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Εισαγωγή
Πρόσφατες επιστημονικές μελέτες αναδεικνύουν με σαφήνεια και τεκμηρίωση τις δραματικές επιπτώσεις
της κλιματικής αλλαγής και της απώλειας της βιοποικιλότητας, κάνουν λόγο για περιβαλλοντική κρίση, και
εκφράζουν την ανάγκη για άμεση και επείγουσα δράση για την αντιμετώπιση των ανθρωπογενών πιέσεων
και κινδύνων για την υγεία του πλανήτη.

Ιστορικά, αυτός είναι ο ρόλος του περιβαλλοντικού δικαίου σε διεθνές, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο: η
ρύθμιση των ανθρωπογενών πιέσεων και κινδύνων και ο περιορισμός των επιπτώσεών τους  στο φυσικό
περιβάλλον. Στην Ελλάδα, το Σύνταγμα παρέχει μια προσέγγιση στην προστασία του περιβάλλοντος η
οποία, κατά την περίοδο θέσπισής της, ήταν ιδιαίτερα προοδευτική. Επιπλέον, σημαντικοί νόμοι όπως
οι  998/1979, 1650/1986 και 2971/2001 έχουν αποτελέσει θεμέλια του περιβαλλοντικού δικαίου και έχουν
συμβάλει ουσιαστικά στην προστασία της φύσης και των οικολογικών αξιών/αγαθών. Η ευρωπαϊκή
περιβαλλοντική νομοθεσία έχει αφήσει έντονο το αποτύπωμά της στην προστασία του περιβάλλοντος στη
χώρα μας παρέχοντας ένα πρωτοποριακό νομικό πλαίσιο για την προστασία της φύσης και την
αντιμετώπιση ανθρωπογενών απειλών και πιέσεων.

Ωστόσο, στην παρούσα συγκυρία της περιβαλλοντικής κρίσης, η αποτελεσματικότητα του περιβαλλοντικού
δικαίου αμφισβητείται, ενώ υπάρχει ακόμα μεγάλος δρόμος να διανυθεί προς την κατεύθυνση ενός ισχυρού
θεσμικού πλαισίου και δικαίου για την αναχαίτιση της κλιματικής αλλαγής. Προβάλλεται ότι το
περιβαλλοντικό δίκαιο που έχουμε αδυνατεί να ανταποκριθεί στις ως άνω προκλήσεις, εξαιτίας της ελλιπούς
εφαρμογής, των νομικών κενών, των άστοχων επιλογών, και άλλων λόγων. Έχει διατυπωθεί η άποψη ότι,
ακόμα και όταν το περιβαλλοντικό είναι αποτελεσματικό, προωθείται κατά προτεραιότητα η αποδυνάμωσή
του.

Μία προσπάθεια να αποτυπωθούν οι εξελίξεις στο θέμα αυτό έχει γίνει με τις εκθέσεις νομοθεσίας που
εξέδιδε το WWF Ελλάς σε ετήσια βάση επί 15 χρόνια, οι οποίες αναδεικνύουν θετικές εξελίξεις αλλά και
αρνητικές πτυχές του θεσμικού και νομικού πλαισίου της χώρας μας, με κύριο σκοπό την ενίσχυσή του και
τη βελτίωση της αποτελεσματικότητάς του.

Το συνέδριο στοχεύει στην αξιολόγηση των νομικών και θεσμικών εξελίξεων των τελευταίων ετών, αλλά
και την ανάδειξη θεμάτων αιχμής για το περιβαλλοντικό δίκαιο προκειμένου να ανταποκριθεί στις νέες
συνθήκες και ανάγκες.


