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 ΠΡΟΛΟΓΟΣ  
 

Με ευθύνη και χαρά παραδίδεται στην κοινωνία των πολιτών 

και τους ενδιαφερόμενους η συνοπτική ετήσια έκθεση της 

Ειδικής Γραμματείας του Σώματος Επιθεωρητών, Ελεγκτών του 

Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΕΓΣΕΕ του ΥΠΕΝ) 

για το έτος 2017. Μια χρονιά που σηματοδότησε τη σύσταση 

της Ειδικής Γραμματείας και τη συγκέντρωση όλων των 

ελεγκτικών υπηρεσιών του ΥΠΕΝ σε μία δομή, θέτοντας 

σημαντικές προκλήσεις για το μέλλον της Επιθεώρησης. 

Σκοπός της ΕΓΣΕΕ του ΥΠΕΝ είναι να προάγει, παρακολουθεί, 

ελέγχει, συντονίζει και υποστηρίζει την εφαρμογή της 

περιβαλλοντικής, πολεοδομικής, ενεργειακής, μεταλλευτικής 

και λατομικής νομοθεσίας για την προστασία του 

περιβάλλοντος, την ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων σε μεταλλευτικές και λατομικές 

επιχειρήσεις, την πρόληψη και αποκατάσταση ζημιών στο περιβάλλον, την αποτροπή της 

αυθαίρετης δόμησης και την τήρηση της ποιότητας των  διακινουμένων πετρελαιοειδών 

προϊόντων. 

Κρίσιμη προτεραιότητα στην παρούσα συγκυρία αποτελούν πέρα από την ενίσχυση, η 

οργάνωση και η βέλτιστη αξιοποίηση του διαθέσιμου προσωπικού και των οικονομικών πόρων 

μέσα από στοχευμένους και αποτελεσματικότερους ελέγχους, με την εδραίωση ενός ισότιμου 

ελεγκτικού μηχανισμού σε συνδυασμό με το συντονισμό όλου του ελεγκτικού έργου, την 

ανάπτυξη Μητρώου Ελέγχων, την Ανάλυση του Κινδύνου ως εργαλείο σχεδιασμού, την 

ηλεκτρονική διαχείριση των καταγγελιών και την παροχή κατάλληλων κατευθύνσεων για τη 

βελτίωση της επίδοσης των φορέων εκμετάλλευσης. 

Με εξωστρέφεια και πίστη στα οφέλη της δικτύωσης και της ενεργοποίησης όσων εμπλέκονται 

στη ορθή εφαρμογή της νομοθεσίας σχεδιάζουμε το παρόν και τη συνέχεια των επιθεωρήσεων 

από το ΥΠΕΝ. Υπό το πρίσμα αυτό, η ατζέντα της πρόληψης και καταπολέμησης του 

περιβαλλοντικού εγκλήματος βρίσκεται πλέον πολύ ψηλά στην ιεράρχηση των 

προτεραιοτήτων για την προστασία του περιβάλλοντος στην Ευρώπη και αποτελεί στρατηγικό 

στόχο για την ΕΓΣΕΕ του ΥΠΕΝ. 

Θέλω να ευχαριστήσω όλες και όλους τους επιθεωρητές και τους ελεγκτές του Σώματος που 

συνετέλεσαν, υπό συνθήκες που υπολείπονται του ελαχίστου ανεκτού στην υλοποίηση του 

σημαντικού έργου που έχει παραχθεί για το έτος 2017 και συνεχίζεται και το 2018. 

Αθήνα, Απρίλιος 2018 

 

Δημήτρης Δερματάς 

Ειδικός Γραμματέας Επιθεωρητών και Ελεγκτών ΥΠΕΝ 

  

Δημήτρης Δερματάς

Ειδικός Γραμματέας Επιθεωρητών 

και Ελεγκτών ΥΠΕΝ
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1. ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΓΣΕΕ 

  

Η Ειδική Γραμματεία Σώματος Επιθεωρητών και Ελεγκτών (ΕΓΣΕΕ) του ΥΠΕΝ συστάθηκε με το 

π.δ. 132/2017(Α΄160), προκειμένου να συγκεντρωθούν σε μια διοικητική μονάδα επιπέδου 

Ειδικής Γραμματείας οι ελεγκτικές λειτουργίες του Υπουργείου1 και διαρθρώνεται σε τέσσερις 

υπηρεσίες: 

– Το Σώμα Επιθεώρησης Νοτίου Ελλάδας (ΣΕΝΕ) 

– Το Σώμα Επιθεώρησης Βορείου Ελλάδας (ΣΕΒΕ) 

– Τη Διεύθυνση Ελέγχου Διακίνησης και Αποθήκευσης Καυσίμων (ΔΕΔΑΚ) και 

– Το Συντονιστικό Γραφείο Αντιμετώπισης Περιβαλλοντικών Ζημιών (ΣΥΓΑΠΕΖ) 

Το Σώμα Επιθεώρησης Νοτίου Ελλάδας (ΣΕΝΕ), με έδρα την Αθήνα, έχει χωρική 

αρμοδιότητα στις Περιφέρειες: Αττικής, Στερεάς Ελλάδας, Πελοποννήσου, Κρήτης, Νοτίου 

Αιγαίου, Ιονίου και Δυτικής Ελλάδος.  

Το Σώμα Επιθεώρησης Βορείου Ελλάδας (ΣΕΒΕ), με έδρα τη Θεσσαλονίκη, έχει χωρική 

αρμοδιότητα στις Περιφέρειες: Κεντρικής Μακεδονίας, Θεσσαλίας, Ανατολικής Μακεδονίας - 

Θράκης, Δυτικής Μακεδονίας, Ηπείρου και Βορείου Αιγαίου. 

Κάθε Σώμα Επιθεώρησης απαρτίζεται από τα ακόλουθα τέσσερα Τμήματα Επιθεώρησης: 

– Τμήμα Επιθεώρησης Περιβάλλοντος (ΤΕΠ) με αρμοδιότητα τη διενέργεια 

επιθεωρήσεων για τον έλεγχο τήρησης της περιβαλλοντικής νομοθεσίας. 

– Τμήμα Επιθεώρησης Δόμησης και Κατεδαφίσεων (ΤΕΔΚ) με αρμοδιότητα τον 

έλεγχο της τήρησης και της ορθής εφαρμογής της διαδικασίας δόμησης. 

– Τμήμα Επιθεώρησης Ενέργειας (ΤΕΕ) με κύρια αρμοδιότητα τον έλεγχο των 

ενεργειακών επιθεωρητών. 

– Τμήμα Επιθεώρησης Μεταλλείων (ΤΕΜ) με κύρια αρμοδιότητα τον έλεγχο της 

εφαρμογής της μεταλλευτικής και λατομικής νομοθεσίας στους μεταλλευτικούς και 

λατομικούς χώρους, αντίστοιχα.  

Στο Σώμα Επιθεώρησης Νοτίου Ελλάδας περιλαμβάνεται επίσης το Γραφείο Οινοφύτων που 

υπάγεται στο Τμήμα Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και το Γραφείο Σμυριδωρυχείων Νάξου που 

υπάγεται στο Τμήμα Επιθεώρησης Μεταλλείων. 

Η Διεύθυνση Ελέγχου Διακίνησης και Αποθήκευσης Καυσίμων (ΔΕΔΑΚ), με έδρα την 

Αθήνα, έχει αρμοδιότητα σε όλη τη χώρα, με έργο  τη διενέργεια ελέγχων επιτόπου σε 

εγκαταστάσεις  αποθήκευσης, μεταφοράς, τελικής πώλησης και γενικότερα διακίνησης 

πετρελαιοειδών προϊόντων, σχετικά με  την τήρηση της υποχρέωσης εφοδιασμού αυτών με τις 

απαραίτητες, σύμφωνα με τη ισχύουσα Νομοθεσία, άδειες λειτουργίας, άδειες άσκησης 

δραστηριότητας κλπ, την τήρηση των προβλεπομένων από αυτές όρων κλπ, κυρίως δε, με την 

                                                           
1 Στο Σώμα Επιθεώρησης Περιβάλλοντος, Δόμησης, Ενέργειας και Μεταλλείων (ΣΕΠΔΕΜ) που συστάθηκε 
με το π.δ. 100/2014 (Α΄167) είχαν συνενωθεί οι ακόλουθες Ειδικές Υπηρεσίες και Επιθεωρήσεις: 
- Η πρώην Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος (ΕΥΕΠ) που ιδρύθηκε με το ν. 

2947/2001 (Α’228), 
- Η πρώην Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Ενέργειας (ΕΥΕΠΕΝ) που συστάθηκε με το ν. 

3818/2010 (Α’275), 
- Η πρώην Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Δόμησης (ΕΥΕΔ) που συστάθηκε με το ν. 

4030/2011 (Α’249) και η πρώην Ειδική Υπηρεσία Κατεδαφίσεων (ΕΥΚ) που συστάθηκε με το ν. 
3818/2010 (και μετέπειτα μετονομάστηκε σε Ειδική Υπηρεσία Επιθεώρησης και Κατεδάφισης 
Αυθαιρέτων με το ν. 4014/2011 (Α’160), 

- Η πρώην Επιθεώρηση Μεταλλείων Βορείου Ελλάδας και η πρώην Επιθεώρηση Μεταλλείων 
Νοτίου Ελλάδας που ιδρύθηκαν με το νόμο περί μεταλλείων του 1861 (Α’44), και 

- Το Συντονιστικό  Γραφείο  Αντιμετώπισης  Περιβαλλοντικών  Ζημιών (ΣΥΓΑΠΕΖ) που 
συστάθηκε με το π.δ. 148/2009 (Α’190). 

file:///C:/Users/stamatif/Downloads/ΠΔ_132_2017.pdf
http://www.ypeka.gr/LinkClick.aspx?fileticket=Btf3W9QwQgs%3d&tabid=229&language=el-GR
http://www.ypeka.gr/LinkClick.aspx?fileticket=aP8bPc5aHJs%3d&tabid=229&language=el-GR
http://www.ypeka.gr/LinkClick.aspx?fileticket=aP8bPc5aHJs%3d&tabid=229&language=el-GR
http://www.ypeka.gr/LinkClick.aspx?fileticket=juJp%2bfHwFQ4%3d&tabid=229&language=el-GR
http://www.ypeka.gr/LinkClick.aspx?fileticket=juJp%2bfHwFQ4%3d&tabid=229&language=el-GR
http://www.ypeka.gr/LinkClick.aspx?fileticket=ebAR65AW4B8%3d&tabid=229&language=el-GR
http://www.ypeka.gr/LinkClick.aspx?fileticket=ebAR65AW4B8%3d&tabid=229&language=el-GR
http://www.ypeka.gr/LinkClick.aspx?fileticket=juJp%2bfHwFQ4%3d&tabid=229&language=el-GR
http://www.ypeka.gr/LinkClick.aspx?fileticket=juJp%2bfHwFQ4%3d&tabid=229&language=el-GR
http://www.ypeka.gr/LinkClick.aspx?fileticket=BZHoGIuTPC4%3d&tabid=229&language=el-GR
http://www.ypeka.gr/LinkClick.aspx?fileticket=UWwCwtj3zOI%3d&tabid=229&language=el-GR
http://www.ypeka.gr/LinkClick.aspx?fileticket=fqP1Ao5KL9Y%3d&tabid=229&language=el-GR
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τήρηση της ποιότητας των  διακινουμένων πετρελαιοειδών προϊόντων. Η Διεύθυνση 

απαρτίζεται από τα ακόλουθα τρία Τμήματα: Τμήμα Προγραμματισμού και Διαχείρισης 

Ελέγχων (ΤΠΔΕ), Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης Ηλεκτρονικών Συστημάτων και Τεκμηρίωσης 

(ΤTΥΗΣΤ) και Τμήμα Εποπτείας και Δικαστικών Υποθέσεων (ΤΕΔΥ). 

Το Συντονιστικό Γραφείο Αντιμετώπισης Περιβαλλοντικών Ζημιών (ΣΥΓΑΠΕΖ), με 

έδρα την Αθήνα, έχει αρμοδιότητα σε όλη τη χώρα για την εφαρμογή του π.δ. 148/2009 για 

την περιβαλλοντική ευθύνη (καθορισμό μέτρων για την πρόληψη ή/και και αποκατάσταση της  

περιβαλλοντικής ζημίας και την παρακολούθηση  της εφαρμογής μέτρων αποκατάστασης).  

Το οργανόγραμμα της ΕΓΣΕΕ παρουσιάζεται σχηματικά στο παρακάτω διάγραμμα: 
                 

 

Σύμφωνα με τα ανωτέρω, η Ειδική Γραμματεία Σώματος Επιθεωρητών και Ελεγκτών του 

Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΕΓΣΕΕ ΥΠΕΝ) προάγει, παρακολουθεί, ελέγχει, 

συντονίζει και υποστηρίζει την εφαρμογή της περιβαλλοντικής, πολεοδομικής, ενεργειακής, 

μεταλλευτικής και λατομικής νομοθεσίας για την προστασία του περιβάλλοντος, την ασφάλεια 

και υγεία των εργαζομένων σε Μεταλλευτικές και Λατομικές Επιχειρήσεις, την πρόληψη και 

αποκατάσταση ζημιών στο περιβάλλον, την αποτροπή της αυθαίρετης δόμησης και την τήρηση 

της ποιότητας των  διακινουμένων πετρελαιοειδών προϊόντων.  

Επίσης, η ΕΓΣΕΕ ΥΠΕΝ καταρτίζει και επικαιροποιεί το Εθνικό Σχέδιο Περιβαλλοντικών 

Επιθεωρήσεων, το οποίο περιλαμβάνει ετήσια προγράμματα τακτικών περιβαλλοντικών 

Ειδική Γραμματεία Σώματος Επιθεωρητών και
Ελεγκτών (ΕΓΣΕΕ) ΥΠΕΝ

Σώμα 
Επιθεώρησης

Νοτίου Ελλάδος
(ΣΕΝΕ)

α) Τμήμα 
Επιθεώρησης

Περιβάλλοντος

β) Τμήμα 
Επιθεώρησης
Δόμησης και

Κατεδαφίσεων

γ) Τμήμα  
Επιθεώρησης

Ενέργειας

δ) Τμήμα 
Επιθεώρησης
Μεταλλείων

- Γραφείο Οινοφύτων

- Γραφείο
Σμυριδωρυχείων

Νάξου

Συντονιστικό
Γραφείο

Αντιμετώπισης
Περιβαλλοντικώ

ν Ζημιών
(ΣΥΓΑΠΕΖ)

Σώμα Επιθεώρησης
Βορείου Ελλάδος

(ΣΕΒΕ)

α) Τμήμα 
Επιθεώρησης

Περιβάλλοντος

β) Τμήμα 
Επιθεώρησης
Δόμησης και

Κατεδαφίσεων

γ) Τμήμα  
Επιθεώρησης

Ενέργειας

δ) Τμήμα 
Επιθεώρησης
Μεταλλείων

Διεύθυνση
Ελέγχου

Διακίνησης και
Αποθήκευσης

Καυσίμων (ΔΕΔΑΚ)

α) Τμήμα 
Προγραμματισμο
ύ και Διαχείρησης

Ελέγχων

β) Τμήμα Τεχνικής
Υποστήριξης, 
Ηλεκτρονικών

Συστημάτων και
Τεκμηρίωσης

γ) Τμήμα 
Εποπτείας και

Δικαστικών
Υποθέσεων
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επιθεωρήσεων, με πρόβλεψη της συχνότητας των επιτόπιων επισκέψεων στις σχετικές 

εγκαταστάσεις, μετά από συστηματική αξιολόγηση των περιβαλλοντικών κινδύνων, σε 

συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων. 

Οι αρμοδιότητες των σωμάτων επιθεώρησης και ελέγχου αναφέρονται, αναλυτικά, στα επί 

μέρους κεφάλαια της έκθεσης. 
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2. ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

 

2.1 Διοικητική οργάνωση, στελέχωση και αρμοδιότητες 

Σύμφωνα με το ν. 4014/2011 (Α΄209), κάθε έργο ή δραστηριότητα κατηγορίας Α΄ ή Β΄ 

υπόκειται σε προληπτικές και τακτικές ή έκτακτες επιθεωρήσεις για τον έλεγχο τήρησης των 

Αποφάσεων Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων ή των Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων 

και της εν γένει περιβαλλοντικής νομοθεσίας. Αρμόδιες δημόσιες αρχές για τη διεξαγωγή των 

περιβαλλοντικών επιθεωρήσεων είναι: 

- Τα Τμήματα Επιθεώρησης Περιβάλλοντος των Σωμάτων Επιθεώρησης Νοτίου και Βορείου 

Ελλάδος της ΕΓΣΕΕ ΥΠΕΝ για κάθε περίπτωση διενέργειας περιβαλλοντικής επιθεώρησης. 

- Η αδειοδοτούσα αρχή για τις προληπτικές επιθεωρήσεις κατά την περιβαλλοντική 

αδειοδότηση, 

- Οι αρμόδιες υπηρεσίες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και των Περιφερειών σε έργα 

και δραστηριότητες της χωρικής τους αρμοδιότητας, ανεξαρτήτως κατηγορίας, 

- Τα Κλιμάκια Ελέγχου Ποιότητας Περιβάλλοντος σε έργα και δραστηριότητες της χωρικής 

τους αρμοδιότητας.  

Οι Επιθεωρητές Περιβάλλοντος μπορούν να διενεργούν αυτοψίες σε κάθε δημόσιο ή ιδιωτικό 

έργο ή δραστηριότητα για τον έλεγχο τήρησης των περιβαλλοντικών όρων και της 

περιβαλλοντικής νομοθεσίας, σύμφωνα με το άρθρο 58 του π.δ. 132/2017, το άρθρο 9 του ν. 

2947/2001 και το άρθρο 20 ν. 4014/2011. 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.  

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

υγειονομικής ταφής απορριμμάτων (ΧΥΤΑ), τουριστικών εγκαταστάσεων, βιομηχανιών, 

εξορυκτικών δραστηριοτήτων, κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων, υδατοκαλλιεργειών και άλλων 

δραστηριοτήτων. Παράλληλα, οι Επιθεωρητές Περιβάλλοντος έχουν αρμοδιότητα σε θέματα 

προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος από καταπατήσεις δημόσιων εκτάσεων, ανέγερσης και 

συντήρησης αυθαίρετων κατασκευών οπουδήποτε και ιδιαίτερα σε προστατευόμενες 

περιβαλλοντικά περιοχές, επεμβάσεις σε ρέματα, αιγιαλό και παραλία. Στις περιπτώσεις που 

διαπιστώνονται παραβάσεις, εισηγούνται στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας την 

επιβολή κυρώσεων, σύμφωνα με το άρθρο 21 του ν. 4014/2011. Σε περιπτώσεις παραβάσεων 

που προκάλεσαν ή δύνανται να προκαλέσουν περιβαλλοντική ζημία ή ενέχουν κίνδυνο ευρείας 

οικολογικής διατάραξης, εισηγούνται σχέδιο συμμόρφωσης, το οποίο θα πρέπει να υλοποιήσει 

ο φορέας του ελεγχόμενου έργου ή δραστηριότητας, σύμφωνα με την παράγραφο 15 του 

άρθρου 20 του ν. 4014/2011. 
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Η συγκρότηση και λειτουργία των Τμημάτων Επιθεώρησης Περιβάλλοντος της ΕΓΣΕΕ / ΥΠΕΝ 

διέπεται από τις αρχές και τη φιλοσοφία λειτουργίας των αντίστοιχων ευρωπαϊκών αρχών 

επιθεώρησης, ακολουθώντας τη Σύσταση 2001/331/ΕΚ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με 

τα «ελάχιστα κριτήρια για τις περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις», όπως επίσης σχετικές οδηγίες 

του Ευρωπαϊκού Δικτύου IMPEL.  

Για την αποτελεσματικότερη εκτέλεση των καθηκόντων τους, οι Επιθεωρητές Περιβάλλοντος 

έχουν αυξημένες αρμοδιότητες, ως ακολούθως: 

- 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). Ο 

έλεγχος είναι απροειδοποίητος (άρθρο 20 του ν.4014/2011). Μετά τον έλεγχο και 

εφόσον διαπιστωθούν παραβάσεις, συντάσσουν αιτιολογημένη Πράξη Βεβαίωση 

Παράβασης, η οποία διαβιβάζεται στον αρμόδιο Εισαγγελέα για τη διερεύνηση τυχόν 

αξιόποινων πράξεων (άρθρο 9 του ν.2947/2001). Συντάσσουν επίσης Εισήγηση Επιβολής 

Προστίμου προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας (άρθρο 21 παρ. 3 του 

ν.4014/2011). 

- 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. Οι υπηρεσίες οφείλουν να παρέχουν όλα τα απαραίτητα στοιχεία για 

το έργο των Επιθεωρητών και να τους διευκολύνουν με κάθε τρόπο (άρθρο 5 παρ. 4α 

του ν. 3074/2002, Α΄296 και άρθρο 38 ν. 3710/2008, Α΄216).  

- 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 του ν. 4042/2012) και 

διενεργούν προκαταρκτικές εξετάσεις σε εκτέλεση Εισαγγελικών Παραγγελιών για τη 

διερεύνηση πράξεων ρύπανσης ή υποβάθμισης του περιβάλλοντος, όπως αυτά 

αναφέρονται στο άρθρο 28 του ν. 1650/1986 (Α΄150). Επίσης, έχουν το δικαίωμα να 

διενεργούν έρευνα σε μεταφορικά μέσα για την ανεύρεση αποβλήτων, βάσει καταγγελίας 

ή ισχυρής υπόνοιας (άρθρο 9 του 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 
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πληροφοριών και στοιχείων που περιήλθαν σε γνώση τους κατά την άσκηση των 

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

Οι κυριότερες πρόσφατες νομοθετικές ρυθμίσεις που αφορούν τους Επιθεωρητές 

Περιβάλλοντος 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, μεταξύ άλλων, προβλέπονται τα 

ακόλουθα:   

- Μέρος των εισπραττόμενων προστίμων από τους ελέγχους των Επιθεωρητών εγγράφεται 

ως πίστωση σε ειδικό κωδικό που συστήνεται στον τακτικό προϋπολογισμό του ΥΠΕΝ για 

την κάλυψη δαπανών διενέργειας ελέγχων και επιθεωρήσεων.  

- Επιτρέπεται η έκδοση ενιαίου ΧΕΠ, χωρίς να απαιτείται αιτιολογημένη απόφαση, για την 

κάλυψη δαπανών πολλαπλών μετακινήσεων των Επιθεωρητών, 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. 

- Οι αρμοδιότητες της Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών Περιβάλλοντος (άρθρο 9 του ν. 

2947/2001) της Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών Δόμησης και Ενέργειας (άρθρο 6 του ν. 

3818/2010), της Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεώρησης και Κατεδάφισης Αυθαιρέτων (άρθρο 7 

του ν. 3818/2010) και της Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών Δόμησης (άρθρο 16 του ν. 

4030/2011) 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. 

Τα Τμήματα Επιθεώρησης Περιβάλλοντος, από το τέλος του 2016, έφτασαν στην πλέον 

υποστελεχωμένη τους κατάσταση, δεδομένου ότι, εντός του έτους 2017, στο ΣΕΒΕ 

υπηρετούσαν μόνο δύο Επιθεωρητές, εκ των οποίων η μία ήταν Προϊσταμένη της Τμήματος. 

Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να υπάρχει πλέον ουσιαστικό ζήτημα λειτουργίας της υπηρεσίας και 

αδυναμία αντιμετώπισης ακόμα και των ελάχιστων υποχρεώσεων και υπηρεσιακών αναγκών.  

Από τα μέσα του 2017, ο αριθμός των Επιθεωρητών στο Τμήμα Επιθεώρησης Περιβάλλοντος 

(ΤΕΠ) του ΣΕΒΕ αυξήθηκε σταδιακά στους έξι, ενώ στο Τμήμα Επιθεώρησης του ΣΕΝΕ 

μειώθηκε περαιτέρω στους δέκα (4  ΠΕ Μηχανικοί, 3 ΠΕ Γεωτεχνικοί και 3 ΠΕ Περιβάλλοντος). 

Πέραν των συνολικά δεκαέξι Επιθεωρητών, στα Τμήματα Επιθεώρησης Περιβάλλοντος 

υπηρετούσαν στα τέλη του 2017 και επτά Διοικητικοί Υπάλληλοι (4 στο ΣΕΝΕ και 3 στο ΣΕΒΕ). 

2.2 Περιγραφή του έργου της Επιθεώρησης Περιβάλλοντος το 2017 

Οι Επιθεωρητές Περιβάλλοντος διενήργησαν 69 νέους περιβαλλοντικούς ελέγχους κατά το 

έτος 2017 (48 στη Νότια Ελλάδα και 21 στη Βόρεια Ελλάδα). Επιπροσθέτως, διενήργησαν 2 

συμπληρωματικούς ελέγχους στη Νότια Ελλάδα, σε συνέχεια προηγούμενων ελέγχων. Στις 

παραπάνω υποθέσεις περιλαμβάνονται μόνον οι έλεγχοι που έγιναν με επιτόπια αυτοψία των 

επιθεωρητών.  

Το 80% των ελέγχων του έτους 2017 αφορούσε σε δραστηριότητες του ευρύτερου δημοσίου 

τομέα (συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης των αστικών απορριμμάτων και των 

εγκαταστάσεων επεξεργασίας αστικών λυμάτων), ενώ το υπόλοιπο 20% αφορούσε σε 

δραστηριότητες του ιδιωτικού τομέα. Το έναυσμα της διαδικασίας επιθεώρησης 
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διαφοροποιείται, ανάλογα με το εάν ο έλεγχος είναι ενταγμένος στον προγραμματισμό 

τακτικών επιθεωρήσεων ή είναι έκτακτος, δηλαδή διενεργείται έπειτα από: 

-  Περιβαλλοντικό συμβάν ή ατύχημα, ή αυτεπάγγελτα βάσει σχετικών διαπιστώσεων των 

επιθεωρητών κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, 

-  Επώνυμη ή ανώνυμη καταγγελία πολιτών και αναφορά ιδιωτικών φορέων, συλλόγων, ή 

μη-κυβερνητικών οργανώσεων, 

-  Εισαγγελική παραγγελία, εντολή του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης (ΓΓΕΔ), της 

πολιτικής ηγεσίας, ή κατόπιν αιτήματος άλλου δημόσιου φορέα/οργανισμού. 

Για το έτος 2017, το έναυσμα των περιβαλλοντικών ελέγχων αναλύεται ως ακολούθως: 

Έναυσμα των περιβαλλοντικών ελέγχων που διενεργήθηκαν το 2017 

Αίτημα 

δημόσιου 

φορέα 

Εντολή 

πολιτικής 

ηγεσίας 

Εισαγγελικ

ή 

Παραγγελί

α 

Εντολή 

ΓΕΔΔ 

Καταγγελί

α / 

αναφορά 

Αυτεπάγγελ

τα 

(εκτάκτως) 

Τακτικός 

προγραμματισ

μός 

Σύνολ

ο 

5 (7%) 20 (29%) 6 (9%) 1 (1%) 14 (20%) 4 (6%) 19 (28%) 69 

Τα ως άνω στοιχεία παρουσιάζονται και στο ακόλουθο διάγραμμα, όπου φαίνεται ότι 

σημαντικό ποσοστό των ελέγχων διενεργήθηκε βάσει του προγραμματισμού της υπηρεσίας 

(28% έναντι 13% το 2016). Το ποσοστό των ελέγχων βάσει Εισαγγελικής παραγγελίας και 

εντολών της πολιτικής ηγεσίας και του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης ανέρχεται 

συνολικά στο 39% (έναντι 40% το 2016), ενώ το ποσοστό των ελέγχων λόγω καταγγελιών 

και αναφορών αντιστοιχεί στο 20% του συνόλου (έναντι 25% το 2016).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζονται στατιστικά στοιχεία για τους ελέγχους που 

ολοκληρώθηκαν το 2017, αλλά και που ήταν σε εκκρεμότητα στο τέλος του έτους: 

 

Αίτημα άλλου 
δημόσιου φορέα

7%

Καταγγελία
20%

Εντολή πολιτικής 
ηγεσίας

29%

Εισαγγελική 
παραγγελία

9%

Εντολή ΓΕΔΔ
1%

Αυτεπάγγελτα 
(εκτάκτως)

6%

Τακτικός 
προγραμματισμός

28%

Έναυσμα Ελέγχων των Επιθεωρητών Περιβάλλοντος το 2017
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Έναυσμα των περιβαλλοντικών ελέγχων που ολοκληρώθηκαν το 2017 

Αίτημα 

δημόσιου 

φορέα 

Εντολή 

Πολιτικής 

Ηγεσίας 

Εισαγγελική 

Παραγγελία 

Εντολή 

ΓΕΔΔ 

Καταγγελ

ία / 

αναφορά 

Αυτεπάγγελτα 

(εκτάκτως) 

Τακτικός 

προγραμματισμός 
Σύνολο 

8 

(15%) 

17 

(32%) 

7 

(13%) 

3 

(6%) 

7 

(13%) 

1 

(2%) 

10  

(19%) 
53 

Έναυσμα των περιβαλλοντικών ελέγχων που εκκρεμούσαν κατά το τέλος του 2017 

Αίτημα 

δημόσιου 

φορέα 

Εντολή 

Πολιτικής 

Ηγεσίας 

Εισαγγελική 

Παραγγελία 

Εντολή 

ΓΕΔΔ 

Καταγγελ

ία / 

αναφορά 

Αυτεπάγγελτα 

(Εκτάκτως) 

Τακτικός 

Προγραμματισμός 
Σύνολο 

20 

(10%) 

13 

(6%) 

21 

(10%) 

10 

(5%) 

59 

(29%) 

32 

(15%) 

52 

(25%) 
207 

Επιπρόσθετα, οι Επιθεωρητές Περιβάλλοντος, κατά το έτος 2017: 

- Συνέταξαν 33 Εκθέσεις Ελέγχου, οι οποίες αφορούσαν σε αυτοψίες του 2017 αλλά και 

πρότερων ετών (20 εκθέσεις στο ΣΕΝΕ και 13 εκθέσεις στο ΣΕΒΕ). 

- Εξέδωσαν 34 Πράξεις Βεβαίωσης Παράβασης, οι οποίες απεστάλησαν στο σύνολό τους, 

μετά των συνημμένων στοιχείων, στον οικείο Εισαγγελέα Πρωτοδικών. Οι παραβάσεις 

αφορούν κυρίως σε έλλειψη περιβαλλοντικής αδειοδότησης, μη τήρηση περιβαλλοντικών 

όρων, έλλειψη συστημάτων αντιρρύπανσης και παρακολούθησης εκπομπών ρύπων 

(monitoring) και σε αυθαίρετες παρεμβάσεις. 

- Εισηγήθηκαν 23 Αποφάσεις Επιβολής Προστίμου προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και 

Ενέργειας, συνολικού ύψους 672.250 ευρώ. Επισημαίνεται ότι τα εισηγηθέντα πρόστιμα 

κατά το έτος 2017 δεν αφορούν σε ελέγχους μόνο του τρέχοντος έτους αλλά και 

προηγούμενων ετών. Το ύψος του εισηγούμενου προστίμου για κάθε έλεγχο 

παρουσιάζεται αναλυτικά στο ακόλουθο διάγραμμα, όπου προκύπτει ότι το μεγαλύτερο 

ποσοστό των προστίμων (70%) κυμαίνεται από 700 ως 25.500 ευρώ.  
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Το ύψος των προστίμων υπολογίζεται βάσει της υπ΄αρ. 1/20-02-2017 εγκυκλίου του τ. 

ΣΕΠΔΕΜ, σύμφωνα με αλγόριθμο που συνεκτιμά τις ακόλουθες παραμέτρους: την έκδοση 

περιβαλλοντικών όρων και λοιπών περιβαλλοντικών αδειοδοτήσεων, την ποσότητα και το 

είδος των ρύπων, το βαθμό επέμβασης στο φυσικό περιβάλλον (ιδιαίτερα σε προστατευόμενες 

περιοχές), τη δυναμικότητα της ελεγχόμενης δραστηριότητας ή το μέγεθος του έργου, την 

επιφάνεια κάλυψης με απορρίμματα στις περιπτώσεις χώρων ανεξέλεγκτης διάθεσης 

αποβλήτων, το ιστορικό προηγούμενων παραβάσεων και το βαθμό συνεργασίας με τους 

Επιθεωρητές που επιτελούν τον έλεγχο. 

Στο παρακάτω διάγραμμα απεικονίζεται το σύνολο των επιθεωρήσεων των Επιθεωρητών 

Περιβάλλοντος Βορείου και Νοτίου Ελλάδας, από το 2011 μέχρι το 2017, όπου τα τελευταία 

χρόνια παρατηρείται σημαντική μείωση των ελέγχων, λόγω του μειωμένου αριθμού των 

Επιθεωρητών και, συνεπώς, της συσσώρευσης μεγάλου όγκου υποθέσεων που απαιτούν 

σημαντικό χρονικό διάστημα για την ολοκλήρωσή τους. 

137,000 € 
87,250 € 

75,600 € 
60,000 € 

54,000 € 
43,350 € 
43,350 € 

25,500 € 
21,300 € 

19,250 € 
18,000 € 
17,000 € 
15,750 € 
14,700 € 

8,900 € 
7,150 € 

6,200 € 
5,350 € 

4,500 € 
3,500 € 

2,900 € 
1,000 € 

700 € 

100 € 1,000 € 10,000 € 100,000 € 1,000,000 € 

Κατασκευή μεταλλικών προϊόντων (Κρωπία)
Επεξεργασία &  αποβάθρες (εκ)φόρτωσης βωξίτη …

Λιμένας (Ελευσίνα)
Ταφή αποβλήτων (Ωρωπός)

Ανεξέλεγκτη διάθεση αποβλήτων (Ασπρόπυργος)
Αδρανοποίηση υποπροϊόντων σφαγής (Ανδραβίδα-…

Βιομηχανία τροφίμων (Ανδραβίδα - Κυλλήνη)
Πυρηνελαιουργείο - ελαιοτριβείο (Οιχαλία)

Κέντρο Επεξεργασίας Λυμάτων (Άκτιο - Βόνιτσα)
Διαχείριση αποβλήτων (Ασπρόπυργος)

Ανακύκλωση συσσωρευτών μολύβδου (Θήβα)
Μεταφόρτωση αποβλήτων (Χαλάνδρι)

Κέντρο Επεξεργασίας Λυμάτων (Πάτρα)
Διαχείριση αστικών λυμάτων (Μήλος)

Επεξεργασία αλουμινίου (Τανάγρα)
Ανακύκλωση μεταλλικών απορριμμάτων (Ασπρόπυργος)

ΧΥΤΑ (Κυκλάδες)
Συλλογή & αποθήκευση ογκωδών απορ/των (Μέγαρα)

Βιομηχανία εκτυπωτικών κυλίνδρων βαθυτυπίας …
ΧΑΔΑ (Βόρεια Κυνουρία)

Ελαιοτριβείο (Αγρίνιο)
Μηχανουργείο - συλλογή/μεταφορά μη επικ. (Πέραμα)

Ανεξέλεγκτη διάθεση αποβλήτων (Λαυρεωτική)

Ύψος εισηγηθέντων προστίμων

Εισηγηθέντα Πρόστιμα από την Επιθεώρηση Περιβάλλοντος το έτος 2017

max:   137.000 € 

min:          700 € 

μέσος όρος:     29.228 € 

διάμεσος:     17.000 € 

Σύνολο   672.250 € 
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Πέραν του περιορισμένου αριθμού των ελέγχων, η σταδιακή υποστελέχωση της Επιθεώρησης 

Περιβάλλοντος τα τελευταία χρόνια έχει αρνητική επίπτωση και στο συνολικό αριθμό των 

απαιτούμενων διοικητικών πράξεων που εκδίδονται για την περαίωση των υποθέσεων 

(εκθέσεις ελέγχου, πράξεις βεβαίωσης παράβασης και εισηγήσεις επιβολής προστίμων), όπως 

απεικονίζεται στο ακόλουθο διάγραμμα. 

 

Εκτός από τους προαναφερόμενους ελέγχους που διενεργήθηκαν με επιτόπια αυτοψία, οι 

Επιθεωρητές Περιβάλλοντος πραγματοποίησαν επιπλέον το εξής έργο κατά το 2017: 

- Κατάρτισαν το πρώτο Εθνικό Σχέδιο Περιβαλλοντικών Επιθεωρήσεων και τα Ετήσια 

Προγράμματα Τακτικών Περιβαλλοντικών Επιθεωρήσεων για τη χρονική περίοδο 2018-2022, 

σε εφαρμογή του άρθρου 20 του ν. 4014/2011, με πρόβλεψη της συχνότητας των επιτόπιων 

επισκέψεων σε εγκαταστάσεις Α΄ κατηγορίας, μετά από συστηματική αξιολόγηση των 
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περιβαλλοντικών κινδύνων βάσει της μεθοδολογίας ολοκληρωμένης εκτίμησης κινδύνων 

(IRAM) του ευρωπαϊκού δικτύου IMPEL. 

- Προώθησαν σχέδιο Υπουργικής Απόφασης για προσαρμογή των ελάχιστων συχνοτήτων 

διεξαγωγής των περιβαλλοντικών ελέγχων σε έργα και δραστηριότητες κατηγορίας Α’, βάσει 

της συστηματικής αξιολόγησης των περιβαλλοντικών κινδύνων και του Εθνικού Σχεδίου 

Περιβαλλοντικών Επιθεωρήσεων, σε εφαρμογή της παραγράφου 17(α) του άρθρου 20 του ν. 

4014/2011. 

- Προώθησαν σχέδιο Υπουργικής Απόφασης για ενιαίο τρόπο υπολογισμού του ύψους των 

προστίμων από όλες τις συναρμόδιες ελεγκτικές αρχές της επικράτειας, σε εφαρμογή της 

παραγράφου 17(δ) του άρθρου 20 του ν. 4014/2011. 

- Διαβίβασαν πάνω από 200 υποθέσεις (κυρίως καταγγελίες πολιτών και οργανώσεων) στις 

κατά τόπο αρμόδιες Διευθύνσεις Περιβάλλοντος των Περιφερειών, καθώς επίσης σε άλλες 

υπηρεσίες ελέγχου (Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, Δασαρχεία, Κτηματικές Υπηρεσίες), προς 

διερεύνηση και έλεγχο των καταγγελλομένων. Σε πολλές από αυτές τις περιπτώσεις οι 

Επιθεωρητές Περιβάλλοντος ανέλαβαν το συντονισμό των συναρμοδίων υπηρεσιών, 

προκειμένου να ελεγχθεί η τήρηση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας. 

- Διεξήγαγαν 28 προκαταρτικές εξετάσεις και προανακρίσεις, ως ειδικοί ανακριτικοί 

υπάλληλοι, κατόπιν εισαγγελικών εντολών, σχετικά με εγκλήματα που σχετίζονταν με σοβαρή 

ρύπανση ή υποβάθμιση του περιβάλλοντος (27 στη Νότια Ελλάδα και 1 στη Βόρεια Ελλάδα). 

- Παρέστησαν ως μάρτυρες κατηγορίας σε πάνω από 60 υποθέσεις στα ποινικά δικαστήρια 

όλης της χώρας 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, 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 όμως κάθε 

υπόθεσης απαιτεί πολλαπλές παραστάσεις των Επιθεωρητών στο αρμόδιο δικαστήριο, λόγω 

συχνών αναβολών. 

- Πραγματοποίησαν δειγματοληψίες υγρών και στερεών δειγμάτων από απόβλητα 

επεξεργασμένα ή μη, καθώς και από επιφανειακά και υπόγεια νερά (ποταμών, φρεατίων, 

πηγαδιών, βόθρων και γεωτρήσεων), προκειμένου να τεκμηριωθούν περιβαλλοντικές 

παραβάσεις, να εντοπιστούν πιθανές πηγές ρύπανσης, ή να καταγραφεί η κατάσταση των 

περιβαλλοντικών μέσων. Μόνο από τη Νότια Ελλάδα, το 2017 ελήφθησαν συνολικά 68 

δείγματα, τα οποία αναλύθηκαν στη Α΄ Χημική Υπηρεσία Αθηνών και στο Κέντρο Έρευνας και 

Ανάπτυξης της ΕΥΔΑΠ. Αναλύσεις διενεργούνται κυρίως σε Κρατικά εργαστήρια (όπως στην 

Α΄ Χημική Υπηρεσία Αθηνών και στη Χημική Υπηρεσία Κεντρικής Μακεδονίας του Γενικού 

Χημείου του Κράτους), αλλά και σε ιδιωτικά εργαστήρια που έχουν τις απαιτούμενες 

διαπιστεύσεις από το ΕΣΥΔ. 

- Διενήργησαν περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις σε συνεργασία με άλλες συναρμόδιες 

ελεγκτικές αρχές, όπως:  

 Σε τρία δημοτικά λατομεία σχιστολιθικών πλακών στο Ν. Πήλιο σε συνεργασία με το 

Δασαρχείο Βόλου,  

 Σε ξενοδοχειακές μονάδες του Δήμου Μαραθώνος, σε συνεργασία με συναρμόδιες 

περιβαλλοντικές υπηρεσίες της Π.Ε. Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής, 
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 Σε διυλιστήριο στη Θεσσαλονίκη, σε συνεργασία με το Εργαστήριο Ελέγχου 

Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης του Τμήματος Χημείας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου 

Θεσσαλονίκης. 

- Συνέταξαν πάνω από 120 απαντήσεις σε ερωτήσεις ή αναφορές βουλευτών καθώς και 

σημαντικό αριθμό απαντήσεων σε ερωτήματα εισαγγελέων ή δικαστηρίων. 

- Διαβίβασαν μία υπόθεση στο Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης για διερεύνηση 

πειθαρχικών ευθυνών σε περιπτώσεις ενδεχόμενης κακοδιοίκησης. 

- Συνέταξαν πάνω από 100 αιτιολογημένες αντικρούσεις προσφυγών, καταθέτοντας 

απόψεις και παρέχοντας στοιχεία σε όσες περιπτώσεις ζητήθηκε από τα Διοικητικά Δικαστήρια, 

μετά από προσφυγές των ελεγχόμενων στους οποίους έχουν επιβληθεί πρόστιμα κατόπιν 

εισήγησης των Επιθεωρητών Περιβάλλοντος. 

- Συμμετείχαν ως μάρτυρες κατηγορίας σε πράξεις αυτόφωρης διαδικασίας που 

διενεργήθηκαν από το Τμήμα Περιβαλλοντικής Προστασίας της Γενικής Αστυνομικής 

Διεύθυνσης Αθηνών (που έχει αρμοδιότητα σε όλη την επικράτεια) ή από τα κατά τόπους 

Αστυνομικά Τμήματα, σε περιπτώσεις αυτόφωρων εγκλημάτων που σχετίζονται με σοβαρή 

ρύπανση ή υποβάθμιση του περιβάλλοντος. 

- Διοργάνωσαν ενημερωτική ημερίδα στην Αθήνα, 07-11-2017, για την παρουσίαση του 

Εθνικού Σχεδίου Περιβαλλοντικών Επιθεωρήσεων και του προτεινόμενου αλγόριθμου για 

ενιαίο υπολογισμό των προστίμων.  

- Παρείχαν οδηγίες σε συναρμόδιους φορείς και υπηρεσίες για  την  εφαρμογή  της  

περιβαλλοντικής  νομοθεσίας. 

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

περιβαλλοντικής νομοθεσίας, καθώς επίσης για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας του 

περιβαλλοντικού ελέγχου. 

- Υπέβαλαν προτάσεις για τη βελτίωση του τρόπου έκδοσης των Αποφάσεων Έγκρισης 

Περιβαλλοντικών Όρων προς τις αρμόδιες αρχές, προκειμένου να βελτιωθεί η εφαρμογή και 

έλεγχος των επιβληθέντων όρων, βάσει της ελεγκτικής εμπειρίας των Επιθεωρητών. 

- Συμμετείχαν σε ημερίδες, επιστημονικά συνέδρια και επιτροπές και εκπροσώπησαν τη χώρα 

μας σε ευρωπαϊκές συναντήσεις (δίκτυο IMPEL). 

2.3 Προγραμματισμός περιβαλλοντικών ελέγχων για το 2018 

Το καλοκαίρι του 2017 οι Επιθεωρητές Περιβάλλοντος του ΤΕΠ/ΣΕΝΕ ολοκλήρωσαν την 

κατάρτιση του πρώτου Εθνικού Σχεδίου Περιβαλλοντικών Επιθεωρήσεων έργων και 

δραστηριοτήτων κατηγορίας Α΄ και των Ετήσιων Προγραμμάτων Τακτικών Επιθεωρήσεων, για 

το χρονικό διάστημα 2017–2021, σε συνεργασία με τους Επιθεωρητές Περιβάλλοντος του 

ΤΕΠ/ΣΕΒΕ και τις συναρμόδιες υπηρεσίες των Περιφερειών και των Αποκεντρωμένων 

Διοικήσεων. Εντός του ιδίου έτους, όμως, δεν υπήρχε επαρκής χρόνος για την υλοποίηση του 

ετήσιου προγράμματος του 2017 και, ως εκ τούτου, αποφασίστηκε η έναρξη των 

προγραμμάτων να μετατεθεί κατά ένα έτος και να ξεκινήσει η υλοποίησή τους από το 2018, 

με χρονικό ορίζοντα ολοκλήρωσης μέχρι το 2022.  

Το πρόγραμμα τακτικών ελέγχων για το έτος 2018 προβλέπει τη διενέργεια 47 

περιβαλλοντικών ελέγχων από την Επιθεώρηση Περιβάλλοντος της ΕΓΣΕΕ / ΥΠΕΝ. Ένας 

μικρός όμως αριθμός των ελέγχων για το 2018 πραγματοποιήθηκε ήδη στα τέλη του 2017, 

επομένως, για το έτος 2018, έχουν προγραμματισθεί 22 τακτικές επιθεωρήσεις στη Νότια 
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Ελλάδα και 19 τακτικές επιθεωρήσεις στη Βόρεια Ελλάδα, όπως παρουσιάζεται στον ακόλουθο 

πίνακα. 

Για τον προγραμματισμό δράσεων της Επιθεώρησης Περιβάλλοντος, λαμβάνεται επίσης υπόψη 

ο μεγάλος αριθμός έκτακτων επιθεωρήσεων που διενεργείται κάθε χρόνο, κατόπιν σχετικών 

εντολών του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης, της Πολιτικής Ηγεσίας, των 

Εισαγγελικών Παραγγελιών, και αιτημάτων ή αναφορών άλλων φορέων και υπηρεσιών, 

καθώς επίσης έκτακτων περιστατικών (π.χ. περιβαλλοντικά ατυχήματα).  

Σημαντικός αριθμός επιθεωρήσεων διενεργείται, επίσης, σε συνέχεια σοβαρών καταγγελιών 

πολιτών, μη-κυβερνητικών οργανώσεων, συλλόγων ή άλλων ιδιωτικών φορέων, όπως επίσης 

ανώνυμων αναφορών. Μέχρι σήμερα, οι έκτακτες επιθεωρήσεις κυμαίνονταν σε ποσοστό 

μέχρι το 70-85% του συνόλου των περιβαλλοντικών ελέγχων και διενεργούνταν σε βάρος 

των προγραμματισμένων τακτικών ελέγχων. 

Λαμβάνοντας υπόψη τους παραπάνω παράγοντες, όπως επίσης το γεγονός ότι ο αριθμός των 

υπηρετούντων Επιθεωρητών έχει μειωθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια, με αποτέλεσμα τη 

σταδιακή συσσώρευση εκκρεμουσών υποθέσεων προηγούμενων ετών, ο παρών 

προγραμματισμός για το έτος 2108 δίνει έμφαση, αφενός μεν, στην υλοποίηση του Ετήσιου 

Προγράμματος Τακτικών Περιβαλλοντικών Επιθεωρήσεων που έχει σχεδιαστεί βάσει 

συστηματικής αξιολόγησης του περιβαλλοντικού κινδύνου έργων και δραστηριοτήτων, 

αφετέρου δε, στην ανάγκη διενέργειας έκτακτων ελέγχων, σε ποσοστό όμως που να μην 

υπερβαίνει το ήμισυ των συνολικών ελέγχων του έτους.  

Βάσει της παραπάνω ανάλυσης, ο προγραμματισμός περιβαλλοντικών ελέγχων της 

Επιθεώρησης Περιβάλλοντος για το 2018 παρουσιάζεται αναλυτικά στον ακόλουθο πίνακα: 

 

Πρόγραμμα Περιβαλλοντικών Ελέγχων/Αυτοψιών για το έτος 2018 

Κατηγορία ελέγχων 
Σώμα Επιθεώρησης 

Νοτίου Ελλάδας 

Σώμα Επιθεώρησης 

Βορείου Ελλάδας 
Σύνολο 

Προγραμματισμένοι τακτικοί έλεγχοι 22 19 41 

Έλεγχοι κατόπιν καταγγελίας / 

ατυχήματος (κατ΄εκτίμηση) 
6 3  

Έλεγχοι κατόπιν Εισαγγελικής 

Παραγγελίας (κατ΄εκτίμηση) 
8 5  

Έλεγχοι κατόπιν εντολής ΓΕΔΔ / 

αιτήματος άλλου φορέα 

(κατ΄εκτίμηση) 

3 2  

Έλεγχοι κατόπιν εντολής Πολιτικής 

Ηγεσίας (κατ΄εκτίμηση) 
9 4  

Σύνολο εκτάκτων ελέγχων 

(κατ΄εκτίμηση) 
26 14 40 

Σύνολο περιβαλλοντικών ελέγχων 48 33 81 
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2.4 Σημαντικότερες περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις το 2017 

 

α) Έλεγχος σε Διυλιστήριο στο Ν. Κορινθίας 

Τον Ιούνιο του 2017, Επιθεωρητές Περιβάλλοντος του Τμήματος Επιθεώρησης 

Περιβάλλοντος (ΤΕΠ) του Σώματος Επιθεώρησης Νοτίου Ελλάδας και του Συντονιστικού 

Γραφείου Αντιμετώπισης Περιβαλλοντικής Ζημίας διενήργησαν περιβαλλοντικό έλεγχο 

σε διυλιστήριο στην Κόρινθο, σε εκτέλεση σχετικής Εισαγγελικής Παραγγελίας. Έμφαση 

δόθηκε στον έλεγχο της διαχείρισης των αερίων, υγρών και στερεών αποβλήτων, όπως 

επίσης και στη λειτουργία των λιμενικών εγκαταστάσεων του διυλιστηρίου. Κατά την 

αυτοψία τον Ιούνιο του 2017, όπως και σε συμπληρωματική επίσκεψη τον Ιούλιο του 

2017, λήφθηκαν δείγματα υγρών βιομηχανικών αποβλήτων, επεξεργασμένων αστικών 

λυμάτων, αφυδατωμένης λάσπης,  υδάτων γεωτρήσεων και θαλασσινού νερού από την 

παράκτια ζώνη, τα οποία στάλθηκαν για ανάλυση στην Α΄ Χημική Υπηρεσία Αθηνών του 

Γενικού Χημείου του Κράτους. Η διαδικασία ελέγχου βρίσκεται σε εξέλιξη. 

  

 

β) Μεταλλευτικές-Μεταλλουργικές Εγκαταστάσεις Μεταλλείων Κασσάνδρας 

Τον Ιανουάριο του 2016 επιβλήθηκαν πρόστιμα συνολικού ύψους 1.734.300 ευρώ στις 

μεταλλευτικές – μεταλλουργικές εγκαταστάσεις εξόρυξης χρυσού στην Κασσάνδρα. 

Εντός του 2017 συνεχίστηκαν οι έλεγχοι από τους Επιθεωρητές Περιβάλλοντος του 

Σώματος Επιθεώρησης Βορείου Ελλάδος (ΣΕΒΕ) στα υποέργα της δραστηριότητας, 

εξετάζοντας κυρίως το θέμα κατασκευής  του Χώρου Υγειονομικής Ταφής Επικινδύνων 

Αποβλήτων Κοκκινόλακα. Επίσης, διαβιβάστηκαν απόψεις της υπηρεσίας επί δύο 

προσφυγών που υπέβαλε η εταιρεία κατά των με α.π. 253/08-01-16 και 290/08-01-16 

αποφάσεων του Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας 
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για την επιβολή των ως άνω διοικητικών κυρώσεων. Παράλληλα, μετά από ενδελεχή 

έρευνα και επισταμένη τεκμηρίωση, διαβιβάστηκαν απόψεις επί των μελετών 

χαρακτηρισμού των αποβλήτων της δραστηριότητας, σύμφωνα με τις οποίες η υπηρεσία 

θεωρεί ότι δεν είναι πλήρεις και τεκμηριωμένες.  

  

 

 

γ) Παρακολούθηση εργασιών απορρύπανσης στο Σαρωνικό από το ναυάγιο του 

Δεξαμενόπλοιου «Αγία Ζώνη II» 

Στις 10 Σεπτεμβρίου 2017 βυθίστηκε το δεξαμενόπλοιο «Αγία Ζώνη ΙΙ», κατασκευής 

του 1972 και χωρητικότητας 3.205 τόνων, ενώ ήταν αγκυροβολημένο νοτιοδυτικά της 

νησίδας Αταλάντης, ανοιχτά της Σαλαμίνας, και μερικώς φορτωμένο με καύσιμα. Το 

ναυάγιο είχε ως αποτέλεσμα τη διαρροή πετρελαιοειδών, η οποία έπληξε το θαλάσσιο 

περιβάλλον και τις παράκτιες  περιοχές της Σαλαμίνας (Κυνοσούρα, Σελήνια) και του 

Σαρωνικού Κόλπου (Πειραϊκή, Άλιμος, Άγιος Κοσμάς, Ελληνικό και Γλυφάδα).  

Για τον περιορισμό της εξάπλωσης της πετρελαιοκηλίδας από τη διαρροή καυσίμων και 

την απορρύπανση των υδάτων και των ακτών, χρησιμοποιήθηκαν πλωτά και χερσαία 

μέσα του Λιμενικού αλλά και ιδιωτικής εταιρείας. Οι Επιθεωρητές Περιβάλλοντος του 

ΣΕΝΕ παρακολούθησαν συστηματικά το έργο της απορρύπανσης, διενεργώντας τακτικές 

αυτοψίες στις παράκτιες περιοχές που επλήγησαν από τη ρύπανση και συλλέγοντας 

δεδομένα για τις τεχνικές, τα μέσα, το ανθρώπινο δυναμικό και τις χρησιμοποιούμενες 

μεθόδους απορρύπανσης.  

Επιπλέον, στις 31 Οκτωβρίου 2017 διενήργησαν έκτακτο μερικό περιβαλλοντικό έλεγχο 

τήρησης των περιβαλλοντικών όρων και της κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας στις 
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εγκαταστάσεις της ιδιωτικής εταιρείας στον Ασπρόπυργο Αττικής που παρέλαβε και 

ανέλαβε τη διαχείριση των αποβλήτων από τις εργασίες απορρύπανσης του Σαρωνικού. 

Ο εν λόγω έλεγχος ολοκληρώθηκε εντός του έτους χωρίς τη διαπίστωση 

περιβαλλοντικών παραβάσεων. 

  

  

 

δ) Προκαταρκτική Εξέταση για διερεύνηση υποβάθμισης περιβάλλοντος, λόγω 

κατολίσθησης στο λιγνιτωρυχείο Αμυνταίου της ΔΕΗ Α.Ε. και λόγω ρωγματώσεων στους 

οικισμούς Αναργύρων και Βαλτονέρων 

Μετά το συμβάν της κατολίσθησης σε τμήμα του λιγνιτωρυχείου Αμυνταίου της ΔΕΗ 

Α.Ε., στις 10 Ιουνίου 2017, διατάχτηκε από την Εισαγγελία Φλώρινας η διενέργεια 

κατεπείγουσας προκαταρκτικής εξέτασης από τους Επιθεωρητές Περιβάλλοντος - 

Ειδικούς Ανακριτικούς Υπαλλήλους, για τη διερεύνηση τυχόν ποινικών ευθυνών για την 

υποβάθμιση του περιβάλλοντος, λόγω της κατολίσθησης, αλλά και εξαιτίας των 

ρωγματώσεων που εμφανίστηκαν τα τελευταία έτη στους οικισμούς Αναργύρων και 

Βαλτονέρων.  

Λόγω της σημαντικότητας, της πολυπλοκότητας αλλά και της ιδιαιτερότητας του 

θέματος, διενεργήθηκε αυτοψία στην περιοχή από Ειδικούς Ανακριτικούς Υπαλλήλους, 

προκειμένου να συγκεντρωθούν στοιχεία και να ληφθούν καταθέσεις. Σε συνεργασία με 

την Εισαγγελέα Φλώρινας δρομολογήθηκε η λήψη σειράς καταθέσεων, ώστε να 

διαφωτιστούν περισσότερες πτυχές του ιδιαίτερα σύνθετου και πολύπλοκου θέματος. Η 

εξέταση βρίσκεται στο τελικό στάδιο και αναμένεται σύντομα η ολοκλήρωση της 

δικογραφίας. 
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ε) Έλεγχος σε δημοτικά λατομεία σχιστολιθικών πλακών στο Ν. Πήλιο 

Μετά από καταγγελίες για παράνομη λειτουργία δημοτικών λατομείων σχιστολιθικών 

πλακών στο Ν. Πήλιο, Επιθεωρητές Περιβάλλοντος του ΣΕΒΕ διενήργησαν 

περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις σε τρία λατομεία που δραστηριοποιούνται στα Δημοτικά 

Διαμερίσματα Καλαμακίου, Νεοχωρίου και Συκής. Υπογραμμίζεται ότι τα δύο εκ των 

λατομείων βρίσκονται σε προστατευόμενες περιοχές NATURA 2000. Σε όλα 

διαπιστώθηκε άναρχη εκμετάλλευση σε όλη την έκτασή τους.  

Το σημαντικότερο περιβαλλοντικό ζήτημα εστιάζεται στην ανεξέλεγκτη διάθεση των 

αδρανών εξορυκτικών αποβλήτων, τα οποία, επί σειρά ετών, αποτίθενται ανεξέλεγκτα 

και κυρίως σε μη αδειοδοτημένες περιοχές. Η πρακτική αυτή οδήγησε στη συσσώρευση 

εξαιρετικά μεγάλων ποσοτήτων εξορυκτικών αποβλήτων, τα οποία έχουν καλύψει 

ακόμα και κοίτες παρακείμενων ρεμάτων, με αποτέλεσμα να έχει προκληθεί υποβάθμιση 

περιβάλλοντος. 

  

στ) Έλεγχος σε ξενοδοχειακές μονάδες στην παραλία της Νέας Μάκρης Δήμου 

Μαραθώνα 

Σε συνέχεια καταγγελιών και σχετικής Εισαγγελικής Παραγγελίας, το Σεπτέμβριο του 

2017 διενεργήθηκαν αυτοψίες σε ξενοδοχειακές μονάδες που λειτουργούν στην 

παραλία της Νέας Μάκρης του Δήμου Μαραθώνα από τους Επιθεωρητές Περιβάλλοντος 

του ΣΕΝΕ, σε συνεργασία με συναρμόδιες περιβαλλοντικές υπηρεσίες της Περιφέρειας 

Αττικής (Τμήμα Ελέγχου, Μετρήσεων και Υδροοικονομίας Περιβάλλοντος και Τμήμα 

Υγειονομικού και Περιβαλλοντικού Ελέγχου Π.Ε. Ανατολικής Αττικής). Ο 
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περιβαλλοντικός έλεγχος επικεντρώθηκε στη διαχείριση των υγρών αποβλήτων από τη 

λειτουργία των μονάδων και στη διερεύνηση τυχόν ανεξέλεγκτης διάθεσης λυμάτων 

στην παραλία της Νέας Μάκρης. Κατά τον έλεγχο λήφθηκαν επίσης δείγματα υδάτων 

από τις κολυμβητικές δεξαμενές των ξενοδοχειακών μονάδων, η πλήρωση των οποίων 

γίνεται με θαλασσινό νερό, τα οποία στάλθηκαν για ανάλυση στην Υπηρεσία Ελέγχου 

Ποιότητας Βιομηχανικών Αποβλήτων και Λυμάτων της ΕΥΔΑΠ Α.Ε. Η διαδικασία ελέγχου 

βρίσκεται σε εξέλιξη. 

Στο πλαίσιο των ως άνω καταγγελιών, Επιθεωρητές Περιβάλλοντος του ΣΕΝΕ 

διενήργησαν πρόσθετη αυτοψία στο τμήμα του συλλεκτήρα ομβρίων υδάτων του Δήμου 

Μαραθώνα που εκβάλει στην παραλία της Νέας Μάκρης, σε συνεργασία με το Τμήμα 

Προληπτικής Συντήρησης Δικτύων της Διεύθυνσης Δικτύου Αποχέτευσης της ΕΥΔΑΠ 

Α.Ε. Το τμήμα του συλλεκτήρα ομβρίων υδάτων από τη Λεωφόρο Μαραθώνος μέχρι την 

παραλία Νέας Μάκρης κατασκευάστηκε το 2004-2005 από οπλισμένο σκυρόδεμα και 

έχει ορθογωνική διατομή πλάτους 3,5 και ύψους 2,0 μέτρων. Με τη βοήθεια 

ρομποτικού συστήματος και τηλεσκοπικής κάμερας με προβολέα για την τηλεοπτική 

επιθεώρηση του αγωγού ομβρίων μέσω των φρεατίων επίσκεψης, διαπιστώθηκε ότι δεν 

έχουν γίνει παράνομες συνδέσεις και διάθεση βοθρολυμάτων στο κατάντη τμήμα του 

αγωγού που εκβάλει στην παραλία της Νέας Μάκρης. 

  

ζ) Έλεγχος σε Διυλιστήριο στη Δυτική Θεσσαλονίκη – Έντονα προβλήματα οσμών 

Στην περιοχή Κορδελιού δημιουργήθηκε έντονο πρόβλημα οσμών από τα τέλη 

Αυγούστου του 2016, το οποίο κορυφώθηκε τους επόμενους μήνες. Από το 2017 και 

μέχρι σήμερα το φαινόμενο βρίσκεται σε ύφεση και οι καταγγελίες έχουν περιοριστεί. Οι 

Επιθεωρητές Περιβάλλοντος του ΣΕΒΕ βρίσκονται σε συνεχή συνεργασία με τις 

αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας, αλλά και τον Συνήγορο του Πολίτη, ο οποίος έχει 

δώσει ιδιαίτερη βαρύτητα στο θέμα. 

Στο πλαίσιο αυτό, αλλά και ενόψει υλοποίησης του Σχεδίου Περιβαλλοντικών 

Επιθεωρήσεων, Επιθεωρητές Περιβάλλοντος του ΤΕΠ/ΣΕΒΕ διενήργησαν 

περιβαλλοντική επιθεώρηση σε διυλιστήριο στη Δυτική Θεσσαλονίκη, σε συνεργασία με 

το Εργαστήριο Ελέγχου Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης του Τμήματος Χημείας του 

Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ), το οποίο διενήργησε 

δειγματοληψίες ατμοσφαιρικού αέρα από διάφορες θέσεις εντός των εγκαταστάσεων. Οι 

δειγματοληψίες διενεργήθηκαν πρωινές αλλά και βραδινές ώρες με φορητές αντλίες και 

οι αναλύσεις των δειγμάτων πραγματοποιήθηκαν στον αναλυτή μερκαπτανών του 

εργαστηρίου [Αέρια Χρωματογραφία - Φασματοσκοπία Μάζας μετά από θερμική 

εκρόφηση (TD-GC/MS)]. Τα αποτελέσματα των μετρήσεων θα δώσουν στοιχεία 

ποιότητας του αέρα από τον χώρο των εγκαταστάσεων, ώστε να μπορούν μελλοντικά 
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να συσχετιστούν με τα αποτελέσματα του προγράμματος παρακολούθησης ποιότητας 

αέρα που σχεδιάζεται από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας σε συνεργασία με το 

προαναφερόμενο εργαστήριο. Η περιβαλλοντική επιθεώρηση βρίσκεται σε εξέλιξη, κατά 

την οποία θα αξιολογηθούν ανάλογα και τα αποτελέσματα των μετρήσεων του 

εργαστηρίου. 

  

η) Έλεγχος σε Εγκαταστάσεις Βιολογικού Καθαρισμού στον Πόρο Τροιζηνίας 

Σε συνέχεια καταγγελιών και σχετικής Εισαγγελικής Παραγγελίας, το Δεκέμβριο του 

2017 διενεργήθηκε αυτοψία στις εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων του Πόρου 

Τροιζηνίας από Επιθεωρητές Περιβάλλοντος του ΣΕΝΕ. Κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε 

ότι δε λειτουργούσε κανένα ηλεκτρομηχανολογικό σύστημα της εγκατάστασης πλην του 

αερισμού. Τα εισερχόμενα λύματα ακολουθούσαν τη διαδρομή μέσα από τις δεξαμενές 

της εγκατάστασης και διατίθεντο στη θάλασσα, άνευ επεξεργασίας, δια μέσω 

υποθαλάσσιου αγωγού. Επίσης, στον περιβάλλοντα χώρο διαπιστώθηκε η ύπαρξη 

αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονιού εξοπλισμού και αποβλήτων σκραπ. Η διαδικασία 

του ελέγχου βρίσκεται σε εξέλιξη. 
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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 στην Ειδική Γραμματεία Σώματος Επιθεωρητών και 

Ελεγκτών ΥΠΕΝ, σύμφωνα με το άρθρο 57 του π.δ. 132/2017. 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».  

Οι αρμοδιότητές του προκύπτουν από τις ακόλουθες νομοθετικές διατάξεις: 

α) π.δ. 132/2017, άρθρο 58, παρ. 3, όπου ορίζεται ότι αρμοδιότητα του ΣΥΓΑΠΕΖ είναι η 

μέριμνα για την αντιμετώπιση του κινδύνου πρόκλησης περιβαλλοντικών ζημιών στο έδαφος, 

στα νερά και τη βιοποικιλότητα, συμπεριλαμβανομένης της εποπτείας και του ελέγχου 

εφαρμογής των διατάξεων του π.δ. 148/2009, η εισήγηση μέτρων πρόληψης και 

αποκατάστασης περιβαλλοντικών ζημιών, καθώς επίσης, ο συντονισμός των δράσεων των 

Περιφερειακών Επιτροπών Αντιμετώπισης Περιβαλλοντικών Ζημιών (ΠΕΑΠΖ) των 

Αποκεντρωμένων Διοικήσεων (Α.Δ.). 

β) ν. 4409/2016, άρθρο 51, παρ. 5, που ενισχύει τις 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 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 της Ειδικής Γραμματείας Σώματος Επιθεωρητών και Ελεγκτών 

του ΥΠΕΝ. 

Σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 του π.δ. 148/2009, στην αρμοδιότητα του ΣΥΓΑΠΕΖ 

εντάσσονται οι περιπτώσεις υπαγωγής σε καθεστώς περιβαλλοντικής ευθύνης, κατά τις οποίες 

επηρεάζονται φυσικοί πόροι ή υπηρεσίες εθνικής σημασίας, η προστασία ή/και διαχείριση των 

οποίων εμπίπτει στην αρμοδιότητα δημόσιας αρχής, καθώς και όταν η ζημία επηρεάζει 

φυσικούς πόρους ή υπηρεσίες που εκτείνονται στα διοικητικά όρια περισσοτέρων της μιας 

Περιφερειών ή στην επικράτεια άλλων όμορων κρατών-μελών. Για τις υπόλοιπες περιπτώσεις, 
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σε επίπεδο Αποκεντρωμένης Διοίκησης αρμοδιότητα έχουν οι Περιφερειακές Επιτροπές 

Αντιμετώπισης Περιβαλλοντικών Ζημιών (ΠΕΑΠΖ), οι οποίες συγκροτούνται σε κάθε 

Περιφέρεια της χώρας με απόφαση του οικείου Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης, με 

επιστημονικό και γνωμοδοτικό ρόλο για τον καθορισμό των μέτρων πρόληψης ή/και 

αποκατάστασης. 

Το προσωπικό του ΣΥΓΑΠΕΖ, κατά το έτος 2017, αριθμούσε συνολικά οκτώ υπαλλήλους (3 ΠΕ 

Περιβάλλοντος, 2 ΠΕ Μηχανικών, 1 ΠΕ Γεωτεχνικών και 2 ΔΕ Διοικητικών). 

3.2 Περιγραφή του έργου του ΣΥΓΑΠΕΖ για το έτος 2017 

Στο ΣΥΓΑΠΕΖ τηρείται συγκεντρωτικό μητρώο υποθέσεων, όπου καταχωρίζονται οι υποθέσεις 

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

-  «Υποθέσεις υπό διερεύνηση», για τις οποίες εξετάζεται η υπαγωγή τους ή μη στις 

διατάξεις του π.δ. 148/2009. Στην κατηγορία αυτή έχουν καταχωρηθεί, μέχρι το τέλος 

του 2017, συνολικά 16 υποθέσεις. 

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

βρίσκονται σε ένα από τα εξής στάδια: στην έκδοση απόφασης για τη λήψη μέτρων 

πρόληψης και αποκατάστασης, στη συμμόρφωση των υπόχρεων φορέων εκμετάλλευσης 

στις εκάστοτε αποφάσεις, ή στην ολοκλήρωση των προβλεπόμενων μέτρων 

πρόληψης/αποκατάστασης. Στην κατηγορία αυτή, έχουν καταχωρηθεί, έως το τέλος του 

2017, συνολικά 72 υποθέσεις. 

- «Κλειστές υποθέσεις», στις οποίες έχουν ολοκληρωθεί τα μέτρα αποκατάστασης. Από το 

2011 μέχρι και το τέλος του 2017 έχουν ολοκληρωθεί τα μέτρα αποκατάστασης για 

συνολικά 26 υποθέσεις, 3 εκ των οποίων ολοκληρώθηκαν εντός του 2017. Επισημαίνεται 

ότι, λόγω μη έγκαιρης ενημέρωσης από τις αρμόδιες Αποκεντρωμένες Διοικήσεις (ΠΕΑΠΖ 

και Διευθύνσεις Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού), για ένα σημαντικό αριθμό 

υποθέσεων «υπό διερεύνηση» δεν υπάρχει πρόσφατη επικαιροποίηση. 

Τον Απρίλιο του 2017 εκδόθηκαν από το ΣΥΓΑΠΕΖ τρεις Εκθέσεις Ελέγχου, σε συνέχεια των 

ελέγχων που διενήργησαν οι Επιθεωρητές του ΣΥΓΑΠΕΖ το Νοέμβριο και το Δεκέμβριο του 

2016 για την τήρηση των υποχρεώσεων των φορέων εκμετάλλευσης, σε εφαρμογή των 

άρθρων 16 και 17 του π.δ. 148/2009. 

Από το 2016, το ΣΥΓΑΠΕΖ, σε συνεργασία με το Πράσινο Ταμείο, προωθεί την υλοποίηση του 

χρηματοδοτικού προγράμματος «Διαχείριση Φυσικού Περιβάλλοντος για το έτος 2016», 

Άξονας προτεραιότητας 2, Δράση «Αντιμετώπιση αυθαιρεσίας φυσικού περιβάλλοντος», 

αρχικού προϋπολογισμού 500.000 €, στο οποίο εντάχθηκαν έργα συνολικού προϋπολογισμού 

449.558 €. 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 υλοποιούνταν, εντός του 2017, 

από τις Α.Δ. Αττικής, Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας και Κεντρικής Μακεδονίας. Λόγω μη 

ολοκλήρωσης των έργων έχει ζητηθεί παράταση υλοποίησης του χρηματοδοτικού 

προγράμματος εντός του 2018.  

Επίσης, 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 
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του δικτύου NATURA 2000 στην Κρήτη», το οποίο υλοποιείται από το Πανεπιστήμιο Κρήτης. 

Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, πραγματοποιείται στο πλαίσιο 

των προγραμμάτων “LIFE Environmental Governance and Information 2014”, και θα 

ολοκληρωθεί το 2020. Στο πλαίσιο αυτό, το Νοέμβριο του 2017 το ΣΥΓΑΠΕΖ διοργάνωσε δύο 

εκπαιδευτικά σεμινάρια για δικηγόρους στην Κρήτη (Χανιά και Ηράκλειο). Σκοπός των 

εκπαιδευτικών σεμιναρίων ήταν η βελτίωση των ικανοτήτων των συμμετεχόντων αναφορικά 

με την αναγνώριση του εγκλήματος κατά της άγριας ζωής ως διακριτή περίπτωση δίωξης, η 

ορθή και αποτελεσματική εφαρμογή του ευρωπαϊκού και εθνικού δικαίου και της Οδηγίας 

2004/35/ΕΚ για την περιβαλλοντική ευθύνη στο πλαίσιο της διαφύλαξης της βιοποικιλότητας, 

η ενίσχυση της κατάρτισης/των δεξιοτήτων του νομικού κόσμου του νησιού για την επιτυχή 

δίωξη των παραβατών κατά της βιοποικιλότητας και η ανταλλαγή γνώσεων και εμπειριών 

όλων των εμπλεκομένων κοινωνικών εταίρων. Στις δύο εκδηλώσεις περιλαμβάνονταν 10 

εισηγήσεις με θέματα που αφορούσαν στην εθνική και ευρωπαϊκή περιβαλλοντική νομοθεσία, 

στον τρόπο και την αποτελεσματικότητα εφαρμογής της στη χώρα, στα προβλήματα και στις 

προοπτικές βελτίωσης της εφαρμογής του περιβαλλοντικού δικαίου σε όλες τις βαθμίδες 

εξουσίας (νομοθετική, εκτελεστική και δικαστική). 

3.2.1 Υποθέσεις περιβαλλοντικής ευθύνης που ολοκληρώθηκαν το 2017 (κλειστές 

υποθέσεις) 

α) Εγκαταστάσεις πρώην ραδιοφωνικού σταθμού πλησίον υγροβιότοπου Νέστου στο Δ. 

Τοπείρου Π.Ε. Ξάνθης 

Το 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 και 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). 

Τον Ιούλιο του 2017 ο υπόχρεος φορέας εκμετάλλευσης διαβίβασε στο Τμήμα Περιβάλλοντος 

και Υδροοικονομίας Π.Ε. Ξάνθης, με κοινοποίηση στο ΣΥΓΑΠΕΖ, το σύνολο των παραστατικών 

(όπως Σύμβαση με τον Ανάδοχο, Τελική Αναφορά Προόδου για την ολοκλήρωση του Έργου, 

Έκθεση Ελέγχου πιστοποιητικών μεταφοράς και διάθεσης επικινδύνων αποβλήτων, 

Πρωτόκολλο Συμμόρφωσης του Αναδόχου ως προς τις συμβατικές του υποχρεώσεις για το 

Έργο, Πρωτόκολλο Παραλαβής του Έργου, παραστατικά πληρωμών του Αναδόχου και 

φωτογραφικό υλικό από το πεδίο των εργασιών), που πιστοποιούν την οριστική παραλαβή και 

ολοκλήρωση των προβλεπόμενων μέτρων πρόληψης/ εξυγίανσης/ αποκατάστασης. Το κόστος 

υλοποίησης των προβλεπόμενων μέτρων αποκατάστασης ανήλθε συνολικά στα 880.000 € 

πλέον ΦΠΑ. 

β) Ολοκλήρωση των μέτρων αποκατάστασης στο σπηλαιοβάραθρο Αγίας Άννας στο Δήμο 

Λεβαδέων Π.Ε. Βοιωτίας 

Σε σπηλαιοβάραθρο που βρίσκεται πλησίον της Δ.Κ. Αγίας Άννας Δήμου Λεβαδέων, υπήρχαν 

ανεξέλεγκτες αποθέσεις απορριμμάτων αστικού τύπου, γεωργικών αποβλήτων, αλλά και ΑΕΚΚ, 
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οι οποίες λάμβαναν χώρα επί σειρά ετών, μετατρέποντας το σε Χώρο Ανεξέλεγκτης Διάθεσης 

Απορριμμάτων. Η ΠΕΑΠΖ Στερεάς Ελλάδας, εισηγήθηκε προς τη Γ.Γ. της Α.Δ. Θεσσαλίας – 

Στερεάς Ελλάδας τις εργασίες εξυγίανσης / αποκατάστασης και εκδόθηκε η υπ’ αρ. 

2107/78870/05-05-14 απόφαση «Έγκριση εργασιών εξυγίανσης/αποκατάστασης για 

χωματερή (ΧΑΔΑ) εντός σπηλαιοβαράθρου πλησίον Δ.Κ. Αγίας Άννας Δήμου Λεβαδέων Π.Ε. 

Βοιωτίας» (ΑΔΑ: ΒΙΦΙΟΡ10ΦΔΣ). Από τον Δήμο Λεβαδέων, ως φορέα λήψης των μέτρων, 

ζητήθηκε η κατάθεση τεχνικής μελέτης αποκατάστασης, η απομάκρυνση των απορριμμάτων 

και η περίφραξη του χώρου. Οι διαδικασίες για την ανάθεση των εργασιών αποκατάστασης 

ξεκίνησαν από τον Δήμο Λεβαδέων τον Μάιο του 2015 και η σχετική σύμβαση υπογράφηκε 

τον Φεβρουάριο του 2016. Η υπηρεσία μας ενημερώθηκε τον Απρίλιο του 2017, με έγγραφο 

της Δ/σης Περιβάλλοντος, Καθαριότητας και Πρασίνου του Δήμου Λεβαδέων, για την 

ολοκλήρωση των εργασιών αποκατάστασης στις 24-10-16, σύμφωνα με την σχετική έκθεση 

περαίωσης του έργου από τον επιβλέποντα. 

γ) Ανάκτηση δαπανών από τους υπόχρεους φορείς εκμετάλλευσης για την ανάληψη δράσεων 

πρόληψης και αποκατάστασης περιβαλλοντικής ζημίας, κατ΄ εφαρμογή του Άρθρου 11 παρ. 2 

του π.δ. 148/2009. 

Τον Αύγουστο του 2017 κοινοποιήθηκε στο ΣΥΓΑΠΕΖ η εισήγηση του Συντονιστή Α.Δ. 

Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας προς τον Αναπληρωτή Υπουργό ΠΕΝ, σύμφωνα με τα 

προβλεπόμενα στο άρθρο 11, στην παρ. 2 του π.δ. 148/2009, για την ανάκτηση δαπανών 

αποκατάστασης από τους υπαίτιους φορείς εκμετάλλευσης, δαπάνες οι οποίες καταβλήθηκαν 

από την Α.Δ. για την αντιμετώπιση άμεσης απειλής ζημίας και ζημίας που προκλήθηκε το 2012 

από την απόρριψη επικίνδυνων αποβλήτων στη θέση «Παλαιά Δεξαμενή» Νέας Αρτάκης στο 

Δήμο Χαλκιδέων Εύβοιας, συνολικής δαπάνης 6.443,01 €. Οι δαπάνες καταλογίστηκαν με την 

υπ΄ αρ. 825/06-10-17 ΚΥΑ Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Οικονομικών (ΑΔΑ: 

7ΣΑΛ4653Π8-Δ3Ο) για την ανάκτηση των καταβληθέντων δαπανών από τους υπόχρεους 

φορείς εκμετάλλευση (φυσικά πρόσωπα), αλληλεγγύως και εις ολόκληρο, οι οποίοι μάλιστα 

κρίθηκαν ένοχοι για τις πράξεις τους (ανεξέλεγκτη απόρριψη επικίνδυνων αποβλήτων) από το 

Α΄ Τριμελές Πλημμελειοδικείο Χαλκίδας. Επιπλέον, για τους ίδιους λόγους τους επιβλήθηκε 

πρόστιμο κατόπιν ελέγχου από το Τμήμα Επιθεώρησης Περιβάλλοντος Νοτίου Ελλάδας. 

3.2.2 Επιθεωρήσεις σε εφαρμογή του άρθρου 51 του ν. 4409/2016 και των άρθρων 

16 και 17 του π.δ. 148/2009 

α) Έλεγχος τήρησης υποχρεώσεων του φορέα εκμετάλλευσης σε εργοστάσιο 

κλωστοϋφαντουργίας εκτός λειτουργίας στη Μεσσηνία. 

Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Α.Δ. Πελοποννήσου - Δυτικής Ελλάδας – Ιονίου το 

2014, ο υπόχρεος φορέας εκμετάλλευσης όφειλε να προβεί σε λήψη μέτρων αποκατάστασης 

της περιοχής όπου έλαβε χώρα ρύπανση εδάφους και επιφανειακού υδάτινου αποδέκτη λόγω 

διαρροής υγρών βιομηχανικών αποβλήτων (μαζούτ) από εγκαταλελειμμένη δεξαμενή του 

εργοστασίου. Η απόφαση προέβλεπε καταρχήν την αποτροπή της πρόσβασης στο χώρο, τη 

σύνταξη ειδικής μελέτης εξυγίανσης/αποκατάστασης και την υποβολή αυτής εντός 45 ημερών 

στην αρμόδια Αρχή (ΔΙΠΕΧΩΣ Πελοποννήσου), για έλεγχο και έκδοση σχετικής απόφασης 

καθορισμού των εργασιών αποκατάστασης. Κατόπιν εντολής της Γενικής Διευθύντριας 

ΣΕΠΔΕΜ, οι Επιθεωρητές του ΣΥΓΑΠΕΖ πραγματοποίησαν έλεγχο το Δεκέμβριο του 2017 για 

την επιβολή διοικητικών κυρώσεων κατά το άρθρο 17 του π.δ. 148/2009, λόγω μη 

συμμόρφωσης του υπεύθυνου φορέα εκμετάλλευσης. Το εργοστάσιο δεν είναι πλέον σε 

λειτουργία, ο μηχανολογικός εξοπλισμός έχει απομακρυνθεί και οι κτιριακές εγκαταστάσεις 

παρουσιάζουν εικόνα εγκατάλειψης. Ενημερώθηκε ο Σύνδικος Πτώχευσης, ο οποίος 
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προσκόμισε συμπληρωματικά στοιχεία στις 09-02-18. Η Έκθεση Ελέγχου είναι υπό 

ολοκλήρωση. 

β) Έλεγχοι τήρησης περιβαλλοντικών όρων σε εργοστάσιο παραγωγής τσιμέντου στο Βόλο 

Μαγνησίας 

Στις 29 Μαρτίου 2017, μετά από αίτημα της Δ/νσης Ανάπτυξης της Π.Ε. Μαγνησίας και 

Σποράδων, Επιθεωρήτρια Περιβάλλοντος του ΣΥΓΑΠΕΖ συμμετείχε σε κοινό περιβαλλοντικό 

έλεγχο με το Κλιμάκιο Ελέγχου Ποιότητας Περιβάλλοντος (ΚΕΠΠΕ) Μαγνησίας - Σποράδων. Ο 

έλεγχος εστιάστηκε στη χρήση εναλλακτικών καυσίμων, για την οποία έχει αδειοδοτηθεί η 

βιομηχανία με την ισχύουσα ΑΕΠΟ, χωρίς ωστόσο να λειτουργεί το on-line σύστημα 

παρακολούθησης και καταγραφής των αέριων ρύπων που εκπέμπονται από τις καμινάδες, 

όπως είχε υποχρέωση. Για τα έτη 2015-2017 η εταιρεία προμηθεύτηκε εναλλακτικό καύσιμο 

από 3 μονάδες επεξεργασίας αποβλήτων στην Ελλάδα. Ελέγχθηκαν τα πιστοποιητικά υλικού 

και τα έντυπα παρακολούθησης των αποβλήτων. Επίσης προσκομίστηκαν οι εξαμηνιαίες 

μετρήσεις της περιεκτικότητας των καυσαερίων σε βαρέα μέταλλα, διοξίνες/φουράνια, οι 

οποίες βρέθηκαν εντός των επιτρεπόμενων ορίων. Μια φορά το χρόνο διενεργούνται 

περιοδικές μετρήσεις εκπομπών ρύπων στα καυσαέρια των κλιβάνων κατά τη χρήση 

συμβατικών καυσίμων. 

Το ΚΕΠΠΕ ζήτησε από την εταιρεία την άμεση επαναλειτουργία της ιστοσελίδας στην οποία να 

καταγράφονται οι ρύποι (σκόνη, NOχ, και SO2) των καμινάδων του εργοστασίου. Στην εν 

λόγω ιστοσελίδα που τέθηκε σε λειτουργία, επιτρέπεται η πρόσβαση σε εξουσιοδοτημένα 

άτομα και καταγράφονται οι ρύποι από 01-07-17 καθημερινά με τη μορφή μέσου όρου 8ωρου. 

Επίσης ελήφθησαν δείγματα από πιστοποιημένο εργαστήριο από τον ανοικτό αγωγό (κανάλι) 

όμβριων υδάτων και από την μία έξοδο του αγωγού όμβριων στη θάλασσα εντός των 

λιμενικών εγκαταστάσεων, για τον έλεγχο ποιότητας των υδάτων. 

Κατόπιν αιτήματος της εταιρείας έγινε τροποποίηση της ΑΕΠΟ για την εξαίρεση από την 

υποχρέωση τήρησης του ορίου εκπομπών Ολικού Οργανικού Άνθρακα (TOC) των 10 mg/Nm3, 

λόγω της χημικής σύστασης των πρώτων υλών που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν για την 

παραγωγή κλίνκερ. Επί αυτού έχουν ζητηθεί πρόσθετα στοιχεία και χημικές αναλύσεις. Ο 

έλεγχος βρίσκεται σε εξέλιξη. 

γ) Έλεγχος τήρησης περιβαλλοντικών όρων σε εργοστάσιο παραγωγής μπαρών, ράβδων, 

σωλήνων κραμάτων χαλκού, χαλυβδοταινιών και κατασκευής σύρματος κραμάτων χαλκού, 

στο Δ. Τανάγρας Βοιωτίας 

Στις 02 Ιουνίου 2017, σε εφαρμογή του Εθνικού Σχεδίου Περιβαλλοντικών Επιθεωρήσεων, 

διενεργήθηκε έκτακτος μερικός έλεγχος τήρησης των περιβαλλοντικών όρων και της 

περιβαλλοντικής νομοθεσίας στις εγκαταστάσεις εργοστασίου παραγωγής μπαρών, ράβδων, 

σωλήνων κραμάτων χαλκού, χαλυβδοταινιών και κατασκευής σύρματος κραμάτων χαλκού, 

που λειτουργεί στο Δήμο Τανάγρας Ν. Βοιωτίας. Συμπληρωματικά, στις 07-07-17 

διενεργήθηκαν δειγματοληψίες. Από την αυτοψία προέκυψε ότι η εταιρεία διαθέτει τα όμβρια 

ύδατα του εργοστασίου και τα επεξεργασμένα υγρά της απόβλητα μέσω αγωγού στον Ασωπό 

ποταμό, σύμφωνα με τους εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους. Ο εν λόγω αγωγός δεν έχει 

χαρτογραφηθεί και αποτυπωθεί. Οι διατάξεις της ΚΥΑ 20488/2010 και της τροποποίησης αυτής 

ΚΥΑ οικ. 100079/2015 έχουν εφαρμογή στην συγκεκριμένη περίπτωση και εξετάζεται η 

τήρησή τους. Ο έλεγχος βρίσκεται σε εξέλιξη. 

δ) Έλεγχος τήρησης περιβαλλοντικών όρων στις εγκαταστάσεις ΒΙΟΚΑ Χανίων στην Κρήτη 
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Το Νοέμβριο του 2017 διενεργήθηκε έλεγχος από Επιθεωρητές του ΣΥΓΑΠΕΖ στις 

εγκαταστάσεις βιολογικού καθαρισμού στα Χανιά. Ο ελεγχόμενος προσκόμισε τα ζητηθέντα 

στην Έκθεση Αυτοψίας στοιχεία το Δεκέμβριο του 2017. Τον Φεβρουάριο του 2018 

πραγματοποιήθηκε συμπληρωματικός έλεγχος (δειγματοληψία) και η διαδικασία ελέγχου 

βρίσκεται σε εξέλιξη. 

ε) Έλεγχος τήρησης περιβαλλοντικών όρων στις εγκαταστάσεις της ΔΕΗ ΑΗΣ Χανίων στην 

Κρήτη 

Το Νοέμβριο του 2017 διενεργήθηκε έλεγχος από Επιθεωρητές του ΣΥΓΑΠΕΖ στις 

εγκαταστάσεις του Ατμοηλεκτρικού Σταθμού της ΔΕΗ στα Χανιά. Η ελεγχόμενη δραστηριότητα 

προσκόμισε τα ζητηθέντα στην Έκθεση Αυτοψίας στοιχεία τον Δεκέμβριο του 2017. Η 

αξιολόγηση των προσκομισθέντων στοιχείων καθώς και η σύνταξη της Έκθεσης Ελέγχου είναι 

υπό εξέλιξη. 

στ) Έλεγχοι σε συνεργασία με το Τμήμα Επιθεώρησης Περιβάλλοντος Νοτίου Ελλάδας 

Το 2017, Επιθεωρητές Περιβάλλοντος του ΣΥΓΑΠΕΖ συμμετείχαν, με το Τμήμα Επιθεώρησης 

Περιβάλλοντος της Επιθεώρησης Νοτίου Ελλάδος, σε ελέγχους τήρησης περιβαλλοντικών 

όρων σε διυλιστήριο αργού πετρελαίου στην Π.Ε. Κορινθίας, στο πλαίσιο υλοποίησης του 

Εθνικού Σχεδίου Περιβαλλοντικών Επιθεωρήσεων, και σε βιομηχανία παραγωγής ταινιών 

συσκευασίας στην Π.Ε. Φθιώτιδας. 

3.3 Προγραμματισμός δράσεων του ΣΥΓΑΠΕΖ για το έτος 2018 

Κατά το έτος 2018 θα διενεργηθούν επιθεωρήσεις σε εφαρμογή του άρθρου 51 του ν. 

4409/2016 για την τήρηση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας, καθώς και σε εφαρμογή των 

άρθρων 16 και 17 του π.δ. 148/2009 για την τήρηση των υποχρεώσεων των φορέων 

εκμετάλλευσης ως προς την υλοποίηση των προβλεπόμενων μέτρων 

πρόληψης/αποκατάστασης. 
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3.4 Σημαντικότερες «ανοικτές» υποθέσεις περιβαλλοντικής ευθύνης το 2017 – 

Ένταξη νέων υποθέσεων και παρακολούθηση υλοποίησης έργων αποκατάστασης 

παλαιών υποθέσεων 

 

α) Εφαρμογή προγράμματος αποκατάστασης σε βιομηχανία αλουμινίου στα Οινόφυτα 

Δήμου Τανάγρας 

Τον Ιούνιο του 2016, εκδόθηκε ΚΥΑ για την εφαρμογή πιλοτικού προγράμματος 

αποκατάστασης υπόγειου υδροφόρου, εντός γηπέδου βιομηχανίας στα Οινόφυτα, λόγω 

διαπίστωσης ρύπανσης των υπόγειων υδάτων με εξασθενές χρώμιο (Cr+6). Για την 

υλοποίηση του πιλοτικού προγράμματος, το Δεκέμβριο του 2016 εκδόθηκε η 

προβλεπόμενη απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Α.Δ. Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας, 

για την έγκριση απόρριψης μικρών ποσοτήτων χημικών ουσιών (επταένυδρος θειικός 

σίδηρος, μελάσα και γαλακτοποιημένο φυτικό έλαιο) στον υδροφόρο ορίζοντα, σε 

εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας για τα ύδατα. Η ανωτέρω απόφαση τροποποιήθηκε 

τον Ιούλιο του 2017. 

Μέχρι τον Αύγουστο του 2017 είχε ολοκληρωθεί η πρώτη και η δεύτερη φάση της 

πιλοτικής δοκιμής αποκατάστασης. Από τις αρχές Σεπτεμβρίου 2017 ξεκίνησε η 

παρακολούθηση και αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας της πιλοτικής δοκιμής για 

χρονικό διάστημα διάρκειας τουλάχιστον τριών μηνών. Η τελική αξιολόγηση που θα 

ολοκληρωθεί εντός του α΄ εξαμήνου του 2018, θα περιλαμβάνει επαρκή επιστημονική 

τεκμηρίωση για την αποτελεσματικότητα (ή μη) της μεθόδου σε πραγματικές συνθήκες. 

Παράλληλα, υλοποιείται και διευρύνεται το πρόγραμμα παρακολούθησης υπόγειων 

υδάτων, τόσο στις ερευνητικές γεωτρήσεις που έχουν ανορυχθεί στο γήπεδο της 

βιομηχανίας, όσο και σε γεωτρήσεις στην ευρύτερη περιοχή, καθώς και σε ρυπασμένα 

σκάμματα σε όμορο οικόπεδο που περιήλθε το 2017 στην ιδιοκτησία της βιομηχανίας 

και για το οποίο το ΣΥΓΑΠΕΖ ζήτησε εγγράφως το Μάιο του 2017, την υποβολή σχεδίου 

δράσης αποκατάστασης βάσει του π.δ. 148/2009, με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα 

υλοποίησης. 

β) Υπόθεση πυρκαγιάς σε Κέντρο Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ) στην 

περιοχή Δυτικής Αττικής 

Στο πλαίσιο των δράσεων πρόληψης-αποκατάστασης σε Κέντρο Διαλογής 

Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ) στη Δυτική Αττική, υπογράφηκε στις 08-05-17 

Σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Αναδόχου για την εκπόνηση τεχνικής 

έκθεσης αποκατάστασης περιβαλλοντικής ζημίας η οποία παρελήφθη στις 29-09-17. Οι 

δράσεις πρέπει να ολοκληρωθούν μέχρι τις 28-02-19 στο πλαίσιο του χρηματοδοτικού 

προγράμματος «Δράσεις περιβαλλοντικού ισοζυγίου 2015» του Πράσινου Ταμείου. 

Εντός του 2018 αναμένεται η ανάθεση από την Περιφέρεια Αττικής της β’ φάσης 

ολοκλήρωσης των μέτρων πρόληψης και αποκατάστασης περιβαλλοντικής ζημίας στο 

χώρο του ΚΔΑΥ που θα περιλαμβάνει τη διαχείριση των αποβλήτων από τον χώρο και 

την αποκατάστασή του μετά την απομάκρυνσή τους. Επίσης έχει προβλεφθεί η 

ενεργοποίηση ενός σταδίου που αφορά επιπρόσθετες εργασίες εξυγίανσης, εφόσον 

κριθεί απαραίτητο από τις αναλύσεις που θα λάβουν χώρα. Κατά τη διάρκεια των 

εργασιών πρόληψης-αποκατάστασης ο χώρος θα φυλάσσεται. 

γ) Εργασίες διάνοιξης οδού στην περιοχή «Βασιλικό» Ζακύνθου – πρόκληση 

περιβαλλοντικής ζημίας 
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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 κοινοποιήθηκε στο ΣΥΓΑΠΕΖ τον Ιανουάριο του 2016 μετά 

από αυτοψία του ΚΕΠΠΕ Π.Ε. Ζακύνθου και ακολούθησαν καταγγελίες από τον Φ.Δ. 

Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου και περιβαλλοντικούς φορείς και οργανώσεις. 

Τον Μάιο του 2017, Επιθεωρητές Περιβάλλοντος πραγματοποίησαν αυτοψία στην 

περιοχή, προκειμένου να διαπιστώσουν τις παρεμβάσεις που είχαν πραγματοποιηθεί και 

την παρούσα κατάσταση, ούτως ώστε να εισηγηθούν προς την Επιτροπή Αντιμετώπισης 

Περιβαλλοντικών Ζημιών τα κατάλληλα μέτρα πρόληψης και αποκατάστασης, σε 

συνεργασία με τις συναρμόδιες υπηρεσίες. 

δ) Βύθιση του δεξαμενόπλοιου ΑΓΙΑ ΖΩΝΗ ΙΙ στις ακτές και στη θαλάσσια περιοχή του 

Σαρωνικού κόλπου 

Στις 10 Σεπτεμβρίου 2017, το δεξαμενόπλοιο «ΑΓΙΑ ΖΩΝΗ ΙΙ», έμφορτο με πετρέλαιο, 

βυθίστηκε νοτιοδυτικά της νησίδας Αταλάντη, ανοιχτά της Σαλαμίνας, με αποτέλεσμα τη 

διαρροή πετρελαιοειδών και την εκτεταμένη ρύπανση της θαλάσσιας και παράκτιας 

περιοχής της Σαλαμίνας και του Σαρωνικού Κόλπου. Ο σχεδιασμός έκτακτης ανάγκης 

για την καταπολέμηση της ρύπανσης από πετρέλαιο, βάσει του Εθνικού Σχεδίου 

Έκτακτης Ανάγκης, αποτελεί αρμοδιότητα του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής 

Πολιτικής.  

Παράλληλα με τις εργασίες απορρύπανσης, διαπιστώθηκε η ανάγκη για την 

αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος με βραχυπρόθεσμο, μεσοπρόθεσμο και 

μακροπρόθεσμο χρονοδιάγραμμα. Σε ό,τι αφορά την αντιμετώπιση της προκληθείσας 

περιβαλλοντικής ζημίας, μετά το ναυάγιο του δεξαμενόπλοιου «ΑΓΙΑ ΖΩΝΗ ΙΙ», το 

ΣΥΓΑΠΕΖ ανέλαβε «τον συντονισμό των εμπλεκόμενων συναρμόδιων αρχών και 

φορέων σε κεντρικό και τοπικό επίπεδο» για να λάβει «σε συνεργασία με αυτές, τα 

απαραίτητα μέτρα στο πλαίσιο εφαρμογής του π.δ. 148/2009… για την πρόληψη 

ανεπανόρθωτων περιβαλλοντικών ζημιών και την προστασία της ανθρώπινης ζωής» 

λόγω του ιδιάζοντος χαρακτήρα του περιστατικού, κατόπιν εντολής του Αναπληρωτή 

Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του, το 

ΣΥΓΑΠΕΖ κάλεσε την πλοιοκτήτρια εταιρεία και την εταιρεία απορρύπανσης, 

συντονίζοντας ταυτόχρονα τις συναρμόδιες υπηρεσίες, να καταθέσουν όλα τα 

απαραίτητα στοιχεία σχετικά με την έκταση του συμβάντος και τις εργασίες 

απορρύπανσης.  

Από τις 11-09-17 και μέχρι την ολοκλήρωση των εργασιών απορρύπανσης και 

καθαρισμού, οι Επιθεωρητές Περιβάλλοντος του ΣΥΓΑΠΕΖ και της Επιθεώρησης 

Περιβάλλοντος Νοτίου Ελλάδας διενεργούσαν τακτικά αυτοψίες στα τμήματα του 

θαλάσσιου μετώπου που έχει προκληθεί ρύπανση καθώς και στη θαλάσσια περιοχή του 

ναυαγίου. Κατά τις αυτοψίες οι Επιθεωρητές συνέλεξαν δεδομένα για τις τεχνικές και τις 

μεθόδους απορρύπανσης που χρησιμοποιήθηκαν. Επίσης, επέβλεψαν την επί τόπου 

διαδικασία συλλογής των αποβλήτων που προέκυψαν από την απορρύπανση και 

διενήργησαν έκτακτο περιβαλλοντικό έλεγχο για την τήρηση των εγκεκριμένων 

περιβαλλοντικών όρων και της περιβαλλοντικής νομοθεσίας, στις εγκαταστάσεις 

εταιρείας διαχείρισης αποβλήτων, στον Ασπρόπυργο Αττικής, όπου μεταφέρθηκαν και 

αποθηκεύτηκαν προς περαιτέρω διαχείριση-αξιοποίηση, τα ρυπασμένα με πετρελαιοειδή 

απόβλητα που προέκυψαν από τις εργασίες καθαρισμού. 
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Το ΣΥΓΑΠΕΖ συμμετείχε στο συντονιστικό όργανο που συστάθηκε στο Υπουργείο 

Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής για το συντονισμό, την παρακολούθηση και τον 

προγραμματισμό των εργασιών απορρύπανσης. Το ΣΥΓΑΠΕΖ παρελάμβανε τις 

καθημερινές αναφορές των εργασιών απορρύπανσης από την εταιρεία απορρύπανσης. 

Μετά τη συγκέντρωση και την αξιολόγηση όλων των στοιχείων, συντάχθηκε σχέδιο 

υπουργικής απόφασης για τον καθορισμό των κατάλληλων μέτρων παρακολούθησης 

των θαλάσσιων περιοχών που ρυπάνθηκαν από το ναυάγιο του δεξαμενόπλοιου ΑΓΙΑ 

ΖΩΝΗ ΙΙ, στο πλαίσιο του π.δ. 148/2009. 

ε) Καθορισμός μέτρων πρόληψης περιβαλλοντικής ζημίας στον Υγρότοπο-Καλαμώνα 

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. Σημειώνεται ότι, το Μάιο του 2016, ακυρώθηκε από τον 

Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας η απόφαση ανανέωσης των περιβαλλοντικών 

όρων του έργου που είχε εκδοθεί από τον Γενικό Γραμματέα της Α.Δ. Ηπείρου – 

Δυτικής Μακεδονίας. 

ΣΥΓΑΠΕΖ, ως αρμόδια αρχή, σύμφωνα με το άρθρο 6, παρ. 1.α του π.δ. 148/2009, 

αφού αξιολόγησε τις μελέτες παρακολούθησης ειδών και τύπων οικοτόπων που 

προσκόμισε ο οικείος Φορέας Διαχείρισης, προσδιόρισε τον Ιούλιο του 2017 τα μέτρα 

πρόληψης για την αποτροπή πρόκλησης περιβαλλοντικών ζημιών στον υγρότοπο 

Αμφιθέας κατ’ εφαρμογή του άρθρου 8 παρ. 1 του π.δ. 148/2009, με υπόχρεο φορέα 

εκμετάλλευσης το Δήμο Ιωαννιτών. 
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4. ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ  

 

4.1 Διοικητική οργάνωση, στελέχωση και αρμοδιότητες 

Σύμφωνα με το π.δ. 132/2017 (Α΄160) του νέου οργανισμού του Υπουργείου Περιβάλλοντος 

και Ενέργειας, οι πρώην Επιθεωρήσεις Μεταλλείων Νοτίου και Βορείου Ελλάδος λειτουργούν, 

από 10-11-2017, ως δύο Τμήματα Επιθεώρησης Μεταλλείων ενταγμένα στο Σώμα 

Επιθεώρησης Νοτίου Ελλάδος (ΣENE) και στο Σώμα Επιθεώρησης Βορείου Ελλάδος (ΣΕΒΕ) 

της Ειδικής Γραμματείας του Σώματος Επιθεωρητών και Ελεγκτών του ΥΠΕΝ.  

Η Επιθεώρηση Μεταλλείων ασκεί επιθεώρηση σε επιχειρήσεις μεταλλευτικών και λατομικών 

δραστηριοτήτων (έρευνα και εκμετάλλευση ορυκτών πρώτων υλών, μεταλλευτικών, 

αδρανών, βιομηχανικών και ενεργειακών ορυκτών πλην των υδρογονανθράκων καθώς και 

μαρμάρων). Το έργο της αφορά στον έλεγχο της ορθολογικής αξιοποίησης του ορυκτού 

πλούτου της χώρας, που αποτελεί κεντρικό πυλώνα της εθνικής οικονομίας, στον έλεγχο των 

συνθηκών ασφάλειας και υγιεινής των εργασιακών χώρων μεταλλείων και λατομείων και στη 

διερεύνηση των ατυχημάτων εντός αυτών (δεδομένου ότι η αρμοδιότητα αυτή εντός των 

μεταλλευτικών και λατομικών χώρων εργασίας δεν εμπίπτει στις αρμοδιότητες του Υπουργείου 

Εργασίας (Επιθεώρηση Εργασίας, σε αντίθεση με όλους τους υπόλοιπους εργασιακούς 

χώρους), στην αστυνόμευση της παράνομης μεταλλευτικής και λατομικής δραστηριότητας 

κ.λπ. 

Η λειτουργία, η διάρθρωση και οι αρμοδιότητες της Επιθεώρησης Μεταλλείων διέπονται από 

τις διατάξεις του Μεταλλευτικού Κώδικα (ν.δ. 210/1973) όπως τροποποιήθηκε με το ν. 

274/1976 και το ν. 4512/2018, όσον αφορά στα μεταλλευτικά ορυκτά και τις διατάξεις του ν. 

669/1977 περί «Εκμεταλλεύσεως Λατομείων Μαρμάρων και Βιομηχανικών Ορυκτών», του ν. 

1428/1984 «Εκμετάλλευση Λατομείων Αδρανών Υλικών και άλλες Διατάξεις» όπως 

τροποποιήθηκε με το ν. 2115/1993, όσον αφορά τα λατομικά ορυκτά, όπως 

αντικαταστάθηκαν από το ν. 4512/2018, του ν. 1568/1985 «Υγιεινή και Ασφάλεια των 

Εργαζομένων», του ν. 3850/2010 «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για την Υγεία και την 

Ασφάλεια των Εργαζομένων», της ΚΥΑ Δ7/Α/Φ1/14080/732/1996 (Οδηγία 92/104 ΕΟΚ), του 

Κανονισμού Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών (ΚΜΛΕ), καθώς επίσης τις διατάξεις του 

π.δ. 294/1988 «Ελάχιστος χρόνος απασχόλησης τεχνικού ασφαλείας …», του 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». 

Τονίζεται ότι, από 17-01-2018, ισχύει ο ν. 4512/2017 (ΦΕΚ Α΄5), ο οποίος τροποποιεί τη 

νομοθεσία περί έρευνας και εκμετάλλευσης λατομικών ορυκτών, ενώ εισάγει και ρυθμίσεις 

σχετικά με την απλοποίηση της αδειοδότησης της έρευνας και εκμετάλλευσης όλων των  

ορυκτών, συμπεριλαμβανόμενων των μεταλλευτικών.  

Στην Επιθεώρηση 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.  
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β) Ο έλεγχος των πάσης φύσεως ερευνητικών έργων, που αφορούν τη διενέργεια ερευνών 

για μεταλλευτικά, ενεργειακά και λατομικά ορυκτά.  

γ) Ο έλεγχος της κατασκευής και λειτουργίας των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων 

επεξεργασίας, ευρισκομένων εντός μεταλλευτικών και λατομικών χώρων, αντίστοιχα, των 

μεταλλείων και λατομείων, σύμφωνα με τις χορηγούμενες άδειες και η επιβολή των 

προβλεπόμενων κυρώσεων στους παραβάτες.  

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

κατάληψη ή απαλλοτρίωση εκτάσεων για την εξυπηρέτηση των αναγκών της 

εκμετάλλευσης μεταλλείων και λατομείων, καθώς επίσης 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 της προσωρινής απαγόρευσης, καθώς και η 

εισήγηση αρμοδίως για την οριστική διακοπή της λειτουργίας μεταλλείων και λατομείων 

για λόγους ασφαλείας και μη ορθολογικής εκμετάλλευσης.  

ζ) Η έκδοση εντολών λήψης μέτρων για την ασφάλεια της ζωής και της υγείας των 

εργαζομένων, περιοίκων και των κάθε είδους μεταλλευτικών ή λατομικών έργων και 

εγκαταστάσεων, για την προστασία της επιφάνειας και του περιβάλλοντος χώρου κλπ.  

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

υποβάλλονται από τις επιχειρήσεις και η γνωμοδότηση για την ακρίβεια αυτών.  

θ) Ο έλεγχος της εφαρμογής της Μεταλλευτικής Νομοθεσίας για το γεωθερμικό δυναμικό.  

ι) Όλες οι λοιπές γνωμοδοτήσεις που προβλέπονται από την κείμενη μεταλλευτική και 

λατομική νομοθεσία, η αξιολόγηση και γνωμοδότηση επί της δραστηριότητας κάθε 

παραχώρησης μεταλλείου και η σύνταξη αντίστοιχων εκθέσεων κρισιολόγησης καθώς και 

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

ια) Η οριοθέτηση των μεταλλείων και των λατομείων. 

ιβ) Κάθε συναφές προς τις ανωτέρω αρμοδιότητες θέμα που ανατίθεται στις Επιθεωρήσεις 

Μεταλλείων από τις κείμενες διατάξεις και τον Κανονισμό Μεταλλευτικών και Λατομικών 

Εργασιών. 

Στο τέλος του 2017, στα Τμήματα Επιθεώρησης Μεταλλείων του Σώματος Επιθεώρησης 

Νοτίου Ελλάδας (ΣΕΝΕ) και του Σώματος Επιθεώρησης Βορείου Ελλάδας (ΣΕΒΕ) 

υπηρετούσαν ενεργά: 

- ΣΕΝΕ: Πέντε ΠΕ Μηχανικοί (Μηχανικοί Μεταλλείων) και πέντε Διοικητικοί Υπάλληλοι (2 

μόνιμοι, 3 αποσπασμένοι) στο Τμήμα Μεταλλείων, καθώς επίσης ένας Διοικητικός 

Υπάλληλος και δύο Φύλακες στο Γραφείο Σμυριδωρυχείων Νάξου. 

- ΣΕΒΕ: Πέντε ΠΕ Μηχανικοί, (4 Μηχανικοί Μεταλλείων και 1 Μηχανολόγος Μηχανικός), 

ένας Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε. και ένας Διοικητικός Υπάλληλος. 
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4.2 Περιγραφή του έργου της Επιθεώρησης Μεταλλείων το 2017 

Περιγραφή και στατιστικά στοιχεία της δράσης των Τμημάτων Επιθεώρησης Μεταλλείων 

Νοτίου Ελλάδος (ΣΕΝΕ) και Βορείου Ελλάδος (ΣΕΒΕ) δίνονται συνοπτικά στον ακόλουθο 

πίνακα για το 2017: 

 

Παραγόμενο έργο της Επιθεώρησης 

Μεταλλείων για το έτος 2017 

Αριθμός δράσεων 

ΣΕΝΕ ΣΕΒΕ Σύνολο 

Τακτικές επιθεωρήσεις (προγραμματισμένες, βάσει 

αιτημάτων άλλων φορέων), συμπεριλαμβανομένων 

και των αυτοψιών στα Σμυριδωρυχεία Νάξου 

122 24 146 

Έκτακτες επιθεωρήσεις (αυτεπαγγέλτως, για 

εξέταση ατυχημάτων και δυστυχημάτων) 
19 23 42 

Έκτακτες επιθεωρήσεις (για εξέταση καταγγελιών) 20 8 28 

Παραστάσεις ως μάρτυρες σε δικαστήρια 5 13 18 

Σύνολο επιθεωρήσεων και παραστάσεων σε 

δικαστήρια 
166 68 234 

Αποφάσεις επιβολής προστίμων σε περιπτώσεις 

νόμιμης δραστηριότητας 
47 16 63 

Αποφάσεις επιβολής προστίμων σε περιπτώσεις 

παράνομης δραστηριότητας 
21 7 28 

Σύνολο αποφάσεων επιβολής προστίμων 68 23 91 

Ύψος επιβολής προστίμου σε περιπτώσεις νόμιμης 

δραστηριότητας 
936.500 € 100.400 € 1.036.900 € 

Ύψος επιβολής προστίμου σε περιπτώσεις 

παράνομης δραστηριότητας 
666.000 € 112.000 € 778000 € 

Σύνολο επιβαλλόμενων προστίμων 1.602.500€ 212.400 € 1.814.900 € 

Δηλωμένα ατυχήματα σε μεταλλευτικούς και 

λατομικούς χώρους που οδήγησαν σε μη 

θανατηφόρο τραυματισμό 

34 55 89 

Δηλωμένα ατυχήματα σε μεταλλευτικούς και 

λατομικούς χώρους που οδήγησαν σε θανατηφόρο 

τραυματισμό 

-- 2 2 

Εκθέσεις επιθεώρησης σε 

μεταλλευτικούς/λατομικούς χώρους 
46 26 72 

Εκθέσεις ατυχημάτων-δυστυχημάτων κατόπιν 

αυτοψίας σε μεταλλευτικούς και λατομικούς χώρους 

με αποδέκτη τις αρμόδιες κατά τόπου εισαγγελικές 

αρχές 

19 23 42 

Γνωμοδοτήσεις για χορήγηση συναίνεσης 

ερευνητικών εργασιών ή/και για την εκμετάλλευση 

λατομικών χώρων (μέσω εξέτασης φακέλων, 

υπομνημάτων κ.ά.), καθώς και για χορήγηση άδειας 

μεταλλευτικών ερευνών 

99 480 579 

Κλήση σε ακρόαση λατομικών και μεταλλευτικών 

επιχειρήσεων 

 

42 55 97 



ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ 

 

 
38 

 

Εντολές σε λατομικές και μεταλλευτικές επιχειρήσεις 

(γενικές, κατόπιν επιθεωρήσεων, μετά από κλήση σε 

ακρόαση, αναφορικά με στελέχη της ιεραρχίας των 

έργων, βάσει δελτίων δραστηριότητας, κτλ.) 

63 55 118 

Εκθέσεις και γνωμοδοτήσεις για παραχώρηση κατά 

χρήση εκτάσεων σε λατομικές και μεταλλευτικές 

επιχειρήσεις 

-- 2 2 

Έγγραφα διατύπωσης απόψεων επί προσφυγών 

κατά εντολών και αποφάσεων της Υπηρεσίας 
30 13 43 

Εκθέσεις προς τα Διοικητικά Δικαστήρια επί 

προσφυγών που ασκήθηκαν κατά αποφάσεων της 

Υπηρεσίας για παράνομες εκμεταλλεύσεις σε 

μεταλλευτικούς και λατομικούς χώρους για άλλα 

υπηρεσιακά θέματα 

-- 9 9 

Έγγραφα σχετικά με απαντήσεις στη Βουλή 1 21 22 

Περιοδικός έλεγχος των λατομείων και μεταλλείων 

μέσω ενημέρωσης ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων 

και ελέγχου των στοιχείων δελτίων δραστηριότητας 

και δηλώσεων απραξίας που υπέβαλαν οι 

εκμεταλλευτές 

602 508 1.110 

Εκθέσεις για απαλλοτριώσεις εκτάσεων για τις 

ανάγκες εκμετάλλευσης μεταλλείων 
-- -- -- 

Αποφάσεις-γνωμοδοτήσεις  έγκρισης χρήσης 

εκρηκτικών υλών σε μεταλλευτικούς και λατομικούς 

χώρους 

2 17 19 

Υποψήφιοι γομωτές-πυροδότες που εξετάστηκαν 

γραπτώς και προφορικώς για έκδοση νέας άδειας 

γομωτή-πυροδότη 

23 12 35 

Αριθμός εισερχόμενων εγγράφων 2.717 3.139 5.856 

Αριθμός εξερχόμενων εγγράφων 1.556 1.762 3.318 

 

Ένα σημαντικό θέμα που απασχόλησε την υπηρεσία κατά το 2017 είναι η εφαρμογή των 

απαραίτητων μέτρων ασφαλείας κατά την εκμετάλλευση των σμυριδωρυχείων Νάξου, με 

αφορμή την εκδήλωση δυστυχήματος το 2016. Η Επιθεώρηση Μεταλλείων πρότεινε και 

πέτυχε την απασχόληση στα σμυριδωρυχεία, για πρώτη φορά, Επιβλέποντα και Τεχνικού 

Ασφαλείας Μηχανικού Μεταλλείων, ο οποίος βρισκόταν σε διαρκή συνεργασία με τους 

Επιθεωρητές Μεταλλείων του Σώματος Επιθεώρησης Νοτίου Ελλάδας του ΥΠΕΝ, προκειμένου 

να επιτευχθεί, από κοινού με τους εργαζόμενους, η χρήση μέσων ατομικής προστασίας, η 

ασφαλής χρήση του εξοπλισμού και η τήρηση των σχετικών εντολών εφαρμογής των μέτρων 

ασφαλείας στα σμυριδωρυχεία. 

Ένα επίσης σημαντικό θέμα που άπτεται της λατομικής δραστηριότητας και απασχόλησε την 

Επιθεώρηση Μεταλλείων του ΣΕΒΕ το 2017, είναι τα μέτρα ασφαλείας κατά την εκτέλεση 

εργασιών κοπής ογκομαρμάρων με τη χρήση συρματοκοπής, με αφορμή την εκδήλωση 

σχετικών ατυχημάτων και δυστυχημάτων κατά το προηγούμενο έτος. Στο πλαίσιο αυτό, η 

υπηρεσία, σε διαρκή συνεργασία με τη Διεύθυνση Λατομείων Μαρμάρων και Αδρανών Υλικών 

του ΥΠΕΝ, συνδράμει στη διαμόρφωση ειδικών κανονισμών για την ασφαλή χρήση των 

συρματοκοπών και δίνει σχετικές εντολές εφαρμογής των μέτρων ασφαλείας στα λατομεία. 
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Επιπλέον, οι Επιθεωρητές συμμετείχαν σε δύο ημερίδες  - σεμινάρια προς εργαζόμενους σε 

λατομεία μαρμάρων που πραγματοποιήθηκαν το 2017 στην Δράμα και στη Θάσο. 

Κατά το προηγούμενο έτος η Επιθεώρηση Μεταλλείων Νοτίου και Βορείου Ελλάδος εξέτασε 

περί τα 580 αιτήματα που αφορούσαν νέους λατομικούς χώρους αδρανών υλικών ή 

μαρμάρων ή βιομηχανικών ορυκτών ή για τη διενέργεια ερευνητικών εργασιών για τη 

διαπίστωση ύπαρξης κοιτασμάτων μαρμάρων και βιομηχανικών ορυκτών, σε θέματα σχετικά 

με συνθήκες ορθολογικής έρευνας, εκμετάλλευσης, αποστάσεων ασφάλειας και προστασίας 

της επιφάνειας και του περιβάλλοντος χώρου. Οι νέες αιτήσεις αφορούσαν κυρίως τους 

Νομούς Δράμας, Καβάλας, Κοζάνης, Ημαθίας, Μαγνησίας, Ιωαννίνων, Αιτωλοακαρνανίας, 

Βοιωτίας, Αχαΐας, Ευβοίας, Κορίνθου, Αρκαδίας, Λακωνίας, Αργολίδας, Δωδεκανήσου, 

Ζακύνθου, Κεφαλληνίας, Ηρακλείου, Λασιθίου, Ρεθύμνου και Κυκλάδων. 

4.3 Ελλείψεις οργανωτικού και θεσμικού πλαισίου λειτουργίας 

Απαραίτητη προϋπόθεση για την ουσιαστική άσκηση των αρμοδιοτήτων της Επιθεώρησης 

Μεταλλείων είναι ο προγραμματισμός προληπτικών ελέγχων στα μεταλλεία και λατομεία που 

όμως, λόγω της σύνθεσης και του μειωμένου αριθμού των υπαλλήλων της υπηρεσίας, 

ουσιαστικά δεν είναι δυνατόν να πραγματοποιηθεί. 

Τα προβλήματα που προκύπτουν αναφορικά με τον έλεγχο και την εποπτεία των μεταλλείων 

και λατομείων της χώρας οφείλονται κυρίως στην έλλειψη προσωπικού (ειδικότητας ΠΕ 

Μηχανικού Μεταλλείων κατά μείζονα λόγο και δευτερευόντως Τοπογράφου Μηχανικού), με 

αποτέλεσμα να δυσχεραίνεται πολύ και να καθίσταται πολλές φορές αδύνατος ο προληπτικός 

έλεγχος και οι προγραμματισμένες επιθεωρήσεις μεταλλείων και λατομείων και οι 

απαλλοτριώσεις/οριοθετήσεις. Οι Επιθεωρητές υποχρεούνται να μετακινούνται εκτός έδρας σε 

μεταλλευτικούς και λατομικούς χώρους τόσο για την διενέργεια ελέγχων αλλά και εκτάκτως, 

σε πολλές περιπτώσεις που έχουν το χαρακτήρα του επείγοντος και δεν επιδέχονται αναβολή 

(ατυχήματα - δυστυχήματα – σοβαρές καταγγελίες, εισαγγελικές παραγγελίες κ.λπ.). Η 

Επιθεώρηση Μεταλλείων επίσης δεν διαθέτει μηχανικό ειδικότητας Τοπογράφου ή Πολιτικού 

Μηχανικού, προκειμένου να ανταποκριθεί στις τοπογραφικές αρμοδιότητές της (οριοθέτηση 

μεταλλείων – λατομείων, απαλλοτριώσεις κλπ.). Για τους λόγους αυτούς θα πρέπει να ληφθεί 

μέριμνα για κατ’ αρχήν την άμεση στελέχωση της Επιθεώρησης καθώς και για την έγκαιρη 

έγκριση πιστώσεων για τις απαιτούμενες μετακινήσεις των Επιθεωρητών. 

Ειδικότερα, όσον αφορά το Γραφείο Σμυριδωρυχείων Νάξου που υπάγεται στο Τμήμα 

Επιθεώρησης Μεταλλείων του ΣΕΝΕ, η πλειονότητα των αρμοδιοτήτων του (σε θέματα 

εξόρυξης, διαλογής, αποθήκευσης, φύλαξης και πώλησης της Ναξίας Σμύριδας, σύμφωνα με 

το π.δ. 132/2017), ασκούνται από το Τμήμα Επιθεώρησης Μεταλλείων του ΣΕΝΕ, λόγω 

βασικής υποστελέχωσης και ανυπαρξίας βασικών προϋποθέσεων λειτουργίας του Γραφείου 

(ακαταλληλότητα κτιριακών εγκαταστάσεων, απουσία χώρων υγιεινής, έλλειψη επισκευών 

και συντήρησης εξοπλισμού, απουσία παροχών ενέργειας, νερού και τηλεπικοινωνίας), η 

οποία συνεχίζεται από το 2011 μέχρι και σήμερα. 

4.4 Προγραμματισμός δράσεων της Επιθεώρησης Μεταλλείων για το 2018 

Οι προτεραιότητες της Επιθεώρησης Μεταλλείων Νοτίου και Βορείου Ελλάδος για το έτος 

2018 συνοψίζονται στα ακόλουθα:  

α) Διενέργεια τουλάχιστον μίας περιοδικής προληπτικής επιθεώρησης και ελέγχου στους 

χώρους που ασκούνται μεταλλευτικές και λατομικές δραστηριότητες,  
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β) Διενέργεια επιθεωρήσεων και ελέγχων με μεγαλύτερη ένταση στις περιοχές με αυξημένη 

μεταλλευτική και λατομική δραστηριότητα, όπως ειδικότερα στις περιοχές του Λιγνιτικού 

Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας της ΔΕΗ Α.Ε. (Λιγνιτωρυχεία Πτολεμαΐδας, Αμυνταίου, 

Φλώρινας κ.α.), του Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης της Δ.Ε.Η. Α.Ε., στα Μεταλλεία 

Βωξίτη Φωκίδας, στα Μεταλλεία Σιδηρονικελίου Βοιωτίας και Εύβοιας, Μεταλλεία 

Λευκολίθου Ευβοίας στα Ορυχεία Βιομηχανικών Ορυκτών Μήλου, λόγω του μεγέθους 

και της πολυπλοκότητάς τους, καθώς επίσης στις μεταλλευτικές εγκαταστάσεις 

Σκουριών, Ολυμπιάδας και Στρατωνίου (υπόγεια μεταλλεία με βοηθητικές εγκαταστάσεις 

επιφάνειας, εργοστάσια εμπλουτισμού με συνοδά έργα, χώροι απόθεσης αποβλήτων 

εξόρυξης και κατεργασίας μεταλλευμάτων), στο Μεταλλουργικό Εργοστάσιο Λάρυμνας 

και σε περιοχές λειτουργίας πλήθους λατομείων μαρμάρων (Εύβοια, Αργολίδα, Σκύρος, 

Αττική, Κυκλάδες 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.  

Σημειώνεται, τέλος, ότι η Επιθεώρηση Μεταλλείων εκτελεί τα καθήκοντά της στο πλαίσιο των 

δυνατοτήτων της και στο βαθμό που είναι αυτό εφικτό, με δεδομένη την υποστελέχωση και 

τις δυσκολίες άμεσης έγκρισης πιστώσεων για τις μετακινήσεις της, τα οποία καθιστούν 

πρακτικά αδύνατη την πραγματοποίηση των προγραμματισμένων δράσεων στο ιδανικό 

επίπεδο. 
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4.5 Σημαντικότερες υποθέσεις της Επιθεώρησης Μεταλλείων το 2017 

 

α) Κατολίσθηση Ορυχείου Πεδίου Αμυνταίου της ΔΕΗ Α.Ε. 

Το Ορυχείο Αμυνταίου της ΔΕΗ Α.Ε. καταλαμβάνει περίπου 60.000 στρέμματα και 

εκτείνεται στις Π.Ε. Φλώρινας και Κοζάνης. Αποτελείται από το κυρίως Ορυχείο του 

Αμυνταίου, το Πεδίο Λακκιάς που ενεργοποιήθηκε στα τέλη της δεκαετίας του 2000 και 

το πεδίο Αναργύρων στο οποίο διενεργήθηκε εκμετάλλευση τη δεκαετία του 1990 και 

του 2000. Στο πεδίο Αναργύρων έχει ολοκληρωθεί η εκμετάλλευση και στον κενό χώρο 

που δημιουργήθηκε γίνονται εργασίες εξωτερικής απόθεσης και αποκατάστασης. 

Στις 10 Ιουνίου 2017 εκδηλώθηκε μεγάλης έκτασης κατολίσθηση στο Ορυχείο Πεδίου 

Αμυνταίου στο Λιγνιτικό Κέντρο Δυτικής Μακεδονίας της ΔΕΗ Α.Ε. Ο συνολικός όγκος 

των υλικών που κατολίσθησαν εκτιμάται περίπου σε 80 Χ 106 m3 στείρων υλικών. Κατά 

την εξέλιξη της κατολίσθησης συμπαρασύρθηκαν τρεις καδοφόροι εκσκαφείς (Ε4, Ε5 

και Ε6) οι οποίοι καταστράφηκαν ολοσχερώς και ένας καδοφόρος εκσκαφέας (Ε3) ο 

οποίος υπέστη σοβαρές ζημιές. Η συνολική έκταση που κατέλαβαν τα υλικά της 

κατολίσθησης ανέρχεται σε περίπου 3.300 στρέμματα.  

 

Η Επιθεώρηση Μεταλλείων του ΣΕΒΕ διενήργησε αυτοψία την επόμενη μέρα της 

κατολίσθησης, στις 11 Ιουνίου 2017 και πραγματοποίησε δεύτερη αυτοψία στις 19-20 

Ιουνίου 2017. Η σχετική έκθεση αυτοψίας που συντάθηκε σύμφωνα με το άρθρο 99 του 

ΚΜΛΕ, διαβιβάστηκε στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή και στο Γραφείο Υπουργού ΠΕΝ. 
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β) Προσέγγιση Ορυχείου Χωρεμίου της ΔΕΗ ΑΕ στον οικισμό Τριποτάμου Ν. Αρκαδίας 

Κατόπιν της κατολισθήσεως που έγινε στις 14 Σεπτεμβρίου 2013 στο ορυχείο Χωρεμίου 

στο Λιγνιτικό Κέντρο Μεγαλόπολης (ΛΚΜ) της ΔΕΗ Α.Ε., η  Επιθεώρηση Μεταλλείων 

ΣΕΝΕ, αφότου ενημερώθηκε για το συμβάν, πραγματοποίησε άμεσα αυτοψία στις 16 

Σεπτεμβρίου 2013, στο χώρο του ΛΚΜ.  Η Επιθεώρηση έδωσε έγγραφες εντολές στην 

εκμεταλλεύτρια εταιρεία για τη λήψη άμεσων μέτρων ασφαλείας και συγκεκριμένα, 

όσον αφορά επί της ασφάλειας του γειτονικού οικισμού Τριποτάμου, έγινε απαγόρευση 

κάθε εξορυκτικής δραστηριότητας εντός της ευρύτερης περιοχής που εκδηλώθηκε το 

φαινόμενο της κατολίσθησης, καθώς και σε απόσταση τουλάχιστο 100 μέτρων από 

αυτή, στην οποία περιλαμβάνεται και η περιοχή του ορυχείου, προς τα όρια του 

οικισμού του Τριποτάμου. Η Υπηρεσία εξέδωσε την εντολή: «Οι οποιεσδήποτε εργασίες 

εκτελούνται στο ορυχείο του Χωρεμίου θα πρέπει να πραγματοποιούνται λαμβάνοντας 

όλα τα απαραίτητα μέτρα, τα οποία θα διασφαλίζουν απολύτως ασφαλείς συνθήκες 

εργασίας τόσο για το προσωπικό,  τον εξοπλισμό του ορυχείου όσο και για τους 

περιοίκους. Για το λόγο αυτό, οι εργασίες αυτές δεν θα πρέπει να προσεγγίσουν σε 

απόσταση λιγότερη των 1000 μέτρων τον οικισμό Τριποτάμου.»   

Το 2014 και το 2015, η ΔΕΗ υπέβαλλε αιτήματα για την προσέγγιση των εκσκαφών 

ορυχείου Χωρεμίου σε απόσταση 250 μέτρων, στα οποία η Επιθεώρηση Μεταλλείων δεν 

συναίνεσε. Το 2016 η ΔΕΗ επανέλαβε το αίτημα για την προσέγγιση των εκσκαφών 

ορυχείου Χωρεμίου σε απόσταση 250 μέτρων από τον οικισμό Τριποτάμου, και η 

Επιθεώρηση δεν συναίνεσε  στην  ανάπτυξη των εκσκαφών του ορυχείου Χωρεμίου σε 

απόσταση μικρότερη των 500 μέτρων από τον ανωτέρω οικισμό. 

 

Λαμβάνοντας υπόψη την από 09-08-17 αυτοψία των Επιθεωρητών Μεταλλείων του 

ΣΕΝΕ στο ορυχείο Χωρεμίου και στον οικισμό Τριποτάμου Ν. Αρκαδίας και τις προτάσεις 

τους που περιλαμβάνονται στην από 14-08-17 έκθεση αυτοψίας, και δεδομένου ότι 

συνέτρεχε η περίπτωση χρονικής καθυστέρησης ολοκλήρωσης της απαλλοτρίωσης και 

της πλήρους απομάκρυνσης των κατοίκων του οικισμού Τριποτάμου και ότι η 

καθυστέρηση αυτή, σε συνδυασμό με την διατήρηση της απόστασης ασφαλείας των 500 

μέτρων, δεν θα επέτρεπε την επαρκή τροφοδοσία με λιγνίτη των δύο Ατμοηλεκτρικών 

Σταθμών της περιοχής για την κάλυψη των αναγκών του ενεργειακού ισοζυγίου της 

χώρας, η Επιθεώρηση Μεταλλείων αποδέχθηκε το αίτημα της εκμεταλλεύτριας εταιρείας 

για μείωση της ελάχιστης απόστασης ασφαλείας διενέργειας μεταλλευτικών εργασιών 

από τα όρια του οικισμού Τριποτάμου από τα 500 στα 250 μέτρα και επέτρεψε την 
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προσέγγιση των εκσκαφών του Ορυχείου Χωρεμίου σε απόσταση μέχρι 250 μέτρα από 

το όριο του οικισμού.  

Παράλληλα, επέβαλε να συνεχιστούν οι μετρήσεις όλων των οργάνων (βάθρα μέτρησης 

μικρομετακινήσεων, κλισιόμετρα) σε τακτά διαστήματα σύμφωνα με το καθορισμένο 

πρόγραμμα, τα δε αποτελέσματα να καταχωρούνται στο θεωρημένο βιβλίο επίβλεψης 

του ορυχείου σε διαγράμματα συναρτήσει του χρόνου, ώστε να είναι αμέσως αντιληπτές 

σημαντικές διαφοροποιήσεις των μετρουμένων μεγεθών (μετακινήσεις, ταχύτητες 

ολίσθησης), προκειμένου να λαμβάνονται έγκαιρα προληπτικά μέτρα εξασφάλισης του 

προσωπικού, του εξοπλισμού, των κατασκευών και των περιοίκων, με ενημέρωση της 

Επιθεώρησης Μεταλλείων. 

 

 

γ) Μεταλλευτικές – Μεταλλουργικές εγκαταστάσεις μεταλλείων Κασσάνδρας Ν. 

Χαλκιδικής 

Το 2017 έγινε παρακολούθηση και έλεγχος των μεταλλευτικών έργων εξόρυξης χρυσού 

και βασικών μετάλλων (Pb, Zn) στη ΒΑ Χαλκιδική, με τη διενέργεια αυτοψιών από τους 

Επιθεωρητές Μεταλλείων του ΣΕΒΕ και τον έλεγχο υποβληθέντων από την εταιρεία 

στοιχείων (τριμηνιαίες τεχνικές εκθέσεις προόδου εργασιών νέων έργων, μηνιαίες 

τεχνικές εκθέσεις προγράμματος δονημετρικού ελέγχου για το σύνολο των μεταλλείων, 

μηνιαία στοιχεία των εργασιών λιθογόμωσης του μεταλλείου Μαύρων Πετρών, κ.α.). 

Ειδικότερα, ο έλεγχος επικεντρώθηκε:  

i) Στα νέα έργα στην περιοχή Σκουριών (επιφανειακό όρυγμα, υπόγειο μεταλλείο, 

χώροι απόθεσης, εργοστάσιο εμπλουτισμού), καθώς επίσης στην εξέταση σχετικών 

καταγγελιών. Πραγματοποιήθηκαν αυτοψίες ατυχημάτων και δυστυχημάτων και έγινε 

λεπτομερής καταγραφή όλων των μεταλλευτικών εγκαταστάσεων της Ελληνικός 

Χρυσός ΑΕΜΒΧ και της προόδου ανάπτυξης και κατασκευής όλων των  υποέργων και 

της δραστηριότητας των μεταλλείων. Η καταγραφή έγινε κατά τους μήνες Ιούλιο και 

Αύγουστο 2017, κατόπιν εντολής του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και 

συντάχθηκε πολυσέλιδη έκθεση, η οποία υποβλήθηκε στο γραφείο του Υπουργού. 

ii) Στα φαινόμενα ρηγματώσεων στον οικισμό Στρατονίκης Χαλκιδικής. Η Επιθεώρηση 

Μεταλλείων του ΣΕΒΕ παρακολούθησε σε μηνιαία βάση τα στοιχεία καταγραφής των 

δονήσεων και της κατανάλωσης εκρηκτικών που αφορούν το μεταλλείο Μαύρων 

Πετρών στη Στρατονίκη Χαλκιδικής. Προέβη επίσης σε ενέργειες, προκειμένου να 

διερευνηθούν τα φαινόμενα των ρωγματώσεων στον οικισμό Στρατονίκης, σε σχέση με 

την υπόγεια μεταλλευτική δραστηριότητα στην περιοχή, σε συνεργασία με το Ινστιτούτο 
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Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (ΙΓΜΕ), την Υπηρεσία Αποκατάστασης 

Σεισμοπλήκτων Βορείου Ελλάδας και τον Δήμο Αριστοτέλη Χαλκιδικής.  

Επίσης, οι Επιθεωρητές Μεταλλείων ΣΕΒΕ συμμετείχαν στην ειδική επιτροπή διενέργειας 

ελέγχου και παρακολούθησης της κατασκευής του Χώρου Υγειονομικής Ταφής 

Επικινδύνων Αποβλήτων Κοκκινόλακα.  

δ) Μέτρα ασφαλείας κατά την εκμετάλλευση των Σμυριδωρυχείων Νάξου 

Ένα σημαντικό θέμα που απασχόλησε την Υπηρεσία κατά το 2017 είναι τα μέτρα 

ασφαλείας κατά την εκμετάλλευση των σμυριδωρυχείων Νάξου, με αφορμή την 

εκδήλωση δυστυχήματος κατά το έτος 2016. Η Επιθεώρηση Μεταλλείων πρότεινε και 

πέτυχε την απασχόληση για πρώτη φορά στα σμυριδωρυχεία Επιβλέποντα και Τεχνικού 

Ασφαλείας Μηχανικού Μεταλλείων, ο οποίος βρισκόταν σε διαρκή συνεργασία με τους 

Επιθεωρητές Μεταλλείων του Σώματος Επιθεώρησης Νοτίου Ελλάδας του ΥΠΕΝ, 

προκειμένου να επιτευχθεί, από κοινού με τους εργαζόμενους, η χρήση μέσων ατομικής 

προστασίας, η ασφαλής χρήση του εξοπλισμού και επιπλέον η τήρηση των σχετικών 

εντολών εφαρμογής των μέτρων ασφαλείας στα σμυριδωρυχεία. 

ε) Εξέταση αιτήσεων νέας λατομικής δραστηριότητας 

Η Επιθεώρηση Μεταλλείων Νοτίου και Βορείου Ελλάδος εξέτασε περί τα 580 αιτήματα 

που αφορούν νέους λατομικούς χώρους αδρανών υλικών ή μαρμάρων ή βιομηχανικών 

ορυκτών ή για τη διενέργεια ερευνητικών εργασιών για τη διαπίστωση ύπαρξης 

κοιτασμάτων μαρμάρων και βιομηχανικών ορυκτών, σε θέματα σχετικά με συνθήκες 

ορθολογικής έρευνας, εκμετάλλευσης, αποστάσεων ασφάλειας και προστασίας της 

επιφάνειας και του περιβάλλοντος χώρου. Οι νέες αιτήσεις αφορούν κυρίως τους 

Νομούς Δράμας, Καβάλας, Κοζάνης, Ημαθίας, Μαγνησίας, Ιωαννίνων, 

Αιτωλοακαρνανίας, Βοιωτίας, Αχαΐας, Ευβοίας, Κορίνθου, Αρκαδίας, Λακωνίας, 

Αργολίδας, Δωδεκανήσου, Ζακύνθου, Κεφαλληνίας, Ηρακλείου, Λασιθίου, Ρεθύμνου και 

Κυκλάδων. 

Ένα επίσης σημαντικό θέμα που άπτεται της λατομικής δραστηριότητας και απασχόλησε 

την Επιθεώρηση Μεταλλείων του ΣΕΒΕ το 2017, είναι τα μέτρα ασφαλείας κατά την 

εκτέλεση εργασιών κοπής ογκομαρμάρων με τη χρήση συρματοκοπής, με αφορμή την 

εκδήλωση σχετικών ατυχημάτων και δυστυχημάτων κατά το προηγούμενο έτος. Στο 

πλαίσιο αυτό, η υπηρεσία σε διαρκή συνεργασία με τη Διεύθυνση Λατομείων Μαρμάρων 

και Αδρανών Υλικών του ΥΠΕΝ, συνδράμει στη διαμόρφωση ειδικών κανονισμών για 

την ασφαλή χρήση των συρματοκοπών και δίνει σχετικές εντολές εφαρμογής των 

μέτρων ασφαλείας στα λατομεία. Επιπλέον, οι Επιθεωρητές συμμετείχαν σε δύο 

ημερίδες – σεμινάρια προς εργαζόμενους σε λατομεία μαρμάρων που 

πραγματοποιήθηκαν το 2017 στην Δράμα και στη Θάσο. 
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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), 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, τα άρθρα 10 και 14 του ν. 

4342/2015 (Α΄ 143), με τον οποίο εναρμονίζεται η ελληνική νομοθεσία με την οδηγία 

2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 2012, 

και σύμφωνα με το π.δ. 132/2017 (Α´ 160/23-10-17) «Οργανισμός Υπουργείου 

Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Υ.Π.ΕΝ.)», το οποίο αντικατέστησε το π.δ. 100/2014 (Α’ 167), 

τα Τμήματα Επιθεώρησης Ενέργειας (ΤΕΕ) των Σωμάτων Επιθεώρησης Βορείου και Νοτίου 

Ελλάδος της Ειδικής Γραμματείας Σώματος Επιθεωρητών και Ελεγκτών του ΥΠΕΝ, έχουν τις 

ακόλουθες αρμοδιότητες: 

α) Τον έλεγχο της εφαρμογής έκδοσης Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) 

κτηρίου, τη διενέργεια επιθεωρήσεων συστημάτων θέρμανσης και συστημάτων 

κλιματισμού, τον έλεγχο της διαδικασίας έκδοσής τους, τον έλεγχο των ενεργειακών 

επιθεωρητών και των φορέων εκπαίδευσης αυτών και την εισήγηση επιβολής κυρώσεων. 

β) Τη σύσταση, την τροποποίηση, την τήρηση, τον έλεγχο και τη διαχείριση του Μητρώου 

Ενεργειακών Επιθεωρητών καθώς και του Αρχείου Επιθεώρησης Κτηρίων. 

γ) Τη συλλογή, επεξεργασία και μελέτη των αποτελεσμάτων από τον έλεγχο των 

πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης και των επιθεωρήσεων συστημάτων θέρμανσης και 

κλιματισμού. 

δ) Την εκπόνηση και την ανάθεση εκπόνησης μελετών και ερευνών σχετικών με τον έλεγχο 

και την παρακολούθηση της διαδικασίας των ενεργειακών επιθεωρήσεων, της 

ενεργειακής πιστοποίησης, της ορθότητας των εκδοθέντων Πιστοποιητικού Ενεργειακής 

Απόδοσης (ΠΕΑ) και των Εκθέσεων Επιθεώρησης Συστημάτων Θέρμανσης και 

Κλιματισμού κτιρίων, καθώς και των Ενεργειακών Επιθεωρητών, 

ε) Τον έλεγχο της διενέργειας ενεργειακού ελέγχου των υπόχρεων προς τούτο 

επιχειρήσεων, τη διασφάλιση και τον έλεγχο της ποιότητας των ενεργειακών ελέγχων, 

τον έλεγχο των ενεργειακών ελεγκτών και των φορέων εκπαίδευσης αυτών και την 

εισήγηση επιβολής κυρώσεων, 

στ) Τη σύσταση, την τροποποίηση, την τήρηση, τον έλεγχο και τη διαχείριση του Μητρώου 

Ενεργειακών Ελεγκτών, καθώς και του Αρχείου Ενεργειακών Ελέγχων. 

ζ) Τη συλλογή, επεξεργασία και μελέτη των αποτελεσμάτων από τον έλεγχο των 

ενεργειακών ελέγχων. 

η) Την εκπόνηση και την ανάθεση εκπόνησης μελετών και ερευνών σχετικών με τον έλεγχο 

και την παρακολούθηση της διαδικασίας των ενεργειακών ελέγχων, καθώς επίσης των 

ενεργειακών ελεγκτών. 

Το έτος 2017, στα Τμήματα Επιθεώρησης Ενέργειας Νοτίου Ελλάδας (ΣΕΝΕ) και Βορείου 

Ελλάδας (ΣΕΒΕ) υπηρέτησαν συνολικά οκτώ Επιθεωρητές Ενέργειας κλάδου ΠΕ Μηχανικών. 

Αναλυτικότερα: 

https://dasarxeio.files.wordpress.com/2017/10/p_d_132_2017.pdf
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α) ΣΕΝΕ: Τρεις Επιθεωρητές Ενέργειας (1 Χημικός Μηχανικός, 1 Αρχιτέκτονας Μηχανικός 

και 1 Μηχανολόγος Μηχανικός) και ένας υπάλληλος διοικητικής υποστήριξης, κλάδου ΔΕ 

Διοικητικού Γραμματέων. 

β) ΣΕΒΕ: Πέντε Επιθεωρητές Ενέργειας (2 Πολιτικοί Μηχανικοί, 1 Αγρονόμος-Τοπογράφος 

Μηχανικός και 2 Μηχανολόγοι Μηχανικοί),  εκ των οποίων ο ένας μόνιμος υπάλληλος 

του ΥΠΕΝ και οι τέσσερις αποσπασμένοι. Σημειώνεται ότι, στις 01-02-17, ο ένας 

Μηχανολόγος Μηχανικός μετακινήθηκε στο Τμήμα Επιθεώρησης Περιβάλλοντος ενώ ο 

δεύτερος Μηχανολόγος Μηχανικός τοποθετήθηκε στην υπηρεσία στις 03-11-17. 

Επομένως, το έτος 2017, η υπηρεσία λειτούργησε ουσιαστικά με τρεις Μηχανικούς και, 

από 05-07-17, με έναν μόνιμο υπάλληλο διοικητικής υποστήριξης, κλάδου ΔΕ 

Διοικητικών Γραμματέων. 

5.2 Συνοπτική περιγραφή του έργου της Επιθεώρησης Ενέργειας το 2017 

Κατά τη διάρκεια του έτους 2017, το έργο των Τμημάτων Επιθεώρησης Ενέργειας Νοτίου και 

Βορείου Ελλάδας συνοψίζεται στα ακόλουθα: 

5.2.1 Διοικητικό Έργο 

α) Διαχείριση του ηλεκτρονικού Μητρώου Ενεργειακών Επιθεωρητών (κτιρίων, συστημάτων 

θέρμανσης και κλιματισμού) που υποστηρίζεται από το πληροφοριακό σύστημα 

buildingcert.gr, ως ακολούθως: 

- Έγκριση 1039 αναγγελιών έναρξης δραστηριότητας των Ενεργειακών Επιθεωρητών 

Κτιρίων,        187 αναγγελιών έναρξης δραστηριότητας Ενεργειακών Επιθεωρητών 

Συστημάτων Θέρμανσης,    191 αναγγελιών έναρξης δραστηριότητας Ενεργειακών 

Επιθεωρητών Συστημάτων Κλιματισμού και 49 αιτήσεων εγγραφής νομικών 

προσώπων στο Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες 

διαδικασίες του άρθρου 55 του ν. 4409/2016 (Α΄136), όπως τροποποιήθηκε από το 

άρθρο 22 του ν. 4447/2016 (Α΄241). 

- Ηλεκτρονική οικονομική ενημερότητα «καρτελών» 7 .695 εγγεγραμμένων 

Ενεργειακών Επιθεωρητών (έλεγχος και αποδοχή ηλεκτρονικού παραβόλου για την 

ετήσια ανανέωση δικαιωμάτων δραστηριότητας Ενεργειακών Επιθεωρητών), 1236 

υποψήφιων Ενεργειακών Επιθεωρητών και 49 υποψήφιων νομικών προσώπων 

(έλεγχος και αποδοχή ηλεκτρονικού παραβόλου για την εγγραφή στο Μητρώο 

Ενεργειακών Επιθεωρητών). 

- Ενημέρωση της Γενικής Δνσης Οικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών, 

στο πλαίσιο της Παρακολούθησης Μεταρρυθμίσεων στην Πρόσβαση και Άσκηση 

Επαγγελμάτων, κάθε τρίμηνο, για τον αριθμό Ενεργειακών Επιθεωρητών που 

διενεργούν ενεργειακές επιθεωρήσεις κτιρίων, συστημάτων θέρμανσης και 

κλιματισμού, καθώς και για το κόστος αυτών. 

- Σχεδιασμός, ανάπτυξη και δοκιμαστικός έλεγχος της εφαρμογής στο πληροφοριακό 

σύστημα buildingcert.gr, σε συνεργασία με το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, 

για την εγγραφή των νομικών προσώπων σε ειδική μερίδα του Μητρώου Ενεργειακών 

Επιθεωρητών, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 54 του ν. 4409/2016, όπως 

αντικαταστάθηκε από το άρθρο 22 του ν. 4447/2016. 

β) Διαχείριση του ηλεκτρονικού Μητρώου Ενεργειακών Ελεγκτών που υποστηρίζεται από το 

πληροφοριακό σύστημα buildingcert.gr, ως ακολούθως:  

http://www.buildingcert.gr/
http://www.buildingcert.gr/
http://www.buildingcert.gr/
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- Σχεδιασμός, ανάπτυξη, δοκιμαστικός έλεγχος και ενεργοποίηση της εφαρμογής στο 

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

Πηγών Ενέργειας για την εγγραφή και την υποβολή αναγγελίας έναρξης 

δραστηριότητας ενεργειακού ελεγκτή, 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), την ΥΑ υπ΄αρ. 188343/23-12-16, όπως αντικαταστάθηκε από την ΥΑ υπ΄αρ. 

178679/04-07-17 (Β΄2337). 

- Έγκριση 583 αναγγελιών έναρξης δραστηριότητας Ενεργειακών Ελεγκτών, σύμφωνα 

με το άρθρο 5 της ΥΑ υπ' αρ. 178679/04-07-17 (Β΄2337). 

- Σχεδιασμός της εφαρμογής στο πληροφοριακό σύστημα buildingcert.gr σε συνεργασία 

με το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, για το Αρχείο Αποτελεσμάτων 

Ενεργειακών Ελέγχων, σύμφωνα με το ν. 4342/2015 (Α΄143) και την ΥΑ υπ΄αρ. 

178679/04-07-17 (Β΄2337). 

γ) Διαχείριση του ηλεκτρονικού Αρχείου Επιθεωρήσεως Κτιρίων που υποστηρίζεται από το 

πληροφοριακό σύστημα buildingcert.gr, ως ακολούθως: 

- Διαχείριση 237.407 Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΠΕΑ) που 

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

ΠΕΑ), ένταξης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 

ΕΠΠΕΡΑΑ, κλπ. και στατιστική επεξεργασία των καταχωρημένων ηλεκτρονικών 

αρχείων δεδομένων τους. 

 

- Διαχείριση 3.225 αιτημάτων ανάκλησης ΠΕΑ που υποβλήθηκαν από Ενεργειακούς 

Επιθεωρητές Κτιρίων. 

- Υλοποίηση, δοκιμαστικός έλεγχος και ενεργοποίηση της εφαρμογής στο πληροφοριακό 

σύστημα buildingcert.gr για την οριστική υποβολή ενεργειακών επιθεωρήσεων 

κτιρίων, συστημάτων θέρμανσης και συστημάτων κλιματισμού, σύμφωνα με τις 

απαιτήσεις του αναθεωρημένου ΚΕΝΑΚ και της Τεχνικής Οδηγίας του Τεχνικού 

Επιμελητηρίου της Ελλάδος ΤΟΤΕΕ-20701-4/2017 (Α΄ έκδοση).  

http://www.buildingcert.gr/
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEsrjP0JAlxBXdtvSoClrL8oVI0aL41Klz3U4LPcASlceJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtSpB_WV3T44x9Eqg4ComQfgIa1wYm5JFqnIj02kKBi72
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEsrjP0JAlxBXdtvSoClrL8oVI0aL41Klz3U4LPcASlceJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtSpB_WV3T44x9Eqg4ComQfgIa1wYm5JFqnIj02kKBi72
http://www.buildingcert.gr/
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEsrjP0JAlxBXdtvSoClrL8oVI0aL41Klz3U4LPcASlceJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtSpB_WV3T44x9Eqg4ComQfgIa1wYm5JFqnIj02kKBi72
http://www.buildingcert.gr/
http://www.buildingcert.gr/
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- Ανάπτυξη και έκδοση αλγόριθμου υπολογισμού κυρώσεων στους κατά νόμο 

υπόχρεους των άρθρων 12, 14 και 15 του ν. 4122/2013 (Α΄42), όπως τροποποιήθηκε 

από την παρ.4 του άρθρου 49 του ν. 4409/2016 (Α΄136). 

- Αναθεώρηση του ηλεκτρονικού αλγόριθμου για τον υπολογισμό επιβολής κυρώσεων 

στους Ενεργειακούς Επιθεωρητές Κτιρίων, σύμφωνα με το άρθρο 56 του ν. 

4409/2016 (Α΄136). 

- Αξιολόγηση και έγκριση λογισμικού υπολογισμού ενεργειακής απόδοσης κτιρίων 

(Τ.Ε.Ε. – ΚΕΝΑΚ έκδοσης 1.31). 

δ) Συλλογή, επεξεργασία και μελέτη των αποτελεσμάτων των πιστοποιητικών ενεργειακής 

απόδοσης, ως ακολούθως: 

- Στατιστική επεξεργασία εκδοθέντων ΠΕΑ και ανάρτηση 29.166 ηλεκτρονικών αρχείων 

στατιστικών αποτελεσμάτων ανά τρίμηνο, στην επίσημη ιστοσελίδα 

http://bpes.ypeka.gr/ της Επιθεώρησης Ενέργειας που φιλοξενείται στο Υ.Π.ΕΝ., όπου 

παρουσιάζονται αποτελέσματα σχετικά με τις ενεργειακές καταναλώσεις των 

υφισταμένων κτιρίων / κτιριακών μονάδων, των νέων/ριζικά ανακαινιζόμενων κτιρίων 

/ κτιριακών μονάδων κατοικιών και τριτογενούς τομέα, καθώς και των δημόσιων 

κτιρίων κατόπιν ελέγχου των ηλεκτρονικών αρχείων δεδομένων των ΠΕΑ. 

- Σύνταξη Έκθεσης Στατιστικής Ανάλυσης ΠΕΑ Κτιρίων έτους 2017 και ανάρτησή της 

στην επίσημη ιστοσελίδα http://bpes.ypeka.gr/. 

- Χορήγηση δεδομένων από το Αρχείο Επιθεώρησης Κτιρίων και το Μητρώο 

Ενεργειακών Επιθεωρητών, κατόπιν στατιστικής επεξεργασίας, στο Αστεροσκοπείο 

Αθηνών, στο Τμήμα Ενεργειακής Αποδοτικότητας του Υ.Π.ΕΝ., στο Κέντρο 

Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, στη Deutsche Gesellschaft für Internationale 

Zusammenarbeit (GIZ) GmbH και στον φορέα INZEB.    

ε) Σύνταξη εγγράφων και παροχή στοιχείων για την εξυπηρέτηση πολιτών και άλλων 

υπηρεσιών / φορέων (απαντήσεις σε δύο ερωτήματα Βουλής, σε μια υπόθεση EU Pilot, σε 

πάνω από 1000 ηλεκτρονικά μηνύματα, σε δύο ερωτήματα από τον Συνήγορο του 

Πολίτη, σε ένα ερώτημα από το Σύλλογο Αγρονόμων – Τοπογράφων και σε ένα ερώτημα 

από την Επαγγελματική - Επιστημονική  Ένωση Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Μηχανικών). 

στ) Έκδοση 51 Βεβαιώσεων Ενεργειακών Επιθεωρητών και 268 αντιγράφων ΠΕΑ Κτιρίων. 

ζ) Παρουσίαση στατιστικών αποτελεσμάτων από το Αρχείο Επιθεώρησης Κτιρίων σε Τεχνική 

Ημερίδα του Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και της αναθεωρημένης Τεχνικής 

Οδηγίας ΤΟΤΕΕ-20701-4/2017 (Α΄ έκδοση) σε Τεχνική Ημερίδα του Τεχνικού 

Επιμελητηρίου της Ελλάδος αντίστοιχα. 

η) Εκπροσώπηση της χώρας μας στην ομάδα εργασίας EPBD CA IV της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής (Ρουμανία), όπου έγινε παρουσίαση με θέμα «S18 – Knowledge market on 

costs for the development and operation of the EPC registers and associated software».  

5.2.2 Θεσμικό Έργο 

α) Έκδοση της υπ' αρ. 178679/04-07-17 Απόφασης Υπουργού και Αναπληρωτή Υπουργού 

Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Β΄2337) «Συστήματα αναγνώρισης προσόντων και 

πιστοποίησης Ενεργειακών Ελεγκτών. Μητρώο Ενεργειακών Ελεγκτών και Αρχείο 

Ενεργειακών Ελέγχων», σε συνεργασία με το Τμήμα Ενεργειακής Αποδοτικότητας του 

ΥΠΕΝ. 

http://bpes.ypeka.gr/
http://bpes.ypeka.gr/
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEsrjP0JAlxBXdtvSoClrL8oVI0aL41Klz3U4LPcASlceJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtSpB_WV3T44x9Eqg4ComQfgIa1wYm5JFqnIj02kKBi72
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β) Σύνταξη σχεδίου Κοινής Υπουργικής Απόφασης με τίτλο «Διαδικασία ηλεκτρονικής 

καταχώρησης παραβόλου κατά την εγγραφή φυσικών και νομικών προσώπων στο 

Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών και κατά την υποβολή των ενεργειακών 

επιθεωρήσεων στο Αρχείο Επιθεωρήσεως Κτιρίων. Καθορισμός του ύψους και της 

διαδικασίας ελέγχου τους, των όρων απευθείας έκδοσης των πράξεων υπολογισμού.», σε 

συνεργασία με το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και τη Γενική Γραμματεία 

Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών. 

γ) Αναθεώρηση των Τεχνικών Οδηγιών 20701-4/2017 και 20701-5/2017, σύνταξη του 

Οδηγού Ενεργειακής Επιθεώρησης Κτιρίων, του Οδηγού για τη Ριζική Ανακαίνιση Κτιρίων, 

του Οδηγού για τον Έλεγχο Τεχνικής, Οικονομικής και Λειτουργικής Εφικτότητας, του 

Οδηγού για την Ενεργειακή Επιθεώρηση Συστημάτων Θέρμανσης και Κλιματισμού, του 

Καταλόγου Χρήσιμων Ερωτήσεων – Απαντήσεων για την έκδοση ΠΕΑ και ΜΕΑ, κατόπιν 

συμμετοχής σε Ομάδες Εργασίας του Τεχνικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος και σε 

συνεργασία με το Τμήμα Ενεργειακής Αποδοτικότητας του Υ.Π.ΕΝ. 

5.2.3 Ελεγκτικό Έργο 

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

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

ως ακολούθως: 

– Διενέργεια αυτεπάγγελτων δειγματοληπτικών ελέγχων σε 1.297 ΠΕΑ που εκδόθηκαν 

και υποβλήθηκαν από τους Ενεργειακούς Επιθεωρητές Κτιρίων στο Αρχείο 

Επιθεωρήσεως Κτιρίων. 

– Διενέργεια 44 επιτόπιων επιθεωρήσεων σε κτίρια για την εξακρίβωση της ορθότητας 

των ΠΕΑ. 

– Εξέταση 3 καταγγελιών (2 από πολίτες και 1 από εταιρεία περιορισμένης ευθύνης) 

που αφορούν: 

 Στην μη έκδοση ΠΕΑ από εκμισθωτή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 

του ν. 4122/2013 (Α΄42). Η υπηρεσία προέβη στη σύνταξη Έκθεσης Ελέγχου και 

στην κλήση σε ακρόαση του ελεγχόμενου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 

6 του ν. 2690/1999 (Α΄45). Η διοικητική διαδικασία είναι εν εξελίξει. 

 Στην μη τήρηση ασυμβίβαστου από ενεργειακό επιθεωρητή, σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 53 του ν. 4409/2016 (Α΄136), ο οποίος 

κατέχει σήμερα και την ιδιότητα του Αναπληρωτή Διοικητή πλήρους και 

αποκλειστικής απασχόλησης σε νοσοκομειακή μονάδα υπό την εποπτεία του 

Υπουργείου Υγείας. Η υπηρεσία μας απέστειλε δύο φορές σχετικό έγγραφο προς 

τη Γενική Διεύθυνση Ανθρώπινων Πόρων και Διοικητικής Υποστήριξης του 

Υπουργείου Υγείας, ζητώντας να μας προσδιοριστεί η υπαλληλική σχέση του 

ελεγχόμενου. Η διοικητική διαδικασία είναι εν εξελίξει. 

 Στον έλεγχο της ακρίβειας δεδομένων ΠΕΑ που εκδόθηκε σε νεόδμητο κτίριο, 

σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων. Οι 

Επιθεωρητές Ενέργειας συνέταξαν Έκθεση Ελέγχου και ο ελεγχόμενος 

Ενεργειακός Επιθεωρητής υπέβαλε έγγραφο υπόμνημα, σύμφωνα με τις διατάξεις 

του άρθρου 6 του ν. 2690/1999 (Α΄45). Η διαδικασία επιβολής διοικητικών 

κυρώσεων είναι εν εξελίξει. 
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5.3 Αποτελέσματα ελεγκτικού έργου 

Με βάση τα ευρήματα των ελέγχων, συντάχθηκαν και εκδόθηκαν οι ακόλουθες διοικητικές 

πράξεις που αφορούν τη διαδικασία παρακολούθησης και ελέγχου των Ενεργειακών 

Επιθεωρητών κτιρίων, σύμφωνα με το άρθρο 56 του ν. 4409/2016 (Α΄136), όπως επίσης των 

κατά νόμο υπόχρεων (ιδιοκτητών) των άρθρων 12, 14 και 15 του ν. 4122/2013 (Α΄42), όπως 

τροποποιήθηκε από την παρ. 4 του άρθρου 49 του ν. 4409/2016 (Α΄136): 

α) Έλεγχος – παρακολούθηση Ενεργειακών Επιθεωρητών κτιρίων 

Έκδοση διοικητικών πράξεων το 2017 κατά 

τη διαδικασία ελέγχου Ενεργειακών 
Επιθεωρητών 

Αριθμός πράξεων 

ΤΕΕ/ΣΕΝΕ ΤΕΕ/ΣΕΒΕ Σύνολο 

Εκθέσεις Ελέγχου 30 11 41 

Πράξεις Βεβαίωσης Παράβασης 16 4 20 

Πράξεις Βεβαίωσης Μη Παράβασης 2 -- 2 

Εισηγήσεις Επιβολής Κυρώσεων 16 4 20 

Αποφάσεις Επιβολής Κυρώσεων 16 4 20 

Εισηγήσεις Απόρριψης Ενδικοφανών Προσφυγών 5 -- 5 

Αποφάσεις Απόρριψης Ενδικοφανών Προσφυγών 5 -- 5 

Ακύρωση των ΠΕΑ που έχουν εκδοθεί την 
τελευταία πενταετία, κατόπιν επιβολής κυρώσεων 

465 142 607 

 

Είδη διοικητικών κυρώσεων σε Ενεργειακούς 
Επιθεωρητές κτιρίων το 2017 

Αριθμός παραβατών 

ΤΕΕ/ΣΕΝΕ ΤΕΕ/ΣΕΒΕ Σύνολο 

Αποκλεισμός ενός έτους από το Μητρώο           

Ενεργειακών Επιθεωρητών 
1 1 2 

Αποκλεισμός ενός έτους από το Μητρώο 

Ενεργειακών Επιθεωρητών και χρηματικό    
πρόστιμο 823 Ευρώ 

1 -- 1 

Χρηματικό Πρόστιμο 500 – 638 Ευρώ 3 -- 3 

Χρηματικό Πρόστιμο 1.000 – 1.662 Ευρώ 11 -- 11 

 

Είδη παραβάσεων από Ενεργειακούς 
Επιθεωρητές κτιρίων το 2017   

Συχνότητα παράβασης 

ΤΕΕ/ΣΕΝΕ ΤΕΕ/ΣΕΒΕ Σύνολο 

Αναγραφή ανακριβών ενεργειακών ή άλλων 
στοιχείων επί των ΠΕΑ 

13  4 17 (85%) 

Υποβολή ανακριβών στοιχείων και δικαιολογητικών 13 4  17 (85%) 

Πλημμελής εκπλήρωση των επιστημονικών           

και επαγγελματικών καθηκόντων και των      
συμβατικών υποχρεώσεων 

13 4 17 (85%) 

Μη τήρηση του ασυμβίβαστου ως προς την 
ιδιότητα του Ενεργειακού Επιθεωρητή 

2 -- 2 (10%) 

Παραβίαση λοιπών υποχρεώσεων που απορρέουν 

από τις διατάξεις του ν. 4409/2016, όπως ισχύει, 
καθώς και των κατά εξουσιοδότηση αυτού 

εκδιδόμενων κανονιστικών πράξεων 

9 1 10 (50%) 
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β) Έλεγχος – παρακολούθηση των κατά νόμο υπόχρεων (ιδιοκτητών) των άρθρων 12, 14 

και 15 του ν. 4122/2013 (Α΄42), όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 4 του άρθρου 49 

του ν. 4409/2016 (Α΄ 136) 

Έκδοση διοικητικών πράξεων το 2017 κατά 
τη διαδικασία ελέγχου ιδιοκτητών κτιρίων 

Αριθμός πράξεων 

ΤΕΕ/ΣΕΝΕ ΤΕΕ/ΣΕΒΕ Σύνολο 

Εκθέσεις Ελέγχου 1 -- 1 

Εισηγήσεις Επιβολής Κυρώσεων 1 -- 1 

Αποφάσεις Επιβολής Κυρώσεων 1 -- 1 

 

Είδη διοικητικών κυρώσεων σε ιδιοκτήτες        
κτιρίων το 2017 

Αριθμός παραβατών 

ΤΕΕ/ΣΕΝΕ ΤΕΕ/ΣΕΒΕ Σύνολο 

Χρηματικό πρόστιμο 200 ευρώ 4  -- 4  

 

Είδη παραβάσεων από ιδιοκτήτες κτιρίων το 
2017   

Συχνότητα παράβασης 

ΤΕΕ/ΣΕΝΕ ΤΕΕ/ΣΕΒΕ Σύνολο 

Μη έκδοση ΠΕΑ κατά τη μίσθωση 4  -- 4  

 

5.4 Προγραμματισμός δράσεων για το 2018 

Ο προγραμματισμός δράσης των Τμημάτων Επιθεώρησης Ενέργειας Νοτίου και Βορείου 

Ελλάδος για το έτος 2018 αναλύεται στις παρακάτω συνιστώσες: 

α) Την υλοποίηση και ενεργοποίηση της εφαρμογής του Αρχείου Αποτελεσμάτων των 

Ενεργειακών Ελέγχων των Μικρομεσαίων και μη Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων. 

β) Την υλοποίηση και ενεργοποίηση της εφαρμογής της εγγραφής Νομικών Προσώπων σε 

ειδική μερίδα του Μητρώου Ενεργειακών Ελεγκτών.   

γ) Την ανάπτυξη και το σχεδιασμό ηλεκτρονικού αλγόριθμου υπολογισμού επιβολής 

κυρώσεων στους Ενεργειακούς Ελεγκτές και στις μη Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις. 

δ) Τη σύνταξη και έκδοση Υπουργικής Απόφασης σχετικά με τις ανακλήσεις των ΠΕΑ, όπως 

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

ε) Τη σύνταξη σχεδίου κοινής υπουργικής απόφασης, σύμφωνα με το άρθρο 54, παρ. 6 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 και η απευθείας έκδοση των πράξεων υπολογισμού. 

5.5 Προτάσεις βελτίωσης του ελεγκτικού έργου της Επιθεώρησης Ενέργειας 

Η αποδοτική και εύρυθμη λειτουργία των Τμημάτων Επιθεώρησης Ενέργειας δυσχεραίνεται σε 

μεγάλο βαθμό από την έλλειψη προσωπικού. Ως εκ τούτου,  για τη βελτίωση του ελεγκτικού 

έργου της Επιθεώρησης, προτείνονται τα ακόλουθα: 

α) Στελέχωση των Τμημάτων Επιθεώρησης Ενέργειας με: 
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- Επιθεωρητές Ενέργειας (κατ’ ελάχιστον δέκα σε κάθε Τμήμα Επιθεώρησης), 

προκειμένου η υπηρεσία να ανταπεξέλθει στην οριζόμενη κατά νόμο στοχοθεσία 

διενέργειας ελέγχων στο 5% επί του συνόλου των εκδοθέντων ενεργειακών 

επιθεωρήσεων και ενεργειακών ελέγχων. 

- Υπαλλήλους διοικητικής υποστήριξης κλάδου ΔΕ Διοικητικού/Γραμματέων και ΠΕ 

Διοικητικού/Οικονομικού (κατ’ ελάχιστον τρεις σε κάθε Τμήμα Επιθεώρησης) 

προκειμένου η υπηρεσία να ανταπεξέλθει στα διοικητικά βάρη που προκύπτουν από 

τον έλεγχο των δικαιολογητικών στις αναγγελίες των υποψήφιων Ενεργειακών 

Επιθεωρητών και Ελεγκτών και την καλύτερη εξυπηρέτηση του κοινού. 

- Υπαλλήλους κλάδου ΠΕ Πληροφορικής, προκειμένου να διενεργεί το έργο της 

στατιστικής επεξεργασίας των ενεργειακών επιθεωρήσεων και των αποτελεσμάτων 

ενεργειακών ελέγχων. 

β) Ανάπτυξη της διαλειτουργικότητας με περισσότερες δημόσιες υπηρεσίες και φορείς, όπως 

το Τεχνικό Επιμελητήριο της Ελλάδος και τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών 

Συστημάτων, προκειμένου να ελαττωθούν και απλοποιηθούν διοικητικές διαδικασίες κατά 

την εγγραφή των υποψήφιων Ενεργειακών Επιθεωρητών και Ελεγκτών στα αντίστοιχα 

Μητρώα και κατά τη χορήγηση αντιγράφων ΠΕΑ σε πολίτες. 

 

5.6 Σημαντικές υποθέσεις ελεγκτικού έργου κατά το 2017 

 

α) Κατόπιν αυτεπάγγελτων ηλεκτρονικών ελέγχων επί του συνόλου των ΠΕΑ που 

εκδόθηκαν από Ενεργειακούς Επιθεωρητές, διαπιστώθηκε ότι τρεις ελεγχόμενοι 

Ενεργειακοί Επιθεωρητές, υπέβαλαν κατ’ επανάληψη, το ίδιο ελλιπές και ανακριβές 

ως προς το περιεχόμενο ηλεκτρονικό αρχείο δεδομένων για την έκδοση ΠΕΑ σε 

διαφορετικά κτίρια/κτιριακές μονάδες. 

β) Κατόπιν τυχαίου δειγματοληπτικού ηλεκτρονικού ελέγχου στο Αρχείο Επιθεώρησης 

Κτιρίων, διαπιστώθηκε ότι  τρεις Ενεργειακοί Επιθεωρητές είχαν εκδώσει ΠΕΑ σε 

κτίσματα που δεν τηρούσαν την έννοια του κτιρίου / κτιριακής μονάδας, όπως 

ορίζεται στο άρθρο 2 του ν. 4122/2013. 
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6. ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΔΟΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΩΝ 

 

6.1 Διοικητική οργάνωση, στελέχωση και αρμοδιότητες 

Στο νέο οργανισμό του Υπουργείου, που τέθηκε σε ισχύ με το π.δ. 132/2017 «Οργανισμός 

Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Υ.Π.ΕΝ.).» (Α΄160/30-10-17), συστήθηκε η Ειδική 

Γραμματεία Σώματος Επιθεωρητών και Ελεγκτών και διαρθρώθηκε σε δύο Σώματα 

Επιθεώρησης (Βορείου και Νοτίου Ελλάδας) με δύο Τμήματα Επιθεώρησης Δόμησης και 

Κατεδαφίσεων (ΤΕΔΚ), αντίστοιχα.  

Η Επιθεώρηση Δόμησης και Κατεδαφίσεων έχει προκύψει από τη συγχώνευση της Ειδικής 

Υπηρεσίας Επιθεωρητών Δόμησης (ΕΥΕΔ) με την Ειδική Υπηρεσία Επιθεώρησης και 

Κατεδάφισης Αυθαιρέτων (ΕΥΕΚΑ), δύο υπηρεσίες με διαφορετικές αρμοδιότητες, όπως 

περιγράφονται, εν συντομία, ακολούθως:  

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

4030/2011 (Α΄249/25-11-11), όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει. Στο παραπάνω 

αναφερόμενο άρθρο του ν. 4030/2011 προβλέπεται, επίσης, η διοικητική διάρθρωση της 

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

στελέχωσή της. Οι αρμοδιότητες της ΕΥΕΔ προβλέπονται από τα άρθρα 7 και 16 του ν. 

4030/2011, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και από την ΥΑ 299/07-01-14 «Έλεγχος 

έργων και εργασιών δόμησης» (Β΄57/16-01-14), η οποία αντικατέστησε την ΚΥΑ 

9875/24-02-12 (Β΄465), και συνοψίζονται στις εξής:  

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

σχετικού αιτήματος του γενικού επιβλέποντα του έργου στην αρμόδια Υπηρεσία 

Δόμησης και διαβίβασή του από την Υπηρεσία Δόμησης στην ΕΥΕΔ, 

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

αυτεπάγγελτων δειγματοληπτικών ελέγχων ή ύστερα από καταγγελία σε κτίρια που 

έχουν ελέγξει Ελεγκτές Δόμησης, 

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

Δόμησης.  

β) Η Ειδική Υπηρεσία Κατεδαφίσεων (ΕΥΚ) συστάθηκε σε 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 το άρθρο 49, παρ. 13 

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 (Α.Δ.) 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 το άρθρο 38 του ν. 4178/2013, ο ρόλος της ΕΥΕΚΑ έγινε πιο επιτελικός. 

Συγκεκριμένα, οι αμετάκλητες αποφάσεις κατεδάφισης για τις αυθαίρετες κατασκευές της 

παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 4178/2013 (αιγιαλό –παραλία, δάση-δασικές-αναδασωτέες 
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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. 132/2017 (Α΄160/30-10-17), τα Τμήματα Επιθεώρησης Δόμησης 

και Κατεδαφίσεων, που προέρχονται από τη συνένωση των ως άνω υπηρεσιών, έχουν τις εξής 

αρμοδιότητες:  

- Τον έλεγχο της ορθής εκτέλεσης των καθηκόντων των Ελεγκτών Δόμησης και την 

εισήγηση επιβολής ποινών προς το Εποπτικό Συμβούλιο του άρθρου 17 του ν. 

4030/2011. 

- Το συντονισμό των αρμόδιων υπηρεσιών των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων (Α.Δ.) για 

την υλοποίηση των τελεσίδικων πρωτοκόλλων κατεδάφισης. 

- Την εισήγηση προς το Εποπτικό Συμβούλιο επιβολής ποινών παρανόμως υποβληθείσες 

δηλώσεις υπαγωγής στο ν. 4014/2011 ή στο ν. 4178/2013, όπως εκάστοτε ισχύει. 

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 στην 

σύσταση και λειτουργία του Εποπτικού Συμβουλίου του άρθρου 17 του ν. 4030/2011. 

Ταυτόχρονα, με την ψήφιση του άρθρου 51 του ν. 4409/2016 (Α΄136) δόθηκαν στο ΤΕΔΚ 

όλες οι εκ του νόμου αρμοδιότητες των τ. ΕΥΕΔ και τ. ΕΥΕΚΑ. 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4495/2017 (Α’ 167), οι αρμοδιότητες των δύο τ. ειδικών 

υπηρεσιών μεταφέρθηκαν στα νεοϊδρυθέντα Περιφερειακά και Τοπικά Παρατηρητήρια 

Δομημένου Περιβάλλοντος. Κατά την πρόβλεψη όμως των μεταβατικών διατάξεων του 

παραπάνω νόμου (άρθρα 26, 50, 125 κλπ), μέχρι τη συγκρότηση των ανωτέρω δομών, οι 

αρμοδιότητες αυτές εξακολουθούν να ασκούνται από τις υφιστάμενες διοικητικές δομές (βλ. 

ΤΕΔΚ, Υπηρεσίες Δόμησης κλπ). 

Στο τέλος του 2017, στα ΤΕΔΚ των Σωμάτων Επιθεώρησης Νοτίου Ελλάδας (ΣΕΝΕ) και 

Βορείου Ελλάδας (ΣΕΒΕ) υπηρετούσαν ενεργά:   

- ΣΕΝΕ: Επτά Επιθεωρητές Δόμησης (ΠΕ Μηχανικοί, συμπεριλαμβανομένης της 

Προϊσταμένης) και δύο Διοικητικοί Υπάλληλοι, εκ των οποίων μόνιμοι είναι μόνο η 

Προϊσταμένη και δύο Επιθεωρητές. Οι υπόλοιποι Επιθεωρητές ΤΕΔΚ/ΣΕΝΕ είναι 

αποσπασμένοι. 

- ΣΕΒΕ: Εννιά Επιθεωρητές Δόμησης (ΠΕ Μηχανικοί, συμπεριλαμβανομένου του 

Προϊσταμένου) και ένας Διοικητικός Υπάλληλος, εκ των οποίων μόνιμοι είναι ο 

Προϊστάμενος, δύο Επιθεωρητές Δόμησης και η Διοικητικός Υπάλληλος, ενώ οι λοιποί 

Επιθεωρητές είναι αποσπασμένοι. Σημειώνεται ότι, έως τα τέλη Ιουλίου 2017, 

υπηρετούσαν συνολικά επτά Επιθεωρητές, ενώ από τα τέλη Ιουλίου και εντεύθεν, ήρθαν 

με απόσπαση άλλοι δύο Επιθεωρητές Δόμησης. 

6.2 Συνοπτική περιγραφή του έργου της Επιθεώρησης Δόμησης και Κατεδαφίσεων 

το 2017 

Από 18 Ιανουαρίου 2016, οι ορισμοί των Ελεγκτών Δόμησης (ΕΔ) γίνονται μέσω της 

Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας Υποδοχής  Αιτήσεων και Ορισμών ΕΔ (στο εξής πλατφόρμα) του 

Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας. Κατά το έτος 2017 έγιναν κατά προσέγγιση 11.271 ορισμοί 

Ελεγκτών Δόμησης, στο πλαίσιο του άρθρου 7 του ν. 4030/2011 (7.271 ορισμοί στη Νότια 
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Ελλάδα και περί των 4.000 ορισμών στη Βόρεια Ελλάδα) και ελέγχθηκε αντίστοιχος αριθμός 

πορισμάτων ΕΔ σύμφωνα με το π.δ. 132/2017. 

Το σημαντικότερο θέμα οργανωτικής φύσεως που επιτελέστηκε το 2017, ήταν η έκδοση 

Υπουργικής Απόφασης για τη σύσταση του Εποπτικού Συμβουλίου του ν. 4030/2011, αρμόδιο 

για την εξέταση των υποθέσεων Πράξεων Βεβαίωσης Παραβάσεων και για την εισήγηση 

προστίμων προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Το Εποπτικό Συμβούλιο 

συγκροτήθηκε με την υπ΄αρ. 13639/26-04-2017 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και 

Ενέργειας (ΑΔΑ: 6ΚΖ84653Π8-ΛΜΣ). 

Επίσης, η Επιθεώρηση Δόμησης και Κατεδαφίσεων σχεδίασε και υλοποίησε αλγόριθμο κατ’ 

εφαρμογή του άρθρου 18, παρ. 2 του ν. 4030/2011, για τις διοικητικές κυρώσεις που 

μπορούν να επιβληθούν από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας στους Ελεγκτές 

Δόμησης κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, βάσει των παραβάσεων που διαπιστώνονται 

στην Πράξη Βεβαίωσης Παράβασης της υπηρεσίας. Η απόφαση εκδόθηκε με την υπ΄αρ. 

382/25-11-2017 πράξη (Β΄4039/17-11-17 και Β΄4595/28-12-17). 

Η Επιθεώρηση εισηγήθηκε περαιτέρω νομοθετικές ρυθμίσεις με στόχο την 

αποτελεσματικότερη και εύρυθμη λειτουργία της, που αφορούν τις διαδικασίες δημιουργίας 

νέου μητρώου ελεγκτών δόμησης, όπως επίσης την ενεργοποίηση εντατικότερων ελέγχων της 

αυθαίρετης δόμησης και των δηλώσεων του ν. 4178/2013. 

Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, η Επιθεώρηση Δόμησης και Κατεδαφίσεων συντόνισε τις 

διαδικασίες εκτέλεσης αμετάκλητων πρωτοκόλλων κατεδάφισης, ανά Αποκεντρωμένη 

Διοίκηση, τα οποία εντάχθηκαν σε χρηματοδοτικό πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου, σε 

συνέχεια σχετικής πρόσκλησης και έγκρισης από την Επιθεώρηση. Ειδικότερα: 

- Το ΤΕΔΚ του ΣΕΝΕ έδωσε ιδιαίτερη βαρύτητα στο συντονισμό των εργασιών κατεδάφισης 

στην περιοχή αρμοδιότητας της Α.Δ. Αττικής, για την υλοποίηση του έργου  με τίτλο: 

“Εκτέλεση αμετάκλητων πρωτοκόλλων κατεδάφισης αυθαιρέτων κατασκευών σε δάση, 

δασικές και αναδασωτέες  εκτάσεις στα όρια της Περιφερειακής Ενότητας  Ανατολικής 

Αττικής, προϋπολογισμού 437.759,49 €”  δεδομένου ότι είχε τη μεγαλύτερη  συμμετοχή 

στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου , ενώ  ταυτόχρονα οι αυθαίρετες 

κατασκευές που προγραμματίζονται για κατεδάφιση βρίσκονται σε προστατευόμενες 

περιοχές όπως αυτή του Υγροβιότοπου Σχοινιά Μαραθώνα.  

- Το ΤΕΔΚ του ΣΕΒΕ συντόνισε τις διαδικασίες εκτέλεσης 24 αμετάκλητων πρωτοκόλλων 

κατεδάφισης, εκ των οποίων, 2 σε δάση-δασικές εκτάσεις και 22 σε αιγιαλό-παραλία, οι 

οποίες πραγματοποιήθηκαν από τις αντίστοιχες Αποκεντρωμένες Διοικήσεις. 

Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της πρώην ΕΥΕΚΑ, ως προς το συντονισμό των αρμόδιων 

υπηρεσιών για την υλοποίηση των τελεσίδικων πρωτοκόλλων κατεδάφισης, η Επιθεώρηση 

Δόμησης και Κατεδαφίσεων επιτέλεσε το ακόλουθο σημαντικό έργο: 

- Διαβίβασε στις Αποκεντρωμένες Διευθύνσεις πρόταση για τη «Διαδικασία ιεράρχησης 

προτεραιοτήτων για την υλοποίηση κατεδαφίσεων», σύμφωνα με το άρθρο 38, παρ. 8 

του ν. 4178/2013, με στόχο την ενημέρωση τους και τη διατύπωση σχετικών αρχικών 

επισημάνσεων επί της προς έκδοση Υπουργικής Απόφασης, έτσι ώστε, ακόμη και με την 

κατάργηση του άρθρου 38 του ν. 4178/2013 που ακολούθησε, να έχει ήδη γίνει 

σημαντικό έργο ως προς τη διαβούλευση του σχεδίου για να δοθεί λύση ως προς την 

ιεράρχηση προτεραιοτήτων για την υλοποίηση των κατεδαφίσεων. 

- Παρακολούθησε και συντόνισε τις ενέργειες για την υλοποίηση των έργων κατεδάφισης 

που είχαν ενταχθεί σε σχετικό χρηματοδοτικό πρόγραμμα από το Πράσινο Ταμείο κατά το 
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προηγούμενο έτος.  Προϋπόθεση για την απορρόφηση των κονδυλίων αυτών ήταν τα 

έργα αυτά να προγραμματιστούν εντός του 2017. Συγκεκριμένα, το 2016 το ΤΕΔΚ είχε 

αποστείλει στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για τη 

χρηματοδότηση έργων κατεδάφισης αυθαίρετων κατασκευών στο πλαίσιο του Άξονα 6 

του Χρηματοδοτικού Προγράμματος: «ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 

2016» του Πράσινου Ταμείου, συνολικού ύψους 600.000 €.  

Το ποσό της ανωτέρω πρόσκλησης κατανεμήθηκε ανά Αποκεντρωμένη Διοίκηση με βάση 

το πλήθος των καταγεγραμμένων τελεσίδικων πρωτοκόλλων κατεδάφισης αυθαίρετων 

κατασκευών που είχε κάθε αρμόδια υπηρεσία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Τα 

αιτήματα αφορούσαν αμετάκλητες αποφάσεις κατεδάφισης αυθαίρετων κατασκευών που 

βρίσκονται σε δάση, δασικές και αναδασωτέες εκτάσεις, κατά προτεραιότητα: 1) εντός 

προστατευόμενων δασικών περιοχών (ζώνες ειδικής προστασίας, εθνικά πάρκα, Natura, 

κ.α.), 2) εντός περιοχών που έχουν κηρυχθεί αναδασωτέες μετά από πρόσφατες 

πυρκαγιές, και 3) που έχουν παραδοθεί οικειοθελώς από τον φερόμενο ιδιοκτήτη τους. 

Στην ανωτέρω πρόσκληση υπέβαλλαν προτάσεις όλες οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις 

Νοτίου Ελλάδας και οι Α.Δ. Μακεδονίας – Θράκης και Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας. 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 υποβληθέντων αξιολογημένων έργων. 

Εντός του 2017 χρησιμοποιήθηκε το ηλεκτρονικό πρωτόκολλο των Σωμάτων Επιθεώρησης 

Νοτίου και Βορείου Ελλάδας για την πρωτοκόλληση των εισερχομένων και εξερχομένων 

εγγράφων των ΤΕΔΚ. Ο αριθμός των εισερχόμενων εγγράφων στα ΤΕΔΚ ανήλθε σε αριθμό 

άνω των 3.700 πρωτοκόλλων (περί των 700 στο ΣΕΝΕ και 3.000 στο ΣΕΒΕ). Αντίστοιχα, ο 

αριθμός των εξερχόμενων εγγράφων των Τμημάτων ανήλθε σε αριθμό άνω των 1.050 (περί 

των 400 στο ΣΕΝΕ και 650 στο ΣΕΒΕ). Από το τέλος του 2017 ολοκληρώθηκε η μετάβαση στο 

νέο ηλεκτρονικό πρωτόκολλο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. 

α) Στοιχεία για το σύνολο των ελέγχων που πραγματοποιήθηκαν το 2017 

Η διενέργεια ελέγχων των Επιθεωρητών 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 αυτό, πραγματοποιήθηκαν 142 

δειγματοληπτικοί έλεγχοι από τους Επιθεωρητές του ΤΕΔΚ (32 έλεγχοι στη Νότια Ελλάδα και 

110 στη Βόρεια Ελλάδα). 

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

κατασκευών, πραγματοποιήθηκε, μετά από σχετικές καταγγελίες πολιτών ή αναφορών άλλων 

υπηρεσιών (ΣΕΕΔΔ, ΓΕΔΔ), έλεγχος υπαγωγών στο ν. 4178/2013 καταγγελλομένων για τον 

εντοπισμό αυθαιρέτων κατασκευών, λαμβάνοντας υπόψη τις υποβληθείσες υπαγωγές 

αυθαιρέτων και με σκοπό την ενεργοποίηση των καθ’ ύλη αρμόδιων Υπηρεσιών (Υπηρεσίες 

Δόμησης) για δικές τους ενέργειες (ανάκληση υπαγωγών). Στο πλαίσιο αυτό, το ΤΕΔΚ 

διαχειρίστηκε συνολικά 55 υποθέσεις μετά από σχετική καταγγελία πολιτών ή αιτημάτων 

άλλων υπηρεσιών (50 στη Νότια Ελλάδα και 5 στη Βόρεια Ελλάδα), όπως παρουσιάζεται 

αναλυτικά στους κάτωθι πίνακες. Σημειώνεται ότι δεν πραγματοποιήθηκε κανένας έλεγχος 

κατόπιν εντολής ΓΕΔΔ, ή Υπουργού ή Γενικού Γραμματέως Υπουργείου. 
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Ταξινόμηση ανάλογα με το είδος του ελέγχου 

Είδος ελέγχου ΤΕΔΚ/ΣΕΝΕ ΤΕΔΚ/ΣΕΒΕ Σύνολο Ποσοστό 

Δειγματοληπτικοί 32 110 142 72,1% 

Κατόπιν καταγγελίας 50 5 55 27,9% 

Σύνολο 82 115 197  100% 

 

Ταξινόμηση δειγματοληπτικών ελέγχων ανάλογα με το στάδιο ελέγχου του έργου 

Στάδιο ελέγχου ΤΕΔΚ/ΣΕΝΕ ΤΕΔΚ/ΣΕΒΕ Σύνολο Ποσοστό 

Αρχικός έλεγχος 3 74 77 52,4% 

Ενδιάμεσος έλεγχος 0 2 2 1,4% 

Τελικός έλεγχος 29 39 68 46,2% 

Σύνολο 32 115 147  100% 

 

Ταξινόμηση ελέγχων του ΤΕΔΚ/ΣΕΒΕ ανάλογα με την ειδικότητα του έργου 

Ειδικότητα έργου ΤΕΔΚ/ΣΕΒΕ Ποσοστό 

Ειδικό κτίριο2 13 11% 

Μη ειδικό κτίριο 102 89% 

Σύνολο 115 100% 

 

Κατά το έτος 2017 συντάχθηκαν 33 Εκθέσεις Ελέγχου (17 στη Νότια Ελλάδα και 16 στη 

Βόρεια Ελλάδα) με την οποία κλήθηκαν σε απολογία οι Ελεγκτές Δόμησης και συντάχθηκαν 

19 Πράξεις Βεβαίωσης Παράβασης (5 στην Νότια Ελλάδα και 14 στη Βόρεια Ελλάδα), όπως 

επίσης 8 Πράξεις Βεβαίωσης Μη Παράβασης (στη Νότια Ελλάδα). Ο πειθαρχικός έλεγχος δεν 

πραγματοποιήθηκε, καθώς, μέχρι σήμερα, δεν έχει συνεδριάσει το Εποπτικό Συμβούλιο, 

παρότι συστάθηκε εντός του έτους. Επιπλέον, σε συνέχεια αυτοψίας στη Βλυχάδα Σαντορίνης 

που διενεργήθηκε το 2016, το ΤΕΔΚ/ΣΕΝΕ, από κοινού με το Τμήμα Επιθεώρησης 

Περιβάλλοντος του ΣΕΝΕ, συνέταξε Πράξη Βεβαίωσης Παράβασης της περιβαλλοντικής 

νομοθεσίας, Απόφαση Επιβολής Προστίμου και απάντηση σε σχετική προσφυγή ακύρωσης και 

αναστολής εκτέλεσης της ανωτέρω Απόφασης. 

β) Στοιχεία για το σύνολο των ελέγχων που ήταν εκκρεμείς την 31-12-2017 

Στο ΤΕΔΚ/ΣΕΝΕ, μέχρι το τέλος του 2017, είχε ολοκληρωθεί η φάση σύνταξης Εκθέσεων 

Ελέγχου για όλες τις υποθέσεις και είναι σε εκκρεμότητα η σύνταξη Πράξεων Βεβαίωσης 

Παράβασης ή Μη Παράβασης σε 4 υποθέσεις. Οι υπόλοιπες έχουν διαβιβαστεί προς το 

Εποπτικό Συμβούλιο του ν. 4030/2011 για την εξέταση των παραβάσεων και την επιβολή 

διοικητικών κυρώσεων από του Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας. 

                                                           
2 Ειδικά κτίρια, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 1 της ΥΑ 299/14, όπου πραγματοποιείται τελικός 

έλεγχος από κλιμάκιο ελεγκτών δόμησης, στο οποίο συμμετέχει υποχρεωτικά μηχανικός ειδικότητας 
ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων είναι κτίρια εκπαίδευσης, συνάθροισης κοινού, υγείας και 
κοινωνικής πρόνοιας, καταστήματα σωφρονισμού, κύρια και σύνθετα τουριστικά καταλύματα εμπορίου, 
γραφεία δημοσίων υπηρεσιών και τοπικής αυτοδιοίκησης, βιβλιοθήκες, βιομηχανίες, βιοτεχνίες και 
πρατήρια υγρών καυσίμων, εκκλησιαστικά κτίρια. 
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Στο ΤΕΔΚ/ΣΕΒΕ, ήδη από το 2016 είχε ζητηθεί από το Σώμα Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας 

Διοίκησης (ΣΕΕΔΔ) / Περιφερειακό Γραφείο Θεσσαλονίκης, να διενεργηθεί από το ΤΕΔΚ ο 

έλεγχος 2 δηλώσεων υπαγωγής στον ν.4178/2013. Για τη μία υπόθεση, εκδόθηκε το 2017 

σχετικό πόρισμα της υπηρεσίας, το οποίο απεστάλει στο ΣΕΕΔΔ και στην αρμόδια Υπηρεσία 

Δόμησης, ενώ η δεύτερη υπόθεση παραμένει σε διερεύνηση από τους Επιθεωρητές. Επίσης, 

εντός του 2017 κατατέθηκαν από πολίτες δύο καταγγελίες που αφορούν σε έλεγχο δηλώσεων 

υπαγωγής στον ν. 4178/2013, οι οποίες τελούν υπό διερεύνηση από τους Επιθεωρητές. 

γ) Έλεγχοι που έγιναν από κοινού με άλλα σώματα και υπηρεσίες επιθεώρησης και ελέγχου  

Κατά τη διάρκεια του 2017, πραγματοποιήθηκε έλεγχος από τους Επιθεωρητές ΤΕΔΚ/ΣΕΝΕ για 

αυθαίρετες πολεοδομικές παραβάσεις στην καλντέρα της Οίας της νήσου Θήρας, από κοινού 

με το Τμήμα Επιθεώρησης Περιβάλλοντος του ΣΕΝΕ, καθώς και έλεγχος αυθαίρετων 

κατασκευών και καταπάτηση αιγιαλού και δημόσιας γης στη νήσο Μακρόνησο. 

δ) Διαπιστώσεις προβλημάτων διαφθοράς, κακοδιοίκησης, οργανωτικά ή άλλα  

Δεν διαπιστώθηκαν προβλήματα διαφθοράς, κακοδιοίκησης ή οργανωτικά σε καμία από τις 

περιπτώσεις που ελέγχθηκαν. Οι έλεγχοι που πραγματοποιήθηκαν από τους Επιθεωρητές 

Δόμησης και Κατεδαφίσεων της υπηρεσίας μας, αφορούν σε έλεγχο των πορισμάτων 

Ελεγκτών Δόμησης, που ορίσθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 7 του ν. 4030/2011 και την κοινή 

υπουργική απόφαση 299/2014.  

Ωστόσο θα πρέπει να σημειωθεί ότι, κατά την ενεργοποίηση των αρμόδιων Υπηρεσιών με 

ενέργειές μας, στο πλαίσιο του ελέγχου για τον εντοπισμό αυθαίρετων επεμβάσεων και 

κατασκευών, παρατηρείται σημαντική καθυστέρηση των απαιτούμενων ενεργειών τους, 

δεδομένης της σημαντικής υποστελέχωσης των Υπηρεσιών Δόμησης. Χαρακτηριστικά 

παραδείγματα είναι οι Υπηρεσίες Δόμησης Μυκόνου και Θήρας. 

Επί του παρόντος, εκκρεμεί η διενέργεια ελέγχου τριών δηλώσεων υπαγωγής στον ν. 

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

4409/2016), μία εκ των οποίων ζητήθηκε από το Σώμα Επιθεωρητών - Ελεγκτών Δημόσιας 

Διοίκησης  (ΣΕΕΔΔ) / Γραφείο Θεσσαλονίκης, ενώ δύο κατόπιν καταγγελιών από πολίτες και 

παραμένουν σε διερεύνηση από τους Επιθεωρητές. 

ε) Διαπιστώσεις πειθαρχικών και ποινικών ευθυνών και αποστολή πορισμάτων στον αρμόδιο 

Εισαγγελέα  

Για τις υποθέσεις ελέγχου καθηκόντων των Ελεγκτών Δόμησης, 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. 2690/1999. 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. Ο πειθαρχικός έλεγχος δεν έχει 

πραγματοποιηθεί, καθώς, μέχρι σήμερα, δεν έχει συνεδριάσει το Εποπτικό Συμβούλιο, παρότι 

έγινε η σύστασή του εντός του έτους.  

Αντιθέτως, για τις υποθέσεις ελέγχου που αφορούσαν τον εντοπισμό αυθαιρέτων στις κάτωθι 

περιπτώσεις, το πόρισμα απεστάλη και στο αρμόδιο εισαγγελέα για την ποινική διερεύνηση της 

υπόθεσης: 
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- Έλεγχος αυθαιρέτων κατασκευών και καταπάτηση αιγιαλού και δημόσιας γης στη νήσο 

Μακρόνησο, 

- Καταπάτηση δημοσίου χώρου και εντοπισμό παρανόμων κατασκευών στη νήσο Μύκονο, 

- Έλεγχος για αυθαίρετες πολεοδομικές παραβάσεις στην καλντέρα της Οίας. 

στ) Εφαρμογή από τους ελεγχόμενους φορείς και τις υπηρεσίες των προτάσεων του ΤΕΔΚ και 

τυχόν άσκηση πειθαρχικών και ποινικών διώξεων σε συνέχεια σχετικών πορισμάτων και 

Εκθέσεων Ελέγχου 

Σε καμία περίπτωση ο έλεγχος των ΤΕΔΚ δεν κατέληξε στη διαπίστωση πειθαρχικών και 

ποινικών διώξεων. Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το εδ. (β) παρ. 11 του άρθρου 7 του ν. 

4030/2011, το ΤΕΔΚ διατυπώνει αντιρρήσεις επί των αποσταλθέντων Πιστοποιητικών Ελέγχων 

Κατασκευών (ΠΕΚ), που εκδίδονται από τις Υπηρεσίες Δόμησης (διοικητικός έλεγχος). Βάσει 

της αρμοδιότητας αυτής, όλα τα ΠΕΚ τα οποία αποστέλλονται στο ΤΕΔΚ από τις αντίστοιχες 

Υπηρεσίες Δόμησης ελέγχονται ως προς τον τύπο (αναφορά ΕΔ και ημερομηνιών ελέγχων, 

αριθμός αναφερόμενης Αποκεντρωμένης Διοίκησης, κλπ) και την ουσία τους (έλεγχος τύπου 

πορίσματος Α-Β-Γ, έλεγχος απαιτούμενων αριθμών ελέγχου, απαίτηση ή όχι διακοπής 

εργασιών, ενημέρωση, αναθεώρηση, κλπ). Κατά το έτος 2017 υποβλήθηκαν στο ΤΕΔΚ 

περίπου 1535 ΠΕΚ. Εκδόθηκαν συνολικά 115 έγγραφα διατύπωσης αντιρρήσεων από το 

ΤΕΔΚ, εκ των οποίων, σε όλα υπήρξε συμμόρφωση των Υπηρεσιών Δόμησης (ΥΔΟΜ). 

Επιπλέον, σύμφωνα με το άρθρο 11 του π.δ. 100/2014, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το 

άρθρο 58 του π.δ. 132/2017 (Α΄160) και ισχύει, το ΤΕΔΚ ελέγχει την ορθή εκτέλεση των 

καθηκόντων των Ελεγκτών Δόμησης και μέσω του ελέγχου του συνόλου των πορισμάτων που 

υποβάλλονται από αυτούς, μετά από κάθε έλεγχο (διοικητικός έλεγχος). Υπήρξαν 32 

περιπτώσεις πορισμάτων, στις οποίες οι Επιθεωρητές προέβησαν σε αλληλογραφία με τους ΕΔ, 

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 ΕΔ ως προς την νομιμότητα. Αξίζει να σημειωθεί ότι, εντός του 2017, εκδόθηκε η κοινή 

υπουργική απόφαση 382/25-10-2017 (Β΄4039/17-11-17) σχετικά με τις «Διοικητικές 

Κυρώσεις Ελεγκτών Δόμησης», όπως συμπληρώθηκε και ισχύει (Β΄4595/28-12-17), 

σύμφωνα με την οποία θα υπολογίζονται οι κυρώσεις ανάλογα με το είδος και την βαρύτητα 

της παράβασης.  

6.3 Προγραμματισμός δράσεων για το 2018 

Ο προγραμματισμός στόχων και δράσεων γίνεται αναφορικά με τις αρμοδιότητες που 

προβλέπονται από το άρθρο 16 του ν.4030/2011, σε συνδυασμό με το άρθρο 58 του π.δ. 

132/2017. Αναλυτικότερα, στην Επιθεώρηση Δόμησης και Κατεδαφίσεων Νότιας και Βόρειας 

Ελλάδας, για το έτος 2018, προβλέπονται: 

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

προβλεπόμενα στη νομοθεσία. 

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

τυχόν ελλιπών πορισμάτων ή πλημμελούς άσκησης καθηκόντων τους.  

γ) Έλεγχοι στο σύνολο (100%) όλων των Πιστοποιητικών Ελέγχου Κατασκευής (ΠΕΚ), τα 

οποία αποστέλλονται στα ΤΕΔΚ από τις αντίστοιχες Υπηρεσίες Δόμησης (μέχρι της 

ανάληψης της αρμοδιότητας από τα Παρατηρητήρια). 
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δ) Εισήγηση επιβολής διοικητικών κυρώσεων προς το Εποπτικό Συμβούλιο του άρθρου 17 

του ν. 4030/2011 (εφόσον λειτουργήσει), σύμφωνα με τις διατάξεις του 132/2017 και 

βάσει της εκδοθείσας Υπουργικής Απόφασης σχετικά με τις Διοικητικές Κυρώσεις 

Ελεγκτών Δόμησης για τις πράξεις βεβαίωσης παράβασης που έχουν συνταχθεί από το 

2013. 

ε) Διενέργεια επιτόπιων ελέγχων 

- Όσον αφορά το ΤΕΔΚ/ΣΕΒΕ, προγραμματίζονται περίπου 120 επιτόπιοι έλεγχοι 

πορισμάτων ελεγκτών δόμησης για το 2018 (10 έλεγχοι κάθε μήνα), βάσει του 

υφιστάμενου διαθέσιμου επιστημονικού προσωπικού. 

- Όσον αφορά το ΤΕΔΚ/ΣΕΝΕ, ο κάτωθι προγραμματισμός απορρέει από τα στοιχεία του 

προηγούμενου έτους και ειδικότερα από τα αιτήματα επιβλεπόντων μηχανικών για 

έλεγχο εργασιών δόμησης στα πλαίσια οικοδομικής άδειας, τα οποία είναι 

αντιπροσωπευτικά της οικοδομικής δραστηριότητας σε διάφορες περιοχές της 

επικράτειας. Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 28 του ν. 

4014/2011, ανατίθενται στους Επιθεωρητές Δόμησης και Κατεδαφίσεων, επιπλέον των 

καθηκόντων τους, και αρμοδιότητες περιβαλλοντικού ελέγχου. Ως εκ τούτου, έχουν 

ενταχθεί στο προγραμματισμό του Τμήματος, περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις, σε 

ξενοδοχειακές μονάδες, κατά προτεραιότητα σε τουριστικές περιοχές, που θα 

συνδυαστούν με την κατηγορία 1.  

Συνεπώς, με βάση το υφιστάμενο διαθέσιμο επιστημονικό προσωπικό, στο ΤΕΔΚ/ΣΕΝΕ 

έχουν προγραμματιστεί για επόμενο έτος 42 έλεγχοι, ως ακολούθως: 

Προγραμματισμός Επιθεωρήσεων ΤΕΔΚ/ΣΕΝΕ για το έτος 2018 

Τακτικές επιθεωρήσεις του έργου των Ελεγκτών Δόμησης σε νησιωτικές 
περιοχές (Πάρος, Σαντορίνη, Νάξος και Μήλος) 

20 

Επιθεωρήσεις λόγω Εισαγγελικών Παραγγελιών και αιτημάτων άλλων 
φορέων και υπηρεσιών (κατ΄εκτίμηση) 

6 

Έκτακτες επιθεωρήσεις λόγω καταγγελιών, αναφορών ή ατυχημάτων 
(κατ΄ εκτίμηση) 

6 

Τακτικές Περιβαλλοντικές Επιθεωρήσεις  10 

Σύνολο επιθεωρήσεων του έργου των Ελεγκτών Δόμησης και 
περιβαλλοντικών επιθεωρήσεων  

42 

στ) Αναφορικά με την αρμοδιότητα συντονισμού εκτέλεσης των ΠΚΑ από τις υπηρεσίες των 

Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, έχουν τεθεί οι ακόλουθες προτεραιότητες: 

- 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 των διαδικασιών κατεδαφίσεων που πραγματοποιούνται με ευθύνη των 

Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και συνδρομή αυτών, στο πλαίσιο του συντονιστικού 

ρόλου της υπηρεσίας με κάθε διαθέσιμο μέσο (όπως εξασφάλιση χρηματοδότησης από 

το Πράσινο Ταμείο).   
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6.4 Σημαντικότερες υποθέσεις της Επιθεώρησης Δόμησης και Κατεδαφίσεων για το 

έτος 2017 

 

α) Συντονισμός αρμόδιων υπηρεσιών για την υλοποίηση τελεσίδικων πρωτοκόλλων 

κατεδάφισης 

Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της πρώην ΕΥΕΚΑ, ως προς το συντονισμό των 

αρμόδιων υπηρεσιών για την υλοποίηση των τελεσίδικων πρωτοκόλλων κατεδάφισης, η 

Επιθεώρηση Δόμησης και κατεδαφίσεων επιτέλεσε το ακόλουθο σημαντικό έργο: 

- Διαβίβασε στις Αποκεντρωμένες Διευθύνσεις πρόταση για τη «Διαδικασία 

ιεράρχησης προτεραιοτήτων για την υλοποίηση κατεδαφίσεων», σύμφωνα με το 

άρθρο 38, παρ. 8 του ν. 4178/2013, με στόχο την ενημέρωση τους και τη 

διατύπωση σχετικών αρχικών επισημάνσεων επί της προς έκδοση Υπουργικής 

Απόφασης, έτσι ώστε, ακόμη και με την κατάργηση του άρθρου 38 του ν. 

4178/2013 που ακολούθησε, να έχει ήδη γίνει σημαντικό έργο ως προς τη 

διαβούλευση του σχεδίου για να δοθεί λύση ως προς την ιεράρχηση 

προτεραιοτήτων για την υλοποίηση των κατεδαφίσεων. 

- Παρακολούθησε και συντόνισε τις ενέργειες για την υλοποίηση των έργων 

κατεδάφισης που είχαν ενταχθεί σε σχετικό χρηματοδοτικό πρόγραμμα από το 

Πράσινο Ταμείο κατά το προηγούμενο έτος.  Προϋπόθεση για την απορρόφηση των 

κονδυλίων αυτών ήταν τα έργα αυτά να προγραμματιστούν εντός του 2017. 

Συγκεκριμένα, το 2016 το ΤΕΔΚ είχε αποστείλει στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις 

πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για τη χρηματοδότηση έργων κατεδάφισης 

αυθαίρετων κατασκευών στο πλαίσιο του Άξονα 6 του Χρηματοδοτικού 

Προγράμματος: «ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2016» του 

Πράσινου Ταμείου, συνολικού ύψους 600.000 €.  

Το ποσό της ανωτέρω πρόσκλησης κατανεμήθηκε ανά Αποκεντρωμένη Διοίκηση με 

βάση το πλήθος των καταγεγραμμένων τελεσίδικων πρωτοκόλλων κατεδάφισης 

αυθαίρετων κατασκευών που είχε κάθε αρμόδια υπηρεσία της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης. Τα αιτήματα αφορούσαν αμετάκλητες αποφάσεις κατεδάφισης 

αυθαίρετων κατασκευών που βρίσκονται σε δάση, δασικές και αναδασωτέες 

εκτάσεις, κατά προτεραιότητα: 1) εντός προστατευόμενων δασικών περιοχών 

(ζώνες ειδικής προστασίας, εθνικά πάρκα, Natura, κ.α.), 2) εντός περιοχών που 

έχουν κηρυχθεί αναδασωτέες μετά από πρόσφατες πυρκαγιές, και 3) που έχουν 

παραδοθεί οικειοθελώς από τον φερόμενο ιδιοκτήτη τους. Στην ανωτέρω 

πρόσκληση υπέβαλλαν προτάσεις όλες οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις της Νοτίου 

Ελλάδας και δύο της Βόρειας Ελλάδας (Μακεδονίας – Θράκης και Ηπείρου – 

Δυτικής Μακεδονίας). 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 

υποβληθέντων αξιολογημένων έργων. 
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β) Έλεγχος καταπάτησης δημοσίου χώρου και παράνομων κατασκευών στον Πάνορμο 

Δήμου Μυκόνου 

Το ΤΕΔΚ/ΣΕΝΕ διενήργησε έλεγχο για καταπάτηση δημοσίου χώρου και εντοπισμό 

παράνομων κατασκευών στον Πάνορμο του Δήμου Μυκόνου, στο σημείο όπου 

λειτουργούσε επιχείρηση μαζικής εστίασης πλήρους γεύματος και ιδιωτική επιχείρηση 

αναψυχής.  

H υπηρεσία έλεγξε εντός της Ζώνης Οικιστικού Ελέγχου - Περιοχή (2.3α.7)4 για την 

ύπαρξη αυθαίρετων κτισμάτων κατά παράβαση των όρων και περιορισμών δόμησης, 

όπως αυτοί ορίζονται στο από 7-3-2005 π.δ. «Καθορισμός Ζώνης Οικιστικού Ελέγχου 

(Ζ.Ο.Ε.), κατώτατου ορίου κατάτμησης και λοιπών όρων και περιορισμών δόμησης στην 

εκτός εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου και εκτός ορίων οικισμών προϋφιστάμενων 

του έτους 1923 περιοχή του Δήμου Μυκονίων Νήσου Μυκόνου (Ν. Κυκλάδων) και των 

νησίδων…» (Δ΄243/08-03-05). Επίσης, επιθεώρησε τις πραγματοποιηθείσες επεμβάσεις 

και την επίχωση τμήματος ρέματος, με αποτέλεσμα την παρεμπόδιση της ελεύθερης 

ροής των υδάτων και την αλλοίωση του φυσικού τοπίου του περιβάλλοντος. 

γ) Αυθαίρετες κατασκευές στην προστατευόμενη περιοχή του Υγροτόπου Σχοινιά 

Δήμου Μαραθώνα 

Η Επιθεώρηση Δόμησης και Κατεδαφίσεων ενεργοποίησε το αρμόδιο Δασαρχείο για την 

καταγραφή των νέων κατασκευών-επεκτάσεων των καταστημάτων υγειονομικού 

ενδιαφέροντος στην προστατευόμενη περιοχή του Υγροτόπου Σχοινιά στο Δήμο 

Μαραθώνα.  

 

 

Επίσης, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, συντόνισε τη διενέργεια σχετικού ανοικτού 

διαγωνισμού και τη συνέχιση των κατεδαφίσεων με την εκτέλεση των πέντε 

αμετάκλητων αποφάσεων κατεδάφισης καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος 

στον Υγρότοπο του Σχοινιά. 
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δ) ‘Έλεγχος τουριστικών ξενοδοχειακών επιχειρήσεων στην Οία Σαντορίνης 

Το ΤΕΔΚ/ΣΕΝΕ διενήργησε έλεγχο σε ξενοδοχειακές μονάδες στην καλντέρα της Οίας 

στη Σαντορίνη, με συνδρομή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και παρουσία της ΥΔΟΜ 

Δήμου Θήρας, όπου διαπιστώθηκε η κατασκευή αυθαίρετων υποσκάφων στο πρανές της 

καλντέρας συνολικού εμβαδού 800 τ.μ., τα οποία έχουν υπαχθεί στον ν. 4178/2013. 

Κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι μέρος των υπαχθέντων κατασκευών (εμβαδού 500 

τ.μ.) έγινε σε χρόνο μεταγενέστερο της 27-07-11 και ότι μέρος των κατασκευών, 

συνολικού εμβαδού 380 τ.μ. εκτείνονταν εκτός της ιδιοκτησίας προς την καλντέρα. Στις 

κατασκευές αυτές προς την καλντέρα διαπιστώθηκαν υπερβάσεις δόμησης σε σχέση με 

τα εγκεκριμένα σχέδια της οικοδομικής αδείας και λειτουργία της επιχείρησης χωρίς την 

έκδοση πορίσματος τελικού ελέγχου και την έκδοση του ΠΕΚ. 

  

ε) ‘Έλεγχος αυθαίρετων κατασκευών – καταπατήσεων στη νήσο Μακρόνησο 

Το ΤΕΔΚ/ΣΕΝΕ διενήργησε έλεγχο στον κηρυγμένο ιστορικό τόπο της Μακρονήσου και 

εντόπισε τριάντα αυθαίρετες κατασκευές - καταπατήσεις (κατοικίες, πρόχειρες 

κατασκευές από ΕΛΕΝΙΤ, ποιμνιοστάσια, περιφράξεις, περιτοιχίσεις). Η Επιθεώρηση 

ενημέρωσε εγγράφως τον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Σύρου, την Υπηρεσία Δόμησης 

Σύρου για την ενεργοποίηση της διαδικασίας περί αυθαιρέτων κατασκευών, την 

Περιφερειακή Διεύθυνση Δημόσιας Περιουσίας για την καταγραφή των αυθαιρέτων 

κτισμάτων που εντοπίστηκαν σε χώρο αρμοδιότητάς της και ενεργοποίηση της 

διαδικασίας περί διοικητικής αποβολής, τον Δήμαρχο Κέας για ενεργοποίηση της 

διαδικασίας περί διοικητικής αποβολής των καταπατητών, τη Βουλή των Ελλήνων, όπως 

επίσης τη Γενική Επιθεωρήτρια Δημόσιας Διοίκησης. 
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7. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ – 

ΔΕΔΑΚ 

7.1 Διοικητική οργάνωση, στελέχωση και αρμοδιότητες 

Η Διεύθυνση Ελέγχου Διακίνησης και Αποθήκευσης Καυσίμων (ΔΕΔΑΚ) της Ειδικής 

Γραμματείας Σώματος Επιθεωρητών και Ελεγκτών του ΥΠΕΝ, έχει ως αρμοδιότητα τη 

διενέργεια ελέγχων επιτόπου σε εγκαταστάσεις  αποθήκευσης, μεταφοράς, τελικής πώλησης 

και γενικότερα διακίνησης πετρελαιοειδών προϊόντων, σχετικά με  την τήρηση της 

υποχρέωσης εφοδιασμού αυτών με τις απαραίτητες, σύμφωνα με τη ισχύουσα νομοθεσία, 

άδειες λειτουργίας, άδειες άσκησης δραστηριότητας κλπ, την τήρηση των προβλεπομένων από 

αυτές όρων κλπ, κυρίως δε, με την τήρηση της ποιότητας των  διακινουμένων πετρελαιοειδών 

προϊόντων. Η Διεύθυνση απαρτίζεται από τα ακόλουθα Τμήματα:  

– Τμήμα Προγραμματισμού και Διαχείρισης Ελέγχων (ΤΠΔΕ),  

– Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης Ηλεκτρονικών Συστημάτων και Τεκμηρίωσης (ΤTΥΗΣΤ)  

– Τμήμα Εποπτείας και Δικαστικών Υποθέσεων (ΤΕΔΥ) 

Η λειτουργία της ΔΕΔΑΚ διέπεται από τις διατάξεις του ν. 3335/2005 (Α΄95) «Έλεγχος της 

διακίνησης και αποθήκευσης πετρελαιοειδών προϊόντων – Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου 

Ανάπτυξης», όπως ισχύει.  

Τα Κλιμάκια Ελέγχου Διακίνησης και Αποθήκευσης Καυσίμων (ΚΕΔΑΚ) υπάγονται στη ΔΕΔΑΚ, 

σύμφωνα με το π.δ. 132/2017 (Α΄160/30-10-17). Τα ΚΕΔΑΚ συστήθηκαν και λειτούργησαν 

για πρώτη φορά το 2003, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3054/2002 (Α΄230). Μέχρι τότε, 

δεν υπήρχε κάποιος δημόσιος φορέας που να είχε σαν αποκλειστική αρμοδιότητα τον έλεγχο 

της διακίνησης και αποθήκευσης των καυσίμων σε όλα του τα στάδια και ιδίως τον έλεγχο της 

ποιότητας και της νοθείας των καυσίμων. Αντ΄ αυτού, διάφορες Υπηρεσίες (Περιφέρειες, 

ΣΔΟΕ, Αστυνομία κ.λ.π.) πραγματοποιούσαν ελέγχους στην αγορά καυσίμων, περιοδικά και 

αποσπασματικά, στα πλαίσια των διαφόρων αρμοδιοτήτων τους, ενώ επιπλέον δεν υπήρχε 

κανένας συντονισμός και συνεργασία μεταξύ τους. 

α) Συγκρότηση  των ΚΕΔΑΚ3 

Τα ΚΕΔΑΚ αποτελούνται από τρία μέλη και συγκροτούνται από τους ελεγκτές που είναι 

εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Ελεγκτών (522 άτομα), το οποίο τηρείται στο Τμήμα 

Προγραμματισμού και Διαχείρισης Ελέγχων.  Στο Μητρώο αυτό προβλέπεται εγγραφή 

τακτικών υπαλλήλων, καθώς και υπαλλήλων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου 

χρόνου των Υπουργείων Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Οικονομίας και Οικονομικών, 

Μεταφορών και Επικοινωνιών, Εμπορικής Ναυτιλίας, των Γενικών Γραμματειών Περιφερειών 

και Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, κατόπιν αίτησής τους και έγκρισης της υπηρεσίας στην 

οποία υπηρετούν.  Για την εγγραφή υπαλλήλων στο Μητρώο Ελεγκτών η ΔΕΔΑΚ αποστέλλει 

σχετική πρόσκληση. Κατόπιν ελέγχου και αξιολόγησης των αιτήσεων από ειδικώς 

συγκροτούμενη επιτροπή, η οποία εισηγείται σχετικώς προς τον Υπουργό, καταρτίζεται και 

κυρώνεται με Υπουργική Απόφαση το Μητρώο Ελεγκτών της ΔΕΔΑΚ.   

                                                           
3 Σύμφωνα με την υπ΄αρ. Δ.Ε.Δ.Α.Κ./14056/28-06-07 Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης «Κλιμάκια 

Ελέγχου Διακίνησης και Αποθήκευσης Καυσίμων (Κ.Ε.Δ.Α.Κ.) – Μητρώο Ελεγκτών» (Β’1199/13-07-07), 
όπως τροποποιήθηκε με την υπ΄αρ. Δ.Ε.Δ.Α.Κ./Φ11/οικ.15193/1357/27-07-10 απόφαση του 
Υφυπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Τροποποίηση της υπ’ αρ. 
Δ.Ε.Δ.Α.Κ./14056/28.06.2007 Υ.Α., “Κλιμάκια ελέγχου διακίνησης και αποθήκευσης καυσίμων 
(Κ.Ε.Δ.Α.Κ.) – Μητρώο Ελεγκτών” (Β΄1199)» (Β΄1141/28-07-14). 
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Στα ΚΕΔΑΚ συμμετέχει απαραιτήτως ένας υπάλληλος κατηγορίας πανεπιστημιακής 

εκπαίδευσης (ΠΕ).  Επικεφαλής των ΚΕΔΑΚ τίθεται πάντοτε υπάλληλος του Υπουργείου 

Περιβάλλοντος και Ενέργειας (των κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ). Οδηγός του οχήματος που 

χρησιμοποιείται από τα ΚΕΔΑΚ για τους διενεργούμενους ελέγχους μπορεί να είναι 

οποιοδήποτε μέλος ΚΕΔΑΚ, εφόσον κατέχει άδεια οδήγησης και έχει τη σχετική έγκριση από 

το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. 

Η συγκρότηση του κλιμακίου για την άσκηση του ελέγχου γίνεται με απόφαση του Υπουργού 

Περιβάλλοντος και Ενέργειας.  Με την απόφαση συγκρότησης του κάθε κλιμακίου ορίζονται οι 

ελεγκτές που στελεχώνουν το ΚΕΔΑΚ, ο επικεφαλής του, οι προς έλεγχο εγκαταστάσεις και 

λοιπά μέσα διακίνησης και αποθήκευσης πετρελαιοειδών προϊόντων, ο αριθμός κυκλοφορίας 

του οχήματος με το οποίο θα κινηθεί το κλιμάκιο, και το μέλος του ΚΕΔΑΚ το οποίο θα εκτελεί 

χρέη οδηγού.  Στη ΔΕΔΑΚ χρησιμοποιείται ειδικό λογισμικό για την τυχαία επιλογή των 

σημείων ελέγχου και την επιλογή ελεγκτών από το Μητρώο. 

Οι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο υπάλληλοι εκπαιδεύονται σχετικώς με τις αναλύσεις καυσίμων 

που πρόκειται να διενεργήσουν, τη χρήση των συσκευών ανάλυσης που βρίσκονται εντός των 

οχημάτων ελέγχου (VAN) που χρησιμοποιούνται από τα ΚΕΔΑΚ, και άλλα συναφή θέματα. Η 

εκπαίδευση των υπαλλήλων – ελεγκτών των ΚΕΔΑΚ γίνεται με μέριμνα και ευθύνη της ΔΕΔΑΚ 

και είναι απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή τους στα κλιμάκια. Στα ΚΕΔΑΚ που 

συγκροτούνται από 01-08-07 μέχρι σήμερα συμμετέχουν ελεγκτές του Μητρώου που 

καταρτίστηκε με την υπ΄αρ. Δ.Ε.Δ.Α.Κ./16295/31.07.2007 Απόφαση του Υπουργού 

Ανάπτυξης, όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει.  

Σήμερα, αν και το μητρώο αριθμεί συνολικά 522 άτομα (εκ των οποίων, 113 είναι υπάλληλοι 

της Γενικής Γραμματείας Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών και 409 είναι υπάλληλοι από 

άλλες Υπηρεσίες), στις 28.11.2017 ενεργά ήταν συνολικά μόνο 96 μέλη (εκ των οποίων τα 59 

υπάλληλοι της Γενικής Γραμματείας Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών, των Τμημάτων 

Επιθεώρησης Μεταλλείων Νοτίου και Βορείου Ελλάδας και της ΔΕΔΑΚ, ενώ τα 37 μέλη ήταν 

υπάλληλοι άλλων υπηρεσιών).  

β) Έργο των ΚΕΔΑΚ4 

Τα ΚΕΔΑΚ ασκούν επιτόπιο έλεγχο σε εγκαταστάσεις και άλλα μέσα διύλισης, αποθήκευσης, 

μεταφοράς, τελικής πώλησης και, γενικότερα, διακίνησης πετρελαιοειδών προϊόντων, καθώς 

και οποιασδήποτε μορφής βιομηχανικές ή άλλες εγκαταστάσεις, όπου πιθανολογείται ότι 

αποθηκεύονται ή διακινούνται πετρελαιοειδή προϊόντα.  Ο έλεγχος αυτός αφορά ιδίως: 

- Τις άδειες εγκατάστασης και λειτουργίας και τα σχετικά πιστοποιητικά και έγγραφα, 

- Την τήρηση των όρων που επιβάλλονται στους κατόχους αδειών, σύμφωνα με τις 

διατάξεις του ν. 3054/2002 (Α΄230), όπως αυτός ισχύει, 

- Τον τύπο και την ποιότητα των διακινούμενων προϊόντων, 

- Κάθε στοιχείο και έγγραφο σχετικό με τη διακίνηση και μεταφορά προϊόντων και τα μέσα 

μεταφοράς, 

- Τα εμπορικά σήματα που φέρουν τα πρατήρια. 

Η μη επίδειξη, κατά τον έλεγχο, των εγγράφων και στοιχείων που αναφέρονται στην 

προηγούμενη παράγραφο, καθώς και κάθε άλλου εγγράφου ή στοιχείου που ζητείται ως 

                                                           
4 Σύμφωνα με την υπ΄αρ. Δ.Ε.Δ.Α.Κ./15930/25-07-07 Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης (Β΄1345/31-
07-07) «Διαδικασία και χρόνος διεξαγωγής του ελέγχου των Κ.Ε.Δ.Α.Κ., τεχνικά και άλλα ζητήματα 
αυτού, διαδικασία σφράγισης των εγκαταστάσεων και επιβολής κυρώσεων». 
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αναγκαίο για το σκοπό του ελέγχου ή η παρεμπόδιση του ελέγχου εξαιτίας της συμπεριφοράς 

του ελεγχόμενου φορέα ή των οργάνων του, τιμωρείται σύμφωνα με το άρθρο 17 του ν. 

3054/2002 (Α΄230). 

Τα ΚΕΔΑΚ κινούνται με οχήματα τύπου VAN, τα οποία είναι εξοπλισμένα ως κινητές 

εργαστηριακές μονάδες Transit. Εντός των οχημάτων, οι ελεγκτές έχουν τη δυνατότητα να 

διενεργούν επιτόπιες χημικές αναλύσεις για την εξαγωγή αποτελεσμάτων ενδεικτικών της 

ποιότητας των καυσίμων. Για το σκοπό αυτό, τα οχήματα φέρουν τον εξής εξοπλισμό: 

- Στοιχειακό αναλυτή Spectro Xepos του κατασκευαστικού οίκου Spectro Analytical 

Instruments GmbH, για την μέτρηση της περιεκτικότητας των καυσίμων σε θείο, με τη 

μέθοδο της φασματοσκοπίας φθορισμού ακτινών Χ με διασπορά ενέργειας. 

- Αναλυτή GS1000 VOC του οίκου Petrospec, για την χημική ανάλυση βενζινών, με τη 

μέθοδο της πολυπαραμετρικής φασματοσκοπίας υπερύθρου. 

- Σύστημα επικοινωνίας και μετάδοσης δεδομένων των εταιρειών BTC Traffic Systems AG 

και Telenavis Hellas AE (λόγω τεχνικού όμως προβλήματος το συγκεκριμένο σύστημα δεν 

λειτουργεί τα τελευταία τρία χρόνια). 

Σε περίπτωση ενδείξεων μη κανονικότητας του τύπου και της ποιότητας των προϊόντων, τα 

ληφθέντα δείγματα αποστέλλονται στο Γενικό Χημείο του Κράτους (ΓΧΚ) για τον επίσημο 

φυσικοχημικό έλεγχο, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.  Εάν, από τα αποτελέσματα της 

φυσικοχημικής ανάλυσης του ΓΧΚ, επιβεβαιωθεί η μη κανονικότητα των καυσίμων, η ΔΕΔΑΚ 

εισηγείται την επιβολή σχετικών διοικητικών κυρώσεων, σύμφωνα με την διαδικασία που 

περιγράφεται κατωτέρω. 

Τα ΚΕΔΑΚ ελέγχουν τις επώνυμες ή μη καταγγελίες που υποβάλλονται στο Υπουργείο 

Περιβάλλοντος και Ενέργειας και αφορούν στα καύσιμα, συνδράμουν τις διωκτικές αρχές 

(αστυνομία, εισαγγελία)  σε ελέγχους αρμοδιότητάς τους, όποτε αυτό τους ζητηθεί και, με 

βάση τα στοιχεία που συλλέγουν σε καθημερινή βάση από τα πρατήρια που ελέγχουν, 

αποστέλλουν τις τιμές των καυσίμων στο Παρατηρητήριο Τιμών. 

γ) Στελέχωση της ΔΕΔΑΚ 

Η ΔΕΔΑΚ απαρτίζεται από την Προϊσταμένη της Διεύθυνσης και 15 υπαλλήλους, ήτοι τους 3 

Τμηματάρχες, 4 μόνιμους υπαλλήλους (2 ΠΕ – μία εκ των οποίων είναι αποσπασμένη, 1 ΤΕ 

και 2 ΔΕ), 2 ΙΔΑΧ, 4 αποσπασμένους υπαλλήλους από τη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. (3 ΔΕ και 1 ΥΕ – ένας 

εκ των ΔΕ εκτελεί χρέη οδηγού του Γενικού Γραμματέα Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων 

Υλών), καθώς και μία υπάλληλο κατηγορίας ΔΕ, η οποία εντάσσεται στο δυναμικό της ΔΕΔΑΚ, 

υπηρετεί παράλληλα στο Τμήμα Επιθεώρησης Μεταλλείων της Βόρειας Ελλάδας και 

υποστηρίζει τη λειτουργία των ΚΕΔΑΚ στη Θεσσαλονίκη. 

7.2 Συνοπτική περιγραφή του έργου της ΔΕΔΑΚ το έτος 2017 

Εντός του 2017 συγκροτήθηκαν 153 κλιμάκια ΚΕΔΑΚ για τον έλεγχο 748 πρατηρίων 

καυσίμων και ελήφθηκαν συνολικά 2962 δείγματα καυσίμου (1672 δείγματα βενζίνης και 

1290 δείγματα πετρελαίου), όπως παρουσιάζεται το ελεγκτικό έργο της ΔΕΔΑΚ στο ακόλουθο 

διάγραμμα: 
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Στο άρθρο 17 του ν. 3054/2002, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, προβλέπεται ότι, με 

απόφαση του Υπουργού, για κάθε παράβαση των διατάξεων αυτού και των κατ’ 

εξουσιοδότηση αυτού εκδιδομένων κανονιστικών αποφάσεων, επιβάλλονται πρόστιμα από 

5.000 € έως 1.500.000 €. Σε εφαρμογή της υπ΄αρ. Δ19/Φ11/οικ.13098/1156/25-6-10 

απόφασης, η ΔΕΔΑΚ εισηγείται στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας την επιβολή των 

προστίμων σε περιπτώσεις μη τήρησης εκ μέρους των συμμετεχόντων στη διακίνηση υγρών 

καυσίμων του τύπου και της ποιότητας αυτών, όπως καθορίζονται στην κοινοτική και ελληνική 

νομοθεσία.  

Βάσει των ελέγχων της ΔΕΔΑΚ κατά το έτος 2017, συντάχθηκαν 49 Εκθέσεις Απόψεων, μετά 

των συνημμένων φακέλων και εκδόθηκαν αποφάσεις επιβολής προστίμου σε οκτώ πρατήρια 

υγρών καυσίμων, συνολικού ύψους 958.485 €. 

Επίσης, κατά το έτος 2017, το Τμήμα Εποπτείας και Δικαστικών Υποθέσεων της ΔΕΔΑΚ: 

- προέβη στις απαραίτητες ενέργειες για τη βεβαίωση από τις αρμόδιες κατά τόπους Δ.Ο.Υ. 

των ανωτέρω οκτώ προστίμων, και 

- συνέταξε 16 έγγραφα κλήσης σε ακρόαση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κώδικα 

Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999, Α΄45, όπως ισχύει).  

Τα αποτελέσματα των ελέγχων της ΔΕΔΑΚ που διενεργήθηκαν το διάστημα 2014 – 2017, 

αναλύονται ως ακολούθως: 
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Έτος 

Αριθμός 
ελεγχόμενων 

πρατηρίων και 
εγκατ/σεων 

Αριθμός 
δειγμάτων 
καυσίμων 

Αριθμός 
αποφάσεων 

επιβολής 
προστίμων 

Ύψος 

επιβληθέντων 
προστίμων 

Δαπάνες λειτουργίας 
ΚΕΔΑΚ                                            

(αμοιβές ελεγκτών, 
καύσιμα VAN, αναλώσιμα, 

service οχημάτων & 
συσκευών ελέγχου 

καυσίμων) 

Diesel Βενζίνες 
Μισθοδοσία 
ελεγκτών 

Λειτουργικές 
δαπάνες 

2014 4.018 5.072 7.355 42 1.784.554 € 175.999 € 103.530 € 

2015 3.240 4.681 5.987 14 513.921 € 168.001 € 75.000 € 

2016 1.875 3.082 3.607 8 200.212 € 0 67.997 € 

2017 748 1.290 1.672 8 958.485 € 0 3.780 € 

Σύνολο  

2016-17 
2.623 4.372 5.279 16 1.158.697 € 0 71.777 € 

Η ΔΕΔΑΚ διατηρεί τακτική αλληλογραφία με διάφορους Φορείς και Αρχές, στο πλαίσιo 

συνεργασίας με άλλες υπηρεσίες, σχετικώς με την περαιτέρω βελτίωση της διαδικασίας και 

των μέσων διεξαγωγής του ελέγχου και την παρακολούθηση των εξελίξεων αυτών, όπως 

φαίνεται και στο ακόλουθο διάγραμμα: 

 

7.3 Προγραμματισμός δράσεων για το έτος 2018 

Υπό τις υφιστάμενες συνθήκες, και εφόσον δεν υπάρξει μεταβολή στη διαθεσιμότητα των 

ανθρώπινων, υλικοτεχνικών και οικονομικών πόρων, για το έτος 2018 προγραμματίζεται η 

πραγματοποίηση ελέγχων από τα ΚΕΔΑΚ σε 920 πρατήρια υγρών καυσίμων, καθώς επίσης και 

η λήψη 80 αντιπροσωπευτικών δειγμάτων βενζινών και πετρελαίου για την εφαρμογή του 

συστήματος παρακολούθησης της ποιότητας των καυσίμων FQMS (Fuel Quality Monitoring 

System), σύμφωνα τις απαιτήσεις της Οδηγίας 98/70/EK, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
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8. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ ΕΓΣΕΕ 

 

Οι προτάσεις βελτίωσης του έργου της ΕΓΣΕΕ αφορούν κυρίως θέματα συνεργασίας, 

οικονομικά / χρηματοδοτικά θέματα καθώς επίσης την ανάγκη ενίσχυσης του θεσμικού 

πλαισίου λειτουργίας της Ειδικής Γραμματείας, όπως περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω: 

8.1 Ελλείψεις προσωπικού και οργανωτικού/θεσμικού πλαισίου λειτουργίας 

Τα τελευταία χρόνια, οι υπάλληλοι που υπηρετούν στα Σώματα Επιθεώρησης Νοτίου και 

Βορείου Ελλάδος μειώνονται συνεχώς, με αποτέλεσμα τη συσσώρευση και τη δυσκολία 

περάτωσης μεγάλου όγκου υποθέσεων παλαιότερων ετών και τη συνεχή μείωση του αριθμού 

των ελέγχων που διενεργούνται κάθε χρόνο, όπως φαίνεται χαρακτηριστικά στο ακόλουθο 

διάγραμμα σχετικά με τον αριθμό των ελέγχων της Επιθεώρησης Περιβάλλοντος από το 2004 

μέχρι σήμερα: 

 

Οι πρώην Ειδικές Υπηρεσίες από τις οποίες δημιουργήθηκε η ΕΓΣΕΕ, με εξαίρεση την 

Επιθεώρηση Μεταλλείων, ήταν ενταγμένες στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιβάλλον και 

Αειφόρου Ανάπτυξης (ΕΠΕΡΑΑ 2006-2013) και, κατά την περίοδο 2007-2015, 

συγχρηματοδοτούνταν από κοινοτικούς πόρους. Από το Πρόγραμμα αυτό καλύπτονταν οι 

αυξημένες λειτουργικές δαπάνες των ελέγχων (μετακινήσεις, λειτουργία-συντήρηση 

υπηρεσιακών αυτοκινήτων, λειτουργία, συντήρηση, πιστοποίηση και ανανέωση οργάνων 

μέτρησης και δειγματοληψίας καθώς και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, χρήση ταχυμεταφορικής 

για την αποστολή κλήσεων, κ.α.). 

Τα τελευταία χρόνια δεν υφίσταται πλέον η χρηματοδότηση των λειτουργικών δαπανών από 

κοινοτικούς πόρους. Όμως, λόγω της σημασίας του ελεγκτικού ρόλου των υπηρεσιών της 

ΕΓΣΕΕ και της ιδιαίτερης φύσης του έργου των επιθεωρητών, είναι ζωτικής σημασίας η 

εξασφάλιση της κάλυψης των λειτουργικών αυτών δαπανών. Ειδικότερα: 
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- Οι προϋπολογισθείσες πιστώσεις του έτους 2018 για τις μετακινήσεις επιθεωρητών, 

συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων από την νομοθεσία ελέγχων και 

επιθεωρήσεων, είναι περιορισμένες. 

- Υπάρχει  αδυναμία αγοράς υπηρεσιακών οχημάτων για τη μετακίνηση των Επιθεωρητών 

στις περιοχές όπου ασκούνται μεταλλευτικές-λατομικές δραστηριότητες αρμοδιότητας της 

Επιθεώρησης Μεταλλείων Βορείου Ελλάδας. 

- Το Γραφείο Σμυριδωρυχείων Νάξου, το οποίο διαχειρίζεται το Δημόσιο Μεταλλείο 

Σμύριδας Νάξου, δε διαθέτει χώρο γραφείων και δεν έχει προβλεφθεί σχετική πίστωση 

στον Τακτικό Προϋπολογισμό του έτους 2018. 

Επιπλέον, ο ν. 4336/2015 (Α΄94) που καθορίζει τις δαπάνες των μετακινούμενων δημοσίων 

υπαλλήλων,  δικαιολογεί μόνο τη χρήση του φθηνότερου συγκοινωνιακού μέσου και 

αποτρέπει στην ουσία τη χρήση ιδιωτικής χρήσης οχημάτων, με αποτέλεσμα να μη λαμβάνεται 

υπόψη η ιδιαιτερότητα των Επιθεωρήσεων για την ανάγκη διενέργειας άμεσων μετακινήσεων 

σε εγκαταστάσεις και δραστηριότητες (μεταλλεία, λατομεία, βιομηχανίες) που βρίσκονται στο 

σύνολό τους σε δύσβατες περιοχές, μακριά από τα κέντρα των πόλεων και των κωμοπόλεων, 

που δεν εξυπηρετούνται από τα δημόσια μέσα συγκοινωνίας, δυσχεραίνοντας έτσι το έργο της 

υπηρεσίας. 

8.2 Προτάσεις για τη βελτίωση του έργου της ΕΓΣΕΕ 

Κατόπιν των ανωτέρω, προτείνονται τα παρακάτω μέτρα για την ενίσχυση της 

αποτελεσματικότητας του ελεγκτικού έργου της ΕΓΣΕΕ: 

- Άμεση ενίσχυση με Επιθεωρητές και υπαλλήλους κατάλληλων ειδικοτήτων και επαρκούς 

εμπειρίας / κατάρτισης στα Σώματα Επιθεώρησης Νοτίου και Βορείου Ελλάδας και στη 

ΔΕΔΑΚ, όπως επίσης διοικητικών υπαλλήλων, προκειμένου να μπορέσουν οι υπηρεσίες 

της ΕΓΣΕΕ να ανταπεξέλθουν στις κατά νόμο αρμοδιότητές τους και στον τεράστιο όγκο 

υποθέσεων που διαχειρίζονται κάθε χρόνο. 

- Πάγιο αίτημα των Επιθεωρητών και Ελεγκτών της ΕΓΣΕΕ είναι η ένταξη τους σε ειδικό 

μισθολόγιο δημοσίων υπαλλήλων που να ανταποκρίνεται στις αυξημένες υποχρεώσεις, 

στους κινδύνους και τις ευθύνες που έχουν επωμισθεί και στο σημαντικότατο έργο που 

επιτελούν.  

- Συνεχής εκπαίδευση των Επιθεωρητών σε θέματα εφαρμογής περιβαλλοντικής, 

λατομικής, μεταλλευτικής, πολεοδομικής και ενεργειακής νομοθεσίας, σε θέματα 

πρόληψης και αποκατάστασης περιβαλλοντικής ζημίας, σε θέματα αποτελεσματικού 

ελέγχου και μεθόδων συμμόρφωσης ελεγχόμενων έργων και δραστηριοτήτων, όπως 

επίσης σε διαδικασίες προανάκρισης και τεκμηρίωσης υποθέσεων από δικαστές και 

εισαγγελείς και ανακριτές. 

- Άμεση προμήθεια των Σωμάτων Επιθεώρησης με Μέσα Ατομικής Προστασίας και 

κατάλληλο εξοπλισμό και οχήματα για την αποτελεσματική διενέργεια των επιτόπιων 

ελέγχων και την απρόσκοπη εκτέλεση των καθηκόντων τους σε χώρους που εγκυμονούν 

κινδύνους για την ασφάλεια και την υγιεινή των Επιθεωρητών (ΧΥΤΑ, ΧΑΔΑ, ΒΙΟΚΑ, 

βιομηχανικές εγκαταστάσεις κ.α.). 

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

υποστήριξη των Επιθεωρητών κατά την άσκηση  των  καθηκόντων  τους  και τη νομική 

υποστήριξη και τεκμηρίωση της λειτουργίας των Τμημάτων Επιθεώρησης. 
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- Έκδοση Υπουργικής Απόφασης για τον υπολογισμό του ύψους των περιβαλλοντικών 

προστίμων, όπως προβλέπεται από το άρθρο 20 του ν. 4014/2011 (Α΄209). 

- Έκδοση εξουσιοδοτικών αποφάσεων, βάσει του ν. 4042/2012, και διευκρινήσεις από την 

αρμόδια υπηρεσία του ΥΠΕΝ σχετικά με τη διαδικασία χαρακτηρισμού των επικίνδυνων 

αποβλήτων, καθώς αυτό αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα και πιο συχνά ζητήματα που 

αντιμετωπίζουν οι Επιθεωρητές Περιβάλλοντος. 

- Δημιουργία ηλεκτρονικής, κεντρικής πλατφόρμας υποβολής και διαχείρισης των 

καταγγελιών και των αναφορών που υποβάλλονται στις συναρμόδιες ελεγκτικές αρχές 

της χώρας. Οι καταγγελίες πολιτών και ιδιωτικών φορέων απασχολούν μεγάλο μέρος της 

δημόσιας διοίκησης. Πολλές φορές υποβάλλονται σε περισσότερες από μία υπηρεσίες με 

αποτέλεσμα να καταναλώνεται χρόνος από πολλές υπηρεσίες ταυτόχρονα για την εξέταση 

της ίδια της καταγγελίας, η οποία στις περισσότερες περιπτώσεις διαβιβάζεται από τη μία 

υπηρεσία σε άλλη συναρμόδια για ενέργειες. Αυτό επιφέρει αφενός σημαντικό διοικητικό 

φόρτο και αφετέρου καθυστερεί την ουσιαστική διερεύνηση της καταγγελίας και την 

ικανοποίηση του πολίτη. Η δημιουργία της ηλεκτρονικής πλατφόρμας κεντρικής 

καταχώρισης και διαχείρισης  των καταγγελιών (με αποστολή απευθείας στις υπηρεσίες 

που θα την διαχειριστούν) θα αντιμετωπίσει ουσιαστικά τα ανωτέρω ζητήματα, ενώ 

παράλληλα θα ενισχυθεί η αποτελεσματικότητα της διοίκησης. 

- Όσον αφορά την Επιθεώρηση Ενέργειας, ανάπτυξη της διαλειτουργικότητας με 

περισσότερες δημόσιες υπηρεσίες και φορείς, όπως το Τεχνικό Επιμελητήριο της Ελλάδος 

και τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων, προκειμένου να ελαττωθούν και 

να απλοποιηθούν οι διοικητικές διαδικασίες κατά την εγγραφή των υποψήφιων 

Ενεργειακών Επιθεωρητών και Ελεγκτών στα αντίστοιχα Μητρώα και κατά τη χορήγηση 

αντιγράφων Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης σε πολίτες. 

- Ανασχεδιασμό και αναδιοργάνωση των διοικητικών διαδικασιών και πράξεων ελέγχου της 

Επιθεώρησης Περιβάλλοντος, με στόχο τη μείωση των διοικητικών βαρών και τη μείωση 

του χρόνου περαίωσης των υποθέσεων. 

- Με την κατάρτιση του Εθνικού Σχεδίου Περιβαλλοντικών Επιθεωρήσεων και των ετήσιων 

προγραμμάτων επιθεώρησης που ολοκληρώθηκε το 2017, η Επιθεώρηση Περιβάλλοντος 

θα πρέπει να εστιάσει στην υλοποίηση του προγράμματος, μειώνοντας σημαντικά τον 

αριθμό των έκτακτων επιθεωρήσεων που διενεργούνται κατόπιν εντολών Υπουργού, 

Εισαγγελικών Παραγγελιών, αιτημάτων Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης ή 

αιτημάτων άλλων φορέων, οι οποίες, κατά τα έτη 2016 και 2017 αποτέλεσαν το 50% και 

το 46% των συνολικών ελέγχων, αντίστοιχα. 

- Κατάρτιση του εθνικού σχεδίου επιθεωρήσεων για τη διασυνοριακή μεταφορά 

αποβλήτων, σε συνεργασία με συναρμόδιες υπηρεσίες (Διεύθυνση Διαχείρισης 

Αποβλήτων και Περιβαλλοντικών Πιστοποιήσεων του ΥΠΕΝ, περιβαλλοντικές υπηρεσίες 

των Περιφερειών και Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, Ελληνική Αστυνομία, Λιμενικό Σώμα, 

Γενική Διεύθυνση Τελωνείων και Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης, Γενική Διεύθυνση Οδικής 

Ασφάλειας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, κ.α.), σύμφωνα με τις απαιτήσεις 

του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1013/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου «για τις μεταφορές των αποβλήτων», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

- Παρακολούθηση των εργασιών του ευρωπαϊκού δικτύου IMPEL για την εφαρμογή της 

περιβαλλοντικής νομοθεσίας, και συνεργασία με άλλους ευρωπαϊκούς και διεθνείς φορείς 

για την καταπολέμηση του περιβαλλοντικού εγκλήματος (INTERPOL, FRONTEX, κ.α.), με 
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στόχο την εφαρμογή Ευρωπαϊκών και Διεθνών Προτύπων και τη συνεχή αναβάθμιση των 

προδιαγραφών και τεχνικών κανόνων ελέγχου. 

- Παρακολούθηση και ενεργή συμμετοχή στις δράσεις των επιχειρησιακών σχεδίων της 

πρωτοβουλίας EMPACT της EUROPOL (οργανισμός επιβολής του νόμου της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης) για την καταπολέμηση του περιβαλλοντικού εγκλήματος. 

- Συμπλήρωση του Μητρώου Ελεγκτών ΚΕΔΑΚ, καταρχήν με υπαλλήλους που υπηρετούν 

στις οργανικές μονάδες της ΕΓΣΕΕ και της Γενικής Γραμματείας Ενέργειας και Ορυκτών 

Πρώτων Υλών του ΥΠΕΝ. 

- Τροποποίηση της νομοθεσίας περί ΔΕΔΑΚ και ειδικότερα περί του μητρώου ελεγκτών, 

ώστε να εγγράφονται σε αυτό μόνο υπάλληλοι ΥΠΕΝ με αυξημένα τυπικά και ουσιαστικά 

προσόντα, σύμφωνα με συγκεκριμένα κριτήρια και όρους που θα θέτει ο νόμος.  

- Τροποποίηση του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου που ρυθμίζει την αγορά 

πετρελαιοειδών της χώρας (ν. 3054/02, Κανονισμός Αδειών, ΥΑ Κυρώσεων ΔΕΔΑΚ, κλπ), 

προκειμένου, αφενός να καλυφθούν τα διαπιστωθέντα μέχρι σήμερα κενά της εν λόγω 

νομοθεσίας, αφετέρου να θεσμοθετηθεί ένα πλαίσιο αποτελεσματικό, ικανό να 

ανταποκριθεί και να αντιμετωπίσει τις σύγχρονες συνθήκες και απαιτήσεις της αγοράς. 

- Εκσυγχρονισμός του υπάρχοντος εξοπλισμού των οχημάτων ελέγχου της ΔΕΔΑΚ και 

προμήθεια νέων αναλυτών καυσίμων, ώστε τα ΚΕΔΑΚ να μπορούν να ελέγχουν καύσιμα 

νέων προδιαγραφών (π.χ. καύσιμα με ιχνηθέτες νέας τεχνολογίας).   

- Επισκευή και εκσυγχρονισμός του μηχανογραφικού συστήματος της ΔΕΔΑΚ και 

διασύνδεση αυτού με τις βάσεις δεδομένων άλλων συναρμόδιων υπηρεσιών (Ανεξάρτητη 

Αρχή Δημοσίων Εσόδων, Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων, Υπουργείο 

Υποδομών και Μεταφορών, Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης κλπ). 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

 

ΣΥΝΤΜΗΣΕΙΣ και ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΙ 

 

ΑΔΑ Αριθμός Διαδικτυακής Ανάρτησης 

ΑΕΚΚ Απόβλητα Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων 

ΑΕΠΟ Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων 

ΑΠΘ Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 

Α.Δ. Αποκεντρωμένη Διοίκηση 

Α.Ε. Ανώνυμη Εταιρεία 

ΒΙΟΚΑ Βιολογικός Καθαρισμός 

ΓΕΔΔ Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης 

ΓΧΚ Γενικό Χημείο του Κράτους 

ΔΕ Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση 

ΔΕΔΑΚ Διεύθυνση Ελέγχου Διακίνησης και Αποθήκευσης Καυσίμων 

ΔΕΔΔΗΕ Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας 

ΔΕΗ Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού 

ΔΙΠΕΧΩΣ Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωροταξικού Σχεδιασμού 

Δ.Κ. Δημοτική Κοινότητα 

ΕΓΣΕΕ Ειδική Γραμματείας Σώματος Επιθεωρητών και Ελεγκτών 

ΕΔ Ελεγκτές Δόμησης 

ΕΖΔ Ειδικές Ζώνες Διατήρησης 

ΕΠΠΕΡΑΑ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη» 

ΕΣΥΔ Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης 

ΕΥΔΑΠ Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πρωτευούσης 

ΕΥΕΔ Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Δόμησης 

ΕΥΕΚΑ Ειδική Υπηρεσία Επιθεώρησης και Κατεδάφισης Αυθαιρέτων 

ΕΥΕΠΕΝ Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Ενέργειας 

ΕΥΚ Ειδική Υπηρεσία Κατεδαφίσεων 

ΖΕΠ Ζώνες Ειδικής Προστασίας 

ΖΟΕ Ζώνη Οικιστικού Ελέγχου 

ΙΓΜΕ Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών 

ΙΔΑΧ Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου 

ΚΔΑΥ Κέντρο Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών 

ΚΕΔΑΚ Κλιμάκια Ελέγχου Διακίνησης και Αποθήκευσης Καυσίμων 
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ΚΕΝΑΚ Κανονισμός Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων 

ΚΕΠΠΕ Κλιμάκιο Ελέγχου Ποιότητας Περιβάλλοντος 

ΚΜΛΕ Κανονισμός Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών 

ΚΥΑ Κοινή Υπουργική Απόφαση 

ΜΕΑ Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης 

ΠΕ Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση 

ΠΕΑ Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης 

ΠΕΑΠΖ Περιφερειακή Επιτροπή Αντιμετώπισης Περιβαλλοντικών Ζημιών 

ΠΕΚ Πιστοποιητικό Ελέγχου Κατασκευής 

Π.Δ. Προεδρικό Διάταγμα 

Π.Ε. Περιφερειακή Ενότητα 

ΣΔΟΕ Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος 

ΣΕΒΕ Επιθεώρηση Βορείου Ελλάδος 

ΣΕΕΔΔ Σώμα Επιθεωρητών - Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης 

ΣΕΝΕ Επιθεώρηση Νοτίου Ελλάδος 

ΣΕΠΔΕΜ Σώμα Επιθεώρησης Περιβάλλοντος, Δόμησης, Ενέργειας και Μεταλλείων 

ΣΥΓΑΠΕΖ Συντονιστικό Γραφείο Αντιμετώπισης Περιβαλλοντικής Ζημίας 

ΤΕ Τεχνολογική Εκπαίδευση 

ΤΕΔΚ Τμήμα Επιθεώρησης Δόμησης και Κατεδαφίσεων 

ΤΕΔΥ Τμήμα Εποπτείας και Δικαστικών Υποθέσεων 

ΤΕΕ Τμήμα Επιθεώρησης Ενέργειας 

ΤΕΜ Τμήμα Επιθεώρησης Μεταλλείων 

ΤΕΠ Τμήμα Επιθεώρησης Περιβάλλοντος 

ΤΟΤΕΕ Τεχνική Οδηγία του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος 

ΤΠΔΕ Τμήμα Προγραμματισμού και Διαχείρισης Ελέγχων 

ΤΤΥΗΣΤ Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης Ηλεκτρονικών Συστημάτων και Τεκμηρίωσης 

Τ.Ε.Ε. Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος 

ΥΑ Υπουργική Απόφαση 

ΥΕ Υποχρεωτική Εκπαίδευση 

ΥΠΕΝ Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας 

ΧΑΔΑ Χώρος Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Αποβλήτων 

ΧΕΠ Χρηματικό Ένταλμα Προπληρωμής 

ΧΥΤΑ Χώρος Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων 

IMPEL EU Network for the Implementation and Enforcement of Environmental 

Law 
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	Σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 του π.δ. 148/2009, στην αρμοδιότητα του ΣΥΓΑΠΕΖ εντάσσονται οι περιπτώσεις υπαγωγής σε καθεστώς περιβαλλοντικής ευθύνης, κατά τις οποίες επηρεάζονται φυσικοί πόροι ή υπηρεσίες εθνικής σημασίας, η προστασία ή/και διαχείριση...
	Τα ΚΕΔΑΚ αποτελούνται από τρία μέλη και συγκροτούνται από τους ελεγκτές που είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Ελεγκτών (522 άτομα), το οποίο τηρείται στο Τμήμα Προγραμματισμού και Διαχείρισης Ελέγχων.  Στο Μητρώο αυτό προβλέπεται εγγραφή τακτικών υπαλλήλ...
	Στα ΚΕΔΑΚ συμμετέχει απαραιτήτως ένας υπάλληλος κατηγορίας πανεπιστημιακής εκπαίδευσης (ΠΕ).  Επικεφαλής των ΚΕΔΑΚ τίθεται πάντοτε υπάλληλος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (των κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ). Οδηγός του οχήματος που χρησιμοποιείται απ...
	Η συγκρότηση του κλιμακίου για την άσκηση του ελέγχου γίνεται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας.  Με την απόφαση συγκρότησης του κάθε κλιμακίου ορίζονται οι ελεγκτές που στελεχώνουν το ΚΕΔΑΚ, ο επικεφαλής του, οι προς έλεγχο εγκαταστ...
	Οι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο υπάλληλοι εκπαιδεύονται σχετικώς με τις αναλύσεις καυσίμων που πρόκειται να διενεργήσουν, τη χρήση των συσκευών ανάλυσης που βρίσκονται εντός των οχημάτων ελέγχου (VAN) που χρησιμοποιούνται από τα ΚΕΔΑΚ, και άλλα συναφή θέμ...
	Τα ΚΕΔΑΚ κινούνται με οχήματα τύπου VAN, τα οποία είναι εξοπλισμένα ως κινητές εργαστηριακές μονάδες Transit. Εντός των οχημάτων, οι ελεγκτές έχουν τη δυνατότητα να διενεργούν επιτόπιες χημικές αναλύσεις για την εξαγωγή αποτελεσμάτων ενδεικτικών της π...
	- Στοιχειακό αναλυτή Spectro Xepos του κατασκευαστικού οίκου Spectro Analytical Instruments GmbH, για την μέτρηση της περιεκτικότητας των καυσίμων σε θείο, με τη μέθοδο της φασματοσκοπίας φθορισμού ακτινών Χ με διασπορά ενέργειας.
	- Αναλυτή GS1000 VOC του οίκου Petrospec, για την χημική ανάλυση βενζινών, με τη μέθοδο της πολυπαραμετρικής φασματοσκοπίας υπερύθρου.
	- Σύστημα επικοινωνίας και μετάδοσης δεδομένων των εταιρειών BTC Traffic Systems AG και Telenavis Hellas AE (λόγω τεχνικού όμως προβλήματος το συγκεκριμένο σύστημα δεν λειτουργεί τα τελευταία τρία χρόνια).
	Σε περίπτωση ενδείξεων μη κανονικότητας του τύπου και της ποιότητας των προϊόντων, τα ληφθέντα δείγματα αποστέλλονται στο Γενικό Χημείο του Κράτους (ΓΧΚ) για τον επίσημο φυσικοχημικό έλεγχο, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.  Εάν, από τα αποτελέσματα...
	Τα αποτελέσματα των ελέγχων της ΔΕΔΑΚ που διενεργήθηκαν το διάστημα 2014 – 2017, αναλύονται ως ακολούθως:

