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ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ

Στα πλαίσια των σπουδών µας στο τµήµα Λογιστικής και Χρηµατοοικονοµικής εκπονήθηκε 

πτυχιακή εργασία µε θέµα: «Αστικού ∆ικαίου ∆ιατάξεις για την προστασία του Περιβάλλοντος». 

Στο  σηµείο  αυτό  θα  θέλαµε  να  εκφράσουµε  τις  θερµές  µας  ευχαριστίες  στην  επιβλέπουσα  της

πτυχιακής µας εργασίας για την πολύτιµη καθοδήγηση της η οποία υπήρξε υποστηρικτική για την

διεκπεραίωση των σπουδών µας, κα Χατζοπούλου.  

Τέλος, θα θέλαµε να ευχαριστήσουµε τις οικογένειές µου και τους φίλους µας για την στήριξη που

µας προσέφεραν καθ’ όλη τη διάρκεια των σπουδών µας. 
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 Περίληψη 

Η επιδεινούµενη κλιµατική αλλαγή, η αδυναµία οριοθέτησης των περιβαλλοντικών 

ζητήµατος καθιστούν την οντότητα του περιβάλλοντος και της περιβαλλοντικής 

προστασίας, ιδιάζοντος νοµικού ενδιαφέροντος. Αυτό συµβαίνει καθώς η ακεραιότητα του 

φυσικού περιβάλλοντος επιδρά άµεσα ή έµµεσα, θεµελιώδη ανθρώπινα αγαθά, όπως είναι η

ζωή, η τιµή, η υγεία. 

Το ∆ιεθνές ∆ίκαιο, συνιστώντας ούτως ή άλλως πηγή δικαίου ανώτερη στην ιεραρχιών των 

κανόνων δικαίου, σε σχέση µε το εθνικό δίκαιο προβλέπει µεριµνά και θεσπίζει τη 

νοµοθεσία η οποία θα οδηγεί στη βιώσιµη ανάπτυξη, την εναρµόνιση της ανθρώπινης 

δραστηριότητας µε τον σεβασµό του φυσικού περιβάλλοντος και η οποία θέτει ως 

προτεραιότητα την περιστολή των περιβαλλοντικών καταστροφών και της επιδείνωσης του 

κλίµατος του πλανήτη. 

Λέξεις-Κλειδιά: περιβάλλον, νοµοθεσία, φυσικό περιβάλλον, δίκαιο



Abstract 

The aggravating climate change, the impossibility of setting boundaries on environmental 

degradation, add particular interest to the entity of environment and environmental 

protection. This happens as the integrity of the natural environment directly or indirectly 

impacts fundamental human rights, such as life, dignity and health. The International Law, 

being a de facto superior source of law as compared to the national law within the hierarchy 

of sources of law, provisions and shall ensure that, the legislation established should lead to 

sustainable development, harmonization of human activity and respect towards the natural 

environment and prioritizes the containment of environmental damage and overall climate 

degradation. 

Key words: environment, legislation, natural environment, law.



Εισαγωγή 

H διαµόρφωση κοινής σε επίπεδο όχι µόνο κοινοτικό, αλλά διεθνές, περιβαλλοντικής 

πολιτικής, φαίνεται να καθιερώνεται µε προτεραιότητα την οµοιοµορφία και τη δυνατότητα 

παρακολούθησης του δικαίου από το σύνολο των συµβαλλόµενων µερών. 

Η έννοια του περιβάλλοντος είναι πολυµορφική και διαπερνά ποικίλους τοµείς της 

υπόστασης και της δραστηριότητας του ανθρώπου, καθώς και της ανθρώπινης 

προσωπικότητας. 

Όπως πληροφορούµαστε από τον Γεωργιάδη την ανθρώπινη συµπεριφορά επηρεάζει και η 

ηθική. Ηθική είναι οι αντιλήψεις για το τι είναι αγαθό (καλό) […] Σε αρκετές περιπτώσεις, 

ιδίως όταν οι κανόνες αναφέρονται σε θεµελιώδη ανθρώπινα αγαθά (ζωή, τιµή, ιδιοκτησία),

το περιεχόµενο των κανόνων δικαίου και το περιεχόµενο των κανόνων της ηθικής 

ταυτίζονται. Ωστόσο, µεταξύ δικαίου και ηθικής υπάρχουν διαφορές που αφορούν κυρίως 

τον σκοπό, την προέλευση, το περιεχόµενο τις κυρώσεις. 

Η επαγρύπνηση και η µέριµνα του δικαίου για την προστασία του περιβάλλοντος 

αφορµάται από τις θεµελιώδεις αρχές της προστασίας της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, της 

υγείας, της ασφάλειας και έχουν αποτελέσει συν τω χρόνω αυταπόδεικτες αναγκαιότητητες 

του δικαίου, τόσο το εθνικού όσο και του ευρωπαϊκού νοµοθέτη. 

 



1.Ορισµός του Περιβάλλοντος. Οικοσυστήµατα, Υδροβιότοποι. Θεµελιώδεις

Έννοιες-Ζητήµατα Ορολογίας

Ο ορισµός «περιβάλλον» είναι ευρύς και πολυπαραγοντικός. Όταν γίνεται λόγος για το περιβάλλον,

εννοούµε το «σύνολο των φυσικών και ανθρωπογενών παραγόντων που αλληλεπιδρώντρας, 

επηρεάζουν την ποιότητα της ζωής, την ανάπτυξη της κοινωνίας και την οικολογική ισορροπία» 

συλλήβδην. 

Επιµέρους επεξήγηση της έννοιας της οικολογικής ισορροπίας πραγµατοποιείται σε µεταγενέστερο 

τµήµα της εργασίας. 

Ειδικότερα, το περιβάλλον αποτελούν το έδαφος, το υπέδαφος, τα υπόγεια και επιφανειακά ύδατα, 

οι ωκεανοί, ο αέρας, η χλωρίδα και η πανίδα, οι φυσικοί πόροι και τα στοιχεία του πολιτισµού, έτσι

όπως αυτά έχουν διαµορφωθεί και όπως εξακολουθούν να διαµορφώνονται µέσα (και) από τις 

ανθρώπινες δραστηριότητες. 

Τα προαναφερθέντα στοιχεία, µέσα στην πάροδο των αιώνων [και τις γεωφυσικές διεργασίες σε 

συνυφασµό µε την αυξανόµενη ανθρώπινη δραστηριότητα και παρέµβαση στη συνοχή του φυσικού

περιβάλλοντος] έχουν περιέλθει σε µία κατάσταση αλληλεπιδράσεων και ισορροπιών και έχουν 

διαφοροποιηθεί σε πληθώρα από µικρά και µεγάλα οικοσυστήµατα.  

Ανατρέχοντας σε σχετικό ορισµό της Ακριβοπούλου περί της έννοιας του φυσικού περιβάλλοντος, 

πληροφορείται κανείς ότι «υπάρχουν διάφοροι ορισµοί της έννοιας του περιβάλλοντος, όπως αυτοί 

που προκύπτουν από τη νοµολογία του Συµβουλίου της Επικρατείας (εφεξής ΣτΕ) 3146/1986 και από

τη νοµοθεσία, Ν.1126/1981, Ν. 360/1976». 

Ο ορισµός, συµπληρώνει η Ακριβοπούλου, ο οποίος προτείνεται από το πρώτο κοινοτικό 

πρόγραµµα δράσης για το περιβάλλον, είναι ο κάτωθι: 

«Περιβάλλον είναι το σύνολο των στοιχείων που συγκροτούν µε τη διαπλοκή των σχέσεών τους, το 

πλαίσιο, τα µέσα και τις συνθήκες ζωής του ανθρώπου και τις κοινωνίας». Συγγενείς προς την 

έννοια του περιβάλλοντος (δεν θα µπορούσαν παρά να) είναι και οι έννοιες του βιοτικού πλαισίου, 

των βιοτικών βάσεων του ανθρώπου και της ποιότητας ζωής. 



Το περιβάλλον εννοείται εν στενή και εν ευρεία έννοια. Υπό την στενή έννοια του ορισµού του, το 

περιβάλλον εµπεριέχει µόνον το φυσικό περιβάλλον, δηλαδή τις βιοτικές σχέσεις, τους φυσικούς 

πόρους του ανθρώπου, ενώ υπό την ευρεία έννοια, νοείται το περιβάλλον που περιλαµβάνει τον 

άνθρωπο, τους κοινωνικούς και πολιτιστικούς θεσµούς και τα αγαθά . 

Προκειµένου να ολοκληρωθεί η επιχειρούµενη εννοιολογική απόδοση επιµέρους ορισµών του 

περιβάλλοντος, γνωρίζουµε ότι, ως οικοσύστηµα ορίζεται ένας καθορισµένος χώρος ο οποίος 

περιλαµβάνει το σύνολο της µη ζωντανής (µη έµβιας) ύλης, των ζώντων οργανισµών και των 

φυσικών παραγόντων (όπως είναι ο άνεµος, η ακτινοβολία, η βροχόπτωση και άλλα παρόµοια 

φυσικά φαινόµενα), τα οποία δρουν εντός του χώρου αυτού και τελούν σε αλληλεπίδραση µεταξύ 

τους. 

Συνεπώς, επί παραδείγµατι, ένα δάσος ή ένας βάλτος, µία λίµνη, λογίζονται ως οικοσυστήµατα στο 

σύνολό τους. Η Γη είναι ένα ευρύτατο οικοσύστηµα. Ως οικολογική ισορροπία αποδίδεται η 

σταθερή σχέση η οποία έχει διαµορφωθεί µέσα στην πάροδο των αιώνων, ανάµεσα στα διάφορα 

είδη φυτών, µικροοργανισµών και ζώων, καθώς και µέσα από τις αλληλεπιδράσεις αυτών µε το 

ευρύ περιβάλλον. 

∆ύναται, µε την πάροδο του χρόνου και µέσα από τις σταδιακές ή τις ραγδαίες µεταβολές, να 

επέλθει αλλαγή στα οικοσυστήµατα, µε αποτέλεσµα την εξέλιξη ή την υποβάθµισή τους, αναλόγως

της ποιότητας, της έκτασης και της δριµύτητας των εκάστοτε µεταβολών. 

Οι εν λόγω αλλαγές καθορίζονται πρωτίστως από παράγοντες οι οποίοι επηρεάζουν τις σχέσεις των

ζώντων (έµβιων) οργανισµών µε το αβιοτικό περιβάλλον.  

Υδροβιότοποι. Η οριοθέτηση και η κατηγοριοποίηση των οικοσυστηµάτων και του φυσικού 

περιβάλλοντος είναι δυνατή, ενώ εξυπηρετεί λόγους συστηµατοποίησης. Η ρύπανση, ωστόσο, του 

περιβάλλοντος, είναι αντιληπτό ότι είναι ιδιαίτερα δυσχερής, µάλλον αδύνατη, το ίδιο, πολύ συχνά 

και η αναστροφή µίας οικολογικής ζηµιάς. 

Αξίζει κανείς ν’ αντιλαµβάνεται την έννοια του φυσικού περιβάλλοντος µε την µορφή µίας ζωτικά 

και διαρκώς αλληλεξαρτώµενης αλυσίδας, της οποίας κάθε µεταβολή ενός επιµέρους κρίκου, 

επιφέρει αντίστοιχο αποτέλεσµα και στους υπόλοιπους, ακόµη και φαινοµενικά αποµακρυσµένους 

κρίκους της. 

Η Ελλάδα παρουσιάζει µεγάλη ποικιλία χλωρίδας και πανίδας, ενώ ιδιαίτερα οικοσυστήµατα 

καλύπτουν ολόκληρη της έκταση της επικράτειας . Ένας σηµαντικός περιβαλλοντικός πόρος της 



Ελλάδας και τµήµα των οικοσυστηµάτων της, συνιστούν οι υγρότοποι-αλλιώς καλούµενοι και 

υδροβιότοποι. Η Ελλάδα έχει περισσότερους από τετρακόσιους (400) µικρούς και µεγάλους 

υγρότοπους, συνολικού εµβαδού που υπερβαίνει τα δύο (2) εκατοµµύρια στέµµατα. 

Οι υδροβιότοποι διακρίνονται σε: α) Φυσικούς υδροβιότοπους και β) Τεχνητούς υδροβιότοπους. α).

Οι φυσικοί υδροβιότοποι δηµιουργούνται φυσικά, χωρίς την πρωτοβουλία και τη διαµεσολάβηση 

του ανθρώπου, ενώ αντίθετα, β). Οι τεχνητοί υδροβιότοποι είναι το αποτέλεσµα της ανθρώπινης 

δηµιουργίας, µε σκοπό κυρίως την ανάγκη για οικονοµική ανάπτυξη της περιοχής. Ωστόσο, οι 

τεχνητοί υδροβιότοποι µετεξελίσσονται σε σπουδαίας σηµασίας οικοσυστήµατα. 

Στους φυσικούς υδροβιότοπους, συµπεριλαµβάνονται: Παράκτιοι υγρότοποι-αιγιαλοί (µε τα 

βράχια, την άµµο, τα χαλίκια, τις πέτρες), βάθους έως έξι (6) µέτρων, εκβολές και δέλτα ποταµών, 

λιµνοθάλασσες. Εσωτερικοί υδροβιότοποι: Ποτάµια και ρυάκια, λίµνες και έλη, πηγές, παρόχθια 

δάση, εκτάσεις µε θαµνώδη βλάστηση, υγρά λιβάδια. Ενώ στους τεχνητούς υδροβιότοπους 

συγκαταλέγονται: Οι αλυκές, οι τεχνητές λίµνες, τα αρδευτικά φράγµατα, οι ταµιευτήρες νερού και

οι ορυζώνες. 

Η Ελλάδα, από τα 1920 και εξής, έχει απωλέσει περί το  εξήντα τοις εκατό (60%) των 

υδροβιότοπών της, ως αποτέλεσµα αποξηραντικών έργων. Η µεγάλη οικολογική σηµασία των 

υδροβιότοπων έχει απολαύει της παγκόσµιας αναγνώρισης, µέσα από την υπογραφή της Σύµβασης 

για τους Υδροβιότοπους ∆ιεθνούς Σηµασίας, στις 2 Φεβρουαρίου του 1971, στην πόλη Ramsar της 

Περσίας.  Έκτοτε, η 2α Φεβρουαρίου κάθε έτους έχει καθιερωθεί ως Παγκόσµια Ηµέρα των 

Υδροβιότοπων. 

Η Σύµβαση για τους Υγρότοπους ∆ιεθνούς Σηµασίας αποτελεί µία ενδοκυβερνητική συµφωνία η 

οποία παρέχει το πλαίσιο για εθνικές δράσεις και διεθνείς συνεργασίες για τη διατήρηση και την 

ορθολογική χρήση των υγροτόπων και των πόρων τους. Επίσηµο όνοµα της Σύµβασης είναι 

Σύµβαση για τους Υγροβιότοπους ∆ιεθνούς Σηµασίας ειδικά ως οικοσυστήµατα Υδρόβιων 

Πτηνών, γεγονός που αντανακλά τη σηµασία της διατήρησης και της ορθολογικής χρήσης των 

υγροβιότοπων για τα υδρόβια πτηνά. 

Η Σύµβαση έχει ωστόσο, διευρύνει το πεδίο της εφαρµογής της έτσι ώστε να καλύπτει όλες τις 

πτυχές της διατήρησης και ορθολογικής χρήσης των υγροβιότοπων, αναγνωρίζοντάς τους ως 

οικοσυστήµατα κορυφαίας σηµασίας για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας και την ευηµερία των 

ανθρώπινων κοινωνιών και, κατά συνέπεια, εκπληρώνοντας όλο το πεδίο του κειµένου της 

Σύµβασης (Επίσηµη Ιστοσελίδα της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας).



Τα συµβαλλόµενα κράτη µέλη της Σύµβασης είναι  εκατόν εξήντα (160), ενώ η εν λόγω Σύµβαση 

έχει υπογραφεί και από την χώρα µας, την Ελλάδα, και έχει επικυρωθεί στις 21 ∆εκεµβρίου του 

1975 από το Ελληνικό Κοινοβούλιο.

Σκοπό της Σύµβασης Ραµσάρ τελεί η προστασία των Υδροβιότοπων µε διεθνές ενδιαφέρον για τα 

είδη των υδρόβιων πτηνών. Ο αριθµός των περιοχών που περιλαµβάνονται στη λίστα των 

Υγροβιότοπων διεθνούς ενδιαφέροντος ανέρχεται σε 1965 (Επίσηµη Ιστοσελίδα της Κυπριακής 

∆ηµοκρατίας). Οι υγρότοποι Ραµσάρ έχουν πλέον συµπεριληφθεί στις προτεινόµενες περιοχές για 

ένταξη στο ∆ίκτυο Natura 2000 . Επιγραµµατικά οι έντεκα (11)  υδροβιότοποι της Ελλάδας, 

∆ιεθνούς Σηµασίας και προστατευόµενοι υπό τη  Σύµβαση Ραµσάρ είναι οι εξής: Η λιµνοθάλασσα 

Κοτύχι και το δάσος της Σταφυλιάς, η λιµνοθάλασσα του Μεσολογγίου, ο Αµβρακικός κόλπος, η 

µικρή Πρέσπα (η οποία είναι επίσης, Εθνικός ∆ρυµός), το δέλτα του ποταµού Αξιού-Λουδία-

Αλιάκµονα και η αλυκή Κίτρους, οι λίµνες Κορώνεια και Βόλβη, το δέλτα του ποταµού Νέστου, η 

λίµνη Βιστωνίδα, η λιµνοθάλασσα Πόρτο Λάγος, η λίµνη Ισµαρίδα και  το σύµπλεγµα 

λιµνοθαλασσών Θράκης, το δέλτα του ποταµού Έβρου. 

Είναι συµπέρασµα ασφαλές και διαπιστωµένο ότι δεν υπάρχει υδροβιότοπος που να µην έχει 

σπουδαία σηµασία για το φυσικό και το ανθρώπινο περιβάλλον. Η σηµασία των υδάτινων 

οικοσυστηµάτων είναι αναντικατάστατη και πολυµερής. 

Η υδροβιότοποι: ∆ιακρίνονται για τη βιολογική τους ποικιλότητα, είναι αποθήκες νερού (αρδευτική

δραστηριότητα), έχουν αλιευτική αξία. Μπορούν να δεσµεύουν την ηλιακή ακτινοβολία και να 

υποστηρίζουν τα τροφικά πλέγµατα.  Οι υδροβιότοποι έχουν ιδιαίτερη αξία ως τόποι βόσκησης 

αγροτικών ζώων, συµβάλλουν στην βελτίωση της ποιότητας του νερού. Έχουν αξία παιδαγωγική, 

επιµορφωτική, συντελούν στην αναψυχή και την διατήρηση της ψυχικής ισορροπίας.  Τα υδάτινα 

οικοσυστήµατα, προσφέρουν αντιπληµµυρική, αντιδιαβρωτική αξία, προστατεύουν από το 

φαινόµενο του θερµοκηπίου και ρυθµίζουν το κλίµα

∆εδοµένων των προαναφερθέντων, είναι αναπόφευκτη η µέριµνα και επαγρύπνηση του νοµοθέτη 

για τη διασφάλιση της προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος, κυρίως τη θωράκιση του 

περιβάλλοντος από τον πρωταρχικό εχθρό του, τη ρύπανση. 

Σύµφωνα µε την Ακριβοπούλου, εξετάζονται τρεις εκφάνσεις της βλαβερής επενέργειας στο 

φυσικό περιβάλλον: 

α). Η Ρύπανση: Ρύπανση είναι η άµεση ή η έµµεση εισαγωγή στην ατµόσφαιρα, το νερό ή το 



έδαφος, απόρροια της ανθρώπινης δραστηριότητας, ουσιών, κραδασµών, θερµότητας ή θορύβου 

που δύνανται να θίξουν την ανθρώπινη υγεία ή το περιβάλλον. 

β). Η Μόλυνση: Η µόλυνση αποτελεί µορφή ρύπανσης που χαρακτηρίζεται από την παρουσία 

µικροοργανισµών στο περιβάλλον ή δεκτών που υποδηλώνουν την πιθανότητα της παρουσίας 

τέτοιων µικροοργανισµών. 

γ). Η Υποβάθµιση: Ως υποβάθµιση ορίζεται η πρόκληση από ανθρώπινες δραστηριότητες  

ρύπανσης ή oποιασδήποτε άλλης µεταβολής στο περιβάλλον η οποία είναι πιθανόν να έχει 

δυσµενείς επιπτώσεις στην οικολογική ισορροπία, την ποιότητα της ζωής και την υγεία των 

κατοίκων, την ιστορική και την πολιτιστική κληρονοµία καθώς και τις αισθητικές αξίες. 

Σύµφωνα µε την τοποθέτηση του Λύτρα, ο ατµοσφαιρικός αέρας, η θάλασσα, ο αιγιαλός, οι 

λιµένες, οι λίµνες, τα ποτάµια, τα υπόγεια νερά, τα δάση, οι υγροβιότοποι, κ.ά., αποτελούν το 

φυσικό περιβάλλον στο οποίο εντάσσεται ο άνθρωπος. Ο άνθρωπος ζει και αναπτύσσει άλλωστε, 

τις κάθε είδους δραστηριότητές το τόσο εντός του φυσικού όσο και εντός των οργανωµένων 

αστικών κέντρων, όπου περιβάλλεται από τεχνητά αγαθά, όπως είναι οι δρόµοι, οι πλατείες, τα 

άλση και οι δηµόσιοι κήποι, τα πεζοδρόµια, οι γέφυρες, οι υπόγειες διαβάσεις, οι εξωτερικές στοές 

κτιρίων. Φυσικό και τεχνητό περιβάλλον αποτελούν λοιπόν τον ζωτικό χώρο του ανθρώπου που 

είναι αναγκαίος για την επιβίωσή του και την απρόσκοπτη ανάπτυξη των δραστηριοτήτων του. Τα 

επιµέρους στοιχεία του ζωτικού χώρου του ανθρώπου ταυτίζονται σε αξιόλογο βαθµό, µε τα κοινά 

σε όλους και κοινόχρηστα πράγµατα, τα οποία γνωρίζει και αποσαφηνίζει ο Αστικός Κώδικας. ∆ύο

εκ των βασικών στοιχείων του φυσικού περιβάλλοντος, ο ατµοσφαιρικός αέρας και η θάλασσα, δεν

αποτελούν πράγµατα υπό την έννοια του νόµου όπως ορίζεται στην 947 ΑΚ, διότι δεν είναι δεκτικά

εξουσιάσεως, ενώ ευλόγως αµφισβητείται η αυθυπαρξία τους. Πρόκειται για αγαθά που είναι κοινά

σε όλους, επί των οποίων ωστόσο αγαθών δεν είναι δυνατόν να γεννηθούν ιδιωτικά δικαιώµατα, 

όπως είναι, π.χ., το δικαίωµα της κυριότητας (1033 ΑΚ), νοµής (1046 ΑΚ) ή κατοχής και ως εκ 

τούτου, πράγµατα τα οποία ο νόµος θέτει εκτός συναλλαγής (966 ΑΚ). Αντίθετα, πολλά από τα 

κοινόχρηστα πράγµατα εµφανίζουν τα εννοιολογικά στοιχεία του πράγµατος, διότι είναι ενσώµατα 

αντικείµενα, αυθύπαρκτα και δεκτικά εξουσιάσεως, όπως π.χ. είναι οι δρόµοι, οι πλατείες, ο 

αιγιαλός, οι λιµένες, οι όχθες των ποταµών και των λιµνών. Μολονότι θα µπορούσαν να 

διατυπωθούν επιφυλάξεις ως προς τη δυνατότητα εξουσιάσεώς τους, στα κοινόχρηστα πράγµατα 

εντάσσονται οι ποταµοί (µεγάλοι και µικροί), µαζί µε την κοίτη τους, οι λίµνες µαζί µε το έδαφος 

που καλύπτεται από το νερό (967 ΑΚ), αλλά και οι διώρυγες και οι λιµνοθάλασσες. 

Η διάταξη του άρθρου 968 ΑΚ: «Κυριότητα σε Κοινόχρηστα Πράγµατα», αναγνωρίζει δικαίωµα 



κυριότητας επί των κοινοχρήστων πραγµάτων, τα οποία εν δεν ανήκουν σε κάποιον δήµο ή 

κοινότητα, ή ο νόµος δεν ορίζει διαφορετικά, ανήκουν στο ∆ηµόσιο : «Τα κοινόχρηστα πράγµατα, 

εφόσον δεν ανήκουν σε δήµο ή κοινότητα, ή ο νόµος δεν ορίζει διαφορετικά, ανήκουν στο 

∆ηµόσιο». 

Ο  κοινόχρηστος χαρακτήρας των κοινοχρήστων πραγµάτων αποδίδεται σε αυτά είτε µε διοικητικές

πράξεις (αφιέρωση στην κοινή χρήση) είτε µε την βούληση του κυρίου είτε µε την de facto 

παράδοση στην κοινή χρήση και την µακροχρόνια κοινοκτησία […]. 



2. ∆ιεθνές και Ευρωπαϊκό ∆ίκαιο για την Προστασία του Περιβάλλοντος 

Η προστασία του περιβάλλοντος, η ενσωµάτωση της αειφόρου ανάπτυξης και  υιοθέτηση βιώσιµων

πολιτικών ανάπτυξης συνιστούν πανανθρώπινα και διηνεκή ζητήµατα. Ως τέτοια, το ∆ιεθνές 

∆ίκαιο έχει λάβει ειδική µέριµνα µέσα από ειδικά συστηµένους θεσµικούς φορείς και ανάπτυξη 

πολιτικών και ρυθµίσεων ώστε να διασφαλίσει ότι ο πλανήτης ακολουθεί κοινή, πράσινη 

στρατηγική.

Σήµερα, όπως πληροφορούµαστε από την Βρετού είναι  κοινώς αποδεκτό και  κατανοητό ότι ο 

σκοπός και το περιεχόµενο του διεθνούς δικαίου είναι περισσότερο ευρέα από οποτεδήποτε άλλοτε.

Ειδικότερα,  η τρέχουσα διεθνής πρακτική αναγνωρίζει και εν πολλοίς στηρίζεται  πλέον στις 

δράσεις και αποφάσεις των διεθνών οργανισµών. Η δραστηριότητα των διεθνών οργανισµών 

µπορεί να συµβάλει στην δηµιουργία «…νέων κανόνων δικαίου, και ειδικότερα, στην υιοθέτηση 

µη δεσµευτικών κειµένων, στα οποία τα κράτη µέρη µπορεί να έχουν εκφράσει την αποδοχή τους 

για την ανάδυση ενός νέου κανόνα[2]». Πιο συνηθισµένη έκφραση αποτελεί η παραγωγή  κειµένων

µη δεσµευτικών  ή όπως είναι κοινώς αποδεκτό ως “soft law”  κείµενα. Ιδίως, στο ∆ιεθνές 

Περιβαλλοντικό ∆ίκαιο – που στο παρόν άρθρο µας ενδιαφέρει περισσότερο – είναι πολύ 

συνηθισµένη η αποδοχή τέτοιου είδους κειµένων και η έκφραση –µέσω αυτών των κειµένων – 

πολιτικών διακηρύξεων και γενικών δεσµεύσεων (“political commitments”).

Συνεπώς, και βάσει των ανωτέρω δεδοµένων, το σηµερινό ∆ιεθνές ∆ίκαιο – υπό προϋποθέσεις – 

µπορεί να επηρεάζεται και εν µέρει να διαµορφώνεται και από άλλους παράγοντες όπως είναι οι 

διεθνείς οργανισµοί (λ.χ. Οργανισµός Ηνωµένων Εθνών, Παγκόσµια Τράπεζα), από τη νοµολογία 

των δικαστηρίων που ερµηνεύουν και εφαρµόζουν διεθνές δίκαιο (λ.χ. Ευρωπαϊκό ∆ικαστήριο 

Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων), αλλά και από µη δεσµευτικούς κανόνες (soft law), όπως  διακηρύξεις 

και   κατευθυντήριες οδηγίες.

Στο ∆ιεθνές Περιβαλλοντικό ∆ίκαιο, παρατηρείται η ανάδυση η πολλών, νεοφανών αρχών, οι 

οποίες µε τη σειρά τους έχουν επηρεάσει ευρύτερες εξελίξεις. Μία θεµελιώδης αναγνωρισµένη 

αρχή που υπάγεται στα ανθρώπινα δικαιώµατα πρεσβεύει το υγιές περιβάλλον ως βασική 

προσλαµβάνουσα στην προώθηση και απόλαυση άλλων, αναγνωρισµένων δικαιωµάτων του 



ανθρώπου. 

Παρατηρούνται, µολαταύτα, ακόµη ορισµένες αρχές λογιζόµενες και χαρακτηριζόµενες από τη 

θεωρία ως «παλιές», όπως είναι η αρχή της καλής γειτονίας (principle of good neighbourliness), η 

οποία απορρέει από την αρχή της εθνικής κυριαρχίας (sovereignty), και η οποία βρίσκει απόλυτη 

εφαρµογή στα θέµατα που άπτονται  της περιβαλλοντικής ζηµίας. Επίσης, αναφέρεται η αρχή της 

προηγούµενης διαβούλευσης και διαπραγµάτευσης, η αρχή της κοινής κληρονοµίας της 

ανθρωπότητας. 

Αντίστοιχα, νεότερες αρχές του ∆ιεθνούς Περιβαλλοντικού ∆ικαίου συνιστούν η αρχή της 

βιώσιµης ανάπτυξης, η αρχή της προφύλαξης, η αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει», η αρχή του κοινού 

ενδιαφέροντος για την ανθρωπότητα, η αρχή των κοινών αλλά διαφοροποιηµένων ευθυνών, η αρχή

της διεθνούς συνεργασίας, η αρχή της διαγενειακής ισότητας, η αρχής της προηγούµενης 

περιβαλλοντικής εκτίµησης, καθώς και η αρχή των διαδικαστικών δικαιωµάτων.  Λαµβάνοντας 

υπόψη τις ανωτέρω αρχές σε συνδυασµό µε  την εξάπλωση  «του διεθνούς δικαίου της βιώσιµης 

ανάπτυξης» µπορούµε πιο εύκολα να επιχειρηµατολογήσουµε υπέρ µίας προσέγγισης της 

περιβαλλοντικής προστασίας µέσω των ανθρωπίνων δικαιωµάτων (“rights based approach”).  Στο 

σηµείο αυτό ουσιαστικά υποκρύπτεται η πρωταρχική  σχέση αρχών και δικαιωµάτων. Οι αρχές 

αντιµετωπίζονται ως αξίες της έννοµης τάξης, οι οποίες χρήζουν προστασίας. Στη συνέχεια οι 

αρχές µετεξελίσσονται συνήθως  σε δικαιώµατα. Τα δικαιώµατα στη συνέχεια διαµορφώνονται σε 

αντικειµενικό κανόνα δικαίου και εξ υποκειµένου δίκαιο.

Ωστόσο, ένα προηγούµενο στοιχείο, στο οποίο χρειάζεται να αναφερθούµε και αφορά το 

αντικείµενο του παρόντος άρθρου, είναι η αρκετά συχνή πλέον έννοια  «της κοινής 

µέριµνας/έγνοιας για την  ανθρωπότητα»  (“Common  concern of humanity”).

2.1. Εννοιολογικά Ζητήµατα  

Το ∆ιεθνές ∆ίκαιο είναι ένα σώµα κανόνων οι οποίοι απολαµβάνουν αναγνώρισης από τα κράτη ή 

τα έθνη ως δεσµευτικοί για τις µεταξύ τους σχέσεις, συµπεριλαµβανοµένων των σχέσεών τους µε 

τους ∆ιεθνείς Οργανισµούς. Το ∆ιεθνές ∆ίκαιο συνήθως ενσωµατώνεται στις συµφωνίες που 

υπογράφονται µεταξύ κυρίαρχων κρατών ή / και προκύπτουν από αυτές. 

Ο όρος «∆ιεθνές ∆ίκαιο» δύναται να αναφέρεται σε δύο ευρείς τοµείς του ∆ικαίου: 

1. Το ∆ηµόσιο ∆ιεθνές ∆ίκαιο: Το ∆ηµόσιο ∆ιεθνές ∆ίκαιο διέπει τις σχέσεις µεταξύ 



κρατών και διεθνών οργανισµών σε τοµείς όπως είναι τα ανθρώπινα δικαιώµατα, το δίκαιο των 

συνθηκών, το δίκαιο της θάλασσας, το διεθνές ποινικό δίκαιο, το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο, και 

2. Το Ιδιωτικό ∆ιεθνές ∆ίκαιο: ή σύγκρουση νόµων, το οποίο αποτελεί σύνολο κανόνων 

του δικονοµικού δικαίου που καθορίζει ποιο νοµικό σύστηµα θα επικρατήσει και το δίκαιο ποιας 

δικαιοδοσίας θα ισχύσει σε µία δεδοµένη νοµική διαφορά. Οι κανόνες αυτοί εφαρµόζονται όταν 

κάποια νοµική διαφορά έχει διασυνοριακή διάσταση, όπως στην περίπτωση της σύµβασης που  

συνάπτεται µεταξύ των µερών που βρίσκονται σε διαφορετικά κράτη, ή στην περίπτωση κατά την 

οποία η εν λόγω διασυνοριακή διάσταση αφορά χώρα µε πολλαπλές δικαιοδοσίας (όπως ενδέχεται 

να συµβαίνει σε οµόσπονδα κράτη). 

Το διεθνές δίκαιο µπορεί να πηγάζει κυρίως από διεθνείς συµφωνίες ή συµβάσεις, επιπλέον µιας 

σειράς κοινώς αναγνωρισµένων αξιών, προτύπων και αρχών, που δεν χρειάζεται κατ’ ανάγκη να 

αναφέρονται ρητά σε µία συµφωνία. Οι διεθνείς συµφωνίες µπορούν να είναι διµερείς (δηλαδή 

µεταξύ δύο κυρίαρχων κρατών) ή πολυµερείς (δηλαδή µεταξύ περισσοτέρων από δύο κρατών). 

Πολύ συχνά, εκπονούνται και αποτελούν αντικείµενο διαπραγµατεύσεων στο πλαίσιο ενός 

διεθνούς οργανισµού, όπως τα Ηνωµένα Έθνη (ΟΗΕ), το Συµβούλιο της Ευρώπης και πολλοί 

άλλοι. Σηµαντική πηγή διεθνούς δικαίου αποτελεί, επίσης, η νοµολογία των διεθνών δικαστηρίων. 

Υπάρχουν διάφορες πηγές πληροφόρησης διαθέσιµες στο κοινό σχετικά µε το διεθνές δίκαιο. 

Ακολουθεί µη εξαντλητικός κατάλογος: Συλλογή Συνθηκών των Ηνωµένων Εθνών, ∆ίκαιο των 

ανθρωπίνων δικαιωµάτων των Ηνωµένων Εθνών, Συµβούλιο της Ευρώπης - Συµβάσεις: ανθρώπινα

δικαιώµατα, δηµοκρατία, δικαστική συνεργασία, ∆ιεθνής Ναυτιλιακός Οργανισµός (IMO): δίκαιο 

της θάλασσας, ∆ιεθνής Επιτροπή Προσωπικής Κατάστασης (ICCS), Παγκόσµιος Οργανισµός 

Εµπορίου (ΠΟΕ): διεθνές εµπορικό δίκαιο, Ευρωπαϊκή Ζώνη Ελευθέρων Συναλλαγών (ΕΖΕΣ) και 

Ευρωπαϊκός Οικονοµικός Χώρος (ΕΟΧ), Οργανισµός Οικονοµικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης 

(ΟΟΣΑ) - Σύµβαση κατά της δωροδοκίας, Σύστηµα ηλεκτρονικής πληροφόρησης για το διεθνές 

δίκαιο (EISIL) της Αµερικανικής Εταιρείας ∆ικαίου, Οδηγός διεθνούς δικαίου από την HG.org,

∆ιάσκεψη της Χάγης για το ιδιωτικό διεθνές δίκαιο (HCCH):  µπορείτε να βρείτε συµβάσεις και 

συµφωνίες σχετικά µε αυτόν τον τοµέα, καθώς και τµήµατα που παρέχουν εξειδικευµένες 

πληροφορίες σχετικά µε την επικύρωση εγγράφων για διεθνή χρήση («επισηµείωση»), την επίδοση 

ή κοινοποίηση εγγράφων, την απαγωγή παιδιών και την υιοθεσία.

Τα Ηνωµένα Έθνη έχουν επίσης δηµιουργήσει την Επιτροπή ∆ιεθνούς ∆ικαίου. Στόχος της είναι η 

προώθηση της προοδευτικής ανάπτυξης του διεθνούς δικαίου και της κωδικοποίησής του. Για τον 

σκοπό αυτόν, η επιτροπή αυτή δηµοσιεύει µελέτες και έρευνες, συλλέγει νοµικά προηγούµενα και 



επεξεργάζεται προτάσεις για νέες συνθήκες. Το έργο της Επιτροπής ∆ιεθνούς ∆ικαίου είχε ως 

αποτέλεσµα τη θέσπιση µιας σειράς σηµαντικών συνθηκών και άλλων βασικών πράξεων στον 

τοµέα του διεθνούς δικαίου. 

2.2. Η ∆ιφορούµενη Συνθήκη των Παρισίων για την Κλιµατική Αλλαγή 

Στο πνεύµα της συµπόρευσης της προστασίας του περιβάλλοντος και της πλήρους εµπέδωσης της 

αειφόρου ανάπτυξης από όλα τα κράτη-µέλη, στις 22 Απριλίου του 2016 υπογράφηκε και 

κυρώθηκε από το Ελληνικό Κοινοβούλιο (5 Οκτωβρίου 2016), η ιστορία Συµφωνία των Παρισίων 

για την Κλιµατική Αλλαγή. 

Ειδικότερα, όπως διαβάζουµε στην αιτιολογική έκθεση του σχεδίου νόµου προς την Βουλή των 

Ελλήνων, η Συµφωνία των Παρισίων (Paris Agreement) που υιοθετήθηκε στις 12 ∆εκεµβρίου 

2015, από την 21η ∆ιάσκεψη των Συµβαλλόµενων Μερών, στο πλαίσιο της Σύµβασης -Πλαίσιο 

των Ηνωµένων Εθνών για την κλιµατική αλλαγή, αποτελεί ένα ιστορικά σηµαντικό  ορόσηµο στον 

αγώνα κατά της κλιµατικής αλλαγής που, κατά γενική οµολογία αποτελεί την µεγαλύτερη απειλή 

για τον πλανήτη αυτή τη στιγµή. 

Η Συµφωνία [των Παρισίων] συνιστά µία συνέχιση στο Πρωτόκολλο του Κιότο (15 ∆εκεµβρίου 

1995), που έχει κυρωθεί  µε τον Ν. 3017/2002 (Α’ 117), και αποτελεί ίσως µία µοναδική ευκαιρία 

για να παραδοθεί στις επόµενες γενιές ένας κόσµος που θα είναι περισσότερο σταθερός, σε έναν 

πλανήτη υγιέστερο, µε δικαιότερες κοινωνίες και πιο ευηµερούσες οικονοµίες, συµβατές στο 

πλαίσιο της Ατζέντας 2030 του ΟΗΕ για την Αειφόρο Ανάπτυξη. 

Αναµένεται, πληροφορείται κανείς εξετάζοντας το προοίµιο του νόµου, ότι η Συµφωνία [των 

Παρισίων] θα κατευθύνει τον κόσµο προς µία παγκόσµια µετάβαση σε καθαρή ενέργεια και 

βιώσιµη κυκλική οικονοµία. […]. 

Η πορεία προς την κυκλική οικονοµία, την ενεργειακή αποδοτικότητα και την αντιµετώπιση της 

κλιµατικής αλλαγής µπορεί να αποτελέσει µοχλό βιώσιµης αλλαγής του ελληνικού παραγωγικού 

µοντέλου. 

Όσον δε αφορά, τον ρόλο και τους Στόχους της Συνθήκης του Παρισιού, «η Συµφωνία του 

Παρισίου για την κλιµατική αλλαγή είναι η πρώτη πολυµερής συµφωνία για την κλιµατική αλλαγή 



που καλύπτει σχεδόν το σύνολο των εκποµπών παγκοσµίως» (δική µου έµφαση). 

Στο πλαίσιο αυτό, η συµφωνία των Παρισίων είναι µία επιτυχία για τον κόσµο και µία επιβεβαίωση

της επιτυχηµένης στρατηγικής πορείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς µία οικονοµία χαµηλών 

εκποµπών άνθρακα. 

Ήδη, από τον Οκτώβριο του 2014, σύµφωνα µε τα συµπεράσµατα της Συνόδου Κορυφής, οι 

αρχηγοί κρατών-µελών και Κυβερνήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθόρισαν ως δεσµευτικό 

στόχο την µείωση των εγχώριων εκποµπών σ’ όλο το φάσµα της οικονοµίας κατά τουλάχιστον 

40% έως το 2030, σε σύγκριση µε το 1990. Όλοι οι τοµείς της οικονοµίας θα πρέπει να 

συµβάλλουν στην επίτευξη αυτών των µειώσεων εκποµπών. 

Προκειµένου το παραπάνω να επιτευχθεί µε αποδοτικό τρόπο, οι τοµείς της βιοµηχανίας και της 

παραγωγικής ενέργειας που καλύπτονται από το Σύστηµα Εµπορίας ∆ικαιωµάτων Εκποµπών της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΕ∆Ε), θα πρέπει να µειώσουν τις εκποµπές τους κατά 43% έως το 2030 σε 

σύγκριση µε το 2005. 

Άλλοι τοµείς της οικονοµίας όπως είναι οι µεταφορές, τα κτίρια, τα απόβλητα, η χρήση της γης και 

η δασοκοµία, θα πρέπει να µειώσουν τις εκποµπές τους κατά 30% έως το 2030 σε σύγκριση µε το 

2005. 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση προσπάθησε πολύ τα τελευταία χρόνια για να καταστεί δυνατή µία φιλόδοξη 

συµφωνία. Κατά τις διαπραγµατεύσεις της 21η ∆ιάσκεψης των Συµβαλλόµενων Μερών στο 

Παρίσι, βασιζόµενη πάντα στους κανόνες της διεθνούς συνεργασίας. Η διαπραγµατευτική 

στρατηγική της ΕΕ ήταν αποφασιστικής σηµασίας για την επίτευξη της συµφωνίας, ειδικά µε την 

επιτυχηµένη δικαιοπραξία κρατών µε υψηλή φιλοδοξία. 

Αδροµερώς,  το γράµµα της Συµφωνίας των Παρισίων αναλύεται στα εξής βασικά σηµεία: 

Καθορίζει έναν µακροπρόθεσµο στόχο να θέσει τον πλανήτη σε σωστή πορεία για να περιοριστεί η 

υπερθέρµανση του πλανήτη πολύ κάτω από τους 2° C και να συνεχίσει τις προσπάθειες για τον 

περιορισµό της αύξησης της θερµοκρασίας σε 1,5° C. Ο φιλόδοξος στόχος του 1,5°C, 

συµφωνήθηκε για να αναδείξει τις ανησυχίες των πιο ευάλωτων χωρών που αντιµετωπίζουν ήδη τις

επιπτώσεις της κλιµατικής αλλαγής.

Η Συµφωνία αποστέλλει ένα σαφές µµήνυµα σε όλους τους ενδιαφερόµενους φορείς, επενδυτές, τις

επιχειρήσεις, την κοινωνία των πολιτών και τους φορείς χάραξης πολιτικής, ότι η παγκόσµια 

µµετάβαση σε καθαρές µορφές ενέργειας είναι πλέον γεγονός και ότι οι πόροι πρέπει να στραφούν 



µακριά από τα ορυκτά καύσιµα.

Με τις 189 εθνικές συνεισφορές µείωσης εκποµπών (NDCs) που υποβλήθηκαν στον ΟΗΕ, 

καλύπτεται περίπου το 98% του συνόλου των εκποµπών, κάνοντας την αντιµετώπιση της 

κλιµατικής αλλαγής να αποτελεί πλέον µια πραγµατικά παγκόσµια προσπάθεια.

Με τη Συµφωνία, παρέχεται ένας δυναµικός µµηχανισµός για να γίνει ένας απολογισµός και να 

ενισχυθεί η φιλοδοξία µε την πάροδο του χρόνου. Ξεκινώντας από το 2023, τα µέρη θα 

συναντώνται κάθε πέντε (5) χρόνια σε ένα «παγκόσµιο απολογισµό» όπου θα εξετάσουν την 

πρόοδο στην µείωση των εκποµπών, την προσαρµογή και την παροχή και λήψη υποστήριξης εν 

όψει των µµακροπρόθεσµων στόχων της συµφωνίας.

Τα Μέρη έχουν νοµικά δεσµευτική υποχρέωση να εφαρµόσουν εγχώρια µέτρα περιορισµού, µε 

σκοπό την επίτευξη των στόχων των συνεισφορών τους. Επίσης θεσπίζεται ένα ενισχυµένο πλαίσιο

διαφάνειας και λογοδοσίας, συµπεριλαµβανοµένης της διετούς υποβολής από όλα τα Μέρη της 

απογραφής των αερίων του θερµοκηπίου και πληροφορίες που απαιτούνται για την 

παρακολούθηση της προόδου τους, καθώς και ενός µηχανισµού για τη διευκόλυνση της εφαρµογής

και την προώθηση της συµµόρφωσης.

Παρέχεται µια φιλόδοξη δέσµη αλληλεγγύης µε επαρκείς διατάξεις για την χρηµατοδότηση για το 

κλίµα και την αντιµετώπιση των αναγκών που συνδέονται µε την προσαρµογή και την απώλεια και 

τη ζηµία που σχετίζεται µε δυσµενείς επιπτώσεις της αλλαγής του κλίµατος.

Για την προώθηση της ατοµικής και συλλογικής δράσης για την προσαρµογή, η Συµφωνία των 

Παρισίων καθιερώνει για πρώτη φορά ένα παγκόσµιο στόχο, ώστε να ενισχυθεί η ικανότητα, η 

προσαρµοστικότητα στο κλίµα και η µείωση της ευπάθειας κλίµατος.

Τέλος, σε διεθνές επίπεδο, ενθαρρύνεται η µεγαλύτερη συνεργασία µµεταξύ των συµβαλλόµενων 

Μερών να µµοιραστούν την επιστηµονική γνώση σχετικά µε την προσαρµογή, καθώς και 

πληροφορίες σχετικά µε τις πρακτικές και τις πολιτικές) .

Με την υιοθέτηση της Συµφωνίας των Παρισίων και την ενσωµάτωσή της, η οποία της προσδίδει 

ισχύ νόµου στην εγχώρια έννοµη τάξη, Η ∆ιεθνής Κοινότητα καλείται να αντιµετωπίσει τις 

επιπτώσεις από την κλιµατική αλλαγή που αποτελούν παγκοσµίως την µεγαλύτερη πρόκληση των 

καιρών µας, λόγω αφ’ ενός της περιβαλλοντικής βαρύτητας, αφ’ ετέρου λόγω της οικονοµικής 

διάστασης των συµπεριλαµβανοµένων σε αυτήν, προβλέψεων και αναπροσαρµογών. 



Η Συµφωνία [των Παρισίων] αποτελεί την πρώτη παγκοσµίως νοµικώς δεσµευτική Συµφωνία για 

το Κλίµα που καλεί τα Κράτη να καταβάλλουν «φιλόδοξες» προσπάθειες για τον µετριασµό και 

την προσαρµογή στην κλιµατική αλλαγή, θέτοντας ως κεντρική στόχευση τον περιορισµός τη 

υπερθέρµανσης του πλανήτη. Στόχος ο οποίος προκειµένου να εκπληρωθεί, προϋποθέτει την 

αποφυγή της αύξησης της µέσης θερµοκρασίας άνω των 20 C, σε σχέση µε τα προβιοµηχανικά 

επίπεδα, καθώς και της συνέχισης των προσπαθειών µε στόχο τον περιορισµό της αύξηση  της 

θερµοκρασία το µέγιστο έως τον 1,5 0 C. 

Όσον αφορά το κανονιστικό περιεχόµενο των επιµέρους διατάξεων της Συµφωνίας των Παρισίων, 

όµως η άποψη της Αυγερινοπούλου επαγγέλλεται πως πρόκειται για µία Συµφωνία, η οποία είχε ως

στόχο, να εµπλέξει τουλάχιστον όλα τα κράτη στον αγώνα κατά της κλιµατικής αλλαγής και να 

εισάγει ορισµένους αναγκαίους, νέους µηχανισµούς οι οποίοι θα διαδέχονταν το προγενέστερο 

νοµικό καθεστώς, όπως αυτό που ίσχυε από το Πρωτόκολλο του Κιότο,  το οποίο πλέον οδεύει 

προς τη δύση της ισχύος του και, εξ αυτού θα όφειλε αναγκαία να αντικατασταθεί. Σηµειωτέο, δε, 

ότι ένα από τα κρίσιµα σηµεία της 21ης ∆ιάσκεψης των Μερών (COP-21) στο Παρίσι, προήρχετο 

ακριβώς από την επιτυχία ή την αποτυχία της επίτευξης ενός νέου Πρωτοκόλλου, µίας, εν ολίγοις, 

νέας παγκόσµιας συµφωνίας που θα συνέχιζε την εφαρµογή της Σύµβασης-Πλαισίου του ΟΗΕ για 

το Κλίµα, καθώς η ισχύς του Πρωτοκόλλου του Κιότο, το οποίο έπρεπε στην πραγµατικότητα να 

έχει περατωθεί το 2012, η συνέχεια κατόπιν της διαδικασίας Τροποποίησης της «Ντόχα» (“Doha 

Amendment”) επεκτάθηκε µέχρι το έτος 2020. Συνεπώς, στο Παρίσι, ερµηνευόταν πλέον ως 

επιτακτική η ανάγκη, τα Συµβαλλόµενα Μέρη να επιτύχουν µία συµφωνία ούτως ώστε να 

υιοθετηθεί ένα νέο παγκόσµιο Πρωτόκολλο για το κλίµα, το οποίο θα ετίθετο σε ισχύ µετά το 2020.

Η υπογραφή του Πρωτοκόλλου των Παρισίων χαιρετίστηκε, ως εκ τούτου ως επιτυχία, 

παραβλέποντας το γεγονός ότι πρόκειται πιθανώς για Συµφωνία η οποία αποδέχεται ανεπαρκείς 

στόχους µείωσης των εκποµπών αερίων βάσει συµπερασµάτων της επιστηµονικής κοινότητας. 

Στον αντίποδα της επιχειρηµατολογίας που έχει αναπτυχθεί σε σχέση µε το θεσµικό-νοµικό πλαίσιο

και το ουσιαστικό περιεχόµενο της Συµφωνίας των Παρισίων, συγκαταλέγεται και θεώρηση της 

Καλύβα , σύµφωνα µε την οποία, 

Η αλλαγή του κλίµατος συνιστά, αν όχι την πρωταρχική, έστω µία από τις µείζονες, παγκόσµιας 

εµβέλειας, προκλήσεις. Σύµφωνα µε τα πορίσµατα της επιστήµης, οι αλλαγές στο κλίµα ενέχουν 

σοβαρές και εκτεταµένες επιπτώσεις που αφορούν όχι µόνον το ανθρώπινο είδος, αλλά και τα 

φυσικά οικοσυστήµατα. 

Η ∆ιεθνής Κοινότητα έχει συστηµατικά επιχειρήσει να περιστείλει το πρόβληµα της ανεξέλεγκτης 



και επιβλαβούς εκποµπής αερίων του θερµοκηπίου, µεταξύ άλλων προτείνοντας λύσεις µέσα από 

τις Παγκόσµιες Συνόδους στο Πλαίσιο του Οργανισµού Ηνωµένων Εθνών. Η πρώτη εν λόγω 

Σύνοδος συγκλήθηκε τον Ιούνιο του 1972, στην πόλη Στοκχόλµη της Σουηδίας, κατά τις εργασίες 

της οποίας, τέθηκε για πρώτη φορά περιβαλλοντικό ζήτηµα το οποίο συµπεριλήφθηκε στην 

πολιτική ατζέντα. Σαράντα τρία (43) χρόνια µετά την πρώτη αυτή Σύνοδο της Στοκχόλµης, σε µία 

άλλη ευρωπαϊκή πρωτεύουσα-το Παρίσι αυτήν τη φορά, συγκαλείται η Παγκόσµια Σύνοδος των 

Παρισίων για την Κλιµατική Αλλαγή, η οποία έλαβε χώρα τον ∆εκέµβριο του 2015. Στη Σύνοδο 

των Παρισίων συµµετείχαν συνολικά 195 χώρες, οι ηγέτες των οποίων κατέληξαν έπειτα από 

διαπραγµατεύσεις διάρκειας δύο εβδοµάδων, στην υπογραφή µίας Νοµικής Σύµβασης µε 

παγκόσµια ισχύ, η οποία πλέον αποτελούσε το απότοκο της συµβιβαστικής συνεννόησης και της 

δυναµικής βούλησης των συµµετεχόντων κρατών. 

Ασφαλώς, πρόκειται για µία πρωτοφανή Συµφωνία µε µακρόπνοους στόχους. Η Συµφωνία των 

Παρισίων προορίζεται να αντικαταστήσει το Πρωτόκολλο του Κιότο, µε προβλέψεις για την 

κλιµατική αλλαγή, υπογεγραµµένο του 1992. 

Η Συµφωνία των Παρισίων, της οποίας επίσηµη χρονιά θέσης σε ισχύ είναι το 2020, αποσκοπεί 

στην µείωση της υπερθέρµανσης η οποία υπερβαίνει τους 2ο   C. Στόχος είναι η µείωση της 

θερµοκρασίας στον 1,5ο C. Επείγουσα κρίνεται η µείωση των εκποµπών διοξειδίου του άνθρακα το

ταχύτερο δυνατό. 

Κατά τη διάρκεια του δεύτερου µισού του αιώνα µας, οι εκποµπές του διοξειδίου του άνθρακα 

πρέπει να µειωθούν στα επίπεδα διοξειδίου του άνθρακα που είναι απορροφήσιµα από τα δάση,  µε 

σκοπό την επίτευξη της ισορροπίας µηδενικών καθαρών εκποµπών. Όλες οι συµβαλλόµενες χώρες 

υποχρεούνται σε εγγραφή σε κοινό σύστηµα αναφοράς, παρακολούθησης και επιβεβαίωσης των 

προσδιοριζόµενων από τη Συµφωνία εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου. 

Από του 2020 και εξής, οι ανεπτυγµένες χώρες προβλέπεται να συνδράµουν µε την καταβολή 100 

δισεκατοµµυρίων δολαρίων ετησίως, προκειµένου να βοηθήσουν τις αναπτυσσόµενες χώρες να 

υιοθετήσουν εναλλακτικές πηγές ενέργειας και ν’ αντιµετωπίσουν τις καταστροφές που προκαλεί η

κλιµατική αλλαγή, µε την υπόσχεση αύξησης της παρεχόµενης οικονοµικής βοήθειας στο µέλλον. 

Πάντως, δεν προβλέπεται οικονοµική αποζηµίωση για τις πληττόµενες από οικονοµικές 

καταστροφές χώρες εξ αιτίας της παγκόσµιας ανόδου της θερµοκρασίας. Όσο για τη θεώρηση της 

ίδιας της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε σχέση µε την Συµφωνία των Παρισίων, από αυτήν σηµειώνεται 

ότι πρόκειται για «ιστορική» συµφωνία, καθώς «µετά από τόσα χρόνια διαρκών προσπαθειών έχει 



επιτευχθεί µία πολύ σηµαντική νίκη για την Ευρώπη. Κάτι το οποίο το οφείλουµε στις µελλοντικές 

γενιές, τον περιορισµό των επιπτώσεων της κλιµατικής αλλαγής» όπως προκύπτει από τη σχετική 

δήλωση του Ζαν Κλοντ Γιούνκερ, προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Κοµισιόν). Η Ευρώπη 

υπέγραψε την εν λόγω Συµφωνία στις 20 Απριλίου του 2016. 

2.3. Περιβαλλοντική Πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης: Στόχοι-Συνθήκες ∆ιαµόρφωση 

Περιβαλλοντικής Πολιτικής

Οι Ευρωπαϊκές Συνθήκες : Οι Συνθήκες είναι η πρωτογενής πηγή του Ευρωπαϊκού δικαίου και 

εποµένως η νοµική βάση των κοινών πολιτικών. Τα κράτη που συµµετέχουν σε  µία διαδικασία 

πολυεθνικής ολοκλήρωσης θέτουν σε µία Συνθήκη τους βασικούς στόχους που επιθυµούν να 

επιτύχουν, τις κοινές πολιτικές που θέλουν να εφαρµόσουν για να επιτύχουν τους στόχους τους, τη 

δοµή και τις λειτουργίες των θεσµικών οργάνων που θεσπίζουν και ελέγχουν την κοινή νοµοθεσία, 

η οποία διατυπώνεται στα πλαίσια των κοινών πολιτικών και τα πεδία, τα οποία επιφυλάσσονται 

για τη συνεργασία των κυβερνήσεών τους. ∆εδοµένου ότι οι κοινές πολιτικές πρέπει να 

εξελίσσονται και να πολλαπλασιάζονται για να εξυπηρετούν τις αυξανόµενες ανάγκες και τα 

µεταλλασσόµενα συµφέροντα των συµµετεχόντων κρατών, η Συνθήκη, η οποία τις σκιαγραφεί, 

πρέπει και αυτήν να αναθεωρείται για να επιτρέπει στα κράτη-µέλη να σκοπεύουν τους 

υψηλότερους στόχους που επιθυµούν να επιτύχουν. Αυτό το υπόδειγµα εξέλιξης ακολουθούν οι 

Ευρωπαϊκές Συνθήκες  […].

Οι ιδρυτικές συνθήκες της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατατάσσονται στο ίδιο τυπικό επίπεδο µε το 

Σύνταγµα, ενώ οι υπόλοιπες διεθνείς νοµικές πράξεις υπερισχύουν των άλλων νοµικών πράξεων, 

εξαιρουµένου του Συντάγµατος. 

∆εδοµένων όσων έχουν διατυπωθεί από τον Μούση, σχετικά µε την αναγκαιότητα πρόβλεψης και 

διαρκούς και αρµονικής αναπροσαρµογής των Συνθηκών σύµφωνα µε τις τρέχουσες, 

εναλλασσόµενες κάθε φορά ανάγκες, αξίζει να σηµειωθεί ότι η µη ανανέωση των πηγών δικαίου 

που εκπορεύονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα αντιστοιχούσε στον ιδρυτικό, ενωτικό ρόλο 

της Ένωσης και, ειδικότερα ως προς της κοινής πολιτικής της για το περιβάλλον, θα καθίστατο 

ανέφικτη η αειφόρος, βιώσιµη ανάπτυξη και η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος.  Όσον 

αφορά τις συνθήκες [ως] εργαλεία προόδου, πληροφορούµαστε από τον Μούση   ότι οι διαδοχικές 

Συνθήκες σπρώχνουν τη διαδικασία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης ολοένα προς τα εµπρός, τόσο σε

βάθος (νέες κοινές πολιτικές ), όσο και σε εύρος (αριθµός των κρατών µελών). Αυτή η  διαδικασία 



άρχισε το 1951 µε τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα Άνθρακα και Χάλυβα, που αφορούσε

µόνο µία τελωνειακή ένωση των δύο αυτών τοµέων έξι χωρών (Γαλλία, Γερµανία, χώρες της 

Μπενελούξ). […]. Η συχνότητα και η δυναµικότητα των αναθεωρήσεων των ευρωπαϊκών 

Συνθηκών δείχνουν ότι οι συγγραφείς τους, δηλαδή οι κυβερνήσεις των κρατών µερών, δεν τις 

θεωρούν σαν κάτι ιερό και απαραβίαστο, πράγµα που θα οδηγούσε στη στασιµότητα και την 

παραλυσία, αλλά τις χρησιµοποιούν σαν τελειοποιήσιµα εργαλεία της διαδικασίας της πολυεθνικής

ολοκλήρωσης. ∆εδοµένου ότι τα προβλήµατα των Ευρωπαϊκών κρατών µεταβάλλονται συνεχώς 

υπό την πίεση εσωτερικών και εξωτερικών παραγόντων, οι κοινές πολιτικές πρέπει να εξελίσσονται

συνεχώς για να µπορούν να τα αντιµετωπίσουν µε επιτυχία. Γι’ αυτό αναθεωρούνται συχνά και οι 

Συνθήκες που αποτελούν την πρωτογενή πηγή του ευρωπαϊκού δικαίου, δηλαδή τη νοµική βάση 

των κοινών πολιτικών. Η συχνή αναθεώρηση των Συνθηκών είναι µία εκδήλωση του «συνδρόµου 

συνεχούς εξέλιξης» […].    



 3. Προβλέψεις του Έλληνα Νοµοθέτη για την Προστασία του Περιβάλλοντος 

Ο σεβασµός και η προστασία των αξιών που συνθέτουν την υπόσταση του ανθρώπου «αποτελούν 

την πρωταρχική υποχρέωση της Πολιτείας» (άρθ. 2 παρ. 1 Συντ. Οι συνταγµατικές διατάξεις 

καθιερώνουν επίσης το δικαίωµα ανάπτυξης της προσωπικότητας (άρθ. 5 παρ. 1), το οποίο 

θεωρείται ως κύριο γενικό θεµελιώδες δικαίωµα (Ράικος, Παραδόσεις Συνταγµατικού ∆ικαίου τοµ. 

Β΄, τευχ. Β΄ σ. 23). Παρ΄ όλο δε που το Σύνταγµα αναγνωρίζει και προστατεύει µε διαφορετικές 

διατάξεις την αξία και την προσωπικότητα του ανθρώπου αφ΄ ενός και το δικαίωµα στο περιβάλλον

αφ΄ ετέρου, τα πιο πάνω έννοµα αγαθά είναι αλληλένδετα και αλληλοσυµπληρούµενα. Αποτελούν 

αδιάσπαστη ενότητα (ΣτΕ 810-811/1977, 3047/1980), µε την έννοια ότι κάθε υποβάθµιση του 

δεύτερου συνεπάγεται και προσβολή της αξίας του ανθρώπου και της προσωπικότητάς του 

(Σακελλαρόπουλος, σκέψεις για το πρόβληµα του περιβάλλοντος, σ. 291). Εξ άλλου στις διατάξεις 

των άρθ. 2 παρ. 1, 5 παρ. 1 και 24 Συντ. αντιστοιχεί η γενική ρήτρα προστασίας της 

προσωπικότητας του Αστικού Κώδικα. Η ΑΚ 59 καθιερώνει σφαιρική και απόλυτη προστασία της 

προσωπικότητας στον Αστικό Κώδικα. Το έννοµο αγαθό της προσωπικότητας κατέχει ιδιάζουσα 

θέση µεταξύ των προστατευτέων από το ιδιωτικό δίκαιο αγαθών. Η ιδιάζουσα αυτή θέση προκύπτει

από το γεγονός ότι η ιεραρχική πρόταξη την οποία η συνταγµατική επιταγή αναγνωρίζει στην 

προσωπικότητα και την αξία του ανθρώπου (άρθ. 2 παρ. 1 Συντ.), δεν είναι δυνατόν να µην έχει 

επιπτώσεις στην ερµηνεία των διατάξεων περί προστασίας της προσωπικότητας του ΑΚ, ιδίως στις 

περιπτώσεις συγκρούσεως δικαιωµάτων . 

3.1. Εισαγωγή 

Συλλήβδην, πηγές δικαίου στην ελληνική έννοµη τάξη αποτελούν:  Ο Νόµος, Το Έθιµο, Οι γενικά 



παραδεδεγµένοι κανόνες του ∆ιεθνούς ∆ικαίου, Το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Οι ∆ιεθνείς 

συµβάσεις, Οι συλλογικές συµβάσεις εργασίας, Η αντικειµενική καλή πίστη, Οι συνήθειες και τα 

συναλλακτικά ήθη (γενικοί κώδικες συµπεριφοράς). 

Σύµφωνα µε τους Ακριβοπούλου και Ανθόπουλο , µε τον όρο πηγές δικαίου αναφερόµαστε στους 

κανόνες και τις αρχές του δικαίου. Περαιτέρω, ο όρος πηγή του δικαίου αναφέρεται στη 

γενεσιουργό αιτία του, δηλαδή στην προέλευση ενός κανόνα ή µίας αρχής δικαίου […]. 

Οι πηγές αυτές, εκκινώντας από το τυπικό Σύνταγµα και το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

συντάσσουν µία πυραµίδα δικαίου στην οποία η κάθε µία διαθέτει τη δική της ιεραρχηµένη θέση. 

Η ιεραρχία αυτή είναι απαραίτητη τόσο για την αποφυγή συγκρούσεων µεταξύ των κανόνων 

δικαίου, όσο και για τη διαπίστωση της νοµιµότητάς τους, αφού κάθε πηγή δικαίου οφείλει να τελεί

σε αρµονία µε τις ιεραρχικά ανώτερές της. 

Σχηµατικά, την πυραµίδα αυτή αποτελούν: το Σύνταγµα, Το ∆ιεθνές ∆ίκαιο και το ∆ίκαιο της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ιεραρχική τοποθέτηση του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθορίζεται 

ωστόσο, από την αυτονοµία και την υπεροχή τους όπως αυτές έχουν διαµορφωθεί στη νοµολογία 

του ∆ικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης :ο τυπικός νόµος, ο ουσιαστικός νόµος, οι κανονιστικές 

πράξεις της διοίκησης και οι Πράξεις Νοµοθετικού Περιεχοµένου. 

Η νοµολογία των δικαστηρίων, οι αποφάσεις δηλαδή των δικαστηρίων, παρά την κεφαλαιώδη της 

σηµασία στην ερµηνεία και την εφαρµογή του δικαίου, δεν αποτελεί πηγή δικαίου, ή πάντως 

χαρακτηρίζεται έµµεση και όχι άµεση πηγή του δικαίου (δική µου υπογράµµιση) […]. 

Ως προς τα είδη των νοµικών πράξεων, αυτές διακρίνονται στις κάτωθι κατηγορίες: Σύνταγµα, 

Τυπικός νόµος, Πράξεις Νοµοθετικού Περιεχοµένου, Προεδρικά ∆ιατάγµατα, ∆ιοικητικές Πράξεις,

Ιδρυτικές Συνθήκες της Ευρωπαϊκής Ένωσης Κανονισµοί, Οδηγίες, Αποφάσεις-Πλαίσια και 

∆ιεθνείς Συµβάσεις.  Ως προς την ιεράρχηση των κανόνων δικαίου, το Σύνταγµα υπερισχύει των 

άλλων εθνικών νοµικών πράξεων ενώ ακολουθούν ο νόµος, το Προεδρικό ∆ιάταγµα, και εν 

συνεχεία, οι διοικητικές πράξεις. 

Έτσι, σύµφωνα µε τις διαπιστώσεις του Λύτρα  , το Ελληνικό Σύνταγµα αναγορεύει την προστασία

του φυσικού και πολιτισµικού περιβάλλοντος σε υποχρέωση του Κράτους και δικαίωµα του 

καθενός. 

Ειδικότερα στον κανόνα δικαίου όπως αυτός προβλέπεται από το άρθρο 24 του ισχύοντος 



Συντάγµατος, Προστασία του Περιβάλλοντος, 

∆ιαβάζουµε στην παρ. 1: Η προστασία του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος αποτελεί 

υποχρέωση του Κράτους και δικαίωµα του καθενός. Για τη διαφύλαξή του του Κράτος έχει 

υποχρέωση να παίρνει ιδιαίτερα προληπτικά ή κατασταλτικά µέτρα στο πλαίσιο της αρχής της 

αειφορίας. 

Νόµος ορίζει τα σχετικά µε την προστασία των δασών και των δασικών εκτάσεων. Η σύνταξη 

δασολογίου συνιστά υποχρέωση του Κράτους. 

Απαγορεύεται η µεταβολή του προορισµού των δασών και των δασικών εκτάσεων, εκτός αν 

προέχει για την εθνική Οικονοµία ή αγροτική εκµετάλλευση ή άλλη τους χρήση, που την επιβάλλει 

το δηµόσιο συµφέρον. 

Συνεχίζοντας, σύµφωνα µε την παράγραφο 6 του άρθρου 24 του ισχύοντος Συντάγµατος  , τα 

µνηµεία, οι παραδοσιακές περιοχές και τα παραδοσιακά στοιχεία προστατεύονται από το Κράτος.

Νόµος θα ορίσει τα αναγκαία για την πραγµατοποίηση της προστασίας αυτής µε περιοριστικά 

µέτρα της διοίκησης, καθώς και τον τρόπο και το είδος της αποζηµίωσης των ιδιοκτητών. 

Σε ερµηνευτική δήλωση του άρθρου 24, ο συντακτικός νοµοθέτης προβαίνει σε αποσαφήνιση του 

εννοιολογικού περιεχοµένου του κεντρικού ορισµού της συνταγµατικής διάταξης, των όρων 

«δάσος» και «δασικό οικοσύστηµα» ως εξής: Ως δάσος ή δασικό οικοσύστηµα νοείται το οργανικό 

σύνολο άγριων φυτών µε ξυλώδη κορµό πάνω στην αναγκαία επιφάνεια του εδάφους, τα οποία 

µαζί µε την εκεί συνυπάρχουσα χλωρίδα και πανίδα, αποτελούν, µέσω της αµοιβαίας 

αλληλεξάρτησης και αλληλοεπίδρασής τους, ιδιαίτερη βιοκοινότητα (δασοβιοκοινότητα) και 

ιδιαίτερο φυσικό περιβάλλον (δασογενές). ∆ασική έκταση υπάρχει όταν στο παραπάνω σύνολο η 

ξυλώδης βλάστηση, υψηλή ή θαµνώδης, είναι αραιά.

Γενικές αρχές του δικαίου του περιβάλλοντος

Οι γενικές αρχές του δικαίου του περιβάλλοντος είναι οι βασικές αξίες οι οποίες δίνουν τις 

κατευθυντήριες γραµµές και το γενικότερο πλαίσιο των νοµοθετικών παρεµβάσεων. Στην 

πραγµατικότητα η ίδια η προστασία του περιβάλλοντος αποτελεί την γενικότερη αρχή από την 

οποία απορρέουν οι ειδικότερες:

α. Η αρχή της προλήψεως (Ν 1650/1986)



  Η αρχή αυτή σηµαίνει απλά ότι είναι προτιµότερο να αποφεύγεται εκ των προτέρων η προσβολή 

του περιβάλλοντος παρά να αποκαθίσταται εκ των υστέρων η βλάβη του. Κατοχυρώνεται επιπλέον 

και στο Σύνταγµα αφού κατά την ερµηνεία του ΣτΕ (2759/94), «Η Πολιτεία υποχρεούται να 

προστατεύει το φυσικό περιβάλλον και να λαµβάνει ιδιαίτερα προληπτικά και κατασταλτικά µέτρα 

δια την φύλαξίν του».

Η αρχή της προλήψεως εισήχθη στη συνθήκη του Μάαστριχτ µε το άρθρο 174, παράγραφος 2. Με 

την εν λόγω αρχή απαιτείται από την κοινοτική πολιτική για το περιβάλλον να στοχεύει σε υψηλό 

επίπεδο προστασίας και να βασίζεται, µεταξύ άλλων, στην αρχή της προλήψεως. Από το 

Ευρωπαϊκό ∆ικαστήριο [η αρχή της προλήψεως] έχει ερµηνευθεί ως «[…] γενική αρχή του 

κοινοτικού δικαίου που επιβάλλει στις αρµόδιες αρχές τη λήψη κατάλληλων µέτρων, προκειµένου 

να προλαµβάνουν ορισµένους ενδεχόµενους κινδύνους για τη δηµόσια υγεία, την ασφάλεια και το 

περιβάλλον, εξασφαλίζοντας την υπεροχή των απαιτήσεων που συνδέονται µε την προστασία των 

συµφερόντων αυτών επί των οικονοµικών συµφερόντων. Στο µέτρο που τα κοινοτικά όργανα είναι 

υπεύθυνα στο σύνολό των τοµέων δράσεών τους για την προστασία της δηµόσιας υγείας, της 

ασφάλειας και του περιβάλλοντος, η αρχή της προλήψεως µπορεί να θεωρηθεί ως αυτόνοµη αρχή 

που απορρέει από τις […] διατάξεις της Συνθήκης»  (Wilmott, 2008). 

β. Η αρχή ο ρυπαίνων πληρώνει (άρθρο 23 παρ. 2 Ν 1650/1986)

Σύµφωνα µε την αρχή ο ρυπαίνων πληρώνει, η ευθύνη και το κόστος των περιβαλλοντικών ζηµιών 

και συγκεκριµένα της αποφυγής και της εξάλειψής τους, πρέπει να αναλαµβάνονται από τον ίδιο 

τον ρυπαίνοντα και όχι από την ολότητα. Η αρχή αυτή για πρώτη φορά αναφέρεται το 1972 στις 

κατευθυντήριες γραµµές του ΟΟΣΑ, επαναλαµβάνεται στη διακήρυξη του Ρίο και το άρθρο 174 

παρ. 2 ΣυνθΕΟΚ.

γ. Η αρχή της συνεργασίας-επικουρικότητας (Συνθήκη της ΕΚ άρθρο 5)

Η αρχή της συνεργασίας ή της επικουρικότητας καθιερώνεται από το κοινοτικό δίκαιο και 

ειδικότερα από την ΣΕΚ άρθρο 5. µε βάση την αρχή αυτή δεν καθιερώνεται αρχή της 

προτεραιότητας µεταξύ κοινότητας και έννοµων τάξεων στον τοµέα της προστασίας του 

περιβάλλοντος, αλλά συνεργασία και αξιοποίηση των αποτελεσµατικότερων κάθε φορά µέσων.

δ. Η αρχή της δηµοσιότητας (Ν. 1599/1986 και Κ∆∆)

Μέσα από την αρχή της δηµοσιότητας κατοχυρώνεται και η συµµετοχή και η συνεργασία των 

πολιτών για την προστασία του περιβάλλοντος, το οποίο έτσι δεν αποτελεί ευθύνη αποκλειστικά 



και µόνον του κράτους. Η αρχή αυτή βρίσκει εφαρµογή κυρίως στην διοικητική διαδικασία, µε την 

συνταγµατική κατοχύρωση του δικαιώµατος στην πληροφόρηση και την κατοχύρωση του 

δικαιώµατος πρόσβασης στα διοικητικά στοιχεία που κατοχυρώνεται στο άρθρο 5 του Κώδικα 

∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας (Ν. 2690/1999).

ε. Η αρχή της βιώσιµου αναπτύξεως (Ρίο ντε Τζανέιρο 1992)

Η αρχή της βιωσιµότητας ή της βιώσιµης ανάπτυξης σηµαίνει ότι η διαχείριση και εκµετάλλευση 

των φυσικών πόρων πρέπει να έχει µακροπρόθεσµο χαρακτήρα και να διασφαλίζει τη διατήρηση 

των φυσικών πόρων και για τις επερχόµενες γενεές. Η αρχή αυτή κατοχυρώνεται στη συνδιάσκεψη 

του Ρίο και µνηµονεύεται στα κείµενα της ∆ιακήρυξης του Ρίο και της Ατζέντας 21.

Ο Μενουδάκος   πληροφορεί ότι οι συµπεριφορές της ∆ιοίκησης που παραβιάζουν την 

περιβαλλοντική και την πολεοδοµική νοµοθεσία µπορούν να ελεγχθούν από τα διοικητικά 

δικαστήρια κυρίως µέσω δύο δικονοµικών διαδροµών. Αφενός µε την άσκηση αίτησης ακύρωσης 

κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης των οργάνων της ∆ιοίκησης και αφετέρου µε την άσκηση 

αγωγής µε βάση τα άρθρα 105 ή 106 του Εισαγωγικού Νόµου του Αστικού Κώδικα (Εισ. Ν. Α. Κ.) 

για τη διεκδίκηση αποζηµίωσης για βλάβη που επήλθε από παράνοµη πράξη ή παράλειψη των 

οργάνων της ∆ιοίκησης ή από παράνοµες υλικές ενέργειές της ή παράνοµες παραλείψεις υλικών 

ενεργειών. Η αίτηση ακύρωσης αποβλέπει στην αποκατάσταση της αντικειµενικής νοµιµότητας, 

ενώ η αγωγή έχει ως σκοπό την ικανοποίηση υποκειµενικού δικαιώµατος.  Τα δύο αυτά ένδικα 

βοηθήµατα µπορούν να ασκηθούν παραλλήλως. Η άσκηση του ενός δεν αποκλείει το άλλο.

 3.2. Η Προστασία του Περιβάλλοντος στο ∆ηµόσιο ∆ίκαιο 

Ως προς τον ζωτικό χώρο, παράνοµη είναι κατ΄ αρχήν µία συµπεριφορά είτε διότι προσκρούει σε 

ειδική διάταξη, εκτός Αστικού Κώδικα, που αποσκοπεί στην προστασία του αγαθού αυτού ή 

ειδικότερα της ζωής, υγείας κ.λπ. από περιβαλλοντικές αλλοιώσεις, είτε διότι προσκρούει σε µια 

από τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα (όπως το άρθ. 57 αυτού), µέσω των οποίων είναι δυνατόν να

προστατευτεί, αυτοτελώς ή σε συνάρτηση µε άλλο έννοµο αγαθό, ο ζωτικός χώρος του ανθρώπου. 

Παράνοµη είναι επίσης η συµπεριφορά (πράξη ή παράλειψη), µέσω της οποίας παραβιάζεται 

συναλλακτική υποχρέωση πρόνοιας και ασφάλειας που αποβλέπει στην προστασία της ζωής, της 

υγείας, της σωµατικής ακεραιότητας ή του ζωτικού χώρου του ανθρώπου. Η παραβίαση διατάξεων 

που αποσκοπούν στην προστασία γενικού συµφέροντος, µολονότι συνιστά πράξη παράνοµη υπό 

ευρεία έννοια, θεωρείται παράνοµη συµπεριφορά µε την έννοια της διάταξης του άρθ. 914 ΑΚ ή 



του άρθ. 29 Ν 1650/1986, µόνον εφ΄ όσον παράλληλα µέσω της διάταξης που παραβιάστηκε 

επιδιώκεται και η προστασία ιδιωτικού έννοµου αγαθού ή συµφέροντος και ειδικότερα εφ΄ όσον το 

προσβληθέν έννοµο αγαθό εµπίπτει στον προστατευτικό σκοπό του κανόνα που παραβιάστηκε 

(ΕφΑθ 3114/1977 ΝοΒ 26,325, ΕφΑθ 348/1977 ΝοΒ 25,525) 

Η προστασία του φυσικού και πολιτισµικού περιβάλλοντος έχει αποτελέσει αντικείµενο µέριµνας 

και ειδικής πρόβλεψης του συντακτικού νοµοθέτη, καταλείποντας στον κοινό νοµοθέτη τις 

επιµέρους ρυθµίσεις καθεµίας ιδιαίτερης περίπτωσης.

3.3. Η Προστασία του Περιβάλλοντος στο Ιδιωτικό ∆ίκαιο.

 Άρθρο ΑΚ 967 Περί Κοινοχρήστων και Άρθρο ΑΚ 57 Περί του ∆ικαιώµατος στην 

Προσωπικότητα. Η διάταξη ΑΚ 970 

Το θετικό δίκαιο και εξειδικεύοντας, ο κανόνας δικαίου προβλέπεται στο άρθρο ΑΚ 970 προβλέπει

διάταξη για τα κοινόχρηστα πράγµατα: Τα κοινά σε όλους και τα κοινής χρήσεως πράγµατα 

(ΑΚ970), που αποτελούν όχι απλώς το περιβάλλον αλλά και τον απαραίτητο για την επιβίωση και 

την υγιή διαβίωση του ανθρώπου ζωτικό χώρο. 

Σε αυτά περιλαµβάνονται ιδίως τα πράγµατα που απαριθµούνται στην ΑΚ 967 (π.χ. τα νερά µε 

ελεύθερη και άνετη ροή, δρόµοι, πλατείες) και αυτά που θεωρούνται ως εκτός συναλλαγής από την 

ΑΚ 966 (π.χ. θάλασσα, αρχαιολογικοί χώροι, µνηµεία), καθώς και τα ακίνητα που ανήκουν µεν σε 

ιδιώτες αλλά εντάσσονται σε ιδιαίτερα καθεστώτα προστασίας λόγω του κάλλους ή της 

πολιτιστικής τους αξίας (π.χ. διατηρητέα κτίσµατα, προστατευόµενοι οικισµοί µε περιορισµούς 

στους όρους δόµησης). Τα αγαθά αυτά αποτελούν το πλαίσιο µέσα στο οποίο αναπτύσσεται η 

προσωπικότητα και είναι απαραίτητα για την εξασφάλιση  της ποιότητας ζωής. Η µη ρύπανση, η 

διατήρηση, η προστασία και η ακώλυτη χρήση του περιβάλλοντος αποτελούν αγαθά, που 

εντάσσονται στο δικαίωµα της προσωπικότητας . Η υπαγωγή του νοµοθέτη της αναγκαιότητας για 

την προστασία του φυσικού και του πολιτισµικού περιβάλλοντος ως ιδιαίτερη εκδήλωση του 

δικαιώµατος της προσωπικότητας υποδεικνύει το αναπόδραστο της κοινής µοίρας του ατόµου και 

του περιβάλλοντός του.

Ειδικότερα, «αν και το δικαίωµα της προσωπικότητας είναι ενιαίο για λόγους συστηµατικούς 

διακρίνονται διάφορα στοιχεία της, τα οποία αποτελούν εκδηλώσεις του σχετικού δικαιώµατος». 

Ενδεικτικά η απαρίθµηση των υπόλοιπων εκδηλώσεων του δικαιώµατος της προσωπικότητας 

περιλαµβάνει: 



• Τη φυσική υπόσταση, 

• Την ψυχική υπόσταση, 

• Την ηθική υπόσταση 

• Την ανάπτυξη της προσωπικότητας, 

• Τα µέσα προσδιορισµού της προσωπικότητας, 

• Τα προϊόντα της διάνοιας, 

• Τη σφαίρα του απόρρητου, 

• Τα δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα, 

• Τα κοινόχρηστα πράγµατα, 

•  Την επαγγελµατική απασχόληση και ανέλιξη, 

• Τα νοµικά πρόσωπα 

Σύµφωνα µε τον Γεωργιάδη , προσβολή του δικαιώµατος της προσωπικότητας συνιστά η επέµβαση

σε µία ή περισσότερες από τις παραπάνω εκδηλώσεις της προσωπικότητας. ∆ιακρίνεται σε 

εσωτερική, δηλαδή σε αυτή που προέρχεται από το ίδιο το πρόσωπο και σε εξωτερική, όταν 

προέρχεται από τρίτους. Ειδικότερα, η εσωτερική προσβολή δεν ρυθµίζεται από τον Αστικό 

Κώδικα, αλλά κατ’ αρχήν υπαγορεύεται λόγω του αναπαλλοτρίωτου χαρακτήρα του δικαιώµατος 

της προσωπικότητας. 

Οπωσδήποτε όµως, το ζήτηµα πρέπει να κριθεί κατά περίπτωση. Γενικότερα µπορεί να ειπωθεί, 

πως όταν η εσωτερική προσβολή έχει αντίκτυπο στο δηµόσιο συµφέρον, απαγορεύεται […] 

Επίσης, συνίσταται εξωτερική προσβολή του δικαιώµατος της προσωπικότητας, η οποία κατά τον 

Γεωργιάδη , ενδιαφέρει το δίκαιο µόνο στην περίπτωση που είναι παράνοµη. ∆εδοµένου ότι η 

προσωπικότητα αναγνωρίζεται ως δικαίωµα, κατ’ αρχήν κάθε προσβολή της είναι παράνοµη (π.χ. 

δηµοσιογραφική αναφορά ότι κάποιος παρέστη ως κατηγορούµενος σε δίκης ανθρωποκτονίας, ενώ 

έχει παραστεί µόνο ως µάρτυρας, η µαγνητοφώνηση τηλεφωνικής συνδιάλεξης εν αγνοία του 



οµιλούντος). Η προσβολή δεν είναι παράνοµη µόνο εάν συντρέχουν λόγοι που αίρουν το 

παράνοµο. 

Συγκεκριµένα, το παράνοµο αίρεται, όταν αυτά προβλέπεται ρητά σε νοµοθετική διάταξη (π.χ. ΑΚ 

282-286, ΑΚ 985), όταν υπάρχει έγκυρη συναίνεση του δικαιούχου (δηλ. συναίνεση που δεν 

αντίκειται στον νόµο κατά ΑΚ 174 ή στα χρηστά ήθη κατά τις ΑΚ 178-179), όταν δεν υπερβαίνει 

το κοινωνικώς αποδεκτό µέτρο (π.χ. σπρώξιµο στο λεωφορείο) ή όταν η προσβολή αποτελεί 

άσκηση δικαιώµατος του προσβάλλοντος (π.χ. εξαιρετικά δυσµενής κριτική της ερµηνείας 

ηθοποιού σε θεατρικό έργο από κριτικό θεάτρου). Στην τελευταία αυτή περίπτωση ο δικαστής θα 

πρέπει να σταθµίσει αξιολογικά τα συγκρουόµενα αγαθά και να καθορίσει τα όριά τους. 

Σύµφωνα και µε το άρθρο ΑΚ 57, ∆ικαίωµα στην προσωπικότητα, «όποιος προσβάλλεται 

παράνοµα στην προσωπικότητά του έχει δικαίωµα να απαιτήσει να αρθεί η προσβολή και να µην 

επαναληφθεί στο µέλλον. Αν η προσβολή αναφέρεται στην προσωπικότητα προσώπου που έχει 

πεθάνει, το δικαίωµα αυτό έχουν ο σύζυγος, οι κατιόντες, οι ανιόντες, οι αδελφοί και οι κληρονόµοι

από διαθήκη.   

Βέβαια, σύµφωνα µε τον Γεωργιάδη  , « ο ΑΚ περιέλαβε διάταξη (ΑΚ 57), µε την οποία 

προστατεύει την προσωπικότητα του προσώπου από κάθε παράνοµη προσβολή. Η προστασία αυτή 

έχει λάβει ήδη και συνταγµατική κατοχύρωση, καθώς του άρθρο 2, παρ. 1 του Συντάγµατος 

προβλέπει ότι ο σεβασµό και η προστασία της αξίας του ανθρώπου αποτελούν την πρωταρχική 

υποχρέωση της Πολιτείας. Συγκεκριµενοποίηση αυτής της επιταγής αποτελούν η ΑΚ 57, άλλες 

ειδικότερες διατάξεις του ΑΚ (58, 60, 932, κλπ.), καθώς και κανόνες του ποινικού δικαίου (ΠΚ 299

επ., 361, επ., κλπ.). Η διαφορά της ΑΚ 57 από τις τελευταίες είναι ότι, µε αυτήν καθιερώνεται 

σφαιρική προστασία της προσωπικότητας. 

Με τα µέσα του ιδιωτικού δικαίου δεν δύναται η επιβολή ρυθµίσεων που επιδιώκουν άµεσα την 

προστασία του περιβάλλοντος. 

Αντιθέτως ωστόσο, στο δηµόσιο δίκαιο, το Κράτος τελεί σε σχέση υπεροχής µε τον Πολίτη, στον 

οποίον δύναται να επιβάλλει κυρώσεις µονοµερώς, όπως φερ’ ειπείν, κυρώσεις που αφορούν αυτήν

καθ’ εαυτήν την προστασία των περιβαλλοντικών αγαθών, όπως είναι η ανακύκλωση, η προστασία 

του τοπίου,  των σπανίων ειδών, ή, απαγορεύσεις όπως είναι δραστηριότητες βλαπτικές για το 

περιβάλλον, ανεξάρτητα από την προσβολή ιδιωτικών αγαθών. 

Η προληπτική λειτουργία του ιδιωτικού δικαίου αναπτύσσεται έµµεσα, είτε στην περίπτωση κατά 



την οποία ο ρυπαίνων υποχρεούται να άρει τη ρύπανση διότι έτσι προσβάλλεται ιδιωτικό δικαίωµα,

είτε όταν προτιµά την λήψη µέτρων υπέρ της προστασία του περιβάλλοντος, προκειµένου για την 

αποφυγή ή τον περιορισµό του κινδύνου της υποχρέωσης καταβολής αποζηµιώσεων για ζηµίες που

έχουν προκληθεί σε τρίτους εξ αιτίας της ρύπανσης του αέρα, των νερών ή του εδάφους. 

∆εν δύναται ένας ιδιώτης να αξιώνει από τρίτον να λάβει µέτρα ανακύκλωσης επιβλαβών 

απορριµµάτων ούτε να λάβει µέτρα για την προστασία των πτηνών ή ορισµένων ειδών φυτών  .  

Όπως προκύπτει από την θεώρηση της εισήγησης της Σαραµαντή  , όπως αυτήν συντάχθηκε επ’ 

ευκαιρία της ανέλκυσης ναυαγίου πλοίου Sea Diamond, 

Το περιβάλλον στο ιδιωτικό δίκαιο ορίζεται ως το σύνολο των αγαθών που συνθέτουν τον ζωτικό 

χώρο (δική µου υπογράµµιση) του ανθρώπου και περιλαµβάνει όλα τα φυσικά και τεχνητά αγαθά, 

χάρη στα οποία δηµιουργείται και αναπτύσσεται η προσωπικότητα του ατόµου και είναι 

απαραίτητα για την επιβίωση, την υγιεινή διαβίωση και την εξασφάλιση της ποιότητας ζωής. [Ο 

ορισµός του περιβάλλοντος] περιλαµβάνει τα κοινά σε όλους πράγµατα, στα οποία 

περιλαµβάνονται τα σηµαντικότερα περιβαλλοντικά αγαθά.

Μετά την αξιολογική στάθµιση της σπουδαιότητας των συγκρουόµενων αγαθών και της βαρύτητας

των θιγόµενων συµφερόντων προτιµάται το σηµαντικότερο και θεωρείται  νόµιµη η προσβολή του 

άλλου. Στο δύσκολο αυτό έργο θα βοηθηθεί από τις γενικές αρχές του δικαίου και τις 

συνταγµατικές διατάξεις για την προστασία των ατοµικών δικαιωµάτων, οι οποίες αποτελούν 

αξιολογικά κριτήρια, τα οποία πρέπει να λαµβάνονται υπόψη από τον ερµηνευτή και εφαρµοστή 

του δικαίου κατά τη συγκεκριµενοποίηση και ερµηνεία διατάξεων του αστικού δικαίου, που 

καθιερώνουν τα συγκρουόµενα δικαιώµατα (Σ 25, παράγραφος 1). Αυτή η αξιολογική στάθµιση 

λαµβάνει χώρα σε κάθε περίπτωση βάσει των συγκεκριµένων συνθηκών και σε καµία περίπτωση 

τα διάφορα δικαιώµατα και στοιχεία της προσωπικότητας δεν µπορούν να ιεραρχηθούν εκ των 

προτέρων και αφηρηµένως. Μόνη η αξιοπρέπεια του ανθρώπου µπορεί να θεωρηθεί ως το ύψιστο 

αγαθό, που υπερισχύει έναντι όλων των άλλων (βλ. Σ2, 5 και 110). 

Πάντως, πρέπει να σηµειωθεί ότι η νοµολογία δέχεται το παράνοµο της προσβολής, µόνο όταν 

αυτή αντίκεται σε επιταγές ή απαγορεύσεις της έννοµης τάξης και όχι, όπως δέχεται η θεωρία, κάθε

φορά που προβάλλεται το δικαίωµα της προσωπικότητας. 

Για παράδειγµα: 

[…] Ο Α, ιδιοκτήτης εργοστασίου,  διοχετεύει µε αγωγό στη θάλασσα τα λύµατα του εργοστασίου 



και προκαλεί σοβαρή ρύπανση. 

Ο Β, κάτοικος µίας παραθαλάσσιας περιοχής κοντά στο εργοστάσιο του Α, εµποδίζεται λόγω της 

ρύπανσης να χρησιµοποιεί ελεύθερα τη θάλασσα. Ως εκ τούτου, προσβάλλεται η προσωπικότητα 

του Β (διάταξη περί των κοινόχρηστων πραγµάτων) . 

Κατά τον Λύτρα , «[σ]ήµερα οι ανθρωπογενείς επιδράσεις στο φυσικό περιβάλλον έχουν 

προκαλέσει οριστικές διαταραχές σε τοπικά οικοσυστήµατα, ενώ απειλούν να διαταράξουν 

οριστικά τη φυσική ισορροπία µε απρόβλεπτες συνέπειες για την ίδια τη φύση, το κλίµα, τα 

οικοσυστήµατα αλλά εν τέλει και για τον ίδιο τον άνθρωπο. Επί καθηµερινής βάσεως ο 

ατµοσφαιρικός αέρας, τα νερά (επιφανειακά και υπόγεια [ύδατα]), και το έδαφος επιβαρύνονται µε 

σηµαντικές ποσότητες ρύπων κάθε λογής. Κατά τόπους, η ρύπανση του περιβάλλοντος έχει ορατές 

επιδράσεις στους ανθρώπους (προβλήµατα υγείας, δυσφορία), την πανίδα (εξαφάνιση ειδών), την 

χλωρίδα (καταστροφές δασών από την όξινη βροχή, καινοφανείς ασθένειες φυτών) αλλά και τα 

υλικά (διάβρωση οικοδοµικών υλικών, απόθεση µικροσωµατιδίων στις επιφάνειες), ενώ οι 

επιστήµονες προειδοποιούν για επερχόµενες µεταβολές στο κλίµα, µε συνέπεια την εµφάνιση 

καταστροφικών καιρικών φαινοµένων. Η επιβάρυνση καλλιεργήσιµων εδαφών µε χηµικά 

λιπάσµατα προκειµένου να αυξηθεί η γεωργική παραγωγή και η καθηµερινή απόθεση 

εκατοµµυρίων τόνων απορριµµάτων επιβαρύνουν το έδαφος, τα υπόγεια νερά και έχουν επιφέρει 

διαταραχές στα τοπικά οικοσυστήµατα». 

Συντρέχει επιπλέον και αξίζει να συµπεριληφθεί στην εκτύλιξη του παρόντος πονήµατος, ο 

ιδιαίτερος και βαρυσήµαντος παράγοντας της ρύπανσης και της επιβάρυνσης του φυσικού, 

ανθρώπινου, πολιτιστικού περιβάλλοντος και της υγείας του ανθρώπου ως ζωτική έκφανση της 

προσωπικότητας µέσω του ήχου. 

Για το ζήτηµα αυτό, πληροφορείται κανείς από τον Χατζή , ότι « ο θόρυβος αποτελεί έναν 

ιδιαίτερα διαδεδοµένο περιβαλλοντικό παράγοντα κινδύνου για τη ∆ηµόσια Υγεία µε σοβαρές 

κοινωνικές και οικονοµικές προεκτάσεις […]. 

Ως θόρυβος, ορίζεται κάθε ηχητικό ερέθισµα που εκλαµβάνεται ως ενόχληση από τον ανθρώπινο 

δέκτη. Το 1999 ο Παγκόσµιος Οργανισµός Υγείας [όρισε] ως περιβαλλοντικό θόρυβο αυτόν που 

προέρχεται από τις οδικές, σιδηροδροµικές και αεροπορικές µεταφορές, όπως επίσης και από την 

γειτονιά. Συγχρόνως, το 1999, η περιβαλλοντική υγεία ορίστηκε ως το σύνολο από «αυτές [τις] 

πλευρές της ανθρώπινης υγείας που επηρεάζονται από φυσικούς, χηµικούς, βιολογικούς και 

κοινωνικούς παράγοντες του περιβάλλοντος». 



Σύµφωνα µε τον Σπυρόπουλο , «στη βλάβη της ακοής από τον θόρυβο συντελούν, εκτός από την 

ένταση, η διάρκεια, η χωρική και χρονική κατανοµή, καθώς και οι  ψυχολογικές επιδράσεις». 

Ο θόρυβος, για του λόγου το ακριβές, θέτει το ανθρώπινο σώµα σε συναγερµό και ετοιµότητα. 

Συνεπώς, ο συνεχής θόρυβος παράγει µία κατάσταση διαρκούς έντασης. 

Στις αντιδράσεις του οργανισµού στην έκθεση σε χρόνιο θόρυβο περιλαµβάνονται: 

• Η προσωρινή µείωση της ακοής, 

• Η βαρηκοΐα µέχρι και η κώφωση (µε την πάροδο των ετών), 

• Η αυξηµένη µυϊκή δραστηριότητα, 

• Η επιτάχυνση της αναπνοής, 

• Ο αυξηµένος µεταβολισµός, 

• Οι ενοχλήσεις στο πεπτικό σύστηµα, 

• Η µείωση του καρδιακού όγκου, 

• Η κακή αιµάτωση των περιφερικών αγγείων, 

• Οι αποκλίσεις του EEG (ηλεκτροεγκεφαλογράφηµα), 

• Οι πονοκέφαλοι, 

• Η µείωση της προσοχής και της αντίληψης, 

• Μείωση της ικανότητας για συγκέντρωση και της επίδοσης στην µάθηση, 

• Οι διαταραχές κατά τη διάρκεια του ύπνου και οι νευρώσεις. 

Βάσει της συχνότητας της έκθεσης του ανθρώπου σε θόρυβος που προσδιορίζεται µε ακριβείς 

τιµές, σε συγκεκριµένα dBA, και σαφώς αναλόγως της έντασης και την ανά περίπτωση κατάσταση 

της υγείας του κάθε ανθρώπου και της ευαισθησίας του, πληροφορούµαστε από τον Σπυρόπουλο 

ότι «[ε]αν η µέση ηχητική στάθµη υπερβαίνει επί σειράν ετών, στην πλειοψηφία των ηµερών 



εργασίας, κατά τη διάρκεια της εργασίας την τιµή [που ορίζεται στα 90dBA], πρέπει να αναµένεται

µόνιµη βλάβη του αυτιού. 

Η βαρηκοΐα έχει γίνει εξαιρετικά διαδεδοµένη επαγγελµατική αρρώστια. 

∆εδοµένων και των προβλέψεων από τον Έλληνα νοµοθέτη (ΑΚ 967), το παραπάνω συµπέρασµα 

συνιστά οιονεί προσβολή της προσωπικότητας του ανθρώπου. 

Βέβαια, ο Αστικός Κώδικας δεν περιέχει ορισµό της προσωπικότητας µε την προσωπικότητα υπό 

στενή έννοια, δηλαδή την ικανότητα δικαίου (παρ. 9ΑΚ). 

Αν και δεν υπάρχει ένας γενικά αποδεκτός ορισµός [της προσωπικότητας], θα µπορούσε να ειπωθεί

ότι προσωπικότητα είναι όλες εκείνες οι αστάθµητες αξίες, οι οποίες απαρτίζουν την ουσία του 

ανθρώπου. Η ευρεία αυτή έννοια της προσωπικότητας έχει το πλεονέκτηµα ότι µπορεί να καλύψει 

προσβολές, οι οποίες δεν ήταν να δυνατόν να προβλεφθούν από τον νοµοθέτη. 

 Το δικαίωµα στην προσωπικότητα είναι δικαίωµα: α) προσωπικό και όχι περιουσιακό, β) 

προσωποπαγές, συνδέεται δηλαδή στενά µε το πρόσωπο του δικαιούχου, ώστε δεν µπορεί να 

µεταβιβαστεί ή να κληρονοµηθεί και γ) απόλυτο, δηλαδή στρέφεται κατά πάντων και απαιτεί τον 

σεβασµό του από κάθε προσβολή . 

Αξίζει να γίνεται στο εξής, διαρκώς στα εξέχοντα στοιχεία του ορισµού της προσωπικότητας καθ’ 

όλην την έκταση της συζήτησης περί του φυσικού περιβάλλοντος στο ιδιωτικό δίκαιο µε έµφαση 

τις διατάξεις του Αστικού ∆ικαίου. 

Όπως πληροφορούµαστε από τον Λύτρα , «ο θόρυβος επιβαρύνει την καθηµερινή ζωή των 

ανθρώπων στα αστικά κέντρα». 

Επιστρέφοντας στην ανάλυση της εν γένει ρύπανσης και µόλυνσης του φυσικού περιβάλλοντος, 

«Χιλιάδες τόνοι επικίνδυνων χηµικών µεταφέρονται και αποτίθενται καθηµερινά για τις ανάγκες 

της παραγωγής αγαθών, είτε ως πρώτες ύλες είτε ως άχρηστα αέρια, εκποµπές, απόβλητα ή 

απορρίµµατα [….]». 

Η αναγκαιότητα για ορθολογική οργάνωση της ανθρώπινης δραστηριότητας µε σκοπό της µείωσης 

ή έστω, της επιβράδυνσης του ρυθµού της επιβάρυνσης του φυσικού περιβάλλοντος, η ανάγκη της 

προστασίας των φυσικών πόρων και της επίτευξης οικολογικής ισορροπίας µε τον σχεδιασµό και 



την ενσωµάτωση µηχανισµών και τεχνολογιών και την προστασία του περιβάλλοντος έχει πλέον 

κινητοποιήσει πολίτες και πολιτικούς, αποτελώντας αντικείµενο τόσο της διεθνούς όσο και της 

εθνικής πολιτικής των περισσότερων κρατών του κόσµου. Μάλιστα, λαµβάνοντας υπόψη το 

αναπόδραστο γεγονός ότι η προστασία του περιβάλλοντος δεν περιορίζεται, ούτε αναγνωρίζει 

εθνικά σύνορα, η διεθνής κοινότητα έχει ήδη αναγνωρίσει την παγκόσµια διάσταση του 

προβλήµατος, κάτι το οποία επαληθεύεται από την ανάγκη σύναψης και συµµόρφωσης των κρατών

µε τις διεθνείς συνθήκες περί της προστασίας του περιβάλλοντος . 

Εξ άλλου προϋποθέσεις παροχής προστασίας σε περίπτωση προσβολής του δικαιώµατος της 

προσωπικότητας κατ’ άρθρο 57 ΑΚ είναι: α) Η ύπαρξη προσβολής και β) η προσβολή να είναι 

παράνοµη. ∆εν απαιτείται η προσβολή να είναι υπαίτια, παρά µόνο για τη θεµελίωση αξιώσεως για 

αποζηµίωση κατ΄ άρθ. 914 επ. ΑΚ, στις οποίες παραπέµπει η παρ. 2 του άρθ. 57 ΑΚ. Προβολή δε 

του δικαιώµατος χρήσεως του ζωτικού χώρου επέρχεται, όταν διαταράσσεται από τρίτους (φυσικό 

ή νοµικό πρόσωπο) στοιχείο του ζωτικού χώρου κατά τέτοιο τρόπον, ώστε να αλλοιώνεται ή να 

καταργείται η κοινή ωφέλεια που πηγάζει από τη χρήση του συγκεκριµένου πράγµατος, είτε να 

καθίσταται αδύνατη η χρήση του στοιχείου αυτού ή άλλου συνδεόµενου όµως µε αυτό. Η 

προσβολή µπορεί εποµένως να στρέφεται είτε κατά του κοινωφελούς χαρακτήρα του πράγµατος 

είτε κατά της δυνατότητας ασκήσεως του δικαιώµατος χρήσεως. Την ένδικη δε προστασία του 

ζωτικού χώρου του ανθρώπου µέσω των άρθ. 57 και 59 ΑΚ, στηρίζουν, µεταξύ άλλων αξιώσεων, 

και αξίωση για άρση της προσβολής, η αξίωση για παράλειψη της προσβολής στο µέλλον, η 

αξίωση για αποζηµίωση και επιπλέον η αξίωση για την ικανοποίηση ηθικής βλάβης. Ειδικότερα, η 

αξίωση για άρση της προσβολής του ζωτικού χώρου συνίσταται στον παραµερισµό των συνεπειών 

της πράξεως, που αποτελεί την προσβολή και την επαναφορά της κοινοχρησίας και της κοινής 

ωφέλειας στην προηγούµενη κατάσταση. Προϋπόθεση ασκήσεως της αγωγής είναι η διάρκεια της 

προσβολής, η οποία απαιτείται να µην έχει παύσει κατά την έγερση της αγωγής ή έστω να υπάρχει 

πηγή ενδεχοµένων προσβολών του ζωτικού χώρου. Σε περίπτωση δε που δεν επήλθε ολική 

καταστροφή του ζωτικού χώρου, η αξίωση αποβλέπει στην αποκατάσταση της κοινής ωφέλειας 

(π.χ. απορρύπανση ποταµού) ή του δικαιώµατος χρήσεως (π.χ. αφαίρεση εγκαταστάσεων που 

παρεµπόδιζαν την κοινή χρήση του δάσους), τα οποία µε την προσβολή είχαν θιγεί (ΑΠ 743/1963 

ΝοΒ 12,514, ΕφΚρ 65/1963 ΝοΒ 12,211). Η εκτέλεση δε της δικαστικής αποφάσεως για αποδοχή 

του αιτήµατος άρσεως της προσβολής πραγµατοποιείται είτε σύµφωνα µε το άρθ. 945 ΚΠολ∆ 

(άρση της προσβολής από το δανειστή µε δαπάνες του οφειλέτη) είτε σύµφωνα µε το άρθ. 946 

ΚΠολ∆ (καταδίκη σε τέλεση πράξεως και χρηµατική ποινή για την περίπτωση που δεν επιχειρηθεί 

η πράξη). Πέραν δε των ανωτέρω, η προσβολή του δικαιώµατος χρήσεως κοινού σε όλους ή 

κοινόχρηστου πράγµατος, στοιχείου δηλ. του ζωτικού χώρου του ανθρώπου, ενδέχεται να 



θεµελιώνει αδικοπρακτική ευθύνη για αποκατάσταση της περιβαλλοντικής ζηµίας σύµφωνα µε το 

άρθ. 914 ΑΚ ή µε βάση του άρθ. 29 Ν 1650/1986 ή άλλο ειδικό ιδρυτικό της ευθύνης κανόνα 

δικαίου. Προκειµένου να εφαρµοστούν οι διατάξεις για τις αδικοπραξίες στις περιπτώσεις 

περιβαλλοντικής ζηµίας, απαιτείται να συντρέχουν οι γενικές προϋποθέσεις της αδικοπρακτικής 

ευθύνης, ήτοι ανθρώπινη συµπεριφορά (πράξη ή παράλειψη, εφ΄ όσον υπάρχουν ειδικές διατάξεις 

που επιβάλλουν τη λήψη µέτρων ή συµπεριφορά που επιβάλλεται για την αποτροπή 

περιβαλλοντικής ζηµίας), παράνοµη και υπαίτια, πρόκληση έστω και απροσδιόριστης εκτάσεως 

ζηµίας καθώς και αιτιώδης σύνδεσµος µεταξύ παράνοµης και υπαίτιας συµπεριφοράς και ζηµίας. 

Ως προς τον ζωτικό χώρο, παράνοµη είναι κατ΄ αρχήν µία συµπεριφορά είτε διότι προσκρούει σε 

ειδική διάταξη, εκτός Αστικού Κώδικα, που αποσκοπεί στην προστασία του αγαθού αυτού ή 

ειδικότερα της ζωής, υγείας κ.λπ. από περιβαλλοντικές αλλοιώσεις, είτε διότι προσκρούει σε µια 

από τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα (όπως το άρθ. 57 αυτού), µέσω των οποίων είναι δυνατόν να

προστατευτεί, αυτοτελώς ή σε συνάρτηση µε άλλο έννοµο αγαθό, ο ζωτικός χώρος του ανθρώπου. 

Παράνοµη είναι επίσης η συµπεριφορά (πράξη ή παράλειψη), µέσω της οποίας παραβιάζεται 

συναλλακτική υποχρέωση πρόνοιας και ασφάλειας που αποβλέπει στην προστασία της ζωής, της 

υγείας, της σωµατικής ακεραιότητας ή του ζωτικού χώρου του ανθρώπου. Η παραβίαση διατάξεων 

που αποσκοπούν στην προστασία γενικού συµφέροντος, µολονότι συνιστά πράξη παράνοµη υπό 

ευρεία έννοια, θεωρείται παράνοµη συµπεριφορά µε την έννοια της διάταξης του άρθ. 914 ΑΚ ή 

του άρθ. 29 Ν. 1650/1986, µόνον εφ΄ όσον παράλληλα µέσω της διάταξης που παραβιάστηκε 

επιδιώκεται και η προστασία ιδιωτικού έννοµου αγαθού ή συµφέροντος και ειδικότερα εφ΄ όσον το 

προσβληθέν έννοµο αγαθό εµπίπτει στον προστατευτικό σκοπό του κανόνα που παραβιάστηκε 

(ΕφΑθ 3114/1977 ΝοΒ 26,325, ΕφΑθ 348/1977 ΝοΒ 25,525) . 

Η προστασία του φυσικού και πολιτισµικού περιβάλλοντος έχει αποτελέσει αντικείµενο µέριµνας 

και ειδικής πρόβλεψης του συντακτικού νοµοθέτη, καταλείποντας στον κοινό νοµοθέτη τις 

επιµέρους ρυθµίσεις καθεµίας ιδιαίτερης περίπτωσης. 

Σύνταγµα είναι ο θεµελιώδης νόµος της Πολιτείας που ορίζει από την µία, πώς συγκροτείται και 

πώς ασκείται η κρατική εξουσία, και, από την άλλη, ποια είναι τα σπουδαιότερα δικαιώµατα που οι

πολίτες µπορούν να ασκήσουν έναντι τρίτων. Το Σύνταγµα  είναι ο ανώτατος νόµος της Πολιτείας, 

τόσο από ουσιαστική άποψη, λόγω της µεγάλης σηµασίας των διατάξεών του, οι οποίες 

περιλαµβάνουν τους βασικούς κανόνες της πολιτικής αντιπαράθεσης και της κοινωνικής 

συµβίωσης γενικότερα, και ως τέτοιοι επηρεάζουν περισσότερο από κάθε άλλη ρύθµιση τη ζωή 

των πολιτών, όσο και από άποψη τυπική, καθώς δεν µπορεί να τροποποιηθεί σύµφωνα µε τη 

συνήθη νοµοπαραγωγική διαδικασία, αλλά, για την αναθεώρηση του Συντάγµατος απαιτούνται 



αυξηµένες πλειοψηφίες στη Βουλή, οι οποίες µάλιστα καλούνται να ψηφίσουν υπέρ των 

προτεινόµενων αλλαγών σε δύο συνεχόµενες Βουλές. 

Έτσι, σύµφωνα µε τις διαπιστώσεις του Λύτρα , το Ελληνικό Σύνταγµα αναγορεύει την προστασία 

του φυσικού και πολιτισµικού περιβάλλοντος σε υποχρέωση του Κράτους και δικαίωµα του 

καθενός. 

Ειδικότερα στον κανόνα δικαίου όπως αυτός προβλέπεται από το άρθρο 24 του ισχύοντος 

Συντάγµατος, Προστασία του Περιβάλλοντος, 

∆ιαβάζουµε στην παρ. 1: Η προστασία του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος αποτελεί 

υποχρέωση του Κράτους και δικαίωµα του καθενός. Για τη διαφύλαξή του του Κράτος έχει 

υποχρέωση να παίρνει ιδιαίτερα προληπτικά ή κατασταλτικά µέτρα στο πλαίσιο της αρχής της 

αειφορίας. 

Νόµος ορίζει τα σχετικά µε την προστασία των δασών και των δασικών εκτάσεων. Η σύνταξη 

δασολογίου συνιστά υποχρέωση του Κράτους. Απαγορεύεται η µεταβολή του προορισµού των 

δασών και των δασικών εκτάσεων, εκτός αν προέχει για την εθνική Οικονοµία ή αγροτική 

εκµετάλλευση ή άλλη τους χρήση, που την επιβάλλει το δηµόσιο συµφέρον. 

Συνεχίζοντας, σύµφωνα µε την παράγραφο 6 του άρθρου 24 του ισχύοντος Συντάγµατος , τα 

µνηµεία, οι παραδοσιακές περιοχές και τα παραδοσιακά στοιχεία προστατεύονται από το Κράτος.

Νόµος θα ορίσει τα αναγκαία για την πραγµατοποίηση της προστασίας αυτής µε περιοριστικά 

µέτρα της διοίκησης, καθώς και τον τρόπο και το είδος της αποζηµίωσης των ιδιοκτητών. 

Σε ερµηνευτική δήλωση του άρθρου 24, ο συντακτικός νοµοθέτης προβαίνει σε αποσαφήνιση του 

εννοιολογικού περιεχοµένου του κεντρικού ορισµού της συνταγµατικής διάταξης, των όρων 

«δάσος» και «δασικό οικοσύστηµα» ως εξής: Ως δάσος ή δασικό οικοσύστηµα νοείται το οργανικό 

σύνολο άγριων φυτών µε ξυλώδη κορµό πάνω στην αναγκαία επιφάνεια του εδάφους, τα οποία 

µαζί µε την εκεί συνυπάρχουσα χλωρίδα και πανίδα, αποτελούν, µέσω της αµοιβαίας 

αλληλεξάρτησης και αλληλοεπίδρασής τους, ιδιαίτερη βιοκοινότητα (δασοβιοκοινότητα) και 

ιδιαίτερο φυσικό περιβάλλον (δασογενές). ∆ασική έκταση υπάρχει όταν στο παραπάνω σύνολο η 

ξυλώδης βλάστηση, υψηλή ή θαµνώδης, είναι αραιά . 

Η θέσπιση των κανόνων που αποσκοπούν στην προστασία του φυσικού και πολιτισµικού 

περιβάλλοντος επιτυγχάνεται, κατά κόρον µέσα από τις προβλέψεις του δηµοσίου δικαίου. 



Στο δηµόσιο δίκαιο υπόκειται οι ρυθµίσεις επιβολής υποχρεώσεων µε άµεσο σκοπό τους την 

προστασία του περιβάλλοντος καθώς και τις ρυθµίσεις εκείνες που έµµεσα επιδιώκουν τον αυτό 

σκοπό, π.χ. φορολογικές ελαφρύνσεις ή θέσπιση κινήτρων για την εφαρµογή τεχνολογιών φιλικών 

προς το περιβάλλον. 

Πέραν τούτων, µέσα από τις προβλέψεις και τις ρυθµίσεις του δηµοσίου δικαίου, του Κράτος 

δύναται να επιβάλλει τον προγραµµατισµό της ανάπτυξης των ανθρώπινων δραστηριοτήτων, ιδίως 

µέσα από την χωροταξία. 

Η δηµόσια διοίκηση επιφορτίζεται µε την εξειδίκευση, την παρακολούθηση, τον προληπτικό και 

κατασταλτικό έλεγχο της εφαρµογής των κανόνων που αποβλέπουν στην προστασία του 

περιβάλλοντος, καθώς και επαγρυπνά για την επιβολή διοικητικών κυρώσεων όπου παρατηρούνται 

περιπτώσεις παραβάσεων. 

Το ποινικό δίκαιο επίσης µεριµνά περί της απονοµής της ποινικής δικαιοσύνης στο δίκαιο του 

περιβάλλοντος. 

Ειδικότερα, το ποινικό δίκαιο µπορεί να αναπτύξει µία γενική προληπτική δράση, στον βαθµό που 

προβλέπει ποινή για ορισµένες συµπεριφορές οι οποίες επιβαρύνουν µε ρύπανση το περιβάλλον. 

Εν γένει, το ιδιωτικό δίκαιο ρυθµίζει τις έννοµες σχέσεις των ιδιωτών επί τη βάσει της αρχής της 

ισότητας και της ελευθερίας. 

 Κατά κύριο λόγο, το ιδιωτικό δίκαιο ρυθµίζει τις έννοµες σχέσεις των προσώπων µεταξύ τους 

καθώς και σε σχέση µε τα πράγµατα τα οποία υπάγονται στην εξουσίαση των προσώπων. 

Το φυσικό περιβάλλον συλλήβδην δεν συνιστά αντικείµενο ιδιωτικού δικαιώµατος, µα αποτελεί 

κοινό αγαθό. 

Κατά τη διατύπωση του Μπρούµα , τα σηµαντικότερα περιβαλλοντικά αγαθά χαρακτηρίζονται από

το δίκαιο είτε ως κοινά σε όλους πράγµατα (res communes omnium), όπως ο ατµοσφαιρικός αέρας 

και η θάλασσα, είτε ως πράγµατα κοινής χρήσης (res publicae), όπως τα γλυκά νερά, οι όχθες 

λιµνών ή ποταµών, οι αιγιαλοί, τα λιµάνια, οι όρµοι, ο δηµόσιος χώρος και τα δηµόσια αγαθά του 

ανθρωπογενούς περιβάλλοντος (966 – 967 ΑΚ). Τα προαναφερόµενα αγαθά αποτελούν σύµφωνα 

µε το ιδιωτικό δίκαιο πράγµατα εκτός συναλλαγής, επάνω στα οποία αναγνωρίζεται ρητώς η κοινή 

χρήση.



Τα κοινά σε όλους πράγµατα από τη φύση τους χρησιµεύουν για τις βασικές ανάγκες όλων των 

ανθρώπων και δεν επιδέχονται ανθρώπινη εξουσίαση σε καθολικό βαθµό. Ως εκ τούτου, δεν είναι 

δεκτικά ιδιωτικών δικαιωµάτων. Τα κοινόχρηστα πράγµατα έχουν επίσης τεθεί από το δίκαιο εκτός

συναλλαγής, δηλαδή εκτός αγοράς και εκτός της σφαίρας της ιδιωτικής ιδιοκτησίας, καθώς λόγω 

της σηµασίας τους είναι προορισµένα αποκλειστικά για την εξυπηρέτηση δηµόσιων σκοπών.

Για τον λόγο αυτό, το ιδιωτικό δίκαιο µόνο έµµεσα κινητοποιείται για την προστασία του 

περιβάλλοντος. Κατά τις περιπτώσεις δηλαδή όπου υπάρχει προσβολή, ή έστω διακύβευση 

ιδιωτικών αγαθών ή δικαιωµάτων. 

Στον βαθµό λοιπόν, που η ρύπανση του περιβάλλοντος γεννά ως συνέπεια την πρόκληση ζηµίας σε 

ιδιωτικά αγαθά, τότε τίθενται ζητήµατα αποζηµιώσεων του προσβληθέντος από τον δράστη, του 

ρυπαίνοντα.

Στη δε περίπτωση της διαρκούς προσβολής του περιβάλλοντος και κατά συνέπεια προσβολής 

δικαιώµατος, τότε στον προσβληθέντα παρέχεται και αξίωση της άρσης της προσβολής και 

παράλειψης αυτής στο µέλλον.

Στο προαναφερθέν δικαίωµα στο περιβάλλον πρέπει να συµπεριληφθούν όλα ανεξαιρέτως τα 

περιβαλλοντικά αγαθά, τα οποία αν και δεν ανήκουν στην ευρύτερη κατηγορία των πραγµάτων 

εκτός συναλλαγής, ούτε έχουν αφιερωθεί στην υπό στενή έννοια κοινοχρησία, λόγω ιστορικής, 

αρχαιολογικής, φυσικής, αισθητικής ή άλλης αξίας, αποτελούν τµήµα του περιβάλλοντος του 

ανθρώπινου ιστορικού, αρχαιολογικού, φυσικού, κλπ. χώρου, η διαφύλαξη του οποίου αποβαίνει 

σε όφελος του περιβάλλοντος και των χρηστών του. 

Προϋποθέσεις παροχής προστασίας σε περίπτωση προσβολής του δικαιώµατος στην 

προσωπικότητα κατ’ άρθρο 57 ΑΚ είναι η ύπαρξη προσβολής και η προσβολή να είναι παράνοµη.

∆εν απαιτείται η προσβολή να είναι υπαίτια, παρά µόνο για τη θεµελίωση περί αξιώσεως για 

αποζηµίωση κατ’ άρθρο 914 επ.  ΑΚ: « Όποιος ζηµιώσει άλλον παράνοµα και υπαίτια έχει 

υποχρέωση να τον αποζηµιώσει», στις οποίες παραπέµπει η παράγραφος 2 του άρθρου 57 ΑΚ» 

(∆ικαίωµα στην Προσωπικότητα). 

Προσβολή του δικαιώµατος χρήσεως του ζωτικού χώρου επέρχεται όταν διαταράσσεται από τρίτον

είτε από φυσικό πρόσωπο είτε από νοµικό πρόσωπο, στοιχείο του ζωτικού χώρου κατά τέτοιον 

τρόπο, ώστε ν’ αλλοιώνεται ή να καταργείται η κοινή ωφέλεια που πηγάζει από τη χρήση του ή να 

καθίσταται αδύνατη η χρήση του στοιχείου αυτού ή άλλου, συνδεόµενου µε αυτό. 



Η προσβολή µπορεί να στρέφεται είτε κατά του κοινωφελούς χαρακτήρα του πράγµατος, είτε κατά 

της δυνατότητας ασκήσεως του δικαιώµατος χρήσεώς του. 

Την ένδικη προστασία του ζωτικού χώρου του ανθρώπου µέσω των άρθρων 57 ΑΚ και 59 ΑΚ 

(Ικανοποίηση της Ηθικής Βλάβης) : «Το δικαστήριο, µε την απόφασή του, ύστερα από αίτηση 

αυτού που έχει προσβληθεί και αφού λάβει υπόψη του του είδος της προσβολής, µπορεί επιπλέον 

να καταδικάσει τον υπαίτιο για να ικανοποιήσει την ηθική βλάβη αυτού που έχει προσβληθεί. 

Η ικανοποίηση συνίσταται σε πληρωµή χρηµατικού ποσού, σε δηµοσίευµα ή σε οτιδήποτε 

επιβάλλεται από τις περιστάσεις». 

Οι εν λόγω διατάξεις, στηρίζουν και αξίωση για άρση της προσβολής, για παράλειψη της 

προσβολής στο µέλλον, για αποζηµίωση και ικανοποίηση ηθικής βλάβης. 

Ιδιαίτερη σηµασία για το περιβάλλον παρουσιάζει και η δυνατότητα αποκαταστάσεως µέλλουσας 

ζηµίας, δεδοµένου ότι συχνά οι συνέπειες της προσβολής των περιβαλλοντικών αγαθών δεν είναι 

αµέσως ορατές σε όλη τους την έκταση. Τα προσβλητικά για το περιβάλλον γεγονότα είναι 

δυνατόν να έχουν συνέπειες επαναλαµβανόµενες ή συνέπειες που επενεργούν στο µέλλον. 

Προκειµένου ν’ αποκατασταθεί µελλοντική ζηµία απαιτείται πιθανολόγησή της βάσει 

αντικειµενικών κριτηρίων, όπως είναι τα πορίσµατα της επιστήµης και της τεχνολογίας και τα 

διδάγµατα της κοινής πείρας […]. 

Η διαπίστωση ότι τα πιο σηµαντικά περιβαλλοντικά αγαθά ταυτίζονται σε εκτεταµένο βαθµό µε τα 

κοινά σε όλους και τα κοινόχρηστα πράγµατα στα οποία ο καθένας έχει δικαίωµα χρήσης, 

απόλαυσης και ωφέλειας, το οποίο εκπηγάζει από γενικότερο δικαίωµα της προσωπικότητας 

(57ΑΚ), προσδίδει κάποια ενδιαφέρουσα, σύµφωνα µε τον Λύτρα, νοµική βάση για την απόκρουση

πολλών µορφών ρύπανσης του περιβάλλοντος. 

Οι διατάξεις του γειτονικού δικαίου, ιδίως των άρθρων 1003 (Περιορισµοί Κυριότητας-Εκποµπές), 

1004 (Επιβλαβείς Εγκαταστάσεις), 1005 ΑΚ, σε συνδυασµό µε το άρθρο 1008 ΑΚ (Αρνητική 

Αγωγή), προσφέρουν επιπροσθέτως, την νοµική βάση για την απόκρουση βλαπτικών επιδράσεων, 

ιδίως στον αέρα, υπό την προϋπόθεση ότι δεν υπάρχει υποχρέωση ανοχής (λόγοι δηµοσίου 

συµφέροντος, λόγοι εθνικής Οικονοµίας). 

Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες η ρύπανση του περιβάλλοντος έχει επιφέρει ζηµία, η αξίωση που 

γεννιέται βάσει των διατάξεων περί αδικοπραξίας (914 επ ΑΚ), τίθεται στο επίκεντρο του νοµικού 

ενδιαφέροντος. 



Στην ελληνική δικαιϊκή τάξη, ενδιαφέρον παρουσιάζει η διάταξη του άρθρου 29 Ν. 1650/1986, η 

οποία καθιερώνει αστική ευθύνη του ρυπαίνοντος (2003). 

Εξετάζοντας αναλυτικότερα τη διατύπωση και το πνεύµα του, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 του Ν. 

1650/86, ως σκοπός του νόµου περί της προστασίας του περιβάλλοντος ορίζεται η θέσπιση 

θεµελιωδών κανόνων και η καθιέρωση κριτηρίων για την προστασία του περιβάλλοντος έτσι ώστε 

ο άνθρωπος, ως άτοµο και ως µέλος του κοινωνικού συνόλου να ζει σε ένα υψηλής ποιότητας 

περιβάλλον µέσα στο οποίο να προστατεύεται η υγεία του και να ευνοείται η ανάπτυξη και η 

προσωπικότητά του. 

Η προστασία του περιβάλλοντος, θεµελιώδες και αναπόσπαστο µέρος της πολιτιστικής και 

αναπτυξιακής διαδικασίας και πολιτικής, υλοποιείται κύρια µέσα από τον δηµοκρατικό 

προγραµµατισµό, σύµφωνα µε τη διατύπωση του Έλληνα νοµοθέτη. 

Η Ακριβοπούλου εγείρει ερώτηµα περί του ακριβούς αντικειµένου του δικαίου προστασίας του 

περιβάλλοντος. Ουσιαστικά, εξηγεί, το ερώτηµα όσον αφορά το αντικείµενο του δικαίου 

προστασίας του περιβάλλοντος είναι κατά πόσον αυτό προστατεύει τον άνθρωπο ή το περιβάλλον. 

Πρόκειται, λοιπόν περί δύο διαφορετικών θεωρητικών αντιλήψεων που προτείνονται: την 

ανθρωποκεντρική και την οικοκεντρική. 

Αναλυτικότερα, στην ανθρωποκεντρική προσέγγιση, το περιβάλλον προστατεύεται χάριν του 

ανθρώπου, ενώ αντίθετα, στην οικεντρική προσέγγιση,  η προστασία του περιβάλλοντος γίνεται 

αντιληπτή ως αξία καθαυτή. 

Επιχειρείται η σύνθεση δύο θεωρήσεων ούτως ώστε η οικοκεντρική θεώρηση να εµπερικλείει και 

το περιβάλλον το οποίο έχει διαµορφωθεί και κατασκευασθεί από τον ίδιο τον άνθρωπο. 

Όσο για την εννοιολογική περιχαράκωση του περιβάλλοντος , προτείνονται διάφοροι ορισµοί, 

όπως αυτοί προκύπτουν από τη νοµολογία του ΣτΕ 3146/1986 και από τη νοµοθεσία Ν. 1126/1981 

και Ν. 360/ 1976. 

Ο ορισµός ο οποίος προτείνει το 1ο κοινοτικό πρόγραµµα δράσης για το περιβάλλον είναι ο εξής: 

«Περιβάλλον είναι το σύνολο των στοιχείων που συγκροτούν µε τη διαπλοκή των σχέσεών τους, το

πλαίσιο, τα µέσα και τις συνθήκες ζωής του ανθρώπου και της κοινωνίας». 

Εν τέλει, συγγενείς προς την έννοια του περιβάλλοντος είναι και οι έννοιες του βιοτικού πλαισίου, 

των βιοτικών βάσεων του ανθρώπου και της ποιότητας ζωής» . Το περιβάλλον εννοείται εν στενή 



και εν ευρεία έννοια. Υπό τη στενή του έννοια, το περιβάλλον εµπεριέχει µόνον το φυσικό 

περιβάλλον, δηλαδή τις βιοτικές βάσεις ή φυσικούς πόρους του ανθρώπου, ενώ µε την ευρεία 

έννοια εννοείται το συνολικό περιβάλλον που εµπεριέχει τον άνθρωπο, τους κοινωνικούς και 

πολιτιστικούς θεσµούς και τα αγαθά. 

Εξειδικεύοντας, οι βασικοί στόχοι του νόµου περί της προστασίας του περιβάλλοντος είναι οι 

ακόλουθοι: 

α. Η αποτροπή της ρύπανσης και γενικότερα της υποβάθµισης του περιβάλλοντος και η λήψη όλων

των αναγκαίων για τον σκοπό αυτόν, προληπτικών µέτρων. 

β. Η διασφάλιση της ανθρώπινης υγείας από τις διάφορες µορφές υποβάθµισης του περιβάλλοντος 

και ειδικότερα από τη ρύπανση και τις οχλήσεις. 

γ. Η προώθηση της ισόρροπης ανάπτυξης του εθνικού χώρου συνολικά και των επί µέρους 

γεωγραφικών και οικιστικών ενοτήτων του και µέσα από την ορθολογική διαχείριση του 

περιβάλλοντος. 

δ. Η διασφάλιση της δυνατότητας ανανέωσης φυσικών πόρων και η ορθολογική αξιοποίηση των µη

ανανεώσιµων ή σπανίων σε σχέση µε τις τωρινές και τις µελλοντικές ανάγκες και µε κριτήριο την 

προστασία του περιβάλλοντος. 

ε. Τη διατήρηση της οικολογικής ισορροπίας και των φυσικών οικοσυστηµάτων και η διασφάλιση 

της αναπαραγωγικής του ικανότητας. 

στ. Η αποκατάσταση του περιβάλλοντος. 

Σύµφωνα µε τα συµπεράσµατα που διατυπώνει η Σαραµαντή , 

Η διάταξη του άρθρου 29 Ν. 1650/1986 καθιερώνει ευθύνη από διακινδύνευση του φορέα 

δραστηριοτήτων που συνεπάγονται αυξηµένους κινδύνους πρόκλησης περιβαλλοντικών ζηµιών, η 

οποία είναι διακριτή από τις µορφές ευθύνης που καθιερώνει ο Αστικός Κώδικας και ιδίως από την 

αδικοπρακτική  ευθύνη, η οποία προϋποθέτει ανθρώπινη πράξη ή παράλειψη, παρανοµία και 

υπαιτιότητα του ζηµιωθέντος. 

Αναλυτικότερα, µε τις διατάξεις του παρόντος νόµου επιδιώκονται: 

α. Η προστασία του εδάφους και η λήψη των αναγκαίων µέτρων ώστε οι χρήσεις τους να γίνονται 



σύµφωνα µε τις φυσικές του ιδιότητες και την παραγωγική του ικανότητα. 

β. Η προστασία των επιφανειακών και υπόγειων νερών θεωρούµενων ως φυσικών πόρων και οι 

οικοσυστηµάτων. 

γ. Η προστασία της ατµόσφαιρας. 

δ. Η προστασία και διατήρηση της φύσης και του τοπίου και ιδιαίτερα περιοχών µε µεγάλη 

βιολογική, οικολογική, αισθητική η γεωµορφολογική αξία. 

ε. Η προστασία των ακτών των θαλασσών, των όχθων των ποταµών, των λιµνών, του βυθού αυτών 

και των νησίδων ως φυσικών πόρων, ως στοιχείων οικοσυστηµάτων και ως στοιχείων του τοπίου. 

στ. Ο καθορισµός της επιθυµητής και της επιτρεπόµενης ποιότητας των φυσικών αποδεκτών καθώς

και των κάθε είδους επιτρεπόµενων εκποµπών αποβλήτων, µε την καθιέρωση και χρησιµοποίηση 

των κατάλληλων παραµέτρων και οριακών τιµών, ώστε να µην προκαλείται υποβάθµιση του 

περιβάλλοντος, µε κριτήρια τα εξής: 

• Την επιστηµονική γνώση και εµπειρία, 

• Την καλύτερη διαθέσιµη και οικονοµικά εφικτή τεχνολογία, 

• Τις τοπικές συνθήκες και ιδιοµορφίες του περιβάλλοντος και του πληθυσµού καθώς επίσης και 

τις ανάγκες ανάπτυξης, 

• Την προϋπάρχουσα διαµόρφωση συλλογικής χρήσης µίας περιοχής, 

• Τα υφιστάµενα χωροταξικά και αναπτυξιακά σχέδια, 

Και τέλος, 

ε. Η ευαισθητοποίηση και ενεργοποίηση των πολιτών στα θέµατα προστασίας του περιβάλλοντος 

µέσα από τη σωστή πληροφόρηση και εκπαίδευση. 

Αντίθετα, η ευθύνη από διακινδύνευση που καθιερώνει η διάταξη του άρθρου 29 Ν. 1650/ 1986 δεν

επεκτείνεται στους προστηθέντες, των οποίων η ευθύνη κρίνεται µε βάση τις γενικές διατάξεις. Αν 

η ζηµία οφείλεται σε συµπεριφορά προστιθέντος, ο προστήσας ευθύνεται, εφ’ όσον συντρέχουν οι 

προϋποθέσεις του άρθρου 18, ενώ η ευθύνη του προστιθέντος απέναντι στον ζηµιωθέντα κρίνεται 



κατά τις διατάξεις περί αδικοπραξιών του Αστικού Κώδικα. Η ευθύνη από ρύπανση ή υποβάθµιση 

του φυσικού περιβάλλοντος δεν αποκλείει την ευθύνη από άλλες διατάξεις εντός ή εκτός 

συστήµατος του Αστικού Κώδικα, ιδίως εκείνες που αφορούν προσβολή της προσωπικότητας (ΑΚ 

57 επ.) και τις αδικοπραξίες (ΑΚ 914 επ.). 

Ειδικότερα, το φυσικό πρόσωπο έχει έννοµο συµφέρον να ζητήσει δικαστική επίλυση µίας 

περιβαλλοντικής διαφοράς, όταν θίγεται η ιδιοκτησία του από αθέµιτες εκποµπές ή στην περίπτωση

κατά την οποία έχει υποστεί ζηµία οφειλόµενη σε ρύπανση ή υποβάθµιση του περιβάλλοντος. 

Ανατρέχοντας στην ανάλυση του Λύτρα , κατανοούµε ότι [η] άσκηση του δικαιώµατος χρήσης και 

απόλαυσης των περιβαλλοντικών αγαθών σε ορισµένες περιπτώσεις θα µπορούσε να εγείρει 

ενδιαφέροντα δικονοµικά ζητήµατα. 

∆ικαιούται, φερ’ ειπείν, ο κάτοικος της Ρόδου να εγείρει αγωγή ισχυριζόµενος ότι προσβάλλεται το

δικαίωµα της προσωπικότητάς του διότι διοχετεύονται απόβλητα στη λίµνη Κερκίνη (σ.σ. τεχνητή 

λίµνη στην Μακεδονία, στο βορειοδυτικό τµήµα του νοµού Σερρών) ή ο κάτοικος της 

Αλεξανδρούπολης, αντίστοιχα, διότι εκχερσώνεται τµήµα του δάσους στον Ταΰγετο; 

Αν υποθέσουµε ότι δικαιώνεται ο ενάγων για την παράνοµη ρύπανση του Παγασητικού ή του 

Κορινθιακού Κόλπου, τότε ως προς το παράνοµο της προσβολής δηµιουργείται δεδικασµένο, ή αν 

τυχόν εγερθεί και άλλη αγωγή από άλλον πολίτη, η υπόθεση θα πρέπει να εξεταστεί και πάλι; Αν 

κριθεί, ότι ο ενάγων δικαιούται χρηµατική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης, διότι µία βιοµηχανία 

διοχέτευσε παρανόµως απόβλητα και προκάλεσε ρύπανση στον παρακείµενο ποταµό, τότε τι θα 

γίνει ως προς τις αξιώσεις περί χρηµατικής ικανοποίησης λόγω ηθικής βλάβης , ενδεχοµένως 

χιλιάδων άλλων προσώπων που θεωρούν ότι προσεβλήθη για τον ίδιο λόγο η προσωπικότητά τους; 

Νοµικά Πρόσωπα έχουν δικαίωµα χρήσης και απόλαυσης της ωφέλειας από τα περιβαλλοντικά 

αγαθά όµοιο µε τα φυσικά πρόσωπα; Βεβαίως, ο ενάγων νοµιµοποιείται στην έγερση αγωγής όταν 

έχει έννοµο συµφέρον (άρθρο 69 ΚΠολ∆) το οποίο πρέπει ειδικώς να θεµελιωθεί όταν ο ενάγων 

δεν βρίσκεται σε κάποια τοπική (τουλάχιστον) σχέση µε το βλαπτόµενο περιβαλλοντικό αγαθό. Θα 

µπορούσε να υποστηριχθεί ότι τελικά νοµιµοποιείται στην άσκηση της αγωγής µόνον όποιος 

µπορεί να ισχυριστεί µία οικολογική γειτνίαση µε το περιβαλλόµενο περιβαλλοντικό αγαθό . 

Τα νοµικά πρόσωπα δικαιούνται, σε περίπτωση ρύπανσης ή υποβάθµισης του περιβάλλοντος, ν’ 

ασκήσουν αγωγή και πρόσθετη παρέµβαση υπέρ ιδιώτη για την υπεράσπιση ιδίου εννόµου 

συµφέροντος και όχι ως εκπρόσωποι των ατοµικών δικαιωµάτων των µελών τους, υπό την 



προϋπόθεση ότι έχουν ως καταστατικό σκοπό τους την προστασία του περιβάλλοντος. 

Ειδικότερα δε, όσον αφορά τους ΟΤΑ, το σχετικό έννοµο συµφέρον θεµελιώνεται στην 

παρεχόµενη εκ του Συντάγµατος αρµοδιότητα µέριµνας για τις τοπικές υποθέσεις και στις διατάξεις

του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων (άρθρο 75 ιβ’ Ν. 3463/2006), στις οποίες καθορίζεται ότι στις 

αρµοδιότητές τους εντάσσεται η προστασία και αναβάθµιση του φυσικού, αρχιτεκτονικού, και 

πολιτιστικού περιβάλλοντος, στο πλαίσιο των εθνικών και ευρωπαϊκών πολιτικών, η προστασία και

διαχείριση των υδάτινων πόρων και η καταπολέµηση της ρύπανσης στην περιφέρειά τους, 

εκτενέστερος λόγος περί των οποίων πραγµατοποιείται στην αµέσως επόµενη υποενότητα.

3.4. Προστασία ∆ικαίου κατά την Προσβολή: Νοµολογία

Αιτιώδης Σχέση µεταξύ Ζηµίας και Ζηµιογόνου ∆ράσης: Για τη θεµελίωση ενώπιον των 

δικαστηρίων οποιασδήποτε από τις αξιώσεις, που αναφέρθηκαν, ο ζηµιωθείς φέρει το βάρος της 

απόδειξης του αιτιώδους συνδέσµου µεταξύ της ζηµίας του ζωτικού περιβαλλοντικού του χώρου 

και της ζηµιογόνου δράσης του τρίτου.

Με βάση την αρχή της προφύλαξης σε περίπτωση απουσίας επιστηµονικής βεβαιότητας ως προς το

ακίνδυνο της δραστηριότητας του τρίτου για τη θεµελίωση του αιτιώδους συνδέσµου αρκούν µόνον

ενδείξεις διακινδύνευσης, χωρίς να απαιτείται να αποδειχθεί πλήρως η αιτιώδης σχέση µεταξύ 

ορισµένης γεγενηµένης ζηµίας και της δραστηριότητας του τρίτου. 

Επί τοις πράγµασι, εξετάζοντας πόρισµα της νοµολογίας του Αρείου Πάγου (Απόφαση 1574/2014) 

επί επιδικάσεως υπόθεσης λόγω ένδικης διαφοράς, 

«Κατά τη διάταξη του αρθ.57 εδ. α' ΑΚ, όποιος προσβάλλεται παράνοµα στην προσωπικότητά του 

έχει δικαίωµα να απαιτήσει να αρθεί η προσβολή και να µην επαναληφθεί στο µέλλον. Με την 

διάταξη αυτή προστατεύεται το δικαίωµα της προσωπικότητας ως πλέγµα αγαθών που συνθέτουν 

την υπόσταση του προσώπου, µε τα οποία είναι αναπόσπαστα συνδεδεµένο. Τέτοια 

προστατευόµενα αγαθά είναι, µεταξύ άλλων, και η ζωή, η υγεία και η σωµατική ακεραιότητα. Ως 

εκ τούτου, η προστασία της ΑΚ 57 επεκτείνεται και στις περιπτώσεις προσβολής των 

περιβαλλοντικών αγαθών, δηλαδή των αγαθών του φυσικού και του τεχνητού περιβάλλοντος, στο 

οποίο ανήκουν κατά µεγάλο µέρος τα κοινά σε όλους και τα κοινόχρηστα πράγµατα, των οποίων η 

χρήση και οι ωφέλειες αφορούν άµεσα τη ζωή και την υγεία του ανθρώπου και συνιστούν βασικά 

στοιχεία για την εξασφάλιση ποιότητας ζωής. Το δικαίωµα χρήσης των περιβαλλοντικών αγαθών 

και των ωφελειών από αυτά αναγνωρίζεται ως αυτοτελής εκδήλωση του δικαιώµατος της 



προσωπικότητας. Προσβολή ως προς αυτή την πλευρά του δικαιώµατος της προσωπικότητας 

µπορεί να προκαλείται και όταν διαταράσσεται η ωφέλεια από την απόλαυση του φυσικού 

περιβάλλοντος και ειδικότερα, όσον αφορά την ατµόσφαιρα, µε την εκποµπή ρύπων και 

αναθυµιάσεων. Εάν η εκποµπή είναι τόσο ισχυρή ώστε να απειλεί και την υγεία των κοινωνών τότε

επέρχεται προσβολή και ως µία επιπλέον έκφανση του γενικού δικαιώµατος της προσωπικότητας, 

εκείνης που αφορά το ειδικότερο δικαίωµα στην υγεία. Το εύρος του δικαιώµατος επί της 

προσωπικότητας προσδιορίζεται εννοιολογικά και από τις διατάξεις των άρθρων 2 παρ 1, 5 παρ 1 

και 2 και 5, 24 παρ 1 του Συντάγµατος, η δε συµπεριφορά µε την οποία διαταράσσεται από τρίτους 

στοιχείο περιβαλλοντικό κατά τέτοιο τρόπο, ώστε είτε να αλλοιώνεται ή να καταργείται η κοινή 

ωφέλεια που πηγάζει από αυτό, είτε να καθίσταται αδύνατη η χρήση του στοιχείου αυτού, συνιστά 

παράνοµη προσβολή κατά τις διατάξεις των άρθρων 57, 970 ΑΚ, όπως αυτές εµπλουτίζονται από 

το άρθρο 24 του Συντάγµατος. 

3.5. Λοιπές ∆ιατάξεις του Ιδιωτικού ∆ικαίου περί της Προστασίας του Περιβάλλοντος

Περαιτέρω, κατά τη διάταξη του άρθρου 59 ΑΚ, στην περίπτωση του άρθρου 57 του ίδιου Κώδικα,

το δικαστήριο µε την απόφαση του, ύστερα από αίτηση αυτού που έχει προσβληθεί και αφού λάβει 

υπόψη το είδος της προσβολής, µπορεί επιπλέον να καταδικάσει τον υπαίτιο να ικανοποιήσει την 

ηθική βλάβη αυτού που έχει προσβληθεί. Η ικανοποίηση συνίσταται σε πληρωµή χρηµατικού 

ποσού, σε δηµοσίευµα ή σε οτιδήποτε επιβάλλεται από τις περιστάσεις. Από την ανωτέρω διάταξη, 

σε συνδυασµό και µε εκείνες των άρθρων 914 και 932 ΑΚ, συνάγεται ότι σε περίπτωση παράνοµης

και υπαίτιας προσβολής της προσωπικότητας, ο προσβληθείς δικαιούται να ζητήσει την 

ικανοποίηση της ηθικής του βλάβης µε την επιδίκαση ορισµένου χρηµατικού ποσού. Εξάλλου, 

λόγος αναίρεσης από το άρθρο 559 αριθ.14 ΚΠολ∆ για κήρυξη ή µη κήρυξη από το δικαστήριο 

απαραδέκτου παρά το νόµο, ιδρύεται και όταν το δικαστήριο της ουσίας, παρά τη µη επαρκή 

έκθεση στην αγωγή των στοιχείων που είναι αναγκαία για τη στήριξη του αιτήµατος αυτής, την 

έκρινε ορισµένη, θεωρώντας ότι αυτά εκτίθενται µε επάρκεια ή όταν παρά την επαρκή έκθεση των 

στοιχείων αυτών την απέρριψε ως αόριστη (ΑΠ 326/2012, ΑΠ480/2010). Στην προκειµένη 

περίπτωση, µε την αναιρεσιβαλλόµενη απόφαση, αφού εξαφανίστηκε η πρωτόδικη απόφαση, µε 

την οποία απορρίφθηκε ως απαράδεκτη, λόγω αοριστίας, η από 16.7.2001 αγωγή των εναγόντων 

και ήδη αναιρεσιβλήτων κατά της εναγοµένης και ήδη αναιρεσείουσας, για επιδίκαση των 

44.020,54 ευρώ στον καθένα από αυτούς, ως χρηµατικής ικανοποίησης, λόγω ηθικής βλάβης, από 

την προσβολή της προσωπικότητάς τους µε τη ρύπανση εκ µέρους της τελευταίας του 



περιβάλλοντος στην περιοχή της κατοικίας τους, έγινε κατά ένα µέρος δεκτή από ουσιαστική 

πλευρά η αγωγή αυτή και αναγνωρίστηκε η υποχρέωση της αναιρεσείουσας να καταβάλει σε 

καθένα από τους αναιρεσείοντες το ποσό των 3.000 ευρώ. Με τον πρώτο λόγο αναίρεσης η 

αναιρεσείουσα προβάλλει την αιτίαση από το άρθρο 559 αριθ.14 του ΚΠολ∆ ότι το Εφετείο παρά 

το νόµο δεν κήρυξε απαράδεκτη την αγωγή των αναιρεσιβλήτων, λόγω της αοριστίας αυτής, την 

οποία (αοριστία) η ίδια επικαλέστηκε µε τις προτάσεις της στον πρώτο και στο δεύτερο βαθµό. 

Όπως προκύπτει από την επισκόπηση του δικογράφου της από 16.7.2001 επίµαχης αγωγής, 

ιστορείται σ' αυτήν ότι οι ενάγοντες είναι κάτοικοι του οικισµού ..., που βρίσκεται µέσα στα όρια 

του σχεδίου πόλης της Χαλκίδας, ότι σε απόσταση 600 µ. περίπου από τη βόρεια πλευρά του 

οικισµού αυτού και στη θέση όρµου "..." είναι εγκατεστηµένο και λειτουργεί το εργοστάσιο 

παραγωγής τσιµέντου της εναγοµένης εταιρίας, ότι η άδεια λειτουργίας του εν λόγω εργοστασίου 

χορηγήθηκε στην εναγοµένη µε την προϋπόθεση της τήρησης των ιστορούµενων αναλυτικά στην 

αγωγή αυτή περιβαλλοντικών όρων, που αναφέρονται στην υπαίθρια αποθήκευση πρώτων υλών, 

στην αποθήκευση του παραγόµενου "κλίνκερ" (αποτελούµενου από ασβεστόλιθο, άργιλο και 

οξείδια σιδήρου) και στην εγκατάσταση ηλεκτροστατικών φίλτρων στα ψυγεία κλίνκερ, ότι η 

εναγοµένη δεν έχει συµµορφωθεί προς τους όρους αυτούς και ακόµη αρνείται, όπως ειδικότερα 

αναφέρεται στην αγωγή, να πάρει µέτρα για την καλή συντήρηση και τον εκσυγχρονισµό των 

εγκαταστάσεών της και τον καθηµερινό καθαρισµό των χώρων του εργοστασίου της, που 

αποτελούν στοιχειώδεις συναλλακτικές υποχρεώσεις ασφαλείας και πρόνοιας, σύµφωνα µε τις 

γενικές ρήτρες των άρθρων 281 και 288 ΑΚ, ότι από τη συνειδητή παραβίαση των πιο πάνω 

υποχρεώσεων της εναγοµένης, η οποία θέλει να αποφύγει το κόστος των σχετικών µέτρων 

προστασίας του περιβάλλοντος, µολύνεται το περιβάλλον στον οικισµό της ..., όπου οι ίδιοι 

κατοικούν, µε τον τρόπο που εκθέτουν λεπτοµερώς στην αγωγή τους και ειδικότερα µε την 

επικάθηση τσιµεντόσκονης σε πάχος 1-2 εκατοστών στις πλατείες, τις οδούς, τα πεζοδρόµια, τις 

αυλές, τα µπαλκόνια και την εισχώρηση ακόµη στο εσωτερικό των οικιών τους, στην κοντινή 

παραλία, τον αιγιαλό και το βυθό της θάλασσας, ότι εξαιτίας της πιο πάνω παράνοµης και υπαίτιας 

συµπεριφοράς των αρµοδίων οργάνων και υπαλλήλων της εναγοµένης προσβάλλεται το δικαίωµα 

χρήσης εκ µέρους αυτών των προαναφερόµενων κοινών σε όλους και κοινόχρηστων πραγµάτων, 

αφού περιορίζεται και αποκλείεται στην περιοχή της κατοικίας τους το δικαίωµα να αναπνέουν 

καθαρό αέρα και να απολαµβάνουν και χρησιµοποιούν καθαρές πλατείες, οδούς, παραλία, αιγιαλό 

και θάλασσα και παράλληλα υπονοµεύεται η κατάσταση της σωµατικής και ψυχικής υγείας τους µε

την επιβλαβή εισπνοή µολυσµένου ατµοσφαιρικού αέρα και την ψυχική στενοχώρια από τη συνεχή

υποβάθµιση της ποιότητας της ζωής τους και ότι από την εν λόγω παράνοµη και υπαίτια προσβολή 

της προσωπικότητάς τους έχουν εναντίον της εναγοµένης αξίωση χρηµατικής ικανοποίησης, λόγω 

ηθικής βλάβης. Με βάση τα εκτιθέµενα στην αγωγή αυτή πραγµατικά περιστατικά θεµελιώνεται 



επαρκώς και µε πληρότητα η προσβολή της προσωπικότητας των εναγόντων και η απορρέουσα 

από αυτή ηθική βλάβη τους µε τη στέρηση της χρήση, από την πιο πάνω παράνοµη και υπαίτια 

συµπεριφορά των οργάνων και υπαλλήλων της εναγοµένης, των προαναφερόµενων 

περιβαλλοντικών αγαθών, αλλά και µε την απειλούµενη βλάβη της υγείας τους από την έκθεσή 

τους στους κίνδυνους της συγκεκριµένης περιβαλλοντικής µόλυνσης, η οποία (απειλούµενη βλάβη)

είναι αρκετή και δεν απαιτείται περαιτέρω και η συντέλεση της βλάβης στην υγεία των εναγόντων 

για τη γέννηση της σχετικής αξίωσης χρηµατικής ικανοποίησης, σύµφωνα µε τις διατάξεις των 

άρθρων 57, 59, 914 και 932 ΑΚ. Εποµένως ορθώς κρίθηκε ορισµένη η επίµαχη αγωγή και είναι 

αβάσιµος ο προαναφερόµενος λόγος αναίρεσης». 

3.6 Η ∆ιάταξη του άρθρου 29 ν. 1650/1986 

Αστική Ευθύνη µε Βάση το Άρθρο 29 του Ν. 1650/1986

Ο Ν. 1650/1986, ως νόµος – πλαίσιο για την προστασία του περιβάλλοντος, θεµελιώνει και 

ειδικότερη αστική ευθύνη του ζηµιώσαντος το περιβάλλον.  Συγκεκριµένα, σύµφωνα µε το άρθρο 

29 αυτού «(ο)ποιοσδήποτε, φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, προκαλεί ρύπανση ή άλλη υποβάθµιση του 

περιβάλλοντος ευθύνεται σε αποζηµίωση, εκτός αν αποδείξει ότι η ζηµία οφείλεται σε ανώτερη βία

ή ότι προήλθε από υπαίτια ενέργεια τρίτου που ενήργησε δολίως»

Σε αντίθεση µε την αδικοπρακτική ευθύνη, που απαιτεί την απόδειξη υπαιτιότητας, το άρθρο 29 

του Ν. 1650/1986 προβλέπει ευθύνη από διακινδύνευση του φορέα πηγών ρύπανσης ή 

υποβάθµισης του περιβάλλοντος για περιβαλλοντικές ζηµίες, η οποία θεµελιώνεται ως 

αντικειµενική, δηλαδή ανεξαρτήτως υπαιτιότητας. Έτσι, για τη θεµελίωση αξίωσης προς 

αποζηµίωση ο ζηµιωθείς αρκεί να αποδείξει τη ζηµία και τον αιτιώδη σύνδεσµο µεταξύ αυτής και 

του ζηµιογόνου γεγονότος. 

Έννοµο Συµφέρον: Για την άσκηση όλων των παραπάνω αξιώσεων δε νοµιµοποιείται κάθε 

πρόσωπο αλλά ο χρήστης του συγκεκριµένου πράγµατος ή το πρόσωπο που υπέστη την προσβολή, 

ο οποίος στην πρώτη περίπτωση θα πρέπει να βρίσκεται σε κάποια τοπική σχέση µε το αντίστοιχο 

περιβαλλοντικό αγαθό. Περαιτέρω, το δικαίωµα προστασίας του περιβάλλοντος αναγνωρίζεται όχι 

µόνο στα φυσικά αλλά και στα νοµικά πρόσωπα ή άλλους συλλογικούς φορείς, όταν αυτοί 

ενεργούν ως εκπρόσωποι των ατοµικών δικαιωµάτων των µελών τους (βλ. Γεωργιάδη – 

Σταθόπουλο Α.Κ. άρθρο 57 αριθ. 1, 11, 17, 22, 28, άρθρο 967 αριθ. 54, άρθρο 968 αριθµ. 54, 55, 

Καράκωστα, Η προστασία των περιβαλλοντικών αγαθών κλπ ΝοΒ 41. 45 επ., Τζίφρα Ασφαλιστικά



Μέτρα, εκδ. 1985. 294, ΕφΑθ 1711/1999 Αρµ. 35. 484, ΕφΑθ 6805/1987 Ελλ∆νη 31. 1458) . 

3.7 Άρθρο 60 του ∆ασικού Κώδικα 

Ο θεµελιώδης νόµος όλης της δασικής νοµοθεσίας είναι ο Ν. 198/1979 «Περί Προστασίας των 

∆ασών και των ∆ασικών Εν Γένει Εκτάσεων της Χώρας», ΦΕΚ Α’ 289. 

Το λήµµα «δάσος», κατά τον ορισµό του Ν. 998/Ν. 1979, «∆ασικά Οικοσυστήµατα», άρθρο 1, 

παράγραφος 1 πεδίο α). Ως δάσος ή δασικό οικοσύστηµα νοείται το οργανικό σύνολο άγριων 

φυτών µε ξυλώδη κορµό πάνω στην αναγκαία επιφάνεια του εδάφους, τα οποία, µαζί µε την εκεί 

συνυπάρχουσα χλωρίδα και πανίδα, αποτελούν µέσω της αµοιβαίας αλληλεξάρτησης και 

αλληλοεπίδρασής τους, ιδιαίτερη βιοκοινότητα (δασοβιοκοινότητα) και ιδιαίτερο φυσικό 

περιβάλλον (δασογενές), και

β) ∆ασική έκταση υπάρχει όταν στο παραπάνω σύνολο η άγρια ξυλώδης βλάστηση, υψηλή ή 

θαµνώδης, είναι αραιά». 

Όπως διαπιστώνεται στην εισαγωγή του Ν. 998/1979, άρθρο 1: «Σκοπός του παρόντος νόµου είναι 

ο καθορισµός των συγκεκριµένων µέτρων προστασίας για τη διατήρηση, ανάπτυξη, και βελτίωση 

των δασών, των δασικών εκτάσεων και των δηµοσίων χορτολιβαδικών και βραχωδών εκτάσεων, 

σύµφωνα µε την αρχή της αειφορίας και σε συνάρτηση µε το ιδιαίτερο νοµικό καθεστώς που διέπει

την ιδιοκτησία και την εκµετάλλευση αυτών, όπως και ο προσδιορισµός κατά περίπτωση των όρων 

και προϋποθέσεων υπό τις οποίες οι προστατευτέες εκτάσεις µπορεί στο πλαίσιο της βιώσιµης 

ανάπτυξης να µεταβάλουν την κατά προορισµό χρήση τους ή να εξυπηρετούν άλλες χρήσεις για 

λόγους επιβαλλόµενους από το δηµόσιο συµφέρον». 

Βέβαια, ο εννοιολογικός προσδιορισµός του κεντρικού στον νόµο λήµµατος «δάσος» σύµφωνα µε 

τον Παλάσκα , χρήζει αναµφιβόλως ακριβέστερης περιχαράκωσης, καθώς, όπως διαπιστώνει 

 Πρέπει να τονιστεί από την αρχή ότι είναι άλλο πράγµα τι ορίζεται επιστηµονικά ως δάσος και 

άλλο τι θεωρεί ως δάσος η Πολιτεία για να διασφαλίσει την προστασία του περιβάλλοντος. Οι 

περιοχές που προστατεύονται µαζί µε τα δάση ονοµάζονται δασικές εκτάσεις ή δασική γη ή δασικό 

έδαφος. Τα κριτήρια που θέτει η Πολιτεία για την υπαγωγή εκτάσεων των φυσικών χερσαίων 

οικοσυστηµάτων σε καθεστώς (δασικής) προστασίας ποικίλλουν ανάλογα µε τα χαρακτηριστικά 

και τις ανάγκες της χώρας. Έτσι, στις σκανδιναβικές χώρες, όπου η δασοκάλυψη είναι εκτεταµένη 

και οι περιοχές του βορρά αραιοκατοικηµένες, οι ορισµοί του δάσους εµπεριέχουν την έννοια της 



παραγωγής (κυβικά µέτρα ξυλείας στο εκτάριο), ενώ δεν αποκλείεται και η αλλαγή της χρήσης του 

εδάφους. Θα πρέπει όµως να ισχύει το ίδιο στις µεσογειακές χώρες, όπου το ξηροθερµικό 

περιβάλλον, οι πυρκαγιές και η πίεση της βόσκησης έχουν προκαλέσει σε πολλά δάση έντονη 

υποβάθµιση έως κατάρρευση; Πόσω µάλλον όταν η χώρα µας είναι κατεξοχήν ορεινή και το 

ιδιοκτησιακό εκκρεµεί από καταβολής νέο-ελληνικού κράτους.

Το ζήτηµα της ακριβολογίας του εννοιολογικού προσδιορισµού του ορισµού «δάσος» κρίνεται ως 

βαρύνουσας σηµασίας καθώς από αυτήν ή την απουσία της γεννιούνται ζητήµατα δικαίου. 

Χαρακτηριστικά, η νοµική έννοια του δάσους και της δασικής έκτασης καθορίζει την υπαγωγή ή 

όχι µιας εδαφικής έκτασης στο προστατευτικό πεδίο των διατάξεων της δασικής νοµοθεσίας. Για 

τον λόγο αυτόν ο ορισµός του δάσους στο Σύνταγµα και την Ελληνική νοµοθεσία έχει διαχρονικά 

καταστεί καθοριστικός για την προστασία των δασικών οικοσυστηµάτων της χώρας. Ο νοµικός 

ορισµός της έννοιας του δάσους έχει γίνει αντικείµενο επανειληµµένων παρεµβάσεων του κοινού 

και συνταγµατικού νοµοθέτη καθώς και δηµιουργικών ερµηνειών από τα ανώτατα δικαστήρια της 

χώρας. Ενδεικτικά, αναφέρεται η ψήφιση της ερµηνευτικής δήλωσης του άρθρου 24 του 

αναθεωρηµένου Συντάγµατος του 2001, ο Ν. 3208/2003, οι Ν. 3818/2010 και 3889/2010 αλλά και 

οι αποφάσεις ΑΕ∆ 27/1999 και ΣτΕ Ολ 32/2013 .

Συµπεράσµατα 

Ο ορισµός του περιβάλλοντος είναι πολύπλευρος, ευρύς και δυναµικός. Η µεταβαλλόµενες ανάγκες

για την θωράκιση του φυσικού περιβάλλοντος και κατ’ επέκταση την βελτίωση της υγείας και την 

αναβάθµιση της ποιότητας ζωής του ανθρώπου αξιώνουν ανάλογες προβλέψεις από τον νοµοθέτη. 

Αρχής γενοµένης από την ΑΚ 57 «∆ικαίωµα στην Προσωπικότητα», τις διατάξεις του Αστικού 

∆ικαίου διατρέχει η αµφίρροπη σχέση και δράση ανθρώπου και περιβάλλοντος. 

Επίσης από την συναλληλία ανθρώπου και περιβάλλοντος πληροφορούνται  διατάξεις του ∆ιεθνούς

∆ικαίου µέσα από το οποίο προκύπτουν κανόνες δικαίου που θέτουν την προστασία του φυσικού 

και πολιτιστικού περιβάλλοντος ψηλά στην ιεραρχία της προόδου των σύγχρονων κοινωνιών. 

Πολύ συχνά δικαιώµατα και απορρέουσες από αυτά υποχρεώσεις προκύπτουν από πληθώρα 

εκφάνσεων των διατάξεων που ορίζουν τις ανθρώπινες κοινωνίες του σήµερα (περιβαλλοντική 

ευθύνη, πολεοδοµία-χωροταξία, πολιτιστικό και φυσικό περιβάλλον), καθιστώντας µε τον τρόπο 

αυτόν σαφές το συµπέρασµα ότι δεν υπάρχει περιθώριο για πρόσκρουση της ανάγκης για την 



ανάπτυξη του βιοτικού χώρου των ανθρώπων µε την ανάγκη του ουσιαστικού σεβασµού προς τη 

φύση. Το δίκαιο του περιβάλλοντος συνιστά τον αυτόνοµο κλάδο του δικαίου ο οποίος, διατρέχει 

την προστασία του συνόλου του φυσικού περιβάλλοντος. 

Προβλέπει την  προστασία των δασών, των υδάτων, της ατµόσφαιρας, του εδάφους, της 

βιοποικιλότητας, του τοπίου, των ακτών, του πολιτιστικού περιβάλλοντος. 
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