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Η ανάγκη για την εκπόνηση μελετών πάνω στις περιβαλλοντικές επιπτώ-
σεις εμφανίστηκε πρώτη φορά στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής (Η.Π.Α.). 
Αφορμή αποτέλεσαν οι αντιδράσεις των πολιτών ενάντια στη μεγάλη τεχνο-
λογική ανάπτυξη και η απαίτησή τους για τη λήψη απαραίτητων μέτρων προ-
στασίας για το περιβάλλον. Έτσι, το 1969 η κυβέρνηση των Η.Π.Α. υιοθέτησε τον 
γνωστό νόμο περί περιβαλλοντικής πολιτικής (National Environment Policy Act 
– NEPA). Σύμφωνα με αυτόν, θεωρούνταν απαραίτητη η σύνταξη μελετών που 
αναλύουν τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις των ανθρώπινων δραστηριοτήτων. 
Η εισαγωγή του θεσμού που αφορά στην εκτίμηση των περιβαλλοντικών επι-
πτώσεων στον Καναδά πραγματοποιήθηκε το 1973, στην Αυστραλία το 1974, 
στη Δυτική Γερμανία το 1975, στη Γαλλία το 1976, στην Ολλανδία το 1981, ενώ 
το 1985 έγινε τμήμα της κοινοτικής νομοθεσίας με την Οδηγία 85/337 της Ε.Ο.Κ. 
(Μουσιόπουλος, 1998). 

Η Ευρωπαϊκή Οδηγία για την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων 
(Οδηγία 85/337/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 27ης Ιουνίου 1985 για την εκτίμηση των 
επιπτώσεων από ορισμένα σχέδια δημόσιων και ιδιωτικών έργων στο περιβάλ-
λον) αποτέλεσε ουσιαστικά την πρώτη διείσδυση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο 
πεδίο του σχεδιασμού. Χρειάστηκε μεγάλο χρονικό διάστημα, όπως θα περιγρα-
φεί και παρακάτω, για να υπάρξει πρόοδος από την αρχική πρόταση της Επι-
τροπής ως την υιοθέτηση και την έκδοση της Οδηγίας, η οποία επηρέασε τόσο 
τη λήψη αποφάσεων όσο και την πρακτική των κρατών-μελών.

Στην Ελλάδα, πρώτος για την προστασία του περιβάλλοντος υπήρξε ο Νόμος 
1650/1986, και οι υφιστάμενες προδιαγραφές των Μελετών Περιβαλλοντικών 
Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για έργα και δραστηριότητες καθορίστηκαν λεπτομερώς 
μέσω της ΚΥΑ 69269/5387/90, χωρίς όμως να είναι εξειδικευμένες και επομένως 
χωρίς να ανταποκρίνονται στις ειδικότερες απαιτήσεις του συνόλου των έργων 
και των δραστηριοτήτων.
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Το αδύναμο αυτό σημείο, της έλλειψης εξειδικευμένων προδιαγραφών για 
κατηγορίες έργων και δραστηριοτήτων, οδήγησε στην εκπόνηση μεμονωμένων 
προδιαγραφών ΜΠΕ για ορισμένα έργα και δραστηριότητες.

Στο παρόν κεφάλαιο, πραγματοποιείται μια σύντομη ιστορική αναδρομή σχε-
τικά με τη διαδικασία εκτίμησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων σε ευρω-
παϊκή κλίμακα, ενώ επίσης αναλύεται η έννοια της Στρατηγικής Περιβαλλοντι-
κής Εκτίμησης (ΣΠΕ). Ακολουθεί η χρονολογική καταγραφή, η οποία συνοδεύεται 
από μια συνοπτική αναφορά στο περιεχόμενο των βασικών νομοθετικών κειμέ-
νων (νόμων, υπουργικών αποφάσεων, προεδρικών διαταγμάτων και εγκυκλίων) 
που διέπουν την εκτίμηση και την αξιολόγηση των έργων και των δραστηριοτή-
των στο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον στον ελλαδικό χώρο. Ιδιαίτερη 
έμφαση δίνεται στον Νόμο 4014 για την περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και 
δραστηριοτήτων, που ψηφίστηκε τον Σεπτέμβριο του 2011.

2.1  Η Ευρωπαϊκή Οδηγία για την Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επι-
πτώσεων

Η Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (CEC) δημοσίευσε το πρώτο Πρόγραμμα 
Δράσης για το Περιβάλλον, το 1973. Από τότε και μετά, ο αριθμός των περιβαλλο-
ντικών νομοθετικών κειμένων άρχισε ολοένα να αυξάνεται, καλύπτοντας θεματικές 
περιοχές, όπως η ρύπανση των υδάτων και του αέρα, η διάθεση των αποβλήτων, ο 
έλεγχος των χημικών ουσιών, ο θόρυβος, η προστασία της άγριας πανίδας και της 
χλωρίδας, η ανακύκλωση, η συσκευασία και η εκτίμηση των περιβαλλοντικών επι-
πτώσεων (ΕΠΕ) (Bell and McGillivray, 2000). Η νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Επιτρο-
πής μπορούσε πλέον να εφαρμοστεί απευθείας σε εθνικά δικαστήρια (Κανονισμοί) 
ή θα ήταν δεσμευτική για τις κυβερνήσεις ως προς τους σκοπούς που θα έπρεπε 
να επιτευχθούν (Οδηγίες) χωρίς την ανάγκη επικύρωσης. Επιπλέον, η Επιτροπή είχε 
καθήκον επιβολής της κοινοτικής νομοθεσίας, εισάγοντας τελικά τις υποθέσεις στο 
Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, αν κρινόταν αναγκαίο (Haigh, 1991; Kramer, 2000).

Το ενδιαφέρον για την ΕΠΕ εμφανίστηκε από τις αρχές της δεκαετίας του 1970, 
όταν διαπιστώθηκε ότι η υπερβολική οικονομική δραστηριότητα είχε πραγμα-
τοποιηθεί με λάθος τρόπο, με χρήση περιβαλλοντικά ακατάλληλων τεχνολογιών 
(CEC, 1979) και ότι οι επιπτώσεις στο περιβάλλον έπρεπε να λαμβάνονται υπόψη 
στο πιο πρώιμο δυνατό στάδιο, σε όλες τις φάσεις τεχνικού σχεδιασμού και λήψης 
αποφάσεων (CEC, 1977). Έτσι, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προώθησε την εκπόνηση 
ερευνών για την ΕΠΕ, το 1975.

Οι Lee και Wood (1976, 1978b) αναφέρουν ότι πολλά στοιχεία της διαδικασίας 
της ΕΠΕ υπήρχαν ήδη στο εσωτερικό των κρατών-μελών. Κατά συνέπεια, δημιουρ-
γήθηκε η αίσθηση ότι οι απαιτήσεις ενός ευρωπαϊκού συστήματος ΕΠΕ θα μπορού-
σαν να ενταχθούν στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων των κρατών-μελών.

Η ΕΠΕ έργων όφειλε να είναι το πρώτο στάδιο ενός ευρωπαϊκού συστήματος 
ΕΠΕ, το οποίο με την απόκτηση εμπειρίας από τα έργα, στη συνέχεια, θα μπορούσε 

να συμπεριλάβει τόσο πολιτικές όσο και σχέδια. Το σύστημα της ΕΠΕ έπρεπε να 
πληροί δύο στόχους: α) να διασφαλίζει ότι η στρέβλωση του ανταγωνισμού και η 
ανορθολογική κατανομή πόρων εντός της Ε.Ε. αποφεύγεται με ελέγχους εναρμό-
νισης και β) να διασφαλίζει ότι μια κοινή περιβαλλοντική πολιτική εφαρμόζεται σε 
όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η Επιτροπή εξέδωσε το πρώτο προκαταρκτικό σχέδιο της Οδηγίας το 1977. 
Μετά από 20 περίπου προκαταρκτικά σχέδια, τα οποία δεν κυκλοφόρησαν όλα, 
και σημαντικές διαβουλεύσεις, η Επιτροπή τελικά πρότεινε ένα σχέδιο, τον Ιούνιο 
του 1980 (CEC, 1980). Όπως περιγράφουν και πολλοί, επρόκειτο για το πιο συζητη-
μένο σχέδιο Ευρωπαϊκής Οδηγίας μέχρι σήμερα (Wathern, 1988, 1989; Sheate, 1996).

 Το σχέδιο της Οδηγίας όριζε ότι έργα που ήταν πιθανό να έχουν σημαντική 
επίπτωση στο περιβάλλον θα έπρεπε να υπόκεινται σε ΕΠΕ. Στο Παράρτημα Ι, περι-
γράφονται περίπου 35 τύποι τέτοιων έργων. Η ΕΠΕ, εξάλλου, θα ήταν απαραίτητη 
ακόμη και για κάποια έργα σε άλλες καθορισμένες κατηγορίες που καταγράφονται 
στο Παράρτημα ΙΙ, σύμφωνα με κριτήρια και όρια που καθορίζονται από τα κράτη-
μέλη. Υπάρχουν διατάξεις για τον συντονισμό κριτηρίων και ορίων εκ μέρους της 
Επιτροπής, για την πραγματοποίηση μιας απλοποιημένης μορφής εκτίμησης σε 
κάποιες περιπτώσεις, καθώς και για περιβαλλοντικές επιπτώσεις το εσωτερικό 
άλλου κράτους-μέλους που τυχόν επηρεάζεται από κάποιο έργο υπό μελέτη. Στο 
Παράρτημα ΙΙΙ, άλλωστε, προσδιορίζεται με λεπτομέρεια το απαιτούμενο περιεχό-
μενο της εκτίμησης, σύμφωνα με το οποίο οι επιπτώσεις που πρέπει να υπολογίζο-
νται ενδέχεται να προκαλούνται από τη φυσική παρουσία του έργου, τους πόρους 
που χρησιμοποιούνται, τα απόβλητα που παράγονται και τα πιθανά ατυχήματα.

Το σχέδιο της Οδηγίας, όμως, δεν εγκρίθηκε από το Συμβούλιο των Υπουργών, 
τον Ιούνιο 1980. Η Βρετανική Κυβέρνηση εμφανίστηκε απρόθυμη να αποδεχτεί 
την επιβολή ενός υποχρεωτικού συστήματος ΕΠΕ, τουλάχιστον με τη μορφή που 
παρουσιάστηκε στο δημοσιευμένο σχέδιο της Οδηγίας. Πραγματοποιήθηκαν πολυ-
άριθμες προτάσεις προς την Επιτροπή ως αποτέλεσμα διαβουλεύσεων, καθώς και 
κάποιες τροποποιήσεις στο σχέδιο της Οδηγίας. Αυτές ήταν κυρίως υποδεέστερου 
χαρακτήρα και, λαμβανομένων υπόψη όλων των παραγόντων, ενίσχυσαν παρά 
αποδυνάμωσαν τις διατάξεις περί ΕΠΕ (CEC, 1982).

Κατά τη διάρκεια επόμενων διαπραγματεύσεων μεταξύ της Επιτροπής και της 
Βρετανικής Κυβέρνησης, αρκετές από τις πιο επίμαχες απόψεις του σχεδίου Οδη-
γίας διαγράφηκαν, έτσι ώστε να ικανοποιούν τη βρετανική άποψη. Στην πορεία 
των διαπραγματεύσεων, πολλοί τύποι βιομηχανίας μετακινήθηκαν από το Παράρ-
τημα I, όπου η εκτίμησή τους είχε θεωρηθεί ως υποχρεωτική, στο Παράρτημα ΙΙ, 
όπου η εκτίμησή τους θα ενέπιπτε στην απόφαση του κράτους-μέλους (Wathern, 
1989; Sheate, 1996). Η Βρετανική Κυβέρνηση απέσυρε τις αντιρρήσεις της στο τρο-
ποποιημένο σχέδιο της Οδηγίας στα τέλη του 1983, ενώ η Δανική Κυβέρνηση συνέ-
χισε να εκφράζει σοβαρές επιφυλάξεις σχετικά με την υπονόμευση της κυρίαρχης 
εξουσίας του Δανικού Κοινοβουλίου να εγκρίνει αναπτυξιακά έργα. Μια διάταξη 
που εξαιρούσε τα έργα τα οποία εγκρίνονταν με ειδικούς νόμους της εθνικής νομο-
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θεσίας (Wathern, 1988) άνοιγε τον δρόμο τελικά για την υιοθέτηση μιας πολύ τρο-
ποποιημένης έκδοσης του σχεδίου Οδηγίας, τον Ιούνιο του 1985.

Η Οδηγία 85/337/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 27ης Ιουνίου 1985 για την εκτίμηση 
των επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων δημόσιων και ιδιωτικών έργων στο περι-
βάλλον είχε περιλάβει, σύμφωνα με το άρθρο 4, τα έργα που θα ήταν πιθανό να 
έχουν σημαντική επίπτωση στο περιβάλλον και συνεπώς έπρεπε υποχρεωτικά να 
υποβάλλονται σε ΕΠΕ. Η περιγραφή αυτών πραγματοποιείται στο Παράρτημα Ι 
της Οδηγίας και αφορά σε διυλιστήρια πετρελαίου, μεγάλες εγκαταστάσεις αερι-
οποίησης και υγροποίησης άνθρακα, μεγάλους σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής 
ενέργειας, τοποθεσίες διάθεσης ραδιενεργών αποβλήτων, χαλυβουργεία, εγκατα-
στάσεις αμιάντου, χημικές εγκαταστάσεις, αυτοκινητόδρομους, σιδηροδρομικές 
γραμμές, μεγάλα αεροδρόμια, λιμάνια, κανάλια και εγκαταστάσεις διάθεσης τοξι-
κών αποβλήτων. Η ΕΠΕ, επίσης, θεωρείται απαραίτητη για κάποια έργα σε άλλες 
καθορισμένες κατηγορίες που καταγράφονται στο Παράρτημα ΙΙ, όταν τα κράτη-
μέλη αποφασίσουν ότι το επιβάλλουν τα χαρακτηριστικά τους. Σε σχέση με την 
πρώτη προτεινόμενη Οδηγία, ο κατάλογος αυτός του Παραρτήματος αυξάνεται 
σημαντικά. Το Παράρτημα ΙΙΙ καθορίζει λεπτομερώς το απαιτούμενο περιεχόμενο 
της εκτίμησης. Οι επιπτώσεις που πρέπει να εξετάζονται συμπεριλαμβάνουν εκείνες 
που προκύπτουν από τη φυσική παρουσία του έργου, τους πόρους που αυτό χρη-
σιμοποιεί, τα απόβλητα που παράγει και την ενδεχόμενη καταγραφή ατυχημάτων.

Η αρμόδια αρχή θα όφειλε να δημοσιεύει το περιεχόμενο της απόφασης και 
τους όρους που ενδεχομένως την συνόδευαν. Οι λόγοι και οι θεωρήσεις πάνω στα 
οποία στηριζόταν η απόφαση θα ήταν προαιρετικού χαρακτήρα και θα προβλέπο-
νταν από την εθνική νομοθεσία των κρατών-μελών.

Στο κυρίως κείμενο της Οδηγίας δεν περιλαμβανόταν ως υποχρεωτική η ανα-
φορά της εξέτασης εναλλακτικών λύσεων ούτε η θεώρηση των επιπτώσεων στα 
όμορα κράτη- μέλη. Επίσης, αποδυναμώθηκαν σημαντικά οι απαιτήσεις για δημο-
σίευση της εκτίμησης της ίδιας της αρχής, καθώς και της σύνθεσης δημόσιων 
παρατηρήσεων. Η διάταξη περί παρακολούθησης διαγράφηκε. Δεν υπήρχε καμία 
αναφορά για ΕΠΕ σχεδίων ή προγραμμάτων στην υιοθετημένη Οδηγία. Το Παράρ-
τημα III, το οποίο καθορίζει το επιθυμητό (αντί για το απαιτούμενο) περιεχόμενο 
των πληροφοριών που παρέχει ο μελετητής, αντικατοπτρίζει το μειωμένο εύρος 
των απαιτήσεων.

Η Οδηγία στην καθιερωμένη της μορφή παρέχει ένα ευέλικτο πλαίσιο βασικών 
αρχών ΕΠΕ, που οφείλει να υιοθετήσει και να εφαρμόσει κάθε κράτος-μέλος μέσω 
της εθνικής νομοθεσίας. Παρόλο που αρκετά σημεία των αρχικών διατάξεων απο-
μακρύνθηκαν, τα κράτη-μέλη θα μπορούσαν να θεσπίσουν και να ενσωματώσουν 
στην εθνική τους νομοθεσία αυστηρότερα και πιο περιεκτικά συστήματα ΕΠΕ.

Στην πενταετή επανεξέταση της Οδηγίας, η οποία ολοκληρώθηκε το 1993 (CEC, 
1993), διαπιστώθηκε ότι κατά την ενσωμάτωση των διατάξεων της Οδηγίας μεγάλο 
μέρος εξ αυτών που ήταν αναγκαία για τη διαφύλαξη του περιεχομένου της Οδη-
γίας στη νομοθεσία των κρατών-μελών παρουσίαζε ελλείψεις. Η επανεξέταση απο-

κάλυψε ακόμη ελλείψεις και αδυναμίες στην κάλυψη κάποιων έργων, στην εξέταση 
εναλλακτικών λύσεων, στους μηχανισμούς ελέγχου, στην οριοθέτηση πεδίου, στη 
διαβούλευση και στη συμμετοχή, καθώς και στην παρακολούθηση. Ως αποτέλεσμα 
αυτών των διαπιστώσεων, η Επιτροπή πρότεινε την επαναφορά πολλών από τα 
στοιχεία που είχαν συμπεριληφθεί σε σχέδια της αρχικής Οδηγίας, αλλά είχαν περι-
οριστεί βαθμιαία κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων.

Ύστερα από παρατεταμένες και χρονοβόρες διαπραγματεύσεις μεταξύ της Επι-
τροπής και των κρατών-μελών, ένα σχέδιο νέας Οδηγίας δημοσιεύτηκε το 1994 
(CEC, 1994). Σε αυτό είχε προβλεφθεί αύξηση του αριθμού έργων του Παραρτήμα-
τος Ι, ένα νέο σύνολο κριτηρίων για τον μηχανισμό ελέγχου, διατάξεις που συνδέ-
ονταν με την εξέταση εναλλακτικών λύσεων, διασυνοριακών επιπτώσεων και με 
τη δημοσίευση των λόγων της απόφασης από την αρμόδια αρχή. Επιπλέον, περι-
εχόταν διάταξη η οποία ενέπλεκε τον μελετητή, την αρμόδια αρχή και τις σχετικές 
περιβαλλοντικές αρχές (αλλά όχι το κοινό) στη διαδικασία της οριοθέτησης πεδίου. 
Δεν περιλαμβανόταν, βέβαια, καμία διάταξη για την παρακολούθηση των επιπτώ-
σεων, παρόλο που αυτή είχε συμπεριληφθεί σε μια προκαταρκτική έκδοση της νέας 
Οδηγίας (Sheate, 1996, 1997; Glasson et al., 1999).

Ύστερα από μια σειρά σχεδίων και σημαντική περαιτέρω δημόσια συζήτηση 
μεταξύ της Επιτροπής και των κρατών-μελών, η τροποποιημένη Οδηγία γνωστο-
ποιήθηκε τον Μάρτιο του 1997 (European Commission, 1997d). Βασική απώλεια 
των διαπραγματεύσεων αποτέλεσε η οριοθέτηση του πεδίου, η οποία έγινε προαι-
ρετική, κατόπιν αιτήματος του κύριου του έργου. Τα κράτη-μέλη όφειλαν να προ-
σαρμοστούν στις αλλαγές που εισήγαγε η νέα Οδηγία ώς το 1999.

Η τροποποιητική Οδηγία 97/11/ΕΚ, όπως αναφέρθηκε, διεύρυνε το πεδίο εφαρ-
μογής της ΕΠΕ, αυξάνοντας τον αριθμό τύπων του έργου που καλύπτονται, καθώς 
και τον αριθμό έργων που απαιτούν υποχρεωτική διεξαγωγή ΕΠΕ (Παράρτημα Ι).

Προσέθεσε δύο τύπους έργων που περιλαμβάνονται στον κατάλογο της σύμ-
βασης Espoo (παραγωγή πυρηνικών καυσίμων και εγκαταστάσεις επανεπεξεργα-
σίας και άντλησης υπογείων υδάτων) στο Παράρτημα Ι, και έναν (αποδάσωση) στο 
Παράρτημα ΙΙ, και μετακίνησε περαιτέρω οκτώ τύπους έργων της Σύμβασης Espoo 
από το Παράρτημα ΙΙ στο Παράρτημα Ι, προκειμένου να καταστήσει την οδηγία 
ΕΠΕ συμβατή με τη Σύμβαση. Ενίσχυσε, επίσης, τη διαδικαστική βάση της οδηγίας 
ΕΠΕ, προβλέποντας νέες ρυθμίσεις όσον αφορά στην επιλογή, όπου συμπεριλαμβά-
νονταν τα νέα κριτήρια επιλογής (στο Παράρτημα ΙΙΙ) για τα έργα του Παραρτήμα-
τος ΙΙ, και παρουσιάζοντας ελάχιστες απαιτήσεις πληροφόρησης.

Στο Άρθρο 1 της Οδηγίας 97/11/ΕΚ, περιγράφονταν οι βασικές αλλαγές και τρο-
ποποιήσεις που πραγματοποιούνται στην Οδηγία 85/337/ΕΟΚ και αναφέρονται 
παρακάτω. Η τροποποιημένη Οδηγία εισήγε, στο άρθρο 5 (παράγραφος 3), μία 
απαίτηση για τεκμηρίωση οποιωνδήποτε εναλλακτικών λύσεων στην εξεταζόμενη 
πρόταση. Έτσι, οι πληροφορίες που όφειλε να παρέχει ο μελετητής θα έπρεπε να 
συμπεριλαμβάνουν συνοπτική περιγραφή των κύριων εναλλακτικών λύσεων που 
εξετάζονταν, καθώς και υπόδειξη των κύριων λόγων για την επιλογή του, αφού θα 
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είχαν συνυπολογιστεί οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις. 
Δεν υπήρχε καμία επίσημη απαίτηση για οριοθέτηση του πεδίου (δηλαδή, για 

προσδιορισμό των θεμάτων που πρέπει να μελετηθούν σε μια ΕΠΕ για ένα συγκε-
κριμένο έργο) στην Οδηγία. Ωστόσο, η τροποποιημένη Οδηγία απαιτούσε από την 
αρμόδια αρχή να γνωμοδοτεί για την έκταση των πληροφοριών που έπρεπε να 
παρέχονται, αν το ζητούσε ο κύριος του έργου (Άρθρο 5, παράγραφος 2). Δεν 
υπήρχε καμία διάταξη στην Οδηγία που να προβλέπει την ανακοίνωση της έναρ-
ξης εργασιών μιας ΕΠΕ.

Ωστόσο, καθοριζόταν ο γενικός χαρακτήρας του περιεχομένου των πληρο-
φοριών ΕΠΕ που έπρεπε να χρησιμοποιεί ο κύριος του έργου στην προετοιμασία 
της έκθεσης ΕΠΕ. Οι ελάχιστες πληροφορίες που έπρεπε να παρέχονται περιλαμ-
βάνουν:

•  περιγραφή του έργου, η οποία περιλαμβάνει πληροφορίες για την τοπο-
θεσία, το σχέδιο και το μέγεθος του έργου.

•  περιγραφή των εξεταζόμενων μέτρων για την αποφυγή, μείωση και, αν 
είναι δυνατόν, αποκατάσταση σημαντικών δυσμενών επιπτώσεων.

• τα στοιχεία που απαιτούνται για την αναγνώριση και την εκτίμηση των 
κύριων επιπτώσεων που μπορεί να επιφέρει το έργο στο περιβάλλον.

• συνοπτική περιγραφή των κύριων εναλλακτικών λύσεων που εξετάζονται.
• μία μη τεχνική περίληψη.

Το Άρθρο 6 της Οδηγίας προέβλεπε ότι η έκθεση της ΕΠΕ αφενός έπρεπε να 
διαβιβάζεται στις αρμόδιες αρχές για γνωμοδότηση και αφετέρου ότι έπρεπε 
να γίνεται ευρέως διαθέσιμη για διαβούλευση και συμμετοχή του κοινού. Το 
Άρθρο 7 της τροποποιημένης Οδηγίας, για τις διασυνοριακές επιπτώσεις, απαι-
τούσε, επίσης, την πραγματοποίηση διαβούλευσης και συμμετοχής του κοινού 
στο εσωτερικό οποιουδήποτε άλλου κράτους-μέλους που επηρεαζόταν από ένα 
έργο-δραστηριότητα. Σύμφωνα με το Άρθρο 8, τα αποτελέσματα της δημόσιας 
διαβούλευσης, σε συνδυασμό με την έκθεση ΕΠΕ του μελετητή, έπρεπε να λαμ-
βάνονται υπόψη στη λήψη της απόφασης για το έργο. Όταν η αρμόδια αρχή 
είχε καταλήξει σε μια απόφαση, θα απαιτούνταν η πληροφόρηση του κοινού 
(και οποιουδήποτε κράτους-μέλους στο οποίο είχε γίνει προσφυγή σύμφωνα με 
το Άρθρο 7), αλλά και η δημοσιοποίηση οποιονδήποτε όρων επισυνάπτονταν σε 
αυτή την απόφαση. Το Άρθρο 9 της τροποποιημένης Οδηγίας απαιτούσε, επίσης, 
την παροχή των κύριων λόγων στους οποίους είχε βασιστεί η απόφαση μαζί 
με μια περιγραφή οποιωνδήποτε μέτρων αποφυγής ή μετριασμού επιπτώσεων.

Στην τροποποιητική Οδηγία συνεχίζει να μη θίγεται η υποχρέωση των αρμό-
διων αρχών για τήρηση των περιορισμών και των όρων που επιβάλλουν οι εθνι-
κές κανονιστικές διατάξεις.

Δύο βασικές τροποποιήσεις έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι σήμερα: Η Οδη-
γία 2003/35/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης 

Μαΐου 2003, σχετικά με τη συμμετοχή του κοινού στην κατάρτιση ορισμένων 
σχεδίων και προγραμμάτων που αφορούν στο περιβάλλον αλλά και σχετικά με 
την τροποποίηση όσον αφορά στη συμμετοχή του κοινού και στην πρόσβαση 
στη δικαιοσύνη, των Οδηγιών 85/337/ΕΟΚ και 96/61/ΕΚ του Συμβουλίου. Στόχο 
της Οδηγίας αποτελεί η εφαρμογή των υποχρεώσεων της σύμβασης του Aarhus 
(σύμβαση με την οποία πρώτη φορά το Διεθνές Δίκαιο απονέμει σημαντικής 
έκτασης περιβαλλοντικά δικαιώματα απευθείας στους πολίτες) και, ειδικότερα, 
η συμμετοχή του κοινού σε ορισμένα σχέδια και προγράμματα, καθώς και η 
ενίσχυση της πρόσβασης του κοινού στη δικαιοσύνη στο πλαίσιο των Οδηγιών 
85/337/ΕΟΚ και 96/61/ΕΚ. Η Οδηγία αυτή είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθώς, μέσω 
των τροποποιήσεων διάφορων άρθρων, δίνει τη βασική κατεύθυνση για τη συμ-
μετοχή του κοινού στη διαδικασία της ΕΠΕ, εφόσον «Οι αναλυτικές ρυθμίσεις για 
τη συμμετοχή του κοινού σύμφωνα με το παρόν άρθρο καθορίζονται από τα 
κράτη-μέλη […]» (Οδηγία 2003/35ΕΚ). Ιδιαίτερα σημαντικό είναι το Άρθρο 15α, το 
οποίο σχετίζεται με την Πρόσβαση στη δικαιοσύνη και αναφέρει ότι «[…] κάθε 
μέλος του ενδιαφερόμενου κοινού έχει πρόσβαση σε μια διαδικασία εξέτασης 
ενώπιον δικαστηρίου ή άλλου ανεξάρτητου και αμερόληπτου οργάνου […]».

Η Οδηγία 2009/31/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
της 23ης Απριλίου 2009 σχετίζεται με την αποθήκευση διοξειδίου του άνθρακα 
σε γεωλογικούς σχηματισμούς και περιλαμβάνει τροποποιήσεις της Οδηγίας 
85/337/ΕΟΚ του Συμβουλίου, των Οδηγιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου 2000/60/ΕΚ, 2001/80/ΕΚ, 2004/35/ΕΚ, 2006/12/ΕΚ και 2008/1/ΕΚ, 
καθώς και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1013/2006.

Στον παρακάτω πίνακα, παρουσιάζονται οι Οδηγίες για την Εκτίμηση των 
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και οι χρονικές προθεσμίες ενσωμάτωσής τους 
στο εθνικό δίκαιο των κρατών-μελών.

Πίνακας 2.1: Οδηγίες ΕΠΕ και προθεσμίες ενσωμάτωσης.

Oδηγία Προθεσμία ενσωμάτωσης

85/337/EEC 3 Ιουλίου 1988

97/11/EC 14 Μαρτίου 1999

2003/35/EC 25 Ιουνίου 2005

2009/31/EC 25 Ιουνίου 2011

Στο παρακάτω σχήμα (Σχήμα 1.1), παρουσιάζονται τα βασικά βήματα της διαδι-
κασίας για την εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 
και, στο Σχήμα 2.2, οι υποχρεώσεις που θέτει η Ευρωπαϊκή Οδηγία για την εκτί-
μηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων στα κράτη-μέλη.
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Πρόταση 
έργου

Παράρτημα ΙΙΠαράρτημα Ι Άλλη πρόταση

Εφαρμογή κριτηρίων -
περιορισμών από τα κράτη –

μέλη (Παράρτημα ΙΙΙ) 

Απαιτείται 
ΕΠΕ

Δεν απαιτείται 
ΕΠΕ

Προαιρετική 
απαίτηση 

οριοθέτησης 
πεδίου

ΜΠΕ

Δημόσια 
διαβούλευση

Αξιολόγηση 
ΜΠΕ από 

αρμόδια αρχή

Λήψη 
απόφασης 

από αρμόδια 
αρχή

Παρακολούθηση

Μηχανισμός ελέγχου

Οριοθέτηση πεδίου

Προετοιμασία ΜΠΕ

Διαβούλευση

Λήψη απόφασης

Παρακολούθηση

προαιρετικό στάδιο

Σχήμα 1.1: Βασικά βήματα της διαδικασίας ΕΠΕ 
(Wood C., 2003).

Προτεινόμενο έργο - δραστηριότητα

Εξαιρούνται από 97/11;

Άρθρο 4 (1): εμπίπτει στο 
Παράρτημα Ι;

Άρθρο 4 (2): εμπίπτει στο 
Παράρτημα ΙΙ;

ΕΠΕ δεν απαιτείται για:
Άρθρο 1 (4): έργα Εθνικής Άμυνας

Άρθρο 1 (5): εθνική νομοθεσία
Άρθρο 2 (3): εξαιρούμενες περιπτώσεις

Άρθρο 4 (4): Απόφαση μέσω 
διαδικασίας ελέγχου η οποία πρέπει 

να κοινοποιείται

Τα κράτη – μέλη αποφασίζουν πότε 
απαιτείται ή όχι (Παράρτημα ΙΙΙ)

Άρθρο 5 (2): ο υπεύθυνος του έργου 
ζητά από την αρμόδια αρχή να 

οριοθετήσει το πεδίο έργου

Άρθρο 5 (3): καθορισμός των 
πληροφοριών της ΜΠΕ

Άρθρο 5 (1): τα κράτη – μέλη αποφασίζουν αν οι 
πληροφορίες του Παραρτήματος IV θα περιλαμβάνονται 

στη ΜΠΕ

Άρθρο 6: προσδιορίζει τις διαβουλεύσεις που πρέπει να 
πραγματοποιηθούν και τη συμμετοχή του κοινού πριν 

οποιαδήποτε απόφαση

Άρθρο 7: απαιτεί τη προώθηση των πληροφοριών (Άρθρο 
5) σε τυχόν χώρες που επηρεάζονται από το έργο -

δραστηριότητα

Άρθρο 8: Εξέταση ΜΠΕ και κάθε παρατήρηση ή ένσταση 
από κοινό ή άλλη ομάδα

Άρθρο 9: Κοινοποίηση απόφασης και αιτιολόγησης αυτής 
στο κοινό

Δεν 
απαιτείται

Ναι

Ναι

Απόφαση: Ναι
Απόφαση: Όχι

Όχι

Όχι

ΌχιΝαι

Σχήμα 1.2: Υποχρεώσεις των κρατών-μελών για την ΕΠΕ.
(Πηγή: Bond A, EIA in the European Union, http://www.is.pw.edu.pl/plik/204/EIA%20

in%20the%20EU.pdf)



11Υπόδειγμα Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

Η παρούσα Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) αποτελεί υπό-
δειγμα για εκπαιδευτικούς λόγους. Ο χώρος εγκατάστασης του ΣΜΑΥ που 
επιλέχτηκε δεν προέκυψε από μελέτη χωροθέτησης, είναι μεν υπαρκτή, 
αλλά τυχαία, και δεν αφορά σε πραγματικό έργο. Εντούτοις, τα στοιχεία 
που παρατίθενται στο υπόδειγμα είναι ακριβή και αναφέρονται οι πηγές 
τους. Οι χάρτες που παρουσιάζονται ως μέρος της μελέτης αποτελούν 
παραδείγματα τέτοιων χαρτών που θα πρέπει να δημιουργηθούν για τους 
σκοπούς μιας ΜΠΕ. Οι ΜΠΕ θα πρέπει να περιλαμβάνουν ολοκληρωμένη 
φωτογραφική τεκμηρίωση, η οποία δεν ήταν δυνατόν να συμπεριληφθεί. 
Τέλος, αν και το κείμενο της μελέτης αναφέρεται σε Παραρτήματα, αυτά 
δεν έχουν συμπεριληφθεί παρά μόνο ως περιεχόμενα για την πληρότητα 
της παρουσίασης.

1. Εισαγωγή
1.1 Τίτλος του έργου – ιστορικό ανάθεσης
Η παρούσα ΜΠΕ εκπονήθηκε στα πλαίσια της διαδικασίας της περιβαλλοντικής 
αδειοδότησης του έργου «Σταθμός Μεταφόρτωσης Ανακυκλώσιμων Υλικών 
(ΣΜΑΥ) Ρηγαίικων», στην προεπιλεχθείσα θέση στην περιοχή Ρηγαίικα, στο 
Δ. ΙΠ Μεσολογγίου, που ανατέθηκε στο μελετητικό γραφείο ΚΟΥΤΣΟΝΙΚΑΣ - 
Περιβαλλοντικές Μελέτες με την υπ’ αριθ. ΧΧΧΧ/ΧΧ-ΧΧ-2020 απόφαση του Δήμου 
ΙΠ Μεσολογγίου, στην Περιφερειακή Ενότητα (ΠΕ) Αιτωλίας και Ακαρνανίας [ΠΕ-
Α], της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (ΠΔΕ) (Εικόνα 1). Ο ΣΜΑΥ θα εξυπηρετεί 
κατά προτεραιότητα το Δ. ΙΠ Μεσολογγίου και μελλοντικά τους όμορους δήμους 

Εγκατάσταση Σταθμού  
Μεταφόρτωσης Ανακυκλώσιμων  

Υλικών (ΣΜΑΥ) στο Δήμο  
ΙΠ Μεσολογγίου

ΑΝΝΑ ΞΗΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ 
Δρ. Μηχανολόγος Μηχανικός
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Όρια περιφερειών Υφιστάμενοι ΧΥΤΑ/Υ
Περιφερειακή ενότητα Αιτωλοακαρνανίας Υπό υλοποίηση ΧΥΤΑ/Υ
Περιφερειακή ενότητα Αχαΐας ΚΔΑΥ Πάτρας
Περιφερειακή ενότητα Ηλείας
Όρια Καλλικρατικών δήμων
Έδρα δήμου
Οικισμός
Θεσμοθετημένα ΓΠΣ

Εικόνα 2: Κύρια έργα διαχείρισης αστικών στερεών αποβλήτων ΠΔΕ  
(Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, 2016)

Ο προβλεπόμενος ΣΜΑΥ θα είναι μεσαίας δυναμικότητας 100 tn/day με περιο-
ρισμένες περιβαλλοντικές επιπτώσεις, λόγω της πλήρωσης των απορριμματοκι-
βωτίων με εξοπλισμό χοανών και τη χρήση κλειστών απορριμματοκιβωτίων. Το 
μέγεθος του γηπέδου εγκατάστασης είναι 4,75 στρέμματα (Εικόνα 3) εντός οικο-
πέδου 15 στρεμμάτων. 

και οικισμούς της ΠΕ-Α, ώστε να μεταφέρονται τα ανακυκλώσιμα υλικά στο 
Κέντρο Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ) Πάτρας, το μοναδικό ΚΔΑΥ 
στην ΠΔΕ (Εικόνα 2). 

Εικόνα 1: Ο Δ. ΙΠ Μεσολογγίου στην ΠΕ-Α στην ΠΔΕ

1.2 Είδος και μέγεθος του έργου
Το έργο αφορά στη διαμόρφωση, κατασκευή, οργάνωση και λειτουργία των 
εγκαταστάσεων ΣΜΑΥ στη θέση Ρηγαίικα, στο Δ. ΙΠ Μεσολογγίου, στην ΠΕ-Α, 
για τη συλλογή και μεταφόρτωση των ανακυκλώσιμων υλικών, που παράγονται 
στο Δήμο και στην ευρύτερη περιοχή, προς το ΚΔΑΥ Πάτρας. Ειδικότερα, αφορά 
στη διαμόρφωση και κατασκευή του γηπέδου, των έργων υποδομής και των 
συνοδευτικών έργων. 
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Ο προβλεπόμενος ΣΜΑΥ θα εγκατασταθεί στη θέση Ρηγαίικα, βορειοδυτικά 
του Δ. ΙΠ Μεσολογγίου και περίπου 7 km από το κέντρο του (2,9 km από τα 
πλησιέστερα βόειο-δυτικά όρια του Δήμου) (Εικόνα 3). 

Η πρόσβαση στον εν λόγω γήπεδο γίνεται μέσω της Εθνικής Οδού Μεσολογ-
γίου – Αντίρριου και της Ιόνιας Οδού (Εικόνα 4). Πρόκειται για ασφαλτοστρω-
μένες οδούς που δεν απαιτούν εργασίες διαμόρφωσης. Ο συγκεκριμένος χώρος 
βρίσκεται εκτός της Ζώνης Οικιστικού Ελέγχου του Πολεοδομικού Συγκροτήμα-
τος (ΠΣ) ΙΠ Μεσολογγίου και εκτός ορίων οικισμών.

Εικόνα 4: Το προτεινόμενο γήπεδο εγκατάστασης του ΣΜΑΥ Ρηγαίικων

1.3.2 Διοικητική υπαγωγή

Ο Δ. ΙΠ Μεσολογγίου είναι η πρωτεύουσα της ΠΕ-Α και εντάσσεται στην ΠΔΕ και 
στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου – Δυτικής Ελλάδας – Ιονίου. Η 
έδρα της Περιφέρειας βρίσκεται στην Πάτρα, που είναι η έδρα και της αντίστοι-
χης Αποκεντρωμένης Διοίκησης. 

Εικόνα 3: Γήπεδο εγκατάστασης ΣΜΑΥ Ρηγαίικων

Στο ΣΜΑΥ θα οδηγούνται τα ανακυκλώσιμα υλικά από τους μπλε κάδους της 
Ελληνικής Εταιρείας Αξιοποίησης Ανακύκλωσης (ΕΕΑΑ) και ανεξάρτητων παρα-
γωγών του Δ. ΙΠ Μεσολογγίου. Η λειτουργία του θα εκτείνεται σε 6 ημέρες την 
εβδομάδα, εκτός Κυριακής, 8 ώρες ανά ημέρα, περίπου 310 ημέρες ετησίως. Η 
δυναμικότητα του ΣΜΑΥ θα είναι 100 tn/ημέρα1, ενώ η μέση ημερήσια παροχή, 
με τα τρέχοντα δεδομένα, θα είναι περίπου 18 tn/ημέρα. Η παροχή αιχμής εκτι-
μάται μετά το σαββατοκύριακο σε ~31 tn λόγω μη εκκένωσης των μπλε κάδων 
την Κυριακή, παροχή που θα καλύπτεται από τη δυναμικότητα της εγκατά-
στασης. Τους καλοκαιρινούς μήνες και τις εορταστικές περιόδους αναμένεται η 
παροχή να παρουσιάζει αυξητική τάση. Η συμπίεση εκτιμάται σε 1:3 με 1:4 ανα-
λογία τελικού προς αρχικό όγκο.

1.3 Γεωγραφική θέση και διοικητική υπαγωγή του έργου

1.3.1 Θέση

Ο Δ. ΙΠ Μεσολογγίου βρίσκεται στο νοτιοδυτικό τμήμα της ΠΕ-Α στην ΠΔΕ. Συνο-
ρεύει, βόρεια με τους Δ. Αγρινίου και Ξηρομέρου, ανατολικά με το Δ. Ναυπακτίας, 
νότια βρέχεται από τη λιμνοθάλασσα Μεσολογγίου - Κλείσοβας και νοτιοδυτικά 
από το Ιόνιο Πέλαγος (βλ. Εικόνα 1). 

1   Η ημερήσια δυναμικότητα του μελετώμενου ΣΜΑΥ ορίστηκε στους 100 tn, ώστε να 
δικαιολογείται η εκπόνηση της ΜΠΕ. Η επιλεγμένη δυναμικότητα με τις παρούσες επι-
κρατούσες συνθήκες είναι υπερβάλλουσα των αναγκών της περιοχής εξυπηρέτησης.


