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Η αρχή της ενεργούς συµµετοχής του πολίτη σε περιβαλλοντικά θέµατα διέπει και ρυθµίζει τη
διαµόρφωση οικολογικής συνείδησης και την ανάπτυξη φιλοπεριβαλλοντικής δράσης µέσα από ένα
πλέγµα διατάξεων και πρακτικών. Η κατοχύρωση της αρχής στους τρεις επιµέρους πυλώνες της
Συµβάσεως του Aarhus (πληροφόρηση, συµµετοχή, δικαστική προστασία) αποτελεί αναµφίβολα µια
κατάκτηση του σύγχρονου κόσµου, που ενίσχυσε διεθνώς τη συµµετοχική και παρεµβατική δράση
υπέρ του περιβάλλοντος και συνέτεινε σηµαντικά στη διεύρυνση και εµπέδωση της δηµοκρατίας.
Στον αντίποδα ωστόσο των ενθαρρυντικών αυτών διαπιστώσεων, η έκταση και η κρισιµότητα των
σύγχρονων περιβαλλοντικών προβληµάτων και οι ευρείας κλίµακας προσβολές και απειλές των
φυσικών αγαθών σε κάθε γωνιά του πλανήτη, καθιστούν επιτακτική την ανάγκη ενίσχυσης και
διεύρυνσης του ρόλου της περιβαλλοντικής συµµετοχής µέσω της εκπαιδευτικής διαδικασίας και
ενός περισσότερο αποτελεσµατικού νοµοθετικού και ρυθµιστικού πλαισίου που θα απηχεί τις
σύγχρονες απαιτήσεις και ανάγκες. Σηµαντικά θα µπορούσαν να συµβάλουν προς την κατεύθυνση
αυτή και ο εθελοντισµός, η ενίσχυση των εγγυήσεων έννοµης προστασίας και η υιοθέτηση βιώσιµων
αποφάσεων και πολιτικών όσον αφορά τη διαχείριση και προστασία του περιβάλλοντος, του
αγροτικού χώρου και των φυσικών πόρων. Σε όλα αυτά τα πεδία και τις µορφές εκδήλωσης
φιλοπεριβαλλοντικής δράσης, η ενεργός συµµετοχή των πολιτών και των ενώσεών τους, δηλαδή των
άµεσα ενδιαφεροµένων κοινωνών του δικαιώµατος στο έννοµο αγαθό του περιβάλλοντος,
προσλαµβάνει έναν καίριο και καθοριστικό ρόλο, έχοντας πολλά και σηµαντικά να προσφέρει στον
παρόντα χρόνο, αλλά και ως πολύτιµη παρακαταθήκη για τις επερχόµενες γενιές.

Ι. Εισαγωγή
Υπό τον όρο «ενεργός συµµετοχή του πολίτη»1 νοείται το σύνολο των ενεργειών και διεργασιών, οι
οποίες υιοθετούνται από τον πολίτη, όπως κυρίως καθιερώθηκαν µέσα από τους δηµοκρατικούς
θεσµούς, την εκπαιδευτική διαδικασία και τους µηχανισµούς και τα µέσα έκφρασης της
συλλογικής δράσης και οι οποίες κατατείνουν στην υλοποίηση της έννοµης αξίωσής του να
ενηµερώνεται για θέµατα που αφορούν τον ίδιο και τα κοινά και να επηρεάζει µε την
πρωτοβουλία, τη γνώµη και τη στάση του τη διαδικασία λήψης και το περιεχόµενο αποφάσεων
* Η παρούσα εργασία εκπονήθηκε στο πλαίσιο του ΠΜΣ «Αειφορική Διαχείριση Περιβάλλοντος και Φυσικών
Πόρων» (Β΄ Κατεύθυνση «Περιβαλλοντική Πολιτική και Ολοκληρωµένη Ανάπτυξη της Υπαίθρου») του
Τµήµατος Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων» του Δηµοκρίτειου Πανεπιστηµίου
Θράκης (ΔΠΘ), για το µάθηµα «Περιβαλλοντική Επικοινωνία» µε επιβλέποντα τον Αναπλ. Καθηγητή κ
Γεώργιο Τσαντόπουλο (Ορεστιάδα Ν. Έβρου, Μάιος 2016). Βλ. σχετ. ανάρτηση και σε:
https://dasarxeio.com/2016/09/15/1040-13/
1 Ο όρος απαντάται στην αγγλική ως: «public participation», αλλά και ως: «active citizenship», ωστόσο ο πρώτος
όρος θεωρείται περισσότερο δόκιµος. Βλ. Oxford English - Greek Learner΄s Dictionary, επιµ.: D.N. Stavropoulos,
A.S. Hornby, 2nd ed., 2008, p. 370.
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καθώς επίσης και τη χάραξη πολιτικών από τα αρµόδια προς τούτο κέντρα εξουσίας σε τοπικό,
εθνικό ή και διεθνές επίπεδο.
Ιστορικά, η ενεργός συµµετοχή του πολίτη εκδηλώθηκε και αναπτύχθηκε κυρίως στον χώρο της
κοινωνικής δράσης και του περιβάλλοντος. Θα µπορούσε να υποστηριχθεί ότι «ενεργός πολίτης»
είναι ο πολίτης που, ανεξάρτητα από κρατικούς φορείς και λειτουργίες, υιοθετεί και διαδραµατίζει
έναν ρόλο στο πλαίσιο του κοινωνικού συνόλου, όσον αφορά τη διαµόρφωση του πολιτικού,
οικονοµικού, πολιτιστικού και εν γένει κοινωνικού βίου και του σχετικού θεσµικού, νοµοθετικού
και κανονιστικού πλαισίου, που τον αφορά. Η έννοια της ενεργούς συµµετοχής του πολίτη
συνδέθηκε ιστορικά µε τα µεγάλα κοινωνικοπολιτικά, φιλοσοφικά και ανθρωπιστικά κινήµατα,
ενώ σηµαντικό πεδίο έκφρασης και ανάπτυξης γνώρισε στο πλαίσιο της οργανωµένης συλλογικής
δράσης και του εθελοντισµού.
Η ραγδαία εξέλιξη που παρουσίασε η τεχνολογική και οικονοµική ανάπτυξη κατά τα τελευταία
χρόνια σε συνδυασµό µε την αστικοποίηση, τη βιοµηχανοποίηση και την υπερκατανάλωση,
οδήγησε σε σοβαρή υποβάθµιση του περιβάλλοντος. Τούτο είχε ως αποτέλεσµα την
ευαισθητοποίηση των κοινωνικών οµάδων και έκανε φανερή την ανάγκη διαµόρφωσης ενός
σύγχρονου και αποτελεσµατικού νοµοθετικού πλαισίου για την προστασία του περιβάλλοντος,
αλλά και των κατάλληλων κοινωνικοπολιτικών δοµών και θεσµών που καθιστούν δυνατή την
πρόσβαση του πολίτη στην περιβαλλοντική πληροφόρηση, τη συµµετοχική δράση και τη δικαστική
προστασία σε περίπτωση προσβολών των δικαιωµάτων του αυτών [Περτζινίδου, 2003].

ΙΙ. Η ενεργός συµµετοχή των πολιτών σε θέµατα περιβάλλοντος
Α. Δικαιοπολιτικά θεµέλια της έννοιας της ενεργούς συµµετοχής
1. Οι κοινωνικές εξελίξεις και τα σύγχρονα περιβαλλοντικά προβλήµατα ως παράγοντας
διαµόρφωσης της έννοιας της «ενεργούς συµµετοχής»
Ο προσδιορισµός της έννοιας της «συµµετοχής» στη θεωρία και την πράξη τόσο των κοινωνικών
επιστηµών όσο και του δικαίου παρουσιάζει δυσκολίες. Επιτυχέστερος είναι ο ορισµός, σύµφωνα
µε τον οποίο ως «συµµετοχή του κοινού» θεωρείται κάθε δραστηριότητα, την οποία αναλαµβάνει
ένα άτοµο, µία οµάδα ατόµων ή µία οργάνωση, χωρίς σχέση µε τους αιρετούς αντιπροσώπους του
λαού ή τους αρµοδίους κρατικούς υπαλλήλους ή τους οργανισµούς του Δηµοσίου, µε σκοπό -άµεσο
ή έµµεσο- να συµµετάσχει στις υποθέσεις και αποφάσεις της Διοικήσεως ή των δηµοσίων
επιχειρήσεων ή ακόµη και στις πολιτικές αποφάσεις της κυβερνήσεως ή έστω να τις επηρεάσει
[Περτζινίδου, 2003].
Ειδικότερα, όσον αφορά την προστασία του περιβάλλοντος, η έννοια της συµµετοχής
περιλαµβάνει τρία στοιχεία: α) το δικαίωµα του πολίτη για πληροφόρηση εκ µέρους της
Διοικήσεως για όλα τα θέµατα που αφορούν το περιβάλλον και την προστασία του, β) την εν στενή
εννοία (stricto sensu) συµµετοχή και γ) τα ένδικα µέσα και βοηθήµατα, δυνάµει των οποίων
καθίσταται εφικτή η υλοποίηση της έννοµης προστασίας από τα δικαστήρια και τις αρµόδιες
διοικητικές αρχές σε περίπτωση προσβολής του δικαιώµατος περιβαλλοντικής πληροφόρησης και
συµµετοχικής δράσης. Γίνεται αντιληπτό, ότι τα περιβαλλοντικά προβλήµατα επιλύονται
ορθότερα και πιο αποτελεσµατικά, αν αποκτηθεί η κατάλληλη προς τούτο συνείδηση, ευαισθησία,
παιδεία και ενηµέρωση [Περτζινίδου, 2003].
Σήµερα είναι γενικά παραδεκτό ότι η συµµετοχή των πολιτών στις αποφάσεις της Διοικήσεως που
αφορούν την προστασία του περιβάλλοντος, βρίσκει νοµιµοποιητικό έρεισµα: α) στην ουσιαστική
πραγµάτωση του περιεχοµένου της Δηµοκρατίας, β) στην ύπαρξη του κοινωνικού δικαιώµατος του
ατόµου επί του περιβάλλοντος και επί της προστασίας του και γ) στην ολοένα εντονότερη ανάγκη
µιας περισσότερο ισόρροπης κατανοµής της ρύθµισης και αντιµετώπισης των κοινωνικών βαρών
και αναγκών µεταξύ δηµόσιας εξουσίας και κοινωνίας των πολιτών [Περτζινίδου, 2003].
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2α. Διεθνής χώρος
Στον σύγχρονο κόσµο, οι επιδράσεις της ανάπτυξης και των εφαρµογών της τεχνολογίας στο
φυσικό και ανθρωπογενές (οικιστικό και πολιτιστικό) περιβάλλον συχνά δεν περιορίζονται στα
διοικητικά ή γεωγραφικά όρια ενός και µόνο κράτους. Ολοένα και περισσότερο, οι περιβαλλοντικές
επιπτώσεις της ανθρώπινης δράσης προσλαµβάνουν διασυνοριακό χαρακτήρα, επηρεάζοντας τη
ζωή και το µέλλον περισσοτέρων λαών και κρατών. Για τούτο, υφίσταται σήµερα ένα θεσµικό και
νοµοθετικό πλαίσιο προστασίας του περιβάλλοντος διεθνούς εµβέλειας και εφαρµογής, το οποίο
εκφράζεται κυρίως µέσα από τα διεθνή συµβατικά κείµενα και τη δράση των µεγάλων διεθνών
ενώσεων και Οργανισµών.
Ιδιαίτερα όσον αφορά τα θέµατα περιβαλλοντικής ενηµέρωσης και συµµετοχής των πολιτών στη
λήψη αποφάσεων για περιβαλλοντικά θέµατα που τους αφορούν, το σύγχρονο νοµοθετικό και
θεσµικό πλαίσιο, σε παγκόσµιο επίπεδο, διαµορφώνεται από ένα πλέγµα διατάξεων, κυρίως όµως
από τις αρχές και θεµελιώδεις διακηρύξεις της «Συµβάσεως για την πρόσβαση σε πληροφορίες, τη
συµµετοχή του κοινού στη λήψη αποφάσεων καθώς και την πρόσβαση στη δικαιοσύνη για
περιβαλλοντικά θέµατα», η οποία υπεγράφη στο Aarhus της Δανίας, την 25η Ιουνίου 1998 (:
«Σύµβαση του Άαρχους») [Χαϊνταρλής κ.ά.].
Στο Προοίµιο2 της Συµβάσεως του Άαρχους τα συµβαλλόµενα κράτη επικαλούνται, για την
υπογραφή της: την 1η αρχή της «Διακήρυξης της Στοκχόλµης για το ανθρώπινο περιβάλλον», τη
10η αρχή της «Διακήρυξης του Ρίο για το περιβάλλον και την ανάπτυξη», τα Ψηφίσµατα της
Γενικής Συνέλευσης για τον «Παγκόσµιο Χάρτη της Φύσης» και τον «Ευρωπαϊκό Χάρτη για το
Περιβάλλον και την Υγεία» του Παγκόσµιου Οργανισµού Υγείας (ΠΟΥ). Εν συνεχεία, τα
συµβαλλόµενα κράτη διακηρύττουν:
- την ανάγκη να προστατευθεί, να διατηρηθεί και να βελτιωθεί η κατάσταση του περιβάλλοντος
και να εξασφαλισθεί αειφόρος και περιβαλλοντικά υγιής ανάπτυξη,
- ότι η κατάλληλη προστασία του περιβάλλοντος είναι ουσιώδης για την ανθρώπινη ευηµερία και
την απόλαυση βασικών ανθρωπίνων δικαιωµάτων, συµπεριλαµβανοµένου του δικαιώµατος στην
ίδια τη ζωή,
- ότι κάθε άτοµο έχει δικαίωµα να ζει σε περιβάλλον κατάλληλο για την υγεία και την ευηµερία
του και καθήκον, µεµονωµένα ή σε συνεργασία µε άλλους, να προστατεύει και να βελτιώνει το
περιβάλλον για να ωφελούνται οι παρούσες και µέλλουσες γενεές,
- ότι προκειµένου ν΄ ασκήσουν αυτό το δικαίωµα και να εκπληρώσουν αυτό το καθήκον, οι πολίτες
πρέπει να διαθέτουν πρόσβαση στις πληροφορίες, να δικαιούνται να συµµετέχουν στη λήψη
αποφάσεων και να έχουν πρόσβαση στη δικαιοσύνη για περιβαλλοντικά θέµατα,
- ότι στο πεδίο του περιβάλλοντος, η ευρύτερη πρόσβαση σε πληροφορίες και η συµµετοχή του
κοινού στη λήψη αποφάσεων βελτιώνει την ποιότητα και εφαρµογή των αποφάσεων, συµβάλλει
στην ευαισθητοποίηση του κοινού για περιβαλλοντικά ζητήµατα, δίδει στο κοινό την ευκαιρία να
εκφράζει τις ανησυχίες του και επιτρέπει στις δηµόσιες αρχές να λαµβάνουν δεόντως υπ΄ όψη τις
ανησυχίες αυτές,
- ότι αποσκοπούν να προωθήσουν την υπευθυνότητα και τη διαφάνεια στη λήψη αποφάσεων και
να ενισχύσουν την υποστήριξη του κοινού σε αποφάσεις σχετικές µε το περιβάλλον,
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- ότι είναι επιθυµητό να υπάρχει διαφάνεια σε όλους τους κλάδους της δηµόσιας Διοίκησης και ότι
το κοινό χρειάζεται να έχει γνώση των διαδικασιών συµµετοχής στη λήψη αποφάσεων για το
περιβάλλον, να διαθέτει ελεύθερη πρόσβαση σε αυτές και να γνωρίζει πώς να τις χρησιµοποιεί,
- τη σπουδαιότητα των ρόλων που µπορούν να διαδραµατίσουν οι µεµονωµένοι πολίτες, οι µη
κυβερνητικοί Οργανισµοί και ο ιδιωτικός τοµέας στην προστασία του περιβάλλοντος,
- ότι επιθυµούν να προωθήσουν την περιβαλλοντική εκπαίδευση, ώστε να προάγουν το
περιβάλλον και την αειφόρο ανάπτυξη και να ενθαρρύνουν την ευαισθητοποίηση του κοινού
σχετικά µε αποφάσεις που επηρεάζουν το περιβάλλον και την αειφόρο ανάπτυξη και τη
συµµετοχή τους σε αυτές,
- ότι είναι σηµαντικό να γίνεται χρήση των µέσων ενηµέρωσης και των ηλεκτρονικών ή άλλων,
µελλοντικών µορφών επικοινωνίας,
- τη σπουδαιότητα της πλήρους ενσωµάτωσης των περιβαλλοντικών παραµέτρων στη λήψη
κυβερνητικών αποφάσεων και την επακόλουθη ανάγκη να κατέχουν οι δηµόσιες αρχές
επακριβείς, περιεκτικές και επικαιροποιηµένες περιβαλλοντικές πληροφορίες,
- ότι οι Δηµόσιες Αρχές διατηρούν περιβαλλοντικές πληροφορίες προς το δηµόσιο συµφέρον,
- ότι µεριµνούν προκειµένου να είναι προσιτοί στο κοινό αποτελεσµατικοί δικαστικοί µηχανισµοί,
συµπεριλαµβανοµένων των οργανισµών, ώστε να προστατεύονται τα έννοµα συµφέροντά τους
και να εφαρµόζεται ο νόµος,
- ότι είναι σηµαντικό να παρέχονται στους καταναλωτές κατάλληλες πληροφορίες για τα
προϊόντα, ώστε να είναι σε θέση να κάνουν περιβαλλοντικές επιλογές εν γνώσει του θέµατος,
καθώς και
- ότι αναγνωρίζουν την ανησυχία του κοινού σχετικά µε τη σκόπιµη απελευθέρωση γενετικώς
τροποποιηµένων οργανισµών (ΓΤΟ) στο περιβάλλον και την ανάγκη για αυξηµένη διαφάνεια και
µεγαλύτερη συµµετοχή του κοινού στη λήψη αποφάσεων στο εν λόγω πεδίο.
Οµοίως στο άρθρο 1 της Συµβάσεως καθορίζεται ότι προκειµένου να συµβάλει στην προστασία
του δικαιώµατος κάθε ατόµου από τις παρούσες και µελλοντικές γενεές να ζει σε περιβάλλον
κατάλληλο για την υγεία και την ευηµερία του, κάθε Μέρος εξασφαλίζει τα δικαιώµατα της
πρόσβασης σε πληροφορίες, της συµµετοχής του κοινού στη λήψη αποφάσεων και της πρόσβασης
στη δικαιοσύνη για περιβαλλοντικά θέµατα, σύµφωνα µε τις διατάξεις της Συµβάσεως.
Σήµερα αναµένεται η 20ή Συνεργασία των συµβαλλοµένων κρατών στη Σύµβαση του Άαρχους,3 η
οποία θα διενεργηθεί στις 15-17 Ιουνίου 2016, στη Γενεύη, µε κύριο αντικείµενο την εξέταση της
προόδου που έχει σηµειωθεί στην πρόσβαση στην πληροφορία, την ενεργό συµµετοχή και την
πρόσβαση στη δικαιοσύνη, εστιάζοντας και στο θέµα των γενετικά τροποποιηµένων οργανισµών
(ΓΤΟ) καθώς επίσης και σε κρίσιµα οικονοµικά θέµατα και στην ανάπτυξη.
Σχετικό κείµενο σε διεθνές επίπεδο είναι και η Συµφωνία «Convention on Access to Information, Public
Participation in Decision-making and Access to Justice in Environmental Matters: Decision II/1 Genetically
Modified Organisms» (Economic Commission for Europe), η οποία υπεγράφη στο Almaty του
Kazakhstan, τον Μάιο του 2005, πλην όµως δεν έχει υπογραφεί από την Ελλάδα και για τούτο, δεν
δύναται να ισχύσει στη χώρα µας.

2β. Εθνική έννοµη τάξη
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Σε επίπεδο εθνικής εννόµου τάξεως, θεµέλιο της περιβαλλοντικής προστασίας αποτελεί η διάταξη
της παρ. 1 του άρθρου 24 του Συντάγµατος («Δικαίωµα στο περιβάλλον»), η οποία ορίζει, µεταξύ
άλλων, ότι: «Η προστασία του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος αποτελεί υποχρέωση του
Κράτους και δικαίωµα του καθενός. Για τη διαφύλαξή του το Κράτος έχει υποχρέωση να παίρνει
ιδιαίτερα προληπτικά ή κατασταλτικά µέτρα στο πλαίσιο της αρχής της αειφορίας».
Ειδικότερα δε η ενεργός συµµετοχή των πολιτών στα κοινά και κατ΄ επέκταση, το δικαίωµα στην
περιβαλλοντική ενηµέρωση, στην περιβαλλοντική δράση και συµµετοχή και στην περιβαλλοντική
δικαιοσύνη, ερείδονται στη συνδυαστική εφαρµογή της ανωτέρω διατάξεως της παρ. 1 του άρθρου
24 του Συντάγµατος µε τις επίσης συνταγµατικές διατάξεις των άρθρων:
- 5 (§ 1) του Συντάγµατος («Ελευθερία της προσωπικότητας»), σύµφωνα µε το οποίο: «Καθένας έχει
δικαίωµα να αναπτύσσει ελεύθερα την προσωπικότητά του και να συµµετέχει στην κοινωνική,
οικονοµική και πολιτική ζωή της Χώρας, εφ΄ όσον δεν προσβάλλει τα δικαιώµατα των άλλων και δεν
παραβιάζει το Σύνταγµα ή τα χρηστά ήθη»,
- 5Α του Συντάγµατος («Δικαίωµα στην πληροφόρηση»), το οποίο ορίζει ότι: «1. Καθένας έχει
δικαίωµα στην πληροφόρηση, όπως νόµος ορίζει. Περιορισµοί στο δικαίωµα αυτό είναι δυνατόν να
επιβληθούν µε νόµο µόνον εφ΄ όσον είναι απολύτως αναγκαίοι και δικαιολογούνται για λόγους
εθνικής ασφάλειας, καταπολέµησης του εγκλήµατος ή προστασίας δικαιωµάτων και συµφερόντων
τρίτων. 2. Καθένας έχει δικαίωµα συµµετοχής στην Κοινωνία της Πληροφορίας. Η διευκόλυνση της
πρόσβασης στις πληροφορίες που διακινούνται ηλεκτρονικά, καθώς και της παραγωγής, ανταλλαγής
και διάδοσης τους αποτελεί υποχρέωση του Κράτους, τηρουµένων πάντοτε των εγγυήσεων των
άρθρων 9, 9Α και 19».
- 10 (§§ 1 και 3) του Συντάγµατος («Δικαίωµα αναφοράς στις Αρχές»), κατά το οποίο: «1. Καθένας ή
πολλοί µαζί έχουν το δικαίωµα, τηρώντας τους νόµους του Κράτους, να αναφέρονται εγγράφως στις
αρχές, οι οποίες είναι υποχρεωµένες να ενεργούν σύντοµα κατά τις κείµενες διατάξεις και να
απαντούν αιτιολογηµένα σε εκείνον, που υπέβαλε την αναφορά, σύµφωνα µε το νόµο. [...] 3. Η αρµόδια
υπηρεσία ή αρχή υποχρεούται να απαντά στα αιτήµατα για παροχή πληροφοριών και χορήγηση
εγγράφων, ιδίως πιστοποιητικών, δικαιολογητικών και βεβαιώσεων µέσα σε ορισµένη προθεσµία, όχι
µεγαλύτερη των 60 ηµερών, όπως νόµος ορίζει. Σε περίπτωση παρόδου άπρακτης της προθεσµίας
αυτής ή παράνοµης άρνησης, πέραν των άλλων τυχόν κυρώσεων και έννοµων συνεπειών,
καταβάλλεται και ειδική χρηµατική ικανοποίηση στον αιτούντα, όπως νόµος ορίζει».
- 12 (§§ 1 έως και 3) του Συντάγµατος («Δικαίωµα του συνεταιρίζεσθαι»), σύµφωνα µε το οποίο: «1.
Οι Έλληνες έχουν το δικαίωµα να συνιστούν ενώσεις και µη κερδοσκοπικά σωµατεία, τηρώντας τους
νόµους, που ποτέ όµως δεν µπορούν να εξαρτήσουν την άσκηση του δικαιώµατος αυτού από
προηγούµενη άδεια. 2. Το σωµατείο δεν µπορεί να διαλυθεί για παράβαση του νόµου ή ουσιώδους
διάταξης του καταστατικού του, παρά µόνο µε δικαστική απόφαση. 3. Οι διατάξεις της προηγούµενης
παραγράφου εφαρµόζονται αναλόγως και σε ενώσεις προσώπων που δεν συνιστούν σωµατείο», και
- 20 (§ 1) του Συντάγµατος («Δικαίωµα δικαστικής προστασίας»), ορίζοντος ως εξής: «Καθένας έχει
δικαίωµα στην παροχή έννοµης προστασίας από τα δικαστήρια και µπορεί να αναπτύξει σ΄ αυτά τις
απόψεις του για τα δικαιώµατα ή συµφέροντα του, όπως νόµος ορίζει».
- 25 (§§ 1 έως και 3) του Συντάγµατος («Προστασία των ανθρωπίνων δικαιωµάτων»), που ορίζει ως
εξής: «1. Τα δικαιώµατα του ανθρώπου ως ατόµου και ως µέλους του κοινωνικού συνόλου και η αρχή
του κοινωνικού κράτους δικαίου τελούν υπό την εγγύηση του Κράτους. Όλα τα κρατικά όργανα
υποχρεούνται να διασφαλίζουν την ανεµπόδιστη και αποτελεσµατική άσκησή τους. Τα δικαιώµατα
αυτά ισχύουν και στις σχέσεις µεταξύ ιδιωτών, στις οποίες προσιδιάζουν. Οι κάθε είδους περιορισµοί
που µπορούν κατά το Σύνταγµα να επιβληθούν στα δικαιώµατα αυτά πρέπει να προβλέπονται είτε
απευθείας από το Σύνταγµα είτε από τον νόµο, εφ΄ όσον υπάρχει επιφύλαξη υπέρ αυτού και να
σέβονται την αρχή της αναλογικότητας. 2. Η αναγνώριση και η προστασία των θεµελιωδών και
απαράγραπτων δικαιωµάτων του ανθρώπου από την Πολιτεία αποβλέπει στην πραγµάτωση της
κοινωνικής προόδου µέσα σε ελευθερία και δικαιοσύνη. 3. Η καταχρηστική άσκηση δικαιώµατος δεν
επιτρέπεται», και
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- 28 (§§ 1 και 2) του Συντάγµατος, κατά το οποίο: «1. Οι γενικά παραδεγµένοι κανόνες του διεθνούς
δικαίου καθώς και οι διεθνείς συµβάσεις, από την επικύρωσή τους µε νόµο και τη θέση τους σε ισχύ
σύµφωνα µε τους όρους καθεµιάς, αποτελούν αναπόσπαστο µέρος του εσωτερικού ελληνικού δικαίου
και υπερισχύουν από κάθε άλλη αντίθετη διάταξη νόµου ... 2. Για να εξυπηρετηθεί σπουδαίο εθνικό
συµφέρον και να προαχθεί η συνεργασία µε άλλα κράτη, µπορεί να αναγνωρισθούν, µε συνθήκη ή
συµφωνία, σε όργανα διεθνών οργανισµών αρµοδιότητες που προβλέπονται από το Σύνταγµα ...».
Εκτός από τις ανωτέρω συνταγµατικές διατάξεις, το νοµοθετικό πλαίσιο κατοχύρωσης και
προστασίας της ελευθερίας πρόσβασης του ατόµου στην περιβαλλοντική πληροφόρηση, τη
συµµετοχή στη λήψη αποφάσεων και την πρόσβαση στη δικαιοσύνη για περιβαλλοντικά θέµατα
αποτελείται περαιτέρω στη χώρα µας από τα ακόλουθα νοµοθετικά κείµενα:
- ο ν. 3422/2005 (Α΄ 303/13.12.2005), µε τον οποίο κυρώθηκε και ισχύει στην Ελλάδα η Σύµβαση του
Άαρχους για την πρόσβαση σε πληροφορίες, τη συµµετοχή του κοινού στη λήψη αποφάσεων και
την πρόσβαση στη δικαιοσύνη για περιβαλλοντικά θέµατα (βλ. ανωτ.).
- η κυα ΗΠ 37111/2021/26.9.2003 (Β΄ 1391/29.9.2003) σχετικά µε την ενηµέρωση και συµµετοχή του
κοινού κατά τη διαδικασία έγκρισης περιβαλλοντικών όρων έργων και δραστηριοτήτων,
- η κυα ΗΠ 11764/653/2006 (Β΄ 327/17.3.2006) «Πρόσβαση του κοινού στις δηµόσιες αρχές για παροχή
πληροφοριών σχετικά µε το περιβάλλον, σε συµµόρφωση µε τις διατάξεις της Οδηγίας 2003/4/ΕΚ
για την πρόσβαση του κοινού σε περιβαλλοντικές πληροφορίες και για την κατάργηση της
Οδηγίας 90/313/ΕΟΚ του Συµβουλίου - Αντικατάσταση της υπ΄ αριθ. 77921/1440/1995 κοινής
υπουργικής απόφασης (Β΄ 795)».
- η κυα 9269/470/2007 (Β΄ 286/2.3.2007), η οποία ενσωµάτωσε τις διατάξεις των άρθρων 3 παρ. 7 και 4
παρ. 4 της Οδηγίας 2003/35/ΕΚ όσον αφορά τα µέσα ένδικης προστασίας του κοινού κατά πράξεων
ή παραλείψεων της Διοίκησης σχετικά µε θέµατα ενηµέρωσης και συµµετοχής του κατά τη
διαδικασία έγκρισης περιβαλλοντικών όρων,
- ο ν. 3883/2010 (Α΄ 166/22.9.2010) «Εθνική Υποδοµή Γεωχωρικών Πληροφοριών - Εναρµόνιση µε την
Οδηγία 2007/2/ΕΚ», και
- τα άρθρα 1-5 του ν. 3861/2010 (Α΄ 112/13.7.2010) σχετικά µε την ενίσχυση της διαφάνειας και την
υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών
οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα Διαύγεια».
Για την ενηµέρωση και προστασία του πολίτη, τον εκσυγχρονισµό της δηµόσιας Διοίκησης και την
αντιµετώπιση φαινοµένων κακοδιοίκησης, αξιοσηµείωτη είναι και η ίδρυση και λειτουργία της
Ανεξάρτητης Αρχής του «Συνηγόρου του Πολίτη» (ΣτΠ), δυνάµει του ν. 2477/1997. Όσον αφορά το
περιβάλλον, αρµόδιος είναι ο «Κύκλος Ποιότητας Ζωής» του ΣτΠ, στελεχωµένος µε ειδικευµένο
επιστηµονικό προσωπικό, µε σηµαντικό έργο και Πορίσµατα σχετικά µε κρίσιµα περιβαλλοντικά
θέµατα.

2γ. Το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα σηµαντικότερα κείµενα που διέπουν το ισχύον καθεστώς για
την ενεργό συµµετοχή του κοινού σχετικά µε περιβαλλοντικά θέµατα είναι:
- η Οδηγία 4/2003 (EE L 41/26/14.2.2003) για την πρόσβαση του κοινού σε περιβαλλοντικές
πληροφορίες,
- η Οδηγία 35/2003 (ΕΕ L 156/17/25.6.2003) για τη συµµετοχή του κοινού στην κατάρτιση ορισµένων
σχεδίων και προγραµµάτων, που αφορούν το περιβάλλον και µε την τροποποίηση, όσον αφορά τη
συµµετοχή του κοινού και την πρόσβαση στη δικαιοσύνη, των Οδηγιών 85/337/ΕΟΚ και 96/61/ΕΚ,
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- η Οδηγία 2/2007 (ΕΕ L 108/1/25.4.2007) για τη δηµιουργία υποδοµής χωρικών πληροφοριών στην
Ευρωπαϊκή Κοινότητα (Οδηγία Inspire), και
- ο Κανονισµός 166/2006 (ΕΕ L 33/1/4.2.2006) σχετικά µε τη σύσταση Ευρωπαϊκού Μητρώου έκλυσης
και µεταφοράς ρύπων και για την τροποποίηση των Οδηγιών 91/689/ΕΟΚ και 96/61/ΕΚ.

Β. Περιεχόµενο του δικαιώµατος περιβαλλοντικής πληροφόρησης και συµµετοχής
1. Γενικά
Σύµφωνα µε τους ορισµούς της κυα ΗΠ 11764/653/2006 (Β΄ 327/17.3.2006) «Πρόσβαση του κοινού
στις δηµόσιες αρχές για παροχή πληροφοριών σχετικά µε το περιβάλλον, σε συµµόρφωση µε τις
διατάξεις της Οδηγίας 2003/4/ΕΚ για την πρόσβαση του κοινού σε περιβαλλοντικές πληροφορίες
και για την κατάργηση της Οδηγίας 90/313/ΕΟΚ του Συµβουλίου - Αντικατάσταση της υπ΄ αριθ.
77921/1440/1995 κοινής υπουργικής απόφασης (Β΄ 795)», σκοπός της είναι, µεταξύ άλλων, µε τον
καθορισµό των βασικών µέτρων, όρων και διαδικασιών:
α) να κατοχυρώνεται το δικαίωµα πρόσβασης στις περιβαλλοντικές πληροφορίες που κατέχουν οι
δηµόσιες αρχές ή για λογαριασµό των δηµοσίων αρχών και να προσδιορίζονται οι βασικοί όροι και
προϋποθέσεις καθώς και οι πρακτικές ρυθµίσεις για την άσκηση του δικαιώµατος αυτού, και
β) να διασφαλίζεται ότι, σε κάθε περίπτωση, οι περιβαλλοντικές πληροφορίες διατίθενται
σταδιακά και διαδίδονται στο κοινό, προκειµένου να επιτυγχάνεται η ευρύτερη δυνατή
συστηµατική διάθεση και διάδοσή τους στο κοινό, µε τη χρήση ιδίως της τεχνολογίας των
τηλεπικοινωνιών µέσω υπολογιστή ή/και µε την ηλεκτρονική τεχνολογία, εφόσον υπάρχουν.
Υπό τον όρο «περιβαλλοντική πληροφορία» νοείται οποιαδήποτε πληροφορία σε γραπτή, οπτική,
ακουστική, ηλεκτρονική ή άλλη υλική µορφή, σχετικά µε:
α) την κατάσταση των στοιχείων του περιβάλλοντος, όπως ο αέρας και η ατµόσφαιρα, το νερό, το
έδαφος, το χώµα, τα τοπία και οι φυσικές τοποθεσίες, συµπεριλαµβανοµένων των υδροβιότοπων,
των παράκτιων και των θαλάσσιων περιοχών, η βιοποικιλότητα και τα στοιχεία της,
συµπεριλαµβανοµένων των γενετικά τροποποιηµένων οργανισµών, και η αλληλεπίδραση µεταξύ
των στοιχείων αυτών·
β) παράγοντες, όπως οι ουσίες, η ενέργεια, ο θόρυβος, οι ακτινοβολίες ή τα απόβλητα,
συµπεριλαµβανοµένων των ραδιενεργών αποβλήτων, οι εκποµπές, οι απορρίψεις και άλλες
εκχύσεις στο περιβάλλον, που επηρεάζουν ή ενδέχεται να επηρεάσουν τα στοιχεία του
περιβάλλοντος που αναφέρονται στο εδάφιο α΄.
γ) µέτρα (συµπεριλαµβανοµένων των διοικητικών µέτρων), όπως οι πολιτικές, η νοµοθεσία, τα
σχέδια, τα προγράµµατα, οι περιβαλλοντικές συµφωνίες και οι δραστηριότητες που επηρεάζουν ή
ενδέχεται να επηρεάσουν τα στοιχεία και τους παράγοντες που αναφέρονται στα εδάφια α΄ και β΄
καθώς και µέτρα ή δραστηριότητες που αποσκοπούν στην προστασία των ως άνω στοιχείων·
δ) εκθέσεις για την εφαρµογή της περιβαλλοντικής νοµοθεσίας·
ε) αναλύσεις κόστους - ωφέλειας και άλλες οικονοµικές αναλύσεις και παραδοχές
χρησιµοποιούµενες στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων και των µέτρων που αναφέρονται στο εδάφιο
γ΄ και
στ) την κατάσταση της ανθρώπινης υγείας και ασφάλειας, συµπεριλαµβανοµένης της
ενδεχοµένης ρύπανσης της τροφικής αλυσίδας, τις συνθήκες της ανθρώπινης διαβίωσης, τις
τοποθεσίες και τα οικοδοµήµατα πολιτισµικού ενδιαφέροντος στο µέτρο που επηρεάζονται ή
ενδέχεται να επηρεασθούν από την κατάσταση των στοιχείων του περιβάλλοντος που
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αναφέρονται στο εδάφιο α΄ ή, µέσω των στοιχείων αυτών, από τα θέµατα που αναφέρονται στα
εδάφια β΄ και γ΄.
Ως «κοινό» κατά την απόφαση αυτή νοείται ένα ή περισσότερα, φυσικά ή νοµικά πρόσωπα και
σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις ή πρακτικές, οι ενώσεις, οι οργανώσεις εκπροσώπησής τους.

2. Διαδικασία άσκησης του δικαιώµατος πρόσβασης σε πληροφορίες
Σύµφωνα µε την ανωτέρω κυα ΗΠ 11764/653/2006, κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο έχει δικαίωµα,
ύστερα από γραπτή αίτησή του στις δηµόσιες αρχές, να λαµβάνει γνώση ή/και να ζητά τη
χορήγηση πληροφοριών σχετικά µε το περιβάλλον χωρίς να επικαλείται την ύπαρξη εννόµου
συµφέροντος. H δηµόσια αρχή, προς την οποία υποβάλλεται η αίτηση, χορηγεί στον αιτούντα
απόδειξη παραλαβής, στην οποία περιλαµβάνεται ο οικείος αριθµός πρωτοκόλλου, η προθεσµία
εντός της οποίας υφίσταται η υποχρέωση για παροχή πληροφοριών καθώς και η επισήµανση της
δυνατότητας άσκησης των προβλεποµένων δικαιωµάτων δικαστικής προστασίας.
Οι δηµόσιες αρχές υποχρεούνται να απαντούν εγγράφως στις αιτήσεις και να παρέχουν τις
αιτούµενες πληροφορίες, που κατέχονται από τις ίδιες ή για λογαριασµό τους µέσα στις
προβλεπόµενες προθεσµίες. Δυνατότητα απόρριψης της αιτήσεως για παροχή περιβαλλοντικών
πληροφοριών υπάρχει όταν η αίτηση είναι εµφανώς παράλογη ή διατυπώνεται κατά τρόπο
υπερβολικά αόριστο, είναι ακατάληπτη, προδήλως αβάσιµη ή επαναλαµβάνεται κατά τρόπο
καταχρηστικό, αφορά ηµιτελές υλικό ή ηµιτελή έγγραφα και δεδοµένα ή εσωτερικές επικοινωνίες ανακοινώσεις των δηµόσιων αρχών ή έχουν εµπιστευτικό χαρακτήρα. Τυχόν άρνηση παροχής,
συνολικά ή εν µέρει, των αιτούµενων πληροφοριών κοινοποιείται στον αιτούντα εγγράφως ή
ηλεκτρονικά, εντός της προβλεποµένης προθεσµίας και πρέπει να αναφέρει τους λόγους της
απόρριψης και να περιλαµβάνει πληροφορίες σχετικά µε τη ένδικη προστασία που προβλέπεται.
Η πρόσβαση στα δηµόσια αρχεία ή καταλόγους και η επιτόπια εξέταση αιτούµενων πληροφοριών
είναι δωρεάν. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Οικονοµίας και
Οικονοµικών είναι δυνατόν να επιβληθούν τέλη για την παροχή περιβαλλοντικών πληροφοριών,
που όµως δεν µπορούν να υπερβαίνουν ένα εύλογο ποσό. Οι περιβαλλοντικές πληροφορίες
καθίστανται σταδιακά διαθέσιµες σε ηλεκτρονικές βάσεις δεδοµένων που είναι εύκολα προσιτές
στο κοινό µέσω δηµοσίων δικτύων τηλεπικοινωνιών. Οι δηµόσιες αρχές πρέπει να εξασφαλίζουν,
στο µέτρο του δυνατού, ότι οι πληροφορίες που συλλέγονται από τις ίδιες ή για λογαριασµό τους
είναι ενηµερωµένες, ακριβείς και συγκρίσιµες.

3. Συµπεράσµατα και προκλήσεις
Από την κατά τα ανωτέρω παράθεση και ενδελεχή µελέτη του νοµοθετικού πλαισίου που διέπει
την ενεργό συµµετοχή των πολιτών στα σύγχρονα περιβαλλοντικά θέµατα, γίνεται κατανοητό ότι
σήµερα, τόσο σε ευρωπαϊκό και διεθνές όσο και σε εθνικό επίπεδο, υπάρχει έντονο ενδιαφέρον του
νοµοθέτη να ρυθµίσει την ελευθερία πρόσβασης του πολίτη στην περιβαλλοντική πληροφόρηση
και συµµετοχή καθώς και την έννοµη προστασία που του παρέχεται σε περίπτωση προσβολής του
δικαιώµατός του για πληροφόρηση και ενεργό συµµετοχή σε περιβαλλοντικά ζητήµατα.
Ενσωµατώνοντας τις πλέον σύγχρονες τεχνολογικές εξελίξεις (γεωχωρικά συστήµατα κ.λπ.) και
µε αυξηµένη ευαισθησία και αίσθηµα ευθύνης απέναντι σε κρίσιµες περιβαλλοντικές προκλήσεις
και καινοφανή προβλήµατα της εποχής µας (γενετικά τροποποιηµένοι οργανισµοί - ΓΤΟ,
προστασία προσωπικών δεδοµένων κ.ά.), έχει αναπτύξει σε συνταγµατικό και εθνικό επίπεδο,
αλλά και σε επίπεδο ευρωπαϊκού και διεθνούς χώρου το αναγκαίο νοµοθετικό πλαίσιο προστασίας
και εγγυήσεων για το δικαίωµα του ατόµου και των κοινωνικών οµάδων για ενεργό συµµετοχή σε
περιβαλλοντικά θέµατα. Το νοµοθετικό αυτό πλαίσιο ενηµερώνεται και εξελίσσεται διαρκώς,
προκειµένου να απηχεί την εκάστοτε σύγχρονη πραγµατικότητα της κοινωνίας που αφορά και να
εξασφαλίζεται διά των διατάξεων και ρυθµίσεών του ακόµα περισσότερη πληρότητα,
αντικειµενικότητα και αποτελεσµατικότητα, όσον αφορά τους στόχους που υπηρετεί.
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Όπως εύστοχα υποστηρίζεται, οι σύγχρονες νοµικές ρυθµίσεις για την προστασία του
περιβάλλοντος συγκροτούν κείµενα, τα οποία ενσωµατώνουν γενικότερα περιβαλλοντικά και
άλλα θέµατα (ανάπτυξη, βιοτεχνολογία, χωροταξία, ενέργεια, τουρισµό, µεταφορές, διαχείριση
αποβλήτων κ.λπ.). Κάτι τέτοιο πρέπει να ληφθεί υπ΄ όψη ως θετικό γιατί αναγνωρίζεται σε
θεσµικό επίπεδο η διάχυτη οικολογική αλληλεξάρτηση και η αναγκαιότητα για σφαιρική
αντιµετώπιση του προβλήµατος" [Ζαγκλέ, Ζαµπάρας, 2012].
Γ. Εφαρµογή της έννοιας της «ενεργούς συµµετοχής του πολίτη» σε ειδικές µορφές περιβαλλοντικής
προστασίας
Σηµαντική πληροφόρηση αντλείται, όσον αφορά την ενεργό συµµετοχή των πολιτών στη
διαδικασία λήψης αποφάσεων και διαµόρφωσης των πολιτικών που καθορίζουν την αντιµετώπιση
κρίσιµων περιβαλλοντικών ζητηµάτων, από την εξέταση και ανάλυση µιας σειράς περιπτώσεων
και µελετών εφαρµογής, που απασχόλησαν, σε παγκόσµιο επίπεδο, τη σύγχρονη θεωρία και
πράξη των επιστηµών της κοινωνιολογίας, της πολιτικής και του δικαίου.
Κατωτέρω, αναλύονται οι σηµαντικότερες διαπιστώσεις, στις οποίες κατέληξαν σύγχρονες
επιστηµονικές µελέτες, µε αντικείµενο που καλύπτει σχεδόν το σύνολο των πεδίων εφαρµογής της
αρχής της ενεργούς συµµετοχής του πολίτη σε θέµατα περιβάλλοντος:

1. Προστασία περιβάλλοντος και βιοποικιλότητας
Όπως γίνεται δεκτό, ο ρόλος του ατόµου µέσα στην κοινωνία, θεωρείται κρίσιµος για την επίτευξη
των στόχων της βιωσιµότητας σε ολόκληρο τον πλανήτη. Ιστορικά, η αρχή της ενεργούς
συµµετοχής του πολίτη στη διαµόρφωση µιας βιώσιµης κοινωνίας και ενός βιώσιµου
περιβάλλοντος έχει τη βάση της στην αρχαία ελληνική φιλοσοφία και στη δι΄ αυτής
διαµορφωθείσα έννοια της «ενεργούς προσωπικότητας». Τα σηµερινά παγκόσµια προβλήµατα,
όσον αφορά τη βιώσιµη ανάπτυξη των κοινωνιών, προέρχονται, σε µεγάλο βαθµό, από το ατοµικό
επίπεδο, είναι δε κοινά αποδεκτό ότι µε την ουσιαστική ανθρώπινη (την ατοµική) αλλαγή ξεκινά η
βιώσιµη δράση, που σταδιακά οδηγεί σε µια βιώσιµη µεταµόρφωση ολόκληρης της κοινωνίας
[Pappas et al., 2015].
Σταδιακά, κατά τη διάρκεια του 20ού αιώνα, διαµορφώθηκε η ιδέα των «περιβαλλοντικών
δικαιωµάτων», διατυπώθηκε παγκόσµια ανησυχία για την κατάσταση και το µέλλον του
περιβάλλοντος διεθνώς καθώς επίσης και το αίτηµα για περισσότερο αποτελεσµατική και
αυστηρότερη περιβαλλοντική νοµοθεσία, λαµβανοµένης υπ΄ όψη της συντέλεσης σοβαρών
καταστροφών και περιβαλλοντικών ατυχηµάτων µεγάλης κλίµακας σε διάφορα σηµεία του
πλανήτη. Ιδιαίτερα σηµαντική κατάκτηση του παγκόσµιου περιβαλλοντικού κινήµατος θεωρήθηκε
η συµπερίληψη του δικαιώµατος στο περιβάλλον στα εθνικά Συντάγµατα, γεγονός που
περιβάλλει το εν λόγω δικαίωµα µε εγγυήσεις συνταγµατικής περιωπής και καθιστά στο εξής
εξαιρετικά δύσκολη, αν όχι αδύνατη, την αποµείωση της δι΄ αυτού παρεχοµένης προστασίας
[Demin, Zhengai, 2008].
Δύο ακόµα έννοιες, που έκαναν την εµφάνισή τους και κατοχυρώθηκαν θεσµικά και νοµοθετικά
την περίοδο αυτή, είναι οι έννοιες της «συνεργατικής πολιτικής» και της «συµµετοχικής
δηµοκρατίας», σε µια προσπάθεια περαιτέρω διεύρυνσης της δηµοκρατικής αρχής στις σύγχρονες
κοινωνίες και ειδικότερα, του δικαιώµατος ενεργούς συµµετοχής στη διαδικασία λήψης
αποφάσεων και διαµόρφωσης στρατηγικών όσον αφορά τα θέµατα που αφορούν τον πολίτη.
Σταδιακά τονίζεται ο ολοένα και πιο δυναµικά εξελισσόµενος ρόλος που διαδραµατίζουν οι
πολίτες - ιδιώτες σε πολιτικό, τοπικό, επαγγελµατικό - επιχειρηµατικό και εν γένει κοινωνικό
επίπεδο, καθώς επίσης και οι φορείς έκφρασης της συλλογικής δράσης (σύλλογοι, σωµατεία,
επιµελητήρια, επαγγελµατικές και συνδικαλιστικές οργανώσεις, πολιτικά κόµµατα, ΜΚΟ,
συνεταιρισµοί κ.ά.) όσον αφορά την ενεργό παρέµβαση σε θέµατα περιβάλλοντος, που µπορεί να
εκτείνεται από την απλή έκφραση γνώµης έως τη µαζική κινητοποίηση και συλλογική δυναµική
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αντίδραση σε προτάσεις και πολιτικές της εκάστοτε τοπικής, εργασιακής ή πολιτικής εξουσίας
[Hoover, Shannon, 1995].
Αποφασιστικής σηµασίας αποδεικνύεται επίσης ο ρόλος των κατοίκων των τοπικών κοινωνιών
προστατευόµενων περιοχών κυρίως όσον αφορά τη σχεδίαση και εφαρµογή πολιτικών που
ρυθµίζουν θέµατα διαχείρισης και προστασίας φυσικών πόρων, τη βιώσιµη αναψυχή και τη
διαχείριση οικοσυστηµάτων. Στις περιοχές αυτές η παρουσία και εµπλοκή των τοπικών
κοινοτήτων σε θέµατα περιβαλλοντικής προστασίας και διαχείρισης θεωρείται πλέον καθοριστική
[Buta et al., 2014].

2. Δασικά οικοσυστήµατα
Στο σύνολο του αναπτυγµένου κόσµου η προστασία και διαχείριση των δασικών οικοσυστηµάτων
συνδέθηκε από πολύ νωρίς µε τη συλλογική δράση και συµµετοχή, αποτέλεσε βασική µέριµνα και
στόχο των περιβαλλοντικών κινηµάτων και πεδίο έκφρασης της περιβαλλοντικής ευαισθησίας των
τοπικών κοινοτήτων που αφορούσε [Papa, 2015].
Οι Buchy και Hoverman εισήγαγαν την έννοια της «συµµετοχικής δασοκοµίας» (participatory
forestry) ως ενός νέου µοντέλου συµµετοχικής διαχείρισης του δασικού χώρου και των φυσικών
πόρων (participatory forestry management) και χάραξης δασικών σχεδιασµών, προσδίδοντας µία
διαφορετική διάσταση και στον ρόλο του δασολόγου [Buchy, Hoverman, 2000].

3. Προστασία και διαχείριση υδάτινων πόρων
Ο ενεργός ρόλος του πολίτη σε θέµατα που αφορούν τη διαχείριση και προστασία των υδάτων
θεωρείται ζωτικής σηµασίας για τη διασφάλιση της µελλοντικής παροχής νερού και την
προστασία των υδάτινων οδών [Dean et al., 2016].
Στη Βραζιλία, όπου ο «Νόµος περί υδάτων» του 1997 θεσµοθετεί τη λεκάνη απορροής ως βασική
µονάδα σχεδιασµού των πολιτικών διαχείρισης του νερού, οι προσπάθειες των κατοίκων να
συστήσουν συµµετοχικές επιτροπές για την παρέµβαση στα κέντρα λήψης αποφάσεων θεωρήθηκε
ότι θα µπορούσε να οδηγήσει σε ριζικές αλλαγές στη διακυβέρνηση που θορύβησε έντονα την
εξουσία. Μέσα από µία σειρά µεθοδεύσεων και αποφάσεων που ακολουθήθηκαν, το περιβόητο
σύστηµα συµµαχιών µεταξύ των ισχυρών παραγόντων στο χώρο της διαχείρισης των υδάτων και
των φυσικών πόρων εν γένει κατάφερε να ελέγξει πλήρως και µονοµερώς την κατάσταση,
παρεµποδίζοντας και πλήττοντας καίρια την ακώλυτη άσκηση του δικαιώµατος συµµετοχής του
κοινού, που σταδιακά ατόνησε και οι πολίτες αποκλείσθηκαν από τις σχετικές διαδικασίες
[Siegmund - Schultze et al., 2015].
Οι πολιτικές οργανώσεις θεωρήθηκε ότι διαδραµατίζουν έναν σηµαντικό ρόλο όσον αφορά την
έκφραση των ατοµικών προτιµήσεων και την ανάδειξη της συλλογικής δράσης για την προστασία
του περιβάλλοντος. Από σχετική έρευνα που διενεργήθηκε στις ΗΠΑ, σε περιοχή στη λίµνη
Οντάριο, προέκυψε ότι οι πολίτες που κατοικούσαν στην παρόχθια ζώνη είχαν αναπτύξει
περισσότερο φιλοπεριβαλλοντική συνείδηση και οικολογική ευαισθησία καθώς επίσης και
µεγαλύτερη και εντονότερη συµµετοχική δράση στο πλαίσιο τοπικών περιβαλλοντικών
οργανώσεων από ό,τι οι κάτοικοι άλλων, µη παρόχθιων γειτονικών περιοχών. Η έρευνα αυτή
κατέδειξε πως η γειτνίαση και ο βαθµός τοπικής εγγύτητας µε την εστία των περιβαλλοντικών
προβληµάτων και φαινοµένων λειτουργούν ως καθοριστικός παράγοντας για την ανάπτυξη και
εκδήλωση φιλοπεριβαλλοντικής συνείδησης και δράσης [Pendall, Schmidt, 2011].

4. Προστασία θαλάσσιων και παράκτιων οικοσυστηµάτων
Η διαχείριση και προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος έχουν αναδειχθεί σε ένα από τα
σηµαντικότερα πεδία εφαρµογής της αρχής της ενεργούς συµµετοχικής δράσης [Emma McKinley,
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Stephen Fletcher, 2010]. Η ιδιαίτερη οµορφιά των θαλάσσιων και παράκτιων οικοσυστηµάτων και η
ποικιλοµορφία των δραστηριοτήτων για την ανάπτυξη των οποίων προσφέρονται, όπως η
θαλάσσια αναψυχή, οι θαλάσσιες περιηγήσεις, οι καθαρισµοί ακτών και θαλασσών, ο αλιευτικός
τουρισµός, το κολύµπι, η αξιοποίηση και επισκεψιµότητα του ενάλιου πλούτου κ.ά. καθιστούν το
θαλάσσιο περιβάλλον πόλο έλξης για τους πολίτες και θαυµάσιο χώρο έκφρασης της
φιλοπεριβαλλοντικής τους ευαισθησίας.
Στον διεθνή χώρο έχει αναπτυχθεί η έννοια της «θαλάσσιας ιθαγένειας» (marine citizenship), που
επιδιώκει να περιγράψει το πλέγµα δικαιωµάτων και υποχρεώσεων του πολίτη σε σχέση µε το
θαλάσσιο και παράκτιο περιβάλλον, κυρίως όσον αφορά τις εκάστοτε ακολουθούµενες πολιτικές
γι΄ αυτό. Η θαλάσσια ιθαγένεια προϋποθέτει αυξηµένη ευαισθητοποίηση των κοινωνών του
θαλάσσιου και παράκτιου περιβάλλοντος όσον αφορά τα περιβαλλοντικά θέµατα, κατανόηση της
σηµασίας της προσωπικής συµπεριφοράς στη δηµιουργία και επίλυση των περιβαλλοντικών
ζητηµάτων και τη στροφή στις αξίες για την προώθηση των θαλάσσιων φιλοπεριβαλλοντικών
επιλογών συµπεριφοράς [McKinley, Fletcher, 2012].
Σηµαντικό εν προκειµένω κρίνεται και το παράδειγµα του έργου «MARGov», που ξεκίνησε το 2008,
στην Πορτογαλία, ως µια καινοτόµος πρόταση οικοδόµησης ενός µοντέλου Συνεργατικής
Διακυβέρνησης των Θαλάσσιων Προστατευόµενων Περιοχών (ΘΠΠ), χρησιµοποιώντας ως µελέτη
περίπτωσης το Θαλάσσιο Πάρκο Luiz Saldanha (MPLS), Sesimbra. Βασικός άξονας λειτουργίας και
υλοποίησης του έργου είναι ο διαρκής οικολογικός - κοινωνικός διάλογος, ο οποίος βασίζεται στην
ενεργό συµµετοχή και στοχεύει στην ενδυνάµωση των τοπικών κοινωνιών, προκειµένου οι
κάτοικοί τους να καταστούν ενεργοί πολίτες και παράγοντες βιώσιµης διαχείρισης ακτών,
θαλασσών και του ωκεανού. Θεµέλιο της φιλοσοφίας του έργου συνιστά η άποψη ότι η επιτυχία
της σχεδίασης και υλοποίησης κάθε δραστηριότητας και έργου εξαρτάται από το βαθµό και την
ποιότητας της ισορροπίας µεταξύ ανθρώπου και περιβάλλοντος, ενώ ένας σχετικός οικολογικός κοινωνικός διάλογος διεξάγεται µεταξύ όλων των φορέων. Το έργο MARGov είναι δοµηµένο σε
τρία επίπεδα: α) διακυβέρνηση, β) ιθαγένεια και γ) δυναµική - χωρική δοµή και αποσκοπεί, µεταξύ
άλλων, να τονώσει τη συµµετοχή της τοπικής κοινότητας, τη βελτίωση της επικοινωνίας, τη
δηµιουργία ένας εποικοδοµητικού διαλόγου µεταξύ των εµπλεκοµένων φορέων και αρχών και τη
µείωση των συγκρούσεων µεταξύ τους. Θεωρείται δε ότι η παραδοσιακή διασύνδεση µεταξύ
τοπικής κοινότητας και θαλάσσιου περιβάλλοντος επιτυγχάνεται ως επί το πλείστον ως στόχος
της γενικότερης συναισθηµατικής ωρίµανσης, ευαισθησίας και νοηµοσύνης µέσω της
περιβαλλοντικής εκπαίδευσης στα σχολεία [Vasconcelos, Ramos Pereira, Caser, Gonçalves, Silva, Sá,
2013].
Σε σχετική επιστηµονική µελέτη, η οποία αναλύει την ανάπτυξη ενός µοντέλου διαχείρισης
βιώσιµης αλιείας µέσω της υιοθέτησης ηθικών αρχών, επισηµαίνεται ότι οι γυναίκες µπορούν
δυνητικά να διαδραµατίσουν σηµαντικό ρόλο στις παράκτιες και νησιωτικές κοινότητες κυρίως
λόγω των πολλαπλών ευθυνών τους. Οι γυναίκες, ως επί το πλείστον, είναι εκείνες, οι οποίες
ενσταλάζουν τις επιθυµητές κοινωνικές, πολιτιστικές και ηθικές αξίες στα παιδιά από τη νεαρή
ηλικία. Έτσι κρίνονται και ως οι πλέον κατάλληλες για την ανάπτυξη βιώσιµων πρακτικών και
θαλάσσιας διαχείρισης καθώς επίσης και για την ενθάρρυνση της εθελοντικής δράσης του ατόµου
που µπορεί να εξυπηρετήσει ταυτόχρονα πολλαπλούς κοινωνικούς στόχους [Ram-Bidesi, 2015].

5. Πολιτικές σχετικές µε τα απόβλητα
5α. Αστικά - οικιακά απόβλητα
Η µείωση των οικιακών απορριµµάτων έχει αναγνωριστεί ως βασική συνιστώσα των βιώσιµων
στρατηγικών διαχείρισης αποβλήτων σε ολόκληρη την Ευρώπη. Έχοντας διερευνήσει τη στάση
των νοικοκυριών και δράσεις σχετικές µε τα απόβλητα στην Ιρλανδία, µία σχετική επιστηµονική
µελέτη θεωρεί την ενεργό συµµετοχή των ιδιοκτητών ως καθοριστικής σηµασίας για την επίτευξη
του στόχου της ελαχιστοποίησης των αποβλήτων στο σπίτι [Frances Fahy, Anna Davies, 2007]. Σε
άλλη έρευνα, η οποία διεξήχθη στη Μεγ. Βρετανία (Έξετερ, Devon), τονίζεται η σηµασία της
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συµµετοχικής δράσης των πολιτών στη διαχείριση των οικιακών αποβλήτων µε πιο βιώσιµους
τρόπους [Barr, Gilg, 2005].
Η εµπέδωση µιας φιλοσοφίας πρόληψης, όσον αφορά τη δηµιουργία αποβλήτων, θα µπορούσε
κατ΄ άλλη άποψη να επιτρέψει τον σχεδιασµό πιο αποτελεσµατικών πολιτικών µείωσης της
ποσότητας αποβλήτων που παράγονται, εκ µέρους της τοπικής αυτοδιοίκησης, αλλά και των
φορέων λήψης αποφάσεων. Τα αποτελέσµατα της εν λόγω έρευνας απέδειξαν επίσης ότι η
ανακύκλωση και η πρόληψη της δηµιουργίας αποβλήτων αντιπροσωπεύουν διαφορετικές
διαστάσεις της συµπεριφοράς διαχείρισης αποβλήτων και απαιτούν ιδιαίτερη προσέγγιση για την
αύξηση της εµπλοκής των ατόµων στις µελλοντικές πολιτικές [Bortoleto et al.,2012].

5β. Στερεά απόβλητα
Τα στερεά απόβλητα που προκύπτουν κυρίως από την εξορυκτική διαδικασία και εκµετάλλευση
των φυσικών πόρων συνιστούν παγκοσµίως µια σηµαντική πρόκληση όσον αφορά τις πολιτικές
διαχείρισης και ανακύκλωσής τους. Καθοριστικής σηµασίας κρίνεται εν προκειµένω ο ρόλος και η
δράση των τοπικών κυρίως παραγόντων και των εµπλεκοµένων συνεταιρισµών, ενώ γίνεται δεκτό
ότι κοινότητες και περιβάλλον επωφελούνται από µια οργανωµένη αστική εξόρυξη που λαµβάνει
υπεύθυνα υπ΄ όψη τον ρόλο του τοπικού παράγοντα [Gutberlet, 2015].

5γ. Νοσοκοµειακά - ιατρικά απόβλητα
Με σχετική εργασία τους οι Tudor κ.λπ. διερεύνησαν και αποτύπωσαν την αποτελεσµατικότητα
του εταιρικής κοινωνικής ευθύνης (ΕΚΕ) και των περιβαλλοντικά ενεργών πολιτών όσον αφορά
ζητήµατα που άπτονται της βιώσιµης διαχείρισης των αποβλήτων υγειονοµικής περίθαλψης στην
Αγγλία και την Ουαλία [Tudor et al., 2008].

6. Επικίνδυνες ουσίες - Χηµικά
Η συµµετοχή αναδεικνύεται σε ένα σηµαντικό ζήτηµα σε σχέση µε την περιβαλλοντική έρευνα και
πολιτική. Με τον τίτλο: «Δηµόσια Αντίληψη Κινδύνου και Ευρωπαϊκή Περιβαλλοντική Πολιτική»
(PRISP), µια διακρατική έρευνα ανίχνευσε και ερµήνευσε τον προσανατολισµό των Ευρωπαίων
πολιτών όσον αφορά τους κινδύνους που εγκυµονεί η παρατεταµένη χρήση χηµικών ουσιών για
τον άνθρωπο και το περιβάλλον. Βασικός στόχος της έρευνας είναι να διερευνήσει τις απόψεις των
ανθρώπων για µια περισσότερο συµµετοχική δηµοκρατία και για την ενίσχυση της συλλογικής
δράσης εστιάζοντας στις πολιτικές για το περιβάλλον [Pellizzoni, Ungaro, 2000].
Περαιτέρω, η κακή κατάσταση του περιβάλλοντος στην κοινότητα του Χονγκ Κονγκ απεδείχθη ότι
είναι ένα αναµενόµενο λογικό αποτέλεσµα της ελάχιστης προσπάθειας που καταβάλλεται από
τους πολίτες για τη δηµιουργία αποθέµατος κοινωνικού και περιβαλλοντικού κεφαλαίου και
πολιτισµού [Chung, Lo, 2003].
Αντικείµενο άλλης µελέτης ήταν να εξετάσει την επί σχεδόν 30 χρόνια διένεξη σχετικά µε τη
διάθεση των µεγαλύτερων αποθεµάτων τοξικών (εξαχλωροβενζόλιο) στον κόσµο. Παρουσιάζεται
η πολιτική µιας εταιρείας χηµικών στην προσπάθειά της να διαχειρίζεται τη διάθεση τοξικών
αποβλήτων σε άµεση συνεργασία µε την κυβέρνηση, τους οικολόγους και την τοπική κοινότητα. Η
µελέτη περιγράφει τις νέες διαδικασίες και δοµές, που έχουν σχεδιαστεί ειδικά για την
διευκόλυνση της συµµετοχικής λήψης αποφάσεων και χάραξης φιλοπεριβαλλοντικών πολιτικών
[Benn, Jones, 2009].
Η χηµική βιοµηχανία είναι ιστορικά υπόλογη για σηµαντικά ατυχήµατα µεγάλης κλίµακας που
οδήγησαν στην απελευθέρωση επικίνδυνων ουσιών, ρύπων και τοξικών στοιχείων στο
περιβάλλον. Δύο πολύ γνωστά παραδείγµατα είναι η καταστροφή της Union Carbide στο Bhopal
και η τραγωδία του Three Mile Island. Προκειµένου να διασφαλιστεί η προστασία του
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περιβάλλοντος και η δηµόσια υγεία και ασφάλεια, η χηµική βιοµηχανία έχει υιοθετείται
εθελοντικά προγράµµατα ολοκληρωµένης διαχείρισης, όπως το πρόγραµµα responsible care
[Evangelinos et al., 2010].

7. Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων
Ακόµη και µια βιαστική µατιά στη θεωρία και πράξη σχετικά µε την εκτίµηση περιβαλλοντικών
επιπτώσεων (ΕΠΕ) αποκαλύπτει ότι η συµµετοχή του κοινού συνιστά αναπόσπαστο µέρος της
διαδικασίας περιβαλλοντικής αξιολόγησης. Η συµµετοχή του κοινού στην ΕΠΕ θεωρείται ως
παράγοντας διεύρυνσης και εµπέδωσης της δηµοκρατικής πολιτικής, ενώ καθιστά και την ίδια την
ΕΠΕ περισσότερο αποτελεσµατική [Glucker et al., 2010].
Η συµµετοχή του κοινού θεωρείται περαιτέρω ως σηµαντικός παράγοντας διαµόρφωσης και της
Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίµησης (ΣΠΕ). Ήδη από τη νοµοθετική και θεσµική κατοχύρωση
των ΣΠΕ προκύπτει ο προσανατολισµός τους προς µια περισσότερο ανοικτή και διαφανή
διαδικασία λήψης αποφάσεων µε σκοπό τη µεγαλύτερη κατά το δυνατόν αποδοχή σχεδίων και
προγραµµάτων από τον πληθυσµό που αφορούν. Τα αποτελέσµατα σχετικής έρευνας δείχνουν ότι
η δηµόσια συµµετοχή στην τρέχουσα πρακτική των ΣΠΕ παραµένουν περιορισµένα και µε
περιορισµένη επιρροή στη λήψη αποφάσεων [Rega, Baldizzone, 2015].
Στο πλαίσιο άλλης µελέτης περίπτωσης, αναδεικνύεται η αναγκαιότητα της συµµετοχής του
κοινού στη διαδικασία στρατηγικής περιβαλλοντικής εκτίµησης (ΣΠΕ). Η µελέτη συνιστά µια
επισκόπηση του µοντέλου του Κεµπέκ (Καναδάς) όσον αφορά τη συµµετοχή του κοινού στην
προστασία του περιβάλλοντος, µέσω της αξιολόγησης έξι (6) δηµοσκοπήσεων σχετικά µε τις
προτεινόµενες κατευθύνσεις και πολιτικές που αφορούν, αντιστοίχως, τα επικίνδυνα απόβλητα,
την προστασία των δασών, τα υπολείµµατα υλικών, την ενέργεια, τη διαχείριση υδάτων και την
κτηνοτροφία [Gauthier et al., 2011].

8. Βιοµηχανικές εγκαταστάσεις
Σύµφωνα µε σχετική µελέτη, που διενεργήθηκε σε δύο βιοµηχανικές πολιτείες της Ινδίας, τη
Μαχαράστρα και τη Γκουτζαράτ, µε τη συµµετοχή οκτώ (8) επιχειρήσεων από κάθε µία,
κατεδείχθη ότι περισσότερες από τις µισές από τις συµµετέχουσες βιοµηχανικές µονάδες απέδιδαν
ιδιαίτερη σηµασία στον ρόλο της εκπαίδευσης όσον αφορά την εφαρµογή και υλοποίηση πολιτικών
καθαρότερης και περισσότερο φιλοπεριβαλλοντικής παραγωγής. Μεταξύ των µεθόδων
κατάρτισης, περισσότερο αποτελεσµατική θεωρήθηκε η εκπαίδευση του προσωπικού in-house και
on-the-job training. Οι προµηθευτές καθαρότερων τεχνολογιών φαίνεται επίσης να διαδραµατίζουν
ενεργό ρόλο στην περιβαλλοντική εκπαίδευση του προσωπικού των εν λόγω µονάδων
[Unnikrishnan, Hegde, 2007].

9. Αστικό τοπίο και κοινόχρηστοι χώροι πρασίνου
Έντονο ενδιαφέρον παρουσιάζει, σε διεθνές επίπεδο, η διαχείριση κοινοχρήστων χώρων πρασίνου
από τους τοπικούς πληθυσµούς και παράγοντες. Δεδοµένου ότι οι προϋπολογισµοί των τοπικών
αρχών καθίστανται ολοένα και περισσότερο περιορισµένοι, οι τοπικές κοινότητες τελούν υπό
µόνιµη οικονοµική πίεση όσον αφορά την ανάληψη φιλοπεριβαλλοντικών πρωτοβουλιών,
πολιτικών και δράσεων. Τούτο οδήγησε συχνά στην πράξη στη σύσταση οµάδων πολιτών και στην
αποτελεσµατική υιοθέτηση πρακτικών διαχείρισης χώρων πρασίνου ανεξάρτητα από τις τοπικές
αρχές [Mathers et al.].
Στη Ζυρίχη της Ελβετίας µια σειρά από δραστηριότητες αναψυχής σε αστικά δάση και δηµόσιους
χώρους πρασίνου υιοθετήθηκαν ως επίσηµη πολιτική µε σκοπό την ενσωµάτωση των µεταναστών
και των διακριτών πολιτισµικών ταυτοτήτων που έφεραν. Σταδιακά οι ακολουθούµενες ως άνω
πρακτικές συνέβαλαν στη θετική κοινωνική αλληλεπίδραση µεταξύ Πολιτείας και µεταναστών
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και διευκόλυναν την κοινωνικοποίησή τους. Έτσι οι δηµόσιοι αστικοί χώροι πρασίνου απέκτησαν
έναν σηµαντικό ρόλο στην ανάδειξη των πολιτισµών και στην οµαλή κοινωνική ένταξη των
αλλοδαπών κατοίκων της πόλης [Seeland et al., 2009].
Στο πλαίσιο άλλης µελέτης περίπτωσης, που έλαβε χώρα στο Βανκούβερ, διερευνήθηκαν τρόποι
και διαδικασίες ανάδειξης, διαχείρισης και προστασίας του αστικού τοπίου. Διαπιστώθηκε σοβαρή
έλλειψη ενός βιώσιµου οράµατος για την πόλη, απώλεια ταυτότητας των δηµοσίων χώρων και
τονίστηκε η αναγκαιότητα προστασίας και ανάδειξης των κοινοχρήστων χώρων πρασίνου και του
αστικού τοπίου [Quayle, 1998].
Στη Μεγ. Βρετανία η σηµασία που έχει το περπάτηµα στους αστικούς χώρους πρασίνου για την
υγεία και την αναψυχή εξετάστηκε µέσα από τις ιστορικές ρίζες της, καθώς επίσης και µέσα από
ένα πολιτικο-οικονοµικό πλαίσιο. Στην οικεία µελέτη αναδεικνύεται ο ρόλος των πάρκων και
αλσών στο Ην. Βασίλειο από τον 19ο αιώνα και συνδέεται µε την άνοδο και οικονοµικο-κοινωνική
ισχυροποίηση και εξέλιξη της αστικής τάξης. Σήµερα τα δηµόσια πάρκα και άλση εξακολουθούν
να συνδέονται µε το γενικότερο στόχο αναψυχής και βελτίωσης της υγείας των πολιτών µέσω των
δυνατοτήτων συµµετοχής σε δράσεις και ασχολίες που καταπολεµούν την επιβλαβή συνήθεια της
καθιστικής ζωής και την παχυσαρκία [Carpenter, 2013].

10. Παγκόσµια κλιµατική αλλαγή
Οι δυσµενείς συνέπειες της κλιµατικής αλλαγής πλήττουν καίρια και επιβαρύνουν την υγεία του
πληθυσµού αλλά και το εισόδηµά τους λόγω του περιβαλλοντικού κόστους που σωρρεύεται. Παρ΄
όλα αυτά κοινή είναι η διαπίστωση ότι η µειωµένη αίσθηση συλλογικής ευθύνης καθώς και η
γενικευµένη αίσθηση ότι η κλιµατική αλλαγή είναι ένα πρόβληµα µακρινό, που δεν µας επηρεάζει
άµεσα, κατέστησε σαφή την ανάγκη ενίσχυσης των πρακτικών που συµβάλλουν στην υιοθέτηση
µιας περισσότερο προσιτής και ενδιαφέρουσας φιλοπεριβαλλοντικής πολιτικής όσον αφορά τη
συµµετοχή των πολιτών στα κέντρα λήψης αποφάσεων σε σχέση µε την προσαρµογή στην
κλιµατική αλλαγή και την αντιµετώπιση των σχετικών εντάσεων. Η ενίσχυση του ρόλου των
τοπικών κοινοτήτων και η ανάδειξη της λειτουργίας του «συµβουλίου γειτονιάς» καθίστανται
µέσα που δύνανται να τονώσουν και να εδραιώσουν µια λειτουργικότερη και περισσότερο
αποτελεσµατική -ως προς την επίτευξη των στόχων της- συµµετοχικής συµπεριφοράς του πολίτη
όσον αφορά την αντιµετώπιση περιβαλλοντικών ζητηµάτων που τον αφορούν σε συλλογικό ή
τοπικό επίπεδο [Phadke et al., 2015].
Σηµαντικός παράγοντας αναδεικνύεται εν προκειµένω η ένταξη και αξιοποίηση του ρόλου των
γυναικών, αλλά και των περιθωριοποιηµένων πληθυσµών που συνήθως πλήττονται περισσότερο
από ακραία καιρικά φαινόµενα, αλλά διαθέτουν και σπάνια οικολογική, κοινωνική και πολιτική
εµπειρία και γνώση, που µπορεί να συµβάλει σηµαντικά στις στρατηγικές προσαρµογής στην
κλιµατική αλλαγή [Figueiredo, Perkins, 2013]. Οµοίως, η συµµετοχή του κοινού στον σχεδιασµό
πόλεων και οικισµών δύναται να υπηρετήσει τη δηµιουργία βιώσιµου και περισσότερο φιλικού
προς το περιβάλλον και τον άνθρωπο αστικού χώρου και τοπίου [Broto et al., 2015].
Στις Μαλδίβες, η Bluepeace, παλαιότερη περιβαλλοντική ΜΚΟ της χώρας µε διεθνή δράση και
εµβέλεια µάχεται για τον τερµατισµό της παγκόσµιας κλιµατικής αλλαγής και διατυπώνει την
άποψη πως η µείωση των εκποµπών των αερίων του θερµοκηπίου δεν είναι µόνο θέµα της
εκάστοτε υιοθετούµενης εθνικής περιβαλλοντικής πολιτικής αλλά σχετίζεται άµεσα και µε τη
διεύρυνση και την εµπέδωση των δηµοκρατικών θεσµών, της παγκόσµιας ειρήνης και της
συµµετοχικής δράσης των πολιτών [Hirsch, 2015].

11. Ενέργεια - τεχνολογία και οικιακή κατανάλωση
Ολοένα και περισσότερο στο σύγχρονο κόσµο κατακτά έδαφος η ιδέα της υιοθέτησης πολιτικής
πρωτοβουλίας και νοµοθετικών επιλογών που θα εξασφαλίζουν και θα ενθαρρύνουν την ενεργό
συµµετοχή του κοινού σε θέµατα περιβαλλοντικού σχεδιασµού. Η χρήση των µεθόδων της
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πληροφορικής και της τεχνολογίας αναµφίβολα υπηρετούν τον σκοπό αυτό µε γνώµονα την
άµεση και προσιτή παροχή της περιβαλλοντικής πληροφόρησης παγκοσµίως και κατ΄ επέκταση τη
διεύρυνση της έννοιας της συµµετοχικής περιβαλλοντικής δράσης. Σύγχρονες ολοκληρωµένες
προσεγγίσεις αξιοποιούν τη χρήση των Γεωγραφικών Συστηµάτων Πληροφοριών (GIS) κυρίως
όσον αφορά την εφαρµογή πολιτικών προστασίας του περιβάλλοντος και χρήσεων γης [Higgs et al.,
2008].
Τα περιβαλλοντικά προβλήµατα στο ενεργειακό σύστηµα συχνά προέρχονται από τις καθηµερινές
δραστηριότητες και επιλογές. Η καθηµερινή δραστηριότητα στο σπίτι είναι µέρος της ιδιωτικής
σφαίρας που δύναται να αµφισβητηθεί σε σχέση µε τις ενεργειακές πολιτικές [Jenny Palm, 2010]. Η
χρήση οικιακού εξοπλισµού χαµηλής ενέργειας για τις ανάγκες του νοικοκυριού και της διαβίωσης
εξαρτάται άµεσα από τη θετική ανταπόκριση και τη συµµετοχή του κοινού σε σχετικές
υιοθετούµενες πολιτικές και ενεργειακές λύσεις εκ µέρους της Πολιτείας, καταδεικνύοντας και
στον τοµέα της ενέργειας και της οικιακής κατανάλωσης τον αποφασιστικό ρόλο που κατέχει η
περιβαλλοντική συνείδηση, η συµπεριφορά και οι ενεργειακές επιλογές του σύγχρονου πολίτη [Gill
et al., 2015].
Κοινή είναι η πεποίθηση ότι σε πολλές περιπτώσεις οι στάσεις και οι συµπεριφορές πρέπει να
µεταβληθούν προκειµένου να εξασφαλισθεί ένα βιώσιµο ενεργειακό µέλλον. Καθοριστικός στο
πεδίο αυτό αναδεικνύεται ο ρόλος της φιλοπεριβαλλοντικής εκπαίδευσης, αλλά και η υιοθέτηση
µέτρων όπως τα φορολογικά κίνητρα, οι απαλλαγές κ.ά. διευκολύνσεις που θα έστρεφαν το
ενδιαφέρον του κοινού σε καταναλωτικές συνήθειες και ενεργειακές λύσεις και επιλογές
περισσότερο φιλικές προς το περιβάλλον [Owens, Driffill, 2008]. Αξιοσηµείωτη είναι η περίπτωση
της Νέας Ζηλανδίας, όπου στην περιοχή Taranaki, η ενεργητική εµπλοκή και η επιτυχής
συνεργασία των τοπικών φορέων, της κοινότητας, των γεωργών και γαιοκτηµόνων, των
αυτοχθόνων Μαορί, των τοπικών και περιφερειακών συµβουλίων και της εγχώριας βιοµηχανίας
πετρελαίου και φυσικού αερίου οδήγησαν στην υιοθέτηση και εφαρµογή εναλλακτικών λύσεων
και οικονοµικά αποδοτικότερων σχεδιασµών για µια βιώσιµη ενεργειακή πολιτική που είχε στο
επίκεντρό της τον κάτοικο της περιοχής και τις ιδιαίτερες ανάγκες του [Coyle, 2016].

12. Ασφάλεια τροφίµων - Γενετικά τροποποιηµένοι οργανισµοί (ΓΤΟ)
Το πρόβληµα της ασφάλειας της διατροφικής αλυσίδας και της κατανάλωσης διεγείρει σήµερα
παγκόσµια ανησυχία. Η χάραξη πολιτικών για περισσότερο φιλοπεριβαλλοντική διαβίωση, είτε
πρόκειται για καταναλωτικές συνήθειες, είτε για τις µεταφορές, τη διατροφή, τη στέγη και την
αναψυχή, ολοένα και περισσότερο τείνει να σχετισθεί µε µη κρατικές περιβαλλοντικές
πρωτοβουλίες, µε τη δηµιουργία οικολογικής συνείδησης του κοινού και µε την ενίσχυση της
συµµετοχικής δράσης του ενεργού πολίτη [Spaargaren, Mol, 2008]. Ένα τοπικό δίκτυο βιολογικών
τροφίµων µπορεί λ.χ. ν΄ αποτελέσει την έκφραση ενός σύγχρονου µοντέλου πολιτικής
ενσωµάτωσης της βιώσιµης κατανάλωσης χωρίς ωστόσο να υπηρετεί την καινοφανή τάση, που
προσχηµατικά υπό την ένδειξη «πράσινο» ουσιαστικά ενισχύει το σύγχρονο πρόσωπο της «νέας
οικονοµίας» [Seyfang, 2006].
Η κοινωνική αφύπνιση και η συντονισµένη εταιρική κοινωνική ευθύνη (ΕΚΕ) δύνανται να
παρεµποδίσουν και το επίσης ανησυχητικό φαινόµενο της παράνοµης, «τυχαίας» ή «ακούσιας»,
ελευθέρωσης στο περιβάλλον γενετικώς τροποποιηµένων οργανισµών (ΓΤΟ), που δεν έχουν
εγκριθεί για ανθρώπινη κατανάλωση [Clap, 2008].

13. Τουρισµός - ανάπτυξη και µεταφορές
Η υιοθέτηση πολιτικών αειφόρου τουρισµού συνέβαλε σε σηµαντικά οφέλη σε τοπικό επίπεδο. Για
τον λόγο αυτό η τοπική συµµετοχική δράση αποκτά καθοριστικό ρόλο στο πεδίο του τουρισµού ως
µορφής δραστηριότητας και εκµετάλλευσης που δύναται να έχει σηµαντικές επιπτώσεις στο
φυσικό και οικιστικό - πολιτιστικό περιβάλλον της περιοχής που αφορά [Balslev Clausen, Gyimóthy,
2016].
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Αλλά και ο ρόλος της συµµετοχής των πολιτών στη βελτίωση των συστηµάτων µεταφοράς
κατακτά ολοένα και περισσότερο έδαφος και προσφέρει γόνιµο προβληµατισµό για την
αξιοποίηση των µέσω της σύγχρονης τεχνολογίας και την εισαγωγή καινοτοµιών σε υπάρχοντα
συστήµατα. Η στήριξη από µικρές οµάδες αποδεικνύεται και στον τοµέα αυτό πολύτιµη καθώς
είναι καλό να σκεφτόµαστε τους πολίτες ως σχεδιαστές στο δικό τους δικαίωµα και όχι ως απλούς
συµµετέχοντες σε µια απρόσωπη διαδικασία σχεδιασµού [Sagaris, 2014].
Σύµφωνα µε µια µελέτη που πραγµατοποιήθηκε στην Πανεπιστηµιούπολη Mawson Lakes του
Πανεπιστηµίου της Νότιας Αυστραλίας, η ποδηλασία αναδείχθηκε ως η πλέον βιώσιµη επιλογή
µεταφοράς, γεγονός που οδήγησε στην υιοθέτηση µέτρων για την υποστήριξή της και την
ανάπτυξή της από την πολιτεία [Bonham, Koth, 2010].

14. Βιώσιµη µεταλλευτική δραστηριότητα
Η καθοριστική επιρροή της ανάπτυξης µεταλλευτικής δραστηριότητας σε µια περιοχή στο
περιβάλλον και τον τοπικό πληθυσµό και οι αντιδράσεις των κατοίκων καταγράφηκαν στο
πλαίσιο της µελέτης περίπτωσης του Logan Lake, British Columbia, στον Καναδά. Η πόλη
γειτνιάζει µε το ορυχείο χαλκού του Highland Valley, η δε έρευνα κατέδειξε ότι η προσέγγιση της
εκµεταλλεύτριας εταιρείας µέσα από συγκεκριµένες πρακτικές και επιλογές στο πλαίσιο της
εταιρικής κοινωνικής ευθύνης (ΕΚΕ) έχει δηµιουργήσει ένα αξιοσέβαστο και κοινά παραδεκτό
µέτρο καλής θέλησης στην κοινότητα. Καταδεικνύεται ακόµα ότι περισσότερο αποτελεσµατικές
πρακτικές εταιρικής κοινωνικής ευθύνης προς εξασφάλιση της υγείας και οικολογικής ισορροπίας
θα µπορούσαν να εξασφαλισθούν καλύτερα µέσα από τον σχεδιασµό µιας στρατηγικής που θα
περιελάµβανε και τις αγροτικές και αποµακρυσµένες κοινότητες που συχνά περιθωριοποιούνται
και αγνοούνται από τα δεσπόζοντα πολιτικά και οικονοµικά συµφέροντα [Mc Allister et al., 2014].
Γενικά γίνεται ολοένα και περισσότερο επιτακτική παγκοσµίως η ανάγκη συµµετοχής των
τοπικών κοινοτήτων στη διαδικασία λήψης αποφάσεων που αφορούν τοπικά έργα εξόρυξης και η
εξασφάλιση ότι η µεταλλευτική δραστηριότητα θα διεξαχθεί µε ασφάλεια και υπευθυνότητα
σύµφωνα µε τη φέρουσα ικανότητα του τόπου και µε την υποχρέωση αποκατάστασης του χώρου
µετά τη λήξη της δραστηριότητας [Prno, 2013].

15. Εταιρική κοινωνική ευθύνη
Τα τελευταία χρόνια οι όροι «εταιρική βιωσιµότητα» και «εταιρική αειφορία» επικρατούν ολοένα
και περισσότερο στο χώρο των επιχειρήσεων και διαµορφώνουν τις επιλογές και αποφάσεις των
επιχειρηµατιών όσον αφορά τη σχέση µε το προσωπικό τους και την εταιρική στρατηγική εν γένει
[Amini, Bienstock, 2014], [Hopkins, 2002]. Η έννοια της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης (ΕΚΕ) επίσης
σχετίζεται µε τη συµµετοχή δράση καθώς σήµερα καθίσταται για τις επιχειρήσεις ένας
µηχανισµός που τους εξασφαλίζει κοινωνική και φιλοπεριβαλλοντική ευαισθησία όσον αφορά τον
εταιρικό προσανατολισµό και τις επιλογές τους και δυνατότητα παρεµβάσεων στα κέντρα λήψης
αποφάσεων προς τον σκοπό της άσκησης επιρροής στη χάραξη των σχετικών πολιτικών [Metaxas,
Tsavdaridou, 2013].
Αναγνωρίζεται περαιτέρω ότι µέσω του µηχανισµού εταιρικής κοινωνικής και περιβαλλοντικής
ευθύνης καθίσταται εφικτή ακόµα και η αποκατάσταση και επανόρθωση περιβαλλοντικών ζηµιών
που είχαν συντελεσθεί κατά το παρελθόν, η δε εταιρική στρατηγική µπορεί να εστιάσει τη δράση
της στην πρόληψη περιβαλλοντικών καταστροφών και της ρύπανσης. Υπεύθυνη επιχειρηµατική
πρακτική θεωρείται εκείνη που συµβάλλει στην υιοθέτηση πρακτικών και επιλογών αποτροπής
της ρύπανσης [Warhurst, Mitchell, 2000]. Ιδιαίτερη έµφαση αποδίδεται στην εφαρµογή της ΕΚΕ σε
ναυτιλιακές εταιρείες µικρού και µεσαίου µεγέθους, καθώς η δραστηριότητά τους σχετίζεται µε
την υλοποίηση των πολιτικών αποφυγής θαλάσσιας ρύπανσης [Fafaliou, 2006].

[Η συµµετοχή των πολιτών στην προστασία του περιβάλλοντος. Σ. Παυλάκη, (2016)]

16. Αγροτική πολιτική και τοπική διακυβέρνηση
Η αγροτική ανάπτυξη είναι ένα πολυδιάστατο φαινόµενο καθώς συνδέεται άµεσα µε τη χάραξη
σχετικών πολιτικών σε επίπεδο κεντρικής και περιφερειακής διακυβέρνησης και µε την παραγωγή,
διαχείριση και εκµετάλλευση των κυριότερων φυσικών πόρων. Η τοπική αυτοδιοίκηση βρίσκεται
συχνά στο επίκεντρο της αγροτικής πολιτικής µέσα από τον θεσµικό της ρόλο στον διοικητικό
µηχανισµό και των εκτεταµένων αρµοδιοτήτων της όσον αφορά την οργάνωση του βίου και την
υλοποίηση δράσεων και στρατηγικών µε χαρακτήρα τοπικό. Για τούτο συχνά και οι παρεµβάσεις
για την αναδιάρθρωση, τη λειτουργία και τη δράση της τοπικής αυτοδιοίκησης σχετίζονται άµεσα
µε πρωτοβουλίες που αφορούν την αγροτική ανάπτυξη [Douglas, 2005].
Παράλληλα, η τοπική αυτοδιοίκηση, ως πολιτικός θεσµός, µπορεί να κατευθύνει τη δηµιουργία, σε
τοπικό επίπεδο, οικονοµικών µονάδων, τα µέλη των οποίων δεν έχουν τη δυνατότητα ισότιµης
συµµετοχής στην οικονοµική και κοινωνική ζωή, εξ αιτίας κοινωνικών προβληµάτων ή
προβληµάτων, τα οποία συνδέονται µε τη σωµατική και πνευµατική τους κατάσταση. Για την
υποστήριξη δράσεων σε τοπικό επίπεδο µε στόχο την ανάκαµψη της οικονοµίας, η τοπική
αυτοδιοίκηση έχει τη δυνατότητα να προωθήσει µορφές συνεργασίας, µεταξύ των οικονοµικών
µονάδων, οι οποίες στοχεύουν σε µία ήπια µορφή αξιοποίησης των πόρων και στην παροχή
κοινωνικών υπηρεσιών καθώς και να ενισχύσει δραστηριότητες συλλογικών σχηµάτων για την
ανάπτυξη των ενδιαφερόντων τους, τα οποία αποβλέπουν στο δηµόσιο συµφέρον
[Τριανταφυλλοπούλου, 2012].

17. Εθελοντισµός και περιβαλλοντικές οργανώσεις
Οι περιβαλλοντικές οργανώσεις, ως βασικοί εκφραστές των ιδεών του παγκόσµιου
περιβαλλοντικού κινήµατος και του αιτήµατος για περισσότερη προστασία του περιβάλλοντος και
των φυσικών πόρων, στηρίζουν το έργο τους σε ελάχιστα διαθέσιµα κεφάλαια και στον
εθελοντισµό. Η δράση τους αφορά τη διάδοση των ιδανικών της παγκόσµιας περιβαλλοντικής
κοινότητας και την ανάπτυξη οικολογικής συνείδησης του κοινού σε τοπικό, αλλά και διεθνές
επίπεδο. Οι αγώνες τους για την εδραίωση της περιβαλλοντικής προστασίας ενίοτε
προσλαµβάνουν χαρακτήρα γενικευµένης αντίστασης σε περιβαλλοντικές απειλές και προσβολές
καθώς και σε έµπρακτη διαµαρτυρία ενάντια σε δράσεις που αντιστρατεύονται τις αρχές του
οικολογικού κινήµατος για την υπεράσπιση των περιβαλλοντικών αγαθών (ακτιβισµός) [Figueiredo,
2013].
Η δράση των περιβαλλοντικών, µη κερδοσκοπικών οργανώσεων έχει ιστορικά καταστεί το πλέον
πρόσφορο πεδίο ανάληψης και εµπέδωσης συµµετοχικής - παρεµβατικής πρωτοβουλίας εκ µέρους
του κοινού, παγκοσµίως. Μέλη των περιβαλλοντικών οργανώσεων είναι συνήθως οι απλοί
πολίτες, εκείνοι που άµεσα και καίρια πλήττονται από την περιβαλλοντική υποβάθµιση και τα
αποτελέσµατα των οικολογικών καταστροφών σε επίπεδο τοπικής κοινωνίας ή και διεθνούς
κοινότητας, όσον αφορά περιβαλλοντικές προσβολές ευρείας κλίµακας και που µέσω της
εθελοντικής προσφοράς τους καθίστανται ενεργοί κοινωνοί στην παγκόσµια φιλοπεριβαλλοντική
υπόθεση [Whittaker et al., 2015].

Δ. Γενικότερες διαπιστώσεις όσον αφορά τη συµµετοχική δράση
Μετά από την ενδελεχή εξέταση των ανωτέρω απαριθµούµενων επιµέρους πεδίων εφαρµογής της
αρχής της συµµετοχικής περιβαλλοντικής δράσης κρίνεται χρήσιµο, στο σηµείο αυτό, να
καταγραφούν ορισµένα βασικά συµπεράσµατα και σκέψεις που έχουν, έως και σήµερα,
διατυπωθεί από τη θεωρία και την επιστηµονική ανάλυση του θέµατος, τα οποία συνοψίζονται
κυρίως στις ακόλουθες θέσεις:
- Η Σύµβαση του Άαρχους δίνει στους πολίτες τη δυνατότητα να ελέγχουν τις κυβερνήσεις
συνεισφέροντας ουσιαστικά στην προστασία του περιβάλλοντος. Ο µηχανισµός συµµόρφωσης
παρέχει στους πολίτες και τις οργανώσεις τους την ευκαιρία να αναζητήσουν διορθωτικά µέτρα σε
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διεθνές επίπεδο. Ως αποτέλεσµα, οι ίδιοι οι πολίτες είναι πιθανόν να καθορίσουν τη µελλοντική
επιτυχία της Σύµβασης, ως µέσου για την προστασία του δικαιώµατός τους σε ένα υγιές και
βιώσιµο περιβάλλον [Λιάσκα, 2008, 2011].
- Έντεκα έτη µετά την ενσωµάτωση της Σύµβασης του Άρχους στην ελληνική νοµοθεσία,
ενδιαφέρον παρουσιάζει η διερεύνηση της αξιοποίησης και εφαρµογής της και τελικά, η
αποτελεσµατικότητά της ως προς την αποκατάσταση της νοµιµότητας. Σηµαντικά σύγχρονα
περιβαλλοντικά προβλήµατα καθίσταται πλέον εφικτό ν΄ αντιµετωπισθούν µε τη συµβολή των
εργαλείων και των δυνατοτήτων που το περιεχόµενο της Σύµβασης παρέχει. Η µέσω της
αποτίµησης αυτής ελληνική εµπειρία προσφέρεται προς εξαγωγή συµπερασµάτων και προτάσεων
µε σκοπό την ενδυνάµωση της συµµετοχικής διαδικασίας, της καθιέρωσης της πλήρους και
έγκαιρης πρόσβασης στην περιβαλλοντική πληροφορία και τελικά, στο δικαίωµα και στη
δυνατότητα των πολιτών στην προάσπιση της προστασίας του περιβάλλοντος [Σταµατίου, 2010].
- Μετά τις οικονοµικές και κοινωνικές ανατροπές που σηµάδεψαν τον 20ό αιώνα, ο 21ος
χαρακτηρίζεται από έντονη αβεβαιότητα. Σηµειώνονται βαθιές αλλαγές στην οργάνωση του
χώρου, επιταχυνόµενη δηµογραφική αύξηση, αστικοποίηση και ανισορροπίες σε τοπική ή
υπερτοπική κλίµακα, που δηµιουργούν µεγάλες ανισότητες και προκαλούν ή ενισχύουν κινδύνους,
που επηρεάζουν όλο τον κόσµο, ιδιαίτερα δε τις πλέον φτωχές χώρες. Η συνειδητοποίηση του
προβλήµατος προέκυψε από µία έντονη και εκτεταµένη κρίση, που απαιτεί πρωτοβουλίες και
διεθνή οµοψυχία, καθώς αφορά το σύνολο της ανθρωπότητας και προϋποθέτει την κινητοποίηση
όλων, ιδιαίτερα στις ανεπτυγµένες χώρες. Η εικόνα της πραγµατικής κατάστασης του κόσµου µας
δεσµεύει όλους στο πνεύµα µιας συλλογικής συνεισφοράς, κατανεµηµένης χωρίς εγωισµούς και
µε βαθιά στοιχεία ανθρωπισµού. Αυτή η συνεισφορά θα προσδιοριστεί από µια σφαιρική και σε
βάθος γνώση των προβληµάτων, στα οποία πρέπει να δοθούν απαντήσεις [Δαγκλή, 2008].
- Η περιβαλλοντική προστασία δεν αποτελεί µόνο κρατική υπόθεση «υποχρέωση» σύµφωνα µε το
Σύνταγµα του Κράτους, αλλά πρωτίστως, είναι καθήκον (το πρώτο καθήκον) και δικαίωµα του
κάθε περιβαλλοντικά συνειδητοποιηµένου πολίτη, ο οποίος είναι ενταγµένος σε κάποιο
Περιφερειακό Τµήµα της χώρας που λέγεται Δήµος ή Κοινότητα ή σε κάποια Μητροπολιτική
Περιφέρεια (Κεντρική Διοίκηση) και στην οποία ανήκει, δηµιουργεί και βιώνει. Οι αρµοδιότητες και
οι ευθύνες των Τοπικών Αρχών για την προστασία του περιβάλλοντος προκύπτουν από το
υπάρχον νοµοθετικό και θεσµικό πλαίσιο καθώς επίσης και από τη χρέωση της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης µε την προώθηση των συµµετοχικών διαδικασιών των πολιτών. Ειδικότερα, όσον
αφορά το τοπικό κοινωνικό επίπεδο, είναι απαραίτητο να γίνει συνείδηση και τρόπος ζωής όλων
των πολιτών ο σεβασµός στις περιβαλλοντικές αξίες, η δε νοµοθεσία να χρησιµεύει ως αποδοτικός
ελεγκτικός µηχανισµός και όχι ως µηχανισµός θεραπείας και αποκατάστασης [Σκαναβή,
Ζαχαράκη, 2004].

Ε. Η συµβολή της εκπαίδευσης στην ανάπτυξη ενεργούς περιβαλλοντικής προσωπικότητας
Καθοριστικής σηµασίας κρίνεται ο ρόλος της εκπαιδευτικής διαδικασίας όσον αφορά την
καλλιέργεια οικολογικής συνείδησης των πολιτών και τη διαµόρφωση ολοκληρωµένων
ανθρώπινων προσωπικοτήτων, ως απαραίτητης προϋπόθεσης για την ανάπτυξη ενεργούς
ενήλικης συµµετοχικής συµπεριφοράς και δράσης, µεταξύ άλλων, και σε περιβαλλοντικά θέµατα.
Όπως εύστοχα υποστηρίζεται, είναι ανάγκη η περιβαλλοντική εκπαίδευση να εισέλθει όχι µόνο
στα σχολεία, αλλά και στην καθηµερινότητά µας. Η περιβαλλοντική παιδεία θα αναδείξει νέα,
καλλιεργηµένα σε περιβαλλοντικά θέµατα άτοµα µε περιβαλλοντική συνείδηση και κατ΄
επέκταση πρακτική και συµπεριφορά. Η περιβαλλοντική ισορροπία µας οδηγεί σε αρµονία µε την
κοινωνία και τον πολιτισµό, αλλά και σε οικονοµική ανάπτυξη. Στόχος λοιπόν ας είναι η χρήση κι
εκµετάλλευση του φυσικού περιβάλλοντος µε βιώσιµο τρόπο, προς την κατεύθυνση της
διατήρησης του ίδιου του οικοσυστήµατος και της βελτίωσης της οικονοµικής αποδοτικότητας και
της κοινωνικής µας ζωής [Ζαγκλέ, Ζαµπάρας, 2012].
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Ιδιαίτερα σηµαντική κρίνεται η ενσωµάτωση της έννοιας της αειφορίας όχι µόνο στη διδασκαλία
και στις ερευνητικές δραστηριότητες, αλλά και στην καθηµερινή λειτουργία και πρακτική των
ίδιων των εκπαιδευτικών ιδρυµάτων µε την κατά το δυνατόν διατήρηση της συνολικής χρήσης των
πόρων τους σε βιώσιµα επίπεδα [Harris, Probert, 2009].
Σήµερα, η παγκόσµια διάσταση των περιβαλλοντικών προβληµάτων και η ευρείας έκτασης
προσβολές των οικολογικών αγαθών καθιστούν ολοένα και πιο επιτακτική την αναγκαιότητα της
περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και καταδεικνύουν τη σπουδαία συµβολή και αποστολή της στις
σύγχρονες ανθρώπινες κοινωνίες.
Γίνεται εύκολα αντιληπτό πως η ενεργός συµµετοχική δράση για θέµατα περιβάλλοντος ξεκινά
πολύ νωρίς, ενταγµένη στα εκπαιδευτικά προγράµµατα των κρατών, και υλοποιείται µέσα από
ποικίλα µαθησιακά πεδία και τις διαδικασίες της ούτω καλουµένης «αγωγής του πολίτη» [Sinclair,
Diduck, 2016].
Αλλά και στο επίπεδο της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, που προσεγγίζει περισσότερο το στάδιο
ενηλικίωσης του ατόµου και ουσιαστικής κτήσης της ιδιότητας του ενεργού πολίτη, είναι ιδιαίτερα
σηµαντική η καλλιέργεια της ευαισθητοποίησης των µαθητών σχετικά µε τη βιωσιµότητα, την
προστασία του περιβάλλοντος και την αειφόρο ανάπτυξη [Xueliang Yuan, Jian Zuo, 2013].
Στη χώρα µας, σηµαντική προσπάθεια προς την κατεύθυνση της προώθησης της έννοιας της
βιωσιµότητας, µέσω της ανάληψης σχετικών δράσεων και πρωτοβουλιών, συντελείται από τα
περιφερειακά κυρίως ιδρύµατα τριτοβάθµιας εκπαίδευσης καθώς η ένταξή τους στον αγροτικό και
νησιωτικό χώρο της πατρίδας µας επιτρέπει µοναδικές ευκαιρίες και την εµπειρία της άµεσης
επαφής µε τη φύση [Evangelinos et al., 2009]. Οµοίως σηµαντικά συµβάλλουν µε τη δράση και το
έργο τους προς την κατεύθυνση αυτή τα «Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης» που ήδη
λειτουργούν σε πολλές περιοχές της χώρας.

Στ. Το δικαίωµα προσφυγής στη Δικαιοσύνη για προσβολές της ελευθερίας περιβαλλοντικής
πληροφόρησης και συµµετοχής
Το δικαίωµα προσφυγής των πολιτών και των ενώσεών τους στη Δικαιοσύνη για περιβαλλοντικά
ζητήµατα συνιστά τον τρίτο άξονα της παρεχοµένης από τη Σύµβαση του Άαρχους προστασίας
και λειτουργεί ως θεµατοφύλακας της ελευθερίας πρόσβασης του κοινού στην περιβαλλοντική
πληροφόρηση και της αρχής της ενεργούς συµµετοχικής δράσης του πολίτη για περιβαλλοντικά
θέµατα. Δεν είναι υπερβολή να υποστηρίξουµε πως δίχως τις εγγυήσεις της δυνατότητας
πρόσβασης στη δικαστική προστασία οι δύο άλλες ως άνω επιµέρους εκφάνσεις του δικαιώµατος
περιβαλλοντικής πληροφόρησης και συµµετοχικής δράσης καθίστανται ουσιαστικά αδρανείς, και
ανενεργές, εκτεθειµένες σε κάθε λογής προσβολές και παραβιάσεις.
Η νοµοθετική καθιέρωση ενός ουσιαστικού δικαιώµατος προσφυγής στη Δικαιοσύνη για θέµατα
προστασίας του περιβάλλοντος είναι σύµφωνη µε τη σύγχρονη πραγµατικότητα και επιβάλλεται
από τρεις κυρίως λόγους: Πρώτον, από τον θετικό ρόλο, τον οποίο οι πολίτες µπορούν να
διαδραµατίσουν στη διαχείριση του περιβάλλοντος καλύπτοντας έτσι το έλλειµµα του συχνά
αναποτελεσµατικού κυβερνητικού ελέγχου. Δεύτερον, από τη σύζευξη οικονοµικών και
οικολογικών παραγόντων για µία ισόρροπη ανάπτυξη, που απαιτεί τη συµµετοχική δράση των
πολιτών. Τέλος, από τη µεταβολή του δέοντος προς µία φυσιοκεντρική θεώρηση του
περιβάλλοντος, απ΄ όπου προκύπτει η ιδέα της διαφύλαξής του ως αξίας από το Κράτος - εγγυητή
έναντι των πολιτών του [Βασιλόπουλος, 1997].
Στη χώρα µας, οι βασικές διατάξεις σχετικά µε την εξειδίκευση της διαδικασίας πρόσβασης του
κοινού στη δικαιοσύνη για θέµατα περιβαλλοντικής ενηµέρωσης και συµµετοχής αποδίδονται στο
άρθρο 6 «Ένδικη προστασία» της κυα ΗΠ 11764/653/2006 (Β΄ 327/17.3.2006) «Πρόσβαση του κοινού
στις δηµόσιες αρχές για παροχή πληροφοριών σχετικά µε το περιβάλλον, σε συµµόρφωση µε τις
διατάξεις της Οδηγίας 2003/4/ΕΚ για την πρόσβαση του κοινού σε περιβαλλοντικές πληροφορίες
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και για την κατάργηση της Οδηγίας 90/313/ΕΟΚ του Συµβουλίου - Αντικατάσταση της υπ΄ αριθ.
77921/1440/1995 κοινής υπουργικής απόφασης (Β΄ 795)».
Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 6 της ως άνω κυα ΗΠ 11764/653/2006, σε περίπτωση που ο
αιτών θεωρεί ότι η δηµόσια αρχή: α) αγνόησε την αίτησή του για παροχή πληροφοριών, λόγω
παρέλευσης των προθεσµιών της παρ. 3 του άρθρου 3 (έµµεση απόρριψη) ή β) απέρριψε την αίτησή
του αδικαιολόγητα (πλήρως ή εν µέρει) ή γ) απάντησε πληµµελώς ή δ) δεν αντιµετώπισε το αίτηµά
του σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 3, δικαιούται:
1. Να ασκήσει το δικαίωµα αποζηµίωσης, λόγω υπέρβασης των προθεσµιών που προβλέπονται
στην παρ. 3 του άρθρου 3 (έµµεση απόρριψη), ενώπιον της Ειδικής Επιτροπής της παρ. 13 του
άρθρου 5 του ν. 1943/1991, όπως ισχύει, κατά τα οριζόµενα στις παρ. 7, 8, 9 και 10 του εν λόγω
άρθρου, όπως ισχύουν. Μετά την κατάργηση ωστόσο της παρ. 13 του άρθρου 5 του ν. 1943/1991,
δυνάµει της παρ. 5 του άρθρου 25 του ν. 4210/2013 (Α΄ 254): «Αιτήσεις για την καταβολή πλήρους
αποζηµίωσης, οι οποίες έχουν υποβληθεί και εκκρεµούν για εξέταση στις Ειδικές Επιτροπές
Ελέγχου Εφαρµογής Νοµοθεσίας καθώς και οι σχετικές αιτήσεις που υποβάλλονται από την
ηµεροµηνία δηµοσίευσης του νόµου αυτού στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και εφ΄ εξής,
διαβιβάζονται στα αρµόδια ελεγκτικά όργανα».
2. Να ασκήσει αγωγή αποζηµίωσης ενώπιον του αρµοδίου Δικαστηρίου σύµφωνα µε τις περί
αστικής ευθύνης διατάξεις. Το δικαίωµα αυτό έχουν και οι τρίτοι, οι οποίοι ενδεχοµένως
ζηµιώνονται από τη δηµοσιοποίηση των πληροφοριών.
3. Να ασκήσει ενδικοφανή προσφυγή ενώπιον της Ειδικής Επιτροπής της παρ. 13 του άρθρου 5 του
ν. 1943/1991, όπως ισχύει, κατά τα οριζόµενα στις παρ. 7, 8, 9 και 10 του εν λόγω άρθρου, όπως
ισχύουν, για την τροποποίηση ή επανεξέταση των πράξεων ή παραλείψεων της δηµόσιας αρχής.
Μετά την κατάργηση ωστόσο της παρ. 13 του άρθρου 5 του ν. 1943/1991, δυνάµει της παρ. 5 του
άρθρου 25 του ν. 4210/2013 (Α΄ 254): «Αιτήσεις για την καταβολή πλήρους αποζηµίωσης, οι οποίες
έχουν υποβληθεί και εκκρεµούν για εξέταση στις Ειδικές Επιτροπές Ελέγχου Εφαρµογής
Νοµοθεσίας, καθώς και οι σχετικές αιτήσεις που υποβάλλονται από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης
του νόµου αυτού στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και εφεξής, διαβιβάζονται στα αρµόδια
ελεγκτικά όργανα».
Ειδικότερα δε, η περίπτωση της προσφυγής πολιτών ή ενώσεών τους στη δικαιοσύνη για θέµατα
ενηµέρωσης και συµµετοχής τους κατά τη διαδικασία έγκρισης περιβαλλοντικών όρων έργων και
δραστηριοτήτων, αποδίδονται µε την κυα 9269/470/2007 (Β΄ 286/2.3.2007), η οποία ενσωµάτωσε τις
διατάξεις των άρθρων 3 παρ. 7 και 4 παρ. 4 της Οδηγίας 2003/35/ΕΚ όσον αφορά τα µέσα ένδικης
προστασίας του κοινού. Σύµφωνα µε το άρθρο 3 της ως άνω κυα 9269/470/2007 µε τίτλο «Μέσα
ένδικης προστασίας του κοινού», κάθε ενδιαφερόµενος για την αποκατάσταση της ηθικής ή υλικής
βλάβης των εννόµων συµφερόντων του δικαιούται να προσβάλλει τις πράξεις ή παραλείψεις της
Διοικήσεως, που έχουν σχέση µε θέµατα ενηµέρωσης και συµµετοχής του κατά τη διαδικασία
έγκρισης περιβαλλοντικών όρων έργων και δραστηριοτήτων, σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις
των κυα 11014/703/2003 και 37111/2021/2003. Το δικαίωµα αυτό ένδικης προστασίας παρέχεται τόσο
στο πλαίσιο διοικητικού ελέγχου όσο και στο πλαίσιο δικαστικής προστασίας.
Ειδικότερα, το δικαίωµα διοικητικού ελέγχου ασκείται κατά την ως άνω κοινή υπουργική απόφαση:
α) Με αίτηση θεραπείας προς το ΥΠΕΧΩΔΕ (νυν ΥΠΕΝ), κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 24 του ν.
2690/1999, µε την οποία ο ενδιαφερόµενος ζητά την ανάκληση ή την τροποποίηση πράξης της
Διοίκησης, για θέµατα ενηµέρωσης και συµµετοχής του κοινού κατά τη διαδικασία έγκρισης των
περιβαλλοντικών όρων των έργων και δραστηριοτήτων, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 3
και 4 της κυα 11014/703/2003 και σε συνδυασµό µε τις σχετικές διατάξεις της κυα 37111/2021/2003.
β1) Με ειδική διοικητική προσφυγή ενώπιον του Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ (νυν ΥΠΕΝ), µε την οποία ο
ενδιαφερόµενος ζητά την ακύρωση ή την τροποποίηση πράξης του Γενικού Γραµµατέα της οικείας
Περιφέρειας, για θέµατα ενηµέρωσης και συµµετοχής του κοινού κατά τη διαδικασία έγκρισης των
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περιβαλλοντικών όρων των έργων και δραστηριοτήτων σύµφωνα µε τα άρθρα 6, 7 και 9 της κυα
11014/703/2003 και σε συνδυασµό µε τις σχετικές διατάξεις της κυα 37111/2021/2003.
β2) Η ειδική διοικητική προσφυγή ασκείται µέσα σε προθεσµία τριάντα (30) ηµερών από την
έκδοση της ως άνω Πράξεως ή από την ηµεροµηνία παρέλευσης των προβλεποµένων στις
ανωτέρω διατάξεις σχετικών προθεσµιών ενηµέρωσης και συµµετοχής του κοινού (παράλειψη της
Διοικήσεως).
β3) Η Διοίκηση εξετάζει τη νοµιµότητα της Πράξεως και αποφασίζει για την ακύρωση, εν όλω ή εν
µέρει, της Πράξεως αυτής ή για την απόρριψη της προσφυγής. Η απόφαση επί της ειδικής
διοικητικής προσφυγής γνωστοποιείται στον προσφεύγοντα µέσα σε προθεσµία 45 ηµερών από
την άσκησή της.
Το δικαίωµα δικαστικής προστασίας ασκείται:
1. Με αγωγή αποζηµίωσης ενώπιον του αρµοδίου Δικαστηρίου σύµφωνα µε τις περί αστικής
ευθύνης διατάξεις.
2. Με αίτηση ακυρώσεως ενώπιον του Συµβουλίου της Επικρατείας: α) κατά πράξεως ή
παραλείψεως της Διοίκησης, είτε έχει ασκηθεί είτε όχι αίτηση θεραπείας, β) κατά της αποφάσεως
του ΥΠΕΧΩΔΕ (νυν ΥΠΕΝ) επί της ειδικής διοικητικής προσφυγής. Σε περίπτωση που παρέλθει η
προθεσµία των 45 ηµερών, που προβλέπεται ανωτέρω υπό στοιχ. β3, η αίτηση ακυρώσεως ενώπιον
του Συµβουλίου της Επικρατείας ασκείται κατά της τεκµαιροµένης, από την πάροδο των εν λόγω
προθεσµιών, απορρίψεως της ειδικής διοικητικής προσφυγής.
Ωστόσο δυνάµει της από 11.2.2015 σχετικής Ανακοίνωσης του Υπουργείου Παραγωγικής
Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΑΠΕΝ),4 λόγω της καταργήσεως των Ειδικών
Επιτροπών όσο και των λοιπές διατάξεων του ν.1943/1991 µε την παρ. 5 του άρθρου 25 του ν.
4210/2013 (Α΄ 254) χωρίς ειδική πρόβλεψη για την ανάθεση ή µεταβίβαση των αρµοδιοτήτων των
Επιτροπών αυτών σε άλλη δηµόσια αρχή ή δηµόσιο φορέα, αρµόδιες αρχές θεωρούνται οι
Υπηρεσίες του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και ειδικότερα η Δ/νση
Απλούστευσης Διαδικασιών και Παροχής Υπηρεσιών Δηµοσίου, Τµήµα Παροχής Υπηρεσιών στους
Πολίτες και η Δ/νση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Τµήµα Διαφάνειας και Ανοικτών Δεδοµένων.
Η Διεύθυνση Διεθνών και Ευρωπαϊκών Δραστηριοτήτων (Δ/νση ΔΕΔ), Τµήµα Ευρωπαϊκών και
Διεθνών Υποθέσεων Περιβάλλοντος του ΥΠΑΠΕΝ, ως αρµόδια για την παρακολούθηση της
εφαρµογής της Οδηγίας 2003/4/ΕΚ στην εσωτερική έννοµη τάξη και εστιακό σηµείο (focal point) της
Σύµβασης Άαρχους έχει απευθύνει ερώτηµα στις αρµόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Εσωτερικών
και Διοικητικής Ανασυγκρότησης σχετικά µε το εφαρµοζόµενο σήµερα νοµοθετικό καθεστώς
ένδικης προστασίας του πολίτη, σε περίπτωση που το αίτηµά του προς τις δηµόσιες αρχές για
παροχή πληροφοριών, δεν ικανοποιείται ή ικανοποιείται πληµµελώς. Εν αναµονή δε της
απάντησης αυτής και µέχρι τη νοµοθετική ή διοικητική επίλυση του θέµατος, η αρµόδια Δ/νση ΔΕΔ
του ΥΠΑΠΕΝ (νυν ΥΠΕΝ) συνιστά όπως οι σχετικές καταγγελίες των πολιτών υποβάλλονται προς
αξιολόγηση στο Σώµα Επιθεωρητών - Ελεγκτών Δηµόσιας Διοίκησης και τον Συνήγορο του
Πολίτη.
Αξιοσηµείωτο είναι ότι η δυνάµει της ανωτέρω Ανακοινώσεως παρατεινόµενη αναστολή της
διαδικασίας εξέτασης του δικαιώµατος αποζηµίωσης και των ενδικοφανών προσφυγών του
άρθρου 6 της κυα 11764/653/2006 έχει ως αποτέλεσµα σηµαντική δυσλειτουργία του θεσµού και
κατ΄ επέκταση σοβαρή παρακώληση της άσκησης του νοµοθετικά κατοχυρωµένου δικαιώµατος
του κοινού για πρόσβαση στη δικαιοσύνη για θέµατα περιβαλλοντικής πληροφόρησης και
συµµετοχής. Είναι εποµένως επιτακτική η ανάγκη ρύθµισης της εκκρεµότητας που έχει προκύψει
εν προκειµένω, ούτως ώστε η σχετική διαδικασία να επανέλθει στη νόµιµη εφαρµογή και
λειτουργία της.
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ΙΙΙ. Συµπεράσµατα
Στις ενότητες που προηγήθηκαν αναλύθηκε διεξοδικά η αρχή της ενεργούς συµµετοχής του
πολίτη σε περιβαλλοντικά θέµατα. Η αρχή εξετάσθηκε κυρίως επί τη βάσει των διατάξεων και
ορισµών της Συµβάσεως του Aarhus, δυνάµει της οποίας κατοχυρώθηκε νοµοθετικά, συµβατικά
και θεσµικά η ενεργός περιβαλλοντική συµµετοχή του κοινού πάνω σε τρεις (3) κύριους άξονες:
α) την ελευθερία πρόσβασης του κοινού στην περιβαλλοντική πληροφόρηση,
β) το δικαίωµα συµµετοχής του κοινού στη διαδικασία λήψης αποφάσεων για περιβαλλοντικά
θέµατα και ανάληψης περιβαλλοντικής δράσης, και
γ) το δικαίωµα πρόσβασης του κοινού στη δικαιοσύνη για θέµατα περιβαλλοντικής πληροφόρησης
και συµµετοχής.
Ακολούθως, παρουσιάσθηκαν τα δικαιοπολιτικά θεµέλια της έννοιας της ενεργούς συµµετοχής
τόσο στο επίπεδο της εθνικής έννοµης τάξης όσο και στον διεθνή χώρο και στο δίκαιο της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και αναλύθηκε το περιεχόµενο του δικαιώµατος ενεργούς περιβαλλοντικής
πληροφόρησης και συµµετοχής µε αναφορές στις ισχύουσες διατάξεις που διαµορφώνουν το
νοµοθετικό πλαίσιο που το διέπει.
Μέσα από µια συστηµατική ανάπτυξη παρουσιάσθηκαν τα ιδιαίτερα πεδία εφαρµογής της έννοιας
της ενεργούς συµµετοχής του πολίτη σε επιµέρους εκδηλώσεις της περιβαλλοντικής προστασίας,
όπως η προστασία του περιβάλλοντος και της βιοποικιλότητας εν γένει, τα δασικά οικοσυστήµατα,
η προστασία και διαχείριση υδάτινων πόρων, η προστασία θαλάσσιων και παράκτιων
οικοσυστηµάτων, οι πολιτικές που αφορούν τα απόβλητα (αστικά - οικιακά, στερεά και ιατρικά),
τις επικίνδυνες ουσίες και κυρίως τα χηµικά, την περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και
δραστηριοτήτων, την εγκατάσταση και λειτουργία βιοµηχανικών µονάδων, τη διαµόρφωση του
αστικού τοπίου και των κοινοχρήστων χώρων πρασίνου, την παγκόσµια κλιµατική αλλαγή, την
ενέργεια, την τεχνολογία και την οικιακή κατανάλωση, την ασφάλεια τροφίµων και τους γενετικά
τροποποιηµένους οργανισµούς, τον βιώσιµο τουρισµό, την ανάπτυξη και τις µεταφορές, τη
βιώσιµη µεταλλευτική δραστηριότητα, την εταιρική κοινωνική ευθύνη, την αγροτική πολιτική και
την τοπική διακυβέρνηση και τέλος τον εθελοντισµό και τη δράση των περιβαλλοντικών
οργανώσεων.
Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στη συµβολή της εκπαίδευσης στην ανάπτυξη ενεργούς περιβαλλοντικής
προσωπικότητας και δράσης, ενώ εκτενώς παρουσιάσθηκε το ισχύον νοµοθετικό πλαίσιο που
ρυθµίζει το δικαίωµα προσφυγής στη δικαιοσύνη για προσβολές του δικαιώµατος περιβαλλοντικής
πληροφόρησης και συµµετοχής.
Συνοψίζοντας θα µπορούσε να υποστηριχθεί ότι η αρχή της ενεργούς συµµετοχής του πολίτη σε
περιβαλλοντικά θέµατα διέπει και ρυθµίζει τη διαµόρφωση οικολογικής συνείδησης και την
ανάπτυξη φιλοπεριβαλλοντικής δράσης µέσα από ένα πλέγµα διατάξεων και πρακτικών. Η
κατοχύρωση της αρχής στο κείµενο της Συµβάσεως του Άαρχους, όπως αναλύθηκε στους τρεις (3)
επιµέρους πυλώνες της (πληροφόρηση, συµµετοχή, δικαστική προστασία), αποτελεί αναµφίβολα
µια κατάκτηση του σύγχρονου κόσµου, που ενίσχυσε διεθνώς τη συµµετοχική και παρεµβατική
δράση υπέρ του περιβάλλοντος και συνέτεινε καθοριστικά στη διεύρυνση και εµπέδωση της
δηµοκρατικής αρχής.
Στον αντίποδα ωστόσο των ενθαρρυντικών αυτών διαπιστώσεων, η έκταση και η κρισιµότητα των
σύγχρονων περιβαλλοντικών προβληµάτων και οι ευρείας κλίµακας προσβολές ή απειλές
προσβολής των φυσικών αγαθών σε κάθε γωνιά του πλανήτη, καθιστούν επιτακτική την ανάγκη
ενίσχυσης και διεύρυνσης του ρόλου της συµµετοχικής δράσης µέσω της εκπαιδευτικής
διαδικασίας και ενός περισσότερο αποτελεσµατικού νοµοθετικού πλαισίου που θα απηχεί τις
σύγχρονες απαιτήσεις και ανάγκες. Σηµαντικά θα µπορούσαν να συµβάλουν προς την
κατεύθυνση αυτή και ο εθελοντισµός, η ενίσχυση των εγγυήσεων έννοµης προστασίας και η
υιοθέτηση βιώσιµων αποφάσεων και πολιτικών όσον αφορά τη διαχείριση και προστασία του
περιβάλλοντος, του αγροτικού χώρου και των φυσικών πόρων.
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Σε όλα αυτά τα πεδία και τις µορφές εκδήλωσης φιλοπεριβαλλοντικής δράσης, η ενεργός
συµµετοχή των πολιτών και των ενώσεών τους, δηλαδή των άµεσα ενδιαφεροµένων κοινωνών του
δικαιώµατος στο έννοµο αγαθό του περιβάλλοντος, προσλαµβάνει έναν καίριο και καθοριστικό
ρόλο, έχοντας πολλά και σηµαντικά να προσφέρει στον παρόντα χρόνο, αλλά και ως πολύτιµη
παρακαταθήκη για τις επερχόµενες γενιές.
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