα οικιακά, στις διάφορες σακούλες διαφορετικού 

τύπου που υπάρχουν, βλέπετε ότι δεν το τηρούν, όχι µόνο λόγω εκπαίδευσης 

αλλά και εκ του γεγονότος ότι από µόνοι τους δεν θέλουν πολλές φορές, 

βάζουν, ξέρω εγώ, την Coca Cola µέσα εκεί που είναι τα µολυσµατικά ή 

βάζουν, ξέρω εγώ, το σπασµένο θερµόµετρο µε τον υδράργυρο ας πούµε 

µέσα εκεί που είναι τα µολυσµατικά.  

  Αυτό τι σηµαίνει; Σηµαίνει ότι δεν τηρείται ακριβώς η σωστή 

διαλογή που πρέπει να γίνεται µέσα στην πηγή, µέσα στο νοσοκοµείο δηλαδή, 

δεν υπάρχει η σωστή διαλογή, δεν υπάρχει ο σωστός καταµερισµός των 

αποβλήτων, αυτά είναι τα µολυσµατικά, πρέπει να πάνε εκεί, να αποθηκευτούν 

και να επεξεργαστούν και όλα τα άλλα να πάνε εκεί ή ξέρω εγώ τα άλλα να 

πάνε εκεί και τα άλλα εδώ.  

  ∆εν τηρείται αυτό το πράγµα, κατά συνέπεια δεν τηρείται το 

γεγονός ότι τόσα κιλά έχουµε την ηµέρα, δεν τηρείται η σωστή επεξεργασία και 

φυσικά όλα αυτά έχουν συνέπεια, πέραν από την ποιοτική υποβάθµιση του 

περιβάλλοντος, υπάρχει και επιβάρυνση οικονοµική και δεν µπορεί ένα 

νοσοκοµείο το οποίο έχει προγραµµατίσει να επεξεργάζεται εκατό κιλά την 

ηµέρα να πληρώνει για χίλια κιλά την ηµέρα ή για πεντακόσια κιλά την ηµέρα. 

Καταλαβαίνετε ότι ο προϋπολογισµός πάει off. 

  Εκτός αυτού υπάρχουνε και τα προβλήµατα κατά την µεταφορά. 

Έχει παρατηρηθεί εταιρείες οι οποίες έχουν αναλάβει και έχουν αδειοδοτηθεί 

να αδρανοποιούν εντός του νοσοκοµείου τα απόβλητα και εν συνεχεία σαν 

οικιακά ισοδύναµα να τα µεταφέρουν, να τα παίρνουν ως έχουν, ατόφια, 

αυτούσια, να τα µεταφέρουν σε κάποιο άλλο χώρο, να γίνεται εκεί η 

επεξεργασία και ο Θεός ξέρει αν τελικά απ’ αυτή την επεξεργασία προκύπτουν 

ισοδύναµα οικιακά ώστε να µεταφερθούν περαιτέρω. Αλλά όλη αυτή η 

διαδικασία είναι παράνοµη, έτσι δεν είναι; Αφού είναι άλλοι οι όροι 

αδειοδότησης.  

  Έχουµε φτάσει στο σηµείο και οι Υπηρεσίες και εµείς φταίµε 
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κυρίως, το τονίζω αυτό, διότι όταν λέµε ότι υπάρχει αδειοδότηση µιας 

εταιρείας, η αδειοδότηση συνοδεύεται από όρους αδειοδότησης. Πρέπει να 

πληρούνται και οι όροι. Σε αυτό το συγκεκριµένο παράδειγµα που σας είπα 

δεν πληρούνται οι όροι. Έχει αδειοδότηση αλλά δεν πληρούνται οι όροι, διότι 

άλλα λέει η άδεια και άλλα κάνει αυτός.  

  Εποµένως, λοιπόν, βλέπετε ότι υπάρχουν και τέτοια προβλήµατα 

και είναι πάρα πολλά τα προβλήµατα αυτά. Η προσπάθειά µας είναι ό,τι 

µπορούµε να κάνουµε, όσο µπορούµε να βοηθήσουµε, µαζί µε τους 

συναδέλφους µας από το περιβάλλον, να κάνουµε κοινές οµάδες αν είναι 

δυνατόν και σε αυτή την φάση βρισκόµαστε.  

  Να µπορέσουµε να βάλουµε κάποια τάξη σε όλη αυτή την 

ιστορία, γιατί όπως καταλαβαίνετε από τα µολυσµατικά απόβλητα, το λέει η 

ίδια η λέξη, είναι ιδιαίτερα επικίνδυνα λόγω της µολυσµατικότητας την οποίαν 

έχουν, διότι είναι πολύ εύκολο να µεταδοθούν επιδηµίες, δεν είναι απλά κοινά 

απορρίµµατα και µε όλες τις συνέπειες τις οποίες µπορεί να έχουν, αλλά και 

για την εικόνα η οποία µπορεί να δηµιουργηθεί στη χώρα µας. Σας ευχαριστώ 

που µε ακούσατε. 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: Ευχαριστούµε τον κ. Σαµπατακάκη. Ο κ. ∆ερµιτζάκης κάτι 

έχει να πει.  

Ι. ∆ΕΡΜΙΤΖΑΚΗΣ: Κάποιες χρηστικές πληροφορίες. Λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, 

νοµίζω ότι τώρα δεν έχει άλλο εισηγητή. Το γεύµα σερβίρεται στην αίθουσα 

έξω. Να πούµε λοιπόν ξανά 3.30 η ώρα. Θα ήθελα όµως επειδή πιστεύω ότι 

πολλοί από σας θα θέλανε ή να ρωτήσουν ή να κάνουν κάποιες παρεµβάσεις, 

, µετά τον καφέ σας, παρακαλώ να γραφούν τα ονόµατα, θα ανοίξουµε µία 

κατάσταση, ούτως ώστε ι να µοιράσουµε το χρόνο. Εµείς δεν έχουµε 

πρόβληµα, µπορούµε να µείνουµε και µέχρι τις 12 εδώ, θα πρέπει να 

διαχειρισθούµε  το χρόνο διότι κάποιοι από σας ξέρω ότι θα θέλουν να φύγουν 

το απόγευµα. Ευχαριστώ.  

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: Το πέρας της δεύτερης συνεδρίας.  

 

ΛΗΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ∆ΕΥΤΕΡΗΣ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣ 
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ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: Γ. ∆ΕΡΜΙΤΖΑΚΗΣ 

 

Τρίτη Συνεδρία 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ (Γ. ∆ΕΡΜΙΤΖΑΚΗΣ): Τώρα µέχρι να µαζευτούµε, θα ήθελα 

πάλι να σας δώσω ορισµένες χρηστικές πληροφορίες. Μέσα στο φάκελο που 

έχετε πάρει έχει και ένα CD. Θα ήθελα να πούµε τι έχει µέσα αυτό το CD. Αν 

γίνεται να έρθουν και οι υπόλοιποι. 

  Λοιπόν, στο CD µέσα θα βρείτε ένα βιβλίο, είναι ένα manual 470 

σελίδων, υποµονή για να το διαβάσετε, είναι το βασικό εγχειρίδιο που έχει 

βγάλει η Παγκόσµια Τράπεζα Ανάπτυξης για τον έλεγχο δραστηριοτήτων. 

∆ηλαδή για όποια δραστηριότητα θέλετε θα βρείτε την παραγωγική διαδικασία, 

από πού ρυπαίνει, τι ρύποι είναι, πώς γίνεται ο έλεγχος, πώς µετράµε.  

  Έχετε λοιπόν αυτό το βιβλίο στα χέρια σας, δυστυχώς είναι στα 

αγγλικά, έχει όλες τις δραστηριότητες, είναι βιβλίο του ‘98, δεν πιστεύω από το 

’98 µέχρι σήµερα να έχει αλλάξει η παραγωγική διαδικασία πολλών 

δραστηριοτήτων. Έχετε λοιπόν αυτό το βιβλίο. Νοµίζω είναι ένα πολύ καλό 

manual. Στόχος µας είναι αυτό να το κάνουµε πιο συµπυκνωµένο και στα 

ελληνικά. Είναι µία από τις δουλειές που έχουµε να κάνουµε. Προς το παρόν 

όµως σας το δίνω στην αγγλική µορφή.  

  Επειδή για την οδοποιία η προσέγγιση είναι εντελώς διαφορετική, 

έχετε και ένα βιβλίο 250 σελίδες που την αφορά. Περιβαλλοντικές επιπτώσεις 

από την οδοποιία. Πιστεύω και αυτό θα σας βοηθήσει. Βέβαια είπα και πάλι, 

είναι στα αγγλικά, συγνώµη γι’ αυτό, δεν έχουµε προλάβει να κάνουµε αυτό 

που θέλουµε, µια συµπύκνωση σαν στυλ εγχειριδίου, σαν ένα manual πιο 

εύχρηστο, στα ελληνικά.  

  Άλλο. Υπάρχει ένα report από το ΙΜΠΕΛ, ξέχασα στην οµιλία µου 

να σας πω ότι το focal point, το σηµείο αναφοράς του ΙΜΠΕΛ στην Ελλάδα 

είναι ο κ. Τολέρης. Αν κάποιες πληροφορίες θέλετε σχετικά µε το ΙΜΠΕΛ 

µπορείτε να απευθύνεστε σε αυτόν.  

  Εχει το τι ισχύει όσον αφορά την ποινική διαδικασία σε επίπεδο 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αν κάποιος θέλει να ενηµερωθεί γι’ αυτά τα θέµατα 
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σχετικά µε τις παραβάσεις της περιβαλλοντικής νοµοθεσίας υπάρχει και αυτό 

το report. Και αυτό είναι 224 σελίδες από ότι βλέπω.  

  Είναι πολύ καλό διότι το δεύτερό του µέρος του βιβλίου έχει πώς 

γίνονται όλες οι δειγµατοληψίες, είτε υγρά, είτε στερεά, είτε αέρια. Έχει µια 

πλήρη περιγραφή. Λοιπόν, εµείς αυτά συµβουλευόµαστε, θεώρησα σκόπιµο 

στο CD που σας δώσαµε, πέρα από τις εισηγήσεις που υπάρχουνε µέσα να 

σας δώσουµε και αυτά τα βιβλία, πιστεύω να σας φανούνε πάρα πολύ 

χρήσιµα.  

  Τώρα ήδη έχουν ζητηθεί δύο παρεµβάσεις από συναδέλφους του 

ΥΠΕΧΩ∆Ε, γι’ αυτό αµέσως θα ήθελα να καλέσω τον κ. Γιάννη Μαχαίρα, θα 

ήθελε να µας πει ορισµένα πράγµατα όσον αφορά τη νέα απόφαση για τη 

διαχείριση των επικίνδυνων αποβλήτων. Κύριε Μαχαίρα έχετε το λόγο.  

Γ. ΜΑΧΑΙΡΑΣ: Ευχαριστώ και εγώ µε τη σειρά µου τον κ. ∆ερµιτζάκη για την 

πρόσκληση που µας απηύθυνε για να µπορέσουµε να ενηµερώσουµε εν τάχη 

τους συναδέλφους από τις Περιφέρειες, Νοµαρχίες κλπ. που βρίσκονται εδώ 

για την αλλαγή της νοµοθεσίας που έχει γίνει στη διαχείριση των επικίνδυνων 

αποβλήτων.  

  Η ενηµέρωση αυτή θα είναι περιληπτική, γιατί δεν υπάρχει ο 

κατάλληλος χρόνος, ελπίζουµε ότι στο µέλλον θα µπορέσουµε να 

διοργανώσουµε και εµείς κάτι ανάλογο, για να µπορέσουµε να δώσουµε και 

εξηγήσεις για την εφαρµογή της στους άµεσα εµπλεκόµενους που είναι οι 

Περιφέρειες, οι Νοµαρχίες κλπ. και για να αποσαφηνιστούν ορισµένα 

πράγµατα για τις αλλαγές που έχουν γίνει.  

  Θέλω να ξεκινήσω λέγοντας ότι στις 28/3/2006 εκδόθηκε η νέα 

Κοινή Υπουργική Απόφαση που αναφέρεται στη ∆ιαχείριση των Επικίνδυνων 

Αποβλήτων. Είναι η Κοινή Υπουργική Απόφαση 13588 µε θέµα: Μέτρα, Όροι 

και Περιορισµοί για τη ∆ιαχείριση των Επικίνδυνων Αποβλήτων. Και αυτή έχει 

γίνει σε συµµόρφωση της Οδηγίας 91689 και αντικαθιστά την Κοινή Υπουργική 

Απόφαση 19396 του 1997, η οποία δεν λειτούργησε ποτέ.  

  Η αντικατάσταση αυτή κρίθηκε απαραίτητη να γίνει µε τη νέα 

ΚΥΑ γιατί; Όπως είπα και προηγουµένως δεν λειτούργησε ποτέ γιατί στο 

καταληκτικό νοµικό κείµενό της υπήρχε η παράγραφος που έλεγε ότι δεν 
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µπορεί να εφαρµοστεί αν δεν βγουν τεχνικές προδιαγραφές. Έτσι λοιπόν αυτή 

η Κοινή Υπουργική Απόφαση δεν λειτούργησε ποτέ. Όσοι την χειρίστηκαν είτε 

σε Νοµαρχίες, είτε σε Περιφέρειες ή οπουδήποτε και στο ΥΠΕΧΩ∆Ε 

αναγκαζόντουσαν να χρησιµοποιούν και την παλιά νοµοθεσία του ’85, την 

72751 και την 19396 σε συνδυασµό, αλλά αυτό δεν ήταν και ό,τι καλύτερο. 

  Η αντικατάσταση βέβαια, η αλλαγή της νοµοθεσίας δεν ήταν 

µόνο το ότι δεν λειτουργούσε η 19396, απλά υπήρχε και µία στρέβλωση σε ότι 

αφορά την διαχείριση των επικίνδυνων αποβλήτων. Καταρχήν µε τη νέα Κοινή 

Υπουργική Απόφαση γίνεται αλλαγή της πολιτικής του Υπουργείου στο θέµα 

της διαχείρισης των επικίνδυνων αποβλήτων.  

  Θα το ξέρουµε όλοι από τότε που διοριστήκαµε ακούγαµε ότι θα 

γίνουν δύο Κέντρα ∆ιαχείρισης Επικίνδυνων Αποβλήτων, ένα στη Βόρεια 

Ελλάδα, ένα στη Νότια Ελλάδα, ποτέ δεν έγιναν αυτά τα Κέντρα. Αναζητήσεις 

διαφόρων κτλ., µελέτες επί µελετών γινόντουσαν και τίποτα δεν είχε γίνει. Είχε 

αναλάβει µια δέσµευση το ΥΠΕΧΩ∆Ε η οποία κατά την άποψή µου, όλων ας 

πούµε, δεν ήταν εφικτό να γίνει αυτό το πράγµα και µε την καινούργια 

νοµοθεσία καθιερώσαµε την αρχή που έχει και η Κοινότητα, ότι «ο ρυπαίνων 

πληρώνει».  

  Και εποµένως ο παραγωγός και ο κάτοχος είναι υπεύθυνος για 

να διαχειριστεί τα απόβλητά του και δεν έχει καµία αρµοδιότητα το ΥΠΕΧΩ∆Ε 

για να κάνει αυτές τις δουλειές. Ο κύριος στόχος, λοιπόν, ήταν να δοθούν οι 

λύσεις στο πρόβληµα της διαχείρισης των επικίνδυνων αποβλήτων από τις 

ίδιες τις βιοµηχανίες που παράγουν τα απόβλητα.  

  Ο δεύτερος λόγος που κρίθηκε απαραίτητο να πάµε σε αλλαγή 

νοµοθεσίας ήτανε ότι έπρεπε να απλουστεύσουµε τις διαδικασίες 

αδειοδότησης της διαχείρισης των επικίνδυνων αποβλήτων. Η παλιά 

νοµοθεσία προέβλεπε ακόµα και περιβαλλοντικούς όρους στη συλλογή – 

µεταφορά, πράγµα το οποίο δεν έστεκε ας πούµε.  

  Οι αδειοδοτήσεις ήτανε σε επίπεδο Νοµαρχίας. Πουθενά δεν 

βγαίνανε άδειες διαχείρισης, επεξεργασίας και διάθεσης επικίνδυνων 

αποβλήτων από Νοµαρχίες. ∆εν ξέρω τι συνέβαινε, όλοι οι Νοµάρχες µόλις 

φτάναν µπροστά στην υπογραφή µιας τέτοιας άδειας δεν υπογράφανε.  
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  Αποτέλεσµα: οι βιοµηχανίες να παίρνουν περιβαλλοντικούς 

όρους, να τους ανανεώνουνε και να µπαίνει πάντα ένας όρος να εφοδιαστεί µε 

την κατάλληλη άδεια από τη Νοµαρχία. Αυτή η κατάλληλη άδεια ποτέ δεν ήρθε 

η κατάλληλη ώρα να την πάρουνε.  

  Εποµένως και οι έλεγχοι που πηγαίνανε να κάνουν οι 

Επιθεωρητές δεν είχαν στα χέρια τους µια άδεια για το τι, πώς επεξεργάζονται 

και πώς διατίθενται αυτά τα απόβλητα και εποµένως δεν µπορούσαν να 

γίνουνε.  

  Τώρα πλέον µε την καινούργια νοµοθεσία η άδεια αυτή πέρασε 

σε επίπεδο ΥΠΕΧΩ∆Ε και σε επίπεδο Περιφέρειας. Έχει φύγει από το επίπεδο 

της Νοµαρχίας. Επίσης µε τη νέα Νοµοθεσία για ορισµένες δραστηριότητες 

δεν απαιτείται πλέον, επιχειρήσεις οι οποίες διαχειρίζονται οι ίδιες τα απόβλητά 

τους κατά την παραγωγική τους διαδικασία δεν απαιτείται να πάρουν κανενός 

είδους άδεια για τη διαχείριση επεξεργασίας των αποβλήτων. Γιατί;  

  Όλοι οι όροι περνάνε πλέον στην περιβαλλοντική αδειοδότηση 

και δεν έχει κανένα νόηµα να φορτώνουµε την κάθε δραστηριότητα µε ένα 

κάρο άδειες, οι οποίες στην ουσία η µία ίσως να αναιρεί και την άλλη. ∆εν 

ξέρουµε τι γίνεται, εφόσον γίνεται από διαφορετικούς φορείς. 

  Επίσης µπαίνει και ο όρος της ασφαλιστικής κάλυψης για όλες τις 

εργασίες διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων. ∆ηλαδή τώρα πλέον απαιτείται 

ασφαλιστική κάλυψη για ζηµιές προς τρίτους και προς το περιβάλλον ή 

κατάθεση ισόπως εγγυητικής εγγύησης υπέρ του ∆ηµοσίου και καθορίζονται 

ανάλογα στην Κοινή Υπουργική Απόφαση και τα ποσά ανάλογα µε τα είδη των 

εργασιών που συντελούνται.  

  Στη νέα νοµοθεσία επικαιροποιήθηκε και έγινε καλύτερος ο 

ορισµός του επικίνδυνου αποβλήτου και ο χαρακτηρισµός των αποβλήτων και 

βέβαια έχουµε προβλέψει και τον καθορισµό και την σαφήνεια της διαδικασίας 

χαρακτηρισµού ενός αποβλήτου ως επικίνδυνου ή µη επικίνδυνου, όπως 

αναφέρεται στο άρθρο 6 µε την σύσταση µιας Επιτροπής η οποία σε 

περιπτώσεις µεγάλου ενδιαφέροντος όπου υπάρχουν αντικατοπτρικές 

κατηγορίες επικίνδυνων αποβλήτων, που µπορεί να είναι επικίνδυνα µπορεί 

και να µην είναι, τότε εκεί συγκαλείται η Επιτροπή η οποία προβλέπεται στο 
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άρθρο 6 της νέας νοµοθεσίας, όπου αποφαίνεται για το αν είναι επικίνδυνο ένα 

απόβλητο ή όχι, αν υπάρχει αυτή η διάσταση.  

  Επίσης έχει γίνει µια πολύ µεγάλη προσπάθεια για τους 

ρυπασµένους χώρους, γιατί όλα αυτά τα χρόνια εφόσον δεν υπήρχαν στην 

χώρα µας εγκαταστάσεις επεξεργασίας και διάθεσης επικίνδυνων αποβλήτων 

ή αυτά οδηγούνται στο εξωτερικό µε διασυνοριακή µεταφορά ή αλλιώς 

βρισκόντουσαν στην αυλή του παραγωγού στην καλύτερη περίπτωση ή σε 

άλλες περιπτώσεις σε ανεξέλεγκτη διάθεση.  

  Με τη νέα νοµοθεσία προβλέπουµε, λοιπόν, ότι θα πρέπει να 

ληφθεί µέριµνα για τους ρυπασµένους χώρους και στην επόµενη νοµοθεσία 

που βγήκε µετά που είναι και η Κοινή Υπουργική Απόφαση για τις γενικές 

τεχνικές προδιαγραφές, εκεί υπάρχει σαφές κεφάλαιο που λέει πώς πρέπει να 

γίνει και το τι περιεχόµενο πρέπει να έχει µία µελέτη εξυγίανση – 

αποκατάσταση ρυπασµένων χώρων. Και πώς θα αντιµετωπιστεί η υπόθεση 

των ιστορικών αποβλήτων που βρίσκονται αποθηκευµένα σε διάφορες 

επιχειρήσεις.             

  Μετά από το νοµικό κείµενο για την νοµοθεσία των επικινδύνων, 

ακολούθησαν οι τεχνικές προδιαγραφές οι οποίες εκδόθηκαν στις 30.6ου του 

2006, είναι η Κοινή Υπουργική Απόφαση 294944 και αυτό αποτελούσε τη 

δεύτερη φάση δηλαδή του έργου της αναµόρφωσης της νοµοθεσίας των 

επικινδύνων αποβλήτων. Η έκδοσή της προβλεπόταν από την προηγούµενη 

ΚΥΑ.  

  Η έγκριση των γενικών τεχνικών προδιαγραφών για τη διαχείριση 

των επικίνδυνων αποβλήτων είναι σε συµµόρφωση του άρθρου 7 της Οδηγίας 

91156, καθώς επίσης και στην επιταγή της προηγούµενης νοµοθεσίας, στα 

άρθρα 7, 10, 11, 12 κλπ.  

  Η έκδοση, στην ΚΥΑ των γενικών προδιαγραφών ορίζονται οι 

βασικές απαιτήσεις που χρειάζονται για την συλλογή, µεταφορά και τη 

διασυνοριακή µεταφορά των αποβλήτων. Ορίζονται οι βασικές προδιαγραφές 

για τις εγκαταστάσεις αποθήκευσης, µεταφόρτωσης, διάθεσης και 

επεξεργασίας και της αξιοποίησης των επικίνδυνων αποβλήτων.  

  Επίσης προβλέπονται το περιεχόµενο των φακέλων των 
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διαφόρων µελετών που απαιτούνται, όπως είναι η µελέτη για την εξυγίανση 

αποκατάσταση, που ανέφερα προηγουµένως, για τα επικίνδυνα απόβλητα, η 

µελέτη οργάνωσης των εγκαταστάσεων και των εργασιών διαχείρισης 

επικίνδυνων αποβλήτων. Υπάρχει, δηλαδή, σαφής αναφορά και έχει 

αποσαφηνιστεί ποιο θα είναι το περιεχόµενο φακέλου κάθε µελέτης που 

απαιτείται να συνταχθεί και να υποβληθεί για έγκριση για τη διαχείριση των 

επικίνδυνων αποβλήτων.  

  Επίσης έχουµε καθιερώσει το έντυπο αναγνώρισης των 

αποβλήτων όπου δεν είναι δυνατόν τα απόβλητα να έχουν µια γενική 

περιγραφή αλλά πρέπει να έχουν την συγκεκριµένη περιγραφή όπως ορίζεται 

τόσο στον Ευρωπαϊκό Κατάλογο Αποβλήτων όσο και στον Κανονισµό 259 για 

τις διασυνοριακές µεταφορές.  

  Έτσι λοιπόν θεσπίστηκε το νέο έντυπο αναγνώρισης. Κάθε 

επικίνδυνο απόβλητο το οποίο συλλέγεται, διαχειρίζεται κλπ. έχει την 

ταυτότητά του και παρακολουθείται από τον παραγωγό στον κάτοχο, στον 

τελικό αποδέκτη.       

  Η µέχρι σήµερα πορεία της νέας νοµοθεσίας, ήδη είµαστε 

δηλαδή έξι µήνες µετά, έχει τουλάχιστον σε µας, δεν ξέρω στις Περιφέρειες αν 

έχει φθάσει ακόµα αυτό το µήνυµα, έχει δείξει ότι πάµε σε πολύ απλές 

διαδικασίες αλλά χωρίς να χάνουµε την ουσία της διαχείρισης των επικίνδυνων 

αποβλήτων.  

  Έχουµε δηλαδή πλήρεις καταγραφές και εποµένως δεν, 

εφαρµόζοντας δηλαδή τα έντυπα αναγνώρισης και το πώς διακινείται ένα 

απόβλητο από την παραγωγή µέχρι τη διάθεση, είναι πάρα πολύ ενθαρρυντικά 

τα αποτελέσµατα που έχουµε αυτή την στιγµή.  

  Η τρίτη φάση για την αναθεώρηση της νοµοθεσίας για τα 

επικίνδυνα απόβλητα είναι ο Εθνικός Σχεδιασµός ∆ιαχείρισης Επικίνδυνων 

Αποβλήτων. Ο Εθνικός Σχεδιασµός ∆ιαχείρισης Επικίνδυνων Αποβλήτων θα 

βγει σε Κοινή Υπουργική Απόφαση, είναι για υπογραφή στην πολιτική ηγεσία 

και για πρώτη φορά θα υπάρξει Εθνικός Σχεδιασµός ∆ιαχείρισης Επικίνδυνων 

Αποβλήτων στην Ελλάδα. Μέχρι τώρα δεν υπήρχε και αυτό µας είχε, υπήρχε 

καταγγελία γι’ αυτό το πράγµα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία βέβαια 
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βρίσκεται και στο τελικό, στο τελευταίο στάδιο στο Ευρωπαϊκό ∆ικαστήριο. Άρα 

δηλαδή είναι υπόλογη η χώρα µας για το ότι µέχρι τώρα δεν είχε κάνει Εθνικό 

Σχεδιασµό ∆ιαχείρισης Επικίνδυνων Αποβλήτων. 

  Να πούµε δυο λόγια για το περιεχόµενο του Εθνικού 

Σχεδιασµού. Ο Εθνικός Σχεδιασµός ∆ιαχείρισης Επικίνδυνων Αποβλήτων 

συνίσταται στον καθορισµό ειδικών στόχων, δράσεων, µέτρων σχετικά µε τη 

διαχείριση των επικίνδυνων αποβλήτων και ειδικότερα περιλαµβάνει: τις 

βασικές αρχές και όρους διαχείρισης, την κοινοτική και εθνική πολιτική και 

νοµοθεσία, την υφιστάµενη κατάσταση στην Ελλάδα, τους στόχους και τα 

οφέλη από την εφαρµογή του Εθνικού Σχεδιασµού, τις δράσεις και τα στάδια 

υλοποίησής του, τις απαιτούµενες δράσεις για την συνεχή παρακολούθηση και 

επικαιροποίησή του.   

  Περιλαµβάνει επίσης τον σχεδιασµό διαχείρισης των µικρών 

ποσοτήτων επικίνδυνων αποβλήτων που υπάρχουν στα αστικά απόβλητα και 

τους οικονοµικούς πόρους που χρειάζεται για την υλοποίηση του Εθνικού 

Σχεδιασµού. 

  Τα στοιχεία που αφορούν την υφιστάµενη κατάσταση σχετικά µε 

τα επικίνδυνα απόβλητα στην Ελλάδα κατά το έτος 2004 προέρχονται κυρίως 

από διαχειριστικά σχέδια, τα οποία υποβλήθηκαν στο ΥΠΕΧΩ∆Ε κατά την 

τελευταία διετία από όλες τις επιχειρήσεις που υπάρχουν στη χώρα µας. Αν όχι 

από όλες, βέβαια από µια µεγάλη γκάµα και κυρίως από όλες τις µεγαλύτερες, 

Α1 και Α2 κατηγορία έχουν σταλεί διαχειριστικά σχέδια. 

  Επίσης έχουν παρθεί στοιχεία από τα συστήµατα της 

εναλλακτικής διαχείρισης που εφαρµόζονται, που έχουνε συσταθεί κατ’ 

επιταγή του Νόµου 2939.  

  Όπως προαναφέρθηκε λοιπόν ο Εθνικός Σχεδιασµός προβλέπει 

επίσης στόχους που αφορούν κυρίως την πρόληψη και την µείωση της 

παραγωγής της επικινδυνότητας των αποβλήτων, την ανάπτυξη υποδοµών, 

δικτύων, διαχείριση και την προώθηση σχετικών ιδιωτικών επενδύσεων και την 

καταγραφή και αποκατάσταση των χώρων των ρυπασµένων χώρων από 

επικίνδυνα απόβλητα.  

  Για την υλοποίηση των παραπάνω στόχων προβλέπονται 
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συγκεκριµένες δράσεις τόσο για τα επικίνδυνα απόβλητα των βιοµηχανιών όσο 

και ανά ρεύµα επικίνδυνου και ειδικού αποβλήτου και για τους χώρους 

ανεξέλεγκτης διάθεσης επικίνδυνων αποβλήτων, τους ρυπασµένους χώρους.  

  Σηµειώνεται ότι µε στόχο την ανάπτυξη ενός ολοκληρωµένου και 

κατάλληλου για την Ελλάδα δικτύου υποδοµών διάθεσης των βιοµηχανικών 

κυρίως επικίνδυνων αποβλήτων, ο Εθνικός Σχεδιασµός ορίζει εκτός των 

άλλων και τα βασικά κριτήρια εντοπισµού θέσεων για τις ανάλογες υποδοµές 

για την τελική διάθεση των επικίνδυνων αποβλήτων. 

  Όπως ολοκληρώνεται και η τρίτη φάση, η αναµόρφωση της 

νοµοθεσίας για τα επικίνδυνα απόβλητα, νοµίζω ότι θα έχουµε ένα πολύ 

χρηστικό εργαλείο το οποίο θα είναι και κατάλληλο για την χρήση των 

Επιθεωρητών, οι οποίες µε τις προδιαγραφές που θα έχουν στα χέρια τους και 

µε τις κατάλληλες άδειες οι οποίες θα έχουνε βγει βάσει των προδιαγραφών θα 

µπορούν να κάνουν ένα ουσιαστικό έλεγχο. Ευχαριστώ για την προσοχή σας.  

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: Ευχαριστούµε και εµείς. Πρέπει να σας πω ότι το µεγαλύτερο 

πρόβληµα που αντιµετωπίζουµε στη διάρκεια του ελέγχου είναι η διαχείριση 

των επικίνδυνων αποβλήτων. Ας ελπίσουµε µε αυτό το νέο νοµοθετικό 

πλαίσιο, όπως µας το περιέγραψε ο Γιάννης, να βοηθηθούµε και εµείς και 

γενικά όλοι οι ελεγκτικοί µηχανισµοί σε αυτό το δύσκολο θέµα.  

  Τελειώνουµε αµέσως µε µία παρέµβαση που έχει ήδη ζητηθεί και 

θα συνεχίσουµε µε σας κ. Ζαρκανέλα. Παρακαλώ στο βήµα η κα Βανικιώτη για 

να µας αναπτύξει κάποια σηµαντικά σηµεία από το πρόγραµµα για τις 

προστατευόµενες περιοχές και κύρια για τις περιοχές Natura.  

Στ. ΒΑΝΙΚΙΩΤΗ: Γεια σας. Ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω τον συνάδελφο τον 

Γιάννη τον ∆ερµιτζάκη για τη δυνατότητα που µου δίνει µέσα από τη σηµερινή 

ηµερίδα να πω δυο λόγια για το Natura και για τη διαχείριση και για την 

επόπτευση κυρίως, µολονότι θα ήθελα να σηµειώσω ότι πολύ σύντοµα την 

ερχόµενη Πέµπτη έχουµε προγραµµατίσει µία ηµερίδα για τους τρόπους 

χρηµατοδότησης του Natura 2000 στο GRECOTEL στην Οµόνοια και εκεί θα 

έχουµε περισσότερο χρόνο για να πούµε περισσότερα πράγµατα. 

  Η ηµερίδα γίνεται για Υπηρεσίες, Νοµαρχίες, Περιφέρειες, στους 

Φορείς ∆ιαχείρισης. Έχει σταλεί η πρόσκληση στις Περιφέρειες και στις 
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Νοµαρχίες. Εάν δεν έχει κατέβει µέχρι τις Υπηρεσίες τι να σας πω; Είναι θέµα 

χρόνου πιστεύω.  

  Θα ήθελα να πω ότι η χώρα µας διαθέτει πάρα πολύ µεγάλη 

βιοποικιλότητα σε ποικίλους τοµείς, όπως βλέπετε και στη διαφάνεια. Ο 

πλούτος αυτός θα έλεγα ότι πρέπει να διατηρηθεί, διότι κάτω από κατάλληλες 

προϋποθέσεις µπορεί να αποτελέσει τη βάση για µία ποιοτική περιφερειακή 

ανάπτυξη της χώρας, στο πλαίσιο των αρχών της αειφορίας.  

  Η προστασία της βιοποικιλότητας της χώρας µας υπόκειται σε 

νοµοθεσία τόσο ελληνική όσο και κοινοτική. Η κοινοτική νοµοθεσία είναι η 

Οδηγία 79409 περί της διατηρήσεως των αγρίων πτηνών, όπως και η οποία 

να σηµειώσω ότι εφαρµόζεται όχι µόνο στα πτηνά αλλά και στα αυγά, στις 

φωλιές και στους οικοτόπους τους, καθώς επίσης και η Οδηγία 9243 για τη 

διατήρηση των φυσικών οικοτόπων, καθώς και της άγριας πανίδας και 

χλωρίδας.  

  Με την πρώτη Οδηγία, τη 79409, έχει εναρµονιστεί η ελληνική 

νοµοθεσία µε την ΚΥΑ του ’85 που βλέπετε, που αφορά µέτρα διαχείρισης της 

άγριας πτηνοπανίδας και µετά ακολούθησαν και κάποιες άλλες ΚΥΑ που 

έκαναν επιµέρους εναρµόνιση για επιµέρους ζητήµατα.  

  Στην παρούσα φάση προωθείται επίσης ένα νέο σχέδιο ΚΥΑ για 

την πλήρη εναρµόνιση της χώρας µας µε αυτή την Οδηγία, µε στόχο να 

λαµβάνονται πληρέστερα µέτρα για τη διατήρηση των αγρίων πτηνών τόσο σε 

σχέση µε τον καθορισµό των ζωνών ειδικής διαχείρισης για τις οποίες θα 

πούµε στην συνέχεια, όσο και µε το κυνήγι, ο έλεγχος του οποίου είναι κυρίως 

αρµοδιότητα των Υπηρεσιών του Υπουργείου Γεωργίας.  

  Η Οδηγία 9243. Επίσης έχει εναρµονιστεί το ελληνικό δίκαιο µε 

αυτή την Οδηγία µε την ΚΥΑ του ’98 που βλέπετε. Ας ξαναγυρίσω στην Οδηγία 

79409 σε µερικά κύρια σηµεία αυτής. Αυτή περιλαµβάνει διάφορα 

παραρτήµατα, τα πιο σηµαντικά είναι το παράρτηµα ένα το οποίο αναφέρεται 

στα είδη των οποίων δεν επιτρέπεται η θύρα και για τα οποία θα πρέπει να 

ληφθούν ειδικά µέτρα διατήρησης των οικοτόπων τους και το παράρτηµα δύο, 

στο οποίο περιλαµβάνονται τα είδη των οποίων επιτρέπεται η θύρα υπό 

προϋποθέσεις όµως ώστε να µην υπονοµεύεται η διατήρηση στις ζώνες 
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εξάπλωσής τους.  

  Το πιο σηµαντικό αυτής της Οδηγίας είναι το άρθρο 4 που 

καθορίζει ότι τα πλέον κατάλληλα εδάφη, τόσο σε αριθµό όσο και σε επιφάνεια 

για τη διατήρηση των ειδών του παραρτήµατος ένα που ανέφερα αλλά και εν 

γένει των αποδηµητικών πτηνών, εντάσσονται σε ζώνες ειδικής προστασίας 

και σε αυτές θα πρέπει να ληφθούν κατάλληλα µέτρα για την αποφυγή 

επιζήµιων διαταράξεων τόσο στα πτηνά, όσο επίσης να αποφευχθεί η 

ρύπανση και η φθορά των οικοτόπων τους.  

  Επίσης η Οδηγία 9243, που στόχο έχει να συµβάλλει στην 

προστασία της βιολογικής ποικιλότητας µέσω της διατήρησης των φυσικών 

οικοτόπων αλλά και της άγριας πανίδας και χλωρίδας στο ευρωπαϊκό έδαφος 

των κρατών µελών, περιλαµβάνει και αυτή διάφορα παραρτήµατα.  

  Το παράρτηµα ένα, δύο, για να τα πω συνοπτικά, τέσσερα και 

πέντε περιλαµβάνουν αφενός µεν τους τύπους φυσικών οικοτόπων και 

αφετέρου τα είδη των οποίων η διατήρηση απαιτεί τον χαρακτηρισµό 

περιοχών σαν ειδικών ζωνών διατήρησης.  

  Ένα σηµαντικό εργαλείο για να επιτύχουµε τους στόχους της 

Οδηγίας αυτής είναι η καθιέρωση ενός ευρωπαϊκού οικολογικού δικτύου 

περιοχών, του γνωστού ως Natura 2000, το οποίο περιλαµβάνει δύο είδη 

περιοχών: τις ζώνες ειδικής προστασίας ή ΖΕΠ στα αγγλικά SPA και τους 

τόπους κοινοτικής σηµασίας που ορίζονται στην Οδηγία 9243 και στα αγγλικά 

είναι SCI και περιλαµβάνουν αφενός µεν τους τόπους που ευρίσκονται οι 

φυσικοί οικότοποι του παραρτήµατος ένα που σας ανέφερα και αφετέρου τους 

τόπους όπου ευρίσκονται οι οικότοποι των ειδών του παραρτήµατος δύο της 

Οδηγίας.  

  Πρόσφατα, τον Σεπτέµβριο του 2006, οριστικοποιήθηκε ο 

κατάλογος των ευρωπαϊκών τόπων κοινοτικής σηµασίας, όσον αφορά την 

µεσογειακή ζώνη στην οποίαν ανήκει εξ’ ολοκλήρου και η Ελλάδα. Στον 

κατάλογο αυτό, λοιπόν, περιέχονται οι περιοχές της Ελλάδος οι οποίες 

συνιστούν το δίκτυο Natura 2000 και είναι: 151 περιοχές που είναι ζώνες 

ειδικής προστασίας για την ορνιθοπανίδα, οι λεγόµενες ΖΕΠ και 239 τόποι 

κοινοτικής σηµασίας.  
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  Αυτά τα δύο νούµερα δεν αθροίζονται δεδοµένου ότι η πρώτη 

κατηγορία περιοχών µε τη δεύτερη σε σηµαντικό σηµείο αλληλεπικαλύπτεται. 

Μάλιστα 31 ΖΕΠ ταυτίζονται απολύτως µε 31 τόπους κοινοτικής σηµασίας. 

Όλο αυτό το δίκτυο Natura 2000 καταλαµβάνει το 19,1% της χερσαίας έκτασης 

της χώρας ή 3.151 εκτάρια περίπου.  

  Τους παραπάνω τόπους κοινοτικής σηµασίας θα πρέπει η χώρα 

µας να τους κηρύξει το συντοµότερο δυνατόν και το αργότερο µέσα σε µία 

εξαετία, δηλαδή µέχρι το 2012 από σήµερα, σαν ειδικές ζώνες διατήρησης και 

αφετέρου θα πρέπει να τις θέσει υπό καθεστώς ειδικής διαχείρισης 

λαµβάνοντας τα ενδεδειγµένα µέτρα σύµφωνα µε τις παραγράφους 2, 3 και 4 

του άρθρου 6 της Οδηγίας.  

  Ειδικότερα τα µέτρα τα οποία θα πρέπει να ληφθούν, θα πρέπει 

να διασφαλίζουν τη διατήρηση ή την αποκατάσταση σε ικανοποιητική 

κατάσταση διατήρησης τόσο των φυσικών οικοτόπων όσο και των αγρίων 

ειδών χλωρίδας και πανίδας κοινοτικού ενδιαφέροντος.  

  Για την επίτευξη του ανωτέρου αυτού σκοπού, τα κράτη µέλη θα 

διασφαλίζουν τον έλεγχο ή εποπτεία, αν θέλετε, της κατάστασης διατήρησης 

των προαναφερόµενων οικοτόπων και ειδών. Αυτός ο έλεγχος εναπόκειται 

στους φορείς διαχείρισης µέσα από προγράµµατα και διαχειριστικά που θα 

κάνει ο κάθε φορέας διαχείρισης για την περιοχή του, να προχωρήσει και να 

κάνει ΜΟΝΙΤΟΜ για τα στοιχεία αυτά. Τα στοιχεία αυτά επεξεργασµένα σε 

µορφή έκθεσης στέλνονται ανά εξαετία στην Κοινότητα. 

  Εδώ βλέπετε τις περιοχές του δικτύου Natura 2000 στην Ελλάδα. 

Για την κήρυξη των περιοχών αυτών ακολουθείται το θεσµικό πλαίσιο που 

θέτει ο 1650 για την προστασία του περιβάλλοντος, ο οποίος ορίζει πέντε 

κατηγορίες προστατευόµενων περιοχών και ο οποίος ετέθη σε εφαρµογή το 

’99 µε την έκδοση της ΚΥΑ 69269 που καθόριζε το περιεχόµενο των ειδικών 

περιβαλλοντικών µελετών, η έγκριση των οποίων είναι απαραίτητη 

προϋπόθεση για να κηρυχθεί µια περιοχή ως προστατευόµενη.  

  Η διαχείριση τώρα των περιοχών που χαρακτηρίζονται ως 

προστατευόµενες σε εθνικό επίπεδο προωθείται µέσα από, καταρχήν, των 

ειδικών χωροταξικών σχεδίων αλλά και των δασικών διαχειριστικών σχεδίων, 
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αλλά και των αγροπεριβαλλοντικών µέτρων. Επίσης προωθείται µέσω της 

διαδικασίας περιβαλλοντικής αδειοδότησης για την οποία ακούσατε από τους 

προηγούµενους εισηγητές αλλά και µέσω ∆ιαχειριστικών Αρχών.  

  Τέτοιες ∆ιαχειριστικές Αρχές για τις προστατευόµενες περιοχές 

από τον Νόµο προβλέπεται να είναι είτε οι Φορείς ∆ιαχείρισης είτε οι 

υφιστάµενες ∆ηµόσιες Υπηρεσίες αλλά και οι Ειδικές Υπηρεσίες, ΟΤΑ, ΑΕΙ και 

γενικότερα Νοµικά Πρόσωπα ∆ηµοσίου – Ιδιωτικού ∆ικαίου, αλλά µπορεί να 

γίνεται και µέσα από συµβάσεις που συνάπτονται µεταξύ ΥΠΕΧΩ∆Ε και 

Ειδικών Υπηρεσιών Νοµικών Προσώπων ∆ηµοσίου ∆ικαίου. Βέβαια µέχρι 

σήµερα απ’ όλα αυτά το µόνο που έχει προχωρήσει είναι η διαχείριση των 

περιοχών αυτών µε φορείς διαχείρισης.                  

  Να έρθω ξανά πίσω λίγο όσον αφορά την περιβαλλοντική 

αδειοδότηση. Σύµφωνα µε την εθνική νοµοθεσία στις περιοχές του Natura 

2000 η περιβαλλοντική αδειοδότηση πραγµατοποιείται από Υπηρεσίες, 

διοικητικά κατά ένα επίπεδο κεντρικότερες σε σχέση µε τις Υπηρεσίες που 

αδειοδοτούν τα αντίστοιχα έργα εκτός των περιοχών του δικτύου Natura 2000. 

Θεωρούµε ότι κατά αυτόν τον τρόπο διασφαλίζεται σε µεγαλύτερο βαθµό τόσο 

η αντικειµενικότητα όσο και η σφαιρική µέριµνα για το φυσικό περιβάλλον, 

αλλά και η εξέταση συνδυαζοµένων επιπτώσεων.  

  Η πρακτική αυτή εφαρµόζεται από το ’98. Συγκεκριµένα να πω 

ότι για έργα και δραστηριότητες της κατηγορίας Α, υποκατηγορίας 1 και 2 σε 

περιοχές του Natura 2000, αδειοδοτούν περιβαλλοντικά οι αρµόδιες Υπηρεσίες 

Περιβάλλοντος του ΥΠΕΧΩ∆Ε, ενώ έργα και δραστηριότητες κατηγορίας Β και 

υποκατηγορίας 3 αδειοδοτούν οι οικείες Περιφέρειες.  

  Για τα έργα της κατηγορίας Β και υποκατηγορίας 4 η εισήγηση 

γίνεται από την οικεία Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση αλλά αρµόδιος για την 

έγκριση των περιβαλλοντικών όρων είναι ο Γενικός Γραµµατέας της 

Περιφέρειας.  

Επ. ΤΟΛΕΡΗΣ: Ναι, εντάξει, η διόρθωση είναι η εξής: εκτός αν προβλέπεται 

ρητά στο διαχειριστικό σχέδιο της περιοχής για τέταρτης υποκατηγορίας. 

Στ. ΒΑΝΙΚΙΩΤΗ: Να µην το συζητήσουµε αυτό τώρα θα έλεγα. Θέλει αρκετή 

κουβέντα αυτό. Ήδη µας έχει γίνει και ερώτηµα από κάποια Περιφέρεια και 
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έχουµε απαντήσει, να το συζητήσουµε αυτό στην ηµερίδα µεθαύριο αν θέλετε, 

επειδή τώρα είναι πολύ λίγος ο χρόνος που έχουµε στη διάθεσή µας.  

  Τώρα όσον αφορά τους φορείς διαχείρισης των 

προστατευόµενων περιοχών, το θεσµικό πλαίσιο µε το οποίο προβλέπονται 

είναι ο Νόµος 2742 και µε Προεδρικά ∆ιατάγµατα ιδρύθηκαν οι δύο πρώτοι 

φορείς για τις περιοχές της Ζακύνθου και του Σχοινιά - Μαραθώνα, ενώ στη 

συνέχεια µε το Νόµο 3044, µεταφορά συντελεστή δόµησης κλπ. στο άρθρο 13 

προβλέπεται ότι ιδρύονται 25 νέοι φορείς διαχείρισης επιπλέον των δύο 

παραπάνω που είπαµε.  

  Εδώ είναι τα όρια των 27 φορέων διαχείρισης του Natura 2000. 

Να σταθούµε λίγο σε κάποιες αρµοδιότητες των φορέων διαχείρισης, οι οποίοι 

δεν έχουν δικαιοδοσία επιβολής κυρώσεων στις περιοχές ευθύνης τους, αλλά 

ασκούν εποπτεία σε αυτές και µεταξύ άλλων είναι και αρµόδιοι και για διάφορα 

πράγµατα. Θα σταθώ σε κάποια απ’ αυτά που εστιάζονται περισσότερο στην 

εποπτεία και στον έλεγχο.  

  Έχουν, λοιπόν, τον έλεγχο της κατάστασης διατήρησης των 

οικοτόπων και ειδών στις περιοχές ευθύνης τους, όπως προείπαµε. Επίσης 

την παρακολούθηση και εκτίµηση της εφαρµογής των κανονισµών, όρων και 

περιορισµών στην περιοχή ευθύνης τους, τη βοήθεια και στήριξη των 

συναρµοδίων αρχών στον έλεγχο της περιβαλλοντικής νοµοθεσίας για τις 

περιοχές που τους αφορά και επίσης γνωµοδοτούν για έργα και 

δραστηριότητες που γίνονται στην περιοχή δικαιοδοσίας τους και βοηθάνε και 

τις αρµόδιες αρχές στον έλεγχο τήρησης των περιβαλλοντικών όρων.  

  Μέχρι σήµερα θα έλεγα ότι έχουν ήδη βγει οι 103 από τους 108 

κανονισµούς λειτουργίας των φορέων διαχείρισης. Επίσης έχουνε 

επανασυγκροτηθεί τα ∆ιοικητικά Συµβούλια των 25 από τους 27 φορείς 

διαχείρισης και έχουν ενταχθεί και αρκετά χρήµατα για το START UP των 

φορέων διαχείρισης στο Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης το Τρίτο, µε αποτέλεσµα 

οι φορείς διαχείρισης να έχουν κάποια σηµαντικά εργαλεία, θα έλεγα, αυτή την 

στιγµή για να µπορέσουν να επιτελέσουν το έργο τους.  

  Μολονότι βέβαια έχουν ακόµη να αντιµετωπίσουν πολύ µεγάλες 

προκλήσεις για το µέλλον και οι προκλήσεις αυτές θα έλεγα καταρχήν ότι 
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αφορούν την προσπάθεια να αποκτήσουν ικανό και εκπαιδευµένο προσωπικό, 

ούτως ώστε να τους στηρίζει και µέσα σε αυτό το προσωπικό περιλαµβάνονται 

και φύλαξη για την επόπτευση των περιοχών τους.  

  Επίσης την προσπάθεια εξεύρεσης πόρων, ούτως ώστε κάποια 

στιγµή να γίνουν κατά το δυνατόν οικονοµικά ανεξάρτητοι, την σύνταξη και 

εφαρµογή των αναγκαίων κανονισµών οργάνωσης και λειτουργίας των 

περιοχών τους καθώς επίσης και τα ∆ιαχειριστικά σχέδια για τις περιοχές τους. 

Νοµίζω πως δεν έχω κάτι άλλο, ευχαριστώ.         

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: Ευχαριστούµε. Μια διευκρίνιση θέλει να κάνει και ο κ. 

Τολέρης.  

Επ. ΤΟΛΕΡΗΣ: Για να µην υπάρχουνε παρεξηγήσεις σε αυτά που είπε η κα 

Βανικιώτη, ναι, τα έργα της τέταρτης υποκατηγορίας της Β κατηγορίας 

πηγαίνουνε στον Περιφερειάρχη για υπογραφή και από τις αρµόδιες 

Υπηρεσίες της Περιφέρειας πότε; Συγκεκριµένα έργα και δραστηριότητες, 

διαβάζω τώρα ακριβώς, αναφερόµενα στην υποκατηγορία 4 τα οποία 

πρόκειται να πραγµατοποιηθούν εν µέρει στο σύνολό τους σε περιοχές 

Natura.  

  Τα εν λόγω έργα και δραστηριότητες καθορίζονται στις 

κανονιστικές πράξεις διαχείρισης. Τα υπόλοιπα υπογράφονται από τον 

Νοµάρχη. Ανεβαίνει για ποια; Ποτέ δεν ανεβαίνει η κατηγορία. Ποτέ, σε αυτή 

την ΚΥΑ την 11014 είναι λάθος αυτό που λέτε και το λέτε συχνά. Ποτέ και 

τίποτα δεν ανεβαίνει η κατηγορία. Ανεβαίνει το επίπεδο της υπογραφής µόνο. 

Άλλο ανεβαίνει η κατηγορία και άλλο το επίπεδο της υπογραφής.  

  Αυτό πρέπει να είναι καθαρό, διότι µε αυτό τον τρόπο 

δηµιουργείται πρόβληµα στους Επιθεωρητές διότι νοµίζουνε οι Επιθεωρητές 

ότι θα βρούνε άλλου τύπου απόφαση. Λάθος είναι αυτό. Ανεβαίνει το επίπεδο 

της υπογραφής. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Πότε ανεβαίνει το επίπεδο της 

υπογραφής για τέταρτη υποκατηγορία; Όταν είµαστε σε περιοχές Natura εν 

όλω ή εν µέρει, αλλά και όταν στην κανονιστική πράξη, αν έχει βγει, διαχείριση 

περιοχής αυτής τα συγκεκριµένα έργα και οι δραστηριότητες προβλέπονται. 

Πρέπει να είναι ονοµατισµένα. ∆εν είπε ανεβαίνει, λάθος καταλάβατε. 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: Εντάξει, έγινε η διευκρίνιση, ευχαριστούµε. Κύριε Ζαρκανέλα 
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έχετε το λόγο.  

Αν. ΖΑΡΚΑΝΕΛΑΣ: Θα περιοριστώ µόνο σε θέµατα που έχουν σχέση µε 

ελέγχους, περιβαλλοντικούς ελέγχους γιατί τα άλλα τα θέµατα µας 

απασχόλησαν, µας απασχολούν και θα µας απασχολούν.    

  Ξεκινάω όµως από µία διατύπωση που έκανε ο κ. Μαχαίρας που 

µε στεναχώρησε και βέβαια δεν θα βγάλουµε µαχαίρια εδώ πέρα τώρα, τώρα 

όχι. Που είπε ότι οι Νοµάρχες δεν µπορούσαν να δώσουνε άδειες και έπρεπε 

να πάµε µε την ίδια λογική, κυρίες και κύριοι, το σύνθηµα αν θέλετε, εγώ λέω η 

ανάγκη για αποκέντρωση θα πάει στράφι µε τέτοιου είδους λογικές. Και ήδη 

την βλέπουµε αυτή τη διαδικασία εν τοις πράγµασι να γίνεται.  

  Να µεταφέρονται πια αρµοδιότητες προς την Αθήνα γιατί η 

Αθήνα µπορεί καλύτερα από την περιφέρεια, αντί να ισχυροποιήσουµε την 

περιφέρεια. Αυτό είναι γεγονός. Γεγονός και όποιος θέλει ας δει τις 

δραστηριότητες, την καινούργια κατηγοριοποίηση για να πειστεί επ’ αυτού. 

  Είχα την ευκαιρία, τέλος πάντων σταµατώ µε αυτό, ελέγχους. 

Ασχολούµαστε µε τους Επιθεωρητές και πολύ ωραία. Έγινε ένα σώµα 

Επιθεωρητών και πολύ ωραία και να γίνει και να ανδρωθεί. Όσο και αν 

ανδρωθεί, είπε ο Υπουργός 60 άνθρωποι. Ωραία και µε τους 60 ανθρώπους τι 

θα κάνουµε; Θα αρχίσουµε και την καµινάδα που είπα το πρωί της σόµπας και 

της βιοµηχανικής καµινάδας και της Α κατηγορίας δραστηριότητας ή της IPPC 

που µας είπε η κυρία 349, πόσες είναι σε όλη την Ελλάδα; 369. Λοιπόν, ή για 

όλες;  

  Γιατί το λέω αυτό; Γιατί όπως λέει το άρθρο 6 τον έλεγχο τον 

έχουνε -διαβάζω- οι Υπηρεσίες που εγκρίνουν την ίδρυση, λειτουργία ή 

πραγµατοποίηση έργου ή δραστηριότητας. Πείτε µια ∆ιεύθυνση Βιοµηχανίας 

που έχει την δυνατότητα να κάνει έλεγχο. Ποιος από µας που είναι της 

δουλειάς δεν ξέρει και δεν έχει πεισθεί ότι το να βγάλεις µία IPPC είναι ένα 

χαρτί αλλά η σοβαρή η δουλειά είναι ο έλεγχος.  

  Ποια ∆ιεύθυνση Συγκοινωνιών έχει τη δυνατότητα να κάνει 

έλεγχο; Άρα δεν κάνει κανένας έλεγχο και δεν κάνει σας το λέω κανένας 

έλεγχο. Ο έλεγχος έπεσε στην πλάτη των Γραφείων Περιβάλλοντος ή εκ των 

υστέρων τµηµάτων ή κάποιων ∆ιευθύνσεων που κάνανε ας πούµε οι κάποιοι 
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Νοµάρχες. Τι έλεγχο λοιπόν; Από πού το έχουµε το δικαίωµα του ελέγχου; Για 

πείτε µου. Ό,τι λέµε, ό,τι βγάλαµε, ό,τι απόφαση, ό,τι πρόστιµο είναι στον 

αέρα.  

  Από πού προβλέπεται ότι εµείς οι Νοµαρχίες µπορούµε να 

κάνουµε ελέγχους; Οι άλλοι δεν έχουν τα όργανα. Λέει όµως ο Νόµος ότι 

µπορούν. Εµείς κάνουµε και είµαστε στον αέρα. ∆εν πρέπει να τα δούµε αυτά; 

∆εν πρέπει να πούµε ποιος θα κάνει τον έλεγχο; Μια λογική θα ήταν: όποιος 

δίνει την έγκριση περιβαλλοντικών όρων εκείνος να κάνει και τον έλεγχο.  

  Και να πηγαίνει κάποια υπόθεση που λόγω της οξύτητας, λόγω 

της αντίδρασης, λόγω της επιµονής, να πηγαίνει στο επόµενο επίπεδο αλλά να 

ακολουθήσει και η λογική των δικαστηρίων: Πρωτοδίκως, Εφετείο, Άρειος 

Πάγος και πάµε λέγοντας. Και να γίνει, ας πούµε, ξέρω εγώ, οι Επιθεωρητές 

ας µην λέγονται οι επιθεωρητές ελεγκτές γιατί είναι λίγο, επιθεωρητής είναι πιο 

βαρύ.  

  Λοιπόν, να κάνουνε, να ελέγχουνε τις 360 που πραγµατικά και 

έρχοµαι τώρα και στο άλλο. Τι ελέγχους; Τι ελέγχους; Έχουµε ένα κείµενο 

τριών σελίδων που είναι περιβαλλοντικοί όροι και πηγαίνουµε εκεί πέρα και 

δείχνουµε τις κορµάρες µας, στις περισσότερες περιπτώσεις. Με τι όργανα; 

Ποιος; ∆εν πρέπει να τα δούµε αυτά;  

  Είµαι της άποψης και αυτό σας το µεταφέρω, είµαι της άποψης 

ότι µία υπεύθυνη δήλωση από τον ιδιοκτήτη και τον µηχανικό ότι γνωρίζω 

γραφή και ανάγνωση και την ελληνική νοµοθεσία θα ήταν αρκετό για να πάρει 

την έγκριση περιβαλλοντικών όρων, όταν θα τέλειωνε το έργο, την κατασκευή 

του να ‘ρθει να µας πει τι κατασκεύασε και να πάµε να παραλάβουµε την άδεια 

το πρωί και να αρχίσουµε τους ελέγχους.    

  Γιατί ταλαιπωρούµε τον κόσµο; Με χαρτιά που όπως είπαµε όλοι 

παραδεχτήκανε εδώ πέρα ότι είναι χαρτιά και ο Υπουργός το είπε, ότι είναι 

στην καλύτερη περίπτωση πολύ καλά χαρτιά λέω εγώ. Στην πολύ καλή 

περίπτωση. Με τους ελέγχους; ∆εν είπε αυτό το πράγµα; Είναι, εγώ το λέω 

στην καλύτερη περίπτωση, αλλά είπε επί λέξει ο Υπουργός, να σας πω τι είπε 

επί λέξει. Είπε όµως κάτι σαν και αυτό που λέω.  

  Εν πάση περιπτώσει εκείνο που θέλω να πω τελικώς είναι ότι 
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εύχοµαι στην ΕΥΕΠ να πετύχει στο έργο της, αλλά λόγω του περιορισµένου 

του οργανογράµµατός της, δηλαδή των 60 ανθρώπων που µας είπε ο 

Υπουργός στην καλύτερη περίπτωση θα µπορούσε να απασχολήσει σε αυτή 

την Υπηρεσία, ότι θα πρέπει να κοιτάξουµε, είναι ευκαιρία, είστε κοντά στους 

Υπουργούς, είστε κοντά στα τεκταινόµενα, πρέπει να δούµε τι θα κάνουµε µε 

τους ελέγχους.  

  Πρέπει να κάνουµε κάτι. Και σας λέω: κ. Τολέρη, κύριοι εσείς 

εδώ στο Υπουργείο στο ΥΠΕΧΩ∆Ε, στέλνετε έγγραφα στη ∆ιεύθυνση 

Προστασίας Περιβάλλοντος της Νοµαρχίας Θεσσαλονίκης και λέτε: 

προκειµένου να προχωρήσουµε στην επανέκδοση ή στην τροποποίηση ή δεν 

ξέρω τι να πούµε µιας έγκρισης περιβαλλοντικών όρων, παρακαλούµε κάνετε 

τον έλεγχο, στείλτε µας τα αποτελέσµατα. Ελάτε να τα κάνετε εσείς.  

  Όχι κοιτάξτε, µην παρεξηγηθώ. ∆εν είναι δοβλέτια. Να πούµε 

όµως τι κάνει ο καθένας, για να µην κολυµπούµε όλοι σε θολά νερά. Γι’ αυτό 

σας λέω, τίποτα άλλο. Αν θέλουµε να τα κάνουν από την Αθήνα να τα κάνουν, 

αν θέλουν από την Περιφέρεια από την Περιφέρεια, αν θέλουν στους ∆ήµους 

στους ∆ήµους, αν θέλουν στην Περιφέρεια στην Περιφέρεια. Ό,τι θέλουν. Αλλά 

θα πρέπει να περιγραφεί. Αυτό δεν είναι νοµοθεσία για ελέγχους.  

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: Μια ερώτηση ήθελα να σου κάνω κ. Ζαρκανέλα Αντώνη φίλε. 

Μέχρι σήµερα, λοιπόν, όλες οι Νοµαρχίες κάνουν ελέγχους. Εγώ να σας 

αναφέρω: Νοµαρχία ∆υτικής Αττικής. Χιλιάδες ευρώ τα πρόστιµα. Νοµαρχία 

Αθηνών. Να σας πω και άλλες Νοµαρχίες. Έχει δηµιουργηθεί ποτέ πρόβληµα 

στα πρόστιµα που βάζετε µε τη διαδικασία που ακολουθούµε; Όχι. ∆εν 

κατάλαβα πως έχει δηµιουργηθεί το πρόβληµα από σένα φίλε Αντώνη και από 

την Νοµαρχία Ηλείας.  

Αν. ΖΑΡΚΑΝΕΛΑΣ: ∆εν έχει δηµιουργηθεί, Γιάννη, µε συγχωρείς, δεν έχει 

δηµιουργηθεί πρόβληµα. Μπορεί να δηµιουργηθεί ανά πάσα στιγµή αν βρεθεί 

ένας έξυπνος δικηγόρος θα πει…  

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: Αν βρεθεί και για να µην βρεθεί σε αυτές τις περιπτώσεις που 

φοβόσαστε κάντε ΚΕΠΕ.  

Αν. ΖΑΡΚΑΝΕΛΑΣ: Προσέξτε, υπάρχει ένα πρόβληµα που αφορά µόνο την 

Θεσσαλονίκη. Όπου λέει ο Νόµος, το άρθρο 24 λέει όπου υπάρχει Οργανισµός 
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τα ΚΕΠΕ τα κάνει ο Οργανισµός και αυτός έχει την ευθύνη των ελέγχων. Άρα 

για το Νοµό Θεσσαλονίκης για παράδειγµα δεν έχει η Νοµαρχία. Για ποια 

περιοχή; Την περιοχή που έχει το πρόβληµα, γιατί τώρα στον Λαγκαδά έχουµε 

είκοσι βιοµηχανίες Α2 κατηγορίας.  

  Στον υπόλοιπο Νοµό έχουµε, ας πούµε, στην επαρχία 

Θεσσαλονίκης που είναι η ∆υτική Θεσσαλονίκη, ο δυτικός Νοµός, έχουµε το 

95% των δραστηριοτήτων. Όταν εκείνο ανήκει, που είναι και τα όρια ας πούµε 

του ρυθµιστικού. Εκείνοι δεν κάνουν. Εµείς που κάνουµε κανένας δεν µας δίνει 

σηµασία, άλλοι που πρέπει να κάνουν δεν έχουν τη δυνατότητα γιατί όπως 

είπαµε η ∆ιεύθυνση Βιοµηχανίας, Νοµαρχιακές Υπηρεσίες. Ευχαριστώ πάρα 

πολύ.  

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: Πάντως βλέπετε λοιπόν και µε µεγάλο ενδιαφέρον και χαρά 

ακούω αυτές τις τοποθετήσεις, σήµερα ας το θεωρήσουµε ότι είναι ένα πρώτο 

βήµα, αυτή η επαφή µας µε τους ελεγκτικούς µηχανισµούς. Να δούµε τι 

χρειάζεται να γίνει. Ό,τι είναι να γίνει να γίνει όµως. Πάντως µην τα 

ισοπεδώνουµε όλα. Μην λέµε ότι από το Νόµο δεν µπορούµε να κάνουµε 

έλεγχο.  

  Από τα πρόστιµα που µου στέλνουνε σε καθηµερινή βάση, δεν 

έχω δει κανένας να έχει προσφύγει στο ∆ιοικητικό ∆ικαστήριο και να έχει 

κερδίσει αυτή την προσφυγή. Πάντως το ότι χρειάζονται βελτιώσεις 

χρειάζονται, σε πάρα πολλά συµφωνώ µε τον φίλο τον Αντώνη, είναι ένα 

πρώτο βήµα αυτό και ας ελπίσουµε ότι θα ακολουθήσουµε και άλλα. Μια 

λοιπόν που το έφερε η συζήτηση, υπάρχει η ανάγκη να βρισκόµαστε πιο 

συχνά και όχι µόνο µε τους Επιθεωρητές. Τα θέµατα που υπάρχουν θα είναι 

θέµατα αδειοδοτήσεων, µπορεί να είναι θέµατα ελεγκτικά ή µπορεί να είναι και 

άλλα θέµατα.  

  Ζητήσαµε, λοιπόν, αυτό το Συνέδριο να χαρακτηριστεί το πρώτο 

και να ακολουθούν σε ετήσια βάση δύο: ένα τον Μάιο και ένα τον Νοέµβριο. 

Που; Όχι µόνο στην Αθήνα. Το επόµενο, λοιπόν, θα το αναλάβει το ΙΝΕΠ που 

µπορεί να καλύψει και κάποια επιπλέον έξοδα: διαµονής, φαγητού και όλα 

αυτά.   

  Το επόµενο, δεν θέλω να δεσµευτώ αλλά από τις πληροφορίες 
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που έχω θα περάσει τώρα ∆ιοικητικό Συµβούλιο, θα γίνει µάλλον στην 

Θεσσαλονίκη τον Μάιο, Αντώνη ευκαιρία να µας φιλοξενήσεις και του 

Νοεµβρίου µάλλον θα γίνει στα Χανιά.  

  Εποµένως µέχρι τότε έχουµε µια σηµαντική δουλειά. Θα πρέπει 

όσοι κύριοι από τις Περιφέρειες είναι εδώ, να βρούµε την θεµατολογία. Ποια 

είναι τα θέµατα που απασχολούν. Είναι αδειοδότησης, είναι θέµατα ελέγχου, 

είναι άλλα τεχνικά θέµατα; Με ευθύνη, λοιπόν, κάποιων, να κάνουµε ένα 

ελληνικό ΙΜΠΕΛ, ένα ελληνικό δίκτυο. Να δούµε τα θέµατα και να τα 

συζητήσουµε σε αυτό το Συνέδριο.  

  Αυτό είναι ένα θέµα που ήθελα να πω. Έχει ζητήσει το λόγο ο κ. 

Λειβαδάρος.  

κ. ΛΕΙΒΑ∆ΑΡΟΣ: Από τη ∆ιεύθυνση Ανάπτυξης της Νοµαρχίας Πειραιά. 

Υπήρχε µια ερώτηση που µετά από ένα καφέ εργασίας που είχα µε τον κ. 

Σαµπατακάκη έγινε απλώς τοποθέτηση. Θέλω να πω το εξής: ότι σύµφωνα µε 

κάποια έγγραφα του Υπουργείου Ανάπτυξης οι Μονάδες Επεξεργασίας 

Ιατρικών Αποβλήτων που βρίσκονται µέσα σε νοσοκοµεία υπάγονται σε 

αδειοδότηση από τις ∆ιευθύνσεις Ανάπτυξης των οικείων Νοµαρχιών, που 

αυτό βέβαια σηµαίνει ότι για να φτάσουν εκεί θα πρέπει να έχουν και την 

περιβαλλοντική αδειοδότηση κτλ.  

  Σαν µια ένδειξη της κατάστασης που υπάρχει σας λέω ότι πριν 

από πέντε µήνες περίπου έφυγε από τη Νοµαρχία Πειραιά και µάλιστα µε 

υπογραφή του Νοµάρχη ένα χαρτί προς όλες τις κλινικές, αλλά κυρίως τα 

µεγάλα νοσοκοµεία που υπάγονται στη Νοµαρχία Πειραιά, όπου ρωτούσε εάν 

έχουν τέτοιες µονάδες για να αδειοδοτηθούν.  

  Απαντήσανε κάνα – δύο κλινικές και κανένα από τα µεγάλα 

δηµόσια νοσοκοµεία. Είµαστε σε θέση να γνωρίζουµε ότι τουλάχιστον ένα απ’ 

αυτά έχει µια τέτοια µονάδα, η οποία σηµαίνει ότι δουλεύει χωρίς άδεια 

λειτουργίας, χωρίς περιβαλλοντική αδειοδότηση.  

  Αυτό θα ήθελα να ρωτήσω τον κ. Τολέρη το εξής: εάν εξετάζεται 

η δυνατότητα ή αν σκοντάφτει σε νοµικά ζητήµατα του να κάνουµε ένα 

αντιγραφειοκρατικό βήµα και να συµπυκνώσουµε για τις βιοµηχανικές 

δραστηριότητες τους δύο πίνακες που υπάρχουν αυτή την στιγµή, τον ξέρετε 
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τον ένα, ποιος εγκρίνει, Α1, Α2, Β3, Β4 µε τον άλλο πίνακα που λέει ποια είναι 

υψηλή, χαµηλή και µέση όχληση. Έτσι ο πολίτης πολλές φορές ο οποίος δεν 

έχει ιδιαίτερη εµπειρία σε θέµατα νοµοθεσίας βρίσκεται µπροστά σε πράγµατα 

που του φαίνονται αδιανόητα.  

  Επίσης θα ήθελα να ρωτήσω, επίσης τον κ. Τολέρη, εάν 

εξετάζεται η πιθανότητα για πολύ µικρές µονάδες, επαγγελµατικά εργαστήρια 

ίσως ή γενικά χαµηλής όχλησης, να θεσµοθετήσουµε κλαδικούς ή 

περιβαλλοντικούς όρους. Πολλές φορές βλέπουµε αποφάσεις έγκρισης 

περιβαλλοντικών όρων όπου για Μονάδες που δεν έχουµε ιδιαίτερα 

προβλήµατα, δεν έχουµε οχλήσεις, ούτε προβλέπεται κάτι τέτοιο, να έχουµε 

πανοµοιότυπους, ακριβώς τους ίδιους περιβαλλοντικούς όρους.  

  Αυτό τι σηµαίνει; Σηµαίνει ότι οι πολίτες που πολλές φορές 

βρίσκονται, θέλουν να αντιµετωπίσουν µε ένα µικρό επαγγελµατικό εργαστήριο 

το φάσµα της ανεργίας, δεν µιλούµε για σοβαρές µονάδες, µια µονάδα κοπής 

ραφής έτοιµων ενδυµάτων, ένα αλουµινάδικο, τέτοια πράγµατα που δεν 

δηµιουργούν προβλήµατα, βλέπουµε ότι είναι πανοµοιότυποι οι 

περιβαλλοντικοί όροι.  

  Θα µπορούσαν να θεσµοθετηθούν κλαδικοί περιβαλλοντικοί 

όροι, να γλιτώσουν οι άνθρωποι αυτοί από την σύνταξη περιβαλλοντικών 

µελετών, να συµπυκνώσουµε τον χρόνο έκδοσης των αδειών και προφανώς 

και κυρίως το κόστος για να µπορέσουµε να δώσουµε διέξοδο σε κάποιες 

οικογένειες που αντιµετωπίζουν προβλήµατα µέσα από τέτοιες µικρές 

µονάδες.  

  Υπάρχει γενικά, η ερώτηση η τελευταία απευθύνεται στον κ. 

∆ερµιτζάκη, υπάρχει γενικά η αντίληψη και να το παράδειγµα µε αυτό που 

είπαµε προηγουµένως για τα νοσοκοµεία κτλ. ότι γενικά ο δηµόσιος τοµέας 

διαφεύγει τον έλεγχο. Υπάρχει διάχυτη αυτή η εντύπωση και επειδή 

προεκτείνοντας αυτό που είπε ο κ. Τολέρης, Γιάννης κερνάει και Γιάννης πίνει 

για κάτι ήσσονος σηµασίας, εγώ θα ρωτήσω πόσο πολύ επηρεάζει τους 

ελέγχους το γεγονός ότι το ίδιο Υπουργείο είναι ο φορέας, ο οποίος σχεδιάζει 

έργα, συντάσσει περιβαλλοντικούς όρους, υλοποιεί τα έργα, ελέγχει τους 

περιβαλλοντικούς όρους, διαπιστώνει ενδεχοµένως παραβάσεις στους 

περιβαλλοντικούς όρους και επιβάλλει πρόστιµο που; Στον εαυτό του.  
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  Και συγκεκριµένα θα ήθελα να ρωτήσω, λοιπόν, πόσο πολύ αυτή 

η σύµπτωση αρµοδιοτήτων στο ίδιο Υπουργείο επηρεάζει τον έλεγχο των 

περιβαλλοντικών όρων και την υλοποίηση σε, υψηλής µάλιστα 

περιβαλλοντικής όχλησης, δηµόσια έργα και να ρωτήσω εξειδικεύοντας: πόσοι 

έλεγχοι γίνανε σε τέτοια έργα και πόσα πρόστιµα επεβλήθηκαν στον κύριο των 

έργων αυτών;  

  Και εξειδικεύοντας ακόµη περισσότερο θα ήθελα να ρωτήσω ως 

κάτοικος πλέον του Μοσχάτου και του Νέου Φαλήρου και επειδή είµαι σε θέση 

να γνωρίζω ότι ειδικά στο οδικό τµήµα που είναι σε πυκνοκατοικηµένη περιοχή 

του οδικού έργου πάνω από τον Κηφισό υπάρχουν παραβάσεις των 

περιβαλλοντικών όρων και µάλιστα διαπιστωµένες από υπηρεσίες του 

ΥΠΕΧΩ∆Ε µε έγγραφα, θα ήθελα να ρωτήσω τι πρόστιµο επεβλήθη και ποιες 

ποινές, σύµφωνα µε το άρθρο 28, 29 και 30 του 1650, επεβλήθησαν στον 

κύριο του έργου. Ευχαριστώ πολύ.  

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: Μια µικρή συµπλήρωση και θα απαντήσει ο κ. Τολέρης ή 

µάλλον έχει κάποιος άλλος να κάνει κάποια τοποθέτηση; Το λόγο έχει η κα 

∆ήµου.  

Ελ. ∆ΗΜΟΥ: Μια ερώτηση απλά στον κ. Τολέρη. Είµαι από την Περιφέρεια 

Αττικής, ΠΕΧΩ. Είµαστε πολύ καινούργιοι στις περιβαλλοντικές αδειοδοτήσεις 

µε συνέπεια να ψαχνόµαστε λιγάκι. Τι θα γίνει µε τους ελέγχους; Και πάλι θέλω 

να επιµείνω σε αυτό. ∆εν έχουµε ξεκινήσει να κάνουµε ελέγχους στις χρήσεις 

τις οποίες έχουµε ήδη δώσει εδώ και δύο χρόνια περιβαλλοντικούς όρους. 

Ποια θα είναι η σχέση µας µε τους Επιθεωρητές Περιβάλλοντος; Θα µπορούµε 

να χρησιµοποιούµε τους Επιθεωρητές Περιβάλλοντος για τους ελέγχους ή θα 

πρέπει η ΠΕΧΩ µε δέκα ανθρώπους και χωρίς κανένα µέσο και χωρίς καµία 

συνείδηση από τις Περιφέρειες τι σηµαίνει περιβάλλον  - χωροταξία, θα πρέπει 

να προχωρήσει σε τέτοιες διαδικασίες;   

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: Υπάρχουν και κάποιες έγγραφες ερωτήσεις. Κάποια στοιχεία 

όσον αφορά τους ελέγχους για το δηµόσιο τοµέα. Το 60% των ελέγχων που 

έχουµε κάνει αφορούν ιδιωτικό τοµέα και το 40% δηµόσιο τοµέα.  

  Κυρίως Τοπική Αυτοδιοίκηση και Κεντρικές Υπηρεσίες, ακόµα και 

σε έργα που έχει κάνει το ΥΠΕΧΩ∆Ε. Ακόµα και σε αυτές τις περιπτώσεις ο 
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φάκελος έχει πάει στον Εισαγγελέα. Έχουµε πάγια εντολή από τον Υπουργό 

ΠΕΧΩ∆Ε.  

  Να θυµηθώ κάποιες, Εγνατία, Προοδευτική, ΠΑΘΕ, αµµοληψίες 

στον Άραχθο. ∆εν έχω πρόσφατα να σας πω. Σε όλες τις περιπτώσεις 

ακολουθείται ακριβώς η ίδια διαδικασία. Φάκελος στον Εισαγγελέα και 

εισήγηση επιβολής προστίµου. 

  Λοιπόν, τώρα είναι κάποιες άλλες ερωτήσεις. Υπάρχουν, λέει, 

περιστατικά, ρωτάει κάποιος συνάδελφος, όπου έχουν απειληθεί οι Ελεγκτές 

Περιβάλλοντος λόγω της άσκησης καθηκόντων τους; Προς το παρόν όχι. 

Ελπίζω ποτέ να µην γίνει, εξαρτάται βέβαια και από τον τρόπο που 

προσεγγίζουµε µια υπόθεση.  

  Αν από την πρώτη στιγµή, από την πρώτη ώρα που περνάµε 

µέσα στην δραστηριότητα για τον έλεγχο δώσουµε στον άλλον να καταλάβει 

ακριβώς ποια θα είναι η εργασία µας και ποια βήµατα θα ακολουθήσει, αυτός ο 

κίνδυνος περιορίζεται.  

  Τώρα να σας πω παραδείγµατα; Ακόµα και για τα λατοµεία τα 

πρόσφατα, για το αεροδρόµιο, για πάρα πολλά, υψηλά πρόστιµα που έχουµε 

βάλει. Προς το παρόν πάντως, δεν µπορώ να αποκλείσω κάτι τέτοιο, δεν 

έχουµε απειληθεί.  

  Άλλες ερωτήσεις. Σε διαδικασίες ελέγχων µπορούµε να 

επικαλεστούµε αναρµοδιότητα λόγω επιστηµονικού αντικειµένου ή είµαστε 

υποχρεωµένοι να διεξάγοµαι και τι ισχύ έχουν σε περίπτωση ποινικής 

διαδικασίας; ∆εν µπαίνει τέτοιο πρόβληµα. Η υπηρεσία έχει την αρµοδιότητα. 

∆εν εξετάζουµε αν ο ∆ερµιτζάκης ή ο Τολέρης ή ο κύριος τάδε έχει την τάδε 

ειδικότητα για να κάνει τον έλεγχο.  

  Σε Νοµαρχίες που δεν λειτουργούν ΚΕΠΕ ποια Υπηρεσία είναι 

αρµόδια για τον έλεγχο και την επιβολή προστίµων, είναι για λατοµεία χωρίς 

περιβαλλοντικούς όρους. Επειδή πρόσφατα το αντιµετωπίσαµε, νοµίζω είναι ο 

2115 το άρθρο 11 και ο 2702 του ’99 στο άρθρο 8.  

  Ο πρώτος, νοµίζω, όταν έχει άδεια εκµετάλλευσης π.χ. για 

έλλειψη περιβαλλοντικών όρων θα πρέπει να ανακληθεί η άδεια, είναι πάντα 
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αρµοδιότητα του Νοµάρχη, όµως µετά από εισήγηση του Επιθεωρητή 

Μεταλλίων. Ο άλλος Νόµος αφορά ένα παράνοµο λατοµείο. Σε αυτή την 

περίπτωση πάλι την αρµοδιότητα για σφράγιση των ηλεκτροµηχανολογικών 

εγκαταστάσεων την έχει ο Νοµάρχης αλλά πάλι απαιτείται γνωµοδότηση του 

Επιθεωρητή Μεταλλίων. Είναι δηλαδή µια κοινή αρµοδιότητα κατά την άποψή 

µου. ∆εν µπαίνει το θέµα ΚΕΠΕ πουθενά. Ο Νόµος είναι ξεκάθαρος σε αυτό.  

  Άλλη ερώτηση εγώ δεν έχω, θα δώσω το µικρόφωνο στον κ. 

Τολέρη να συνεχίσει µε τις ερωτήσεις.     

Επ. ΤΟΛΕΡΗΣ: Καταρχάς µε µια ερώτηση του κ. Λειβαδάρου: να 

κατηγοριοποιηθεί µε µια οµοιογένεια η υψηλή όχληση µε την κατηγοριοποίηση 

15393 όπου τα έργα και οι δραστηριότητες έχουνε µπει σε κατηγορίες για την 

περιβαλλοντική τους αδειοδότηση.  

  Πρέπει να ξεκαθαρίσουµε το εξής: η κατηγοριοποίηση σε όχληση 

έγινε για λόγους πολεοδοµικούς χωροταξικούς. Η προσωπική µου άποψη είναι 

ότι αυτό είναι ανεδαφικό. ∆εν µπορεί να υπάρχει κάτι τέτοιο, διότι η όχληση 

εξαρτάται κάθε φορά από τοπικούς παράγοντες. ∆ηλαδή µια µονάδα υψηλής – 

µέσης όχλησης δεν είναι παντού µέσης όχλησης. Αλλού είναι χαµηλής και 

αλλού είναι πολύ υψηλής.  

  Αυτό, λοιπόν, είναι κατά την άποψή µου ένα εργαλείο που 

χρησιµοποιήθηκε στο παρελθόν το οποίο θα πρέπει σιγά-σιγά να αρχίσουµε 

να το αναθεωρούµε. Αυτή η αναθεώρηση έγινε προσπάθεια να γίνει και από 

µέρους µου προσωπικά, όµως είναι ένα τέτοιο πλέγµα πολεοδοµικών και 

χωροταξικών διατάξεων που πρέπει να αλλάξουµε, που ειλικρινά σηκώσαµε 

τα χέρια.  

  Παρόλα ταύτα η προσωπική µου άποψη είναι ότι θα πρέπει να το 

ξαναδούµε µε νέα δεδοµένα πλέον. Όµως οφείλω να πω ότι σαφώς και 

ελήφθη υπόψη στην κατηγοριοποίηση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης 

15393 ο βαθµός όχλησης, αλλά είναι ένα από τα στοιχεία. ∆εύτερο στοιχείο 

είναι το µέγεθος. Το τρίτο στοιχείο είναι η κατάληψη του χώρου. Είναι και αυτό. 

Το τέταρτο είναι και αισθητική. Το περιβάλλον δεν είναι µόνο ατµόσφαιρα και 

νερά. Άρα λοιπόν θα πρέπει να το δούµε µε πολύ µεγάλη προσοχή.                   

  Το επόµενο ερώτηµα είναι για σταθερούς περιβαλλοντικούς 
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όρους. Ναι, εγώ δεν έχω αντίρρηση, αλλά τότε πλέον δεν λέγονται 

περιβαλλοντικοί όροι. Η διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης είναι µια 

ατοµική διαδικασία και να το κάνω καθαρό. Όταν εγώ έχω ένα ποτάµι, ο 

∆ούναβης είναι τελείως διαφορετικός από τον Πηνειό.  

  Ο ∆ούναβης έχει µια αφοµοιωτική ικανότητα 100 φορές 

µεγαλύτερη από τον Πηνειό. Άρα τα φορτία που µπορεί να ρίξω εγώ στο 

∆ούναβη είναι πολύ µεγαλύτερα από τα φορτία που µπορώ να ρίξω στον 

Πηνειό, διότι εξαρτάται από την παροχή του νερού, από τα ποιοτικά 

χαρακτηριστικά του νερού, από χιλιάδες πράγµατα.  

  Άρα δεν µπορεί να υπάρχουνε σταθεροί περιβαλλοντικοί όροι 

αλλά υπάρχουνε για κάθε µονάδα. Τώρα εάν οι Μονάδες είναι πολύ µικρές και 

ουσιαστικά έχουµε σταθερούς περιβαλλοντικούς όρους λόγω του µεγέθους 

τότε είναι λάθος να αλλάξουµε την κατηγοριοποίηση και εγώ δεν είµαι καθόλου 

αντίθετος και το έχουµε προβλέψει αλλά δυστυχώς δεν υλοποιήθηκε, όχι µε 

ευθύνη των υπηρεσιών, στο Τρίτο Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης, θα το 

ξαναβάλουµε στο Τέταρτο και το ξαναβάλαµε, τις λεγόµενες Περιβαλλοντικές 

∆ιατάξεις κατά το πρότυπο, αν και είναι πολύ παλιό, των Υγειονοµικών 

∆ιατάξεων.  

  Με λίγα λόγια αυτά τα έργα που λίγο ως πολύ στο πίσω µέρος 

του µυαλού µας είναι τα έργα τρίτης κατηγορίας του 1650 που δεν 

ενεργοποιήθηκαν, σε αυτά να υπάρχουνε στάνταρ περιβαλλοντικές διατάξεις. 

Να µην περνάνε από περιβαλλοντική αδειοδότηση, αλλά υποχρεωτικά ένα 

καφεκοπτείο πρέπει να τηρεί αυτά και είναι γνωστό ένα καφεκοπτείο το µόνο 

που θέλει είναι µία απόσµιση. Ένα σουβλατζίδικο πρέπει να τηρεί αυτά. ∆εν 

µπορεί όµως να πάµε σε µια λογική ότι η περιβαλλοντική αδειοδότηση να έχει 

στάνταρ περιβαλλοντικούς όρους και να τους κωδικοποιήσουµε. Θα γελάει και 

το παρδαλό κατσίκι σε διεθνές επίπεδο απ’ τις ανεπτυγµένες χώρες.  

  Όσον αφορά αν το Υπουργείο Περιβάλλοντος ελέγχει, κάνει κλπ. 

δεν είναι θέµα δικό µου. Νοµίζω µε τον κ. Καραµανλή πρέπει να το συζητήσετε 

αν θέλετε να το αλλάξει, αλλά από κει και πέρα όµως προσωπική άποψη θα 

σας πω αυτό το πράγµα έχει τα κατά του προφανώς, έχει και τα καλά. ∆εν 

είναι όµως αυτής της αίθουσας να συζητήσουµε ούτε τα καλά ούτε τα κακά.  
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  Εκείνο όµως που θέλω να πω είναι το εξής: ότι το επόµενο 

πείραµα σαν Υπουργείο Περιβάλλοντος, ενδεχόµενα αν το αντέχει η ελληνική 

κοινωνία, να είναι το εγγλέζικο που είναι κάτω από τον Πρωθυπουργό ένας 

Υπουργός για θέµατα Βιώσιµης Ανάπτυξης. Έχουµε πολύ δρόµο όµως για να 

φτάσουµε την Αγγλία. Πάρα πολύ δρόµο. Παρόλα ταύτα δεν µπορώ να πω 

δηµοσίως αν είµαι υπέρ ή κατά του διαχωρισµού του Υπουργείου. Έχω 

πάντως προσωπική άποψη επί του θέµατος.  

  Όσον αφορά την ποιότητα των µελετών κάποιος συνάδελφος 

έκανε µια ερώτηση, πως µπορούµε να αλλάξουµε το καθεστώς των µελετητών 

και ένας ιχθυολόγος να κάνει µελέτες για βιοµηχανίες. Και εδώ πρωτοτυπούµε 

σε ελληνικό επίπεδο, πουθενά στον κόσµο, σε αναπτυγµένες χώρες δεν 

υπάρχουνε µητρώα µελετητών, είναι γνωστό.  

  Όποιος µπορεί κάνει και τον κρίνουνε οι υπηρεσίες, τον κρίνει η 

πράξη, τον κρίνει η ζωή. Στην Ελλάδα όµως έχουµε µάθει αντί να 

µαζευόµαστε, να συσσωρεύουµε γνώση, know how, τεχνική, διασπώµεθα. 

Παράδειγµα έχουµε 125 πτυχία περιβαλλοντολόγου Γ τάξης. Η χώρα είναι 

δέκα εκατοµµύρια όλη και όλη και η παραγωγική δραστηριότητα είναι αυτή που 

έχει.  

  Αυτό είναι τρέλα, αυτό δεν ισχύει σε καµιά ευρωπαϊκή χώρα, ούτε 

καν και σε αυτές που είναι σαν και εµάς: Πορτογαλία κτλ. Συµµαζεύονται οι 

άνθρωποι, κάνουνε µεγάλες εταιρείες. Από κει και πέρα είναι θέµα δικό µας, 

των υπηρεσιών, όσο µπορούµε, διότι µια κακή µελέτη ποτέ δεν βελτιώνεται 

αλλά να αρχίσετε να επιστρέφετε µελέτες πίσω.  

  Είναι απαράδεκτη, δεν καλύπτει τις προδιαγραφές, πάρτε µια 

πενηντάδα µελετών πίσω. Απ’ αυτές θα ξανάρθουν. ∆εν πρόκειται να 

βελτιωθούνε πολύ. Στείλτε τριάντα µετά πίσω, πάλι δεν καλύπτουν, οι ίδιες. 

Από τις πενήντα διάλεξε τριάντα, τις χειρότερες. Την τρίτη φορά δέκα, θα 

αναγκαστεί πλέον η αγορά να αρχίσει να προσαρµόζεται. Είναι στην ευθύνη 

του υπαλλήλου πια. ∆εν είναι, λοιπόν, εκεί το ζήτηµα. Το ζήτηµα δηλαδή να 

κάνουµε µητρώο µελετητών µόνο, κατά την άποψή µου.     

  Η επόµενη ερώτηση τι πρέπει να κάνουµε όταν η πολιτική ηγεσία 

πιέζει για περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων αµφιβόλου ποιότητας µόνο και 
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µόνο για να πληρωθεί ο εργολάβος, δεν ξέρω αν αυτή η ερώτηση γιατί δεν 

γράφει το όνοµά του αναφέρεται σε νοµαρχιακό έργο ή περιφερειακό. 

  Εκείνο που εµείς πάντως κάνουµε γιατί και εµείς έχουµε πιέσεις 

και λογικά, είπα και στην οµιλία µου ότι η περιβαλλοντική διαχείριση έχει τρεις 

πυλώνες. Αυτούς τους τρεις πυλώνες τους συνεξετάζουµε: την κοινωνία, την 

οικονοµία, το περιβάλλον. Το έργο έχει επιπτώσεις. ∆εν υπάρχει έργο και 

δραστηριότητα χωρίς επιπτώσεις.  

  Το ζήτηµα είναι αν αυτές οι επιπτώσεις είναι διαχειρίσιµες, αν οι 

επιπτώσεις είναι µη αντιστρεπτές και αν οι επιπτώσεις αυτές είναι αποδεκτές 

τελικά για τα περιβαλλοντικά µέσα και τις περιβαλλοντικές παραµέτρους. Άρα 

λοιπόν εάν εσείς κρίνετε ότι δεν πρέπει, κατά την άποψή µου, όπως το 

κάνουµε και εµείς, ναι, είναι ο προϊστάµενος µας ο πολιτικός, πάρ’ την 

εισήγησή µου όπως την θέλεις και τραβάς από κάτω µια διαφωνία, σαφώς και 

έχεις το δικαίωµα να βάλεις την άποψή σου. Εµείς το κάνουµε. Αν τα 

υπογράφει ο άλλος µε διαφωνία δικό του θέµα.  

  Μήπως η νοµοθεσία θα έπρεπε να προβλέψει συγκεκριµένα 

έργα και δραστηριότητες για τα οποία πρέπει να γίνεται monitoring και 

evaluation των περιβαλλοντικών όρων; Όχι. Λάθος. Αυτό προφανώς είναι στην 

κρίση µας. Αλίµονο. ∆εν χωρά ρετσέτες. ∆εν είναι υπεύθυνες δηλώσεις 

γέννησης και εποµένως βάζεις το κενό πότε γεννήθηκε και που µένει. Κάθε 

περίπτωση είναι διαφορετική.  

  Και όταν λέµε monitoring µην νοµίζετε ότι είναι πάντα πολύ 

ακριβό. Monitoring για παράδειγµα είναι µία φορά το χρόνο ή δύο φορές το 

χρόνο να µετράει τα υγρά του απόβλητα και να τα στέλνει για ανάλυση και 

συγχρόνως να του έχεις βάλει ένα απλό παροχόµετρο, να µετράει την παροχή 

και να του έχεις βάλει ένα αυτόµατο πεχάµετρο. Ένα αυτόµατο πεχάµετρο 

κοστίζει χίλια ευρώ. Και από το pH αν βλέπεις διαφοροποιήσεις θα δεις και το 

pH των αναλύσεων να δεις, έχει διαφορά.  

  Θέλει λίγο να βάλουµε το µυαλό µας να δουλέψει. Να δούµε 

µερικά πράγµατα. ∆εν είναι αυτόµατα. Να βάλουµε το µυαλό µας να δουλέψει 

και δεν προσπαθούµε να τα κάνουµε αυτόµατα ρετσέτες. Ναι, λέει αυτό. Γιατί 

θα πέσουµε έξω και είναι λάθος άποψη αυτή. ∆ιαχείριση κάνουµε.  

 118



«Περιβαλλοντικοί Έλεγχοι και ∆ηµόσια ∆ιοίκηση» - Τρίτη Συνεδρία - 6/12/2006 

  Τα µέτρα αντιµετώπισης περιβαλλοντικών επιπτώσεων, άλλη 

ερώτηση, αναφέρονται την MPA, είναι δεσµευτικά; Ναι, εξαρτάται το πώς 

γράφετε τις αποφάσεις έγκρισης περιβαλλοντικών όρων. Αν έχετε προσέξει 

τουλάχιστον η ΕΥΠΕ στο τέλος έχει ένα περιβαλλοντικό όρο. Πάντοτε, που 

λέει: οι προαναφερόµενοι περιβαλλοντικοί όροι είναι υποχρεωτικοί και 

ισχύουνε όλοι οι όροι που προβλέπονται στη µελέτη περιβαλλοντικών 

επιπτώσεων και δεν έρχονται σε αντίθεση µε τους προαναφερόµενους.  

  Άρα ό,τι προβλέπεται µες στην MPA και δεν έρχεται σε αντίθεση 

µε τους όρους που έχουν επιβληθεί ισχύει και είναι περιβαλλοντικός όρος. 

Αυτή η πρακτική δεν είναι ελληνική, δεν την βγάλαµε από το µυαλό µας στην 

ΕΥΠΕ, την αντιγράψαµε από κάποια άλλη χώρα.  

  Περί υλοποίησης περιβαλλοντικών όρων σε έργα µε υψηλή 

περιβαλλοντική όχληση. ∆εν µπορώ να καταλάβω επακριβώς την ερώτηση, 

αλλά νοµίζω ότι είναι.  

  Τώρα υπάρχει και µια ερώτηση τελευταία όσον αφορά τις οσµές. 

Είναι γεγονός ότι και εµείς έχουµε βάλει περιβαλλοντικό όρο µε µονάδες 

οσµών. ∆εν ξέρω, είχα πάει να εκπαιδευτώ όταν ήµουνα στην Ιαπωνία Γιάννη, 

να γίνω οσµιστής. Με κόψανε βέβαια αµέσως γιατί κάπνιζα και καπνίζω. ∆εν 

υπάρχει όργανο µέτρησης των οσµών. Το καλύτερο όργανο µέτρησης των 

οσµών που υπάρχει είναι η µύτη. Η µύτη του ανθρώπου έχει περίπου µια 

διάκριση οσµών περίπου εκατό φορές µεγαλύτερη για ορισµένους µόνο 

οσµηρούς ρύπους, που µπορούν να µετρήσουνε τα όργανα στην καλύτερη 

των περιπτώσεων, γιατί υπάρχουνε και άλλοι ρύποι που τα όργανα µπορούν 

να πιάσουνε χίλιες φορές περισσότερο από τη µύτη. 

  Εποµένως δεν στέκει η λογική. Τώρα αν θέλουµε να κάνουµε 

οσµιστές ναι, είναι µια µεγάλη ιστορία. Η µέθοδος είναι αποτελεσµατική και έχει 

αποδειχθεί ότι είναι αποτελεσµατική. Το κόστος συντήρησης των οσµιστών 

είναι τροµακτικό διότι χάνουνε την οσµή τους αυτοί οι άνθρωποι δυστυχώς και 

µπορεί να την χάσουνε την οσµή όχι µόνιµα παροδικά. Άρα τους περνάς 

συνεχώς από ένα ΚΟΡΣ, δεν ξέρω Γιάννη, δεν ήσουνα εσύ, που έχει τέλος 

πάντων στην Ιαπωνία 14 στάδια, εγώ πέρασα µόνο δύο, ήµουνα άχρηστος 

τελείως.  
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  Και µια τελευταία ερώτηση για να τελειώνω: αδειοδότηση 

µονάδων επεξεργασίας ιατρικών αποβλήτων. Ναι, υπάρχει διαδικασία 

περιβαλλοντικής αδειοδότησης και αυτών των µονάδων και προβλέπονται 

στην Κοινή Υπουργική Απόφαση 11014.  

  Εκείνο που θα ήθελα όµως να τονίσω για τον κ. Ζαρκανέλα είναι 

ότι δεν έχει πιάσει καµιά µανία το κράτος των Αθηνών για να έχει εδώ τα έργα 

και τις δραστηριότητες. ∆εν υπάρχει τέτοια αντίληψη και θα δώσω ένα απλό 

παράδειγµα: ότι στην Αθήνα αδειοδοτούνται περίπου κατ’ έτος από τις 

αρµόδιες Υπηρεσίες Περιβάλλοντος λιγότερες από 1500 µελέτες 

περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Είµαστε περίπου στις 1100-1200.            

  Το νούµερο σε επίπεδο περιφερειών από πληροφορίες που έχω, 

µένει να διασταυρωθεί αυτό το στοιχείο, είναι περίπου κατά µέσο όρο γύρω 

στις 5500 χιλιάδες. Πέντε πρέπει να είναι, πέντε χιλιάδες πρέπει να είναι 

γεµάτες. Αυτή την επεξεργασία ακόµα δεν την έχω κάνει, έχω πάρει στοιχεία 

από κάποιες περιφέρειες µόνο, ενδεχοµένως όµως να πέφτω έξω γιατί να 

έπεσα σε περιφέρειες δυνατές, που έχουνε πολλά έργα και δραστηριότητες.  

  Από κει και πέρα εκτίµηση δική µου είναι, πάλι όµως µε κάποια 

στοιχεία, δεν είναι τυχαία δηλαδή τα νούµερα που λέω, ούτε από τη µύτη µου, 

δεν είµαι καλός οσµιστής εξάλλου, σε νοµαρχιακό επίπεδο πρέπει να 

ξεπερνάνε οι περιβαλλοντικές αδειοδοτήσεις τις 6500 µε 7500 χιλιάδες. Αυτό 

µπορεί να είναι και παραπάνω πλέον τώρα, ενδέχεται να είναι το νούµερο 

κοντά στις δέκα χιλιάδες.  

  Οφείλω όµως να πω και αυτή είναι προσωπική άποψη και το 

τονίζω, είναι προσωπική άποψη… Για τις περιβαλλοντικές αδειοδοτήσεις; Τα 

νούµερα; Τα νούµερα είναι µη επεξεργασµένα στοιχεία ακόµα, µη 

επεξεργασµένα στοιχεία που δεν έχω πάρει από όλες τις περιφέρειες.  

  Η προσωπική µου άποψη είναι ότι θα πρέπει η Τοπική 

Αυτοδιοίκηση να σταθεί στο ύψος της, η αιρετή πρωτοβάθµια και 

δευτεροβάθµια Τοπική Αυτοδιοίκηση. Εγώ θα φέρω µόνο ένα παράδειγµα, 

που βέβαια βλέπω ότι κάνει προσπάθειες αλλά θα πρέπει οι προσπάθειες να 

ενταθούν.  

  ∆εν νοείται να έχει πάρει απόφαση µια Κυβέρνηση ή το 

 120



«Περιβαλλοντικοί Έλεγχοι και ∆ηµόσια ∆ιοίκηση» - Τρίτη Συνεδρία - 6/12/2006 

Υπουργικό Συµβούλιο να δοθεί µια άδεια σε µεγάλη ζωτικής σηµασίας µονάδα 

και δεν είναι µία, έχω στο µυαλό 4-5 και η Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση να 

αρνείται να εκδώσει άδεια διάθεσης επεξεργασίας των λυµάτων και ουσιαστικά 

η βιοµηχανία αυτή να είναι στον αέρα. Για διάφορους λόγους, δεν το γνωρίζω.  

  Λέω ότι οι προσπάθειες είναι από όλες τις πλευρές. Από την 

κεντρική διοίκηση, την περιφερειακή διοίκηση, την νοµαρχιακή αυτοδιοίκηση 

δευτέρου βαθµού και την νοµαρχιακή αυτοδιοίκηση πρώτου βαθµού, σε µία 

προφανώς καλή συνεργασία µεταξύ τους. Ο στόχος µας είναι κοινός, είναι το 

περιβάλλον, είναι η διαχείριση του περιβάλλοντος. Εµείς εδώ οι περισσότεροι 

έχουµε αναλάβει έναν πολύ µικρό τοµέα γιατί υπάρχουν και άλλοι συνάδελφοι 

που ασχολούνται επίσης µε σοβαρά θέµατα του περιβάλλοντος.  

  Θα πρέπει, λοιπόν, η στόχευσή µας να είναι καθαρή, κοινός είναι 

ο στόχος, κοινή πρέπει να είναι η προσπάθεια και το αποτέλεσµα θα το 

µοιραστούµε όλοι µαζί. Ευχαριστώ.       

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: Κύριε Σαµπατακάκη η σειρά σας. Έχετε κάποια ερώτηση;  

Μ. ΣΑΜΠΑΤΑΚΑΚΗΣ: Πάντως απ’ αυτά που άκουσα ήτανε πάρα πολύ 

σηµαντικά και χαίροµαι που δεν έχουµε εµείς τα προβλήµατα αυτά που έχετε 

εσείς. Το Υπουργείο Υγείας δεν τα έχει αυτά. Είχα την τύχη να περάσω και 

από τα δύο Υπουργεία, οπότε βλέπω πραγµατικά ότι εµείς δεν τα έχουµε αυτά 

τα προβλήµατα που έχετε εσείς µε τις περιφέρειες και µε τις νοµαρχίες και µε 

όλα αυτά τα πράγµατα.  

  Βέβαια εµείς έχουµε ένα πολύ πιο µεγάλο εύρος αντικειµένου, 

πάρα πολύ πιο µεγάλο, πενήντα φορές πιο πάνω µπορώ να σας πω, αλλά 

σας διαβεβαιώ ότι από τότε που πήγα εγώ τουλάχιστον στο σώµα θέλω να 

τους ευαισθητοποιήσω ιδιαίτερα στο περιβάλλον, επειδή ίσως κατάγοµαι και 

έχω βάλει και η καταγωγή µου από το περιβάλλον µου και φροντίζω όλοι οι 

Επιθεωρητές οι οποίοι πάνε και ελέγχουνε διάφορα έργα δικά µας να ξεκινάνε 

και από τους περιβαλλοντικούς όρους. Έχετε περιβαλλοντικούς όρους; ∆εν 

έχετε; Πηγαίνετε να βγάλετε.  

  ∆εν µιλάµε µόνο για νοσοκοµεία, µιλάω για όλα τα κοµµάτια που 

έχουνε σχέση µε την υγεία. Υπάρχουν εγκαταστάσεις επεξεργασίας ποσίµου 

νερού, υπάρχουνε τόσα άλλα πράγµατα που δυστυχώς ή ευτυχώς έχουµε και 
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εµείς εµπλοκή στα περιβαλλοντικά µέσα, αλλά πάντως να είσαστε βέβαιοι ότι 

το πρώτο που ξεκινάµε είναι αυτό: έγκριση περιβαλλοντικών όρων και 

υλοποίηση των περιβαλλοντικών όρων.  

  Έχω µία ερώτηση εδώ πέρα σχετικά µε το αν αδειοδοτούνται τα 

έργα επεξεργασίας ιατρικών αποβλήτων. Νοµίζω πήρατε την απάντηση, έτσι 

δεν είναι; Απλά έχω να επισηµάνω το εξής: ότι τι γίνεται µε αυτές τις µονάδες 

που είπα προηγουµένως που αδρανοποιούν τα απόβλητα και οι οποίες είναι 

κινητές. ∆ηλαδή έρχονται µέσα στο νοσοκοµείο, κάνουνε τη δουλειά τους, µετά 

πάνε σε ένα άλλο νοσοκοµείο, ξανακάνουν τη δουλειά τους και ούτω καθεξής.  

  Το ερώτηµα είναι: αυτές οι µονάδες θα αδειοδοτηθούν 

περιβαλλοντικά; ∆ηλαδή θα πάρουν έγκριση περιβαλλοντικών όρων για τη 

δουλειά που κάνουν από το ίδιο το νοσοκοµείο ή σαν µονάδες θα πάρουνε 

κάνοντας τη δουλειά αυτή ενδονοσοκοµειακά και εν συνεχεία στο άλλο 

νοσοκοµείο πάλι το ίδιο και εν συνεχεία στο άλλο νοσοκοµείο πάλι το ίδιο. 

Αυτό το τελευταίο είναι, αυτό που είπα. Η Θεσσαλονίκη κάτι έχει. ∆ιαφωνεί; 

(∆ιαλογικές συζητήσεις) 

Επ. ΤΟΛΕΡΗΣ: Περιβαλλοντική αδειοδότηση κινητής µονάδας δεν µπορεί να 

υπάρχει. Η περιβαλλοντική αδειοδότηση είναι για µια συγκεκριµένη θέση. Τα 

µέσα περιβάλλοντος διαφοροποιούνται από θέση σε θέση. Γι’ αυτό το λόγο, 

λοιπόν, θα σας πει και ο κ. Μαχαίρας έχουµε µαζί, δεν γίνεται περιβαλλοντική 

αδειοδότηση σε κάτι που κινείται, διότι αυτό που κινείται µπορεί σε κάποια 

περιοχή να είναι τροµακτικά δυσµενές, σε κάποια άλλη περιοχή να µην είναι 

απολύτως τίποτα. Αυτό το έχουµε κάνει καθαρό όµως, απορώ γιατί γίνεται.  

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: Κύριε Μαχαίρα σύντοµα όµως γι’ αυτό το θέµα.  

Γ. ΜΑΧΑΙΡΑΣ: Ναι, στην Κοινή Υπουργική Απόφαση, την 13588 που είναι για 

τα επικίνδυνα απόβλητα είναι ξεκάθαρο πλέον ότι οι κινητές µονάδες δεν 

αδειοδοτούνται. ∆εν αδειοδοτούνται. Αδειοδοτείται ο παραγωγός και ο κάτοχος 

των αποβλήτων που είναι το νοσοκοµείο στην περασµένη περίπτωση.  

  Εάν θέλει να κάνει οποιαδήποτε δουλειά, θα κάνει µία σύµβαση 

µε έναν ιδιώτη, ο οποίος είναι υποχρεωµένος ο ιδιώτης να πάει στο χώρο του 

παραγωγού και να εκτελέσει τη δουλειά της αποστείρωσης ή οποιαδήποτε 
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άλλη δουλειά θέλει να κάνει, σύµφωνα µε τους περιβαλλοντικούς όρους που 

έχουν εκδοθεί σε αυτόν. Στον παραγωγό των αποβλήτων.  

(∆ιαλογικές συζητήσεις) 

Γ. ΜΑΧΑΙΡΑΣ: Για κάθε νοσοκοµείο θα βγάλετε περιβαλλοντικούς όρους όπου 

µέσα εκεί θα πάει και θα κουµπώνει η ιδιωτική µονάδα και θα εκτελεί την 

εργασία µε τους όρους του νοσοκοµείου. Το λέει η καινούργια Κοινή 

Υπουργική Απόφαση, διαβάστε την.  

Επ. ΤΟΛΕΡΗΣ: Μα πριν βγει η Κοινή Υπουργική Απόφαση υπήρχε το θέµα. 

Έχει βγει εδώ και δύο χρόνια Γιάννη; 

Γ. ΜΑΧΑΙΡΑΣ: ∆εν ξέρω αν µιλάτε για τον κεντρικό αποστειρωτήρα. Όχι, έξι 

µήνες έχει βγει.  

Επ. ΤΟΛΕΡΗΣ: Όχι, είναι µια παλιά ιστορία λέει τώρα ο Αντώνης, εντάξει, είπε 

µια παλιά. Έληξε η ιστορία αυτή, το διευθετήσαµε.  

Γ. ΜΑΧΑΙΡΑΣ: Οι κινητές µονάδες δεν αδειοδοτούνται περιβαλλοντικά. Είναι 

λογικό αυτό, γιατί σήµερα είναι εδώ, αύριο είναι εκεί. Ποιο είναι το περιβάλλον 

τους;   

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: Λοιπόν, ευχαριστούµε Γιάννη για τη διευκρίνιση. Είναι άλλες 

δυο ερωτήσεις. Για τη µία κα Χρυσικοπούλου, σας παρακαλώ ελάτε. Ποια 

υπηρεσία, λέει, είναι αρµόδια για τον έλεγχο τήρησης περιβαλλοντικών όρων 

έργων και δραστηριοτήτων κατηγορίας Α1 και Α2 για τις Νοµαρχίες που δεν 

έχουν ΚΕΠΕ.  

  Πείτε µας σας παρακαλώ πώς µέχρι σήµερα, µε βάση ποιες 

αρµοδιότητες έχετε βάλει τόσο υψηλά πρόστιµα. Αν είδα τον τελευταίο καιρό 

πρέπει να έχετε ξεπεράσει τις 500 χιλιάδες ευρώ. Παρακαλώ απαντήστε µας. 

Με βάση ποια νοµοθεσία; Γιατί βλέπω να έχει δηµιουργηθεί ένα πρόβληµα ότι 

εµείς δεν µπορούµε να κάνουµε έλεγχο. Γιατί δεν µπορείτε να κάνετε έλεγχο; 

κα ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΥ: Όχι, εµείς πηγαίνουµε µε βάση τον 1650 που 

προβλέπει τον έλεγχο των όρων, είναι και στον Οργανισµό της Νοµαρχίας, 

είναι και στην ΚΥΑ του ’90 για τη σύσταση των Γραφείων Περιβάλλοντος και 

εφαρµόζουµε την νοµοθεσία και τα άρθρα 28…  
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ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: Μέχρι σήµερα στις προσφυγές, που σίγουρα σας έχουν κάνει, 

έχει καµιά… 

κα ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΥ: ∆εν είχαµε κάποιο πρόβληµα όσον αφορά την 

αρµοδιότητα, ότι δεν είµαστε αρµόδιοι.  

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: Άρα λοιπόν γιατί να αναπτύξουµε ένα τέτοιο πρόβληµα; Σας 

ευχαριστώ κα Χρυσικοπούλου. Κοιτάξτε,  επειδή βλέπω ότι πράγµατι έχει 

δηµιουργηθεί θέµα, θα υποβάλλουµε σαν Υπηρεσία ένα ερώτηµα και στο 

νοµικό σύµβουλο του ΥΠΕΧΩ∆Ε και στο νοµοθετικό του ΥΠΕΧΩ∆Ε και η 

απάντηση που θα µας δοθεί θα σας κοινοποιηθεί σε όλους. Προς το παρόν 

όµως η διαδικασία που ακολουθούσαµε την ακολουθούµε χωρίς να 

δηµιουργούµε οι ίδιοι προβλήµατα. 

  Άλλη µια ερώτηση και τελειώνουµε είναι για τα ελαιοτριβεία και 

είµαι και ελαιοπαραγωγός και έχω και τις ελιές αµάζευτες, στην Κρήτη. 

Πραγµατικά από τους ελέγχους που έχουµε κάνει αντιµετωπίζουµε ένα πάρα 

πολύ µεγάλο πρόβληµα. Το πρόβληµα µε τα υγρά απόβλητα. Αυτό που 

µπορώ να σας πω είναι τι βλέπω ότι γίνεται στην Κρήτη.  

  Είναι η διαδικασία µε το λαγκούν. Μόλις γεµίσει το λαγκούν 

σταµατάει την παραγωγή το ελαιοτριβείο. ∆εν γνωρίζω σε παγκόσµιο επίπεδο 

να έχουµε µια τεχνολογία σήµερα που να πούµε ότι αυτή µπορεί να µπει στους 

περιβαλλοντικούς όρους. Επειδή η ερώτηση αφορά κυρίως το θέµα των υγρών 

αποβλήτων, άλλο τίποτα από το λαγκούν δεν ξέρω. Αυτό βλέπω ότι γίνεται 

στην Κρήτη και σε άλλες περιοχές.  

  Συµπληρωµατικά θα σας πω ότι επειδή υπήρχαν κάποιες 

καταγγελίες από την Αργολίδα, δόθηκε εντολή από τον Γενικό Επιθεωρητή 

∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και έχει συσταθεί ένα κοινό κλιµάκιο µε τους Επιθεωρητές 

Υγείας και εντός του ∆εκεµβρίου έχει εντολή να κάνει αυτό τον έλεγχο και να 

καταλήξει και σε κάποιο πόρισµα. Προς το παρόν µένουµε σε αυτό . Αν 

κάποιος ξέρει τίποτα άλλο για τα ελαιοτριβεία παρακαλώ να µε συµπληρώσει. 

Ο κ. Τολέρης κάτι θέλει να πει.  

Επ. ΤΟΛΕΡΗΣ: Τεχνολογίες υπάρχουνε, είναι γεγονός ότι δεν είναι αυτό που 

λέµε ΜΠΑΤ. Το ΜΠΑΤ που σας είπε η κυρία Τρύφωνα το πρωί προέρχεται 

από το ΜΠΑΤΝEC. Είναι η καλύτερη διαθέσιµη τεχνολογία που δεν 
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συνεπάγεται υπερβολικό κόστος.  

  Εδώ δυστυχώς αυτό το τελευταίο το non expensive cost κλπ. δεν 

πιάνεται. ∆ηλαδή υπάρχει η τεχνολογία όπου έχουµε εξάτµιση της υγρής 

φάσης του νερού, κράτηµα του λαδιού. Εξάλλου η κα Ιακωβίδου που είναι εδώ 

συµµετείχε µέσω του ΙΝΠΕΛ που έγινε σε ευρωπαϊκό επίπεδο µια Οµάδα 

Εργασίας, η οποία εξέτασε το θέµα των ελαιοτριβείων, Πορτογαλία, Ισπανία, 

Ιταλία, Ελλάδα, κατέληξε σε κάποια συµπεράσµατα τα οποία όµως εξαρτώνται 

σε σηµαντικότατο βαθµό από την τεχνολογία που θα χρησιµοποιήσεις για τις 

ελιές, για την έκθλυψη των ελαίων.  

  ∆εν αφορά όλους το θέµα, είναι πολύ ειδικό. Πάντως δεν είναι 

καθόλου µα καθόλου εύκολο. Καθόλου εύκολο και πιο δύσκολο είναι µετά στα 

πυρηνελαιουργεία, όπου εκεί πλέον η ελληνική τσαπατσουλιά κάνει τα 

πράγµατα ακόµα πιο δύσκολα. Να µην επεκταθούµε, είναι τελείως ειδικό θέµα 

και τεχνικό και δεν είµαι και ειδικός σε όλα βέβαια.  

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: Λοιπόν, θα δώσω και το λόγο και στον νοµικό σύµβουλο. 

Έχουµε ένα πρόβληµα, σας παρακαλώ. Στις περιβαλλοντικές αδειοδοτήσεις 

που εκδίδετε προσέξτε το copy paste στο κοµπιούτερ. Παράκληση, λίγο 

προσοχή στο copy paste. Κύριε Νοµικέ Σύµβουλε έχετε το λόγο.  

∆. ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Τέθηκε βέβαια ο προβληµατισµός που ήδη ο κ. 

∆ερµιτζάκης απάντησε, ο οποίος συνίσταται από τη Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση 

Τρικάλων αν ένα: νοµιµοποιούνται οι Υπηρεσίες Περιβάλλοντος να επιβάλλουν 

κυρώσεις βασισµένες σε αυτοψίες άλλων υπηρεσιών, π.χ. Σ∆ΟΕ, Αστυνοµία 

κλπ. χωρίς να διαπιστώσουν οι ίδιες τις παραβάσεις. Και δεύτερον: αν 

νοµιµοποιούνται οι Υπηρεσίες Περιβάλλοντος των Νοµαρχιακών 

Αυτοδιοικήσεων να ελέγχουν την τήρηση περιβαλλοντικών όρων και να 

επιβάλλουν κυρώσεις αυτόνοµα ή πρέπει να το κάνουν µέσα από το ΚΕΠΕ και 

µε βάση ποια νοµοθεσία.  

  Είναι θέµα µεγάλο, είναι θέµα το οποίο θέλει διερεύνηση, 

πραγµατικά υπάρχουν ασάφειες στη νοµοθεσία. Ήδη επ’ ευκαιρία αυτού 

σήµερα τώρα συνεννοηθήκαµε µε τον κ. ∆ερµιτζάκη, θα τεθεί ο 

προβληµατισµός γιατί συνδυάζοµαι, δεν έχω το πλέγµα των διατάξεων όλων 

για να απαντήσω αυτή την στιγµή και θα πρέπει αν δεν µπορεί να λυθεί µε 
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ερµηνεία των διατάξεων να κοιτάξουµε µήπως κάνουµε κάποια νοµοθετική 

παρέµβαση για να µπορέσει να ξεκαθαρίσει το τοπίο.  

  Κύριε ∆ερµιτζάκη, µια και τελειώσαµε εγώ θέλω να µεταφέρω 

αυτή την στιγµή, εκφράζοντας και τις απόψεις και των πρωϊνών οµιλητών, 

νοµικών, δικαστών κλπ. και των συναδέλφων µου από το Γραφείο Νοµικού 

Συµβούλου και να εκφράσω το θαυµασµό µου για το επίπεδο όλο της 

σηµερινής κουβέντας, για τις γνώσεις και των εισηγητών αλλά και των 

συνέδρων και την προθυµία και το ενδιαφέρον µε το οποίο παρακολούθησαν 

όλη την ηµέρα τις εργασίες αυτές.        

  Τα θέµατα είναι πάρα πολύ ενδιαφέροντα, έχετε στα χέρια σας 

ένα κοµµάτι δραστηριότητας που χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή διότι απ’ αυτό 

εξαρτάται το περιβάλλον, εξαρτώνται τα παιδιά µας, εξαρτάται το µέλλον αυτού 

του τόπου.  

  Εµείς από την πλευρά µας θα προτείναµε αυτές, όπως 

ακούστηκε άλλωστε, να επαναληφθούν µε ειδικότερα θέµατα και εµείς 

δηλώνουµε και υποσχόµαστε εγώ και το Γραφείο µου όλο σε επόµενη φάση, 

µε βάση εξειδικευµένα θέµατα, θα φέρουµε και όλη τη νοµολογία που υπάρχει 

για κάθε ένα έργο, κάθε µια δραστηριότητα, ό,τι υπάρχει µέχρι σήµερα από 

πλευράς δικαστικών αποφάσεων, Συµβουλίου Επικρατείας ή άλλων 

∆ιοικητικών ∆ικαστηρίων και να µπορέσουµε σιγά-σιγά να βάλουµε µία τάξη σε 

όλα αυτά τα πράγµατα.  

  Πάντως οφείλουµε θερµά συγχαρητήρια σε ένα νεοπαγή θεσµό 

πενταετίας αυτή την στιγµή που έχει τέτοια πρόοδο κάνει και που έχει βάλει 

τόσα πράγµατα στη θέση τους. Ευχαριστούµε πολύ όλους για το ενδιαφέρον. 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: Και εµείς σας ευχαριστούµε. Μισό λεπτό, παρακαλώ, κάθε 

Συνέδριο που σέβεται τον εαυτό του έχει και συµπεράσµατα. Θα παρακαλέσω, 

λοιπόν, την κα Κιαπόκα να µας διαβάσει τα συµπεράσµατα του Συνεδρίου. 

Υποµονή 5-10 λεπτά.  

  Οι εισηγήσεις είναι όλες µες στην τσάντα που πήρατε, όλες, 

εκτός από της κας Γιανναδάκη. Της κας Γιανναδάκη θα µου την στείλει αυτές 

τις µέρες και αν έχετε αφήσει τη διεύθυνση θα την στείλω σε όλους. Ο κ. 

Μπάγιας έχει δώσει, είναι έξω. Συνάδελφοι αν δεν την έχετε πάρει να την 
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πάρετε. Η κα Κιαπόκα έχει το λόγο.   

Θ. ΚΙΑΠΟΚΑ: Αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι, θα σας διαβάσω εν 

συντοµία εύχοµαι τις κυριότερες θέσεις και τα συµπεράσµατα που 

καταγράψαµε παρακολουθώντας τις οµιλίες των εισηγητών, τις παρεµβάσεις 

των συνέδρων και τη συζήτηση που ακολούθησε.  

  Κατά την έναρξη των εργασιών του Συνεδρίου ο Υπουργός 

ΠΕΧΩ∆Ε κ. Σουφλιάς επεσήµανε την σηµασία που έχει ο περιβαλλοντικός 

έλεγχος για την επιτυχή άσκηση της περιβαλλοντικής πολιτικής, ενώ τόνισε 

ιδιαίτερα την ανάγκη κατανόησης της συµµετοχικής διάστασης των δράσεων 

για την προστασία του περιβάλλοντος και την τήρηση των περιβαλλοντικών 

δεσµεύσεων, σύµφωνα µε την Ευρωπαϊκή πολιτική.  

  Παράλληλα εξέφρασε την πολιτική του βούληση για την στήριξη 

και ενίσχυση του ελεγκτικού µηχανισµού µε ουσιαστικές παρεµβάσεις 

επίλυσης των προβληµάτων που εντοπίζονται, ζήτησε από τα στελέχη των 

υπηρεσιών µε ελεγκτικές αρµοδιότητες δουλειά και υπευθυνότητα και εξήγγειλε 

ότι θα προχωρήσει άµεσα σε ενέργειες για την κωδικοποίηση της 

περιβαλλοντικής νοµοθεσίας.  

  Ο Προϊστάµενος του ΕΠΠΕΡ κ. Ηρακλής Αλεξόπουλος στο 

χαιρετισµό του ανακοίνωσε στο πλαίσιο στήριξης των προσπαθειών για τη 

βελτίωση του περιβαλλοντικού ελέγχου την πρόταση της Ελλάδος για τη 

συνέχιση της χρηµατοδότησης της ΕΥΕΠ και για τα έτη 2007 έως 2013, 

εκφράζοντας την ικανοποίησή του διότι εξασφαλίζονται οι απαιτούµενοι πόροι 

για την περαιτέρω ανάπτυξη της Υπηρεσίας.  

  Ο Γενικός ∆ιευθυντής Περιβάλλοντος του ΥΠΕΧΩ∆Ε κ. Γιάννης 

Βουρνάς τόνισε την ανάγκη συντονισµού για τη βελτίωση της 

αποτελεσµατικότητας των ελέγχων, τους οποίους συνέδεσε άµεσα µε την 

αποτελεσµατικότητα της πολιτικής. Χαρακτηριστικά ανέφερε ότι: αδυναµίες 

στον ελεγκτικό µηχανισµό ακυρώνουν την περιβαλλοντική πολιτική και 

επηρεάζουν τον ανταγωνισµό.  

  Συµφώνησε µε τις κατευθύνσεις που δόθηκαν από τον Υπουργό 

ΠΕΧΩ∆Ε στα ελεγκτικά όργανα και σχολίασε ότι και στα άλλα κράτη δεν έχει 

επιτευχθεί απόλυτα ικανοποιητικό σύστηµα ελέγχου, προτείνοντας τη βελτίωση 
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του υφιστάµενου συστήµατος µε την ανταλλαγή εµπειριών και απόψεων 

µεταξύ των υπηρεσιών ελέγχου. Ιδιαίτερη έµφαση δόθηκε τέλος στην αξία της 

αποτροπής των περιβαλλοντικών παραβάσεων από τη χρήση κατασταλτικών 

µέτρων.  

  Ο Γενικός Επιθεωρητής ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης κ. Λέανδρος 

Ρακιντζής στην οµιλία του για τον ρόλο των Σωµάτων Επιθεώρησης ανέπτυξε 

το ευρύ πεδίο δράσης του, του ΓΕΠ, καυτηριάζοντας τα φαινόµενα 

κακοδιοίκησης και διαφθοράς που παρουσιάζονται στη διοίκηση και το ρόλο 

τους στη συνεχιζόµενη υποβάθµιση του περιβάλλοντος, επισηµαίνοντας ότι η 

αποτελεσµατικότητα του µηχανισµού εξαρτάται κυρίως από την ικανότητα 

εκπαίδευσης και την προσπάθεια των στελεχών των ελεγκτικών σωµάτων και 

υπηρεσιών.  

  Επίσης ανακοίνωσε ότι κατά την εξέταση των περιβαλλοντικών 

επιδόσεων της χώρας από τον ΟΟΣΑ το 2000 τονίζεται µεταξύ άλλων η 

ανάγκη βελτίωσης της συµµόρφωσης µε τους κανονισµούς και την νοµοθεσία 

εν γένει, δεδοµένου ότι διαπιστούται αδυναµία παρακολούθησης των 

περιβαλλοντικών όρων που επιβάλλονται και υποδεικνύεται η σύσταση 

Υπηρεσίας Επιθεώρησης.  

  Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι προσπάθειες που γίνονται 

από τον Γενικό Επιθεωρητή ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης για την εισαγωγή του θεσµού 

του εσωτερικού ελέγχου και την προώθηση νοµοθετικής πρόβλεψης για την 

προστασία επιθεωρητών ελεγκτών από αβάσιµες µηνύσεις και αγωγές, ενώ 

συµπερασµατικά στην εισήγησή του προτείνεται η σύσταση Κεντρικής 

Υπηρεσίας Κατεδαφίσεων για την αντιµετώπιση του προβλήµατος των 

αυθαιρέτων, η επέκταση των επιθεωρήσεων µε σύσταση µεικτών κλιµακίων 

ελέγχου µε επιθεωρητές από διάφορες υπηρεσίες και σώµατα επιθεώρησης 

και ελέγχου, ώστε να µειωθεί το κόστος και η απασχόληση τουλάχιστον κατά 

75% και ο εκσυγχρονισµός του Νόµου 1650 του ’86 αλλά κυρίως να 

εφαρµόζεται ο Νόµος αυτός σε όλες τις προβλεπόµενες απ’ αυτόν κυρώσεις 

και όχι µόνο στην επιβολή προστίµων.  

  Ο Πρόεδρος της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδας, 

Αντιεισαγγελέας Εφετών κ. Σωτήρης Μπάγιας, χαρακτήρισε ως παθογένεια 

της ελληνικής δικαιοσύνης τις καθυστερήσεις που παρουσιάζονται στις 
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εκδικάσεις των ποινικών υποθέσεων και αναλύοντας στην εισήγησή του το 

θέµα της προστασίας του περιβάλλοντος µε τη βοήθεια της ποινικής 

διαδικασίας, σύµφωνα µε το άρθρο 28 του Νόµου 1650 του ’86, επεσήµανε ότι 

οι δικογραφίες θα πρέπει να είναι πλήρως στοιχειοθετηµένες από τα αρµόδια 

ελεγκτικά όργανα.  

  Αναφέρθηκε στη σηµασία που δίδουν τα ποινικά δικαστήρια στις 

έννοιες της υποβάθµισης και της ρύπανσης, όπως αυτές ορίζονται στο Νόµο 

1650 και παρέθεσε ενδιαφέρουσες αποφάσεις νοµολογίας του Αρείου Πάγου, 

σχετικές µε θέµατα προστασίας του περιβάλλοντος.  

  Τελειώνοντας την οµιλία του ο κ. Μπάγιας πρότεινε την πιο στενή 

συνεργασία µεταξύ των ελεγκτικών και δικαστικών οργάνων για την ανταλλαγή 

απόψεων και την επίλυση τυχόν διαφορών.  

  Η Πρόεδρος της Ένωσης ∆ιοικητικών ∆ικαστών και Πρόεδρος 

Εφετών ∆ιοικητικών ∆ικαστηρίων κα Ειρήνη Γιανναδάκη, µιλώντας για το ρόλο 

των ∆ιοικητικών ∆ικαστηρίων σε υποθέσεις περιβαλλοντικών παραβάσεων 

εστιάστηκε περισσότερο στην εισήγησή της σε προβλήµατα που ανακύπτουν 

από την µη έγκαιρη κατάθεση των φακέλων και των αιτιολογηµένων απόψεων 

από τα αρµόδια διοικητικά όργανα και στις πληµµέλειες που διαπιστώνονται 

από τα ∆ιοικητικά ∆ικαστήρια και οι οποίες συνεπάγονται αρκετές φορές την 

ακύρωση των διοικητικών πράξεων που έχουν εκδοθεί και συνεπώς την 

αναποτελεσµατικότητα των ελέγχων, ενώ οι ιδιαίτερες αναφορές που έγιναν 

αφορούσαν ως επί το πλείστον το πρόβληµα των αυθαιρέτων.  

  Σχολιάζοντας τις ιδιοµορφίες του διοικητικού δικαίου, την έλλειψη 

αλλά και τη δυσκολία κωδικοποίησής του, εφόσον έχει κυρίως νοµολογιακή 

προέλευση αλλά και τη δυσκολία που παρουσιάζεται για την ενηµέρωση των 

διοικητικών οργάνων, κατέληξε ότι στη νέα πραγµατικότητα που 

διαµορφώνεται η δηµόσια διοίκηση και δικαιοσύνη πρόκειται να έχουν 

καθοριστικό ρόλο.  

  Ο Γενικός Επιθεωρητής Περιβάλλοντος κ. ∆ερµιτζάκης 

παρουσιάζοντας τα αποτελέσµατα των ελέγχων που διενεργήθηκαν από την 

ΕΥΕΠ εντοπίζει σηµαντικά προβλήµατα στην εφαρµογή της περιβαλλοντικής 

νοµοθεσίας αλλά και στη λειτουργία του υφιστάµενου ελεγκτικού µηχανισµού.  
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  Επεσήµανε στην οµιλία του την αναγκαιότητα της βελτίωσης του 

ισχύοντος θεσµικού πλαισίου προστασίας του περιβάλλοντος και πρότεινε 

µέτρα για τη βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσµατικότητας των 

περιβαλλοντικών ελέγχων σε όλα τα επίπεδα της δηµόσιας διοίκησης.  

  Τονίζοντας την καθοριστική σηµασία που έχει ο περιβαλλοντικός 

έλεγχος για την εφαρµογή της περιβαλλοντικής πολιτικής θεωρεί απαραίτητο 

τον συντονισµό των υπηρεσιών µε ελεγκτικές αρµοδιότητες, την περαιτέρω 

ενίσχυση του ελεγκτικού µηχανισµού σε προσωπικό και µέσα και την 

εντατικοποίηση των ελέγχων µε παράλληλη λήψη κατασταλτικών µέτρων όπου 

εντοπίζονται παραβάσεις.  

  Ο ∆ιευθυντής της Ειδικής Υπηρεσίας Περιβάλλοντος κ. 

Επαµεινώνδας Τολέρης στην ενδιαφέρουσα οµιλία του για τη βελτιστοποίηση 

της σχέσης µεταξύ περιβαλλοντικής αδειοδότησης και περιβαλλοντικής 

επιθεώρησης ανέπτυξε τις βασικές αιτίες για την παρουσιαζόµενη, σε 

ορισµένες περιπτώσεις, ανεπάρκεια και ασάφεια των επιβαλλοµένων 

περιβαλλοντικών όρων, µε τις επακόλουθες συνέπειες και στην ποιότητα του 

περιβαλλοντικού ελέγχου.  

  Για τη βελτίωση της αποτελεσµατικότητας του δίπτυχου 

περιβαλλοντικής αδειοδότησης – περιβαλλοντικής επιθεώρησης κρίνει 

σκόπιµη την ανεξάρτητη εφαρµογή τους µε ταυτόχρονη διασφάλιση της 

διαρκούς συνεργασίας και ανατροφοδότησης των αρµόδιων υπηρεσιών, 

τονίζοντας ιδιαίτερα την αναγκαιότητα της συστηµατικής παρακολούθησης των 

επιπτώσεων των έργων και δραστηριοτήτων.  

  Η Προϊσταµένη του Τµήµατος Βιοµηχανιών της ∆ιεύθυνσης 

ΕΑΡΘ του ΥΠΕΧΩ∆Ε κα Βασιλική Τρύφωνα-Παναγοπούλου αναφέρθηκε: 

στην εφαρµογή της Οδηγίας 9661 σχετικά µε την ολοκληρωµένη πρόληψη και 

τον έλεγχο της ρύπανσης, γνωστή σε όλους µας ως Οδηγίας IPPC, και στις 

βέλτιστες διαθέσιµες τεχνικές, καθώς επίσης στην Απόφαση 2000/479 της 

Επιτροπής για την υιοθέτηση ενός Ευρωπαϊκού Μητρώου Ρυπογόνων 

Εκποµπών, γνωστή απόφαση EPER και στις υπερβάσεις των ορίων 

αναφοράς εκπεµπόµενων ρύπων που σηµειώθηκαν στη χώρα µας, όπως 

αυτές αναγράφονται στις εθνικές εκθέσεις αναφοράς EPER 1 και EPER 2.  
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  Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει ο πρόσφατος κανονισµός 166 

του 2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 18ης 

Ιανουαρίου 2006, για τη σύσταση Ευρωπαϊκού Μητρώου Έκλυσης και 

Μεταφοράς Ρύπων, που αποτελεί επέκταση του ήδη εφαρµοζόµενου 

Ευρωπαϊκού Μητρώου Ρυπογόνων Εκποµπών.  

  Ο Κανονισµός 166/2006 µεταξύ άλλων επιβάλλει στα κράτη µέλη 

τη δηµιουργία σε εθνικό επίπεδο κατάλληλου µηχανισµού ελέγχου και 

επιβολής κυρώσεων. Ο µηχανισµός αυτός πρέπει να εντοπίζει τις περιπτώσεις 

εγκαταστάσεων που δεν υποβάλλουν τα απαιτούµενα από τον κανονισµό 

στοιχεία και παράλληλα να ελέγχει την αξιοπιστία των υποβαλλόµενων 

στοιχείων.  

  Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Παρακολούθησης της Εναλλακτικής 

∆ιαχείρισης και Προϊστάµενος του ΓΕ∆ΣΑΠ κ. Αδαµάντιος Σκορδίλης ανέπτυξε 

µεταξύ άλλων τις ιδιαιτερότητες και τις δυσκολίες που παρουσιάζει ο έλεγχος 

εφαρµογής της νοµοθεσίας για την εναλλακτική διαχείριση. ∆ηλαδή ο έλεγχος 

εφαρµογής του Νόµου 2939 και των διατάξεων που έχουν εκδοθεί κατ’ 

εφαρµογή του, που σε µεγάλο βαθµό αφορούν στην αναγκαιότητα ελέγχου 

κάποιων οικονοµικών παραµέτρων και αποκλίνουν σηµαντικά από τους 

συνήθεις περιβαλλοντικούς ελέγχους.  

  Σηµειώνοντας ότι στις µέρες µας ολοένα και περισσότερο 

θεσµοθετούνται και οικονοµικά εργαλεία για την άσκηση της περιβαλλοντικής 

πολιτικής και ιδιαίτερα στον τοµέα της διαχείρισης των αποβλήτων, τόνισε την 

ανάγκη εξέτασης από την πολιτεία της υφιστάµενης δοµής και λειτουργίας του 

µηχανισµού περιβαλλοντικού ελέγχου και λήψης µέτρων για την κάλυψη των 

σύγχρονων απαιτήσεων.  

  Επιπλέον για τον αποτελεσµατικότερο έλεγχο εφαρµογής της 

εναλλακτικής διαχείρισης πρότεινε την εκπαίδευση, αξιολόγηση και 

πιστοποίηση των ελεγκτικών οργάνων και την συγκρότηση µεικτών κλιµακίων 

από διαφορετικές υπηρεσίες σώµατα, προσαρµοσµένα στις απαιτήσεις του 

κάθε ελέγχου. 

  Ο Γενικός Επιθεωρητής του Σώµατος Επιθεωρητών Υπουργείου 

Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ. Μιχάλης Σαµπατακάκης, 
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παρουσιάζοντας τα αποτελέσµατα ελέγχων που διενεργήθηκαν από το ΣΕΥΥΠ 

σε νοσηλευτικά ιδρύµατα για τη διαχείριση των ιατρικών αποβλήτων, 

διαπιστώνει ότι παρότι έχει επέλθει µεγάλο χρονικό διάστηµα από τη 

δηµοσίευση της ΚΥΑ 37591 του 2003 δεν εφαρµόζονται ικανοποιητικά τα 

µέτρα και οι όροι που έχουν θεσµοθετηθεί για τη διαχείριση των ιατρικών 

αποβλήτων.  

  Λαµβάνοντας υπόψη την ιδιαίτερη σηµασία που έχει η ορθή 

διαχείριση των ιατρικών αποβλήτων και ιδιαίτερα των επικινδύνων, 

µολυσµατικού, τοξικού και µεικτού χαρακτήρα, για τη δηµόσια υγεία και το 

περιβάλλον είναι επιβεβληµένη η άρση των προβληµάτων που εντοπίστηκαν 

στην εφαρµογή της ΚΥΑ και η υλοποίηση των προτάσεων που διατυπώθηκαν 

στην εισήγηση του Γενικού Επιθεωρητή, όπως η έκδοση σχετικής Εγκυκλίου 

και η προώθηση της ανάπτυξης των απαιτούµενων υποδοµών διαχείρισης των 

ιατρικών αποβλήτων σε εθνικό επίπεδο.  

  Ακολούθησαν οι ενηµερωτικές παρεµβάσεις του Προϊσταµένου 

του Τµήµατος ∆ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων κ. Γιάννη Μαχαίρα σχετικά µε 

το νέο θεσµικό καθεστώς για τη διαχείριση των επικινδύνων αποβλήτων και 

της Προϊσταµένης του Τµήµατος ∆ιαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος κας 

Σταυρούλας Βανικιώτη για το δίκτυο Natura 2000, το θεσµικό πλαίσιο 

προστασίας των φυσικών οικοτόπων και της άγριας πανίδας και χλωρίδας και 

τους φορείς διαχείρισης και οι ενδιαφέρουσες παρεµβάσεις – αντίλογοι θα 

χαρακτήριζα του Γενικού ∆ιευθυντή της Νοµαρχίας Θεσσαλονίκης κου 

Ζαρκανέλα και του κ. Λειβαδάτου από τη ∆ιεύθυνση Ανάπτυξης της Νοµαρχίας 

Πειραιώς.  

  Απ’ τη συζήτηση που αναπτύχθηκε στη συνέχεια των δύο 

τελευταίων παρεµβάσεων και των ερωτήσεων που ετέθησαν, ανακύπτει και 

πάλι η ανάγκη και η επιθυµία αλληλοενηµέρωσης των ελεγκτικών οργάνων σε 

όλα τα επίπεδα της δηµόσιας διοίκησης για την από κοινού αντιµετώπιση των 

προβληµάτων που ανακύπτουν. Ευχαριστώ για την προσοχή σας.  

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: Ευχαριστούµε. Να ευχηθώ Καλά Χριστούγεννα, θα τα 

ξαναπούµε, ελπίζω να τα ξαναπούµε τον Μάιο και να πω και Χρόνια Πολλά 

στους Νίκους και στις Νικολέτες. Σας ευχαριστώ και πάλι για την παρουσία 

σας σήµερα.  
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