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Αγγελική Καλλία-Αντωνίου
Διδάκrωρ Νομικiις- Δικnγόρος παρ' Αρεiω Παγω

Η σύστασn απο τον Δικnγορικό

oiκnσn εμπλέκεται σε διαδικασiες

Σύλλογο θεσσαλονiκnς Παρατn

τριβnς με τους πολiτες και συχνά

ρnτnρiου Περιβάλλοντος σnμανε

χάνει το απαηούμενο κύρος και

τn πιο μεθοδευμένn στροφn του

τnν αξιοπιστiα τnς.

νομικού κόσμου τnς πόλnς στα πε

Για παράδειγμα

ριβαλλοντικά προβλnματα του τό

n ΕΥΕΠ

στnν Αθn

να και στn θεσσαλονiκn δεν εiναι

που και στnν εφαρμογn τnς περι

στελεχωμένn με νομικούς. Οι υπάλ

βαλλονηκnς νομοθεσiας. Στο Σεμι

λnλοι τnς, με διάφορες άλλες ειδι

νάρlΟ γ10 δικnγόρους που δ10ργα

κότnτες, αντιμετωπiζουν τους δι

νώθnκε από τον ΔΣθ και τον ΜΚΟ

κnγόρους των ρυπαινόντων βιο

ECOCΠY στις

μnχανιών, και συχνά, παρόλn τnν

16

Δεκεμβρiου

2010

γ10 τnν εφαρμογn τnς αρχnς «ο

αξιόλογn προσπάθεια που καταβά

ρυπαiνων πλnρώνει» και από τnν

λουν, αδυνατούν να στnρiξουν νο

ανταλλαγn απόψεων με τους συμ

μικά ης εισnγnσεις τους για επιβο

μετέχοντες δικnγόρους, εκπροσώ

λΠ κυρώσεων. Προτεiνεται

πους τnς β10μnχανiας και τnς δι

σn στελέχωσn με νομικούς, με ης

οiκnσnς,

υπάρχουσες κατά περimωσn δυνα

προέκυψαν τα ακόλου

θα συμπεράματα:

n άμε

τότnτες, με ευέλικτους τρόπους,
σύμφωνα με τnν γενικότερn πολι

Οι Περιφερε10κές Διοικnτικές
Υπnρεσiες, αλλά και οι Κεντρικές

ηκn προσλrlψεων Π συνεργασιών

με το δnμόσιο.

Υπnρεσiες σε μικρότερο βαθμό,
δεν εiναι στελεχωμένες με νομι
κούς.
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εύρος δυνατότnτας για τον καθο
ρισμό του ύψους του επιβαλόμε
νου προστiμου. Το αiτnμα που εκ

Η διαδικασiα επιβολnς διοικnτι

φράζεται συχνά από δικnγόρους

κών κυρώσεων για το περιβάλλον,

και διοικnτικούς υπαλλnλους εiναι

Αποτέλεσμα αυτού εiν01 όη κατά

όπως αυτn προβλέπεται στnν υφι

να ορισθεi ενας μαθnματικός τύ

τnν άσκnσn των καθnκόντων τους

στάμενn νομοθεσiα, αφnνει εξαι

πος υπολογισμού του διοικnτικού

οι υπάλλnλοι δ10πράτουν πλnθώρα

ρετικά μεγάλο περιθώριο διακρηι

προστiμου και να δωθούν παράλ

διοικnηκών λαθών που οφεiλοντ01

κnς ευχέρειας στα όργανα τnς Δι

λnλα συγκεκριμένες κατευθύνσεις
για τnν εφαρμογn του.

στnν έλλειψn νομικnς παιδεiας. Η

οiκnσnς. Έτσι τα διοικnτικά όργανα

αποκατάστασn των λαθών απαηεi

εiναι εκτεθειμένα σε πάσnς φύσε

ιδ10iτερα μεγάλο κόστος σε χρό

ως πιέσεις και από όλες ης πλευ

Δεν εiναι ικανοποιnτικά ενnμε

νο και ενέργε10, στερώντας τn δι

ρές, φιλοπεριβαλλοντικές και μn.

ρωμένος ο πολiτnς για τα δικαιώ

οiκnσn από τn δυνατότnτα τnς να

Η πiεσn αυτn γiνεται ακόμα με

ματα που διαθέτει σε εθνικό και

ασκnσει με αποτελεσμαηκότnτα

γαλύτερn σε επιπεδο Περιφέρει

ευρωπαϊκό επiπεδο για τον έλεγ

τα καθnκοντά τnς. Αντiθετα

ας και Δnμου. Για παράδειγμα το

n δι-

χο εφαρμογnς τnς περιβαλλονηκnς

νομοθεσiας, ούτε γ10 τ1ς δυνατό

γελiας προς τnν ΕυρωπαϊκrΊ Εππρο-

προς τα θεσμΙκά Όργανα που τον

τnτες που δ10θέτε1 γ10 να συμβά

πrΊ καΙ Αναφοράς προς το Ευρω-

εκπροσωπούν σης Βρυξέλλες όπως

λεΙ καΙ να επnρεάζε1 το περΙεχόμε

παϊκό Κο1νοβούλ10 γ10 τον έλεγ-

n ΕυρωπαϊκrΊ

νο τnς περ1βαλλονηκnς νομοθεσi

χο εφαρμογnς τnς περ1βαλλοντ1-

πrΊ, πρέπεΙ να προβλnθούν ώστε

καΙ ΚοΙνωνΙκrΊ Εππρο

ας κατά τnν παραγωγrΊ των νομο

κrΊς νομοθεσiας, αλλά καΙ

θετΙκών κεψένων από τα Ευρω

τότnτα επΙΚΟΙνωνiας καΙ κατάθε-

τnτα συμμετοχrΊς του πολiτn που

σnς προτάσεων του πολiτn προς

αποτελεi αναγκαiα έκφρασn τnς

τους Ελλnνες Ευρωβουλευτές καΙ

δnμοκρατiας.

παϊκά θεσμΙκά Όργανα.
ΕΙδΙκότερα τα δΙκαΙώματα Καταγ-

n δυνα-

να γiνε1 ευρέως γνωστrΊ

n δυνατό
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