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ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ  ΠΟΛΙΤΙΚΗ - 
 ΕΚΤΙΜΗΣΗ  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ  ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 
 

Το παρόν κεφάλαιο πραγµατεύεται την περιβαλλοντική διαχείριση τεχνικών έργων και 

δραστηριοτήτων. Ειδικότερα, αναφέρεται σε ένα διεθνώς αναγνωρισµένο θεσµικό εργαλείο, την 

Εκτίµηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΕΠΕ), το οποίο αποτελεί τον κυριώτερο τρόπο 

περιβαλλοντικού ελέγχου των τεχνικών έργων και δραστηριοτήτων και εφαρµόζεται σε όλες τις 

ανεπτυγµένες χώρες για την πρόληψη των βλαβών του περιβάλλοντος. Παράλληλα, 

αναφέρονται συνοπτικά οι σηµερινές δυνατότητες για την άσκηση περιβαλλοντικής πολιτικής. 

Στόχος είναι η αναζήτηση και η εφαρµογή τεχνολογικών και άλλων µεθόδων για την άρση των 

δυσµενών συνεπειών που προκαλούνται στο περιβάλλον από την οικονοµική ανάπτυξη και τις 

επεµβάσεις που αυτή συνεπάγεται. 

 

10.1. Αειφόρος  ανάπτυξη 

 
  Στη διάρκεια των τελευταίων δεκαετιών, οι επιστηµονικές έρευνες έχουν προσφέρει 

άφθονα δεδοµένα που δείχνουν την αυξανόµενη υποβάθµιση του περιβάλλοντος. Οι 

διαπιστώσεις αυτές συντελούν στην βαθµιαία συνειδητοποίηση ότι η οικονοµική ανάπτυξη έχει 

κάποια όρια που προσδιορίζονται από το πεπερασµένο περιβάλλον του πλανήτη. Η ευρέως 

διαδεδοµένη άποψη ότι τα πάντα είναι δυνατά αν διαθέτουµε "αρκετή ενέργεια και τεχνολογία" 

άρχισε να αµφισβητείται, όταν διαπιστώθηκαν η περιορισµένη αντοχή των φυσικών κύκλων, 

αλλά και οι αστάθµητοι κίνδυνοι από τις παρενέργειες της τεχνολογίας. Η ύπαρξη ορίων στη 

µεγέθυνση της ανθρώπινης δραστηριότητας υποστηρίχτηκε από την περίφηµη µελέτη της 

Λέσχης της Ρώµης, το 1971, µε αντικειµενικά επιχειρήµατα σχετικά µε τον παγκόσµιο 

πληθυσµό, τους φυσικούς πόρους, τους δείκτες ρύπανσης κ.λπ.. Η πρώτη διάσκεψη των 

Ηνωµένων Εθνών για το περιβάλλον, το 1972 στη Στοκχόλµη, υπήρξε η αφετηρία µιας σειράς 

διεθνών δραστηριοτήτων µε στόχο την προστασία του παγκόσµιου περιβάλλοντος. Η διάσκεψη 

για το περιβάλλον και την ανάπτυξη, στο Ρίο το 1992, καθόρισε στόχους και προτεραιότητες της 

αναγκαίας περιβαλλοντικής και αναπτυξιακής πολιτικής σε διεθνές επίπεδο. Η διάσκεψη στο 

Γιοχάνεσµπουργκ το 2002, 10 χρόνια µετά το Ρίο, αποτίµησε τα αποτελέσµατα που έχουν ή δεν 

έχουν επιτευχθεί. Ωστόσο, οι περιβαλλοντικές πολιτικές των διαφόρων χωρών  παραµένουν 
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πολύ διαφορετικές και εξαρτώνται σε µεγάλο βαθµό από το επίπεδο οικονοµικής ανάπτυξης και 

περιβαλλοντικής συνειδητοποίησης. 

 

Η Παγκόσµια Επιτροπή για το Περιβάλλον και την Ανάπτυξη, µε τη µελέτη "Το Κοινό µας 

Μέλλον" (1987), προέβαλε την αειφορία (sustainability), ως µία σύγχρονη απάντηση στο 

πρόβληµα των υλικών ορίων της οικονοµικής µεγέθυνσης. Η αειφόρος ή βιώσιµη ανάπτυξη 

(sustainable development) έχει στόχο την ορθολογική διαχείριση των φυσικών πόρων,  µε τρόπο 

ώστε να καλύπτονται οι ανθρώπινες ανάγκες του παρόντος, ιδιαίτερα αυτές των φτωχότερων 

στρωµάτων και του Τρίτου Κόσµου, χωρίς να υπονοµεύεται η κάλυψη των αναγκών του 

µέλλοντος. Η αειφορία, ως προσπάθεια συµβιβασµού των αντιθέσεων µεταξύ οικονοµικής 

ανάπτυξης και περιβάλλοντος, αποτελεί µια µετριοπαθή αναπτυξιακή και φιλοπεριβαλλοντική 

προσέγγιση, δεν ταυτίζεται µε την οικολογική άποψη της οικοανάπτυξης, ενώ βρίσκεται σε 

αντίθεση µε τις πιο ακραίες οικολογικές ή αναπτυξιακές απόψεις. 

 

 Η ιδέα της αειφορίας εµπνέεται από την ορθολογική εκµετάλλευση του δάσους. Η αειφόρος 

υλοτοµία µπορεί να προσφέρει µια συνεχή παραγωγή ξύλου, που αντιστοιχεί στον "τόκο", ενώ 

το δασικό "κεφάλαιο" παραµένει σε καλή κατάσταση, ώστε να διαιωνίζεται η παραγωγική του 

ικανότητα. Κατ΄ αντιστοιχίαν, η ορθή πολιτική  για την ικανοποίηση των ανθρώπινων αναγκών 

σηµαίνει αύξηση της παραγωγικής ικανότητας µε σεβασµό των οικολογικών αναγκών, 

καλύτερες προοπτικές ισοκατανοµής  των αγαθών, περιορισµό της δηµογραφικής αύξησης κάτω 

από τα όρια αντοχής των φυσικών συστηµάτων. 

 

Η αειφόρος ανάπτυξη στις διάφορες περιπτώσεις περιβαλλοντικών συστηµάτων δεν είναι 

πάντοτε εφικτή. Γενικά όµως είναι χρήσιµη ως εργαλείο ανάλυσης, διότι επιτρέπει µια 

εµπεριστατωµένη κριτική των διαφόρων οικονοµικών επιλογών. Πρόκειται για προσπάθεια 

ενσωµάτωσης της περιβαλλοντικής διάστασης στις αναπτυξιακές πολιτικές, αποτελεί απόπειρα 

συµβιβασµού µεταξύ ανάπτυξης και περιβάλλοντος. Κατά κανόνα, συνεπάγεται µια µείωση 

στην ταχύτητα οικονοµικής µεγέθυνσης. Είναι µία έννοια ασαφής, η οποία όµως αποτελεί 

δυναµικό σύνθηµα, που έχει θεωρητικά υιοθετηθεί τόσο από κυβερνήσεις, όσο και από µη 

κυβερνητικές οργανώσεις. Η εµφάνιση ενδιαφέροντος από το διεθνές κεφάλαιο (πράσινος 

καπιταλισµός) για επενδύσεις σε τοµείς όπως η ανακύκλωση απορριµµάτων, τα υγιεινά 

προϊόντα, οι ανανεώσιµες πηγές ενέργειας κ.λπ. ενισχύει την αποδοχή των σχετικών ιδεών από 

τη διεθνή κοινότητα. 
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Η αειφόρος ανάπτυξη απαιτεί µια πολιτική µακροπρόθεσµου σχεδιασµού σε παγκόσµιο 

επίπεδο, βασισµένη σε αναµφισβήτητες θέσεις, όπως: 

• Οι περιβαλλοντικές πιέσεις αλληλεξαρτώνται, το περιβάλλον είναι ένα πολύπλοκο 

δυναµικό σύστηµα. 

• Τα οικολογικά και τα οικονοµικά προβλήµατα αλληλοεπηρεάζονται και συνδέονται µε 

κοινωνικούς και πολιτικούς παράγοντες, όπως η ανεργία, η φτώχεια, ο κοινωνικός 

αποκλεισµός, η µειονεκτική θέση των γυναικών σε πολλές κοινωνίες. 

• Οι περιβαλλοντικές βλάβες δε σταµατούν στα εθνικά σύνορα. 

 

Θεµέλιο της αειφόρου ανάπτυξης αποτελεί η ορθολογική διαχείριση των φυσικών πόρων, µε 

στόχο την κάλυψη των ανθρώπινων αναγκών στο παρόν και στο µέλλον. Αυτό προϋποθέτει 

συχνά την εισαγωγή της έννοιας της κυκλικής κίνησης για τα προϊόντα των φυσικών πόρων, είτε 

ακολουθώντας κύκλους που υπάρχουν στη φύση (ανανεώσιµοι φυσικοί πόροι), είτε 

δηµιουργώντας τεχνητούς κύκλους (ανακυκλώσιµοι φυσικοί πόροι). Η συντόµευση της 

περιόδου του τεχνητού κύκλου συµβάλλει στην αποφυγή ρύπανσης (π.χ. γρήγορη ανακύκλωση 

χρησιµοποιηµένων µετάλλων). Από την άλλη µεριά, ορισµένοι φυσικοί κύκλοι (π.χ. κύκλος του 

φωσφόρου) έχουν πολύ µακριά περιόδο, πράγµα που στερεί ουσιαστικά την ιδιότητα του 

ανανεώσιµου από τον αντίστοιχο φυσικό πόρο. Η ορθολογική χρήση των ανανεώσιµων φυσικών 

πόρων (π.χ. γλυκό νερό, δάσος, πανίδα) περιλαµβάνει την εξοικονόµηση και την αποφυγή της 

εξάντλησης, αλλά και την προστασία από τη ρύπανση και την εν γένει υποβάθµιση. 
 

Παραδείγµατα ανανεώσιµων φυσικών πόρων είναι: 

• Η αιολική ενέργεια, διότι µπορεί να προσφέρει παραγωγή ηλεκτρισµού, χωρίς να εξαντλεί 

κάποιο καύσιµο. 

• Ένα υπόγειο υδατικό απόθεµα, από το οποίο αντλείται περιορισµένη ποσότητα νερού ανά 

µονάδα χρόνου, έτσι ώστε η εκµετάλλευση να αντιστοιχεί στον «τόκο», ενώ το υδάτινο 

«κεφάλαιο» να παραµένει ακέραιο. 

• Ένας πληθυσµός ταράνδων, τον οποίο κυνηγά µια πρωτόγονη φυλή, εφ’ όσον η 

δραστηριότητα αυτή µπορεί να προσφέρει µονίµως µια ποσότητα τροφής στους ανθρώπους, 

χωρίς να µειώνεται το µέγεθος του πληθυσµού των ζώων. 
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Ο τρόπος εκµετάλλευσης  των φυσικών πόρων συνδέεται άµεσα και µε τη χρησιµοποιούµενη 

τεχνολογία. Η ηπιότητα είναι µια ιδιότητα που χαρακτηρίζει µόνον εκείνες τις τεχνολογίες που 

εξασφαλίζουν:  

• ανανέωση του φυσικού πόρου 

• διατήρηση του περιβάλλοντος 

• αποφυγή κοινωνικών κινδύνων (π.χ. σοβαρά ατυχήµατα). 

 

Το τελευταίο χαρακτηριστικό επιδέχεται φυσικά διαφορετικές ερµηνείες, όπως π.χ. η άποψη 

ενός µεγάλου µέρους των οικολογικών κινηµάτων ότι η συγκέντρωση εξουσίας από τους 

τεχνοκράτες αποτελεί κοινωνικό κίνδυνο. Η ορθολογική χρήση των φυσικών πόρων και η 

χρησιµοποίηση ηπιότερων τεχνολογιών είναι σε ένα βαθµό ζήτηµα οικονοµικό, διότι αυξάνεται 

σηµαντικά το κόστος εκµετάλλευσης, άρα και το κόστος του τελικού προϊόντος, καθιστώντας 

την ανάπτυξη περισσότερο ποιοτική, αλλά και πιο ακριβή. 

 

Συγκεκριµένοι στόχοι της αειφόρου ανάπτυξης είναι: 

• Η αναζωογόνηση της οικονοµικής ανάπτυξης, ιδιαίτερα στις αναπτυσσόµενες χώρες, όπου η φτώχεια µειώνει 

τις δυνατότητες των ανθρώπων να χρησιµοποιούν συνετά τους φυσικούς πόρους και εντείνει τις πιέσεις στο 

περιβάλλον. 

• Η προώθηση µιας ανάπτυξης λιγότερο ενεργειοβόρου και πιο δίκαιης κοινωνικά. 

• Η ικανοποίηση των βασικών αναγκών του αυξανόµενου πληθυσµού στις αναπτυσσόµενες χώρες, όπως η 

σωστή διατροφή, η απαραίτητη ενέργεια, η στέγαση, το καθαρό νερό, οι υγιεινές συνθήκες διαβίωσης και η 

ιατρική περίθαλψη. Η δηµιουργία ευκαιριών απασχόλησης που θα εξασφαλίζουν τα ελάχιστα αναγκαία 

καταναλωτικά αγαθά. 

• Η δηµογραφική σταθεροποίηση. Αυτή είναι απαραίτητη γενικά, αλλά προπάντων στις µεγάλες πόλεις του 

Τρίτου Κόσµου, όπου οι ελλείψεις κατοικίας, νερού, υγιεινής και µαζικών µεταφορών είναι ιδιαίτερα οξείες. 

Το σπουδαιότερο αποτέλεσµα µιας επιβράδυνσης της αύξησης του πληθυσµού θα είναι πόλεις περισσότερο 

βιώσιµες. 

• Η διατήρηση και αναβάθµιση των φυσικών πόρων, οι οποίοι πιέζονται από το υψηλό επίπεδο κατανάλωσης 

των βιοµηχανικών χωρών, σε συνδυασµό µε τον αυξανόµενο πληθυσµό και την  κατανάλωση των 

αναπτυσσόµενων χωρών. Οι προοπτικές εναλλακτικών λύσεων στην αγροτική παραγωγή, στις 

χρησιµοποιούµενες τεχνολογίες και στην ενέργεια είναι σηµαντικές για τη µείωση της ατµοσφαιρικής και της 

υδατικής ρύπανσης. 
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• Ο επαναπροσδιορισµός των τεχνολογιών, µέσω στροφής της αγοράς προς την κατεύθυνση προϊόντων 

φιλικότερων προς το περιβάλλον, µε µεγαλύτερη διάρκεια ζωής, µε δυνατότητα ανακύκλωσης ή 

εξοικονόµησης ενέργειας κ.λπ. 

• Η σύγκλιση οικονοµικών και περιβαλλοντικών στόχων στη διαδικασία λήψης αποφάσεων, µέσω αποδοχής 

της κοινωνικής ευθύνης, αναγνώρισης των ορίων της επιστήµης και της τεχνολογίας στην επίλυση των 

προβληµάτων, αναγνώρισης των µακροπρόθεσµων συνεπειών των σηµερινών αποφάσεων. Η αειφορία 

απαιτεί  ευρύτερη συµµετοχή στις ευθύνες και στις αποφάσεις και ευρύτερη πρόσβαση των πολιτών στις 

πηγές πληροφοριών. 

 

 

10.2. Περιβαλλοντική πολιτική και εκτίµηση επιπτώσεων 

  

Τα κράτη και οι διακρατικοί οργανισµοί έχουν σήµερα στη διάθεσή τους µία πληθώρα 

δυνατοτήτων για την άρση των περιβαλλοντικών συνεπειών της ανάπτυξης. Η άσκηση 

περιβαλλοντικής πολιτικής περιλαµβάνει: 

• Επέκταση και εφαρµογή των γνώσεων, µέσω της επιστηµονικής έρευνας και της 

περιβαλλοντικής τεχνολογίας  

• Ιδεολογική παρέµβαση, µε προώθηση της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, της ενηµέρωσης, 

της  ευαισθητοποίησης της κοινής γνώµης και της συµµετοχής των πολιτών 

• Θεσµοθέτηση της προστασίας του περιβάλλοντος, µε θέσπιση των αναγκαίων νόµων, 

κανόνων και ρυθµίσεων 

• ∆ηµιουργία ικανής διοίκησης και κατάλληλων ελεγκτικών και κατασταλτικών µηχανισµών 

για την αντιµετώπιση των περιβαλλοντικών κινδύνων 

• Χρήση οικονοµικών εργαλείων για την προστασία του περιβάλλοντος και εναρµόνιση της 

περιβαλλοντικής µε τις υπόλοιπες τοµεακές πολιτικές, όπως η βιοµηχανική, η γεωργική, η 

τουριστική κ.λπ. 

 

Η σύγχρονη περιβαλλοντική πολιτική που ασκείται στις περισσότερες προηγµένες χώρες και 

ιδιαίτερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση βασίζεται κατ’ αρχήν στα ανθρώπινα δικαιώµατα και στη 

δηµοκρατική αρχή της πλειοψηφίας, καθώς και στις ακόλουθες κλασσικές περιβαλλοντικές 

αρχές: 

• Επιδίωξη υψηλού επιπέδου προστασίας 

• Πρόληψη των βλαβών του περιβάλλοντος 
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• Χρέωση στον ρυπαίνοντα του κόστους της ρύπανσης (Ο ρυπαίνων πληρώνει). 

 

Η αρχή της πρόληψης, έχει συµπληρωθεί τα τελευταία χρόνια µε την αρχή της προφύλαξης, η 

οποία είχε εισαχθεί ως πρόσθετος στόχος στο 5ο ευρωπαϊκό πρόγραµµα δράσης για το 

περιβάλλον, στη δεκαετία του ΄90. Σύµφωνα µε την πρώτη, επιβάλλονται προστατευτικά µέτρα, 

όταν αποδεδειγµένα αναµένονται αρνητικές επιπτώσεις. Στις περιπτώσεις που υπάρχει 

διχογνωµία εφαρµόζονται επανορθωτικά µέτρα, αν και όταν εκδηλωθούν οι επιπτώσεις. 

Σύµφωνα µε τη δεύτερη, τα προληπτικά µέτρα επιβάλλονται, ακόµα και όταν δεν υπάρχει 

επιστηµονική βεβαιότητα για τις αναµενόµενες περιβαλλοντικές επιπτώσεις, εφόσον αυτές 

κινδυνεύουν να είναι σοβαρές και µη αναστρέψιµες. Πρόκειται για ενδυνάµωση της 

περιβαλλοντικής προστασίας, η οποία έχει ήδη αρχίσει να εφαρµόζεται σε ζητήµατα της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 

Η Εκτίµηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΕΠΕ) αποτελεί έναν από τους καταλληλότερους 

τρόπους για την εφαρµογή προληπτικών µέτρων, ώστε να αποφεύγονται οι αρνητικές συνέπειες 

της ανάπτυξης και να διατηρούνται οι φυσικοί πόροι για τις ανάγκες των µελλοντικών γενεών. 

Εποµένως, είναι αποτελεσµατικό εργαλείο για την άσκηση περιβαλλοντικής πολιτικής και 

µάλιστα για την προώθηση της αειφόρου ανάπτυξης. Η ΕΠΕ µπορεί να θεωρηθεί ως µια ειδική 

περιβαλλοντική τεχνολογία, µε διεπιστηµονικές προσεγγίσεις και µε ισχυρή εξάρτηση από την 

κοινωνική κατάσταση. Η διαδικασία µιας ΕΠΕ έχει διαστάσεις θεσµικές, τεχνολογικές και 

οικονοµικές, ενώ δεν απουσιάζουν και ιδεολογικές συνιστώσες. 

 
 
10.3. ∆ιαστάσεις της περιβαλλοντικής πολιτικής 
 

10.3.1. Θεσµική διάσταση 
10.3.1.1. Η πολιτική της Ε.Ε. για το περιβάλλον 

 Η Ενιαία Ευρωπαϊκή Πράξη, που το 1986 τροποποίησε την ιδρυτική συνθήκη της 

Ρώµης, αναγνωρίζει για πρώτη φορά την ανάγκη συνδυασµού των στόχων για ελεύθερο εµπόριο 

µε την περιβαλλοντική προστασία. Συγκεκριµένα, στα άρθρα 100 και 130 αναφέρει ότι: 

«Η Επιτροπή στις προτάσεις της που αναφέρονται στην παράγραφο 1 και αφορούν την 

υγεία, την ασφάλεια, την προστασία του περιβάλλοντος και την προστασία του 

καταναλωτή, θα λαµβάνει ως βάση ένα υψηλό επίπεδο προστασίας» 
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και 

«∆ράση αναλαµβανόµενη από την Κοινότητα σχετικά µε το περιβάλλον, θα έχει τους 

ακόλουθους στόχους: 1) τη διαφύλαξη, προστασία και βελτίωση της ποιότητας του 

περιβάλλοντος. 2) τη συµβολή στην προστασία της υγείας του ανθρώπου. 3) τη διασφάλιση 

συνετής και ορθολογικής χρησιµοποίησης των φυσικών πόρων». 

 

Το άρθρο 130, παράγραφος 2, εισάγει στη Συνθήκη τη φιλοσοφία της Κοινότητας που 

χρησιµεύει ως υπόβαθρο των ανωτέρω στόχων και συγκεκριµένα ότι: 

 

 "Η δράση από την Κοινότητα σχετικά µε το περιβάλλον πρέπει να βασίζεται στις αρχές ότι 

θα πρέπει να αναλαµβάνεται προληπτική δράση, ότι η ζηµιά στο περιβάλλον θα πρέπει 

κατά προτεραιότητα να επανορθώνεται στην πηγή και ότι ο ρυπαίνων θα πρέπει να 

πληρώνει. Οι απαιτήσεις για προστασία του περιβάλλοντος θα αποτελούν συστατικό των 

άλλων πολιτικών της Κοινότητας". 

 
10.3.1.2. Οι συνταγµατικές ρυθµίσεις 

Η προστασία του περιβάλλοντος προβλέπεται µε σαφήνεια από το άρθρο 24, παράγραφοι 

1 και 2, του Ελληνικού Συντάγµατος του 1975, το οποίο τροποποιήθηκε το 2001. 

Θεµατοφύλακας του Συντάγµατος και ειδικότερα του άρθρου 24 είναι το Συµβούλιο της 

Επικρατείας, ως Ανώτατο ∆ιοικητικό ∆ικαστήριο, το οποίο, κατ΄ αυτόν τον τρόπο, ελέγχει τον 

τρόπο ανάπτυξης της χώρας και έχει αναδειχθεί σε παραγωγό περιβαλλοντικής πολιτικής.  

 

Αρχική διατύπωση (1975) των 2 πρώτων παραγράφων του άρθρου 24: 

"1.   Η προστασία του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος αποτελεί υποχρέωσιν του 

Κράτους. Το Κράτος υποχρεούται να λαµβάνη ιδιαίτερα προληπτικά ή κατασταλτικά µέτρα 

προς προφύλαξιν αυτού. Νόµος καθορίζει τα αφορώντα εις την προστασίαν των δασών και 

των δασικών εν γένει εκτάσεων. Απαγορεύεται η µεταβολή του προορισµού των δηµοσίων 

δασών και των δηµοσίων δασικών εκτάσεων, πλην αν προέχη δια την Εθνικήν Οικονοµίαν 

η αγροτική εκµετάλλευσις τούτων ή άλλη χρήσις εκ δηµοσίου συµφέροντος επιβαλλοµένη. 

2.   Η χωροταξική αναδιάρθρωσις της Χώρας, η διαµόρφωσις, η ανάπτυξις, η 

πολεοδόµησις και η επέκτασις των πόλεων και των οικιστικών εν γένει περιοχών, τελεί υπό 

την ρυθµιστικήν αρµοδιότητα και τον έλεγχον του Κράτους, επί τω τέλει της εξυπηρετήσεως 
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της λειτουργικότητος και αναπτύξεως των οικισµών και της εξασφαλίσεως των καλλιτέρων 

δυνατών όρων διαβιώσεως". 

 
Νεώτερη διατύπωση (2001) των 2 πρώτων παραγράφων του άρθρου 24: 

1. 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 

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

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

συµφέρον. 

2. Η χωροταξική αναδιάρθρωση της Χώρας, η διαµόρφωση, η ανάπτυξη, η πολεοδόµηση και 

η επέκταση των πόλεων και των οικιστικών γενικά περιοχών υπάγεται στη ρυθµιστική 

αρµοδιότητα και τον έλεγχο του Κράτους, µε σκοπό να εξυπηρετείται η λειτουργικότητα και 

η ανάπτυξη των οικισµών και να εξασφαλίζονται οι καλύτεροι δυνατοί όροι διαβίωσης. Οι 

σχετικές τεχνικές επιλογές και σταθµίσεις γίνονται κατά τους κανόνες της επιστήµης. Η 

σύνταξη εθνικού κτηµατολογίου συνιστά υποχρέωση του Κράτους. 

 
10.3.1.3. Η νοµοθεσία για το περιβάλλον 

Μια πλήρης και ισορροπηµένη περιβαλλοντική νοµοθεσία πρέπει να χαρακτηρίζεται από: 

• επιστηµονική και τεχνική πληρότητα 

• προσέγγιση µε τις κοινωνικές αντιλήψεις της εποχής (ειδικότερα να επιβάλει θέσεις λίγο πιο 

προχωρηµένες από τις τρέχουσες κοινωνικές απόψεις για τα περιβαλλοντικά ζητήµατα) 

• εναρµόνιση µε τοµεακές πολιτικές (βιοµηχανική, γεωργική, τουριστική κ.λπ.) 

• εναρµόνιση µε διεθνείς υποχρεώσεις (διεθνείς συµβάσεις, οδηγίες Ε.Ε. κ.λπ.). 

 

Η περιβαλλοντική νοµοθεσία των πιο προηγµένων χωρών εξελίσσεται επί δεκαετίες, έχοντας 

περάσει κατά κανόνα από τα ακόλουθα στάδια: 

• πρόνοια για την υγεία 

• πρόνοια για τη ρύπανση και την υποβάθµιση, πέρα από ενδεχόµενες επιπτώσεις στην υγεία 

• προληπτική αντιµετώπιση των περιβαλλοντικών προβληµάτων. 

 
10.3.1.4. Η κατοχύρωση του δικαιώµατος στο περιβάλλον 
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 Τα τελευταία χρόνια έχει αρχίσει να διαµορφώνεται ένα καινούργιο δικαίωµα, το δικαίωµα στο 

περιβάλλον. Μπορεί να οριστεί ως το δικαίωµα που έχει το άτοµο για ένα περιβάλλον υγιεινό και οικολογικά 

ισόρροπο και, εποµένως, ως το δικαίωµα που έχει για την προστασία αυτού του περιβάλλοντος. Η προστασία του 

περιβάλλοντος πρέπει να εκληφθεί εδώ στην πιο ευρεία της έννοια, δηλ. ως προστασία, ορθολογική διαχείριση, 

διατήρηση, αποκατάσταση και βελτίωση του περιβάλλοντος. Η ύπαρξη αυτού του δικαιώµατος δηµιουργεί για τη 

δηµόσια εξουσία την υποχρέωση να καταστήσει το άτοµο ικανό είτε µόνο του είτε σε οµάδες, συλλογικά, να 

προστατεύσει το περιβάλλον του. Η υποχρέωση αυτή καταλήγει στη δηµιουργία νοµικού πλαισίου κατάλληλου για 

την πραγµάτωση αυτού του δικαιώµατος. 

 

Η συµµετοχή των πολιτών στις αποφάσεις της διοίκησης που αφορούν την προστασία του περιβάλλοντος και που 

υλοποιούνται µε τις διοικητικές πράξεις, στις οποίες οι αποφάσεις αυτές καταλήγουν, βρίσκει νοµιµοποιητικό 

έρεισµα: 

• Στην ουσιαστική πραγµάτωση του περιεχοµένου της δηµοκρατίας 

• Στην ύπαρξη του κοινωνικού δικαιώµατος του άτοµου επί του περιβάλλοντος και, εποµένως, επί της 

προστασίας του 

• Στη διαρκώς εντονότερα συνειδητοποιούµενη ανάγκη ενός ισόρροπου µοιράσµατος της ρύθµισης και 

αντιµετώπισης των κοινωνικών αναγκών ανάµεσα στη δηµόσια εξουσία και την κοινωνία των πολιτών, ως 

σύνολο δυναµικό µε ρυθµιστική ικανότητα 

• Στο άρθρο 24 του Συντάγµατος. 
 

Η έννοια της συµµετοχής περιλαµβάνει τρία στοιχεία: (α) την πληροφόρηση των πολιτών και το 

δικαίωµά τους για πληροφόρηση εκ µέρους της ∆ιοίκησης για όλα τα θέµατα που αφορούν το 

περιβάλλον τους και την προστασία του, (β) την εν στενή εννοία συµµετοχή και (γ) τα ένδικα 

µέσα (δηλ. τα µέσα δικαστικής προστασίας) που είτε κατοχυρώνουν το δικαίωµα για 

πληροφόρηση και συµµετοχή στη λήψη αποφάσεων που αφορούν το περιβάλλον είτε δίνουν τη 

δυνατότητα για µια αποτελεσµατική προστασία του περιβάλλοντος. Η συµµετοχή των πολιτών 

σε θέµατα προστασίας του περιβάλλοντος µπορεί να πραγµατοποιηθεί:  

• Στο καθαρά ατοµικό επίπεδο 

• Στο επίπεδο οµάδων ατόµων χωρίς αναγνωρισµένο νοµικό καθεστώς, οι οποίες 

αναλαµβάνουν διάφορες πρωτοβουλίες 

• Στο επίπεδο οργανώσεων µε αναγνωρισµένο νοµικό καθεστώς, οι οποίες µπορούν να έχουν 

και δικαίωµα δικαστικής επιδίωξης των συµφερόντων τους, όταν θίγεται το περιβάλλον. 

 
 
 
10.3.2. Τεχνολογική διάσταση  
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                  Η κοινωνική αντίδραση στην περιβαλλοντική υποβάθµιση είναι  φαινόµενο που 

αναµένεται να χαρακτηρίσει κυρίως την αναδυόµενη µεταβιοµηχανική εποχή. Το ενδιαφέρον 

των ανεπτυγµένων κοινωνιών για το περιβάλλον αυξάνεται µε ταχύ ρυθµό τα τελευταία χρόνια, 

η περιβαλλοντική διάσταση εµφανίζεται όλο και εντονότερα στην οικονοµία και επηρεάζει τις 

τοµεακές αναπτυξιακές πολιτικές. Η ποιότητα του περιβάλλοντος συνιστά πλέον ένα 

διευρυνόµενο επιστηµονικό και τεχνολογικό στοίχηµα, κατά συνέπεια αναπτύσσεται σηµαντική 

δραστηριότητα για την επίτευξη παραγωγικών διαδικασιών, προϊόντων και δραστηριοτήτων 

φιλικότερων προς το περιβάλλον. Έτσι, η ανάπτυξη και η προώθηση περιβαλλοντικής 

τεχνολογίας τείνουν σταδιακά ν΄ αποτελέσουν σηµαντικές παραµέτρους στην άσκηση 

περιβαλλοντικής πολιτικής. 

 
Σήµερα, η συνέχιση της υποβάθµισης του περιβάλλοντος απειλεί να οδηγήσει την Βιόσφαιρα σε 

αποσταθεροποίηση, διότι οι κίνδυνοι µεγαλώνουν, ενώ παλιές και νεώτερες βλάβες συσσωρεύονται. Από την άλλη 

µεριά, µε τη χρήση κατάλληλων τεχνολογιών, υπάρχει η δυνατότητα να συµβιβαστεί η συνέχιση µιας λελογισµένης 

και βιώσιµης ανάπτυξης µε την ύπαρξη ενός περιβάλλοντος καθαρού, λειτουργικού, όµορφου, ποικίλου, ήσυχου, 

ισορροπηµένου. Απαιτείται, ωστόσο, αποτελεσµατική πολιτική σε κρατικό και σε διεθνές επίπεδο. Η δηµιουργία 

κατάλληλων θεσµών και νοµοθεσίας, η αλλαγή οικονοµικών και παραγωγικών προτεραιοτήτων, η επικράτηση 

πνεύµατος εξοικονόµησης, η εξασφάλιση οργάνων ελέγχου και παρακολούθησης του περιβάλλοντος είναι 

αναγκαίες ενέργειες. Η εφαρµογή τεχνολογιών που παράγουν µε καθαρότερο τρόπο, που καταπολεµούν την 

ρύπανση και είναι γενικά φιλικότερες προς το περιβάλλον είναι απαραίτητη και ελπιδοφόρα.  

 

Ωστόσο, σε τελευταία ανάλυση, το περιβάλλον καταστρέφεται ή προστατεύεται επειδή η ίδια η κοινωνία 

δηµιουργεί τις προϋποθέσεις. Τόσο η κινητοποίηση του κράτους, όσο και η αποδοχή των αναγκαίων περιορισµών 

για την προστασία του περιβάλλοντος εξαρτώνται τελικά από τη βούληση των πολιτών και από την πίεση που θα 

ασκήσουν για αλλαγή νοοτροπιών. Η ανάπτυξη κοινωνικής συνείδησης αποτελεί συνεπώς τον παράγοντα-κλειδί. 

Το περιβάλλον έχει ανάγκη από προστασία, διατήρηση και αποκατάσταση, αυτά δε χρειάζονται οικονοµικές θυσίες, 

φροντίδα, γνώση και τεχνολογία. Η κυριώτερη και πιο µακροπρόθεσµη προϋπόθεση είναι η παρουσία πολιτών µε 

ανεπτυγµένο ένα διαχρονικό αίσθηµα ευθύνης για τα κοινά και ειδικότερα για την ποιότητα του κοινού αγαθού που 

αντιστοιχεί στο φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον. Η κατάσταση αυτή εκφράζει µια προοδευτική συλλογικότητα, 

ενυπάρχουν σ’ αυτήν και στοιχεία συντήρησης, αλλά σε καµιά περίπτωση δεν ταυτίζεται µε προσήλωση στην 

παράδοση ή στο παρελθόν, αντίθετα είναι ανοικτή σε κάθε θετική καινοτοµία. Αναζητά µάλλον µια ισορροπία 

ανάµεσα στο σεβασµό προς τη φυσική και πολιτιστική κληρονοµιά του παρελθόντος και στην ανανέωσή της µε 

καινούργια προϊόντα της ανθρώπινης τέχνης και τεχνολογίας. 
 

Η συµβολή νέων τεχνολογιών στη µείωση της υποβάθµισης ή στην προστασία του 

περιβάλλοντος µπορεί να πάρει πολλές διαφορετικές µορφές. Μία τεχνολογία επεξεργασίας 
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αποβλήτων ή απορρύπανσης ενός αποδέκτη βελτιώνει άµεσα την ποιότητα του περιβάλλοντος. 

Οι τεχνολογίες ανακύκλωσης ή επαναχρησιµοποίησης απορριµµάτων, υποκατάστασης τοξικών 

προϊόντων, εξοικονόµησης ενέργειας κ.λπ. ωφελούν το περιβάλλον µε έµµεσο τρόπο. 

Γενικότερες αλλαγές, όπως π.χ. καθαρότερες παραγωγικές διεργασίες, οικολογικότεροι τρόποι 

µεταφοράς, διαφορετική οργάνωση της εργασίας ή της ζωής στις πόλεις µπορούν επίσης να 

επιφέρουν σηµαντικές βελτιώσεις. Τέλος, τεχνολογίες µέτρησης ή παρακολούθησης διαφόρων 

παραµέτρων συντελούν έµµεσα στην βελτίωση της ποιότητας του περιβάλλοντος. Εποµένως, 

συνοψίζοντας, µπορεί κανείς να υποστηρίξει ότι η συµβολή της τεχνολογίας στην προστασία 

του περιβάλλοντος πραγµατοποιείται µέ: 

• Ελάττωση της παραγόµενης ρύπανσης ή υποβάθµισης 

• Βελτίωση της υφιστάµενης κατάστασης ρύπανσης ή υποβάθµισης 

• Καλύτερη γνώση του περιβάλλοντος 

 

Οι τεχνολογικές προοπτικές για βελτίωση του περιβάλλοντος στους διάφορους τοµείς 

παρουσιάζουν συνοπτικά την εξής εικόνα: 

• Στον τοµέα της παραγωγής ενέργειας, οι τεχνολογικές προοπτικές µείωσης των 

περιβαλλοντικών επιπτώσεων συνίστανται κυρίως στην υποκατάσταση κλασσικών µε 

ανανεώσιµες πηγές ενέργειας, στην εξοικονόµηση καταναλισκόµενης ενέργειας και στη 

µείωση των εκπεµπόµενων ρυπαντικών φορτίων. 

• Στον τοµέα της αγροτικής παραγωγής, κύριες προοπτικές είναι η υποκατάσταση των 

αγροχηµικών προϊόντων, η ορθολογική διαχείριση των υδατικών και εδαφικών πόρων, η 

χρήση τρόπων φιλικότερων προς το περιβάλλον για την αύξηση της αγροτικής 

παραγωγής και ο περιορισµός της παραγόµενης ρύπανσης. 

• Στον τοµέα της διαχείρισης αποβλήτων, η αντιµετώπιση της ρύπανσης από στερεά, υγρά 

ή αέρια βιοµηχανικά και αστικά απόβλητα αναπτύσσεται προς πολλές διαφορετικές 

τεχνολογικές κατευθύνσεις: την υποκατάσταση των ρυπογόνων προϊόντων, την 

ανάπτυξη καθαρότερων τεχνολογιών παραγωγής, την κατάλληλη επεξεργασία και 

διάθεση των αποβλήτων, την ανακύκλωση ή επαναχρησιµοποίηση των προϊόντων, την 

παρακολούθηση και µέτρηση των ρυπαντικών φορτίων κ.λπ. Στόχος είναι ο περιορισµός 

των τοξικών ουσιών που απειλούν την ανθρώπινη υγεία και τα οικοσυστήµατα, η µείωση 

της ρύπανσης ιδίως στους πιο επιβαρυµένους τόπους και η αποκατάσταση της 

λειτουργίας των διαταραγµένων φυσικών κύκλων. 

• Η εφαρµογή νέων τεχνικών, όπως η τηλεπισκόπηση και η χρήση δορυφόρων, έχει ήδη 
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προωθήσει σηµαντικά τον τοµέα των µετρήσεων και της παρακολούθησης του 

περιβάλλοντος. 

• Στον τοµέα των µεταφορών, νέες τεχνολογίες, όπως οι καταλυτικοί µετατροπείς, 

συγκρατούν σηµαντικά τις εκποµπές αέριων ρύπων, ενώ ανοίγονται νέες προοπτικές, π.χ. 

οι µελλοντικές εφαρµογές της υπεραγωγιµότητας θα µπορέσουν ίσως να µειώσουν την  

ρύπανση από ηλεκτροκίνητα µεταφορικά µέσα. 

• Η ανάπτυξη των τηλεπικοινωνιακών δικτύων που επιφέρει, µεταξύ άλλων, µείωση των 

µετακινήσεων από και προς τους χώρους εργασίας, σε συνδυασµό µε  την πρακτική της 

κατ΄ οίκον εργασίας, που αφορά ήδη σηµαντικό ποσοστό εργαζοµένων στις πιο 

ανεπτυγµένες χώρες, πιθανώς να φέρει µία από τις σπουδαιότερες έµµεσες θετικές 

περιβαλλοντικές επιπτώσεις των τεχνολογικών αλλαγών. Η αυτοµατοποιηµένη 

µητρόπολη του µέλλοντος θα λειτουργεί περισσότερο µε πληροφορικά δίκτυα και 

λιγότερο µε ροές υλικών και προσώπων, πράγµα που συνεπάγεται σηµαντική µείωση 

των αναγκαίων µεταφορών, µε αντίστοιχη ελάττωση της κατανάλωσης ενέργειας, της 

επιβάρυνσης της ατµόσφαιρας από καύσεις, καθώς και του θορύβου. 

 

Η τεχνολογία δεν µπορεί βέβαια να δώσει λύση σε όλα τα περιβαλλοντικά προβλήµατα. 

Ειδικότερα, οι δυνατότητές της είναι µικρές σε ό,τι αφορά τις κοινωνικές διαστάσεις των 

προβληµάτων. Π.χ. η πολύπλοκη περιβαλλοντική υποβάθµιση πολλών χωρών του Τρίτου 

Κόσµου, η οποία οδηγεί σε ερηµοποίηση των εδαφών ή σε µείωση της βιοποικιλότητας, δεν  

µπορεί να αντιµετωπιστεί µε τεχνικές λύσεις. Η τεχνολογία που χρειάζεται ο Τρίτος Κόσµος 

πρέπει να είναι προσαρµοσµένη σε ειδικές κοινωνικές ανάγκες και συχνά µπορεί να είναι 

παραδοσιακή. ∆εν πρέπει επίσης να παραγνωρίζεται ότι πολλές φορές η χρήση της τεχνολογίας 

εγκυµονεί σοβαρούς, γνωστούς ή άγνωστους, κινδύνους, οι οποίοι υποτιµώνται λόγω 

τεχνοκρατικής νοοτροπίας των διαχειριστών της. 

 

 

10.3.2.1  Η ανακύκλωση 

 Χαρακτηριστικό παράδειγµα τεχνολογίας φιλικής προς το περιβάλλον είναι η 

ανακύκλωση. Πρόκειται για µια απόπειρα να µιµηθεί ο άνθρωπος τους υλικούς κύκλους της 

φύσης, οι οποίοι αποτελούν υποδείγµατα τέλειας ανακύκλωσης. Πραγµατικά οι φυσικοί κύκλοι 

δεν χρειάζονται τροφοδότηση µε πρώτες ύλες και δεν δηµιουργούν απόβλητα, ενώ γενικά 

εµφανίζουν αποτελεσµατική λειτουργία και σταθερότητα. 
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Πολλοί θεωρούν ότι η ανακύκλωση είναι µια καθαρή τεχνολογία. Αυτό δεν είναι πάντοτε 

σωστό, αλλά κατά κανόνα η ανακύκλωση έχει σηµαντικά λιγότερες περιβαλλοντικές 

επιπτώσεις, σε σχέση µε την παραγωγή από πρώτες ύλες. Με την ανακύκλωση, η απαίτηση για 

πρωτογενή υλικά οπωσδήποτε µειώνεται, αν και δεν µηδενίζεται. Στις περισσότερες 

περιπτώσεις, οι διεργασίες που χρησιµοποιούν ανακτηµένα υλικά ρυπαίνουν λιγότερο και 

χρειάζονται λιγότερη ενέργεια, σε σχέση µε αυτές που χρησιµοποιούν πρώτες ύλες. Ένα από τα 

ισχυρότερα επιχειρήµατα υπέρ της ανακύκλωσης είναι ότι µπορεί να µειώσει δραστικά το 

ενεργειακό κόστος. Π.χ. η ενέργεια που χρειάζεται για την παραγωγή χαλκού από παλιοσίδερα, 

σε σχέση µε την παραγωγή από ορυκτό µετάλλευµα είναι περίπου το 1/10, ενώ για το αλουµίνιο 

η αναλογία αυτή φτάνει στο 1/30. Ωστόσο, αν κοιτάξει κανείς την πολυπλοκότητα της 

βιοµηχανικής παραγωγής και διανοµής, γίνεται φανερό ότι το επίπεδο ανακύκλωσης που µπορεί 

να επιτευχθεί στην πράξη είναι περιορισµένο. Οι ειδικές χρήσεις ορισµένων υλικών ή ο 

σχεδιασµός προϊόντων που περιλαµβάνουν πολλά διαφορετικά υλικά σε µικρές αναλογίες, 

δυσκολεύουν την ανάκτηση των υλικών και κάνουν την ανακύκλωση ακριβή ή ενεργειοβόρα. 

Εξ άλλου, η ανακύκλωση δεν είναι σε θέση να στηρίξει µία συνεχή οικονοµική µεγέθυνση, 

διότι, µε τη συνεχή αύξηση της παραγωγής καταναλωτικών αγαθών, τα απορρίµµατα του 

προηγούµενου δεν θα αρκούν για να καλύψουν τη ζήτηση υλικών του επόµενου χρόνου. 

Εποµένως, η αντιµετώπιση των προβληµάτων των στερεών αποβλήτων και της εξάντλησης των 

φυσικών πόρων προϋποθέτουν όχι µόνον ανακύκλωση, αλλά και εξοικονόµηση. Γι΄ αυτό 

χρειάζεται ελαχιστοποίηση των απορριµµάτων στο επίπεδο της πηγής, όπως π.χ. µείωση των 

συσκευασιών, αποφυγή της προσχεδιασµένης αχρήστευσης των προϊόντων, ανάπτυξη 

δυνατοτήτων επισκευής παρά αντικατάστασης, προώθηση της πολλαπλής χρήσης ή 

επαναχρησιµοποίησης, αποφυγή παραγωγής άχρηστων αγαθών.  

 

Είναι ωστόσο σύµπτωµα του παρόντος οικονοµικού συστήµατος ότι η ανακύκλωση παλιών 

πραγµάτων δεν φέρνει µεγάλο κέρδος σε άτοµα και εταιρείες, αν και αντιπροσωπεύει ξεκάθαρη 

ωφέλεια για την κοινωνία ως σύνολο. Η βιοµηχανία εξωτερικεύει, δηλαδή δεν επωµίζεται, ένα 

µεγάλο µέρος από το κοινωνικό και περιβαλλοντικό κόστος που συνδέεται µε την εξόρυξη και 

χρήση των πρώτων υλών, καθώς και µε τη διάθεση των στερεών αποβλήτων. Το κόστος αυτό 

αναλαµβάνεται από την κοινωνία, ενώ όσοι επιχειρούν την ανάκτηση χρήσιµων υλικών δεν 

επωφελούνται από τα κέρδη που συνδέονται µε αυτό. Έτσι η οικονοµική πλάστιγγα γέρνει προς 

τη µεριά της χρήσης πρώτων υλών και δεν ευνοεί την ανακύκλωση. Υπάρχουν και άλλοι 
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παράγοντες που ενισχύουν αυτή την ανισότητα, όπως π.χ. η προτεραιότητα που δόθηκε στο 

παρελθόν στην ανάπτυξη των εξορυκτικών βιοµηχανιών και η οικονοµική βοήθεια που τις 

ενίσχυσε. Συνέπεια αυτής της τάσης ήταν ότι σηµαντική έρευνα και επενδύσεις οδήγησαν στην 

ανάπτυξη αποδοτικών τεχνικών για την εξόρυξη πρώτων υλών. Η αλλαγή αυτής της ιστορικής 

ανισότητας χρειάζεται εξωτερική παρέµβαση, µέσω π.χ. του κράτους, η οποία µπορεί να 

εκδηλωθεί µε πολλούς τρόπους: ενισχύοντας την αγορά ανακυκλωµένων προϊόντων, 

χρησιµοποιώντας διαφορική φορολογία για την αλλαγή της οικονοµικής κατάστασης (όπως 

έγινε στο παρελθόν υπέρ της εξόρυξης) ή βοηθώντας τη δηµιουργία αναγκαίας υποδοµής για την 

ανάπτυξη δραστηριοτήτων ανακύκλωσης. 

 

10.3.2.2. Οι ήπιες µορφές ενέργειας 

 Ένα από τα πιο γνωστά παραδείγµατα τεχνολογίας φιλικής προς το περιβάλλον είναι οι 

ήπιες µορφές ενέργειας. Ο όρος πρέπει να χρησιµοποιείται για εκείνες τις ενεργειακές πηγές που 

είναι ανανεώσιµες, δεν προξενούν σηµαντικές βλάβες στο περιβάλλον και συγχρόνως δεν 

περικλείουν σηµαντικούς κοινωνικούς κινδύνους. Στον ορισµό αυτό ανταποκρίνονται κυρίως η 

αιολική και διάφορες µορφές ηλιακής ενέργειας. Στην κατηγορία αυτή µπορεί να καταταχθεί και 

η εξοικονόµηση ενέργειας, που δεν είναι ενεργειακή πηγή µε τη στενή έννοια του όρου, αλλά 

µπορεί να έχει µεγάλη συµβολή στην αντιµετώπιση του ενεργειακού προβλήµατος. Αντίθετα, η 

υδροηλεκτρική, η γεωθερµική και η ενέργεια από καύση βιοµάζας είναι µεν ανανεώσιµες, αλλά 

όχι οπωσδήποτε ήπιες, διότι ενίοτε προκαλούν σηµαντικά περιβαλλοντικά προβλήµατα. Τα 

πλεονεκτήµατα των ήπιων µορφών ενέργειας, σε σχέση µε το πετρέλαιο, τον άνθρακα και την 

πυρηνική ενέργεια είναι: 

• ∆εν υπάρχει κατ’ αρχήν πρόβληµα εξάντλησής τους. 

• Η χρήση τους προκαλεί γενικά µικρή βλάβη στο περιβάλλον. 

• Προσφέρονται για την κατασκευή µικρών και αποκεντρωµένων µονάδων, κοντά στο τόπο 

κατανάλωσης, πράγµα σηµαντικό για πολλές χώρες. 

• Η παροχή τους είναι δεδοµένη και δεν µπορεί να ελεγχθεί από πολιτικά και οικονοµικά 

συµφέροντα. 

• Είναι κατανεµηµένες πολύ πιο οµοιόµορφα στο σύνολο του πλανήτη. 

• Σε πολλές περιπτώσεις, η εκµετάλλευσή τους γίνεται µε απλή και φτηνή τεχνολογία. 

 

Τα µειονεκτήµατα, που επιβαρύνουν οικονοµικά την εκµετάλλευσή τους, είναι: 
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• Η παροχή των περισσότερων ήπιων πηγών είναι ασυνεχής και µεταβαλλόµενη. Πολλές 

φορές το µέγιστο της προσφοράς συµπίπτει µε το ελάχιστο της ζήτησης. Η αποθήκευσή τους 

σε πρωτογενή µορφή δεν είναι δυνατή και χρειάζεται να αναπτυχθούν τρόποι αποθήκευσης 

σε δευτερογενή µορφή. 

• Βρίσκονται πολύ διασκορπισµένες, γι' αυτό µόνο ένα µικρό µέρος τους είναι 

εκµεταλλεύσιµο. 

• Η τεχνολογία για την αξιοποίησή τους, σε ορισµένες περιπτώσεις, ελέγχεται από πολιτικά 

και οικονοµικά συµφέροντα. 

 

Στην Ελλάδα, οι οικονοµοτεχνικές συνθήκες για την αξιοποίηση των ήπιων µορφών ενέργειας 

είναι πολύ ευνοϊκές, διότι: 

• Η παροχή των περισσότερων ήπιων πηγών (ηλιοφάνεια, άνεµοι κ.λπ.) είναι σηµαντική. 

• Η τεχνολογία για την εκµετάλλευσή τους µπορεί, σε σηµαντικό βαθµό, να αναπτυχθεί στη 

χώρα. 

• Το πετρέλαιο είναι εισαγόµενο. 

• Η γεωγραφική κατάτµηση της Ελλάδας είναι µεγάλη, άρα συµφέρει η κατασκευή µικρών 

σταθµών κοντά στο τόπο κατανάλωσης. 

 

10.3.2.3. Η τεχνολογία της αγροτικής παραγωγής 
Η γεωργία, η κτηνοτροφία και οι συναφείς δραστηριότητες του πρωτογενούς τοµέα επιφέρουν πολύ εκτεταµένες 

επιπτώσεις στο περιβάλλον, οι οποίες είχαν ανέκαθεν υποτιµηθεί. Ιδιαίτερα σηµαντικές έγιναν οι επιπτώσεις αυτές 

κατά τις τελευταίες δεκαετίες, λόγω εντατικοποίησης της αγροτικής παραγωγής, που χρησιµοποιεί µη αειφόρους 

τρόπους για την εκµετάλλευση των φυσικών πόρων. Η εκτεταµένη χρήση αγροχηµικών προϊόντων προκαλεί 

ρύπανση υπογείων νερών, ευτροφισµό λιµνών και κλειστών θαλασσών, διαταραχή των φυσικών κύκλων και 

συσσώρευση τοξικών ουσιών στις τροφικές αλυσίδες, µε επιπτώσεις και στον άνθρωπο. Οι αγροτικές 

δραστηριότητες ευθύνονται εξ άλλου σε µεγάλο βαθµό για τη συνεχιζόµενη αποδάσωση τροπικών περιοχών, την 

αποστράγγιση σηµαντικών υγροτόπων, την εξάντληση των υδατικών πόρων, την αλλοίωση των εδαφών, την 

εξαφάνιση πολλών ειδών χλωρίδας και πανίδας, ενώ ενισχύουν και το φαινόµενο του θερµοκηπίου µε εκποµπές 

µεθανίου και οξειδίων του αζώτου. 

 

Οι τεχνολογικές προοπτικές µείωσης των επιπτώσεων αυτών είναι µεγάλες και συνίστανται κυρίως στην 

υποκατάσταση των αγροχηµικών προϊόντων, στην ορθολογική διαχείριση του νερού, στη διαφύλαξη της ποιότητας 

του εδάφους, στον περιορισµό της παραγόµενης ρύπανσης και γενικότερα στη χρήση τρόπων φιλικότερων προς το 

περιβάλλον για την ενίσχυση της αγροτικής παραγωγής. 
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Πολλά µπορούν να επιτευχθούν προς την κατεύθυνση αυτή µε την αξιοποίηση γενετικά τροποποιηµένων 

οργανισµών, οι οποίοι θα µπορούν να ανθίστανται στα παράσιτα χωρίς τη χρήση φυτοφαρµάκων, να απορροφούν 

άζωτο και άλλες θρεπτικές ουσίες από τους φυσικούς κύκλους χωρίς να χρειάζονται λιπάσµατα κ.λπ. Ωστόσο, η 

προοπτική αυτή προκαλεί διεθνώς τις έντονες ανησυχίες επιστηµόνων και περιβαλλοντικών οργανώσεων, λόγω των 

κινδύνων που εγκυµονεί η ενδεχόµενη απελευθέρωση στο περιβάλλον τέτοιων προικισµένων οργανισµών. 

Επιπλέον, έχουν διατυπωθεί φόβοι ότι τα τρόφιµα που παράγονται µε τη χρήση γενετικά τροποποιηµένων 

οργανισµών δεν παρέχουν εγγυήσεις για την υγεία των ανθρώπων που θα τα καταναλώσουν. 

 

Το παράδειγµα της εντατικής γεωργίας στην Ελλάδα είναι χαρακτηριστικό ως προς τις σοβαρές βλάβες που 

προκαλεί στο περιβάλλον, αλλά και ως προς τις δυνατότητες της σύγχρονης περιβαλλοντικής τεχνολογίας. Η 

περιβαλλοντική επιβάρυνση που προκαλεί συνίσταται σε: 

• σπατάλη νερού, υποβάθµιση και υφαλµύρωση του υδροφόρου ορίζοντα λόγω υπερβολικών γεωτρήσεων 

• ευτροφισµό των επιφανειακών και ρύπανση των υπογείων νερών µε νιτρικά άλατα, λόγω µεγάλης χρήσης 

λιπασµάτων  

• υποβάθµιση της ποιότητας και διάβρωση των εδαφών 

• παρουσία τοξικών ουσιών σε τροφικές αλυσίδες και νερά εξ αιτίας αλόγιστης χρήσης φυτοφαρµάκων 

• ευρύτερη υποβάθµιση του φυσικού περιβάλλοντος λόγω ακραίων αναπτυξιακών επιλογών, όπως η 

αποξήρανση υγροτόπων ή η εκτροπή ποταµών 

• ενίσχυση του φαινοµένου του θερµοκηπίου. 

 

Τα ανωτέρω εντάσσονται σε ένα φαύλο κύκλο που περιλαµβάνει: τεχνικές σπάταλες σε ενέργεια, σε νερό και σε 

χηµικές εισροές, ποικιλίες φυτών υδροβόρες και υπερευαίσθητες, µεγάλες λειτουργικές δαπάνες, πιέσεις για δάνεια 

και επιδοτήσεις, κοινωνικά προβλήµατα και περιβαλλοντικές ακρότητες. Αντίθετα, ένας ενάρετος παραγωγικός 

κύκλος θα περιελάµβανε: σύγχρονες τεχνολογίες φιλικότερες προς το περιβάλλον, εξοικονόµηση νερού, χηµικών 

εισροών και ενέργειας, παραγωγή πιο ποιοτικών και υγιεινών προϊόντων, µικρότερη αλλοίωση του φυσικού τοπίου, 

καθώς και λιγότερα λειτουργικά έξοδα . 

 

Είναι πιθανό ότι το αγρόκτηµα του µέλλοντος θα βασίζεται στην ανάπτυξη ειδικών ποικιλιών φυτών, έξυπνα 

αυτόµατα συστήµατα για άρδευση και λίπανση, πολύ µειωµένη χρήση αγροχηµικών, εξοικονόµηση ενέργειας και 

νερού, οργανική λίπανση, βιολογική καταπολέµηση παρασίτων και επαναχρησιµοποίηση αποβλήτων, αξιοποίηση 

µετεωρολογικών µετρήσεων και προβλέψεων κ.λπ. Η ολοκληρωµένη γεωργία του µέλλοντος θα συνδυάζει 

πιθανότατα παλιές δοκιµασµένες µεθόδους και υψηλή τεχνολογία. Η εφαρµογή µοντέρνων τεχνικών για την  

επιλογή ανθεκτικών ποικιλιών και κατάλληλης ηµεροµηνίας σποράς, για τον βιολογικό έλεγχο, για την 

αµειψισπορά κ.λπ. σε συνδυασµό µε σωστή διαχείριση του αγροτικού και του φυσικού τοπίου, όπως π.χ. των 

αναβαθµίδων ή των υγροτόπων, µπορούν να επιτύχουν καλές αποδόσεις και αποτελεσµατική προστασία του 

περιβάλλοντος. 
 

 

10.3.3. Οικονοµική διάσταση 
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 Η χρήση οικονοµικών εργαλείων για την άσκηση πολιτικής περιβάλλοντος είναι τοµέας  

που αναπτύχθηκε πρόσφατα, κυρίως στις πιο προηγµένες βιοµηχανικές χώρες. Βασικές 

κατευθύνσεις για µια οικολογική οικονοµία της αγοράς αποτελούν οι αρχές: "ο ρυπαίνων 

πληρώνει" και "προτεραιότητα στην πρόληψη". Τα οικονοµικά εργαλεία που παροτρύνουν τους 

παραγωγούς και τους καταναλωτές στην αποφυγή, µείωση ή εξάλειψη των επιβαρύνσεων του 

περιβάλλοντος είναι κυρίως οι επιχορηγήσεις, τα περιβαλλοντικά τέλη και οι διαπραγµατεύσιµες 

άδειες ρύπανσης. 

 

Τα τέλη και οι επιχορηγήσεις αποτελούν µορφές κρατικού παρεµβατισµού. Η κρατική διοίκηση 

αποφασίζει να επιβαρύνει φορολογικά µια ρυπογόνο δραστηριότητα ή να επιδοτήσει ένα τρόπο 

παραγωγής που επιβαρύνει λιγότερο το περιβάλλον. Τα τελευταία χρόνια έχουν εφαρµοστεί ή 

συζητηθεί διεθνώς διάφορες δυνατότητες περιβαλλοντικών τελών (π.χ. φόρος διοξειδίου του 

άνθρακα) ή επιχορηγήσεων (επιδοτήσεις καθαρότερων τεχνολογιών, απόσυρση ρυπογόνων 

αυτοκινήτων κ.λπ.), αλλά δεν έχουν αναπτυχθεί ιδιαίτερα. Οι άδειες ρύπανσης εντάσσονται 

περισσότερο στη φιλελεύθερη προσέγγιση, στα πλαίσια µιας οικονοµίας της αγοράς, όπως 

φαίνεται στο παράδειγµα που ακολουθεί. Η εισαγωγή ιδιοκτησιακών δικαιωµάτων στο 

περιβάλλον και η υπεράσπισή τους µε το µηχανισµό της αγοράς (παζάρι) θεωρείται µια 

αποτελεσµατική συνδιαλλακτική λύση για την προστασία του περιβάλλοντος. Μερικοί, µάλιστα, 

πιστεύουν ότι η ιδιωτικοποίηση του περιβάλλοντος είναι το αποτελεσµατικότερο µέσον 

προστασίας του, επειδή η υπεράσπιση ενός ιδιωτικού αγαθού είναι πιο ενεργητική, εφ’ όσον 

ενδιαφέρει άµεσα τους ιδιοκτήτες του.  

 

10.3.3.1. Παράδειγµα εφαρµογής αδειών ρύπανσης 

 Έχοντας ενταχθεί στο Νόµο Καθαρού Αέρα, το εµπόριο διαπραγµατεύσιµων αδειών που 

επιτρέπουν σε εταιρείες να ρυπαίνουν έχει ελαττώσει τις εκποµπές διοξειδίου του θείου στις 

Η.Π.Α. πολύ πιο γρήγορα και λιγότερο δαπανηρά. Ο λόγος βρίσκεται ίσως στο ότι εισάγεται το 

στοιχείο του ρεαλισµού στο θέµα της περιβαλλοντικής προστασίας. 

 

Ο τρόπος µε τον οποίο λειτουργεί το σύστηµα των αδειών του διοξειδίου του θείου είναι απλός. 

Ο Οργανισµός Προστασίας Περιβάλλοντος (ΕΡΑ) που είναι οµοσπονδιακός φορέας, εκδίδει 

άδειες απελευθέρωσης της ποσότητας ρύπανσης που επιτρέπεται από το Νόµο Καθαρού Αέρα, 

σύµφωνα µε κατάλληλες µελέτες. Οι περισσότερες από τις άδειες διανέµονται σε επιχειρήσεις 

ηλεκτρισµού, ενώ οι υπόλοιπες πωλούνται µία φορά το χρόνο µε δηµοπρασία. Αν π.χ. το 
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εργοστάσιο Α πάρει άδειες για να εκπέµψει 150.000 τόννους διοξειδίου του θείου και αργότερα 

εκπέµψει 155.000 τόννους, πρέπει να αγοράσει πρόσθετη άδεια για τους επιπλέον 5.000 τόννους 

-ή να πληρώσει πρόστιµο που υπερβαίνει κατά πολύ την τιµή της αντίστοιχης άδειας. Αν όµως 

το εργοστάσιο καταφέρει να περικόψει τις εκποµπές του περισσότερο από ό,τι του ζητήθηκε, 

τότε έχει περίσσευµα αδειών, το οποίο µπορεί  είτε να το πωλήσει είτε να το κρατήσει για τα 

επόµενα χρόνια. 

 

Η µέθοδος εµπορίας έχει δύο βασικά πλεονεκτήµατα έναντι των συµβατικών µεθόδων 

περιβαλλοντικής προστασίας. Πρώτον, δίνει στις εταιρείες ένα οικονοµικό κίνητρο να µειώσουν 

τις εκποµπές φθηνότερα απ΄ ό,τι θα κόστιζε ν' αγοράσουν άδειες. ∆εύτερον, αφήνει στις 

εταιρείες την επιλογή ν' αποφασίσουν πώς και πότε να µειώσουν τις εκποµπές τους, 

ελαττώνοντας όχι µόνον το κόστος συµµόρφωσης, αλλά και τη γραφειοκρατία που απαιτείται 

για την εφαρµογή της περιβαλλοντικής νοµοθεσίας. Μπορεί επίσης να προωθηθεί αυξηµένη 

προστασία περιβάλλοντος, αφού η βαθµιαία περικοπή του αριθµού των αδειών που διανέµονται 

στη βιοµηχανία θα επιτρέψει, σύµφωνα µε το πρόγραµµα, τη µείωση των εκποµπών διοξειδίου 

του θείου, µέχρι το έτος 2010, στο ήµισυ του επιπέδου που είχαν το 1980. Φυσικά, το σύστηµα 

αυτό απαιτεί αποτελεσµατικούς ελέγχους και ικανή δηµόσια διοίκηση. 

 

Αυτή η επιτυχία ενέπνευσε τον Οργανισµό Προστασίας Περιβάλλοντος των Η.Π.Α. να εξετάσει 

το ενδεχόµενο επέκτασης των διαπραγµατεύσιµων αδειών στα οξείδια του αζώτου, σε τοξικές 

ουσίες, όπως π.χ. ο υδράργυρος, ίσως ακόµη και στα σωµατίδια σκόνης που εκπέµπουν τα 

φορτηγά οχήµατα µεγάλων αποστάσεων. 

 

Οι άλλες χώρες διστάζουν ν' ακολουθήσουν το αµερικανικό παράδειγµα. Πάντως παρατηρείται 

αυξανόµενη διεθνής υποστήριξη  προς την άποψη ότι το διεθνές εµπόριο αδειών θα µπορούσε 

να εφαρµοστεί στην περίπτωση των εκποµπών διοξειδίου του άνθρακα, αντιµετωπίζοντας το 

πρόβληµα του φαινοµένου του θερµοκηπίου αποτελεσµατικότερα από άλλες µεθόδους. Στην 

πράξη, οι άδειες του διοξειδίου του θείου χρειάζεται να συµπληρωθούν από τοπικά µέτρα 

ελέγχου, για ν' αποφεύγονται φαινόµενα αυξηµένης τοπικής ρύπανσης. Όµως η µέθοδος της 

εµπορίας θα ήταν καταλληλότερη για τις εκποµπές διοξειδίου του άνθρακα, οι οποίες 

συµβαίνουν παντού και δεν έχουν τοπικές επιπτώσεις, υπό τον όρο ότι θα υπήρχαν 

αποτελεσµατικοί έλεγχοι. Τα περισσότερα κράτη συµφωνούν στην ανάγκη µείωσης των 

εκποµπών διοξειδίου του άνθρακα, αλλά διαφωνούν ως προς την ακολουθητέα µέθοδο. Η 
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Ευρωπαϊκή Ένωση  προβληµατίζεται µε την ιδέα της επιβολής ενός "φόρου άνθρακα", οι 

Η.Π.Α. όµως απορρίπτουν  κάθε πρόταση για νέα φορολογία. 

 

Η διεθνής εµπορία αδειών διοξειδίου του άνθρακα, που θα διανέµονται σε χώρες και εταιρείες, 

θα είχε ίσως τις προϋποθέσεις να πετύχει µειώσεις της ρύπανσης φτηνότερα και πιο ευέλικτα. 

Αυτό φαίνεται από ένα απλό παράδειγµα, σύµφωνα µε το οποίο υπάρχουν µόνον δύο χώρες 

στον κόσµο και η κάθε µία από αυτές παράγει 150 τόννους διοξειδίου του άνθρακα κάθε χρόνο -

ενώ τίθεται ως παγκόσµιος στόχος να µειωθούν οι συνολικές εκποµπές από τους 300 στους 200 

τόννους. Ας υποθέσουµε ότι το κόστος µείωσης στη χώρα Α είναι 6 δολλάρια/τόννο διοξειδίου 

του άνθρακα και στη χώρα Β 10 δολ./τον. Αν κάθε χώρα ελάττωνε την παραγωγή της κατά 50 

τόννους, το συνολικό κόστος θα ήταν (300 δολ. συν 500 δολ.)=800 δολ. Με τη µέθοδο της 

εµπορίας αδειών όµως,  οι δύο χώρες θα µπορούσαν να µεταβάλουν τις εκποµπές τους, έτσι 

ώστε ο παγκόσµιος στόχος να επιτευχθεί µε µειωµένο κόστος. Θα µπορούσαν π.χ. ν' 

ανταλλάξουν άδειες εκποµπής, ώστε η Α να περικόψει την παραγωγή της στους 70 και η Β 

στους 130 τόννους, οπότε το συνολικό κόστος της µείωσης θα ήταν (480 δολ. συν 

200 δολ)=680 δολ. Αν η συνολική δαπάνη παρέµενε στα 800 δολλάρια, η µείωση θα µπορούσε 

να φθάσει τους 100 τόννους για την Α και τους 20 τόννους για τη Β, υλοποιώντας έτσι ένα πιο 

φιλόδοξο παγκόσµιο στόχο. 

 

Τέλος, το σύστηµα της εµπορίας θα µπορούσε ν' αποδειχτεί ένας καλός µηχανισµός 

προσέλκυσης των αναπτυσσόµενων χωρών στον αγώνα κατά της υπερθέρµανσης του πλανήτη, 

χωρίς να τους ζητηθεί να θυσιάζουν τα δικαιώµατά τους στην οικονοµική ανάπτυξη. Ο αρµόδιος 

φορέας του ΟΗΕ, United Nations Conference on Trade and Development –UNCTAD, που έχει 

συσταθεί για να βοηθάει τις χώρες του Τρίτου Κόσµου να εξασφαλίζουν καλύτερη πρόσβαση 

στις διεθνείς αγορές, προτείνει να είναι το εµπόριο περιβαλλοντικών αδειών αρχικά σχεδιασµένο 

έτσι ώστε να δίνει στις αναπτυσσόµενες χώρες πλεόνασµα αδειών και στις ανεπτυγµένες 

έλλειµµα. Επιτρέποντας λοιπόν π.χ. στη Γερµανία να αγοράσει άδειες από τη Γουατεµάλα 

έναντι µετρητών ή έναντι περισσότερο αποτελεσµατικής τεχνολογίας, ένα τέτοιο σύστηµα θα 

µπορούσε να βοηθήσει τις αναπτυσσόµενες χώρες να µειώσουν τις εκποµπές τους, ενώ, 

ταυτόχρονα, θα ελάττωνε και το συνολικό κόστος της µείωσης.  

 

Απαραίτητες προϋποθέσεις για επιτυχή αποτελέσµατα από την υιοθέτηση των 

διαπραγµατεύσιµων αδειών ρύπανσης είναι η αυστηρή εφαρµογή της νοµοθεσίας, οι 
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αποτελεσµατικοί έλεγχοι, αλλά και η χρήση του συστήµατος των αδειών κυρίως για ρύπους που 

δεν έχουν σηµαντικές τοπικές επιπτώσεις. 

 
 

10.4. Ανάλυση της εκτίµησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων    
 

Κάθε ανθρώπινη δραστηριότητα επιφέρει κάποιες επιπτώσεις στο περιβάλλον, µικρές ή 

µεγάλες, θετικές ή αρνητικές, άµεσες ή έµµεσες. Ειδικότερα οι δραστηριότητες που αφορούν τη 

χρήση φυσικών πόρων ή την κατασκευή τεχνικών έργων έχουν κατά κανόνα σηµαντικές 

επιπτώσεις στο φυσικό περιβάλλον, οι οποίες µπορεί να πολλαπλασιαστούν ή να µειωθούν, 

ανάλογα µε τις λύσεις που επιλέγονται για την αντιµετώπιση των προβληµάτων. Η ύπαρξη των 

επιπτώσεων δεν απαιτεί να καταργηθούν οι ανθρώπινες δραστηριότητες, ούτε όµως η 

αναγκαιότητα των έργων µπορεί να δικαιολογεί  οποιαδήποτε επέµβαση στο περιβάλλον. Οι 

λύσεις πρέπει να αναζητούνται µε περίσκεψη και προσεκτικά βήµατα, µε βάση κοινά 

αποδεκτούς στόχους, όπως οι ακόλουθοι, που θα έπρεπε να αποτελούν και κριτήρια 

αξιολόγησης των σχεδίων και προγραµµάτων: 

• Η ανάπτυξη αποσκοπεί στη βελτίωση της ποιότητας ζωής. Η ποιότητα ζωής δεν σηµαίνει 

µόνον αριθµητική αύξηση του εισοδήµατος, αλλά συµπεριλαµβάνει "την πρόσβαση στους 

πόρους που είναι αναγκαίοι για µια αξιοπρεπή και υγιή διαβίωση, όπως η τροφή, το 

καθαρό νερό, η εκπαίδευση, η υγειονοµική περίθαλψη και η πολιτική ελευθερία", 

σύµφωνα µε τη διατύπωση διεθνών οργανισµών. 

• Η αειφόρος χρήση των φυσικών πόρων, δηλαδή "η µεγιστοποίηση του καθαρού οφέλους 

της οικονοµικής ανάπτυξης, υπό τον όρο διατήρησης της λειτουργικότητας και της 

ποιότητας των φυσικών πόρων διαχρονικά". 

• Η ορθολογική και αντικειµενική αποτίµηση αφ’ ενός µεν των επιπτώσεων µιας 

δραστηριότητας στο περιβάλλον και αφ’ ετέρου των κοινωνικών συνεπειών που θα 

προκύψουν από αυτήν, ώστε να είναι δυνατή µια ουσιαστική σύγκριση κόστους/οφέλους. 

 

Οι αρχές αυτές, που έχουν προέλθει όχι µόνον από τον οικολογικό χώρο, αλλά και από 

σηµαντικούς οικονοµολόγους και κοινωνιολόγους που αντιλαµβάνονται την αλληλεξάρτηση 

των προβληµάτων, είναι πια γενικώς αποδεκτές και έχουν ενσωµατωθεί σε διεθνή και 

ευρωπαϊκά κείµενα, όπως στη ∆ιακήρυξη του Ρίο και στην Ατζέντα 21, στη συνθήκη του 

Μάαστριχ και στα πενταετή Προγράµµατα για το Περιβάλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης  
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10.4.1. Ορισµοί – Στόχοι 
 

Ως επίπτωση ορίζεται κάθε αλλαγή, θετική ή αρνητική, που προκαλείται στα 

χαρακτηριστικά του περιβάλλοντος, εξ αιτίας ενός έργου ή δραστηριότητας. Εκτίµηση 

επιπτώσεων είναι η πρόβλεψη και αξιολόγηση των πιθανών σηµαντικών επιπτώσεων στα 

διάφορα φυσικά και κοινωνικοοικονοµικά χαρακτηριστικά του περιβάλλοντος. Από τη σκοπιά 

του χωροτάκτη, πρόκειται για την προσπάθεια σωστής ένταξης ανθρώπινων δραστηριοτήτων 

στο  χώρο.  

 

Η Εκτίµηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΕΠΕ, EIA: Environmental Impact 

Assessment) αποτελεί ένα σύγχρονο εργαλείο των ανεπτυγµένων κοινωνιών για την 

συνδιαλλαγή και την επίτευξη των κατάλληλων συµβιβασµών µεταξύ ανάπτυξης και 

περιβάλλοντος. Η όλη διαδικασία περιλαµβάνει µία ή περισσότερες επιστηµονικές µελέτες 

(Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων-ΜΠΕ), τις διαδικασίες δηµοσιοποίησης και διαλόγου 

µε στόχο την κοινωνική συναίνεση, την θεώρηση των ανωτέρω πορισµάτων κατά τις 

διαδικασίες λήψης αποφάσεων, καθώς και τις διαδικασίες παρακολούθησης και εφαρµογής των 

επανορθωτικών µέτρων. 

 

Η πραγµατοποίηση µιας ΕΠΕ δεν είναι απλή και εύκολη διαδικασία.  Επειδή διαφορετικού 

είδους έργα προτείνονται για διαφορετικά περιβάλλοντα, κάθε συνδυασµός οδηγεί σε µια 

µοναδική σχέση αιτίας-αποτελέσµατος. Οι ΕΠΕ θεωρούνται µέρος µιας διαδικασίας 

σχεδιασµού, που αρχίζει µε την ανίχνευση των εναλλακτικών λύσεων και καταλήγει σε 

ανάµειξη των ενδιαφεροµένων πολιτών και σε ενδεχόµενη αναθεώρηση του έργου. Εάν, αντί για 

ΕΠΕ, γινόταν µια συνηθισµένη απλή ανάλυση κόστους-οφέλους, οι πιθανές περιβαλλοντικές 

επιπτώσεις δεν θα λαµβάνονταν υπ’ όψιν. 

 

Η προσπάθεια εκ των προτέρων εκτίµησης και µείωσης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, 

σύµφωνα µε την αρχή της πρόληψης, είναι εξαιρετικά σηµαντική, διότι συµβάλλει στον 

µετριασµό των περιβαλλοντικών κινδύνων και καταστροφών και γενικότερα στην  προώθηση 

µιας ανάπτυξης περισσότερο βιώσιµης. Η ΕΠΕ ενθαρρύνει την ανίχνευση των επιπτώσεων σε 

πρώιµη φάση και τη δηµιουργία ενός καταλόγου των πιθανών  επιδράσεων. Προτείνει 

εναλλακτικές λύσεις και επανορθωτικά µέτρα σε περίπτωση που ανιχνεύονται δυσµενείς 
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επιπτώσεις. Γίνεται προσπάθεια να κατανοηθεί ο τρόπος µε τον οποίο οι δραστηριότητες θα 

επηρεάσουν το περιβάλλον, καθώς και να εκτιµηθούν οι επιπτώσεις εγκαίρως, έτσι ώστε να 

µπορούν να γίνουν αλλαγές στα προτεινόµενα σχέδια ή ακόµα και να µαταιωθούν, αν οι πιθανοί 

κίνδυνοι δικαιολογούν κάτι τέτοιο. Έτσι οι ΕΠΕ πρέπει όχι απλώς να προηγούνται της 

κατασκευής του έργου, αλλά να πραγµατοποιούνται αρκετά νωρίς, ώστε, µε την κατάλληλη 

ένταξη στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων, να µπορούν να αποτελέσουν χρήσιµο εργαλείο για 

την επιλογή της βέλτιστης εναλλακτικής λύσης.  

 

Οι ΕΠΕ πρέπει οπωσδήποτε να πραγµατοποιούνται για τα έργα και δραστηριότητες που υπάρχει 

κίνδυνος να επιφέρουν σηµαντικές επιπτώσεις. Επίσης, πρέπει να εξετάζουν όλο το φάσµα των 

πιθανών σηµαντικών επιπτώσεων και των εναλλακτικών λύσεων του έργου. Οι δύο αυτές 

απαιτήσεις ικανοποιούνται, αντίστοιχα, µε τις διαδικασίες screening και scoping, όπως είναι 

γνωστές στη διεθνή ορολογία. Η πρώτη σηµαίνει την οριοθέτηση του πεδίου εφαρµογής της 

ΕΠΕ, δηλαδή την επιλογή των κατηγοριών έργων για τα οποία απαιτείται ΕΠΕ, καλύπτεται δε, 

κατά µεγάλο µέρος, από τη νοµοθεσία που περιλαµβάνει αντίστοιχους καταλόγους έργων. Η 

δεύτερη σηµαίνει την οριοθέτηση του περιεχοµένου της ΕΠΕ, δηλαδή την επιλογή του 

περιεχοµένου των διαφόρων κατηγοριών ΜΠΕ, καλύπτεται επίσης, κατά µεγάλο µέρος, από τη 

νοµοθεσία, η οποία περιλαµβάνει αντίστοιχους καταλόγους περιεχοµένων για κάθε κατηγορία 

ΜΠΕ.   

 

Για την πραγµατοποίηση µιας τέτοιας προσέγγισης χρειάζονται: 

• Η πλήρης κατανόηση της προτεινόµενης δραστηριότητας 

• Μια ικανοποιητική  κατανόηση του επηρεαζόµενου περιβάλλοντος 

• Η προβολή/µεταφορά του προτεινόµενου έργου στο µέλλον και η ανίχνευση των πιθανών 

επιπτώσεων στα περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά, µε ποσοτικοποίηση των αλλαγών, όπου 

είναι δυνατόν. 

• Η διατύπωση των αποτελεσµάτων της ανάλυσης µε τέτοιο τρόπο, ώστε η µελέτη των 

πιθανών περιβαλλοντικών επιπτώσεων της προτεινόµενης δράσης να µπορεί χρησιµοποιηθεί 

στη διαδικασία λήψης απόφασης. 

   

Μία σηµαντική θετική συνέπεια της έκθεσης των περιβαλλοντικών κινδύνων, είναι η δηµιουργία 

περιβαλλοντικής συνείδησης κατά τη διαδικασία λήψης απόφασης. Η διάθεση στο κοινό της 

γνώσης για τις ενδεχόµενες δυσµενείς αλλαγές αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για τη δίκαιη 
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αντιµετώπιση των βλαπτοµένων  και για τη µείωση των κοινωνικών προστριβών και δικαστικών 

ενστάσεων, που  µπορούν να επιφέρουν σηµαντικό κόστος και καθυστέρηση των έργων. 

 

 

10.4.2. Περιεχόµενο Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 
 

Οι ελάχιστες αναγκαίες πληροφορίες που πρέπει να περιέχονται σε µια Μελέτη  

Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) είναι γενικά οι εξής: 

α) Περιγραφή του έργου 

 Περιγράφεται το προτεινόµενο έργο και οι δραστηριότητες σχετικά µε αυτό. ∆ίνονται µε 

ακρίβεια όλες οι πληροφορίες για την πιθανή επιρροή του στο περιβάλλον, καθώς και για το 

σκοπό του και την ανάγκη προώθησής του. 

β) Περιγραφή του περιβαλλοντικού πλαισίου 

 Περιγράφεται το περιβάλλον της περιοχής που αφορά το έργο και ενδέχεται να επηρεαστεί 

απ΄ αυτό, άµεσα ή έµµεσα. Γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στο τοπίο, στη χλωρίδα, στην πανίδα, 

στα ευαίσθητα οικοσυστήµατα, στο έδαφος, στα νερά, στον αέρα, στους ενδεχόµενους 

θορύβους και οσµές, στις κλιµατικές παραµέτρους, στους φυσικούς πόρους, στο δοµηµένο 

περιβάλλον µε έµφαση στην αρχιτεκτονική κληρονοµιά, στον ανθρώπινο πληθυσµό και στην 

οικονοµική και κοινωνική κατάσταση, καθώς και στις σχέσεις ανάµεσα σε όλους αυτούς τους 

περιβαλλοντικούς παράγοντες. 

γ) Συνοπτική περιγραφή των δυνατών εναλλακτικών λύσεων 

Γίνεται περιγραφή των υπαρκτών εναλλακτικών λύσεων.   

δ) Εκτίµηση των πιθανών περιβαλλοντικών επιπτώσεων 

    Γίνεται εκτίµηση, σύµφωνα µε ορισµένη µέθοδο, όλων των επιπτώσεων στο περιβάλλον, από 

κάθε µια εναλλακτική λύση του έργου. Είναι συνήθως απαραίτητη η διάκριση ανάµεσα στις 

επιπτώσεις που θα προκληθούν κατά τη φάση κατασκευής και κατά τη φάση λειτουργίας του 

έργου. Λαµβάνονται υπ’ όψη και οι κοινωνικές, οικονοµικές και πολιτιστικές πλευρές των 

επιπτώσεων. 

ε) Συγκριτική εκτίµηση των πιθανών περιβαλλοντικών επιπτώσεων των εναλλακτικών λύσεων 

    Γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στα σηµεία που είναι κρίσιµα για την τελική επιλογή. 

στ) Περιγραφή των επανορθωτικών µέτρων 

Αναφέρονται τα µέτρα προληπτικής ή διορθωτικής δράσης, τα οποία προτείνονται για την 

αποφυγή, µείωση ή άρση των αρνητικών επιπτώσεων. 
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ζ) Μη τεχνική περίληψη των πληροφοριών της ΜΠΕ 

Περιλαµβάνει απλοποιηµένη περιγραφή της µελέτης, ώστε να γίνεται κατανοητή από 

τους µη ειδικούς 
 

Η οριοθέτηση του περιεχοµένου (scoping) υποδεικνύει  το είδος των επιπτώσεων που πρέπει να καλύψει η µελέτη. 

Έτσι, ανιχνεύονται τυχόν σηµαντικές εναλλακτικές λύσεις και επιπτώσεις και παραλείπονται αυτές που δεν 

θεωρούνται αρκετά σηµαντικές. Αποµονώνονται, εποµένως, οι επιπτώσεις που προβλέπεται ότι θα είναι οι πιο 

καθοριστικές για την τελική απόφαση. Η σχετική διερεύνηση περιορίζει την ΜΠΕ στις πιο αναγκαίες εργασίες και 

εµποδίζει καθυστερήσεις και πρόσθετο κόστος, λόγω κατανάλωσης χρόνου για την εξέταση επιπτώσεων που τελικά 

αποδεικνύονται ασήµαντες. Η διαδικασία ΕΠΕ πρέπει κανονικά να εφοδιάζει το µελετητή µε έναν οδηγό για το 

απαραίτητο περιεχόµενο της περιβαλλοντικής µελέτης. Αν και η χρήση άλλων ΜΠΕ για έργα παροµοίου τύπου 

είναι ένα χρήσιµο βοήθηµα, κάθε περίπτωση έχει τις δικές της ιδιοµορφίες. 

  
 
10.4.3. Περιγραφή του υπάρχοντος περιβάλλοντος 

 

Ένα από τα πρώτα και βασικά βήµατα κατά τη διαδικασία ΕΠΕ, είναι η περιγραφή του 

υπάρχοντος περιβαλλοντικού πλαισίου στον ευρύτερο χώρο του έργου. Το περιβάλλον 

αντιπροσωπεύεται από διάφορους φυσικούς ή ανθρωπογενείς παράγοντες, µε ποικιλία 

αλληλεπιδράσεων. Αυτοί καλούνται χαρακτηριστικά γνωρίσµατα, εκφράζονται µε ποσοτικές ή 

ποιοτικές µεταβλητές και οι αλλαγές των τιµών τους παρέχουν ενδείξεις των σηµαντικών 

περιβαλλοντικών αλλοιώσεων. Μια ολοκληρωµένη ΜΠΕ πρέπει κατ' αρχήν να µπορεί να 

χαρακτηρίσει το περιβάλλον, πράγµα που είναι η βάση για την ανίχνευση και µέτρηση των 

πιθανών επιπτώσεων του έργου. Η χρήση περιβαλλοντικών δεικτών αποτελεί συχνά έναν απλό 

και περιεκτικό τρόπο για τον χαρακτηρισµό του περιβάλλοντος. 

 

Η περιγραφή του περιβάλλοντος στον ευρύτερο χώρο του προτεινόµενου έργου είναι αναγκαία 

για να δηµιουργηθεί η βάση για την εκτίµηση των επιπτώσεων των εναλλακτικών λύσεων. 

Επίσης πρέπει, µε την παροχή επαρκών πληροφοριών, να κατανοήσουν τα περιβαλλοντικά 

χαρακτηριστικά της περιοχής αυτοί που λαµβάνουν την απόφαση, διότι πολλές φορές δεν είναι 

εξοικειωµένοι µε την περιοχή του έργου. Ωστόσο, η παράθεση µεγάλου όγκου άχρηστων 

στοιχείων, µε ταυτόχρονη έλλειψη ικανοποιητικής περιγραφής του περιβάλλοντος, είναι 

συνηθισµένο φαινόµενο στις ΜΠΕ. 
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Ένας βασικός λόγος για την περιγραφή του περιβάλλοντος, όπου πρόκειται να χωροθετηθεί το 

προτεινόµενο έργο, είναι η ανίχνευση των σηµαντικών περιβαλλοντικών χαρακτηριστικών πριν 

την έναρξη της κατασκευής. Έτσι, γίνεται δυνατός ο προσδιορισµός των κρίσιµων 

περιβαλλοντικών αλλαγών, που θα συµβούν κατά την κατασκευή και λειτουργία του έργου και 

οι οποίες θα αποτελέσουν το αντικείµενο πρόβλεψης και εκτίµησης κατά την πορεία της 

µελέτης. Παραδείγµατα σηµαντικών περιβαλλοντικών χαρακτηριστικών είναι υδάτινα σώµατα 

µε χαµηλή υδατική ποιότητα, γεωγραφικές περιοχές µε οριακή ποιότητα αέρα, σπάνια ή 

κινδυνεύοντα βιολογικά είδη, τόποι µε σηµαντική ιστορική, αρχαιολογική  ή αισθητική αξία  

κ.λπ. 

 

10.4.4. Κατηγορίες επιπτώσεων 
 

Ο χαρακτηρισµός και η στάθµιση των επιπτώσεων αποτελούν το πιο κρίσιµο στάδιο της 

ΜΠΕ. Είναι σηµαντικό να γίνει η ακριβέστερη δυνατή εκτίµηση των επιπτώσεων, τόσο ως προς 

τα ποιοτικά τους χαρακτηριστικά, όσο και ως ποσοτικές παραµέτρους, όπου αυτό είναι εφικτό. 

Οι επιπτώσεις µπορούν να χωριστούν σε κατηγορίες, ανάλογα µε τις πιο σηµαντικές ιδιότητές 

τους, ως εξής:  

 

Θετικές- Αρνητικές 

Συνήθως, ένα έργο ή δραστηριότητα που χωροθετείται σε φυσικό χώρο επιφέρει διάφορες 

δυσµενείς αλλαγές ή γενικότερη υποβάθµιση του περιβάλλοντος, εποµένως οι επιπτώσεις του 

θεωρούνται αρνητικές. Υπάρχουν όµως περιπτώσεις όπου η επέµβαση είναι θετική για το 

περιβάλλον, είτε διότι αυτός είναι ο στόχος της, είτε διότι το ωφελεί µε έµµεσο τρόπο. 

 

Μεγάλες-Μικρές 

Οι επιπτώσεις  χαρακτηρίζονται σε σχέση µε το µέγεθος της επηρεαζόµενης περιοχής ή µε τον 

αριθµό και τα προβλήµατα των επηρεαζόµενων ανθρώπων ή µε την ένταση του 

περιβαλλοντικού προβλήµατος που δηµιουργούν. Από την άποψη αυτή µια επίπτωση µπορεί να 

είναι µεγαλύτερης ή µικρότερης έκτασης και σηµασίας. 

 

Βραχυπρόθεσµες-Μακροπρόθεσµες 

Ορισµένες επιπτώσεις µπορεί να εµφανιστούν από τα πρώτα στάδια κατασκευής ή λειτουργίας 

του έργου, ενώ άλλες επιπτώσεις υπάρχει το ενδεχόµενο να συµβούν µετά από µακρύ χρονικό 



ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ  ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 
 

408 
 

 

διάστηµα. Π.χ. η αύξηση ενός πληθυσµού φυτού η ζώου, λόγω εκτεταµένων αλλαγών στο  

οικοσύστηµα, µπορεί να σηµαίνει µακροπρόθεσµα την εξαφάνιση κάποιων άλλων, σπάνιων, 

ειδών της χλωρίδας ή της πανίδας. 

 

Άµεσες-Έµµεσες 

Άµεσες επιδράσεις είναι εκείνες που επιφέρουν οι ίδιες οι δραστηριότητες ενός έργου, ενώ 

έµµεσες επιδράσεις, είναι εκείνες που εµφανίζονται ως δευτερογενές αποτέλεσµα των πρώτων 

και είναι συνήθως µακροπρόθεσµες. Ας θεωρήσουµε π.χ. µια δραστηριότητα που περιλαµβάνει 

εκτεταµένη αποµάκρυνση της βλάστησης από τις όχθες ενός ποταµού. Το περιβαλλοντικό 

χαρακτηριστικό που επηρεάζεται άµεσα είναι η διάβρωση του εδάφους. Η αλλαγή αυτή όµως 

µπορεί να  προκαλέσει έµµεσες αλλαγές σε περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά του νερού, όπως το 

διαλυµένο οξυγόνο, τα αιωρούµενα στερεά, τη συγκέντρωση νιτρικών, την κατανάλωση των 

υδρόβιων ειδών ή τον αριθµό των ατόµων κάθε είδους. Η συνεπαγόµενη υπερβολική ανάπτυξη 

των αλγών πιθανόν να οδηγήσει σε υψηλές τιµές BOD που µε τη σειρά τους θα επηρεάσουν τις 

µορφές χρήσης των υδάτων από τον άνθρωπο, µε αποτέλεσµα δυσµενείς κοινωνικές και 

οικονοµικές επιπτώσεις. Είναι φανερό ότι τέτοιου είδους διαδοχικές αλληλοεπιδράσεις µπορεί 

να είναι απεριόριστες. Ο µελετητής πρέπει να έχει την ανάλογη πείρα, ώστε να ξέρει πότε να 

σταµατήσει την ανίχνευση αυτών των αλληλεπιδράσεων, χωρίς βέβαια να παραλείψει κάποια 

σηµαντική επίπτωση. 

 

 Αθροιστικές 

Η εκτίµηση των επιπτώσεων πρέπει να λαµβάνει υπ’ όψη τις αθροιστικές επιπτώσεις όλων των 

προτεινοµένων δραστηριοτήτων σε κάθε περιβαλλοντική συνιστώσα. Μπορεί η συνολική 

επίπτωση να είναι πολύ δυσµενής, ενώ οι επί µέρους επιπτώσεις αµελητέες. 

 

Συνεργητικές 

Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται στο συνεργισµό των επιπτώσεων. Η συνδυασµένη 

επίδραση δύο ή περισσότερων δραστηριοτήτων σ’ ένα περιβαλλοντικό χαρακτηριστικό 

ενδέχεται να είναι κατά πολύ µεγαλύτερη από την επίδραση που προκύπτει απλά ως άθροισµα 

των ξεχωριστών επιπτώσεων. Για παράδειγµα, έχει βρεθεί ότι 0,25 ppm διοξειδίου του θείου και 

0,03 ppm όζοντος, ξεχωριστά, δεν προκαλούν καταστροφή των φύλλων του καπνού σε 2 ώρες, 

σε συνδυασµό όµως, επιφέρουν καταστροφή στο 40% των φύλλων. 
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 Αναστρέψιµες-Μη αναστρέψιµες 

Η δυνατότητα αποφυγής ή διόρθωσης µιας επίπτωσης είναι ένα σηµείο εξαιρετικά σηµαντικό. 

Μερικές επιπτώσεις είναι τελεσίδικες, όπως π.χ. η εξαφάνιση ενός ενδηµικού είδους ή είναι 

αδύνατο να διορθωθούν µέσα στο χρονικό διάστηµα στο οποίο εκτείνεται η πρόβλεψη της 

µελέτης, όπως π.χ. η διάβρωση του εδάφους ή η ερηµοποίηση. Μια ανεπανόρθωτη 

περιβαλλοντική επίπτωση είναι κατ’ αρχήν ασυµβίβαστη µε την έννοια της αειφορίας και 

επιβαρύνει σοβαρά την περιβαλλοντική εικόνα του έργου. Η αναστρεψιµότητα των 

περιβαλλοντικών επιπτώσεων, εποµένως, πρέπει να παίζει καθοριστικό ρόλο στην επιλογή των 

εναλλακτικών λύσεων, ανάµεσα στις οποίες είναι και η µηδενική. Η απαλλαγή του 

περιβάλλοντος από µια επίπτωση ενός έργου µπορεί να επιτευχθεί στις εξής περιπτώσεις: 

• Επανόρθωση της επίπτωσης από δυνάµεις της φύσης, π.χ. βιοαποικοδόµηση ρύπων, οπότε η 

επίπτωση χαρακτηρίζεται ως αντιστρεπτή. 

• Αποφυγή της επίπτωσης µε κατάλληλες προληπτικές ενέργειες, π.χ. φροντίδα για 

προσεκτική χρήση εκσκαφικών µηχανηµάτων, ώστε να µην τραυµατιστεί το τοπίο, οπότε η 

επίπτωση χαρακτηρίζεται ως αντιµετωπίσιµη. 

• ∆ιόρθωση της επίπτωσης µε κατάλληλες ενέργειες µετά το έργο, π.χ. φυτεύσεις των 

κατάλληλων ιθαγενών ειδών χλωρίδας για την επούλωση τραυµάτων του τοπίου, οπότε η 

επίπτωση χαρακτηρίζεται ως ανατάξιµη. 

 

Όταν η επίπτωση δεν είναι ούτε αντιστρεπτή, ούτε αντιµετωπίσιµη, ούτε ανατάξιµη, τότε 

θεωρείται µη αναστρέψιµη. 

 

Παραδείγµατα κατηγοριοποίησης επιπτώσεων: 

1. Έστω ότι αποψιλώνεται ένα δάσος για να εγκατασταθεί ένα γήπεδο ποδοσφαίρου. Άµεσες 

επιπτώσεις είναι π.χ.: 

-η απώλεια του φυσικού δασικού τοπίου και η αντικατάστασή του από ένα τεχνητό τοπίο 

-ο αφανισµός των ζωικών πληθυσµών που είχαν ως βιότοπο το δάσος 

-ο θόρυβος και οι άλλες πιθανές οχλήσεις που θα προέλθουν από τη λειτουργία του γηπέδου. 

Έµµεσες επιπτώσεις είναι π.χ.: 

-η ενδεχόµενη διάβρωση του εδάφους από τον άνεµο, λόγω έλλειψης της προστασίας που 

πρόσφερε το δάσος 

-η προσέλκυση και άλλων οχλουσών δραστηριοτήτων, λόγω της ύπαρξης του γηπέδου 

ποδοσφαίρου.  
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2. Έστω ότι εκτρέπεται ένας ποταµός. Παραδείγµατα βραχυπρόθεσµων επιπτώσεων είναι: 

-ο θάνατος των ψαριών και των άλλων υδρόβιων οργανισµών στο τµήµα του ποταµού που είναι 

κάτω από το σηµείο της εκτροπής 

-η αποξήρανση ενός µέρους του ∆έλτα του ποταµού, επειδή θα φτάνει σ’ αυτό µειωµένη 

ποσότητα νερού. 

Παράδειγµα µακροπρόθεσµης επίπτωσης  είναι η µείωση ή η εξαφάνιση ενός µέρους του 

παραποτάµιου δάσους που κοσµούσε τις όχθες του ποταµού κάτω από το σηµείο εκτροπής, εξ 

αιτίας της µειωµένης ποσότητας νερού που θα αρδεύει τις όχθες του.  

 

3. Έστω ότι ένας νέος αυτοκινητόδροµος κατασκευάζεται πάνω σε αγροτική περιοχή και 

διέρχεται κοντά από µια πόλη. Παράδειγµα µή αναστρέψιµης επίπτωσης είναι η αλλοίωση του 

αγροτικού τοπίου, λόγω της παρουσίας του αυτοκινητοδρόµου. Παράδειγµα ανατάξιµης 

επίπτωσης είναι η ενόχληση των κατοίκων της πόλης από το θόρυβο του αυτοκινητοδρόµου, η 

οποία µπορεί να ελαττωθεί σε µεγάλο βαθµό µε την τοποθέτηση κατάλληλων αντιθορυβικών 

διαφραγµάτων. 

 

10.4.5. Μεθοδολογία εκτίµησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων 
 

Οι ΜΠΕ στηρίζονται  σε πολλές διαφορετικές επιστήµες και απαιτούν διεπιστηµονική 

προσέγγιση. Η ουσία τους δεν συνίσταται τόσο στη χρήση νέων ή προχωρηµένων τεχνικών 

µελέτης  του περιβάλλοντος, όσο στην προσπάθεια ολοκληρωµένης σύνθεσης διαφορετικών 

στοιχείων και ένταξής τους στις διαδικασίες αποφάσεων. 

 

Βασικό αντικείµενο της ΜΠΕ δεν είναι τόσο η περιγραφή και ανάλυση του υπάρχοντος 

περιβάλλοντος, όσο η πρόβλεψη της εξέλιξής του στο µέλλον, κάτω από την επίδραση του 

έργου. Η µεγάλη δυσκολία της πρόβλεψης οφείλεται σε πολλούς παράγοντες, όπως η 

ανεπάρκεια των στοιχείων, η πολυπλοκότητα του περιβάλλοντος κ.λπ. Η πολυπλοκότητα 

εξαρτάται από το πλήθος των ειδών χλωρίδας και πανίδας και τις αλληλεπιδράσεις µεταξύ τους, 

από την ποικιλία και τις αλλαγές των φυσικοχηµικών συνθηκών κ.λπ. Η σηµασία των 

περιβαλλοντικών αλλαγών εξαρτάται και από την κλίµακα του χρόνου στον οποίο συµβαίνουν, 

π.χ. η έννοια της µακροπρόθεσµης αλλαγής είναι διαφορετική σε ένα περιβάλλον σταθερό απ’ 

ό,τι σε ένα περιβάλλον ταχέως µεταβαλλόµενο.  
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Για την εκτίµηση του κινδύνου δυσµενούς περιβαλλοντικής αλλαγής πρέπει να λαµβάνεται υπ’ 

όψη όχι µόνον η επίδραση του έργου πάνω στην αρχική κατάσταση του περιβάλλοντος, αλλά  

και η φυσιολογική εξέλιξη της αρχικής κατάστασης, ιδίως όταν αυτή είναι δυναµική. Η 

θεώρηση της προβλεπόµενης κατάστασης του περιβάλλοντος χωρίς το έργο είναι η λεγόµενη 

«µηδενική λύση». Οι πραγµατικές επιπτώσεις του έργου αποτελούν την εκτιµώµενη διαφορά 

ανάµεσα στην τελική κατάσταση του περιβάλλοντος µε το έργο και στη µηδενική λύση.  

 

Οι εκτιµήσεις είναι κατά κανόνα ποιοτικές, λόγω της πολυπλοκότητας των φαινοµένων και της 

έλλειψης επαρκών στοιχείων. Η ποσοτικοποίησή τους είναι ευπρόσδεκτη, αρκεί να µην είναι 

αυθαίρετη, διότι η υπερβολική και αβάσιµη ποσοτικοποίηση οδηγεί σε παραπλανητικά 

αποτελέσµατα. Η απόλυτη ποσοτικοποίηση των εκτιµήσεων δεν είναι συνήθως δυνατή. Είναι 

ωστόσο χρήσιµη µια προσπάθεια ψευδο-ποσοτικής ή ποιοτικής βαθµολόγησης, όπως π.χ. να 

χαρακτηρίζεται η επίπτωση ως υπερβολική, µεγάλη, µέτρια, µικρή κ.λπ. 

 

Η ΜΠΕ είναι απαραίτητη όταν το έργο έχει σηµαντικές επιπτώσεις, δηλαδή όταν ο οικολογικός 

κίνδυνος δεν είναι αµελητέος. Θεωρητικά, ο οικολογικός κίνδυνος αποτελεί γινόµενο της 

ευαισθησίας του περιβάλλοντος επί την αύξηση της πίεσης πάνω στο περιβάλλον η οποία θα 

προέλθει από το έργο. 

 

Η περιγραφή και εκτίµηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων µπορεί να βασιστεί κυρίως στη 

λεπτοµερή ανάλυση του συγκεκριµένου περιβάλλοντος και στη συστηµατική αναζήτηση όλων 

των πιθανών επιπτώσεων του έργου. Ανάµεσα στις πολυάριθµες µεθόδους που έχουν αναπτυχθεί 

προς τη µία ή την άλλη κατεύθυνση, διακρίνονται οι ακόλουθες: 

 
Συναντήσεις εµπειρογνωµόνων 
 Εξετάζονται µόνον ορισµένοι τύποι επιπτώσεων, που αντιστοιχούν στις ειδικότητες των 
συγκεκριµένων εµπειρογνωµόνων. Η διαδικασία είναι σχετικά σύντοµη και το αποτέλεσµα 
βασίζεται κυρίως στη µεγάλη εµπειρία των συµµετεχόντων. Οι προδιαγραφές της µελέτης 
µπορεί να είναι ασαφείς και ο συντονισµός ανεπαρκής. Ωστόσο οι πραγµατικά σηµαντικές 
επιπτώσεις εκτιµώνται κατά κανόνα ικανοποιητικά. 

 
Κατάλογοι ερωτήσεων 
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Ο µελετητής υποχρεούται να απαντήσει σε ένα κατάλογο ερωτήσεων, που υποτίθεται ότι 
αναφέρεται σε όλες τις σηµαντικές επιπτώσεις. Οι κατάλογοι έχουν προετοιµαστεί από τις 
διοικητικές υπηρεσίες για κάθε τύπο έργου και αποτελούν τυποποιηµένα υποδείγµατα εκτίµησης 
επιπτώσεων. Οι απαντήσεις µπορούν να είναι ποιοτικές, σε σχέση µε τους τοµείς και τις 
επιδράσεις που πρέπει να εξεταστούν ή και ποσοτικές, όπου αυτό απαιτείται. Ωστόσο οι σχέσεις 
αιτίας-αποτελέσµατος για το συγκεκριµένο έργο γενικά δεν αναδεικνύονται. Η µέθοδος είναι 
χρήσιµη κυρίως για γρήγορες προµελέτες επιπτώσεων. 
 
Γραφήµατα 
Ο µελετητής καθορίζει σειρές αιτίου-αποτελέσµατος µε βάση τις δραστηριότητες και τις 
επιπτώσεις. Το γράφηµα επιτρέπει την παρακολούθηση της συνέχειας των άµεσων, έµµεσων, 
πρωτογενών και δευτερογενών επιπτώσεων που προέρχονται από µία δεδοµένη ενέργεια. Με 
τον τρόπο αυτό µπορεί να αποδοθεί και ο δυναµικός χαρακτήρας των επιπτώσεων, καθώς και τα 
φαινόµενα συνέργειας. Ωστόσο η µέθοδος αυτή δεν επιτρέπει µία ολοκληρωµένη εικόνα των 
επιπτώσεων, ούτε τον ποσοτικό προσδιορισµό τους. 

 
Χάρτες 
Η ένταξη του έργου στο χώρο είναι το αποτέλεσµα µιας σύνθεσης που βασίζεται στην 
επικάλυψη διαφόρων χαρτών, µε όλα τα απαραίτητα περιβαλλοντικά στοιχεία (µορφολογικά, 
κλιµατικά, γεωλογικά, βιολογικά, κοινωνικά, αισθητικά κ.λπ.). Η µέθοδος αυτή προϋποθέτει  
βαθειά γνώση των λεπτοµερειών και ευαισθησιών του χώρου. Ο χαρακτηρισµός της κατάστασης 
του περιβάλλοντος µε τη µορφή οικολογικών περιορισµών ή δυνατοτήτων επιτρέπει την 
χωροθέτηση και κατάλληλη οργάνωση των δραστηριοτήτων που θ' αναπτυχθούν. Οι εκτιµήσεις 
έχουν σχέση µε τη χωρητικότητα και τους περιοριστικούς παράγοντες των αποδεκτών, 
ανεξάρτητα από την προέλευση της ρύπανσης ή των άλλων οχλήσεων. Η µέθοδος αυτή δεν 
προσδιορίζει τις συγκεκριµένες επιπτώσεις και φυσικά δεν τις συσχετίζει µε τις δραστηριότητες. 
∆εν έχει επίσης τη δυνατότητα να συµπεριλάβει κοινωνικοοικονοµικές επιπτώσεις. Ωστόσο 
δίνει παραστατικά την περιγραφή των προβληµάτων και γι’ αυτό προσφέρεται µεταξύ άλλων για 
παρουσίαση σε εκδηλώσεις µε συµµετοχή του κοινού. 

 
Πίνακες ή Μητρώα 
Πρόκειται για µέθοδο που µπορεί να χρησιµοποιηθεί σε πολλές διαφορετικές περιπτώσεις και 
έχει ευρεία εφαρµογή. Ο µελετητής συµπληρώνει τα κενά ενός πίνακα, όπου διασταυρώνονται 
τα µέρη του έργου µε τα χαρακτηριστικά του περιβάλλοντος που µπορεί να επηρεαστούν από 
αυτά. Κάθε µέρος του έργου µπορεί να χωρίζεται σε φάση κατασκευής και σε φάση λειτουργίας. 
Η διασταύρωση µιας γραµµής µε µια στήλη του πίνακα αντιπροσωπεύει τη σχέση αιτίας-
αποτελέσµατος ανάµεσα στη δραστηριότητα και στην επίπτωση. Με τον τρόπο αυτό 
παρουσιάζεται κατ’ αρχήν το σύνολο των επιπτώσεων ενός έργου, φαίνονται τα διάφορα αίτια 
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µιας δεδοµένης επίπτωσης και επισηµαίνονται τα χαρακτηριστικά του περιβάλλοντος που 
επιβαρύνονται περισσότερο. Η συµπλήρωση του πίνακα µπορεί να γίνει µε απλή δυαδική 
απάντηση (ναι/όχι), µε σταθµισµένη απάντηση (π.χ. ως προς το µέγεθος: µικρή 
επίπτωση/µέτρια/µεγάλη), ή µε απάντηση που περιέχει πρόσθετες πληροφορίες (π.χ. επίπτωση 
άµεση/έµµεση, βραχυπρόθεσµη/µακροπρόθεσµη, αντιµετωπίσιµη, ανατάξιµη, αντιστρεπτή ή 
µη). Η εξέταση του πίνακα δίνει µια πλήρη και ισορροπηµένη εικόνα των επιπτώσεων. 
Κυριώτερες αδυναµίες αυτής της µεθόδου είναι η παράλειψη των φαινοµένων συνέργειας και 
των επιπτώσεων που προέρχονται από δυναµικές διεργασίες και ο αυθαίρετος χαρακτήρας της 
ταξινόµησης των δραστηριοτήτων και των στοιχείων του περιβάλλοντος. Οι πίνακες σε πλήρη 
ανάπτυξη µπορεί να γίνουν ογκώδεις (π.χ. 8800 σηµεία στον πίνακα LEOPOLD). 

 
Μοντέλα (προσοµοιώσεις) 
Είναι ο πιο ολοκληρωµένος τρόπος µελέτης του περιβάλλοντος. Η αναπαράσταση των κύριων 
οικολογικών διεργασιών επιτρέπει την εκτίµηση των επιπτώσεων, µε συνυπολογισµό των 
αλληλεπιδράσεων και των δυναµικών φαινοµένων. Βασικά µειονεκτήµατα, όµως, της µεθόδου 
είναι η δυσκολία να διατεθούν και να χρησιµοποιηθούν σωστά όλα εκείνα τα στοιχεία ανάλυσης 
των περιβαλλοντικών διεργασιών που είναι αναγκαία για το µοντέλο, καθώς και το σηµαντικό 
κόστος. Όταν οι διαθέσιµες πληροφορίες δεν είναι επαρκείς, η µέθοδος αυτή µπορεί να οδηγήσει 
σε τελείως λανθασµένες εκτιµήσεις. Επιπλέον, η εµπειρία έχει δείξει ότι οι διαφορές 
προβλέψεων µεταξύ των πολύπλοκων µοντέλων και κάποιων απλών προσεκτικών προσεγγίσεων 
είναι συνήθως µικρές.  

 

 

ΜΠΕ: Θέµατα - κλειδιά ανά περιβαλλοντικό τοµέα 
 

Περιβαλλοντικοί τοµείς 
 

Θέµατα – κλειδιά 

Φύση/ Βιολογικό περιβάλλον Απειλούµενα είδη χλωρίδας / πανίδας, πυκνότητα 
πληθυσµών χλωρίδας / πανίδας, βιότοποι, οικοσυστήµατα 

Φύση / Τοπίο Αισθητική / Πολιτιστική αξία 
Ατµόσφαιρα Εκποµπές / συγκεντρώσεις / διασπορά ρύπων, ποιότητα 

αέρα, τεχνολογική αντιµετώπιση 
Νερά ∆ιάθεση αποβλήτων, διάχυση ρύπων, κίνηση / ποσότητα / 

ποιότητα νερού, τεχνολογική αντιµετώπιση 
Ακουστικό περιβάλλον Εκποµπές/είδος / επίπεδο θορύβου, όχληση, τεχνολογική 

αντιµετώπιση 
Ακτινοβολία/ ∆ονήσεις Εκποµπές / ένταση / χαρακτηριστικά ραδιενέργειας, 

ηλεκτροµαγνητικών πεδίων, δονήσεων ή κραδασµών 
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Έδαφος ∆ιάβρωση, ρύπανση, χρήσεις γης 
Στερεά απόβλητα ∆ιάθεση στερεών αποβλήτων, τοξικότητα, ανακύκλωση, 

τεχνολογική αντιµετώπιση, διαχείριση 
Επικινδυνότητα Ατυχήµατα, φυσικές καταστροφές, διακινδύνευση 

ανθρώπων / περιουσιών / περιβάλλοντος 
Πολιτιστικό περιβάλλον Απειλούµενοι πολιτιστικοί πόροι, τόποι µε πολιτιστική αξία 
Κοινωνικοοικονοµικό 
περιβάλλον 

Πληθυσµός, χρήσεις γης, δραστηριότητες, απασχόληση, 
οικονοµικά δεδοµένα, κοινωνικά δεδοµένα 

 

 

10.4.6. Εναλλακτικές λύσεις, επανορθωτικά µέτρα και παρακολούθηση 

 
Η έγκαιρη και διεξοδική διερεύνηση των εναλλακτικών λύσεων αποτελεί σηµείο-κλειδί 

για την αντιµετώπιση πολλών από τις δυσκολίες που συχνά συνοδεύουν την υλοποίηση ενός 

έργου ή δραστηριότητας. Οι εναλλακτικές λύσεις πρέπει να αφορούν όλα τα δυνατά πεδία 

διαφορετικών επιλογών και ειδικότερα τα εξής: 

• Την χωροθέτηση 

• Το µέγεθος 

• Τον τρόπο κατασκευής 

• Τις διεργασίες της λειτουργίας 

• Άλλους πιθανούς τρόπους επίτευξης του επιδιωκόµενου στόχου. 

 

Η ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων υλοποιείται µε την εφαρµογή µέτρων τα οποία µειώνουν τις 

αρνητικές δράσεις. Όταν τελειώσει η φάση επιλογής της προτιµητέας λύσης, τότε οι αρνητικές 

της επιπτώσεις µπορούν να περιορισθούν ακόµα περισσότερο µε κατάλληλες ενέργειες. Για 

µεγαλύτερη απόδοση της επανορθωτικής δράσης, τα µέτρα θα πρέπει να εξετάζονται σε κάθε 

στάδιο της υλοποίησης του προτεινόµενου έργου. 

 

Τα επανορθωτικά µέτρα είναι ίσως ο βασικότερος λόγος ύπαρξης της ΕΠΕ. Στοχεύουν στην 

αποφυγή των αντιµετωπίσιµων επιπτώσεων, π.χ. σωστή χωροθέτηση, επιλογή κατάλληλων 

εναλλακτικών διεργασιών, σχεδιασµός φιλικότερος προς το περιβάλλον. Επίσης στοχεύουν στη 

διόρθωση των ανατάξιµων επιπτώσεων, π.χ. αποκατάσταση αισθητικής του τοπίου, 

παρακολούθηση και καταπολέµηση της εµφανιζόµενης ρύπανσης. Πρέπει ακόµα να αξιοποιούν 

και να διευκολύνουν τη δυνατότητα φυσικής επανόρθωσης των αντιστρεπτών επιπτώσεων. Τα 
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επανορθωτικά µέτρα πρέπει να βασίζονται στην καλύτερη δυνατή τεχνολογία  µε λογικό κόστος, 

ακολουθώντας την αρχή BATNEEC (Best Available Technology Not Entailing Excessive Cost). 

 

Είναι σπάνιο φαινόµενο η έλλειψη αρνητικών επιπτώσεων της προτεινοµένης λύσης κάποιου 

έργου. Έτσι η φάση της επιλογής των επανορθωτικών µέτρων αποτελεί ένα ουσιαστικό τµήµα 

της περιβαλλοντικής εκτίµησης. Λόγω της µεγάλης ποικιλίας των αναπτυξιακών έργων, των 

πολλών εναλλακτικών λύσεων που µπορεί να µελετηθούν κατά περίπτωση και της µεγάλης 

έκτασης των περιβαλλοντικών χαρακτηριστικών, είναι πολύ δύσκολη η σύνταξη ενός 

καταλόγου µέτρων για γενική χρήση. Τα µέτρα ελαχιστοποίησης των επιπτώσεων και η 

πρόβλεψη για την αποδοτικότητά τους µπορούν να προσδιοριστούν µε µια ειδική διαδικασία, 

όπως π.χ. οι συναντήσεις εµπειρογνωµόνων. Παραδείγµατα επανορθωτικών µέτρων είναι: 

 

• Για το φυσικοχηµικό και βιολογικό περιβάλλον: συστήµατα επεξεργασίας αποβλήτων, 

τρόποι διάθεσης στερεών ή υγρών αποβλήτων, εγκατάσταση φίλτρων στις καµινάδες 

εργοστασίων, φυτεύσεις, πρακτικές αποκατάστασης του τοπίου, δηµιουργία ζωνών 

προστασίας κ.λπ. 

• Για το κοινωνικό περιβάλλον, στην περίπτωση π.χ. της κατάκλυσης µιας γεωργικής έκτασης 

από τεχνητή λίµνη: χρηµατικές αποζηµιώσεις, ανάπτυξη εναλλακτικών χρήσεων γής (π.χ. 

καλλιέργεια σε αναβαθµούς ή δηµιουργία αγροτικών ξενώνων), ανάπτυξη εναλλακτικών 

µορφών απασχόλησης (π.χ. ξενάγηση σε οικοτουριστικά µονοπάτια ή αλιεία στην τεχνητή 

λίµνη) κ.λπ. 

 

Η ύπαρξη προγραµµάτων παρακολούθησης είναι απαραίτητη για τον έλεγχο της τήρησης των 

περιβαλλοντικών όρων που έχουν επιβληθεί στο έργο, µε στόχο τη συµµόρφωση στις 

περιβαλλοντικές ανάγκες. Η παρακολούθηση πρέπει να είναι επαρκής, τόσο κατά τη φάση 

κατασκευής, όσο και κατά τη φάση λειτουργίας του έργου. Η προσεκτική παρακολούθηση 

µπορεί να επισηµάνει αδυναµίες στο σχεδιασµό και στην επιλογή των περιβαλλοντικών όρων, οι 

οποίες είναι δυνατό να ξεπεραστούν µε πρόσθετα επανορθωτικά µέτρα. Επίσης, η παρατήρηση 

των περιβαλλοντικών παραµέτρων, πριν και µετά την κατασκευή ενός έργου, επιτρέπει την 

ανίχνευση των περιβαλλοντικών επιβαρύνσεων και οδηγεί σε καλύτερη κατανόηση των 

επιπτώσεων που επιφέρουν έργα παρόµοιου τύπου. Με τη διάθεση των αποτελεσµάτων  της 

παρακολούθησης στο κοινό, καθησυχάζεται ο δηµόσιος φόβος σχετικά µε την ασφάλεια και την 

ευζωΐα της κοινότητας. 
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10.4.7. ∆ηµοσιοποίηση και διαδικασία λήψης αποφάσεων 

 
Η ολοκλήρωση της διαδικασίας εκτίµησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων προϋποθέτει την 

αξιολόγηση των υπαρχουσών εναλλακτικών λύσεων και την λήψη της απόφασης για το έργο. Η 

εναλλακτική λύση της µη πραγµατοποίησης του έργου πρέπει επίσης να εξετάζεται ισότιµα. Εάν 

αυτή τεθεί εκτός συζήτησης, τότε χάνεται η απαραίτητη αντικειµενικότητα και ισορροπία στην 

προσέγγιση του ζητήµατος.  

 
Ανάµεσα στις πολυάριθµες µεθόδους που εφαρµόζονται για την αξιολόγηση εναλλακτικών 
λύσεων και τη λήψη αποφάσεων, αναφέρεται η µέθοδος ∆ΕΛΦΟΙ. Βασίζεται στην ιδέα ότι η 
αντιπαράθεση των απόψεων διαφόρων ειδικών εµπειρογνωµόνων δίνει καλύτερα αποτελέσµατα 
από την απλή χωριστή αναφορά τους. Η αντιπαράθεση γίνεται µε επαναληπτικό τρόπο, 
ερωτώντας ατοµικά τον κάθε εµπειρογνώµονα, και κοινοποιώντας του στη συνέχεια τις 
απαντήσεις των άλλων. Η διαδικασία συνεχίζεται έως ότου δηµιουργηθεί σύγκλιση των 
διαφορετικών εκτιµήσεων και οδηγήσει, σε κάποιο βαθµό, σε κοινό συµπέρασµα.                 
 
                                ∆ιάγραµµα ροής της διαδικασίας λήψης αποφάσεων 
 
 

 
Ευαισθησία του περιβάλλοντος 

 

+  
Βασικό σχέδιο έργου 

↓ 
 
 

Εκτίµηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων 
 
↓ 

 
 

Αναζήτηση εναλλακτικών λύσεων που µειώνουν 
τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις 

 
                         ↓ 
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Αξιολόγηση εναλλακτικών λύσεων µε 
κριτήρια περιβαλλοντικά, τεχνικοοικονοµικά 

 
↓ 

 
 

Απόφαση για την τελική µορφή έργου 
 

 
Στις τελικές φάσεις της, η διαδικασία πρέπει να συντελείται µε τη συµµετοχή των 

ενδιαφερόµενων πολιτών. Η ΜΠΕ παρουσιάζεται π.χ. σε µία δηµόσια ενηµερωτική εκδήλωση 

και δίνεται η ευκαιρία παράθεσης των αντίθετων απόψεων και διαλόγου µε το κοινό. Υπάρχει 

πάντα το  ενδεχόµενο η αντίθεση στην πραγµατοποίηση του έργου, ιδίως αν υιοθετείται από 

ισχυρές κοινωνικές οµάδες, να οδηγήσει σε σηµαντικές καθυστερήσεις, οικονοµικές 

επιβαρύνσεις, δικαστικές εµπλοκές κ.λπ. Το συνολικό κόστος της όλης διαδικασίας (όπου 

συµπεριλαµβάνεται και το κόστος της µελέτης) έχει εκτιµηθεί στις ΗΠΑ ότι φτάνει το 1-3% του 

συνολικού κόστους του έργου. 

 

10.4.8. Στρατηγική περιβαλλοντική εκτίµηση 
 
Η εκτίµηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων σε στρατηγικό επίπεδο είναι µια πρόσφατη εξέλιξη στην πορεία 

για τον έλεγχο των αρνητικών παρενεργειών της ανάπτυξης. Αφορά σε αναπτυξιακά σχέδια και προγράµµατα και 

εµπίπτει στις προβλέψεις της οδηγίας 01/42 της Ε.Ε για τη Στρατηγική Περιβαλλοντική Εκτίµηση (SEA: Strategic 

Environmental Assessment), η οποία στον ελληνικό χώρο καλείται και Μελέτη Περιβαλλοντικής Στρατηγικής. Η 

διεθνής εµπειρία από την εκπόνηση τέτοιων µελετών παραµένει ιδιαίτερα ανεπαρκής και η σχετική 

δραστηριότητα βρίσκεται ουσιαστικά σε ερευνητικό επίπεδο. Η εφικτότητα µιας πλήρους στρατηγικής 

περιβαλλοντικής εκτίµησης δεν έχει προς το παρόν τεκµηριωθεί ικανοποιητικά, η όλη διαδικασία απαιτεί 

σηµαντικό χρόνο και οικονοµικό κόστος, η δε επιτάχυνση της διαδικασίας δεν είναι δυνατή, αν δεν υπάρχουν 

έτοιµα και καλής ποιότητας δεδοµένα. 

 

Η µελέτη περιβαλλοντικής στρατηγικής πρέπει να εντοπίσει τις γενικές επιπτώσεις από την κατασκευή και την 

λειτουργία του έργου, µε στόχο να επιτρέψει την επιλογή των κατάλληλων γενικών εναλλακτικών λύσεων και την 

ανάπτυξη µιας αποτελεσµατικής στρατηγικής αποκατάστασης του περιβάλλοντος για την λήψη κατάλληλων 

επανορθωτικών µέτρων. Στις εξεταζόµενες εναλλακτικές λύσεις πρέπει να συµπεριλαµβάνονται και οι ενδεχόµενοι 

άλλοι εφικτοί τρόποι για την επίτευξη του στόχου που εξυπηρετεί το έργο. Χρειάζεται, επίσης, να γίνει µια γενική 
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διερεύνηση των προβληµάτων, αξιών και ευαισθησιών του ευρύτερου περιβάλλοντος. Κατά την διαδικασία αυτή, 

έχει µειωµένη σηµασία η χρήση αναλυτικών στοιχείων, εφ’ όσον, αναπόφευκτα, στις περιοχές µελέτης θα 

περιλαµβάνονται χώροι που είναι λιγότερο γνωστοί και µελετηµένοι. Οι αβεβαιότητες είναι αυξηµένες σε µια 

µελέτη περιβαλλοντικής στρατηγικής και πρέπει να εντοπιστούν και να αντιµετωπιστούν. Η στρατηγική 

προσέγγιση των περιβαλλοντικών ζητηµάτων οφείλει να συνεκτιµήσει τον ρόλο των υπαρχουσών αβεβαιοτήτων.  

Γι’ αυτό πρέπει να αποφεύγονται οι µη αναγκαίες λεπτοµέρειες και να χρησιµοποιούνται µέθοδοι γενίκευσης, 

µεταξύ των οποίων ιδιαίτερη σηµασία δίνεται διεθνώς στους περιβαλλοντικούς δείκτες. Η µελέτη περιβαλλοντικής 

στρατηγικής πρέπει να συνεισφέρει στην κατάρτιση δεικτών, οι οποίοι να αξιολογούν τις επιπτώσεις και την 

αντιµετώπισή τους και να συµβάλουν στην αποτελεσµατική παρακολούθηση του περιβάλλοντος µετά την 

λειτουργία του έργου. Ακόµα, η µελέτη περιβαλλοντικής στρατηγικής πρέπει να συνεισφέρει στον εντοπισµό 

αποδεκτών και µη αποδεκτών ορίων περιβαλλοντικών επιπτώσεων, καθώς και στην επισήµανση αντικρουόµενων 

µέτρων, τέλος δε να προτείνει τις αναγκαίες πρόσθετες µελέτες. 
 

10.4.9. Περιβαλλοντικοί δείκτες 
 
Η χρήση περιβαλλοντικών δεικτών στοχεύει στον εντοπισµό της σηµασίας ορισµένων περιβαλλοντικών 

προβληµάτων σε σχέση µε κοινωνικά ενδιαφέροντα και αξίες. Ο προσδιορισµός µιας αλυσσίδας επιπτώσεων που 

συνδέει τις αρχικές αιτίες, δηλαδή τις δραστηριότητες, µε τα περιβαλλοντικά φαινόµενα και µε τα κοινωνικά 

αποτελέσµατα είναι µια επίπονη και αµφισβητούµενη εργασία, σε κάθε βήµα της οποίας προστίθενται 

αβεβαιότητες. Οι περιβαλλοντικοί δείκτες είναι επιλεγµένες παράµετροι που µπορούν να εκτιµηθούν ποσοτικά ή 

ποιοτικά και βρίσκονται κάπου σε ενδιάµεση θέση στην αλυσσίδα επιπτώσεων, αλλά όσο το δυνατόν πιο µακριά 

από τις αρχικές αιτίες. Το όνοµά τους σηµαίνει ότι δίνουν µια ένδειξη της κατάστασης των επηρεαζόµενων 

ανθρώπινων ενδιαφερόντων και αξιών, πρέπει δε να αντιπροσωπεύουν την κατάσταση αυτή µε αρκετά 

ικανοποιητικό τρόπο. Συµβολίζουν τους περιβαλλοντικούς στόχους, και χρησιµεύουν για την βελτιστοποίηση των 

δράσεων της πολιτικής περιβάλλοντος. Σήµερα, υπάρχει αυξανόµενη έρευνα και γνώση για το ρόλο των δεικτών. Η 

περιβαλλοντική πολιτική, όπως και η δράση οµάδων πίεσης στοχεύουν συχνά στην βελτίωση των δεικτών. 

Σηµειώνεται πάντως ότι τα αναφερόµενα κοινωνικά ενδιαφέροντα και αξίες επηρεάζονται ταυτόγχρονα και από 

άλλους τοµείς, πλην του περιβάλλοντος. 

 

 

10.5. Ο θεσµός της ΕΠΕ / Εφαρµογή στην Ελλάδα* 

 

*Στη σύνταξη αυτού του κεφαλαίου ήταν σηµαντική η συµβολή του κ. Επαµεινώντα Τολέρη, διευθυντού ΕΥΠΕ 

του ΥΠΕΧΩ∆Ε. 

  

10.5.1.  Ευρωπαϊκή Νοµοθεσία για την ΕΠΕ 
 



ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ  ΠΟΛΙΤΙΚΗ – ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 
 

 
 

419 
 

Το βασικό νοµικό κείµενο που καθιέρωσε την ΕΠΕ στις χώρες της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης είναι η Ευρωπαϊκή Οδηγία 85/337, της 27.6.1985, "για την εκτίµηση των επιπτώσεων 

ορισµένων σχεδίων δηµοσίων και ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον". Αναφέρεται ρητά στην 

αναγκαιότητα εκτίµησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, πριν από την απόφαση για την 

υλοποίηση ενός έργου ή δραστηριότητας, σε κάθε είδους περιβάλλον, τόσο κατά τη φάση 

κατασκευής, όσο και κατά τη φάση λειτουργίας. Σύµφωνα µε την οδηγία αυτή, πρέπει να 

υποβάλλονται σε ΕΠΕ τα έργα και οι δραστηριότητες που προξενούν σηµαντικές επιπτώσεις στο 

περιβάλλον. Από αυτά, όσα περιλαµβάνονται στο παράρτηµα Ι υπόκεινται υποχρεωτικά  σε 

εκτίµηση, ενώ όσα περιλαµβάνονται στο παράρτηµα ΙΙ υπόκεινται σε εκτίµηση  µόνον εφ’ όσον 

το κρίνουν τα Κράτη Μέλη. Υπάρχει, επίσης, διαδικασία απαλλαγής από ΕΠΕ,  η οποία όµως 

ισχύει µόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις. Έτσι, ο θεσµός της εκτίµησης των περιβαλλοντικών 

επιπτώσεων έγινε υποχρεωτικός στα κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 

Η οδηγία αναφέρει ότι η εκτίµηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων αφορά τόσο τις άµεσες, 

όσο και τις έµµεσες επιπτώσεις στον άνθρωπο, στην πανίδα, στη χλωρίδα, στο έδαφος, στα νερά, 

στον αέρα, στο κλίµα, στο τοπίο, στην αλληλεπίδραση των προηγούµενων στοιχείων, καθώς και 

στα υλικά αγαθά και στην πολιτιστική κληρονοµιά. Οι πληροφορίες που πρέπει να παρέχει ο 

κύριος του έργου αναφέρονται στο παράρτηµα ΙΙΙ της Οδηγίας και δεν είναι όλες υποχρεωτικές. 

Τα Κράτη Μέλη είναι υποχρεωµένα να υποβάλουν σε διαδικασία ΕΠΕ και τις περιπτώσεις 

διασυνοριακής ρύπανσης. Εκτός από τις πληροφορίες του κυρίου του έργου, οι γνώµες των 

συναρµοδίων αρχών και του κοινού λαµβάνονται υπ’ όψη  κατά την έκδοση της τελικής 

απόφασης, η οποία πρέπει να δηµοσιοποιείται. 

 

Η οδηγία 85/337 είχε ευρύτατες επιπτώσεις στην περιβαλλοντική νοµοθεσία των χωρών της 

Ε.Ε., αλλά και στην γενική κατάσταση του περιβάλλοντος. Η ΜΠΕ έγινε αναπόσπαστο µέρος 

των προτάσεων που υποβάλλονται για χρηµατοδότηση σηµαντικών έργων. Το 1997, η 85/337 

τροποποιήθηκε µε την νέα οδηγία 97/11, η οποία συµπυκνώνει την εµπειρία που είχε αποκτηθεί 

µε την εφαρµογή της προηγούµενης και προχωρεί σε αλλαγές των κατηγοριών των έργων, 

θεσπίζοντας διαδικασίες οριοθέτησης του πεδίου εφαρµογής και του περιεχοµένου των ΜΠΕ. 

Επίσης ενισχύει την αναζήτηση εναλλακτικών λύσεων, καθιερώνει την παρακολούθηση του 

έργου, δηµιουργεί ευνοϊκότερους όρους για τις διαβουλεύσεις µε το κοινό και καθορίζει 

διαδικασία για τις περιπτώσεις διασυνοριακής ρύπανσης. 
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10.5.2. Ελληνική νοµοθεσία για την ΕΠΕ 
Ο θεσµός των Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) άρχισε να εφαρµόζεται στην Ελλάδα το 1981, µε 

την έκδοση του Π.∆. 1180/81 «Περί ρυθµίσεως θεµάτων αναγοµένων εις τα της ιδρύσεως και λειτουργίας 

βιοµηχανιών, βιοτεχνιών, πάσης φύσεως µηχανολογικών εγκαταστάσεων και αποθηκών και της εκ τούτων 

διασφαλίσεως περιβάλλοντος εν γένει», όπου προβλεπόταν η σύνταξη τέτοιων µελετών για βιοµηχανικές και 

συναφείς δραστηριότητες. Ήδη από το 1977, είχαν εκπονηθεί από την ∆ΕΗ κάποιες ΜΠΕ χωρίς να υπάρχει νοµική 

υποχρέωση, ενώ οι προβλέψεις εκπόνησης ΜΠΕ από τους νόµους 743/77, 947/79 και 1032/80 δεν είχαν 

υλοποιηθεί. Το 1982 άρχισαν να εκπονούνται ΜΠΕ για εξορυκτικές δραστηριότητες εντός δασικών εκτάσεων, 

όπως προέβλεπε ο Ν.998/79, ενώ ακολούθησε το 1987 η εκπόνηση ΜΠΕ για τουριστικές εγκαταστάσεις.  

 
Ο θεσµικός νόµος που ορίζει την διαδικασία ΕΠΕ έργων και δραστηριοτήτων και τα βασικά στοιχεία του χρόνου, 

του περιεχοµένου, της αξιολόγησης και της έγκρισης των ΜΠΕ είναι ο 1650/86 για την προστασία του 

περιβάλλοντος, κατ΄ επιταγήν του άρθρου 24 του Συντάγµατος. Ο νόµος αυτός αναφέρεται στις ΜΠΕ στο κεφάλαιο 

Β΄ "Περί προστασίας του περιβάλλοντος από έργα και δραστηριότητες". Από την υποχρέωση ΕΠΕ εξαιρούνται τα 

έργα που εξυπηρετούν σκοπούς εθνικής άµυνας. Σε εφαρµογή του Ν.1650 εκδόθηκαν οι Κοινές Υπουργικές 

Αποφάσεις (ΚΥΑ) 69269/90  για την κατάταξη έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και για το περιεχόµενο 

ΜΠΕ και ΕΠΜ (Ειδικές Περιβαλλοντικές Μελέτες, αφορούν την προστασία αξιόλογων φυσικών περιοχών), καθώς  

και η 75308/90 για τον τρόπο δηµοσιοποίησης του περιεχοµένου των ΜΠΕ προς ενηµέρωση πολιτών και φορέων 

που τους εκπροσωπούν. Ο νεώτερος νόµος 3010/02 τροποποιεί κάποια σηµεία του Ν.1650, η ΚΥΑ 15393/02 

αλλάζει την κατάταξη έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και η ΚΥΑ 11014/03 αλλάζει τις διαδικασίες 

υποβολής, αξιολόγησης και έγκρισης των ΜΠΕ. Με τις νέες ρυθµίσεις καθιερώνεται η έννοια της προκαταρκτικής 

περιβαλλοντικής εκτίµησης και αξιολόγησης, η οποία υλοποιείται µε την Προµελέτη Περιβαλλοντικών 

Επιπτώσεων (ΠΠΕ) και καταργείται η Μελέτη Προέγκρισης Χωροθέτησης που ίσχυε προηγουµένως. Η 

γνωµοδότηση των υπηρεσιών περιβάλλοντος επί της ΠΠΕ υποβάλλεται σε διαδικασία δηµοσιοποίησης. 

. 
  10.5.3. ∆ιαδικασία εφαρµογής της ΕΠΕ στην Ελλάδα 

 

Ο βασικός στόχος της ΕΠΕ, σύµφωνα µε την ελληνική νοµοθεσία, είναι η αξιολόγηση 

των επιπτώσεων στο περιβάλλον από ένα προγραµµατιζόµενο έργο ή δραστηριότητα, 

προκειµένου: 

• Να επιλεγεί η καλύτερη εναλλακτική λύση για το έργο.  

• Να προσδιορισθούν οι αναγκαίοι περιβαλλοντικοί όροι που πρέπει να τεθούν για την 

κατασκευή και τη λειτουργία του. 

 

 Ο θεσµός εφαρµόζεται σε ευρεία έκταση από το 1990, βάσει του Ν.1650/86 και των 

αποφάσεων που εναρµόνισαν την ελληνική νοµοθεσία µε την οδηγία 85/337. Η εξέλιξη αυτή, µε 

τα όποια µειονεκτήµατά της, αποτέλεσε ένα πολύ σηµαντικό θετικό βήµα για την προστασία του 
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ελληνικού περιβάλλοντος. Η εφαρµογή του θεσµού στηρίχτηκε περισσότερο στην ανάγκη 

κάλυψης των απαιτήσεων προσαρµογής στο Ευρωπαϊκό ∆ίκαιο και λιγότερο στη διαµόρφωση 

περιβαλλοντικής συνείδησης για την ανάγκη προληπτικής πολιτικής. Αποτέλεσµα ήταν η 

επικράτηση, κατά την πρώτη περίοδο, µιας επιφανειακής προσέγγισης του αντικειµένου και η 

επιδίωξη τυπικής κάλυψης των απαιτήσεων. Επί πολλά χρόνια, ο θεσµός λειτούργησε σε µεγάλο 

βαθµό σαν µια διαδικασία αδειοδότησης. Οι κύριοι των έργων ή δραστηριοτήτων, δηµόσιοι 

φορείς ή ιδιώτες, θεωρούν συχνά το θέµα της αξιολόγησης των ΜΠΕ και της έγκρισης των 

περιβαλλοντικών όρων ως µία τυπική διαδικασία. Σταδιακά, όµως, µε την ωρίµανση της 

κοινωνικής συνείδησης και µε την βελτίωση της νοµοθεσίας, ο ρόλος της ΕΠΕ γίνεται 

ουσιαστικότερος. 

 

Κάθε χρόνο υποβάλλονται για έγκριση στις κεντρικές, περιφερειακές και νοµαρχιακές 

υπηρεσίες περιβάλλοντος περίπου 3000 ΜΠΕ έργων και δραστηριοτήτων, ένα µικρό µέρος από 

τις οποίες είναι τεχνικές µελέτες αντιρρύπανσης. Τα πρώτα χρόνια, ο αριθµός αυτός ήταν 

υπερβολικός, σε σύγκριση µε άλλες ευρωπαϊκές χώρες και αποτελούσε µια πρώτη ένδειξη 

ελαττωµατικής λειτουργίας του θεσµού. Εξ άλλου, η µέση ποιότητα των εκπονουµένων ΜΠΕ 

ήταν σχετικά ικανοποιητική µόνο για τα µεγάλα δηµόσια ή ιδιωτικά έργα, αρµοδιότητας 

κεντρικών υπηρεσιών, ενώ ήταν χαµηλή για τα έργα αρµοδιότητας περιφερειακών και 

νοµαρχιακών υπηρεσιών. Οι µεν µελετητές δεν µπορούσαν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις, 

λόγω ανεπαρκειών, αντικειµενικών δυσκολιών και χαµηλών αµοιβών, οι δε κρατικές υπηρεσίες 

είχαν περιορισµένη δυνατότητα ελέγχων των µελετών και του περιβάλλοντος. Έτσι η αγορά έχει 

λειτουργήσει προς την κατεύθυνση του µικρότερου κόστους και όχι της αυξηµένης ποιότητας 

των ΜΠΕ. Τα τελευταία χρόνια, µε τη συµβολή και της νέας οδηγίας 97/11, ο θεσµός φαίνεται 

να γίνεται ουσιαστικότερος σε ευρωπαϊκό επίπεδο και η ποιότητα των ΜΠΕ στην Ελλάδα 

βελτιώνεται σηµαντικά. 

 

Ο Ν. 1650/86, στο άρθρο 3, ορίζει τρεις "Κατηγορίες έργων και δραστηριοτήτων", σε σχέση µε 

τις ΕΠΕ: 

 

1. Η Α΄ Κατηγορία περιλαµβάνει έργα και δραστηριότητες που, λόγω της φύσης ή του 

µεγέθους ή της έκτασής τους, είναι πιθανόν να προκαλέσουν σοβαρούς κινδύνους  για 

το περιβάλλον. Αυτά, ανάλογα µε το µέγεθος της επιβάρυνσης του περιβάλλοντος, 

χωρίζονται σε δύο οµάδες, Ι και ΙΙ. 
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2. Η Β΄ Κατηγορία περιλαµβάνει έργα και δραστηριότητες που, χωρίς να προκαλούν 

σοβαρούς κινδύνους ή οχλήσεις, πρέπει να διέπονται από γενικές προδιαγραφές, 

όρους και περιορισµούς για την προστασία του περιβάλλοντος. 

3. Η Γ΄ Κατηγορία περιλαµβάνει έργα και δραστηριότητες που προκαλούν ιδιαίτερα 

µικρό κίνδυνο ή όχληση ή υποβάθµιση στο περιβάλλον. 

 

Ο ίδιος νόµος ορίζει στο άρθρο 4 την "Έγκριση περιβαλλοντικών όρων" που απαιτείται για νέα 

έργα και δραστηριότητες (ή επεκτάσεις υφισταµένων) µετά από υποβολή ΜΠΕ, στο άρθρο 5 το 

"Περιεχόµενο και τη δηµοσιότητα ΜΠΕ" και στο άρθρο 6 τον "Έλεγχο τήρησης 

περιβαλλοντικών όρων και τα ανταποδοτικά τέλη". 

 

Σύµφωνα µε την πρόσφατη τροποποίηση της νοµοθεσίας, για τα έργα και δραστηριότητες της 

Α’ κατηγορίας (υποκατηγορίες 1 και 2), η έγκριση περιβαλλοντικών όρων απαιτεί την υποβολή 

ΜΠΕ, η οποία γίνεται σε κεντρικό επίπεδο στο ΥΠΕΧΩ∆Ε ή στις περιφερειακές υπηρεσίες 

περιβάλλοντος. Τα έργα της Β’ κατηγορίας και ειδικότερα της 3ης υποκατηγορίας υποβάλλονται 

σε διαδικασίες οριοθέτησης του πεδίου εφαρµογής και του περιεχοµένου των ΜΠΕ (screening 

και scoping), ανάλογα δε µε την περίπτωση για ορισµένα εξ αυτών απαιτείται ΜΠΕ, ενώ για τα 

υπόλοιπα απαιτείται µια απλή «Περιβαλλοντική Έκθεση» που υποβάλλεται στη Νοµαρχία. Για 

τα υπόλοιπα έργα της Β’ κατηγορίας (4η υποκατηγορία), απαιτείται επίσης «Περιβαλλοντική 

Έκθεση». Η προηγούµενη νοµοθεσία (ΚΥΑ 69269/90) προέβλεπε, για έργα και δραστηριότητες 

της Β΄ κατηγορίας, την έγκριση περιβαλλοντικών όρων, µε βάση  συµπληρωµένο 

ερωτηµατολόγιο (βλέπε Παράρτηµα) και σχετική τεκµηρίωση των απαντήσεων. Όσον αφορά 

την Γ’ κατηγορία, προς το παρόν δεν έχουν ενταχθεί έργα σ’ αυτήν, εποµένως τα τυχόν 

περιβαλλοντικά ζητήµατα όλων των υπόλοιπων έργων αντιµετωπίζονται µε τις γενικές νοµικές 

διατάξεις.  

 
Οι ΚΥΑ 15393/02 και 11014/03 καθορίζουν τα σχετικά µε : 

• την κατάταξη των έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες, υποκατηγορίες και 

οµάδες 

• τον χρόνο εκπόνησης και το περιεχόµενο των ΠΠΕ (Προµελέτες Περιβαλλοντικών 
Επιπτώσεων) 

• τον χρόνο εκπόνησης και το περιεχόµενο των ΜΠΕ 
• το χρόνο αξιολόγησης της ΜΠΕ και έγκρισης των περιβαλλοντικών όρων 
• το περιεχόµενο της απόφασης έγκρισης των περιβαλλοντικών όρων. 
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Η Κοινή Υπουργική Απόφαση 75308/1990 καθορίζει τις διαδικασίες και κάθε άλλο 

απαιτούµενο στοιχείο, προκειµένου να γίνει η δηµοσιοποίηση των ΜΠΕ προς κάθε 

ενδιαφερόµενο πολίτη, φορέα ή οργάνωση, µέσω των αντίστοιχων Νοµαρχιακών Συµβουλίων. 

 

Η διαδικασία που ακολουθείται σήµερα για την περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και 

δραστηριοτήτων της Α΄ κατηγορίας (υποκατηγορίες 1 και 2) του Ν.1650/86 συνοπτικά έχει ως 

ακολούθως: 

• Πριν την έκδοση της άδειας εγκατάστασης ή της άδειας λειτουργίας, το έργο ή η 

δραστηριότητα υποβάλλονται σε προκαταρκτική περιβαλλοντική εκτίµηση και αξιολόγηση, η 

οποία επικεντρώνεται κυρίως στην υφιστάµενη κατάσταση του περιβάλλοντος, στην εξέταση 

των εναλλακτικών λύσεων και στην κατ’ αρχήν επιλογή µιας εξ αυτών. Η σχετική µελέτη 

(ΠΠΕ) αποτελεί συνήθως ένα πρώτο µέρος της ΜΠΕ. Η διαδικασία αυτή γενικώς πρέπει να 

γίνεται µετά την προκαταρκτική µελέτη του έργου, ώστε να είναι σαφή τα βασικά 

χαρακτηριστικά του, αλλά πριν από την προµελέτη, η οποία πρέπει να ακολουθήσει την 

επιλεγείσα εναλλακτική λύση. Σε αντίθεση µε την προηγούµενη διαδικασία (Μελέτη 

Προέγκρισης Χωροθέτησης), για την ΠΠΕ προβλέπεται δηµοσιοποίηση της σχετικής 

γνωµοδότησης των αρµόδιων υπηρεσιών περιβάλλοντος, που γίνεται µε κοινοποίηση στο 

Νοµαρχιακό Συµβούλιο και παίζει ρόλο σφυγµοµέτρησης της τοπικής κοινωνίας, εν όψει του 

έργου. 

• Ακολουθεί η εκπόνηση και η έγκριση της ΜΠΕ, όπου εκτιµώνται οι περιβαλλοντικές 

επιπτώσεις, ολοκληρώνεται η περιβαλλοντική ένταξη του έργου ή της δραστηριότητας, 

προτείνονται τα επανορθωτικά µέτρα και τίθενται οι κατάλληλοι περιβαλλοντικοί όροι. Ο 

προσδιορισµός των περιβαλλοντικών όρων πρέπει να γίνεται σε προχωρηµένο στάδιο της 

µελέτης του έργου, ώστε να είναι γνωστά τα χαρακτηριστικά σχεδιασµού και λειτουργίας 

του, αλλά πριν από την ολοκλήρωση της οριστικής µελέτης, ώστε να µπορούν να ληφθούν 

υπ’ όψη οι τεθέντες περιβαλλοντικοί όροι στον τελικό σχεδιασµό του έργου. Η ΜΠΕ 

υπόκειται σε κανονική διαδικασία δηµοσιοποίησης. 

 

Προκειµένου να προστατευθεί αποτελεσµατικότερα το περιβάλλον, η κατάταξη έργων και 

δραστηριοτήτων µπορεί να διαφοροποιείται κατά περιοχή ή ανάλογα µε το φυσικό αποδέκτη 

των οχλήσεων, σύµφωνα µε τις προβλέψεις χωροταξικών σχεδίων ή ζωνών χρήσεων γης ή 

µελετών προστασίας περιβάλλοντος. Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται σε έργα ή δραστηριότητες που 
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χωροθετούνται µέσα σε προστατευόµενες ή προστατευτέες ή ευαίσθητες φυσικές περιοχές (βλ. 

παρ. 10.5.7.1). 

 

Τέλος, πολύ σηµαντικό θέµα είναι η έλλειψη ενός ικανού µηχανισµού παρακολούθησης της 

τήρησης των περιβαλλοντικών όρων κατά την κατασκευή και λειτουργία των έργων. Η ευθύνη 

παρακολούθησης ανήκει στις υπηρεσίες του ΥΠΕΧΩ∆Ε και των συναρµόδιων υπουργείων και 

σε ειδικό σώµα ελεγκτών. 

 

10.5.4. Μελετητικά πτυχία-Επιστηµονικές οµάδες 
 
 Οι ΜΠΕ, ιδίως αυτές των σηµαντικών έργων, εκπονούνται από µελετητική οµάδα, η 

οποία αποτελείται από επιστήµονες όλων των απαραίτητων ειδικοτήτων. Από το 1990 που 

εφαρµόστηκε πλήρως ο θεσµός της ΕΠΕ στην Ελλάδα µέχρι το 1998, η ευθύνη για την 

εκπόνηση ΜΠΕ µπορούσε να αναληφθεί από µελετητές πολλών διαφορετικών κατηγοριών, µε 

αποτέλεσµα να επικρατεί σχετική σύγχυση σχετικά µε την ανάθεση, την υλοποίηση και τον 

συντονισµό τους. Το Προεδρικό ∆ιάταγµα 256/98 καθιέρωσε τη νέα κατηγορία 

περιβαλλοντικών µελετών (κατηγορία 27), µε την οποία καλύφθηκε το κενό που υπήρχε σχετικά 

µε την εκπόνηση ΜΠΕ και την ανάληψη της αντίστοιχης ευθύνης. 

 
Το πτυχίο µελετητού περιβαλλοντικών µελετών κατοχυρώνει την εµπειρία σε περιβαλλοντικές 
µελέτες και διαχείριση. Κάθε επιστήµων µελετητής, µε εξειδίκευση ή/και εµπειρία στον τοµέα 
του περιβάλλοντος και των ΜΠΕ, µπορεί να το αποκτήσει. 
 

 10.5.5. ∆ηµοσιοποίηση και κοινωνική αποδοχή των ΜΠΕ 
 

Η συµµετοχή του κοινού υλοποιείται για τα έργα της κατηγορίας Α’ µέσω των Νοµαρχιακών 

Συµβουλίων, µε τη διαδικασία δηµοσιοποίησης των ΜΠΕ, σύµφωνα µε την ΚΥΑ 75308/90, 

αλλά είναι συχνά περιορισµένη. Σε πολλές περιπτώσεις, τα Νοµαρχιακά Συµβούλια, καθώς και 

οι φορείς και εκπρόσωποι των πολιτών όπως οι ΟΤΑ, δεν απαντούν στα σχετικά ερωτήµατα των 

υπηρεσιών περιβάλλοντος. Σε µερικές περιπτώσεις, όµως, οι συζητήσεις είναι εξαντλητικές, ενώ 

σε άλλες δεν έχουν καµιά σχέση µε περιβαλλοντικά θέµατα, διότι υπεισέρχονται ετερόκλητα 

συµφέροντα και ανταγωνισµοί που επιζητούν λύση στο όνοµα του περιβάλλοντος. 
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Είναι συχνά τα φαινόµενα µη αποδοχής των αποτελεσµάτων των ΜΠΕ από την κοινή γνώµη, ιδιαίτερα σε επίπεδο 

µικρών κοινωνιών. Κυρίαρχο ρόλο στη διαµόρφωση αρνητικής γνώµης παίζουν οι (τοπικές) οργανώσεις 

προστασίας περιβάλλοντος, αλλά και τοπικοί φορείς διοίκησης, όπως ∆ήµοι/Κοινότητες, Νοµαρχίες ή ακόµη και 

βουλευτές. Κοινός παρονοµαστής στις περιπτώσεις αυτές είναι συνήθως η ανησυχία και ο φόβος για δυσµενείς 

οικονοµικές επιπτώσεις, από το προτεινόµενο έργο ή την δραστηριότητα, σε µερίδα του κοινωνικού συνόλου που 

πιστεύει ότι θα θιγεί απ΄ αυτό. Ο παραπάνω φόβος παίρνει στη συνέχεια τον µανδύα της "προστασίας του 

περιβάλλοντος" µε την απόρριψη της ΜΠΕ, χωρίς να υπάρχει πάντοτε επιστηµονική επιχειρηµατολογία. Από την 

άλλη µεριά, υπάρχουν περιπτώσεις απόρριψης από την κοινή γνώµη µιας ΜΠΕ που τοποθετείται αρνητικά 

απέναντι σ’ ένα έργο, όταν υπάρχουν  ισχυρά οικονοµικά κίνητρα υπέρ του έργου, όπως η προσδοκία ανόδου της 

αξίας της γης, η δηµιουργία θέσεων εργασίας κ.λπ. Τα προβλήµατα αυτά αποτελούν συνέπειες της χρόνιας 

έλλειψης δηµοκρατικού προγραµµατισµού και αποκεντρωµένων µηχανισµών λήψης αποφάσεων, που χαρακτηρίζει 

την διαδικασία ανάπτυξης στην Ελλάδα. Η υποχρεωτική, λόγω ευρωπαϊκής περιβαλλοντικής νοµοθεσίας, 

καθιέρωση διαδικασιών διαλόγου για την υλοποίηση έργων και δραστηριοτήτων, ανέδειξε τα προβλήµατα. 

 
Το φαινόµενο της αµφισβήτησης του θεσµού της ΕΠΕ, δεν είναι βέβαια αποκλειστικά ελληνικό, ούτε µπορεί να 

εξαλειφθεί τελείως από τη στιγµή που εµπλέκονται οικονοµικά συµφέροντα. Παρ΄ όλ’ αυτά, υπάρχουν µεγάλα 

περιθώρια βελτίωσης της σηµερινής κατάστασης, ώστε η ΕΠΕ να παίξει σωστά τον περιβαλλοντικό, οικονοµικό 

και κοινωνικό της ρόλο. Ο στόχος αυτός περνάει πρώτα απ' όλα από τη βελτίωση των ίδιων των ΜΠΕ, προκειµένου 

να γίνουν περισσότερο αντικειµενικές και επιστηµονικά τεκµηριωµένες ώστε να είναι λιγότερο ευάλωτες και 

επιδεκτικές αµφισβητήσεων, Τα κυριώτερα προβλήµατα που σχετίζονται µε την κοινωνική αποδοχή των ΜΠΕ 

είναι: 

 

• Ελλιπής κοινωνική ανάπτυξη, ανεπάρκεια συλλογικού πνεύµατος, τοπικισµός, υπερβολική κοµµατικοποίηση, 

πολιτικοποίηση ζητηµάτων που έχουν διαταξικό χαρακτήρα. 

• Προβολή από τις τοπικές κοινωνίες περιβαλλοντικών ζητηµάτων ως πρόσχηµα για την προώθηση άλλων 

επιδιώξεων. Συνήθεις τέτοιες επιδιώξεις είναι η κερδοσκοπία (από επιχειρήσεις ή άτοµα) γύρω από την αξία της 

γής και γενικότερα η δηµιουργία προσδοκιών εύκολου κέρδους µέσα από την γρήγορη ανάπτυξη τουριστικών ή 

άλλων δραστηριοτήτων. 

• Aδυναµία των τοπικών κοινωνιών να συµµετάσχουν σε εποικοδοµητικό διάλογο, µε ζητούµενο τη σύγκλιση 

των διαφόρων απόψεων προς την κατεύθυνση κοινά αποδεκτής συµβιβαστικής λύσης. Επικράτηση "θεατρικής 

ατµόσφαιρας" µε κυριαρχία των καχυποψιών και των φανατισµών στις δηµόσιες συζητήσεις και αδυναµία 

ήρεµης και ορθολογικής προσέγγισης. Σ’ αυτό το πλαίσιο, οι αναπόφευκτες αµφιβολίες και αβεβαιότητες, που 

αποτελούν αναπόσπαστο στοιχείο µιας επιστηµονικής µελέτης, οδηγούν σε αρνητικές στάσεις και απόλυτες 

κρίσεις. 

• Απουσία µεθοδολογίας, κατάλληλων και σύγχρονων τεχνικών και τρόπων παρουσίασης για την  κατανόηση 

από το κοινό των ΜΠΕ, έτσι ώστε  να  διερευνώνται τα θέµατα ουσίας για την προστασία του  περιβάλλοντος. 

 
10.5.6. Προβλήµατα εφαρµογής της ΕΠΕ 
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 Αξιολογώντας το υφιστάµενο θεσµικό πλαίσιο και λαµβάνοντας υπόψη την µέχρι σήµερα εµπειρία από 

την εφαρµογή του θεσµού των ΜΠΕ, εντοπίζονται τα ακόλουθα προβλήµατα: 

 

• Υπάρχει υποβάθµιση του θέµατος των εναλλακτικών λύσεων, ιδιαίτερα µε την προηγούµενη 

διαδικασία της προέγκρισης χωροθέτησης. 

• Η δηµοσιοποίηση δεν εξασφαλίζεται ουσιαστικά και ανάγεται συχνά σε µία τυπική διαδικασία. Εξ 

άλλου, ο παρεχόµενος χρόνος για την υποβολή της γνωµοδότησης του κοινού είναι µικρός. 

• Πολλές ΜΠΕ εκπονούνται χωρίς διεπιστηµονική προσέγγιση και από πρόσωπα που δεν έχουν την 

απαραίτητη εξειδίκευση στα σχετικά θέµατα. 

• Συνήθως, υποτιµώνται οι κοινωνικές, οικονοµικές και πολιτιστικές επιπτώσεις. Είναι ανεπαρκής η 

προσέγγιση (λόγω έλλειψης στοιχείων, προδιαγραφών, εµπειρίας) των έµµεσων περιβαλλοντικών 

επιπτώσεων ενός έργου, καθώς και γενικά των µακροπρόθεσµων. ∆εν υπάρχει γνώση της συνέργειας 

των επιπτώσεων και γενικώς της συστηµικότητας του περιβάλλοντος. 

• Υπάρχει πολύ σοβαρή ανεπάρκεια στην παρακολούθηση της τήρησης των περιβαλλοντικών όρων.  

• Η στελέχωση, κυρίως των περιφερειακών υπηρεσιών, για την αξιολόγηση των ΜΠΕ δεν είναι επαρκής. 

Ο έλεγχος των ΜΠΕ γίνεται πολλές φορές από ένα και µόνον επιστήµονα, ο οποίος είναι 

επιφορτισµένος µε όλα τα θέµατα περιβάλλοντος της περιοχής του. 

• Υπάρχει έλλειψη ή ανεπάρκεια περιβαλλοντικών δεδοµένων σε επίπεδο κεντρικής διοίκησης, 

περισσότερο σε επίπεδο περιφερειακής διοίκησης, επίσης σε επίπεδο µελετητών. Έλλειψη χαρτών 

(γεωλογικών, δασικών κ.λπ.) σε πανελλήνια κλίµακα και σε επεξεργάσιµη µορφή (σύστηµα 

γεωγραφικών πληροφοριών). Έλλειψη κτηµατολογίου και συγκεχυµένο ιδιοκτησιακό καθεστώς. 

Έλλειψη κατάλληλης οργάνωσης των στοιχείων (βάσεις δεδοµένων), ώστε να είναι εύκολη η 

πρόσβαση και η χρήση. 

• Όλα τα προαναφερθέντα προβλήµατα οδηγούν, εκτός των άλλων, σε αποφάσεις του Συµβουλίου της 

Επικρατείας που ακυρώνουν σχετικές πράξεις της διοίκησης. Προκύπτουν έτσι προφανή δυσµενή 

αποτελέσµατα για την εκτέλεση και αποπεράτωση των έργων, µε σηµαντικές οικονοµικές και 

κοινωνικές συνέπειες. 
 

 
10.5.7. ∆ιερεύνηση επιπτώσεων των τεχνικών έργων στο φυσικό περιβάλλον 

 

Τα διάφορα τεχνικά έργα έχουν συχνά σοβαρές επιπτώσεις στο φυσικό περιβάλλον. Οι 

επιπτώσεις αυτές, αντίθετα µε την αντίληψη που είναι ευρέως διαδεδοµένη στην κοινή γνώµη, 

σχετίζονται λιγότερο µε την προκαλούµενη ρύπανση και περισσότερο µε τις αλλοιώσεις και 

οχλήσεις που προκαλούν τα τεχνικά έργα στο φυσικό τοπίο και στους βιοτόπους. Η λειτουργία 

των οικοσυστηµάτων, αλλά και οι περισσότεροι πληθυσµοί χλωρίδας και πανίδας, εµφανίζουν 

κατά κανόνα σηµαντικές αντοχές στους συνήθεις ρύπους, ενώ αντίθετα, παρουσιάζουν µεγάλη 
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ευαισθησία στις µεταβολές των φυσικών περιβαλλοντικών συνθηκών. Ειδικότερα τα έργα 

πολιτικού µηχανικού, που συνιστούν κατ΄ εξοχήν επεµβάσεις του ανθρώπου στα φυσικά 

οικοσυστήµατα, επιφέρουν µεγάλες αλλαγές στη µορφή και στη λειτουργία της φύσης, οι οποίες 

µπορούν να µεγεθυνθούν ή να ελαχιστοποιηθούν, ανάλογα µε τον τρόπο κατασκευής και την 

επιλογή των διαφόρων εναλλακτικών λύσεων. 

 

Το φυσικό περιβάλλον της Ελλάδας έχει µεγάλη αξία και διακρίνεται για την ποικιλία του, 

περιλαµβάνοντας εντυπωσιακό πλούτο βιοτόπων και τοπίων. Οι βιότοποι είναι χώροι ζωτικοί 

για την επιβίωση των διαφόρων ειδών της άγριας χλωρίδας και πανίδας. Σηµαντικοί βιότοποι 

µπορεί να είναι δάση, υγρότοποι, ακτές, ορεινές περιοχές, ποτάµια, πηγές, νησιά κ.λπ. Αξιόλογα 

τοπία µπορεί να είναι χώροι µε ενδιαφέροντα φυσικά, οικολογικά ή πολιτιστικά χαρακτηριστικά, 

µε αρχιτεκτονική ή ιστορική αξία ή µε παραδοσιακό χαρακτήρα. 

 
10.5.7.1. Οι προστατευόµενοι φυσικοί τόποι στην Ελλάδα 
         Μια πολιτική για αειφόρο ανάπτυξη στον ελληνικό χώρο είναι αδύνατο να υπάρξει χωρίς την ουσιαστική 

προστασία του ελληνικού φυσικού περιβάλλοντος. Επιπλέον, η διατήρηση της βιοποικιλότητας της ελληνικής 

φύσης επιβάλλεται και µάλιστα µε αυστηρότητα, από την ισχύουσα ελληνική και ευρωπαϊκή νοµοθεσία, καθώς και 

από άλλες διεθνείς υποχρεώσεις της χώρας. Αυτό το νοµικό οπλοστάσιο αποβλέπει:  

• στην πρόληψη βλαβών της φύσης µέσω διαδικασιών εκτίµησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων από 

διάφορα έργα και ανθρώπινες δραστηριότητες 

• στην άµεση προστασία σηµαντικών βιολογικών ειδών, µέσω του περιορισµού ορισµένων ανθρώπινων 

δραστηριοτήτων, όπως π.χ. το κυνήγι, η αλιεία, η βόσκηση. 

• στην διατήρηση σηµαντικών τόπων, µέσω της κήρυξης προστατευόµενων περιοχών. 

 

Η κήρυξη των περισσότερων προστατευόµενων φυσικών περιοχών πραγµατοποιήθηκε στις δεκαετίες του ’70 και 

του ’80. Το Ν.∆. 996/1971, που αποτελεί µέρος του ∆ασικού Κώδικα, προβλέπει τρεις κατηγορίες: τους Εθνικούς 

∆ρυµούς, τα Αισθητικά ∆άση και τα ∆ιατηρητέα Μνηµεία της Φύσης. Από το 1938 µέχρι σήµερα έχουν κηρυχθεί 

10 Εθνικοί ∆ρυµοί, 19 Αισθητικά ∆άση και 51 ∆ιατηρητέα Μνηµεία της Φύσης. Η ευθύνη για την προστασία, 

οργάνωση και λειτουργία αυτών των περιοχών ανήκει στη ∆ασική Υπηρεσία. Αυτό δικαιολογείται, αφ’ ενός επειδή 

στη µεγάλη τους πλειοψηφία αποτελούνται από εκτάσεις δασικού χαρακτήρα, αφ’ ετέρου διότι τα ανά τη χώρα 

δασαρχεία είναι οι µόνες δηµόσιες υπηρεσίες που έχουν εµπειρία και εξοπλισµό σχετικά µε την προστασία της 

φύσης. Η ∆ασική Υπηρεσία έχει κηρύξει επίσης 550 καταφύγια θηραµάτων που µετονοµάστηκαν πρόσφατα σε 

καταφύγια άγριας ζωής, 7 ελεγχόµενες κυνηγετικές περιοχές και 21 εκτροφεία θηραµάτων.  
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Ο νόµος πλαίσιο 1650/1986  «Για την προστασία του περιβάλλοντος» περιέχει ειδικό κεφάλαιο για την «προστασία 

της φύσης και του τοπίου» , όπου προβλέπονται τα εξής αντικείµενα: 

• Περιοχές απόλυτης προστασίας της φύσης 

• Περιοχές προστασίας της φύσης 

• Εθνικά πάρκα (εθνικοί δρυµοί) 

• Προστατευόµενοι φυσικοί σχηµατισµοί, προστατευόµενα τοπία και στοιχεία του τοπίου (διατηρητέα 

µνηµεία της φύσης, περιοχές ιδιαιτέρου φυσικού κάλλους) 

       • Περιοχές οικοανάπτυξης. 

 

 Η ίδρυση προστατευόµενων περιοχών γίνεται µετά από ειδική περιβαλλοντική µελέτη (ΕΠΜ), µε προεδρικό 

διάταγµα που καθορίζει τον τρόπο διαχείρισής τους. Μέχρι σήµερα έχουν κηρυχτεί µε τη διαδικασία αυτή 3 εθνικά 

πάρκα. Προστατευτικές διατάξεις περιέχει επίσης το νοµοθετικό πλαίσιο που απορρέει από τις διεθνείς 

υποχρεώσεις της χώρας. Η διεθνής σύµβαση του Ραµσάρ για τους υγροτόπους διεθνούς σηµασίας καθορίζει 11 

προστατευτέους υγροτόπους στον ελληνικό χώρο, οι οποίοι όµως πρέπει να κηρυχτούν προστατευόµενες περιοχές 

µε τις διατάξεις της ελληνικής νοµοθεσίας. Η εφαρµογή της οδηγίας 79/409 της Ε.Ε. θα πρέπει να οδηγήσει στην 

προστασία πολλών φυσικών περιοχών που είναι σηµαντικές για τη διατήρηση των πτηνών, ενώ η οδηγία 92/43 της 

Ε.Ε. καθορίζει εκατοντάδες προστατευτέους τόπους της κατηγορίας «Natura 2000». Μεταξύ των φυσικών τόπων 

µε αισθητικό ενδιαφέρον, 507 είχαν κηρυχτεί, µετά το 1962, ως τοπία ιδιαιτέρου φυσικού κάλλους (ΤΙΦΚ) από το 

Υπουργείο Πολιτισµού, βάσει του νόµου 5351/1932 για τις αρχαιότητες και του νόµου 1469/1950 που τον 

συµπληρώνει. Πρόσφατη έρευνα του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου προτείνει την αναθεώρηση των 

υπαρχόντων και την επιλογή 449 αξιόλογων ΤΙΦΚ µε φυσική ή πολιτιστική αξία. Η προστασία της φύσης 

αποτέλεσε επίσης αντικείµενο της νοµοθεσίας για την χωροταξική οργάνωση της χώρας. Οι οικιστικοί νόµοι έχουν 

χρησιµοποιηθεί για τον περιορισµό της δόµησης σε ευαίσθητες περιοχές, µέσω της κήρυξής τους σε Ζ.Ο.Ε. (Ζώνες 

Οικιστικού Ελέγχου). Οι αρµοδιότητες για τις κάθε είδους προστατευόµενες περιοχές συγκεντρώνονται σταδιακά 

στο ΥΠΕΧΩ∆Ε. 

 

Οι τοπικές κοινωνίες είναι κατά κανόνα επιφυλακτικές έως εχθρικές στην ίδρυση µιας προστατευόµενης περιοχής. 

Η γρήγορη οικονοµική ανάπτυξη, που συντελέστηκε κυρίως στην επαρχία κατά τα τελευταία 30 χρόνια, δεν 

ευνόησε, αλλά µάλλον εµπόδισε την ίδρυση νέων περιοχών προστασίας. Το νοµοθετικό πλαίσιο είναι πολύπλοκο 

και ανεπαρκές, αλλά και οι αντιδράσεις από ενδιαφερόµενους, που εκφράζουν αντιτιθέµενα συµφέροντα σχετικά µε 

τις χρήσεις γής, αποδεικνύονται πολύ ισχυρές. Βασικές αδυναµίες της εφαρµοζόµενης πολιτικής για τους 

προστατευτέους τόπους είναι οι εξής: 

- έλλειψη συνολικής στρατηγικής και αγνόηση επιτυχηµένων ξένων παραδειγµάτων 
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- ανεπάρκεια των υπηρεσιών προστασίας της φύσης και κατανοµή τους σε δύο διαφορετικά υπουργεία 

(ΥΠΕΧΩ∆Ε και Γεωργίας) 

- αρνητική στάση των λοιπών υπουργείων, που έχουν κυρίως κλασσικές οικονοµικές προτεραιότητες 

- ανεπάρκειες τόσο της δασικής νοµοθεσίας, όσο και του νόµου 1650 

- αδυναµία αξιοποίησης των αξιόλογων παρεµβάσεων του Συµβουλίου της Επικρατείας 

- ατελής γνώση για την κατάσταση και τους κινδύνους των προστατευτέων αντικειµένων 

- έλλειψη κατάλληλης επικοινωνιακής πολιτικής, ακόµα και ελκυστικής ορολογίας, για τις διάφορες 

κατηγορίες προστατευτέων τόπων 

- µη εκµετάλλευση της δυναµικής που αναπτύσσεται στον ιδιωτικό τοµέα, γύρω από διάφορες µορφές 

εναλλακτικού τουρισµού. 

 
10. 5.7.2.  Προβλεπόµενες επιπτώσεις στα φυσικά οικοσυστήµατα 
 

 Η διατήρηση της φύσης εξυπηρετεί αφ' ενός µέν υλικές και αφ' ετέρου ψυχολογικές και κοινωνικές 

ανάγκες του ανθρώπου, ενώ για πολλούς αποτελεί αυτοτελή ηθική αξία. 

 

Η φύση, ως περιβαλλοντική αξία, αντιστοιχεί σ' ένα οικοσύστηµα (ακόµα και στο σύνολο της Βιόσφαιρας) που 

χαρακτηρίζεται από την λειτουργία ροών ενέργειας και φυσικών κύκλων, καθώς και από την δραστηριότητα όλων 

των διαφορετικών αλληλεπιδρώντων πληθυσµών. Η διατήρησή του εξασφαλίζει, ποιοτικά και ποσοτικά, πολλούς 

φυσικούς πόρους. Παραδείγµατα κοινωνικών αναγκών που εξυπηρετούνται από την διατήρηση είναι: η 

αφοµοιωτική ικανότητα της θάλασσας, οι ρυθµιστικές λειτουργίες ενός υγροτόπου ή ο έλεγχος πληθυσµιακών 

εκρήξεων παρασίτων από ένα θηρευτή. 

 

Η αξία της φύσης µπορεί επίσης να αναφέρεται σ' ένα οριοθετηµένο τόπο (βιότοπο) ή σ' ένα συγκεκριµένο 

πληθυσµό βιολογικού είδους µε ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που του προσδίδουν αξία λόγω της σπανιότητας ή της 

µοναδικότητάς του, όπως π.χ. το Παρθένο ∆άσος Φρακτού Ροδόπης, ο κρίνος της θάλασσας (Pancratium 

maritimum) ή ο χρυσαετός (Aquila chrysaetos).  

 

Η εξέταση των επιπτώσεων πρέπει να αποβλέπει στο να µην θίγονται σηµαντικά οι παραπάνω αξίες.  Κατωτέρω 

αναφέρονται οι πιθανές επιπτώσεις στους βιοτόπους και στα βιολογικά είδη από διάφορες κατηγορίες έργων και 

δραστηριοτήτων. 

 

Kύρια σηµεία που πρέπει να ερευνώνται 
1.  Ύπαρξη στην ευρύτερη περιοχή κάποιου τόπου που έχει χαρακτηριστεί ή προταθεί ως σηµαντικός βιότοπος 

(προστατευόµενη περιοχή, Natura 2000, CORINE κ.λπ.). Βαθµός επηρεασµού του βιοτόπου από το έργο ή τη 

δραστηριότητα. 

2. Οριοθετήσεις 

3. Φυσικά χαρακτηριστικά (κλιµατικά, γεωµορφολογικά, γεωλογικά, εδαφολογικά, υδρολογικά ....). 
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4. Χηµικά χαρακτηριστικά (συγκεντρώσεις ρύπων, θρεπτικών υλικών ....... ). 

5. Χαρακτηριστικά βλάστησης (ζώνες, χερσαία, υδρόβια, κατάσταση, τάσεις .... ). 

6. Χαρακτηριστικά χλωρίδας και πανίδας (παρουσία κινδυνευόντων, τρωτών, σπάνιων ή άλλων κατηγοριών 

απειλουµένων ειδών, κατάσταση και τάσεις πληθυσµών ........ ). 

7.  Χαρακτηριστικά οικοσυστηµάτων (οικολογικά ενδιαιτήµατα, αλληλεπιδράσεις, σπανιότητα, κατάσταση, 

κίνδυνοι, τάσεις). 

8. Κοινωνικά και οικονοµικά χαρακτηριστικά (πληθυσµιακή κατάσταση, παραγωγικές δραστηριότητες, χρήσεις 

γης, κοινωνική κατάσταση, προσδοκίες και τάσεις). 

9. Πολιτιστικά και ιστορικά χαρακτηριστικά (µνηµεία, παραδοσιακές δραστηριότητες, σύνδεση µε ιστορικά 

γεγονότα ... ). 

10. Τρωτότητα του βιοτόπου, του οικοσυστήµατος, των πληθυσµών χλωρίδας ή πανίδας.... ). 

11. Σηµαντικότητα του φυσικού περιβάλλοντος της περιοχής ή του βιοτόπου (αξιολόγηση σύµφωνα µε οικολογικά 

κριτήρια, εντοπισµός άλλων αξιών όπως πολιτιστική, κοινωνική, εκπαιδευτική, οικονοµική, αναπτυξιακή 

αξία). 

12. Επιπτώσεις του έργου ή της δραστηριότητας (φάση κατασκευής, φάση λειτουργίας) επί των προαναφερόµενων 

στοιχείων του τόπου, µε ποιοτική ή ποσοτική αξιολόγηση.  Επιπτώσεις της µηδενικής λύσης. Ειδικότερος 

εντοπισµός µη αντιστρεπτών, µη αντιµετωπίσιµων, µη ανατάξιµων επιπτώσεων. Έµµεσες επιπτώσεις που 

ενδέχεται να εκδηλωθούν σύντοµα ή µακροπρόθεσµα. Συνδυασµοί διαφόρων επιπτώσεων από το έργο ή την 

δραστηριότητα και συνδυασµοί µε επιπτώσεις από άλλα υπάρχοντα ή σχεδιαζόµενα έργα ή δραστηριότητες 

(συνεργητικές επιπτώσεις).  

13. Επανορθωτικά µέτρα για την άρση των αντιµετωπίσιµων και των ανατάξιµων επιπτώσεων και για τη 

διευκόλυνση της άρσης των αντιστρεπτών επιπτώσεων. Επιπτώσεις δυσµενούς σεναρίου (αποτυχία επανορθωτικών 

µέτρων). 

 

10.5.7.3. Προβλεπόµενες επιπτώσεις στο τοπίο 
 

 Το κάλλος του τοπίου αντιστοιχεί σε χαρακτηριστικά του περιβάλλοντος που γίνονται αντιληπτά κυρίως 

µέσω της όρασης, αλλά συµπληρωµατικά και µέσω άλλων αισθήσεων  (όσφρηση, ακοή, αφή).  Είναι αρκετά 

δύσκολο να καθοριστούν γενικού τύπου εκτιµήσεις σε σχέση µε την αισθητική του τοπίου, αφού τα κριτήρια είναι 

σε µεγάλο βαθµό υποκειµενικά και πολύπλοκα. 

 

Το τοπίο, ως περιβαλλοντική αξία, µπορεί να αναφέρεται σε ένα οριοθετηµένο τόπο, ο οποίος περιέχει ιδιαίτερα 

φυσικά ή πολιτιστικά χαρακτηριστικά που του προσδίδουν αισθητική αξία, π.χ. η χαράδρα του Αώου, το 

οικοσύστηµα του Σχινιά, τα Μετέωρα, η Καστάνιτσα του Πάρνωνα. Μπορεί επίσης να αναφέρεται σε ένα 

εκτεταµένο χώρο, µε ορισµένες φυσικές ή ανθρωπογενείς ιδιότητες που συνιστούν ένα χαρακτηριστικό τύπο 

τοπίου, όπως: αλπικό τοπίο, δασικό τοπίο, αγροτικό τοπίο µε φυτοφράκτες ή µε αναβαθµούς.   
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Οποιαδήποτε δραστηριότητα που επιφέρει αλλαγές στην ποιότητα των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του 

περιβάλλοντος µπορεί να έχει επίδραση στην αισθητική του τοπίου, γενικά όµως η επίπτωση δεν µπορεί εύκολα να 

εκτιµηθεί αντικειµενικά ή ποσοτικά. 

 

Η εξέταση των επιπτώσεων πρέπει να αποβλέπει στο να µη θίγονται σηµαντικά οι παραπάνω αξίες, δηλαδή τόσο το 

γενικό τοπίο µε τους διάφορους τύπους του, όσο και οι οριοθετηµένοι αξιόλογοι τόποι. Κατωτέρω αναφέρονται οι 

πιθανές επιπτώσεις στο τοπίο από τις διάφορες κατηγορίες έργων και δραστηριοτήτων. 

 

 

Κύρια σηµεία που πρέπει να ερευνώνται 
1.    Ύπαρξη στην ευρύτερη περιοχή κάποιου τόπου που έχει χαρακτηριστεί ή προταθεί ως ιδιαίτερου κάλλους.  

Βαθµός επηρεασµού του τόπου από το έργο ή την δραστηριότητα. 

2.     Οριοθετήσεις. 
3. Φυσικά χαρακτηριστικά (κλιµατικά, γεωµορφολογικά, γεωλογικά, εδαφολογικά, υδρολογικά ....). 

4. Χηµικά χαρακτηριστικά (συγκεντρώσεις ρύπων, θρεπτικών υλικών ....... ). 

5. Χαρακτηριστικά βλάστησης (ζώνες, χερσαία, υδρόβια, κατάσταση, τάσεις .... ). 

6. Χαρακτηριστικά χλωρίδας και πανίδας (παρουσία κινδυνευόντων, τρωτών, σπάνιων ή άλλων κατηγοριών 

απειλουµένων ειδών, κατάσταση και τάσεις πληθυσµών ........ ). 

7. Χαρακτηριστικά οικοσυστηµάτων (οικολογικά ενδιαιτήµατα, αλληλεπιδράσεις, σπανιότητα, κατάσταση, 

κίνδυνοι, τάσεις). 

8. Αισθητικά χαρακτηριστικά (φυσικό κάλλος, πανοραµική θέα, ειδικά στοιχεία, οπτικό και σύνθετο 

αισθητικό ενδιαφέρον.....). Πολιτιστικά και ιστορικά χαρακτηριστικά (µνηµεία, αρχιτεκτονική, παραδοσιακές 

δραστηριότητες, σύνδεση µε ιστορικά γεγονότα ...). 
9. Κοινωνικά και οικονοµικά χαρακτηριστικά (πληθυσµιακή κατάσταση, παραγωγικές δραστηριότητες, 

χρήσεις γης, κοινωνική κατάσταση, προσδοκίες και τάσεις). 

10. Τρωτότητα του τοπίου ή του συγκεκριµένου τόπου (απειλές, προστασία ......). 

11. Σηµαντικότητα του τοπίου ή του συγκεκριµένου τόπου (αισθητική, πολιτιστική, οικολογική κοινωνική, 

οικονοµική, αναπτυξιακή αξία). 

12. Επιπτώσεις του έργου ή της δραστηριότητας (φάση κατασκευής, φάση λειτουργίας) επί στοιχείων του 

τοπίου ή συγκεκριµένου τόπου, µε ποιοτική ή ποσοτική αξιολόγηση.  Επιπτώσεις της µηδενικής λύσης. 

Ειδικότερος εντοπισµός µη αντιστρεπτών, µή αντιµετωπίσιµων, µή ανατάξιµων επιπτώσεων.  Έµµεσες 

επιπτώσεις που ενδέχεται να εκδηλωθούν σύντοµα ή µακροπρόθεσµα.  Συνδυασµοί διαφόρων επιπτώσεων από 

το έργο ή τη δραστηριότητα και συνδυασµοί µε επιπτώσεις από άλλα υπάρχοντα ή σχεδιαζόµενα έργα ή 

δραστηριότητες (συνεργητικές  επιπτώσεις).  

Επανορθωτικά µέτρα για την άρση των αντιµετωπίσιµων και των ανατάξιµων επιπτώσεων και για τη διευκόλυνση 

της άρσης των αντιστρεπτών επιπτώσεων. Επιπτώσεις δυσµενούς σεναρίου (αποτυχία επανορθωτικών µέτρων). 
 
10.5.7.4. ∆υσκολίες προστασίας του ελληνικού φυσικού περιβάλλοντος από τεχνικά έργα 
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H οικονοµική ανάπτυξη αποτελεί τον σηµαντικότερο εθνικό στόχο, επειδή δε αυτή γίνεται χωρίς 

επαρκή σχεδιασµό και έλεγχο, το πλούσιο ελληνικό φυσικό περιβάλλον απειλείται µε ταχεία 

υποβάθµιση. Τόσο τα πολλαπλασιαζόµενα έργα, όσο και η επέκταση και εντατικοποίηση των 

παραγωγικών δραστηριοτήτων, συρρικνώνουν την έκταση και τις λειτουργίες των φυσικών 

τοπίων και βιοτόπων. Σηµαντικές αρνητικές επιπτώσεις έχουν πολλά τεχνικά έργα, καθώς και 

πολλές δραστηριότητες όπως δόµηση, εντατική γεωργία, εξόρυξη, κυνήγι, αλιεία, βόσκηση κ.λπ.  

 

Η µεγάλη πυκνότητα αξιόλογων τόπων στον ελληνικό χώρο συνεπάγεται ότι σχεδόν το κάθε 

έργο κινδυνεύει να θίξει ή και να εξαφανίσει ένα σηµαντικό βιότοπο ή τοπίο. Βέβαια, η πολιτεία 

έχει προνοήσει ώστε ορισµένες, αν και πολύ λίγες, από τις οικολογικά σηµαντικότερες περιοχές 

να απολαµβάνουν νοµικής προστασίας. Επιπλέον, σύµφωνα µε την νοµοθεσία, τα νέα έργα ή 

δραστηριότητες υπόκεινται σε περιβαλλοντικούς όρους, οι οποίοι προκύπτουν από διαδικασία 

εκτίµησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Ωστόσο, στην πράξη δεν εφαρµόζονται όλα όσα 

προβλέπουν οι νόµοι και η πραγµατική διατήρηση των προστατευτέων περιοχών είναι 

αµφίβολη. Για να αποφευχθεί η σηµαντική υποβάθµιση των βιοτόπων και των τοπίων, θα 

χρειαζόταν ένα πολύ ευρύτερο δίκτυο προστατευόµενων περιοχών και επιπλέον θα έπρεπε η 

προστασία της φύσης να εξασφαλίζεται σ' αυτές µε κατάλληλη οργάνωση, φύλαξη και 

χρηµατοδότηση. Για να ελεγχθεί αποτελεσµατικά η περιβαλλοντική υποβάθµιση που προέρχεται 

από τα αναπτυξιακά έργα και δραστηριότητες, θα έπρεπε οι αρκετές χιλιάδες µελέτες 

περιβαλλοντικών επιπτώσεων που εκπονούνται κάθε χρόνο να ικανοποιούν ουσιαστικότερα 

κριτήρια και να τίθενται αυστηροί περιβαλλοντικοί όροι, οι οποίοι να εφαρµόζονται και να 

παρακολουθούνται συστηµατικά. Η αποτελεσµατικότερη προφύλαξη του φυσικού 

περιβάλλοντος θα επέβαλε να πραγµατοποιούνται τελικά µόνον εκείνα τα αναπτυξιακά έργα, τα 

οποία θα ήταν συµβατά µε ένα σφαιρικότερο περιβαλλοντικό σχεδιασµό. 

 

Ενώ η διαδικασία εκτίµησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων είναι υποχρεωτική και έχει 

εκτεταµένη εφαρµογή, σπάνια οδηγεί στην αναζήτηση βέλτιστων εναλλακτικών λύσεων ή στην 

µαταίωση κάποιων έργων που αποδεικνύονται καταστροφικά για το φυσικό περιβάλλον. Η 

ανεπάρκειά της σχετίζεται µε ολόκληρο το σχετικό πλαίσιο (προδιαγραφές, µελετητές, αµοιβές, 

έλεγχος, παρακολούθηση), το οποίο δεν ανταποκρίνεται σε αυστηρές απαιτήσεις 

περιβαλλοντικής προστασίας, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την υποβάθµιση της φύσης και του 

τοπίου. 
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Ορισµένα από τα έργα διαχείρισης υδατικών πόρων (εκτροπές ποταµών, αποστραγγιστικά, 

αρδευτικά, υδροηλεκτρικά κ.λπ.), από τα οδικά έργα (διανοίξεις κυρίως ορεινών ή παράκτιων 

δρόµων) και από τα έργα οικιστικής επέκτασης (αυθαίρετη δόµηση, παραθεριστική κατοικία, 

τουριστικά έργα κ.λπ.), βρίσκονται επικεφαλής των πιέσεων που έχουν ασκηθεί στο ελληνικό 

φυσικό περιβάλλον. Επιπλέον όµως, ο τρόπος µε τον οποίο προγραµµατίζονται, σχεδιάζονται, 

ανατίθενται και εκτελούνται σήµερα  τα έργα συντελεί στην αγνόηση των βέλτιστων 

εναλλακτικών λύσεων και στον πολλαπλασιασµό των αρνητικών επιπτώσεων. Η έντονη πίεση 

για απορρόφηση των διαδοχικών χρηµατοδοτικών πακέτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε 

συνδυασµό µε τις αδυναµίες του κρατικού µηχανισµού και την επιδίωξη βραχυπρόθεσµου 

κέρδους πολλών τεχνικών εταιρειών, οδηγεί σε συστηµατική παράκαµψη των περιβαλλοντικών 

ζητηµάτων και σε σοβαρή υποτίµηση των βλαβών που προκαλούνται στην ελληνική φύση. Η 

ανεπάρκεια της περιβαλλοντικής διερεύνησης των περισσότερων από τα έργα οφείλεται, µεταξύ 

άλλων, και στην έλλειψη σωστής πληροφορίας για το ελληνικό φυσικό περιβάλλον, τόσο στη 

φάση της εκπόνησης, όσο και στη φάση ελέγχου των ΜΠΕ. 

 

10.5.7.5. Η οργάνωση της περιβαλλοντικής πληροφορίας 

Η έλλειψη τεκµηριωµένης και οργανωµένης πληροφορίας για την ελληνική φύση δυσκολεύει σηµαντικά, 

τόσο την εκπόνηση υψηλής ποιότητας ΜΠΕ, όσο και τον ουσιαστικό έλεγχο των περιβαλλοντικών µελετών. Στον 

τοµέα Υ.Π.Υ.Θ.Ε. του Τµήµατος Πολιτικών Μηχανικών του Ε.Μ.Π. έχει οργανωθεί η ηλεκτρονική Τράπεζα 

Στοιχείων για την Ελληνική Φύση ΦΙΛΟΤΗΣ (itia.ntua.gr/filotis/), που αναφέρεται σε είδη χλωρίδας και πανίδας, 

σε σηµαντικούς βιοτόπους και σε τοπία ιδιαιτέρου φυσικού κάλλους του ελληνικού χώρου. Στα αρχεία της 

περιλαµβάνονται οι βασικές πληροφορίες κατ΄ αντικείµενο, καθώς και τα όρια των σηµαντικών τόπων, 

ψηφιοποιηµένα σε κλίµακα 1:50000 και ενταγµένα σε Σύστηµα Γεωγραφικής Πληροφορίας (G.I.S.). Για κάθε τόπο 

µε οικολογική ή αισθητική αξία περιλαµβάνονται γεωγραφικά, οικολογικά και κοινωνικοοικονοµικά δεδοµένα, 

βιβλιογραφία και οριοθέτηση.  Tα στοιχεία αυτά µπορούν να εξυπηρετήσουν την εκπόνηση και τον έλεγχο ΜΠΕ, 

την προώθηση διαδικασιών κήρυξης προστατευοµένων περιοχών, καθώς και την εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση 

σε περιβαλλοντικά θέµατα. Έχουν ήδη δηµιουργηθεί ψηφιακά αρχεία µε τα εξής στοιχεία:  

 

 449 τοπία ιδιαιτέρου φυσικού κάλλους, µε συνολική έκταση 6270 τετραγωνικά χιλιόµετρα ή 4,8% της 

χερσαίας έκτασης της χώρας.  

 430 ελληνικοί βιότοποι του ευρωπαϊκού προγράµµατος CORINE, µε συνολική έκταση 34395 

τετραγωνικά χιλιόµετρα ή 26,1% της χερσαίας έκτασης της χώρας.  
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 206 πρόσθετοι βιότοποι, σηµαντικοί για απειλούµενα είδη της ελληνικής χλωρίδας και πανίδας, µε 

συνολική έκταση 4378  τετραγωνικά χιλιόµετρα ή 3,3% της χερσαίας έκτασης της χώρας.  

 5596 είδη και υποείδη της ελληνικής χλωρίδας (το σύνολο των ανώτερων φυτών).  

 Όλα τα είδη και υποείδη της ελληνικής σπονδυλωτής πανίδας, κυρίως του χερσαίου χώρου (138 

θηλαστικά, 480 πτηνά, 132 ερπετά, 15 αµφίβια, 128 ιχθύες του γλυκού νερού).  

 438 είδη και υποείδη της ελληνικής εντοµοπανίδας (λεπιδόπτερα και ορθόπτερα).  

 Χάρτες µε τις περιµέτρους των ανωτέρω τόπων (βιότοποι και τοπία), ψηφιοποιηµένες σε κλίµακα 

1:50000.  

 

Η ΦΙΛΟΤΗΣ µπορεί ν΄ αποτελέσει ένα εργαλείο πληροφόρησης για την ελληνική φύση, συµβάλλοντας στη 

βελτίωση του επιπέδου των µελετών και στην ευαισθητοποίηση των µελετητών, των σπουδαστών και της κοινής 

γνώµης. Η ένταξη των δεδοµένων αυτών στο µελλοντικό Εθνικό ∆ίκτυο Πληροφοριών Περιβάλλοντος του 

ΥΠΕΧΩ∆Ε θα δώσει στις αρµόδιες υπηρεσίες τη δυνατότητα να ελέγχουν ευκολότερα και ακριβέστερα τις 

περιβαλλοντικές µελέτες, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τις επιπτώσεις των έργων σε ευαίσθητες φυσικές περιοχές. 

Παράλληλα, η πρόσβαση των µελετητών στα στοιχεία αυτά θα διευκολύνει την πληρέστερη κατανόηση του 

φυσικού περιβάλλοντος και την προσεκτικότερη επιλογή εναλλακτικών λύσεων που ελαχιστοποιούν τις 

περιβαλλοντικές βλάβες. Η τεκµηριωµένη απεικόνιση του ελληνικού οικολογικού πλούτου θα µπορούσε, επίσης, 

να συµβάλει ουσιαστικά στη λήψη πιο ορθολογικών αποφάσεων και, σε κάποιες περιπτώσεις, να οδηγήσει στη 

µαταίωση της κατασκευής έργων, όταν έχουν δυσανάλογα µεγάλο περιβαλλοντικό κόστος. Πάντως, η ουσιαστική 

εξέταση των σχετικών προβληµάτων θα βοηθούσε και στην τεκµηριωµένη αντιµετώπιση «οικολογικών»  

αντιδράσεων φορέων που, δίκαια, ή άδικα, αντιτίθενται στην πραγµατοποίηση κάποιων έργων. 

 

10.5.8. Αδυναµίες και δυνατότητες της πολιτικής για το φυσικό περιβάλλον 
 

10.5.8.1.  Η διασπορά των πηγών όχλησης 
 Η υποβάθµιση του ελληνικού φυσικού περιβάλλοντος οφείλεται προπάντων σε µή σηµειακές πηγές, οι 

οποίες είναι γενικά µικρές σε µέγεθος, αλλά πολυάριθµες, βρίσκονται διάσπαρτες στον χώρο και συνδέονται µε 

µεγάλο αριθµό ατόµων. Ο αποτελεσµατικός έλεγχος αυτού του πλήθους των πηγών διαταραχής είναι εξαιρετικά 

δύσκολος. Τόσο η παρακολούθηση, όσο και η καταστολή των οχλήσεων θα απαιτούσαν ένα µεγάλο αριθµό 

ελεγκτών και φυλάκων, οι οποίοι θα έπρεπε να διατρέχουν συνεχώς τις δασικές και αγροτικές εκτάσεις, τις 

οροσειρές, τις ακτές και τα νησιά και να είναι εφοδιασµένοι µε τα κατάλληλα υλικά µέσα, αλλά και µε την εξουσία 

που απαιτείται για να εµποδίζουν έγκαιρα τις εχθρικές πρός τη φύση δραστηριότητες. Ο έλεγχος θα ήταν ακόµα 

δυσκολότερος, επειδή αναπόφευκτα θα προκαλούσε την δυσαρέσκεια ενός σηµαντικού αριθµού ατόµων που θα 

εθίγοντο από τους περιορισµούς και εποµένως θα επέφερε πολιτικό κόστος στους εκάστοτε κυβερνώντες.  

 

10.5.8.2.  Οι ανεπάρκειες του κράτους 
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 Η κρατική µηχανή, τόσο σε κεντρικό, όσο και σε τοπικό επίπεδο παρουσιάζει σαφή αδυναµία ν' 

αντιµετωπίσει τις απειλές εναντίον ενός τόσο εκτεταµένου και πλούσιου φυσικού περιβάλλοντος. Ειδικότερα 

υστερεί τόσο ως προς την µελέτη των προβληµάτων, το σχεδιασµό και την οργάνωση των αναγκαίων λύσεων, όσο 

και στους πρακτικούς τοµείς της προστασίας του χώρου ή της εκπαίδευσης των πολιτών. Η απαραίτητη για την 

προστασία της φύσης σύνδεση µε τις τοµεακές αναπτυξιακές πολιτικές είναι ουσιαστικά ανύπαρκτη, ενώ 

αγνοούνται οι δυνατότητες αξιοποίησης του µοναδικού περιβάλλοντος ως συγκριτικό πλεονέκτηµα για την 

ανάπτυξη της χώρας. Οι αδυναµίες αυτές οφείλονται κατά µεγάλο µέρος στην χρόνια δυσλειτουργία του δηµόσιου 

τοµέα, η οποία σχετίζεται τόσο µε την παραδοσιακή γραφειοκρατία και την συνυπάρχουσα διαφθορά, όσο και µε το 

υπερβολικό του µέγεθος. Πάντως, ορισµένοι τοµείς της διοίκησης ασκούν παραδοσιακά φιλοπεριβαλλοντική 

πολιτική, χαρακτηριστικά δε παραδείγµατα αποτελούν οι αρχαιολόγοι και δασολόγοι των δηµοσίων υπηρεσιών, οι 

οποίοι συµβάλλουν µε αποφασιστικό τρόπο στη διατήρηση φυσικών τοπίων, µνηµείων, δασικών εκτάσεων κ.λπ. Η 

συχνά αρνητική αντίδραση των τοπικών κοινωνιών απέναντι στις δραστήριες προστατευτικές τους ενέργειες 

αποδεικνύει έµµεσα ότι το συνήθως ανεπαρκές ενδιαφέρον της κρατικής µηχανής για το περιβάλλον αντανακλά µια 

λαϊκή συγκατάθεση. 

 

10.5.8.3.  Η άρνηση των τοπικών κοινωνιών 
 Η κοινωνική ανωριµότητα είναι σηµαντική αιτία για το µειωµένο ενδιαφέρον, αλλά και για τη δυσπιστία 

του κοινού πρός µια οργανωµένη συλλογική προσπάθεια διάσωσης του φυσικού περιβάλλοντος από την ταχεία 

υποβάθµιση. Τα βασικά εργαλεία της διατήρησης της φύσης σε µεγάλη κλίµακα, όπως είναι ο χωροταξικός και 

περιβαλλοντικός σχεδιασµός ή η ΕΠΕ, αντιµετωπίζονται συχνά µε καχυποψία ή περιφρόνηση, εν µέρει επειδή 

προεξοφλείται η έλλειψη αποτελεσµατικότητας των κρατικών παρεµβάσεων. Η στάση των τοπικών κοινωνιών 

γίνεται πιό ανοικτά αρνητική, όταν η προσπάθεια για την προστασία της φύσης θίγει παγιωµένες συνήθειες, όπως 

π.χ. η ασυδοσία του κυνηγιού και της βοσκής ή έρχεται σε αντίθεση µε τις προσδοκίες άµεσων βραχυπρόθεσµων 

κερδών, τα οποία αποτελούν συχνά καρπούς της άναρχης και "φτηνής" ανάπτυξης. 

 

Η υποτίµηση της αξίας του γενικότερου κοινωνικού οφέλους, αλλά και των κινδύνων που περικλείουν οι 

µακροπρόθεσµες αρνητικές επιπτώσεις, αποτελεί χαρακτηριστικό της παρούσας  φάσης κοινωνικής ανάπτυξης και 

καίριο εµπόδιο στην προσπάθεια διατήρησης της φύσης. Αποκαλυπτική είναι η στάση διαφόρων τοπικών 

παραγόντων, που πιστεύουν ότι οι ανεπάρκειες της εκάστοτε κυβέρνησης στα θέµατα προστασίας της φύσης δεν 

συνεπάγονται αρνητική πρόθεση των ψηφοφόρων στις επόµενες εκλογές. Αντίθετα, οι ενέργειες της κυβέρνησης 

για την αντιµετώπιση συγκεκριµένων απειλών κατά του φυσικού περιβάλλοντος επιφέρουν συχνά δυσβάσταχτο 

πολιτικό κόστος. 
 
Υπάρχουν πολλά συγκεκριµένα παραδείγµατα που αναδεικνύουν την αρνητική στάση των τοπικών κοινωνιών. 

Χαρακτηριστικές είναι οι αντιθέσεις µεταξύ τουριστικών δραστηριοτήτων και προστασίας της θαλάσσιας χελώνας 

στη Ζάκυνθο ή µεταξύ των τοπικών συµφερόντων (γεωργών ή ιδιοκτητών γής) σε πολλά µέρη της χώρας και της 

διατήρησης των υγροτόπων. 
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10.5.8.4.  Η εµµονή της παλιάς νοοτροπίας 
Οι πιό αξιόλογες φυσικές περιοχές κατοικούνται κυρίως από ανθρώπους µε παραδοσιακή στάση απέναντι 

στη φύση, οι οποίοι δηλαδή την αντιµετώπισαν πάντα ως αντίπαλο, ή ως πεδίο ελεύθερης άσκησης των 

ανθρώπινων δραστηριοτήτων. Αντίθετα µε τους περισσότερους κατοίκους των µεγάλων πόλεων, πολλοί χωρικοί 

δεν τρέφουν ιδιαίτερα φιλικά αισθήµατα προς το δάσος ή προς τα άγρια ζώα και δεν δυσαρεστούνται µε τη 

σταδιακή υποχώρηση του φυσικού περιβάλλοντος. Παραδόξως, η άµεση εµπειρία των ανθρώπων της υπαίθρου δεν 

τους οδηγεί συχνά σε βαθύτερη συνειδητοποίηση των φυσικών κύκλων και των πολύπλοκων σχέσεων ανάµεσα στα 

συστατικά των οικοσυστηµάτων. Έτσι, η αναγκαία αλλαγή νοοτροπίας είναι εφικτή µε αργούς ρυθµούς και µόνο 

για τις νεώτερες γενιές, κυρίως µέσα από την εκπαίδευση και ενηµέρωση. Από την άλλη µεριά, η διάδοση των νέων 

τεχνολογικών επιτεύξεων και προϊόντων είναι ταχύτατη, ακόµη και  σε µικρά χωριά, µε αποτέλεσµα οι δυνατότητες 

καταστροφής του περιβάλλοντος από τον άνθρωπο της υπαίθρου να αυξάνονται δυσανάλογα, σε σχέση µε την 

ανάπτυξη της περιβαλλοντικής συνείδησης. Τα στερεά απορρίµµατα π.χ. αποτελούντο παλιότερα κυρίως από 

υπολείµµατα τροφών, ενώ σήµερα περιλαµβάνουν πλαστικά και τοξικές ουσίες. Όµως ο τρόπος ανοργάνωτης 

διάθεσης στα ρέµµατα κοντά στο χωριό δεν έχει αλλάξει ουσιαστικά και το ίδιο συµβαίνει µε τα άδεια κουτιά 

φυτοφαρµάκων, τις µπαταρίες των αυτοκινήτων κ.λπ. Το κυνήγι αποτελούσε ανέκαθεν παραδοσιακό τρόπο 

ψυχαγωγίας, ενώ σε µερικές περιπτώσεις χρησίµευε και για συµπλήρωση της τροφής της οικογένειας. Σήµερα 

αποτελεί µιά δηµοφιλή ανδρική ψυχαγωγία, αλλά ασκείται πλέον µ' ένα τελειοποιηµένο εξοπλισµό, που βελτιώνει 

πολύ τις επιδόσεις και εποµένως αυξάνει την καταστροφή της άγριας πανίδας. Ανάλογη καταστροφή προκαλεί και 

το πολύ διαδεδοµένο ερασιτεχνικό ψάρεµα, όπου επίσης χρησιµοποιούνται τελειοποιηµένα τεχνολογικά προϊόντα. 

Έτσι, τελικό αποτέλεσµα της διείσδυσης της µοντέρνας τεχνολογίας είναι ότι τα εµµένοντα παλιά πρότυπα 

συµπεριφοράς προς τη φύση προκαλούν σήµερα πολύ σοβαρότερη υποβάθµιση. 

 
10.5.8.5. ∆υσκολίες και θετικές προοπτικές για αειφόρο ανάπτυξη 
 Η αειφόρος ή βιώσιµη ανάπτυξη σε µιά χώρα σαν την Ελλάδα σηµαίνει πάνω απ' όλα δραστηριότητες οι 

οποίες διαφυλάσσουν το πλούσιο φυσικό περιβάλλον. ∆εν είναι δυνατόν να συµβιβαστεί µε µείωση της 

βιοποικιλότητας, µε συρρίκνωση των φυσικών πληθυσµών χλωρίδας και πανίδας, µε σηµαντικό περιορισµό της 

έκτασης των βιοτόπων και των φυσικών τοπίων ή µε υπονόµευση της οµαλής λειτουργίας των φυσικών κύκλων και 

των οικοσυστηµάτων. Οι κυριώτερες δυσκολίες της βιώσιµης ανάπτυξης συνδέονται πάντως µε ορισµένες 

οικονοµικές δραστηριότητες, που εκ πρώτης όψεως θα εθεωρούντο περισσότερο συµβατές µε τη διατήρηση της 

φύσης. 

 

Πράγµατι, παραγωγικές δραστηριότητες που βρίσκονται εξ αντικειµένου πλησιέστερα προς την φύση µπορεί να 

συνιστούν τελικά ένα αναπτυξιακό µοντέλο που δεν είναι βιώσιµο. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση της 

εντατικής γεωργίας, η οποία κατά κανόνα συνεπάγεται εξάντληση των επιφανειακών και υπογείων υδατικών 

πόρων, αλάτωση των υπογείων νερών, σπάταλη χρήση λιπασµάτων και φυτοφαρµάκων και αντίστοιχη ρύπανση 

νερών και εδάφους, αποξηράνσεις υγροτόπων κ.λπ. Επίσης χαρακτηριστική περίπτωση είναι η ελεύθερη βόσκηση, 

κυρίως αιγοπροβάτων, η οποία καταστρέφει σε σηµαντική έκταση τη φυσική αναγέννηση των δασών και των 

θαµνώνων, µε αποτέλεσµα την υποβάθµιση της βλάστησης, την εκτεταµένη διάβρωση του εδάφους, τη δηµιουργία 
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χειµάρρων και πληµµυρών, την µείωση του νερού των πηγών κ.λπ. Σηµαντική είναι και η υποβάθµιση της άγριας, 

θαλάσσιας ή χερσαίας ζωής από την αλόγιστη αλιεία ή το παράνοµο κυνήγι. Εξ άλλου, διαπιστώνεται ότι τα 

τεχνικά έργα που σχετίζονται µε τις ανάγκες του αγροτικού τοµέα έχουν κατά κανόνα βαρύτερες επιπτώσεις στο 

φυσικό περιβάλλον, από εκείνα που αφορούν ανάγκες του αστικού χώρου ή της βιοµηχανίας. 

 

Αλλά και πολλές άλλες δραστηριότητες υποβαθµίζουν σηµαντικά την φύση, αν και φέρνουν τον άνθρωπο πιό 

κοντά της. Έτσι, η εκτεταµένη αυθαίρετη δόµηση, κυρίως µε την µορφή παραθεριστικής κατοικίας ή τουριστικών 

καταλυµάτων, ασκεί µεγάλες πιέσεις στα παράκτια και νησιωτικά οικοσυστήµατα, αλλά και σε δάση και 

υγροτόπους. Οι οικιστικές δραστηριότητες που αναπτύσσονται ανεξέλεγκτα σ' αυτές τις περιοχές προκαλούν 

υποχώρηση της άγριας χλωρίδας και πανίδας, ενώ µεγάλη υποβάθµιση προκαλούν οι δασικές πυρκαγιές που συχνά 

έχουν προηγηθεί, έτσι ώστε να γίνει δυνατή η αλλαγή χρήσης της γής. Η συνεχής διάνοιξη νέων αγροτικών και 

δασικών δρόµων µε σκοπό την διευκόλυνση της ορεινής κτηνοτροφίας και των γεωργικών δραστηριοτήτων 

διαταράσσει τα φυσικά τοπία και οικοσυστήµατα, ενώ προσφέρει ευκολότερη πρόσβαση, που αξιοποιείται κυρίως 

από τους επίδοξους καταστροφείς της φύσης. Μεγάλος αριθµός ανθρώπων επιθυµούν να πλησιάσουν την φύση 

µέσω του κυνηγιού και του υποβρύχιου ψαρέµατος, τα οποία όµως πολύ συχνά ασκούνται αλόγιστα και παράνοµα, 

µε αποτέλεσµα ν' απειλούν σπάνια είδη της άγριας πανίδας. Ακόµη, η εκτεταµένη ανάπτυξη ψυχαγωγικών και 

τουριστικών δραστηριοτήτων µέσα στην φύση προσθέτει σηµαντικές οχλήσεις για την άγρια ζωή, όταν δεν 

ακολουθεί τους αναγκαίους κανόνες. Τέτοια παραδείγµατα είναι η µόνιµη εγκατάσταση τροχόσπιτων στις ακτές, η 

αυξανόµενη χρήση τζίπ ή µοτοσυκλετών για την πρόσβαση σε δύσβατες δασικές περιοχές ή σε υγροτόπους, η 

εκτεταµένη χρήση ταχύπλοων σκαφών για την πρόσβαση σε έρηµα µικρά νησιά ή σε απρόσιτες ακτές κ.λπ. Πολλοί 

πληθυσµοί απειλουµένων φυτών και ζώων, καθώς και πολλά φυσικά τοπία, υφίστανται µεγάλες πιέσεις από τέτοιες 

δραστηριότητες. 

 

Μιά ανάπτυξη που θα βασιζόταν σε διαφορετικές δραστηριότητες, θα µπορούσε να είναι περισσότερο συµβατή µε 

τις ιδιαιτερότητες και ευαισθησίες ενός πλούσιου φυσικού περιβάλλοντος. Συνήθως η οικολογική πρόταση για µια 

ανάπτυξη που δεν καταστρέφει τη φύση περιορίζεται σε δραστηριότητες όπως ο οικοτουρισµός, η βιολογική 

γεωργία, οι παραδοσιακές τεχνικές παραγωγής κ.λπ. Οι δραστηριότητες αυτού του τύπου δεν µπορούν προς το 

παρόν να προσφέρουν εναλλακτικές λύσεις µεγάλης κλίµακας για την οικονοµική ανάπτυξη. Φαίνεται ωστόσο 

δυνατό ότι και πολλές "κλασσικού" τύπου παραγωγικές δραστηριότητες, στους τοµείς π.χ. της µεταποίησης και των 

υπηρεσιών, παρόλο που είναι περισσότερο ξένες πρός τη φύση, θα µπορούσαν να εναρµονιστούν καλύτερα µ' 

αυτήν, αλλά και να ελέγχονται αποτελεσµατικότερα. Έτσι, από την άποψη της διατήρησης της φύσης, θα ήταν 

προτιµότερες δραστηριότητες που χαρακτηρίζονται από τα εξής: 

• δηµιουργούν µάλλον σηµειακές, παρά µη σηµειακές πηγές ρύπανσης ή διατάραξης 

• την ευθύνη για την διαχείρισή τους και τον τρόπο λειτουργίας τους φέρει σχετικά µικρός αριθµός προσώπων 

• το γόητρο τους έχει οικονοµική αξία, έτσι ώστε η δυσφήµισή τους λόγω υποβάθµισης του περιβάλλοντος να 

αποτελεί ισχυρό αντικίνητρο 

• η κοινωνική τους εικόνα δεν ευνοεί ύποπτες συναλλαγές µε την δηµόσια διοίκηση, ούτε µόνιµες καταστάσεις 

παρανοµίας 
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• το οικονοµικό τους µέγεθος επιτρέπει την χρήση προχωρηµένης τεχνολογίας και επιβάλλει την εξοικείωση µε 

σύγχρονες αντιλήψεις διαχείρισης και τάσεις προστασίας του περιβάλλοντος 

• συνδέουν τα άµεσα ή έµµεσα συµφέροντά τους µε τη διατήρηση υψηλής ποιότητας περιβάλλοντος. 

  

Χαρακτηριστικά θα µπορούσε ν' αναφέρει κανείς το παράδειγµα της παραγωγής γαλακτοκοµικών προϊόντων. Μία 

µεγάλη βιοµηχανία έχει την δυνατότητα να χρησιµοποιήσει οργανωµένες µονάδες παραγωγής και κατάλληλη 

αντιρρυπαντική τεχνολογία, προσφέρεται ευκολότερα για έλεγχο, αποφεύγει δε να βλάψει το περιβάλλον για να 

µην αµαυρώσει το καλό της όνοµα που έχει µεγάλη αξία στην αγορά. Αντίθετα, ο κτηνοτρόφος που βόσκει 

ελεύθερα τα αιγοπρόβατα ή ο ιδιοκτήτης ενός µικρού τυροκοµείου µπορεί να επιχειρούν να περιορίσουν το κόστος 

παραγωγής βλάπτοντας το περιβάλλον (υπερβόσκηση, διάβρωση, ρύπανση κλ.π.) και να αδιαφορούν για την εικόνα 

που δηµιουργούν στην κοινωνία, ενώ είναι δυσκολότερο να ελεγχθούν αποτελεσµατικά. 

 

∆εν µπορεί βέβαια να ισχυριστεί κανείς ότι η βιοµηχανία και οι µεγάλες επιχειρήσεις του τριτογενούς τοµέα 

ανταποκρίνονται πάντοτε στις απαιτήσεις προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος. Είναι γνωστά πολλά 

παραδείγµατα περί του αντιθέτου, τόσο σε περισσότερο όσο και σε λιγότερο ανεπτυγµένες χώρες. Ωστόσο είναι 

γεγονός ότι στην Ελλάδα το φυσικό περιβάλλον απειλείται προς το παρόν πολύ περισσότερο από τις 

δραστηριότητες που περιγράφηκαν ανωτέρω, παρά από την υπάρχουσα βιοµηχανία. Είναι επίσης φανερό ότι η 

βιοµηχανία και οι µεγάλες επιχειρήσεις του τριτογενούς τοµέα µπορούν πιό εύκολα να ανταποκριθούν στις επιταγές 

ενός ορθολογικού σχεδιασµού, ενώ και ο έλεγχος είναι πιο εφικτός, λόγω του συγκεντρωτικού τους χαρακτήρα. Η 

διαπίστωση αυτή, σε συνδυασµό µε την αξιοποίηση της σύγχρονης τεχνολογίας και τις δυνατότητες σύγκλισης 

µεταξύ επιχειρηµατικών και περιβαλλοντικών συµφερόντων αναδεικνύει κάποιες ενδιαφέρουσες προοπτικές για 

βιώσιµη ανάπτυξη. 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
 
Κατηγορίες έργων και δραστηριοτήτων 
 Η εκπόνηση εξειδικευµένων ΜΠΕ διευκολύνεται αν  τα έργα  και οι δραστηριότητες χωριστούν σε 

κατηγορίες οι οποίες παρουσιάζουν κοινά χαρακτηριστικά ως προς την εκτίµηση και αξιολόγηση των 

περιβαλλοντικών τους επιπτώσεων. Η κατανοµή των έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες µπορεί γενικά να 

είναι η ακόλουθη: 

 

Οδοποιΐα 
∆ρόµοι (αυτοκινητόδροµοι, εθνικοί, επαρχιακοί κ.λπ.) 

Γέφυρες, κόµβοι 

Σήραγγες 

Υποθαλάσσια οδικά έργα 
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Υδραυλικά έργα 
Φράγµατα 

Λιµνοδεξαµενές 

Υδρευτικά έργα, απόληψη νερού 

Υδροηλεκτρικοί σταθµοί 

Υδρογεωτρήσεις 

Αντιπληµµυρικά έργα, διευθετήσεις ποταµών, κάλυψη ρεµάτων 

Αποξηραντικά, αποστραγγιστικά έργα 

Αρδευτικά έργα 

Εκτροπές ποταµών 

 

Λιµενικά έργα 
Εµπορικοί και επιβατικοί λιµένες (κατασκευή, µετατροπές) 

Ιχθυόσκαλες 

Αλιευτικά καταφύγια 

Μαρίνες σκαφών αναψυχής 

Λιµένες εξυπηρέτησης βιοµηχανικών εγκαταστάσεων 

Ανάκτηση εδαφών από τη θάλασσα 

Έργα προστασίας και διαµόρφωσης ακτών 

 

Ειδικά έργα και δραστηριότητες 
Πετρελαιαγωγοί, αγωγοί φυσικού αερίου 

Εναέρια και υπόγεια µετρό, τροχιόδροµοι 

Αεροδρόµια 

Τελεφερίκ 

Μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και υποσταθµοί 

Μεταφορά ατµού και θερµού ύδατος 

Πίστες αγώνων αυτοκινήτων και µοτοσυκλετών 

∆ενδροφυτεύσεις, εκχερσώσεις 

Έργα αγροτικού αναδασµού 

 

Συστήµατα υποδοµών 
Εγκαταστάσεις επεξεργασίας και διάθεσης οικιακών απορριµµάτων (ΧΥΤΑ , κοµποστοποίηση, αποτέφρωση κ.λπ.) 

Εγκαταστάσεις διαλογής οικιακών απορριµµάτων 

Εγκαταστάσεις επεξεργασίας και διάθεσης βιοµηχανικών αποβλήτων 

Εγκαταστάσεις επεξεργασίας και διάθεσης αστικών λυµάτων 

Εγκαταστάσεις επεξεργασίας και διάθεσης τοξικών αποβλήτων 
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Εξορυκτικές και συναφείς δραστηριότητες 
Λατοµεία µαρµάρων, αδρανών υλικών 

Μεταλλεία, ορυχεία 

Γεωτρήσεις υδρογονανθράκων (χερσαίες, υποθαλάσσιες) 

Άντληση πετρελαίου ή φυσικού αερίου (χερσαία, υποθαλάσσια) 

Γεωθερµικές γεωτρήσεις 

 

Τουριστικές εγκαταστάσεις / Εργασίες πολεοδοµίας 
Χωριά διακοπών 

Ξενοδοχειακά συγκροτήµατα 

Εργασίες πολεοδοµίας, έργα ειδικής τουριστικής υποδοµής, ιδιωτικές πολεοδοµήσεις 

 

Κτηνο/πτηνοτροφικές εγκαταστάσεις 
Βουστάσια, χοιροστάσια, εκτροφεία ορνίθων, κουνελιών, γουνοφόρων ζώων κ.λπ. 

Μελισσοκοµία 

Εγκαταστάσεις περίθαλψης άγριων ζώων 

 

Υδατοκαλλιέργειες 
Ιχθυοτροφεία 

Ιχθυογενετικοί σταθµοί 

Λοιπές υδατοκαλλιέργειες (µυδοτροφεία κ.λπ.) 

 

Βιοµηχανικές εγκαταστάσεις και βιοµηχανικές ζώνες 
Εργασίες διαρρύθµισης βιοµηχανικών ζωνών 

Θερµοηλεκτρικοί σταθµοί 

Πυρηνικοί σταθµοί 

Ανεµογεννήτριες, αιολικά πάρκα (χερσαία, θαλάσσια) 

∆ιΰλιστήρια 

Αποθήκευση καυσίµων 

Χηµικές βιοµηχανίες 

Παραγωγή καυσίµων και λιπαντικών 

Μεταλλουργικές βιοµηχανίες 

Βιοµηχανίες κατασκευής µεταλλικών προϊόντων 

Βιοµηχανίες µη µεταλλικών ορυκτών 

Βιοµηχανίες οικοδοµήσιµων υλών 

Βιοµηχανίες µεταποίησης αγροτικών προϊόντων 

Βιοµηχανίες τροφίµων 

Κλωστοϋφαντουργία 
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Βιοµηχανίες ξύλου 

Βιοµηχανίες χάρτου και χαρτοπολτού  

Βιοµηχανίες δέρµατος και γουναρικών 

Βιοµηχανίες πλαστικού και ελαστικού 

Λοιπές βιοµηχανίες 

 
 
Παραδείγµατα προβλεπόµενων επιπτώσεων στη φύση ανά κατηγορία έργων 
και δραστηριοτήτων 
 

Οδοποιία 
• Ενδεχόµενη διάβρωση των εδαφών και σχετικές επιπτώσεις (φάση κατασκευής). 

• Επιπτώσεις από την κατάτµηση ενδιαιτηµάτων (φάση κατασκευής και λειτουργίας). 

• Καταστροφή των ενδιαιτηµάτων ειδών πανίδας και χλωρίδας µε τις χωµατουργικές εργασίες. Άµεσες και 

έµµεσες επιπτώσεις από την διάθεση προϊόντων εκσκαφής (φάση κατασκευής). 

• Επιπτώσεις στο οικοσύστηµα από την εκποµπή ατµοσφαιρικών ρύπων (φάση λειτουργίας). 

• Επιπτώσεις στην πανίδα από την εκποµπή θορύβου και την όχληση (φάσεις κατασκευής και λειτουργίας). 

• Ενδεχόµενες µεταβολές στο υδρογραφικό δίκτυο της περιοχής, στην ροή τυχόν επιφανειακών υδάτων 

(ρέµατα, ποτάµια) µε επιπτώσεις στους υδρόβιους οργανισµούς (φάση λειτουργίας). 

• Έµµεσες επιπτώσεις από την διευκόλυνση της πρόσβασης σε βιοτόπους (φάση λειτουργίας). 

 

Υδραυλικά έργα 
• Ριζική µεταβολή του οικοσυστήµατος και καταστροφή πανίδας και χλωρίδας λόγω κατάκλυσης εκτάσεων 

από ταµιευτήρα, λόγω αποστράγγισης - αποξήρανσης υγροτόπου, λόγω απόληψης νερού για ύδρευση ή 

άρδευση (φάση κατασκευής και λειτουργίας). 

• Επιπτώσεις από την κατάτµηση ενδιαιτηµάτων (φάση κατασκευής και λειτουργίας). 

• Άµεσες επιπτώσεις σε χλωρίδα και πανίδα από αντιπληµµυρικά ή αποστραγγιστικά έργα (φάση κατασκευής). 

• Συγκράτηση φερτών υλικών και θρεπτικών στοιχείων µέσα στην τεχνητή λίµνη µε επιπτώσεις στα κατάντη 

οικοσυστήµατα.  Έµµεσες επιπτώσεις λόγω αλλαγών στην ακτογραµµή, στις όχθες ποταµού κ.λπ. (φάση 

λειτουργίας). 

• Επιπτώσεις από παρεµπόδιση στην κυκλοφορία ανάδροµων ψαριών, λόγω φράγµατος (φάση λειτουργίας). 

• Άµεσες και έµµεσες επιπτώσεις από χρήση δανειοθαλάµων ή από διάθεση προϊόντων εκσκαφής (φάση 

κατασκευής). 

• Επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον από κατασκευαστικές επεµβάσεις σε υδάτινους αποδέκτες, από ρύπους 

µηχανών και µηχανηµάτων εργοταξίου και από αστικά απόβλητα των εργοταξίων (φάση κατασκευής). 

• Έµµεσες επιπτώσεις  στα οικοσυστήµατα από την αλλαγή υδρολογικού καθεστώτος (τεχνητή λίµνη, 

γεωτρήσεις κ.λπ.) (φάση λειτουργίας). 

• Άµεσες και έµµεσες επιπτώσεις από την ύπαρξη τεχνητής λίµνης ή αυξηµένης ποσότητας νερού (αρδευτικά 

έργα) στη χλωρίδα και πανίδα της περιοχής (φάση λειτουργίας). 
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• Επιπτώσεις από µειωµένη οξυγόνωση του νερού της τεχνητής λίµνης σε σχέση µε το νερό του ποταµού 

(φάση λειτουργίας). 

• Ενδεχόµενη διάδοση βιολογικών ειδών ξένων προς την περιοχή µε την αλλαγή του περιβάλλοντος λόγω 

δηµιουργίας λίµνης (φάση λειτουργίας). 

• Άµεσες εκποµπές ρυπαντικών φορτίων σε υδάτινους αποδέκτες (π.χ.  από υδροηλεκτρικά έργα παραγωγής 

ενέργειας), µε επίπτωση στους υδρόβιους πληθυσµούς (φάση λειτουργίας). 

• Έµµεσες εκποµπές ρυπαντικών φορτίων σε υδάτινους αποδέκτες (π.χ. λόγω εντατικοποίησης της γεωργίας), 

µε κίνδυνο εµφάνισης φαινοµένων ευτροφισµού (φάση λειτουργίας). 

• Έµµεσες επιπτώσεις αρδευτικών έργων και της συνακόλουθης εντατικοποίησης παραγωγικών αγροτικών 

δραστηριοτήτων (φάση λειτουργίας). 

• Έµµεσες επιπτώσεις στα οικοσυστήµατα λόγω µείωσης πληµµυρών (φάση λειτουργίας). 

• Επιπτώσεις σε χλωρίδα, πανίδα λόγω µετακίνησης ειδών από εκτροπές ποταµών (φάση λειτουργίας).  

• Έµµεσες µακροπρόθεσµες επιπτώσεις στα θαλάσσια οικοσυστήµατα, στα θαλάσσια ρεύµατα, στο κλίµα κ.λπ. 

από εκτροπές ποταµών (φάση λειτουργίας). 

 

Λιµενικά έργα 
• Καταστροφή παράκτιου οικοσυστήµατος από την κατασκευή λιµανιού ή έργων ανάκτησης εδαφών ή έργων 

διαµόρφωσης ακτών κ.λπ.  (φάση κατασκευής). 

• Επιπτώσεις στα χερσαία οικοσυστήµατα κατά την κατασκευή και την λειτουργία (θόρυβος, ατµοσφαιρικοί 

ρύποι κλπ.). 

• Επιπτώσεις στην υδρόβια χλωρίδα και πανίδα από διάθεση βυθοκορηµάτων (φάση κατασκευής). 

• Επιπτώσεις στο υδατικό οικοσύστηµα από την διάθεση υγρών αποβλήτων των πλοίων, από την διάλυση  

υφαλοχρωµάτων των πλοίων, από διαρροές πετρελαιοειδών λόγω ατυχηµάτων, από την απόρριψη στερεών 

αποβλήτων κ.λπ. (φάση λειτουργίας).  

• Έµµεσες επιπτώσεις στο θαλάσσιο οικοσύστηµα από αλλαγές θαλασσίων ρευµάτων που προκαλούνται από 

έργα ακτοµηχανικής (φάση λειτουργίας). 

 

Ειδικά έργα και δραστηριότητες 
• Μεταβολή του οικοσυστήµατος, µείωση ενδιαιτηµάτων λόγω εκτεταµένων χωµατουργικών εργασιών (π.χ. 

αεροδρόµια, αγωγοί κ.λπ.). Επιπτώσεις στα χερσαία οικοσυστήµατα από εκτεταµένες εκχερσώσεις. 

Επιπτώσεις από απόθεση µπάζων (φάση κατασκευής). 

• Μείωση πληθυσµών πανίδας (ιδίως των πτηνών) από την όχληση λόγω θορύβου σε αεροδρόµια, πίστες 

αγώνων αυτοκινήτων/µοτοσυκλετών κ.λπ. (φάση λειτουργίας). 

• Ενδεχόµενες µεταβολές στο υδρογραφικό δίκτυο της περιοχής, στη ροή τυχόν επιφανειακών υδάτων από 

µεγάλα έργα (π.χ. αγωγοί, αεροδρόµια) και επιπτώσεις στους υδρόβιους πληθυσµούς (φάση λειτουργίας). 

• Πιθανές επιπτώσεις σε πληθυσµούς πτηνών από τελεφερίκ, έργα µεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας κ.λπ.. 

(φάση λειτουργίας). 

• Επιπτώσεις από ρύπανση λόγω ατυχήµατος, π.χ. πετρελαιαγωγού (φάση λειτουργίας). 

• Επιπτώσεις στα οικοσυστήµατα λόγω δενδροφυτεύσεων µε ξενικά είδη (φάση λειτουργίας). 
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• Επιπτώσεις από έργα αναδασµού λόγω καταστροφής φυτοφρακτών (φάση κατασκευής). 

 

Συστήµατα υποδοµών 
• Επιπτώσεις στο οικοσύστηµα από εκσκαφές (φάση κατασκευής). 

• Μείωση χλωρίδας και πανίδας λόγω διάθεσης στερεών αποβλήτων. Αύξηση µερικών ειδών πτηνών (π.χ. 

γλάροι) στην ευρύτερη περιοχή (φάση λειτουργίας). 

• Επιπτώσεις στο οικοσύστηµα λόγω εκποµπών ατµοσφαιρικών ρύπων από εγκαταστάσεις καύσης οικιακών ή 

βιοµηχανικών ή τοξικών αποβλήτων (φάση λειτουργίας). 

• Επιπτώσεις στη υδρόβια χλωρίδα και πανίδα λόγω διάθεσης λυµάτων και αποβλήτων, σε συνάρτηση µε τα 

χαρακτηριστικά µετά την επεξεργασία τους και τον τρόπο διάθεσης (φάση λειτουργίας).   

 

Εξορυκτικές και συναφείς δραστηριότητες 
• Καταστροφή του οικοσυστήµατος στην περιοχή λατοµείου ή άλλης επιφανειακής εξόρυξης (φάση 

λειτουργίας). 

• Επιπτώσεις, ιδιαίτερα σε υδατικά οικοσυστήµατα, από διαρροή πετρελαιοειδών λόγω ατυχήµατος ή κακής 

λειτουργίας (φάση λειτουργίας). 

• Ενδεχόµενη θερµική ρύπανση υδατικού οικοσυστήµατος (φάση λειτουργίας). 

• Επιπτώσεις από ατµοσφαιρική ρύπανση λόγω εξόρυξης, µεταφοράς κ.λπ. (π.χ. ιπτάµενη τέφρα, γεωθερµικό 

ρευστό, σκόνη). Επιπτώσεις από ενδεχόµενη παρουσία τοξικών (π.χ. ραδιενεργών) ουσιών (φάση 

λειτουργίας). 

• Επιπτώσεις στην πανίδα από οχλήσεις λόγω θορύβου (φάση λειτουργίας). 

• Επιπτώσεις στην χλωρίδα και στην πανίδα από τις µεταφορικές δραστηριότητες (διάνοιξη δρόµων, θόρυβος, 

ατµοσφαιρικοί ρύποι) (φάση λειτουργίας). 

• Επιπτώσεις από διάθεση στερεών αποβλήτων (αδρανή κ.λπ.) (φάση λειτουργίας). 

 

 

Τουριστικές εγκαταστάσεις - Εργασίες πολεοδοµίας 
• Καταστροφή παράκτιων ή άλλων οικοσυστηµάτων από την κατασκευή συγκροτηµάτων κ.λπ. (φάση 

κατασκευής). 

• Επιπτώσεις στην χλωρίδα ή στην πανίδα από αυξηµένη κυκλοφορία τουριστών σε ευαίσθητες περιοχές (φάση 

λειτουργίας). 

• Όχληση της πανίδας λόγω θορύβου από τουριστικές δραστηριότητες όπως θαλάσσιο σκί/αλεξίπτωτο, 

κυκλοφοριακός φόρτος αυτοκινήτων/µοτοσυκλετών, κέντρα αναψυχής κ.λπ. (φάση λειτουργίας). 

• Πιθανές επιπτώσεις στα οικοσυστήµατα από διάθεση και επεξεργασία στερεών και υγρών αποβλήτων 

ξενοδοχειακών συγκροτηµάτων, χωριών διακοπών κ.λπ. (φάση λειτουργίας). 

• Επιπτώσεις σε χλωρίδα και πανίδα λόγω εκποµπών ατµοσφαιρικών ρύπων από µεταφορικά µέσα (φάση 

λειτουργίας). 

• Έµµεσες επιπτώσεις στα οικοσυστήµατα από οικιστική ανάπτυξη (φάση λειτουργίας). 
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Κτηνο/πτηνοτροφικές εγκαταστάσεις 
• Επιπτώσεις στα υδατικά οικοσυστήµατα από την διάθεση υγρών και στερεών αποβλήτων (φάση 

λειτουργίας). 

• Επιπτώσεις στη άγρια πανίδα από ενδεχόµενη διαφυγή εκτρεφόµενων ζώων (π.χ. γουνοφόρα) (φάση 

λειτουργίας). 

• Κίνδυνοι µετάδοσης ασθενειών στην άγρια πανίδα (φάση λειτουργίας). 

  

Υδατοκαλλιέργειες 
• Επιπτώσεις στην υδρόβια πανίδα και χλωρίδα και στο υδατικό οικοσύστηµα από διαφυγή θρεπτικών υλικών, 

φαρµάκων και καθιζανόντων υλικών.  Κίνδυνος ευτροφισµού (φάση λειτουργίας). 

• Τυχόν επιπτώσεις στο χερσαίο οικοσύστηµα από διάθεση αποβλήτων (φάση λειτουργίας). 

• Επιπτώσεις στο υδατικό οικοσύστηµα από τυχόν διαφυγή εκτρεφόµενων ζώων (φάση λειτουργίας). 

• Κίνδυνος µετάδοσης ασθενειών στην υδρόβια πανίδα (φάση λειτουργίας). 

 

Βιοµηχανικές εγκαταστάσεις 
• Επιπτώσεις από κατασκευαστικές εργασίες (φάση κατασκευής). 

• Επιπτώσεις στο οικοσύστηµα του αποδέκτη (υδάτινος ή χερσαίος) από την επεξεργασία και διάθεση των  

στερεών και υγρών αποβλήτων.  Κίνδυνοι από τοξικά απόβλητα (π.χ. ραδιενεργά, χηµικά κ.λπ.) (φάση 

λειτουργίας). 

• Επιπτώσεις στους πληθυσµούς πανίδας και χλωρίδας από εκποµπή ρύπων στην ατµόσφαιρα (φάση 

λειτουργίας). 

• Επιπτώσεις στο οικοσύστηµα από τη µεταφορά (µε φορτηγά, τραίνα, πλοία κ.λπ.) των καυσίµων, των 

πρώτων υλών και των παραγοµένων αγαθών (θόρυβος, ατµοσφαιρικοί ρύποι κ.λπ.) (φάση λειτουργίας). 

• Επιπτώσεις από ενδεχόµενο ατύχηµα κατά την παραγωγική διαδικασία ή κατά τη µεταφορά υλικών (φάση 

λειτουργίας). 

• Επιπτώσεις στο εδαφικό οικοσύστηµα από τοξικές ουσίες (φάση λειτουργίας). 

• Όχληση της πανίδας από θόρυβο (φάση λειτουργίας). 

• Κίνδυνος θερµικής ρύπανσης υδατικού οικοσυστήµατος (φάση λειτουργίας). 

• Επιπτώσεις από ενδεχόµενη αλλαγή µικροκλίµατος της περιοχής (π.χ. θέρµανση ατµόσφαιρας, µεταβολή 

υγρασίας κ.λπ.) (φάση λειτουργίας). 

• Έµµεσες επιπτώσεις από την εντατικοποίηση παραγωγικών δραστηριοτήτων στην περιοχή (φάση 

λειτουργίας). 

 

 

Παραδείγµατα προβλεπόµενων επιπτώσεων στο τοπίο ανά κατηγορία έργων 
και δραστηριοτήτων 

 

 Έργα οδοποιίας 
• Επιπτώσεις από τη διακοπή της συνέχειας του τοπίου λόγω διάνοιξης δρόµων (φάση λειτουργίας). 
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• Επιπτώσεις στην αισθητική του περιβάλλοντος από την δηµιουργία πρανών, ορυγµάτων, επιχωµάτων (φάση 

λειτουργίας). 

• Επιπτώσεις από δανειοθαλάµους και από χώρους απόθεσης υλικών εκσκαφής (φάση κατασκευής). 

• Μεταβολή στην αισθητική του τοπίου µε την κατασκευή σηράγγων, γεφυρών ή κόµβων (φάση λειτουργίας). 

• Επιπτώσεις από το φόρτο της κυκλοφορίας, τόσο άµεσα (οπτικό αποτέλεσµα, οχλήσεις από θόρυβο) όσο και 

έµµεσα (ρύποι) (φάση λειτουργίας).  

• Ενδεχόµενες µεταβολές στο υδρογραφικό δίκτυο της περιοχής, στην ροή επιφανειακών υδάτων (ρέµατα, 

ποτάµια), στην διάβρωση των εδαφών, στα υδατικά οικοσυστήµατα κ.λπ. µε αντίστοιχες επιπτώσεις στο 

τοπίο (φάση λειτουργίας). 

• Έµµεσες επιπτώσεις στο τοπίο από την ανάπτυξη νέων οικονοµικών δραστηριοτήτων (φάση λειτουργίας). 

 

Υδραυλικά έργα 
• Επιπτώσεις στο τοπίο από χρήση δανειοθαλάµων και από απόθεση µπάζων (φάση κατασκευής). 

• Ριζική µεταβολή του τοπίου µετά την κατασκευή φραγµάτων, ταµιευτήρων ή λιµνοδεξαµενών (φάση 

λειτουργίας). 

• Επιπτώσεις από αρδευτικά, αντιπληµµυρικά αποξηραντικά και αποστραγγιστικά έργα, άµεσα λόγω αλλαγών 

του τοπίου, αλλά και έµµεσα λόγω αλλαγών σε ολόκληρο το οικοσύστηµα (φάση λειτουργίας). 

• Αλλαγή του τοπίου µε την δηµιουργία µεγάλων υδροηλεκτρικών σταθµών (φάση λειτουργίας). 

• Άµεσες και έµµεσες επιπτώσεις στο τοπίο λόγω µείωσης στερεοπαροχής από φράγµα ποταµού (φάση 

λειτουργίας). 

• Έµµεσες επιπτώσεις στο τοπίο από γεωτρήσεις, απόληψη νερού ή εκτροπή ποταµού, λόγω αλλαγών στο 

υδρολογικό καθεστώς και κατ' επέκταση στα οικοσυστήµατα (φάση λειτουργίας). 

• Έµµεσες επιπτώσεις στο τοπίο λόγω µείωσης των πληµµυρών (φάση λειτουργίας). 

• Έµµεσες επιπτώσεις εγγειοβελτιωτικών έργων λόγω εντατικοποίησης αγροτικών δραστηριοτήτων (φάση 

λειτουργίας). 

 

Λιµενικά έργα 
• Μεταβολές στο τοπίο από κρηπιδώµατα, προβλήτες, σταθµούς ανεφοδιασµού κ.λπ. (φάση λειτουργίας). 

• Επιπτώσεις στην αισθητική του θαλάσσιου περιβάλλοντος, λόγω επιχώσεων, βυθοκορήσεων κ.λπ. (φάση 

κατασκευής). 

• Επιπτώσεις στην αισθητική του θαλάσσιου περιβάλλοντος από την διάθεση των υγρών αποβλήτων των 

πλοίων, από την διάλυση υφαλοχρωµάτων των πλοίων, από διαρροές πετρελαιοειδών λόγω ατυχηµάτων, από 

τη διάθεση λυµάτων χώρων υγιεινής, από τη διάθεση παντός είδους στερεών αποβλήτων κ.λπ. (φάση 

λειτουργίας). 

• Επιπτώσεις στο τοπίο από την ανάπτυξη έργων εξυπηρέτησης του λιµένα (π.χ. αποθηκευτικοί χώροι, δρόµοι, 

δίκτυα τροφοδοσίας µε καύσιµα) (φάση λειτουργίας). 

• Επιπτώσεις στο τοπίο από την κατασκευή έργων διαµόρφωσης ακτών ή ανάκτησης εδαφών (φάση 

λειτουργίας). 
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• Έµµεσες επιπτώσεις στο τοπίο από έργα ακτοµηχανικής (φάση λειτουργίας). 

 

 

Ειδικά έργα και δραστηριότητες 
• Μεταβολές του τοπίου από εκτεταµένες χωµατουργικές εργασίες (αεροδρόµια, αγωγοί κ.λπ.) και απόθεση 

µπάζων (φάση κατασκευής). 

• Επιπτώσεις από την όχληση λόγω θορύβου (αεροδρόµια, εναέρια µετρό, τροχιόδροµοι, πίστες αγώνων 

αυτοκινήτων και µοτοσυκλετών) (φάση λειτουργίας). 

• Επιπτώσεις από την δηµιουργία έργων εξυπηρέτησης του κυρίως έργου, όπως π.χ. χώροι στάθµευσης και 

συντήρησης, αποθήκες καυσίµων και τροφοδοσίας, χώροι εξυπηρέτησης επιβατών, χώροι στάθµευσης 

αυτοκινήτων, δρόµοι κ.λπ. (φάση λειτουργίας). 

• Ενδεχόµενες µεταβολές στο υδρογραφικό δίκτυο της περιοχής, στην ροή τυχόν επιφανειακών υδάτων κ.λπ. 

(φάση λειτουργίας). 

• Έµµεσες επιπτώσεις στο τοπίο από ατυχήµατα (π.χ. αγωγοί, αεροδρόµια, πίστες αγώνων) (φάση λειτουργίας). 

• Μεταβολή του τοπίου λόγω δενδροφυτεύσεων, ιδίως µε είδη ξένα πρός το τοπικό περιβάλλον (φάση 

λειτουργίας). 

• Αλλοίωση του τοπίου µε την τοποθέτηση ''ξένων'' σωµάτων (σωληνώσεις, πυλώνες κ.λπ.) σε έργα όπως: 

πετρελαιαγωγοί, αγωγοί φυσικού αερίου, µεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και υποσταθµοί, µεταφορά ατµού 

και θερµού ύδατος) (φάση λειτουργίας). 

• Επιπτώσεις στο τοπίο από εκτεταµένες εκχερσώσεις  (φάση κατασκευής). 

• Επιπτώσεις στο τοπίο από έργα αναδασµού λόγω καταστροφής φυτοφρακτών (φάση λειτουργίας). 

 

 

Συστήµατα υποδοµών 
• Επιπτώσεις στο τοπίο από χωµατουργικές εργασίες (φάση κατασκευής). 

• Επιπτώσεις εκποµπών ατµοσφαιρικών ρύπων από εγκαταστάσεις καύσης οικιακών ή βιοµηχανικών ή 

τοξικών αποβλήτων (φάση λειτουργίας). 

• Αλλοίωση του τοπίου µε τη δηµιουργία ΧΥΤΑ (φάση λειτουργίας). 

• Αισθητικές επιπτώσεις σε χερσαίο ή υδάτινο αποδέκτη, λόγω διάθεσης λυµάτων και αποβλήτων, σε 

συνάρτηση µε τα χαρακτηριστικά µετά την επεξεργασία και τον τρόπο διάθεσης (φάση λειτουργίας). 

• Αλλοίωση του τοπίου από οσµές ή θορύβους που προέρχονται από τις εγκαταστάσεις (φάση λειτουργίας). 

 

Εξορυκτικές και συναφείς δραστηριότητες 
• Μεγάλες αλλοιώσεις του τοπίου από επιφανειακά λατοµεία, µεταλλεία, ορυχεία (φάση λειτουργίας). 

• Μεγάλες αλλοιώσεις του τοπίου από διάθεση στερεών αποβλήτων (αδρανή κλ.π.) (φάση λειτουργίας). 

• Επιπτώσεις από επιφανειακές εγκαταστάσεις υπόγειας εξόρυξης (φάση λειτουργίας). 

• Επιπτώσεις στο τοπίο από γεωτρήσεις (φάση λειτουργίας). 

• Οχλήσεις από θόρυβο (φάση λειτουργίας). 
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• Αλλοίωση του τοπίου από οσµές (π.χ. γεωθερµικές γεωτρήσεις) (φάση λειτουργίας). 

• Έµµεσες επιπτώσεις στο τοπίο από ατυχήµατα (φάση λειτουργίας). 

• Επιπτώσεις από διαρροή πετρελαιοειδών, σκόνης κ.λπ. (φάση λειτουργίας). 

• Επιπτώσεις από µεταφορικές δραστηριότητες (φάση κατασκευής και λειτουργίας).  

 

Τουριστικές εγκαταστάσεις  και εργασίες πολεοδοµίας 
• Αλλοίωση του τοπίου από κατασκευές ξένες προς την αισθητική και αρχιτεκτονική του τόπου (φάση 

λειτουργίας). 

• Αλλοίωση του τοπίου λόγω κατασκευής τουριστικών συγκροτηµάτων κ.λπ. (φάση λειτουργίας). 

• Επιπτώσεις στο τοπίο λόγω οχλήσεων (θόρυβος κ.λπ.) από τουριστικές δραστηριότητες, όπως θαλάσσιο 

σκί/αλεξίπτωτο, φόρτος αυτοκινήτων/µοτοσυκλετών, κέντρα αναψυχής κ.λπ. (φάση λειτουργίας). 

• Πιθανές επιπτώσεις από την επεξεργασία και διάθεση αποβλήτων ξενοδοχειακών συγκροτηµάτων, χωριών 

διακοπών κ.λπ. (φάση λειτουργίας). 

• Έµµεσες επιπτώσεις στο τοπίο από αλλαγές παραγωγικών δραστηριοτήτων λόγω οικιστικής ανάπτυξης 

(φάση λειτουργίας). 

 

Κτηνο/πτηνοτροφικές εγκαταστάσεις 
• Αλλοίωση του τοπίου λόγω όχλησης από οσµές (φάση λειτουργίας). 

• Αισθητικές επιπτώσεις από την διάθεση  στερεών και υγρών αποβλήτων (φάση λειτουργίας). 

• Αλλοίωση του τοπίου από την παρουσία του εκτροφείου (φάση λειτουργίας). 

 

Υδατοκαλλιέργειες 
• Αισθητικές επιπτώσεις στο υδατικό οικοσύστηµα από την διαφυγή θρεπτικών υλικών, φαρµάκων και 

καθιζανόντων υλικών (φάση λειτουργίας). 

• Αισθητικές επιπτώσεις από διάθεση στερεών αποβλήτων (φάση λειτουργίας). 

• Αλλοίωση του χερσαίου ή θαλάσσιου τοπίου από την παρουσία εκτροφείου (φάση λειτουργίας). 

 

Βιοµηχανικές Εγκαταστάσεις 
• Επιπτώσεις στο τοπίο από εκτεταµένες χωµατουργικές εργασίες, διάθεση µπάζων κ.λπ. (φάση κατασκευής). 

• Επιπτώσεις στο τοπίο από την ένταξη των βιοµηχανικών και των συνοδευτικών εγκαταστάσεων (φάση 

λειτουργίας). 

• Αλλοίωση του τοπίου λόγω όχλησης από θόρυβο ή από οσµές (φάση λειτουργίας). 

• Αλλοίωση του τοπίου από ακατάλληλες δενδροφυτεύσεις (φάση λειτουργίας). 

• Επιπτώσεις από την µεταφορά των καυσίµων, των πρώτων υλών και των παραγοµένων αγαθών (φάση 

λειτουργίας). 

• Επιπτώσεις από την επεξεργασία και διάθεση των στερεών και υγρών αποβλήτων (φάση λειτουργίας). 

• Αλλοίωση του τοπίου από εκποµπή ρύπων στην ατµόσφαιρα και στο έδαφος (φάση λειτουργίας). 
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• Καταστροφικές επιπτώσεις στο τοπίο από ενδεχόµενο ατύχηµα κατά την παραγωγική διαδικασία ή τη 

µεταφορά υλικών (φάση λειτουργίας). 

• Έµµεσες επιπτώσεις από ενδεχόµενη αλλαγή µικροκλίµατος (φάση λειτουργίας). 

• Έµµεσες επιπτώσεις από εντατικοποίηση παραγωγικών δραστηριοτήτων στην περιοχή (φάση λειτουργίας). 

 

 
 
 
Ερωτηµατολόγιο για προέγκριση χωροθέτησης (Ν. 1650 και ΚΥΑ 69269/90) 
 

Ι.    ΓΕΝΙΚΑ 

• Ονοµασία και είδος του έργου ή της δραστηριότητας 

• Γεωγραφική θέση και έκταση του έργου ή της δραστηριότητας (π.χ. περιγραφή του υπάρχοντος περιβάλλοντος 

στη γεωγραφική θέση που πρόκειται να πραγµατοποιηθεί το έργο ή η δραστηριότητα). 

• Όνοµα και διεύθυνση αρµοδίου 

• Σύντοµη περιγραφή του έργου (π.χ. µέγεθος, είδη και ποσότητες πρώτων υλών, είδη και ποσότητες 

παραγοµένων προϊόντων, σύντοµη περιγραφή της παραγωγικής διαδικασίας µε αντίστοιχη παράθεση 

συνοπτικού διαγράµµατος ροής, όπου θα εµφαίνονται  τα προτεινόµενα µέτρα πρόληψης και αντιµετώπισης 

των επιπτώσεων). 

 

ΙΙ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ 

 

 ΝΑΙ ΙΣΩΣ ΟΧΙ 

1. Έδαφος: Το προτεινόµενο έργο θα προκαλέσει:    

α) ασταθείς καταστάσεις εδάφους ή αλλαγές στη γεωλογική διάταξη των πετρωµάτων:  

 

 

 

 

 

β) διασπάσεις, µετατοπίσεις, συµπιέσεις ή υπερκαλύψεις του επιφανειακού στρώµατος 

του εδάφους: 

 

 

 

 

 

 

γ) αλλαγές στην τοπογραφία ή στα ανάγλυφα χαρακτηριστικά της επιφάνειας του 

εδάφους: 

 

 

 

 

 

 

δ) καταστροφή, επικάλυψη ή αλλαγή οποιουδήποτε µοναδικού γεωλογικού ή φυσικού 

χαρακτηριστικού: 

 

 

 

 

 

 

ε) οποιαδήποτε αύξηση της διάβρωσης του εδάφους από τον άνεµο ή το νερό, επί τόπου 

ή µακράν του τόπου αυτού: 

 

 

 

 

 

 

στ) αλλαγές στην εναπόθεση ή διάβρωση της άµµου των ακτών ή αλλαγές στη 

δηµιουργία λάσπης, στην εναπόθεση ή διάβρωση που µπορούν να αλλάξουν την 

κοίτη ενός ποταµού ή ρυακιού ή τον πυθµένα της θάλασσας ή οποιουδήποτε κόλπου, 

ορµίσκου ή λίµνης: 
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ζ) κίνδυνο έκθεσης ανθρώπων ή περιουσιών σε γεωλογικές καταστροφές όπως σεισµοί, 

κατολισθήσεις εδαφών ή λάσπης, καθιζήσεις ή παρόµοιες καταστροφές: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Αέρας: Το προτεινόµενο έργο θα προκαλέσει:    

α) σηµαντικές εκποµπές στην ατµόσφαιρα ή υποβάθµιση της ποιότητας της 

ατµόσφαιρας: 

 

 

 

 

 

 

β) δυσάρεστες οσµές:    

γ) αλλαγή των κινήσεων του αέρα, της υγρασίας ή της θερµοκρασίας ή οποιαδήποτε 

αλλαγή στο κλίµα είτε τοπικά είτε σε µεγαλύτερη έκταση: 

 

 

 

 

 

 

3. Νερά: Το προτεινόµενο έργο θα προκαλέσει:    

α) αλλαγές στα ρεύµατα, ή αλλαγές στην πορεία ή κατεύθυνση των κινήσεων των πάσης 

φύσεως επιφανειακών υγρών: 

 

 

 

 

 

 

β) αλλαγές στο ρυθµό απορρόφησης, στις οδούς αποστράγγισης ή στο ρυθµό και την 

ποσότητα απόπλυσης του εδάφους: 

 

 

 

 

 

 

γ) µεταβολές στην πορεία ροής των νερών από πληµµύρες:    

δ) αλλαγές στην ποσότητα του επιφανειακού νερού σε οποιονδήποτε υδάτινο όγκο:  

 

 

 

 

 

ε) απορρίψεις υγρών αποβλήτων σε επιφανειακά ή υπόγεια νερά, µε µεταβολή της 

ποιότητάς των: 

 

 

 

 

 

 

στ) µεταβολή στην κατεύθυνση ή στην παροχή των υπογείων υδάτων:    

ζ) αλλαγή στην ποσότητα των υπογείων υδάτων είτε δι΄απευθείας προσθήκης νερού ή 

απόληψης αυτού, είτε δια παρεµποδίσεως ενός υπογείου τροφοδότη των υδάτων 

αυτών σε τοµές ή ανασκαφές: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

η) σηµαντική µείωση της ποσότητας του νερού, που θα ήταν κατά τα άλλα διαθέσιµο 

για το κοινό: 

 

 

 

 

 

 

θ) κίνδυνο έκθεσης ανθρώπων ή περιουσιών σε καταστροφές από νερό, όπως πληµµύρες 

ή παλιρροιακά κύµατα: 

 

 

 

 

 

 

4. Χλωρίδα: Το προτεινόµενο έργο θα προκαλέσει:    

α) αλλαγή στην ποικιλία των ειδών ή στον αριθµό οποιωνδήποτε ειδών φυτών 

(περιλαµβανοµένων και δέντρων, θάµνων κ.λπ.) 

 

 

 

 

 

 

β) µείωση του αριθµού οποιωνδήποτε µοναδικών σπανίων ή υπό εξαφάνιση ειδών 

φυτών: 

 

 

 

 

 

 

γ) εισαγωγή νέων ειδών φυτών σε κάποια περιοχή ή παρεµπόδιση της φυσιολογικής 

ανανέωσης των υπαρχόντων ειδών: 

 

 

 

 

 

 

δ) µείωση της έκτασης οποιασδήποτε αγροτικής καλλιέργειας:  

 

 

 

 

 

5. Πανίδα: Το προτεινόµενο έργο θα προκαλέσει:    
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α) αλλαγή στην ποικιλία των ειδών ή στον αριθµό οποιωνδήποτε ειδών ζώων 

(περιλαµβανοµένων των πτηνών, ερπετών, ψαριών και θαλασσινών, βενθικών 

οργανισµών ή εντόµων): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

β) µείωση του αριθµού οποιωνδήποτε µοναδικών σπανίων ή υπό εξαφάνιση ειδών 

ζώων: 

 

 

 

 

 

 

γ) εισαγωγή νέων ειδών ζώων σε κάποια περιοχή ή παρεµπόδιση της αποδηµίας ή των 

µετακινήσεων των ζώων: 

 

 

 

 

 

 

δ) χειροτέρευση του φυσικού περιβάλλοντος των υπαρχόντων ψαριών ή άγριων ζώων:  

 

 

 

 

 

6. Θόρυβος: Το προτεινόµενο έργο θα προκαλέσει:    

α) αύξηση της υπάρχουσας στάθµης θορύβου:    

β) έκθεση ανθρώπων σε υψηλή στάθµη θορύβου:    

7. Χρήση γης: Το προτεινόµενο έργο θα προκαλέσει σηµαντική µεταβολή της παρούσας 

ή της προγραµµατισµένης για το µέλλον χρήσης γης: 

 

 

 

 

 

 

8. Φυσικοί πόροι: Το προτεινόµενο έργο θα προκαλέσει:    

α) αύξηση του ρυθµού χρήσης/αξιοποίησης οποιουδήποτε φυσικού πόρου:    

β) σηµαντική εξάντληση οποιουδήποτε µη ανανεώσιµου φυσικού πόρου:    

9. Κίνδυνος ανωµάλων καταστάσεων: Το προτεινόµενο έργο ενέχει:    

- κίνδυνο έκρηξης ή διαφυγής επικίνδυνων ουσιών (περιλαµβανοµένων, εκτός των 

άλλων, πετρελαίου, εντοµοκτόνων, χηµικών ουσιών ή ακτινοβολίας) σε περίπτωση 

ατυχήµατος ή ανώµαλων συνθηκών: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Πληθυσµός: Το προτεινόµενο έργο θα αλλάξει την εγκατάσταση, διασπορά, 

πυκνότητα ή ρυθµό αύξησης του ανθρώπινου πληθυσµού της περιοχής ίδρυσης του 

έργου; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Κατοικία: Το προτεινόµενο έργο θα επηρεάσει την υπάρχουσα κατοικία ή θα 

δηµιουργήσει ανάγκη για πρόσθετη κατοικία στην περιοχή ίδρυσης του έργου: 

 

 

 

 

 

 

12. Μεταφορές/Κυκλοφορία: Το προτεινόµενο έργο θα προκαλέσει:    

α) δηµιουργία σηµαντικής επιπρόσθετης κίνησης τροχοφόρων:    

β) επιπτώσεις στις υπάρχουσες θέσεις στάθµευσης ή στην ανάγκη για νέες θέσεις 

στάθµευσης: 

 

 

 

 

 

 

γ) σηµαντική επίδραση στα υπάρχοντα συστήµατα συγκοινωνίας: ---- --- --- 

δ) µεταβολές στους σηµερινούς τρόπους κυκλοφορίας ή κίνησης ανθρώπων και/ή 

αγαθών: 

 

 

 

 

 

 

ε) µεταβολές στη θαλάσσια, σιδηροδροµική ή αέρια κυκλοφοριακή κίνηση:    

στ) αύξηση των κυκλοφοριακών κινδύνων:    

13. Ενέργεια: Το προτεινόµενο έργο θα προκαλέσει:    

α) χρήση σηµαντικών ποσοτήτων καυσίµου ή ενέργειας:    
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β) σηµαντική αύξηση της ζήτησης των υπαρχουσών πηγών ενέργειας ή απαίτηση για 

δηµιουργία νέων πηγών ενέργειας: 

 

 

 

 

 

 

14. Κοινή ωφέλεια: Το προτεινόµενο έργο θα συντελέσει στην ανάγκη για σηµαντικές 

αλλαγές στους εξής τοµείς κοινής ωφέλειας: 

 

 

 

 

 

 

α) ηλεκτρισµό:    

β) συστήµατα επικοινωνιών:    

Γ) ύδρευση:    

∆) υπόνοµους ή σηπτικούς βόθρους:    

Ε) αποχέτευση νερού βρόχινου:    

στ) στερεά απόβλητα και διάθεση αυτών: 

 

   

15. Ανθρώπινη υγεία: Το προτεινόµενο έργο θα προκαλέσει:    

Α) δηµιουργία οποιουδήποτε κινδύνου ή πιθανότητας κινδύνου για βλάβη της 

ανθρώπινης υγείας (συµπεριλαµβανοµένης της ψυχικής υγείας): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Β) έκθεση ανθρώπων σε πιθανούς κινδύνους βλάβης της υγείας τους:    

16. Αισθητική: Το προτεινόµενο έργο θα προκαλέσει παρεµπόδιση οποιασδήποτε θέας 

του ορίζοντα ή οποιασδήποτε κοινής θέας ή θα καταλήξει στη δηµιουργία ενός µη 

αποδεκτού αισθητικά τοπίου, προσιτού στην κοινή θέα: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17. Αναψυχή: Το προτεινόµενο έργο θα έχει επιπτώσεις στην ποιότητα ή ποσότητα των 

υπαρχουσών δυνατοτήτων αναψυχής: 

 

 

 

 

 

 

18. Πολιτιστική κληρονοµιά: Το προτεινόµενο έργο θα καταλήξει σε αλλαγή ή 

καταστροφή κάποιας αρχαιολογικής περιοχής: 

 

 

 

 

 

 

19. Προστατευτέες περιοχές: Το προτεινόµενο έργο βρίσκεται σε προστατευτέα περιοχή 

σύµφωνα µε το άρθρο 21 του Ν.1650/86: 

 

 

 

 

 

 

20. Συναγωγή σηµαντικών πορισµάτων: Έχει το υπό εκτέλεση έργο τη δυνατότητα να 

προκαλέσει δυσµενείς επιπτώσεις στο περιβάλλον: 

 

 

 

 

 

 

 

Στην περίπτωση καταφατικής απαντήσεως ("ναι") ή καταφατικής απαντήσεως µε επιφύλαξη ("ίσως"), το 

ερωτηµατολόγιο συνοδεύεται από: 

α) Τις πιθανές σηµαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον (π.χ. είδη και ποσότητες εκπεµποµένων ρύπων, 

επιπτώσεις στη χλωρίδα, την πανίδα και το τοπίο της περιοχής του έργου) 

β) Τεχνική περιγραφή των προτεινοµένων µέτρων πρόληψης και αντιµετώπισης των περιβαλλοντικών 

επιπτώσεων 

γ) Περιγραφή των τυχόν υφισταµένων εναλλακτικών λύσεων. 
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