


ΕΘΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΑΡΧΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ (2017) 
 
Ι. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ   
1. Το  2015, το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ) 
μετονομάστηκε σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ). Θεμελιώδης σκοπός 
του Υπουργείου είναι η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων, η 
βελτίωση της ποιότητας ζωής, η μείωση και προσαρμογή στις επιπτώσεις της κλιματικής 
αλλαγής και η ενδυνάμωση μηχανισμών και θεσμών για την περιβαλλοντική διακυβέρνηση. 
Μεταξύ των βασικών προτεραιοτήτων του Υπουργείου είναι η διασφάλιση της ενεργειακής 
επάρκειας, η προώθηση των πράσινων προϊόντων, η προώθηση των βιώσιμων προτύπων 
παραγωγής και κατανάλωσης, η προστασία της Βιοποικιλότητας και του φυσικού 
περιβάλλοντος, η αποτελεσματική διαχείριση των υδατικών πόρων και δασών, η βιώσιμη 
διαχείριση των ορυκτών πρώτων υλών, η πρόληψη των περιβαλλοντικών κρίσεων και η 
αποτελεσματική διαχείριση των κινδύνων, η βελτίωση της ποιότητας του αέρα και 
ηχοτοπίου, η προώθηση της προσβασιμότητας και βιώσιμης κινητικότητας για όλους, η 
προώθηση του βιώσιμου περιφερειακού σχεδιασμού και της αστικής ανάπτυξης, η 
αποτελεσματική διαχείριση αποβλήτων και η προώθηση της ανακύκλωσης, η προώθηση 
της περιβαλλοντικής έρευνας, των καινοτόμων τεχνολογιών και της πρόσβασης στην 
περιβαλλοντική πληροφόρηση σύμφωνα με τις αρχές του Διεθνούς Περιβαλλοντικού 
Δικαίου.  
 
2. Το ΥΠΕΝ προσκάλεσε τις ακόλουθες Δημόσιας Αρχές να συμμετέχουν στην διαβούλευση 
για την προετοιμασία της παρούσας Έκθεσης: Υπουργείο Εξωτερικών, Υπουργείο 
Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας  και 
Θρησκευμάτων, Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, Υπουργείο Δικαιοσύνης, 
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων,  Υπουργείο Εσωτερικών, Υπουργείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων, Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Υπουργείο 
Οικονομικών, Υπουργείο Υγείας, Ενιαίο Φορέα Ελέγχου Τροφίμων (ΕΦΕΤ), Γενικό Χημείο 
του Κράτους και Συνήγορο του Πολίτη. Επίσης, στη διαβούλευση συμμετείχαν οι 
συναρμόδιες Διευθύνσεις και Τμήματα του ΥΠΕΝ, οι 13 Περιφέρειες ,οι 7 Αποκεντρωμένες 
Διοικήσεις καθώς και Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί (ΜΚΟ).  
 
3. Η παρούσα έκθεση βασίστηκε στην έκθεση του προηγούμενου κύκλου και 
επικαιροποιήθηκε/ τροποποιήθηκε  με βάση τη νέα εισροή  πληροφοριών. Ειδικότερα,  η 
διαδικασία κατάρτισης της  περιελάμβανε μια αρχική περίοδο διαβούλευσης (μέσω 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αλληλογραφίας και διευκρινιστικών συναντήσεων) περίπου 8 
εβδομάδων πριν από την έκδοση του πρώτου σχεδίου έκθεσης, το  οποίο αναρτήθηκε στο 
διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου και ξανατέθηκε σε διαβούλευση μέσω ανακοίνωσης για 
τους πολίτες  και έγγραφης ενημέρωσης των αρμόδιων υπηρεσιών για 5 εβδομάδες. Στη 
συνέχεια ενσωματώθηκαν τα σχόλια και καταρτίστηκε η 4η έκθεση της Ελλάδας για την 
Εφαρμογή των διατάξεων της Σύμβασης Άαρχους.  
 
ΙΙ. ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ  
4. Σύμφωνα με το Άρθρο 101 του Συντάγματος, η διοίκηση του κράτους είναι οργανωμένη 
πάνω στην αρχή της αποκέντρωσης. Σύμφωνα με το Άρθρο 102 του Συντάγματος, η 
διοίκηση των τοπικών υποθέσεων εκτελείται από τοπικούς κυβερνητικούς οργανισμούς 
υπό την εποπτεία του κράτους χωρίς όμως να παρεμποδίζεται η πρωτοβουλία τους και η 
ελευθερία κινήσεων. Η πιο πρόσφατη διοικητική οργάνωση της χώρας τέθηκε σε ισχύ το 
2011 με το νόμο, γνωστό ως «Καλλικράτη» (Νόμος 3852/2010, ΦΕΚ Α΄87). Με τον 
«Καλλικράτη» το προηγούμενο σύστημα των (13) περιφερειών, (54) νομαρχιών και (1033) 
δήμων και κοινοτήτων αντικαταστάθηκε με (7) αποκεντρωμένες διοικήσεις, (13) 



περιφερειών και (325) δήμων. Ειδικότερα, σύμφωνα με τον παραπάνω νόμο οι διοικητικές 
διαιρέσεις της χώρας είναι οι εξής: οι Δήμοι συνιστούν την πρώτη βαθμίδα διακυβέρνησης. 
Οι Δήμοι υποδιαιρούνται σε Δημοτικές Ενότητες και αυτές σε Κοινότητες. Οι Περιφέρειες 
συνιστούν τη δεύτερη βαθμίδα διακυβέρνησης που υποδιαιρείται σε Περιφερειακές 
Ενότητες. Τέλος, το τρίτο επίπεδο συνιστούν οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις.  
 
5. Οι γενικά παραδεδεγμένοι κανόνες του διεθνούς δικαίου καθώς και οι διεθνείς 
συμφωνίες, συμπεριλαμβανομένων των συμβάσεων και πρωτοκόλλων, σύμφωνα με το 
Άρθρο 28 του Συντάγματος, πρέπει να κυρώνονται με εθνικό νόμο που εισάγεται για 
ψήφιση στο Κοινοβούλιο προκειμένου να τεθούν σε ισχύ, έτσι δεν τυγχάνουν άμεσης 
εφαρμογής αν δεν καταστούν μέρος του ελληνικού δικαίου.  
 
6. Η Ελλάδα κύρωσε τη Σύμβαση Άαρχους στο τέλος του 2005 κι έτσι απέκτησε την ιδιότητα 
του Συμβαλλόμενου Μέρους (Βλέπε άρθρο 3). Με σκοπό την καλύτερη κατανόηση αυτής 
της Έκθεσης, θα πρέπει να σημειωθεί ότι η εφαρμογή της Σύμβασης στην Ελλάδα γενικά 
βασίζεται στις Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που έχουν ενσωματωθεί στην εθνική 
έννομη τάξη. (βλ. άρ.3).  
 
ΙΙΙ. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΑ, ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΜΕΤΡΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ 
ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΡΑΦΩΝ 2,3,4,7 ΚΑΙ 8 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 3  
 
Άρθρο 3, παράγραφος 2  
 
7. Στην Ελλάδα υπάρχει νομικό πλαίσιο που ρυθμίζει το δικαίωμα πρόσβασης στην 
πληροφόρηση γενικότερα και ειδικότερα στην περιβαλλοντική πληροφόρηση, προκειμένου 
να διασφαλιστεί ότι οι υπάλληλοι του κράτους και οι αρχές παρέχουν στους πολίτες την 
αιτούμενη πληροφόρηση και καθοδήγηση.  
 
8. Η Σύμβαση (Άαρχους) κυρώθηκε από το Ελληνικό Κοινοβούλιο το Δεκέμβριο του 2005 με 
το Νόμο 3422/12-12-2005 (Φύλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ) Α΄303/2005).  
 
9. Σύμφωνα με το άρθρο 3, παράγραφο 9 (α) της Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΚΥΑ) 
11764/653/2006 (ΦΕΚ 327 Β/17-3-2006) με την οποία ενσωματώθηκε η Οδηγία 2003/4/ΕΚ 
για την πρόσβαση του κοινού στην περιβαλλοντική πληροφορία, οι υπάλληλοι 
υποχρεούνται να στηρίζουν το κοινό που ζητά πρόσβαση στην πληροφορία. Η οδηγία 
2003/4/ΕΚ καταρτίστηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την καλύτερη εφαρμογή του 
πρώτου πυλώνα της Σύμβασης από τα κράτη – μέλη της ΕΕ. Σύμφωνα με το άρθρο 3, 
παράγραφος 1 της παραπάνω ΚΥΑ, οι δημόσιες αρχές οφείλουν να έχουν διαθέσιμη την 
περιβαλλοντική πληροφορία που διαθέτουν  σε κάθε αιτούντα μετά από αίτησή του 
σύμφωνα με τις τεθείσες από το νόμο  προθεσμίες.  
Σύμφωνα με την πλειοψηφία των απαντήσεων των κεντρικών και περιφερειακών αρχών 
στο πλαίσιο κατάρτισης της παρούσας έκθεσης,  οι υπάλληλοι συνήθως είναι εξοικειωμένοι 
με το δικαίωμα στην περιβαλλοντική πληροφόρηση και στηρίζουν την πρόσβαση του κοινού 
σε αυτήν.  
 
10. Στην Ελλάδα, το δικαίωμα για πρόσβαση στην πληροφόρηση δεν περιορίζεται στα 
περιβαλλοντικά θέματα. Σύμφωνα με τον «Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας» (Νόμος 
2690/1999, (Α 45)) κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί με γραπτή αίτησή του να έχει πρόσβαση 
στα διοικητικά έγγραφα. Διοικητικά έγγραφα είναι όσα συντάσσονται από τις δημόσιες 
υπηρεσίες, όπως εκθέσεις, μελέτες, πρακτικά, στατιστικά στοιχεία, εγκύκλιες οδηγίες, 
απαντήσεις της Διοίκησης, γνωμοδοτήσεις και αποφάσεις. Επιπλέον , όποιος έχει ειδικό 



έννομο συμφέρον δικαιούται ύστερα από γραπτή αίτηση του, να λαμβάνει γνώση των 
ιδιωτικών εγγράφων που φυλάσσονται στις δημόσιες υπηρεσίες και είναι σχετικά με την 
υπόθεσή του η οποία εκκρεμεί σε αυτές ή έχει διεκπεραιωθεί από αυτές. Το δικαίωμα 
πρόσβασης στην πληροφόρηση δεν υφίσταται στις περιπτώσεις που το έγγραφο αφορά την 
ιδιωτική ή οικογενειακή ζωή τρίτου, ή αν παραβλάπτεται απόρρητο το οποίο προβλέπεται 
από ειδικές διατάξεις. Η αρμόδια διοικητική αρχή μπορεί να αρνηθεί την ικανοποίηση του 
δικαιώματος αν το έγγραφο αναφέρεται στις συζητήσεις του Υπουργικού Συμβουλίου, ή αν 
η ικανοποίηση του δικαιώματος αυτού είναι δυνατόν να δυσχεράνει ουσιωδώς την έρευνα 
δικαστικών, αστυνομικών ή στρατιωτικών αρχών σχετικά με την τέλεση εγκλήματος ή 
διοικητικής παράβασης. Η απόρριψη του δικαιώματος πρέπει να είναι αιτιολογημένη και να 
γνωστοποιείται εγγράφως στον αιτούντα το αργότερο μέσα σε ένα (1) μήνα μετά την 
υποβολή της αίτησης.  
 
11. Επιπλέον, σύμφωνα με το άρθρο 5Α(1) του Συντάγματος , ο καθένας έχει δικαίωμα στην 
πληροφόρηση, όπως ο νόμος ορίζει. Περιορισμοί στο δικαίωμα αυτό είναι δυνατόν να 
επιβληθούν με νόμο, μόνο εφόσον είναι απολύτως αναγκαίοι και δικαιολογούνται για 
λόγους εθνικής ασφάλειας, καταπολέμησης του εγκλήματος ή προστασίας δικαιωμάτων και 
συμφερόντων τρίτων. Επίσης, σύμφωνα με το άρθρο 5Α(2), καθένας έχει δικαίωμα 
συμμετοχής στην Κοινωνία της Πληροφορίας. Η διευκόλυνση της πρόσβασης στις 
πληροφορίες που διακινούνται ηλεκτρονικά, καθώς και της παραγωγής, ανταλλαγής και 
διάδοσής τους αποτελεί υποχρέωση του Κράτους.  
 
12. Ο  νόμος 3979/2011 (ΦΕΚ 138Α/16.6.2011) «Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και 
άλλες διατάξεις» παρέχει το πλαίσιο για την προώθηση  της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης 
στην δημόσια διοίκηση. Ειδικότερα , ο εν λόγω νόμος εστιάζει: 
 Στην ηλεκτρονική επικοινωνία και ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ φυσικών και νομικών 

προσώπων και του δημόσιου τομέα. 
 Στην παροχή πληροφοριών από το δημόσιο τομέα για τη διευκόλυνση των πολιτών και 

της επιχειρηματικότητας.  
 Στην ενδυνάμωση των ικανοτήτων των θεσμικών φορέων ώστε να λαμβάνουν 

πρωτοβουλίες που να διευκολύνουν τα φυσικά και νομικά πρόσωπα.  
 Σε θέματα σχετικά με προσωπικά δεδομένα και την Ιδιωτική ζωή.  
 Σε θέματα σχετικά με ηλεκτρονικές πληρωμές και την αυτόματη αναζήτηση αρχείων και 

εγγράφων   
 
13. Το Προεδρικό Διάταγμα (Π.Δ) 28/2015 «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε 
δημόσια έγγραφα και στοιχεία», κωδικοποιεί όλες τις διατάξεις των νομοθετημάτων 
σχετικά με την πρόσβαση στην πληροφόρηση και πιο συγκεκριμένα αφορά: 
 την πρόσβαση σε δεδομένα, προϊόντα και υπηρεσίες της εθνικής μετεωρολογικής 

υπηρεσίας (άρθρα 50-54).  
 Τον περιορισμό πρόσβασης τρίτων σε σύνολα γεωχωρικών δεδομένων και υπηρεσίες 

γεωχωρικών δεδομένων (άρθρο64) 
 Την πρόσβαση σε γεωχωρικά δεδομένα και υπηρεσίες από τρίτους (άρθρα 65,76,78) 
 Τους όρους και περιορισμούς πρόσβασης σε χάρτες της Ελληνικής Χαρτογραφικής 

Υπηρεσίας Στρατού (άρθρα 79-80 σε συνδυασμό με τα άρθρα 12-13 του νομοθετικού 
διατάγματος 1013/1971) 

 Την πρόσβαση σε κτηματολογικά στοιχεία (άρθρα 81-84) 
 Την πρόσβαση σε στατιστικά στοιχεία (άρθρα 85-91) 
 
14. Τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) ιδρύθηκαν από το Υπουργείο Διοικητικής 
Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στις περιφέρειες και τοπικές αρχές σε 



όλη την Ελλάδα με το Νόμο 3013/2001. Τα ΚΕΠ συνδράμουν αποτελεσματικά τους πολίτες 
στις συναλλαγές τους με τη δημόσια διοίκηση και στην πρόσβαση στην πληροφόρηση και 
τα έγγραφα. Ο δικτυακός τόπος των ΚΕΠ έχει σχεδιαστεί προκειμένου να παρέχει επαρκή 
ηλεκτρονική πληροφόρηση και υπηρεσίες στους πολίτες, και εκεί βρίσκεται αναρτημένος ο 
«Οδηγός του Πολίτη». Επιπλέον, παρέχει τη δυνατότητα υποβολής σχολίων και 
ηλεκτρονικών αιτήσεων σχετικά με ένα μεγάλο αριθμό διοικητικών εγγράφων, 
προχωρώντας έτσι σε ένα ουσιαστικό βήμα προς την εφαρμογή της ηλεκτρονικής 
διακυβέρνησης στην Ελλάδα. 
 
15. Το δίκτυο των ΚΕΠ υποστηρίζεται και από  online διαδικτυακή πλατφόρμα 
(http://www.kep.gov.gr/portal/page/portal/kep/). Τα ΚΕΠ συνδέονται μεταξύ τους με IP 
δίκτυο και χρησιμοποιούν την πλατφόρμα «eKEP» προκειμένου να διαχειριστούν τα 
αιτήματα των πολιτών. Μέσω των ΚΕΠ σε όλη την χώρα ή της πρόσβασης στο διαδίκτυο,  η 
πλατφόρμα eKEP υποστηρίζει τους πιστοποιημένους χρήστες και επιτρέπει τις 
συνδιαλλαγές  με δημόσιες αρχές σε πραγματικό χρόνο.  
 
 
Άρθρο 3, παράγραφοι 3 και 4  
 
16. Οι αρμόδιες αρχές συνεχίζουν να εργάζονται για την υλοποίηση του Παγκόσμιου 
Σχεδίου Δράσης για την Εκπαίδευση για τη βιώσιμη ανάπτυξη και τον οδικό χάρτη της 
εφαρμογής του. 
 
17. Το Υπουργείο Παιδείας, σε απόλυτη συνάφεια με τις ανάγκες της σύγχρονης κοινωνίας 
και τις εγγενείς ανάγκες των μαθητών, έχει καταβάλει σημαντικές προσπάθειες για την 
εφαρμογή και ενσωμάτωση των βασικών αρχών της βιώσιμης ανάπτυξης,  
συμπεριλαμβανομένης και της Αρχής της πληροφόρησης και συμμετοχής, σε όλα τα 
εκπαιδευτικά επίπεδα μέσω νόμων και υπουργικών αποφάσεων. Ειδικότερες διατάξεις στο 
εθνικό νομοθετικό πλαίσιο προωθούν την προστασία του φυσικού και ανθρωπογενούς 
περιβάλλοντος σε όλα τα εκπαιδευτικά επίπεδα  συμπεριλαμβανομένων των αρχών της 
βιώσιμης ανάπτυξης.  
 
18. Η Ειδική Γραμματεία Υδάτων του ΥΠΕΝ, η οποία συστάθηκε βάσει της υπ’άριθ.322/2013 
ΚΥΑ, είναι αρμόδια για τον σχεδιασμό και την αξιολόγηση της πολιτικής για την προστασία 
και τη διαχείριση του υδάτινου περιβάλλοντος, για την οργάνωση και υλοποίηση 
συστήματος παρακολούθησης των ποσοτικών και ποιοτικών χαρακτηριστικών του, καθώς 
και για την καταχώρηση, επεξεργασία και διάχυση των μετρητικών δεδομένων. Στο πλαίσιο 
αυτό η ΕΓΥ  σχεδιάζει προγράμματα πληροφόρησης και ευαισθητοποίησης των 
ενδιαφερόμενων φορέων και του κοινού για θέματα αρμοδιότητας της, όπως η διαχείριση 
και ενημέρωση των εθνικών βάσεων δεδομένων για τα ποσοτικά και ποιοτικά 
χαρακτηριστικά του νερού και των πλημμυρικών φαινομένων, η λειτουργία, συντήρηση και 
ενημέρωση της Εθνικής Τράπεζας Υδρολογικής και Μετεωρολογικής Πληροφορίας, οι 
ποιοτικές παράμετροι των υδάτων κολύμβησης και η αξιολόγηση των δεδομένων, η 
συλλογή,  ο έλεγχος, η επεξεργασία και αξιολόγηση των λειτουργικών δεδομένων των 
Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων της χώρας, η διαχείριση του Εθνικού Μητρώου 
Υδροληψίας (ΕΜΣΥ) με τη μορφή συστήματος βάσης γεωχωρικών δεδομένων και 
υπηρεσιών βάσει της ΚΥΑ145026/2014.  
 
19. Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής συντονίζει προγράμματα  με στόχευση τη 
δημιουργία ικανοτήτων/αρμοδιοτήτων όπως «Οι  δράσεις για την υλοποίηση ενός νέου 
προγράμματος σπουδών  της επίσημης εκπαίδευσης για το περιβάλλον και την εκπαίδευση 



για τη βιώσιμη ανάπτυξη», τα οποία αποσκοπούν στη διάδοση των αρχών και αξιών της 
Βιώσιμης Ανάπτυξης και κατ’ επέκταση στο «πρασίνισμα» και των υπόλοιπων 
προγραμμάτων σπουδών. Παράλληλα, για την επίτευξη του ανωτέρω αναφερόμενου 
στόχου, έχει αναπτυχθεί σχετικό εκπαιδευτικό υλικό και έχουν προγραμματιστεί σεμινάρια 
για την εκπαίδευση των σχολικών συμβούλων και δασκάλων σε περισσότερα από 200 
σχολεία. Επίσης, η θεματολογία της βιώσιμης ανάπτυξης έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα 
σπουδών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης καθώς και σε διάφορα 
κεφάλαια των σχολικών βιβλίων. Επιπλέον, είχαν δρομολογηθεί  δράσεις για την 
υλοποίηση Σχεδίων Εκπαίδευσης για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη σε κάθε σχολείο μέχρι το 2015. 
 
20. Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία, μέσα στο 2015-2016,  υλοποιήθηκαν 8.650  
Προγράμματα Εκπαίδευσης για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη με συμμετοχή 18840 εκπαιδευτικών 
και 216.160 μαθητών. Παράλληλα, διοργανώθηκαν 440 σεμινάρια για καθηγητές και την 
τοπική κοινωνία.  
 
21.Οι προαναφερόμενες δραστηριότητες υλοποιήθηκαν από 53 Κέντρα Περιβαλλοντικής 
Εκπαίδευσης (ΚΠΕ) το 2015-2016 και 57 το 2016-2017, τα οποία έχουν την αρμοδιότητα 
συντονισμού των εθνικών θεματικών δικτύων για μαθητές και ανηλίκους όπως «η βιώσιμη 
πόλη: η πόλη ως τόπος εκπαίδευσης για τη βιώσιμη ανάπτυξη», «η μετατροπή του 
χρησιμοποιημένου μαγειρικού λαδιού σε Βιοdiesel», «η κλιματική αλλαγή», «η 
βιοποικιλότητα» κ.α. Τα προαναφερόμενα ΚΠΕ ανήκουν στις περιφερειακές διευθύνσεις  
εκπαίδευσης και εποπτεύονται από το Υπουργείο Παιδείας. Τα ΚΠΕ απευθύνονται σε όλες 
τις βαθμίδες εκπαίδευσης.   
 
22. Η Διεύθυνση Ευρωπαϊκών και Διεθνών Υποθέσεων του Υπουργείου Παιδείας, συντονίζει 
το επονομαζόμενο Δίκτυο «Associated Schools Project” (ASPnet) της UNESCO. Τα σχολεία 
που συμμετέχουν στο Δίκτυο προέρχονται από όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης και όλη την 
επικράτεια. Η πλειοψηφία των σχολείων εκπονούν προγράμματα σχετικά με τις 
κατευθυντήριες γραμμές για την Εκπαίδευση για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη  μέσω μιας 
ολιστικής προσέγγισης. Οι δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα παρέχουν στους 
εκπαιδευόμενους τις απαραίτητες δεξιότητες και κοινωνικές ικανότητες ώστε να 
εξοικειώνονται με τη χρήση του εκπαιδευτικού υλικού που παράγεται από την UNESCO 
(πλατφόρμες, on line Μαθήματα, παιχνίδια, πιλοτικά προγράμματα).Παράλληλα 
υλοποιούνται προγράμματα και συνεργασίες με τους Προέδρους της UNESCO καθώς και 
άλλους ενδιαφερόμενους φορείς  (ακαδημαϊκούς, ερευνητικά κέντρα). Σεμινάρια, 
εργαστήρια, ηλεκτρονικά σεμινάρια καθώς και συναντήσεις διοργανώνονται για δασκάλους 
– συντονιστές.  
 
23. Σημαντικές εξελίξεις καταγράφονται και όσον αφορά στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Η 
πλειοψηφία των Ελληνικών Πανεπιστημίων έχει ενσωματώσει θεματολογία βιώσιμης 
ανάπτυξης στα προγράμματα σπουδών τους.  Τα περισσότερα από τα ανώτατα 
εκπαιδευτικά ιδρύματα έχουν μαθήματα  σχετικά με την θεματολογία της εκπαίδευσης για 
τη βιώσιμη ανάπτυξη και στα μεταπτυχιακά προγράμματα τους.  Ορισμένα από αυτά 
ακολουθούν την συνολική θεσμική προσέγγιση. Σε αυτήν την κατεύθυνση, στο 67η Συνέδριο 
των Πρυτάνεων των Ελληνικών Πανεπιστημίων υιοθετήθηκε η «Χάρτα Βιωσιμότητας» , η 
οποία στηρίζεται στη στρατηγικής της Οικονομικής Επιτροπής των Η.Ε για την Ευρώπη. 
Επίσης υπάρχουν  πέντε έδρες της UNESCO σχετικές με Εκπαίδευση για τη Βιώσιμη 
Ανάπτυξη, στα Ελληνικά Πανεπιστήμια:  
α) Eδρα UNESCO ΤΠΕ στην Εκπαίδευση για Βιώσιμη Ανάπτυξη  
(Πανεπιστήμιο Κρήτης), 



b)Έδρα UNESCO για τις Φυσικές Καταστροφές στη Γεώσφαιρα, την Υδρόσφαιρα και την 
Ατμόσφαιρα  (Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών), 
c) Έδρα UNESCO για την Διαχείριση και Εκπαίδευση για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη στη 
Μεσόγειο, ( Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης), 
d)Έδρα της UNESCO για τη διατήρηση και τον οικοτουρισμό των παρόχθιων  
οικοσυστημάτων της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (EMaTTech), 
ε) Έδρα της UNESCO για τη μείωση των Γεωφυσικών και Γεωλογικών κινδύνων (Τεχνολογικό 
Ίδρυμα Κρήτης). 
 
24. Μια σημαντική  δραστηριότητα του Υπουργείου Παιδείας και Τουρισμού σχετική με την 
Eκπαίδευση για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη , η οποία θεωρείται ως  Καλή Πρακτική, είναι η 
πραγματοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων σε αρχαιολογικούς χώρους, μουσεία και 
μνημεία. Η Διεύθυνση Μουσείων, στο πλαίσιο της ευαισθητοποίησης/ενημέρωσης των 
νέων αναφορικά με θέματα προστασίας της πολιτιστικής κληρονομιάς και του φυσικού 
περιβάλλοντος, σχεδιάζει και πραγματοποιεί εκπαιδευτικά προγράμματα που λαμβάνουν 
χώρα σε αρχαιολογικούς χώρους και μουσεία. Η γνωριμία και εξοικείωση των νέων με τα 
ανωτέρω θέματα συμβάλλει στην ενίσχυση μιας ευρύτερης διαπαιδαγώγησης και πολιτικής 
ανατροφής/παιδείας. 
 
Με βάση τα παραπάνω, η Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς του 
Υπουργείου Πολιτισμού της Ελλάδας, σε συνεργασία με τα περιφερειακά γραφεία του, 
εισήγαγε μια δράση που θα αφορά σε όλη την επικράτεια, με τίτλο “Περιβάλλον και 
Πολιτισμός”. Στο πλαίσιο αυτής της δράσης, πραγματοποιούνται μια σειρά εκδηλώσεων, με 
σκοπό την ενημέρωση/ ευαισθητοποίηση των πολιτών για την προστασία της πολιτιστικής 
και περιβαλλοντικής κληρονομιάς, την ενημέρωση/ ευαισθητοποίηση των νέων για τους 
δεσμούς μεταξύ πολιτιστικής κληρονομιάς και φυσικού περιβάλλοντος, την προώθηση της 
έννοιας του περιβάλλοντος ως μέσο έμπνευσης και δημιουργικότητας και της ενίσχυσης της 
πίστης  ότι τα πολιτιστικά θέματα είναι αλληλένδετα με την βιώσιμη διαχείριση των 
φυσικών πηγών. Επιπλέον, η καμπάνια αποσκοπεί στην ευαισθητοποίηση σε τοπικό 
επίπεδο. 
 
25. Εκτός από την επίσημη εκπαίδευση από τα κρατικά ιδρύματα, η Ελλάδα έχει μακρά 
παράδοση στα ανεπίσημα και άτυπα εκπαιδευτικά σχήματα. Αρκετά από τα ανεπίσημα 
έχουν συμπεριληφθεί στην επίσημη εκπαίδευση,  καλύπτοντας όλους τους τομείς 
προτεραιότητας και διασφαλίζοντας τις  διασυνδέσεις που προτείνονται από την 
Eκπαίδευση για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη . 
 
26. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα “Το δώρο της βροχής”, όπως τιτλοφορείται, υλοποιείται 
από το Εκπαιδευτικό Δίκτυο MedIES του MIO-ECSDE και το GWP-Med και υποστηρίζεται 
από την Καμπάνια “Αποστολή για το Νερό”, που περιλαμβάνει αρκετές παρεμβάσεις. Το 
πρόγραμμα είναι εθελοντικό αλλά διαθέσιμο σε σχολεία όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης 
στα 26 νησιά των Κυκλάδων και των Δωδεκανήσων του Αιγαίου Πελάγους, στο πλαίσιο της 
εστίασης της Eκπαίδευσης για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη σε θέματα νερού, προωθώντας την 
συλλογή των όμβριων υδάτων και την χρήση μη συμβατικών υδάτινων πόρων.  
 
 
27. Η Διεύθυνση Προστασίας Θαλάσσιου Περιβάλλοντος του Υπουργείου Ναυτιλίας και 
Νησιωτικής Πολιτικής /Λιμενικό Σώμα, πραγματοποιεί εκστρατείες ενημέρωσης για 
μαθητές και διανέμει ενημερωτικά φυλλάδια σχετικά με την ρύπανση της θάλασσας και 
των ακτών με σκοπό την  ενδυνάμωση της περιβαλλοντικής συνείδησης.  
 



28. Σύμφωνα με το νόμο 4109/2013 (ΦΕΚ16Ά),  οι αρμόδιες αρχές της Δυτικής Μακεδονίας 
υλοποιούν προγράμματα δημιουργίας ικανοτήτων και εκστρατείες ευαισθητοποίησης  
σχετικά με τη διαχείριση και την προστασία της Λίμνης Καστοριάς. Επιπλέον  σημαντικός 
αριθμός Αρχών (Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Υπουργείο Παιδείας, 
Γενικό Χημείο του Κράτους κ.α.), ανέφεραν ότι διοργανώνουν ημερίδες και σεμινάρια 
επιδιώκοντας τη μέγιστη δυνατή συμμετοχή αρμόδιων φορέων προκειμένου να 
γνωστοποιήσουν το έργο τους.  
 
29. Ένας από τους βασικούς λειτουργικούς στόχους του Σχεδίου Δράσης για τη 
Βιοποικιλότητα και το Φυσικό Περιβάλλον, ο οποίος αποτέλεσε και συνιστώσα του ΕΣΠΑ 
2007-2013,  ήταν η προώθηση της περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης σε σχέση με τη 
σπουδαιότητα της βιοποικιλότητας και των οικοσυστημάτων στην ποιότητα ζωής και η 
συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων και του κοινού.   
 
30. Επιπλέον, τα θέματα βιοποικιλότητας προωθούνται κα μέσω τύπου, καθώς και 
εορτασμού σημαντικών επετειακών ημερών όπως η Παγκόσμια Ημέρα Βιοποικιλότητας, η 
Παγκόσμια Ημέρα Υγροτόπων και η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Βιώσιμης Ανάπτυξης.  
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31. Στην Ελλάδα, το κοινό και οι Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί (ΜΚΟ) μπορούν να 
υποβάλουν σχόλια και προτάσεις για τα περιβαλλοντικά θέματα κατά τα προκαταρκτικά 
στάδια της διαδικασίας λήψης απόφασης καθώς και κατά τη διάρκεια της δημόσιας 
διαβούλευσης. Οι ΜΚΟ είναι επίσημα εγγεγραμμένοι σε μητρώα και αναγνωρισμένοι 
εταίροι σε πολλά υπουργεία. Δεν υπάρχει όμως ένας μοναδικό φορέας υπεύθυνος για την 
καταγραφή τους. Mητρώα τηρούνται και από το Υπουργείο Εξωτερικών για διαφορετικούς 
σκοπούς. Η αρμόδια Υπηρεσία Διεθνούς Αναπτυξιακής Συνεργασίας (ΥΔΑΣ) έχει 
καταγράψει από το 2000,  τους ενεργούς ΜΚΟ σε όλους τους τομείς (π.χ. ιατρικούς, 
ανθρωπιστικούς, περιβαλλοντικούς, εκπαιδευτικούς) εφόσον πληρούν κάποια κριτήρια 
ποιότητας και συνεπώς θεωρούνται επιλέξιμοι για κρατική χρηματοδότηση για να 
εφαρμόσουν, ως ενδιάμεσοι, την αναπτυξιακή βοήθεια και τα προγράμματα συνεργασίας 
προς όφελος αναπτυσσόμενων/ τρίτου κόσμου/αποδεκτριών χωρών. Επίσης, το ΥΠΕΚΑ 
τηρεί μητρώο των ΜΚΟ που έχει κατά καιρούς χρηματοδοτήσει, είτε πάγια είτε για 
διεξαγωγή συγκεκριμένων έργων μετά από συγκεκριμένη πρόσκληση  
 
32. Σύμφωνα με τη νομοθεσία για την προστασία και βιώσιμη διαχείριση των υδάτινων 
πόρων στην Ελλάδα (Νόμος 3199/2003, άρθρο 3 παρα. 6 και άρθρο 6) που ενσωματώνει τις 
απαιτήσεις για δημόσια συμμετοχή της οδηγίας Πλαίσιο για τα Νερά (2000/60/ΕΚ), η 
ενεργός εμπλοκή των ενδιαφερόμενων μερών εξασφαλίζεται με την εκπροσώπηση τους στο 
Εθνικό και στα περιφερειακά Συμβούλια για τα Νερά (στις 13 υδάτινες περιοχές) που έχουν 
δημιουργηθεί ως μέρος  της διοικητικής διάρθρωσης της χώρας. Το Εθνικό και τα 13 
Περιφερειακά Συμβούλια είναι συμβουλευτικά σώματα, στα οποία εκπροσωπούνται οι 
ενδιαφερόμενες ομάδες σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο, όπως εμπλεκόμενοι 
οργανισμοί ΜΚΟ κλπ.  
 
33. Σύμφωνα με το νόμο 3044/2002, 25 Προστατευόμενες Περιοχές έχουν θεσμοθετηθεί, 
ενώ παράλληλα 28 Φορείς Διαχείρισης λειτουργούν μέχρι σήμερα στην Ελλάδα. Τα 
Διοικητικά Συμβούλια αυτών των Φορέων απαρτίζονται από εκπροσώπους των κεντρικών, 
περιφερειακών και τοπικών αρχών, ερευνητικών ιδρυμάτων και ΜΚΟ. Μέρος των 
δραστηριοτήτων των  Φορέων Διαχείρισης  στηρίχθηκαν οικονομικά από το Τρίτο Κοινοτικό 



Πλαίσιο Στήριξης, το ΕΣΠΑ 2007-2013 και το ΕΣΠΑ 2014-2020 καθώς και  εθνικούς πόρους. 
Επιπλέον, η Επιτροπή Natura 2000 (που προβλέπεται από το Νόμο 2742/1999) απαρτίζεται 
από εκπροσώπους από Υπουργεία, πανεπιστήμια και ΜΚΟ.  
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34. Η Ελλάδα προωθεί τις αρχές της Σύμβασης για διαφάνεια, πρόσβαση στην 
πληροφόρηση και δημόσια συμμετοχή σε διεθνή φόρα, διεθνείς περιβαλλοντικές 
διαπραγματεύσεις και διαδικασίες λήψης αποφάσεων. Το ΥΠΕΝ και άλλα Υπουργεία 
προσκαλούν εκπρόσωπους των ΜΚΟ να συμμετέχουν σαν ειδικοί σε διεθνείς συναντήσεις. 
Επίσης, οι ΜΚΟ μπορούν να συμμετέχουν σε προπαρασκευαστικές συναντήσεις σε εθνικό 
επίπεδο ενόψει διεθνών συνεδρίων και συναντήσεων καθώς και διαδικασιών όπως η 
διαδικασία υιοθέτησης των Παγκόσμιων Στόχων της Βιώσιμης Ανάπτυξης (SDGs), η 
προσαρμογής τους  στις εθνικές συνθήκες και προτεραιότητες και η εφαρμογής τους.  
Κρίνεται σκόπιμο να αναφερθεί ότι όσον αφορά τους SDGs έχει δοθεί ιδιαίτερη έμφαση εξ 
αρχής στην ευαισθητοποίηση σε όλα τα επίπεδα. Πρόθεση της Ελλάδας είναι η οικοδόμηση 
ισχυρών εταιρικών σχέσεων  με όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς (κοινοβούλιο, τις 
δημόσιες υπηρεσίες, τις τοπικές αρχές, κοινωνία των πολιτών ως)  κατά τη διαδικασία 
εφαρμογής. Μια σειρά πολυμερών συναντήσεων με τους ενδιαφερόμενους φορείς για την 
ανταλλαγή ιδεών και βέλτιστων πρακτικών ξεκίνησε ήδη από τον Μάιο του 2016 από το 
Υπουργείο Εξωτερικών. Επί του παρόντος,  καθώς οδεύουμε προς το "επιχειρησιακό" 
στάδιο των εθνικών προσπαθειών μας, έχει δρομολογηθεί η θέσπιση ενός  μηχανισμός για 
διαβούλευση με τους ενδιαφερόμενους προκειμένου να  εξασφαλιστεί η ισορροπία, η 
διαφάνεια, η ευαισθητοποίηση σε όλα τα επίπεδα, η δημιουργία εταιρικών σχέσεων  και η 
λογοδοσία. Η επικοινωνιακή μας στρατηγική περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τη διοργάνωση 
θεματικών συζητήσεων στρογγυλής τραπέζης για σχετικά με SDGs θέματα, από τα αρμοδία 
Υπουργεία (πχ κυκλική οικονομία, προσαρμογή στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής). 
Με αυτόν τον τρόπο θα διασφαλιστεί ο ηγετικός ρόλος των  Υπουργείων στη γενικότερη 
διαδικασία ενώ παράλληλα οι διάφοροι ενδιαφερόμενοι φορείς όπως οι ΜΚΟ, ο Ιδιωτικός 
Τομέας, ο Ακαδημαϊκός Τομέας, τα φιλανθρωπικά ιδρύματα κλπ θα μπορούν να 
συμμετέχουν ενεργά προκειμένου να επιτευχθούν πρακτικά αποτελέσματα.  
 
 
35. Η Ελλάδα είχε τον ηγετικό ρόλο στη Μεσογειακή Συνιστώσα της Ευρωπαϊκής 
Πρωτοβουλίας για το Νερό (MED EUWI), η οποία από το 2002 αποτέλεσε την πλατφόρμα 
για την προώθηση στρατηγικών συνεργασιών μεταξύ της ΕΕ και των Μεσογειακών χωρών, 
καθώς και μεταξύ κυβερνήσεων, κοινωνίας των πολιτών και ιδιωτικού τομέα. Σε αυτό το 
πλαίσιο έχουν υλοποιηθεί «Διάλογοι Πολικής των χωρών» για το νερό στις  Μεσογειακές 
χώρες που δεν είναι μέλη της ΕΕ. Πρόσφατα η Μεσογειακή Συνιστώσα της Ευρωπαϊκής 
Πρωτοβουλίας για το Νερό (MED EUWI), επικεντρώθηκε στην προώθηση των συνδέσμων 
μεταξύ Ενιαίας Διαχείρισης παράκτιων ζωνών και ενιαίας διαχείρισης υδατικών πόρων  
καθώς και στην προώθηση της προσέγγισης διασυνδεσιμότητας υδάτων – τροφίμων – 
ενέργειας.  
 
36. Η Ελλάδα συμμετείχε στις Συναντήσεις των Μερών των Συμβάσεων / Πρωτοκόλλων που 
είναι συμβαλλόμενο μέρος, συμπεριλαμβανομένης της Διάσκεψης του Ρίο +20. Επίσης, η 
Ελλάδα φιλοξένησε την 19η Συνάντηση των Συμβαλλομένων Μερών της Σύμβασης της 
Βαρκελώνης, στην οποία οι συμμετέχοντες Υπουργοί επανέλαβαν τη δέσμευση τους να 
συνεχίσουν τις κοινές προσπάθειες για την αντιμετώπιση των υφιστάμενων άλλα και των 
αναδυόμενων προκλήσεων προκειμένου να επιτευχθούν οι περιβαλλοντικοί στόχοι στη 
Μεσόγειο και να συνεισφέρουν στη βιώσιμη ανάπτυξη.  



 
37.Κατα τη διάρκεια της Ελληνικής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ το 2014, το ΥΠΕΝ 
εξέδιδε ενημερωτικά δελτία τύπου προκειμένου να ενημερώνει το κοινό σχετικά με τις 
δραστηριότητες και τις συναντήσεις που ελάμβαναν χώρα. 
 
38. Η Διεύθυνση Προστασίας Θαλάσσιου Περιβάλλοντος του Υπουργείου Ναυτιλίας και 
Νησιωτικής Πολιτικής /Λιμενικό Σώμα παρέχει συνεχή ενημέρωση σχετικά με διεθνή φόρα 
και συναντήσεις  στους θεσμικούς φορείς της Ελληνικής Ναυτιλίας  και άλλους φορείς (πχ 
ΕΛΚΕΘΕ) ,προκειμένου να τους δώσει τη δυνατότητα να συμμετέχουν.   
 
39. Η Eπιτελική Δομή ΕΣΠΑ/ Τομέας Περιβάλλοντος  είναι το όργανο που μεριμνά για την 
εφαρμογή του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Περιοχής. Σε 
αυτό το πλαίσιο η Ελλάδα έχει υπογράψει ένα Μνημόνιο Κατανόησης με τη Νορβηγία, την 
Ισλανδία και το Λιχτενστάιν για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Θαλάσσιων και Εσωτερικών 
Υδάτων. Η Επιτελική Δομή  έχει συντάξει ένα σχέδιο για αυτό το σκοπό μετά από ευρεία 
δημόσια διαβούλευση, όπως προβλέπεται από τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό για την 
εφαρμογή του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Περιοχής.  
 
40. Η Ειδική Γραμματεία Υδάτων (α) συντονίζει τις υπηρεσίες και τους κρατικούς φορείς και 
μετέχει στα αρμόδια κοινοτικά όργανα για κάθε ζήτημα που αφορά στην προστασία και τη 
διαχείριση των υδάτων, (β) συντάσσει τις απαιτούμενες εκθέσεις που υποβάλλονται στην 
ΕΕ και ετήσιες εκθέσεις προς την Εθνική Επιτροπή Υδάτων, (γ) εκπροσωπεί τη χώρα στα 
αρμόδια διεθνή και κοινοτικά όργανα και το ΥΠΕΝ σε εθνικό επίπεδο για κάθε ζήτημα που 
αφορά στο αντικείμενό του, (δ) συνεργάζεται με άλλα κράτη- μέλη της ΕΕ και με τρίτες 
χώρες, για τη διαμόρφωση κοινής προσέγγισης και το συντονισμό των δράσεών τους στην 
ανάπτυξη και εφαρμογή των θαλάσσιων στρατηγικών, σύμφωνα με τις γενικές 
κατευθύνσεις της Εθνικής Επιτροπής Θαλάσσιας Περιβαλλοντικής Στρατηγικής (ΕΕΘΠΕΣ), (ε) 
παρέχει στην ΕΕ, μέσω της Εθνικής Υποδομής Γεωχωρικών Πληροφοριών, πρόσβαση και 
δικαιώματα χρήσης των σχετικών δεδομένων επισκόπησης της κατάστασης του θαλασσίου 
περιβάλλοντος στην ΕΕ 
 
 
Άρθρο 3, παράγραφος 8  
 
41. Υπάρχει ένα ολοκληρωμένο νομικό πλαίσιο στην Ελλάδα, όπως έχει ήδη αναφερθεί, 
που διασφαλίζει την άσκηση των δικαιωμάτων που προβλέπονται από τη Σύμβαση. Το 
δικαίωμα της πρόσβασης στην πληροφόρηση προβλέπεται και από το Σύνταγμα και απο 
τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας.  
 
42. Σύμφωνα με το Άρθρο 4 του Συντάγματος όλοι οι Έλληνες πολίτες είναι ίσοι ενώπιον 
του νόμου. Επίσης, οι πολίτες έχουν κατοχυρωμένο συνταγματικά το δικαίωμα της 
προηγούμενης ακρόασης. Τα άρθρα από 4 έως 25 του Συντάγματος αφορούν στην 
προστασία των ανθρώπινων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος για 
ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητας, της συμμετοχής στην κοινωνική, οικονομική και 
πολιτική ζωή της χώρας και της αναγνώρισης της αξίας της ανθρώπινης αξιοπρέπειας.  
 
43. Στο άρθρο 24 του Συντάγματος της Ελλάδας, κατοχυρώνεται το μικτό δικαίωμα 
(ατομικό, κοινωνικό και πολιτικό) του καθενός στο φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον και 
ταυτόχρονα θεσπίζεται η υποχρέωση του κράτους για την προστασία του και τη λήψη 
προληπτικών ή κατασταλτικών μέτρων στο πλαίσιο της αρχής της βιωσιμότητας. Μέσω της 
συνταγματικής αυτής διάταξης, ενσωματώνεται στο εθνικό δίκαιο μια από τις 



σημαντικότερες αρχές του Διεθνούς Δικαίου Περιβάλλοντος, η αρχή της πρόληψης (the 
Preventive Principle) η οποία αφορά στην υποχρέωση λήψης μέτρων προκειμένου να 
αποφευχθούν επιστημονικά επιβεβαιωμένοι κίνδυνοι βλαβών. 
 
44.Κάθε πράξη του Κράτους πρέπει να είναι σε συμμόρφωση με το νόμο και να 
προβλέπεται από αυτόν.  
 
45. Οι πολίτες, στο πλαίσιο της προστασίας τους, έχουν δυνατότητες για επανεξέταση της 
υπόθεσής τους σε διοικητικό και δικαστικό επίπεδο, καθώς και δυνατότητα για επιδίωξη 
αποζημίωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του αστικού κώδικα (βλέπε άρθρο 9).  
 
46. Το τέως Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης έχει 
εκδώσει τον «Οδηγό Ορθής Διοικητικής Συμπεριφοράς» και τα «Δικαιώματα των πολιτών 
και των επιχειρήσεων στις συναλλαγές τους με τις δημόσιες υπηρεσίες», επιδιώκοντας να 
ενημερώσει το κοινό για τα δικαιώματα του.  Τα προαναφερόμενα είναι διαθέσιμα στην  
επίσημη ιστοσελίδα του Υπουργείου.  
 
47.Επιπλέον,το Υπουργείο Δικαιοσύνης σε συνεργασία με τα συναρμόδια Υπουργεία 
υιοθέτησαν τον Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα 2014-2016,στο οποίο 
υπάρχει  ειδικό κεφάλαιο για το Δικαίωμα στο περιβάλλον καθώς και δράσεις για την 
προστασία του.  
 
ΙV. ΕΜΠΟΔΙΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 3  
 
48. Τα εμπόδια και τα προβλήματα που προσδιορίστηκαν από τις εμπλεκόμενες δημόσιες 
αρχές είναι τα εξής:  
 
- Περιορισμένοι οικονομικοί πόροι στο πλαίσιο των δράσεων της  περιβαλλοντικής 

εκπαίδευσης.  
- Έλλειψη ικανοποιητικών οικονομικών πόρων εξ αιτίας της τρέχουσας οικονομικής 

κατάστασης.  
- Σε ορισμένες περιπτώσεις έχουν διαπιστωθεί καθυστερήσεις στην ανταπόκριση 

υπηρεσιών εξαιτίας της υποστελέχωσης δημόσιων υπηρεσιών.  
- Κάποιες υπηρεσίες ανέφεραν ότι έγιναν αποδέκτες καταχρηστικών 

επαναλαμβανόμενων  αιτημάτων  για πληροφόρηση, γεγονός που οδήγησε σε 
δυσχέρειες όσον αφορά στην τέλεση των άλλων αρμοδιοτήτων τους.  

- Έλλειψη κατάλληλων υποδομών.  
- Ανάγκη για επιπλέον κωδικοποίηση του υφιστάμενου περιβαλλοντικού νομοθετικού 

πλαισίου.  
 
VI. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 3  
 
http://www.ypeka.gr 
http://www.coe.int/t/commissioner/source/NAP/Greece-National-Action-Plan-on-
Human-Rights.pdf (Human Rights National Action Plan  
http://www.mfa.gr  
https://www.yen.gr/ 
http://www.minedu.gov.gr/  
http://www.epperaa.gr/el/Pages/Default.aspx  
http://www.kep.gov.gr/portal/page/portal/kep/ 
http://www.e-per.gr/  



https://joinup.ec.europa.eu/sites/default/files/ckeditor_files/files/eGovernment%20in
%20Greece%20-%20February%202016%20-%20v%2018_0_2_00.pdf 
https://www.hcg.gr  
http://bathingwaterprofiles.gr 
http://nmwn.ypeka.gr 
http://wfd.ypeka.gr 
http://lmt.ypeka.gr 
http://floods.ypeka.gr 
https://www.et.gr  
http://www.apdaigaiou.gov.gr  
http://www.gcsl.gr 
http://www.gcsl.gr/index.asp?a_id=556 (Εκδηλώσεις Κοινωνικής Ευθύνης της Γ.Γ.Δ.Ε.- 
Δ/νσης Ενεργειακών, Βιομηχανικών και Χημικών Προϊόντων) 
 
VII. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΑ, ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4  
 
Σχετικοί ορισμοί  
 
49. Όσων αφορά τους σχετικούς ορισμούς στο άρθρο 2 και την απαίτηση για έλλειψη 
διακρίσεων του άρθρου3, βλέπε πληροφορία κάτω από το άρθρο 5 της Σύμβασης. 
 
50. Δεν έχουν αναφερθεί ιδιαίτερες δυσκολίες στην ερμηνεία του ορισμού «περιβαλλοντική 
πληροφορία». Περιορισμένες δυσκολίες έχουν διαπιστωθεί σε κάποιες περιπτώσεις που 
αφορούν την υπαγωγή στις εξαιρέσεις και ειδικότερα στο κατά πόσον εμπίπτει η ζητούμενη 
πληροφορία στο βιομηχανικό απόρρητο. Μια γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του 
Κράτους (υπ΄ αριθμό 135/2010) αντιμετώπισε αυτό το  θέμα και κατέληξε θετικά προς την 
εκχώρηση των σχετικών εγγράφων.  
 
Άρθρο 4, παράγραφος 1  
 
51. Σύμφωνα με το Νόμο 3422/12-2-2005 (ΦΕΚ Α΄303/2005), οι δημόσιες αρχές σε 
απάντηση μιας αίτησης για περιβαλλοντική πληροφορία, οφείλουν να την παρέχουν στο 
κοινό, χορηγώντας όπου χρειάζεται και αντίγραφα των εγγράφων που την περιέχουν. Το 
άρθρο7 της ΚΥΑ 11764/653/2006 επίσης προβλέπει ότι οι δημόσιες αρχές παρέχουν 
αντίγραφα των ζητούμενων εγγράφων μετά από αίτηση, ενώ προβλέπονται και εξαιρέσεις 
σχετικά με τη μορφή της ζητούμενης πληροφορίας (βλέπε κάτω από το άρθρο 4 παρα. 1 (β). 
Το Άρθρο 5 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ΦΕΚ Α΄45/9-3-1999), αναφερόμενο στην 
πρόσβαση στα έγγραφα ρυθμίζει παρόμοια ζητήματα.  
 
52. Σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 6 του νόμου 3979/2011 (ΦΕΚ 138Α/16.6.2011), «με 
την επιφύλαξη των προϋποθέσεων, των όρων και των περιορισμών που προβλέπονται από 
την κείμενη νομοθεσία ως προς την πρόσβαση στα έγγραφα (άρθρο 5 του Κώδικα 
Διοικητικής Διαδικασίας), ως προς την περαιτέρω χρήση των πληροφοριών του δημόσιου 
τομέα (ν. 3448/2006) και ως προς την επεξεργασία και προστασία των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα (ν. 2472/1997), οι φορείς του δημόσιου τομέα οφείλουν να 
δημοσιοποιούν και να καθιστούν προσιτές, ιδίως στους δικτυακούς τόπους τους, τις 
πληροφορίες που διαθέτουν και εμπίπτουν στο πεδίο της αρμοδιότητας και 
δραστηριότητάς τους. Οφείλουν ιδίως να καθιστούν με εύληπτο τρόπο προσιτή σε κάθε 
ενδιαφερόμενο τη βασική νομοθεσία που αναφέρεται στα εκάστοτε πεδία αρμοδιότητας ή 
δραστηριότητάς τους, πληροφορίες για τις υπηρεσίες και συναλλαγές, οι οποίες 



παρέχονται από αυτούς ιδίως με χρήση ΤΠΕ, καθώς και κάθε άλλη πληροφορία, η 
πρόσβαση στην οποία διευκολύνει την άσκηση δικαιωμάτων ή την εκπλήρωση 
υποχρεώσεων που προβλέπει ο νόμος. Επίσης, σύμφωνα με την παρ.2 του ίδιου άρθρου, 
«οι φορείς του δημόσιου τομέα διαθέτουν τις ανωτέρω πληροφορίες και έγγραφα σε 
μορφή δεκτική περαιτέρω χρήσης και επεξεργάσιμη, με αυτοματοποιημένα μέσα. Οι 
φορείς του δημόσιου τομέα οφείλουν ιδίως να διαθέτουν στους δικτυακούς τόπους τους, 
σε μορφή δεκτική περαιτέρω χρήσης και επεξεργάσιμη, με αυτοματοποιημένα μέσα, τα 
υποδείγματα−κείμενα αιτήσεων, δηλώσεων, παραστατικών που είναι αναγκαία για την 
άσκηση δικαιωμάτων ή την εκπλήρωση υποχρεώσεων των συναλλασσομένων με αυτούς, 
ανεξάρτητα από το εάν η σχετική επικοινωνία ή συναλλαγή θα πραγματοποιηθεί με 
ηλεκτρονικό ή μη τρόπο». Σύμφωνα με την παρ.3, «οι φορείς του δημόσιου τομέα 
εγγυώνται την εγκυρότητα και νομιμότητα και μεριμνούν για την ποιότητα και 
επικαιροποίηση των πληροφοριών και εγγράφων που αναρτούν ή κοινοποιούν προς 
ανάρτηση στην Κεντρική Διαδικτυακή Πύλη του Ελληνικού Δημοσίου ή στην κατά 
περίπτωση προβλεπόμενη πύλη ή τόπο πρόσβασης». Σύμφωνα με την παρ.4, «με την 
επιφύλαξη των διατάξεων για την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα, των διατάξεων για την προστασία της πνευματικής και 
βιομηχανικής ιδιοκτησίας και των διατάξεων για την περαιτέρω χρήση των πληροφοριών 
του δημόσιου τομέα, οι πληροφορίες που δημοσιοποιούνται, ανακοινώνονται και 
κοινοποιούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, μπορούν ελεύθερα να 
μεταφορτώνονται, να προσκτώνται, να αποθηκεύονται, να τυγχάνουν επεξεργασίας, να 
διαδίδονται και να χρησιμοποιούνται περαιτέρω υπό τον όρο ότι μνημονεύεται κατάλληλα 
η πηγή τους και δεν εμφανίζονται ως πρωτότυπες πληροφορίες, εάν έχουν υποστεί 
μετατροπές». Σύμφωνα με την παρ.5, «οι περιορισμοί και οι όροι χρήσης των πληροφοριών 
και εγγράφων που αναρτώνται πρέπει να δημοσιεύονται κατά σαφή και εμφανή τρόπο στο 
δικτυακό τόπο του φορέα του δημόσιου τομέα. Οι τροποποιήσεις των περιορισμών και των 
όρων χρήσης πρέπει να είναι άμεσα και ευχερώς αναγνωρίσιμες». Σύμφωνα με την παρ.6, 
«οι φορείς του δημόσιου τομέα οφείλουν να μεριμνούν για την ευρετηρίαση και 
τεκμηρίωση της πληροφορίας που διαθέτουν, όπως και για την παροχή υπηρεσιών 
καταλόγου, αναζήτησης και αυτοματοποιημένης αίτησης και διάθεσης πληροφοριών και 
εγγράφων του δημόσιου τομέα». 
 
53. Σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρο 9,του ανωτέρω αναφερόμενου νόμου, 
«1. η πρόσβαση στα έγγραφα, όπως προβλέπεται στις διατάξεις του άρθρου 5 του Κώδικα 
Διοικητικής Διαδικασίας, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν.2690/1999 αφορά και 
στα ηλεκτρονικά έγγραφα και μπορεί να ασκηθεί και με χρήση ΤΠΕ κατά τα ειδικότερα 
οριζόμενα στον παρόντα νόμο. 2. Όταν ασκείται το κατά το άρθρο 5 του Κώδικα Διοικητικής 
Διαδικασίας δικαίωμα πρόσβασης σε έγγραφα που τηρούνται ηλεκτρονικά από φορέα του 
δημόσιου τομέα, η μελέτη του εγγράφου ή η χορήγηση αντιγράφου μπορεί να γίνει και με 
χρήση ΤΠΕ. 
 
 
Άρθρο 4, παράγραφος 1(α)  
 
54. Στην Ελλάδα, καθένας έχει δικαίωμα πρόσβασης στην περιβαλλοντική πληροφορία, 
χωρίς την επίκληση εννόμου συμφέροντος κατ΄ αρχήν σύμφωνα με το νόμο 3422/12-12-
2005 (ΦΕΚ Α΄303/2005), καθώς και το άρθρο 3, παράγραφος 1 της ΚΥΑ 11764/653/2006 
(ΦΕΚ Β΄327/17-3-2006). Σύμφωνα με το παραπάνω άρθρο, κάθε φυσικό και νομικό 
πρόσωπο μπορεί να έχει πρόσβαση στην περιβαλλοντική πληροφορία, υποβάλλοντας 
σχετική έγγραφη αίτηση χωρίς την επίκληση εννόμου συμφέροντος. Η έγγραφη αίτηση 



καταγράφεται στο πρωτόκολλο της δημόσιας αρχής, παίρνει έναν συγκεκριμένο αριθμό και 
χορηγείται στον αιτούντα απόδειξη παραλαβής της αίτησής του.  
 
55. Οι δημόσιες αρχές, στην πλειοψηφία τους, χορηγούν την ζητούμενη πληροφορία που 
διατηρείται από αυτές ή για αυτές σε κάθε αιτούντα. Εξαιτίας έλλειψης προσωπικού και 
φόρτου εργασίας , έχει παρατηρηθεί ότι  σε ορισμένες περιπτώσεις δεν τηρούνται οι 
τεθείσες προθεσμίες. Το κυριότερο εμπόδιο που αναφέρεται είναι η έλλειψη ανθρώπινων 
και άλλων πόρων (προσωπικό και χρηματοδότηση). Αν μια αίτηση είναι διατυπωμένη πολύ 
γενικά, η δημόσια αρχή ζητά από τον αιτούντα να εξειδικεύσει το αίτημά του.  
 
56. Αν η ζητούμενη πληροφορία δεν διατίθεται από την δημόσια αρχή στην οποία 
απευθύνεται η αίτηση, τότε διαβιβάζεται στην αρμόδια αρχή, συνήθως σε 3 ημέρες, 
ωστόσο εξ αιτίας περιορισμένων ανθρώπινων πόρων μπορεί να γίνει υπέρβαση  αυτού του 
χρονικού διαστήματος.  Παράλληλα, ο αιτών ενημερώνεται ανάλογα.  
 
57. Σύμφωνα με το Σύνταγμα (Άρθρο 10), η αρμόδια αρχή υποχρεούται να απαντά σε 
αιτήσεις για πληροφόρηση και να χορηγεί έγγραφα (βλέπε άρθρο 3). Σύμφωνα με το άρθρο 
5, παράγραφος 1 του Νόμου 2690/1999 (Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας), κάθε 
ενδιαφερόμενος δικαιούται να έχει πρόσβαση σε διοικητικά έγγραφα, υποβάλλοντας 
σχετική αίτηση. Η συνδρομή εννόμου συμφέροντος απαιτείται μόνο για τη χορήγηση 
ιδιωτικών εγγράφων που κρατούνται από τις δημόσιες αρχές και αφορούν τον αιτούντα 
(άρθρο 5, παρ. 2 του Νόμου 2690/1999). Τέλος η οδηγία 2003/98/ΕΚ για την περαιτέρω 
χρήση πληροφοριών του δημόσιου τομέα έχει ενσωματωθεί στην ελληνική έννομη τάξη με 
το Νόμο 3448/2006.  Επίσης, η Οδηγία 2013/37/ΕΚ,η οποία τροποποιεί την  οδηγία 
2003/98/ΕΚ σχετικά με την περαιτέρω χρήση των πληροφοριών από τον δημόσιο τομέα, 
έχει ενσωματωθεί στο εθνικό δίκαιο με το νόμο 4305/2014 για την ανοικτή διάθεση και 
περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων του δημόσιου τομέα. Σύμφωνα 
με την παράγραφο 2 ,του άρθρου 10, «κάθε φορέας του δημόσιου τομέα που υπάγεται στο 
πεδίο εφαρμογής του παρόντος προβαίνει στην καταγραφή και αξιολόγηση των συνόλων 
εγγράφων πληροφοριών και δεδομένων που βρίσκονται στην κατοχή του, ανά κατηγορίες, 
προς το σκοπό ανοικτής τους διάθεσης. Στο πλαίσιο αυτό το ΥΠΕΝ εξέδωσε την Υπουργική 
Απόφαση υπ’άριθ.42487/5.9.2016, με την οποία εφαρμόζονται οι διατάξεις του ανωτέρω 
νόμου. Μέχρι τώρα, 2490 σύνολα δεδομένων είναι διαθέσιμα ηλεκτρονικά στον 
διαδικτυακό τόπο: http://www.data.gov.gr/. 
 
Άρθρο 4, παράγραφος 1(β)  
 
58. Λαμβάνοντας υπόψη τα αναφερόμενα στην παραπάνω παράγραφο (κάτω από το 
άρθρο 4 παρα. 1) και σύμφωνα με το άρθρο 4, παράγραφος 1(Β), υποπαράγραφοι (i) και (ii) 
της Σύμβασης, όπως έχει κυρωθεί με το νόμο 3422/2005 και το άρθρο 3, παράγραφος 7 της 
ΚΥΑ 11764/653/2006, η μορφή της ζητούμενης πληροφορίας παρέχεται ως ακολούθως: 
όταν ο αιτών ζητά από τη δημόσια αρχή την παροχή της πληροφορίας σε συγκεκριμένη 
μορφή (συμπεριλαμβανομένης και της μορφής του εγγράφου), η δημόσια αρχή το κάνει 
εκτός και αν είναι ήδη διαθέσιμη στο κοινό σε άλλη μορφή. Περισσότερες λεπτομέρειες γι 
αυτό το θέμα ρυθμίζονται από την προαναφερόμενη ΚΥΑ (άρθρο 3 παρ. 7).  
 
59. Επιπλέον, σύμφωνα με το άρθρο 25 του νόμου 3979/2011  (ΦΕΚ 34Α΄) και το άρθρο 4 
του Προεδρικού Διατάγματος 28/2015 (ΦΕΚ 34Ά): «1. Οι φορείς του δημόσιου τομέα 
μπορούν να γνωστοποιούν έγγραφα σε φυσικά πρόσωπα ή Ν.Π.Ι.Δ. με χρήση ΤΠΕ, εφόσον 
αυτά έχουν αιτηθεί ή υποδείξει το συγκεκριμένο μέσο ως προτιμώμενο ή έχουν 
συγκατατεθεί ρητά στη χρήση του. Τόσο η αίτηση για τη χρήση ή η υπόδειξη του 



προτιμώμενου ηλεκτρονικού μέσου, όσο και η σχετική συγκατάθεση μπορεί να 
μεταδίδονται και να αποστέλλονται, σε κάθε περίπτωση, με χρήση ΤΠΕ, εφόσον τηρούνται 
οι προϋποθέσεις ταυτοποίησης και επιβεβαίωσης της ταυτότητας (αυθεντικοποίησης) των 
προσώπων. 2. Το σύστημα γνωστοποίησης πρέπει να επιτρέπει την εξακρίβωση του 
ακριβούς χρόνου, κατά τον οποίο έλαβε χώρα η αποστολή, παραλαβή και η πρόσβαση στο 
περιεχόμενο του εν λόγω εγγράφου, η οποία συνεπάγεται έναρξη των έννομων συνεπειών 
και των προθεσμιών, όπως αυτές που αφορούν την άσκηση ενδίκων μέσων και 
βοηθημάτων. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης ορίζεται κάθε αναγκαίο τεχνικό θέμα ως προς τις προδιαγραφές και τα 
πρότυπα για το σχεδιασμό και την υλοποίηση του συστήματος γνωστοποίησης, με τρόπο 
ώστε να ανταποκρίνεται στο σκοπό της εξακρίβωσης του ακριβούς χρόνου αποστολής και 
παραλαβής ενός εγγράφου και πρόσβασης στο περιεχόμενό του. Τεκμαίρεται ότι το 
πρόσωπο που είναι αποδέκτης του εγγράφου που γνωστοποιείται, αποκτά πρόσβαση στο 
περιεχόμενο της γνωστοποίησης το αργότερο δέκα πλήρεις ημέρες από τη γνωστοποίηση, 
εκτός εάν ο αποδέκτης αποδείξει τη συνδρομή λόγων ανωτέρας βίας που δεν επέτρεψαν 
την πρόσβαση στο περιεχόμενο του εγγράφου που γνωστοποιήθηκε με χρήση ΤΠΕ ή 
εφόσον αυτή η αδυναμία οφείλεται σε λόγους που αφορούν στον φορέα του δημόσιου 
τομέα. 3. Με γνωστοποίηση ισοδυναμεί η ηλεκτρονική πρόσβαση από τους 
ενδιαφερομένους στο περιεχόμενο των ενεργειών και των αντίστοιχων εγγράφων του 
φορέα του δημόσιου τομέα, εφόσον ο φορέας του δημόσιου τομέα μπορεί να αποδείξει με 
βέβαιο και ασφαλή τρόπο την πρόσβαση του ενδιαφερομένου». 
 
Άρθρο 4, παράγραφος 2 -8 
60. Η νομοθεσία και η πληροφορία σχετικά με αυτό το άρθρο παραμένουν οι ίδιες με 
προηγούμενη έκθεση.  
 
VIII. ΕΜΠΟΔΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4  
 
61. Τα εμπόδια και οι δυσχέρειες που αναφέρθηκαν από τις  εμπλεκόμενες δημόσιες αρχές 
και ΜΚΟ είναι:  
 
Α) Έλλειψη πόρων (προσωπικού, οικονομικών πόρων κλπ).  
Β) Διοικητικό βάρος λόγω έλλειψης προσωπικού και σε κάποιες περιπτώσεις το αίτημα 
είναι πολύ γενικό ή παράλογο και οι υπάλληλοι χρειάζεται να βοηθήσουν τον αιτούντα να 
εξειδικεύσει ή να υποβάλλει συνοδευτικά έγγραφα με περισσότερες λεπτομέρειες.  
Γ) Καθυστερήσεις που οφείλονται στην πολυπλοκότητα της ζητούμενης πληροφορίας, η 
οποία χρειάζεται χρόνο και συνεργασία με άλλες υπηρεσίες για να χορηγηθεί. 
Δ) Περιορισμένες δυσκολίες που αφορούν την ερμηνεία του όρου «περιβαλλοντική 
πληροφορία».  
ε) Έλλειψη υλικής και τεχνολογικής υποδομής (έλλειψη τήρησης αρχείων μελετών, έλλειψη 
ηλεκτρονικών υπολογιστών και προγραμμάτων για την τήρηση δεδομένων), έλλειψη 
ηλεκτρονικής αρχειοθέτησης, αυξανόμενος όγκος δουλειάς και εγγράφων προς διανομή.  
ζ) Σύμφωνα με τον Συνήγορο του Πολίτη, σε ορισμένες περιπτώσεις το κοινό δεν γνωρίζει 
ποίες πληροφορίες είναι διαθέσιμες και ποιος είναι ο αρμόδιος φορέας για την παροχή 
τους.  
η) Έλλειψη νομικών υπηρεσιών σε τοπικό επίπεδο προκειμένου να αξιολογηθεί αν μια 
ζητούμενη πληροφορία εμπίπτει στις διατάξεις για το εμπορικό ή βιομηχανικό απόρρητο 
και κατά συνέπεια θεωρείται εμπιστευτική. 
θ) Το πρόβλημα της απόστασης της αρμόδιας υπηρεσίας από τον τόπο κατοικίας του πολίτη 
(σε περίπτωση που η διαθέσιμη βάση με στοιχεία βρίσκεται στην έδρα της περιφέρειας του 
και πρέπει να ταξιδέψει ως εκεί με δικά του έξοδα).  



ι)Σύμφωνα με τον Συνήγορο του Πολίτη σε ορισμένες περιπτώσεις δεν υπάρχει περαιτέρω 
ταξινόμηση και εξειδίκευση των πληροφοριών γεγονός που επιφέρει μεγαλύτερο 
διοικητικό βάρος για τους  πολίτες.  
κ) Ανάγκη για περαιτέρω  διαλειτουργικότητας μεταξύ των βάσεων δεδομένων.  
λ)Σύμφωνα με το Συνήγορο του Πολίτη υπάρχει αναγκαιότητα για δημιουργία Συστήματος 
Παρακολούθησης Πληροφοριών ώστε να διασφαλίζεται η διαφάνεια και η αμεσότητα. 
Μ)Σύμφωνα με έναν ΜΚΟ, παρά τις προσπάθειες, υπάρχουν ακόμα περιπτώσεις μη 
εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 4 ,παρ.1 εδαφ.α, από ορισμένες νομικά πρόσωπα 
δημοσίου δικαίου  τα οποία αρνούνται να διαθέσουν πληροφορίες χωρίς να αποδεικνύεται 
το έννομο συμφέρον και χρησιμοποιούν για τον σκοπό αυτό έντυπο για να ενημερώσουν το 
κοινό. 
 
 
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΤΟΥ 
ΑΡΘΡΟΥ 4  
 
62. Η Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης  και οι άλλες αρμόδιες υπηρεσίες 
παρέχουν κατόπιν αιτήσεως τα έγγραφα που αφορούν εκτιμήσεις περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων και στρατηγικών εκτιμήσεων επιπτώσεων που υποβάλλονται σε αυτές, εφόσον 
έχει ξεκινήσει η διαδικασία δημόσιας διαβούλευσης. Δεν παρέχονται εσωτερικά 
γνωμοδοτικά έγγραφα που αφορούν υποθέσεις που εκκρεμούν στα δικαστήρια.  
Η Ειδική Γραμματεία Υδάτων (ΕΓΥ) έχει την ευθύνη λειτουργίας, διαχείρισης και 
ενημέρωσης των εθνικών βάσεων δεδομένων για τα ποσοτικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά 
των υδάτων, την συλλογή των διαθέσιμων δεδομένων καταγραφής πλημμυρικών 
συμβάντων, την κατάρτιση των Ζωνών Δυνητικά Υψηλού Κινδύνου Πλημμύρας, των  
Χαρτών Επικινδυνότητας και Κινδύνων Πλημμύρας ,καθώς και την τήρηση  του Εθνικού  
Μητρώου Σημείων Υδροληψίας (ΕΜΣΥ). 
 
 
IX. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4  
 
http://www.ypeka.gr 
http://www.coe.int/t/commissioner/source/NAP/Greece-National-Action-Plan-on-
Human-Rights.pdf (Human Rights National Action Plan  
http://www.mfa.gr  
https://www.yen.gr/ 
http://www.minedu.gov.gr/  
http://www.epperaa.gr/el/Pages/Default.aspx  
http://www.kep.gov.gr/portal/page/portal/kep/ 
http://www.e-per.gr/  
https://joinup.ec.europa.eu/sites/default/files/ckeditor_files/files/eGovernment%20in
%20Greece%20-%20February%202016%20-%20v%2018_0_2_00.pdf 
 
 
X. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΑ, ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΓΙΑ 
ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 5  
 
63. Ο Νόμος 3422/2005 προβλέπει τη συλλογή και διάχυση της περιβαλλοντικής 
πληροφορίας. Επιπλέον, το άρθρο 7 της ΚΥΑ 11764/653/2006 (ΦΕΚ Β΄327/17-3-2006), με 
την οποία ενσωματώθηκε η Οδηγία 2003/4/ΕΚ,  ρυθμίζει τη διάχυση της περιβαλλοντικής  
πληροφορίας μέσω ηλεκτρονικών βάσεων δεδομένων και δημόσιων δικτύων επικοινωνίας. 



Επιπλέον, ο ανωτέρω αναφερόμενος νόμος εμπεριέχει διατάξεις για τις πληροφορίες του 
δημόσιου τομέα και τις χρήσιμες μεθόδους  για τη διευκόλυνση των πολιτών και των 
επιχειρήσεων.  
 
 
 
64. Οι σχετικοί ορισμοί του άρθρου 2 και η απαίτηση για έλλειψη διακρίσεων του άρθρου 3 
της Σύμβασης απαντώνται στο Νόμο 3422/2005 με τον οποίο κυρώθηκε η Σύμβαση. Οι ίδιοι 
ορισμοί συναντώνται και στο άρθρο 2της ΚΥΑ 11764/653/2006, με την οποία 
ενσωματώθηκε η Οδηγία 2003/4/ΕΚ.  
 
65. Επίσης, σύμφωνα με το Άρθρο 4, παράγραφοι 1,2 και 3 του Συντάγματος 
(1975/1986/2001) όλοι οι Έλληνες είναι ίσοι ενώπιον του νόμου. Οι γυναίκες και οι άνδρες  
έχουν ίσα δικαιώματα και υποχρεώσεις. Όλα τα άτομα που έχουν τις προϋποθέσεις για 
υπηκοότητα όπως ορίζεται από το νόμο είναι Έλληνες πολίτες. Στο άρθρο 5 (α) παράγραφοι 
1 και 2 του Συντάγματος αναφέρεται ότι όλοι έχουν πρόσβαση στην πληροφορία όπως 
ορίζεται από το νόμο και όλοι δικαιούνται να συμμετέχουν στην Κοινωνία της 
Πληροφορίας. Επίσης, ο Νόμος 3304/2005 για την «εφαρμογή της αρχής της ίσης 
μεταχείρισης ανεξάρτητα από φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, θρησκευτικές ή άλλες 
πεποιθήσεις, σωματική αναπηρία, ηλικία ή γενετήσιο προσανατολισμό» αποτελεί ορόσημο 
στην προώθηση της αρχής της ισότητας και την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 
στην Ελλάδα. Με τον παραπάνω νόμο ενσωματώθηκαν στην ελληνική έννομη τάξη δυο 
Οδηγίες: Η Οδηγία 2000/78 και 2000/43 « για την προώθηση της αρχής της ίσης 
μεταχείρισης και της καταπολέμησης των διακρίσεων για λόγους φυλής, εθνικότητας, 
θρησκείας ή πεποιθήσεων, σωματικής αναπηρίας, ηλικίας και γενετήσιου 
προσανατολισμού».  
 
66. Στην Ελλάδα υπάρχουν δυο φορείς με παρόμοιες αρμοδιότητες σχετικά με την 
καταπολέμηση των διακρίσεων στον ιδιωτικό τομέα: Το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας, του 
οπίου η αρμοδιότητα καλύπτει κανονικά εργασιακά συμβόλαια και η Επιτροπή Ίσης 
Μεταχείρισης του Υπουργείου Δικαιοσύνης ( Νόμος 3304/2006, ΦΕΚ Α΄16) της οποίας η 
αρμοδιότητα καλύπτει τον υπόλοιπο ιδιωτικό τομέα και το δημόσιο. Επίσης, η Γενική 
Γραμματεία Ισότητας του Υπουργείου Εσωτερικών διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην 
εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης και της ισότητας των φύλων. Ταυτόχρονα, μια 
Μόνιμη Επιτροπή για την Ισότητα και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα καθώς και μια Μόνιμη 
Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας λειτουργούν στο πλαίσιο του Ελληνικού Κοινοβουλίου.  
 
Άρθρο 5, παράγραφος 1 (α)  
 
67. Συστήματα επεξεργασίας δεδομένων λειτουργούν από διάφορες περιβαλλοντικές και 
τομεακές αρχές. Το ΥΠΕΝ εποπτεύει τη συλλογή και δημοσίευση  των βασικών 
περιβαλλοντικών δεδομένων. Το ΥΠΕΝ, συνεισφέρει τακτικά στο Ευρωπαϊκό 
Περιβαλλοντικό Δίκτυο Πληροφόρησης και Παρατήρησης (ΕΙΟΝΕΤ) Ροές Δεδομένων 
Προτεραιότητας. Επίσης συνεργάζεται στενά με την Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία για τους 
περιβαλλοντικούς δείκτες, η οποία συνεργάζεται με την Eurostat και τις Εθνικές Στατιστικές 
Αρχές άλλων χωρών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το ΥΠΕΝ, σύμφωνα με τον Νόμο 
3832/2010 «Ελληνικό Στατιστικό Σύστημα, σύσταση ΕΛΣΤΑΤ ως ανεξάρτητης αρχής» και την 
αρ. πρωτ. 12629/82-896/2014 Απόφαση της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής αποτελεί Εθνική 
Αρχή και Φορέα του Ελληνικού Στατιστικού Συστήματος.  
 
68. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και ενέργειας συλλέγει και ενημερώνει στοιχεία για:  



1. Παρακολούθηση δεικτών ποιότητας της ατμόσφαιρας.  
2. Παρακολούθηση δεικτών αερίων εκπομπών (κυρίως βιομηχανικών).  
3. Προγράμματα παρακολούθησης καύσης και καυσίμων.  
4. Κατάλογο τοπικών αρχών που ασχολούνται με διαχείριση.  
5. Παρακολούθηση θορύβου.  
6. Παρακολούθηση περιβαλλοντικών επιθεωρήσεων. 
7. Μητρώο εμπορίας αερίων ρύπων.  
8. Ουσίες που καταστρέφουν το όζον.  
9. Παρακολούθηση της λειτουργίας του Εθνικού Δικτύου Παρακολούθησης της ποιότητας 

και ποσότητας των υδάτων της χώρας.  
10. Παρακολούθηση, σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές, των απαιτούμενων ποιοτικών 

και οπτικά παρακολουθούμενων παραμέτρων των υδάτων κολύμβησης.  
11. Ενημέρωση της Εθνικής Τράπεζας Υδρολογικής και Μετεωρολογικής Πληροφορίας.  
12. Συλλογή των λειτουργικών δεδομένων των Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων της 

χώρας και καταχώρησή τους στην Εθνική Βάση Δεδομένων, σε συντονισμό και 
συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς. 

13. Συλλογή διαθέσιμων δεδομένων καταγραφής Πλημμυρικών Συμβάντων (ιστορικές 
πλημμύρες) σε επίπεδο χώρας. 

14. Κατάρτιση Ζωνών Δυνητικά Υψηλού Κινδύνου Πλημμύρας, Χαρτών Επικινδυνότητας και 
Χαρτών Κινδύνων Πλημμύρας σε επίπεδο χώρας. 

15. Τήρηση Εθνικού Μητρώου Σημείων Υδροληψίας (ΕΜΣΥ), με τη μορφή συστήματος 
βάσης γεωχωρικών δεδομένων και υπηρεσιών. 

 
Οι πληροφορίες είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του ΥΠΕΝ. 
 
Το Γενικό Χημείο του Κράτους αναλύει δείγματα υδάτων, λυμάτων καθώς και άλλα 
περιβαλλοντικά δείγματα. Τα αποτελέσματα των ελέγχων συγκεντρώνονται στις ετήσιες 
εκθέσεις εργασιών, οι οποίες αναρτώνται στον διαδικτυακό τόπου του Γενικού Χημείου  
http://www.gcsl.gr  
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69. Η Ελλάδα συμβάλλει στην προετοιμασία της Έκθεσης για την Κατάσταση του 
Περιβάλλοντος του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος (ΕΟΠ), που εκδίδεται κάθε 5 
χρόνια (τελευταία έκθεση εκδόθηκε το 2015).  
 
70. Το Εθνικό Περιβαλλοντικό Δίκτυο Πληροφόρησης έχει σχεδιαστεί ως  οριζόντιος 
μηχανισμός για τη συλλογή και διάχυση δεδομένων, διαμέσου διαδικτύου ή ενδοδικτύου 
σχετικά με τους κύριους περιβαλλοντικούς τομείς (αέρα, νερό, φύση, απόβλητα, εκπομπές 
και νομοθεσία). Περιλαμβάνει ένα εθνικό αποθετήριο περιβαλλοντικών δεδομένων και 
έναν μηχανισμό ανταλλαγής δεδομένων μεταξύ σχετικών περιβαλλοντικών διοικητικών 
υπηρεσιών καθώς και παροχής δεδομένων στο κοινό. Για την πλήρη λειτουργία του 
απαιτείται αναβάθμιση του λογισμικού του.  
 
71. Το έργο εκσυγχρονισμού και επέκτασης του δικτύου έχει ολοκληρωθεί. Το σύστημα 
είναι πλέον διαδικτυακό (web – based) εμπλέκοντας περισσότερους περιβαλλοντικούς 
φορείς ως ενεργούς χρήστες και περισσότερους ενδιαφερόμενους εξωτερικούς χρήστες και 
οργανισμούς ως παρατηρητές. Ένα μεγάλο μέρος των δεδομένων του συστήματος είναι 
διαθέσιμο στο κοινό. Επίσης, περιλαμβάνει χωροταξικά δεδομένα και υπηρεσίες 
βοηθώντας στη συσχέτιση με περιβαλλοντικά στοιχεία στο πλαίσιο της Οδηγίας INSPIRE. Το 
περιεχόμενο του συστήματος αφορά τους κύριους περιβαλλοντικούς τομείς για τους 



οποίους το ΥΠΕΚΑ συλλέγει δεδομένα (αέρα, νερό, φυσικό περιβάλλον, απόβλητα, καύση, 
καύσιμα, θόρυβο, μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων και ανακύκλωση αποβλήτων, 
ουσίες που μειώνουν το όζον, χωροταξικός σχεδιασμός κλπ). Μια νέα λειτουργία που 
βασίζεται στη διαδικτυακή τεχνολογία διευκολύνει και ενθαρρύνει την ηλεκτρονική 
υποβολή των Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, οι ποίες έτσι γίνονται περισσότερο 
ορατές. Τέλος, το σύστημα περιέχει λειτουργίες για την υποστήριξη του εθνικού EIONET 
καθώς και τη λειτουργία του Clearing House Mechanism της Σύμβασης Άαρχους.  
 
72. Τα περιβαλλοντικά δεδομένα συλλέγονται και κατέχονται σε συμμόρφωση με την 
ευρωπαϊκή νομοθεσία και σύμφωνα με τις υποχρεώσεις για υποβολή περιβαλλοντικών 
εκθέσεων του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος και της Eurostat. Γενικά τα  
περιβαλλοντικά δεδομένα διατίθεται δωρεάν, ωστόσο σε ορισμένες περιπτώσεις όπως τα 
μετεωρολογικά δεδομένα ή χάρτες   υπάρχει συγκεκριμένο κόστος. 
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73. Σε περίπτωση περιστατικού αέριας ρύπανσης, η πληροφορία διατίθεται σε μια ώρα από 
το διαδίκτυο,  το ραδιόφωνο και την τηλεόραση καθώς και η εφαρμογή των κατάλληλων 
μέτρων (οδηγίες σε πληττόμενο πληθυσμό κλπ).  Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με ΜΚΟ 
υπάρχει ανάγκη για πιο συστηματική και σε πραγματικό χρόνο ενημέρωση για τα 
περιστατικά αέριας ρύπανσης που να καλύπτει όλη την Ελλάδα. Επίσης, αυτοί που 
ρυπαίνουν έχουν την υποχρέωση να ενημερώσουν άμεσα το κοινό σε  έκτακτες 
περιπτώσεις σύμφωνα με το Προεδρικό Διάταγμα 148/2009 «Περιβαλλοντική ευθύνη για 
την πρόληψη και την αποκατάσταση των ζημιών στο περιβάλλον – Εναρμόνιση με την 
οδηγία 2004/35/ΕΚ». 
 
74. Σε εφαρμογή του άρθρου 10 της Οδηγίας 2007/60/ΕΚ και του άρθρου 9 της ΚΥΑ 
31822/1542/Ε103 (ΦΕΚ1108/Β/21-07-2010) με την οποία ενσωματώθηκε στο εθνικό δίκαιο 
η Κοινοτική Οδηγία 2007/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
23ης Οκτωβρίου 2007 για την «Αξιολόγηση και Διαχείριση των κινδύνων πλημμύρας», 
δημοσιοποιήθηκαν τα στοιχεία της Προκαταρκτικής Αξιολόγησης Κινδύνων Πλημμύρας για 
τα 14 Υδατικά Διαμερίσματα της χώρας και προσδιορίστηκε ο κατάλογος των 
εμπλεκόμενων φορέων σε όλα τα στάδια διαχείρισης του κινδύνου και των καταστροφών 
(πρόληψη, ετοιμότητα και αποκατάσταση). 
 
75. Πρόγνωση και έγκαιρη προειδοποίηση: το θέμα αυτό χειρίζονται διάφορα 
επιχειρησιακά κέντρα. Ολοκληρωμένες δράσεις και προγράμματα που έχουν αναληφθεί 
στον τομέα της προειδοποίησης και πρόγνωσης περιλαμβάνουν:  
(α) Παραδοσιακά όργανα μέτρησης, ραντάρ και αριθμητικές προβλέψεις καιρού.  
(β) Διακρίβωση και χαρτογράφηση περιοχών υψηλού κινδύνου μέσω της Εθνικής Τράπεζας 
Υδρολογικών και Μετεωρολογικών Πληροφοριών, μια τράπεζα δεδομένων οπού όλα τα 
υδρολογικά και μετεωρολογικά δεδομένα μετρώνται, συλλέγονται και επεξεργάζονται τα 
τελευταία 100 χρόνια και σήμερα πλέον χρησιμοποιούνται οι πιο σύγχρονες μέθοδοι της 
πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών. 
(γ) Ανάπτυξη ενός αποτελεσματικού και αξιόπιστου συστήματος έγκαιρης πρόγνωσης και 
προειδοποίησης, που στηρίζεται σε μετεωρολογική πληροφορία, προκειμένου να 
ενημερώνει, στο ανάλογο επίπεδο, τις αρμόδιες για τις πλημμύρες αρχές και πολίτες σε 
απειλούμενες περιοχές.  
(δ) Ένα εθνικό σχέδιο εκτάκτου ανάγκης πολιτικής προστασίας (ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ), που 
καλύπτει τη διαχείριση καταστάσεων εκτάκτου ανάγκης κατά τη διάρκεια και μετά από 
περιστατικά πλημμύρων. Σύμφωνα με ΜΚΟ υπάρχει έλλειψη απολογιστικών εκθέσεων.  



(ε) Μέτρα που συνδέονται με τη δημόσια πληροφορία και την ευαισθητοποίηση: 
πληροφόρηση του γενικού κοινού από τα μέσα (τηλεόραση, φυλλάδια, αφίσες, διαδίκτυο 
κλπ) για πιθανά περιστατικά πλημμυρών λόγω της πρόγνωσης ισχυρών βροχοπτώσεων και 
καταιγίδων και για οδηγίες αυτοπροστασίας.  
(στ) Σε περιπτώσεις απειλής της δημόσιας υγείας σχετικά με τα προϊόντα αλιείας για τα 
οποία η αρμόδια αρχή είναι ενήμερη, όλες οι αρμόδιες σε περιφερειακό επίπεδο 
υπηρεσίες ενημερώνονται γραπτά, όπως και κτηνιατρικές και υπηρεσίες δημόσιας υγείας 
καθώς και οι τοπικές επιχειρήσεις αλιείας. 
(ζ) Την παρακολούθηση και προστασία των υδάτων κολύμβησης και του θαλασσίου 
περιβάλλοντος.  
(η) Αρμόδια για την ενημέρωση του κοινού σχετικά με τα μέτρα για την προστασία τους 
από τους κινδύνους των πυρκαγιών, είναι η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, η 
Γενική Δ/νση Ανάπτυξης και Προστασίας Δασών και Αγροπεριβάλλοντος του MoEE και το 
Σώμα Πυροσβεστικής  (Ν3013/2002, Ν.3208/2003, Ν.4249/2014). Περισσότερες 
πληροφορίες στο κοινό με βάση τις οδηγίες των προαναφερθέντων υπηρεσιών, παρέχεται 
από τις τοπικές υπηρεσίες  Δασών και Πυροσβεστικής και τις αρμόδιες τοπικές και 
Δημοτικές αρχές της Πολιτικής Προστασίας.  
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76. H ποιότητα των νερών κολύμβησης της Ελλάδας παρακολουθείται συστηματικά από το 
1988 σύμφωνα με την Οδηγία 76/160/ΕΟΚ "περί της ποιότητας υδάτων κολύμβησης" στο 
πλαίσιο Προγράμματος που οργανώνει και συντονίζει το ΥΠΕΝ. Από το 2010 η 
Παρακολούθηση της ποιότητας των κολυμβητικών υδάτων πραγματοποιείται σύμφωνα με 
την Οδηγία 2006/7/ΕΚ «σχετικά με τη διαχείριση της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης», 
όπως αυτή εναρμονίστηκε στην Ελληνική νομοθεσία με την ΚΥΑ 8600/416/E103/2009 (ΦΕΚ 
356Β/2009) στο πλαίσιο του «Προγράμματος Παρακολούθησης της ποιότητας των υδάτων 
κολύμβησης της χώρας» (εφεξής “Πρόγραμμα”). Στόχος του “Προγράμματος” είναι η 
προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας (λουομένων), καθώς και 
η συμμόρφωση με την νέα Οδηγία 2006/7/ΕΚ, η οποία εφαρμόζεται στη χώρα μας από το 
2010. Παράλληλα, στοχεύει στον εντοπισμό προβληματικών περιοχών, προκειμένου να 
ληφθούν κατάλληλα μέτρα για τον περιορισμό της ρύπανσης και τη βελτίωση της ποιότητας 
του θαλάσσιου αποδέκτη. 

77. Τα αποτελέσματα του “Προγράμματος” δημοσιοποιούνται για την ενημέρωση τόσο των 
Ελλήνων πολιτών, όσο και των χωρών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με την 
ποιότητα των νερών κολύμβησης, με αποτέλεσμα την ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης 
αλλά και τη διεθνή εικόνα της χώρας μας, γεγονός που συνδέεται άμεσα με την τουριστική 
της προβολή. 

Με βάση τα αποτελέσματα του Προγράμματος  γίνονται η αξιολόγηση, η ταξινόμηση και ο 
ποιοτικός χαρακτηρισμός των υδάτων κολύμβησης και η σύνταξη της ετήσιας έκθεσης, με 
σκοπό την ενημέρωση των αρμοδίων υπηρεσιών, φορέων αλλά και του κοινού. Η έκθεση 
αυτή συντάσσεται σύμφωνα με τις διατάξεις της Οδηγίας και τις κατευθύνσεις της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής και υποβάλλεται το αργότερο μέχρι 31 Δεκεμβρίου κάθε έτους στο 
Κεντρικό Αποθετήριο Δεδομένων του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος 

78. Παράλληλα, τα αποτελέσματα του “Προγράμματος” χρησιμοποιούνται και κατά την 
κατάρτιση, αναθεώρηση και επικαιροποίηση των Ταυτοτήτων των Υδάτων Κολύμβησης 
(Bathing Water  Profile), σύμφωνα με το άρθρο 7 της 2006/7/ΕΚ Οδηγίας και του 
Παραρτήματος ΙΙΙ αυτής.Συνολικά στο "Πρόγραμμα", από το 2010 μέχρι και σήμερα, έχουν 



ενταχθεί 2.155 σημεία, τα οποία αναφέρονται σε παράκτια (2.149 σημεία) και σε 
εσωτερικά ύδατα και ειδικότερα σε λίμνες (6 σημεία).Το δίκτυο παρακολούθησης 
κολυμβητικών υδάτων αναθεωρήθηκε το 2014 και για το έτος 2015 αποτελείται από 1.542 
σημεία παρακολούθησης σε ισάριθμο αριθμό ακτών, εκ των οποίων τα 1.540 αναφέρονται 
σε παράκτια ύδατα και τα 2 σε εσωτερικά ύδατα. 
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79.Το ΥΠΕΝ έχει δημιουργήσει σχετικές βάσεις δεδομένων με δεδομένα από συστήματα 
παρακολούθησης, μητρώα και άλλες σχετικές δραστηριότητες. Μέρος αυτών αναρτάται 
στην επίσημη ιστοσελίδα του Υπουργείου. Ο τελικός στόχος είναι σταδιακά να 
περιλαμβάνονται όλες οι απαραίτητες πληροφορίες και δεδομένα.  
 
(α) Εθνικό Δίκτυο Περιβαλλοντικής Πληροφόρησης: είναι ένα εθνικό αρχείο καταχώρησης 
περιβαλλοντικών δεδομένων και μηχανισμός ανταλλαγής δεδομένων μεταξύ σχετικών 
περιβαλλοντικών διοικητικών υπηρεσιών καθώς και παροχής  πληροφοριών στο κοινό.  
(β) Εθνική Τράπεζα Πληροφοριών Υδρολογικής και Μετεωρολογικής Πληροφορίας 
(www.hydroscope.gr): πρόκειται για μια βάση δεδομένων και δίκτυο ευρείας ζώνης για 
ανταλλαγή και διάχυση υδρολογικής και μετεωρολογικής πληροφορίας που παρέχεται από 
σχετικούς οργανισμούς που ανήκουν στο δίκτυο. Στην Τράπεζα περιλαμβάνονται δεδομένα 
που έχουν μετρηθεί τα τελευταία 100 χρόνια τα οποία συλλέγονται και επεξεργάζονται με 
τη χρήση των πιο σύγχρονων μεθόδων της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών.  
 (γ) Ειδική ιστοσελίδα, στο πλαίσιο της εφαρμογής της εναλλακτικής διαχείρισης 
συσκευασιών και άλλων αποβλήτων (Νόμος 2939/2001), η οποία υπάρχει ως σύνδεσμος 
στην ιστοσελίδα του ΥΠΕΚΑ, παρέχει πληροφορία σε σχέση με την εναλλακτική διαχείριση 
(αποκατάσταση και ανακύκλωση) των αποβλήτων συσκευασιών, Οριακές Τιμές Εκπομπών, 
μεταχειρισμένα λάστιχα, χρησιμοποιημένα ορυκτέλαια, απόβλητα ηλεκτρικού και 
ηλεκτρονικού εξοπλισμού, μπαταρίες και συσσωρευτές και απόβλητα κατασκευών και 
κατεδαφίσεων.  
(δ) Το Aarhus Clearing House Mechanism στο πλαίσιο της εφαρμογής του Εθνικού 
Περιβαλλοντικού Δικτύου Πληροφόρησης.  
(ε) Στην επίσημη ιστοσελίδα του ΥΠΕΝ (www.ypeka.gr), στη θεματική κατηγορία Υδατικοί 
Πόροι, παρέχεται από την Ειδική Γραμματεία Υδάτων, συνεχής και άμεση  πληροφόρηση 
επί των θεμάτων,  αρμοδιοτήτων και δράσεων αυτής (Διαχείριση Υδατικών Πόρων, Οδηγία 
Πλαίσιο για τα Νερά, Πρόγραμμα Παρακολούθησης, Νιτρορύπανση, Διαχείριση Λυμάτων, 
Πλημμύρες, Ακτές Κολύμβησης, Θαλάσσια Στρατηγική, Διεθνή και Μεσογειακά Θέματα, 
Αναθεώρηση Σχεδίων Διαχείρισης Λεκανών Απορροής). Στην ιστοσελίδα του ΥΠΕΝ 
(www.ypeka.gr), υπό την επίβλεψη της ΕΓΥ, για την άμεση ενημέρωση φορέων και πολιτών 
βρίσκονται τα κάτωθι μητρώα και πληροφορίες: 
 Μητρώο Ταυτότητας Υδάτων Κολύμβησης στον ιστότοπο http://bathingwaterprofiles.gr . 

Ο εν λόγω ιστότοπος παρέχει σημαντική πληροφορία για την ποιότητα των υδάτων 
στην Ελλάδα, χρησιμεύει ως Μητρώο Ταυτοτήτων Υδάτων Κολύμβησης και 
εφαρμόζεται σε περίπου 1.400 παραλίες στην επικράτεια. Σκοπός του Μητρώου είναι 
η περιγραφή και παρουσίαση των βασικών χαρακτηριστικών των ακτών, η εξακρίβωση 
των πηγών ρύπανσης που μπορούν να επηρεάσουν την ποιότητα των υδάτων και η 
εκτίμηση του μεγέθους των επιπτώσεων. Το Μητρώο χρησιμεύει επίσης και ως ένας 
οδηγός επιλογής των κατάλληλων μέτρων για τον περιορισμό/μείωση στο ελάχιστο 
του αντικτύπου των πιέσεων αναφορικά με την ποιότητα των υδάτων κολύμβησης και 
διευκολύνει την πιο αποδοτική διαχείριση των πηγών. Αυτή η διαδραστική ιστοσελίδα, 
που σχετίζεται με το Μητρώο, αποσκοπεί όχι μόνο στην ενημέρωση του κοινού όσον 



αφορά στην ποιότητα των υδάτων και στη λήψη των κατάλληλων μέτρων 
αντιμετώπισης, αλλά και στην δυνατότητα φιλοξενίας σχολίων και αποκρίσεων σε 
αυτά από τους επισκέπτες της ιστοσελίδας. 

 Στοιχεία Προκαταρκτικής Αξιολόγησης Κινδύνων Πλημμύρας στον ιστότοπο 
http://maps.ypeka.gr/flexviewers/gis/, καθώς και στην ευρωπαϊκή βάση δεδομένων 
ΕΙΟΝΕΤ. 

 Εθνικό Δίκτυο Παρακολούθησης Υδάτων στον διαδραστικό ιστότοπο του ΥΠΕΝ 
http://nmwn.ypeka.gr. 

 Σχέδια Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών στους ιστότοπους http://wfd.ypeka.gr 
και http://maps.ypeka.gr, καθώς και στην ευρωπαϊκή βάση ΕΙΟΝΕΤ.   

 Εθνική Βάση Δεδομένων Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων των οικισμών της 
χώρας στον ιστότοπο http://astikalimata.ypeka.gr. 

 Προκαταρκτική Αξιολόγηση Κινδύνου Πλημμύρας στον ιστότοπο http://floods.ypeka.gr 
καθώς και στην ευρωπαϊκή βάση ΕΙΟΝΕΤ.   

 Σχέδια Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας, Χάρτες Επικινδυνότητας και Χάρτες 
Κινδύνων Πλημμύρας στον ιστότοπο http://floods.ypeka.gr. 

 Στοιχεία Προκαταρκτικής Αξιολόγησης Περιβαλλοντικής Κατάστασης  Θαλασσίων 
Υδάτων, στον ιστότοπο http://marinestrategy.opengov.gr.  

(στ) Το Geodata.gov.gr είναι μια πρωτοβουλία που διευκολύνει την ανοιχτή πρόσβαση στα 
γεωχωρικά δεδομένα της Ελληνικής Κυβέρνησης. Η ιστοσελίδα επιτρέπει στον χρήστη να 
αναζητήσει και να μεταφορτώσει στατιστικές και γεωγραφικές πληροφορίες.  
(ζ) Εθνική Υποδομή Γεωχωρικών Πληροφοριών (Νόμος 3882/2010 ενσωμάτωση της 
Οδηγίας 2008/2/ΕΚ (Inspire) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης 
Μαρτίου 2007 και άλλες ρυθμίσεις (ΦΕΚ Α 166/22-9-2010). Έχει συγκροτηθεί ομάδα 
εργασίας με στόχο τη συλλογή δεδομένων και μεταδεδομένων για την εφαρμογή της 
Οδηγίας και τη δημιουργία ιστοσελίδας με κατηγοριοποίηση των δεδομένων και 
μεταδεδομένων που διατίθενται στο κοινό. 
(η) το ΥΠΕΝ μέσω του διαδικτυακού τόπου  http://aepo.ypeka.gr/, δίνει δυνατότητα σε 
κάθε ενδιαφερόμενο να αποκτήσει πλήρη, λεπτομερή και ανεμπόδιστη πρόσβαση και 
γνώση των ΑΕΠΟ. Στον εν λόγω δικτυακό τόπο αναρτώνται οι Αποφάσεις Έγκρισης 
Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) καθώς και οι αποφάσεις ανανέωσης, παράτασης ισχύος ή 
τροποποίησής τους, για τα έργα και τις δραστηριότητες του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, 
των οποίων η κατασκευή ή λειτουργία δύναται να έχουν επιπτώσεις στο περιβάλλον. 
 (θ) Εθνικό Πληροφοριακό Σύστημα για την Ενέργεια (ΕΠΣΕ): Ο σκοπός του είναι η ανάπτυξη 
υποδομής για τη δημιουργία υπηρεσιών Παροχής Ενεργειακών Πληροφοριών στο κοινό 
καθώς και η δημιουργία ενός υπολογιστικού εργαλείου για την υποστήριξη λήψης 
αποφάσεων σε θέματα Ενεργειακής Πολιτικής και Σχεδιασμού. Οι κύριες ενότητες του 
Ε.Π.Σ.Ε .περιλαμβάνουν : οργανισμούς που σχετίζονται με την ενέργεια, νομοθεσία, 
πρότυπα. Αποτελείται από:α) Βάση δεδομένων με περιγραφικές πληροφορίες, β) 
Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών (GIS), γ) Βάση δεδομένων με στατιστικές πληροφορίες .  
(ι) Στην επίσημη ιστοσελίδα  
https://www.espa.gr/el/pages/staticOPInfrastructureEnvironment.aspx  
δημοσιεύονται πληροφορίες σχετικά με το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα, 
Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία, τις ετήσιες εκθέσεις, προσκλήσεις, ανακοινώσεις και τη 
σχετική περιβαλλοντική νομοθεσία.  
(κ) Το Υπουργείο Εξωτερικών (ΥΔΑΣ 3) χειρίζεται τις σχέσεις της Ελλάδας με την Επιτροπή 
Αναπτυξιακής Βοήθειας του ΟΟΣΑ. Διατηρεί τα επίσημα στατιστικά δεδομένα στην 
αναπτυξιακή βοήθεια που παρέχεται από την Ελλάδα και στέλνει λεπτομερή στατιστικά 
στοιχεία στην Επιτροπή Αναπτυξιακής Βοήθειας σε συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις της 
χώρας.  



(λ) Από τον Οκτώβριο του 2010, όλα τα Υπουργεία είναι υποχρεωμένα να αναρτούν τις 
αποφάσεις που εκδίδουν στην ιστοσελίδα http://diavgeia.gov.gr, διαμέσου του 
προγράμματος “Διαύγεια”. Το πρόγραμμα “Διαύγεια” αποτελεί μια από τις μεγαλύτερες 
πρωτοβουλίες προς την κατεύθυνση της  διαφάνειας. Εφεξής, οι αποφάσεις των δημοσίων 
φορέων δεν είναι εκτελεστές εάν δεν έχει προηγηθεί η ανάρτησή τους στον ιστότοπο 
“Διαύγεια”, δεν έχει υπογραφεί ηλεκτρονικά και δεν έχει εκχωρηθεί σε αυτές ο μοναδικός 
αριθμός αυτόματης συναλλαγής. Το “Διαύγεια” καλύπτει όλα τα δημόσια ιδρύματα, τις 
ρυθμιστικές αρχές και την τοπική αυτοδιοίκηση. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, το 
πρόγραμμα “Διαύγεια” εισάγει την υποχρέωση προς δημοσίευση στο Διαδίκτυο όλων των 
αποφάσεων, με την εξαίρεση εκείνων που εμπεριέχουν προσωπικά δεδομένα και/ή 
πληροφορίες εθνικής ασφάλειας.  
(μ) Το Ψηφιακό Περιβαλλοντικό Μητρώο που καθιστά δυνατή την απευθείας υποβολή των 
Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για δραστηριότητες που ανήκουν στις κατηγορίες 
Α1 και Α2, όπως και την παρακολούθηση της διαδικασίας έκδοσης, ανανέωσης ή 
τροποποίησης των Εγκεκριμένων Περιβαλλοντικών Όρων και των Προτύπων 
Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων. 
(ν) Η Εθνική Πύλη Ερμής είναι μια Κυβερνητική πύλη της Δημόσιας Διοίκησης που 
αποσκοπεί στην ενημέρωση των πολιτών και των επιχειρήσεων και διασφαλίζει την 
ασφαλή χρήση των υπηρεσιών της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης μέσω ψηφιακών 
πιστοποιητικών που λειτουργούν για πρώτη φορά. Η πύλη παρέχει, από ένα κεντρικό 
σημείο, πλήρη ενημέρωση στους πολίτες και τις επιχειρήσεις όσον αφορά τις συνδιαλλαγές 
τους με τη Δημόσια Διοίκηση (φυσική ή ηλεκτρονική).  
(ξ) Ο ιστότοπος “Opengov.gr” αποτελεί μια πύλη που ανταποκρίνεται στις ανάγκες των 
πολιτών για πληροφόρηση σε ό,τι αφορά τη διαδικασία κατάρτισης νομοθεσίας. Η πύλη 
έχει σχεδιαστεί με τρόπο τέτοιο ώστε να υπηρετεί τις αρχές της διαφάνειας, της 
διαβούλευσης, της συνεργασίας και της υπευθυνότητας. 
(ο) Το Εθνικό Τυπογραφείο (www.et.gr) είναι ο αρμόδιος φορέας  για τη  διανομή της  
Ελληνικής  Νομοθεσίας. Αποτελεί μια τεχνική μονάδα παραγωγής, υπεύθυνη για τη 
δημοσίευση και διανομή της Εφημερίδας της Κυβέρνησης. Η Εφημερίδα της Κυβέρνησης 
δημοσιεύει νόμους, προεδρικά διατάγματα, ανακοινώσεις, πράξεις του Κυβερνητικού 
Συμβουλίου κλπ, υπουργικές αποφάσεις κανονιστικού χαρακτήρα, διατάγματα και 
αποφάσεις αναφορικά με αστικό σχεδιασμό και σχέδιο πόλης, πράξεις σχετικές με τη 
δημιουργία και διαχείριση δημοσίων και ιδιωτικών εταιριών περιορισμένης ευθύνης και 
τοπικής ανάπτυξης, συμφωνίες σχετικές με περιφερειακό σχεδιασμό, συμβάσεις δημοσίων 
έργων, κοινοποίηση εμπορικών σημάτων και κατοχύρωση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας. 
(π) Συγκεκριμένη πληροφόρηση παρέχεται σε πραγματικό χρόνο, όπως για παράδειγμα ο 
ημερήσιος χάρτης κινδύνου και πρόληψης δασικών πυρκαγιών, που παρέχεται από την 
Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. 
 
80. Στην Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του ΥΠΕΝ –Τομέα Περιβάλλοντος έχει συσταθεί Εθνικό 
Περιβαλλοντικό Δίκτυο (Ε.ΠΕ.ΔΙ) (αριθμ. πρωτ. ΟΙΚ. 135259/10.4.2012 Υπουργική Απόφαση) 
με σκοπό τη συνεχή ανταλλαγή εμπειρίας και περιβαλλοντικής πληροφόρησης μεταξύ των 
φορέων εφαρμογής και υλοποίησης συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων και έργων 
από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά Επενδυτικά Ταμεία (ΕΤΠΑ, ΤΣ, ΕΓΤΑΑ, ΕΤΘΑ, ΕΚΤ) της 
προγραμματικής περιόδου  2014-2020 και των φορέων άσκησης περιβαλλοντικής 
πολιτικής. Αυτή η περιβαλλοντική διάχυση  πληροφορίας συμβάλλει στην καλύτερη δυνατή 
υποστήριξη της Δημόσιας Διαβούλευσης, που πρέπει να προηγείται κάθε 
προγραμματισμού σε επιχειρησιακό επίπεδο ή θεσμικής πρωτοβουλίας στο χώρο των 
δημοσίων πολιτικών που αφορούν το περιβάλλον. Το Ε.ΠΕ.ΔΙ παρακολουθεί επίσης την 
ενσωμάτωση και επίτευξη των περιβαλλοντικών στόχων που τίθενται από την Κοινοτική και 
Εθνική περιβαλλοντική Νομοθεσία. Το κοινό και οι αρμόδιοι φορείς έχουν πρόσβαση στο 



δίκτυο μέσα από την ιστοσελίδα www.eysped.gr. Το Ε.ΠΕ.ΔΙ είναι μέλος του Ευρωπαϊκού 
Περιβαλλοντικού Δικτύου των Περιβαλλοντικών και Διαχειριστικών Αρχών (ΕΝΕΑ –MA / 
Environmental Network of Environmental Authorities and Managing Authorities) της Γενικής 
Δ/νσης Περιβάλλοντος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ένας από τους κύριους στόχους αυτής 
της διασύνδεσης με το ΕΝΕΑ είναι η καλύτερη οριζόντια και κάθετη ενσωμάτωση της 
«Βιώσιμης Ανάπτυξης» σε όλα τα προγράμματα και έργα που χρηματοδοτούνται από τα 
Ευρωπαϊκά Επενδυτικά Διαρθρωτικά Ταμεία (ΕΔΕΤ) της περιόδου 2014-2020. Μέλη του 
Ε.ΠΕ.ΔΙ είναι οι Περιβαλλοντικές Δ/νσεις από 10 Υπουργεία της Δημόσιας Διοίκησης της 
χώρας, Διαχειριστικές Αρχές, Ενδιάμεσες Διαχειριστικές Αρχές υπεύθυνες στην υλοποίηση, 
διαχείριση και παρακολούθησης των συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων από την ΕΕ 
για την περίοδο 2014-2020 και οι Γενικές Γραμματείες Αναπτυξιακού Σχεδιασμού για το 
Περιβάλλον και τις Υποδομές των 13 περιφερειών της χώρας. Επίσης μέλη του δικτύου 
είναι Πανεπιστήμια, ΜΚΟ, Ερευνητικά Ιδρύματα, οι Δ/νσεις της ΕΕ (DG Environment, CLIMA, 
AGRI) κ.λπ.  
 
 
Άρθρο 5, παράγραφος 4  
 
81. Αναρτώνται τακτικά στην ιστοσελίδα του ΥΠΕΝ Εκθέσεις που υποβάλλονται στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση σύμφωνα με σχετικές υποχρεώσεις που προκύπτουν από εθνικούς 
νόμους (Οδηγίες της ΕΕ που έχουν ενσωματωθεί στην ελληνική έννομη τάξη, επικυρωμένες 
Διεθνείς Συμβάσεις και Πολυμερείς Συμφωνίες).  
 
82. Τα περιβαλλοντικά δεδομένα στην Ελλάδα συλλέγονται και διατηρούνται  σε 
συμμόρφωση με την ευρωπαϊκή νομοθεσία στις μορφές που προβλέπονται και με τη χρήση 
των καθιερωμένων επιστημονικών μεθόδων.  
 
83. Η αρμόδια Γενική Δ/νση για τα Δάση  ενημερώνει τη βάση νομικών δεδομένων της 
Σύμβασης CITES (Νόμος 3208/2003, ΦΕΚ Α΄303) στην επίσημη ιστοσελίδα του ΥΠΕΝ και 
οργανώνει σεμινάρια και εκπαιδευτικές δραστηριότητες  για μαθητές σχολείων 
προκειμένου να εμφυσήσει φιλοδασικές αξίες . 
 
84. Το Υπουργείο Υγείας  αναφέρει δημοσίευει κάθε τρία χρόνια έκθεση σχετικά με την 
ποιότητα του πόσιμου νερού σύμφωνα με την Οδηγία 98/83/ΕΚ που έχει ενσωματωθεί στο 
εθνικό δίκαιο. Τα παραπάνω στοιχεία είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του Υπουργείου 
Υγείας: http://www.moh.gov.gr/articles/health/dieythynsh-dhmosias-
ygieinhs/ygieinh-periballontos/prostasia-poiothtas-ydatwn/prostasia-neroy-
anthrwpinhs-katanalwshs/3650-ektheshs-trietias-2011-2013-gia-thn-poiothta-toy-
neroy-anthrwpinhs-katanalwshs-ths-xwras-symfwna-me-stoixeia-twn-ypeythynwn-
ydreyshs-o-t-a-deya-klp. 
Σύμφωνα με έναν ΜΚΟ που συμμετείχε στη διαδικασία διαβούλευσης για την κατάρτιση 
της παρούσας έκθεσης, θα ήταν πιο χρήσιμο και κατανοητό αν το αρχείο excel 
συνοδευόταν και από επεξηγηματικό κείμενο.  
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85. Βλέπε άρθρο 5, παράγραφοι 1 έως 4 και άρθρο 5 παράγραφος 6  
 
86. Προκειμένου να διευκολύνεται η πρόσβαση του κοινού στην περιβαλλοντική 
πληροφορία, η επίσημη ιστοσελίδα του EMAS αναβαθμίζεται τακτικά και το μητρώο EMAS 
σχεδιάστηκε το Σεπτέμβριο του 2012, έτσι ώστε να παρέχει επιπρόσθετη πληροφορία για 



όλους τους εγγεγραμμένους οργανισμούς και ιστοσελίδες, καθώς και όλες τις 
περιβαλλοντικές δηλώσεις που είναι διαθέσιμες σε ηλεκτρονική μορφή των εγγεγραμμένων 
οργανισμών στο EMAS (ακόμη και εκδόσεις των προηγουμένων ετών).  
 
87. Το ευρωπαϊκό ECO LABEL έχει απονεμηθεί σε καθαριστικά προϊόντα, σε  προϊόντα 
βαφών και βερνικιών και ξενοδοχεία. Οι παραπάνω άδειες έχουν εκδοθεί από το Εθνικό 
Αρμόδιο Όργανο – Το Ελληνικό Συμβούλιο των Βραβείων ECOLABEL – ASAOS, που αποτελεί 
μέρος του Ελληνικού Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.  
 
 
88. Όσον αφορά τα θέματα των Πράσινων Δημόσιων Προμηθειών, η Ελλάδα βρίσκεται στο 
τελικό στάδιο κατάρτισης του Εθνικού Σχεδίου Δράσης και συναφών πολιτικών σχετικά με 
τις Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις. Σε αυτό περιέχεται κυρίως μια εκτίμηση της υπάρχουσας 
κατάστασης σχετικά με τις δημόσιες συμβάσεις στην Ελλάδα και τίθενται στόχοι για τα 
επόμενα χρόνια, που εξειδικεύουν τα μέτρα που θα ληφθούν για να επιτευχθούν.  
 
Άρθρο 5, παράγραφος 7  
 
89. Επιλεγμένα δεδομένα από βάσεις δεδομένων για τους προαναφερόμενους 
περιβαλλοντικούς τομείς (ποιότητα αέρα, αέρες εκπομπές, ποιότητα και ποσότητα υδάτων, 
βιομηχανία, εκπομπές καύσεων από εγκαταστάσεις και αυτοκίνητα, καύσιμα, απόβλητα και 
θόρυβο) δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα του ΥΠΕΝ κάτω από στο τομέα «Εθνικό Δίκτυο 
Περιβαλλοντικής Πληροφόρησης». (βλέπε άρθρο 5, παρα. 1(α)). Επιπλέον, κανονισμοί, 
εγκύκλιοι, γενικά ή περιφερειακά σχέδια αντιμετώπισης  έκτακτων αναγκών, 
κατευθυντήριες αρχές κ.α σχετικά με το περιβάλλον δημοσιεύονται ή/kai παρέχονται στο 
κοινό κατόπιν αιτήσεως  
 
Άρθρο 5 παράγραφος 8  
 
90. Το Πρωτόκολλο της Καρθαγένης που κυρώθηκε με το Νόμο 3233/2004 (ΦΕΚ Α΄51/18-2-
2004) προβλέπει έναν Μηχανισμό για την Βιοασφάλεια (Biosafety Clearing House 
Mechanism). Το Πρωτόκολλο της Καρθαγένης για τη Βιοασφάλεια της Σύμβασης για τη 
Βιοποικιλότητα, έχει συμφωνηθεί σε διεθνές επίπεδο και στοχεύει στην ασφαλή διακίνηση, 
μεταφορά και  χρήση των ζώντων τροποποιημένων οργανισμών (LMOs) που προκύπτουν 
από τη σύγχρονη βιοτεχνολογία η οποία μπορεί να επιφέρει δυσμενείς επιπτώσεις στη 
βιοποικιλότητα συμπεριλαμβανομένων των κινδύνων για την ανθρώπινη υγεία.  
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91. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας  (Διεύθυνση Κλιματικής Αλλαγής) έχει 
δημιουργήσει και διατηρεί μητρώο εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών αερίων θερμοκηπίου 
για  την κατοχή, τη μεταφορά και την ακύρωση των δικαιωμάτων αυτών 
(ΚΥΑ54409/2632/27-12-2004, ΦΕΚ B 1931, ενσωμάτωση της Οδηγίας 2003/87/ΕΚ όπως 
τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2004/101/ΕΚ). Το μητρώο είναι ηλεκτρονικά διαθέσιμο 
στους χρήστες μέσω της ιστοσελίδας http://ec.europa.eu/environment/ets/account.do.   
Επιπλέον πληροφορίες διατίθενται στο κοινό από την επίσημη ιστοσελίδα του ΥΠΕΝ. 
Παράλληλα, η Διεύθυνση Κλιματικής Αλλαγής του ΥΠΕΝ είναι αρμόδια για τη υποβολή των 
απαραίτητων εκθέσεων στο πλαίσιο της Σύμβασης Πλαίσιο των Η.Ε για την Κλιματική 
Αλλαγή (Ν.3017/2002, ΦΕΚ 11Ά) και του Κανονισμού της ΕΕ 525/2013 σχετικά με 
μηχανισμό παρακολούθησης και υποβολής εκθέσεων αναφορικά με τις εκπομπές αερίων 



του θερμοκηπίου και άλλες πληροφορίες σε εθνικό και ενωσιακό επίπεδο που αφορούν την 
κλιματική αλλαγή.  Η ετήσια Έκθεση απογραφής αερίων του θερμοκηπίου, παρέχει 
πληροφόρηση για τις εκπομπές των αερίων του θερμοκηπίου και άλλων αερίων από την 
παραγωγή ενέργειας, τις μεταφορές, τις βιομηχανικές διεργασίες, τη γεωργία, τα 
απόβλητα, την αλλαγή χρήσης γης και τη δασοκομία. Η απογραφή περιγράφει τις μεθόδους 
για τον υπολογισμό των εκπομπών, πρόσφατα στοιχεία δραστηριότητας και 
χρησιμοποιούμενούς συντελεστές εκπομπών, καθώς επίσης και εκτίμηση της αβεβαιότητας 
στον υπολογισμό των εκπομπών. Η ετήσια  έκθεση απογραφής που υποβάλλεται στις 15 
Απριλίου έκαστου έτους στη Γραμματεία της Σύμβασης, καλύπτει τις εκπομπές από το 1990 
μέχρι και δύο έτη πριν από το έτος υποβολής. Είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα: 
http://unfccc.int/national_reoports/annex_i_ghg_inventories/national_inventories_sub
missions/items.php 
http://cdr/.eionet.europa.eu/gr/eu/mmr/art_07_inventory/ghg_inventory 
http://ypeka.gr  
 
92. Στο πλαίσιο της Oδηγίας 96/61/ΕΚ σχετικά με την ολοκληρωμένη πρόληψη και τον 
έλεγχο της ρύπανσης (IPPC), και το Ευρωπαϊκό Μητρώο Εκπομπών Ρύπων (EPER), 
καταρτίζονται  εκθέσεις με στατιστικά και απογραφικά στοιχεία 
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93. Πιθανά προβλήματα μπορεί να προκύψουν από την :  

1. Καθυστέρηση στη ροή πληροφοριών προς την  κεντρική διοίκηση,  
2. Καθυστερήσεις στην διάθεση εκθέσεων και δεδομένων προς το κοινό,  
3. Έλλειψη προσωπικού και πόρων  
4. Έλλειψη συστηματικά οργανωμένων αρχείων ορισμένων υπηρεσιών.  
5. Νομική πολυπλοκότητα 
6. Παρανόηση όσον αφορά τα δικαιώματα του κοινού και τις υποχρεώσεις της 

διοίκησης  
7. ‘Έλλειψη συνεργασίας μεταξύ δημόσιων υπηρεσιών 
8. Έλλειψη συνολικού καταλόγου με όλες τις πηγές περιβαλλοντικών 

δεδομένων.  
 
94. Άλλα προβλήματα που αναφέρθηκαν είναι: 

 
 Σε ορισμένες περιπτώσεις  μπορεί να υπάρχουν περισσότερες από μια βάσεις με 

περιβαλλοντικά δεδομένα για την ίδια περιοχή με διαφορετικές εισαγωγές .Επίσης 
παρατηρείται έλλειψη διασυνδεσιμότητας  μεταξύ σχετικών βάσεων δεδομένων.  

 Υπάρχουν αρκετοί ποιοτικοί έλεγχοι ως προς τα δεδομένα που δημοσιοποιούνται σε 
σχέση με τις τεχνικές προδιαγραφές κάθε προγράμματος , ωστόσο σε ορισμένες 
περιπτώσεις οι βάσεις δεδομένων και τα περιβαλλοντικά δεδομένα δεν 
επικαιροποιούνται συχνά ούτε έχει δημιουργηθεί μηχανισμός που να καθορίζει την 
ανάγκη για αναθεώρηση τους.  

 Σύμφωνα με ΜΚΟ, μελέτες που έχουν ανατεθεί σε ινστιτούτα ή πανεπιστήμια από 
δημόσιες αρχές δεν δημοσιοποιούνται πάντα.  
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95. Στο πλαίσιο των Περιβαλλοντικών Λογαριασμών και Στατιστικών και του Δείκτη 
Βιώσιμης Ανάπτυξης, έχει καθοριστεί ένα συγκεκριμένο σύστημα εκτίμησης σύμφωνα με 
την προτεινόμενη μεθοδολογία της Eurostat (Γενική Γραμματεία της Εθνικής Στατιστικής 
Αρχής). Στην επίσημη ιστοσελίδα της Ελληνικής Στατιστικής Υπηρεσίας υπάρχει ειδικός 
τομέας σχετικά με τα «Στατιστικά στοιχεία περιβάλλοντος».  
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www.ypeka .gr – Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ)  
www.mfa.gr – Υπουργείο Εξωτερικών  
www.noa.gr – Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών  
http://cdr.eionet.europa.eu - EIONET  
http://www.ec.europa.eu/environment/ecolabel & www.ypeka.gr – Οικολογικό Σήμα της ΕΕ  
www.hydroscope.gr Εθνική Τράπεζα Υδρολογικής και Μετεωρολογικής Πληροφορίας  
http://ec.europa.eu/environment/ets/account.do και  
http://www.ermis.gov.gr/portal/ermis/newsletter  
www.geodata.gov.gr  
www.ktimatologio.gr  
www.aepo.gr  
www.statistics.gr  
http://www.minadmin.gov.gr/ 
http://maps.ypeka.gr/flexviewers/gis/ 
http://www.yyka.gov.gr 
http://ec.europa.eu/environment/ets/account.do 
http://www.bathingwaterprofiles.gr/ 
http://195.251.42.2/cgi-bin/nisehist.sh 
www.eysped.gr 
www.aepo.ypeka.gr  
www.e-per.gr  
http://nmwn.ypeka.gr/ 
http://wfd.ypeka.gr/  
http://astikalimata.ypeka.gr/ 
http://epad.web.auth.gr  
http://marinestratgefy.open.gov/ 
http://floods.ypeka.gr/ 
http://bathingwaterprofiles.gr, Bathing Water Profiles 
http://maps.ypeka.gr/flexviewers/gis/, Preliminary Flood Risk Assessment Data 
http://nmwn.ypeka.gr, National Water Monitoring Network 
http://wfd.ypeka.gr και http://maps.ypeka.gr, River Basin Management Plans  
http://astikalimata.ypeka.gr, Wastewater National Database 
http://marinestrategy.opengov.gr, Preliminary Assessment Data on environmental 
condition of Marine Waters  
http://floods.ypeka.gr, Flood Risk Management Plans, Flood Risk and Flood Hazard 
Maps 
 
 
 



 
XV. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΑ, ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΜΕΤΡΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ 
ΑΡΘΡΟΥ 6 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΣΕ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΕΣ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  
 
96.Οι Νόμοι 4014/2011 και 4042/2012 συμβάλουν σημαντικά στην εφαρμογή των στόχων 
του άρθρου 6 μέσω της απλούστευσης των διαδικασιών περιβαλλοντικής αδειοδότησης 
έργων και δραστηριοτήτων, της ποινικής προστασίας του περιβάλλοντος και της 
αναδιάρθρωσης του εθνικού συστήματος για τη διαχείριση των αποβλήτων, δίνοντας 
έμφαση στην ελαχιστοποίηση, την ανακύκλωση, τη μείωση και την επαναχρησιμοποίηση 
των αποβλήτων στην πράξη.  
 
97. Πιο συγκεκριμένα, ο Νόμος 4014/2011 (ΦΕΚ Α '209) αποσκοπεί στην επιτάχυνση των 
διαδικασιών περιβαλλοντικής αδειοδότησης και χορήγησης αδειών, στην αποκέντρωση 
αρμοδιοτήτων για την περιβαλλοντική αδειοδότηση, στη μείωση των γραφειοκρατικών και 
διοικητικών επιβαρύνσεων, ενισχύοντας τη διαφάνεια και προωθώντας τη συμμετοχή των 
ενδιαφερόμενων φορέων στη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Για το σκοπό αυτό, 
καθορίζονται τα εξής βήματα / εργαλεία:  
 
(1) Τυποποίηση της διοικητικής διαδικασίας για την έγκριση, ανανέωση ή τροποποίηση της 
απόφασης περιβαλλοντικών όρων για τη λειτουργία των δραστηριοτήτων και έργων.  
(2) Ελαχιστοποίηση του αριθμού των συναρμοδίων Υπουργείων που εμπλέκονται στη 
διαδικασία αδειοδότησης.  
(3) Νέα κατάταξη των έργων και δραστηριοτήτων βάσει των περιβαλλοντικών τους 
επιπτώσεων και εισαγωγή των Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων για την 
αδειοδότηση των εγκαταστάσεων χαμηλής όχλησης.  
(4) Βελτίωση της διοικητικής δομής των υπηρεσιών περιβαλλοντικής αδειοδότησης με τη 
δημιουργία μιας ενιαίας αρχής αδειοδότησης σε κεντρικό επίπεδο στο Υπουργείο 
Περιβάλλοντος.  
(5) Δημιουργία συμβουλίων επίλυσης διαφορών που ασχολούνται με συγκεκριμένες 
περιπτώσεις, τόσο σε κεντρικό επίπεδο (Υπουργείο Περιβάλλοντος), όσο και σε 
περιφερειακό.  
(6) Δημιουργία ενός Ψηφιακού Περιβαλλοντικού Μητρώου για ενίσχυση της πρόσβασης 
του κοινού σε περιβαλλοντικές πληροφορίες.  
 
98. Με το Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο (ΗΠΜ) καθίσταται δυνατή η ηλεκτρονική 
υποβολή και διεκπεραίωση Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για έργα και 
δραστηριότητες κατηγορίας Α1 και Α2, καθώς και η παρακολούθηση της διαδικασίας 
έκδοσης, ανανέωσης ή τροποποίησης των Αποφάσεων Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων 
(ΑΕΠΟ) και των Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων (ΠΠΔ). Βασικοί χρήστες του ΗΠΜ 
είναι: 

 Ο μελετητής –  φορεάς του έργου που χρησιμοποιεί το ΗΠΜ για την υποβολή της 
ΜΠΕ και την παρακολούθηση της όλης διαδικασίας. 

 Οι αρμόδιες περιβαλλοντικές υπηρεσίες που  διενεργούν την περιβαλλοντική 
αδειοδότηση  

 Οι φορείς που συμμετέχουν και γνωμοδοτούν στην περιβαλλοντική αδειοδότηση  
 Οι πολίτες και οι περιβαλλοντικές οργανώσεις, οι οποίοι θα έχουν τη δυνατότητα 

να ενημερώνονται και να παρακολουθούν την πορεία οποιασδήποτε  
περιβαλλοντικής αδειοδότησης και των αποτελεσμάτων της.  

 
Τα πλεονεκτήματα που προκύπτουν από την πλήρη  λειτουργία του ΗΠΜ είναι: 



 Η αυτοματοποίηση των διαδικασιών περιβαλλοντικής αδειοδότησης με την 
εφαρμογή ηλεκτρονικού συστήματος διαχείρισης  

 Η βελτίωση της περιβαλλοντικής αδειοδότησης με πιο ποιοτικές και διαφανείς 
διαδικασίες.  

 Η απλούστευση των διαδικασιών περιβαλλοντικής αδειοδότησης, η συντόμευση 
του απαιτούμενο χρόνου ελέγχου και έγκρισης, η μείωση της γραφειοκρατίας και 
του κόστους  

 
99. Δευτερογενής  εθνική νομοθεσία σχετικά με το άρθρο 6 της Σύμβασης Άαρχους 

είναι: 
a) Κοινή Υπουργική Απόφαση 48963/2703/5.10.2012 για τις  προδιαγραφές 

περιεχομένου αποφάσεων έγκρισης περιβαλλοντικών  όρων (Α.Ε.Π.Ο) για έργα 
και δραστηριότητες κατηγορίας Α της υπάριθ. 1958/13.1.2012 απόφασης του 
Υπουργού ΠΕΚΑ  όπως ισχύει, σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ.7 του Νόμου 
4014/2011. 

b) Υπουργική Απόφαση 167563/ΕΥΠΕ για τη διαδικασία και τα κριτήρια 
περιβαλλοντικής αδειοδότησης των έργων και δραστηριοτήτων (ΦΕΚ 
964/Β/2013) 

c) Υπουργική Απόφαση υπ αριθ. 1958/2012 για την κατάταξη των έργων και 
δραστηριοτήτων σε κατηγορίες/ υποκατηγορίες ανάλογα με τις δυνητικές 
περιβαλλοντικές τους επιπτώσεις  (ΦΕΚ Β/21/2012) Υπουργική Απόφαση 
ΔΙΠΑ/οικ. 37674/2016- ΦΕΚ 2471/Β/10-8-2016 &  Υπουργική Απόφαση 
ΔΙΠΑ/37674/2016  για την Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπουργικής 
απόφασης 1958/2012 - Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και 
δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 1 
παράγραφος 4 του Ν. 4014/21.9.2011 (ΦΕΚ 209/Α/2011) όπως αυτή έχει 
τροποποιηθεί 

d) Υπουργική Απόφαση υπ άριθ.20741/12 για την τροποποίηση και συμπλήρωση 
της υπ αριθ. 1958/2012 ΥΑ (ΦΕΚ 1565/Β/2012). 

e) Υπουργική Απόφαση υπ’αριθ.1649/45/2014  (ΦΕΚ Α΄ 21). για την εξειδίκευση 
των διαδικασιών γνωμοδοτήσεων και τρόπου ενημέρωσης του κοινού και 
συμμετοχής του ενδιαφερόμενου κοινού στη δημόσια διαβούλευση κατά την 
περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων κατηγορίας Α της ΥΑ 
1958/2012, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 19 παρ.9 του Ν.4014/2011. 

f) Υπουργική Απόφαση 1070225/2014 για την εξειδίκευση των περιεχομένων των 
φακέλων περιβαλλοντικής αδειοδότησης έργων και δραστηριοτήτων 
κατηγορίας Α της ΥΑ 1958/2012, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 11 του 
Ν.4014/2011. 

g) Υπουργική Απόφαση 15227/2012 για την εξειδίκευση διαδικασιών για την 
ενσωμάτωση της ΑΕΠΟ των δασικών επεμβάσεων (ΦΕΚ 1077/Β΄/2012) 

h) Εγκύκλιος του Υπουργείου υπ’αριθ.27953/2012 για τη λειτουργία διαδικτυακού 
τόπου για την ανάρτηση ΑΕΠΟ σε εφαρμογή του άρθρο 19α του Ν.4014/2011. 

 
100. Μέσω των διατάξεων των ακόλουθων νόμων διασφαλίζεται ότι το ενδιαφερόμενο 
κοινό μπορεί να συμμετέχει στη διαδικασία λήψης αποφάσεων για περιβαλλοντικά 
θέματα:    Νόμος 1650/86, Νόμος 3010/2002,  νόμος 4014/2011 και Υπουργική Απόφαση 
1649/45/2014.  
 
101. Η Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων καλύπτεται από την ΚΥΑ 
107017/28.8.2006, η οποία είναι σύμφωνη με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2001/42/ΕΚ για την 
εκτίμηση έργων και προγραμμάτων.  
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102. 

1. Ανάγκη για περισσότερη συνεργασία μεταξύ συναρμόδιων υπηρεσιών όσον 
αφοράτις επιθεωρήσεις. 

2. Σύμφωνα με ΜΚΟ, η Ελληνική νομοθεσία δεν παρέχει τη δυνατότητα για πρώιμη 
συμμετοχή του κοινού, όταν όλες οι εναλλακτικές είναι ακόμα υπο  διαμόρφωση. 
Επίσης τα σχόλια των ενδιαφερομένων μερών ως προς τις ΜΠΕ δεν μπορεί να τα 
δει το ευρύτερο κοινό.  
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103. Μέσω της ιστοσελίδας «opengov.gr» οι πολίτες μπορούν να ενημερωθούν σχετικά με 
σημαντικές  νομοθετικές πρωτοβουλίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας 
Αλλαγής και να συμμετάσχουν στη δημόσια διαβούλευση (βλ. πιο κάτω άρθρο 8  
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www.opengov.gr επίσημος διαδικτυακός τόπος για τη δημόσια διαβούλευση  
  
  
XIX. ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ Η/ΚΑΙ ΑΛΛΕΣΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΟΩΘΟΥΝ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΤΑ 
ΤΗΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 7  
 
104. Η νομοθεσία και η πληροφόρηση που προβλέπονται στο εν λόγω άρθρο παραμένουν 
ίδιες όπως περιγράφονται στην έκθεση προηγούμενου κύκλου αναφοράς.  
 
 
XX. ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΣΤΗΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ 
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 7  
 
105. Σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α '87), Επιτροπές Ποιότητας Ζωής  
έχουν δημιουργηθεί σε κάθε δήμο με αρμοδιότητα περιβαλλοντικά θέματα. Οι Επιτροπές 
αυτές πρέπει να υποβάλλουν ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων σχετικά με θέματα 
αρμοδιότητα τους, η οποία συζητείται και εγκρίνεται από το Δημοτικό Συμβούλιο. Οι 
Επιτροπές αυτές μπορούν μέσω ειδικών αποφάσεων που αποφασίζονται από την απόλυτη 
πλειοψηφία να θέτουν θέματα  αρμοδιότητας τους στα Δημοτικά Συμβούλια, ώστε τα 
τελευταία να ασκούν αποφασιστική αρμοδιότητα. Σύμφωνα με την παρ.10 του άρθρου 75 
του προαναφερόμενου νόμου, οι αποφάσεις των επιτροπών αυτών δημοσιεύονται στους 
διαδικτυακούς τόπους των Δήμων.  
 
 
106. Σύμφωνα με τα άρθρα 76 και 78 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α '87), με αποφάσεις των 
δημοτικών συμβουλίων ή των περιφερειαρχών, προβλέπεται η σύσταση Επιτροπών 
Διαβούλευσης σε Δήμους και Περιφερειακές Διοικήσεις. Σε αυτές συμμετέχουν μεταξύ 



άλλων εκπρόσωποι της τοπικής κοινωνίας, επιστημονικές ενώσεις, και εμπορικά συνδικάτα. 
Οι συνεδριάσεις τους είναι ανοικτές προς το κοιν. Εκτός από τις προαναφερθείσες 
επιτροπές, προβλέπεται δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση σύμφωνα με το νόμο 
3852/2010.  
 
107. Μία από τις βασικές προτεραιότητες του ΥΠΕΝ για την προγραμματική περίοδο 2014-
2020, όσον αφορά τις Κατευθυντήριες Οδηγίες για την Αναπτυξιακή Στρατηγική σε θέματα 
περιβάλλοντος, είναι η ενίσχυση των θεσμών και των μηχανισμών της περιβαλλοντικής 
διακυβέρνησης (σύνδεση μεταξύ χωροταξικού και περιβαλλοντικού σχεδιασμού, 
αποσαφήνιση των αρμοδιοτήτων σε κεντρικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, 
ευαισθητοποίηση και κατάρτιση, βελτίωση της πρόσβασης σε περιβαλλοντικές 
πληροφορίες και τη συμμετοχή στην «κοινωνία των πολιτών»).  
 
108. Η Ειδική Γραμματεία Υδάτων του ΥΠΕΝ έχει πραγματοποιήσει εκτεταμένη δημόσια 
διαβούλευση επί όλων των Σχεδίων Διαχείρισης Υδατικών Πόρων, τα οποία είναι διαθέσιμα 
στην επίσημη ιστοσελίδα της.  
 
109.  Κάθε Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ή ΠΕΠ που χρηματοδοτείται από τα Ευρωπαϊκά 
Διαρθρωτικά Ταμεία και ενδέχεται να έχει σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον, 
υποβάλλεται σε διαδικασία Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων  (ΣΜΠΕ) 
πριν από την έγκριση του κάθε προγράμματος από την ΕΕ και η ΣΜΠΕ αποτελεί 
προϋπόθεση για την έγκριση  του εν λόγω προγράμματος ή για την έναρξη της σχετικής 
νομοθετικής διαδικασίας, σύμφωνα με την Οδηγία 2001/42/ΕΚ «Σχετικά με την εκτίμηση 
των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων και προγραμμάτων» και την ΚΥΑ με 
αριθμ. ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ/οικ.107017 (ΦΕΚ 1225/Β/2006) που εναρμόνισε την Οδηγία στο 
εθνικό δίκαιο. Κατά τη διαδικασία της ΣΜΠΕ του σχεδίου ή προγράμματος 
πραγματοποιείται η διαδικασία διαβούλευσης με τις δημόσιες αρχές και το ενδιαφερόμενο 
κοινό σύμφωνα με την παραπάνω ΚΥΑ. Η αρμόδια αρχή δημοσιοποιεί στο κοινό το φάκελο 
της ΣΜΠΕ, πριν προβεί στην έγκριση του,  ώστε να λάβει γνώση και δίνει στο κοινό την 
ευκαιρία να διατυπώσει εγγράφως και ηλεκτρονικά τις απόψεις του εφόσον το επιθυμεί 
μέσα από την ιστοσελίδα του ΥΠΕΝ www.ypeka.gr ή την αντίστοιχη ιστοσελίδα της 
αρμόδιας περιφερειακής αρμόδιας αρχής. Η αρμόδια αρχή διαβούλευσης μπορεί να 
χρησιμοποιεί εκτός του ηλεκτρονικού μέσου, οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο μέσο όπως 
δημόσιες ακροάσεις, συνεντεύξεις, ανοικτές συζητήσεις, διάλογο μέσω διαδικτύου, που 
κατά την κρίση της καθιστά ουσιαστική την συμμετοχή του κοινού. Τα σχετικά 
συμπεράσματα αποστέλλονται στην αρμόδια αρχή μέσα σε προθεσμία 45 ημερών από την 
παραλαβή του φακέλου. Σε περίπτωση που η αρμόδια υπηρεσία κρίνει ότι η εφαρμογή 
ενός προγράμματος ενδέχεται να έχει σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον άλλου 
Κράτους Μέλους της ΕΕ ή όταν το ζητήσει ένα Κράτος – Μέλος της ΕΕ, που ενδέχεται να 
υποστεί σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον του από την εφαρμογή ενός ελληνικού 
προγράμματος, η αρμόδια υπηρεσία πριν προβεί στην έγκριση της ΣΜΠΕ διαβιβάζει το 
ταχύτερο δυνατό τον φάκελο της σχετικής ΣΜΠΕ στο ενδιαφερόμενο Κράτος Μέλος και 
επιπλέον κάθε πληροφορία  σχετικά με τις διασυνοριακές περιβαλλοντικές επιπτώσεις από 
την υλοποίηση του προγράμματος, καθώς και κατευθύνσεις και μέτρα για την πρόληψη, 
περιορισμό ή την εξάλειψη των εν λόγω επιπτώσεων. Η διαδικασία διασυνοριακής 
διαβούλευσης με το άλλο Κράτος Μέλος της ΕΕ και το ενδιαφερόμενο κοινό περιγράφεται 
αναλυτικά στην παραπάνω ΚΥΑ. Επίσης η αρμόδια υπηρεσία μεριμνά, ώστε οι πληροφορίες 
που αναφέρονται στο πρόγραμμα και κάθε πληροφορία σχετικά με τις ενδεχόμενες 
διασυνοριακές περιβαλλοντικές επιπτώσεις, καθώς και πληροφορίες σχετικά με τα 
προβλεπόμενα μέτρα για τον περιορισμό ή εξάλειψη των εν λόγω επιπτώσεων, να τίθενται 



μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα στη διάθεση των δημοσίων αρχών και του 
ενδιαφερόμενου κοινού. 
Η Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ ΥΠΕΝ στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της αξιολογεί τις εκθέσεις 
περιβαλλοντικής παρακολούθησης υλοποίησης των ΕΠ και ΠΕΠ του ΕΣΠΑ που 
προβλέπονται από Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις (ΚΥΑ) έγκρισης των Στρατηγικών Μελετών 
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) των αντίστοιχων εγκεκριμένων ΕΠ και ΠΕΠ από την 
ΕΕ της περιόδου 2007-2013, αλλά και της περιόδου 2014-2020. Τα αποτελέσματα της 
αξιολόγησης δημοσιοποιούνται στις ιστοσελίδες www.eysped.gr και www.ypeka.gr και 
είναι προσβάσιμα στο κοινό. 
 
110. Στις αρχές του 2014,  το σχεδίο δράσης για την βιοποικιλότητα  και το φυσικό 
περιβάλλον 2007-2015, τέθηκε σε  διαβούλευση απο το ΥΠΕΝ. Το σχέδιο δράσης 
υιοθετήθηκε ω συστατικό στοιχείο της Εθνική Στρατηγικής για τη Βιοποικιλότητα (ΕΣΒ).  
 
Επισημαίνεται ότι η   ΕΣΒ υιοθετήθηκε με Υπουργική Απόφαση και δημοσιεύτηκε στην ΕτΚ 
(ΦΕΚ2383 B). H ΕΣΒ λαμβάνει υπόψη: 
 Τις  επιστημονικές διαπιστώσεις για τον πλούτο, την αξία και τις πιέσεις της 

βιοποικιλότητα της Ελλάδας  
 Το νομοθετικό πλαίσιο – εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές-συμπεριλαμβανομένων 

Διεθνών Συμβάσεων και  Ευρωπαϊκών Οδηγιών  
 Το στρατηγικό πλαίσιο, όπως οριοθετείται από διάφορα εθνικά,κοινοτικά και διεθνή 

κείμενα, τα οποία η Ελλάδα έχει ενστερνιστεί. 
 Τις γενικές αρχές που θεωρούνται γενικά αποδεκτές καθώς προκύπτουν από ηθικές 

αξίες, εθνικές ανάγκες και δυνατότητες καθώς και τις σχετικές επιστημονικές 
προσεγγίσεις. 

 Την ενσωμάτωση των εννοιών της διατήρησης  και βιώσιμης ανάπτυξης στο εθνικό 
πλαίσιο πολιτικής.  
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111.  
 Οι διαδικασίες συμμετοχής του κοινού μπορεί να είναι χρονοβόρες και δαπανηρές, με 

αποτέλεσμα να μην επιτυγχάνεται η έγκαιρη υλοποίηση της νομοθετικής πράξης για τη 
δημόσια διαβούλευση (π.χ. πιθανές καθυστερήσεις, ενδεχόμενες τροποποιήσεις 
σχεδίων). Ένα άλλο εμπόδιο είναι η περιορισμένη ικανότητα και προθυμία του κοινού 
για συμμετοχή, καθώς και, σε ορισμένες περιπτώσεις, το μεγάλο ποσοστό των μη 
σχετικών με το θέμα πληροφοριών και απόψεων. 

 Σε ορισμένες περιπτώσεις λόγω των διεθνών και ευρωπαϊκών υποχρεώσεων δεν 
υπάρχει ο απαιτούμενος χρόνος των 4 εβδομάδων για τεθεί μια νομοθεσία σε δημόσια 
διαβούλευση, με αποτελέσματα να τίθεται για μικρότερο χρονικό διάστημα  
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112. Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2742/1999 για τον Χωροταξικό Σχεδιασμό και την 
Αειφόρο Ανάπτυξη (άρθρο 4), προβλέπεται η συμμετοχή των μη κυβερνητικών 
οργανώσεων στην λήψη περιβαλλοντικών αποφάσεων από το Εθνικό Συμβούλιο 
Χωροταξίας και Αειφόρου Ανάπτυξης και η ενημέρωση του κοινού για τον πολεοδομικό 
σχεδιασμό μέσω της δημόσιας διαβούλευσης.  



 
113. Στα πλαίσια της διαβούλευσης  για την διαμόρφωση της αναπτυξιακής στρατηγικής 
στον τομέα του Περιβάλλοντος – ΕΣΠΑ 2014 -2020, η Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ –ΥΠΕΝ (πρώην 
ΕΥΣΠΕΔ), οργάνωσε τον Μάιο 2013 ένα αναπτυξιακό συνέδριο με την συμμετοχή ενός 
μεγάλου αριθμού εταίρων συμπεριλαμβανομένων των περιβαλλοντικών, κοινωνικών και 
οικονομικών εταίρων, ΜΚΟ, ερευνητικά Ινστιτούτα, Πανεπιστήμια, φορείς που 
εκπροσωπούν την κοινωνία των πολιτών κ.λπ. Οι θεματικές συνεδρίες που έλαβαν χώρα 
κατά την διάρκεια του συνεδρίου για να προετοιμαστεί καλύτερα η αναπτυξιακή 
στρατηγική στον τομέα του περιβάλλοντος για την περίοδο 2014-2020 ήταν οι 
περιβαλλοντικές ενότητες όπως η Διαχείριση και Προστασία των Πόρων, Ενέργεια, 
Εναλλακτικές μορφές Ενέργειας και Κλιματική Αλλαγή και Επιχειρηματικότητα και  
Καινοτομία στους τομείς της αποδοτικότητας των πόρων, κλιματικής αλλαγής και 
ενέργειας. Τα αποτελέσματα αυτής της συζήτησης, τα σχόλια και οι προτάσεις των εταίρων 
στα πλαίσια των θεματικών συνεδριάσεων, καθώς και τα συμπεράσματα της διαβούλευσης 
του παραπάνω αναπτυξιακού συνεδρίου είναι προσβάσιμα από τους εταίρους και το κοινό 
στην ιστοσελίδα του ΥΠΕΝ www.ypeka.gr . 
 
114. Όλοι οι παραπάνω αναφερόμενοι εταίροι συμπεριλαμβανομένων των 
περιβαλλοντικών εταίρων, ΜΚΟ, φορείς που εκπροσωπούν την κοινωνία των πολιτών κ.λπ. 
συμμετέχουν στις Επιτροπές Παρακολούθησης (ΕΠ) των ΕΠ/ΠΕΠ του ΕΣΠΑ 2014-2020 
σύμφωνα με το άρθρο 48 του ΓΚΚΔ 1303/2013. Η Επιτροπή Παρακολούθησης των ΕΠ/ΠΕΠ 
συνέρχεται μια φορά κατ’ έτος και εξετάζει την υλοποίηση των προγραμμάτων και την 
πρόοδο ως προς την επίτευξη των στόχων τους συμπεριλαμβανομένων και των 
περιβαλλοντικών στόχων τους. Ως προς αυτό, εξετάζει τα δημοσιονομικά στοιχεία, τους 
κοινούς και ειδικούς δείκτες (συμπεριλαμβανομένων και των περιβαλλοντικών δεικτών), 
καθώς και τις μεταβολές  στις τιμές των δεικτών αποτελέσματος και την πρόοδο ως προς 
την επίτευξη των ποσοτικά προσδιορισμένων στόχων και ορόσημων. 
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115. Η Πρωτοβουλία «opengov.gr» ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2009, προκειμένου να 
διασφαλιστεί η πληροφόρηση και συμμετοχή των πολιτών και των ενδιαφερομένων στο 
μηχανισμό λήψης αποφάσεων. Στο πλαίσιο αυτό παρέχεται η δυνατότητα ηλεκτρονικής 
διαβούλευσης των σχεδίων νόμων και αποφάσεων της κυβέρνησης μέσω σχετικής 
ηλεκτρονικής ιστοσελίδας.  
 Το Opengov.gr έχει σχεδιαστεί για να εξυπηρετεί τις αρχές της διαφάνειας, της 

διαβούλευσης, της συνεργασίας και της λογοδοσίας και περιλαμβάνει τρεις 
πρωτοβουλίες:  

 Ανοικτές προσκλήσεις για την πρόσληψη υπαλλήλων της δημόσιας διοίκησης. 
Προκηρύξεις για πλήρωση υψηλού και μεσαίου επιπέδου θέσεων στο δημόσιο τομέα 
είναι διαθέσιμες στο Διαδίκτυο. Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά 
χρησιμοποιώντας την πλατφόρμα που είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα opengov.gr.  



 Ηλεκτρονική διαβούλευση. Σχεδόν εξ΄ ολοκλήρου όλα τα νομοσχέδια ή ακόμη και οι 
πολιτικές πρωτοβουλίες της κυβέρνησης, αναρτώνται σε ειδική ιστοσελίδα πριν από 
την υποβολή τους στο κοινοβούλιο. Οι πολίτες και οι οργανισμοί μπορούν να 
υποβάλουν άρθρο-προς-άρθρο σχόλια, προτάσεις και κριτική.  

Κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας στη βουλή ενός νομοσχεδίου, αυτό συνοδεύεται μεταξύ 
άλλων και  από έγγραφο με συγκεντρωτικά στοιχεία από τη δημόσια διαβούλευση 
προκειμένου να ληφθεί υπόψη από τους βουλευτές. Όλα τα σχετικά έγγραφα που 
συνοδεύουν το νομοσχέδιο αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Ελληνικού Κοινοβουλίου.  
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116.  
 Η νομοθεσία που τίθεται προς διαβούλευση στο Opengov.gr  συνήθως δεν συνοδεύεται 

από σχετικό υποστηρικτικό υλικό όπως επεξηγηματικά σημειώματα και εκ των 
προτέρων μελέτες σκοπιμότητας. 

 Επίσης, η δημόσια διαβούλευση για κανονιστικές πράξεις δεν είναι υποχρεωτική εκτός 
και να προβλέπεται από την εξουσιοδοτική διάταξη του νόμου. Επιπλέον, σύμφωνα με 
ΜΚΟ δεν υπάρχει δυνατότητα για δημόσια διαβουλεύση σε πολλά στάδια.  

 Το στάδιο γνωστοποίησης χρειάζεται περισσότερη ανάπτυξη καθώς ανοιχτές ακροάσεις 
και συνέδρια δεν λαμβάνουν χώρα συχνά.   
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117. Δεν δόθηκαν πληροφορίες στην παρούσα ενότητα.  
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www.opengov.gr  
http://et.diavgeia.gov.gr  
www.hellenicparliament.gr 
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118. Σύμφωνα με το  ελληνικό Σύνταγμα τα δικαστήρια διακρίνονται σε  διοικητικά, 
πολιτικά και ποινικά, και αντιστοίχως  οργανώνονται σε τρεις διαβαθμίσεις :  πρωτοδικεία, 
εφετεία και Ανώτατα Δικαστήρια. Το Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ) είναι στην κορυφή 
της ιεραρχίας των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων (διοικητικών πρωτοδικείων και  
διοικητικών εφετείων). Το Συμβούλιο της Επικρατείας και τα διοικητικά πρωτοδικεία 
αποφασίζουν για όλα τα θέματα διοικητικών διαφορών με την επιφύλαξη των 
αρμοδιοτήτων του ελεγκτικού συνεδρίου. : θέματα λειτουργία των δημοσίων υπηρεσιών, 
θέματα κοινωνικής ασφάλισης, δημοσίων έργων και προμηθειών, διαγωνισμούς, αξιώσεων 
αποζημίωσης κατά του Δημοσίου, θέματα νομιμότητας των διοικητικών πράξεων εν γένει. 
Οι αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας συνιστούν νομικό προηγούμενο για τα 
πρωτοβάθμια δικαστήρια καθώς καθορίζουν τα πρότυπα για την ερμηνεία του 
Συντάγματος και των νόμων και για την προώθηση της νομικής θεωρίας και πρακτικής. 
Όπως όλες οι δικαστικές αποφάσεις, οι αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας έχουν  



την αρχή του «δεδικασμένου» και είναι υποχρεωτικά εκτελεστές από του Δημοσίου, τους 
οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου. 
 
119. Το ΣτΕ  αποφασίζει σε ολομέλεια ή σε έξι τμήματα. Το 5 τμήμα είναι υπεύθυνο για την 
εκδίκαση περιβαλλοντικών ζητημάτων. Επισημαίνεται ότι στις  αποφάσεις του συνήθως 
ερμηνεύει το έννομο συμφέρον με την ευρύτερη έννοια τους προς όφελος της 
περιβαλλοντικής  προστασίας.  
 
120. Είδη διοικητικών προσφυγών για την ανάκληση διοικητικών πράξεων: 

 Αίτηση Θεραπείας : υποβάλλεται στη διοικητική αρχή που εξέδωσε την πράξη. 
 Ιεραρχική Προσφυγή: υποβάλλεται στην αρχή που προΐσταται εκείνης που εξέδωσε 

την πράξη 
 Ειδική Προσφυγή: Προβλέπεται από ειδικές διατάξεις και καθορίζονται 

συγκεκριμένες προθεσμίες για την άσκηση της. Επάγεται έλεγχο νομιμότητας.  
 Ενδικοφανής Προσφυγή: Επάγεται έλεγχο νομιμότητας και ουσίας 

 
121. Το άρθρο 20 του Συντάγματος κατοχυρώνει το  δικαίωμα στην δικαστική προστασία. 
Ειδικότερα, σύμφωνα με τισπαρ.1 και 2  «Kαθένας έχει δικαίωμα στην παροχή έννομης 
προστασίας από τα δικαστήρια και μπορεί να αναπτύξει σ' αυτά τις απόψεις του για τα 
δικαιώματα ή συμφέροντά του, όπως νόμος ορίζει.  
2. Tο δικαίωμα της προηγούμενης ακρόασης του ενδιαφερομένου ισχύει και για κάθε 
διοικητική ενέργεια ή μέτρο που λαμβάνεται σε βάρος των δικαιωμάτων ή συμφερόντων 
του.» 
 
122. ο Συνήγορος του Πολίτη, το Σώμα Επιθεωρητών – Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης, οι   
επιθεωρητές περιβάλλοντος και ο Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης αποτελούν 
άλλες αρχές που ενασχολούνται μεταξύ άλλων και με  περιβαλλοντικών ζητήματα.  
 
123.Ο Συνήγορος του Πολίτη στην Ελλάδα είναι μια εξειδικευμένη συνταγματικά 
ανεξάρτητη διοικητική αρχή (η οποία συστάθηκε τον Οκτώβριο του 1998 και λειτουργεί 
σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3094/2003) και περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, 
περιβαλλοντικές αρμοδιότητες. Ο Συνήγορος του Πολίτη ερευνά ατομικές διοικητικές 
πράξεις ή παραλείψεις ή υλικές ενέργειες οργάνων των δημόσιων υπηρεσιών που 
παραβιάζουν δικαιώματα ή προσβάλλουν νόμιμα συμφέροντα φυσικών ή νομικών 
προσώπων. Ο Συνήγορος παρέχει δωρεάν τις υπηρεσίες του στο κοινό και είναι μια επιλογή 
διαθέσιμη στους πολίτες πριν από την απόφασή τους να προσφύγουν στο δικαστήριο για 
την επίλυση των διαφορών τους. Το κοινό μπορεί να υποβάλει παράπον/αίτημα στο 
Συνήγορο του Πολίτη (Τμήμα Ποιότητας Ζωής).Η υποβολή παραπόνων μπορεί να γίνει είτε 
από τους πολίτες, είτε από νομικά πρόσωπα ή ενώσεις. Επισημαίνεται ότι ο Συνήγορος του 
Πολίτη έχει διαμεσολαβητικό ρόλο.   
 
124. Επίσης, υπάρχει το Σώμα Επιθεωρητών– Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης (ΣΕΕΔΔ), το 
οποίο θεσμοθετήθηκε με τον νόμο 2477/1997. Μεταξύ των βασικών αρμοδιοτήτων του 
Σώματος είναι:  
 Η διενέργεια επιθεωρήσεων, ελέγχων και ερευνών.  
 Η συγκέντρωση του απαιτούμενου αποδεικτικού υλικού προκειμένου να διαβιβαστεί 

στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή η σχετική αναφορά για ορισμένα ποινικά αδικήματα 
που διαπράττουν ή συμμετέχουν σε αυτά δημόσιοι υπάλληλοι.  

 Η διενέργεια προανακρίσεων και προκαταρκτικών εξετάσεων μετά από παραγγελία του 
αρμοδίου Εισαγγελέα.  



 Ο έλεγχος της τήρησης των υποχρεώσεων του άρθρου 10 του ν. 4305/2014 «Ανοικτή 
διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων του δημόσιου 
τομέα» (ΦΕΚ Α 237/31-10-2014) από τους δημόσιους φορείς που εμπίπτουν στην 
αρμοδιότητά του.  

 
 
Μετά τη διενέργεια επιθεώρησης, ελέγχου ή έρευνας, ο αρμόδιος ΕΠιθεωρητής η Βοηθός 
Επιθεωρητή συντάσσει σχετική έκθεση.  
 
124.Σχετική Νομοθεσία: Άρθρο 5 Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας, άρθρο 6 της ΚΥΑ 
11764/653/2006, άρθρο 3 της ΚΥΑ No.9269/470/2007, Ν. 4210/2013, Νόμος 4014/2011, ΥΑ 
No.21398/2012. 
 
125. Στην Ελληνική Νομοθεσία (Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας Ν. No.2717/1999 και στην 
Κωδικοποίηση διατάξεων νόμων για το Συμβούλιο της Επικρατείας (ΠΔ18/1989) υπάρχουν 
συγκεκριμένες προβλέψεις για τον περιορισμό του κόστους της δικαστικής δαπάνης από 
τον ηττημένο διάδικο  λόγω συνυπευθυνότητας ή εύλογης αμφιβολίας.  
 
126. Επι του παρόντος δεν υφίσταται κάποια ειδική επιτροπή για την τροποποίηση ή 
επανεξέταση των πράξεων ή των παραλείψεων της δημόσιας αρχής σχετικά με την 
πρόσβαση του κοινού σε περιβαλλοντικές πληροφορίες. Αρχικά, η Ελληνική νομοθεσία 
προέβλεπε την ύπαρξη μίας τέτοιας επιτροπής με το άρθρο 5(13) του νόμου 1943/1991.  
Στη συνέχεια καταργήθηκε με το άρθρο 8 παρ.2 του νόμου 2266/1994 και 
επαναθεσμοθετήθηκε με το άρθρο2 παρ.2 του νόμου 2690/1999. Στη συνέχεια 
ξανακαταργήθηκε με την παρ.5 του άρθρου 25 του νόμου 210/2013. Οι αρμοδιότητες της 
δεν έχουν μεταφερθεί σε κάποιο άλλο αρμόδιο όργανο. Ωστόσο, επισημαίνεται όπως 
προαναφέρθηκε ότι σύμφωνα με τον κώδικα διοικητικής διαδικασίας μπορεί να ασκηθεί το 
δικαίωμα αίτησης θεραπείας στην ίδια την αρχή που αρνήθηκε την πρόσβαση  ή ιεραρχική 
προσφυγή προς το ανώτερο ιεραρχικά όργανο άλλα όχι προς κάποιο ανεξάρτητο φορέα. 
 
 
XXIX. ΕΜΠΟΔΙΑ ΠΟΥ ΑΝΕΚΥΨΑΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 9  
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XXX. ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ 
ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 9  
 
127. O Νόμος 3226/2004 (ΦΕΚ A24/2004) προβλέπει την παροχή νομικής υποστήριξης σε 
φτωχούς διαδίκους σε περιπτώσεις αστικού, εμπορικού και ποινικού δικαίου.Ο πρόεδρος 
του δικαστηρίου μπορεί, μετά από αίτηση του αιτούντος, να απαλλάσσει φτωχούς 
διαδίκους από την υποχρέωση καταβολής των απαραίτητων τελών για την υποβολή της 
αίτησης, εάν αποφανθεί ότι ο αιτών είναι σε κακή οικονομική κατάσταση.  
 
128. Ο Συνήγορος του Πολίτη ανέφερε στον προηγούμενο κύκλο εκθέσεων έχει λάβει 
πολυάριθμες δημόσιες καταγγελίες και αναφορές σχετικά με την άρνηση πρόσβασης σε 
περιβαλλοντικές πληροφορίες.  
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www.Ministryofjustice. gr – Υπουργείο Δικαιοσύνης  
http://www.adjustice – Συμβούλιο της Επικρατείας  
www.dsa.gr – Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών  
www.synigoros.gr – Συνήγορος του Πολίτη  
www. ypeka. gr  
 
 
XXXII. Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ 
ΚΑΘΕ ΑΤΟΜΟΥ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΓΕΝΕΩΝ ΝΑ ΖΕΙ ΣΕ ΕΝΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 
ΕΠΑΡΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΗΜΕΡΙΑ ΤΟΥ  
 
129. Η εφαρμογή της Σύμβασης αποτελεί ένα σημαντικό βήμα προς τις προσπάθειες της 
διεθνούς κοινότητας να διασφαλίσει ένα βιώσιμο περιβάλλον για τις μελλοντικές γενιές. Η 
Ελλάδα πιστεύει ότι η ύπαρξη χρονικών πλαισίων, πρακτικών μέτρων εφαρμογής και η 
δυνατότητα των κυβερνήσεων να συνεργαστούν με την κοινωνία των πολιτών αποτελούν 
τα θεμέλια για την αποτελεσματική προστασία του περιβάλλοντος.  
 
XXXIII. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΑ, ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΩΝ 
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΓΕΝΕΤΙΚΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ (ΓΤΟ) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ 
ΑΡΘΡΟ 6bis ΚΑΙ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I bis  
Η νομοθεσία και η πληροφόρηση που προβλέπονται στο εν λόγω άρθρο παραμένουν ίδιες 
όπως περιγράφονται στην έκθεση του προηγούμενου κύκλου αναφοράς.  
 
XXXIV. ΕΜΠΟΔΙΑ ΠΟΥ ΑΝΕΚΥΨΑΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 6bis 
ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ I bis  
 
Δεν υπάρχει διαθέσιμη πληροφόρηση  
 
XXXV. ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ 
ΑΡΘΡΟΥ 6bis ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ I bis  
Δεν υπάρχει διαθέσιμη πληροφόρηση  
 
XXXVI . ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 6bis  
135. Ο κατάλογος των εγκεκριμένων γενετικώς τροποποιημένων οργανισμών και το 
ακριβές πεδίο εφαρμογής της έγκρισης είναι διαθέσιμα στο μητρώο των γενετικώς 
τροποποιημένων τροφίμων και ζωοτροφών της Ε.Ε., στην ιστοσελίδα: 
www.ec.europa.eu/food/dyna/gm_register/index_en.cfm  
 
 


