
 
ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ 

 
∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

5-6-2008 
 

Θέµα: Παγκόσµια ηµέρα περιβάλλοντος 
 

Ο Συνήγορος του Πολίτη είναι αποδέκτης της δικαιολογηµένης  ανησυχίας όχι 
µόνον των πολιτών αλλά και του προσωπικού της δηµόσιας διοίκησης για την 
υποβάθµιση του περιβάλλοντος: το άµεσο πρόβληµα σήµερα για την 
περιβαλλοντική διοίκηση, που είναι εν πολλοίς αποκεντρωµένη ή 
αυτοδιοικούµενη, είναι η ενίσχυσή της µε εξειδικευµένο προσωπικό και µέσα. Οι 
υπηρεσίες της Περιφέρειας και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης δεν µπορούν να 
επιτελέσουν ουσιαστικά τις σηµαντικές περιβαλλοντικές αρµοδιότητές τους, οι οποίες 
καλύπτουν ευρύτατο φάσµα : αρχίζουν από την προστασία των δασών και τη 
συνολική διαχείριση των υδάτινων πόρων, σε επίπεδο Περιφέρειας, και φτάνουν 
µέχρι τον έλεγχο της αυθαίρετης δόµησης, της τήρησης των περιβαλλοντικών όρων 
λειτουργίας ιδιωτικών και δηµόσιων επιχειρήσεων  και τη διαπίστωση των 
επιπτώσεων της ρύπανσης του περιβάλλοντος στη δηµόσια υγεία, σε επίπεδο, κυρίως, 
Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης.  

Ο Συνήγορος του Πολίτη διερευνά περί τις 2000 υποθέσεις ετησίως µε 
αντικείµενο ποικίλες µορφές υποβάθµισης του περιβάλλοντος και της ποιότητας 
ζωής των πολιτών. Η συσσωρευµένη αυτή εµπειρία αναδεικνύει ως κύρια 
παθογένεια της διοικητικής δράσης τη µη εφαρµογή της περιβαλλοντικής 
νοµοθεσίας στην πράξη. Στην ετήσια έκθεση 
(http://www.synigoros.gr/annual_2007_gr.htm)  του Συνηγόρου προς τη Βουλή 
των Ελλήνων  αναφέρονται και για το έτος 2007 χαρακτηριστικές περιπτώσεις, στις 
οποίες η παρέµβαση του Συνηγόρου πέτυχε να ενεργοποιήσει τους δυσκίνητους 
διοικητικούς µηχανισµούς για τον έλεγχο της ατµοσφαιρικής ρύπανσης, των 
περιβαλλοντικών όρων λειτουργίας διάφορων βιοµηχανικών µονάδων, τη 
διαχείριση των αποβλήτων, τη µέριµνα για  το πόσιµο νερό, τη διαφύλαξη των 
κοινόχρηστων χώρων, την κατεδάφιση αυθαιρέτων σε αιγιαλό και πολλά άλλα.  

Ο Συνήγορος του Πολίτη ελπίζει η παγκόσµια ηµέρα περιβάλλοντος 2008 να 
αποτελέσει µια ευκαιρία για να συνειδητοποιήσουµε όλοι µας ότι η µέριµνα για το 
περιβάλλον πρέπει να καταστεί προτεραιότητα και για τη χώρα µας, σε επίπεδο 
ουσιαστικής διοικητικής δράσης.  Μια προτεραιότητα που και οι πολίτες καλούνται 
να διασφαλίσουν, ασκώντας τα συνταγµατικά δικαιώµατά τους, µεταξύ των οποίων 
είναι το δικαίωµα στην περιβαλλοντική πληροφορία και στη συµµετοχή στη 
διαφύλαξη της προστασίας του περιβάλλοντος σε µια αειφόρο προοπτική.   

 

 
Για τις παρεµβάσεις του Συνηγόρου για το Περιβάλλον βλ. 
http://www.synigoros.gr/perivallon 
 


