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ελλιπής

Η σύσταση από τον Δικnγορικό Σύλλογο θεσσαλονίκης
Παρατnρnτnρίου Περιβάλλοντος σήμανε τnν πιο μεθοδευμένη στροφή
του νομικού κόσμου τnς πόλnς στα περιβαλλοντικά προβλήματα του
τόπου και τnν εφαρμογή τnς περιβαλλοντικής νομοθεσίας.
Στο Σεμινάριο για δικηγόρους που διοργανώθηκε από τον ΔΣθ και
τον ΜΚΟ ECOCΠY στις 16 Δεκεμβρiου 2010 για την εφαρμογή τnς
αρχής «ο ρυπαiνων πλnρώνει» και από τnν ανταλλαγή απόψεων με
τους συμμετέχοντες δικηγόρους, εκπροσώπους τnς βιομηχανiας και
τnς διοίκησης, προέκυψαν τα ακόλουθα συμπεράσματα:
Οι Περιφερειακές Διοικnτικές Υπnρεσiες, αλλά και οι Κεντρικές
Υπηρεσίες σε μικρότερο βαθμό, δεν εiναι στελεχωμένες με
νομικούς.
Αποτέλεσμα αυτού εiναι ότι κατά τnν άσκnσn των καθηκόντων τους
οι υπάλληλοι διαπράττουν πληθώρα διοικnτικών λαθών που
οφείλονται στnν έλλειψη νομικής παιδεiας. Η αποκατάστασn των
λαθών απαιτεi ιδιαίτερα μεγάλο κόστος σε χρόνο και ενέργεια,
στερώντας τn διοίκηση από τn δυνατότnτα τnς να ασκήσει με
αποτελεσματικότnτα τα καθnκοντά τnς. Αντiθετα n διoiκnσn
εμπλέκεται σε διαδικασiες τριβής με τους πολiτες και συχνά
χάνει το απαιτούμενο κύρος και τnν αξιοπιστiα τnς.
Για παράδειγμα n ΕΥΕΠ στnν Αθήνα και στn θεσσαλονiκn δεν εiναι
στελεχωμένn με νομικούς. Οι υπάλλnλοι τnς, με διάφορες άλλες
ειδικότnτες, αντιμετωπiζουν τους δικnγόρους των ρυπαινόντων

βιομnχανιών, και συχνά, παρόλn τnν αξιόλογn προσπάθεια που
καταβάλουν, αδυνατούν να στnρiξουν νομικά τις εισηγήσεις τους
για επιβολή κυρώσεων. Προτεiνεται n άμεσn στελέχωσn με
νομικούς, με τις υπάρχουσες κατά περiπτωσn δυνατότnτες, με
ευέλικτους τρόπους, σύμφωνα με τn γενικότερn πολιτική
προσλήψεων ή συνεργασιών με το δnμόσιο.
Η διαδικασiα επιβολnς διοικnτικών κυρώσεων για το περιβάλλον,
όπως αυτή προβλέπεται στnν υφιστάμενn νομοθεσiα, αφήνει
εξαιρετικά μεγάλο περιθώριο διακριτικής ευχέρειας στα όργανα
τnς Διοiκnσnς. Έτσι τα διοικnτικά όργανα εiναι εκτεθειμένα σε
πάσnς φύσεως πιέσεις και από όλες τις πλευρές,
φιλοπεριβαλλοντικές και μn. Η πiεσn αυτή γiνεται ακόμα
μεγαλύτερn σε επιπεδο Περιφέρειας και Δnμου. Για παράδειγμα το
εύρος δυνατότnτας για τον καθορισμό του ύψους του επιβαλόμενου
προστiμου. Το αiτnμα που εκφράζεται συχνά από δικnγόρους και
διοικnτικούς υπαλλήλους εiναι να ορισθεi ενας μαθnματικός
τύπος υπολογισμού του διοικnτικού προστiμου και να δωθούν
παράλλnλα συγκεκριμένες κατευθύνσεις για τnν εφαρμογn του.
Δεν

εiναι

ικανοποιnτικά

ενnμερωμένος

ο

πολiτnς

για

τα

δικαιώματα που διαθέτει σε εθνικό και ευρωπαϊκό επiπεδο για
τον έλεγχο εφαρμογnς τnς περιβαλλοντικής νομοθεσiας, ούτε για
τις δυνατότnτες που διαθέτει για να συμβάλει και να επnρεάζει
το περιεχόμενο τnς περιβαλλοντικής νομοθεσiας κατά τnν
παραγωγή των νομοθετικών κειμένων από τα Ευρωπαϊκά θεσμικά
Όργανα.
Ειδικότερα τα δικαιώματα Καταγγελiας προς τnν Ευρωπαϊκή
Επιτροπή και Αναφοράς προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τον
έλεγχο εφρμογής της περιβαλλοντικής νομοθεσίας, αλλά και η
δυνατότητα επικοινωνίας και κατάθεσης προτάσεων του πολίτη
προς τους Έλληνες Ευρωβουλευτές και προς τα Θεσμικά Όργανα
πουτον εκπροσωπούν στις Βρυξέλλες όπως η Ευρωπαϊκή και
Κοινωνική Επιτροπή, πρέπει να προβληθούν ώστε να γίνει ευρέως
γνωστή η δυνατότητα συμμετοχής του πολίτη που αποτελεί
αναγκαία έκφραση της δημοκρατίας.
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