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Πρόλογος

Σ

το πλαίσιο του προγράμματος ‘Σώζοντας τον τελευταίο ποταμό ελεύθερης ροής στην Ευρώπη: Vjosa/
Αώος’, χρηματοδοτούμενου από το MAVA FONDATION POUR LA NATURE και υλοποιούμενου -για
την Ελλάδα- από τις αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρίες «Μεσογειακό Ινστιτούτο για τη Φύση και τον
Άνθρωπο (MedINA)» και «Πίνδος Περιβαλλοντική», το Σεπτέμβριο του 2018 μου ανατέθηκε η συγγραφή
ενός Νομικού Οδηγού με στόχους 1) τη διερεύνηση και παρουσίαση ενός κατά το δυνατόν συνολικού
νομικού πλαισίου για τα κρίσιμα ζητήματα διαχείρισης του ποταμού Αώου, και ιδίως για το κατασκευασμένο
μεγάλο φράγμα στις πηγές του, 2) τη δημιουργία ενός εργαλείου για τη μετάδοση της γνώσης σε πολιτικά
και υπηρεσιακά όργανα λήψης αποφάσεων, τοπικούς ενδιαφερόμενους και γενικό κοινό και 3) τη συμβολή
στην αποφυγή νέων απειλών για τον ποταμό και στον μετριασμό των υπαρχουσών μέσω της συνδρομής
στους ανθρώπους, που θέλουν να ενώσουν τις προσπάθειές τους υπέρ της προστασίας του περιβάλλοντος
και των αξιών της φύσης και του πολιτισμού.
Το εγχείρημα αποδείχθηκε δυσκολότερο του αναμενόμενου για δύο κυρίως λόγους:
Ο πρώτος ήταν η απουσία στην ελληνική πρακτική ανάλογων νομικών εργαλείων για τη διαχείριση του νερού,
και πολύ περισσότερο των ποταμών, που θα προσπαθούν αφενός μεν να συνδυάσουν σε εδαφική βάση τις
δαιδαλώδεις διατάξεις του Ελληνικού και Ευρωπαϊκού Δικαίου, αφετέρου δε να αποτολμήσουν μια κριτική
αξιολόγηση των πολλών ελλειμμάτων στην εφαρμογή τους. Θα πρόσθετα ότι αυτό το κενό στη διαχείριση
των ποτάμιων συστημάτων δεν περιορίζεται στην πλειονότητα του νομικού κόσμου, αλλά επεκτείνεται σε όλα
τα επίπεδα: κενό ενημέρωσης και διαφάνειας, ουσιαστικής αποκέντρωσης, διαβούλευσης και συμμετοχής.
Ο δεύτερος λόγος ήταν ότι, καθώς ο οδηγός γράφτηκε τμηματικά, βρέθηκα μπροστά σε διαρκείς ανατροπές
των δεδομένων, τόσο των πραγματικών όσο και των νομοθετικών, που συσσωρεύουν διαρκώς νέα «μυστικά»
στη γνωστή ελληνική πολυνομία και ασάφεια. Ως εκ τούτου, το αρχικό κείμενο χρειάστηκε να αναθεωρηθεί
και επικαιροποιηθεί περισσότερες από μία φορές.
Προσπάθησα να ανταποκριθώ στις δυσκολίες αυτές, αλλά και να συμπεριλάβω πληροφορίες από άλλους
τομείς γνώσης, λ.χ. την υδρολογία, την παραγωγή ενέργειας κλπ., ώστε να διευκολυνθεί η κατανόηση του
ευρύτερου πλαισίου, το οποίο προσπαθούν να ρυθμίσουν οι νομικοί κανόνες.
Επίσης, με επίγνωση ότι ουδέποτε ένας Νομικός Οδηγός μπορεί να θεωρηθεί πλήρης, επέλεξα να μην
παραλείψω κάποιες λεπτομέρειες, οι οποίες εκ πρώτης όψεως μοιάζουν περιττές, αλλά κάποια στιγμή μπορεί
να αποδειχθούν χρήσιμο εργαλείο στα χέρια των πολιτών. Γιατί για μένα αυτή είναι η κύρια χρησιμότητα του
οδηγού: να εξοπλίσει τους πολίτες, που αγωνίζονται σε όλη τη χώρα για να υπερασπίσουν τα ποτάμια τους.
Σε τελική ανάλυση οι αναγνώστες θα κρίνουν, αν και σε ποιο βαθμό ανταποκρίνεται σ’ αυτή τη φιλοδοξία.

Γιάννης Παπαδημητρίου, Δικηγόρος
Γιάννενα, Σεπτέμβριος 2020

5

Περιεχόμενα
Εισαγωγή ............................................................................................................................................................................................. 11

1

Νομικό πλαίσιο για τη διαχείριση και προστασία του νερού στην Ελλάδα γενικά .................................... 12

1.1

Το Σύνταγμα της Ελλάδας ............................................................................................................................................ 13

1.2

Η Ευρωπαϊκή Οδηγία για τα Ύδατα 2000/60/ΕΚ ................................................................................................ 13

1.3

Ενσωμάτωση ευρωπαϊκών οδηγιών στην ελληνική νομοθεσία ............................................................. 15

1.4

Διαχειριστικά Σχέδια Λεκανών Απορροής Ποταμών ......................................................................................... 16

1.5

Αξιολόγηση των Διαχειριστικών Σχεδίων Λεκανών Απορροής Ποταμών .................................................. 17

1.6

Άδεια χρήσης νερού ...................................................................................................................................................... 19

2

Θέματα Υδροηλεκτρικής Ενέργειας ......................................................................................................................... 20

2.1

Γενικά ................................................................................................................................................................................... 21

2.2

Η Υδροηλεκτρική Ενέργεια στην Ελλάδα .............................................................................................................. 22

2.3

Η ελλιπής αξιολόγηση των υδρομορφολογικών συνεπειών στα Σχέδια διαχείρισης λεκανών
απορροής ........................................................................................................................................................................... 23

2.4

Η απουσία της «Οικολογικής Ροής» στην ελληνική νομοθεσία .................................................................... 24

3

Ο ποταμός Αώος στο Διαχειριστικό Σχέδιο Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος
Ηπείρου ................................................................................................................................................................................ 28

3.1

Αναθεώρηση του Διαχειριστικού Σχεδίου .............................................................................................................. 29

3.2

Λεκάνη απορροής ποταμού (ΛΑΠ) Αώου .............................................................................................................. 30

3.3

Βασικά και Συμπληρωματικά Μέτρα του Αναθεωρημένου Σχεδίου ............................................................. 32

3.4

Κύριες απειλές για τα οικοσυστήματα του Αώου ................................................................................................ 33

4

Νομικό πλαίσιο λειτουργίας του Yδροηλεκτρικού Σταθμού των πηγών Αώου ........................................ 34

4.1

Το φράγμα στις Πηγές του Αώου .............................................................................................................................. 35

4.2

Οι Περιβαλλοντικοί Όροι λειτουργίας του έργου ................................................................................................ 35

4.2.1

Έγκριση των Περιβαλλοντικών Όρων ...................................................................................................................... 35

4.2.2

Ανανέωση έγκρισης περιβαλλοντικών Όρων ...................................................................................................... 37

4.2.3

Η συμμόρφωση της ΔΕΗ Α.Ε. με τους Περιβαλλοντικούς Όρους ............................................................... 37

4.3

Ανανέωση Άδειας Χρήσης νερού ............................................................................................................................. 38

4.4

Η Άδεια Λειτουργίας ...................................................................................................................................................... 38

4.5

Ο Κανονισμός Ασφαλείας Φραγμάτων .................................................................................................................. 38

5

Μεταφορά νερού σε γειτονικές λεκάνες απορροής ....................................................................................... 40

5.1

Η υπόθεση της εκτροπής του Αχελώου .................................................................................................................. 41

5.2

Η υπόθεση της εκτροπής του Αώου ........................................................................................................................ 42

6

6

Η διεθνής διάσταση και συνεργασία ........................................................................................................................ 44

6.1

Διασυνοριακή λεκάνη απορροής Αώου/Vjosa .................................................................................................... 45

6.2

Διμερής Συμφωνία Ελλάδας – Αλβανίας για θέματα διασυνοριακών γλυκών υδάτων ....................... 45

6.3

Διασυνοριακά Προγράμματα Interreg .................................................................................................................... 47

7

Τα δικαιώματα των πολιτών στην πράξη .................................................................................................................. 48

7.1

Προσφυγή στους μηχανισμούς περιβαλλοντικού ελέγχου .............................................................................. 49

7.1.1

Τμήματα Επιθεώρησης Περιβάλλοντος .................................................................................................................. 49

7.1.2

Κλιμάκια Ελέγχου Ποιότητας Περιβάλλοντος (ΚΕΠΠΕ) ................................................................................... 50

7.1.3

Άλλες αρχές ...................................................................................................................................................................... 50

7.1.4

Συνήγορος Του Πολίτη (ΣτΠ) ...................................................................................................................................... 50

7.1.5

Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης (ΓΕΔΔ) και Σώμα Επιθεωρητών - Ελεγκτών Δημόσιας
Διοίκησης (ΣΕΕΔΔ) ........................................................................................................................................................ 51

7.1.6

Κοινοβουλευτικός Έλεγχος ......................................................................................................................................... 51

7.2

Διοικητικές Προσφυγές ................................................................................................................................................ 52

7.2.1

Αίτηση Θεραπείας .......................................................................................................................................................... 52

7.2.2

Ιεραρχική Προσφυγή ...................................................................................................................................................... 52

7.2.3

Ειδική Προσφυγή (Νομιμότητας) ............................................................................................................................... 52

7.2.4

Ενδικοφανής Προσφυγή .............................................................................................................................................. 54

7.3

Δικαστική Προστασία ..................................................................................................................................................... 54

7.3.1

Από τα Πολιτικά Δικαστήρια ........................................................................................................................................ 54

7.3.2

Από τα Ποινικά Δικαστήρια ........................................................................................................................................... 55

7.3.3

Από τα Διοικητικά Δικαστήρια .................................................................................................................................... 57

7.4

Διαδικαστικά Δικαιώματα του Πολίτη από τη Σύμβαση του Aarhus ......................................................... 59

7.4.1

Το Δικαίωμα Πληροφόρησης ...................................................................................................................................... 59

7.4.2

Το Δικαίωμα Συμμετοχής στη λήψη Περιβαλλοντικών αποφάσεων ............................................................ 61

7.5

Η Περιβαλλοντική Ευθύνη ............................................................................................................................................ 62

7.6

Μέσα Προστασίας στο Διεθνές επίπεδο ................................................................................................................. 63

7.6.1

Η Καταγγελία για μη συμμόρφωση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ..................................................................... 63

7.6.2

Η Αναφορά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο .............................................................................................................. 64

7.6.3

Η Καταγγελία στον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή .................................................................................................... 64

7.6.4

Προσφυγή στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ) ......................................................................... 65

7.6.5

Προσφυγή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΔΔΑ) ......................................... 66

7.6.6

Καταγγελία στους μηχανισμούς συμμόρφωσης Διεθνών Συμβάσεων ...................................................... 66

7.7

Γενικές Συστάσεις ........................................................................................................................................................... 66

8

Βιβλιογραφία .................................................................................................................................................................... 68

8.1

Ελληνική ............................................................................................................................................................................. 69

8.2

Αλλοδαπή .......................................................................................................................................................................... 72

7

Συντομογραφίες
ΑΔ .................................................................................................................................. Αποκεντρωμένη Διοίκηση
ΑΕΠΟ ..................................................................................... Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων
ΑΚ .................................................................................................................................................. Αστικός Κώδικας
ΑΠ ........................................................................................................................................................ Άρειος Πάγος
ΑΠΕ .................................................................................................................... Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας
ΓΕΔΔ ........................................................................................... Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης
ΔΑΦ .......................................................................................................................... Διοικητική Αρχή Φραγμάτων
ΔΕΕ ......................................................................................................... Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
ΕΓΥ .............................................................................................................................. Ειδική Γραμματεία Υδάτων
ΕΔΔΑ ......................................................................... Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου
ΕΕ ................................................................................................................................................ Ευρωπαϊκή Ένωση
ΕισΝΑΚ .......................................................................................... Εισαγωγικός Νόμος του Αστικού Κώδικα
ΕΚΠΑΑ ............................................................. Εθνικό Κέντρο Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης
Ε.Μ.Σ.Υ. ................................................................................................... Εθνικό Μητρώο Σημείων Υδροληψίας
ΕΣΔΑ .............................................................................. Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου
ΕφΑθ ............................................................................................................................................... Εφετείο Αθήνας
ΕφΔυτΜακ ........................................................................................................... Εφετείο Δυτικής Μακεδονίας
ΕφΘες ............................................................................................................................... Εφετείο Θεσσαλονίκης
ΕΧΣ ΑΠΕ ................................ Ειδικού Χωροταξικού σχεδίου για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας
ΖΕΠ ............................................................................................................................. Ζώνης Ειδικής Προστασίας
ΙΤΥΣ ........................................................ Ιδιαίτερα τροποποιημένων ή τεχνητών υδατικών συστημάτων
ΚΔΔ .................................................................................................................. Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας
ΚΕΠΠΕ .................................................................................... Κλιμάκια Ελέγχου Ποιότητας Περιβάλλοντος
ΚΠοινΔ ................................................................................................................. Κώδικας Ποινικής Δικονομίας
ΚΣΕ ....................................................................................................................... Κοινή Στρατηγική Εφαρμογής
ΚτΒ ...................................................................................................................................... Κανονισμό της Βουλής
ΚΥΑ ............................................................................................................................ Κοινή Υπουργική Απόφαση

8

ΛΑΠ .......................................................................................................................... Λεκάνη Απορροής Ποταμού
ΜΠΕ ...................................................................................................... Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
ΜΥΗΕ ............................................................................................................... Μικρών Υδροηλεκτρικών Έργων
Ν. ή ν. .................................................................................................................................................................. Νόμος
ΝΠΔΔ ....................................................................................................... Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου
ΟΗΕ ..................................................................................................................... Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών
ΟΤΑ .......................................................................................................... Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης
Π.Δ. ......................................................................................................................................... Προεδρικό Διάταγμα
ΠΕΑΠΖ ............................................... Περιφερειακές Αρχές Αντιμετώπισης Περιβαλλοντικών Ζημιών
ΠΖ ......................................................................................................................................... Περιβαλλοντική Ζημιά
ΠΚ .................................................................................................................................................. Ποινικός Κώδικας
ΡΑΕ ............................................................................................................................ Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας
ΣΔΚΠ ................................................................................... Σχέδια Διαχείρισης των Κινδύνων Πλημμύρας
ΣΔΛΑΠ ......................................................................... Σχέδια Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών
ΣΕΕΔΔ ................................................................... Σώμα Επιθεωρητών - Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης
ΣΜΠΕ ........................................................................... Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
ΣΠΕ ......................................................................................................... Στρατηγική Περιβαλλοντική Εκτίμηση
ΣτΕ .............................................................................................................................. Συμβούλιο της Επικρατείας
ΣτΠ ...................................................................................................................................... Συνήγορος του Πολίτη
ΣΥΓΑΠΕΖ .......................................... Συντονιστικό Γραφείο Αντιμετώπισης Περιβαλλοντικών Ζημιών
ΥΑ ............................................................................................................................................ Υπουργική Απόφαση
ΥΔ ............................................................................................................................................. Υδατικό Διαμέρισμα
ΥΗΣ ................................................................................................................................ Υδροηλεκτρικός Σταθμός
ΥΠΕΝ .............................................................................................. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας
ΦΕΚ ....................................................................................................... Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως

WFD .......................................................................................................................... Water Framework Directive

9

10

Εισαγωγή

Ο

ποταμός Αώος (Vjosa στα Αλβανικά) είναι ο μοναδικός μεγάλος διασυνοριακός ποταμός, που
εξέρχεται από το ελληνικό έδαφος. Πηγάζει από την οροσειρά της Πίνδου, η οποία διατρέχει την
ηπειρωτική Ελλάδα και σχηματίζει ένα κλιματικό σύνορο μεταξύ της πιο βροχερής Δυτικής Ελλάδας
και της υπόλοιπης χώρας, ρέει με βορειοδυτική κατεύθυνση και, αφού διασχίσει επί 80 χιλιόμετρα την
Περιφέρεια της Ηπείρου, εισέρχεται στην Νότια Αλβανία και μετά από 192 χιλιόμετρα εκβάλλει στην Αδριατική
Θάλασσα. Το ελληνικό κομμάτι της λεκάνης απορροής του ποταμού περιλαμβάνει και τμήμα της λεκάνης
του παραποτάμου του Δρίνου, ο οποίος είναι επίσης διασυνοριακός αλλά συναντά τον κεντρικό ποταμό στο
ύψος του Τεπελενίου, αφού εισέλθουν και οι δύο στο αλβανικό έδαφος. Η ελληνική υπολεκάνη απορροής
του Αώου καλύπτει μια επιφάνεια 2.361 τετραγωνικών χιλιομέτρων, το 33% της συνολικής του ποταμού και,
εάν αφαιρεθεί η υπολεκάνη του Δρίνου, 2.154 τετραγωνικών χιλιομέτρων.
Βασικοί του παραπόταμοι στην ελληνική πλευρά είναι ο Βοϊδομάτης και ο Σαραντάπορος. Η περιοχή της
απορροής του έχει έναν έντονο ορεινό και δασικό χαρακτήρα, είναι αραιοκατοικημένη (το βασικό κέντρο
της περιοχής, η κωμόπολη της Κόνιτσας στην ομώνυμη πεδιάδα, έχει πληθυσμό μόλις 3.000 κατοίκους),
ενώ η πρωτογενής παραγωγή αποτελεί την κύρια δραστηριότητα. Έτσι, οι ανθρωπογενείς πιέσεις δεν είναι
σημαντικές ενώ οι δραστηριότητες αναψυχής αυξάνονται βαθμιαία. Το μεγαλύτερο κομμάτι της υπολεκάνης
ανήκει στο Εθνικό Πάρκο Βόρειας Πίνδου1, το πιο εκτεταμένο χερσαίο στην Ελλάδα, με 2 Εθνικούς Δρυμούς,
1 προστατευόμενο από την UNESCO Γεωπάρκο, πολλές περιοχές NATURA 2000 και καταφύγια άγριας ζωής
καθώς και με τοπία εκπληκτικής ομορφιάς, ανάμεσά τους και συχνά δυσπρόσιτα φαράγγια. Ο ποταμός
διαμόρφωσε επί σειρά αιώνων τις ζωές και τις παραδόσεις των ανθρώπων στη λεκάνη απορροής του
και συντέλεσε στην ανάπτυξη μιας πλούσιας πολιτιστικής κληρονομιάς. Με στόχο την παρουσίαση αυτής
της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς «in situ» (εντός του πλαισίου της) έχει δημιουργηθεί και ένα
διαδραστικό μουσείο, το Οικομουσείο2 του Ποταμού Αώου/Vjosa.

Η μεγαλύτερη ανθρωπογενής παρέμβαση στο ελληνικό έδαφος ήταν η κατασκευή στα τέλη της δεκαετίας
του ’80 ενός μεγάλου υδροηλεκτρικού φράγματος, στην πραγματικότητα ενός συνόλου 7 φραγμάτων – 1
βασικού, 1 συμπληρωματικού και 5 αυχενικών - στις βασικές πηγές του Αώου. Μετά από τη χρήση του, το
νερό της τεχνητής λίμνης του φράγματος εκτρέπεται στην λεκάνη απορροής του Αράχθου, με εμφανείς
επιπτώσεις στη ροή, την υδρομορφολογία και τα οικοσυστήματα του Αώου. Υπάρχουν και άλλα σχέδια για την
κατασκευή υδροηλεκτρικών σταθμών κατά μήκος του ποταμού και κυρίως του παραποτάμου Σαρανταπόρου,
αλλά προς το παρόν δεν έχουν προωθηθεί.
Τα τελευταία χρόνια υποστηρίχθηκε επίσης ένα σχέδιο εκτροπής επιπλέον ποσοτήτων νερού από τον ποταμό
σε γειτονικές λεκάνες απορροής και ιδίως στην λίμνη Παμβώτιδα, δίπλα στην πόλη των Ιωαννίνων, η οποία
αντιμετωπίζει σημαντικά προβλήματα υποβάθμισης. Το σχέδιο, που προέβλεπε επίσης την κατασκευή
υδροηλεκτρικών σταθμών κατά μήκος του καναλιού της εκτροπής, συμπεριλήφθηκε μάλιστα στο πρώτο
Διαχειριστικό Σχέδιο λεκανών απορροής ποταμών του υδατικού διαμερίσματος Ηπείρου. Σύμφωνα με
επιστημονικές έρευνες, η μεταφορά υδάτων, ενώ θα έκανε τα πράγματα σημαντικά χειρότερα για τα
οικοσυστήματα του Αώου, θα είχε ελάχιστα οφέλη για την Παμβώτιδα. Η επίσημη ανακοίνωση του σχεδίου
προκάλεσε την αντίδραση των τοπικών κοινωνιών κατά τα έτη 2012-13 και οδήγησε τους εμπνευστές του
σε αναδίπλωση, παρουσιάζοντας το έργο μόνο ως υδροηλεκτρικό και παραλείποντας κάθε αναφορά στον
«εμπλουτισμό» της λίμνης. Ο βασικός λόγος της αναδίπλωσης ήταν η απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου
(Curia) σε μία ανάλογη υπόθεση εκτροπής, αυτής του ποταμού Αχελώου, η οποία έκρινε ότι υπό το καθεστώς
της Οδηγίας 2000/60 η μεταφορά υδάτων από μια λεκάνη απορροής σε άλλη επιτρέπεται μόνο κατ’ εξαίρεση
και μόνο στην περίπτωση χρήσης του για ύδρευση, άρδευση ή παραγωγή ενέργειας. Πάντως, το σχέδιο της
εκτροπής του Αώου δεν περιλήφθηκε στο αναθεωρημένο (2ο) Διαχειριστικό Σχέδιο λεκανών απορροής
ποταμών του υδατικού διαμερίσματος Ηπείρου, καθώς, σύμφωνα με την Ειδική Γραμματεία Υδάτων, σ’ αυτό
εφαρμόστηκε μια νέα μεθοδολογία και επιμέρους έργα μπορούν να προστεθούν και εκ των υστέρων. Σε
γενικές γραμμές όμως έχει παγώσει και αυτό.
Έτσι, παρόλο που το πρόβλημα είναι περιορισμένο στο πρώτο κομμάτι του ποταμού ενώ, χάρη στην τροφοδοσία
του Βοϊδομάτη και του Σαρανταπόρου (του τελευταίου ακριβώς στα σύνορα Ελλάδας – Αλβανίας), ο Αώος
εισέρχεται στο αλβανικό έδαφος ως υγιής ποταμός, η προσπάθεια της αποκατάστασης, ή, τουλάχιστον
μετριασμού των συνεπειών, είναι και αναγκαία και επείγουσα. Είναι το δικό μας μερίδιο ευθύνης για την
προστασία και διατήρηση του τελευταίου μεγάλου άγριου και ελεύθερης ροής ποταμού στην Ευρώπη πλην
της Ρωσίας με απώτερο στόχο τον σχεδιασμό και τη θεσμοθέτηση μιας διασυνοριακής προστατευόμενης
περιοχής, σύμφωνα με την Κατηγορία ΙΙ της Διεθνούς Ένωσης για την Διαφύλαξη της Φύσης (IUCN), το
πρώτο Πάρκο Άγριου Ποταμού στην Ευρώπη.

[1] Περισσότερες πληροφορίες για το Εθνικό Πάρκο Βόρειας Πίνδου: www.pindosnationalpark.gr
[2] Περισσότερες πληροφορίες για το Οικομουσείο: www.ecomuseum.eu
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[1.1] Το Σύνταγμα της Ελλάδας
Το θεμέλιο της προστασίας του περιβάλλοντος στην ελληνική έννομη τάξη είναι το άρθρο 24 του Συντάγματος,
η παρ. 1 του οποίου ορίζει ότι η προστασία του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος αποτελεί υποχρέωση
του Κράτους και δικαίωμα του καθενός και για τη διαφύλαξή του το Κράτος έχει υποχρέωση να παίρνει
ιδιαίτερα προληπτικά ή κατασταλτικά μέτρα στο πλαίσιο της αρχής της αειφορίας. Έχει κριθεί ότι το δικαίωμα
στο περιβάλλον είναι ταυτόχρονα ατομικό, κοινωνικό και πολιτικό. Καθώς, σύμφωνα με το άρθρο 28 § 1 του
Συντάγματος, οι απορρέοντες από διεθνείς συνθήκες κανόνες έχουν αυξημένη ισχύ στο ελληνικό εσωτερικό
δίκαιο και υπερισχύουν κάθε τυχόν αντίθετης διάταξης, το δικαίωμα στο περιβάλλον έχει εξειδικευθεί
και εμπλουτιστεί από μια σειρά νόμων και κανονιστικών πράξεων, που ενσωματώνουν τις διατάξεις των
επικυρωμένων διεθνών συμβάσεων.
Το μερίδιο του λέοντος στη μεταφορά διατάξεων υπερεθνικού δικαίου έχουν η νομοθεσία και οι βασικές αρχές
του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), οι πιο σημαντικές από τις οποίες είναι α) Η αρχή της πρόληψης
(λήψη μέτρων για την αποφυγή της περιβαλλοντικής ζημιάς παρά για την αποκατάστασή της), β) Η αρχή
της προφύλαξης (λήψη μέτρων για την προστασία του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας παρά την
ύπαρξη επιστημονικής αβεβαιότητας), γ) Η αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει» και δ) Η αρχή της καταπολέμησης
της ρύπανσης στην πηγή.
Η εξειδίκευση του παραπάνω πλαισίου με τα πιο σημαντικά νομοθετήματα και κυρίως η παρουσίαση των
μηχανισμών προστασίας στο εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο και των διαδικαστικών προϋποθέσεων
προσφυγής σ’ αυτούς γίνεται στα επόμενα κεφάλαια του Οδηγού. Προηγείται ωστόσο μια σύντομη ανάλυση
του γενικού πλαισίου διαχείρισης του νερού στην Ελλάδα.

[1.2] Η Ευρωπαϊκή Οδηγία για τα Ύδατα 2000/60/ΕΚ
Το νομικό πλαίσιο διαχείρισης των εσωτερικών υδάτων (του «γλυκού» νερού), αποτελούμενο από νόμους
και παράγωγο δίκαιο, συνιστά σχεδόν αποκλειστικά μεταφορά ευρωπαϊκού δικαίου και πρώτα απ’ όλα της
βασικής Οδηγίας-Πλαισίου 2000/60/ΕΚ της ΕΕ για τα ύδατα (WFD). Η Οδηγία, η οποία προέκυψε μετά
από μακροχρόνιες διαπραγματεύσεις μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και υιοθετήθηκε το
2000, ήταν ένα νομοθετικό εργαλείο ολιστικό και καινοτόμο για την εποχή του. Όρισε ως εδαφική μονάδα
διαχείρισης του νερού τη λεκάνη απορροής ενός ποταμού, η οποία ορίζεται ως η εδαφική έκταση, από την
οποία συγκεντρώνεται σ’ έναν ποταμό το σύνολο της απορροής μέσω διαδοχικών παραποτάμων, ρεμάτων
και ενδεχομένως λιμνών και στη συνέχεια εκβάλλει στη θάλασσα από ένα ενιαίο στόμιο, εκβολές ή δέλτα.
Σε κάθε λεκάνη απορροής διακρίνονται περισσότερα του ενός υδατικά συστήματα επιφανειακών ή υπογείων
υδάτων, ήτοι διακριτά τμήματα με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, όπως π.χ., στην περίπτωση των επιφανειακών
υδάτων, μια λίμνη, ένας ταμιευτήρας, ένα ρέμα, ένας ποταμός ή μια διώρυγα, ή ένα τμήμα ποταμού, ένα
μεταβατικό σώμα στα όρια με τη θάλασσα ή ένα τμήμα παράκτιων υδάτων.
Η Οδηγία 2000/60 έθεσε ως στόχο την επίτευξη «καλής κατάστασης» στα ευρωπαϊκά εσωτερικά ύδατα,
επιφανειακά και υπόγεια, μέχρι το 2027 το αργότερο, αν και η επιτυχία του στόχου αυτού φαίνεται να έχει
απομακρυνθεί. Η προσπάθεια εφαρμογής της σήμανε μια σειρά από επιστημονικές, νομικές και τεχνικές
προκλήσεις για τα κράτη-μέλη, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τις υποψήφιες προς ένταξη χώρες και τις χώρες
του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, καθώς και για τους τοπικούς φορείς λήψης αποφάσεων και τις μη
κυβερνητικές οργανώσεις. Επιπλέον, καθώς πολλές από τις ευρωπαϊκές λεκάνες απορροής ποταμών είναι
διεθνείς, διασχίζοντας διοικητικά και κρατικά σύνορα, η κοινή προσέγγιση και συνεργασία αποδείχτηκε εκ
των ων ουκ άνευ για την επιτυχή και αποτελεσματική εφαρμογή της Οδηγίας.
Προκειμένου να αντιμετωπίσουν από κοινού και συντονισμένα τις προκλήσεις αυτές, τα κράτη-μέλη και η
Επιτροπή υιοθέτησαν μία Κοινή Στρατηγική Εφαρμογής (ΚΣΕ -CIS)3 μόλις πέντε μήνες από την έναρξη
ισχύος της Οδηγίας.
Η Οδηγία επιτάσσει την προστασία, την βελτίωση και την αποκατάσταση ποταμών, ρεμάτων, λιμνών,
υγροτόπων, μεταβατικών και παράκτιων υδάτων και τέλος των υπογείων αποθεμάτων για να διασφαλίσει
τη μη επιδείνωσή τους και την επίτευξη μίας καλής κατάστασης, στις περιπτώσεις που το όφελος απ’ αυτή

[3] Τα αποτελέσματα αυτής της συνεργασίας, π.χ. κατευθυντήρια έγγραφα επί τεχνικών ζητημάτων, που συντάχθηκαν στα πλαίσια της
ΚΣΕ, εξελίξεις-κλειδιά και συμπληρωματικά έγγραφα από διάφορες πηγές, που σχετίζονται με πλευρές της εφαρμογής της Οδηγίας,
είναι διαθέσιμα στη βιβλιοθήκη WFD CIRCABC (Κέντρο επικοινωνίας και ενημέρωσης για τις διοικητικές υπηρεσίες, τις επιχειρήσεις
και τους πολίτες). Κατευθυντήρια έγγραφα είναι επίσης διαθέσιμα στον ακόλουθο σύνδεσμο:
ec.europa.eu/environment/water/water-framework/facts_figures/guidance_docs_en.htm
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υπερτερεί του κόστους. Ο προσδιορισμός της έννοιας της «καλής κατάστασης» για μεν τα επιφανειακά ύδατα
περιλαμβάνει την αξιολόγηση της χημικής και οικολογικής τους κατάστασης, τα δε συστήματα υπόγειων
υδάτων αξιολογούνται ως προς την ποσοτική και χημική τους κατάσταση.
Η οικολογική κατάσταση των επιφανειακών υδατικών συστημάτων αξιολογείται βάσει μίας σειράς ποιοτικών
παραμέτρων, που περιλαμβάνουν α) στοιχεία βιοποικιλότητας (π.χ. ψάρια, ασπόνδυλα, υδρόβια φυτά), β)
στοιχεία υδρομορφολογίας (π.χ. μορφολογία των οχθών, υδρολογική «συνεκτικότητα», δομή της κοίτης,
ροή) και γ) φυσικοχημικά στοιχεία (π.χ. θερμοκρασία, δείκτης pH, οξυγόνωση, συγκεντρώσεις θρεπτικών
συστατικών). Προκειμένου ένα υδατικό σύστημα να επιτύχει καλή οικολογική κατάσταση, όλες αυτές οι
ποιοτικές παράμετροι θα πρέπει να παρουσιάζουν ελαφρά μόνο τροποποίηση των συνθηκών τους συνεπεία
της ανθρώπινης δραστηριότητας. Το υδατικό σύστημα θα πρέπει να είναι σε θέση να παρέχει όλα τα
αναμενόμενα οφέλη στους ανθρώπους και να υποστηρίζει όλες τις μορφές άγριας ζωής, εκτός από τις
πολύ ευαίσθητες. Η Οδηγία προσδιορίζει μία κλίμακα πέντε βαθμίδων για την ποιότητα των επιφανειακών
υδάτων: υψηλή (αδιατάρακτες ή σχεδόν αδιατάρακτες φυσικές συνθήκες), καλή, μέτρια, φτωχή και κακή
οικολογική κατάσταση.
Αν τα υδατικά συστήματα έχουν υποστεί σημαντικές υδρομορφολογικές τροποποιήσεις ή δημιουργήθηκαν
με τεχνητές παρεμβάσεις, η Οδηγία 2000/60 επιτρέπει στα κράτη-μέλη, υπό ορισμένες προϋποθέσεις,
να ορίσουν αυτά τα επιφανειακά υδατικά συστήματα ως «ιδιαίτερα τροποποιημένα» ή «τεχνητά» με
τον περιβαλλοντικό στόχο γι’ αυτά να μην είναι η καλή οικολογική κατάσταση αλλά το «καλό οικολογικό
δυναμικό». Σύμφωνα με τον ορισμό της Οδηγίας, προκειμένου ένα υδατικό σύστημα να καταταχθεί ως
ιδιαίτερα τροποποιημένο, πρέπει να έχει αλλοιωθεί από την ανθρώπινη δραστηριότητα και να έχει αλλάξει
ουσιωδώς χαρακτήρα, λαμβάνοντας υπόψη τόσο τη μορφολογία όσο και την υδρολογία του. Αν έχουν
τροποποιηθεί ουσιωδώς και οι δύο, τότε το υδατικό σύστημα έχει αλλοιωθεί ουσιωδώς. Αν έχει αλλάξει είτε
μόνο η υδρολογία είτε μόνο η μορφολογία του, η κατάσταση είναι λιγότερο σαφής.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τους σκοπούς αυτού του οδηγού έχουν επίσης δύο επιμέρους διατάξεις της Οδηγίας:
Το άρθρο 4.4, σύμφωνα με το οποίο οι προθεσμίες σταδιακής επίτευξης των στόχων μπορούν να παραταθούν
εφόσον πληρούνται όλοι οι ακόλουθοι όροι:
(α) τα κράτη μέλη διαπιστώνουν ότι δεν είναι ευλόγως δυνατόν να επιτευχθούν όλες οι απαιτούμενες
βελτιώσεις της κατάστασης του υδατικού συστήματος εντός των προθεσμιών που καθορίζονται στην
παράγραφο αυτή, για έναν τουλάχιστον από τους ακόλουθους λόγους: (i) η κλίμακα των απαιτούμενων
βελτιώσεων δεν είναι, για τεχνικούς λόγους, δυνατόν να επιτευχθεί παρά μόνο σε χρονικά στάδια που
υπερβαίνουν το χρονοδιάγραμμα (ii) η ολοκλήρωση των βελτιώσεων εντός του χρονοδιαγράμματος θα
ήταν δυσανάλογα δαπανηρή (iii) οι φυσικές συνθήκες δεν επιτρέπουν έγκαιρες βελτιώσεις στην κατάσταση
του υδατικού συστήματος
(β) η παράταση της προθεσμίας και η αντίστοιχη αιτιολογία εκτίθενται ειδικά και επεξηγούνται στο Διαχειριστικό
Σχέδιο λεκάνης απορροής ποταμού
(γ) οι παρατάσεις περιορίζονται σε δύο το πολύ περαιτέρω ενημερώσεις του Διαχειριστικού Σχεδίου λεκάνης
απορροής ποταμού
(δ) το Διαχειριστικό Σχέδιο λεκάνης απορροής ποταμού περιλαμβάνει περίληψη των μέτρων τα οποία
απαιτούνται και τα οποία θεωρούνται αναγκαία για να φθάσουν προοδευτικά τα υδατικά συστήματα στην
απαιτούμενη κατάσταση μέσα στην νέα προθεσμία. Στις ενημερώσεις του Διαχειριστικού Σχεδίου λεκάνης
απορροής ποταμού θα περιλαμβάνεται μια επισκόπηση της εφαρμογής των μέτρων αυτών και μια περίληψη
των τυχόν πρόσθετων μέτρων.
Το άρθρο 4.7, σύμφωνα με το οποίο τα κράτη μέλη δεν παραβιάζουν την παρούσα οδηγία εφόσον:
- η αδυναμία επίτευξης καλής κατάστασης των υπόγειων υδάτων, καλής οικολογικής κατάστασης ή, κατά
περίπτωση, καλού οικολογικού δυναμικού ή πρόληψης της υποβάθμισης της κατάστασης ενός συστήματος
επιφανειακών ή υπόγειων υδάτων, οφείλεται σε νέες τροποποιήσεις των φυσικών χαρακτηριστικών του
συστήματος επιφανειακών υδάτων ή σε μεταβολές της στάθμης των συστημάτων υπόγειων υδάτων
- ή η αδυναμία πρόληψης της υποβάθμισης από την άριστη στην καλή κατάσταση ενός συστήματος
επιφανειακών υδάτων είναι αποτέλεσμα νέων ανθρώπινων δραστηριοτήτων βιώσιμης ανάπτυξης και εφόσον
πληρούνται όλες οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
(α) λαμβάνονται όλα τα πρακτικώς εφικτά μέτρα για το μετριασμό των αρνητικών επιπτώσεων στην κατάσταση
του υδατικού συστήματος,
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(β) η αιτιολογία των τροποποιήσεων ή των μεταβολών εκτίθεται ειδικά στο Διαχειριστικό Σχέδιο λεκάνης
απορροής ποταμού, οι δε στόχοι αναθεωρούνται ανά εξαετία,
(γ) οι λόγοι για τις τροποποιήσεις ή τις μεταβολές αυτές υπαγορεύονται επιτακτικά από το δημόσιο συμφέρον
ή/και τα οφέλη για το περιβάλλον και την κοινωνία από την επίτευξη των στόχων που εξαγγέλλονται στην
παράγραφο 1 υπερκαλύπτονται από τα οφέλη των νέων τροποποιήσεων ή μεταβολών για την υγεία των
ανθρώπων, για τη διαφύλαξη της ασφάλειάς τους ή για τη βιώσιμη ανάπτυξη και
(δ) οι ευεργετικοί στόχοι τους οποίους εξυπηρετούν αυτές οι τροποποιήσεις ή μεταβολές των υδάτινων
συστημάτων δεν μπορούν για τεχνικούς λόγους ή λόγω υπέρμετρου κόστους, να επιτευχθούν με άλλα μέσα
που συνιστούν πολύ καλύτερη περιβαλλοντική επιλογή.
Η χημική κατάσταση των επιφανειακών υδατικών συστημάτων υπολογίζεται βάσει των συγκεντρώσεων
συγκεκριμένων χημικών ρύπων και παραπέμπει στη συμμόρφωση με τα πρότυπα ποιότητας, που προβλέπονται
για τις συγκεντρώσεις αυτές σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Τα υδατικά σώματα δεν θεωρείται ότι πληρούν τις
προϋποθέσεις της καλής χημικής κατάστασης, εάν κάποια από τις συγκεντρώσεις χημικών ουσιών υπερβαίνει
το καθορισμένο όριο.
Τα κράτη μέλη υποχρεώθηκαν επίσης να καταρτίσουν μητρώο όλων των περιοχών εντός της κάθε επιμέρους
λεκάνης απορροής, οι οποίες απαιτούν ειδική προστασία βάσει ειδικής νομοθεσίας της ΕΕ ή για τη διατήρηση
οικοτόπων και ειδών άμεσα εξαρτώμενων από το νερό.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συντάσσει περιοδικές εκθέσεις για την εφαρμογή της περιβαλλοντικής πολιτικής στα
κράτη – μέλη της, συμπεριλαμβανομένης της ποιότητας και της διαχείρισης των υδάτων, με παρατηρήσεις
για τα δυνατά και αδύναμα σημεία της.

[1.3] Ενσωμάτωση ευρωπαϊκών οδηγιών στην ελληνική νομοθεσία
Σε συμμόρφωση με την Οδηγία-πλαίσιο 2000/60, η Ελλάδα έχει θεσπίσει τον Νόμο 3199/2003, ο οποίος
έκτοτε έχει τροποποιηθεί αρκετές φορές από άλλους νόμους ή έχει εξειδικευθεί με υπουργικές αποφάσεις
και λίγα χρόνια αργότερα το Προεδρικό Διάταγμα (Π.Δ.) 51/2007.
Η Ελλάδα έχει επίσης ενσωματώσει με Νόμους, Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις (ΚΥΑ) ή Υπουργικές Αποφάσεις
(ΥΑ) τις «θυγατρικές» Οδηγίες της 2000/60 και αυτές που προσδιορίζουν το ευρωπαϊκό «κεκτημένο» στον
τομέα των υδάτινων πόρων, και ειδικότερα, μεταξύ των άλλων, τις Οδηγίες:
- την Οδηγία για τα υπόγεια ύδατα (2006/118/ΕΚ) με την ΚΥΑ 39626 /2208/Ε130/2009 και την YA 1811/2011
- την Οδηγία για τα πρότυπα ποιότητας περιβάλλοντος (2008/105/ΕΚ) με τις ΚΥΑ ΗΠ 51354/2641/Ε 103/2010
και 170766/2016
- την Οδηγία για τις πλημμύρες (2007/60/EΚ) με τις KYA 31822/1542/E103/2010 και 177772/924/2017
- την Οδηγία για τα ύδατα κολύμβησης (2006/7/ΕΚ) με την ΚΥΑ 8600/416/E103/2009
- την Οδηγία για το πόσιμο νερό (1998/83/ΕΚ και 2015/1787) με την ΥΑ Υ2/2600/2001 και 38295/2007
- την Οδηγία για τα αστικά λύματα (1991/271/ΕΟΚ και 1998/15/ΕΚ) με τις KYA 5673/400/1997, 19661/1982/1999
& 48392/939/2002
- την Οδηγία για τα απόβλητα (2008/98/ΕΚ) με τον Νόμο 4042/2012
- την Οδηγία για τη νιτρορύπανση (1991/676/ΕΟΚ) με τις KYA 16190/1335/1997, 19652/1906/1999 και
20419/2522/2001.
Αναφορικά με την βιοποικιλότητα, η Ελλάδα έχει επίσης ενσωματώσει τους ακρογωνιαίους λίθους της
νομοθεσίας της ΕΕ για τη φύση, τις Οδηγίες για τα άγρια πτηνά και για τους οικοτόπους:
- την Οδηγία για τα πτηνά (2009/147/EΚ, η οποία τροποποίησε την 1979/409/ΕΟΚ) με τις ΚΥΑ 37338/1807/
E103/2010 και 8353/276/Ε103/2012
- και την Οδηγία για τους φυσικούς οικοτόπους και την άγρια πανίδα και χλωρίδα (1992/43/ΕΟΚ) με τις ΚΥΑ
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33318/3028/1998 και 14849/853/Ε103/2008.
Τα σημαντικά θέματα για προστατευόμενες περιοχές βάσει αυτών των Οδηγιών και η διαχείρισή τους
ρυθμίζονται από τους Νόμους 3937/2011, 4042/2012, 4315/2014 και 4519/2018.
Δύο άλλα θεμελιώδη κείμενα της ευρωπαϊκής περιβαλλοντικής νομοθεσίας, που σχετίζονται ευθέως με
νέες εγκαταστάσεις και παρεμβάσεις, όπως τα σχέδια κατασκευής υδροηλεκτρικών σταθμών, έχουν επίσης
ενσωματωθεί στην ελληνική έννομη τάξη:
- Η Οδηγία 2001/42/EΚ σχετικά με την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων και
προγραμμάτων («SEA Directive») με την ΚΥΑ 107017/2006 (ή ΚΥΑ ΣΠΕ = Στρατηγικής Περιβαλλοντικής
Εκτίμησης)
- και η Οδηγία 2011/92/ΕΕ για την εκτίμηση των επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων δημοσίων και ιδιωτικών
έργων στο περιβάλλον («EIA Directive»), όπως τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2014/52/ΕΕ, με τον νόμο
4014/2011 και κάποιες Υπουργικές Αποφάσεις, π.χ. YA 5688/2018).
Τέλος, το 1998 η Σύμβαση για την πρόσβαση στις πληροφορίες, τη συμμετοχή του κοινού στη λήψη
αποφάσεων και την πρόσβαση στη δικαιοσύνη σε περιβαλλοντικά θέματα της Οικονομικής Επιτροπής των
Ηνωμένων Εθνών για την Ευρώπη (UNECE) (Σύμβαση του Aarhus) ενσωματώθηκε στην ελληνική νομοθεσία
με τον Νόμο 3422/2005, όπως και οι σχετικές ευρωπαϊκές Οδηγίες 2003/4/EΚ για την πρόσβαση του κοινού
σε περιβαλλοντικές πληροφορίες και 2003/35/EΚ για την συμμετοχή του κοινού στην κατάρτιση σχεδίων
και προγραμμάτων, που αφορούν το περιβάλλον.

[1.4] Διαχειριστικά Σχέδια Λεκανών Απορροής Ποταμών
Σύμφωνα με το ανωτέρω θεσμικό πλαίσιο, η χώρα διαιρείται σε 14 Υδατικά Διαμερίσματα, τα οποία
περιλαμβάνουν συνολικά 46 Λεκάνες Απορροής Ποταμών. Οι Λεκάνες Απορροής και τα Υδατικά Διαμερίσματα
καθορίστηκαν με απόφαση της Εθνικής Επιτροπής Υδάτων το 2010, ενώ το πρόγραμμα παρακολούθησης
καθορίστηκε με την Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) 140384/2011, τα δε πρότυπα και οι μέθοδοι στην ΚΥΑ
38317/1621/Ε103/2011. Η νομοθεσία προβλέπει την σύνταξη και έκδοση Διαχειριστικών Σχεδίων Λεκανών
Απορροής Ποταμών, όπως λεπτομερώς περιγράφονται στο Άρθρο 13 και στο Παράρτημα VII της Οδηγίας, που
θα αναθεωρούνται και θα επικαιροποιούνται κάθε έξι χρόνια. Τα Διαχειριστικά Σχέδια θα περιλαμβάνουν,
μεταξύ άλλων, προγράμματα μέτρων για την προστασία και την αποκατάσταση των υδάτων, σύμφωνα με το
Άρθρο 11 και το Παράρτημα VI της Οδηγίας.
Ο νόμος 3199/2003 προέβλεπε ότι τα πρώτα Διαχειριστικά Σχέδια Λεκανών Απορροής Ποταμών θα
έπρεπε να έχουν συνταχθεί και εγκριθεί μέχρι τις 22-12-2009. Ωστόσο, παρουσιάστηκε μεγάλη καθυστέρηση
οφειλόμενη σε πολλούς παράγοντες, απειρία σε τεχνικά θέματα, νομοθετικά και διοικητικά εμπόδια και
κοινωνικοοικονομικούς περιορισμούς, με αποτέλεσμα τα πρώτα 12 σχέδια να εκδοθούν το 2013-2014 και 2
ακόμη το 2015. Ανάλογη καθυστέρηση παρατηρήθηκε και για τα αναθεωρημένα (δεύτερα) Σχέδια, τα οποία,
αντί του προβλεπόμενου 2015, εγκρίθηκαν τον Δεκέμβριο 2017.
Ακολουθεί μια περιγραφή και αποτίμηση της διαδικασίας κατάρτισής τους και, επί τη ευκαιρία, του
προσδιορισμού των αρμοδίων φορέων για τη διαχείριση του νερού σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο:
Σύμφωνα και με τον ν. 3199/2003 και με τον τροποποιητικό αυτού ν. 4117/2013 (γενική διάταξη άρθρου 5) ένα
Σχέδιο Διαχείρισης Λεκανών Απορροής ποταμών πρέπει να σχεδιάζεται και να εγκρίνεται στο περιφερειακό
επίπεδο των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων (ΑΔ), οι οποίες αποτελούν αποκεντρωμένη βαθμίδα της διοικητικής
δομής της χώρας, συστήθηκαν το 2011 και διοικούνται από τον αντίστοιχο Συντονιστή, που διορίζεται από την
κυβέρνηση. Ειδικότερα το Σχέδιο πρέπει να καταρτίζεται από την αρμόδια Διεύθυνση Υδάτων της οικείας
ΑΔ και να εγκρίνεται με απόφαση του Συντονιστή, ύστερα από απλή γνώμη του αντίστοιχου Συμβουλίου
Υδάτων και σύμφωνη γνώμη της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων. Συνεπώς, στο κρίσιμο κατά τα ανωτέρω
περιφερειακό επίπεδο, η μεν υπηρεσιακή ευθύνη ανήκει στις Διευθύνσεις Υδάτων, η δε λήψη αποφάσεων
στους Συντονιστές των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων. Υπάρχουν 14 Υδατικά Διαμερίσματα αλλά μόνο 7
Αποκεντρωμένες Διοικήσεις στην Ελλάδα, επομένως περισσότερα Υδατικά Διαμερίσματα ανήκουν στη
διαχειριστική αρμοδιότητα της ίδιας Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Η νομοθεσία προβλέπει επίσης τη σύσταση
ενός περιφερειακού γνωμοδοτικού Συμβουλίου Υδάτων Αποκεντρωμένης Διοίκησης στην Αποκεντρωμένη
Διοίκηση.
Όμως, με την ακριβώς επόμενη διάταξη του άρθρου 5 του ν. 4117/2013 προβλέφθηκε η δυνατότητα εξαίρεσης
από την αποκεντρωμένη κατάρτιση των Σχεδίων, ότι επιτρέπεται δηλαδή, ύστερα από σχετικό αίτημα του
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Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, το Σχέδιο να καταρτίζεται, να αναθεωρείται ή να
ενημερώνεται από την Ειδική Γραμματεία Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής
Αλλαγής. Στην πραγματικότητα όλοι οι Συντονιστές ΑΔ υπέβαλαν σχετικό αίτημα και η διαδικασία της 1ης
αναθεώρησης έγινε υπό την ευθύνη της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων (ΕΓΥ).
Η ίδια η Ειδική Γραμματεία Υδάτων καταργήθηκε πρόσφατα με το Π.Δ. 84/2019 και το προσωπικό και οι
αρμοδιότητές της μεταφέρθηκαν στη νέα Γενική Γραμματεία Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων στο
Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Οι βασικότερες από τις τακτικές αρμοδιότητες της Ειδικής
Γραμματείας Υδάτων ήταν η εφαρμογή της Οδηγίας 2000/60, η υλοποίηση προγραμμάτων παρακολούθησης
της ποιότητας και της ποσότητας των υδάτων και ο συντονισμός της διαχείρισης τόσο γενικά όσο και επί
ειδικών θεμάτων, λ.χ. επαναχρησιμοποίησης λυμάτων, πλημμυρών κλπ.
Με την ίδια διαδικασία εξαίρεσης του ν. 4117/2013, τα αναθεωρημένα Διαχειριστικά Σχέδια εγκρίθηκαν έκτακτα
από την διυπουργική Εθνική Επιτροπή Υδάτων. Οι δικές της αρμοδιότητες είναι η χάραξη της πολιτικής για
τη διαχείριση και προστασία των υδάτινων πόρων, η παρακολούθηση και ο έλεγχος της εφαρμογής της και
η συνεργασία με άλλα μέλη της ΕΕ ή τρίτες χώρες, στις περιπτώσεις που οι λεκάνες απορροής ποταμών
επεκτείνονται στο έδαφός τους. Υπάρχει ακόμη ένας φορέας, συμβουλευτικός της Εθνικής Επιτροπής, το
Εθνικό Συμβούλιο Υδάτων, στον οποίο συμμετέχουν εκπρόσωποι πολιτικών κομμάτων, θεσμικών φορέων
και περιβαλλοντικών οργανώσεων.
Είναι άγνωστος ο βαθμός ετοιμότητας των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων ενόψει της επόμενης 2ης
Αναθεώρησης (για το διάστημα 2021-2027) των Διαχειριστικών Σχεδίων τρίτης γενιάς. Αν και στην
πραγματικότητα αυτά συντάσσονται από ιδιωτικά μελετητικά γραφεία, ο ρόλος της δημόσιας διοίκησης
στην εποπτεία και στην οργάνωση της δημόσιας διαβούλευσης επ’ αυτών είναι καίριος. Η εμπειρία της 1ης
Αναθεώρησης του 2017 είναι προβληματική. Στην πράξη ο θεσμός των Συμβουλίων Υδάτων Αποκεντρωμένης
Διοίκησης παραμένει ανενεργός, η δε διαβούλευση με τους εμπλεκόμενους τοπικούς παράγοντες και το
γενικό κοινό υπήρξε υποτυπώδης.
Πολλές ακόμη αρχές, κυρίως η Αυτοδιοίκηση πρώτου και δευτέρου βαθμού (Δήμοι και Περιφέρειες) αλλά και
τοπικά όργανα από άλλους τομείς της Διοίκησης εμπλέκονται σε ζητήματα διαχείρισης του νερού. Στα σχετικά
Παραρτήματα των Σχεδίων περιέχονται μακροσκελείς κατάλογοι συναρμοδίων αρχών, που αποτυπώνουν
μια χαώδη συνολική εικόνα.

[1.5] Αξιολόγηση των Διαχειριστικών Σχεδίων Λεκανών Απορροής
Ποταμών
Τα ελληνικά Διαχειριστικά Σχέδια Λεκανών Απορροής Ποταμών (ΛΑΠ) έχουν αξιολογηθεί από την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή με σοβαρές αρνητικές παρατηρήσεις. Η τελευταία αξιολόγηση περιλαμβάνεται στο έγγραφο
εργασίας με τίτλο « Έκθεση για την εφαρμογή Διαχειριστικών Σχεδίων Λεκανών Απορροής Ποταμών της
Οδηγίας –Πλαίσιο για τα ύδατα – κράτος μέλος ΕΛΛΑΔΑ» (Βρυξέλλες, 17.7.2018 - SWD (2015) 54)4.
Παρόλο που η αξιολόγηση φέρει ημερομηνία κατά 7 μήνες μεταγενέστερη από την έκδοση των αναθεωρημένων
(2ων) Διαχειριστικών Σχεδίων Λεκανών Απορροής Ποταμών, η αξιολόγηση αναφέρεται στα αρχικά. Ωστόσο,
τα βασικά τους προβλήματα παραμένουν και στα αναθεωρημένα. Ενδεικτικά ορισμένα σημεία της έκθεσης
είναι τα εξής:
- Ένα σημαντικό θετικό στοιχείο είναι ότι σε όλα τα Σχέδια έχουν προηγηθεί Στρατηγικές Μελέτες
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.
- Η συμμετοχή του κοινού στη διαβούλευση ήταν μικρότερη από την αναμενόμενη.
- Ένα σοβαρό πρόβλημα είναι η έλλειψη δεδομένων συμμόρφωσης με την Οδηγία-Πλαίσιο. Η σχετική
αβεβαιότητα στον χαρακτηρισμό των υδατικών σωμάτων κρίνεται σημαντική. Τούτου δεδομένου, σε ορισμένες
περιπτώσεις δεν είναι διαφανές, πώς ορισμένα υδατικά συστήματα έχουν χαρακτηρισθεί ως ευρισκόμενα
σε «καλή» κατάσταση, σε αντιπαραβολή με την «άγνωστη».

[4] Παρατίθενται δύο σύνδεσμοι, που παραπέμπουν στην αρχική και στην τελική εκδοχή του εγγράφου :
1 ec.europa.eu/environment/water/water-framework/pdf/4th_report/ENV-2015-00125-01-00-EL-TRA-00_IK_Final.pdf
2 ec.europa.eu/environment/water/water-framework/pdf/4th_report/Greece_CORRECTED_5_EN_autre_document_travail_service_
part1_v5-1_FINAL.pdf
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- Δεν προκύπτει ξεκάθαρα ότι σε όλα τα Σχέδια ΛΑΠ εφαρμόστηκαν οι ίδιες προσεγγίσεις. Δεν είναι
πολύ ξεκάθαρο, αν και πώς εφαρμόστηκε μία συγκεκριμένη μεθοδολογία, π.χ. για την αξιολόγηση των
υδατικών συστημάτων. Τα διαφορετικά Διαχειριστικά Σχέδια ΛΑΠ έχουν την ίδια δομή και περιεχόμενο αλλά
συνοδεύονται από Παραρτήματα και λείπει η ενότητα της δομής τους, προκαλώντας σύγχυση στον αναγνώστη.
- Η πληροφόρηση για τις μεθοδολογίες και την προσέγγιση για τον ορισμό «ιδιαίτερα τροποποιημένων»
(ΙΤΥΣ) ή «τεχνητών» υδατικών συστημάτων λόγω αλλοίωσής τους ποικίλλει ανά Διαχειριστικό Σχέδιο. Δεν
υπάρχει σχετική εθνική νομοθεσία ή κατευθυντήριες οδηγίες σ’ αυτό το θέμα. Τα Σχέδια δεν ορίζουν τις
προϋποθέσεις του «καλού οικολογικού δυναμικού» για τα ΙΤΥΣ, επομένως δεν έχουν εφαρμοστεί τα βήματα
για τον καθορισμό του, γεγονός που δεν πληροί τις απαιτήσεις της Οδηγίας. Το υποκείμενο πρόβλημα είναι η
έλλειψη μεθόδων αξιολόγησης για τις υδρομορφολογικές τροποποιήσεις. Αυτή η έλλειψη καθιστά αδύνατη τη
διαπίστωση και διασφάλιση του καλού οικολογικού δυναμικού στα ΙΤΥΣ και την αποτίμηση των βελτιώσεων,
που μπορούν να επιτευχθούν χάρη στα σχετικά μέτρα περιορισμού των επιπτώσεων.
- Στα σχέδια δεν υπάρχουν πληροφορίες για την κατάσταση άλλου τύπου προστατευόμενων περιοχών, όπως
οι εξαρτώμενες από το νερό προστατευόμενες περιοχές του δικτύου NATURA 2000, καθώς δεν έχουν
οριστεί ανάλογοι στόχοι.
- Οι περισσότερες εξαιρέσεις του άρθρου 4.4 εφαρμόζονται με την αιτιολογία «τεχνικά ανέφικτο». Το γενικό
επιχείρημα πίσω από τις εξαιρέσεις είναι ότι δεν υπάρχει αρκετός διαθέσιμος χρόνος, ώστε να εφαρμοστούν
ή να «αποδώσουν» τα μέτρα και τα υδατικά συστήματα να φτάσουν έγκαιρα σε καλή κατάσταση.
- Τα σχέδια δεν παρέχουν επαρκώς λεπτομερή ανάλυση για την εφαρμογή των εξαιρέσεων του άρθρου
4.7. Δεν έχουν ληφθεί υπόψη τυχόν σωρευτικά αποτελέσματα για την αξιολόγηση βάσει αυτού του άρθρου.
Η εφαρμογή του άρθρου 4.7 για νέες τροποποιήσεις είναι ασαφής και ελλιπής. Ο έλεγχος στρατηγικών
εναλλακτικών λύσεων (π.χ., άλλα έργα, που ενδέχεται να επιτύχουν τον ίδιο στόχο με καλύτερα περιβαλλοντικά
μέσα) είναι συχνά πολύ σύντομος ή ανύπαρκτος.
Σημειώνεται ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αξιολόγησε5 και το 2019 τα αναθεωρημένα (δεύτερα) σχέδια
διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών (ΣΔΛΑΠ) για την περίοδο 2015-2021 καθώς και τα πρώτα σχέδια
διαχείρισης των κινδύνων πλημμύρας (ΣΔΚΠ) των κρατών – μελών της.

[1.6] Άδεια χρήσης νερού
Βάσει μιας σειράς Κοινών Υπουργικών Αποφάσεων (ΚΥΑ), όπως οι 146896/2014, 145026/2014, 2878/2014,
170766/2016, 140424/2017 και της 1029/3/2019 απόφασης της Εθνικής Επιτροπής Υδάτων, για κάθε χρήση
του νερού απαιτείται άδεια χρήσης νερού ή εκτέλεσης έργων αξιοποίησης των υδάτων (εκμετάλλευσης των
υδατικών πόρων), εκδιδόμενη από τον Συντονιστή της εκάστοτε αρμόδιας Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Οι
χρήσεις, για τις οποίες απαιτείται απλή άδεια χρήσης είναι η ύδρευση, η αγροτική, η βιομηχανική χρήση, η
ενεργειακή χρήση και η χρήση για αναψυχή. Οι χρήσεις αυτές μπορεί να αφορούν σε επιφανειακά ή υπόγεια
ύδατα, τόσο ως απλές χρήσεις όσο και όταν έπονται έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων. Τα έργα, για τα
οποία απαιτείται η έκδοση άδειας εκτέλεσης έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων, είναι υδροληψίες από
υδατορέματα, υδροληψίες από λίμνες, υδρομαστεύσεις πηγών, υδρογεωτρήσεις και φρέατα κάθε χρήσης
καθώς και έργα αγωγών μεταφοράς νερού και δεξαμενές αποθήκευσης νερού που εξυπηρετούν τα ανωτέρω
έργα.
Οι άδειες χορηγούνται σε συμμόρφωση με το ισχύον Διαχειριστικό Σχέδιο Λεκανών Απορροής Ποταμών
και το πρόγραμμα μέτρων του Σχεδίου και πρέπει να περιέχουν αιτιολογία τόσο του σκοπού της χρήσης όσο
και της διαθέσιμης ποσότητας νερού, που θα χρησιμοποιηθεί. Φυσικά ενδέχεται να απαιτούνται και επιπλέον
αδειοδοτήσεις, ανάλογα με το είδος και την κλίμακα της δραστηριότητας.

[5] Η αξιολόγηση, η οποία επισημαίνει ότι η Ελλάδα δεν κατόρθωσε να υποβάλει έγκαιρα τα σχέδια, με αποτέλεσμα αυτά να μην
αξιολογηθούν, περιλαμβάνεται στο έγγραφο «COM(2019) 95 final, Βρυξέλλες, 26.2.2019»
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[2.1] Γενικά
Επιστημονικά, είναι κοινός τόπος ότι τα υδροηλεκτρικά έργα, ιδίως τα μεγάλα φράγματα, προκαλούν σοβαρές
οικολογικές επιπτώσεις στα ποτάμια: αλλαγές στην μορφολογία τους, φραγμούς στη μετανάστευση και
γεωγραφική διασπορά των προστατευόμενων ειδών, διατάραξη της δυναμικής των ιζημάτων, αλλοιώσεις
στο καθεστώς της οικολογικής ροής, στους εποχιακούς κύκλους των πλημμυρών, στη χημική σύνθεση και
θερμοκρασία του νερού, και οχλήσεις και εκτοπισμούς σε είδη τόσο του γλυκού νερού όσο και χερσαία.
Ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα είναι ότι η υδροηλεκτρική ενέργεια συχνά θεωρείται «πράσινη» και κατέχει
προνομιούχα θέση ως μορφή ανανεώσιμης ενέργειας, γεγονός που περιλαμβάνει την παροχή επιδοτήσεων. Με
την ίδια λογική τα διεθνή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα χρηματοδοτούν συχνά την ανάπτυξη της υδροηλεκτρικής
ενέργειας και όχι τις εναλλακτικές της λύσεις.
Παρόλο που η ΕΕ έχει εκδώσει μια σειρά από καθοδηγητικά έγγραφα σχετικά με τις απαιτήσεις της
νομοθεσίας της ΕΕ για την υδροηλεκτρική ενέργεια στην πραγματικότητα είναι δύσκολο να συμφιλιωθεί η
παραγωγή υδροηλεκτρικής ενέργειας με τους στόχους προστασίας των οικοσυστημάτων του γλυκού νερού,
όπως ορίζονται στην Οδηγία 2000/60 καθώς και στις Οδηγίες Natura (Natura 2000). Προκειμένου να
εφαρμόσουν ορθά την Οδηγία, τα κράτη-μέλη της ΕΕ έχουν υποχρέωση να εμποδίζουν την επιδείνωση της
κατάστασης όλων των υδατικών συστημάτων. Με αυστηρή τήρηση της αρχής αυτής, και χωρίς προσφυγή
στο καταφύγιο των εξαιρέσεων του άρθρου 4.7 της Οδηγίας (βλ. παραπάνω), οι κυβερνήσεις θα έπρεπε
να αποτρέπουν την περαιτέρω ανάπτυξη της υδροηλεκτρικής ενέργειας. Και αυτό το άρθρο 4.7 ωστόσο,
απαιτεί από τα κράτη-μέλη να λάβουν υπόψη «σημαντικά καλύτερες περιβαλλοντικές επιλογές» και, αντί νέων
υδροηλεκτρικών έργων, να διερευνήσουν βιώσιμες εναλλακτικές λύσεις (αιολική ενέργεια, ηλιακή, «έξυπνα»
δίκτυα ενέργειας, εξοικονόμηση ενέργειας, μείωση ζήτησης, κλπ.). Απαιτείται ένας διαφανής και συνολικός
στρατηγικός σχεδιασμός, συμπεριλαμβανομένου και των ενεργειακών ζητημάτων, για τη συμμόρφωση με
τις κατευθύνσεις της Οδηγίας και με την υποχρέωση για μη επιδείνωση των υδατικών συστημάτων.
Προκειμένου να μειωθεί η πίεση από την ανάπτυξη της υδροηλεκτρικής ενέργειας, ορισμένες κυβερνήσεις
έχουν εισαγάγει εργαλεία προσχεδιασμού. Αυτά στοχεύουν στον προσδιορισμό περιοχών, που είναι
ακατάλληλες για την ανάπτυξη υδροηλεκτρικών έργων (περιοχές αποκλεισμού ή ασυμβατότητας) και στον
μετριασμό των πιέσεων από τις υπάρχουσες υδροηλεκτρικές μονάδες.
Για παράδειγμα, η Διεθνής Επιτροπή για την Προστασία του Δούναβη (ICPDR) το 2013 υιοθέτησε
κατευθυντήριες γραμμές, σύμφωνα με τις οποίες «σ’ ένα πρώτο βήμα προσδιορίζονται τμήματα ποταμών,
όπου απαγορεύεται η περαιτέρω ανάπτυξη της υδροηλεκτρικής ενέργειας (ζώνες αποκλεισμού) […] για τα
υπάρχοντα εργοστάσια υδροηλεκτρικής ενέργειας, η τεχνολογική τους αναβάθμιση θα πρέπει να συνδέεται
με οικολογικά κριτήρια για την προστασία και βελτίωση της κατάστασης του νερού […] η διασφάλιση της
μετανάστευσης των ψαριών και οι οικολογικές ροές είναι μέτρα προτεραιότητας για την διατήρηση και
βελτίωση της οικολογικής κατάστασης των υδάτων. Άλλα μέτρα μείωσης των επιπτώσεων, όπως η βελτίωση
της διαχείρισης του ιζήματος, η ελαχιστοποίηση των αρνητικών αποτελεσμάτων από τις προκαλούμενες
τεχνητά διακυμάνσεις της στάθμης των υδάτων (τεχνητή αυξομείωση απορροών ανάλογα με την αυξομείωση
της παραγωγής), η διατήρηση των συνθηκών των υπογείων υδάτων ή η αποκατάσταση συγκεκριμένου τύπου
ενδιαιτημάτων και παρόχθιων ζωνών, είναι σημαντικά για την ποτάμια οικολογία και τους υγροτόπους, που
εξαρτώνται άμεσα από υδατικά οικοσυστήματα. Αυτά τα μέτρα θα πρέπει επομένως να λαμβάνονται υπόψη
κατά το σχεδιασμό κάθε έργου».
Συχνά, ωστόσο, τα μέτρα μείωσης των επιπτώσεων δεν είναι σε θέση να αντιρροπήσουν επαρκώς
τον αντίκτυπο των φραγμάτων στη δυναμική και τη μορφολογία των ποταμών και στην απώλεια της
βιοποικιλότητας. Προκειμένου να επιτευχθεί η συμμόρφωση με τις νόμιμες προϋποθέσεις «καλής
κατάστασης» σύμφωνα με την Οδηγία, θα πρέπει να ληφθεί σοβαρότερα υπόψη η απομάκρυνση/κατεδάφιση
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απαρχαιωμένων εγκαταστάσεων υδροηλεκτρικής ενέργειας, οι οποίες, ούτως ή άλλως, λόγω των φερτών
υλών έχουν σταματήσει να είναι ιδιαίτερα αποδοτικές. Η απομάκρυνση των φραγμάτων και των υπολοίπων
εμποδίων στη ροή ενός ποταμού οδηγεί συχνά σε εκπληκτικά γρήγορη αποκατάσταση της φυσικής λειτουργίας
του ιζήματος και της βιοποικιλότητας, διευκολύνοντας την επίτευξη του στόχου της Οδηγίας. Ως εκ τούτου,
τα κράτη-μέλη θα μπορούσαν, ως ένα πρώτο βήμα, να εντοπίσουν και να ονοματίσουν τις απαρχαιωμένες
εγκαταστάσεις προς απομάκρυνση.
Στην Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται σε εξέλιξη το ερευνητικό πρόγραμμα AMBER (Adaptive Management
of Barriers in European Rivers), στο οποίο συμμετέχουν 20 Ινστιτούτα και ερευνητικοί φορείς, με σκοπό
τη διαχείριση όλων των μορφών “φραγμών” στους ποταμούς της Ευρώπης, με πρώτα στον κατάλογο τα
υδροηλεκτρικά φράγματα. Το 2019 μάλιστα το AMBER διοργάνωσε διεθνή συνάντηση στην Αθήνα υπό την
αιγίδα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την κατάργηση των φραγμάτων.
Σε κάθε περίπτωση, τα κράτη-μέλη οφείλουν να επεξεργαστούν πιο φιλόδοξα Διαχειριστικά Σχέδια λεκανών
απορροής ποταμών και σχετικά προγράμματα μέτρων στον τρίτο κύκλο της διαχείρισης (2021-2027)6, να
βελτιώσουν την διαφάνεια και την συμμετοχή του κοινού, να εφαρμόσουν αυστηρά την υποχρέωση μη
χειροτέρευσης, που επιτάσσει η Οδηγία, όχι μόνο με βιολογικά αλλά και με υδρομορφολογικά κριτήρια, να
περιορίσουν σημαντικά την χρήση εξαιρέσεων και να επενδύσουν σε άλλους τρόπους επίτευξης των στόχων
της ενεργειακής ασφάλειας και της μείωσης των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου.

[2.2] Η Υδροηλεκτρική Ενέργεια στην Ελλάδα
Την παραγωγή ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές (ΑΠΕ) στην Ελλάδα ρυθμίζουν πολλοί Νόμοι, π.χ. 3468/2006,
3489/2006, 3851/2010, 4001/2011, 4062/2012, 4414/2016 και 4685/2020, και ακόμη περισσότερες Υπουργικές
Αποφάσεις (ΥΑ). Σύμφωνα με την έκθεση του έτους 2019 του Ινστιτούτου Ενέργειας Νοτιοανατολικής
Ευρώπης (ΙΕΝΕ) για τον ελληνικό ενεργειακό τομέα, το 2017 η Ελλάδα παρήγαγε από Ανανεώσιμες Πηγές
ένα ποσοστό 20,1% της συνολικής παραγωγής, οφειλόμενο και στη μεγάλη αύξηση της διείσδυσης των ΑΠΕ
στο ενεργειακό μείγμα και στη μείωση της συνολικής παραγωγής.
Η νομική υπαγωγή των Μεγάλων Υδροηλεκτρικών έργων (φραγμάτων) στις ΑΠΕ είναι ένα αμφιλεγόμενο
ζήτημα. Ενώ για τον χαρακτηρισμό ενός έργου και τις διαδικασίες αδειοδότησης ως «παραγωγή ενέργειας
από ΑΠΕ με εκμετάλλευση υδάτινου δυναμικού» θεωρείται μόνο αυτή, που προέρχεται από μικρούς
υδροηλεκτρικούς σταθμούς, κατά τα λοιπά η υδροηλεκτρική ενέργεια συλλήβδην ορίζεται ως ενέργεια
προερχόμενη από ΑΠΕ (λχ. στο άρθρο 15 του ν. 4062/2012 σύμφωνα και με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2009/28).
Σε κάθε περίπτωση τα Μεγάλα Υδροηλεκτρικά έργα συνυπολογίζονται στους εθνικούς στόχους της βαθμιαίας
ενεργειακής διαφοροποίησης για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.
Οι υδροηλεκτρικές εγκαταστάσεις, θεωρούμενες κατά τα ανωτέρω όλες «Ανανεώσιμες Πηγές», χωρίζονται
σε δύο κατηγορίες α) τα Μεγάλα Υδροηλεκτρικά (ισχύος >15MW) και β) τα Μικρά Υδροηλεκτρικά (ισχύος
0-15 MW). Είναι σημαντικό ότι το νόμιμο όριο μεταξύ των δύο κατηγοριών μέχρι το 1999 βρισκόταν στα 5
MW αλλά στη συνέχεια υπέστη δύο διαδοχικές αυξήσεις.
Το 2010 η Υπουργική Απόφαση Φ1/οικ.19598/2010 είχε προσδιορίσει την επιδιωκόμενη αναλογία
εγκατεστημένης ισχύος ενεργειακών έργων, το λεγόμενο ενεργειακό μείγμα της χώρας ανά τεχνολογία ΑΠΕ,
με χρονικό ορίζοντα μιας δεκαετίας. Σύμφωνα μ’ αυτή τα προσδοκώμενα (επιθυμητά) όρια εγκατεστημένης
ισχύος σε MW κατά κατηγορία υδροηλεκτρικής ενέργειας για το 2020 και για το σύνολο της χώρας ήταν τα
εξής: Μεγάλα Υδροηλεκτρικά: 4.300 MW, Μικρά Υδροηλεκτρικά: 350 MW, Σύνολο Υ/Η ενέργειας: 4.650 MW.
Το νέο Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα (Νοέμβριος 2019), αν και προβλέπει αύξηση της
παραγωγής από ΑΠΕ, μετριάζει τους στόχους για την υδροηλεκτρική ενέργεια, λαμβάνοντας ενδεχομένως
υπόψη και τη μείωση της απόδοσης των παλαιών φραγμάτων. Ειδικότερα o στόχος εγκατεστημένης ισχύος
υδροηλεκτρικής ενέργειας προσδιορίζεται, με χρονικό ορίζοντα το έτος 2030, ως εξής: 2020  3.400 MW,
2022  3.700 MW, 2025  3.700 MW, 2027  3.700 MW, 2030  3.700 MW.
Σε ό,τι αφορά την πραγματική κατάσταση, σύμφωνα με τη Βάση Δεδομένων ENTSO – E (European Network
of Transmission System Operators for Electricity), η συνολική εγκατεστημένη ισχύς από 73 συνολικά μονάδες
στην Ελλάδα ανερχόταν το έτος 2017 σε 3.400 MW. Τα στοιχεία της απεικονίζονται στον κατωτέρω πίνακα,
με την υποσημείωση ότι αυτή χρησιμοποιεί ως όριο μεταξύ Μεγάλων και Μικρών ΥΗ τα 10 MW ενώ η
[6] Στρατηγική της ΕΕ για τη Βιοποικιλότητα με ορίζοντα το 2030.
ec.europa.eu/environment/nature/biodiversity/strategy/index_en.htm
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ελληνική νομοθεσία τα 15 MW. Όπως φαίνεται, τη μερίδα του λέοντος της παραγωγής καταλαμβάνουν τα
12 μεγαλύτερα από τα Μεγάλα Υδροηλεκτρικά έργα ισχύος ίσης/μεγαλύτερης των 100 MW.

Μέγεθος Υ/Η

Αριθμός μονάδων

x < 1MW

Ισχύς σε MW
32,42

1MW ≤ x < 10MW

57

196,23

10MW ≤ x < 50MW

2

52,60

50MW ≤ x < 100MW

2

120,00

100MW ≤ x

12

2.998,00

ΣΥΝΟΛΟ

73

3.999,25

Την εκτίμηση αυτή επιβεβαιώνει η Βάση Δεδομένων του Παγκόσμιου Συμβούλιου Ενέργειας (World Energy
Council), με στοιχεία του έτους 2016, όπου η Ελλάδα εμφανίζεται με εγκατεστημένη υδροηλεκτρική ισχύ
3.400 MW.
Οι 12 μεγάλοι υδροηλεκτρικοί σταθμοί έχουν κατασκευαστεί από την κρατική ΔΕΗ κατά μήκος 4 κυρίως
ποταμών της χώρας, με τη λογική της συνεχόμενης εκμετάλλευσης του δυναμικού τους. Συγκεκριμένα, κατά
μήκος του Αχελώου (φράγματα Κρεμαστών, Καστρακίου, Στράτου, το υπό ολοκλήρωση Μεσοχώρας και το υπό
κατασκευή Συκιάς καθώς και 1 στον παραπόταμο Ταυρωπό), του Αλιάκμονα (Πολυφύτου, Σφηκιών, Ασωμάτων
και Ιλαρίωνα), του Νέστου (Θησαυρού και Πλατανόβρυσης), και του Αράχθου (Πηγών Αώου, Πουρναρίου
1 και 2). Η εκτροπή του νερού του ταμιευτήρα των Πηγών Αώου στη ΛΑΠ Αράχθου πραγματοποιήθηκε
με τη λογική της ενίσχυσης του δυναμικού του προκειμένου να εγκατασταθεί ένα σύστημα συνεχόμενων
μεγάλων υδροηλεκτρικών έργων ανάντη των δύο ήδη υπαρχόντων Πουρναρίου 1 και 2. Το σχέδιο όμως
αυτό ανακόπηκε λόγω της αντίδρασης των τοπικών κοινωνιών στο πρώτο από τα προωθούμενα έργα, το
φράγμα του Αγίου Νικολάου, και της τελικής του ακύρωσης του με την 3858/2007 απόφαση του Ανώτατου
Διοικητικού Δικαστηρίου, του Συμβουλίου της Επικρατείας. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Διεθνούς Επιτροπής
Μεγάλων Φραγμάτων (ICOLD), στην Ελλάδα λειτουργούν συνολικά, όχι μόνο για την παραγωγή ενέργειας
αλλά και για άλλες χρήσεις (λ.χ. για άρδευση), 162 μεγάλα και μεσαία φράγματα .
Στον τομέα των Μικρών Υδροηλεκτρικών, πέραν των ήδη λειτουργούντων κατά τον ανωτέρω πίνακα του 2017,
έχουν προστεθεί και νέα ενώ υπάρχουν πολύ περισσότερα, τα οποία έχουν λάβει άδεια παραγωγής ενέργειας
από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) αλλά δεν έχουν προχωρήσει σε περιβαλλοντική αδειοδότηση και
έκδοση αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας. Η ΡΑΕ ενημερώνει τακτικά ένα Γεωπληροφοριακό χάρτη, στον
οποίο αποτυπώνονται σε εδαφική βάση αφενός οι υποβληθείσες αιτήσεις και αφετέρου οι αδειοδοτήσεις
για όλες τις μορφές παραγωγής ενέργειας και μεταξύ αυτών και για τους Υδροηλεκτρικούς Σταθμούς.
Η ΚΥΑ 49828/2008 για τον χωροταξικό σχεδιασμό των ΑΠΕ στο άρθρο 16 περιλαμβάνει κάποιες ρυθμίσεις
για την επιτρεπόμενη πυκνότητα της εγκατάστασης Μικρών Υδροηλεκτρικών στο ίδιο υδατόρευμα, όπως η
προτεραιότητα υδρευτικών, αρδευτικών και οικολογικών αναγκών, η διασφάλιση της οικολογικής παροχής και
απόσταση τουλάχιστον 1.000 μέτρων μεταξύ δύο διαδοχικών εγκαταστάσεων και αξιολόγηση των σωρευτικών
επιπτώσεων σε ακτίνα 10 χιλιομέτρων), ενώ επουσιώδεις τροποποιήσεις της έγιναν και με την ΥΑ 196978/2011.
Σημειώνεται ότι, σε αντίθεση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες, στην Ελλάδα η χρήση του νερού για παραγωγή
υδροηλεκτρικής ενέργειας έχει εξαιρεθεί από την κοστολόγηση, την οποία προβλέπει η Οδηγία 2000/60,
δηλαδή με υπολογισμό χρηματοοικονομικού κόστους, περιβαλλοντικού κόστους και κόστους πόρου ύδατος.
Ειδικότερα, σύμφωνα με το άρθρο 2 § 2 της ΚΥΑ 135275/2017, η οποία ρυθμίζει τους γενικούς κανόνες
κοστολόγησης και τιμολόγησης των υπηρεσιών ύδατος και τις μεθόδους και διαδικασίες της «ανάκτησης
κόστους», οι διατάξεις της δεν εφαρμόζονται στις υπηρεσίες για παραγωγή υδροηλεκτρικής ενέργειας από
εσωτερικά επιφανειακά ύδατα.

[2.3] Η ελλιπής αξιολόγηση των υδρομορφολογικών συνεπειών στα
Σχέδια διαχείρισης λεκανών απορροής
Η προαναφερθείσα έκθεση αξιολόγησης των ελληνικών Διαχειριστικών Σχεδίων λεκανών απορροής
ποταμών από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ειδικότερα το κεφάλαιο «Μέτρα σχετικά με την υδρομορφολογία»,
υπογραμμίζει ότι:
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- Υπάρχει απουσία μεθόδων αξιολόγησης των υδρομορφολογικών αλλαγών. Οι πιέσεις, που αφορούν την
υδρομορφολογία των ποταμών, περιγράφονται πολύ γενικά και κυρίως αναφέρονται στις συνέπειες «μεγάλων»
κατασκευών (κυρίως φραγμάτων) και μόνο κατάντη αυτών, αλλά όχι σε «μικρότερες» τροποποιήσεις, όπως
φράγματα μικρότερα των 15 μέτρων, εκβαθύνσεις, ευθυγραμμίσεις, ανακτήσεις γης, απολήψεις νερού,
μεταβολές στις όχθες κλπ.
- Ελάχιστα μέτρα αναφορικά με την υδρομορφολογία έχουν ενταχθεί στα ελληνικά Διαχειριστικά Σχέδια
λεκανών απορροής ποταμών. Δεν περιλαμβάνονται συγκεκριμένα μέτρα αποκατάστασης των ποταμών,
επαναφοράς των μαιάνδρων τους, πρόβλεψης πλημμυρικών εκτάσεων, απομάκρυνσης κατασκευών,
πρόβλεψης ιχθυοδιαδρόμων ανόδου κλπ. και είναι πολύ περιορισμένα στο κεφάλαιο της αποκατάστασης
των ενδιαιτημάτων.
- Θεωρείται ότι η ύπαρξη ενός φράγματος δεν εμποδίζει την επίτευξη των στόχων της Οδηγίας. Το ζήτημα
δυνητικών συνεπειών μικρών φραγμάτων υδροηλεκτρικής ενέργειας δεν συζητείται λεπτομερώς, παρόλο
που οι υδρομορφολογικές συνέπειες, π.χ. η διακοπή της συνέχειας από μικρότερα φράγματα, μπορεί να
είναι σοβαρές.
- Η πληροφόρηση, η οποία παρέχεται σε αυτά (είτε υπαρκτά είτε σχεδιαζόμενα) είναι αποσπασματική και
αναφέρεται κυρίως στις συνταχθείσες Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, χωρίς να συνδέεται με την
επίτευξη των στόχων της Οδηγίας στα σχετικά υδατικά συστήματα.
- Η εφαρμογή του άρθρου 4.7 για τις νέες τροποποιήσεις είναι ασαφής και ελλιπής και ο τρόπος, που
αυτές παρουσιάζονται και αξιολογούνται, ποικίλλει σημαντικά μεταξύ των διαφορετικών Σχεδίων και δεν
αξιολογείται ως επαρκώς σαφής.
- Τα Σχέδια δεν παρέχουν λεπτομερή ανάλυση της εφαρμογής των εξαιρέσεων του άρθρου 4.7. Δεν έχουν
ληφθεί υπόψη οι σωρευτικές συνέπειες για την αξιολόγηση βάσει αυτού. Η εφαρμογή του άρθρου 4.7 στις
νέες τροποποιήσεις είναι ασαφής και ελλιπής. Η στρατηγική εξέταση εναλλακτικών λύσεων (π.χ., άλλα σχέδια,
που μπορούν να πετύχουν τον ίδιο στόχο με καλύτερα περιβαλλοντικά μέσα) είναι συχνά πολύ σύντομη ή
ανύπαρκτη.
- Η προσέγγιση των Διαχειριστικών Σχεδίων θεωρεί ότι, εάν μια τεχνητή λίμνη, επιτύχει κατά τη δημιουργία της
«καλό οικολογικό δυναμικό», δεν χρειάζεται πλέον η εφαρμογή του άρθρου 4.7. Τουναντίον, όλα τα ποτάμια
υδατικά συστήματα, που μετατρέπονται σε τεχνητές λίμνες θα πρέπει να εξετάζονται με γνώμονα το άρθρο
4.7 καθώς οι επεμβάσεις εμποδίζουν τα υδατικά συστήματα να επιτύχουν «καλή οικολογική κατάσταση».
- Τα Σχέδια παραβλέπουν την υποχρέωση ενσωμάτωσης όλων των μέτρων περιορισμού των επιπτώσεων
στις νέες τροποποιήσεις, συμπεριλαμβανομένης και της αναγκαίας οικολογικής ροής (περισσότερα γι’
αυτό στο επόμενο κεφάλαιο), ώστε να διασφαλίσουν ότι τα κατάντη υδατικά συστήματα είναι σε θέση να
επιτύχουν καλή οικολογική κατάσταση. Η έλλειψη επαρκούς μεθοδολογίας καθιστά αδύνατη τη μέτρηση
των βελτιώσεων, που εξασφαλίζουν τα σχετικά μέτρα περιορισμού των επιπτώσεων.

[2.4] Η απουσία της «Οικολογικής Ροής» στην ελληνική νομοθεσία
Η Οικολογική Ροή (Παροχή) αποτελεί την ποσότητα νερού, που αποδίδεται από ένα φράγμα ή άλλο έργο
υδρομάστευσης προς τον ποταμό και το οικοσύστημά του με στόχο την αποκατάσταση των φυσικών του
λειτουργιών, που διαταράχθηκαν από την ανάσχεση της ροής του. Ένας συχνός επιστημονικός ορισμός
της είναι ο εξής: Η οικολογική ροή έχει ως σκοπό να συντηρήσει, να προστατέψει και να αποκαταστήσει τις
βιολογικές, γεωμορφολογικές, φυσικές και χημικές διεργασίες που συντελούνται σε ένα ποτάμιο σύστημα,
οι οποίες διαμορφώνουν και διατηρούν τα υδρόβια οικοσυστήματα. Από τον ορισμό αυτό προκύπτει ότι το
πρόβλημα του προσδιορισμού της οικολογικής ροής είναι ιδιαίτερα σύνθετο, καθώς δεν αρκεί η προηγούμενη
μελέτη των υδρολογικών και των υδραυλικών στοιχείων του ποτάμιου συστήματος αλλά απαιτείται επιπλέον
και ο προηγούμενος προσδιορισμός της κατάστασης αφενός μεν των παρόχθιων οικοσυστημάτων αφετέρου
δε των υγροτόπων στις εκβολές του ποταμού, ώστε να διαπιστωθεί η δυνατότητα αφαίρεσης ποσότητας νερού,
χωρίς να διαταραχθεί η οικολογική του ισορροπία. Είναι προφανές ότι η έννοια της βιώσιμης διαχείρισης
των υδατικών πόρων της Οδηγίας 2000/60 απαιτεί την πλήρη και σαφή θεσμοθέτηση του προσδιορισμού
της οικολογικής ροής.

Στην Ελλάδα αυτός o προσδιορισμός είτε είναι ελλιπής (στα Μικρά Υδροηλεκτρικά έργα) είτε απουσιάζει
εντελώς (στα Μεγάλα).
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Ειδικότερα, η μόνη διάταξη, η οποία προβλέπει ρύθμιση της οικολογικής παροχής συμπεριλαμβάνεται
στην προαναφερθείσα ΚΥΑ 49828/2008 του Ειδικού Χωροταξικού σχεδίου για τις Ανανεώσιμες Πηγές
Ενέργειας (ΕΧΣ ΑΠΕ). Σύμφωνα με το άρθρο 16 § 3 αυτής, μέχρι να γίνει καθορισμός των κριτηρίων της
ελάχιστης απαιτούμενης οικολογικής παροχής, σε συμφωνία με τις γενικές αρχές του ν. 3199/2003, ως
ελάχιστη απαιτούμενη οικολογική παροχή νερού που παραμένει στη φυσική κοίτη υδατορεύματος, πρέπει
να εκλαμβάνεται το μεγαλύτερο εκ των μεγεθών:

• Ή 30% της μέσης παροχής των θερινών μηνών Ιουνίου-Ιουλίου-Αυγούστου
• Ή 50% της μέσης παροχής του μηνός Σεπτεμβρίου
• Ή 30 lt/sec σε κάθε περίπτωση.

Συνεπώς ο νομοθετικός προσδιορισμός της οικολογικής ροής (παροχής) στα Μικρά Υδροηλεκτρικά
περιορίζεται μόνο σε υδρολογικά κριτήρια και παραπέμπει στο άδηλο μέλλον τη μελέτη των υπολοίπων
παραμέτρων.
Από το ρυθμιστικό πεδίο της ανωτέρω ΚΥΑ εξαιρούνται ρητά τα Μεγάλα Υδροηλεκτρικά Έργα (> 15 MW)
«λόγω των ιδιομορφιών που παρουσιάζουν» (άρθρο 3 § 1), αν και η ίδια, όπως και άλλα νομοθετήματα,
χαρακτηρίζει κάθε είδος υδραυλικής ενέργειας, που αξιοποιείται από υδροηλεκτρικούς σταθμούς, δηλαδή και
από Μεγάλα και από Μικρά Υδροηλεκτρικά ως «Ανανεώσιμη Πηγή Ενέργειας» (άρθρο 2 § 1). Ως εκ τούτου,
στα Μεγάλα Υδροηλεκτρικά Έργα η Οικολογική ροή έχει θεσμοθετηθεί κατά περίπτωση και μάλιστα
μόνο σε όσα έχουν κατασκευαστεί μετά από το 1995 και φυσικά υπολογίζεται και σ’ αυτά μόνο βάσει
υδρολογικών δεδομένων.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση, στα πλαίσια της Κοινής Στρατηγικής Εφαρμογής (CIS) της Οδηγίας, έχει εκδώσει
το 2015 ένα πλήρες καθοδηγητικό κείμενο για τον προσδιορισμό της Οικολογικής Ροής, το «CIS guidance
document nº 31 - Ecological flows in the implementation of the Water Framework Directive».
Στο κείμενο αυτό περιγράφεται η επικρατούσα κατάσταση στις χώρες - μέλη. Είναι αποκαλυπτικό ότι στο
νομοθετικό επίπεδο η Ελλάδα εμφανίζεται να έχει υιοθετήσει μόλις 2 κείμενα, τον γενικό ν. 3199/2003 και
την προαναφερθείσα ΚΥΑ 49828/2008 του Ειδικού Χωροταξικού Σχεδιασμού για τις Ανανεώσιμες Πηγές
Ενέργειας (Μικρά Υδροηλεκτρικά). Ως μοναδικό δε παράδειγμα ελληνικής καλής πρακτικής αναφέρεται ο
υπολογισμός της οικολογικής παροχής σε ένα μικρό ποταμό της νήσου Ρόδου.
Παρατίθεται στη συνέχεια και μια επιστημονική εργασία για τον υπολογισμό της οικολογικής ροής και σε
ακόμη έναν ελληνικό ποταμό, τον Αχελώο, όπου, σε ό,τι αφορά τις γενικές επισημάνσεις, τονίζεται ότι:
α) η τεχνική, νομική και περιβαλλοντική έννοια της οικολογικής ροής δεν έχει τυποποιηθεί στην Ελλάδα
πέραν της περίπτωσης των Μικρών Υδροηλεκτρικών
β) Σε υπό μελέτη έργα αξιοποίησης υδατικών πόρων χρησιμοποιούνται οι απλούστερες υδρολογικές μέθοδοι,
που συνήθως προτείνουν μια σταθερή και μόνιμη εκροή κατάντη των έργων ταμίευσης/αξιοποίησης
γ) μείζον πρόβλημα αποτελεί η έλλειψη αξιόπιστων δεδομένων
δ) Δεν υπάρχει ικανοποιητική εμπειρία, ακόμα και σε διεθνές επίπεδο, για την εκτίμηση των περιβαλλοντικών
παροχών σε ποτάμια διαλείπουσας ή εφήμερης ροής
και κυρίως
ε) Στα περισσότερα από τα υφιστάμενα φράγματα της Ελλάδας η υλοποίηση περιορισμών περιβαλλοντικής
ροής είναι αδύνατη, καθώς για κανένα φράγμα που κατασκευάστηκε προ του 1995 δεν προβλέφθηκαν
κατάλληλες διατάξεις εκροής. Στα έργα αυτά συχνά υπάρχει πλήρης διακοπή της ροής κατάντη των
φραγμάτων.
Τέλος, στο ερευνητικό επίπεδο έχει χρηματοδοτηθεί το πρόγραμμα Ecoflow, με στόχο την τυποποίηση της
διαδικασίας για τον ορισμό της οικολογικής ροής σε ποταμούς, οι οποίοι επηρεάζονται από την ανάπτυξη
έργων υδρομάστευσης.
Η συμμόρφωση με τις κατευθύνσεις του κατευθυντήριου κειμένου αρ. 31 της ΕΕ, η νομική, τεχνική και
περιβαλλοντική τυποποίηση της οικολογικής ροής και για τα Μικρά και για τα Μεγάλα Υδροηλεκτρικά Έργα, και
ιδιαίτερα στα παλαιότερα κατασκευασμένα Μεγάλα Φράγματα, όπως αυτό των Πηγών Αώου, είναι ασφαλώς
κρίσιμο πεδίο παρέμβασης για την αντιστροφή της εικόνας και τη βελτίωση της κατάστασης.
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Ο ποταμός Αώος στο
Διαχειριστικό Σχέδιο
Λεκανών Απορροής
Ποταμών του Υδατικού
Διαμερίσματος Ηπείρου
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[3.1] Αναθεώρηση του Διαχειριστικού Σχεδίου
Το Υδατικό Διαμέρισμα (ΥΔ) της Ηπείρου (κωδ. EL05), έχει συνολική επιφάνεια 10.026 τετραγωνικών
χιλιομέτρων και αντιστοιχεί, σε διοικητικό επίπεδο, σε ολόκληρη σχεδόν την Περιφέρεια της Ηπείρου, στα
νησιά Κέρκυρα, Παξούς και μερικά μικρότερα της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και σε μικρά τμήματα των
Περιφερειών Δυτικής Μακεδονίας, Θεσσαλίας και Δυτικής Ελλάδας. Το ΥΔ περιλαμβάνει 6 Λεκάνες Απορροής
Ποταμών (ΛΑΠ), οι 5 από τις οποίες αντιστοιχούν στους κύριους ποταμούς της Περιφέρειας Ηπείρου - του
Αώου (EL0511), του Καλαμά (EL0512), του Αχέροντα (EL0513), του Αράχθου (EL0514 ), του Λούρου (EL0546)
- και τη ΛΑΠ Κέρκυρας – Παξών (EL0534). Έχουν προσδιοριστεί σ’ αυτό 106 επιφανειακά Υδατικά Συστήματα,
στα οποία πρέπει να εφαρμόζονται οι περιβαλλοντικοί στόχοι της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ. Πρέπει να τονιστεί
ότι ο προσδιορισμός ως «υδατικό σύστημα» είναι εργαλείο, όχι στόχος καθ’ αυτός.
Κατά τα προλεχθέντα, το πρώτο διαχειριστικό σχέδιο της Περιφέρειας Ηπείρου, αντί του 2009, εκδόθηκε
τον Ιανουάριο του 2014 και η πρώτη αναθεώρηση, αντί του 2015, εκδόθηκε τον Δεκέμβριο 2017. Στους
ακόλουθους συνδέσμους παρατίθενται:
α) Το αναθεωρημένο (2ο) Διαχειριστικό Σχέδιο Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος
Ηπείρου (EL05)
β) η σχετική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για αυτό
γ) μία παρουσίαση των πιο σημαντικών θεμάτων διαχείρισης
δ) μια περίληψη στα Αγγλικά του αρχικού (1ου) Διαχειριστικού Σχεδίου Λεκανών Απορροής Ποταμών του
Υδατικού Διαμερίσματος Ηπείρου (2014).
ε) Το Διαχειριστικό Σχέδιο Κινδύνων Πλημμύρας Λεκανών Απορροής ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος
Ηπείρου (EL05) που εκδόθηκε τον Ιούλιο του 2018
Η διαδικασία της 1ης Αναθεώρησης υπήρξε, όπως και στην υπόλοιπη Ελλάδα, προβληματική και η συμμετοχή
του κοινού προσχηματική. Είναι χαρακτηριστικό ότι το Συμβούλιο Υδάτων Αποκεντρωμένης Διοίκησης για
το Υδατικό διαμέρισμα της Ηπείρου συστήθηκε μεν το 2014 αλλά δεν έχει συνεδριάσει μέχρι σήμερα ούτε
μία φορά (!). Ούτε καν για την 1η Αναθεώρηση, η οποία συνοδεύτηκε από μία μόνο δημόσια ημερίδα ενώ
παραβιάστηκαν και οι υπόλοιπες προϋποθέσεις της διαβούλευσης, όπως ορίζονται στον ν. 4117/2013.
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[3.2] Λεκάνη απορροής ποταμού (ΛΑΠ) Αώου
Η λεκάνη απορροής του Αώου, με μια συνολική επιφάνεια 2.361 τετραγωνικών χιλιομέτρων, διαμοιράζεται, σε
ό,τι αφορά όχι τα υδρολογικά αλλά τα διοικητικά της όρια, μεταξύ των Περιφερειών Ηπείρου, και ειδικότερα
της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, (όπου ανήκει ποσοστό 79.63 % της ΛΑΠ Αώου), Δυτικής Μακεδονίας
(20,36 %) και Θεσσαλίας (0,01 %).
Σύμφωνα με το αναθεωρημένο Διαχειριστικό Σχέδιο Λεκανών Απορροής Ποταμών Ηπείρου, η ΛΑΠ Αώου
αποτελείται από 23 επιφανειακά υδατικά συστήματα, 22 συστήματα ποταμών και 1 σύστημα τεχνητής λίμνης
– υδροταμιευτήρα. Η αξιολόγηση των 22 ποτάμιων συστημάτων είναι η εξής (ο δείκτης Π μετά από το όνομα
του συστήματος αναφέρεται σε ποταμούς και ο δείκτης Ρ σε ρέματα):

Κωδικός

Ονομασία

Οικολογική
Κατάσταση

Χημική
Κατάσταση

Συνολική
Κατάσταση

EL0511R0A0101022N

ΔΡΙΝΟΣ Π.

Καλή

Καλή

Καλή

EL 0511R0A0200013N

ΑΩΟΣ Π. 2

Μέτρια

Καλή

Μέτρια

EL 0511R0A0200016N

ΑΩΟΣ Π. 3

Καλή

Καλή

Καλή

EL 0511R0A0200018N

ΑΩΟΣ Π. 4

Καλή

Καλή

Καλή

EL 0511R0A0200020H

ΑΩΟΣ Π. 5

Καλή

Καλή

Καλή

EL 0511R0A0200021N

ΑΩΟΣ Π. 6

Μέτρια

Καλή

Μέτρια

EL 0511R0A0201001N

ΑΩΟΣ Π. 1

Καλή

Καλή

Καλή

EL 0511R0A0202002N

ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΣ Π. 1

Καλή

Καλή

Καλή

EL 0511R0A0202007N

ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΣ Π. 2

Καλή

Καλή

Καλή

EL 0511R0A0202008N

ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΣ Π. 3

Μέτρια

Καλή

Μέτρια

EL 0511R0A0202103N

ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΣ Π. – ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΟΣ ΑΜΑΡΑΝΤΟΣ Ρ.

Καλή

Καλή

Καλή

EL 0511R0A0202204N

ΒΟΥΡΚΟΠΟΤΑΜΟΣ Π.

Καλή

Καλή

Καλή

EL 0511R0A0202305N

ΒΟΥΡΜΠΙΑΝΙΤΙΚΟ Ρ.

Καλή

Καλή

Καλή

EL 0511R0A0202406N

ΠΙΣΤΙΛΙΑΡΙ Ρ.

Καλή

Καλή

Καλή

EL 0511R0A0204009N

ΒΟΪΔΟΜΑΤΗΣ Π. 1

Καλή

Καλή

Καλή

EL 0511R0A0204010N

ΒΟΪΔΟΜΑΤΗΣ Π. 2

Καλή

Καλή

Καλή

EL 0511R0A0204011N

ΒΟΪΔΟΜΑΤΗΣ Π. 3

Υψηλή

Καλή

Υψηλή

EL 0511R0A0204012N

ΒΟΪΔΟΜΑΤΗΣ Π. 4

Καλή

Καλή

Καλή

EL 0511R0A0206014N

ΑΩΟΣ Π. - ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΟΣ ΡΑΣΕΝΙΤΗΣ 1

Καλή

Καλή

Καλή

EL 0511R0A0206015N

ΑΩΟΣ Π. - ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΟΣ

Καλή

Καλή

Καλή

EL 0511R0A0208017N

ΓΙΟΤΣΑΣ Ρ.

Καλή

Καλή

Καλή

EL 0511R0A0210019N

ΑΩΟΣ Π. - ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΟΣ ΑΡΚΟΥΔΑΣ

Μέτρια

Καλή

Μέτρια

ΡΑΣΕΝΙΤΗΣ 2

Σε σύγκριση με το πρώτο διαχειριστικό σχέδιο, σε 3 υδατικά συστήματα (EL 0511R0A0200013N / Αώος 2,
EL 0511R0A0202008N / Σαραντάπορος 3 και EL 0511R0A0210019N / Αρκούδας) η οικολογική κατάσταση
επιδεινώθηκε (από Καλή σε Μέτρια) και σε 1 (EL 0511R0A0200021N / Αώος 6) βελτιώθηκε (από Μέτρια
σε Καλή). Η χημική και η συνολική κατάσταση αξιολογείται ως καλή σε όλα.
Ένα σημαντικό ερώτημα αφορά τον χαρακτηρισμό του υδατικού σώματος με κωδικό αριθμό EL
0511R0A0200020H και όνομα Αώος 5, το οποίο κατά το 1ο Σχέδιο χαρακτηριζόταν «ιδιαίτερα τροποποιημένο»
(ΙΤΥΣ), δηλαδή ως σύστημα επιφανειακών υδάτων, του οποίου ο χαρακτήρας έχει μεταβληθεί ουσιαστικά
λόγω φυσικών αλλοιώσεων από τις δραστηριότητες του ανθρώπου (άρθρο 2.9 της Οδηγίας). Πρόκειται για
το τμήμα του ποταμού αμέσως κατάντη του ταμιευτήρα του φράγματος των Πηγών έως τη θέση Σμιξώματα,
το οποίο λόγω της απώλειας του νερού έχει υποστεί μείζονα υδρομορφολογική αλλοίωση.
Ενόψει της 1ης Αναθεώρησης, τον Ιανουάριο 2017 οι μελετητές παρέδωσαν ένα κείμενο επισκόπησης των
σημαντικών θεμάτων διαχείρισης, όπου, εφαρμόζοντας τις γενικές προσεγγίσεις, υποστηρίζουν ότι «στη
λεκάνη Αώου προσδιορίστηκαν 1 λιμναίο και 1 ποτάμιο υδατικό σύστημα ως Ιδιαιτέρως Τροποποιημένα
(ΙΤΥΣ) […]. Όλοι οι εσωποτάμιοι ταμιευτήρες, ανεξαρτήτως μεγέθους φράγματος προσδιορίστηκαν ως ΙΤΥΣ.
Σε αυτόν τον τύπο ανήκει ο ταμιευτήρας Πηγών Αώου […]. Τμήματα ποταμών αμέσως κάτω από μεγάλους
ταμιευτήρες προσδιορίστηκαν ως (ΙΤΥΣ λόγω της σημαντικής διαφοροποίησης του καθεστώτος ροής λόγω
του φράγματος που μεσολαβεί. Στην περίπτωση αυτή ανήκουν τα εξής τμήματα ποταμών: το τμήμα του
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ποταμού Αώου αμέσως κάτω από τον ταμιευτήρα Πηγών Αώου […].» (σελ. 52 – 53). Η αρχική σύσταση δηλαδή
των μελετητών ήταν η θεώρηση του τμήματος του ποταμού κατάντη του φράγματος των Πηγών ως ΙΤΥΣ.
Ωστόσο, αγνοώντας αυτές τις συστάσεις, το τελικό Σχέδιο της 1ης Αναθεώρησης αφαίρεσε το συγκεκριμένο
υδατικό σώμα από τον κατάλογο των ΙΤΥΣ με αιτιολογία ότι σύμφωνα με τα αποτελέσματα του δικτύου
παρακολούθησης ταξινομείται ως έχον καλή οικολογική κατάσταση (σελ. 62265 του ΦΕΚ δημοσίευσης του
Σχεδίου).
To μοναδικό λιμναίο υδατικό σύστημα του Αώου είναι ο ταμιευτήρας των Πηγών του (cod EL0511L000000001H).
Με την 1η Αναθεώρηση εξακολουθεί να δηλώνεται ως ΙΤΥΣ και η αξιολόγησή του γίνεται με τα στοιχεία και
τα εργαλεία που προορίζονται για τις λίμνες. Η αξιολόγηση του οικολογικού δυναμικού (potential) του
συγκεκριμένου σώματος, που ανήκει στην κατηγορία L-M5/7W (μεγάλοι και βαθείς ταμιευτήρες), το
θεωρεί ως «καλό» (κατατασσόταν ως «άγνωστο» στο 1ο Σχέδιο) ενώ η χημική και συνολική κατάσταση
(status) είχαν αξιολογηθεί ως καλές ήδη από το 1ο Σχέδιο.
Από τα υπόγεια υδατικά συστήματα της Λεκάνης Απορροής του Αώου, τα πιο σημαντικά είναι αυτά της
Τύμφης (κωδ. EL0500100) και του Σμόλικα – Μαυροβουνίου (κωδ. EL0500230), από τα οποία υδρεύονται
οι Δήμοι Ζαγορίου και Κόνιτσας.
Οι ανθρωπογενείς πιέσεις παραμένουν περιορισμένες στη ΛΑΠ Αώου, καθώς η περιοχή είναι αραιοκατοικημένη
και χωρίς έντονη οικονομική δραστηριότητα. Υπάρχουν ορισμένες πτηνοτροφικές εγκαταστάσεις στο
τελευταίο (πεδινό) τμήμα του ποταμού καθώς και μονάδες ιχθυοκαλλιέργειας στον παραπόταμο Βοϊδομάτη.
Οι χρήσεις γης περιλαμβάνουν κυρίως δάση (55% της έκτασης) και βοσκοτόπους (35%) ενώ οι καλλιέργειες
καταλαμβάνουν το 2% και οι αστικές χρήσεις μόλις το 1% της έκτασης.
Σύμφωνα με το Διαχειριστικό Σχέδιο Κινδύνων Πλημμύρας Υδατικού Διαμερίσματος Ηπείρου δεν υφίστανται
Ζώνες δυνητικά υψηλού κινδύνου πλημμύρας στη ΛΑΠ Αώου ούτε έχει καταγραφεί κάποιο ιστορικό γεγονός
πλημμύρας σ’ αυτή. Τέλος, σύμφωνα με τα στοιχεία της Διεύθυνσης Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ηπείρου (Φεβρουάριος 2019), βάσει των αδειών χρήσης νερού στη Λεκάνη Απορροής Αώου υφίστανται
183 νόμιμα σημεία υπόγειας και επιφανειακής υδροληψίας, τα περισσότερα από τα οποία είναι πηγές (149),
και η μέγιστη ετήσια ποσότητα ύδατος προς απόληψη είναι 1.740.000.000.000.000 cm3.
Η υψηλή φυσική, βιολογική και οικολογική αξία της ΛΑΠ Αώου τεκμηριώνεται στη Στρατηγική Μελέτη
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, καθώς, ούτε λίγο ούτε πολύ σ’ αυτή συμπεριλαμβάνονται 12 προστατευόμενες
περιοχές του πανευρωπαϊκού δικτύου Φύση 2000 (Natura 2000), τόσο Ειδικές Ζώνες Διατήρησης – ΕΔΖ
/ Special Areas of Conservation – SAC, οι οποίες περιλαμβάνουν σημαντικούς τύπους οικοτόπων ή/και
φιλοξενούν σημαντικά είδη (Παραρτήματα Ι και ΙΙ της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ αντιστοίχως), όσο και Ζώνες
Ειδικής Προστασίας - ΖΕΠ / Special Protection Areas – SPA, οι οποίες φιλοξενούν είδη ορνιθοπανίδας
του Παραρτήματος Ι της Οδηγίας 2009/147/ΕΚ ή/και άλλα σημαντικά μεταναστευτικά είδη ορνιθοπανίδας.
Οι 12 προστατευόμενες περιοχές είναι οι ακόλουθες: Βασιλίτσα (ΕΔΖ/SAC), Εθνικός Δρυμός Πίνδου (ΖΕΠ/
SPA), Εθνικός Δρυμός Πίνδου (Βάλια Κάλντα) ευρύτερη περιοχή (ΕΔΖ/SAC), Κορυφές όρους Γράμμος
(ΕΔΖ/SAC και ΖΕΠ/SPA), Εθνικός Δρυμός Βίκου - Αώου (ΕΔΖ/SAC), Κορυφές όρους Σμόλικας (ΕΔΖ/SAC
και ΖΕΠ/SPA), Κεντρικό Τμήμα Ζαγορίου (ΕΔΖ/SAC), Περιοχή Μετσόβου (Ανήλιο – Κατάρα) (ΕΔΖ/SAC),
Όρος Τύμφη (ΖΕΠ/SPA), Κεντρικό Ζαγόρι και Ανατολικό Τμήμα Όρους Μιτσικέλι (ΖΕΠ/SPA).Η ΛΑΠ Αώου
περιλαμβάνει επίσης:
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- προστατευόμενες περιοχές υδρόβιων ειδών οικονομικής σημασίας σύμφωνα με την Οδηγία 2006/44/ΕΚ
περί της «ποιότητος των γλυκών υδάτων που έχουν ανάγκη προστασίας ή βελτιώσεως για τη διατήρηση της
ζωής των ιχθύων» και τα ποιοτικά πρότυπα του νερού, που περιγράφονται στα Παραρτήματα της Οδηγίας
(συγκεκριμένα στα υδατικά συστήματα Αώος 1, μήκους 22 km περίπου προς τα σύνορα με την Αλβανία και
Βοϊδομάτης 1).
- περιοχές εσωτερικών υδάτων που αξιοποιούνται για δραστηριότητες αναψυχής (στον ποταμό Βοϊδομάτη
αλλά και στον Ταμιευτήρα των πηγών Αώου, που κατά το Διαχειριστικό Σχέδιο «εξελίχθηκε σε σημαντικό
βιότοπο και χώρο αναψυχής όπου οι επισκέπτες μπορούν να ασκήσουν ερασιτεχνική αλιεία και να απολαύσουν
το τοπίο»). Το Σχέδιο όμως δεν συμπεριλαμβάνει στη δραστηριότητα αυτή το κύριο ορεινό κομμάτι του
ποταμού (!), δηλ. τα υδατικά συστήματα Aώος 2, 3 και 4, κάτι που διαψεύδεται από τη δραστηριότητα
επιχειρήσεων αθλητισμού και αναψυχής στο συγκεκριμένο τμήμα.

[3.3] Βασικά και Συμπληρωματικά Μέτρα του Αναθεωρημένου Σχεδίου
Κατά τις προβλέψεις της Οδηγίας, ουσιώδες μέρος του Αναθεωρημένου Σχεδίου αποτελεί το Παράρτημα με
περίληψη των μελετών υποστήριξης και κυρίως με το Πρόγραμμα Βασικών και Συμπληρωματικών Μέτρων,
που συμβάλλουν στην υλοποίηση των στόχων του. Τα Βασικά Μέτρα προβλέπουν οριζόντια εφαρμογή
και απαιτούνται σε εφαρμογή της εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας για την προστασία των υδάτων ή
των βασικών αρχών αυτής ενώ τα Συμπληρωματικά (νομοθετικά, διοικητικά, οικονομικά, τεχνικά, κώδικες
ορθών πρακτικών κλπ.) καταρτίζονται επιπλέον των βασικών με σκοπό την επίτευξη του στόχου της «καλής
κατάστασης» της Οδηγίας και μπορούν να είναι είτε οριζόντια είτε εντοπισμένα. Από την ευρύτητα και
γενικότητα των Μέτρων επιβεβαιώνονται και οι προαναφερθείσες καθυστερήσεις της ελληνικής διοίκησης
στην αποτελεσματική υλοποίηση της Οδηγίας 2000/60 και του λοιπού ευρωπαϊκού κεκτημένου. Για το
Υδατικό Διαμέρισμα της Ηπείρου το Αναθεωρημένο Διαχειριστικό Σχέδιο προβλέπει 40 Βασικά μέτρα και
19 Συμπληρωματικά.
Υπεύθυνα όργανα για την υλοποίηση των Βασικών και Συμπληρωματικών Μέτρων είναι κατά κανόνα οι
αρμόδιες Διευθύνσεις Υδάτων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, και σε μερικές περιπτώσεις άλλες
υπηρεσίες, οι οποίες είναι υποχρεωμένες να καταρτίσουν Πρόγραμμα Δράσης, με σκοπό την «ιεράρχηση,
εφαρμογή, χρηματοδότηση και, όπου απαιτείται, την εξειδίκευση των μέτρων και των προβλεπόμενων
δράσεων που απορρέουν από τις απαιτήσεις υλοποίησης της 1ης Αναθεώρησης του οικείου ΣΔΛΑΠ, καθώς
και τη συντονισμένη δράση των εμπλεκόμενων δημόσιων φορέων σε όλα τα επίπεδα δημόσιας διοίκησης».
Ανάλογη υποχρέωση περιείχε και το προγενέστερο 1ο Σχέδιο (2014-2017), χωρίς όμως να εφαρμοστεί. Χωρίς
όμως Πρόγραμμα Δράσης το Διαχειριστικό Σχέδιο υποβαθμίζεται σε απλό ευχολόγιο.
Ουσιώδη για τον στόχο του παρόντος Οδηγού είναι τα οριζόντια Βασικά Μέτρα και κυρίως αυτά για
την αντιμετώπιση αρνητικών επιπτώσεων στην κατάσταση επιφανειακών υδατικών συστημάτων από
υδρομορφολογικές αλλοιώσεις, που στην περίπτωση του Αώου, αλλά και γενικότερα της Ηπείρου, οφείλονται
κυρίως σε υδροηλεκτρικά φράγματα. Όπως αναφέρθηκε ήδη, παρόλο που η Στρατηγική Μελέτη του
επισημαίνει ότι οι επεμβάσεις αυτές μεταβάλλουν ουσιαστικά το χαρακτήρα των υδατικών συστημάτων,
ώστε να προσδιορίζονται ως Ιδιαιτέρως Τροποποιημένα (ΙΤΥΣ), το Σχέδιο δεν υιοθετεί πλέον αυτή την
προσέγγιση για το τμήμα του Αώου κατάντη του φράγματος. Τα σχετικά με την Υδρομορφολογία Μέτρα με
τον αντίστοιχο κωδικό αριθμό τους είναι:
- Μ05Β0901. Προβλέπει την κατάρτιση θεσμικού πλαισίου για τον προσδιορισμό των εσωτερικών υδάτων
αναψυχής του άρθρου 6 της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ και των όρων για την ανάπτυξη έργων και δραστηριοτήτων
σε αυτά. Το μέτρο προβλέπει ότι, μέχρι αυτό να γίνει, αναστέλλεται προσωρινά η εγκατάσταση νέων Μικρών
Υδροηλεκτρικών Έργων και άλλων έργων υδροληψίας σε περιοχές, που εντάσσονται ως ύδατα αναψυχής
στο Μητρώο Προστατευόμενων περιοχών του άρθρου 6 της Οδηγίας. Και πάλι όμως με την εξαίρεση ότι η
αρμόδια Διεύθυνση Υδάτων μπορεί να επιτρέψει την εγκατάσταση, εφόσον τεκμηριωθεί ότι δεν επηρεάζεται
η κατάσταση του υδατικού συστήματος και αξιολογηθεί η σχέση με τις υφιστάμενες και προγραμματιζόμενες
δραστηριότητες αναψυχής.
- Μ05Β0902. Προβλέπει την εκπόνηση μελέτης για τον προσδιορισμό της κατώτατης στάθμης λιμνών &
ταμιευτήρων.
- Μ05Β0903. Το μέτρο προτείνεται για να καλύψει, μεταξύ των άλλων, τα τεράστια κενά στον προσδιορισμό
της οικολογικής παροχής. Προτείνει τον καθορισμό μεθοδολογίας για τον προσδιορισμό του ορίου συνολικών
απολήψεων ανά επιφανειακό υδατικό σώμα, και κυρίως της οικολογικής παροχής κατάντη σημαντικών έργων
υδροληψίας. Ως κρίσιμα εργαλεία περιγράφονται τα ήδη μνημονευθέντα α) ερευνητικό έργο Ecoflow και β)
καθοδηγητικό κείμενο CIS Guidance no 31, January 2015.
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- Μ05Β0904. Προβλέπει τη σύνταξη μελέτης με στόχο τον μετριασμό των επιπτώσεων σε ιδιαίτερα
τροποποιημένα υδατικά σώματα (ΙΤΥΣ) και την επίτευξη του στόχου του «καλού οικολογικού δυναμικού»,
χωρίς ταυτόχρονα να θιγούν οι καθορισμένες γι’ αυτό χρήσεις. Η ένταξη όμως των μέτρων στο Σχέδιο
προβλέπεται κατά την επόμενη Αναθεώρηση.
- Επίσης το μέτρο M05B033 προβλέπει την αξιοποίηση νερού από υφιστάμενους ταμιευτήρες και την εξέταση
τυχόν νέων έργων, που μπορεί να δημιουργήσουν υδρομορφολογικές αλλοιώσεις και να υποβαθμίσουν
την οικολογική ή/και την ποσοτική κατάσταση των υδάτινων σωμάτων, βάσει των μεθοδολογιών, που έχει
αναπτύξει η Εθνική Γραμματεία Υδάτων, σύμφωνα με τις εξαιρέσεις του άρθρου 4.7 της Οδηγίας.
Από τα Συμπληρωματικά Μέτρα ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα :
- Μ05Σ0201. Προβλέπει τη νομοθετική τροποποίηση, ώστε να ενταχθεί η διαδικασία εφαρμογής του
άρθρου 4.7 της Οδηγίας περί εξαιρέσεων στη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) κάθε έργου,
κατ’ αντιστοιχία με την εφαρμογή του άρθρου 6 της Οδηγίας 1992/43/ΕΚ μέσω της «Ειδικής Οικολογικής
Αξιολόγησης», με δεσμευτικό τον χαρακτήρα της γνωμοδότησης της Διεύθυνσης Υδάτων επί της ΜΠΕ.
- Μ05Σ1604. Προβλέπει την υλοποίηση προγράμματος παρακολούθησης σε υδατικά σώματα κατάντη
φραγμάτων με τα ερωτήματα 1. Ποιο από τα βιολογικά ποιοτικά στοιχεία ποτάμιων ΥΣ είναι πιο ευαίσθητο
σε υδρομορφολογικές αλλαγές λόγω φράγματος 2. Ποια είναι η κρίσιμη απόσταση κατάντη του φράγματος
για κάθε ένα από τα βιολογικά ποιοτικά στοιχεία ποτάμιων ΥΣ ώστε να είναι δυνατή η επίτευξη καλής
κατάστασης 3. Ποιες είναι οι κρίσιμες παράμετροι, δράσεις, παρεμβάσεις για τα ΥΣ κατάντη φραγμάτων
που στοιχειοθετούν το καλό οικολογικό δυναμικό. Για το αμέσως κατάντη του φράγματος σώμα του Αώου
(Aoos 5) προτείνεται να υλοποιηθεί σε 4 σημεία δειγματοληψίας επί 3 έτη. Είναι το μόνο Συμπληρωματικό
Μέτρο, που αφορά εντοπισμένα τη ΛΑΠ Αώου.

[3.4] Κύριες απειλές για τα οικοσυστήματα του Αώου
Τα κύρια προβλήματα για τον ρου και τα οικοσυστήματα του Αώου στο ελληνικό τμήμα του συνιστούν το
μεγάλο φράγμα στις πηγές του και η απειλή μεταφοράς νερού εκτός της λεκάνης απορροής του. Σύμφωνα
πάντως με τους μελετητές του Διαχειριστικού Σχεδίου, στον σχεδιασμό της κρατικής εταιρίας ηλεκτρισμού
(ΔΕΗ Α.Ε.) περιλαμβάνονται 3 ακόμη μεγάλα υδροηλεκτρικά έργα με δημιουργία ταμιευτήρων στη λεκάνη
απορροής του Αώου.
- στο Ελεύθερο, μέσα στην προστατευόμενη περιοχή της χαράδρας του Αώου, με ύψος φράγματος 158 μέτρα
- στην Αγία Βαρβάρα στον παραπόταμο Σαραντάπορο με ύψος φράγματος 100 μέτρα
- και στην Πυρσόγιαννη, πάλι στον παραπόταμο Σαραντάπορο, με ύψος 138 μέτρα.
Παρ’ όλα αυτά η οικονομική κρίση στην Ελλάδα, και στη συνέχεια η πανδημία του κορωνοϊού, έχουν
οδηγήσει, αν όχι σε οριστική ματαίωση, τουλάχιστον σε επ’ αόριστον πάγωμα αυτούς τους σχεδιασμούς.
Ένα βασικό θέμα είναι ότι η ελληνική Κυβέρνηση επιδιώκει να προχωρήσει στην ιδιωτικοποίηση, ολική ή
μερική, της ΔΕΗ Α.Ε.. Αρχικά φάνηκε πως η σχετική συζήτηση αφορούσε μόνο τους λιγνιτικούς σταθμούς
αλλά η εξαγγελθείσα και εφαρμοζόμενη στρατηγική απολιγνιτοποίησης μεταφέρει το ενδιαφέρον στους
υδροηλεκτρικούς. Σημειώνεται ότι πέραν της ιδιωτικοποίησης της παραγωγής ενέργειας τίθενται ζητήματα
σχετικά με το καθεστώς του νερού και της γης με όλους τους συνεπαγόμενους κινδύνους.
Φαίνεται πάντως ότι ο παραμεθόριος παραπόταμος Σαραντάπορος αποτελεί επίζηλο στόχο για την εγκατάσταση
όχι μόνο Μεγάλων αλλά και Μικρών Υδροηλεκτρικών Έργων. Από τα διάφορα σχέδια εγκατάστασης ΜΥΗΕ
στη ΛΑΠ Αώου, είτε αδειοδοτημένα είτε όχι, ξεχωρίζουν τα δύο μεγαλύτερα, στις θέσεις Άγιος Μηνάς και
Γέφυρα Κρεμαστής της υπολεκάνης του Σαραντάπορου. Αυτά προβλέπεται να έχουν εγκατεστημένη ισχύ
15 και 6,14 MW αντιστοίχως (δηλαδή δεν είναι και τόσο μικρά!) και έχουν ήδη λάβει τις σχετικές άδειες
παραγωγής ενέργειας, 25ετούς ισχύος, από την ΡΑΕ.
Προοπτικά, ακόμη μεγαλύτερη απειλή συνιστούν τα σχέδια έρευνας και εξόρυξης υδρογονανθράκων από
την κοινοπραξία των εταιριών Repsol S.A. και Energean Oil & Gas, τα οποία βρίσκονται προς το παρόν σε
ερευνητικό στάδιο και επίσης τους τελευταίους μήνες έχουν αδρανοποιηθεί λόγω και της μεγάλης πτώσης
των τιμών του πετρελαίου στη διάρκεια της πανδημίας. Ωστόσο, με το άρθρο 110 του πρόσφατου ν. 4685/2020
απαλείφθηκε η υποχρέωση λήψης άδεις ή συναίνεσης από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης για
την επέμβαση στα εδάφη τους.
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Νομικό πλαίσιο
λειτουργίας του
Yδροηλεκτρικού
Σταθμού των
πηγών Αώου
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[4.1] Το φράγμα στις Πηγές του Αώου
Ο ταμιευτήρας των Πηγών Αώου δημιουργήθηκε το 1987 με την κατασκευή 7 φραγμάτων, 1 κύριου, 1 βοηθητικού
και 5 αυχενικών, και των εγκαταστάσεων του Υδροηλεκτρικού Σταθμού των Πηγών Αώου, ο οποίος ανήκει
στην ιδιοκτησία της κρατικής εταιρίας «Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Ανώνυμη Εταιρεία» και διακριτικό
τίτλο «Δ.Ε.Η. Α.Ε.». Μικρές τεχνικές προσθήκες στο έργο έγιναν μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του ’90. Ο
ταμιευτήρας βρίσκεται 15 km βορειοδυτικά του Μετσόβου σε υψόμετρο περίπου 1.350 m.
Σύμφωνα με τις διατάξεις των αναφερόμενων στη συνέχεια διοικητικών πράξεων, τα κύρια τεχνικά
χαρακτηριστικά του έργου είναι τα εξής:

Τύπος φραγμάτων

Επτά (7) χωμάτινα φράγματα

Συνολική χωρητικότητα ταμιευτήρα

180 χ 106⁶ m3

Ωφέλιμη χωρητικότητα ταμιευτήρα

145 x 106⁶ m3

Έκταση ταμιευτήρα

11,5 km2 – κατά Διαχειριστικό Σχέδιο 8,21 km2

Στάθμη λειτουργίας

Ανώτατη 1343 m – Κατώτατη 1315 m

Έκταση λεκάνης απορροής

87,3 km2

Μέγιστη μέση ετήσια παροχή

3,7 m3/sec

Ύψος κυρίου φράγματος από θεμελίωση

78 m

Ύψος βοηθητικού φρ. από θεμελίωση

40 m

Ύψος 5 αυχενικών φρ. από θεμελίωση

12 έως 30 m

Υψόμετρο στέψης φραγμάτων

1349 m

Υψόμετρο ανωτ. στάθμης λειτουργίας

1343 m

Ισχύς της μονάδας

210 MW (2 x 105 MW)

Σήραγγα προσαγωγής

μήκος 2.990 m, διάμετρος 3,5 m
παροχή 44,5 m3/sec

Σήραγγα φυγής

μήκος 2.707 m, διατομή 29 m2
παροχή 44,5 m3/sec

Εκχειλιστής

υψόμετρο στέψης 1340,60 m
παροχή 160 m3/sec

H θέση του έργου εντοπίζεται εντός του Εθνικού Πάρκου Βόρειας Πίνδου και ειδικότερα εντός της Ζώνης
Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ/SPA) GR 1310002 «Βάλια Κάλντα και Τεχνητή Λίμνη Αώου» του Ευρωπαϊκού
Οικολογικού Δικτύου Natura 2000, με το κύριο φράγμα να αποτελεί το όριο μεταξύ αυτής και της Περιφερειακής
Ζώνης Π4 (Νότια περιοχή Ζαγορίου) του Πάρκου. Ο ταμιευτήρας πάντως βρίσκεται σχεδόν ολόκληρος εντός
της Ζώνης Ειδικής Προστασίας.
Μετά από την παραγωγή ενέργειας οι υδάτινες παροχές οδηγούνται μέσω της σήραγγας φυγής στην
κοίτη του ποταμού Μετσοβίτικου, παραποτάμου του Αράχθου και ανήκοντος σε άλλη λεκάνη απορροής.
Χρησιμοποιούνται επίσης για την κάλυψη αρδευτικών αναγκών της περιοχής.

[4.2] Οι Περιβαλλοντικοί Όροι λειτουργίας του έργου
[4.2.1] Έγκριση των Περιβαλλοντικών Όρων
Η διοικητική πράξη Έγκρισης των Περιβαλλοντικών Όρων λειτουργίας του έργου εκδόθηκε μόλις το έτος
2005 (!) με Κοινή Υπουργική Απόφαση του Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ και των Υφυπουργών Ανάπτυξης και Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων. Πρόκειται για την ΚΥΑ 144828/6-6-2005.
Σύμφωνα με τις διατάξεις της, επιβάλλεται να ληφθούν, μεταξύ άλλων, τα παρακάτω μέτρα:
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- Να εξασφαλίζονται κατά προτεραιότητα οι υφιστάμενες και μελλοντικές υδρευτικές και αρδευτικές ανάγκες
Να γίνει οριοθέτηση της λίμνης (ανώτατη στάθμη λειτουργίας και ανώτατη στάθμη πλημμυρών)
- Να πραγματοποιείται πρόγραμμα περιβαλλοντικής παρακολούθησης των φυσικο-χημικών παραμέτρων
στον ταμιευτήρα, της ποιότητας του νερού, των αλλαγών στο μικροκλίμα, της χλωρίδας και της πανίδας και
τα αποτελέσματα των μετρήσεων να καταγράφονται σε ειδικό βιβλίο ή ηλεκτρονικό αρχείο, διαβιβαζόμενο
ετησίως σε αρμόδια όργανα
- Να εκπονηθεί μελέτη για τον ταμιευτήρα και την άμεση ευρύτερη περιοχή του έργου, στην οποία να
καθορίζονται ζώνες διαχείρισης – ανάδειξης και προστασίας
- Να ληφθούν μέτρα ώστε η απόδοση του νερού μετά τον ΥΗΣ να γίνεται ομαλά και να επηρεαστεί κατά το
λιγότερο δυνατό η κοίτη του ποταμού (σ.σ. του Μετσοβίτικου, όχι του Αώου)
- Να συνταχθούν προγράμματα παρακολούθησης, σχέδια έκτακτης ανάγκης, σύστημα προειδοποίησης κλπ.
- Να μη γίνονται ανεξέλεγκτοι εμπλουτισμοί του ταμιευτήρα με είδη ψαριών, που δεν ενδημούν στην περιοχή,
και οι τυχόν εμπλουτισμοί να γίνουν μετά από τη σύνταξη μελέτης
Πριν από τη λήξη ισχύος της απόφασης να εκπονηθεί μελέτη αποκατάστασης περιβάλλοντος μετά από την
παύση της λειτουργίας του έργου και να υποβληθεί για περιβαλλοντική αδειοδότηση.

[4.2.2] Ανανέωση έγκρισης περιβαλλοντικών Όρων
Η ανωτέρω απόφαση, αν και η διάρκεια της ισχύος της έληξε την 31-12-2014, ανανεώθηκε και τροποποιήθηκε
με καθυστέρηση 20 μηνών με την 39795/11-8-2016 απόφαση Γεν. Διευθύντριας Περιβαλλοντικής Πολιτικής
ΥΠΕΝ.
Με την απόφαση ανανέωσης – τροποποίησης, η οποία επίσης προβλεπόταν να έχει 10ετή διάρκεια ισχύος,
ορίζεται η κατηγορία του έργου, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί περιβαλλοντικής αδειοδότησης
(ν. 4014/2011) και το έργο κατατάσσεται στην 10η Ομάδα έργων υπό «Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας».
Επίσης προστίθενται και νέοι περιβαλλοντικοί όροι, μεταξύ των οποίων και οι εξής:
Σε συνεργασία με τον Φορέα Διαχείρισης του Εθνικού Πάρκου Βόρειας Πίνδου να γίνουν ενδελεχείς
έρευνες για τον προσδιορισμό της ιχθυοπανίδας και να καταρτιστεί επιστημονικό σχέδιο παρακολούθησης
της ιχθυοπανίδας σε βάθος 4 ετών
Να διαβιβάζονται αναλυτικά στοιχεία των παροχών και της ποιότητας των υδάτων του ταμιευτήρα στον
Φορέα Διαχείρισης του Εθνικού Πάρκου Βόρειας Πίνδου κάθε εξάμηνο
Να παρέχονται όλα τα απαιτούμενα στοιχεία και πληροφορίες σε κάθε Αρχή, που έχει αρμοδιότητα
παρακολούθησης του έργου και του περιβάλλοντός του (π.χ. Δασική Υπηρεσία, Διεύθυνση Υδάτων).
Με τον πρόσφατο ν. 4685/2020, που τροποποίησε τον. 4014/2011 αυξήθηκε ο χρόνος ισχύος όλων ανεξαιρέτως
των αποφάσεων έγκρισης περιβαλλοντικών όρων στα 15 έτη.

[4.2.3] Η συμμόρφωση της ΔΕΗ Α.Ε. με τους Περιβαλλοντικούς Όρους
Είναι άγνωστος ο βαθμός συμμόρφωσης της ΔΕΗ Α.Ε. στις νόμιμες υποχρεώσεις της, η παραβίαση των
οποίων επισύρει διοικητικές αλλά και ποινικές κυρώσεις και μπορεί να στοιχειοθετήσει δικαστικές προσφυγές.
Να σημειωθεί ότι το περιεχόμενο της διαδικτυακής βάσης δεδομένων του Υπουργείου Περιβάλλοντος &
Ενέργειας με τα δεδομένα των περιβαλλοντικών επιθεωρήσεων για την τήρηση των όρων είναι προς το
παρόν κλειδωμένο και διαθέσιμο μόνο σε εξουσιοδοτημένους χρήστες.
Η χρήση του διαδικτύου από την ελληνική Διοίκηση είναι ιδιαίτερα περιορισμένη. Συγκεκριμένα, από το
Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο, που προβλέπει ο ν. 4014/2011, λείπει ένας σημαντικός αριθμός
αποφάσεων σε ισχύ και κυρίως ο υπόλοιπος «φάκελος» των έργων, π.χ., η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων
(ΜΠΕ), οι τεχνικές περιβαλλοντικές μελέτες, γνωμοδοτήσεις, άλλες άδειες και εγκρίσεις. Υπό αυτά τα
δεδομένα η περιβαλλοντική αδειοδότηση παραμένει μια σχετικά αδιαφανής διαδικασία.
Επίσης σε συνέχεια όσων προαναφέρθηκαν περί μη θεσμοθέτησης υποχρεωτικής οικολογικής παροχής
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στην ελληνική νομοθεσία, δεν υφίσταται περιβαλλοντικός όρος που να επιβάλει την απόδοση οικολογικής
παροχής στη φυσική κοίτη του ποταμού Αώου. Υπάρχει μόνο μια αόριστη αναφορά στην ενσωματωμένη
άδεια χρήσης νερού. Στην πραγματικότητα η κατάντη κοίτη του ποταμού Αώου τροφοδοτείται από τις
δευτερεύουσες υδρολογικές λεκάνες της περιοχής και τα ρέματα αυτών. Είναι μάλλον ευτυχής συγκυρία
ότι σε απόσταση 500 m κατάντη του κυρίως φράγματος υπάρχει παροχή νερού από πηγές.

[4.3] Ανανέωση Άδειας Χρήσης νερού
Η τελευταία ανανέωση της άδειας χρήσης νερού από το συγκεκριμένο έργο έγινε με την 28312/ 28-22017 απόφαση Γενικού Γραμματέα (και ήδη Συντονιστή) Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής
Μακεδονίας. Μ’ αυτή ανανεώθηκε η άδεια χρήσης νερού για ενεργειακή χρήση (παραγωγική κίνηση υδροηλεκτρικές εγκαταστάσεις) Υ/Η Σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη θέση «Πηγές του
ποταμού Αώου» ισχύος 2x105 ΜW. Η ετήσια επιτρεπόμενη μέγιστη απόληψη ποσότητας νερού είναι 100 x
10⁶ m3 και η μέγιστη ημερήσια απόληψη 3 x 10⁶ m3 (ή 100 χ 10 m3/sec) για τη χρονική περίοδο από 1/1 έως
31/12. Ο κωδικός αριθμός εγγραφής της συγκεκριμένης υδροληψίας στο Εθνικό Μητρώο Σημείων Υδροληψίας
(Ε.Μ.Σ.Υ.) είναι ο 0500003020582.
Η απόφαση αυτή παραπέμπει και στο κανονιστικό περιεχόμενο της προηγούμενης άδειας χρήσης νερού, που
εκδόθηκε με την 26339/667/20-8-2012 απόφαση Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου
– Δυτικής Μακεδονίας. Σε αυτή έχει περιληφθεί η μοναδική αναφορά στην υποχρέωση οικολογικής ροής
στην κοίτη του οποίου, καθώς αναγράφεται ως όρος ότι «Καθώς μετά την παραγωγή ενέργειας του ΥΗΕ
Πηγών Αώου οι παροχές οδηγούνται με την σήραγγα φυγής στην κοίτη του ποταμού Μετσοβίτικου, να
εξασφαλίζεται κατά προτεραιότητα στην κοίτη του ποταμού Αώου και κατάντη του φράγματος συνεχής
καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους παροχή για τη διατήρηση του οικοσυστήματος». Φυσικά η αναφορά είναι
εντελώς αόριστη, καθώς δεν προσδιορίζεται η ποσότητα της παροχής, και επομένως στερείται νομικής
σημασίας. Επίσης ως όρος προβλέπεται «να εγκατασταθεί κατάλληλη διάταξη για τη συστηματική μέτρηση
(σε ημερήσια βάση) της παροχής του νερού στην υδροληψία, της εκτρεπόμενης παροχής για τις ανάγκες του
ΜΥΗΣ, καθώς επίσης και κατάλληλη διάταξη για τη μέτρηση της οικολογικής παροχής, ώστε σε περίπτωση
απόκλισης να γίνεται η αναγκαία προσαρμογή».
Η άδεια χρήσης νερού ενσωματώνεται και αποτελεί τμήμα της απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων.

[4.4] Η Άδεια Λειτουργίας
Το νομικό καθεστώς για την χορήγηση άδειας λειτουργίας σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας
καθορίζεται από τις διατάξεις των άρθρων 42 § 1 του ν. 2773/99, 5 § 1 του ν. 2244/94 και την Υπουργική
Απόφαση Δ6/Φ1/οικ. 7740/2001 του Υπουργού Ανάπτυξης.
Βάσει των παραπάνω η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ), ιδιοκτήτρια του Υδροηλεκτρικού
Σταθμού (ΥΗΣ) Αώου, έχει λάβει ανανεούμενες άδειες λειτουργίας συνολικής ισχύος 210 MW. Η τελευταία
εκδόθηκε το έτος 2011 με την Υπουργική Απόφαση ΥΑΠΕ/Φ58.014/οικ.9772/2011 και έχει διάρκεια ισχύος
20 χρόνια.

[4.5] Ο Κανονισμός Ασφαλείας Φραγμάτων
Η ασφαλής λειτουργία των φραγμάτων ορίζεται από τον ν. 4313/2014 και την ΔΑΕΕ/οικ.2287/2016 Απόφαση
Υπουργού Υποδομών & Μεταφορών, με τα οποία έχει εγκριθεί Κανονισμός Ασφαλείας Φραγμάτων, ο οποίος
θεσπίζει κανόνες και διαδικασίες ελέγχων - επιθεωρήσεων ασφάλειας των φραγμάτων κατά τα στάδια
μελέτης, κατασκευής και λειτουργίας αυτών, και έχει συσταθεί αρμόδια αρχή για την τήρησή του, η Διοικητική
Αρχή Φραγμάτων (ΔΑΦ) στο πλαίσιο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.
Σύμφωνα με το άρθρο 2 του Κανονισμού, αυτός εφαρμόζεται σε όλα τα φράγματα ταμίευσης ή συγκράτησης
νερού, τα οποία αποτελούνται από ένα σύνολο επιμέρους έργων, συμπεριλαμβανομένου και του ταμιευτήρα,
εφόσον: α) το ορατό ύψος φράγματος είναι μεγαλύτερο από 10 m β) το ορατό ύψος φράγματος είναι από
5m έως 10m και ο ταμιευτήρας του φράγματος έχει χωρητικότητα μεγαλύτερη ή ίση των 50.000 m3. Το
ορατό ύψος φράγματος χαρακτηρίζει το ύψος της κατασκευής πάνω από την κοίτη και διαφέρει από το ύψος
φράγματος, όπως ορίζεται από την Διεθνή Επιτροπή Μεγάλων Φραγμάτων (ICOLD-CIGB), ως η απόσταση
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μεταξύ των θεμελίων και της στέψης του φράγματος. Τα φράγματα κατατάσσονται σε 3 κατηγορίες, εκ των
οποίων η 1η συμπεριλαμβάνει όσα έχουν ορατό ύψος πάνω από 40 m ή όγκο ταμιευτήρα μεγαλύτερο των
10.000.000 m3 ανεξαρτήτως ύψους. Το ενιαίο σύνολο των φραγμάτων στις Πηγές Αώου κατατάσσεται στην
κατηγορία αυτή.
Με άλλες διατάξεις του Κανονισμού προβλέπονται οι γενικές υποχρεώσεις του Κυρίου του έργου, η
σύσταση δημόσιου ή ιδιωτικού Φορέα Λειτουργίας του Φράγματος για την ασφαλή του λειτουργία, η τήρηση
ηλεκτρονικού Μητρώου διαθέσιμου στα ελεγκτικά όργανα και η σύνταξη Σχεδίων Παρακολούθησης, Πρώτης
Πλήρωσης και Αντιμετώπισης Επικινδύνων Καταστάσεων. Κατά το Στάδιο Λειτουργίας ο Φορέας του οφείλει
να ελέγχει και να συντηρεί το φράγμα, να αποκαθιστά τις βλάβες και να συλλέγει πληροφορίες για την
αξιολόγηση της συμπεριφοράς του. Προβλέπεται επίσης η διεξαγωγή Επιθεωρήσεων, που διακρίνονται σε
Στοιχειώδεις ανά ημέρα, Τακτικές ανά έτος, Ασφαλείας ανά 5 έτη το πολύ, Έκτακτες όποτε απαιτηθεί και
Ελέγχους παραμέτρων σχεδιασμού και μεθόδων ανάλυσης ανά 30 έτη το πολύ.
Κατά το άρθρο 17 του Κανονισμού, οι Κύριοι (ιδιοκτήτες) των φραγμάτων, που βρίσκονται ήδη σε λειτουργία,
είχαν προθεσμία 3 χρόνων μέχρι να δρομολογήσουν τις διαδικασίες για την έγκριση του φράγματος
υποβάλλοντας στη Διοικητική Αρχή Φραγμάτων (ΔΑΦ) τα προβλεπόμενα στοιχεία. Εξίσου μεγάλη προθεσμία
4 χρόνων προβλεπόταν μέχρι να δρομολογήσουν τις διαδικασίες, για τη διενέργεια Επιθεώρησης Ασφαλείας.
Με πράξεις της ΔΑΦ ορίστηκε ότι α) οι προθεσμίες αυτές εκκινούν την 11-10-2017, ημερομηνία σύστασης
της ΔΑΦ και β) παρατείνονται επί ένα ακόμη χρόνο, δηλαδή μέχρι το τέλος του 2021 (ΔΑΦ 8/8/27-5-2020).
Από την επικοινωνία με την ΔΑΦ προέκυψε ότι η ΔΕΗ Α.Ε., ως κύριος του φράγματος των Πηγών Αώου,
μέχρι τη στιγμή αυτή δεν έχει ανταποκριθεί στις παραπάνω υποχρεώσεις.
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[5.1] Η υπόθεση της εκτροπής του Αχελώου
Υπό το καθεστώς ισχύος της Οδηγίας 2000/60, η οποία επιτάσσει τη διαχείριση του νερού εντός της εκάστοτε
λεκάνης απορροής, η δυνατότητα μεταφοράς νερού σε γειτονικές λεκάνες έχει απασχολήσει ήδη την ελληνική
έννομη τάξη και το δικαστικό σύστημα. Πρόκειται για την υπόθεση της μερικής εκτροπής του ποταμού
Αχελώου στην πεδιάδα της Θεσσαλίας και στη ΛΑΠ του ποταμού Πηνειού για σκοπούς αρδευτικούς αλλά
και εμπλουτισμού του υδάτινου δυναμικού. Η διαμάχη διαρκεί αρκετές δεκαετίες, το σχέδιο έχει ακυρωθεί 6
φορές, με διαφορετικές αιτιολογίες, από το Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ) αλλά παρ’ όλα αυτά εξακολουθεί
να εξασφαλίζει ισχυρή υποστήριξη από τους φορείς της Περιφέρειας Θεσσαλίας και την πλειοψηφία των
ελληνικών πολιτικών δυνάμεων.
Την τελευταία φορά το ΣτΕ παρέπεμψε την υπόθεση στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ/Curia),
αρμόδιο για την ομοιόμορφη ερμηνεία και εφαρμογή του δικαίου της ΕΕ σε όλα τα κράτη μέλη και υπέβαλε
μια σειρά από προδικαστικά ερωτήματα, μεταξύ των οποίων και αν και με ποιες προϋποθέσεις δικαιολογούνται
αποκλίσεις από τον κανόνα της διαχείρισης αποκλειστικά εντός μιας λεκάνης απορροής και η μεταφορά
νερού σε γειτονικές λεκάνες. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο το 2012 εξέδωσε Προδικαστική απόφαση (Υπόθεση
C-43/10), η οποία ορίζει ότι η ύδρευση, η άρδευση και η παραγωγή ενέργειας, υπό προϋποθέσεις μπορούν
να αποτελούν επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, που, αν και προκαλούν αρνητικές συνέπειες
στη ΛΑΠ προέλευσης, εμπίπτουν στο ρυθμιστικό πεδίο του άρθρου 4.7 της Οδηγίας και δικαιολογούν
εξαιρέσεις, ενώ ο εμπλουτισμός του υδάτινου δυναμικού όχι. Σύμφωνα με το σκεπτικό της απόφασης δεν
αρκεί η αδυναμία της ΛΑΠ υποδοχής να καλύψει εξ ιδίων τις ανάγκες της αλλά πρέπει να συντρέχουν και
οι προϋποθέσεις εφαρμογής του άρθρου 4.7 (ειδική αιτιολογία, επιτακτικό δημόσιο συμφέρον, υπέρτερα
οφέλη, αδυναμία εναλλακτικών λύσεων κλπ).
Ύστερα από την Προδικαστική Απόφαση του ΔΕΕ, το ΣτΕ ακύρωσε για έκτη φορά το Σχέδιο της μερικής
εκτροπής του Αχελώου – με την απόφαση 26/2014.
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[5.2] Η υπόθεση της εκτροπής του Αώου
Η νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης μετρίασε τις φιλοδοξίες για εκτροπές ποταμών και είχε
επιπτώσεις και στην περίπτωση του Αώου. Πιο συγκεκριμένα, στο αρχικό προσχέδιο του 1ου Διαχειριστικού
Σχεδίου ΛΑΠ Ηπείρου, είχε συμπεριληφθεί, ως Μέτρο Διαχείρισης (!), μια δεύτερη μερική εκτροπή του
υδάτινου δυναμικού του Αώου. Το έργο, υπό τον τίτλο «Αξιοποίηση Υδατικού Δυναμικού Πίνδου με Πολλαπλή
και Πολυδύναμη Χρήση Νερού και Υδροηλεκτρική Εκμετάλλευση», προέβλεπε νέα υδροληψία 9 km κατάντη
του υπάρχοντος ταμιευτήρα, στη συμβολή του ποταμού με τον παραπόταμο «Αρκουδόρεμα». Η συνολική
ποσότητα απόληψης θα ήταν 70 χ 106 cm3 ετησίως σε 8μηνη περίοδο (από τον Οκτώβριο έως τον Μάιο),
δηλαδή περίπου το 70% του δυναμικού σε εκείνο το σημείο, ενώ στη συνέχεια σχεδιαζόταν η μεταφορά της
με άντληση στον υπάρχοντα ταμιευτήρα. Από την ποσότητα αυτή τα 20 χ 106 cm3 προβλεπόταν να ενισχύουν
το δυναμικό του ΥΗΣ Πηγών Αώου και να κατευθύνονται στη συνέχεια στον ποταμό Μετσοβίτικο ενώ τα
υπόλοιπα 50 χ 106 cm3 να αναρρυθμίζονται και να κατευθύνονται καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους προς τη
λίμνη Παμβώτιδα στο λεκανοπέδιο Ιωαννίνων και στη συνέχεια στον ποταμό Καλαμά, συνεισφέροντας στην
ενεργειακή αξιοποίηση, στην ενίσχυση της ύδρευσης της περιοχής και στην αύξηση του υδατικού δυναμικού
της λίμνης Παμβώτιδας.
Η «πολυδύναμη χρήση» είχε περιληφθεί στα δεσμευτικά Μέτρα ως έργο δομικών κατασκευών, που
συμβάλλει στη βελτίωση της οικολογικής κατάστασης της Παμβώτιδας. Στα πλαίσια όμως της εκπόνησης
της Στρατηγικής Μελέτης του 1ου Σχεδίου (2013), ασφαλώς ύστερα και από την ανωτέρω απόφαση του
ΔΕΕ, απεντάχθηκε από τον κατάλογο των Μέτρων και αξιολογήθηκε ως προγραμματισμένο έργο μόνο
υδροηλεκτρικής εκμετάλλευσης, εμπίπτον στην κατηγορία των εξαιρέσεων από τους στόχους της Οδηγίας
Πλαίσιο για τα Νερά, οι οποίες προβλέπονται στο άρθρο 4.7 αυτής. Είναι ωστόσο προβληματική η υπαγωγή
στις εξαιρέσεις αυτές διότι ούτε επιτακτικοί λόγοι δημοσίου συμφέροντος ούτε υπέρτερα οφέλη για το

42

περιβάλλον και την κοινωνία ούτε έλλειψη εναλλακτικών επιλογών παραγωγής ενέργειας συντρέχουν στη
συγκεκριμένη περίπτωση.
Λόγω της συμπερίληψης του συγκεκριμένου έργου στο 1ο Σχέδιο, οικολογικές οργανώσεις και Οργανισμοί
Τοπικής Αυτοδιοίκησης προσέφυγαν δικαστικά στο Συμβούλιο της Επικρατείας και ζήτησαν, αναφορικά
μόνο με το συγκεκριμένο κεφάλαιο, την ακύρωση τόσο του Σχεδίου Διαχείρισης ΛΑΠ Ηπείρου όσο και της
Στρατηγικής του Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων. Το Δικαστήριο όμως έκρινε νόμιμο το Διαχειριστικό
Σχέδιο ΛΑΠ Ηπείρου και με την υπ’ αρ. 2936/2017 απόφασή του απέρριψε την Αίτηση Ακυρώσεως. Ειδικότερα
το Δικαστήριο έκρινε ότι, εφόσον η «πολυδύναμη χρήση» έχει απενταχθεί από το Πρόγραμμα Μέτρων
του Σχεδίου, δεν σχετίζεται με την εφαρμογή αυτού αλλά αποτελεί ένα ανεξάρτητο και αυτοτελές έργο,
οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις του οποίου θα εξεταστούν κατά το στάδιο της πιθανής μελλοντικής του
αδειοδότησης. Το Δικαστήριο επισήμανε ότι τότε θα εκτιμηθεί η συμβατότητα του έργου με το ισχύον
Διαχειριστικό Σχέδιο και η Διοίκηση οφείλει να αρνηθεί την περιβαλλοντική αδειοδότηση, στην περίπτωση που
εκτιμήσει ότι το έργο υποβαθμίζει την κατάσταση των επιφανειακών ή υπόγειων υδάτων. Στην πραγματικότητα
το ΣτΕ απέφυγε να ελέγξει νομικά τις παραδοχές και διαπιστώσεις του Διαχειριστικού Σχεδίου, θεωρώντας
ότι αυτές δεν επάγονται μη αντιστρέψιμες νομικές συνέπειες.
Κατά την 1η Αναθεώρηση του Διαχειριστικού Σχεδίου (2017) η Ειδική Γραμματεία Υδάτων υποστήριξε ότι έχει
εφαρμόσει μια διαφορετική μεθοδολογία, βάσει της οποίας δεν συμπεριλαμβάνονται προγραμματισμένα
έργα στο Σχέδιο, αλλά μπορούν να προστεθούν μετά από την ενδεχόμενη περιβαλλοντική τους αδειοδότηση,
τροποποιώντας αντιστοίχως το περιεχόμενο του Διαχειριστικού Σχεδίου. Στο δε πολιτικό επίπεδο, ύστερα
και από τις μεγάλες αντιδράσεις τις οποίες προκάλεσε κατά την περίοδο 2012 – 2013 στις τοπικές κοινωνίες,
το συγκεκριμένο έργο έχει, τουλάχιστον προς το παρόν, εγκαταλειφθεί.
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[6.1] Διασυνοριακή λεκάνη απορροής Αώου/Vjosa
Η συνολική λεκάνη απορροής του Αώου (Vjosa στα Αλβανικά) είναι διασυνοριακή και διαμοιράζεται μεταξύ
Ελλάδας (2.361 τ. χλμ. ή 33%) και Αλβανίας.
Η Ελλάδα έχει κυρώσει και τις δύο βασικές Διεθνείς Συμβάσεις για τα διασυνοριακά ύδατα:
α) Την Σύμβαση 1992 της Οικονομικής Επιτροπής του ΟΗΕ για την Ευρώπη (UNECE) «για την προστασία
και τη χρήση των διασυνοριακών υδάτων και των διεθνών λιμνών» (Σύμβαση του Ελσίνκι) με τον Νόμο
2425/1996.
β) Την Σύμβαση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ) «για το δίκαιο των χρήσεων των διεθνών
υδατορευμάτων πλην εκείνων που αφορούν τη ναυσιπλοΐα» (Σύμβαση της Νέας Υόρκης) με τον Νόμο
3876/2010.

[6.2] Διμερής Συμφωνία Ελλάδας – Αλβανίας για θέματα
διασυνοριακών γλυκών υδάτων
Σύμφωνα με την Οδηγία - Πλαίσιο 2000/60 «Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι απαιτήσεις της παρούσας
οδηγίας για την επίτευξη των περιβαλλοντικών στόχων που τίθενται δυνάμει του άρθρου 4, και ειδικότερα
όλα τα προγράμματα μέτρων, συντονίζονται για την όλη περιοχή λεκάνης απορροής ποταμού. Για τις διεθνείς
περιοχές λεκάνης απορροής ποταμού, το συντονισμό εξασφαλίζουν τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη από
κοινού και μπορούν, για το σκοπό αυτό, να χρησιμοποιούν τις υφιστάμενες δομές που απορρέουν από
διεθνείς συμφωνίες. Όταν το ζητήσουν τα εμπλεκόμενα κράτη μέλη, η Επιτροπή ενεργεί για να διευκολύνει
τον καθορισμό των προγραμμάτων μέτρων» (άρθρο 3.4) και «Όταν μια περιοχή λεκάνης απορροής ποταμού
εκτείνεται πέραν του εδάφους της Κοινότητας, το ή τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη επιζητεί τον πρέποντα
συντονισμό με τα οικεία τρίτα κράτη, προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι της παρούσας οδηγίας σ’
ολόκληρη την περιοχή λεκάνης απορροής ποταμού. Τα κράτη μέλη μεριμνούν για την εφαρμογή των κανόνων
της παρούσας οδηγίας στο έδαφός τους» (άρθρο 3.5).
Μετά από την είσοδο της Αλβανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θα απαιτούνται διασυνοριακές διαβουλεύσεις
και βάσει άλλων Οδηγιών, όπως των 2001/42/ΕΚ και 2011/92/ΕΕ για έργα, τα οποία προκαλούν σημαντικές
επιπτώσεις στο περιβάλλον γειτονικής χώρας, ή ύστερα από αίτημα γειτονικής χώρας.
Η προαναφερθείσα έκθεση εργασίας για την εφαρμογή της Οδηγίας 2000/60 στην Ελλάδα αξιολογεί τον
συντονισμό μεταξύ των 2 χωρών στην κατηγορία 2, δεδομένου ότι υπάρχει Σύμφωνο Συνεργασίας και
Όργανο για την παρακολούθησή της, αλλά καμία δημόσια συμμετοχή του κοινού και ενεργή ανάμειξη
των ενδιαφερόμενων μερών.
Ειδικότερα, σε ό,τι αφορά τη συμφωνία και το σχετικό όργανο παρακολούθησης, το Ελληνικό Κοινοβούλιο,
με τον Νόμο 3405/2005 κύρωσε και έθεσε σε ισχύ τη Διμερή Συμφωνία μεταξύ της Κυβέρνησης της
Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Αλβανικής Δημοκρατίας «για την ίδρυση μιας μόνιμης
Ελληνο - Αλβανικής Επιτροπής για θέματα διασυνοριακών γλυκών υδάτων», με σκοπό να οικοδομήσει και
να προωθήσει την αμοιβαία συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών για την προστασία των διασυνοριακών τους
υδάτινων σωμάτων, ήτοι του ποταμού Αώου (Vjosa), του ποταμού Δρίνου και των δύο λιμνών των Πρεσπών.
Σύμφωνα με τους γενικούς όρους του Διεθνούς Δικαίου, οι όροι Σύμβαση και Συμφωνία είναι συνώνυμοι,
παρόλο που ως μεμονωμένος όρος μία Συμφωνία είναι λιγότερο επίσημη και ασχολείται με πιο περιορισμένο
εύρος αντικειμένου από μία Σύμβαση ή Συνθήκη.
Αυτή η διμερής συμφωνία υπογράφηκε στην Αθήνα στις 3-4-2003, 2 χρόνια πριν την κύρωσή της. Τα δύο
Μέρη, λαμβάνοντας υπόψη την Συνθήκη του Ελσίνκι, συμφώνησαν την ίδρυση μιας Μόνιμης Ελληνοαλβανικής
Επιτροπής με την αποστολή:
1) Να συλλέγει, συγκεντρώνει και αξιολογεί δεδομένα που θα παρέχονται από τα μέρη, με σκοπό τον
εντοπισμό των πηγών μόλυνσης.
2) Να καταρτίζει απογραφές και να ανταλλάσσει πληροφορίες για τις πηγές ρύπανσης που αναφέρονται
στο σημείο 1 του παρόντος άρθρου.
3) Να καθορίζει τους κοινούς στόχους και τα κριτήρια ποιότητας ύδατος, και να προτείνει σχετικά μέτρα για
την επίτευξη αυτών των στόχων ποιότητας ύδατος.
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4) Να χρησιμεύει ως φόρουμ για την ανταλλαγή πληροφοριών σε υφιστάμενες και σχεδιαζόμενες χρήσεις
ύδατος και σχετικών εγκαταστάσεων που είναι πιθανόν να έχουν διασυνοριακή επίπτωση ή δυσμενή επίπτωση
στην ποιότητα των υδάτων.
5) Να συζητά και αξιολογεί προτάσεις σχετικές με τα υδραυλικά έργα που τυχόν αποφασίσουν να
πραγματοποιήσουν τα Μέρη σε συνεργασία μεταξύ τους, και να επιβλέπει την εφαρμογή τους.
6) Να οργανώνει την συνεργασία και να προωθεί την ίδρυση εθνικών δικτύων για την παρακολούθηση της
ποιότητας του ύδατος.
7) Να αποτελεί σημείο ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των Μερών πάνω σε θέματα πολιτικής υδάτων.
8) Να μελετά προτάσεις και να ανταλλάσσει πρακτικές εμπειρίες και τεχνικές γνώσεις στον τομέα των
υδάτων, περιλαμβανομένης της ανταλλαγής υδρολογικών και μετεωρολογικών δεδομένων και της μεταφοράς
εμπειρίας στην παρακολούθηση των υδάτων.
9) Να προωθεί την συνεργασία μεταξύ των αρμοδίων εθνικών αρχών των Μερών.
Η κοινή Επιτροπή αποτελείται από τις αντιπροσωπείες των Μερών, κάθε αντιπροσωπεία αποτελείται από
εννέα (9) μέλη, και μπορεί να ιδρύει υπο-επιτροπές (άρθρο 3), πραγματοποιεί μία τακτική συνεδρίαση
εναλλάξ στις επικράτειες των μερών μία φορά το έτος. Οι επικεφαλής των αντιπροσωπειών μπορούν επίσης
να συγκαλέσουν έκτακτες συνεδριάσεις με κοινή απόφαση (άρθρο 4), με την ημερομηνία και την ημερησία
διάταξη της συνεδρίασης να ορίζονται μέσω της διπλωματικής οδού (άρθρο 5), υιοθετεί τις αποφάσεις της με
ομοφωνία και οι αποφάσεις της τίθενται σε ισχύ μόλις εγκριθούν από αμφότερες τις Κυβερνήσεις (άρθρο 7).
Η Συμφωνία θα παραμείνει σε ισχύ επί πέντε (5) έτη και θα ανανεώνεται αυτομάτως για διαδοχικές πενταετείς
(5) περιόδους, εκτός εάν ένα Μέρος ειδοποιήσει το άλλο Μέρος για την πρόθεσή του να καταγγείλει την
Συμφωνία (άρθρο 12).
Ιδιαιτέρου ενδιαφέροντος είναι το άρθρο 11 της Συμφωνίας, σύμφωνα με το οποίο «Η Μικτή Ελληνοαλβανική
Επιτροπή για Θέματα Υδάτων των Διασυνοριακών Ποταμών που ιδρύθηκε με τα Πρακτικά που υπογράφηκαν
στο Αργυρόκαστρο στις 22 Νοεμβρίου 1985, καταργείται». Αυτό σημαίνει ότι υπήρχε κι άλλη Ελληνοαλβανική
συμφωνία σε ισχύ πριν την εγκατάσταση του φράγματος των πηγών Αώου. Ωστόσο, η έρευνα στην ελληνική
νομοθεσία και στα Πρακτικά της Βουλής απέβη άκαρπη στην εύρεση του κειμένου αυτού.
Στην πραγματικότητα, κανένα από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη δεν επέδειξε ιδιαίτερο ζήλο στην εφαρμογή
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της Συμφωνίας. Ενδεικτικά, παρόλο που υπογράφηκε στις 3-4-2003, η πρώτη τακτική συνεδρίαση της
Επιτροπής πραγματοποιήθηκε στα Τίρανα μετά από 5 χρόνια, στις 10-4-2008, υιοθέτησε τον Κανονισμό
της, και, αναφορικά με τον ίδιο τον ποταμό, περιορίστηκε σε διακηρύξεις και ανταλλαγή στοιχείων.
Η δεύτερη συνάντηση διεξήχθη 7 χρόνια αργότερα (!), στις 9-1-2015 στην Αθήνα. Σύμφωνα με τα πρακτικά
της, η Ελληνική αντιπροσωπεία παρουσίασε τα Διαχειριστικά Σχέδια Λεκάνης Απορροής Ποταμών για τα
Υδατικά Διαμερίσματα Ηπείρου και Δυτικής Μακεδονίας και ζήτησε αντίγραφο της μελέτης για τα φράγματα,
που σχεδιάζει στον ποταμό Αώο/Vjosa η αλβανική πλευρά, η Αλβανική αντιπροσωπεία παρουσίασε τις δικές
της προόδους στη διαχείριση υδάτινων πόρων και ζήτησε πληροφορίες για τη σύνταξη των διαχειριστικών
σχεδίων για τον Αώο/Vjosa και τον ποταμό Δρίνο και τις λίμνες Πρέσπες. Και οι δύο πλευρές συμφώνησαν
στην ανταλλαγή πληροφοριών για την εφαρμογή της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ σε διασυνοριακά υδατικά
συστήματα. Τα πρακτικά εγκρίθηκαν από τους αρμόδιους Υπουργούς και των δύο χωρών, σύμφωνα με τη
Συμφωνία.

[6.3] Διασυνοριακά Προγράμματα Interreg
Κάποιος βαθμός διεθνούς συνεργασίας έχει αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια στο πλαίσιο των Διασυνοριακών
Προγραμμάτων Interreg «Ελλάδα – Αλβανία» ΙΡΑ Ι (2007-2013) και ΙΙ (2014-2020).
Στο πλαίσιο του ΙΡΑ Ι, με τη συγχρηματοδότηση από την Ε.Ε. και εθνικούς πόρους της Αλβανίας και της
Ελλάδας, υλοποιήθηκε το προαναφερθέν διαδραστικό Οικομουσείο με τη συνεργασία 4 οργανισμών από τις
2 χώρες, του Μεσογειακού Ινστιτούτου για τη Φύση και τον Άνθρωπο και την Πίνδος Περιβαλλοντική στην
Ελλάδα και του Ινστιτούτου για τη Διατήρηση της Φύσης στην Αλβανία και την Διεύθυνση Δασών Πρεμετής
στην Αλβανία. Δημιουργήθηκε μετά από εκτεταμένη έρευνα και επαφές με τοπικές ενώσεις, επιστήμονες,
ακαδημαϊκούς και απλούς πολίτες και στις δύο χώρες, με στόχο τον συνδυασμό παρελθόντος και παρόντος,
ανοίγοντας ταυτόχρονα ένα μονοπάτι προς ένα βιώσιμο μέλλον της περιοχής.
Οι άξονες προτεραιότητας του ΙΡΑ ΙΙ, που εντάσσεται και στη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την
Μακροπεριφέρεια Αδριατικής-Ιονίου (EUSAIR), είναι το Περιβάλλον (με βασικούς στόχους την αύξηση των
υποδομών στις μεταφορές, τη διαχείριση υδάτων και αποβλήτων, την περιβαλλοντική προστασία και βιώσιμη
χρήση των φυσικών πόρων, την ενεργειακή απόδοση και την χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και την
πρόληψη κινδύνων και διαχείριση καταστροφών με έμφαση στις δασικές πυρκαγιές) και η Οικονομία (με
στόχους τη διατήρηση πολιτιστικών και φυσικών πόρων ως προϋπόθεση της διασυνοριακής τουριστικής
ανάπτυξης, καθώς και την υποστήριξη της επιχειρηματικότητας και του ανταγωνισμού).
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Τα δικαιώματα
των πολιτών
στην πράξη

48

Με βάση το υφιστάμενο νομικό οπλοστάσιο προστασίας του περιβάλλοντος, το οποίο είναι διασπαρμένο σε
διάφορες διατάξεις και ασφαλώς δαιδαλώδες, οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν μεταξύ διαφόρων
μέσων άσκησης του δικαιώματος στο περιβάλλον, οι οποίοι παρουσιάζονται με συντομία στη συνέχεια.
Ειδικότερα στο εθνικό επίπεδο οι πολίτες μπορούν α) να προσφύγουν σε ελεγκτικούς μηχανισμούς, β) να
ασκήσουν προσφυγές στη Διοίκηση και γ) να ζητήσουν την παροχή δικαστικής προστασίας. Ειδική αναφορά
γίνεται στα δικαιώματα, που απορρέουν από την ενσωμάτωση της Συνθήκης του Aarhus και της Οδηγίας για
την περιβαλλοντική ευθύνη στο εσωτερικό δίκαιο. Τέλος παρουσιάζονται οι δυνατότητες προσφυγής στο
ευρωπαϊκό επίπεδο α) σε όργανα της Ε.Ε. και β) στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε άλλους
διεθνείς μηχανισμούς με πιο σημαντικό το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου.

[7.1] Προσφυγή στους μηχανισμούς περιβαλλοντικού ελέγχου
Είναι δημόσιες αρχές επιφορτισμένες με τη διαπίστωση παραβάσεων και την αντιμετώπιση της περιβαλλοντικής
ζημιάς. Η προσφυγή σ’ αυτές γίνεται χωρίς οικονομική επιβάρυνση του πολίτη. Οι αρμοδιότητες και η ελεγκτική
τους εμβέλεια ποικίλλουν, όπως ποικίλλει και η αποτελεσματικότητα της παρέμβασής τους. Η διενέργεια
ελέγχου από μία αρχή δεν αποκλείει την τυχόν παρέμβαση άλλης.

ΑΡΧΕΣ ΜΕ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
[7.1.1] Τμήματα Επιθεώρησης Περιβάλλοντος
α) Τα δύο Τμήματα της Επιθεώρησης Περιβάλλοντος, Νοτίου και Βορείου Ελλάδας αντιστοίχως, καλύπτουν
ολόκληρη την ελληνική επικράτεια. Όλη η λεκάνη απορροής του Αώου ανήκει στη χωρική αρμοδιότητα του
Τμήματος Βορείου Ελλάδας, το οποίο εδρεύει στη Θεσσαλονίκη (Αδριανουπόλεως 24, Καλαμαριά, 55113
Θεσσαλονίκη, τηλ. 2310 483220, 2310 483226, φαξ 2310 483247). Μέχρι πρόσφατα υπαγόταν στην Ειδική
Γραμματεία Σώματος Επιθεωρητών και Ελεγκτών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας αλλά με
το Προεδρικό Διάταγμα 84/2019 υπάγονται πλέον απευθείας στον Υπουργό, γεγονός που έχει προκαλέσει
υποψίες ως προς τον περιορισμό της ανεμπόδιστης άσκησης των καθηκόντων τους.
β) Είναι η βασική υπηρεσία, που ελέγχει την εφαρμογή της περιβαλλοντικής νομοθεσίας και των
περιβαλλοντικών όρων, που επιβάλλονται για την πραγματοποίηση έργων και δραστηριοτήτων του Δημόσιου,
του ευρύτερου δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα. Η λειτουργία της ακολουθεί τη Σύσταση 2001/331/ΕΚ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τα ελάχιστα κριτήρια για τις περιβαλλοντικές
επιθεωρήσεις. Οι έλεγχοι των Επιθεωρητών Περιβάλλοντος είναι τακτικοί (στο πλαίσιο προγραμματισμού
της υπηρεσίας) αλλά και έκτακτοι (μετά από παράπονα ή καταγγελίες πολιτών, παραγγελίες Υπουργών κλπ.).
Διενεργούν αυτοψίες σε κάθε δημόσιο ή ιδιωτικό έργο ή δραστηριότητα, με το δικαίωμα να συλλέγουν κάθε
στοιχείο ή να διενεργούν ελέγχους και μετρήσεις κατά την κρίση τους. Το έργο των Επιθεωρητών επεκτείνεται
σε κάθε παράνομη δραστηριότητα, που μπορεί να έχει δυσμενείς επιπτώσεις στο περιβάλλον με έμφαση,
μεταξύ των άλλων, σε επεμβάσεις σε προστατευόμενες περιοχές, ρέματα, αιγιαλό και παραλία. Έχουν
δικαίωμα πρόσβασης σε κάθε φάκελο δημόσιας υπηρεσίας, συμπεριλαμβανομένων και των απορρήτων.
Έχουν επίσης προανακριτικά καθήκοντα και διενεργούν την προκαταρκτική εξέταση η προανάκριση των
ποινικών περιβαλλοντικών αδικημάτων του άρθρου 28 του ν.1650/1986, ενώ οι ίδιοι δεν διώκονται ποινικά
κατά τη διάρκεια του έργου τους.
γ) Μετά τον έλεγχο, και εφόσον διαπιστωθούν παραβάσεις, συντάσσουν αιτιολογημένη Πράξη Βεβαίωσης
Παράβασης, η οποία διαβιβάζεται στον αρμόδιο Εισαγγελέα για τη διερεύνηση αξιόποινων πράξεων. Η
Πράξη αποστέλλεται στην και αρχή, η οποία χορήγησε ή ανανέωσε την άδεια κατασκευής ή λειτουργίας
του έργου ή έvαρξης της δραστηριότητας. Συντάσσουν επίσης Εισήγηση Επιβολής Προστίμου προς τον
Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Στις περιπτώσεις διαπίστωσης πιθανής διαφθοράς ή κακοδιοίκησης,
η υπόθεση παραπέμπεται στο Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης.
δ) Οι Επιθεωρητές Περιβάλλοντος είναι επίσης η βασική αρμόδια αρχή για τη διερεύνηση της περιβαλλοντικής
ευθύνης κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του ΠΔ 48/2009, το οποίο ενσωμάτωσε στην ελληνική έννομη τάξη
την Οδηγία 2004/35/ΕΚ με ρητή αναφορά, μεταξύ των άλλων, στην προστασία των υδάτων. Η περιβαλλοντική
ευθύνη αφορά την αποκατάσταση ή την πρόληψη περιβαλλοντικής ζημίας διά του καταλογισμού συνεπειών
στον υπεύθυνο της ζημίας (σύμφωνα με την αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει»).
ε) Ωστόσο το αρμόδιο για την αξιολόγηση της εθνικής πολιτικής για το περιβάλλον Εθνικό Κέντρο
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Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης (ΕΚΠΑΑ), στην τελευταία έκθεσή του, του έτους 2018, επισημαίνει
ότι τα τελευταία χρόνια παρατηρείται συνεχής μείωση των ελέγχων, που διενεργούνται από τους Επιθεωρητές
Περιβάλλοντος (313 έλεγχοι στην κορύφωση της δραστηριότητάς τους το έτος 2008, μόλις 71 έλεγχοι το
2017). Το ΕΚΠΑΑ επισημαίνει ότι το 80% των ελέγχων του 2017 αφορούσε σε δραστηριότητες του ευρύτερου
δημοσίου τομέα και μόλις 20% του ιδιωτικού τομέα. Οι περισσότεροι έλεγχοι ήταν έκτακτοι (29% κατόπιν
εντολής Υπουργού, 10% κατόπιν εντολής Εισαγγελέα ή Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης, 20%
κατόπιν καταγγελίας πολιτών κλπ.) και μόλις το 28% των ελέγχων διενεργήθηκε βάσει του προγραμματισμού
της Υπηρεσίας. Τούτο οφείλεται και στην αύξηση των καταγγελιών κυρίως όμως στην υποστελέχωση των
Τμημάτων.

[7.1.2] Κλιμάκια Ελέγχου Ποιότητας Περιβάλλοντος (ΚΕΠΠΕ)
Τα Κλιμάκια Ελέγχου Ποιότητας Περιβάλλοντος ρυθμίζονται από τους ν. 1650/1986 (άρθρο 26) και 4042/2012
(άρθρο 55 § 1) και ελέγχουν την τήρηση της νομοθεσίας και των εγκεκριμένων περιβαλλοντικών όρων.
Συγκροτούνται σε επίπεδο αιρετής Περιφέρειας με υποχρεωτική απόφαση Περιφερειάρχη, εκδιδόμενη κάθε 6
μήνες, και στελεχώνονται κυρίως από προσωπικό της αρμόδιας Περιφέρειας. Μπορούν, επίσης, να μετέχουν
και εκπρόσωποι του οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ), στην περιοχή του οποίου γίνεται ο έλεγχος.
Τα ΚΕΠΠΕ έχουν δυνατότητα να διενεργούν αυτοψίες σε εγκαταστάσεις ή δραστηριότητες, ιδίως όταν
πιθανολογείται βάσιμα ότι η περιβαλλοντική υποβάθμιση. Έχουν το δικαίωμα να εισέρχονται στις εγκαταστάσεις
είτε βρίσκονται σε λειτουργία είτε όχι. Μετά από τον έλεγχο κάνουν τις απαραίτητες συστάσεις και υποδείξεις
και συντάσσουν σχετική έκθεση με διαπιστώσεις και προτεινόμενα προς λήψη μέτρα. Έχουν τη δυνατότητα
να εισηγηθούν στον αρμόδιο Περιφερειάρχη την επιβολή διοικητικών κυρώσεων, η αποδοχή των οποίων,
όμως, ανήκει στη διακριτική του ευχέρεια.

[7.1.3] Άλλες αρχές
Επίσης είναι αρμόδιες:
α) η εκάστοτε αδειοδοτούσα αρχή για τις προληπτικές επιθεωρήσεις κατά τη διαδικασία της περιβαλλοντικής
αδειοδότησης
β) οι Διευθύνσεις Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού είτε των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων είτε των
αιρετών Περιφερειών για τα έργα και δραστηριότητες εντός των ορίων τους, ανεξαρτήτως της κατηγορίας
του έργου ή της δραστηριότητας
γ) Τέλος ο θεσμός των ιδιωτών Περιβαλλοντικών Ελεγκτών, που εγγράφονται σε ειδικό μητρώο και ενεργούν
κατόπιν εντολής των προαναφερόμενων υπηρεσιών, παρότι προβλεπόταν ήδη από τον ν. 4014/2011, δεν έχει
ακόμη ενεργοποιηθεί και τώρα προωθείται η καθιέρωσή του (ν. 4685/2020, άρθρο 9, παρ. 4).

ΑΡΧΕΣ ΜΕ ΣΥΝΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ
Εκτός από τις προηγούμενες αρχές με αποκλειστική αρμοδιότητα τον περιβαλλοντικό έλεγχο, ο πολίτης
μπορεί να προσφύγει και σε άλλους ελεγκτικούς μηχανισμούς, είτε εσωτερικούς της Διοίκησης (π.χ. Σώμα
Επιθεωρητών-Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης), είτε εξωτερικούς (π.χ. Συνήγορος του Πολίτη).

[7.1.4] Συνήγορος Του Πολίτη (ΣτΠ)
Ο Συνήγορος του Πολίτη ιδρύθηκε το 1997 και το 2001 αναβαθμίστηκε θεσμικά, καθώς κατοχυρώθηκε στο
Ελληνικό Σύνταγμα (άρθρα 101Α και άρθρο 103 § 9). Η λειτουργία του διέπεται από τον ν. 3094/2003. Είναι
Ανεξάρτητη Αρχή και επομένως έχει μεγάλο βαθμό ανεξαρτησίας απέναντι στην Κυβέρνηση, δεν υπόκειται
σε ιεραρχική εποπτεία και σε οποιονδήποτε διοικητικό έλεγχο, αλλά οφείλει να υποβάλλει ετήσια Έκθεση
στη Βουλή.
Ο ΣτΠ διαμεσολαβεί μεταξύ των πολιτών και των δημοσίων υπηρεσιών του ευρύτερου δημόσιου τομέα
(Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και ορισμένων Ιδιωτικού). Διερευνά μόνο
ατομικές διοικητικές πράξεις, παραλείψεις ή υλικές εvέργειες οργάνων των δημοσίων υπηρεσιών. Έχει ως
στόχους 1) την προστασία των δικαιωμάτων του πολίτη και του παιδιού 2) την καταπολέμηση της κακοδιοίκησης
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και 3) την τήρηση της vομιμότητας και της ισότητας.
Για ζητήματα περιβάλλοντος και, γενικότερα, ποιότητας ζωής, αρμόδιος είναι ο Κύκλος Ποιότητας Ζωής του
ΣτΠ.
Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο θα πρέπει να υποβάλει ενυπόγραφη έγγραφη αναφορά προς την Αρχή μέσα
σε προθεσμία έξι μηνών αφότου ο εvδιαφερόμεvος έλαβε γνώση των ενεργειών ή παραλείψεων της δημόσιας
υπηρεσίας. Τυχόν ύπαρξη εκκρεμοδικίας ενώπιον δικαστηρίων αποτελεί λόγο κωλύματος για τη διαμεσολάβηση
της αρχής. Ο ορισμένος μεσολαβητής του Κύκλος Ποιότητας Ζωής του ΣτΠ διαμεσολαβεί και ελέγχει πράξεις
και παραλείψεις, που σχετίζονται με κάθε είδους υποβάθμιση, περιβαλλοντική αδειοδότηση, προστασία
οικοτόπων και δασών, ανάδειξη πολιτιστικών αγαθών αλλά και πρόσβαση των πολιτών στην περιβαλλοντική
πληροφόρηση, όπως π.χ. μη χορήγηση έγγραφης απάντησης εντός της νόμιμης προβλεπόμενης προθεσμίας.
Ο Συνήγορος του Πολίτη δεν εκδίδει εκτελεστές ατομικές διοικητικές πράξεις ούτε υποκαθιστά τα δικαστήρια.
Οι προτάσεις του και τα έγγραφά του έχουν βάση στη νομιμότητα και στην πειθώ, στο διάλογο και στην ηθική
δέσμευση. Ως διαμεσολαβητική Ανεξάρτητη Αρχή, διερευνά κατ’ αρχήν τη βασιμότητα της αναφοράς του
πολίτη και επικοινωνεί τηλεφωνικά και, κυρίως, εγγράφως με τις εμπλεκόμενες αρμόδιες δημόσιες υπηρεσίες
(απλή διαμεσολάβηση). Σε περίπτωση που διαπιστώσει κρούσμα κακοδιοίκησης, υποβάλλει τις προτάσεις του
για αποκατάσταση της νομιμότητας προς την αρμόδια δημόσια υπηρεσία και ενημερώνει για την ισχύουσα
νομοθεσία, θέτοντας αρκετές φορές και προθεσμία αποκατάστασης της παρανομίας/κακοδιοίκησης. Η
παρέμβασή του κλιμακώνεται με σύνταξη έκθεσης και τέλος με την παραπομπή του φακέλου της υπόθεσης
σε πειθαρχικό ή εισαγγελικό έλεγχο.

[7.1.5] Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης (ΓΕΔΔ) και Σώμα Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης (ΣΕΕΔΔ)
Αποστολή τους είναι ο εσωτερικός έλεγχος της δημόσιας διοίκησης με σκοπό τη διασφάλιση της εύρυθμης
και αποτελεσματικής λειτουργίας της, τον εντοπισμό φαινομένων διαφθοράς, κακοδιοίκησης αδιαφανών
διαδικασιών, αναποτελεσματικότητας και χαμηλής ποιότητας υπηρεσιών. Στις ελεγχόμενες υπηρεσίες ανήκουν
όλες οι υπηρεσίες του ευρύτερου δημόσιου τομέα αλλά και επιχειρήσεις, τη διοίκηση των οποίων ορίζει
άμεσα το Δημόσιο ή συμμετέχει σε αυτή ως μέτοχος. Επιλαμβάνονται υποθέσεων που εμπίπτουν στην
αρμοδιότητά τους κατόπιν καταγγελίας ή και αυτεπαγγέλτως. Έχουν τη δυνατότητα να ζητήσουν την άσκηση
πειθαρχικής δίωξης υπαλλήλου ή να διαβιβάσουν την υπόθεση στον αρμόδιο για την άσκηση ποινικής
δίωξης Εισαγγελέα. Το Σώμα Επιθεωρητών - Ελεγκτών, το οποίο υπάγεται στο Υπουργείο Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, διαθέτει και αποκεντρωμένες υπηρεσίες, αν και το προβλεπόμενο
περιφερειακό γραφείο του στα Ιωάννινα δεν λειτουργεί. Ο Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης από
την άλλη, επικουρούμενος από τους βοηθούς του, εναρμονίζεται στα διεθνή πρότυπα και έχει πιο επιτελικό
ρόλο, διορίζεται για 5ετή θητεία και διαθέτει αυξημένη ανεξαρτησία χωρίς να υπόκειται σε ιεραρχικό έλεγχο
και εποπτεία. Μεταξύ των αρμοδιοτήτων του είναι και ο έλεγχος του ΣΕΔΔ.

[7.1.6] Κοινοβουλευτικός Έλεγχος
Τέλος ο κοινοβουλευτικός έλεγχος ορίζεται από τον Κανονισμό της Βουλής (ΚτΒ) και ασκείται με διάφορα
μέσα:
α) αvαφορές
β) ερωτήσεις
γ) επίκαιρες ερωτήσεις
δ) επερωτήσεις
ε) επίκαιρες επερωτήσεις
στ) αιτήσεις κατάθεσης εγγράφων
Σημασία για τα απευθείας δικαιώματα των πολιτών έχουν οι αναφορές (άρθρο 125 ΚτΒ) ενώ τα υπόλοιπα
μέσα ασκούνται από τους βουλευτές. Μεμονωμένα πρόσωπα ή ενώσεις πολιτών μπορούν να απευθύνουν
εγγράφως και επωνύμως παράπονα ή αιτήματα στη Βουλή. Οι βουλευτές μπορούν, εάν το επιθυμούν, να
υιοθετήσουν τις αναφορές αυτές και σε αυτή την περίπτωση τις προσυπογράφουν κατά την κατάθεσή
τους ή το δηλώνουν κατά την ανακοίνωσή τους στη Βουλή. Ο αρμόδιος Υπουργός είναι υποχρεωμένος να
απαντήσει εντός είκοσι πέντε ημερών στην αναφορά. Εάν μία αναφορά έχει υιοθετηθεί από βουλευτή, σε
περίπτωση o Yπoυργός δεν απαντήσει εμπρόθεσμα, αυτή μπορεί να συζητηθεί κατά τη διαδικασία συζήτησης
των επίκαιρων ερωτήσεων (άρθρα 129-132α ΚτΒ).
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[7.2] Διοικητικές Προσφυγές
Είναι αιτήσεις προς τη Διοίκηση, με τις οποίες ζητείται η επανεξέταση μιας διοικητικής πράξης, και γίνονται
χωρίς οικονομική επιβάρυνση. Ρυθμίζονται από τον ελληνικό Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999)
και διακρίνονται σε άτυπες, οι οποίες στηρίζονται στο άρθρο 10 του Συντάγματος (άρθρο 24 ΚΔΔ), και σε
τυπικές, οι οποίες προβλέπονται από ειδική διάταξη νόμου (άρθρο 25 ΚΔΔ). Η άσκησή τους δεν επιφέρει
αυτοδίκαια αναστολή εκτέλεσης της προσβαλλόμενης πράξης αλλά επιτρέπει στη Διοίκηση να τη χορηγήσει
είτε αυτεπάγγελτα είτε κατόπιν αιτήσεως του προσφεύγοντος. Το ανασταλτικό αποτέλεσμα διαρκεί μέχρι
την απάντηση της Διοίκησης ή την πάροδο της προθεσμίας για απάντηση.
ΑΤΥΠΕΣ Μπορούν να ασκηθούν κατά ατομικών και όχι κανονιστικών διοικητικών πράξεων και επίσης όχι κατά
σιωπηρών παραλείψεων. Δεν προβλέπεται προθεσμία άσκησής τους και μπορούν να ασκηθούν περισσότερες
από μία φορές. Η Διοίκηση υποχρεούται, κατά κανόνα, να απαντήσει εντός 30 ημερών. Η άσκησή τους, εάν
δεν έχει παρέλθει η προθεσμία άσκησης ενδίκων μέσων ενώπιον Δικαστηρίου και συγκεκριμένα Αίτησης
ακύρωσης, διακόπτει την προθεσμία αυτή. Σε περίπτωση μεταγενέστερης άσκησης, κατ’ αρχήν η Διοίκηση
δεν έχει υποχρέωση να ανακαλεί παράνομες πράξεις, για τις οποίες έχει παρέλθει η προθεσμία προσφυγής
σε ένδικα μέσα. Ωστόσο, εάν διαπιστωθεί η παρανομία, μπορεί ελεύθερα να ανακαλέσει την πράξη, εφόσον
δεν έχει παρέλθει εύλογος χρόνος (σύμφωνα με τον α.ν. 261/1968 και τη νομολογία τουλάχιστον 5 χρόνια).
Εάν δεν το κάνει, μπορεί, υπό προϋποθέσεις να δημιουργηθεί νέα προθεσμία άσκησης ενδίκων μέσων.

[7.2.1] Αίτηση Θεραπείας
Υποβάλλεται στην υπηρεσία ή το όργανο, το οποίο εξέδωσε την πράξη και έχει ως αίτημα την ανάκληση
ή τροποποίησή της. Η έννοια της θεραπείας αναφέρεται σε αποκατάσταση μιας νομικής «ασθένειας».
Επιδιώκεται η άρση μιας παράνομης κατάστασης, την οποία προκάλεσε μια διοικητική πράξη, είτε για
λόγους νομιμότητας είτε για λόγους ουσίας. Η άρνηση της Διοίκησης να ανακαλέσει διοικητική πράξη
κατόπιν αιτήσεως θεραπείας θεωρείται εκτελεστή και προσβάλλεται δικαστικά με αίτηση ακύρωσης, μόνο αν
εκδηλωθεί μετά από νέα έρευνα του πραγματικού μέρους της υπόθεσης και αφού προκύψουν νέα ουσιώδη
στοιχεία.

[7.2.2] Ιεραρχική Προσφυγή
Υποβάλλεται σε προϊστάμενη διοικητική αρχή με αίτημα την ακύρωση της προσβαλλόμενης πράξεως, η
υποβολή της οποίας διακόπτει και την προθεσμία άσκησης ενδίκων μέσων. Ο έλεγχος αφορά μόνο τη
νομιμότητα και σε περίπτωση ακύρωσης η υπόθεση, κατά κανόνα, επανέρχεται στην εκδούσα αρχή.
ΤΥΠΙΚΕΣ Εφαρμόζεται σ’ αυτές ο κανόνας της «άπαξ ασκήσεως» (μόνο μία φορά).

[7.2.3] Ειδική Προσφυγή (Νομιμότητας)
Ασκείται σύμφωνα με τις διατάξεις νόμου (που ορίζει και την προθεσμία για την άσκησή της, τα αρμόδια
όργανα, στα οποία υποβάλλεται κλπ.) εναντίον εκτελεστών πράξεων και όχι παραλείψεων και επιφέρει μόνο
έλεγχο της νομιμότητας (λάθος ερμηνεία ή εφαρμογή του νόμου, παράβαση ουσιώδους τύπου της τηρητέας
διαδικασίας κλπ.) και όχι της ουσίας. Η Διοίκηση υποχρεούται επίσης να απαντήσει εντός 30 ημερών ενώ
διακόπτεται και η προθεσμία προσφυγής στο Δικαστήριο.
Τυπικό παράδειγμα ειδικής προσφυγής αποτελεί η προσβολή των αποφάσεων έγκρισης περιβαλλοντικών όρων
(ΑΕΠΟ) των διαφόρων έργων και δραστηριοτήτων. Οι αποφάσεις αυτές εκδίδονται από τα προβλεπόμενα
όργανα βάσει της κατάταξης των έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες (Α1, Α2 και Β
του ν. 4014/2011) και τα μέσα προστασίας των πολιτών, ανάλογα με την κατηγορία του έργου, προσδιορίζονται
από την ΚΥΑ 9269/470/2007. Τα όρια μεταξύ των 3 κατηγοριών ορίζονται από την Υπουργική Απόφαση (ΥΑ)
37674/2016, η οποία περιλαμβάνει ειδικά παραρτήματα με ομάδες συναφών έργων (λ.χ. τα υδραυλικά έργα
της 2ης ομάδας απαριθμούνται στο παράρτημα ΙΙ ή τα έργα παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές
της 10ης ομάδας στο παράρτημα Χ). Σε κάθε ομάδα έργων προσδιορίζεται η υπαγωγή κάθε επέμβασης σε
μία από τις ανωτέρω κατηγορίες Α1, Α2 ή Β.
Παράδειγμα: Τα υδροηλεκτρικά έργα κάτω των 15 MW και των 1.000.000 m3 όγκου κατάκλυσης, ανήκοντα
στην 10η ομάδα έργων, κατατάσσονται στην Α2 κατηγορία και οι περιβαλλοντικοί τους όροι εκδίδονται με
απόφαση του εκάστοτε Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Εναντίον της απόφασης αυτής προβλέπεται
προσφυγή νομιμότητας ενώπιον του Υπουργού Περιβάλλοντος μέσα σε προθεσμία 30 ημερών από την
κοινοποίηση της απόφασης, η οποία διακόπτει την προθεσμία άσκησης ενδίκων μέσων.
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[7.2.4] Ενδικοφανής Προσφυγή
Ασκείται σύμφωνα με τις διατάξεις νόμου (που ορίζει και τις προθεσμίες, τα αρμόδια όργανα, στα οποία
υποβάλλεται κλπ.) εναντίον εκτελεστών πράξεων και, υπό προϋποθέσεις, και παραλείψεων και επιφέρει έλεγχο
και νομιμότητας και ουσίας της διοικητικής πράξης. Η άσκηση της ενδικοφανούς προσφυγής συνεπάγεται την
έκδοση νέας διοικητικής πράξης. Όπου προβλέπεται ενδικοφανής προσφυγή, πρέπει να ασκηθεί πρώτα αυτή
και επί της απορρίψεώς της προσφυγή στο Δικαστήριο, διότι διαφορετικά το ένδικο βοήθημα απορρίπτεται.
Η απόφαση επ’ αυτής εκδίδεται μέσα στην προθεσμία του νόμου ή, διαφορετικά, εντός 3 μηνών.

[7.3] Δικαστική Προστασία
Ο πολίτης, στα πλαίσια του γενικού δικαιώματος για παροχή δικαστικής προστασίας (άρθρο 20 § 1 Συντάγματος)
μπορεί να προσφύγει στα αρμόδια δικαστήρια, είτε κατά της διοίκησης στο πεδίο του δημοσίου διοικητικού
δικαίου είτε κατά οποιουδήποτε φορέα δραστηριότητας στο πεδίο του ιδιωτικού δικαίου είτε κατά του δράστη
παράνομης πράξης στο πεδίο του ποινικού δικαίου. Για το συντριπτικά μεγαλύτερο τμήμα της λεκάνης
απορροής του Αώου, το οποίο εκτείνεται εντός των διοικητικών ορίων της Περιφέρειας Ηπείρου, αρμόδια
είναι τα πολιτικά, ποινικά και διοικητικά δικαστήρια, τα οποία εδρεύουν στην πόλη των Ιωαννίνων, ενώ τα
ανώτερα δικαστήρια, ήτοι ο Άρειος Πάγος (για πολιτικές και ποινικές υποθέσεις) και το Συμβούλιο της
Επικρατείας (για διοικητικές υποθέσεις) εδρεύουν στην Αθήνα.

[7.3.1] Από τα Πολιτικά Δικαστήρια
Τα πολιτικά δικαστήρια παρέχουν δικαστική προστασία στο πεδίο του ιδιωτικού δικαίου, το οποίο, βάσει
σχετικών διατάξεων του Αστικού Κώδικα (ΑΚ), θεμελιώνει και προστατεύει ιδιωτικό δικαίωμα του ανθρώπου
στο περιβάλλον. Αυτό μπορεί να ασκηθεί είτε με αγωγή είτε με αίτηση λήψης ασφαλιστικών μέτρων, τα οποία
αποτελούν μέτρο προσωρινής προστασίας πριν από την εκδίκαση της κύριας δίκης, καθώς αυτή μπορεί να
αποδειχθεί χρονοβόρα. Ασφαλιστικά μέτρα λαμβάνονται, εφόσον κριθεί ότι συντρέχει επείγουσα περίπτωση
ή για να αποτραπεί επικείμενος κίνδυνος και αποσκοπούν στην εξασφάλιση ή διατήρηση ενός δικαιώματος
της μελλοντικής ικανοποίησής του ή στην προσωρινή ρύθμιση μιας κατάστασης.
Οι βασικοί πυλώνες προστασίας επί προσβολής ιδιωτικού δικαιώματος είναι οι εξής:

[7.3.1.1] Προσβολή της Προσωπικότητας
Σύμφωνα με το άρθρο 57 ΑΚ, όποιος προσβάλλεται παράνομα στην προσωπικότητά του, έχει δικαίωμα να
απαιτήσει να αρθεί η προσβολή και να μην επαναληφθεί στο μέλλον ενώ σύμφωνα με το 59 ΑΚ μπορεί να
ζητήσει και ικανοποίηση της ηθικής βλάβης, την οποία έχει υποστεί από την προσβολή. Στην έννοια της
προσωπικότητας περιλαμβάνονται όλες οι αστάθμητες αξίες, οι οποίες απαρτίζουν την ουσία του ανθρώπου,
ενώ το δικαίωμα σ’ αυτή περιλαμβάνει σωματικά αγαθά (ζωή, σωματική ακεραιότητα, υγεία) ψυχικά (ψυχικός
και συναισθηματικός κόσμος) αλλά και τον λεγόμενο «ζωτικό χώρο», συνιστάμενο από τα στοιχεία, που είναι
απαραίτητα για την ελεύθερη και ολόπλευρη ανάπτυξη της προσωπικότητας του ανθρώπου. Στον ζωτικό
χώρο έχει κριθεί ότι ανήκει και η χρήση και απόλαυση των περιβαλλοντικών αγαθών και ιδιαίτερα αυτών,
που συνδέονται με πράγματα, ενσώματα δηλαδή αντικείμενα, κοινά τοις πάσι και κοινόχρηστα (άρθρα
966,967 ΑΚ). Στα κοινόχρηστα συμπεριλαμβάνονται τα υδάτινα σώματα ελεύθερης και συνεχούς ροής
(967 ΑΚ). Συνεπώς η επέμβαση ενός έργου ή μιας δραστηριότητας στο περιβάλλον, με τρόπο που να
καταργεί εξ ολοκλήρου ή να αλλοιώνει την ωφέλεια από την κοινή χρήση ενός περιβαλλοντικού αγαθού,
συνιστά παράνομη προσβολή της προσωπικότητας. Ακόμη και όταν γίνεται κατά την άσκηση τυπικά νόμιμου
δικαιώματος αλλά μικρότερης σπουδαιότητας ή με καταχρηστική άσκησή του.
Όπως προαναφέρθηκε, τα νερά με ελεύθερη και συνεχή ροή, δηλαδή οι ποταμοί και οι κοίτες τους,
συμπεριλαμβάνονται στην ενδεικτική απαρίθμηση κοινοχρήστων του Αστικού Κώδικα Αντίθετα, οι όχθες
θεωρούνται κοινόχρηστες μεν των πλεύσιμων ποταμών αλλά όχι και των μη πλεύσιμων, εκτός αν με άλλο
νόμιμο τρόπο έχουν αποκτήσει την ιδιότητα αυτή (ΑΠ 733/2019, η οποία πάντως έκρινε επί ζητήματος
ιδιοκτησίας).
Εάν μια δραστηριότητα είναι τόσο οχληρή, ώστε να απειλεί και τη σωματική ή ψυχική υγεία των κατοίκων
μιας περιοχής, τότε συντρέχει προσβολή της προσωπικότητας, που αφορά το ειδικότερο δικαίωμα στην
υγεία (ΑΠ 43/2016). Μάλιστα σε περίπτωση διακινδύνευσης της υγείας θεωρείται ότι υφίσταται διαρκώς η
συνδρομή επείγουσας περίπτωσης ή η αποτροπή επικείμενου κινδύνου, που κατά τα ανωτέρω συνιστά τη
βάση λήψης ασφαλιστικών μέτρων.

54

Η αξιολόγηση της απειλής δεν περιορίζεται στους αποδεδειγμένους κινδύνους κατ’ εφαρμογή της αρχής
της πρόληψης αλλά και στους πιθανούς, στις περιπτώσεις δηλαδή επιστημονικής αβεβαιότητας με βάση
την αρχή της προφύλαξης. Έχουν εκδοθεί αρκετές αποφάσεις πολιτικών δικαστηρίων με ευθεία αναφορά
στην αρχή της προφύλαξης από πιθανούς κινδύνους ανεπανόρθωτης βλάβης στην υγεία και στο περιβάλλον
(ΕΦΑθ 5560/2013, ΕφΔυτΜακ 112/2012, ΕφΘεσ 481/2010 κλπ).
Στην πράξη η άσκηση ενδίκων μέσων με επίκληση παράνομης προσβολής της προσωπικότητας έχει αποδειχθεί
συχνά χρήσιμη, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις που δεν είναι εφικτή η δικαστική ακύρωση διοικητικών πράξεων
είτε λόγω παρέλευσης του χρόνου της προθεσμίας είτε λόγω δυσκολίας αμφισβήτησης της τυπικής τους
νομιμότητας.

[7.3.1.2] Προστασία της Κυριότητας και της Νομής
Πρόκειται για δικαιώματα επί της ιδιοκτησίας, που προσβάλλονται εν όλω (αποβολή) ή εν μέρει (διατάραξη)
από μια δραστηριότητα τρίτων. Ρυθμίζονται και ειδικότερα οι επιβλαβείς εκπομπές από γειτονικά ακίνητα,
οι επιβλαβείς εγκαταστάσεις σ’ αυτά, η αποκοπή νερού πηγής κλπ. Οι δικαιούχοι των δικαιωμάτων αυτών
έχουν δικαίωμα να αξιώσουν την παύση της προσβολής και την παράλειψη στο μέλλον.

[7.3.1.3] Αδικοπρακτική Ευθύνη
Βασίζεται στο άρθρο 914 ΑΚ, σύμφωνα με το οποίο «Όποιος ζημιώσει άλλον παράνομα και υπαίτια έχει
υποχρέωση να τον αποζημιώσει», ενώ με το άρθρο 932 ΑΚ προβλέπεται και η ικανοποίηση της ηθικής
βλάβης. Η προϋπόθεση εφαρμογής της διάταξης είναι η μια παράνομη συμπεριφορά, που επέφερε ζημία,
υλική ή ηθική. Πιο χρήσιμη πάντως είναι η ειδική διάταξη ρύθμισης αδικοπρακτικής ευθύνης του άρθρου 29
του ν. 1650/1986, σύμφωνα με την οποία, όποιος προκαλεί ρύπανση ή άλλη υποβάθμιση του περιβάλλοντος
ευθύνεται σε αποζημίωση, εκτός αν αποδείξει ότι η ζημιά οφείλεται σε ανώτερη βία ή προήλθε από υπαίτια
και δόλια ενέργεια τρίτου. Η διάταξη κατοχυρώνει την αντικειμενική ευθύνη του ρυπαίνοντος.

[7.3.1.4] Κατάχρηση Δικαιώματος
Κατά το άρθρο 281 ΑΚ η άσκηση ενός δικαιώματος απαγορεύεται, αν υπερβαίνει τα όρια, που επιβάλλουν
η καλή πίστη, τα χρηστά ήθη ή ο κοινωνικός και οικονομικός σκοπός του δικαιώματος. Συνεπώς, ακόμη και
αν μια συμπεριφορά, η οποία προσβάλλει ένα περιβαλλοντικό αγαθό, δεν απαγορεύεται από κάποια ειδική
διάταξη νόμου, μπορεί να κριθεί ως παράνομη, εφόσον είναι κοινωνικά βλαπτική και απρόσφορη (ενδεικτικά
ΑΠ 158/2019, όπου η κατάχρηση δικαιώματος συνδέεται με την προσβολή της προσωπικότητας). Αυτό
σημαίνει ότι, ακόμα κι όταν μια δραστηριότητα είναι νόμιμα αδειοδοτημένη, αν αποδειχθεί ότι το δικαίωμα
χρήσης του νερού είναι πιο σημαντικό ή ότι η πράξη του υπαιτίου εκτελείται καταχρηστικά, τότε το ζημιωθέν
μέρος προστατεύεται από τις προαναφερθείσες αγωγές παύσης της πράξης, μη επανάληψης στο μέλλον
σε περίπτωση διαφαινόμενου κινδύνου επανάληψης) και αποζημίωσης.

[7.3.2] Από τα Ποινικά Δικαστήρια
Η δικαστική προστασία παρέχεται βάσει ορισμένων διατάξεων του κεντρικού ποινικού νομοθετήματος, του
Ποινικού Κώδικα (ΠΚ), και κυρίως βάσει διατάξεων ειδικών ποινικών νόμων. Η διαδικασία ρυθμίζεται από
τον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας (ΚΠοινΔ).
Τα ποινικά αδικήματα κατά του περιβάλλοντος διώκονται μεν αυτεπάγγελτα από τον αρμόδιο Εισαγγελέα
Πλημμελειοδικών αλλά πολλές φορές χρειάζεται η ενεργοποίηση του πολίτη, ο οποίος μπορεί να υποβάλει
μήνυση είτε κατά συγκεκριμένου δράστη είτε κατά αγνώστων για τη διάπραξη αδικημάτων ενώπιον του
Εισαγγελέα ή των αρμόδιων αστυνομικών οργάνων. Η μήνυση μπορεί να γίνει και προφορικά και με
ηλεκτρονικά μέσα, εφόσον ο μηνυτής φέρει ηλεκτρονική υπογραφή (άρθρο 42 ΚΠοινΔ). Όταν ο μηνυτής
έχει υποστεί ο ίδιος την ποινική προσβολή, λέγεται «εγκαλών» και η μήνυση «έγκληση».
Σύμφωνα με την Εγκύκλιο 3/2017 του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, ο οποίος ασκεί επιτελικά και
συντονιστικά καθήκοντα των κατά τόπους εισαγγελικών αρχών, η διάπραξη περιβαλλοντικών αδικημάτων
απαιτεί τη γρήγορη παρέμβαση του αρμόδιου Εισαγγελέα με εφαρμογή της αυτόφωρης διαδικασίας (άρθρα
417 και επ. ΚΠοινΔικ), και άμεση παραπομπή στο ακροατήριο.
Όταν δεν συντρέχουν οι νόμιμοι όροι για την εφαρμογή της αυτόφωρης διαδικασίας, ο Εισαγγελέας είτε
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κρίνει αβάσιμη τη μήνυση και τη θέτει στο αρχείο είτε παραγγέλλει περαιτέρω διερεύνηση με διενέργεια
προκαταρκτικής εξέτασης από ανακριτικό υπάλληλο (Πταισματοδίκη) είτε ασκεί ποινική δίωξη κατά του
δράστη και στη συνέχεια είτε εισάγει την υπόθεση με απευθείας κλήση στο ακροατήριο είτε διατάσσει τη
διενέργεια προανάκρισης ή τακτικής ανάκρισης.
Ορισμένες, χρήσιμες στην περίπτωση του Αώου, διατάξεις ειδικών νόμων, που ρυθμίζουν και τιμωρούν το
περιβαλλοντικό έγκλημα, είναι οι εξής:
α) Ν. 1650/1986 «για την προστασία του περιβάλλοντος», όπως ισχύει σήμερα με τις διαδοχικές τροποποιήσεις
του
Άρθρο 28
§ 1. Όποιος ασκεί δραστηριότητα χωρίς την απαιτούμενη άδεια ή έγκριση, ή υπερβαίνει τα όριά της και
υποβαθμίζει το περιβάλλον, τιμωρείται με φυλάκιση έως δύο ετών ή και χρηματική ποινή 1.000,00 έως
60.000,00 ευρώ. Στην περίπτωση αυτή η παραβατική συμπεριφορά συνδέεται με τη διοικητική άδεια.
§ 2. Όποιος προκαλεί ρύπανση ή υποβαθμίζει το περιβάλλον με πράξη ή παράλειψη που αντιβαίνει στις
διατάξεις του νόμου αυτού τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους ή και χρηματική ποινή 3.000,00
έως 60.000,00 ευρώ. Επί αμελείας ή περιορισμένων επιπτώσεων επιβάλλεται φυλάκιση μέχρι ενός έτους ή
και χρηματική ποινή. Αυτή είναι η βασική διάταξη, που τυποποιεί το περιβαλλοντικό έγκλημα ως πλημμέλημα.
§ 3. Το ανωτέρω αδίκημα της § 2 τιμωρείται βαρύτερα, εάν τελέστηκε με σκοπό υλικού οφέλους, εάν
δημιούργησε κίνδυνο ή προκάλεσε σοβαρή ή ευρεία ρύπανση ή υποβάθμιση ή ευρεία οικολογική και
περιβαλλοντική διατάραξη ή καταστροφή και εάν δημιούργησε κίνδυνο ή προκάλεσε θάνατο ή βαριά
σωματική βλάβη ανθρώπου. Στις περιπτώσεις μάλιστα ευρείας οικολογικής βλάβης και σοβαρής βλάβης ή
κινδύνου σε άνθρωπο το αδίκημα μετατρέπεται σε κακούργημα και επιβάλλεται ποινή κάθειρξης. Σχετικές
είναι και οι διατάξεις των άρθρων 309 έως 311 ΠΚ για επικίνδυνη, βαριά και θανατηφόρα σωματική βλάβη.
§ 4 και § 5. Ρυθμίζεται η ευθύνη των νομικών προσώπων και των εκπροσώπων τους.
§ 6. Προβλέπεται η επιβολή μειωμένης ποινής σε περίπτωση ουσιώδους μείωσης των συνεπειών λόγω
έγκαιρης αναγγελίας του υπευθύνου στις αρχές.
§ 7. Η διάταξη ορίζει τους δικαιούμενους να παραστούν ως πολιτικώς ενάγοντες προς υποστήριξη της
κατηγορίας στη δίκη και μεταξύ αυτών μη κυβερνητικές οργανώσεις και φυσικά πρόσωπα, ανεξάρτητα από
το αν έχουν υποστεί περιουσιακή ζημία.
β) Ν. 3199/2003 «Προστασία και διαχείριση των υδάτων - Εναρμόνιση με την Οδηγία 2000/60»,
Άρθρο 14
Αφορά όποιον προκαλεί παράνομα ρύπανση ή υποβαθμίζει με άλλον τρόπο τα νερά και για όποιον ασκεί
δραστηριότητα χωρίς την απαιτούμενη άδεια ή έγκριση ή υπερβαίνει τα όρια αυτή και παραπέμπει στις
ποινικές κυρώσεις του ανωτέρω άρθρου 28 του ν. 1650/1986
γ) Ν. 4042/2012 «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος – Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/99/ΕΚ)
Άρθρο 2 και Παράρτημα Α
Θεωρείται παράνομη κάθε παραβίαση των διατάξεων του ν. 3199/2003, πολλών άλλων υπουργικών
αποφάσεων που ενσωματώνουν Οδηγίες σχετικών με το νερό αλλά και της ΚΥΑ 37338/1807/2010 (Οδηγία
2009/147/ΕΚ) για τη διατήρηση της άγριας ορνιθοπανίδας και των οικοτόπων/ενδιαιτημάτων της. Σχετικές
διατάξεις για την αντιμετώπιση της παράνομης θήρας υπάρχουν και στον Δασικό Κώδικα.
Άρθρο 3
Η ποινική αντιμετώπιση των συμπεριφορών αυτών παραπέμπει στο άρθρο 28 του ν. 1650/86.
Ο Ποινικός Κώδικας περιέχει λίγες σχετικά διατάξεις για τις βλάβες ή τους κινδύνους σε περιβαλλοντικά
στοιχεία (λ.χ., αναφορικά με το νερό, 273 ΠΚ κοινώς επικίνδυνη βλάβη, 279 ΠΚ δηλητηρίαση πηγών κλπ.),
στις οποίες όμως το προστατευόμενο αγαθό είναι η σωματική ακεραιότητα και υγεία των ανθρώπων. Κατά
την πρόσφατη αναθεώρησή του, ενώ στο αρχικό σχέδιο υπήρχε ιδιαίτερη ενότητα με τίτλο «εγκλήματα
κατά του περιβάλλοντος», στη συνέχεια αυτό παραλείφθηκε με την αιτιολογία ότι η υπάρχουσα νομοθεσία
επιτρέπει μεγαλύτερη ευελιξία και προσαρμογή στο ευρωπαϊκό πλαίσιο. Αναμφίβολα η παρουσία ειδικού
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κεφαλαίου στον πυρήνα της ελληνικής ποινικής νομοθεσίας θα καταδείκνυε την κοινωνική βλαπτικότητα
των προσβολών της φύσης και θα ενίσχυε τη γενική πρόληψη.
Επισημαίνεται επίσης ότι στην πράξη τα περιβαλλοντικά αδικήματα διαπράττονται κατά κανόνα από φορείς
οικονομικής δραστηριότητας με, μεγαλύτερη ή μικρότερη, ισχύ, γεγονός που δυσχεραίνει τη δίωξή τους. Οι
εισαγγελικές και αστυνομικές αρχές συχνά αγνοούν τον ειδικό τους χαρακτήρα και δίνουν σ’ αυτά χαμηλή
προτεραιότητα, με αποτέλεσμα καθυστερήσεις στην εκδίκαση, χαμηλές, και προβλεπόμενες και τελικά
επιβαλλόμενες, ποινές και μεγάλα ποσοστά αθώωσης ή παραγραφής των αδικημάτων.

[7.3.3] Από τα Διοικητικά Δικαστήρια
Τα διοικητικά δικαστήρια παρέχουν προστασία στα πλαίσια του δημοσίου δικαίου και ελέγχουν τη συμπεριφορά
της Διοίκησης. Το ανώτερο ελληνικό Δικαστήριο είναι το Συμβούλιο Επικρατείας (ΣτΕ) ενώ τα τακτικά
διοικητικά δικαστήρια είναι τα Διοικητικά Εφετεία και Πρωτοδικεία.

[7.3.3.1] Αίτηση Ακύρωσης
Η αίτηση ακύρωσης είναι το ένδικο βοήθημα, με το οποίο επιδιώκεται η παροχή δικαστικής προστασίας με την
εξαφάνιση μιας διοικητικής πράξης ή παράλειψης για λόγους νομιμότητας. Αίτημα του ενδίκου βοηθήματος
είναι αποκλειστικά και μόνο η ακύρωση της προσβαλλόμενης διοικητικής πράξης και των συναφών και
άμεσα συνδεδεμένων με αυτή. Η ακυρωτική δικαιοδοσία επί περιβαλλοντικών θεμάτων ανήκει κατά κύριο
λόγο στο ΣτΕ.
Για να είναι παραδεκτή η αίτηση ακύρωσης πρέπει να υπάρχει προσωπικό, άμεσο και ενεστώς έννομο
συμφέρον του αιτούντος. Η νομολογία του ΣτΕ έχει δεχτεί μία διευρυμένη έννοια του έννομου συμφέροντος
στα θέματα του περιβάλλοντος επεκτεινόμενη ακόμα και στους κατοίκους μιας ευρύτερης περιοχής (ΣτΕ
2274/2000 και 2281/1992). Επίσης έχει εφαρμόσει επανειλημμένα την αρχή της προφύλαξης. Μνημονεύεται η
πλέον πρόσφατη απόφαση 480/2019 ΣτΕ, σύμφωνα με την οποία, σε περίπτωση επιστημονικής αβεβαιότητας
ως προς την ύπαρξη κινδύνου πρόκλησης ζημίας για την ανθρώπινη υγεία ή το περιβάλλον, η αρχή της
προφύλαξης επιτρέπει την έγκαιρη λήψη προληπτικών μέτρων προκειμένου να προληφθεί ή να ελαχιστοποιηθεί
ο κίνδυνος πρόκλησης ζημίας.
Σε ζητήματα προστασίας ποταμών και υδάτινων οικοσυστημάτων σημαντικές είναι οι παρακάτω ακυρωτικές
αποφάσεις:
- η απόφαση ΣτΕ 3858/2007, η οποία ακύρωσε την έγκριση περιβαλλοντικών όρων μεγάλου υδροηλεκτρικού
έργου - φράγματος στον ποταμό Άραχθο και τη συναφή άδεια παραγωγής ενέργειας λόγω αντίθεσης
με διάταξη του ισχύοντος χωροταξικού σχεδιασμού, ο οποίος για λόγους περιβαλλοντικής προστασίας
απαγόρευε την εκτέλεση μη προγραμματισμένων υδροηλεκτρικών έργων στον Άραχθο.
- Αλλεπάλληλες αποφάσεις ακύρωσης της μερικής εκτροπής υδάτων του ποταμού Αχελώου προς τη
Θεσσαλία, ενός σύνθετου τεχνικού έργου, που περιλάμβανε επιμέρους μεγάλα φράγματα, ταμιευτήρες
νερού και υπόγεια σήραγγα πολλών χιλιομέτρων με διαφορετικούς κάθε φορά λόγους και σκεπτικά (ΣτΕ
2759 και 2760/1994, 3478/2000, 1688/2005, 26/2014, πριν από την οποία εκδόθηκε και η προδικαστική
απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου της 11-9-2012 (Υπόθεση C-43/10) για τις προϋποθέσεις, υπό τις
οποίες επιτρέπεται η μεταφορά νερού από μια λεκάνη απορροής σε άλλη).
- Σημαντική είναι επίσης η σταθερή νομολογία του ΣτΕ, η οποία ακυρώνει διοικητικές εγκρίσεις σε περιπτώσεις
διαδοχικών υδροηλεκτρικών έργων σε ποτάμια οικοσυστήματα. Απαιτεί να εξετάζονται συνθετικά οι
περιβαλλοντικές επιπτώσεις από το σύνολο των επεμβάσεων στο σώμα του ποταμού και να λαμβάνονται
υπόψη και αυτές από τυχόν προϋφιστάμενα έργα, χωρίς να αρκεί η εκτίμηση για κάθε μεμονωμένο έργο
(ενδεικτικά ΣτΕ 863/2008, 3289/2004).
Ιδιαίτερη σημασία έχει η υποβολή αίτησης ακύρωσης λόγω παράλειψης της Διοίκησης να προβεί σε
οφειλόμενη ενέργεια. Στην Ελλάδα δεν υπάρχει νόμιμος τρόπος να προσβληθεί η παράλειψη στο επίπεδο της
νομοθετικής εξουσίας, δηλαδή η παράλειψη του κράτους να νομοθετήσει. Ως εκ τούτου η μόνη δυνατότητα
ελέγχου της παράλειψης είναι στο επίπεδο των διοικητικών πράξεων κατ’ εφαρμογή των νόμων. Η συνέπεια
της ακύρωσης μιας παράλειψης είναι η αναπομπή της υπόθεσης στη Διοίκηση, η οποία είναι υποχρεωμένη
να συμμορφωθεί στο διατακτικό της δικαστικής απόφασης.
Η σχετική νομολογία επί ποταμών έχει διαμορφωθεί κυρίως με αφορμή την περίπτωση του ποταμού Ασωπού,
ο οποίος αντιμετώπιζε μεγάλο πρόβλημα ρύπανσης από την έντονη βιομηχανική δραστηριότητα και τη
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διοχέτευση υγρών αποβλήτων ενώ διάφορες αρμόδιες αρχές ανεχόταν επί μεγάλο διάστημα την κατάσταση
αυτή. Σύμφωνα λοιπόν με μια σειρά αποφάσεων (3976/2010 ΣτΕ, 975/2015 ΣτΕ, 976/2015 ΣτΕ, 3943/2015
ΣτΕ) ακυρώθηκαν οι παραλείψεις της Διοίκησης να λάβει τα αναγκαία προληπτικά και κατασταλτικά μέτρα
για την προστασία του ποτάμιου οικοσυστήματος και της υγείας. Τα μέτρα αυτά, τα οποία προσδιοριζόταν
στα διατακτικά των αποφάσεων (διακοπή λειτουργίας όσων μονάδων δεν διαθέτουν σύστημα επεξεργασίας
αποβλήτων ή το λειτουργούν καθ’ υπέρβαση των εγκεκριμένων περιβαλλοντικών όρων του, επίλυση του
συνολικού προβλήματος επεξεργασίας των αποβλήτων της περιοχής, λήψη μέτρων αποκατάστασης,
λήψη μέτρων πρόληψης κλπ.), είχαν τη μορφή είτε κανονιστικών είτε ατομικών πράξεων, προκειμένου οι
συνταγματικές και ενωσιακές επιταγές προστασίας του περιβάλλοντος να μη περιορίζονται σε θεωρητικές
διακηρύξεις αρχής (975 και 976/2015 ΣτΕ).
Οι δύο ανωτέρω αποφάσεις παρουσιάζουν και ένα επιπλέον ενδιαφέρον, καθώς παραπέμπουν στη διαδικασία
του ΠΔ 148/2009 για τον καταλογισμό της περιβαλλοντικής ευθύνης. Κρίνουν ότι, εφόσον έχει υποβληθεί,
τεκμηριωμένο ως προς την ύπαρξη περιβαλλοντικής ζημίας, αίτημα ανάληψης δράσης προς τα Τμήματα
Επιθεωρητών Περιβάλλοντος, είναι ακυρωτέα η παράλειψη της Διοίκησης τόσο να απαντήσει αιτιολογημένα
στο αίτημα ανάληψης δράσης όσο και να αναλάβει δράσεις πρόληψης και αποκατάστασης του εδάφους
και των υδάτων του Ασωπού ποταμού. Ανοίγει με τον τρόπο αυτό ένας δρόμος, ώστε να αντιμετωπιστεί
η υποβάθμιση του ποτάμιου οικοσυστήματος του Αώου από τη λειτουργία του φράγματος στις πηγές του,
σύμφωνα με την εν ισχύι απόφαση ανανέωσης περιβαλλοντικών όρων του έτους 2016, να αντιμετωπιστεί
δηλαδή η παράλειψη της Διοίκησης να λάβει τα κατάλληλα μέτρα για την οικολογική παροχή (ροή) στο
ποτάμιο σώμα του Αώου, εφόσον πρώτα υποβληθεί τεκμηριωμένα αίτημα ανάληψης δράσης σύμφωνα με
το άρθρο 13 του ΠΔ 148/2009.
Άλλη μία αρμοδιότητα του ΣτΕ είναι η εκδίκαση σε δεύτερο βαθμό των ακυρωτικών αποφάσεων των τακτικών
διοικητικών δικαστηρίων. Μια ενδιαφέρουσα σχετική απόφαση, πάλι με αφορμή τον Ασωπό, είναι η ΣτΕ
1351/2016, η οποία επιβεβαίωσε την απόφαση του τακτικού διοικητικού δικαστηρίου (1442/2010 ΔΕφΑθ),
που είχε απορρίψει αίτηση ακύρωσης κατά της επιβολής περιβαλλοντικού προστίμου για τη ρύπανση του
ποταμού από τη διοχέτευση αποβλήτων βιομηχανίας.

[7.3.3.2] Αίτηση Αναστολής Εκτέλεσης
Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που άσκησε την αίτηση ακύρωσης μπορεί, μετά από την κατάθεσή της, να
ζητήσει την αναστολή εκτέλεσης της προσβαλλόμενης πράξης μέχρι την έκδοση απόφασης επ’ αυτής,
εφόσον η εκτέλεση μπορεί με τη δημιουργία μίας πραγματικής κατάστασης να προκαλέσει ανεπανόρθωτη ή
δύσκολα επανορθώσιμη βλάβη, η οποία α) θα είναι άμεση και συγκεκριμένη, δεν θα στηρίζεται σε δικαίωμα
τρίτου και β) θα αποδεικνύεται από τον αιτούντα ή θα προκύπτει από τα στοιχεία του φακέλου. Στην υπόθεση
της εκτροπής Αχελώου εκδόθηκαν οι 141/2010 και 151/2011 αποφάσεις επί αιτήσεων αναστολής, οι οποίες
πάγωσαν την πρόοδο του έργου.

[7.3.3.3] Αγωγή Αποζημίωσης κατά του Δημοσίου
Η αγωγή αποζημίωσης κατά του Δημοσίου, των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ) και των
Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) προβλέπεται στα άρθρα 105 και 106 του Εισαγωγικού Νόμου
του Αστικού Κώδικα (ΕισΝΑΚ) και ασκείται ενώπιον των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων (Διοικητικού
Πρωτοδικείου και Διοικητικού Εφετείου).
Κατά το άρθρο 105, το Δημόσιο ενέχεται σε αποζημίωση για τις παράνομες πράξεις ή παραλείψεις των
οργάνων του κατά την άσκηση της ανατεθειμένης σε αυτά δημόσιας εξουσίας, εκτός αν αυτές έγιναν κατά
παράβαση κανόνα προς χάρη του δημοσίου συμφέροντος. Η αποζημίωση είναι κατ’ αρχήν χρηματική και
συνίσταται σε χρηματικό ποσό, που περιλαμβάνει τόσο τη μείωση της υπάρχουσας περιουσίας (θετική ζημία)
όσο και το διαφυγόν κέρδος και μπορεί να συμπεριλάβει και την αποκατάσταση ηθικής βλάβης.
Έχει λ.χ. κριθεί ότι στοιχειοθετείται αστική ευθύνη του Δημοσίου, εφόσον συντρέχει παράλειψη των οργάνων
του να λάβουν κατάλληλα μέτρα για την ανεμπόδιστη χρήση κοινόχρηστων πραγμάτων κατά τη μελέτη και
κατασκευή δημόσιων έργων (ΔΕφ Τριπ 492/2002).

[7.3.3.4] Υποχρέωση Συμμόρφωσης της Διοίκησης στις δικαστικές αποφάσεις
Η δεσμευτική ισχύς των αποφάσεων του ΣτΕ και των Διοικητικών Δικαστηρίων επιβάλλεται από το άρθρο 95
§ 5 του Συντάγματος. Το Δημόσιο, οι ΟΤΑ και τα λοιπά νπδδ έχουν υποχρέωση να συμμορφώνονται χωρίς
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καθυστέρηση στις δικαστικές αποφάσεις ενώ δεν επιτρέπεται να εκδώσουν νέα διοικητική πράξη, αντίθετη
προς όσα κρίθηκαν με την απόφαση του ΣτΕ ή των διοικητικών δικαστηρίων. Συνήθως βέβαια οι δικαστικές
αποφάσεις κρίνουν επί συγκεκριμένου ελαττώματος, οπότε η Διοίκηση μπορεί να διορθώσει αυτό ειδικά και
να επανέλθει με νέα διοικητική πράξη.

[7.4] Διαδικαστικά Δικαιώματα του Πολίτη από τη Σύμβαση του Aarhus
Σταθμό για τον εξοπλισμό του γενικού δικαιώματος των πολιτών στο περιβάλλον με διαδικαστικές δικλείδες
αποτέλεσε η Διεθνής Σύμβαση του Aarhus του 1998, η οποία συντίθεται από τρεις βασικούς πυλώνες
διαδικαστικών δικαιωμάτων των πολιτών α) την πρόσβαση στην περιβαλλοντική πληροφορία β) τη συμμετοχή
στη λήψη περιβαλλοντικών αποφάσεων (περιβαλλοντική διαβούλευση) και γ) την πρόσβαση στη δικαιοσύνη
για περιβαλλοντικά θέματα. Ενσωματώνοντας τις διατάξεις της Σύμβασης και εξειδικεύοντας τα δικαιώματα
αυτά, το ευρωπαϊκό δίκαιο έχει ρυθμίσει την πρόσβαση των πολιτών σε περιβαλλοντικές πληροφορίες
(Οδηγία 2003/4/ΕΚ) και τη συμμετοχή τους στη διαδικασία κατάρτισης σχεδίων και προγραμμάτων με
περιβαλλοντικές επιπτώσεις (Οδηγία 2003/35/ΕΚ). Για τον τρίτο πυλώνα δεν υφίσταται ξεχωριστή ευρωπαϊκή
Οδηγία αλλά και στις δύο προηγούμενες περιέχονται προβλέψεις, που διασφαλίζουν το δικαίωμα πρόσβασης
στη δικαιοσύνη.
Όλα τα παραπάνω νομοθετήματα αυτά έχουν κυρωθεί και ισχύουν στην ελληνική έννομη τάξη:
- η Σύμβαση του Aarhus με τον ν. 3422/2005
- η Οδηγία 2003/4/ΕΚ με Υπουργική Απόφαση του 2006, ήδη ενσωματωμένη στο Προεδρικό Διάταγμα
(Π.Δ.) 28/2015 «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία» (άρθρα 42
έως 49 Π.Δ. 28/2015)
- και η Οδηγία 2003/35/ΕΚ με το άρθρο 19 του ν. 4014/2011 και πιο ειδικά με την Κοινή Υπουργική Απόφαση
1649/45/2014. Ειδικά τα άρθρα της Οδηγίας 2003/35/ΕΚ, που αναφέρονται στην ένδικη προστασία των
πολιτών, έχουν ενσωματωθεί με την 9269/470/2007 Κοινή Υπουργική Απόφαση «Μέσα ένδικης προστασίας
του κοινού κατά πράξεων ή παραλείψεων της Διοίκησης σχετικά με θέματα ενημέρωσης και συμμετοχής
του κατά τη διαδικασία έγκρισης περιβαλλοντικών όρων».
Στα νομοθετήματα αυτά η έννοια της Διοίκησης είναι ευρεία και περιλαμβάνει και κάθε φυσικό ή νομικό
πρόσωπο, που έχει αρμοδιότητες ή παρέχει υπηρεσίες υπό τον έλεγχο δημόσιου φορέα, σε σχέση με το
περιβάλλον.
Ακολουθεί μια σύντομη περιγραφή των νομοθετικών κειμένων και των δικαιωμάτων, που απορρέουν από αυτά.

[7.4.1] Το Δικαίωμα Πληροφόρησης
Με το δικαίωμα πρόσβασης στην περιβαλλοντική πληροφορία καθιερώνεται όχι μόνο η παθητική αλλά και
η ενεργητική ενημέρωση. Αφενός ο πολίτης έχει το δικαίωμα να πληροφορείται και αφετέρου η Διοίκηση
έχει την υποχρέωση να διαδίδει με δική της πρωτοβουλία τις κρίσιμες περιβαλλοντικές πληροφορίες, να
διευκολύνει το κοινό στην αναζήτησή τους και να ενημερώνει τους πολίτες σχετικά με τα δικαιώματα τους. Να
σημειωθεί ότι σύμφωνα με τη Σύμβαση του Aarhus δεν απαιτείται η δήλωση ιδιαίτερου έννομου συμφέροντος
για την παροχή των περιβαλλοντικών πληροφοριών (άρθρο 4 § 1α ν. 3422/2005).

[7.4.1.1] Το Προεδρικό Διάταγμα 28/2015
Με τις διατάξεις του ορίζεται ότι το δικαίωμα της δωρεάν πρόσβασης στις περιβαλλοντικές πληροφορίες
ασκείται με γραπτή αίτηση του ενδιαφερόμενου, με προθεσμία απάντησης 20 ημερών, ή 2 μηνών επί μεγάλου
όγκου και πολυπλοκότητας πληροφοριών, προβλέπεται υποχρέωση διευκόλυνσης του κοινού με συμβουλές,
δημιουργία μητρώων και καθορισμό υπευθύνων ενημέρωσης καθώς και διαβίβασης στην αρμόδια υπηρεσία
επί αναρμοδιότητας (άρθρο 44), αναφέρονται λόγοι απόρριψης, ερμηνευόμενοι πάντως συσταλτικά, (άρθρο
45) και ρυθμίζεται η υποχρέωση της Διοίκησης για την οργάνωση της διάδοσης περιβαλλοντικών πληροφοριών
(άρθρο 48), και την υπόδειξη, πού ακριβώς μπορούν να βρεθούν οι πληροφορίες αυτές (άρθρο 49).
Με το άρθρο 47 ρυθμίζονται οι διοικητικές προσφυγές και τα ένδικα βοηθήματα των πολιτών, εάν θεωρούν
ότι η Διοίκηση παρέλειψε να απαντήσει στη νόμιμη προθεσμία, απέρριψε την αίτηση αδικαιολόγητα, πλήρως
ή εν μέρει, ή απάντησε πλημμελώς. Ειδικότερα προβλέπονται:
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α) δικαίωμα αποζημίωσης από τη Διοίκηση
β) ενδικοφανής προσφυγή μέσα σε προθεσμία 30 ημερών από την απάντηση της Διοίκησης ή την παρέλευση
της προθεσμίας της και
γ) δικαστική προσφυγή επί του αποτελέσματος της ενδικοφανούς προσφυγής σε Διοικητικό Δικαστήριο
(Τριμελές Διοικητικό Πρωτοδικείο). Όμως τα διοικητικά όργανα, που προβλεπόταν για τις δύο πρώτες
δυνατότητες των πολιτών, καταργήθηκαν στο μεταξύ το έτος 2013, χωρίς πρόβλεψη για τη μεταβίβαση των
αρμοδιοτήτων τους. Η Ελληνική Κυβέρνηση θεώρησε περιττή την αναπλήρωση του μηχανισμού αυτού, αφού
για το μεν δικαίωμα αποζημίωσης θεωρεί ότι μπορεί να ασκηθεί σχετική αγωγή στο Δικαστήριο, ενώ για την
ίδια την ουσία της πρόσβασης το αρμόδιο Υπουργείο συνέστησε οι σχετικές καταγγελίες των πολιτών να
υποβάλλονται προς αξιολόγηση είτε στο Σώμα Επιθεωρητών Ελεγκτών της Δημόσιας Διοίκησης είτε στον
Συνήγορο του Πολίτη. Τούτων δοθέντων το δικαίωμα φαλκιδεύεται, αφού υπό το προηγούμενο καθεστώς θα
μπορούσε να επιτευχθεί η δεσμευτικότητα μιας δικαστικής απόφασης, η οποία θα υποχρέωνε την Διοίκηση
στην παροχή της αιτηθείσας πληροφορίας, την οποία άμεσα ή έμμεσα είχε αρχικά απορρίψει, ενώ υπό το
ισχύον οι μηχανισμοί εξέτασης των καταγγελιών μπορούν μόνο να υποβάλουν ή να προκαλέσουν κυρώσεις.
δ) Στο άρθρο 47 προβλέπεται επίσης η αγωγή αποζημίωσης ασκείται ενώπιον των τακτικών Διοικητικών
Δικαστηρίων σύμφωνα με τις διατάξεις περί αστικής ευθύνης. Το δικαίωμα αυτό έχουν και οι τρίτοι. οι οποίοι
ενδεχομένως ζημιώνονται από τη δημοσιοποίηση των πληροφοριών.
Σημειώνεται πάντως ότι άλλος ένας τρόπος αντίδρασης όσων αποκλείονται από την πρόσβαση στην
περιβαλλοντική πληροφορία είναι η προσφυγή στον αρμόδιο Εισαγγελέα Πρωτοδικών για την έκδοση
Εισαγγελικής Παραγγελίας για τη χορήγηση της πληροφορίας (κατά το άρθρο 25 § 4 ν. 1756/1988).

60

[7.4.2] Το Δικαίωμα Συμμετοχής στη λήψη Περιβαλλοντικών αποφάσεων
[7.4.2.1] Η Κοινή Υπουργική Απόφαση 1649/45/2014
Με αυτή εξειδικεύεται η διαδικασία συμμετοχής του ενδιαφερόμενου κοινού στη δημόσια περιβαλλοντική
διαβούλευση για έργα και δραστηριότητες των κατηγοριών Α1 και Α2 του ν. 4014/2011. Εν προκειμένω
υφίσταται περιορισμός της έκτασης του δικαιώματος από το «γενικό κοινό» (που αφορούσε η πρόσβαση
στην περιβαλλοντική πληροφορία) στο «ενδιαφερόμενο κοινό», δηλαδή σε όσους θίγονται ή ενδέχεται
να θιγούν από την πραγματοποίηση του έργου ή της δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένων και των μη
κυβερνητικών οργανώσεων για την προστασία του περιβάλλοντος.
Σημειώνεται ότι ο ν. 3422/2005 (κύρωση Συνθήκης του Aarhus) στο άρθρο 6, στο οποίο προβλέπεται η
συμμετοχή του κοινού σε αποφάσεις για ειδικές δραστηριότητες, σε συνδυασμό με το παράρτημα Ι ορίζει
ότι οι διατάξεις του εφαρμόζονται για το κατά πόσο θα επιτραπούν έργα εκτροπής υδάτινων πόρων ή
φραγμάτων μεγάλου όγκου.

[7.4.2.2] Η Κοινή Υπουργική Απόφαση 9269/470/2007
Η απόφαση ρυθμίζει την ένδικη προστασία του ενδιαφερόμενου κοινού από πράξεις ή παραλείψεις της
Διοίκησης κατά την περιβαλλοντική διαβούλευση. Σύμφωνα με το άρθρο 3 της απόφασης, κάθε ενδιαφερόμενος
για την αποκατάσταση της ηθικής ή υλικής βλάβης του δικαιούται να προσβάλει τις πράξεις ή τις παραλείψεις
της Διοίκησης κατά την περιβαλλοντική διαβούλευση κάνοντας χρήση μηχανισμών διοικητικού ελέγχου και
δικαστικής προστασίας.
Ι. Το δικαίωμα διοικητικού ελέγχου ασκείται:
α) επί έργων με πολύ σημαντικές επιπτώσεις (κατηγορίας Α1 του ν. 4014/2011, που αδειοδοτούνται από
το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας) με αίτηση θεραπείας προς τον Υπουργό, με την οποία ο
ενδιαφερόμενος θα ζητά την ανάκληση ή την τροποποίηση της πράξης
β) επί έργων είτε με λιγότερο σημαντικές επιπτώσεις (κατηγορίας Α2 του ν. 4014/2011, που αδειοδοτούνται
από τον Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης) είτε με τοπικές και μη σημαντικές επιπτώσεις
(κατηγορίας Β του ν. 4014/2011, που αδειοδοτούνται από διάφορες αρχές) με ειδική διοικητική προσφυγή
στον Υπουργό ΥΠΕΝ εντός προθεσμίας 30 ημερών από την έκδοσή τους, με την οποία ο ενδιαφερόμενος
θα ζητά την ακύρωση της πράξης της Διοίκησης.
ΙΙ. Το δικαίωμα δικαστικής προστασίας ασκείται με:
α) αγωγή αποζημίωσης ενώπιον του αρμοδίου Δικαστηρίου σύμφωνα με τις διατάξεις περί αστικής ευθύνης
του Δημοσίου.
β) αίτηση ακυρώσεως ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ) β1) κατά πράξεως ή παραλείψεως
της Διοίκησης, είτε έχει ασκηθεί είτε όχι αίτηση θεραπείας β2) κατά της απόφασης του ΥΠΕΧΩΔΕ επί
απορριπτικής απόφασης, ρητής ή σιωπηρής, της ανωτέρω ειδικής διοικητικής προσφυγής.
Η παράβαση των διατάξεων συμμετοχής στη διαβούλευση από τα αρμόδια όργανα της Διοίκησης θεωρείται
επίσης αξιόποινη σύμφωνα με το ν. 4042/2012 (άρθρο 2 και Παράρτημα Α ν. 4042/2012 για την ποινική
προστασία του περιβάλλοντος).

[7.4.2.3] Η Κοινή Υπουργική Απόφαση 107017/2006
Αφορά την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων συνολικών σχεδίων και προγραμμάτων, που απαιτούν
Στρατηγική Περιβαλλοντική Εκτίμηση (Σ.Π.Ε.) και περιλαμβάνουν την εκπόνηση Στρατηγικής Μελέτης
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.). Η ΚΥΑ συμμορφώνεται με τις διατάξεις της οδηγίας 2001/42/ΕΚ,
προβλέπει τη συμμετοχή του κοινού ως ουσιώδες στοιχείο κάθε Σ.Π.Ε. και ρυθμίζει τον τρόπο άσκησής της,
σύμφωνα με την εξουσιοδότηση του άρθρου 7 του ν. 3422/2005.8.4.3.. ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
Ο ν. 3422/2005 προβλέπει την πρόσβαση στη δικαιοσύνη και σε περίπτωση παραβίασης του δικαιώματος στην
περιβαλλοντική πληροφορία (άρθρο 9 § 1) και σε περίπτωση προσβολής δικαιώματος του ενδιαφερόμενου
κοινού από απόφαση, πράξη ή παράλειψη κατά τη διαδικασία της διαβούλευσης (άρθρο 9 § 2).
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[7.5] Η Περιβαλλοντική Ευθύνη
Με την Οδηγία 2004/35/ΕΚ και τις τροποποιήσεις της η ΕΕ έχει θεσπίσει νομοθεσία για την πρόληψη και
την αποκατάσταση της περιβαλλοντικής ζημίας στη βάση της αρχής «ο ρυπαίνων πληρώνει». Αυτό σημαίνει
ότι ο φορέας εκμετάλλευσης μιας δραστηριότητας πρέπει να επωμιστεί όλες τις δαπάνες πρόληψης ή
αποκατάστασης της ζημίας και ταυτόχρονα να διασφαλίζεται, μέσα από έναν μηχανισμό χρηματοοικονομικών
εγγυήσεων, ότι έχει την οικονομική δυνατότητα να το κάνει. Ως φορέας εκμετάλλευσης νοείται το φυσικό ή
νομικό πρόσωπο, που συνδέεται με τέτοιο τρόπο με τη δραστηριότητα, ώστε να ασκεί καθοριστική επιρροή
στην ίδρυση, σύνθεση, λειτουργία ή διακοπή της επιχείρησης.
Στο πλαίσιο της Οδηγίας ως Περιβαλλοντική Ζημιά (ΠΖ) ορίζεται η μετρήσιμη δυσμενής μεταβολή φυσικού
πόρου ή η μετρήσιμη υποβάθμιση υπηρεσίας συνδεδεμένης με φυσικό πόρο, που μπορεί να επέλθει άμεσα ή
έμμεσα, και αναφέρεται σε ζημία σε προστατευόμενα είδη ή φυσικούς οικοτόπους, στα χερσαία και θαλάσσια
ύδατα και στο έδαφος. Αντίθετα με τους κανόνες της αστικής αδικοπρακτικής ευθύνης του ιδιωτικού δικαίου,
η Οδηγία καθιερώνει ένα καθεστώς ευθύνης δημοσίου δικαίου και γι’ αυτό δεν προβλέπει την αποζημίωση
ιδιωτών αλλά του κοινωνικού συνόλου, περιέχοντας πάντως σημαντικές εξαιρέσεις. H Οδηγία θεσπίζει
ένα διπλό καθεστώς ευθύνης α) αντικειμενικής, δηλαδή χωρίς να απαιτείται υπαιτιότητα, για τους φορείς
εκμετάλλευσης επικίνδυνων δραστηριοτήτων, που αναφέρονται σε παράρτημα β) υποκειμενικής για τους
υπόλοιπους φορείς, μόνο εφόσον αποδειχθεί ότι ενήργησαν με υπαιτιότητα, δόλο ή αμέλεια. Βάσει της
Οδηγίας τα κράτη-μέλη ορίζουν αρμόδια όργανα για την αξιολόγηση του μεγέθους ή του κινδύνου ΠΖ, τον
προσδιορισμό του υπευθύνου και τον καθορισμό των απαιτούμενων μέτρων πρόληψης ή αποκατάστασής της.
Στο δε άρθρο 14 αυτής προβλέπεται η λειτουργία ασφαλιστικών μηχανισμών ή άλλων χρηματοοικονομικών
εγγυήσεων, με στόχο να καταστεί να διασφαλιστεί η καταβολή των σχετικών δαπανών από τους φορείς
εκμετάλλευσης.
Η ενσωμάτωση της Οδηγίας 2004/35/ΕΚ στο εσωτερικό δίκαιο έγινε, και αφού είχε προηγηθεί καταδίκη της
Ελλάδας από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, με το Προεδρικό Διάταγμα (ΠΔ) 148/2009. Σ’ αυτό καθορίζονται οι
υποχρεώσεις για λήψη προληπτικών μέτρων, ώστε να προληφθεί ή ελαχιστοποιηθεί επικείμενη περιβαλλοντική
ζημία και οι υποχρεώσεις αποκατάστασης σε περίπτωση πραγματοποίησής της καθώς και οι προβλεπόμενες
διαδικασίες για τον καταλογισμό της περιβαλλοντικής ευθύνης. Με το άρθρο 19 αυτού ορίζονται τα χρονικά
όρια της εφαρμογής του μόνο στη ζημία, η οποία προκλήθηκε μετά από την 1-5-2007 και δεν οφείλεται σε
δραστηριότητες, οι οποίες είχαν πραγματοποιηθεί και ολοκληρωθεί μέχρι την ημερομηνία αυτή.
Ορίζονται επίσης οι αρχές για τον εντοπισμό και καταλογισμό της περιβαλλοντικής ευθύνης: Σε κεντρικό
επίπεδο το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, στο πλαίσιο του οποίου λειτουργεί το Συντονιστικό
Γραφείο Αντιμετώπισης Περιβαλλοντικών Ζημιών (ΣΥΓΑΠΕΖ), και σε περιφερειακό οι Αποκεντρωμένες
Διοικήσεις, στο πλαίσιο των οποίων λειτουργούν οι Περιφερειακές Αρχές Αντιμετώπισης Περιβαλλοντικών
Ζημιών (ΠΕΑΠΖ). Το πρώτο είναι αρμόδιο όταν μια ζημία (ή απειλή ζημίας) επηρεάζει φυσικούς πόρους
ή υπηρεσίες εθνικής σημασίας, και τέτοιες είναι οι περιπτώσεις των προστατευόμενων περιοχών, ή όταν
επηρεάζει φυσικούς αποδέκτες ή υπηρεσίες που εκτείνονται στα διοικητικά όρια περισσότερων της μιας
Περιφερειών ή στην επικράτεια άλλων όμορων κρατών μελών. Οι δεύτερες είναι αρμόδιες, όταν μια ζημία
(απειλή ζημίας) επηρεάζει φυσικούς πόρους ή υπηρεσίες που βρίσκονται μέσα στα διοικητικά τους όρια και
δεν εμπίπτουν στις προηγούμενες περιπτώσεις. Η ΠΕΑΠΖ Ηπείρου, η οποία υπάγεται στον Συντονιστή της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας, εδρεύει στα Ιωάννινα (5ο χλμ Ε.Ο. ΙωαννίνωνΚοζάνης, Τ.Κ. 454 45, τηλ: 26510-90225/90223, φαξ: 26510-90277). Πέραν των ΣΥΓΑΠΕΖ και ΠΕΑΠΖ,
αρμόδια είναι και κάθε άλλη αρχή διενέργειας περιβαλλοντικού ελέγχου, όπως η αδειοδοτούσα αρχή, τα
ΚΕΠΠΕ, αλλά η βασική αρχή είναι οι Επιθεωρητές Περιβάλλοντος.
Εκτός από την εποπτεία τήρησης των διαφόρων υποχρεώσεων των φορέων εκμετάλλευσης, η εκάστοτε
αρμόδια αρχή έχει και υποχρέωση αυτενέργειας η ίδια. Μπορεί να λάβει η ίδια τα απαραίτητα προληπτικά
μέτρα και να καταλογίσει στη συνέχεια τις δαπάνες ενώ, σε περίπτωση που ο φορέας δεν είναι δυνατόν να
προσδιοριστεί ή δεν υποχρεούται να λάβει μέτρα πρόληψης και αποκατάστασης, αναλαμβάνει αυτή δράση.
Εισηγείται επίσης την εφαρμογή της αρχής σε περιοχές υψηλού κινδύνου και την εφαρμογή του συστήματος
ασφάλισης. Πρέπει ωστόσο να επισημανθεί, ότι, όπως και σε άλλες χώρες-μέλη, η συμμόρφωση με το
πνεύμα της Οδηγίας είναι πλημμελής, καθώς δεν έχει ακόμη εφαρμοστεί η υποχρεωτική χρηματοοικονομική
ασφάλιση, με την οποία θα πρέπει να καλύπτονται οι επικίνδυνες δραστηριότητες, ώστε να χρηματοδοτούνται
τα έργα αποκατάστασης και παράλληλα να εμπεδώνεται ένα γενικό πλαίσιο πρόληψης. Ενώ προβλέπεται από
το άρθρο 14 του ΠΔ 148/2009 η έκδοση σχετικής υπουργικής απόφασης για την εξειδίκευσή της, αυτό δεν
έχει γίνει. Στην ελληνική έννομη τάξη υποχρεωτική παροχή χρηματοοικονομικών εγγυήσεων ισχύει, βάσει
άλλων διατάξεων, μόνο για ορισμένες περιπτώσεις (λ.χ. διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων).
Όπως προαναφέρθηκε, στην έννοια της Περιβαλλοντικής Ζημίας ορίζεται σαφώς αυτή, που επηρεάζει σοβαρά
την περιβαλλοντική (οικολογική, χημική ή ποσοτική) κατάσταση των υδάτινων πόρων, όπως προσδιορίζεται
από την Οδηγία 2000/60 ή επηρεάζει δυσμενώς τη διατήρηση των προστατευόμενων ειδών και των φυσικών
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οικοτόπων κατά τις Οδηγίες 2009/147/ΕΚ, 1979/49 EK και 1992/43/ΕΟΚ. Στο παράρτημα ΙΙ του ΠΔ 148/2009
ρυθμίζεται ειδικότερα η αποκατάσταση περιβαλλοντικής ζημιάς των υδάτων και των προστατευόμενων ειδών
ή φυσικών οικοτόπων, που συνδέεται και με την εξάλειψη κινδύνων για τη δημόσια υγεία. Η αποκατάσταση
μπορεί να αφορά την επαναφορά των φυσικών πόρων ή/και υπηρεσιών στην αρχική τους κατάσταση
(πρωτογενής αποκατάσταση), την παροχή πόρων, ενδεχομένως και σε διαφορετική τοποθεσία, παρεμφερούς
επιπέδου με εκείνους της πρωτογενούς αποκατάστασης (συμπληρωματική αποκατάσταση), ή δράσεις για να
αντισταθμισθούν οι προσωρινές απώλειες φυσικών πόρων έως ότου επιτευχθεί η ανάκαμψη (αντισταθμιστική
αποκατάσταση). Προσδιορίζονται επίσης μέθοδοι αποτίμησης της αποκατάστασης (π.χ. οικονομική) και τρόποι
επιλογής του κατάλληλου μέτρου και σε ποιες περιπτώσεις η αρμόδια αρχή αποφασίζει ότι δεν πρέπει να
ληφθούν περαιτέρω μέτρα, εάν όσα έχουν ήδη ληφθεί εξασφαλίζουν ότι δεν υφίσταται πλέον σημαντικός
κίνδυνος ή αν το κόστος των μέτρων για την επαναφορά της αρχικής κατάστασης θα είναι δυσανάλογο
προς τα περιβαλλοντικά οφέλη.
Πρέπει πάντως να σημειωθεί ότι από το πεδίο εφαρμογής του ΠΔ 148/2009 εξαιρούνται οι δυσμενείς
επιπτώσεις του άρθρου 4 § 7 του ΠΔ 51/2007, σύμφωνα με το οποίο δεν στοιχειοθετείται παράβαση των
περιβαλλοντικών στόχων για τα ύδατα, εάν 1) η αδυναμία επίτευξης καλής κατάστασης υδάτων οφείλεται σε
νέες τροποποιήσεις των φυσικών χαρακτηριστικών του συστήματος επιφανειακών υδάτων ή σε μεταβολές
της στάθμης του συστήματος υπόγειων υδάτων ή 2) η αδυναμία πρόληψης της υποβάθμισης από την
άριστη στην καλή κατάσταση ενός συστήματος επιφανειακών υδάτων είναι αποτέλεσμα νέων ανθρώπινων
δραστηριοτήτων βιώσιμης ανάπτυξης και εφόσον λαμβάνονται μέτρα για τον μετριασμό των επιπτώσεων,
προβλέπονται στο Σχέδιο Διαχείρισης ΛΑΠ, υπαγορεύονται από υπέρτερο δημόσιο συμφέρον ή οφέλη για τη
δημόσια υγεία και τη βιώσιμη ανάπτυξη και δεν μπορούν να επιτευχθούν, για λόγους τεχνικούς ή υπέρμετρου
κόστους, με καλύτερη περιβαλλοντική επιλογή.
Στο άρθρο 13 του ΠΔ 148/2009 ορίζονται τα δικαιώματα των πολιτών και η διαδικασία της άσκησής τους
και ειδικότερα η δυνατότητα του κύκλου των δικαιούμενων να υποβάλουν αίτηση ανάληψης δράσης στους
Επιθεωρητές Περιβάλλοντος και το δικαίωμά τους να προσφύγουν στην δικαιοσύνη για τον έλεγχο της
ουσιαστικής και διαδικαστικής νομιμότητας των πράξεων ή παραλείψεων αυτών (§ 7 άρθρου 13). Οι δικαιούμενοι
μπορούν φυσικά να υποβάλουν καταγγελίες και σε κάθε άλλη αρχή, αρμόδια για την περιβαλλοντική ευθύνη,
η προσφυγή όμως στον μηχανισμό των Επιθεωρητών Περιβάλλοντος τους εξοπλίζει και με δικαίωμα ένδικης
προστασίας.
Το άρθρο 13 προβλέπει ότι οι Επιθεωρητές είναι αρμόδιοι να παραλάβουν την αίτηση ανάληψης δράσης
αποκατάστασης σε περιπτώσεις περιβαλλοντικής ζημίας. Δικαιούνται να υποβάλουν αίτηση όσοι
επηρεάζονται ή ενδέχεται να επηρεαστούν από περιβαλλοντική ζημία ή όσοι έχουν σχετικό έννομο συμφέρον,
συμπεριλαμβανομένων των περιβαλλοντικών Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων, ακόμη και αν αυτές δεν
έχουν νομική προσωπικότητα. Προκειμένου να εξεταστεί, είναι απαραίτητο η αίτηση για ανάληψη δράσης να
συνοδεύεται από πληροφορίες και στοιχεία ικανά να τεκμηριώσουν επαρκώς τους διατυπωθέντες ισχυρισμούς
για την περιβαλλοντική ζημία. Η υπηρεσία ενημερώνει σε εύλογο χρόνο τους αιτούντες για την τύχη της
αίτησης. Εφόσον αποδειχθεί επαρκώς η ύπαρξη περιβαλλοντικής ζημίας, καταλογίζεται η περιβαλλοντική
ευθύνη του φορέα εκμετάλλευσης. Η απόφαση αυτή διαβιβάζεται άμεσα στην αρμόδια αρχή προκειμένου
να αναλάβει δράσεις για την πρόληψη ή/και την αποκατάσταση της περιβαλλοντικής ζημίας.

[7.6] Μέσα Προστασίας στο Διεθνές επίπεδο
ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ
Ο πολίτης έχει κατ’ αρχήν στη διάθεσή του τη δυνατότητα υποβολής διοικητικών προσφυγών στα όργανα της
ΕE, κάνοντας χρήση της ελληνικής γλώσσας ως μιας από τις επίσημες της Ένωσης. Μάλιστα η Ευρωπαϊκή
Ένωση έχει αναπτύξει και την ηλεκτρονική εφαρμογή «Η Ευρώπη σου-Συμβουλές» ως ένα γενικό εργαλείο
πληροφόρησης και παροχής συμβουλών.

[7.6.1] Η Καταγγελία για μη συμμόρφωση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Οποιοσδήποτε μπορεί να στραφεί κατά ενός κράτους-μέλους, υποβάλλοντας καταγγελία στην Ευρωπαϊκή
Επιτροπή για κάθε μέτρο (νομοθετικό, κανονιστικό η διοικητικό) ή απουσία μέτρου ή πρακτική, τα οποία
θεωρεί αντίθετα με διάταξη ή αρχή του δικαίου της ΕΕ. Ο καταγγέλλων δεν χρειάζεται να αποδείξει την
ύπαρξη έννομου συμφέροντος ούτε ότι θίγεται κατά κύριο λόγο ή άμεσα από την καταγγελλόμενη παράβαση.
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Η Επιτροπή μπορεί να ασχοληθεί με την καταγγελία, μόνον εφόσον αυτή αφορά παραβίαση από αρχές μιας
χώρας της ΕΕ και όχι μεταξύ ιδιωτών ή φορέων του ιδιωτικού τομέα, εκτός αν είναι δυνατό να αποδειχθεί
ότι οι εθνικές αρχές εμπλέκονται κατά κάποιον τρόπο..
Η καταγγελία απαιτεί συμπλήρωση ειδικού υποδείγματος, κατά τις οδηγίες.
Υποβάλλεται α) μέσω διαδικτύου β) ταχυδρομικά με την αποστολή του συμπληρωμένου υποδείγματος στη
διεύθυνση της Επιτροπής European Commission Secretary - General Rue de la Loi / Wetstraat 170 B-1049
Brussels, Βέλγιο γ) αυτοπρόσωπα ή ταχυδρομικά με την υποβολή του υποδείγματος στην Αντιπροσωπεία
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα, Βασιλίσσης Σοφίας 2, 106 74 Αθήνα, τηλ. 210 7272130 φαξ 210
7244620. Η εξέταση της καταγγελίας ακολουθεί τα εξής στάδια:
α) Στάδιο έρευνας. Αναζήτηση τυχόν επιπρόσθετων πληροφοριών, εξέταση των περιστατικών και απόφαση,
εάν πρέπει να δοθεί συνέχεια ή όχι στην καταγγελία.
β) Κίνηση διαδικασίας παράβασης: Επίσημες επαφές μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του αντίστοιχου
κράτους-μέλους. Σύνταξη «προειδοποιητικής επιστολής» προς αυτό, με την οποία καλείται να υποβάλει τις
παρατηρήσεις του εντός καθορισμένης προθεσμίας. Ανάλογα με την απάντηση ή σε περίπτωση μη απάντησης,
η Επιτροπή μπορεί να του αποστείλει «αιτιολογημένη γνώμη», στην οποία εκθέτει με σαφήνεια και οριστικά
τους λόγους εκτιμώμενης παράβασης και καλεί το κράτος να συμμορφωθεί εντός συγκεκριμένης προθεσμίας
(συνήθως δύο μήνες). Ανάλογα με την απάντηση, η Επιτροπή μπορεί επίσης να αποφασίσει τη μη συνέχιση
της διαδικασίας παράβασης.
γ) Προσφυγή στο Δικαστήριο. Εάν το κράτος-μέλος δεν συμμορφωθεί με την αιτιολογημένη γνώμη, η
Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει την άσκηση προσφυγής ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Εφόσον το
Ευρωπαϊκό Δικαστήριο καταδικάσει ένα κράτος, εκείνο πρέπει να λάβει τα απαραίτητα μέτρα συμμόρφωσης.
Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, η Επιτροπή μπορεί να προσφύγει εκ νέου στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και
να ζητήσει την επιβολή κατ’ αποκοπή ποσού ή/και χρηματικής ποινής έως ότου το κράτος θέσει τέρμα στην
παράβαση.
Η Επιτροπή ωστόσο έχει τη διακριτική ευχέρεια να αποφασίσει, εάν και πότε θα κινηθεί νομικά, και αποφεύγει
να ασχοληθεί με καταγγελίες μεμονωμένων περιπτώσεων. Ιεραρχώντας τις προτεραιότητές της στα πλαίσια
της αντίληψης «πιο μεγάλη και πιο φιλόδοξη στα ουσιώδη θέματα, αλλά πιο μικρή και πιο συγκρατημένη
στα λιγότερο σημαντικά», επικεντρώνεται πλέον στις λεγόμενες «στρατηγικές» καταγγελίες, αυτές δηλαδή
που αφορούν συστημικές αδυναμίες στο νομικό σύστημα ενός μέλους και οριζόντια ζητήματα - πλημμελή
μεταφορά Οδηγιών, μη συμμόρφωση με απόφαση Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, αντιμετώπιση ενός γενικευμένου
προβλήματος σε ευρωπαϊκό ή εθνικό επίπεδο κλπ. - και όχι προβλήματα μιας ορισμένης περιοχής, για τα
οποία παραπέμπει στους εθνικούς μηχανισμούς προστασίας.
Υπό τα δεδομένα αυτά, η παράλειψη του Έλληνα νομοθέτη να θεσπίσει κανόνες προσδιορισμού και
τυποποίησης της οικολογικής ροής (παροχής) στην περίπτωση των μεγάλων φραγμάτων θα μπορούσε
ενδεχομένως να δικαιολογήσει την υποβολή στρατηγικής καταγγελίας στην Επιτροπή για πλημμελή μεταφορά
της Οδηγίας 2000/60.

[7.6.2] Η Αναφορά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
Δυνάμει του άρθρου 227 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ε.Ε., κάθε πολίτης ή κάτοικος κράτους-μέλους
μπορεί, ατομικά ή από κοινού με άλλους, να υποβάλει αναφορά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για θέμα που
εμπίπτει στους τομείς δραστηριότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τον αφορά άμεσα. Οι αναφορές μπορεί
να έχουν μορφή αιτήματος, παραπόνου ή παρατήρησης και να αφορούν ζητήματα δημόσιου ή ιδιωτικού
συμφέροντος. Δεν περιορίζεται μόνο στην εφαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ αλλά μπορεί να συνιστά και
έκκληση για την υιοθέτηση θέσης για ένα συγκεκριμένο ζήτημα.
Η Αναφορά μπορεί να υποβληθεί ηλεκτρονικά ύστερα από πιστοποίηση ή ταχυδρομικά προς τον Πρόεδρο
της Επιτροπής Αναφορών, European Parliament Rue Wiertz / Wiertzstraat 60 B-1047 Brussels Βέλγιο.
Η Επιτροπή, η οποία αποτελείται από 35 Ευρωβουλευτές συνεδριάζει ανοιχτά και στις συνεδριάσεις της
μπορούν να συμμετέχουν ενεργά αναφέροντες.

[7.6.3] Η Καταγγελία στον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή
Ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής, ο οποίος εκλέγεται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, διερευνά καταγγελίες
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για περιπτώσεις κακοδιοίκησης στις δραστηριότητες των θεσμικών οργάνων και οργανισμών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κακοδιοίκηση σημαίνει ανεπαρκής ή πλημμελής διοίκηση, κατά παράβαση νόμου
(συμπεριλαμβανομένων των κανόνων για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων), ή των αρχών της
χρηστής διοίκησης. Συμπεριλαμβάνει και τη μη δέουσα αντιμετώπιση καταγγελίας από την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή. Η καταγγελία πρέπει να υποβληθεί εντός διετίας από το χρόνο γνώσης των καταγγελλόμενων
γεγονότων και πρέπει να έχει προηγηθεί επικοινωνία με το αρμόδιο θεσμικό όργανο. Ο Διαμεσολαβητής δεν
επιλαμβάνεται υποθέσεων που εκκρεμούν, ενώπιον της δικαιοσύνης, ή επί των οποίων έχει ήδη αποφανθεί
δικαστήριο.
Σε περίπτωση καταγγελίας, ο Διαμεσολαβητής ενημερώνει το αρμόδιο θεσμικό όργανο, προσπαθεί να επιτύχει
διακανονισμό, που να τερματίζει την κακοδιοίκηση, διατυπώνει συστάσεις και τέλος συντάσσει εδική έκθεση
προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ο καταγγέλλων ενημερώνεται για το αποτέλεσμα των ερευνών αυτών.
Μία καταγγελία μπορεί να υποβληθεί ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του Διαμεσολαβητή, όπως
επίσης και πριν από αυτή αίτηση πληροφοριών, εάν η καταγγελία πληροί τα κριτήρια για διερεύνηση και
συμπεριλαμβάνεται στον σχετικό κατάλογο.
Επίσης μπορεί να αποσταλεί με φαξ ή ταχυδρομικά στη διεύθυνση: Médiateur européen, 1 Avenue du
Président Robert Schuman CS 30403 F-67001 Strasbourg Cedex, Γαλλία.

ΕΝΔΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
[7.6.4] Προσφυγή στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ)
Το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο εδρεύει στο Λουξεμβούργο (Rue du Fort Niedergrünewald
L-2925) αποτελείται από δύο σώματα α) το Δικαστήριο (συμμετέχουν 1 δικαστής από κάθε κράτος-μέλος
της ΕΕ συν 11 γενικοί εισαγγελείς) και β) το Γενικό Δικαστήριο (2 δικαστές από κάθε κράτος-μέλος).
Αποστολή του ΔΕΕ είναι η ομοιόμορφη εφαρμογή του δικαίου της ΕΕ σε όλα τα κράτη μέλη και η διευθέτηση
νομικών διαφορών ανάμεσα στις εθνικές κυβερνήσεις και τα όργανα της ΕΕ. Σε ορισμένες περιπτώσεις,
μπορούν επίσης να προσφεύγουν σ’ αυτό πολίτες. Ειδικότερα το ΔΕΕ έχει αρμοδιότητες για την:
α) ερμηνεία του Δικαίου. Εκδίδει προδικαστικές αποφάσεις επί ερωτημάτων των εθνικών δικαστηρίων των
κρατών-μελών για την ερμηνεία ή την ισχύ κάποιου ευρωπαϊκού νόμου ή κατά πόσον ένας εθνικός νόμος ή
πρακτική συνάδουν με το δίκαιο της ΕΕ.
β) επιβολή του Δικαίου. Αποφαίνεται επί προσφυγών «επί παραβάσει» κατά των κρατών για μη συμμόρφωση,
τις οποίες μπορεί να κινήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή άλλο κράτος-μέλος. Το κράτος, το οποίο διαπιστώνεται
ότι έχει παραβεί τις υποχρεώσεις του, οφείλει να προβεί αμέσως σε διορθωτικές ενέργειες, ειδάλλως
κινδυνεύει να ασκηθεί εναντίον του δεύτερη προσφυγή, που μπορεί να οδηγήσει στην επιβολή προστίμου.
γ) ακύρωση νομικών πράξεων της ΕΕ εάν θεωρηθεί ότι παραβιάζουν το δίκαιο της ΕΕ. Την ακύρωση μπορούν
να ζητήσουν τα κράτη-μέλη, τα ευρωπαϊκά όργανα (και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο) και οι πολίτες, εφόσον
μια πράξη τους αφορά άμεσα.
δ) διασφάλιση της ανάληψης δράσης από την ΕΕ. Αν τα όργανα της ΕΕ αποφύγουν να αναλάβουν δράση,
άλλα όργανα της ΕΕ, κράτη-μέλη και, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, πολίτες μπορούν να προσφύγουν στο
Δικαστήριο (προσφυγή λόγω παράλειψης).
ε) επιβολή κυρώσεων σε όργανα της ΕΕ (αγωγές αποζημίωσης): κάθε πρόσωπο, που υπέστη ζημία εξαιτίας
πράξης ή παράλειψης οργάνου της ΕΕ μπορεί να προσφύγει στο Δικαστήριο και να ζητήσει αποζημίωση.
Στο Δικαστήριο, κάθε υπόθεση ανατίθεται σε έναν δικαστή (τον «εισηγητή δικαστή») και σε έναν γενικό
εισαγγελέα. Οι υποθέσεις διεκπεραιώνονται σε 2 στάδια:
α) Έγγραφο. Τα διάδικα μέρη παρέχουν γραπτές δηλώσεις στο Δικαστήριο. Τα επίδικα ζητήματα συνοψίζονται
από τον εισηγητή δικαστή και εξετάζονται κατά τη γενική συνεδρίαση του Δικαστηρίου, στην οποία
αποφασίζεται, πόσοι δικαστές θα ασχοληθούν με την υπόθεση, αν είναι απαραίτητο να πραγματοποιηθεί
δημόσια ακρόαση (προφορικό στάδιο) και αν είναι αναγκαία η επίσημη γνώμη του γενικού εισαγγελέα.
β) Προφορικό στάδιο. Οι δικηγόροι των διαδίκων εκθέτουν τα επιχειρήματά τους ενώπιον των δικαστών και
του γενικού εισαγγελέα. Εάν το Δικαστήριο αποφασίσει ότι είναι απαραίτητη η γνώμη του γενικού εισαγγελέα,
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αυτή εκδίδεται μερικές εβδομάδες μετά την ακροαματική διαδικασία. Στη συνέχεια οι δικαστές διασκέπτονται
και εκδίδουν την απόφασή τους.
Παρόμοια διαδικασία ακολουθείται στο Γενικό Δικαστήριο, με εξαίρεση το γεγονός ότι οι υποθέσεις
εκδικάζονται από 3 δικαστές και δεν υπάρχουν γενικοί εισαγγελείς.

ΑΛΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
[7.6.5] Προσφυγή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΔΔΑ)
Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΔΔΑ) είναι ένα διεθνές δικαστήριο, που έχει
συσταθεί σύμφωνα με τη Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ), ανοιχτή προς υπογραφή
μόνο από τα κράτη μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης και περιλαμβάνουσα μία σειρά δικαιωμάτων και
εγγυήσεων τα οποία τα κράτη οφείλουν να σέβονται. Το Δικαστήριο εδρεύει στο Στρασβούργο και απαρτίζεται
από αριθμό δικαστών ίσο προς εκείνο των κρατών μελών του Συμβουλίου της Ευρώπης (σήμερα 47), που
έχουν επικυρώσει τη Σύμβαση. Οι δικαστές μετέχουν στο Δικαστήριο με την ατομική τους ιδιότητα και δεν
εκπροσωπούν κανένα κράτος. Οι προσβαλλόμενες πράξεις πρέπει να αφορούν ατομικά τον προσφεύγοντα
και να προέρχονται από μια δημόσια αρχή ενός κράτους, συμπεριλαμβανομένων και των Δικαστηρίων. Πρέπει
προηγουμένως να έχουν εξαντληθεί όλα τα ένδικα μέσα κατά το εσωτερικό δίκαιο. Ζητήματα προστασίας
του περιβάλλοντος έχει κριθεί ότι εμπίπτουν σε περιπτώσεις παραβίασης δικαιωμάτων στην ιδιωτική και
οικογενειακή ζωή και την κατοικία της Σύμβασης.
Η προσφυγή ασκείται με αποστολή πλήρους και υπογεγραμμένου εντύπου. Στη συνέχεια το έντυπο πρέπει να
συμπληρωθεί, να εκτυπωθεί και να ταχυδρομηθεί με τα απαραίτητα έγγραφα στη διεύθυνση του Δικαστηρίου:
The Registrar, European Court of Human Rights, Council of Europe F-67075 Strasbourg cedex. Αποστολή
με με fax δεν διακόπτει την εξάμηνη προθεσμία και επομένως δεν έχει νόημα. Το Δικαστήριο δεν εξετάζει
ελλιπείς φακέλους και για το λόγο αυτό είναι σημαντικό να συμπληρωθεί πολύ προσεκτικά το έντυπο.

[7.6.6] Καταγγελία στους μηχανισμούς συμμόρφωσης Διεθνών Συμβάσεων
Τέλος άλλη μια δυνατότητα παρέχουν οι λεγόμενοι Μηχανισμοί Συμμόρφωσης (Compliance Mechanisms)
των διεθνών συμβάσεων, οι οποίοι προβλέπουν τη δυνατότητα καταγγελίας εκ μέρους των πολιτών.
Τέτοια παραδείγματα είναι η Σύμβαση της Βασιλείας για τη διασυνοριακή μεταφορά των επικίνδυνων
αποβλήτων, το Πρωτόκολλο της Καρθαγένης για τη βιοποικιλότητα και φυσικά η Σύμβαση του Aarhus. Σε
περίπτωση παραβίασης αυτής κάθε πολίτης ή κάτοικος μπορεί να υποβάλει αναφορά προς την Επιτροπή
Συμμόρφωσης της Σύμβασης σε μία από τις 3 επίσημες γλώσσες της. Στην εφαρμογή της Συνθήκης του
Aarhus με βάση τους εθνικούς μηχανισμούς αναφέρεται το ανωτέρω κεφάλαιο Δ.

[7.7] Γενικές Συστάσεις
Κάποιες τελευταίες χρήσιμες πρακτικές συμβουλές στους πολίτες:
α) Συλλέξτε επαρκή στοιχεία για το πρόβλημα (φωτογραφίες, μαρτυρίες, έγγραφα).
β) Συλλέξτε σημαντικές πληροφορίες που θα διευκολύνουν την εξέταση του θέματος. Λ.χ. Που ανήκει
διοικητικά η περιοχή; Έχει κάποιο καθεστώς προστασίας; Ποιο είναι το ιδιοκτησιακό καθεστώς της (π.χ.
ιδιωτική έκταση, δημόσια γη, εκκλησιαστική περιουσία); Έχουν γίνει ενέργειες από άλλους ενδιαφερόμενους
στο παρελθόν;
γ) Συντονίστε την προσπάθειά σας με άλλους πολίτες, οργανώσεις ή Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Η συλλογική δράση έχει ισχυρότερο αποτέλεσμα και προκαλεί μεγαλύτερη κινητοποίηση των αρχών.
δ) Προσπαθήστε να ενεργοποιήσετε τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης (τοπικά και εθνικά) για να αποκτήσει
το θέμα δημοσιότητα.
ε) Εντοπίστε την αρμόδια κρατική υπηρεσία και απευθυνθείτε σε αυτήν επισημαίνοντας το δικαίωμά σας
για έγκαιρη πληροφόρηση.
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[8.1] Ελληνική
“Άδειες Χρήσης Νερού Και Εκτέλεση Έργων Αξιοποίησης...” Οδηγός Του Πολίτη, 22 Ιαν. 2019,
www.odigostoupoliti.eu/adies-chrisis-nerou-ke-ektelesi-ergon-axiopiisis-idaton
“Ανανέωση της αριθμ. 26339/667/20-08-2012 (ΑΔΑ:Β4ΓΙΟΡ1Γ-12Ν) για ενεργειακή χρήση (παραγωγική
κίνηση- υδροηλεκτρικές εγκαταστάσεις) Υ/Η Σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος
2x105ΜV, στη θέση «Πηγές του ποταμού Αώου», στην Τ.Κ. Χρυσοβίτσας, Δ.Ε. Εγνατίας, Δήμου Μετσόβου,
Ν.Ιωαννίνων, με δικαιούχο την εταιρία «ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
με το δ.τ. «Δ.Ε.Η. Α.Ε.».” Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας, Γενική Διεύθυνση
Χωροταξικής & Περιβαλλοντικής Πολιτικής, Δ/νση Υδάτων Ηπείρου, 2017
“Αναφορές” Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,
www.europarl.europa.eu/at-your-service/el/be-heard/petitions
“Αρχική Σελίδα CURIA - Δικαστήριο Της Ευρωπαϊκής Ένωσης” Δικαστήριο Της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
curia.europa.eu/jcms/jcms/j_6/el/
“Αρχική Σελίδα” Ελλάδα – Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 8 Μαΐου 2019,
ec.europa.eu/greece/home_el
“Αρχική Σελίδα” Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής, 1995-2020,
www.ombudsman.europa.eu/el/home
“1η Αναθεώρηση Σχεδίου Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος
Ηπείρου. Ενδιάμεση Φάση: 2, Παραδοτέο: 18 Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων” Ελληνική
Δημοκρατία, Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ειδική Γραμματεία Υδάτων, 2017,
“1η Αναθεώρηση Σχεδίου Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος
Ηπείρου. Ενδιάμεση Φάση: 1. Παραδοτέο Π2: Συνοπτικά κείμενα γενικής επισκόπησης των σημαντικών
θεμάτων διαχείρισης των υδατικών πόρων κάθε ΛΑΠ”
Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ειδική Γραμματεία Υδάτων, 2017,
“Εθνική Αρχή Διαφάνειας”
www.gedd.gr/
“Εθνικό σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα” Ελληνική Δημοκρατία,
Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, 2019
“Ειδικές Εκθέσεις” Συνήγορος του Πολίτη,
www.synigoros.gr/?i=stp.el
“Έκθεση για την εφαρμογή των σχεδίων διαχείρισης λεκάνης απορροής ποταμού σύμφωνα με την οδηγίαπλαίσιο για τα ύδατα Κράτος μέλος: ΕΛΛΑΔΑ που συνοδεύει το έγγραφο ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. Η οδηγία-πλαίσιο για τα ύδατα και η οδηγία για
τις πλημμύρες: Ενέργειες για την «καλή κατάσταση» των υδάτων της ΕΕ και για τη μείωση των κινδύνων
πλημμύρας” Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2018,
ec.europa.eu/environment/water/water-framework/pdf/4th_report/ENV-2015-00125-01-00-EL-TRA-00_
IK_Final.pdf
“Έκθεση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με την εφαρμογή
της οδηγίας-πλαισίου για τα ύδατα (2000/60/ΕΚ) και της οδηγίας για τις πλημμύρες (2007/60/ΕΚ).
Δεύτερα σχέδια διαχείρισης λεκάνης απορροής ποταμού. Πρώτα σχέδια διαχείρισης κινδύνων πλημμύρας”
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2019
“Εκτίμηση και υλοποίηση περιορισμών οικολογικής παροχής σε μεγάλα Υ/Η έργα: Η περίπτωση του
Αχελώου” Tegos, A., et.al., 2014,
www.researchgate.net/publication/328007118_Ektimese_kai_ylopoiese_periorismon_oikologikes_paroches_
se_megala_YE_erga_E_periptose_tou_Acheloou
“Έντυπο καταγγελίας για μη συμμόρφωση με το δίκαιο της ΕΕ” Ευρωπαϊκή Επιτροπή,
ec.europa.eu/assets/sg/report-a-breach/complaints_el/index.html
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“Έντυπο προσφυγής” European Court of Human Rights,
www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=applicants/forms/gre&c
“Η Ευρώπη σου – Συμβουλές” Ευρωπαϊκή Ένωση,
europa.eu/youreurope/advice/index_el.htm
“Κατάλογος ελέγχου για την υποβολή αναφοράς” Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής, 1995-2020
www.ombudsman.europa.eu/el/checklist-for-making-a-complaint
“Κοινή Υπουργική Απόφαση Φ. 0544/Μ.6770/ΑΣ 9” Lawspot, 29 Jan. 2018,
www.lawspot.gr/nomikes-plirofories/nomothesia/koini-ypoyrgiki-apofasi-f-0544-m6770-9
“Μητρώο Επιθεωρήσεων – Περιβαλλοντική Αδειοδότηση Έργων & Δραστηριοτήτων”
Περιβαλλοντική Αδειοδότηση Έργων & Δραστηριοτήτων, 26 Nov. 2018
“Νόμος 4685/2020” Tax Heaven, 2020,
www.taxheaven.gr/law/4685/2020
“Νόμος 4014/2011 - ΦΕΚ Α 209/21.09.2011” Kodiko.Gr, 2011,
www.kodiko.gr/nomologia/document_navigation/62759/nomos-4014-2011
“Νόμος 4313/2014 - ΦΕΚ Α’ 261/17.12.2014” Kodiko.Gr, 2014,
www.kodiko.gr/nomologia/document_navigation/101648/nomos-4313-2014
“Νόμος 2425/1996 - ΦΕΚ 148/Α/4-7-1996” E-Nomothesia.Gr | Τράπεζα Πληροφοριών Νομοθεσίας, 1996,
www.e-nomothesia.gr/diethneis-sunthekes/nomos-2425-1996-fek-148a-4-7-1996.html
“Νόμος 3876/2010 - ΦΕΚ 159/Α/20-9-2010” E-Nomothesia.Gr | Τράπεζα Πληροφοριών Νομοθεσίας, 2018,
www.e-nomothesia.gr/kat-periballon/prostasia-thalassiou-periballontos/n-3876-2010.html
“Νόμος 3405/2005 - ΦΕΚ 264/Α/25-10-2005” E-Nomothesia.Gr | Τράπεζα Πληροφοριών Νομοθεσίας, 2005,
www.e-nomothesia.gr/diethneis-sunthekes/nomos-3405-2005-phek-264a-25-10-2005.html
“Ο Ελληνικός Ενεργειακός Τομέας. Ετήσια Έκθεση 2019” Ινστιτούτο Ενέργειας ΝΑ Ευρώπης (ΙΕΝΕ), 2019,
www.iene.gr/articlefiles/file/meletes/iene-meleti-2019.pdf
“Οδηγός για την υποβολή αναφοράς” Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής, 1995-2020
www.ombudsman.europa.eu/el/make-a-complaint
“Οριζόντια Περιβαλλοντικά Θέματα” Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, 2019,
ekpaa.ypeka.gr/wp-content/uploads/2019/09/SoER_2018_GR_Horizontal.pdf
“Παρατηρήσεις στα Σχέδια Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών και Κινδύνων Πλημμύρας Ηπείρου”
Γιάννης Παπαδημητρίου, 2017,
papadimitriou-giannis.blogspot.com/2017/10/blog-post_27.html
“Περιφέρεια Ηπείρου - Region of Epirus - Αρχική” Περιφέρεια Ηπείρου, 8 Oct. 2020,
www.php.gov.gr
“Πληροφοριακό Δελτίο για τη συμπλήρωση του εντύπου προσφυγής”
European Court of Human Rights, 2018,
www.echr.coe.int/Documents/Application_Notes_ELL.pdf
“Πώς να υποβάλετε μια έγκυρη προσφυγή” European Court of Human Rights,
www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=applicants/gre&c
“ΡΑΕ GeoPortal” ΡΑΕ: Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας,
geo.rae.gr/
“Ράφτινγκ Στον Ποταμό Αώο” Active Nature,
www.active-nature.gr/el/activity/rafting-ston-potamo-aoo
“ΣΤΕ 2936/2017 [ΝΟΜΙΜΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΛΑΠ ΤΟΥ Υ.Δ. ΗΠΕΙΡΟΥ]”
Νόμος Και Φύση, 23 Sept. 2018,
nomosphysis.org.gr/17225/ste-29362017-nomimo-sxedio-diaxeirisis-ton-lap-toy-yd-ipeiroy/
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“Τεύχος Δεύτερο Αρ. Φύλλου 4664” Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, 29 Δεκεμβρίου 2017,
www.geotee.gr/lnkfiles/sdl/20180104-00-FEK-2017_B_4664-HPEIROS.pdf
“Τεύχος Δεύτερο Αρ. Φύλλου 2684” Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, 6 Ιουλίου 2018,
thyamis.itia.ntua.gr/egyfloods/sdkp/EL05/%CE%A6%CE%95%CE%9A%202684%2006072018.pdf
“Τεύχος Δεύτερο Αρ. Φύλλου 2471” Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, 10 Αυγούστου 2016,
www.elinyae.gr/sites/default/files/2019-07/2471b_2016.1473152877179.pdf
“Τεχνική Έκθεση - Ρύπανση ποταμού Καλαμά - Αποτελέσματα Επιθεωρήσεων”
ΥΠΕΧΩΔΕ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (Ε.Υ.Ε.Π.), 2005
“Τροποποίηση – Ανανέωση της υπ’ αρ. οικ. 144828-6.6.2005 ΚΥΑ ‘ Έγκριση περιβαλλοντικών όρων για τη
λειτουργία του έργου: «Υφιστάμενος Υδροηλεκτρικός Σταθμός (ΥΗΣ) Πηγών Αώου, στον ποταμό Αώο»”
Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, 2016,
aepo.ypeka.gr/search-for-themis/entry/48139/
“Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ &6/Φ20.293/6911π.ε./28.05.2003 Απόφασης (Α.Μ. Αδειών ΡΑΕ:
Α&-00548), όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ&6/Φ20.293/οικ.6267/14.03.2008
Απόφαση, για άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΜΥΗΕ εγκατεστημένης ισχύος 3,99MW στη
θέση «Γέφυρα Κρεμαστής» του ποταμού Σαραντάπορου, του &ήμου Κόνιτσας, της Περιφερειακής Ενότητας
Ιωαννίνων, στην εταιρεία με την επωνυμία «SPIDER ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.»” Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, 2012,
www.rae.gr/old/lic/modifications/RAE_259-2012.pdf
“Υποβάλετε ερώτηση ή καταγγελία” Ευρωπαϊκή Επιτροπή,
ec.europa.eu/eu-rights/enquiry-complaint-form/home?languageCode=el
“Υπουργική Απόφαση ΔΑΕΕ/οικ.2287/2016 - ΦΕΚ 4420/Β/30-12-2016 Έγκριση Κανονισμού Ασφάλειας
Φραγμάτων - Διοικητική Αρχή Φραγμάτων” Υπουργείο Μεταφορών και Υποδομών, 2016,
www.e-nomothesia.gr/demosia-erga/upourgike-apophase-daee-oik-2287-2016.html
“ΦΕΚ Τεύχος Δεύτερο Αρ. Φύλλου 2464” Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, 3 Δεκεμβρίου 2008
“Χαρακτηριστικά φραγμάτων πηγών Αώου και υδροηλεκτρικού σταθμού”
Καλοφύρη, Ε., Μπαλαμπέκος, Σ., Περιβάλλον και Ανάπτυξη - Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, 2009,
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