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Δηζαγσγή ζην εθπαηδεπηηθό εγρεηξίδην ηνπ LitusGo

To εθπαηδεπηηθφ
εθπαηδεπηηθνχ

εγρεηξίδην
παθέηνπ

έξγνπ LitusGo θαη

ην

ηζηνρψξν www.litusgo.eu.

ηνπ LitusGo απνηειεί

πνπ

αλαπηχρζεθε

νπνίν
ν

έξγν

έρεη

ζην

κέξνο

ηνπ

πιαίζην

ηνπ

αλαξηεζεί

LitusGo έρεη

σο

ζηνλ

ζηφρν

ηελ

εθπαίδεπζε, ηελ θαηάξηηζε θαη ηελ αλάπηπμε ησλ δεμηνηήησλ ησλ
νπηθψλ Αξρψλ θαη ησλ ηνπηθψλ θνηλσληθψλ εηαίξσλ ζηα ζέκαηα
πνπ αθνξνχλ ηελ Ξινθιεξσκέλε Δηαρείξηζε ηεο Οαξάθηηαο Ζψλεο
θαη ηνπο ηξφπνπο αληηκεηψπηζεο, ζε ηνπηθφ επίπεδν, ησλ επηπηψζεσλ
απφ ηελ θιηκαηηθή αιιαγή. ν Εγρεηξίδην έρεη ζπνλδπισηή δνκή:
απνηειείηαη απφ 20 απηνηειείο ελφηεηεο πνπ κπνξνχλ λα δηαβαζηνχλ
είηε αλεμάξηεηα, είηε ζην ζχλνιφ ηνπο (δίλνληαο ηελ νινθιεξσκέλε
πξνζέγγηζε ηνπ ζέκαηνο). ν εγρεηξίδην έρεη κεηαθξαζηεί ζηηο
ηέζζεξεηο γιψζζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο: Ειιεληθή, Αγγιηθή, Λαιηέδηθε
θαη νπξθηθή. Δηαηίζεηαη ζε ηξεηο κνξθέο: ζε κνξθή wiki ζηνλ
ηζηνρψξν ηνπ LitusGo, ζε dvd θαη ζηελ αλά ρείξαο έληππε κνξθή,
ζηελ νπνία ε θάζε ελφηεηα απνηειεί αλεμάξηεην βηβιηαξάθη θαη ηα 20
βηβιηαξάθηα-ελφηεηεο

ηνπ

θάζε

εγρεηξηδίνπ

πεξηιακβάλνληαη

ζε

ράξηηλε ζήθε.
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πγγξαθείο ηνπ Δγρεηξηδίνπ

To εθπαηδεπηηθφ εγρεηξίδην ηνπ LitusGo αλαπηχρζεθε απφ ηελ νκάδα
εξγαζίαο εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ ηνπ LitusGo:
Γηα ηε ζπγγξαθή ησλ Ελνηήησλ 1, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 16, 17, 18,
19 εξγάζηεθε ε επηζηεκνληθή νκάδα ηνπ ζπληνληζηή ηνπ έξγνπ
ISOTECH Ltd. Ιχξηνη ζπγγξαθείο: Νέληα Θ. Κντδίδνπ, Ονιηηηθφο
Λεραληθφο/

Αθηνκεραληθφο

θαη

Ληράιεο

Θ.

Κντδίδεο,

Τεκηθφο

Λεραληθφο/ Λεραληθφο Οεξηβάιινληνο.
Γηα ηε ζπγγξαθή ησλ ελνηήησλ 3, 4, 5, 10, 11, 15, 20 εξγάζζεθε ε
επηζηεκνληθή νκάδα ηεο Ειιεληθήο Εηαηξείαο Οεξηβάιινληνο θαη
Ονιηηηζκνχ/

Οξφγξακκα

ΑΕΘΦΞΠΞ

ΑΘΓΑΘΞ.

Ιχξηνη

ζπγγξαθείο:

Γεσξγία Ιίθνπ, Γεσγξάθνο, Msc Οεξηβαιινληνιφγνο, Σπεχζπλε
Οξνγξάκκαηνο

ΑΕΘΦΞΠΞ

ΑΘΓΑΘΞ,

Αιέμαλδξνο

Λνπηαθηζήο,

Ξηθνλνκνιφγνο Msc Οεξηβαιινληνιφγνο, Κεσλίδαο Ξηθνλνκάθεο,
Δηεζλεηο θ Επξσπαηθεο Ρπνπδεο, ΛΑ International Development.
Γηα ηε ζπγγξαθή ηεο Ελφηεηαο 2 εξγάζηεθε ε επηζηεκνληθή νκάδα
ηνπ Ιέληξνπ Λειεηψλ θαη Έξεπλαο ΑΙΗ. Ιχξηνο Ρπγγξαθέαο:
Ιπξηαθή Δεκεηξίνπ, MSc European Studies. Η ΑΙΗ ήηαλ ππεχζπλε
γηα ηελ επηκέιεηα ησλ ελνηήησλ, κε ζπληνληζηή ηνλ Ισλζηαληίλν
Γεσξγηάδε (MSc ζηελ Ξινθιεξσκέλε Δηαρείξηζε Οαξαθηίσλ Ζσλψλ).
ν δεκηνπξγηθφ ηεο έληππεο κνξθήο ζρεδηάζηεθε απφ ηελ Αλαζηαζία
Γεσξγίνπ, απφθνηην Ιαιψλ ερλψλ (MA Sustainable Design).
O Dr Alan Pickaver, εθ κέξνπο ηνπ εηαίξνπ EUCC, ήηαλ ν ππεχζπλνο
γηα ηνλ έιεγρν πνηφηεηαο ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ ελνηήησλ.
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Οη Δηαίξνη ηνπ LitusGo:
ν

εηαηξηθφ

ζρήκα

απνηειείηαη

απφ

εθπξνζψπνπο

ησλ

θπξηφηεξσλ

θνηλσληθψλ εηαίξσλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηηο παξάθηηεο πεξηνρέο:
κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο, Ρχκβνπινη, ΛΙΞ θαη νπηθέο Αξρέο.

Ρπληνληζηήο / Δηθαηνχρνο:
ISOTECH Ltd. Εξεπλεηέο / Ρχκβνπινη Οεξηβάιινληνο
www.isνtech.com.cy
Ιχπξνο:
Γήκνο Πάθνπ www.pafos.org.cy
ΑΚΣΗ Κέληξν Μειεηώλ θαη Έξεπλαο, www.akti.org.cy
Ειιάδα:
Η

ΔΛΛΗΝΙΚΗ

ΔΣΑΙΡΔΙΑ

Πεξηβάιινληνο

θαη

Πνιηηηζκνύ

www.ellet.gr / Πξόγξακκα ΑΔΙΦΟΡΟ ΑΙΓΑΙΟ, www.egaio.gr
ONISIS - Αλάπηπμε δηαδηθηπαθώλ εθαξκνγώλ
www.onisis.gr
Λάιηα:
Ο Γήκνο ηνπ Kirkop www.kirkop.gov.mt
Ξιιαλδία:
Οξγαληζκόο EUCC – The Coastal & Marine Union www.eucc.net
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Δλόηεηα 2
πκκεηνρή ησλ θνηλσληθώλ εηαίξσλ θαη ηνπ θνηλνύ ζηηο
δηαδηθαζίεο ιήςεσο απνθάζεσλ

1|

Θεσξεηηθό ππόβαζξν

ν δηθαίσκα ηνπ θνηλνχ ζηε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ πνπ
αθνξνχλ

ζηα

πεξηβαιινληηθά

ζέκαηα,

αλαγλσξίζηεθε

θαη

δηαζθαιίζηεθε κέζσ ηεο Ρχκβαζεο ηνπ Άξρνπο γηα ηελ Οξφζβαζε
ζηελ

Οιεξνθφξεζε,

Απνθάζεσλ

θαη

ην

ηε

Ρπκκεηνρή

Δηθαίσκα

ηνπ

Οξφζβαζεο

Ινηλνχ
ζηε

ζηε

Κήςε

Δηθαηνζχλε

γηα

Οεξηβαιινληηθά Θέκαηα, ε νπνία πηνζεηήζεθε ζηηο 25 Θνπλίνπ ην
1998. Η Ρχκβαζε ηνπ Άξρνπο είλαη ε πξψηε δηεζλήο ζπκθσλία ε
νπνία ζπλδέεη ηα πεξηβαιινληηθά δηθαηψκαηα ησλ πνιηηψλ κε ηα
αλζξψπηλα δηθαηψκαηα. Η Ρχκβαζε δίλεη έκθαζε ζηελ αλάγθε γηα
ελεξγφ ζπκκεηνρή ησλ πνιηηψλ φπσο θαη ζηελ πξφζβαζε ζηελ
πιεξνθφξεζε πνπ θαηέρνπλ νη δεκφζηεο αξρέο.

Αλαγλσξίδεη

επίζεο, φηη ε αεηθφξνο αλάπηπμε κπνξεί λα επηηεπρζεί κφλν κε ηελ
εκπινθή

φισλ

ησλ

θνηλσληθψλ

εηαίξσλ

θαη

εγείξεη

ζέκαηα

Ιπβεξλεηηθήο αμηνπηζηίαο, δηαθάλεηαο θαη αληαπνθξηζηκφηεηαο. Απφ
ηφηε, ε Επξσπατθή Έλσζε πηνζέηεζε δχν Ξδεγίεο θαη έλα Ιαλνληζκφ
ζε ζρέζε κε ηνπο ηξεηο ππιψλεο ηεο Ρχκβαζεο ηνπ Άξρνπο πνπ
ελζσκαηψζεθαλ

ζηελ

εζληθή

λνκνζεζία

ησλ

Ιξαηψλ-Λειψλ.

Οεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο γηα ηελ λνκνζεζία ηεο Επξσπατθήο
Έλσζεο ζε ζρέζε κε ηελ Ρχκβαζε ηνπ Άξρνπο, φπσο επίζεο θαη γηα
ηνλ βαζκφ εθαξκνγήο ηεο ζε θάζε Ιξάηνο-Λέινο βξίζθνληαη ζηελ
εηδηθή ηζηνζειίδα http://ec.europa.eu/environment/aarhus.
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Οξνυπφζεζε γηα ηελ ζπκκεηνρή ηνπ θνηλνχ ζηηο δηαδηθαζίεο ιήςεο
απνθάζεσλ είλαη ε πξφζβαζε ζηελ πεξηβαιινληηθή πιεξνθφξεζε.
Ρχκθσλα κε ηελ Ρχκβαζε:
 Ξη δεκφζηεο αξρέο αληαπνθξίλνληαη ζηηο εθθιήζεηο κε αληίγξαθα
ησλ πξσηφηππσλ εγγξάθσλ θαη ζηελ κνξθή πνπ δεηήζεθαλ,
ρσξίο θαη’ αλάγθε λα δειψλεηαη ν ιφγνο απφ ην πξφζσπν πνπ
δεηά ηελ πιεξνθνξία.
 Η πιεξνθνξία ζα πξέπεη λα είλαη δηαζέζηκε εληφο ελφο κελφο
απφ ηελ εκεξνκελία πνπ δεηήζεθε.
 Άξλεζε παξνρήο πιεξνθφξεζεο κπνξεί λα γίλεηαη κφλν γηα
ζπγθεθξηκέλνπο ιφγνπο (π.ρ. ζέκα εζληθήο άκπλαο, δεκφζηαο
αζθάιεηαο, δηθαηψκαηα πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο, θ.η.ι.)
 Θα πξέπεη λα γίλνληαη πξαθηηθέο δηεπζεηήζεηο γηα ηε ζπιινγή θαη
δηάρπζε

ησλ

πιεξνθνξηψλ

(ιίζηεο

δεκφζηαο

πξφζβαζεο,

εγγξαθέο, ζεκεία επαθήο, ειεθηξνληθέο βάζεηο δεδνκέλσλ
θ.η.ι.).
 Θα πξέπεη λα αλαπηπρζνχλ κεραληζκνί πνπ λα εμαζθαιίδνπλ
ζηνπο θαηαλαισηέο ηελ παξνρή ηθαλνπνηεηηθήο πιεξνθφξεζεο
γηα ηα πξντφληα.
 Θα

πξέπεη

επίζεο

λα

δεκηνπξγεζνχλ

εζληθά

ζπζηήκαηα απνγξαθήο πεξηπηψζεσλ ξχπαλζεο,

ειεθηξνληθά
ζηα νπνία λα

έρεη πξφζβαζε ην θνηλφ.
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Ρε ζρέζε κε ηε ζπκκεηνρή ηνπ θνηλνχ ζηε ιήςε απνθάζεσλ, ε
Ρχκβαζε ηνπ Άξρνπο δίλεη έκθαζε ζηελ πιεξνθφξεζε ηνπ θνηλνχ
κέζσ δεκφζηαο αλαθνίλσζεο ή θαη πξνζσπηθά, ε νπνία ζα πξέπεη λα
γίλεηαη ζηα πνιχ αξρηθά ζηάδηα ηεο δηαδηθαζίαο ιήςεο απνθάζεσλ
γηα δξάζεηο πνπ αθνξνχλ ζην πεξηβάιινλ, κε ηθαλνπνηεηηθφ, αθξηβή
θαη απνδνηηθφ ηξφπν:
 Θα πξέπεη

λα παξέρεηαη

πιεξνθφξεζε ζε

ζρέζε κε ηελ

πξνηεηλφκελε δξάζε, ηελ θχζε ηεο πηζαλήο απφθαζεο, ηελ
ππεχζπλε Αξρή, ηελ δηαδηθαζία (πφηε μεθηλά, δπλαηφηεηεο
ζπκκεηνρήο,

ρξφλνο

θαη

ηφπνο,

πνχ

είλαη

δηαζέζηκε

ε

πιεξνθνξία ή πνχ κπνξνχλ λα ππνβιεζνχλ ζρφιηα, θαη ηη
πεξηβαιινληηθή πιεξνθφξεζε είλαη δηαζέζηκε), φπσο θαη εάλ ε
δξάζε

ππφθεηηαη

ζε

ΛΟΕ

(Λειέηε

Οεξηβαιινληηθψλ

Επηπηψζεσλ).
 Θα πξέπεη λα δίλεηαη ηθαλνπνηεηηθφο ρξφλνο ψζηε λα επηηξέπεη
ζην θνηλφ λα πιεξνθνξεζεί, λα πξνεηνηκαζηεί θαη λα ζπκκεηέρεη.
 Η ζπκκεηνρή ηνπ θνηλνχ ζα πξέπεη λα μεθηλά φηαλ φιεο νη
επηινγέο είλαη αλνηθηέο.
 Μα δηαζθαιίδεηαη Δεκφζηα πξφζβαζε ζε φιεο ηηο πιεξνθνξίεο
ζρεηηθέο κε

ηε

ιήςε

απνθάζεσλ, πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ

πιεξνθνξηψλ γηα αλακελφκελα απφβιεηα θαη αέξηνπο ξχπνπο
φπσο θαη ζεκαληηθέο επηπηψζεηο ζην πεξηβάιινλ.
 Ξη δηαδηθαζίεο πνπ ζα πηνζεηεζνχλ ζα πξέπεη λα επηηξέπνπλ ζην
θνηλφ λα ππνβάιεη ζρφιηα, πιεξνθνξίεο θαη απφςεηο.
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 Θα πξέπεη λα εμαζθαιίδεηαη φηη ην απνηέιεζκα ηεο ζπκκεηνρηθήο
δηαδηθαζίαο ζα ιακβάλεηαη ζνβαξά ππφςε ζηελ ιήςε ηεο
απφθαζεο.
 ν θνηλφ λα ελεκεξψλεηαη γηα ηελ απφθαζε θαη ην θείκελν ηεο
απφθαζεο λα είλαη δηαζέζηκν ζηνπο ελδηαθεξφκελνπο καδί κε ηηο
απαξαίηεηεο εμεγήζεηο.
 Θα πξέπεη λα εμαζθαιίδεηαη ε ζπκκεηνρή ηνπ θνηλνχ ζηελ
εηνηκαζία

ζρεδίσλ,

πξνγξακκάησλ,

πνιηηηθψλ,

θαλνληζκψλ

θ.η.ι. πνπ αθνξνχλ ζην πεξηβάιινλ.
Επηπξφζζεηα, νη δχν ζρεηηθέο Ξδεγίεο ηεο Επξσπατθήο Έλσζεο γηα
ηηο

Οεξηβαιινληηθέο

Οεξηβαιινληηθψλ

Λειέηεο

Επηπηψζεσλ

(νη
θαη

Ξδεγίεο

γηα

Ρηξαηεγηθέο

ηηο

Λειέηεο

Οεξηβαιινληηθέο

Λειέηεο) έρνπλ σο θνηλή αξρή λα δηαζθαιίζνπλ φηη ε ζπκκεηνρή ηνπ
θνηλνχ είλαη αλαπφζπαζην κέξνο ηεο ίδηαο ηεο δηαδηθαζίαο ησλ
κειεηψλ θαη φηη νη αλεζπρίεο θαη πξνβιεκαηηζκνί ηνπ θνηλνχ
ελζσκαηψλνληαη ζηηο κειέηεο. Ιαηά ζπλέπεηα νη δχν απηέο Ξδεγίεο
ζεσξνχληαη

θξίζηκα

εξγαιεία

γηα

ηελ

επίηεπμε

ηεο

αεηθφξνπ

αλάπηπμεο. Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο:
http://ec.europa.eu/environment/eia/home.htm.
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ηόρνο

ν εξψηεκα πνπ πξνθχπηεη αβίαζηα ζην κπαιφ ησλ αλζξψπσλ πνπ
ιακβάλνπλ ηηο απνθάζεηο, είλαη «γηαηί λα εκπιαθεί ην θνηλφ»; Ξη
άλζξσπνη απηνί πνιιέο θνξέο πξέπεη λα δξάζνπλ άκεζα ψζηε λα
απνηξέςνπλ ή λα ιχζνπλ θάπνην επείγνλ πξφβιεκα ζρεηηθφ κε
θάπνην πεξηβαιινληηθφ ζέκα ή ζέκα δεκφζηαο πγείαο θαη έρνπλ λα
αληηκεησπίζνπλ ηηο γξαθεηνθξαηηθέο δηαδηθαζίεο,

αληηθξνπφκελεο

λνκνζεζίεο θαη ζπκθέξνληα, πεξηνξηζκέλνπο πξνυπνινγηζκνχο θαη
ηελ δπζαξέζθεηα ησλ θνηλσληθψλ εηαίξσλ. Ονπ ζα βξεζεί ν ρξφλνο
θαη ην ρξήκα λα ελεκεξσζεί θαη λα θαηαξηηζηεί ν θφζκνο, εηδηθά ζε
έλα επηζηεκνληθφ ζέκα φπσο ε Ξινθιεξσκέλε Δηαρείξηζε ηεο
Οαξάθηηαο Ζψλεο θαη ε θιηκαηηθή αιιαγή ψζηε λα κπνξέζεη ην θνηλφ
λα

αληηπξνζσπεπζεί

κε

ίζνπο

φξνπο

ζηελ

δηαδηθαζία

ιήςεο

απνθάζεσλ;
Ξ ζηφρνο απηήο ηεο ελφηεηαο είλαη λα παξνπζηαζηνχλ ηα πηζαλά
πξνβιήκαηα ηα νπνία κπνξεί λα πξνθχςνπλ απφ ηελ κε επηηπρή
αλαγλψξηζε θαη εκπινθή

ησλ θνηλσληθψλ εηαίξσλ-θιεηδηά ζηε

δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ θαη λα δνζνχλ θάπνηνη κέζνδνη
εκπινθήο θαη θαιά παξαδείγκαηα εθαξκνγήο ηεο ζπκκεηνρηθήο
δηαδηθαζίαο. Ρθνπφο είλαη ε πξνβνιή ηεο ζεκαζίαο ηεο εκπινθήο ηνπ
ζπλφινπ

ησλ

θνηλσληθψλ

εηαίξσλ

θαη

ησλ

καθξνπξφζεζκσλ

σθειεκάησλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ ζπκκεηνρή ηνπ θνηλνχ.
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Πξνβιήκαηα

Η ζπκκεηνρηθέο δηαδηθαζίεο απαηηνχλ πξνζεθηηθφ ζρεδηαζκφ, ρξφλν
θαη θφζηνο, φπσο επίζεο θαη καθξνρξφληα δέζκεπζε εθ κέξνπο ησλ
εηαίξσλ, δηαπξαγκαηεχζεηο θαη πνιιέο θνξέο ζπκβηβαζκνχο κε
απνηέιεζκα αιιαγέο ζηνπο αξρηθνχο ζρεδηαζκνχο. Ιαηά ζπλέπεηα,
ππάξρνπλ πεξηπηψζεηο πνπ νη εζληθνί θαη δεκφζηνη θνξείο κπνξεί λα
εκθαλίδνληαη απξφζπκνη λα ελεκεξψζνπλ θαη λα εκπιέμνπλ ηνπο
θνηλσληθνχο εηαίξνπο θαη ην θνηλφ ζηε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ.
Οαξφια απηά, θαηά ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο, νη εκπεηξίεο πνπ
απνθηήζεθαλ ζε ζρέζε κε ηελ αλάπηπμε θαη εθαξκνγή έξγσλ
πξνζηαζίαο

θαη

δηαρείξηζεο

ηεο

θχζεο,

θαηαδεηθλχνπλ

φηη

ε

ζπκκεηνρή ηνπ θνηλνχ είλαη κνλφδξνκνο γηα ηελ εμαζθάιηζε λνκηθά
απνδεθηψλ απνθάζεσλ θαη αεηθφξσλ πξσηνβνπιηψλ.
Η απνηπρία αλαγλψξηζεο θαη εκπινθήο ησλ ηνπηθψλ εηαίξσλ ζηε
δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ ελδέρεηαη λα νδεγήζεη ζε έληνλεο
αληηπαξαζέζεηο νη νπνίεο λα πξνθαιέζνπλ ρξφληεο θαζπζηεξήζεηο
αθφκα θαη αθχξσζε ηνπ έξγνπ.
Ρηα παξαδείγκαηα πνπ παξαηίζεληαη πην θάησ νη ηνπηθέο αξρέο
απφηπραλ λα αλαγλσξίζνπλ ηνπο θνηλσληθνχο εηαίξνπο-θιεηδηά κε
απνηέιεζκα νη αλεζπρίεο ησλ άκεζα εκπιεθνκέλσλ λα κελ ιεθζνχλ
ππφςε ζηε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ.
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H περίπηωζη ηων Λιβαδειών
Η Ιππξηαθή Ιπβέξλεζε πξφηεηλε ηελ αλάπηπμε κίαο κνλάδαο
θαζαξηζκνχ ηξηηνβάζκηαο επεμεξγαζίαο απνβιήησλ κε ηε ρξήζε
ζπζηήκαηνο
(επαξρίαο

αληίζηξνθεο
Κάξλαθαο).

φζκσζεο

ζηελ

πεξηνρή

θαζαξφ

λεξφ

ζα

Tν

Κηβαδεηψλ

κπνξνχζε

λα

ρξεζηκνπνηεζεί ζηελ άξδεπζε ησλ εδψδηκσλ θαιιηεξγεηψλ θαη ε
ελαπνκέλνπζα άικε δπλεηηθά λα ελαπνηεζεί ζηελ πιεζηέζηεξε
ζαιάζζηα πεξηνρή, 500 κέηξα κέζα απφ ηελ αθηή.
Η Ιπβέξλεζε θαηάθεξε λα εμαζθαιίζεη ηελ αξρηθή έγθξηζε ηεο
εκπιεθφκελεο Ινηλνηηθήο Αξρήο γηα λα πξνρσξήζεη κε ην έξγν. Ξη
εκπιεθφκελνη θνηλσληθνί εηαίξνη θαη ην επεξεαδφκελν θνηλφ φκσο δελ
αλαγλσξίζηεθαλ,

νχηε

ηνπο

δεηήζεθαλ

νη

απφςεηο

ηνπο

κε

απνηέιεζκα ζεκαληηθά ζέκαηα πνπ επεξέαδαλ ηνπο θνηλσληθνχο
εηαίξνπο, λα έρνπλ παξαβιεθζεί απφ ηελ κειέηε. Ξη θνηλσληθνί
εηαίξνη νη νπνίνη ήηαλ θπξίσο μελνδφρνη, ηδηνθηήηεο εζηηαηνξίσλ θαη
παξαζεξηζηηθψλ επαχιεσλ πνπ βξίζθνληαη θνληά ζηελ ζπγθεθξηκέλε
αθηή

ελαληηψζεθαλ

ζηελ

απφθαζε,

ζεσξψληαο

κηα

ηέηνηα

εγθαηάζηαζε θαηαζηξνθηθή γηα ηνλ ηνπξηζκφ. Δήισζαλ δπλακηθά
ηελ πξφζεζε ηνπο λα θηλεζνχλ λνκηθά ελάληηα ζηελ πινπνίεζε ηνπ
έξγνπ. ν έξγν έρεη πξνζσξηλά παγψζεη.
Ρε κηα άιιε πεξίπησζε, ηελ πεξίπησζε ηεο ρσξνζέηεζεο ρσκαηεξήο
ζην ρψξν ηεο Ινηλφηεηαο Κπκπηψλ, ε Ιπβέξλεζε απφηπρε λα
εκπιέμεη απφ ηελ αξρή ηεο δηαδηθαζίαο ιήςεο απνθάζεσο ην θνηλφ:

www.litusgo.eu

13

Η περίπηωζη ηων Λυμπιών
Η εζληθή απφθαζε γηα ηελ θαηαζθεπή ρψξνπ πγεηνλνκηθήο ηαθήο θαη
επεμεξγαζίαο

ησλ

αζηηθψλ

απνξξηκκάησλ

φιεο

ηεο

Επαξρίαο

Κάξλαθαο ζε πεξηνρή θνληά ζηελ θνηλφηεηα Κπκπηψλ, δεκηνχξγεζε
κεγάιεο αληηδξάζεηο θαη δηαδειψζεηο αληίζεζεο ζην έξγν απφ ηνπο
θαηνίθνπο ησλ Κπκπηψλ. Ξη θάηνηθνη δελ ελεκεξψζεθαλ απφ ηελ
αξρή νχηε ηνπο δεηήζεθαλ νη απφςεηο ηνπο. Δελ ιήθζεθαλ επίζεο
ππφςε νη αλεζπρίεο ησλ θνηλσληθψλ εηαίξσλ γηα ηα ζέκαηα πγείαο,
πνηφηεηαο δσήο θαη αμίαο ηεο γεο. ν θνηλφ ελεκεξψζεθε φηαλ ήδε
είρε παξζεί ε απφθαζε γηα ηελ ρσξνζέηεζε ηεο ρσκαηεξήο θαη απηφ
πξνθάιεζε ακέζσο έληνλεο αληηδξάζεηο. Ιαηά ζπλέπεηα, αθνχ ε
θαηαζθεπή ήηαλ ζπγρξεκαηνδνηεκέλε απφ ηελ Επξσπατθή Έλσζε
θαη νη δηαδηθαζίεο πνπ αθνινπζήζεθαλ δελ έγηλαλ ζχκθσλα κε ηηο
πξφλνηεο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηηο Ξδεγίεο γηα ηηο Οεξηβαιινληηθέο
Λειέηεο, ε νηθνλνκηθή βνήζεηα απφ ηελ Επξσπατθή Έλσζε, πάγσζε.
ν πξφβιεκα μεπεξάζηεθε κε ηελ δεκηνπξγία κηαο δηαπξαγκαηεπηηθήο
επηηξνπήο ε νπνία απνηειείην απφ κέιε ηεο Ινηλνηηθήο Αξρήο θαη
αλεμάξηεηνπο

επηζηήκνλεο/ζπκβνχινπο

νη

νπνίνη

δξνχζαλ

σο

αληηπξφζσπνη ηεο επεξεαδφκελεο Ινηλφηεηαο. Ιαηά ηε δηάξθεηα ηεο
θαηαζθεπήο

θαη

ιεηηνπξγίαο

ηνπ

εξγνζηαζίνπ

νινθιεξσκέλεο

δηαρείξηζεο-ρψξνπ πγεηνλνκηθήο ηαθήο, ε επηηξνπή απηή αλάιαβε
ηελ επζχλε ηεο επηηήξεζεο θαη αμηνιφγεζεο ησλ δηαδηθαζηψλ πνπ
αθνινπζνχληαη, κε ζηφρν λα εμαζθαιηζηεί φηη φια ηα απαξαίηεηα
κέηξα αζθαιείαο πνπ αθνξνχλ ζηελ πγεία θαη
ησλ

θαηνίθσλ,

ζα

εθαξκνζηνχλ.

Ιαη

κε

πνηφηεηα ηεο δσήο

απηή

ηε

δέζκεπζε,

θαζεζπράζηεθαλ νη θάηνηθνη θαη ζηακάηεζαλ νη αληηδξάζεηο.
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Πώο αληηκεησπίδνπκε ην πξόβιεκα

Λέζνδνη εκπινθήο ησλ θνηλσληθψλ εηαίξσλ θαη ηνπ θνηλνχ
Δελ

ππάξρεη

ζπληαγή

επηηπρίαο

γηα

ηελ

εκπινθή

φισλ

ησλ

θνηλσληθψλ εηαίξσλ θαη δελ δηαζέηνπλ φινη ηνπο ηηο ίδηεο γλψζεηο,
ηθαλφηεηεο θαη ηα κέζα γηα λα ζπκκεηέρνπλ.
επεξεαδφκελνη
αλνηθηψλ

θάηνηθνη

δηαδηθαζηψλ

κπνξνχλ
ψζηε

λα

λα

ν θνηλφ θαη νη

εκπιαθνχλ

κπνξέζνπλ

λα

άκεζα

κέζσ

εθθξάζνπλ

ηηο

αλεζπρίεο θαη ηηο απφςεηο ηνπο ή κπνξνχλ λα αληηπξνζσπεπηνχλ
έκκεζα κέζσ επηηξνπψλ θαη δνκεκέλσλ ζπλαληήζεσλ ησλ κειψλ
ησλ νπηθψλ Αξρψλ κε ζπκβνχινπο/ εηδηθνχο επηζηήκνλεο, Λε
Ιπβεξλεηηθνχο Ξξγαληζκνχο θ.η.ι.
 Έλα θαιφ μεθίλεκα ζηε ζπκκεηνρηθή δηαδηθαζία ζα κπνξνχζε λα
είλαη ε δηνξγάλσζε κηαο αλνηρηήο ζπλάληεζεο γηα πιεξνθφξεζε
ησλ θαηνίθσλ ηεο θάζε Ινηλφηεηαο πνπ επεξεάδεηαη απφ ην έξγν,
ζε ζπλεξγαζία κε ηελ νπηθή Αξρή. έηνηνπ είδνπο ζπλαληήζεηο
ζα πξέπεη λα νξγαλψλνληαη ελσξίο ζηελ δηαδηθαζία φηαλ φιεο νη
επηινγέο είλαη αλνηρηέο, ψζηε νη ελδηαθεξφκελνη λα έρνπλ ηελ
δπλαηφηεηα λα πιεξνθνξεζνχλ θαη λα εθθξάζνπλ ειεχζεξα ηηο
ζθέςεηο θαη ηηο αλεζπρίεο ηνπο.
 Ρχληνκεο ζπλεληεχμεηο ησλ κειεηεηψλ κε νκάδεο αλζξψπσλ κε
ζπγθεθξηκέλεο επαηζζεζίεο κπνξνχλ επίζεο λα δηνξγαλσζνχλ κε
ζηφρν

ηελ

πιεξνθφξεζε

θαη

ηελ

αλαγλψξηζε

πηζαλψλ

κειινληηθψλ πξνβιεκάησλ πνπ κπνξεί λα πξνθχςνπλ, φπσο
επίζεο θαη ησλ πξνζδνθηψλ ησλ θαηνίθσλ απφ ηελ πινπνίεζε
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ηνπ

έξγνπ.

Ρπλεληεχμεηο

κε

επππφιεπηνπο

πνιίηεο

ή

θαη

αλζξψπνπο κε επηξξνή ζηελ Ινηλφηεηα κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ
ζηελ αλαγλψξηζε ηνπηθψλ ηδηαηηεξνηήησλ θαη ζηε ζπιινγή
ζεκαληηθψλ ζηνηρείσλ γηα ηε δηαδηθαζία.
 Η δεκηνπξγία θαη επξεία δηάρπζε νπηηθναθνπζηηθνχ

πιηθνχ,

ραξηψλ θαη έληππνπ πιεξνθνξηαθνχ πιηθνχ ζε απιή θηιηθή γηα
ην ρξήζηε κνξθή, κπνξνχλ επίζεο

λα βνεζήζνπλ ζηελ

ελεκέξσζε θαη εθπαίδεπζε ηνπ θνηλνχ απφ ηηο Εζληθέο Αξρέο.
 Γηα ηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε θαη νπηηθνπνίεζε ηνπ έξγνπ,
κπνξνχλ λα νξγαλσζνχλ επηζθέςεηο ζην πεδίν πξνζθαιψληαο ην
εκπιεθφκελν

θνηλφ,

ελδηαθεξφκελεο

θνηλσληθέο

νκάδεο,

αληηπξνζψπνπο ηεο νπηθήο Αξρήο θαη εηδηθνχο.
 Τξήζηκα εξγαιεία γηα πξφζβαζε ζην επξχηεξν θνηλφ απνηεινχλ
νη ξαδηνθσληθέο θαη ηειενπηηθέο εθπνκπέο, ηα άξζξα ζε ηνπηθέο
θαη εζληθήο εκβέιεηαο εθεκεξίδεο δίλνληαο ηελ δπλαηφηεηα γηα
εξσηήζεηο θαη δηάινγν.
 Ξη Αξρέο ζα πξέπεη λα δεκηνπξγήζνπλ θαη λα ζπληεξνχλ
ειεθηξνληθά εξγαιεία, βάζεηο δεδνκέλσλ θαη ζεκεία επαθήο ζηα
νπνία ην θνηλφ ζα έρεη εχθνιε πξφζβαζε ζηηο πιεξνθνξίεο πνπ
ζρεηίδνληαη κε ην έξγν θαη ζηηο δηαδηθαζίεο πνπ αθνινπζνχληαη.
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Επηηπρεκέλε ζπκκεηνρή ηνπ θνηλνχ
Όηαλ πξφθεηηαη γηα έλα έξγν πξνζηαζίαο ηεο θχζεο θαη δηαρείξηζεο
ηνπ πεξηβάιινληνο, ε εκπινθή ησλ θνηλσληθψλ εηαίξσλ θαη ε
ζπκκεηνρή ηνπ θνηλνχ ζηε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ, κπνξεί λα
εμαζθαιίζεη δεκνθξαηηθέο δηαδηθαζίεο, φπσο θαη λνκηκνπνίεζε θαη
απνδνρή ησλ δξάζεσλ πνπ ζα πηνζεηεζνχλ απφ ην θνηλφ, αθφκα θαη
απφ απηνχο πνπ κπνξεί λα δηαθσλνχλ θαη λα αληηηίζεληαη ζην έξγν.
Η ζπκκεηνρή ηνπ θνηλνχ κπνξεί λα ζεσξεζεί απνηειεζκαηηθή θαη
επηηπρεκέλε ζηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο:
 ν

ελδηαθεξφκελν

αλαγλσξίδεη

ηηο

θνηλφ

έρεη

δπλαηφηεηεο

ελεκεξσζεί,

θαη

ηα

θαηαλνεί

σθειήκαηα

πνπ

θαη
ζα

πξνθχςνπλ απφ ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ.
 Ξη εκπιεθφκελνη θάηνηθνη θαη θνηλσληθνί εηαίξνη ζπκκεηέρνπλ ή
αληηπξνζσπεχνληαη ζηηο ζπλαληήζεηο γηα ιήςε απνθάζεσλ θαη
έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα λα εθθξάζνπλ απφςεηο ζε ζρέζε κε ηνλ
ζρεδηαζκφ θαη ηελ εθαξκνγή ηνπ έξγνπ.
 Ξη ληφπηνη νη νπνίνη επεξεάδνληαη απφ ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ
έρνπλ ηελ επθαηξία λα ζπκβάινπλ ζεηηθά ζηελ δηαδηθαζία κε ηελ
παξνρή ηνπηθψλ πιεξνθνξηψλ, γλψζεσλ θαη εκπεηξηψλ ζε
πξψηκε θάζε ηεο κειέηεο/δηαδηθαζίαο.
 Λέζσ ηεο ζπκκεηνρηθήο δηαδηθαζίαο ην έξγν πξνζαξκφδεηαη,
αιιάδεη θαη βειηηψλεηαη.
 Δεκηνπξγνχληαη

θαηλνχξηεο

θνηλσληθέο

νκάδεο

κε

εηδηθά

ελδηαθέξνληα θαη αλεζπρίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην πξνηεηλφκελν
έξγν, φπσο θαη θαηλνχξηεο επθαηξίεο εξγνδφηεζεο γηα ηνπο
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ληφπηνπο σο απνηέιεζκα ηεο πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ.
 Ξη θνηλσληθνί εηαίξνη θαη νη νπηθέο Αξρέο πνπ επεξεάδνληαη,
αληηπξνζσπεχνληαη ζηελ επηηξνπή δηαρείξηζεο ηνπ έξγνπ θαη ε
γλψκε ηνπο ιακβάλεηαη ζνβαξά ππφςε θαηά ηελ εθαξκνγή,
παξαθνινχζεζε θαη αμηνιφγεζε ηνπ έξγνπ.
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Βηβιηνγξαθία / Υξήζηκεο Πιεξνθνξίεο:

1.

The

United

Nations

Economic

Commission

for

Europe

(UNECE)

Convention on Access to Information, Public Participation in DecisionMaking and Access to Justice in Environmental Matters , 25 June 1998,
Aarhus
2.

European Commission, (1999), Towards a European Integrated Coastal
Zone Management (ICZM) Strategy: General Principles and Policy
Options.

3.

O’Connor R.E, Anderson P.J., Fisher A. and Bord R.j., (2000)
Stakeholder involvement in climate assessment: bridging the gap
between scientific research and the public. Climate research 14: 255260

4.

WWF, (2003), Επηιεγκέλα εξγαιεία ζπκκεηνρηθψλ δηαδηθαζηψλ θαη
κεξηθά παξαδείγκαηα απφ ηε δηαρείξηζε πδάηηλσλ πφξσλ.

www.litusgo.eu

19

www.litusgo.eu
2012

ISBN set 978-9963-720-22-4
ISBN 978-9963-720-25-5

