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Πληποθοπίερ για ηην Δπγαζία 

 

 

 

Ζ ζεκαηηθή ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο είλαη « Ζ πεξηβαιινληηθή Πνιηηηθή 

ηεο Δπξψπεο θαη ηεο Διιάδαο: Ζ δηαρείξηζε ησλ ζηεξεψλ απνβιήησλ». ηηο κέξεο 

καο ην πεξηβάιινλ σο ζπιινγηθφ αγαζφ απνθηά νινέλα θαη πεξηζζφηεξε  ζεκαζία 

εμαηηίαο ηεο έληνλεο επηβαξπληηθήο δηεξγαζίαο πνπ έρεη ππνζηεί απφ ηνλ άλζξσπν. Ζ 

νξζνινγηθή δηαρείξηζε ηνπ πεξηβάιινληνο θαζψο θαη ζπγθεθξηκέλνη ηξφπνη 

ζπκπεξηθνξάο απφ ηνλ ίδην ηνλ άλζξσπν πξνο απηφ είλαη επηβεβιεκέλνη, κηαο θαη 

αθνξά ηελ επηβίσζε θαη ηε δηαηψληζε ηνπ αλζξψπηλνπ είδνπο. 

 

Ο ζηφρνο πνπ πξέπεη λα επηηεπρζεί κέζα ζηα πιαίζηα ηεο αεηθφξνπ αλάπηπμεο θαη ηεο 

Δπξσπατθήο Πνιηηηθήο γηα ηελ απινπζηεπκέλε ρξήζε ησλ θπζηθψλ πφξσλ 

(“Resource Efficiency”) είλαη ε βειηηζηνπνίεζε ηνπ πεξηβάιινληνο κε παξάιιειε 

ειαρηζηνπνίεζε ηεο ρξήζεο αβηνηηθψλ πφξσλ θαη επξεία αλαθχθισζε. Αλαγθαία γηα 

ηελ επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ είλαη κηα απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε δειαδή απνηέιεζκα 

ηνπ ζπλφινπ ησλ νηθνλνκηθψλ, ηερλνινγηθψλ, ζεζκηθψλ, θνηλσληθψλ, εκπεηξηθψλ 

κέηξσλ-κέζσλ. Έλα θιέγνλ δήηεκα πνπ ζπρλά δνθηκάδεηαη ε εθαξκνγή ηεο 

δηαρείξηζεο είλαη ηα ζηεξεά απφβιεηα.  

 

Σα ζηεξεά απφβιεηα είλαη έλα αλεπηζχκεην κεηαπξνηφλ ηνπ ζχγρξνλνπ πνιηηηζκνχ. 

O πην θνηλφο ηξφπνο δηάζεζεο ησλ ζηεξεψλ απνβιήησλ είλαη ε δηάζεζή ηνπο ζε 

ΥΤΣΑ. Δμαηηίαο ηεο απμαλφκελεο πνζφηεηαο ησλ απνβιήησλ ιφγσ ηεο αχμεζεο ηνπ 

πιεζπζκνχ, ησλ θαηαλαισηηθψλ πξνηχπσλ θαη ηεο ρξήζεο πεξηζζνηέξσλ 

ζπζθεπαζηψλ ε ρσξεηηθφηεηά ηνπο εμαληιείηαη κε απνηέιεζκα νη πεξηζζφηεξνη λα 

θιείλνπλ. Δπεηδή φκσο είλαη δχζθνιν λα βξεζνχλ αθφκε θαη λένη ρψξνη ΥΤΣΤ, 

ελαιιαθηηθνί ηξφπνη δηαρείξηζεο ησλ ζηεξεψλ απνβιήησλ ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη 

ηεο κείσζεο ηεο παξαγσγήο ηνπο ζηελ πεγή είλαη ε αλαθχθισζε, ε θνκπνζηνπνίεζε 

θαη ε θαχζε. Δμάιινπ θαη ε λνκνζεζία επηβάιιεη αχμεζε θαη εληαηηθνπνίεζε ηεο 

αλαθχθισζεο θαη ηε δηάζεζε επεμεξγαζκέλσλ απνξξηκκάησλ κηθξφηεξνπ φγθνπ ζε 

ΥΤΣΤ. ε φηη αθνξά ην ραξηί νη ζχγρξνλεο πξαθηηθέο δηαρείξηζεο πνπ αλαθέξζεθαλ 

παξαπάλσ έρνπλ επηπιένλ πεξηβαιινληηθά νθέιε.  
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Ο ζηφρνο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη δηηηφο. Αθελφο επηζπκεί λα εμεηάζεη ηελ 

ζπκπεξηθνξά ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ηεο ρψξαο καο πάλσ ζην δήηεκα ηεο 

πεξηβαιινληηθήο πνιηηηθήο, αθεηέξνπ λα ζίμεη ην ζεκαληηθφ ζέκα ησλ ζηεξεψλ 

απνβιήησλ θαη ηνπο ηξφπνπο δηαρείξηζεο. 

 

Πην ζπγθεθξηκέλα, ζην πξψην θεθάιαην ζα παξνπζηαζηεί ε Δπξσπατθή 

Πεξηβαιινληηθή Πνιηηηθή. Θα κειεηεζεί ε ζπκπεξηθνξά ηεο Έλσζεο κέζα απφ 

δηάθνξεο πνιηηηθέο πεξηβάιινληνο αιιά θαη Πξνγξάκκαηα Γξάζεηο πνπ αλαπηχζζεη. 

Δπηπιένλ, ζα αλαιπζεί ε αλάγθε ηεο Κνηλήο Πνιηηηθήο Πεξηβάιινληνο θαη ζα 

αλαθεξζνχλ νη αξρέο ηεο Δπξσπατθήο Πεξηβαιινληηθήο Πνιηηηθήο. Σέινο, κηα 

ζχληνκε αλαθνξά ζα γίλεη ζηνλ ηξφπν ζχλδεζεο ηνπ πεξηβάιινληνο κε ηηο θνηλέο 

πνιηηηθέο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. 

 

ην δεχηεξν θεθάιαην ζα γίλεη αλαθνξά ζηελ Πεξηβαιινληηθή Πνιηηηθή ζηελ 

Διιάδα, ζα παξνπζηαζηνχλ ηα ζεκαληηθφηεξα ζηάδηα, νη δηαθνξέο ηεο κε ηελ 

Δπξσπατθή Πνιηηηθή θαη ζα επηρεηξεζεί έλαο ηειηθφο απνινγηζκφο γηα ην αλ θαη θαηά 

πφζν έρεη επηηεπρζεί ζηε ρψξα καο ν εμεπξσπατζκφο ηεο Διιεληθήο Πεξηβαιινληηθήο 

Πνιηηηθήο. 

 

ην ηξίην θαη ηειεπηαίν θεθάιαην ζα γίλεη ιφγνο γηα ηα ηεξεά Απφβιεηα. Θα δνζεί ν 

νξηζκφο ηνπο θαη νη θαηεγνξίεο πνπ απηά θαηαηάζζνληαη. Θα αλαθεξζνχκε ζηελ 

έλλνηα ηηο δηαρείξηζεο, ζηηο κεζφδνπο δηαρείξηζεο θαη ζηα ελαιιαθηηθά ζρήκαηα 

νινθιεξσκέλεο δηαρείξηζεο απνξξηκκάησλ. Δπηπιένλ, ζα δνζνχλ νη ζηφρνη ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ζα πεξηγξαθεί ε θαηάζηαζε ηνπ επηθξαηεί ζηελ Διιάδα. 

Έκθαζε ζα δνζεί ζηελ πεξηθέξεηα ηεο Κξήηεο. 
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Διζαγωγή 

 

 

Σα ζεκαληηθά πξνβιήκαηα  ηνπ πεξηβάιινληνο ηα νπνία δεκηνπξγήζεθαλ ηελ 

δεθαεηία ηνπ 1970 εμαηηίαο  ηεο ξχπαλζεο, ηεο κείσζεο ησλ θπζηθψλ πφξσλ θαη ηεο 

επαθφινπζεο ελεξγεηαθήο θξίζεο έθαλε  αλαγθαία  ηελ θαζηέξσζε λνκνζεηηθψλ 

πεξηβαιινληηθψλ ξπζκίζεσλ ηφζν ζην δηεζλή φζν θαη ζηνλ Κνηλνηηθφ ρψξν. Απηφ 

πνπ θαηαλνήζεθε απφ ηελ δηαδηθαζία απηή ήηαλ φηη ηα θαηαλαισηηθά πξφηππα ζα  

έπξεπε λα επαλαπξνζδηνξηζζνχλ ζε λέεο βάζεηο. Θα έπξεπε λα γίλεη αληηιεπηφ φηη νη 

θπζηθνί πφξνη ηνπ πιαλήηε δελ ήηαλ αλεμάληιεηνη. 

Οη απνθάζεηο γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο ζα έπξεπε λα ήηαλ 

άκεζεο θαη ζπιινγηθέο γηα ηα κέιε-θξάηε ηεο Κνηλφηεηαο γηα λα απνθεχγνληαλ 

πξνβιήκαηα ζηελ ηερλνινγηθή αλάπηπμε  θαη ζπλεπψο ζε θνηλσληθνχο θαη 

νηθνλνκηθνχο ηνκείο.  Δπίζεο ζα έπξεπε λα απνθεπρζνχλ ελδνθνηλνηηθά πξνβιήκαηα 

κε απαγφξεπζε θπθινθνξίαο πξντφλησλ  ηα νπνία πξνθαινχζαλ κεγαιχηεξε 

ξχπαλζε.  

Σν 1972 ζηελ δηάζθεςε θνξπθήο ησλ αξρεγψλ θξαηψλ ή θπβεξλήζεσλ ηνπ 

Παξηζηνχ άλνημε ηνλ δξφκν γηα ηε ζέζε ζ' εθαξκνγή κηαο θνηλήο πνιηηηθήο ζηα 

ζέκαηα ηεο πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο. H Δπηηξνπή εθπφλεζε έλα επξχ 

πξφγξακκα δξάζεο γηα ηε κείσζε ησλ κνιχλζεσλ θαη ησλ νριήζεσλ  θαη γηα ηε 

δηαρείξηζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ πφξσλ. ε πνιχ ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα θαη ππφ 

ηελ πίεζε ηεο θνηλήο γλψκεο   ε Δπξσπατθή Κνηλφηεηα δεκηνχξγεζε  ζπγθεθξηκέλα 

κέηξα γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο. 

Ζ έλλνηα ηεο πεξηβαιινληηθήο πξνζηαζίαο ηαπηίζηεθε κε ηελ  «βηψζηκε 

αλάπηπμε»  ε νπνία  πξνζδηνξίζηεθε απφ ην κνληέιν φπνπ ε νηθνλνκία παξακέλεη 

ζεκαληηθή αιιά εληάζζεηαη κε ηζνηηκία ζηα αλζξσπνγελή ζπζηήκαηα θαη 

πεξηνξίδεηαη  ζε φηη αθνξά ηελ πεξηβαιινληηθήο ηεο εμάξηεζεο. 
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Οη επηπηώζεηο ηεο αλζξώπηλεο δξαζηεξηόηεηαο. 

 

Ζ Δπξσπατθή Κνηλφηεηα δε κπνξεί λα αγλνήζεη ην κέγεζνο ησλ επηπηψζεσλ 

ηεο αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηαο ζην πεξηβάιινλ θαη πξνρσξά ζηαδηαθά ζηελ 

εδξαίσζε κίαο πεξηβαιινληηθήο πνιηηηθήο θαη λνκνζεζίαο. Έηζη παξαηεξείηαη φηη ελψ 

ζηηο ηδξπηηθέο ζπλζήθεο ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ δελ ππήξρε θακία αλαθνξά 

ζηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, ζήκεξα πιένλ ην πεξηβάιινλ ηπγράλεη 

αμηνζεκείσηεο λνκηθήο πξνζηαζίαο θπξίσο κέζσ ελφο πιήζνπο λνκηθψλ δηαηάμεσλ 

ηνπ παξαγψγνπ Κνηλνηηθνχ Γηθαίνπ.  

Σα ζηάδηα γηα ηε δηαδηθαζία θαηαζηαηηθήο αλαγλψξηζεο ηεο θνηλνηηθήο 

πεξηβαιινληηθήο πξνζηαζίαο είλαη ε Δληαία Δπξσπατθή Πξάμε(1987), ε πλζήθε ηνπ 

Μάαζηξηρη(1992) θαη ε πλζήθε ηνπ Άκζηεξληακ(1997-99). Μέζα απφ απηέο ηηο 

ζπλζήθεο παξαηεξνχκε ηελ ζηαδηαθή αλάδεημε ηεο πεξηβαιινληηθήο πξνζηαζίαο θαη 

ηεο Βηψζηκεο αλάπηπμεο ζε βαζηθέο πηπρέο ηνπ Κνηλνηηθνχ δηθαίνπ. 

 

 

  

 

 

Κεθάλαιο 1 

 

1.1. Η ανάγκη κοινήρ πολιηικήρ πεπιβάλλονηορ. 

 

 

Ζ γεσγξαθηθή ζέζε ησλ θξαηψλ ηεο Δπξψπεο σθέιεζε ηελ δηάδνζε ηεο 

ξχπαλζεο κε πνιχ γξήγνξνπο ξπζκνχο θαη ζηελ νιηθή επέθηαζε ηεο. Σν ίδην 

ζπλέβαηλε θαη ζηελ πξνζηαζία ηεο ρισξίδαο θαη ηεο παλίδαο ηελ Δπξψπεο θαζψο ζα 

έπξεπε λα παξζνχλ ζπιινγηθά κέηξα ζε φιε ηελ Κνηλφηεηα. Θα έπξεπε ινηπφλ ηα 

Δπξσπατθά Κξάηε λα ζπκπνξεπηνχλ γηα ην ζπιινγηθφ θαιφ ηνπ πεξηβάιινληνο.  

Δθηφο απφ ηα γεσγξαθηθά θξηηήξηα θαη ηα θνηλσληθφ-νηθνλνκηθά νδήγεζαλ ζηελ 

ζχκπλνηα ησλ Δπξσπατθψλ Κξαηψλ γηα θνηλέο απνθάζεηο ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία 

ηνπ πεξηβάιινληνο κέζσ ηεο βηψζηκεο αλάπηπμεο. 
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Όια ηα θξάηε είραλ επηπηψζεηο ζηελ αληαγσληζηηθφηεηα ηεο νηθνλνκίαο 

θαζψο ζα έπξεπε λα απμεζνχλ νη δαπάλεο ζε φηη αθνξά ηελ παξαγσγή πξντφλησλ θαη 

ηελ δηαρείξηζε βηνκεραληθψλ απνβιήησλ  Απηέο νη δαπάλεο είλαη ηφζν πςειφηεξεο 

φζν απζηεξφηεξνη είλαη νη θαλφλεο πνπ ζέηνπλ νη δεκφζηεο αξρέο. Γηα λα κελ 

ππάξρνπλ ηεξάζηηεο δηαθνξνπνηήζεηο ζην θφζηνο παξαγσγήο ησλ πξντφλησλ θαη 

ηαπηφρξνλα δηαθνξεηηθνί παξάγνληεο Αληαγσληζκνχ ζηελ Κνηλφηεηα, ζεκειηψζεθαλ 

θνηλέο απνθάζεηο απφ φια ηα θξάηε πξνο φια ηα θξάηε κέιε. Δπίζεο κε 

δηαθνξεηηθνχο ζεζκηθνχο θαλφλεο ζε θάζε θξάηνο ζα ππήξρε παξεκπφδηζε ζηελ 

θπθινθνξία ησλ πξντφλησλ εληφο ηεο Δπξσπατθήο Κνηλφηεηαο θαη ζα πξνζέιθπαλ 

πξντφληα απφ άιιεο ρψξεο. Θα έπξεπε, ινηπφλ, ε πνιηηηθή γηα ην πεξηβάιινλ λα έρεη 

κηα ηεξάζηηα ζπκβνιή ζηελ νηθνλνκηθή αχμεζε, ζηελ απαζρφιεζε θαη ζηελ 

πνηφηεηα ηεο δσήο, δεδνκέλνπ φηη ηα πεξηβαιινληηθά κέηξα επηδξνχλ ζεηηθά ζηε 

δεκηνπξγία ζέζεσλ εξγαζίαο, ζηε δεκφζηα πγεία θαη ζηελ πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε, 

ζηελ ελεξγεηαθή αζθάιεηα θαη ζηελ ελεξγεηαθή απνδνηηθφηεηα. 

Σα αξκφδηα φξγαλα ηα νπνία ζα έπξεπε λα λνκνζεηήζνπλ ζρεηηθά κε ηελ 

πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο ζα έπξεπε λα έρνπλ καθξνπξφζεζκε αληίιεςε θαη 

ζπιινγηθή ηθαλφηεηα ζθέςεο θαη θξίζεο. Γηα απηφ ζεσξνχληαη θαιχηεξα ηα 

Δπξσπατθά φξγαλα θαζψο νη απνθάζεηο παίξλνληαη απφ πνιηηηθνχο ζην Δπξσπατθφ 

Κνηλνβνχιην θαη ζην πκβνχιην ( έπεηηα απφ πξνηάζεηο ηερλνθξαηψλ θάζε θξάηνπο 

κέινπο), νη νπνίνη ππνινγίδνπλ ην νηθνλνκηθφ θαη πνιηηηθφ θφζηνο ησλ 

πξνηεηλφκελσλ πξνζηαηεπηηθψλ κέηξσλ. Οη απνθάζεηο, πνπ ζπρλά παίξλνληαη 

δχζθνια, αθνξνχλ φια ηα θξάηε κέιε, αιιά εθαξκφδνληαη κε δηαθνξεηηθή επίδνζε ή 

δήιν απφ θάζε θξάηνο κέινο. 

πλνιηθά ην θφζηνο θαζαξηζκνχ θαη αλαθχθισζε απνξξηκκάησλ θαη 

κνιπζκέλσλ πδάησλ είλαη κηθξφηεξν απφ ηελ εθκεηάιιεπζε. Δπίζεο, έρνπλ 

δεκηνπξγεζεί λέεο ηερλνινγίεο νη νπνίεο είλαη ηδηαίηεξεο θηιηθέο πξνο ην πεξηβάιινλ 

κε κείσζε ησλ ξχπσλ θαη ειαρηζηνπνίεζε ρξεζηκνπνίεζεο ησλ θπζηθψλ πφξσλ. Γηα 

ηελ πεξαηηέξσ αλάπηπμε ηέηνησλ λέσλ ηερλνινγηψλ ππάξρνπλ έξεπλεο απφ ηα 

επηζηεκνληθά ηδξχκαηα ζηα πιαίζηα επξσπατθψλ πξνγξακκάησλ. Δπίζεο ν έιεγρνο 

ησλ θνηλψλ θαλφλσλ απαηηεί ηελ εθπφλεζε θαη εθαξκνγή ηθαλνπνηεηηθψλ κεζφδσλ 

θαη κέηξσλ αλαγλσξηζκέλσλ απ' φινπο. Οη ζηφρνη ηεο θνηλήο πεξηβαιινληηθήο 

πνιηηηθήο ζρεηίδνληαη, επνκέλσο, κε ηνπο ζηφρνπο ησλ θνηλψλ πνιηηηθψλ γηα ηε 

βηνκεραλία, ηελ ελέξγεηα, ηηο κεηαθνξέο θαη ηελ απαζρφιεζε. 
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1.2 Ιζηοπική εξέλιξη ηηρ πποζηαζίαρ ηος πεπιβάλλονηορ ζηον 

κοινοηικό σώπο 

 

 

 

ε πξψην ζηάδην, ε  πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο δε ζπληζηνχζε αληηθείκελν 

πνιηηηθήο ή ζηφρν ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ, δεδνκέλνπ φηη απφ ηελ ίδξπζε ηεο, 

ην 1957, ε απνζηνιή ηεο Κνηλφηεηαο εζηηάδνληαλ ζηελ αλάπηπμε νηθνλνκηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ θαη ζηε δεκηνπξγία θαη ιεηηνπξγία ηεο Δληαίαο Αγνξάο, 

αδηαθνξψληαο γηα ηηο θνηλσληθέο παξακέηξνπο ηεο αλάπηπμεο.  

Έλαο απφ ηνπο πξψηνπο βαζηθνχο ζηφρνπο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ήηαλ (θαη 

είλαη κέρξη ζήκεξα) λα «πξνάγεη ηελ αξκνληθή θαη ηζόξξνπε αλάπηπμε ηωλ 

νηθνλνκηθώλ δξαζηεξηνηήηωλ ζην ζύλνιν ηεο Κνηλόηεηαο». Ζ αλάπηπμε πξέπεη λα 

είλαη «ζηαζεξή, δηαξθήο, κε πιεζωξηζηηθή θαη ζεβόκελε ην πεξηβάιινλ» θαη λα νδεγεί 

ζηελ δεκηνπξγία κίαο θνηλήο αγνξάο. Όπσο είλαη αλακελφκελν, πξνηεξαηφηεηα 

δφζεθε ζηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε θαη κεγέζπλζε ρσξίο λα γίλεηαη αλαθνξά ζε 

απηνηειή πεξηβαιινληηθή πνιηηηθή, ε νπνία ηελ πεξίνδν ησλ πξψησλ ρξφλσλ ηεο 

ίδξπζεο ηεο Κνηλφηεηαο κάιινλ απνηεινχζε εκπφδην.  

Ζ Δπξσπατθή Κνηλφηεηα γηα πξψηε θνξά πήξε ηελ απφθαζε λα αζρνιεζεί κε 

ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο ηνλ Οθηψβξε ην 1972 ζηε δηάζθεςε θνξπθήο πνπ 

ζπγθιήζεθε ζην Παξίζη. ηε ζπγθεθξηκέλε δηάζθεςε νη αξρεγνί θξαηψλ θαη 

θπβεξλήζεσλ αλαγλψξηζαλ φηη ζην πιαίζην ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο θαη 

βειηίσζεο ηεο πνηφηεηαο δσήο ζα έπξεπε λα δνζεί ηδηαίηεξε πξνζνρή θαη ζην 

πεξηβάιινλ. ην πιαίζην ηεο ζπλφδνπ ιήθζεθε απφθαζε γηα αλάπηπμε κίαο 

Κνηλνηηθήο Πνιηηηθήο γηα ην πεξηβάιινλ. πγθεθξηκέλα, δφζεθε ε εληνιή ζηα 

Κνηλνηηθά φξγαλα λα επεμεξγαζηνχλ πξνηάζεηο γηα ηελ πεξηβαιινληηθή πνιηηηθή ηεο 

Κνηλφηεηαο θαη λα ιάβνπλ ηα απαξαίηεηα κέηξα πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε.  
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1.3. Σα Δςπωπαϊκά Κοινοηικά Ππογπάμμαηα 

 

 

 

Ζ αλαγλψξηζε ηεο ζεκαζίαο πνπ έρεη ην πεξηβάιινλ γηα ηε βησζηκφηεηα ηεο 

Κνηλφηεηαο απνηέιεζε ηελ αξρή γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ Πξψηνπ Πξνγξάκκαηνο 

Γξάζεο γηα ην πεξηβάιινλ Σν πξψην απηφ Δπξσπατθφ Κνηλνηηθφ Πξφγξακκα ήηαλ ην 

πξψην θείκελν πνπ θαζφξηζε ην πιαίζην ηεο Κνηλνηηθήο Πνιηηηθήο γηα ην πεξηβάιινλ. 

ηε ζπλέρεηα αθνινχζεζαλ θαη άιια πξνγξάκκαηα πνπ είραλ σο απνηέιεζκα ηελ 

έγθξηζε κίαο ζεηξάο νδεγηψλ. Οη νδεγίεο, φπσο γλσξίδνπκε, δεζκεχνπλ ηα θξάηε-

κέιε σο πξνο ην επηδησθφκελν απνηέιεζκα, αιιά ε επηινγή ησλ κέζσλ θαη ηνπ 

ηξφπνπ εθηέιεζεο απηψλ είλαη αξκνδηφηεηα ησλ θξαηψλ.  

πγθεθξηκέλα, θαηά ηηο δχν δεθαεηίεο 1970-1992 εθαξκφζηεθαλ ηέζζεξα 

θνηλνηηθά πξνγξάκκαηα δξάζεσο γηα ην πεξηβάιινλ, ηα νπνία νδήγεζαλ ζηε ζέζπηζε 

200 πεξίπνπ λνκνζεηηθψλ πξάμεσλ, θπξίσο νδεγηψλ, πνπ θαιχπηνπλ κεηαμχ άιισλ 

ηνκείο φπσο:  

 

 ηε ξχπαλζε ηεο αηκφζθαηξαο,  ησλ πδάησλ θαη ηνπ εδάθνπο,  

 ηε δηαρείξηζε ησλ απνβιήησλ,  

 ηελ πεξηβαιινληηθή πιεξνθφξεζε,  

 ηελ πξνζηαζία φζνλ αθνξά ηηο ρεκηθέο νπζίεο θαη ηε βηνηερλνινγία, 

ηηο εθηηκήζεηο ησλ πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ θ.α.  

 

Σν 1993 ην Δπξσπατθφ πκβνχιην ελέθξηλε ην 5
ν
  πξφγξακκα δξάζεο ζηνλ 

ηνκέα ηνπ πεξηβάιινληνο, ην νπνίν θάιππηε ηελ πεξίνδν 1992-2000. Σν 5
ν
 

Πξφγξακκα είρε ηίηιν «ηφρν ε αεηθνξία» θαη κέζσ απηνχ δηαθεξχζζεηαη ξεηά φηη 

φιεο νη θνηλνηηθέο πνιηηηθέο είλαη αιιειεμαξηψκελεο θαη φηη ν έζραηνο πεξηνξηζηηθφο 

παξάγνληαο γηα ηε ζπλερή αλάπηπμε είλαη ην επίπεδν αλνρήο ηνπ θπζηθνχ 

πεξηβάιινληνο. Δπίζεο ην πέκπην πξφγξακκα αθνξά ηα πην ζεκαληηθά 

πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδεη ε Έλσζε ζήκεξα φπσο 

θιηκαηνινγηθέο αιιαγέο, φμηλε βξνρή θαη κφιπλζε ηεο αηκφζθαηξαο, εμάληιεζε ησλ 

θπζηθψλ πφξσλ θαη κείσζε ηεο βηνπνηθηιφηεηαο, κείσζε ησλ πδάηηλσλ φξσλ, 
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επηδείλσζε ηνπ αζηηθνχ πεξηβάιινληνο, ππνβάζκηζε ησλ παξάθηησλ δσλψλ, φγθν 

ησλ απνβιήησλ, βηνκεραληθνχο θηλδχλνπο θ.α.  

ην πιαίζην ηεο αλαζεψξεζεο ηνπ 5νπ πξνγξάκκαηνο δξάζεο
1
  ε Κνηλφηεηα 

ηνλίδεη ηε ζεκαζία ηεο επηθνηλσλίαο, ηεο ελεκέξσζεο θαη ηεο θαηάξηηζεο σο κέζνπ 

επαηζζεηνπνίεζεο ηνπ θνηλνχ απέλαληη ζην πξφβιεκα ηεο βηψζηκεο αλάπηπμεο θαη 

ηελ αιιαγή ηεο ζπκπεξηθνξάο ζε φινπο ηνπο ηνκείο ηεο θνηλσλίαο.  

Όζνλ αθνξά ην 6ν πξφγξακκα δξάζεο πξνηείλεηαη ε ρξεζηκνπνίεζε δεηθηψλ 

βηψζηκεο. Με βάζε ηνπο δείθηεο βηψζηκεο αλάπηπμεο ζα ππάξρεη πιένλ ε δπλαηφηεηα 

θαηαγξαθήο θαη παξαθνινχζεζεο ησλ ακηγψο νηθνλνκηθψλ δεηθηψλ(ΑΔΠ θαη 

πιεζσξηζκφο) ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ θαηάζηαζε πνπ επηθξαηεί ζηα πεδία ηνπ 

πεξηβάιινληνο(αέξαο θαη χδαηα) θαζψο θαη ηεο θνηλσλίαο(επίπεδν πγείαο θαη 

απαζρφιεζεο).  

 Σν 7ν πξφγξακκα-πιαίζην αληαπνθξίλεηαη ζηηο αλάγθεο αλάπηπμεο θαη 

απαζρφιεζεο ηεο ΔΔ. Καηφπηλ επξείαο δεκφζηαο δηαβνχιεπζεο, πξνζδηνξίζηεθαλ 

ηέζζεξηο βαζηθνί ζηφρνη ζηνπο νπνίνπο αληηζηνηρνχλ ηέζζεξα εηδηθά πξνγξάκκαηα ηα 

νπνία αλακέλεηαη λα δνκήζνπλ ηηο επξσπατθέο εξεπλεηηθέο πξνζπάζεηεο
2
. 

 

 Σν πξφγξακκα Σπλεξγαζία επηδηψθεη λα ηνλψζεη ηε ζπλεξγαζία θαη λα 

εληζρχζεη ηνπο δεζκνχο κεηαμχ ηεο βηνκεραλίαο θαη ηεο έξεπλαο ζε 

δηαθξαηηθφ πιαίζην, ψζηε λα επηηξέςεη ζηελ Δπξψπε λα θαηαθηήζεη θαη λα 

δηαηεξήζεη ηελ πξσηνπνξία ζε θαίξηνπο ηνκείο έξεπλαο.  

 

 Σν πξφγξακκα Ιδέεο επηδηψθεη λα εληζρχζεη ηελ έξεπλα αηρκήο ζηελ Δπξψπε, 

δειαδή λα πξνσζήζεη ηελ αλαθάιπςε λέσλ γλψζεσλ νη νπνίεο ζα αιιάμνπλ 

ξηδηθά ηελ αληίιεςή καο γηα ηνλ θφζκν θαη ηνλ ηξφπν δσήο καο. ηφρνο είλαη 

λα εληζρπζεί ε αξηζηεία ηεο επξσπατθήο έξεπλαο κέζσ ηεο πξνψζεζεο ηνπ 

αληαγσληζκνχ θαη ηεο αλάιεςεο θηλδχλσλ. 

 

 Σν πξφγξακκα Άλζξωπνη θηλεηνπνηεί ζεκαληηθφ φγθν ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 

πφξσλ κε ζθνπφ ηε βειηίσζε ησλ πξννπηηθψλ επαγγεικαηηθήο ζηαδηνδξνκίαο 

                                                 
1
 Απφθαζε αξηζκ, 2179/98/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη πκβνπιίνπ. 

2
 Γηαδηθηπαθή Πεγή: 

http://europa.eu/legislation_summaries/energy/european_energy_policy/i23022_el.htm (2014) 

http://europa.eu/legislation_summaries/energy/european_energy_policy/i23022_el.htm
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ησλ εξεπλεηψλ ζηελ Δπξψπε θαη ηελ πξνζέιθπζε πεξηζζφηεξσλ λέσλ 

εξεπλεηψλ πςεινχ επηπέδνπ.  

 

 Σν πξφγξακκα Ιθαλόηεηεο έρεη ζηφρν λα πξνζθέξεη ζηνπο εξεπλεηέο 

απνδνηηθά θαη απνηειεζκαηηθά κέζα πξνθεηκέλνπ λα εληζρπζεί ε πνηφηεηα 

θαη ε αληαγσληζηηθφηεηα ηεο επξσπατθήο έξεπλαο. Γίλεη επίζεο βάξνο ζηε 

δηεζλή ζπλεξγαζία ζηνλ ηνκέα ηεο έξεπλαο θαζψο θαη ζην ξφιν ηεο επηζηήκεο 

κέζα ζηελ θνηλσλία. 

 

 

 

 

 

 

1.4. Οι Δςπωπαϊκέρ ςνθήκερ. 

 

 

 

Ζ ζεκαζία ηεο πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο ζην θνηλνηηθφ ρψξν 

εληζρχζεθε θαη απφ ηηο ηξεηο αλαζεσξήζεηο ησλ ηδξπηηθψλ ζπλζεθψλ. Μέζα απφ ηηο 

αλαζεσξήζεηο παξαηεξνχκε φηη ππάξρεη κηα ζηαδηαθή αλάδεημε ηεο πεξηβαιινληηθήο 

πξνζηαζίαο θαη ηεο βηψζηκεο αλάπηπμεο ζε θχξηα ζπληζηψζα ηεο Κνηλνηηθήο 

πνιηηηθήο.  

Ζ Δληαία Δπξσπατθή Πξάμε (Δ.Δ.Π. - 1992) απνηέιεζε ηελ ηππηθή λνκηθή 

βάζε ηνπ απμαλφκελνπ φγθνπ ηεο πεξηβαιινληηθήο λνκνζεζίαο. Ζ νπζηαζηηθή 

ζπλεηζθνξά ηεο Δ.Δ.Π ζηνλ ηνκέα ηεο πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο είλαη ε 

πξνζζήθε ησλ άξζξσλ 130Π, 130Ρ ΚΑΗ 130 κε ηνλ ηίηιν «Πεξηβάιινλ» ζηελ 

ζπλζήθε ηεο Δ.Ο.Κ.
3
. Μέζσ ησλ άξζξσλ απηψλ ην πεξηβάιινλ απνθηά απηνηειή 

λνκηθή θαηνρχξσζε, αλαγλσξίζηεθε ξεηά ε αξκνδηφηεηα ηεο Κνηλφηεηαο ζηνλ ηνκέα 

ηνπ πεξηβάιινληνο θαη νξίζηεθαλ νη επηδησθφκελνη εηδηθνί ζηφρνη.  

 

                                                 
3
 EUR Lex: Access to European Union Law,  http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EL/TXT/?uri=CELEX:61991CJ0155 (2014) 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:61991CJ0155
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:61991CJ0155
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πγθεθξηκέλα, ζχκθσλα κε ην άξζξν 130Π(παξ. 1) ηέζεθαλ νη αθφινπζνη ζηφρνη:  

 

 Πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο  

 Πξνζηαζία ηεο πγείαο ηνπ αλζξψπνπ  

 πλεηή θαη νξζνινγηθή ρξεζηκνπνίεζε ησλ θπζηθψλ πφξσλ  

 

Δπηπξφζζεηα, κε ην άξζξν 130 Π ηεο Δ.Δ.Π «ε δξάζε» ηεο θνηλφηεηαο ζηνλ ηνκέα 

ηνπ πεξηβάιινληνο ζηεξίδεηαη ζηηο αξρέο:  

 

 ηεο πξνιεπηηθήο δξάζεο  

 ηεο επαλφξζσζεο ησλ πξνζβνιψλ θαηά πξνηεξαηφηεηα ζηελ πεγή θαη  

 ν «ξππαίλσλ» πιεξψλεη»  

 

Παξά ηηο πξνφδνπο πνπ επέθεξε ε Δ.Δ.Π ζηελ πεξηβαιινληηθή πνιηηηθή ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο νη πεξηβαιινληηθέο ξπζκίζεηο πνπ εηζήγαγε παξέκεηλαλ 

εγθισβηζκέλεο ζε κηα ζηελή αλαπηπμηαθή ινγηθή νηθνλνκηθήο κεγέζπλζεο.  

Σν επφκελν βήκα γηα ηελ ελίζρπζε ηεο πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο ζηνλ 

θνηλνηηθφ ρψξν έγηλε  κε ηελ ππνγξαθή ηεο ζπλζήθεο ηνπ Μάαζηξηρη (1992). Ζ 

ζπλζήθε ηνπ Μάαζηξηρη επέθεξε νξηζκέλεο αιιαγέο ζηνπο ζεκειηψδεηο θαλφλεο πνπ 

είρε εηζαγάγεη ζην θνηλνηηθφ δίθαην ε Δληαία Δπξσπατθή Πξάμε. Σν πεξηβάιινλ 

πιένλ αληηκεησπίδεηαη σο θνηλνηηθή πνιηηηθή θαη φρη σο επηκέξνπο δξάζε. Ζ ρξήζε 

ηνπ φξνπ «πνιηηηθή» αληί ηνπ φξνπ «δξάζε» πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ζηελ Δ.Δ.Π 

απνηειεί έλα είδνο αλαβάζκηζεο
4
 ηεο κέξηκλαο πνπ επηθπιάζζεηαη ζηα δεηήκαηα ηνπ 

πεξηβάιινληνο. Πνιχ ζεκαληηθή πξνζζήθε είλαη θαη ε ελίζρπζε ηνπ δεζκεπηηθνχ 

ραξαθηήξα ηεο «αξρήο ηεο ελζσκάησζεο». χκθσλα κε ηελ «αξρή ηεο 

ελζσκάησζεο» νη αλάγθεο ηεο πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο δελ απνηεινχλ απιψο 

ζπληζηψζα ησλ άιισλ θνηλνηηθψλ πνιηηηθψλ αιιά πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε 

θαηά ηε δηακφξθσζε ησλ θνηλνηηθψλ πνιηηηθψλ
5
. Σέινο, πηνζεηείηαη γηα πξψηε θνξά 

ε επηδίσμε επηπέδνπ πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο θαζψο θαη ε αξρή ηεο 

πξνθχιαμεο.  

                                                 
4
  Υξήζηνο Κνξθφβεινο, Ζ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε , εθδφζεηο 

άθθνπια, Αζήλα 1997, ζει. 17 
5
 Άξζξν 130 Ρ παξ.2 
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Ζ Σξίηε ζπλζήθε, ε ζπλζήθε ηνπ Άκζηεξληακ (1997) αλήγαγε ηε βηψζηκε 

αλάπηπμε ζε έλαλ απφ ηνπο πξσηαξρηθνχο ζθνπνχο ηεο Δ.Δ.. Ζ λέα ζπλζήθε 

ελίζρπζε ζεκαληηθά ηελ άπνςε φηη ε κειινληηθή αλάπηπμε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

πξέπεη λα βαζίδεηαη ζηελ αξρή ηεο βηψζηκεο αλάπηπμεο θαη ζε πςειφ επίπεδν 

πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο. Μεηά ηε ζπλζήθε ηνπ Άκζηεξληακ ε πνιηηηθή ηεο 

Κνηλφηεηαο γηα ην πεξηβάιινλ θαίλεηαη λα αλεμαξηεηνπνηείηαη απφ ηελ έσο ηφηε 

πνιηηηθή ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο θαη θαζίζηαηαη πιένλ απηνηειήο επηδίσμε ηεο 

Δπξσπατθήο Κνηλφηεηαο. Σν πεξηβάιινλ σο έλλνκν αγαζφ ηνπνζεηείηαη ηζφηηκα κε 

άιια αληηθείκελα φπσο ε θνηλσληθή ζπλνρή, ε ηζφηεηα θαη ε αλάπηπμε νηθνλνκηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ.  

ε φηη αθνξά ηε δηεζλή δξάζε ηεο θνηλφηεηαο απηή είλαη επίζεο ζεκαληηθή αλ 

ππνινγίζεη θαλείο φηη ζπκκεηέρεη ζε πεξηζζφηεξεο απφ ηξηάληα δηεζλείο ζπκβάζεηο 

θαη παξέρεη ελεξγφ ππνζηήξημε ζηηο εξγαζίεο δηαθφξσλ δηεζλψλ θαη πεξηθεξεηαθψλ 

νξγαληζκψλ φπσο ε UNEP, o OHE, o OOΑ, θαη ην πκβνχιην ηεο Δπξψπεο. 

 

 

 

 

 

1.5. Οι απσέρ ηηρ Δςπωπαϊκήρ Πολιηικήρ Πεπιβάλλονηορ 

 

 

 

H πνιηηηθή ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ζηνλ ηνκέα ηνπ πεξηβάιινληνο 

ζηεξίδεηαη ζηηο αξρέο ηεο πξνθχιαμεο θαη ηεο πξνιεπηηθήο δξάζεο, ηεο 

επαλφξζσζεο ησλ θαηαζηξνθψλ ηνπ πεξηβάιινληνο, θαηά πξνηεξαηφηεηα ζηελ πεγή, 

θαζψο θαη ζηελ αξρή «ν ξππαίλσλ πιεξψλεη»
6
  

Πξψηε ζηε ζεηξά έξρεηαη ε αξρή ηεο πξνθύιαμεο θαη ηεο πξνιεπηηθήο δξάζεο, 

ζχκθσλα κε ηελ νπνία νη πξνζβνιέο ζην πεξηβάιινλ πξέπεη λα πξνιακβάλνληαη θαη 

λα απνθεχγνληαη. Ζ αξρή ηεο πξνθχιαμεο επηηάζζεη έλα είδνο επηθπιαθήο ην νπνίν 

επηβάιιεη κέηξα θαη ελέξγεηεο πξνθχιαμεο αθφκα θαη φηαλ δελ ππάξρνπλ επαξθείο 

θαη αζθαιείο επηζηεκνληθέο γλψζεηο γχξσ απφ ελδερφκελνπο θηλδχλνπο δηαθφξσλ 

                                                 
6
 Άξζξν 191 ΛΔΔ, πξψελ άξζξν 174 ΔΚ. 
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έξγσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ. ε ζπλδπαζκφ κε ηελ αξρή πξνθχιαμεο έξρεηαη ε αξρή 

πξφιεςεο ζε επίπεδν ζρεδηαζκνχ θαη πξνγξακκαηηζκνχ. Δηζεγείηαη ηε ιήςε 

πξνιεπηηθψλ κέηξσλ θαη απνβιέπεη ζηελ απνηξνπή ηεο πεξηβαιινληηθήο πξνζβνιήο 

πξηλ ηελ εκθάληζε ηεο. Ζ πξνιεπηηθή αληηκεηψπηζε είλαη πην απνηειεζκαηηθή απφ 

φηη ε θαηαζηαιηηθή, θαζψο νη δξαζηεξηφηεηεο κπνξεί λα έρνπλ θαη κε αλαζηξέςηκα 

απνηειέζκαηα γηα ην πεξηβάιινλ. Δπηπξφζζεηα, ε πξφιεςε αλαθέξεηαη θαη ζηελ 

επαξθή πξφζβαζε ηνπ θνηλνχ ζηελ πεξηβαιινληηθή πιεξνθφξεζε
7
. Μφλν αλ ππάξρεη 

γλψζε γηα ηνπο πηζαλνχο πεξηβαιινληηθνχο θηλδχλνπο κπνξεί λα ππάξμεη θαη 

ζπλεηδεηνπνίεζε γηα ηελ πξνιεπηηθή ππεξάζπηζε ηνπ πεξηβάιινληνο.  

Γεχηεξε έξρεηαη ε αξρή ηεο επαλόξζωζεο ηωλ θαηαζηξνθώλ ηνπ 

πεξηβάιινληνο θαηά πξνηεξαηόηεηα ζηελ πεγή. χκθσλα κε ηελ αξρή απηή ε αξλεηηθή 

επίδξαζε θάζε δξαζηεξηφηεηαο ζην πεξηβάιινλ πξέπεη λα πεξηνξίδεηαη ζηελ πεγή ηεο 

ξχπαλζεο. ηελ πεγή ηεο ξχπαλζεο πξέπεη λα γίλεηαη θαη ε θαηαπνιέκεζε ηεο πξηλ 

δηαρπζεί ζε επξχηεξν ρψξν. Ζ αξρή απηή έρεη εθαξκνγή θαη ζε πεξηπηψζεηο 

δηαζπλνξηαθψλ ξππάλζεσλ θαζψο θαη κεηαθνξάο επηθίλδπλσλ πιηθψλ ή δηαρείξηζεο 

απνβιήησλ.  

Σέινο, ε αξρή «ν ξππαίλωλ πιεξώλεη» , ζχκθσλα κε ηελ νπνία απηφο πνπ 

πξνμελεί ξχπαλζε πξέπεη λα γλσξίδεη εθ ησλ πξνηέξσλ φηη ζα θέξεη ηελ επζχλε ηεο 

επαλφξζσζεο έηζη ψζηε λα ιακβάλεη ηα αλαγθαία πξνιεπηηθά κέηξα. Σν απαξαίηεην 

θίλεηξν γηα ηνπο επηρεηξεκαηίεο ψζηε λα αλαδεηνχλ «θαζαξέο ηερλνινγίεο» θαη 

ιηγφηεξν ξππνγφλεο ηερλνινγίεο είλαη ε επηβνιή νηθνλνκηθήο επηβάξπλζεο ζε απηφλ 

πνπ πξνθαιεί πεξηβαιινληηθή βιάβε. Ζ αξρή απηή απνηειεί ηε δηθαηνινγεηηθή βάζε 

γηα επηβνιή εηδηθψλ θνξνινγηθψλ ή άιισλ νηθνλνκηθψλ επηβαξχλζεσλ, γλσζηή θη σο 

πεξηβαιινληηθή θνξνινγία. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
7
 Οδεγία 90/313. 
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1.6. Πεπιβαλλονηική Πολιηική κι άλλερ κοινέρ πολιηικέρ ηηρ Δ.Δ. 

 

 

 

Οη απαηηήζεηο ηεο πεξηβαιινληηθήο πξνζηαζία πξέπεη λα εληάζζνληαη ζηνλ 

θαζνξηζκφ θαη ηελ εθαξκνγή ησλ πνιηηηθψλ θαη ησλ εθάζηνηε δξάζεσλ ηεο Έλσζεο 

πξνθεηκέλνπ λα πξνσζεζεί ε αεηθφξνο αλάπηπμε
8
. Πνιιά πεξηβαιινληηθά 

πξνβιήκαηα, φπσο νη θιηκαηνινγηθέο αιιαγέο θαη ε δηαρείξηζε ησλ απνβιήησλ 

κπνξνχλ λα αληηκεησπηζζνχλ κφλν ζε ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ θπξηνηέξσλ 

νηθνλνκηθψλ παξαγφλησλ θαη θνξέσλ θη φρη κφλν κε λνκνζεηηθά κέζα, αιιά θαη κε 

άιια κέζα, φπσο ηα ζπζηήκαηα πηζηνπνίεζεο, ηα εζεινληηθά πξνγξάκκαηα θαη ηα 

νηθνλνκηθά κέζα. Δπνκέλσο, ε δηαξθήο πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο εμαξηάηαη θαη 

απφ άιιεο θνηλνηηθέο πνιηηηθέο, φπσο γηα παξάδεηγκα απηέο  πνπ εθαξκφδνληαη ζηνπο 

ηνκείο ηεο νηθνλνκίαο, ηεο βηνκεραλίαο, ηεο ελέξγεηαο, ησλ κεηαθνξψλ θαη ηεο 

γεσξγίαο, πνπ κε ηε ζεηξά ηνπο εμαξηψληαη επίζεο πνιχ απφ ηελ πνηφηεηα ηνπ 

πεξηβάιινληνο. 

ηα πιαίζηα ηεο πνιηηηθήο πξνζηαζίαο θαη ζχκθσλα κε ηνλ Καλνληζκφ 

2012/2002 θαη ηελ Απφθαζε 2007/930 έρεη ηδξπζεί έλα Σακείν Αιιειεγγχεο κε 

ζθνπφ ηελ άκεζε ρξεκαηνδφηεζε πεξηνρψλ ησλ νπνίσλ ν πιεζπζκφο έρεη πιεγεί απφ 

θπζηθέο θαηαζηξνθέο. ε πεξίπησζε είηε θπζηθψλ θαηαζηξνθψλ είηε 

πεξηβαιινληηθψλ αηπρεκάησλ ηα θξάηε-κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, κε ηε 

βνήζεηα ηνπ Σακείνπ, θαηαβάιινπλ θάζε δπλαηή πξνζπάζεηα γηα ηελ πξνζηαζία φρη 

κφλν ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ησλ αλζξψπσλ αιιά θαη ηεο ζπκπεξηιακβαλφκελεο 

πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο
9
. Σν Σακείν έρεη νπζηαζηηθά έλαλ εληζρπηηθφ ξφιν ζηηο 

πξνζπάζεηεο απηέο. Δπηπιένλ, ζχκθσλα δε κε ηελ Απφθαζε 2007/779, ε ζπλεξγαζία 

κεηαμχ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ησλ θξαηψλ-κειψλ, φζνλ αθνξά ηελ πνιηηηθή 

πξνζηαζία θαη ηελ παξνρή βνήζεηαο φπνπ θαη φηαλ ρξεηάδεηαη δηεπθνιχλεηαη βάζε 

ελφο επξσπατθνχ κεραληζκνχ πνπ έρεη ζεζπηζηεί. Σέινο, κε δεχηεξν ςήθηζκα ηνπ 

πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο ε δπλαηφηεηα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο κέζσ ρξήζεο 

πξσηνπνξηαθψλ ζπζηεκάησλ πιεξνθφξεζεο εληζρχεηαη.  

                                                 
8
 Άξζξν 11 ηεο πλζήθεο γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. 

9
 Απφθαζε 2007/162. 
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Με αθνξκή  ηελ πξφζθιεζε ηνπ Δπξσπατθνχ πκβνπιίνπ ζηελ Κνινλία ηνλ 

Ηνχλην ηνπ 1999 νξίζηεθε κηα επξσπατθή ζηξαηεγηθή κε ζθνπφ λα ελζσκαησζνχλ ηα 

πεξηβαιινληηθά δεηήκαηα ζηελ νηθνλνκηθή πνιηηηθή
10

.  Οη βαζηθέο παξάκεηξνη απηήο 

ηεο ζηξαηεγηθήο είλαη: 

 

 κηα δηαθαλήο πξνζέγγηζε γηα ηελ ελζσκάησζε πεξηβαιινληηθψλ παξακέηξσλ, 

κε βάζε ηνλ απνηειεζκαηηθφ θαζνξηζκφ ζηφρσλ θαη κε γλψκνλα ηα 

πνξίζκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ εκπεξηζηαησκέλε αλάιπζε ησλ δηαζέζηκσλ 

επηζηεκνληθψλ θαη ηερληθψλ δεδνκέλσλ 

 ε ζπλάθεηα ηεο νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο κε ηε ζηξαηεγηθή γηα ηε βηψζηκε 

αλάπηπμε 

 ε έληαμε ηεο αλάιπζεο ησλ επηπηψζεσλ ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο θαη 

ησλ θαλνληζηηθψλ ξπζκίζεσλ ζηε δηαδηθαζία πνιπκεξνχο επνπηείαο ησλ 

δηαξζξσηηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ θαη ζηε δηαδηθαζία ηεο νηθνλνκηθήο 

κεηαξξχζκηζεο 

 ε ελζσκάησζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ δεηεκάησλ ζηνπο γεληθνχο 

πξνζαλαηνιηζκνχο ησλ νηθνλνκηθψλ πνιηηηθψλ  

 ε ζπκβνιή ησλ θνξνινγηθψλ πνιηηηθψλ ζηελ ελζσκάησζε πεξηβαιινληηθψλ 

δεηεκάησλ 

  ε ρξήζε ηνπ θαηάιιεινπ ζπλδπαζκνχ κεραληζκψλ πνπ ζηεξίδνληαη ζηηο 

δπλάκεηο ηεο αγνξάο θαη θαλνληζηηθψλ ξπζκίζεσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 

ησλ επηδνηήζεσλ πνπ βιάπηνπλ ην πεξηβάιινλ. 

 

Ζ δηαρείξηζε ησλ απνβιήησλ, ε νξζνινγηζηηθή ρξήζε ησλ πφξσλ, ε ηππνπνίεζε 

θαζψο θαη ε θαηλνηνκία κπνξεί λα απνηειέζνπλ ηνπο ππιψλεο ψζηε ε πνιηηηθή γηα ηηο 

επηρεηξήζεηο λα ζπκβάιιεη ζηε βηψζηκε αλάπηπμε. Ο βηνκεραληθφο ηνκέαο πξέπεη 

φιν θαη πεξηζζφηεξν λα ιακβάλεη ππφςε ηηο νηθνλνκηθέο απαηηήζεηο θαηά ηελ 

επηινγή ησλ πξντφλησλ θαη ησλ κεζφδσλ παξαγσγήο. ε θάπνηνπο θιάδνπο νη νπνίνη 

ζεσξνχληαη ερζξηθνί πξνο ην πεξηβάιινλ, φπσο ν θιάδνο ηεο ρεκείαο, ηεο 

ζηδεξνπξγίαο θαη αξθεηψλ άιισλ έρνπλ επηβιεζεί θαη επηβάιινληαη αλά δηαζηήκαηα 

απζηεξνί πεξηνξηζκνί. Απηφ έξρεηαη ζε αληίζεζε κε ηε θηιηθή πξνο ην πεξηβάιινλ 

                                                 
10

 COM (2000) 576. 
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βηνκεραλία ή νίθν-βηνκεραλία πνπ αλαπηχζζεηαη ξαγδαία θαη ζηελ  νπνία ε ίδηα ε 

Δπξψπε  απνδίδεη ηδηαίηεξε ζεκαζία. 

Ζ νίθν-βηνκεραλία θαίλεηαη λα έρεη κεγάιεο δπλαηφηεηεο θαη απηφ γηα ππάξρεη 

αλακθηζβήηεηα δήηεζε πξντφλησλ πνπ είλαη θηιηθά πξνο ην πεξηβάιινλ θαη 

ζηνρεχνπλ ζηε κείσζε ηεο ξχπαλζεο. Πξαγκαηηθφηεηα είλαη, επίζεο, φηη 

δεκηνπξγνχληαη αγνξέο θαζαξά «πξάζηλσλ πξντφλησλ» θαη ηερλνινγηψλ ελ γελεί 

θηιηθψλ πξνο ην πεξηβάιινλ, ελψ δαπαλψληαη ρξεκαηηθά πνζά θαη θαηαβάιινληαη 

πξνζπάζεηεο γηα πεξαηηέξσ βειηίσζε ησλ πξντφλησλ θαη γηα κία απνηειεζκαηηθφηεξε 

ρξήζε ηεο ελέξγεηαο. Έλα άιιν ζεκείν πνπ έρεη θη απηφ ηε ζπνπδαηφηεηα ηνπ είλαη ε 

ελαξκφληζε ησλ λνκνζεζηψλ ζρεηηθά κε ηα πξφηππα πνηφηεηαο. Απηφ έρεη ζαλ ζθνπφ 

αθελφο νη άλζξσπνη θαη ην πεξηβάιινλ λα έρνπλ ιακβάλνπλ ηνλ ίδην βαζκφ 

πξνζηαζίαο θαη αθεηέξνπ ηελ εμάιεηςε ησλ εκπνδίσλ ζηηο ζπλαιιαγέο πνπ ζπρλά 

πξνέθππηαλ απφ ηε δηαθνξά πξνηχπσλ ζηηο ρψξεο-κέιε ηεο Έλσζεο. Ζ Δπξσπατθή 

Έλσζε κε ηε ζεηξά ηεο, κε ηνλ πεξηβαιινληηθφ έιεγρν ησλ πξντφλησλ θαη ηε 

ρνξήγεζε ηνπ επξσπατθνχ νηθνινγηθνχ ζήκαηνο  επηδηψθεη λα επηηχρεη ηνλ 

παξαπάλσ ζθνπφ. Δπηπξφζζεηα, ζην ίδην κήθνο θχκαηνο εθαξκφδεηαη έλα πξφγξακκα 

ψζηε νη κηθξέο θαη κεζαίεο επηρεηξήζεηο λα ζπκκνξθσζνχλ κε ηελ θείκελε 

πεξηβαιινληηθή λνκνζεζία .  

Ζ πεξηβαιινληηθή πνιηηηθή έρεη ζηελή ζρέζε κε ηελ ελεξγεηαθή πνιηηηθή, γηαηί ε 

παξαγσγή θαη ρξεζηκνπνίεζε ηεο ελέξγεηαο είλαη κηα απφ ηηο θχξηεο πεγέο κφιπλζεο 

ηεο αηκφζθαηξαο (κε ηελ θαχζε νξπθηψλ θαπζίκσλ) θαη ησλ πδάησλ (κε ηελ 

απνβνιή ησλ λεξψλ ςχμεο θαη ησλ ξππαληηθψλ νπζηψλ ησλ δηπιηζηεξίσλ θαη ησλ 

ππξεληθψλ ζηαζκψλ).  Γε ζα κπνξνχζε λα κελ ελδηαθέξεη ηελ πεξηβαιινληηθή 

πνιηηηθή ε νξζνινγηθή ρξήζε ηεο ελέξγεηαο θαζψο επίζεο θαη ε εμέιημε ησλ πεγψλ 

ελέξγεηαο θηιηθψλ πξνο ην πεξηβάιινλ. ην ζεκείν απηφ πξέπεη λα αλαθεξζεί φηη 

ζηελ Δπξψπε νηηδήπνηε έρεη λα θάλεη κε ηελ ππξεληθή αζθάιεηα γίλεηαη ζηα πιαίζηα 

ηεο πλζήθεο Δπξαηφκ. Απηφ ζεκαίλεη φηη νη φπνηεο ελέξγεηεο γίλνληαη ζηα πιαίζηα 

ηεο ελεξγεηαθήο πνιηηηθήο θη φρη ζηα πιαίζηα ηεο πεξηβαιινληηθήο πνιηηηθήο. 

Πηζαλψο, κηα εμαίξεζε ζην παξαπάλσ λα απνηειεί ε δηαρείξηζε ησλ ξαδηελεξγψλ 

απνβιήησλ.  

Δζηηάδνληαο ζηε ζπλέρεηα ζην αζηηθφ πεξηβάιινλ ε θχξηα πεγή κφιπλζεο εχθνια 

κπνξνχκε λα ζπκπεξάλνπκε φηη είλαη ηα κέζα κεηαθνξάο. Πεξηνξηζκφο ηεο κφιπλζεο 

απηήο έρεη επηηεπρζεί κε ηελ πηνζέηεζε ζπγθεθξηκέλσλ πεξηβαιινληηθψλ κέηξσλ θαη 

ίζσο κπνξέζεη λα απνηειέζεη παξάδεηγκα πξνο κίκεζε θαη γηα άιινπο ηνκείο. 
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πγθεθξηκέλα, ην Φεβξνπάξην ηνπ 1992 ε Δπηηξνπή, έπεηηα απφ κηα κειέηε ησλ 

επηπηψζεσλ ησλ δηάθνξσλ κέζσλ κεηαθνξάο ζην πεξηβάιινλ θαη ιακβάλνληαο ππ 

φςηλ πξνβιέςεηο ζρεηηθά κε ηνλ φγθν ησλ δηαθηλήζεσλ εμέδσζε κηα θνηλή 

ζηξαηεγηθή γηα ηελ αλάπηπμε εθείλσλ ησλ κεηαθνξψλ πνπ ζέβνληαη ην πεξηβάιινλ. 

θνπφο ηεο Δπηηξνπήο ήηαλ λα ππάξμεη κηα θνηλή ζηξαηεγηθή γηα ηηο κεηαθνξέο θαη 

ην πεξηβάιινλ. Δλ ηέιεη, νινθιεξψζεθε κε ηε δεκνζίεπζε ηνπ «Πξάζηλνπ βηβιίνπ 

ζρεηηθά κε ηηο επηπηψζεηο ησλ κεηαθνξψλ ζην πεξηβάιινλ» .  

Καηά ηε δεθαεηία ηνπ '70 αλαπηχρζεθε ε θνηλή γεσξγηθή πνιηηηθή ρσξίο θακία 

πξφβιεςε γηα ην πεξηβάιινλ, έρνληα; σο ζπλέπεηα κηα αιφγηζηε ρξήζε 

εληνκνθηφλσλ θαη ιηπαζκάησλ επηθίλδπλσλ γηα ην πεξηβάιινλ. Δπηπρψο, απφ ηα 

κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ '80, απηέο νη ππεξβνιέο έρνπλ κεηξηαζηεί θαη ε γεσξγηθή 

θαζψο θαη ε πεξηβαιινληηθή πνιηηηθή έρνπλ πιένλ έλαλ θνηλφ αληηθεηκεληθφ ζθνπφ, 

ηε βειηίσζε ηνπ αγξνηηθνχ ρψξνπ ηεο Έλσζεο. Καηά αθνινπζία, ην πκβνχιην 

ζέζπηζε έλαλ Καλνληζκφ πνπ νξίδεη ηνλ βηνινγηθφ ηξφπν παξαγσγήο θαη ηηο ζρεηηθέο 

ελδείμεηο ζηα γεσξγηθά πξντφληα θαη ζηα είδε δηαηξνθήο
11

,  κία Οδεγία ζρεηηθά κε ηε 

δηάζεζε ζηελ αγνξά ησλ θπηνθαξκαθεπηηθψλ πξντφλησλ
12

 θαη ηέινο άιιε κηα 

Οδεγία ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ησλ πδάησλ απφ ληηξηθά άιαηα γεσξγηθήο 

πξνέιεπζεο
13

. 

Δλ θαηαθιείδη, ε θνηλή πεξηθεξεηαθή πνιηηηθή θαη ε πνιηηηθή ηνπ πεξηβάιινληνο 

αιιεινζπκπιεξψλνληαη, γηαηί νη πεξηθεξεηαθέο εληζρχζεηο κπνξνχλ λα ζπκβάιινπλ 

ζηελ αλαζηνιή ηεο ππέξκεηξεο αζηηθνπνίεζεο ε νπνία δεκηνπξγεί νηθνινγηθά 

πξνβιήκαηα, ελψ ηα κέηξα ελαληίνλ ησλ ξππάλζεσλ κπνξνχλ λα έρνπλ αλαζηαιηηθή 

επίδξαζε ζηελ εγθαηάζηαζε ησλ επηρεηξήζεσλ ζηηο πεξηνρέο ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο πνπ πάζρνπλ απφ νηθνλνκηθή ζπκθφξεζε. 

 

                                                 
11

 Καλνληζκφο 834/2007. 
12

 Οδεγία 91/414. 
13

 Οδεγία 91/676. 
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Κεθάλαιο2 

 

 

 

 

2.1 Η πεπιβαλλονηική πολιηική ζηην Δλλάδα. 

 

 

 

ην ειιεληθφ χληαγκα ηνπ 1975 εκπεξηέρεηαη γηα πξψηε θνξά άξζξν ζρεηηθφ 

κε ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ζχκθσλα κε ην ππφ 

αλαζεψξεζε Άξζξν 24, παξ. 1 αλαθέξεηαη φηη «Η πξνζηαζία ηνπ θπζηθνύ θαη 

πνιηηηζηηθνύ πεξηβάιινληνο απνηειεί ππνρξέωζε ηνπ Κξάηνπο θαη δηθαίωκα ηνπ 

θαζελόο. Γηα ηε δηαθύιαμή ηνπ ην Κξάηνο έρεη ππνρξέωζε λα παίξλεη ηδηαίηεξα 

πξνιεπηηθά ή θαηαζηαιηηθά κέηξα ζην πιαίζην ηεο αξρήο ηεο αεηθνξίαο. Νόκνο νξίδεη 

ηα ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ηωλ δαζώλ θαη ηωλ δαζηθώλ εθηάζεωλ. Η ζύληαμε 

δαζνινγίνπ ζπληζηά ππνρξέωζε ηνπ Κξάηνπο. Απαγνξεύεηαη ε κεηαβνιή ηνπ 

πξννξηζκνύ ηωλ δαζώλ θαη ηωλ δαζηθώλ εθηάζεωλ, εθηόο αλ πξνέρεη γηα ηελ Εζληθή 

Οηθνλνκία ε αγξνηηθή εθκεηάιιεπζε ή άιιε ηνπο ρξήζε, πνπ ηελ επηβάιιεη ην δεκόζην 

ζπκθέξνλ.»
14

. Δπηπιένλ, ε έλλνηα ηεο αεηθφξνπ αλάπηπμεο έρεη αλαγλσξηζηεί επίζεκα 

απφ ην πκβνχιην ηεο Δπηθξαηείαο θαη έρεη γίλεη πξνζηαηεπφκελε αξρή ζχκθσλα κε 

ηελ Διιεληθή λνκνζεζία. 

Ζ δεθαεηία ηνπ ‟70 αλαγλσξίδεηαη θαη ζε δηεζλέο επίπεδν φηη ε ρσξίο φξηα 

νηθνλνκηθή αλάπηπμε δελ κπνξεί λα απνηειεί κνλαδηθφο ζηφρνο ηεο πνιηηηθήο ησλ 

θξαηψλ. Ζ ινγηθή απηή ζπλνςίδεηαη ζηελ αλάγθε ε αλάπηπμε θαη ε νηθνλνκηθή 

κεγέζπλζε πνπ πξνθχπηεη απφ απηή λα έρνπλ σο πξσηαξρηθφ ζηφρν ηα ηελ πξνζηαζία 

αλζξψπνπ θαη ην πεξηβάιινληνο. Απηή ε ηδενινγηθή ζηξνθή ζηηο λνκνζεζίεο ησλ 

θξαηψλ θαη ζηνπο θαλφλεο δηθαίνπ αληηθαηνπηξίδεηαη θαη ζηελ εμέιημε ηεο Διιεληθήο 

Πεξηβαιινληηθήο Πνιηηηθήο. Δμάιινπ ην ίδην δηάζηεκα 1979-1980 πξαγκαηνπνηείηαη 

                                                 
14

Ηζρχνπζα Γηάηαμε: 

http://anatheorisi.parliament.gr/protaseisAitArthraDetails.asp?dets=0&ArthroID=26 
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θαη ε έληαμε ηεο Διιάδαο ζηελ Δπξσπατθή Κνηλφηεηα επηθέξνληαο ζεκαληηθέο 

αιιαγέο ζηηο εζληθέο πνιηηηθέο ηεο ρψξαο. 

 

Σα ζεκαληηθφηεξα ζηάδηα εμέιημεο ηεο Διιεληθήο Πεξηβαιινληηθήο 

λνκνζεζίαο είλαη ηα αθφινπζα: 

 

 Ζ θαζηέξσζε ηνπ πεξηβάιινληνο σο έλλνκνπ αγαζνχ κέζα απφ ζπληαγκαηηθέο 

ξπζκίζεηο. Δηδηθφηεξα ζχκθσλα κε ην άξζξν 24, παξ.1(ζην χληαγκα ηνπ 

1975), «ε πξνζηαζία ηνπ θπζηθνχ θαη πνιηηηζηηθνχ πεξηβάιινληνο απνηειεί 

ππνρξέσζε ηνπ θξάηνπο. Γηα ηε δηαθχιαμε ηνπ ην θξάηνο έρεη ππνρξέσζε λα 

παίξλεη ηδηαίηεξα πξνιεπηηθά ή θαηαζηαιηηθά κέηξα.».  

 Ζ ςήθηζε ηνπ Ν. 360/76 «Πεξί ρσξνηαμίαο θαη πεξηβάιινληνο» πνπ θαζφξηζε 

ην «θπζηθφ θαη πνιηηηζηηθφ πεξηβάιινλ» πξνβιέπνληαο παξάιιεια ζηελ 

πξνζηαζία ηνπ θαη ζηε δεκηνπξγία ηνπ Δζληθνχ πκβνπιίνπ Υσξνηαμίαο θαη 

Πεξηβάιινληνο (ΔΥΠ) κε ζηφρν ην ζπληνληζκφ ησλ θξαηηθψλ θνξέσλ πνπ 

ήηαλ ππεχζπλνη γηα ηελ άζθεζε πεξηβαιινληηθήο πνιηηηθήο. Ο ζπγθεθξηκέλνο 

λφκνο ιεηηνπξγεί σο θαηαξρήλ λνκνζεηηθή βάζε ηεο Διιεληθήο 

πεξηβαιινληηθήο πνιηηηθήο θαη θαζνξίδεη φξνπο φπσο ην πεξηβάιινλ, ε 

πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, ε ξχπαλζε, ηα απφβιεηα θ.α.  

 Ζ ίδξπζε ην 1980 ηνπ Τπνπξγείνπ Υσξνηαμίαο Οηθηζκνχ θαη Πεξηβάιινληνο 

(ΤΥΟΠ) κε βάζε ην Ν. 1032/80, ην νπνίν ήηαλ πιένλ ππεχζπλν γηα ηελ 

πεξηβαιινληηθή, πνιενδνκηθή θαη νηθηζηηθή πνιηηηθή κε κία ζηαδηαθή 

ζπγθέληξσζε ησλ αξκνδηνηήησλ ζε απηφ. Αξγφηεξα, ην 1985 κε βάζε ην Ν. 

1558/85 ην ΤΥΟΠ ελψζεθε κε ην Τπνπξγείν Γεκνζίσλ έξγσλ θαη πξνέθπςε 

ην Τπνπξγείν Πεξηβάιινληνο, Υσξνηαμίαο θαη Γεκνζίσλ Έξγσλ 

(ΤΠΔΥΩΓΔ) ην νπνίν «απνηειεί ηνλ νξγαλσηηθφ θαη δηνηθεηηθφ θνξκφ ηεο 

πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο»
15

. 

 Ζ δεκηνπξγία νινθιεξσκέλνπ λνκηθνχ πιαηζίνπ γηα ην πεξηβάιινλ κε ηελ 

ςήθηζε ηνπ Ν.1650/86 «γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο» κε ζθνπφ «ηε 

ζέζπηζε ζεκειησδψλ θαλφλσλ [...] γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο έηζη 

ψζηε ν άλζξσπνο σο άηνκν θαη κέινο ηνπ θνηλσληθνχ ζπλφινπ λα δεη ζε έλα 

                                                 
15

 Γηαλλαθνχξνπ Γεσξγία, εκεηψζεηο: «Ννκηθφ πιαίζην θαη θνξείο πξνζηαζίαο πεξηβάιινληνο ζηελ 

Διιάδα», Διιεληθφ Αλνηρηφ Παλεπηζηήκην, Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ «Πεξηβαιινληηθφο 

ζρεδηαζκφο Πφιεσλ, Έξγσλ θαη θηηξίσλ», Μάηνο 1999, ζει. 33 
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πςειήο πνηφηεηαο πεξηβάιινλ κέζα ζην νπνίν λα πξνζηαηεχεηαη ε πγεία ηνπ 

θαη λα επλνείηαη ε αλάπηπμε ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπ». Ζ πξνζηαζία ηνπ 

πεξηβάιινληνο ζεσξείηαη ξεηά σο αλαπφζπαζην κέξνο ηεο αλαπηπμηαθήο 

δηαδηθαζίαο θαη πνιηηηθήο. ηνλ λφκν απηφ γηα πξψηε θνξά απαηηείηαη ε 

εθπφλεζε κειέηεο πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ γηα θάπνηα έξγα.  

Δπηπιένλ ν Ν. 1650/86 πξνέβιεπε ηελ ίδξπζε ελφο Δληαίνπ Φνξέα 

Πεξηβάιινληνο, ΔΦΟΠ, (άξζξν 25) κε πνιχ θηιφδνμεο πξννπηηθέο θαη 

ζπγθεθξηκέλα «επηηειηθέο, ζπληνληζηηθέο θαη ηερλνγλσζηηθέο ιεηηνπξγίεο 

ζηνλ ηνκέα ηνπ πεξηβάιινληνο»
16

, ν νπνίνο φκσο δελ ηειηθά δελ 

ελεξγνπνηήζεθε.  

 Ζ ςήθηζε ηνπ Ν. 2742/99 γηα ην ρσξνηαμηθφ ζρεδηαζκφ θαη ηελ αεηθφξν 

αλάπηπμε κε ζθνπφ ηε «ζεζκνζέηεζε λέσλ δηαδηθαζηψλ θαη κέζσλ άζθεζεο 

ρσξνηαμηθνχ ζρεδηαζκνχ πνπ πξνσζνχλ ηελ αεηθφξν θαη ηζφξξνπε αλάπηπμε 

θαη θαηνρπξψλνπλ ηελ παξαγσγηθή θαη θνηλσληθή ζπλνρή, δηαζθαιίδνπλ ηελ 

πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο ζην ζχλνιν ηνπ εζληθνχ ρψξνπ... θαη εληζρχνπλ 

ηε ζέζε ηεο ρψξαο ζην δηεζλέο θαη επξσπατθφ πιαίζην» 

 

Όζνλ αθνξά ην δηνηθεηηθφ θνκκάηη ηεο πεξηβαιινληηθήο πνιηηηθήο, δειαδή ηε 

δηνηθεηηθή ππνζηήξημε, απηή είλαη ηεξαξρεκέλε ζε ηξία επίπεδα, ην θεληξηθφ, ην 

πεξηθεξεηαθφ θαη ην ηνπηθφ, κε βάζε ην απνθεληξσκέλν ζχζηεκα. 

 Αξρηθά, ζε θεληξηθφ επίπεδν ην ΤΠΔΥΩΓΔ απνηειεί ηνλ αξκφδην θνξέα γηα 

φζν ζέκαηα ζπλδένληαη κε ηελ πεξηβαιινληηθή πνιηηηθή ζηελ Διιάδα. Σν 

ΤΠΔΥΩΓΔ ζπλεξγάδεηαη κε ηηο αλα ηε ρψξα Πεξηθέξεηεο θαζψο θαη ηνπο ΟΣΑ α‟ 

θαη β‟ βαζκνχ, δειαδή ηηο Ννκαξρίεο, ηνπο Γήκνπο θαη ηηο Κνηλφηεηεο. Όζνλ αθνξά 

ηηο αξκνδηφηεηεο ηνπ Τπνπξγείνπ, απηέο είλαη κεηαμχ άιισλ: 

 

 Ζ δεκηνπξγία θαη ζέζπηζε θαηεπζπληήξησλ γξακκψλ  θαη πνιηηηθψλ γηα ηελ 

πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο. 

 Ζ δηαρείξηζε θαη ν ζπληνληζκφο ησλ πξνζπαζεηψλ γηα ηελ εθαξκνγή ησλ 

θαηεπζπληήξησλ γξακκψλ. 

 Ζ εμαζθάιηζε ηεο ζπκκφξθσζεο κε ηηο ζρεηηθέο θείκελεο δηαηάμεηο. 

 

                                                 
16

 φ.π ζει. 34 
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Δθηφο, φκσο, απφ ην ΤΠΔΥΩΓΔ ππάξρεη έλαο κεγάινο αξηζκφο άιισλ 

ππνπξγείσλ θαη θνξέσλ κε ζπλαξκνδηφηεηεο ζε ζέκαηα πεξηβάιινληνο, νη νπνίνη 

παίδνπλ παξάιιεια ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ εθαξκνγή ηεο Πεξηβαιινληηθήο Πνιηηηθήο 

ζηελ Διιάδα. Μεξηθά απφ απηά ηα Τπνπξγεία είλαη ην Τπνπξγείν Αλάπηπμεο, 

Γεσξγίαο, Πνιηηηζκνχ, Δκπνξηθήο Ναπηηιίαο, Μεηαθνξψλ θαη Δπηθνηλσληψλ θ.α. 

 ε επίπεδν Πεξηθέξεηαο έρνπλ κεηαβηβαζηεί ζεκαληηθέο αξκνδηφηεηεο ζηνλ 

ηνκέα ηεο πξνζηαζίαο ηνπ νηθηζηηθνχ θπξίσο πεξηβάιινληνο. πγθεθξηκέλα, κέζσ 

ηνπ Ν. 2508/987 «Βηψζηκε νηθηζηηθή αλάπηπμε ησλ πφιεσλ θαη νηθηζκψλ ηεο ρψξαο» 

κεηαμχ ησλ αξκνδηνηήησλ πνπ κεηαβηβάδνληαη ζηηο Πεξηθέξεηεο(εθηφο ηεο Αηηηθήο) 

είλαη: έγθξηζε, ηξνπνπνίεζε θαη αλαζεψξεζε Γεληθψλ Πνιενδνκηθψλ ρεδίσλ (ΓΠ) 

θαη ρεδίσλ Υσξηθήο θαη Οηθηζηηθήο Οξγάλσζεο Αλνηθηψλ Πφιεσλ (ΥΟΟΑΠ) 

θαζψο θαη νξηνζέηεζε θαη πνιενδφκεζε παξαιηαθψλ νηθηζκψλ ή νηθηζκψλ πνπ 

βξίζθνληαη θνληά ζε πεξηνρέο θπζηθνχ θάιινπο. Ηδηαίηεξε ζεκαζία δφζεθε θαη ζηελ 

πξνζηαζία ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο θαη ζηνλ πνιενδνκηθφ θαη ρσξνηαμηθφ 

ζρεδηαζκφ
17

. Σέινο, ζε ηξεηο Πεξηθέξεηεο, ηεο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο, ηεο 

Θεζζαιίαο θαη ηεο Κξήηεο, ιεηηνπξγνχλ ηνπηθνί ζηαζκνί ηνπ Δζληθνχ Γηθηχνπ 

Πιεξνθνξηθήο Πεξηβάιινληνο γηα ηε ζπλερή παξαθνινχζεζε ηεο πεξηβαιινληηθήο 

πνηφηεηαο κε πξννπηηθή επέθηαζεο θαη ζηηο ππφινηπεο Πεξηθέξεηεο
18

. 

 ην ηειεπηαίν επίπεδν, ην Ννκαξρηαθφ εκπίπηνπλ θπξίσο αξκνδηφηεηεο 

πνιενδνκηθνχ ραξαρηήξα. Οη αξκνδηφηεηεο ηεο πξσηνβάζκηαο απηνδηνίθεζεο ζε 

ζέκαηα πεξηβάιινληνο πεξηιακβάλνπλ ηε δηαρείξηζε ησλ πδαηηθψλ πφξσλ θαη ησλ 

πγξψλ απνβιήησλ, ηελ παξνρή πφζηκνπ λεξνχ θαη ηελ πξνζηαζία ηνπ ηνπηθνχ 

πεξηβάιινληνο
19

. 

 Ζ πεξηβαιινληηθή πνιηηηθή είλαη κηα ζθαηξηθή πνιηηηθή θαη ππάξρεη απμεκέλε 

αλάγθε ζπληνληζκνχ κεηαμχ ησλ πνηθίισλ θξαηηθψλ νξγάλσλ θαη ησλ εθάζηνηε 

αξκνδηνηήησλ ηεο θεληξηθήο δηνίθεζεο αιιά θαη ησλ ηξηψλ επηπέδσλ δηνίθεζεο 

(θεληξηθφ, πεξηθεξεηαθφ, ηνπηθφ). ε δηεζλέο επίπεδν ε Διιάδα ζπκκεηέρεη ελεξγά 

                                                 
17

 Ν. 2647/98,ΦΔΚ 237 Α. 34 Μεηαμχ ησλ αξκνδηνηήησλ πνπ κεηαβηβάζηεθαλ κέζσ ηνπ Ν. 2647/97 

ζηηο Πεξηθέξεηεο(εθηφο Αηηηθήο)) πεξηιακβάλνληαη: πξνέγθξηζε ρσξνζέηεζεο φισλ ησλ έξγσλ ΑΗΗ 

θαηεγνξίαο πνπ πξνβιέπεη ε νδεγία 85/337(ΚΤΑ 69269/5387/90), έγθξηζε πεξηβαιινληηθψλ φξσλ γη 

α έξγα θαη δξαζηεξηφηεηεο ηεο ΑΗΗ ζχκθσλα κε ηελ ΚΤΑ πνπ πξναλαθέξακε, έγθξηζε ρσξνζέηεζεο 

θαη νηθηζηηθήο θαηαιιειφηεηαο ησλ εθηάζεσλ νηθνδνκηθψλ ζπλεηαηξηζκψλ, θ.α 
18

Αζαλαζνχιε -Ρνγθάθνπ, «Πνιηηηθέο γηα ην πεξηβάιινλ- ε Διιεληθή εκπεηξία», πεξηνδηθφ 

«Πεξηβάιινλ θαη Δίθαην», Σεχρνο 3/2000, Ηνχιηνο - Αχγνπζηνο – επηέκβξηνο,  ζει 152 
19

 Άξζξν 24- Γεκνηηθφο θαη Κνηλνηηθφο Κψδηθαο. 
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ζηε δηεζλή πεξηβαιινληηθή ζπλεξγαζία έρνληαο θπξψζεη ηηο πεξηζζφηεξεο δηεζλείο 

πεξηβαιινληηθέο ζπκθσλίεο. 

 

 

 

 

 

2.2. Ο εξεςπωπαϊζμόρ ηηρ Δλληνικήρ Πεπιβαλλονηικήρ Πολιηικήρ. 

 

 

 Σν ζέκα ηνπ εμεπξσπατζκνχ ηεο ειιεληθήο πεξηβαιινληηθήο πνιηηηθήο είλαη 

αξθεηά επξχ. ην παξφλ θεθάιαην ζα επηθεληξσζνχκε ζε νξηζκέλεο φςεηο ηνπ 

ζέκαηνο απηνχ θαη ζην θαηά πφζν νξηζκέλεο αιιαγέο πνπ ζπληειέζηεθαλ ηα 

ηειεπηαία ρξφληα ειιεληθή πεξηβαιινληηθή πνιηηηθή κπνξεί λα ζεσξεζνχλ φηη 

εληάζζνληαη ζηε ινγηθή ηνπ εμεπξσπατζκνχ θη αλ λαη, ζε πνην βαζκφ. 

  Πξηλ επηρεηξήζνπκε κηα νπνηαδήπνηε αλάιπζε πξέπεη λα μεθαζαξίζνπκε 

εμαξρήο φηη κε ηνλ φξν εμεπξσπατζκφο αλαθεξφκαζηε ζηελ επίδξαζε πνπ άζθεζε 

ζηελ πεξηβαιινληηθή πνιηηηθή ε ζπκκεηνρή ζηεο ρψξαο ζηα ζεζκηθά φξγαλα ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ε ηαθηηθή επαθή κε άιια θξάηε-κέιε. Γελ αλαθεξφκαζηε 

ζηελ αληίιεςε πνπ πξεζβεχεη απιά κηα ζηε κίκεζε πξνηχπσλ θαη ζπκπεξηθνξάο απφ 

ηελ πξνεγκέλε Γπηηθή Δπξψπε, ε νπνία αλήθεη ζην παξειζφλ. 

 Ζ απάληεζε ηνπ παξαπάλσ εξσηήκαηνο ζα επηθεληξσζεί ζε ηξεηο βαζηθνχο 

άμνλεο ηεο ειιεληθήο πεξηβαιινληηθήο πνιηηηθήο, ηε λνκνζεζία, ηε ρξεκαηνδφηεζε 

ησλ πεξηβαιινληηθψλ έξγσλ θαη ηε ζεζκηθή νξγάλσζε. 

 Αξρηθά, φζνλ αθνξά ην πεδίν ηεο λνκνζεζίαο, ε νπνία είλαη έλα απφ ηα 

βαζηθά εξγαιεία ηεο πεξηβαιινληηθήο πνιηηηθήο, ε ζπκκεηνρή ηεο ρψξαο ζηελ 

Δπξσπατθή Έλσζε ζπλέβαιιε αλακθηζβήηεηα ζηνλ εκπινπηηζκφ θαη ηελ βειηίσζε 

ηεο. Σηο πεξηζζφηεξεο θνξέο παξαηεξείηαη κηα ζπζηεκαηηθή θαζπζηέξεζε ζηελ 

ελζσκάησζε ησλ ξπζκίζεσλ ζηελ εζσηεξηθή έλλνκε ηάμε, ε νπνία φκσο ελ ηέιεη 

πξαγκαηνπνηείηαη ππφ ηελ απεηιή παξαπνκπήο ηεο ρψξαο ζην Γηθαζηήξην ησλ 

Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ. ε έλα πνζνζηφ πεξίπνπ 80% , νη εζληθέο ξπζκίζεηο πνπ 

πεγάδνπλ απφ ηελ θνηλνηηθή πεξηβαιινληηθή λνκνζεζία θαιχπηνπλ έλα επξχηαην 

θάζκα ζεκάησλ πνπ εθηείλεηαη απφ ηελ πξνζηαζία ησλ νηθνηφπσλ, ηελ πξνζηαζία 
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ησλ πδάησλ θαη ηε δηαρείξηζε ησλ απνβιήησλ έσο ηελ αηκνζθαηξηθή ξχπαλζε θαη 

ηελ αληηκεηψπηζε ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο. Δπίζεο, έρνπλ ζπληειεζηεί ζεκαληηθέο 

ξπζκίζεηο πνπ αθνξνχλ ηηο Μειέηεο Πεξηβαιινληηθψλ Δπηπηψζεσλ, ηελ 

πεξηβαιινληηθή επζχλε, ηελ ειεχζεξε πξφζβαζε ζηελ πιεξνθφξεζε πάλσ ζε ζέκαηα 

πεξηβάιινληνο θαη ηέινο ζηε ζπκκεηνρή ηνπ θνηλνχ ζηε ιήςε ησλ απνθάζεσλ. Υάξε 

ζηε ζπκκεηνρή καο ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε απνθηήζακε κηα ζχγρξνλε 

πεξηβαιινληηθή λνκνζεζία αθφκε θαη πάλσ ζε ηνκείο πνπ δελ είραλ θαζφινπ 

ξπζκηζηεί. 

 Σν δεχηεξν βαζηθφ πεδίν ηεο ειιεληθήο πεξηβαιινληηθήο πνιηηηθήο ζπλδέεηαη 

κε ηε ρξεκαηνδφηεζε. Σα ρξήκαηα πνπ δφζεθαλ ζηελ Διιάδα απφ ηα θνηλνηηθά 

ηακεία θαη ηα πξνγξάκκαηα βνήζεζαλ ηελ Διιάδα λα αλαβαζκίζεη ηελ ππνδνκή γηα 

ην πεξηβάιινλ θαη λα εληζρχζεη ηελ εκπεηξία ηεο ζε ζέκαηα δηαρείξηζεο. Με ηε 

ζεκαληηθή απηή βνήζεηα ζηελ Διιάδα πξαγκαηνπνηήζεθαλ βαζηθά έξγα ππνδνκήο 

φπσο βηνινγηθνί θαζαξηζκνί, ΥΤΣΑ θαη άιια έξγα πνπ ζπλδένληαη κε ηε δηαρείξηζε 

ζηεξεψλ, πγξψλ ή ηνμηθψλ απνβιήησλ. εκαληηθά έξγα έγηλαλ θαη ζε άιινπο 

πεξηβαιινληηθνχο ηνκείο φπσο ζηε δηαρείξηζε πεξηβαιινληηθψλ θηλδχλσλ, ζε έξγα 

χδξεπζεο, ζε έξγα «πξάζηλσλ» κεηαθνξψλ θ.α. Γπζηπρψο, είλαη γλσζηφ πσο νη 

ξπζκνί εθηέιεζεο ησλ πεξηβαιινληηθψλ έξγσλ είλαη αξγνί θαη ε απνξξνθεηηθφηεηα 

ησλ πφξσλ ζρεηηθά ρακειή. Δίλαη γεγνλφο πσο ε κεηαθνξά ησλ θνηλνηηθψλ πφξσλ δε 

ζπλνδεχηεθε πάληνηε θαη απφ ηελ απνηειεζκαηηθή αμηνπνίεζε ηνπο. Οξηζκέλα δε 

πξνγξάκκαηα εθαξκφζηεθαλ επθαηξηαθά κε ζθνπφ λα αληιεζνχλ νη θνηλνηηθνί πφξνη 

ζηε ζπλέρεηα, φκσο, εγθαηαιείθζεθαλ. Παξφια απηά, νη θνηλνηηθέο νηθνλνκηθέο 

εηζξνέο εμαθνινπζνχλ λα απνηεινχλ κηα πνιχ ζεκαληηθή βνήζεηα γηα ηελ Διιάδα, 

θαζψο απφ κφλε ηεο δε ζα είρε ηε δπλαηφηεηα λα δηαζέζεη ηφζνπο πφξνπο ζε έξγα 

πνπ αθνξνχλ ην πεξηβάιινλ. 

 Σέινο, ην ηξίην πεδίν ηεο πεξηβαιινληηθήο πνιηηηθήο αθνξά ηε ζεζκηθή 

νξγάλσζε. Ζ πην ζεκαληηθή αιιαγή είλαη πνιχ πξφζθαηε θαη αθνξά ηελ ίδξπζε 

απηνηεινχο Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο αληηθαζηζηψληαο ην ΤΠΔΥΩΓΔ. Ήηαλ έλα 

αίηεκα πνπ είρε δηαηππσζεί εδψ θαη πνιιά ρξφληα θαζψο ην πξνεγνχκελν ζρήκα 

πζηεξνχζε ζε δχν βαζηθά ζεκεία. Πξψηνλ, ζηελ αζχκβαηε ζπλχπαξμε ηεο 

πεξηβαιινληηθήο πξνζηαζίαο κε ηα δεκφζηα έξγα. Σν γεγνλφο απηφ απφ κφλν ηνπ 

ππνβάζκηζε ηα πεξηβαιινληηθά δεηήκαηα, δεδνκέλνπ φηη νη εζληθέο πξνηεξαηφηεηεο 

έθιηλαλ (θαη σο έλα βαζκφ θιίλνπλ αθφκα) πξνο ηα δεκφζηα έξγα ππνδνκήο- ηα 

νπνία έρνπλ πεξηζζφηεξν πνιηηηθφ ελδηαθέξνλ κηαο θαη είλαη ν θαιχηεξνο δξφκνο γηα 
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ηελ αλάπηπμε. Σν δεχηεξν θαη ζεκαληηθφηεξν ζεκείν ζην νπνίν πζηεξνχζε ην 

ΤΠΔΥΩΓΔ ήηαλ ε έιιεηςε ζαθψλ θαη νξηνζεηεκέλσλ αξκνδηνηήησλ. Ζ δηαζπνξά 

αξκνδηνηήησλ θαη ε απνπζία ζπληνληζηηθψλ δνκψλ δπζρέξαηλε θαηά πνιχ ην έξγν 

ηνπ. Γελ είρε θαηνξζψζεη λα ζπγθεληξψζεη ππφ ηνλ έιεγρν ηνπ φιεο ηηο ππεξεζίεο 

πνπ ππάγνληαλ ζε άιια ππνπξγεία θη απηφ είρε σο απνηέιεζκα λα έρεη αξκνδηφηεηεο 

γηα πεξηβαιινληηθά δεηήκαηα πνπ δελ ελέπηπηαλ ζηελ αξκνδηφηεηα άιισλ 

ππνπξγείσλ. 

 θνπφο, επνκέλσο, ηνπ λενζχζηαηνπ ππνπξγείνπ απνηειεί ε ζπγθέληξσζε θαη 

ν εμνξζνινγηζκφο ησλ αξκνδηνηήησλ πνπ αθνξνχλ ην πεξηβάιινλ. Απφ απηέο ηηο 

ελέξγεηεο ζα θαλεί αλ ε αιιαγή ζηε ζεζκηθή νξγάλσζε έρεη κεηαξξπζκηζηηθφ θαη 

εθζπγρξνληζηηθφ ραξαρηήξα. Δπηπιένλ, ελδηαθέξνλ παξνπζηάδνπλ θαη νη δπν λέεο 

απνζηνιέο πνπ αλαηέζεθαλ ζην λενζχζηαην ππνπξγείν, απηέο ηηο Δλέξγεηαο θαη ηεο 

Κιηκαηηθήο Πνιηηηθήο. Ζ απφθαζε απηή ππνδειψλεη φηη ε πεξηβαιινληηθή πνιηηηθή 

θαη εηδηθφηεξα ε πνιηηηθή γηα ηελ θιηκαηηθή αιιαγή ζα ζπλδεζεί κε ηελ ελεξγεηαθή 

αηδέληα. Πξφθεηηαη γηα κηα επηηαγή πνπ ππαγνξεχεηαη απφ ηα πξνζθάησο 

πηνζεηεκέλα κέηξα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο γηα ηελ ελίζρπζε ηεο θιηκαηηθήο 

πνιηηηθήο θαη ηελ πξνεηνηκαζία γηα ηε κεηά-Κηφην επνρή. 

  

 

πκπεξαζκαηηθά, ηειεηψλνληαο ηελ επηζθφπεζε ησλ βαζηθψλ αιιαγψλ ζηελ 

ειιεληθή πεξηβαιινληηθή πνιηηηθή κπνξνχκε λα πνχκε πσο νη αιιαγέο απηέο 

εληάζζνληαη απφιπηα ζηε ινγηθή ηνπ εμεπξσπατζκνχ, θαζψο ζπλδένληαη άκεζα κε 

ηελ εκπεηξία πνπ απέθηεζε ε Διιάδα σο κέινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Μπνξνχκε, 

φκσο, λα ζηαζνχκε ζε ηξεηο παξαηεξήζεηο. 

Μηα πξψηε παξαηήξεζε είλαη φηη ε ειιεληθή πεξηβαιινληηθή πνιηηηθή δελ 

είλαη αθφκε ζπζηεκαηηθή. Απηφ ζεκαίλεη πσο ηα πεξηβαιινληηθά δεηήκαηα 

βξίζθνληαλ κέρξη πξφηηλνο πνιχ ρακειά ζηηο πξνηεξαηφηεηεο ηεο θξαηηθήο 

δηνίθεζεο. Γεγνλφο πνπ επηβεβαηψλεηαη απφ ηε ρακειή ζπρλφηεηα ελαζρφιεζεο κε 

ηέηνηα ζέκαηα ζην πιαίζην ηνπ θνηλνβνπιεπηηθνχ ειέγρνπ. Σα πξνβιήκαηα δελ 

κπνξνχλ λα αληηκεησπηζζνχλ κφλν κε λένπο ζεζκνχο ή κε ζέζπηζε λέσλ θαλφλσλ. 

Υξεηάδεηαη έλα νινθιεξσκέλν ζρέδην πεξηβαιινληηθήο πνιηηηθήο κε πξνγξάκκαηα 

δξάζεηο θαη κέηξα πνπ ζα είλαη ζε ζέζε λα επηιχζνπλ κε ηθαλνπνηεηηθφ ηξφπν ηα 

πξνβιήκαηα. 
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Ωο δεχηεξε παξαηήξεζε κπνξεί λα ζεσξεζεί ε ππνηνληθή ζπκκεηνρή καο ζηα 

ζεζκηθά φξγαλα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο γηα ηα πεξηβαιινληηθά ζέκαηα. Ζ Διιάδα 

παξνπζηάδεηαη σο απιφο απνδέθηεο κηαο πνιηηηθήο, πξνζπαζεί λα πξνζαξκνζηεί ζηα 

πςειφηεξα πεξηβαιινληηθά πξφηππα ησλ άιισλ θξαηψλ-κειψλ. Όρη κφλν δε 

ζπκκεηέρεη ζηελ δηακφξθσζε απηήο ηεο πνιηηηθήο αιιά, επηπιένλ, δελ ππεξαζπίδεηαη 

ηηο εζληθέο ηδηαηηεξφηεηεο ηεο (πρ. ηηο λεζηψηηθεο ηδηνκνξθίεο, ην εθηεηακέλν 

ζαιάζζην πεξηβάιινλ θηι.). Απηφ έρεη σο απνηέιεζκα ε πξαθηηθή εθαξκνγή ηεο 

εθάζηνηε πνιηηηθήο λα ζπλεπάγεηαη κε ζεκαληηθφ θφζηνο, ην νπνίν νη πνιηηηθφ-

δηνηθεηηθέο δνκέο ηεο ρψξαο δελ είλαη ζε ζέζε λα επσκηζηνχλ.  

Μηα ηειεπηαία παξαηήξεζε αθνξά ηελ θνηλσλία. Ζ πεξηβαιινληηθή πνιηηηθή, 

σο πνιηηηθή ε νπνία απνζθνπεί ζηελ πξνζηαζία ελφο ζπιινγηθνχ αγαζνχ, 

πξνυπνζέηεη θνηλσληθή ζηήξημε. Ωζηφζν, ζηελ Διιάδα ε θνηλσληθή θηλεηνπνίεζε ζε 

ζέκαηα πεξηβάιινληνο είλαη ππνηνληθή ελ ζπγθξίζεη κε άιια θξάηε-κέιε ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο. Ζ δξάζε ηεο πιεηνλφηεηαο ησλ πεξηβαιινληηθψλ νξγαλψζεσλ 

πεξηνξίδεηαη απφ ηελ έιιεηςε πφξσλ, κεγάινπ αξηζκνχ κειψλ θαη θαηάξηηζεο. 

Βεβαίσο, δελ ζα πξέπεη λα ιεζκνλήζνπκε φηη ηα εζληθά ηκήκαηα δηεζλψλ 

πεξηβαιινληηθψλ κε θπβεξλεηηθψλ νξγαλψζεσλ πνπ δξνπλ ζηελ Διιάδα (π.ρ. WWF 

Greenpeace), φπσο θαη νξηζκέλεο νξγαλψζεηο κε παλειιαδηθή εκβέιεηα (π.ρ. 

Διιεληθή Δηαηξεία γηα ηελ Πξνζηαζία ηνπ Πεξηβάιινληνο θαη ηεο πνιηηηζηηθήο 

θιεξνλνκηάο) απνθηνχλ φιν θαη κεγαιχηεξε επηξξνή. 
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Κεθάλαιο 3 

 

 

3.1 Ο πόλορ ηων Μη Κςβεπνηηικών οπγανώζεων. 

 

 

ε παγθφζκην θαη εζληθφ επίπεδν ε θνηλή γλψκε, αληηκεησπίδνληαο ηε 

πξαγκαηηθφηεηα ησλ πεξηβαιινληηθψλ πξνβιεκάησλ απφ ηε κία θαη ηελ αδπλακία 

ησλ Κπβεξλήζεσλ πνιιέο θνξέο λα δξνπλ απνθαζηζηηθά θαη απνηειεζκαηηθά, 

εθθξάζηεθε κέζα απφ ζπγθξνηεκέλεο νκάδεο επαηζζεηνπνηεκέλσλ πνιηηψλ, 

δηαθνξεηηθήο αθεηεξίαο ελδηαθεξφλησλ θαη πνηθίισλ εθθξάζεσλ θαη κνξθψλ 

δξάζεο. Πξφθεηηαη γηα ηηο κε θπβεξλεηηθέο πεξηβαιινληηθέο νξγαλψζεηο κέζα απφ ηηο 

νπνίεο εθθξάδεηαη έλα κέξνο ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ.  

Με ηνλ φξν «θνηλσλία ησλ πνιηηψλ» ελλννχκε φιεο ηηο κνξθέο ζπιινγηθήο 

δξάζεο πνπ αλαπηχζζνληαη ζε εζεινληηθή βάζε, δεκηνπξγψληαο κία θνηλσληθή 

δηάζηαζε ηνπ αηνκηθνχ. ην πιαίζην ελφο άιινπ νξηζκνχ ε θνηλσλία ησλ πνιηηψλ 

ζεσξείηαη « εθείλε ε ζθαίξα ησλ θνηλσληθψλ ζρέζεσλ πνπ γελλψληαη απζφξκεηα 

«απφ ηα θάησ» σο πξντφλ ηεο ειεπζεξίαο ηνπ ζπλεηαηξίδεζζαη (ζηελ επξχηεξε εθδνρή 

ηεο) θαη ζρεκαηίδνπλ έλα θνηλσληθφ πεξηβάιινλ ζην νπνίν ην πξνζσπηθφ ζπκθέξνλ 

αμηνινγείηαη ζην πιαίζην ελφο επξχηεξνπ θνηλσληθνχ ζπκθέξνληνο»
20

 

 Αλαληίξξεηα, ε θνηλσλία ησλ πνιηηψλ απνβιέπεη ζηελ εκβάζπλζε θαη 

νπζηαζηηθνπνίεζε ησλ δεκνθξαηηθψλ ζεζκψλ θαη δηαδηθαζηψλ θαζψο θαη ζηελ 

νινθιεξσκέλε ππεξάζπηζε ησλ ζεκειησδψλ δηθαησκάησλ ησλ πνιηηψλ.  

χκθσλα κε ηελ ππνπξγηθή δηαθήξπμε γηα ην πεξηβάιινλ ηνπ Μάικν (ΟΖΔ, 

UNEP, 29-31 Μάε 2000) ν «ξφινο ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ είλαη πνιχ ζεκαληηθφο 

ζηα πεξηβαιινληηθά δεηήκαηα θαζψο θαηαθέξλεη λα θέξλεη ηα ηειεπηαία ζην 

επίθεληξν ησλ δεκφζησλ πνιηηηθψλ. Δπίζεο πξνσζεί θαηλνηφκεο ηδέεο θαη 

πξνζεγγίζεηο θαη ηελ έλλνηα ηεο δηαθάλεηαο ζηε ιήςε απνθάζεσλ γηα 

πεξηβαιινληηθά δεηήκαηα. Ο ξφινο ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ πξέπεη λα 

ελδπλακσζεί ζε φια ηα επίπεδα κέζσ ηεο πξφζβαζεο ζηελ πεξηβαιινληηθή 

πιεξνθφξεζε, ηεο επαηζζεηνπνίεζεο ηνπ θνηλνχ, ηεο επξείαο ζπκκεηνρήο ζηε 

                                                 
20

 Αλζφπνπινο Υαξάιακπνο, «Δζεινληηζκφο», Δθδφζεηο Γεληθήο Γξακκαηείαο Νέαο Γεληάο 
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δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ θαη ηεο πξφζβαζεο ζε ζέκαηα 29 δηθαηνζχλεο. Οη 

θπβεξλήζεηο πξέπεη λα δεκηνπξγνχλ ηηο θαηάιιειεο πξνυπνζέζεηο ψζηε λα 

δηεπθνιχλνπλ ηελ ηθαλφηεηα φισλ ησλ πνιηηψλ λα ιέλε ηελ άπνςε ηνπο θαη λα 

παίδνπλ ελεξγφ ξφιν ζηε δεκηνπξγία ελφο βηψζηκνπ κνληέινπ αλάπηπμεο».  

ηε δεθαεηία ηνπ „90, φπσο είδακε θαη ζην πξνεγνχκελν θεθάιαην, ε θιαζηθή 

έλλνηα ηνπ «πεξηβάιινληνο» εκπινπηίδεηαη απφ ηελ έλλνηα ηεο «βηψζηκεο 

αλάπηπμεο». Πξνυπφζεζε γηα ηε βηψζηκε αλάπηπμε είλαη: α) ε έληαμε ηνπ 

πεξηβάιινληνο ζε φιεο ηηο ηνκεαθέο πνιηηηθέο(αξρή ηεο ελζσκάησζεο), β) ε 

νηθνλνκηθή αλάπηπμε λα ιακβάλεη ππ‟ φςηλ ηεο ηηο πεξηβαιινληηθέο θαη αλαπηπμηαθέο 

αλάγθεο ηεο παξνχζαο θαη ησλ κειινληηθψλ γελεψλ, γ) ε δηακφξθσζε ελφο πιαηζίνπ 

γηα κηα πην απνηειεζκαηηθή ελεκέξσζε κε ηε ζπκκεηνρή θαη ηελ ππνζηήξημε φισλ 

ησλ θνηλσληθψλ νκάδσλ θαη θνξέσλ.  

Οπζηαζηηθφ ζηνηρείν γηα λα πεηχρεη θαλείο ηελ αξκνληθή ηζνξξνπία κεηαμχ 

ησλ πην πάλσ παξαγφλησλ απνηειεί ε πιεξνθφξεζε γηα ην πεξηβάιινλ θαη ε 

δηαδηθαζία κε ηελ νπνία απηή κεηαδίδεηαη.  

Ζ πξφζβαζε ζηελ πεξηβαιινληηθή πιεξνθφξεζε είλαη άκεζα ζπλδεκέλε κε ηξία 

άιια ζέκαηα:  

• Σα ζέκαηα ηεο πεξηβαιινληηθήο ελεκέξσζεο ζην επίπεδν ησλ ζρνιείσλ  

• Σεο πεξηβαιινληηθήο ελεκέξσζεο ηνπ θνηλνχ  

• Σεο ελεξγνχ ζπκκεηνρήο ησλ πνιηηψλ  

 

Απφ ηα ηξία παξαπάλσ ζέκαηα πνιχ ζεκαληηθφ είλαη ην δήηεκα ηεο ελεξγνχ 

ζπκκεηνρήο ησλ πνιηηψλ, δεδνκέλνπ φηη ε ελεξγεηηθή ζπκκεηνρή ησλ πνιηηψλ 

κπνξεί λα θέξεη πνιχ ζεκαληηθά απνηειέζκαηα γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ 

πεξηβάιινληνο. Πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε θηλνχληαη νη κε θπβεξλεηηθέο 

νξγαλψζεηο.  

Ζ ζπκκεηνρή ησλ κε θπβεξλεηηθψλ νξγαλψζεσλ ζηελ εδξαίσζε θαη 

πξνψζεζε ησλ ζπκκεηνρηθψλ δηαδηθαζηψλ είλαη εμαηξεηηθά ζεκαληηθή ππφζεζε πνπ 

απαηηεί ζεκαληηθή θαη επίκνλε πξνζπάζεηα. Απηφ αληηθαηνπηξίδεηαη θαη ζε κηα 

έξεπλα ηνπ Δurobarometer φπνπ θαίλεηαη φηη ε θνηλσλία εκπηζηεχεηαη ζε ζέκαηα 

πεξηβάιινληνο πξψηα απφ φια ηηο κε θπβεξλεηηθέο νξγαλψζεηο κε έλα πνζνζηφ ηεο 

ηάμεο ηνπ 62%.  

Ζ βαζηθφηεξε θηινζνθία θαη επηδίσμε ησλ ΜΚΠΟ είλαη θαλεξά αλαπηπμηαθή 

κε βαζηθφ ζηφρν ηνλ αλαπξνζαλαηνιηζκφ ησλ κνληέισλ αλάπηπμεο, ηελ εηζαγσγή 
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λέσλ ηδεψλ κε παξάιιειε εμνηθείσζε θαη εθπαίδεπζε θαη ησλ ίδησλ ησλ νξγάλσλ ηεο 

30 πνιηηείαο αιιά βέβαηα θαη ησλ πνιηηψλ κε ζεκειηψδεηο αξρέο ηεο βηψζηκεο 

αλάπηπμεο. Πξφθεηηαη ζηελ νπζία γηα κία αλαζεψξεζε ηεο ζεκαζίαο πνπ έρνπλ νη 

έλλνηεο επηηπρία θαη αλάπηπμε πξνθεηκέλνπ λα πξνζδηνξηζηεί κία λέα αλαπηπμηαθή 

ινγηθή βαζηζκέλε ζε θνηλσληθέο παξακέηξνπο.  

Οη ΜΚΟ δελ είλαη απνδεθηνί σο δηεζλή λνκηθά πξφζσπα πέξα απφ ηα 

πεξηνξηζκέλα φξηα ηνπ δηθαίνπ ησλ δηεζλψλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ. Απηφο ν 

πεξηνξηζκφο θαίλεηαη λα πεξηνξίδεη θαηαξρήλ ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηε δηεζλή 

πεξηβαιινληηθή δηαδηθαζία. Παξφιν απηά ζηελ πξάμε νη πεξηβαιινληηθέο ΜΚΟ 

ζπκκεηέρνπλ ελεξγά ζηε δηαπξαγκάηεπζε πεξηβαιινληηθψλ ζπλζεθψλ θαη ζε άιιεο 

δηεζλείο ζπλαληήζεηο δξψληαο σο κέιε επίζεκσλ θξαηηθψλ αληηπξνζσπεηψλ, σο 

επίζεκνη παξαηεξεηέο ή απιά σο ηδησηηθνί ζπκκεηέρνληεο.  

Αμίδεη λα αλαθέξνπκε ζην ζεκείν απηφ φηη ζηε δηαδηθαζία εθπφλεζεο ηεο 

χκβαζεο ηνπ Άαξρνπο (γηα ηελ πξφζβαζε ηνπ θνηλνχ ζηηο πεξηβαιινληηθέο 

πιεξνθνξίεο, ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζηε ιήςε απνθάζεσλ γηα ην πεξηβάιινλ θαη ηελ 

πξνζθπγή ζηε δηθαηνζχλε) νη κε θπβεξλεηηθέο νξγαλψζεηο πνπ αζρνινχληαη κε ην 

πεξηβάιινλ ζπκκεηείραλ δξαζηήξηα θαη επνηθνδνκεηηθά ζηηο δηαπξαγκαηεχζεηο επί 

ίζνηο φξνηο κε ηηο εζληθέο αληηπξνζσπείεο. Δμάιινπ, κέζσ ηεο χκβαζεο, 

αλαγλσξίζηεθε γηα πξψηε θνξά ζεζκηθά ν ξφινο ηνπο ζηελ πξνζηαζία ηνπ 

πεξηβάιινληνο. 

 



 31 

3.2 Οι Μη Κςβεπνηηικέρ Πεπιβαλλονηικέρ Οπγανώζειρ ζηην Δλλάδα.  

 

 

Ξεθηλψληαο κε κία κηθξή ηζηνξηθή αλαδξνκή παξαηεξνχκε, φηη κεηαπνιεκηθά 

ε θνηλσλία ησλ πνιηηψλ ζηελ Διιάδα εκθαλίδνληαλ αδχλακε θαη ε θνηλσληθή 

θηλεηνπνίεζε ζε ζέκαηα πεξηβάιινληνο αξθεηά ρακειή. Ζ πεξηβαιινληηθή 

ζπλείδεζε εμαληιείηαη ζε ζπιιφγνπο θπζηνιαηξηθνχ ηχπνπ κε κνλαδηθή ίζσο 

εμαίξεζε ηελ δεκηνπξγία ηεο Διιεληθήο Δηαηξείαο γηα ηελ πξνζηαζία ηεο θχζεο 

(1951) θαη επηζηεκνληθέο κνλάδεο φπσο ηελ Οξληζνινγηθή Δηαηξεία.  

Σν ελδηαθέξνλ γηα ην πεξηβάιινλ άξρηζε λα εληζρχεηαη απφ ηε δεθαεηία ηνπ 

„70 θαη ππνινγίδεηαη φηη ην 1974 δεκηνπξγήζεθαλ 200 πεξίπνπ πεξηβαιινληηθέο θαη 

νηθνινγηθέο νξγαλψζεηο ρσξίο φκσο λα εκθαλίδνπλ ηα ραξαθηεξηζηηθά θνηλσληθψλ 

θηλεκάησλ φπσο ε καδηθή ζπκκεηνρή, δηαξθήο ζηήξημε θαη ν πςειφο βαζκφο 

θνηλσληθήο ζπλεηδεηνπνίεζεο πνπ παξαηεξνχληαη ζε αληίζηνηρεο νξγαλψζεηο ζηελ 

Δπξψπε.
21

 

Οη κεγαιχηεξεο θαη παιαηφηεξεο Διιεληθέο ΜΚΟ είλαη ε Διιεληθή Δηαηξεία 

γηα ηελ Πξνζηαζία ηεο Φχζεο(1951) θαη ην WWF Διιάο. Πνιχ πην πξφζθαηα 

δεκηνπξγήζεθαλ ε Διιεληθή Δηαηξεία γηα ηελ Πξνζηαζία ηνπ Πεξηβάιινληνο(1972), 

εζληθά ηκήκαηα δηεζλψλ πεξηβαιινληηθψλ κε θπβεξλεηηθψλ νξγαλψζεσλ φπσο ηεο 

Greenpeace θαζψο θαη επηζηεκνληθέο εηαηξείεο γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο  

ηελ επνρή καο νη ππνζηεξηθηέο ησλ κε θπβεξλεηηθψλ νξγαλψζεσλ ζηελ 

Διιάδα δελ είλαη ηφζν πνιινί φζν ζε άιιεο ρψξεο ηνπ ΟΟΑ. χκθσλα κε έξεπλα 

ηνπ Δζληθνχ Κέληξνπ Κνηλσληθψλ Δξεπλψλ(1998) είραλ θαηαγξαθεί πεξηζζφηεξεο 

απφ 196 κε θπβεξλεηηθέο νξγαλψζεηο πξνζηαζίαο πεξηβάιινληνο.
22

 

Σα ζπλνιηθά κέιε είλαη πεξίπνπ 50.000, θαη απηή ε κηθξή ζπκκεηνρή είλαη ν 

ιφγνο πνπ θάλεη ηνπο ΜΚΟ λα ζεσξνχλ ηελ πεξηβαιινληηθή εθπαίδεπζε σο έλαλ απφ 

ηνπο πξσηαξρηθνχο ηνπο ξφινπο.  

Οη νξγαλψζεηο απηέο έρνπλ ζπζηαζεί είηε κε ηε κνξθή ζσκαηείσλ είηε κε ηε 

κνξθή κε θεξδνζθνπηθψλ εηαηξεηψλ. Γηαζέηνπλ θαιχηεξε ηερλνγλσζία θαη επξχηεξν 

                                                 
21

 παλνχ Καιιηφπε, « Γεκφζηα Γηνίθεζε θαη πεξηβάιινλ. Ζ Διιεληθή εκπεηξία», άξζξν ζην βηβιίν 

Μ. θνχξηνο, Κ.νθνχιεο, Ζ Πεξηβαιινληηθή Πνιηηηθή ζηελ Διιάδα, Αζήλα , Σππσζήησ,1995 , ζει. 

157-161 
22

Απφ απηέο 83 εδξεχνπλ ζηελ Αζήλα θαη νη ππφινηπεο ζε άιιεο πφιεηο ηεο Διιάδαο. 
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δίθηπν εμεχξεζεο πφξσλ απφ φηη ζηα πξνεγνχκελα ρξφληα θαη εληζρχνπλ ζεκαληηθά 

κε ηελ παξνπζία ηνπο ηελ θνηλσλία ησλ πνιηηψλ.  

 

Οη δξαζηεξηφηεηεο ησλ πεξηβαιινληηθψλ νξγαλψζεσλ πεξηιακβάλνπλ:  

 

 ηε δηνξγάλσζε επηζηεκνληθψλ εκεξίδσλ κε πεξηβαιινληηθά ζέκαηα  

 ηελ έθδνζε θαη δηαθίλεζε εληχπσλ θαζψο θαη ηε ρξήζε ησλ κέζσλ 

καδηθήο ελεκέξσζεο γηα ηελ ελεκέξσζε θαη πιεξνθφξεζε ηνπ θνηλνχ  

 ηε δηνξγάλσζε ζεκηλαξίσλ θαη εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ γηα ηελ 

πξναγσγή ηεο πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο ζε ζπλεξγαζία κε 

ηδξχκαηα ηεο πξσηνβάζκηαο, δεπηεξνβάζκηαο θαη ηξηηνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο  

 ηελ εθπφλεζε κειεηψλ ζε ζέκαηα πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο
23

 

 ηελ επεμεξγαζία πξνηάζεσλ θαη ηελ παξαθνινχζεζε ηεο 

πεξηβαιινληηθήο πνιηηηθήο θαζψο θαη δπλακηθή αληηκεηψπηζε ησλ 

ηπρφλ απζαηξεζηψλ κε πξνζθπγή ζηε δηθαηνζχλε. 

 

Δηδηθφηεξα, κεηαμχ ησλ θχξησλ θαη άκεζσλ επηδηψμεσλ ησλ νξγαλψζεσλ 

απηψλ ήηαλ θαη είλαη ε απνηξνπή ελεξγεηψλ θαη έξγσλ πνπ ζα ήηαλ δπλαηφ λα έρνπλ 

κε αλαζηξέςηκεο αιινηψζεηο θαη βιάβεο ηνπ θπζηθνχ, πνιηηηζηηθνχ ή αηζζεηηθνχ 

πεξηβάιινληνο φπσο κεξηθά κεγάια έξγα «ζθιεξψλ ππνδνκψλ»
24

. Με βάζε ηα 

παξαπάλσ νη κε θπβεξλεηηθέο νξγαλψζεηο θαηά θαηξνχο ζπκκεηέρνπλ ζε κεγάιεο 

δηαδηθαζίεο κειεηψλ πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ, δε δηαζέηνπλ φκσο αξθεηφ 

πξνζσπηθφ ή ρξεκαηνδφηεζε γηα λα παξαθνινπζνχλ θαη κηθξφηεξα έξγα
25

.  

                                                 
23

 Γηαλλαθνχξνπ Γεσξγία, εκεηψζεηο: «Ννκηθφ πιαίζην θαη θνξείο πξνζηαζίαο πεξηβάιινληνο ζηελ 

Διιάδα», Διιεληθφ Αλνηρηφ Παλεπηζηήκην, Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ «Πεξηβαιινληηθφο 

ζρεδηαζκφο Πφιεσλ, Έξγσλ θαη θηηξίσλ», Μάηνο 1999, ζει.40 
24

 42 θνχινο Μ. «Με Κπβεξλεηηθέο Οξγαλψζεηο: δηαζηάζεηο ηεο δξάζεο θαη ζηάζεο ηνπο απέλαληη 

ζηα κεγάια έξγα», Πξαθηηθά Δπηζηεκνληθνχ ζπλεδξίνπ: Πεξηθεξεηαθή Αλάπηπμε- Υσξνηαμία θαη 

Πεξηβάιινλ ζην πιαίζην ηεο Δλσκέλεο Δπξψπεο, Σφκνο ΗΗΗ: Πνιηηηθέο Πεξηβάιινληνο θαη Αλάπηπμε, 

ζει 51-55 
25

 Οη πνιίηεο θαη νη ΜΚΟ δελ βξίζθνπλ πάληα εχθνιε πξφζβαζε ζηελ πεξηβαιινληηθή πιεξνθφξεζε 

πνπ δηαζέηεη ε θπβέξλεζε. Παξφηη ε απφθηεζε ηεο πιεξνθφξεζεο απηήο είλαη ζεσξεηηθά δπλαηή, 

πξαθηηθά είλαη ηδηαίηεξα δχζθνιε. Οη Μειέηεο Πεξηβαιινληηθψλ Δπηπηψζεσλ ζπρλά δηαηίζεληαη γηα 

εμέηαζε απφ ην θνηλφ ζε άζρεκεο ρξνληθέο πεξηφδνπο π.ρ. πξηλ ηα Υξηζηνχγελλα, κε απνηέιεζκα ην 

θνηλφ λα κε κπνξεί λα αληηδξάζεη έγθαηξα.( Βιέπε Έθζεζε πεξηβαιινληηθψλ επηδφζεσλ ΟΟΑ, 2000) 
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Όπσο αλαθέξακε παξαπάλσ, νη κε πεξηβαιινληηθέο νξγαλψζεηο δηαζέηνπλ 

θάπνηα δίθηπα εμεχξεζεο πφξσλ
26

. Ωζηφζν νη νηθνλνκηθνί ηνπο πφξνη είλαη 

πεξηνξηζκέλνη γεγνλφο πνπ βγάδεη ζηελ επηθάλεηα κία πξνβιεκαηηθή γηα κία 

πξννπηηθή πξφζβαζεο ησλ ΜΚΟ ζε ρξεκαηνδνηηθά κέζα πνπ ζα νδεγήζεη ζηελ 

εθαξκνγή θαη πεξαηηέξσ πξνψζεζε ησλ ζπκκεηνρηθψλ δηαδηθαζηψλ. 

Πξέπεη λα ζεκεηψζνπκε φηη νη ΜΚΟ έρνπλ θαιή ζπλεξγαζία κε ην 

ΤΠΔΥΩΓΔ θαη θξαηνχλ επαθέο κε φια ηα Τπνπξγεία αλάινγα κε ην ζέκα.  

Πνιχ ζεκαληηθή είλαη ε αλαθνξά ηεο ζπκκεηνρήο ησλ ΜΚΟ ζην Π.Γ325 

(ΦΔΚ 266/8-02-2000) γηα ην Δζληθφ Κέληξν Πεξηβάιινληνο θαη Αεηθφξνπ 

Αλάπηπμεο. πγθεθξηκέλα ζχκθσλα κε ην άξζξν 3, παξ, 3 ηνπ δηαηάγκαηνο: «γηα ηελ 

εθπιήξσζε ησλ ζθνπψλ ηνπ θαη ηελ άζθεζε ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ ην Κέληξν 

ζπλεξγάδεηαη .... επίζεο κε εκεδαπά θαη αιινδαπά εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα...., κε κε 

θπβεξλεηηθέο νξγαλψζεηο....». 

 ηηο κέξεο καο, ζρεδφλ 66% ησλ ΜΚΟ ηνπ δείγκαηνο δξαζηεξηνπνηνχληαη 

ζηνπο ρψξνπο ηεο πεξηβαιινληηθήο θαη αλζξσπηζηηθήο κέξηκλαο θαη ζρεδφλ 80% ηνπ 

ζπλφινπ ιεηηνπξγνχλ ζηελ Αζήλα. Οη πεξηβαιινληηθέο ΜΚΟ δηαθέξνπλ θαηά πνιχ 

απφ ηηο αλζξσπηζηηθέο ζε επίπεδν νξγάλσζεο, δξάζεσλ θαη δηαζέζηκνπ 

πξνυπνινγηζκνχ. ε γεληθέο γξακκέο είλαη αξθεηά θαιχηεξα νξγαλσκέλεο, κε 

ζαθέζηεξε πνιηηηθή θαη θνηλσληθή αηδέληα θαη ζπγθεθξηκέλν ηχπν δξάζεσλ πνπ 

επηθέξνπλ κεηξήζηκα απνηειέζκαηα. Οη πεξηβαιινληηθέο ΜΚΟ έρνπλ πεξηζζφηεξε 

ππνζηήξημε απφ ηα αλψηεξα θαη κεζαία ζηξψκαηα, ελψ αληίζεηα, νη αλζξσπηζηηθέο 

απφ ηα ρακειφηεξα έσο κεζαία ζηξψκαηα ηνπ πιεζπζκνχ. Σέινο, νη εζεινληέο 

απαξηίδνληαη ζπλήζσο απφ λεψηεξνπο πνιίηεο, 25-30 εηψλ, άλεξγνπο θαη θνηηεηέο
27

. 

                                                 
26

Πξνγξάκκαηα πνπ πξνσζνχλ νη ΜΚΟ πνιιέο θνξέο ρξεκαηνδνηνχληαη απφ ην Διιεληθφ θξάηνο, ηελ 

Δπξσπατθή Έλσζε θαζψο θαη απφ βηνκεραληθνχο ζπλδέζκνπο 
27

 Αιέμαλδξνο Φνπμελίδεο, «Μ.Κ.Ο. ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ»  (http://edo-

mko.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=267) 1/08/2014 

http://edo-mko.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=267
http://edo-mko.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=267
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3.3 Ο Ρόλορ ηων Πεπιβαλλονηικών Μη-Κςβεπνηηικών Οπγανώζεων  

 

 

 Αθνινπζψληαο ηνπο Marcus B.Lane θαη T.H. Morrison
28

 κε ηνλ φξν Με-

Κπβεξλεηηθέο Οξγαλψζεηο (ή νξγαληζκνί) - ΜΚΟ, αλαθεξφκαζηε ζε κε θξαηηθνχο 

(ή κε θεξδνζθνπηθνχο νξγαληζκνχο) πνπ θαηά παξάδνζε ππνζηεξίδνληαη απφ 

εζεινληέο θαη δξνπλ κε δηαθξηηνχο ζηφρνπο πνιηηηθήο. Μηα θιαζζηθή ηππνινγία ησλ 

ΜΚΟ πεξηιακβάλεη ηα θηιαλζξσπηθά ηδξχκαηα, ηηο νκάδεο ζπκθεξφλησλ κε 

ζπγθεθξηκέλε πνιηηηθή αηδέληα θαη ζηφρνπο (π.ρ. θιαδηθέο ελψζεηο), ηα θνηλσληθά 

θηλήκαηα, ηηο νξγαλψζεηο γεηηνληάο θαη άιιεο ελψζεηο ελεξγψλ πνιηηψλ . Ζ 

βηβιηνγξαθία ζεσξεί πσο νη ΜΚΟ δηαδξακαηίδνπλ θαηά θαλφλα έλαλ ή 

πεξηζζφηεξνπο απφ ηνπο παξαθάησ ηξεηο δηαθξηηνχο ξφινπο:  

 παξέρνπλ ππεξεζίεο ζηνπο πνιίηεο, ζπκπιεξσκαηηθέο ησλ θξαηηθψλ,  

 ζπκπξάηηνπλ κε ην Κξάηνο θαη άξα ζπκπιεξψλνπλ ηε θπβέξλεζε ζηελ 

παξνρή δεκφζησλ αγαζψλ,  

 ή / θαη  πξνθαινχλ ηελ θπβέξλεζε απαηηψληαο ινγνδνζία αιιά θαη αιιαγέο 

ζηε δεκφζηα ηάμε . 

 

 Όπσο ππνγξακκίδνπλ νη Lane θαη Morisson, νη ΜΚΟ κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ 

σο νξγαλσηηθέο εθδειψζεηο ηεο επξχηεξεο θνηλσληνινγηθήο θαηεγνξίαο γλσζηήο σο: 

θνηλσλία ησλ πνιηηψλ. Απηέο ζα πξέπεη λα είλαη κάιηζηα θαη νη πιένλ δεκνθηιείο 

εθδειψζεηο ηεο. Οη ίδηνη ζπγγξαθείο επηβεβαηψλνπλ φηη, ζήκεξα, ππάξρεη επξεία 

ζπλαίλεζε αλαθνξηθά κε ηελ άκεζε ζπκκεηνρή ησλ κε θξαηηθψλ νξγαλψζεσλ ζηε 

δηαρείξηζε ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηηο πνιηηηθέο απνθάζεηο πνπ ζπλδένληαη κε ηελ 

πεξηβαιινληηθή δηαρείξηζε ζε ηνπηθέο θιίκαθεο θαη νη νπνίεο ζεσξείηαη πσο 

εθθξάδνπλ κηα βειηησκέλε πξνζέγγηζε ηεο δηαθπβέξλεζεο. 

Ζ βηβιηνγξαθία ηεο πεξηβαιινληηθήο πνιηηηθήο θαη δηαρείξηζεο πεξηιακβάλεη 

κηα κεγάιε πνηθηιία ηφζν απφ ζεσξεηηθέο φζν θαη απφ εκπεηξηθέο κειέηεο αλαθνξηθά 

κε ηηο δηαθνξεηηθέο δηαζηάζεηο ηεο αιιαγήο φζνλ αθνξά ηε δηαθπβέξλεζε. ηα 

                                                 
28

Marcus B.Lane θαη T.H. Morrison, “Public interest or private agenda? A meditation on the role of 

NGOs in environmental policy and Management” (2006) 
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πιαίζηα απηά, ζπρλά δηεξεπλψληαη, κεηαμχ άιισλ: ν ξφινο ησλ θνηλνηήησλ , ε 

απνθέληξσζε, ν ηνπηθηζκφο , ν ξφινο ησλ ζεζκψλ , θαζψο θαη ε ζπκκεηνρή ησλ 

πνιηηψλ. 
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Κεθάλαιο 4 

 

 

 

 

4.1. Οπιζμόρ ηων ζηεπεών αποβλήηων 

 

Με ηνλ φξν ζηεξεά απφβιεηα ή απνξξίκκαηα πεξηγξάθνληαη ηα, 

αλζξσπνγελνχο θπξίσο πξνέιεπζεο, ζηεξεά ή εκηζηεξεά πιηθά ηα νπνία ζηεξνχληαη 

άκεζεο αμίαο θαη είλαη αλεπηζχκεηα γηα ηνλ θάηνρφ ηνπο, ν νπνίνο επηζπκεί λα ηα 

απνξξίςεη. Με ηελ επξχηεξε έλλνηα ηα ζηεξεά απφβιεηα πεξηιακβάλνπλ πιηθά πνπ 

παξάγνληαη φρη κφλν ζε αζηηθέο πεξηνρέο αιιά θαη ιφγσ αγξνηηθψλ, βηνκεραληθψλ 

θαη εμνξπθηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ.
29

 ην πιαίζην ηεο παξνχζαο δηεξεχλεζεο έκθαζε 

δίλεηαη ζηε δηαρείξηζε ησλ απνξξηκκάησλ αζηηθήο πξνέιεπζεο. 

 

4.2. Η έννοια ηηρ διασείπιζηρ ηων ζηεπεών αποβλήηων 

 

Ζ έλλνηα ηεο δηαρείξηζεο ησλ απνξξηκκάησλ εκθαλίδεη κε ην ρξφλν δπλακηθή 

εμέιημε. Ζ ζπζρέηηζε κεηαμχ δεκφζηαο πγείαο θαη αλεπαξθψλ κεζφδσλ απνζήθεπζεο, 

ζπιινγήο θαη ηειηθήο δηάζεζεο απνξξηκκάησλ (πνπ νδεγεί ζηελ παξνπζία ηξσθηηθψλ 

θαη άιισλ θνξέσλ αζζελεηψλ) είλαη γλσζηή απφ παιηά. Γελ είλαη ινηπφλ πεξίεξγν 

πνπ ν πξψηνο ηζηνξηθά ζηφρνο ηεο δηαρείξηζεο αθνξνχζε απνθιεηζηηθά ηελ 

πξνζηαζία ηεο δεκφζηαο πγείαο. 

Με ηελ έληνλε επαηζζεηνπνίεζε γχξσ απφ ηα πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα 

)θπξίσο κεηά ηε δεθαεηία ηνπ ‟70) ν ζηφρνο δηεπξχλεηαη θαη απνζθνπεί ζηελ 

πξνζηαζία θαη απνηξνπή δπζκελψλ επηπηψζεσλ ζηνλ αέξα, ζηα λεξά θαη ζην έδαθνο. 

Απηή είλαη ε επηθξαηνχζα ζε πνιιέο ρψξεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο Διιάδαο, 

άπνςε σο πξνο ην ζέκα ηνπ πεξηβαιινληηθά απνδεθηνχ ηξφπνπ δηαρείξηζεο, 

ζχκθσλα κε ηελ νπνία ηα απνξξίκκαηα απνηεινχλ άρξεζην πξντφλ (απφβιεην) πνπ 

                                                 
29

 Οξηζκφο απφ ην βηβιίν «ρεδηαζκφο έξγσλ ππνδνκήο θαη πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο» ζει. 18, 

Σφκνο Β, Διιεληθφ Αλνηθηφ Παλεπηζηήκην, Πάηξα 2000. 
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ζα πξέπεη φκσο λα δηαηεζεί κε κεζφδνπο πνπ λα εμαζθαιίδνπλ ηελ πξνζηαζία φρη 

κνλφ ηεο δεκφζηαο πγείαο αιιά θαη ηνπ πεξηβάιινληνο. 

Παξά ηελ κεηαηφπηζε ηνπ ελδηαθέξνληνο απφ ην ζηελφ πιαίζην ηεο δεκφζηαο 

πγείαο ζην επξχηεξν ηεο πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηεο απνηξνπήο ηεο 

ξχπαλζεο, νξηζκέλα βαζηθά γλσξίζκαηνο ηνπ θαζεζηψηνο δηαρείξηζεο δελ 

ηξνπνπνηνχληαη νπζηαζηηθά. Έηζη, γηα παξάδεηγκα, δελ ακθηζβεηείηαη ην δηθαίσκα 

ηνπ δεκφηε λα απνξξίπηεη ηα αλεπηζχκεηα ζηεξεά απφβιεηα πνπ παξάγεη. Ζ έκθαζε 

δίλεηαη ζηελ θαηάιιειε επεμεξγαζία θαη αζθαιή δηάζεζε ησλ απνβιήησλ ψζηε λα 

απνηξέπνπλ νη δπζκελείο επηπηψζεηο (θίλδπλνο γηα ηε δεκφζηα πγεία, ξχπαλζε ηνπ 

πεξηβάιινληνο). Σέινο ε πνιηηεία, κέζσ ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο έζησ θαη ρσξηθά 

δηεπξπκέλεο, είλαη επηθνξηηζκέλε κε ην θαζήθνλ ηεο δηαρείξηζεο ησλ απνβιήησλ, 

επηκεξίδνληαο ηεο ζπλεπαγφκελεο δαπάλεο ζηνπο δεκφηεο. 

Αμίδεη σζηφζν λα επηζεκαλζεί φηη ζε πνιιέο ρψξεο ηεο Δπξψπεο, αιιά θαη 

ζην πιαίζην ηεο εμειηζζφκελεο εληαίαο επξσπατθήο πνιίηηθεο, πξνβάιιεηαη 

επηηαθηηθά, θαηά ηε δεθαεηία ηνπ ‟90, ε έλλνηα ηεο δηαρείξηζεο ζην πιαίζην ηεο 

βηψζηκεο αλάπηπμεο, κε έκθαζε ζηελ ειαρηζηνπνίεζε ηεο παξαγσγήο θαη ζηε 

ζεψξεζε ησλ απνξξηκκάησλ σο αμηνπνηήζηκνπ πιηθνχ (κέζσ αλάθηεζεο πιηθψλ ή 

ελέξγεηαο). Απνηέιεζκα ηεο ζεψξεζεο απηή είλαη ε ξηδηθή αιιαγή ζηνλ ηξφπν 

αμηνιφγεζεο ησ δηαθφξσλ κεζφδσλ δηαρείξηζεο, κε πξνηεξαηφηεηα ζε εθείλεο πνπ 

ζπλεηζθέξνπλ ζηελ εμνηθνλφκεζε θπζηθψλ πφξσλ, έηζη ψζηε λα εμππεξεηείηαη ε 

αξρή ηεο αεηθνξίαο.  

Παξάιιεια αλαδχνληαη λέεο αληηιήςεηο γηα ηνλ θαηακεξηζκφ ηεο επζχλεο θαη 

ηνλ ηξφπν νξγάλσζεο ηεο δηαρείξηζεο, Έζησ θαη εκβξπαθά, αξρίδεη λα ηίζεηαη ππφ 

ακθηζβήηεζε ην δηθαίσκα απφξξηςεο ησλ απνβιήησλ. Δπεθηείλεηαη ε επζχλε 

δηαρείξηζεο ζηνπο παξαγσγνχο ησλ απνβιήησλ (π.ρ. βηνκεραλίεο παξαγσγήο θαη 

ρξήζεο ησλ πιηθψλ ζπζθεπαζίαο), νη νπνίνη θαινχληαη λα έρνπλ ελεξγή ζπκκεηνρή, 

κε απνηέιεζκα λα πεξηνξίδνληαη ε επζχλε θαη ν ξφινο ηεο πνιηηείαο. Σέινο, ε ρσξηθή 

αληηκεηψπηζε ηνπ πξνβιήκαηνο αξρίδεη λα μεθεχγεη απφ ηα ζηελά πιαίζηα ησλ 

ηνπηθψλ θνηλσληψλ θαη επεθηείλεηαη φρη κφλν ζε εζληθή αιιά θαη ππεξεζληθή 

θιίκαθα. 

Με ηελ θιαζηθή έλλνηα ηεο δηαρείξηζεο απνξξηκκάησλ λνείηαη ην ζχλνιν ησλ 

απαηηνχκελσλ  ελεξγεηψλ πνπ πεξηιακβάλεη: 

 

 Σελ εθηίκεζε ηεο πνηφηεηαο θαη ηεο πνζφηεηαο ησλ απνξξηκκάησλ. 
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 Σε ζπιινγή (κε ελδερφκελε δηαινγή ζηελ πεγή). 

 Σε κεηαθνξά ζηε ζέζε επεμεξγαζίαο/δηάζεζεο. 

 Σελ ηειηθή επεμεξγαζία θαη δηάζεζε. 

 

Λακβάλνληαο φκσο ππ‟ φςηλ ηηο πξναλαθεξζείζεο πξφζθαηεο ηάζεηο, ε έλλνηα 

ζεο δηαρείξηζεο ησλ απνξξηκκάησλ επεθηείλεηαη φιν θαη πεξηζζφηεξν ζε ζέκαηα 

πνιηηηθήο πνπ ζρεηίδνληαη αθελφο κε ηηο δπλαηφηεηεο ειαρηζηνπνίεζεο ησλ 

παξαγφκελσλ πξντφλησλ θαη αμηνπνίεζεο ηνπο κέζσ επαλαρξεζηκνπνίεζεο, 

αλαθχθισζεο πιηθψλ θαη αλάθηεζεο ελέξγεηαο, αθεηέξνπ κε ηε ζχζηαζε θαη 

ιεηηνπξγία θαηαιιήισλ γηα ην ζθνπφ απηφ νξγαλσηηθψλ ζρεκάησλ δηαρείξηζεο. 
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4.3. Η Δςπωπαϊκή ηπαηηγική για ηα ηεπεά απόβληηα. 

 

ηηο 21 Γεθεκβξίνπ ηνπ 2005, ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή πξφηεηλε κηα λέα 

ζηξαηεγηθή
30

 γηα ηελ πξφιεςε ηεο παξαγσγήο ησλ απνβιήησλ θαη ηελ αλαθχθισζε. 

Ωο πξψην βήκα, ε Δπηηξνπή πηνζέηεζε ηελ αλαζεψξεζε ηεο Οδεγίαο - Πιαίζην ηνπ 

1975 γηα ηα απφβιεηα (θσδηθνπνηήζεθε κέζσ ηεο Οδεγίαο 2006/12), έηζη ψζηε λα 

θαζνξηζηνχλ πξφηππα αλαθχθισζεο θαη λα ζπκπεξηιεθζεί ε ππνρξέσζε ησλ 

θξαηψλ-κειψλ λα θαηαξηίζνπλ εζληθά πξνγξάκκαηα πξφιεςεο ηεο δεκηνπξγίαο 

απνβιήησλ. Με ηελ αλαζεψξεζε απηή, ζπγρσλεχηεθε, απινπνηήζεθε θαη 

απνζαθελίζηεθε ε λνκνζεζία, ψζηε λα γίλεη πην απνηειεζκαηηθή ε εθαξκνγή ηεο. 

Δπηζεκάλζεθε πσο νη ζηξαηεγηθέο γηα ηα απφβιεηα θαη ηνπο πφξνπο είλαη δχν απφ ηηο 

επηά «ζεκαηηθέο» ζηξαηεγηθέο πνπ πξνβιέπνληαλ κε βάζε ην 6ν Πξφγξακκα δξάζεο 

γηα ην Πεξηβάιινλ (2002-2012)
31

. 

 Όπσο αλαθέξζεθε, ν θχξηνο ζηφρνο ηεο ζηξαηεγηθήο ήηαλ λα κεηαηξέςεη ηελ 

Δπξψπε ζε θνηλσλία ηεο αλαθχθισζεο, ε νπνία λα επηδηψθεη λα πξνιάβεη ηε 

δεκηνπξγία απνβιήησλ θαη, ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ δελ ην κπνξεί, λα ηα ρξεζηκνπνηεί 

σο πφξν. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε ζεκαηηθή ζηξαηεγηθή απφβιεπε ζηα εμήο:  

 

1. ηε κείσζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ. 

 Ζ πνιηηηθή γηα ηα απφβιεηα εζηηάζηεθε ζηηο ζεκαληηθέο πεξηβαιινληηθέο 

επηπηψζεηο θαη ζηε βειηίσζε ηνπ ηξφπνπ θαηά ηνλ νπνίν ρξεζηκνπνηνχκε ηνπο 

πφξνπο, κέζσ ηεο εηζαγσγήο ηεο πξνζέγγηζεο κε βάζε ηνλ θχθιν δσήο ζηελ πνιηηηθή 

γηα ηα απφβιεηα. 

 

 2. ηελ πξνψζεζε ηεο πξφιεςεο ηεο δεκηνπξγίαο απνβιήησλ 

 Απαηηήζεθε απφ ηα θξάηε κέιε ηεο Δ.Δ. λα εθπνλήζνπλ ππνρξεσηηθά εζληθά 

πξνγξάκκαηα πξφιεςεο ηεο δεκηνπξγίαο απνβιήησλ, ηα νπνία ιάκβαλαλ ππφςε ηελ 

πνηθηιία ησλ ζπλζεθψλ ζε εζληθφ, πεξηθεξεηαθφ θαη ηνπηθφ επίπεδν 

θαη ηα νπνία έπξεπε λα νινθιεξσζνχλ ηξία ρξφληα κεηά ηελ έλαξμε ηζρχνο ηεο 

αλαζεσξεκέλεο νδεγίαο πιαίζην. Υαξαθηεξηζηηθά αλαθεξφηαλ φηη ηα δηαρεηξηζηηθά 

ζρέδηα ησλ ζηεξεψλ απνβιήησλ ζα έπξεπε λα πεξηιάκβαλαλ κέηξα γηα: α) κείσζε 

                                                 
30

 «Έλα βήκα κπξνζηά γηα ηελ αεηθφξν ρξήζε ησλ πφξσλ - ζεκαηηθή ζηξαηεγηθή γηα ηελ πξφιεςε ηεο 

δεκηνπξγίαο θαη ηελ αλαθχθισζε ησλ απνβιήησλ» [COM(2005) 666] 
31

 Γηαδηθηπαθή πεγή: http://scp.eionet.europa.eu 
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ησλ απνβιήησλ θαη ηεο επηθηλδπλφηεηαο απηψλ θαηά ηελ παξαγσγή πξντφλησλ, β) 

κείσζε ησλ απνβιήησλ θαηά ηε θάζε θαηαλάισζεο ησλ πξντφλησλ γ) αλαθχθισζε - 

αλάθηεζε πιηθψλ θαη ελέξγεηαο απφ ηα παξαγφκελα απφβιεηα θαη αζθαιή δηάζεζε 

ησλ ππνιεηκκάησλ.  

 

3. ηελ ελίζρπζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ αλαθχθισζεο  

 Πξνβιεπφηαλ ε βειηίσζε ηεο αγνξάο ηεο αλαθχθισζεο κε ηε ζέζπηζε 

πεξηβαιινληηθψλ πξνηχπσλ πνπ πξνζδηφξηδαλ ππφ πνίνπο φξνπο νξηζκέλα 

αλαθπθισκέλα απφβιεηα δελ ζεσξνχληαλ πιένλ απφβιεηα, αιιά πςειήο πνηφηεηαο 

δεπηεξνγελή πιηθά. Σα παξαπάλσ ζα εθαξκφζηεθαλ θαη ζηα βηναπνδνκήζηκα 

απφβιεηα. Ζ θαηεχζπλζε απηή ελίζρπζε δξαζηηθά ην εκπφξην δεπηεξνγελψλ 

πξντφλησλ επεμεξγαζίαο ησλ ζηεξεψλ απνβιήησλ, δίλνληαο κεγαιχηεξα πεξηζψξηα 

βησζηκφηεηαο ζηελ αλαθχθισζε θαη αλάθηεζε.  

 

4. ηνλ εθζπγρξνληζκφ θαη ζηελ απινπνίεζε ηεο λνκνζεζίαο γηα ηα απφβιεηα 

 Δπηηεχρζεθε κε απνζαθήληζε ησλ νξηζκψλ, νξζνινγηζκφ ησλ δηαηάμεσλ θαη 

ζπγρψλεπζε ζην θείκελν ηεο νδεγίαο-πιαίζην γηα ηα απφβιεηα νιφθιεξεο ηεο 

νδεγίαο γηα ηα επηθίλδπλα απφβιεηα θαη κέξνπο ηεο νδεγίαο γηα ηα ρξεζηκνπνηεκέλα 

νξπθηέιαηα. Απνζαθελίζηεθε επίζεο φηη γηα ηηο βηνκεραλίεο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ 

απφβιεηα δελ ρξεηάδνληαη δχν μερσξηζηέο άδεηεο, κία κε βάζε ηελ λνκνζεζία γηα ηα 

απφβιεηα θαη κία κε βάζε ηελ νδεγία γηα ηελ νινθιεξσκέλε πξφιεςε θαη έιεγρν 

ηεο ξχπαλζεο (IPPC).  

 

5. ηε βειηίσζε ηεο εθαξκνγήο ησλ λνκνζεηηθψλ πξάμεσλ 

 Ζ ζηξαηεγηθή πξνέβιεπε πνιιέο επηπιένλ δξάζεηο θαηά ηα επφκελα έηε. Ζ 

Δπηηξνπή ρξεζηκνπνίεζε θαη άιινπο ηξφπνπο γηα λα πεηχρεη ηνπο ζηφρνπο ηεο λέαο 

ζηξαηεγηθήο. Γηα παξάδεηγκα: Πξνέηξεπε ηα θξάηε κέιε λα βειηηψζνπλ ηηο ζπλζήθεο 

ηεο αγνξάο γηα ηηο δξαζηεξηφηεηεο αλαθχθισζεο θαη ηελ εκπνξηθή δήηεζε γηα 

αλαθπθισκέλα πιηθά, εληάζζνληαο ηα δεηήκαηα απηά ζηνπο εζληθνχο ράξηεο πνξείαο 

ηεο εθαξκνγήο ηνπ ζρεδίνπ δξάζεο ηεο ΔΔ γηα ηηο πεξηβαιινληηθέο ηερλνινγίεο, 

Δπηδίσμε λα εμαζθαιίζεη φηη ηα επξσπατθά θνλδχιηα πνπ δηαηίζεληαη γηα έξεπλα θαη 

αλάπηπμε ζηνλ ηνκέα ηεο ηερλνινγίαο ησλ απνβιήησλ αληηκεησπίδνπλ ηηο ζεκαληηθέο 

πεξηβαιινληηθέο επηπηψζεηο ησλ απνβιήησλ. 
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4.4. Ιζηοπική αναδπομή θεζμικού πλαιζίος ζηην Δςπώπη. 

 

 Ζ Οδεγία πιαίζην 2006/12/ΔΚ (γηα ηα κε επηθίλδπλα απφβιεηα) πεξί ησλ 

ζηεξεψλ απνβιήησλ φξηδε ηηο έλλνηεο ησλ ζηεξεψλ απνβιήησλ θαη ησλ κεζφδσλ 

δηαρείξηζεο απηψλ (επεμεξγαζία, αλαθχθισζε) θαη απαηηνχζε απφ ηα Κ-Μ ηελ 

θαηάξηηζε ζρεδίσλ δηαρείξηζεο ησλ απνβιήησλ. Με βάζε ηελ πξνζπάζεηα γηα θνηλή 

ζηξαηεγηθή ζην ζέκα ηεο δηαρείξηζεο ησλ απνβιήησλ , ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή 

πηνζέηεζε ηνλ Δπξσπατθφ Καηάινγν Απνβιήησλ (Δ.Κ.Α.) κε ηελ Απφθαζε 94/3/ΔΚ. 

Ο Δ.Κ.Α. είλαη έλαο ελαξκνληζκέλνο, κε εμαληιεηηθφο θαηάινγνο απνβιήησλ, ν 

νπνίνο πξφθεηηαη αλά ηαθηά δηαζηήκαηα λα αλά ζεσξείηαη θαη εθφζνλ είλαη 

απαξαίηεην, λα αλαζθεπάδεηαη ζχκθσλα κε ηελ δηαδηθαζία ηεο Δπηηξνπήο. Ο Δ.Κ.Α. 

απνηειεί ζήκεξα νλνκαηνινγία αλαθνξάο, παξέρνληαο θνηλή γηα φιε ηελ Κνηλφηεηα 

νξνινγία, κε ζθνπφ ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε δηαρείξηζε ησλ απνβιήησλ. Σα 

απφβιεηα ηνπ Δ.Κ.Α. πνπ ζεσξνχληαη επηθίλδπλα ζεκεηψλνληαη κε αζηεξίζθν φπσο 

νξίδεη ε Απφθαζε 2000/532/ΔΚ. Θα πξέπεη ηέινο λα ηνληζηεί, φηη έλα πιηθφ πνπ 

πεξηιακβάλεηαη ζηνλ Δ.Κ.Α. δελ είλαη απφβιεην ππφ νπνηεζδήπνηε ζπλζήθεο. Ο φξνο 

είλαη δφθηκνο κφλν φηαλ ηθαλνπνηείηαη ν νξηζκφο ηνπ κε βάζε ην άξζξν 1 ηεο 

Οδεγίαο 2006/12/ΔΚ. 

 Όζνλ αθνξά ζηε κεηαθνξά ησλ απνβιήησλ, απηή θαζνξίδεηαη απφ ηνλ 

Καλνληζκφ 1013/2006 ν νπνίνο θαη αληηθαηέζηεζε ηνλ παιαηφηεξν θαλνληζκφ (ΔΟΚ) 

259/93 ηνλ Ηνχιην ηνπ 2007. Ο λένο θαλνληζκφο απνζθνπνχζε ζηελ ελίζρπζε, ηελ 

απινπνίεζε θαη ηε δηεπθξίληζε ησλ ήδε πθηζηάκελσλ δηαδηθαζηψλ γηα ηνλ έιεγρν ηεο 

κεηαθνξάο ησλ απνβιήησλ θαζψο θαη ζην πεξηνξηζκφ ησλ θηλδχλσλ ιφγσ ηεο 

αλεμέιεγθηεο κεηαθνξάο απνβιήησλ. Παξάιιεια, κε ηνλ ζπγθεθξηκέλν θαλνληζκφ 

επηδησθφηαλ ε ελζσκάησζε ζηελ θνηλνηηθή λνκνζεζία ησλ ηξνπνπνηήζεσλ ησλ 

θαηαιφγσλ ησλ απνβιήησλ πνπ επηζπλάπηνληαη ζηε ζχκβαζε ηεο Βαζηιείαο θαζψο 

θαη ηεο αληίζηνηρεο αλαζεψξεζεο εθ κέξνπο ηνπ Οξγαληζκνχ Οηθνλνκηθήο 

πλεξγαζίαο θαη Αλάπηπμεο (ΟΟΑ) ην 2001.  

ηνλ ελ ιφγσ θαλνληζκφ νη ηξεηο δηαδηθαζίεο πνπ ίζρπαλ πξνεγνπκέλσο ζε 

φ,ηη αθνξά ηνλ έιεγρν ηεο κεηαθνξάο ησλ απνβιήησλ αληηθαηαζηάζεθαλ απφ ηηο εμήο 

δχν:  
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 Γηαδηθαζία γξαπηήο θνηλνπνίεζεο θαη ζπγθαηάζεζεο πξηλ απφ ηελ 

εθηέιεζε ηεο κεηαθνξάο, ε νπνία ηζρχεη γηα ηηο κεηαθνξέο ησλ 

απνβιήησλ πξνο νξηζηηθή δηάζεζε (εμάιεηςε) θαη ησλ επηθίλδπλσλ 

θαη ησλ εκηεπηθίλδπλσλ απνβιήησλ πξνο αμηνπνίεζε (αλαθχθισζε)·  

 Γηαδηθαζία γηα ηηο κεηαθνξέο πνπ ζπλνδεχνληαη απφ νξηζκέλεο 

πιεξνθνξίεο, ε νπνία ηζρχεη γηα ηα απφβιεηα πνπ δελ είλαη επηθίλδπλα 

ή πξννξίδνληαη γηα αμηνπνίεζε. 

 

 Παξάιιεια ν θαλνληζκφο πεξηφξηδε απφ ηξεηο ζε δχν ηνλ αξηζκφ ησλ 

θαηαιφγσλ ησλ απνβιήησλ πξνο κεηαθνξά, ψζηε λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο δχν 

πξναλαθεξφκελεο δηαδηθαζίεο ειέγρνπ. Πξνθεηκέλνπ ηα απφβιεηα γηα ηα νπνία 

επηβάιιεηαη λα ππάξρεη θνηλνπνίεζε θαη ζπγθαηάζεζε αλαθέξνληαη ζηνλ «πνξηνθαιί 

θαηάινγν» ελψ ηα απφβιεηα γηα ηα νπνία πξέπεη απιψο λα παξέρνληαη πιεξνθνξίεο 

αλαθέξνληαη ζηνλ «πξάζηλν θαηάινγν». Σα απφβιεηα ησλ νπνίσλ ε κεηαθνξά 

απαγνξεχεηαη απνηεινχλ αληηθείκελν ρσξηζηψλ θαηαιφγσλ. Οη κεηαθνξέο ησλ 

απνβιήησλ πξέπεη λα απνηεινχλ αληηθείκελν ζχκβαζεο κεηαμχ ηνπ ππεπζχλνπ γηα ηε 

κεηαθνξά ή γηα ηελ εθηέιεζή ηεο απφ ηξίηνπο θαη ηνπ παξαιήπηε ηνπο. Ζ σο άλσ 

ζχκβαζε πξέπεη λα ζπλνδεχεηαη απφ ηηο απαξαίηεηεο ρξεκαηννηθνλνκηθέο εγγπήζεηο 

εθφζνλ αθνξά απφβιεηα γηα ηα νπνία ηζρχεη θαζεζηψο ππνρξεσηηθήο θνηλνπνίεζεο. 

 Ζ Οδεγία 1999/31/ΔΚ πεξί πγεηνλνκηθήο ηαθήο ησλ απνβιήησλ, ζηνρεχεη 

ζηελ πξφιεςε ή ζηε κείσζε ησλ αξλεηηθψλ επηπηψζεσλ ηεο ηαθήο απνβιήησλ ζην 

πεξηβάιινλ, θαη εηδηθφηεξα ζηηο επηπηψζεηο ζηα επηθαλεηαθά χδαηα, ζηα ππφγεηα 

χδαηα, ζην έδαθνο, ζηνλ αέξα ή ζηελ πγεία ηνπ αλζξψπνπ. Ζ Οδεγία ηαμηλνκεί ηνπο 

ρψξνπο ηαθήο ζε ηξεηο θαηεγνξίεο:  

 

• ρψξνη ηαθήο επηθηλδχλσλ απνβιήησλ. 

• ρψξνη ηαθήο κε επηθηλδχλσλ απνβιήησλ. 

• ρψξνη ηαθήο αδξαλψλ απνβιήησλ. 

 

Δπηπξνζζέησο, απνζθνπψληαο ζηε δηαζθάιηζε ηεο ειεγρφκελεο δηάζεζεο ησλ 

απνβιήησλ, απαγνξεχεη ηε δηάζεζε ησλ ειαζηηθψλ, ησλ λνζνθνκεηαθψλ θαη άιισλ 

ηχπσλ απνβιήησλ θαη θαζνξίδεη ηε δηαδηθαζία γηα ηε ρνξήγεζε αδεηψλ 

εθκεηάιιεπζεο ρψξσλ ηαθήο. Σέινο ζεζπίδνληαη ζπγθεθξηκέλνη πνζνηηθνί ζηφρνη γηα 
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ηε κείσζε ηεο πνζφηεηαο ησλ βηναπνδνκήζηκσλ απνβιήησλ θα επηβάιιεηαη ε 

δηακφξθσζε εζληθήο ζηξαηεγηθήο απφ ηα θξάηε κέιε, γηα ηελ πξνζέγγηζε ησλ 

παξαπάλσ ζηφρσλ.  

Αλαθνξηθά κε ηελ απνηέθξσζε ησλ ζηεξεψλ απνβιήησλ, απηή θαιχπηεηαη 

απφ ηελ Οδεγία 2000/76/ΔΚ. ηφρνο ηεο Οδεγίαο είλαη ε πξφιεςε θαη ν πεξηνξηζκφο 

ησλ επηπηψζεσλ ζην πεξηβάιινλ απφ ηελ απνηέθξσζε θαη ηε ζπλδπαζκέλε 

απνηέθξσζε απνβιήησλ, θαζψο θαη ησλ θηλδχλσλ πνπ απνξξένπλ γηα ηελ αλζξψπηλε 

πγεία. Ζ Οδεγία αθνξά φρη κφλν ηηο πξννξηδφκελεο γηα ηελ απνηέθξσζε απνβιήησλ 

εγθαηαζηάζεηο («εηδηθεπκέλεο εγθαηαζηάζεηο απνηέθξσζεο»), αιιά θαη ηηο 

εγθαηαζηάζεηο “ζπλδπαζκέλεο απνηέθξσζεο”. Οη ηειεπηαίεο είλαη εγθαηαζηάζεηο 

ησλ νπνίσλ βαζηθφο ζθνπφο είλαη ε παξαγσγή ελέξγεηαο ή πιηθψλ πξντφλησλ θαη νη 

νπνίεο ρξεζηκνπνηνχλ σο θχξην ή βνεζεηηθφ θαχζηκν ηα απφβιεηα, αθνχ απηά 

ππνβιεζνχλ ζε ζεξκηθή επεμεξγαζία γηα ηελ ηειηθή δηάζεζή ηνπο.  

Ζ Οδεγία 2008/1/EC νξίδεη ηνπο θαλφλεο γηα ηελ νινθιεξσκέλε πξφιεςε θαη 

ηνλ έιεγρν ηεο ξχπαλζεο απφ ηε βηνκεραλία
32

.  

 Έρνπλ αθφκε εθδνζεί Κνηλνηηθέο Οδεγίεο πνπ αλαθέξνληαη ζηε δηαρείξηζε 

ζπγθεθξηκέλσλ ξεπκάησλ απνβιήησλ ησλ νπνίσλ ε δηάζεζε απφ θνηλνχ κε ηα 

νηθηαθά απνξξίκκαηα ζα δεκηνπξγνχζε ζεκαληηθά πξνβιήκαηα. Σα θπξηφηεξα 

λνκνζεηήκαηα είλαη:  

 

1. Οδεγία 75/439/ΔΟΚ πεξί δηαζέζεσο ησλ ρξεζηκνπνηεζέλησλ νξπθηειαίσλ 

ε νπνία θαηαξγήζεθε απφ ηε λέα Οδεγία πιαίζην 2008/98/ΔΚ  

2. Οδεγία 2006/66/ΔΚ γηα ηηο ειεθηξηθέο ζηήιεο θαη ηνπο ζπζζσξεπηέο πνπ 

πεξηέρνπλ νξηζκέλεο επηθίλδπλεο νπζίεο, 

 3. Οδεγία 94/62/ΔΚ γηα ηηο ζπζθεπαζίεο θαη ηα απνξξίκκαηα ζπζθεπαζίαο,  

4. Οδεγία 96/59/ΔΚ γηα ηε δηάζεζε ησλ πνιπρισξνδηθαηλπιίσλ θαη ησλ 

πνιπρισξνηξηθαηλπιίσλ (PCB/PCT),  

5. Οδεγία 2000/53/ΔΚ γηα ηα νρήκαηα ζην ηέινο ηνπ θχθινπ δσήο ηνπο,  

6. Οδεγία 2002/95/ΔΚ ζρεηηθά κε ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο ρξήζεο νξηζκέλσλ 

επηθίλδπλσλ νπζηψλ ζε είδε ειεθηξηθνχ θαη ειεθηξνληθνχ εμνπιηζκνχ,  

7. Οδεγία 2002/96/ΔΚ ζρεηηθά κε ηα απφβιεηα εηδψλ ειεθηξηθνχ θαη 

ειεθηξνληθνχ εμνπιηζκνχ (ΑΖΖΔ).  

                                                 
32

 Γηαδηθηπαθή πεγή: (http://www.ipcc.ch) 

http://www.ipcc.ch/
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8. Οδεγία 91/689/ΔΟΚ, γηα ηα επηθίλδπλα απφβιεηα ε νπνία θαηαξγήζεθε 

απφ ηε λέα Οδεγία πιαίζην 2008/98/ΔΚ 

9. Καλνληζκφο 1774/2002/EK, γηα ηελ δηαρείξηζε δσηθψλ ππνπξντφλησλ θαη 

απνβιήησλ. 
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4.5  Αναθεώπηζη Οδηγίαρ Πλαίζιο για ηα απόβληηα. 

 

 

Όπσο έρεη ήδε αλαθεξζεί, ε Οδεγία 2006/12/ΔΚ έρεη αλαζεσξεζεί ζηα 

πιαίζηα ηεο λέαο Κνηλνηηθήο ηξαηεγηθήο γηα ηε δηαρείξηζε ησλ απνβιήησλ απφ ηε 

λέα νδεγία πιαίζην 2008/98/ΔΚ. Με ηε λέα Οδεγία-πιαίζην επηδηψθεηαη: 

 

 Ζ εηζαγσγή δηαδηθαζηψλ γηα ηνλ θαζνξηζκφ πφηε έλα ππνπξντφλ δελ 

ζεσξείηαη απφβιεην. Ζ πξνζαξκνγή ζηελ επξσπατθή «ηξαηεγηθή γηα 

ηελ πξφιεςε δεκηνπξγίαο θαη ε αλαθχθισζε ησλ απνβιήησλ»  

 Ζ απνζαθήληζε νξηζκψλ θαη ε απινπνίεζε ελφο πνιχπινθνπ λνκηθνχ 

πιαηζίνπ πνπ είρε σο απνηέιεζκα πιήζνο ππνζέζεσλ λα θηάλνπλ ζην 

Δπξσπατθφ Γηθαζηήξην ζρεηηθά κε ηελ εξκελεία ηεο λνκνζεζίαο γηα 

ηα απφβιεηα  

 Ο θαζνξηζκφο δηαδηθαζηψλ γηα ηελ αλάκεημε ησλ απνβιήησλ  

 Ζ πξνψζεζε ηεο πξφιεςεο θαη ηεο κείσζεο ηεο πνζφηεηαο ησλ 

απνβιήησλ κέζσ ηεο δηακφξθσζεο ζρεηηθψλ πιάλσλ απφ ηα θξάηε 

κέιε. 

 

 Ζ ζέζπηζε ειάρηζησλ πνζνηηθψλ ζηφρσλ αλαθχθισζεο γηα φια ηα θξάηε 

κέιε (π.ρ. 50% γηα ηα ζηεξεά αζηηθά απφβιεηα, 70% γηα ηα ΑΔΚΚ). 

 Ζ ζέζπηζε ηεο ηεξαξρίαο ζηε δηαρείξηζε ησλ απνβιήησλ θαη εηδηθφηεξα ζηε 

ιήςε κέηξσλ απφ ηα ΚΜ θαηά θζίλνπζα ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο γηα:  

 

I. ηελ πξφιεςε θαη ηελ κείσζε ησλ απνβιήησλ, 

II. ηελ επαλαρξεζηκνπνίεζε ησλ απνβιήησλ,  

III. ηελ αλαθχθισζε ησλ απνβιήησλ,  

IV. άιια κέηξα αλάθηεζεο,  

V. ηελ αζθαιή θαη πεξηβαιινληηθψο αζθαιή δηάζεζε ησλ απνβιήησλ.  

 

Ωζηφζν, ε ηεξάξρεζε ησλ απνβιήησλ δελ πξέπεη λα αληηκεησπίδεηαη σο 

απφιπηνο θαλφλαο, δεδνκέλνπ ηδίσο φηη δηαθνξεηηθέο κέζνδνη επεμεξγαζίαο ησλ 

απνβιήησλ κπνξεί λα έρνπλ δηαθνξεηηθέο πεξηβαιινληηθέο επηπηψζεηο. πλεπψο αλ 
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θάπνηα ελαιιαθηηθή επηινγή δηαρείξηζεο απνβιήησλ, πνπ βξίζθεηαη θαλνληθά ζε 

ρακειφηεξε ζέζε ηεο ηεξάξρεζεο, πξνθαιεί ιηγφηεξεο πεξηβαιινληηθέο επηπηψζεηο ζε 

θάπνηα ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε, πξέπεη θαη λα εθαξκφδεηαη. Ζ εηζαγσγή ηεο λέαο 

έλλνηαο ηνπ «θχθινπ δσήο» έρεη σο ζηφρν λα εμαζθαιίζεη φηη επηιέγεηαη ε βέιηηζηε 

απφ πεξηβαιινληηθήο ζθνπηάο ελαιιαθηηθή επηινγή ζε θάζε ζπγθεθξηκέλε 

πεξίπησζε.  

Ζ λέα νδεγία-πιαίζην θαηαξγεί θαη ελζσκαηψλεη ζε κηα εληαία πιένλ νδεγία 

ηε δηαρείξηζε επηθηλδχλσλ θαη κε επηθηλδχλσλ απνβιήησλ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ρήκα 1:Δπξσπαηθφ λνκνζεηηθφ πιαίζην δηαρείξηζεο ζηεξεψλ απνβιήησλ 
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4.6. Ιζηοπική Αναδπομή ηος Θεζμικού Πλαιζίος ζηην Δλλάδα. 

 

Αληίζεηα κε ηελ Δπξψπε ζηελ Διιάδα δελ πξνυπάξρεη κηα ζηξαηεγηθή γηα ηα 

ζηεξεά απφβιεηα. Καηά θαηξνχο έρνπλ ςεθηζηεί λφκνη, έρνπλ γίλεη θάπνηεο 

ξπζκηζηηθέο δηαηάμεηο ρσξίο θάπνην ζπγθεθξηκέλν ζρέδην, αιιά ηπραία. Σψξα κφλν 

ιφγσ αλάγθεο επξσπατθψλ απαηηήζεσλ θαινχκαζηε λα ελαξκνληζηνχκε. 

Ζ πξψηε δηάηαμε γηα ηε δηαρείξηζε ησλ απνβιήησλ ζηελ Διιάδα, ήηαλ ε ΤΑ 

ΔΗβ/301/64 «πεξί ζπιινγήο, απνθνκηδήο θαη δηάζεζεο απνξξηκκάησλ», ε νπνία θαη 

θαζφξηδε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο γηα ηε δηαρείξηζε ησλ απνξξηκκάησλ θαη πην 

ζπγθεθξηκέλα γηα ηε ζπιινγή αιιά θαη ηε δηάζεζε απηψλ.  

Λίγα ρξφληα αξγφηεξα ςεθίδνληαη νη Ννκνζεηηθέο ξπζκίζεηο Ν.Γ. 703/1970, 

Ν. 25/1975, Ν. 429/1976, Ν. 1080/1980 πνπ θαζνξίδνπλ ηνλ ππνινγηζκφ ησλ 

δεκνηηθψλ ηειψλ θαζαξηφηεηαο (απνθνκηδή απνξξηκκάησλ) κε βάζε ηα η.κ. ηνπ 

λνηθνθπξηνχ. εκεηψλεηαη πσο αθφκα θαη ζήκεξα νη Καλνληζκνί Καζαξηφηεηαο ησλ 

Γήκσλ δελ έρνπλ δηαθνξνπνηήζεη ηνλ αλαπνηειεζκαηηθφ ηξφπν θνζηνιφγεζεο ησλ 

δεκνηηθψλ ηειψλ, κε απνηέιεζκα ν πνιίηεο είηε δελ γλσξίδεη είηε δελ έρεη θίλεηξν λα 

κεηψζεη ηα παξαγφκελα απνξξίκκαηα. Γηα ην ιφγν απηφ είλαη απαξαίηεηε ε εθαξκνγή 

ελφο ζπζηήκαηνο θνζηνιφγεζεο κε βάζε ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ πνιίηε ή ηεο 

επηρείξεζεο θαη φρη ηελ αληηθεηκεληθή αμία ηνπ αθηλήηνπ θαη ην ζπλνιηθφ εκβαδφλ 

ηνπ.  

Σν 1985 ςεθίδεηαη ν Νφκνο 1650 «γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ Πεξηβάιινληνο», ν 

νπνίνο θαη ζέηεη ην γεληθφ πιαίζην αιιά θαη ηνπο ζηφρνπο θαη ηα κέζα γηα ηελ 

πξνζηαζία ηνπ Πεξηβάιινληνο. χκθσλα κε ην άξζξν 12 νξίδνληαλ αξκφδηνη θνξείο 

γηα ηε δηαρείξηζε ησλ ζηεξεψλ απνβιήησλ, νη ΟΣΑ ε νπνίνη φκσο είραλ ηε 

δπλαηφηεηα λα κελ δηαρεηξίδνληαη απφβιεηα πνπ ιφγσ ηεο ζχζηαζήο ηνπο δελ 

κπνξνχλ λα δηαηεζνχλ καδί κε ηα νηθηαθά απνξξίκκαηα. ε απηή ηελ πεξίπησζε 

αξκφδηνο γηα ηε δηαρείξηζε κε βάζε ην Νφκν, είλαη ηα θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα απφ 

ηηο δξαζηεξηφηεηεο ησλ νπνίσλ παξάγνληαη ηα ζπγθεθξηκέλα απφβιεηα. 

Ζ πξψηε πξνζπάζεηα πξνζαξκνγήο ηεο Διιεληθήο Ννκνζεζίαο γηα ηε 

δηαρείξηζε ησλ απνξξηκκάησλ κε ηελ αληίζηνηρε Κνηλνηηθή έγηλε κε ηελ ΚΤΑ 

49541/1424/86 «ηεξεά απφβιεηα ζε ζπκκφξθσζε κε ηελ Οδεγία 75/442/ΔΟΚ». Με 

ηελ ΚΤΑ απηή, δηαηππψλνληαη νη βαζηθέο αξρέο πνπ πξέπεη λα δηέπνπλ ηε δηαρείξηζε 
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ησλ απνξξηκκάησλ, ψζηε λα κελ ηίζεηαη ζε θίλδπλν, άκεζα ή έκκεζα ε Γεκφζηα 

Τγεία θαη λα κελ δεκηνπξγνχληαη βιάβεο ζην πεξηβάιινλ, ελψ πεξηγξάθεηαη γηα 

πξψηε θνξά ε αλαγθαηφηεηα ζχληαμεο ρεδίσλ Γηαρείξηζεο, θαζψο θαη νη 

δηαδηθαζίεο πνπ πξέπεη λα ηεξνχληαη.  

Σν 1996 εθδίδεηαη ε ΚΤΑ 69728/824 (θαηαξγήζεθε) ζηελ νπνία εθηφο απφ 

ηηο γεληθέο θαηεπζχλζεηο θαη ηελ θαηάξηηζε πιαηζίνπ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ, 

δίδεηαη ηδηαίηεξε ζεκαζία ζηε ζχληαμε ρεδίσλ Γηαρείξηζεο ησλ απνβιήησλ θαη 

νξίδνληαη νη αξκφδηνη θνξείο ηφζν γηα ηνλ ζρεδηαζκφ, φζν θαη γηα ηελ εθαξκνγή 

ηνπο. ε επίπεδν Ννκνχ, ε αξκνδηφηεηα αλήθεη ζηε Ννκαξρηαθή Απηνδηνίθεζε θαη 

ζε Πεξίπησζε αδπλακίαο ηεο, ζηελ νηθεία Πεξηθέξεηα. Γίλεηαη ηδηαίηεξε ζεκαζία 

ζηελ εμπγίαλζε ησλ ρψξσλ δηάζεζεο, κεηά ην ηέινο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο θαη ζηελ 

απνθαηάζηαζε αλεμέιεγθησλ ρψξσλ δηάζεζεο. Σέινο, πξνζαξηψληαη ζ‟ απηήλ ν 

Δπξσπατθφο θαηάινγνο απνβιήησλ (ΔΚΑ), φπσο θαηαγξάθεηαη ζηελ Απφθαζε 

94/3/ΔΚ. Σν ίδην έηνο εθδίδεηαη ε εγθχθιηνο 9/96/30-01-1996 ηνπ ΤΠΔΥΩΓΔ, κε ηελ 

νπνία θαζνξίδεηαη πην αλαιπηηθά ην πεξηερφκελν ηνπ θαθέινπ πξνέγθξηζεο 

ρσξνζέηεζεο ησλ εγθαηαζηάζεσλ δηάζεζεο απνξξηκκάησλ.  

Έλα ρξφλν αξγφηεξα κε ηελ έθδνζε ηεο ΚΤΑ 113944/97 (θαηαξγήζεθε) γηα 

ηνλ Δζληθφ ρεδηαζκφ Γηαρείξηζεο ησλ ηεξεψλ Απνβιήησλ θαη ηεο ΚΤΑ 114218/97 

γηα ηελ Καηάξηηζε πιαηζίνπ πξνδηαγξαθψλ θαη γεληθψλ πξνγξακκάησλ 

νινθιεξψλεηαη θαη εμεηδηθεχεηαη ην λνκνζεηηθφ πιαίζην γηα ηελ δηαρείξηζε ησλ 

ζηεξεψλ απνβιήησλ.  

Λίγα ρξφληα αξγφηεξα ν Νφκνο 2939/2001 αλαζεσξήζεθε ην 2010 ν νπνίνο 

δηακνξθψλεη ην ζεζκηθφ πιαίζην γηα ηελ ελαιιαθηηθή δηαρείξηζε ζπζθεπαζηψλ θαη 

άιισλ πξντφλησλ. Με ηνλ λφκν απηφλ, ελζσκαηψλεηαη ε Οδεγία 94/62/ΔΟΚ ζην 

Δζληθφ Γίθαην, θαη θαζνξίδεηαη ην πιαίζην γηα ηελ πινπνίεζε πξνγξακκάησλ 

αλαθχθισζεο/επαλαρξεζηκνπνίεζεο/αμηνπνίεζεο ζπζθεπαζηψλ θαη άιισλ 

πξντφλησλ (κπαηαξίεο, ειεθηξνληθά, ειαζηηθά ). Οη αξκνδηφηεηεο πνπ αλαηίζεληαη ζε 

απηφλ κε ην Νφκν 2939, αλήθνπλ ζηνλ Δ.Ο.Δ.Γ..Α.Π., Δζληθνχ Οξγαληζκνχ 

Δλαιιαθηηθήο Γηαρείξηζεο πζθεπαζηψλ θαη άιισλ πξντφλησλ.  

Σν 2003 δεκνζηεχεηαη ε ΚΤΑ 37591/2031/2003 γηα ηε δηαρείξηζε ησλ 

απνβιήησλ απφ πγεηνλνκηθέο κνλάδεο.  

Σελ ίδηα ρξνληά δεκνζηεχεηαη ε ΚΤΑ 50910/2727/2003 «Μέηξα θαη Όξνη γηα 

ηε Γηαρείξηζε ηεξεψλ Απνβιήησλ. Δζληθφο θαη Πεξηθεξεηαθφο ρεδηαζκφο 

Γηαρείξηζεο» γηα ηελ πιήξε ζπκκφξθσζε κε ηηο δηαηάμεηο ηεο Οδεγίαο 91/156/ΔΟΚ. 
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ηελ πξναλαθεξζείζα ΚΤΑ θαζνξίδνληαη νη ζηφρνη θαη νη αξρέο ηεο δηαρείξηζεο ησλ 

ζηεξεψλ απνβιήησλ, θαζψο θαη νη πξνδηαγξαθέο ηνπ εζληθνχ (ΔΓΑ) αιιά θαη ησλ 

πεξηθεξεηαθψλ ζρεδίσλ (ΠΔΓΑ) γηα ηελ νινθιεξσκέλε δηαρείξηζε ησλ απνβιήησλ. 

Δπηπιένλ θαζνξίδνληαη νη ππφρξενη θνξείο γηα ηε δηαρείξηζε ησλ ζηεξεψλ απνβιήησλ 

(ΦνΓΑ) θαζψο θαη κέηξα γηα ηελ απνθαηάζηαζε θαη αμηνπνίεζε ησλ ρψξσλ 

δηάζεζεο. Θα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη κε ηελ πξναλαθεξζείζα ΚΤΑ.  

Πξφζθαηα, κε ην λφκν 4042/2012 έγηλε ελαξκφληζε ηνπ ειιεληθνχ δηθαίνπ κε 

ηε λέα νδεγία πιαίζην 2008/98/ΔΚ. 
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4.7. Ιζσύον Θεζμικό Πλαίζιο και Σάζειρ ζηην Δλλάδα. 

 

Αθνινχζσο πεξηγξάθνληαη ζπλνπηηθά ηα ζεκαληηθφηεξα λνκνζεηήκαηα θαη 

πσο απηά επεξεάδνπλ ηε ιήςε ζηξαηεγηθψλ απνθάζεσλ γηα ηε δηαρείξηζε θαη 

εηδηθφηεξα ηελ επεμεξγαζία ησλ αζηηθψλ ζηεξεψλ απνβιήησλ.  

 

«Μέηξα θαη όξνη γηα ηελ πγεηνλνκηθή ηαθή ηωλ απνβιήηωλ»
33

   

 

Με ηελ παξαπάλσ Κνηλή Τπνπξγηθή Απφθαζε ελζσκαηψζεθε ζην εζληθφ δίθαην ε 

θνηλνηηθή Οδεγία 99/31/ΔΚ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 26εο Απξηιίνπ 1999 ησλ 

Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ («πεξί πγεηνλνκηθήο ηαθήο απνβιήησλ»), ε νπνία:  

 

 δεζκεχεη ηελ ρψξα ζε άκεζε εηζαγσγή ηερλνινγηψλ επεμεξγαζίαο 

απνβιήησλ,  

 ζέηεη απζηεξφηεξνπο θαλφλεο ιεηηνπξγίαο ησλ ΥΤΣΑ, 

 εηζάγεη ζεκαληηθέο αιιαγέο ζηελ θνζηνιφγεζε ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ,  

 απαηηεί ζεκαληηθή αλαβάζκηζε θαη κεηαζρεκαηηζκφ ησλ θνξέσλ δηαρείξηζεο,  

 απαηηεί αιιαγέο ζηελ δηαδηθαζία ζρεδηαζκνχ θαη αδεηνδφηεζεο ησλ έξγσλ 

 

 Οη απαηηήζεηο απηέο, νπζηαζηηθά νδεγνχλ ζην λα θαηαζθεπάδνληαη φζν ην 

δπλαηφλ ιηγφηεξνη θαη πην ειεγρφκελνη ΥΤΣΑ, λα ιεηηνπξγνχλ κε πνιχ πςειά 

πξφηππα (standards) θαη ζηαδηαθά, φπνπ είλαη δπλαηφ, λα κεηαηξέπνληαη ζε ΥΤΣΤ. 

Οη ζηφρνη πνπ ζέηεη ε ΚΤΑ Ζ.Π. 29407/3508 είλαη : 

 

 Μέρξη ηελ 16 Ηνπιίνπ ηνπ 2010, ηα βηναπνδνκήζηκα αζηηθά απφβιεηα πνπ 

πξννξίδνληαλ γηα ρψξνπο ηαθήο έπξεπε λα κεησζνχλ ζην 75% ηεο ζπλνιηθήο 

(θαηά βάξνο) πνζφηεηαο ησλ βηναπνδνκήζηκσλ αζηηθψλ απνβιήησλ πνπ 

είραλ παξαρζεί ην 1995  

 Μέρξη ηελ 16 Ηνπιίνπ ηνπ 2013, ηα βηναπνδνκήζηκα αζηηθά απφβιεηα πνπ 

πξννξίδνληαη γηα ρψξνπο ηαθήο πξέπεη λα κεησζνχλ ζην 50% ηεο ζπλνιηθήο 

(θαηά βάξνο) πνζφηεηαο ησλ βηναπνδνκήζηκσλ αζηηθψλ απνβιήησλ πνπ 

είραλ παξαρζεί ην 1995  

                                                 
33

 ΚΤΑ 29407/3508, ΦΔΚ 1572Β/2002 16.12.2002. 
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 Μέρξη ηελ 16 Ηνπιίνπ ηνπ 2020, ηα βηναπνδνκήζηκα αζηηθά απφβιεηα πνπ 

πξννξίδνληαη γηα ρψξνπο ηαθήο πξέπεη λα κεησζνχλ ζην 35% ηεο ζπλνιηθήο 

(θαηά βάξνο) πνζφηεηαο ησλ βηναπνδνκήζηκσλ αζηηθψλ απνβιήησλ πνπ 

είραλ παξαρζεί ην 1995  

 Σα κέηξα γηα ηελ επίηεπμε ησλ πξνεγνχκελσλ ζηφρσλ αλαθέξνληαη θπξίσο 

ζηελ πξνψζεζε ηεο αμηνπνίεζεο ησλ απνβιήησλ θαη εηδηθφηεξα ζηελ 

αλαθχθισζε, ιηπαζκαηνπνίεζε ή παξαγσγή βηνκεζαλίνπ ή αλάθηεζε πιηθψλ/ 

ελέξγεηαο
34

.  

 

 

ηελ έλλνηα ησλ βηναπνδνκήζηκσλ απνβιήησλ, γηα ηα νπνία πξέπεη λα 

επηηεπρζνχλ νη πξναλαθεξφκελνη ζηφρνη εθηξνπήο πεξηιακβάλνπλ θπξίσο ηα 

απφβιεηα θνπδίλαο, ηα απφβιεηα θήπσλ, ην ραξηί θαη ηα βηναπνδνκήζηκα θιάζκαηα.  

 

 «Σπζθεπαζίεο θαη ελαιιαθηηθή δηαρείξηζε ηωλ ζπζθεπαζηώλ θαη άιιωλ πξνϊόληωλ – 

Ίδξπζε Εζληθνύ Οξγαληζκνύ Ελαιιαθηηθήο Δηαρείξηζεο Σπζθεπαζηώλ θαη άιιωλ 

πξνϊόληωλ (Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π.) θαη άιιεο δηαηάμεηο 
35

 

 

Ο λφκνο απηφο δηακνξθψλεη ην ζεζκηθφ πιαίζην γηα ηελ ελαιιαθηηθή 

δηαρείξηζε ζπζθεπαζηψλ θαη άιισλ πξντφλησλ. Με ηνλ λφκν απηφλ, ελζσκαηψζεθε ε 

νδεγία 94/62/ΔΚ ζην Δζληθφ Γίθαην, θαη θαζνξίζηεθε ην πιαίζην γηα ηελ πινπνίεζε 

πξνγξακκάησλ αλαθχθισζεο/ επαλαρξεζηκνπνίεζεο/ αμηνπνίεζεο ζπζθεπαζηψλ θαη 

άιισλ πξντφλησλ (κπαηαξίεο, ειεθηξνληθά θ.α.), ζέηνληαο ζπγθεθξηκέλνπο 

πνζνηηθνχο ζηφρνπο θαη ρξνληθά φξηα πξαγκαηνπνίεζήο ηνπο. Δηδηθά, ηα ζρεηηθά 

Πξνεδξηθά Γηαηάγκαηα θαζφξηδαλ ηνπο επηκέξνπο φξνπο θαη ζηφρνπο γηα ηε 

δηαρείξηζε ησλ μερσξηζηψλ ξεπκάησλ.  

Αλαθνξηθά κε ηα πιηθά ζπζθεπαζίαο ηα νπνία ζπιιέγνληαη μερσξηζηά κέζσ 

ηνπ πξνγξάκκαηνο δηαινγήο πνπ νξγαλψλεη θαη πινπνηεί ν αξκφδηνο θνξέαο, είραλ 

ηεζεί νη θάησζελ πνζνηηθνί ζηφρνη:  

 

                                                 
34

 Άξζξν 21 Παξάξηεκα IV.Β ηεο ΚΤΑ Ζ.Π. 50910/2727. 
35

 Νφκνο 2939/2001, ΦΔΚ 179Α/2001 
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1. Αμηνπνίεζε (αλάθηεζε ή απνηέθξσζε κε αλάθηεζε ελέξγεηαο ) 

ηνπιάρηζηνλ ζε πνζνζηφ 60% θαηά βάξνο ηνπ ζπλφινπ ησλ 

απνξξηκκάησλ ζπζθεπαζίαο, θαζψο θαη  

2. Αλαθχθισζε ηνπιάρηζηνλ ζε πνζνζηφ 50% θ.β. ηνπ ζπλφινπ ησλ 

απνξξηκκάησλ ζπζθεπαζίαο.  

3. Αλαθχθισζε ηεο ηάμεο ηνπ 55-80%, κε 60% θ.β. γπαιί, 60% θ.β. 

ραξηί θαη ραξηφλη, 50% θ.β. κέηαιια 22,5% θ.β. πιαζηηθά, 15% 

θ.β. μχιν. Δπηζεκαίλεηαη πσο ν αλσηέξσ ζηφρνο αθνξά ηα 

ζπγθεθξηκέλα πιηθά κφλν ζην βαζκφ πνπ απνηεινχλ απφβιεηα 

ζπζθεπαζίαο θαη φρη ζην ζχλνιφ ηνπο. (π.ρ. δελ αθνξά ην έληππν 

ραξηί). 
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4.8. ηόσοι Δθνικήρ και Δςπωπαϊκήρ νομοθεζίαρ ανά πεύμα 

αποβλήηος 

 

 Με ηελ ελζσκάησζε ηεο Οδεγίαο 2008/98 ζην εζληθφ δίθαην κε ην 

Ν4042/2012 ιακβάλνληαη κέηξα γηα λα εμαζθαιηζηεί ν δηαρσξηζκφο ησλ πεγψλ 

πξνέιεπζεο ησλ απνβιήησλ θαη ε ζπιινγή θαη ε αλαθχθισζε ησλ ξεπκάησλ 

απνβιήησλ θαη ε ζπιινγή θαη ε αλαθχθισζε ησλ ξεπκάησλ απνβιήησλ πνπ 

παξνπζηάδνπλ πξνηεξαηφηεηα. 

Γηα ηελ επίηεπμε ηνπ πξναλαθεξφκελνπ ζηφρνπ θαη ηε βειηίσζε ηεο 

δπλαηφηεηαο αλάθηεζεο, πξέπεη ηα απφβιεηα λα ζπιιέγνληαη ρσξηζηά εάλ απηφ είλαη 

ηερληθά, πεξηβαιινληηθά θαη νηθνλνκηθά εθηθηφ, πξηλ λα ππνζηνχλ εξγαζίεο 

αλάθηεζεο πνπ ζα έρνπλ ηα θαιχηεξα ζπλνιηθά πεξηβαιινληηθά απνηειέζκαηα.  

Αθνινχζσο παξνπζηάδνληαη ζπλνπηηθά νη θπξηφηεξνη εζληθνί ζηφρνη θαη ηα 

αληίζηνηρα ρξνλνδηαγξάκκαηα ησλ δεζκεχζεσλ ηνπο, φπσο ηζρχνπλ κέρξη ζήκεξα:  

 

Α. Βηνινγηθά Απφβιεηα (αθνξνχλ απφβιεηα θνπδίλαο θαη θήπσλ, αιιά φρη ην 

ραξηί) . 

Με ηελ ελζσκάησζε ηεο Οδεγίαο 2008/98 ζα θαζνξίδνληαη ηα θαηάιιεια 

κέηξα αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε πξνθεηκέλνπ λα ελζαξξπλζεί:  

 

1. Ζ ρσξηζηή ζπιινγή βηνινγηθψλ απνβιήησλ κε ζθνπφ ηελ 

θνκπνζηνπνίεζε ή/θαη ιηπαζκαηνπνίεζε θαη ηε ρψλεπζε 

(δχκσζε) ησλ βηναπνβιήησλ  

2. Ζ επεμεξγαζία ησλ βηνινγηθψλ απνβιήησλ θαηά ηξφπν 

πνπ λα δηαζθαιίδεηαη πςειφ επίπεδν πεξηβαιινληηθήο 

πξνζηαζίαο.  

3. Ζ ρξήζε πεξηβαιινληηθά αζθαιψλ πιηθψλ, ηα νπνία 

παξάγνληαη απφ βηνινγηθά απφβιεηα.  

 

Β. Άιια επηκέξνπο πιηθά. 

 

 Δπηπιένλ κε ην Ν4042/2012 ζεζπίδνληαη ζπγθεθξηκέλνη επηπιένλ ζηφρνη 

φπσο:  
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I. κέρξη ην 2015 ε ρσξηζηή ζπιινγή γηα ην ραξηί, ην κέηαιιν, ην 

πιαζηηθφ θαη ην γπαιί.  

II. κέρξη ην 2020 ην πνζνζηφ γηα πξνεηνηκαζία πξνο 

επαλαρξεζηκνπνίεζε θαη γηα αλαθχθισζε πξέπεη λα αλέιζεη, θαη‟ 

ειάρηζην, ζην 50% ηνπ ζπλνιηθνχ βάξνπο ησλ απνβιήησλ πιηθψλ, 

ηνπιάρηζηνλ γηα ην ραξηί, ην κέηαιιν, ην πιαζηηθφ θαη ην γπαιί. 

 

Δπηζεκαίλεηαη φηη νη αλσηέξσ ζηφρνη δελ είλαη επζέσο ζπγθξίζηκνη κε ηνπο 

πξναλαθεξζέληεο απφ ην Ν2939/2001, γηαηί νη ζηφρνη ζην Ν4042/2012 αλαθέξνληαη 

φρη κφλν ζηα πιηθά ζπζθεπαζίαο, αιιά θαη ζηα ππφινηπα απφβιεηα θάζε θαηεγνξίαο 

πιηθνχ (π.ρ. ζην ραξηί ζπγθαηαιέγεηαη θαη ην έληππν ραξηί θ.α.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ρήκα 2: Ηζηνξηθή αλαδξνκή Διιεληθήο Ννκνζεζίαο 
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4.9. ςμπεπάζμαηα για ηη διασείπιζη ηων ζηεπεών αποβλήηων. 

 

 

 

Σε ζηηγκή πνπ ζε πνιιά θξάηε ηεο Δ.Δ. δίλεηαη ήδε βαξχηεηα ζηε 

ζηαζεξνπνίεζε ηεο παξαγσγήο ησλ απνβιήησλ, ζηελ αλάπηπμε κέηξσλ πξφιεςεο 

θαη ζηελ ελίζρπζε ηεο αλαθχθισζεο θαη ηεο αλάθηεζεο πιηθψλ, ζηε ρψξα καο 

γίλεηαη αθφκα πξνζπάζεηα λα ιπζεί ην δήηεκα ηεο παξάλνκεο δηάζεζεο ησλ 

απνξξηκκάησλ, ψζηε λα απνθεπρζεί ε επηβνιή πξνζηίκσλ. Ζ αλαθχθισζε βξίζθεηαη 

αθφκα ζε ζηάδην αλάπηπμεο, νη δείθηεο ζπιινγήο θαη αλαθχθισζεο πζηεξνχλ ζε 

ζρέζε κε ηνπο αληίζηνηρνπο επξσπατθνχο. Βέβαηα είλαη ζεκαληηθφ λα επηζεκάλνπκε, 

πσο έρνπλ γίλεη ζεκαληηθά βήκαηα ηα ηειεπηαία ρξφληα ηφζν ζε επίπεδν νξγάλσζεο  

φζν θαη ζε επίπεδν δηαρείξηζεο (θιείζηκν θαη απνθαηάζηαζε ρσκαηεξψλ, πινπνίεζε 

ιεηηνπξγία θ.α.). ε ζεζκηθφ επίπεδν ππάξρεη βειηίσζε θαζψο ελζσκαηψζεθε έλαο 

ζεκαληηθφο αξηζκφο λνκνζεηεκάησλ ηεο Δ.Δ., ελψ θαη νη πνιίηεο εκθαλίδνπλ 

πςειφηεξα επίπεδα ζπκκεηνρήο θαη επαηζζεηνπνίεζεο.  

ηελ Διιάδα κέρξη πξφζθαηα, ην θφζηνο γηα ηελ δηαρείξηζε ησλ 

απνξξηκκάησλ, πνπ επηβαξχλεη ηνπο πνιίηεο, πεξηειάκβαλε κφλν ηελ ζπιινγή θαη ηελ 

δηάζεζε ησλ απνξξηκκάησλ ζηηο ρσκαηεξέο, θαη ήηαλ ζρεηηθά ρακειφ ζε ζρέζε κε 

άιια πξνεγκέλα θξάηε. Ζ ρξέσζε ζηελ ρψξα καο, αθφκα θαη ζήκεξα, γίλεηαη κε 

βάζε ηα ηεηξαγσληθά ηεο θαηνηθίαο, κέζσ ησλ ηειψλ θαζαξηφηεηαο θαη 

ειεθηξνθσηηζκνχ. αλ απνηέιεζκα, νη πνιίηεο δελ γλσξίδνπλ ην αθξηβέο πνζφ πνπ 

πιεξψλνπλ γηα ηελ δηαρείξηζε ησλ απνξξηκκάησλ ηνπο θαη δελ κπνξνχλ λα ειέγμνπλ 

ηελ πνηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ πνπ ηνπο πξνζθέξεη ν δήκνο ηνπο ζε ζρέζε κε ην ηη 

πιεξψλνπλ. Παξάιιεια, απνπζηάδνπλ ηα θίλεηξα γηα λα αιιάμεη θάπνηνο ηηο 

ζπλήζεηέο ηνπ θαη λα κεηψζεη ην πνζφ πνπ παξάγεη. χληνκα φκσο ηα πξάγκαηα 

αλακέλεηαη λα αιιάμνπλ θαη ην θφζηνο δηαρείξηζεο ησλ απνξξηκκάησλ λα απμεζεί, 

σο απνηέιεζκα ησλ απζηεξψλ πξνδηαγξαθψλ πνπ ζέηεη ε λνκνζεζία θαη ηεο αλάγθεο 

γηα θαηαζθεπή θαη ιεηηνπξγία ζχγρξνλσλ έξγσλ επεμεξγαζίαο  

Δθείλν φκσο πνπ ζα πξέπεη λα γίλεη θαηαλνεηφ, είλαη ην γεγνλφο πσο ε ηερλνινγία 

κπνξεί λα ζπκβάιεη ζηελ εθαξκνγή απνηειεζκαηηθψλ ιχζεσλ, αιιά δελ είλαη απφ 

κφλε ηεο ηθαλή λα ιχζεη κε άκεζν θαη ζρεδφλ «καγηθφ» ηξφπν ην αθαλζψδεο δήηεκα 

ηεο δηαρείξηζεο ησλ απνξξηκκάησλ. Οη ιχζεηο είλαη εθηθηέο, ε εθαξκνγή ηνπο 
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ζπλαληά δπζθνιίεο. Απαηηείηαη ε ζπλεξγαζία, ε ζπκκεηνρή θαη ε ζπλαίλεζε φισλ 

ησλ εκπιεθφκελσλ θνξέσλ, θαζψο κφλν κέζσ δηαδηθαζηψλ δηαβνχιεπζεο κπνξνχλ 

λα εθαξκνζηνχλ απνηειεζκαηηθέο θαη νινθιεξσκέλεο ιχζεηο, νη νπνίεο ζα γίλνπλ 

απνδεθηέο θαη απφ ηελ ηνπηθή θνηλσλία. Ζ ρψξα καο έρεη ηε δπλαηφηεηα θαη ηελ 

επηινγή λα εθαξκφζεη δνθηκαζκέλεο ιχζεηο θαη ηερλνινγίεο απφ ηα πξνεγκέλα θξάηε 

θαη λα θεξδίζεη ην ρακέλν έδαθνο ζηνλ ηνκέα ηεο δηαρείξηζεο ησλ απνξξηκκάησλ, 

έρνληαο πάληα σο γλψκνλα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηεο πγείαο ησλ 

πνιηηψλ ηεο. Θα πξέπεη λα αλαιάβνπκε φινη ηηο επζχλεο καο θαη λα ζπκβάιινπκε κε 

ζηφρν ηηο πφιεηο ρσξίο ζθνππίδηα.  
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Κεθάλαιο 5 

 

5.1 Πεπιθεπειακόρ σεδιαζμόρ Γιασείπιζηρ ηεπεών Αποβλήηων 

Κπήηηρ. 

 

 

Λίγα ιόγηα. 

 

 

Ζ βαζηθή επηδίσμε ηεο Πεξηθέξεηαο ηεο Κξήηεο κε ηνλ Πεξηθεξεηαθφ 

ρεδηαζκφ Γηαρείξηζεο ηεξεψλ Απνβιήησλ (ΠΔΓΑΚ), είλαη λα θαηαξηίζεη έλα 

νινθιεξσκέλν ρεδηαζκφ δηαρείξηζεο Αζηηθψλ ηεξεψλ Απνβιήησλ, πνπ ζα 

δηαζθαιίδεη φηη ε Κξήηε ζα εμειηρζεί κε βάζε ην επξσπατθφ φξακα ζε κηα θνηλσλία 

ηεο αλαθχθισζεο εληφο ηεο επφκελεο δεθαεηίαο.  

Ζ πινπνίεζε ηνπ νξάκαηνο απηνχ δηαζθαιίδεη ην θπζηθφ θαη 

θνηλσληθννηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ, φκσο πξνυπνζέηεη θαη έλα ξεαιηζηηθφ ζρέδην 

ηθαλφ λα πινπνηεζεί θαη λα ελζσκαησζεί ζηα δεδνκέλα ηεο Κξήηεο, θαζψο θαη 

ζνβαξέο αιιαγέο ηφζν ζηε ζπκπεξηθνξά ησλ θαηαλαισηψλ φζν θαη ζηελ δηαδηθαζία 

παξαγσγήο ησλ πξντφλησλ.  

Ζ αλαγθαηφηεηα ηεο αλαζεψξεζεο ηνπ ΠΔΓΑ (2006) πξνέθπςε κεηά ηελ 

αμηνιφγεζή ηνπ κε ην πέξαο ηεο 5εηίαο, φπσο νξίδεη ε λνκνζεζία
36

, θαηά ηελ νπνία 

δηαπηζηψζεθε φηη: 

 

1. Πέξα απφ ην ζηφρν ηεο εμάιεηςεο ησλ ΥΑΓΑ πνπ ε Πεξηθέξεηα νινθιήξσζε 

κε επηηπρία (απνκέλεη κφλν ν ΥΑΓΑ Γαχδνπ, ν νπνίνο έρεη δξνκνινγεζεί), 

δελ επηηεχρζεθαλ νη ζηφρνη πνπ είραλ ηεζεί ζηνλ ΠΔΓΑ (2006), σο πξνο ηελ 

εθηξνπή ΒΑΑ θαη ηελ αλαθχθισζε ζπζθεπαζηψλ. 

 

                                                 
36

 ΚΤΑ 50910/2727/2003 
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2. Γελ πινπνηήζεθε ην ηειηθφ θαη θξηζηκφηεξν ζηάδην ηνπ ΠΔΓΑ (2006), 

δεδνκέλνπ φηη δελ θαηαζθεπάζηεθε ε πξνβιεπφκελε θεληξηθή κνλάδα 

ελεξγεηαθήο αμηνπνίεζεο. 

 

3. Ζ αιιαγή ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ κε ηελ εηζαγσγή ηεο Οδεγίαο Πιαίζην 

2008/98 (ελαξκφληζε εζληθήο λνκνζεζίαο κε ην Νφκν 4042/2012) γηα ηε 

δηαρείξηζε ησλ ζηεξεψλ απνβιήησλ, επηβάιιεη νπζηαζηηθέο ηξνπνπνηήζεηο σο 

πξνο ηελ αλάπηπμε ηνπ νινθιεξσκέλνπ ζρεδίνπ δηαρείξηζεο, ηφζν ησλ 

αζηηθνχ ηχπνπ ζηεξεψλ απνβιήησλ, φζν θαη ησλ εηδηθψλ ξεπκάησλ 

απνβιήησλ. 

 

4. Τπάξρνπλ επίζεο λεφηεξα πεξηβαιινληηθά, νηθνλνκηθά θαη θνηλσληθά 

δεδνκέλα θαη απαηηείηαη επηθαηξνπνίεζε ηεο πνζφηεηαο θαη πνηφηεηαο ησλ 

απνβιήησλ θαη πξφβιεςε ζε ρξνληθφ νξίδνληα 20-εηίαο. 

 

5. Έρεη ζεκεησζεί πξφνδνο ζηηο ηερλνινγίεο δηαρείξηζεο θαη ζηα ζπζηήκαηα 

ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο θαη θξίλεηαη ζθφπηκν λα ιεθζνχλ ππφςε ζηνλ 

παξφληα ζρεδηαζκφ. 

 

 

5.2 Οι ζηόσοι ηος ΠΔΓΑΚ 

 

Ο Πεξηθεξεηαθφο ρεδηαζκφο �Γηαρείξηζεο ηεξεψλ Απνβιήησλ Κξήηεο 

(ΠΔΓΑΚ) εμεηδηθεχεη ζηελ Πεξηθέξεηα ηεο Κξήηεο, ηηο γεληθέο θαηεπζχλζεηο πνπ 

πεξηιακβάλνληαη ζηνλ Δζληθφ ρεδηαζκφ �Γηαρείξηζεο ηεξεψλ Απνβιήησλ 

(ΔΓΑ)
37

, παξάιιεια κε ηηο βαζηθέο αξρέο, θαηεπζχλζεηο θαη ζηφρνπο ηεο Δλφηεηαο 

Β «Πιαίζην παξαγσγήο θαη δηαρείξηζεο απνβιήησλ»
38

. 

Με βάζε ηα παξαπάλσ ηίζεληαη νη πνηνηηθνί ζηφρνη γηα ηνλ ΠΔΓΑΚ σο 

εμήο: 

 

                                                 
37

 Όπσο απηέο  πεξηγξάθνληαη ζην Παξάξηεκα ΗΗ ηνπ άξζξνπ 17 ηεο ΚΤΑ 50910/2727 (ΦΔΚ 

1909Β/22.12.2003) «Μέηξα θαη Όξνη γηα ηε Γηαρείξηζε ηεξεψλ Απνβιήησλ. Δζληθφο θαη 

Πεξηθεξεηαθφο ρεδηαζκφο Γηαρείξηζεο» 
38

 Σνπ Ν. 4042/2012 (ΦΔΚ 24/Α/13-2-12), ν νπνίνο απνηειεί ηελ ελαξκφληζε ηεο θνηλνηηθήο νδεγίαο 

2008/98 ΔΚ. 
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 Βηψζηκε δηαρείξηζε απνβιήησλ ζην ζχλνιν ηεο Πεξηθέξεηαο.  

 Πξφιεςε ή κείσζε ηεο παξαγσγήο απνβιήησλ (πνζνηηθή κείσζε) θαζψο θαη 

κείσζε ηεο πεξηεθηηθφηεηάο ηνπο ζε επηθίλδπλεο νπζίεο (πνηνηηθή βειηίσζε). 

 Δπαλαρξεζηκνπνίεζε πιηθψλ απφ ηα απφβιεηα. 

 Αμηνπνίεζε ησλ απνβιήησλ (αλαθχθισζε θαη αλάθηεζε ελέξγεηαο). 

 Δθαξκνγή ηεο αξρήο «ν ξππαίλσλ πιεξψλεη». 

 Δθαξκνγή ηεο αξρήο ηεο εγγχηεηαο. 

 Υξεζηκνπνίεζε ησλ βέιηηζησλ δηαζέζηκσλ ηερληθψλ, νη νπνίεο ιακβάλνπλ 

ππφςε ηελ ηερλνινγηθή εθαξκνζηκφηεηα θαη ηελ νηθνλνκηθή βησζηκφηεηα. 

 Πξνψζεζε ηεο νξγάλσζεο, κε ηελ επζχλε ηνπ παξαγσγνχ, νινθιεξσκέλσλ 

ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο ησλ άιισλ ξεπκάησλ απνβιήησλ, πιελ ησλ 

αζηηθψλ: κε επηθίλδπλα βηνκεραληθά, ειαζηηθά Απηνθηλήησλ, ΑΔΔΚ, ΟΣΚΕ, 

ΑΖΖΔ, ηιχεο ΔΔΛ, επηθίλδπλα αζηηθά ζηεξεά απφβιεηα, θ.ιπ.. 

 Αζθαιήο ηειηθή δηάζεζε ησλ απνβιήησλ. 

 Δλεκέξσζε θαη επαηζζεηνπνίεζε ηνπ θνηλνχ έηζη ψζηε λα ππάξρεη ελεξγή 

ζπκκεηνρή θαη επζχλε ησλ πνιηηψλ ζηε δηαρείξηζε ησλ ζηεξεψλ απνβιήησλ, 

ζε κφληκε βάζε. 

 Τηνζέηεζε πνιηηηθψλ «πξάζηλσλ» πξνκεζεηψλ.  

 Απαίηεζε γηα ηελ παχζε θαη απνθαηάζηαζε θαη ηνπ ηειεπηαίνπ 

ελαπνκείλαληνο ελ ιεηηνπξγία ΥΑΓΑ (ΥΑΓΑ Ν. Γαχδνπ) θαη ηελ 

νινθιήξσζε απνθαηάζηαζεο ηνπ ΥΑΓΑ Ηεξάπεηξαο. 

 

Οη πνηνηηθνί ζηφρνη πνπ ηίζεληαη αλαθέξνληαη θαη ζηηο ηξεηο (3) γεληθέο 

θαηεγνξίεο απνβιήησλ, φπσο πξνβιέπνληαη ζηελ πξψηε αλαζεψξεζε ηνπ ζρεδίνπ 

θαη ζε ζπκθσλία κε ηηο θαηεπζχλζεηο ηνπ πθηζηάκελνπ Δζληθνχ ρεδηαζκνχ 

Γηαρείξηζεο ηεξεψλ Απνβιήησλ (ΔΓΑ) θαη ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο γεληθφηεξα: 

 

1. Αζηηθά απφβιεηα, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ πιηθψλ ζπζθεπαζίαο, 

2. Με Δπηθίλδπλα Βηνκεραληθά Απφβιεηα, 

3. Άιιεο θαηεγνξίεο κε επηθηλδχλσλ ζηεξεψλ απνβιήησλ, σο αθνινχζσο: 

 Ηιχεο απφ Δγθαηαζηάζεηο Δπεμεξγαζίαο Αζηηθψλ Λπκάησλ, 

 Μεηαρεηξηζκέλα ειαζηηθά, 

 Ορήκαηα ζην ηέινο ηνπ θχθινπ δσή ηνπο (ΟΣΚΕ), 
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 Απφβιεηα εηδψλ ειεθηξηθνχ θαη ειεθηξνληθνχ εμνπιηζκνχ, 

 Αδξαλή απφβιεηα απφ εθζθαθέο, θαηαζθεπέο θαη θαηεδαθίζεηο, 

 Γεσξγηθά ππνιείκκαηα θαη άρξεζηα γεσξγηθά πξντφληα. 
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5.3  Απσέρ και καηεςθύνζειρ ηος ΠΔΓΑΚ για ηα ΑΑ 

 

Ζ θαηάξηηζε ηνπ ζρεδηαζκνχ ζε φηη αθνξά ηε ζηξαηεγηθή δηαρείξηζεο ησλ 

αζηηθψλ ζηεξεψλ απνβιήησλ, ησλ βηναπνδνκήζηκσλ αζηηθψλ απνβιήησλ (ΒΑΑ) θαη 

ησλ απνβιήησλ ζπζθεπαζίαο ηεο Πεξηθέξεηαο δηέπεηαη απφ ηηο παξαθάησ αξρέο θαη 

θαηεπζχλζεηο: 

 

 Σελ πηνζέηεζε ηεο ηεξαξρίαο γηα ηε δηαρείξηζε ησλ ΑΑ βάζεη ηεο Οδεγίαο 

98/2008/ΔΚ θαη ηνπ Ν. 4042/2012 (πξφιεςε, πξνεηνηκαζία γηα 

επαλαρξεζηκνπνίεζε, αλαθχθισζε, άιινπ είδνπο αλάθηεζε θαη ηέινο 

δηάζεζε), σο εξγαιείνπ ιήςεο απνθάζεσλ ζε δεηήκαηα ζρεδηαζκνχ θαη 

πξνγξάκκαηα δηαρείξηζεο ζηεξεψλ απνβιήησλ. 

 

 Σελ εθαξκνγή ησλ κέηξσλ θαη φξσλ γηα ηε δηαρείξηζε ησλ ζηεξεψλ 

απνβιήησλ ζχκθσλα κε ηελ ΚΤΑ 50910/2727/03 (ΦΔΚ 1909/Β/22-12-2003).  

 

 Σελ εθαξκνγή ησλ αξρψλ ηεο νδεγίαο 99/31/ΔΚ θαη ηεο ΚΤΑ 29407/3508/02 

πνπ επηβάινπλ ηελ επεμεξγαζία ησλ απνβιήησλ πξηλ νδεγεζνχλ ζε ρψξνπο 

πγεηνλνκηθήο ηαθήο. 

 

 Σελ εθαξκνγή ηνπ Ν. 2939/01 (ΦΔΚ 179/Α/6-8-2001) «πζθεπαζίεο θαη 

ελαιιαθηηθή δηαρείξηζε ησλ ζπζθεπαζηψλ θαη άιισλ πξντφλησλ...», φπσο 

ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ Κ.Τ.Α. 9268/469/2007 θαη ην Ν. 3854/2010 «Δζληθφο 

Οξγαληζκφο Δλαιιαθηηθήο �δηαρείξηζεο πζθεπαζηψλ θαη Άιισλ Πξντφλησλ 

- Δ.Ο.Δ.Γ..Α.Π».  

 

 

Ζ Πεξηθέξεηα Κξήηεο πέξαλ ησλ φζσλ ξεηά νξίδεη ε λνκνζεζία παξαπάλσ, 

έζεζε επηπιένλ ηηο παξαθάησ αξρέο ζρεδηαζκνχ γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ κε 

επηδίσμε ηελ θνηλσληθή ζπλαίλεζε θαη ηελ εθαξκνζηκφηεηά ηνπ:  
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1. Σελ αμηνπνίεζε ησλ πθηζηάκελσλ ππνδνκψλ κε ζθνπφ ην βέιηηζην 

απνηέιεζκα, επηδεηθλχνληαο ζεβαζκφ ζηηο έσο ζήκεξα πξαγκαηνπνηεζείζεο 

δαπάλεο γηα έξγα ΓΑ ζηελ Κξήηε.  

 

2. Σελ αμηνπνίεζε ηεο έσο ζήκεξα απνθηεζείζεο εκπεηξίαο απφ ηελ εθαξκνγή 

Πεξηθεξεηαθψλ ρεδίσλ �δηαρείξηζεο ηεξεψλ Απνβιήησλ ζηελ Πεξηθέξεηα 

Κξήηεο, κε έκθαζε ζηελ αλάγθε απνθπγήο λέσλ ρσξνζεηήζεσλ, πνπ 

ζπλήζσο πξνθαινχλ αληηδξάζεηο θαη θαζπζηεξήζεηο ζηελ πινπνίεζε ησλ 

έξγσλ. 

 

3. Σελ απνθπγή ελφο ζρεδηαζκνχ πνπ ζα εμαξηάηαη κνλνζήκαληα απφ ηελ 

πινπνίεζε κίαο θεληξηθήο κνλάδαο επεμεξγαζίαο, ψζηε λα απνθεπρζεί ε 

αζηάζεηα ηνπ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο ζηελ πεξίπησζε αζηνρίαο ηεο κνλάδαο. 

Καη αληηζέησο ηελ επηινγή ελφο ζρεδηαζκνχ κε κηθξφηεξεο απνθεληξσκέλεο 

κνλάδεο, πνπ πξνζδίδνπλ κεγαιχηεξε επειημία θαη ηαηξηάδνπλ θαιχηεξα ζην 

ήδε δηακνξθσκέλν ηνπίν δηαρείξηζεο απνξξηκκάησλ ηεο Κξήηεο. 

 

4. Σελ απαίηεζε ζε επίπεδν ζρεδηαζκνχ ησλ έξγσλ, ειαρηζηνπνίεζεο ηνπ 

ηειηθνχ ππνιείκκαηνο ησλ νινθιεξσκέλσλ κνλάδσλ πνπ δεκηνπξγνχληαη. 

Γηα ην ιφγν απηφ πξνηείλεηαη θαηά ηε θάζε ζρεδηαζκνχ ησλ κνλάδσλ, απηφ 

λα απνηειέζεη αληαγσληζηηθφ θξηηήξην πνπ ζα κνξηνδνηεί ηερλνινγίεο θαη 

κεζφδνπο κε ρακειφ ππφιεηκκα. 

 

5. Σελ πηνζέηεζε θαη εθαξκνγή κίαο νξζνινγηθήο νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο, πνπ 

ζα ειαρηζηνπνηεί ην ιεηηνπξγηθφ θφζηνο ησλ κνλάδσλ.  

 

6. Σελ απαίηεζε νη ηερλνινγίεο γηα ηελ επεμεξγαζία λα είλαη δνθηκαζκέλεο θαη 

λα πξνθχπηεη ε νηθνλνκηθή βησζηκφηεηά ηνπο, κε δεδνκέλεο ηηο ππνρξεψζεηο 

πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ εζληθή θαη θνηλνηηθή λνκνζεζία γηα ηελ πξνζηαζία 

ηνπ πεξηβάιινληνο. 

 

7. Σελ εθαξκνγή εθηεηακέλσλ πξνγξακκάησλ δηαινγήο ζηελ πεγή (�ζΠ), πνπ 

ζα νδεγήζνπλ ζηελ εθηξνπή, επαλαρξεζηκνπνίεζε θαη αλαθχθισζε 

ζεκαληηθψλ πνζνηήησλ πιηθψλ κε:  
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 Σελ πηνζέηεζε ελφο ζπζηήκαηνο 4 θάδσλ (νξγαληθά απφβιεηα, 

απφβιεηα ζπζθεπαζηψλ, έληππν ραξηί, ππφινηπα/ζχκκεηθηα ΑΑ). 

 

 Σελ ελεξγνπνίεζε θαη ελζάξξπλζε ηεο ζπκκεηνρήο ησλ πνιηηψλ κε 

ηελ ελζσκάησζε ζπζηεκαηηθψλ ζηνρεπκέλσλ δξάζεσλ ελεκέξσζεο 

θαη επαηζζεηνπνίεζεο, νη νπνίεο ζα πξέπεη λα πινπνηνχληαη ζε κφληκε 

βάζε είηε ζε δεκνηηθφ είηε ζε πεξηθεξεηαθφ επίπεδν ή αθφκα θαη απφ 

ηνλ Πεξηθεξεηαθφ ΦΟ�Α Κξήηεο. 

 

 Σε δεκηνπξγία δηθηχνπ ζπιινγήο αλαθπθιψζηκσλ πιηθψλ θαη εηδηθψλ 

απνβιήησλ (Πξάζηλα εκεία – Green Points), ηα νπνία δε 

ζπιιέγνληαη έσο ζήκεξα κε ηνλ θιαζηθφ ηξφπν απνθνκηδήο. 

 

 Δίλαη απαξαίηεην ε αλάδεημε ηνπ βέιηηζηνπ ζπζηήκαηνο �ΓζΠ, λα 

απνηειέζεη αληηθείκελν κειεηψλ πεδίνπ ζε πεξηνρέο ηεο Πεξηθέξεηαο 

κε δηαθνξεηηθά ρσξνηαμηθά θαη πιεζπζκηαθά δεδνκέλα. 
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5.4 Οι κύπιοι ζηόσοι ηος ΠΔΓΑΚ για ηα ΑΑ. 

 

 

Ο παξψλ ρεδηαζκφο ζέηεη σο θχξηνπο ζηφρνπο ηε ζηαδηαθή κείσζε ησλ 

παξαγφκελσλ ΑΑ, ηε δξαζηηθή αχμεζε ηεο επαλαρξεζηκνπνίεζεο θαη ηελ επίηεπμε 

κεγάινπ πνζνζηνχ εθηξνπήο θαη αλάθηεζεο απνβιήησλ (βηναπφβιεηα, ζπζθεπαζίεο 

θ.ιπ) ηφζν κε ηελ εθηεηακέλε εθαξκνγή ζπζηεκάησλ ΓζΠ, φζν θαη ζε κνλάδεο 

κεραληθήο δηαινγήο ζχκκεηθησλ ΑΑ. 

 

Γηα ηελ επίηεπμε ησλ θχξησλ ζηφρσλ ν ζρεδηαζκφο βαζίδεηαη ζηνπο εμήο 

ηέζζεξηο άμνλεο: 

 

 ηε ζηνρεπφκελε �δηαινγή ζηελ Πεγή ηνπ νξγαληθνχ θιάζκαηνο, αθελφο ζε 

πεξηνρέο ηνπξηζηηθέο φπνπ ππάξρεη ζεκαληηθφο αξηζκφο εζηηαηνξίσλ, 

μελνδνρείσλ, (δεκηνπξγία κηθξψλ, ή θεληξηθψλ κνλάδσλ επεμεξγαζίαο 

πξνδηαιεγκέλνπ νξγαληθνχ) θαη αθεηέξνπ ζην ζχλνιν ησλ πνιηηψλ ηεο 

πεξηθέξεηαο, αλεμάξηεηα απφ ηελ θαηεγνξία νηθηζηηθήο δφκεζεο. 

 

 ηε δεκηνπξγία δηθηχνπ Πξάζηλσλ εκείσλ πνπ ζα πνιιαπιαζηάζνπλ θαη 

επηηαρχλνπλ ηελ επαλαρξεζηκνπνίεζε θαη ηελ αλαθχθισζε.  

 

 ηελ επέθηαζε ησλ ζπζηεκάησλ αλαθχθισζεο ζπζθεπαζηψλ θαη ηελ 

εδξαίσζε ζπζηεκάησλ �ζΠ άιισλ πιηθψλ θαη απνβιήησλ (έληππν ραξηί, θαη 

πεξαηηέξσ πιηθά πνπ ζα θαηαιήγνπλ ζηα Πξάζηλα εκεία) ζην ζχλνιν ηεο 

Πεξηθέξεηαο. 

 

 ηελ εθηεηακέλε αλαθχθισζε πιηθψλ πνπ πξνέξρνληαη απφ ην ζχκκεηθην 

ξεχκα ησλ ΑΑ, κε ρξήζε ζχγρξνλσλ ειεθηξνκεραλνινγηθψλ δηαηάμεσλ 

δηαρσξηζκνχ ζε θεληξηθέο εγθαηαζηάζεηο επεμεξγαζίαο ΑΑ. 
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Οη πνζνηηθνί ζηφρνη γηα ηα ΑΑ ζηνλ ΠΔ�ΑΚ κε βάζε ηελ εζληθή θαη 

θνηλνηηθή λνκνζεζία, αιιά θαη ηνπο παξαπάλσ άμνλεο θαη ζηφρνπο είλαη νη 

αθφινπζνη: 

 

α) Βηναπνδνκήζηκα Αζηηθά Απφβιεηα (Β.Α.Α.)
39

 

 

Οη εμεηδηθεπκέλνη ζηφρνη ζε επίπεδν Πεξηθέξεηαο (κε βάζε ηελ ΚΤΑ 

50910/2727/2003 θαη ηελ ΚΤΑ 29407/3508/2002) γηα ηε κείσζε ησλ 

βηναπνδνκήζηκσλ πνπ νδεγνχληαη πξνο ηαθή, έρνπλ σο εμήο: 

 

 Μέρξη ηελ 16 Ηνπιίνπ ηνπ 2013, ηα βηναπνδνκήζηκα απφβιεηα πνπ ζα 

νδεγνχληαη ζε Υ.Τ.Σ.Α./Τ. δελ ζα πξέπεη λα μεπεξλνχλ ηνπο 107.000 ηφλνπο. 

 

 Μέρξη ηελ 16 Ηνπιίνπ ηνπ 2020, ηα βηναπνδνκήζηκα απφβιεηα πνπ ζα 

νδεγνχληαη ζε Υ.Τ.Σ.Α./Τ. δελ ζα πξέπεη λα μεπεξλνχλ ηνπο 75.000 ηφλνπο. 

 

Αληίζηνηρα, νη εθηηκψκελεο πνζφηεηεο πνπ ζα πξέπεη λα εθηξέπνληαη είλαη νη εμήο
40

:  

 

 Μέρξη ηελ 16 Ηνπιίνπ ηνπ 2013, ηα βηναπνδνκήζηκα απφβιεηα πνπ ζα πξέπεη 

λα εθηξέπνληαη απφ ηνπο Υ.Τ.Σ.Α./Τ. ζα πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ  

130.255 ηφλνη. 

 

 Μέρξη ηελ 16 Ηνπιίνπ ηνπ 2020, ηα βηναπνδνκήζηκα απφβιεηα πνπ ζα πξέπεη 

λα εθηξέπνληαη απφ ηνπο Υ.Τ.Σ.Α./Τ. ζα πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 180.355 

ηφλνη γηα ηελ Πεξηθέξεηα Κξήηεο νη αλσηέξσ ζηφρνη αλαιχνληαη σο εμήο γηα 

ηα παξαπάλσ έηε: 

 

 

 

 

 

                                                 
39

 Ζ αλάιπζε θαη ε πνζνζηηθνπνίεζε ησλ  ζηφρσλ γίλεηαη ζηε Μειέηε ηνπ ΠΔΓΑΚ, Κεθάιαην 6, 

παξ. 6.2.2.2 πνζνηηθνί ζηφρνη, ππνπαξ. Α. Βηναπνδνκίζεκα Αζηηθά Απφβιεηα (ΒΑΑ) 
40

 εκεηψλεηαη φηη ην πνζνζηφ ησλ ΒΑΑ ζηα ΑΑ ζεσξείηαη δηαρξνληθά ζηαζεξφ θαη ίζν κε 60,4%. 
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β) Απφβιεηα πζθεπαζίαο
41

 

 

Οη πνζνηηθνί ζηφρνη βάζεη λνκνζεζίαο (Νφκνο 2939/2001 θαη Κ.Τ.Α. 

9268/469/2007) πνπ ζα πξέπεη λα θαιχπηνληαη απφ ηελ 31ε �Γεθεκβξίνπ 2011 

θαη έλζελ (ην αξγφηεξν απφ ην 2012 θη έπεηηα) είλαη νη αθφινπζνη:  

 

 Αμηνπνίεζε ηνπιάρηζηνλ 60% θ.β. ησλ απνξξηκκάησλ ζπζθεπαζίαο. 

 

 Αλαθχθισζε 55% - 80% θ.β. ησλ απνξξηκκάησλ ζπζθεπαζίαο. 

 

 

γηα ηελ Πεξηθέξεηα Κξήηεο νη αλσηέξσ ζηφρνη εμεηδηθεχνληαη σο εμήο γηα 

νξηζκέλα έηε ελδεηθηηθά: 
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 Ζ αλάιπζε θαη ε πνζνζηηθνπνίεζε ησλ  ζηφρσλ γίλεηαη ζηε Μειέηε ηνπ ΠΔΓΑΚ, Κεθάιαην 6, 

παξ. 6.2.2.2 πνζνηηθνί ζηφρνη, ππνπαξ. Β. Απφβιεηα πζθεπαζηψλ (Α..) θαη θεθ. 7, παξ, 7.6.1.1, 

ππνπαξ. Αλαθχθισζε ζπζθεπαζηψλ. 
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Οη εμεηδηθεπκέλνη ζηφρνη αλαθχθισζεο αλά έηνο θαη αλά πιηθφ, πνπ ν 

ζρεδηαζκφο ζέηεη ζε επίπεδν Πεξηθέξεηαο έρνπλ σο εμήο: 

 

 80%, θαηά βάξνο, γηα ην γπαιί, 

 60%, θαηά βάξνο, γηα ην ραξηί θαη ραξηφλη, 

 50%, θαηά βάξνο, γηα ηα κέηαιια, 

 60%, θαηά βάξνο, γηα ηα πιαζηηθά, ιακβάλνληαο απνθιεηζηηθά 

ππφςε πιηθά πνπ αλαθπθιψλνληαη εθ λένπ ζε πιαζηηθά, 

 60%, θαηά βάξνο, γηα ην μχιν. 

 

 

 

 

5.5 Ποζόηηηερ ΑΑ ππορ Δπεξεπγαζία 

 

Σν έηνο 2020, ζεσξήζεθε σο έηνο ζηφρνο, γηα ην νπνίν γίλεηαη θαη ν βαζηθφο 

ζρεδηαζκφο.  

 

ηνλ παξαθάησ πίλαθα παξνπζηάδνληαη φια ηα ξεχκαηα απνβιήησλ (πξνδηαιεγκέλα 

θαη ζχκκεηθηα ΑΑ) πνπ αλακέλεηαη λα νδεγνχληαη γηα επεμεξγαζία ην έηνο 2020, κε 

ηηο παξαδνρέο φηη: 

 

 επηηπγράλνληαη νη ζηφρνη πνπ ηέζεθαλ παξαπάλσ θαη ιακβάλνληαο ππφςε φηη 

ε πνηνηηθή ζχζηαζε παξακέλεη ζηαζεξή (ηα νξγαληθά απνηεινχλ ην 39,15% 

ησλ ΑΑ, ην ηππσκέλν ραξηί πεξίπνπ ην 7% θαη νη ζπζθεπαζίεο πεξίπνπ ην 

27,4%). 

 

 ε ζπλνιηθή πνζφηεηα ησλ παξαγφκελσλ ΑΑ πνπ πξνβιέπεηαη γηα ην έηνο 

2020 (422.700ηλ) ππνινγίζηεθε κε βάζε ηα πξαγκαηηθά δπγνιφγηα ησλ εηψλ 

2009, 2010, 2011, απμεκέλα θαηά 1,05% θαη‟ έηνο. 

 



 68 

Οη ζπλνιηθέο πνζφηεηεο πνπ ζα πξέπεη λα ζπιιέγνληαη κε ζπζηήκαηα ΓζΠ θαη νη 

πνζφηεηεο ζχκκεηθησλ απνβιήησλ πνπ ζα πξέπεη λα επεμεξγάδνληαη ζε κνλάδεο θαη‟ 

εθηίκεζε , ην 2020, παξνπζηάδνληαη αλά Γ.Δ. ζηνλ παξαθάησ πίλαθα. 
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Έπγα Δπεξεπγαζίαρ ΑΑ ζηην Πεπιθέπεια Κπήηηρ ζηο ηελικό 

ζηάδιο ηος ΠΔΓΑΚ. 
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5.6 ςμπεπάζμαηα  

 

Αλ ζα κπνξνχζε θαλείο ζπκπεξαζκαηηθά λα παξνπζηάζεη ην έξγν ηνπ 

ΠΔΓΑΚ αξρηθά ζα αλέθεξε πσο βαζηθή επηδίσμε ηεο Πεξηθέξεηαο ηεο Κξήηεο 

κέζσ ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ ρεδηαζκνχ Γηαρείξηζεο ηεξεψλ Απνβιήησλ (ΠΔΓΑΚ) 

είλαη ε κεηαηξνπή ηεο Κξήηεο ζε κηα θνηλσλία πνπ ζα επηδηψθεη λα απνθεχγεη ηελ 

δεκηνπξγία απνβιήησλ θαη ζα ρξεζηκνπνηεί ηα απφβιεηα σο πφξν. Ο ηειηθφο 

ζρεδηαζκφο γηα ηελ δηαρείξηζε ησλ απνξξηκκάησλ ζπκβαδίδεη κε ηνλ λφκν 4042/12 

θαη ππεξθαιχπηεη ηηο απαηηήζεηο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο . Με ην λφκν 4042, ζηηο 

αξρέο ηνπ 2014, κπαίλεη ηέινο ηαθήο ζηε δηάζεζε ζε ΥΤΣΑ ησλ αλεπεμέξγαζησλ 

απνξξηκκάησλ. 

Ο ρεδηαζκφο ηεο Πεξηθέξεηαο ζηεξίδεηαη πάλσ ζε δχν άμνλεο γηα ηελ 

αλαθχθισζε ησλ απνξξηκκάησλ, θαη ζπγθεθξηκέλα α) ζηελ δηαινγή ζηελ πεγή θαη β) 

ζηηο κηθξέο απνθεληξσκέλεο-ήπηαο ηερλνινγίαο κνλάδεο δηαρείξηζεο (κεραληθήο 

δηαινγήο θαη θνκπνζηνπνίεζεο) απφ ηηο νπνίεο ζα πξνθχπηνπλ κεγάιεο πνζφηεηεο 

αλαθπθιψζηκσλ πιηθψλ (γπαιί-ραξηί-πιαζηηθφ-ζίδεξν-αινπκίλην) θαη θνκπφζη . 

Δπηπιένλ, ν ζρεδηαζκφο ρσξίδεηαη ζε δπν ζηάδηα, ην κεηαβαηηθφ θαη ην 

ηειηθφ. ην κεηαβαηηθφ ζηάδην ζα ιεηηνπξγνχλ νη πθηζηάκελεο κνλάδεο ΔΜΑΚ 

Υαλίσλ (Δξγνζηάζην Μεραληθήο Αλαθχθισζεο Κνκπνζηνπνίεζεο), ε Μνλάδα 

Πξνεπεμεξγαζίαο Ζξαθιείνπ, θαη ΚΓΑΤ Ζξαθιείνπ (Κέληξν Γηαινγήο 

Αλαθπθιψζηκσλ Τιηθψλ), θαζψο επίζεο νη πθηζηάκελνη ΥΤΣΑ θαη ΜΑ/ΜΑΤ. 

Σέινο, ην κεηαβαηηθφ ζηάδην ζα έρεη δηάξθεηα 2 κε 3 ρξφληα, θαη κε ηελ 

νινθιήξσζε πινπνίεζεο φισλ ησλ κνλάδσλ πνπ πξνηείλνληαη ζηνλ ζρεδηαζκφ, 

μεθηλάεη ην ηειηθφ ζηάδην. 
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5.7 Πποηάζειρ 

 

Ο εγθεθξηκέλνο ΠΔΓΑΚ απνηειεί βαζηθφ εξγαιείν πξνθεηκέλνπ νπνηνδήπνηε έξγν 

αθνξά ζηε δηαρείξηζε απνξξηκκάησλ λα πινπνηεζεί. εκαληηθφ θνκκάηη, φκσο, πέξα 

απφ ηνλ ζρεδηαζκφ ηνπ είλαη θαη ε ελεκέξσζε θαη ε δξαζηεξηνπνίεζε ηνπ θνηλνχ. 

Γηα ηελ επηηπρή εθαξκνγή ηνπ ζρεδηαζκνχ πξέπεη άκεζα ε Πεξηθέξεηα Κξήηεο λα 

μεθηλήζεη πξνγξάκκαηα θαη δξάζεηο ελεκέξσζεο-επαηζζεηνπνίεζεο ησλ πνιηηψλ. 

 

ην θεθάιαην απηφ παξνπζηάδνληαη επηγξακκαηηθά νξηζκέλεο πξνηάζεηο 

δεκνζηνπνίεζεο ησλ κέηξσλ θαη ησλ δξάζεσλ ηνπ ΠΔΓΑΚ απφ ηνλ αξκφδην θνξέα. 

 

 Απ' επζείαο πιεξνθφξεζε ηνπ θνηλνχ (θπιιάδηα – επηζηνιέο - αλνηθηέο 

ζπδεηήζεηο). 

 

 Γειηία ηχπνπ θαη ζπλεληεχμεηο ζηα ηνπηθά / πεξηθεξεηαθά ΜΜΔ (ηχπνο - 

ηειεφξαζε - ξαδηφθσλν). 

 

 χληνκε δηαθεκηζηηθή πξνβνιή γηα θαζαξφηεξν πεξηβάιινλ, κείσζε ηνπ 

φγθνπ ησλ απνξξηκκάησλ, ζπκκεηνρή ζε πξνγξάκκαηα αλαθχθισζεο θιπ ζηα 

ηνπηθά / πεξηθεξεηαθά ΜΜΔ (ηειεφξαζε - ξαδηφθσλν). 

 

 πδεηήζεηο - ζπλεληεχμεηο κε ζεκαίλνληα δεκφζηα πξφζσπα ή ππεχζπλνπο 

ζπιιφγσλ /επηκειεηεξίσλ, θ.ιπ. 

 

 πλεξγαζία κε θνηλσληθνχο θνξείο. 

 

 Λεηηνπξγία εηδηθήο ηειεθσληθήο γξακκήο ελεκέξσζεο ηνπ θνηλνχ. 

 

 Γξάζεηο ελεκέξσζεο εηδηθψλ θνηλσληθψλ νκάδσλ (ζρνιεία - νηθνινγηθέο 

νκάδεο - ηδησηηθέο επηρεηξήζεηο – ζηέθηα κεηαλαζηψλ θ.ιπ.). 

 

 Δπίδεημε ζε πάξθα/πιαηείεο γηα ην πψο γίλεηαη ε αλαθχθισζε ή ην θνκπφζη 

θαη ε νηθηαθή θνκπνζηνπνίεζε. 
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 Δβδνκάδεο αθηεξσκέλεο ζε ιηγφηεξα ζθνππίδηα ή αλαθχθισζε κε δηαλνκή 

έληππνπ ελεκεξσηηθνχ αιιά θαη πξνσζεηηθνχ πιηθνχ ησλ ζηφρσλ ηνπ 

ΠΔΓΑΚ (π.ρ. ζαθνχιεο κεηαθνξάο αλαθπθιψζηκσλ, νηθηαθνί 

θνκπνζηνπνηεηέο, θ.ιπ.).  

 

 θπγκνκέηξεζε ηεο θνηλήο γλψκεο κε επεμεξγαζκέλν εξσηεκαηνιφγην 

(εξσηήζεηο πνπ ζπγρξφλσο ζα πιεξνθνξνχλ), ην νπνίν ζα απεπζχλεηαη θαη ζα 

θαιχπηεη κεγάιν κέξνο ησλ πνιηηψλ.  

 

 ρεηηθφ αθηέξσκα ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Πεξηθέξεηαο Κξήηεο, κε ζθνπφ ηελ 

ελεκέξσζε ησλ πνιηηψλ. 
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