
Διεπιστηµονική προσέγγιση  
στα έργα υποδοµών                    

τεχνολογία, περιβάλλον, πολιτισµός 
 

Θεσσαλονίκη, 1 Νοεµβρίου 2013 

Οργάνωση  
Τοµέας Αρχιτεκτονικού Σχεδιασµού & Αρχιτεκτονικής Τεχνολογίας του Τµήµατος Αρχιτεκτόνων 

Τοµέας Οικολογίας του Τµήµατος Βιολογίας  
Κοσµητεία της Πολυτεχνικής Σχολής  

του Αριστοτέλειου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης 
 

Υπό την αιγίδα των 
ΑΠΘ-Πολυτεχνική Σχολή, ΤΕΕ, UIA- Ελληνικό Τµήµα, Εγνατία Οδός 

 
Με τη χορηγία των  

ΤΕΕ, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, Δήµος Θεσσαλονίκης 



Δέσποινα Βώκου1 & Φανή Βαβύλη2 
1Τµήµα Βιολογίας, 2Τµήµα Αρχιτεκτόνων ΑΠΘ 

 
Ανάγκη για διεπιστηµονικότητα  
και πλαίσιο εφαρµογής της  

 
 



 
 
Τα µεγάλα έργα  
δηµιουργούν νέες πραγµατικότητες 
 
  

 Επηρεάζουν το περιβάλλον  
  
 Αλλάζουν το τοπίο και επιµέρους στοιχεία του,  
 Τροποποιούν τα ενδιαιτήµατα  
 (την ξέρουµε τη µοίρα των αστέγων)  

 
  



Τα µεγάλα έργα  
δηµιουργούν νέες πραγµατικότητες  
 

  
 Επηρεάζουν το περιβάλλον  
 Αλλάζουν το τοπίο και επιµέρους στοιχεία του και τροποποιούν 
 τα ενδιαιτήµατα (την ξέρουµε τη µοίρα των αστέγων)  

 
 Οφείλουν να δίνουν λύσεις τεχνικής φύσης  

 
 Οφείλουν να ανταποκρίνονται και σε άλλες αξίες και ανάγκες, 
 άρα να σχεδιάζονται έτσι που να µην τις θίγουν / να 
 ενσωµατώνουν ειδικές λύσεις 



Τα µεγάλα έργα  
δηµιουργούν νέες πραγµατικότητες  
 
Επηρεάζουν το περιβάλλον  
 

Περιβαλλοντικά συστήµατα 
 

   



Περιβαλλοντικά συστήµατα 
- Σύνθετα  

 [µεγάλος αριθµός παραγόντων που τα καθορίζουν και τα 
 επηρεάζουν, άγνοια του πόσο µπορούν να κυµαίνονται χωρίς 
 συνέπειες µείζονος σηµασίας] 

 
- Αλληλοσυσχετίσεις και αλληλεπιδράσεις 
 
- Αβεβαιότητα 



Περιβαλλοντικά συστήµατα 
- Σύνθετα  

 [µεγάλος αριθµός παραγόντων που τα καθορίζουν και τα 
 επηρεάζουν, άγνοια του πόσο µπορούν να κυµαίνονται χωρίς 
 συνέπειες µείζονος σηµασίας] 

 
- Αλληλοσυσχετίσεις και αλληλεπιδράσεις 
 
- Αβεβαιότητα 

 Περιβαλλοντικές αποφάσεις  
 

 - Βέλτιστος προσδιορισµός συστήµατος  
 

- Επιλογή λύσης σε συνθήκες αβεβαιότητας  
 [πλήθος παραγόντων µε δυσκολία εκτίµησης, πιθανότητες αστοχίας] 

 
- Εφαρµογή αρχής της πρόληψης 
 

   



Κάθε έργο ή δραστηριότητα  
 
Θετικές και αρνητικές πλευρές 
 
 

Πώς να µεγιστοποιήσουµε τη θετική και να 
ελαχιστοποιήσουµε την αρνητική πλευρά;  

 



 Έργα υποδοµών   
  
  

 
 Θετική πλευρά 

 
  Ποιοι/ποια αναµένουµε να επηρεαστούν θετικά;    
  
 Αρνητική πλευρά  

 
  Ποιοι/ποια µπορεί να πληγούν;    



 Θετική πλευρά 
  Ποιοι/ποια αναµένουµε να επηρεαστούν θετικά;
   
  
 Αρνητική πλευρά  
  Ποιοι/ποια µπορεί να πληγούν;  

 
 
 
 
 
Βεβαίως περιλαµβάνονται οι άνθρωποι και τα 

οικονοµικά τους συµφέροντα            
αλλά όχι µόνο 

 
 



Δεν περιλαµβάνονται µόνον οι άνθρωποι και τα οικονοµικά 
τους συµφέροντα ανάµεσα στους µεν και στους δε  

Νυχτερίδες, αρκούδες, γύπες, καρχαρίες, οξιές, βαλανιδιές, πρίµουλες, θυµάρια, 
οχιές, τσακάλια, σκολοπέντρες, τρίτωνες, κροκοδειλάκια, δελφίνια, χελώνες… 
 
και λίµνες, ποτάµια, βουνά, βράχια, σπηλιές, σάρες, φαράγγια, απολιθώµατα  
 
µαζί µε κτήρια, κρήνες, νερόµυλους, αλώνια, και παραδόσεις και συλλογικές µνήµες 
 

Η φυσική και άλλη κληρονοµιά µας 



Περιλαµβάνεται όλη η φυσική κληρονοµιά 
 

και η ανθρώπινη συλλογική κληρονοµιά  
(δεν περιορίζεται στα µάρµαρα) 

 
 

Έχουµε αρχίσει εδώ και καιρό να το αποδεχόµαστε  



Έργα υποδοµών και περιβάλλον 
 
Με όλες τις διαστάσεις της έννοιας περιβάλλον   
και τις απαιτήσεις για λύση που θα ανταποκρίνεται 
σε σειρά διαφορετικών αναγκών    
 
   

Η διεπιστηµονικότητα είναι περισσότερο από αναγκαία 
 

  πολύ νωρίς, στην αρχή της διαδικασίας σχεδιασµού 
   
  ώστε να ολοκληρώνονται χωρίς καθυστερήσεις, χωρίς 
   µεταγενέστερα προβλήµατα και υψηλότερα κόστη  



Χρειάζεται να εστιάσουµε  
στο θέµα της διεπιστηµονικότητας  
 

  

Να διερευνήσουµε πώς µπορεί να διασφαλιστεί 
και αποτελεσµατικότερα να εφαρµοστεί 
 
 
 
αυτή η ανάγκη µας έφερε στη σηµερινή ηµερίδα 



Πολύ καλή η συγκυρία 
 
 

   



Πολύ καλή η συγκυρία 
 

  Το Ευρωκοινοβούλιο αναθεωρεί την 
   Οδηγία Εκτίµησης των Περιβαλλοντικών 

Επιπτώσεων 

 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

Βρυξέλλες, 26.10.2012  
COM(2012) 628 final 

2012/0297 (COD) 

  

Πρόταση 

ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

για την τροποποίηση της οδηγίας 2011/92/ΕΕ σχετικά µε την εκτίµηση των επιπτώσεων 
ορισµένων σχεδίων δηµοσίων και ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον 

(Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 

{SWD(2012) 354 final} 
{SWD(2012) 355 final} 

  
9/10/2013 , Στο Ευρωκοινοβούλιο η ολοµέλεια υπερψήφισε την 
πρόταση της Επιτροπής για τροποποίηση της Οδηγίας 2011/92/ΕΕ 



Η οδηγία 2011/92/EΕ περιέχει τη νοµική απαίτηση να 
πραγµατοποιείται εκτίµηση περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων (ΕΠΕ) δηµοσίων ή ιδιωτικών έργων που 
ενδέχεται να έχουν σηµαντικές επιπτώσεις στο 
περιβάλλον, πριν την αδειοδότησή τους  

Η απαίτηση για ΕΠΕ εισήχθη το 1985 στην Ευρωπαϊκή Ένωση  
(Οδηγία 85/337/EE) 
 
Μετά από >25 έτη εφαρµογής, η οδηγία ΕΠΕ δεν έχει αλλάξει 
σηµαντικά  
 

Ελλείψεις που οδηγούν σε µη ικανοποιητική εφαρµογή 
  



Ελλείψεις που οδηγούν σε µη 
ικανοποιητική εφαρµογή 

 
Η ΕΠΕ - περιβαλλοντική αδειοδότηση - είναι υποτιµηµένη  
Λειτουργεί κυρίως ως γραφειοκρατικός µηχανισµός  

 όχι ως εργαλείο περιβαλλοντικού σχεδιασµού και 
 πρόληψης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων 



 
 
 
 
Η ικανότητα να λαµβάνονται έγκυρες αποφάσεις για τον 
περιβαλλοντικό αντίκτυπο ενός έργου εξαρτάται – σε µεγάλο βαθµό – 
από την ποιότητα των πληροφοριών που χρησιµοποιούνται στην 
τεκµηρίωση της ΕΠΕ και από την ποιότητα της διαδικασίας ΕΠΕ 
 
 

Στόχος της πρότασης αναθεώρησης της οδηγίας  
 
Να εξασφαλισθεί υψηλό επίπεδο προστασίας του περιβάλλοντος  
 



 

Αιτιολογική έκθεση (τροποποίησης οδηγίας) 
 
 
.…. η αναθεωρηµένη οδηγία ΕΠΕ µπορεί να διαδραµατίσει καίριο ρόλο στην 
επίτευξη αποτελεσµατικής χρήσης των πόρων (π.χ. µε την καθιέρωση νέων 
απαιτήσεων για την εκτίµηση [περιβαλλοντικών προβληµάτων] θεµάτων, όπως...) 
 
που συνδέονται µε τη χρήση των φυσικών πόρων), η πρόταση εντάσσεται στις 
πρωτοβουλίες που αποσκοπούν στην υλοποίηση του χάρτη πορείας για µια 
αποδοτική, από πλευράς πόρων, Ευρώπη . Επίσης, η αναθεώρηση της οδηγίας 
ΕΠΕ εντάσσεται στη στρατηγική «Ευρώπη 2020» και ιδίως στην προτεραιότητα για 
βιώσιµη ανάπτυξη.  
 
Η αναθεωρηµένη οδηγία µπορεί επίσης να συντελέσει σηµαντικά στο 
καθήκον που έχει η Ένωση να λαµβάνει υπόψη τις πολιτιστικές πτυχές σε 
όλες τις πολιτικές και τις δράσεις της 
….. 

[η θεµατική της ηµερίδας] 



Εκτιµώντας ότι 
…. 
 
Την τελευταία δεκαετία, περιβαλλοντικά προβλήµατα, 
όπως ...., έχουν αποκτήσει µεγαλύτερη σηµασία για τη 
χάραξη πολιτικής και πρέπει εποµένως να αποτελούν 
καίρια στοιχεία των διαδικασιών εκτίµησης και λήψης 
αποφάσεων, ειδικά όταν πρόκειται για έργα υποδοµής 

Πρόταση  
(νέας Οδηγίας) 
 

[η θεµατική της ηµερίδας] 



Χρειάζεται  
να προσαρµοστεί η ΕΠΕ σε νέες περιβαλλοντικές προκλήσεις  

 - βιοποικιλότητα  
 - κλιµατική αλλαγή  
 - κίνδυνοι φυσικών/ανθρωπογενών καταστροφών  
 .... 

να επαναπροσδιορισθεί το περιεχόµενο της έκθεσης ΕΠΕ  
 - υποχρεωτική εκτίµηση εύλογων εναλλακτικών λύσεων 
 - αιτιολόγηση τελικών αποφάσεων                                              
 - υποχρεωτική παρακολούθηση σηµαντικών δυσµενών 
   επιπτώσεων µετά την ΕΠΕ  

Ποιότητα και περιεχόµενο της ΕΠΕ  
 



Εκτιµώντας ότι 
…. 
 
στον χάρτη πορείας για µια αποδοτική, από πλευράς 
πόρων, Ευρώπη υπογραµµίζεται… η ανάγκη 
αντιµετώπισης της µη βιώσιµης µακροπρόθεσµα 
αύξησης των δοµηµένων περιοχών (κατάληψη εδαφών) 

Πρόταση  
(της νέας Οδηγίας) 
 



 
«Άρθρο 3 
Στην εκτίµηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων εντοπίζονται, περιγράφονται και 
αξιολογούνται δεόντως …οι άµεσες και έµµεσες σηµαντικές επιπτώσεις ενός έργου: 
 
α) στον πληθυσµό, την ανθρώπινη υγεία και τη βιοποικιλότητα, και ιδίως τα 
προστατευόµενα είδη και ενδιαιτήµατα µε βάση την οδηγία 92/43/EΟΚ …και την 
οδηγία 2009/147/EΚ… 
 
β) στο έδαφος, τα ύδατα, τον αέρα και την κλιµατική αλλαγή 
 
γ) στα υλικά αγαθά, την πολιτιστική κληρονοµιά και το φυσικό τοπίο 
 [συµπεριλαµβανοµένης της αρχιτεκτονικής και της αρχαιολογικής κληρονοµιάς]  
 
δ) στην αλληλεπίδραση µεταξύ των παραγόντων που αναφέρονται στα στοιχεία α), β) και γ) 
 
ε) στην έκθεση, την ευαισθησία και την ανθεκτικότητα των παραγόντων που αναφέρονται στα 
στοιχεία α), β) και γ), σε κινδύνους φυσικών και ανθρωπογενών καταστροφών» 

Το άρθρο 3 αντικαθίσταται ολόκληρο 

α) στον άνθρωπο, στην πανίδα 
και στη χλωρίδα  
β) στο έδαφος…,  
γ) στα υλικά αγαθά … 
δ) στην αλληλεπίδραση …  



Η δυνατότητα µη εφαρµογής της οδηγίας αφορά µόνον έργα που αποκλειστικό 
σκοπό έχουν την εθνική άµυνα ή ανάγκες αντιµετώπισης έκτακτων 
περιπτώσεων πολιτικής προστασίας  
 
Θα πρέπει να εξετάζονται οι σωρευτικές επιπτώσεις  
 
Σαφέστερα χρονοδιαγράµµατα, π.χ. ελάχιστος χρόνος για συµµετοχή κοινού 
30 ηµέρες, µέγιστος 60… και πολλά άλλα 
 
Όταν η παρακολούθηση υποδεικνύει ότι τα µέτρα δεν επαρκούν ή ότι 
παρατηρούνται σηµαντικές αρνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις που αρχικά 
δεν είχαν προβλεφθεί, η αρµόδια αρχή καθορίζει διορθωτικά µέτρα 
άµβλυνσης ή αντιστάθµισης,  
 
Θα πραγµατοποιείται ΕΠΕ µόνο για έργα που ενδέχεται να έχουν σηµαντικές 
περιβαλλοντικές επιπτώσεις, χωρίς άσκοπο διοικητικό φόρτο για µικρής 
κλίµακας έργα 

Άλλα αξιοµνηµόνευτα 

Άρθρο 2, παρ. 4 «… τα κράτη µέλη µπορούν σε εξαιρετικές 
περιπτώσεις να εξαιρούν, εν όλω ή εν µέρει, ένα ειδικό έργο 
από την παρούσα οδηγία»  



Παράρτηµα Ι  
  
 ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΥΠΟΚΕΙΝΤΑΙ ΣΕ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 

   
 Προστίθενται  
  «4α. Υπαίθρια εξόρυξη και παρόµοιες υπαίθριες εξορυκτικές βιοµηχανίες.» 
 ….. 
 «14α. «Η έρευνα, η εκτίµηση και η εξόρυξη αργού πετρελαίου και/ή φυσικού αερίου που είναι 
εγκλωβισµένο σε σχιστολιθικά κοιτάσµατα µε µείγµα αερίου ή άλλα ιζηµατογενή πετρώµατα ίσης ή 
µικρότερης διαπερατότητας και πορώδους φύσεως, ανεξαρτήτως της εξορυσσόµενης ποσότητας.   
 14β. Έρευνα και εξόρυξη φυσικού αερίου από ανθρακούχα στρώµατα, ανεξαρτήτως της 
εξορυσσόµενης ποσότητας.   
 … 
 «19. «Λατοµεία και υπαίθρια ορυχεία εκτάσεως άνω των 25 εκταρίων, χρυσορυχεία στα οποία 
εφαρµόζονται τεχνικές εξόρυξης µε χρήση κυανιδίων ή τυρφορυχεία εκτάσεως άνω των 150 
εκταρίων.» 
 ….. 
  «24α. Θεµατικά πάρκα και γήπεδα γκολφ σχεδιασµένα για περιοχές µε έλλειψη υδάτινων πόρων 
και υψηλό κίνδυνο απερήµωσης ή ξηρασίας.» 



Το νοµικό πλαίσιο  
(θα δούµε πώς θα ολοκληρωθεί) 
 
Να αξιοποιήσουµε το εργαλείο, σε επίπεδο σχεδιασµού και πρόληψης 





Θα πραγµατοποιείται ΕΠΕ µόνο για έργα που ενδέχεται να έχουν 
σηµαντικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις, χωρίς άσκοπο διοικητικό 
φόρτο για µικρής κλίµακας έργα 

[…από την κατασκευή γεφυρών, λιµένων, αυτοκινητοδρόµων, χώρων 
απόθεσης απορριµµάτων, µέχρι εγκαταστάσεων εντατικής εκτροφής 
πουλερικών ή χοίρων] 
 
 

Σύµφωνα µε την εκτίµηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων της 
Επιτροπής, κάθε χρόνο στην Ε.Ε. πραγµατοποιούνται περίπου 
15.000 έως 26.000 ΕΠΕ, και 27.000 έως 33.800 διαδικασίες 
ελέγχου 



Εννέα από τις δώδεκα τροποποιήσεις αναµένεται ότι θα προσφέρουν σηµαντικό 
περιβαλλοντικό και κοινωνικο-οικονοµικό όφελος χωρίς πρόσθετο διοικητικό 
κόστος - αναµένεται επίσης κάποια εξοικονόµηση κόστους.  
 
Δύο τροποποιήσεις (εκτίµηση εναλλακτικών λύσεων και παρακολούθηση) 
αναµένεται ότι θα προσφέρουν υψηλό περιβαλλοντικό και κοινωνικο-οικονοµικό 
όφελος µε µέτριο κόστος για τους κυρίους έργου και µε περιορισµένο ή 
αµελητέο κόστος για τις δηµόσιες αρχές  
 
Μία τροποποίηση (προσαρµογή της ΕΠΕ σε νέες προκλήσεις) αναµένεται ότι θα 
προσφέρει υψηλό όφελος µε µέτριο έως υψηλό κόστος για τους κυρίους έργου 
και τις δηµόσιες αρχές  

Κόστος και οφέλη  



Παραγωγική διαδικασία  
 
Δυο πλευρές  
 
Θετική: Δόµηση ύλης – παραγωγή αγαθών  
 
Αρνητική: Αποδόµηση ύλης – µετατροπή αγαθών σε απόβλητα  
 



 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 
 
Διυλιστήρια, θερµοηλεκτρικοί σταθµοί, πυρηνικοί σταθµοί, 
επεξεργασία πυρηνικών καυσίµων, διάθεση ραδιενεργών υλικών, 
µεταλλουργικές βιοµηχανίες, εξόρυξη/ µεταποίηση αµιάντου, 
παραγωγή οργανικών και ανόργανων χηµικών υλικών, 
εκκρηκτικών, λιµένες, αεροδρόµια..., αγωγοί µεταφοράς 
πετρελαίου, αερίου..., υδροµαστεύσεις..., εντατική εκτροφή ζώων 
(85.000 κοτόπουλα, 3000 χοίροι...) 
 



n  Το περιβάλλον είναι ζήτηµα χαµηλής προτεραιότητας για τη 
διοίκηση.  

n  Η παράδοσή µας προτάσσει τα ατοµικά δικαιώµατα έναντι των 
συλλογικών.  

n  Παράλληλα, η οικονοµική ανάπτυξη αναδείχθηκε σε αυτοσκοπό 
κάτω από τις συγκεκριµένες ιστορικές και οικονοµικές 
συγκυρίες. 

n   Το περιβάλλον αντιµετωπίστηκε και συνεχίζει να 
αντιµετωπίζεται ως ζήτηµα χαµηλής προτεραιότητας, συχνά δε 
και ως εµπόδιο και όχι ως πόρος.  

n  Πώς συνάδει όµως π.χ. η διακηρυγµένη πολιτική τουριστικής 
ανάπτυξης µε τις αλλεπάλληλες γενιές αυθαιρέτων στον αιγιαλό, 
την έλλειψη διαχείρισης στερεών και υγρών αποβλήτων ακόµα 
και σε διάσηµους τουριστικούς προορισµούς, την υποβάθµιση 
του τοπίου;  
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n  Οι Έλληνες πολίτες δηλώνουν ότι ενδιαφέρονται για τα περιβαλλοντικά ζητήµατα 
και πρόθυµοι να προβούν στην υιοθέτηση µέτρων για την προστασία του 
περιβάλλοντος.  

n  Το ενδιαφέρον αυτό παραµένει συχνά θεωρητικό, καθώς δεν µετατρέπεται σε 
πράξη και δράση, µέσα στο γενικότερο κλίµα της κρίσης θεσµών και αξιών.  

n  Κοινωνικές αντιδράσεις εγείρονται σχεδόν πάντα για την εγκατάσταση 
περιβαλλοντικών υποδοµών π.χ. ανεµογεννήτριες, ΧΥΤΑ, αλλά ζητήµατα 
σχετικά µε την καταπάτηση ρεµάτων ή το γκρέµισµα αυθαιρέτων σπάνια 
θίγονται.  

n  Παράλληλα, η επικρατούσα τεχνοκρατική αντίληψη συµβάλλει στην 
απενοχοποίηση του κοινωνικού συνόλου. Ο περιβαλλοντικός εκσυγχρονισµός 
προτάσσεται ως η λύση των περιβαλλοντικών προβληµάτων, κατεξοχήν 
κοινωνικών προβληµάτων. Παράγουµε απόβλητα, αντιστεκόµαστε στη 
χωροθέτηση χώρων επεξεργασίας και διάθεσής τους και διεκδικούµε σύγχρονα 
εργοστάσια που µαγικά θα τα εξαφανίσουν!  
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n  Στις συναλλαγές των πολιτών µε το δηµόσιο υπάρχει 
διάχυτο όχι µόνο το αίσθηµα της συναλλαγής, αλλά 
και αυτό της συνενοχής  

n  Η επωδός: «αυτά δε γίνονται», αναφερόµενη σε 
κανόνες δικαίου, ακούγεται πολύ συχνά από στόµατα 
δηµόσιων λειτουργών.  

n  Παράλληλα, γίνονται τα πάντα: περιβαλλοντική 
αδειοδότηση αυθαιρέτων σε αιγιαλό, δραστηριοτήτων 
σε αναδασωτέες εκτάσεις κ.λπ.  
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