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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

 

 

Το Σώμα Επιθεώρησης Περιβάλλοντος, Δόμησης, Ενέργειας και Μεταλλείων συστάθηκε 

με το Π.Δ. 100/2014 «Οργανισμός ΥΠΕΚΑ», προκειμένου να συγκεντρωθούν σε μια 

διοικητική μονάδα επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης όλες οι ελεγκτικές λειτουργίες του 

Υπουργείου. 

 

Ως εκ τούτου, το έτος 2014 αποτέλεσε μια μεταβατική περίοδο προκειμένου να 

αναδιοργανωθούν οι πρώην Ειδικές Υπηρεσίες Επιθεωρητών Περιβάλλοντος, 

Επιθεωρητών Ενέργειας & Δόμησης και Επιθεώρησης Κατεδάφισης, σε Διευθύνσεις 

Επιθεώρησης Βορείου και Νοτίου Ελλάδας με τα  αντίστοιχα Τμήματα τους, καθώς 

επίσης να ενταχθεί το Συντονιστικό Γραφείο Αντιμετώπισης Περιβαλλοντικών Ζημιών 

και οι Διευθύνσεις Επιθεώρησης Μεταλλείων στο νεοσύστατο Σώμα. 

 

Παρά το γεγονός ότι το προσωπικό που υπηρετεί στις εν λόγω υπηρεσίες Επιθεώρησης 

έχει μειωθεί δραματικά και η επιχειρησιακή ικανότητά τους έχει κατ’ αναλογία 

ελαττωθεί, το Σώμα συνεχίζει να λειτουργεί και να παράγει σημαντικό έργο, 

προωθώντας την εφαρμογή και τη συμμόρφωση στην περιβαλλοντική, πολεοδομική και 

μεταλλευτική νομοθεσία, στην εξοικονόμηση της ενέργειας και στην εφαρμογή της 

περιβαλλοντικής ευθύνης. 

 

Ιδιαίτερα σε αυτή τη περίοδο της συνεχιζόμενης αβέβαιης οικονομικής κατάστασης, 

όπου το περιβάλλον κινδυνεύει να θεωρηθεί μια «περιττή πολυτέλεια», αναδεικνύεται 

ολοένα και περισσότερο η ανάγκη για την ενίσχυση των ελεγκτικών μηχανισμών του 

κράτους. Μόνον έτσι θα μπορούν οι πολίτες να ασκούν τα δικαιώματα τους 

συμμετέχοντας στην προώθηση της προστασίας του περιβάλλοντος, και παράλληλα θα 

βελτιώνεται το επίπεδο συμμόρφωσης των έργων και δραστηριοτήτων με τη νομοθεσία. 

Πράγματι, ο αριθμός των αναφορών και καταγγελιών που υποβάλλονται στο ΣΕΠΔΕΜ 

από πολίτες και κοινωνικούς φορείς παρουσίασε σημαντική αύξηση κατά το τελευταίο 

έτος, γεγονός που αποδίδεται στο ότι το ελεγκτικό έργο και η αποτελεσματικότητα του 

ΣΕΠΔΕΜ γίνονται ευρύτερα γνωστά. Ταυτόχρονα όμως προκύπτει η ανάγκη για την 

ορθή διαχείριση των περιορισμένων ανθρώπινων και άλλων πόρων του ΣΕΠΔΕΜ για 

την αύξηση της αποτελεσματικότητας του ελεγκτικού έργου, ώστε να ανταποκριθούμε 

στις προσδοκίες και την εμπιστοσύνη των πολιτών.  

 

 

 

 



 

 

Η εγκυρότητα και η αμεροληψία των ελέγχων μας εξασφαλίζεται μέσα από τον 

καθορισμό κανόνων, τη θέσπιση διαδικασιών και την υιοθέτηση ευρωπαϊκών και 

διεθνών προτύπων, καθώς και προδιαγραφών και τεχνικών κανόνων ελέγχου. 

 

Προς την κατεύθυνση αυτή, ήδη δρομολογείται η διαμόρφωση εθνικού Σχεδίου 

Περιβαλλοντικών Επιθεωρήσεων σε συνεργασία με τις Περιφερειακές περιβαλλοντικές 

υπηρεσίες, βάσει του οποίου θα κατανέμονται οι περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις μεταξύ 

όλων των ελεγκτικών μηχανισμών της χώρας. Επίσης προωθείται η υιοθέτηση 

εφαρμογών ηλεκτρονικών συστημάτων ώστε να απλοποιηθούν χρονοβόρες διαδικασίες. 

Παράλληλα, η  εξασφάλιση των αναγκαίων πόρων κατά την επόμενη προγραμματική 

περίοδο αποτελεί αδήριτη ανάγκη που θα διασφαλίσει την απρόσκοπτη λειτουργία των 

ελεγκτικών μηχανισμών.  

 

Απαιτείται συνεχής εγρήγορση, σταθερότητα, όραμα και προσήλωση στις αρχές της 

βιώσιμης ανάπτυξης, ώστε να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στο δύσκολο έργο της 

επιθεώρησης.   

 

Η Γενική Διευθύντρια του Σ.Ε.Π.Δ.Ε.Μ. 

 
Δρ. Γεωργία Κοτίνη 
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Α. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ Σ.Ε.Π.Δ.Ε.Μ.  

 
  

 

Α.1. Το νεοσύστατο Σώμα Επιθεώρησης Περιβάλλοντος, Δόμησης, Ενέργειας και 

Μεταλλείων  
 
Με το Π.Δ. 100/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και 

Κλιματικής Αλλαγής» (ΦΕΚ Α΄167) συστάθηκε στις 28 Οκτωβρίου 2014 το Σώμα 

Επιθεώρησης Περιβάλλοντος, Δόμησης, Ενέργειας και Μεταλλείων (Σ.Ε.Π.Δ.Ε.Μ.). 

 

Στο νεοσύστατο Σώμα συγκεντρώθηκαν όλες οι Υπηρεσίες Επιθεώρησης του Υπουργείου 

Περιβάλλοντος και Ενέργειας με τις αντίστοιχες αρμοδιότητες:  

 

Η πρώην Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος (Ε.Υ.Ε.Π.) που είχε 

ιδρυθεί το 2003, με αρμοδιότητα τον έλεγχο τήρησης της περιβαλλοντικής 

νομοθεσίας, μετασχηματίστηκε σε δύο Τμήματα Επιθεώρησης Περιβάλλοντος, με 

χωρική αρμοδιότητα τη νότια και τη βόρεια Ελλάδα αντίστοιχα.  

Οι Επιθεωρητές Περιβάλλοντος έχουν διεξάγει άνω των 2.000 ελέγχων σε ιδιωτικά και  

δημόσια έργα και δραστηριότητες και έχουν εισηγηθεί πρόστιμα στις περιπτώσεις όπου 

βεβαιώθηκαν παραβάσεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας. Κατά πολύ μεγαλύτερος 

είναι ο αριθμός των υποθέσεων που έχουν χειριστεί με άλλους τρόπους, δηλαδή με 

διενέργεια χημικών αναλύσεων ή άλλων μετρήσεων, συλλογή των στοιχείων της 

υπόθεσης, διαβίβασή της σε άλλη αρχή ελέγχου με σαφείς οδηγίες για το χειρισμό της, 

παρακολούθηση των αποτελεσμάτων του ελέγχου και ενημέρωση των αρμόδιων 

εισαγγελέων ή του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης στις περιπτώσεις όπου 

εντοπίζονται διοικητικά παραπτώματα ή ενδείξεις ποινικών ευθυνών. 

Επιπλέον οι Επιθεωρητές Περιβάλλοντος έχουν προανακριτικά καθήκοντα, βάσει των 

οποίων διεξάγουν προκαταρκτικές εξετάσεις, προανακρίσεις και λοιπές προανακριτικές 

πράξεις, υπό τις εντολές των αρμόδιων εισαγγελέων. Έχουν το δικαίωμα ελέγχου στα 

αρχεία κάθε υπηρεσίας, με πρόσβαση σε όλα τα έγγραφα περιλαμβανομένων και των 

απορρήτων, πλην εκείνων που άπτονται της εξωτερικής πολιτικής, της εθνικής άμυνας 

και της κρατικής ασφάλειας.  

Από την αξιολόγηση των έως τώρα ελέγχων, το βαθμό συμμόρφωσης των ελεγχόμενων 

και τη συνεργασία με τις άλλες δημόσιες υπηρεσίες, εξάγονται χρήσιμα συμπεράσματα 

και υποβάλλονται προτάσεις προς την πολιτική ηγεσία για τη βελτίωση της νομοθεσίας 

και της λειτουργίας της διοίκησης.  

 

 

Η πρώην Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Ενέργειας (Ε.Υ.ΕΠ.ΕΝ.) που συστάθηκε 

το 2010, με αρμοδιότητα τον έλεγχο των ενεργειακών επιθεωρήσεων, 

μετασχηματίστηκε σε δύο Τμήματα Επιθεώρησης Ενέργειας με χωρική 

αρμοδιότητα τη νότια και τη βόρεια Ελλάδα αντίστοιχα. 

Οι Επιθεωρητές Ενέργειας είναι αρμόδιοι για τον έλεγχο της έκδοσης Πιστοποιητικού 

Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) κτηρίου, της επιθεώρησης συστημάτων θέρμανσης και 

συστημάτων κλιματισμού, καθώς και την εφαρμογή και επίβλεψη ενεργειακών ελέγχων 
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σε βιομηχανικές δραστηριότητες ή εγκαταστάσεις. Ελέγχουν το έργο των Ενεργειακών 

Επιθεωρητών και των φορέων εκπαίδευσης αυτών, των Ενεργειακών Ελεγκτών και 

εισηγούνται την επιβολή των σχετικών κυρώσεων. 

Επιπλέον, είναι αρμόδιοι για την τήρηση, τον έλεγχο και τη διαχείριση του ηλεκτρονικού 

Μητρώου Ενεργειακών Επιθεωρητών (κτιρίων, λεβήτων και εγκαταστάσεων θέρμανσης, 

εγκαταστάσεων κλιματισμού) και του ηλεκτρονικού Αρχείου Επιθεώρησης Κτιρίων, 

μέσω ενός ειδικά διαμορφωμένου πληροφοριακού συστήματος (www.buildingcert.gr), 

καθώς και για τη συλλογή, επεξεργασία και μελέτη των αποτελεσμάτων από τον έλεγχο 

των πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης και της επιθεώρησης των συστημάτων 

θέρμανσης και κλιματισμού. 

 

 

Η πρώην Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Δόμησης (Ε.Υ.Ε.Δ.) και η Ειδική 

Υπηρεσία Επιθεώρησης και Κατεδάφισης Αυθαιρέτων (Ε.Υ.Ε.Κ.Α.) που είχαν 

συσταθεί το 2011 και το 2010 αντίστοιχα, μετασχηματίστηκαν σε δύο Τμήματα 

Επιθεώρησης Δόμησης και Κατεδάφισης, με χωρική αρμοδιότητα τη νότια και τη 

βόρεια Ελλάδα αντίστοιχα. 

Οι Επιθεωρητές Δόμησης και Κατεδάφισης είναι αρμόδιοι για τον έλεγχο της τήρησης 

και της ορθής εφαρμογής της διαδικασίας δόμησης από ιδιωτικούς και δημοσίους 

φορείς. Ελέγχουν το έργο των ελεγκτών δόμησης (ιδιωτών μηχανικών) και βεβαιώνουν 

σχετικές παραβάσεις στις περιπτώσεις που διαπιστώνονται ελλείψεις ή ανακρίβειες σε 

διενεργηθέντες ελέγχους ή πλημμελής άσκηση των καθηκόντων τους. Τηρούν το 

Μητρώο των ελεγκτών δόμησης και διενεργούν τον ορισμό ελεγκτή δόμησης για κάθε 

έργο, με τη διαδικασία της ηλεκτρονικής κλήρωσης. 

Τέλος διενεργούν ελέγχους για τον εντοπισμό αυθαιρέτων επεμβάσεων και 

κατασκευών, καθώς επίσης συντονίζουν και εποπτεύουν τις αρμόδιες υπηρεσίες για την 

υλοποίηση των τελεσίδικων πρωτοκόλλων κατεδάφισης αυθαιρέτων κτισμάτων, σε όλη 

την επικράτεια. 

 

 

Το Συντονιστικό  Γραφείο  Αντιμετώπισης  Περιβαλλοντικών  Ζημιών 

(ΣΥ.Γ.Α.ΠΕ.Ζ.), που λειτουργούσε ως ανεξάρτητο γραφείο από το 2011 ως το 2014 

και μεταφέρθηκε πλέον στο ΣΕΠΔΕΜ, ως γραφείο που λειτουργεί σε επίπεδο 

Τμήματος.  

Το ΣΥ.Γ.Α.ΠΕ.Ζ. είναι αρμόδιο για την εφαρμογή του Π.Δ. 148/2009 που αφορά στην 

περιβαλλοντική ευθύνη. Ειδικότερα, προσδιορίζει τα μέτρα πρόληψης της 

περιβαλλοντικής ζημίας και εισηγείται τα μέτρα αποκατάστασης αυτής στον Υπουργό 

Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Επίσης εισηγείται στον Υπουργό την έγκριση των 

απαραίτητων δαπανών πρόληψης και αποκατάστασης καθώς και την ανάληψη δράσης 

σε περίπτωση που η ζημία επηρεάζει άλλα κράτη – μέλη της Ε.Ε. Τέλος γνωμοδοτεί για 

θέματα χρηματοοικονομικής ασφάλειας.  Η χωρική του αρμοδιότητα καλύπτει όλη την 

Ελλάδα. 

 

http://www.buildingcert.gr/
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Οι πρώην Επιθεωρήσεις Μεταλλείων Βορείου και Νοτίου Ελλάδας, καθώς και το 

Γραφείο Σμυριδωρυχείων Νάξου, μετασχηματίστηκαν σε δύο Τμήματα 

Επιθεώρησης Μεταλλείων με χωρική αρμοδιότητα τη νότια και τη βόρεια Ελλάδα 

αντίστοιχα. 

Η κύρια αρμοδιότητά τους συνίσταται στον έλεγχο της εφαρμογής της μεταλλευτικής 

και λατομικής νομοθεσίας στους μεταλλευτικούς και λατομικούς χώρους αντίστοιχα. 

 

Αναλυτικότερα, οι αρμοδιότητές τους σύμφωνα με το άρθρο 11 του Π.Δ. 100/2014 

έχουν ως εξής:  

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 ό,τι 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,  

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

– δυστυχήματα σε μεταλλεία και λατομεία καθώς και σε εγκαταστάσεις επεξεργασίας 

των ορυκτών, 

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 θέµα, που ανατίθεται στις Επιθεωρήσεις Μεταλλείων, από τις κείµενες διατάξεις 

και τον Κανονισµό Μεταλλευτικών και Λατοµικών Εργασιών (ΚΜΛΕ). 

 

Το οργανόγραμμα του Σ.Ε.Π.Δ.Ε.Μ. αποτυπώνεται σε διάγραμμα στην επόμενη 

σελίδα.  

Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι μέχρι τις 28 Οκτωβρίου 2014 δεν υφίστατο το 

Σώμα Επιθεώρησης Περιβάλλοντος, Δόμησης, Ενέργειας και Μεταλλείων, αλλά 

λειτουργούσαν οι προαναφερόμενες πρώην Ειδικές Υπηρεσίες, Διευθύνσεις και 

Γραφεία, η παρουσίαση του έργου του Σώματος για το έτος 2014 θα ακολουθήσει 

την διάρθρωση των πρώην Ειδικών και λοιπών υπηρεσιών από τις οποίες το Σώμα 

δημιουργήθηκε. 
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Βάσει των προαναφερθέντων, για τις Υπηρεσίες των οποίων οι αρμοδιότητες 

μεταβιβάστηκαν στο Σ.Ε.Π.Δ.Ε.Μ. προβλέπονταν συνολικά τετρακόσιες εξήντα 

τέσσερις (464) θέσεις προσωπικού, χωρίς να έχουν πληρωθεί στο μεγαλύτερο ποσοστό 

τους, αφού οι αντίστοιχες υπηρεσίες δεν είχαν λειτουργήσει πλήρως. Αντίθετα σήμερα 

στο Σ.Ε.Π.Δ.Ε.Μ. έχουν τοποθετηθεί και υπηρετούν συνολικά ενενήντα (90) υπάλληλοι 

εκ των οποίων οι είκοσι τέσσερις (24) αποσπασμένοι υπάλληλοι από άλλους φορείς της 

Γενικής Κυβέρνησης. Το γεγονός αυτό από μόνο του θέτει σημαντικούς περιορισμούς 

στη δυνατότητα άσκησης του ελεγκτικού έργου του ΣΕΠΔΕΜ.  

Η λειτουργία όλων των προαναφερόμενων (1-4) Υπηρεσιών, από τη σύστασή τους, 

συγχρηματοδοτείται λόγω της εθνικής και ευρωπαϊκής σημασίας του έργου τους, από 

την Ευρωπαϊκή Ένωση και ελέγχεται ως προς τα αποτελέσματά της, από τις αρμόδιες 

Διευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Εξαίρεση αποτελούν οι επιθεωρήσεις 

μεταλλείων, που χρηματοδοτούνται εξολοκλήρου από δαπάνες του Τακτικού 

Προϋπολογισμού 
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B . ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΣΕΠΔΕΜ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014 

 

 
 
 

Β.1 Η δραστηριότητα της πρώην Ε.Υ.Ε.Π. και των δύο νέων Τμημάτων 

Επιθεώρησης Περιβάλλοντος  

 

 

 

Τα δύο Τμήματα Επιθεώρησης Περιβάλλοντος (με έδρα στην Αθήνα και στη 

Θεσσαλονίκη αντιστοίχως) αποτελούν το διάδοχο σχήμα της Ειδικής Υπηρεσίας 

Επιθεωρητών Περιβάλλοντος (ΕΥΕΠ), η οποία είχε συσταθεί με τις διατάξεις του 

άρθρου 9 του Νόμου 2947/2001 (ΦΕΚ Α' 228), σε εφαρμογή  της πρόβλεψης του  

άρθρου 6 του Ν.1650/1986 (ΦΕΚ Α' 160) και των γενικότερων δεσμεύσεων που 

απορρέουν από την Κοινοτική Νομοθεσία (2001/331/ΕΚ Σύσταση του Ευρωπαϊκού 

Συμβουλίου και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου), με στόχο την υποστήριξη των 

υφιστάμενων μηχανισμών ελέγχου, τη διασφάλιση της τήρησης της περιβαλλοντικής 

νομοθεσίας και  την  αποτελεσματική προστασία του περιβάλλοντος. 

 

Κύρια αρμοδιότητά τους, είναι ο έλεγχος και η παρακολούθηση της εφαρμογής της 

κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας και των περιβαλλοντικών όρων που επιβάλλονται 

για την πραγματοποίηση έργων και δραστηριοτήτων του Δημόσιου, του ευρύτερου 

δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, αναλόγως της κατάταξης των περιβαλλοντικών 

δραστηριοτήτων, σύμφωνα με την ΥΑ.1958/2012 (ΦΕΚ Α' 21). 

 
 

Β.1.1. Το ελεγκτικό έργο των Τμημάτων Επιθεώρησης Περιβάλλοντος -  

Συγκεντρωτικά στοιχεία  

 
Η  ΕΥΕΠ και το διάδοχο σχήμα αυτής στη συνέχεια, δηλαδή τα δύο Τμήματα 

Επιθεώρησης Περιβάλλοντος, διενήργησαν 145 νέους ελέγχους κατά το έτος 2014. 

Στον αριθμό αυτό περιλαμβάνονται: οι αυτοψίες, οι αυτοτελείς δειγματοληψίες και οι 

πράξεις αυτόφωρης διαδικασίας ή κατάσχεσης εξοπλισμού/επικινδύνων υλικών. Από 

τους παραπάνω ελέγχους, οι 93 διενεργήθηκαν από το Τμήμα Επιθεώρησης 

Περιβάλλοντος Νοτίου Ελλάδος και οι 52 από το αντίστοιχο Τμήμα Βορείου Ελλάδος.  

 

Σημειώνεται ότι στο διάστημα αυτό οι Επιθεωρητές Περιβάλλοντος έφεραν εις πέρας 

και μια σειρά από επιπλέον καθήκοντα, που δεν περιλαμβάνονται στον ανωτέρω αριθμό. 

Αυτά ήταν: 

 

- Ειδικές προανακριτικές πράξεις (διενέργεια προκαταρτικής εξέτασης η 

προανάκρισης) κατόπιν εισαγγελικής εντολής. 

- Πράξεις καταλογισμού περιβαλλοντικής ευθύνης   

- Συμμετοχή σε μικτά κλιμάκια με άλλες υπηρεσίες Επιθεώρησης, μετά από 

εντολές του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσια Διοίκησης, και σύνταξη σχετικών 

πορισμάτων. 
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- Διαβίβαση μεγάλου αριθμού υποθέσεων (κυρίως καταγγελιών πολιτών) για 

διερεύνηση από τις κατά τόπο αρμόδιες Δ/νσεις Περιβάλλοντος των 

Περιφερειών, καθώς και άλλες συναρμόδιες υπηρεσίες, και συντονισμός των 

υπηρεσιών αυτών  

- Παραστάσεις των επιθεωρητών, ως μαρτύρων κατηγορίας, στις υποθέσεις για τις 

οποίες ασκήθηκε δίωξη από τον αρμόδιο Εισαγγελέα Πρωτοδικών. Σημειώνεται 

ότι βάσει του άρθρου 28 του Ν. 1650/1986, όπως ισχύει, η ρύπανση ή 

υποβάθμιση του περιβάλλοντος αποτελεί και ποινικό αδίκημα, πέραν της 

διοικητικής ποινής (προστίμου) που επιφέρει. Σε εφαρμογή της παρ. Α.4. του 

άρθρου 28 του  Ν.2947/2001., η Πράξης 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 αναβολών εκδίκασης.  

- Διαβίβαση στοιχείων στον Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης για 

διερεύνηση τυχόν πειθαρχικών ευθυνών σε περιπτώσεις ενδεχόμενης 

κακοδιοίκησης 

- Αντίκρουση προσφυγών και παροχή στοιχείων στα διοικητικά δικαστήρια 

αναφορικά με επιβληθέντα διοικητικά πρόστιμα 

- Οδηγίες  για  την  εφαρμογή  της  περιβαλλοντικής  νομοθεσίας,  κατά  

περίπτωση και  ανά αρμόδιο φορέα 

- Προτάσεις προς τις αρμόδιες αρχές για τη βελτίωση της περιβαλλοντικής 

νομοθεσίας 

- Προτάσεις προς τις αρμόδιες αρχές για τη βελτίωση των Αποφάσεων Έγκρισης 

Περιβαλλοντικών Όρων, έτσι ώστε οι όροι που επιβάλλονται στα έργα και τις 

δραστηριότητες να είναι αποτελεσματικότεροι και ευκολότερο να ελεγχθούν, 

βάσει της εμπειρίας που συλλέγεται από τους ελέγχους  

- Απαντήσεις σε σχετικά ερωτήματα ευρωπαϊκής επιτροπής / εισαγγελέων / 

δικαστηρίων / βουλευτών. 

 

Το 34% των ελέγχων του έτους 2014 αφορούσε σε δραστηριότητες του ευρύτερου 

δημοσίου τομέα (συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης των αστικών απορριμμάτων 

και των εγκαταστάσεων επεξεργασίας αστικών λυμάτων) ενώ το υπόλοιπο  66% 

αφορούσε σε δραστηριότητες του ιδιωτικού τομέα. 

 

Συνολικά διενεργήθηκαν τρείς (3) αυτοψίες – έλεγχοι κατά το 2014 από κοινού με 

άλλα Σώματα και Υπηρεσίες επιθεώρησης/ελέγχου, στο πλαίσιο λειτουργίας Mικτών 

Kλιμακίων Eλέγχου. 

 

Η κύρια κατηγοριοποίηση των δραστηριοτήτων των εκατόν σαράντα πέντε (145) 

αυτοψιών/δειγματοληψιών/μετρήσεων το έτος 2014, βάσει της ισχύουσας Υ.Α. 

1958/2012 (ΦΕΚ Β' 21), παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα και διάγραμμα: 
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Κατηγοριοποίηση Αυτοψιών 2014 ανά Κύρια Δραστηριότητα Πλήθος Ποσοστό 

1.  Έργα χερσαίων και εναέριων μεταφορών 1 <1 % 

2.  Υδραυλικά έργα 2 1 % 

3.  Λιμενικά έργα 1 <1 % 

4.  Συστήματα περιβαλλοντικών υποδομών 54 37 % 

5.  Εξορυκτικές δραστηριότητες 10 7 % 

6.  Τουριστικές - αθλητικές εγκαταστάσεις /  
     έργα κτιριακού τομέα - αναψυχής 

 
20 

 
14 % 

7.  Πτηνοκτηνοτροφικές εγκαταστάσεις 2 1 % 

8.  Υδατοκαλλιέργειες 0 0 % 

9.  Βιομηχανικές και συναφείς εγκαταστάσεις 43 30 % 

10. Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας 0 0 % 

11. Μεταφορά ενέργειας, καυσίμων και χημικών ουσιών 0 0 % 

12. Ειδικά έργα και δραστηριότητες 9 6 % 

13. Επεμβάσεις στο φυσικό περιβάλλον (εκχερσώσεις, καταπατήσεις, 

επιχωματώσεις κλπ.) 

3 2 % 

 

 

       Σύνολο 

 

 

145 

 

 

100 % 
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Στο σύνολο των 145 ελέγχων, το έναυσμα της διαδικασίας ελέγχου ή άλλης ενέργειας, 

διαφοροποιείται αναλόγως με το εάν ο έλεγχος ήταν ενταγμένος στον τακτικό 

προγραμματισμό ή ήταν έκτακτος, δηλαδή διενεργήθηκε έπειτα από καταγγελία ή 

κατόπιν εντολής του Γ.Ε.Δ.Δ. ή εισαγγελικής παραγγελίας ή αιτήματος/εντολής της 

πολιτικής ηγεσίας ή μετά από ενημέρωση άλλης υπηρεσίας. Οι προαναφερόμενες 

περιπτώσεις κατηγοριοποιούνται, ανά υπόθεση που εξετάστηκε το έτος 2014, στο 

πιο κάτω  διάγραμμα: 

 

 

 

 

 
 

 

Από το διάγραμμα αυτό φαίνεται το χαμηλό ποσοστό (21%) ελέγχων που διενεργούνται 

βάσει του προγραμματισμού της υπηρεσίας. Το πρόβλημα αυτό αποδίδεται στον 

εξαιρετικά μεγάλο αριθμό καταγγελιών που παραλαμβάνονται κάθε χρόνο, και έχει ως 

αποτέλεσμα ότι οι έλεγχοι ακολουθούν σε υπερβολικό βαθμό τις καταγγελίες, αντί να 

βασίζονται κυρίως σε ένα ορθολογικά διαμορφωμένο πρόγραμμα. 

 

Ακόμη οι Επιθεωρητές Περιβάλλοντος, κατά το έτος 2014:  

 

- Συνέταξαν πενήντα εννέα (59) Εκθέσεις Ελέγχου οι οποίες αφορούσαν σε 

αυτοψίες του έτους 2014 αλλά και παλαιοτέρων ετών. 

- Εξέδωσαν σαράντα έξι (46) Πράξεις Βεβαίωσης Παράβασης οι οποίες 

απεστάλησαν στο σύνολό τους, μετά των συνημμένων στοιχείων, στον οικείο 
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Εισαγγελέα Πρωτοδικών. Είναι  αξιοσημείωτο  ότι,  σύμφωνα  με  τα διαθέσιμα 

στοιχεία, αναφορικά με τις δικαστικές υποθέσεις που εκδικάστηκαν μετά από 

παραπομπή στα ποινικά δικαστήρια, κατά το 2014, ποσοστό 26,09 % των 

κατηγορουμένων κρίθηκαν αθώοι, ποσοστό 34,78  % κρίθηκαν  ένοχοι, και 

ποσοστό 39,13% των υποθέσεων εκκρεμούν λόγω αναβολών, σε πρώτο ή 

δεύτερο βαθμό. 

- Συνέταξαν τριάντα εννέα (39) Εισηγήσεις Επιβολής Προστίμου προς το κατά 

νόμο αρμόδιο όργανο για την επιβολή του (Υπουργό Π.Α.Π.ΕΝ), συνολικού 

ύψους δυο εκατομμυρίων σαράντα έξι χιλιάδων εξακοσίων πενήντα ευρώ 

(2.046.650,00 €). Επισημαίνεται ότι τα εισηγηθέντα πρόστιμα κατά το έτος 2014 

δεν αφορούν σε ελέγχους μόνον του τρέχοντος έτους αλλά και προηγούμενων 

ετών. Το ύψος του κάθε ενός εισηγούμενου προστίμου παρουσιάζεται γραφικά 

στο παρακάτω διάγραμμα. 

 

 

 
 

 



 10 

Β.1.2. Οι σημαντικότερες περιβαλλοντικές υποθέσεις του έτους 2014 

Από  τις  συνολικά  145  περιβαλλοντικές  επιθεωρήσεις  που διενεργήθηκαν κατά  το  

έτος  2014  σε  έργα  και  δραστηριότητες υποκείμενες στην  περιβαλλοντική  νομοθεσία,  

παρουσιάζονται  στη συνέχεια  οι σημαντικότερες. Η επιλογή τους έγινε με βάση το 

μέγεθος της επαπειλούμενης ζημιάς προς το περιβάλλον, ή τη σημασία των 

διαπιστώσεων που προκύπτουν ως προς την επάρκεια της νομοθεσίας και τη λειτουργία 

των διοικητικών μηχανισμών.   

 

ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΑΠΟΒΛΗ-

ΩΝ ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΥ  

Στις 18-08-2014 και 21-08-2014 κατόπιν σχετικής ενημέρωσης από την αρμόδια Αρχή 

της Ελλάδας (Υπουργείο Περιβάλλοντος/Διεύθυνση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού) και 

της Γερμανίας (Bezirksregierung Detmold) σχετικά με παράνομη διασυνοριακή 

μεταφορά αποβλήτων υδραργύρου, Επιθεωρητές Περιβάλλοντος του Τομέα Νοτίου 

Ελλάδος διενήργησαν έκτακτες αυτοψίες τόσο στην Εταιρεία που είχε αναλάβει την 

μεταφορά των αποβλήτων από την Γερμανία στην Ελλάδα, όσο και στην εταιρεία όπου 

είχαν αποθηκευτεί παράνομα οι ποσότητες αυτές, στο λιμάνι του Πειραιά. Βρέθηκαν 114 

ξύλινα παλετοκιβώτια, καθαρού βάρους 862,5 kg ανά παλετοκιβώτιο και συνολικά: 

114Χ862,5=98.325 Kg αποβλήτων υδραργύρου υψηλής επικινδυνότητας. Ποσότητες 

αποβλήτων υδραργύρου είχαν ήδη εξαχθεί προς τρίτες χώρες. 

Σύμφωνα με την αρμόδια Αρχή της Γερμανίας o υδράργυρος που βρέθηκε προέρχεται 

από την επεξεργασία αποβλήτων σε εγκαταστάσεις Γερμανικής Εταιρείας και αποτελεί 

επικίνδυνο απόβλητο, που ενώ έπρεπε να μετατραπεί σε μορφή κιννάβαρης (HgS) και 

να διατεθεί σε κατάλληλο υπόγειο χώρο διάθεσης στη Γερμανία σύμφωνα με τις σχετικές 

άδειες, μεταφέρθηκε και αποθηκεύτηκε παράνομα στην Ελλάδα χωρίς προηγούμενη 

ενημέρωση και συγκατάθεση των ελληνικών Αρχών, στις εγκαταστάσεις εταιρείας 

Logistics η οποία δεν διέθετε την απαιτούμενη άδεια και κατά συνέπεια και τους 

κατάλληλα διαμορφωμένους χώρους για την ασφαλή αποθήκευση του επικίνδυνου 

αποβλήτου.  

Η διαδικασία ελέγχου βάσει του Ν. 2947/2001 είναι σε εξέλιξη και το ΣΕΠΔΕΜ σε 

συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΥΠΑΠΕΝ και του Γερμανικού Κράτους 

εργάζεται για την επιστροφή των αποβλήτων στη χώρα παραγωγής. 

ΕΛΕΓΧΟΙ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ (ΣΚΡΑΠ)  

Προκειμένου η Επιθεώρηση Περιβάλλοντος να συμβάλλει στην προσπάθεια της 

διασφάλισης της νόμιμης λειτουργίας του κλάδου της ανακύκλωσης μετάλλου, 

ελέγχθηκε σημαντικός αριθμός σχετικών δραστηριοτήτων (συνολικά 8), με αφορμή και 

το αυξανόμενο φαινόμενο της κλοπής των μετάλλων. Όλοι οι έλεγχοι διενεργήθηκαν σε 

συνεργασία με το Τμήμα Περιβαλλοντικής Προστασίας της Ελληνικής Αστυνομίας και 

τις κατά τόπους αστυνομικές αρχές και ακολουθήθηκε αυτόφωρη διαδικασία, σύμφωνα 

με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 4 του Ν. 4042/2012, στις περιπτώσεις που διαπιστώθηκε 

ρύπανση ή υποβάθμιση του περιβάλλοντος. 

Διαπιστώνεται διαρκώς και σε ανησυχητικό βαθμό ότι οι μη αδειοδοτημένοι γυρολόγοι – 

συλλέκτες συλλέγουν παντός είδους απόβλητα (σκραπ, παλαιά μέταλλα, 

χρησιμοποιημένα λιπαντικά έλαια, μπαταρίες και απόβλητα ηλεκτρικών και ηλεκτρικών 



 11 

συσκευών) και στη συνέχεια τα διακινούν, χωρίς παραστατικά και χωρίς έντυπα 

αναγνώρισης, είτε προς τους αδειοδοτημένους φορείς συλλογής, είτε προς επιχειρήσεις 

διαχείρισης Οχημάτων Τέλους Κύκλου Ζωής, είτε προς άλλες εταιρείες.   

Η παράνομη αυτή διακίνηση έχει ως αποτέλεσμα αφενός τη φοροδιαφυγή και αφετέρου 

τη διαχείριση μεγάλων ποσοτήτων αποβλήτων, περιλαμβανομένων και επικινδύνων, με 

ανεξέλεγκτο τρόπο. 

ΕΛΕΓΧΟΙ ΣΕ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ ΜΟΛΥΒΔΟΥ   

Η διαχείριση και επεξεργασία  χρησιμοποιημένων συσσωρευτών αυτοκινήτων γίνεται 

από αδειοδοτημένες ιδιωτικές επιχειρήσεις με σκοπό την ανάκτηση μόλυβδου, ο οποίος 

χρησιμοποιείται στη συνέχεια σε διάφορες δραστηριότητες (παραγωγή μολυβδόφυλλων, 

σωλήνων, σκαγιών κλπ). 

Όλες οι εταιρείες που ελέγχθηκαν διαπιστώθηκε ότι λειτουργούσαν παραβατικά τόσο σε 

σχέση με την ισχύουσα νομοθεσία όσο και με τους περιβαλλοντικούς όρους που έχουν 

εγκριθεί (Αποφάσεις Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων) για τη λειτουργία τους, με 

αποτέλεσμα να αποτελούν οι ίδιες εστίες ρύπανσης και υποβάθμισης του περιβάλλοντος 

στις περιοχές όπου λειτουργούν και να αποτελούν κίνδυνο για τη δημόσια υγεία και το 

περιβάλλον. 

Πιο συγκεκριμένα διαπιστώθηκε ότι οι εταιρείες αυτές: α) είτε αποθηκεύουν με μη 

σύννομο τρόπο τα επικίνδυνα στερεά απόβλητα που προκύπτουν μετά την ανάκτηση των 

ανακυκλώσιμων υλικών, προκειμένου να αποφύγουν το κόστος της διάθεσής τους στους 

αδειοδοτημένους φορείς διαχείρισης του εξωτερικού, είτε β) δεν λειτουργούν ορθά και 

αποτελεσματικά τα συστήματα επεξεργασίας των υγρών αποβλήτων τους. 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 

Μεγάλο τμήμα των ελέγχων που διενεργήθηκαν κατά το 2014 αφορούσαν τη διαχείριση 

των αστικών απορριμμάτων. Συνολικά ελέγχθηκαν 21 Χώροι Ανεξέλεγκτης Διάθεσης 

Απορριμμάτων (ΧΑΔΑ) κυρίως στην Πελοπόννησο, στη Μακεδονία και Θράκη και κατά 

δεύτερο λόγο στα νησιά του Αιγαίου & Σαρωνικού και στην Ήπειρο. Επίσης ελέγχθηκαν 

και 4 άλλοι χώροι διαχείρισης απορριμμάτων, δηλαδή Χώροι Υγειονομικής Ταφής 

Απορριμμάτων (ΧΥΤΑ) και εγκαταστάσεις δεματοποίησης &μεταφοράς.  

Γενικά η παράνομη ή ελλιπής διαχείριση των αστικών απορριμμάτων εξακολουθεί να 

αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα περιβαλλοντικά προβλήματα της χώρας μας. Μερική 

βελτίωση της γενικής εικόνας παρατηρήθηκε, κυρίως όσον αφορά στην διαπιστωθείσα 

αποκατάσταση ορισμένων ΧΑΔΑ που είχαν ελεγχθεί και στο παρελθόν. Ωστόσο το 

φαινόμενο της ύπαρξης των ΧΑΔΑ σε καμία περίπτωση δεν έχει εξαλειφθεί. Ορισμένοι 

νομοί,  όπως για παράδειγμα ο ν. Ηλείας, εξακολουθούν να κηρύσσονται διαρκώς σε 

«κατάσταση έκτακτης ανάγκης». Σε πολλά σημεία του νομού υπάρχουν ήδη αποθέσεις 

μεγάλων ποσοτήτων απορριμμάτων, δεματοποιημένων ή όχι, η διαχείριση των οποίων 

προορίζεται για το μέλλον, ενώ σήμερα ο νομός δεν διαθέτει  ακόμη νόμιμους χώρους ή 

μεθόδους για τη διαχείριση των απορριμμάτων του, πέρα από την μεταφορά τους σε 

ΧΥΤΑ άλλων περιοχών. Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι για αρκετούς μήνες του 2014 ο 

Δήμος Πύργου απέθετε τα απορρίμματά του σε ανοικτό χώρο, γειτονικό του 

Νοσοκομείου Πύργου.  
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Επιπλέον διαπιστώθηκε σε πολλές περιπτώσεις ότι οι αδειοδοτήμενοι χώροι διαχείρισης 

απορριμμάτων δεν λειτουργούν ορθά. Ενδεικτικά, τον Αύγουστο του 2014 έγινε 

επανέλεγχος στο ΧΥΤΑ Μυκόνου και διαπιστώθηκαν και πάλι αρκετές περιβαλλοντικές 

παραβάσεις, όπως: ακάλυπτος μεγάλος όγκος απορριμμάτων, ακατάλληλο χώμα 

κάλυψης – επίστρωσης των απορριμμάτων, ανεξέλεγκτη διάθεση των υγρών 

στραγγισμάτων αφού δεν λειτουργούσε ο βιολογικός καθαρισμός. Βρίσκεται σε εξέλιξη 

η διαδικασία για την επιβολή προστίμου στους υπευθύνους λειτουργίας του ΧΥΤΑ ενώ 

κατά την ημέρα του ελέγχου υπεβλήθη από τους Επιθεωρητές Περιβάλλοντος και 

μηνυτήρια αναφορά κατά του υπευθύνου λειτουργίας του, στο αστυνομικό τμήμα 

Μυκόνου. 

Σημειώνεται ακόμη και η καταδίκη της Ελλάδας από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο στις 17 

Ιουλίου 2014 για τη διατήρηση σε λειτουργία του κορεσμένου και δυσλειτουργικού 

πλέον ΧΥΤΑ Ζακύνθου εντός του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου. Για το θέμα 

αυτό επεβλήθη κατά το 2014 πρόστιμο ύψους 105.850 ευρώ στο Σύνδεσμο Διαχείρισης 

Στερεών Αποβλήτων Νομού Ζακύνθου κατόπιν εισήγησης του ΣΕΠΔΕΜ, σε συνέχεια 

της αυτοψίας που είχε πραγματοποιηθεί από τους Επιθεωρητές Περιβάλλοντος στις 16-4-

2013.  

 

ΝΑΥΑΓΙΟ ΣΤΗ ΜΥΚΟΝΟ 

Τον Αύγουστο 2014 πραγματοποιήθηκε έκτακτος έλεγχος σε δύο φορτηγίδες που 

βρίσκονταν στην θαλάσσια περιοχή του Ορνού Μυκόνου, προκειμένου να ελεγχθεί η 

διαχείριση (συλλογή, μεταφορά, προσωρινή αποθήκευση) των καταλοίπων φορτίου που 

προέρχονταν από το ναυάγιο του πλοίου «YUSUF CERNIOGLU» σε ΒΔ περιοχή της 

Μυκόνου. Βρίσκεται σε εξέλιξη διαδικασία κλήσης σε απολογία της υπεύθυνης εταιρείας 

συλλογής και μεταφοράς του εν λόγω φορτίου. 

 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ 

(ΕΑΥΜ) 

Κατά το 2014 συνεχίστηκαν οι έλεγχοι σε νοσοκομεία και υγειονομικές μονάδες σχετικά 

με τη διαχείριση των αποβλήτων τους, η οποία διέπεται από ειδική νομοθεσία λόγω του 

ότι πολλά από αυτά είναι επικίνδυνα ή μολυσματικά 

Από τους ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν εντός και εκτός υγειονομικών μονάδων, και 

αφορούσαν στην διαχείριση επικινδύνων ιατρικών αποβλήτων διαπιστώθηκαν τα εξής: 

-  σε πολλά δημόσια και ιδιωτικά νοσοκομεία εντός και εκτός Αττικής μεγάλο ποσοστό 

των αστικών αποβλήτων περιείχαν ΕΑΥΜ  

-  μετά την εντατικοποίηση των μακροσκοπικών ελέγχων στο ΧΥΤΑ Φυλής κατά την 

εκκένωση των απορριμματοφόρων των Δήμων της Αττικής, βρέθηκαν μεγάλες 

ποσότητες ΕΑΥΜ από πολλά δημόσια και ιδιωτικά νοσοκομεία. 

-  ΕΑΥΜ οδηγούνταν σε ΧΑΔΑ και ανενεργά λατομεία 

-  φορτηγά που είχαν άδεια για μεταφορά μη-επικινδύνων αποβλήτων, μετέφεραν 

ΕΑΥΜ καλυμμένα με χώμα ή με άλλα οικοδομικά απόβλητα. 

Σε κάποιες περιπτώσεις η απόρριψη επικινδύνων ιατρικών αποβλήτων σε σακούλες 

αστικών οφείλεται σε άγνοια του προσωπικού λόγω μη επαρκούς εκπαίδευσης, σε άλλες 

οφείλεται σε έλλειψη ενδιαφέροντος και σε άλλες σε προσπάθεια μείωσης του υψηλού 

κόστους διαχείρισης των επικινδύνων αποβλήτων.  
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Σε επανέλεγχο που έγινε το 2014 σε γνωστό νοσοκομείο του νομού Αττικής όπου και 

στο παρελθόν είχαν διαπιστωθεί παραβάσεις, βρέθηκαν αρκετοί περιέκτες (σακούλες και 

BOX) με επικίνδυνα ιατρικά απόβλητα στοιβαγμένοι εκτός του ειδικού ψυκτικού 

θαλάμου του νοσοκομείου κατά παράβαση των σχετικών διατάξεων. Κατά τον έλεγχο 

εκλήθησαν δύο εξειδικευμένες εταιρείες για τη συλλογή, μεταφορά και 

αποστείρωση/αποτέφρωση (ανάλογα με την κατηγορία επικινδύνων αποβλήτων) και 

καθάρισαν το χώρο. Βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία για την επιβολή προστίμου για 

τις ανωτέρω δραστηριότητες.    

 

ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΠΑΡΑΝΟΜΟΥ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ ΣΕ ΖΩΝΗ ΑΠΟΛΥΤΗΣ 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΥΜΗΤΤΟ.  

Στις 25-9-2014 υλοποιήθηκε εν μέρει το 1ο «Πρωτόκολλο Απομάκρυνσης Αυθαιρέτων 

Κατασκευών» που είχε εκδοθεί στις 18-10-2011 από την Επιτροπή του άρθρου 6 του ν. 

3621/2007 της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής και αφορούσε στην κατασκευή 

παράνομου νεκροταφείου του Δήμου Γλυφάδας στη θέση «Πατητήρι». Σημειώνεται ότι 

η Επιτροπή αυτή συστάθηκε σε κάθε Αποκεντρωμένη Διοίκηση της χώρας με το ν. 

3621/2007, μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές του έτους εκείνου, και οι αποφάσεις της 

εκτελούνται άμεσα, μη επιτρεπόμενης διοικητικής ή δικαστικής προσφυγής, ως μέτρο 

θεραπείας της έως τότε αναποτελεσματικότητας των μέτρων προστασίας των δασών. 

Υπενθυμίζεται ότι το νεκροταφείο αυτό κατασκευάστηκε χωρίς άδεια στις 12-8-2011, σε 

περιοχή του Υμηττού που βρισκόταν: 

- εντός της Ζώνης Α’ απολύτου προστασίας σύμφωνα με το Π.Δ. «Καθορισμός 

μέτρων προστασίας της περιοχής του όρους Υμηττού και των Μητροπολιτικών 

Πάρκων Γουδή-Ιλισσίων» (ΦΕΚ Α΄187/2011), 

- εντός Ζώνης Ειδικής Προστασίας (βάσει της Οδηγίας 79/409 για την προστασία 

των πτηνών) καθώς και Ειδικής Ζώνης Διατήρησης (βάσει της Οδηγίας 92/43 για 

την προστασία των οικοτόπων) του ευρωπαϊκού δικτύου NATURA 

(ν.3937/2011), 

- επί επιχωματωμένου ρέματος, 

- σε έκταση που είχε κηρυχθεί αναδασωτέα μετά από πυρκαγιά 

Για το έργο αυτό είχε επιβληθεί το έτος 2013 στο Δήμο Γλυφάδας πρόστιμο ύψους 

103.500 ευρώ, κατόπιν εισήγησης της τότε ΕΥΕΠ. 

Με την παρ. 16 του άρθρου 52 του ν. 4280/2014 (ΦΕΚ Α΄159) προβλέφθηκε η 

νομιμοποίηση υφιστάμενων κοιμητηρίων εντός δασικών εκτάσεων, με ταυτόχρονη 

ανάκληση των πράξεων προστασίας που ήδη είχαν εκδοθεί για τις περιοχές αυτές. Η 

διάταξη αυτή όμως δεν έτυχε εφαρμογής στην περίπτωση του κοιμητηρίου Γλυφάδας 

στον Υμηττό στη θέση «Πατητήρι». 

Στις 24-12-2014 ψηφίσθηκε ο νόμος 4315/2014 (ΦΕΚ Α΄ 269), σύμφωνα με το άρθρο 31 

του οποίου παραχωρήθηκε στο Δήμο Γλυφάδας έκταση περίπου 50 στρεμμάτων εντός 

μονάδας της Πολεμικής Αεροπορίας στον Υμηττό, για την κατασκευή νεκροταφείου που 

θα είναι εν μέρει και στρατιωτικό. Η νέα αυτή θέση απέχει 1,5 χιλιόμετρο σε ευθεία από 

το κοιμητήριο στη θέση «Πατητήρι» και βρίσκεται εντός της Ζώνης Α΄ «απολύτου 

προστασίας» του Υμηττού, όπου μέχρι την ψήφιση της ανωτέρω διάταξης δεν 

επιτρέπονταν τέτοια έργα. 
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Β.1.3. Προγραμματισμός περιβαλλοντικών ελέγχων για το έτος 2015 

 

Β.1.3.1. Παράγοντες διαμόρφωσης του Προγράμματος  

Για τη διαμόρφωση του προγραμματισμού λήφθηκαν υπόψιν οι εξής παράγοντες:  

- Ο αριθμός των επιθεωρητών περιβάλλοντος, που στις αρχές του 2015 ήταν: 14 

Επιθεωρητές Περιβάλλοντος στην Επιθεώρηση Νοτίου Ελλάδος και 6 Επιθεωρητές 

στην Επιθεώρηση Βορείου Ελλάδος, αριθμός εξαιρετικά μειωμένος σε σχέση με 

προηγούμενα έτη, λόγω συνταξιοδοτήσεων και αποχωρήσεων αποσπασμένων, 

καθώς και αποσπάσεων επιθεωρητών σε υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε 

άλλες χώρες μέλη. Αξίζει ακόμη να ληφθεί υπόψη ότι ο αριθμός των παραστάσεων 

επιθεωρητών ως μαρτύρων στα ποινικά δικαστήρια αυξάνεται κάθε χρόνο, λόγω 

προώθησης της εκδίκασης των υποθέσεων προηγούμενων ετών, οι οποίες 

εκδικάζονται μετά από πολλαπλές αναβολές.  

-  Οι απαιτήσεις εφαρμογής της εθνικής & κοινοτικής νομοθεσίας, από τις οποίες 

προκύπτουν οι εξής βασικοί τομείς προτεραιότητας:   

α) βιομηχανίες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της Οδηγίας 2008/1/ΕΚ για 

την ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχο της ρύπανσης (Οδηγία IPPC – 

Integrated Pollution Prevention and Control, γνωστή προηγουμένως ως Οδηγία 

96/61/ΕΚ),  

β) χώροι υγειονομικής ταφής απορριμμάτων (ΧΥΤΑ) και χώροι ανεξέλεγκτης 

διάθεσης απορριμμάτων (ΧΑΔΑ) 

γ) εγκαταστάσεις επεξεργασίας αστικών λυμάτων (βιολογ. καθαρισμοί) 

δ) εγκαταστάσεις επεξεργασίας-διαχείρισης αποβλήτων, περιλαμβανομένων των 

επικινδύνων 

ε) διασυνοριακή μεταφορά επικινδύνων αποβλήτων 

στ) περιπτώσεις παράνομης διακίνησης και απόρριψης επικινδύνων βιομηχανικών 

αποβλήτων  

ζ) επεμβάσεις σε περιοχές προστασίας της φύσης, σε εθνικά πάρκα, σε δασικές 

εκτάσεις και στη ζώνη αιγιαλού & παραλίας.  

η)  δραστηριότητες εξόρυξης  

θ) μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, περιλαμβανομένων και των ΑΠΕ 

ι) νοσοκομεία και μονάδες διαχείρισης ιατρικών αποβλήτων 

ια) αιτήματα ανάληψης δράσης αποκατάστασης και καταλογισμού 

περιβαλλοντικής ευθύνης, σύμφωνα με το άρθρο 13 του ΠΔ 148 (ΦΕΚ Α΄ 190). 

- Οι έκτακτοι έλεγχοι που αναμένεται να προκύψουν, όπως κάθε χρόνο, κατόπιν 

αιτημάτων ή αναφορών άλλων υπηρεσιών, εντολών του Γενικού Επιθεωρητή 

Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Ε.Δ.Δ), Εισαγγελικών Παραγγελιών, καθώς και από έκτακτα 

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

τελευταία χρόνια και τείνει να καλύψει το 1/3 των συνολικών ελέγχων. 

- Οι έκτακτοι έλεγχοι 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.  
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Λαμβάνοντας υπόψιν τις παραπάνω τάσεις, στον παρόντα 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 τεκμηρίωσή τους.  

 

Β.1.3.2. Αναλυτικός Προγραμματισμός του έτους 2015  

Λαμβάνοντας υπόψιν όλους τους ανωτέρω παράγοντες, το πρόγραμμα ελέγχων των 

Τμημάτων Επιθεώρησης Περιβάλλοντος για το έτος 2015 προβλέπει συνολικά 140 

ελέγχους. Από αυτούς, οι 70 είναι προγραμματισμένοι (ποσοστό 50%) και οι υπόλοιποι 

70 αναμένεται να είναι έκτακτοι (ποσοστό 50%), και κατανέμονται στις Επιθεωρήσεις 

Νοτίου & Βορείου Ελλάδος ως εξής: 

ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015 

Επιθεώρηση 

Αριθμός 

Προγραμματισμένων 

Ελέγχων 

 

Αναμενόμενος 

αριθμός  

εκτάκτων ελέγχων 

Σύνολο 

 

Βορείου Ελλάδας 
20 20 40 

 

Νοτίου Ελλάδας 
50 50 100 

Σύνολο  

περιβαλλοντικών 

ελέγχων  

70 70 140 

 Αναλογία Βορείου/Νοτίου Τομέα: 6:14 

 

Αναλυτικότερα, η κατανομή των προβλεπόμενων αυτών ελέγχων σε τομείς 

δραστηριοτήτων παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα: 
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  ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015 ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

Είδος και περιγραφή δραστηριότητας Επιθεώρηση Βορείου Ελλάδας Επιθεώρηση Νοτίου Ελλάδας Σύνολο 

 
Προγραμ-

ματισμένοι 

Έκτακτοι Σύνολο 

ΕΒΕ 

Προγραμ-

ματισμένοι 

Έκτακτοι Σύνολο 

ΕΝΕ 

Γενικό 

Σύνολο 

Βιομηχανίες, με προτεραιότητα σε εκείνες που εμπίπτουν στο πεδίο 

εφαρμογής της Οδηγίας 2008/1/ΕΚ για την ολοκληρωμένη πρόληψη 

και έλεγχο της ρύπανσης (Οδηγία IPPC – Integrated Pollution 

Prevention and Control) 

10 2 12 25 10 35 47 

Εγκαταστάσεις επεξεργασίας αστικών λυμάτων (βιολογ. καθαρισμοί) 2 1 3 5 4 9 12 

Χώροι υγειονομικής ταφής απορριμμάτων (ΧΥΤΑ) Χώροι 

ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων (ΧΑΔΑ) 
2 2 4 5 5 10 14 

Εγκαταστάσεις επεξεργασίας-διαχείρισης αποβλήτων, 

περιλαμβανομένων των επικινδύνων 
1 2 3 2 2 4 7 

Διασυνοριακή μεταφορά επικίνδυνων αποβλήτων 1 1 2 0 0 0 2 

Παράνομη διακίνηση και απόρριψη επικίνδυνων βιοµηχανικών 

αποβλήτων 
0 2 2 0 4 4 6 

Επεμβάσεις σε περιοχές προστασίας της φύσης, σε εθνικά πάρκα, σε 

δασικές εκτάσεις και στη ζώνη αιγιαλού & παραλίας 
0 4 4 0 8 8 12 

Δραστηριότητες εξόρυξης 1 1 2 3 3 6 8 

Μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, περιλαμβανομένων και των 

ΑΠΕ 
1 1 2 3 3 6 8 

Νοσοκομεία και μονάδες διαχείρισης ιατρικών αποβλήτων 1 1 2 3 2 5 7 

Αιτήματα ανάληψης δράσης αποκατάστασης περιβαλλοντικής ζημίας 

και καταλογισμού περιβαλλοντικής ευθύνης 
- 2 2 - 7 7 9 

Άλλες δραστηριότητες 1 1 2 4 2 6 8 

ΣΥΝΟΛΟ 20 20 40 50 50 100 140 
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Β.2 Η δραστηριότητα της πρώην Ε.Υ.ΕΠ.ΕΝ. και των δύο νέων Τμημάτων Επιθεώρησης 

Ενέργειας. 

 

 

 

Β.2.1. Διοικητική οργάνωση, στελέχωση και αρμοδιότητες. 

 

Τα δύο Τμήματα Επιθεώρησης Ενέργειας αποτελούν διάδοχο σχήμα της Ειδικής Υπηρεσίας 

Επιθεωρητών Ενέργειας (Ε.Υ.ΕΠ.ΕΝ.) που είχε  συσταθεί  με  το  άρθρο  6  του  Ν. 3818/2010 

(ΦΕΚ Α΄17) και είχε συγκροτηθεί με τις διατάξεις του Π.Δ. 72/2010 (ΦΕΚ Α΄132). Με το 

άρθρο 16 του Νόμου 4030/2011 «Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης και ελέγχου 

κατασκευών» (ΦΕΚ Α΄ 249), το έργο της Ε.Υ.ΕΠ.ΕΝ. ασκείτο μέσω της Γενικής Επιθεώρησης 

της Ε.Υ.ΕΔ.ΕΝ (Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών Δόμησης και Ενέργειας). 

 

Ο συστατικός νόμος της Ε.Υ.ΕΠ.ΕΝ. όριζε ως αποστολή της τον έλεγχο και την παρακολούθηση 

της επίτευξης των στόχων της εθνικής ενεργειακής πολιτικής για την εξοικονόμηση ενέργειας και 

την ενεργειακή απόδοση και της εφαρμογής των διατάξεων του Ν. 3661/2008 «Μέτρα για τη 

μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης των κτιρίων και άλλες διατάξεις», όπως ίσχυε, καθώς και 

των κατ’ εξουσιοδότηση αυτού κανονιστικών πράξεων. Σημειώνεται ότι με το Ν. 3661/2008, 

όπως τροποποιήθηκε από το Ν. 3851/2010, ενσωματώθηκε στο εθνικό μας δίκαιο η Οδηγία 

2002/91/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 2002 «Για 

την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων». Εν συνεχεία, η Οδηγία αυτή αντικαταστάθηκε από την 

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

«Για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων (αναδιατύπωση)» (ΕΕ L153 της 18.6.2010), η οποία 

ενσωματώθηκε προσφάτως στο εθνικό μας δίκαιο με το Ν. 4122/2013 (ΦΕΚ Α΄42). 

 

Για την εκτέλεση της αποστολής της Ε.Υ.ΕΠ.ΕΝ., της είχαν ανατεθεί οι ακόλουθες αρμοδιότητες, 

όπως απέρρεαν από τις διατάξεις των Ν 3818/2010 και 3851/2010, οι οποίες καταργήθηκαν και 

αντικαταστάθηκαν από το Ν. 4122/2013, σε συνδυασμό με το ΠΔ 72/2010 και την ΚΥΑ 

οικ.192/13-10-2011: 

 

-  Τήρηση, έλεγχος και διαχείριση του (ηλεκτρονικού) Μητρώου Ενεργειακών 

Επιθεωρητών (κτιρίων, λεβήτων και  εγκαταστάσεων θέρμανσης,  εγκαταστάσεων 

κλιματισμού) και  του (ηλεκτρονικού) Αρχείου Επιθεώρησης Κτιρίων, μέσω ενός ειδικά 

διαμορφωμένου πληροφοριακού συστήματος (www.buildingcert.gr). 

-  Έλεγχος  και  παρακολούθηση  της  διαδικασίας  έκδοσης  Πιστοποιητικού Ενεργειακής 

Απόδοσης (ΠΕΑ) κτιρίου, της επιθεώρησης εγκαταστάσεων θέρμανσης και 

κλιματισμού, έλεγχος ποιότητας των ΠΕΑ και των εκθέσεων επιθεώρησης 

εγκαταστάσεων θέρμανσης και κλιματισμού,  έλεγχος  και  παρακολούθηση  του  έργου  

των  Ενεργειακών  Επιθεωρητών, επιβολή κυρώσεων. 

-  Έλεγχος των φορέων εκπαίδευσης των Ενεργειακών Επιθεωρητών και επιβολή 

κυρώσεων. 

-  Συλλογή, επεξεργασία και μελέτη των αποτελεσμάτων από τον έλεγχο των 

πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης και της επιθεώρησης εγκαταστάσεων θέρμανσης 

και κλιματισμού, με σκοπό τη διαπίστωση του βαθμού  εφαρμογής των μέτρων για τη 

μείωση της κατανάλωσης ενέργειας των κτηρίων και την παρακολούθηση της επίτευξης 

των στόχων της ενεργειακής πολιτικής για την εξοικονόμηση ενέργειας και την 

ενεργειακή απόδοση. 

-  Διατύπωση εισήγησης νομοθετικών και λοιπών ρυθμίσεων. 

http://www.buildingcert.gr/
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Όπως προκύπτει από τα προαναφερόμενα και όπως ρητά ορίζεται στο Π.Δ. 72/2010, η 

Ε.Υ.ΕΠ.ΕΝ. αποτελούσε υπηρεσία με ελεγκτικές, κατά κύριο λόγο, αρμοδιότητες, οι οποίες 

ασκούνταν «σε κάθε δημόσιο ή ιδιωτικό κτίριο ή/και κτιριακό ή οικιστικό έργο, με επιτόπου 

αυτοψία, ελέγχους και μετρήσεις, καθώς και συλλογή κάθε χρήσιμου για τη διενέργεια του ελέγχου 

στοιχείου». Η Ε.Υ.ΕΠ.ΕΝ., σύμφωνα με το Π.Δ. 72/2010, είχε συγκροτηθεί από τη Γενική 

Επιθεώρηση, που είχε έδρα στην Αθήνα και δύο διοικητικούς Τομείς, γεωγραφικά 

κατανεμημένους, που υπάγονταν στη Γενική Επιθεώρηση: τον Τομέα Νοτίου Ελλάδας με 

έδρα  την  και τον Τομέα Βορείου Ελλάδας με έδρα τη Θεσσαλονίκη. 

 

Το έτος 2014, υπηρετούσαν στην Ε.Υ.ΕΠ.ΕΝ.: 

-  Νότιος Τομέας: 7 ΠΕ Μηχανικοί (2 Χημικοί Μηχανικοί, 2 Αρχιτέκτονες Μηχανικοί, 

1 Πολιτικός Μηχανικός, 2 Μηχανολόγοι Μηχανικοί), 1 ΤΕ Μηχανολόγος Μηχανικός και 

1 ΔΕ Διοικητικού, 

-  Βόρειος Τομέας: 3 ΠΕ Μηχανικοί (1 Μηχανολόγος Μηχανικός, 1 Πολιτικός 

Μηχανικός, 1 Αρχιτέκτονας Μηχανικός), 

έναντι των ογδόντα (80) υπαλλήλων  που προβλέπονταν από τις διατάξεις του Π.Δ. 72/2010 και 

των επιπλέον δέκα οκτώ (18) που προβλέφθηκαν με το Ν. 4030/2011. 

 

Μετά την αναδιοργάνωση του Υπουργείου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ.100/2014, 

υπηρετούν στο Τμήμα Επιθεώρησης Ενέργειας : 

- Επιθεώρησης Νοτίου Ελλάδος: 3 ΠΕ Μηχανικοί (1 Χημικός Μηχανικός, 1 

Αρχιτέκτονας Μηχανικός, 1 Πολιτικός Μηχανικός). 

- Επιθεώρησης Βορείου Ελλάδος : 3 ΠΕ Μηχανικοί, (1 Χημικός Μηχανικός, 2 

Πολιτικοί Μηχανικοί). 

 

Σύμφωνα με το άρθρο 11, παρ.2γ του Π.Δ.100/2014, στα Τμήματα Επιθεώρησης Ενέργειας του 

ΣΕΠΔΕΜ ανήκουν οι ακόλουθες αρμοδιότητες: 

- Ο έλεγχος της εφαρμογής έκδοσης Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) 

κτηρίου, επιθεώρησης   συστημάτων   θέρμανσης   και   συστημάτων   κλιματισμού,   ο   

έλεγχος   της διαδικασίας έκδοσής τους, ο έλεγχος των Ενεργειακών Επιθεωρητών και 

των φορέων εκπαίδευσης αυτών και η εισήγηση για επιβολή κυρώσεων. 

- Η τήρηση, ο έλεγχος και η διαχείριση του (ηλεκτρονικού) Μητρώου Ενεργειακών 

Επιθεωρητών (κτιρίων, συστημάτων θέρμανσης και συστημάτων κλιματισμού), καθώς 

και του (ηλεκτρονικού) Αρχείου Επιθεώρησης Κτηρίων. 

- Η   συλλογή,   επεξεργασία   και   μελέτη   των   αποτελεσμάτων   από   τον   έλεγχο   των 

πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης και της επιθεώρησης των συστημάτων θέρμανσης 

και κλιματισμού. 

- Η εκπόνηση και η ανάθεση εκπόνησης μελετών και ερευνών, σχετικών με το 

αντικείμενο της ενεργειακής απόδοσης των κτηρίων και 

- Η εφαρμογή και επίβλεψη ενεργειακών ελέγχων σε βιομηχανικές δραστηριότητες ή 

εγκαταστάσεις. 
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Β.2.2. Συνοπτική περιγραφή του έργου της Ε.Υ.ΕΠ.ΕΝ. και των δύο νέων Τμημάτων 

Επιθεώρησης Ενέργειας. 

 

Β.2.2.1 Διοικητικό Έργο 

 

Το διοικητικό έργο που επιτελέστηκε το 2014 συνοψίζεται στα εξής: 

- Διαχείριση του ηλεκτρονικού Μητρώου Ενεργειακών Επιθεωρητών και του Αρχείου 

Επιθεωρήσεως Κτιρίων μέσω του πληροφοριακού συστήματος (buildingcert), ως ακολούθως: 

 

α)  Στο οριστικό Μητρώο των Ενεργειακών Επιθεωρητών (ΕΕ) εγκρίθηκαν 3.017 αναγγελίες 

έναρξης δραστηριότητας  ΕΕ  Κτιρίων,  674  αναγγελίες  έναρξης δραστηριότητας ΕΕ 

Συστημάτων Θέρμανσης και 480 αναγγελίες έναρξης δραστηριότητας ΕΕ Συστημάτων 

Κλιματισμού, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες του Ν. 4111/2013. Επίσης, 

πραγματοποιήθηκε ηλεκτρονική οικονομική ενημερότητα (καταβολή παραβόλου 

ανανέωσης δικαιωμάτων δραστηριότητας ΕΕ) των ‘καρτελών’ 6.512 εγγεγραμμένων 

ΕΕ, καθώς και ηλεκτρονική  οικονομική  ενημερότητα  (καταβολή  παραβόλου  

εγγραφής)  των  ‘καρτελών’ 4.171 νέων εγγεγραμμένων ΕΕ στο οριστικό Μητρώο. 

β)  Στο Μητρώο των υποψήφιων Μόνιμων ΕΕ, διαχειρίστηκαν 829 αιτήσεις υποψήφιων 

Μόνιμων ΕΕ και αποδόθηκε ο αναγκαίος Κωδικός Αριθμός Συμμετοχής, προκειμένου οι 

υποψήφιοι να συμμετάσχουν στα σεμινάρια των φορέων εκπαίδευσης και μετέπειτα στις 

εξετάσεις του ΤΕΕ. 

γ)  Στο οριστικό Μητρώο των ΕΕ, προετοιμάστηκε και σχεδιάστηκε η διαδικασία για: 

- την καταχώρηση των αποτελεσμάτων των εξετάσεων του ΤΕΕ, 

- την απόκτηση δικαιωμάτων διενέργειας ενεργειακών επιθεωρήσεων κτιρίων όλων των 

κατηγοριών και χρήσεων από τους Πτυχιούχους Μηχανικούς Τεχνολογικής 

Εκπαίδευσης που έχουν συμπληρώσει δικαιώματα διενέργειας ενεργειακών 

επιθεωρήσεων κτιρίων τεσσάρων ετών από την ημερομηνία εγγραφής τους στο 

Μητρώο των ΕΕ, 

- την πλήρη παρουσίαση του ιστορικού εγγραφής, εξετάσεων και πληρωμών ανά 

κατηγορία ΕΕ (Κτιρίων, Συστημάτων Θέρμανσης, Κλιματισμού). 

- τη διεκπεραίωση ανακλήσεων, αναγγελιών έναρξης δραστηριότητας ΕΕ και ανανέωσης 

δικαιωμάτων διενέργειας ενεργειακών επιθεωρήσεων των ΕΕ ανά χωρική αρμοδιότητα 

(ΒΕ και ΝΕ). 

δ)  Στο αρχείο Επιθεωρήσεως Κτιρίων, διαχειρίστηκαν: 

- 123.238 Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) που εκδόθηκαν για λόγους 

πώλησης, ενοικίασης, εξοικονόμησης κατ’ οίκον (1ο και 2ο ΠΕΑ), ένταξης στο 

ΕΠΠΕΡΑΑ κλπ. και έγινε στατιστική επεξεργασία των καταχωρημένων ηλεκτρονικών 

αρχείων των δεδομένων τους. 

- 3.929  αιτήματα  ανακλήσεων  ΠΕΑ  που  υποβλήθηκαν  από  τους  Ενεργειακούς 

Επιθεωρητές. 

ε) Στο Αρχείο Επιθεώρησης Κτιρίων σχεδιάστηκε η εφαρμογή για την υποβολή 

Εκθέσεων Συστημάτων Θέρμανσης και Κλιματισμού Κτιρίων. 

 

- Επιμόρφωση του τεχνικού κόσμου, μέσω ειδικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Τα ειδικά αυτά 

προγράμματα υλοποιούνται από τους φορείς που προβλέπει το ΠΔ 100/2010, έχουν 

συγκεκριμένη ύλη και εκπαιδευτικά εγχειρίδια και η παρακολούθησή τους είναι υποχρεωτική για 

την απόκτηση άδειας Ενεργειακού Επιθεωρητή. Τα παραπάνω αποτελούν αντικείμενο των 

ρυθμίσεων της ΚΥΑ οικ.192/13-10-2011, που εκδόθηκε κατόπιν εισήγησης της Ε.Υ.ΕΠ.ΕΝ και 
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η εποπτεία όλης της διαδικασίας έχει ανατεθεί πλέον στο ΣΕΠΔΕΜ. Στα πλαίσια  αυτών των  

αρμοδιοτήτων ελέγχθηκε η  πιστοποίηση  5 φορέων εκπαίδευσης που μετέπειτα αναρτήθηκαν 

στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του builidingcert.gr. 

 

- Υποστήριξη υπηρεσιών διαχείρισης προγραμμάτων παροχής κινήτρων για τη βελτίωση του   

ενεργειακού   προφίλ  υφισταμένων  κτιρίων  (π.χ.   ΕΥΣΕΔ   ΓΓΕΚΑ   –   Πρόγραμμα 

«Εξοικονόμηση κατ’ οίκον», ΕΥΔ – ΕΠΠΕΡΑΑ Πρόγραμμα «Πρότυπα Επιδεικτικά Έργα 

Αξιοποίησης ΑΠΕ και Δράσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας Σε Υφιστάμενα Σχολεία Α'βαθμιας και Β' 

βαθμιας Εκπαίδευσης»). 

 

- Ενημέρωση και εξυπηρέτηση των πολιτών (μηχανικών, ιδιοκτητών, αγοραστών, μισθωτών 

ακινήτων, συμβολαιογράφων, δικηγόρων, φορέων εκπαίδευσης) καθώς και δημοσίων υπηρεσιών 

(πολεοδομιών, εφοριών) σε θέματα εφαρμογής της οικείας νομοθεσίας (τεχνικά, νομικά, 

διοικητικά). Ειδικότερα, η Υπηρεσία συνέταξε 230 διοικητικά έγγραφα και διαχειρίστηκε 2.441 

ηλεκτρονικά μηνύματα, με βαθμό απόδοσης της ηλεκτρονικής εξυπηρέτησης του κοινού σε 

ποσοστό 96% και μέση ανταπόκριση στα ηλεκτρονικά μηνύματα των πολιτών σε 2-4 ημέρες. 

 

- Την παρακολούθηση του βαθμού επίτευξης ποσοτικών στόχων που έχουν τεθεί από την εθνική 

και κοινοτική νομοθεσία (9% εξοικονόμηση τελικής ενέργειας έως το 2016, 20% εξοικονόμηση 

πρωτογενούς ενέργειας έως το 2020, κτίρια σχεδόν μηδενικής κατανάλωσης ενέργειας) και 

γενικότερα τη διαδικασία λήψης αποφάσεων για την εφαρμογή μέτρων και πολιτικών  στον  

τομέα,  η  οποία  υποβοηθήθηκε  σημαντικά  από  την  επεξεργασία  των δεδομένων που 

τηρούνταν ηλεκτρονικά από την Ε.Υ.ΕΠ.ΕΝ. (Αρχείο Επιθεώρησης Κτιρίων με  όλη  την  

πληροφορία  και  τα  τεχνικά  στοιχεία  των  ΠΕΑ,  Μητρώο  Ενεργειακών Επιθεωρητών με 

λεπτομερή στοιχεία για τον κάθε Ενεργειακό Επιθεωρητή). 
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Β.2.2.2 Θεσμικό Έργο: 

 

Η Ε.Υ.ΕΠ.ΕΝ. προέβη στην Έγκριση και εφαρμογή των Τεχνικών Οδηγιών ΤΕΕ για την 

Ενεργειακή Απόδοση Κτιρίων με την αριθμ. οικ.2618/3-11-2014 Απόφαση του Αναπλ. Υπουργού 

ΠΕΚΑ (ΦΕΚ Β' 2945). 

 

 

Β.2.2.3 Ελεγκτικό Έργο - Γενική  Περιγραφή  
 

Ο έλεγχος και η παρακολούθηση της διαδικασίας και της ποιότητας των ενεργειακών 

επιθεωρήσεων, της ενεργειακής πιστοποίησης, της ορθότητας των εκδοθέντων Πιστοποιητικών 

Ενεργειακής Απόδοσης και των Εκθέσεων Επιθεώρησης Συστημάτων Θέρμανσης και 

Κλιματισμού Κτιρίων, της αξιόπιστης εκτέλεσης των καθηκόντων των Ενεργειακών 

Επιθεωρητών, καθώς και της τήρησης και εφαρμογής των διατάξεων του Ν. 4122/2013 και 

των κατ’ εξουσιοδότηση αυτού κανονιστικών πράξεων, διενεργούταν από την Ε.Υ.ΕΠ.ΕΝ, 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στο π.δ. 72/2010 (Α΄132). 

  

Για την διασφάλιση της υψηλής ποιότητας παρεχόμενων υπηρεσιών από τους εμπλεκόμενους 

φορείς (Ενεργειακοί Επιθεωρητές και φορείς εκπαίδευσης), η Ε.Υ.ΕΠ.ΕΝ. ασκούσε το ελεγκτικό 

της έργο ως ακολούθως με: 

-  Δειγματοληπτικούς ή/και κατόπιν καταγγελίας ελέγχους σε ΠΕΑ που είχαν υποβληθεί 

στο Αρχείο Επιθεώρησης Κτιρίων, προκειμένου να επαληθεύσει ή μη την ορθότητα των 

δεδομένων – στοιχείων τους. Σύμφωνα με το άρθρο 18 του Ν 4122/2013, η ΕΥΕΠΕΝ 

όφειλε να διενεργεί  αυτεπάγγελτα, δειγματοληπτικά και τυχαία σε ποσοστό τουλάχιστον 

πέντε τοις εκατό (5%) ή κατόπιν καταγγελίας όλων των ΠΕΑ και των Εκθέσεων 

Επιθεώρησης. 

-  Επιτόπιες επιθεωρήσεις κτιρίων για την εξακρίβωση της ορθότητας των ΠΕΑ. 

-  Δειγματοληπτικούς ή/και κατόπιν καταγγελίας ελέγχους σε φορείς εκπαίδευσης. 

 

Σύμφωνα με  το άρθρο  20  του  Ν 4122/2013,  σε  περίπτωση  που,  μετά από  έλεγχο  

διαπιστωθεί ότι Ενεργειακός Επιθεωρητής: 

(α) αναγράφει ανακριβή ενεργειακά ή άλλα στοιχεία επί των Πιστοποιητικών Ενεργειακής 

Απόδοσης ή/και των Εκθέσεων Επιθεώρησης Συστημάτων Θέρμανσης ή/και 

Κλιματισμού, (β) υποβάλλει ανακριβή στοιχεία και δικαιολογητικά, 

(γ) παραβιάζει το καθήκον εχεμύθειας και εμπιστευτικότητας, ως προς τη χρήση των 

στοιχείων και των πληροφοριών που συγκεντρώνει κατά την εκτέλεση του έργου του, 

(δ) προβαίνει σε άσκηση της δραστηριότητας του Ενεργειακού Επιθεωρητή, σε αντίθεση 

με τις διατάξεις του Ν 4122/2013, 

(ε) εκπληρώνει   πλημμελώς   τα   επιστημονικά   και   επαγγελματικά   καθήκοντα   και   τις 

συμβατικές του υποχρεώσεις, 

(στ) συντρέχουν στο πρόσωπό του νομικά ή άλλα κωλύματα ή ασυμβίβαστα, 

(ζ) παραβιάζει τις λοιπές υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις του Ν. 4122/2013, 

όπως ισχύει, καθώς και των κατ’ εξουσιοδότηση αυτού εκδιδόμενων κανονιστικών 

πράξεων, 

η Ε.Υ.ΕΠ.ΕΝ. εισηγούνταν την επιβολή διοικητικών και λοιπών κυρώσεων ή/και χρηματικών 

προστίμων, κατόπιν προηγούμενης ακρόασης του ενδιαφερόμενου σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 

άρθρο 6 του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ Α΄ 45). 
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Οι  κυρώσεις  επιβάλλονταν  με  απόφαση  του  Ειδικού  Γραμματέα  Επιθεώρησης Περιβάλλοντος 

και Ενέργειας, λαμβάνοντας υπόψη ως κριτήρια ιδίως το είδος και τη βαρύτητα της παράβασης, τις 

συνέπειες που προκύπτουν από αυτή, την επιφάνεια του πιστοποιούμενου κτιρίου, το βαθμό 

υπαιτιότητας και την τυχόν υποτροπή του παραβάτη Ενεργειακού Επιθεωρητή. 

 

Παρόμοια, η Ε.Υ.ΕΠ.ΕΝ., σύμφωνα με το άρθρο 6 της ΚΥΑ οικ.192/13-10-2011 (ΦΕΚ 

Β΄2406) όταν διαπίστωνε μετά από απροειδοποίητους ελέγχους ή καταγγελίες ότι οι φορείς 

εκπαίδευσης : 

(α) Δεν τηρούσαν ή παραβίαζαν τους όρους και τις προϋποθέσεις εκπαίδευσης για τη 

χορήγηση άδειας Ενεργειακού Επιθεωρητή και ανάλογα με την παρατηρούμενη 

απόκλιση από αυτούς, τότε προέβαινε σε συστάσεις και υποδείξεις συμμόρφωσης στους 

φορείς εκπαίδευσης, οι οποίες κοινοποιούνταν στο Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου 

Μάθησης και Θρησκευμάτων ή/και στο Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. 

 

(β) Δεν συμμορφώνονταν προς τις συστάσεις και τις υποδείξεις της Ε.Υ.ΕΠ.ΕΝ. και ανάλογα 

με το είδος, τη συχνότητα και τη βαρύτητα αυτής, καθώς και το βαθμό υπαιτιότητας 

του φορέα εκπαίδευσης, τότε αφαιρείτο από τους εν λόγω φορείς, προσωρινά ή οριστικά, 

το δικαίωμα διενέργειας  των  εκπαιδευτικών  προγραμμάτων Ενεργειακών 

Επιθεωρητών. Σε περίπτωση αφαίρεσης του σχετικού δικαιώματος διενέργειας 

εκπαιδευτικών προγραμμάτων, η Ε.Υ.ΕΠ.ΕΝ. διέγραφε τους μη συμμορφούμενους 

φορείς από τον κατάλογο των φορέων εκπαίδευσης που είναι αναρτημένη στην 

ιστοσελίδα του ΥΠΕΚΑ. 

 

 

Β.2.2.4.   Αποτελέσματα ελεγκτικού έργου  

 

Το ελεγκτικό έργο που διενεργήθηκε από την E.Y.EΠ.ΕΝ και τα Τμήματα Επιθεώρησης 

Ενέργειας του ΣΕΠΔΕΜ το έτος 2014, περιγράφεται αναλυτικά κατωτέρω.  

Οι επιθεωρητές ενέργειας πραγματοποίησαν:  

α)  Πραγματοποίησαν αυτεπάγγελτους δειγματοληπτικούς ελέγχους σε 1.122 ΠΕΑ που 

υποβλήθηκαν στο ηλεκτρονικό αρχείο Επιθεωρήσεως Κτιρίων. 

β)  Πραγματοποίησαν 14  επιτόπιες επιθεωρήσεις κτιρίων για την εξακρίβωση της ορθότητας 

των ΠΕΑ. 

γ) Κατέθεσαν έκθεσης ηλεκτρονικού ελέγχου ΠΕΑ στο προανακριτικό Τμήμα της 

Εισαγγελίας Θεσσαλονίκης, ως απάντηση σε σχετικό έγγραφό του  

δ) Διερεύνησαν το ασυμβίβαστο στο πρόσωπο ενός ΕΕ που ήταν δημόσιος υπάλληλος, 

κατόπιν υποβολής ψευδούς Υπεύθυνης Δήλωσης από τον ίδιο κατά την αναγγελία 

έναρξης δραστηριότητάς του στην Υπηρεσία. Η Υπηρεσία συνέταξε και απέστειλε 

έγγραφο στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών για τα κατά το νόμο ενέργειες. 

 

Με βάση τα ευρήματα των ΠΕΑ, συντάχθηκαν 10 εκθέσεις ελέγχων, 4 βεβαιώσεις παράβασης 

και 5 σχέδια Αποφάσεων Επιβολής Κυρώσεων. Ως αποτέλεσμα επιβλήθηκαν διοικητικές 

κυρώσεις σε έναν Ενεργειακό Επιθεωρητή με διαγραφή ενός έτους από το οριστικό μητρώο ΕΕ. 

Οι υπόλοιπες 4 Αποφάσεις Επιβολής Κυρώσεων υπογράφηκαν στις αρχές του έτους 2015 και 

επιβλήθηκαν αντιστοίχως στους ΕΕ διοικητικές κυρώσεις που συμπεριλάμβαναν πρόστιμο και 

τον αποκλεισμό τους από την  διενέργεια ενεργειακών επιθεωρήσεων για ένα έτος. Στις 

υπόλοιπες 6 υποθέσεις Ενεργειακών Επιθεωρητών έχουν κατατεθεί οι Εκθέσεις Ελέγχου και είναι 

σε εξέλιξη η διαδικασία ακρόασης των ΕΕ. 
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Β.2.3.  Προγραμματισμός   δράσης   των   Τμημάτων   Επιθεώρησης   Ενέργειας για το έτος 

2015. 

 
Ο προγραμματισμός δράσης των Τμημάτων Επιθεώρησης Ενέργειας για το έτος 2015 

αναλύεται στις παρακάτω συνιστώσες: 

-  Την ολοκλήρωση και διάθεση της εφαρμογής για την υποβολή των Εκθέσεων 

Συστημάτων Θέρμανσης και Κλιματισμού στο Αρχείο Επιθεώρησης Κτιρίων. 

-  Τη σύνταξη διαδικασιών για τον τρόπο διεξαγωγής των δειγματοληπτικών 

ελέγχων στα ΠΕΑ και στις επιθεωρήσεις Συστημάτων Θέρμανσης και Κλιματισμού, 

καθώς και την ανάπτυξη  ειδικής  εφαρμογής  δειγματοληπτικού  ελέγχου  των  

ηλεκτρονικών  αρχείων  των ΠΕΑ και των Εκθέσεων Συστημάτων Θέρμανσης και 

Κλιματισμού μέσω του πληροφοριακού συστήματος buildingcert.gr. 

-  Την ανάπτυξη και σχεδιασμό αλγόριθμου για τον υπολογισμό επιβολής κυρώσεων 

στους ΕΕ Κτιρίων, Συστημάτων Θέρμανσης και Κλιματισμού. 

- Τη δημιουργία ειδικής βάσης δεδομένων με το σύνολο των δημόσιων κτιρίων στο 

πληροφοριακό σύστημα buildingcert.gr, στην οποία θα καταχωρούνται όλα τα ΠΕΑ 

που θα εκδίδονται, υφισταμένων και νέων, ιδιόκτητων και ενοικιασμένων. Η βάση 

δεδομένων θα είναι δημόσια προσβάσιμη μέσω της ιστοσελίδας του Υπουργείου 

Περιβάλλοντος και Ενέργειας. 

- Την ανάπτυξη ειδικής ιστοσελίδας στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας όπου 

θα εμφανίζονται σε μηνιαία βάση στατιστικά αποτελέσματα  σχετικά  με  τις  

ενεργειακές  καταναλώσεις  των  υφισταμένων  κτιρίων  / κτιριακών μονάδων καθώς 

και των νέων/ριζικά ανακαινισμένων. 

- Την Αποδοχή Γνωμοδότησης ΝΣΚ για Ενεργειακούς Επιθεωρητές που 

δραστηριοποιούνται σε άλλα κράτη – μέλη της ΕΕ από τον κ. Υπουργό Π.Α.Π.ΕΝ. 

- Την  ανασυγκρότηση  των  Εξεταστικών  Επιτροπών  που  έχουν  οριστεί  με  την  υπ’  

αριθ.1997/29-04-2014 Απόφαση του Γεν. Γραμματέα Χωροταξίας και Αστικού 

Περιβάλλοντος και την παράδοση θεμάτων από τις Επιτροπές για τις εξετάσεις 

Ενεργειακών Επιθεωρητών Συστημάτων Θέρμανσης και Κλιματισμού στο ΤΕΕ καθώς 

και υλοποίηση των σχετικών εφαρμογών εξετάσεων από το ΤΕΕ. 

-  Την έκδοση των εξής Κανονιστικών Πράξεων βάσει εξουσιοδοτήσεων του 

Ν.4122/2013 : 

 Άρθρο 20, παρ. 10: Κ.Υ.Α. των Υπουργών Οικονομικών και ΥΠΕΝ για τον 

καθορισμό της διαδικασίας καταβολής της δαπάνης αντικατάστασης ακυρωθέντος 

ΠΕΑ ή Έκθεσης Επιθεώρησης, σε περίπτωση αυτοδίκαιης ακύρωσής τους, μετά 

από έλεγχο των Τμημάτων Επιθεώρησης Ενέργειας. 

 Άρθρο 19, παρ. 3: Υ.Α. του Υπουργού Περιβάλλοντος & Ενέργειας για τη 

ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων επί της διαδικασίας ανάκλησης ΠΕΑ/Εκθέσεων 

Επιθεώρησης. Η Υπηρεσία έχει επεξεργαστεί σχέδιο, το οποίο θα προωθηθεί για 

υπογραφή τους προσεχείς μήνες. 

 Άρθρο   20,   παρ.11:   Κ.Υ.Α.   των   Υπουργών   Οικονομικών   και   ΥΠΕΝ   για   

την αναπροσαρμογή του ύψους και του τρόπου υπολογισμού των διοικητικών 

κυρώσεων που επιβάλλονται δυνάμει των οικείων διατάξεων. 

 Άρθρο  18,  παρ.4:  Π.Δ.  με  πρόταση  των  Υπουργών  Οικονομικών  και  

ΥΠΕΝ για ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες, που ενδεχομένως 

συνεπικουρήσουν την Υπηρεσία στο έργο της. 
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Β.3 Η δραστηριότητα της πρώην ΕΥΕΔ και ΕΥΕΚΑ, καθώς και των δύο νέων Τμημάτων 

Επιθεώρησης Δόμησης και Κατεδαφίσεων 

 

 

 

Β.3.1 Διοικητική οργάνωση, στελέχωση και αρμοδιότητες των δύο Τμημάτων Επιθεώρησης 

Δόμησης και Κατεδαφίσεων 
 
Με τη σύσταση του νέου Οργανισμού του Υπουργείου με το Π.Δ. 100/2014 «Οργανισμός 

Υ.Π.Ε.Κ.Α.» (ΦΕΚ Α΄167), συγχωνεύτηκαν η Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Δόμησης (ΕΥΕΔ) 

με την Ειδική Υπηρεσία Επιθεώρησης και Κατεδάφισης Αυθαιρέτων (ΕΥΕΚΑ), δύο υπηρεσίες με 

διαφορετικές αρμοδιότητες, και αναδιαρθρώθηκαν σε δύο  Τμήματα Επιθεώρησης Δόμησης και 

Κατεδαφίσεων με έδρα την Αθήνα και την Θεσσαλονίκη, αντίστοιχα. 

 

Η Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Δόμησης (Ε.Υ.Ε.Δ.) συστάθηκε με το άρθρο 16 του Νόμου 

4030/2011 (ΦΕΚ Α΄249), όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει. Με το ίδιο ανωτέρω άρθρο 

προβλέφθηκε επίσης η διοικητική διάρθρωση της Υπηρεσίας (Τομέας Βορείου και Νοτίου 

Ελλάδος), η γεωγραφική της αρμοδιότητα και η στελέχωση της. Ο Τομέας Νοτίου Ελλάδος 

συγκροτήθηκε στις  27-03-2012, ασκώντας και τις αρμοδιότητες του Τομέα Βορείου Ελλάδος, ο 

οποίος ξεκίνησε τη λειτουργία του ακολούθως στις 5-09-2013. Οι αρμοδιότητες της 

Υπηρεσίας προβλέπονται από τα άρθρα 7 και 16 του Ν.4030/2011,  όπως  τροποποιήθηκε  

και  ισχύει, καθώς  και  από  την Υ.Α.  299/07-01-2014  «'Έλεγχος έργων και εργασιών δόμησης» 

(ΦΕΚ Β΄ 57), η οποία αντικατέστησε την ΚΥΑ 9875/24-02-2012 (ΦΕΚ Β΄ 465) και συνοψίζονται 

στις εξής: 

- Τη διενέργεια ηλεκτρονικής κλήρωσης για τον ορισμό ελεγκτών δόμησης, κατόπιν 

σχετικού αιτήματος του γενικού επιβλέποντα του έργου στην αρμόδια Υπηρεσία 

Δόμησης (Υ.ΔΟΜ) και διαβίβασή του αιτήματος από την Υ.ΔΟΜ στην Ε.Υ.Ε.Δ., 

- Tον έλεγχο της ορθής εκτέλεσης των καθηκόντων των Ελεγκτών Δόμησης, μέσω 

αυτεπάγγελτων δειγματοληπτικών ελέγχων ή ύστερα από καταγγελία, σε κτίρια που 

έχουν ελέγξει ελεγκτές δόμησης, και τη βεβαίωση ή μη των σχετικών παραβάσεων, 

- Την τήρηση, τον έλεγχο και την διαχείριση του ηλεκτρονικού μητρώου των Ελεγκτών 

Δόμησης. 

 

Η Ειδική Υπηρεσία Κατεδαφίσεων (Ε.Υ.Κ.) συστάθηκε σε εφαρμογή του άρθρου 7 του 

Ν.3818/2010, ως τμήμα της Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών Περιβάλλοντος (Ε.Υ.Ε.Π.), 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 Ε.Υ.Κ. μετονομάστηκε σε Ειδική Υπηρεσία Επιθεώρησης και 

Κατεδάφισης Αυθαιρέτων (Ε.Υ.Ε.Κ.Α.) 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 Ε.Υ.Ε.Κ.Α. μόνο η αρμοδιότητα κατεδάφισης αυθαιρέτων 

κατασκευών σε χώρο αιγιαλού-παραλίας και περιήλθε εκ νέου στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση η 

αρμοδιότητα κατεδάφισης αυθαιρέτων κατασκευών στις λοιπές περιοχές  του  άρθρου  28  του  

Ν.4014/2011  (δάσος-δασική  έκταση,  αρχαιολογικοί  χώροι, ιστορικοί τόποι, ρέματα κ.τ.λ.) με 

το συντονισμό, την παρακολούθηση και τη συνδρομή της Ε.Υ.Ε.Κ.Α. Στη συνέχεια, με τη ψήφιση 

του Ν.4178/2013 και συγκεκριμένα με το άρθρο 38 ο ρόλος της Ε.Υ.Ε.Κ.Α. έγινε πιο επιτελικός. 
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Συγκεκριμένα, οι αμετάκλητες αποφάσεις κατεδάφισης  για  τις  αυθαίρετες  κατασκευές  της  

παρ.2  του  άρθρου  2  του  Ν.4178/2013 (αιγιαλός-παραλία, δάση-δασικές-αναδασωτέες 

εκτάσεις, αρχαιολογικοί χώροι, ρέματα, προστατευόμενες περιοχές, κοινόχρηστοι χώροι κ.α.), 

εκτελούνται πλέον με ευθύνη της Αποκεντρωμένης διοίκησης, ενώ η Ε.Υ.Ε.Κ.Α. συντονίζει και 

παρακολουθεί τις κατεδαφίσεις. 

 

Με την εφαρμογή του Π.Δ. 100/27-08-14 (ΦΕΚ Α΄167), το καθένα από τα δύο Τμήματα 

Επιθεώρησης Δόμησης και Κατεδαφίσεων έχει τις εξής αρμοδιότητες: 

- Την τήρηση, τον έλεγχο και τη διαχείριση του Μητρώου Ελεγκτών Δόμησης και τον 

έλεγχο της ορθής εκτέλεσης των καθηκόντων τους, καθώς επίσης και την διενέργεια 

ηλεκτρονικής κλήρωσης για τον ορισμό ελεγκτών δόμησης, 

- Τον έλεγχο για τον εντοπισμό αυθαίρετων επεμβάσεων και κατασκευών καθώς και την 

παρακολούθηση των διαδικασιών καθαίρεσης και κατεδάφισης αυτών, 

- Το συντονισμό των αρμόδιων υπηρεσιών των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων για την 

υλοποίηση των τελεσίδικων πρωτοκόλλων κατεδάφισης, 

- Την έκδοση πορίσματος για περιπτώσεις κατασκευών για τις οποίες παρανόμως 

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

4178/2013 (ΦΕΚ ΑΊ74) σύμφωνα με τα αποτελέσματα φωτοερμηνείας δορυφορικών 

εικόνων/ ορθοφωτοχαρτών που πραγματοποίησε φορέας του Δημοσίου. 

 

Κατά την αρχική σύσταση της Ε.Υ.Ε.Δ. με το άρθρο 16 του Ν. 4030/2011, συστήθηκαν 50 θέσεις 

υπαλλήλων τακτικού προσωπικού (πέραν των θέσεων των προϊσταμένων) εκ των οποίων 40 

θέσεις Επιθεωρητών Δόμησης (ΠΕ και ΤΕ Μηχανικών). 

Κατά την αρχική σύσταση της Ε.Υ.Ε.Κ.Α. με το άρθρο 7 του Ν.3818/2010, όπως τροποποιήθηκε 

με το άρθρο 28 του Ν. 4014/2011, συστήθηκαν 41 οργανικές θέσεις υπαλλήλων τακτικού 

προσωπικού εκ των οποίων 31 θέσεις Επιθεωρητών (ΠΕ και ΤΕ Μηχανικών, ΠΕ Δασολόγων, ΠΕ 

Περιβάλλοντος). 

 

Έως το 2014 δεν κατέστη δυνατή η επαρκής στελέχωση όλων των προαναφερόμενων υπηρεσιών. 

Με την έκδοση του νέου Οργανισμού του Υπουργείου, στα νέα Τμήματα Επιθεώρησης Δόμησης 

και Κατεδαφίσεων κατανεμήθηκαν τόσες οργανικές θέσεις προσωπικού όσοι και οι τακτικοί 

υπάλληλοι που ήδη υπηρετούσαν. Σήμερα  υπηρετούν στο Τμήμα Επιθεώρησης Δόμησης και 

Κατεδαφίσεων της Επιθεώρησης Νοτίου Ελλάδος 7 Επιθεωρητές Δόμησης-ΠΕ Μηχανικοί και 2 

διοικητικοί υπάλληλοι, ενώ στο αντίστοιχο τμήμα της Βορείου Ελλάδος υπηρετούν 5 

Επιθεωρητές Δόμησης- ΠΕ Μηχανικοί, 1 Επιθεωρητής Δόμησης-ΤΕ Μηχανικός και ένας 

διοικητικός υπάλληλος.  

 

 

Β.3.2 Συνοπτική περιγραφή του έργου της πρώην Ε.Υ.Ε.Δ./Τομέα Νοτίου Ελλάδος καθώς 

και του νέου Τμήματος Επιθεώρησης Δόμησης & Κατεδαφίσεων Νοτίου Ελλάδος (ως 

προς την αρμοδιότητα του ελέγχου της δόμησης) κατά το έτος 2014. 

 

Κατά το έτος 2014 έγιναν 7.015  ορισμοί  ελεγκτών  δόμησης, στο πλαίσιο του άρθρου 7 του Ν. 

4030/2011. Ακολούθως τα αντίστοιχα πορίσματα ελέγχου οικοδομών που συντάχθηκαν από 

τους ορισθέντες ελεγκτές δόμησης ελέγχθηκαν από τους Επιθεωρητές Δόμησης της ΕΥΕΔ-ΤΝΕ 

κατ΄εφαρμογή του άρθρου 16 του Ν.4030/2011 και στη συνέχεια συντάχτηκαν οι ακόλουθες 

εκθέσεις ελέγχου και πράξεις βεβαίωσης  ή/μη  παράβασης,  μετά  την  τήρηση  της  διαδικασίας  

του  άρθρου  6  του ν.2690/1999: 
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- 5 Εκθέσεις Ελέγχου ύστερα από έλεγχο των διοικητικών εγγράφων (ορισμός 

ελεγκτή δόμησης, αποδοχή ορισμού, πόρισμα ελεγκτή) και ισάριθμες πράξεις 

βεβαίωσης παράβασης. 

- 3 Εκθέσεις  Ελέγχου  ύστερα  από  επιτόπιο  έλεγχο  των  Επιθεωρητών  Δόμησης  

και ισάριθμες πράξεις βεβαίωσης παράβασης. 

- 2 Εκθέσεις  Ελέγχου  ύστερα  από  επιτόπιο  έλεγχο  των  Επιθεωρητών  Δόμησης  

και ισάριθμες πράξεις μη βεβαίωσης παράβασης. Από τους παραπάνω 2 ελέγχους, 

ένας αφορούσε επώνυμη καταγγελία και ένας καταγγελία που διαβιβάσθηκε από τον 

Γ.Ε.Δ.Δ. στην υπηρεσία μας. 

 
Σύμφωνα με τα άρθρο 16, 17 και 18 του Ν.4030/2011, οι παραπάνω πράξεις βεβαίωσης 

παράβασης καθώς και οι πλήρεις φάκελοι των υποθέσεων θα πρέπει να διαβιβασθούν στο 

Εποπτικό Συμβούλιο, που θα εισηγηθεί στον Υπουργό την επιβολή διοικητικών κυρώσεων και 

παράλληλα θα ενημερώσει το πειθαρχικό όργανο καθώς και τον αρμόδιο Εισαγγελέα σε 

περίπτωση που υπάρχουν ενδείξεις ποινικών αδικημάτων. Όμως ως σήμερα το Εποπτικό 

Συμβούλιο δεν έχει συγκροτηθεί και επομένως ο έλεγχος του έργου των ελεγκτών δόμησης 

παραμένει ουσιαστικά ανενεργός, από την άποψη ότι δεν επιβάλλονται κυρώσεις. 

 

 

Β.3.3. Συνοπτική περιγραφή του έργου της πρώην Ε.Υ.Ε.Κ.Α./Τομέα Νοτίου Ελλάδος, 

καθώς και του νέου Τμήματος Επιθεώρησης Δόμησης & Κατεδαφίσεων Νοτίου 

Ελλάδος (ως προς την αρμοδιότητα των κατεδαφίσεων) κατά το έτος 2014. 

 

Κύρια δράση της πρώην Ε.Υ.Ε.Κ.Α./Τομέας Νοτίου Ελλάδος κατά το έτος 2014 ήταν ο 

προγραμματισμός και η οργάνωση κατεδαφίσεων αυθαιρέτων κτισμάτων με επιπλέον πιστώσεις 

του Πράσινου Ταμείου, συνολικού ύψους 1 εκατ. Ευρώ (το ποσό αφορά και στους δύο Τομείς 

Βορείου και Νοτίου Ελλάδος). Συγκεκριμένα, προς την κατεύθυνση αυτή: 

- Διοργανώθηκε σε συνεργασία με το Πράσινο Ταμείο, συνάντηση εργασίας με τις 

αρμόδιες για τις κατεδαφίσεις υπηρεσίες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, κατά 

την οποία σύμφωνα με την εμπειρία που αποκτήθηκε το προηγούμενο έτος, 

πραγματοποιήθηκε ενημέρωση και παρουσίαση της διαδικασίας και του 

χρονοδιαγράμματος που πρέπει να ακολουθηθεί για τη διενέργεια των επόμενων 

κατεδαφίσεων εντός του 2014, με επιπλέον πιστώσεις που εξασφαλίστηκαν από το 

Πράσινο Ταμείο, συνολικού ύψους 1 εκατ. ευρώ. 

- Στη   συνέχεια   δημοσιεύτηκε   σχετική   πρόσκληση   ηλεκτρονικής   υποβολής 

αιτημάτων χρηματοδότησης για κατεδαφίσεις σε περιοχές αιγιαλού - παραλίας, προς όλες 

τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, καθορίζοντας τις διαδικασίες, τους όρους και τις 

προϋποθέσεις υποβολής. 

- Πραγματοποιήθηκε αξιολόγηση των αιτημάτων που υποβλήθηκαν και απεστάλη 

σχετική εισήγηση προς το Πράσινο Ταμείο. 

- Ακολούθως, με την 78.10/17-09-2014 απόφαση του Δ.Σ. του Πράσινου Ταμείου, 

εγκρίθηκε η ένταξη έργων κατεδάφισης σε περιοχές αιγιαλού και παραλίας, συνολικού 

προϋπολογισμού 736.338 ευρώ, στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα «Αστική Αναζωογόνηση 

2012-2015» του Πράσινου Ταμείου, στον Α.Π. 7.1, που αφορά στην «Αντιμετώπιση 

αυθαιρεσίας / παρανομίας στο οικιστικό περιβάλλον», για το έτος 2014. 

-  Για το υπολειπόμενο ποσό των 263.662 ευρώ, δημοσιεύτηκε  πρόσκληση ηλεκτρονικής 

υποβολής αιτημάτων εκτέλεσης έργων κατεδάφισης αυθαιρέτων κατασκευών σε δασικές 

- αναδασωτέες εκτάσεις, προς όλες τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, για χρηματοδότηση 
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τους βάσει της υπ' αριθμ. 80.9/29-10-2014 Απόφασης του Πράσινου Ταμείου, που αφορά 

στην αντιμετώπιση αυθαιρεσίας / παρανομίας στο οικιστικό περιβάλλον, για το έτος 2014. 

Η διαδικασία αξιολόγησης των αιτημάτων  από την υπηρεσία βρίσκεται σε εξέλιξη. 

 

Στο πλαίσιο υλοποίησης έργων κατεδάφισης με τη χρηματοδότηση του Πράσινου Ταμείου, η 

υπηρεσία συνέδραμε - παρίστατο: 

- Κατά τις κατεδαφίσεις που πραγματοποίησε η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου 

Δυτικής Ελλάδος και Ιονίου στις 3-4/12-2014, στην περιοχή παραλίας Βραχναίικων και 

Μονοδενδρίου Πατρών 

- Κατά την προγραμματιζόμενη κατεδάφιση στο Μικρολίμανο στις 27-11-2014, η οποία 

δεν υλοποιήθηκε - αναβλήθηκε, βάσει του υπ' α.π. οικ. 76981/51298 εγγράφου του Γεν. 

Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής  

- Το Τμήμα βρίσκεται σε επικοινωνία με την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής, 

προκειμένου να αξιοποιηθεί η χρηματοδότηση του Πράσινου Ταμείου σε άλλες 

κατεδαφίσεις. 

 

 

Β.3.4. Συνοπτική περιγραφή του έργου της πρώην Ε.Υ.Ε.Δ/Τομέα Βορείου Ελλάδος καθώς 

και του νέου Τμήματος Επιθεώρησης Δόμησης & Κατεδαφίσεων Βορείου Ελλάδος 

(ως προς την αρμοδιότητα του ελέγχου της δόμησης) κατά το έτος 2014. 
 

 

Ο Τομέας Βορείου Ελλάδος της Ε.Υ.Ε.Δ. - μετέπειτα Τμήμα Επιθεώρησης Δόμησης και 

Κατεδαφίσεων της Επιθεώρησης Βορείου Ελλάδος ξεκίνησε τους αυτεπάγγελτους 

δειγματοληπτικούς ελέγχους στα πορίσματα των ελεγκτών δόμησης στις 23-04-2014. Μέχρι την 

εφαρμογή του  ΠΔ  100/14,  δηλαδή  την  29η-10-2014  πραγματοποιήθηκαν  30 έλεγχοι  από  

τους Επιθεωρητές Δόμησης της ΕΥΕΔ., από τους οποίους οι 29 ήταν δειγματοληπτικοί έλεγχοι 

και ο ένας πραγματοποιήθηκε κατόπιν σχετικής Έκθεσης Ελέγχου της Ειδικής Υπηρεσίας 

Επιθεωρητών Περιβάλλοντος/Τομέας Βορείου Ελλάδος. Για το υπόλοιπο του έτους 2014, το 

Τμήμα Επιθεώρησης Δόμησης και Κατεδαφίσεων δεν πραγματοποίησε κανέναν επιτόπιο έλεγχο, 

λόγω του γεγονότος ότι η τοποθέτηση των υπαλλήλων της υπηρεσίας, στην πλειοψηφία τους 

αποσπασμένων, πραγματοποιήθηκε στο τέλος του έτους. 
 
Πιο συγκεκριμένα: 

 

Ταξινόμηση ελέγχων ανάλογα με το στάδιο ελέγχου του έργου 
 Πλήθος Ποσοστό επί 

συνόλου 

Αρχικός έλεγχος 18 60% 

Ενδιάμεσος έλεγχος 1 3% 

Τελικός έλεγχος 10 34% 

Καταγραφή σταδίου εργασιών/αναθεώρηση 1 3% 

 

Ταξινόμηση ελέγχων ανάλογα με την ειδικότητα του έργου 
 Πλήθος Ποσοστό επί 

συνόλου 

Ειδικό κτίριο (εκπαίδευσης, συνάθροισης κοινού, υγείας κ.α.) 12 41% 

Μη ειδικό κτίριο 17 59% 
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Β.3.5. Συνοπτική περιγραφή του έργου της πρώην Ε.Υ.Ε.Κ.Α./Τομέα Βορείου Ελλάδος, 

καθώς και του νέου Τμήματος Επιθεώρησης Δόμησης & Κατεδαφίσεων Βορείου 

Ελλάδος (ως προς την αρμοδιότητα των κατεδαφίσεων) κατά το έτος 2014. 
 

Από 01-01-2014 ενεργοποιήθηκε η λειτουργία του Τομέα Βορείου Ελλάδος της Ε.Υ.Ε.Κ.Α.,  ως 

Τμήμα της Ε.Υ.Ε.Π. με τη στελέχωσή του, για πρώτη φορά από τη σύστασή του, με μία  

επιθεωρήτρια της κατηγορίας-κλάδου ΠΕ Μηχανικών. 
 

1. Από 16-05-2014 έως 24-07-2014 διενεργήθηκαν αυτοψίες, από την επιθεωρήτρια του Τ.Β.Ε. 

της Ε.Υ.Ε.Κ.Α. και συναρμόδιες κατά τόπους υπηρεσίες, σε αυθαίρετες κατασκευές στον 

αιγιαλό και την παραλία των νομών Καβάλας, Σερρών, Χαλκιδικής, Πιερίας, Λάρισας, 

Μαγνησίας, Ιωαννίνων, Άρτας, Πρέβεζας, Θεσπρωτίας, Λέσβου, Χίου & Σάμου, προκειμένου 

να καταρτιστεί πρόταση ιεράρχησής των Πρωτοκόλλων Κατεδάφισης (Π.Κ.) για τον 

προγραμματισμό των σχετικών κατεδαφίσεων. 
 

2. Βάσει των ειδικών συνθηκών της περιοχής του κάθε αυθαιρέτου καθώς και των στοιχείων 

αυτού, καταρτίστηκε αιτιολογημένη πρόταση ιεράρχησής τους προς τις αρμόδιες Δ/νσεις των 

οικείων Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, για τους νομούς Καβάλας, Πιερίας, Λάρισας, 

Μαγνησίας, Πρέβεζας, Θεσπρωτίας, Λέσβου, Χίου & Σάμου, με τα Α.Π.: οικ. 171/30-07-

2014, οικ. 148/25-06-2014, οικ. 138/23-06-2014, 73/28-07-2014, οικ. 172/31-07-2014, 

οικ.174/31-07-2014, οικ. 168/28-07-2014, οικ. 170/29-07-2014 & οικ. 169/29-07-2014 

έγγραφα του Τ.Β.Ε. της Ε.Υ.Ε.Κ.Α. αντίστοιχα. Για τους νομούς Ιωαννίνων και Άρτας, δεν 

συντάχθηκαν αντίστοιχα έγγραφα με πρόταση ιεράρχησης, καθώς το σύνολο των 

καταγεγραμμένων Π.Κ. (3 για το Ν. Ιωαννίνων και 6 για το Ν. Άρτας) δεν μπορούσαν να 

εκτελεστούν, είτε διότι έχρηζαν επικαιροποίησης, είτε διότι εκκρεμούσαν σχετικές δικαστικές 

αποφάσεις για την επίλυση του ιδιοκτησιακού καθεστώτος. Για τους Ν. Σερρών, 

Θεσσαλονίκης & Χαλκιδικής, συντάχθηκαν, μετά από συνεργασία με τον Τ.Β.Ε. της 

Ε.Υ.Ε.Κ.Α., αντίστοιχες προτάσεις με τα Α.Π.: οικ. 70420/13-08-2014, οικ. 67062/04-08-

2014 & οικ. 67063/04-08-2014 έγγραφα της Δ/νσης Τεχνικού Ελέγχου της Α.Δ. 

Μακεδονίας– Θράκης. 
 

3. Βάσει των διαμορφωμένων προτάσεων ιεράρχησης, υποβλήθηκαν σχετικά αιτήματα από τις 

Α.Δ. Μακεδονίας – Θράκης και Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας προς το Πράσινο Ταμείο, 

προκειμένου να ενταχθούν στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα «Αστική Αναζωογόνηση 2012-

2015». Επισημαίνεται ότι με τα συγκεκριμένα αιτήματα εξαντλούταν το σύνολο του ποσού 

που αναλογούσε στις περιοχές αρμοδιότητάς τους δυνάμει της Α.Π.: οικ. 510/09-07-2014 

πρόσκλησης της Ε.Υ.Ε.Κ.Α. 
 

4. Σε  συνέχεια  της  από  17-09-2014  Απόφασης  του  Δ.Σ.  του  Πράσινου  Ταμείου, οι 

αρμόδιες Δ/νσεις των οικείων Αποκεντρωμένων Διοικήσεων προέβησαν στη διενέργεια 

διαγωνισμού για την ανάδειξη εργολάβου για την εκτέλεση των προγραμματισμένων Π.Κ. 
 

Στον πίνακα 1 που ακολουθεί, δίνονται περιληπτικά στοιχεία των τριάντα έξι (36) 

εκτελεσθέντων Π.Κ. και της καταπατημένης έκτασης που αποδόθηκε σε κοινή χρήση (είκοσι 

εννέα χιλιάδες εκατόν τριάντα οκτώ (29.138) τ.μ.), ενώ στον πίνακα 2 δίνονται τα αντίστοιχα 

στοιχεία των υπολειπόμενων δέκα (10) προς εκτέλεση Π.Κ. συνολικής έκτασης τριών 

χιλιάδων τριακοσίων εβδομήντα επτά τ.μ. και τεσσάρων εκατοστών (3.377,04 τ.μ.). 
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Σημειώνεται ότι με τα προαναφερθέντα Π.Κ. δεν καλύπτεται το σύνολο του ποσού που έχει 

δεσμευτεί ανά χρηματοδοτημένη περιοχή και θα ακολουθήσει αλλαγή φυσικού αντικειμένου 

των συμβάσεων που έχουν συναφθεί, μετά από έγκριση του Πράσινου Ταμείου. 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1.  ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΝΤΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 

ΑΙΓΙΑΛΟΥ – ΠΑΡΑΛΙΑΣ 

 

 

 

Α/Α 
 

ΠΕΡΙΟΧΗ 
 

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 
 

Π.Κ. 

Ν Ο Μ Ο Σ  Π Ι Ε Ρ Ι Α Σ 

1 ΠΑΡΑΛΙΑ 813,00 1/2010 

2 ΓΡΙΤΣΑ 153,00 3/2003 

3 ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑ 105,00 4/2010 

4 ΠΛΑΤΑΜΩΝΑΣ 141,00 3/2012 

5 ΠΛΑΤΑΜΩΝΑΣ 56,70 1/2012 

6 ΠΛΑΤΑΜΩΝΑΣ 115,20 2/2012 

7 ΠΛΑΤΑΜΩΝΑΣ 16,00 3/2001 

Ν Ο Μ Ο Σ   Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν Ι Κ Η Σ 

8 ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ  
482,65 

788/2009 

9 ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ 789/2009 

10 ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ 100,00 1221/2004 

Ν Ο Μ Ο Σ   Σ Ε Ρ Ρ Ω Ν 

11 ΑΜΦΙΠΟΛΗ 2000,00 1/2012 

12 ΑΜΦΙΠΟΛΗ 1285,00 2/2012 
 

13 
 

ΑΜΦΙΠΟΛΗ 
 

2000,00 
 

3/2012 

14 ΑΜΦΙΠΟΛΗ 780,00 4/2012 

15 ΑΜΦΙΠΟΛΗ 700,15 5/2012 

16 ΑΜΦΙΠΟΛΗ 503,00 6/2012 

17 ΑΜΦΙΠΟΛΗ 990,00 7/2012 
 
 

18 

 
 

ΑΜΦΙΠΟΛΗ 

 
 

4877,00 

 
 

8/2012 

19 ΑΜΦΙΠΟΛΗ 790,74 9/2012 

20 ΑΜΦΙΠΟΛΗ 790,74 10/2012 

21 ΑΜΦΙΠΟΛΗ 3748,03 11/2012 
 

22 
 

ΑΜΦΙΠΟΛΗ 
 

5960,00 
 

12/2012 

23 ΑΜΦΙΠΟΛΗ 1000,00 13/2012 

Ν Ο Μ Ο Σ    Κ Α Β Α Λ Α Σ 

24 ΜΥΡΤΟΦΥΤΟ 156,00 4/2010 
 

25 
 

ΜΥΡΤΟΦΥΤΟ 
 

10,00 
 

7/2010 

26 ΜΥΡΤΟΦΥΤΟ 120,00 5/2010 

27 ΜΥΡΤΟΦΥΤΟ 40,00 6/2010 

28 ΚΕΡΑΜΩΤΗ 563,00 20/2010 
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Ν Ο Μ Ο Σ   Χ Α Λ Κ Ι Δ Ι Κ Η Σ 

29 ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑ 56,20 2283/2007 

30 ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑ 318,70 537/2011 

31 ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑ 8,50 3482/2011 

 

32 
ΛΙΜΑΝΑΚΙ Ν. 
ΜΑΡΜΑΡΑ 

 

244,70 
 

2645/2003 

 

33 
ΑΚΤΗ 

ΣΑΛΟΝΙΚΙΟΥ 

 

10,56 
 

422/2011 

34 ΒΟΥΡΒΟΥΡΟΥ 275,80 3509/2006 

35 ΒΟΥΡΒΟΥΡΟΥ 53,65 2297/2013 

 

36 
ΚΕΡΑΜΑΡΙΑ 

ΠΕΥΚΟΧΩΡΙΟΥ 

 

156,35 
 

2459/2006 

37 ΝΙΚΗΤΗ 172,71 1261/2007 

Ν Ο Μ Ο Σ   Λ Α Ρ Ι Σ Α Σ 

37 ΣΤΟΜΙΟ 108,00 1/2003 

 
 
 

 

              ΠΙΝΑΚΑΣ  2. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗΣ ΣΕ  ΠΕΡΙΟΧΕΣ  

ΑΙΓΙΑΛΟΥ  - ΠΑΡΑΛΙΑΣ  ΠΡΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗ 

 

Α/Α ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ Π.Κ. 

Ν Ο Μ Ο Σ  Π Ι Ε Ρ Ι Α Σ 
 

1 
 

ΠΑΡΑΛΙΑ 
 

58,00 
 

1/2009 

 

2 
 

ΓΡΙΤΣΑ 
 

233,00 
 

12/2003 

 

3 
 

ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑ 
 

54,00 
 

5/2010 

 

 

4 

 

 

ΛΙΤΟΧΩΡΟ 

 

 

434,00 

 

 

Μαϊ-05 

Ν Ο Μ Ο Σ    Κ Α Β Α Λ Α Σ 
 
 

5 

 
 

ΜΥΡΤΟΦΥΤΟ 

 
 

807,65 

 
 

7/2010 

6 Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΤΣΑ 9,00 4/2012 

7 ΘΑΣΟΣ 203,00 6/2009 

8 ΘΑΣΟΣ 113,42 5/2009 

Ν Ο Μ Ο Σ   Χ Α Λ Κ Ι Δ Ι Κ Η Σ 
 

9 
 

ΠΥΡΓΑΔΙΚΙΑ 
 

70,50 
 

897/2002 

Ν Ο Μ Ο Σ   Μ Α Γ Ν Η Σ Ι Α Σ 

10 ΑΛΥΚΕΣ 1394,47 15/2010 
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ΑΑυυθθααίίρρεεττεεςς κκαατταασσκκεευυέέςς σσεε δδαασσιικκέέςς  && ααννααδδαασσωωττέέεεςς ππεερριιοοχχέέςς 
 

1.  Από 17-09-2014 έως 17-10-2014 διενεργήθηκαν αυτοψίες, από την μοναδική 

επιθεωρήτρια του Τ.Β.Ε. της Ε.Υ.Ε.Κ.Α. από κοινού με τη Δ/νση ΠΕ.ΧΩ.Σ. της Α.Δ. 

Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας και εκπροσώπους των κατά τόπους δασαρχείων, σε 

αυθαίρετες κατασκευές σε δασικές και αναδασωτέες περιοχές των νομών Λάρισας, 

Μαγνησίας, Καρδίτσας & Τρικάλων, προκειμένου να καταρτιστεί πρόταση ιεράρχησής των 

Πρωτοκόλλων Κατεδάφισης (Π.Κ.) για τον προγραμματισμό των σχετικών κατεδαφίσεων. 
 

2.  Βάσει των ειδικών συνθηκών της περιοχής του κάθε αυθαιρέτου καθώς και των στοιχείων 

αυτού, καταρτίστηκε αιτιολογημένη πρόταση ιεράρχησής τους προς την αρμόδια Δ/νσεις της 

οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, με το Α.Π.:225/27-10-2014 έγγραφο του Τ.Β.Ε. της 

Ε.Υ.Ε.Κ.Α. 
 

3.  Βάσει της διαμορφωμένης πρότασης ιεράρχησης, η Α.Δ. προέβη στη διενέργεια διαγωνισμού 

για την ανάδειξη εργολάβου για την εκτέλεση των προγραμματισμένων Π.Κ. 
 

Στον πίνακα 3 που ακολουθεί, δίνονται περιληπτικά στοιχεία των 2 εκτελεσθέντων Π.Κ. και 

της καταπατημένης έκτασης που  αποδόθηκε σε  κοινή χρήση 525,03 τ.μ., ενώ στον πίνακα 

4 δίνονται τα αντίστοιχα στοιχεία των Π.Κ., συνολικής έκτασης περί τα 876.027,69 τ.μ., η 

εκτέλεση των οποίων έχει προγραμματιστεί για το προσεχές διάστημα, με καταληκτική 

ημερομηνία τις 28-03-2015. 

 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 3. ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΝΤΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗΣ ΣΕ ΔΑΣΙΚΕΣ 

& ΑΝΑΔΑΣΩΤΕΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ  

Α/Α ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ Π.Κ.  

Ν Ο Μ Ο Σ   Κ Α Ρ Δ Ι Τ ΣΑΣ  

1 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΑΣΟΣ ΚΕΡΑΣΙΑΣ 484,80 1937/2003 

2 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΑΣΟΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ 40,23 2420/31497/2009 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 4.  ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗΣ ΣΕ  ΔΑΣΙΚΕΣ & 

ΑΝΑΔΑΣΩΤΕΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΡΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗ 

 
Α/Α ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ Π.Κ. 

                                       Ν  Ο  Μ  Ο  Σ   Κ  Α  Ρ  Δ  Ι  Τ  Σ  Α  Σ           
 

1 
ΡΑΧΟΥΛΑΣ ΔΗΜΟΥ 

ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 

 

836.000,00 
 

5272/92243/2011 

Ν Ο Μ Ο Σ     Τ Ρ Ι Κ Α Λ Ω Ν 

2 ΒΡΟΝΤΕΡΟ ≈26.000,00 4522/56011/2009 

 
3 

 

ΘΕΟΤΟΚΟΣ 
ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ 

 
≈12.000,00 

 
1882/24024/2009 

Ν Ο Μ Ο Σ    Λ Α Ρ Ι Σ Α Σ 

 

4 
 

ΣΚΗΤΗ ΜΕΛΙΒΟΙΑΣ 
 

≈2.000,00 
 

5591/2005 

 

5 
ΚΑΡΟΥΤΙΑ 
ΜΕΛΙΒΟΙΑΣ 

 

27,69 
 

7479/85841π.ε/2010 
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Β.3.6 Προγραμματισμός δράσης των Τμημάτων Επιθεώρησης Δόμησης και Κατεδαφίσεων 

για το έτος 2015. 
 

Για το έτος 2015 ο προγραμματισμός της δράσης των δύο Τμημάτων Επιθεώρησης Δόμησης και 

Κατεδαφίσεων γίνεται αναφορικά με την αρμοδιότητα που προβλέπεται από το άρθρο 16 του 

Ν.4030/2011, σε συνδυασμό με το άρθρο 11 του Π.Δ. 100/2014, και αφορά στον έλεγχο της 

ορθής εκτέλεσης των καθηκόντων των ελεγκτών δόμησης, μέσω αυτεπάγγελτων 

δειγματοληπτικών ελέγχων ή ύστερα από καταγγελία, σε κτίρια που έχουν ελέγξει ελεγκτές 

δόμησης. 

 
- Έλεγχοι στα πορίσματα  των ελεγκτών δόμησης για την διαπίστωση τυχόν ελλιπών 

πορισμάτων ή πλημμελούς άσκησης των καθηκόντων τους: Προγραμματίζεται  έλεγχος στο 
σύνολο (100%) των πορισμάτων και για τα δύο Τμήματα Επιθεώρησης Δόμησης και 
Κατεδαφίσεων.  
 

- Αυτεπάγγελτοι επιτόπιοι δειγματοληπτικοί έλεγχοι, με την προϋπόθεση ότι θα λειτουργήσει 
άμεσα η νέα ηλεκτρονική  πλατφόρμα  του  ΤΕΕ: με βάση το έως σήμερα διαθέσιμο 
επιστημονικό προσωπικό που υπηρετεί στα Τμήματα Επιθεώρησης Δόμησης και 
Κατεδαφίσεων, προγραμματίζονται:  
 7 έλεγχοι πορισμάτων ελεγκτών δόμησης ανά μήνα Χ 12 μήνες = 84 έλεγχοι για το Τμήμα 

Επιθεώρησης Δόμησης και Κατεδαφίσεων της Επιθεώρησης Νοτίου Ελλάδος. 
 6 έλεγχοι πορισμάτων ελεγκτών δόμησης ανά μήνα Χ 12 μήνες = 72 έλεγχοι για το Τμήμα 

Επιθεώρησης Δόμησης και Κατεδαφίσεων της Επιθεώρησης Βορείου Ελλάδος:   
 
- Ακόμη είναι δυνατόν, κατά το έτος 2015, να πραγματοποιηθούν κατά περίπτωση αυτοψίες 

στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων ελέγχου και εντοπισμού  αυθαίρετων επεμβάσεων  και 
κατασκευών, σύμφωνα με τις αρμοδιότητες του κάθε Τμήματος  (άρθρο 11 του  Π.Δ. 
100/2014). 

 

Αναφορικά  με  τις  οργανωτικές  προτεραιότητες  των  δύο  Τμημάτων  Επιθεώρησης 

Δόμησης και Κατεδαφίσεων ισχύουν οι παρακάτω: 

- Λειτουργία της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Τ.Ε.Ε. που πρόκειται να εγκατασταθεί 

και εκπαίδευση του προσωπικού, προκειμένου να εξασφαλισθεί η ομαλή λειτουργία αλλά 

και το αδιάβλητο της ηλεκτρονικής διαδικασίας κλήρωσης των ελεγκτών δόμησης και η 

απεμπλοκή των επιθεωρητών από τις γραφειοκρατικές διαδικασίες συνεπεία του 

παρωχημένου και με πεπερασμένες δυνατότητες υφιστάμενου λογισμικού. 

-  Διαμόρφωση και θεσμοθέτηση αλγορίθμου ιεράρχησης πρωτοκόλλων κατεδάφισης. 

- Συλλογή  στοιχείων  -  πινάκων  με  τα  αμετάκλητα  πρωτοκόλλα  κατεδάφισης  για 

περιοχές ευαίσθητων οικοσυστημάτων. 

- Προμήθεια αντίστοιχου συστήματος βάσης καταγραφής αυθαιρέτων, με αυτό που 

λειτουργεί από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και 

Ιονίου, σε πανελλαδική όμως κλίμακα. 

- Παρακολούθηση   των   κατεδαφίσεων   που   πραγματοποιούνται   με   ευθύνη   των 

αποκεντρωμένων διοικήσεων και υποστήριξη και συνδρομή αυτών στο πλαίσιο του 

συντονιστικού ρόλου της υπηρεσίας με κάθε διαθέσιμο μέσο (όπως πχ εξασφάλιση 

χρηματοδότησης από το Πράσινο Ταμείο, επιτόπια παρουσία όταν απαιτείται κ.λ.π.). 
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Β.4  Η δραστηριότητα των πρώην Επιθεωρήσεων Μεταλλείων και των νέων Τμημάτων 

Επιθεώρησης Μεταλλείων  

 

 
 
Β.4.1 Διοικητική οργάνωση, στελέχωση και αρμοδιότητες των Τμημάτων Επιθεώρησης 

Μεταλλείων. 
 

 

Κατά το διάστημα από 01-01-2014 έως 28-10-2014 λειτουργούσαν η Επιθεώρηση Μεταλλείων 

Νοτίου Ελλάδος και η Επιθεώρηση Μεταλλείων Βορείου Ελλάδος (Ε.Μ.Β.Ε. και Ε.Μ.Ν.Ε., 

αντίστοιχα) ως ανεξάρτητες ελεγκτικές και αυτοτελείς οργανικές μονάδες επιπέδου Διεύθυνσης, 

υπαγόμενες στο τότε Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. 

  

Κατόπιν, με την εφαρμογή του νέου οργανισμού του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας 

και Κλιματικής Αλλαγής από 29/10/2014 και μετά, οι ανωτέρω υπηρεσίες λειτουργούν ως δύο 

Τμήματα Επιθεώρησης Μεταλλείων, ενταγμένα αντίστοιχα στην Επιθεώρηση Νοτίου Ελλάδος και 

στην Επιθεώρηση Βορείου Ελλάδος του Σ.Ε.Π.Δ.Ε.Μ., με μια σειρά από αλλαγές που αφορούν 

στη δομή, τη διάρθρωση και τη λειτουργία τους, καθώς και στη μείωση του προβλεπόμενου 

προσωπικού τους. 

 

Το έργο των Επιθεωρήσεων Μεταλλείων, σύμφωνα και με τις ισχύουσες διατάξεις της 

Μεταλλευτικής και Λατομικής Νομοθεσίας, είναι σημαντικό και αφορά στον έλεγχο της 

ορθολογικής αξιοποίησης του Ορυκτού Πλούτου της χώρας που ως γνωστόν 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. Ο παραγωγικός τομέας εκμετάλλευσης του Ορυκτού Πλούτου της χώρας 

θεωρείται ευαίσθητος και από άποψη επιπτώσεων στην οικονομία της χώρας, αλλά και από 

άποψη συνθηκών εργασίας - τα θέματα ασφάλειας και υγιεινής στους μεταλλευτικούς και 

λατομικούς χώρους αντιμετωπίζονται εκ του νόμου από τις Επιθεωρήσεις Μεταλλείων, λόγω της 

ιδιαιτερότητας του αντικειμένου και της φύσεως των εργασιών. 

 
 

To αναλυτικό θεσμικό πλαίσιο που καθορίζει τη διάρθρωση και τις αρμοδιότητες των δύο 

Τμημάτων Επιθεώρησης Μεταλλείων παρουσιάζεται στον πίνακα που ακολουθεί: 
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Αναλυτικό θεσμικό πλαίσιο διάρθρωσης και αρμοδιοτήτων  

των δύο Τμημάτων Επιθεώρησης Μεταλλείων του ΣΕΠΔΕΜ 
 

Χρονικό 

διάστημα 

Ισχύουσες διατάξεις  
 

Διάρθρωση 

(από  

01-01-2014 

έως  

28-10-2014) 

 Π.Δ.238/79 «Περί Οργανισμού του Υπουργείου Βιομηχανίας & Ενέργειας» 
(ΦΕΚ Α΄66), άρθρα 43, 44, και 45 

 Π.Δ.381/89 «Οργανισμός του Υπουργείου Βιομηχανίας, Ενέργειας & 
Τεχνολογίας» (ΦΕΚ Α’ 168), άρθρο 22 

 Π.Δ.27/1996 «Συγχώνευση των Υπουργείων Τουρισμού, Βιομηχανίας, Ενέργειας 

& Τεχνολογίας και Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης» (ΦΕΚ Α΄ 19). 

 Υπουργική Απόφαση αριθ. Δ15/Φ9.Γ/10801/11-7-1991. 

 Π.Δ.122/2004 «Ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού» (ΦΕΚΑ΄85). 

Λειτουργία, 

Αρμοδιότητες 

(από 

01-01-2014 

έως  

28-10-2014) 

 Π.Δ.238/79 «Περί Οργανισμού του Υπουργείου Βιομηχανίας & Ενέργειας» 
(ΦΕΚ Α΄66) άρθρα 43, 44, και 45. 

  Ν.Δ. 210/1973 περί «Μεταλλευτικού Κώδικος» όπως τροποποιήθηκε με το 

Ν.274/1976, άρθρο 2. 

 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. 92/1993 «Καθορισμός Αρμοδιοτήτων που Διατηρούνται από τον Υπουργό και 

τις Διανομαρχιακού Επιπέδου Αρχές του Υπουργείου Βιομηχανίας, Ενέργειας & 

Τεχνολογίας» (ΦΕΚ Α΄38). 

 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. Δ7/Α/Φ1/14080/732/1996 (Οδηγία 92/104 ΕΟΚ) . 

 Ν.3850/2010 «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για την Υγεία και την Ασφάλεια των 

Εργαζομένων» (ΦΕΚ Α΄84) 
 Κανονισμός Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών (Κ.Μ.Λ.Ε.) όπως έχει 

τροποποιηθεί με τις εκάστοτε Υπουργικές αποφάσεις και με την ενσωμάτωση 
διαφόρων οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Υ.Α.2223/2011 – ΦΕΚ Β΄1227). 

Διάρθρωση 
(από  

29-10-2014 
έως  

31-12-2014) 

 Π.Δ. 100/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας 
       και Κλιματικής Αλλαγής» (ΦΕΚ Α’ 167) 

Λειτουργία, 

Αρμοδιότητες 

(από  

29-10-2014 

έως  

31-12-2014) 

 Ν.Δ. 210/1973 περί «Μεταλλευτικού Κώδικος» όπως τροποποιήθηκε με το 
Ν.274/1976, άρθρο 2 

 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 κ.λπ.». 
 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. Δ7/Α/Φ1/14080/732/1996 (Οδηγία 92/104 ΕΟΚ) . 

 Ν.3850/2010 «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για την Υγεία και την Ασφάλεια 

των Εργαζομένων» (ΦΕΚ Α ΄84) 

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

τροποποιηθεί με τις εκάστοτε Υπουργικές αποφάσεις και με την ενσωμάτωση 

διαφόρων οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Υ.Α.2223/2011 – ΦΕΚ Β΄1227). 

    Π.Δ. 100/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και 

Κλιματικής Αλλαγής» (ΦΕΚ Α΄167) 
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Αναφορικά με τη στελέχωση του Τμήματος Επιθεώρησης Μεταλλείων της Επιθεώρησης Νοτίου 

Ελλάδος, σημειώνεται ότι κατά την αναδιοργάνωση που επήλθε με το Π.Δ. 100/2014, από το 

επίπεδο Διεύθυνσης με 3 τμήματα (ασφάλειας-αδειών, διοικητικό, τοπογραφικό) στο επίπεδο 

Τμήματος, υπήρξε και η αντίστοιχη μείωση του προσωπικού από 14 σε 12 υπαλλήλους και σε 

σημερινές συνθήκες σε 10, λόγω μακροχρόνιας άδειας των 2 υπαλλήλων. Εξ αυτών, οι 5 είναι 

μηχανικοί (επιστημονικό προσωπικό, συμπεριλαμβανομένου του Τμηματάρχη) με δυνατότητα 

διενέργειας ελέγχων, ενώ 3 είναι διοικητικοί υπάλληλοι αποσπασμένοι από τη ΔΕΗ.  

Αντίστοιχα όσον αφορά στη στελέχωση του Τμήματος Επιθεώρησης Μεταλλείων της 

Επιθεώρησης Βορείου Ελλάδος προβλέπονται και υπηρετούν με το ισχύον οργανόγραμμα 8 

υπάλληλοι  (εκ  των  οποίων  4  Μηχανικοί  Μεταλλείων)  Συνεπώς,  λόγω  υποστελέχωσης, 

υπάρχει υστέρηση ανταπόκρισης στις αρμοδιότητες των ως άνω Τμημάτων και ειδικότερα 

στη διενέργεια των περιοδικών προληπτικών ελέγχων σε μεταλλευτικούς και λατομικούς χώρους 

(όπως προβλέπονται στην παρ.1 του άρθρ. 3 του Κανονισμού Μεταλλευτικών και Λατομικών 

Εργασιών – ΦΕΚ Β΄1227/2011) και στις λοιπές υποχρεώσεις τους (αυτοψίες σε ατυχήματα-

δυστυχήματα, καταγγελίες-αναφορές πολιτών και σωματείων, αυτοψίες- γνωμοδοτήσεις σε 

θέματα εκμετάλλευσης κ.λπ.). 

 

 

Β.4.2 Συνοπτική περιγραφή του έργου της Επιθεώρησης Μεταλλείων Νοτίου Ελλάδος 

καθώς και του Τμήματος Επιθεώρησης Μεταλλείων της Επιθεώρησης Νοτίου 

Ελλάδος, κατά το έτος 2014. 
 
 

Οι σημαντικότερες υποθέσεις του 2014 ήταν δύο θανατηφόρα δυστυχήματα την 17.8.2014 

στη ΓΜΜΑΕ ΛΑΡΚΟ και την 17.5.2014 στη ΔΕΗ – Λιγνιτικό Κέντρο Μεγαλόπολης. 

 
Ο έλεγχος κατέληξε στην κατανομή ευθυνών και το πόρισμα απεστάλη στον αρμόδιο εισαγγελέα 

σε όλες τις περιπτώσεις που το Τμήμα Επιθεώρησης Μεταλλείων της Επιθεώρησης Νοτίου 

Ελλάδος επιλήφθηκε επί ατυχημάτων σε μεταλλεία και λατομεία, όπως αυτά φαίνονται στον 

παρακάτω πίνακα. 

 
Στις περιπτώσεις που οι ελεγχόμενοι φορείς επανελέγχθηκαν κατόπιν της έκδοσης εντολών βάσει 

προτάσεων που  διατυπώθηκαν στα πορίσματα από το Τμήμα Επιθεώρησης Μεταλλείων της 

Επιθεώρησης Νοτίου Ελλάδος, διαπιστώθηκε ότι σε γενικές γραμμές υπήρξε συμμόρφωση. 

 
Περιγραφές, απόλυτοι αριθμοί και στατιστικά στοιχεία επί των υποθέσεων του Τμήματος 

Επιθεώρησης Μεταλλείων της Επιθεώρησης Νοτίου Ελλάδος, κατά το έτος 2014, εμπεριέχονται 

στον παρακάτω πίνακα: 
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Υποθέσεις της ΕΜΝΕ & του Τμήματος Μεταλλείων Επιθεώρησης Νοτίου Ελλάδος  

εντός του 2014 
 
 

Τύπος 

Ενέργειας 

 

Αριθμός Υποθέσεων  

 

Γνωμοδοτήσεις για χορήγηση συναίνεσης ερευνητικών εργασιών ή/και 

την εκμετάλλευση λατομικών χώρων. 

 
 

150 

Έγγραφα περί παροχής στοιχείων για γνωμοδοτήσεις χορήγησης 

συναίνεσης ερευνητικών εργασιών ή/και για τη νέα χορήγηση ή παράταση 

άδειας εκμετάλλευσης λατομικών χώρων. 

 
 

18 

 

Αποφάσεις χορήγησης αδειών εκμετάλλευσης λατομείων μαρμάρου. 

 
 

18 
 
Αποφάσεις   έγκρισης   παράτασης   αδειών   εκμετάλλευσης   λατομείων 

μαρμάρου. 

 
 

20 

 

Αποφάσεις τροποποίησης αδειών εκμετάλλευσης λατομείων μαρμάρου. 

 
 

13 

 
Έγγραφα περί λήξης ισχύος αδειών εκμετάλλευσης λατομείων μαρμάρου 

λόγω απώλειας μισθωτικών δικαιωμάτων ή/και άλλων λόγων. 

 
 

15 

 
Αποφάσεις      χορήγησης      νέων      αδειών      ηλεκτρομηχανολογικών 

εγκαταστάσεων και μηχανημάτων έργου λατομείων. 

 
 

5 

 
Γνωμοδοτήσεις για χορήγηση άδειας μεταλλευτικών ερευνών ή/και 

την εκμετάλλευση μεταλλευτικών χώρων. 

 
 

16 

Έγγραφα  περί  παροχής  στοιχείων  για  γνωμοδοτήσεις  για  χορήγηση 

άδειας μεταλλευτικών ερευνών ή/και την εκμετάλλευση μεταλλευτικών 

χώρων. 

 
 

4 

Έλεγχος των στοιχείων δελτίων δραστηριότητας λατομείων και 

μεταλλείων έτους 2013, που υπέβαλαν οι εκμεταλλευτές. 

 
 

170 

 
Εκθέσεις δραστηριότητας μεταλλείων.  

 
14 

 
Αυτοψίες – εκθέσεις ατυχημάτων δυστυχημάτων σε μεταλλευτικούς 

και λατομικούς χώρους. 

 
 

22 

 
Δηλωμένα  ατυχήματα  σε  μεταλλευτικούς  και  λατομικούς  χώρους  

που οδήγησαν σε τραυματισμό και εξετάστηκαν από την Υπηρεσία. 

 
 

45 

 
Δηλωμένα δυστυχήματα σε μεταλλευτικούς και λατομικούς χώρους που 

οδήγησαν σε θάνατο και εξετάστηκαν από την Υπηρεσία. 

 
 

2 

Εκθέσεις   αυτοψίας   σε   μεταλλευτικούς   και   λατομικούς   χώρους   με 

αντίστοιχα έγγραφα και εντολές προς τους εκμεταλλευτές των 

μεταλλείων και λατομείων. 

 
 

190 

 
Αποφάσεις επιβολής προστίμων. 

 
67 
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Υποθέσεις της ΕΜΝΕ & του Τμήματος Μεταλλείων Επιθεώρησης Νοτίου Ελλάδος  

εντός του 2014 (συνέχεια) 
 

 
 

Τύπος 

Ενέργειας 

 

 

Αριθμός Υποθέσεων  
 

Έγγραφα περί κλήσεων σε ακρόαση-διατύπωση απόψεων από 

εκμεταλλευτές μεταλλείων και  λατομείων και συμμόρφωσης με τις 

εντολές τις Υπηρεσίας 

 
 

85 

Έγγραφα περί απαγόρευσης εργασιών σε εκμεταλλευτές μεταλλείων και 

λατομείων 

 
11 

Έγγραφα  διατύπωσης  απόψεων  επί  προσφυγών  κατά  εντολών  και 

αποφάσεων της Υπηρεσίας 

 
47 

 
Εκθέσεις προς τα Διοικητικά Δικαστήρια επί προσφυγών που ασκήθηκαν 

κατά  αποφάσεων επιβολής προστίμων της  Υπηρεσίας για  παράνομες 

εκμεταλλεύσεις σε μεταλλευτικούς και λατομικούς χώρους 

 
 

6 

Έγγραφα σχετικά με απαντήσεις στη Βουλή 3 

Εκθέσεις για απαλλοτριώσεις εκτάσεων για τις ανάγκες 

εκμετάλλευσης μεταλλείων 

 
3 

Ανανέωση αδειών γομωτών-πυροδοτών 0 

Γραπτή και  προφορική εξέταση στην  Υπηρεσία υποψήφιων γομωτών- 

πυροδοτών για την έκδοση νέας άδειας γομωτή-πυροδότη 

 
13 

Αποφάσεις  έγκρισης  χρήσης  εκρηκτικών  υλών  σε  μεταλλευτικούς  

και λατομικούς χώρους 

 
0 

Εντολές για εκτός έδρας αυτοψίες μηχανικών της υπηρεσίας 77 

 

 

Οι εργασίες, κατά είδος, που χειρίστηκε το έτος 2014 το Τμήμα Επιθεώρησης Μεταλλείων της 

Επιθεώρησης Νοτίου Ελλάδος του παραπάνω πίνακα, παρουσιάζονται ομαδοποιημένα στα 

ακόλουθο διάγραμμα: 
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Β.4.3 Συνοπτική περιγραφή του έργου της Επιθεώρησης Μεταλλείων Βορείου Ελλάδος 

καθώς και του Τμήματος Επιθεώρησης Μεταλλείων της  Επιθεώρησης Βορείου 

Ελλάδος, κατά το έτος 2014. 

 

Οι σημαντικότερες υποθέσεις με τις οποίες υπήρξε ενασχόληση του Τμήματος Επιθεώρησης 

Μεταλλείων της Επιθεώρησης Βορείου Ελλάδος, κατά το έτος 2014 ήταν:  

α) η επιθεώρηση και ο έλεγχος μεταλλευτικών και λατομικών επιχειρήσεων σε περιοχές με 

αυξημένη μεταλλευτική και λατομική δραστηριότητα όπως ειδικότερα στις περιοχές του 

Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας της Δ.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 (Δράμα, Καβάλα, Θάσος κ.ά.),  

β) οι απαλλοτριώσεις εκτάσεων και οικισμών για τις ανάγκες της ΔΕΗ Α.Ε.,  

γ) οι απαλλοτριώσεις εκτάσεων για τις ανάγκες της Ελληνικός Χρυσός Α.Ε. και  

δ) οι αυτοψίες και πραγματογνωμοσύνες τριών (3) δυστυχημάτων σε χώρους μεταλλευτικής 

δραστηριότητας. 

 

Οι ολοκληρωμένοι έλεγχοι και επιθεωρήσεις του Τμήματος Επιθεώρησης Μεταλλείων της 

Επιθεώρησης Βορείου Ελλάδος,  κατά το έτος 2014 συνοψίζονται ως ακολούθως: 
 

 

Υποθέσεις της ΕΜΒΕ & του Τμήματος Μεταλλείων Επιθεώρησης Βορείου Ελλάδος  

εντός του 2014 
 

 
 

Τύπος 

Ενέργειας 

 

 

Αριθμός Υποθέσεων 

Εντολές  για  εκτός  έδρας  αυτοψίες  μηχανικών  της υπηρεσίας 

μας. 

149   

Εκθέσεις αυτοψίας σε μεταλλευτικούς και λατομικούς χώρους με 

αντίστοιχα έγγραφα και εντολές προς τους εκμεταλλευτές των 

μεταλλείων και λατομείων. 

19 

Αυτοψίες – εκθέσεις ατυχημάτων δυστυχημάτων σε 

μεταλλευτικούς και λατομικούς χώρους. 

19 

Αποφάσεις  επιβολής  προστίμων  συνολικού  ύψους  €200.500 (από 

αυτές, οι 16 αποφάσεις αφορούν λατομεία μαρμάρων,  4  λατομεία  

βιομηχανικών  ορυκτών,  3  λατομεία  αδρανών υλικών και 8 

μεταλλεία). 

31 

Δηλωμένα ατυχήματα σε μεταλλευτικούς και λατομικούς χώρους 

που  οδήγησαν  σε  τραυματισμό  και  εξετάστηκαν  από  την  

Υπηρεσία. 

53 

Δηλωμένα δυστυχήματα σε μεταλλευτικούς και λατομικούς χώρους 

που οδήγησαν σε θάνατο και εξετάστηκαν από την Υπηρεσία. 

3 
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Υποθέσεις της ΕΜΒΕ & του Τμήματος Μεταλλείων Επιθεώρησης Βορείου Ελλάδος  

εντός του 2014 (συνέχεια) 
 

Τύπος Ενέργειας  

Αριθμός Υποθέσεων  
 

Γνωμοδοτήσεις  για  χορήγηση  συναίνεσης  ερευνητικών εργασιών 

ή/και την εκμετάλλευση λατομικών χώρων. 

250 

Αποφάσεις χορήγησης αδειών εκμετάλλευσης λατομείων μαρμάρου. 12 

Αποφάσεις   έγκρισης   παράτασης   αδειών   εκμετάλλευσης   

λατομείων μαρμάρου. 

7 

Αποφάσεις τροποποίησης αδειών εκμετάλλευσης λατομείων μαρμάρου. 3 

Έγγραφα περί λήξης ισχύος αδειών εκμετάλλευσης λατομείων 

μαρμάρου λόγω απώλειας μισθωτικών δικαιωμάτων ή/και άλλων 

λόγων. 

5 

Αποφάσεις χορήγησης νέων αδειών ηλεκτρομηχανολογικών 

εγκαταστάσεων και μηχανημάτων έργου λατομείων. 

3 

Γνωμοδοτήσεις για χορήγηση άδειας μεταλλευτικών ερευνών ή/και την 

εκμετάλλευση μεταλλευτικών χώρων. 

16 

Έλεγχος των στοιχείων δελτίων δραστηριότητας λατομείων και 

μεταλλείων έτους 2013 που υπέβαλαν οι εκμεταλλευτές. 

338 

Εκθέσεις δραστηριότητας μεταλλείων. 54 

Έγγραφα περί κλήσεων σε ακρόαση-διατύπωση απόψεων από 

εκμεταλλευτές μεταλλείων και  λατομείων και συμμόρφωσης με τις 

εντολές τις Υπηρεσίας. 

56 

Έγγραφα περί απαγόρευσης εργασιών σε εκμεταλλευτές μεταλλείων 

και λατομείων. 

3 

Έγγραφα προς την Ελληνική Αστυνομία για εξέταση καταγγελιών και 

ζητημάτων της μεταλλευτικής και λατομικής νομοθεσίας. 

26 

Έγγραφα προς το ΣΔΟΕ για εξέταση καταγγελιών και ζητημάτων της 

μεταλλευτικής και λατομικής νομοθεσίας. 

2 

Έγγραφα διατύπωσης  απόψεων  επί  προσφυγών κατά εντολών  και 

αποφάσεων της Υπηρεσίας. 

15 

Εκθέσεις προς τα Διοικητικά Δικαστήρια επί προσφυγών που 

ασκήθηκαν κατά αποφάσεων επιβολής προστίμων της Υπηρεσίας για 

παράνομες εκμεταλλεύσεις σε μεταλλευτικούς και λατομικούς χώρους. 

5 

Έγγραφα σχετικά με απαντήσεις στη Βουλή. 8 

Εκθέσεις για απαλλοτριώσεις εκτάσεων για τις ανάγκες εκμετάλλευσης 

μεταλλείων. 

16 

Αποφάσεις έγκρισης χρήσης εκρηκτικών υλών σε μεταλλευτικούς και 

λατομικούς χώρους. 

22 
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Από τις ανωτέρω, οι 19 εκθέσεις ατυχημάτων-δυστυχημάτων σε μεταλλευτικούς και λατομικούς 

χώρους που προκύπτουν ως προϊόν αντίστοιχης αυτοψίας έχουν ως αποδέκτη τις αρμόδιες κατά  

τόπους  εισαγγελικές  αρχές,  ενώ  4  από  τις 31  αποφάσεις επιβολής προστίμου λόγω του ότι 

αφορούσαν σε παράνομες εκμεταλλεύσεις μεταλλείων και λατομείων απεστάλησαν στην αρμόδια 

εισαγγελική αρχή. 

 

Στις περιπτώσεις που οι ελεγχόμενοι φορείς επανελέγχθηκαν, κατόπιν της έκδοσης εντολών βάσει   

προτάσεων   που   διατυπώθηκαν   στα   πορίσματα   από   το   Τμήμα   Επιθεώρησης Μεταλλείων  

της  Επιθεώρησης  Βορείου  Ελλάδος,  διαπιστώθηκε  ότι  σε  γενικές  γραμμές υπήρξε 

συμμόρφωση. 

 

Οι εργασίες, κατά είδος, που χειρίστηκε το έτος 2014 το Τμήμα Επιθεώρησης Μεταλλείων της 

Επιθεώρησης Βορείου Ελλάδος του παραπάνω πίνακα, παρουσιάζονται ομαδοποιημένα στα 

ακόλουθο διάγραμμα: 
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Εργασίες το 2014 Τμήματος Επιθεώρησης Μεταλλείων της Επιθ/σης Βορείου Ελλάδος 

Καταχωρήσεις Στοιχείων 338 28% 

Γνωμοδοτήσεις  ερευνητικών εργασιών - έγγραφα παροχής στοιχείων 286 24% 

Λοιπές Εργασίες 184 15% 

Εντολές για εκτός έδρας αυτοψίες 149 12% 

Ακροάσεις - Απόψεις - Συμμορφώσεις 56 5% 

Εκθέσεις δραστηριότητας μεταλλείων 54 5% 

Δηλωμένα ατυχήματα 53 4% 

Αποφάσεις έγκρισης χρήσης εκρηκτικών υλών 42 4% 

Αποφάσεις επιβολής προστίμων 31 3% 

Σύνολο 1.193 100% 
 

 

 

 

Β.4.4   Προγραμματισμός   δράσης   των   Τμημάτων   Επιθεώρησης   Μεταλλείων για το 

έτος 2015. 

 

Οι προτεραιότητες  δράσης  για  το  έτος  2015  για  το  Τμήμα  Επιθεώρησης  Μεταλλείων, 

Επιθεώρησης Νοτίου Ελλάδος είναι: 

 

α)  η διενέργεια τουλάχιστον μίας περιοδικής προληπτικής επιθεώρησης και ελέγχου σε 

όλους τους χώρους που ασκούνται μεταλλευτικές και λατομικές δραστηριότητες, εντός 

της χωρικής αρμοδιότητας του Τμήματος,  

β) η διενέργεια επιθεωρήσεων και ελέγχων με μεγαλύτερη ένταση (τουλάχιστον 2 το χρόνο) 

στις περιοχές με αυξημένη μεταλλευτική και λατομική δραστηριότητα όπως ειδικότερα 

στις περιοχές του Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης της Δ.Ε.Η. Α.Ε. – των μεταλλείων 

Εύβοιας και Αγ. Ιωάννη καθώς και Μεταλλουργικού Εργοστασίου Λάρυμνας της 

ΛΑΡΚΟ - λόγω του μεγέθους και της πολυπλοκότητάς τους, στους χώρους των 

μεταλλείων βωξίτη σε Παρνασσό Γκιώνα και Οίτη και σε νησιωτικές περιοχές 

λειτουργίας λατομείων βιομηχανικών ορυκτών (Μήλος, Γυαλί). 

γ)  η 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 και 

δ)  η   διαχείριση   του   Δημοσίου   Μεταλλείου   Σμύριδας   Νάξου   δια   του   

Γραφείου Σμυριδωρυχείων. 

 

Οι προτεραιότητες  δράσης   για  το  έτος  2015  αντιστοίχως  για  το  Τμήμα  Επιθεώρησης 

Μεταλλείων της Επιθεώρησης Βορείου Ελλάδος είναι: 

 

 α) η διενέργεια τουλάχιστον μίας περιοδικής προληπτικής επιθεώρησης και ελέγχου σε 

χώρους που ασκούνται μεταλλευτικές και λατομικές δραστηριότητες, στα πλαίσια της 

χωρικής αρμοδιότητάς του Τμήματος,  
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β) η διενέργεια επιθεωρήσεων και ελέγχων με μεγαλύτερη ένταση στις περιοχές με 

αυξημένη μεταλλευτική και λατομική δραστηριότητα όπως ειδικότερα στις περιοχές του 

Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας της Δ.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 (Δράμα, Καβάλα, Θάσος κ.ά.) και  

γ) η 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. 
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Β.5  Η δραστηριότητα του Συντονιστικού Γραφείου Αντιμετώπισης Περιβαλλοντικών Ζημιών 

(ΣΥΓΑΠΕΖ) 

 

 

Β.5.1. Διοικητική οργάνωση, στελέχωση και αρμοδιότητες του Συντονιστικού Γραφείου 

Αντιμετώπισής Περιβαλλοντικών Ζημιών (ΣΥΓΑΠΕΖ). 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 100/2014 (ΦΕΚ Α΄ 167) «Οργανισμός Υπουργείου 

Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής», στο Σώμα Επιθεώρησης Περιβάλλοντος, 

Δόμησης Ενέργειας και Μεταλλείων ανήκει επίσης το Συντονιστικό Γραφείο Αντιμετώπισης 

Περιβαλλοντικών Ζημιών (ΣΥΓΑΠΕΖ), που λειτουργεί σε επίπεδο αυτοτελούς Τμήματος. Το 

ΣΥΓΑΠΕΖ έχει αρμοδιότητα, όπως οι διατάξεις του Π.Δ. 148/2009 (ΦΕΚ 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» ορίζουν, την μέριμνα για την αντιμετώπιση του κινδύνου πρόκλησης 

περιβαλλοντικών ζημιών στο έδαφος, τα νερά και τη βιοποικιλότητα, συμπεριλαμβανομένης της 

εποπτείας και του ελέγχου εφαρμογής των διατάξεων του Π.Δ. 148/2009 (ΦΕΚ Α΄ 190), την 

εισήγηση μέτρων πρόληψης και αποκατάστασης περιβαλλοντικών ζημιών καθώς και την 

παρακολούθηση της υλοποίησης μέτρων πρόληψης και αποκατάστασης και τον συντονισμό των 

δράσεων των Περιφερειακών Επιτροπών Αντιμετώπισης Περιβαλλοντικών Ζημιών. 

Στο ΣΥΓΑΠΕΖ υπηρετούν σήμερα επτά (7) συνολικά υπάλληλοι συμπεριλαμβανομένης της 

Προϊσταμένης Τμήματος (2 ΠΕ Περιβάλλοντος, 2 ΠΕ Μηχανικών, 2 ΠΕ Γεωτεχνικών, 1 ΠΕ 

Διοικητικού–Οικονομικού), ενώ έχει ζητηθεί υπάλληλος κατηγορίας ΔΕ για την διοικητική 

υποστήριξη. 

 

Β.5.2. Οι σημαντικότερες υποθέσεις που εξετάσθηκαν από το ΣΥΓΑΠΕΖ για υπαγωγή σε 

καθεστώς περιβαλλοντικής ευθύνης, κατά το έτος 2014, είναι οι εξής: 

ΥΠΟΘΕΣΗ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΥΔΡΟΦΟΡΟΥ ΟΡΙΖΟΝΤΑ ΑΠΟ ΜΑΓΓΑΝΙΟ, ΠΕΡΙΟΧΗ 

ΓΕΦΥΡΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, Δ. ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ, Ν. 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. 

Εξετάσθηκε η καταγγελία ρύπανσης του υδροφόρου ορίζοντα λόγω απόθεσης αποβλήτων με 

περιεκτικότητα σε μαγγάνιο (Mn). Κατά την εξέταση διαπιστώθηκε ότι τμήμα των αποθέσεων 

αποτελεί ιστορική ρύπανση, δηλαδή περιβαλλοντική ζημία που σημειώθηκε προ του 2007 και 

επομένως πριν την ημερομηνία εφαρμογής της Οδηγίας. Οι υψηλές συγκεντρώσεις Mn είχαν 

σημειωθεί σε υδρευτικές γεωτρήσεις της περιοχής με αποτέλεσμα να έχουν αχρηστευθεί έξι (6) εξ’ 

αυτών από το έτος 2012, σε σύνολο δεκαεννέα (19) υδρευτικών γεωτρήσεων. Σε μία γεώτρηση που 

είναι σε λειτουργία αλλά δεν χρησιμοποιείται για ύδρευση, το ΣΥΓΑΠΕΖ ζήτησε με έγγραφό του 

(α.π. 406/07.08.2014) από την ΕΥΑΘ να γίνει μέτρηση κατά το έτος 2014 και διαπιστώθηκε εκ 

νέου ότι η τιμή του Mn εξακολουθεί να βρίσκεται πάνω από τα επιτρεπτά επίπεδα.  
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ΕΞΕΤΑΣΗ ΠΡΟΚΛΗΣΗΣ Ή ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΠΡΟΚΛΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΖΗΜΙΑΣ, 

ΑΠΟ ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ ΑΜΙΑΝΤΟΥ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΣΤΗΝ ΔΗΜ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΓΕΦΥΡΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ, Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

Η υπόθεση διαβιβάσθηκε από την πρώην Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος (Τομέας 

Βορείου Ελλάδας) στο ΣΥΓΑΠΕΖ με συνημμένο το «Πρακτικό Κλιμακίου Ελέγχου Ποιότητας 

Περιβάλλοντος» από την Δ/ση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας 

Κεντρικής Μακεδονίας (α.π. ΣΥΓΑΠΕΖ 218/17.05.2013). Το Κλιμάκιο ενεργοποιήθηκε σε 

συνέχεια έγγραφης εντολής από το Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Θεσσαλονίκης. Στις 

10/09/2014 πραγματοποιήθηκε Έλεγχος στο γήπεδο της εγκατάστασης από το ΣΥΓΑΠΕΖ, από 

κοινού με την Περιφερειακή Επιτροπή Αντιμετώπισης Περιβαλλοντικών Ζημιών Κεντρικής 

Μακεδονίας (ΠΕΑΠΖ), καθώς και την παρουσία άλλων συναρμόδιων υπηρεσιών. Ο έλεγχος 

αφορούσε στην εξέταση πρόκλησης (ή κινδύνου πρόκλησης) περιβαλλοντικής ζημίας, από 

κατάλοιπα αμιάντου που βρίσκονται τόσο εντός του γηπέδου, όσο και ως δομικά υλικά στα στοιχεία 

του κτιρίου. Κατόπιν εισήγησης της αρμόδιας ΠΕΑΠΖ, έχει εκδοθεί από τον Γ.Γ. Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης Κεντρικής Μακεδονίας η με Α.Π. 2548/28-04-2014 (ΑΔΑ: ΒΙ09ΟΡ1Υ-ΣΨΨ) «Απόφαση 

για εξυγίανση-αποκατάσταση», με την οποία σε κανένα σκέλος δεν έχει συμμορφωθεί η εταιρεία 

και απέστειλε εξώδικη διαμαρτυρία. Επι αυτής έχει απαντήσει το ΣΥΓΑΠΕΖ. 

ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΖΗΜΙΑΣ ΣΤΟΝ ΥΓΡΟΤΟΠΟ-ΚΑΛΑΜΩΝΑ ΑΜΦΙΘΕΑΣ, ΛΙΜΝΗ 

ΠΑΜΒΩΤΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ, Ν. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ  

Στον υγρότοπο Αμφιθέας, περιοχή του δικτύου NATURA 2000, με κωδικό GR2130005 (SPA/SCI) 

κατασκευάστηκε στίβος θαλάσσιου σκι για την διεξαγωγή αγώνων. Η υπόθεση τέθηκε υπόψιν του 

ΣΥΓΑΠΕΖ, κατόπιν κοινοποίησης σχετικής Πράξης Βεβαίωσης Παράβασης τον Μάρτιο του 2014 

(α.π. ΣΥΓΑΠΕΖ 153/07.04.2014) από την πρώην Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος 

(νυν Τμήμα Επιθεώρησης Περιβάλλοντος της Δ/νσης Επιθεώρησης Βορείου Ελλάδος του Σώματος 

Επιθεώρησης Περιβάλλοντος, Δόμησης, Ενέργειας & Μεταλλείων), καθώς και των καταγγελιών 

του Συλλόγου Προστασίας Περιβάλλοντος Ιωαννίνων (α.π. ΣΥΓΑΠΕΖ 570/29.10.2014) και της 

Ελληνικής Ορνιθολογικής Εταιρείας (α.π. ΣΥΓΑΠΕΖ 569/29.10.2014). Η υπόθεση εξετάστηκε από 

το ΣΥΓΑΠΕΖ προκειμένου να υπαχθεί στις διατάξεις του Π.Δ. 148/2009. Αναμένονται τα πρόσθετα 

στοιχεία που ζητήθηκαν από το ΣΥΓΑΠΕΖ εγγράφως (α.π. 570/2014), από το Δήμο Ιωαννιτών και 

τις συναρμόδιες Υπηρεσίες και Φορείς και προγραμματίζονται αυτοψίες κατόπιν ολοκλήρωσης της 

συλλογής των εν λόγω στοιχείων.   
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Β.5.3. Οι σημαντικότερες υποθέσεις που έχουν υπαχθεί σε καθεστώς περιβαλλοντικής ευθύνης 

και παρακολουθούνται από το ΣΥΓΑΠΕΖ, ως προς την υλοποίηση των έργων αποκατάστασης 

ή/και πρόληψης/αποτροπής επέκτασης περιβαλλοντικής ζημίας, κατά το έτος 2014.   

 

ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΛΥΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟ ΒΑΘΥ 

ΑΥΛΙΔΑΣ, ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΑΣ.  

Κατόπιν ελέγχου του Τμήματος Επιθεώρησης Περιβάλλοντος του Σώματος Επιθεώρησης 

Περιβάλλοντος, Δόμησης, Ενέργειας & Μεταλλείων (α.π. ΣΥΓΑΠΕΖ 327/12.10.2012), η 

δραστηριότητα υπήχθη σε καθεστώς περιβαλλοντικής ευθύνης σύμφωνα με την απόφαση της Γ.Γ. 

της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης (α.π. 3265/132287/10-7-2014 απόφαση Γ.Γ. ΑΔΘΣΤΕ για 

την έγκριση εργασιών πρόληψης/ αποκατάστασης χώρων  ρυπασμένων). Ο φορέας εκμετάλλευσης 

γνωστοποίησε στο ΣΥΓΑΠΕΖ τη μελέτη εξυγίανσης-αποκατάστασης που υπέβαλλε στην οικεία 

Περιφερειακή Επιτροπή Αντιμετώπισης Περιβαλλοντικών Ζημιών (ΠΕΑΠΖ) Στερεάς Ελλάδας, η 

οποία ζήτησε τροποποιήσεις κατόπιν εξέτασης του θέματος.. Ο φορέας εκμετάλλευσης με έγγραφό 

του δήλωσε συμμόρφωση στις τροποποιήσεις που ζητήθηκαν (α.π. ΣΥΓΑΠΕΖ 122/27.02.2015). 

Αναμένεται τελικός έλεγχος από την αρμόδια ΠΕΑΠΖ της οικείας Αποκεντρωμένη Διοίκησης. 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΛΑΤΟΜΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 

ΕΞΟΡΥΞΗΣ ΑΠΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΤΗ ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ «ΚΟΤΣΙΚΑ-ΤΟΥΜΠΙ», 

ΔΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ, Ν. ΒΟΙΩΤΙΑΣ.  

Κατόπιν ελέγχου του Τμήματος Επιθεώρησης Περιβάλλοντος του Σώματος Επιθεώρησης 

Περιβάλλοντος, Δόμησης, Ενέργειας & Μεταλλείων (α.π. ΣΥΓΑΠΕΖ 65/17.02.2014), η 

δραστηριότητα υπήχθη σε καθεστώς περιβαλλοντικής ευθύνης σύμφωνα με την απόφαση της Γ.Γ. 

της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης (α.π. 3171/127770/25.07.2014). Ο φορέας εκμετάλλευσης 

υπέβαλε μελέτη αποκατάστασης στην οικεία ΠΕΑΠΖ Στερεάς Ελλάδας, η οποία διαβιβάστηκε στην 

υπηρεσία μας για απόψεις (α.π. 578/09.12.2014). Η αρμόδι αΠΕΑΠΖ έχει ζητήσει από το φορέα 

εκμετάλλευσης τροποποίηση της μεθόδου δειγματοληψίας με παράλληλη γνωμοδότηση από τον 

εποπτευόμενο επιστημονικό φορέα ΙΓΜΕΜ του ΥΠΑΠΕΝ.  

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΖΗΜΙΑΣ ΣΤΗ ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑ 

ΚΟΤΥΧΙΟΥ, Ν. ΗΛΕΙΑΣ 

Το βόρειο τμήμα της λουρονησίδας που χωρίζει τη λιμνοθάλασσα του Κοτυχίου από τη θάλασσα, 

παρουσιάζει εδώ και αρκετά χρόνια έντονη διάβρωση, ιδιαίτερα κατά τους χειμερινούς μήνες, με 

κίνδυνο να μετατραπεί η λιμνοθάλασσα μακροπρόθεσμα σε θαλάσσιο κόλπο. Το Κοτύχι ανήκει στο 

Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Κοτυχίου-Στροφυλιάς και προστατεύεται και από τη συνθήκη Ramsar.  

Για τους λόγους αυτούς είχε συναφθεί προγραμματική σύμβαση μεταξύ του Φορέα Διαχείρισης 

Υγροτόπων Κοτυχίου – Στροφυλιάς και της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών της Π.Ε Ηλείας, από 

τις 06.06.2012, προκειμένου να γίνει μελέτη για την αποκατάσταση της λουρονησίδας. Το δεύτερο 

εξάμηνο του 2012 όμως, παρατηρήθηκαν και ανθρωπογενείς επεμβάσεις με τη χρήση 

μηχανημάτων, από άγνωστο φορέα εκμετάλλευσης, με αφαίρεση αμμώδους υλικού από το πιο 

φαρδύ τμήμα της λουρονησίδας και προσθήκη αυτού στα ασθενέστερο, με σκοπό προφανώς την 

ενίσχυσή του. Αυτό αφενός δεν ενίσχυσε σε βάθος χρόνου την λουρονησίδα και αφετέρου την 

αποδυνάμωσε και στο τμήμα από όπου αφαιρέθηκε η άμμος και καταστράφηκε η αμμοθινική 
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βλάστηση. Ως εκ τούτου κατατέθηκε αίτημα ανάληψης δράσης (α.π. 316/03.10.2012) βάσει του 

άρθρου 13 του Π.Δ. 148/2009, από τον Φορέα Διαχείρισης Υγροτόπων Κοτυχίου – Στροφυλιάς στο 

ΣΥΓΑΠΕΖ, για αποκατάσταση του Βόρειου Τμήματος της λουρουνησίδας, δεδομένου ότι η 

καταστροφή οικοτόπων αποτελεί περιβαλλοντική ζημία, ανεξάρτητα από την δραστηριότητα και 

τον υπαίτιο που την προκάλεσε. 

Το ΣΥΓΑΠΕΖ στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, ανέλαβε τον συντονισμό και συγκάλεσε 

σύσκεψη (α.π. 193/30.04.2014) προκειμένου για την έναρξη των εργασιών σε εφαρμογή της 

Προγραμματικής Σύμβασης και την προκήρυξη σχετικού διαγωνισμού μελέτης αποκατάστασης, 

διαδικασία η οποία δεν προχώρησε, καθώς αφενός αξιολογήθηκε από την Π.Ε. Ηλείας πως ο 

προϋπολογισμός της μελέτης ήταν πολύ χαμηλός και αφετέρου ζητήθηκε ως προαπαιτούμενο η 

οριοθέτηση του αιγιαλού από την Κτηματική Υπηρεσία Ηλείας, για έργα μεγάλης επέμβασης. 

Ως εκ τούτου θεωρήθηκε ότι η προώθηση της αποκατάστασης θα ήταν ταχύτερη με τη λύση της 

Προγραμματικής Σύμβασης (03/07/2014 - ΑΔΑ: Ω1ΝΖ7Λ6-ΦΓΩ) και παράλληλα προωθήθηκε η 

ανάθεση μελέτης από το Φορέα Διαχείρισης Υγροτόπων Κοτυχίου-Στροφυλιάς στο ΕΛΚΕΘΕ για 

την εκτέλεση έργων ήπιας επέμβασης. (Συμπληρωματικά αναφέρεται ότι στις 15/01/2015 

υπογράφηκε η ανάθεση μελέτης αποκατάστασης από το Φορέα Διαχείρισης στο ΕΛΚΕΘΕ ενώ 

πρώτο παραδοτέο με τίτλο «Εμπειρογνωμοσύνη για την αποκατάσταση του τύπου οικοτόπου 2120 

στο βόρειο τμήμα της λ/θ Κοτυχίου», παραδόθηκε τον Απρίλιο 2015). 

ΥΠΟΘΕΣΗ Ρ/Σ «ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ», ΔΗΜΟΣ ΤΟΠΕΙΡΟΥ, Ν. ΞΑΝΘΗΣ 

Σε συνέχεια εγγράφου που απεστάλη στο ΣΥΓΑΠΕΖ από την Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας, 

της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης (α.π. 115/17.03.2014), ενημερωθήκαμε για την 

ύπαρξη PCBs εντός έκτασης 8.000 στρεμμάτων περίπου, στα  παράλια της Ξάνθης, πλησίον του 

οικισμού Δασοχώρι και του υγροβιότοπου Νέστου, που ανήκε κατά το παρελθόν στον ραδιοφωνικό 

Σταθμό η «Φωνή της Αμερικής».  

Η αρμοδιότητα διαχείρισης της έκτασης ανήκει στην ΕΤΑΔ Α.Ε. Στις 05/05/2014 και 06/05/2014 

πραγματοποιήθηκε από κοινού αυτοψία του ΣΥΓΑΠΕΖ και των Επιθεωρητών Περιβάλλοντος – 

Τομέας Βορείου Ελλάδας. Η αυτοψία  έγινε παρουσία της εταιρείας INTERGEO, ανάδοχο εταιρεία 

του έργου του ΥΠΑΠΕΝ για την δήλωση και καταγραφή των PCBs. Οι εκπρόσωποι της 

INTERGEO έλαβαν  δείγματα για την διενέργεια αναλύσεων στους πυκνωτές που υπήρχαν εντός 

των εγκαταστάσεων για την ύπαρξη και τυχόν διαρροή PCBs, αλλά και σε βαρέλια με 

χρησιμοποιημένα έλαια, που ήταν τοποθετημένα στον εξωτερικό χώρο. Διαπιστώθηκε ότι η ΕΤΑΔ 

Α.Ε. δεν εφάρμοσε την ΚΥΑ 18083/1098 Ε. 103/2003, σχετικά με την δήλωση και καταγραφή των 

PCBs και την ελεγχόμενη διάθεση ή απολύμανση αυτών και δεν ανταποκρίθηκε στη διαδικασία 

καταγραφή που διενεργήθηκε από το ΥΠΑΠΕΝ (πρώην ΥΠΕΚΑ).  

Κατά τον προαναφερόμενο έλεγχο των υπηρεσιών, καταγράφηκαν με τη συνδρομή της εταιρείας 

INTERGEO, οι συσκευές που περιείχαν PCBs και καταλογίστηκε το κόστος στην ΕΤΑΔ Α.Ε. 

Μέχρι στιγμής η ΕΤΑΔ Α.Ε. δεν έχει εκπληρώσει τις συμβατικές της υποχρεώσεις, δεν έχει 

απαντήσει στην αλληλογραφία των υπηρεσιών, ενώ διαπιστώθηκε περιβαλλοντική ζημία από 

χρησιμοποιημένα έλαια που εντοπίσθηκαν στο έδαφος, και υπάρχει κίνδυνος πρόκλησης 

μεγαλύτερης ζημίας από τα επικίνδυνα έλαια που περιέχονται στους πυκνωτές.  
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ΥΠΟΘΕΣΗ ΔΙΑΡΡΟΗΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΕΛΑΙΩΝ ΑΠΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 

ΣΤΗ ΒΙΠΕ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 

Στο ΣΥΓΑΠΕΖ διαβιβάστηκε πρακτικό αυτοψίας του Κλιμακίου Ελέγχου Ποιότητας 

Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας-Θράκης, κατά την οποία διαπιστώθηκε διαρροή 

στις 11.05.2014, μεγάλης ποσότητας χρησιμοποιημένων ελαίων από δεξαμενές σε δραστηριότητα  

στη ΒΙΠΕ Κομοτηνής, η οποία έχει πάψει την λειτουργία της προ 15ετίας. 

Την άμεση αποκατάσταση των αγωγών όμβριων και την άντληση των ελαίων από τους εξωτερικούς 

χώρους, ανέλαβαν τόσο οι περιφερειακές υπηρεσίες, όσο και η ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ. Από την πρώτη 

στιγμή ενεργοποιήθηκε η ΠΕΑΠΖ Αν. Μακεδονίας-Θράκης, ως αρμόδια αρχή. Στις 20.10.2014 

εγκρίθηκε με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-

Θράκης (ΑΔΑ:ΩΚΟ2ΟΡ1Υ-5ΤΡ), η μελέτη αξιολόγησης και αποκατάστασης της περιβαλλοντικής 

ζημιάς εντός του χώρου της επιχείρησης, που υποβλήθηκε από τον φορέα εκμετάλλευσης.  

ΕΓΚΑΤΑΛΕΛΕΙΜΜΕΝΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΧΥΜΟΠΟΙΙΑΣ,  ΘΕΣΗ ΙΜΑΡΕΤ,  Δ. ΑΡΤΑΙΩΝ, 

Ν. ΆΡΤΑΣ  

Λόγω διαφυγής μαζούτ από δεξαμενή αποθήκευσης καυσίμου προκλήθηκε ζημία στα πρανή και 

στον ποταμό Άραχθο. Τα μέτρα πρόληψης και αποκατάστασης ολοκληρώθηκαν επιτυχώς, τον 

Ιούνιο του 2010 με δαπάνες που επιβαρύνθηκε η αρμόδια Αρχή, συνολικού ύψους 92.918,70 €. Σε 

εφαρμογή της παρ. 2 του Άρθρου 11 του Π.Δ. 148/2009 έχει προωθηθεί η διαδικασία ανάκτησης 

των δαπανών από τον υπόχρεο φορέα εκμετάλλευσης, κατόπιν εγγράφων και ενεργειών του 

ΣΥΓΑΠΕΖ προς την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας (α.π. ΣΥΓΑΠΕΖ 

184/23.04.2014). Ετοιμάστηκε και προωθήθηκε από την υπηρεσία μας προς υπογραφή  η σχετική 

ΚΥΑ Πράξης καταλογισμού. 

 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 

ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ, ΣΤΗΝ ΒΙ.ΠΕ. ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ,  Δ. ΤΑΝΑΓΡΑΣ,  Ν. ΒΟΙΩΤΙΑΣ  

 

Στις 10.04.2014 με α.π.524  υποβλήθηκε στο ΣΥΓΑΠΕΖ από τον υπόχρεο φορέα εκμετάλλευσης, 

αίτημα ανάληψης δράσης για την αποκατάσταση του υπόγειου υδροφόρου, εντός του γηπέδου της 

εταιρείας, λόγω διαπίστωσης ρύπανσης του υπόγειου υδροφόρου με εξασθενές χρώμιο (Cr+6).  

Έγιναν έγγραφα και ενέργειες, για την εκτίμηση της καταλληλότητας της προτεινόμενης μεθόδου 

(in-situ αποκατάσταση του υδροφόρου με έγχυση σιδήρου), ενώ παράλληλα προωθείται η 

συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων (ΕΓΥ) και το ΕΚΒΑΑ-

ΙΓΜΕΜ, επιστημονικό σύμβουλο του ΥΠΑΠΕΝ.  

 

Στις 19.01.2015 εστάλη έγγραφο προς το φορέα εκμετάλλευσης για παροχή πρόσθετων στοιχείων. 

Πραγματοποιήθηκαν συσκέψεις με το φορέα εκμετάλλευσης, την ΕΓΥ και το ΙΓΜΕΜ. Εξετάζεται 

από την υπηρεσία μας η αναγκαιότητα τυχόν άδειών για την υλοποίηση  του έργου, σε συνεργασία 

με τις υπηρεσίες του ΥΠΑΠΕΝ και με τη Δ/νση Υδάτων Στερεάς Ελλάδας. (Συμπληρωματικά 

αναφέρεται ότι πραγματοποιήθηκε αναγνωριστική αυτοψία στις 23/04/2015. Προβλέπονται και 

άλλες αυτοψίες εντός του 2015, στο πλαίσιο παρακολούθησης του προγράμματος αποκατάστασης 

που προτείνεται να υλοποιηθεί). 
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ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΥΓΡΟΤΟΠΟΥΣ ΤΟΥ ΚΟΛΠΟΥ ΤΗΣ ΓΕΡΑΣ ΣΤΗ ΛΕΣΒΟ (ΈΛΟΣ 

ΕΥΡΕΙΑΚΗΣ,  ΈΛΟΣ ΝΤΙΠΙ (ΛΑΡΣΟΣ & ΛΙΜΝΗ ΦΑΒΑ), ΈΛΟΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ, ΈΛΟΣ 

ΑΓ. ΘΕΡΑΠΟΝΤΑ, ΑΓΝΩΣΤΟ ΕΛΟΣ) 

 

Έχουν σημειωθεί ανεξέλεγκτες και επαναλαμβανόμενες παρεμβάσεις (επιχωματώσεις, αποθέσεις 

αδρανών υλικών με παράλληλη κοπή της υγροτοπικής βλάστησης, κ.λπ.) σε εντοπισμένες θέσεις 

υγροτόπων του Ν. Λέσβου που έχουν ενταχθεί στο δίκτυο ΝΑTURA 2000, αρχικά από αγνώστους 

υπεύθυνους.  

 

Το ΣΥΓΑΠΕΖ, προκειμένου να τεκμηριωθεί η υπαγωγή στις διατάξεις του Π.Δ. 148/2009, ζήτησε 

με έγγραφό του (α.π. ΣΥΓΑΠΕΖ 19/27.01.2014) από τις συναρμόδιες υπηρεσίες και φορείς, 

ενημέρωση και επικαιροποίηση των στοιχείων. Σύμφωνα με τις απαντήσεις, οι υπεύθυνοι έχουν 

εντοπιστεί σε κάποιες από τις θέσεις των παρεμβάσεων και έχουν προβεί σε εργασίες 

αποκατάστασης.  

 

ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΤΜΗΜΑ 

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΠΡΩΗΝ ΕΥΕΠ), ΣΕ ΜΟΝΑΔΑ 

ΔΕΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ/ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΙΚΤΩΝ 

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ, ΣΤΗ ΘΕΣΗ "ΣΤΑΥΡΟΣ", Τ.Δ. ΔΙΔΥΜΟΥ, ΔΗΜΟΥ ΕΡΜΙΟΝΙΔΟΣ, 

Ν. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ. 

 

Το ΣΥΓΑΠΕΖ διαβίβασε αίτημα για ανάληψη δράσης αποκατάστασης στο Τμήμα Επιθεώρησης 

Περιβάλλοντος (α.π. ΣΥΓΑΠΕΖ 26/27.01.2014) που υποβλήθηκε βάσει του άρθρου 13 του Π.Δ/τος 

148/2009 σύμφωνα με τα προβλεπόμενα για την αποδοχή του ή μη. Μετά την εξέτασή του το 

αίτημα έγινε δεκτό από το Τμήμα Επιθεώρησης Περιβάλλοντος Νοτίου Ελλάδος (πρώην ΕΥΕΠ)  

και η σχετική απόφαση διαβιβάστηκε στην αρμόδια Περιφερειακή Επιτροπή Αντιμετώπισης 

Περιβαλλοντικών Ζημιών Πελοπόννησο, ώστε να επιβάλλει στον υπεύθυνο Φορέα Διαχείρισης 

Σ.Α. Περιφέρειας Πελοποννήσου τα κατάλληλα μέτρα αποκατάστασης). 
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Β.5.4. Υποθέσεις περιβαλλοντικής ευθύνης για τις οποίες ολοκληρώθηκαν τα μέτρα 

αποκατάστασης κατά το έτος 2014. 

Στις τρείς υποθέσεις που αναφέρονται στη συνέχεια, ολοκληρώθηκαν εντός του έτους 2014 τα 

μέτρα αποκατάστασης που είχε επιβάλλει η αρμόδια ΠΕΑΠΖ:  

1. ΛΑΡΚΟ ΓΜΜΑΕ (Εγκαταστάσεις εμπλουτισμού και επεξεργασίας σιδηρονικελιούχου 

μεταλλεύματος). 

Στην περιοχή Πολιτικών Ευβοίας είχε διαπιστωθεί από τη Δ/νση Περιβάλλοντος της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδος στις 07-12-2011 ρύπανση εδάφους 

λόγω εναπόθεσης διαφόρων αποβλήτων, επικίνδυνων και μη (λιπαντικών ελαίων, οχημάτων 

τέλους κύκλου ζωής, μεταχειρισμένων ελαστικών, αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού 

εξοπλισμού, σκραπ μετάλλου, στείρων εμπλουτισμού). 

Πραγματοποιήθηκε απομάκρυνση ρυπασμένων χωμάτων και λοιπών αποβλήτων από 

αδειοδοτημένους φορείς, καθώς και απομάκρυνση και διαχείριση των στείρων όπως 

προέβλεπαν οι περιβαλλοντικοί όροι και η απόφαση αποκατάστασης του χώρου. Ημερομηνία 

απόφασης ολοκλήρωσης μέτρων αποκατάστασης: 26-5-2014.  

2. ΜΕΤΑΛ ΑΒΕΕ (Βιομηχανία μετάλλων).  

Στην περιοχή Σχηματαρίου Βοιωτίας είχε διαπιστωθεί από αυτοψία των επιθεωρητών 

περιβάλλοντος στις 20-01-2011 η διάθεση επικίνδυνων αποβλήτων σε απορροφητικούς 

βόθρους.  

Πραγματοποιήθηκε απομάκρυνση ιλύος και υδάτων από τους βόθρους, σφράγιση των βόθρων 

και τροποποίηση της μεθόδου διαχείρισης των αποβλήτων. Ημερομηνία απόφασης 

ολοκλήρωσης μέτρων αποκατάστασης: 20-05-2014. 

3. ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΒΕΕ: (Γαλβανιστήρια - Μεταλλικές κατασκευές).  

Στην περιοχή Σχηματαρίου Βοιωτίας είχε διαπιστωθεί από τη Δ/νση Περιβάλλοντος της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδος στις 15-06-2010 η διάθεση 

επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων σε απορροφητικούς βόθρους. 

Πραγματοποιήθηκε αποσφράγιση των βόθρων, άντληση υδάτων και συλλογή ιλύος από τον 

πυθμένα τους και διαχείριση των αποβλήτων από αδειοδοτημένο φορέα, σφράγιση με μπετόν 

των σωληνώσεων που οδηγούσαν στους βόθρους, πλήρωση των βόθρων με κατάλληλο υλικό 

και εκ νέου σφράγιση. Η υπεδάφια διάθεση αποβλήτων σταμάτησε. Ημερομηνία απόφασης 

ολοκλήρωσης μέτρων αποκατάστασης: 26-05-2014. 
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Β.5.5. Άλλες δράσεις του ΣΥΓΑΠΕΖ για την προώθηση της εφαρμογής της περιβαλλοντικής 

ευθύνης, κατά το έτος 2014. 

1. Τον Οκτώβριο του 2014, συνάφθηκε Προγραμματική Σύμβαση με το ΕΚΒΑΑ-ΙΓΜΕΜ, ως καθ’ 

ύλην αρμόδιο φορέα της  χώρας σε θέματα εκτίμησης της ρύπανσης σε νερά και εδάφη, για την 

εκπόνηση του έργου «Ανάπτυξη Μεθοδολογίας για την εκτίμηση του δυναμικού ρύπανσης 

υδροφόρων οριζόντων και εδαφών. Εφαρμογή τους σε δραστηριότητες του Παραρτήματος ΙΙΙ του 

Π.Δ. 148/2009 που έχουν υπαχθεί ή διερευνώνται από την αρμόδια Αρχή να υπαχθούν σε καθεστώς 

περιβαλλοντικής ευθύνης» στο πλαίσιο της σχετικής Πράξης «Υποστήριξη της λειτουργίας του 

ΣΥΓΑΠΕΖ» που χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιβάλλον και Αειφόρος 

Ανάπτυξη.   Στο πλαίσιο του Έργου προβλέπεται η ανάπτυξη μεθοδολογίας με βάσει την ενδελεχή 

εξέταση των περιπτώσεων που έχουν ενταχθεί στο Μητρώο της Υπηρεσίας μας.    

2. Υλοποιήθηκε, με την συνδρομή του ΣΥΓΑΠΕΖ, η ένταξη έργων αποκατάστασης στο 

χρηματοδοτικό πρόγραμμα «Φυσικό Περιβάλλον» του Πράσινου Ταμείου για τις περιπτώσεις όπου 

εντοπίστηκαν από τις αρμόδιες Περιφερειακές Επιτροπές Αντιμετώπισης Περιβαλλοντικών Ζημιών 

Αττικής, Στερεάς Ελλάδας, Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Ελλάδας ανεξέλεγκτες απορρίψεις 

επικινδύνων αποβλήτων σε ευαίσθητες περιοχές και όπου ο φορέας εκμετάλλευσης ήταν άγνωστος  

(απόφαση Ειδικού Γραμματέα Υδάτων 393/31.07.2014). Στις περιπτώσεις αυτές η αρμόδια Αρχή 

αναλαμβάνει δράση αποκατάστασης χωρίς να καταλογιστεί ευθύνη σε συγκεκριμένο φορέα. Το 

συνολικό κόστος του Προγράμματος ήταν 785.000 €.  

3. Προκειμένου να επιτευχθεί η καλύτερη οργάνωση του έργου της αποκατάστασης 

περιβαλλοντικής ζημίας από το ΣΥΓΑΠΕΖ, με έμφαση στην πρόληψή της, σχεδιάστηκε αλγόριθμος 

για την κατάταξη των δραστηριοτήτων που υπάγονται στο Παράρτημα Δραστηριοτήτων του Π.Δ. 

148/2009 σε κατηγορίες κινδύνου, με αντικειμενικά κριτήρια. Στη συνέχεια συντάχθηκε σχετικό 

σχέδιο Κ.Υ.Α. για την εφαρμογή του θεσμού της χρηματοοικονομικής ασφάλειας σύμφωνα με το 

άρθρο 14 του Π.Δ. 148/2014.  Αναμένεται η εκ νέου προώθηση της υπογραφής της προτεινόμενης 

Κ.Υ.Α εντός του 2015. 

4. Έχει ετοιμαστεί σχέδιο ΥΑ 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 «Περιβαλλοντική ευθύνη για την πρόληψη και την 

αποκατάσταση των  ζημιών στο περιβάλλον-Εναρμόνιση με την οδηγία 2004/35/ΕΚ του Ευρ. 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Απριλίου 2004» (190 Α').  
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Γ. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ  ΚΑΙ   ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ   ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ   ΤΟΥ   ΕΡΓΟΥ   ΤΟΥ   

ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΔΟΜΗΣΗΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  

ΚΑΙ  ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ 
 

 

Τα προβλήματα και επομένως οι προτάσεις βελτίωσης του έργου του Σώματος Επιθεώρησης 

Περιβάλλοντος, Δόμησης, Ενέργειας και Μεταλλείων, είναι οικονομικής και θεσμικής φύσεως. 

 
Γ.1 Οικονομικά θέματα του έργου του Σώματος Επιθεώρησης Περιβάλλοντος, Δόμησης, 

Ενέργειας και Μεταλλείων. 

 

 

Οι πρώην Ειδικές Υπηρεσίες από τις οποίες δημιουργήθηκε το ΣΕΠΔΕΜ ήταν ενταγμένες στο 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιβάλλον και Αειφόρου Ανάπτυξης (ΕΠΕΡΑΑ 2006-2013), και 

συγχρηματοδοτήθηκαν από κοινοτικούς πόρους κατά την περίοδο 2007-2015 (με εξαίρεση τις 

Επιθεωρήσεις Μεταλλείων). Λόγω της σημασίας του ελεγκτικού ρόλου των υπηρεσιών του 

ΣΕΠΔΕΜ και της ιδιαίτερης φύσης του έργου των επιθεωρητών, είναι ζωτικής σημασίας η 

εξασφάλιση της συνέχισης της χρηματοδότησής του από κοινοτικούς πόρους, έτσι ώστε να 

καλύπτονται εκτός των άλλων και οι αυξημένες λειτουργικές δαπάνες που δεν μπορούν να 

καλυφθούν από τον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου (αυξημένες μετακινήσεις, 

λειτουργία-συντήρηση υπηρεσιακών αυτοκινήτων, λειτουργία-συντήρηση-πιστοποίηση & 

ανανέωση οργάνων μέτρησης και δειγματοληψίας καθώς και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, στέγαση 

σε κτίριο με χώρους στάθμευσης όπου είναι δυνατή η πρόσβαση και σε ώρες πέραν του ωραρίου 

καθώς και τα Σαββατοκύριακα, χρήση ταχυμεταφορικής για την αποστολή κλήσεων, κ.α.).  

 

Έως τη σύνταξη της παρούσας έκθεσης, δεν είχε προβλεφθεί η ένταξη του ΣΕΠΔΕΜ στον 

σχετικό θεματικό άξονα χρηματοδότησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές 

Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» (ΥΜΕΠΕΡΑΑ 2014-2020), παρά μόνο στο 

μέτρο της Τεχνικής Βοήθειας. Αυτό σημαίνει ότι ενδεχομένως δεν θα καλύπτονται πλέον οι 

λειτουργικές δαπάνες του Σώματος από το 2016, με ορατό αποτέλεσμα τη δραματική μείωση 

στον αριθμό, το βάθος και εν τέλει την αποτελεσματικότητα των διενεργούμενων ελέγχων.  

 

Ειδικά τα Τμήματα  Επιθεώρησης  Μεταλλείων που ούτως ή άλλως χρηματοδοτούνται 

αποκλειστικά από  δαπάνες  του  Τακτικού  Προϋπολογισμού,  ήδη έχουν οδηγηθεί σε 

υποχρηματοδότηση και ελλείψεις σε μέσα και εξοπλισμό, ακολουθώντας την  δημοσιονομική 

κατάσταση της Χώρας. Αναλυτικότερα: 

- Οι   προϋπολογισθείσες   πιστώσεις   του   έτους   2015   για   μετακινήσεις   προσωπικού, 

συμπεριλαμβανομένων της  πραγματοποίησης των προβλεπόμενων από  την νομοθεσία 

ελέγχων, είναι πολύ περιορισμένες,  

- Υπάρχει  αδυναμία  αγοράς υπηρεσιακού αυτοκινήτου για  τη  μετακίνηση  στις περιοχές 

όπου ασκούνται μεταλλευτικές-λατομικές δραστηριότητες και στα δυο Τμήματα της 

Επιθεώρησης Μεταλλείων,  

- Το  Γραφείου Σμυριδωρυχείων  Νάξου,  το οποίο  διαχειρίζεται  το Δημόσιο  Μεταλλείο 

Σμύριδας Νάξου, δεν διαθέτει χώρο γραφείων και δεν είχε προβλεφθεί σχετική πίστωση 

στον Τακτικό Προϋπολογισμό του  έτους 2015. 
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Γ.2 Θεσμικά θέματα του έργου του Σώματος Επιθεώρησης Περιβάλλοντος, Δόμησης, 

Ενέργειας και Μεταλλείων. 

 

 

Κατά το έτος 2014, με την θέσπιση του νέου Οργανογράμματος του τότε ΥΠΕΚΑ αλλά και με 

την έκδοση άλλων διατάξεων, οι ελεγκτικές υπηρεσίες του Υπουργείου συρρικνώθηκαν και 

αποδυναμώθηκαν δραματικά. Πιο συγκεκριμένα: 

 

- Οι θέσεις προσωπικού που προβλέπονταν για τις Υπηρεσίες της Ειδικής Γραμματείας 

Επιθεώρησης Περιβάλλοντος & Ενέργειας και των Επιθεωρήσεων Μεταλλείων, πριν την 

εφαρμογή του Π.Δ. 100/2014, ήταν συνολικά τετρακόσιες εξήντα τέσσερις (464). Οι 

θέσεις αυτές δεν κατέστη ποτέ δυνατό να καλυφθούν ούτε και κατά το ένα πέμπτο, 

δεδομένης της οικονομικής κρίσης και του κύματος συνταξιοδοτήσεων τα τελευταία έτη. 

Με το νέο Οργανισμό του Υπουργείου που εκδόθηκε στις 28-10-2014 οι οργανικές 

θέσεις του νεοσύστατου ΣΕΠΔΕΜ συρρικνώθηκαν σε εβδομήντα 701. Στην περίπτωση 

του Σώματος προβλέφθηκαν μόνον όσες οργανικές θέσεις κατείχαν ήδη οι υπηρετούντες 

υπάλληλοι.  

- Αποτέλεσμα των παραπάνω ήταν και η παρατηρούμενη μείωση στον αριθμό των 

περιβαλλοντικών ελέγχων, όπως φαίνεται και στην αντίστοιχη παράγραφο Β.1.  

- Συστάθηκε «Κεντρικό Συμβούλιο Επιθεώρησης Περιβάλλοντος, Δόμησης, Ενέργειας 

και Μεταλλείων» (άρθρο 21 του Ν. 4315/2014/ΦΕΚ Α΄ 269), που προβλέπεται να 

γνωμοδοτεί για «τη διευκρίνιση τεχνικής φύσης ζητημάτων που ανακύπτουν κατά τη 

διενέργεια περιβαλλοντικών επιθεωρήσεων». Σημειώνεται ότι το Συμβούλιο αυτό 

απαρτίζεται από τον Υπουργό, το Γενικό Γραμματέα Χωροταξίας, τον Ειδικό Γραμματέα 

Υδάτων και σχεδόν όλους του Προϊστάμενους των θεματικών Γενικών Διευθύνσεων και 

Διευθύνσεων του Υπουργείου, εκτός από εκείνους του ΣΕΠΔΕΜ. Το Συμβούλιο αυτό, 

που δεν έχει ακόμη συγκροτηθεί και λειτουργήσει, μπορεί να ασκεί την αρμοδιότητά του 

μετά από κάθε έκθεση ελέγχου και πριν την έκδοση της σχετικής πράξης βεβαίωσης 

παράβασης. Είναι προφανές ότι με τη λειτουργία του Συμβουλίου αυτού  θα τεθεί σε 

πλήρη αμφισβήτηση το κύρος και η ανεξαρτησία του ελεγκτικού μηχανισμού.  

- Παρόλα αυτά το βάθος των ελέγχων δεν φαίνεται να επηρεάστηκε σημαντικά. Αξίζει να 

αναφερθεί και ο αριθμός μηνύσεων (4) που υποβλήθηκαν από ελεγχόμενους προς τους 

Επιθεωρητές κατά το έτος 2014. Ο αριθμός αυτός αυξάνει χρόνο με το χρόνο, και 

δυστυχώς το ΣΕΠΔΕΜ δεν διαθέτει νομικό για την υποστήριξη των Επιθεωρητών.    

                                                           
1  Η κατανομή των οργανικών θέσεων στις μονάδες του Υπουργείου, κατ΄εφαρμογή του νέου Οργανισμού, έγινε με την 

Υ.Α. οικ. 51365/31-10-2014  «Κατανομή θέσεων προσωπικού ανά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα στο Υπουργείο 

Περιβάλλοντος Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής». 
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Γ.3. Προτάσεις για τη βελτίωση του έργου του ΣΕΠΔΕΜ. 

 

 

 

Κατόπιν των ανωτέρω, προτείνονται τα παρακάτω μέτρα για την ενίσχυση της 

αποτελεσματικότητας του ελεγκτικού έργου του ΣΕΠΔΕΜ: 

 

- Η σύνταξη του Πενταετούς Σχεδίου και των προγραμμάτων περιβαλλοντικής 

Επιθεώρησης που προβλέπονται από το άρθρο 20 του Ν. 4014/2011. 

- Η συνεχής εκπαίδευση των επιθεωρητών και η παρακολούθηση των εργασιών του 

ευρωπαϊκού δικτύου IMPEL για την εφαρμογή της περιβαλλοντικής νομοθεσίας, με στόχο 

την εφαρμογή Ευρωπαϊκών και Διεθνών Προτύπων και τη συνεχή αναβάθμιση των 

προδιαγραφών και τεχνικών κανόνων ελέγχου. 

- Η ένταξη του ΣΕΠΔΕΜ στον αντίστοιχο θεματικό άξονα του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος ΥΜΕΠΕΡΑΑ 2014-2020, ώστε να εξασφαλιστεί η κάλυψη των 

λειτουργικών του δαπανών. 

-  Η άμεση ενίσχυση με προσωπικό (επιθεωρητές και διοικητικούς υπαλλήλους). 

-  Η 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.  

- Η 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. 

- Η εκχώρηση αρμοδιότητας για την εισήγηση άλλων διοικητικών κυρώσεων, πέραν των 

προστίμων, όπως για παράδειγμα προσωρινής διακοπής λειτουργίας τμήματος ή του 

συνόλου μιας δραστηριότητας σε περίπτωση που αυτή προκαλεί σοβαρή περιβαλλοντική 

ζημία και έως αυτή συμμορφωθεί. 

- Η έκδοση Υπουργικής Απόφασης για τον υπολογισμό του ύψους των περιβαλλοντικών 

προστίμων, όπως προβλέπεται από το άρθρο 20 του Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ Α΄ 209) 

- Η έκδοση ΚΥΑ για την εφαρμογή του θεσμού της χρηματοοικονομικής ασφάλειας 

σύμφωνα με το άρθρο 14 του Π.Δ. 148/2014. 

- Η 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. 

- Η κατάργηση του άρθρου 21 του Ν. 4315/2014 (ΦΕΚ Α΄269), με το οποίο συστάθηκε το 

«Κεντρικό Συμβούλιο Επιθεώρησης Περιβάλλοντος, Δόμησης, Ενέργειας και 

Μεταλλείων».  

 

_____________________________________ 

 

 

 

 

 


