Φορέας Υλοποίησης

: European Centre for Judges and
Lawyers

Τόπος ∆ιεξαγωγής

: Λουξεµβούργο

Ηµεροµηνία

: 4/2/2013

Τίτλος Σεµιναρίου

: Support for cooperation with national
judges in the field of Environmental
Law

Συµµετέχοντες

: Χρήστος Παπανικολάου

Σχόλια
Το πρόγραµµα «SUPPORT FOR COOPERATION WITH NATIONAL
JUDGES IN THE FIELD OF ENVIRONMENTAL LAW» υπό την
αιγίδα της Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το περιβάλλον και του
Ευρωπαϊκού Κέντρου για ∆ικαστές και ∆ικηγόρους (ΕΙPΑ), είχε ως
στόχο την ανάπτυξη της συνεργασίας µεταξύ της Επιτροπής και των
εθνικών

δικαστών

για

την

ορθή

εφαρµογή

της

ενωσιακής

περιβαλλοντικής νοµοθεσίας µέσω της διεξαγωγής εκπαιδευτικών
εργαστηρίων που απευθύνονται σε δικαστές. Το πρόγραµµα ξεκίνησε
επίσηµα µε την συνάντηση εκπροσώπων εθνικών

οργανώσεων και

φορέων σχετικών µε την εκπαίδευση δικαστών της 27ης Μαρτίου 2009
στο Λουξεµβούργο (1st plenary session), στην οποία παρουσιάστηκε η
οργανωτική δοµή και το περιεχόµενο των δραστηριοτήτων και
συµφωνήθηκαν οι εκπαιδευτικές ενότητες, καθώς και η χρονική σειρά
αυτών (1. διαχείριση απορριµµάτων 2. προστασία στοιχείων της φύσης.
3. εκτίµηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων 4. ύδατα). Στη συνάντηση της

4ης Φεβρουρίου 2011 (2nd plenary session) στο Λουξεµβούργο
αξιολογήθηκε η µέχρι τότε πορεία του προγράµµατος και συµφωνήθηκε
η διεξαγωγή δύο ακόµη εκπαιδευτικών ενοτήτων (αρχές του ενωσιακού
περιβαλλοντικού δικαίου και προστασία του περιβάλλοντος µέσω της
ποινικής νοµοθεσίας). Το εκπαιδευτικό µοντέλο που ακολουθήθηκε είχε
ως εξής: Τα εργαστήρια αναλύονταν σε συνεδρίες µε θεωρητικό και
πρακτικό χαρακτήρα και είχαν συνολική διάρκεια 2,5 ηµερών. Το πρωί
της πρώτης και της δεύτερης ηµέρας παρουσιάζονταν οι βασικές έννοιες
της νοµοθεσίας, όπως έχουν ερµηνευθεί από το ∆.Ε.Ε., ενώ τα
απογεύµατα οι συµµετέχοντες καλούνταν να επιλύσουν υποθέσεις, οι
οποίες είτε είχαν ήδη κριθεί από το ∆.Ε.Ε. ή ήταν εκκρεµείς ενώπιον
αυτού, ανά οµάδες εργασίας των 6-8 ατόµων. Κάθε οµάδα όριζε τον
εισηγητή της ο οποίος παρουσίαζε ενώπιον των υπευθύνων του
προγράµµατος και όλων των συµµετεχόντων τα συµπεράσµατα της
«διάσκεψης». Ακολουθούσε η συζήτηση και η συγκριτική αξιολόγηση
των πορισµάτων κάθε οµάδας µε την παρουσία και τη συµµετοχή όλων
των συµµετεχόντων. Το πρωί της τελευταίας ηµέρας περιελάµβανε την
ανταλλαγή εθνικών εµπειριών κατά την εφαρµογή του
δικαίου και την αξιολόγηση του εργαστηρίου.

ενωσιακού

Το πρόγραµµα

ολοκληρώθηκε το Νοέµβριο του 2012. Έγιναν συνολικά 19 εργαστήρια
σε 17 χώρες – 4 για τη διαχείριση απορριµµάτων, 3 για την προστασία
στοιχείων της φύσης, 3 για την εκτίµηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων,
3 για τα ύδατα, 3 για τις αρχές του ενωσιακού περιβαλλοντικού δικαίου
και 3 για την προστασία του περιβάλλοντος µέσω της ποινικής
νοµοθεσίας. Έλαβαν µέρος 471 δικαστές από 25 κράτη - µέλη. Από την
Ελλάδα συµµετείχαν 17 δικαστές, εκ των οποίων 9 από το Συµβούλιο της
Επικρατείας (Αραβάνης Θεόδωρος σε εργαστήριο για την προστασία
στοιχείων της φύσης, Ντουχάνης Χρήστος σε εργαστήριο για τα ύδατα,
Παπαδοπούλου Όλγα σε εργαστήριο για τις αρχές του ενωσιακού

περιβαλλοντικού δικαίου, Λιάκουρας Χρήστος σε εργαστήριο για τις
αρχές του ενωσιακού περιβαλλοντικού δικαίου, Παπανικολάου Χρήστος
σε δύο εργαστήρια για τη διαχείριση των απορριµµάτων και για τις αρχές
του ενωσιακού περιβαλλοντικού δικαίου, Σκούφαλος Αντρέας σε
εργαστήριο για τη διαχείριση των απορριµµάτων, Θεοδωρικάκου Ζωή
και Μαυροπόδη ∆ήµητρα σε εργαστήριο για τις αρχές του ενωσιακού
περιβαλλοντικού δικαίου). Ένα εκ των εργαστηρίων, εκείνο της 12ης –
14ης Μαρτίου 2012 έλαβε χώρα στη Θεσσαλονίκη και αφορούσε την
ενότητα για τις αρχές του ενωσιακού περιβαλλοντικού δικαίου. Σε αυτό
έλαβαν µέρος 9 έλληνες δικαστές εκ των οποίων οι 5 (Παπαδοπούλου,
Λιάκουρας, Παπανικολάου, Θεοδωρικάκου και

Μαυροπόδη) από το

Συµβούλιο της Επικρατείας.
Στη συνάντηση της 4ης Φεβρουρίου 2013 (3rd plenary session) στο
Λουξεµβούργο αξιολογήθηκε η συνολική πορεία του προγράµµατος.
Σύµφωνα µε τον κο Ralf Julich, ο οποίος ήταν µέλος της ΕΙΡΑ και ο
activity leader του προγράµµατος, το εργαστήριο της Θεσσαλονίκης
ήταν το καλύτερο όλων, εξαιτίας, ιδίως, της εξαιρετικής κατάρτισης των
ελλήνων συµµετασχόντων και της συνεισφοράς τους στις συζητήσεις.
Από τη συνάντηση προέκυψε, εξάλλου, ότι η Επιτροπή συνήψε νέο
συµβόλαιο µε την ERA (Academy of European Law) για τη συνέχιση του
προγράµµατος.

Το πρόγραµµα πλέον θα συµπεριλάβει ειδικά

εργαστήρια διάρκειας 4 και πλέον ηµερών για το εκπαιδευτικό
προσωπικό των εθνικών ιδρυµάτων εκπαίδευσης δικαστών αλλά και
«κλασσικά»

εργαστήρια

για

την

εκπαίδευση

δικαστών

εκπαιδευτική ενότητα βιοµηχανικές εκποµπές (industrial emissions).

στην

