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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Το Σώµα Επιθεώρησης Περιβάλλοντος, ∆όµησης, Ενέργειας και Μεταλλείων 

(ΣΕΠ∆ΕΜ) συστάθηκε µε το π.δ. 100/2014 «Οργανισµός Υπουργείου 

Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής», προκειµένου να 

συγκεντρωθούν σε µια διοικητική µονάδα επιπέδου Γενικής ∆ιεύθυνσης όλες οι 

ελεγκτικές λειτουργίες του Υπουργείου. 

Σήµερα το ΣΕΠ∆ΕΜ διαρθρώνεται σε τρεις (3) υπηρεσίες: 

α) Την Επιθεώρηση Νοτίου Ελλάδας, µε έδρα την Αθήνα και χωρική 

αρµοδιότητα στις Περιφέρειες: Αττικής, Στερεάς Ελλάδας, Πελοποννήσου, 

Κρήτης, Νοτίου Αιγαίου, Ιονίου και ∆υτικής Ελλάδος. Η Επιθεώρηση Νοτίου 

Ελλάδας απαρτίζεται από τα τέσσερα (4) ακόλουθα Τµήµατα:  

- Επιθεώρηση Περιβάλλοντος, 

- Επιθεώρηση ∆όµησης και Κατεδαφίσεων,  

- Επιθεώρηση Ενέργειας και  

- Επιθεώρηση Μεταλλείων.  

Η Επιθεώρηση Νοτίου Ελλάδας περιλαµβάνει επίσης το Γραφείο Οινοφύτων 

που υπάγεται στο Τµήµα Επιθεώρησης Περιβάλλοντος, και το Γραφείο 

Σµυριδωρυχείων Νάξου που υπάγεται στο Τµήµα Επιθεώρησης Μεταλλείων. 

β) Την Επιθεώρηση Βορείου Ελλάδας, µε έδρα τη Θεσσαλονίκη και χωρική 

αρµοδιότητα στις Περιφέρειες: Κεντρικής Μακεδονίας, Θεσσαλίας, 

Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης, ∆υτικής Μακεδονίας, Ηπείρου και Βορείου 

Αιγαίου. Η Επιθεώρηση Βορείου Ελλάδας απαρτίζεται από τα Τµήµατα:  

- Επιθεώρηση Περιβάλλοντος, 

- Επιθεώρηση ∆όµησης και Κατεδαφίσεων,  

- Επιθεώρηση Ενέργειας και  

- Επιθεώρηση Μεταλλείων.  

γ) Το Συντονιστικό Γραφείο Αντιµετώπισης Περιβαλλοντικών Ζηµιών 

(ΣΥΓΑΠΕΖ), µε έδρα την Αθήνα και χωρική αρµοδιότητα σε όλη την 

επικράτεια. 

Ως ελεγκτική αρχή, το ΣΕΠ∆ΕΜ ελέγχει την εφαρµογή της νοµοθεσίας στους 

τοµείς του περιβάλλοντος, της δόµησης της ενέργειας και των µεταλλείων. Στις 

περιπτώσεις όπου διαπιστώνονται παραβάσεις εισηγείται, ή επιβάλλει, κατά 

περίπτωση, διοικητικές κυρώσεις (χρηµατικά πρόστιµα). Όπου διαπιστώνεται 

ρύπανση ή υποβάθµιση του περιβάλλοντος ή άλλο πιθανό ποινικό αδίκηµα, το 

ΣΕΠ∆ΕΜ παραπέµπει τις υποθέσεις στους αρµόδιους εισαγγελείς. Στις περιπτώσεις 

διαπίστωσης πιθανής διαφθοράς ή κακοδιοίκησης, η υπόθεση παραπέµπεται στο 

Γενικό Επιθεωρητή ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης. 

Επιπλέον το ΣΕΠ∆ΕΜ έχει αυξηµένες αρµοδιότητες που περιλαµβάνουν την 

πρόληψη και αποκατάσταση ζηµιών που προκαλούνται στο περιβάλλον, όπως 

επίσης την εποπτεία και τον έλεγχο όλων των εξορυκτικών και µεταλλευτικών 

δραστηριοτήτων της χώρας. Αναλυτικά οι αρµοδιότητες αναφέρονται στα επί 
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µέρους κεφάλαια της έκθεσης. Το οργανόγραµµα του ΣΕΠ∆ΕΜ παρουσιάζεται στο 

παρακάτω διάγραµµα:  
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2. ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

 

2.1 ∆ιοικητική οργάνωση, στελέχωση και αρµοδιότητες 

Οι Επιθεωρητές Περιβάλλοντος µπορούν να διενεργούν αυτοψίες σε κάθε δηµόσιο ή 

ιδιωτικό έργο ή δραστηριότητα που υπάγεται στις διατάξεις περί προστασίας του 

περιβάλλοντος. Παράλληλα, για την αποτελεσµατική άσκηση των αρµοδιοτήτων τους 

µπορούν να προβαίνουν σε ελέγχους και µετρήσεις, καθώς επίσης στη συλλογή κάθε 

χρήσιµου κατά την κρίση τους στοιχείου. Αυτό ισχύει ανεξάρτητα από την τυχόν 

αρµοδιότητα άλλης αρχής να προβαίνει σε ανάλογο έλεγχο. 

Η περιβαλλοντική επιθεώρηση περιλαµβάνει επιτόπιες επισκέψεις, έλεγχο της 

επίτευξης των προτύπων περιβαλλοντικής ποιότητας, εξέταση εκθέσεων, αξιολόγηση 

των δραστηριοτήτων και των εργασιών που εκτελούνται στην ελεγχόµενη 

εγκατάσταση, έλεγχο των χώρων και του σχετικού εξοπλισµού και της 

καταλληλότητας της εφαρµοζόµενης περιβαλλοντικής διαχείρισης καθώς και έλεγχο 

των σχετικών αρχείων που τηρούν οι διοικήσεις των ελεγχόµενων εγκαταστάσεων. 

Το έργο της επιθεώρησης συµβάλλει στη βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων 

των λειτουργούντων έργων και δραστηριοτήτων, µέσω αφενός του ελέγχου τήρησης 

των περιβαλλοντικών όρων και αφετέρου της ενηµέρωσης των φορέων 

εκµετάλλευσης σχετικά µε τις δυνατές επεµβάσεις βελτίωσης της απόδοσης, καθώς και 

µε τις καλύτερες και πιο φιλικές στο περιβάλλον τεχνολογίες. 

Οι έλεγχοι διεξάγονται τόσο κατά την κατασκευή όσο και τη λειτουργία έργων, χώρων 

υγειονοµικής ταφής απορριµµάτων (ΧΥΤΑ), τουριστικών εγκαταστάσεων, 

βιοµηχανιών, εξορυκτικών δραστηριοτήτων, κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων, 

υδατοκαλλιεργειών και άλλων δραστηριοτήτων. Παράλληλα οι Επιθεωρητές 

Περιβάλλοντος έχουν αρµοδιότητα σε θέµατα προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος 

από καταπατήσεις δηµόσιων εκτάσεων, ανέγερσης και συντήρησης αυθαίρετων 

κατασκευών οπουδήποτε και ιδιαίτερα σε προστατευόµενες περιβαλλοντικά περιοχές, 

επεµβάσεις σε ρέµατα, αιγιαλό και παραλία [όπως προβλέπεται από την παρ. 2 του 

άρθρου 4 του ν. 2242/1994 (ΦΕΚ Α΄162). Στις περιπτώσεις που διαπιστώνονται 

παραβάσεις γίνεται εισήγηση για την επιβολή κυρώσεων, σύµφωνα µε το άρθρο 21 

του ν. 4014/2011. 

Η συγκρότηση και λειτουργία των Τµηµάτων Επιθεώρησης Περιβάλλοντος του 

ΣΕΠ∆ΕΜ διέπεται από τις αρχές και τη φιλοσοφία λειτουργίας των αντίστοιχων 

ευρωπαϊκών αρχών επιθεώρησης (Inspectorates), ακολουθώντας τη 

Σύσταση 2001/331/ΕΚ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά µε τα «ελάχιστα κριτήρια 

για τις περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις», όπως επίσης σχετικές οδηγίες που 

συντάσσονται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού ∆ικτύου IMPEL. 

Για την αποτελεσµατικότερη επιτέλεση του έργου τους, οι Επιθεωρητές Περιβάλλοντος 

έχουν αυξηµένες αρµοδιότητες σε σχέση µε τους άλλους υπαλλήλους της διοίκησης 

που διενεργούν περιβαλλοντικούς ελέγχους. Οι αρµοδιότητες αυτές τους έχουν δοθεί 

από ειδικές διατάξεις, ως εξής: 
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- ∆ιενεργούν αυτοψία σε κάθε δηµόσιο ή ιδιωτικό έργο ή δραστηριότητα, ανεξάρτητα 

από τους ελέγχους άλλων αρχών, µε το δικαίωµα να συλλέγουν κάθε στοιχείο ή να 

διενεργούν µετρήσεις και ελέγχους κατά την κρίση τους (άρθρο 9 του 

ν.2947/2001/Α΄228). Ο έλεγχος είναι απροειδοποίητος (άρθρο 20 του ν. 

4014/2011/Α΄209). Μετά τον έλεγχο και εφόσον διαπιστωθούν παραβάσεις, 

συντάσσουν Πράξη Βεβαίωση Παράβασης η οποία διαβιβάζεται στον αρµόδιο 

Εισαγγελέα για τη διερεύνηση αξιόποινων πράξεων (άρθρο 9 του ν.2947/2001). 

Συντάσσουν επίσης Εισήγηση Προστίµου προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και 

Ενέργειας (άρθρο 21 παρ. 3 του ν.4014/2011).    

- Έχουν το δικαίωµα, για την εκπλήρωση του έργου τους, να έχουν πρόσβαση σε 

κάθε φάκελο δηµόσιας υπηρεσίας, σχετικό µε την υπόθεση που διερευνούν, 

συµπεριλαµβανοµένων και των απορρήτων, µε µόνη εξαίρεση στα έγγραφα εκείνα 

που σχετίζονται µε την άσκηση εξωτερικής πολιτικής, την εθνική άµυνα και την 

κρατική ασφάλεια (άρθρο 5 παρ. 4α του ν. 3074/2002, άρθρο 38 ν. 3710/2008). 

- Έχουν ειδικά προανακριτικά καθήκοντα (άρθρο 9 ν.4042/2012) για τη διερεύνηση 

πράξεων ρύπανσης ή υποβάθµισης του περιβάλλοντος, όπως αυτά αναφέρονται στο 

άρθρο 28 του ν. 1650/1986 (Α΄150) όπως ισχύει. Κατόπιν εισαγγελικής 

παραγγελίας διενεργούν προκαταρκτικές εξετάσεις και προανακρίσεις για τα 

προαναφερόµενα εγκλήµατα.  

- Έχουν το δικαίωµα να διενεργούν έρευνα σε µεταφορικά µέσα για την ανεύρεση 

αποβλήτων, βάση καταγγελίας ή ισχυρής υπόνοιας (άρθρο 9 ν.4042/2012). 

- ∆εν εξετάζονται και δε διώκονται για γνώµη που διατυπώνουν κατά τη διάρκεια των 

καθηκόντων τους, µε εξαίρεση την περίπτωση δόλου και την παραβίαση του 

απορρήτου των πληροφοριών και στοιχείων που περιήλθαν σε γνώση τους κατά την 

άσκηση των καθηκόντων τους (άρθρο 14 παρ. 2 του ν. 3044/2002 ,Α΄197).  

Οι κυριότερες νοµοθετικές ρυθµίσεις που αφορούν τους Επιθεωρητές Περιβάλλοντος 

και που υιοθετήθηκαν το 2016, περιλαµβάνονται στο ν. 4409/2016 (Α΄136) και 

συγκεκριµένα, στο άρθρο 51 «Ρυθµίσεις για την ενίσχυση και θεσµική θωράκιση του 

Σώµατος Επιθεώρησης Περιβάλλοντος ∆όµησης, Ενέργειας και Μεταλλείων 

(ΣΕΠ∆ΕΜ), όπου προβλέπονται τα ακόλουθα:   

1. Μέρος των εισπραττόµενων προστίµων από τους ελέγχους των Επιθεωρητών 

εγγράφεται ως πίστωση σε ειδικό κωδικό (ΚΑΕ) που συστήνεται στον τακτικό 

προϋπολογισµό του ΥΠΕΝ για την κάλυψη δαπανών διενέργειας ελέγχων και 

επιθεωρήσεων των Επιθεωρητών του ΣΕΠ∆ΕΜ. Για την υλοποίηση της πρόβλεψης 

αυτής εκδόθηκαν στη συνέχεια οι απαιτούµενες υπουργικές αποφάσεις που 

προσδιορίζουν τον κωδικό ΚΑΕ και ορίζουν σε 40% το ποσοστό των ως άνω 

εισπραττόµενων προστίµων για την κάλυψη των δαπανών διενέργειας ελέγχων. 

2. Επιτρέπεται η έκδοση ενιαίου ΧΕΠ, χωρίς να απαιτείται αιτιολογηµένη απόφαση, 

για την κάλυψη δαπανών πολλαπλών µετακινήσεων των Επιθεωρητών του 

ΣΕΠ∆ΕΜ, µε σκοπό τη διενέργεια προληπτικών και κατασταλτικών ελέγχων, την 

εκτέλεση εισαγγελικών παραγγελιών, την παράστασή τους σε δικαστήρια επί 

υποθέσεων που σχετίζονται µε το ελεγκτικό τους έργο, καθώς επίσης για τη 

διερεύνηση των συνθηκών ατυχηµάτων, µε χρονικό ορίζοντα δύο (2) µηνών. 
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3. Οι αρµοδιότητες της Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών Περιβάλλοντος που 

συστάθηκε µε το άρθρο 9 του ν. 2947/2001 (Α΄228) µεταφέρονται στα 

αντίστοιχα Τµήµατα του ΣΕΠ∆ΕΜ, όπως αυτά ορίζονται στο π.δ. 100/2014 

(Α΄167) και ασκούνται από τους Επιθεωρητές των οικείων Τµηµάτων αυτού. 

Όπου στην κείµενη νοµοθεσία αναφέρεται η Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών 

Περιβάλλοντος, νοείται το Σώµα Επιθεωρητών Περιβάλλοντος, ∆όµησης, 

Ενέργειας και µεταλλείων (ΣΕΠ∆ΕΜ) του Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας. 

Το έτος 2016, στα Τµήµατα Επιθεώρησης Περιβάλλοντος υπηρέτησαν ενεργά 19 

Επιθεωρητές Περιβάλλοντος, εκ των οποίων, 15 στην Επιθεώρηση Νοτίου Ελλάδος 

και 4 στην Επιθεώρηση Βορείου Ελλάδας. Επίσης υπηρέτησαν 6 ∆ιοικητικοί 

Υπάλληλοι, εκ των οποίων 4 στην Νότια Ελλάδα και 1 στη Βόρεια Ελλάδα. Οι 

ειδικότητες των παραπάνω είναι οι εξής: 

- Επιθεώρηση Νοτίου Ελλάδος: 8  ΠΕ Μηχανικών, 2 ΠΕ Γεωτεχνικών, 5 ΠΕ 

Περιβάλλοντος και 4 ∆ιοικητικοί Υπάλληλοι, 

- Επιθεώρηση Βορείου Ελλάδος: 2 ΠΕ Μηχανικών, 2 ΠΕ Περιβάλλοντος και 1 

∆ιοικητικός Υπάλληλος. 

 

2.2 Περιγραφή του έργου της Επιθεώρησης Περιβάλλοντος Νοτίου και 

Βορείου Ελλάδας για το έτος 2016 

Οι Επιθεωρητές Περιβάλλοντος διενήργησαν 40 νέους ελέγχους κατά το έτος 2016 

(27 στην Επιθεώρηση Νοτίου Ελλάδος και 13 στην Επιθεώρηση Βορείου Ελλάδος). 

Επιπροσθέτως, διενήργησαν συνολικά 9 επανελέγχους, σε συνέχεια παλαιότερων 

ελέγχων (6 στη Νότια και 3 στη Βόρεια Ελλάδα). Στις παραπάνω υποθέσεις 

περιλαµβάνονται µόνον οι έλεγχοι που έγιναν µε επιτόπια αυτοψία των επιθεωρητών.  

Το 25% των νέων ελέγχων του έτους 2016 αφορούσε σε δραστηριότητες του 

ευρύτερου δηµοσίου τοµέα (συµπεριλαµβανοµένης της διαχείρισης των αστικών 

απορριµµάτων και των εγκαταστάσεων επεξεργασίας αστικών λυµάτων) ενώ το 

υπόλοιπο  75% αφορούσε σε δραστηριότητες του ιδιωτικού τοµέα. 

Στο σύνολο των 40 νέων περιβαλλοντικών ελέγχων, το έναυσµα της διαδικασίας 

ελέγχου διαφοροποιείται αναλόγως µε το εάν ο έλεγχος ήταν ενταγµένος στον 

τακτικό προγραµµατισµό ή ήταν έκτακτος, δηλαδή διενεργήθηκε έπειτα από 

καταγγελία ή κατόπιν εντολής του Γενικού Επιθεωρητή ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης (ΓΕ∆∆) ή 

εισαγγελικής παραγγελίας ή αιτήµατος/εντολής της πολιτικής ηγεσίας ή µετά από 

ενηµέρωση άλλης υπηρεσίας.  
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Έναυσμα των νέων Περιβαλλοντικών Ελέγχων που Διενεργήθηκαν το έτος 2016 

Αίτημα 

δημόσιου 

φορέα 

Εντολή 

Πολιτικής 

Ηγεσίας 

Εισαγγελική 

Παραγγελία 

Εντολή 

ΓΕΔΔ 

Καταγγελία / 

αναφορά 

Αυτεπάγγελτα 

(Εκτάκτως) 

Τακτικός 

Προγραμματισμός 
Σύνολο 

5 5 12 1 9 2 6 40 

Έναυσμα των Περιβαλλοντικών Ελέγχων που Εκκρεμούσαν κατά το τέλος του 2016 

Αίτημα 

δημόσιου 

φορέα 

Εντολή 

Πολιτικής 

Ηγεσίας 

Εισαγγελική 

Παραγγελία 

Εντολή 

ΓΕΔΔ 

Καταγγελία / 

αναφορά 

Αυτεπάγγελτα 

(Εκτάκτως) 

Τακτικός 

Προγραμματισμός 
Σύνολο 

30 11 28 11 49 31 50 210 

Οι προαναφερόµενες περιπτώσεις κατηγοριοποιούνται, ανά έλεγχο που 

διενεργήθηκε το έτος 2016, στο πιο κάτω  διάγραµµα, όπου φαίνεται το χαµηλό 

ποσοστό ελέγχων που διενεργούνται βάσει του προγραµµατισµού της Υπηρεσίας 

(15%), έναντι του ποσοστού των ελέγχων βάσει εντολών Εισαγγελέα, Υπουργού και 

ΓΕ∆∆ που ανέρχεται στο 57%, καθώς επίσης του ποσοστού ελέγχου λόγω 

καταγγελιών που ανέρχεται στο 23% του συνόλου. 

 

Συνολικά, εντός του 2016 ολοκληρώθηκαν 81 υποθέσεις ελέγχου (68 στη Νότια 

Ελλάδα και 13 στη Βόρεια Ελλάδα), ενώ µέχρι το τέλος του 2016 βρίσκονταν σε 

εξέλιξη 210 υποθέσεις (67 στη Νότια Ελλάδα και 142 στη Βόρεια Ελλάδα). 

Αναλυτικά, οι επιθεωρητές περιβάλλοντος, κατά το έτος 2016: 

Αίτημα άλλου 

δημόσιου φορέα

12%

Εντολή Πολιτικής 

Ηγεσίας

12%

Εισαγγελική 

παραγγελία

30%
Εντολή Γ.Ε.Δ.Δ.

3%

Επώνυμη 

καταγγελία / 

αναφορά

20%

Ανώνυμες 

πληροφορίες

3%

Αυτεπάγγελτα 

(Εκτάκτως)

5%

Τακτικός 

Προγραμματισμός

15%

Έναυσµα Περιβαλλοντικών Ελέγχων που ∆ιενεργήθηκαν από τους 

Επιθεωρητές Περιβάλλοντος ΣΕΠ∆ΕΜ κατά το έτος 2016
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- Συνέταξαν 43 Εκθέσεις Ελέγχου, οι οποίες αφορούσαν σε αυτοψίες/ελέγχους 

του έτους 2016 αλλά και παλαιότερων ετών (38 εκθέσεις στην Επιθεώρηση 

Νοτίου Ελλάδας και 5 εκθέσεις στην Επιθεώρηση Βορείου Ελλάδας). 

- Εξέδωσαν 68 Πράξεις Βεβαίωσης Παράβασης, οι οποίες απεστάλησαν στο 

σύνολό τους, µετά των συνηµµένων στοιχείων, στον οικείο Εισαγγελέα 

Πρωτοδικών (58 πράξεις στην Επιθεώρηση Νοτίου Ελλάδας και 10 πράξεις στην 

Επιθεώρηση Βορείου Ελλάδας). 

- Εισηγήθηκαν 64 Αποφάσεις Επιβολής Προστίµου προς τον Υπουργό 

Περιβάλλοντος και Ενέργειας (57 εισηγήσεις από την Επιθεώρηση Νοτίου Ελλάδας 

και 7 εισηγήσεις από την Επιθεώρηση Βορείου Ελλάδας), συνολικού ύψους 

2.687.750 ευρώ. Επισηµαίνεται ότι τα εισηγηθέντα πρόστιµα κατά το έτος 2016 

δεν αφορούν σε ελέγχους µόνο του τρέχοντος έτους αλλά και προηγούµενων 

ετών. Το ύψος του κάθε εισηγούµενου προστίµου παρουσιάζεται γραφικά στο 

παρακάτω διάγραµµα. 

 

 

 

 

 

 

 

1.000 €

10.000 €

100.000 €

1.000.000 €

Ύψος Εισηγηθέντων Προστίµων από την Επιθέωρηση 

Περιβάλλοντος του ΣΕΠ∆ΕΜ κατά το έτος 2016

max:     415.800 € 

min:         1.600 € 

μέσος όρος:       42.663 € 

διάμεσος:       17.450 € 

Σύνολο  2.687.750 € 
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Εντός του 2016, υπογράφηκαν 29 Αποφάσεις Επιβολής Προστίµου από τον 

Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, συνολικού ύψους 2.529.950 ευρώ, οι οποίες 

αφορούν σε εισηγήσεις επιβολής προστίµου του 2016 αλλά και προηγούµενων ετών. 

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

2013
2014

2015
2016

32 39
50 63

38 46 68
68

71
59 80

43

164

145

137

49

Εισηγήσεις Επιβολής Προστίμου

Πράξεις Βεβαίωσης Παράβασης

Εκθέσεις ελέγχου

Έλεγχοι/αυτοψίες

142 145
159

212

313

223 230
249

235

164
145 137

49

0

50

100

150

200

250

300

350

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Σύνολο Περιβαλλοντικών Επιθεωρήσεων / Αυτοψιών



10 

 

Εκτός από τους προαναφερόµενους ελέγχους που διενεργήθηκαν µε επιτόπια 

αυτοψία, κατά το 2016, οι Επιθεωρητές Περιβάλλοντος πραγµατοποίησαν επιπλέον το 

εξής έργο: 

- ∆ιαβίβασαν πάνω από 100 υποθέσεις (κυρίως καταγγελίες πολιτών και 

σωµατείων) στις κατά τόπο αρµόδιες ∆/νσεις Περιβάλλοντος των Περιφερειών καθώς 

και σε άλλες υπηρεσίες ελέγχου (∆ασαρχεία, Κτηµατικές Υπηρεσίες) προς διερεύνηση. 

Σε πολλές από αυτές τις περιπτώσεις οι Επιθεωρητές Περιβάλλοντος ανέλαβαν το 

συντονισµό των συναρµοδίων υπηρεσιών προκειµένου να ελεγχθεί η τήρηση της 

περιβαλλοντικής νοµοθεσίας. 

- ∆ιεξήγαγαν άνω των 35 προκαταρτικών εξετάσεων και προανακρίσεων, 

κατόπιν εισαγγελικών εντολών, σχετικά µε εγκλήµατα που σχετίζονταν µε σοβαρή 

ρύπανση ή υποβάθµιση του περιβάλλοντος. 

- Παρέστησαν ως µάρτυρες κατηγορίας στα ποινικά δικαστήρια όλης της χώρας 

σε περί των 145 υποθέσεις (εξ αυτών, οι 115 στη Νότια Ελλάδα και οι 30 στη 

Βόρεια) για τις οποίες ασκήθηκε δίωξη από τον αρµόδιο Εισαγγελέα Πρωτοδικών µετά 

από τους ελέγχους που διενήργησαν οι Επιθεωρητές Περιβάλλοντος. Σηµειώνεται ότι 

βάσει του άρθρου 28 του ν. 1650/1986, όπως ισχύει, η ρύπανση ή η υποβάθµιση του 

περιβάλλοντος αποτελεί και ποινικό αδίκηµα, πέραν της διοικητικής ποινής 

(προστίµου) που επιφέρει. Σε εφαρµογή της παραγράφου Α(4) του άρθρου 28 του  

ν.2947/2001, η Πράξη Βεβαίωσης Παράβασης που συντάσσεται από τους Επιθεωρητές 

Περιβάλλοντος διαβιβάζεται στην αρµόδια Εισαγγελία προς διερεύνηση  τυχόν  

αξιόποινων  πράξεων και άσκηση ποινικής δίωξης. Η εκδίκαση κάθε υπόθεσης απαιτεί 

κατά µέσο όρο 5 παραστάσεις των Επιθεωρητών στο αρµόδιο δικαστήριο, δεδοµένων 

των συχνών αναβολών της εκδίκασης. 

- Πραγµατοποίησαν δειγµατοληψίες υγρών και στερεών δειγµάτων από απόβλητα 

επεξεργασµένα ή µη, καθώς και από νερά ποταµών, πηγαδιών, βόθρων ή 

γεωτρήσεων, προκειµένου να τεκµηριωθούν περιβαλλοντικές παραβάσεις ή  

περιβαλλοντικές ζηµίες, να εντοπιστούν πιθανές πηγές ρύπανσης ή να καταγραφεί η 

κατάσταση των περιβαλλοντικών µέσων. Συνολικά, το 2016 ελήφθησαν 48 

δείγµατα τα οποία αναλύθηκαν σε κρατικά εργαστήρια και κυρίως σε περιφερειακές 

υπηρεσίες του Γενιού Χηµείου του Κράτους, όπως στη Χηµική Υπηρεσία Λιβαδειάς, 

Χηµική Υπηρεσία Κεντρικής Μακεδονίας, Τµήµα Χ.Υ. Σερρών, καθώς επίσης στο 

Κέντρο Έρευνας και Ανάπτυξης της ΕΥ∆ΑΠ. Αναλύσεις επίσης διενεργούνται και σε 

ιδιωτικά εργαστήρια τα οποία έχουν τις απαιτούµενες διαπιστεύσεις από το ΕΣΥ∆. 

- ∆ιενήργησαν περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις σε συνεργασία µε άλλες 

συναρµόδιες ελεγκτικές αρχές, όπως, για παράδειγµα: 

α) Έλεγχο διασυνοριακής µεταφοράς στον Οργανισµό Λιµένα Θεσσαλονίκης, σε 

συνεργασία µε το Τελωνείο Θεσσαλονίκης, σε εφαρµογή του άρθρου 57 του 

ν.4042/2012 που αφορά στους ελέγχους διασυνοριακής µεταφοράς. Στο πλαίσιο 

διερεύνησης της υπόθεσης αυτής ζητήθηκε η συνδροµή δικαστικού λειτουργού 

και άλλων υπηρεσιών της Π.Ε. Θεσσαλονίκης. 

β) Έλεγχος σε ιδιωτική εταιρεία, σε συνεργασία µε την Ελληνική Εταιρεία 

Ατοµικής Ενέργειας, για διερεύνηση εµφάνισης υψηλών ρυθµών ισοδύναµης 
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δόσης ραδιενέργειας στα παραγόµενα απόβλητα της εταιρείας λόγω φυσικής 

ραδιενέργειας. 

- Συνέταξαν εκθέσεις απόψεων για την αντίκρουση προσφυγών και παρείχαν 

στοιχεία σε όσες περιπτώσεις ζητήθηκε από τα ∆ιοικητικά ∆ικαστήρια, µετά από 

προσφυγές των ελεγχόµενων στους οποίους έχουν επιβληθεί διοικητικά πρόστιµα 

κατόπιν εισήγησης των επιθεωρητών περιβάλλοντος. 

- Συµµετείχαν ως µάρτυρες κατηγορίας σε συνολικά 4 πράξεις αυτόφωρης 

διαδικασίας που διενεργήθηκαν από το Τµήµα Περιβαλλοντικής Προστασίας της 

Γενικής Αστυνοµικής ∆ιεύθυνσης Αθηνών (που έχει αρµοδιότητα για όλη την Ελλάδα) 

ή από τα κατά τόπους Αστυνοµικά Τµήµατα, σε περιπτώσεις αυτόφωρων εγκληµάτων 

που σχετίζονται µε σοβαρή ρύπανση ή υποβάθµιση του περιβάλλοντος. 

- Παρείχαν οδηγίες  σε συναρµόδιους φορείς για  την  εφαρµογή  της  

περιβαλλοντικής  νοµοθεσίας,  σε αρκετές περιπτώσεις. 

- Υπέβαλαν προτάσεις προς τις αρµόδιες αρχές για τη βελτίωση της 

περιβαλλοντικής νοµοθεσίας καθώς και για τη βελτίωση της αποτελεσµατικότητας του 

περιβαλλοντικού ελέγχου. 

- Υπέβαλαν προτάσεις προς τις αρµόδιες αρχές για τη βελτίωση του τρόπου 

έκδοσης των αποφάσεων έγκρισης περιβαλλοντικών όρων, έτσι ώστε οι όροι 

που τίθενται στα έργα και τις δραστηριότητες να είναι αποτελεσµατικότεροι, 

ρεαλιστικοί και ευκολότερο να ελεγχθούν, βάσει της εµπειρίας που συλλέγεται από 

τους ελέγχους  

- Συνέταξαν 65 απαντήσεις σε ερωτήσεις ή αναφορές βουλευτών καθώς επίσης 

σηµαντικό αριθµό απαντήσεων σε ερωτήµατα εισαγγελέων ή δικαστηρίων. 

 

2.3 Οι σηµαντικότεροι περιβαλλοντικοί έλεγχοι κατά το 2016 

α) Μεταλλευτικές-Μεταλλουργικές Εγκαταστάσεις Μεταλλείων Κασσάνδρας  

Μετά από ελέγχους των Επιθεωρητών Περιβάλλοντος σε µεταλλευτικές – 

µεταλλουργικές εγκαταστάσεις εξόρυξης χρυσού, επιβλήθηκαν τον Ιανουάριο του 

2016 δύο πρόστιµα συνολικού ύψους 1.734.300 ευρώ. 

Οι έλεγχοι στα υποέργα της εταιρείας συνεχίστηκαν το 2016, εξετάζοντας κυρίως 

το θέµα κατασκευής του χώρου υγειονοµικής ταφής επικινδύνων αποβλήτων 

(ΧΥΤΕΑ). Παράλληλα, οι Επιθεωρητές Περιβάλλοντος συνέδραµαν το Αστυνοµικό 

Τµήµα Αρναίας, κατόπιν σχετικού αιτήµατος, στο πλαίσιο διενεργούµενης 

προκαταρκτικής εξέτασης, για τη διερεύνηση καταγγελίας για τη µεταφορά 

επικινδύνων αποβλήτων της εταιρείας χωρίς την τήρηση των προβλεπόµενων 

προδιαγραφών. Η υπόθεση βρίσκεται σε εξέλιξη. 

β) Παράνοµη ∆ιασυνοριακή Μεταφορά αποβλήτων από δύο (2) ιδιωτικές εταιρείες    

Σε συνεργασία µε το Τελωνείο Θεσσαλονίκης, έγινε έλεγχος στον Οργανισµό 

Λιµένος Θεσσαλονίκης και απετράπη παράνοµη διασυνοριακή µεταφορά προς το 

Πακιστάν, την Κίνα και την Ινδία 400 τόνων αποβλήτων, που αποτελούνταν από 
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υπόλειµµα τεµαχισµού Οχηµάτων Τέλους Κύκλου Ζωής (ΟΤΚΖ), ενώ είχαν 

δηλωθεί ψευδώς από τις εµπλεκόµενες εταιρείες ως απόβλητα χαλκού, 

µπρούντζου, ορείχαλκου. Το υπόλειµµα αυτό (ελαφρύ κλάσµα κατατεµαχισµού) 

προκύπτει µετά την απορρύπανση και την αφαίρεση των µεταλλικών 

εξαρτηµάτων των αποσυρόµενων αυτοκινήτων, περιέχει κυρίως διάφορα 

πλαστικά και αφρολέξ σε µορφή τρίµµατος και είναι δύσκολη η περαιτέρω 

αξιοποίησή του, ενώ η διασυνοριακή µεταφορά του επιτρέπεται υπό προϋποθέσεις 

και όχι µε τη διαδικασία που ακολουθήθηκε.  Η µεταφορά-εξαγωγή αποβλήτων 

είχε οργανωθεί από την πρώτη εταιρεία, ενώ το συγκεκριµένο φορτίο αποβλήτων 

είχε φορτωθεί από τη δεύτερη και είχε δηλωθεί ψευδώς ως απόβλητα χαλκού, 

µπρούντζου, ορείχαλκου, των οποίων η εξαγωγή επιτρέπεται. Οι Επιθεωρητές 

Περιβάλλοντος, µε τη συνδροµή δικαστικού λειτουργού και αρµοδίων υπηρεσιών 

της Περιφέρειας, διενήργησαν έλεγχο στη δραστηριότητα όπου διαπιστώθηκε ότι 

λειτουργούσε παράνοµα µηχάνηµα τεµαχισµού (shredder) από όπου προέκυψε 

µεγάλο µέρος των αποβλήτων. Από τη διερεύνηση της υπόθεσης προέκυψε ότι οι 

ίδιες εταιρείες είχαν ήδη εξάγει σε εταιρεία της Ινδίας ένα φορτίο αποβλήτων 

σιδήρου/χαλκού ως δείγµα, και εν συνεχεία εξήγαγαν 10 περίπου κοντέϊνερ µε 

υπόλειµµα τεµαχισµού οχηµάτων, αντί για σκραπ σιδήρου χαλκού, οπότε και 

έγινε καταγγελία από την εταιρεία της Ινδίας στις ελληνικές τελωνειακές αρχές.  

Η υπόθεση βρίσκεται σε εξέλιξη και υποδεικνύει την άµεση εµπλοκή των 

Επιθεωρητών Περιβάλλοντος στην εξιχνίαση του οικονοµικού εγκλήµατος και της 

απάτης, αναφορικά µε τη διαχείριση των αποβλήτων, που είναι συχνά 

συνυφασµένα µε το περιβαλλοντικό έγκληµα. Στο Λιµάνι τη Θεσσαλονίκης 

παραµένουν τα 18 κοντέϊνερ αποβλήτων και το Υπουργείο Περιβάλλοντος 

βρίσκεται σε διαδικασία µεταφοράς τους σε αδειοδοτηµένη εταιρεία της χώρας για 

περαιτέρω διαχείριση, µε δαπάνη των εµπλεκόµενων εταιρειών.        

γ) Έλεγχος ραδιενεργών αποβλήτων σε εταιρεία εξόρυξης πετρελαίου στην Καβάλα 

Οι Επιθεωρητές Περιβάλλοντος, σε συνεργασία µε την Ελληνική Εταιρεία Ατοµικής 

Ενέργειας (ΕΕΑΕ), συνέχισαν τον έλεγχο που είχε ξεκινήσει το 2015 στην ως άνω 

δραστηριότητα, για τη διερεύνηση πιθανής εµφάνισης υψηλών ρυθµών 

ισοδύναµης δόσης ραδιενέργειας στα παραγόµενα απόβλητα, λόγω φυσικής 

ραδιενέργειας. Παράλληλα, οι Επιθεωρητές Περιβάλλοντος πραγµατοποίησαν και 

έλεγχο για την τήρηση των περιβαλλοντικών όρων των χερσαίων και θαλάσσιων 

εγκαταστάσεων της εταιρείας. Ο έλεγχος βρίσκεται σε εξέλιξη. 

δ) Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυµάτων Θεσσαλονίκης (ΕΕΛΘ)  

Ο έλεγχος διενεργήθηκε κατόπιν Εισαγγελικής παραγγελίας και αφορούσε τόσο 

την εγκατάσταση όσο και αντλιοστάσιο της ΕΥΑΘ ΑΕ από το οποίο περιοδικά 

εκρέουν ανεπεξέργαστα λύµατα στο Θερµαϊκό. Η υπόθεση βρίσκεται σε εξέλιξη. 

ε) ∆ιερεύνηση υπόθεσης οσµών στη ∆υτική Θεσσαλονίκη – Κορδελιό 

Το έντονο πρόβληµα οσµών στην περιοχή Κορδελιού ξεκίνησε περί τα τέλη 

Αυγούστου 2016 και κορυφώθηκε τον Σεπτέµβριο, ενώ τους τελευταίους µήνες 

το πρόβληµα βρίσκεται σε ύφεση καθώς δεν υπάρχουν καταγγελίες. Η Υπηρεσία 

βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία µε τις αρµόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας, οι 

οποίες πραγµατοποίησαν ελέγχους σε δραστηριότητες της περιοχής, χωρίς όµως 
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να εντοπιστεί κάποιο ζήτηµα που να σχετίζεται µε τις οσµές. Από την Περιφέρεια 

Κεντρικής Μακεδονίας έχει δροµολογηθεί η διενέργεια µετρήσεων από αρµόδιο 

εργαστήριο του ΑΠΘ προκειµένου να ταυτοποιηθεί η χηµική σύσταση των οσµών 

και έτσι να διευκολυνθεί ο εντοπισµός της πηγής.  

Η Υπηρεσία συνεχίζει τη συνεργασία µε τον Προϊστάµενο της Εισαγγελίας 

Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης και την Εισαγγελέα Περιβάλλοντος Θεσσαλονίκης και 

ήδη έχουν δροµολογηθεί συγκεκριµένες ενέργειες για τη διερεύνηση του 

ζητήµατος.   

στ) Έλεγχος στον Οργανισµό Λιµένα Ελευσίνας 

Μετά από Εισαγγελική εντολή για τη σύσταση µικτού κλιµακίου ελέγχου των 

έργων που δραστηριοποιούνται στον Οργανισµό Λιµένα Ελευσίνας (ΟΛΕ), τον 

Ιούλιο του 2016 πραγµατοποιήθηκε περιβαλλοντικός έλεγχος στις δραστηριότητες 

που υπάγονται στον Οργανισµό Λιµένος Ελευσίνας ΑΕ: α) Κεντρικός Λιµένας 

Ελευσίνας, β) Παλαιός Λιµένας Ελευσίνας, γ) Προβλήτα «Πρώην Αµερικάνικης 

Βάσης», δ) Προβλήτας στη θέση «Βλύχα», ε) Λιµανάκι Αλιέων (παλαιό), στ) Νέος 

Λιµενίσκος (µαρίνα), ζ) Χώρος στάθµευσης και διαχείµανσης σκαφών αναψυχής, 

η) Λιµενίσκος στη θέση «Καλυµπάκη» (Ναυτικός όµιλος), θ) Κρηπίδωµα στη θέση 

«Κρόνος», ι) Προβλήτας «Αγροτικής Αλιευτικής», παρουσία αξιωµατικών από την 

Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων του Λιµενικού Σώµατος. 

∆ιαπιστώθηκε ότι για το σύνολο των δραστηριοτήτων που λειτουργούν στην 

περιοχή του ΟΛΕ, ο οποίος είναι χαρακτηρισµένος «Λιµένας ∆ιεθνούς 

Ενδιαφέροντος», δεν υπάρχει η προβλεπόµενη από την ισχύουσα νοµοθεσία 

απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων. Επίσης, κατά τον έλεγχο στους 

ανωτέρω χώρους του Λιµένα, παρατηρήθηκαν εγκαταλειµµένα και ανεξέλεγκτα 

πλοία στη θαλάσσια περιοχή (δεµένα αρόδο) καθώς και στους προβλήτες, 

εκτεθειµένα στις καιρικές συνθήκες, χωρίς τα απαιτούµενα µέτρα προφύλαξης 

που ορίζει η σχετική νοµοθεσία. Η διαδικασία του ελέγχου είναι σε εξέλιξη. 

ζ) Μονάδα προσωρινής αποθήκευσης και επεξεργασίας επικινδύνων αποβλήτων 

υγειονοµικών µονάδων 

Μετά από εντολή του Γενικού Επιθεωρητή ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και της 

Πταισµατοδίκη Τρίπολης, πραγµατοποιήθηκε περιβαλλοντικός έλεγχος στις 

εγκαταστάσεις της εταιρείας στην ΒΙΠΕ Τρίπολης. Η γενική εικόνα της µονάδας 

ήταν ικανοποιητική και η διαδικασία του ελέγχου βρίσκεται ακόµα σε εξέλιξη.   

η) Ρύπανση υδροφόρου ορίζοντα στη λεκάνη του Ασωπού ποταµού 

Τον Νοέµβριο του 2016 πραγµατοποιήθηκαν δειγµατοληψίες υγρών αποβλήτων 

σε 8 δραστηριότητες της ευρύτερης περιοχής των Οινοφύτων  - Σχηµαταρίου – 

Θήβας, στο πλαίσιο της συνέχισης των ελέγχων στην περιοχή του Ασωπού, ώστε 

να διερευνηθεί η εξέλιξη της υπόθεσης της ρύπανσης της λεκάνης του Ασωπού. 

Από τις χηµικές αναλύσεις διαπιστώθηκαν υπερβάσεις των επιτρεπόµενων 

οριακών τιµών σε µία µόνο περίπτωση, και συγκεκριµένα στο Βιολογικό 

Καθαρισµό Οινοφύτων. Τα ανωτέρω αποτελέσµατα είναι ενθαρρυντικά, από την 

άποψη ότι υποδεικνύουν µια γενικότερη τάση συµµόρφωσης της δραστηριοτήτων 

που λειτουργούν µέσα στη λεκάνη απορροής του Ασωπού προς την 
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περιβαλλοντική νοµοθεσία. Είναι προφανές ότι η ελαχιστοποίηση της περαιτέρω 

επιβάρυνσης του υδροφόρου ορίζοντα του Ασωπού είναι απαραίτητη προϋπόθεση 

για κάθε προσπάθεια περιβαλλοντικής αποκατάστασής του.     

θ) Εκτέλεση αντιπληµµυρικών έργων στον ποταµό Ασωπό από την Περιφέρεια 

Στερεάς Ελλάδας 

 

Από έλεγχο των Επιθεωρητών Περιβάλλοντος στην περιοχή της κοίτης του 

Ασωπού ποταµού, στα σύνορα Βοιωτίας – Αττικής, διαπιστώθηκε ότι αποψίλωση 

και καταστροφή παρόχθιων δέντρων και συστάδων σε ευρεία κλίµακα και είχαν 

πραγµατοποιηθεί εκτεταµένα χωµατουργικά έργα. Για τις εργασίες αυτές δεν είχε 

ληφθεί έγκριση περιβαλλοντικών όρων, παρόλο που απαιτείται από τη νοµοθεσία 

για τα έργα που περιλαµβάνουν αποµάκρυνση των προσχώσεων, καθώς και για 

κάθε έργο που µεταβάλει το σχήµα της κοίτης ενός ποταµού. Για την κοπή των 

δέντρων είχε ληφθεί άδεια από το ∆ασαρχείο Θηβών που ήταν γενικόλογη και 

ουσιαστικά επέτρεπε την κοπή οποιουδήποτε δέντρου υπήρχε µέσα σε κοίτη 

οποιουδήποτε ποταµού στο νοµό Βοιωτίας, χωρίς χρονικό προσδιορισµό. Από τα 

διαθέσιµα στο ΣΕΠ∆ΕΜ στοιχεία, η άδεια αυτή βρίσκεται ακόµη σε ισχύ. 

 

Τα κοµµένα δέντρα ήταν ιτιές µεγάλης ηλικίας και ο µεγαλύτερος κοµµένος 

κορµός που βρέθηκε είχε περίµετρο 253 εκατοστά. Οι κατεστραµµένες συστάδες 

είχαν συνολικό µήκος περίπου 1 χιλιόµετρο, ενώ δεν είχε ληφθεί άδεια από το 

αρµόδιο ∆ασαρχείο Αιγάλεω για τα δέντρα που κόπηκαν εντός του νοµού Αττικής. 

Επιπλέον, δεν είχε ληφθεί υπόψιν ότι ο Ασωπός διατρέχει εδάφη δύο 

Αποκεντρωµένων ∆ιοικήσεων (Αττικής & Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας), ώστε να 

σχεδιαστούν ολοκληρωµένα αντιπληµµυρικά έργα για όλον τον ποταµό. Για τις 

ανωτέρω παραβάσεις επιβλήθηκαν διοικητικά πρόστιµα. 

ι) Έλεγχοι σε εταιρείες ανακύκλωσης συσσωρευτών και παραγωγής µολύβδου 

Το 2016 διενεργήθηκαν έλεγχοι σε δύο εταιρείες ανακύκλωσης συσσωρευτών 

µολύβδου στον Ασπρόπυργο Αττικής και στην Πάτρα. ∆ιαπιστώθηκαν σηµαντικές 

παραβάσεις, που αφορούσαν κυρίως: 

- Στην προσωρινή αποθήκευση των επικινδύνων αποβλήτων σε χώρους που 

δεν ήταν κατάλληλοι ή που δεν είχαν αδειοδοτηθεί και γενικά δεν ήταν 

απόλυτα στεγανοί ώστε να προστατεύονται τα απόβλητα από τις καιρικές 

συνθήκες και να µην διαφεύγουν ρύποι στο περιβάλλον. Τα απόβλητα αυτά 

περιέχουν µόλυβδο και η διαφυγή του στο περιβάλλον ενδέχεται να έχει 

επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία. Σε µία περίπτωση, δεν έχει αποµακρυνθεί 

καµία ποσότητα σκωρίας µέχρι σήµερα και η συσσωρευµένη ποσότητα στην 

εγκατάσταση ανέρχεται σε περίπου 5.000 τόνους. 

-  Στην πληµµελή παρακολούθηση των µητρώων καταγραφής των 

παραγόµενων αποβλήτων. 

 

2.4 Προγραµµατισµός περιβαλλοντικών ελέγχων για το έτος 2017 

Ο παρών προγραµµατισµός του έτους 2017 είναι ενδεικτικός/προσωρινός, δεδοµένου 

ότι από τον Ιούνιο του 2016 έχει συγκροτηθεί οµάδα εργασίας από τη Γενική 

Γραµµατέα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, µε σκοπό την κατάρτιση 
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εθνικού σχεδίου και ετήσιων προγραµµάτων περιβαλλοντικών επιθεωρήσεων, 

σε εφαρµογή του άρθρου 20 του ν.4014/2011, η οποία αναµένεται να ολοκληρώσει 

το έργο της εντός του πρώτου τριµήνου του 2017. 

Ο ετήσιος προγραµµατισµός του παρόντος διαµορφώθηκε για το χρονικό διάστηµα 

µέχρι την ολοκλήρωση και εφαρµογή του υπό κατάρτιση εθνικού σχεδίου και των 

ετήσιων προγραµµάτων επιθεωρήσεων, λαµβάνοντας υπόψη τους ακόλουθους 

παράγοντες: 

- Την ανάγκη τήρησης των απαιτήσεων της νοµοθεσίας για τακτικό έλεγχο κάθε 

δραστηριότητας ή έργου που υπόκειται σε περιβαλλοντική αδειοδότηση (άρθρο 20 

του ν. 4014/2011, Οδηγία 2010/75). 

- Το µειωµένο αριθµό των επιθεωρητών περιβάλλοντος σε συνδυασµό µε τις 

αυξηµένες αρµοδιότητες που τους έχουν ανατεθεί και το σηµαντικό αριθµό των 

υποθέσεων προηγούµενων ετών που δεν έχουν ακόµη ολοκληρωθεί.  

- Τους έκτακτους ελέγχους που πραγµατοποιούνται κάθε χρόνο, κατόπιν αιτηµάτων 

ή αναφορών άλλων φορέων/υπηρεσιών, εντολών του Γεν. Επιθεωρητή ∆ηµόσιας 

∆ιοίκησης (ΓΕ∆∆), Εισαγγελικών Παραγγελιών, καθώς και από έκτακτα 

περιστατικά (π.χ. περιβαλλοντικά ατυχήµατα). Ο αριθµός αυτός αυξάνεται τα 

τελευταία χρόνια, σε βάρος του προγραµµατισµού των τακτικών ελέγχων. 

- Τους έκτακτους ελέγχους που διενεργούνται µετά από αξιολόγηση των αναφορών 

πολιτών, µη-κυβερνητικών περιβαλλοντικών οργανώσεων, συλλόγων ή άλλων 

ιδιωτικών φορέων (περιλαµβανοµένων των ανωνύµων αναφορών) και που 

τείνουν να καλύψουν επιπλέον 1/3 του συνόλου των ελέγχων.  

Λαµβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, στον παρόντα προσωρινό προγραµµατισµό έγινε 

πρόβλεψη ώστε οι έκτακτοι έλεγχοι να µην υπερβαίνουν συνολικά το ήµισυ των 

συνολικών ελέγχων, έτσι ώστε να µην περιορίζονται οι τακτικοί (προγραµµατισµένοι) 

έλεγχοι σε δυσανάλογα µικρό ποσοστό. Αυτό θα επιτευχθεί µε την αξιολόγηση των 

αναφορών πολιτών και άλλων ιδιωτικών φορέων, µε βάση τη σπουδαιότητα και το 

βαθµό τεκµηρίωσής τους.  

 

Ενδεικτικό πρόγραµµα περιβαλλοντικών ελέγχων για το έτος 2017 

Επιθεώρηση 

Αριθµός 

Προγραµµατισµένων 

Ελέγχων 

Αναµενόµενος 

αριθµός  

εκτάκτων ελέγχων 

Σύνολο 

Βορείου Ελλάδας 10 5 15 

Νοτίου Ελλάδας 40 15 55 

Σύνολο περιβαλλοντικών 

ελέγχων  
50 20 70 
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3. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΖΗΜΙΑΣ   

     

3.1 ∆ιοικητική οργάνωση, στελέχωση και αρµοδιότητες του Συντονιστικού 

Γραφείου Αντιµετώπισής Περιβαλλοντικών Ζηµιών (ΣΥΓΑΠΕΖ) 

Το Συντονιστικό Γραφείο Αντιµετώπισης Περιβαλλοντικών Ζηµιών (ΣΥΓΑΠΕΖ) 

λειτουργεί σε επίπεδο αυτοτελούς Τµήµατος, υπαγόµενο στη Γενική ∆ιευθύντρια 

του ΣΕΠ∆ΕΜ. Το ΣΥΓΑΠΕΖ έχει την ευθύνη εφαρµογής του π.δ. 148/2009 

(Α΄190): «Περιβαλλοντική ευθύνη για την πρόληψη και την αποκατάσταση των 

ζηµιών στο περιβάλλον - Εναρµόνιση µε την Οδηγία 2004/35/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 21ης Απριλίου 2004».  

Στο πλαίσιο αυτό, έχει ως αρµοδιότητες: 

- τη µέριµνα για την αντιµετώπιση του κινδύνου πρόκλησης περιβαλλοντικών 

ζηµιών στο έδαφος, στα νερά και στη βιοποικιλότητα,  

- την εισήγηση µέτρων πρόληψης και αποκατάστασης περιβαλλοντικών ζηµιών 

καθώς και για την παρακολούθηση της υλοποίησης µέτρων πρόληψης και 

αποκατάστασης, καθώς επίσης,  

- το συντονισµό των δράσεων των Περιφερειακών Επιτροπών Αντιµετώπισης 

Περιβαλλοντικών Ζηµιών (ΠΕΑΠΖ) των Αποκεντρωµένων ∆ιοικήσεων. 

Η κυριότερη νοµοθετική ρύθµιση που υιοθετήθηκε το 2016 και αφορούσε στην 

τροποποίηση του π.δ. 148/2009, ήταν ο ν. 4409/2016 (Α΄136) «Πλαίσιο για την 

ασφάλεια στις υπεράκτιες εργασίες έρευνας και εκµετάλλευσης υδρογονανθράκων, 

ενσωµάτωση της οδηγίας 2013/30/ΕΕ, τροποποίηση του π.δ. 148/2009 και άλλες 

διατάξεις», και ειδικότερα:   

1. Το άρθρο 33 «Τροποποίηση του π.δ. 148/2009 (Α’ 190) (άρθρο 38 της οδηγίας 

2013/30/ΕΕ)», µε το οποίο τροποποιήθηκαν οι ορισµοί της περιβαλλοντικής 

ζηµίας. 

2. Το άρθρο 51 (παράγραφος 5), µε το οποίο ενισχύθηκαν οι αρµοδιότητες του 

ΣΥΓΑΠΕΖ µε τα καθήκοντα των Επιθεωρητών Περιβάλλοντος, συγκεκριµένα: 

«Οι υπάλληλοι των κλάδων ΠΕ Περιβάλλοντος, ΠΕ Μηχανικών, ΠΕ 

Γεωτεχνικών, ΠΕ Ειδικών Επιστηµόνων, που υπηρετούν στο Συντονιστικό 

Γραφείο Αντιµετώπισης Περιβαλλοντικών Ζηµιών (ΣΥΓΑΠΕΖ) του Σώµατος 

Επιθεώρησης Περιβάλλοντος, ∆όµησης, Ενέργειας και Μεταλλείων (ΣΕΠ∆ΕΜ) 

του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, καθώς και ο Προϊστάµενος της 

προαναφερόµενης διοικητικής µονάδας, είναι Επιθεωρητές Περιβάλλοντος, 

διενεργούν ελέγχους µετά από εντολή του Γενικού ∆ιευθυντή ΣΕΠ∆ΕΜ, έχουν 

τις αρµοδιότητες που προβλέπονται από την εκάστοτε ισχύουσα σχετική 

νοµοθεσία για τους Επιθεωρητές Περιβάλλοντος των Τµηµάτων Επιθεώρησης 

Περιβάλλοντος του ΣΕΠ∆ΕΜ και εφαρµόζονται και ως προς αυτούς, οι διατάξεις 

του άρθρου 14 παρ. 2 του ν. 3044/2002 (Α’ 197)». 

Μεταξύ των αρµοδιοτήτων που προβλέπονται στο π.δ. 148/2009 περιλαµβάνονται 

οι έλεγχοι (άρθρο 16) καθώς και η επιβολή διοικητικών κυρώσεων (άρθρο 17). 

Ειδικότερα, η µη συµµόρφωση των φορέων εκµετάλλευσης µε τις διατάξεις του 
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π.δ. 148/2009 και τις κατ’ εξουσιοδότηση εκδιδόµενες υπουργικές αποφάσεις και 

διοικητικές πράξεις, επιφέρουν την επιβολή διοικητικών κυρώσεων που 

προβλέπονται στο άρθρο 30 του ν. 1650/1986, όπως αυτός ισχύει. Οι κυρώσεις 

αυτές επιβάλλονται ανεξάρτητα από την αστική ή ποινική ευθύνη του φορέα 

εκµετάλλευσης και ανεξάρτητα από τις διοικητικές κυρώσεις που προβλέπονται από 

άλλες διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας. Οι έλεγχοι για την τήρηση των 

υποχρεώσεων των φορέων εκµετάλλευσης  µπορούν να διενεργούνται από τα 

αρµόδια Τµήµατα ΣΥΓΑΠΕΖ και Επιθεωρήσεων Περιβάλλοντος του ΣΕΠ∆ΕΜ.   

Για την υπαγωγή µιας υπόθεσης σε καθεστώς περιβαλλοντικής ευθύνης εξετάζονται 

από την αρµόδια αρχή (κατά περίπτωση, ΣΥΓΑΠΕΖ ή οικείες Αποκεντρωµένες 

∆ιοικήσεις) τα ακόλουθα κριτήρια: 

1. Αν έχει διενεργηθεί περιβαλλοντικός έλεγχος από δηµόσια αρχή που έχει την 

αρµοδιότητα για τον εντοπισµό του υπεύθυνου φορέα εκµετάλλευσης και τον 

καταλογισµό της περιβαλλοντικής ευθύνης, σύµφωνα µε το άρθρο 6 παρ. 9 

του π.δ. 148/2009. 

2. Αν έχει υποβληθεί, από φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, τεκµηριωµένο αίτηµα 

ανάληψης δράσης αποκατάστασης περιβαλλοντικής ζηµίας, σύµφωνα µε το 

άρθρο 13, παρ. 1β) και 3 του π.δ. 148/2009. Το αίτηµα αυτό µπορεί να γίνει 

αποδεκτό µε απόφαση της Γενικής ∆ιευθύντριας του ΣΕΠ∆ΕΜ, µε την οποία 

καταλογίζεται η ευθύνη στον φορέα εκµετάλλευσης. 

3. Πότε και πού προκλήθηκε η περιβαλλοντική ζηµία, ή ποιος είναι ο ενδεχόµενος 

κίνδυνος (άµεση απειλή). 

4. Αν υπάρχει αιτιώδης συνάφεια µεταξύ της δραστηριότητας και της ζηµίας που 

προκλήθηκε, ή που ενδεχοµένως προκληθεί. 

5. Αν η δραστηριότητα περιλαµβάνεται στο Παράρτηµα ΙΙΙ του άρθρου 21 του 

π.δ. 148/2009, ή εάν προκαλείται / απειλείται ζηµία σε προστατευόµενα είδη 

και φυσικούς οικότοπους από δραστηριότητες που δεν περιλαµβάνονται στο 

Παράρτηµα ΙΙΙ. 

Το προσωπικό του ΣΥΓΑΠΕΖ, κατά το τέλος του 2016 αριθµούσε συνολικά 7 

υπαλλήλους (3 ΠΕ Περιβάλλοντος, 2 ΠΕ Μηχανικών, 1 ΠΕ Γεωτεχνικών και 1 ∆Ε 

Τεχνικών). 

 

3.2 Περιγραφή του έργου του ΣΥΓΑΠΕΖ για το έτος 2016 

Στο ΣΥΓΑΠΕΖ τηρείται συγκεντρωτικό µητρώο υποθέσεων, όπου καταχωρούνται οι 

υποθέσεις και κατηγοριοποιούνται, ανάλογα µε το στάδιο στο οποίο βρίσκονται, ως: 

1. «Υποθέσεις υπό διερεύνηση», για τις οποίες εξετάζεται η υπαγωγή τους ή µη 

στις διατάξεις του Π.∆. 148/2009. Στην κατηγορία αυτή, έως το τέλος του 

2016, έχουν υπαχθεί 27 υποθέσεις. 

2. «Ανοικτές υποθέσεις», που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του π.δ. 148/2009 

και µπορεί να βρίσκονται σε ένα από τα εξής στάδια: 

• Έκδοση απόφασης για τη λήψη µέτρων πρόληψης/αποκατάστασης,  
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• Συµµόρφωση των υπόχρεων φορέων εκµετάλλευσης στις εκάστοτε 

αποφάσεις,  

• Ολοκλήρωση των προβλεπόµενων µέτρων. 

Στην κατηγορία αυτή, έως το τέλος του 2016 έχουν υπαχθεί 78 υποθέσεις. 

3. «Κλειστές υποθέσεις», στις οποίες έχουν ολοκληρωθεί τα µέτρα 

αποκατάστασης. Από το 2011 µέχρι το τέλος του 2016 έχουν ολοκληρωθεί 

τα µέτρα αποκατάστασης για συνολικά 23 υποθέσεις, 2 εκ των οποίων 

ολοκληρώθηκαν εντός του 2016. 

Σηµειώνεται ότι 6 υποθέσεις «ανοικτές» ή «υπό διερεύνηση» απερρίφθησαν, 

κατόπιν εξέτασης συµπληρωµατικών στοιχείων που προσκοµίστηκαν στις ΠΕΑΠΖ το 

2016, καθώς προέκυψε ότι δεν εµπίπτουν στις διατάξεις του π.δ. 148/2009. 

Επίσης, λόγω µη έγκαιρης ενηµέρωσης επί της εξέλιξης από τις αρµόδιες ΠΕΑΠΖ, 

ένας σηµαντικός αριθµός των «ανοικτών» υποθέσεων και των υποθέσεων «υπό 

διερεύνηση», παραµένει  για µεγάλο διάστηµα στις «ανοικτές υποθέσεις» αν και 

γίνονται ενέργειες για την σωστή επικαιροποίηση του µητρώου ζητώντας σχετική 

ενηµέρωση σε τακτική βάση, κυρίως από τις αρµόδιες  Αποκεντρωµένες ∆ιοικήσεις 

(ΠΕΑΠΖ και ∆ιευθύνσεις Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασµού).  

 

3.3 Οι υποθέσεις περιβαλλοντικής ευθύνης που ολοκληρώθηκαν εντός 

του 2016 (κλειστές υποθέσεις) 

α) Αποκατάσταση µετά από ανεξέλεγκτη-χύδην αποθήκευση νωπού ελαιοπυρήνα, 

σε µισθωµένη έκταση δυτικά των εγκαταστάσεων πυρηνελαιουργείου, στο ∆ήµο 

Ναυπλιέων, Νοµού Αργολίδας 

Τον Μάρτιο του 2015, διαπιστώθηκε ανεξέλεγκτη-χύδην αποθήκευση νωπού 

ελαιοπυρήνα, µε σκοπό την επεξεργασία του ως πρώτη ύλη, σε µισθωµένη 

έκταση δυτικά των εγκαταστάσεων πυρηνελαιουργείου, εντός περιοχής 

προστασίας της φύσης που αποτελεί το χερσαίο τµήµα οικοσυστήµατος 

βάλτου-ξηράς-θαλάσσης, στο ∆ήµο Ναυπλιέων, Π.Ε. Αργολίδας. 

Το Φεβρουάριο του 2016, εκδόθηκε απόφαση από τον αρµόδιο Γενικό 

Γραµµατέα Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελοποννήσου - ∆υτικής Ελλάδας – 

Ιονίου, για την αποκατάσταση της περιβαλλοντικής ζηµίας, η οποία 

τροποποιήθηκε το Μάιο του 2016. Η εν λόγω απόφαση προβλέπει τη σύνταξη 

και υποβολή µελέτης αποκατάστασης από τον υπόχρεο φορέα εκµετάλλευσης, 

για την έγκριση, ταυτοποίηση, συλλογή και µεταφορά τυχόν εναποµείναντων 

αποβλήτων και ρυπασµένου εδάφους (εναποµείναντες ελαιοπυρήνες, 

απόβλητα εκσκαφών εφόσον κριθεί σκόπιµο) από κατάλληλα αδειοδοτηµένους 

φορείς, καθώς και δειγµατοληψίες και αναλύσεις σε επιφανειακά νερά, υπόγεια 

ύδατα και έδαφος για την εκτίµηση της έκτασης της περιβαλλοντικής ζηµίας και 

του κόστους εξυγίανσης-αποκατάστασης. 
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Τον Σεπτέµβριο του 2016, εκδόθηκε απόφαση του αρµόδιου Γενικού 

Γραµµατέα Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης, για την έγκριση της υποβληθείσας 

µελέτης από τον υπόχρεο φορέα εκµετάλλευσης, από την οποία προέκυψε ότι, 

δεν καταγράφεται ρύπανση του επιφανειακού εδάφους, των υπογείων και 

επιφανειακών υδάτων και συνεπώς δεν προκύπτει ανάγκη λήψης περαιτέρω 

µέτρων αποκατάστασης. 

β) Ολοκλήρωση αποµάκρυνσης  φυτοφαρµάκων - φυτοπροστατευτικών 

προϊόντων από το αεροδρόµιο Επιταλίου, Π.Ε. Ηλείας  

Στο αεροδρόµιο του Επιτάλιου, διαπιστώθηκε αποθήκευση 29 περίπου τόνων 

φυτοφαρµάκων - φυτοπροστατευτικών προϊόντων (ΕΚΑ 02.01.08*), εντός και 

εκτός αποθήκης της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής, µε κίνδυνο 

πρόκλησης ζηµίας στο έδαφος από τυχόν διαφυγή. Κατόπιν ανοικτού 

µειοδοτικού διαγωνισµού της Π.Ε. Ηλείας, για την αποµάκρυνση και 

καταστροφή των φυτοφαρµάκων στις 31.10.2012, τα φυτοφάρµακα 

αποµακρύνθηκαν και καταστράφηκαν και έγινε καθαρισµός της αποθήκης από 

αδειοδοτηµένο φορέα. Τα σχετικά παραστατικά απεστάλησαν στο ΣΥΓΑΠΕΖ το 

Νοέµβριο του 2016.  

 

3.4. Οι σηµαντικότερες «ανοικτές» υποθέσεις περιβαλλοντικής ευθύνης 

του 2016 – Ένταξη νέων υποθέσεων και παρακολούθηση της υλοποίησης 

έργων αποκατάστασης παλαιών υποθέσεων 

α) Εφαρµογή προγράµµατος αποκατάστασης σε βιοµηχανία αλουµινίου, στα 

Οινόφυτα του ∆ήµου Τανάγρας, Π.Ε. Βοιωτίας, το οποίο αναµένεται να ξεκινήσει 

εντός του πρώτου εξαµήνου του 2017 

Τον Οκτώβριο του 2014, βιοµηχανία αλουµινίου µε έδρα στα Οινόφυτα 

Βοιωτίας ως «υπόχρεος φορέας εκµετάλλευσης», υπέβαλε στο ΣΥΓΑΠΕΖ αίτηµα 

ανάληψης δράσης για την αποκατάσταση του υπόγειου υδροφόρου εντός του 

γηπέδου της εταιρείας, λόγω διαπίστωσης ρύπανσης των υπόγειων υδάτων µε 

εξασθενές χρώµιο (Cr+6). Τον Ιούνιο του 2016, εκδόθηκε κοινή υπουργική 

απόφαση για την εφαρµογή πιλοτικού προγράµµατος αποκατάστασης υπόγειου 

υδροφόρου, εντός του γηπέδου της βιοµηχανίας. Η εν λόγω ΚΥΑ προβλέπει:  

• Την υλοποίηση πιλοτικής δοκιµής αποκατάστασης, µε δοκιµή άντλησης και 

επεξεργασίας στην επιφάνεια και χρήση ιχνηθετών (πρώτη φάση), καθώς 

και πιλοτική δοκιµή επιτόπιας τεχνικής ελεγχόµενης υδραυλικής κλίσης και 

έγχυση µείγµατος χηµικών αντιδραστηρίων (δεύτερη φάση),  

• Τη συνέχιση του προγράµµατος παρακολούθησης των υπόγειων υδάτων 

στις υφιστάµενες υδρογεωτρήσεις, καθώς και την επέκταση αυτού µέσω 

της ανόρυξης νέων υδρογεωτρήσεων,  

• Τη συνέχιση της διερεύνησης για τον εντοπισµό της προέλευσης (πηγής) 

της ρύπανσης και την άµεση αποµάκρυνση της. 

Για την υλοποίηση του πιλοτικού προγράµµατος, το ∆εκέµβριο του 2016, 

εκδόθηκε η προβλεπόµενη απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Αποκεντρωµένης 

∆ιοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας, για την έγκριση απόρριψης µικρών 
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ποσοτήτων χηµικών ουσιών (επταένυδρος θειικός σίδηρος, µελάσα και 

γαλακτοποιηµένο φυτικό έλαιο) στον υδροφόρο ορίζοντα, σε εφαρµογή της 

κείµενης νοµοθεσίας για τα ύδατα. Παράλληλα συνεχίζεται το πρόγραµµα 

παρακολούθησης υπόγειων υδάτων στις υφιστάµενες υδρογεωτρήσεις της 

δραστηριότητας, µε τη συµµετοχή του ΣΥΓΑΠΕΖ και του Πολυτεχνείου Κρήτης, 

ως ορισµένου επιστηµονικού συµβούλου. 

β) Υπόθεση πυρκαγιάς σε Κέντρο ∆ιαλογής Ανακυκλώσιµων Υλικών (Κ∆ΑΥ) στην 

περιοχή ∆υτικής Αττικής 

Μετά από πυρκαγιά, τον Ιούνιο του 2015, σε δραστηριότητα ανακύκλωσης 

µεταλλικών και µη µεταλλικών µη επικινδύνων στερεών αποβλήτων – διαλογής 

(µηχανικής και χειροδιαλογής), κοπής, δεµατοποίησης, εµπορίας 

ανακυκλώσιµων και παραγωγής RDF µετά της προσωρινής αποθήκευσης 

αυτών,  εκδόθηκε απόφαση Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σχετικά 

µε τα µέτρα πρόληψης και αποκατάστασης, κατόπιν γνωµοδότησης της 

Επιτροπής Αντιµετώπισης Περιβαλλοντικών Ζηµιών (ΕΑΠΕΖ). 

Λόγω µη συµµόρφωσης της εταιρείας στην προαναφερόµενη απόφαση, το 

ΣΥΓΑΠΕΖ εισηγήθηκε τη χρηµατοδότηση των µέτρων αποκατάστασης από το 

Πράσινο Ταµείο, κατόπιν σχετικού αιτήµατος της Π.Ε. ∆υτικής Αττικής. Το 

Πράσινο Ταµείο ενέκρινε χρηµατοδοτικό πρόγραµµα για την επείγουσα 

αντιµετώπιση της προκληθείσας περιβαλλοντικής επιβάρυνσης στην περιοχή 

και η Περιφέρεια Αττικής ορίστηκε ως δικαιούχος του ποσού των 5.000.000 

ευρώ – ∆εσµευµένου Λογαριασµού (escrow account), βάσει του άρθρου 9 του 

π.δ. 148/2009, σύµφωνα µε το οποίο δίδεται η δυνατότητα στην αρµόδια αρχή 

να λάβει η ίδια τα µέτρα αποκατάστασης, ή να εξουσιοδοτήσει τρίτους να 

υλοποιήσουν τα µέτρα αυτά. 

Τον Ιανουάριο του 2016, καταλογίστηκε µε κοινή υπουργική απόφαση του 

Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του Υπουργού Οικονοµικών, το 

κόστος των µέτρων αποκατάστασης (5.000.000 €) στον υπεύθυνο φορέα 

εκµετάλλευσης και στον ΚΑΕ 3517, µε την ονοµασία «Έσοδα υπέρ ΕΤΕΡΠΣ για 

λογαριασµό ‘Πράσινο Ταµείο’». Η Περιφέρεια Αττικής, ως δικαιούχος του ποσού 

των 5.000.000€ για την αποκατάσταση του χώρου, προκήρυξε τον συνοπτικό 

διαγωνισµό για την παροχή υπηρεσιών εκπόνησης τεχνικής έκθεσης 

αποκατάστασης περιβαλλοντικής ζηµίας στο χώρο της πυρκαγιάς, ο οποίος 

διεξήχθη στις 29/11/2016. 

Λόγω του ότι δεν κατέστη δυνατή η ολοκλήρωση των µέτρων αποκατάστασης 

µέχρι τις 31/12/2016, υποβλήθηκε αίτηµα παράτασης του συµβατικού χρόνου 

του ∆εσµευµένου Λογαριασµού (escrow account) το οποίο έγινε δεκτό από το 

Πράσινο Ταµείο και παρατάθηκε το χρηµατοδοτικό πρόγραµµα έως τις 

31/12/2017. 

γ) Πρόκληση / άµεση απειλή πρόκλησης περιβαλλοντικής ζηµίας και καταδικαστική 

απόφαση Ευρωπαϊκού ∆ικαστηρίου, µετά από επεµβάσεις που πραγµατοποιήθηκαν 

εντός του ∆ικτύου ΝΑTURA 2000 µε κωδικό GR2550005/SCI «Θίνες Κυπαρισσίας: 

Νεοχώρι - Κυπαρισσία» στην Π.Ε. Μεσσηνίας 
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Από τον Απρίλιο του 2011 µέχρι και τον Απρίλιο του 2013, πραγµατοποιήθηκαν 

σταδιακά διάφορες επεµβάσεις στην περιοχή µεταξύ των οικισµών Αγιαννάκη 

και Ελαίας, η οποία βρίσκεται µέσα στον πυρήνα φωλεοποίησης της θαλάσσιας 

χελώνας καρέτα (∆ήµος Τριφυλίας, Π.Ε. Μεσσηνίας). Για τις επεµβάσεις αυτές 

επιβλήθηκαν πρόστιµα το 2012, από τον Περιφερειάρχη Πελοποννήσου, λόγω 

παράβαση των διατάξεων του ν. 1650/1986, καθόσον υλοποιήθηκαν χωρίς να 

ακολουθηθούν οι προβλεπόµενες διαδικασίες περιβαλλοντικής αδειοδότησης. 

Συγκεκριµένα, καταγράφηκαν εργασίες οδοποιίας και ειδικότερα διάνοιξη-

διαπλάτυνση πέντε οδών κάθετων προς την παραλία, στην απόληξη των 

οποίων προς τη θάλασσα διαπιστώθηκαν επεµβάσεις σε τµήµα αµµοθινών που 

αποτελούν οικότοπο προτεραιότητας. Ειδικότερα, σηµειώθηκε επιπέδωση στο 

ύψος των οδών και κατάληψη των αµµοθινών σε πλάτος ίδιο µε την εκάστοτε 

οδό (µε αποτέλεσµα τη διακοπή της συνέχειας του αµµοθινικού συστήµατος), 

επίχωση (µπάζωµα) τµήµατος κοιλώµατος µε υδροχαρή βλάστηση, καθώς και 

εκτεταµένες αρόσεις που προκάλεσαν αποψίλωση της φυσικής βλάστησης και 

περαιτέρω διατάραξη του αµµοθινικού συστήµατος. 

Σε εφαρµογή των διατάξεων του π.δ. 148/2009, το 2012 εκδόθηκε απόφαση 

του Γενικού Γραµµατέα Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης, η οποία προέβλεπε τη 

δηµιουργία αναχωµάτων για τον άµεσο αποκλεισµό της πρόσβασης των 

τροχοφόρων µέσω των πέντε δρόµων προς την παραλία ωοτοκίας, καθώς και 

την υποβολή µελέτης αποκατάστασης των αµµοθινών από τον υπόχρεο φορέα 

εκµετάλλευσης. Κατά της εν λόγω απόφασης, η εταιρεία κατέθεσε αίτηση 

ακυρώσεως στο Συµβούλιο της Επικρατείας και εκκρεµεί η έκδοση απόφασης. 

Τον Μάιο του 2016 εκδόθηκε υπουργική απόφαση µε θέµα «Μέτρα για την 

προστασία των χερσαίων και θαλάσσιων περιοχών των “GR2330005: Θίνες και 

παραλιακό ∆άσος Ζαχάρως, Στροφυλιά, Κακόβατος”, “GR2330008: Θαλάσσια 

περιοχή Κόλπου Κυπαρισσίας: Ακρ. Κατάκολο – Κυπαρισσία” και “GR2550005: 

Θίνες Κυπαρισσίας (Νεοχώρι - Κυπαρισσία)” και της ευρύτερης περιοχής τους». 

Στην εν λόγω απόφαση καθορίζονται όροι και περιορισµοί για την ευρύτερη 

περιοχή του Κυπαρισσιακού κόλπου και της λίµνης Καϊάφα. Η απόφαση είναι 

προσωρινή, µέχρι να προωθηθούν και να ολοκληρωθούν οι απαιτούµενες 

διαδικασίες έκδοσης του προβλεπόµενου προεδρικού διατάγµατος. 

Τέλος, το Νοέµβριο του 2016 εκδόθηκε καταδικαστική απόφαση του 

Ευρωπαϊκού ∆ικαστηρίου (∆ΕΕ) για παραβάσεις της Ελλάδας αναφορικά µε την 

προστασία των θαλάσσιων χελωνών και των ειδών στον Κόλπο της 

Κυπαρισσίας, καθώς θεωρήθηκε ότι: «Η Ελληνική ∆ηµοκρατία, έχοντας ανεχθεί 

… τη δηµιουργία υποδοµών προσβάσεως στην παραλία εντός της ζώνης της 

Κυπαρισσίας (Ελλάδα), δηλαδή τη διάνοιξη πέντε νέων οδών προς την παραλία 

του Αγιαννάκη, … παρέβη τις υποχρεώσεις που υπέχει από το άρθρο 6, 

παράγραφος 2, της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 21ης Μαΐου 

1992, για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας 

και χλωρίδας…». 

Κατόπιν της ανωτέρω Απόφασης ∆ΕΕ και σε συµµόρφωση µε αυτή, το 

∆εκέµβριο του 2016 το ΣΥΓΑΠΕΖ σε συνεργασία µε την ∆/νση Βιοποικιλότητας, 

Εδάφους και ∆ιαχείρισης Αποβλήτων απευθύνθηκε προς την αρµόδια αρχή 
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(∆ιεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασµού και ΠΕΑΠΖ 

Πελοποννήσου), για την υλοποίηση των αναγκαίων µέτρων 

πρόληψης/αποκατάστασης, ενώ επισηµάνθηκε η ανάγκη ανάληψης δράσης από 

την αρµόδια αρχή για τον άµεσο αποκλεισµό της πρόσβασης µέσω των πέντε 

κάθετων οδών προς την παραλία του Αγιαννάκη, µε καταλογισµό των δαπανών 

στον υπόχρεο φορέα εκµετάλλευσης, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 11 

του Π.∆. 148/2009. 

δ) Αντιµετώπιση περιβαλλοντικής ζηµίας στη Λιµνοθάλασσα Κοτυχίου, Π.Ε. Ηλείας 

Μετά από εκτεταµένες χωµατουργικές παρεµβάσεις αγνώστων, το έτος 2012, 

στη Λιµνοθάλασσα Κοτυχίου και, ειδικότερα, στη λεπτή λουρίδα γης 

(«λουρονησίδα») που διαχωρίζει τη λιµνοθάλασσα από τη θάλασσα, η υπόθεση 

έχει υπαχθεί σε καθεστώς περιβαλλοντικής ευθύνης, από το 2014, µε απόφαση 

του Γενικού Επιθεωρητή Περιβάλλοντος. 

Το ΣΥΓΑΠΕΖ, σε συνεργασία µε το Φορέα ∆ιαχείρισης Υγροτόπων Κοτυχίου-

Στροφυλιάς, προέβη σε ενέργειες οι οποίες παρατέθηκαν αναλυτικά στην 

Ετήσια Έκθεση 2015 (ανάθεση και παραλαβή µελέτης αποκατάστασης της 

λουρονησίδας το Νοέµβριο του 2015, από το Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων 

Ερευνών-ΕΛΚΕΘΕ). 

Τα µέτρα αποκατάστασης που προβλέπονται στη µελέτη του ΕΛΚΕΘΕ (που 

περιλαµβάνουν ήπιες παρεµβάσεις και ενίσχυση της αµµολωρίδας µε τεχνητή 

τροφοδοσία, δηλαδή µε µεταφορά και απόθεση κατάλληλων υλικών, σε πολλές 

ετήσιες φάσεις) αναµένονταν να ξεκινήσουν να υλοποιούνται εντός του 2016. 

Ωστόσο, εκκρεµούσε η οριοθέτηση του αιγιαλού, που αποτελεί απαραίτητη 

προϋπόθεση για την υλοποίηση οποιουδήποτε έργου (επέµβαση) 

αποκατάστασης. 

Τον ∆εκέµβριο του 2016, συνεδρίασε η Επιτροπή Αιγιαλού και Παραλίας της 

Π.Ε. Ηλείας, η οποία πραγµατοποίησε επιτόπου αυτοψία και αποφάσισε να 

προχωρήσουν οι απαραίτητες διαδικασίες οριοθέτησης που εκτιµάται ότι θα 

ολοκληρωθούν εντός του α’ εξαµήνου του 2017. 

ε) Άµεση απειλή πρόκλησης περιβαλλοντικής ζηµίας και λήψη µέτρων 

πρόληψης/εξυγίανσης/αποκατάστασης, στις εγκαταστάσεις πρώην ραδιοφωνικού 

σταθµού πλησίον του υγροβιότοπου Νέστου, στο ∆ήµο Τοπείρου, Π.Ε. Ξάνθης 

Τον Μάιο του 2014, το ΣΥΓΑΠΕΖ και οι Επιθεωρητές Περιβάλλοντος Βόρειας 

Ελλάδας πραγµατοποίησαν έλεγχο στις εγκαταστάσεις πρώην ραδιοφωνικού 

σταθµού πλησίον του υγροβιότοπου Νέστου, µετά από καταγγελία για 

απόβλητα και εξοπλισµό που παρέµεναν στο οικόπεδο µετά την παύση 

λειτουργίας του σταθµού. Η περιοχή ανήκει στο ∆ίκτυο NATURA 2000 (µε 

κωδικούς ΕΖ∆-GR1150010 και ΖΕΠ-GR1150001) και στο Εθνικό Πάρκο 

Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, και έχει δηλωθεί και ως υγρότοπος της 

Συνθήκης Ramsar. 
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Τον Αύγουστο του 2015 και το Φεβρουάριο του 2016, η ∆ιεύθυνση 

Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασµού Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης 

ενέκρινε τις υποβληθείσες µελέτες για εργασίες προστασίας του περιβάλλοντος 

και εξυγίανσης/αποκατάστασης του χώρου, σύµφωνα µε την ΚΥΑ 

13588/725/2007, από τον υπόχρεο φορέα εκµετάλλευσης (Εταιρεία Ακινήτων 

του ∆ηµοσίου-ΕΤΑ∆), οι οποίες προβλέπουν:  

• Τη συλλογή, αποµάκρυνση και νόµιµη διαχείριση των επικίνδυνων υλικών 

(κλοφέν PCB, αµίαντος) και των πετρελαιοειδών αποβλήτων, 

• Την αποξήλωση / αποσυναρµολόγηση και αποµάκρυνση / νόµιµη 

διαχείριση ηλεκτροµηχανολογικού εξοπλισµού και 50 κεραιών εκποµπής 

βραχέων και υπερβραχέων σηµάτων,  

• Τον καθαρισµό κτιριακών εγκαταστάσεων από άχρηστα υλικά και τον 

καθαρισµό χορταριών εξωτερικού χώρου, 

• Αποκατάσταση της περίφραξης του οικοπέδου στα σηµεία όπου αυτή έχει 

καταστραφεί,  

• Την προσωρινή αποθήκευση των αποβλήτων στο χώρο των 

εγκαταστάσεων, µέχρι την τελική αποµάκρυνσή τους, και 

• Την παρακολούθηση τυχόν επιπτώσεων στα είδη πανίδας και 

ορνιθοπανίδας για τουλάχιστον 6 µήνες (20-60 ηµέρες) από το πέρας των 

εργασιών. 

ζ) Μονάδα δεµατοποίησης / προσωρινής αποθήκευσης αστικών σύµµεικτων 

απορριµµάτων στο ∆ήµο Ερµιονίδας, Π.Ε. Αργολίδας - αποδοχή αιτήµατος του 

άρθρου 13 του π.δ. 148/2009 

Κατόπιν αιτήµατος για ανάληψη δράσης αποκατάστασης που υποβλήθηκε 

σύµφωνα µε το άρθρο 13 του π.δ. 148/2009 και µετά από εξέταση του 

θέµατος, εκδόθηκε από τη Γενική ∆ιευθύντρια του ΣΕΠ∆ΕΜ απόφαση µε την 

οποία έγινε δεκτό το αίτηµα και καταλογίστηκε η ευθύνη στο Φορέα 

∆ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Η απόφαση 

διαβιβάστηκε στην ΠΕΑΠΖ Πελοποννήσου, η οποία συνεδρίασε για την εξέταση 

του θέµατος το Φεβρουάριο του 2015 ώστε να επιβάλλει στον υπεύθυνο φορέα 

τα κατάλληλα µέτρα αποκατάστασης. Με απόφαση του αρµόδιου Γενικού 

Γραµµατέα Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελοποννήσου - ∆υτικής Ελλάδας - 

Ιονίου, το Μάιο του 2015 προσδιορίστηκαν τα κατάλληλα µέτρα 

αποκατάστασης του χώρου. 

Το ΣΥΓΑΠΕΖ στα πλαίσια του συντονιστικού του ρόλου, ζήτησε εγγράφως τον 

Μάιο του 2016 ενηµέρωση αναφορικά µε την αποκατάσταση της 

περιβαλλοντικής ζηµίας στο χώρο. Σύµφωνα µε την ενηµέρωση, ο ΦΟΣ∆Α 

Πελοποννήσου επικαλείται αδυναµία να εφαρµόσει τα µέτρα αποκατάστασης 

λόγου έλλειψης χώρου υποδοχής των δεµατοποιηµένων αποβλήτων. Η ΠΕΑΠΖ 

Πελοποννήσου έχει εισηγηθεί προς στον αρµόδιο Γενικό Γραµµατέα 

Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης, την τροποποίηση της αρχικής απόφασης 

αποκατάστασης. 

η) Παρουσία επικίνδυνων αποβλήτων σε πρώην εργοστάσιο παραγωγής προϊόντων 

αµιάντου, στο ∆ήµο Πατρέων Π.Ε. Αχαΐας 
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Τον Νοέµβριο του 2011, εκδόθηκε απόφαση του αρµόδιου Γενικού Γραµµατέα 

Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελοποννήσου - ∆υτικής Ελλάδας - Ιονίου, για την 

εξυγίανση του γηπέδου εταιρείας που παρήγαγε προϊόντα αµιάντου. Στο 

γήπεδο βρέθηκαν υλικά και θραύσµατα αµιαντοτσιµέντου, χηµικά 

αντιδραστήρια, ενώ το έδαφος ήταν ρυπασµένο από πετρελαιοειδή και άλλα 

χηµικά.  

Με την ως άνω απόφαση ορίστηκε η διαχείριση των προαναφεροµένων  

επικίνδυνων απόβλητων µε συλλογή και διασυνοριακή µεταφορά τους σε 

κατάλληλα αδειοδοτηµένους χώρους του εξωτερικού, σύµφωνα µε τη µία (από 

τις δύο προταθείσες στη µελέτη) εναλλακτική µέθοδο της µελέτης 

αποκατάστασης που κατέθεσε ο φορέας εκµετάλλευσης προς έγκριση στην 

αρµόδια αρχή (∆ιεύθυνση Περιβάλλοντος  και Χωρικού Σχεδιασµού ∆υτικής 

Ελλάδας). ∆εδοµένου ότι η υλοποίηση της επιλεχθείσας µεθόδου 

αποκατάστασης (διασυνοριακή µεταφορά σε αδειοδοτηµένους χώρους του 

εξωτερικού) θα προκαλούσε πολύ υψηλό κόστος (σηµειώνεται ότι η επιλεγείσα 

µέθοδος είχε πολλαπλάσιο κόστος εφαρµογής), η Εθνική Τράπεζα, ως ένας εκ 

των συνιδιοκτητών της έκτασης που είχε υποβάλλει την µελέτη αποκατάστασης 

στην αρµόδια αρχή, προσέφυγε το 2012 στο ΣτΕ κατά της εν λόγω απόφασης 

και αναµένεται η εκδίκαση της υπόθεσης. 

θ) Άµεση απειλή περιβαλλοντικής ζηµίας - ∆ιαχείριση αποβλήτων καµένης και 

βρεγµένης ξυλείας σε αγροτεµάχιο στη θέση «Γκόριτσα» Ασπροπύργου, Νοµού 

Αττικής 

Η υπόθεση αφορά σε απόθεση αποβλήτων καµένης και βρεγµένης ξυλείας σε 

αγροτεµάχιο στη θέση «Γκόριτσα» Ασπροπύργου η οποία συνιστά απειλή 

πρόκλησης περιβαλλοντικής ζηµίας και επακόλουθη απειλή για τη δηµόσια 

υγεία, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο π.δ. 148/2009. Η υπόθεση εντάχθηκε 

στο µητρώο υποθέσεων του ΣΥΓΑΠΕΖ το ∆εκέµβριο του 2015, κατόπιν ελέγχου 

από την Επιθεώρηση Νοτίου Ελλάδας του ΣΕΠ∆ΕΜ και έκδοση σχετική Πράξης 

Βεβαίωσης Παράβασης. Το ΣΥΓΑΠΕΖ ανέλαβε το συντονισµό των συναρµόδιων 

αρχών, βάσει των διατάξεων του άρθρου 6 παρ. 1β) του π.δ. 148/2009, και 

προέβη σε ενέργειες προκειµένου να αναλάβει δράση η αρµόδια ΠΕΑΠΖ της 

Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αττικής. Η  ΠΕΑΠΖ, σε συνεδρίαση για την εξέταση 

του θέµατος στις 08.06.2016, ζήτησε από την εταιρεία που έχει αναλάβει τη 

διαχείριση των αποβλήτων, την υποβολή τεχνικής µελέτης και λοιπών 

στοιχείων προκειµένου να εκδοθεί απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της 

Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης για τον καθορισµό των κατάλληλων µέτρων 

πρόληψης και αποκατάστασης. 

ι) Πρόκληση περιβαλλοντικής ζηµίας - Εργασίες διάνοιξης οδού στην περιοχή 

«Βασιλικό» Ζακύνθου, εντός Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου και εντός 

περιοχής του Ευρωπαϊκού Οικολογικού ∆ικτύου «Natura 2000» 

Στην περιοχή «Βασιλικό» Ζακύνθου, σε περιοχή εντός του Εθνικού Θαλάσσιου 

Πάρκου Ζακύνθου και περιοχής του Ευρωπαϊκού Οικολογικού ∆ικτύου “Natura 

2000” µε κωδικό GR2210002 (SCI), εκτελέσθηκαν χωµατουργικές εργασίες 
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µεγάλης κλίµακας για τη διάνοιξη οδού. Η υπόθεση τέθηκε υπόψη µας τον 

Ιανουάριο 2016 κατόπιν κοινοποίησης στο ΣΥΓΑΠΕΖ της από 12.01.2016 

αυτοψίας του ΚΕΠΠΕ Π.Ε. Ζακύνθου και ακολούθησαν σχετικές καταγγελίες 

από τον Φ.∆. Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου και περιβαλλοντικούς 

φορείς και οργανώσεις. Η υπόθεση εξετάστηκε από την υπηρεσία µας για 

υπαγωγή στις διατάξεις του Π.∆. 148/2009 και εντάχθηκε στο Μητρώο 

Υποθέσεων του ΣΥΓΑΠΕΖ διότι, κατά τα αναφερόµενα στη σχετική αυτοψία του 

ΚΕΠΠΕ, οι εκτελεσθείσες εργασίες υποβάθµισαν το περιβάλλον, κατέστρεψαν 

το τοπίο της περιοχής και δηµιούργησαν µεγάλη περιβαλλοντική ζηµία. Η 

υπηρεσία µας µε σχετικά έγγραφα έχει ζητήσει την υποβολή στοιχείων τόσο 

από τον φορέα εκµετάλλευσης όσο και από συναρµόδιους φορείς προκειµένου 

να προετοιµάσει την συνεδρίαση της Επιτροπής Αντιµετώπισης 

Περιβαλλοντικών Ζηµιών (ΕΑΠΕΖ) για τη λήψη µέτρων αποκατάστασης που θα 

γνωµοδοτήσει προς τον Υπουργό ΠΕΝ για την έκδοση σχετικής απόφασης. 

ια) Πρόκληση περιβαλλοντικής ζηµίας – Εκτέλεση εργασιών εκχέρσωσης και 

επιχωµατώσεων στον υγρότοπο «Λεγραινών» και εντός περιοχής του Ευρωπαϊκού 

Οικολογικού ∆ικτύου «Natura 2000» 

Στον παράκτιο υγρότοπο «Λεγραινών», εντός περιοχής του Ευρωπαϊκού 

Οικολογικού ∆ικτύου “Natura 2000” µε κωδικό GR3000005 (SCI) και 

χαρακτηρισµένης Σηµαντικής Περιοχής για πουλιά µε κωδικό GR127, 

σηµειώθηκαν εκτεταµένες χωµατουργικές εργασίες εκχέρσωσης και 

επιχωµάτωσης. Η υπόθεση τέθηκε υπόψη του ΣΥΓΑΠΕΖ το Μάρτιο του 2016, 

κατόπιν σχετικών καταγγελιών περιβαλλοντικών φορέων και οργανώσεων. 

∆ιενεργήθηκαν άµεσα οι απαραίτητες ενέργειες προκειµένου να διερευνηθεί η 

υπαγωγή της υπόθεσης στις διατάξεις του π.δ. 148/2009 και η υπόθεση 

εντάχθηκε στο µητρώο υποθέσεων του ΣΥΓΑΠΕΖ µετά από σχετική Έκθεση 

Αυτοψίας του Τµήµατος Ελέγχου Μετρήσεων και Υδροοικονοµίας της Π.Ε. 

Ανατολικής Αττικής, όπου διαπιστώνεται ότι οι πραγµατοποιηθείσες 

παρεµβάσεις συνιστούν περιβαλλοντική ζηµία. Τα ανωτέρω στοιχεία έχουν 

αποσταλεί στην Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Αττικής και στην οικεία ΠΕΑΠΖ, 

προκειµένου να εκδοθεί απόφαση του Γ.Γ. της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης για 

τον καθορισµό των κατάλληλων µέτρων αποκατάστασης. 

ιβ) Πρόκληση περιβαλλοντικής ζηµίας – Εκτέλεση παρεµβάσεων στον υγρότοπο 

«’Ελος Ακόνι» Μεγανησίου και εντός της Ειδικής Ζώνης ∆ιατήρησης (ΕΖ∆) 

Η υπόθεση αφορά σε παρεµβάσεις και εκτέλεση εργασιών επιχωµάτωσης και 

απάντλησης υδάτων (µε σκοπό την αποξήρανση) του παράκτιου υγρότοπου 

«’Ελος Ακόνι» Μεγανησίου, εντός της Ειδικής Ζώνης ∆ιατήρησης (ΕΖ∆) 

«Εσωτερικό Αρχιπέλαγος Ιονίου (Μεγανήσι, Αρκούδι, Άτοκος, Βρώµονας)» µε 

κωδικό GR2220003 και προστατευόµενος ως µικρός νησιώτικος και παράκτιος 

υγρότοπος µε κωδικό Υ224MGN001 κατά τις διατάξεις του από 19.06.2012 

Π.∆. (ΦΕΚ 229 ΑΑΑΠ).  

Το ΣΥΓΑΠΕΖ ενηµερώθηκε για την υπόθεση τον Απρίλιο του 2016, κατόπιν 

σχετικής καταγγελίας από περιβαλλοντική οργάνωση και άµεσα προέβη σε 

ενέργειες προκειµένου να διερευνηθεί τυχόν πρόκληση περιβαλλοντικής ζηµίας 

(ή η άµεση απειλή ζηµίας) στον υγρότοπο. Μετά από σχετική Έκθεση Αυτοψίας 
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του Τµήµατος Ελέγχου Μετρήσεων και Υδροοικονοµίας Π.Ε. Λευκάδας, η 

υπόθεση εντάχθηκε στο µητρώο υποθέσεων του ΣΥΓΑΠΕΖ, ενώ παράλληλα 

διαβιβάστηκε για γνωµοδότηση στην οικεία ΠΕΑΠΖ Ιονίου για τον καθορισµό 

δράσεων και µέτρων για την αποκατάσταση του υγροτόπου. 

 

3.5 Οι σηµαντικότερες «υπό διερεύνηση» υποθέσεις του 2016, για 

υπαγωγή (ή µη) σε καθεστώς περιβαλλοντικής ευθύνης 

α) ∆ιερεύνηση για πρόκληση / απειλή πρόκλησης περιβαλλοντικής ζηµίας στον 

Υγρότοπο-Καλαµώνα Αµφιθέας της Λίµνης Παµβώτιδας, Π.Ε. Ιωαννίνων 

Στον υγρότοπο Αµφιθέας, περιοχή του ∆ικτύου NATURA 2000, µε κωδικό 

GR2130005 (Ε∆Ζ/ΖΕΠ), ξεκίνησαν το ∆εκέµβριο του 2012 εργασίες 

κατασκευής στίβου θαλάσσιου σκι για τη διεξαγωγή αγώνων, που 

περιελάµβαναν εκτεταµένη κοπή καλαµιώνων στο βόρειο τµήµα της λίµνης. 

Σηµειώνεται ότι το Μάιο του 2016, ακυρώθηκε από τον Υπουργό 

Περιβάλλοντος και Ενέργειας η απόφαση ανανέωσης των περιβαλλοντικών 

όρων του έργου, η οποία είχε εκδοθεί από τον Γενικό Γραµµατέα 

Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Ηπείρου – ∆υτικής Μακεδονίας. 

Εντός του 2016, το ΣΥΓΑΠΕΖ εξέτασε λεπτοµερώς τις προσκοµισθείσες µελέτες 

παρακολούθησης ειδών και τύπων οικοτόπων (εφεξής «µελέτες»), 

επικεντρώνοντας ειδικότερα στα αριθµητικά δεδοµένα από τις καταγραφές των 

τύπων οικοτόπων καθώς και των ειδών χλωρίδας, πανίδας, ιχθυοπανίδας και 

ορνιθοπανίδας που εντοπίστηκαν στο Β-Β∆ τµήµα της Λίµνης Παµβώτιδας, 

δηλαδή εντός του υγρότοπου Αµφιθέας και περιφερειακά αυτού. 

Από τη συγκριτική παράθεση των νέων αριθµητικών δεδοµένων (Νοεµβρίου 

2015), µε τα αντίστοιχα της βάσης δεδοµένων NATURA 2000 του Μαΐου 2009, 

οι πληροφορίες στην πρώτη περίπτωση ήταν ακριβέστερες αναφορικά µε τους 

αριθµούς των ατόµων ή των ζευγαριών για τα περισσότερα είδη ορνιθοπανίδας 

της περιοχής. Επιπλέον, για συγκεκριµένους τύπους οικοτόπων (καλαµώνες, 

δάση µε ασηµοϊτιά), οι προτεινόµενοι στόχοι είναι «να διατηρηθεί σταθερή (ή 

να αυξηθεί) η έκταση και το εύρος των τύπων οικοτόπων και να µην γίνουν 

µικρότερες (η έκταση και το εύρος) από την Ικανοποιητική Έκταση και το 

Ικανοποιητικό Εύρος Αναφοράς αντίστοιχα (ή και να µη γίνουν σηµαντικές 

αλλαγές στο πρότυπο κατανοµής του εντός του εύρους εξάπλωσης». Τέλος, 

σύµφωνα µε τις Μελέτες, εντός της πίστας σκι καταγράφηκε νέο είδος 

ιχθυοπανίδας, το οποίο προτείνεται να χαρακτηριστεί ως ενδηµικό. 

Από τα παραπάνω προκύπτει καταρχάς η ανάγκη για λήψη κατάλληλων 

µέτρων πρόληψης περιβαλλοντικής ζηµίας, σε συνεργασία µε τον αρµόδιο 

Φορέα ∆ιαχείρισης, προκειµένου να προστατευτεί η ορνιθοπανίδα και η 

ιχθυοπανίδα, καθώς και οι σηµαντικοί τύποι οικοτόπων του υγρότοπου 

Αµφιθέας, αλλά και προκειµένου να αποφευχθούν χρήσεις στο µέλλον που δεν 

συνάδουν µε τους στόχους διατήρησης. 
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β) ∆ιερεύνηση για πρόκληση / απειλή πρόκλησης περιβαλλοντικής ζηµίας στη 

Λίµνη «Αλυκή» Λήµνου Π.Ε. Λέσβου 

Στη λίµνη «Αλυκή» Λήµνου, περιοχή του ∆ικτύου ΝΑTURA 2000 (µε κωδικούς 

ΕΖ∆-GR4110001 και ΖΕΠ-GR4110006) και εντός του Εθνικού Πάρκου 

Υγροτόπων Λήµνου, διαπιστώθηκαν το φθινόπωρο του 2015 από το αρµόδιο 

ΚΕΠΠΕ παρεµβάσεις χωρίς περιβαλλοντική αδειοδότηση, για τη διάνοιξη 

καναλιού και την παροχέτευση των υδάτων της λίµνης προς τη θάλασσα, µε 

χρήση µηχανικού µέσου, για την αντιµετώπιση του προβλήµατος της αύξησης 

της στάθµης της Αλυκής από τις έντονες βροχοπτώσεις του χειµώνα και των 

πληµµυρικών φαινοµένων σε καλλιεργούµενα εδάφη και κτηνοτροφικές 

εγκαταστάσεις πέριξ της λίµνης. Το άνοιγµα επέτρεψε την ανταλλαγή των 

βρόχινων νερών µε το θαλασσινό νερό, γεγονός που εκτιµήθηκε ότι άλλαξε 

την αλατότητα του οικοσυστήµατος της περιοχής και κατ’ επέκταση άλλαξε την 

οικολογία του ενδιαιτήµατος για διάφορους οργανισµούς. Το αποτέλεσµα ήταν 

η διατάραξη της ισορροπίας ενός ιδιαίτερα σηµαντικού και ευαίσθητου 

οικοσυστήµατος, µε πλούσια βιοποικιλότητα που φιλοξενεί πολλά είδη 

χλωρίδας και πανίδας και ιδιαίτερα ορνιθοπανίδας, καθώς εκεί βρίσκουν 

καταφύγιο για αναπαραγωγή και διαχείµαση πολλά είδη και αποτελεί σταθµό 

ανεφοδιασµού για µεταναστευτικά πουλιά. 

Για τις ως άνω διαπιστωθείσες παραβάσεις, η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου 

επέβαλε πρόστιµο στο ∆ήµο Λήµνου τον Ιανουάριο του 2016. Προς εφαρµογή 

των διατάξεων του π.δ. 148/2009, η αρµόδια ΠΕΑΠΖ Βορείου Αιγαίου τον 

Νοέµβριο του 2016  γνωµοδότησε υπέρ της λήψης µέτρων πρόληψης για την 

αποτροπή παρόµοιων πληµµυρικών φαινοµένων στο µέλλον, µε υποβολή 

σχετικής µελέτης πρόληψης περιβαλλοντικής ζηµίας από τον υπεύθυνο φορέα 

εκµετάλλευσης της Αλυκής (εταιρεία του Ελληνικού ∆ηµοσίου «Ελληνικές 

Αλυκές Α.Ε.»). 

Ωστόσο, δεν τεκµηριώθηκε περιβαλλοντική ζηµία σύµφωνα µε τα 

προβλεπόµενα στο Παράρτηµα Ι του π.δ. 148/2009, καθώς, όπως αναφέρθηκε 

«το άνοιγµα που δηµιουργήθηκε έχει κλείσει…» και «µε την πάροδο του 

χρόνου και εφόσον δεν υπάρξουν άλλες παρεµβάσεις, µε τον κυµατισµό και 

τον αέρα, οι αµµοθίνες σε αυτό το σηµείο θα αρχίζουν να 

επανασχηµατίζονται». Επί του παρόντος, αναµένεται η ανάληψη περαιτέρω 

ενεργειών – έκδοση σχετικών αποφάσεων από τη ∆ιεύθυνση Περιβάλλοντος 

και Χωρικού Σχεδιασµού Βορείου Αιγαίου και την ΠΕΑΠΖ Βορείου Αιγαίου της 

Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αιγαίου. 

 

3.6 Επιθεωρήσεις που πραγµατοποίησε το ΣΥΓΑΠΕΖ εντός του 2016, σε 

εφαρµογή των άρθρων 51 του ν. 4409/2016 και των άρθρων 16 και 17 

του π.δ. 148/2009 

α) Ανεξέλεγκτη διάθεση βιοµηχανικών και άλλων αποβλήτων και ζωικών 

υποπροϊόντων στο ∆ήµο Λουτρακίου - Αγίων Θεοδώρων, Π.Ε. Κορινθίας 
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Με αποφάσεις του Γεν. Γραµµατέα Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελοποννήσου - 

∆υτικής Ελλάδας – Ιονίου, ο ∆ήµος Λουτρακίου - Αγίων Θεοδώρων ανέλαβε, 

το 2014, τη λήψη µέτρων αποκατάστασης της περιοχής όπου έγινε η 

ανεξέλεγκτη διάθεση, και σε περίπτωση εντοπισµού του υπαίτιου φορέα 

εκµετάλλευσης, το κόστος να µετακυλιστεί σε αυτόν. Οι αποφάσεις 

προέβλεπαν καταρχήν την άµεση ανάθεση µελέτης αποκατάστασης, επί της 

οποίας θα γνωµοδοτούσαν οι αρµόδιες υπηρεσίες. Κατόπιν εντολής της Γενικής 

∆ιευθύντριας ΣΕΠ∆ΕΜ, οι Επιθεωρητές του ΣΥΓΑΠΕΖ πραγµατοποίησαν έλεγχο 

το Νοέµβριο του 2016 για την επιβολή διοικητικών κυρώσεων κατά το άρθρο 

17, λόγω µη συµµόρφωσης του υπεύθυνου φορέα εκµετάλλευσης. 

β) Ανεξέλεγκτη διάθεση ανεπεξέργαστων αστικών λυµάτων και υγρών 

βιοµηχανικών αποβλήτων εντός χωµάτινων δεξαµενών, σε περιοχή του ∆ήµου 

Λουτρακίου - Αγίων Θεοδώρων, Νοµού Κορινθίας 

Με αποφάσεις του 2014 που εξέδωσε ο Γενικός Γραµµατέας Αποκεντρωµένης 

∆ιοίκησης Πελοποννήσου - ∆υτικής Ελλάδας – Ιονίου, ο ∆ήµος Λουτρακίου - 

Αγίων Θεοδώρων όφειλε να προβεί σε λήψη µέτρων αποκατάστασης της 

περιοχής όπου έλαβε χώρα η ανεξέλεγκτη διάθεση. Οι αποφάσεις προέβλεπαν 

καταρχήν την σύνταξη ειδικής µελέτης αποκατάστασης, καθώς και την 

εκπόνηση υδρογεωλογικής µελέτης, επί των οποίων (µελετών) θα 

γνωµοδοτούσαν οι αρµόδιες υπηρεσίες. Κατόπιν εντολής της Γενικής 

∆ιευθύντριας ΣΕΠ∆ΕΜ, οι Επιθεωρητές του ΣΥΓΑΠΕΖ πραγµατοποίησαν έλεγχο 

το Νοέµβριο του 2016 για την επιβολή διοικητικών κυρώσεων κατά το άρθρο 

17, λόγω µη συµµόρφωσης του υπεύθυνου φορέα εκµετάλλευσης.  

γ) Ανεξέλεγκτη διάθεση επικίνδυνων αποβλήτων σε ιδιόκτητο οικόπεδο-εργοτάξιο, 

σε περιοχή του ∆ήµου Μεγαλόπολης, Νοµού Αρκαδίας 

Με απόφαση του 2014 που εκδόθηκε από το Γενικό Γραµµατέα 

Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελοποννήσου - ∆υτικής Ελλάδας – Ιονίου, ο 

υπόχρεος φορέας εκµετάλλευσης όφειλε να προβεί σε λήψη µέτρων 

αποκατάστασης της περιοχής όπου έλαβε χώρα η ανεξέλεγκτη διάθεση. Η 

απόφαση προέβλεπε καταρχήν την σύνταξη µελέτης αποκατάστασης, επί της 

οποίας θα γνωµοδοτούσαν οι αρµόδιες υπηρεσίες. Κατόπιν εντολής της Γενικής 

∆ιευθύντριας ΣΕΠ∆ΕΜ, οι Επιθεωρητές του ΣΥΓΑΠΕΖ πραγµατοποίησαν έλεγχο 

το ∆εκέµβριο του 2016 για την επιβολή διοικητικών κυρώσεων κατά το άρθρο 

17, λόγω µη συµµόρφωσης του υπεύθυνου φορέα εκµετάλλευσης. 

δ) ∆ιενέργεια ελέγχων κατά την εκτέλεση εργασιών και κατασκευών που 

υποβαθµίζουν το περιβάλλον στη ν. Θήρα, Νοµού Κυκλάδων 

Κατόπιν σχετικής εντολής της Γενικής ∆ιευθύντριας ΣΕΠ∆ΕΜ και µετά από 

καταγγελίες, το ΣΥΓΑΠΕΖ συµµετείχε σε δύο µερικούς ελέγχους, που 

διενεργήθηκαν τον Νοέµβριο του 2016 στην περιοχή «Βλυχάδα» κοντά στο 

Ακρωτήρι της νήσου Θήρας, προκειµένου να διαπιστωθεί η ύπαρξη 

κατασκευών και η εκτέλεση εργασιών που υποβαθµίζουν το περιβάλλον.  

∆ιαπιστώθηκε η ύπαρξη υπόσκαφης κατασκευής από οπλισµένο σκυρόδεµα, η 

οποία δεν προβλεπόταν στην υπ’ αρ. 17/2015 άδεια οικοδοµής της Υ∆ΟΜ 

Θήρας που είχε χορηγηθεί για άλλες εργασίες. Κατά το χρόνο του ελέγχου η 
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κατασκευή ήταν σκεπασµένη µε χώµα, όµως περιλάµβανε και στοά µέσω της 

οποίας η υπόσκαφη κατασκευή είχε αποκτήσει πρόσβαση προς την πλευρά της 

απόκρηµνης ακτής. Για το λόγο αυτό ζητήθηκε η συνδροµή της Πυροσβεστικής 

Υπηρεσίας, η οποία προσέγγισε την κατασκευή από την πλευρά της θάλασσας 

µε χρήση σχοινιών.  

Σηµειώνεται ότι η ακτή της Βλυχάδας βρίσκεται στο νότιο τµήµα του νησιού, 

έχει µήκος τριών χιλιοµέτρων και είναι κρηµνώδης, αποτελούµενη από 

αποθέσεις λεπτόκοκκης στάχτης πάχους έως 40 µέτρων πάνω από την παραλία 

που προήλθαν από έκρηξη του ηφαιστείου της Σαντορίνης. Λόγω της 

διάβρωσης της ακτής από τους ανέµους έχουν δηµιουργηθεί χαρακτηριστικά 

σχήµατα σε όλο το µήκος της ακτής που αποτελεί γεωλογικό σχηµατισµό που 

προστατεύεται από Προεδρικό ∆ιάταγµα (∆΄139/1990, ΑΑΠ΄144/2012). 

Συγκεκριµένα απαγορεύεται κάθε δόµηση ή αλλοίωση του τοπίου και του 

φυσικού περιβάλλοντος σε ζώνη πλάτους 150 µ. από τον αιγιαλό.  Η εν λόγω 

υπόσκαφη κατασκευή καθώς και οι «τρύπες» που δηµιουργήθηκαν στο πρανές 

της ακτής βρίσκονται εντός της ζώνης πλάτους 150 µ. από τη γραµµή αιγιαλού 

όπου απαγορεύεται η δόµηση. 

Επιπλέον διαπιστώθηκε η  µη σύννοµη διαχείριση υλικών εκσκαφών και η µη 

σύννοµη εκτέλεση χωµατουργικών εργασιών – διαµορφώσεων εδάφους.  

Μετά τη διενέργεια των ελέγχων και τη διαπίστωση παραβάσεων επιβλήθηκαν 

οι προβλεπόµενες διοικητικές κυρώσεις (πρόστιµο). 

 

3.7  Άλλες ∆ράσεις για την προώθηση της εφαρµογής της περιβαλλοντικής 

ευθύνης κατά το 2016 

Το 2016, το ΣΥΓΑΠΕΖ, σε συνεργασία µε το Πράσινο Ταµείο, προώθησε την 

υλοποίηση του χρηµατοδοτικού προγράµµατος «∆ιαχείριση Φυσικού Περιβάλλοντος 

για το έτος 2016», Άξονας προτεραιότητας 2, ∆ράση «Αντιµετώπιση αυθαιρεσίας 

φυσικού περιβάλλοντος», αρχικού προϋπολογισµού 500.000 ευρώ, στο οποίο 

εντάχθηκαν έργα συνολικού προϋπολογισµού 449.558 ευρώ. Το έργο αφορά σε 

δράσεις συλλογής και διαχείρισης επικινδύνων αποβλήτων για τον περιορισµό 

πρόκλησης περιβαλλοντικής ζηµίας από ανεξέλεγκτες αποθέσεις για τις οποίες δεν 

έχει εντοπιστεί ο υπεύθυνος φορέας εκµετάλλευσης, και θα υλοποιηθεί από τις 

Αποκεντρωµένες ∆ιοικήσεις Αττικής, Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας και Κεντρικής 

Μακεδονίας εντός του 2017, στις παρακάτω περιοχές: 

• Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας για την αποµάκρυνση ανεξέλεγκτων αποθέσεων, 

ποσότητας περίπου 15 τόνων, στη θέση ρέµα Φράγκιζα της Π.Ε. Ευβοίας. 

• Περιφέρεια Αττικής για την αποµάκρυνση ανεξέλεγκτων αποθέσεων, συνολικής 

ποσότητας 776,9 τόνων στις θέσεις Πέτρα Εβραίου, Νεόκτιστα, Άγιος Γεώργιος 

και ρέµα Αγίου Γεωργίου του ∆ήµου Ασπροπύργου και  στο Μικρό Κατερίνι του 

∆ήµου Μάνδρας – Ειδυλλίας. 

• Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για την αποµάκρυνση αποβλήτων αµιάντου, 

συνολικής ποσότητας 78 τόνων, από το εγκαταλελειµµένο εργοστάσιο Χίντζου, 

∆ήµου Παύλου Μελά. 
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Επιπλέον, το Νοέµβριο του 2016, διοργανώθηκε για τρίτη συνεχή χρονιά από το 

ΣΥΓΑΠΕΖ, µε την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, διήµερο εκπαιδευτικό 

σεµινάριο για την περιβαλλοντική ευθύνη (ELD Training Event), µε σκοπό τη 

συνεργασία κεντρικών και περιφερειακών αρµόδιων Αρχών (ΣΥΓΑΠΕΖ – ΠΕΑΠΖ) 

για τη βελτίωση της αποτελεσµατικότητας στην εφαρµογή της περιβαλλοντικής 

ευθύνης. Το σεµινάριο εστίασε σε θέµατα χρηµατοοικονοµικής ασφάλειας και στις 

δυνατότητες αξιοποίησης κοινοτικών και εθνικών πόρων για τη χρηµατοδότηση 

δράσεων αποκατάστασης, µέσω των προγραµµάτων του ΕΣΠΑ και του Πράσινου 

Ταµείου. Τα σηµαντικότερα θέµατα που επισηµάνθηκαν κατά το στάδιο 

ολοκλήρωσης των εργασιών και διατύπωσης συµπερασµάτων, ήταν η ανάγκη 

ενίσχυσης των περιβαλλοντικών ελέγχων, χρήσης χρηµατοοικονοµικών εγγυήσεων 

από τους φορείς εκµετάλλευσης, καθώς και αξιοποίησης των υφιστάµενων 

εργαλείων (ηλεκτρονικά µητρώα κ.ά.) τα οποία θα συµβάλλουν ουσιαστικά στη 

βελτίωση αφενός της εφαρµογής της περιβαλλοντικής πολιτικής, και αφετέρου της 

περιβαλλοντικής ευθύνης. 

Τέλος, το ΣΥΓΑΠΕΖ, ως αρµόδια εποπτεύουσα αρχή σε κεντρικό επίπεδο για την 

εφαρµογή της Οδηγίας 2004/35/ΕΚ για την περιβαλλοντική ευθύνη βάσει της 

αρχής «ο ρυπαίνων πληρώνει», συνεχίζει να συµµετέχει, ως συνδικαιούχος, στο 

πρόγραµµα «Προώθηση της ενηµέρωσης – ευαισθητοποίησης για τη δίωξη 

εγκληµάτων κατά της άγριας ζωής και ανάδειξη της περιβαλλοντικής ευθύνης για 

την αποκατάσταση ζηµιών της βιοποικιλότητας σε περιοχές του δικτύου NATURA 

2000 στην Κρήτη», το οποίο υλοποιείται από το Πανεπιστήµιο Κρήτης. Το 

πρόγραµµα αυτό χρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και 

πραγµατοποιείται στο πλαίσιο των προγραµµάτων “LIFE Environmental Governance 

and Information 2014”, και θα ολοκληρωθεί το 2020. 

 

3.8 Προγραµµατισµένες ∆ράσεις του ΣΥΓΑΠΕΖ για το έτος 2017 

Κατά το έτος 2017 θα διενεργηθούν επιθεωρήσεις σε εφαρµογή του άρθρου 51 του 

ν. 4409/2016 και των άρθρων 16 και 17 του π.δ. 148/2009. Οι έλεγχοι που 

προβλέπεται να πραγµατοποιηθούν για την τήρηση των υποχρεώσεων των φορέων 

εκµετάλλευσης ως προς την υλοποίηση των µέτρων πρόληψης/αποκατάστασης, 

είναι οι εξής: 

• Εγκαταλειµµένο εργοστάσιο στην Π.Ε. Αχαΐας, 

• Μονάδα δεµατοποίησης ΑΣΑ στην Π.Ε. Αργολίδας, 

• Βιοµηχανία χαρτιού στην Π.Ε. Φθιώτιδας, 

• Μονάδα επεξεργασίας ελαιοπυρήνων στην Π.Ε. Μεσσηνίας, 

• Μονάδα κεραµοποιίας στην Π.Ε. Λάρισας, και 

• Εργοστάσιο εκτός λειτουργίας στην Π.Ε. Μεσσηνίας. 
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4. ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ  

 

 

4.1 ∆ιοικητική οργάνωση, στελέχωση και αρµοδιότητες 

Σύµφωνα µε το π.δ.100/2014 (Α΄167) του νέου οργανισµού του Υπουργείου 

Περιβάλλοντος και Ενέργειας, οι πρώην Επιθεωρήσεις Μεταλλείων Νοτίου και Βορείου 

Ελλάδος που λειτουργούσαν ως ανεξάρτητες ελεγκτικές και αυτοτελείς οργανικές 

µονάδες επιπέδου ∆ιεύθυνσης του Υπουργείου, λειτουργούν πλέον ως δύο Τµήµατα 

Επιθεώρησης Μεταλλείων ενταγµένα στις Επιθεωρήσεις Νοτίου και Βορείου Ελλάδος 

του ΣΕΠ∆ΕΜ.  

Η Υπηρεσία δεν ασκεί επιθεώρηση σε άλλους δηµόσιους φορείς, αλλά µόνο σε 

επιχειρήσεις µεταλλευτικών και λατοµικών δραστηριοτήτων και το έργο της αφορά 

στον έλεγχο της ορθολογικής αξιοποίησης του ορυκτού πλούτου της χώρας που 

αποτελεί κεντρικό πυλώνα της εθνικής οικονοµίας, τον έλεγχο των συνθηκών  

ασφάλειας και υγιεινής των εργασιακών χώρων µεταλλείων και λατοµείων 

(δεδοµένου ότι η αρµοδιότητα αυτή δεν εµπίπτει στις αρµοδιότητες του Υπουργείου 

Εργασίας, σε αντίθεση µε όλους τους υπόλοιπους εργασιακούς χώρους), την εξάλειψη 

της παράνοµης µεταλλευτικής και λατοµικής δραστηριότητας κ.λπ.  

Το βασικό θεσµικό πλαίσιο διάρθρωσης και λειτουργίας της Υπηρεσίας παρουσιάζεται 

συνοπτικά στον ακόλουθο πίνακα: 

 (Νόµος, Προεδρικό ∆ιάταγµα, Νοµοθετικό ∆ιάταγµα, Υπουργική Απόφαση) 

Σύσταση,  

∆ιάρθρωση 

� π.δ. 100/2014 (Α΄167) «Οργανισµός Υπουργείου Περιβάλλοντος, 

Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής»  

� π.δ. 70/2015 (Α΄114) «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισµού (…) και 

του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και 

Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (…) και Τουρισµού» 

Λειτουργία,  

Αρµοδιότητες 

� ν.δ. 210/1973  περί  «Μεταλλευτικού Κώδικος» όπως τροποποιήθηκε µε το 

ν. 274/1976 

� ν .669/1977 περί «Εκµεταλλεύσεως Λατοµείων»  

� ν. 1428/1984 «Εκµετάλλευση λατοµείων αδρανών υλικών και άλλες 

διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε µε το ν. 2115/1993 

� ν. 1568/1985 «Υγιεινή και Ασφάλεια των Εργαζοµένων» 

� π.δ. 294/1988 «Ελάχιστος χρόνος απασχόλησης τεχνικού ασφαλείας κλπ» 

� π.δ. 17/1996 «Μέτρα για την Βελτίωση της Ασφάλειας και της Υγείας των 

Εργαζοµένων κατά την Εργασία σε Συµµόρφωση µε τις Οδηγίες 89/391 

ΕΟΚ και 91/183 ΕΟΚ» 

� Κ.Υ.Α.  ∆7/Α/Φ1/14080/732/1996 (Οδηγία 92/104 ΕΟΚ) 

� ν. 3850/2010 (Α΄84) «Κύρωση του Κώδικα Νόµων για την Υγεία και την 

Ασφάλεια των Εργαζοµένων»  

� Κανονισµός Μεταλλευτικών και Λατοµικών Εργασιών (Κ.Μ.Λ.Ε.) όπως έχει 

τροποποιηθεί µε τις εκάστοτε Υπουργικές αποφάσεις και την ενσωµάτωση 

κοινοτικών οδηγιών (Υ.Α. 2223/2011 – ΦΕΚ Β΄1227) 

� π.δ. 100/2014 (Α΄167) «Οργανισµός Υπουργείου Περιβάλλοντος, 

Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής»  



32 

 

Ειδικότερα, σύµφωνα µε την παρ. 2 του άρθρου 11 του π.δ. 100/2014, στα Τµήµατα 

Επιθεώρησης Μεταλλείων ανήκουν συνοπτικά οι ακόλουθες αρµοδιότητες: 

α) Η παρακολούθηση και ο έλεγχος των µεταλλείων, λατοµείων και των 

εγκαταστάσεων επεξεργασίας των ορυκτών, των εργοστασίων εµπλουτισµού και 

των εξαγωγικών µεταλλουργιών, εντός µεταλλευτικών και λατοµικών χώρων 

αντίστοιχα, σε ότι αφορά στην ορθολογική και σύννοµη εκµετάλλευση, στην 

ασφάλεια των έργων, στην προστασία του περιβάλλοντος και της ανθρώπινης ζωής 

και υγείας, των γειτνιαζουσών εγκαταστάσεων έργων δηµόσιας ωφέλειας καθώς 

επίσης η επιβολή λήψης των ενδεδειγµένων µέτρων και η επιβολή κυρώσεων, 

β) Ο έλεγχος των πάσης φύσεως ερευνητικών έργων, που αφορούν τη διενέργεια 

ερευνών για µεταλλευτικά, ενεργειακά και λατοµικά ορυκτά,  

γ) Ο έλεγχος της κατασκευής των ηλεκτροµηχανολογικών εγκαταστάσεων 

επεξεργασίας, ευρισκοµένων εντός µεταλλευτικών και λατοµικών χώρων 

αντίστοιχα, µεταλλείων και λατοµείων, σύµφωνα µε τις χορηγούµενες άδειες και 

η επιβολή των προβλεπόµενων κυρώσεων στους παραβάτες, 

δ) Η γνωµοδότηση και εισήγηση για την αναγκαιότητα των αιτούµενων προς 

προσωρινή κατάληψη ή απαλλοτρίωση εκτάσεων για την εξυπηρέτηση των 

αναγκών της εκµετάλλευσης µεταλλείων και λατοµείων καθώς και ο έλεγχος των 

απαλλοτριωµένων εκτάσεων που παραχωρήθηκαν κατά χρήση, σύµφωνα µε τη 

µεταλλευτική και λατοµική νοµοθεσία, ως προς τη χρήση τους, για το σκοπό που 

έγιναν αυτές, 

ε) Η διενέργεια αυτοψιών και η σύνταξη εκθέσεων πραγµατογνωµοσύνης, για 

ατυχήµατα – δυστυχήµατα σε µεταλλεία και λατοµεία καθώς και σε εγκαταστάσεις 

επεξεργασίας των ορυκτών, που βρίσκονται εντός των µεταλλευτικών ή των 

λατοµικών χώρων αντίστοιχα, 

στ) Η προσωρινή απαγόρευση και η ανάκληση, καθώς και η εισήγηση αρµοδίως για 

την οριστική διακοπή της λειτουργίας µεταλλείων και λατοµείων για λόγους 

ασφαλείας, 

ζ) Η αξιολόγηση των στοιχείων δραστηριότητας των µεταλλείων και λατοµείων που 

υποβάλλονται από τις επιχειρήσεις και γνωµοδότηση για την ακρίβεια αυτών, 

η) Ο έλεγχος της εφαρµογής της Μεταλλευτικής Νοµοθεσίας για το γεωθερµικό 

δυναµικό, 

θ) Όλες οι λοιπές γνωµοδοτήσεις που προβλέπονται από την κείµενη µεταλλευτική 

και λατοµική νοµοθεσία, η αξιολόγηση και γνωµοδότηση επί της δραστηριότητας 

κάθε µεταλλείου και η σύνταξη αντίστοιχων εκθέσεων κρισιολόγησης καθώς και η 

εκτίµηση της αξίας των µεταλλείων, λατοµείων και των εγκαταστάσεων αυτών, 

ι) Κάθε συναφές προς τις ανωτέρω αρµοδιότητες θέµα, που ανατίθεται στις 

Επιθεωρήσεις Μεταλλείων, από τις κείµενες διατάξεις και τον Κανονισµό 

Μεταλλευτικών και Λατοµικών Εργασιών. 

Το έτος 2016, στα Τµήµατα Επιθεώρησης Μεταλλείων υπηρέτησαν ενεργά στην: 
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- Επιθεώρηση Νοτίου Ελλάδος: (δεν έχουν αποσταλεί σχετικά στοιχεία). 

- Επιθεώρηση Βορείου Ελλάδος: 4 Επιθεωρητές Μεταλλείων (3 ΠΕ Μηχανικοί και 1 

ΤΕ Μηχανικών) και 1 ∆ιοικητικός Υπάλληλος. 

 

4.2 Περιγραφή του έργου της Επιθεώρησης Μεταλλείων για το έτος 2016 

Περιγραφή, απόλυτοι αριθµοί και στατιστικά στοιχεία επί των υποθέσεων του 

Τµήµατος Επιθεώρησης Μεταλλείων της Επιθεώρησης Βορείου Ελλάδος, κατά το έτος 

2016, εµπεριέχονται στον παρακάτω πίνακα (δεν έχουν αποσταλεί στοιχεία από την 

Επιθεώρηση Μεταλλείων Νοτίου Ελλάδας): 

 

Υποθέσεις Επιθεώρησης Μεταλλείων Βορείου Ελλάδος για το έτος 2016 
Αριθµός 

υποθέσεων 

Εντολές µετακίνησης για εκτός έδρας επιθεωρήσεις / αυτοψίες  140 

Εκθέσεις αυτοψίας σε µεταλλευτικούς και λατοµικούς χώρους µε αντίστοιχα 

έγγραφα/εντολές προς εκµεταλλευτές µεταλλείων/λατοµείων 
48 

Εκθέσεις ατυχηµάτων-δυστυχηµάτων κατόπιν αυτοψίας σε λατοµικούς & 

µεταλλευτικούς χώρους προς τις αρµόδιες κατά τόπο εισαγγελικές αρχές 
19 

Αποφάσεις επιβολής προστίµων (συνολικού ύψους 224.000€) 30 

∆ηλωµένα ατυχήµατα σε µεταλλευτικούς και λατοµικούς χώρους που οδήγησαν 

σε τραυµατισµό και εξετάστηκαν από την Υπηρεσία 
26 

∆ηλωµένα δυστυχήµατα σε µεταλλευτικούς και λατοµικούς χώρους που οδή-

γησαν σε θάνατο και εξετάστηκαν από την Υπηρεσία 
5 

Γνωµοδοτήσεις για χορήγηση συναίνεσης ερευνητικών εργασιών ή/και την 

εκµετάλλευση λατοµικών χώρων 
232 

Περιοδικός έλεγχος των λατοµείων / µεταλλείων µέσω ελέγχου των στοιχείων 

δελτίων δραστηριότητας έτους 2016 που υπέβαλαν οι εκµεταλλευτές 
450 

Έγγραφα διατύπωσης απόψεων επί προσφυγών κατά εντολών και αποφά-

σεων της Υπηρεσίας 
13  

Εκθέσεις προς τα ∆ιοικητικά ∆ικαστήρια επί προσφυγών που ασκήθηκαν κατά 

αποφάσεων της Υπηρεσίας για παράνοµες εκµεταλλεύσεις σε µεταλλευτικούς και 

λατοµικούς χώρους 

7 

Έγγραφα σχετικά µε απαντήσεις στη Βουλή 7 

Εκθέσεις για απαλλοτριώσεις εκτάσεων για τις ανάγκες εκµετάλλευσης µεταλλείων 4 

Αποφάσεις έγκρισης χρήσης εκρηκτικών υλών σε µεταλλευτικούς και 

λατοµικούς χώρους 
20 

Κατά το έτος 2016, το σύνολο των εισερχοµένων εγγράφων στην Επιθεώρηση 

Μεταλλείων Βορείου Ελλάδος ήταν 3642 και το σύνολο των εξερχόµενων 1147. 
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4.3 Σηµαντικότερες υποθέσεις της Επιθεώρησης Μεταλλείων το έτος 2016 

Οι σηµαντικότερες υποθέσεις της Επιθεώρησης Μεταλλείων Βορείου Ελλάδος, κατά το 

έτος 2016, συνοψίζονται στα ακόλουθα (δεν έχουν αποσταλεί στοιχεία από την 

Επιθεώρηση Μεταλλείων Νοτίου Ελλάδας):  

α) Επιθεώρηση και έλεγχος µεταλλευτικών και λατοµικών επιχειρήσεων σε περιοχές 

µε αυξηµένη µεταλλευτική και λατοµική δραστηριότητα όπως ειδικότερα στις 

περιοχές του Λιγνιτικού Κέντρου ∆υτικής Μακεδονίας της ∆.Ε.Η. Α.Ε. - 

Λιγνιτωρυχεία Πτολεµαΐδας, Αµυνταίου, Φλώρινας κ.λπ. - λόγω του µεγέθους και 

της πολυπλοκότητάς τους, στους χώρους των µεταλλείων Κασσάνδρας 

Χαλκιδικής (Μεταλλεία Χρυσού/Ελληνικός Χρυσός Α.Ε.) και σε περιοχές 

λειτουργίας λατοµείων µαρµάρων (∆ράµα, Καβάλα, Θάσος κ.ά.),  

β) Απαλλοτριώσεις εκτάσεων για τις ανάγκες της «Μ.Ε.Τ.Ε. Α.Ε.» και της 

«ΛΙΓΝΙΤΩΡΥΧΕΙΑ ΑΧΛΑ∆ΑΣ» Α.Ε. και  

γ) Αυτοψίες και πραγµατογνωµοσύνες 5 δυστυχηµάτων και 26 ατυχηµάτων σε 

χώρους µεταλλευτικής και λατοµικής δραστηριότητας. 

 

4.4 Προγραµµατισµός δράσεων της Επιθεώρησης Μεταλλείων για το 2017 

Οι προτεραιότητες για το έτος 2017 της Επιθεώρησης Μεταλλείων Βορείου Ελλάδος 

συνοψίζονται στα ακόλουθα (δεν έχουν αποσταλεί στοιχεία από την Επιθεώρηση 

Μεταλλείων Νοτίου Ελλάδας):  

α) ∆ιενέργεια τουλάχιστον µίας περιοδικής προληπτικής επιθεώρησης και ελέγχου σε 

χώρους που ασκούνται µεταλλευτικές και λατοµικές δραστηριότητες, στα πλαίσια 

της χωρικής αρµοδιότητάς της Υπηρεσίας, 

β) ∆ιενέργεια επιθεωρήσεων και ελέγχων µε µεγαλύτερη ένταση στις περιοχές µε 

αυξηµένη µεταλλευτική/λατοµική δραστηριότητα, όπως ειδικότερα στις περιοχές 

του Λιγνιτικού Κέντρου ∆υτικής Μακεδονίας της ∆.Ε.Η. Α.Ε. - Λιγνιτωρυχεία 

Πτολεµαΐδας, Αµυνταίου, Φλώρινας κ.λπ. - λόγω του µεγέθους και της 

πολυπλοκότητάς τους, στους χώρους των µεταλλείων Κασσάνδρας Χαλκιδικής 

και σε περιοχές λειτουργίας λατοµείων µαρµάρων (∆ράµα, Καβάλα, Θάσος κ.ά.), 

γ) Άµεση διενέργεια αυτοψιών και επιθεωρήσεων στην ορθή κάθε φορά χρονική 

στιγµή για ατυχήµατα-δυστυχήµατα, καταγγελίες-αναφορές πολιτών, αυτοψίες-

γνωµοδοτήσεις σε θέµατα εκµετάλλευσης και απαλλοτριώσεων κ.λπ. που 

σχετίζονται µε χώρους άσκησης µεταλλευτικών και λατοµικών δραστηριοτήτων.  

Τέλος σηµειώνεται ότι η Υπηρεσία εκτελεί τα καθήκοντά της στο πλαίσιο των 

δυνατοτήτων της και µέχρι το βαθµό που είναι αυτό εφικτό, µε δεδοµένη την 

υποστελέχωση και τις δυσκολίες έγκρισης πιστώσεων για τις εκτός έδρας µετακινήσεις 

των Επιθεωρητών Μεταλλείων.  
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5. ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

 

 

5.1 ∆ιοικητική οργάνωση, στελέχωση και αρµοδιότητες 

Σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο π.δ. 72/2010 (Α΄132) και το άρθρο 18 του ν. 

4122/2013 (Α΄42), µε τον οποίο εναρµονίζεται η ελληνική νοµοθεσία µε την Οδηγία 

2010/31/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 19ης Μαΐου 2010, 

συγκροτήθηκε η Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Ενέργειας (Ε.Υ.ΕΠ.ΕΝ.), η οποία, 

σύµφωνα µε το π.δ.100/2014 (A΄167), αναδιαρθρώθηκε σε διοικητικές µονάδες του 

ΣΕΠ∆ΕΜ και µετονοµάστηκε σε Τµήµα Επιθεώρησης Ενέργειας Νοτίου Ελλάδος και 

Τµήµα Επιθεώρησης Ενέργειας Βορείου Ελλάδος, µε τις ακόλουθες αρµοδιότητες: 

α) Έλεγχο της εφαρµογής έκδοσης Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) 

κτηρίου, επιθεώρησης συστηµάτων θέρµανσης και συστηµάτων κλιµατισµού, 

έλεγχο της διαδικασίας έκδοσής τους, έλεγχο των Ενεργειακών Επιθεωρητών και 

των φορέων εκπαίδευσης αυτών και εισήγηση για επιβολή κυρώσεων, 

β) Τήρηση, έλεγχο και διαχείριση του (ηλεκτρονικού) Μητρώου Ενεργειακών 

Επιθεωρητών (κτηρίων, συστηµάτων θέρµανσης και συστηµάτων κλιµατισµού) 

καθώς και του (ηλεκτρονικού) Αρχείου Επιθεώρησης Κτηρίων, 

γ) Συλλογή, επεξεργασία και µελέτη των αποτελεσµάτων από τον έλεγχο των 

πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης και της επιθεώρησης των συστηµάτων 

θέρµανσης και κλιµατισµού, 

δ) Εκπόνηση και ανάθεση εκπόνησης µελετών και ερευνών σχετικών µε το 

αντικείµενο της ενεργειακής απόδοσης των κτηρίων, 

ε) Εφαρµογή και επίβλεψη ενεργειακών ελέγχων σε βιοµηχανικές δραστηριότητες ή 

εγκαταστάσεις. 

Το έτος 2016, στα Τµήµατα Επιθεώρησης Ενέργειας υπηρέτησαν, στην: 

- Επιθεώρηση Νοτίου Ελλάδος: πέντε (5) ΠΕ Μηχανικοί (δύο Χηµικοί Μηχανικοί, 

δύο Αρχιτέκτονες Μηχανικοί, ένας Πολιτικός Μηχανικός και ένας Μηχανολόγος 

Μηχανικός), εκ των οποίων, δύο (2) µετακινήθηκαν σε άλλες υπηρεσίες του ΥΠΕΝ 

κατά το πρώτο και δεύτερο εξάµηνο του 2016. 

- Επιθεώρηση Βορείου Ελλάδος: 4 ΠΕ Μηχανικοί, (2 Πολιτικοί Μηχανικοί,  1 

Αγρονόµος-Τοπογράφος Μηχανικός, και 1 Μηχανολόγος Μηχανικός), εκ των 

οποίων, η 1 είναι µόνιµη υπάλληλος (νεοδιόριστη) και οι λοιπές αποσπασµένες. 

Σηµειώνεται ότι έως 04-04-16 υπηρετούσαν συνολικά 2 ΠΕ Μηχανικοί, ενώ το 

χρονικό διάστηµα από 04-04-16 έως 01-07-16 αποσπάστηκαν στην υπηρεσία 2 

ακόµα Μηχανικοί. 

 

5.2 Συνοπτική περιγραφή του έργου των Τµηµάτων Επιθεώρησης Ενέργειας 

των Επιθεωρήσεων Νοτίου και Βορείου Ελλάδος κατά το έτος 2016 
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Κατά την διάρκεια του έτους 2016, το έργο των Τµηµάτων Επιθεώρησης Ενέργειας 

Νοτίου και Βορείου Ελλάδος συνοψίζεται στα ακόλουθα: 

α) Έλεγχος, τήρηση και διαχείριση του ηλεκτρονικού Μητρώου Ενεργειακών 

Επιθεωρητών (Ε.Ε.) κτηρίων, συστηµάτων θέρµανσης και συστηµάτων 

κλιµατισµού, µέσω του πληροφοριακού συστήµατος (buildingcert.gr), για την 

υλοποίηση των ακόλουθων: 

• Έγκριση 997 αναγγελιών έναρξης δραστηριότητας Ε.Ε. κτιρίων, 219 αναγγελιών 

έναρξης δραστηριότητας Ε.Ε. συστηµάτων θέρµανσης και 202 αναγγελιών 

έναρξης δραστηριότητας Ε.Ε. συστηµάτων κλιµατισµού, σύµφωνα µε τις 

προβλεπόµενες διαδικασίες του π.δ. 100/2010 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει 

και του άρθρου 55 του ν. 4409/2016 (Α΄136).  

• Έλεγχος γνησιότητας 29 φωτοαντιγράφων δικαιολογητικών (πτυχία, διπλότυπα 

είσπραξης) που υποβλήθηκαν από τους υποψήφιους στις αναγγελίες έναρξης 

δραστηριότητας Ε.Ε., σε ποσοστό 5%, σύµφωνα µε άρθρο 1 του ν. 4250/2014. 

• Ηλεκτρονική οικονοµική ενηµερότητα «καρτελών» (έλεγχος και αποδοχή 

παραβόλου ανανέωσης δικαιωµάτων δραστηριότητας Ε.Ε.) 7.773 

εγγεγραµµένων Ε.Ε., καθώς και 779 νέων εγγεγραµµένων Ε.Ε. (έλεγχος και 

αποδοχή παραβόλου εγγραφής Ε.Ε. στο Μητρώο). 

• ∆ιαχείριση 347 αιτήσεων υποψήφιων µόνιµων Ε.Ε. και απόδοση του αναγκαίου 

κωδικού αριθµού συµµετοχής, προκειµένου οι υποψήφιοι να συµµετάσχουν στα 

σεµινάρια των φορέων εκπαίδευσης και να εγγραφούν στο Μητρώο των 

Ενεργειακών Επιθεωρητών. 

• Εγγραφή 9 νοµικών προσώπων στο µητρώο νοµικών προσώπων, µετά από έλεγχο 

των δικαιολογητικών και αποδοχή παραβόλων. 

• ∆ιαχείριση αποτελεσµάτων υποψηφίων Ε.Ε. που συµµετείχαν στις εξετάσεις των 

Ενεργειακών Επιθεωρητών κτηρίων του ΤΕΕ και ηλεκτρονική καταχώριση αυτών 

στο ηλεκτρονικό Μητρώο των Ε.Ε. (450 επιτυχόντων και 360 αποτυχόντων). 

• Σχεδιασµός, ανάπτυξη, δοκιµαστικός έλεγχος και ενεργοποίηση της εφαρµογής 

στο πληροφοριακό σύστηµα buildingcert.gr, σε συνεργασία µε το Κέντρο 

Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ), για την κατάταξη των Ε.Ε. στις τάξεις Α, 

Β και Γ, σύµφωνα µε το άρθρο 52 του ν. 4409/2016 (Α΄136). 

• Ενηµέρωση της Γενικής ∆ιεύθυνσης Οικονοµικής Πολιτικής ΥΠΟΙΚ, στο πλαίσιο 

της Παρακολούθησης Μεταρρυθµίσεων στην Πρόσβαση και Άσκηση 

Επαγγελµάτων, κάθε τρίµηνο: 

- Για τον αριθµό Ε.Ε. που διενεργούν ενεργειακές επιθεωρήσεις στα κτήρια, 

καθώς και στα συστήµατα θέρµανσης και κλιµατισµού αυτών, 

- Για το κόστος των ενεργειακών επιθεωρητών σε κτήρια κατοικιών και κτήρια 

τριτογενούς τοµέα. 
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β) Έλεγχος, τήρηση και διαχείριση του (ηλεκτρονικού) Αρχείου 

Επιθεωρήσεως Κτηρίων, µέσω του πληροφοριακού συστήµατος (buildingcert.gr), 

για την υλοποίηση των ακόλουθων: 

• ∆ιαχείριση 282.462 Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΠΕΑ) που 

εκδόθηκαν για λόγους πώλησης, ενοικίασης, εξοικονόµησης κατ’ οίκον (1ο και 2ο 

ΠΕΑ), ΕΠΠΕΡΑΑ, κλπ. και στατιστική επεξεργασία των καταχωρισµένων 

ηλεκτρονικών αρχείων δεδοµένων τους. 

• ∆ιαχείριση 3.516 αιτηµάτων ανακλήσεων ΠΕΑ που υποβλήθηκαν από τους Ε.Ε. 

• Υλοποίηση, δοκιµαστικός έλεγχος και ενεργοποίηση της εφαρµογής στο 

πληροφοριακό σύστηµα buildingcert.gr για την καταχώριση εκθέσεων 

ενεργειακής επιθεώρησης συστηµάτων θέρµανσης και κλιµατισµού. 

• Αναθεώρηση του ηλεκτρονικού αλγορίθµου για τον υπολογισµό επιβολής 

κυρώσεων στους Ε.Ε. κτηρίων. 

• Αξιολόγηση δύο λογισµικών υπολογισµού ενεργειακής απόδοσης κτηρίων. 

γ) ∆ιαχείριση του ηλεκτρονικού Μητρώου Ενεργειακών Ελεγκτών µέσω του 

πληροφοριακού συστήµατος buildingcert.gr, ως ακολούθως: 

• Σχεδιασµός και ανάπτυξη της εφαρµογής στο πληροφοριακό σύστηµα 

buildingcert.gr, σε συνεργασία µε το ΚΑΠΕ, για την εγγραφή και υποβολή 

αναγγελίας έναρξης δραστηριότητας ενεργειακού ελεγκτή των υποψήφιων 

Μηχανικών στο Μητρώο Ενεργειακών Ελεγκτών, σύµφωνα µε το ν. 4342/2015 

(Α΄143) και την υπ΄αρ. 188343/23-12-16 απόφαση Υπουργού Περιβάλλοντος 

και Ενέργειας και Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας.  

• Σχεδιασµός και ανάπτυξη της εφαρµογής στο πληροφοριακό σύστηµα 

buildingcert.gr, σε συνεργασία µε το ΚΑΠΕ, για τη δήλωση αναγγελίας του 

πρώτου ενεργειακού ελέγχου ή εφαρµογής συστήµατος ενεργειακής ή 

περιβαλλοντικής διαχείρισης από τις µη µικροµεσαίες επιχειρήσεις, σύµφωνα µε 

το ν.4342/2015 (Α΄143) και την υπ΄αρ. 188343/23-12-16 απόφαση Υπουργού 

ΠΕΝ και Αναπληρωτή Υπουργού ΠΕΝ. 

δ) Έλεγχος και παρακολούθηση της διαδικασίας και της ποιότητας των 

ενεργειακών επιθεωρήσεων, της ενεργειακής πιστοποίησης, της ορθότητας 

των εκδοθέντων ΠΕΑ, ως ακολούθως: 

• ∆ιενέργεια αυτεπαγγέλτων δειγµατοληπτικών ελέγχων σε 1453 Πιστοποιητικά 

Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) που εκδόθηκαν και υποβλήθηκαν από τους Ε.Ε. 

κτηρίων στο ηλεκτρονικό αρχείο επιθεωρήσεως κτηρίων. 

• ∆ιενέργεια 37 επιτόπιων ελέγχων σε κτήρια για την εξακρίβωση της ορθότητας 

των ΠΕΑ. Ειδικότερα, διενεργήθηκαν επιτόπιοι έλεγχοι σε 13 κτήρια τριτογενούς 

τοµέα, µε χρήσεις «ξενοδοχείο», «κατάστηµα», «πολυώροφα γραφεία», «βρεφικός 

σταθµός –νηπιαγωγείο», «αίθουσες πολλαπλών χρήσεων» και σε 24 κτήρια 

κατοικιών. 
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• Εξέταση 10 καταγγελιών (επτά από το Εθνικό Ταµείο Επιχειρηµατικότητας και 

Ανάπτυξης – ΕΤΕΑΝ Α.Ε., στο πλαίσιο του προγράµµατος «εξοικονόµηση 

κατοίκον» και τρεις από πολίτες, εκ των οποίων η µια αφορούσε την έκδοση ΠΕΑ 

στο πλαίσιο του προγράµµατος «εξοικονόµηση κατοίκον» και οι άλλες δύο την 

έκδοση ΠΕΑ κατά τη µίσθωση κατοικίας και καταστήµατος). 

Με βάση τα ευρήµατα των ανωτέρω ελέγχων: 

- Συντάχθηκαν 36 Εκθέσεις Ελέγχου σε Ενεργειακούς Επιθεωρητές Κτιρίων 

και 2 Εκθέσεις Ελέγχου σε Κέντρα Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης (ΚΕΚ) που 

διεξήγαγαν εκπαιδευτικό πρόγραµµα για υποψήφιους Ε.Ε. (σύµφωνα µε την 

ΚΥΑ 192/13-10-11, Β΄2406, των Υπουργών ΠΕΚΑ και Παιδείας, ∆ια Βίου 

Μάθησης και Θρησκευµάτων).  

- Εκδόθηκαν 13 Πράξεις Βεβαίωσης Παράβασης σε Ε.Ε. κτηρίων και 2 Πράξεις 

Βεβαίωσης Παράβασης σε πολίτες. 

- Εκδόθηκαν 12 Πράξεις Βεβαίωσης Μη Παράβασης σε Ε.Ε. κτηρίων και 2 

Πράξεις Βεβαίωσης Μη Παράβασης σε ΚΕΚ που διεξήγαγαν εκπαιδευτικό 

πρόγραµµα για υποψήφιους Ε.Ε. (σύµφωνα µε την ΚΥΑ 192/13.10.2011, Β’ 

2406 των Υπουργών ΠΕΚΑ και Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και 

Θρησκευµάτων).  

- Συντάχθηκαν δώδεκα 13 Εισηγήσεις Επιβολής Κυρώσεων σε Ε.Ε. κτηρίων 

και 2 Εισηγήσεις Επιβολής Κυρώσεων σε πολίτες. 

- Εκδόθηκε 1 απόφαση Υπουργού ΠΕΝ επιβολής κυρώσεων σε πολίτη (ύψους 

2.000 ευρώ) και 13 αποφάσεις Υπουργού ΠΕΝ επιβολής κυρώσεων σε Ε.Ε. 

κτηρίων. Οι διοικητικές κυρώσεις επιβλήθηκαν ως ακολούθως: 

� Χρηµατικό πρόστιµο ύψους 500 – 2.500 ευρώ σε οκτώ Ε.Ε. 

� Αποκλεισµός από τη διενέργεια ενεργειακών επιθεωρήσεων για ένα 

έτος σε έναν Ε.Ε. κτηρίων. 

� Αποκλεισµός από τη διενέργεια ενεργειακών επιθεωρήσεων για ένα – 

ενάµιση έτος και χρηµατικό πρόστιµο 1.520 - 4.972 ευρώ σε τέσσερις 

Ε.Ε. κτηρίων. 

- Εκδόθηκε 1 απόφαση Υπουργού ΠΕΝ απόρριψης ενδικοφανούς προσφυγής 

Ε.Ε. κτηρίου και 1 απόφαση Υπουργού ΠΕΝ απόρριψης ενδικοφανούς 

προσφυγής πολίτη. 

- Μία υπόθεση που αφορά σε Πιστοποιητικό Ενεργειακής Επιθεώρησης 

κτηρίου, το οποίο δεν είχε εκδοθεί από το πληροφοριακό µας σύστηµα 

(www.buildingcert.gr) και έφερε στοιχεία Ε.Ε. µη καταχωρηµένου στο 

µητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών, απεστάλη στην Εισαγγελία Αθηνών.  

ε) Συλλογή, επεξεργασία και µελέτη των αποτελεσµάτων από τον έλεγχο των 

πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης, ως ακολούθως: 
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• Στατιστική επεξεργασία εκδοθέντων ΠΕΑ και «ανέβασµα» 22.034 

ηλεκτρονικών αρχείων στατιστικών αποτελεσµάτων στην επίσηµη ιστοσελίδα 

http://bpes.ypeka.gr της Υπηρεσίας, ανά τρίµηνο, όπου παρουσιάζονται 

αποτελέσµατα σχετικά µε τις ενεργειακές καταναλώσεις των υφισταµένων κτιρίων 

/ κτιριακών µονάδων, των νέων/ριζικά ανακαινισµένων κτιρίων / κτιριακών 

µονάδων οικιακού και τριτογενούς τοµέα, καθώς και των δηµόσιων κτιρίων 

κατόπιν ελέγχου των ηλεκτρονικών αρχείων δεδοµένων των ΠΕΑ. 

• Σύνταξη Έκθεσης Στατιστικής Ανάλυσης ΠΕΑ Κτιρίων Έτους 2015 (εκδοθείσα 

Μάρτιο 2016), στην ελληνική και αγγλική γλώσσα και ανάρτησή της στην επίσηµη 

ιστοσελίδα http://bpes.ypeka.gr της Υπηρεσίας. 

• Σύνταξη Εντύπου «Επισκόπηση ∆ιαδικασιών ∆ηµιουργίας Στατιστικών 

Αποτελεσµάτων για την Ενεργειακή Απόδοση Κτιρίων οικιακού, τριτογενούς τοµέα 

και δηµοσίων κτιρίων» (έκδοση 1.0, τεύχος 1.0, 15-09-16), µε βάση τον Κώδικα 

Ορθής Πρακτικής για τις ευρωπαϊκές στατιστικές. 

στ) Θεσµικό Έργο: 

• Έκδοση της υπ΄αρ. 188343/23-12-16 Απόφασης Υπουργού ΠΕΝ και 

Αναπληρωτή Υπουργού ΠΕΝ «Συστήµατα αναγνώρισης προσόντων και 

πιστοποίησης Ενεργειακών Ελεγκτών. Μητρώο Ενεργειακών Ελεγκτών και Αρχείο 

Ενεργειακών Ελέγχων». 

• Τροποποίηση της παραγράφου 4 του άρθρου 54 του ν. 4409 (Α΄136), το 

οποίο αντικαταστάθηκε από το άρθρο 22 του ν. 4447/2016 (Α΄241). 

ζ) Σύνταξη σχεδίου υπουργικής απόφασης µε τίτλο «Συστήµατα Αναγνώρισης 

προσόντων και πιστοποιήσεις ενεργειακών ελεγκτών ελέγχων» και σύνταξη 

διευκρινιστικής εγκυκλίου για τους Ε.Ε., σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 52 

του ν. 4409/2016 (Α’ 136). 

η) Σύνταξη εγγράφων σχετικά µε απαντήσεις σε Βουλή και σε υποθέσεις EU Pilot. 

θ) Συµµετοχή σε ηµερίδες, επιστηµονικά συνέδρια, επιµορφωτικά σεµινάρια και 

επιτροπές, εκπροσωπώντας τη χώρα µας σε ευρωπαϊκές συναντήσεις. 

 

5.3 Προγραµµατισµός ∆ράσεων για το έτος 2017 

Ο προγραµµατισµός δράσεων των Τµηµάτων Επιθεώρησης Ενέργειας Νοτίου και 

Βορείου Ελλάδας, για το έτος 2017, αναλύεται στις παρακάτω συνιστώσες: 

α) Σύνταξη διαδικασιών για τον τρόπο διεξαγωγής των δειγµατοληπτικών ελέγχων 

στα ΠΕΑ και στις επιθεωρήσεις συστηµάτων θέρµανσης και κλιµατισµού, καθώς επίσης 

ανάπτυξη ειδικής εφαρµογής δειγµατοληπτικού ελέγχου των ηλεκτρονικών αρχείων 

των ΠΕΑ και των εκθέσεων συστηµάτων θέρµανσης και κλιµατισµού στο 

πληροφοριακό σύστηµα buildingcert.gr ανά περιφέρεια, δήµο και έτος. 
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β) Υλοποίηση και ενεργοποίηση της εφαρµογής του ηλεκτρονικού µητρώου των 

ενεργειακών ελεγκτών και του αρχείου των ενεργειακών ελέγχων των µη 

µικροµεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ). 

γ) Σχεδιασµό αυτοµατοποιηµένης διαδικασίας ελέγχου των δεδοµένων των 

Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης κτηρίων κατά την υποβολή τους στο 

πληροφοριακό σύστηµα buildingcert.gr από τους Ενεργειακούς Επιθεωρητές. 

δ) Ανάπτυξη και σχεδιασµό ηλεκτρονικού αλγόριθµου υπολογισµού επιβολής 

κυρώσεων στους Ενεργειακούς Ελεγκτές και στις µη ΜΜΕ. 

ε) Σύνταξη και έκδοση υπουργικής απόφασης σχετικά µε τις ανακλήσεις των ΠΕΑ, 

όπως ορίζεται στο άρθρο 19 του ν. 4122/2013 (Α΄42). 

στ) Σύνταξη σχεδίου ΚΥΑ σύµφωνα µε την παράγραφο 6 του άρθρου 54 του ν. 

4409/2016 (Α΄136), στην οποία θα καθορίζεται η διαδικασία είσπραξης και απόδοσης 

των παραβόλων των υπόχρεων και ωφελούµενων (π.χ. εγγραφή Ενεργειακών 

Επιθεωρητών και νοµικών προσώπων στο Μητρώο, διενέργεια ενεργειακής 

επιθεώρησης Α, Β και Γ τάξης), η χρήση ηλεκτρονικών τεχνολογιών, η υποβολή των 

απαραίτητων δικαιολογητικών, η απευθείας έκδοση των πράξεων υπολογισµού. 
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6. ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ∆ΟΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕ∆ΑΦΙΣΕΩΝ 

 

 

6.1 ∆ιοικητική οργάνωση, στελέχωση και αρµοδιότητες 

Με τη σύσταση του νέου Οργανισµού του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας 

(π.δ. 100/2014, Α΄167), συγχωνεύτηκαν η Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών ∆όµησης 

(ΕΥΕ∆) και η Ειδική Υπηρεσία Επιθεώρησης και Κατεδάφισης Αυθαιρέτων (ΕΥΕΚΑ), 

δύο υπηρεσίες µε διαφορετικές αρµοδιότητες, στα Τµήµατα Επιθεώρησης ∆όµησης και 

Κατεδαφίσεων, των Επιθεωρήσεων Βορείου και Νοτίου Ελλάδος.  

Η Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών ∆όµησης (ΕΥΕ∆) συστάθηκε µε το άρθρο 16 του ν. 

4030/2011 (Α΄249), όπου καθορίστηκε επίσης η διοικητική διάρθρωση της υπηρεσίας 

(Τοµέας Βορείου και Νοτίου Ελλάδος), η γεωγραφική της αρµοδιότητα και η 

στελέχωσή της. Οι αρµοδιότητες της υπηρεσίας προβλέπονται από τα άρθρα 7 και 16 

του ιδίου νόµου, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει από την ΥΑ 299/07-01-2014 

“Έλεγχος έργων και εργασιών δόµησης” (Β΄57), η οποία αντικατέστησε την ΚΥΑ 

9875/24-02-2012 (Β΄465), και συνοψίζονται στις εξής:  

• Η διενέργεια ηλεκτρονικής κλήρωσης για τον ορισµό ελεγκτών δόµησης (Ε∆), 

κατόπιν σχετικού αιτήµατος του γενικού επιβλέποντα του έργου στην αρµόδια 

Υπηρεσία ∆όµησης (Υ∆ΟΜ) και διαβίβασή του από την Υ∆ΟΜ στην ΕΥΕ∆,  

• Ο έλεγχος της ορθής εκτέλεσης των καθηκόντων των Ελεγκτών ∆όµησης, µέσω 

αυτεπάγγελτων δειγµατοληπτικών ελέγχων ή ύστερα από καταγγελία, σε κτίρια 

που έχουν ελέγξει οι ελεγκτές δόµησης, 

• Η τήρηση, ο έλεγχος και η διαχείριση του ηλεκτρονικού µητρώου των ελεγκτών 

δόµησης (Ε∆).  

Η Ειδική Υπηρεσία Κατεδαφίσεων (ΕΥΚ) συστάθηκε κατ’ εφαρµογή του άρθρου 7 του 

ν. 3818/2010, µε αρµοδιότητα τον εντοπισµό των αυθαιρέτων κατασκευών στις 

καµένες δασικές εκτάσεις της Ανατολικής Αττικής από την πυρκαγιά του Αυγούστου 

του 2009 και την εκτέλεση των πράξεων κατεδάφισης. 

Η ΕΥΚ µετονοµάστηκε σε Ειδική Υπηρεσία Επιθεώρησης και Κατεδάφισης Αυθαιρέτων 

(ΕΥΕΚΑ) µε το άρθρο 28 του ν.4014/2011 και επιφορτίστηκε µε την αρµοδιότητα 

εντοπισµού αυθαιρέτων κατασκευών και εκτέλεσης πρωτοκόλλων κατεδάφισης σε όλη 

την επικράτεια. Ακολούθως, µε την παρ. 13 του άρθρου 49 του ν. 4030/2011 και το 

άρθρο 39 του ν. 4067/2012 παρέµεινε στην ΕΥΕΚΑ η αρµοδιότητα κατεδάφισης 

αυθαιρέτων κατασκευών σε χώρο αιγιαλού-παραλίας και περιήλθε εκ νέου στην 

Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση η αρµοδιότητα κατεδάφισης αυθαιρέτων κατασκευών, στις 

λοιπές περιοχές του άρθρου 28 του ν. 4014/2011 (δάσος - δασική έκταση, 

αρχαιολογικό χώρο, ιστορικό τόπο, σε ρέµα κ.τ.λ.) µε το συντονισµό, την 

παρακολούθηση και τη συνδροµή της ΕΥΕΚΑ. 

Στη συνέχεια, µε τη ψήφιση του ν. 4178/2013 (άρθρο 38), ο ρόλος της ΕΥΕΚΑ έγινε 

πιο επιτελικός. Συγκεκριµένα, οι αµετάκλητες αποφάσεις κατεδάφισης για τις 
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αυθαίρετες κατασκευές της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του ν.4178/2013 (αιγιαλό –

παραλία, δάση-δασικές-αναδασωτέες εκτάσεις, αρχαιολογικούς χώρους, ρέµατα, 

προστατευόµενες περιοχές, κοινόχρηστους χώρους κ.α.), εκτελούνται πλέον µε 

ευθύνη της Αποκεντρωµένης διοίκησης, ενώ η ΕΥΕΚΑ συντονίζει και παρακολουθεί τις 

κατεδαφίσεις. 

Με την εφαρµογή του π.δ. 100/27-08-14 (Α΄167), τα Τµήµατα Επιθεώρησης 

∆όµησης και Κατεδαφίσεων, που προέρχονται από τη συνένωση των ΕΥΕ∆ και ΕΥΕΚΑ,  

έχουν τις ακόλουθες αρµοδιότητες:  

• Την τήρηση, τον έλεγχο και τη διαχείριση του µητρώου ελεγκτών δόµησης και 

τον έλεγχο της ορθής εκτέλεσης των καθηκόντων τους, καθώς επίσης τη διενέργεια 

ηλεκτρονικής κλήρωσης για τον ορισµό ελεγκτών δόµησης, 

• Τον έλεγχο για τον εντοπισµό αυθαίρετων επεµβάσεων και κατασκευών, καθώς 

επίσης την παρακολούθηση των διαδικασιών καθαίρεσης και κατεδάφισης αυτών, 

• Το συντονισµό των αρµόδιων υπηρεσιών των Αποκεντρωµένων ∆ιοικήσεων για 

την υλοποίηση των τελεσίδικων πρωτοκόλλων κατεδάφισης, 

• Την έκδοση πορίσµατος σε περιπτώσεις κατασκευών για τις οποίες παρανόµως 

υποβλήθηκαν δηλώσεις υπαγωγής στο ν. 4014/2011 (Α΄209) ή στο ν. 4178/2013 

(Α΄174), σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα φωτοερµηνείας δορυφορικών εικόνων / 

ορθοφωτοχαρτών που πραγµατοποίησε φορέας του ∆ηµοσίου.  

Με την ψήφιση του άρθρου 156 του ν. 4389/2016 τροποποιήθηκαν οι διατάξεις που 

αφορούν στη δηµιουργία νέου ηλεκτρονικού µητρώου ελεγκτών δόµησης, δόθηκε 

παράταση των υφιστάµενων αδειών ελεγκτών δόµησης και τροποποιήθηκαν οι 

διατάξεις που αφορούν στη σύσταση και λειτουργία του Εποπτικού Συµβουλίου του 

άρθρου 17 του ν. 4030/2011. Με την ψήφιση του άρθρου 51 του ν. 4409/2016 

δόθηκαν στα Τµήµατα Επιθεώρησης ∆όµησης και Κατεδαφίσεων όλες οι εκ του νόµου 

αρµοδιότητες των τ. ΕΥΕ∆ και τ. ΕΥΕΚΑ. 

Το 2016, υπηρέτησαν στα Τµήµατα Επιθεώρησης ∆όµησης και Κατεδαφίσεων: 

- Της Επιθεώρησης Νοτίου Ελλάδος: 7 Επιθεωρητές ∆όµησης (ΠΕ Μηχανικοί), 

συµπεριλαµβανοµένου της Προϊσταµένης, και 1 ∆ιοικητικός Υπάλληλος, εκ των 

οποίων µόνιµοι είναι µόνον η Προϊσταµένη και 1 Επιθεωρητής, ενώ ο λοιποί 

υπάλληλοι είναι αποσπασµένοι.  

- Της Επιθεώρηση Βορείου Ελλάδος: 7 Επιθεωρητές ∆όµησης (ΠΕ Μηχανικοί), 

συµπεριλαµβανοµένου του Προϊσταµένου και 1 ∆ιοικητικός Υπάλληλος, εκ των 

οποίων µόνιµοι είναι µόνον ο Προϊστάµενος και η ∆ιοικητικός Υπάλληλος και οι 

λοιποί Επιθεωρητές είναι αποσπασµένοι. Σηµειώνεται ότι, έως τα τέλη Μαρτίου 

2016 υπηρετούσαν συνολικά 4 Επιθεωρητές ∆όµησης, ενώ από τις αρχές Απριλίου 

έως τα τέλη Ιουνίου 2016, ήρθαν µε απόσπαση άλλοι 3 Επιθεωρητές ∆όµησης. 
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6.2 Συνοπτική περιγραφή του έργου της Επιθεώρησης ∆όµησης και 

Κατεδαφίσεων Νοτίου και Βορείου Ελλάδος για το έτος 2016 

Η Επιθεώρηση ∆όµησης και Κατεδαφίσεων, εντός του 2016, συντόνισε τις 

εµπλεκόµενες υπηρεσίες και φορείς (ΤΕΕ, Υπηρεσίες ∆όµησης, ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ 

ΑΕ, Υπουργείο Τουρισµού, Πολιτισµού κ.α.) για την έναρξη εφαρµογής της νέας 

ηλεκτρονικής πλατφόρµας για τη διαδικασία ηλεκτρονικής υποδοχής αιτήσεων και 

ορισµού των ελεγκτών δόµησης, µε στόχο την απλούστευση των διαδικασιών, την 

απαλλαγή σηµαντικού διοικητικού βάρους και την αποτελεσµατική εξυπηρέτηση του 

πολίτη. Από τις 18-01-2016, οι ορισµοί των ελεγκτών δόµησης γίνονται πλέον µέσω 

της ηλεκτρονικής αυτής πλατφόρµας του Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδος (ΤΕΕ). 

Κατά το έτος 2016 έγιναν συνολικά 10.786 ορισµοί ελεγκτών δόµησης, συνολικής 

επιφάνειας 9.278.234 τ.µ., στο πλαίσιο του άρθρου 7 του ν. 4030/2011, είτε µε την 

παλιά βάση ορισµών (έως 18-10-2016), είτε µε το νέο σύστηµα (από 18-01-2016 και 

ένθεν) και ελέγχθηκε αντίστοιχος αριθµός πορισµάτων ελεγκτών δόµησης.  

Εντός του 2016, ο αριθµός των εισερχόµενων εγγράφων στα Τµήµατα Επιθεώρησης 

∆όµησης και Κατεδαφίσεων ανήλθε σε αριθµό άνω των 4.300 πρωτοκόλλων (3.000 

στη Βόρεια και 1.321 στη Νότια Ελλάδα). Αντίστοιχα, ο αριθµός των εξερχόµενων 

εγγράφων των δύο Τµηµάτων ανήλθε σε αριθµό άνω των 950 πρωτοκόλλων (530 

στη Βόρεια και 420 στη Νότια Ελλάδα). 

Η υπηρεσία συντόνισε συνολικά τις διαδικασίες εκτέλεσης 64 αµετάκλητων 

πρωτοκόλλων κατεδάφισης (27 στη Βόρεια και 37 στη Νότια Ελλάδα) – εκ των 

οποίων 29 σε δάση-δασικές εκτάσεις και 35 σε αιγιαλό-παραλία, οι οποίες 

πραγµατοποιήθηκαν από τις αντίστοιχες Αποκεντρωµένες ∆ιοικήσεις (Α∆), παρουσία 

των Επιθεωρητών στο πεδίο στην πλειοψηφία εξ’ αυτών.  

Επίσης, η Υπηρεσία απέστειλε στις Αποκεντρωµένες ∆ιοικήσεις (Α∆) πρόσκληση 

υποβολής αιτήσεων για την ένταξη στο Χρηµατοδοτικό Πρόγραµµα «Λοιπές ∆ράσεις 

Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου 2016» του Πράσινου Ταµείου, συνολικού 

προϋπολογισµού 600.000 ευρώ, που αφορά στην κατεδάφιση αυθαιρέτων 

κατασκευών για το έτος 2016, σε δάση, δασικές και αναδασωτέες εκτάσεις. Στη 

χωρική αρµοδιότητα Επιθεώρησης Βορείου Ελλάδας, κατέθεσαν προτάσεις οι Α∆ 

Μακεδονίας – Θράκης και Ηπείρου – ∆υτικής Μακεδονίας, οι οποίες αξιολογήθηκαν 

και έγιναν όλες αποδεκτές, µε συνολικό προϋπολογισµό 73.900 €. Στη χωρική 

αρµοδιότητα Επιθεώρησης Νοτίου Ελλάδας, υπέβαλλαν προτάσεις όλες οι Α∆ και οι 

προτάσεις αξιολογήθηκαν ως προς το εµπρόθεσµο της υποβολής τους, την πληρότητα 

και την ωριµότητά τους. Κατόπιν αυτού το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Πράσινου 

Ταµείου ενέκρινε την ένταξη των ως άνω αξιολογηθέντων έργων. 

α) Στοιχεία για τους ελέγχους και τις επιθεωρήσεις i) που πραγµατοποιήθηκαν εντός 

του 2016, ii) που ήταν εκκρεµείς την 31-12-2016 και iii) που διενεργήθηκαν από 

κοινού µε άλλα σώµατα/υπηρεσίες επιθεώρησης και ελέγχου 

Η διενέργεια ελέγχων των ελεγκτών δόµησης πραγµατοποιείται, σύµφωνα µε το άρθρο 

16 του ν. 4030/2011, µέσω αυτεπάγγελτων δειγµατοληπτικών ελέγχων ή ύστερα από 

καταγγελία σε κτίρια που έχουν ελέγξει ελεγκτές δόµησης. Στο πλαίσιο αυτής της 
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αρµοδιότητας, πραγµατοποιήθηκαν 103 έλεγχοι από τους Επιθεωρητές ∆όµησης και 

Κατεδαφίσεων του ΣΕΠ∆ΕΜ (76 στη Βόρεια και 27 στη Νότια Ελλάδα). 

Αναλυτικότερα:  

Ταξινόµηση δειγµατοληπτικών ελέγχων ανάλογα µε το στάδιο ελέγχου του έργου 

 Πλήθος Ποσοστό επί συνόλου 

Αρχικός έλεγχος 50 48,5% 

Ενδιάµεσος έλεγχος 2 2,0% 

Τελικός έλεγχος 51 49,5% 

Σύνολο 103 100% 

 

Επιπλέον, στο πλαίσιο του ελέγχου για τον εντοπισµό αυθαίρετων επεµβάσεων και 

κατασκευών, πραγµατοποιήθηκε µετά από σχετικές καταγγελίες πολιτών ή αναφορών 

άλλων υπηρεσιών, έλεγχος υπαγωγών στο ν. 4178/13 καταγγελλοµένων, για τον 

εντοπισµό αυθαιρέτων κατασκευών, λαµβάνοντας υπόψη τις υποβληθείσες υπαγωγές 

αυθαιρέτων και µε σκοπό την ενεργοποίηση των καθ’ ύλην αρµόδιων υπηρεσιών 

(Υπηρεσίες ∆όµησης) για δικές τους ενέργειες (ανάκληση υπαγωγών). 

Πραγµατοποιήθηκαν συνολικά 34 έλεγχοι µετά από καταγγελία - αναφορά στην 

Υπηρεσία µας. 

Σηµειώνεται ότι, την 31η ∆εκεµβρίου 2016 υπήρχε σε εκκρεµότητα η διενέργεια 

ελέγχου 2 δηλώσεων υπαγωγής στον ν. 4178/2013 (παρ. 8, άρθρο 25 του ν. 

4178/2013, σε συνδυασµό µε το άρθρο 51 του ν. 4409/2016), η οποία ζητήθηκε από 

το ΣΕΕ∆∆ / Γραφείο Θεσσαλονίκης. Επίσης, Κατά τη διάρκεια του 2016, 

πραγµατοποιήθηκε από κοινού µε το Τµήµα Επιθεώρησης Περιβάλλοντος Νοτίου 

Ελλάδας και το ΣΥΓΑΠΕΖ του ΣΕΠ∆ΕΜ, έλεγχος στη Βλυχάδα της Σαντορίνης, µετά 

από σχετική καταγγελία. 

β) Στοιχεία για τους ελέγχους που ολοκληρώθηκαν εντός του 2016  ή που 

εκκρεµούσαν κατά το τέλος του, και διενεργήθηκαν i) κατόπιν καταγγελίας, ii) 

αυτεπαγγέλτως, iii) κατόπιν εντολής ΓΕ∆∆ iv) κατόπιν εντολής Υπουργού ή Γενικού 

Γραµµατέως Υπουργείου ή v κατά παράκληση άλλου φορέως 

Οι 101 έλεγχοι (74 στη Βόρεια και 27 στη Νότια Ελλάδα) από το σύνολο των 137 

ελέγχων (76 στη Βόρεια και 61 στη Νότια Ελλάδα) που πραγµατοποιήθηκαν από την 

Υπηρεσία κατά το έτος 2016 ήταν δειγµατοληπτικοί, στο πλαίσιο του δειγµατοληπτικού 

ελέγχου που προβλέπει το άρθρο 16 του ν. 4030/11, ενώ οι 36 υπολειπόµενοι έλεγχοι 

(2 στη Βόρεια και 34 στη Νότια Ελλάδα) πραγµατοποιήθηκαν κατόπιν σχετικής 

καταγγελίας. Οι έλεγχοι κατόπιν σχετικής καταγγελίας έγιναν µε εντολή της Γενικής 

∆ιευθύντριας του ΣΕΠ∆ΕΜ. ∆εν πραγµατοποιήθηκε κανένας έλεγχος κατόπιν εντολής 

ΓΕ∆∆, ή Υπουργού ή Γενικού Γραµµατέως Υπουργείου ή κατά παράκληση άλλου 

φορέως. Εκκρεµεί  η διενέργεια ελέγχου 2 δηλώσεων υπαγωγής στον ν. 4178/2013 

(παρ. 8 άρθρο 25 του ν. 4178/2013 σε συνδυασµό µε το άρθρο 51 του ν. 

4409/2016), η οποία ζητήθηκε από το ΣΕΕ∆∆ / Γραφείο Θεσσαλονίκης. 



45 

 

Ταξινόµηση ανάλογα µε το έναυσµα των ελέγχων 

 Πλήθος Ποσοστό επί συνόλου 

∆ειγµατοληπτικοί 101 73,7% 

Κατόπιν σχετικής καταγγελίας 36 26,3% 

Σύνολο 137 100% 

Στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων του π.δ. 100/2014 για τον έλεγχο και εντοπισµό 

αυθαίρετων επεµβάσεων και κατασκευών έγινε αποστολή απόψεων και διερεύνηση 

της δυνατότητας υπαγωγής στο ν.4178/13 αυθαιρέτων κατασκευών στις αρµόδιες 

Υπηρεσίες (Υπηρεσίες ∆όµησης, Συµβούλια Πολεοδοµικών Θεµάτων και 

Αµφισβητήσεων) για την ενεργοποίησή τους. 

γ) Στοιχεία για το σύνολο των ελέγχων στους οποίους διαπιστώθηκαν προβλήµατα i) 

διαφθοράς, ii) κακοδιοίκησης, iii) οργανωτικά ή iv) άλλα, καθώς και οι τοµείς στους 

οποίους αφορούν οι διενεργηθέντες έλεγχοι / επιθεωρήσεις ανά περίπτωση (π.χ. 

προµήθειες, παράβαση διοικητικών διαδικασιών, οικονοµική διαχείριση, δηµόσια έργα, 

περιβάλλον κλπ.). 

∆ε διαπιστώθηκαν προβλήµατα διαφθοράς, κακοδιοίκησης ή οργανωτικά σε καµία από 

τις περιπτώσεις που ελέγχθηκαν. Οι έλεγχοι που πραγµατοποιήθηκαν από τους 

Επιθεωρητές ∆όµησης και Κατεδαφίσεων αφορούν σε έλεγχο των πορισµάτων 

ελεγκτών δόµησης, που ορίσθηκαν σύµφωνα µε το άρθρο 7 του ν. 4030/2011 και 

την ΥΑ 299/2014.  

Εκκρεµεί η διενέργεια ελέγχου δύο (2) δηλώσεων υπαγωγής στον ν. 4178/2013 

(παρ. 8 άρθρο 25 του ν. 4178/2013, σε συνδυασµό µε το άρθρο 51 του ν. 

4409/2016), η οποία ζητήθηκε από το ΣΕΕ∆∆ / Γραφείο Θεσσαλονίκης, και εκ του 

πορίσµατος της Υπηρεσίας, θα διαπιστωθεί η ορθή ή µη υπαγωγή. 

Επίσης, θα πρέπει να σηµειωθεί ότι, κατά την ενεργοποίηση των συναρµόδιων 

υπηρεσιών, στο πλαίσιο του ελέγχου για τον εντοπισµό αυθαίρετων επεµβάσεων και 

κατασκευών, παρατηρήθηκε σηµαντική καθυστέρηση των απαιτούµενων ενεργειών 

τους, δεδοµένης της αισθητής υποστελέχωσης των Υπηρεσιών ∆όµησης (Υ∆ΟΜ). 

Χαρακτηριστικά παραδείγµατα είναι οι Υ∆ΟΜ Μυκόνου και Θήρας (Σαντορίνης). 

δ) Στοιχεία για το σύνολο των ελέγχων οι οποίοι κατέληξαν στη διαπίστωση 

πειθαρχικών και ποινικών ευθυνών και το πόρισµα / έκθεση απεστάλη και στον 

αρµόδιο εισαγγελέα για την ποινική διερεύνηση της υπόθεσης. 

Σε καµία περίπτωση ο έλεγχος δεν κατέληξε στη διαπίστωση πειθαρχικών και 

ποινικών ευθυνών, καθώς ο πειθαρχικός έλεγχος ασκείται από το Εποπτικό Συµβούλιο 

(άρθρα 16, 17 και 18 του ν. 4030/2011, όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 156 του 

ν. 4389/2016 και ισχύει). Σύµφωνα µε τη σχετική νοµοθεσία, ύστερα από κάθε 

έλεγχο, συντάσσεται έκθεση ελέγχου και σε περίπτωση που διαπιστωθούν παραβάσεις 

η σχετική έκθεση επιδίδεται µε συστηµένη πρόσκληση στον ελεγχόµενο ελεγκτή 

δόµησης, ο οποίος καλείται σε ακρόαση σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 6 του ν. 

2690/99. Στη συνέχεια συντάσσεται αιτιολογηµένη πράξη βεβαίωσης ή µη της 

παράβασης, αντίγραφο της οποίας, µαζί µε τον πλήρη φάκελο της υπόθεσης 

αποστέλλεται στο Εποπτικό Συµβούλιο για την άσκηση πειθαρχικού ελέγχου.   
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ε) Στοιχεία για τους ελέγχους στους οποίους διαπιστώθηκε αποδοχή και εφαρµογή 

από τους ελεγχόµενους φορείς και υπηρεσίες των προτάσεων που διατυπώθηκαν στα 

πορίσµατα, καθώς επίσης για τις περιπτώσεις άσκησης πειθαρχικών και ποινικών 

διώξεων σε συνέχεια των σχετικών πορισµάτων και εκθέσεων ελέγχου.  

Σύµφωνα µε το άρθρο 11 του π.δ. 100/2014, η Υπηρεσία ελέγχει την ορθή εκτέλεση 

των καθηκόντων των ελεγκτών δόµησης µέσω του ελέγχου του συνόλου των 

πορισµάτων που υποβάλλονται από αυτούς µετά από κάθε έλεγχο (διοικητικός και 

τεχνικός έλεγχος). Στην Επιθεώρηση Βορείου Ελλάδας υπήρξαν έξι (6) περιπτώσεις 

πορισµάτων, στις οποίες οι Επιθεωρητές προέβησαν σε αλληλογραφία µε τους 

ελεγκτές δόµησης, προκειµένου να δοθούν εξηγήσεις σχετικά µε τα πορίσµατα 

(είσπραξη αµοιβής µεγαλύτερης της νόµιµης συνήθως) και εν συνεχεία δόθηκαν 

εντολές και συστάσεις για τη συµµόρφωση των ελεγκτών δόµησης ως προς την 

νοµιµότητα. Στην Επιθεώρηση Νοτίου Ελλάδας κλήθηκαν σε απολογία 14 ελεγκτές 

δόµησης και συντάχθηκαν επτά (7) βεβαιώσεις παράβασης. Ο πειθαρχικός έλεγχος 

δεν πραγµατοποιήθηκε, καθώς, µέχρι σήµερα, δεν έχει συγκροτηθεί το Εποπτικό 

Συµβούλιο του ν.4030/2011 (σχέδιο υπουργικής απόφασης για τη συγκρότηση του 

οποίου προωθείται, επί του παρόντος, για υπογραφή). 

Στις περιπτώσεις που διερευνήθηκαν τα καταγγελλόµενα για τον εντοπισµό 

αυθαιρέτων, οι αρµόδιες Υπηρεσίες προέβησαν σε ανάκληση διοικητικών πράξεων 

(υπαγωγών στο ν. 4178/13). Η άσκηση πειθαρχικών και ποινικών διώξεων των 

εµπλεκοµένων είναι αρµοδιότητα των Υ∆ΟΜ, οι οποίες δεν ενηµερώνουν σχετικά την 

Επιθεώρηση ∆όµηση και Κατεδαφίσεων. 

 

6.3 Σηµαντικότερες υποθέσεις και κυριότερες οργανωτικής φύσεως 

προτάσεις της Επιθεώρησης ∆όµησης και Κατεδαφίσεων για τη βελτίωση του 

έργου των ελεγχθέντων φορέων και υπηρεσιών, για το έτος 2016 

Οι σηµαντικότερες υποθέσεις µε τις οποίες ασχολήθηκε η Επιθεώρηση ∆όµησης και 

Κατεδαφίσεων, κατά το έτος 2016, ήταν: 

• Αυθαίρετες κατασκευές στην προστατευόµενη περιοχή του Υγροτόπου Σχοινιά 

Μαραθώνα: Ενεργοποίηση του αρµόδιου ∆ασαρχείου για την καταγραφή των νέων 

κατασκευών-επεκτάσεων των καταστηµάτων υγειονοµικού ενδιαφέροντος, του ∆ήµου 

Μαραθώνα για την αφαίρεση των αδειών λειτουργίας των καταστηµάτων, 

συντονισµός της ∆ιεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωροταξίας της Α∆ Αττικής για τη 

συνέχιση των κατεδαφίσεων µε την εκτέλεση των αµετάκλητων αποφάσεων 

κατεδάφισης, µε την εξεύρεση πόρων χρηµατοδότησης κ.α. 

• Αυθαίρετες κατασκευές στη Νήσο Τουρλίδα: Συντονισµός των αρµόδιων 

υπηρεσιών  (Λιµεναρχείο, Κτηµατική Υπηρεσία, Α∆ Πελοποννήσου, ∆υτικής Ελλάδας 

και Ιονίου) για την απρόσκοπτη κατεδάφιση αυθαίρετων κατασκευών στην Νήσο 

Τουρλίδας, καθώς οι αντιδράσεις των κατοίκων - αυθαιρετούντων ήταν εξαιρετικά 

έντονες, προκαλώντας συνεχώς προβλήµατα στην υλοποίηση της κατεδάφισης. 
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• Αυθαίρετες κατασκευές στη Νήσο Σαντορίνη, περιοχή Βλυχάδας: ∆ιενέργεια 

αυτοψιών και εντοπισµός αυθαίρετων υπόσκαφων κατασκευών σε προστατευόµενη 

περιοχή, καθ’ υπέρβαση εκδοθείσας οικοδοµικής άδειας. 

• ∆ιερεύνηση νοµιµότητας κατασκευών στην προστατευόµενη περιοχή της Λίµνης 

Βουλιαγµένης: ∆ιενέργεια αυτοψίας για τον εντοπισµό αυθαιρέτων κατασκευών καθ’ 

υπέρβαση της υπαγωγής στο ν. 4178/13 και αποστολή απόψεων στο Συµβούλιο 

Πολεοδοµικών Θεµάτων και Αµφισβητήσεων Π.Ε. Ανατολικής Αττικής για τον έλεγχο 

υπαγωγής στο νόµο περί αυθαιρέτων των κατασκευών στη λίµνη Βουλιαγµένης. 

• Εντοπισµός αυθαίρετων κατασκευών στη Νήσο Σαντορίνη, περιοχή Φηροστεφάνι: 

∆ιερεύνηση των αδειών δόµησης ως προς τη δυνατότητα έκδοσής τους σε 

προστατευόµενες περιοχές µετά από καταγγελίες. Η ενεργοποίηση των αρµόδιων 

Υπηρεσιών είχε σαν αποτέλεσµα τη διακοπή εργασιών για τη µια από τις ανωτέρω 

άδειες δόµησης. 

• Έλεγχος καταγγελλοµένων σχετικά µε τη νοµιµότητα της άδειας δόµησης του 

έργου «Σεράφειο Κολυµβητήριο» στο ∆ήµο Αθηναίων, στο πλαίσιο του εντοπισµού 

αυθαίρετων επεµβάσεων και κατασκευών. 

Επιπλέον, η Υπηρεσία εισηγήθηκε νοµοθετικές ρυθµίσεις µε στόχο την 

αποτελεσµατικότερη και εύρυθµη λειτουργία της, όσον αφορά: 

• Τη συγκρότηση του Εποπτικού Συµβουλίου του ν.4030/2011, 

• Τις διαδικασίες δηµιουργίας νέου µητρώου ελεγκτών δόµησης, 

• Την ενεργοποίηση εντατικότερων ελέγχων της αυθαίρετης δόµησης και των 

δηλώσεων του ν. 4178/13. 

Τα περισσότερα συµπεριλήφθηκαν στην ισχύουσα νοµοθεσία εντός του 2016 (ν. 

4389/16, ΦΕΚ Α΄94). 

 

6.4 Προγραµµατισµός δράσεων της Επιθεώρησης ∆όµησης και 

Κατεδαφίσεων για το έτος 2017 

Ο προγραµµατισµός στόχων και δράσεων για το έτος 2017 είναι ο ακόλουθος: 

• Ολοκλήρωση στο σύνολο (100%) των ορισµών ελεγκτών δόµησης, σύµφωνα 

µε τα προβλεπόµενα στη νοµοθεσία. 

• Έλεγχοι στο σύνολο (100%) των πορισµάτων ελεγκτών δόµησης για τη 

διαπίστωση τυχόν ελλιπών πορισµάτων ή πληµµελούς άσκησης καθηκόντων.  

• Αυτεπάγγελτοι επιτόπιοι δειγµατοληπτικοί έλεγχοι: Με βάση το υφιστάµενο 

διαθέσιµο επιστηµονικό προσωπικό, έχουν προγραµµατιστεί περίπου 55 

έλεγχοι πορισµάτων ελεγκτών δόµησης  (5 έλεγχοι/µήνα), εφόσον παραµείνει 

σταθερό το υφιστάµενο προσωπικό της Υπηρεσίας.  

• Έλεγχοι στο σύνολο (100%) των πιστοποιητικών ελέγχων κατασκευών, τα 

οποία αποστέλλονται στην υπηρεσία από τις αντίστοιχες Υ∆ΟΜ. 
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• ∆ιενέργεια αυτοψιών, κατά περίπτωση, στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων 

εντοπισµού και ελέγχου αυθαίρετων επεµβάσεων και κατασκευών (άρθρο 11 

του π.δ. 100/2014), µε ενδεχόµενο έλεγχο και των δηλώσεων υπαγωγής στο 

νόµο περί αυθαιρέτων (ν. 4178/13). 

• Έκδοση πορισµάτων στις περιπτώσεις κατασκευών για τις οποίες παρανόµως 

υποβλήθηκαν δηλώσεις υπαγωγής στο ν. 4014/2011 (Α' 209) ή στο ν. 

4178/2013 (Α΄174), σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα φωτοερµηνείας 

δορυφορικών εικόνων/ ορθοφωτοχαρτών που πραγµατοποίησε φορέας του 

∆ηµοσίου και που έχουν κατατεθεί στην Υπηρεσία. 

• ∆ιαβίβαση στο Εποπτικό Συµβούλιο (άρθρου 17 του ν. 4030/11), το οποίο 

αναµένεται να συσταθεί εντός του 2017, όλων των Πράξεων Βεβαίωσης 

Παράβασης των προηγούµενων ετών εφαρµογής του ν. 4030/11. 

• Αναφορικά µε την αρµοδιότητα συντονισµού και παρακολούθησης εκτέλεσης 

των πρωτοκόλλων κατεδάφισης αυθαιρέτων από τις υπηρεσίες των Α∆, έχουν 

τεθεί οι ακόλουθες προτεραιότητες: 

- ∆ιαµόρφωση και θεσµοθέτηση αλγορίθµου ιεράρχησης των πρωτοκόλλων 

κατεδάφισης. 

- Προµήθεια συστήµατος βάσης καταγραφής αυθαιρέτων, αντίστοιχου µε 

αυτό που λειτουργεί στην Α∆ Πελοποννήσου, ∆υτικής Ελλάδας και Ιονίου, 

το οποίο θα έχει εφαρµογή σε πανελλαδική κλίµακα. 

- Συντονισµός διαδικασιών και παρακολούθηση των κατεδαφίσεων που   

πραγµατοποιούνται µε ευθύνη των Α∆ και συνδροµή αυτών, στο πλαίσιο 

του συντονιστικού ρόλου της υπηρεσίας, µε κάθε διαθέσιµο µέσο (όπως 

εξασφάλιση χρηµατοδότησης από το Πράσινο Ταµείο και επιτόπια 

παρουσία όπου απαιτείται κατά την κρίση της Υπηρεσίας). 

• Αναφορικά µε τα υπόλοιπα (διοικητικά – οργανωτικά) θέµατα, έχουν τεθεί οι 

ακόλουθες προτεραιότητες: 

- ∆ιαµόρφωση και θεσµοθέτηση αλγορίθµου ποινών ελεγκτών δόµησης και 

εισήγηση επιβολής ποινών στο Εποπτικό Συµβούλιο, εφόσον υπάρξει 

σχετική νοµοθετική πρόβλεψη νοµοθετικό πλαίσιο. 

- Λειτουργία και διαχείριση νέου ηλεκτρονικού µητρώου ελεγκτών δόµησης, 

σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στη σχετική νοµοθεσία (άρθρο 156 

ν.4389/2016). 
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7. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ   ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ   ΤΟΥ   ΕΡΓΟΥ   ΤΟΥ   ΣΕΠ∆ΕΜ 

 

 

Για την αύξηση της αποτελεσµατικότητας και τη διευκόλυνση του έργου της 

Επιθεώρησης του ΣΕΠ∆ΕΜ, προτείνονται τα ακόλουθα: 

- Άµεση ενίσχυση µε προσωπικό (επιθεωρητές και διοικητικούς υπαλλήλους), 

δεδοµένης της σηµαντικής υποστελέχωσης του Σώµατος και της συσσώρευσης 

υποθέσεων από υπαλλήλους που έχουν αποχωρήσει από την υπηρεσία τα 

τελευταία χρόνια, λόγω µετακίνησης ή συνταξιοδότησης. 

- Ένταξη των Επιθεωρητών Περιβάλλοντος και Μεταλλείων σε ειδικό µισθολόγιο 

δηµοσίων υπαλλήλων που να ανταποκρίνεται στις αυξηµένες υποχρεώσεις τους, 

στους κινδύνους και τις ευθύνες που έχουν επωµισθεί και στο σηµαντικότατο 

έργο που επιτελούν.  

- Άµεση ενίσχυση µε δικηγόρους/νοµικούς για την µόνιµη και αποτελεσµατική 

νοµική υποστήριξη των επιθεωρητών περιβάλλοντος  κατά την άσκηση  των  

καθηκόντων  τους  και τη νοµική υποστήριξη και τεκµηρίωση της λειτουργίας των 

Τµηµάτων Επιθεώρησης.  

- Συνεχής εκπαίδευση των Επιθεωρητών και παρακολούθηση των εργασιών του 

ευρωπαϊκού δικτύου IMPEL για την εφαρµογή της περιβαλλοντικής νοµοθεσίας, 

µε στόχο την εφαρµογή Ευρωπαϊκών και ∆ιεθνών Προτύπων και τη συνεχή 

αναβάθµιση των προδιαγραφών και τεχνικών κανόνων ελέγχου. 

- Άµεση ένταξη του ΣΕΠ∆ΕΜ στον αντίστοιχο θεµατικό άξονα του Επιχειρησιακού 

Προγράµµατος ΥΜΕΠΕΡΑΑ 2014-2020, ώστε να εξασφαλιστεί η κάλυψη 

υποστηρικτικών µελετών, έργων περιβαλλοντικής αποκατάστασης και νοµικού 

συµβούλου. 

- Εξέταση της δυνατότητας βελτίωσης του υφιστάµενου νοµικού πλαισίου ως προς 

την εξασφάλιση της περιβαλλοντικής συµµόρφωσης των ελεγχόµενων 

δραστηριοτήτων µε την αποσαφήνιση του άρθρου 20 παρ. 11 του ν.4014/2011. 

Εκχώρηση αρµοδιότητας για την υποβολή συστάσεων στις ελεγχόµενες 

δραστηριότητες σε περιπτώσεις ελαφρών παραβάσεων, µε ταυτόχρονη χορήγηση 

εύλογης προθεσµίας συµµόρφωσης, καθώς και η δυνατότητα επιβολής ηµερήσιου 

προστίµου στους συστηµατικούς παραβάτες έως αυτοί συµµορφωθούν. 

- Κατάργηση του άρθρου 21 του ν. 4315/2014 (Α΄269), µε το οποίο συστάθηκε το 

«Κεντρικό Συµβούλιο Επιθεώρησης Περιβάλλοντος, ∆όµησης, Ενέργειας και 

Μεταλλείων», ώστε να εξασφαλιστεί το κύρος και η ανεξαρτησία των ελέγχων.  

- Έκδοση Υπουργικής Απόφασης για τον υπολογισµό του ύψους των 

περιβαλλοντικών προστίµων, όπως προβλέπεται από το άρθρο 20 του ν. 

4014/2011 (Α΄209). 

- Έκδοση ΚΥΑ για την εφαρµογή του θεσµού της χρηµατοοικονοµικής ασφάλειας 

σύµφωνα µε το άρθρο 14 του π.δ. 148/2014. 
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- Έκδοση υπουργικής απόφασης για τον καθορισµό του τρόπου ενηµέρωσης και 

συµµετοχής των προσώπων κατά τη διαδικασία λήψης µέτρων αποκατάστασης επί 

περιβαλλοντικής ζηµίας, σε εφαρµογή των διατάξεων του π.δ. 148/2009. 

 

_____________________________________ 

 

 


