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Σύλλογος Προστασίας του Περιβάλλοντος ζήτησε τη μεσολάβηση του Συνηγόρου
του Πολίτη, διαμαρτυρόμενος για την άρνηση χορήγησης αντιγράφου της
Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) εκ μέρους της Γενικής
Διεύθυνσης Χωρικού Σχεδιασμού του ΥΠΕΝ, σε χρόνο προγενέστερο της έναρξης
διαβούλευσης, που αφορά Περιοχή της Οργανωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλιεργειών
(ΠΟΑΥ).
Η Ανεξάρτητη Αρχή απευθύνθηκε στη Γενική Δ/νση Χωρικού Σχεδιασμού του
ΥΠΕΝ επισημαίνοντας ότι οι πολίτες μπορούν να ζητούν και να έχουν πρόσβαση
στην περιβαλλοντική πληροφορία, οποιαδήποτε μορφή κι αν έχει, και η διοίκηση δε
μπορεί να αρνηθεί τη χορήγησή της, εκτός αν παραβλάπτεται απόρρητο, με βάση
ειδικές διατάξεις, που πρέπει να αποδεικνύεται με ορισμένο και προσήκοντα τρόπο.
Ο Συνήγορος τόνισε ότι η χώρα μας έχει κυρώσει τη Σύμβαση του Άαρχους σχετικά
με την πρόσβαση στην πληροφορία, τη συμμετοχή των πολιτών στη διαδικασία
λήψης αποφάσεων και την πρόσβαση στη δικαιοσύνη για περιβαλλοντικά ζητήματα
από την οποία πηγάζει η υποχρέωση της διοίκησης να ενημερώνει κάθε φυσικό ή
νομικό πρόσωπο για θέματα που αφορούν στο περιβάλλον, όταν οι ενδιαφερόμενοι
έχουν υποβάλλει σχετική αίτηση.
Η χώρα μας για την ενσωμάτωση της Οδηγίας 2003/4 για την πρόσβαση του κοινού
στην περιβαλλοντική πληροφόρηση που έχει εκδοθεί από την ΕΕ για την εφαρμογή
της Σύμβασης, εξέδωσε την ΚΥΑ αρ. ΗΠ 11765/653/2006 (ΦΕΚ 327Β/17.03.2006) με
θέμα την Πρόσβαση του κοινού στις δημόσιες αρχές για παροχή πληροφοριών
σχετικά με το περιβάλλον.
Ο Συνήγορος επισήμανε ότι η αποτελεσματική άσκηση του δικαιώματος
πληροφόρησης και η διαφάνεια σε όλες τις σχετικές με το περιβάλλον δράσεις
αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για την επίτευξη των στόχων της Σύμβασης. Η
διαδικασία της συμμετοχής του κοινού στην λήψη αποφάσεων μέσω της
διαβούλευσης αποτελεί διάφορο/επόμενο στάδιο από τη δυνατότητα που προβλέπει
η νομοθεσία σχετικά με την πρόσβαση των πολιτών σε περιβαλλοντική
πληροφόρηση, η οποία πρέπει να παρέχεται,
όποτε ζητείται. Η χορήγηση
αντιγράφων των σχετικών μελετών διασφαλίζει τον εντοπισμό των βέλτιστων
δράσεων και την αποτελεσματική και έγκαιρη ενημέρωση, προετοιμασία και
συμμετοχή του κοινού. Ιδιαίτερα σε ζητήματα σύνθετα απαιτείται ο κάθε
ενδιαφερόμενος να έχει επαρκή χρόνο ώστε να προετοιμαστεί επαρκώς για να έχει
την δυνατότητα να εκφράσει τεκμηριωμένα τις αντιρρήσεις του και τις ενδεχόμενες
προτάσεις του. Με τον τρόπο αυτό προάγεται η βέλτιστη λήψη αποφάσεων, με την
ενσωμάτωση, ενδεχομένως, επιπλέον όρων για τη διασφάλιση της προστασίας του
περιβάλλοντος, στις εγκριτικές αποφάσεις της διοίκησης.
Μετά την παρέμβαση του Συνηγόρου, το Υπουργείο χορήγησε στο Σύλλογο τη
σχετική μελέτη ενημερώνοντας παράλληλα εγγράφως την Ανεξάρτητη Αρχή.
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