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Σύνοψη 
 

Σχετικά με την επισκόπηση της εφαρμογής της 
περιβαλλοντικής νομοθεσίας 

Τον Μάιο του 2016 η Επιτροπή εγκαινίασε την 
επισκόπηση της εφαρμογής της περιβαλλοντικής 
νομοθεσίας (ΕΕΠΝ), έναν διετή κύκλο ανάλυσης, 
διαλόγου και συνεργασίας με στόχο τη βελτίωση της 
εφαρμογής της υφιστάμενης περιβαλλοντικής πολιτικής 
και νομοθεσίας της ΕΕ1. Ως πρώτο βήμα, η Επιτροπή 
εκπόνησε 28 εκθέσεις στις οποίες περιγράφονται οι 
κυριότερες προκλήσεις και ευκαιρίες σε σχέση με την 
εφαρμογή της περιβαλλοντικής νομοθεσίας για το κάθε 
κράτος μέλος. Στόχος των εν λόγω εκθέσεων είναι να 
αποτελέσουν το έναυσμα για μια θετική ανταλλαγή 
απόψεων αφενός σχετικά με τις κοινές περιβαλλοντικές 
προκλήσεις για την ΕΕ, και αφετέρου σχετικά με τους πιο 
αποτελεσματικούς τρόπους αντιμετώπισης των βασικών 
κενών που παρατηρούνται σε επίπεδο εφαρμογής. Οι 
εκθέσεις βασίζονται στις αναλυτικές τομεακές εκθέσεις 
εφαρμογής που παραλαμβάνει ή εκδίδει η Επιτροπή στο 
πλαίσιο της ειδικής περιβαλλοντικής νομοθεσίας καθώς 
και στην έκθεση σχετικά με την κατάσταση του 
περιβάλλοντος για το 2015 και σε άλλες εκθέσεις του 
Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος. Οι εκθέσεις 
αυτές δεν αντικαθιστούν τα ειδικά μέσα για τη 
διασφάλιση της συμμόρφωσης με τις νομικές 
υποχρεώσεις στο πλαίσιο της ΕΕ.  

Οι εκθέσεις ακολουθούν σε αδρές γραμμές το 
περίγραμμα του 7ου προγράμματος δράσης για το 
περιβάλλον2 και παραπέμπουν στο θεματολόγιο για τη 
βιώσιμη ανάπτυξη με ορίζοντα το 2030 και στους 
σχετικούς Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ)3 στο μέτρο 
που αντικατοπτρίζουν τις υφιστάμενες υποχρεώσεις και 
στόχους πολιτικής του ενωσιακού περιβαλλοντικού 
δικαίου4.  

Οι βασικές προκλήσεις επιλέχθηκαν λαμβάνοντας 
υπόψη παράγοντες όπως η σπουδαιότητα ή η 
σοβαρότητα του ζητήματος της εφαρμογής της 
περιβαλλοντικής νομοθεσίας ως προς τις επιπτώσεις 
στην ποιότητα ζωής των πολιτών, η απόσταση από τον 
στόχο και οι οικονομικές συνέπειες. 

Οι εκθέσεις συνοδεύουν την ανακοίνωση «Επισκόπηση 
της εφαρμογής της περιβαλλοντικής νομοθεσίας της ΕΕ 
2016: Κοινές προκλήσεις και ανάληψη συνδυασμένων 

                                                            
1
 COM(2016) 316 final: Ανακοίνωση με τίτλο «Επίτευξη των οφελών 

των περιβαλλοντικών πολιτικών της ΕΕ μέσω της τακτικής 
επισκόπησης της εφαρμογής τους». 

2
 Απόφαση αριθ.1386/2013/ΕΕ, της 20ής Νοεμβρίου 2013, σχετικά με 

γενικό ενωσιακό πρόγραμμα δράσης για το περιβάλλον έως το 2020 
«Ευημερία εντός των ορίων του πλανήτη μας». 

3
 Ηνωμένα Έθνη, 2015. Οι Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης  

4
 Η έκθεση ΕΕΠΝ δεν καλύπτει τους τομείς της κλιματικής αλλαγής, των 

χημικών και της ενέργειας. 

προσπαθειών για την επίτευξη καλύτερων 
αποτελεσμάτων», στην οποία εντοπίζονται οι 
προκλήσεις που καλούνται να αντιμετωπίσουν 
περισσότερα κράτη μέλη, συνάγονται προκαταρκτικά 
συμπεράσματα σχετικά με τις πιθανές βαθύτερες αιτίες 
των κενών σε επίπεδο εφαρμογής και προτείνονται 
κοινές δράσεις για την επίτευξη καλύτερων 
αποτελεσμάτων. Η ανακοίνωση παραθέτει επίσης 
συγκεντρωτικά στο παράρτημά της τις δράσεις που 
προτείνονται στις ανά χώρα εκθέσεις με στόχο τη 
βελτίωση της εφαρμογής σε εθνικό επίπεδο. 

Γενικά χαρακτηριστικά 

Η Ελλάδα αντιμετωπίζει σημαντικές δυσκολίες στην 
εφαρμογή της περιβαλλοντικής νομοθεσίας της ΕΕ. Αυτό 
αποδεικνύεται από τον μεγάλο αριθμό υποθέσεων επί 
παραβάσει που εκκρεμούν κατά της χώρας, πολύ συχνά 
σε προχωρημένο στάδιο. Η διαχείριση των αποβλήτων 
είναι ο τομέας όπου παρατηρούνται τα μεγαλύτερα 
προβλήματα, με τους παράνομους χώρους υγειονομικής 
ταφής, τα πολύ χαμηλά ποσοστά ανακύκλωσης και τη 
διαχείριση των επικίνδυνων αποβλήτων να βρίσκονται 
στην κορυφή της λίστας. Εξακολουθούν να 
παρατηρούνται προβλήματα στον τομέα της διαχείρισης 
των αστικών λυμάτων, καθώς και σε σχέση με την 
ποιότητα του αέρα, ιδίως στα αστικά κέντρα. Η Ελλάδα 
διαθέτει πλούσιο φυσικό περιβάλλον το οποίο μπορεί να 
δημιουργήσει πολυάριθμες ευκαιρίες για βιώσιμη 
ανάπτυξη και μεγέθυνση. Ωστόσο, η προστασία του 
πρέπει να ενισχυθεί σημαντικά. Τέλος, παρατηρείται 
συχνά ότι οι πολύπλοκες διοικητικές δομές και 
διαδικασίες μπορεί να προκαλέσουν σημαντικές 
καθυστερήσεις και σημεία συμφόρησης, αποτελώντας 
ενίοτε το βασικό εμπόδιο για την εφαρμογή της 
περιβαλλοντικής νομοθεσίας στην Ελλάδα. Η 
χρηματοδότηση συνιστά επίσης σημαντικό πρόβλημα, 
ειδικά στους τομείς όπου δεν διατίθεται χρηματοδότηση 
από την ΕΕ. 

Βασικές προκλήσεις 

Οι τρεις βασικές προκλήσεις όσον αφορά την εφαρμογή 
της περιβαλλοντικής πολιτικής και νομοθεσίας της ΕΕ 
στην Ελλάδα είναι οι εξής: 

 Αντιμετώπιση των βασικών προβλημάτων στον 
τομέα της διαχείρισης αποβλήτων (κλείσιμο των 
παράνομων χώρων υγειονομικής ταφής, 
επεξεργασία των επικίνδυνων αποβλήτων) κατά 
απόλυτη προτεραιότητα. 

 Εφαρμογή ενός αποτελεσματικού εθνικού 
συστήματος για την ολοκληρωμένη διοίκηση και 
λειτουργία των προστατευόμενων περιοχών, 
καλύτερη ενημέρωση σχετικά με το δίκτυο Natura 
2000 και δημιουργία κινήτρων για επενδύσεις που 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=COM:2016:316:FIN
http://ec.europa.eu/environment/action-programme/
http://www.undp.org/content/undp/en/home/sdgoverview/post-2015-development-agenda.html
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προωθούν τα οφέλη του, αναβάθμιση των 
ικανοτήτων των αρμόδιων αρχών, διασφάλιση 
αποτελεσματικών εκτιμήσεων περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων σε επίπεδο σχεδίων και έργων και, 
τέλος, βελτίωση της επιτόπιας επιβολής της 
νομοθεσίας. 

 Ολοκλήρωση της εφαρμογής της οδηγίας για την 
επεξεργασία των αστικών λυμάτων, με 
προτεραιότητα στους οικισμούς κατά των οποίων 
έχουν κινηθεί διαδικασίες επί παραβάσει. 

Βασικές ευκαιρίες 

Η Ελλάδα θα μπορούσε να πετύχει καλύτερες επιδόσεις 
σε τομείς στους οποίους υπάρχει ήδη μια ικανοποιητική 
βάση γνώσεων και ορθές πρακτικές. Οι εν λόγω τομείς 
είναι, πιο συγκεκριμένα, οι εξής: 

 Επένδυση στη χωριστή αποκομιδή και στην 
ανακύκλωση και χρήση οικονομικών μέσων για τη 
βελτίωση των γενικών επιδόσεων της χώρας στον 
τομέα της διαχείρισης των αποβλήτων, κάτι που 
μπορεί να συμβάλει στη δημιουργία θέσεων 
εργασίας και εσόδων.   

 Αποτελεσματική προστασία, αποκατάσταση και 
εγγύηση της βιώσιμης χρήσης του φυσικού 
κεφαλαίου της χώρας, ιδίως στο πλαίσιο του Natura 
2000, με στόχο τη μεγιστοποίηση των δυνητικών 
οφελών που απορρέουν από τις υπηρεσίες των 
οικοσυστημάτων οι οποίες μπορούν να 
λειτουργήσουν ως ισχυροί μοχλοί οικονομικής 
ανάπτυξης, μεταξύ άλλων μέσω του πράσινου 
τουρισμού και άλλων βιώσιμων δραστηριοτήτων. 

 Απλοποίηση των διοικητικών διαδικασιών και 
βελτίωση της συνεργασίας των δημόσιων αρχών 
που εμπλέκονται στην εφαρμογή των 
περιβαλλοντικών πολιτικών, με στόχο την πιο ομαλή 
και ταχεία εφαρμογή. 

Σημεία υπεροχής 

Στους τομείς όπου η Ελλάδα πρωτοπορεί όσον αφορά 
την εφαρμογή της περιβαλλοντικής νομοθεσίας, οι 
καινοτόμες προσεγγίσεις θα μπορούσαν να διαχυθούν 
ευρύτερα και σε άλλες χώρες. Ενδεικτικά παραδείγματα 
είναι τα εξής: 

 Σύμφωνα με την έκθεση του ΕΟΠ για την ποιότητα 
των ευρωπαϊκών υδάτων κολύμβησης το 2015, το 
97,2 % των υδάτων κολύμβησης στην Ελλάδα ήταν 
εξαιρετικής ποιότητας. 

 Η Ελλάδα επιτυγχάνει πολύ υψηλά ποσοστά 
συμμόρφωσης της τάξης του 99-100  % όσον αφορά 
τις μικροβιολογικές, χημικές και ενδεικτικές 
παραμέτρους που ορίζονται στην οδηγία για το 
πόσιμο νερό. 

 Η Ελλάδα χρησιμοποίησε εγκαίρως και επιτυχώς τα 
κονδύλια LIFE για να υποβάλει εκτενή εθνικό 
κατάλογο τόπων προς ένταξη στο Natura 2000 βάσει 
της οδηγίας για τους οικοτόπους. Η στενή 
συνεργασία μεταξύ των αρχών και των 
περιβαλλοντικών ΜΚΟ σε ορισμένες περιπτώσεις 
συντέλεσε στην ανάπτυξη εμπειρογνωμοσύνης και 
στην καθιέρωση αποτελεσματικών μέτρων σε 
επιμέρους περιοχές. 
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Μέρος I: Θεματικοί τομείς 
 

1. Μετατροπή της ΕΕ σε μια κυκλική, πράσινη και ανταγωνιστική 
οικονομία χαμηλών επιπέδων ανθρακούχων εκπομπών και 

αποδοτικής χρήσης των πόρων 
 

Ανάπτυξη της κυκλικής οικονομίας και 
βελτίωση της αποδοτικής χρήσης των πόρων 

Η δέσμη μέτρων για την κυκλική οικονομία του 2015 
υπογραμμίζει την ανάγκη μετάβασης σε μια «κυκλική» 
οικονομία που θα βασίζεται στον κύκλο ζωής, με 
κλιμακωτή χρήση των πόρων και σχεδόν μηδενικά 
υπολειμματικά απόβλητα. Αυτό μπορεί να διευκολυνθεί 
με την ανάπτυξη και την παροχή πρόσβασης σε 
καινοτόμα χρηματοδοτικά μέσα και σε χρηματοδότηση 
για την οικοκαινοτομία. 

Ο ΣΒΑ 8 καλεί τα κράτη να προάγουν τη διαρκή, βιώσιμη 
και χωρίς αποκλεισμούς οικονομική ανάπτυξη καθώς και 
την πλήρη και παραγωγική απασχόληση και αξιοπρεπή 
εργασία για όλους. Ο ΣΒΑ 9 τονίζει την ανάγκη για 
ανάπτυξη ανθεκτικών υποδομών, για προαγωγή μιας 
ανοιχτής και βιώσιμης βιομηχανοποίησης και για 
ενθάρρυνση της καινοτομίας. Ο ΣΒΑ 12 καλεί τα κράτη 
να πετύχουν τη βιώσιμη διαχείριση και την αποδοτική 
χρήση των φυσικών πόρων με ορίζοντα το 2030. 

Μέτρα για τη μετάβαση σε μια κυκλική οικονομία  

Ο μετασχηματισμός των οικονομιών μας από γραμμικές 
σε κυκλικές προσφέρει μια ευκαιρία για επανεφεύρεσή 
τους και για ενίσχυση της βιωσιμότητας και της 
ανταγωνιστικότητάς τους. Αυτό θα τονώσει τις 
επενδύσεις και θα αποφέρει βραχυπρόθεσμα αλλά και 
μακροπρόθεσμα οφέλη για την οικονομία, το 
περιβάλλον αλλά και τους πολίτες.5 

Η περιβαλλοντική πολιτική στην Ελλάδα εστιάζει στην 
προώθηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και των 
μέτρων ενεργειακής απόδοσης, τα οποία μπορούν να 
ενθαρρύνουν την οικοκαινοτομία. Τα εν λόγω μέτρα, 
μαζί με το νέο εθνικό σχέδιο διαχείρισης αποβλήτων 
(ΣΔΑ), μπορούν να διευκολύνουν τη μετάβαση σε μια 
κυκλική οικονομία.  

Το 2010 η Ελλάδα σύστησε Πράσινο Ταμείο, στόχος του 
οποίου είναι η τόνωση της ανάπτυξης μέσα από την 
προστασία του περιβάλλοντος και την παροχή 
υποστήριξης για έργα και πρωτοβουλίες φιλικά προς το 
περιβάλλον.  

                                                            
5
 Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2015. Προταθείσα δέσμη μέτρων για την 

κυκλική οικονομία 

Οι επιδόσεις της Ελλάδας υπολείπονται του μέσου όρου 
της ΕΕ από πλευράς παραγωγικότητας των πόρων6 (δηλ. 
το πόσο αποδοτικά χρησιμοποιεί η οικονομία τους 
υλικούς πόρους για την παραγωγή πλούτου) με 1,35 
EUR/kg (μέσος όρος ΕΕ: 2) το 20157. Το διάγραμμα 1 
δείχνει ότι η παραγωγικότητα των πόρων στην Ελλάδα 
σημειώνει σταθερή αν και περιορισμένη πρόοδο από το 
2007 και μετά. Η παραγωγικότητα των πόρων αυξήθηκε 
ελαφρά έναντι του 2014. 

Το επιχειρησιακό πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, 
Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» στο πλαίσιο του 
νέου ΕΣΠΑ (2014-2020) θα διαθέσει 28,8 εκατ. EUR για 
την προώθηση καινοτόμων τεχνολογιών για την 
προστασία του περιβάλλοντος και την αποδοτικότητα 
των πόρων στους τομείς της διαχείρισης των αποβλήτων, 
της διαχείρισης των υδάτινων πόρων, της ρύπανσης του 
εδάφους και της ατμοσφαιρικής ρύπανσης. Η στήριξη θα 
περιλαμβάνει δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης 
(Ε&Α) σε επιχειρήσεις για την ανάπτυξη και αξιοποίηση 
αντιρρυπαντικών τεχνολογιών και μηχανισμών 
παρακολούθησης. Επιπλέον ποσό ύψους 28,3 εκατ. EUR 
θα διατεθεί για την υποστήριξη της πράσινης ανάπτυξης 
και της οικοκαινοτομίας τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον 
δημόσιο τομέα. Στις υποστηριζόμενες δραστηριότητες 
θα περιλαμβάνονται δράσεις για την αύξηση της 

                                                            
6
 Η παραγωγικότητα των πόρων ορίζεται ως ο λόγος μεταξύ του 

ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος (ΑΕΠ) και της εγχώριας 
κατανάλωσης υλών (DMC). 

7
 Eurostat, Παραγωγικότητα πόρων, ημερομηνία επίσκεψης: Ιούλιος 

2016 
8
 Eurostat, Παραγωγικότητα πόρων, ημερομηνία επίσκεψης: 

Οκτώβριος 2016 

Διάγραμμα 1: Παραγωγικότητα πόρων 2003-158 
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http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-6203_el.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-6203_el.htm
http://ec.europa.eu/eurostat/web/products-datasets/-/tsdpc100
http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tsdpc100&plugin=1
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τεχνογνωσίας στους τομείς της προστασίας του 
περιβάλλοντος και του οικολογικού σχεδιασμού 
προϊόντων.    

ΜΜΕ και αποδοτική χρήση των πόρων 

Σύμφωνα με το έκτακτο Ευρωβαρόμετρο 426, οι δράσεις 
που αναλήφθηκαν από ελληνικές ΜΜΕ στον τομέα της 
αποδοτικής χρήσης των πόρων είχαν ως αποτέλεσμα τη 
μείωση του κόστους παραγωγής για το 65  % των εν 
λόγω επιχειρήσεων. 

Το έκτακτο Ευρωβαρόμετρο 426 δείχνει ότι το 48 % των 
ΜΜΕ στην Ελλάδα έχουν έναν ή περισσότερους 
υπαλλήλους πλήρους απασχόλησης που εκτελούν 
«πράσινη εργασία»9 τουλάχιστον για μέρος του χρόνου 
τους.  Η Ελλάδα καταγράφει κατά μέσο όρο 2,8 
πράσινους υπαλλήλους πλήρους απασχόλησης ανά 
ΜΜΕ.  

Οικοκαινοτομία  

Όπως φαίνεται στο διάγραμμα 2, η Ελλάδα 
κατατάσσεται έβδομη από το τέλος στην κατάταξη των 
οικοκαινοτόμων χωρών της ΕΕ-28, συγκεντρώνοντας 
μόλις 72 βαθμούς (έναντι μέσου όρου 100 της ΕΕ-28).  

Διάγραμμα 2: Πίνακας οικοκαινοτομίας 2015 (ΕΕ=100)10 

                                                            
9
 Το έκτακτο Ευρωβαρόμετρο 426 «Μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, 

αποδοτική χρήση των πόρων και πράσινες αγορές» ορίζει ως 
«πράσινη θέση εργασίας» μια θέση εργασίας η οποία έχει ως άμεσο 
αντικείμενο πληροφορίες, τεχνολογίες ή ύλες που προστατεύουν ή 
αποκαθιστούν την ποιότητα του περιβάλλοντος. Αυτό απαιτεί 
εξειδικευμένες δεξιότητες, γνώσεις, κατάρτιση ή εμπειρία (π.χ. 
έλεγχο της συμμόρφωσης με την περιβαλλοντική νομοθεσία, 
παρακολούθηση της αποδοτικής χρήσης των πόρων εντός της 
εταιρείας, προώθηση και πώληση πράσινων προϊόντων και 
υπηρεσιών). 

10
 Παρατηρητήριο Οικοκαινοτομίας: Πίνακας επιδόσεων για την 
οικοκαινοτομία 2015 

 

Η Ελλάδα στερείται ακόμη ενός ξεκάθαρου και 
συνεκτικού πλαισίου για την υποστήριξη της 
οικοκαινοτομίας και των οικολογικών βιομηχανιών. 
Ωστόσο, το πλαίσιο έχει βελτιωθεί χάρη στο σχέδιο 
δράσης του 2014 για την εφαρμογή της Εθνικής 
Στρατηγικής Έρευνας, Τεχνολογίας και Καινοτομίας 
2015-2021, η οποία προωθεί ειδικές δραστηριότητες σε 
σχέση με την οικοκαινοτομία.   

Η παρατεινόμενη επιδείνωση της οικονομίας 
καταδικάζει σε αποτυχία οποιαδήποτε προσπάθεια 
συστηματικής χρηματοδότησης της οικοκαινοτομίας. Οι 
πολιτικές λιτότητας κατάφεραν καίριο πλήγμα στη 
δημόσια χρηματοδότηση οδηγώντας σε στασιμότητα 
των δαπανών για την Ε&Α και σε καθυστερήσεις στις 
πληρωμές.  

Σε διοικητικό επίπεδο, διατυπώνεται συχνά η 
διαμαρτυρία ότι οι πολύπλοκες γραφειοκρατικές 
διατυπώσεις που ισχύουν στην Ελλάδα (παρά τις 
προόδους των τελευταίων ετών) αποθαρρύνουν, αν όχι 
αποτρέπουν, τους ενδιαφερομένους και τους επενδυτές 
από την ανάπτυξη οικοκαινοτομιών11. Επιπλέον, είναι 
συχνές οι αλλαγές στο κανονιστικό πλαίσιο, γεγονός που 
υπονομεύει την ικανότητα των ενδιαφερομένων να 
προγραμματίζουν και να οργανώνουν τις επενδύσεις 
τους.  

                                                            
11

 Βαλαβανίδης Αθ. κ. ά., 2015, Ατμοσφαιρική Ρύπανση Αστικών 
Περιοχών στην Ελλάδα και Οικονομική Κρίση: Διαχρονικές τάσεις 
στην ατμοσφαιρική ρύπανση, έρευνα και επιπτώσεις στην υγεία.  

https://ec.europa.eu/environment/ecoap/scoreboard_en
http://www.chem.uoa.gr/wp-content/uploads/epistimonika_themata/atmosph_pollut_greece.pdf
http://www.chem.uoa.gr/wp-content/uploads/epistimonika_themata/atmosph_pollut_greece.pdf
http://www.chem.uoa.gr/wp-content/uploads/epistimonika_themata/atmosph_pollut_greece.pdf
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Τέλος, παραμένουν φραγμοί κοινωνικού χαρακτήρα 
στην οικοκαινοτομία, οι οποίοι σχετίζονται κυρίως με τη 
στάση του κοινού και την άγνοια για τα οφέλη της 
καινοτομίας (ειδικά στον τομέα της ενεργειακής 
απόδοσης στο δομημένο περιβάλλον)12.  

Την τελευταία διετία συνεχίστηκαν οι προσπάθειες για 
την καθιέρωση οικοκαινοτόμων λύσεων στον 
κατασκευαστικό τομέα. Λόγω της οικονομικής κρίσης, οι 
εταιρείες επιδίωξαν να διερευνήσουν τις ευκαιρίες που 
προσφέρει η οικοκαινοτομία εστιάζοντας (μεταξύ 
άλλων) στις διαφανείς φωτοβολταϊκές κυψέλες που 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν στα παράθυρα, σε 
προϊόντα νανοτεχνολογίας για τη βελτίωση της 
ποιότητας του αέρα εσωτερικών χώρων και σε έξυπνους 
μετρητές για ενεργειακή απόδοση. Το μέγεθος του 
κλάδου παρουσίασε περαιτέρω συρρίκνωση λόγω της 
οικονομικής κρίσης και το μερίδιό του μειώθηκε από 7 % 
του ΑΕΠ το 2007 σε 2,9 % του ΑΕΠ το 2014. Ως 
αποτέλεσμα, καταγράφηκε επίσης μείωση στη χρήση 
οικοκαινοτόμων λύσεων. 

Η Ελλάδα επωφελείται επίσης από το σημαντικό φυσικό 
κεφάλαιό της σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας – ηλιακή, 
αιολική, παλιρροϊκή –, από την ανάπτυξη του πράσινου 
και του εναλλακτικού τουρισμού και από καινοτόμες 
λύσεις στον τομέα της γεωργίας και των τροφίμων.  

Προτεινόμενη δράση 

 Παροχή κινήτρων για εξοικονόμηση ενέργειας και 
νερού και αύξηση των ποσοστών ανακύκλωσης στις 
ΜΜΕ. 

 Διευκόλυνση της ανάπτυξης πρωτοβουλιών 
οικοκαινοτομίας στη χώρα, ειδικά σε τοπικό επίπεδο. 

Διαχείριση των αποβλήτων  

Η μετατροπή των αποβλήτων σε αξιοποιήσιμο πόρο 
προϋποθέτει: 

 Πλήρη εφαρμογή της ενωσιακής νομοθεσίας για τα 
απόβλητα, η οποία περιλαμβάνει την ιεράρχηση των 
αποβλήτων· την ανάγκη να διασφαλιστεί η χωριστή 
αποκομιδή των αποβλήτων· τους στόχους εκτροπής 
από την υγειονομική ταφή, κ.λπ. 

 Μείωση της κατά κεφαλήν παραγωγής αποβλήτων 
και της παραγωγής αποβλήτων σε απόλυτους 
αριθμούς. 

 Περιορισμό της ανάκτησης ενέργειας στα μη 
ανακυκλώσιμα υλικά και σταδιακή κατάργηση της 
υγειονομικής ταφής των ανακυκλώσιμων ή 
αξιοποιήσιμων αποβλήτων. 

Ο ΣΒΑ 12 καλεί τα κράτη να μειώσουν ουσιαστικά την 
παραγωγή αποβλήτων μέσω της πρόληψης, μείωσης, 
ανακύκλωσης και επαναχρησιμοποίησης, με ορίζοντα το 
2030. 

                                                            
12

 Knight and Bell, 2013 

Η προσέγγιση της ΕΕ όσον αφορά τη διαχείριση των 
αποβλήτων βασίζεται στην «ιεράρχηση των αποβλήτων» 
η οποία ορίζει μια σειρά προτεραιότητας κατά τη 
διαμόρφωση της πολιτικής στον τομέα των αποβλήτων 
και κατά τη διαχείριση των αποβλήτων σε επιχειρησιακό 
επίπεδο: πρόληψη, (προετοιμασία για) 
επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση, αξιοποίηση και, ως 
η λιγότερο επιθυμητή επιλογή, απόθεση (στην οποία 
περιλαμβάνονται η υγειονομική ταφή και η καύση χωρίς 
ανάκτηση ενέργειας). 

Η πρόοδος όσον αφορά την επίτευξη των στόχων 
ανακύκλωσης και η έγκριση των κατάλληλων 

ΣΔΑ/ΠΠΔΑ13 πρέπει να αποτελούν τα βασικά κριτήρια 
για τη μέτρηση της επίδοσης των κρατών μελών. Η 
παρούσα ενότητα εστιάζει στη διαχείριση των 
δημοτικών αποβλήτων14, για τα οποία η ενωσιακή 
νομοθεσία ορίζει υποχρεωτικούς στόχους ανακύκλωσης. 

Η κατάσταση στον τομέα της διαχείρισης αποβλήτων 
στην Ελλάδα αποτελεί μείζον διαρθρωτικό πρόβλημα. 
Όπως φαίνεται στο διάγραμμα 3, η παραγωγή 
δημοτικών αποβλήτων στην Ελλάδα παρέμεινε στα ίδια 
επίπεδα τα τελευταία χρόνια, και αυτή τη στιγμή 
(αριθμητικά στοιχεία του 2013) είναι ελαφρώς 
υψηλότερη από τον μέσο όρο της ΕΕ 
(510kg/έτος/κάτοικο έναντι μέσου όρου της ΕΕ γύρω στα 
477 kg). Το μεγαλύτερο μέρος των δημοτικών 
αποβλήτων της Ελλάδας καταλήγει σε χώρους 
υγειονομικής ταφής (81 %, έναντι 31 % κατά μέσο όρο 
για την ΕΕ-28), ενώ μόλις το 16 % ανακυκλώνεται (ΕΕ-28 
– 27 %) και 4 % λιπασματοποιείται (ΕΕ-28 – 15 %).  

Διάγραμμα 3: Δημοτικά απόβλητα ανά τύπο 
επεξεργασίας στην Ελλάδα, 2007-1315 

                                                            
13Σχέδια διαχείρισης αποβλήτων/Προγράμματα πρόληψης 

δημιουργίας αποβλήτων 
14

Στα δημοτικά απόβλητα περιλαμβάνονται τα απόβλητα η αποκομιδή 
των οποίων πραγματοποιείται από τις δημοτικές αρχές ή για 
λογαριασμό τους, ή απευθείας από τον ιδιωτικό τομέα (επιχειρήσεις 
ή ιδιωτικοί μη κερδοσκοπικοί φορείς) χωρίς εμπλοκή των δήμων.  

15
Eurostat, 

http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/7214320/
8-22032016-AP-EN.pdf/eea3c8df-ce89-41e0-a958-
5cc7290825c3. 

http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/7214320/8-22032016-AP-EN.pdf/eea3c8df-ce89-41e0-a958-5cc7290825c3
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/7214320/8-22032016-AP-EN.pdf/eea3c8df-ce89-41e0-a958-5cc7290825c3
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/7214320/8-22032016-AP-EN.pdf/eea3c8df-ce89-41e0-a958-5cc7290825c3
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Η Ελλάδα δεν έχει συμμορφωθεί με τον πρώτο (2010) 
στόχο εκτροπής από την υγειονομική ταφή. 
Επιπροσθέτως, η Ελλάδα κατέγραψε μείωση της 
ανακύκλωσης των απορριμμάτων συσκευασίας το 2013 
(από 58,6 % το 2012 σε 52,4 % το 2013). Συνεπώς, η 
χώρα δεν εκπληρώνει πλέον τον στόχο της ανακύκλωσης 
απορριμμάτων συσκευασίας που έχει οριστεί στο 55 %. 
Όπως φαίνεται στο διάγραμμα 4, η Ελλάδα δεν έχει 
ακόμη επιτύχει τον στόχο της ανακύκλωσης. Μόνον εάν 
εντείνει σημαντικά τις προσπάθειές της θα καταφέρει να 
αυξήσει τα ποσοστά ανακύκλωσης ώστε να φτάσει στον 
στόχο της ανακύκλωσης του 50 % έως το 202016. 

Διάγραμμα 4: Ποσοστό ανακύκλωσης δημοτικών 
αποβλήτων κατά την περίοδο 2007-1317 

 

                                                            
16

 Τα κράτη μέλη μπορούν να επιλέξουν διαφορετική μέθοδο από 
εκείνη που χρησιμοποίησε η ESTAT (και στην οποία αναφέρεται η 
παρούσα έκθεση) για τον υπολογισμό των ποσοστών ανακύκλωσής 
τους και τη διαπίστωση της συμμόρφωσης με τον στόχο της 
ανακύκλωσης του 50 % των δημοτικών αποβλήτων έως το 2020. 

17
 Eurostat, Ποσοστό ανακύκλωσης δημοτικών αποβλήτων, τελευταία 
επίσκεψη: Οκτώβριος 2016. Για την Ελλάδα, δεν υπήρχαν διαθέσιμα 
στοιχεία για το 2014. 

Από την 1η Ιανουαρίου 2014 επιβλήθηκε φόρος 
υγειονομικής ταφής. Ωστόσο, η πραγματική εφαρμογή 
του παραμένει ασαφής έως σήμερα. Επιπροσθέτως, 
παρά τα πολύ μεγάλα προβλήματα που καλείται να 
αντιμετωπίσει η χώρα στον τομέα της διαχείρισης 
αποβλήτων, μόλις το 5 % των εσόδων από τον φόρο 
υγειονομικής ταφής έχει προγραμματιστεί να διατίθεται 
ως στήριξη στις τοπικές αρχές προκειμένου να 
βελτιώσουν τις επιδόσεις τους στη διαχείριση των 
αποβλήτων, ενώ τα υπόλοιπα προορίζονται για την 
αποπληρωμή του δημόσιου χρέους. Η χρήση των 
οικονομικών μέσων είναι ανεπαρκής και τα υφιστάμενα 
προγράμματα δεν αποδίδουν ικανοποιητικά. 

Θα χρειαστούν πρόσθετα μέτρα για την προώθηση της 
εκτροπής των βιοδιασπώμενων αποβλήτων από την 
υγειονομική ταφή και για τη δημιουργία και τον έλεγχο 
υποδομών και προγραμμάτων χωριστής αποκομιδής, και 
ειδικά για την εφαρμογή της χωριστής αποκομιδής 
πόρτα-πόρτα. Εφαρμόζονται περιορισμένα 
προγράμματα διευρυμένης ευθύνης του παραγωγού 
(ΔΕΠ) (κάλυψη μικρού αριθμού ρευμάτων αποβλήτων) ή 
ισοδύναμα συστήματα, τα οποία δεν είναι σε θέση να 
καλύψουν το πλήρες κόστος της χωριστής αποκομιδής 
και ανακύκλωσης των βασικών ρευμάτων αποβλήτων. 
Δεν υπάρχουν συστήματα κινήτρων που να ενθαρρύνουν 
την πρόληψη και τη συμμετοχή στη χωριστή αποκομιδή 
(συστήματα «πληρωμής κατά την απόρριψη») ενώ δεν 
παρέχονται κίνητρα στις τοπικές αρχές για την ανάπτυξη 
της χωριστής αποκομιδής. Πρέπει να υπάρξει η δέουσα 
μέριμνα για την ποιότητα των εγκαταστάσεων μηχανικής 
και βιολογικής επεξεργασίας που θα λειτουργήσουν 
μετά την κατάργηση των χώρων υγειονομικής ταφής.
   

Η αντιμετώπιση του προβλήματος των παράνομων 
χώρων υγειονομικής ταφής αποτελεί βασική 
προτεραιότητα, καθώς, όσο παραμένουν ανοικτοί 
παράνομοι χώροι (ή δημιουργούνται νέοι), είναι 
δύσκολο να αποδώσουν οικονομικά οι νόμιμες 
επιχειρήσεις διαχείρισης αποβλήτων ενώ δεν μπορούν 
να πραγματωθούν οι δυνατότητες απασχόλησης και 
ανάπτυξης του τομέα της ανακύκλωσης. Η σωστή 
επεξεργασία των επικίνδυνων αποβλήτων σε όλη τη 
χώρα είναι εξίσου σημαντική. 

Όσον αφορά τα διαρθρωτικά ταμεία και τo ταμείo 
συνοχής της ΕΕ για την προγραμματική περίοδο 2014-
2020, η Ελλάδα έχει προβλέψει τη διάθεση σημαντικών 
πόρων σε έργα διαχείρισης αποβλήτων. Ωστόσο, επειδή 
όταν εγκρίθηκαν τα επιχειρησιακά προγράμματα δεν 
είχε εκπληρώσει τον σχετικό εκ των προτέρων όρο (ΘΣ 
6.2), η χώρα υπέβαλε σχέδιο δράσης προσθέτοντας 
ρήτρα αυτοαναστολής των κονδυλίων για τα έργα 
διαχείρισης αποβλήτων έως τη θέσπιση νέου εθνικού 
σχεδίου διαχείρισης αποβλήτων και προγράμματος 
πρόληψης αποβλήτων σύμφωνα με τις απαιτήσεις της 
οδηγίας-πλαισίου για τα απόβλητα. 
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http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=t2020_rt120&plugin=1
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Το πρόγραμμα πρόληψης δημιουργίας αποβλήτων 
εγκρίθηκε το 2014 και το εθνικό σχέδιο διαχείρισης 
αποβλήτων (όχι για το σύνολο των ρευμάτων 
αποβλήτων) τον Δεκέμβριο του 2015. Σύμφωνα με την 
εθνική νομοθεσία, η επικαιροποίηση των περιφερειακών 
σχεδίων διαχείρισης αποβλήτων σύμφωνα με το εθνικό 
σχέδιο είναι επίσης υποχρεωτική – τα 13 περιφερειακά 
σχέδια επρόκειτο να είναι έτοιμα έως το τέλος του 2016 
και ορισμένα εγκρίθηκαν μέχρι τότε. 

Η βελτίωση των επιδόσεων στον τομέα της διαχείρισης 
των αποβλήτων, η πρόληψη και η μείωση της 
παραγωγής αποβλήτων, καθώς και η αύξηση των 
ποσοστών επαναχρησιμοποίησης και ανακύκλωσης θα 
βελτιώσει την αποδοτική χρήση των πόρων της 
ελληνικής οικονομίας, θα δημιουργήσει θέσεις εργασίας 
και θα προσφέρει επιχειρηματικές ευκαιρίες. Η πλήρης 
εφαρμογή της υφιστάμενης νομοθεσίας μπορεί να 
δημιουργήσει περισσότερες από 15 900 θέσεις εργασίας 
στην Ελλάδα και να αυξήσει τον ετήσιο κύκλο εργασιών 
του τομέα διαχείρισης αποβλήτων κατά 1,675 εκατ. EUR. 
Η πρόοδος όσον αφορά την επίτευξη των στόχων του 
χάρτη πορείας για την αποδοτική χρήση των πόρων, ο 
οποίος περιγράφει πώς η οικονομία της Ευρώπης μπορεί 
να μετασχηματιστεί σε μια βιώσιμη οικονομία με 
ορίζοντα το 2050, μπορεί να δημιουργήσει περισσότερες 
από 19 000 πρόσθετες θέσεις εργασίας και να αυξήσει 
τον ετήσιο κύκλο εργασιών του τομέα διαχείρισης 
αποβλήτων κατά σχεδόν 2 εκατ. EUR18. 

Προτεινόμενη δράση 

 Αντιμετώπιση κατά απόλυτη προτεραιότητα των 
ζητημάτων της οριστικής παύσης λειτουργίας και 
αποκατάστασης των παράνομων χώρων υγειονομικής 
ταφής και της επεξεργασίας των επικίνδυνων 
αποβλήτων. 

                                                            
18

 Bio Intelligence Service, 2011. Εφαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ περί 
αποβλήτων για την πράσινη ανάπτυξη, μελέτη για την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή. Η ανά χώρα ανάλυση σχετικά με τη δημιουργία θέσεων 
εργασίας πραγματοποιήθηκε από τον σύμβουλο κατόπιν αιτήματος 
της Επιτροπής αλλά δεν συμπεριλήφθηκε στο δημοσιευμένο 
έγγραφο. 

 Αποτελεσματική επιβολή και σταδιακή αύξηση των 
φόρων υγειονομικής ταφής με στόχο τη σταδιακή 
κατάργηση της υγειονομικής ταφής των 
ανακυκλώσιμων και αξιοποιήσιμων αποβλήτων. 
Χρήση των εσόδων για τη στήριξη της χωριστής 
αποκομιδής και εναλλακτικών υποδομών σε 
συνδυασμό με καλύτερη κατανομή των κονδυλίων για 
την πολιτική συνοχής στα πρώτα στάδια της 
ιεράρχησης των αποβλήτων. Αποφυγή κατασκευής 
υποδομών υπερβολικά μεγάλης δυναμικότητας για 
την επεξεργασία των υπολειμματικών αποβλήτων. 

 Επένδυση στη χωριστή αποκομιδή, στη διαλογή και 
στην ανακύκλωση (συμπεριλαμβανομένης της 
λιπασματοποίησης) τα αμέσως προσεχή έτη, ώστε να 
επιτευχθεί ο στόχος ανακύκλωσης του 2020. 

 Διεύρυνση και βελτίωση της αποδοτικότητας από 
πλευράς κόστους, της παρακολούθησης και της 
διαφάνειας των υφιστάμενων προγραμμάτων ΔΕΠ και 
εξάλειψη των φαινομένων παρασιτισμού. 

 Συμπλήρωση των σχεδίων διαχείρισης αποβλήτων που 
λείπουν, ώστε να καλυφθεί ολόκληρη η επικράτεια. 
  

http://ec.europa.eu/environment/waste/studies/pdf/study%2012%20FINAL%20REPORT.pdf
http://ec.europa.eu/environment/waste/studies/pdf/study%2012%20FINAL%20REPORT.pdf
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Προστασία, διατήρηση και αναβάθμιση του φυσικού κεφαλαίου 
 

Φύση και βιοποικιλότητα  

Η στρατηγική της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα έχει ως στόχο 
να ανακοπεί η απώλεια βιοποικιλότητας στην ΕΕ με 
ορίζοντα το 2020, να αποκατασταθούν τα 
οικοσυστήματα και οι υπηρεσίες τους στο μέτρο του 
δυνατού και να ενταθούν οι προσπάθειες για την 
αποτροπή της απώλειας βιοποικιλότητας σε παγκόσμιο 
επίπεδο. Οι οδηγίες της ΕΕ για τα άγρια πτηνάκαι για 
τους οικοτόπους στοχεύουν στην επίτευξη 
ικανοποιητικών συνθηκών διατήρησης των 
προστατευόμενων ειδών και οικοτόπων.  

Ο ΣΒΑ 14 ζητεί από τα κράτη να προστατεύουν και να 
χρησιμοποιούν με βιώσιμο τρόπο τους ωκεανούς, τις 
θάλασσες και τους θαλάσσιους πόρους, ενώ ο ΣΒΑ 15 
ζητεί από τα κράτη να διασφαλίσουν την προστασία, την 
αποκατάσταση και την προαγωγή της βιώσιμης χρήσης 
των χερσαίων οικοσυστημάτων, τη βιώσιμη διαχείριση 
των δασών, την καταπολέμηση της ερημοποίησης, την 
ανάσχεση και αναστροφή της υποβάθμισης του 
εδάφους και την ανάσχεση της απώλειας 
βιοποικιλότητας  

Η οδηγία για τους οικοτόπους του 1992 και η οδηγία για 
τα άγρια πτηνά του 1979 αποτελούν τον ακρογωνιαίο 
λίθο της ευρωπαϊκής νομοθεσίας για τη διατήρηση της 
άγριας χλωρίδας και πανίδας στην ΕΕ. Το Natura 2000, 
το μεγαλύτερο συντονιζόμενο δίκτυο προστατευόμενων 
περιοχών στον κόσμο, αποτελεί το βασικό μέσο για την 
επίτευξη και εφαρμογή των στόχων των δύο οδηγιών 
ώστε να διασφαλιστεί η μακροπρόθεσμη προστασία, 
διατήρηση και επιβίωση των πιο πολύτιμων και 
απειλούμενων ειδών και οικοτόπων και των 
οικοσυστημάτων τα οποία υποστηρίζουν. 

Ο ικανοποιητικός χαρακτηρισμός των προστατευόμενων 
τόπων ως ειδικών ζωνών διατήρησης (ΕΖΔ) βάσει της 
οδηγίας για τους οικοτόπους και ως ζωνών ειδικής 
προστασίας (ΖΕΠ) βάσει της οδηγίας για τα άγρια πτηνά 
αποτελεί βασικό ορόσημο για την επίτευξη των στόχων 
των οδηγιών. Τα αποτελέσματα των εκθέσεων που 
προβλέπονται στο άρθρο 17 της οδηγίας για τους 
οικοτόπους και στο άρθρο 12 της οδηγίας για τα άγρια 
πτηνά και η πρόοδος όσον αφορά τον ικανοποιητικό 
χαρακτηρισμό των τόπων κοινοτικής σημασίας (ΤΚΣ)-ΖΕΠ 
και ΕΖΔ19 σε ξηρά και θάλασσα, πρέπει να αποτελούν τα 
βασικά κριτήρια για τη μέτρηση των επιδόσεων των 
κρατών μελών. 
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 Οι τόποι κοινοτικής σημασίας (ΤΚΣ) χαρακτηρίζονται βάσει της 
οδηγίας για τους οικοτόπους ενώ οι ζώνες ειδικής προστασίας (ΖΕΠ) 
χαρακτηρίζονται βάσει της οδηγίας για τα άγρια πτηνά· τα 
αριθμητικά στοιχεία που αφορούν την κάλυψη δεν αθροίζονται 
επειδή υπάρχει επικάλυψη μεταξύ ορισμένων ΤΚΣ και ΖΕΠ. Ως 
ειδικές ζώνες διατήρησης (ΕΖΔ) ορίζονται οι ΤΚΣ που έχουν 
χαρακτηριστεί από τα κράτη μέλη. 

Το 27,9 % της ηπειρωτικής Ελλάδας καλύπτεται από το 
δίκτυο Natura 2000 (μέσος όρος ΕΕ: 18,1 %), με τις ΖΕΠ 
βάσει της οδηγίας για τα άγρια πτηνά να καλύπτουν το 
20,94 % (μέσος όρος ΕΕ: 12,3 %) και τους ΤΚΣ βάσει της 
οδηγίας για τους οικοτόπους να καλύπτουν το 16,21 % 
(μέσος όρος ΕΕ: 13,8 %)20. Η Ελλάδα έχει έως σήμερα 
χαρακτηρίσει 419 τόπους Natura 2000, στους οποίους 
περιλαμβάνονται 241 ΤΚΣ βάσει της οδηγίας για τους 
οικοτόπους και 202 ΖΕΠ βάσει της οδηγίας για τα άγρια 
πτηνά. 

Ενώ το χερσαίο τμήμα του ελληνικού δικτύου Natura 
2000 είναι εν πολλοίς ολοκληρωμένο, το θαλάσσιο 
τμήμα εξακολουθεί να παρουσιάζει σοβαρές 
ανεπάρκειες όσον αφορά τον χαρακτηρισμό τόσο των 
ΤΚΣ όσο και των ΖΕΠ21 (βλέπε διάγραμμα 5).  

Για 239 ΤΚΣ η εξαετής προθεσμία που ορίζει η οδηγία για 
τους οικοτόπους για τον χαρακτηρισμό τους ως ειδικών 
ζωνών διατήρησης (ΕΖΔ) και τη θέσπιση των κατάλληλων 
στόχων και μέτρων διατήρησης έχει παρέλθει, αλλά έως 
τον Απρίλιο του 2016 η Ελλάδα δεν είχε εκπληρώσει τις 
συγκεκριμένες υποχρεώσεις.  

Διάγραμμα 5: Εκτίμηση επάρκειας των δικτύων ΤΚΣ 
στην Ελλάδα με βάση την κατάσταση έως τον 
Δεκέμβριο του 2013 (%)22  
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 Οι τόποι κοινοτικής σημασίας (ΤΚΣ) χαρακτηρίζονται βάσει της 
οδηγίας για τους οικοτόπους ενώ οι ζώνες ειδικής προστασίας (ΖΕΠ) 
χαρακτηρίζονται βάσει της οδηγίας για τα άγρια πτηνά· τα 
αριθμητικά στοιχεία δεν αθροίζονται επειδή ορισμένοι τόποι έχουν 
χαρακτηριστεί τόσο ΤΚΣ όσο και ΖΕΠ. Ως ειδικές ζώνες διατήρησης 
(ΕΖΔ) ορίζονται οι ΤΚΣ που έχουν χαρακτηριστεί από τα κράτη μέλη. 

21
Για κάθε κράτος μέλος, η Επιτροπή αξιολογεί κατά πόσο τα είδη και 
οι τύποι οικοτόπων στα παραρτήματα Ι και ΙΙ της οδηγίας για τους 
οικοτόπους αντιπροσωπεύονται επαρκώς από τους τόπους που 
έχουν χαρακτηριστεί έως σήμερα. Αυτό εκφράζεται ως ποσοστό των 
ειδών και των οικοτόπων για τους οποίους πρέπει να οριστούν 
πρόσθετες περιοχές προκειμένου να ολοκληρωθεί το δίκτυο στην εν 
λόγω χώρα. Τα τρέχοντα δεδομένα, τα οποία αξιολογήθηκαν το 
2014-2015, αντικατοπτρίζουν την κατάσταση έως τον Δεκέμβριο του 
2013. 

22
 Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εσωτερική εκτίμηση. 
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http://ec.europa.eu/environment/nature/info/pubs/docs/nat2000newsl/nat37_en.pdf
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Οι ΖΕΠ επωφελούνται από οριζόντια μέτρα προστασίας 
στο πλαίσιο της εθνικής νομοθεσίας, ωστόσο δεν έχουν 
ακόμη θεσπιστεί μια σειρά βασικών εκτελεστικών 
πράξεων οι οποίες είναι αναγκαίες για την εφαρμογή 
των νομοθετικών διατάξεων.  

Η Ελλάδα έχει θεσπίσει έναν αξιόπιστο και 
ολοκληρωμένο νόμο για τη βιοποικιλότητα23 και μια 
εθνική στρατηγική για τη βιοποικιλότητα24 βάσει του 
νόμου αυτού. Κανένα από τα δύο μέσα δεν εφαρμόζεται 
επαρκώς. 

Έχουν αναπτυχθεί σχέδια διαχείρισης και άλλα εργαλεία 
προστασίας των τόπων (νομικές πράξεις, φορείς 
διαχείρισης) για μια σειρά τόπων, στις περισσότερες 
περιπτώσεις με χρηματοδότηση του LIFE ή του 
Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ). 
Ωστόσο, είναι λίγα αυτά που υλοποιούνται με σταθερό 
και συντονισμένο τρόπο.  

Σύμφωνα με την πιο πρόσφατη έκθεση25 της Ελλάδας 
σχετικά με την κατάσταση διατήρησης των οικοτόπων 
και των ειδών που καλύπτονται από την οδηγία για τους 
οικοτόπους26, μόλις το 60 % των εκτιμήσεων για τους 
τύπους οικοτόπων της Μεσογείου και το 13 % των 
εκτιμήσεων για τα είδη διαπιστώνουν ικανοποιητική 
κατάσταση διατήρησης, ενώ για το 65 % των ειδών και 
για το 20 % των θαλάσσιων οικοτόπων η κατάσταση 
παραμένει άγνωστη27. Αυτό απεικονίζεται στο 
διάγραμμα 6. 

Διάγραμμα 6: Κατάσταση διατήρησης οικοτόπων και 
ειδών στην Ελλάδα το 2006 (%)28 

                                                            
23

 Νόμος 3937/2011 
24

 Υπουργική απόφαση υπ' αριθμ. 40332/2014 
25

 Πυρήνας της έκθεσης «δυνάμει του άρθρου 17» είναι η εκτίμηση της 
κατάστασης διατήρησης των οικοτόπων και των ειδών που 
καλύπτονται από την οδηγία για τους οικοτόπους. 

26
 Λόγω της καθυστερημένης υποβολής της ελληνικής έκθεσης δυνάμει 
του άρθρου 17 για την περίοδο 2007-2012, τα στοιχεία αντλούνται 
από την έκθεση για την περίοδο 2001-2006. 

27
 Η κατάσταση διατήρησης εκτιμάται χρησιμοποιώντας τυποποιημένη 
μεθοδολογία ως «ικανοποιητική», «μη ικανοποιητική-ανεπαρκής» 
και «μη ικανοποιητική-κακή», με βάση τέσσερεις παραμέτρους 
όπως ορίζονται στο άρθρο 1 της οδηγίας για τους οικοτόπους. 

28
 Τα αριθμητικά αυτά στοιχεία δείχνουν τα ποσοστά των 
βιογεωγραφικών εκτιμήσεων για κάθε κατηγορία κατάστασης 
διατήρησης των οικοτόπων και των ειδών, αντίστοιχα. Οι 
πληροφορίες βασίζονται στην έκθεση δυνάμει του άρθρου 17 της 
οδηγίας για τους οικοτόπους - Εθνική σύνοψη - Ελλάδα 

 

Ένα μείζον εμπόδιο για την αποτελεσματική προστασία 
και διαχείριση των τόπων που έχουν ενταχθεί στο Natura 
2000 συνολικά είναι η έλλειψη ενός εθνικού συστήματος 
για την ολοκληρωμένη διοίκηση και λειτουργία των 
προστατευόμενων περιοχών (όπου περιλαμβάνονται η 
στρατηγική, η διάρθρωση, τα προγράμματα διαχείρισης, 
οι αρμοδιότητες, η χρηματοδότηση, η επιβολή και η 
παρακολούθηση).  

Το έλλειμμα ενημέρωσης (μεταξύ των αρχών, των 
ενδιαφερομένων, του πληθυσμού) σχετικά με το Natura 
2000 και τα οφέλη του, σε συνδυασμό με την απουσία 
κινήτρων για επενδύσεις οι οποίες προωθούν αυτά τα 
οφέλη, καθώς και η ανεπαρκής ικανότητα για 
υποστήριξη της βιώσιμης διαχείρισης της γης και της 
ολοκλήρωσης με άλλες πολιτικές καθώς και για επιβολή 
των νομοθετικών διατάξεων, θεωρούνται επίσης 
ουσιαστικά εμπόδια για την επίτευξη των στόχων των 
οδηγιών για το περιβάλλον.  

Οι ανεπάρκειες αυτές αντικατοπτρίζονται στον μεγάλο 
αριθμό καταγγελιών και υποθέσεων επί παραβάσει για 
θέματα όπως η υποβάθμιση των χαρακτηρισμένων 
τόπων, η χαμηλή ποιότητα των κατάλληλων εκτιμήσεων 
βάσει του άρθρου 6 παράγραφος 3 της οδηγίας για τους 
οικοτόπους, η απουσία στρατηγικών εκτιμήσεων και η 
ανεπαρκής προστασία των ειδών και των οικοτόπων, 
μεταξύ άλλων ως αποτέλεσμα παράνομων 
δραστηριοτήτων.   
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https://circabc.europa.eu/sd/d/02c960da-c37a-4e56-bf7a-0c79d7e12792/EL_National_Sumary.pdf
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Τα κύρια αίτια της απώλειας βιοποικιλότητας στην 
Ελλάδα συνδέονται με παλαιότερες και τρέχουσες 
πολιτικές που αφορούσαν τη μη βιώσιμη χρήση της γης, 
τη γεωργία, την αλιεία, τις δασικές χρήσεις, τις 
μεταφορές, τον τουρισμό και τα καταναλωτικά πρότυπα. 

Το 2014 η Ελλάδα υιοθέτησε την εθνική στρατηγική για 
τη βιοποικιλότητα, η οποία αναφέρεται επισήμως στις 
υπηρεσίες των οικοσυστημάτων. Εγκρίθηκε επισήμως το 
έργο «Προς μια λογιστική του φυσικού κεφαλαίου». Η 
Hellenic Ecosystem Services Partnership (ερευνητές, 
οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, φορείς λήψης 
αποφάσεων και επαγγελματίες που ασχολούνται με την 
έρευνα στον τομέα των υπηρεσιών των 
οικοσυστημάτων29 και με την εφαρμογή των τελευταίων 
στο ελληνικό τμήμα της λεκάνης της Μεσογείου) 
συμμετέχει στο εν λόγω έργο. 

Προτεινόμενη δράση 

 Ολοκλήρωση των χαρακτηρισμών των τόπων, ιδίως 
στο θαλάσσιο τμήμα, και θέσπιση σαφώς 
προσδιορισμένων στόχων και μέτρων διατήρησης για 
τους τόπους, με επάρκεια πόρων. Ενίσχυση της 
επικοινωνίας με τα ενδιαφερόμενα μέρη.  

 Καθιέρωση ενός σταθερού και αποτελεσματικού 
εθνικού συστήματος για τη διοίκηση και λειτουργία 
των προστατευόμενων περιοχών το οποίο θα μπορεί 
επίσης να προσδιορίζει και να αξιοποιεί πλήρως τις 
οικονομικές δυνατότητες των υπηρεσιών των υγιών 
οικοσυστημάτων.  

 Ανάπτυξη της ικανότητας των αρμόδιων αρχών 
(κεντρικοί και περιφερειακοί φορείς, φορείς 
διαχείρισης τόπων) για εφαρμογή των σχεδίων 
διαχείρισης, για καλύτερη ενημέρωση σχετικά με το 
Natura 2000 και δημιουργία κινήτρων για επενδύσεις 
που προωθούν τα οφέλη του, και για την 
αντιμετώπιση των παράνομων δραστηριοτήτων που 
προκαλούν βλάβη στην άγρια χλωρίδα και πανίδα με 
ενίσχυση της επιβολής, τόσο στο πλαίσιο όσο και 
εκτός του Natura 2000. 
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 Ως υπηρεσίες των οικοσυστημάτων ορίζονται  τα οφέλη που μας 
παρέχει η φύση, όπως η τροφή, το καθαρό νερό και η επικονίαση 
των φυτών, από τα οποία εξαρτάται η ανθρώπινη κοινωνία. 

 Βελτίωση της γενικής ποιότητας των κατάλληλων 
εκτιμήσεων σε επίπεδο σχεδίων και έργων.  

 Διασφάλιση της αποτελεσματικής χρήσης των πόρων 
από το ΕΤΠΑ και από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο 
Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) για την προστασία της 
φύσης, με βάση το πλαίσιο δράσεων προτεραιότητας 
(ΠΔΠ). Η Ελλάδα μπορεί επίσης να κεφαλαιοποιήσει 
το πλούσιο φυσικό κεφάλαιό της για τη δημιουργία 
βιώσιμων θέσεων εργασίας και εισοδήματος, κυρίως 
στον τομέα του τουρισμού. 

 Εξασφάλιση δέσμευσης και παροχή στήριξης από το 
κράτος για τη χαρτογράφηση και εκτίμηση των 
οικοσυστημάτων και των υπηρεσιών τους, αποτίμηση 
και ανάπτυξη λογιστικών συστημάτων για το φυσικό 
κεφάλαιο. 

 

Πράσινη Υποδομή  

Η στρατηγική της ΕΕ για την πράσινη υποδομή30 προωθεί 
την ενσωμάτωση της πράσινης υποδομής στα σχετικά 
σχέδια και προγράμματα προκειμένου να συμβάλει στην 
αποφυγή του κατακερματισμού των οικοτόπων και στη 
διατήρηση ή αποκατάσταση της οικολογικής 
συνδεσιμότητας, στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας των 
οικοσυστημάτων και, ως εξ αυτού, στη διασφάλιση της 
σταθερής παροχής των υπηρεσιών των οικοσυστημάτων. 
Η πράσινη υποδομή παρέχει οικολογικά, οικονομικά και 
κοινωνικά οφέλη μέσα από φυσικές λύσεις. Βοηθά να 
γίνει κατανοητή η αξία των ωφελειών της φύσης για την 
ανθρώπινη κοινωνία και να κινητοποιηθούν επενδύσεις 
για τη διατήρηση και την αύξησή τους. 

Στην Ελλάδα, υλοποιήθηκαν δράσεις επαναδημιουργίας 
και αποκατάστασης υποβαθμισμένων οικοτόπων και 
ειδών σε ορισμένες προστατευόμενες περιοχές, όπως, 
π.χ., η επαναδημιουργία της λίμνης Κάρλας, ενός 
καμένου πευκοδάσους στον Εθνικό Δρυμό της Πάρνηθας 
και των ελληνικών δασών αρκεύθου στο Εθνικό Πάρκο 
Πρεσπών. 

Προστασία του εδάφους  

Η θεματική στρατηγική για το έδαφος της ΕΕ 
υπογραμμίζει την ανάγκη να εξασφαλιστεί η βιώσιμη 
χρήση του εδάφους. Αυτό προϋποθέτει την πρόληψη της 
περαιτέρω υποβάθμισης του εδάφους και τη διαφύλαξη 
των λειτουργιών του, καθώς και την αποκατάσταση των 
ήδη υποβαθμισμένων εδαφών. Ο Χάρτης πορείας για 
μια αποδοτική από πλευράς πόρων Ευρώπη του 2011, 
μέρος της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» θέτει ως στόχο 
για το 2020 να συνεκτιμώνται στις πολιτικές της ΕΕ οι 
άμεσες και έμμεσες επιπτώσεις τους στις χρήσεις γης, 
στην ΕΕ και παγκοσμίως, και να συμβαδίζει ο ρυθμός 
δέσμευσης γης με τον στόχο για το 2050, που είναι η 
μηδενική καθαρή δέσμευση γης. 
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 Ευρωπαϊκή Ένωση, Πράσινη Υποδομή (ΠΥ) — Ενίσχυση του φυσικού 
κεφαλαίου της Ευρώπης, COM/2013/0249 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:52013DC0249


Ελλάδα 14 

 

Έκθεση για την εφαρμογή της περιβαλλοντικής νομοθεσίας – Ελλάδα 

Ο ΣΒΑ 15 καλεί τα κράτη να καταπολεμήσουν την 
ερημοποίηση, να αποκαταστήσουν την υποβαθμισμένη 
γη και έδαφος, συμπεριλαμβανομένων των εκτάσεων 
που έχουν πληγεί από την ερημοποίηση, από ξηρασία 
και από πλημμύρες, και να καταβάλουν προσπάθεια για 
έναν ουδέτερο από πλευράς υποβάθμισης του εδάφους 
κόσμο με ορίζοντα το 2030. 

Το έδαφος είναι ένας σημαντικός πόρος για τη ζωή και 
την οικονομία. Παρέχει βασικές υπηρεσίες των 
οικοσυστημάτων όπως η παροχή τροφής, ινών και 
βιομάζας για την παραγωγή ανανεώσιμης ενέργειας, η 
παγίδευση του άνθρακα, ο καθαρισμός των υδάτων και 
η πρόληψη πλημμυρικών φαινομένων, η παροχή 
πρώτων υλών και οικοδομικών υλικών. Το έδαφος είναι 
ένας πεπερασμένος και εξαιρετικά εύθραυστος πόρος. 
Οι εκτάσεις γης που δεσμεύονται από την αστική 
ανάπτυξη και τις υποδομές είναι εξαιρετικά απίθανο να 
επανέλθουν στη φυσική τους κατάσταση· οι τελευταίες 
καταλαμβάνουν κυρίως τη γεωργική γη και εντείνουν τον 
κατακερματισμό των οικοτόπων. Η προστασία του 
εδάφους δεν διέπεται από ένα ολοκληρωμένο και 
συνεκτικό σύνολο κανόνων στην ΕΕ. Οι υφιστάμενες 
πολιτικές της ΕΕ σε τομείς όπως η γεωργία, το νερό, τα 
απόβλητα, τα χημικά και η πρόληψη της βιομηχανικής 
ρύπανσης συμβάλλουν, ασφαλώς, στην προστασία των 
εδαφών αλλά η συνεχιζόμενη υποβάθμιση του εδάφους 
καταδεικνύει την ανεπάρκεια αυτής της προστασίας. 

Το διάγραμμα 7 απεικονίζει τους διαφόρους τύπους 
κάλυψης γης στην Ελλάδα το 2012. 

Διάγραμμα 7: Τύποι κάλυψης γης στην Ελλάδα το 
201231 
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Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος, Κάλυψη γης 2012 και 
μεταβολές - Ανά χώρα ανάλυση [επικείμενη έκδοση]. 

 

Οι τεχνητές επιφάνειες κάλυψης γης χρησιμοποιούνται 
για οικισμούς, συστήματα παραγωγής και υποδομές. 
Μπορεί να γίνει διάκρισή τους σε δομημένες περιοχές 
(κτίρια) και σε μη δομημένες περιοχές (όπως τα 
γραμμικά δίκτυα μεταφοράς και οι σχετικές εκτάσεις). 
Το ποσοστό της δομημένης επιφάνειας στην Ελλάδα το 
2009 ήταν 1,35 %, πολύ κάτω από τον μέσο όρο της ΕΕ 
(3,23 %)32.  

Ο ετήσιος ρυθμός δέσμευσης γης (αύξηση τεχνητών 
επιφανειών) σύμφωνα με το πρόγραμμα CORINE Land 
Cover ήταν 0,7 % στην Ελλάδα για την περίοδο 2006-12, 
πολύ υψηλότερος από τον μέσο όρο της ΕΕ (0,41 %). 
Αυτό αντιστοιχούσε σε 2657 εκτάρια ετησίως33.  

Ο ρυθμός υδατικής διάβρωσης του εδάφους το 2010 
ήταν 4,13 τόνοι ανά εκτάριο ετησίως, υψηλότερος του 
μέσου όρου της ΕΕ-28 (2,46 τόνοι)34. 

Εξακολουθούν να λείπουν σύνολα δεδομένων για το 
σύνολο της ΕΕ τα οποία θα επέτρεπαν την παροχή 
δεικτών αναφοράς για τη μείωση των οργανικών 
στοιχείων του εδάφους, τις μολυσμένες τοποθεσίες, τις 
πιέσεις που ασκούνται στη βιολογία του εδάφους και τη 
διάχυτη ρύπανση. Η ομάδα εμπειρογνωμόνων της ΕΕ για 
την προστασία του εδάφους διενεργεί επικαιροποιημένη 
απογραφή και αξιολόγηση των μέσων πολιτικής για την 
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Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος, 2016. Αδιαπερατότητα και 
μεταβολές στην αδιαπερατότητα 

33
 Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος Σχέδιο αποτελεσμάτων του 
έργου για την Κάλυψη Γης CORINE Land Cover (CLC) 2012; μέση 
ετήσια δέσμευση γης κατά την περίοδο 2006-2012 ως % επί των 
τεχνητών επιφανειών του 2006. 

34
 Eurostat, Ρυθμός υδατικής διάβρωσης του εδάφους, ημερομηνία 
επίσκεψης: Ιούνιος 2016  

http://www.eea.europa.eu/data-and-maps/indicators/imperviousness-change/assessment
http://www.eea.europa.eu/data-and-maps/indicators/imperviousness-change/assessment
http://land.copernicus.eu/pan-european/corine-land-cover/lcc-2006-2012/view
http://land.copernicus.eu/pan-european/corine-land-cover/lcc-2006-2012/view
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Agri-environmental_indicator_-_soil_erosion
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προστασία του εδάφους στην Ελλάδα και σε άλλα κράτη 
μέλη. 

Προστασία των θαλασσών 

Η πολιτική και η νομοθεσία της ΕΕ για τις παράκτιες και 
θαλάσσιες περιοχές ορίζει ότι πρέπει να αμβλυνθούν οι 
επιπτώσεις των πιέσεων στα θαλάσσια ύδατα με 
ορίζοντα το 2020 με στόχο την επίτευξη ή τη διατήρηση 
καλής περιβαλλοντικής κατάστασης και τη βιώσιμη 
διαχείριση των παράκτιων ζωνών. 

Ο ΣΒΑ 14 καλεί τα κράτη να προστατεύουν και να 
χρησιμοποιούν με βιώσιμο τρόπο τους ωκεανούς, τις 
θάλασσες και τους θαλάσσιους πόρους για βιώσιμη 
ανάπτυξη. 

Η οδηγία-πλαίσιο για τη θαλάσσια στρατηγική35 
επιδιώκει την επίτευξη καλής περιβαλλοντικής 
κατάστασης (ΚΠΚ) των θαλάσσιων υδάτων της ΕΕ έως το 
2020 παρέχοντας μια οικοσυστημική προσέγγιση για τη 
διαχείριση των ανθρώπινων δραστηριοτήτων που έχουν 
επιπτώσεις στο θαλάσσιο περιβάλλον. Η οδηγία ορίζει 
ότι τα κράτη μέλη πρέπει να εκπονήσουν και να 
εφαρμόσουν θαλάσσια στρατηγική για τα θαλάσσια 
ύδατά τους, και να συνεργαστούν με τα κράτη μέλη με 
τα οποία μοιράζονται την ίδια θαλάσσια περιοχή ή 
υποπεριοχή. 

Στο πλαίσιο των θαλάσσιων στρατηγικών τους, τα κράτη 
μέλη έπρεπε να προχωρήσουν σε μια πρώτη εκτίμηση 
των θαλάσσιων υδάτων τους, να καθορίσουν την ΚΠΚ36 
και να θεσπίσουν περιβαλλοντικούς στόχους έως τον 
Ιούλιο του 2012. Όφειλαν επίσης να καθιερώσουν 
προγράμματα παρακολούθησης για τη διαρκή 
αξιολόγηση των θαλάσσιων υδάτων τους έως τον Ιούλιο 
του 2014. Το επόμενο βήμα της θαλάσσιας στρατηγικής 
τους είναι η θέσπιση προγράμματος μέτρων (2016). Η 
Επιτροπή αξιολογεί κατά πόσο τα στοιχεία αυτά 
συνιστούν το κατάλληλο πλαίσιο για την ικανοποίηση 
των απαιτήσεων της οδηγίας-πλαισίου για τη θαλάσσια 
στρατηγική. 

Η περιοχή της Μεσογείου προσδιορίστηκε στην έκθεση 
του ΕΟΠ σχετικά με την κατάσταση του περιβάλλοντος 
το 2015 ως ένα από τα βασικά σημεία πίεσης όσον 
αφορά την κλιματική αλλαγή (δηλ. ως μία από τις 
περιοχές που είναι πιο δεκτικές στην κλιματική αλλαγή) 
λόγω της έλλειψης νερού, της συγκέντρωσης 
οικονομικών δραστηριοτήτων στις παράκτιες περιοχές 
και την εξάρτηση από γεωργικές δραστηριότητες 
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 Ευρωπαϊκή Ένωση, Οδηγία-πλαίσιο για τη θαλάσσια στρατηγική 
(2008/56/ΕΚ) 

36
 Η οδηγία-πλαίσιο για τη θαλάσσια στρατηγική ορίζει ως «καλή 
περιβαλλοντική κατάσταση» (ΚΠΚ) στο άρθρο 3: «[την] 
περιβαλλοντική κατάσταση των θαλασσίων υδάτων στην οποία τα 
ύδατα αυτά παρέχουν οικολογικά ποικίλους και δυναμικούς 
ωκεανούς και θάλασσες που είναι καθαρές, υγιείς και 
παραγωγικές». 

ευαίσθητες στην κλιματική αλλαγή. Η είσοδος 
χωροκατακτητικών ξένων ειδών αποτελεί σημαντική 
απειλή για την περιοχή της Μεσογείου με τον αριθμό 
των εν λόγω ειδών να παρουσιάζει σημαντική αύξηση 
από το 1970 και μετά. Τέλος, η μοναδική βιοποικιλότητα 
της περιοχής της Μεσογείου απειλείται επίσης από τη 
ρύπανση που προέρχεται από χερσαίες πηγές, όπως οι 
απορρίψεις υπερβολικών ποσοτήτων θρεπτικών 
συστατικών και επικίνδυνων ουσιών, τα απορρίμματα 
που καταλήγουν στη θάλασσα, την υπεραλίευση και την 
υποβάθμιση οικοτόπων κρίσιμης σημασίας. 

Όσον αφορά τα επιμέρους στοιχεία της εφαρμογής της 
οδηγίας-πλαισίου για τη θαλάσσια στρατηγική, δεν είναι 
πολύ σαφές σε τι συνίσταται η ΚΠΚ, καθώς δεν υπάρχει 
συστηματική χρήση των κριτηρίων και των δεικτών που 
θέσπισε η απόφαση της Επιτροπής του 2010 και στις 
περισσότερες περιπτώσεις δεν παρέχονται ελάχιστες 
τιμές και γραμμές βάσης. Κατά συνέπεια, τα κριτήρια για 
την ΚΠΚ δεν θεωρήθηκαν μετρήσιμα37.  

Είναι, συνεπώς, πολύ νωρίς για να κρίνει κανείς κατά 
πόσο τα ελληνικά ύδατα βρίσκονται σε καλή κατάσταση. 

Η Ελλάδα δεν έχει ακόμη υποβάλει έκθεση σχετικά με το 
πρόγραμμα παρακολούθησης βάσει της οδηγίας-
πλαισίου για τη θαλάσσια στρατηγική και, ως εκ τούτου, 
δεν έχει διενεργηθεί αξιολόγηση, σε αντίθεση με άλλα 
κράτη μέλη, για τα οποία η Επιτροπή εξέδωσε 
κατευθυντήριες γραμμές στην έκθεσή της για την 
αξιολόγηση των προγραμμάτων παρακολούθησης βάσει 
της οδηγίας-πλαισίου για τη θαλάσσια στρατηγική38.  

Το 2012 οι θαλάσσιες προστατευόμενες περιοχές στην 
Ελλάδα κάλυπταν 7 413,5 τετραγωνικά χιλιόμετρα των 
θαλάσσιων υδάτων της, με 2 521,6 τετραγωνικά 
χιλιόμετρα στο Ιόνιο και την Κεντρική Μεσόγειο, 74,1 
τετραγωνικά χιλιόμετρα στην Αδριατική Θάλασσα και 4 
817,8 τετραγωνικά χιλιόμετρα στο Αιγαίο και στην 
Ανατολική Μεσόγειο39. 

Προτεινόμενη δράση 

 Συνέχιση της προσπάθειας βελτίωσης των ορισμών της 
ΚΠΚ, μεταξύ άλλων μέσω της περιφερειακής 
συνεργασίας αξιοποιώντας το έργο της σχετικής 
σύμβασης περιφερειακών θαλασσών με στόχο να 
καταστεί μετρήσιμη η ΚΠΚ. 
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 Έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής το οποίο 
συνοδεύει την έκθεση της Επιτροπής με τίτλο «Η πρώτη φάση 
εφαρμογής της οδηγίας-πλαισίου για τη θαλάσσια στρατηγική 
(2008/56/ΕΚ) - Αξιολόγηση και κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής» (SWD(21014) 049 final και COM(2014)097 final) 

38
 Έκθεση της Επιτροπής για την αξιολόγηση των προγραμμάτων 
παρακολούθησης των κρατών μελών βάσει της οδηγίας-πλαισίου 
για τη θαλάσσια στρατηγική [COM(2017)3] και το συνοδευτικό 
έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής [SWD(2017)1 
final]. 

39
 Δεδομένα του 2012 προερχόμενα από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό 
Περιβάλλοντος – μη δημοσιευμένα 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:32008L0056
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:32008L0056
http://www.google.be/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjNy6fJlNLNAhWIChoKHbzjAm0QFggpMAE&url=http://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/NOT/?uri=CELEX%3A52014SC0049&usg=AFQjCNGXcefDjqSMjLVy3uvt-idC2Rwtxw
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:52014DC0097
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 Επείγουσα υποβολή και εφαρμογή του εθνικού 
προγράμματος μέτρων40. 

 Οριστικοποίηση, υλοποίηση και υποβολή στην 
Επιτροπή του προγράμματος παρακολούθησης των 
ελληνικών θαλάσσιων υδάτων το ταχύτερο δυνατό. 

 Ανάπτυξη πρόσθετων προσεγγίσεων για την 
αξιολόγηση (και ποσοτικοποίηση) των επιπτώσεων 
από τις κύριες πιέσεις, με στόχο να επιτευχθούν 
βελτιωμένα και πιο εμπεριστατωμένα αποτελέσματα 
των εκτιμήσεων για την έκθεση του 2018. 

                                                            
40

 Έως τις 7.10.2016, η Ελλάδα δεν είναι ακόμη υποβάλει το 
πρόγραμμα μέτρων της στην Επιτροπή. 
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3. Εγγύηση της υγείας και της ποιότητας ζωής των πολιτών 
 

Ποιότητα του αέρα  

Η πολιτική και η νομοθεσία της ΕΕ για καθαρό αέρα 
απαιτούν σημαντική βελτίωση της ποιότητας του αέρα 
στην Ένωση, ώστε να προσεγγίσει τα συνιστώμενα 
επίπεδα της ΠΟΥ. Πρέπει να μειωθεί περαιτέρω η 
ατμοσφαιρική ρύπανση και οι επιπτώσεις της στα 
οικοσυστήματα και στη βιοποικιλότητα με 
μακροπρόθεσμο στόχο τη μη υπέρβαση κρίσιμων 
φορτίων και επιπέδων. Αυτό προϋποθέτει ένταση των 
προσπαθειών ώστε να επιτευχθεί πλήρης συμμόρφωση 
με την ενωσιακή νομοθεσία για την ποιότητα του αέρα 
και καθορισμό στρατηγικών στόχων και δράσεων με 
ορίζοντα μετά το 2020. 

 
Η ΕΕ έχει εκπονήσει μια ολοκληρωμένη σειρά 
νομοθετημάτων για την ποιότητα του αέρα41, η οποία 
καθιερώνει πρότυπα και στόχους με γνώμονα την υγεία 
για μια σειρά αέριων ρύπων. Σε αυτό το πλαίσιο, τα 
κράτη μέλη πρέπει επίσης να διασφαλίσουν την τακτική 
δημοσιοποίηση επικαιροποιημένων πληροφοριών 
σχετικά με τις ατμοσφαιρικές συγκεντρώσεις των 
διαφόρων αέριων ρύπων. Επιπροσθέτως, η οδηγία 
σχετικά με τα εθνικά ανώτατα όρια εκπομπών προβλέπει 
ότι πρέπει να επιτευχθούν μειώσεις των εκπομπών σε 
εθνικό επίπεδο για τους βασικούς ρύπους.  

Στην Ελλάδα, οι εκπομπές αρκετών αέριων ρύπων έχουν 
μειωθεί σημαντικά42. Οι μειώσεις που καταγράφηκαν 

                                                            
41

 Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2016. Πρότυπα ποιότητας του αέρα 
42

 Βλέπε Κεντρικό αποθετήριο δεδομένων EIONET και εργαλείο 
προβολής δεδομένων σχετικά με τις εκπομπές αέριων ρύπων 
(οδηγία ΕΑΟΕ) 

μεταξύ των ετών 1990 και 2014 για τα οξείδια του θείου 
(-71 %), τα οξείδια του αζώτου (-24 %), την αμμωνία (-28 
%) καθώς και για τις πτητικές οργανικές ενώσεις (-53 %) 
διασφαλίζουν ότι οι ατμοσφαιρικές εκπομπές για τους 
συγκεκριμένους ρύπους βρίσκονται εντός των τρεχόντων 
εθνικών ανώτατων ορίων43. 

Την ίδια στιγμή, η ποιότητα του αέρα στην Ελλάδα 
εξακολουθεί να προκαλεί ανησυχίες. Για το έτος 2013, ο 
Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος εκτίμησε ότι 
περίπου 13 730 πρόωροι θάνατοι μπορούσαν να 
αποδοθούν στις συγκεντρώσεις λεπτών σωματιδίων44, 
περισσότεροι από 840 στις συγκεντρώσεις όζοντος45 και 
1 490 πρόωροι θάνατοι στις συγκεντρώσεις διοξειδίου46 
του αζώτου47. Αυτό οφείλεται επίσης στις υπερβάσεις 

                                                            
43

Τα τρέχοντα εθνικά ανώτατα όρια εκπομπών εφαρμόζονται από το 
2010 (Οδηγία 2001/81/ΕΚ)· τα αναθεωρημένα ανώτατα όρια για το 
2020 και το 2030 θεσπίστηκαν από την οδηγία (ΕΕ) 2016/2284 
σχετικά με τη μείωση των εθνικών εκπομπών ορισμένων 
ατμοσφαιρικών ρύπων, την τροποποίηση της οδηγίας 2003/35/ΕΚ 
και την κατάργηση της οδηγίας 2001/81/ΕΚ. 

44
 Τα αιωρούμενα σωματίδια (PM) είναι ένα μείγμα σωματιδίων 
αερολύματος (στερεών και υγρών) τα οποία χαρακτηρίζονται από 
ένα ευρύ φάσμα μεγεθών και χημικών συνθέσεων. Η ένδειξη PM10 
(PM2,5) αναφέρεται στα σωματίδια με διάμετρο 10 (2,5) 
μικρομέτρων και κάτω. Σωματιδιακό υλικό εκπέμπεται από πολλές 
ανθρωπογενείς πηγές, συμπεριλαμβανομένων των πηγών καύσης 
αλλά και πηγών εκπομπών εκτός καύσης. 

45
 Το όζον στην επιφάνεια του εδάφους είναι προϊόν φωτοχημικής 
αντίδρασης λόγω της ρύπανσης ενώ αποτελεί και αέριο του 
θερμοκηπίου. 

46
 Τα NOx εκπέμπονται στη διάρκεια της καύσης καυσίμων υλικών, π.χ. 
από βιομηχανικές εγκαταστάσεις και από τις οδικές μεταφορές. 
Πρόκειται για μια ομάδα αερίων στα οποία περιλαμβάνονται το 
μονοξείδιο του αζώτου (NO) και το διοξείδιο του αζώτου (NO2). 

47
 Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος, 2016. Έκθεση σχετικά με 
την ποιότητα του αέρα στην Ευρώπη για το 2016. (Πίνακας 10.2, 
βλέπε παρούσα έκθεση για λεπτομέρειες σχετικά με τη μεθοδολογία 
που ακολουθήθηκε) 

Διάγραμμα 8: Κατάσταση επίτευξης για τα σωματίδια PM10, το NO2 και το O3 το 2014 
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Σημείωση: τα διαγράμματα απεικονίζουν τις συγκεντρώσεις όπως μετρήθηκαν και καταγράφηκαν από το κράτος μέλος σε διάφορες τοποθεσίες· συγκεκριμένα απεικονίζουν (α) για τα 
σωματίδια PM10, το εκατοστημόριο 90.4 της ημερήσιας μέσης συγκέντρωσης, που αντιστοιχεί στην 36η υψηλότερη ημερήσια μέση, (β) για το NO2, την ετήσια μέση συγκέντρωση και (γ) 
για το Ο3, το εκατοστημόριο 93.2 των μέγιστων ημερησίων μέσων τιμών συγκέντρωσης 8ώρου, που αντιστοιχεί στην 26η υψηλότερη ημερήσια μέγιστη. Για κάθε ρύπο απεικονίζεται 
τόσο η κατώτερη όσο και η ανώτερη συγκέντρωση, καθώς και οι διάμεσες τιμές (παρατηρείται ότι το 50% των σταθμών αναφέρουν χαμηλότερες συγκεντρώσεις από την αντίστοιχη 
διάμεση τιμή, ενώ το άλλο 50% καταγράφουν υψηλότερες συγκεντρώσεις). Τα πρότυπα ποιότητας του αέρα όπως έχουν οριστεί από τη νομοθεσία της ΕΕ σημειώνονται με την κόκκινη 

γραμμή.

http://ec.europa.eu/environment/air/quality/standards.htm
http://cdr.eionet.europa.eu/
http://www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/data-viewers/emissions-nec-directive-viewer
http://www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/data-viewers/emissions-nec-directive-viewer
http://www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/data-viewers/emissions-nec-directive-viewer
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=celex:32001L0081
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.344.01.0001.01.ENG&toc=OJ:L:2016:344:TOC
http://www.eea.europa.eu/publications/air-quality-in-europe-2016
http://www.eea.europa.eu/publications/air-quality-in-europe-2016
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των προτύπων ποιότητας του αέρα της ΕΕ, όπως 
φαίνεται στο διάγραμμα 848.  

Για το 2014, καταγράφηκαν υπερβάσεις των προτύπων 
ποιότητας του αέρα της ΕΕ για το διοξείδιο του αζώτου 
(NO2) και για τα αιωρούμενα σωματίδια (PM10), η 
καθεμιά σε μία ζώνη ποιότητας του αέρα (Αθήνα και 
Θεσσαλονίκη, αντίστοιχα). Επιπροσθέτως, σε αρκετές 
ζώνες ποιότητας του αέρα δεν επιτυγχάνονται οι τιμές-
στόχοι και οι μακροπρόθεσμοι στόχοι σε σχέση με τις 
συγκεντρώσεις του όζοντος.49 

Οι επανειλημμένες παραβιάσεις των απαιτήσεων 
σχετικά με την ποιότητα του αέρα (για τα PM10), οι 
οποίες έχουν σοβαρές αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία 
και στο περιβάλλον, ελέγχονται από την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή μέσω διαδικασιών επί παραβάσει οι οποίες 
στρέφονται κατά όλων των ενεχόμενων κρατών μελών, 
συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας. Στόχος είναι η 
θέσπιση επαρκών μέτρων ώστε να επιτευχθεί 
συμμόρφωση όλων των ζωνών.  

Εκτιμάται ότι το εξωτερικό κόστος της ατμοσφαιρικής 
ρύπανσης στην Ελλάδα όσον αφορά την υγεία 
υπερβαίνει τα 7 δισ. EUR ετησίως (προσαρμοσμένο 
ποσό, 2010), στα οποία περιλαμβάνονται όχι μόνον η 
εγγενής αξία μιας πλήρους, υγιούς ζωής, αλλά και το 
άμεσο κόστος για την οικονομία. Αυτό το άμεσο 
οικονομικό κόστος συνίσταται σε απώλεια 3 
εκατομμυρίων εργάσιμων ημερών οι οποίες χάνονται 
κάθε χρόνο λόγω ασθενειών που συνδέονται με την 
ατμοσφαιρική ρύπανση, με τις σχετικές δαπάνες να 
ανέρχονται για τους εργοδότες σε 396 εκατ. EUR ετησίως 
(προσαρμοσμένο ποσό, 2010), για υγειονομική 
περίθαλψη σε περισσότερα από 27 εκατ. EUR ετησίως 
(προσαρμοσμένο ποσό, 2010) και για τη γεωργία 
(απώλειες στη συγκομιδή) σε 108 εκατ. EUR ετησίως 
(2010)50. 

Προτεινόμενη δράση 

 Διατήρηση των καθοδικών τάσεων στις εκπομπές 
ατμοσφαιρικών ρύπων με στόχο την πλήρη 
συμμόρφωση με τις ανώτατες οριακές τιμές ποιότητας 
του αέρα και μείωση των αρνητικών επιπτώσεων της 
ατμοσφαιρικής ρύπανσης στην υγεία, το περιβάλλον 
και την οικονομία. 

 Μείωση των εκπομπών οξειδίων του αζώτου (NOx) 
ώστε να συμμορφώνονται με τα ισχύοντα εθνικά 
ανώτατα όρια εκπομπών51

 και/ή μείωση των 

                                                            
48

 Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος, 2016. Έκθεση σχετικά με 
την ποιότητα του αέρα στην Ευρώπη για το 2016. (Διαγράμματα 4.1, 
5.1 και 6.1) 

49
 Βλέπε την πύλη ΕΟΠ/EIONET για την ποιότητα του αέρα και το 
σχετικό κεντρικό αποθετήριο δεδομένων 

50
 Τα αριθμητικά στοιχεία βασίζονται στην Εκτίμηση επιπτώσεων για 
την ολοκληρωμένη δέσμη μέτρων για καθαρό αέρα της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής (2013) 

51 Με βάση τις διατάξεις της αναθεωρημένης οδηγίας για  τα εθνικά 
ανώτατα όρια εκπομπών, τα κράτη μέλη μπορούν εφεξής να 

συγκεντρώσεων διοξειδίου του αζώτου (NO2) και 
όζοντος, μεταξύ άλλων, μέσω της μείωσης των 
εκπομπών από τον τομέα των μεταφορών – ιδίως στις 
αστικές περιοχές. 

 Μείωση των εκπομπών και της συγκέντρωσης 
σωματιδίων PM10, μεταξύ άλλων, μέσω της μείωσης 
των εκπομπών που σχετίζονται με την ενέργεια και την 
παραγωγή θερμότητας με χρήση στερεών καυσίμων, 
τις μεταφορές και τη γεωργία. 

Θόρυβος 

Η οδηγία για τον περιβαλλοντικό θόρυβο προβλέπει μια 
κοινή προσέγγιση για την αποφυγή, την πρόληψη και τη 
μείωση των αρνητικών επιπτώσεων της έκθεσης στον 
περιβαλλοντικό θόρυβο. 
Ο υπερβολικός θόρυβος αποτελεί βασικό αίτιο 
προβλημάτων υγείας52. Με στόχο την άμβλυνση αυτού 
του φαινομένου, το ενωσιακό κεκτημένο έχει θεσπίσει 
απαιτήσεις, όπως η αξιολόγηση της έκθεσης στον 
περιβαλλοντικό θόρυβο μέσω της χαρτογράφησης του 
θορύβου, η μέριμνα για τη διάχυση στο ευρύ κοινό των 
πληροφοριών σχετικά με τον περιβαλλοντικό θόρυβο και 
τις επιπτώσεις του, και η υιοθέτηση σχεδίων δράσης με 
στόχο την πρόληψη και τη μείωση του περιβαλλοντικού 
θορύβου, κατά περίπτωση, και τη διατήρηση της 
ποιότητας του ακουστικού περιβάλλοντος όπου αυτή 
είναι υψηλή. 

Η εφαρμογή της οδηγίας για τον περιβαλλοντικό 
θόρυβο53 στην Ελλάδα παρουσιάζει καθυστερήσεις. 
Λόγω της μεθόδου εφαρμογής που υιοθετήθηκε, δεν 
είναι εφικτή αυτή τη στιγμή η διενέργεια ανάλυσης σε 
βάθος. 

Προτεινόμενη δράση 

 Ολοκλήρωση της χαρτογράφησης του θορύβου και 
των σχεδίων δράσης για τη διαχείριση του θορύβου. 

Ποιότητα και διαχείριση των υδάτων 

Η πολιτική και η νομοθεσία της ΕΕ για τα ύδατα ορίζουν 
ότι πρέπει να αμβλυνθούν σημαντικά οι επιπτώσεις των 
πιέσεων που δέχονται τα μεταβατικά, τα παράκτια και 

                                                                                                 
υποβάλλουν αίτημα για προσαρμογές της απογραφής των 
εκπομπών. Εκκρεμούσης της αξιολόγησης μιας αίτησης 
προσαρμογής, τα κράτη μέλη πρέπει να ελέγχουν στενά τις 
εκπομπές με στόχο την περαιτέρω μείωσή τους. 

52 ΠΟΥ/ΚΚΕρ, 2011, Burden of disease from environmental noise [Η 
επιβάρυνση από τις ασθένειες που σχετίζονται με τον 
περιβαλλοντικό θόρυβο], Fritschi, L., Brown, A.L., Kim, R., Schwela, 
D., Kephalopoulos, S. (eds), Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας, 
Περιφερειακό Γραφείο Ευρώπης, Κοπεγχάγη, Δανία 

53
 Η οδηγία για τον περιβαλλοντικό θόρυβο ορίζει ότι τα κράτη μέλη 
πρέπει να εκπονούν και να δημοσιεύουν, ανά πενταετία, χάρτες 
θορύβου και σχέδια δράσης για τη διαχείριση του θορύβου για τα 
πολεοδομικά συγκροτήματα με πληθυσμό μεγαλύτερο των 100 000 
κατοίκων, καθώς και για τους μεγάλους οδικούς άξονες, 
σιδηροδρομικούς άξονες και αεροδρόμια.  

http://www.eea.europa.eu/publications/air-quality-in-europe-2016
http://www.eea.europa.eu/publications/air-quality-in-europe-2016
http://www.eionet.europa.eu/aqportal
http://ec.europa.eu/environment/archives/air/pdf/Impact_assessment_en.pdf
http://www.euro.who.int/en/media-centre/sections/press-releases/2011/03/new-evidence-from-who-on-health-effects-of-traffic-related-noise-in-europe
http://www.euro.who.int/en/media-centre/sections/press-releases/2011/03/new-evidence-from-who-on-health-effects-of-traffic-related-noise-in-europe
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τα γλυκά ύδατα (συμπεριλαμβανομένων των 
επιφανειακών και των υπόγειων υδάτων) με στόχο την 
επίτευξη, τη διατήρηση και τη βελτίωση της καλής 
κατάστασης των υδατικών συστημάτων, όπως ορίζεται 
στην οδηγία-πλαίσιο για τα ύδατα· να επωφελούνται οι 
πολίτες ολόκληρης της Ένωσης από αυστηρά πρότυπα 
για ασφαλές πόσιμο νερό και ασφαλή ύδατα 
κολύμβησης· και η διαχείριση του κύκλου των θρεπτικών 
στοιχείων (άζωτο και φωσφόρος) να πραγματοποιείται 
με πιο βιώσιμο και αποδοτικό ως προς τους πόρους 
τρόπο. 
Ο ΣΒΑ 6 καλεί τα κράτη να διασφαλίσουν τη 
διαθεσιμότητα και τη βιώσιμη διαχείριση των υδάτων 
και των εγκαταστάσεων υγιεινής για όλους. 
Ο κύριος γενικός στόχος της πολιτικής και της 
νομοθεσίας της ΕΕ για τα ύδατα είναι η εξασφάλιση της 
πρόσβασης σε νερό καλής ποιότητας σε επαρκείς 
ποσότητες για όλους τους Ευρωπαίους. Το ενωσιακό 
κεκτημένο για τα ύδατα54 επιδιώκει να διασφαλίσει την 
καλή κατάσταση όλων των υδατικών συστημάτων ανά 
την Ευρώπη εγκύπτοντας στις πηγές ρύπανσης (π.χ. από 
τη γεωργία, τις αστικές περιοχές και τις βιομηχανικές 
δραστηριότητες), στις φυσικές και υδρολογικές 
μεταβολές στα υδατικά συστήματα και στη διαχείριση 
των κινδύνων πλημμύρας.  

Τα σχέδια διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών 
(ΣΔΛΕΠ) αποτελούν απαίτηση της οδηγίας-πλαισίου για 
τα ύδατα και μέσο για επίτευξη του στόχου της 
προστασίας, της βελτίωσης και της βιώσιμης χρήσης του 
υδάτινου περιβάλλοντος στην Ευρώπη. Σε αυτό 
περιλαμβάνονται τα επιφανειακά γλυκά ύδατα όπως οι 
λίμνες και οι ποταμοί, τα υπόγεια ύδατα, οι εκβολές 
ποταμών και τα παράκτια ύδατα σε απόσταση έως ένα 
ναυτικό μίλι. 

Στην πρώτη γενιά ΣΔΛΕΠ η Ελλάδα υπέβαλε στοιχεία για 
την κατάσταση 1142 ποταμών, 48 λιμνών, 43 
μεταβατικών, 133 παράκτιων και 366 υπόγειων 
υδατικών συστημάτων. Το 49 % των φυσικών 
επιφανειακών υδατικών συστημάτων επιτυγχάνουν καλή 
ή υψηλή οικολογική κατάσταση55 (ενώ η κατάσταση του 
21 % παραμένει άγνωστη) και μόλις το 6 % των 
ιδιαιτέρως τροποποιημένων ή τεχνητών υδατικών 
συστημάτων διαθέτουν καλό ή υψηλό οικολογικό 
δυναμικό (κατάσταση άγνωστη για το 43 %). Μόλις το 44 
% των επιφανειακών υδάτων (κατάσταση άγνωστη για 
το 51 %), το 13 % των ιδιαιτέρως τροποποιημένων ή 
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 Σε αυτό περιλαμβάνονται η οδηγία σχετικά με τα ύδατα κολύμβησης 
(2006/7/ΕΚ)· η οδηγία για την επεξεργασία των αστικών λυμάτων 
(91/271/ΕΟΚ) όσον αφορά τις απορρίψεις δημοτικών και ορισμένων 
βιομηχανικών λυμάτων· η οδηγία για το πόσιμο νερό (98/83/ΕΚ) 
όσον αφορά την ποιότητα του πόσιμου νερού· η οδηγία-πλαίσιο για 
τα ύδατα (2000/60/ΕΚ) όσον αφορά τη διαχείριση των υδάτινων 
πόρων· η οδηγία για τη νιτρορύπανση (91/676/ΕΟΚ) και η οδηγία 
για τις πλημμύρες (2007/60/ΕΚ) 

55
 Η καλή οικολογική κατάσταση ορίζεται στην οδηγία-πλαίσιο για τα 
ύδατα, και αναφέρεται στην ποιότητα της βιολογικής κοινότητας, 
στα υδρολογικά χαρακτηριστικά και στα χημικά χαρακτηριστικά. 

τεχνητών υδατικών συστημάτων (κατάσταση άγνωστη 
για το 60 %) και το 85 % των υπόγειων συστημάτων 
επιτυγχάνουν καλή χημική κατάσταση56. Το 83 % των 
υπόγειων υδάτων βρίσκονται σε καλή ποσοτική 
κατάσταση57. 

Η βασική πίεση που υφίστανται τα ελληνικά 
επιφανειακά ύδατα είναι η διάχυτη ρύπανση58, που 
πλήττει το 63 % των υδατικών συστημάτων. Οι 
σημειακές πηγές ρύπανσης επηρεάζουν το 44 % των 
υδατικών συστημάτων και η άντληση το 6 %. Υπάρχουν 
σημαντικές περιφερειακές αποκλίσεις, π.χ. οι διάχυτες 
πηγές ρύπανσης πλήττουν όλα τα υδατικά συστήματα 
στις λεκάνες απορροής ποταμών της βόρειας και δυτικής 
Πελοποννήσου αλλά μόνον το 15 % στις λεκάνες 
απορροής ποταμών της δυτικής Μακεδονίας.  

Τα ελληνικά ΣΔΛΕΠ παρουσιάζουν ορισμένες ελλείψεις 
που προκαλούν αβεβαιότητες σχετικά με την κατάσταση 
και την αποτελεσματικότητα των προγραμμάτων μέτρων 
(ΠΜ). Πιο συγκεκριμένα, υπάρχουν αδυναμίες στην 
παρακολούθηση, στις μεθοδολογίες για την εκτίμηση 
της κατάστασης και στη σύνδεση μεταξύ των πιέσεων 
και των ΠΜ. Τα προγραμματισμένα μέτρα προσδοκάται 
ότι θα επιτύχουν βελτίωση της οικολογικής και χημικής 
κατάστασης των συστημάτων επιφανειακών υδάτων 
κατά 11 % και 3 % αντίστοιχα. Τα μέτρα αναμένεται 
επίσης ότι θα βελτιώσουν το οικολογικό δυναμικό των 
τεχνητών και των ιδιαιτέρως τροποποιημένων υδατικών 
συστημάτων59 κατά 8 % και τη χημική κατάσταση κατά 3 
%.  

Η έγκριση της δεύτερης γενιάς των 14 ελληνικών ΣΔΛΕΠ, 
που αναμενόταν για τον Δεκέμβριο 2015, έχει 
καθυστερήσει σημαντικά. 

Η ελληνική νομοθεσία σχετικά με τη νιτρορύπανση είναι 
παρωχημένη και αυτή τη στιγμή εκκρεμούν δύο 
διαδικασίες επί παραβάσει σε σχέση με την οδηγία για 
τη νιτρορύπανση: η μία αφορά την ανάγκη 
χαρακτηρισμού πρόσθετων ευπρόσβλητων ζωνών στα 
νιτρικά και την εκπόνηση κατάλληλων προγραμμάτων 
δράσης για τις νέες αυτές ζώνες, ενώ η άλλη αφορά την 
ανεπάρκεια των προγραμμάτων δράσης για τις 
υφιστάμενες ευπρόσβλητες ζώνες στα νιτρικά. Ο 
χαρακτηρισμός των ευπρόσβλητων ζωνών στα νιτρικά 
παρουσιάζει βελτίωση, αλλά η Ελλάδα πρέπει να 
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 Η καλή χημική κατάσταση ορίζεται στην οδηγία-πλαίσιο για τα ύδατα 
και αναφέρεται στη συμμόρφωση με όλα τα πρότυπα ποιότητας που 
έχουν καθιερωθεί για τις χημικές ουσίες σε ευρωπαϊκό επίπεδο. 

57
 Για τα υπόγεια ύδατα, υιοθετήθηκε μια προληπτική προσέγγιση η 
οποία περιλαμβάνει απαγόρευση των απευθείας απορρίψεων στα 
υπόγεια ύδατα, και απαίτηση για παρακολούθηση των συστημάτων 
υπόγειων υδάτων. 

58
 Η διάχυτη ρύπανση προέρχεται από εκτεταμένες δραστηριότητες 
που δεν έχουν διακριτή πηγή. 

59
 Πολλές ευρωπαϊκές λεκάνες απορροής ποταμών και ύδατα έχουν 
αλλοιωθεί από ανθρώπινες δραστηριότητες, όπως οι 
αποστραγγίσεις, η αντιπλημμυρική προστασία και η κατασκευή 
φραγμάτων για τη δημιουργία ταμιευτήρων. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A32006L0007
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A32006L0007
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/ALL/?uri=CELEX:31991L0271
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/ALL/?uri=CELEX:31991L0271
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:31998L0083
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:32000L0060
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:32000L0060
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:31991L0676
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:32007L0060
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:32007L0060
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βελτιώσει έτι περαιτέρω τα μέτρα εφαρμογής της 
οδηγίας για τη νιτρορύπανση και να εκπονήσει 
κατάλληλα προγράμματα δράσης για όλες τις 
ευπρόσβλητες ζώνες στα νιτρικά (υφιστάμενες και νέες).  

Όσον αφορά το πόσιμο νερό, η Ελλάδα καταγράφει πολύ 
υψηλά ποσοστά συμμόρφωσης της τάξης του 99-100 % 
για τις μικροβιολογικές, χημικές και ενδεικτικές 
παραμέτρους που ορίζονται στην οδηγία για το πόσιμο 
νερό60. 

Όπως φαίνεται και στο διάγραμμα 9, από τις 1542 ζώνες 
υδάτων κολύμβησης στην Ελλάδα το 2015, το 97,2 % 
ήταν εξαιρετικής ποιότητας και το 0,6 % καλής 
ποιότητας, ενώ δεν κατέστη δυνατή η αξιολόγηση των 
υπόλοιπων 34 ζωνών. 

Διάγραμμα 9: Ποιότητα υδάτων κολύμβησης 2012 – 
201561 

 

Με συνολικό παραγόμενο φορτίο 12,3 εκατ. μονάδων 
ισοδυνάμων πληθυσμού (ι.π.) και 492 οικισμούς άνω 
των 2000 ι.π., η Ελλάδα έχει να επιδείξει υψηλά γενικά 
ποσοστά συμμόρφωσης με την οδηγία για την 
επεξεργασία των αστικών λυμάτων: 100 % για την 
αποχέτευση (άρθρο 3), παρά το γεγονός ότι μεγάλο 
μέρος των οικισμών εξυπηρετούνται από μεμονωμένα 
συστήματα, και 96,4 % για τη δευτεροβάθμια 
επεξεργασία των λυμάτων (άρθρο 4). Ωστόσο, ορισμένες 
περιοχές καθυστέρησαν πολύ να συμμορφωθούν, με 
αποτέλεσμα νομικές διαδικασίες σε προχωρημένο 

                                                            
60

 Συγκεφαλαιωτική έκθεση σχετικά με την ποιότητα του πόσιμου 
νερού στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία εξετάζει τις εκθέσεις των 
κρατών μελών για την περίοδο 2011-2013, όπως προβλέπεται στο 
άρθρο 13 παράγραφος 5 της οδηγίας 98/83/ΕΚ· COM(2016)666 
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 Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος, Κατάσταση των υδάτων 
κολύμβησης, 2016 

στάδιο.  

Το 99,6 % του αποχετευόμενου φορτίου λυμάτων 
υποβάλλονται σε πιο αυστηρή επεξεργασία σύμφωνα με 
το άρθρο 5 της οδηγίας για την επεξεργασία των 
αστικών λυμάτων. Πρέπει να σημειωθεί ότι το 23 % της 
ελληνικής επικράτειας θεωρείται ευαίσθητη περιοχή, 
γεγονός που συνεπάγεται ότι η πιο αυστηρή 
επεξεργασία εφαρμόζεται μόνο στις συγκεκριμένες 
περιοχές και στους οικισμούς με πληθυσμό άνω των 10 
000 κατοίκων. Ωστόσο, το 16 % των προαναφερθέντων 
συνολικών ι.π. υποβάλλεται σε επεξεργασία μέσω 
μεμονωμένων ή άλλων συστημάτων, η καταλληλότητα 
των οποίων όσον αφορά την προστασία του 
περιβάλλοντος μπορεί να είναι αμφίβολη62. 

Η διαχείριση και η πρόληψη των πλημμυρικών 
φαινομένων είναι ένας τομέας στον οποίο η υιοθέτηση 
ενδεχομένως πιο οικονομικών λύσεων με βάση τη φύση 
θα μπορούσε να συμβάλει σε πιο αποδοτική χρήση των 
πόρων, μέσω της μείωσης του κόστους και της παροχής 
πολλαπλών οφελών.  Την τελευταία δεκαετία, η Ελλάδα 
υπέβαλε αιτήματα αποζημιώσεων στο Ταμείο 
Αλληλεγγύης της ΕΕ για μία σοβαρή και για τρεις 
περιφερειακές πλημμύρες, οι οποίες προκάλεσαν ζημίες 
άνω των 3 δισεκατομμυρίων EUR. Οι συνολικές 
ενισχύσεις από την ΕΕ ανήλθαν σε 112,7 εκατ. EUR.  

Η απουσία χαρτών κινδύνου πλημμύρας και χαρτών 
επικινδυνότητας πληµµύρας στην Ελλάδα αποτελεί 
αντικείμενο διαδικασίας επί παραβάσει η οποία 
κινήθηκε το 2015.  

Προτεινόμενη δράση 

 Βελτίωση της πολιτικής στον τομέα των υδάτων 
σύμφωνα με τη λογική των παρεμβάσεων που 
υιοθετεί η οδηγία-πλαίσιο για τα ύδατα63, 
συγκεκριμένα επικαιροποίηση το ταχύτερο δυνατό 
των πρώτων ΣΔΛΕΠ, λεπτομερέστερη εκτίμηση των 
πιέσεων ώστε να βελτιωθεί η παρακολούθηση με 
στόχο τη γνώση της κατάστασης των υδατικών 
συστημάτων και τον σχεδιασμό αποτελεσματικών ΠΜ 
τα οποία θα καλύπτουν όλες τις βασικές πιέσεις που 
θα προσδιοριστούν. Βελτίωση των μεθόδων 
αξιολόγησης με στόχο να επιτευχθεί μεγαλύτερη 
βεβαιότητα όσον αφορά την κατάσταση των υδάτων.  

 Κάλυψη όλων των προσδιορισθεισών πιέσεων και των 
κενών στην εφαρμογή των ΠΜ και διασφάλιση 
επαρκούς χρηματοδότησης.  

 Εκτίμηση των νέων φυσικών μεταβολών στα υδατικά 
συστήματα σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 7 
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 Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Όγδοη έκθεση σχετικά με την κατάσταση της 
εφαρμογής και τα προγράμματα για την εφαρμογή της οδηγίας  για 
την επεξεργασία των αστικών λυμάτων (COM (2016)105 final) και 
έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής το οποίο 
συνοδεύει την έκθεση (SWD (2016)45 final). 
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 Η πλήρης δέσμη συστάσεων σε  σχέση με την οδηγία-πλαίσιο για τα 
ύδατα παρατίθεται εδώ 
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http://ec.europa.eu/environment/water/water-drink/pdf/reports/EL.pdf
http://ec.europa.eu/environment/water/water-drink/pdf/reports/EL.pdf
http://www.eea.europa.eu/themes/water/status-and-monitoring/state-of-bathing-water
http://www.eea.europa.eu/themes/water/status-and-monitoring/state-of-bathing-water
http://http/eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016DC0105&from=CS
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52016SC0045
http://ec.europa.eu/environment/water/water-framework/impl_reports.htm#fourth
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της οδηγίας-πλαισίου για τα ύδατα. Σε αυτές τις 
εκτιμήσεις πρέπει να εξετάζονται εναλλακτικές λύσεις 
και επαρκή μέτρα μετριασμού. 

 Ταχεία πρόοδος όσον αφορά την εκπόνηση νέων 
προγραμμάτων δράσης που θα συμμορφώνονται 
πλήρως με τις διατάξεις της οδηγίας για τη 
νιτρορύπανση. 

 Πλήρης εφαρμογή της οδηγίας για την επεξεργασία 
των αστικών λυμάτων, με προτεραιότητα στους 
οικισμούς κατά των οποίων έχουν κινηθεί διαδικασίες 
επί παραβάσει.  

Ενίσχυση της βιωσιμότητας των πόλεων  

Η πολιτική της ΕΕ για το αστικό περιβάλλον ενθαρρύνει 
τις πόλεις να εφαρμόζουν πολιτικές βιώσιμου 
πολεοδομικού προγραμματισμού και σχεδιασμού, 
συμπεριλαμβανομένων καινοτόμων προσεγγίσεων 
στους τομείς των δημόσιων αστικών συγκοινωνιών και 
της αστικής κινητικότητας, των βιώσιμων κτιρίων, της 
ενεργειακής απόδοσης και της διατήρησης της αστικής 
βιοποικιλότητας·  

Ο ΣΒΑ 11 θέτει ως στόχο τη δημιουργία ασφαλών, 
προσαρμοστικών, βιώσιμων πόλεων και οικισμών, χωρίς 
αποκλεισμούς. 

Η Ευρώπη είναι μια Ένωση μεγάλων και μικρότερων 
πόλεων· περίπου το 75 % του πληθυσμού της ΕΕ ζει σε 
αστικές περιοχές64. Το αστικό περιβάλλον εγείρει 
ιδιαίτερες προκλήσεις για το περιβάλλον και την 
ανθρώπινη υγεία, ενώ παρέχει επίσης ευκαιρίες και 
βελτίωση της αποτελεσματικότητας όσον αφορά τη 
χρήση των πόρων.  

 Τα κράτη μέλη, τα όργανα της ΕΕ, οι πόλεις και τα 
ενδιαφερόμενα μέρη εκπόνησαν ένα νέο αστικό 
θεματολόγιο για την ΕΕ (στο οποίο ενσωματώθηκε η 
πρωτοβουλία «Έξυπνες Πόλεις») με στόχο την 
ολοκληρωμένη αντιμετώπιση αυτών των ζητημάτων, 
συμπεριλαμβανομένων των συνδέσεών τους με τις 
κοινωνικές και οικονομικές προκλήσεις. Στον πυρήνα του 
αστικού θεματολογίου θα βρίσκεται η ανάπτυξη δώδεκα 
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 Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος, Αστικό περιβάλλον 

εταιρικών σχέσεων οι οποίες αφορούν τις αστικές 
προκλήσεις που έχουν προσδιοριστεί, 
συμπεριλαμβανομένης της ποιότητας του αέρα και της 
στέγασης65.  

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα εφαρμόσει νέο σύστημα 
κριτηρίων αναφοράς για την ΕΕ το 201766. 

Η ΕΕ ενθαρρύνει τις πράσινες πόλεις μέσω βραβείων και 
χρηματοδότησης, όπως το Βραβείο Πράσινης 
Πρωτεύουσας της Ευρώπης που απευθύνεται σε όλες τις 
πόλεις με περισσότερους από 100 000 κατοίκους και η 
πρωτοβουλία «Πράσινο Φύλλο της Ευρώπης» για πόλεις 
με πληθυσμό 20 000-100 000 κατοίκους.  

Διεθνείς συμφωνίες  

Οι Συνθήκες της ΕΕ ορίζουν ότι η ενωσιακή πολιτική για 
το περιβάλλον πρέπει να προάγει μέτρα σε διεθνές 
επίπεδο για την αντιμετώπιση των περιφερειακών ή 
παγκόσμιων περιβαλλοντικών προβλημάτων. 

Τα περισσότερα περιβαλλοντικά προβλήματα έχουν 
διασυνοριακό χαρακτήρα και πολλές φορές παγκόσμια 
εμβέλεια και μπορούν να αντιμετωπιστούν 
αποτελεσματικά μέσω της διεθνούς συνεργασίας. Οι 
διεθνείς περιβαλλοντικές συμφωνίες που συνάπτει η 
Ένωση είναι δεσμευτικές για τα όργανα της Ένωσης και 
για τα κράτη μέλη της. Αυτό συνεπάγεται ότι η ΕΕ και τα 
κράτη μέλη πρέπει να υπογράφουν, να επικυρώνουν και 
να εφαρμόζουν εγκαίρως και αποτελεσματικά όλες τις 
σχετικές πολυμερείς περιβαλλοντικές συμφωνίες (ΠΠΣ). 
Θα αποτελέσει επίσης σημαντική συμβολή στην 
επίτευξη των ΣΒΑ, για τους οποίους τα κράτη μέλη 
δεσμεύτηκαν το 2015 και οι οποίοι περιλαμβάνουν 
πολλές δεσμεύσεις που περιέχονται ήδη σε νομικά 
δεσμευτικές συμφωνίες. 

Το γεγονός ότι ορισμένα κράτη μέλη δεν έχουν 
υπογράψει και/ή επικυρώσει ορισμένες ΠΠΣ υπονομεύει 
την εφαρμογή της περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ακόμη 
και εντός της Ένωσης, καθώς και την αξιοπιστία της ΕΕ 
στις σχετικές διαπραγματεύσεις και διεθνείς 
συναντήσεις στις οποίες η Ένωση επιδιώκει, ως πάγιο 
στόχο της πολιτικής της, τη συμμετοχή τρίτων χωρών σε 
συμφωνίες αυτού του είδους. Στις συμφωνίες που 
υποβάλλονται σε ψηφοφορία, η μη 
υπογραφή/επικύρωση έχει άμεσες επιπτώσεις στον 
αριθμό ψήφων που κατέχει η ΕΕ. 

Σήμερα, η Ελλάδα έχει υπογράψει, αλλά δεν έχει ακόμη 
επικυρώσει, το πρωτόκολλο υπεράκτιων 
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http://urbanagendaforthe.eu/
 

66  
Η Επιτροπή αναπτύσσει εργαλείο αστικής συγκριτικής αξιολόγησης 
και παρακολούθησης («UBaM») το οποίο θα τεθεί σε εφαρμογή το 
2017. Διαμορφώνονται βέλτιστες πρακτικές οι οποίες θα διαχέονται 
πιο αποτελεσματικά μέσω της εφαρμογής (app) για το εργαλείο 
UBaM, και, όλο και περισσότερο, μέσω, π.χ., του EUROCITIES, του 
ICLEI, του ΣΕΔΠ, της Επιτροπής των Περιφερειών, του Συμφώνου των 
δημάρχων και άλλων φορέων.

 

http://www.eea.europa.eu/themes/urban
http://urbanagendaforthe.eu/
http://ec.europa.eu/environment/urban/tool.htm
http://ec.europa.eu/environment/urban/tool.htm


Ελλάδα 22 

 

Έκθεση για την εφαρμογή της περιβαλλοντικής νομοθεσίας – Ελλάδα 

δραστηριοτήτων της σύμβασης της Βαρκελώνης, το 
πρωτόκολλο για τις ειδικά προστατευόμενες περιοχές 
και την βιοποικιλότητα στη Μεσόγειο, το πρωτόκολλο 
για την ολοκληρωμένη διαχείριση των παρακτίων ζωνών 
της Μεσογείου, τρεις συμφωνίες στο πλαίσιο της 
σύμβασης σχετικά με τη διαμεθοριακή ρύπανση της 
ατμόσφαιρας σε μεγάλη απόσταση (το πρωτόκολλο του 
Γκέτεμποργκ για την μείωση της οξίνισης, του 
ευτροφισμού και του τροποσφαιρικού όζοντος, το 
πρωτόκολλο για τους έμμονους οργανικούς ρύπους και 
το πρωτόκολλο για τα βαρέα μέταλλα), το πρωτόκολλο 
του Κιέβου περί των μητρώων έκλυσης και μεταφοράς 
ρύπων, τη συµφωνία για τη διατήρηση των 
αποδηµητικών υδρόβιων πτηνών της Αφρικής και της 
Ευρασίας, το πρωτόκολλο για τη στρατηγική 
περιβαλλοντική εκτίμηση της σύμβασης του Espoo, και 
το πρωτόκολλο της Ναγκόγια67  

Προτεινόμενη δράση 

 Ένταση των προσπαθειών για συμμετοχή στις σχετικές 
πολυμερείς περιβαλλοντικές συμφωνίες, με την 
υπογραφή και επικύρωση των συμφωνιών που 
εκκρεμούν. 
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 Πρωτόκολλο για την πρόσβαση στους γενετικούς πόρους και τον 
δίκαιο και ισότιμο καταμερισμό των οφελών που απορρέουν από τη 
χρησιμοποίησή τους, το οποίο επισυνάπτεται στη σύμβαση για τη 
βιολογική ποικιλομορφία. 
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Μέρος II: Πλαίσιο διευκόλυνσης: εργαλεία εφαρμογής 
 

4. Αγορακεντρικά μέσα και επενδύσεις  

Πράσινη φορολογία και περιβαλλοντικά 
επιβλαβείς επιδοτήσεις  

Το σχέδιο δράσης για την κυκλική οικονομία ενθαρρύνει 
τη χρήση χρηματοδοτικών κινήτρων και οικονομικών 
μέσων, όπως η φορολογία, ώστε να διασφαλίζεται ότι οι 
τιμές των προϊόντων αντικατοπτρίζουν καλύτερα το 
περιβαλλοντικό κόστος. Η σταδιακή κατάργηση των 
περιβαλλοντικά επιβλαβών επιδοτήσεων 
παρακολουθείται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού 
Εξαμήνου και στα εθνικά προγράμματα μεταρρυθμίσεων 
που έχουν υποβληθεί από τα κράτη μέλη. 

Η φορολόγηση της ρύπανσης και της χρήσης πόρων 
μπορεί να αποφέρει αυξημένα έσοδα και σημαντικά 
κοινωνικά και περιβαλλοντικά οφέλη. 

Τα έσοδα από περιβαλλοντικούς φόρους ανήλθαν στο 
3,68 % του ΑΕΠ στην Ελλάδα το 2014, έναντι μέσου όρου 
2,46 % στην ΕΕ. Το ποσοστό αυτό αποτελεί αύξηση κατά 
3,55 % έναντι του προηγούμενου έτους. Οι ενεργειακοί 
φόροι ανήλθαν στο 2,94 % του ΑΕΠ, ποσοστό σημαντικά 
υψηλότερο από τον μέσο όρο 1,88 % της ΕΕ68. Το ίδιο 
έτος τα έσοδα από περιβαλλοντικούς φόρους 
αντιστοιχούσαν στο 10,24 % των συνολικών 
φορολογικών εσόδων (εξαιρουμένων των εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης (μέσος όρος ΕΕ-28: 6,35 %) όπως 
φαίνεται στο διάγραμμα 10.  

Σύμφωνα με μελέτη του 2016, υπάρχει μεγάλο 
περιθώριο για μετατόπιση της φορολογικής 
επιβάρυνσης από την εργασία στο περιβάλλον69. Με 
βάση ένα σενάριο ορθής πρακτικής70, αυτό θα μπορούσε 
να αποφέρει 1,41 δισ. EUR επιπλέον το 2018, φτάνοντας 
στα 3,01 δισ. EUR το 2030 (αμφότερα σε πραγματικές 
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 Eurostat, Έσοδα από περιβαλλοντικούς φόρους, ημερομηνία 
επίσκεψης: Ιούνιος 2016 

69
 Eunomia Research and Consulting, IEEP, Aarhus University, ENT, 
2016. Μελέτη σχετικά με την εκτίμηση των δυνατοτήτων για 
περιβαλλοντικές φορολογικές μεταρρυθμίσεις στην ΕΕ-28. Σημ.: οι 
εθνικές κυβερνήσεις είναι υπεύθυνες για τον καθορισμό των 
φορολογικών συντελεστών στο πλαίσιο των κανόνων της ενιαίας 
αγοράς και η συγκεκριμένη έκθεση δεν προτείνει συγκεκριμένες 
αλλαγές όσον αφορά το επίπεδο της περιβαλλοντικής φορολογίας. 
Παρουσιάζει απλώς τα πορίσματα της μελέτης που διενήργησε το 
2016 η εταιρεία συμβούλων Eunomia κ.ά. με αντικείμενο τα πιθανά 
οφέλη από την επιβολή διαφόρων περιβαλλοντικών φόρων. 
Αποτελεί συνεπώς καθήκον των εθνικών αρχών να αξιολογήσουν τη 
συγκεκριμένη μελέτη και το τι μπορεί να συνεπάγεται στο εθνικό 
πλαίσιο. Ένα πρώτο βήμα προς αυτή την κατεύθυνση, το οποίο έχει 
ήδη υλοποιηθεί από ορισμένα κράτη μέλη, είναι η σύσταση ομάδων 
εμπειρογνωμόνων για την αξιολόγηση των πορισμάτων και την 
κατάθεση συγκεκριμένων προτάσεων. 

70
Το σενάριο ορθής πρακτικής συνίσταται στη συγκριτική ανάλυση με 
επιτυχή φορολογική πρακτική σε άλλο κράτος μέλος.  

 

τιμές του 2015). Τα ποσά αυτά ισοδυναμούν με ένα 
πρόσθετο 0,72 % και 1,09 % του ΑΕΠ το 2018 και το 2030 
αντίστοιχα. Η μεγαλύτερη δυνητικά πηγή εσόδων θα 
προέλθει από τις προτεινόμενες αλλαγές στη φορολογία 
των καυσίμων μεταφορών: σήμερα η Ελλάδα φορολογεί 
το πετρέλαιο κίνησης πολύ λιγότερο από τη βενζίνη, κάτι 
που δεν δικαιολογείται με βάση το επίπεδο 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων των εν λόγω καυσίμων. Η 
αύξηση μπορεί να ανέλθει σε 1,12 δισ. EUR το 2030 
(πραγματικές τιμές 2015), ποσό που ισοδυναμεί με 0,4 % 
του ΑΕΠ. Η δεύτερη μεγαλύτερη συμβολή θα μπορούσε 
να προέλθει από την επιβολή φόρου στην άντληση 
ύδατος. Ο εν λόγω φόρος θα ανερχόταν σε 0,96 δισ. EUR 
το 2030 (πραγματικές τιμές 2015), ποσό που ισοδυναμεί 
με 0,35 % του ΑΕΠ.  

 

Διάγραμμα 10: Έσοδα από περιβαλλοντικούς φόρους 
ως μερίδιο των συνολικών φορολογικών εσόδων και 
κοινωνικών εισφορών (εξαιρουμένων των τεκμαρτών 
κοινωνικών εισφορών) το 201471 
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 Eurostat, Έσοδα από περιβαλλοντικούς φόρους, ημερομηνία 
επίσκεψης: Οκτώβριος 2016 

http://ec.europa.eu/eurostat/en/web/products-datasets/-/T2020_RT320
http://ec.europa.eu/environment/integration/green_semester/pdf/Eunomia%20EFR%20Final%20Report%20MAIN%20REPORT.pdf
http://ec.europa.eu/environment/integration/green_semester/pdf/Eunomia%20EFR%20Final%20Report%20MAIN%20REPORT.pdf
http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=t2020_rt320&plugin=1http://ec.europa.eu/eurostat/en/web/products-datasets/-/T2020_RT320
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Η Ελλάδα παρέχει πλήρη επιστροφή του ειδικού φόρου 
κατανάλωσης για τα καύσιμα που χρησιμοποιούνται 
στην εγχώρια ναυτιλία. Από την 1η Απριλίου 2012, 
παρέχει μερική επιστροφή του ειδικού φόρου 
κατανάλωσης για το πετρέλαιο που χρησιμοποιείται στη 
γεωργία. Ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στο πετρέλαιο 
κίνησης που χρησιμοποιείται για βιομηχανικούς ή 
εμπορικούς σκοπούς είναι επίσης μειωμένος. Υπάρχουν 
φορολογικές απαλλαγές και ελαφρύνσεις για τον 
γαιάνθρακα και τον οπτάνθρακα που χρησιμοποιούνται 
αποκλειστικά για ηλεκτροπαραγωγή. Επιπροσθέτως, το 
ηλεκτρικό ρεύμα που χρησιμοποιείται στη γεωργία 
απαλλάσσεται του ειδικού φόρου κατανάλωσης72. Οι 
επιδοτήσεις αυτές αντιστρατεύονται τους στόχους της 
κλιματικής και της ενεργειακής πολιτικής· η κατάργησή 
τους θα ήταν επωφελής τόσο για το περιβάλλον όσο και 
για τη μείωση του ελλείμματος του προϋπολογισμού. 

Πράσινες δημόσιες συμβάσεις  

Οι πολιτικές της ΕΕ για τις πράσινες δημόσιες συμβάσεις 
ενθαρρύνουν τα κράτη μέλη να λάβουν περαιτέρω 
μέτρα προκειμένου να επιτύχουν τον στόχο της 
εφαρμογής των κριτηρίων για τις πράσινες συμβάσεις 
τουλάχιστον στο 50 % των δημόσιων προσκλήσεων 
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ΟΟΣΑ, 2013. «Foreword» (Πρόλογος), στο Taxing Energy Use: A 
Graphical Analysis, [Φορολόγηση της  χρήσης ενέργειας: ανάλυση 
μέσω διαγραμμάτων] OECD Publishing.   

υποβολής προσφορών. 
Οι πράσινες δημόσιες συμβάσεις (ΠΔΣ) είναι μια 
διαδικασία μέσω της οποίας οι δημόσιες αρχές 
επιδιώκουν την προμήθεια αγαθών, υπηρεσιών και 
εργασιών με μειωμένες περιβαλλοντικές επιπτώσεις 
καθ' όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής τους σε σύγκριση 
με αγαθά, υπηρεσίες και εργασίες με την ίδια κατά βάση 
λειτουργία τα οποία θα προμηθεύονταν σε άλλη 
περίπτωση.  

Η συνολική αξία των δημόσιων συμβάσεων ανέρχεται 
περίπου στο 14 % του ΑΕΠ73. Σημαντικό μέρος αυτού του 
ποσού διατίθεται σε τομείς με υψηλό περιβαλλοντικό 
αντίκτυπο όπως οι κατασκευές και οι μεταφορές, οπότε 
οι ΠΔΣ μπορούν να συμβάλουν σημαντικά στη μείωση 
των επιπτώσεων των δημόσιων δαπανών και να 
ενθαρρύνουν τις βιώσιμες καινοτόμες επιχειρήσεις. 

Προς το παρόν δεν υπάρχει εθνικό σχέδιο δράσης (ΕΣΔ) 
ή εθνική στρατηγική για τις ΠΔΣ στην Ελλάδα. Βρίσκεται 
υπό επεξεργασία νομοθεσία για την εκπόνηση ΕΣΔ για 
τις ΠΔΣ.74 

Σύμφωνα με μελέτη του 2010, το ποσοστό των 
ελληνικών αρχών που συμπεριέλαβαν απαιτήσεις ΠΔΣ 
στο 50 %-100 % των συμβάσεών τους εκτιμάται μεταξύ 
10 και 20 %75. 

Επενδύσεις: η συμβολή των ταμείων της ΕΕ  

Οι κανονισμοί για τα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά και 
επενδυτικά ταμεία ορίζουν ότι τα κράτη μέλη πρέπει να 
προωθούν τους περιβαλλοντικούς και κλιματικούς 
στόχους στις χρηματοδοτικές στρατηγικές και στα 
προγράμματά τους για την οικονομική, κοινωνική και 
εδαφική συνοχή, την αγροτική ανάπτυξη και την 
θαλάσσια πολιτική, και να ενισχύουν την ικανότητα των 
φορέων εφαρμογής να πραγματοποιούν οικονομικά 
αποδοτικές και βιώσιμες επενδύσεις σε αυτούς τους 
τομείς. 
Η αποδοτική χρήση των ευρωπαϊκών διαρθρωτικών και 

επενδυτικών ταμείων (ΕΔΕΤ)76 είναι ουσιαστική για την 
επίτευξη των περιβαλλοντικών στόχων και την 
ενσωμάτωσή τους σε άλλους τομείς πολιτικής. Άλλα 
μέσα όπως το πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020», το 

πρόγραμμα LIFE και το ΕΤΣΕ77 μπορούν επίσης να 
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 Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2015. Δημόσιες συμβάσεις 
74

 Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2015. Έγγραφο σχετικά με τα εθνικά σχέδια 
δράσης για τις ΠΔΣ 

75
 Adelphi et al. 2011. Στρατηγική χρήση των δημόσιων συμβάσεων 
στην Ευρώπη, Μελέτη για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

76 Στα ΕΔΕΤ περιλαμβάνονται πέντε ταμεία –  το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), το Ταμείο Συνοχής (ΤΣ), το 
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ), το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο 
Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας 
και Αλιείας (ΕΤΘΑ). Το ΕΤΠΑ, το ΤΣ και το ΕΚΤ συναποτελούν τα 
ταμεία για την πολιτική συνοχής. 

77 Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, 2016 Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Στρατηγικών Επενδύσεων 
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http://dx.doi.org/10.1787/9789264183933-1-en
http://dx.doi.org/10.1787/9789264183933-1-en
http://ec.europa.eu/internal_market/scoreboard/performance_per_policy_area/public_procurement/index_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/gpp/action_plan_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/gpp/action_plan_en.htm
http://ec.europa.eu/internal_market/publicprocurement/docs/modernising_rules/strategic-use-public-procurement-europe_en.pdf
http://ec.europa.eu/internal_market/publicprocurement/docs/modernising_rules/strategic-use-public-procurement-europe_en.pdf
http://www.eib.org/efsi/
http://www.eib.org/efsi/
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στηρίξουν την εφαρμογή και τη διάχυση των βέλτιστων 
πρακτικών. 

Για την προγραμματική περίοδο 2014-2020 η Ελλάδα 
έχει εγκρίνει 20 επιχειρησιακά προγράμματα (ΕΠ). 
Ειδικότερα, προβλέπονται 13 περιφερειακά 
πολυταμειακά προγράμματα (ΕΤΠΑ και ΕΚΤ) και 7  

 

εθνικά τομεακά προγράμματα, τα εξής: ΕΠ 
Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 
(ΕΤΠΑ και ΕΚΤ), ΕΠ Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον 
και Αειφόρος Ανάπτυξη (ΕΤΠΑ και ΤΣ), ΕΠ Μεταρρύθμιση 
Δημόσιου Τομέα (ΕΤΠΑ και ΕΚΤ), ΕΠ Ανάπτυξη 
Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου 
Μάθηση (ΕΚΤ), ΕΠ Τεχνική Βοήθεια (ΕΤΠΑ, ΕΚΤ και ΤΣ), 
ένα ΕΠ για το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και ένα για το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ). 

Στη νέα αυτή προγραμματική περίοδο, το συνολικό ποσό 
που θα εισπράξει η Ελλάδα ανέρχεται σε 20,6 δισ. EUR 
(συνεισφορά ΕΚ).  

Το μεγαλύτερο μερίδιο – 8,1 δισ. EUR (40,1 %) της 
χρηματοδότησης – προέρχεται από το Ευρωπαϊκό 
Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ). 

4,7 δισ. EUR (23,1 %) προέρχονται από το Ευρωπαϊκό 
Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ). 

3,6 δισ. EUR (18,1 %) προέρχονται από το Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ). 

3,2 δισ. EUR (15,9 %) προέρχονται από το Ταμείο 
Συνοχής (ΤΣ). 

388,7 εκατ. EUR (1,9 %) προέρχονται από το Ευρωπαϊκό 
Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ). 

Συνολικά, διατίθενται 4,2 δισ. EUR στον θεματικό στόχο 
(ΘΣ) 6: Προστασία του περιβάλλοντος και αποδοτική 
χρήση των πόρων – 1,73 δισ. EUR μέσω του ΤΣ, 1,39 δισ. 
EUR μέσω του προγράμματος ΕΓΤΑΑ, 1 δισ. EUR μέσω 
του προγράμματος του ΕΤΠΑ και 136 εκατ. EUR μέσω 
του ΕΤΘΑ. Επιπροσθέτως, προβλέπονται 2,1 δισ. EUR για 
τον ΘΣ 4: Οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα (ΕΤΠΑ, 
ΤΣ, ΕΓΤΑΑ και ΕΤΘΑ) και 1,2 δισ. EUR για τον ΘΣ 5: 
Προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και πρόληψη των 
κινδύνων (ΕΤΓΑΑ, ΕΤΠΑ και ΤΣ) (βλέπε διάγραμμα 11). 

Η Ελλάδα χρησιμοποιεί κατά κόρον την ευρωπαϊκή πύλη 
επενδυτικών έργων. Αυτό μπορεί να βοηθήσει στην 
προσέλκυση επενδύσεων σε ελληνικά έργα 
περιβαλλοντικού προσανατολισμού. 

Το διάγραμμα 11 απεικονίζει τη διάθεση πόρων από τα 
διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία της ΕΕ στην Ελλάδα 
για την περίοδο 2014-2020. 

 

 

 

 

 

 

 

Διάγραμμα 11: Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και 
Επενδυτικά Ταμεία 2014-2020: Προϋπολογισμός για 
την Ελλάδα κατά τομέα, σε δισ. EUR78 

 

Ένα καλό πρακτικό παράδειγμα είναι το Environmental 
Network, ένα δίκτυο εθνικών και περιφερειακών 
περιβαλλοντικών και διαχειριστικών αρχών που 
διασφαλίζουν την ενσωμάτωση μέσω των 
δραστηριοτήτων των ΕΔΕΤ79. 

Όσον αφορά την ενσωμάτωση των περιβαλλοντικών 
παραμέτρων στην κοινή γεωργική πολιτική (ΚΓΠ), οι δύο 
βασικοί τομείς για την Ελλάδα (όπως και για όλα τα 
κράτη μέλη) είναι, πρώτον, η διάθεση των κονδυλίων 
αγροτικής ανάπτυξης για τη χρηματοδότηση της 
οικολογικής διαχείρισης της γης και άλλων 
περιβαλλοντικών μέτρων, αποφεύγοντας τη 
χρηματοδότηση μέτρων που θα μπορούσαν να 
προκαλέσουν βλάβη στο περιβάλλον· και δεύτερον η 
διασφάλιση της αποτελεσματικής υλοποίησης του 
πρώτου πυλώνα της ΚΓΠ ως προς την πολλαπλή 
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 Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Ευρωπαϊκά και διαρθρωτικά και επενδυτικά 
ταμεία - Ανά χώρα στοιχεία 

79 http://www.eysped.gr/el/Pages/epedi.aspx  

https://cohesiondata.ec.europa.eu/countries
https://cohesiondata.ec.europa.eu/countries
http://www.eysped.gr/el/Pages/epedi.aspx
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συμμόρφωση και την ενίσχυση του οικολογικού 
χαρακτήρα του πρώτου πυλώνα. 

Όσον αφορά τον δεύτερο πυλώνα της αγροτικής 
ανάπτυξης, ο συνολικός προϋπολογισμός του ΕΓΤΑΑ για 
την Ελλάδα ανέρχεται σε 354 εκατ. EUR, εκ των οποίων 
το 7,5 % θα διατεθεί στο γεωργικό-περιβαλλοντικό-
κλιματικό μέτρο. Πολλά από τα ελληνικά περιβαλλοντικά 
μέτρα καταγράφουν πολύ μέτριες επιδόσεις, ελλείψει 
περιβαλλοντικής φιλοδοξίας. Η ανεπαρκής κάλυψη από 
τα σχέδια διαχείρισης του Natura 2000 δημιουργεί 
κινδύνους για τη βιοποικιλότητα, θέμα που χρήζει 
μεγαλύτερης προσοχής. Η κατάσταση όσον αφορά την 
άρδευση και τη διαχείριση των υδάτων πρέπει επίσης να 
συμβαδίζει με την εφαρμογή της οδηγίας-πλαισίου για 
τα ύδατα.  

Για τον πρώτο πυλώνα, τα εθνικά κονδύλια για τις 
άμεσες ενισχύσεις ανέρχονται σε 1,85 δισ. EUR ετησίως, 
από τα οποία 30 % διατίθεται στον οικολογικό 
προσανατολισμό. Το γεγονός ότι στην Ελλάδα 
επικρατούν οι μικρές εκμεταλλεύσεις και οι μόνιμες 
καλλιέργειες μειώνει τον αντίκτυπο που θα μπορούσε να 
έχει ο οικολογικός προσανατολισμός.  

Είναι πολύ πρόωρο να συναχθούν συμπεράσματα όσον 
αφορά τη χρήση και τα αποτελέσματα των ΕΔΕΤ για την 
περίοδο 2014-2020, καθώς τα σχετικά προγράμματα 
βρίσκονται ακόμη σε αρχικό στάδιο της εφαρμογής τους. 
Όσον αφορά την περίοδο 2007-2013, τα στοιχεία 
δείχνουν ότι η συνολική χρήση του ΕΤΠΑ και του ΤΣ τον 
Σεπτέμβριο του 2016 ανέρχεται στο 99,5 % για όλες τις 
κατηγορίες επενδύσεων, συμπεριλαμβανομένου του 
περιβαλλοντικού τομέα80. 
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 Τα τελικά δεδομένα για την περίοδο 2007-2013 δεν θα είναι 
διαθέσιμα πριν από το τέλος του 2017.   
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5. Αποτελεσματική διακυβέρνηση και γνώση 
 

Ο ΣΒΑ 16 έχει ως στόχο την παροχή πρόσβασης στη 
δικαιοσύνη και την οικοδόμηση αποτελεσματικών και 
υπεύθυνων θεσμών χωρίς αποκλεισμούς σε όλα τα 
επίπεδα. Ο ΣΒΑ 17 έχει ως στόχο την καλύτερη 
εφαρμογή, τη βελτίωση του συντονισμού των πολιτικών 
και της συνεκτικότητας των πολιτικών, την προώθηση 
των επιστημών, της τεχνολογίας και της καινοτομίας, τη 
δημιουργία εταιρικών σχέσεων και την καθιέρωση 
μετρήσεων της προόδου. 
Η αποτελεσματική διακυβέρνηση της νομοθεσίας και 
των πολιτικών της ΕΕ για το περιβάλλον προϋποθέτει 
ύπαρξη του κατάλληλου θεσμικού πλαισίου, 
συνεκτικότητα και συντονισμό των πολιτικών, εφαρμογή 
νομικών και μη νομικών μέσων, συμμετοχή μη κρατικών 
φορέων και επαρκή επίπεδα γνώσης και δεξιοτήτων81. Η 
επιτυχής εφαρμογή εξαρτάται, σε μεγάλο βαθμό, από 
την άσκηση των βασικών νομοθετικών και διοικητικών 
αρμοδιοτήτων από την κεντρική, περιφερειακή και 
τοπική διοίκηση, συγκεκριμένα τη θέσπιση επαρκούς 
εκτελεστικής νομοθεσίας, τη συντονισμένη δράση για 
την επίτευξη των περιβαλλοντικών στόχων και τη σωστή 
λήψη αποφάσεων σε θέματα όπως οι βιομηχανικές 
άδειες. Εκτός από την εκτέλεση αυτών των καθηκόντων, 
η κυβέρνηση πρέπει να παρεμβαίνει προκειμένου να 
διασφαλίζεται η καθημερινή συμμόρφωση των 
οικονομικών παραγόντων, των επιχειρήσεων κοινής 
ωφέλειας και των ατόμων («διασφάλιση της 
συμμόρφωσης»). Η κοινωνία των πολιτών καλείται 
επίσης να συμβάλει, μεταξύ άλλων μέσω προσφυγών 
στη δικαιοσύνη. Για την υποστήριξη του ρόλου όλων των 
εμπλεκομένων, είναι κρίσιμης σημασίας η συλλογή και η 
ανταλλαγή γνώσεων και αποδεικτικών στοιχείων σχετικά 
με την κατάσταση του περιβάλλοντος και τις 
περιβαλλοντικές πιέσεις, κινητήριες δυνάμεις και 
επιπτώσεις. 

Ομοίως, η αποτελεσματική διακυβέρνηση της 
νομοθεσίας και των πολιτικών της ΕΕ για το περιβάλλον 
αποκομίζει κέρδος από τον διάλογο μεταξύ των κρατών 
μελών και μεταξύ των κρατών μελών και της Επιτροπής 
σχετικά με το κατά πόσο η ισχύουσα περιβαλλοντική 
νομοθεσία της ΕΕ ανταποκρίνεται στον σκοπό τον οποίο 
υπηρετεί. Η νομοθεσία μπορεί να εφαρμοστεί σωστά 
μόνον όταν λαμβάνει υπόψη την εμπειρία σε επίπεδο 
κρατών μελών από την εφαρμογή των δεσμεύσεων που 
επιβάλλει η ΕΕ. Η πρωτοβουλία «Make it Work», ένα 
σχέδιο του 2014 που υλοποιείται από τα κράτη μέλη, 
οργανώνει μια συζήτηση σχετικά με το πώς μπορεί να 
βελτιωθεί η σαφήνεια, η συνεκτικότητα και η δομή της 
περιβαλλοντικής νομοθεσίας της ΕΕ, χωρίς υποβάθμιση 
των ισχυόντων προτύπων προστασίας. 
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 Η Επιτροπή εργάζεται για τη βελτίωση των ανά χώρα γνώσεων 
σχετικά με την ποιότητα και τη λειτουργία των διοικητικών 
συστημάτων των κρατών μελών. 

Αποτελεσματική διακυβέρνηση σε επίπεδο 
κεντρικής, περιφερειακής και τοπικής 
διοίκησης 

Οι εμπλεκόμενοι στην εφαρμογή της περιβαλλοντικής 
νομοθεσίας σε ενωσιακό, εθνικό, περιφερειακό και 
τοπικό επίπεδο πρέπει να είναι εξοπλισμένοι με τις 
γνώσεις, τα εργαλεία και την ικανότητα ώστε να 
μπορούν να αποκομίσουν μεγαλύτερα οφέλη από τη 
συγκεκριμένη νομοθεσία και να βελτιώσουν τη 
διαχείριση της διαδικασίας επιβολής. 

Ικανότητα εφαρμογής των κανόνων 

 Είναι σημαντικό η κεντρική, η περιφερειακή και η 
τοπική διοίκηση να διαθέτουν τις αναγκαίες ικανότητες, 
δεξιότητες και κατάρτιση για την άσκηση των 
καθηκόντων τους και για τη μεταξύ τους αποτελεσματική 
συνεργασία και συντονισμό, στο πλαίσιο ενός 
συστήματος πολυεπίπεδης διακυβέρνησης. 

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας είναι 
υπεύθυνο για την επεξεργασία μιας συνολικής 
περιβαλλοντικής πολιτικής, την εκπόνηση σχεδίων και 
προγραμμάτων και τον έλεγχο της εκτέλεσής τους. Το 
Υπουργείο είναι επίσης υπεύθυνο για τη μεταφορά των 
περιβαλλοντικών οδηγιών της ΕΕ στο εθνικό δίκαιο. 

 

Σε αποκεντρωμένο επίπεδο, οι περιφερειακές και 
δημοτικές αρχές ασκούν, στις περιοχές της δικαιοδοσίας 
τους, ορισμένες περιβαλλοντικές αρμοδιότητες και 
διασφαλίζουν την πρακτική εφαρμογή διαφόρων 
περιβαλλοντικών μέτρων (π.χ. σε σχέση με την ποιότητα 
του νερού, τη διαχείριση των αποβλήτων, τις εκτιμήσεις 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων). Από το 2004 λειτουργεί 
Επιθεώρηση Περιβάλλοντος, αλλά οι αποφάσεις και οι 
εκθέσεις της πολλές φορές αγνοούνται. 

Η τήρηση των προθεσμιών και των απαιτήσεων που 
επιβάλλει η περιβαλλοντική νομοθεσία της ΕΕ είναι ένας 
τομέας που φαίνεται ότι παρουσιάζει ακόμη 
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προβλήματα. Αυτό μπορεί να εξηγηθεί από τον σχετικά 
μικρό (και μειούμενο στη διάρκεια των τελευταίων ετών) 
αριθμό των ατόμων που είναι επιφορτισμένα με τον 
χειρισμό του εκτενέστατου περιβαλλοντικού 
κεκτημένου, σε συνδυασμό με τον συνωστισμό που 
δημιουργείται από τις μακρές και πολύπλοκες 
διοικητικές διαδικασίες, οι οποίες πολλές φορές ενέχουν 
την εμπλοκή πολλών υπηρεσιών από διάφορα επίπεδα 
της δημόσιας διοίκησης.  

Ο αριθμός των εκκρεμών υποθέσεων είναι πολύ μεγάλος 
(27 υποθέσεις επί παραβάσει, εκ των οποίων 19 βάσει 
του άρθρου 258 και 8 βάσει του άρθρου 260). Γενικά, 
δεν παρατηρούνται σημαντικά προβλήματα σχετικά με 
την ποιότητα της μεταφοράς των οδηγιών της ΕΕ (τα 
προβλήματα σχετίζονται κατά βάση με την εφαρμογή 
τους). Το Δικαστήριο έχει επιβάλει πρόστιμα στην 
Ελλάδα για μη συμμόρφωση με τις διατάξεις του 
ενωσιακού δικαίου στους τομείς της επεξεργασίας των 
στερεών αποβλήτων και των αστικών λυμάτων και η 
καταβολή των χρηματικών κυρώσεων εξακολουθεί να 
εκκρεμεί εφόσον οι αποφάσεις του Δικαστηρίου δεν 
έχουν εκτελεστεί πλήρως από το κράτος μέλος. 

Η μεταφορά της αναθεωρημένης οδηγίας ΕΠΕ82 θα 
αποτελέσει μια ευκαιρία για εξορθολογισμό του 
κανονιστικού πλαισίου σχετικά με τις εκτιμήσεις 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Η Επιτροπή ενθαρρύνει 
τον εξορθολογισμό των εκτιμήσεων περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων με στόχο την αποφυγή των επικαλύψεων 
στις εν λόγω εκτιμήσεις και την επιτάχυνση της λήψης 
αποφάσεων, χωρίς υποβάθμιση της ποιότητας της 
διαδικασίας των εκτιμήσεων περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων. Η Επιτροπή εξέδωσε έγγραφο 
καθοδήγησης το 201683 σχετικά με την καθιέρωση 
συντονισμένων και/ή κοινών διαδικασιών που θα 
υποβάλλονται ταυτόχρονα στις εκτιμήσεις που 
προβλέπουν οι οδηγία ΕΠΕ, η οδηγία για τους 
οικοτόπους, η οδηγία-πλαίσιο για τα ύδατα και η οδηγία 
για τις βιομηχανικές εκπομπές. 

Προτεινόμενη δράση 

 Απλοποίηση των διοικητικών διαδικασιών σε σχέση με 
το περιβάλλον και βελτίωση της συνεργασίας των 
δημόσιων αρχών (σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό 
επίπεδο) που είναι αρμόδιες για την εφαρμογή των 
περιβαλλοντικών πολιτικών. 
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 Η μεταφορά της οδηγίας 2014/52/ΕΕ αναμένεται να ολοκληρωθεί 
έως τον Μάιο 2017. 

83
 Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2016. Ανακοίνωση της Επιτροπής — Έγγραφο 
καθοδήγησης της Επιτροπής για τον εξορθολογισμό των εκτιμήσεων 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων που διεξάγονται βάσει του άρθρου 2 
παράγραφος 3 της οδηγίας για την εκτίμηση περιβαλλοντικών 

επιπτώσεων  (οδηγία 2011/92/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία 
2014/52/ΕΕ). 

Διασφάλιση συμμόρφωσης 

Το ενωσιακό δίκαιο εν γένει και οι επιμέρους διατάξεις 
σχετικά με τις επιθεωρήσεις, τους λοιπούς ελέγχους, τις 
κυρώσεις και την περιβαλλοντική ευθύνη βοηθούν να 
τεθούν οι βάσεις για τα συστήματα που πρέπει να 
καθιερώσουν τα κράτη μέλη προκειμένου να 
διασφαλίσουν τη συμμόρφωση με τους 
περιβαλλοντικούς κανόνες της ΕΕ. 
Οι δημόσιες αρχές συμβάλλουν στη διασφάλιση της 
λογοδοσίας των υπευθύνων με την παρακολούθηση και 
προώθηση της συμμόρφωσης και με αξιόπιστη 
παρακολούθηση (επιβολή) όταν σημειώνονται 
παραβιάσεις ή προκύπτουν ευθύνες. Η παρακολούθηση 
της συμμόρφωσης μπορεί να γίνεται τόσο με 
πρωτοβουλία των ίδιων των αρχών όσο και μετά από 
καταγγελίες πολιτών. Μπορεί να συνίσταται στη 
διενέργεια διαφόρων ειδών ελέγχων, όπως οι 
επιθεωρήσεις για επιτρεπόμενες δραστηριότητες, η 
επιτήρηση για πιθανές παράνομες δραστηριότητες, οι 
έρευνες για εγκλήματα και οι έλεγχοι για συστημικές 
αδυναμίες. Ομοίως, υπάρχει ένα φάσμα μέσων για την 
προώθηση της συμμόρφωσης, όπως οι εκστρατείες 
ευαισθητοποίησης και η χρήση εγγράφων καθοδήγησης 
και επιγραμμικών εργαλείων πληροφόρησης. Η 
παρακολούθηση σε περίπτωση παραβιάσεων και 
ευθυνών μπορεί να συνίσταται σε διοικητικές ενέργειες 
(π.χ. ανάκληση αδειών), σε χρήση του ποινικού δικαίου84 
και σε ενέργειες δυνάμει της νομοθεσίας περί ευθύνης 
(π.χ. απαίτηση επανόρθωσης μετά από βλάβη λόγω 
ατυχήματος βάσει των κανόνων περί ευθύνης) και 
δυνάμει του δικαίου των συμβάσεων (π.χ. μέτρα που 
απαιτούν συμμόρφωση με τις συμβάσεις προστασίας 
της φύσης). Όλες μαζί αυτές οι παρεμβάσεις συνιστούν 
τη «διασφάλιση της συμμόρφωσης» όπως απεικονίζεται 
στο διάγραμμα 12.  

Διάγραμμα 12: Διασφάλιση της περιβαλλοντικής 
συμμόρφωσης 

 

                                                            
84

Ευρωπαϊκή Ένωση, Οδηγία για τα περιβαλλοντικά εγκλήματα 
(2008/99/ΕΚ) Οδηγία για τα περιβαλλοντικά εγκλήματα 
(2008/99/ΕΚ) 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=OJ:C:2016:273:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=OJ:C:2016:273:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=OJ:C:2016:273:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=OJ:C:2016:273:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=OJ:C:2016:273:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:32008L0099
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:32008L0099
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:32008L0099http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:32008L0099
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:32008L0099http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:32008L0099
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Η βέλτιστη πρακτική έχει στραφεί σε μια προσέγγιση 
βάσει κινδύνου σε στρατηγικό και σε επιχειρησιακό 
επίπεδο στο πλαίσιο της οποίας το καλύτερο δυνατό 
μείγμα παρακολούθησης, προώθησης και επιβολής της 
συμμόρφωσης εφαρμόζεται στα σοβαρότερα 
προβλήματα. Η βέλτιστη πρακτική αναγνωρίζει επίσης 
την ανάγκη για συντονισμό και συνεργασία μεταξύ των 
διαφορετικών αρχών ώστε να διασφαλίζεται η συνέπεια, 
να αποφεύγονται οι επικαλύψεις και να περιορίζεται η 
διοικητική επιβάρυνση. Η ενεργή συμμετοχή σε 
καθιερωμένα πανευρωπαϊκά δίκτυα επιθεωρητών, 
αστυνομικών, εισαγγελέων και δικαστών, όπως τα 
IMPEL85, EUFJE86, ENPE87 και EnviCrimeNet88, αποτελεί 
πολύτιμο εργαλείο για την ανταλλαγή εμπειριών και 
ορθών πρακτικών. 

Σήμερα ισχύει μια σειρά τομεακών υποχρεώσεων σε 
σχέση με τις επιθεωρήσεις και η οδηγία της ΕΕ σχετικά 
με την περιβαλλοντική ευθύνη (ΟΠΕ)89 παρέχει ένα μέσο 
με το οποίο διασφαλίζεται η εφαρμογή της αρχής «ο 
ρυπαίνων πληρώνει» όταν υπάρχουν ατυχήματα και 
περιστατικά που προκαλούν βλάβη στο περιβάλλον. 
Υπάρχουν επίσης δημοσιοποιημένες πληροφορίες οι 
οποίες ενημερώνουν σχετικά με τα δυνατά σημεία και 
τις αδυναμίες του κάθε κράτους μέλους.  

Για κάθε κράτος μέλος, εξετάστηκαν συνεπώς τα εξής: η 
χρήση της διασφάλισης συμμόρφωσης βάσει κινδύνου· 
ο συντονισμός και η συνεργασία μεταξύ των αρχών και η 
συμμετοχή σε πανευρωπαϊκά δίκτυα· και οι βασικές 
πτυχές της εφαρμογής της οδηγίας σχετικά με την 
περιβαλλοντική ευθύνη με βάση την προσφάτως 
δημοσιευθείσα έκθεση εφαρμογής και αξιολόγηση REFIT 
της Επιτροπής90. 

Κατά την τελευταία δεκαετία, η Ελλάδα κατέβαλε 
προσπάθειες για βελτίωση του συστήματος 
επιθεωρήσεων των βιομηχανικών εγκαταστάσεων. Η 
ελληνική Επιθεώρηση Περιβάλλοντος, που είναι 
επιφορτισμένη με τη διενέργεια επιθεωρήσεων και με 
άλλα καθήκοντα διασφάλισης της συμμόρφωσης στους 
τομείς που εντάσσονται στην περιβαλλοντική πολιτική91, 
συλλέγει και αναλύει δεδομένα και δημοσιεύει στο 
Διαδίκτυο ετήσιες εκθέσεις δραστηριοτήτων.  
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 Δίκτυο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εφαρμογή και την επιβολή 
του δικαίου του περιβάλλοντος  

86
 Φόρουμ Δικαστών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Περιβάλλον 

87
 Ευρωπαϊκό Δίκτυο Εισαγγελέων για το Περιβάλλον 
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 Δίκτυο για την καταπολέμηση του περιβαλλοντικού εγκλήματος 
(EnviCrimeNet)  
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 Ευρωπαϊκή Ένωση, Οδηγία σχετικά με την περιβαλλοντική ευθύνη 
(2004/35/ΕΚ), σ.56 
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 COM(2016)204 final και COM(2016)121 final της 14.4.2016. Εδώ 
υπογραμμίστηκε η ανάγκη για στοιχεία καλύτερης ποιότητας 
σχετικά με τον τρόπο χρήσης της οδηγίας στην πράξη, για εργαλεία 
υποστήριξης της εφαρμογής της, όπως οι κατευθύνσεις, η κατάρτιση 
και τα μητρώα της οδηγίας σχετικά με την περιβαλλοντική ευθύνη, 
και για την ύπαρξη ασφαλιστικής κάλυψης σε περίπτωση που 
συμβάντα ή περιστατικά συνεπάγονται δαπάνες αποκατάστασης. 

91
 Ελληνική Επιθεώρηση Περιβάλλοντος  

Δεν διατίθενται επικαιροποιημένες πληροφορίες σε 
σχέση με τα εξής: 

 τις διαδικασίες συλλογής δεδομένων για την 
παρακολούθηση της χρήσης και της 
αποτελεσματικότητας των διαφόρων παρεμβάσεων 
για διασφάλιση της συμμόρφωσης· 

 την έκταση στην οποία χρησιμοποιούνται οι μέθοδοι 
βάσει κινδύνου για την κατεύθυνση της 
διασφάλισης της συμμόρφωσης στο στρατηγικό 
επίπεδο και σε σχέση με κρίσιμες δραστηριότητες 
εκτός των βιομηχανικών εγκαταστάσεων92, ειδικά σε 
επιμέρους προβληματικούς τομείς οι οποίοι 
περιγράφονται σε άλλα σημεία της παρούσας ανά 
χώρα έκθεσης, δηλαδή στους παράνομους χώρους 
υγειονομικής ταφής, στις απειλές για τους 
προστατευόμενους τύπους οικοτόπων και τα 
προστατευόμενα είδη, στην κακή ποιότητα του αέρα 
και στις πιέσεις που ασκούνται στην ποιότητα του 
νερού από διάχυτες και σημειακές πηγές ρύπανσης, 
συμπεριλαμβανομένων των ανεπαρκών αστικών και 
οικιακών συστημάτων αποχέτευσης λυμάτων. 

 τον τρόπο με τον οποίο οι ελληνικές αρχές 
επιτυγχάνουν στοχευμένη και αναλογική 
αντιμετώπιση των διαφόρων τύπων παραβατικής 
συμπεριφοράς, ιδίως όταν εντοπίζονται σοβαρές 
παραβιάσεις, δεδομένου ότι, όπως όλα δείχνουν, 
είναι μικρή η πιθανότητα ποινικής δίωξης και 
καταδίκης για περιβαλλοντικά αδικήματα.  

 
Η Ελλάδα δεν συμμετέχει ενεργά στις δραστηριότητες 
των ευρωπαϊκών δικτύων επαγγελματιών του 
περιβάλλοντος, ιδίως μετά την έναρξη της οικονομικής 
κρίσης.  

Για την περίοδο 2007-2013, η Ελλάδα κατήγγειλε 52 
υποθέσεις ο χειρισμός των οποίων πραγματοποιήθηκε 
σύμφωνα με τις απαιτήσεις της οδηγίας σχετικά με την 
περιβαλλοντική ευθύνη. Η χώρα σύστησε διοικητική 
υπηρεσία υποστήριξης για την εφαρμογή της οδηγίας 
και συμμετείχε στο πρόγραμμα κατάρτισης της 
Επιτροπής για τις αρμόδιες αρχές και λοιπά 
ενδιαφερόμενα μέρη. Αποφάσισε επίσης να καθιερώσει 
υποχρεωτική ασφαλιστική κάλυψη (δηλ. να πληρώνει τις 
αποζημιώσεις όταν οι φορείς λειτουργίας δεν είναι σε 
θέση να το πράξουν), μέτρο που όμως δεν έχει ακόμη 
τεθεί σε εφαρμογή. Η εφαρμογή της οδηγίας φαίνεται 
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 Διαπιστώθηκαν αδυναμίες όσον αφορά τον στρατηγικό σχεδιασμό 
και την εκπόνηση σχεδίων και προγραμμάτων επιθεώρησης, βλέπε 
«Assessment and summary of the Member States' implementation 
reports for the IED, IPPCD, SED and WID. Industrial Emissions 
Directive [Αξιολόγηση και σύνοψη των εκθέσεων εφαρμογής των 
κρατών μελών για την ΟΒΕ, την οδηγία IPPC, την οδηγία για τις 
εκπομπές διαλυτών και την οδηγία WID. Οδηγία για τις 
βιομηχανικές εκπομπές], 2016, Amec Foster Wheeler 
Environment&Infrastructure UK Ltd σε συνεργασία με τη Milieu Ltd, 
σ. 234-235.. Διαπιστώθηκαν επίσης αδυναμίες σε σχέση με τον 
έλεγχο της άντλησης υδάτων, βλέπε Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο, 
Ειδική Έκθεση αριθ. 4, 2014, «Ενσωμάτωση των στόχων της 
πολιτικής υδάτων της ΕΕ στην ΚΓΠ:  μερικώς επιτυχής», σ. 31f. 

http://www.impel.eu/
http://www.impel.eu/
http://www.eufje.org/
http://www.environmentalprosecutors.eu/
http://envicrimenet.com/
http://envicrimenet.com/
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:32004L0035
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:32004L0035
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2016/EL/1-2016-204-EL-F1-1.PDF
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52016SC0121
http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=407&language=el-GR
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να έχει θετικά αποτελέσματα στη λήψη προληπτικών 
μέτρων και στην αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών 
βλαβών, αλλά η έλλειψη πόρων αποτελεί πρόκληση. 

Προτεινόμενη δράση 

 Βελτίωση της διαφάνειας στην οργάνωση και 
λειτουργία των διαδικασιών διασφάλισης της 
συμμόρφωσης και στον τρόπο αντιμετώπισης των 
σημαντικών κινδύνων, όπως περιγράφηκε πιο πάνω. 

 Ενθάρρυνση μεγαλύτερης συμμετοχής των αρμόδιων 
αρχών στα δίκτυα περιβαλλοντικής συμμόρφωσης.  

 Ένταση των προσπαθειών για την εφαρμογή της 
οδηγίας σχετικά με την περιβαλλοντική ευθύνη (ΟΠΕ) 
με προδραστικές πρωτοβουλίες, ιδίως με την 
εκπόνηση εθνικών κατευθύνσεων. 

Συμμετοχή του κοινού και πρόσβαση στη 
δικαιοσύνη 

Η σύμβαση του Aarhus, η σχετική νομοθεσία της ΕΕ για 
τη συμμετοχή του κοινού και την εκτίμηση των 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων, καθώς και η νομολογία 
του Δικαστηρίου, ορίζουν ότι οι πολίτες και οι 
οργανώσεις τους πρέπει να μπορούν να συμμετέχουν 
στη λήψη αποφάσεων σχετικά με έργα και σχέδια και 
πρέπει να απολαμβάνουν ουσιαστική πρόσβαση στη 
δικαιοσύνη για περιβαλλοντικά θέματα. 

Οι πολίτες μπορούν να προστατεύσουν πιο 
αποτελεσματικά το περιβάλλον αν μπορούν να 
βασιστούν στους τρεις «πυλώνες» της σύμβασης σχετικά 
με την πρόσβαση στις πληροφορίες, τη συμμετοχή του 
κοινού στη λήψη αποφάσεων και την πρόσβαση στη 
δικαιοσύνη για περιβαλλοντικά θέματα («Σύμβαση του 
Aarhus»). Η συμμετοχή του κοινού στη διαδικασία 
λήψης διοικητικών αποφάσεων μπορεί να συμβάλει 
σημαντικά στο να διασφαλιστεί ότι η εκάστοτε αρχή 
λαμβάνει την απόφασή της υπό τις καλύτερες δυνατές 
προϋποθέσεις. Η Επιτροπή προτίθεται να εξετάσει πιο 
συστηματικά τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις για 
υποχρεωτική συμμετοχή του κοινού σε ένα επόμενο 
στάδιο. 

Η πρόσβαση στη δικαιοσύνη για περιβαλλοντικά θέματα 
συνίσταται σε μια δέσμη εγγυήσεων η οποία επιτρέπει 
στους πολίτες και στις ενώσεις τους να προσφεύγουν 
στη δικαιοσύνη κατά πράξεων ή παραλείψεων της 
δημόσιας διοίκησης. Είναι ένα εργαλείο για την 
αποκεντρωμένη εφαρμογή του περιβαλλοντικού δικαίου 
της ΕΕ. 

Για κάθε κράτος μέλος, εξετάστηκαν συστηματικά δύο 
κρίσιμα στοιχεία για την ουσιαστική πρόσβαση στη 
δικαιοσύνη: το δικαίωμα προσφυγής του κοινού, 
συμπεριλαμβανομένων των ΜΚΟ, και εάν το 
απαγορευτικό κόστος συνιστά εμπόδιο. 

Η Ελλάδα παρέχει στους πολίτες, είτε πρόκειται για 

μεμονωμένα άτομα είτε για ΜΚΟ, ευρεία πρόσβαση στη 
δικαιοσύνη για υποθέσεις περιβαλλοντικού 
περιεχομένου. Επίσης, το κόστος για την εκδίκαση μιας 
υπόθεσης δεν είναι απαγορευτικά υψηλό. Αυτό 
διασφαλίζει ότι οι πολίτες στην Ελλάδα μπορούν, υπό 
ικανοποιητικές προϋποθέσεις, να προσφεύγουν σε 
δικαστικό έλεγχο για περιβαλλοντικά θέματα. Ωστόσο, οι 
δικαστικές διαδικασίες, συμπεριλαμβανομένων των 
υποθέσεων περιβαλλοντικού περιεχομένου, είναι πολύ 
χρονοβόρες στην Ελλάδα93.  

 

Πρόσβαση σε πληροφορίες, γνώσεις και 
αποδεικτικά στοιχεία 

Η σύμβαση του Aarhus και η σχετική νομοθεσία της ΕΕ 
για την πρόσβαση στις πληροφορίες και την ανταλλαγή 
χωρικών δεδομένων ορίζουν ότι οι πολίτες πρέπει να 
έχουν πρόσβαση σε σαφείς πληροφορίες σχετικά με το 
περιβάλλον, συμπεριλαμβανομένου του τρόπου με τον 
οποίο εφαρμόζεται η ενωσιακή περιβαλλοντική 
νομοθεσία. 

Η αποτελεσματική και ουσιαστική ανταλλαγή 
περιβαλλοντικών πληροφοριών είναι καίριας σημασίας 
για τις δημόσιες αρχές, το κοινό και τις επιχειρήσεις. 
Συνίσταται στην υποβολή εκθέσεων από τις επιχειρήσεις 
και τις δημόσιες αρχές και στην ενεργή διάχυση στο 
κοινό, όλο και περισσότερο με ηλεκτρονικά μέσα. 

Η σύμβαση του Aarhus94, η οδηγία για την πρόσβαση σε 
περιβαλλοντικές πληροφορίες95 και η οδηγία INSPIRE96 
συγκροτούν μια νομική βάση για την ανταλλαγή 
περιβαλλοντικών πληροφοριών μεταξύ των δημόσιων 
αρχών και με το κοινό. Αντιπροσωπεύουν επίσης την 
«πράσινη» συνιστώσα του υπό εξέλιξη σχεδίου δράσης 
της ΕΕ για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση ( e-
Government)97. Τα πρώτα δυο μέσα θεσπίζουν 
υποχρεώσεις για παροχή πληροφοριών στο κοινό, τόσο 
μετά από αίτημα όσο και ιδία πρωτοβουλία. Η οδηγία 
INSPIRE είναι ένα πρωτοποριακό μέσο για την κοινή 
χρήση ηλεκτρονικών δεδομένων μεταξύ δημόσιων 
αρχών οι οποίες μπορεί να παρουσιάζουν διαφορές στις 
πολιτικές κοινοχρησίας δεδομένων που εφαρμόζουν, 
π.χ. στο κατά πόσο η πρόσβαση στα δεδομένα παρέχεται 
χωρίς χρέωση. Η οδηγία INSPIRE προβλέπει τη σύσταση 

                                                            
93

 Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Μελέτες και έκθεση 2012/2013 σχετικά με την 
πρόσβαση στη δικαιοσύνη για περιβαλλοντικά θέματα  

94
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σε περιβαλλοντικές πληροφορίες 
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Ευρωπαϊκή Ένωση, Οδηγία INSPIRE (2007/2/ΕΚ)  
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Ευρωπαϊκή Ένωση, Σχέδιο δράσης της ΕΕ για την ηλεκτρονική 
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http://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/pp/documents/cep43e.pdf
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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/el/ALL/?uri=CELEX:32007L0002
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/communication-eu-egovernment-action-plan-2016-2020-accelerating-digital-transformation
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δικτυακής πύλης γεωγραφικών πληροφοριών η οποία 
υποδεικνύει το επίπεδο κοινόχρηστων χωρικών 
δεδομένων σε κάθε κράτος μέλος – δηλαδή δεδομένων 
που αφορούν μια συγκεκριμένη τοποθεσία, όπως τα 
δεδομένα παρακολούθησης της ποιότητας του αέρα. 
Πέραν των άλλων πλεονεκτημάτων, διευκολύνει την 
εκπλήρωση των υποχρεώσεων υποβολής εκθέσεων που 
έχουν οι δημόσιες αρχές.  

Για κάθε κράτος μέλος, επανεξετάστηκαν συστηματικά η 
προσβασιμότητα των περιβαλλοντικών δεδομένων (με 
βάση τα όσα προβλέπει η οδηγία INSPIRE) καθώς και οι 
πολιτικές κοινοχρησίας δεδομένων («ανοικτά 
δεδομένα»).  

Οι επιδόσεις της Ελλάδας όσον αφορά την εφαρμογή της 
οδηγίας INSPIRE ως πλαισίου διευκόλυνσης για την 
ενεργό διάχυση περιβαλλοντικών πληροφοριών στο 
ευρύ κοινό έχουν περιθώρια βελτίωσης. Η Ελλάδα 
αναφέρει στην τετραμηνιαία έκθεση εφαρμογής της 
οδηγίας INSPIRE98 ότι οι αναγκαίες πολιτικές 
κοινοχρησίας δεδομένων για την πρόσβαση και χρήση 
χωρικών δεδομένων από τις εθνικές διοικήσεις, τις 
διοικήσεις άλλων κρατών μελών και τα όργανα της ΕΕ 
χωρίς διαδικαστικά εμπόδια, έχουν θεσπιστεί αλλά δεν 
εφαρμόζονται πλήρως. Παρόλο που η ελληνική 
νομοθεσία ορίζει ότι η ανταλλαγή χωρικών δεδομένων 
πρέπει να γίνεται χωρίς χρέωση μεταξύ των δημόσιων 
αρχών, η εφαρμογή της εν λόγω νομοθεσίας στους 
κόλπους της ελληνικής διοίκησης είναι σε πολλές 
περιπτώσεις προβληματική. Από τα 600 σύνολα χωρικών 
δεδομένων που έχουν προσδιοριστεί στην Ελλάδα, μόλις 
30 έχουν διατεθεί προς δημοσίευση.  

Οι αξιολογήσεις των εκθέσεων παρακολούθησης99 που 
έχουν υποβληθεί από την Ελλάδα και των χωρικών 
πληροφοριών που έχει δημοσιεύσει η Ελλάδα στη 
δικτυακή πύλη γεωγραφικών πληροφοριών INSPIRE100 
δείχνουν ότι δεν διατίθενται ούτε είναι προσβάσιμες 
όλες οι χωρικές πληροφορίες που απαιτούνται για την 
αξιολόγηση και την εφαρμογή της περιβαλλοντικής 
νομοθεσίας της ΕΕ. Το μεγαλύτερο μέρος των χωρικών 
πληροφοριών που λείπουν συνίσταται στα 
περιβαλλοντικά δεδομένα που πρέπει να διατίθενται 
βάσει των υφιστάμενων κανονισμών της 
περιβαλλοντικής νομοθεσίας της ΕΕ για την υποβολή 
εκθέσεων και την παρακολούθηση (παράρτημα ΙΙΙ της 
οδηγίας INSPIRE), γεγονός που μπορεί να οφείλεται στην 
ανύπαρκτο ή ανεπαρκή συντονισμό των 
ενδιαφερομένων μερών του INSPIRE στην Ελλάδα. 

Προτεινόμενη δράση 

 Κριτική αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των 
πολιτικών σχετικά με τα δεδομένα και τροποποίησή 
τους, λαμβάνοντας υπόψη τις «βέλτιστες πρακτικές».  
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Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εκθέσεις INSPIRE 
99

 Ενδεικτικές τάσεις INSPIRE  
100

 Συνοπτική έκθεση πόρων INSPIRE 

 Προσδιορισμός και τεκμηρίωση όλων των συνόλων 
χωρικών δεδομένων που απαιτούνται για την 
εφαρμογή της περιβαλλοντικής νομοθεσίας, και 
διάθεση, κατ' ελάχιστο, των δεδομένων και της 
τεκμηρίωσης «ως έχουν» σε άλλες δημόσιες αρχές και 
στο κοινό μέσω των ψηφιακών υπηρεσιών που 
προβλέπονται στην οδηγία INSPIRE. 

 

http://inspire.ec.europa.eu/index.cfm/pageid/182
http://inspire.ec.europa.eu/portfolio/inspire-dashboard
http://inspire-geoportal.ec.europa.eu/resources/INSPIREResourcesReports/resourcesReport_2016-05-09/
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