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 Περιβάλλον & Ανάπτυξη 
 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

«Η φύση βρίσκεται σε κρίση  
και ο COVID-19 μας δείχνει ότι η σχέση μας μαζί της έχει διαρραγεί,  

γεγονός που δημιουργεί σημαντικούς κινδύνους  
για τις επιχειρήσεις και την οικονομία» 

 
(Έκθεση Ζωντανός Πλανήτης 2020-Επιχειρήσεις και Οικονομία, WWF) 

 
 

 Σύμφωνα με την Έκθεση Παγκόσμιων Κινδύνων 2020 (Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ) οι 5 

μεγαλύτερες προκλήσεις για την επόμενη δεκαετία σχετίζονται στο σύνολό τους, για 1η φορά, με το 

περιβάλλον (απώλεια βιοποικιλότητας /εκμετάλλευση δασών & κλιματική αλλαγή). 

 
-Εισηγήτρια :  Δρ. Βασιλική Βρετού -2 



 Περιβάλλον & Ανάπτυξη 
 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

«Οι επιχειρήσεις χρειάζονται μια νέα αντίληψη για τη φύση και τη βιοποικιλότητα 
διότι, αυτή τη στιγμή, οι επιχειρήσεις συχνά είναι τυφλές απέναντι στη σημασία 

που έχει η απώλεια βιοποικιλότητας για τα επιχειρηματικά τους μοντέλα» 
 

(Ducan Pollard, πρώην Αντιπρόεδρος Βιωσιμότητας Nestle, Έκθεση Ζωντανός Πλανήτης 2020-Επιχειρήσεις και Οικονομία, WWF) 
 

 Άμεσο αίτημα και ανάγκη οι επιχειρήσεις να διαδραματίσουν βασικό ρόλο στην αντιστροφή της απώλειας της 

φύσης. 

 Σύμφωνα με πρόσφατη Έκθεση του ΟΟΣΑ (Τρίτη Αξιολόγηση Περιβαλλοντικών Επιδόσεων για την Ελλάδα, 2020) η 

Ελλάδα, παρά την ενθαρρυντική συμμόρφωση σε μείζονα θέματα που άπτονται του περιβάλλοντος, δεν έχει 

θεσπίσει ακόμη ένα ολοκληρωμένο εθνικό σύστημα παρακολούθησης της βιοποικιλότητας και την ενσωμάτωση των 

ζητημάτων βιοποικιλότητας σε κρίσιμους κλάδους της οικονομίας, όπως είναι ο τουρισμός, οι μεταφορές, η αλιεία 

και η γεωργία.  

-Εισηγήτρια : Δρ. Βασιλική Βρετού -3 



Περιβάλλον & Ανάπτυξη 
 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 
 Συνολικά, δραστηριότητες οικονομικής αξίας περίπου 44 τρισ. δολαρίων ετησίως, 

εξαρτώνται από τη φύση. 

 Οι 3 μεγαλύτεροι κλάδοι με υψηλή εξάρτηση από τη φύση (κατασκευαστικός, 

γεωργικός, τροφίμων-ποτών) στηρίζονται στην άντληση πόρων από δάση και 

ωκεανούς. 

 30% της γης χρησιμοποιείται σε καλλιέργειες. Αυτό συνεπάγεται 70% απώλεια 

βιοποικιλότητας, 50% απώλειας δασοκάλυψης και 75% του συνολικού όγκου 

πόσιμου νερού χρησιμοποιείται για καλλιέργειες και κτηνοτροφία.  

 

 
-Εισηγήτρια : Δρ. Βασιλική Βρετού 
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Περιβάλλον & Ανάπτυξη 
 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

 Οι επιχειρήσεις μπορούν να διαδραματίσουν καθοριστικό ρόλο στην 

αντιστροφή της απώλειας της βιοποικιλότητας. 560 επιχειρήσεις 

παγκοσμίως καλούν τις κυβερνήσεις να λάβουν δραστικά μέτρα για την 

αντιστροφή της απώλειας των φυσικών πηγών.  

“Nature is Everyone’s Business” 
 

 Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης/Ατζέντα 2030  (6. Καθαρό νερό & αποχέτευση, 7. φθηνή & 
καθαρή ενέργεια,  8. Αξιοπρεπής εργασίας & οικονομική ανάπτυξη, 9. Βιομηχανία, καινοτομία,  13. 
Δράση για το κλίμα,  15. Ζωή στη στεριά). 

 
-Εισηγήτρια : Δρ. Βασιλική Βρετού 
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Περιβάλλον & Ανάπτυξη 
 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
 

 
 
    Χαρακτηριστική η φράση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Κ. Χατζηδάκη 

στο πλαίσιο της συζήτησης για την κύρωση του προϋπολογισμού για το έτος 2021: 
      

«Το 2021 πρέπει να δώσουμε τη μάχη για την ανάπτυξη» 
 

Εξάλλου, ένας βασικός στόχος  του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας είναι η 
αρμονική και συνεργατική σχέση μεταξύ περιβάλλοντος & ανάπτυξης  

 
π.χ.  Προώθηση της πράσινης ενέργειας, απλοποίηση αδειοδοτήσεων ΑΠΕ, κυκλική οικονομία.  

 
-Εισηγήτρια : Δρ. Βασιλική Βρετού 
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Eπιλεκτική αναφορά σε φορείς/θεσμούς επίβλεψης & 

ελέγχου 
 
 

1. ΕΙΔΙΚΗ  ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΒΟΥΛΗ) 
      
    Η Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Προστασίας Περιβάλλοντος,  
    συνεστήθη σύμφωνα με το άρθρο 43 Α' του Κανονισμού της Βουλής, 

όπως τροποποιήθηκε με απόφαση της Ολομέλειας της Βουλής στη 
συνεδρίαση της 17ης Φεβρουαρίου 2005 (ΦΕΚ 49 Α’/25.2.2005) & 
συγκροτήθηκε με την υπ' αριθ. 9822/6761 από 15 Οκτωβρίου 2007 
απόφαση του Προέδρου της Βουλής.  

 
    Αντικείμενο εργασιών της Επιτροπής ορίζεται η παρακολούθηση και η αξιολόγηση 

της κατάστασης του περιβάλλοντος στη χώρα και των συνεπειών των διαφόρων 
δράσεων επ’ αυτού. Η επιτροπή συμβάλλει συμβουλευτικά στη λήψη αποφάσεων και 
στη χάραξη της εθνικής στρατηγικής για την προστασία του περιβάλλοντος.  

 
-Εισηγήτρια : Δρ. Βασιλική Βρετού 
 

-7 



Eπιλεκτική αναφορά σε φορείς/θεσμούς επίβλεψης & 
ελέγχου 

1. ΕΙΔΙΚΗ  ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΒΟΥΛΗ) 
 
    Επιπλέον στην αρμοδιότητα της επιτροπής ανήκει η έκφραση 

γνώμης επί της ετήσιας εθνικής έκθεσης για την κατάσταση του 
περιβάλλοντος και επί των λοιπών εκθέσεων που κατατίθενται στη 
Βουλή, επί της εθνικής στρατηγικής για τη μείωση εκπομπών των 
αερίων του θερμοκηπίου, επί της εθνικής στρατηγικής για τη βιώσιμη 
ανάπτυξη, επί της εφαρμογής των κοινοτικών οδηγιών και διεθνών 
συμβάσεων κ.λπ.. 

-Εισηγήτρια : Δρ. Βασιλική Βρετού -8 



Eπιλεκτική αναφορά σε φορείς/θεσμούς επίβλεψης & 
ελέγχου 

 1. ΕΙΔΙΚΗ  ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΒΟΥΛΗ) 
             Η θέσπισή της κατέστησε την επεξεργασία εξειδικευμένων περιβαλλοντικών 

θεμάτων αναπόσπαστο μέρος των κοινοβουλευτικών διαδικασιών και κατεγράφη στη 
συνείδηση των πολιτών ως έμπρακτο ενδιαφέρον της νομοθετικής εξουσίας για τα 
ζητήματα της προστασίας του περιβάλλοντος.  

        Στόχος της Επιτροπής είναι η ουσιαστική συμβολή στον κοινοβουλευτικό διάλογο 
για τα ζητήματα περιβάλλοντος. 

 Ανάδειξη θεμάτων που αντιμετωπίζουν το περιβάλλον όχι ως έναν ακόμα παράγοντα 
της ανάπτυξης, αλλά την ανάπτυξη ως κομμάτι του περιβάλλοντος. 

 Τον Οκτώβριο 2020, στο πλαίσιο παρουσίασης της νέας Έκθεσης της Επιτροπής 
δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στο πολιτικό και νομοθετικό πλαίσιο που σχεδιάζεται να 
αναπτυχθεί όσον αφορά τις  πράσινες και βιώσιμες επενδύσεις. 

 
-Εισηγήτρια : Δρ. Βασιλική Βρετού 
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Eπιλεκτική αναφορά σε φορείς/θεσμούς επίβλεψης & 
ελέγχου 

      1. ΕΙΔΙΚΗ  ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
(ΒΟΥΛΗ) 

    
       Θεσμική αναβάθμιση της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Περιβάλλοντος. Το 

άρθρο 43Α του Κανονισμού της Βουλής ορίζει ότι «Κάθε ειδική μόνιμη επιτροπή 
μπορεί, κατά την επεξεργασία νομοσχεδίου ή πρότασης νόμου από την αρμόδια 
Κοινοβουλευτική Επιτροπή και μέχρι τη δεύτερη ανάγνωση των άρθρων, να 
διατυπώνει γνώμη για θέμα ιδιαίτερης σημασίας του οικείου νομοσχεδίου ή 
προτάσεως, το οποίο εμπίπτει στην αρμοδιότητά της.» Συνεπώς, η Επιτροπή 
Προστασίας Περιβάλλοντος, μπορεί να υποβάλλει γνώμη και να έχει έναν 
συμβουλευτικό ρόλο για περιβαλλοντικά ζητήματα που επεξεργάζεται κυρίως η 
Διαρκής Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου, στην οποία εξετάζονται ή ψηφίζονται 
σχέδια και προτάσεις νόμων, μεταξύ άλλων, και του Υπουργείου Περιβάλλοντος 

 
-Εισηγήτρια : Δρ. Βασιλική Βρετού 
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Eπιλεκτική αναφορά σε φορείς/θεσμούς επίβλεψης & 

ελέγχου 
 
  2. Οργανισμός  Φυσικού  Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής 

(ΟΦΥΠΕΚΑ) 
 
Το Εθνικό Κέντρο Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης (Ε.Κ.Π.Α.Α.) 
ιδρύθηκε για να συνεισφέρει στην επίτευξη της ενσωμάτωσης της 
περιβαλλοντικής διάστασης στην ευρύτερη αναπτυξιακή πολιτική και στο 
στρατηγικό σχεδιασμό. 
 
+  Σύνταξη Ετήσιας Έκθεσης με την οποία αποτιμά την κατάσταση του 
περιβάλλοντος της χώρας  &  προβαίνει σε εκτιμήσεις για τους στόχους, τις 
κατευθύνσεις  και τα μέτρα της ασκούμενης περιβαλλοντικής πολιτικής  (άρθρο 
3 παρ. 2 σημείο (ε)   ΠΔ 325/2000). 
 
 -Εισηγήτρια : Δρ. Βασιλική Βρετού -11 



 
Eπιλεκτική αναφορά σε φορείς/θεσμούς επίβλεψης & 

ελέγχου 
 
  2. Οργανισμός  Φυσικού  Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής 

(ΟΦΥΠΕΚΑ) 
 
  Ο ΟΦΥΠΕΚΑ  κατέστη καθολικός  διάδοχος του Εθνικού Κέντρου 
Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης (Ε.Κ.Π.Α.Α.) , με τα άρθρα 27 &  43  Ν 
4685/07.05.2020  και   άρθρο 84 Ν. 4722/15.09.2020. 
 
- Εποπτεύεται από το ΥΠΕΝ και έχει ως σκοπό : 
 την εφαρμογή της πολιτικής του ΥΠΕΝ για τη διαχείριση των προστατευόμενων 

περιοχών της χώρας, 
 Τη διατήρηση της βιοποικιλότητας, 
 Την προώθηση και υλοποίηση δράσεων αειφόρου ανάπτυξης, 
 Αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. 

-Εισηγήτρια : Δρ. Βασιλική Βρετού -12 



 
Eπιλεκτική αναφορά σε φορείς/θεσμούς επίβλεψης & 

ελέγχου 
 
  2. Οργανισμός  Φυσικού  Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής 

(ΟΦΥΠΕΚΑ) 
 
      
Το Νοέμβριο του 2018 το ΕΚΠΑΑ παρουσίασε την Έκθεση Κατάστασης 
Περιβάλλοντος 2018 (ΕΚΠ 2018), την πρώτη μετά το 2013 (που αφορούσε την περίοδο 
2008-2011) και την τέταρτη συνολικά Έκθεση Κατάστασης Περιβάλλοντος της Ελλάδας. 
 https://ekpaa.ypeka.gr/wp-content/uploads/2019/10/181019_Book-YPEKA_LOW.pdf  
. 
 
Η Εκθεση Κατάστασης Περιβάλλοντος 2019 (Greece – State of the Environment, 
2019)  περιλαμβάνει την επικαιροποίηση της ΕΚΠ 2018 με την προσθήκη 2 νέων 
κεφαλαίων, το ένα για τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στην υγεία και το άλλο για 
τις επιπτώσεις της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στην υγεία. 
 
 
 

 

 

-Εισηγήτρια : Δρ. Βασιλική Βρετού -13 



Eπιλεκτική αναφορά σε φορείς/θεσμούς επίβλεψης & 
ελέγχου 

  

2. Οργανισμός  Φυσικού  Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής 
(ΟΦΥΠΕΚΑ) 

 
Από την ΕΚΠ 2018 έχουν επικαιροποιηθεί στην ΕΚΠ 2019 τα εξής κεφάλαια: 
- Διαχείριση Αποβλήτων 
- Οριζόντια  Περιβαλλοντικά θέματα (περιβ. αδειοδότηση, περιβ. έλεγχοι, ecolabel), 
- Περιβάλλον & Υγεία 
- Κλιματική Αλλαγή, 
- Διαχείριση Υδατικών, 
- Φύση και Βιοποικιλότητα. 

 

-Εισηγήτρια : Δρ. Βασιλική Βρετού -14 



 
Eπιλεκτική αναφορά σε φορείς/θεσμούς επίβλεψης & 

ελέγχου 
 
  2. Οργανισμός  Φυσικού  Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής 

(ΟΦΥΠΕΚΑ) 
 
      
 Στην Εκθεση Κατάστασης Περιβάλλοντος στην Ελλάδα περιλαμβάνονται 
πληροφορίες για τους τομείς της κλιματικής αλλαγής,  της ποιότητας της ατμόσφαιρας, 
του θορύβου, της φύσης, των υδάτων, των αποβλήτων και των οριζόντιων 
περιβαλλοντικών θεμάτων. 
 
Σκοπός :  η συνεισφορά στη δημόσια συζήτηση για τα μέτρα πολιτικής (ιδίως σε θέματα 
περιβαλλοντικής αδειοδότησης και περιβαλλοντικών ελέγχων). 
 
 

 

 
-Εισηγήτρια : Δρ. Βασιλική Βρετού -15 



 
Eπιλεκτική αναφορά σε φορείς/θεσμούς επίβλεψης & 

ελέγχου 
 
  2. Οργανισμός  Φυσικού  Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής 

(ΟΦΥΠΕΚΑ) 
 

 Κατηγορία αδειοδοτούμενων εργων  (ΑΕΠΟ)  από την Δ/νση 
Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης του ΥΠΕΝ(κατηγορία Α1) 

 
 Εργα χερσαίων και εναέριων υποδομών (27,7%), 
 Εργα βιομηχανικών δραστηριοτήτων  (13,7%), 
 Εξορυκτικές δραστηριότητες  (10,7%), 
 Τουριστικές εγκαταστάσεις  &  έργα αστικής ανάπτυξης  (8,6%), 
 Υδραυλικά  έργα  (7,4%), 
 Λιμενικά έργα  (6,3%), 
 ΑΠΕ  (5,9%)    
  
 

 

 

 
Εισηγήτρια : Δρ. Βασιλική Βρετού 
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Eπιλεκτική αναφορά σε φορείς/θεσμούς επίβλεψης & 

ελέγχου 
 
  2. Οργανισμός  Φυσικού  Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής 

(ΟΦΥΠΕΚΑ) 
 

 Κατηγορία αδειοδοτούμενων εργων  από τις Αποκεντρωμένες  
Διοικήσεις  (κατηγορία Α1) 

 
 Εργα βιομηχανικών δραστηριοτήτων  (16,2%), 
 ΑΠΕ  (13,8%),  
 Εξορυκτικές δραστηριότητες  (10,6%)   
 
  
 

 

  
Εισηγήτρια : Δρ. Βασιλική Βρετού 
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Eπιλεκτική αναφορά σε φορείς/θεσμούς επίβλεψης & 
ελέγχου 

 
 

3) Εθνική  Αρχή  Διαφάνειας (Ν. 4622/07-08-2020) 
 
        Η ΕΑΔ  απέκτησε αρμοδιότητες από τα καταργημένα Ελεγκτικά 

Σώματα : 
- Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης,  
- Σώμα Επιθεωρητών Δημοσίων Έργων,  
- Σώμα Επιθεωρητών Ελεγκτών Μεταφορών, 
- Σώμα Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης, 
- Σώμα Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας 
& και τη Γενική Γραμματεία για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς 
 

-Εισηγήτρια : Δρ. Βασιλική Βρετού -18 



Eπιλεκτική αναφορά σε φορείς/θεσμούς επίβλεψης & 
ελέγχου 

 
 

3) Εθνική  Αρχή  Διαφάνειας (Ν. 4622/07-08-2020) 
 
Διενεργεί ελέγχους σε Υπουργεία και λοιπές υπηρεσίες της Κεντρικής Διοίκησης, 
ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ. ΟΤΑ Α και Β βαθμού, επιχειρήσεις & εποπτευόμενα από τους ΟΤΑ 
ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ, Δημόσιες Επιχειρήσεις ή επιχειρήσεις τη διοίκηση των οποίων 
ορίζει το Δημόσιο, Ιδιωτικούς φορείς και φυσικά πρόσωπα. 
 
Σημαντική καινοτομία : 1) η υποχρεωτική εφαρμογή και υλοποίηση των συστάσεων – 
προτάσεων που διατυπώνονται στις εκθέσεις των Επιθεωρητών-Ελεγκτών  &   2) η 
διαπίστωσης πειθαρχικών παραπτωμάτων, δεσμεύει τα αρμόδια πειθαρχικά όργανα για την 
άσκηση πειθαρχικής δίωξης. 

 
 

 
 

-Εισηγήτρια : Δρ. Βασιλική Βρετού 
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Eπιλεκτική αναφορά σε φορείς/θεσμούς επίβλεψης & 
ελέγχου 

 
 

3) Εθνική  Αρχή  Διαφάνειας (Ν. 4622/07-08-2020) 
 
 
- Το 2019  υποβλήθηκαν 157 καταγγελίες αφορούσαν ζητήματα 

περιβάλλοντος  και εκδόθηκαν 5 εντολές ελέγχου. 
 
         Ιδιαίτερη έμφαση στην προστασία της δημόσιας υγείας (έλεγχοι στην ποιότητα 

νερού ανθρώπινης κατανάλωσης σε Δήμους της Στερεάς Ελλάδας και των 
Κυκλάδων, υδροδότηση από μη αδειοδοτούμενες υδρογεωτρήσεις   

 
 
 
 

 
-Εισηγήτρια : Δρ. Βασιλική Βρετού 
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Eπιλεκτική αναφορά σε φορείς/θεσμούς επίβλεψης & 
ελέγχου 

 
 

3) Εθνική  Αρχή  Διαφάνειας (Ν. 4622/07-08-2020) 
 
Ετήσια Εκθεση της ΕΑΔ 2019 
(https://aead.gr/publications/essays/annual-report-2019)  
o Bασικό εργαλείο διαφάνειας & λογοδοσίας , 
o Σκοπός η αντικειμενική και υπεύθυνη ενημέρωση, 
o Προγραμματισμός δραστηριότητων 
 
- Φυσικό περιβάλλον  3,61%, 
- Πολιτιστικό περιβάλλον  0,23%, 
- Δόμηση/χωροταξία  10,12% 

 
 

-Εισηγήτρια : Δρ. Βασιλική Βρετού 
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Eπιλεκτική αναφορά σε φορείς/θεσμούς 
επίβλεψης & ελέγχου 

  
4) Συνήγορος του Πολίτη (Ανεξάρτητη Αρχή) 
 
«Χωρίς τις διαμεσολαβητικές, ελεγκτικές και επιχειρησιακές αρμοδιότητες της 
Αρχής, το διοικητικό κόστος και η δικαστική ύλη θα υπερέβαινε κατά πολύ τα 
σημερινά επίπεδα, με ό,τι αυτό θα σήμαινε για τις προοπτικές βιώσιμης 
ανάπτυξης και κοινωνικής συνοχής.  
Ένα κράτος χωρίς ισχυρό και ανεξάρτητο Συνήγορο θα ήταν λιγότερο 
διαφανές, σύννομο, αποτελεσματικό, δημοκρατικό. Θα ήταν σίγουρα λιγότερο 
ανθρώπινο.» 

 
Ετήσια Εκθεση 2019, ΣτΠ 

-Εισηγήτρια : Δρ. Βασιλική Βρετού -22 



Eπιλεκτική αναφορά σε φορείς/θεσμούς 
επίβλεψης & ελέγχου 

 4) Συνήγορος του Πολίτη  

 
 16.976  αναφορές το έτος 2019, 
    (11.915 αναφορές το έτος 2016) 
 Από τις 2000 βάσιμες αναφορές, οι 988 αφορούσαν χωροθέτηση, αδειοδότηση 

και παρακολούθηση λειτουργίας έργων, 
 112  αναφορές αφορούσαν το φυσικό περιβάλλον,  
 86% των βάσιμων αναφορών αφούσε κακοδιοίκηση των ΟΤΑ Α βαθμού 

 
 

-Εισηγήτρια : Δρ. Βασιλική Βρετού -23 



Eπιλεκτική αναφορά σε φορείς/θεσμούς 
επίβλεψης & ελέγχου 

 4) Συνήγορος του Πολίτη  
O Kύκλος Ποιότητας Ζωής είναι ο αρμόδιος για την έρευνα 
αναφορών που καταγγέλλουν περιβαλλοντική υποβάθμιση 
και ζητήματα στα οποία έρχεται αντιμέτωπο το περιβάλλον με 
την «ανάπτυξη». 
 
Π.χ. υποθέσεις λειτουργίας  επιχειρήσεων εις βάρος του περιβάλλοντος και της ποιότητας ζωής 
των περιοίκων, δραστηριότητες εντός περιοχών Natura, έλεγχος αδειοδότησης ΑΠΕ κλπ). 
 

(https://www.synigoros.gr/?i=quality-of-life.el) 
 

-Εισηγήτρια : Δρ. Βασιλική Βρετού -24 



Eπιλεκτική αναφορά σε φορείς/θεσμούς 
επίβλεψης & ελέγχου 

 5)Γενική Γραμματεία Συντονισμού 

 
- Συντονισμός του Κυβερνητικού Εργου,   
- Εποπτεία των Υπουργικών δεσμεύσεων,  
- Καταγραφή της στοχοθεσίας των Υπουργείων, 
- Καταγραφή και παρακολούθηση της δευτερογενούς νομοθεσίας 

(καινοτόμα δράση). 

-Εισηγήτρια : Δρ. Βασιλική Βρετού -25 



Eπιλεκτική αναφορά σε φορείς/θεσμούς 
επίβλεψης & ελέγχου 

 5)Γενική Γραμματεία Συντονισμού 
- Ενημέρωση από το Υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων 
 Τέθηκε σε Δημόσια Διαβούλευση και ολοκληρώθηκε στις 6 

Οκτωβρίου 2020 η πρόταση για το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για 
την προώθηση των Πράσινων Δημοσίων Συμβάσεων, κυρίως 
όσον αφορά την πράσινη ανάπτυξη και την κυκλική οικονομία, 

 Μείωση του διοικητικού βάρους για την Βιομηχανία  μετά την 
έκδοση ΚΥΑ, καθώς το 25% των μεταποιητικών δραστηριοτήτων 
δεν χρειάζεται πλέον την έκδοση αποφάσεων έγκρισης 
περιβαλοντικών όρων, 

-Εισηγήτρια : Δρ. Βασιλική Βρετού -26 



Eπιλεκτική αναφορά σε φορείς/θεσμούς 
επίβλεψης & ελέγχου 

    5)Γενική Γραμματεία Συντονισμού 
 

• Εκδοση αποφάσεων για τη συγκρότηση Κεντρικού Οργάνου 
Ελέγχου για τη διενέργεια ελέγχων σε επιχειρήσεις που έχουν 
υπαχθεί στους αναπτυξιακούς νόμους (έργα μεταρρυθμιστικού 
χαρακτήρα), 

• Αποφάσεις συγκρότησης Επιτροπών Αξιολόγησης Επενδυτικών 
Σχεδίων (άρθρο 14 Ν. 4399/2016), 

• Επεξεργασία κειμένου του νέου Εθνικού Συστήματος Διαχείρισης 
Αποβλήτων (ΕΣΔΑ), 

• Ν 4685/2020  για τον εκσυγχρονισμό της περιβαλλοντικής 
νομοθεσίας : ρύθμιση θεμάτων σχετικά με την απλούστευση της 
διαδικασίας αδειοδότησης ΑΠΕ, αύξηση πόρων για τις 
προστατευόμενες περιοχές μέσω του ΟΦΥΠΕΚΑ, τροποποίηση 
των διατάξεων για τις χρήσεις γης (κλπ).   

-Εισηγήτρια : Δρ. Βασιλική Βρετού -27 



Αντί  επιλόγου 

 
Μπορούν τα δικαστήρια να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο 
στην εύρεση μιας χρυσής τομής μεταξύ ανάπτυξης και 
περιβάλλοντος – ιδίως όσον αφορά την ανάσχεση των 
συνεπειών της κλιματικής αλλαγής;  

 
 
 

Ενδεικτικά παραδείγματα από υποθέσεις κλιματικής αλλαγής 
(climate change litigation) 

 
-Εισηγήτρια : Δρ. Βασιλική Βρετού -28 



Αντί  επιλόγου 

Παραδείγματα από υποθέσεις κλιματικής αλλαγής 
 

1) Υπόθεση  Leghari  v.  Federation  of  Pakistan (Lahore High Court 
Pakistan,  (2015) 
O Ashgar Leghari, ένας αγρότης από το Πακιστάν, μήνυσε την Κυβέρνηση του για την 
αποτυχία της να φέρει εις πέρας την Εθνική Στρατηγική για το Κλίμα.  
Το Ανώτατο Δικαστήριο της Lahore έκρινε τον Σεπτέμβριο 2015 και ειδικότερα ο 
Δικαστής Syed Mansoor Ali Shah  ότι «Η Κλιματική Αλλαγή είναι μία καθοριστική 
πρόκληση της εποχής μας  και έχει οδηγήσει σε δραματικές αλλαγές στο πλανητικό 
κλιματικό σύστημα… 
To Δικαστήριο βρήκε ότι «…η καθυστέρηση και ο λήθαργος του Κράτους στην εφαρμογή 
του πλαισίου προσβάλλει τα θεμελιώδη δικαιώματα των πολιτών». 

 

-Εισηγήτρια : Δρ. Βασιλική Βρετού -29 



Αντί  επιλόγου 

2) Υπόθεση Urgenda   Foundation  v. the State of the Netherlands 
(2015) 
 
Η υπόθεση ξεκίνησε από μία πρωτοβουλία 900  πολιτών  σε συνεργασία με  μία 
Ολλανδική  ΜΚΟ.  
Η απόφαση αυτή αποτελεί την πρώτη ουσιαστικά δικαστική απόφαση εθνικού 
δικαστηρίου Ευρωπαϊκής χώρας με την οποία  1) κρίθηκε υπεύθυνη η Κυβέρνηση 
για την πρόκληση περιβαλλοντικής ζημίας από τις συνεχιζόμενες κλιματικές 
αλλαγές ενώ παράλληλα διατάχθηκε η κυβέρνηση να λάβει συγκεκριμένα μέτρα 
για μείωση των εκπεμπόμενων αερίων του θερμοκηπίου,  2) αναζητήθηκε η 
στήριξη του δικανικού συλλογισμού στις βάσεις προστασίας των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων αλλά και του δικαίου των αδικοπραξιών. 

-Εισηγήτρια : Δρ. Βασιλική Βρετού -30 



Αντί  επιλόγου 

3) Υπόθεση Zoe and Stella Foster et al  v. Washington Department of 
Ecology (2015) 
 
Η υπόθεση αυτή είναι μία από τις πολλές παρόμοιες που έχουν κινηθεί πολύ 
πρόσφατα από την ένωση “Our Children’s Trust στην Αμερική, αναζητώντας την 
δικαστική αναγνώριση του δικαιώματος σε μία καθαρή και υγιή ατμόσφαιρα και ένα 
σταθερό κλίμα. 
Οι ανήλικοι ενάγοντες – σε συνεργασία και με την επιστημονική βοήθεια του 
επίτιμου Καθηγητή Χημείας στο Πανεπιστήμιο Washington αιτήθηκαν από την 
Διεύθυνση  Οικολογίας της Washington να ψηφίσει  νόμο που θα ρυθμίζει άμεσα 
την μείωση εκπομπής των αερίων του θερμοκηπίου στην ατμόσφαιρα τόσο για 
όφελος της τωρινής γενιάς όσο και αυτών που θα ακολουθήσουν.   

 

-Εισηγήτρια : Δρ. Βασιλική Βρετού -31 



Αντί  επιλόγου 

4) Υπόθεση The People  vs.  Arctic  Oil (Oslo District Court, 2016 
 
Η αγωγή κατατέθηκε στο Δικαστήριο του Oslo (Oslo District Court) στις  18  
Οκτωβρίου  2016 και αποτέλεσε  την πρώτη υπόθεση που άχθηκε σε δικαστήριο 
και συνδέει κριτικά την νέα εξόρυξη κοιτασμάτων πετρελαίου και φυσικού αερίου με 
τη Συμφωνία των Παρισίων.  
«Η Νορβηγική Κυβέρνηση ουσιαστικά έχει παραβιάσει το εθνικό Σύνταγμα που 
προβλέπει την προστασία των πολιτών της χώρας. Το περισσότερο από το 
πετρέλαιο θα πρέπει να παραμείνει στο έδαφος της, όμως η Νορβηγική Κυβέρνηση 
επέλεξε να κλείσει τα μάτια και προσποιείται ότι  η Συμφωνία των Παρισίων δεν 
συνέβηκε ποτέ». 
 

-Εισηγήτρια : Δρ. Βασιλική Βρετού -32 



Αντί  επιλόγου 

5) Η  μακροχρόνια δικαστική διεκδίκηση των Μαορί της Νέας 
Ζηλανδίας και πώς μετατράπηκε σε νόμο που αναγνωρίζει για 
πρώτη φορά νομική προσωπικότητα και δικαιώματα σε ποταμό 
 
Στα μέσα Μαρτίου 2017 το κοινοβούλιο της Νέας Ζηλανδίας (NZ Parliament) 
ψήφισε έναν νόμο, ο οποίος θεωρείται ότι θέτει τέλος σε έναν πολυεπίπεδο αγώνα 
140 ετών μεταξύ των Μαορί και της κυβέρνησης της Νέας Ζηλανδίας.  
 
Ο νόμος αναγνώρισε ότι ο ποταμός Whanganui, που είναι ο τρίτος μεγαλύτερος 
ποταμός της Νέας Ζηλανδίας και από τους Μαορί ονομάζεται “Te Awa Tupua” ,  θα 
έχει δικαιώματα και νομική προσωπικότητα, όπως ένας άνθρωπος.  

-Εισηγήτρια : Δρ. Βασιλική Βρετού -33 



«Περιβαλλοντική ευαισθησία» v. «οικονομικού 
ρεαλισμού»;  

Το έτος 1992 χίλιοι επτακόσιοι επιστήμονες – πολλοί εκ των 
οποίων βραβευμένοι με νόμπελ ή κορυφαίοι στην επιστήμη τους -  
υπέγραψαν και υπέβαλαν την Παγκόσμια Προειδοποίηση προς 
την Ανθρωπότητα. 
Ο μεγαλύτερος κίνδυνος, όπως επισημαίνεται είναι ότι η 
ανθρωπότητα  «…μπορεί να παγιδευτεί σε ένα σπιράλ 
περιβαλλοντικής υποβάθμισης, φτώχειας και αναταραχής, 
οδηγώντας σε κοινωνική, οικονομική και περιβαλλοντική 
κατάρρευση». 

 
Περιβάλλον  &   λογική  ανάπτυξη  

 οι δύο απαραίτητοι άξονες για την  ανθρώπινη  ευημερία 

-Εισηγήτρια : Δρ. Βασιλική Βρετού -34 
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