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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 
Ένα νέο καθεστώς ευθύνης και ασφάλισης, που βασίζεται στην αρχή "ο ρυπαίνων πληρώνει", 
εισάγεται στα κράτη-µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τον Οκτώβριο του 2005, που τίθεται σε 
ισχύ η Οδηγία για την Περιβαλλοντική Ευθύνη για την πρόληψη και αποκατάσταση της 
περιβαλλοντικής ζηµιάς, όπου πλέον ο κάθε φορέας εκµετάλλευσης που θα προκαλεί 
περιβαλλοντική ζηµιά θα είναι και οικονοµικά υπεύθυνος. Η εφαρµογή της προϋποθέτει 
σηµαντικές θεσµικές, διοικητικές και άλλες αλλαγές, που επαφίενται στα κράτη µέλη, στη βάση της 
επικουρικότητας και αναλογικότητας, που θα πρέπει ωστόσο να τηρούν ορισµένους κανόνες για 
την αποκατάσταση της περιβαλλοντικής ζηµιάς, ώστε να  
υπάρχει αποτελεσµατικότητα.  
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authority, cost allocation, subsidiary state liability, financial security, επικουρική ευθύνη, access to 
the environmental information, access to justice, implementation and control mechanisms.  
 
 
SUMMARY 
 
By October 2005 a new Directive will be in force in all members states of the community aiming at 
establishing a framework of environmental liability for the prevention and remediation of the 
environmental damage, based on the "polluter pays" principle and an operator, whose activity has 
caused the environmental damage or an imminent threat of such damage occurring, will be held 
financially liable. Institutional and procedural detailed arrangements as to how the prescribed 
results will be achieved are left to a very large extent to the Member States, in line with the 
subsidiarity and proportionality principles, while certain rules on the restoration objectives to be 
achieved and how to choose the measures to achieve them are however established to ensure 
effective implementation. 
 
 
 
1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ  
 
Η Στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Αειφόρο Ανάπτυξη1, που υιοθετήθηκε από το 
Ευρωπαϊκό Συµβούλιο στο Γκέτεµποργκ, το 2001, έθεσε φιλόδοξους στόχους για µια πιο 
ολοκληρωµένη προσέγγιση στη χάραξη πολιτικής, που εξυπηρετεί παράλληλα τους οικονοµικούς, 
κοινωνικούς και περιβαλλοντικούς στόχους 2 της Στρατηγικής της Λισσαβόνας. Οι στόχοι αυτοί 
εξειδικεύτηκαν στο 6ο Πρόγραµµα ∆ράσης για το Περιβάλλον, µε συγκεκριµένα µέτρα και µέσα 
και µε χρονικό ορίζοντα το 2010. Η ενδυνάµωση της περιβαλλοντικής διάστασης της αειφόρου 
ανάπτυξης υλοποιείται µε τη θέσπιση όλο και αυστηρότερων κοινοτικών οδηγιών και µε την 
ενσωµάτωση των περιβαλλοντικών σε όλες τις τοµεακές πολιτικές 3.    
 
Παρά τα σηµαντικά βήµατα που έχουν γίνει το έλλειµµα εφαρµογής της κοινοτικής 
περιβαλλοντικής νοµοθεσίας είναι µεγάλο και οι ρυθµοί συµµόρφωσης πολύ αργοί µε συνέπεια την 
συνεχιζόµενη περιβαλλοντική κρίση, που έχει πάρει ανησυχητικές διαστάσεις, καθώς εντείνονται οι 
φυσικές καταστροφές και άλλα  καιρικά φαινόµενα, που είναι αποτέλεσµα της υπερθέρµανσης του 
πλανήτη και της κλιµατικής αλλαγής. Προς τούτο διανύουµε µια εποχή επαναπροσδιορισµού, 
αφενός των επιπτώσεων της αδυναµίας ανάσχεσης των σηµερινών µη βιώσιµων τάσεων και του 
κόστους της αδράνειας αυτής στο περιβάλλον, την οικονοµία και την κοινωνία, αφετέρου των 
επιδιώξεων και δυνατοτήτων, προκειµένου το περιβάλλον να αποτελέσει µοχλό για την επίτευξη 
των οικονοµικών και κοινωνικών στόχων της Στρατηγικής της Λισσαβόνας, λαµβάνοντας σοβαρά 
υπόψη ότι η αδυναµία ορθής διαχείρισης των φυσικών πόρων, στους οποίους βασίζεται η 
οικονοµική και κοινωνική πρόοδος, προκαλεί ανεπανόρθωτες ζηµιές σε όλα τα επίπεδα ιδιαίτερα 
στην υποβάθµιση της ποιότητας ζωής και στην αύξηση του κόστους για την οικονοµία και την 
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1 ∆ηλαδή η ανάπτυξη η οποία εξυπηρετεί τις ανάγκες του παρόντος δίχως να υποθηκεύει τις αντίστοιχες ανάγκες των 
µελλοντικών γενεών.  
2 Τοιουτοτρόπως συµπλήρωσε την στρατηγική της Λισσαβόνας, ώστε να καταστεί η ΕΕ «η πλέον ανταγωνιστική και 
δυναµική οικονοµία µε βάση τη γνώση ανά την υφήλιο, ικανή για αειφόρο οικονοµική ανάπτυξη µε περισσότερες και 
καλύτερες θέσεις εργασίας και µεγαλύτερη κοινωνική συνοχή».   
3 Επιταχύνεται η διαδικασία Κάρντιφ 
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κοινωνία.  
  
1.2. Το περιβαλλοντικό κόστος της αλόγιστης ανάπτυξης 
 
Οι προσπάθειες, σε κάθε επίπεδο, για τον περιορισµό της ρύπανσης στο νερό, το έδαφος και την 
βιοποικιλότητα, αλλά και για την καταπολέµηση της κλιµατικής αλλαγής κοστίζουν αποδεδειγµένα 
πολλά χρήµατα στην κοινωνία. Εάν επιπρόσθετα λάβουµε υπόψη ότι στην Κοινότητα υπάρχουν 
πολυάριθµες τοποθεσίες που έχουν υποστεί ρύπανση και ότι παρατηρείται θεαµατική επιτάχυνση 
της απώλειας της βιοποικιλότητας, κατά τις τελευταίες δεκαετίες, και εάν προσπαθήσουµε να 
υπολογίσουµε το κόστος των µέτρων αποκατάστασης θα αντιληφθούµε ότι το οικονοµικό κόστος 
αυτών, το οποίο θα επωµισθεί η κοινωνία είναι ανυπολόγιστο.   
 
Η ρύπανση προκαλείται κυρίως από παραγωγικές (οικονοµικές) δραστηριότητες, που κερδίζουν 
υπέρµετρα από την αλόγιστη, εκτεταµένη και ανορθολογική χρήση των φυσικών πόρων, µη 
τηρώντας ούτε και τους στοιχειώδεις περιβαλλοντικούς όρους, που τους έχουν τεθεί, και που 
τελικά λειτουργούν σε βάρος του οικολογικού αποθέµατος, της κοινωνίας και της οικονοµίας. Οι 
υπεύθυνοι παραµένουν ανενόχλητοι να συνεχίζουν το καταστροφικό τους έργο και να πλουτίζουν 
χωρίς να παίρνουν µέτρα πρόληψης της περιβαλλοντικής ζηµιάς.  
 
Η ανάδειξη της προστασίας του περιβάλλοντος ως µοχλός κοινωνικής και οικονοµικής ανάπτυξης, 
αφύπνισε συνειδήσεις και ο προβληµατισµός που αναπτύχθηκε στην Κοινότητα είχε ως 
αποτέλεσµα να αναγνωρισθεί η ανάγκη της έγκαιρης λήψης µέτρων πρόληψης, ως βασική 
προϋπόθεση για τον περιορισµό των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, άρα και του οικονοµικού 
κόστους. Μετά από διαβουλεύσεις χρόνων αποφασίστηκε να γίνουν συγκεκριµένα βήµατα προς 
την κατεύθυνση της εφαρµογής των αρχών της πρόληψης, της προφύλαξης, αλλά και της αρχής "ο 
ρυπαίνων πληρώνει", που έµεναν για χρόνια στα χαρτιά και στις διακηρύξεις. 
 
2. Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ "Ο ΡΥΠΑΙΝΩΝ ΠΛΗΡΩΝΕΙ" ΚΑΙ ΤΟ ΝΕΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 
 
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σε συνέχεια της Λευκής Βίβλου για την Περιβαλλοντική Ευθύνη και 
σχετικών διαβουλεύσεων µε τους εµπλεκόµενους φορείς προχώρησε στην υποβολή πρότασης 
οδηγίας που εξετάστηκε στο Συµβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης από το 2002 επί Ισπανικής 
Προεδρίας. Η Ελλάδα έθεσε στις προτεραιότητες της Προεδρίας της και πέτυχε συµφωνία στο 
Συµβούλιο Περιβάλλοντος το 2003 για την έγκριση της οδηγίας, η οποία στη συνέχεια εγκρίθηκε 
και από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Έως τον Οκτώβριο του 2005 η οδηγία θα πρέπει να 
µεταφερθεί στις εθνικές νοµοθεσίες των κρατών µελών της ΕΕ. 
 
Στο "περιβαλλοντικό γίγνεσθαι" της Ευρώπης εισήχθη ένα καινοτόµο σύστηµα ευθύνης και 
ασφάλισης µε το οποίο θα εφαρµόζεται η αρχή "ο ρυπαίνων πληρώνει" για την ανάληψη µέτρων 
πρόληψης και αποκατάστασης της περιβαλλοντικής ζηµιάς στο νερό, το έδαφος και στην 
βιοποικιλότητα σε περιοχές των κρατών-µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ενισχύει την 
εφαρµογή των µέτρων του 6ου Προγράµµατος ∆ράσης για το Περιβάλλον, που επίσης προβλέπει τη 
θέσπιση καθεστώτος ευθύνης4, αλλά και την στρατηγική της ΕΕ για την αειφόρο ανάπτυξη.   
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4 Βλέπε άρθρο 3, παράγραφος 8 της απόφασης 1600/2002/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 22ας 
Ιουλίου 2002, για τη θέσπιση του έκτου κοινοτικού προγράµµατος δράσης για το περιβάλλον (ΕΕ L 242, 10.09.2002, σ. 1). 
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Η απόδοση όχι µόνο της ευθύνης, αλλά και του κόστους των µέτρων πρόληψης και αποκατάστασης 
στους φορείς εκµετάλλευσης, η δραστηριότητα των οποίων προκάλεσε την περιβαλλοντική ζηµία ή 
τον άµεσο κίνδυνο ανάλογης ζηµίας, θα αποτελεί σύντοµα την θεµελιώδη αρχή στο εθνικό δίκαιο 
όλων των κρατών µελών της Ένωσης, όπου θα αποκαθίσταται η ισορροπία µεταξύ αιτίου και 
αιτιατού, θα απονέµεται δικαιοσύνη τόσο στα ζητήµατα περιβάλλοντος, όσο και στα δικαιώµατα 
αποζηµίωσης για παραδοσιακές ζηµίες και έτσι έµµεσα θα παρακινούνται οι φορείς εκµετάλλευσης 
να λαµβάνουν µέτρα πρόληψης και να χρησιµοποιούν πρακτικές ικανές να ελαχιστοποιούν τον 
κίνδυνο περιβαλλοντικής ζηµιάς. Και τούτο όχι πάντα από ξαφνική αγάπη για το περιβάλλον, αλλά 
προκειµένου να περιορίσουν την έκθεσή τους σε οικονοµικές ευθύνες και σοβαρό κόστος. 
 
2.1. Το πεδίο εφαρµογής και οι εξαιρέσεις 
 
Το νέο καθεστώς περιβαλλοντικής ευθύνης έχει εφαρµογή για τη ζηµιά στο νερό, το έδαφος και 
στη βιοποικιλότητα, µολονότι σε ορισµένες περιπτώσεις η ρύθµιση ορισµένων θεµάτων επαφίεται 
στη διακριτική ευχέρεια των κρατών µελών, όπως σχετικά µε τους φυσικούς οικοτόπους και τα 
είδη που προστατεύονται βάσει της εθνικής νοµοθεσίας ή σχετικά µε τις περιπτώσεις συντρέχοντος 
πταίσµατος. ∆εν εφαρµόζεται σε περιπτώσεις προσωπικής βλάβης, ζηµίας ιδιωτικής περιουσίας ή 
οιασδήποτε οικονοµικής απώλειας και δεν επηρεάζει ενδεχόµενα δικαιώµατα όσον αφορά ζηµίες 
του είδους αυτού, καθότι αυτά εµπίπτουν στο αστικό δίκαιο. Θα ισχύσει, σε δεύτερη φάση και για 
τις ζηµιές στη θάλασσα, από τις θαλάσσιες µεταφορές, καθώς και από τα εργοστάσια πυρηνικής 
ενέργειας, µετά από αξιολόγηση της πρώτης φάσης εφαρµογής της οδηγίας και σχετικής πρότασης 
που θα υποβάλλει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.  
 
Ειδικότερα, όσον αφορά στην περιβαλλοντική ζηµιά από την πυρηνική βιοµηχανία και τη 
θαλάσσια ρύπανση από τις µεταφορές ισχύουν άµεσα η Συνθήκη Ευρατόµ, οι διεθνείς συµβάσεις 
και η κοινοτική νοµοθεσία που ρυθµίζει πληρέστερα και αυστηρότερα τη λειτουργία οιασδήποτε εκ 
των δραστηριοτήτων που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής της εν λόγω Οδηγίας. ∆ιευκρινίζεται 
επίσης ότι οι διεθνείς συµβάσεις για την ευθύνη των µεταφορέων σε περίπτωση, µεταξύ άλλων, 
θαλάσσιας ρύπανσης δεν υπερισχύουν έναντι των διατάξεων της µελλοντικής οδηγίας εάν δεν 
έχουν τεθεί σε ισχύ στο οικείο κράτος µέλος. 
 
Στο πεδίο εφαρµογής της οδηγίας συµπεριλαµβάνονται και ζηµίες, που προκαλούνται από 
εκποµπές ή συµβάντα τα οποία είχαν επιτραπεί (αδειοδοτηθεί), καθώς και ζηµίες που 
προκαλούνται από εκποµπές ή δραστηριότητες που δεν θεωρήθηκε ότι ήταν επιζήµιες βάσει των 
διαθέσιµων επιστηµονικών και τεχνικών γνώσεων κατά το χρόνο πραγµατοποίησης των 
αντιστοίχων εκποµπών ή της εκτέλεσης των σχετικών δραστηριοτήτων. Σε αυτές τις περιπτώσεις, 
τα κράτη µέλη µπορούν να επιτρέψουν στο φορέα εκµετάλλευσης να µην επωµισθεί το κόστος των 
δράσεων αποκατάστασης, εφόσον θα είναι σε θέση να αποδείξει ότι το συµβάν, οι εκποµπές ή οι 
δραστηριότητες που ευθύνονται για τις ζηµίες δεν καλύπτονταν από οιαδήποτε των αναφερόµενων 
περιστάσεων καθώς και ότι δεν έσφαλε εκ δόλου ή εξ αµελείας. 
 
Σηµαντικό στοιχείο αποτελεί το γεγονός ότι η οδηγία δίνει τη δυνατότητα σε νοµικά ή φυσικά 
πρόσωπα να υποβάλλουν προς τις αρµόδιες αρχές αιτήσεις σχετικά µε την άµεση ανάληψη δράσης 
όταν έχει συντελεσθεί περιβαλλοντική ζηµιά ή ακόµη και σε περιπτώσεις επικείµενης απειλής 
περιβαλλοντικής ζηµίας.  
 
Η Οδηγία δεν προβλέπει πρόσθετους κανόνες όσον αφορά τη σύγκρουση δικαίων κατά τον 
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καθορισµό των εξουσιών των αρµοδίων αρχών και εφαρµόζεται υπό την επιφύλαξη των κανόνων 
περί διεθνούς δικαιοδοσίας των δικαστηρίων, όπως προβλέπονται, µεταξύ άλλων, στον κανονισµό 
(ΕΚ) αριθ. 44/2001 του Συµβουλίου, της 22ας ∆εκεµβρίου 2000, για τη διεθνή δικαιοδοσία, την 
αναγνώριση και την εκτέλεση αποφάσεων σε αστικές και εµπορικές υποθέσεις 5, ενώ δεν θα 
εφαρµόζεται σε δραστηριότητες κύριος σκοπός των οποίων είναι η εξυπηρέτηση της εθνικής 
άµυνας ή της διεθνούς ασφάλειας. 
 
2.2. Πρόληψη και αποκατάσταση της περιβαλλοντικής ζηµιάς 
 
Εφεξής, κάθε φορέας εκµετάλλευσης που προκαλεί περιβαλλοντική ζηµία ή άµεσο κίνδυνο 
ανάλογης ζηµίας θα πρέπει να επωµίζεται το κόστος των απαραίτητων µέτρων πρόληψης ή 
αποκατάστασης, ενώ σε περιπτώσεις όπου η αρµόδια αρχή αυτενεργεί ή επεµβαίνει µέσω τρίτων, 
αντί του φορέα εκµετάλλευσης, η αρχή αυτή θα πρέπει να εξασφαλίζει ότι το προκύπτον γι’ αυτήν 
κόστος θα ανακτάται από τον φορέα εκµετάλλευσης, ενώ οι φορείς εκµετάλλευσης θα επωµίζονται 
τελικά και το κόστος της εκτίµησης περιβαλλοντικής ζηµίας και, κατά περίπτωση, την αξιολόγηση 
του άµεσου κινδύνου πρόκλησης τέτοιας ζηµίας. 
  
Παρά το γεγονός ότι η οδηγία συµπεριλαµβάνει αρκετές εξαιρέσεις και ειδικές διατάξεις για 
ορισµένες περίπλοκες περιπτώσεις διαµορφώνει ωστόσο ένα νέο καθεστώς στα θέµατα πρόληψης 
και αποκατάστασης της περιβαλλοντικής ζηµιάς µε βασικό άξονα το γεγονός ότι το κόστος σχετικά 
µε τη λήψη προληπτικών µέτρων και µέτρων αποκατάστασης θα βαρύνει τους φορείς 
εκµετάλλευσης, τόσο στις περιπτώσεις στις οποίες τα µέτρα αυτά θα έπρεπε να είχαν ληφθεί 
κανονικά, προκειµένου να τηρηθούν οι νοµοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις που 
διέπουν τις δραστηριότητες του, όσο ως προς τις προϋποθέσεις οιασδήποτε άδειας ή 
εξουσιοδότησης.  
 
Για το ζήτηµα των ζηµιών που είναι αδύνατο να καταλογισθούν, δηλαδή όπου κανείς φορέας 
εκµετάλλευσης επωµίζεται την αποκατάσταση περιβαλλοντικής ζηµίας, η αντίστοιχη λήψη 
απόφασης για ανάληψη δράσης ή όχι επαφίεται αποκλειστικά και µόνο στη διακριτική ευχέρεια 
των κρατών µελών τα οποία πάντως οφείλουν να λάβουν τα ίδια τα ανάλογα µέτρα εφόσον δεν 
είναι δυνατό να ληφθούν από τους φορείς εκµετάλλευσης.  
 
Στην περίπτωση αυτή οι αρµόδιες αρχές θα πρέπει, µεταξύ άλλων, να καταλογίζουν, σε κάθε 
περίπτωση, τις δαπάνες λαµβάνοντας υπόψη την ειδική περίπτωση των χρηστών προϊόντων, οι 
οποίοι ενδέχεται να µην θεωρούνται υπεύθυνοι για περιβαλλοντική ζηµία, στην ίδια βάση και υπό 
τις ίδιες συνθήκες µε εκείνες που ισχύουν για τους παραγωγούς των εν λόγω προϊόντων, καθώς 
επίσης να επιµερίζουν την ευθύνη, σύµφωνα µε το εθνικό δίκαιο και να ανακτούν το κόστος των 
µέτρων πρόληψης ή αποκατάστασης από τον φορέα εκµετάλλευσης, εντός εύλογης προθεσµίας από 
την ηµεροµηνία κατά την οποία έχουν ολοκληρωθεί τα εν λόγω µέτρα.  
 
2.3. Σύστηµα ασφάλισης και χρηµατοοικονοµικών εγγυήσεων 
 
Οι αρµόδιες αρχές θα πρέπει επίσης να λαµβάνουν όλα τα αναγκαία µέτρα για την ενθάρρυνση της 
χρήσης οιασδήποτε κατάλληλης ασφάλισης ή άλλων µορφών χρηµατοοικονοµικής ασφάλειας και 
την ανάπτυξη ικανών µέσων και αγορών για την αποτελεσµατική κάλυψη των οικονοµικών 
υποχρεώσεων βάσει της οδηγίας, ώστε για κάθε περίπτωση να υπάρξουν σοβαρές εγγυήσεις για την 
                                                           

 
 
 

Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος / Γενική Επιθεώρηση 

5
5 ΕΕ L 12, 16.1.2001, σ. 1. 

Κηφισίας 1-3, 11523-Αθήνα,  
Τηλ: 210 8701804, Φαξ: 210 8701868 



HELECO ’05, ΤΕΕ, Αθήνα, 3-6 Φεβρουαρίου 2005 
 

εφαρµογή των µέτρων πρόληψης και αποκατάστασης της περιβαλλοντικής ζηµιάς, ενώ η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλείται να περιλάβει, στις εκθέσεις µε τις οποίες επισκοπεί τη λειτουργία 
του καθεστώτος, πολλά θέµατα τα οποία προσδιορίζονται συγκεκριµένα και µεταξύ των οποίων 
συµπεριλαµβάνεται το θέµα της χρηµατοοικονοµικής ασφάλειας, ώστε να είναι εγγυηµένη η 
αποτελεσµατικότητα του καθεστώτος ευθύνης. 
 
2.4. Η εκτίµηση του κόστους της περιβαλλοντικής ζηµιάς και η οικονοµική αξία του 

περιβάλλοντος  
 
Το νέο καθεστώς περιβαλλοντικής ευθύνης διαµορφώνει ένα νέο τοπίο και στα ζητήµατα της 
εκτίµησης, τόσο των µέτρων πρόληψης, όσο και της αποκατάστασης της περιβαλλοντικής ζηµιάς 
και προϋποθέτει σοβαρές µελέτες προκειµένου να είναι δυνατό να συνυπολογισθούν πολλοί 
παράµετροι, ώστε να προσδιορισθεί αφενός η έκταση της ζηµιάς και οι επιπτώσεις της στο νερό, το 
έδαφος και τη βιοποικιλότητα, αφετέρου το οικονοµικό κόστος. 
 
Η οδηγία θέτει βασικές κατευθύνσεις στη βάση των οποίων τα κράτη µέλη θα δηµιουργήσουν ένα 
σύστηµα αναφοράς για την αξιολόγηση και την εκτίµηση της περιβαλλοντικής ζηµιάς σε σχέση µε 
την αρχική κατάσταση του περιβάλλοντος,, που προϋποθέτει σοβαρές µελέτες, δηµιουργία 
περιβαλλοντικών δεικτών, ικανής βάσης δεδοµένων, αλλά και συστηµατική καταγραφή τόσο των 
έργων και δραστηριοτήτων που είναι "εν δυνάµει" ρυπογόνες, όσο και της κατάστασης του 
περιβάλλοντος γύρων από αυτές. 
 
Για παράδειγµα για την αξιολόγηση και εκτίµηση της ζηµίας στο εδάφους θα πρέπει να προηγείται 
αξιολόγηση των κινδύνων, ούτως ώστε να µπορεί να σταθµισθεί σε ποια έκταση είναι πιθανόν να 
επηρεασθεί δυσµενώς η ανθρώπινη υγεία. Στο εγγύς µέλλον θα διαµορφωθεί στην Κοινότητα ένα 
εναρµονισµένο πλαίσιο για την παραπάνω αξιολόγηση, που θα βασίζεται στις κατευθύνσεις της 
Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Έδαφος µε τίτλο: “Προς µία θεµατική στρατηγική για 
την προστασία του εδάφους”6.  
 
2. ΠΡΟΣ ΕΝΑ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α ΚΑΙ ΟΙ 

ΕΥΘΥΝΕΣ ΠΟΥ ΑΠΟΡΡΕΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΩΡΑ.   
 
Έως τώρα ο «ρυπαίνων» στη χώρα µας µπορεί – εφόσον ελεγχθεί η επιχείρησή του και 
διαπιστωθούν παραβάσεις της περιβαλλοντικής νοµοθεσίας – µπορεί να πληρώσει πρόστιµο για 
«µη τήρηση των εγκεκριµένων περιβαλλοντικών όρων» ή να παραπεµφθεί στη δικαιοσύνη για 
τυχόν αξιόποινες πράξεις. Σπάνια οι αρµόδιες αρχές προχωρούν στη λήψη µέτρων πρόληψης ή 
αποκατάστασης της ζηµιάς και ουδέποτε το κόστος αυτών δεν το επωµίζεται βεβαίως ο υπεύθυνος 
φορέας εκµετάλλευσης. Με την εφαρµογή της οδηγίας όλα αυτά αλλάζουν.  
 
Είναι προφανές ότι προκειµένου να είναι αποτελεσµατική η µεταφορά της οδηγίας στο εθνικό µας 
δίκαιο, αλλά και η εφαρµογή της πρέπει να υπάρξει σοβαρή και υπεύθυνη προετοιµασία από 
µέρους των αρµόδιων αρχών, πλατειά ενηµέρωση και σειρά διαβουλεύσεων µε όλους τους 
εµπλεκόµενους, καθώς και εγρήγορση, άµεση και αποτελεσµατική ενηµέρωση της κοινωνίας για 
την ανάπτυξη ενός σοβαρού διαλόγου και την επιλογή των βέλτιστων αξιόπιστων λύσεων για τη 
θέσπιση κανόνων, φορέων, µηχανισµών που θα είναι σε θέση να ανταποκριθούν στις σηµαντικές 
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προκλήσεις. Πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι ο νέος µηχανισµός ευθύνης δεν είναι σε θέση να 
ανταποκριθεί σε όλες τις µορφές περιβαλλοντικής ζηµίας, όπως η ευρέως διαδεδοµένη και διάχυτη 
ρύπανσης, καθότι είναι αδύνατον να συνδεθούν οι αρνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις µε 
πράξεις ή παραλείψεις συγκεκριµένων εξατοµικευµένων παραγόντων.  
 
Για το λόγο αυτό και προκειµένου να υπάρξει αποτελεσµατική εφαρµογή χωρίς επιπλοκές πρέπει 
να κατανοήσουµε τη ροή της «νέας τάξης πραγµάτων», δηλαδή των απαιτήσεων στις οποίες θα 
πρέπει να ανταποκριθούν οι αρµόδιες αρχές, που θα ορισθούν και στη συνέχεια να ορίσουµε ποιο 
θα είναι το κατάλληλο σχήµα που θα αναλάβει την υλοποίηση.  
 
3.1. Προϋποθέσεις εφαρµογής 
 
Το πρώτο άµεσο βήµα για τη θέσπιση ενός εθνικού καθεστώτος περιβαλλοντικής ευθύνης, στη 
βάση των κατευθύνσεων της οδηγίας, είναι η αφύπνιση των αρµόδιων αρχών, ώστε να 
προετοιµάσουν έγκαιρα το αναγκαίο πλαίσιο ρυθµίσεων, εθνικών όρων και κανόνων, που θα 
εγγυηθούν την αποτελεσµατική εφαρµογή της οδηγίας και να εκδώσουν τη σχετική νοµοθεσία, 
παράλληλα µε µια πλατιά ενηµέρωση όλων των ενδιαφεροµένων µέσα από ένα ορθά 
κατευθυνόµενου διαλόγου που θα δώσει εκκίνηση για µια διαδικασία ουσιαστικής ζύµωσης και 
ευαισθητοποίησης.  
 
Με δεδοµένο ότι το πλαίσιο εφαρµογής της οδηγίας για την περιβαλλοντική ευθύνη αφορά σε 
δραστηριότητες που καλύπτονται από το σύνολο σχεδόν της υφιστάµενης περιβαλλοντικής 
νοµοθεσίας και άπτεται ευρύτατου φάσµατος θεµάτων είναι απολύτως αναγκαίο να δηµιουργηθεί, 
σε κεντρικό επίπεδο, µια νέα "Αρχή" που θα είναι αρµόδια για την εφαρµογή της οδηγίας και θα 
συνεργάζεται στενά µε υπηρεσίες και φορείς που έχουν στην ευθύνη τους την προστασία του 
περιβάλλοντος, καθώς και µε κεντρικές, περιφερειακές και νοµαρχιακές υπηρεσίες ελέγχου της 
τήρησης της περιβαλλοντικής νοµοθεσίας. 
 
Η νέα αρµόδια αυτή "Αρχή", που θα πρέπει να διαθέτει ευελιξία και αυτονοµία, µπορεί να είναι µια 
Ανεξάρτητη Αρχή µε σηµαντικό ρόλο και εξουσία που θα εγγυάται διαφάνεια και αξιοπιστία και 
θα διαθέτει ισχυρούς µηχανισµούς ελέγχου, ικανή και πλήρη νοµική υποστήριξη, 
εµπειρογνωµοσύνη, κατάλληλη στελέχωση, πόρους και κάθε υλικο-τεχνική υποδοµή, δεδοµένου 
ότι - εκτός των άλλων - θα έχει στην αρµοδιότητά της την καταγραφή δραστηριοτήτων που εν 
δυνάµει µπορούν να προκαλέσουν περιβαλλοντική ζηµιά, τον εντοπισµό των υπευθύνων, τη 
θέσπιση κανονισµών για την αξιολόγηση του κόστους των έργων αποκατάστασης της 
περιβαλλοντικής ζηµιάς και τον καταλογισµό του στους; υπευθύνους, την υπόδειξη αξιόπιστων 
τρόπων αποκατάστασης της κάθε είδους περιβαλλοντικής ζηµιάς στο νερό, το έδαφος και τη 
βιοποικιλότητα, την προσφυγή στα δικαστήρια για την ανάκτηση του κόστους πρόληψης και 
αποκατάστασης, την ενηµέρωση των ενδιαφεροµένων. Παράλληλα θα πρέπει να διαµορφώσει ένα 
σαφές πλαίσιο χρηµατοοικονοµικής ασφάλειας, που θα εγγυάται την άµεση αποκατάσταση της 
ζηµιάς. 
 
3.2. Τα βήµατα και οι διαδικασίες για την εφαρµογή της οδηγίας   
 
Το βάρος που πέφτει στις αρµόδιες εθνικές αρχές προκειµένου να διεκπεραιώσουν οι ίδιες τόσο 
πολύπλοκα καθήκοντα είναι µεγάλο και συνεπάγονται άλλου τύπου οργάνωση των υπηρεσιών, 
διοικητική διακριτική ευχέρεια, εµπειρογνωµοσύνη, τεχνογνωσία, αποτελεσµατικούς µηχανισµούς 
εφαρµογής και ελέγχου, κ.λ.π., εξασφαλίζοντας συγχρόνως ότι τα έννοµα συµφέροντα των 
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σχετικών φορέων εκµετάλλευσης και των άλλων ενδιαφεροµένων θα διαφυλάσσονται καταλλήλως.  
 
Οι αρµόδιες εθνικές αρχές θα πρέπει να ανταποκριθούν επίσης και σε ευρύτερες διαδικασίες που 
εισάγει η οδηγία, όπως το ότι πρόσωπα που επηρεάζονται ή ενδέχεται να επηρεασθούν δυσµενώς 
από περιβαλλοντική ζηµία, µεταξύ των οποίων µη κυβερνητικές οργανώσεις που προάγουν την 
προστασία του περιβάλλοντος, θα έχουν το δικαίωµα να καλέσουν την αρµόδια αρχή να αναλάβει 
δράση και µε τον τρόπο αυτό θα συµβάλλουν δεόντως στην αποτελεσµατική εφαρµογή της 
οδηγίας, ενώ τα ενδιαφερόµενα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα θα διαθέτουν πρόσβαση στις 
διαδικασίες αναθεώρησης των αποφάσεων, πράξεων ή παραλείψεων της αρµόδιας αρχής. 
 
Ενδεικτικά παρατίθενται τα βήµατα που πρέπει να ακολουθηθούν:  
 
♦ ∆ιάλογος - διαβούλευση µε όλους τους εµπλεκόµενους υπηρεσίες (κεντρικές, περιφερειακές, 

νοµαρχιακές), φορείς (εκπροσώπους παραγωγικών τάξεων, ασφαλιστικών οργανισµών, ΜΚΟ, 
κ.λ.π.), πολίτες  

♦ Νοµοθετικό πλαίσιο µεταφοράς της οδηγίας στο εθνικό δίκαιο 
♦ Επιλογή και ορισµός αρµόδιας ή αρµόδιων αρχών. 
♦ Ενίσχυση των µηχανισµών παρακολούθησης και ελέγχου έργων και δραστηριοτήτων για την 

εφαρµογή της περιβαλλοντικής νοµοθεσίας και τήρησης των περιβαλλοντικών όρων ή 
δηµιουργία νέων. 

♦ ∆ηµιουργία κατάλληλης βάσης δεδοµένων για την καταγραφή έργων και δραστηριοτήτων στη 
χώρα, καθώς και της αρχικής κατάστασης του περιβάλλοντος πριν από την έναρξη λειτουργίας 
τους.  

♦ ∆ηµιουργία υποδοµής για την διευκόλυνση της ελεύθερης πρόσβασης των πολιτών στην 
περιβαλλοντική πληροφόρηση. 

♦ ∆ηµιουργία φορέα για την αξιολόγηση και εκτίµηση της περιβαλλοντικής ζηµιάς (στο νερό, το 
έδαφος και τη βιοποικιλότητα), καθώς και του υπολογισµού του κόστους των µέτρων.    

♦ Καθορισµός διαδικασιών για  τον καταλογισµό της ευθύνης και του κόστους των µέτρων 
πρόληψης και αποκατάστασης της περιβαλλοντικής ζηµιάς. 

♦ ∆ιαµόρφωση σαφούς πλαισίου χρηµατοοικονοµικής ασφάλειας, που θα εγγυάται την άµεση 
αποκατάσταση της ζηµιάς. 

♦ ∆ιάλογος µε τους ασφαλιστές 
 
Ειδικότερα σηµειώνεται ότι µετά από µια περιβαλλοντική ζηµιά ή καταγγελία σχετικά µε κίνδυνο 
να συµβεί ζηµιά ή µετά από αίτηση πολιτών ή ΜΚΟ σχετικά µε ανάληψη δράσης τα στάδια 
υποχρεώσεων είναι τα παρακάτω: 
 
♦ Εντοπισµός των ρυπαντών (ένας ή περισσότεροι) 
♦ Εντοπισµός της ζηµιάς (ποσοτικός εντοπισµός) 
♦ Απόδειξη της αιτιώδους συνάφειας µεταξύ της ζηµίας και του ή των εντοπισθέντων ρυπαντών  
♦ Καταµερισµός των ευθυνών,  
♦ Αξιολόγηση και εκτίµηση της ζηµιάς, 
♦ Καθορισµός του ύψους του κόστους των µέτρων πρόληψης και αποκατάστασης της 

περιβαλλοντικής ζηµιάς 
♦ Καταµερισµός του κόστους στον ή στους εντοπισθέντες ρυπαντές, 
♦ Εκπόνηση µελετών αποκατάστασης - εναλλακτικές προτάσεις - επιλογή της βέλτιστης λύσης. 
♦ Παρακολούθηση της υλοποίησης των έργων αποκατάστασης 
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♦ ∆ιαδικασίες ανάκτησης του κόστους πρόληψης και αποκατάστασης από τον υπεύθυνο 
  
3.3. Αναµενόµενα οφέλη 
 
Αντιλαµβανόµαστε ότι µετά τη µεταφορά της οδηγίας για την περιβαλλοντική ευθύνη στα εθνικά 
δίκαια θα διαµορφωθεί ένα νέο συνολικό πλαίσιο που θα εγγυάται πλέον µε νέους όρους την 
προστασία του περιβάλλοντος, µέσω της πρόληψης και της αποκατάστασης της περιβαλλοντικής 
ζηµιάς, όπου το κόστος δεν θα επιβαρύνει τους φορολογούµενους αλλά τον "ρυπαίνοντα".  
 
Θα αναδειχθούν νέες αρχές και αξίες στο περιβαλλοντικό γίγνεσθαι, όπου η "περιβαλλοντική" αξία 
θα αποκτήσει άλλη έννοια, καθώς το περιβάλλον, που θα αξιολογείται µε νέα δεδοµένα και 
κριτήρια, θα αποκτήσει και κοινωνική και οικονοµική διάσταση. Θα ισοδυναµεί πλέον µε 
οικονοµικά µετρήσιµα µεγέθη και θα αποκτήσει έτσι και οικονοµική, "αξία", µε αποτελέσµατα να 
επηρεαστούν σηµαντικά οι νοοτροπίες, αλλά και οι τρέχουσες πρακτικές προστασίας του 
περιβάλλοντος.   
 
Ειδικότερα, το νέο καθεστώς ευθύνης και οι αλλαγές που θα επιφέρει θα επηρεάσουν θετικά όλο το 
σύστηµα, τόσο αυτό που αφορά στη διαδικασία εκπόνησης Μελετών Περιβαλλοντικών 
Επιπτώσεων και έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (Ε.Π.Ο.), όσο και αυτό που αφορά στη 
διαδικασία αδειοδότησης εν γένει. Παράλληλα, θα ισχυροποιήσει τους µηχανισµούς 
παρακολούθησης και ελέγχου τήρησης περιβαλλοντικών όρων και θα βοηθήσει στην κατανόηση 
της σηµασίας των µέτρων πρόληψης, καθώς τόσο η Πολιτεία και οι φορείς εκµετάλλευσης θα 
υποχρεωθούν να δίνουν µεγαλύτερη σηµασία στις παραπάνω διαδικασίες, αλλά και στη λήψη 
δραστικών προληπτικών µέτρων, ώστε να ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος περιβαλλοντικής ζηµιάς. 
 
Τα ζητήµατα εφαρµογής της περιβαλλοντικής νοµοθεσίας θα αντιµετωπίζονται µε πιο 
αποφασιστικό και αποτελεσµατικό τρόπο και σταδιακά αναµένεται να υπάρξει ευαισθητοποίηση 
και κατανόηση βασικών αρχών της αειφόρου ανάπτυξης. 
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