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1. ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΕΠΔΕΜ 

 

Το Σώμα Επιθεώρησης Περιβάλλοντος, Δόμησης, Ενέργειας και Μεταλλείων (ΣΕΠΔΕΜ) 

συστάθηκε με το π.δ. 100/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας 

και Κλιματικής Αλλαγής», προκειμένου να συγκεντρωθούν σε μια διοικητική μονάδα 

επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης όλες οι ελεγκτικές λειτουργίες του Υπουργείου. 

Το ΣΕΠΔΕΜ διαρθρώνεται σε τρεις υπηρεσίες: 

α) Την Επιθεώρηση Βορείου Ελλάδας (ΕΒΕ), με έδρα τη Θεσσαλονίκη και χωρική 

αρμοδιότητα στις Περιφέρειες: Κεντρικής Μακεδονίας, Θεσσαλίας, Ανατολικής 

Μακεδονίας - Θράκης, Δυτικής Μακεδονίας, Ηπείρου και Βορείου Αιγαίου. Η 

Επιθεώρηση Βορείου Ελλάδας απαρτίζεται από τα Τμήματα:  

- Επιθεώρησης Περιβάλλοντος (ΤΕΠ), 

- Επιθεώρησης Δόμησης και Κατεδαφίσεων (ΤΕΔΚ),  

- Επιθεώρησης Ενέργειας (ΤΕΕ) και  

- Επιθεώρησης Μεταλλείων ΤΕΜ).  

β) Την Επιθεώρηση Νοτίου Ελλάδας (ΕΝΕ), με έδρα την Αθήνα και χωρική 

αρμοδιότητα στις Περιφέρειες: Αττικής, Στερεάς Ελλάδας, Πελοποννήσου, 

Κρήτης, Νοτίου Αιγαίου, Ιονίου και Δυτικής Ελλάδος. Η Επιθεώρηση Νοτίου 

Ελλάδας απαρτίζεται από τα τέσσερα ακόλουθα Τμήματα:  

- Επιθεώρησης Περιβάλλοντος (ΤΕΠ), 

- Επιθεώρησης Δόμησης και Κατεδαφίσεων (ΤΕΔΚ),  

- Επιθεώρησης Ενέργειας (ΤΕΕ) και  

- Επιθεώρησης Μεταλλείων (ΤΕΜ).  

Η Επιθεώρηση Νοτίου Ελλάδας περιλαμβάνει επίσης το Γραφείο Οινοφύτων που 

υπάγεται στο Τμήμα Επιθεώρησης Περιβάλλοντος, και το Γραφείο Σμυριδωρυχείων 

Νάξου που υπάγεται στο Τμήμα Επιθεώρησης Μεταλλείων. 

γ) Το Συντονιστικό Γραφείο Αντιμετώπισης Περιβαλλοντικών Ζημιών (ΣΥΓΑΠΕΖ), με 

έδρα την Αθήνα και χωρική αρμοδιότητα σε όλη την επικράτεια. 

Ως ελεγκτική αρχή, το ΣΕΠΔΕΜ ελέγχει την εφαρμογή της νομοθεσίας στους τομείς 

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

όπου διαπιστώνονται παραβάσεις εισηγείται, ή επιβάλλει, κατά περίπτωση, διοικητικές 

κυρώσεις (χρηματικά πρόστιμα). Όπου διαπιστώνεται ρύπανση ή υποβάθμιση του 

περιβάλλοντος ή άλλο πιθανό ποινικό αδίκημα, το ΣΕΠΔΕΜ παραπέμπει τις υποθέσεις 

στους αρμόδιους εισαγγελείς. Στις περιπτώσεις διαπίστωσης πιθανής διαφθοράς ή 

κακοδιοίκησης, η υπόθεση παραπέμπεται στο Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης. 

Επιπλέον το ΣΕΠΔΕΜ έχει αυξημένες αρμοδιότητες που περιλαμβάνουν την πρόληψη 

και αποκατάσταση ζημιών που προκαλούνται στο περιβάλλον, όπως επίσης την 

εποπτεία και τον έλεγχο όλων των εξορυκτικών και μεταλλευτικών δραστηριοτήτων 

της χώρας. Αναλυτικά οι αρμοδιότητες αναφέρονται στα επί μέρους κεφάλαια της 

έκθεσης. Το οργανόγραμμα του ΣΕΠΔΕΜ παρουσιάζεται στο παρακάτω διάγραμμα:  
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Χωρική αρμοδιότητα Βορείου Ελλάδος: 
Κεντρική Μακεδονία, Ανατ. Μακεδονία-
Θράκη, Δυτική Μακεδονία, Θεσσαλία, 

Βόρειο Αιγαίο, Ήπειρος 

Χωρική αρμοδιότητα Νοτίου Ελλάδος: 
Αττική, Στερεά Ελλάδα, Κρήτη, 

Πελοπόννησος, Ιόνια Νησιά Νότιο 
Αιγαίο, Δυτική Ελλάδα 

Σώμα Επιθεώρησης Περιβάλλοντος, 
Δόμησης, Ενέργειας & Μεταλλείων 

Επιθεώρηση Βορείου 
Ελλάδος 

Επιθεώρηση Νοτίου 
Ελλάδος 

 

Συντονιστικό 
Γραφείο 

Αντιμετώπισης 
Περιβ/κών 

Ζημιών 

Τμ. Επιθεώρησης 
Περιβάλλοντος 

 

Τμ. Επιθεώρησης 
Περιβάλλοντος 

 

Τμ. Επιθεώρησης Δόμ. 
και Κατεδαφίσεων 

 

Τμ. Επιθεώρησης 
Μεταλλείων 

 

Τμ. Επιθεώρησης 
Ενέργειας 

 

Τμ. Επιθεώρησης Δόμ. 
και Κατεδαφίσεων 

 

Τμ. Επιθεώρησης 
Μεταλλείων 

 

Τμ. Επιθεώρησης 
Ενέργειας 
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2. ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

 

2.1 Διοικητική οργάνωση, στελέχωση και αρμοδιότητες 

Οι Επιθεωρητές Περιβάλλοντος μπορούν να διενεργούν αυτοψίες σε κάθε δημόσιο ή 

ιδιωτικό έργο ή δραστηριότητα που υπάγεται στις διατάξεις περί προστασίας του 

περιβάλλοντος. Παράλληλα, για την αποτελεσματική άσκηση των αρμοδιοτήτων τους 

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

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

αρμοδιότητα άλλης αρχής να προβαίνει σε ανάλογο έλεγχο. 

Η περιβαλλοντική επιθεώρηση περιλαμβάνει επιτόπιες επισκέψεις, έλεγχο της 

επίτευξης των προτύπων περιβαλλοντικής ποιότητας, εξέταση εκθέσεων, αξιολόγηση 

των δραστηριοτήτων και των εργασιών που εκτελούνται στην ελεγχόμενη 

εγκατάσταση, έλεγχο των χώρων και του σχετικού εξοπλισμού και της 

καταλληλότητας της εφαρμοζόμενης περιβαλλοντικής διαχείρισης καθώς και έλεγχο 

των σχετικών αρχείων που τηρούν οι διοικήσεις των ελεγχόμενων εγκαταστάσεων. 

Το έργο της επιθεώρησης συμβάλλει στη βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων 

των λειτουργούντων έργων και δραστηριοτήτων, μέσω αφενός του ελέγχου τήρησης 

των περιβαλλοντικών όρων και αφετέρου της ενημέρωσης των φορέων 

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

με τις καλύτερες και πιο φιλικές στο περιβάλλον τεχνολογίες. 

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

υγειονομικής ταφής απορριμμάτων (ΧΥΤΑ), τουριστικών εγκαταστάσεων, 

βιομηχανιών, εξορυκτικών δραστηριοτήτων, κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων, 

υδατοκαλλιεργειών και άλλων δραστηριοτήτων. Στις περιπτώσεις που διαπιστώνονται 

παραβάσεις γίνεται εισήγηση για την επιβολή κυρώσεων προς τον Υπουργό 

Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σύμφωνα με το άρθρο 21 του ν. 4014/2011. 

Η συγκρότηση και λειτουργία των Τμημάτων Επιθεώρησης Περιβάλλοντος του 

ΣΕΠΔΕΜ διέπεται από τις αρχές και τη φιλοσοφία λειτουργίας των αντίστοιχων 

ευρωπαϊκών αρχών επιθεώρησης (Inspectorates), ακολουθώντας τη 

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

για τις περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις», όπως επίσης σχετικές οδηγίες που 

συντάσσονται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Δικτύου IMPEL. 

Για την αποτελεσματικότερη επιτέλεση του έργου τους, οι Επιθεωρητές Περιβάλλοντος 

έχουν αυξημένες αρμοδιότητες σε σχέση με τους άλλους υπαλλήλους της διοίκησης 

που διενεργούν περιβαλλοντικούς ελέγχους. Οι αρμοδιότητες αυτές τους έχουν δοθεί 

από ειδικές διατάξεις, ως εξής: 

- Διενεργούν αυτοψία σε κάθε δημόσιο ή ιδιωτικό έργο ή δραστηριότητα, 

ανεξάρτητα από τους ελέγχους άλλων αρχών, με το δικαίωμα να συλλέγουν 

κάθε στοιχείο ή να διενεργούν μετρήσεις και ελέγχους κατά την κρίση τους 

(άρθρο 9 του ν.2947/2001/Α΄228). Ο έλεγχος είναι απροειδοποίητος (άρθρο 20 

του ν. 4014/2011/Α΄209). Μετά τον έλεγχο και εφόσον διαπιστωθούν 

παραβάσεις, συντάσσουν Πράξη Βεβαίωση Παράβασης η οποία διαβιβάζεται στον 

http://www.ypeka.gr/LinkClick.aspx?fileticket=MKiLMvBkv28%3d&tabid=329&language=el-GR


 

8 

 

αρμόδιο Εισαγγελέα για τη διερεύνηση αξιόποινων πράξεων (άρθρο 9 του 

ν.2947/2001).    

- Έχουν πρόσβαση σε κάθε φάκελο δημόσιας υπηρεσίας, σχετικό με την υπόθεση 

που διερευνούν, συμπεριλαμβανομένων και των απορρήτων, με μόνη εξαίρεση 

στα έγγραφα εκείνα που σχετίζονται με την άσκηση εξωτερικής πολιτικής, την 

εθνική άμυνα και την κρατική ασφάλεια (άρθρο 5 παρ. 4α του ν. 3074/2002, 

άρθρο 38 ν. 3710/2008). 

- Έχουν αρμοδιότητα για την προστασία του περιβάλλοντος από τις καταστροφές 

του δασικού πλούτου, τις καταπατήσεις των δημοσίων εκτάσεων, τις παράνομες 

κατατμήσεις της γης, τις αυθαίρετες κατασκευές, τις παράνομες επεμβάσεις στα 

ρέματα, στον αιγιαλό και στη ζώνη παραλίας και από κάθε άλλη παράνομη 

δραστηριότητα που μπορεί να έχει δυσμενείς επιπτώσεις στο περιβάλλον, 

περιλαμβανομένου του νερού, του αέρα και του εδάφους (άρθρο 4 παρ. 2 του 

ν.2242/1994 (Α΄162), σε συνδυασμό με το άρθρο 9, παρ. Α2 εδάφιο (ζ) και 

παρ. Α11, του ν.2947/2001 (Α΄228). 

- Ασκούν καθήκοντα Ειδικού Ανακριτικού Υπαλλήλου (άρθρο 9 ν.4042/2012) για 

τη διερεύνηση πράξεων ρύπανσης ή υποβάθμισης του περιβάλλοντος, όπως αυτά 

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

εισαγγελικής παραγγελίας διενεργούν προκαταρκτικές εξετάσεις και 

προανακρίσεις για τα προαναφερόμενα εγκλήματα.  

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

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

- Έχουν την αποκλειστική αρμοδιότητα διενέργειας επιθεωρήσεων σε περιπτώσεις 

διασυνοριακής μεταφοράς αποβλήτων, σε συνεργασία με το αρμόδιο Τελωνείο, 

σύμφωνα με την παρ. 1(γ)5 του άρθρου 57 του ν. 4042/2012 και το άρθρο 58 

του π.δ. 132/2017. 

- Διενεργούν επιθεωρήσεις για τον έλεγχο τήρησης των διατάξεων του π.δ. 

148/2009 και την επιβολή κυρώσεων, σύμφωνα με τα άρθρα 16 και 17 του π.δ. 

148/2009. Επίσης, εξετάζουν αιτήματα φυσικών ή νομικών προσώπων για 

ανάληψη δράσης αποκατάστασης και εισηγούνται την έκδοση απόφασης 

αποδοχής ή μη του σχετικού αιτήματος, σύμφωνα με την παράγραφο 5, άρθρο 13 

του π.δ. 148/2009. 

- Δεν εξετάζονται και δε διώκονται για γνώμη που διατυπώνουν κατά τη διάρκεια 

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

απορρήτου των πληροφοριών και στοιχείων που περιήλθαν σε γνώση τους κατά 

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

Οι κυριότερες νομοθετικές ρυθμίσεις που αφορούν τους Επιθεωρητές Περιβάλλοντος 

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

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

Σώματος Επιθεώρησης Περιβάλλοντος Δόμησης, Ενέργειας και Μεταλλείων 

(ΣΕΠΔΕΜ), όπου προβλέπονται τα ακόλουθα:   
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1. Μέρος των εισπραττόμενων προστίμων από τους ελέγχους των Επιθεωρητών 

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

προϋπολογισμό του ΥΠΕΝ για την κάλυψη δαπανών διενέργειας ελέγχων και 

επιθεωρήσεων των Επιθεωρητών του ΣΕΠΔΕΜ. Για την υλοποίηση της πρόβλεψης 

αυτής εκδόθηκαν στη συνέχεια οι απαιτούμενες υπουργικές αποφάσεις που 

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

εισπραττόμενων προστίμων για την κάλυψη των δαπανών διενέργειας ελέγχων. 

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

για την κάλυψη δαπανών πολλαπλών μετακινήσεων των Επιθεωρητών του 

ΣΕΠΔΕΜ, με σκοπό τη διενέργεια προληπτικών και κατασταλτικών ελέγχων, την 

εκτέλεση εισαγγελικών παραγγελιών, την παράστασή τους σε δικαστήρια επί 

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

διερεύνηση των συνθηκών ατυχημάτων, με χρονικό ορίζοντα δύο (2) μηνών. 

3. Οι αρμοδιότητες της Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών Περιβάλλοντος που 

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

αντίστοιχα Τμήματα του ΣΕΠΔΕΜ, όπως αυτά ορίζονται στο π.δ. 100/2014 

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

Όπου στην κείμενη νομοθεσία αναφέρεται η Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών 

Περιβάλλοντος, νοείται το Σώμα Επιθεωρητών Περιβάλλοντος, Δόμησης, 

Ενέργειας και μεταλλείων (ΣΕΠΔΕΜ) του Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας. 

Το έτος 2016, στα Τμήματα Επιθεώρησης Περιβάλλοντος υπηρέτησαν ενεργά 19 

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

και 4 στην Επιθεώρηση Βορείου Ελλάδας. Επίσης υπηρέτησαν 6 Διοικητικοί 

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

ειδικότητες των παραπάνω είναι οι εξής: 

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

Περιβάλλοντος και 4 Διοικητικοί Υπάλληλοι, 

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

Διοικητικός Υπάλληλος. 

 

2.2 Περιγραφή του έργου της Επιθεώρησης Περιβάλλοντος Νοτίου και 

Βορείου Ελλάδας για το έτος 2016 

Οι Επιθεωρητές Περιβάλλοντος διενήργησαν 47 νέους ελέγχους κατά το έτος 2016 

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

Επιπροσθέτως, διενήργησαν συνολικά 11 επανελέγχους, σε συνέχεια παλαιότερων 

ελέγχων (8 στη Νότια και 3 στη Βόρεια Ελλάδα). Στις παραπάνω υποθέσεις 

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

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

ευρύτερου δημοσίου τομέα (συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης των αστικών 

απορριμμάτων και των εγκαταστάσεων επεξεργασίας αστικών λυμάτων) ενώ το 

υπόλοιπο  75% αφορούσε σε δραστηριότητες του ιδιωτικού τομέα. 
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Στο σύνολο των 47 νέων περιβαλλοντικών ελέγχων, το έναυσμα της διαδικασίας 

ελέγχου διαφοροποιείται αναλόγως με το εάν ο έλεγχος ήταν ενταγμένος στον 

τακτικό προγραμματισμό ή ήταν έκτακτος, δηλαδή διενεργήθηκε έπειτα από 

καταγγελία ή κατόπιν εντολής του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης (ΓΕΔΔ) ή 

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

ενημέρωση άλλης υπηρεσίας.  

Έναυσμα των νέων Περιβαλλοντικών Ελέγχων που Διενεργήθηκαν το έτος 2016 

Αίτημα 
δημόσιου 

φορέα 

Εντολή 
Πολιτικής 
Ηγεσίας 

Εισαγγελική 
Παραγγελία 

Εντολή 
ΓΕΔΔ 

Καταγγελία / 
αναφορά 

Αυτεπάγγελτα 
(Εκτάκτως) 

Τακτικός 
Προγραμματισμός 

Σύνολο 

8 5 13 1 12 2 6 47 

Έναυσμα των Περιβαλλοντικών Ελέγχων που Εκκρεμούσαν κατά το τέλος του 2016 

Αίτημα 
δημόσιου 

φορέα 

Εντολή 
Πολιτικής 
Ηγεσίας 

Εισαγγελική 
Παραγγελία 

Εντολή 
ΓΕΔΔ 

Καταγγελία / 
αναφορά 

Αυτεπάγγελτα 
(Εκτάκτως) 

Τακτικός 
Προγραμματισμός 

Σύνολο 

27 11 29 12 56 30 46 211 

Οι προαναφερόμενες περιπτώσεις κατηγοριοποιούνται, ανά έλεγχο που 

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

ποσοστό ελέγχων που διενεργούνται βάσει του προγραμματισμού της Υπηρεσίας 

(13%), έναντι του ποσοστού των ελέγχων βάσει εντολών Εισαγγελέα, Υπουργού και 

ΓΕΔΔ που ανέρχεται στο 40%, καθώς επίσης του ποσοστού ελέγχου λόγω 

καταγγελιών που ανέρχεται στο 25% του συνόλου. 

Αίτημα άλλου 
δημόσιου φορέα

17%

Εντολή Πολιτικής 
Ηγεσίας

11%

Εισαγγελική 
παραγγελία

28%

Εντολή Γ.Ε.Δ.Δ.
2%

Επώνυμη 
καταγγελία

23%

Ανώνυμες 
πληροφορίες

2%

Αυτεπάγγελτα 
(εκτάκτως)

4%

Τακτικός 
Προγραμματισμός

13%

Έναυσμα Περιβαλλοντικών Ελέγχων που Διενεργήθηκαν από 

τους Επιθεωρητές Περιβάλλοντος ΣΕΠΔΕΜ κατά το έτος 

2016
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10,000 € 

100,000 € 

1,000,000 € 

Ύψος Εισηγηθέντων Προστίμων από την Επιθέωρηση Περιβάλλοντος 

του ΣΕΠΔΕΜ κατά το έτος 2016

max:     415.800 € 

min:         1.600 € 

μέσος όρος:       42.804 € 

διάμεσος:       17.225 € 

Σύνολο  2.910.650 € 

Συνολικά, εντός του 2016 ολοκληρώθηκαν 86 υποθέσεις ελέγχου (73 στη Νότια 

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

εξέλιξη 211 υποθέσεις (69 στη Νότια Ελλάδα και 142 στη Βόρεια Ελλάδα). 

Αναλυτικά, οι επιθεωρητές περιβάλλοντος, κατά το έτος 2016: 

- Συνέταξαν 48 Εκθέσεις Ελέγχου, οι οποίες αφορούσαν σε αυτοψίες/ελέγχους του 

έτους 2016 αλλά και παλαιότερων ετών (43 εκθέσεις στην Επιθεώρηση Νοτίου 

Ελλάδας και 5 εκθέσεις στην Επιθεώρηση Βορείου Ελλάδας). 

- Εξέδωσαν 68 Πράξεις Βεβαίωσης Παράβασης, οι οποίες απεστάλησαν στο σύνολό 

τους, μετά των συνημμένων στοιχείων, στον οικείο Εισαγγελέα Πρωτοδικών (58 

πράξεις στην Επιθεώρηση Νοτίου Ελλάδας και 10 πράξεις στην Επιθεώρηση 

Βορείου Ελλάδας). 

- Εισηγήθηκαν 69 Αποφάσεις Επιβολής Προστίμου προς τον Υπουργό 

Περιβάλλοντος και Ενέργειας (62 εισηγήσεις από την Επιθεώρηση Νοτίου Ελλάδας 

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

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

δεν αφορούν σε ελέγχους μόνο του τρέχοντος έτους αλλά και προηγούμενων 

ετών. Το ύψος του κάθε εισηγούμενου προστίμου παρουσιάζεται γραφικά στο 

παρακάτω διάγραμμα. 
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Εντός του 2016, υπογράφηκαν άνω των 38 Αποφάσεων Επιβολής Προστίμου από τον 

Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, οι οποίες αφορούν σε εισηγήσεις επιβολής 

προστίμου του 2016 αλλά και προηγούμενων ετών. 

Εκτός από τους προαναφερόμενους ελέγχους που διενεργήθηκαν με επιτόπια 

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

εξής έργο: 

- Διαβίβασαν πάνω από 100 υποθέσεις (κυρίως καταγγελίες πολιτών και σωματείων) 

στις κατά τόπο αρμόδιες Δ/νσεις Περιβάλλοντος των Περιφερειών καθώς και σε άλλες 

υπηρεσίες ελέγχου (Δασαρχεία, Κτηματικές Υπηρεσίες) προς διερεύνηση. Σε πολλές 

από αυτές τις περιπτώσεις οι Επιθεωρητές Περιβάλλοντος ανέλαβαν το συντονισμό 

των συναρμοδίων υπηρεσιών προκειμένου να ελεγχθεί η τήρηση της περιβαλλοντικής 

νομοθεσίας. 

- Διεξήγαγαν άνω των 35 προκαταρτικών εξετάσεων και προανακρίσεων, κατόπιν 

εισαγγελικών εντολών, σχετικά με εγκλήματα που σχετίζονταν με σοβαρή ρύπανση ή 

υποβάθμιση του περιβάλλοντος. 

- Παρέστησαν ως μάρτυρες κατηγορίας στα ποινικά δικαστήρια όλης της χώρας σε 

περί των 145 υποθέσεις (εξ αυτών, οι 115 στη Νότια Ελλάδα και οι 30 στη Βόρεια) για 

τις οποίες ασκήθηκε δίωξη από τον αρμόδιο Εισαγγελέα Πρωτοδικών μετά από τους 

ελέγχους που διενήργησαν οι Επιθεωρητές Περιβάλλοντος. Σημειώνεται ότι βάσει του 

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

περιβάλλοντος αποτελεί και ποινικό αδίκημα, πέραν της διοικητικής ποινής 

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

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

Περιβάλλοντος διαβιβάζεται στην αρμόδια Εισαγγελία προς διερεύνηση  τυχόν  

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

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

των συχνών αναβολών της εκδίκασης. 

- Πραγματοποίησαν δειγματοληψίες υγρών και στερεών δειγμάτων από απόβλητα 

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

γεωτρήσεων, προκειμένου να τεκμηριωθούν περιβαλλοντικές παραβάσεις ή  

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

κατάσταση των περιβαλλοντικών μέσων. Συνολικά, το 2016 ελήφθησαν 48 δείγματα 

τα οποία αναλύθηκαν σε κρατικά εργαστήρια και κυρίως σε περιφερειακές υπηρεσίες 

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

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

Έρευνας και Ανάπτυξης της ΕΥΔΑΠ. Αναλύσεις επίσης διενεργούνται και σε ιδιωτικά 

εργαστήρια τα οποία έχουν τις απαιτούμενες διαπιστεύσεις από το ΕΣΥΔ. 

- Διενήργησαν περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις σε συνεργασία με άλλες συναρμόδιες 

ελεγκτικές αρχές, όπως, για παράδειγμα: 

α) Έλεγχο διασυνοριακής μεταφοράς στον Οργανισμό Λιμένα Θεσσαλονίκης, σε 

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

ν.4042/2012 που αφορά στους ελέγχους διασυνοριακής μεταφοράς. Στο πλαίσιο 
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διερεύνησης της υπόθεσης αυτής ζητήθηκε η συνδρομή δικαστικού λειτουργού 

και άλλων υπηρεσιών της Π.Ε. Θεσσαλονίκης. 

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

Ατομικής Ενέργειας, για διερεύνηση εμφάνισης υψηλών ρυθμών ισοδύναμης 

δόσης ραδιενέργειας στα παραγόμενα απόβλητα της εταιρείας λόγω φυσικής 

ραδιενέργειας. 

- Συνέταξαν εκθέσεις απόψεων για την αντίκρουση προσφυγών και παρείχαν στοιχεία 

σε όσες περιπτώσεις ζητήθηκε από τα Διοικητικά Δικαστήρια, μετά από προσφυγές 

των ελεγχόμενων στους οποίους έχουν επιβληθεί διοικητικά πρόστιμα κατόπιν 

εισήγησης των επιθεωρητών περιβάλλοντος. 

- Συμμετείχαν ως μάρτυρες κατηγορίας σε συνολικά 4 πράξεις αυτόφωρης διαδικασίας 

που διενεργήθηκαν από το Τμήμα Περιβαλλοντικής Προστασίας της Γενικής 

Αστυνομικής Διεύθυνσης Αθηνών (που έχει αρμοδιότητα για όλη την Ελλάδα) ή από 

τα κατά τόπους Αστυνομικά Τμήματα, σε περιπτώσεις αυτόφωρων εγκλημάτων που 

σχετίζονται με σοβαρή ρύπανση ή υποβάθμιση του περιβάλλοντος. 

- Παρείχαν οδηγίες  σε συναρμόδιους φορείς για  την  εφαρμογή  της  

περιβαλλοντικής  νομοθεσίας,  σε αρκετές περιπτώσεις. 

- Υπέβαλαν προτάσεις προς τις αρμόδιες αρχές για τη βελτίωση της περιβαλλοντικής 

νομοθεσίας καθώς και για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας του περιβαλλοντικού 

ελέγχου. 

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

των αποφάσεων έγκρισης περιβαλλοντικών όρων, έτσι ώστε οι όροι που τίθενται στα 

έργα και τις δραστηριότητες να είναι αποτελεσματικότεροι, ρεαλιστικοί και ευκολότερο 

να ελεγχθούν, βάσει της εμπειρίας που συλλέγεται από τους ελέγχους  

- Συνέταξαν 65 απαντήσεις σε ερωτήσεις ή αναφορές βουλευτών καθώς επίσης 

σημαντικό αριθμό απαντήσεων σε ερωτήματα εισαγγελέων ή δικαστηρίων. 
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2.3 Οι σημαντικότεροι περιβαλλοντικοί έλεγχοι κατά το 2016 

α) Μεταλλευτικές-Μεταλλουργικές Εγκαταστάσεις Μεταλλείων Κασσάνδρας  

Τον Ιανουάριο του 2016 επιβλήθηκαν πρόστιμα συνολικού ύψους 1.734.300 ευρώ στις 

μεταλλευτικές – μεταλλουργικές εγκαταστάσεις εξόρυξης χρυσού. Παράλληλα, 

συνεχίστηκαν οι έλεγχοι στα υποέργα της εταιρείας, εξετάζοντας κυρίως το θέμα 

κατασκευής του Χώρου Υγειονομικής Ταφής Επικινδύνων Αποβλήτων Κοκκινόλακα. 

 

Επίσης, οι Επιθεωρητές Περιβάλλοντος συνέδραμαν το Αστυνομικό Τμήμα Αρναίας, 

κατόπιν σχετικού αιτήματος, για τη διερεύνηση καταγγελίας σχετικά με τη μεταφορά 

επικινδύνων αποβλήτων της εταιρείας χωρίς την τήρηση των προβλεπόμενων 

προδιαγραφών. Η υπόθεση βρίσκεται σε εξέλιξη. 

 

 

β) Έλεγχος στον Οργανισμό Λιμένα Ελευσίνας 

Τον Ιούλιο του 2016 πραγματοποιήθηκε περιβαλλοντικός έλεγχος μικτού κλιμακίου που 

συστάθηκε με Εντολή Εισαγγελέα, και παρουσία αξιωματικών από την Υπηρεσία 

Εσωτερικών Υποθέσεων του Λιμενικού Σώματος, στις ακόλουθες δραστηριότητες του 

Οργανισμού Λιμένος Ελευσίνας ΑΕ: α) Κεντρικό Λιμένα Ελευσίνας, β) Παλαιό Λιμένα 

Ελευσίνας, γ) προβλήτα «Πρώην Αμερικάνικης Βάσης», δ) προβλήτα στη θέση «Βλύχα», 

ε) λιμανάκι Αλιέων (παλαιό), στ) νέο λιμενίσκο (μαρίνα), ζ) χώρο στάθμευσης και 

διαχείμανσης σκαφών αναψυχής, η) λιμενίσκο στη θέση «Καλυμπάκη» (Ναυτικό Όμιλο), 

θ) κρηπίδωμα στη θέση «Κρόνος», ι) προβλήτα «Αγροτικής Αλιευτικής».  
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Διαπιστώθηκε ότι για το σύνολο των δραστηριοτήτων που λειτουργούν στην περιοχή του 

ΟΛΕ δεν έχει εκδοθεί η προβλεπόμενη από τη νομοθεσία απόφαση έγκρισης 

περιβαλλοντικών όρων, όπως επίσης ότι υπάρχουν εγκαταλειμμένα και ανεξέλεγκτα πλοία 

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

καιρικές συνθήκες, χωρίς τα απαιτούμενα μέτρα προφύλαξης. Η διαδικασία του ελέγχου 

είναι σε εξέλιξη. 

    

 

γ) Ρύπανση υδροφόρου ορίζοντα στη λεκάνη του Ασωπού ποταμού 

Τον Νοέμβριο του 2016 πραγματοποιήθηκαν δειγματοληψίες υγρών αποβλήτων σε οκτώ 

δραστηριότητες που λειτουργούν στην ευρύτερη περιοχή των Οινοφύτων, στο πλαίσιο 

διερεύνησης της υπόθεσης ρύπανσης της λεκάνης του Ασωπού ποταμού. Από τις 

αναλύσεις των δειγμάτων, διαπιστώθηκαν υπερβάσεις των επιτρεπόμενων οριακών τιμών 

μόνο στην περίπτωση του Κέντρου Επεξεργασίας Λυμάτων των Οινοφύτων, γεγονός που 

επιβεβαιώνει μια γενικότερη τάση συμμόρφωσης της δραστηριοτήτων που λειτουργούν 

μέσα στη λεκάνη απορροής του Ασωπού προς την περιβαλλοντική νομοθεσία.    
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γ) Έλεγχος ραδιενεργών αποβλήτων σε εταιρεία εξόρυξης πετρελαίου στην Καβάλα 

Οι Επιθεωρητές Περιβάλλοντος, σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία Ατομικής 

Ενέργειας, συνέχισαν τον έλεγχο που είχε ξεκινήσει το 2015 σε εταιρεία εξόρυξης 

πετρελαίου στην Καβάλα για τη διερεύνηση πιθανής εμφάνισης υψηλών ρυθμών 

ισοδύναμης δόσης ραδιενέργειας στα παραγόμενα απόβλητα, λόγω φυσικής 

ραδιενέργειας. Στο πλαίσιο αυτό πραγματοποιήθηκε έλεγχος για την τήρηση των 

περιβαλλοντικών όρων των χερσαίων και θαλάσσιων εγκαταστάσεων της εταιρείας. Ο 

έλεγχος βρίσκεται σε εξέλιξη. 

 

 

 

δ) Παράνομη Διασυνοριακή Μεταφορά αποβλήτων  

Σε συνεργασία με το Τελωνείο Θεσσαλονίκης, έγινε έλεγχος στον Οργανισμό Λιμένος 

Θεσσαλονίκης και απετράπη παράνομη διασυνοριακή μεταφορά προς τρίτες χώρες 400 

τόνων αποβλήτων, που αποτελούνταν από υπόλειμμα τεμαχισμού Οχημάτων Τέλους 

Κύκλου Ζωής (ΟΤΚΖ), τα οποία είχαν δηλωθεί ψευδώς ως απόβλητα χαλκού και σιδήρου. 

Οι Επιθεωρητές Περιβάλλοντος, με τη συνδρομή δικαστικού λειτουργού και αρμοδίων 

υπηρεσιών της Περιφέρειας, διενήργησαν έλεγχο στην εταιρεία που φέρεται ως ο κάτοχος 

των αποβλήτων και από την οποία φορτώθηκαν τα εν λόγω απόβλητα. Οι αρμόδιες 

υπηρεσίες του Υπουργείου συντονίζουν την ασφαλή μεταφορά τους σε αδειοδοτημένη 

εταιρεία της χώρας για την περαιτέρω διαχείρισή τους. Η υπόθεση βρίσκεται σε εξέλιξη. 
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στ) Έλεγχοι σε εταιρείες ανακύκλωσης συσσωρευτών και παραγωγής μολύβδου 

Το 2016 διενεργήθηκαν έλεγχοι σε δύο εταιρείες ανακύκλωσης συσσωρευτών μολύβδου 

στον Ασπρόπυργο Αττικής και στην Πάτρα, όπου διαπιστώθηκαν παραβάσεις όσον αφορά 

στην προσωρινή αποθήκευση των επικινδύνων αποβλήτων σε μη αδειοδοτημένους ή/και 

κατάλληλα διαμορφωμένους χώρους, γεγονός που εγκυμονεί κινδύνους για τη διαφυγή 

επικίνδυνων ουσιών στο περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία. Σε μια από τις 

ελεγχόμενες εταιρείες διαπιστώθηκε ότι δεν έχει απομακρυνθεί καμία ποσότητα σκωρίας 

μέχρι εκείνη τη στιγμή, κατά παράβαση του επιβληθέντος χρονοδιαγράμματος 

απομάκρυνσης των αποβλήτων βάσει σχεδίου συμμόρφωσης της εταιρείας, και η 

συσσωρευμένη ποσότητα στην εγκατάσταση ανέρχεται σε περίπου 5.000 τόνους. Επίσης 

διαπιστώθηκε πλημμελής τήρηση των μητρώων καταγραφής των παραγόμενων 

αποβλήτων. 
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2.4 Προγραμματισμός περιβαλλοντικών ελέγχων για το έτος 2017 

Ο προγραμματισμός δράσεων των Τμημάτων Επιθεώρησης Περιβάλλοντος Νοτίου και 

Βορείου Ελλάδας, είναι ενδεικτικός/προσωρινός για το έτος 2017, δεδομένου ότι τον 

Ιούνιο του 2016 συγκροτήθηκε από τη Γενική Γραμματέα του Υπουργείου 

Περιβάλλοντος και Ενέργειας ομάδα εργασίας, με σκοπό την κατάρτιση του πρώτου 

Εθνικού Σχεδίου Περιβαλλοντικών Επιθεωρήσεων και των ετήσιων προγραμμάτων 

τακτικών περιβαλλοντικών ελέγχων για το χρονικό διάστημα 2017 – 2021, σε 

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

έργο της εντός του πρώτου τριμήνου του 2017. 

Ο ετήσιος προγραμματισμός του παρόντος διαμορφώθηκε για το χρονικό διάστημα 

μέχρι την ολοκλήρωση και εφαρμογή του ως άνω υπό κατάρτιση εθνικού σχεδίου και 

των ετήσιων προγραμμάτων τακτικών επιθεωρήσεων, λαμβάνοντας υπόψη τους 

ακόλουθους παράγοντες: 

- Την ανάγκη τήρησης των απαιτήσεων της περιβαλλοντικής νομοθεσίας για 

τακτικό έλεγχο κάθε δραστηριότητας ή έργου που υπόκειται σε περιβαλλοντική 

αδειοδότηση (άρθρο 20 του ν. 4014/2011, Οδηγία 2010/75). 

- Το μειωμένο αριθμό των επιθεωρητών περιβάλλοντος σε συνδυασμό με τις 

αυξημένες αρμοδιότητες που τους έχουν ανατεθεί και το σημαντικό αριθμό των 

υποθέσεων προηγούμενων ετών που δεν έχουν ακόμη ολοκληρωθεί.  

- Τον αυξημένο αριθμό έκτακτων ελέγχων που πραγματοποιούνται κάθε χρόνο, 

κατόπιν αιτημάτων ή αναφορών άλλων φορέων/υπηρεσιών, εντολών του Γενικού 

Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης (ΓΕΔΔ), Εισαγγελικών Παραγγελιών. Ο αριθμός 

αυτός αυξάνεται τα τελευταία χρόνια, σε βάρος του προγραμματισμού των 

τακτικών ελέγχων. 

- Τον μεγάλο αριθμό των μη τακτικών ελέγχων που διενεργούνται μετά από 

αξιολόγηση των καταγγελιών και αναφορών πολιτών, μη-κυβερνητικών 

περιβαλλοντικών οργανώσεων, συλλόγων ή άλλων ιδιωτικών φορέων 

(περιλαμβανομένων των ανωνύμων αναφορών), ο οποίος τείνει να καλύψει 

επιπλέον του 1/3 του συνόλου των ελέγχων.  

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, στον προσωρινό προγραμματισμό για το έτος 2017 

που παρουσιάζεται στον επόμενο πίνακα, έγινε πρόβλεψη οι έκτακτοι έλεγχοι (από 

καταγγελίες-αναφορές πολιτών και οργανώσεων, Εισαγγελικές Παραγγελίες, εντολές 

Πολιτικής Ηγεσίας, εντολές ΓΕΔΔ, ατυχήματα, αιτήματα άλλων φορέων και 

υπηρεσιών, κ.α.), να μην υπερβαίνουν συνολικά το ήμισυ των συνολικών ελέγχων, 

προκειμένου να μην περιορίζονται οι τακτικοί (προγραμματισμένοι) έλεγχοι σε 

δυσανάλογα μικρό ποσοστό.  
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Ενδεικτικό πρόγραμμα περιβαλλοντικών επιθεωρήσεων για το έτος 2017 

Επιθεώρηση      

Περιβάλλοντος 

Αριθμός 

προγραμματισμένων 

ελέγχων 

Αναμενόμενος   

αριθμός εκτάκτων 

ελέγχων 

Σύνολο 

Βορείου Ελλάδας 10 5 15 

Νοτίου Ελλάδας 40 15 55 

Σύνολο 50 20 70 
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3. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΖΗΜΙΑΣ   

     

 

3.1 Διοικητική οργάνωση, στελέχωση και αρμοδιότητες 

Το Συντονιστικό Γραφείο Αντιμετώπισης Περιβαλλοντικών Ζημιών (ΣΥΓΑΠΕΖ) 

λειτουργεί σε επίπεδο αυτοτελούς Τμήματος, υπαγόμενο στη Γενική Διευθύνση του 

ΣΕΠΔΕΜ. Το ΣΥΓΑΠΕΖ έχει την ευθύνη εφαρμογής του π.δ. 148/2009 (Α΄190): 

«Περιβαλλοντική ευθύνη για την πρόληψη και την αποκατάσταση των ζημιών στο 

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

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Απριλίου 2004».  

Στο πλαίσιο αυτό, έχει ως αρμοδιότητες: 

- Τη μέριμνα για την αντιμετώπιση του κινδύνου πρόκλησης περιβαλλοντικών 

ζημιών στο έδαφος, στα νερά και στη βιοποικιλότητα,  

- Την εισήγηση μέτρων πρόληψης και αποκατάστασης περιβαλλοντικών ζημιών 

καθώς και για την παρακολούθηση της υλοποίησης μέτρων πρόληψης και 

αποκατάστασης, καθώς επίσης,  

- Το συντονισμό των δράσεων των Περιφερειακών Επιτροπών Αντιμετώπισης 

Περιβαλλοντικών Ζημιών (ΠΕΑΠΖ) των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων. 

Η κυριότερη νομοθετική ρύθμιση που υιοθετήθηκε το 2016 και αφορούσε στην 

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

ασφάλεια στις υπεράκτιες εργασίες έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων, 

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

διατάξεις», και ειδικότερα:   

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

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

ζημίας. 

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

ΣΥΓΑΠΕΖ με τα καθήκοντα των Επιθεωρητών Περιβάλλοντος, συγκεκριμένα: 

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

Γεωτεχνικών, ΠΕ Ειδικών Επιστημόνων, που υπηρετούν στο Συντονιστικό 

Γραφείο Αντιμετώπισης Περιβαλλοντικών Ζημιών (ΣΥΓΑΠΕΖ) του Σώματος 

Επιθεώρησης Περιβάλλοντος, Δόμησης, Ενέργειας και Μεταλλείων (ΣΕΠΔΕΜ) 

του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, καθώς και ο Προϊστάμενος της 

προαναφερόμενης διοικητικής μονάδας, είναι Επιθεωρητές Περιβάλλοντος, 

διενεργούν ελέγχους μετά από εντολή του Γενικού Διευθυντή ΣΕΠΔΕΜ, έχουν 

τις αρμοδιότητες που προβλέπονται από την εκάστοτε ισχύουσα σχετική 

νομοθεσία για τους Επιθεωρητές Περιβάλλοντος των Τμημάτων Επιθεώρησης 

Περιβάλλοντος του ΣΕΠΔΕΜ και εφαρμόζονται και ως προς αυτούς, οι διατάξεις 

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

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

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

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

διοικητικές πράξεις, επιφέρουν την επιβολή διοικητικών κυρώσεων που 

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

αυτές επιβάλλονται ανεξάρτητα από την αστική ή ποινική ευθύνη του φορέα 

εκμετάλλευσης και ανεξάρτητα από τις διοικητικές κυρώσεις που προβλέπονται από 

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

υποχρεώσεων των φορέων εκμετάλλευσης  μπορούν να διενεργούνται από τα 

αρμόδια Τμήματα ΣΥΓΑΠΕΖ και Επιθεωρήσεων Περιβάλλοντος του ΣΕΠΔΕΜ.   

Για την υπαγωγή μιας υπόθεσης σε καθεστώς περιβαλλοντικής ευθύνης εξετάζονται 

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

Διοικήσεις) τα ακόλουθα κριτήρια: 

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

αρμοδιότητα για τον εντοπισμό του υπεύθυνου φορέα εκμετάλλευσης και τον 

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

του π.δ. 148/2009. 

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

ανάληψης δράσης αποκατάστασης περιβαλλοντικής ζημίας, σύμφωνα με το 

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

αποδεκτό με απόφαση της Γενικής Διευθύντριας του ΣΕΠΔΕΜ, με την οποία 

καταλογίζεται η ευθύνη στον φορέα εκμετάλλευσης. 

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

κίνδυνος (άμεση απειλή). 

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

προκλήθηκε, ή που ενδεχομένως προκληθεί. 

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

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

και φυσικούς οικότοπους από δραστηριότητες που δεν περιλαμβάνονται στο 

Παράρτημα ΙΙΙ. 

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

υπαλλήλους (3 ΠΕ Περιβάλλοντος, 2 ΠΕ Μηχανικών, 1 ΠΕ Γεωτεχνικών και 1 ΔΕ 

Τεχνικών). 

 

3.2 Περιγραφή του έργου του ΣΥΓΑΠΕΖ για το έτος 2016 

Στο ΣΥΓΑΠΕΖ τηρείται συγκεντρωτικό μητρώο υποθέσεων, όπου καταχωρούνται οι 

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

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

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

2016, έχουν υπαχθεί 27 υποθέσεις. 

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

μπορεί να βρίσκονται σε ένα από τα εξής στάδια: 

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

αποφάσεις,  

• Ολοκλήρωση των προβλεπόμενων μέτρων. 

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

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

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

μέτρα αποκατάστασης για συνολικά 23 υποθέσεις, 2 εκ των οποίων 

ολοκληρώθηκαν εντός του 2016. 

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

κατόπιν εξέτασης συμπληρωματικών στοιχείων που προσκομίστηκαν στις ΠΕΑΠΖ το 

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

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

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

διερεύνηση», παραμένει  για μεγάλο διάστημα στην κατηγορία των υποθέσεων 

«υπό διερεύνηση», αν και γίνονται ενέργειες για την σωστή επικαιροποίηση του 

μητρώου, ζητώντας σχετική ενημέρωση σε τακτική βάση, κυρίως από τις αρμόδιες  

Αποκεντρωμένες Διοικήσεις (ΠΕΑΠΖ και Διευθύνσεις Περιβάλλοντος και Χωρικού 

Σχεδιασμού).  

 

3.3 Υποθέσεις περιβαλλοντικής ευθύνης που ολοκληρώθηκαν το 2016 

α) Αποκατάσταση μετά από ανεξέλεγκτη-χύδην αποθήκευση νωπού ελαιοπυρήνα 

σε μισθωμένη έκταση δυτικά των εγκαταστάσεων πυρηνελαιουργείου, στο Δήμο 

Ναυπλιέων 

Τον Μάρτιο του 2015 διαπιστώθηκε ανεξέλεγκτη-χύδην αποθήκευση νωπού 

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

δυτικά των εγκαταστάσεων πυρηνελαιουργείου, εντός περιοχής προστασίας της 

φύσης που αποτελεί το χερσαίο τμήμα οικοσυστήματος βάλτου-ξηράς-θαλάσσης, 

στο Δήμο Ναυπλιέων, Π.Ε. Αργολίδας. 

Το Φεβρουάριο του 2016 εκδόθηκε απόφαση από τον αρμόδιο Γενικό Γραμματέα 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης (ΓΓΑΔ) Πελοποννήσου - Δυτικής Ελλάδας – Ιονίου, για 

την αποκατάσταση της περιβαλλοντικής ζημίας, η οποία τροποποιήθηκε το Μάιο του 

2016. Η εν λόγω απόφαση προβλέπει τη σύνταξη και υποβολή μελέτης 

αποκατάστασης από τον υπόχρεο φορέα εκμετάλλευσης, για την έγκριση, 

ταυτοποίηση, συλλογή και μεταφορά τυχόν εναπομεινάντων αποβλήτων και 

ρυπασμένου εδάφους (εναπομείναντες ελαιοπυρήνες, απόβλητα εκσκαφών εφόσον 

κριθεί σκόπιμο) από κατάλληλα αδειοδοτημένους φορείς, καθώς και 

δειγματοληψίες και αναλύσεις σε επιφανειακά νερά, υπόγεια ύδατα και έδαφος για 

την εκτίμηση της έκτασης της περιβαλλοντικής ζημίας και του κόστους εξυγίανσης-

αποκατάστασης. 
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Τον Σεπτέμβριο του 2016, εκδόθηκε απόφαση του αρμόδιου ΓΓΑΔ, για την έγκριση 

της υποβληθείσας μελέτης από τον υπόχρεο φορέα εκμετάλλευσης, από την οποία 

προέκυψε ότι δεν καταγράφεται ρύπανση του επιφανειακού εδάφους, των 

υπογείων και επιφανειακών υδάτων, και συνεπώς δεν προκύπτει ανάγκη λήψης 

περαιτέρω μέτρων αποκατάστασης. 

β) Ολοκλήρωση απομάκρυνσης φυτοφαρμάκων - φυτοπροστατευτικών προϊόντων 

από το αεροδρόμιο Επιταλίου, Π.Ε. Ηλείας  

Στο αεροδρόμιο του Επιτάλιου, διαπιστώθηκε αποθήκευση 29 περίπου τόνων 

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

εκτός αποθήκης της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής, με κίνδυνο 

πρόκλησης ζημίας στο έδαφος από τυχόν διαφυγή. Κατόπιν ανοικτού μειοδοτικού 

διαγωνισμού της Π.Ε. Ηλείας, για την απομάκρυνση και καταστροφή των 

φυτοφαρμάκων στις 31.10.2012, τα φυτοφάρμακα απομακρύνθηκαν και 

καταστράφηκαν και έγινε καθαρισμός της αποθήκης από αδειοδοτημένο φορέα. Τα 

σχετικά παραστατικά απεστάλησαν στο ΣΥΓΑΠΕΖ το Νοέμβριο του 2016.  

 

3.4. Οι σημαντικότερες «ανοικτές» υποθέσεις περιβαλλοντικής ευθύνης 

κατά το 2016  

α) Πυρκαγιά σε Κέντρο Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών στη Δυτική Αττική 

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

επικινδύνων στερεών αποβλήτων, διαλογής, κοπής, δεματοποίησης, εμπορίας 

ανακυκλώσιμων και παραγωγής RDF μετά της προσωρινής αποθήκευσης αυτών, 

εκδόθηκε απόφαση Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σχετικά με τα μέτρα 

πρόληψης και αποκατάστασης, κατόπιν γνωμοδότησης της Επιτροπής Αντιμετώπισης 

Περιβαλλοντικών Ζημιών (ΕΑΠΕΖ). Λόγω μη συμμόρφωσης της εταιρείας στην 

προαναφερόμενη απόφαση, το ΣΥΓΑΠΕΖ εισηγήθηκε τη χρηματοδότηση των μέτρων 

αποκατάστασης από το Πράσινο Ταμείο, κατόπιν σχετικού αιτήματος της Π.Ε. Δυτικής 

Αττικής. Το Πράσινο Ταμείο ενέκρινε χρηματοδοτικό πρόγραμμα για την επείγουσα 

αντιμετώπιση της προκληθείσας περιβαλλοντικής επιβάρυνσης στην περιοχή και η 

Περιφέρεια Αττικής ορίστηκε ως δικαιούχος του ποσού των 5.000.000 ευρώ – 

Δεσμευμένου Λογαριασμού (escrow account), βάσει του άρθρου 9 του π.δ. 148/2009, 

σύμφωνα με το οποίο δίδεται η δυνατότητα στην αρμόδια αρχή να λάβει η ίδια τα 

μέτρα αποκατάστασης, ή να εξουσιοδοτήσει τρίτους να υλοποιήσουν τα μέτρα αυτά. 

Τον Ιανουάριο του 2016, με κοινή υπουργική απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος 

και Ενέργειας και του Υπουργού Οικονομικών, καταλογίστηκε το κόστος των μέτρων 

αποκατάστασης (5.000.000 €) στον υπεύθυνο φορέα εκμετάλλευσης και στον ΚΑΕ 

3517, με την ονομασία «Έσοδα υπέρ ΕΤΕΡΠΣ για λογαριασμό ‘Πράσινο Ταμείο’». Η 

Περιφέρεια Αττικής προκήρυξε τον συνοπτικό διαγωνισμό για την παροχή υπηρεσιών 

εκπόνησης τεχνικής έκθεσης αποκατάστασης περιβαλλοντικής ζημίας στο χώρο της 

πυρκαγιάς, ο οποίος διεξήχθη στις 29/11/2016. Λόγω του ότι δεν κατέστη δυνατή η 

ολοκλήρωση των μέτρων αποκατάστασης μέχρι τις 31/12/2016 δόθηκε παράταση του 

χρηματοδοτικού προγράμματος έως τις 31/12/2017. 
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β) Εφαρμογή προγράμματος αποκατάστασης σε βιομηχανία αλουμινίου στα 

Οινόφυτα του Δήμου Τανάγρας (αναμένεται έναρξη το πρώτο εξάμηνο του 2017) 

Τον Οκτώβριο του 2014, βιομηχανία αλουμινίου με έδρα στα Οινόφυτα Βοιωτίας ως 

«υπόχρεος φορέας εκμετάλλευσης», υπέβαλε στο ΣΥΓΑΠΕΖ αίτημα ανάληψης δράσης 

για την αποκατάσταση του υπόγειου υδροφόρου εντός του γηπέδου της εταιρείας, 

λόγω διαπίστωσης ρύπανσης των υπόγειων υδάτων με εξασθενές χρώμιο (Cr+6). Τον 

Ιούνιο του 2016, εκδόθηκε κοινή υπουργική απόφαση για την εφαρμογή σχετικού 

πιλοτικού προγράμματος εντός του γηπέδου της βιομηχανίας. Προς υλοποίηση του 

πιλοτικού προγράμματος, το Δεκέμβριο του 2016 εκδόθηκε η προβλεπόμενη απόφαση 

του ΓΓΑΔ Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας για την έγκριση απόρριψης μικρών 

ποσοτήτων χημικών ουσιών (επταένυδρος θειικός σίδηρος, μελάσα και 

γαλακτοποιημένο φυτικό έλαιο) στον υδροφόρο, σε εφαρμογή της κείμενης 

νομοθεσίας για τα ύδατα. Παράλληλα συνεχίζεται το πρόγραμμα παρακολούθησης 

υπόγειων υδάτων στις υφιστάμενες υδρογεωτρήσεις της δραστηριότητας, με 

συμμετοχή του ΣΥΓΑΠΕΖ και του Πολυτεχνείου Κρήτης, ως ορισμένου επιστημονικού 

συμβούλου. 

γ) Άμεση απειλή περιβαλλοντικής ζημίας - Διαχείριση αποβλήτων καμένης και 

βρεγμένης ξυλείας σε αγροτεμάχιο στη θέση «Γκόριτσα» στον Ασπρόπυργο 

Η υπόθεση αφορά σε απόθεση αποβλήτων καμένης και βρεγμένης ξυλείας σε 

αγροτεμάχιο στη θέση «Γκόριτσα» Ασπροπύργου, η οποία συνιστά απειλή πρόκλησης 

περιβαλλοντικής ζημίας και επακόλουθη απειλή για τη δημόσια υγεία, σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στο π.δ. 148/2009. Η υπόθεση εντάχθηκε στο μητρώο υποθέσεων του 

ΣΥΓΑΠΕΖ το Δεκέμβριο του 2015, κατόπιν ελέγχου από την Επιθεώρηση Νοτίου 

Ελλάδας του ΣΕΠΔΕΜ και έκδοση σχετική Πράξης Βεβαίωσης Παράβασης. Το ΣΥΓΑΠΕΖ 

ανέλαβε το συντονισμό των συναρμόδιων αρχών, βάσει των διατάξεων του άρθρου 6 

παρ. 1β) του π.δ. 148/2009, και προέβη σε ενέργειες προκειμένου να αναλάβει δράση 

η αρμόδια ΠΕΑΠΖ της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής. Η  ΠΕΑΠΖ, σε συνεδρίαση 

για την εξέταση του θέματος στις 08-06-16, ζήτησε από την εταιρεία που έχει 

αναλάβει τη διαχείριση των αποβλήτων, την υποβολή τεχνικής μελέτης και λοιπών 

στοιχείων προκειμένου να εκδοθεί απόφαση του αρμόδιου ΓΓΑΔ για τον καθορισμό 

των κατάλληλων μέτρων πρόληψης και αποκατάστασης. 

δ) Μονάδα δεματοποίησης και προσωρινής αποθήκευσης αστικών σύμμεικτων 

απορριμμάτων στο Δήμο Ερμιονίδας, Π.Ε. Αργολίδας  

Κατόπιν αιτήματος για ανάληψη δράσης αποκατάστασης που υποβλήθηκε σύμφωνα με 

το άρθρο 13 του π.δ. 148/2009, εκδόθηκε απόφαση του ΣΕΠΔΕΜ με την οποία έγινε 

δεκτό το αίτημα και καταλογίστηκε η ευθύνη στο Φορέα Διαχείρισης Στερεών 

Αποβλήτων (ΦΟΣΔΑ) της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Το Μάιο του 2015, με απόφαση 

του ΓΓΑΔ Πελοποννήσου - Δυτικής Ελλάδας - Ιονίου, προσδιορίστηκαν τα κατάλληλα 

μέτρα αποκατάστασης του χώρου. Το ΣΥΓΑΠΕΖ ενημερώθηκε το Μάιο του 2016 ότι ο 

ΦΟΣΔΑ Πελοποννήσου επικαλείται αδυναμία να εφαρμόσει τα μέτρα αποκατάστασης 

λόγου έλλειψης χώρου υποδοχής των δεματοποιημένων αποβλήτων. Εν συνεχεία, η 

ΠΕΑΠΖ Πελοποννήσου εισηγήθηκε στον αρμόδιο ΓΓΑΔ την τροποποίηση της αρχικής 

απόφασης αποκατάστασης. 



 

26 

 

 

ε) Πρόκληση / άμεση απειλή πρόκλησης περιβαλλοντικής ζημίας και καταδικαστική 

απόφαση Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, μετά από επεμβάσεις που πραγματοποιήθηκαν 

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

Νεοχώρι - Κυπαρισσία» στην Π.Ε. Μεσσηνίας 

Από τον Απρίλιο του 2011 μέχρι τον Απρίλιο του 2013, πραγματοποιήθηκαν διάφορες 

επεμβάσεις στην περιοχή μεταξύ των οικισμών Αγιαννάκη και Ελαίας, εντός του 

πυρήνα φωλεοποίησης της θαλάσσιας χελώνας καρέτα στο Δήμο Τριφυλίας. Για τις 

επεμβάσεις αυτές επιβλήθηκαν πρόστιμα το 2012, από τον Περιφερειάρχη 

Πελοποννήσου και, σε εφαρμογή των διατάξεων του π.δ. 148/2009, το 2012 

εκδόθηκε απόφαση του ΓΓΑΔ, η οποία προέβλεπε τη δημιουργία αναχωµάτων για τον 

άμεσο αποκλεισμό της πρόσβασης των τροχοφόρων μέσω των πέντε δρόμων προς την 

παραλία ωοτοκίας, καθώς και την υποβολή μελέτης αποκατάστασης των αµµοθινών 

από τον υπόχρεο φορέα εκμετάλλευσης. Κατά της εν λόγω απόφασης, η εταιρεία 

κατέθεσε αίτηση ακυρώσεως στο Συμβούλιο της Επικρατείας και εκκρεμεί η έκδοση 

απόφασης. Τον Μάιο του 2016 εκδόθηκε υπουργική απόφαση σχετικά με τον 

καθορισμό όρων και περιορισμών για την ευρύτερη περιοχή του Κυπαρισσιακού 

κόλπου και της λίμνης Καϊάφα. Η απόφαση είναι προσωρινή, μέχρι να προωθηθούν 

και να ολοκληρωθούν οι απαιτούμενες διαδικασίες έκδοσης του προβλεπόμενου 

προεδρικού διατάγματος. 

Το Νοέμβριο του 2016 εκδόθηκε καταδικαστική απόφαση του Ευρωπαϊκού 

Δικαστηρίου για παραβάσεις της Ελλάδας αναφορικά με την προστασία των θαλάσσιων 

χελωνών και των ειδών στον Κόλπο της Κυπαρισσίας. Κατόπιν της ανωτέρω 

Απόφασης και σε συμμόρφωση με αυτή, το Δεκέμβριο του 2016, το ΣΥΓΑΠΕΖ, σε 

συνεργασία με την Δ/νση Βιοποικιλότητας, Εδάφους και Διαχείρισης Αποβλήτων του 

ΥΠΕΝ, απευθύνθηκε προς την Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού και την 

ΠΕΑΠΖ Πελοποννήσου για την υλοποίηση των αναγκαίων μέτρων 

πρόληψης/αποκατάστασης, ενώ επισημάνθηκε η ανάγκη ανάληψης δράσης από την 

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

οδών προς την παραλία του Αγιαννάκη, με καταλογισμό των δαπανών στον υπόχρεο 

φορέα εκμετάλλευσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του π.δ. 148/2009. 

στ) Εγκαταστάσεις πρώην ραδιοφωνικού σταθμού πλησίον του υγροβιότοπου Νέστου, 

στο Δήμο Τοπείρου, Π.Ε. Ξάνθης 

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

πραγματοποίησαν έλεγχο στις εγκαταστάσεις πρώην ραδιοφωνικού σταθμού πλησίον 

του υγροβιότοπου Νέστου, μετά από καταγγελία για απόβλητα και εξοπλισμό που 

παρέμεναν στο οικόπεδο μετά την παύση λειτουργίας του σταθμού. Η περιοχή ανήκει 

στο Δίκτυο NATURA 2000 (με κωδικούς ΕΖΔ-GR1150010 και ΖΕΠ-GR1150001) και 

στο Εθνικό Πάρκο Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, και έχει δηλωθεί ως υγρότοπος 

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

Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης 

ενέκρινε τις υποβληθείσες μελέτες για εργασίες προστασίας του περιβάλλοντος και 

εξυγίανσης/αποκατάστασης του χώρου, σύμφωνα με την ΚΥΑ 13588/725/2007, από 

τον υπόχρεο φορέα εκμετάλλευσης (Εταιρεία Ακινήτων του Δημοσίου-ΕΤΑΔ).  
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ζ) Εργασίες διάνοιξης οδού στην περιοχή «Βασιλικό» Ζακύνθου, εντός Εθνικού 

Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου και εντός περιοχής του Δικτύου «Natura 2000» 

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

Πάρκου Ζακύνθου και περιοχής του Ευρωπαϊκού Οικολογικού Δικτύου “Natura 2000” 

με κωδικό GR2210002/SCI, εκτελέσθηκαν χωματουργικές εργασίες μεγάλης κλίμακας 

για τη διάνοιξη οδού. Η υπόθεση τέθηκε υπόψη του ΣΥΓΑΠΕΖ τον Ιανουάριο 2016 

κατόπιν της από 12.01.2016 αυτοψίας του ΚΕΠΠΕ Π.Ε. Ζακύνθου και σχετικών 

καταγγελιών. Η υπόθεση εντάχθηκε στο μητρώο υποθέσεων του ΣΥΓΑΠΕΖ, το οποίο 

έχει ζητήσει την υποβολή στοιχείων τόσο από τον φορέα εκμετάλλευσης όσο και από 

συναρμόδιους φορείς προκειμένου να προετοιμάσει την συνεδρίαση της Επιτροπής 

Αντιμετώπισης Περιβαλλοντικών Ζημιών (ΕΑΠΕΖ) για τη λήψη μέτρων αποκατάστασης 

που θα γνωμοδοτήσει προς τον Υπουργό ΠΕΝ για την έκδοση σχετικής απόφασης. 

η) Εκτέλεση εργασιών εκχέρσωσης και επιχωματώσεων στον υγρότοπο «Λεγραινών» 

και εντός περιοχής του Ευρωπαϊκού Οικολογικού Δικτύου «Natura 2000» 

Στον παράκτιο υγρότοπο «Λεγραινών», εντός περιοχής του Ευρωπαϊκού Οικολογικού 

Δικτύου “Natura 2000” με κωδικό GR3000005/SCI και χαρακτηρισμένης Σημαντικής 

Περιοχής για πουλιά με κωδικό GR127, σημειώθηκαν εκτεταμένες χωματουργικές 

εργασίες εκχέρσωσης και επιχωμάτωσης. Η υπόθεση τέθηκε υπόψη του ΣΥΓΑΠΕΖ το 

Μάρτιο του 2016, κατόπιν σχετικών καταγγελιών. Η υπόθεση εντάχθηκε στο μητρώο 

υποθέσεων του ΣΥΓΑΠΕΖ μετά από σχετική Έκθεση Αυτοψίας του Τμήματος Ελέγχου 

Μετρήσεων και Υδροοικονομίας της Π.Ε. Ανατολικής Αττικής, όπου διαπιστώνεται ότι 

οι πραγματοποιηθείσες παρεμβάσεις συνιστούν περιβαλλοντική ζημία. Τα ανωτέρω 

στοιχεία έχουν αποσταλεί στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής και στην οικεία 

ΠΕΑΠΖ, προκειμένου να εκδοθεί απόφαση του ΓΓΑΔ για τον καθορισμό των 

κατάλληλων μέτρων αποκατάστασης. 

θ) Εκτέλεση παρεμβάσεων στον υγρότοπο «’Ελος Ακόνι» Μεγανησίου  

Η υπόθεση αφορά σε παρεμβάσεις και εκτέλεση εργασιών επιχωμάτωσης και 

απάντλησης υδάτων (με σκοπό την αποξήρανση) του παράκτιου υγρότοπου «’Ελος 

Ακόνι» Μεγανησίου, εντός της Ειδικής Ζώνης Διατήρησης «Εσωτερικό Αρχιπέλαγος 

Ιονίου (Μεγανήσι, Αρκούδι, Άτοκος, Βρώμονας)» με κωδικό GR2220003 και 

προστατευόμενος ως μικρός νησιώτικος και παράκτιος υγρότοπος με κωδικό 

Υ224MGN001 κατά τις διατάξεις του από 19-06-2012 π.δ. (ΦΕΚ 229 ΑΑΑΠ).  

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

καταγγελίας από περιβαλλοντική οργάνωση και άμεσα προέβη σε ενέργειες 

προκειμένου να διερευνηθεί τυχόν πρόκληση περιβαλλοντικής ζημίας (ή η άμεση 

απειλή ζημίας) στον υγρότοπο. Μετά από σχετική Έκθεση Αυτοψίας του Τμήματος 

Ελέγχου Μετρήσεων και Υδροοικονομίας Π.Ε. Λευκάδας, η υπόθεση εντάχθηκε στο 

μητρώο υποθέσεων του ΣΥΓΑΠΕΖ, ενώ παράλληλα διαβιβάστηκε για γνωμοδότηση 

στην οικεία ΠΕΑΠΖ Ιονίου για τον καθορισμό δράσεων και μέτρων για την 

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

υπαγωγή (ή μη) σε καθεστώς περιβαλλοντικής ευθύνης 

α) Υγρότοπος – Καλαμώνας Αμφιθέας της Λίμνης Παμβώτιδας, Π.Ε. Ιωαννίνων 

Στον υγρότοπο Αμφιθέας, περιοχή του Δικτύου NATURA 2000, με κωδικό GR2130005 

(ΕΔΖ/ΖΕΠ), ξεκίνησαν το Δεκέμβριο του 2012 εργασίες κατασκευής στίβου θαλάσσιου 

σκι για τη διεξαγωγή αγώνων, που περιελάμβαναν εκτεταμένη κοπή καλαμιώνων στο 

βόρειο τμήμα της λίμνης. Το Μάιο του 2016, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας 

ακύρωσε την απόφαση ανανέωσης των περιβαλλοντικών όρων του έργου του 

αρμόδιου ΓΓΑΔ. Εντός του 2016, το ΣΥΓΑΠΕΖ εξέτασε λεπτομερώς τις 

προσκομισθείσες μελέτες παρακολούθησης ειδών και τύπων οικοτόπων, 

επικεντρώνοντας ειδικότερα στα αριθμητικά δεδομένα από τις καταγραφές των τύπων 

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

που εντοπίστηκαν στο Β-ΒΔ τμήμα της Λίμνης Παμβώτιδας. Από τη συγκριτική 

παράθεση των νέων αριθμητικών δεδομένων (Νοεμβρίου 2015), με τα αντίστοιχα της 

βάσης δεδομένων NATURA 2000 του Μαΐου 2009, προκύπτει η ανάγκη για λήψη 

κατάλληλων μέτρων πρόληψης περιβαλλοντικής ζημίας, σε συνεργασία με τον 

αρμόδιο Φορέα Διαχείρισης, προκειμένου να προστατευτεί η ορνιθοπανίδα και η 

ιχθυοπανίδα και οι σημαντικοί τύποι οικοτόπων του υγρότοπου Αμφιθέας. 

β) Λίμνη «Αλυκή» Λήμνου Π.Ε. Λέσβου 

Στη λίμνη «Αλυκή» Λήμνου, περιοχή του Δικτύου ΝΑTURA 2000 (με κωδικούς ΕΖΔ-

GR4110001 και ΖΕΠ-GR4110006) και εντός του Εθνικού Πάρκου Υγροτόπων Λήμνου, 

διαπιστώθηκαν το 2015 από το αρμόδιο ΚΕΠΠΕ παρεμβάσεις χωρίς περιβαλλοντική 

αδειοδότηση, για τη διάνοιξη καναλιού και την παροχέτευση των υδάτων της λίμνης 

προς τη θάλασσα, με χρήση μηχανικού μέσου, για την αντιμετώπιση του προβλήματος 

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

των πλημμυρικών φαινομένων σε καλλιεργούμενα εδάφη πέριξ της λίμνης. Το 

άνοιγμα επέτρεψε την ανταλλαγή των βρόχινων νερών με το θαλασσινό νερό, 

γεγονός που εκτιμήθηκε ότι άλλαξε την αλατότητα του οικοσυστήματος της περιοχής 

και κατ’ επέκταση την οικολογία του ενδιαιτήματος για διάφορους οργανισμούς.  

Για τις ως άνω διαπιστωθείσες παραβάσεις, η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου επέβαλε 

πρόστιμο στο Δήμο Λήμνου τον Ιανουάριο του 2016. Προς εφαρμογή των διατάξεων 

του π.δ. 148/2009, η ΠΕΑΠΖ Βορείου Αιγαίου γνωμοδότησε το Νοέμβριο του 2016  

υπέρ της λήψης μέτρων πρόληψης για την αποτροπή παρόμοιων πλημμυρικών 

φαινομένων στο μέλλον, με υποβολή σχετικής μελέτης πρόληψης περιβαλλοντικής 

ζημίας από τον υπεύθυνο φορέα εκμετάλλευσης «Ελληνικές Αλυκές Α.Ε.». Ωστόσο, 

δεν τεκμηριώθηκε περιβαλλοντική ζημία σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο 

Παράρτημα Ι του π.δ. 148/2009, καθώς «το άνοιγμα που δημιουργήθηκε έχει 

κλείσει…» και «με την πάροδο του χρόνου και εφόσον δεν υπάρξουν άλλες 

παρεμβάσεις, με τον κυματισμό και τον αέρα, οι αμμοθίνες σε αυτό το σημείο θα 

αρχίζουν να επανασχηματίζονται». Επί του παρόντος, αναμένεται η ανάληψη 

περαιτέρω ενεργειών – έκδοση σχετικών αποφάσεων από τη Διεύθυνση 

Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Βορείου Αιγαίου και την ΠΕΑΠΖ Βορείου 

Αιγαίου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου. 
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3.6 Επιθεωρήσεις του ΣΥΓΑΠΕΖ το 2016, σε εφαρμογή των άρθρων 51 

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

α) Ανεξέλεγκτη διάθεση βιομηχανικών και άλλων αποβλήτων και ζωικών 

υποπροϊόντων στο Δήμο Λουτρακίου - Αγίων Θεοδώρων, Π.Ε. Κορινθίας 

Με αποφάσεις του Γεν. Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου - 

Δυτικής Ελλάδας – Ιονίου, ο Δήμος Λουτρακίου - Αγίων Θεοδώρων ανέλαβε, το 

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

διάθεση, και σε περίπτωση εντοπισμού του υπαίτιου φορέα εκμετάλλευσης, το 

κόστος να μετακυλιστεί σε αυτόν. Οι αποφάσεις προέβλεπαν καταρχήν την άμεση 

ανάθεση μελέτης αποκατάστασης, επί της οποίας θα γνωμοδοτούσαν οι αρμόδιες 

υπηρεσίες. Κατόπιν εντολής της Γενικής Διευθύντριας ΣΕΠΔΕΜ, οι Επιθεωρητές του 

ΣΥΓΑΠΕΖ πραγματοποίησαν έλεγχο το Νοέμβριο του 2016 για την επιβολή 

διοικητικών κυρώσεων κατά το άρθρο 17, λόγω μη συμμόρφωσης του υπεύθυνου 

φορέα εκμετάλλευσης. 

β) Ανεξέλεγκτη διάθεση ανεπεξέργαστων αστικών λυμάτων και υγρών 

βιομηχανικών αποβλήτων εντός χωμάτινων δεξαμενών στο Δήμο Λουτρακίου - 

Αγίων Θεοδώρων, Π.Ε. Κορινθίας 

Με αποφάσεις του 2014 που εξέδωσε ο ΓΓΑΔ Πελοποννήσου - Δυτικής Ελλάδας – 

Ιονίου, ο Δήμος Λουτρακίου - Αγίων Θεοδώρων όφειλε να προβεί σε λήψη μέτρων 

αποκατάστασης της περιοχής όπου έλαβε χώρα η ανεξέλεγκτη διάθεση. Οι 

αποφάσεις προέβλεπαν καταρχήν την σύνταξη ειδικής μελέτης αποκατάστασης 

καθώς επίσης την εκπόνηση υδρογεωλογικής μελέτης, επί των οποίων (μελετών) 

θα γνωμοδοτούσαν οι αρμόδιες υπηρεσίες. Το Νοέμβριο του 2016, Επιθεωρητές 

του ΣΥΓΑΠΕΖ πραγματοποίησαν έλεγχο για την επιβολή διοικητικών κυρώσεων 

κατά το άρθρο 17, λόγω μη συμμόρφωσης του υπεύθυνου φορέα εκμετάλλευσης.  

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

σε περιοχή του Δήμου Μεγαλόπολης, Νομού Αρκαδίας 

Με απόφαση του 2014 που εκδόθηκε από το ΓΓΑΔ Πελοποννήσου - Δυτικής 

Ελλάδας – Ιονίου, ο υπόχρεος φορέας εκμετάλλευσης όφειλε να προβεί σε λήψη 

μέτρων αποκατάστασης της περιοχής όπου έλαβε χώρα η ανεξέλεγκτη διάθεση. Η 

απόφαση προέβλεπε καταρχήν την σύνταξη μελέτης αποκατάστασης, επί της 

οποίας θα γνωμοδοτούσαν οι αρμόδιες υπηρεσίες. Το Δεκέμβριο του 2016, 

Επιθεωρητές του ΣΥΓΑΠΕΖ πραγματοποίησαν έλεγχο για την επιβολή διοικητικών 

κυρώσεων κατά το άρθρο 17, λόγω μη συμμόρφωσης του υπεύθυνου φορέα 

εκμετάλλευσης. 

δ) Διενέργεια ελέγχων κατά την εκτέλεση εργασιών και κατασκευών που 

υποβαθμίζουν το περιβάλλον στη ν. Θήρα, Νομού Κυκλάδων 

το ΣΥΓΑΠΕΖ συμμετείχε σε δύο ελέγχους που διενεργήθηκαν το Νοέμβριο του 

2016 στην περιοχή «Βλυχάδα» κοντά στο Ακρωτήρι της νήσου Θήρας, όπου 

διαπιστώθηκε η ύπαρξη υπόσκαφης κατασκευής από οπλισμένο σκυρόδεμα, η 

οποία δεν προβλεπόταν στην υπ’ αρ. 17/2015 άδεια οικοδομής της ΥΔΟΜ Θήρας 

που είχε χορηγηθεί για άλλες εργασίες. Κατά το χρόνο του ελέγχου η κατασκευή 

ήταν σκεπασμένη με χώμα, όμως περιλάμβανε στοά μέσω της οποίας η υπόσκαφη 
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κατασκευή είχε αποκτήσει πρόσβαση προς την πλευρά της απόκρημνης ακτής. Για 

το λόγο αυτό ζητήθηκε η συνδρομή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, η οποία 

προσέγγισε την κατασκευή από την πλευρά της θάλασσας με χρήση σχοινιών.  

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

μήκος τριών χιλιομέτρων και είναι κρημνώδης, αποτελούμενη από αποθέσεις 

λεπτόκοκκης στάχτης πάχους έως 40 μέτρων πάνω από την παραλία που προήλθαν 

από έκρηξη του ηφαιστείου της Σαντορίνης. Λόγω της διάβρωσης της ακτής από 

τους ανέμους έχουν δημιουργηθεί χαρακτηριστικά σχήματα σε όλο το μήκος της 

ακτής που αποτελεί γεωλογικό σχηματισμό που προστατεύεται από Προεδρικό 

Διάταγμα (Δ΄139/1990, ΑΑΠ΄144/2012). Συγκεκριμένα απαγορεύεται κάθε 

δόμηση ή αλλοίωση του τοπίου και του φυσικού περιβάλλοντος σε ζώνη πλάτους 

150 μ. από τον αιγιαλό.  Η εν λόγω υπόσκαφη κατασκευή καθώς και οι «τρύπες» 

που δημιουργήθηκαν στο πρανές της ακτής βρίσκονται εντός της ζώνης πλάτους 

150 μ. από τη γραμμή αιγιαλού όπου απαγορεύεται η δόμηση. Επιπλέον 

διαπιστώθηκε η μη σύννομη διαχείριση υλικών εκσκαφών και η μη σύννομη 

εκτέλεση χωματουργικών εργασιών – διαμορφώσεων εδάφους. Μετά τη διενέργεια 

των ελέγχων και τη διαπίστωση παραβάσεων επιβλήθηκαν οι προβλεπόμενες 

διοικητικές κυρώσεις (πρόστιμο). 

 

3.7  Άλλες δράσεις για την προώθηση της εφαρμογής της περιβαλλοντικής 

ευθύνης κατά το 2016 

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

υλοποίηση του χρηματοδοτικού προγράμματος «Διαχείριση Φυσικού Περιβάλλοντος 

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

φυσικού περιβάλλοντος», αρχικού προϋπολογισμού 500.000 ευρώ, στο οποίο 

εντάχθηκαν έργα συνολικού προϋπολογισμού 449.558 ευρώ. Το έργο αφορά σε 

δράσεις συλλογής και διαχείρισης επικινδύνων αποβλήτων για τον περιορισμό 

πρόκλησης περιβαλλοντικής ζημίας από ανεξέλεγκτες αποθέσεις για τις οποίες δεν 

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

Αποκεντρωμένες Διοικήσεις Αττικής, Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας και Κεντρικής 

Μακεδονίας εντός του 2017, στις παρακάτω περιοχές: 

 Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας για την απομάκρυνση ανεξέλεγκτων αποθέσεων, 

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

 Περιφέρεια Αττικής για την απομάκρυνση ανεξέλεγκτων αποθέσεων, συνολικής 

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

και ρέμα Αγίου Γεωργίου του Δήμου Ασπροπύργου και  στο Μικρό Κατερίνι του 

Δήμου Μάνδρας – Ειδυλλίας. 

 Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για την απομάκρυνση αποβλήτων αμιάντου, 

συνολικής ποσότητας 78 τόνων, από το εγκαταλελειμμένο εργοστάσιο Χίντζου, 

Δήμου Παύλου Μελά. 

Επιπλέον, το Νοέμβριο του 2016, διοργανώθηκε για τρίτη συνεχή χρονιά από το 

ΣΥΓΑΠΕΖ, με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, διήμερο εκπαιδευτικό 

σεμινάριο για την περιβαλλοντική ευθύνη, με σκοπό τη συνεργασία κεντρικών και 

περιφερειακών αρμόδιων Αρχών (ΣΥΓΑΠΕΖ – ΠΕΑΠΖ) για τη βελτίωση της 
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αποτελεσματικότητας στην εφαρμογή της περιβαλλοντικής ευθύνης. Το σεμινάριο 

εστίασε σε θέματα χρηματοοικονομικής ασφάλειας και στις δυνατότητες 

αξιοποίησης κοινοτικών και εθνικών πόρων για τη χρηματοδότηση δράσεων 

αποκατάστασης, μέσω των προγραμμάτων του ΕΣΠΑ και του Πράσινου Ταμείου. Τα 

σημαντικότερα θέματα που επισημάνθηκαν κατά το στάδιο ολοκλήρωσης των 

εργασιών και διατύπωσης συμπερασμάτων, ήταν η ανάγκη ενίσχυσης των 

περιβαλλοντικών ελέγχων, χρήσης χρηματοοικονομικών εγγυήσεων από τους 

φορείς εκμετάλλευσης, καθώς και αξιοποίησης των υφιστάμενων εργαλείων 

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

αφενός της εφαρμογής της περιβαλλοντικής πολιτικής, και αφετέρου της 

περιβαλλοντικής ευθύνης. 

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

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

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

πρόγραμμα «Προώθηση της ενημέρωσης – ευαισθητοποίησης για τη δίωξη 

εγκλημάτων κατά της άγριας ζωής και ανάδειξη της περιβαλλοντικής ευθύνης για 

την αποκατάσταση ζημιών της βιοποικιλότητας σε περιοχές του δικτύου NATURA 

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

πρόγραμμα αυτό χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και 

πραγματοποιείται στο πλαίσιο των προγραμμάτων “LIFE Environmental Governance 

and Information 2014”, και θα ολοκληρωθεί το 2020. 

 

3.8 Προγραμματισμός δράσεων του ΣΥΓΑΠΕΖ για το έτος 2017 

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

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

προβλέπεται να πραγματοποιηθούν για την τήρηση των υποχρεώσεων των φορέων 

εκμετάλλευσης ως προς την υλοποίηση των μέτρων πρόληψης/αποκατάστασης, 

είναι οι εξής: 

 Εγκαταλειμμένο εργοστάσιο στην Π.Ε. Αχαΐας, 

 Μονάδα δεματοποίησης ΑΣΑ στην Π.Ε. Αργολίδας, 

 Βιομηχανία χαρτιού στην Π.Ε. Φθιώτιδας, 

 Μονάδα επεξεργασίας ελαιοπυρήνων στην Π.Ε. Μεσσηνίας, 

 Μονάδα κεραμοποιίας στην Π.Ε. Λάρισας, και 

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

 

 

4.1 Διοικητική οργάνωση, στελέχωση και αρμοδιότητες 

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

Περιβάλλοντος και Ενέργειας, οι πρώην Επιθεωρήσεις Μεταλλείων Νοτίου και Βορείου 

Ελλάδος που λειτουργούσαν ως ανεξάρτητες ελεγκτικές και αυτοτελείς οργανικές 

μονάδες επιπέδου Διεύθυνσης του Υπουργείου, λειτουργούν πλέον ως δύο Τμήματα 

Επιθεώρησης Μεταλλείων ενταγμένα στις Επιθεωρήσεις Νοτίου και Βορείου Ελλάδος 

του ΣΕΠΔΕΜ.  

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

επιχειρήσεις μεταλλευτικών και λατομικών δραστηριοτήτων και το έργο της αφορά 

στον έλεγχο της ορθολογικής αξιοποίησης του ορυκτού πλούτου της χώρας που 

αποτελεί κεντρικό πυλώνα της εθνικής οικονομίας, τον έλεγχο των συνθηκών  

ασφάλειας και υγιεινής των εργασιακών χώρων μεταλλείων και λατομείων 

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

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

της παράνομης μεταλλευτικής και λατομικής δραστηριότητας κ.λπ.  

Το βασικό θεσμικό πλαίσιο διάρθρωσης και λειτουργίας της Υπηρεσίας παρουσιάζεται 

συνοπτικά στους ακόλουθους πίνακες: 

 

 (Νόμος, Προεδρικό Διάταγμα, Νομοθετικό Διάταγμα, Υπουργική Απόφαση) 

Σύσταση,  

Διάρθρωση 

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

Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής»  

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

του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και 

Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (…) και Τουρισμού» 
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 (Νόμος, Προεδρικό Διάταγμα, Νομοθετικό Διάταγμα, Υπουργική Απόφαση) 

Λειτουργία,  

Αρμοδιότητες 

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

ν. 274/1976 

 ν .669/1977 περί «Εκμεταλλεύσεως Λατομείων»  

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

διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε με το ν. 2115/1993 

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

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

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

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

ΕΟΚ και 91/183 ΕΟΚ» 

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

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

Ασφάλεια των Εργαζομένων»  

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

τροποποιηθεί με τις εκάστοτε Υπουργικές αποφάσεις και την ενσωμάτωση 

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

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

Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής»  

 

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

Επιθεώρησης Μεταλλείων ανήκουν συνοπτικά οι ακόλουθες αρμοδιότητες: 

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

εγκαταστάσεων επεξεργασίας των ορυκτών, των εργοστασίων εμπλουτισμού και 

των εξαγωγικών μεταλλουργιών, εντός μεταλλευτικών και λατομικών χώρων 

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

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

και υγείας, των γειτνιαζουσών εγκαταστάσεων έργων δημόσιας ωφέλειας καθώς 

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

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

ερευνών για μεταλλευτικά, ενεργειακά και λατομικά ορυκτά,  

γ) Ο έλεγχος της κατασκευής των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων 

επεξεργασίας, ευρισκομένων εντός μεταλλευτικών και λατομικών χώρων 

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

η επιβολή των προβλεπόμενων κυρώσεων στους παραβάτες, 

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

προσωρινή κατάληψη ή απαλλοτρίωση εκτάσεων για την εξυπηρέτηση των 
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αναγκών της εκμετάλλευσης μεταλλείων και λατομείων καθώς και ο έλεγχος των 

απαλλοτριωμένων εκτάσεων που παραχωρήθηκαν κατά χρήση, σύμφωνα με τη 

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

έγιναν αυτές, 

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

ατυχήματα – δυστυχήματα σε μεταλλεία και λατομεία καθώς και σε εγκαταστάσεις 

επεξεργασίας των ορυκτών, που βρίσκονται εντός των μεταλλευτικών ή των 

λατομικών χώρων αντίστοιχα, 

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

την οριστική διακοπή της λειτουργίας μεταλλείων και λατομείων για λόγους 

ασφαλείας, 

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

υποβάλλονται από τις επιχειρήσεις και γνωμοδότηση για την ακρίβεια αυτών, 

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

δυναμικό, 

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

και λατομική νομοθεσία, η αξιολόγηση και γνωμοδότηση επί της δραστηριότητας 

κάθε μεταλλείου και η σύνταξη αντίστοιχων εκθέσεων κρισιολόγησης καθώς και η 

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

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

Επιθεωρήσεις Μεταλλείων, από τις κείμενες διατάξεις και τον Κανονισμό 

Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών. 

Το έτος 2016, στο Τμήμα Επιθεώρησης Μεταλλείων Βορείου Ελλάδος υπηρέτησαν 

ενεργά: 4 Επιθεωρητές Μεταλλείων (3 ΠΕ Μηχανικοί και 1 ΤΕ Μηχανικών) και 1 

Διοικητικός Υπάλληλος. 

 

4.2 Περιγραφή του έργου της Επιθεώρησης Μεταλλείων Βορείου Ελλάδος 

για το έτος 2016 

Περιγραφή, απόλυτοι αριθμοί και στατιστικά στοιχεία επί των υποθέσεων του 

Τμήματος Επιθεώρησης Μεταλλείων της Επιθεώρησης Βορείου Ελλάδος, κατά το έτος 

2016, εμπεριέχονται στον παρακάτω πίνακα: 
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Υποθέσεις Επιθεώρησης Μεταλλείων Βορείου Ελλάδος για το έτος 2016 
Αριθμός 

υποθέσεων 

Εντολές μετακίνησης για εκτός έδρας επιθεωρήσεις / αυτοψίες  140 

Εκθέσεις αυτοψίας σε μεταλλευτικούς και λατομικούς χώρους με αντίστοιχα 

έγγραφα/εντολές προς εκμεταλλευτές μεταλλείων/λατομείων 
48 

Εκθέσεις ατυχημάτων-δυστυχημάτων κατόπιν αυτοψίας σε λατομικούς & 

μεταλλευτικούς χώρους προς τις αρμόδιες κατά τόπο εισαγγελικές αρχές 
19 

Αποφάσεις επιβολής προστίμων (συνολικού ύψους 224.000€) 30 

Δηλωμένα ατυχήματα σε μεταλλευτικούς και λατομικούς χώρους που οδήγησαν σε 

τραυματισμό και εξετάστηκαν από την Υπηρεσία 
26 

Δηλωμένα δυστυχήματα σε μεταλλευτικούς και λατομικούς χώρους που οδήγησαν 

σε θάνατο και εξετάστηκαν από την Υπηρεσία 
5 

Γνωμοδοτήσεις για χορήγηση συναίνεσης ερευνητικών εργασιών ή/και την 

εκμετάλλευση λατομικών χώρων 
232 

Περιοδικός έλεγχος των λατομείων / μεταλλείων μέσω ελέγχου των στοιχείων 

δελτίων δραστηριότητας έτους 2016 που υπέβαλαν οι εκμεταλλευτές 
450 

Έγγραφα διατύπωσης απόψεων επί προσφυγών κατά εντολών και αποφάσεων της 

Υπηρεσίας 
13  

Εκθέσεις προς τα Διοικητικά Δικαστήρια επί προσφυγών που ασκήθηκαν κατά 

αποφάσεων της Υπηρεσίας για παράνομες εκμεταλλεύσεις σε μεταλλευτικούς και 

λατομικούς χώρους 

7 

Έγγραφα σχετικά με απαντήσεις στη Βουλή 7 

Εκθέσεις για απαλλοτριώσεις εκτάσεων για τις ανάγκες εκμετάλλευσης μεταλλείων 4 

Αποφάσεις έγκρισης χρήσης εκρηκτικών υλών σε μεταλλευτικούς και λατομικούς 

χώρους 
20 

 

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

Μεταλλείων Βορείου Ελλάδος ήταν 3.642 και το σύνολο των εξερχόμενων 1.147.  
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4.3 Σημαντικότερες υποθέσεις της Επιθεώρησης Μεταλλείων κατά το 2016 

Οι σημαντικότερες υποθέσεις της Επιθεώρησης Μεταλλείων Βορείου Ελλάδος, κατά το 

έτος 2016, συνοψίζονται στα ακόλουθα:  

α) Επιθεώρηση και 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) Απαλλοτριώσεις εκτάσεων για τις ανάγκες της «Μ.Ε.Τ.Ε. Α.Ε.» και της εταιρείας 

«ΛΙΓΝΙΤΩΡΥΧΕΙΑ ΑΧΛΑΔΑΣ» Α.Ε.  

γ) Αυτοψίες και πραγματογνωμοσύνες πέντε δυστυχημάτων και 26 ατυχημάτων σε 

χώρους μεταλλευτικής και λατομικής δραστηριότητας. 
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4.4 Προγραμματισμός δράσεων της Επιθεώρησης Μεταλλείων για το 2017 

Οι προτεραιότητες για το έτος 2017 της Επιθεώρησης Μεταλλείων Βορείου Ελλάδος 

συνοψίζονται στα ακόλουθα:  

α) Διενέργεια τουλάχιστον μίας περιοδικής προληπτικής επιθεώρησης και ελέγχου σε 

χώρους που ασκούνται μεταλλευτικές και λατομικές δραστηριότητες, στα πλαίσια 

της χωρικής αρμοδιότητάς της Υπηρεσίας, 

β) Διενέργεια επιθεωρήσεων και ελέγχων με μεγαλύτερη ένταση στις περιοχές με 

αυξημένη μεταλλευτική/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.), 

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

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

γνωμοδοτήσεις σε θέματα εκμετάλλευσης και απαλλοτριώσεων κ.λπ. που 

σχετίζονται με χώρους άσκησης μεταλλευτικών και λατομικών δραστηριοτήτων.  

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

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

υποστελέχωση και τις δυσκολίες έγκρισης πιστώσεων για τις εκτός έδρας μετακινήσεις 

των Επιθεωρητών Μεταλλείων.  
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5. ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

 

 

5.1 Διοικητική οργάνωση, στελέχωση και αρμοδιότητες 

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

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

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

συγκροτήθηκε η Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Ενέργειας (ΕΥΕΠΕΝ), η οποία, 

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

ΣΕΠΔΕΜ και μετονομάστηκε σε Τμήμα Επιθεώρησης Ενέργειας Νοτίου Ελλάδος και 

Τμήμα Επιθεώρησης Ενέργειας Βορείου Ελλάδος, με τις ακόλουθες αρμοδιότητες: 

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

κτηρίου, επιθεώρησης συστημάτων θέρμανσης και συστημάτων κλιματισμού, 

έλεγχο της διαδικασίας έκδοσής τους, έλεγχο των Ενεργειακών Επιθεωρητών και 

των φορέων εκπαίδευσης αυτών και εισήγηση για επιβολή κυρώσεων, 

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

Επιθεωρητών (κτηρίων, συστημάτων θέρμανσης και συστημάτων κλιματισμού) 

καθώς και του (ηλεκτρονικού) Αρχείου Επιθεώρησης Κτηρίων, 

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

πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης και της επιθεώρησης των συστημάτων 

θέρμανσης και κλιματισμού, 

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

αντικείμενο της ενεργειακής απόδοσης των κτηρίων, 

ε) Εφαρμογή και επίβλεψη ενεργειακών ελέγχων σε βιομηχανικές δραστηριότητες ή 

εγκαταστάσεις. 

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

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

δύο Αρχιτέκτονες Μηχανικοί, ένας Πολιτικός Μηχανικός και ένας Μηχανολόγος 

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

κατά το πρώτο και δεύτερο εξάμηνο του 2016. 

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

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

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

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

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

ακόμα Μηχανικοί. 
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5.2 Συνοπτική περιγραφή του έργου της Επιθεώρησης Ενέργειας κατά το 

έτος 2016 

Κατά την διάρκεια του έτους 2016, το έργο των Τμημάτων Επιθεώρησης Ενέργειας 

Νοτίου και Βορείου Ελλάδος συνοψίζεται στα ακόλουθα: 

α) Έλεγχος, τήρηση και διαχείριση του ηλεκτρονικού Μητρώου Ενεργειακών 

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

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

ακόλουθων: 

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

έναρξης δραστηριότητας Ε.Ε. συστημάτων θέρμανσης και 202 αναγγελιών 

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

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

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

 Έλεγχος γνησιότητας 29 φωτοαντιγράφων δικαιολογητικών (πτυχία, διπλότυπα 

είσπραξης) που υποβλήθηκαν από τους υποψήφιους στις αναγγελίες έναρξης 

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

 Ηλεκτρονική οικονομική ενημερότητα «καρτελών» (έλεγχος και αποδοχή 

παραβόλου ανανέωσης δικαιωμάτων δραστηριότητας Ε.Ε.) 7.773 

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

αποδοχή παραβόλου εγγραφής Ε.Ε. στο Μητρώο). 

 Διαχείριση 347 αιτήσεων υποψήφιων μόνιμων Ε.Ε. και απόδοση του αναγκαίου 

κωδικού αριθμού συμμετοχής, προκειμένου οι υποψήφιοι να συμμετάσχουν στα 

σεμινάρια των φορέων εκπαίδευσης και να εγγραφούν στο Μητρώο των 

Ενεργειακών Επιθεωρητών. 

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

των δικαιολογητικών και αποδοχή παραβόλων. 

 Διαχείριση αποτελεσμάτων υποψηφίων Ε.Ε. που συμμετείχαν στις εξετάσεις των 

Ενεργειακών Επιθεωρητών κτηρίων του ΤΕΕ και ηλεκτρονική καταχώριση αυτών 

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

 Σχεδιασμός, ανάπτυξη, δοκιμαστικός έλεγχος και ενεργοποίηση της εφαρμογής 

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

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

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

 Ενημέρωση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικής Πολιτικής ΥΠΟΙΚ, στο πλαίσιο 

της Παρακολούθησης Μεταρρυθμίσεων στην Πρόσβαση και Άσκηση 

Επαγγελμάτων, κάθε τρίμηνο: 

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

καθώς και στα συστήματα θέρμανσης και κλιματισμού αυτών, 

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

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

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

των ακόλουθων: 

 Διαχείριση 282.462 Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΠΕΑ) που 

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

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

ηλεκτρονικών αρχείων δεδομένων τους. 

 Διαχείριση 3.516 αιτημάτων ανακλήσεων ΠΕΑ που υποβλήθηκαν από τους Ε.Ε. 

 Υλοποίηση, δοκιμαστικός έλεγχος και ενεργοποίηση της εφαρμογής στο 

πληροφοριακό σύστημα buildingcert.gr για την καταχώριση εκθέσεων 

ενεργειακής επιθεώρησης συστημάτων θέρμανσης και κλιματισμού. 

 Αναθεώρηση του ηλεκτρονικού αλγορίθμου για τον υπολογισμό επιβολής 

κυρώσεων στους Ε.Ε. κτηρίων. 

 Αξιολόγηση δύο λογισμικών υπολογισμού ενεργειακής απόδοσης κτηρίων. 

γ) Διαχείριση του ηλεκτρονικού Μητρώου Ενεργειακών Ελεγκτών μέσω του 

πληροφοριακού συστήματος buildingcert.gr, ως ακολούθως: 

 Σχεδιασμός και ανάπτυξη της εφαρμογής στο πληροφοριακό σύστημα 

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

αναγγελίας έναρξης δραστηριότητας ενεργειακού ελεγκτή των υποψήφιων 

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

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

και Ενέργειας και Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας.  

 Σχεδιασμός και ανάπτυξη της εφαρμογής στο πληροφοριακό σύστημα 

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

πρώτου ενεργειακού ελέγχου ή εφαρμογής συστήματος ενεργειακής ή 

περιβαλλοντικής διαχείρισης από τις μη μικρομεσαίες επιχειρήσεις, σύμφωνα με 

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

ΠΕΝ και Αναπληρωτή Υπουργού ΠΕΝ. 

δ) Έλεγχος και παρακολούθηση της διαδικασίας και της ποιότητας των ενεργειακών 

επιθεωρήσεων, της ενεργειακής πιστοποίησης, της ορθότητας των εκδοθέντων ΠΕΑ, 

ως ακολούθως: 

 Διενέργεια αυτεπαγγέλτων δειγματοληπτικών ελέγχων σε 1453 Πιστοποιητικά 

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

κτηρίων στο ηλεκτρονικό αρχείο επιθεωρήσεως κτηρίων. 

 Διενέργεια 37 επιτόπιων ελέγχων σε κτήρια για την εξακρίβωση της ορθότητας 

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

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

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

κατοικιών. 

http://www.buildingcert.gr/
http://www.buildingcert.gr/
http://www.buildingcert.gr/
http://www.buildingcert.gr/
http://www.buildingcert.gr/
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 Εξέταση 10 καταγγελιών (7 από το Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και 

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

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

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

έκδοση ΠΕΑ κατά τη μίσθωση κατοικίας και καταστήματος). 

Με βάση τα ευρήματα των ανωτέρω ελέγχων: 

 Συντάχθηκαν 36 Εκθέσεις Ελέγχου σε Ενεργειακούς Επιθεωρητές Κτιρίων και 

2 Εκθέσεις Ελέγχου σε Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) που διεξήγαγαν 

εκπαιδευτικό πρόγραμμα για υποψήφιους Ε.Ε. (σύμφωνα με την ΚΥΑ 192/13-10-

11, Β΄2406, των Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής 

(ΠΕΚΑ) και Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων).  

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

Βεβαίωσης Παράβασης σε πολίτες. 

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

Πράξεις Βεβαίωσης Μη Παράβασης σε ΚΕΚ που διεξήγαγαν εκπαιδευτικό 

πρόγραμμα για υποψήφιους Ε.Ε. (σύμφωνα με την ΚΥΑ 192/13.10.2011, Β’ 2406 

των Υπουργών ΠΕΚΑ και Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων).  

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

2 Εισηγήσεις Επιβολής Κυρώσεων σε πολίτες. 

 Εκδόθηκε μία απόφαση Υπουργού ΠΕΝ επιβολής κυρώσεων σε πολίτη (ύψους 

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

κτηρίων. Οι διοικητικές κυρώσεις επιβλήθηκαν ως ακολούθως: 

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

– Αποκλεισμός από τη διενέργεια ενεργειακών επιθεωρήσεων για ένα έτος 

σε έναν Ε.Ε. κτηρίων. 

– Αποκλεισμός από τη διενέργεια ενεργειακών επιθεωρήσεων για 1 – 1,5 

έτος και χρηματικό πρόστιμο 1.520 - 4.972 ευρώ σε 4 Ε.Ε. κτηρίων. 

 Εκδόθηκε μία απόφαση Υπουργού ΠΕΝ απόρριψης ενδικοφανούς προσφυγής 

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

προσφυγής πολίτη. 

 Μία υπόθεση που αφορά σε Πιστοποιητικό Ενεργειακής Επιθεώρησης κτηρίου, 

το οποίο δεν είχε εκδοθεί από το πληροφοριακό μας σύστημα 

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

Ενεργειακών Επιθεωρητών, απεστάλη στην Εισαγγελία Αθηνών.  

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

πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης, ως ακολούθως: 

 Στατιστική επεξεργασία εκδοθέντων ΠΕΑ και «ανέβασμα» 22.034 

ηλεκτρονικών αρχείων στατιστικών αποτελεσμάτων στην επίσημη ιστοσελίδα 

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

αποτελέσματα σχετικά με τις ενεργειακές καταναλώσεις των υφισταμένων κτιρίων 

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

http://www.buildingcert.gr/
http://bpes.ypeka.gr/
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μονάδων οικιακού και τριτογενούς τομέα, καθώς και των δημόσιων κτιρίων 

κατόπιν ελέγχου των ηλεκτρονικών αρχείων δεδομένων των ΠΕΑ. 

 Σύνταξη Έκθεσης Στατιστικής Ανάλυσης ΠΕΑ Κτιρίων Έτους 2015 (εκδοθείσα 

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

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

 Σύνταξη Εντύπου «Επισκόπηση Διαδικασιών Δημιουργίας Στατιστικών 

Αποτελεσμάτων για την Ενεργειακή Απόδοση Κτιρίων οικιακού, τριτογενούς τομέα 

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

Ορθής Πρακτικής για τις ευρωπαϊκές στατιστικές. 

στ) Θεσμικό Έργο: 

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

Αναπληρωτή Υπουργού ΠΕΝ «Συστήματα αναγνώρισης προσόντων και 

πιστοποίησης Ενεργειακών Ελεγκτών. Μητρώο Ενεργειακών Ελεγκτών και Αρχείο 

Ενεργειακών Ελέγχων». 

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

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

ζ) Σύνταξη σχεδίου υπουργικής απόφασης με τίτλο «Συστήματα Αναγνώρισης 

προσόντων και πιστοποιήσεις ενεργειακών ελεγκτών ελέγχων» και σύνταξη 

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

ν. 4409/2016 (Α’ 136). 

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

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

επιτροπές, εκπροσωπώντας τη χώρα μας σε ευρωπαϊκές συναντήσεις. 

 

5.3 Προγραμματισμός Δράσεων για το έτος 2017 

Ο προγραμματισμός δράσεων των Τμημάτων Επιθεώρησης Ενέργειας Νοτίου και 

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

α) Σύνταξη διαδικασιών για τον τρόπο διεξαγωγής των δειγματοληπτικών ελέγχων 

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

ανάπτυξη ειδικής εφαρμογής δειγματοληπτικού ελέγχου των ηλεκτρονικών αρχείων 

των ΠΕΑ και των εκθέσεων συστημάτων θέρμανσης και κλιματισμού στο 

πληροφοριακό σύστημα buildingcert.gr ανά περιφέρεια, δήμο και έτος. 

β) Υλοποίηση και ενεργοποίηση της εφαρμογής του ηλεκτρονικού μητρώου των 

ενεργειακών ελεγκτών και του αρχείου των ενεργειακών ελέγχων των μη 

μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ). 

γ) Σχεδιασμό αυτοματοποιημένης διαδικασίας ελέγχου των δεδομένων των 

Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης κτηρίων κατά την υποβολή τους στο 

πληροφοριακό σύστημα buildingcert.gr από τους Ενεργειακούς Επιθεωρητές. 

http://bpes.ypeka.gr/
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δ) Ανάπτυξη και σχεδιασμό ηλεκτρονικού αλγόριθμου υπολογισμού επιβολής 

κυρώσεων στους Ενεργειακούς Ελεγκτές και στις μη ΜΜΕ. 

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

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

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

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

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

Επιθεωρητών και νομικών προσώπων στο Μητρώο, διενέργεια ενεργειακής 

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

απαραίτητων δικαιολογητικών, η απευθείας έκδοση των πράξεων υπολογισμού. 
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6. ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΔΟΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΩΝ 

 

 

6.1 Διοικητική οργάνωση, στελέχωση και αρμοδιότητες 

Με τη σύσταση του νέου Οργανισμού του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας 

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

(ΕΥΕΔ) και η Ειδική Υπηρεσία Επιθεώρησης και Κατεδάφισης Αυθαιρέτων (ΕΥΕΚΑ), 

δύο υπηρεσίες με διαφορετικές αρμοδιότητες, στα Τμήματα Επιθεώρησης Δόμησης και 

Κατεδαφίσεων, των Επιθεωρήσεων Βορείου και Νοτίου Ελλάδος.  

Η Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Δόμησης (ΕΥΕΔ) συστάθηκε με το άρθρο 16 του ν. 

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

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

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

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

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

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

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

κατόπιν σχετικού αιτήματος του γενικού επιβλέποντα του έργου στην αρμόδια 

Υπηρεσία Δόμησης (ΥΔΟΜ) και διαβίβασή του από την ΥΔΟΜ στην ΕΥΕΔ,  

• Ο έλεγχος της ορθής εκτέλεσης των καθηκόντων των Ελεγκτών Δόμησης, μέσω 

αυτεπάγγελτων δειγματοληπτικών ελέγχων ή ύστερα από καταγγελία, σε κτίρια 

που έχουν ελέγξει οι ελεγκτές δόμησης, 

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

δόμησης (ΕΔ).  

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

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

καμένες δασικές εκτάσεις της Ανατολικής Αττικής από την πυρκαγιά του Αυγούστου 

του 2009 και την εκτέλεση των πράξεων κατεδάφισης. 

Η ΕΥΚ μετονομάστηκε σε Ειδική Υπηρεσία Επιθεώρησης και Κατεδάφισης Αυθαιρέτων 

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

εντοπισμού αυθαιρέτων κατασκευών και εκτέλεσης πρωτοκόλλων κατεδάφισης σε όλη 

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

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

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

Αποκεντρωμένη Διοίκηση η αρμοδιότητα κατεδάφισης αυθαιρέτων κατασκευών, στις 

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

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

παρακολούθηση και τη συνδρομή της ΕΥΕΚΑ. 

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

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

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

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

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

κατεδαφίσεις. 

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

Δόμησης και Κατεδαφίσεων, που προέρχονται από τη συνένωση των ΕΥΕΔ και ΕΥΕΚΑ,  

έχουν τις ακόλουθες αρμοδιότητες:  

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

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

διενέργεια ηλεκτρονικής κλήρωσης για τον ορισμό ελεγκτών δόμησης, 

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

επίσης την παρακολούθηση των διαδικασιών καθαίρεσης και κατεδάφισης αυτών, 

• Το συντονισμό των αρμόδιων υπηρεσιών των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων για 

την υλοποίηση των τελεσίδικων πρωτοκόλλων κατεδάφισης, 

• Την έκδοση πορίσματος σε περιπτώσεις κατασκευών για τις οποίες παρανόμως 

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

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

εικόνων / ορθοφωτοχαρτών που πραγματοποίησε φορέας του Δημοσίου.  

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

αφορούν στη δημιουργία νέου ηλεκτρονικού μητρώου ελεγκτών δόμησης, δόθηκε 

παράταση των υφιστάμενων αδειών ελεγκτών δόμησης και τροποποιήθηκαν οι 

διατάξεις που αφορούν στη σύσταση και λειτουργία του Εποπτικού Συμβουλίου του 

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

δόθηκαν στα Τμήματα Επιθεώρησης Δόμησης και Κατεδαφίσεων όλες οι εκ του νόμου 

αρμοδιότητες των τ. ΕΥΕΔ και τ. ΕΥΕΚΑ. 

Το 2016, υπηρέτησαν στα Τμήματα Επιθεώρησης Δόμησης και Κατεδαφίσεων: 

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

συμπεριλαμβανομένου της Προϊσταμένης, και 1 Διοικητικός Υπάλληλος, εκ των 

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

υπάλληλοι είναι αποσπασμένοι.  

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

συμπεριλαμβανομένου του Προϊσταμένου και 1 Διοικητικός Υπάλληλος, εκ των 

οποίων μόνιμοι είναι μόνον ο Προϊστάμενος και η Διοικητικός Υπάλληλος και οι 

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

2016 υπηρετούσαν συνολικά 4 Επιθεωρητές Δόμησης, ενώ από τις αρχές Απριλίου 

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

Κατεδαφίσεων Νοτίου και Βορείου Ελλάδος για το έτος 2016 

Η Επιθεώρηση Δόμησης και Κατεδαφίσεων, εντός του 2016, συντόνισε τις 

εμπλεκόμενες υπηρεσίες και φορείς (ΤΕΕ, Υπηρεσίες Δόμησης, ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ 

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

ηλεκτρονικής πλατφόρμας για τη διαδικασία ηλεκτρονικής υποδοχής αιτήσεων και 

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

απαλλαγή σημαντικού διοικητικού βάρους και την αποτελεσματική εξυπηρέτηση του 

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

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

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

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

παλιά βάση ορισμών (έως 18-10-16), είτε με το νέο σύστημα (από 18-01-16 και 

ένθεν) και ελέγχθηκε αντίστοιχος αριθμός πορισμάτων ελεγκτών δόμησης.  

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

Δόμησης και Κατεδαφίσεων ανήλθε σε αριθμό άνω των 4.300 πρωτοκόλλων (3.000 

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

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

στη Βόρεια και 420 στη Νότια Ελλάδα). 

Η υπηρεσία συντόνισε συνολικά τις διαδικασίες εκτέλεσης 64 αμετάκλητων 

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

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

πραγματοποιήθηκαν από τις αντίστοιχες Αποκεντρωμένες Διοικήσεις (Α.Δ.), παρουσία 

των Επιθεωρητών στο πεδίο στην πλειοψηφία εξ’ αυτών.  

Επίσης, η Υπηρεσία απέστειλε στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις (Α.Δ.) πρόσκληση 

υποβολής αιτήσεων για την ένταξη στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα «Λοιπές Δράσεις 

Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου 2016» του Πράσινου Ταμείου, συνολικού 

προϋπολογισμού 600.000 ευρώ, που αφορά στην κατεδάφιση αυθαιρέτων 

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

χωρική αρμοδιότητα Επιθεώρησης Βορείου Ελλάδας, κατέθεσαν προτάσεις οι Α.Δ. 

Μακεδονίας – Θράκης και Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας, οι οποίες αξιολογήθηκαν 

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

αρμοδιότητα Επιθεώρησης Νοτίου Ελλάδας, υπέβαλλαν προτάσεις όλες οι Α.Δ. και οι 

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

και την ωριμότητά τους. Κατόπιν αυτού το Διοικητικό Συμβούλιο του Πράσινου 

Ταμείου ενέκρινε την ένταξη των ως άνω αξιολογηθέντων έργων. 

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

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

κοινού με άλλα σώματα/υπηρεσίες επιθεώρησης και ελέγχου 

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

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

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

Κατεδαφίσεων του ΣΕΠΔΕΜ (76 στη Βόρεια και 27 στη Νότια Ελλάδα). 

Αναλυτικότερα:  

Ταξινόμηση δειγματοληπτικών ελέγχων ανάλογα με το στάδιο ελέγχου του έργου 

 Πλήθος Ποσοστό επί συνόλου 

Αρχικός έλεγχος 50 48,5% 

Ενδιάμεσος έλεγχος 2 2,0% 

Τελικός έλεγχος 51 49,5% 

Σύνολο 103 100% 

 

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

κατασκευών, πραγματοποιήθηκε μετά από σχετικές καταγγελίες πολιτών ή αναφορών 

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

εντοπισμό αυθαιρέτων κατασκευών, λαμβάνοντας υπόψη τις υποβληθείσες υπαγωγές 

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

(Υπηρεσίες Δόμησης) για δικές τους ενέργειες (ανάκληση υπαγωγών). 

Πραγματοποιήθηκαν συνολικά 34 έλεγχοι μετά από καταγγελία - αναφορά στην 

Υπηρεσία μας. 

Σημειώνεται ότι, την 31η Δεκεμβρίου 2016 υπήρχε σε εκκρεμότητα η διενέργεια 

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

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

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

πραγματοποιήθηκε από κοινού με το Τμήμα Επιθεώρησης Περιβάλλοντος Νοτίου 

Ελλάδας και το ΣΥΓΑΠΕΖ του ΣΕΠΔΕΜ, έλεγχος στη Βλυχάδα της Σαντορίνης, μετά 

από σχετική καταγγελία. 

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

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

αυτεπαγγέλτως, iii) κατόπιν εντολής ΓΕΔΔ iv) κατόπιν εντολής Υπουργού ή Γενικού 

Γραμματέως Υπουργείου ή v κατά παράκληση άλλου φορέως 

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

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

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

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

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

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

Διευθύντριας του ΣΕΠΔΕΜ. Δεν πραγματοποιήθηκε κανένας έλεγχος κατόπιν εντολής 
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ΓΕΔΔ, ή Υπουργού ή Γενικού Γραμματέως Υπουργείου ή κατά παράκληση άλλου 

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

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

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

Ταξινόμηση ανάλογα με το έναυσμα των ελέγχων 

 Πλήθος Ποσοστό επί συνόλου 

Δειγματοληπτικοί 101 73,7% 

Κατόπιν σχετικής καταγγελίας 36 26,3% 

Σύνολο 137 100% 

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

αυθαίρετων επεμβάσεων και κατασκευών έγινε αποστολή απόψεων και διερεύνηση 

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

Υπηρεσίες (Υπηρεσίες Δόμησης, Συμβούλια Πολεοδομικών Θεμάτων και 

Αμφισβητήσεων) για την ενεργοποίησή τους. 

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

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

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

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

περιβάλλον κλπ.). 

Δε διαπιστώθηκαν προβλήματα διαφθοράς, κακοδιοίκησης ή οργανωτικά σε καμία από 

τις περιπτώσεις που ελέγχθηκαν. Οι έλεγχοι που πραγματοποιήθηκαν από τους 

Επιθεωρητές Δόμησης και Κατεδαφίσεων αφορούν σε έλεγχο των πορισμάτων 

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

την ΥΑ 299/2014.  

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

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

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

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

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

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

κατασκευών, παρατηρήθηκε σημαντική καθυστέρηση των απαιτούμενων ενεργειών 

τους, δεδομένης της αισθητής υποστελέχωσης των Υπηρεσιών Δόμησης (ΥΔΟΜ). 

Χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι οι ΥΔΟΜ Μυκόνου και Θήρας (Σαντορίνης). 

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

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

αρμόδιο εισαγγελέα για την ποινική διερεύνηση της υπόθεσης. 
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Σε καμία περίπτωση ο έλεγχος δεν κατέληξε στη διαπίστωση πειθαρχικών και 

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

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

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

έλεγχο, συντάσσεται έκθεση ελέγχου και σε περίπτωση που διαπιστωθούν παραβάσεις 

η σχετική έκθεση επιδίδεται με συστημένη πρόσκληση στον ελεγχόμενο ελεγκτή 

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

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

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

αποστέλλεται στο Εποπτικό Συμβούλιο για την άσκηση πειθαρχικού ελέγχου.   

ε) Στοιχεία για τους ελέγχους στους οποίους διαπιστώθηκε αποδοχή και εφαρμογή 

από τους ελεγχόμενους φορείς και υπηρεσίες των προτάσεων που διατυπώθηκαν στα 

πορίσματα, καθώς επίσης για τις περιπτώσεις άσκησης πειθαρχικών και ποινικών 

διώξεων σε συνέχεια των σχετικών πορισμάτων και εκθέσεων ελέγχου.  

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

των καθηκόντων των ελεγκτών δόμησης μέσω του ελέγχου του συνόλου των 

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

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

πορισμάτων, στις οποίες οι Επιθεωρητές προέβησαν σε αλληλογραφία με τους 

ελεγκτές δόμησης, προκειμένου να δοθούν εξηγήσεις σχετικά με τα πορίσματα 

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

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

νομιμότητα. Στην Επιθεώρηση Νοτίου Ελλάδας κλήθηκαν σε απολογία 14 ελεγκτές 

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

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

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

οποίου προωθείται, επί του παρόντος, για υπογραφή). 

Στις περιπτώσεις που διερευνήθηκαν τα καταγγελλόμενα για τον εντοπισμό 

αυθαιρέτων, οι αρμόδιες Υπηρεσίες προέβησαν σε ανάκληση διοικητικών πράξεων 

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

εμπλεκομένων είναι αρμοδιότητα των ΥΔΟΜ, οι οποίες δεν ενημερώνουν σχετικά την 

Επιθεώρηση Δόμηση και Κατεδαφίσεων. 
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6.3 Σημαντικότερες υποθέσεις για το έτος 2016 

Οι σημαντικότερες υποθέσεις με τις οποίες ασχολήθηκε η Επιθεώρηση Δόμησης και 

Κατεδαφίσεων, κατά το έτος 2016, ήταν: 

α) Αυθαίρετες κατασκευές στην προστατευόμενη περιοχή του Υγροτόπου Σχοινιά στο 

Δήμο Μαραθώνα Αττικής: 

Ενεργοποίηση του αρμόδιου Δασαρχείου για την καταγραφή των νέων κατασκευών-

επεκτάσεων των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, του Δήμου Μαραθώνα για 

την αφαίρεση των αδειών λειτουργίας των καταστημάτων, συντονισμός της Διεύθυνσης 

Περιβάλλοντος και Χωροταξίας της Α.Δ. Αττικής για τη συνέχιση των κατεδαφίσεων με 

την εκτέλεση των αμετάκλητων αποφάσεων κατεδάφισης, με την εξεύρεση πόρων 

χρηματοδότησης, κ.α. 
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β) Αυθαίρετες κατασκευές στη Νήσο Σαντορίνη, περιοχή Βλυχάδας:  

Διενέργεια αυτοψιών και εντοπισμός αυθαίρετων υπόσκαφων κατασκευών σε 

προστατευόμενη περιοχή, καθ’ υπέρβαση εκδοθείσας οικοδομικής άδειας. 
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γ) Αυθαίρετες κατασκευές στη Νήσο Τουρλίδα:  

Συντονισμός των αρμόδιων υπηρεσιών (Λιμεναρχείο, Κτηματική Υπηρεσία, 

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου) για την 

απρόσκοπτη κατεδάφιση αυθαίρετων κατασκευών στην Νήσο Τουρλίδας, καθώς οι 

αντιδράσεις των κατοίκων - αυθαιρετούντων ήταν εξαιρετικά έντονες, προκαλώντας 

συνεχώς προβλήματα στην υλοποίηση της κατεδάφισης. 

δ) Εντοπισμός αυθαίρετων κατασκευών στη Νήσο Σαντορίνη, περιοχή Φηροστεφάνι: 

Διερεύνηση των αδειών δόμησης ως προς τη δυνατότητα έκδοσής τους σε 

προστατευόμενες περιοχές μετά από καταγγελίες. Η ενεργοποίηση των αρμόδιων 

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

δόμησης. 

ε) Διερεύνηση νομιμότητας κατασκευών στην προστατευόμενη περιοχή της Λίμνης 

Βουλιαγμένης: Διενέργεια αυτοψίας για τον εντοπισμό αυθαιρέτων κατασκευών καθ’ 

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

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

υπαγωγής στο νόμο περί αυθαιρέτων των κατασκευών στη λίμνη Βουλιαγμένης. 

στ) Σεράφειο Κολυμβητήριο στο Δήμο Αθηναίων  

Έλεγχος καταγγελλομένων σχετικά με τη νομιμότητα της άδειας δόμησης του έργου 

«Σεράφειο Κολυμβητήριο» στο Δήμο Αθηναίων, στο πλαίσιο του εντοπισμού 

αυθαίρετων επεμβάσεων και κατασκευών. 

 

 

 

6.4 Κυριότερες οργανωτικής φύσεως προτάσεις της Επιθεώρησης Δόμησης 

και Κατεδαφίσεων για τη βελτίωση του έργου των ελεγχθέντων φορέων και 

υπηρεσιών  

Επιπλέον, η Υπηρεσία εισηγήθηκε νομοθετικές ρυθμίσεις με στόχο την 

αποτελεσματικότερη και εύρυθμη λειτουργία της, όσον αφορά: 

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

 Τις διαδικασίες δημιουργίας νέου μητρώου ελεγκτών δόμησης, 

 Την ενεργοποίηση εντατικότερων ελέγχων της αυθαίρετης δόμησης και των 

δηλώσεων του ν. 4178/13. 

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

4389/16, ΦΕΚ Α΄94). 
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6.5 Προγραμματισμός δράσεων της Επιθεώρησης Δόμησης και 

Κατεδαφίσεων για το έτος 2017 

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

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

με τα προβλεπόμενα στη νομοθεσία. 

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

διαπίστωση τυχόν ελλιπών πορισμάτων ή πλημμελούς άσκησης καθηκόντων.  

 Αυτεπάγγελτοι επιτόπιοι δειγματοληπτικοί έλεγχοι: Με βάση το υφιστάμενο 

διαθέσιμο επιστημονικό προσωπικό, έχουν προγραμματιστεί περίπου 55 έλεγχοι 

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

το υφιστάμενο προσωπικό της Υπηρεσίας.  

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

οποία αποστέλλονται στην υπηρεσία από τις αντίστοιχες ΥΔΟΜ. 

 Διενέργεια αυτοψιών, κατά περίπτωση, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων 

εντοπισμού και ελέγχου αυθαίρετων επεμβάσεων και κατασκευών (άρθρο 11 

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

νόμο περί αυθαιρέτων (ν. 4178/13). 

 Έκδοση πορισμάτων στις περιπτώσεις κατασκευών για τις οποίες παρανόμως 

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

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

δορυφορικών εικόνων/ ορθοφωτοχαρτών που πραγματοποίησε φορέας του 

Δημοσίου και που έχουν κατατεθεί στην Υπηρεσία. 

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

αναμένεται να συσταθεί εντός του 2017, όλων των Πράξεων Βεβαίωσης 

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

 Αναφορικά με την αρμοδιότητα συντονισμού και παρακολούθησης εκτέλεσης 

των πρωτοκόλλων κατεδάφισης αυθαιρέτων από τις υπηρεσίες των ΑΔ, έχουν 

τεθεί οι ακόλουθες προτεραιότητες: 

- Διαμόρφωση και θεσμοθέτηση αλγορίθμου ιεράρχησης των πρωτοκόλλων 

κατεδάφισης. 

- Προμήθεια συστήματος βάσης καταγραφής αυθαιρέτων, αντίστοιχου με 

αυτό που λειτουργεί στην Α.Δ. Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, 

το οποίο θα έχει εφαρμογή σε πανελλαδική κλίμακα. 

- Συντονισμός διαδικασιών και παρακολούθηση των κατεδαφίσεων που   

πραγματοποιούνται με ευθύνη των Α.Δ. και συνδρομή αυτών, στο πλαίσιο 

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

εξασφάλιση χρηματοδότησης από το Πράσινο Ταμείο και επιτόπια παρουσία 

όπου απαιτείται κατά την κρίση της Υπηρεσίας). 
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 Αναφορικά με τα υπόλοιπα (διοικητικά – οργανωτικά) θέματα, έχουν τεθεί οι 

ακόλουθες προτεραιότητες: 

- Διαμόρφωση και θεσμοθέτηση αλγορίθμου ποινών ελεγκτών δόμησης και 

εισήγηση επιβολής ποινών στο Εποπτικό Συμβούλιο, εφόσον υπάρξει 

σχετική νομοθετική πρόβλεψη νομοθετικό πλαίσιο. 

- Λειτουργία και διαχείριση νέου ηλεκτρονικού μητρώου ελεγκτών δόμησης, 

σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη σχετική νομοθεσία (άρθρο 156 ν. 

4389/2016). 
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7. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ   ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ   ΤΟΥ   ΕΡΓΟΥ   ΤΟΥ   ΣΕΠΔΕΜ 

 

 

Για την αύξηση της αποτελεσματικότητας και τη διευκόλυνση του έργου της 

Επιθεώρησης του ΣΕΠΔΕΜ, προτείνονται τα ακόλουθα: 

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

δεδομένης της σημαντικής υποστελέχωσης του Σώματος και της συσσώρευσης 

υποθέσεων από υπαλλήλους που έχουν αποχωρήσει από την υπηρεσία τα 

τελευταία χρόνια, λόγω μετακίνησης ή συνταξιοδότησης. 

- Ένταξη των Επιθεωρητών Περιβάλλοντος και Μεταλλείων σε ειδικό μισθολόγιο 

δημοσίων υπαλλήλων που να ανταποκρίνεται στις αυξημένες υποχρεώσεις τους, 

στους κινδύνους και τις ευθύνες που έχουν επωμισθεί και στο σημαντικότατο 

έργο που επιτελούν.  

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

νομική υποστήριξη των επιθεωρητών περιβάλλοντος  κατά την άσκηση  των  

καθηκόντων  τους  και τη νομική υποστήριξη και τεκμηρίωση της λειτουργίας των 

Τμημάτων Επιθεώρησης.  

- Συνεχής εκπαίδευση των Επιθεωρητών και παρακολούθηση των εργασιών του 

ευρωπαϊκού δικτύου IMPEL για την εφαρμογή της περιβαλλοντικής νομοθεσίας, 

με στόχο την εφαρμογή Ευρωπαϊκών και Διεθνών Προτύπων και τη συνεχή 

αναβάθμιση των προδιαγραφών και τεχνικών κανόνων ελέγχου. 

- Άμεση ένταξη του ΣΕΠΔΕΜ στον αντίστοιχο θεματικό άξονα του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος ΥΜΕΠΕΡΑΑ 2014-2020, ώστε να εξασφαλιστεί η κάλυψη 

υποστηρικτικών μελετών, έργων περιβαλλοντικής αποκατάστασης και νομικού 

συμβούλου. 

- Εξέταση της δυνατότητας βελτίωσης του υφιστάμενου νομικού πλαισίου ως προς 

την εξασφάλιση της περιβαλλοντικής συμμόρφωσης των ελεγχόμενων 

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

Εκχώρηση αρμοδιότητας για την υποβολή συστάσεων στις ελεγχόμενες 

δραστηριότητες σε περιπτώσεις ελαφρών παραβάσεων, με ταυτόχρονη χορήγηση 

εύλογης προθεσμίας συμμόρφωσης, καθώς και της δυνατότητας επιβολής 

ημερήσιου προστίμου στους συστηματικούς παραβάτες έως αυτοί 

συμμορφωθούν. 

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

«Κεντρικό Συμβούλιο Επιθεώρησης Περιβάλλοντος, Δόμησης, Ενέργειας και 

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

- Έκδοση Υπουργικής Απόφασης για τον υπολογισμό του ύψους των 

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

4014/2011 (Α΄209). 
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- Έκδοση ΚΥΑ για την εφαρμογή του θεσμού της χρηματοοικονομικής ασφάλειας 

σύμφωνα με το άρθρο 14 του π.δ. 148/2014. 

- 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. 

 

_____________________________________ 
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8. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

 

 

8.1 ΣΥΝΤΜΗΣΕΙΣ και ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΙ 

 

Α.Δ. Αποκεντρωμένη Διοίκηση 

ΓΓΑΔ Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

ΓΕΔΔ Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης 

Δ.Ε.Η. Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού 

ΕΑΠΕΖ Επιτροπή Αντιμετώπισης Περιβαλλοντικών Ζημιών 

ΕΒΕ Επιθεώρηση Βορείου Ελλάδος 

ΕΔ Ελεγκτές Δόμησης 

ΕΕΑΕ Ελληνική Εταιρεία Ατομικής Ενέργειας 

ΕΖΔ Ειδικές Ζώνες Διατήρησης 

ΕΚΑ Ευρωπαϊκός Κωδικός Αποβλήτων 

ΕΝΕ Επιθεώρηση Νοτίου Ελλάδος 

ΕΠΠΕΡΑΑ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη» 

ΕΣΠΑ Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς 

ΕΤΑΔ Εταιρεία Ακινήτων του Δημοσίου 

ΕΤΕΑΝ Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης 

ΕΤΕΡΠΣ Ειδικό Ταμείο Εφαρμογής Ρυθμιστικών και Πολεοδομικών Σχεδίων 

ΕΥΕΔ Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Δόμησης 

ΕΥΕΚΑ Ειδική Υπηρεσία Επιθεώρησης και Κατεδάφισης Αυθαιρέτων 

ΕΥΕΠΕΝ Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Ενέργειας 

ΕΥΚ Ειδική Υπηρεσία Κατεδαφίσεων 

Ε.Ε. Ενεργειακοί Επιθεωρητές 

ΖΕΠ Ζώνες Ειδικής Προστασίας 

ΚΑΠΕ Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας 

ΚΕΚ Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης 

ΚΕΠΠΕ Κλιμάκιο Ελέγχου Ποιότητας Περιβάλλοντος 

ΚΥΑ Κοινή Υπουργική Απόφαση 

ΜΜΕ ΜικροΜεσαίες Επιχειρήσεις 

ΟΤΚΖ Οχήματα Τέλους Κύκλου Ζωής 

ΠΕΑ Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης 

ΠΕΑΠΖ Περιφερειακή Επιτροπή Αντιμετώπισης Περιβαλλοντικών Ζημιών 

Π.Ε. Περιφερειακή Ενότητα 

ΤΕΔΚ Τμήμα Επιθεώρησης Δόμησης και Κατεδαφίσεων 

ΤΕΕ Τμήμα Επιθεώρησης Ενέργειας 

ΤΕΜ Τμήμα Επιθεώρησης Μεταλλείων 

ΤΕΠ Τμήμα Επιθεώρησης Περιβάλλοντος 

ΣΕΕΔΔ Σώμα Επιθεωρητών - Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης 

ΣΕΠΔΕΜ Σώμα Επιθεώρησης Περιβάλλοντος, Δόμησης, Ενέργειας και 

Μεταλλείων 

ΣΥΓΑΠΕΖ Συντονιστικό Γραφείο Αντιμετώπισης Περιβαλλοντικής Ζημίας 

ΤΕΕ Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος 
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ΥΔΟΜ Υπηρεσία Δόμησης 

ΥΜΕΠΕΡΑΑ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορές Περιβάλλον και 

Αειφόρος Ανάπτυξη» 

ΥΠΕΚΑ Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής 

ΥΠΕΝ Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας 

ΦΟΣΔΑ Φορέας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 

ΧΕΠ Χρηματικό Ένταλμα Προπληρωμής 

ΧΥΤΑ Χώρος Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων 

Cr+6 Εξασθενές χρώμιο 

IMPEL EU Network for the Implementation & Enforcement of 

Environmental Law 

 


