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Η αρχή της πληροφόρησης, ενηµέρωσης
και συµµετοχής
Αποτελεί µια από τις αρχές του ∆ιεθνούς ∆ικαίου
Περιβάλλοντος.
Τρεις διαστάσεις:
Πληροφόρηση µεταξύ των κρατών
Πληροφόρηση των συµβαλλοµένων κρατών στους
διεθνείς οργανισµούς ή στις γραµµατείες των
περιβαλλοντικών συµφωνιών
Πληροφόρηση, ενηµέρωση και συµµετοχή των
πολιτών

Πληροφόρηση µεταξύ των κρατών
Τα µέλη της διεθνούς κοινότητας έχουν την
υποχρέωση να πληροφορούν εγκαίρως για
ενέργειες ή περιστατικά στα πλαίσια της
δικαιοδοσίας τους, που ενδέχεται να
προκαλέσουν περιβαλλοντική βλάβη στο
έδαφος, τον εναέριο χώρο, τον υδροφόρο
ορίζοντα άλλου κράτους ή κρατών

Υποχρέωση Πληροφόρησης των συµβαλλοµένων
κρατών στους διεθνείς οργανισµούς ή στις
γραµµατείες των περιβαλλοντικών συµφωνιών
Οι περισσότεροι διεθνείς οργανισµοί που
ασχολούνται µε την προστασία του
περιβάλλοντος έχουν δηµιουργήσει σύστηµα
συλλογής πληροφοριών και διανοµής τους.

Πληροφόρηση, ενηµέρωση και συµµετοχή
των πολιτών
∆ιαπιστώνεται η ανάγκη να εξασφαλιστεί η
δυνατότητα του συµµετοχής του κοινού στη
διαδικασία λήψης αποφάσεων σχετικά µε το
περιβάλλον. Προαπαιτούµενο:
Η ενηµέρωση του κοινού περί
περιβαλλοντικών ζητηµάτων ώστε να είναι σε
θέση να συµµετάσχει ενεργά και ουσιαστικά
στη διαδικασία λήψης αποφάσεων

Πληροφόρηση, ενηµέρωση και συµµετοχή
των πολιτών
Προϋπόθεση για την υλοποίηση του
δικαιώµατος των πολιτών στην
πληροφόρηση, ενηµέρωση και συµµετοχή:
Η πρόβλεψη διαδικαστικών κανόνων µε
υιοθέτηση διατάξεων που καθιερώνουν
διαδικαστικά δικαιώµατα για τους πολίτες

Ο δρόµος για τη Σύµβαση
Η υπογραφή και θέση σε ισχύ της Σύµβασης
Άαρχους, αποτελούν προϊόν µακράς
επεξεργασίας και διεθνών διαπραγµατεύσεων.
Προηγήθηκαν πλήθος διεθνών διακηρύξεων και
ψηφισµάτων και άλλων διεθνών νοµικών
πράξεων που διαδραµάτισαν καθοριστικό ρόλο
στη διαµόρφωση του υφιστάµενου συµβατικού
πλαισίου για την πρόσβαση στην πληροφόρηση,
τη συµµετοχή του κοινού στη διαδικασία λήψης
αποφάσεων και την πρόσβαση στη δικαιοσύνη
για περιβαλλοντικά ζητήµατα.

Ο δρόµος για τη Σύµβαση
Σταδιακά αναγνωρίζεται το δικαίωµα στην πληροφορία
ως ανθρώπινο δικαίωµα σε διεθνή κείµενα
Η Οδηγία 90/313/ΕΟΚ σχετικά µε την ελεύθερη
πληροφόρηση για θέµατα περιβάλλοντος αποτελεί την
αφετηρία της αλλαγής στον τρόπο που οι δηµόσιες
αρχές προσεγγίζουν το ζήτηµα της διαφάνειας,
θεσπίζοντας µέτρα για την άσκηση του δικαιώµατος της
πρόσβασης του κοινού στις περιβαλλοντικές
πληροφορίες

Ο δρόµος για τη Σύµβαση
Στο τρίτο Συνέδριο των Ευρωπαίων Υπουργών
Περιβάλλοντος στα πλαίσια της διαδικασίας
«Περιβάλλον για την Ευρώπη», (1995, Σόφια) της
Οικονοµικής Επιτροπής του ΟΗΕ για την Ευρώπη
(UNECE), υιοθετήθηκαν οι εξής αρχές (µεταξύ άλλων):
Καθιέρωση τεκµηρίου υπέρ της πρόσβασης στην περιβαλλοντική
πληροφόρηση
Ευρεία ερµηνεία της έννοιας τη δηµόσιας αρχής
Πρόβλεψη για τον περιορισµό του κόστους αναπαραγωγής και
δυνατότητα επιλογής της µορφής από τον ενδιαφερόµενο
Πρόβλεψη εξαιρέσεων από το δικαίωµα πρόσβασης των πολιτών

Υπογραφή: 25 Ιουνίου 1998 στο Aarhus της
∆ανίας
Με πρωτοβουλία της Οικονοµικής Επιτροπής για την
Ευρώπη του ΟΗΕ, κατά τη διάρκεια της 4ης Υπουργικής
∆ιάσκεψης της πολυµερούς διαδικασίας «Περιβάλλον για
την Ευρώπη»
Θέση σε ισχύ: 30 Οκτωβρίου 2001
Η Σύµβαση αποτελεί ένα από τα πιο αναλυτικά και
νοµοτεχνικά επεξεργασµένα διεθνή κείµενα που
ρυθµίζουν το δικαίωµα στην ενηµέρωση, την πρόσβαση
του κοινού στη λήψη αποφάσεων και το δικαίωµα
πρόσβασης στη δικαιοσύνη για θέµατα σχετικά µε το
περιβάλλον.

Σύµβαση Άαρχους
Η Σύµβαση δεν κάνει απλή αναφορά σε κατευθυντήριες
γραµµές αλλά αποτελεί το πρώτο δεσµευτικό κείµενο
που κατοχυρώνει το δικαίωµα στην πληροφόρηση, τη
συµµετοχή στη διαδικασία λήψης αποφάσεων και
πρόσβασης στη δικαιοσύνη για θέµατα σχετικά µε το
περιβάλλον.
Αν και είναι περιφερειακή σύµβαση, η εµβέλεια της είναι
παγκόσµια καθώς σύµφωνα µε το άρθρο 19 µπορεί να
προσχωρήσει οποιοδήποτε κράτος µέλος του ΟΗΕ µετά
την έγκριση της Συνόδου των Μερών.

Σύµβαση Άαρχους
Απαριθµεί 46 µέρη, µεταξύ των οποίων και η ΕΕ (η Σύµβαση δηµιουργεί ρητά
υποχρεώσεις και για τα ίδια τα κοινοτικά όργανα καθώς εκλαµβάνονται ως
δηµόσιες αρχές από τη Σύµβαση).
Σε Κοινοτικό Επίπεδο , η Σύµβαση, έχει επικυρωθεί εξ ονόµατος της
Ευρωπαϊκής Κοινότητας µε την Απόφαση 2005/370/ΕΚ του Συµβουλίου της
17ης Φεβ. 2005.
Η Σύµβαση αναγνωρίζει το σηµαντικό ρόλο των ΜΚΟ (άρθρο 2 , παράγ. 5) ως
προς την επιβολή της, ενώ συνδέει ρητά την προστασία του Περιβάλλοντος
µε τα Ανθρώπινα ∆ικαιώµατα αναγνωρίζοντας υποχρεώσεις των κρατών
απέναντι στα άτοµα και φιλοδοξώντας τον επαναπροσδιορισµό των
σχέσεων Κράτους και Πολιτών.
Η Σύµβαση υπεγράφη από τη χώρα µας στις 25 Ιουνίου 1998 και κυρώθηκε µε
το Νόµο υπ αριθµ. 3422/12-12-2005(ΦΕΚ Α 303/13-12-2005).
Η Σύµβαση Άαρχους βασίζεται σε τρεις πυλώνες και αποτελείται από 22 Άρθρα
και 2 Παραρτήµατα.

Σύµβαση Άαρχους
Πρώτος Πυλώνας
∆ικαίωµα στην πρόσβαση στην περιβαλλοντική
πληροφορία (ενεργητικό & παθητικό) Αντίστοιχη
υποχρέωση των αρχών να παρέχουν εφόσον
ζητηθεί αλλά και να συλλέγουν και να διαχέουν την
περιβαλλοντική πληροφόρηση
Πρόβλεψη εξαιρέσεων στενά ερµηνευόµενων
Οδηγία 2003/4/ΕΚ για την Πρόσβαση του κοινού στην
περιβαλλοντική πληροφόρηση. Ενσωµάτωση µε
ΚΥΑ 11764/653/2006 (ΦΕΚ Β΄327)

Σύµβαση Άαρχους
∆εύτερος Πυλώνας
Συµµετοχή του κοινού στη διαδικασία λήψης αποφάσεων:
Επί συγκεκριµένων έργων και δραστηριοτήτων (γνωστοποίηση
των Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων)
Κατά την προετοιµασία περιβαλλοντικών σχεδίων,
προγραµµάτων και πολιτικών
Κατά την προετοιµασία νόµων και νοµικά δεσµευτικών κειµένων
(case study)
ΣΤΟΧΟΣ: Λήψη αποφάσεων λιγότερο επιζήµιων για το περιβάλλον
λόγω της πληρέστερης και ενδεχοµένως εξειδικευµένης γνώσης
των πολιτών και ΜΚΟ στα περιβαλλοντικά ζητήµατα, ένα βήµα
πιο κοντά στην επίτευξη της αειφόρου ανάπτυξης.
Οδηγία 2003/35/ΕΟΚ για τη συµµετοχή του κοινού στην κατάρτιση
ορισµένων σχεδίων και προγραµµάτων. Ενσωµάτωση µε ΚΥΑ
37111/20121/2003 (ΦΕΚ Β΄ 1391)

Σύµβαση Άαρχους
Τρίτος Πυλώνας
Πρόσβαση στη δικαιοσύνη µε την πρόβλεψη διατάξεων που θα
επιτρέπουν την προσφυγή στη δικαιοσύνη σε περίπτωση που τα
προηγούµενα δυο δικαιώµατα καταστρατηγούνται
Το επίπεδο δεσµευτικότητας καθίσταται ιδιαίτερα υψηλό καθώς
δηµιουργείται η «απειλή» της προσφυγής στη δικαιοσύνη σε
περίπτωση παραβίασης του δικαιώµατος πρόσβασης στην
πληροφορία ή τη συµµετοχή στη διαδικασία λήψης αποφάσεων
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακινεί πρόταση οδηγίας που θα
συζητηθεί και κατά το διάστηµα της ανάληψης της Προεδρίας της
ΕΕ από την Ελλάδα (Α΄ εξάµηνο 2014)

Πρωτόκολλο του Κιέβου (PRTR)
Το Πρωτόκολλο για το Μητρώο Έκλυσης και Μεταφοράς Ρύπων
υπογράφτηκε στο Κίεβο το 2003 και τέθηκε διεθνώς σε ισχύ στις 8
Οκτωβρίου 2009.
Είναι το πρώτο νοµικά δεσµευτικό κείµενο επί του συγκεκριµένου θέµατος
µε στόχο τη δηµιουργία ενός µητρώου για την καταγραφή της
δραστηριότητας των πολυεθνικών επιχειρήσεων (εκποµπές στον αέρα και
στο νερό, χηµικών ουσιών και των ρύπων που παράγονται από τις
βιοµηχανικές εγκαταστάσεις) ώστε να διευκολύνει την απόδοση ευθυνών σε
αυτές και να καταστήσει προσβάσιµες στο κοινό πληροφορίες για την
περιβαλλοντική ρύπανση.
Έχει υπογραφεί από 38 κράτη και έχει επικυρωθεί από 27.
Η ΕΕ υπέγραψε το πρωτόκολλο το 2003, ενώ στη συνέχεια προέβη και
στην έκδοση σχετικού κανονισµού (166/2006), ενσωµατώνοντας τις
διατάξεις του πρωτοκόλλου στην κοινοτική νοµοθεσία και συστήνοντας ένα
µητρώο έκλυσης και µεταφοράς ρύπων σε επίπεδο Ε.Ε µε τη µορφή βάσης
δεδοµένων προσπελάσιµης από το κοινό (http://prtr.ec.europa.eu/)
Η χώρα µας έχει υπογράψει το εν λόγω Πρωτόκολλο, ωστόσο δεν το έχει
επικυρώσει.

Τροποποιήσεις του άρθρου 6 για τους
Γενετικά Τροποποιηµένους Οργανισµούς
Στις 27 Μάιου 2005 (2η Συνάντηση των Μερών)
υιοθετήθηκαν τροποποιήσεις στη Σύµβαση σχετικά
µε τη συµµετοχή του κοινού σε αποφάσεις για τη
σκόπιµη απελευθέρωση στο περιβάλλον και τη
διάθεση στην αγορά Γενετικώς Τροποποιηµένων
Οργανισµών
∆εν έχουν τεθεί ακόµα σε ισχύ
Η Ελλάδα δεν έχει κυρώσει
Σε ευρωπαϊκό επίπεδο: Οδηγία 2001/18/ΕΚ,
ενσωµατώθηκε σε εθνικό δίκαιο µε ΚΥΑ 38639/2005
(Β’ 1334)

Το δικαίωµα στο περιβάλλον στο εθνικό
δίκαιο
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 ∆ιεθνούς ∆ικαίου Περιβάλλοντος, η αρχή της
πρόληψης (the Preventive Principle) η οποία αφορά την
υποχρέωση για τη λήψη µέτρων προκειµένου να αποφευχθούν
επιστηµονικά επιβεβαιωµένοι κίνδυνοι βλαβών.

Το δικαίωµα στο περιβάλλον στο εθνικό
δίκαιο
Ποινικός Κώδικα ς(ΠΚ) της χώρας χαρακτηρίζονται ως ειδικότερα πταίσµατα, µεταξύ
άλλων, η παράβαση διατάξεων για τους αιγιαλούς (άρθρο 421 ΠΚ), η παράβαση των
διατάξεων για την καθαριότητα (άρθρο 427 ΠΚ), η πρόκληση ρύπανσης (άρθρο 428 ΠΚ), η
παραβίαση των διατάξεων για την πρόληψη των πληµµύρων (άρθρο 430 ΠΚ) κ.λπ.
Επίσης, και ο Αστικός Κώδικας (ΑΚ)παρέχει ένα επαρκές πλαίσιο προστασίας των
πολιτών σε σχέση µε θέµατα παραβιάσεων εις βάρος του περιβάλλοντος ενώ παράλληλα
µέσω των διατάξεων προστασίας της προσωπικότητας (Αρ. 57, 59 ΑΚ), της κυριότητας
κ.τ.λ. έµµεσα επιτυγχάνεται και η προστασία του περιβάλλοντος.
Νόµος 1650/1986 «Για την Προστασία του Περιβάλλοντος». Σύµφωνα µε το άρθρο
1, βασικό σκοπό του Νόµου αποτελεί η δηµιουργία ενός θεµελιώδους σηµασίας
ρυθµιστικού και κανονιστικού πλαισίου προστασίας του περιβάλλοντος, προκειµένου να
µπορεί ο άνθρωπος να ζει σε ένα υψηλής ποιότητας περιβάλλον, µέσα στο οποίο να
προστατεύεται η υγεία του και να ευνοείται η ανάπτυξη της προσωπικότητάς του.
Επισηµαίνεται ότι ο νόµος, την εποχή που ψηφίστηκε, θεωρήθηκε ένα από τα πιο
καινοτόµα νοµοθετήµατα στην Ευρώπη, καθώς παρείχε το βασικό πλαίσιο προστασίας του
περιβάλλοντος, πάνω στο οποίο στηρίζονται ειδικότεροι µεταγενέστεροι νόµοι, διατάγµατα
και ΚΥΑ.
Κώδικας ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας (Ν. 2690/1999) προβλέπει την πρόσβαση στα δηµόσια
έγγραφα χωρίς την επίκληση έννοµου συµφέροντος

Περίπτωση εφαρµογής της συµµετοχής του
κοινού στη λήψη αποφάσεων
Το σχέδιο νόµου για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας
ετέθη σε δηµόσια διαβούλευση στην ιστοσελίδα του
www.OpenGov.gr που άρχισε να λειτουργεί το 2009.
∆έχτηκε συνολικά 305 σχόλια που αξιολογήθηκαν από
ειδική οµάδα νοµικών και ειδικών επιστηµόνων και
συντάχθηκε σχετική έκθεση
Σε µεγάλο βαθµό ενσωµατώθηκαν στο τελικό κείµενο
του νόµου που ψηφίστηκε τελικά στο Κοινοβούλιο (Ν.
3937/2011, ΦΕΚ Α΄60)

Ενσωµάτωση σχολίων
Άρθρο 2: βελτιώθηκαν οι ορισµοί ώστε να είναι συµβατοί µε τη διεθνή
ορολογία και κατανοητοί από τους πολίτες
Άρθρο 3- 8: περί προστατευόµενων περιοχών, συµπεριλήφθηκαν στα
περιφερειακά πάρκα οι περιοχές οικοανάπτυξης (ζώνες µε οικιστικές και
άλλες ήπιες δραστηριότητες)
Άρθρο 9: περί προστασίας και διαχείρισης των περιοχών, απαλείφθηκε
διάταξη σχετικά µε τη µη δηµιουργία Περιοχών Τουριστικής Ανάπτυξης
Άρθρο 10: περιλήφθηκαν σηµαντικά είδη χλωρίδας και πανίδας,
Άρθρο11: περί προστασίας της ενδηµικής βιοποικιλότητας: έχουν
συµπεριληφθεί και οι γενετικοί πόροι για τη διατροφή και τη γεωργία
Άρθρο 14: προστέθηκε νέο άρθρο για την περιβαλλοντική βιοασφάλεια
Άρθρο 20:περί των άµεσων µέτρων που λαµβάνονται σε περιπτώσεις
υποβάθµισης της βιοποικιλότητας, εκτός από τις φυσικές παραµέτρους
λαµβάνονται υπόψη και οι κοινωνικοοικονοµικές συνθήκες

Επίλογος 1
Το δικαίωµα στην πληροφόρηση για τα
ζητήµατα περιβάλλοντος αποτελεί
προϋπόθεση για την ικανοποίηση του
παγκόσµιου πλέον αιτήµατος για προστασία
του περιβάλλοντος και του δικαιώµατος των
επερχόµενων γενεών να το απολαµβάνουν

Επίλογος 2
Η σχέση µεταξύ των ανθρώπινων δικαιωµάτων και
περιβάλλοντος διαφάνηκε προς τα τέλη της
δεκαετίας 1960 από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ.
Το 1972 στη ∆ιάσκεψη των ΗΕ για το ανθρώπινο
περιβάλλον αναφέρεται στο προοίµιο:
«Και οι δυο πτυχές του περιβάλλοντος το φυσικό και το
ανθρωπογενές είναι απαραίτητο για την ευηµερία και την
απόλαυση βασικών ανθρώπινων δικαιωµάτων, ακόµη και το
δικαίωµα στη ίδια τη ζωή»

Ευχαριστίες για ευγενική παραχώρηση µέρους του
υλικού στη συνάδελφο και Αναπληρωµατικό Εθνικό
Εστιακό Σηµείο της Σύµβασης Κα Εβελίνα Σταµούλη

Σας ευχαριστώ πολύ!

