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Εισαγωγή 

 

Στη σύγχρονη μεταβιομηχανική εποχή, η περιβαλλοντική καταστροφή έχει 

λάβει γιγαντιαίες διαστάσεις με αντίκτυπο τόσο στη διατάραξη της περιβαλλοντικής 

ισορροπίας όσο και στην υποβάθμιση της ποιότητας της ανθρώπινης ζωής. Τα 

κυριότερα σύγχρονα περιβαλλοντικά προβλήματα που έχουν θέσει σε κίνδυνο τη 

βιωσιμότητα του πλανήτη αλλά και την ανθρώπινη κοινωνία, είναι τα λεγόμενα 

«παγκόσμια περιβαλλοντικά προβλήματα»
1
, ορισμένα από τα οποία συνίσταται στην 

παγκόσμια κλιματική αλλαγή, το φαινόμενο του «θερμοκηπίου», την απώλεια των 

ενδιαιτημάτων, τη μείωση των αποθεμάτων, τη ρύπανση της ατμόσφαιρας, του 

εδάφους και των υδάτων
2
. Ως κύριες αιτίες της περιβαλλοντικής κρίσης αποτελούν η 

μαζική παραγωγή και υπερκατανάλωση λόγω της ταχείας τεχνολογικής προόδου σε 

συνάρτηση με τη ραγδαία αύξηση του πληθυσμού του πλανήτη
3
.  

Καθίσταται, επομένως, αναγκαία η προστασία του περιβάλλοντος από τις 

ανθρωπογενείς παρεμβάσεις σε όλους τους τομείς, σε κάθε περίπτωση, όμως, γίνεται 

αντιληπτό ότι η απόλυτη προστασία του περιβάλλοντος θα ανέκοπτε πλήρως την 

οικονομική πρόοδο, η οποία θα οδηγούσε στον αφανισμό των σύγχρονων κοινωνιών. 

Συνεπώς, γίνεται αποδεκτό ότι η αναπτυξιακή δραστηριότητα, η οποία μεταβάλλει 

αναπόφευκτα το περιβάλλον
4
, είναι απαραίτητη για την επιβίωση των ανθρώπινων 

κοινωνιών. Βέβαια, όσο η ανάπτυξη τελείται σε βάρος του περιβάλλοντος σε 

υπερβολικό βαθμό τόσο αυτοϋπονομεύεται
5
 καθώς η υποβάθμισή του σε συνδυασμό 

με την εξάντληση των φυσικών πόρων αποτελούν πράξεις αντιοικονομικές. Ως εκ 

τούτου, η περιβαλλοντική προστασία αποτελεί σημαντική διάσταση της οικονομικής 

ανάπτυξης και επιβάλλεται να ενταθεί η προσπάθεια ώστε να συνυπάρξουν αρμονικά. 

Ο τομέας των ενεργειακών υποδομών αποτελεί παράμετρο της οικονομικής 

ανάπτυξης καθώς και πηγή περιβαλλοντικών ατυχημάτων και μολύνσεων με 

τεράστια ποσοστά εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Το αγαθό της ενέργειας είναι 

                                                           
1
 Μπεριάτου Η., «Χωροταξικός και Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός: Ανάπτυξη και 

Προστασία», Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Θεσσαλίας, 2013, σελ.1. 
2
 Περιοδικά, «Άνθρωπος και Περιβάλλον στον 21

ο
 αιώνα- Τα κρίσιμα προβλήματα, 

Ατμόσφαιρα και Κλίμα, Βιοποικιλότητα», 2004, εκδ. Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας. 
3
 Κουτούπα – Ρεγκάκου Ε., «Δίκαιο του Περιβάλλοντος», 3

η
, εκδ. Σάκκουλα, 2008, σελ. 1. 

4
 Γκιζάρη-Ξανθοπούλου Α., «Οι νέοι μηχανισμοί περιβαλλοντικής πολιτικής στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση», εκδ. Σάκκουλα 2003, σελ. 32. 
5
 Ελληνική Εταιρία Δικαίου του Περιβάλλοντος, «Η εφαρμογή του Κοινοτικού Δικαίου 

Περιβάλλοντος στην Ελλάδα», εκδ. Αντ. Ν. Σάκκουλα, 2007, σελ.28. 



2 
 

απόλυτης ζωτικής σημασίας για τον άνθρωπο και βασικός παράγοντας για την 

εξασφάλιση του ελάχιστου επιπέδου αξιοπρεπούς διαβίωσης. Είναι φανερό ότι αν 

εκλείψει η παραγωγή ενέργειας θα επέλθει σταδιακή αποδόμηση της κοινωνίας και 

θα πάψει να υφίσταται με τη σύγχρονη μορφή της.  

Καθίσταται, επομένως, σαφές ότι η διαμόρφωση μιας ενεργειακής πολιτικής 

με επίκεντρο την περιβαλλοντική προστασία κρίνεται αναγκαία και η επιτυχία της θα 

μπορούσε να επιτευχθεί μόνο εάν λάβει υπερεθνικό χαρακτήρα. Η περιβαλλοντική 

προστασία είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την υπέρβαση των εθνικών συνόρων 

καθώς η ρύπανση του περιβάλλοντος αποτελεί διασυνοριακό πρόβλημα, το οποίο για 

να αντιμετωπιστεί θα πρέπει το νομικό και πολιτικό κέντρο βάρους να μετατοπιστεί 

σταδιακά από το εθνικό σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο
6
. 

 

Στην παρούσα διπλωματική εργασία διερευνάται η περιβαλλοντική προστασία 

σε σχέση με την οικονομική ανάπτυξη στον τομέα των ενεργειακών υποδομών σε 

εθνικό και ευρωπαϊκό  επίπεδο.  

Στο πρώτο μέρος περιγράφεται, εν συντομία, η διεθνής πολιτική για το κλίμα 

και πιο συγκεκριμένα, οι διεθνείς διασκέψεις που έχουν συντελεστεί προς αυτήν την 

κατεύθυνση καθώς και η επίδραση του διεθνούς δικαίου του περιβάλλοντος στην 

εθνική έννομη τάξη. Στη συνέχεια, αναλύεται η ευρωπαϊκή πολιτική για το 

περιβάλλον και ειδικότερα, η ιστορική εξέλιξη, οι περιβαλλοντικές αρχές και τα 

οικονομικά εργαλεία καθώς και οι τελευταίες εξελίξεις της στον τομέα των 

ενεργειακών υποδομών. 

Στο δεύτερο μέρος λαμβάνει χώρα η εθνική περιβαλλοντική προστασία στον 

τομέα των ενεργειακών υποδομών. Εναργέστερα, αναλύεται η συνταγματική 

κατοχύρωση της προστασίας του περιβάλλοντος και το εθνικό περιβαλλοντικό δίκαιο 

με τα σημαντικότερα εργαλεία παρέμβασης για την προστασία του περιβάλλοντος. Σε 

επόμενο στάδιο, αναφέρονται οι πηγές ενέργειας ήτοι ο λιγνίτης, το πετρέλαιο, το 

φυσικό αέριο, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας καθώς και η πυρηνική ενέργεια σε 

σχέση με τις επιπτώσεις που προκαλεί η χρήση τους στο περιβάλλον αλλά και η 

ειδική νομοθεσία που διέπει έκαστη προκειμένου να διαφυλαχτεί το τελευταίο. 

Στο τρίτο μέρος καταγράφεται η στάθμιση που συντελείται μεταξύ της 

περιβαλλοντικής προστασίας και της οικονομικής ανάπτυξης στον τομέα των 

                                                           
6
 Μπερδήμας Α., «Διασυνοριακή ρύπανση – Εσωτερική, ευρωπαϊκή και διεθνής διάσταση», 

εκδ. Αντ. Ν. Σάκκουλα, 2006, σελ. 11. 
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ενεργειακών υποδομών σύμφωνα με την εθνική και ευρωπαϊκή νομολογιακή 

πρακτική. Πιο συγκεκριμένα, αναλύονται οι θεμελιώδης νομικές αρχές που 

συντελούν στην εν λόγω στάθμιση με εξέχουσα θέση να καταλαμβάνει η αρχή της 

αειφορίας. Εν συνέχεια, ερευνάται η νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης ως προς τη στάθμιση των οικονομικών πολιτικών της Συνθήκης σε σχέση με 

το περιβάλλον και αναλύονται ορισμένα χαρακτηριστικά ζητήματα των 

περιβαλλοντικών αδειοδοτήσεων καθώς και του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων 

εκπομπής αερίων του θερμοκηπίου. Τέλος, γίνεται καταγραφή των καίριων 

ζητημάτων που απασχόλησαν το Συμβούλιο της Επικρατείας αναφορικά με τον τομέα 

των ενεργειακών υποδομών και την περιβαλλοντική προστασία. 
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Μέρος Πρώτο: Η προστασία του περιβάλλοντος σε Διεθνές και 

Ευρωπαϊκό επίπεδο  

 

 

Κεφάλαιο Α': Η Διεθνής πολιτική για το περιβάλλον 
 

 

Ι) Οι  χρονολογικοί σταθμοί στις διαπραγματεύσεις για το περιβάλλον  

 

Σε διεθνές επίπεδο το έναυσμα για την ευαισθητοποίηση αναφορικά με τα 

περιβαλλοντικά ζητήματα δόθηκε από τις ραγδαίες εξελίξεις που συντελέστηκαν στη 

διεθνή κοινότητα μετά το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Πριν από την εξέλιξη αυτή, ο 

τομέας του περιβάλλοντος ρυθμιζόταν μόνο σε περιφερειακό επίπεδο και κυρίως για 

θέματα διασυνοριακών περιβαλλοντικών ζητημάτων. Οι γεωπολιτικές αλλαγές που 

επήλθαν μετά τη λήξη του πολέμου σε συνδυασμό με την ανάδειξη ποικίλων 

προβλημάτων αναφορικά με την περιβαλλοντική υποβάθμιση
7
 είχαν ως αποτέλεσμα 

την ανάγκη υιοθέτησης νέων κανόνων διεθνούς δικαίου
8
.  

Το διεθνές δίκαιο του περιβάλλοντος χαρακτηρίζεται για τη συμβατική του 

προέλευση εν αντιθέσει με την εθιμική εξέλιξη των κλασικών κλάδων του Διεθνούς 

Δικαίου
9
. Η πρώτη ιστορική προσπάθεια του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών με 

βασικό στόχο τη γενική προσέγγιση του περιβαλλοντικού ζητήματος σημειώνεται την 

5
η
 Ιουνίου

10
 του 1972, όπου στη Στοκχόλμη συγκεντρώνονται οι αντιπροσωπείες 113 

κρατών μελών του Οργανισμού στη Συνδιάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για το 

Ανθρώπινο Περιβάλλον, με στόχο να αντιμετωπίσουν το νομικό κενό σχετικά με το 

διεθνές δίκαιο του περιβάλλοντος
11

. Επιπλέον, δρομολογείται η εκκίνηση ίδρυσης της 

Γραμματείας του Προγράμματος των ΗΕ για το Περιβάλλον (United Nations 

Environment Programme – UNEP) με έδρα το Ναϊρόμπι και συστήνεται ο πρώτος 

διεθνής οργανισμός με ειδίκευση στο περιβάλλον. Ο οργανισμός αυτός μαζί με 

                                                           
7
 Smith E., Dzienkowski J., Anderson O., Lowe J., Kramer B., Weaver J., “Materials on – 

International Petroleum Transactions”, 3rd edition, Rocky Mountain Mineral Law 

Foundation, 2010, p. 870. 
8
 Τσάλτα Γ.-Πλιατιά Χ., «Ευρωπαϊκή Ένωση και Περιβάλλον», εκδ. Ι. Σιδέρης, 2010, σελ.76. 

9
 Καράκωστα Ι., «Περιβάλλον & Δίκαιο», εκδ. Νομική Βιβλιοθήκη, 2011, σελ. 595. 

10
 Η ημέρα έναρξης των εργασιών της Συνδιάσκεψης υιοθετήθηκε έκτοτε ως Παγκόσμια 

Ημέρα για το Περιβάλλον. 
11

 Τσάλτα Γ.-Πλιατιά Χ., «Ευρωπαϊκή Ένωση και Περιβάλλον», εκδ. Ι. Σιδέρης, 2010,  

σελ.27. 
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άλλους εξειδικευμένους συμβάλλει έκτοτε τόσο στην παραγωγή κανόνων δικαίου 

όσο και στην ανάπτυξη εν γένει του συστήματος περιβαλλοντικής προστασίας
12

. 

Συμπληρωματικά, υπήρξε η υιοθέτηση μιας σειράς αποφάσεων με 

σημαντικότερα σημεία την αποδοχή μιας Διακήρυξης για το ανθρώπινο περιβάλλον 

εντός της οποίας αναγνωρίστηκαν θεμελιώδεις αρχές του περιβαλλοντικού δικαίου 

αλλά και το δικαίωμα του ανθρώπου σε ένα υγιές περιβάλλον. Ακολούθησε η ίδρυση 

του Συμβουλίου διοικητικής παρακολούθησης περιβαλλοντικών προγραμμάτων και 

ενός ταμείου για το περιβάλλον με εθελοντικές εισφορές από τα κράτη
13

. 

Έπειτα, το 1987 εντάθηκαν οι προσπάθειες του Προγράμματος του ΟΗΕ για 

το Περιβάλλον (UNEP) με αποτέλεσμα να υπογραφεί η Συνθήκη για την Προστασία 

του Όζοντος, το ονομαζόμενο Πρωτόκολλο του Μόντρεαλ σε συνέχεια της Σύμβασης 

της Βιέννης για  την Προστασία του 'Όζοντος του 1985. Ώσπου το 1992, 

πραγματοποιείται η δεύτερη μεγάλη Συνδιάσκεψη του ΟΗΕ για την περιβαλλοντική 

προστασία στο Ρίο, η Διάσκεψη του ΟΗΕ για το Περιβάλλον και την Ανάπτυξη, 

γνωστή και ως  η «Σύνοδος της Γης». Υπήρξε η μεγαλύτερη διακυβερνητική 

συνάντηση στην ιστορία, που κατέληξε στην Ατζέντα 21, ένα σχέδιο δράσης για την 

αειφόρο ανάπτυξη
14

. 

 

Α. Η Συνθήκη για την Κλιματική Αλλαγή  

 

Η Συνδιάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών πραγματοποιήθηκε από τις 3 έως τις 

14 Ιουνίου 1992 στο Ρίο της Βραζιλίας. Το αποτέλεσμα ήταν να συνταχθούν πέντε 

νομικά κείμενα τρία εκ των οποίων ήταν η Παγκόσμια Διακήρυξη για το Περιβάλλον 

και την Ανάπτυξη, το οποίο περιείχε θεμελιώδεις αρχές του περιβαλλοντικού δικαίου, 

η Agenda 21 με σκοπό την επιτυχή πραγματοποίηση των αρχών της Διακήρυξης και 

η Δήλωση Αρχών για τη Διαχείριση, Διατήρηση και Αυτοσυντηρούμενη Ανάπτυξη 

όλων των τύπων των Δασών. Τα προπαρατεθέντα κείμενα δεν είχαν υποχρεωτικό 

                                                           
12

 Καράκωστα Ι., «Περιβάλλον & Δίκαιο», εκδ. Νομική Βιβλιοθήκη, 2011, σελ.595. 
13

 Τσάλτα Γ.-Πλιατιά Χ., «Ευρωπαϊκή Ένωση και Περιβάλλον», εκδ. Ι. Σιδέρης, 2010, 

σελ.28. 
14

 Περιφερειακό Κέντρο Πληροφόρησης των Ηνωμένων Εθνών, ανακτήθηκε από 

http://www.unric.org/el/ στις 25/09/2017. 

http://www.unric.org/el/index.php?option=com_content&view=article&id=10816&catid=25:-----un-system-directory&Itemid=32
http://www.unric.org/el/index.php?option=com_content&view=article&id=10816&catid=25:-----un-system-directory&Itemid=32
http://www.unric.org/el/index.php?option=com_content&view=article&id=10816&catid=25:-----un-system-directory&Itemid=32
http://www.un.org/geninfo/bp/enviro.html
http://www.un.org/esa/dsd/agenda21/res_agenda21_00.shtml
http://www.unric.org/el/
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χαρακτήρα παρόλα αυτά είχαν έντονη νομική υφή ώστε να εντάσσονται στις βασικές 

αρχές του περιβαλλοντικού δικαίου
15

.  

Υπήρξαν βεβαίως και δύο δεσμευτικά κείμενα, τα οποία ήταν η Σύμβαση για 

τη βιολογική ποικιλομορφία και η Συνθήκη για την Κλιματική Αλλαγή,
16

 η οποία 

αποτέλεσε τη Σύμβαση - Πλαίσιο των Η.Ε. (United Nations Framework Convention 

on Climate Change –UNFCCC), την οποία επικύρωσαν 195 κράτη από όλο τον 

κόσμο
17

. Συγκεκριμένα, η Ελλάδα ενσωμάτωσε τη Συνθήκη με το Ν.2205/1994 

(ΦΕΚ 60/Α/15-4-1994).  

Βασικός στόχος της Συνθήκης υπήρξε η σταθεροποίηση των συγκεντρώσεων 

αερίων του θερμοκηπίου στην ατμόσφαιρα
18

 με την υιοθέτηση περιβαλλοντικών 

πολιτικών και μέτρων δράσης με απώτερο σκοπό την επαναφορά των εκπομπών των 

αερίων του θερμοκηπίου στα προβιομηχανικά επίπεδα, μέχρι το 2000 για τα 

ανεπτυγμένα κράτη.  

Επιπλέον, στη Συνθήκη υπογραμμίζονται ορισμένοι στόχοι, όπως η ανάπτυξη, 

η τακτική ενημέρωση και η δημοσιοποίηση των εθνικών απογραφών αλλά και η 

δημοσίευση, αναθεώρηση και εφαρμογή εθνικών προγραμμάτων για την 

αντιμετώπιση των κλιματικών αλλαγών. Η Συνθήκη για την Κλιματική Αλλαγή 

αναγνώρισε το πρόβλημα και έθεσε συγκεκριμένο στόχο
19

.  

Συμπερασματικά, στο Ρίο για πρώτη φορά έγινε αποδεκτό το τρίπτυχο του 

αναπτυξιακού φαινομένου με τις τρεις βασικές παραμέτρους, αυτή της 

περιβαλλοντικής, της οικονομικής και της κοινωνικής με μόνη διέξοδο την αειφόρο 

ανάπτυξη. Τέθηκε λοιπόν, η ανάγκη επαναπροσδιορισμού των στόχων της 

παγκόσμιας ανάπτυξης προς τη βιωσιμότητα σε συνάρτηση με μία αποτελεσματική 

παγκόσμια πολιτική προς όφελος όλου του πλανήτη.  

Τέλος, το 2002 πραγματοποιήθηκε η Διάσκεψη Κορυφής για την Αειφόρο 

Ανάπτυξη στο Γιοχάνεσμπουργκ, όπου προτάθηκε μία σειρά μέτρων σχετικά με την 

περιβαλλοντική προστασία. Η Συνδιάσκεψη συντελέστηκε προκειμένου να εξετάσει 

                                                           
15

 Τσάλτα Γ.-Πλιατιά Χ., «Ευρωπαϊκή Ένωση και Περιβάλλον», εκδ. Ι. Σιδέρης, 2010,  

σελ.29 κ.ε. 
16

 Απόφαση 94/69, OJ L 33, 07.02.1994. 
17

 Marjan Peeters and Kurt Deketelaere, “EU Climate Change Policy- The Challenge of New 

Regulatory Initiatives”, Edward Elgar, 2006,  p. 27. 
18

 Μούση Ν., «Ευρωπαϊκή Ένωση, Δίκαιο – Οικονομία – Πολιτική», εκδ. Παπαζήση, 2013,  

σελ. 343. 
19

 Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Πρωτόκολλο του Κιότο, ανακτήθηκε από 

http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=443&language=el-GR στις 25/09/2017. 

http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=443&language=el-GR
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την προόδου υλοποίησης των αρχών της Συνδιάσκεψη του Ρίο έπειτα από μια 

δεκαετία.  Στόχος της Διάσκεψης ήταν η προώθηση της αειφόρου ανάπτυξης  και ενώ 

αναμενόταν με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τελικά τα αποτελέσματα της υπήρξαν πενιχρά
20

.   

 

Β. Το Πρωτόκολλο του Κιότο  

 

Το Πρωτόκολλο του Κιότο υιοθετήθηκε στις 11 Δεκεμβρίου 1997, στην 3η 

Σύνοδο των Συμβαλλομένων Μερών, τέθηκε σε ισχύ στις 16 Φεβρουαρίου 2005 και 

συγκεκριμένα η Ελλάδα το κύρωσε με το Ν.3017/2002 (ΦΕΚ Α'117)
21

. Το  

Πρωτόκολλο του Κιότο σήμερα μετρά 192 μέρη (191 μέλη και 1 οργανισμός 

περιφερειακής οικονομικής ολοκλήρωσης). Για πρώτη φορά τίθενται δεσμευτικοί 

στόχοι για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου ως προς συγκεκριμένο 

έτος αναφοράς (1990).  

Κομβικό σημείο του πρωτοκόλλου είναι τα ανεπτυγμένα κράτη να 

αναγνωρίσουν την ευθύνη τους για τα υψηλά επίπεδα των εκπομπών αερίων του 

θερμοκηπίου στην ατμόσφαιρα εξαιτίας της έντονης βιομηχανικής δραστηριότητας 

που έχουν αναπτύξει τις τελευταίες δεκαετίες με σοβαρό αντίκτυπο στο περιβάλλον. 

Ως εκ τούτου, στα εκβιομηχανισμένα κράτη αποδόθηκε μεγαλύτερη ευθύνη σε σχέση 

με τα αναπτυσσόμενα
22

.  

Συμπερασματικά, το κύριο χαρακτηριστικό της συνδιάσκεψης αποτέλεσαν οι 

εκ διαμέτρου αντίθετες θέσεις των διαφόρων ομάδων χωρών που αντιπροσώπευαν 

αντικρουόμενα συμφέροντα θέτοντας προσκόμματα στην υπογραφή μιας συμφωνίας 

με αποδεκτό περιεχόμενο για τη διεθνή κοινή γνώμη
23

. 

 

α) Η πρώτη περίοδος υποχρεώσεων του Πρωτοκόλλου του Κιότο 

Το πρωτοκόλλου του Κιότο, κατά την πρώτη φάση της ισχύς του, έθεσε ως 

κύριο στόχο τη μείωση των εκπομπών των ανεπτυγμένων χωρών κατά 5% σε σχέση 

με τα επίπεδα εκπομπών του 1990, για την περίοδο 2008-2012 με την ανάληψη 

                                                           
20

 Τσάλτα Γ.-Πλιατιά Χ., «Ευρωπαϊκή Ένωση και Περιβάλλον», εκδ. Ι. Σιδέρης, 2010, 

σελ.29 κ.ε. 
21

 Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Πρωτόκολλο του Κιότο, ανακτήθηκε από 

http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=443&language=el-GR  στις 25/09/2017.  
22

 United Nations Framework Convention on Climate Change, ‘Kyoto Protocol’. 
23

 Μπεριάτου Η., «Χωροταξικός και Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός: Ανάπτυξη και 

Προστασία», Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Θεσσαλίας, 2013, σελ.52. 

http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=443&language=el-GR
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εσωτερικών πολιτικών και μέτρων. Ορισμένα μέσα που προβλέπονταν στο 

Πρωτόκολλο ήταν η ενίσχυση ή η θέσπιση εθνικών πολιτικών μείωσης των 

εκπομπών με την ενθάρρυνση της ανάπτυξης των ανανεώσιμων πηγών, την αύξηση 

ενεργειακής αποτελεσματικότητας κ.α
24

. Αντιθέτως, για τις αναπτυσσόμενες χώρες 

δεν ορίστηκαν στόχοι ως προς τις εκπομπές.  

Επίσης, τέθηκε επιτακτική η ανάγκη παροχής πρόσθετων οικονομικών πόρων 

από τα ανεπτυγμένα κράτη προς τα αναπτυσσόμενα, όπως και η ανάγκη συνεργασίας 

μεταξύ όλων των μερών στους τομείς σχετικά με την ανάπτυξη, την εφαρμογή και τη 

διάδοση φιλικών προς το περιβάλλον τεχνολογιών, τη συστηματική παρατήρηση του 

κλίματος καθώς και την εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με την 

κλιματική αλλαγή
25

.  

Ως εργαλεία επίτευξης των στόχων του, το Πρωτόκολλο ορίζει τρεις 

μηχανισμούς:  

1. Μηχανισμός Καθαρής Ανάπτυξης (Clean Development Mechanism, CMD),  

2. Μηχανισμός Κοινής Εφαρμογής (Joint Implementation, JI), και  

3. Εμπόριο Εκπομπών (Emissions Trading)
26

. 

Στη συνέχεια έλαβαν χώρα αρκετές διασκέψεις μέχρι την έναρξη της δεύτερης 

φάσης του Πρωτοκόλλου του Κιότο. Το 2009 πραγματοποιήθηκε η διάσκεψη της 

Κοπεγχάγης, όπου επήλθε πολιτική συμφωνία για τη λήψη μέτρων μείωσης των 

εκπομπών αερίου του θερμοκηπίου με αποτέλεσμα να ληφθούν δεσμεύσεις σε διεθνές 

επίπεδο πάνω από 140 χώρες.  

Έπειτα, στη διάσκεψη του Κανκούν στο Μεξικό το 2010, τα κράτη 

συμφώνησαν ότι η υπερθέρμανση του πλανήτη πρέπει να διατηρηθεί κάτω από 2
o
C 

σε σύγκριση με τα προβιομηχανικά επίπεδα.  

Τέλος, η διάσκεψη του Ντέρμπαν αναγνώρισε την επιτακτική ανάγκη για ένα 

νέο νομικό κείμενο προκειμένου να αντιμετωπιστεί η κλιματικής αλλαγή μετά το 

2020
27

. 

 

                                                           
24

 Μούση Ν., «Ευρωπαϊκή Ένωση, Δίκαιο – Οικονομία – Πολιτική», εκδ. Παπαζήση, 2013,  

σελ 343. 
25

 United Nations Framework Convention on Climate Change, “Kyoto Protocol Reference 

Manual”,2008. 
26

 Πλακοκέφαλου Η., «Η Διεθνής Προστασία του Περιβάλλοντος-Το Δίκαιο της Διεθνούς 

Κοινωνίας», εκδ. Νομική Βιβλιοθήκη, 2014, σελ. 680 κ.ε.   
27

 EUR-Lex, Διαπραγματεύσεις των Η.Ε. για την κλιματική αλλαγή, ανακτήθηκε από 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=legissum:2001_16 στις 25/09/2017. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=legissum:2001_16
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β) Η δεύτερη περίοδος υποχρεώσεων του Πρωτοκόλλου του Κιότο  

Η έναρξη ισχύος του Πρωτοκόλλου το 2005 επέτρεψε στα ανεπτυγμένα κράτη 

να λάβουν αρκετό χρόνο προκειμένου να συμμορφωθούν με τις δεσμεύσεις της 

πρώτης περιόδου. Ως εκ τούτου, η ανάγκη για αναδιατύπωση των δεσμεύσεων και η 

προσπάθεια συμμόρφωσης προς αυτές σε νέα χρονικά πλαίσια ήταν προφανής.  

Η δεύτερη περίοδος δεσμεύσεων του Πρωτοκόλλου του Κιότο άρχισε την 1η 

Ιανουαρίου 2013 και θα λήξει το 2020. Σε αυτήν συμμετέχουν 38 ανεπτυγμένες 

χώρες, μεταξύ των οποίων η Ευρωπαϊκή Ένωση. Η δεύτερη περίοδος καλύπτεται από 

την τροποποίηση της Ντόχα, με την οποία οι συμμετέχουσες χώρες δεσμεύτηκαν να 

μειώσουν τις εκπομπές τους σε επίπεδο που θα είναι τουλάχιστον κατά 18% 

χαμηλότερο από εκείνο του 1990. Η ΕΕ δεσμεύτηκε να μειώσει στο διάστημα αυτό 

τις εκπομπές της σε επίπεδο που θα είναι κατά 20% χαμηλότερο από εκείνο του 1990.  

Η κύρια αδυναμία του Πρωτοκόλλου του Κιότο είναι ότι υποχρεώνει μόνον 

τις ανεπτυγμένες χώρες να αναλάβουν δράση. Δεδομένου ότι οι ΗΠΑ έχουν 

υπογράψει το Πρωτόκολλο αλλά δεν το έχουν επικυρώσει ώστε να μην υποχρεωθούν 

να μειώσουν τις αμερικανικές εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου καθώς και άλλα 

κράτη, όπως ο Καναδάς, η Ρωσία και η Ιαπωνία δε συμμετέχουν στη δεύτερη περίοδο 

δεσμεύσεων με αποτέλεσμα το Πρωτόκολλο να αφορά μόνο το 14% περίπου των 

παγκόσμιων εκπομπών
28

.  

Τέλος, το Πρωτόκολλο του Κιότο μεταφέρθηκε με το Ν. 3017/2002 στην 

ελληνική έννομη τάξη και με τον τίτλο «Προστασία από την υπερθέρμανση του 

πλανήτη»
29

.  

 

Γ. Η Συμφωνία του Παρισιού  

 

Η διάσκεψη του Παρισιού για το κλίμα πραγματοποιήθηκε στις 30 Νοεμβρίου 

και διήρκησε έως τις 11 Δεκεμβρίου 2015, όπου συμμετείχαν 195 χώρες, οι οποίες 

υπέγραψαν τη νέα παγκόσμια συμφωνία για την κλιματική αλλαγή. Στο Παρίσι, οι 

κυβερνήσεις συμφώνησαν σε υψηλούς στόχους και τόσο πριν όσο και κατά τη 

                                                           
28

 Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, «Διεθνείς Συμφωνίες για το 

Κλίμα», ανακτήθηκε από http://www.consilium.europa.eu/el/policies/climate-

change/international-agreements-climate-action στις 25/09/2017. 
29

 Χαϊνταρλή Μ., «Περιβαλλοντική Νομοθεσία», εκδ. Νομική Βιβλιοθήκη, 2011, σελ.847. 

http://www.consilium.europa.eu/el/policies/climate-change/international-agreements-climate-action
http://www.consilium.europa.eu/el/policies/climate-change/international-agreements-climate-action
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διάρκεια της διάσκεψης οι δρώντες υπέβαλαν ολοκληρωμένα εθνικά σχέδια δράσης 

για το κλίμα με στόχο τη μείωση των εκπομπών τους (συνεισφορές).  

Πιο συγκεκριμένα, οι χώρες συμφώνησαν να περιορίσουν την αύξηση της 

μέσης παγκόσμιας θερμοκρασίας σε επίπεδο πολύ πιο χαμηλό των 2°C σε σύγκριση 

με τα προβιομηχανικά επίπεδα, ενώ παράλληλα έθεσαν έναν στόχο για 1,5°C που θα 

μείωνε σε σημαντικό βαθμό τους κινδύνους και τις δυσμενείς συνέπειες της 

κλιματικής αλλαγής. Προς τούτο, η συμφωνία θέτει διάφορες δεσμεύσεις για την 

παρακολούθηση της πορείας της παγκόσμιας κοινότητας προκειμένου αυτή να 

πετύχει μακροπρόθεσμα τον υψηλό στόχο που έθεσε
30

. Περαιτέρω, οι κυβερνήσεις 

συμφώνησαν να κοινοποιούν ανά πενταετία τις συνεισφορές τους για να 

καταγράφουν την πρόοδό τους και να θέτουν πιο φιλόδοξους στόχους.  

Η  ΕΕ και άλλες ανεπτυγμένες χώρες σε ένα επίπεδο συνεργασίας, 

δεσμεύθηκαν να εξακολουθήσουν να παρέχουν οικονομική βοήθεια ώστε να 

στηρίξουν τις αναπτυσσόμενες χώρες
31

 να μειώσουν τις εκπομπές τους αλλά και να 

θωρακιστούν έναντι των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής
32

. Το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο ενέκρινε στις 4 Οκτωβρίου 2016 την επικύρωση της συμφωνίας του 

Παρισιού από την Ευρωπαϊκή Ένωση
33

. 

Η συμφωνία του Παρισιού σηματοδότησε ένα νέο κεφάλαιο για τη διεθνή 

δράση για το κλίμα. Ως εκ τούτου, οι υποσχέσεις που δόθηκαν στο Παρίσι έπρεπε να 

υλοποιηθούν
34

. Σύμφωνα με το άρθρο 21, η συμφωνία έπρεπε να τεθεί σε ισχύ την 

τριακοστή ημέρα μετά την ημερομηνία κατά την οποία τουλάχιστον 55 μέρη της 

Σύμβασης που αντιπροσωπεύουν το 55% των συνολικών εκπομπών αερίων 

θερμοκηπίου, θα κατέθεταν τα έγγραφα επικύρωσης της συμφωνίας, γεγονός που 

                                                           
30

 Ζήσιου Α., Διπλωματική Εργασία με θέμα «Σύστημα για την Εμπορία Δικαιωμάτων 

Εκπομπών Αερίων του Θερμοκηπίου: Ευρωπαϊκό και Ελληνικό Δίκαιο», 2016, σελ. 9 κ.ε. 
31

 Βλ. περισσότερα: Γκλαβίνης Π., «Διεθνές Οικονομικό Δίκαιο», εκδ. Σάκκουλα, 2009, 

Μάνου Δ., «Η περιβαλλοντική παράμετρος στη διεθνή χρηματοδότηση της ανάπτυξης», εκδ. 

Σάκκουλα, 2009. 
32

 Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, «Διεθνείς Συμφωνίες για το 

Κλίμα», ανακτήθηκε από http://www.consilium.europa.eu/el/policies/climate-

change/international-agreements-climate-action στις 25/09/2017. 
33

 Ευρωπαϊκή Επιτροπή, «Ευρωπαϊκή Επιτροπή - Δελτίο Τύπου, Η συμφωνία του Παρισιού 

τίθεται σε ισχύ μετά την επικύρωσή της από την ΕΕ», ανακτήθηκε από 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-3284_el.htm. στις 25/09/2017.    
34

 Ευρωπαϊκή Επιτροπή, «Η ΕΕ αναλαμβάνει σημαντικό ρόλο στην επίτευξη παγκόσμιας 

συμφωνίας για το κλίμα», ανακτήθηκε από   

http://ec.europa.eu/environment/efe/themes/climate-action/eu-plays-pivotal-role-achieving-

global-climate-deal_el  στις 25/09/2017. 

http://www.consilium.europa.eu/el/policies/climate-change/international-agreements-climate-action
http://www.consilium.europa.eu/el/policies/climate-change/international-agreements-climate-action
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-3284_el.htm
http://ec.europa.eu/environment/efe/themes/climate-action/eu-plays-pivotal-role-achieving-global-climate-deal_el
http://ec.europa.eu/environment/efe/themes/climate-action/eu-plays-pivotal-role-achieving-global-climate-deal_el
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συντελέστηκε και η συμφωνία του Παρισιού τέθηκε σε ισχύ εν τέλει στις 4 

Νοεμβρίου 2016.  

Στη συνέχεια, ακολούθησε η πρώτη σύνοδος της Διάσκεψης των Μερών που 

είχε οριστεί ότι θα διεξαχθεί στο Μαρακές
35

. 

 

Δ) Η Διάσκεψη του Μαρακές (COP 22) 

 

Η 22
η
 Παγκόσμια Διάσκεψη του ΟΗΕ για το Κλίμα διενεργήθηκε στις 7 

Νοεμβρίου 2016 και διήρκησε έως τις 18 του ίδιου μήνα στο Μαρακές. Η COP 22 

διεξήχθη λίγες ημέρες αφότου τέθηκε και τυπικά σε ισχύ η συμφωνία των Παρισίων 

για την κλιματική αλλαγή. Στόχος της διάσκεψης είναι η συγκεκριμενοποίηση των 

απαιτούμενων μέτρων και δράσεων για την υλοποίησή της συμφωνίας.  

Στην διάσκεψη συμμετείχαν εκπρόσωποι από περισσότερες από 200 χώρες. 

Βασική επιδίωξη αποτέλεσε η μείωση των αερίων του θερμοκηπίου και η παροχή 

βοήθειας στις χώρες της Αφρικής ώστε να ανταποκριθούν στις προκλήσεις που 

προέρχονται από την υπερθέρμανση του πλανήτη
36

.  

Κεντρικό θέμα της Συνδιάσκεψης αποτέλεσε ο περιορισμός της θερμοκρασίας 

του πλανήτη κατά 2 °C και προκειμένου να επιτευχθεί έχει προσδιοριστεί το 

ευρύτερο πλαίσιο δράσεων δηλαδή μια ταχύτατη μετάβαση προς τις ανανεώσιμες 

πηγές ενέργειας.  

Τελευταία αρνητική εξέλιξη υπήρξε η απόφαση των Ηνωμένων Πολιτειών να  

αποσυρθούν από τη συμφωνία των Παρισίων για την κλιματική αλλαγή, γεγονός που 

θα αποτελέσει μεγάλο πλήγμα για τις παγκόσμιες προσπάθειες μείωσης των αερίων 

του θερμοκηπίου και την προώθηση της παγκόσμιας ασφάλειας
37

. 

 

 

                                                           
35

 United Nations Framework Convention on Climate Change, ‘The Paris Agreement’, 

ανακτήθηκε από http://unfccc.int/paris_agreement/items/9485.php στις 25/09/2017. 
36

Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Πρωτόκολλο του Κιότο, ανακτήθηκε από 

http://www.ypeka.gr στις 25/09/2017. 
37

 Περιφερειακό Κέντρο Πληροφόρησης των Ηνωμένων Εθνών,  Δήλωση εκπροσώπου ΓΓ 

ΟΗΕ για την απόφαση των ΗΠΑ να αποσυρθούν από τη Συμφωνία του Παρισιού, 

ανακτήθηκε από 

http://www.unric.org/el/index.php?option=com_content&view=article&id=27455:2017-06-

02-15-28-25&catid=4:latest-news&Itemid=18 στις 25/09/2017. 

http://unfccc.int/paris_agreement/items/9485.php
http://www.ypeka.gr/
http://www.unric.org/el/index.php?option=com_content&view=article&id=27455:2017-06-02-15-28-25&catid=4:latest-news&Itemid=18
http://www.unric.org/el/index.php?option=com_content&view=article&id=27455:2017-06-02-15-28-25&catid=4:latest-news&Itemid=18
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ΙΙ) Το Διεθνές Δίκαιο του Περιβάλλοντος στην ελληνική και ευρωπαϊκή 

έννομη τάξη 

 

Α) Σχέση διεθνών και εθνικών κανόνων προστασίας του περιβάλλοντος 

  

Με βάση το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντ. το οποίο αναφέρει ότι «Οι γενικά 

παραδεγμένοι κανόνες του διεθνούς δικαίου, καθώς και οι διεθνείς συμβάσεις, από την 

επικύρωσή τους με νόμο και τη θέση τους σε ισχύ σύμφωνα με τους όρους καθεμιάς, 

αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του εσωτερικού ελληνικού δικαίου και υπερισχύουν από 

κάθε άλλη αντίθετη διάταξη νόμου. H εφαρμογή των κανόνων του διεθνούς δικαίου και 

των διεθνών συμβάσεων στους αλλοδαπούς τελεί πάντοτε υπό τον όρο της 

αμοιβαιότητας»
38

. Επομένως, αναγνωρίζεται η υπεροχή των διεθνών κανόνων, οι 

οποίοι δύνανται να δώσουν αποτελεσματικότερες λύσεις από ότι μεμονωμένα οι 

εθνικοί κανόνες σε ζητήματα, όπως τα περιβαλλοντικά, τα οποία λόγω της φύσης 

τους απαιτούν οικουμενική αντιμετώπιση και συνεργασία. 

Συνακόλουθα, οι εθνικοί περιβαλλοντικοί νόμοι προέρχονται τόσο από το 

διεθνές όσο και από το κοινοτικό δίκαιο και ο εθνικός νομοθέτης περιορίζεται στην 

υιοθέτηση και ομαλή ένταξή τους στην εθνική έννομη τάξη. Οι διεθνείς συμφωνίες 

που έχει επικυρώσει και υπογράψει η ελληνική πολιτεία καλύπτουν ένα τεράστιο 

νομοθετικό φάσμα της εθνικής περιβαλλοντικής προστασίας
39

.  

Ορισμένες από τις σπουδαιότερες διεθνείς συμβάσεις που έχει επικυρώσει το 

ελληνικό κράτος είναι οι εξής:  

 Στον τομέα του θαλάσσιου περιβάλλοντος, τη Σύμβαση των 

Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας με το Ν. 2321/1995 και ένα ευρύ 

φάσμα διεθνών συμβάσεων σχετικά με τη  ρύπανση της θάλασσας από 

πετρελαιοειδή. 

 Στον τομέα προστασίας των εσωτερικών υδάτων, τη Διεθνής 

Συμφωνία περί προστασίας των διεθνούς ενδιαφέροντος υγροτόπων, ιδία των 

υδροβιοτόπων με το ΝΔ 191/1974 καθώς και τη Σύμβαση του Οργανισμού 

Ηνωμένων Εθνών για την προστασία και τη χρήση των διασυνοριακών υδάτων και 

διεθνών λιμένων με το Ν. 2425/1996.  

                                                           
38

 Το Σύνταγμα της Ελλάδος 1975/1986/2001/2008, εκδ. Σάκκουλα, σελ. 36. 
39

 Καράκωστα Ι., «Περιβάλλον & Δίκαιο», εκδ. Νομική Βιβλιοθήκη, 2011, σελ. 596. 
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  Στον τομέα προστασίας της ατμόσφαιρας από τη ρύπανση, τη 

Συνθήκη για την διασυνοριακή μεταφορά της ρύπανση της ατμόσφαιρας σε μεγάλες 

αποστάσεις με το Ν. 1374/1983, τη Σύμβαση για την προστασία της στοιβάδας του 

όζοντος με το Ν. 1818/1988 και τη Σύμβαση για την εκτίμηση των περιβαλλοντικών 

επιπτώσεων με το Ν 2546/1997. 

   Στον τομέα προστασίας της φύσης και της άγριας πανίδας, τη 

Σύμβαση για την προστασία της παγκόσμιας πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς 

με το Ν.1126/1981, τη Σύμβαση διεθνούς εμπορίας ειδών της άγριας πανίδας και 

χλωρίδας που απειλούνται με εξαφάνιση με το Ν. 2055/1992.   

 Στον τομέα που αφορά τα απόβλητα, τη Σύμβαση της Βασιλείας για 

τον έλεγχο των διασυνοριακών κινήσεων επικίνδυνων αποβλήτων και την 

επεξεργασία τους με το Ν. 2203/1994.  

 Στον τομέα προστασίας κοινόχρηστων και κοινών σε όλους αγαθών, 

τη Συνθήκη για την Ανταρκτική με το Ν.1629/1986 καθώς επίσης και τη Σύμβαση 

πλαίσιο των Η.Ε. για τις κλιματικές μεταβολές με το νόμο 2205/1994, ο οποίος 

αναπτύχθηκε παραπάνω.   

 Στον τομέα προστασίας του πολιτιστικού περιβάλλοντος, τη Σύμβαση 

για την προστασία της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς της Ευρώπης με το Ν. 

2039/1992. 

  Στον τομέα προστασίας από τη χρήση βίας, Συνθήκες σχετικές με την 

απαγόρευση των δοκιμών πυρηνικών όπλων, όπως τη Συνθήκη για την πλήρη 

απαγόρευση των πυρηνικών δοκιμών με το Ν.2686/1999.  

 Στον τομέα της ενέργειας, τη Συνθήκης για το Χάρτη της Ενέργειας με 

το Ν. 2476/1997 καθώς επίσης και το Πρωτόκολλο του Χάρτη Ενέργειες για την 

ενεργειακή απόδοση και τα σχετικά περιβαλλοντικά ζητήματα με το Ν. 2476/1997. 

Ιδιαίτερη προσοχή έχει δοθεί από τη διεθνή κοινότητα σε ζητήματα που αφορούν την 

πυρηνική ενέργεια με την υπογραφή πλήθους διεθνών συμβάσεων
40

, οι οποίες 

αναπτύσσονται παρακάτω στο σχετικό κεφάλαιο. 

 

 

 

                                                           
40

 Καράκωστα Ι., «Περιβάλλον & Δίκαιο», εκδ. Νομική Βιβλιοθήκη, 2011, σελ. 596 κ.ε. 
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Β) Σχέση διεθνούς δικαίου και δικαίου της ΕΕ στον τομέα του 

περιβάλλοντος  

 

Είναι αδιαμφισβήτητο ότι η διεθνής συνεργασία είναι απαραίτητη για την 

προστασία του περιβάλλοντος καθώς η μόλυνση δεν αφορά μόνο τα ευρωπαϊκά ή 

εθνικά οικολογικά συστήματα αλλά συνολικά τη φυσική ισορροπία του πλανήτη. Οι 

κλιματολογικές αλλαγές, η αραίωση της στιβάδας του όζοντος και η 

βιοδιαφοροποίηση αποτελούν ορισμένα είδη μόλυνσης που μπορούν να 

αντιμετωπιστούν κυρίως σε διεθνή βάση
41

. Κρίνεται επομένως απαραίτητο η ΕΕ σε 

συνεργασία με τη διεθνή κοινότητα να ενώσουν τις δυνάμεις τους για την 

αντιμετώπιση της περιβαλλοντικής καταστροφής που υφίσταται ο πλανήτης. 

 

α) Η επίδραση του Διεθνούς Δικαίου  

Το διεθνές δίκαιο του περιβάλλοντος έχει επηρεάσει τη διαμόρφωση του 

περιβαλλοντικού κοινοτικού δικαίου σε δύο επίπεδα. Πρώτον, μέσω της 

ενσωμάτωσης στο πρωτογενές ευρωπαϊκό δίκαιο των στόχων και των αρχών του 

διεθνούς περιβαλλοντικού δικαίου καθώς και των κριτηρίων που απαιτούνται για την 

πραγματοποίησή τους. Δεύτερον, μέσω της θεμελίωσης και της ερμηνείας του 

παραγωγού ευρωπαϊκού δικαίου εντός των πλαισίων τήρησης των διεθνών συνθηκών 

αναφορικά με τα περιβαλλοντικά ζητήματα που χρήζουν προστασίας, τις οποίες έχει 

υπογράψει και επικύρωση η ΕΕ
42

. 

 

β) Ο ρόλος της ΕΕ 

Η ΕΕ κατά τη διάρκεια των δεκαετιών διαδραματίζει πρωταγωνιστικό ρόλο 

στις διεθνείς διαπραγματεύσεις για το κλίμα με την υιοθέτηση και την υλοποίηση 

καινοτόμων πολιτικών και στρατηγικών. Ειδικότερα, η ΕΕ συμμετέχει σε εργασίες 

ειδικευμένων διεθνών οργανισμών, ακολουθεί τις διεθνείς εξελίξεις συνεχώς 

εναρμονίζοντας κάθε φορά την περιβαλλοντική νομοθεσία της.  

Η Ένωση είναι συμβαλλόμενο μέρος σε περισσότερες από 30 διεθνείς 

συμβάσεις για την προστασία του περιβάλλοντος, όπως η Σύμβαση των Ηνωμένων 

                                                           
41

 Μούση Ν., «Ευρωπαϊκή Ένωση, Δίκαιο – Οικονομία – Πολιτική», εκδ. Παπαζήση, 2013, 

σελ: 336, Jones Ch., “EU Energy Law-EU Competition Law and Energy Markets”, 3
rd

 

Edition, 2011, Claeys & Casteels, p. 753. 
42

 Λευθεριώτου Ελένη, «Ιδιοκτησία & Περιβάλλον», εκδ. Αντ. Ν. Σάκκουλα, 2007, σελ. 48 

κ.ε. 
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Εθνών για την αλλαγή του κλίματος και το Πρωτόκολλο του Κιότο, αλλά και για την 

αντιμετώπιση της διασυνοριακής ρύπανσης
43

. Συμπληρωματικά, η ΕΕ συμμετέχει σε 

όλες τις εργασίες συνέχειας της Συνδιάσκεψης των Ηνωμένων Εθνών για το 

περιβάλλον και την ανάπτυξη (CNUED), οι οποίες αφορούν κυρίως τις εργασίες της 

Επιτροπής για τη Διαρκή Ανάπτυξη και στοχεύουν στην προστασία κυρίως της 

βιοποικιλότητας και της διαχείρισης των εδαφών και πόρων των λιγότερο 

ανεπτυγμένων χωρών
44

. 

Είναι γεγονός ότι η Ένωση έχοντας ξεχωριστή νομική προσωπικότητα 

συμμετέχει στις διαπραγματεύσεις των διεθνών περιβαλλοντικών συμφωνιών και ο 

ρόλος της έχει καθοριστική και βαρύνουσα σημασία. Ως εκ τούτου, οι διεθνείς 

συμβάσεις που η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει επικυρώσει ανήκουν στην ευρωπαϊκή 

νομοθεσία και αν ακόμη ένα κράτος μέλος δεν τις έχει υπογράψει ή κυρώσει οφείλει 

η διοίκηση και οι δικαστικές αρχές να τις λάβουν υπ’ όψη. 

Επιπροσθέτως, η ΕΕ έχει παράξει σπουδαία δευτερογενή νομοθεσία με στόχο 

την ορθή εφαρμογή των διεθνών συνθηκών που αφορούν για παράδειγμα την 

κλιματική αλλαγή αλλά και τη στοιβάδα του όζοντος. Επίσης, η Οδηγία 85/337/ΕΟΚ 

έχει αποτελέσει πρότυπο για τη Διεθνή σύμβαση του «Espoo» αναφορικά με την 

εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων σε διασυνοριακά πλαίσια.  

Τέλος, σημαντική είναι και η παρέμβαση οργάνων της Ένωσης σε ζητήματα 

προστασίας της φύσης, όπως το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 

Γ) Η πρακτική της διεθνούς νομολογίας σε περιβαλλοντικά ζητήματα  

 

Είναι αδιαμφισβήτητη η σημαντική θέση που κατέχει το διεθνές έθιμο στην 

ιεραρχία των πηγών του διεθνούς δικαίου καθώς επίσης και η αξία που αποδίδεται 

στις αποφάσεις των διεθνών δικαστηρίων, οι οποίες αποκρυσταλλώνουν γενικές 

αρχές του δικαίου.  

Το διεθνές περιβαλλοντικό δίκαιο είναι συμβατικό δίκαιο παρόλα αυτά η 

δικαστηριακή πρακτική που άπτεται ζητημάτων περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος 

διαδραματίζει σπουδαίο ρόλο στη διεθνή κοινότητα. Με περιβαλλοντικά ζητήματα 

έχουν ασχοληθεί κατά καιρούς τόσο το Διεθνές Δικαστήριο στη Χάγη όσο και το 

                                                           
43

 Μπερδήμας Α. (επιμ.), «Διασυνοριακή Ρύπανση», εκδ. Αντ. Ν. Σάκκουλα, 2006, σελ. 125.  
44

 Μούση Ν., «Ευρωπαϊκή Ένωση, Δίκαιο – Οικονομία – Πολιτική», εκδ. Παπαζήση, 2013, 

σελ: 336. 
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Διεθνές Δικαστήριο για το δίκαιο της θάλασσας. Σπουδαία νομολογία, όμως, έχει 

αναπτύξει και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
45

. 

Καταρχάς, στο πλαίσιο του Συμβουλίου της Ευρώπης δεν αναγνωρίζεται 

«δικαίωμα στο περιβάλλον» ούτε από την ΕΣΔΑ αλλά ούτε από τα πρωτόκολλά της. 

Στη νομολογιακή πρακτική που ακολουθεί το ΕΔΔΑ θεωρεί ότι οι σοβαρές 

προσβολές του περιβάλλοντος μπορούν να οδηγήσουν σε παραβίαση του άρθρου 8 

της Σύμβασης όταν οδηγούν στην πρόκληση ενός βλαβερού αποτελέσματος στην 

οικογενειακή και ιδιωτική σφαίρα του ατόμου
46

 και όχι απλώς μια γενική επιδείνωση 

του περιβάλλοντος τονίζοντας παράλληλα ότι καμία διάταξη της Συμβάσεως δεν 

εγγυάται μία γενική προστασία του περιβάλλοντος.  

Σε μεταγενέστερες αποφάσεις το ΕΔΔΑ αναγνωρίζει το  δικαίωμα των 

πολιτών να ζουν σε ένα υγιές και ισόρροπο περιβάλλον στηριζόμενο όχι σε διατάξεις 

της Συμβάσεως αλλά σε περίπτωση που αντίστοιχο δικαίωμα θεμελιώνεται στο 

εσωτερικό δίκαιο
47

.  

Συμπερασματικά, το ΕΔΔΑ κατά πάγια νομολογιακή πρακτική στηρίζει την 

προστασία του περιβάλλοντος στο δικαίωμα στη ζωή (άρθρο 2 ΕΣΔΑ), στο δικαίωμα 

προστασίας της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής (άρθρο 8 ΕΣΔΑ) καθώς και στο 

άρθρο 1 του Πρωτοκόλλου 1
48

.  

Παρακάτω αναπτύσσονται δύο χαρακτηριστικές αποφάσεις, στις οποίες 

διαφαίνεται η πρακτική που ακολουθεί το ΕΔΔΑ αναφορικά με την περιβαλλοντική 

προστασία.  

 

 Υπόθεση Lopez-Ostra κατά Ισπανίας  

Στην υπόθεση Lopez-Ostra κατά Ισπανίας το ΕΔΔΑ αναγνώρισε για πρώτη 

φορά την παραβίαση του άρθρου 8 της Συμβάσεως εξαιτίας της ρύπανσης του 

περιβάλλοντος. Πιο συγκεκριμένα, η προσφεύγουσα κατοικούσε κοντά σε μία 

εγκατάσταση επεξεργασίας απορριμμάτων και λόγω της έκλυσης επιμολυντικών 

αερίων παρουσιάστηκαν άμεσα προβλήματα στην υγεία της καθώς και των 

περιοίκων.  

                                                           
45

 Καράκωστα Ι., «Περιβάλλον & Δίκαιο», εκδ. Νομική Βιβλιοθήκη, 2011,σελ. 603 κ.ε. 
46

 Απόφαση της 22-5-2003, Κυρτάτος κατά Ελλάδος. 
47

 Απόφαση της 12-7-2005, Okyay Ahmet και λοιποί κατά Τουρκίας. 
48

 Λευθεριώτου Ελένη, «Ιδιοκτησία & Περιβάλλον», εκδ. Αντ. Ν. Σάκκουλα, 2007, σελ.107 

κ.ε. 
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Στην υπόθεση αυτή, το δικαστήριο θεώρησε ότι στο άρθρο 8 παράγραφος 1 

της Σύμβασης δημιουργείται θετική υποχρέωση του κράτους (positive duty of the 

State) να φροντίζει για τη λήψη των κατάλληλων μέτρων προκειμένου να 

διασφαλίσει την προστασία της ιδιωτικής και οικογενειακή ζωής των πολιτών. Υπό 

αυτή την έννοια, η μόλυνση του περιβάλλοντος που συντελέστηκε, είχε πλήξει την 

ευημερία της προσφεύγουσας και την παρεμπόδιζε να απολαύσει την κατοικία της με 

αποτέλεσμα να παραβλάπτεται η προσωπική και οικογενειακή της ζωή
49

. 

 Στη συνέχεια, το δικαστήριο διερεύνησε αν είναι δικαιολογημένη μια τέτοια 

παρέμβαση στο δικαίωμα της ιδιωτικής και οικογενειακή ζωής, υπό την έννοια της 

παραγράφου 2 του άρθρου 8 της Συνθήκης, εξετάζοντας αν υπάρχει δηλαδή 

ισορροπία μεταξύ της προστασίας των συμφερόντων των ιδιωτών που 

δραστηριοποιούνται οικονομικά σε σχέση με την προσφεύγουσα. Συμπερασματικά, 

το δικαστήριο κατέληξε ότι η ισορροπία αυτή δεν τηρήθηκε αλλά παραβιάστηκε σε 

βάρος της προσφεύγουσας με αποτέλεσμα να της επιδικάσει αποζημίωση
50

.  

Από τα προπαρατεθέντα, συνάγεται ότι το ΕΔΔΑ θεωρεί αυτονόητο πως η 

βαριά ρύπανση του περιβάλλοντος μπορεί να καταστρέψει την καλή κατάσταση της 

υγείας ενός ατόμου για αυτό οι εθνικές αρχές οφείλουν να βρίσκουν μία δίκαιη 

ισορροπία μεταξύ της οικονομικής ευημερίας μιας πόλης, όπως εδώ το να διαθέτει 

ένα σταθμό βιολογικού καθαρισμού, σε σχέση με το δικαίωμα στο σεβασμό της 

κατοικίας και της ιδιωτικής ζωής των κατοίκων μιας περιοχής
51

.  

Ιδιαίτερη αξία έχει το γεγονός ότι το δικαστήριο σε αυτήν την υπόθεση 

προέβη στην αποκάλυψη ενός κοινού πεδίου μεταξύ της προστασίας των 

δικαιωμάτων που πηγάζουν από το άρθρο 8 της Σύμβασης σε σχέση με την 

περιβαλλοντική προστασία
52

.  

 

 

 

 

                                                           
49

 Απόφαση της 9-6-2005,  Fadeyeva κατά Ρωσίας. 
50

 Λευθεριώτου Ελένη, «Ιδιοκτησία & Περιβάλλον», εκδ. Αντ. Ν. Σάκκουλα, 2007,σελ. 117 

κ.ε. 
51

 Μαγγανάς Α., Χρυσανθάκης Χ., Βανδώρος Δ., Καρατζά Λ., «Η Ευρωπαϊκή Σύμβαση 

Δικαιωμάτων του Ανθρώπου», εκδ. Νομική Βιβλιοθήκη, 2011, σελ. 226. 
52

 Hatton και λοιποί κατά Ηνωμένου Βασιλείου, απόφαση Ολομελείας της 08/07/2003, 

απόφαση του Γ’ Τμήματος της 02/10/2001. 
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 Υπόθεση Fredin κατά Σουηδίας 

Μία ακόμη σπουδαία υπόθεση είναι η Fredin κατά Σουηδίας, στην οποία 

κρίθηκε η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος ως λόγος δημοσίου συμφέροντος 

χάριν του οποίου μπορούν να επιβληθούν περιορισμοί στο δικαίωμα της ιδιοκτησίας.  

Πιο συγκεκριμένα, το ζεύγος Fredin κατείχε ορισμένα αγροτεμαχίων σε μία 

περιοχή της Σουηδίας, όπου είχε δημιουργήσει ένα λατομείο με άδεια της διοικήσεως 

προκειμένου να το εκμεταλλεύεται. Έπειτα από ανάκληση της άδειάς τους, το ζεύγος 

προσέφυγε στο ΕΔΔΑ ισχυριζόμενο ότι η ανάκληση της άδειας  αποτελούσε στέρηση 

της ιδιοκτησίας τους, κατά παράβαση του άρθρου 1 του πρώτου πρόσθετου 

Πρωτοκόλλου της Συμβάσεως. 

Η απόφαση του ΕΔΔΑ υπογράμμισε ότι οι προσφεύγοντες δεν 

αμφισβητούσαν τη νομιμότητα του σκοπού του νόμου που είναι η προστασία της 

φύσης. Τόνισε, επίσης, ότι στη σύγχρονη εποχή η προστασία του περιβάλλοντος 

αποτελεί σημαίνον ζήτημα. Επιπροσθέτως, το Δικαστήριο υποστήριξε ότι ο νόμος 

περί προστασίας της φύσης έδινε στη διοίκηση την εξουσία να ανακαλέσει την άδεια 

εξορύξεως προκειμένου να αποσοβήσει τις αρνητικές επιπτώσεις από την εξόρυξη 

στο φυσικό περιβάλλον τονίζοντας παράλληλα ότι η ανάκληση της άδειας 

αποτελούσε ένα καθόλα νόμιμο μέσο που εξυπηρετούσε το δημόσιο συμφέρον. 

 Τέλος, κατέληξε ότι το συμφέρον για την προστασία της φύσης 

αναγνωρίζεται σε όλα τα συμβαλλόμενα κράτη ως υψίστης σημασίας και δεν μπορεί 

να προστατευθεί με επιτυχία αν δεν υπάρξει περιορισμός στο δικαίωμα χρήσης της 

ιδιοκτησίας
53

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
53

 Jones Ch., “EU Energy Law-EU Competition Law and Energy Markets”, 3
rd

 Edition, 2011, 

Claeys & Casteels, p. 753. Λευθεριώτου Ελένη, «Ιδιοκτησία & Περιβάλλον», εκδ. Αντ. Ν. 

Σάκκουλα, 2007, σελ. 196 κ.ε. 
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Κεφάλαιο Β': Η Ευρωπαϊκή πολιτική για το περιβάλλον 

 

 
Ι) Η ιστορική εξέλιξη της Ευρωπαϊκής Περιβαλλοντικής Νομοθεσίας  

 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση διαθέτει ένα από τα υψηλότερα περιβαλλοντικά 

πρότυπα στον κόσμο, το οποίο σφυρηλατήθηκε και εξελίχθηκε κατά τη διάρκεια των 

δεκαετιών. Το περιβαλλοντικό πλαίσιο μέσα στο οποίο η κοινωνία ζει και 

αναπτύσσεται διαδραματίζει σπουδαίο ρόλο για την υγεία, την οικονομία και την 

ευημερία των πολιτών. Υπό το πρίσμα αυτό, η ΕΕ έχει αναπτύξει ισχυρή 

περιβαλλοντική δράση μέσα από την περιβαλλοντική πολιτική και τη νομοθεσία 

της
54

. 

Α) Ιστορική αναδρομή  

 

Στην Ευρώπη του 1960 καμία χώρα δεν είχε καθορισμένη περιβαλλοντική 

πολιτική. Έπειτα, η Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών στη Στοκχόλμη το 1972 για το 

ανθρώπινο περιβάλλον αλλά και η δημοσίευση της έκθεσης για τα «όρια της 

ανάπτυξης» του ομίλου της Ρώμης οδήγησαν την ευρωπαϊκή κοινή γνώμη να 

επανεξετάσει τα οικολογικά προβλήματα της οικονομικής ανάπτυξης.  

Υπό το καθεστώς αυτό υπήρξε αδιαμφισβήτητα η ανάγκη πλεύσης προς μία 

κοινή ευρωπαϊκή πολιτική περιβάλλοντος καθώς τα φαινόμενα της ρύπανσης ήταν 

κοινά σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες και κατά επέκταση καμία χωρά δε θα μπορούσε 

να λάβει μόνη της αποτελεσματικά προστατευτικά περιβαλλοντικά μέτρα χωρίς να 

υπονομεύσει την ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων στο εσωτερικό της 

κοινής αγοράς
55

.  

Η  Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα δεν είχε καμία στερεή νομική βάση για 

τα περιβαλλοντικά προβλήματα παρά μόνο το άρθρο 2 ΕΟΚ, το οποίο αναφερόταν 

μεταξύ άλλων στην αποστολή
56

 της Κοινότητας να επισπεύσει την εξύψωση του 

βιοτικού επιπέδου των πολιτών των κρατών μελών.  

                                                           
54

EUR-Lex, Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή, ανακτήθηκε από  

http://eurlex.europa.eu/summary/chapter/environment.html?root_default=SUM_1_CODED=

20&locale=el στις 25/09/2017.  
55

 Μούση Ν., «Ευρωπαϊκή Ένωση, Δίκαιο – Οικονομία – Πολιτική», εκδ. Παπαζήση, 2013, 

σελ: 325 κ.ε. 
56

 Jones Ch., “EU Energy Law-EU Competition Law and Energy Markets”, 3
rd

 Edition, 2011, 

Claeys & Casteels, p. 753. 

http://eurlex.europa.eu/summary/chapter/environment.html?root_default=SUM_1_CODED=20&locale=el
http://eurlex.europa.eu/summary/chapter/environment.html?root_default=SUM_1_CODED=20&locale=el
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Στην περίπτωση ανάγκης λήψης άμεσων μέτρων για περιβαλλοντικές 

καταστροφές η Κοινότητα μπορούσε να λάβει δράση μόνο μέσω του άρθρου 235 της 

Συνθήκης ΕΟΚ (άρθρο 352 ΣΛΕΕ), το οποίο επέτρεπε ενέργειες που αφορούσαν 

πεδία στα οποία δεν υπήρχε από την Κοινότητα πρόβλεψη για συγκεκριμένη 

δράση
57

. Ο λόγος του αρχικού αυτού νομοθετικού κενού ήταν ότι η Ιδρυτική 

Συνθήκη της ΕΟΚ περιλάμβανε κατεξοχήν άμεσους οικονομικούς στόχους και 

επιπροσθέτως ο κίνδυνος για το περιβάλλον δεν είχε ακόμη εμφανισθεί έντονα.  

Εν συνεχεία, την περίοδο από το 1967 μέχρι 1986, η ΕΟΚ συνέχισε να μην 

έχει ρητή αρμοδιότητα στον τομέα του περιβάλλοντος αλλά υιοθέτησε κάποιες 

πράξεις, οι οποίες προστάτευαν έμμεσα το περιβάλλον.  

Λίγο αργότερα το έτος 1987, η προστασία του περιβάλλοντος εντάχθηκε στις 

Ιδρυτικές Συνθήκες με την Ενιαία Ευρωπαϊκή Πράξη, με τα άρθρα 130Π, 130Ρ και 

130Σ, τα οποία καθόριζαν τους στόχους, τους όρους και τις προϋποθέσεις άσκησης 

της κοινοτικής περιβαλλοντικής δράσης
58

 και κατά συνέπεια η ΕΟΚ απέκτησε ρητή 

αρμοδιότητα στον τομέα του περιβάλλοντος. 

 Έπειτα, το 1993, η Συνθήκη του Μάαστριχτ ενίσχυσε τις ανωτέρω αρχές και 

εμπλούτισε γενικότερα την περιβαλλοντική προστασία εντάσσοντάς την για πρώτη 

φορά στους σκοπούς της Κοινότητας
59

. Επίσης, η νέα διάταξη του άρθρου 130 Ρ 

ΣυνθΕΚ προήγαγε την κοινοτική δράση για το περιβάλλον σε κοινοτική «πολιτική», 

η οποία μάλιστα έλαβε διεθνείς διαστάσεις, καθώς στόχος αυτής προστέθηκε η 

«προώθηση, σε διεθνές επίπεδο, μέτρων για την αντιμετώπιση των περιφερειακών ή 

παγκόσμιων περιβαλλοντικών προβλημάτων»
60

. 

 Το 1999 με τη Συνθήκη του Άμστερνταμ εισήχθη η αρχή της βιώσιμης 

ανάπτυξης στο κείμενο της Συνθήκης (άρθρο 11 ΣΛΕΕ). Το 2000 στο Χάρτη 

Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ένωσης κατοχυρώθηκε η προστασία του 

περιβάλλοντος στο άρθρο 37. Στη συνέχεια, το 2005 με την επικύρωση της 

Σύμβασης του Arhus
61

 «Σχετικά με την πρόσβαση σε πληροφορίες, τη συμμετοχή του 

                                                           
57

 Μούση Ν., «Ευρωπαϊκή Ένωση, Δίκαιο – Οικονομία – Πολιτική», εκδ. Παπαζήση, 2013, 

σελ: 329. 
58

Δελλή Γ., Κοινοτικό Δίκαιο Περιβάλλοντος, Οι διαστάσεις της προστασίας του 

περιβάλλοντος στην Κοινοτική έννομη τάξη, εκδ. Α. Σάκκουλας, 1998, σελ. 60. 
59

 Γεωργόπουλου Θ., «Το Δίκαιο της ΕΕ», εκδ. Νομική Βιβλιοθήκη, 2013, σελ. 269. 
60

 Παπαδημητρίου Γ., «Περιβαλλοντικό Σύνταγμα, Θεμελίωση, περιεχόμενο και λειτουργία», 

εκδ. Νόμος και Φύση, 1994, σελ. 375. 
61

 Πρόκειται για τη διεθνή σύμβαση της οικονομικής επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για 

την Ευρώπη που υπογράφτηκε το 1998 στην πόλη Aarhus της Δανίας μεταξύ άλλων και από 
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κοινού στη λήψη αποφάσεων και την πρόσβαση στην δικαιοσύνη σε θέματα σχετικά με 

το περιβάλλον» από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα αναγνωρίστηκαν τα διαδικαστικά 

οικολογικά δικαιώματα.  

Στην τελική φάση εισήλθε η μεταρρυθμιστική συνθήκη της Λισαβόνας 

ανυψώνοντας το επίπεδο προστασίας και βελτίωσης του περιβάλλοντος με το άρθρο 

3 ΣΕΕ. Πλέον, η περιβαλλοντική πολιτική της Ένωσης συνίστατο στη διατήρηση, 

την προστασία και τη βελτίωση του περιβάλλοντος, στην προστασία της υγείας του 

ανθρώπου, τη συνετή χρήση των φυσικών πόρων και την προώθηση μέτρων σε 

διεθνές επίπεδο για την αντιμετώπιση περιβαλλοντικών προβλημάτων αλλά και για 

την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής σύμφωνα με το άρθρο 191 ΣΛΕΕ (πρώην 

άρθρο 174 ΣΕΚ)
62

.  

 

Β) Η σύγχρονη θέση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας 

 

Σήμερα, η αρμοδιότητα της Ένωσης στον τομέα του περιβάλλοντος είναι 

συντρέχουσα σε σχέση με την εξουσία των κρατών μελών και εφαρμόζεται η αρχή 

της επικουρικότητας
63

 σε περιπτώσεις κενού ή μη αποτελεσματικότητας της 

υπάρχουσας εθνικής περιβαλλοντικής νομοθεσίας.  

Τα εργαλεία της ΕΕ για την άσκηση της ευρωπαϊκής περιβαλλοντικής 

αρμοδιότητας είναι κυρίως η περιβαλλοντική Οδηγία και δευτερευόντως οι 

Κανονισμοί, οι Αποφάσεις, οι Συστάσεις και οι Γνώμες, καθώς και τα Γενικά 

Προγράμματα και τα Πρόγραμμα Δράσης για το περιβάλλον, τα οποία αποτελούν 

Soft Law πράξεις
64

.  

Επιπροσθέτως, τα όργανα της ένωσης που πραγματώνουν την 

περιβαλλοντική πολιτική είναι η Επιτροπή, το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο καθώς και το Δικαστήριο της ΕΕ ενώ ειδικά για την τήρηση και 

εφαρμογή της νομοθεσίας υφίσταται μια σειρά μέσων, όπως το Δίκτυο της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Εφαρμογή της Περιβαλλοντικής Νομοθεσίας (IMPEL), 

                                                                                                                                                                      
την ΕΕ, για περισσότερα βλ. Γκιζάρη-Ξανθοπούλου Α., «Οι νέοι μηχανισμοί 

περιβαλλοντικής πολιτικής στην ΕΕ», 2003, εκδ. Σάκκουλα. 
62

 Μούση Ν., «Ευρωπαϊκή Ένωση, Δίκαιο – Οικονομία – Πολιτική», εκδ. Παπαζήση, 2013,  

σελ: 330. 
63

 Δελλή Γ., «Κοινοτικό Δίκαιο Περιβάλλοντος», εκδ. Αντ. Ν. Σάκκουλα, 1998, σελ. 138 κ.ε. 
64

  Καράκωστα Ι., «Περιβάλλον & Δίκαιο», εκδ. Νομική Βιβλιοθήκη, 2011, σελ. 39 κ.ε. 
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το Φόρουμ των Δικαστών για το Περιβάλλον (European Union Forum of Judges for 

the Environment) κ.α.
 65

.  

Τέλος, για την καλλίτερη ανάπτυξη της ευρωπαϊκής περιβαλλοντικής 

πολιτικής ιδρύθηκε ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος (European 

Environment Agency)
66

, ο οποίος συγκεντρώνει και αναλύει τα περιβαλλοντικά 

δεδομένα και σε επόμενο στάδιο το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Πληροφοριών και 

Παρατηρήσεων που εποπτεύει την αποτελεσματικότητα των περιβαλλοντικών 

πολιτικών που εφαρμόστηκαν παρέχοντας συνεχή ενημέρωση στην ΕΕ για όλα τα 

περιβαλλοντικά ζητήματα
67

.  

 

ΙΙ) Οι Περιβαλλοντικές Αρχές 

 

Η Ευρωπαϊκή πολιτική προστασίας του περιβάλλοντος εδράζεται σε 

ορισμένες αρχές, οι οποίες απορρέουν από τις κυρίαρχες αντιλήψεις περί δικαίου και 

αποτελούν υπερκείμενες αξίες της πολιτικής, χαρακτηρίζοντας παράλληλα την 

ευρωπαϊκή πολιτική και το ευρωπαϊκό περιβαλλοντικό δίκαιο εν γένει. Οι ιδιαίτερες 

περιβαλλοντικές αρχές είναι είτε γενικές και αφορούν το σύνολο της ευρωπαϊκής 

πολιτικής  είτε ειδικές αποσκοπώντας στη ρύθμιση ενός εξειδικευμένου θέματος
68

. 

 

Α) Η αρχή της πρόληψης 

 

Η αρχή της πρόληψης αποτελεί θεμελιώδης αρχή της Ευρωπαϊκής 

περιβαλλοντικής πολιτικής, η οποία θεσμοθετήθηκε για πρώτη φορά στην Ενιαία 

Ευρωπαϊκή Πράξη του 1987 και μονοπώλησε το ενδιαφέρον στο Τρίτο 

Περιβαλλοντικό Πρόγραμμα Δράσης.  

Η αρχή της πρόληψης αποτελεί ένα εργαλείο αντιμετώπισης κινδύνων για 

τους οποίους υπάρχει επιστημονική αβεβαιότητα για το αν θα επέλθουν ή όχι από 
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 Τσάλτα Γ.-Πλιατιά Χ., «Ευρωπαϊκή Ένωση και Περιβάλλον», εκδ. Ι. Σιδέρης, 2010, 

σελ.145 κ.ε. 
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 Ευρωπαϊκή Ένωση, «Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος», ανακτήθηκε από 
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 Παπαγιάννη Δ., «Ευρωπαϊκό Δίκαιο», εκδ. Αντ. Ν. Σάκκουλας, 2011, σελ. 675. 
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κάποια δραστηριότητα  με επιπτώσεις στο περιβάλλον ή την ανθρώπινη υγεία
69

. Πιο 

συγκεκριμένα, η αρχή της πρόληψης καθιστά απαραίτητη την ενεργοποίηση 

μηχανισμών δράσης και τη λήψη μέτρων για την προστασία του περιβάλλοντος σε 

ένα προγενέστερο στάδιο προκειμένου να αποφευχθεί ή έστω να μετριαστεί η 

μελλοντική βλάβη.  

Γίνεται αντιληπτό ότι η πρόληψη της δημιουργίας μιας μόλυνσης στην πηγή 

της αποτελεί ιδανική περιβαλλοντική πολιτική από την προσπάθεια αντιστάθμισης 

των επιπτώσεών της
70

. Ως εκ τούτου, η επέλευση της περιβαλλοντικής βλάβης είναι 

δυνατόν ορισμένες φορές να μην ανατρέπεται με ανυπολόγιστες περιβαλλοντικές 

συνέπειες. Τέλος, ορισμένα εργαλεία εφαρμογής της αρχής είναι η διοικητική άδεια, 

η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΜΠΕ) και η εκτίμηση των περιβαλλοντικών 

επιπτώσεων. 

 

Β) Η αρχή της προφύλαξης  

 

Η αρχή της προφύλαξης εισήχθη στη Διακήρυξη του Ρίο του 1992 και 

υιοθετήθηκε από την ευρωπαϊκή περιβαλλοντική πολιτική με τη Συνθήκη του 

Μάαστριχτ, το 1993.  

Η αρχή της προφύλαξης αφορά την έγκαιρη αντιμετώπιση των κινδύνων που 

ελλοχεύουν για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία, όπως και η αρχή της 

πρόληψης. Η διαφοροποίησή τους έγκειται στο γεγονός ότι η αρχή της προφύλαξης 

επιτρέπει την ανάληψη δράσης και μέτρων ακόμη και στην οριακή περίπτωση όπου 

δεν υπάρχει αιτιώδεις συνάφεια μεταξύ των επιπτώσεων και της συγκεκριμένης 

ενέργειας αλλά ούτε επιστημονικά αποδεικτικά στοιχεία παρά μόνον βάσιμες 

ενδείξεις.  

Ως εκ τούτου, η αρχή της προφύλαξης αυξάνει το βαθμό προστασίας του 

περιβάλλοντος και απαιτεί μέτρα πρόληψης της ρύπανσης ακόμη και αν η ενέχουσα 

κινδύνους δραστηριότητα είναι αβέβαιη με παράλληλη αντιστροφή του βάρους 

απόδειξης. Σε κάθε περίπτωση, απαιτείται η ύπαρξη λογικής επιστημονικής ένδειξης 
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 Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Περιβαλλοντική Πολιτική: Γενικές Αρχές και βασικό πλαίσιο, 

ανακτήθηκε από 

http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/el/displayFtu.html?ftuId=FTU_5.4.1.html στις 

25/09/2017.  
70

 Σιούτη Γλ., Άρθρο με τίτλο «Η εξέλιξη στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο Περιβάλλοντος στους 

τομείς της περιβαλλοντικής προστασίας και της περιβαλλοντικής πληροφόρησης», στο 

περιοδικό «ΔΙΚΑΙΟΡΑΜΑ», Ιούλιος-Σεπτέμβριος 2009, σελ. 8-9. 

http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/el/displayFtu.html?ftuId=FTU_5.4.1.html


24 
 

του κινδύνου προκειμένου να μην καταλήξει η αρχή τροχοπέδη για κάθε νέα 

επιστημονική και τεχνολογική πρόοδο
71

.  

 

Γ) Η αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει»  

 

Η αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει» αποτελεί θεμελιώδη αρχή του δικαίου λόγω 

της στενής συνύπαρξης που υφίσταται στη σύγχρονη εποχή η οικονομική ανάπτυξη 

και η προστασία του περιβάλλοντος. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η αρχή εισήχθη στο 

πρώτο πρόγραμμα δράσης για το περιβάλλον το 1973-1975 ενώ τα προαπαιτούμενα 

για την εφαρμογή της περιλήφθηκαν στη Σύσταση 75/436.  

Πρόκειται για δεσμευτική αρχή καθώς εισήχθη στο άρθρο 174 παρ. 2 ΣΕΚ 

(νυν 191 ΣΛΕΕ) και αποτελεί βασική αρχή του ευρωπαϊκού περιβαλλοντικού 

δικαίου αλλά και γενικότερη αρχή της συνθήκης ως προς την επίτευξη ενός υψηλού 

επιπέδου περιβαλλοντικής προστασίας και ως εκ τούτου δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι 

ανήκει στο πεδίο του soft law. 

Αρχικά, η αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει» εμφανίστηκε ως μία οικονομική 

αρχή και με την πάροδο των ετών μετεξελίχθηκε σε νομική αρχή.  

Ως οικονομική αρχή, ο κίνδυνος που ελλόχευε ήταν η μεταφορά του 

περιβαλλοντικού κόστους στον «πρώτο» πληρωτή, εξέλιξη, η οποία δεν ήταν 

καθόλου δίκαιη. Ο παραγωγός, που προκαλεί τη ρύπανση προσβάλλοντας το 

δικαίωμα του πολίτη για ένα καθαρό περιβάλλον, επωμίζεται αρχικά το κόστος των 

περιβαλλοντικών επιβαλλόμενων μέτρων και στη συνέχεια για να μη μειώσει τα 

κέρδη του, που προέρχονται από τη ρυπογόνα δραστηριότητά του, τα μετακυλύει 

στις τιμές των προϊόντων του και τελικά τα επιβαρύνεται το κοινωνικό σύνολο. 

Ως νομική αρχή, η αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει» μεταφράζεται ως η 

υποχρέωση του ρυπαντή να αναλάβει όλο το περιβαλλοντικό κόστος από τη χρήση 

και την εκμετάλλευση των φυσικών πόρων αλλά και εν γένει την υποβάθμιση του 

περιβάλλοντος που προέρχεται από τη ρυπογόνα δραστηριότητά του. Σε κανένα 

βαθμό και σε κανένα στάδιο, επομένως, δε θα πρέπει το κοινωνικό σύνολο να 

συμβάλλει άμεσα ή έμμεσα στην πληρωμή της περιβαλλοντικής ζημίας που 
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προκάλεσε ο ρυπαντής.  Ως εκ τούτου, η ζημιά που υφίσταται το περιβάλλον και  η 

απώλεια των φυσικών πόρων αντανακλάται στο κοινωνικό σύνολο και επεκτείνεται 

στις επόμενες γενιές, συνεπώς, το λιγότερο που οφείλει ο ρυπαντής είναι να 

επωμιστεί πλήρως το κόστος.  

Τέλος, οι λειτουργίες της αρχής είναι η κυρωτική, η ανταποδοτική η 

προληπτική και η αποκαταστατική λειτουργία
72

. 

 

Δ) Η αρχή της καταπολέμησης της ρύπανσης κατά προτεραιότητα στην 

πηγή 

 

Η αρχή της καταπολέμησης της ρύπανσης κατά προτεραιότητα στην πηγή 

«στοχεύει στην αντιμετώπιση της περιβαλλοντικής βλάβης εκεί, ακριβώς, όπου αυτή 

προκαλείται, προκειμένου να αποφευχθούν ή να περιοριστούν, κατά το δυνατό, οι 

αρνητικές περιβαλλοντικές συνέπειες».  

Είναι συγγενής αρχή με αυτήν της πρόληψης αλλά αποτελεί ιδιαίτερη αρχή 

και εφαρμόζεται στην προώθηση φιλικών προς το περιβάλλον προϊόντων, την 

εγκατάσταση φίλτρων για την μείωση των αερίων ρύπων που εκπέμπονται στην 

ατμόσφαιρα από τις εγκαταστάσεις και διαδραματίζει σπουδαίο ρόλο στη διαχείριση 

των αποβλήτων
73

. 

 

Ε) Η αρχή της χρηστής περιβαλλοντικής διακυβέρνησης  

 

Οι νέες συνθήκες οδήγησαν τη δημιουργία μιας πολυεπίπεδης ευρωπαϊκής  

διακυβέρνησης, η οποία απαρτίζεται από ορισμένες αρχές που την καθιστούν 

αποτελεσματική και άκρως δημοκρατική.  

Πρώτον, η αρχή της διαφάνειας απαιτεί τη δυνατότητα πρόσβασης του 

κοινού σε όλες τις περιβαλλοντικές πληροφορίες καθώς και την ανάγκη για 

διαφάνεια στη λειτουργία των οργάνων της Ένωσης.  

Δεύτερον, η αρχή της ευθύνης θέτει στο επίκεντρο την ευθύνη των κρατών 

σχετικά με την περιβαλλοντική προστασία ταυτοχρόνως την επιμερίζει όμως και ως 
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προς όλους τους ενδιαφερομένους, όπως είναι διάφοροι φορείς, οι ρυπογόνες 

επιχειρήσεις αλλά και ο κάθε πολίτης ξεχωριστά.  

Τρίτον, η αρχή της αποτελεσματικότητας απαιτεί την αποτελεσματική και 

ορθή εφαρμογή της ευρωπαϊκής περιβαλλοντικής νομοθεσίας.   

Τέταρτον, η αρχή της συνεργασίας ή της συμμετοχής των πολιτών στη λήψη 

αποφάσεων, η οποία έχει μετεξελιχθεί σε δικαίωμα
74

.  

 

ΙΙΙ) Τα οικονομικά εργαλεία περιβαλλοντικής πολιτικής  

 

Α) Τα άμεσα οικονομικά εργαλεία 

 

Τα άμεσα οικονομικά εργαλεία αποτελούν οι ενισχύσεις, οι περιβαλλοντικοί 

φόροι και επιβάρυνσης και οι εμπορεύσιμες άδειες. Πρόκειται για εργαλεία που κατά 

κύριο λόγο πραγματώνουν την αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει». 

 

α) Οι ενισχύσεις  

Ο όρος ενίσχυση αναφέρεται στη «χορήγηση χρηματικής υποστήριξης από το 

δημόσιο προς τον ιδιωτικό φορέα»
75

, η οποία κατά το κοινοτικό δίκαιο μπορεί να 

λάβει ποικίλες μορφές, όπως παρέμβαση σε χρήμα ή είδος.  

Το νομικό υπόβαθρο για τη διαχείριση των ενισχύσεων αποτελεί το άρθρο 

107 ΣΛΕΕ (πρώην 87 ΣΕΚ)
76

, το οποίο ενσωματώνει την αρχή της απαγόρευσης των 

ενισχύσεων από τα κράτη μέλη προς τις επιχειρήσεις. Στο άρθρο 107 παρ. 2 

περιγράφονται όσες ενισχύσεις συμβιβάζονται αυτοδίκαια με την εσωτερική αγορά 

ενώ στο ίδιο άρθρο στην παράγραφο 3 δίδεται μια σειρά εξαιρέσεων που 

χορηγούνται μόνο κατόπιν ελέγχου που διενεργείται από την Επιτροπή κατά 

περίπτωση. Οι ως άνω εξαιρέσεις θεωρείται ότι εξυπηρετούν κοινωνικοοικονομικούς 

σκοπούς, οι οποίοι είναι επωφελείς τόσο για τα κράτη μέλη όσο και για τους πολίτες 

της Ε.Ε..  
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Η ενίσχυση ως εργαλείο της περιβαλλοντικής πολιτικής αποτελεί εξαίρεση 

στην αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει» υπό την έννοια ότι δεν επιβάλλουν στο ρυπαντή 

να επιβαρυνθεί το περιβαλλοντικό κόστος, όπως η αρχή, αλλά τον συνδράμουν στην 

ανάληψή του ώστε να συμμορφωθεί με τα περιβαλλοντικά πρότυπα, τα οποία πολλές 

φορές είναι δυσανάλογα με αποτέλεσμα να απειλείται η νόθευση του ανταγωνισμού 

και η πορεία της επιχείρησης
77

.  

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ορίσει κατευθυντήριες 

γραμμές για τις κρατικές ενισχύσεις στους τομείς του περιβάλλοντος και της 

ενέργειας, οι οποίες συνιστούν τους νέους κανόνες για τη δημόσια στήριξη της 

περιβαλλοντικής προστασίας και της ενέργειας προκειμένου να ενταθεί και να 

υποστηριχθεί η είσοδος των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην αγορά.  

Σκοπός είναι η παροχή βοήθειας στα κράτη μέλη ώστε να επιτύχουν τους 

στόχους για το κλίμα που έχουν ορίσει για το 2020 και να ανταπεξέλθουν στις 

πιθανές στρεβλώσεις της αγοράς λόγω των επιδοτήσεων που έχουν δοθεί για τις 

ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Επιπροσθέτως, οι κατευθυντήριες γραμμές στοχεύουν 

στη βοήθεια μέσω των κρατικών ενισχύσεων στο απολύτως αναγκαίο μέτρο καθώς 

επίσης επικεντρώνονται σε έργα που επικουρούν τη διασυνοριακή ενεργειακή ροή 

και ενθαρρύνουν τις υποδομές στις αναπτυσσόμενες περιφέρειες της Ένωσης. Τέλος, 

η ισχύς των κατευθυντήριων γραμμών εφαρμόζονται από την 1η Ιουλίου 2014 έως 

το τέλος του 2020
78

. 

 

β) Οι περιβαλλοντικοί φόροι και επιβαρύνσεις  

Ως περιβαλλοντική επιβάρυνση είτε απλή είτε φορολογική ορίζεται «η 

χρηματική εισφορά που επιβάλλεται από τις δημόσιες αρχές κάτω από γενικούς 

κανόνες και η οποία άμεσα ή έμμεσα συνδέεται με την περιβαλλοντική ρύπανση που 

προκαλεί το πρόσωπο που φέρει το βάρος»
79

.  

Καθίσταται σαφές ότι ο ρυπαντής έχει δυο επιλογές, από τη μία να 

καταβάλλει την εισφορά και να ρυπαίνει ή να μειώσει τη ρύπανση που προκαλεί και 

αναλόγως να μειωθεί και το ύψος της εισφοράς. Σε κάθε περίπτωση, όμως, τίθεται 
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ένα ανώτατο όριο ρύπανσης από τις αρμόδιες αρχές καθώς θα ήταν αντίθετο με την 

αρχή της περιβαλλοντικής προστασίας να καταλήγει η περιβαλλοντική νομοθεσία σε 

εργαλείο συγκέντρωσης χρημάτων από το κράτος και να επιτρέπεται στο ρυπαντή να 

ρυπαίνει όσο θέλει εφόσον πληρώνει.   

Τα είδη των περιβαλλοντικών φόρων και επιβαρύνσεων μπορούν να 

υπαχθούν σε δυο κυρίως κατηγόριες, στις απλές περιβαλλοντικές επιβαρύνσεις και 

στους περιβαλλοντικούς ή οικολογικούς φόρους.  

Είναι γεγονός ότι η ΕΕ σε μια προσπάθεια στάθμισης του περιβαλλοντικού 

κόστους σε σχέση με την οικονομική ανάπτυξη έχει οδηγηθεί να θέσει σε εφαρμογή 

προγράμματα φορολόγησης διαφόρων ρυπογόνων τομέων, όπως ο τομέας της 

ενέργειας καθώς και την έκδοση Οδηγιών και Συστάσεων προς τα κράτη μέλη για 

την επιβολή περιβαλλοντικών επιβαρύνσεων
80

. Σήμερα, ενεργειακοί φόροι υπάρχουν 

ήδη σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ και είναι, έως έναν σημείο, εναρμονισμένοι σε 

επίπεδο ΕΕ
81

.  

 

γ) Εμπορεύσιμες Άδειες 

Οι εμπορεύσιμες άδειες δημιουργούν ένα νέο καθεστώς εντός του οποίου οι 

ρυπογόνες βιομηχανίες δύνανται να προβαίνουν σε αγοραπωλησίες αδειών  

ρύπανσης, ο αριθμός των οποίων είναι καθορισμένος και περιορισμένος. 

Εναργέστερα, πρόκειται για «περιβαλλοντικές μονάδες, δηλαδή ποσοστώσεις επί των 

επιπέδων εκπομπών που μπορούν να έχουν συγκεκριμένες επιχειρήσεις για κάθε 

περιοχή ξεχωριστά»
82

. Σύστημα εμπορεύσιμων αδειών αποτελεί το Σύστημα 

Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπής αερίων του θερμοκηπίου, το οποίο αναλύεται 

αμέσως παρακάτω
83

. 
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δ) Σύστημα Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπής αερίων του θερμοκηπίου 

(ΣΕΔΕ)  

Το Ευρωπαϊκό Σύστημα Εμπορίας Δικαιωμάτων Αερίων του θερμοκηπίου 

(ΣΕΔΕ)  άρχισε να λειτουργεί τη 1
η
 Ιανουαρίου του 2015, η ιδέα του, όμως, είχε 

συλληφθεί για πρώτη φορά στην Πράσινη Βίβλο
84

, όπου το 2000 η Ε.Ε. προκειμένου 

να φέρει εις πέρας τις δεσμεύσεις της από το Πρωτόκολλο του Κιότο εφήρμοσε την 

εμπορία εκπομπών αερίων θερμοκηπίου εντός της Κοινότητας.  

Σήμερα, το ΣΕΔΕ αποτελεί ένα ακόμη ισχυρό εργαλείο εφαρμογής της 

ευρωπαϊκής περιβαλλοντικής πολιτικής
85

. Σε νομοθετικό επίπεδο η λειτουργία του 

ΣΕΔΕ ρυθμίζεται από την οδηγία 2003/87/ΕΚ αναφορικά με τη θέσπιση συστήματος 

εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων του θερμοκηπίου εντός της Κοινότητας. Η 

αρχική οδηγία ήταν η 96/61/ΕΚ, την οποία τροποποίησε η οδηγία 2003/87/ΕΚ, η 

τελευταία έχει και αυτή με τη σειρά της υποστεί τροποποιήσεις προκειμένου να 

προσαρμοστεί στις ανάγκες της αγοράς, στις επιμέρους κοινοτικές δεσμεύσεις και 

στις επιταγές της διεθνούς σκηνής.  

Βασικός στόχος του ΣΕΔΕ είναι η προώθηση της μείωση των εκπομπών 

αερίων του θερμοκηπίου κατά τρόπο αποδοτικό από πλευράς κόστους αλλά και 

οικονομικώς αποτελεσματικό σύμφωνα με το άρθρο 1 της οδηγίας 2003/87/ΕΚ
86

. 

Εναργέστερα, το ΣΕΔΕ βασίζεται σε ένα σύστημα «ανώτατου ορίου και 

εμπορίου» του λεγόμενου “cap and trade”
87

, δηλαδή της αρχής «ανώτατων ορίων και 

εμπορίας». Ακρογωνιαίος λίθος του συστήματος είναι η εκ των προτέρων επιβολή 

ενός «ανώτατου ορίου» ενός δηλαδή “cap”, το οποίο αποτελεί την απόλυτη 

ποσότητα των αερίων του θερμοκηπίου που δύνανται να εκπέμπονται στο σύστημα 

από τους σταθμούς παραγωγής ενέργειας, τις βιομηχανίες και άλλες εγκαταστάσεις 

που λαμβάνουν μέρος στο σύστημα για να εξασφαλιστεί η μείωση των εκπομπών. 
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Το «ανώτατο όριο» αντιστοιχεί στον αριθμό των δικαιωμάτων εκπομπή που 

βρίσκονται σε κυκλοφορία σε συγκεκριμένο στάδιο εμπορίας
88

. Εν συνεχεία, οι 

ποσότητες εκπομπών που ξεπερνούν ή υπολείπονται του ανώτατου ορίου 

μετατρέπονται σε προϊόν εμπορίας μεταξύ των συμβαλλομένων προκειμένου να 

επιτυγχάνεται ένα ισοζύγιο εκπομπών κάτω από το όριο που τέθηκε
89

.  

Αυτή τη στιγμή το ΣΕΔΕ αποτελεί το μεγαλύτερο μηχανισμό εμπορίας ρύπων 

διεθνώς που τελεί σε λειτουργία. Στο μητρώο του συστήματος βρίσκονται 

καταγεγραμμένες πάνω από 11.000 εγκαταστάσεις της βιομηχανίας παραγωγής 

ηλεκτρικής ενέργειας –ως τις πλέον ενεργοβόρες- καθώς και άλλων βιομηχανικών 

κλάδων σε 31 χώρες εκ των οποίων τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ, η Ισλανδία, το 

Λιχτενστάιν και η Νορβηγία. Τέλος, το ΣΕΔΕ καλύπτει περίπου το 45% των 

συνολικών εκπομπών της Ε.Ε. καθώς από το έτος 2012 περιλαμβάνει και τις 

αεροπορικές μεταφορές
90

. 

 

Εικόνα I: Το σύστημα Cap and Trade
91
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Β) Τα έμμεσα οικονομικά εργαλεία 

 

Στα έμμεσα οικονομικά εργαλεία υπάγονται οι μηχανισμοί οικολογικής 

σήμανσης και πιστοποίησης και οι περιβαλλοντικές συμφωνίες. Τα περιβαλλοντικά 

αυτά εργαλεία διαμορφώνονται από την πρακτική που ακολουθούν οι ενδιαφερόμενες 

ομάδες υπό το καθεστώς της αυτορρύθμισης. Οι εν λόγω μηχανισμοί ονομάζονται και 

εκούσιες δεσμεύσεις χωρίς ωστόσο αυτό να σημαίνει ότι δεν υπόκεινται σε κάποια 

κανονιστικά πλαίσια. Τέλος, στα έμμεσα οικονομικά εργαλεία υπάγονται και οι 

εναλλακτικοί μηχανισμοί οικονομικής διαχείρισης των αποβλήτων, τα οποία βέβαια 

είναι νομοθετικώς δεσμευτικά. 

 

α) Οι μηχανισμοί οικολογικής σήμανσης και πιστοποίησης 

Στους μηχανισμούς οικολογικής σήμανσης και πιστοποίησης υπάγονται το 

οικολογικό σήμα και το σύστημα οικολογικής διαχείρισης, τα οποία μπορούν να 

υιοθετήσουν εκούσια τα κράτη μέλη της ΕΕ.  

 

 Το ευρωπαϊκό σύστημα απονομής του οικολογικού σήματος  

Το οικολογικό σήμα (EU Ecolabel) «πιστοποιεί ότι ένα προϊόν ανταποκρίνεται 

σε κριτήρια που το χαρακτηρίζουν πιο φιλικό για το περιβάλλον από άλλα 

υποκατάστατα προϊόντα»
92

και τοποθετείται τόσο σε προϊόντα όσο και σε υπηρεσίες 

μετά από αίτηση του ενδιαφερόμενου παραγωγού. 

 Λειτουργεί από το 1992, ισχύει για τα κράτη μέλη της ΕΕ καθώς επίσης και 

για τη Νορβηγία, την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και διέπεται από τον Κανονισμό 

66/2010. Το οικολογικό σήμα βρίσκεται στα πλαίσια εφαρμογής της περιβαλλοντικής 

πολιτικής της ΕΕ για την προστασία του περιβάλλοντος και την αειφόρο ανάπτυξη.  

Ο Κανονισμός δημιουργίας της Ευρωπαϊκής αγοράς οίκο-προϊόντων έχει ως 

νομική του βάση τη διάταξη 192 ΣΛΕΕ (πρώην 175 ΣΕΚ) που αναφέρεται στην 

περιβαλλοντική πολιτική και όχι στη διάταξη 114 ΣΛΕΕ (πρώην 95 ΣΕΚ) που αφορά 
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την εσωτερική αγορά της Ε.Ε. με αποτέλεσμα να μην εμποδίζεται η δημιουργία ή η 

διατήρηση ενός εθνικού συστήματος οικολογικής σήμανσης
93

. 

Το  Ανώτατο Συμβούλιο Απονομής Οικολογικού Συμβουλίου - ΑΣΑΟΣ
94

 

είναι ο εθνικός αρμόδιος φορέας για την απονομή του ευρωπαϊκού οικολογικού 

σήματος σε κάθε κράτος μέλος
95

. Η επιτροπή προκειμένου να παραχωρήσει το 

οικολογικό σήμα σε ένα προϊόν εκτιμά συνολικά τα οικολογικά του χαρακτηριστικά 

από την «προ-παρασκευή» του έως και την καταστροφή του. Τα κριτήρια για την 

τοποθέτηση του οικολογικού σήματος βρίσκονται σε συνεχή εξέλιξη και 

προσαρμόζονται στις τεχνολογικές και επιστημονικές εξελίξεις καθώς και στις 

ανάγκες της αγοράς.  

Τέλος, οι καταναλωτές έχουν τη δυνατότητα μέσω του σήματος αυτού να 

ενημερώνονται για τα λεγόμενα «καθαρά» προϊόντα ώστε να τα προτιμούν με 

συνέπεια να παρακινούνται οι παραγωγοί να το αποκτήσουν.  

 

 

Εικόνα II: Το Ευρωπαϊκό οικολογικό σήμα (EU Ecolabel) 
96

. 
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 Το σύστημα οικολογικής διαχείρισης και οικολογικού ελέγχου 

Το σύστημα οικολογικής διαχείρισης και οικολογικού ελέγχου (EMAS/Eco-

Management and Audit Scheme) βασίζεται στον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1221/2009 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και απευθύνεται σε όλους τους 

οργανισμούς, των οποίων η δραστηριότητα επιφέρει σοβαρές περιβαλλοντικές 

επιπτώσεις.  

Στόχος του κανονισμού EMAS είναι η αξιολόγηση και η αναβάθμιση των 

περιβαλλοντικών επιδόσεων των οργανισμών καθώς και η μείωση των 

περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τη λειτουργία των εγκαταστάσεων αλλά και του 

προσωπικού του. 

Η συμμετοχή του οργανισμού στο σύστημα ανήκει αποκλειστικά σε αυτόν και 

οφείλει να θέσει ο ίδιος, τους ποιοτικούς και ποσοτικούς στόχους που επιθυμεί να 

επιτύχει. Εν συνεχεία, οφείλει να προσπαθεί συνεχώς να βελτιώνει τις 

περιβαλλοντικές του επιδόσεις και να ενημερώνει παράλληλα το κοινό για τις 

βελτιώσεις του αυτές, οι οποίες ελέγχονται περιοδικά. Το τελευταίο στάδιο του 

EMAS είναι η επαλήθευση του συστήματος από διαπιστευμένο επαληθευτή 

περιβάλλοντος προκειμένου ο οργανισμός να υπαχθεί στον επίσημο κατάλογο των 

καταχωρισμένων οργανισμών δηλαδή στο μητρώο EMAS.  

Ένα από τα πιο σημαντικά οφέλη για τον οργανισμό που έχει επαληθευτεί 

κατά EMAS είναι η εξοικονόμηση ενέργειας και πρώτων υλών καθότι έχει θέσει σε 

ισχύ ένα πρόγραμμα συνεχούς μείωσης των περιβαλλοντικών του επιπτώσεων και 

εξοικονόμησης των φυσικών του πόρων. Τέλος, η επαλήθευση ενός οργανισμού στο 

EMAS επιβεβαιώνεται με τη χρήση του διακριτού λογότυπου
97

. 
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Εικόνα III: Το λογότυπο του EMAS 

 

β) Οι περιβαλλοντικές συμφωνίες  

Οι περιβαλλοντικές συμφωνίες αποτελούν εκούσιες συμφωνίες που 

συνάπτονται μεταξύ των βιομηχανιών και των αρμόδιων δημόσιων αρχών και 

εμπεριέχουν περιβαλλοντικές υποχρεώσεις προς εκπλήρωση διαφόρων 

περιβαλλοντικών στόχων. Οι περιβαλλοντικές αυτές  υποχρεώσεις συνίστανται στη 

μείωση των τοξικών εκπομπών, των αποβλήτων, την κατάργηση επικίνδυνων ουσιών 

των προϊόντων κ.α.. Οι περιβαλλοντικές συμφωνίες αποτελούν ένα ισχυρό εργαλείο 

για την εφαρμογή της περιβαλλοντικής πολιτικής στην Ε.Ε. και μπορούν ακόμη να 

συμπληρώσουν ή και να αντικαταστήσουν τη νομοθεσία όταν χρησιμοποιούνται για 

να ενσωματώσουν διατάξεις των οδηγιών
98

.  

 

γ) Οι εναλλακτικοί μηχανισμοί οικονομικής διαχείρισης των αποβλήτων  

Οι εναλλακτικοί μηχανισμοί οικονομικής διαχείρισης των αποβλήτων 

αποτελούν ένα ισχυρό εργαλείο για την εφαρμογή της περιβαλλοντικής πολιτικής. H 

Ευρωπαϊκή Ένωση έχει επιδιώξει την εναρμόνιση μέτρων αναφορικά με τη 

διαχείριση αποβλήτων στην εθνική νομοθεσία των κρατών μελών προκειμένου να 

επιτύχει ένα υψηλό επίπεδο προστασίας του περιβάλλοντος και να διασφαλιστεί η 

ορθή λειτουργία της εσωτερικής αγορά. 

Η Οδηγία 94/62/ΕΚ  για τις συσκευασίες και τα απορρίμματα των 

συσκευασιών ήταν αυτή που αποτέλεσε ουραγό για τη χρησιμοποίηση οικονομικών 
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εργαλείων με στόχο τη διαχείριση αποβλήτων για την επίτευξη περιβαλλοντικών 

στόχων αλλά και για την εναρμόνιση των εθνικών νομοθεσιών στον τομέα αυτό.  

Προκειμένου να επιτύχουν τους παραπάνω στόχους, τα κράτη μέλη 

υποχρεούνται να θεσπίσουν μέτρα με σκοπό την πρόληψη της δημιουργίας 

απορριμμάτων συσκευασίας και τη δημιουργία συστημάτων επαναχρησιμοποίησης 

των συσκευασιών, μειώνοντας κατά αυτό τον τρόπο τις περιβαλλοντικές τους 

επιπτώσεις
99

.  

 

IV) Οι τελευταίες εξελίξεις της Ευρωπαϊκής Περιβαλλοντικής Πολιτικής  

 

Στη σύγχρονη εποχή το περιβάλλον αντιμετωπίζει μία σειρά προκλήσεων 

αναφορικά με την κλιματική αλλαγή, τη μη βιώσιμη παραγωγή και υπερκατανάλωση 

αλλά και τις ποίκιλες μορφές ρύπανσης.  

Υπό αυτές τις συνθήκες, η ΕΕ έχει αναπτύξει ισχυρούς μηχανισμούς 

προστασίας
100

 του φυσικού περιβάλλοντος μέσω της φίλο-περιβαλλοντικής πολιτικής 

και νομοθεσίας της. Επιτυγχάνεται μία προσπάθεια στροφής της οικονομίας ώστε 

αυτή να καταστεί πιο φιλική προς το περιβάλλον να προστατεύσει τους φυσικούς 

πόρους της Ευρώπης από την συνεχή κατασπατάλησή τους διασφαλίζοντας με αυτόν 

τον τρόπο την υγεία και την ευημερία των πολιτών αλλά και των επόμενων γενεών 

υπό το πρίσμα της βιώσιμης ανάπτυξης.  

Η ευρωπαϊκή περιβαλλοντική πολιτική εδράζεται στα άρθρα 11, 191-193 της 

Συνθήκης για τη λειτουργία της ΕΕ. Ειδικότερα, στο άρθρο 191 ΣΛΕΕ τίθεται ως 

θεμελιώδης στόχος η αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής με την ανάπτυξη της 

βιωσιμότητας
101

. 

Η ΕΕ έχει δεσμευτεί να διατηρήσει την παγκόσμια κλιματική αλλαγή κάτω 

από τους 2 
o
C και για να το επιτύχει θα πρέπει να μειώσει τις εκπομπές αερίων του 

θερμοκηπίου κατά 80 % με 95 % έως το 2050 σε σχέση με τα επίπεδα του 1990. Ως 

προς τον σκοπό αυτό, έχει αναπτύξει μηχανισμούς παρακολούθησης, προγράμματα 
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δράσης, δέσμες μέτρων και μακροπρόθεσμες πολιτικές. Παρακάτω αναφέρονται 

κάποιες από τις σημαντικότερες πολιτικές της
102

.  

 

Α) Η πορεία προς μία οικονομία χαμηλών επιπέδων ανθρακούχων 

εκπομπών για το 2050 

 

Η ΕΕ έχει εισάγει και προωθεί μία πορεία προς μία οικονομία χαμηλών 

επιπέδων ανθρακούχων εκπομπών για το 2050
103

. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή  προτείνει 

τη μείωση των εγχώριων εκπομπών κατά 40% και 60% για το 2030 και για το 2040 

αντίστοιχα σε σχέση με τα επίπεδα του 1990, προκειμένου να υλοποιηθεί ο ανωτέρω 

στόχος.  

Σε κάθε περίπτωση για την επίτευξη του εν λόγω στόχου θα πρέπει να 

συμβάλλουν τομείς, όπως ο τομέας των μεταφορών, της βιομηχανίας, της γεωργίας 

αλλά κατά κύριο λόγο ο τομέας της ενέργειας, ως ο πλέον ρυπογόνος. Η ΕΕ θα 

πρέπει να απαλείψει σχεδόν τελείως τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα  έως το 

2050, με βάση την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και με τη 

χρήση των υφιστάμενων και πιο προηγμένων τεχνολογιών. Για την επίτευξη των 

στόχων αυτών θα πρέπει να γίνουν πολλές δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις στους 

ως άνω τομείς
104

.  

 

Β) Η δέσμη μέτρων για το κλίμα και την ενέργεια για το 2020 

 

Στα πλαίσια της πολιτικής για το κλίμα, το 2008
105

 αποφασίστηκε από τους 

ηγέτες της ΕΕ η ανάληψη των εξής στόχων ως το έτος  2020:  
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 20%  μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου σε σχέση το 1990.  

 20%  βελτίωση στην ενεργειακή απόδοση της ΕΕ.  

 20%  αύξηση του μεριδίου των ΑΠΕ στην τελική ενεργειακή κατανάλωση  

 

Η Οδηγία 2009/28/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 

εισήγαγε στην ΕΕ τους παραπάνω στόχους που είναι γνωστοί ως «στόχοι 20/20/20» 

ως προς το κλίμα και την ενέργεια. Για την επίτευξή τους δημιουργεί ένα κοινό 

πλαίσιο για την προώθηση της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και ορίζει 

δεσμευτικούς εθνικούς στόχους προκειμένου το μερίδιο της ενέργειας από ΑΠΕ στην 

ακαθάριστη τελική κατανάλωση ενέργειας να αποτελεί τουλάχιστον το 20% έως το 

2020 στην ΕΕ.  

Σύμφωνα με τα παραπάνω, θα πρέπει κάθε κράτος μέλος να λάβει μέτρα ώστε 

το 10% της τελικής κατανάλωσης ενέργειας στις μεταφορές το 2020 να προέρχεται 

από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας για αυτό στην οδηγία ρυθμίζονται μεταξύ άλλων 

ζητήματα που αφορούν τα βιορευστά και τα βιοκαύσιμα καθώς και την ενημέρωση 

για την πρόσβαση στο δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας για ενέργεια από ΑΠΕ
106

. 

 Τέλος, οι στόχοι της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» δύνανται να υλοποιηθούν 

με τέσσερα δεσμευτικά νομοθετικά μέτρα. Το πρώτο αποτελεί το αναθεωρημένο 

σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών της ΕΕ (κοινοτικό σύστημα), το δεύτερο 

αποτελεί η απόφαση περί επιμερισμού των προσπαθειών με τον καθορισμό εθνικών 

ανώτατων ορίων εκπομπών για ορισμένους ατμοσφαιρικούς ρύπους, το τρίτο αφορά 

την οδηγία για την προώθηση της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και το 

τέταρτο την οδηγία για τη δέσμευση και αποθήκευση άνθρακα σε γεωλογικούς 

σχηματισμούς (CCS)
107

.  
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Γ) Το πλαίσιο πολιτικής της ΕΕ για το κλίμα και την ενέργεια για την 

περίοδο 2020 έως 2030 

 

Το πλαίσιο για την περίοδο 2020 έως 2030 συμπληρώνει τους «στόχους 

20/20/20» για την πολιτική σχετικά με το κλίμα και την ενέργεια. Ειδικότερα, η ΕΕ 

έχει δεσμευτεί να επιτύχει τους παρακάτω στόχους με χρονικό ορίζοντα το 2030
108

:  

 Τη μείωση του 40% των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου έως το έτος 2030 από 

τα προβιομηχανικά επίπεδα. 

 Την αύξηση της ενέργειας κατά 27% από ανανεώσιμες πηγές που 

χρησιμοποιούνται από την ΕΕ. 

 Τη μεταρρύθμιση του συστήματος εμπορίας εκπομπών της ΕΕ ώστε να 

συμπεριληφθεί ένα αποθεματικό για τη σταθεροποίηση της αγοράς και συγχρόνως να 

επέλθει μείωση του υψηλότερου ορίου κατά έτος εκπομπών ρύπων μετά το 2020.  

 Την αναβάθμιση της ενεργειακής απόδοσης με σκοπό τη βελτίωση της 

ασφάλειας του ενεργειακού εφοδιασμού και του ανταγωνισμού στα πλαίσια που 

απαιτεί η αρχή της βιώσιμης ανάπτυξης.   

 Τη δημιουργία ενός νέου πλαισίου διακυβέρνησης για την υλοποίηση των 

στόχων αναφορικά με την κλιματική και ενεργειακή πολιτική με βάση εθνικά σχέδια 

των κρατών μελών που συντονίζονται και αξιολογούνται από την ΕΕ. 

 Την ένταξη βασικών δεικτών για τον εποπτικό έλεγχο της προόδου σε σχέση 

με τους κανόνες του ανταγωνισμού, της ασφάλειας και της ενεργειακής 

βιωσιμότητας
109

. 
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Μέρος Δεύτερο: Η Εθνική περιβαλλοντική προστασία στον τομέα 

των ενεργειακών υποδομών 

Κεφάλαιο Α': Η Συνταγματική κατοχύρωση της προστασίας του 

περιβάλλοντος  

  

Ι) Οι Συνταγματικές Διατάξεις  

 

Α) Το άρθρο 24 του Συντάγματος  

 

α) Εισαγωγή  

Σε εθνικό επίπεδο, η ένταξη του άρθρου 24 στο κείμενο του Καταστατικού 

Χάρτη θεωρήθηκε από τις σπουδαιότερες στιγμές της «E' Αναθεωρητικής Βουλής», η 

οποία μάλιστα αποτέλεσε ελληνική καινοτομία καθότι δεν υπήρχε σε κανένα 

Ευρωπαϊκό Σύνταγμα της εποχής αντίστοιχη διάταξη. Σε κάθε περίπτωση, πηγές 

έμπνευσης της διάταξης του άρθρου 24 του Συντάγματος του 1975 υπήρξαν το 

γιουγκοσλαβικό Σύνταγμα του 1974 και το ιταλικό Σύνταγμα του 1948
110

.  

Σήμερα, το δικαίωμα στο περιβάλλον αποτελεί μέρος των περισσότερων 

σύγχρονων συνταγμάτων καθώς κατοχυρώνεται σε 19 από τα 24 Συντάγματα των 

κρατών-μελών της ΕΕ. Στο ελληνικό σύνταγμα, το δικαίωμα στο περιβάλλον 

θεμελιώνεται στο άρθρο 24 παράγραφος 1 εδ. α’ και το δικαίωμα στην βιώσιμη 

ανάπτυξη στο άρθρο 24 παράγραφος 1 εδ. β’ και στο άρθρο 106 παρ. 1 εδ. α’
111

. 

Συμπληρωματικά, η εμφάνιση νέων δικαιωμάτων, όπως το δικαίωμα στο 

περιβάλλον είχε ως αποτέλεσμα η θεωρία να τα κατηγοριοποιήσει σε τρεις γενιές 

δικαιωμάτων. Η πρώτη γενιά περιέχει τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα. Η 

δεύτερη γενιά περιέχει τα κοινωνικά και τα οικονομικά δικαιώματα. Η τρίτη γενιά 

περιέχει τα νέα δικαιώματα ή αλλιώς «δικαιώματα αλληλεγγύης» καθώς ανάγονται 

στην αδελφότητα και ειδικότερα στην αλληλεγγύη μεταξύ των ανθρώπων από το 
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γνωστό τρίπτυχο της γαλλικής επανάστασης «ελευθερία - ισότητα - αδελφότητα». 

Στην τρίτη γενιά δικαιωμάτων ανήκει και το δικαίωμα στο περιβάλλον 
112

. 

 

β) Το περιεχόμενο του άρθρου 24 του Συντάγματος  

Το άρθρο 24 αποτελεί θεμέλιο λίθο για την προστασία του περιβάλλοντος 

καθώς την κατέστησε θεμελιώδη αποστολή του κράτους. Ειδικότερα, το εν λόγω 

άρθρο καθιερώνει το δικαίωμα σε ένα περιβάλλον υγιεινό και οικολογικά 

ισορροπημένο ως απαραίτητη προϋπόθεση για την ανθρώπινη ζωή και υγεία και κατά 

επέκταση για την ανθρώπινη αξιοπρέπεια με αποτέλεσμα το αγαθό αυτό να αποκτά 

αυτοτελή αξία για τον άνθρωπο. Είναι σαφές ότι το άρθρο 24 αποτελεί μία ομπρέλα 

προστασίας τόσο για το φυσικό όσο και για το πολιτιστικό περιβάλλον
113

.  

Επίσης, υπάρχει ιδιαίτερη μέριμνα για τα δάση και τις δασικές εκτάσεις στην 

παρ. 1 εδάφια γ’, δ’, ε’ σε συνδυασμό με το άρθρο 117 παρ. 3-4 Συντ. Επίσης, το 

οικιστικό περιβάλλον, εμπίπτει στη ρυθμιστική αρμοδιότητα του κράτους με σκοπό 

την ανάπτυξη των οικισμών με τους καλύτερους δυνατούς όρους διαβίωσης στις παρ. 

2-5 και τέλος, το πολιτιστικό περιβάλλον ρυθμίζεται στην παρ. 6
114

. 

Στο άρθρο 24 παράγραφος 1 του Συντ. αναφέρεται ότι: «η προστασία του 

φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος αποτελεί υποχρέωση του κράτους και 

δικαίωμα του καθενός. Για τη διαφύλαξή του το κράτος έχει υποχρέωση να παίρνει 

ιδιαίτερα προληπτικά ή κατασταλτικά μέτρα στο πλαίσιο της αρχής της αειφορίας. 

Νόμος ορίζει τα σχετικά με την προστασία των δασών και των δασικών εκτάσεων. Η 

σύνταξη δασολογίου συνιστά υποχρέωση του κράτους. Απαγορεύεται η μεταβολή του 

προορισμό των δασών και το δασικών εκτάσεων, εκτός αν προέχει για την Εθνική 

Οικονομία η αγροτική εκμετάλλευση ή άλλη τους χρήση που την επιβάλλει το δημόσιο 

συμφέρον»
115

.  
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 Το δικαίωμα στο περιβάλλον ως κοινωνικό δικαίωμα 

Καταρχάς, το δικαίωμα στο περιβάλλον αποτελεί ένα αμυντικό δικαίωμα 

καθώς απαιτεί από το κράτος και από τον κάθε πολίτη να απέχει από ενέργειες που το 

βλάπτουν. Έπειτα, έχει και προστατευτικό χαρακτήρα καθώς υποχρεούται και οι τρεις 

εξουσίες να λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να το προστατέψουν. 

Παρέχεται έτσι το δικαίωμα σε κάθε πολίτη να απαιτήσει από το κράτος τη λήψη 

θετικών μέτρων προστασίας του περιβάλλοντος αλλά και την υποχρέωσή του να 

απέχει από πράξεις επιβλαβής προς τούτο. Πρόκειται για το δικαίωμα στο περιβάλλον 

ως κοινωνικό δικαίωμα, όπως άλλωστε το έχει χαρακτηρίσει πολλές φορές και η 

νομολογία
116

.       

 

 Το δικαίωμα στο περιβάλλον ως ατομικό δικαίωμα 

Έπειτα, το περιβάλλον αναγνωρίστηκε -μετά την αναθεώρηση του 

Συντάγματος του 2001- ως «δικαίωμα του καθενός» υπό την έννοια ότι δεν αποτελεί 

μόνο υποχρέωση του κράτους αλλά είναι και ατομικό δικαίωμα του κάθε φυσικού ή 

νομικού προσώπου που όταν παραβιάζεται δύναται να ζητά έννομη προστασία έναντι 

όποιου το προσβάλλει. Ο φορέας του δικαιώματος στο περιβάλλον προστατεύεται 

δικαστικά αν αποδείξει ότι υπέστη από παρεμβάσεις της πολιτικής εξουσίας μια 

προσβολή παρούσα, άμεση και προσωπική (έννομο συμφέρον) στην απαίτησή του 

για ένα καθαρό περιβάλλον. Η αγώγιμη αξίωσή του στρέφεται κατά του κράτους 

προκειμένου να απέχει από πράξεις που προσβάλλουν το περιβάλλον.  

 

 Το δικαίωμα στο περιβάλλον ως πολιτικό δικαίωμα 

Επιπροσθέτως, το δικαίωμα στο περιβάλλον λειτουργεί και ως πολιτικό 

δικαίωμα καθώς ο κάθε πολίτης μπορεί να συμμετέχει ενεργά στην άσκηση της 

κρατικής εξουσίας λαμβάνοντας αποφάσεις αναφορικά με τη συντήρηση, τη 

βελτίωση και την αποκατάσταση του περιβάλλοντος
117

.  

Επίσης, η αρχή της αειφορίας αναδείχθηκε ως συνταγματική αρχή
118

, η οποία 

εξ ορισμού απαιτεί την στάθμιση της περιβαλλοντικής προστασίας σε σχέση με την 

οικονομική ανάπτυξη. Σύμφωνα μάλιστα με τη νομολογία του Συμβουλίου της 
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Επικρατείας «το φυσικό περιβάλλον έχει αναχθεί σε αυτοτελώς προστατευόμενο αγαθό, 

προκειμένου να εξασφαλιστεί η οικολογική ισορροπία και η διαφύλαξη των φυσικών 

πόρων προς χάρη και των επόμενων γενεών»
119

 ερμηνεύοντας πληρέστατα την 

συνταγματική επιταγή.  

Αξίζει να σημειωθεί ότι η θεμελίωση της υποχρέωσης του κράτους στην 24 

παρ. 1 συνιστά διάταξη νόμου και όχι απλά μια κατευθυντήρια διάταξη γιατί το 

Σύνταγμα αποτελείται από κανόνες δικαίου νομικά δεσμευτικούς τόσο για τον κοινό 

νομοθέτη, τη διοίκηση όσο και το δικαστή
120

.  

Από το περιεχόμενο του άρθρου καθίσταται σαφής η έλλειψη ορισμού της 

έννοιας του περιβάλλοντος. Πρόκειται για μία νομοθετική επιλογή συνέπεια της 

οποίας είναι η διεύρυνση του προστατευτικού πεδίου των διατάξεων του 

Συντάγματος ώστε να καταλαμβάνει όλα τα στοιχεία που συνθέτουν τον εκάστοτε 

υπό ευρεία έννοια ζωτικό χώρο του ανθρώπου. Ως εκ τούτου, θα μπορούν να 

ενταχθούν στο προστατευτικό πεδίο και νέα αγαθά που ενδεχομένως να εμφανιστούν 

στο μέλλον
121

. 

 

Β) Το Περιβαλλοντικό Σύνταγμα 

 

Στο ελληνικό Σύνταγμα εντοπίζονται αρκετές διατάξεις, οι οποίες έχουν 

θεματική συνάφεια και συμπληρωματικό χαρακτήρα σε σχέση με το άρθρο 24 του 

Συντάγματος. Πρόκειται για τις ονομαζόμενες επάλληλες κανονιστικές ζώνες
122

 του 

άρθρου 24, οι οποίες δημιουργούν ένα ειδικό υποσύστημα του καταστατικού Χάρτη, 

κατά το πρότυπο του οικονομικού Συντάγματος, το περιβαλλοντικό Σύνταγμα
123

. Οι 

συνταγματικές αυτές διατάξεις συνδυάζονται αρμονικά με το άρθρο 24 με 

αποτέλεσμα να διασφαλίζουν μια ολοκληρωμένη προστασία του δικαιώματος στο 

περιβάλλον. Συμπερασματικά, συνάγεται ότι η περιβαλλοντική προστασία έχει διττή 

λειτουργία, από τη μία αποτελεί μέσο για την προστασία άλλων εννόμων αγαθών, 

όπως είναι η ανθρώπινη υγεία και από την άλλη λειτουργεί ως αυτοσκοπός.  
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α) Πρώτη Κανονιστική Ζώνη
124

  

 

 Άρθρο 117 παράγραφος 3 

Το άρθρο 117 στην παράγραφο 3 Συντ. έχει συμπληρωματικό χαρακτήρα και 

ολοκληρώνει την περιβαλλοντική προστασία του άρθρου 24. Ειδικότερα, θεμελιώνει 

την προστασία των δασών και των δασικών εκτάσεων που καταστράφηκαν από 

πυρκαγιά ή αποψιλώθηκαν θέτοντας στην πολιτεία την υποχρέωση να τα κηρύσσει 

αναδασωτέα και να μην επιτρέψει να αλλάξει ο προορισμός τους προκειμένου να 

προφυλαχθεί ο χαρακτήρας τους και το φυσικό περιβάλλον.  

Επιπλέον, επιτυγχάνει να αποτρέπει τη δόλια καταστροφή τους εφόσον, 

ακόμη και αν αυτή επέλθει δεν επιτρέπεται να διατεθούν για άλλο προορισμό. Τίθεται 

έτσι, ένα ιδιαίτερο προστατευτικό καθεστώς
125

, όπου το άρθρο 117 παρ. 3 σε 

συνδυασμό με το 24 παρ. 1 εδ. γ’, δ’ περιορίζουν το δικαίωμα στην ιδιοκτησία καθώς 

ο ιδιοκτήτης δεν μπορεί να προβεί σε καμία ενέργεια που θα άλλαζε το δασικό 

χαρακτήρα της ιδιοκτησίας του
126

. 

Τέλος, η αλλαγή του προορισμού δασών και δασικών εκτάσεων μπορεί να 

λάβει χώρα υπό τις αυστηρές προϋποθέσεις
127

 που έχει θέσει το ΣτΕ
128

 ερμηνεύοντας 

συσταλτικά τη διάταξη του Συντάγματος.  

 

 Άρθρο 2 παράγραφος 1  

Το άρθρο 2 παράγραφος 1 Συντ. εξυψώνει το σεβασμό και την προστασία της 

αξίας του ανθρώπου σε θεμελιώδη υποχρέωση της πολιτείας και αποτελεί την 

κανονιστική κοιτίδα όλων των δικαιωμάτων και ελευθεριών. Κατά επέκταση, η αρχή 

της αξίας του ανθρώπου ως θεμελιώδης αρχή έχει σημασία για την ερμηνεία
129

 όλων 

των διατάξεων της κοινής νομοθεσίας. Το περιεχόμενο της αρχής απαιτεί να μην 
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υποβαθμίζεται ο άνθρωπος σε αντικείμενο, σε απλό μέσο για την εξυπηρέτηση 

οποιονδήποτε σκοπών δηλαδή σε αντικαταστατό τελικά μέγεθος
130

. Το δικαίωμα της 

προσωπικής ελευθερίας του ατόμου και το ειδικότερο δικαίωμα της ελεύθερης 

ανάπτυξης της προσωπικότητας αποτελούν την προϋπόθεση για την ύπαρξη όλων 

των ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων προστατεύοντας τα από κάθε 

προσβολή
131

.  

Καθίσταται σαφές ότι το άρθρο 2 παρ. 1 απαιτεί την εφαρμογή του άρθρου 24 

αναφορικά με την περιβαλλοντική προστασία καθώς και μέσω ενός υγιεινού 

περιβάλλοντος πραγματώνεται ο σεβασμός της αξίας του ανθρώπου εκ μέρους της 

πολιτείας.  

 

 Άρθρο 5 παράγραφος 1 

Το άρθρο 5 παράγραφος 1 Συντ. κατοχυρώνει το δικαίωμα στην ελεύθερη 

ανάπτυξη της προσωπικότητάς και της συμμετοχής στην ζωή της χώρας και ως εκ 

τούτου αποτελεί ένα γενικό και γνήσιο δικαίωμα ελευθερίας, το οποίο καλύπτει τα 

τυχόν κενά της συνταγματικής προστασίας της ελευθερίας και αποτελεί μία διάταξη 

πλαίσιο
132

. Δρα συμπληρωματικά ως προς την παρεχόμενη από τα άλλα δικαιώματα 

προστασία
133

 της προσωπικότητας
134

.  

Επιπλέον, στο άρθρο 5 παρ. 1 και ειδικότερα στο δικαίωμα συμμετοχής στην 

οικονομική ζωή της χώρας βρίσκει έρεισμα σύμφωνα με την νομολογία
135

 η 

οικονομική ελευθερία. Με τη σειρά της στην οικονομική ελευθερία εντάσσεται η 

ελευθερία των συμβάσεων εντός της οποίας αναπτύσσονται η ελευθερία της 

επιχειρηματικής δραστηριότητας του εμπορίου και της βιομηχανίας (η οποία 

ρυθμίζεται και από τις διατάξεις του άρθρου 106 Συντ.) αλλά και η ελευθερία της 

εργασίας και του επαγγέλματος
136

.  

                                                           
130

 Μανωλεδάκη Ι – Prittwitz C., «Η ποινική προστασία της ανθρώπινης αξιοπρέπειας» εκδ. 

Σάκκουλα, 1997, σελ. 14 κ.ε. 
131

 Μανιτάκη Α., «Ελληνικό Συνταγματικό Δίκαιο-Γενικό Μέρος», εκδ. Σάκκουλα, 2004, 

σελ. 305 κ.ε.  
132

 Χρυσόγονου Κ., «Συνταγματικό Δίκαιο-Ειδικό Μέρος», εκδ. Σάκκουλα, 2008,σελ.197 κ.ε.  
133

 Μάνεση Α., «Συνταγματικά Δικαιώματα - Α’ Ατομικές Ελευθερίες», εκδ. Σάκκουλα, 

1982, σελ. 116. 
134

 Δαγτόγλου Π., «Συνταγματικό Δίκαιο-Ατομικά δικαιώματα», εκδ. Αντ. Ν. Σάκκουλα, 

1991, σελ. 1044 κ.ε. 
135

 ΣτΕ 1212/1994, ΣτΕ 2779/1994, ΣτΕ 1898/1995. 
136

 Χρυσόγονου Κ., «Ατομικά και Κοινωνικά Δικαιώματα», εκδ. Νομική Βιβλιοθήκη, 2006, 

σελ. 189. 



45 
 

Η απεριόριστη, όμως, κατοχύρωση της ανθρώπινης ελευθερίας θα μπορούσε 

να καταλήξει στην αυθαιρεσία και παράλληλα στην καταπάτηση άλλων θεμελιωδών 

δικαιωμάτων, όπως είναι το δικαίωμα για ένα ισορροπημένο οικολογικά περιβάλλον 

για αυτό τίθενται από το Σύνταγμα μια τριάδα περιορισμών: 

 η μη προσβολή των δικαιωμάτων των άλλων,  

 η μη παραβίαση του ίδιου του Συντάγματος και 

 η μη προσβολή των χρηστών ηθών 

Σε ότι αφορά τους δύο πρώτους περιορισμούς, οι οποίοι τέμνονται καθώς 

δικαιώματα κατοχυρώνονται και στο Σύνταγμα γίνεται σαφές ότι ο πρώτος 

περιορισμός επεκτείνεται και στα δικαιώματα που είναι κατοχυρωμένα από τον κοινό 

νομοθέτη
137

.  

Ως προς το δεύτερο περιορισμό αναφορικά με το Σύνταγμα υποδηλώνονται 

κατά κύριο λόγο οι οργανωτικές διατάξεις του, όπως η άσκηση της νομοθετικής 

εξουσίας και οι αρμοδιότητες της πολιτείας. Σε αυτήν την κατηγορία υπάγονται και οι 

περιορισμοί των περιορισμών, όπως η αρχή της αναλογικότητας και η διαφύλαξη του 

πυρήνα του δικαιώματος
138

. Ο πυρήνας του δικαιώματος θα μπορούσε να θεωρηθεί 

ως η ύστατη περιοχή της ανθρώπινης ελευθερίας, η οποία πρέπει να παραμένει 

απροσπέλαστη για τη δημόσια εξουσία
139

 καθώς η διοίκηση οφείλει να λειτουργεί με 

βάση την αρχή της νομιμότητας και να ενεργεί secundum legem και intra legem. 

Τέλος, ως προς τον τρίτο περιορισμό δίνεται το έρεισμα στο νομοθέτη να 

επιβάλλει περιορισμούς προκειμένου να προστατεύσει τα χρηστά ήθη χωρίς να 

περιορίζεται ευθέως η ελευθερία του ατόμου
140

. 

 

 Άρθρο 25 παράγραφοι 1 και 4 

Στο άρθρο 25 παράγραφος 1 Συντ. θεμελιώνεται η υποχρέωση του κράτους να 

εγγυάται τα δικαιώματα κάθε ατόμου και στην παράγραφο 4 παρέχεται στο Κράτος η 

αξίωση να απαιτεί από τους πολίτες να εκπληρώνουν το χρέος τους αναφορικά με την 

κοινωνική και εθνική αλληλεγγύη με αποτέλεσμα το εν λόγω άρθρο να είναι άμεσα 
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συνυφασμένο με τις επιταγές του άρθρου 24 παρ. 1 αναφορικά με την 

περιβαλλοντική προστασία. 

Ειδικότερα, στην παράγραφο 1 εδάφιο α' εισάγεται η αρχή του κοινωνικού 

κράτους δικαίου, η οποία αποτελεί ένα γενικό δικαίωμα για κοινωνική αλληλεγγύη 

και συμπληρώνει τα τυχόν κενά που υπάρχουν αναφορικά με τα κοινωνικά 

δικαιώματα, τα οποία δεν είναι κατοχυρωμένα ρητά και ειδικά στο Σύνταγμα. 

Κοινωνικό κράτος θεωρείται το κράτος που λειτουργεί αναδιανεμητικά και 

παρεμβαίνει διορθωτικά μεταξύ της οικονομίας και της κοινωνίας με σκοπό να 

μετριάσει τις ανισότητες, να αμβλύνει τις επιπτώσεις της οικονομίας της αγοράς και 

να εξασφαλίσει δικαιότερη κοινωνική ισορροπία και κατά επέκταση περιβαλλοντική. 

 

β) Δεύτερη Κανονιστική Ζώνη 

 

 Άρθρο 17 παράγραφος 1  

Το άρθρο 17 παράγραφος 1 Συντ. απαγορεύει την άσκηση των δικαιωμάτων 

που απορρέουν από την ιδιοκτησία να ασκούνται σε βάρος του γενικού συμφέροντος 

αντιθέτως θα πρέπει να προσαρμόζονται στις κοινωνικοοικονομικές συνθήκες που 

επικρατούν. Σε κάθε περίπτωση η ιδιοκτησία «τέλει υπό την προστασία του κράτους», 

με την οποία το κράτος υποχρεούται να προστατεύει την ιδιοκτησία και παράλληλα 

της προσδίδεται μια θεσμική διάσταση
141

 καθώς βρίσκεται σε συνάρτηση με μια 

περιοριστική ρήτρα που αφορά την απαγόρευση προσβολής του γενικού 

συμφέροντος, η οποία στην πράξη ταυτίζεται με μια γενική επιφύλαξη υπέρ του 

νόμου
142

. 

Υπό αυτήν την έννοια, επιτρέπονται οι νομοθετικές παρεμβάσεις για τον 

περιορισμό ή τη μεταβολή του περιεχομένου και της έκτασης του δικαιώματος υπό 

τον όρο ότι οι περιορισμοί αυτοί πρέπει να είναι με βάση νόμιμα κριτήρια που θα 

προστατεύουν το δημόσιο συμφέρον και δε θα καθιστούν αδρανή την ιδιοκτησία σε 

σχέση με τον προορισμό της
143

. Εναργέστερα, απαιτείται η νομοθετική 

εξουσιοδότηση για τη θέσπιση τυπικού νόμου ή κανονιστικής πράξης με την οποία θα 
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περιορίζονται τα δικαιώματα που απορρέουν από την ιδιοκτησία χωρίς να 

εκμηδενίζονται
144

.  

Είναι αξιοσημείωτο ότι τις περισσότερες φορές οι περιορισμοί αυτοί 

αποσκοπούν στην περιβαλλοντική προστασία του άρθρου 24 παρ. 1 και περικλείουν 

τόσο το φυσικό όσο και το ανθρωπογενές περιβάλλον. Ειδικότερα, μάλιστα 

επισημαίνεται ότι μετά το Σύνταγμα του 1975, η στάθμιση ανάμεσα στα 

συνταγματικώς κατοχυρωμένα αγαθά της ιδιοκτησίας και του πολιτιστικού 

περιβάλλοντος γίνεται υπέρ της προστασίας του περιβάλλοντος
145

.  

Επιπλέον, η νομολογία του ΣτΕ υποστηρίζει ότι η προστασία του 

περιβάλλοντος αποτελεί προδήλως σκοπό δημοσίου συμφέροντος. Επομένως, το 

γενικό συμφέρον στο άρθρο 17 παρ. 1 ταυτίζεται με το κανονιστικό περιεχόμενο του 

άρθρου 24. Οι διατάξεις του άρθρου 24 υποστηρίζεται νομολογιακά ότι είναι 

ειδικότερες από τη γενική διάταξη του άρθρου 17 παρ. 1 και κατά εφαρμογή της 

αρχής “lex specialis derogat legi generali” υπερισχύουν από τις γενικές εγγυήσεις του 

άρθρου 17. Επομένως, είναι θεμιτοί οι περιορισμοί που τίθενται στην ιδιοκτησία όταν 

καλύπτονται από τις προβλέψεις του άρθρου 24
146

. 

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί  η υπ’ αριθμόν 81/1993
147

 απόφαση 

του ΣτΕ, σύμφωνα με την οποία έγινε δεκτό ότι ο καθορισμός ζωνών προστασίας του 

όρους Πεντέλης με προεδρικό διάταγμα πραγματοποιήθηκε με βάση το άρθρο 104 

του Συντ. και δεν εγείρεται θέμα προσβολής του δικαιώματος της ιδιοκτησίας.  

 

 Άρθρο 106 παράγραφος 2 

Το άρθρο 106 παρ. 2 Συντ. εξαγγέλλει ορισμένα όρια για την ιδιωτική 

οικονομική πρωτοβουλία, η οποία δε θα πρέπει με τη λειτουργία της να προσβάλει τα 

έννομα αγαθά της ανθρώπινης ελευθερίας και αξιοπρέπειας αλλά και την εθνική 

οικονομία. Πρόκειται για μία διάταξη με θεματική συγγένεια και παραπληρωματικό 

χαρακτήρα αναφορικά με τα άρθρα 24 παρ. 1 και 2 παρ. 1 Συντ. καθώς θέτει 
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περιορισμούς ώστε να προστατεύονται και τα έννομα αγαθά που θεμελιώνονται στις 

διατάξεις αυτές
148

.  

Ως προς την ελευθερία της επιχειρηματικής δραστηριότητας αυτή 

θεμελιώνεται στο άρθρο 5 παρ. 1 και στο 106 παρ. 2 όπου τίθενται τα όριά της. 

Ειδικότερα, στο άρθρο 106 δίνεται προτεραιότητα στην αντικειμενική διάσταση της 

προστασίας του συστήματος της ελεύθερης οικονομίας ενώ στο άρθρο 5 παρ. 1 στην 

υποκειμενική διάσταση της ελευθερίας της επιχειρηματικής δραστηριότητας
149

.  

 

γ) Τρίτη Κανονιστική Ζώνη 

 

Τα κοινωνικά δικαιώματα που αναπτύσσονται παρακάτω τελούν σε 

παραπληρωματική σχέση και αλληλεξάρτηση με το άρθρο 24
150

. 

 

 Άρθρο 21 παράγραφος 3  

Το αγαθό της υγείας θεμελιώνεται στο άρθρο 21 παράγραφος 3 Συντ. και 

υποχρεώνει το κράτος να μέριμνα για την υγεία των πολιτών. Ως υγεία ορίζεται 

νομικά η κατάσταση της πλήρους σωματικής, ψυχικής και κοινωνικής ευεξίας
151

. Το 

κράτος υποχρεούται να δημιουργήσει ένα σύστημα παροχής υπηρεσιών υγείας με τις 

απαιτούμενες υποδομές αλλά και να λαμβάνει τα απαραίτητα προληπτικά μέτρα
152

. 

Το δικαίωμα στην υγεία προκειμένου να πραγματωθεί απαιτεί ως προϋπόθεση 

την ύπαρξη ενός υγιεινού και οικολογικά ισορροπημένου περιβάλλοντος, όπως 

θεμελιώνεται στο άρθρο 24 για αυτό οι δυο αυτές διατάξεις έχουν θεματική συγγένεια 

και αλληλεξάρτηση.  

Σε περίπτωση σύγκρουσης μεταξύ της ανθρώπινης υγείας και της προστασίας 

του περιβάλλοντος προηγείται το έννομο αγαθό της υγείας με τη λήψη βέβαια των 

κατάλληλων μέτρων για τον περιορισμό των επιπτώσεων στο περιβάλλον στον 
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ελάχιστο δυνατό βαθμό
153

, όπως για παράδειγμα συνέβη με την ανάγκη 

εγκατάστασης σταθμού βιολογικού καθαρισμού κοντά σε υγροβιότοπο
154

.  

 

 Άρθρο 21 παράγραφος 4 

Το κοινωνικό-παροχικό δικαίωμα της κατοικίας κατοχυρώνεται στο άρθρο 21 

παράγραφος 4 Συντ. περικλείοντας όχι μόνο το εμπράγματο δικαίωμα της ιδιοκτησίας 

αλλά και την ανάγκη εξασφάλισης στέγης ως κρατική υποχρέωση. Κατά επέκταση, η 

ανάγκη για στέγαση πρέπει να πληροί τους ελάχιστους όρους αξιοπρεπούς διαβίωσης 

απαντώντας στην ανάγκη για ένα ασφαλές οικολογικά και υγιεινό περιβάλλον, όπως 

αυτό κατοχυρώνεται στο άρθρο 24.  

 Επιπροσθέτως, για τη διαφύλαξη του περιβάλλοντος από τη δόμηση προς 

ικανοποίηση του δικαιώματος απόκτησης στέγης τίθενται ορισμένοι περιορισμοί που 

επιτρέπουν την ανοικοδόμηση στο αναγκαίο μέτρο περιορίζοντας τις δυσμενείς 

επιπτώσεις στο περιβάλλον και διατηρώντας αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης
155

.  

 

 Άρθρο 5 παράγραφος 5 

Το δικαίωμα προστασίας της υγείας και της γενετικής ταυτότητας εδράζεται 

στο άρθρο 5 παράγραφος 5 εδ. α’ Συντ. και αποτελεί συμπλήρωμα της προστασίας 

της προσωπικής ελευθερίας δηλαδή της σωματικής ελευθερίας του ατόμου. Επίσης, 

συνδέεται με το άρθρο 2 παρ. 1, όπου απαιτείται ο σεβασμός της ανθρώπινης ζωής 

και αξιοπρέπειας. Ωστόσο, το εν λόγω άρθρο δεν κατοχυρώνει το κοινωνικό 

δικαίωμα στην υγεία καθώς εκείνο προβλέπεται στο άρθρο 21 παράγραφος 3, αλλά 

θεμελιώνει το ατομικό δικαίωμα στην υγεία
156

.  

Από την ερμηνεία του άρθρου προκύπτει ότι απαγορεύονται οι δόλιες και 

βλαπτικές ενέργειες τρίτων κατά της υγείας του ατόμου αλλά και η ιατρική επέμβαση 

ή περίθαλψη οποιουδήποτε χωρίς τη συγκατάθεσή του
157

. Είναι σαφές ότι το άρθρο 5 

παρ. 5 είναι θεματικά συναφές με το άρθρο 24 παρ. 1 καθώς το ατομικό δικαίωμα 
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στην υγεία προκειμένου να εκπληρωθεί απαιτεί την ύπαρξη ενός υγιεινού 

περιβάλλοντος καθώς και την αποτροπή των τρίτων να παρεμβαίνουν σε αυτό για 

οποιονδήποτε σκοπό (οικονομικό ή μη) με δυσμενείς συνέπειες για το περιβάλλον και 

κατά επέκταση για το άτομο που ζει εκεί προκαλώντας βλάβες στην υγεία του. 

 

δ) Τέταρτη Κανονιστική Ζώνη 

 

 Το άρθρο 18 παράγραφος 1 και 2  

Το άρθρο 18 Συντ. είναι ένα ιδιαίτερο άρθρο καθώς κατοχυρώνει 

συνταγματικά τη ρύθμιση θεμάτων που άπτονται του εθνικού πλούτου, όπως η 

ιδιοκτησία και η διάθεση των μεταλλείων, ορυχείων, ο υπόγειος πλούτος, οι 

λιμνοθάλασσες κτλ. από τον κοινό νομοθέτη. Τα θέματα αυτά μπορούν να 

ρυθμίζονται από ειδικούς νόμους, όπως αναφέρεται στην παρ. 1 και με απλούς 

νόμους σύμφωνα με την παρ. 2.  

Τα ως άνω αγαθά καθώς αποτελούν στοιχεία του φυσικού και πολιτιστικού 

περιβάλλοντος, απαιτούν ιδιαίτερης προστασίας και ορθολογικής χρήσης και 

εκμετάλλευσης. Έχει κριθεί νομολογιακά
158

 ότι το άρθρο 18 παρ. 1 και 2 είναι 

ειδικότερο σε σχέση με το άρθρο 17 παρ.1 ενώ το άρθρο 24 θεωρείται ειδικότερο του 

άρθρου 18 παρ. 1 και 2 και δύναται να επιβάλλει περιορισμούς στην ιδιοκτησία 

εγκαταστάσεων εκμετάλλευσης του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος, όπως 

για παράδειγμα η λειτουργία λατομείων και μεταλλείων πλησίον αρχαίου 

μνημείου
159

. 

Η ρύθμιση αυτή σε συνδυασμό με το άρθρο 106 παρ. 1 αποδεικνύει ότι το 

Σύνταγμα θεμελιώνει την περιβαλλοντική προστασία ως προϋπόθεση τόσο για την 

εξασφάλιση της οικολογικής ισορροπίας που είναι απαραίτητη για την ανθρώπινη 

ζωή όσο και ως προϋπόθεση για την αποτελεσματική και δίκαιη οικονομική 

ανάπτυξη του κράτους
160

.  

Υπό το καθεστώς αυτό, μπορούν να υπάρξουν στην κοινή νομοθεσία 

δικαιώματα υπέρ του κράτους ή δημόσιων φορέων χωρίς να απαιτείται να δοθεί 

αποζημίωση στους ιδιοκτήτες των υπερκειμένων εδαφικών τμημάτων καθώς επίσης 
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να απαγορευτεί η εξόρυξη και η εκμετάλλευση του ορυκτού πλούτου
161

. Τέλος, 

γίνεται αντιληπτό ότι το άρθρο 18 παρ. 1 προστατεύει τους φυσικούς πόρους 

περιορίζοντας τα δικαιώματα της ιδιοκτησίας και λειτουργώντας συμπληρωματικά με 

το άρθρο 24.  

 

ΙΙ) Το περιεχόμενο της συνταγματικής προστασίας  

 

Α) Η έκταση της συνταγματικής προστασίας 

 

α) Η μικτή φύση του άρθρου 24 του Συντάγματος  

Το άρθρο 24 του Συντάγματος καθορίζει την έκταση της περιβαλλοντικής 

προστασίας και υποχρεώνει το κράτος να λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα για την 

προστασία του περιβάλλοντος και ταυτόχρονα να απέχει από κάθε βλαπτική ενέργεια 

προς αυτό. Επομένως, το κράτος οφείλει να λαμβάνει ιδιαίτερα περιβαλλοντικά 

προστατευτικά μέτρα, τα οποία μπορεί να είναι τόσο προληπτικά όσο και 

κατασταλτικά. Ως προληπτικά μέτρα θεωρούνται αυτά που λαμβάνει το κράτος κατά 

τη διαδικασία έκδοσης αδειών ενώ κατασταλτικά είναι αυτά που λαμβάνει κυρίως 

μετά τη διαδικασία έκδοσης αδειών, όπως για παράδειγμα είναι η ανάκληση της 

άδειας η επιβολή κυρώσεων.  

Είναι αξιοσημείωτο ότι η υποχρέωση του κράτους να λαμβάνει θετικά μέτρα 

για την περιβαλλοντική προστασία περιλαμβάνει πέρα από τα κατασταλτικά και τα 

προληπτικά μέτρα και μέτρα για την περαιτέρω βελτίωση της υφιστάμενης 

κατάστασης του περιβάλλοντος. Ακόμη, έχει υποστηριχθεί η άποψη ότι υπάρχει 

υποχρέωση εκ μέρους του κράτους όχι απλώς για προστασία αλλά για 

αποτελεσματική προστασία του περιβάλλοντος.  

Σύμφωνα με την υπ' αριθμόν 613/02 απόφαση της Ολομέλειας του ΣτΕ, τα 

κρατικά όργανα δύνανται να υιοθετούν νομοθετικά και διοικητικά μέτρα προκειμένου 

να παρεμβαίνουν -με βάση πάντα την αρχή της αναλογικότητας- σε κάθε οικονομική 

ή άλλη δραστηριότητα προκειμένου να προστατεύσουν το περιβάλλον. Η υποχρέωση 

του κράτους να απέχει από βλαπτικές ενέργειες έναντι του περιβάλλοντος γεννά υπέρ 

του ιδιώτη αντίστοιχη αξίωση, δηλαδή, να απαιτεί από το κράτος να απέχει από 

τέτοιες ενέργειες.  

                                                           
161

 ΕφΑθ 7155/1978,  περιοδικό «Το Σύνταγμα», 1980, σελ. 212. 



52 
 

Από όλα τα παραπάνω, καθίσταται σαφές ότι το άρθρο 24 θεμελιώνει ένα 

δικαίωμα με χαρακτηριστικά τόσο κοινωνικού όσο και ατομικού δικαιώματος αλλά 

και πολιτικού, όπως άλλωστε διαπιστώθηκε και από το ΣτΕ με τις αποφάσεις 2340/95 

και 3146/98. Για το λόγο αυτό δεν εντάσσεται σε μία ξεχωριστή κατηγορία αλλά 

θεωρείται δικαίωμα «τρίτης γενιάς» ή αλλιώς ανήκει στα μεικτά δικαιώματα. 

Χαρακτηριστικό γνώρισμα των μεικτών δικαιωμάτων είναι η ευρύτητα του 

έννομου συμφέροντος που παρουσιάζουν ως προς την άσκηση των ενδίκων 

βοηθημάτων, το δικαίωμα πρόσβασης στην πληροφόρηση που παρέχεται στο κοινό 

για ζητήματα περιβαλλοντικά αλλά και η ενεργή συμμετοχή των πολιτών στις 

διαδικασίες λήψης σχετικών αποφάσεων. Σε κάθε περίπτωση το δικαίωμα στο 

περιβάλλον έχει κανονιστική ισχύ και δεν αποτελεί απλώς μια κατευθυντήρια 

γραμμή
162

. 

 

β) Η ιδιαίτερη τριπολική ή πολυγωνική σχέση  

Στο παραδοσιακό δίκαιο συναντάται η διπολική σχέση μεταξύ της διοίκησης 

και του διοικούμενου, εντός της οποίας οι τρίτοι δεν έχουν καμία αξίωση ακόμη κι αν 

βλάπτονται από τις ενέργειες των παραπάνω. Πρόκειται για τις κλασσικές διοικητικές 

πράξεις στις οποίες λαμβάνουν χώρα οι διμερείς σχέσεις μεταξύ διοίκησης και 

ιδιώτη
163

.  

Το περιβαλλοντικό δίκαιο, όμως, δεν είναι απλώς δίκαιο αποτροπής των 

κινδύνων αλλά είναι και δίκαιο πρόληψής τους με αποτέλεσμα να δημιουργούνται 

τριπολικές ή αλλιώς πολυγωνικές έννομες σχέσεις μεταξύ της διοίκησης, του 

οχλούντος και του ενεχόμενου τρίτου. Ο τρίτος μπορεί να συμμετέχει στη σχέση 

μεταξύ διοίκησης και διοικούμενου και ως εκ τούτου καθίσταται νομικό υποκείμενο 

με αξιώσεις έναντι του κράτους
164

. 
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γ) Η αρχή της συνεκτίμησης των δικαιωμάτων των τρίτων  

Η διοίκηση οφείλει να σταθμίζει τις αξιώσεις του κατόχου της άδειας
165

 σε 

σχέση με τις αξιώσεις των τρίτων για ένα υγιεινό περιβάλλον μέσω της αρχής της 

συνεκτίμησης των δικαιωμάτων των τρίτων, όπως αυτή εκφράζεται μέσα από τους 

πρόσθετους ορισμούς και τους τεχνικούς όρους. Οι πρόσθετοι όροι αποτελούν τη 

βάση για τη διαδικασία έκδοσης άδειας, όπου πραγματώνονται δύο υποχρεώσεις του 

κράτους από τη μία να ελέγξει και να εποπτεύσει τις ιδιωτικές δραστηριότητες και 

από την άλλη να προστατέψει τους τρίτους από τυχόν κινδύνους που μπορεί να 

προκαλέσουν αυτές στο περιβάλλον
166

.  

 

Β) Τα όρια της συνταγματικής προστασίας 

 

Η περιβαλλοντική προστασία, όπως κατοχυρώνεται συνταγματικά στο άρθρο 

24, δεν παύει να βρίσκει ορισμένα όρια, τα οποία την περιορίζουν και πολλές φορές 

απαιτείται να γίνεται στάθμιση μεταξύ του εννόμου αγαθού του περιβάλλοντος σε 

σχέση με άλλα έννομα αγαθά.  

 

α) Το δημόσιο ή γενικό συμφέρον 

Το δημόσιο ή γενικό συμφέρον αποτελεί γενική ρήτρα και θεμελιώδη έννοια 

του Δημοσίου Δικαίου, από την οποία πηγάζουν πλήθος περιορισμών. Κάποιες από 

τις πιο χαρακτηριστικές εκφάνσεις του αποτελούν οι βιοτικές ανάγκες της κοινωνίας, 

η εθνική άμυνα της χώρας και η εθνική οικονομία.  

Η περιβαλλοντική προστασία υποκύπτει στη γενική ρήτρα του δημοσίου 

συμφέροντος και παρακάμπτεται για χάρη της, όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται για 

τη χρήση των δασών και των δασικών εκτάσεων στο ίδιο το άρθρο 24 «Απαγορεύεται 

η μεταβολή του προορισμό των δασών και το δασικών εκτάσεων, εκτός αν προέχει για 

την Εθνική Οικονομία η αγροτική εκμετάλλευση ή άλλη τους χρήση που την επιβάλλει 

το δημόσιο συμφέρον»
167

. Είναι αξιοσημείωτο ότι το σύγχρονο δημόσιο δίκαιο έχει 
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υπαγάγει την περιβαλλοντική προστασία σε ειδικότερη μορφή του δημοσίου 

συμφέροντος
168

.  

 

β) Τα συνταγματικά δικαιώματα  

Η περιβαλλοντική προστασία έρχεται σε σύγκρουση με διάφορα 

συνταγματικώς κατοχυρωμένα δικαιώματα που προστατεύουν αντίπαλα έννομα 

αγαθά. Στις περιπτώσεις αυτές τίθεται η ανάγκη στάθμισης μεταξύ των 

αντιμαχόμενων εννόμων αγαθών. Στις περιπτώσεις που η περιβαλλοντική προστασία 

προέχει των ατομικών δικαιωμάτων επιβάλλονται σε αυτά περιορισμοί, όριο των 

οποίων αποτελεί η απαγόρευση προσβολής του πυρήνα του συγκεκριμένου 

δικαιώματος και η τήρηση της αρχής αναλογικότητας, όπως αναπτύχθηκε και σε 

άλλη ενότητα. 

Καταρχάς, η ατομική και οικονομική ελευθερία του άρθρου 5 Συντ. αποτελεί 

κλασικό δικαίωμα σύγκρουσης με την προστασία του περιβάλλοντος καθώς πολλά 

δικαιώματα που εδράζονται σε αυτήν, όπως ο ελεύθερος ανταγωνισμό, η ανοιχτή 

αγορά κ.α. επιφέρουν βλάβες στο περιβάλλον.  

Ένα άλλο δικαίωμα που κατοχυρώνει αντίπαλα έννομα αγαθά είναι το 

δικαίωμα της ιδιοκτησίας του άρθρου 17 Συντ., το οποίο έρχεται συχνά σε 

σύγκρουση με την περιβαλλοντική προστασία και έχει αποδειχθεί ότι δεν αποτελεί 

ισχυρό όριο του άρθρου 24 καθώς ισχύουν οι θεωρίες της ανεκτής de facto 

απαλλοτριώσεις ή των θεμιτών περιορισμών της ιδιοκτησίας, όπου μάλιστα σχεδόν 

ποτέ δε δίδεται αποζημίωση
169

.  

Από την άλλη πλευρά, όριο της περιβαλλοντικής προστασίας αποτελεί η 

αρμοδιότητα του κράτους να παρεμβαίνει στην εθνική οικονομία, όπως αυτό 

κατοχυρώνεται στο άρθρο 106
170

 Συντ.  

Συμπληρωματικά, το δικαίωμα χρήσης των δημόσιων αγαθών, όπως ο αέρας 

και το νερό (άρθρο 18 Συντ. παράγραφοι 1 και 2) αποτελεί όριο της περιβαλλοντική 

προστασία, όπως και η ελευθερία της επιστήμης. Οι διατάξεις περί επαγγελματικού 

απορρήτου ή πνευματικής ιδιοκτησίας έρχονται συχνά σε σύγκρουση με κοινοτικές 

υποχρεώσεις όταν ο παραγωγός καλείται να αποκαλύψει ορισμένα δεδομένα του 

προϊόντος για περιβαλλοντικούς σκοπούς.  
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Τέλος, ένα από τα πιο ισχυρά όρια που τίθενται στην προστασία του 

περιβάλλοντος είναι η θεμελιώδης διοικητική αρχή της δικαιολογημένης 

εμπιστοσύνης ή της συνέχειας της κρατικής δράσης, την οποία μπορούν να 

επικαλεστούν ως ασπίδα όσοι διοικούμενοι έχουν δημιουργήσει μία κατάσταση με 

έρεισμα κάποια πράξη της δημόσιας εξουσίας
171

. 
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Κεφάλαιο Β': Το Εθνικό Περιβαλλοντικό Δίκαιο 

 

Ι) Εισαγωγικά Στοιχεία   

 

Α) Η ελληνική περιβαλλοντική νομοθεσία  

 

Ο κοινός νομοθέτης μετά τη συνταγματική επιταγή του άρθρου 24 Συντ. 

εισήγαγε κατά καιρούς διάφορα νομοθετήματα σχετικά με το περιβάλλον. Ένα από 

τα πιο βασικά νομοθετήματα υπήρξε ο Ν.1650/1986 για την προστασία του 

περιβάλλοντος και ο Ν. 3010/2002 που εναρμόνισε τον Ν.1650/1986 με τις Οδηγίες 

97/11/ΕΕ και 96/61/ΕΕ, καθώς και άλλοι ειδικότεροι νόμοι που άπτονται επιμέρους 

στοιχείων του φυσικού ή του πολιτιστικού περιβάλλοντος. 

Κάποιοι από τους σπουδαιότερους νόμους του νομοθετικού οπλοστασίου για 

την περιβαλλοντική προστασία είναι: 

 ο Ν.3937/2011 για την προστασία της βιοποικιλότητας,  

 το ΠΔ 55/1998 για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος,  

 ο  Ν.3028/2002 για την πολιτιστική κληρονομιά,  

 ο Ν.998/1979 για τα δασικά και γεωργικά οικοσυστήματα και  

 ο Ν.2742/1999 για το χωροταξικό σχεδιασμό και την αειφόρο 

ανάπτυξη.  

Επιπροσθέτως, υπάρχει πληθώρα νομοθετημάτων σχετικά με τα 

προστατευόμενα είδη (χλωρίδα και πανίδα), την προστασία του αέρα, του εδάφους, 

του τοπίου και της αλιείας, της γενετική ποικιλότητας και της βιοτεχνολογίας. 

Ιδιαίτερη μέριμνα έχει επιδείξει ο περιβαλλοντικός νομοθέτης για τη ρύπανση και 

συγκεκριμένα προερχόμενες από οχλούσες εγκαταστάσεις, τεχνολογικούς κινδύνους 

και απόβλητα. 

Συμπληρωματικά, νομοθετικές ρυθμίσεις έχουν θεσπιστεί για ζητήματα 

αναφορικά με τη διοίκηση του περιβάλλοντος, την περιβαλλοντική εκτίμηση και 

αδειοδότηση καθώς και την περιβαλλοντική πληροφόρηση και συμμετοχή. 

 Αξίζει να επισημανθεί ότι ιδιαίτερα νομοθετικά μέτρα έχουν ληφθεί για την 

προστασία από την υπερθέρμανση του πλανήτη και τους φυσικούς πόρους, όπως ο Ν. 

3199/2003 για την προστασία και διαχείριση των υδάτων, ο Μεταλλευτικός Κώδικας 

(ΝΔ 210/1973) και ο Ν. 669/1977 σχετικά με την εκμετάλλευση των λατομείων.  
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Τέλος, η διεύρυνση των περιβαλλοντικών προσβολών οδήγησαν στον 

εμπλουτισμό της νομοθεσίας με ρυθμίσεις κυρωτικού χαρακτήρα αλλά και ρυθμίσεις 

προς αποκατάσταση των περιβαλλοντικών βλαβών σχετικά με την αστική, την 

ποινική, τη διοικητική και την περιβαλλοντική ευθύνη
172

.     

Συμπερασματικά, συνάγεται ότι τα παραπάνω περιβαλλοντικά πεδία και όλες 

οι διατάξεις που έχουν εκδοθεί αντιστοίχως συναποτελούν την ελληνική 

περιβαλλοντική νομοθεσία και τίθεται επί τάπητος η ανάγκη για τη δημιουργία ενός 

περιβαλλοντικού κώδικα.  

 

Β) Βασικές Έννοιες 

 

α) Το δίκαιο του περιβάλλοντος   

 Στην εθνική έννομη τάξη η περιβαλλοντική νομοθεσία έχει εισχωρήσει τόσο 

στο δημόσιο τομέα όσο και στον ιδιωτικό αλλά και τον ποινικό με αποτέλεσμα τη 

δημιουργία ενός αυτόνομου δικαίου του δίκαιου του περιβάλλοντος.  

Το δίκαιο του περιβάλλοντος εφάπτεται σε πολλά σημεία με τον αστικό 

κώδικα, όπως στις περιπτώσεις προστασίας της προσωπικότητας και των 

ασφαλιστικών μέτρων αλλά και με το ποινικό δίκαιο αναφορικά με τις ποινικά 

κολάσιμες πράξεις και παραλείψεις. Επιπλέον, το σημείο τομής του περιβαλλοντικού 

δίκαιου ως δημόσιο δίκαιο εντοπίζεται με το συνταγματικό, το δημοσιονομικό δίκαιο, 

το δίκαιο δημόσιας τάξης και το δημόσιο οικονομικό δίκαιο.  

Από όλα τα παραπάνω, καθίσταται σαφές ότι τη μεγαλύτερη έκταση του 

περιβαλλοντικού δικαίου καταλαμβάνει το δημόσιο δίκαιο του περιβάλλοντος 

εξαιτίας της βασικής υποχρέωσης που λαμβάνει το κράτος να υλοποιήσει την εθνική 

πολιτική για την περιβαλλοντική προστασία αλλά και την ύπαρξη πολλών 

περιοριστικών της διοίκησης διατάξεων.  

Σε κάθε περίπτωση, το δίκαιο του περιβάλλοντος αποτελεί αυτόνομο κλάδο 

του δημοσίου δικαίου και συγκεκριμένα του ειδικού διοικητικού δικαίου. Είναι το 

δίκαιο για την προστασία εν γένει του περιβάλλοντος και για την αντιμετώπιση της 

οικολογικής βλάβης. Το περιβαλλοντικό δίκαιο αποτελείται από ένα σύνολο κανόνων 

δικαίου που αποσκοπούν στην πρόληψη της υποβάθμισης του περιβάλλοντος, στη 

διατήρηση, στην αποκατάσταση ή ακόμη και τη βελτίωσή του.  
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Χαρακτηριστικό γνώρισμα του περιβαλλοντικού δικαίου αποτελεί ο 

διεπιστημονικός και διακλαδικός χαρακτήρας του καθώς οι προστατευτικές διατάξεις 

του εισχωρούν σε διάφορους κλάδους τόσο του ιδιωτικού όσο και του δημοσίου 

δικαίου, όπως αναπτύχθηκε παραπάνω, αλλά και εκτός του δικαίου άπτεται και 

ποικίλων άλλων επιστημονικών πεδίων. Ως εκ τούτου, εμπεριέχει έντονο τεχνικό 

χαρακτήρα καθώς εισέρχονται σε αυτόν τεχνικές και αόριστες έννοιες. Πολλές φορές 

μάλιστα θέτει στόχους και προγράμματα δράσης για αυτό και έχει έντονο 

προγραμματικό και κατευθυντήριο χαρακτήρα
173

. 

 

β) Η έννοια του περιβάλλοντος  

 

 Η νομική έννοια του περιβάλλοντος  

Το σύνταγμα, όπως ελέχθη παραπάνω, δεν έχει δώσει στο περιβάλλον 

κάποιον ορισμό προκειμένου να υπάρχει η δυνατότητα διεύρυνσης του 

προστατευτικού του πεδίου. Ωστόσο, ο κοινοτικός αλλά και ο εθνικός νομοθέτης 

καθώς και η νομολογία του ΣτΕ
174

 έχουν προσδώσει κάποιους ορισμούς για την 

έννοια του περιβάλλοντος.   

Καταρχήν, στο 1
ο
 Κοινοτικό πρόγραμμα δράσης για το περιβάλλον, το 

τελευταίο ορίζεται ως «το σύνολο των στοιχείων που συγκροτούν με τη διαπλοκή των 

σχέσεων τους, το πλαίσιο, τα μέσα και τις συνθήκες ζωής του ανθρώπου και της 

κοινωνίας». 

 Έπειτα, στο άρθρο 2 αριθ. 1 του Ν. 1650/1986 το περιβάλλον ορίζεται ως «το 

σύνολο των φυσικών και ανθρωπογενών παραγόντων και στοιχείων που βρίσκονται σε 

αλληλεπίδραση και επηρεάζουν την οικολογική ισορροπία, την ποιότητα ζωής, την 

υγεία των κατοίκων, την ιστορική και πολιτιστική παράδοση και τις αισθητικές αξίες».  

Τέλος, το περιβάλλον νοείται εν στενή έννοια ότι περιέχει μόνο το φυσικό 

περιβάλλον ενώ υπό ευρεία έννοια θεωρείται ως το συνολικό περιβάλλον, το οποίο 

περιλαμβάνει τον άνθρωπο, τους κοινωνικούς και πολιτιστικούς θεσμούς
175

.  
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 Η επιστημονική έννοια του περιβάλλοντος  

Το περιβάλλον (environment) διακρίνεται σε φυσικό και πολιτιστικό ή 

ανθρωπογενές με βάση τη δυνατότητα παρέμβασης του ανθρώπου. Ως φυσικό 

περιβάλλον ορίζεται οτιδήποτε δημιουργείται από τη φύση, όπως για παράδειγμα τα 

βουνά, τα δάση, οι ακτές, οι τόποι ιδιαίτερου φυσικού κάλλους και όλα τα 

οικοσυστήματα. Εν αντιθέσει, ως πολιτιστικό ή ανθρωπογενές περιβάλλον ορίζεται 

οτιδήποτε δημιουργεί ο άνθρωπος στο χώρο (τεχνητό περιβάλλον)
176

.  

Συμπληρωματικά, σύμφωνα με τον ΟΗΕ, ως περιβάλλον ορίζεται η συνολική 

κατοικία του ανθρώπου. Τέλος, έχει υποστηριχθεί ότι το περιβάλλον αναπτύσσεται σε 

τρία πλαίσια που βρίσκονται σε αλληλεπίδραση μεταξύ τους και είναι το φυσικό 

πλαίσιο (φυσικό περιβάλλον), το κοινωνικό πλαίσιο (κοινωνική οργάνωση, θεσμοί 

κτλ.) και οι ανθρώπινες τεχνοδομές
177

. 

 

γ) Ανθρωποκεντρική και Οικοκεντρική προστασία   

Αξίζει να σημειωθεί ότι η προστασία του περιβάλλοντος εμπεριέχει δύο 

θεωρήσεις την ανθρωποκεντρική και την οικοκεντρική, οι οποίες προσπαθούν να 

αναδείξουν αν ο σκοπός της περιβαλλοντικής προστασίας είναι το περιβάλλον αυτό 

καθεαυτό ή ο άνθρωπος. 

 Με βάση την ανθρωποκεντρική θεώρηση η προστασία του περιβάλλοντος 

έχει ως στόχο την προστασία του περιβάλλοντος προκειμένου να επιτύχει την 

προστασία του ανθρώπου ενώ στην οικοκεντρική θεώρηση τίθεται το περιβάλλον ως 

αυθύπαρκτη που θεμελιώνεται στα δικαιώματα της φύσης. Έχει διατυπωθεί ότι η 

οικοκεντρική θεώρηση δεν μπορεί να υποστηριχθεί καθώς έχει αλτρουιστικό 

σκοπούς, οι οποίοι δεν είναι ρεαλιστικοί και πρακτικοί σε μια ανθρώπινη κοινωνία 

και δε θέτει την ανθρώπινη ζωή σε προτεραιότητα.  

Συμπερασματικά, η παραπάνω θέση παρακάμπτει το γεγονός ότι η προστασία 

του περιβάλλοντος ως αυθύπαρκτη αξία είναι ευρύτερη και εμπεριέχει μέσα της όλα 

όσα αναπτύσσονται εντός του περιβάλλοντος δηλαδή το τεχνητό περιβάλλον, κάθε 

ανθρώπινη δραστηριότητα, την κοινωνία καθώς και τον ίδιο τον άνθρωπο
178

.   
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δ) Συγγενείς έννοιες  

 

 Οικοσύστημα και Οικολογία 

Σύμφωνα με το άρθρο 2 περ. 6 του Ν.1650/1986 ως οικοσύστημα ορίζεται 

«κάθε σύνολο βιοτικών και μη βιοτικών παραγόντων και στοιχείων του περιβάλλοντος 

που δρουν σε ορισμένο χώρο και βρίσκονται σε αλληλεπίδραση μεταξύ τους». 

Ως οικολογία ορίζεται «η διακλαδική επιστήμη που μελετά τις σχέσεις των 

ζώντων οργανισμών με το περιβάλλον τους»
179

. 

 

 Ρύπανση  

Σύμφωνα με το άρθρο 2 αριθ. 2 του Ν. 1650/1986, ως ρύπανση ορίζεται «η 

παρουσία στο περιβάλλον ρύπων, δηλαδή κάθε είδους ουσιών, θορύβου, ακτινοβολίας 

ή άλλων μορφών ενέργειας, σε ποσότητα, συγκέντρωση ή διάρκεια που μπορούν να 

προκαλέσουν αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία, στους ζωντανούς οργανισμούς και στα 

οικοσυστήματα ή υλικές ζημιές και γενικά να καταστήσουν το περιβάλλον ακατάλληλο 

για τις επιθυμητές χρήσεις του».  

Συμπληρωματικά, με βάση την Οδηγία 96/61/ΕΕ, ως ρύπανση θεωρείται «η 

άμεση ή έμμεση εισαγωγή στην ατμόσφαιρα, το νερό ή το έδαφος, ως αποτέλεσμα της 

ανθρώπινης δραστηριότητας, ουσιών, κραδασμών, θερμότητας ή θορύβου που 

ενδέχεται να θίξουν την ανθρώπινη υγεία ή το περιβάλλον, να υποβαθμίσουν υλικά 

αγαθά, να παραβλάψουν ή να εμποδίσουν την ψυχαγωγική λειτουργία καθώς και τις 

άλλες νόμιμες χρήσεις του περιβάλλοντος»
180

. 

Σύμφωνα με το άρθρο 1 στ. ιδ΄ ΠΔ 55/1998, ως θαλάσσια ρύπανση ορίζεται 

«η παρουσία στη θάλασσα κάθε ουσίας, η οποία αλλοιώνει τη φυσική κατάσταση του 

θαλασσινού νερού ή το καθιστά επιβλαβές, στην υγεία του ανθρώπου ή στην πανίδα και 

χλωρίδα των βυθών και γενικά ακατάλληλο για τις προβλεπόμενες χρήσεις του». 

 

 Περιβαλλοντική ζημία  

Σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 2 σε συνδυασμό με παρ. 12 και 13 του  ΠΔ 

148/2009, ως ζημία ορίζεται «η μετρήσιμη δυσμενής μεταβολή φυσικού πόρου ή η 

μετρήσιμη υποβάθμιση υπηρεσίας συνδεδεμένης με φυσικό πόρο που μπορεί να επέλθει 

άμεσα ή έμμεσα.»  
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Σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 1 στ. α΄– γ΄ του ΠΔ 148/2009, ως 

περιβαλλοντική ζημία ορίζεται «α) η ζημία σε προστατευόμενα είδη και φυσικούς 

οικοτόπους… β)η ζημία των υδάτων… γ) η ζημία του εδάφους.»  

 

Γ) Πηγές του εθνικού περιβαλλοντικού δικαίου 

 

Πρώτον, το Ευρωπαϊκό περιβαλλοντικό δίκαιο αποτελεί τη μεγαλύτερη 

δεξαμενή άντλησης κανόνων για το εθνικό περιβαλλοντικό δίκαιο. Μάλιστα, το 

ποσοστό των κανόνων που απαρτίζουν το περιβαλλοντικό δίκαιο αποτελούνται από 

κανόνες κοινοτικής προέλευσης σε ποσοστό που ανέρχεται στο 80%
181

.  

Δεύτερον, το Σύνταγμα της Ελλάδος αποτελεί σπουδαία πηγή διότι καθορίζει 

την υποχρέωση του κράτους για τη χάραξη της περιβαλλοντικής πολιτικής, το ρόλο 

και την αποστολή του σχετικά με την περιβαλλοντική προστασία. Επιπλέον, θέτει τα 

όρια της κρατικής δράσης προκειμένου να μη θίγει το ατομικό δικαίωμα των ιδιωτών 

σχετικά με την περιβαλλοντική προστασία.  

Τρίτον, το διεθνές περιβαλλοντικό δίκαιο, όπως αναπτύχθηκε στο οικείο 

κεφάλαιο, αποτελεί σημαντική πηγή περιβαλλοντικών κανόνων καθώς το απαιτεί ο 

διασυνοριακός χαρακτήρα των περιβαλλοντικών προβλημάτων και η αλληλεξάρτηση 

των οικοσυστημάτων αλλά και των εθνικών οικονομικών συστημάτων για την 

αποφυγή της νόθευσης του ανταγωνισμού.  

Τέλος, οι γενικές αρχές του διεθνούς, του ευρωπαϊκού και του εθνικού δικαίου 

δίνουν κατευθυντήριες γραμμές στο εθνικό περιβαλλοντικό δίκαιο
182

.  

 

ΙΙ) Εργαλεία παρέμβασης για την προστασία του περιβάλλοντος 

 

Α) Εισαγωγή  

 

Στις σύγχρονες κοινωνίες είναι αποδεκτό ότι προκειμένου να υπάρξει 

ανάπτυξη σε οποιονδήποτε τομέα, οικονομικό, κοινωνικό και πολιτιστικό απαιτείται 

η ανθρωπογενής  παρέμβαση στο περιβάλλον με την ευρεία έννοια του όρου. Υπό 
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αυτές τις συνθήκες, ο νομοθέτης όφειλε να βρει τα κατάλληλα εργαλεία προκειμένου 

να σταθμίσει την ανάγκη για ανάπτυξη με την περιβαλλοντική προστασία 

προκειμένου το περιβάλλον να θιγεί όσο το δυνατόν λιγότερο αλλά παράλληλα να 

καλυφθούν και οι ζωτικές ανάγκες των σύγχρονων κοινωνιών.  

Τις τελευταίες δεκαετίες, ο κοινοτικός νομοθέτης παρήγαγε πληθώρα νομικών 

εργαλείων παρέμβασης προκειμένου να ελέγξει και να σταθμίσει τα δύο 

αντιμαχόμενα αγαθά, την περιβαλλοντική προστασία και την ανάπτυξη, όπως τα 

κοινοτικά άμεσα και έμμεσα οικονομικά εργαλεία, που αναπτύχθηκαν στην οικεία 

ενότητα, αλλά και νομικά εργαλεία παρέμβασης.  

Κάποια από τα νομικά εργαλεία παρέμβασης είναι ο θεσμός της διαδικασίας 

εκτίμησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, ο οποίος είναι αμερικανικής 

προελεύσεως  (environmental impact assessment) και από τον οποίο εμπνεύστηκε η 

Ευρωπαϊκή Ένωση εισάγοντας τον στο δίκαιο των κρατών μελών της με την Οδηγία 

85/337/ΕΟΚ «Directive on the assessment of the effects of certain public and private 

projects on the environment». 

Η Ελλάδα, η Γαλλία και η Ιρλανδία ήταν από τις λίγες ευρωπαϊκές χώρες που 

είχαν νομικά κείμενα αναφορικά με τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων πριν από 

την έκδοση της συγκεκριμένης οδηγίας. Ειδικότερα, το ελληνικό νομικό κείμενο ήταν 

το ΠΔ 1180/81, στο οποίο ρυθμιζόταν η διαδικασία εκτίμησης των περιβαλλοντικών 

επιπτώσεων, πριν από τη χορήγηση άδειας για ορισμένες κατηγορίες βιομηχανικών 

μονάδων. Έκτοτε εκδόθηκαν αρκετές οδηγίες προς τροποποίηση της αρχικής και τα 

αντίστοιχα ελληνικά νομοθετικά κείμενα
183

.  

 

Β) Η διάκριση μεταξύ των εργαλείων προστασίας του περιβάλλοντος 

 

Τα εργαλεία παρέμβασης για την προστασία του περιβάλλοντος διακρίνονται 

σε άμεσα και έμμεσα, τα οποία συμβάλλουν στην κάλυψη του σοβαρού ελλείμματος 

που εντοπίζεται στην εφαρμογή της περιβαλλοντικής προστασίας λόγω του τεράστιου 

όγκου των νομοθετημάτων και της έλλειψης ενός περιβαλλοντικού κώδικα καθώς και 

του μικρού αριθμού των φορέων προστασίας σε σχέση με το φόρτο εργασίας.  

Στα άμεσα εργαλεία παρέμβασης υπάγεται καταρχάς η κλασική διοικητική 

διαδικασία δηλαδή τα κανονιστικά εργαλεία, όπως οι διοικητικές άδειες και η 
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συνεκτίμηση των περιβαλλοντικών κριτηρίων για τη λήψη μιας δημόσιας σύμβασης 

καθώς και ο θεσμός της διαδικασία εκτίμησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων.  

Στα έμμεσα ή ήπιας παρέμβασης εργαλεία, τα οποία αποτελούν έκφραση της 

αρχής ο ρυπαίνων πληρώνει και αποτελούν σύγχρονους μηχανισμούς του 

περιβαλλοντικού σχεδιασμού βασισμένοι στην οικονομία της αγοράς, ανήκουν οι 

περιβαλλοντικές συμφωνίες, το οικολογικό σήμα, το κοινοτικό σύστημα οικολογικής 

διαχείρισης και ελέγχου, η περιβαλλοντική ευθύνη κ.α.
184

  

 

Γ) Η περιβαλλοντική αδειοδότηση των ενεργειακών έργων  

 

Σπουδαίο ρόλο στην πρόληψη των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από 

ενεργειακά έργα διαδραματίζει η διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης έργων 

και δραστηριοτήτων του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα που ρυθμίζεται από το Ν. 

4014/2011 με τίτλο «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, 

ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες 

διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος»
185

.  

Για την έγκριση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΕΠΕ) ακολουθείται η 

διαδικασία που περιγράφεται στον παρόντα νόμο και εκκινεί από την κατάταξη των 

έργων σε δυο κατηγορίες με βάση το άρθρο 1. Στην Α κατηγορία, η οποία περιέχει 

την υποκατηγορία Α1 και την υποκατηγορία Α2 και στη Β κατηγορία, ανάλογα με τις 

επιπτώσεις που προκαλούν τα εκάστοτε έργα ή δραστηριότητες στο περιβάλλον.  

 

α) Η διαδικασία για έργα και δραστηριότητες της υποκατηγορίας Α1 

Η υποκατηγορία Α1 αφορά έργα και δραστηριότητες  με πολύ σημαντικές 

επιπτώσεις στο περιβάλλον, τέτοια ενεργειακά έργα επί παραδείγματι είναι η εξόρυξη 

στερεών ενεργειακών ορυκτών και οι ερευνητικές γεωτρήσεις για ανεύρεση 

ενεργειακών ορυκτών, η εξόρυξη μεταλλευμάτων και οι ερευνητικές γεωτρήσεις για 

ανεύρεση μεταλλευμάτων,  οι αγωγοί καυσίμου εθνικής σημασίας ή ενταγμένοι στα 
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ευρωπαϊκά ή διεθνή δίκτυα και οι υποστηρικτικές τους εγκαταστάσεις, οι σταθμοί 

υποδοχής υγροποιημένων αερίων καυσίμων κ.α.
 186

. 

Η διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 

4014/2011 απαιτεί:  

 Την υποβολή Προκαταρκτικού Προσδιορισμού Περιβαλλοντικών 

Απαιτήσεων (ΠΠΠΑ) στην αρμόδια αρχή του ΥΠΕΚΑ, η οποία αφού ελεγχθεί ως 

προς την πληρότητά της  

 αποστέλλεται για γνωμοδότηση και εφόσον πραγματοποιηθεί η συλλογή 

γνωμοδοτήσεων από τις αρμόδιες υπηρεσίες και τους φορείς της Διοίκησης, 

 έπεται η αξιολόγηση και στάθμιση των γνωμοδοτήσεων με αποτέλεσμα τη 

σύνταξη της τελικής γνωμοδοτήσεις, η οποία μπορεί να είναι αρνητική ή θετική.  

 Εάν η γνωμοδότηση είναι θετική απαιτείται η υποβολή Μελέτης 

Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ), 

 η ΜΠΕ, ελέγχεται ως προς την πληρότητά της, 

  αποστέλλεται για διαβούλευση στις αρμόδιες υπηρεσίες και τους φορείς της 

Διοίκησης και δημοσιοποιείται για την έναρξη της διαδικασίας διαβούλευσης, 

 στη συνέχεια γίνεται συλλογή γνωμοδοτήσεων και απόψεων του κοινού,  

 έπεται η αξιολόγηση, η στάθμιση και η σύνταξη της τελική γνωμοδότησης, η 

οποία μπορεί να είναι αρνητική η θετική.  

 Στην περίπτωση που είναι θετική εκδίδεται η Απόφαση Έγκρισης 

Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ).  

 

β) Η διαδικασία για έργα και δραστηριότητες της υποκατηγορίας Α2 

Η υποκατηγορία Α2 αφορά έργα και δραστηριότητες με σημαντικές 

επιπτώσεις στο περιβάλλον. Ορισμένα ενεργειακά έργα που εμπίπτουν στην 

κατηγορία αυτή είναι οι ερευνητικές γεωτρήσεις για ανεύρεση ορυκτών πόρων, οι 

γεωτρήσεις για εκμετάλλευση γεωθερμικών πεδίων και ερευνητικές γεωτρήσεις για 

ανεύρεση γεωθερμικών πεδίων χαμηλής θερμοκρασίας, η ηλεκτροπαραγωγή από 

φωτοβολταϊκούς σταθμούς κ.α.
187

. 
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Η διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης αναπτύσσεται σύμφωνα με το 

άρθρο 4 του Ν. 4014/2011 και ακολουθεί την ίδια διαδικασία με την υποκατηγορία 

Α1, όπως αναπτύχθηκε ανωτέρω. Οι διαφοροποιήσεις που λαμβάνουν χώρα σε σχέση 

με την Α1 κατηγορία είναι ως προς την αρμόδια αρχή, η οποία για την Α2 κατηγορία 

είναι η οικεία αποκεντρωμένη διοίκηση και όχι το ΥΠΕΚΑ και ο συνολικός χρόνος 

της διαδικασίας είναι συντομότερος σε σχέση με αυτόν που προβλέπεται για την Α1. 

 

γ) Η διαδικασία για έργα και δραστηριότητες της υποκατηγορίας Β 

Η κατηγορία Β αφορά έργα και δραστηριότητες με τοπικές επιπτώσεις στο 

περιβάλλον. Ορισμένα ενεργειακά έργα που συμπεριλαμβάνονται στην κατηγορία 

αυτή είναι οι σταθμοί ανεφοδιασμού οχημάτων με αέρια ή υγρά καύσιμα, τα μικρά 

έργα ΑΠΕ, οι μικροί σταθμοί παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας κ.α.
188

. 

Η διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης αναπτύσσεται σύμφωνα με το 

άρθρο 8 του Ν. 4014/2011. Η διαδικασία που ακολουθείται είναι πιο απλοποιημένη 

σε σχέση με τις παραπάνω λόγω και των ήπιων περιβαλλοντικών συνεπειών που 

ενέχουν οι δραστηριότητες και τα έργα αυτά. 

Καταρχάς, απαιτείται η δήλωση του μελετητή του έργου της δραστηριότητας 

στην αρμόδια αρχή, η οποία εδώ είναι η υπηρεσία περιβάλλοντος περιφέρειας. Δεν 

απαιτείται η διαδικασία εκπόνησης ΜΠΕ αλλά ανάλογα του είδους τους, τα έργα 

υπάγονται αυτοδίκαια σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ), με ευθύνη 

της αρμόδιας υπηρεσίας που χορηγεί την άδεια λειτουργίας. Στην περίπτωση που το 

έργο ή δραστηριότητα δε λάβει άδεια λειτουργίας, τότε υπάγεται σε ΠΠΔ με ευθύνη 

της αρμόδιας υπηρεσίας περιβάλλοντος της Περιφέρειας. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι τα ορισμένα έργα ΑΠΕ σύμφωνα με ισχύουσες 

διατάξεις δεν απαιτούν την έγκριση περιβαλλοντικών όρων, όπως επί παραδείγματι 

φωτοβολταϊκοί σταθμοί και ανεμογεννήτριες που εγκαθίστανται σε κτίρια. 
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δ) Το περιεχόμενο της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων  

Η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΜΠΕ) είναι ένα εξαιρετικό 

διαδικαστικό εργαλείο για να θέσει σε ισχύ την αρχή της πρόληψης
189

 καθώς και την 

αρχή της βιώσιμης ανάπτυξης. Ειδικότερα, πρόκειται για μία επιστημονική εκτίμηση 

των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ενός έργου που επρόκειτο να υλοποιηθεί και με 

την παράλληλη επιβολή περιβαλλοντικών όρων συμβάλλει δραστικά στην 

καταπολέμηση της ρύπανσης. Μάλιστα, η υποχρέωση υποβολής ΜΠΕ συναρτάται με 

την της αρχής της αειφορίας στη νομολογία του ΣτΕ για την έγκριση έργων με 

επιβλαβείς συνέπειες για το περιβάλλον. Η διοίκηση αποκτά έτσι μια εποπτική εικόνα 

της σχεδιαζόμενης δραστηριότητας και καθιστά παράλληλα δυνατό τον έλεγχο 

νομιμότητας της συγκεκριμένης επιλογής από τον ακυρωτικό δικαστή.     

Με την ΜΠΕ συνδέεται η διεθνής σύμβαση του ESPOO για την εκτίμηση των 

περιβαλλοντικών επιπτώσεων σε διασυνοριακά πλαίσια, την οποία έχει επικυρώσει 

το ελληνικό κράτος με το Ν. 2540/1997 καθώς και σχετικές ευρωπαϊκές οδηγίες
190

. 

 

ε) Το Δίκτυο Natura  

Η Οδηγία 92/43/ΕΟΚ «Για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων και της 

άγριας πανίδας και χλωρίδας», η οποία έχει γίνει γνωστή ως Οδηγία «Natura 

2000»
191

, θέτει ως στόχο την ίδρυση ενός οικολογικού δικτύου προστατευόμενων 

περιοχών στον Ευρωπαϊκό χώρο
192

, ο οποίος θα διασφαλίσει την κοινή ευρωπαϊκή 

φυσική κληρονομιά
193

.  Ο νομοθέτης για την εγκατάσταση έργων ή δραστηριοτήτων 

σε περιοχές του δικτύου Natura απαιτεί μία επιπρόσθετη αξιολόγηση, την ειδική 

οικολογική αξιολόγηση, σύμφωνα με το άρθρο 10 του Ν. 4014/2011. 

 Ειδικότερα, για τα έργα της κατηγορίας Α, η ειδική οικολογική αξιολόγηση 

αποτελεί τμήμα της ΜΠΕ στην κατά περίπτωση αρμόδια υπηρεσία. Το περιεχόμενό 

της καθορίζεται στο άρθρο 11 παρ. 9 και 10 του Ν. 4014/2011. Στα έργα κατηγορίας  

Β απαιτείται εξίσου ειδική οικολογική αξιολόγηση, η οποία υποβάλλεται στην 
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Υπηρεσία Περιβάλλοντος Περιφέρειας και το περιεχόμενό της καθορίζεται στο 

άρθρο 11 παρ. 8.  

 

στ) Ανανέωση και τροποποίηση ΑΕΠΟ  

Σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν. 4014/2011 απαιτείται να ανανεώνεται η 

ΑΕΠΟ, δύο μήνες πριν τη λήξη της υφιστάμενης με την υποβολή φακέλου 

ανανέωσης ΑΕΠΟ, ο οποίος ελέγχεται για την πληρότητά του και έπειτα 

αποστέλλεται στο οικείο περιφερειακό συμβούλιο για τη δημοσιοποίηση και την 

ανάρτησή του στο διαδίκτυο προκειμένου να ενημερωθεί το κοινό. Εν συνεχεία, 

αξιολογείται από την αρμόδια περιβαλλοντική αρχή και τελικά:  

 παρέχεται παράταση ισχύος της ΑΕΠΟ ή 

 ανανέωσή της με όρους και περιορισμούς ή 

 απαιτείται υποβολή ΜΠΕ για μέρος ή όλο το έργο.  

Αντίστοιχη διαδικασία ακολουθείται και για την τροποποίηση της ΑΕΠΟ, η 

οποία ρυθμίζεται στο άρθρο 6 του ίδιου νόμου με τη μόνη διαφορά ότι υποβάλλεται 

φάκελος τροποποίησης και νέα ΜΠΕ. Στο τέλος, είτε εκδίδεται νέα τροποποιημένη 

ΑΕΠΟ ή απορρίπτεται η τροποποίησή της είτε ζητείται νέα ΜΠΕ.   

 

ζ) Περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις  

 Ο περιβαλλοντικός έλεγχος, όμως, δε σταματάει μετά την έκδοση της άδειας 

αλλά συνεχίζεται και κατά το στάδιο λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας 

μέσω των Περιβαλλοντικών Επιθεωρήσεων. Οι Περιβαλλοντικές επιθεώρησης 

ρυθμίζονται στο άρθρο 20 του Ν. 4014/2011  και μπορεί να είναι:  

 προληπτικές κατά τη διαδικασία της περιβαλλοντικής αδειοδότησης, 

 τακτικές κατά στάδιο της κατασκευής μετά την αδειοδότηση και 

 τακτικές κατά το στάδιο λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας, 

 έκτακτες όταν αφορούν σοβαρές περιβαλλοντικές καταγγελίες ή 

συμβάντα με ιδιαίτερες περιβαλλοντικές επιπτώσεις ή περιπτώσεις  μη 

συμμόρφωσης. 
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Κεφάλαιο Γ': Ενέργεια και Περιβάλλον 

 

 

I) Λιγνίτης και Περιβάλλον  

 

Α) Εισαγωγή 

 

Ο λιγνίτης είναι το άμορφο ιζηματογενές πέτρωμα, το οποίο προέρχεται από 

την εξανθράκωση κυρίως φυτικών οργανισμών, ένα είδος οργανικού πετρώματος, με 

κύριο συστατικό του τον άνθρακα
194

. Αποτελεί μια ενδιάμεση μορφή μεταξύ τύρφης 

και λιθάνθρακα. Αποτελεί στερεή καύσιμη ορυκτή ύλη και υπάγεται στην έννοια του 

μεταλλεύματος σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 1 του μεταλλευτικού κώδικα.  

Στην Ελλάδα αποτελεί τη σημαντικότερη ενεργειακή πηγή καθώς το 

υπέδαφός της είναι πλούσιο σε λιγνιτικά κοιτάσματα και χρησιμοποιείται ως καύσιμη 

ύλη στους ατμοηλεκτρικού σταθμούς (ΑΗΣ) για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. 

Τα συνολικά βεβαιωμένα γεωλογικά αποθέματα λιγνίτη στην χώρα ανέρχονται στα 5 

δις τόνους. 

Στην Ελλάδα η βιομηχανική εκμετάλλευση του λιγνίτη  ξεκίνησε ουσιαστικά 

το Σεπτέμβριο του 1956, όταν υπεγράφη η σύμβαση μεταξύ της Ελληνικής εταιρείας  

ΛΙΠΤΟΛ ΑΕ (Λιγνιτωρυχεία Πτολεμαΐδας) και της  Γερμανικής εταιρεία KHD 

Industrieanlagen AG για την κατασκευή του πρώτου σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής 

ενέργειας ισχύος 10 MW με καύσιμη ύλη το λιγνίτη. Στη συνέχεια, 

κατασκευάσθηκαν και άλλοι ατμοηλεκτρικοί σταθμοί κυρίως στον άξονα Αμυνταίου 

- Πτολεμαΐδας- Κοζάνης και στη Μεγαλόπολη με αποτέλεσμα ο λιγνίτης να αποτελεί 

το εθνικό καύσιμο για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα.  

Σήμερα, στην Ελλάδα ο κύριος κάτοχος των δικαιωμάτων αναζήτησης και  

εκμετάλλευσης του λιγνίτη είναι η ΔΕΗ Α.Ε. καθότι κατέχει τα δικαιώματα 

αναζήτησης για το 94% των εκμεταλλεύσιμων αποθεμάτων λιγνίτη
195

. Η 

δραστηριότητα που αναπτύσσεται στη χώρα μας στην παραγωγή λιγνίτη, την 
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 Smith E., Dzienkowski J., Anderson O., Lowe J., Kramer B., Weaver J., “Materials on – 

International Petroleum Transactions”, 3rd edition, Rocky Mountain Mineral Law 

Foundation, 2010, p. 23. 
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 Φορτσάκη Θ., « Δίκαιο της Ενέργειας», εκδ. Αντ. Ν. Σάκκουλα, 2009, σελ. 331 κ.ε. 



69 
 

κατατάσσει στις πρώτες θέσεις μεταξύ των λιγνιτοπαραγωγών χωρών της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και παγκοσμίως, όπως φαίνεται και στην Εικόνα IV. 

 

 

Εικόνα IV: Η επισκόπηση της παραγωγής λιγνίτη στην Ευρώπη και η θέση της 

Ελλάδας
196

. 

 

 

Β) Περιβαλλοντικές επιπτώσεις  

 

Η εκπομπή ρυπογόνων ουσιών  κατά την καύση του λιγνίτη, όπως είναι τα 

οξείδια του αζώτου (NOx), το διοξείδιο του άνθρακα (CO2), το μονοξείδιο του 

άνθρακα (CO) και οι σωματιδιακοί ρύποι (PM-10),  επιβαρύνουν  σημαντικά την 

ατμόσφαιρα και την υγεία των κατοίκων των περιοχών εκείνων που γειτνιάζουν με 

τις λιγνιτικές μονάδες και τα ορυχεία.   

                                                           
196

EURACOAL STATISTICS, ανακτήθηκε από https://euracoal.eu/info/euracoal-eu-

statistics/ στις 26/09/2017. 

https://euracoal.eu/info/euracoal-eu-statistics/
https://euracoal.eu/info/euracoal-eu-statistics/
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Μια πρόσφατη έκθεση του ΟΟΣΑ και του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας 

αναφέρει ότι 8.000 - 9.000 πρόωροι θάνατοι ετησίως στην Ελλάδα οφείλονται 

αποκλειστικά σε εκπομπές μικροσωματιδίων
197

.  

Επίσης, η εξόρυξη και η καύση του λιγνίτη για την παραγωγή ηλεκτρικής 

ενέργειας συμβάλει στην αλλοίωση του φυσικού περιβάλλοντος, στο οποίο είναι 

προσαρμοσμένα πολλά είδη, με συνέπεια να καθίσταται δύσκολη η επιβίωσή τους 

ενώ η συστηματική εξόρυξή του θα εξαντλήσει σε σύντομο σχετικά χρονικό 

διάστημα τα αποθέματα που δημιουργήθηκαν σε διάστημα χιλιάδων ετών
198

. 

 

Γ) Βασικά σημεία της νομοθεσίας για την περιβαλλοντική προστασία 

 

α) Η Ευρωπαϊκή νομοθεσία 

 

 Οδηγία 2010/75/ΕΕ 

Στην Οδηγία 2010/75/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 

της 24
ης

 Νοεμβρίου 2010, περί βιομηχανικών εκπομπών (ολοκληρωμένη πρόληψη & 

έλεγχος ρύπανσης), στο κεφάλαιο «Τεχνικές διατάξεις σχετικά με τις μονάδες 

καύσης», στο άρθρο 30 της παραγράφου 2 προβλέπονται οι οριακές τιμές εκπομπών 

των διαφόρων ρύπων.  

Ειδικότερα, οι τιμές εκπομπών διοξειδίου του θείου (SO2) για μονάδες 

καύσης που χρησιμοποιούν στερεά (όπως λιγνίτη) και έλαβαν άδεια πριν από τις 27 

Νοεμβρίου 2002 ή οι φορείς εκμετάλλευσης των οποίων είχαν υποβάλει πλήρη 

αίτηση χορήγησης άδειας πριν από την εν λόγω ημερομηνία ή η μονάδα τέθηκε σε 

λειτουργία το αργότερο στις 27 Νοεμβρίου 2003  και των οποίων η ετήσια λειτουργία 

δεν υπερβαίνει τις 1500 ώρες λειτουργίας ως κινητός μέσος όρος πενταετίας, ισχύει, 

για τις εκπομπές διοξειδίου του θείου, οριακή τιμή 800 mg/Nm3.  

Η Οδηγία  2010/75/ΕΕ θέτει για τα κράτη μέλη, ημερομηνία εφαρμογής των 

μέτρων αυτών το αργότερο μέχρι τις 7 Ιανουαρίου 2013. 
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 WWF Ελλάς, Μελέτη με τίτλο «Μακροχρόνιος Σχεδιασμός για το  ενεργειακό σύστημα 

της Ελλάδος», 2017, ανακτήθηκε από http://www.wwf.gr στις 26/09/2017. 
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 Βλ. περισσότερα: Φορτσάκη Θ., « Δίκαιο της Ενέργειας», εκδ. Αντ. Ν. Σάκκουλα, 2009, 

σελ. 331 κ.ε. 
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  (ΕΕ) 2017/1442 

Η εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2017/1442 της Επιτροπής για τον καθορισμό 

των συμπερασμάτων για τις βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές (ΒΔΤ) βάσει της ανωτέρω 

Οδηγίας 2010/75/ΕΕ,  όσον αφορά μεγάλες μονάδες καύσης θέτει ακόμη πιο αυστηρά 

όρια εκπομπής ρύπων, με αποτέλεσμα να δημιουργείται μείζον ζήτημα για την 

παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας στη χώρα μας, η οποία έχει σαν βασική καύσιμη ύλη 

το λιγνίτη. 

Υπό το καθεστώς αυτό,  με τη σημαντική μείωση που προβλέπεται στα όρια 

εκπομπής ρύπων, τίθενται εκτός κοινοτικών προδιαγραφών τα εργοστάσια 

ηλεκτροπαραγωγής της ΔΕΗ του Αμύνταιου και της Καρδιάς, ενώ η μονάδα της 

Μελίτης και οι μονάδες Μεγαλόπολη 3 και 4 δεν πληρούν τα όρια για τα οξείδια του 

αζώτου. Καθίσταται επιτακτική η ανάγκη για επενδύσεις περιβαλλοντικής 

αναβάθμισης, με επιπρόσθετο κόστος για την παραγωγή της ηλεκτρικής ενέργειας. 

Εξάλλου, βάσει της ανωτέρω Απόφασης για τις εκπομπές ρύπων των μεγάλων 

μονάδων καύσης τίθεται σε εφαρμογή οι βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές  (ΒΔΤ) μέσα 

σε 4 χρόνια και μέχρι τα μέσα του 2021 θα πρέπει όλες οι μονάδες να εφαρμόζουν τα 

νέα χαμηλότερα όρια εκπομπών. 

 

β) Η Εθνική νομοθεσία 

 

  Ν.1650/1986  

Ο  Ν.1650/1986 με τίτλο «Για την προστασία του περιβάλλοντος» ως στόχο 

θέτει την καθιέρωση όλων των απαραίτητων κανόνων και μέσων για την προστασία 

του περιβάλλοντος. Ειδικότερα, ως προς τις μεταλλευτικές δραστηριότητες τίθενται 

ορισμένοι περιορισμοί προκειμένου να προστατευτεί η ατμόσφαιρα από τους ρύπους 

με την επιβολή οριακών τιμών εκπομπής και τη χρήση της καλλίτερης δυνατής 

οικονομικοτεχνικά τεχνολογίας. Για την προστασία του εδάφους αναφέρεται ότι 

πρέπει να ορίζονται συγκεκριμένοι χώροι εναπόθεσης των στερεών αποβλήτων που 

προέρχονται από τις μεταλλευτικές δραστηριότητες. Για την προστασία από το 

θόρυβο και τις δονήσεις τίθενται εξίσου οριακές τιμές. Επιπροσθέτως, ορίζονται 

συγκεκριμένες περιοχές ως κατάλληλες για την ανάπτυξη μεταλλευτικών 

δραστηριοτήτων, οι οποίες χαρακτηρίζονται ως ζώνες ανάπτυξης παραγωγικών 

δραστηριοτήτων. 



72 
 

Αξίζει να σημειωθεί ότι με το άρθρο 8 παρ. 1 του Ν. 1650/1986, όπως 

τροποποιήθηκε με το Ν.3851/2010 «Επιτάχυνση της ανάπτυξης των Ανανεώσιμων 

Πηγών Ενέργειας για την αντιμετώπιση κλιματικής αλλαγής», δίνεται ώθηση στις 

ανανεώσιμες πηγές ενέργειας καθώς αποτελούν ισχυρό όπλο κατά της κλιματικής 

αλλαγής και προστατεύεται το φυσικό περιβάλλον. Επιπροσθέτως, οι ΑΠΕ 

συμβάλλουν στη βιώσιμη εκμετάλλευση του εθνικού πλούτου και όπως γίνεται 

αντιληπτό προωθούνται νομοθετικά έναντι του λιγνίτη. 

 

 N.3937/2011 

Ένας ακόμη σημαντικός νόμος είναι ο Ν. 3937/2011 με τίτλο «Διατήρηση της 

βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις», ο οποίος  στο άρθρο 28 παρ. 1 προβλέπει ότι 

στους οικισμούς συγκεκριμένα της Ακρινής του Νομού Κοζάνης και των Αναργύρων 

του Νομού Φλώρινας, που γειτνιάζουν με ορυχεία και με εδάφη που διαθέτουν 

λιγνιτοφόρα κοιτάσματα, όσοι κατοικούν εκεί θα πρέπει να εκκενώσουν τις περιοχές 

αυτές λόγω της δραστηριότητας της ΔΕΗ Α.Ε. 

 Είναι φανερό ότι δίνεται προτεραιότητα στην μεταλλευτική δραστηριότητα 

για λόγους δημόσιας ωφέλειας. Βεβαίως, για την μετεγκατάσταση των οικισμών που 

βρίσκονται επάνω σε λιγνιτοφόρα κοιτάσματα οφείλει η ΔΕΗ Α.Ε. να υποβάλει στο 

Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, το συντομότερο 

δυνατόν σχέδιο για τη μετεγκατάστασή τους με βάση την παρ. 2 του ίδιου άρθρου. 

Τέλος, στην παρ. 3 του άρθρου 28 προβλέπεται ότι το κόστος μεταφοράς και 

μετεγκατάστασης των κατοίκων θα αναληφθεί κατά το ήμισυ από τη ΔΕΗ Α.Ε. και 

κατά το υπόλοιπο ήμισυ από τον Κρατικό Προϋπολογισμό και οι αναγκαστικές  

απαλλοτριώσεις θα κηρυχθούν υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου.  

 

 Ν. 4042/2012 

Ο Ν. 4042/2012  με τίτλο «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος - 

Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/99/ΕΚ - Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης 

αποβλήτων - Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/98/ΕΚ - Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου 

Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής» στο άρθρο 52 αναφέρεται στη 

ρύθμιση θεμάτων ενέργειας. Ειδικότερα, στην παράγραφο 7 ορίζεται ότι στο άρθρο 

143 του ν. 4001/2011 προστίθεται η παράγραφος 3, η οποία αναφέρει ότι 

«Επιβάλλεται υπέρ του ειδικού διαχειριστικού Λογαριασμού του άρθρου 40 του ν. 

2773/1999 και σε βάρος των παραγωγών ηλεκτρικής ενέργειας από λιγνίτη ειδικό τέλος 
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δύο (2) ευρώ ανά MWh παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας από λιγνίτη…». Με 

αποτέλεσμα να επιβαρύνεται οικονομικά η συγκεκριμένη μεταλλευτική 

δραστηριότητα χάριν της περιβαλλοντικής προστασίας.  

 

γ) Επιθεώρηση Μεταλλείων  

Τα Τμήματα Επιθεώρησης Μεταλλείων διέπονται από όλο το φάσμα των 

διατάξεων που αφορούν τα μεταλλεία και τα λατομεία
199

. Η λειτουργία τους αφορά 

τον έλεγχο της ενιαίας εφαρμογής της μεταλλευτικής και λατομικής νομοθεσίας με 

κύριο στόχο την ορθολογική αξιοποίηση του ορυκτού πλούτου της χώρας με 

γνώμονα την αρχή της βιώσιμης ανάπτυξης. Επίσης, η Επιθεώρηση Μεταλλείων 

συμβάλλει στον έλεγχο και τη διασφάλιση του εργασιακού και ευρύτερου κοινωνικού 

αλλά και φυσικού περιβάλλοντος. Τέλος, εργάζεται για την καταπολέμηση της 

παράνομης μεταλλευτικής και λατομικής εξορυκτικής δραστηριότητας
200

. 

 

Δ) Η υπόθεση ΙΜΔΑ κατά Ελλάδος  

 

Πρόκειται για την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Κοινωνικών 

Δικαιωμάτων στην υπόθεση του Ιδρύματος Μαραγκοπούλου για τα Δικαιώματα του 

Ανθρώπου (ΙΜΔΑ) κατά Ελλάδος που εκδόθηκε το 2007 με βάση το Πρόσθετο 

Πρωτόκολλο στον Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη. Η απόφαση διαπραγματεύεται το 

δικαίωμα στην υγεία και την περιβαλλοντική προστασία σε σχέση με τη ρύπανση του 

περιβάλλοντος από τις λιγνιτικές δραστηριότητες της Δ.Ε.Η. για την παραγωγή 

ηλεκτρικής ενέργειας στην Πτολεμαΐδα και τη Μεγαλόπολη. 

 Καταρχάς, η Επιτροπή στην απόφασή της έλαβε υπόψη το ελληνικό δίκαιο 

που ρυθμίζει τις μεταλλευτικές δραστηριότητες της Δ.Ε.Η. σε συνδυασμό με την 

εφαρμογή  του διεθνούς και ευρωπαϊκού κανονιστικού πλαισίου και κατά κύριο λόγο 

το Πρωτόκολλο του Κιότο στη Σύμβαση-Πλαίσιο του ΟΗΕ για τις κλιματικές 

αλλαγές αλλά και κοινοτικούς κανονισμούς και οδηγίες. 

Η Επιτροπή συνέδεσε το δικαίωμα στην υγεία με το δικαίωμα στη ζωή 

τονίζοντας τον αδιαίρετο χαρακτήρα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ειδικότερα, η 
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ΥΠΕΚΑ, Νομικό πλαίσιο της επιθεώρησης μεταλλείων, ανακτήθηκε από 

http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=932&language=el-GR στις 26/09/2017.  
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ΥΠΕΚΑ, Επιθεώρηση μεταλλείων ανακτήθηκε από 

http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=298&language=el-GR στις 26/09/2017.  
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απόφαση αναλύει το δικαίωμα σε ένα καθαρό περιβάλλον συνδέοντας το με το 

δικαίωμα στην υγεία και ερμηνεύοντας συγχρόνως διασταλτικά το άρθρο 11 του 

Χάρτη προκειμένου να καταδείξει αυτοτελές το δικαίωμα σε ένα καθαρό 

περιβάλλον
201

. 

Υπό το πρίσμα αυτό, στην απόφαση υποστηρίζεται ότι το κράτος όφειλε να 

λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα κατά της ρύπανσης σε εύλογο χρονικό διάστημα και για 

όσο καιρό διαρκεί η χρήση του λιγνίτη. Η παραπάνω υποχρέωση της Ελλάδος 

απορρέει από τις διεθνείς δεσμεύσεις της στον τομέα της περιβαλλοντικής 

προστασίας σε σχέση με την ανθρώπινη υγεία.  

Επιπροσθέτως, υπογραμμίζεται ότι η διοίκηση είναι υποχρεωμένη να ελέγχει 

εάν εφαρμόζεται ορθά η περιβαλλοντική νομοθεσία σε όλα τα στάδια της 

αδειοδότησης των λιγνιτικών δραστηριοτήτων καθώς και κατά τη λειτουργία των 

εγκαταστάσεων, όπου η χρήση των βέλτιστων αντιρρυπαντικών τεχνικών είναι 

επιβεβλημένη.  

Επιπλέον, οι κάτοικοι των πληττόμενων περιοχών πρέπει να λαμβάνουν την 

απαραίτητη ενημέρωση και να συμμετέχουν στη λήψη αποφάσεων καθώς αυτές 

έχουν συνέπειες τόσο στην υγεία όσο και στο περιβάλλον. 

 Τέλος, η Επιτροπή έθεσε ως επιτακτική ανάγκη να προβλεφθεί νομοθετικά η 

μείωση του χρόνου εργασίας των λιγνιτωρύχων ως αντίβαρο για την επιβάρυνση της 

υγείας τους
202

. 

 

II) Πετρέλαιο και Περιβάλλον 

 

Α) Εισαγωγή  

 

Το πετρέλαιο
203

 είναι ένα υγρό ορυκτό μείγμα υδρογονανθράκων, το οποίο 

προέρχεται από οργανική ύλη όπως το πλαγκτόν, που σε συνθήκες υψηλής πίεσης και 

θερμοκρασίας μετατρέπεται σε ενώσεις άνθρακα και υδρογόνου μετά την πάροδο 

εκατομμυρίων ετών. Βρίσκεται στα ανώτερα στρώματα του φλοιού της γης και 
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 Ίδρυμα Μαραγκοπούλου για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, «Η προστασία του 
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αποτελεί μη ανανεώσιμη πηγή ενέργειας. Σήμερα, είναι γνωστοί πάνω από 500 τύποι 

αργού πετρελαίου σε όλον τον κόσμο αλλά μόνο 100 από αυτούς είναι σημαντικοί σε 

ποσότητα και ποιότητα για το διεθνές εμπόριο
204

. 

Η αναζήτηση πετρελαίου συντελείται μέσω γεωλογικών ερευνών σε διάφορες 

περιοχές, όμως η μόνη μέθοδος, η οποία μπορεί να εντοπίσει τελικά το πετρέλαιο 

είναι η γεώτρηση είτε στην ξηρά είτε στη θάλασσα. Μετά τον εντοπισμό του 

πετρελαίου με γεώτρηση κατασκευάζονται οι πλατφόρμες εξόρυξής του και από εκεί 

μεταφέρεται στα διυλιστήρια είτε μέσω ξηράς είτε δια θαλάσσης με αγωγούς, τρένα, 

πλοία ή βυτιοφόρα. Σε όλα τα στάδια επεξεργασίας του πετρελαίου λαμβάνεται 

μέριμνα για τη διασφάλιση της ποιότητας των παραγόμενων πετρελαιοειδών 

προϊόντων για αυτό τηρούνται αυστηροί κανόνες ασφαλείας για την προστασία των 

εργαζομένων και του περιβάλλοντος γενικότερα
205

. Τα προϊόντα της διύλισης 

απαιτείται να αποθηκεύονται σε ειδικές δεξαμενές αποθήκευσης και τα απόβλητα να 

τυγχάνουν ειδικής διαχείρισης και επεξεργασίας.    

Τέλος, τα προϊόντα του πετρελαίου διοχετεύονται στην αγορά ως καύσιμα 

κίνησης, καύσιμα θέρμανσης αλλά και στη βιομηχανία για την παραγωγή ενέργειας ή 

ως πρώτη ύλη για περαιτέρω επεξεργασία και παραγωγή προϊόντων. Άλλωστε, το 

πετρέλαιο αποτελεί την πρώτη ύλη για χιλιάδες προϊόντα, όπως ηλεκτρικά είδη, 

φαρμακευτικά προϊόντα, είδη υγιεινής, ρούχα, πλαστικά, σκεύη
206

 κ.α.  

Στην Ελλάδα,  οι έρευνες για υδρογονάνθρακες ξεκίνησαν στις αρχές του 

20ου αιώνα. Έπειτα από εκτεταμένες γεωλογικές έρευνες εντοπίστηκαν τα πρώτα 

εκμεταλλεύσιμα κοιτάσματα το 1971-1974 από την OCEANIC στη Θάσο (κοίτασμα 

πετρελαίου Πρίνος) και για το λόγο αυτό δημιουργήθηκε ο πρώτος Φορέας 

διαχείρισης των δικαιωμάτων του Ελληνικού Δημοσίου στην αναζήτηση, έρευνα και 

εκμετάλλευση υδρογονανθράκων, η Δημόσια Επιχείρηση Πετρελαίου (ΔΕΠ Α.Ε.).  

Στη συνέχεια, υπήρξε μεγάλη ερευνητική δραστηριότητα από την οποία 

επήλθαν ανακαλύψεις νέων περιοχών με κοιτάσματα πετρελαίου (θαλάσσια περιοχή 

Κατάκολο) και διενεργήθηκε ο πρώτος διεθνής γύρος παραχωρήσεων όπου 
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παραχωρήθηκαν 4 περιοχές. Οι σεισμικές έρευνες και γεωτρήσεις δεν απέδωσαν και 

οι εταιρείες αποχώρησαν το 2001.  

Το 2007 ανακλήθηκαν όλες οι παραχωρήσεις εκτός από εκείνη των ΕΛΠΕ 

στην περιοχή του Πρίνου και συγχρόνως εκσυγχρονίστηκε το νομικό πλαίσιο 

αδειοδοτήσεων για να αναζήτηση, έρευνα και εκμετάλλευση υδρογονανθράκων. 

Σήμερα, βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση η αναγγελία παραχώρησης 

περιοχών εκ μέρους του Ελληνικού Δημοσίου των δικαιωμάτων για έρευνα και 

εκμετάλλευση. Ακόμη, συστάθηκε η Ελληνική Διαχειριστική Εταιρεία 

Υδρογονανθράκων Α.Ε. (ΕΔΕΥ Α.Ε), η οποία με βάση την ευρωπαϊκή νομοθεσία 

διαχειρίζεται τα αποκλειστικά δικαιώματα του Ελληνικού Δημοσίου στην αναζήτηση, 

έρευνα και εκμετάλλευση υδρογονανθράκων
207

. 

 

Β) Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις  

 

Η πετρελαϊκή ρύπανση μπορεί να προκληθεί σε όλα τα στάδια της εξόρυξης 

και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων, όπως αναλύθηκαν παραπάνω καθώς αποτελεί 

δραστηριότητα τεχνολογικά συνθέτη και εξαιρετικά επικίνδυνη.  

Καταρχάς, κατά την εξόρυξη πετρελαίου ενέχει συχνά ο κίνδυνος διαρροής 

του από τις πλατφόρμες εξόρυξης εξαιτίας πολλών παραγόντων, όπως η σύγκρουση 

πλοίων σε αυτές, τα ακραία καιρικά φαινόμενα που μπορεί να επικρατούν, το 

ανθρώπινο λάθος κ.α. Επίσης, οι ζημιές των υποθαλάσσιων αγωγών μεταφοράς 

πετρελαίου ελλοχεύουν σοβαρές συνέπειες για το θαλάσσιο περιβάλλον. Ένα από τα 

πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα ατυχήματος σε υποθαλάσσια πλατφόρμα εξόρυξης 

πετρελαίου που οδήγησε σε τεράστιες περιβαλλοντικές καταστροφές ήταν το 

ατύχημα στον Κόλπο του Μεξικού μετά από έκρηξη στην εξέδρα άντλησης 

πετρελαίου το 2010 όπου έχασαν τη ζωή τους 11 άνθρωποι και επήλθε τεράστια 

οικολογική ζημιά στο θαλάσσιο περιβάλλον. Πέντε εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου 

χύθηκαν στη θάλασσα μέχρι να σφραγιστεί η πηγή προκαλώντας καταστροφή στις 

ακτές τεσσάρων πολιτειών στον κόλπο του Μεξικού
208

.   
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Κατά τη μεταφορά του πετρελαίου με δεξαμενόπλοια από την πλατφόρμα 

εξόρυξης προς την ακτή ή κατά τη μεταφορά του για εμπορικούς λόγους έχουν 

σημειωθεί εξίσου σοβαρά ατυχήματα με ανυπολόγιστες περιβαλλοντικές συνέπειες. 

Ένα από τα πολλά ατυχήματα που έχουν καταγραφεί ήταν το ατύχημα του 

δεξαμενόπλοιου Prestige, που ναυάγησε στον Ατλαντικό ωκεανό, βορειοδυτικά της 

Ισπανίας το 2002 με αποτέλεσμα να διαρρεύσουν από το δεξαμενόπλοιο 77.000 τόνοι 

αργού πετρελαίου με τεράστιες οικολογικές συνέπειες  και εκτιμάται ως η χειρότερη 

οικολογική καταστροφή στην ιστορία της Ισπανίας
209

.
 
 

Ένα πρόσφατο παράδειγμα διαρροής πετρελαίου στον ελληνική θάλασσα 

ήταν η βύθιση του μικρού δεξαμενόπλοιου Αγία Ζώνη ΙΙ στις 10 Σεπτεμβρίου 2017 

εξαιτίας της οποίας προκλήθηκε θαλάσσιας ρύπανσης στο Σαρωνικό κόλπο και 

δημιουργήθηκε πετρελαιοκηλίδα στις παραλίες της Σαλαμίνας με σοβαρές επιπτώσεις 

τόσο στο θαλάσσιο περιβάλλον όσο και στον τουρισμό της περιοχής που επλήγη
210

.  

Ωστόσο, με το πέρασμα των χρόνων τέτοια ατυχήματα είναι στατιστικά 

σχετικά λίγα και συνεχώς μειώνονται, όπως φαίνεται στο παρακάτω Διάγραμμα I 
211

. 
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Κατά την παραγωγική δραστηριότητα της διύλισης εκπέμπονται μεγάλες 

ποσότητες διοξειδίου του άνθρακα, διοξειδίου του θείου και οξείδια του αζώτου με 

αποτέλεσμα τη ρύπανση και την επιβάρυνση της ατμόσφαιρας. Για τους παραπάνω 

λόγους, θα πρέπει τα διυλιστήρια να εκσυγχρονίζονται ώστε να μειώνονται οι 

εκπομπές τους και να ακολουθούν την περιβαλλοντική νομοθεσία.  

Τέλος, τα υγρά και στέρεα απόβλητα που παράγονται, θα πρέπει να 

ανακυκλώνονται και γενικότερα να τίθενται υπό επεξεργασία σε σύγχρονες μονάδες 

επεξεργασίας αποβλήτων ώστε να επιτυγχάνεται η λιγότερο δυνατή επιβάρυνση του 

περιβάλλοντος
212

.   

 

Γ) Εθνική πολιτική προστασίας του περιβάλλοντος   

 

α) Εθνική Νομοθεσία 

 

 Ν. 2289/95 & Ν. 4001/2011 

Το ισχύον θεσμικό πλαίσιο για την αναζήτηση, έρευνα και εκμετάλλευση 

υδρογονανθράκων, καθορίζεται από το Ν.2289/95 «Αναζήτηση, Έρευνα και 

Εκμετάλλευση Υδρογονανθράκων κι άλλες διατάξεις», ο οποίος μετέφερε στο ελληνικό 

δίκαιο την Οδηγία 94/22/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για 

τους όρους χορήγησης και χρήση των αδειών αναζήτησης, εξερεύνησης και 

παραγωγής υδρογονανθράκων. Στον παρόντα νόμο απαιτείται η αυστηρή εφαρμογή 

της κοινοτικής περιβαλλοντικής νομοθεσίας που αναπτύσσεται τα τελευταία χρόνια 

για τις θαλάσσιες έρευνες για τους υδρογονάνθρακες.  

Μετά το ατύχημα στον κόλπο του Μεξικού εισήχθη ο Ν.4001/2011 «Για την 

λειτουργία ενεργειακών αγορών ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου, για έρευνα παραγωγή 

και δικτύων μεταφοράς υδρογονανθράκων και άλλες ρυθμίσεις», με βάση τον οποίο 

θεσπίζεται πλέον αυστηρή περιβαλλοντική πολιτική ώστε να διασφαλιστεί η βιώσιμη 

αξιοποίηση του φυσικού πόρου, η ασφάλεια και η προστασία του περιβάλλοντος 

προς συμμόρφωση με την ευρωπαϊκή περιβαλλοντική νομοθεσία.  

Στο άρθρο 164 του Ν. 4001/2011, όπως τροποποιεί το άρθρο 12 Ν.2289/95, 

με την εισαγωγή του νέου άρθρου 12Α θεμελιώνεται η υποχρεωτική κατάθεση 

εγγυήσεων για την καλή εκτέλεση των εργασιών, η προστασία του περιβάλλοντος, η 
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ασφάλεια και η υγεία των εργαζομένων. Επιπροσθέτως, στο ίδιο άρθρο στην 

παράγραφος 5 αναφέρεται ότι ο Υπουργός μπορεί να ζητήσει την κατάθεση εγγύησης 

για την αντιμετώπιση των δαπανών απομάκρυνσης των εγκαταστάσεων και 

αποκατάστασης του περιβάλλοντος.  

Επιπλέον, στην παρ. 6 ιδρύεται το Πράσινο Ταμείο στην Τράπεζα της 

Ελλάδος όπου «…το προϊόν του λογαριασμού διατίθεται για τη χρηματοδότηση 

προγραμμάτων ενεργειακής πολιτικής έρευνας και εκμετάλλευση υδρογονανθράκων 

αλλά και για την προστασία του περιβάλλοντος από δραστηριότητες που έχουν σχέση με 

κάθε είδους  εκμετάλλευση ή χρήση ενεργειακών πηγών η πόρων». Καθίσταται σαφές 

ότι το Πράσινο Ταμείο λειτουργεί ως αντίβαρο μεταξύ της ρυπογόνο ανάπτυξης και 

της περιβαλλοντικής προστασία.    

 

 Ν. 4342/2015 

Ο Ν. 4342/2015 για την ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ εισάγει 

επιπρόσθετες περιβαλλοντικές ρυθμίσεις. Σκοπός του νόμου είναι η θέσπιση μέτρων 

για την προώθηση της ενεργειακής απόδοση προκειμένου η Ελλάδα να συμβάλλει 

στην επίτευξη του στόχου της αύξησης της ενεργειακής απόδοσης κατά 20% «Στόχοι 

20/20/20» για το περιβάλλον. 

Πιο συγκεκριμένα, στο άρθρο 10 προβλέπεται ο ενεργειακός έλεγχος και 

αντίστοιχα ορίζονται εξειδικευμένοι ενεργειακοί ελεγκτές που θα ελέγχουν τις 

επιχειρήσεις ανά 4 έτη, με εξαίρεση όσες έχουν πιστοποιηθεί από το σύστημα ISO 

50001.  

 

 Ν. 4409/2016  

Ο Ν. 4409/2016 «Πλαίσιο για την ασφάλεια στις υπεράκτιες εργασίες έρευνας 

και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων» που ενσωματώνει την Οδηγία 2013/30/ΕΕ, και 

τροποποιεί το π.δ. 148/2009 καθορίζει καταρχάς το αναγκαίο νομοθετικό πλαίσιο, τις 

ελάχιστες απαιτήσεις για την πρόληψη σοβαρών ατυχημάτων και τον περιορισμό των 

συνεπειών τους. 

Ειδικότερα, οι άδειες του τομέα πετρελαιοειδών προϊόντων έχουν το 

χαρακτήρα άδειας σκοπιμότητας. Η διοίκηση έχει τη διακριτική ευχέρεια να εκτιμά 

τα κριτήρια που ανάγονται στην προστασία του γενικού συμφέροντος εντός του 

οποίου ανάγεται η περιβαλλοντική προστασία. 
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β) Συμβάσεις Μίσθωσης  

Αξιοσημείωτο είναι ότι σε όλες τις συμβάσεις μίσθωσης, για την παραχώρηση 

του δικαιώματος έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων, υπάρχουν κοινά 

σημεία για την προστασία του περιβάλλοντος κατά τη διάρκεια όλων των σταδίων 

από την έρευνα μέχρι την απομάκρυνση των εγκαταστάσεων μετά το πέρας των 

εργασιών. 

Καταρχάς, στη σύμβαση μίσθωσης του δικαιώματος έρευνας και 

εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων στη θαλάσσια περιοχή Κατάκολο που υπογράφηκε 

στις 3 Οκτωβρίου 2014 μεταξύ του Ελληνικού Κράτους και των συμβαλλομένων 

εταιρειών με την έκδοση του Ν. 4298/2014 αναφέρονται στο άρθρο 12 με τίτλο 

«περιβαλλοντική προστασία» οι όροι που είναι υποχρεωμένος ο μισθωτής να 

εφαρμόσει σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος.  

Το ίδιο ακριβώς άρθρο 12 υφίσταται στο σχέδιο νόμου της σύμβασης 

μίσθωσης του δικαιώματος έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων στη 

χερσαία περιοχή των Ιωαννίνων μεταξύ του Ελληνικού Κράτους και των 

συμβαλλόμενων μερών που υπογράφηκε στις 14 Μαΐου το 2014 καθώς και στο 

αντίστοιχο σχέδιο νόμου που αφορά τη θαλάσσια περιοχή του Πατραϊκού Κόλπου. 

 

Τα κύρια σημεία του άρθρου 12 για την προστασία του περιβάλλοντος των 

παραπάνω συμβάσεων είναι ότι ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος: 

 να εκτελεί όλες τις εργασίες σε συμμόρφωση προς την περιβαλλοντική 

νομοθεσία, τη Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ), την 

Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ), κάθε τυχόν πρόσθετο Σχέδιο 

Περιβαλλοντικής Δράσης (ΣΠΔ),  

 να καταγράψει την κατάσταση που επικρατεί στο συγκεκριμένο χώρο 

καταρτίζοντας μία έκθεση αρχικής κατάστασης πριν από την έναρξη εργασιών,  

 να λαμβάνει έγκριση ΑΕΠΟ, πριν την έναρξη κάθε δραστηριότητας 

των Εργασιών Πετρελαίου που υπόκειται σε ΕΠΕ,  

 για κάθε συμφωνία μεταξύ Μισθωτή, εργολάβων και υπεργολάβων να 

συμπεριλαμβάνει υποχρεωτικά όλους τους  περιβαλλοντικούς όρους και τα αναγκαία 

που ανέλαβε ο ίδιος (μισθωτής) προς υλοποίηση του έργου.  

Συμπληρωματικά, περιβαλλοντικές υποχρεώσεις τίθενται και μετά το πέρας 

των δραστηριοτήτων προκειμένου ο ανάδοχος να επιστρέψει καθαρή την περιοχή στο 

Ελληνικό Κράτος.  
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Ειδικότερα, σύμφωνα με το άρθρο 8 με τίτλο «Διάρκεια και Λήξη της περιόδου 

εκμετάλλευσης» που αναπτύσσεται στο σχέδιο νόμου για την κύρωση της σύμβασης 

μίσθωσης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και των συμβαλλομένων εταιρειών για 

την παραχώρηση του δικαιώματος έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων 

στη θαλάσσια περιοχή του Πατραϊκού Κόλπου προβλέπεται ότι ο ανάδοχος θα 

πρέπει: 

 να δημιουργήσει κατά το στάδιο της εκμετάλλευσης ειδικό 

αποθεματικό για να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις σχετικά με την απομάκρυνση των 

εγκαταστάσεων, 

 να σφραγίσει όλα τα παραγωγικά φρεάτια και τα γνωστά υδροφόρα 

στρώματα, εντός έξι μηνών πριν τη λήξη του σταδίου εκμετάλλευσης, 

 να απομακρύνει όλες τις εγκαταστάσεις και  

 να αποκαταστήσει το περιβάλλον, σύμφωνα με το πρόγραμμα 

ανάπτυξης και παραγωγής, τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και κάθε τυχόν 

άλλη πρόσθετη ΜΠΕ.  

Τέλος, θεσπίζεται η Επιτροπή για την Απομάκρυνση και Διάθεση των 

Εγκαταστάσεων προκειμένου να παρακολουθεί και να συντονίζει τις εργασίες με 

παράλληλη εξασφαλίσει ότι ο ανάδοχος θα εκπληρώσει όλες τις υποχρεώσεις του. 

 

ΙΙΙ) Φυσικό αέριο και Περιβάλλον 

 

Α) Εισαγωγή  

 

Το φυσικό αέριο
213

 αποτελείται από μείγμα υδρογονανθράκων και ως καύσιμο 

είναι αέριο υπό κανονικές συνθήκες, το οποίο εξάγεται από γεωλογικούς 

σχηματισμούς. Ο νομικός ορισμός του φυσικού αερίου δίνεται στο άρθρο 3 παρ. 2 

του Ν.2364/1995 και στο άρθρο 2 του Ν.3428/2005
214

. Το φυσικό αέριο απαιτεί 

εκατομμύρια χρόνια για να σχηματιστεί από θαμμένα αποθέματα φυτικών και 

θαλάσσιων ζωικών οργανισμών και αποτελεί μη ανανεώσιμη πηγή ενέργειας.  

                                                           
213

 Smith E., Dzienkowski J., Anderson O., Lowe J., Kramer B., Weaver J., “Materials on – 

International Petroleum Transactions”, 3rd edition, Rocky Mountain Mineral Law 

Foundation, 2010, p. 21. Lowe J., “Oil and Gas Law in a Nutshell”, 6
th
 Edition, West 

Academic Publishing, 2014. 
214

 Φορτσάκη Θ., «Δίκαιο της Ενέργειας» Εκδ. Αντ. Ν. Σάκκουλα, 2009, σελ. 71 κ.ε. 
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Η αγορά του φυσικού αερίου παρουσιάζει έντονη αυξητική τάση τόσο στην 

Ελλάδα και την Ευρώπη
215

 όσο και σε ολόκληρο τον κόσμο, όπως δείχνει το 

παρακάτω Διάγραμμα ΙΙ
216

. 

 

 

Στην Ελλάδα, η αυξητική τάση χρήσης του φυσικού αερίου ανήλθε με 

συνολική κατανάλωση 3 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα το έτος 2015 έναντι 1,9 

δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα το έτος 2000. Το 74% περίπου του φυσικού αερίου 

προέρχεται από τη Ρωσία, το οποίο μεταφέρεται στην Ελλάδα με αγωγούς και το 

υπόλοιπο από την Αλγερία ενώ από το 2007 προμηθεύεται φυσικό αέριο και από το 

Αζερμπαϊτζάν. Η υλοποίηση του έργου της εισαγωγής του φυσικού αερίου και της 

διείσδυσης στην Ελληνική αγορά δρομολογήθηκε το 1988 με τη ίδρυση της ΔΕΠΑ, 

ως φορέα ανάπτυξης της απαραίτητης υποδομής της βιομηχανίας φυσικού αερίου
217

.  

 

 

                                                           
215

 Vinois J-A., “EU Energy Law-The Security of Energy Supply in the European Union”, 

Claeys & Casteels, 2012. 
216

BP Energy Review 2017, ανακτήθηκε από 

https://notalotofpeopleknowthat.wordpress.com/2017/06/19/bp-energy-review-2017/ στις 

26/09/2017. 
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 ΕΠΑ Θεσσαλονίκης-Θεσσαλίας Α.Ε., Το φυσικό αέριο στην Ελλάδα, ανακτήθηκε από  

https://www.epaenergy.gr/to-fysiko-aerio-sthn-ellada/ στις 26/09/2017. 

https://notalotofpeopleknowthat.wordpress.com/2017/06/19/bp-energy-review-2017/
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Β) Περιβαλλοντικά Οφέλη   

 

Το φυσικό αέριο είναι ένα μείγμα υδρογονανθράκων που εξορύσσεται από 

υπόγειες κοιλότητες. Εξαιτίας των ιδιοτήτων του, υπερέχει έναντι των υπολοίπων 

πρωτογενών μορφών ενέργειας γιατί:  

 είναι πιο φιλικό
218

 με το περιβάλλον και αποτελεί μία από τις πιο 

καθαρές μορφές ενέργειας καθώς κατά την καύση του δεν παράγει ενώσεις θείου, που 

είναι η βασική αιτία ρύπανσης του περιβάλλοντος, 

 προσφέρει μεγαλύτερη ενεργειακή απόδοση από όλα τα άλλα ορυκτά 

καύσιμα σε όλους τους τομείς της παραγωγής, με αποτέλεσμα την εξοικονόμηση 

ενέργειας και τη μείωση του ενεργειακού κόστους, 

 το φυσικό αέριο επιβαρύνει κατά 38% λιγότερο από ότι ο άνθρακας, 

28% λιγότερο από το μαζούτ και 24% λιγότερο από το πετρέλαιο ντίζελ, 

 είναι πιο ευέλικτο κατά τη χρήση και τη διαχείρισή του σε σχέση με τα 

άλλα καύσιμα σε όλες τις εφαρμογές του (οικιακή, εμπορική και βιομηχανική). 

 τα παγκόσμια αποθέματα σε φυσικό αέριο είναι περισσότερα σε σχέση 

με το πετρέλαιο. 

Για τους παραπάνω λόγους, το φυσικό αέριο αποτελεί βασική επιλογή της  

Ευρωπαϊκής Ένωσης
219

 και θεωρείται το καύσιμο του 21ου αιώνα ενώ παράλληλα 

αποτελεί το καύσιμο γέφυρα από τις συμβατικές μορφές ενέργειας στις ανανεώσιμες 

πηγές ενέργειας. Τέλος, είναι πιο οικονομικό από το πετρέλαιο και επιδρά θετικά 

στην παραγωγή και την απασχόληση με αποτέλεσμα να συμβάλλει καθοριστικά στην 

ενίσχυση του τρίπτυχου «Περιβάλλον - Κοινωνία - Οικονομία» που αποτελεί 

αναγκαίο όρο της αρχής  βιώσιμης ανάπτυξης
220

. 

 

Γ) Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις  

 

Το φυσικό αέριο αν και είναι πιο φιλικό με το περιβάλλον από τα λοιπά 

ορυκτά καύσιμα τα οποία τείνει να αντικαταστήσει δεν παύει να έχει και αυτό 

ορισμένες περιβαλλοντικές συνέπειες: 

                                                           
218

 Βλ. περισσότερα: Φορτσάκη Θ., «Δίκαιο της Ενέργειας» Εκδ. Αντ. Ν. Σάκκουλα, 2009, 

σελ. 92. 
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 Φορτσάκη Θ., «Δίκαιο της Ενέργειας» Εκδ. Αντ. Ν. Σάκκουλα, 2009, σελ. 75-78. 
220

 ΔΕΠΑ Α.Ε., Περιβάλλον και Υγεία, ανακτήθηκε από http://www.fisikon.gr/giati-

fisikon.html στις 26/09/2017. 

http://www.fisikon.gr/giati-fisikon.html
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 Ως ορυκτό δεν είναι προφανώς ανεξάντλητο ούτε ανανεώσιμο και η 

αλόγιστη παραγωγή και κατανάλωσή του θα στερούσε τις επόμενες γενεές από τα 

αποθέματά του, δεδομένου ότι απαιτεί εκατομμύρια χρόνια για να σχηματιστεί.  

 H καύση του φυσικού αερίου εκπέμπει λιγότερους ρύπους από τα 

υπόλοιπα ορυκτά καύσιμα αλλά δεν παύει να εκπέμπει έστω και σε μικρές ποσότητες, 

ατμοσφαιρικές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα CO2, ένα από τα κυριότερα αέρια 

του φαινόμενου του θερμοκηπίου. 

 Κατά τη μεταφορά, τη φύλαξη και τη χρήση του φυσικού αερίου 

μπορεί να συμβούν ατυχήματα με σοβαρές συνέπειες για τον άνθρωπο και για το 

περιβάλλον, ανάλογα της σοβαρότητας του ατυχήματος. Ως εκ τούτου θα πρέπει να 

δίνεται μεγάλη προσοχή στη σωστή και ασφαλή χρήση του
221

.  

 

Δ) Η Εθνική νομοθεσία προώθησης του φυσικού αερίου  

 

Στα πλαίσια της περιβαλλοντικής πολιτικής και της πολιτικής προώθησης του  

φυσικού αερίου, η Ελλάδα τα τελευταία τριάντα χρόνια προωθεί με διάφορα 

νομοθετήματα και αποφάσεις την περαιτέρω διείσδυση του φυσικού αερίου στις 

διάφορες εφαρμογές του
222

. Κάποια από τα σημαντικότερα νομοθετήματα 

αναλύονται, εν συντομία, παρακάτω.  

 

  Π.Δ. 420/1997 

Στο Π.Δ. 420/1997 «Για εγκατάσταση δικτύων αερίων καυσίμων σε νέες 

οικοδομές» στο άρθρο 1 ορίζεται ότι η εγκατάσταση δικτύου αερίων καυσίμων είναι 

υποχρεωτική για κάθε νέα οικοδομή που ανεγείρεται για τις περιοχές που ορίζονται 

από τις αρμόδιες αρχές με γνώμονα το ενεργειακό μείγμα των Περιφερειών.  

Επίσης, στο άρθρο 7 προβλέπονται κίνητρα με τη μορφή επιχορήγησης για 

την προώθηση του φυσικού αερίου και συγκεκριμένα αναφέρεται ότι «..παρέχεται  

εφάπαξ επιχορήγηση από τη ΔΕΠ ΑΕ ή τον ειδικό οργανισμό διανομής εφόσον 

πραγματοποιηθεί η σύνδεση  του καταναλωτή με το δίκτυο αερίου..». Συγκεκριμένα, το 

ποσό της επιχορήγησης ορίζεται συνολικά στις 70.000 δρχ. ανά καταναλωτή με   

                                                           
221

 ΔΕΠΑ Α.Ε., Ασφάλεια και Ορθή Χρήση, ανακτήθηκε από http://www.fisikon.gr/giati-

fisikon.html στις 26/09/2017. 
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 Φορτσάκη Θ., «Δίκαιο της Ενέργειας» Εκδ. Αντ. Ν. Σάκκουλα, 2009, σελ. 93 κ.ε. 
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δυνατότητα τιμαριθμικής αναπροσαρμογής από τον αρμόδιο Υπουργό και επιβαρύνει 

τον  προϋπολογισμό της ΔΕΠ ΑΕ ή τον ειδικό οργανισμό διανομής.  

Τέλος, προβλέπεται η χορήγηση δανείου μέχρι του ποσού των 150.000 δρχ. 

για την κάλυψη μέρους ή του συνόλου της δαπάνης για τον απαιτούμενο εξοπλισμό 

της εγκατάστασης του φυσικού αερίου.  

 

 Ν. 3175/2003  

Στο Νόμο 3175/2003 «Αξιοποίηση του γεωθερμικού δυναμικού, τηλεθέρμανση 

και άλλες διατάξεις» στο άρθρο 24 με τίτλο «Ρυθμίσεις στο Φυσικό Αέριο», 

παρέχονται κίνητρα στους παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας που χρησιμοποιούν 

φυσικό αέριο για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και καταναλώνουν άνω των 25 

εκατομμυρίων κυβικών μέτρων φυσικού αερίου ετησίως ανά θέση κατανάλωσης.  

 

 Ν. 3428/2005 

Στο  Νόμο  3428/2005 «Απελευθέρωση Αγοράς Φυσικού Αερίου» στο άρθρο 4 

προβλέπεται η παρακολούθηση της ασφάλειας εφοδιασμού της Χώρας με φυσικό 

αέριο από τη Ρ.Α.Ε. ώστε να αποφευχθούν ατυχήματα με συνέπειες τόσο για τον 

άνθρωπο όσο και το περιβάλλον. Η Ρ.Α.Ε. στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της μελετά 

τα στοιχεία που τις παρέχονται από τους αρμόδιους φορείς και εισηγείται τα 

κατάλληλα μέτρα διατυπώνοντας συστάσεις για την ασφάλεια εφοδιασμού. 

 

 Ν. 3661/2008 

Στο Ν. 3661/2008 «Μέτρα για τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης των 

κτιρίων και άλλες διατάξεις...» στο άρθρο 13 παρ. 3 προβλέπεται η καταβολή 

επιχορηγήσεων από εθνικούς και κοινοτικούς πόρους μέσω του Προγράμματος 

Δημοσίων Επενδύσεων για τα έργα του προγράμματος ανάπτυξης του Ε.Σ.Φ.Α. και 

ΔΕΠΑ Α.Ε. Συμπληρωματικά, με κοινή απόφαση των αρμόδιων Υπουργών 

καθορίζονται τα έργα που θα χρηματοδοτηθούν, το ύψος της χρηματοδότησης καθώς 

και κάθε άλλη απαραίτητη λεπτομέρεια.  

Εν συνεχεία,  στο άρθρο 13 παρ. 5 αίρετε ένα εμπόδιο με σκοπό την 

προώθηση του φυσικού αερίου για οικιακή χρήση και συγκεκριμένα ορίζεται ότι δεν 

απαιτείται η απόφαση της πλειοψηφίας των ιδιοκτητών για την εγκατάσταση 
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θέρμανσης με χρήση φυσικού αερίου υπό προϋποθέσεις προκειμένου να επιλυθεί το 

πρόβλημα πολλών καταναλωτών που δε δύνανται να συνδεθούν με φυσικό αέριο
223

. 

 

 ΚΥΑ Α.Π. Δ6/Β/14826/17-6-2008 (ΦΕΚ Β’ 1122/17-6-2008) 

Η ΚΥΑ Α.Π. Δ6/Β/14826/17-6-2008 (ΦΕΚ Β’ 1122/17-6-2008) με τίτλο 

«Μέτρα για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και την εξοικονόμηση ενέργειας στο 

δημόσιο» στο άρθρο 1 προβλέπει την υποκατάσταση του πετρελαίου θέρμανσης στα 

δημόσια κτήρια με φυσικό αέριο με την απαραίτητη αίτηση στις κατά τόπους 

Εταιρείες Παροχής Αερίου (ΕΠΑ). Η ρύθμιση αυτή αποδεικνύει την έντονη 

προώθηση του φυσικού αερίου έναντι του πετρελαίου, στο δημόσιο τομέα, όπου 

μπορεί να έχει άμεση επέμβαση η Διοίκηση.  

 

 

IV) Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Περιβάλλον 

 

Α) Εισαγωγή  

 

Ως  Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) έχουν οριστεί κατά το νόμο οι μη 

ορυκτές ενεργειακές πηγές, που πρακτικά είναι ανεξάντλητες και ανανεώνονται γιατί 

υπάρχουν σε αφθονία στο περιβάλλον. Συγκεκριμένα, οι μορφές των ανανεώσιμων 

πηγών ενέργειας είναι: 

 η ηλιακή ενέργεια, 

 η αιολική ενέργεια, 

 η γεωθερμική ενέργεια, 

 η ενέργεια από βιομάζα (προέρχεται από οργανική ύλη), 

 η υδροηλεκτρική ενέργεια (προέρχεται από σταθμούς παραγωγής 

υδροηλεκτρικής ενέργειας, από τις παλίρροιες ή από τα θαλάσσια κύματα)
224

. 
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 Ορισμός με βάση την Οδηγία 2001/77/ΕΚ. 



87 
 

 

Διάγραμμα ΙΙΙ
225

: Η συνολική κατανάλωση ενέργειας και τα ποσοστά που αναλογούν 

σε όλες τις μορφές ΑΠΕ. 

Σε διεθνές επίπεδο, η βασική αιτία του ενδιαφέροντος για τις Ανανεώσιμες 

Πηγές Ενέργειας ήταν η αγωνία της ανθρωπότητας για την άνοδο της θερμοκρασίας 

της γης. Η προώθησή τους θεωρήθηκε σημαντικό εργαλείο για να καταπολεμηθεί η 

κλιματική αλλαγή. Η πρώτη θέσπιση  κανόνων διεθνούς  δικαίου για την προώθηση 

των  ΑΠΕ έγινε με τη «Σύμβαση – Πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για τις κλιματικές 

αλλαγές», όπως αναπτύχθηκε στο οικείο κεφάλαιο. Η ανωτέρω σύμβαση κυρώθηκε 

από την Ελλάδα με το N.2205/1994 «Κύρωση σύμβασης ΟΗΕ για τις κλιματικές 

μεταβολές» και τέθηκε σε ισχύ την 2η Νοεμβρίου 1994 σύμφωνα με την Ανακοίνωση 

της 19
ης

 Ιουνίου 1995 «Έναρξη ισχύος Σύμβασης πλαισίου κλιματικών μεταβολών 

H.E.»
 226

. 

Στην Ελλάδα για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας χρησιμοποιούνταν 

αποκλειστικά ορυκτά καύσιμα και κυρίως ο λιγνίτης. Μόλις το 1954 η ΔΕΗ 

κατασκεύασε τον πρώτο υδροηλεκτρικό σταθμό και έτσι εγκαινιάστηκε η είσοδος 

των ΑΠΕ στη χώρα. Νομοθετική ρύθμιση για τις ΑΠΕ υπήρξε για πρώτη φορά με το 

Ν.2244/1994 «Ρύθμιση θεμάτων ηλεκτροπαραγωγής από ανανεώσιμες πηγές 

                                                           
225

Wikimedia Commons, Total world energy consumption, ανακτήθηκε από 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Total_World_Energy_Consumption_by_Source_20

13.png στις 26/09/2017. 
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ενέργειας», με τον οποίο ορίστηκαν βασικά σημεία της λειτουργίας των ΑΠΕ και 

υπήρξε μία πρώτη ώθηση
227

.  

 

Β) Οφέλη των ΑΠΕ 

 

Οι ΑΠΕ συμβάλλουν στη βελτίωση της ποιότητας του περιβάλλοντος, καθότι 

έχει πλέον διαπιστωθεί ότι ο τομέας της ενέργειας είναι ο κλάδος που ευθύνεται κατά 

κύριο λόγο για τη ρύπανση του περιβάλλοντος. Ως εκ τούτου, με την αύξηση της 

χρήσης των ΑΠΕ αυξάνεται ταυτοχρόνως η περιβαλλοντική προστασία καθώς 

μειώνεται η χρήση των μη ανανεώσιμων πηγών, οι οποίες είτε προκαλούν μεγάλη 

ρύπανση, όπως ο λιγνίτης και το πετρέλαιο είτε δεν ανανεώνονται, όπως το φυσικό 

αέριο.  

Οι ΑΠΕ αποτελούν το πιο χαρακτηριστικό εργαλείο στάθμισης μεταξύ της 

περιβαλλοντικής προστασίας και της ανάπτυξης στον τομέα των ενεργειακών 

υποδομών καθώς προσφέρουν ταυτόχρονα περιβαλλοντικά, οικονομικά, ενεργειακά 

και κοινωνικά οφέλη.  

 

α) Περιβαλλοντικά οφέλη  

 Είναι φιλικές προς το περιβάλλον και έχουν τον ελάχιστο αντίκτυπο σε 

αυτό σε σχέση με όλες τις υπόλοιπες μορφές ενέργειας καθώς παράγουν καθαρή 

ενέργεια.  

 Η αξιοποίησή τους μπορεί να συμβάλλει θετικά στην απορρύπανση 

και στη βελτίωση του περιβάλλοντος. 

 Είναι φιλικές προς τον άνθρωπο και δεν εκθέτουν την υγεία ή τη ζωή 

του σε κινδύνους. 

 Δεν ελλοχεύουν κίνδυνοι σοβαρών ατυχημάτων, κατά τη μεταφορά 

τους (όπως ισχύει με τη μεταφορά του πετρελαίου και τη διαρροή φυσικού αερίου) 

ούτε κατά την παραγωγή ενέργειας (όπως συμβαίνει με την πυρηνική ενέργεια).  

 Οι εγκαταστάσεις τους δεν παράγουν απόβλητα ούτε εκπέμπουν 

ρύπους. 
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 Βλ. περισσότερα: Φορτσάκη Θ., « Δίκαιο της Ενέργειας», εκδ. Αντ. Ν. Σάκκουλα, 2009, 

σελ. 141 κ.ε. 
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 Είναι ανεξάντλητες πηγές ενέργειας και άρα μπορούν να συμβάλλουν 

στη μείωση της εξάρτησης από τους συμβατικούς ενεργειακούς πόρους που με το 

πέρασμα του χρόνου εξαντλούνται
228

.  

 Ενσαρκώνουν στο μέγιστο βαθμό την αρχή της βιώσιμης ανάπτυξης
229

 

γιατί προωθούν την ανάπτυξη της οικονομίας με σεβασμό στην περιβαλλοντική 

προστασία.   

 

β) Οικονομικά οφέλη  

 Βρίσκονται δωρεάν και σε αφθονία παντού στον Ελλαδικό χώρο 

επομένως είναι εγχώριες πηγές ενέργειας και μπορούν να συμβάλλουν στην ενίσχυση 

της ενεργειακής ανεξαρτησίας σε εθνικό επίπεδο. 

 Είναι γεωγραφικά διασκορπισμένες και άρα μπορούν να συμβάλλουν 

στην αποκέντρωση του ενεργειακού συστήματος καλύπτοντας τις ενεργειακές 

ανάγκες μιας χώρας σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο, περιορίζοντας τις απώλειες 

της ενέργειας κατά τη μεταφορά. 

 Μπορεί  να συμβάλουν στην ανάπτυξη οικονομικά ασθενέστερων 

περιοχών με την προώθηση επενδύσεων ΑΠΕ στις περιοχές αυτές.  

 Δημιουργούν πολλές θέσεις εργασίας σε περιφερειακό και τοπικό 

επίπεδο. 

 Έχουν συνήθως χαμηλό λειτουργικό κόστος και δεν επηρεάζονται από 

τις διεθνείς οικονομικές διακυμάνσεις. 

 Μπορούν, επίσης, λόγω της αφθονίας που παρουσιάζουν να 

αποτελέσουν μακροπρόθεσμα και με τη δημιουργία κατάλληλων υποδομών 

μεταφοράς εξαγωγικό είδος
230

.  

 Δίνουν τη δυνατότητα επιλογής ανάλογα με τις ανάγκες του χρήστη  

(π.χ. ηλιακή ενέργεια για θερμότητα χαμηλών θερμοκρασιών και αιολική ενέργεια 

για ηλεκτροπαραγωγή), επιτυγχάνοντας πιο ορθολογική χρησιμοποίηση των 

ενεργειακών πόρων.  
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Γ) Μειονεκτήματα των ΑΠΕ  

 

Τα κυριότερα μειονεκτήματα των ΑΠΕ θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι τα 

εξής: 

 Έχουν χαμηλή πυκνότητα ισχύος και ενέργειας και συνεπώς 

απαιτούνται εκτεταμένες εγκαταστάσεις για μεγάλη παραγωγή.  

 Παρουσιάζουν συχνά μεγάλες διακυμάνσεις στη διαθεσιμότητά τους, 

που μπορεί να είναι μεγάλης διάρκειας και συνεπώς απαιτούν εφεδρεία άλλων 

ενεργειακών πηγών ή πολυέξοδες μεθόδους αποθήκευσής τους. 

 Το κόστος επένδυσης ανά μονάδα εγκατεστημένης ισχύος συγκριτικά 

με τις σημερινές τιμές των συμβατικών καυσίμων είναι υψηλότερο. 

Ωστόσο, τα μειονεκτήματα των ΑΠΕ είναι ασήμαντα σε σχέση με τα 

πλεονεκτήματα που προσφέρουν και ορισμένα από αυτά μπορούν να επιλυθούν εντός 

των επόμενων ετών μέσω της τεχνολογικής εξέλιξης
231

.  

 

Δ) Βασικά σημεία της Ευρωπαϊκής πολιτικής προώθησης των ΑΠΕ 

 

Σε Ευρωπαϊκό επίπεδο
232

 η πρώτη σημαντική προσπάθεια που έγινε για την 

προώθηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας είναι η έγκριση της Πράσινης Βίβλου 

«Ενέργεια για το μέλλον: ανανεώσιμες πηγές ενέργειας»
233

 από την Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή στις 20/11/1996 στις Βρυξέλες, εγκαινιάζοντας έτσι τη συζήτηση για μια 

νέα στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης με στόχο την προώθηση των ανανεώσιμων 

πηγών ενέργειας. 

 

α) Ευρωπαϊκή Νομοθεσία   

 

 Οδηγία 2009/28/ΕΚ 

Εν συνεχεία με τα ανωτέρω,  εκδόθηκε η Οδηγία 2009/28/ΕΚ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, στις 23 Απριλίου 2009, σχετικά με 

την προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και την τροποποίηση 
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και τη συνακόλουθη κατάργηση των οδηγιών 2001/77/ΕΚ και 2003/30/ΕΚ για την 

επίτευξη των στόχων μέχρι το 2020 (Στόχοι 20/20/20). 

Η ανωτέρω Οδηγία στο άρθρο 1:  

 θεσπίζει κοινό πλαίσιο στα κράτη μέλη της για την προώθηση της ενέργειας 

από ανανεώσιμες πηγές, 

 θέτει δεσμευτικούς εθνικούς στόχους για το συνολικό μερίδιο ενέργειας από 

ανανεώσιμες πηγές στην ακαθάριστη τελική κατανάλωση και στις μεταφορές, 

  καθορίζει τους κανόνες για κοινά έργα μεταξύ των κρατών μελών και με 

τρίτες χώρες, τις εγγυήσεις προέλευσης, τις διοικητικές διαδικασίες, την 

πληροφόρηση, την κατάρτιση και την πρόσβαση στο δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας για 

ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές.  

Τέλος, καθορίζει στο άρθρο 27 ότι τα κράτη μέλη πρέπει να θέσουν σε ισχύ 

τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να 

συμμορφωθούν με την παρούσα οδηγία έως τις 25 Δεκεμβρίου 2009. 

 

    Οδηγία (ΕΕ) 2015/1513 

Μία άλλη σημαντική Οδηγία για την περιβαλλοντική προστασία είναι η 

Οδηγία (ΕΕ) 2015/1513 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9
ης

  

Σεπτεμβρίου 2015 για την τροποποίηση της οδηγίας 98/70/ΕΚ σχετικά με την 

ποιότητα των καυσίμων βενζίνης και ντίζελ και για την τροποποίηση της οδηγίας 

2009/28/ΕΚ σχετικά με την προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές. 

 Σε ότι αφορά την προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές 

στο άρθρο 14 της ανωτέρω Οδηγίας ορίζεται ότι η μεγαλύτερη χρήση της ηλεκτρικής 

ενέργειας που παράγεται από ανανεώσιμες πηγές αποτελεί σημαντικό εργαλείο 

προκειμένου να αντιμετωπισθούν οι συνέπειες των προκλήσεων στον τομέα των 

μεταφορών καθώς και σε άλλους τομείς της ενέργειας.  

Επιπροσθέτως, κρίνεται σκόπιμο να παρασχεθούν επιπρόσθετα κίνητρα για 

την ενίσχυση της παραγωγής και της χρήσης ηλεκτρικής ενέργειας από τις ΑΠΕ στον 

τομέα των μεταφορών. Ειδικότερα, να αυξηθούν οι πολλαπλασιαστικοί συντελεστές 

για τον υπολογισμό της συμβολής της ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ που 

καταναλίσκεται από ηλεκτροκίνητες αμαξοστοιχίες και ηλεκτρικά οδικά οχήματα, 

προκειμένου να βελτιωθεί η ανάπτυξή τους και να ενισχυθεί  η διείσδυσή τους στην 

αγορά. 
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Συμπληρωματικά, θα πρέπει να εξεταστούν πρόσθετα μέτρα για την 

ενθάρρυνση της ενεργειακής απόδοσης και εξοικονόμησης ενέργειας στον τομέα των 

μεταφορών. Τέλος, η ημερομηνία μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο των διατάξεων της εν 

λόγω Οδηγίας ορίζεται το αργότερο μέχρι τις 10/9/2017.  

Συμπερασματικά, αξίζει να σημειωθεί ότι στο σημείο αυτό διασταυρώνεται η 

παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ με έναν από τους πιο ρυπογόνους τομείς, 

αυτόν των μεταφορών, όπου μπορεί να υπάρξει στάθμιση ανάμεσα στην 

περιβαλλοντική προστασία και την ανάπτυξη των μεταφορών μέσω τις τεχνολογικής 

εξέλιξης και της παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ.  

 

β) Κρατικές Ενισχύσεις  

Η παροχή κρατικών ενισχύσεων για την ανάπτυξη της παραγωγής ενέργειας 

από ΑΠΕ θεωρείται ότι  συμβαδίζει με το άρθρο 107 παράγραφο 3 περ. γ’ ΣΛΕΕ. Ως 

προϋπόθεση τίθεται η μη ύπαρξης υποχρεωτικού κοινοτικού προτύπου αναφορικά με 

το μερίδιο της ενέργειας από ΑΠΕ για συγκεκριμένες επιχειρήσεις.  

Συμπληρωματικά, τίθεται ακόμη ένας περιορισμός, οι επιλέξιμες δαπάνες θα πρέπει 

να βρίσκονται σε αντιστοιχία με τις πρόσθετες επενδυτικές δαπάνες σε σύγκριση με 

συμβατικές εγκαταστάσεις παραγωγής ενέργειας. Τέλος, απαγορεύεται να  

λαμβάνονται στις επιλέξιμες δαπάνες τα λειτουργικά οφέλη και οι δαπάνες 

πρόσθετων επενδύσεων που προέκυψαν κατά την πρώτη πενταετία της επένδυσης
234

. 

 

Ε) Βασικά σημεία της Εθνικής νομοθεσίας για την προώθηση των ΑΠΕ 

 

 Ν.1650/1986 

Σε εθνικό επίπεδο, ο βασικός νόμος που θεσμοθετήθηκε για την προστασία 

του περιβάλλοντος είναι, όπως αναφέρθηκε και σε άλλο σημείο, ο Ν.1650/1986 που 

ως στόχο του έχει τη θέσπιση όλων των απαραίτητων μέσων για την περιβαλλοντική 

προστασία ώστε να παρέχεται στο κοινωνικό σύνολο ένα υγιεινό περιβάλλον.  

Ως προς τις ΑΠΕ, ο νόμος αναφέρεται στο άρθρο 8 παρ. 1, όπως 

τροποποιήθηκε με το Ν.3851/2010, όπου θεσπίζει τα μέτρα για την προστασία του 

κλίματος και της ατμόσφαιρας με την προώθηση των ΑΠΕ. Οι ΑΠΕ εδώ 

εμφανίζονται ως μέσο για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, την προστασία 
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της ατμόσφαιρας και το βιώσιμο ενεργειακό εφοδιασμό της χώρας. Τέλος, η χρήση 

των ΑΠΕ οδηγεί στην επίτευξη της αειφόρου ανάπτυξης γενικότερα και στη βιώσιμη 

ανάπτυξη των εθνικών πλουτοπαραγωγικών πηγών. 

 

  Ν. 3468/2006  

Είναι γεγονός ότι στον ελλαδικό χώρο και κατά κύριο λόγο στο Αιγαίο 

Πέλαγος πνέουν συχνά ισχυροί άνεμοι με αποτέλεσμα να παρέχονται οι κατάλληλες 

συνθήκες για την ανάπτυξη θαλάσσιων αιολικών πάρκων. 

Ο Ν. 3468/2006 με τίτλο «Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας από Ανανεώσιμες 

Πηγές Ενέργειας και Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης 

και λοιπές διατάξεις» στο άρθρο  6Α παράγραφος 1, όπως προστέθηκε με το άρθρο 6 

παρ. 1 του Ν. 3851/2010, ορίζει ότι θεσμοθετείται η εγκατάσταση αιολικών πάρκων 

για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας εντός του εθνικού θαλάσσιου χώρου.  

Επίσης, στην παράγραφο 2 του ίδιου άρθρου καθορίζεται η ακριβής θέση των 

θαλάσσιων αιολικών πάρκων, η θαλάσσια έκταση που καταλαμβάνουν και η μέγιστη 

εγκατεστημένη ηλεκτρική ισχύς τους σύμφωνα με τα ειδικά σχέδια που υποβάλλονται 

κατά τη  διαδικασία Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης.  

Στη Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
235

, που εκπονείται 

κατά τη διαδικασία αυτή, εκτιμώνται ιδίως η προστασία του θαλάσσιου φυσικού και 

πολιτιστικού περιβάλλοντος και των εν γένει των οικοσυστημάτων του με έμφαση 

στη βιωσιμότητα της θαλάσσιας χλωρίδας, πανίδας και ορνιθοπανίδας, η εθνική 

ασφάλεια, η κατά προτεραιότητα ενεργειακή εξασφάλιση των νησιών και η ασφάλεια 

των θαλάσσιων μεταφορών. 

 

 Ν. 3468/2006 

Ο Ν. 3468/2006  «Επιτάχυνση της ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών 

Ενέργειας για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και άλλες διατάξεις σε θέματα 

αρμοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής», στο 

άρθρο 1 παρ. 2 ορίζεται ότι η προστασία του κλίματος, μέσω της παραγωγής 

ηλεκτρικής ενέργειας από τις ΑΠΕ αποτελεί περιβαλλοντική και ενεργειακή 
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προτεραιότητα για τη χώρα ενώ στην παρ. 3 καθορίζονται οι εθνικοί στόχοι για τις 

ΑΠΕ έως το έτος 2020 με βάση την Οδηγία 2009/28/ΕΚ. 

Επιπλέον, στο άρθρο 8, με τίτλο «Τροποποίηση διατάξεων για την 

αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής», στην παρ. 2 αυτού 

προστίθεται νέα παράγραφος 6 στο άρθρο 19 του Ν. 1650/1986 ως εξής: « Κατ’ 

εξαίρεση, στις περιοχές (α)…υγροτόπων Διεθνούς Σημασίας (υγρότοποι RAMSAR) και 

οικοτόπων προτεραιότητας περιοχών της Επικράτειας που έχουν ενταχθεί στο δίκτυο 

ΦΥΣΗ 2000, σύμφωνα με την απόφαση 2006/13/ΕΚ της Επιτροπής, καθώς και (β) στις 

γειτονικές εκτάσεις, επιτρέπεται η εγκατάσταση σταθμών από ανανεώσιμες πηγές 

ενέργειας ως μέσο για την προστασία του κλίματος, εφόσον με τους όρους και τις 

προϋποθέσεις που θα καθορίζονται στα πλαίσια της έγκρισης περιβαλλοντικών όρων 

του σταθμού, διασφαλίζεται η διατήρηση του προστατευτέου αντικειμένου της 

περιοχής».  

Από την παραπάνω τροποποίηση του άρθρου και την ένταξη της 

συγκεκριμένης εξαίρεσης καθίσταται σαφές ότι εντείνεται η προώθηση 

εγκατάστασης σταθμών ΑΠΕ ακόμη και στους υγροτόπους RAMSAR
236

 

προκειμένου να καταπολεμηθεί η κλιματική αλλαγή που τίθενται σε προτεραιότητα 

σε σχέση με την προστασία των υγροτόπων. 

 

  Ν. 4414/2016 

Ο Ν.4414/2016 «Νέο καθεστώς στήριξης των σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής 

ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και 

Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης κλπ» στο άρθρο 1 θεσμοθετείται ο σκοπός του, ως 

άμεσα συνυφασμένος με την περιβαλλοντική προστασία. 

Καταρχάς, θέτει ως στόχο την ανάπτυξη νέου καθεστώτος για την στήριξη 

εγκαταστάσεων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ και Σ.Η.Θ.Υ.Α.  

(Συμπαραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας Υψηλής Απόδοσης) ώστε να ενσωματωθούν 

σταδιακά στην αγορά και με τον καλύτερο τρόπο ως προς το κόστος – όφελος για την 

κοινωνία. Ως εκ τούτου, η παραπάνω ανάπτυξη συμβαδίζει με τις κατευθυντήριες 
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γραμμές για τις κρατικές ενισχύσεις στους τομείς του περιβάλλοντος και της 

ενέργειας (2014-2020). 

Επιπλέον, στο άρθρο τονίζεται ότι η εκμετάλλευση των ΑΠΕ, ως εγχώριο 

προϊόν, θα επιφέρει ασφάλεια στον ενεργειακό εφοδιασμό, αλλαγές στο ενεργειακό 

μείγμα και ανάπτυξη της εθνικής οικονομίας με απώτερο σκοπό την περιβαλλοντική 

προστασία.  

Τέλος, όλα τα παραπάνω λαμβάνουν χώρα στα πλαίσια στήριξης της 

Ευρωπαϊκής Πολιτικής για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και την 

υλοποίηση του στόχου συμμετοχής των Α.Π.Ε στην τελική ακαθάριστη κατανάλωση 

ενέργειας σύμφωνα με τους  Ν. 3734/2009 και Ν. 4342/2015, οι οποίοι μεταφέρουν 

τις οδηγίες 2004/8/ΕΚ και 2012/27/ΕΕ αντίστοιχα στην ελληνική νομοθεσία. 

 

V) Πυρηνική Ενέργεια και Περιβάλλον  

 

Α) Εισαγωγή  

 

Ως πυρηνική ή ατομική ενέργεια ορίζεται η δυναμική ενέργεια που είναι  

εγκλωβισμένη στους πυρήνες των ατόμων εξαιτίας της αλληλεπίδρασης των 

σωματιδίων που τα συνιστούν και απελευθερώνεται κατά τη σχάση ή σύντηξη των 

πυρήνων. Όταν οι πυρηνικές αντιδράσεις είναι ελεγχόμενες -όπως  συμβαίνει στην 

καρδιά ενός πυρηνικού αντιδραστήρα- η ενέργεια που εκλύεται με τη μορφή 

θερμότητας μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη ενεργειακών αναγκών
237

.  

Η πυρηνική ενέργεια χρησιμοποιείται για ειρηνικούς σκοπούς και συμβάλλει 

σημαντικά στη μείωση των εκπομπών του διοξειδίου του άνθρακα. Η διαδικασία 

παραγωγής της είναι μία από τις καθαρότερες και πιο «πράσινες» με μικρή επίδραση 

στο περιβάλλον και κατά της κλιματικής αλλαγής
238

.      

Στη σύγχρονη εποχή, η πυρηνική ενέργεια κερδίζει όλο και περισσότερο 

έδαφος στον τομέα της ηλεκτροπαραγωγής. Μάλιστα, στη διεθνή σκηνή υπήρξε 

μεγάλο ενδιαφέρον για την κατασκευή καινούριων εγκαταστάσεων παραγωγής και τη 

σύνδεσή τους με το δίκτυο.  
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Η κατασκευαστική ανάπτυξη νέων πυρηνικών εγκαταστάσεων που έλαβε 

μεγάλες διαστάσεις μέχρι το 2010 πάγωσε το 2011 εξαιτίας του πυρηνικού 

ατυχήματος που συνέβη το Μάρτιο του 2011 στον πυρηνικό σταθμό Φουκουσίμα 1 

της Ιαπωνίας, όπως αντικατοπτρίζεται και στο Διάγραμμα IV. Το πυρηνικό αυτό 

ατύχημα προκάλεσε μία από τις πιο σημαντικές οικολογικές επιβαρύνσεις από 

καταστροφή πυρηνικών εγκαταστάσεων που έχουν καταγραφεί μέχρι σήμερα. Οι 

επιπτώσεις του πυρηνικού αυτού ατυχήματος από τις τεράστιες ποσότητες 

ραδιενέργειας που εκλύθηκαν στην περιοχή, στη θάλασσα και στον αέρα πήραν 

παγκόσμιες διαστάσεις
239

.  

 

 

 

Διάγραμμα IV
240

 

 

Από τη σύγχρονη ιστορία γίνεται αντιληπτό ότι οι συνέπειες ενός πυρηνικού 

ατυχήματος έχουν διασυνοριακό αντίκτυπο καθώς μπορεί να είναι καταστροφικές για 

μία πόλη ή για ολόκληρη τη χώρα ή ακόμη και για πολλές γειτονικές χώρες με 

χαρακτηριστικό παράδειγμα το πυρηνικό ατύχημα στο Τσερνομπίλ στις  26 Απριλίου 

1986
241

 που επηρέασε όλη την ευρύτερη περιοχή της Ευρώπης. Επομένως, 
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καθίσταται επιτακτική η ανάγκη συνεργασίας των κρατών σε διεθνές επίπεδο 

προκειμένου να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά φαινόμενα διασυνοριακής 

ρύπανσης, όπως το παραπάνω. 

 

Β) Η Διεθνής πολιτική προστασίας  

 

Η Ελλάδα είναι μη πυρηνική χώρα με μοναδική πυρηνική εγκατάσταση τον 

ερευνητικό πυρηνικό αντιδραστήρα του ΕΚΕΦΕ "Δημόκριτος"
242

. Παρά την έλλειψη 

ελληνικών πυρηνικών σταθμών, η Ελλάδα συμμετέχει στο πυρηνικό σύστημα 

ασφάλειας και έχει υπογράψει αρκετές διεθνής συμβάσεις αναφορικά με την 

πυρηνική ενέργεια καθότι οι επιπτώσεις των πυρηνικών ατυχημάτων δε γνωρίζουν 

σύνορα
243

. 

Καταρχάς, η Ελλάδα εκπροσωπείται από την Ελληνική Επιτροπή Ατομικής 

Ενέργειας (ΕΕΑΕ), η οποία λειτουργεί ως αρμόδιος εθνικός φορέας για την πυρηνική 

ασφάλεια και αξιοποιεί όλα τα διαθέσιμα εργαλεία για να παρακολουθεί τις εξελίξεις 

σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο
244

. Επιπλέον, έχει προσχωρήσει από το 1957 στη 

Διεθνής Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας (International Atomic Energy Agency-IAEA) 

των Ηνωμένων Εθνών, η οποία ιδρύθηκε το 1957 με έδρα τη Βιέννη
245

. 

Το ελληνικό κράτος έχει υπογράψει τη Διεθνή Σύμβαση για την Πυρηνική 

Ασφάλεια (Convention on Nuclear Safety), από το 1994 και την κύρωσε με το 

Ν.2480/1997 «Κύρωση Σύμβασης για την Πυρηνική Ασφάλεια». Η Σύμβαση αυτή 

αποτελεί το σημαντικότερο εργαλείο σε παγκόσμιο επίπεδο για τον έλεγχο της 

ασφαλούς λειτουργίας των πυρηνικών εγκαταστάσεων και την ανταλλαγή 

πληροφοριών μεταξύ των κρατών. Σκοπός της είναι να δεσμεύσει νομικά τα 

συμβαλλόμενα κράτη που έχουν πυρηνικές εγκαταστάσεις να τηρούν ένα υψηλό 

επίπεδο ασφάλειας, θέτοντας διεθνή πρότυπα.   
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Συμπληρωματικά, εξαιτίας της ύπαρξης του πυρηνικού σταθμού του 

Κοζλοντούι στη Βουλγαρία καθώς και άλλων πεπαλαιωμένων πυρηνικών 

εγκαταστάσεων στην περιοχή, η Ελλάδα πρέπει να βρίσκεται σε ετοιμότητα 

προκειμένου να αντιμετωπίσει ενδεχόμενο πυρηνικό ατύχημα
246

.  

 

Σημαντικές διεθνείς συμβάσεις που έχει υπογράψει το ελληνικό κράτος είναι:  

 η Σύμβαση για την έγκαιρη γνωστοποίηση σε περίπτωση πυρηνικού 

ατυχήματος (Ν.1938/1991), 

 η Σύμβαση για αρωγή σε περίπτωση πυρηνικού ατυχήματος ή 

έκτακτης ραδιολογικής ανάγκης  (Ν.1937/1991), 

 η Σύμβασης περί Αστικής Ευθύνης εις τον τομέα της πυρηνικής 

ενέργειας (ΝΔ 336/1969), 

 Η Συμφωνία μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Εθνικής 

Επιτροπής για τον έλεγχο πυρηνικών δραστηριοτήτων της Ρουμανίας, για την 

έγκαιρη γνωστοποίηση πυρηνικού ατυχήματος και την ανταλλαγή πληροφοριών 

σχετικών με τις πυρηνικές εγκαταστάσεις (Ν.2680/1999). 

 

Γ) Η Ευρωπαϊκή πολιτική προστασίας  

 

α) Η Συνθήκη ίδρυσης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας 

(ΕΚΑΕ) 

Το  Μάρτιο του 1957 υπεγράφη στη Ρώμη η Συνθήκη ίδρυσης της 

Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας (ΕΚΑΕ), γνωστή ως Ευρατόμ, η οποία 

τέθηκε σε ισχύ τον Ιανουάριο του 1958. Η συνθήκη είχε ως σκοπό τη δημιουργία 

μιας κοινής αγοράς πυρηνικών υλικών και μιας κοινής ευρωπαϊκής πυρηνικής 

νομοθεσίας. Επίσης, απέβλεπε στην υλοποίηση ενός συστήματος ελέγχου για την 

ειρηνική χρήση της πυρηνικής ενέργειας και σε κοινούς κανόνες ασφαλείας και 

υγιεινής για όλους τους πολίτες κατά της ραδιενέργειας. Επιπροσθέτως, η Συνθήκη 

προέβλεπε την ύπαρξη ενός Κοινού Κέντρου Ερευνών, το οποίο θα συντόνιζε τα 

κοινά ερευνητικά προγράμματα των κρατών μελών.  

Παρά τις φιλόδοξες προοπτικές της Συνθήκης, η Ευρατόμ αντιμετώπισε ως 

πρόσκομμα τις προσδοκίες των κρατών μελών, τα οποία ήθελαν να δημιουργήσουν 

                                                           
246

 Βλ. περισσότερα: Καράκωστα Ι., «Περιβάλλον & Δίκαιο – Δίκαιο διαχείρισης και 

προστασίας των περιβαλλοντικών αγαθών», 3
η
, εκδ. Νομική βιβλιοθήκη, 2011, σελ. 600 κ.ε. 



99 
 

τη δική τους πυρηνική ενέργεια. Σε κάθε περίπτωση μέχρι σήμερα, η συνθήκη ΕΚΑΕ 

διέπει σε ικανοποιητικό βαθμό την κοινή αγορά της πυρηνικής ενέργειας
247

.  

 

β) Ισχύουσα Ευρωπαϊκή νομοθεσία  

Σήμερα, στην Ευρωπαϊκή Ένωση λειτουργούν 132 πυρηνικοί αντιδραστήρες 

που παράγουν περίπου το 30% της ηλεκτρικής ενέργειας και είναι κατανεμημένοι σε 

14 κράτη μέλη.  

Η ισχύουσα κοινοτική νομοθεσία για την πυρηνική ασφάλεια καθορίζεται με 

την Οδηγία 2009/71/ΕΥΡΑΤΟΜ του Συμβουλίου της 25ης Ιουνίου 2009 «περί 

θεσπίσεως κοινοτικού πλαισίου για την πυρηνική ασφάλεια πυρηνικών 

εγκαταστάσεων». Η εναρμόνιση με τις διατάξεις της Οδηγίας έχει ολοκληρωθεί στα 

περισσότερα κράτη μέλη. Η προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην παραπάνω 

Οδηγία έχει γίνει με το ΠΔ 60/2012. 

 Βασικό χαρακτηριστικό της Οδηγίας αυτής είναι ότι για πρώτη φορά έθεσε 

νομοθετικές απαιτήσεις με ισχύ σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες που έχουν πυρηνικές 

εγκαταστάσεις, δημιουργώντας έτσι ένα ολοκληρωμένο κοινοτικό πλαίσιο. Κύριος 

στόχος της Οδηγίας είναι να διασφαλιστεί ότι τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα 

απαραίτητα μέτρα για την προστασία των εργαζομένων, του πληθυσμού και του 

περιβάλλοντος από τους κινδύνους που ενέχει η χρήση της πυρηνικής ενέργειας. 

Μετά το  πυρηνικό ατύχημα στην Φουκουσίμα της Ιαπωνίας το Μάρτιο του 

2011, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προκειμένου να ενισχύσει την ασφάλεια, εισηγήθηκε 

πρόταση για την αναθεώρηση της ανωτέρω Οδηγίας για την πυρηνική ασφάλεια με 

αποτέλεσμα να επιτευχθεί η ψήφιση της νέας Ευρωπαϊκής Οδηγίας για την ασφάλεια 

των πυρηνικών εγκαταστάσεων (Οδηγία ΕΥΡΑΤΟΜ 71/2009)
248

. 

Στη συνέχεια, η Οδηγία 2009/71/ΕΥΡΑΤΟΜ τροποποιήθηκε με τη νέα 

Οδηγία 2014/87/ΕΥΡΑΤΟΜ του Συμβουλίου, της 8ης Ιουλίου 2014, «Περί 

θεσπίσεως κοινοτικού πλαισίου για την πυρηνική ασφάλεια πυρηνικών 

εγκαταστάσεων» και ως ημερομηνία μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο ορίζεται η 

15/08/2017 στο άρθρο 2 όπου αναφέρεται ότι: «Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις 

νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις που απαιτούνται για τη 
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συμμόρφωσή τους προς την παρούσα οδηγία έως τις 15 Αυγούστου 2017. Ενημερώνουν 

αμέσως την Επιτροπή για τις εν λόγω διατάξεις». 

 

γ) Το Κοινό Κέντρο Ερευνών  

Το Κοινό Κέντρο Ερευνών (ΚΚΕρ) είναι μία ξεχωριστή Γενική Διεύθυνση 

της Επιτροπής και αποτελεί κέντρο αναφοράς σε θέματα τεχνολογίας και επιστήμης  

για την ΕΕ. Μία από τις σπουδαιότερες αποστολές του είναι η υλοποίηση ενός 

ειδικού προγράμματος άμεσης δράσης για την Ευρατομ με στόχο τη δημιουργία 

δραστηριοτήτων έρευνας και εκπαίδευσης για τον τομέα της πυρηνικής ενέργειας σε 

δύο πεδία.  

Ως προς το πρώτο ερευνητικό πεδίο, το οποίο αφορά την ενέργεια σύντηξης, ο 

στόχος είναι η πραγματοποίηση προτύπων για αντιδραστήρες παραγωγικών σταθμών 

ισχύος που θα παρέχουν μεγάλη ασφάλεια και θα είναι περιβαλλοντικά και 

οικονομικά βιώσιμοι. Τη δημιουργία τεχνολογίας ικανής να διασφαλίσει μια ασφαλή 

και φιλική προς το περιβάλλον αλλά και οικονομικά βιώσιμη πηγή ενέργειας. 

Συμπληρωματικά, η ελεγχόμενη θερμοπυρηνική σύντηξη με την οποία ασχολείται η 

Ευρατόμ είναι απόλυτα ασφαλής για το περιβάλλον καθότι αποτελεί προσομοίωση 

ενός  φυσικού φαινομένου, ίδιου με αυτό που παράγεται συνεχώς μέσα στον ήλιο.   

Ως προς το δεύτερο ερευνητικό πεδίο, το οποίο αφορά τη σχάση και την 

ακτινοπροστασία, ο βασικός στόχος είναι η ενίσχυση των επιδόσεων ασφαλείας, της 

απόδοσης των πόρων και της οικονομικής αποδοτικότητάς τους σε διάφορους τομείς. 

Είναι γεγονός ότι η πυρηνική σχάση αποτελεί ένα σπουδαίο όπλο καταπολέμησης της 

αλλαγής του κλίματος
249

.   

Η ανάπτυξη της πυρηνικής ενέργειας, εάν αυτή πληρεί όλους τους κανόνες 

υψίστης ασφαλείας, μπορεί να  συμβάλλει δραστικά στη μείωση της έκθεσης σε 

ακτινοβολίες από όλες τις πηγές με αποτέλεσμα να βελτιώνει την ποιότητα της 

ανθρώπινης ζωής και να συμβάλλει στην αντιμετώπιση προβλημάτων που αφορούν 

την υγεία και το περιβάλλον. Συμπληρωματικά, η πρόοδος της επιστήμης και της 

έρευνας στον κλάδο αυτό δημιουργούν ένα υψηλό επίπεδο προστασίας από την 
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ραδιενέργεια για όλους τους πολίτες της ΕΕ, με τον καθορισμό των κύριων 

προδιαγραφών κατά τις οποίες απαιτείται η συμμόρφωση των ενδιαφερομένων
250

. 

 

δ) Η πυρηνική ασφάλεια  

Σε κάθε περίπτωση ιδιαίτερης προσοχή χρήζει η μεταφορά και η διαχείριση 

των ραδιενεργών ουσιών και αποβλήτων και η διασφάλιση των πυρηνικών υλικών 

και εγκαταστάσεων
251

.  

 

 Η Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ) 

Η Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ), ως η αρμόδια ρυθμιστική 

αρχή στο πεδίο της πυρηνικής ασφάλειας των πυρηνικών εγκαταστάσεων, εποπτεύει 

την τήρηση και εφαρμογή των διατάξεων του νομικού πλαισίου που άπτονται της 

πυρηνικής ασφάλειας, όπως ορίζει το άρθρο 4 του Π.Δ. 60/2012 σχετικά με την 

«Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2009/71/Ευρατόμ του 

Συμβουλίου της 25ης Ιουνίου 2009 περί θεσπίσεως εθνικού πλαισίου για την πυρηνική 

ασφάλεια πυρηνικών εγκαταστάσεων» καθώς και το άρθρο 5 του Π.Δ. 122/2013 

αναφορικά με την «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 

2011/70/Ευρατόμ του Συμβουλίου της 19ης Ιουλίου 2011 περί θεσπίσεως κοινοτικού 

πλαισίου για την υπεύθυνη και ασφαλή διαχείριση αναλωθέντων καυσίμων και 

ραδιενεργών αποβλήτων».  

Επιπροσθέτως, μεριμνά ώστε η τήρηση των εν λόγω διατάξεων να 

πραγματοποιείται, σύμφωνα με τα πρότυπα ασφάλειας του Διεθνούς Οργανισμού 

Ατομικής Ενέργειας, της ΕΕ, τους Εθνικούς Κανονισμούς Ακτινοπροστασίας καθώς 

και τους λοιπούς Εθνικούς Κανονισμούς, που άπτονται της πυρηνικής ασφάλειας, 

προκειμένου να διασφαλίζεται η υγεία των εργαζομένων και των πολιτών, καθώς και 

η προστασία του περιβάλλοντος.  

 

 Η Ομάδα Ευρωπαίων Ρυθμιστών Πυρηνικής Ασφάλειας (ENSREG) 

Η Ομάδα Ευρωπαίων Ρυθμιστών Πυρηνικής Ασφάλειας (ENSREG) 

συμβάλλει στην εξασφάλιση υψηλού επιπέδου πυρηνικής ασφάλειας. Ειδικότερα, 
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 Μούση Ν., «Ευρωπαϊκή Ένωση – Δίκαιο, Οικονομία, Πολιτική», 14
η
, εκδ. Παπαζήση, 

2013, σελ. 404 κ.ε. 
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Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, «Πυρηνική Ενέργεια», ανακτήθηκε από 

http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/el/FTU_5.7.5.pdf  στις 26/09/2017.  
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πρόκειται για ένα ανεξάρτητο ευρωπαϊκό όργανο που συστάθηκε το 2007 και 

συμμετέχουν σε αυτό οι επικεφαλής των ρυθμιστικών αρχών πυρηνικής ασφάλειας 

των 28 κρατών μελών της ΕΕ. 

 Σκοπός του είναι να συμβάλλει στην καθιέρωση ενός κοινού τρόπου 

αντίληψης στα θέματα της πυρηνικής ασφάλειας, αλλά και της διαχείρισης των 

ραδιενεργών αποβλήτων στην ΕΕ. Η Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας 

(ΕΕΑΕ) συμμετέχει ενεργά μέσω του ENSREG, σε κοινές ευρωπαϊκές δράσεις για 

την ενίσχυση και τη βελτίωση της διαφάνειας στον τομέα της πυρηνικής 

ασφάλειας
252

. 
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Μέρος Τρίτο: Η στάθμιση της περιβαλλοντικής προστασίας σε σχέση 

με την οικονομική ανάπτυξη στον τομέα των ενεργειακών υποδομών 

σύμφωνα με την Εθνική και Ευρωπαϊκή νομολογιακή πρακτική 

 

Κεφάλαιο Α': Θεμελιώδεις Νομικές Αρχές 

Ι) Η αρχή  της αειφορίας ή της βιώσιμης ανάπτυξης 

  

Α) Ανάλυση της αρχής  

 

α) Προέλευση και ιστορική διαδρομή   

Η αρχή της αειφορίας ή της βιώσιμης ανάπτυξης (Sustainable Development) 

διαμορφώθηκε σχετικά πρόσφατα στο διεθνές δίκαιο παρόλα αυτά αναφορές της  

εντοπίζονται ήδη από τις αρχές του 18ου αιώνα στη γερμανική δασική επιστήμη. 

Ειδικότερα, η προσέγγισή της σχετιζόταν με την εκμετάλλευση των δασών έτσι ώστε 

αυτή να μην υπερβαίνει την ικανότητα ανανέωσής τους
253

. 

Το 1972, η αρχή της βιώσιμης ανάπτυξης εμφανίζεται στη Διακήρυξη των 

Ηνωμένων Εθνών για το Περιβάλλον της Στοκχόλμης
254

. Το 1983, η αρχή απαντάται 

στην Υπόθεση Pacific Fur Seals Arbitration, (Chapter 1, 415-419) των ΗΠΑ, όταν 

ενώπιον του Διεθνούς Διαιτητικού Δικαστηρίου υποστηρίχθηκε ένα δικαίωμα που 

εξασφάλιζε τη νόμιμη και προσήκουσα χρήση της φώκιας προκειμένου να την 

προστατέψει από την ολοκληρωτική καταστροφή προς όφελος της ανθρωπότητας
255

. 

Έκτοτε, η αρχή της βιώσιμης ανάπτυξης εντοπίζεται σε πολλές διεθνείς συμβάσεις 

καθώς και η αρχή ότι τα κράτη έχουν την ευθύνη της διασφάλισης της βιώσιμης 

χρήσης των φυσικών πόρων
256

. 
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η
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2007, σελ.42. 
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  Sands P., Principles of International Environmental Law, 1994, p. 199. 
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Η επίσημη υιοθέτηση, όμως, των εννοιών «αειφόρος» και «βιώσιμη» 

ανάπτυξη
257

 ως γενική περιβαλλοντική αρχή επήλθε στην Παγκόσμια Επιτροπή των 

Ηνωμένων Εθνών για το περιβάλλον και την ανάπτυξη του 1987 που ιδρύθηκε με 

Πρόεδρο τον Πρωθυπουργό της Νορβηγίας Gro Harlem Brundland γνωστή και ως 

Επιτροπή Brundland. Η εν λόγω Επιτροπή συστάθηκε προκειμένου να ανταποκριθεί 

στην ανάγκη αντιμετώπισης της περιβαλλοντικής υποβάθμισης και της οικονομικής 

κρίσης
258

. Η επιτροπή Brundland στην αναφορά της με τίτλο «Το κοινό μας μέλλον» 

αναφέρει ότι: «Αειφόρος είναι η ανάπτυξη που ανταποκρίνεται στις ανάγκες του 

παρόντος χωρίς να διακυβεύεται η δυνατότητα των μελλοντικών γενεών να 

ικανοποιούν τις δικές τους ανάγκες»
259

.  

Ωστόσο, η αρχή της βιώσιμης ανάπτυξης καθίσταται για πρώτη φορά ως αρχή 

του περιβαλλοντικού δικαίου μετά τη Συνδιάσκεψη των Η.Ε. για το Περιβάλλον και 

την Ανάπτυξη (Agenda 21) του Ρίο το 1992
260

 καθώς μνημονεύεται στα κείμενα της 

Διακήρυξης και αναδεικνύεται ως συστατικό στοιχείο της κοινωνικής ανάπτυξης με 

στόχο να προωθηθεί σε παγκόσμια κλίμακα
261

.  

 

β) Περιεχόμενο  

Η αρχή της αειφορίας ή της βιωσιμότητας ή της βιώσιμης/αεφόρου ανάπτυξης 

(sustainable development, development durable) απαιτεί τη διαχείριση και την 

εκμετάλλευση των φυσικών πόρων με τέτοιον τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η 

ισόρροπη σχέση μεταξύ της εκμετάλλευσης αυτής και της διατήρησης των 

οικοσυστημάτων
262

 προς χάρη των επόμενων γενεών
263

. Ως στόχος τίθεται η 

ικανοποίηση των αναγκών του παρόντος χωρίς να παραβλάπτεται η ικανότητα των 
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 Cordonier Segger Marie-Claire & Khalfan Ashfaq, “Sustainable Development Law: 

Principles, Practices & Prospects”, Oxford University Press, 2006,  p. 16 
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 United Nations World Commission on Environment and Development, 1987. 
260

 Morgera E.,“Corporate accountability in International Environmental Law”, Oxford 

University Press, 2009, p. 194. 
261
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Ανάπτυξη», εκδ. Π. Ν. Σάκκουλας, 2002, σελ. 473. 
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Περιβάλλον και Δίκαιο 4/2007, σελ. 536. 
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 Δεκλερή Μ., «Ο Δωδεκάδελτος του περιβάλλοντος. Αρχές της βιωσίμου αναπτύξεως», 

Νόμος και Φύση, 1995, σελ. 283 κ.ε. 
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μελλοντικών γενεών να ικανοποιήσουν τις δικές τους ανάγκες ώστε να υπάρχει η 

επιβαλλόμενη ισότητα ικανοποίησης των αναγκών μεταξύ των γενεών
264

.  

Επιπλέον, η αρχή στόχευε ώστε οι αναπτυσσόμενες χώρες να μην 

υιοθετήσουν το μοντέλο ανάπτυξης των δυτικών χώρων του 19ου και 20ού αιώνα 

αλλά να έχουν πρόσβαση στις ακριβές τεχνικές μεθόδους προστασίας του 

περιβάλλοντος
265

, δηλαδή, ένα μοντέλο οικονομικής ανάπτυξης που θα διασφάλιζε 

την οικολογική ισορροπία στο διηνεκές
266

.  

Οι πολιτικοοικονομικές συνθήκες που επικρατούσαν στο τέλος του 20ού 

αιώνα διακρίνονταν από τη μία για την ανησυχία των ανεπτυγμένων χωρών σχετικά 

με τη διόγκωση των περιβαλλοντικών προβλημάτων και την οικονομική κρίση που 

βίωναν οι χώρες του Νότου
267

. Εντός αυτού του πλαισίου, διαμορφώθηκε η αρχή της 

βιώσιμης ανάπτυξης, η οποία προσπαθεί να συμβιβάσει αντίθετα συμφέροντα και 

πολιτικές μεταξύ τους
268

 γεγονός που αποδεικνύεται και από τον τίτλο της αναφοράς 

της Επιτροπής.  

Καθίσταται σαφές ότι η αρχή επιδιώκει να συμφιλιώσει δύο παραδοσιακούς 

εχθρούς, την προστασία του περιβάλλοντος και την οικονομική ανάπτυξη, στο 

πλαίσιο μιας εξισορρόπησης μεταξύ των οικολογικών συμφερόντων από τη μία 

πλευρά και των οικονομικών συμφερόντων από την άλλη
269

. Υπό το πρίσμα της 

αρχής, η περιβαλλοντική προστασία και η οικονομική ανάπτυξη δε βρίσκονται σε 

ανταγωνιστική σχέση αλλά αποτελούν η μία προϋπόθεση της άλλης.  Μάλιστα, για 

την ακριβέστερη ερμηνεία του όρου θα πρέπει να διαπιστωθεί, πού δίνεται το κέντρο 

βάρους κάθε φορά δηλαδή αν η βιώσιμη ανάπτυξη θα ληφθεί είτε ως οικονομική 

ανάπτυξη σύμφωνα με τις επιταγές της οικολογικής βιωσιμότητας είτε ως οικολογική 

βιωσιμότητα σύμφωνα με τις απαιτήσεις της οικονομικής ανάπτυξης
270

. 
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Από όλα τα παραπάνω, συνάγεται ότι η αρχή της βιώσιμης ανάπτυξης είναι 

μία πολυδιάστατη έννοια, η οποία δεν περιορίζεται μόνο στην προστασία του 

περιβάλλοντος καθώς αυτή αποτελεί μία μόνο από τις εκφάνσεις της ενώ άλλες 

εκφάνσεις της αποτελούν η οικονομική και η κοινωνική ανάπτυξη. Οι τρεις αυτές 

συνιστώσες βρίσκονται σε αλληλεξάρτηση μεταξύ τους και όχι σε ανταγωνιστική 

σχέση
271

 , όπως φαίνεται στην παρακάτω χαρακτηριστική εικόνα. 

 

 

Εικόνα V: Sustainable Development
272

 

 

γ) Η διαφοροποίηση μεταξύ της αρχής της βιώσιμης ανάπτυξης και της 

αειφορίας 

 Η αρχή της βιώσιμης ανάπτυξης ανοικοδομείται στη βάση ενός αναγκαίου 

συμβιβασμού μεταξύ της οικονομικής ανάπτυξης και της προστασίας του 

περιβάλλοντος και δεν μπορεί να θεωρηθεί «καθαρή» αρχή του δικαίου του 

περιβάλλοντος διότι σταθμίζει δύο έννομα αγαθά την οικονομική ανάπτυξη και την 
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προστασία του περιβάλλοντος με αποτέλεσμα άλλοτε να προτιμάται το ένα έννομο 

αγαθό και άλλοτε το άλλο
273

. Σε κάθε περίπτωση, ο άνθρωπος παραμένει στο 

επίκεντρο του ενδιαφέροντος για τη βιώσιμη ανάπτυξη
274

. 

Εν αντιθέσει, η αρχή της αειφορίας ή αλλιώς της βιωσιμότητας πετυχαίνει μια 

ισόρροπη στάθμιση καθώς μάλιστα επιδιώκεται το έννομο αγαθό του περιβάλλοντος 

να αναδεικνύεται περισσότερο από τα υπόλοιπα
275

.  

 

δ) Η αρχή στο δίκαιο του περιβάλλοντος  

Στο δίκαιο του περιβάλλοντος υπάρχουν δύο απόψεις, η μία υποστηρίζει ότι η 

αφετηρία της περιβαλλοντικής προστασίας είναι η αρμονική συνύπαρξη μεταξύ της 

οικονομικής ανάπτυξης και της προστασίας του περιβάλλοντος και ως εκ τούτου 

δέχεται την αρχή της βιώσιμης ανάπτυξης ως αρχή τριών πυλώνων, οι οποίοι είναι ο 

οικονομικός, ο κοινωνικός και ο περιβαλλοντικός
276

.  

Η δεύτερη άποψη έχει «περιβαλλοντοκεντρικό» χαρακτήρα και υποστηρίζει 

ότι η περιβαλλοντική προστασία πρέπει να αποτελεί τη βάση για κάθε πολιτική της 

διοίκηση ενώ προς επίρρωσή της συντείνει η αρχή της ενσωμάτωσης του κοινοτικού 

δικαίου
277

.   

Έχει διατυπωθεί η άποψη ότι δεν πρέπει να φτάσουμε στο ακραίο σημείο 

όπου δε θα πρέπει να χρησιμοποιείται καμία μη ανανεώσιμη πηγή, όπως για 

παράδειγμα το πετρέλαιο, ώστε να παραμείνουν οι πηγές αυτές για τις επόμενες 

γενεές αλλά θα πρέπει να γίνεται μία στάθμιση για κάθε δεδομένη περιοχή-

περιφέρεια-κράτος, για το αν η οικονομική ανάπτυξη είναι αειφόρος και κατά πόσο οι 

πηγές μειώνονται στο πέρασμα του χρόνου
278

. 
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ε) Η διατομεακή εφαρμογή της αρχής   

Η εν λόγω αρχή εξαιτίας της φύσης της εισχωρεί και δύνανται να εφαρμόζεται 

σε πολλούς τομείς της ανάπτυξης
279

. Σε κάθε περίπτωση, το πιο σημαντικό 

χαρακτηριστικό της αειφόρου ανάπτυξης αποτελεί η αποσύνδεση της ρύπανσης από 

τη σύγχρονη ανάπτυξη
280

. 

Επί παραδείγματι, η εφαρμογή της στον τουρισμό, οδήγησε στη δημιουργία 

του «αειφορικού τουρισμού», ο οποίος απαιτεί τη χρήση των φυσικών πόρων έτσι 

ώστε να καλύπτει τις οικονομικές, κοινωνικές και αισθητικές ανάγκες της 

τουριστικής ανάπτυξης ενώ παράλληλα να διατηρεί και να προστατεύει το φυσικό και 

πολιτιστικό περιβάλλον χάριν των παρόντων αλλά και μελλουσών γενεών τουριστών 

και κατοίκων της περιοχής
281

. 

 

στ) Νομική θεμελίωση  

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει υιοθετήσει την αρχή της βιώσιμης ανάπτυξης 

καθώς και τα κράτη-μέλη. Ειδικότερα, η αρχή κατοχυρώνεται στη Συνθήκη του 

Μάαστριχτ, η οποία κυρώθηκε από το ελληνικό κράτος με το Ν. 2077/1992 «Κύρωση 

της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση..». και στη Συνθήκη του Άμστερνταμ το 

1997, όπου αναφέρεται πως η βιώσιμη ανάπτυξη θα πρέπει να διαπνέει υποχρεωτικά 

όλες τις κοινωνικές πολιτικές και να βαρύνει όχι μόνο την ΕΕ αλλά και το 

Κοινοβούλιο. Η Συνθήκη του Άμστερνταμ με την οποία τροποποιήθηκε η Συνθήκη 

του Μάαστριχτ κυρώθηκε από την Ελλάδα με το Ν. 269/1999
282

. 

Ειδικότερα, η αρχή της αειφορίας κατοχυρώνεται στα άρθρα 2, 6 και 191 

παράγραφος 1 ΣΛΕΕ και στο άρθρο 3 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση για 

την αειφόρο ανάπτυξη του πλανήτη, η οποία πρέπει να είναι βασισμένη σε βιώσιμα 

πρότυπα κατανάλωσης και παραγωγής
283

.  
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Στην ελληνική έννομη τάξη
284

 καθιερώνεται σήμερα στο αναθεωρημένο 

άρθρο 24 παρ. 1 εδ. β’ του ελληνικού Συντάγματος η αρχή ως εξής: «Η αρχή της 

αειφορίας ή αρχή της βιώσιμης ανάπτυξης, συνεπάγεται την προστασία του 

περιβάλλοντος για χάρη των επερχόμενων γενεών»
285

.  

 

ζ) Νομολογιακή προσέγγιση  

Στη νομολογία του ΣτΕ, η αρχή της αειφορίας εφαρμοζόταν πριν από την 

κατοχύρωσή της στο Σύνταγμα. Συγκεκριμένα, στην υπ’ αριθμόν 2537/1996 

απόφαση του ΣτΕ αναφέρεται ότι «το φυσικό περιβάλλον έχει αναχθεί σε αυτοτελώς 

προστατευόμενο αγαθό, προκειμένου να εξασφαλισθεί η οικολογική ισορροπία και η 

διαφύλαξη των φυσικών πόρων προς χάρη και των επόμενων γενεών». 

Ως προς τη νομολογιακή πρακτική που ακολουθείται καθίσταται σαφές ότι ο 

κοινοτικός δικαστής διαμορφώνει το περιεχόμενο της αρχής προσαρμόζοντάς το στις 

απαιτήσεις της κοινής αγοράς, στους κανόνες που τη διέπουν και στην επίτευξη της 

οικονομικής ενοποίησης και ανάπτυξης. Την ανάλογη πορεία ακολουθεί και ο 

εθνικός δικαστής του ΣτΕ, ο οποίος δίνει τη δική του εκδοχή στην ερμηνεία της 

αρχής και των αρχών εν γένει που απορρέουν από αυτήν, με αποτέλεσμα να μην 

ταυτίζεται ούτε ο ευρωπαίος ούτε ο εθνικός δικαστής πάντα με τον τρόπο που αυτές 

γίνονται αντιληπτές στα διεθνή κείμενα
286

.  

 

Β) Συγγενείς Αρχές  

 

Η αρχή της αειφορίας αποτελεί μία αρχή, η οποία επιτάσσει τη στάθμιση της 

περιβαλλοντικής προστασίας σε σχέση με την οικονομική ανάπτυξη με αποτέλεσμα ο 

συσχετισμός της με άλλες εξωνομικές και κυρίως οικονομικές κρίσεις να είναι 

αναπόφευκτος.  
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Υπό το καθεστώς αυτό το Συμβούλιο της Επικρατείας προέβη στη 

συστηματοποίηση της αρχής μέσω της δημιουργίας ειδικότερων αρχών
287

.  

Παρακάτω αναλύονται οι σπουδαιότερες εκφάνσεις της αρχής της βιωσίμου 

αναπτύξεως. Έχουν υποστηριχθεί κι άλλες επιμέρους αρχές που αποτελούν όμως 

υποσύνολα των παρακάτω αρχών, όπως για παράδειγμα η αρχή της δημόσιας 

οικολογικής τάξης, η αρχή της χωρονομίας κ.α
288

.  

 

α) Η αρχή του περιβαλλοντικού κεκτημένου  

Η αρχή του περιβαλλοντικού κεκτημένου επιβάλλει την προστασία του 

περιβάλλοντος στο μέτρο εκείνο που να αποφεύγεται η περαιτέρω υποβάθμισή του, 

ώστε αν δεν είναι εφικτή η βελτίωσή του τουλάχιστον να διατηρείται το υφιστάμενο 

status quo.  

Ως προς το περιβαλλοντικό κεκτημένο, η νομολογία έχει αναπτύξει στην υπ’ 

αριθμόν 10/1988 απόφαση της Ολομέλειας του ΣτΕ τη διαπίστωση ότι «η τήρηση του 

κεκτημένου υπόκειται στον οριακό έλεγχο του δικαστή, ο οποίος οφείλει βάση των 

δεδομένων της κοινής πείρας να σταθμίσει σε κάθε συγκεκριμένη  περίπτωση κατά 

πόσο υποβαθμίζεται το περιβάλλον». 

Συμπληρωματικά, υποστηρίζεται ότι η αρχή του περιβαλλοντικού κεκτημένου 

συνδέεται με την αρχή της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης και προσδιορίζει τα 

κατώτερα όρια της ρύπανσης του περιβάλλοντος. Τέλος, στο γερμανικό δίκαιο 

υφίσταται η αρχή του περιβαλλοντικού κεκτημένου καθώς και μία επιπρόσθετη αρχή, 

η αρχή της υποχρέωσης βελτίωσης των περισσότερο επιβαρημένων περιοχών
289

.  

 

β) Η αρχή του σεβασμού της φέρουσας ικανότητας 

Η αρχή του σεβασμού της φέρουσας ικανότητας των οικοσυστημάτων 

(carrying capacity)
290

 στηρίζεται στη διάκριση των οικοσυστημάτων σε συνήθη και 
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ευπαθή/ευαίσθητα με στόχο τον περιορισμό της άκρατης ανάπτυξης των 

ανθρωπογενών συστημάτων. Ειδικότερα, η αρχή σημαίνει πως κάθε ανθρώπινο έργο 

ή δραστηριότητα δεν επιτρέπεται να παραβιάζει την πεπερασμένη αντοχή των 

οικοσυστημάτων με συνέπεια την απομύζησή τους και εν τέλει την υποβάθμισή 

τους
291

. 

Ως φέρουσα ικανότητα καλείται «ο αριθμός των ειδών ή μονάδων είδους που 

μπορούν να συντηρηθούν επ’ άπειρον από ένα οικοσύστημα χωρίς την υποβάθμισή 

του»
292

. Ως αρχή της  φέρουσας ικανότητας θεωρείται ότι «η κατασκευή και 

διαχείριση των ανθρωπογενών συστημάτων δεν πρέπει να παραβιάζει την φέρουσα 

ικανότητα αυτών των ιδίων και των οικοσυστημάτων (χερσαίων, υδάτινων, 

θαλάσσιων) που επηρεάζονται από αυτά». Υπό αυτήν την έννοια, η ανθρωπογενής 

ανάπτυξη θα πρέπει να πραγματοποιείται με βάση τα βιοφυσικά όρια
293

. 

Τέλος, το ΣτΕ έχει αναπτύξει και εφαρμόσει την αρχή αυτή σε αρκετές 

δικαστικές αποφάσεις
294

 και αξίζει να σημειωθεί ότι για την ίδρυση οικισμών το ΣτΕ 

έχει υποστηρίξει στην υπ’ αριθμόν 586/1992 απόφασή του, ότι είναι θεμιτή μόνο 

εντός των ευρύτερων πλαισίων αφού, όμως, πρώτα ληφθεί υπόψη η φέρουσα 

ικανότητα της περιοχής. 

 

γ) Η αρχή της ήπιας ανάπτυξης 

Η αρχή της ήπιας ανάπτυξης διακρίνει τα οικοσυστήματα των δασών, των 

μικρών νησιών και των ακτών σε συνήθη ή σε ευπαθή/ευαίσθητα.  

Στην υπ’ αριθμόν 2993/1998 απόφαση του ΣτΕ υπογραμμίζετε ότι οι ακτές 

κατά κύριο λόγο των μικρών νησιών αποτελούν ευπαθή οικοσυστήματα καθώς 

βρίσκονται σε λειτουργική αλληλεξάρτηση και αποτελούν πολύτιμους οπτικούς 

πόρους εξαιτίας του αισθητικού κάλλους της γεωμορφολογίας τους. Σύμφωνα με 

αυτήν τη διαπίστωση θα πρέπει να τυγχάνουν ήπιας διαχείρισης και ανάπτυξης
295

. 

Συμπληρωματικά, το δικαστήριο τόνισε ότι αν στις ακτές τοποθετηθούν τεχνικές 
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εγκαταστάσεις τότε θα επέλθει αλλοίωση της ακτογραμμής με αποτέλεσμα τη 

σοβαρή διατάραξη του οικοσυστήματος και τη σύγκρουση των νόμιμων χρήσεων των 

ακτών. Τέλος, το ΣτΕ έκρινε ότι ακόμη και λόγοι δημοσίου συμφέροντος  δεν 

επαρκούν για τέτοιου είδους επεμβάσεις
296

. 

Συμπληρωματικά, η ίδια συλλογιστική ακολουθήθηκε και στην υπ' αριθμόν 

1588/1999 απόφαση του ΣτΕ, όπου αναφέρεται ότι τα μικρά νησιά υπάγονται πάντα 

στα ευπαθή οικοσυστήματα και πρέπει να απολαμβάνουν ιδιαίτερης προστασίας 

καθώς αποσταθεροποιούνται εύκολα από εξωγενείς παρεμβάσεις. Μάλιστα, η 

συγκεκριμένη απόφαση επικαλείται το Διεθνές Περιβαλλοντικό Δίκαιο και την 

Agenda 21 αναφορικά με τη βιώσιμη ανάπτυξη και την υπαγωγή των μικρών νησιών 

στα οικολογικά ευπαθή και τρωτά οικοσυστήματα
297

. 

  

δ) Η αρχή της διατήρησης της ικανότητας ανασύστασης ή 

αποκατάστασης του φυσικού κεφαλαίου   

Η αρχή της διατήρησης της ικανότητας ανασύστασης ή αποκατάστασης του 

φυσικού κεφαλαίου περιλαμβάνει διάφορες εκφάνσεις, όπως:  

 τη διατήρηση του αναγκαίου φυσικού κεφαλαίου, 

 την αποφυγή τυχόν βλάβης του,  

 την προστασία της βιολογικής ισορροπίας (ΣτΕ 366/1993),  

 την προστασία της βιοποικιλότητας (ΣτΕ 1182/1996),  

 το σεβασμό της γεωμορφολογίας και του φυσικού αναγλύφου των ακτών 

(ΣτΕ 1129/1999),  

 το σεβασμό των ανεκτών ορίων όχλησης
298

 (ΣτΕ 1992/1991) και της 

μικρότερης δυνατής διατάραξης του περιβάλλοντος (ΣτΕ 1129/1999), 

 τη δυνατότητα εξυγίανσης και αποκατάστασης του φυσικού κεφαλαίου 

(ΣτΕ 5235/1996)
299

. 
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ΙΙ) Η αρχή της αναλογικότητας  

 

Η αρχή της αναλογικότητας εμφανίζεται για πρώτη φορά στο γαλλικό και 

γερμανικό αστυνομικό δίκαιο
300

. Στην εθνική έννομη τάξη η αρχή αναγνωρίστηκε 

ήδη από το 1984 από το Συμβούλιο της Επικρατείας με την υπ’ αριθμόν 2112/1985 

απόφαση, η οποία αναφέρει ότι «η εκ μέρους του νομοθέτη και της διοίκησης 

επιβαλλόμενοι περιορισμοί στην άσκηση των ατομικών δικαιωμάτων πρέπει να είναι 

μόνον οι αναγκαίοι και να συνάπτονται προς τον υπό του νόμου επιδιωκόμενο 

σκοπό»
301

.  

Σήμερα, αποτελεί θεμελιώδες αξίωμα της εθνικής έννομης τάξης και 

βρίσκεται στις ρυθμίσεις όλων των κλάδων του δημοσίου αλλά και του ιδιωτικού 

δικαίου
302

. Η αρχή είναι ρητά κατοχυρωμένη στο άρθρο 25 παρ. 1 εδ. δ’ του 

Συντάγματος μετά την αναθεώρηση του 2001, το οποίο αναφέρει ότι «…Οι κάθε 

είδους περιορισμοί που μπορούν κατά το Σύνταγμα να επιβληθούν στα δικαιώματα 

αυτά πρέπει να προβλέπονται είτε απευθείας από το Σύνταγμα είτε από το νόμο, εφόσον 

υπάρχει επιφύλαξη υπέρ αυτού και να σέβονται την αρχή της αναλογικότητας»
303

. 

 

Η αρχή της  αναλογικότητας προστατεύει τα ατομικά και κοινωνικά 

δικαιώματα του ανθρώπου και του πολίτη, από την κρατική παρέμβαση σε αυτά. Η εν 

λόγω αρχή αναλύεται σε τρεις βασικές διαστάσεις και πρέπει να είναι:  

i) πρόσφορη για την επίτευξη του σκοπού που επιδιώκεται με αυτήν 

(αρχή της προσφορότητας/καταλληλότητας)
304

,  

ii) αναγκαία για την επίτευξη του εν λόγω σκοπού, δηλαδή ότι το αυτό 

αποτέλεσμα δε δύναται να πραγματοποιηθεί με ηπιότερο μέσο (αρχή της 

αναγκαιότητας) και 

iii)  αναλογική εν στενή έννοια (αρχή της αναλογικότητας stricto sensu) ή 

αλλιώς στάθμιση κόστους-οφέλους, με την έννοια ότι πρέπει να βρίσκεται σε 
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εσωτερική αλληλουχία προς τον επιδιωκόμενο σκοπό, με αποτέλεσμα η αναμενόμενη 

ωφέλεια να μην είναι ποσοτικά και ποιοτικά κατώτερη από τη βλάβη που 

προκαλείται
305

.  

Είναι γεγονός ότι, πριν από τη συνταγματική κατοχύρωση της αρχής της 

αναλογικότητας, τέτοιος έλεγχος δε διενεργούνταν στην ελληνική έννομη τάξη και 

ούτε είχε αναγνωριστεί νομολογιακά ως γενική αρχή
306

. Γενικότερα, βέβαια, 

επιφυλάξεις για τη στάθμιση κόστους-οφέλους αναφερόταν στη θεωρία αλλά 

αφορούσαν περισσότερο τη σφαίρα της σκοπιμότητας πάρα της 

συνταγματικότητας
307

.  

Το ΔΕΕ δέχεται πως οι πράξεις των κοινοτικών οργάνων πρέπει να διέπονται 

από την αρχή της αναλογικότητας ώστε να επιτυγχάνεται ο προβλεπόμενος σκοπός με 

το αναγκαίο και καταλληλότερο μέσο
308

. 

Η αρχή της αναλογικότητας εφαρμοζόμενη στο περιβαλλοντικό δίκαιο 

αποσκοπεί στην τήρηση της δίκαιης ισορροπίας μεταξύ της περιβαλλοντικής 

προστασίας και της άσκησης των δικαιωμάτων που αποσκοπούν στην οικονομική και 

εν γένει ανάπτυξη της κοινωνίας
309

.  

 

III) Η αρχή της επικουρικότητας  

 

Η αρχή της επικουρικότητας διαπνέει την περιβαλλοντική νομοθεσία και το 

έργο των κοινοτικών οργάνων που είναι αρμόδια για την επιτυχή εφαρμογή της 

περιβαλλοντικής πολιτικής
310

. Ειδικότερα, στο άρθρο 5 ΣΕΕ αναφέρει ότι «Σύμφωνα 

με την αρχή της επικουρικότητας, στους τομείς οι οποίοι δεν υπάγονται στην 

αποκλειστική της αρμοδιότητα, η Ένωση παρεμβαίνει μόνο εφόσον και κατά το βαθμό 

που οι στόχοι της προβλεπόμενης δράσης δεν μπορούν να επιτευχθούν επαρκώς από τα 

κράτη μέλη, τόσο σε κεντρικό όσο και σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, μπορούν 
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 Βενιζέλου  Ε., «Το γενικό συμφέρον και οι περιορισμοί των συνταγματικών 

δικαιωμάτων», εκδ. Παρατηρητής, 1990, σελ. 219.  
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 Φορτσάκη Θ., «Η προδήλως εσφαλμένη εκτίμηση και η αρχή της στάθμισης κόστους-

οφέλους», ΝοΒ 1987, σελ. 1324 
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 Πρεβεδούρου Ε., «Η αρχή της αναλογικότητας στη νομολογία του ΔΕΚ», ΕΕΕυρ 1997, 

σελ. 247. 
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2007, σελ 315. 
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όμως, λόγω της κλίμακας ή των αποτελεσμάτων της προβλεπόμενης δράσης, να 

επιτευχθούν καλύτερα στο επίπεδο της Ένωσης.» 

Δεδομένου ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει συντρέχουσα αρμοδιότητα με τα 

κράτη-μέλη στον τομέα του περιβάλλοντος αποφεύγεται η διατύπωση ιδιαιτέρως 

δεσμευτικών μέτρων, τα οποία θα περιόριζαν τα περιθώρια δράσης των εθνικών 

αρχών. Ως εκ τούτου, η ΕΕ μπορεί να παρεμβαίνει μόνο στις περιπτώσεις που τα 

κράτη-μέλη δεν μπορούν να επιτύχουν τους στόχους της προβλεπόμενης δράσης. 

  

 Η αρχή της ανάληψης δράσης στο κατάλληλο επίπεδο  

Η αρχή της ανάληψης δράσης στο κατάλληλο επίπεδο είναι αλληλένδετη με 

το θέμα της διανομής των αρμοδιοτήτων για τα περιβαλλοντικά ζητήματα στο 

πλαίσιο της πολυσχιδούς περιβαλλοντικής διακυβέρνησης στην ΕΕ. Νευραλγική 

σημασία έχουν τα κριτήρια της αποτελεσματικότητας της περιβαλλοντικής πολιτικής 

που λαμβάνονται καθώς και της λειτουργικότητας του συστήματος. Η αρχή αυτή έχει 

άμεση συνάφεια με της αρχές επικουρικότητας και της αναλογικότητας
311

. 

 

IV) Η αρχή της ενσωμάτωσης  

 

Η αρχή της ενσωμάτωσης θέτει ως επιτακτική ανάγκη την ενσωμάτωση της 

περιβαλλοντικής προστασίας σε όλες τις πολιτικές της ΕΕ. Ειδικότερα, 

«ανταποκρίνεται στην ανάγκη της συμπερίληψης του περιβαλλοντικού προβληματισμού 

στους διάφορους τομείς δραστηριότητας της ένωσης (οριζόντια διάσταση) αλλά και 

στην συμμετοχή των διαφόρων δρώντων στο πλαίσιο της πολυεπίπεδης 

περιβαλλοντικής διακυβέρνησης (κάθετη διάσταση)»
312

.  

Η αρχή της ενσωμάτωσης για πρώτη φορά εμφανίστηκε στην Ενιαία 

Ευρωπαϊκή Πράξη και απέκτησε υπόσταση με τις επόμενες τροποποιήσεις των 

Ιδρυτικών Συνθηκών αλλά και τη «στρατηγική του Cardiff»
313

. Η εν λόγω αρχή 
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αποτελεί σπουδαίο εργαλείο για τη νέα μορφή διακυβέρνησης καθώς δεν περιορίζεται 

μόνο στην απλή υπενθύμιση των οργάνων της ΕΕ, για την υποχρέωση που έχουν να 

λαμβάνουν υπόψη τους την προστασία του περιβάλλοντος σε κάθε απόφασή τους, 

αλλά συμβάλλει αποφασιστικά στο διατομεακό διάλογο τόσο μέσω του ουσιαστικού 

όσο και του διαδικαστικού περιεχομένου της.  

Οι νέες δομές ενσωμάτωσης δημιουργούν την υποχρέωση στα αποφασίζοντα 

όργανα όλων των τομέων να λαμβάνουν υπόψη τους μία εκτίμηση των 

περιβαλλοντικών επιπτώσεων πριν τη λήψη της τελικής τους απόφασης 

αιτιολογώντας σχετικά. Τέλος, η αρχή της ενσωμάτωσης εμπίπτει στο πλαίσιο της 

βιώσιμης ανάπτυξης και μπορεί να συγκεράσει τους στόχους της οικονομικής 

ανάπτυξης  με την περιβαλλοντική προστασία μέσω της λήψης «πράσινων 

μέτρων»
314

. 

 

V) Οι αρχές ή ρήτρες ευελιξίας  

 

Α) Η αρχή της στάθμισης ή της συνεκτίμησης κόστους – οφέλους  

 

Η αρχή της στάθμισης ή της συνεκτίμησης κόστους – οφέλους, όπως εκτενώς 

αναλύθηκε και παραπάνω, αποτελεί έκφανση της αρχής της αναλογικότητας και 

σημαίνει ότι το επιδιωκόμενο όφελος δεν πρέπει να υπερβαίνει το οικονομικό ή 

κοινωνικό κόστος που συνεπάγεται το κρατικό μετρό, το οποίο λαμβάνεται με 

αποτέλεσμα να εκμηδενίζονται οι θετικές συνέπειές του.  

Η εν λόγω αρχή εμφανίστηκε για πρώτη φορά στο δίκαιο της αναγκαστικής 

απαλλοτρίωσης
315

 και σήμερα εφαρμόζεται κατά κόρον στην έκδοση αδειών για 

επαγγελματικές δραστηριότητες που προσβάλλουν το περιβάλλον
316

.  

 Ως προς την προστασία του περιβάλλοντος, η εφαρμογή της αρχής 

αντιμετωπίζει το πρόβλημα της σύγκρουσης μεταξύ διατάξεων ίδιας τυπικής ισχύος ή 

                                                                                                                                                                      
Lex, Στρατηγική για την εσωτερική αγορά, ανακτήθηκε από http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EL/TXT/?uri=LEGISSUM%3Al70001 στις 25/09/2017.   
314

 Γκιζάρη-Ξανθοπούλου Α., 2003, «Οι νέοι μηχανισμοί περιβαλλοντικής πολιτικής στην 

ΕΕ», εκδ. Σάκκουλα, σελ.306 κ.ε. 
315
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 ΣτΕ 810/1977, 2188/1982, 2432/1982. 
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διατάξεων μη συγκρίσιμων ή λιγότερο ανταλλάξιμων, όπως είναι η συνήθης 

σύγκρουση μεταξύ της οικονομικής ελευθερίας και περιβαλλοντικής προστασίας
317

. 

 

Β) Η αρχή της διαβάθμισης της προστασίας του περιβάλλοντος  

 

Η αρχή της διαβάθμισης της προστασίας του περιβάλλοντος εφαρμόζεται 

μέσω προστατευτικών μηχανισμών, όπως η κατηγοριοποίηση των περιοχών σε 

απόλυτης ή σχετικής  προστασίας και τα επιτρεπτά όρια εκπομπών ρύπων.  

Τα όρια εκπομπών αφορούν τιμές συγκέντρωσης μέσω των οποίων 

εκφράζονται ποσοτικά οι συνέπειες των ανθρωπογενών έργων και των 

δραστηριοτήτων στο περιβάλλον. Ευκρινέστερα, τα όρια αυτά αποτελούν έναν 

πολιτικό συμβιβασμό ανάμεσα στους φορείς που δραστηριοποιούνται στην 

επιστημονική κοινότητα και το κράτος. Τέλος, στα όρια εκπομπής περιλαμβάνεται η 

απαγόρευση υπέρβασής τους και συνυπάρχει ταυτόχρονα με την αρχή της ανοχής των 

εκπομπών ρύπων που βρίσκονται εντός των επιτρεπόμενων ορίων
318

. 

 

Γ) Η αρχή της αντιστάθμισης  

 

Η αρχή της αντιστάθμισης στοχεύει στη συμφιλίωση μεταξύ της 

περιβαλλοντικής προστασίας και της ανάγκης των ιδιωτών για χρήση και 

εκμετάλλευση του περιβάλλοντος. Στο επίκεντρο της εν λόγω αρχής τίθεται η 

δυνατότητα μη απαγόρευσης μιας ρυπογόνου δραστηριότητας, αν η επιβάρυνση του 

περιβάλλοντος μπορεί να αντισταθμιστεί με διαφορετικό τρόπο. 

 Η αρχή της αντιστάθμισης γίνεται αντιληπτή από την οδηγία 96/61/ΕΚ 

σχετικά με την ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχο της ρύπανσης, η οποία λαμβάνει το 

περιβάλλον ως ένα ενιαίο σύστημα, που για να βελτιωθεί θα πρέπει να 

αντιμετωπίζονται τα αλληλοεξαρτώμενα στοιχεία του όλα μαζί.  

Η εισαγωγή αυτής της φιλοσοφίας έχει οδηγήσει σε μία τελείως διαφορετική 

πρόταση ότι δηλαδή η υποβάθμιση μιας περιβαλλοντικής παραμέτρου είναι 

επιτρεπτή, αν όμως βελτιώνεται κάποια άλλη καθώς έτσι συγκρατείται το 
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περιβαλλοντικό ισοζύγιο. Επομένως, οδηγούμαστε σε κατά περίπτωση ευελιξία και 

λόγω της έλλειψης συνολικών κριτηρίων εισάγονται οικονομικά κριτήρια. 

Με βάση την οδηγία 96/61/EK, η εν λόγω αντίληψη υλοποιείται μέσω των 

βέλτιστων διαθέσιμων τεχνικών. Ειδικότερα, οι βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές είναι 

αυτές που μπορούν να εφαρμοστούν στο συγκεκριμένο βιομηχανικό κλάδο με τον 

όρο ότι δε συνεπάγονται υπερβολικό κόστος άρα είναι οικονομικά και τεχνικά 

βιώσιμες. 

Εν κατακλείδι, σε κάθε περίπτωση υπάρχει και σκεπτικισμός γύρω από την 

καθιέρωση των αρχών ευελιξίας στο ίδιο το άρθρο 24 του Συντ. γιατί τίθεται ο 

κίνδυνος με την εισαγωγή μιας τέτοιας ρήτρας να δοθεί προβάδισμα στο έννομο 

αγαθό του περιβάλλοντος και να υπονομευτεί η διαδικασία στάθμισης μεταξύ 

αντίπαλων αλλά ισοδύναμων συνταγματικών αξιών, όπως είναι η στάθμιση μεταξύ 

περιβαλλοντικής προστασίας και οικονομικής ανάπτυξης
319

. 

 

VI) Η αρχή της αναζήτησης της προσφορότερης για το περιβάλλον 

τεχνικής λύσης 

 

Η αρχή της αναζήτησης της προσφορότερης για το περιβάλλον τεχνικής 

λύσης είναι συνακόλουθη των αρχών της αναλογικότητας και της στάθμισης 

κόστους-οφέλους, όπως αναλύθηκαν στην οικεία ενότητα. Με την εν λόγω αρχή 

επιτυγχάνεται μία πιο φιλική προς το περιβάλλον προσέγγιση εκ μέρους της δημόσιας 

διοίκησης.  

Η αρχή αποτελεί βαρυσήμαντο κριτήριο για το έργο ή τη δραστηριότητα που 

επρόκειτο να υλοποιηθεί καθώς μέσω αυτής ελέγχεται αν το σχεδιαζόμενο έργο ή 

δραστηριότητα θα πρέπει να εκτελεστεί ή να απορριφθεί ανάλογα με τις επιπτώσεις 

που θα προκαλέσει η λειτουργία του στο περιβάλλον. Τέλος, με βάση την εν λόγω 

αρχή, η περιβαλλοντική προστασία διαχωρίζεται από τις άλλες παραμέτρους του 

δημοσίου συμφέροντος και αναγορεύεται ως κριτήριο νομιμότητας
320

, όπως έχει 

διαφανεί από τη νομολογία του ΣτΕ
321

.  
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Κεφάλαιο Β': Η νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης 

 

I) Η σχέση του περιβάλλοντος με τις οικονομικές πολιτικές της Συνθήκης 

στον τομέα των ενεργειακών υποδομών 

 

Είναι γεγονός ότι οι θεμελιώδεις επιδιώξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης
322

 είναι 

η εξυπηρέτηση της οικονομίας της ανοικτής αγοράς και του ελεύθερου 

ανταγωνισμού. Ως εκ τούτου, η δημιουργία και η εφαρμογή ρυθμίσεων που 

στοχεύουν στην προώθηση των παραπάνω οικονομικών πολιτικών της ΕΕ έρχεται σε 

έντονη αντιπαράθεση και σύγκρουση με τις ρυθμίσεις που στοχεύουν στην 

προστασία του περιβάλλοντος στον τομέα της ενέργειας. 

Η ατομική και η οικονομική ελευθερία αποτελούν εκφάνσεις του ελεύθερου 

ανταγωνισμού και συχνά συγκρούονται με την περιβαλλοντική προστασία. 

Επιπροσθέτως, η επιβολή φόρων και δασμών σε προϊόντα για την προστασία του 

περιβάλλοντος δύναται πολλές φορές να οδηγήσει στον περιορισμό της ελεύθερης 

κίνησης των προϊόντων ή στη νόθευση του ελεύθερου ανταγωνισμού. 

Η νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης αντιμετωπίζει την 

αντιπαράθεση των δύο τομέων σταθμίζοντας
323

 κάθε φορά τα αντικρουόμενα έννομα 

αγαθά
324

 σε ενεργειακά ζητήματα, όπως αναλύεται παρακάτω.  

Έχει διατυπωθεί η άποψη ότι δε θα πρέπει να γίνεται καταχρηστική επίκληση 

λόγων που αφορούν την περιβαλλοντική προστασίας εκ μέρους των κρατών-μελών 

προκειμένου να αποφύγουν να εφαρμόσουν τις υποχρεώσεις τους που προέρχονται 

από το κοινοτικό δίκαιο. Ως εκ τούτου, το ΔΕΕ πολλές φορές αντιμετωπίζει τις 

οικολογικές ενστάσεις με ιδιαίτερη προσοχή καθώς συχνά βλάπτουν το περιβάλλον 

πάρα το ωφελούν
325

.  
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Α) Ελεύθερη κυκλοφορία και Περιβάλλον 

 

Η ελεύθερη κυκλοφορία αποτελεί μία από τις πιο σημαντικές οικονομικές 

πολιτικές της ΕΕ που έρχεται συχνά σε σύγκρουση με την περιβαλλοντική 

προστασία, όπως ελέχθη και παραπάνω, καθώς και βασικό πυλώνα του ευρωπαϊκού 

οικονομικού συστήματος.  

Ειδικότερα, τα άρθρα 36 ΣΛΕΕ (πρώην 30 ΣΕΚ) και 40 ΣΛΕΕ (πρώην  34 

ΣΕΚ) απαγορεύουν ρητά τους ποσοτικούς περιορισμούς στις εισαγωγές και εξαγωγές 

των εμπορευμάτων, όπως και όλα τα μέτρα που έχουν το αντίστοιχο αποτέλεσμα. Σε 

κάθε περίπτωση προκειμένου οι ως άνω ρυθμίσεις να μην είναι υπερβολικά 

περιοριστικές για τα κράτη-μέλη, προβλέπεται στο άρθρο 42 ΣΛΕΕ (πρώην 36 ΣΕΚ) 

η περίπτωση, όπου ένας εθνικός περιορισμός μπορεί να δικαιολογηθεί αν πρόκειται 

για λόγους δημοσίου συμφέροντος και με την προϋπόθεση ότι δεν αποτελούν μέσο 

διάκρισης ούτε έμμεσο περιορισμό στο διακρατικό εμπόριο εντός της ΕΕ
326

.  

Καθίσταται σαφές ότι η περιβαλλοντική προστασία δε συμπεριλαμβάνεται 

στους ως άνω δικαιολογητικούς λόγους με αποτέλεσμα το νομοθετικό κενό να 

συμπληρώνεται από τη νομολογία.  

Μία από τις πιο χαρακτηριστικές αποφάσεις του ΔΕΕ που αναδεικνύουν το 

περιβάλλον σε νόμιμο περιορισμό της ελεύθερης κυκλοφορίας στον τομέα των 

ενεργειακών υποδομών αποτελεί η υπόθεση C-240/83 του ΔΕΚ της 7
ης

 Φεβρουαρίου 

του 1985
327

. Στην εν λόγω υπόθεση, ο κοινοτικός νομοθέτης αντιμετώπισε τη 

σύγκρουση μεταξύ των εμπορικών και περιβαλλοντικών επιδιώξεων με αποτέλεσμα 

να αναδείξει για πρώτη φορά την προστασία του περιβάλλοντος ως στόχο γενικού 

συμφέροντος. 

Πιο συγκεκριμένα, το γαλλικό δικαστήριο εξέφρασε τις αμφιβολίες του για 

την οδηγία 75/439 σχετικά με την ανακύκλωση των χρησιμοποιούμενων 

ορυκτελαίων, το οποίο αποτελεί λάδι προερχόμενοι από τη διύλιση αργού πετρελαίου 

και χρησιμοποιείται κατά κύριο λόγο ως λιπαντικό. Το δικαστήριο της παραπομπής 

αμφέβαλλε για το αν η ως άνω οδηγία είναι σύμφωνη με τις αρχές της ελεύθερης 
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κυκλοφορίες των εμπορευμάτων καθώς τους επέτρεπε να δημιουργήσουν ένα 

σύστημα ελεγχόμενης συλλογής των προϊόντων αυτών με την προϋπόθεση ύπαρξης 

σχετικής άδειας.  

 Στην απόφασή του, το ΔΕΚ τόνισε ότι η αρχή της ελεύθερης κυκλοφορίας δε 

δύναται να αντιμετωπίζεται με απόλυτο τρόπο καθώς υπάρχουν σύννομοι 

περιορισμοί που δικαιολογούν στόχους γενικού συμφέροντος με τους οποίους 

μάλιστα συντάσσεται η Ένωση. Συμπληρωματικά, υπογράμμισε ότι τα μέτρα αυτά 

δεν ήταν ικανά να περιχαρακώσουν την άσκηση των εμπορικών δραστηριοτήτων, δεν 

έθεταν κεκαλυμμένες διακρίσεις ούτε ήταν υπέρμετρα σε σχέση με την επιδίωξη του 

στόχου γενικού συμφέροντος που ήταν η προστασία του περιβάλλοντος. Ως εκ 

τούτου, το δικαστήριο κατέληξε ότι η οδηγία ήταν σύμφωνη με τις θεμελιώδεις αρχές 

του οικονομικού κοινοτικού δικαίου
328

.  

 

Β) Ελεύθερος ανταγωνισμός και Περιβάλλον 

 

Ο ελεύθερος ανταγωνισμός κατέχει σπουδαία θέση στις οικονομικές πολιτικές 

της Συνθήκης και αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο του κοινοτικού οικονομικού 

συστήματος. Αξίζει να σημειωθεί ότι η ευρωπαϊκή έννομη τάξη προς όφελος της 

ανάπτυξης και της προστασίας του ελεύθερου ανταγωνισμού θέτει ρητές 

απαγορεύσεις τόσο για τα κράτη-μέλη όσο και για τους ιδιώτες, αποδίδει στα 

ευρωπαϊκά όργανα ελεγκτικές και κατασταλτικές εξουσίες για την επιβολή κυρώσεων 

και παρέχει στους ιδιώτες  δικονομικά δικαιώματα. Πιο συγκεκριμένα, οι ρυθμίσεις 

της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας αναφορικά με τον ελεύθερο ανταγωνισμό 

βρίσκονται στα άρθρα 85 έως 94. 

Η περιβαλλοντική προστασία συγκρούεται συχνά με τους κανόνες του 

ελεύθερου ανταγωνισμού
329

 καθώς η επιτακτική ανάγκη προστασίας του 

περιβάλλοντος αποτελεί θεωρητικά θεμιτό λόγο εξαίρεσης στο εν λόγω δίκαιο. 

Καθίσταται σαφές ότι ο κοινοτικός δικαστής καλείται να σταθμίσει κάθε φορά τις 

επιταγές για την προστασία του περιβάλλοντος σε σχέση με τις απαιτήσεις για 

ανόθευτο ανταγωνισμό και στον τομέα των ενεργειακών υποδομών. 
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Χαρακτηριστική υπόθεση αποτελεί η Diego Cali, C-343/95
330

 της 18
ης

 

Μαρτίου του 1997, κατά την οποία μια δημόσια επιχείρηση ανέλαβε να επιβάλει τέλη 

στα πετρελαιοφόρα πλοία που ελλιμενίζονταν στο λιμάνι της Γένοβα για τη 

χρηματοδότησή της. Η δραστηριότητα της εταιρίας αφορούσε την προστασία του 

περιβάλλοντος από τη ρύπανση των δεξαμενόπλοιων, τα οποία μετέφεραν 

πετρελαιοειδή. 

Το ΔΕΚ έκρινε ότι η αποστολή της εν λόγω δημόσιας επιχείρησης αποτελεί 

λόγο γενικού δημοσίου συμφέροντος και υπάγεται στον τομέα προστασίας του 

θαλάσσιου περιβάλλοντος, όπου το κράτος-μέλος κατέχει λειτουργίες ουσίας και ως 

εκ τούτου η δραστηριότητα αυτή δύνανται να αποτελεί θεμιτή άσκηση προνομίων 

περιβαλλοντικής προστασίας.  

Καθίσταται σαφές ότι η περιβαλλοντική προστασία δεν αντιμετωπίστηκε από 

τον κοινοτικό δικαστή ως μία εξαίρεση της οικονομικής ελευθερίας αλλά 

περιλήφθηκε στην ομπρέλα προστασίας της δημόσιας εξουσίας με αποτέλεσμα να 

θεμελιωθεί ένας αυτόνομος χώρος στον οποίο τα άρθρα 85 έως 94 της Συνθήκης της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν τυγχάνουν εφαρμογής
331

.  

Στην υπ’ αριθμόν C-379/1998
332

 της 13
ης

 Μαρτίου 2001, η οποία αφορούσε 

μια κανονιστική ρύθμιση ενός κράτους μέλος, η οποία επέβαλε στις επιχειρήσεις 

παροχής ηλεκτρικού ρεύματος να λαμβάνουν το ηλεκτρικό ρεύμα που παράγεται στη 

ζώνη εφοδιασμού τους από ΑΠΕ σε ελαφρά υψηλότερη τιμή σε σχέση με τη συνήθη, 

το ΔΕΚ αποφάνθηκε ότι δεν αποτελεί κρατική ενίσχυση με την έννοια του άρθρου 92 

παρ. 1 της Συνθήκης (νυν 87 παρ. 1 ΕΚ). Υπό το καθεστώς αυτό, η ενέργεια από 

ΑΠΕ προωθούνταν ακριβώς όπως επιτάσσει και η Ευρωπαϊκή πολιτική με την οποία 

συμβάδιζε η κρινόμενη ρύθμιση.  

 

Γ) Φορολογία και Περιβάλλον  

 

Σύμφωνα με την αρχή της μη διάκρισης εισάγεται η απαγόρευση στα κράτη-

μέλη της κοινότητας να θέτουν εισαγωγικούς ή εξαγωγικούς δασμούς, φόρους ή 
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επιβαρύνσεις ανάλογου αποτελέσματος με συνέπεια να επιβαρύνουν άμεσα ή έμμεσα 

τα προϊόντα άλλων κρατών σε σχέση με τα εθνικά.  

Η αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει» θέτει τις βάσεις για τη δημιουργία ειδικών 

επιβαρύνσεων με στόχο να μειώσουν την άσκηση των ρυπογόνων δραστηριοτήτων 

ώστε να τις καταστήσουν οικονομικά μη συμφέρουσες. Η περιβαλλοντική προστασία 

αποτελεί νόμιμο λόγο θέσπισης εξαιρέσεων από τις διατάξεις της Συνθήκης 

αναφορικά με την επιβολή φόρων και δασμών εκ μέρους των κρατών-μελών.   

Μία από τις πιο σημαντικές αποφάσεις του ΔΕΚ υπήρξε η υπόθεση C-

213/96
333

, της 2
ης

 Απριλίου του 1998. Ειδικότερα, η υπόθεση αφορούσε μια ρύθμιση 

της φιλανδικής νομοθεσίας, η οποία επέβαλε ειδικό φόρο κατανάλωσης στο εγχώριο 

ηλεκτρικό ρεύμα ανάλογα με τον τρόπο παραγωγής του, δηλαδή με βάση τη ρύπανση 

που προκαλούσε η διαδικασία παραγωγής και αντιστοίχως η χρήση πρώτων υλών. Το 

φιλανδικό κράτος επέλεξε αυτή τη φορολόγηση στα πλαίσια της περιβαλλοντικής 

πολιτικής του, με στόχο την ενίσχυση των φίλο-περιβαλλοντικών μορφών ενέργειας. 

Ως προς το εισαγόμενο ηλεκτρικό ρεύμα, όμως, επέβαλε ενιαίο συντελεστή χωρίς να 

κάνει την εν λόγω διάκριση με αποτέλεσμα να είναι ο συντελεστής αυτός υψηλότερος 

από το μικρότερο συντελεστή φόρου του εγχώριου ρεύματος αλλά χαμηλότερος από 

το μεγαλύτερο. 

Ως προς την παραπάνω διάκριση, το ΔΕΚ δέχτηκε στην απόφασή του ότι το 

σύστημα επιβάρυνσης της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας είναι ενιαίο και δεν 

πλήττει αποκλειστικά το εισαγόμενο ρεύμα.  Εν ολίγοις, το δικαστήριο έκρινε ότι η 

ειδική αυτή επιβάρυνση κατά την εισαγωγή δεν αποτελεί ευθεία αντίθεση προς τα 

άρθρο 12 και 13 της Συνθήκης αλλά είναι σύμφωνη με το άρθρο 95 αυτής, το οποίο 

παρέχει τη διακριτική ευχέρεια στις εθνικές αρχές να διαφοροποιούν τη φορολογική 

μεταχείρισή τους για λόγους περιβαλλοντικής φύσεως.  

Επομένως, για πρώτη φορά το ΔΕΚ έκρινε ότι επιτρέπεται η κάμψη της αρχής 

της μη διάκρισης για ορισμένες περιπτώσεις, όπως στην παρούσα, όπου συνάδει και 

εφαρμόζεται μέσω της εθνικής νομοθεσίας του κράτους-μέλους, η κοινοτική πολιτική 

για το περιβάλλον και την αειφόρο ανάπτυξη που διακηρύσσεται στη Συνθήκη για 

την Ευρωπαϊκή Ένωση
334

.  
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ΙΙ) Ζητήματα περιβαλλοντικής αδειοδότησης στον τομέα των 

ενεργειακών υποδομών 

 

Α) Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων  

 

Ένα από τα βασικά θέματα που έχουν απασχολήσει τη διαδικασία 

αδειοδότησης των ενεργειακών έργων και δραστηριοτήτων είναι ζητήματα 

αναφορικά με την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΕΠΕ). Ειδικότερα, η 

εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων ρυθμίζεται με την οδηγία  2011/92 /ΕΕ της 

28
ης

 Ιανουαρίου 2012, η οποία στοχεύει να διασφαλίσει ότι τα έργα που 

πιθανολογείται ότι δύνανται να έχουν σοβαρές επιπτώσεις στο περιβάλλον πρέπει να 

εκτιμώνται κατάλληλα πριν από την έγκρισή τους. Η ΕΠΕ στηρίζεται στο άρθρο 191 

της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στην ευρωπαϊκή 

περιβαλλοντική πολιτική εν γένει, η οποία θεμελιώνεται στις αρχές της προφύλαξης, 

της πρόληψης, της επανόρθωσης των καταστροφών του περιβάλλοντος κατά 

προτεραιότητα στην πηγή και στην αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει», όπως έχουν 

αναλυθεί στο οικείο κεφάλαιο.  

Συμπληρωματικά, η οδηγία επιβάλλει την πρόβλεψη γενικών αρχών για την 

εκτίμηση των επιπτώσεων στο περιβάλλον σε ότι αφορά τη χορήγηση αδειών. 

Ορισμένα έργα ανήκουν σε κατηγορίες που έχουν σημαντικές επιπτώσεις και 

σύμφωνα με την οδηγία θα πρέπει να υπόκειται συστηματικά σε εκτίμηση, ενώ για 

κάποια άλλα δεν απαιτείται η εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων παρά μόνο αν 

τα κράτη-μέλη κρίνουν ότι υπάρχει ενδεχόμενο σημαντικών περιβαλλοντικών 

βλαβών. Ως εκ τούτου, δίνεται στα κράτη-μέλη η δυνατότητα να ορίσουν τα ίδια τα 

κατώτατα όρια ή κριτήρια για τον προσδιορισμό εκείνων των έργων που θα πρέπει να 

υποβάλλονται σε ΕΠΕ. 

 

α) Ορθή και πλήρης εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων 

Αρκετές φορές το ΔΕΕ έχει κληθεί να διαπιστώσει αν τα κράτη-μέλη 

προβαίνουν σε ορθή και πλήρη εκτίμηση των επιπτώσεων κατά τη χορήγηση άδειας 

σε ενεργειακά έργα. Μία πρόσφατη απόφαση του ΔΕΕ είναι η υπόθεση C-142/16, της 
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26
ης

 Απριλίου του 2017
335

, η οποία αφορούσε την κατασκευή ενός σταθμού 

παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και καύσης άνθρακα στη Γερμανία. 

Το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης έκρινε ότι η περιβαλλοντική 

εκτίμηση, που απαιτούνταν να διενεργηθεί πριν από την έκδοση της άδειας, δεν 

αφορούσε μεν τις επίμαχες ζώνες Natura 2000 καθώς ο εν λόγω σταθμός βρισκόταν 

πολλά χιλιόμετρα μακριά από αυτές, παρόλα αυτά όμως, υπογράμμισε ότι δεν 

αποκλείεται η εφαρμογή του άρθρου 6 παρ. 3 της οδηγίας για τους οικοτόπους. 

Γεγονός που προκύπτει από το ίδιο το γράμμα της διάταξης ότι δηλαδή «κάθε σχέδιο, 

μη άμεσα συνδεόμενο ή αναγκαίο για τη διαχείριση του τόπου, το οποίο όμως είναι 

δυνατόν να επηρεάζει σημαντικά τον εν λόγω τόπο» υπόκειται στο μηχανισμό 

περιβαλλοντικής προστασίας.  

Συμπληρωματικά, το ΔΕΕ διαπίστωσε ότι η λειτουργία του σταθμού δύναται 

να επηρεάσει σημαντικά ορισμένα είδη ιχθύων και ως εκ τούτου, οι αρμόδιες εθνικές 

αρχές
336

 δεν μπορούσαν, δυνάμει του άρθρου 6 παρ. 3 περ. β’ της οδηγίας, να 

συμφωνήσουν στο σχέδιο κατασκευής του παρά «μόνον αφού βεβαιώνονταν ότι δε θα 

παραβλάψει την ακεραιότητα του τόπου περί του οποίου πρόκειται». Για την εν λόγω 

βεβαίωση υποχρεούταν να λάβουν υπόψη τα περιλαμβανόμενα στο σχέδιο 

κατασκευής μέτρα προστασίας με σκοπό την αποτροπή ή τη μείωση των 

ενδεχόμενων άμεσων επιπτώσεων για την ακεραιότητα του προστατευόμενου τόπου 

σύμφωνα με την αρχή της προφύλαξης
337

.  

Τα εν λόγω μέτρα, όπως προέκυπτε, δεν εξέφραζαν οριστικές διαπιστώσεις 

αναφορικά με την αποτελεσματικότητά τους αλλά απαιτούσαν πολυετή 

παρακολούθηση, γεγονός που δεν εξασφαλίζει την τήρηση των υποχρεώσεων που 

προβλέπει το άρθρο 6 παρ. 3 της οδηγίας για τους οικοτόπους καθώς κρίσιμος χρόνος 

μη ύπαρξης εύλογης αμφιβολίας για την απουσία βλαπτικών συνεπειών είναι ο 

χρόνος έκδοσης της απόφασης που εγκρίνει την υλοποίηση του σχεδίου
338

. 

 Ως εκ τούτου, εφόσον η Γερμανία ενέκρινε το σχέδιο κατασκευής του 

σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στηριζόμενη σε εκτίμηση των 

επιπτώσεων, η οποία κατέληξε στο συμπέρασμα ότι δεν υπάρχουν επιβλαβείς 
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συνέπειες για την ακεραιότητα των ζωνών Natura 2000, παρενέβη τις υποχρεώσεις
339

 

της που απορρέουν από το άρθρο 6 παρ. 3 περ. β’ της οδηγίας για τους οικοτόπους. 

Επομένως, δεν προέβη σε ορθή και πλήρη εκτίμηση των επιπτώσεων κατά τη 

χορήγηση αδείας για την κατασκευή του σταθμού. 

 

Έχει καταστεί σαφές από τη νομολογία του ΔΕΕ ότι τα κράτη-μέλη θα πρέπει 

να εκτιμούν σωρευτικά τις επιπτώσεις των έργων όταν πρόκειται για την ύπαρξη 

πολλών έργα σε μία περιοχή και όχι μόνο το καθένα ξεχωριστά, προκειμένου να 

θεωρηθεί ότι έχουν προβεί σε ορθή και πλήρη εκτίμηση των επιπτώσεων.  

 

Σε μια άλλη υπόθεση, την C- 141/2014
340

, της 14
ης

 Ιανουαρίου του 2016, το 

ΔΕΕ έκρινε ότι η Βουλγαρία παρέλειψε να εκτιμήσει ορθώς τις σωρευτικές συνέπειες 

των αιολικών έργων στο έδαφος ζώνης, η οποία είχε βαρύνουσα σημασία για τα 

πτηνά και δεν χαρακτηρίστηκε ως ζώνη ειδικής προστασίας, όπως θα έπρεπε. Το 

δικαστήριο κατέληξε ότι το κράτος μέλος εφόσον ενέκρινε τη λειτουργία του έργου 

παρενέβη της υποχρεώσεις του, που απορρέουν από το άρθρου 4 παράγραφοι 2 και 3 

της οδηγίας 2011/92/ΕΕ για την εκτίμηση των επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων 

δημοσίων και ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον. 

 

Μια άλλη ιδιαίτερη περίπτωση αποτέλεσε η υπόθεση C- 346/14
341

, της 4
ης

 

Μαΐου 2016, όπου το επίμαχο σχέδιο διαπιστώθηκε ότι από τη μία συντελούσε στην 

υποβάθμιση της καταστάσεως του συστήματος επιφανειακών υδάτων από την άλλη 

παρήγαγε περιβαλλοντικά οφέλη και προωθούσε την αειφόρο ανάπτυξη. Το ΔΕΕ 

υπογράμμισε σε αυτήν την περίπτωση ότι η προαγωγή της παραγωγής ανανεώσιμων 

πηγών ενέργειας μέσω της υδροηλεκτρικής ενέργειας, άπτεται υπέρτερου δημόσιου 

συμφέροντος και ότι οι επιδιωκόμενοι από το εν λόγω σχέδιο στόχοι δεν μπορούσαν, 

για τεχνικούς λόγους ή λόγω υπέρμετρου κόστους, να επιτευχθούν με άλλα μέσα και 

επομένως αποτέλεσε την καλύτερη δυνατή επιλογή. 
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β) Υποχρεωτική διενέργεια ΕΠΕ 

Το ΔΕΕ απασχόλησε το ακριβές περιεχόμενο της έννοιας των «σχεδίων και 

προγραμμάτων» της οδηγίας 2001/42, τα οποία υποχρεωτικά συνοδεύονται από 

προηγούμενη εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΕΠΕ) προκειμένου να εκδοθεί 

η διοικητική άδεια για την εγκατάσταση, την ανέγερση και την εκμετάλλευση έργων.  

Η απάντηση δόθηκε στην πρόσφατη υπόθεση C-290/15
342

, της 27
ης

 

Οκτωβρίου 2016, αναφορικά με την εγκατάσταση ανεμογεννητριών στο Βέλγιο χωρίς 

την προηγούμενη διενέργεια εκτίμησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων.  

Ειδικότερα, το δικαστήριο έκρινε ότι η οδηγία 2001/42 στοχεύει στη 

διασφάλιση ενός υψηλού επιπέδου περιβαλλοντικής προστασίας και οι διατάξεις που 

καθορίζουν το πεδίο εφαρμογής της και κυρίως όσες περιέχουν τους ορισμούς των 

πράξεων που αφορούν την εν λόγω οδηγία απαιτούν διασταλτική ερμηνεία
343

.  

Υπό το καθεστώς αυτό, η έννοια των «σχεδίων και προγραμμάτων» αφορά 

κάθε πράξη, η οποία θεσπίζει ένα σημαντικό σύνολο κριτηρίων, μέσω της 

διαμόρφωσης κανόνων και διαδικασιών που εφαρμόζονται στο συγκεκριμένο τομέα, 

για την αδειοδότηση και την εκτέλεση έργων ή δραστηριοτήτων ικανών να έχουν 

σημαντικές συνέπειες για το περιβάλλον
344

.  

Καταλήγοντας το δικαστήριο υπογράμμισε ότι η κανονιστική απόφαση που 

εμπεριέχει διάφορες διατάξεις σχετικά με την εγκατάσταση ανεμογεννητριών, την 

έκδοση αδειών για την κατασκευή και εκμετάλλευσή τους υπάγεται στην έννοια των 

«σχεδίων και προγραμμάτων» της οδηγίας 2001/42
345

. 

 

Β) Περιβαλλοντική πληροφόρηση 

 

H Ευρωπαϊκή Κοινότητα έχει υπογράψει και κυρώσει τη σύμβαση Aarhus των 

Ηνωμένων Εθνών για την πρόσβαση σε πληροφορίες, τη συμμετοχή του κοινού στη 

λήψη αποφάσεων και την πρόσβαση στη δικαιοσύνη σε θέματα σχετικά με το 

περιβάλλον. Ειδικότερα, η εν λόγω συνθήκη στο άρθρο 6 θεμελιώνει τη συμμετοχή 
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του κοινού σε αποφάσεις αναφορικά με ρυπογόνες δραστηριότητας και στο άρθρο 9 

παρ. 2 και 4 τη δυνατότητα πρόσβασης του κοινού στη δικαστική προστασία.  

Υπό το καθεστώς αυτό, παρέχεται στον πολίτη το δικαίωμα ενημέρωσης για 

τα περιβαλλοντικά ζητήματα αλλά και συμμετοχής του στη λήψη αποφάσεων, το 

οποίο βρίσκει έρεισμα στην οδηγία 2003/4/ΕΚ. Η εν λόγω οδηγία καλύπτει τα κενά 

που παρατηρήθηκαν κατά την εφαρμογή της παλαιότερης και εναρμονίζει το 

κοινοτικό δίκαιο με το δικαίωμα της περιβαλλοντικής πληροφόρησης της διεθνούς 

συνθήκης. 

Συμπληρωματικά, η δυνατότητα αυτή καλύπτει την έλλειψη ελεγκτικού 

μηχανισμού επιτόπου έρευνας και παρέμβασης μιας και είναι γνωστό ότι σε μεγάλο 

βαθμό η επιμέλεια των ιδιωτών και των οικολογικών οργανώσεων έχει υπάρξει 

σπουδαία για τη διαμόρφωση αποφάσεων, για την άσκηση πιέσεων
346

 αλλά και τη 

διενέργεια καταγγελιών για παραβάσεις στα αρμόδια όργανα της ένωσης
347

. Ως εκ 

τούτου, το ΔΕΕ έχει αντιμετωπίσει προδικαστικά ερωτήματα αναφορικά με την 

ερμηνεία του δικαιώματος του κοινού στην πρόσβαση σε διαδικασία εξέτασης κατά 

τη διαδικασία έκδοσης άδειας για έργα με σοβαρές επιπτώσεις στο περιβάλλον.  

 

Μια χαρακτηριστική απόφαση του ΔΕΚ αφορούσε την υπόθεση C-

263/08, της 15
ης

 Οκτωβρίου 2009, όπου ζητήθηκε από το Σουηδικό Δικαστήριο να 

διευκρινιστεί κατά πόσο το άρθρο 10α της οδηγίας 85/337, όπως τροποποιήθηκε από 

την οδηγία 2003/35 εναρμονίζοντάς την με τη σύμβαση Aarhus, έδινε τη δυνατότητα 

στο κοινό της απεριόριστης πρόσβασης στα δικαστήρια ενώ έχει λάβει μέρος ήδη στη 

διαδικασία αδειοδότησης του σχεδίου. Το ευρωπαϊκό δικαστήριο αποφάνθηκε ότι το 

κοινό ανεξάρτητα από τη συμμετοχή του ή μη στη διαδικασία αδειοδότησης του 

σχεδίου έχει πρόσβαση στα δικαστήρια σύμφωνα με τα άρθρα 1(2) και 10α της 

οδηγίας 85/337. 

Ως προς το ζήτημα του ορισμού των όρων με βάση τους οποίους δύναται μια 

ΜΚΟ να έχει πρόσβαση στο δικαστήριο, στην ίδια απόφαση το ΔΕΚ έκρινε ότι με 

βάση το άρθρο 10α επιτρέπεται στα κράτη μέλη να καθορίσουν τους εν λόγω όρους, 

                                                           
346

 Υπήρξε σπουδαία η άσκηση πίεσης εκ μέρους της μη κυβερνητικής οργάνωσης της 

Greenpeace εναντίον της πολυεθνικής πετρελαιοειδών Shell το έτος 1995 προκειμένου η 

τελευταία να μεταφέρει στη στεριά και να ανακυκλώσει την πλατφόρμα εξόρυξης πετρελαίου 

από το Βόρειο Ατλαντικό Ωκεανό και να μην την καταποντίσει, όπως είχε αποφασιστεί μετά 

από έγκριση της Βρετανικής κυβέρνησης. Βλ. Γκιζάρη-Ξανθοπούλου Α., 2003, «Οι νέοι 

μηχανισμοί περιβαλλοντικής πολιτικής στην ΕΕ», εκδ. Σάκκουλα, σελ. 304. 
347

 Καράκωστα Ι., «Περιβάλλον & Δίκαιο», εκδ. Νομική Βιβλιοθήκη, 2011, σελ. 37 κ.ε. 

http://curia.europa.eu/
http://curia.europa.eu/


129 
 

με τις προϋποθέσεις όμως, να διασφαλίζεται ευρεία δυνατότητα πρόσβασης στη 

δικαιοσύνη και να καθίστανται εφικτές οι προβλέψεις της οδηγίας 85/337 σχετικά με 

τα ένδικα βοηθήματα
348

.  

 

Τέλος, το ΔΕΕ έχει κρίνει ότι το τέλος που επιβάλλεται για την παροχή 

περιβαλλοντικών πληροφοριών συγκεκριμένου είδους με βάση το άρθρο 5 παρ. 2 της 

Οδηγίας 2003/4/ΕΚ, δεν πρέπει να καλύπτει τις δαπάνες που ενέχει η τήρηση της 

βάσης δεδομένων αλλά να μπορεί απλώς να καλύπτει γενικά έξοδα αναφορικά με το 

χρόνο που απασχολήθηκε το προσωπικό για να ανταπεξέλθει στις αιτήσεις παροχής 

πληροφοριών. Σε κάθε περίπτωση, το δικαστήριο τόνισε ότι το συνολικό ποσό του 

τέλους πρέπει να είναι εύλογο στην υπόθεση C- 71/14 της 6
ης

 Οκτωβρίου του 

2015
349

. 

 

ΙΙΙ) Ζητήματα συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων 

θερμοκηπίου στον τομέα των ενεργειακών υποδομών 

 

Το σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών (ΣΕΔΕ) της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, το οποίο θεσπίστηκε με την Οδηγία 2003/87 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

και του Συμβουλίου της 13
ης

 Οκτωβρίου 2003, δημιουργήθηκε με σκοπό να 

μειωθούν, έως το 2020, οι συνολικές εκπομπές αερίων θερμοκηπίου της Ένωσης 

τουλάχιστον κατά 20% σε σχέση με τα προβιομηχανικά επίπεδα, με αποτελεσματικό 

τρόπο από πλευράς κόστους.  

Ειδικότερα, το στόχο αυτό προσπάθησε να επιτύχει με τη θέσπιση ορίων στις 

ποσότητες αερίων του θερμοκηπίου που δύνανται να εκπέμπουν διάφοροι ρυπογόνοι 

τομείς, όπως είναι κατεξοχήν ο τομέας της ενέργειας. Η ΕΕ είναι αυτή που καθορίζει 

τα ανώτατα επίπεδα των δικαιωμάτων τα οποία σταδιακά μειώνονται προκειμένου σε 

βάθος χρόνου να μειωθούν οι συνολικές ποσότητες εκπομπών. 

 Επιπλέον, οι επιχειρήσεις από την πλευρά τους καλούνται να συμμετέχουν 

στη λήψη και αγορά των δικαιωμάτων με αποτέλεσμα να έχουν κατά καιρούς 

δημιουργηθεί διάφορα ζητήματα, τα οποία έχει κληθεί να επιλύσει το ΔΕΕ. 

                                                           
348

 Νόμος και Φύση, Νομολογία ΔΕΚ-ΠΕΚ, 2009, ανακτήθηκε από 

http://nomosphysis.org.gr/ στις 28/09/2017. 
349

 InfoCuria – Νομολογία του Δικαστηρίου, ανακτήθηκε από https://curia.europa.eu/ στις 

28/09/2017. 

http://nomosphysis.org.gr/
https://curia.europa.eu/


130 
 

Συμπληρωματικά, με βάση το άρθρο 10α παράγραφος 11 της εν λόγω οδηγίας, 

αναφέρεται ότι ορισμένες εγκαταστάσεις μπορούν να απολαμβάνουν δωρεάν 

δικαιώματα εκπομπής αερίων του θερμοκηπίου και τονίζεται ότι η ποσότητα των 

δωρεάν δικαιωμάτων θα μειώνεται μέχρι το 2013 εωσότου καταργηθούν πλήρως 

μέχρι το 2027
350

. 

 

Α) Υποχρέωση ενημέρωσης  

 

Στην πρόσφατη υπόθεση C-461/15 της 8
ης

 Σεπτεμβρίου του 2016, τέθηκε το 

ζήτημα της έκτασης της υποχρέωσης ενημέρωσης σε σχέση με τη δωρεάν κατανομή 

δικαιωμάτων εκπομπής. Ειδικότερα, μία επιχείρηση εκμετάλλευσης σταθμών 

παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Γερμανία διενήργησε κάποιες τροποποιήσεις σε 

έναν σταθμό της, χωρίς να ενημερώσει τις αρμόδιες αρχές καθώς οι τροποποιήσεις 

δεν ήταν ικανές -σύμφωνα με τους ισχυρισμούς της- να επηρεάσουν τη δωρεάν 

κατανομή των δικαιωμάτων εκπομπής.  

Το ΔΕΕ κλήθηκε να ερμηνεύσει το άρθρο 24 παρ. 1 της απόφασης 

2011/278/ΕΕ της Επιτροπής, η οποία ρυθμίζει τη δωρεάν κατανομή δικαιωμάτων 

εκπομπής αερίων θερμοκηπίου σύμφωνα με το άρθρο 10α της Οδηγίας 2003/87/ΕΚ, 

προκειμένου να αποσαφηνίσει τον όρο «κατάλληλες πληροφορίες» ώστε να 

εξακριβωθεί ποιες πληροφορίες περικλείει
351

.  

Το δικαστήριο έκρινε αναφορικά με τις αρμόδιες εθνικές αρχές των κρατών 

μελών ότι είναι οι αποκλειστικά αρμόδιες να εξετάζουν τις πληροφορίες που 

συλλέγουν από τους φορείς εκμετάλλευσης και να αποφασίζουν αν αυτές μπορούν να 

επηρεάσουν τον καθορισμό του αριθμού των κατανεμόμενων δωρεάν δικαιωμάτων 

εκπομπής καθώς και να κοινοποιούν υποχρεωτικά στην Επιτροπή τις χρήσιμες 

πληροφορίες για τον καθορισμό της τελικής ετήσιας ποσότητας δωρεάν 

κατανεμόμενων δικαιωμάτων εκπομπής.  

Συμπερασματικά, το ΔΕΕ κατέστησε σαφές ότι από την οδηγία 2003/87 και 

την απόφαση 2011/278 συνάγεται ότι ο κοινοτικός νομοθέτης δε σκόπευε να 

επιτρέψει στους φορείς εκμετάλλευσης να διαλέγουν ποιες πληροφορίες οφείλουν να 
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κοινοποιήσουν βάσει των διατάξεων αυτών, ανάλογα με τις πεποιθήσεις τους για το 

αν ασκούν ή όχι επιρροή  στην κατανομή των δικαιωμάτων εκπομπής
352

. 

 

Β) Χρονικό σημείο έναρξης υποχρέωσης εμπορίας δικαιωμάτων  

 

Ένα άλλο σημαντικό ζήτημα αναφορικά με το ΣΕΔΕ είναι το χρονικό σημείο 

από το οποίο αρχίζει να ισχύει η υποχρέωση εμπορίας δικαιωμάτων που επιβάλλεται 

σε εγκατάσταση παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας σύμφωνα με το παράρτημα I της 

οδηγίας 2003/87/ΕΚ, το οποίο περιλαμβάνει την «καύση καυσίμων σε εγκαταστάσεις 

με συνολική ονομαστική θερμική κατανάλωση άνω των 20 MW» στον κατάλογο 

κατηγοριών δραστηριοτήτων επί των οποίων εφαρμόζεται η εν λόγω οδηγία. 

Η διευκρίνηση δόθηκε στην υπόθεση C-457/15 της 12
ης

 Μαρτίου 2015
353

, 

όταν η γερμανική Vattenfall που εκμεταλλευόταν ένα σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής 

ενέργειας με τη χρήση λιθάνθρακα, του οποίου η ονομαστική θερμική ισχύ ήταν 3700 

MW, υποστήριξε στην αρμόδια γερμανική υπηρεσία εμπορίας δικαιωμάτων 

εκπομπής ότι δεν υπάγεται στις υποχρεώσεις εμπορίας και παραδόσεως των 

δικαιωμάτων, με βάση την Οδηγία 2003/87 καθώς ο σταθμός της βρισκόταν ακόμη 

στο στάδιο της ανέγερσης.  

Το ΔΕΕ αποφάνθηκε ότι η υποχρέωση εμπορίας δικαιωμάτων που 

επιβάλλεται σε εγκατάσταση παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας αρχίζει να ισχύει από 

την πρώτη εκπομπή αερίων θερμοκηπίου καθώς με βάση το άρθρο 20 παρ. 1 εδ. γ’ 

του κανονισμού 601/2012 διευκρινίζεται ότι η υποχρέωση αυτή αφορά όχι μόνο τις 

εκπομπές που συνδέονται με την κανονική δραστηριότητα, αλλά επίσης και αυτές 

που οφείλονται σε εξαιρετικές περιστάσεις (έναρξη ή η διακοπή της λειτουργίας μιας 

εγκαταστάσεως).  

Εκ του γεγονότος ότι η απαρίθμηση αυτή δεν είναι περιοριστική το 

δικαστήριο κατέληξε ότι υπάγονται όλες οι πηγές εκπομπών και όλες οι ροές πηγής 

που συνδέονται με τις δραστηριότητες της εγκαταστάσεως, συμπεριλαμβανομένων 

των εκπομπών που προκύπτουν κατά την περίοδο δοκιμαστικής λειτουργίας, η οποία 

προηγείται της ενάρξεως της κανονικής εκμεταλλεύσεως της εγκαταστάσεως αυτής. 
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Επομένως, κατέστη σαφές ότι η εγκατάσταση, η οποία παράγει ηλεκτρική 

ενέργεια μέσω της καύσεως καυσίμων, της οποίας η θερμική ισχύς υπερβαίνει την 

τιμή που προβλέπεται στο παράρτημα I της οδηγίας 2003/87 υπόκειται στην 

υποχρέωση υποβολής εκθέσεων για εκπομπή αερίων θερμοκηπίου πριν ακόμα από το 

χρονικό σημείο κατά το οποίο η εγκατάσταση αρχίζει να παράγει για πρώτη φορά 

ηλεκτρικό ρεύμα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



133 
 

Κεφάλαιο Γ': Η νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας 

 

Ι) Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Προστασία Περιβάλλοντος 

 

Στην Ελλάδα η ανάπτυξη των ΑΠΕ
354

 έχει συναντήσει ποικίλα εμπόδια σε 

περιβαλλοντικά ζητήματα καθώς οι εγκαταστάσεις παραγωγής, σύνδεσης και 

γενικότερα αξιοποίησης της ενέργειας αυτής επιφέρουν σημαντικές βλάβες στο 

φυσικό και στο πολιτιστικό περιβάλλον. 

Ένα από τα πιο χαρακτηριστικά προβλήματα των σταθμών ΑΠΕ είναι η 

απόσταση που υπάρχει από το χώρο παραγωγής στο χώρο κατανάλωσης της 

ηλεκτρικής ενέργειας με αποτέλεσμα να δημιουργούνται περιβαλλοντικά ζητήματα 

σχετικά με τα έργα διασύνδεσης των σταθμών με το δίκτυο διανομής.    

Η νομολογία του Συμβούλιου της Επικρατείας έχει αντιμετωπίσει αρκετές 

υποθέσεις αναφορικά με τις ΑΠΕ, σε τρία κυρίως στάδια, τα οποία είναι το στάδιο 

της περιβαλλοντικής αδειοδότησης, της χωροθέτησης και της εγκατάστασης των 

σταθμών σε δάση και δασικές εκτάσεις. Οι εν λόγω αποφάσεις αφορούν κατά κύριο 

λόγο υδροηλεκτρικούς και αιολικούς σταθμούς
 355

. 

 

Α) Ζητήματα περιβαλλοντικής αδειοδότησης των ΑΠΕ 

 

α) Υδροηλεκτρικοί Σταθμοί 

Το Συμβούλιο της Επικρατείας στην υπ’ αριθμόν 3289/2004 απόφασή του, 

έκρινε ότι ακόμη και οι ΑΠΕ, οι οποίες αποτελούν τις πλέον φίλο-περιβαλλοντικές 

μορφές ενέργειας, δύνανται να προκαλέσουν ανεπανόρθωτη βλάβη στο περιβάλλον 

αν δεν προηγηθεί πλήρης επιστημονική μελέτη όλων των επιπτώσεών τους. 

Το ΣτΕ κατέληξε ότι με βάση τις διατάξεις του Ν. 1650/1986 για να δοθεί μία 

άδεια για την εγκατάσταση και λειτουργία περισσότερων υδροηλεκτρικών σταθμών 

σε ένα και μόνο ποτάμιο οικοσύστημα δεν αρκεί η εκτίμηση των περιβαλλοντικών 

επιπτώσεων για κάθε ένα έργο ξεχωριστά αλλά θα πρέπει να γίνει συνολική εκτίμηση 

των επιπτώσεων που προκαλούν όλα τα έργα μαζί.  
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Επιπλέον, στην περίπτωση όπου ένα έργο προϋπάρχει και ζητείται άδεια για 

επόμενο στην ίδια περιοχή, θα πρέπει να εξεταστούν και οι συνέπειες του 

προγενέστερου έργου στο περιβάλλον σε συνάρτηση με τις καινούριες επεμβάσεις 

για την υλοποίηση του νέου. 

Η νομολογία έχει προσδώσει ιδιαίτερη βαρύτητα στην έννοια της φέρουσας 

ικανότητας της εκάστοτε περιοχής, την οποία έχει αναγάγει σε νομική αρχή, όπως 

αναπτύχθηκε στο οικείο κεφάλαιο. Εναργέστερα, η αρχή της φέρουσας ικανότητας 

απαιτεί η ανάπτυξη σε οποιοδήποτε τομέα και αν συντελείται να μην υπερβαίνει τα 

όρια κορεσμού κάθε περιοχής σύμφωνα με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της ώστε να 

αποφεύγεται έτσι η υποβάθμισή της
356

, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε και στην υπ’ 

αριθμόν 2805/1997. 

Σε άλλη απόφασή του το ΣτΕ, στην υπ’ αριθμόν 2495/2003, ακύρωσε την 

πράξη Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων αναφορικά με την κατασκευή και τη 

λειτουργία ενός μικρού υδροηλεκτρικού σταθμού στη Φθιώτιδα. Ειδικότερα, το 

δικαστήριο υπογράμμισε ότι η ΜΠΕ, η οποία απαιτείται για να εκδοθεί η 

περιβαλλοντική άδεια του έργου, έπρεπε να περιλαμβάνει όλες τις επιπτώσεις του με 

τις απαραίτητες προδιαγραφές που χρειάζεται μία επιστημονική μελέτη καθώς και 

πλήρης τεκμηρίωση των συμπερασμάτων της. Σε αντίθετη περίπτωση, η προέγκριση 

χωροθέτησης και η ΕΠΟ που εδράζονται σε αυτήν θα πρέπει να ακυρωθούν λόγω της 

μη πλήρωσης των προϋποθέσεων του Ν.1650/1986, όπως και συνέβη στην ως άνω 

απόφαση. 

 

Μια άλλη ιδιαίτερη κατηγορία που χρήζει προσοχής στον τομέα 

εγκατάστασης έργων ΑΠΕ είναι η εγκατάστασή τους εντός προστατευόμενων 

περιοχών, όπως είναι οι εθνικοί δρυμοί, τα αισθητικά δάση και τα μνημεία της φύσης. 

Επιπροσθέτως, ξεχωριστής σημασίας περιοχές είναι όσες έχουν ενταχθεί στον εθνικό 

κατάλογο NATURA 2000, σύμφωνα με τις διατάξεις της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ
357

, 

καθώς και τα τοπία με ιδιαίτερο φυσικό κάλλος. Σε κάθε περίπτωση, είναι δυνατή η 

εγκατάσταση σταθμού ηλεκτροπαραγωγής από ΑΠΕ στις προαναφερθείσες περιοχές. 
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Το ΣτΕ έχει κληθεί πολλές φορές να αποφανθεί για την εγκατάσταση έργων 

ΑΠΕ στις ως άνω περιοχές, όπου ο δικαστής μέσα σε αυτό το περιβαλλοντικό 

πλαίσιο καλείται να σταθμίσει δυο ανάγκες, από τη μία την ανάπτυξη των ΑΠΕ και 

από την άλλη τη διαφύλαξη του ιδιαίτερου περιβάλλοντος. Εξάλλου, ο νομοθέτης 

επιφυλάσσει την υποχρέωση τήρησης διαδικασιών ανώτερης κατηγορίας από τη 

συνήθη.  

Τέλος, νομολογιακά
358

 συνάγεται ότι οι περιοχές που επρόκειτο να εισαχθούν 

στο Δίκτυο NATURA 2000 απολαμβάνουν των ίδιων εγγυήσεων με τις ήδη 

ενταγμένες περιοχές
359

. Ως εκ τούτου, το ΣτΕ στην υπ’ αριθμόν 1657/2005 απόφασή 

του, με το ως άνω αιτιολογικό, έκρινε ως άκυρη την πράξη ΕΠΟ για την υλοποίηση 

ενός έργου παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από υδροηλεκτρικό σταθμό στα σύνορα 

περιοχής που είχε προταθεί να ενταχθεί στο Δίκτυο NATURA 2000
360

. 

 

β) Αιολικοί Σταθμοί  

Είναι γεγονός ότι η εγκατάσταση και η λειτουργία των ανεμογεννητριών 

επιφέρουν δυσμενείς επιπτώσεις κατά τη λειτουργία τους στην πανίδα της περιοχής 

και αυξάνουν ιδιαιτέρως τη θνησιμότητα των πτηνών. Το γεγονός αυτό αποτελεί 

συχνά επιχείρημα προκειμένου να ακυρωθεί από το ΣτΕ η πράξη ΕΠΟ που εξεδόθη 

από την αρμόδια αρχή.  

Πρόκειται κατά κύριο λόγο για ένα αόριστο επιχείρημα καθώς από μελέτες 

που έχουν διενεργηθεί σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες απεδείχθη ότι οι θάνατοι των 

πτηνών οφείλονται κατά κύριο λόγο στους κυνηγούς και στην πρόσκρουση με 

οχήματα ή γραμμές μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύματος και σε ελάχιστες περιπτώσεις σε 

πρόσκρουση
361

 με ανεμογεννήτρια
362

.  

Ειδικότερα, το ΣτΕ έχει αποφανθεί στην υπ’ αριθμόν 4981/2014 απόφασή 

του, ότι απαιτείται η σύνταξη ειδικής ορνιθολογικής μελέτης μόνο εάν η περιοχή 
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αποτελεί σημαντικό μεταναστευτικό διάδρομο των πτηνών και χωροθετείται εντός 

ΖΕΠ ή εντός ΣΠΠ
363

. 

Ένα άλλο ζήτημα υποβάθμισης του περιβάλλοντος που τίθεται είναι η οπτική 

ενόχληση που προκαλούν οι ανεμογεννήτριες. Ειδικότερα, στο Ειδικό Χωροταξικό 

Πλαίσιο Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις ΑΠΕ, ορίζεται με κάθε 

λεπτομέρεια η τοποθέτηση των ανεμογεννητριών προκειμένου να τίθενται οι 

ελάχιστες αποστάσεις από χώρους φυσικού κάλλους (ΣτΕ  1983/2017) καθώς και τα 

μέγιστα ποσά επιτρεπόμενης πυκνότητας των ανεμογεννητριών. Ως εκ τούτου, 

υπάρχει ειδική μέθοδος εκτίμησης «κορεσμού» του τοπίου από την τοποθέτηση 

αιολικών πάρκων
364

.  

 

Β) Ζητήματα χωροταξικού σχεδιασμού των ΑΠΕ 

 

Ένα άλλο σημαντικό ζήτημα που απασχόλησε τη νομολογία ήταν η έλλειψη 

πλήρους νομοθετικού πλαισίου για τη χωροθέτηση των έργων ΑΠΕ, με αποτέλεσμα η 

χωροθέτησή τους να αντιμετωπίζεται στο πλαίσιο των διαδικασιών περιβαλλοντικής 

αδειοδότησης των σχετικών έργων.  

Η διαδικασία που ακολουθούνταν ήταν άκρως χρονοβόρα και 

αναποτελεσματική. Στην αντιμετώπιση των προβλημάτων που είχαν δημιουργηθεί 

συνέβαλλε η έκδοση του «Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου 

Ανάπτυξης για τις ΑΠΕ» με την ΚΥΑ 49828/12-11-2008, ΦΕΚ Β’ 2464/3-12-2008 

καθώς και η έγκριση με την ως άνω ΚΥΑ της στρατηγικής μελέτης περιβαλλοντικών 

επιπτώσεων του Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου σε εναρμόνιση με την Οδηγία 

2001/42/ΕΚ «σχετικά με την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισμένων 

σχεδίων και προγραμμάτων»
365

. 

Σήμερα, το Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου 

Ανάπτυξης για τις ΑΠΕ ρυθμίζει τη χωροθέτηση των αιολικών πάρκων
366

, των 

μικρών υδροηλεκτρικών έργων, των εγκαταστάσεων παραγωγής ενέργειας από 

ηλιακή και γεωθερμική ενέργεια καθώς και από βιομάζα. Επιπροσθέτως, ορίζει τις 

πολιτικές χωροθέτησης των έργων ΑΠΕ ανά κατηγορία δραστηριότητας και χώρου 
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και διαμορφώνει κριτήρια χωροθέτησης για την υλοποίηση βιώσιμων έργων ΑΠΕ σε 

αρμονική συνύπαρξη με το περιβάλλον. Τέλος, είναι γεγονός ότι η ως άνω ρύθμιση 

έχει συντελέσει στη συντόμευση των διαδικασιών
367

.  

Το ΣτΕ στις υπ’ αριθμόν 2741/2014 και 3163/2015 αποφάσεις του, έκρινε ότι 

για την εγκατάσταση και τη λειτουργία αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής 

ενέργειας δεν απαιτείται η προηγούμενη εκπόνηση χωροταξικού σχεδιασμού εθνικού 

ή τομεακού χαρακτήρα, αλλά αρκεί η πρόβλεψη της συγκεκριμένης παραγωγικής 

δραστηριότητας σε υπερκείμενα σχέδια χωροταξικού σχεδιασμού, όπως είναι κατά 

κύριο λόγο τα κατ’ άρθρο 8 του Ν. 2742/1999 περιφερειακά πλαίσια χωροταξικού 

σχεδιασμού και αειφόρου ανάπτυξης. 

Επίσης, στην υπ’ αριθμόν 2741/2014 απόφασή του, το ΣτΕ έκρινε ότι ενώ οι 

αιολικοί σταθμοί δεν απαιτείται να χωροθετούνται αποκλειστικά σε ειδικώς 

καθορισμένες ζώνες υποδοχής παραγωγικών δραστηριοτήτων αλλά αντιθέτως 

επιτρέπεται να τοποθετούνται σε οποιαδήποτε περιοχή διαθέτει εκμεταλλεύσιμο 

αιολικό δυναμικό, ως προς τα μικρά νησιά έθεσε εξαίρεση με βάση ρητή νομοθετική 

ή κανονιστική διάταξη, η οποία απαγορεύεται απολύτως την εγκατάστασή τους 

καθώς υπάγονται στα ευπαθή οικοσυστήματα.  

Άλλη σημαντική διαπίστωση του ΣτΕ ήταν στην υπ’ αριθμόν 696/2016 

απόφασή του αναφορικά με ΕΠΟ για την εγκατάσταση και λειτουργία αιολικού 

σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (ΑΣΠΗΕ), ισχύος 24 MW, όπου έκρινε ότι 

οι ορεινές περιοχές της Περιφέρειας που χωροθετούνται σε υψόμετρο άνω των 800 

μέτρων, αντιμετωπίζονται γενικά ως κατ’ εξοχήν περιοχές φυσικού αποθέματος. 

 

Γ) Ζητήματα επέμβασης σε δάση και δασικές εκτάσεις  

 

α) Έλλειψη ειδικού νομοθετικού πλαισίου  

Ένα άλλο καίριο ζήτημα που έχει απασχολήσει κατά καιρούς τη νομολογία 

είναι η επέμβαση σε δάση και δασικές εκτάσεις με σκοπό την εγκατάσταση και τη 

λειτουργία των σταθμών ΑΠΕ.  

Η αρχική έλλειψη ειδικής νομοθετικής πρόβλεψης για τη δυνατότητα 

εγκατάστασης των έργων ΑΠΕ σε δάση ή δασικές εκτάσεις είχε ως συνέπεια την 
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ακύρωση πολλών τέτοιων έργων από το ΣτΕ
368

, το οποίο έκρινε ότι «λόγω της 

αυξημένης συνταγματικής προστασίας των δασών δεν επιτρέπεται η επέμβαση σε αυτές 

τις περιοχές παρά μόνο σε ειδικές περιπτώσεις εφόσον ρυθμίζεται από ειδική διάταξη 

νόμου ή από κανονιστική πράξη εκδιδόμενη δυνάμει ειδικής νομοθετικής 

εξουσιοδότησης»
369

. 

Η λύση στο πρόβλημα δόθηκε με την ειδική νομοθετική πρόβλεψη του 

άρθρου 2 παράγραφοι 3 και 4 του  Ν.2941/2001. Το αποτέλεσμα ήταν να διασωθούν 

μόνο όσα έργα είχαν λάβει άδεια πριν την ισχύ του Ν.2941/2001 και πληρούσαν τις 

προϋποθέσεις των άρθρων 45 και 58 του Ν. 998/1979 ή του άρθρου 13 του 

Ν.1734/1987, όπως τροποποιήθηκαν με το Ν.2941/2001 (άρθρο 2 παρ. 8) και δεν 

είχαν προσβληθεί στα διοικητικά δικαστήρια. 

 Τα υπόλοιπα έργα που δεν ενέπιπταν στο παραπάνω καθεστώς είχαν ως 

συνέπεια την ακύρωση των αδειών τους και συγκεκριμένα πολλών αιολικών 

πάρκων
370

, οι άδειες των οποίων είχαν εκδοθεί και προσβληθεί στο ΣτΕ πριν τη 

δημοσίευση του νέου νόμου. 

Το Συμβούλιο της Επικρατείας, στην υπ’ αριθμόν 2569/2004 απόφασή του, 

έκρινε ότι το καινούργιο νομοθετικό πλαίσιο συνάδει με το άρθρο 24 παρ. 1 του 

Συντάγματος, αναφορικά με την επέμβαση σε δασική έκταση. Η επέμβαση 

καθίσταται νόμιμη αν απορρέει από λόγους δημοσίου συμφέροντος με σκοπό την 

ανάπτυξη της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ με το λιγότερο επιβλαβή 

τρόπο για το περιβάλλον. Επομένως, το δικαστήριο κατέληξε ότι είναι σύμφωνη η 

αναδρομική ισχύς των ρυθμίσεων σύμφωνα με το νέο καθεστώς
371

. 

 

β) Επέμβαση σε δάση και δασικές εκτάσεις  

Καταρχάς, έχει καταστεί σαφές ότι η εγκατάσταση σε δάση και δασικές 

εκτάσεις έργων υποδομής, όπως οι αιολικοί σταθμοί παραγωγής ηλεκτρικής 

ενέργειας (ΣτΕ 2499/2012, ΣτΕ 2569/2004), είναι επιτρεπτή με βάση το Σύνταγμα και 

το νόμο, όπως έχει παγίως δεχτεί η νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας 

(ΣτΕ1508/2008, 3816/2010, 1986/2002, 3570/2014). 
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Η νομολογία του ΣτΕ έχει υπογραμμίσει ότι για κάθε συγκεκριμένη 

περίπτωση θα πρέπει να πραγματοποιείται στάθμιση μεταξύ της ωφέλειας που 

πηγάζει από ένα έργο ΑΠΕ και των αρνητικών επιπτώσεών του στο δάσος. 

Εναργέστερα, το ΣτΕ έθεσε ως κριτήρια στάθμισης τη διερεύνηση της έκτασης των 

τεχνικών παρεμβάσεων και των δυσμενών συνεπειών που επέρχονται στο δάσος αλλά 

και της ύπαρξης εναλλακτικής επιλογής άλλου είδους ενέργειας για την κάλυψη των 

ενεργειακών αναγκών
372

.  

Επίσης, το ΣτΕ στις υπ’ αριθμόν 2569/2004 και 3596/2007 αποφάσεις του, 

έκρινε ότι τα έργα ΑΠΕ θα πρέπει να πραγματοποιούνται με σύνεση και με τη 

μικρότερη δυνατή βλάβη στο περιβάλλον και δη στις δασικές εκτάσεις και εφόσον 

έχει προηγουμένως διαπιστωθεί αιτιολογημένα ότι το συγκεκριμένο έργο θα 

ικανοποιήσει ανάγκες υπέρτερες από την προστασία του δασικού πλούτου.  

Το ίδιο σκεπτικό εξέφρασε και στην υπ’ αριθμόν 4981/2014 απόφασή του 

σχετικά με την επέμβαση σε δασική έκταση για την εγκατάσταση αιολικού πάρκου 

αλλά και στην υπ’ αριθμόν 2499/2012 απόφασή του, όπου ανέφερε χαρακτηριστικά 

πως τόσο στη ΜΠΕ όσο και στην πράξη έγκρισης περιβαλλοντικών όρων πρέπει να 

περιλαμβάνονται μέτρα για τον περιορισμό της φθοράς της δασικής βλάστησης, αλλά 

και μέτρα αποκατάστασή της. 

Με την υπ’ αριθμόν 1508/2008 απόφασή του, το Συμβουλίου της Επικρατείας 

ακύρωσε την πράξη ΕΠΟ και την έγκριση επέμβασης αιολικού σταθμού στο Δήμο 

Πλαταιών λόγω ανεπαρκούς αιτιολόγησης, ως προς το σκέλος της ύπαρξης ή μη 

δυνατότητας εγκατάστασης του έργου σε μη δασική περιοχή ή σε δασική περιοχή με 

μικρότερη, όμως, θυσία δασικής βλάστησης. 

Με την υπ’ αριθμόν 702/2007 απόφαση της Επιτροπής Αναστολών του 

Συμβουλίου της Επικράτειας αποφασίστηκε η αναστολή εκτέλεσης της άδειας 

παραγωγής ενός μικρού υδροηλεκτρικού σταθμού σε δημόσια δασική έκταση στα 

Τρίκαλα με την αιτιολογία της ύπαρξης κινδύνου ανεπανόρθωτης βλάβης του 

δασικού οικοσυστήματος λόγω της κοπής πολλών δέντρων πεύκης. Η συγκεκριμένη 

απόφαση υπήρξε ιδιαιτέρως προστατευτική και επιπλέον δεν αναφερόταν ο ακριβής 

αριθμός των δέντρων που επρόκειτο να κοπεί ούτε γινόταν κάποια στάθμιση ανάμεσα 

στην περιβαλλοντική διατάραξη και την ωφέλεια που θα αποκομίζονταν από το 

συγκεκριμένο έργο. 
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Συμπερασματικά, αποτελεί πάγια νομολογιακή πρακτική του ΣτΕ, η 

πραγματοποίηση στάθμισης μεταξύ της περιβαλλοντικής διατάραξης που συντελείται 

εξαιτίας της υλοποίησης ενός ενεργειακού έργου σε σχέση με το όφελος που θα 

προκύψει από το έργο αυτό. Κάποια από τα οφέλη που λαμβάνονται σοβαρά υπόψη 

από τη δικαστική εξουσία, όπως έχει δείξει η νομολογιακή πρακτική είναι η 

παραγωγή φιλικής προς το περιβάλλον ενέργειας, η μείωση των εκπομπών διοξειδίου 

του άνθρακα, η εθνική, περιφερειακή ή τοπική ανάπτυξη, η μείωση της ανεργίας 

κ.α
373

. 

γ) Απαλλοτρίωση δασικής έκτασης  

Ένα άλλο σπουδαίο νομολογιακό ζήτημα αποτέλεσε η απαλλοτρίωση δασικής 

έκτασης για την κατασκευή έργων ΑΠΕ. Καταρχάς, αξίζει να σημειωθεί ότι με το 

άρθρο 2 παρ. 9 του Ν.2941/2001 τα έργα ΑΠΕ χαρακτηρίστηκαν ως κοινής ωφέλειας 

ανεξαρτήτως αν ο φορέας υλοποίησής τους είναι ιδιώτης (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) 

ή το Δημόσιο. Αυτό το γεγονός είχε ως συνέπεια να επιτραπεί η αναγκαστική 

απαλλοτρίωση ακινήτων υπέρ ιδιώτη για την υλοποίηση τέτοιων έργων.  

Ως προς την ιδιαίτερη περίπτωση των δασών και των δασικών εκτάσεων 

υπάρχει συνταγματική κατοχύρωση στο άρθρο 117 παράγραφος 4 του Συντάγματος, 

όπου αναφέρεται ότι «η αναγκαστική απαλλοτρίωση δασών ή δασικών εκτάσεων που 

ανήκουν σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου επιτρέπεται μόνο 

υπέρ του Δημοσίου σύμφωνα με τους ορισμούς του άρθρου 17, για λόγους δημόσιας 

ωφέλειας διατηρείται πάντως η μορφή τους αμετάβλητη ως δασική»
374

, δηλαδή ότι 

αναγκαστική απαλλοτρίωση επιτρέπεται μόνον υπέρ του Δημοσίου και όχι υπέρ του 

ιδιώτη. 

 Υπό το πρίσμα αυτό, η Επιτροπή Αναστολών του Συμβουλίου της 

Επικρατείας στην υπ’ αριθμόν 194/2006 απόφασή της, θεώρησε ότι απαγορεύεται η 

αναγκαστική απαλλοτρίωση δημοτικής δασικής έκτασης σύμφωνα με την ως άνω 

διάταξη υπέρ ιδιώτη για την εγκατάσταση στη συγκεκριμένη περίπτωση ενός μικρού 

υδροηλεκτρικού σταθμού.  

Από την άλλη  πλευρά για στο ίδιο ζήτημα, το Νομικό Συμβούλιο του 

Κράτους στην υπ’ αριθμόν 26/2007 απόφασή του έκρινε ότι επιτρέπεται η κήρυξη 

αναγκαστικής απαλλοτρίωσης σε μη δημόσια δασική έκταση υπέρ του Δημοσίου, 

όμως, με καταβολή της δαπάνης ιδιώτη υπέρ του οποίου εκδίδεται η άδεια 
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εγκατάστασης του σταθμού ΑΠΕ
375

. Το ΝΣΚ κατέληξε σε αυτήν την κρίση 

ερμηνεύοντας συνδυαστικά το άρθρο 117 παρ. 4 με το άρθρο 24 παρ. 1  του 

Συντάγματος.  

 

ΙΙ) Λιγνιτωρυχεία και Προστασία Περιβάλλοντος 

 

Α) Βιώσιμη μεταλλεία  

 

Το Συμβούλιο της Επικρατείας έχει διαχρονικά απασχολήσει η εξορυκτική 

δραστηριότητα του λιγνίτη σε σχέση με την προστασία του περιβάλλοντος. Ένα από 

τα πιο σημαντικά ζητήματα της νομολογίας έχει αποτελέσει ο θεμελιώδεις κανόνες 

της βιωσιμότητας
376

 στον οποίο υπάγεται κάθε παραγωγική και οικονομική 

δραστηριότητα, όπως η εξορυκτική και η μεταλλευτική. 

 Η πάγια νομολογία του ΣτΕ δέχεται ότι η εξόρυξη θα πρέπει να υλοποιείται 

με φειδώ σε συνάρτηση με την επάρκεια του μεταλλεύματος, τη διαφύλαξη των 

αποθεμάτων για τις μέλλουσες γενιές καθώς επίσης και την αποφυγή δημιουργίας 

μόνιμων επιπτώσεων στο φυσικό περιβάλλον.  

Συμπληρωματικά, το ΣτΕ απαιτεί την αιτιολόγηση για την αναγκαιότητα 

χρήσης του συγκεκριμένου μεταλλεύματος εκ του γεγονότος ότι πρόκειται για 

ανάλωση άρα μη ανανεώσιμης πηγής ενέργειας. Επιπλέον, το δικαστήριο εφιστά την 

προσοχή στην εξορυκτική διαδικασία που υφίσταται το ευαίσθητο οικοσύστημα, 

όπου επιτρέπεται μόνον η ήπια ανάπτυξη, η οποία είναι κατά βάση είναι ασύμβατη με 

τη μεταλλεία. 

Όπως, άλλωστε κατέστη σαφές, στην υπ’ αριθμόν 161/2000 απόφαση του ΣτΕ 

για τις εξορυκτικές δραστηριότητες απαιτείται στην ΜΠΕ να αιτιολογείται επαρκώς η 

βιωσιμότητα της εξορυκτικής δραστηριότητας και ο ασφαλής τρόπος επαναφοράς 

του οικοσυστήματος στην αρχική του κατάσταση. Σε κάθε περίπτωση απαιτείται 

χωροταξικός σχεδιασμός και μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για την άσκηση 

της εν λόγω δραστηριότητας
377

. 
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Β) Αναζήτησης της προσφορότερης για το περιβάλλον τεχνικής λύσης  

 

Ως προς τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, η νομολογία του 

Συμβουλίου της Επικρατείας σε αρκετές αποφάσεις, όπως οι υπ’ αριθμόν 3488/2003 

και 3398/2003 αποφάσεις, υπογράμμισε ότι αναγκαία στοιχεία της ΜΠΕ αποτελούν η 

διερεύνηση εναλλακτικών λύσεων και κατά επέκταση η τεκμηρίωση των λόγων που 

επιλέχθηκε η προτεινόμενη εξ' αυτών λύση.  

Επιπροσθέτως, στην απόφαση της ολομέλειας υπ’ αριθμόν 2240/1999, το 

δικαστήριο τόνισε ότι οι ως άνω εναλλακτικές λύσεις θα πρέπει να είναι αληθινά 

εναλλακτικές και όχι απλά να καταφεύγουν στην κατασκευή παρεμφερούς έργου. Σε 

κάθε περίπτωση, πρέπει όλες οι πιθανές λύσεις να εξετάζονται για την ανεύρεση της 

βέλτιστης τεχνικής λύσης για το περιβάλλον και η εξέτασή τους να λαμβάνει χώρα με 

γνώμονα κριτήρια τεχνικά, επιστημονικά, κοινωνικά αλλά και οικονομικά.  

 Συμπληρωματικά, το ΣτΕ στην υπ’ αριθμόν 3476/2000 απόφασή του, έκρινε 

ότι μεταξύ των πιθανών λύσεων θα πρέπει να γίνεται στάθμιση όλων των 

πλεονεκτημάτων και μειονεκτημάτων πριν παρθεί η οριστική απόφαση για την 

προτιμητέα λύση.  

Τέλος, το δικαστήριο στην υπ’ αριθμόν 258/2004 απόφασή του έχει 

αποφανθεί ότι δε θα πρέπει να θεωρείται δεδομένη καμία από τις εκτιμώμενες λύσεις 

καθώς θα μπορούσε να εξεταστεί και το ενδεχόμενο της μηδενικής λύσης, δηλαδή 

της μη εξόρυξης τελικά λιγνίτη
378

. 

 

Γ) Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων  

 

Το ΣτΕ στην υπ’ αριθμόν 998/2000 απόφασή του, αναφέρει ότι με βάση το 

άρθρο 12 του Ν. 2837/2000 και το άρθρο 9 του Ν. 1428/1984 δεν είναι υποχρεωτική 

η τήρηση της διαδικασίας προεγκρίσεως της χωροθέτησης του ορυχείου, σε κάθε 

περίπτωση, όμως, είναι υποχρεωτική η τήρηση της διαδικασίας ΕΠΟ. 

 Η εν λόγω απόφαση, αφορούσε την έγκριση περιβαλλοντικών όρων για την 

εκμετάλλευση λιγνιτωρυχείου στη θέση «Δυτικό Πεδίο» της Πτολεμαΐδας. Το 

δικαστήριο έκρινε ότι η συγκεκριμένη εξορυκτική δραστηριότητα θα πρέπει να είναι 
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συμβατή με τις απαιτήσεις της περιβαλλοντικής προστασίας, η οποία σε ορισμένες 

περιπτώσεις μπορεί να οδηγήσει σε απαγόρευση άσκησης της εν λόγω 

δραστηριότητας ακόμη κι αν στην περιοχή έχουν εντοπιστεί κοιτάσματα 

μεταλλευτικών ορυκτών. 

 Τέλος, το δικαστήριο τόνισε ότι για την έγκριση της ΕΠΟ απαιτείται η 

τήρηση της ευρωπαϊκής και εθνικής νομοθεσίας για την ανεύρεση εναλλακτικών 

λύσεων και για την ενημέρωση και συμμετοχή του κοινού στην διαδικασία της 

έγκρισης του σχεδιαζόμενου έργου
379

. 

 

ΙΙΙ) Ηλεκτρική Ενέργεια και Προστασία Περιβάλλοντος 

 

Α) Φέρουσα Ικανότητα  

 

Στην υπ’ αριθμόν 2805/1997 απόφασή του το ΣτΕ, έκρινε ότι η χωροθέτηση 

εναέριας γραμμής μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας υψηλής τάσης είναι ακυρωτέα. 

Το δικαστήριο υπογράμμισε ότι τα μικρά νησιά αποτελούν ευπαθή οικοσυστήματα 

και για αυτό το λόγο θα πρέπει να λαμβάνεται υπ' όψιν η φέρουσα ικανότητά τους 

προκειμένου να διατηρηθεί το φυσικό περιβάλλον αλλά και να διασφαλιστεί η 

επιβίωση των κατοίκων τους.  

Τα όρια της φέρουσας ικανότητας είναι τοπικά και αντικειμενικά και δε θα 

πρέπει να προσβάλλονται καθώς αυτό θα έχει ως αντίκτυπο την αποσταθεροποίηση 

των οικοσυστημάτων τους βραχυπρόθεσμα ή και μακροπρόθεσμα. Το δικαστήριο 

καταλήγει λέγοντας πως τα μικρά νησιά μπορούν να αντέξουν μόνο ήπια ενεργειακά 

συστήματα προκειμένου να εξασφαλίζεται η βιωσιμότητα τους
380

.  

Το ίδιο σκεπτικό εκφράζεται και στις αποφάσεις της Ολομέλειας του ΣτΕ 

2839-2840/2000, με τις οποίες το δικαστήριο ακύρωσε την προέγκριση χωροθέτησης 

και την έγκριση περιβαλλοντικών όρων για το σχεδιαζόμενο έργο διασύνδεσης και 
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μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας στα νησιά
381

 των Κυκλάδων (Ανδρο, Μύκονο, 

Σύρο, και Τήνο)
382

. 

 

Β) Επέμβαση σε δασική έκταση  

 

Ένα άλλο σημαντικό ζήτημα που απασχόλησε τη νομολογία του ΣτΕ ήταν η 

επέμβαση σε δημόσια έκταση δασικού χαρακτήρα για τη δημιουργία ενός έργου 

μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας στην υπ’ αριθμόν 3050/2015 απόφασή του. 

Ειδικότερα ζητήθηκε η ακύρωση έγκρισης της ΕΠΟ  με την οποία εκδόθηκε η 

άδεια για την κατασκευή και τη λειτουργία ενός κέντρο υπερυψηλής τάσης και για 

γραμμή μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Το κέντρο υπερυψηλής τάσης 

χωροθετήθηκε εντός του χώρου βιομηχανικής περιοχής ενώ η γραμμή μεταφοράς 

διερχόταν στα όρια της δασικής έκτασης.  

Το δικαστήριο αποφάνθηκε ότι η κατασκευή υποσταθμών αναφορικά με την 

υποδομή και εγκατάσταση σταθμών παραγωγής ενέργειας καθώς και τα συνοδά έργα 

επιτρέπουν την επέμβαση σε δάση. Επιπλέον, υπογραμμίστηκε ότι αν η περιοχή έχει 

ανακηρυχθεί αναδασωτέα απαιτείται η άρση της πριν ή μετά την έκκριση ΕΠΟ του 

έργου υποδομής. Επιπροσθέτως, το ΣτΕ έκρινε ότι επιλέχθηκε η καλύτερη δυνατή 

λύση με τη λιγότερη δυνατή θυσία δασικής βλάστησης.  

Συμπερασματικά, το δικαστήριο έκρινε ότι η εν λόγω δραστηριότητα είναι 

συμβατή με την ανάπτυξη ήπιων μορφών ενέργειας καθώς και ότι η ΜΠΕ ήταν 

αιτιολογημένη αναφορικά με τις επιπτώσεις του επίδικου έργου στην πανίδα της 

δασικής έκτασης.  

Στο ίδιο συμπέρασμα κατέληξε και στην απόφαση υπ’ αριθμόν 2785/2014 

απόφασή του το ΣτΕ αναφορικά με την εγκατάσταση φωτοβολταϊκού σταθμού 

παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 1,971 MW, όπου το έργο κρίθηκε μικρού 

μεγέθους με αποτέλεσμα από τη λειτουργία του να θεωρηθεί ότι δε θα 

δημιουργηθούν βλάβες στο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον. 
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Γ) Τεχνικά ζητήματα της ΜΠΕ  

 

Ένα άλλο ζήτημα που απασχόλησε τη νομολογία του ΣτΕ ήταν αν ελέγχονται 

ακυρωτικώς ή όχι ορισμένα στοιχεία της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων. 

Ειδικότερα, στην υπ’ αριθμόν 3219/2010 απόφαση, η οποία αφορούσε την 

έγκριση περιβαλλοντικών όρων για ένα έργο μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, το 

δικαστήριο έκρινε ότι οι επιστημονικές απόψεις αναφορικά με τις επιπτώσεις των 

ηλεκτρομαγνητικών πεδίων στο περιβάλλον και την υγεία του ατόμου, που 

περιέχονται στην ΜΠΕ δεν ελέγχονται με την ακυρωτική διαδικασία.  

Εν κατακλείδι, τονίστηκε ότι δεν απαιτείται να αναφέρεται η μέθοδος 

καταμέτρησης και τα χαρακτηριστικά του οργάνου καθώς και ότι ο αριθμός και ο 

χρόνος των μετρήσεων αποτελούν τεχνικά ζητήματα που ούτε αυτά ελέγχονται 

ακυρωτικώς
383

.  
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Συμπεράσματα 

Σε διεθνές επίπεδο, τις τελευταίες δεκαετίας παρατηρείται μία όλο και 

αυξανόμενη συμμετοχή των κρατών στις Διεθνής Διασκέψεις των Ηνωμένων Εθνών 

για το κλίμα καθώς εντείνονται οι οικουμενικές προσπάθειες για τη λήψη μέτρων 

αναφορικά με την προστασία του περιβάλλοντος. Έχει καταστεί σαφές, επομένως, για 

τα κράτη ότι η διεθνής συνεργασία αποτελεί τη μόνη λύση για την αποτελεσματική 

αντιμετώπιση του διασυνοριακού φαινομένου της περιβαλλοντικής υποβάθμισης. 

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η Ευρωπαϊκή Ένωση συμπεριλαμβάνει πλέον μεταξύ 

των στόχων της την περιβαλλοντική προστασία ενώ έχει ήδη παράξει μία 

ολοκληρωμένη περιβαλλοντική νομοθεσία. Επιπροσθέτως, συνάγεται ότι η ΕΕ, τα 

τελευταία χρόνια, προωθεί με την περιβαλλοντική πολιτική της ιδιαιτέρως τις 

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, ως τις πλέον φίλο-περιβαλλοντικές, καθώς και το 

φυσικό αέριο προς αντικατάσταση του πετρελαίου. Συμπληρωματικά, το Σύστημα 

Εμπορίας Δικαιωμάτων του θερμοκηπίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποτελεί το 

μεγαλύτερο μηχανισμό εμπορίας ρύπων διεθνώς που τελεί σε λειτουργία και μία 

ακόμη απόδειξη της πρωτοκαθεδρίας της ΕΕ σε σχέση με την περιβαλλοντική 

πολιτική προστασίας. 

Σε εθνικό επίπεδο, το ελληνικό κράτος με τη συμμετοχή του στις Διεθνείς 

Διασκέψεις των Ηνωμένων Εθνών για το κλίμα καθώς και ως κράτος μέλος της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει ενσωματώσει στο εθνικό του δίκαιο πληθώρα Διεθνών 

Συμβάσεων για το περιβάλλον και το κοινοτικό περιβαλλοντικό δίκαιο 

δημιουργώντας μία ισχυρή περιβαλλοντική νομοθεσία. 

 Επίσης, συνάγεται ότι στο ελληνικό Σύνταγμα υφέρπει το περιβαλλοντικό 

Σύνταγμα αποδεικνύοντας τη σπουδαιότητα που κατέχει η περιβαλλοντική προστασία 

για το ελληνικό κράτος. Σε κάθε περίπτωση, γίνεται αντιληπτό ότι η ύπαρξη ενός 

τεράστιου αριθμού νομοθετημάτων αναφορικά με την περιβαλλοντική προστασία 

χρήζει κωδικοποίησης και ως εκ τούτου τη δημιουργία ενός ελληνικού 

περιβαλλοντικού κώδικα. 

Τα συμπεράσματα που προκύπτουν αναφορικά με την εθνική ενεργειακή 

πολιτική είναι πως τα τελευταία χρόνια συντελείται μία προσπάθεια προώθησης των 

ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και του φυσικού αερίου προς αντικατάσταση του 

πετρελαίου και προς υιοθέτηση της ευρωπαϊκής πολιτικής.  
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Συνακόλουθα, θα μπορούσε να συναχθεί ότι οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας 

θα ήταν δυνατό, με την κατάλληλη πολιτική βούληση και νομοθεσία, να αποτελέσουν 

για το ελληνικό κράτος μέσο προστασία του περιβάλλοντος. Επιπλέον, η αξιοποίηση 

των ΑΠΕ θα μπορούσε να συμβάλλει στην ενεργειακή αυτονομία και ασφάλεια της 

χώρας αλλά και στη δημιουργία ενός πανίσχυρου εξαγώγιμου προϊόντος για την 

ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας καθώς είναι γεγονός ότι στον ελληνικό χώρο 

αφθονούν οι ισχυροί άνεμοι και η ηλιοφάνεια.  

Αναφορικά με την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από τη χρήση λιγνίτη, 

συνάγεται ότι απαιτείται η υιοθέτηση των βέλτιστων τεχνικών και των ευρωπαϊκών 

περιβαλλοντικών προδιαγραφών εκ μέρους των μονάδων εκμετάλλευσης 

προκειμένου να μειωθούν οι επιβλαβείς επιπτώσεις του τόσο στο φυσικό περιβάλλον 

όσο και στην υγεία των πολιτών. 

Εν κατακλείδι, από τη νομολογιακή επισκόπηση του Δικαστηρίου της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Συμβουλίου της Επικρατείας γίνεται αντιληπτό ότι ο 

κοινοτικός δικαστής επιδεικνύει μεγαλύτερη ευαισθησία σε ζητήματα 

περιβαλλοντικής προστασίας σε σχέση με τον εθνικό δικαστή. Συνακόλουθα, 

διαφαίνεται ότι ο εθνικός δικαστής τα τελευταία χρόνια τάσσεται περισσότερο υπέρ 

των επενδύσεων και όχι τόσο συχνά όσο στο παρελθόν με την περιβαλλοντική 

προστασία εξαιτίας της οικονομικής κρίσης, η οποία προτάσσει την ανάγκη για 

επενδύσεις. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



148 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



149 
 

Βιβλιογραφία  

 

 Ελληνική Βιβλιογραφία 

 

 Αραμπατζής Γαρ. & Πολύζος Σ. (επιμέλεια), «Φυσικοί Πόροι, Περιβάλλον & 

Ανάπτυξη», εκδ. Τζιόλα 2008. 

 Βασενχόβεν Λ.,  «Η Βιώσιμη ανάπτυξη και Περιβάλλον», εκδ. ΙΣΤΑΜΕ, 

1999. 

 Βενιζέλος Ε., «Το γενικό συμφέρον και οι περιορισμοί των συνταγματικών 

δικαιωμάτων», εκδ. Παρατηρητής, 1990. 

 Γκιζάρη-Ξανθοπούλου Α., «Οι νέοι μηχανισμοί περιβαλλοντικής πολιτικής 

στην Ευρωπαϊκή Ένωση», εκδ. Σάκκουλα 2003. 

  Γκλαβίνης Π., «Διεθνές Οικονομικό Δίκαιο», εκδ. Σάκκουλα, 2009. 

 Δαγτόγλου Π., «Συνταγματικό Δίκαιο-Ατομικά δικαιώματα», τόμος I εκδ. 

Αντ. Ν. Σάκκουλα, 1991. 

 Δαγτόγλου Π., «Συνταγματικό Δίκαιο-Ατομικά δικαιώματα», τόμος II εκδ. 

Αντ. Ν. Σάκκουλα 1991. 

 Δαγτόγλου Πρ., «Γενικό Διοικητικό Δίκαιο», εκδ. Αντ. Ν. Σάκκουλα, 1992. 

 Δεκλερής Μ., «Το δίκαιο της Βιωσίμου Αναπτύξεως», εκδ. Αντ. Ν. Σάκκουλα 

2000. 

 Δελλή Γ., «Κοινοτικό Δίκαιο Περιβάλλοντος», εκδ. Αντ. Ν. Σάκκουλα, 1998. 

 Δεκλερής Μ., «Ο Δωδεκάδελτος του Περιβάλλοντος – Εγκόλπιο Βιωσίμου 

αναπτύξεως», Εκδ. Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα- Κομοτηνή, 1996. 

 Δώρη Φ, «Η αρχή της αναλογικότητας στο πεδίο ρύθμισης των ιδιωτικού 

δικαίου σχέσεων», Τιμ.Τομ. ΣτΕ 75 χρόνια, εκδ. Σάκκουλα, 2004. 



150 
 

 Ελληνική Εταιρία Δικαίου του Περιβάλλοντος, «Η εφαρμογή του Κοινοτικού 

Δικαίου Περιβάλλοντος στην Ελλάδα», εκδ. Αντ. Ν. Σάκκουλα, 2007. 

 Ίδρυμα Μαραγκοπούλου για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, «Η προστασία 

του Περιβάλλοντος στο δίκαιο και στην πράξη», εκδ. Νομική Βιβλιοθήκη, 

2008. 

 Καλαβρός Γ.- Γεωργόπουλος Θ., «Το Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης», εκδ. 

Νομική Βιβλιοθήκη, 2013. 

 Καράκωστας Ι., «Περιβάλλον & Δίκαιο – Δίκαιο διαχείρισης και προστασίας 

των περιβαλλοντικών αγαθών», 3
η
, εκδ. Νομική βιβλιοθήκη, 2011. 

 Κοντόγιωργα – Θεοχαροπούλου Δ., «Η αρχή της αναλογικότητος στο 

εσωτερικό δημόσιο δίκαιο», εκδ. Σάκκουλα, 1989. 

 Κουτούπα – Ρεγκάκου Ε., «Δίκαιο του Περιβάλλοντος», 3
η
, εκδ. Σάκκουλα, 

2008. 

 Λευθεριώτου Ε., «Ιδιοκτησία & Περιβάλλον – Στάθμιση εννόμων αγαθών και 

δικαιωμάτων στο Ελληνικό, Ευρωπαϊκό και Αμερικανικό δίκαιο», εκδ. Αντ. 

Ν. Σάκκουλα, 2007. 

 Μαγγανάς Α., Βανδώρος Δ., Χρυσανθάκης Χ. & Καρατζά Λ., «Η Ευρωπαϊκή 

Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου- Νομολογία & Ερμηνευτικά Σχόλια», 

εκδ. Νομική Βιβλιοθήκη.  

 Μάνεσης Α., «Συνταγματικά Δικαιώματα - Α’ Ατομικές Ελευθερίες», εκδ. 

Σάκκουλα, 1982. 

 Μανιτάκης Α., «Ελληνικό Συνταγματικό Δίκαιο-Γενικό Μέρος», εκδ. 

Σάκκουλα, 2004. 

 Μανιτάκης Α., «Κράτος δικαίου και δικαστικός έλεγχος της 

συνταγματικότητας», εκδ. Σάκκουλα, 1994. 



151 
 

 Μανιτάκης Α., «Το υποκείμενο των συνταγματικών δικαιωμάτων», εκδ. Αντ. 

Ν. Σάκκουλας, 1981. 

 Μανιτάκης Α., Το Σύνταγμα της Ελλάδος, εκδ. Σάκκουλα, 2008. 

 Μάνου Δ., «Η περιβαλλοντική παράμετρος στη διεθνή χρηματοδότηση της 

ανάπτυξης», εκδ. Σάκκουλα, 2009. 

 Μανωλεδάκη Ι – Prittwitz C., «Η ποινική προστασία της ανθρώπινης 

αξιοπρέπειας»,  εκδ. Σάκκουλα, 1997. 

 Μανωλκίδης Σ., «Το δικαίωμα στην ιδιοκτησία και η εγγύηση προστασίας του 

πολιτιστικού περιβάλλοντος στη νομολογία», Τιμητικός Τόμος ΣτΕ 75 χρόνια, 

εκδ. Σάκκουλα 2004. 

 Μούσης Ν., «Ευρωπαϊκή Ένωση – Δίκαιο, Οικονομία, Πολιτική», 14
η
, εκδ. 

Παπαζήση, 2013. 

 Μπεριάτος Η., «Χωροταξικός και Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός: Ανάπτυξη 

και Προστασία», Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Θεσσαλίας, 2013. 

 Μπεριάτος Η., «Χωροταξικός Σχεδιασμός σε ευαίσθητες & κρίσιμες 

περιοχές», Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Θεσσαλίας, 2013. 

 Μπερδήμας Α., «Διασυνοριακή ρύπανση – Εσωτερική, ευρωπαϊκή και 

διεθνής διάσταση», εκδ. Αντ. Ν. Σάκκουλα, 2006. 

 Ορφανουδάκης Σ., «Η αρχή της αναλογικότητας στην ελληνική έννομη τάξη. 

Από τη νομολογιακή εφαρμογή στη συνταγματική της καθιέρωση, Μελέτες 

Συνταγματικού Δικαίου και Πολιτειολογίας 11», Εκδ. Σάκκουλα, 2003. 

 Παπαγιάννης Δ., «Ευρωπαϊκό Δίκαιο», εκδ. Αντ. Ν. Σάκκουλα, 2011. 

 Παπανδρέου Α.- Καραγέωργου Β., «Οικονομικά εργαλεία για την αειφόρο 

ανάπτυξη», Βιβλιοθήκη Περιβαλλοντικού Δικαίου, 2004. 

 Παραρά Π., «Σύνταγμα και ΕΣΔΑ», εκδ. Αντ. Ν. Σάκκουλα, 2001. 



152 
 

 Πλακοκέφαλου Η., «Η Διεθνής Προστασία του Περιβάλλοντος- Το Δίκαιο 

της Διεθνούς Κοινωνίας», εκδ. Νομική  Βιβλιοθήκη, 2014. 

 Σιούτη ΓΛ., «Εγχειρίδιο δικαίου περιβάλλοντος», εκδ. Αντ. Ν. Σάκκουλα, 

2003. 

 Σκουρής Β. - Βενιζέλος  Ε., «Ο δικαστικός έλεγχος της συνταγματικότητας 

των νόμων», εκδ. Αντ. Ν. Σάκκουλα, 1985. 

 Σκουρής Β. – Τάχος Α., «Δίκαιο προστασίας του Περιβάλλοντος», 6
η
, εκδ. 

Σάκκουλα, 2006. 

 Σκουρης Β. - Τάχος Α., «Η προστασία του περιβάλλοντος στη νομολογία του 

Συμβουλίου της Επικρατείας», εκδ. Παρατηρητής, 1988. 

 Στάγκος Π., «Η δικαστική προστασία των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων στην 

κοινοτική έννομη τάξη – Η σχέση της με τη συνταγματική εξέλιξη της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης», εκδ. Σάκκουλα, 2004. 

 Τσάτλας Γ.-Πλατιάς Χ., «Ευρωπαϊκή Ένωση και Περιβάλλον», εκδ. Ι. 

Σιδέρης, 2010. 

 Τσιούρης Σ.- Ανανιάδου-Τζημοπούλου Μ.- Συμβούλιο Περιβάλλοντος ΑΠΘ, 

«Κλιματική Αλλαγή, Βιώσιμη Ανάπτυξη, Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας – 

Αναζητώντας λύσεις για το ελληνικό περιβάλλον», εκδ. Ζήτη, 2009. 

 Φαραντούρης Ν. (επιμελ.), «Ενέργεια: Δίκαιο, Οικονομία και Πολιτική», εκδ. 

Νομική Βιβλιοθήκη, 2012. 

 Φαραντούρης Ν., Κοσμίδης Τ., (επιμελ.), «Δίκαιο Υδρογονανθράκων», εκδ. 

Νομική Βιβλιοθήκη, 2015. 

 Φορτσάκης Θ., « Δίκαιο της Ενέργειας», εκδ. Αντ. Ν. Σάκκουλα, 2009. 

 Χαϊνταρλής Μ., «Περιβαλλοντική Νομοθεσία», εκδ. Νομική Βιβλιοθήκη, 

2011. 



153 
 

 Χριστοφιλόπουλος Δ., «Πολιτιστικό Περιβάλλον-Χωροταξικός Σχεδιασμός 

και Βιώσιμη Ανάπτυξη», εκδ. Π. Ν. Σάκκουλας, 2002. 

 Χρυσόγονος Κ., «Ατομικά και Κοινωνικά Δικαιώματα», εκδ. Νομική 

Βιβλιοθήκη, 2006. 

 Χρυσόγονος Κ., «Συνταγματικό Δίκαιο-Ειδικό Μέρος», εκδ. Σάκκουλα, 2008. 

 

 Διεθνής Βιβλιογραφία 

 

 Bell S. – McGillivray D., Environmental Law, Blackstone Press, 2001. 

 Bolo J., Maler K.G., Unemo L., Environment and Development : An 

Economic Approach, Kruwer, Dordrecht, 1990. 

 Cordonier Segger Marie-Claire & Khalfan Ashfaq, “Sustainable Development 

Law: Principles, Practices & Prospects”, Oxford University Press, 2006.   

 Dean D., “Wind Turbine Mechanical Vibrations : Potential Environmental 

Threat”, Energy and Environment, Vol. 19, No 2, 2008. 

 Delmas M.-Marty, Reinventer le droit commun, D. 1995. 

 Demiray D., “The movement of goods in a green market, Legal issues of 

European integration, 1994. 

 Gee C., Makens J. & Choy D., “The travel Industry”, Van Nostrand Reinhold, 

1997. 

 Heinonem S., Jokinen P., Kaivo-Oja J., “The ecological transparency of the 

information society”, Futures, 2001. 

 Jacobs R., “EEC competition law and the protection of the environment”, in 

Legal Issues of European Integration, EIPA, 1993. 



154 
 

 Jones Ch., “EU Energy Law-EU Competition Law and Energy Markets”, 3
rd

 

Edition, 2011, Claeys & Casteels. 

 Kramer L., EC Environmental Law, Sweet and Maxwell, 2000. 

 Kruimer H., “The non-discrimination obligation obligation of energy network 

operators: European rules and regulatory practice”, Intersentia Cambridge-

Antwerp- Portland, 2014. 

 Langenkamp D.-Zedalis R., “International Comparisons of Energy use and the 

Environment: Does it make sense to call on Wind Power?”, European Energy 

and Environmental Law Review, Vol. 15, No. 6. 

 Lowe J., “Oil and Gas Law in a Nutshell”, 6
th

 Edition, West Academic 

Publishing, 2014. 

 Maria E. and Tsoutsos Th., “The sustainable management of renewable energy 

sources installations: Legal aspects of their environmental impact in small 

Greek islands”, Energy Conversion and Management, Vol. 45, 2004. 

 Meadowcroft J., Sustainable Development, Political Studies 48, 2000. 

 Morgera E., “Corporate accountability in International Environmental Law”, 

Oxford University Press, 2009. 

 Peeters Marjan & Kurt Deketelaere, “EU Climate Change Policy- The 

Challenge of New Regulatory Initiatives”, Edward Elgar, 2006. 

 Portwood T., “Competition Law and the environment”, Cameron May, 

London, 1994. 

 International Atomic Energy Agency, 2012, Nuclear Technology Review 

2012, IAEA. 

 Reid D., Trade and the Environment: finding a balance : the European Union 

approach, EELR, 1996. 



155 
 

 Robertson J., “Electronics, Environment and Employment. Harnessing private 

gain to the common good”, Futures 27, 1999. 

 Sands P., Principles of International Environmental Law, 1994. 

 Schenkel R., “Environment protection and the free movement of goods, 

Managing European environmental policy, 1997. 

 Smith E., Dzienkowski J., Anderson O., Lowe J., Kramer B., Weaver J., 

“Materials on – International Petroleum Transactions”, 3
rd

 edition, Rocky 

Mountain Mineral Law Foundation, 2010. 

 United Nations World Commission on Environment and Development, 1987. 

 United Nations Framework Convention on Climate Change, “Kyoto Protocol 

Reference Manual”, 2008. 

 United Nations Framework Convention on Climate Change, ‘The Paris 

Agreement’. 

 Vinois J-A., “EU Energy Law-The Energy Infrastructure Policy of the 

European Union”, Claeys & Casteels, 2014. 

 Vinois J-A., “EU Energy Law-The Security of Energy Supply in the European 

Union”, Claeys & Casteels, 2012. 

 Ziegler A., “Trade and environmental law in the European Community, 

Clarendon, Oxford, 1996. 

 

 

 

 

 

 



156 
 

Άλλες Πηγές 

 Επιστημονικά Άρθρα 

 

 Αθανασοπούλου Χ., «Βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη και προστασία του 

περιβάλλοντος: Σύγχρονες τάσεις της θεωρίας και της νομολογίας στην 

ελληνική και ευρωπαϊκή έννομη τάξη», Νόμος και Φύση, Μάρτιος 2008. 

 Αλιβιζάτος Ν.- Παυλοπούλος Π., «Η συνταγματική προστασία των δασών και 

των δασικών εκτάσεων , ΝοΒ, 1998. 

 Ανθοπούλου Χ., «Η προστασία της υγείας ως θεμελιώδες κοινωνικό 

δικαίωμα», Περιοδικό: Το Σύνταγμα, 1993.  

 Αραβώσης Κ., «Συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 14001-EMAS 

σαν μέσα σχεδιασμού, διαχείρισης και αξιολόγησης περιβαλλοντικών 

προγραμμάτων επιχειρήσεων», ΠερΔικ 2002. 

 Ασημακοπούλου Μ., «Το δικαίωμα περιβαλλοντικής πληροφόρησης», Νόμος 

και Φύση, 1996. 

 Γουρζή Α., «Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας : Σύμμαχος ή εχθρός του 

περιβάλλοντος ; Σχόλιο με αφορμή το Ν. 3468/2006», ΤοΣ 4/2006. 

 Δεκλερής Μ., «Ο Δωδεκάδελτος του περιβάλλοντος: Αρχές της βιωσίμου 

αναπτύξεως», Νόμος και Φύση, 1995. 

 Καλλία – Αντωνίου Α., «Η έκφραση της αρχής της βιώσιμης ανάπτυξης και 

της συνολικής προσέγγισης της ρύπανσης του περιβάλλοντος, Νομολογία του 

ΣτΕ κατ’ εφαρμογή της ελληνικής και κοινοτικής νομοθεσίας και πολιτικής», 

Περιβάλλον και Δίκαιο 2/1998. 



157 
 

 Καραγέωργος Β., «Η αειφόρος ανάπτυξη ως βάση της σύγχρονης 

περιβαλλοντικής πολιτικής – Βασικοί άξονες και εργαλεία με βάση τα νέα 

δεδομένα», ΠερΔικ 3/2004. 

 Κασιμάτης Γ., «Η συνταγματική έννοια της ιδιοκτησίας και η διεύρυνσις 

αυτής», Περιοδικό: Επιθεώρησις  Δημοσίου Δικαίου και Διοικητικού Δικαίου, 

1974. 

 Κοντιάδης Ξ., «Το κοινωνικό κράτος πρόληψης ως απάντηση στην κρίση του 

παραδοσιακού κοινωνικού κράτους», περιοδικό : Εφαρμογές Δημοσίου 

Δικαίου, τεύχος 1/2005. 

 Κρεμλής Γ., «Η ευρωπαική πολιτική και το δίκαιο του περιβάλλοντος –Το 

κοινοτικό κεκτημένο», εκδ. Νόμος και Φύση, 1998. 

 Kοκκώσης  Χ.,  «Τουριστική ανάπτυξη και φέρουσα ικανότητα στα νησιά», 

άρθρο στο «Τουριστική Ανάπτυξη Πολυεπιστημονικές Προσεγγίσεις», επιμ. 

Π.Τσάρτας, εκδ. Εξάντας Αθήνα 2000. 

 Κουτούπα Ε., «Επισκόπηση της πρόσφατης νομολογίας του Δικαστηρίου της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης σε περιβαλλοντικά ζητήματα», Νόμος και Φύση, 2016. 

 Μενουδάκος Κ., «Ο χωροταξικός σχεδιασμός στη νομολογία του Συμβουλίου 

της Επικρατείας», Νόμος και Φύση, Μάιος 2008. 

 Μπινόπουλος Ε.- Χαβιαρόπουλος Π., «Περιβαλλοντικές επιπτώσεις των 

αιολικών πάρκων: «Μύθος και πραγματικότητα», ΚΑΠΕ. 

 Νικολοπουλος Τ., «Περιβάλλον και ανταγωνισμός στο κοινοτικό δίκαιο», 

ΠερΔικ, 1999. 

 Νικολόπουλος Τ., «Η προστασία των φυσικών οικοτόπων στο κοινοτικό 

δίκαιο», Νόμος και Φύση, 1997/3. 



158 
 

 Νικολόπουλος Τ., «Γραμματική ερμηνεία της Οδηγίας 92/43/ΕΚ για την 

προστασία των τόπων προτεραιότητας του δικτύου Φύση 2000», Περιβάλλον 

και Δίκαιο 3/2006. 

 Παπαδημητρίου Γ., «Το Περιβαλλοντικό Σύνταγμα: Θεμελίωση, περιεχόμενο 

και λειτουργία», εκδ. Νόμος και Φύση, 1994. 

 Παπακωνσταντίνος Α., «Αειφορία και βιώσιμη ανάπτυξη ως συνταγματικές 

αρχές: ερμηνευτικές, κανονιστικές και νομολογιακές πτυχές του 

περιβαλλοντικού συντάγματος», Περιβάλλον και Δίκαιο 4/2007. 

 Πρεβεδούρου Ε., «Η αρχή της αναλογικότητας στη νομολογία του ΔΕΚ», 

ΕΕΕυρ, 1997. 

 Σακεραλλοπούλου Κ., «Περιβάλλον και ανάπτυξη: Σταθμίσεις και δικαστικός 

έλεγχος», Νόμος και Φύση, 2016. 

 Σιούτη Γλ., «Η εξέλιξη στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο Περιβάλλοντος στους τομείς 

της περιβαλλοντικής προστασίας και της περιβαλλοντικής πληροφόρησης», 

περιοδικό «ΔΙΚΑΙΟΡΑΜΑ», Ιούλιος-Σεπτέμβριος 2009. 

 Τσουκαλάς Γ., «Βιώσιμη ανάπτυξη: Μία διεθνώς ανοιχτή συζήτηση για τη 

σχέση ανάπτυξης και περιβάλλοντος», ΠερΔικ 4/2000. 

 Φορτσάκης Θ., «Η προδήλως εσφαλμένη εκτίμηση και η αρχή της στάθμισης 

κόστους-οφέλους», ΝοΒ, 1987. 

 Χατζόπουλος Ι., «Εγκατάσταση και λειτουργία μικρών υδροηλεκτρικών 

σταθμών σε δάση ή δασικές εκτάσεις», Ενέργεια και Δίκαιο, 2005. 

 Χατζόπουλος Α., Στεφάνου Ι., Γερασίμου Σ, «Προς μια ποιοτική προσέγγιση 

της φέρουσας ικανότητας», Περιβάλλον & Δίκαιο, τ.1/2008. 



159 
 

 Χιώλου Κ., «Η συνταγματική προστασία των δασών, των δασικών εκτάσεων 

και γενικότερα του περιβάλλοντος από έργα και δραστηριότητες», ΔιΔικ 

20/2008. 

 

 Περιοδικά 

 Ηλεκτρονικό Περιοδικό, Ναυτικά Χρονικά, «Τι πραγματικά συνέβη με το Δ/Ξ 

«ΑΓΙΑ ΖΩΝΗ ΙΙ», 12/09/2017. 

 Περιοδικό, «Περιβάλλον και Δίκαιο», 2016-2017, εκδ. Νομική Βιβλιοθήκη. 

 Περιοδικό, «Το Σύνταγμα», 1993, εκδ. Αντ. Ν. Σάκκουλα 

 Περιοδικό, «Διοικητική Δίκη», 1998,  εκδ. Σάκκουλα 

 Περιοδικό, «Άνθρωπος και Περιβάλλον στον 21
ο
 αιώνα- Τα κρίσιμα 

προβλήματα», 2004, εκδ. Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας. 

 Περιοδικό, «Άνθρωπος και Περιβάλλον στον 21
ο
 αιώνα-Ατμόσφαιρα και 

Κλίμα», 2004, εκδ. Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας. 

 Περιοδικό, «Άνθρωπος και Περιβάλλον στον 21
ο
 αιώνα- Βιοποικιλότητα», 

2004, εκδ. Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας. 

 

 Ιστοσελίδες  

 

 Φορείς 

 Ευρωπαϊκή Ένωση: www.europa.eu  

 Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο: www.europarl.europa.eu 

 Ευρωπαϊκή Επιτροπή: www.ec.europa.eu  

 Ευρωπαϊκό Συμβούλιο: www.consilium.europa.eu  

 Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Περιβάλλοντος: www.eea.europa.eu  

http://www.europa.eu/
http://www.europarl.europa.eu/
http://www.ec.europa.eu/
http://www.consilium.europa.eu/
http://www.eea.europa.eu/


160 
 

 Ευρωπαϊκό Γραφείο Περιβάλλοντος: www.eeb.org 

 Πρόγραμμα Ηνωμένων Εθνών για το Περιβάλλον: www.unep.org  

 Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας : www.ypeka.gr  

 Νομικό Συμβούλιο του Κράτους: www.nsk.gr  

 Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας, ΚΑΠΕ: 

http://www.cres.gr  

 

 Δικαστήρια 

 Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης: www.curia.europa.eu 

 Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου: www.echr.int  

 Συμβούλιο της Επικρατείας: www.ste.gr  

 

 Περιβαλλοντικές Οργανώσεις  

 Νόμος και Φύση: www.nomosphysis.org.gr  

 Εταιρεία Δικαίου Περιβάλλοντος: www.environmental-law.gr 

 Παγκόσμιο Ταμείο για τη Φύση: www.wwf.gr  

 Greenpeace: www.greenpeace.org  

 WWF Hellas: www.wwf.gr  

 Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης: www.eepf.gr  

 

 Ερευνητικά Κέντρα  

 Ίδρυμα Μαραγκοπούλου για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου: www.mfhr.gr  

 Ευρωπαϊκό Κέντρο για τη Διατήρηση της Φύσης: www.ecnc.org  

 Επιμελητήριο Περιβάλλοντος και Βιωσιμότητας: www.environ-sustain.gr  

 Ελληνική Επιστημονική Ένωση Αιολικής Ενέργειας: www.eletaen.gr.  

http://www.eeb.org/
http://www.unep.org/
http://www.ypeka.gr/
http://www.nsk.gr/
http://www.cres.gr/
http://www.curia.europa.eu/
http://www.echr.int/
http://www.ste.gr/
http://www.nomosphysis.org.gr/
http://www.environmental-law.gr/
http://www.wwf.gr/
http://www.greenpeace.org/
http://www.wwf.gr/
http://www.eepf.gr/
http://www.mfhr.gr/
http://www.ecnc.org/
http://www.environ-sustain.gr/
http://www.eletaen.gr/


161 
 

 

 Όμιλοι – Οργανισμοί 

 Ελληνικά Πετρέλαια ΕΛΠΕ: www.helpe.gr  

 ΔΕΠΑ Α.Ε.: www.fisikon.gr  

 ΕΠΑ Θεσσαλονίκης-Θεσσαλίας Α.Ε.: www.epaenergy.gr 

  Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας-ΕΕΑΕ: www.eeae.gr   

 Cyprus Energy Agency: www.cea.org.cy  

 International Chamber of Shipping (ICS): www.ics-shipping.org  

 

 

 Βάσεις Νομικών Δεδομένων 

 NOMOS: www.lawdb.intrasoftnet.com  

  EUR-Lex: www.eur-lex.europa.eu   

 

 

 

 

 

 

http://www.helpe.gr/
http://www.fisikon.gr/
http://www.epaenergy.gr/
http://www.eeae.gr/
http://www.cea.org.cy/
http://www.ics-shipping.org/
http://www.lawdb.intrasoftnet.com/
http://www.eur-lex.europa.eu/

