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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 Υπουργείου
1
 και διαρθρώνεται σε τέσσερις (4) υπηρεσί-

ες: 

 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 αρμο-

διότητα 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 την 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 και παρακολού-

θηση της διενέργειας των ενεργειακών επιθεωρήσεων κτηρίων, συστημάτων θέρμανσης / κλιματι-

σμού και ενεργειακών ελέγχων σε μη ΜΜΕ, καθώς επίσης και των ενεργειακών επιθεωρη-

τών/ελεγκτών. 

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

γής της μεταλλευτικής και λατομικής νομοθεσίας στους μεταλλευτικούς και λατομικούς χώρους, 

αντίστοιχα.  

Στο Σώμα Επιθεώρησης Νοτίου Ελλάδας περιλαμβάνεται επίσης το Γραφείο Οινοφύτων που υπάγε-

ται 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  απο-

θήκευσης, μεταφοράς, τελικής πώλησης και γενικότερα διακίνησης πετρελαιοειδών προϊόντων, σχε-

τικά με  την τήρηση της υποχρέωσης εφοδιασμού αυτών με τις απαραίτητες, σύμφωνα με τη ισχύ-

ουσα Νομοθεσία, άδειες λειτουργίας, άδειες άσκησης δραστηριότητας κλπ, την τήρηση των προβλε-

πομένων από αυτές όρων κλπ, κυρίως δε, με την τήρηση της ποιότητας των  διακινουμένων πετρε-

λαιοειδών προϊόντων. Η Διεύθυνση απαρτίζεται από τα ακόλουθα τρία Τμήματα: Τμήμα Προγραμ-

ματισμού και Διαχείρισης Ελέγχων (ΤΠΔΕ), Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης Ηλεκτρονικών Συστη-

μάτων 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 περιβαλλο-

                                                           
1
 Το Σώμα Επιθεώρησης Περιβάλλοντος, Δόμησης, Ενέργειας και Μεταλλείων (ΣΕΠΔΕΜ) που συστάθηκε με το π.δ. 100/2014 (Α΄167) και 

στο οποίο 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 πρώ-
ην Ειδική Υπηρεσία Κατεδαφίσεων (ΕΥΚ) που συστάθηκε με το ν. 3818/2010 (και μετέπειτα μετονομάστηκε σε Ειδική Υ-

πηρεσία 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 ι-

δρύθηκαν με το νόμο περί μεταλλείων του 1861 (Α’44). 

 Το Συντονιστικό  Γραφείο  Αντιμετώπισης  Περιβαλλοντικών  Ζημιών (ΣΥΓΑΠΕΖ) που συστάθηκε με το π.δ. 

148/2009 (Α’190) 

Η Διεύθυνση Ελέγχου Διακίνησης και Αποθήκευσης Καυσίμων που συστάθηκε με το π.δ. 100/2014 (Α΄167). 

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=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=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
http://www.ypeka.gr/LinkClick.aspx?fileticket=fqP1Ao5KL9Y%3d&tabid=229&language=el-GR
http://www.ypeka.gr/LinkClick.aspx?fileticket=Btf3W9QwQgs%3d&tabid=229&language=el-GR
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ντική 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 Υπουρ-

γείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΕΓΣΕΕ ΥΠΕΝ) προάγει, παρακολουθεί, ελέγχει, συντονίζει και 

υποστηρίζει την εφαρμογή της περιβαλλοντικής, πολεοδομικής, ενεργειακής, μεταλλευτικής και λα-

τομικής νομοθεσίας για την προστασία του περιβάλλοντος, την ασφάλεια και υγεία των εργαζομέ-

νων σε Μεταλλευτικές και Λατομικές Επιχειρήσεις, την πρόληψη και αποκατάσταση ζημιών στο 

περιβάλλον, την αποτροπή της αυθαίρετης δόμησης και τη διασφάλιση της ορθολογικής λειτουργίας 

της αγοράς καυσίμων.  

Επίσης, η ΕΓΣΕΕ ΥΠΕΝ καταρτίζει και επικαιροποιηεί το Εθνικό Σχέδιο Περιβαλλοντικών Επιθε-

ωρήσεων, το οποίο περιλαμβάνει ετήσια προγράμματα τακτικών περιβαλλοντικών επιθεωρήσεων, 

με πρόβλεψη της συχνότητας των επιτόπιων επισκέψεων στις σχετικές εγκαταστάσεις, μετά από συ-

στηματική 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. 

Ειδική Γραμματεία Σώματος Επιθεωρητών και Ελεγκτών 
ΥΠΕΝ  (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 
Περιβαλλοντικών 
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 
Προγραμματισμού 
και Διαχείρησης 

Ελέγχων 

β) Τμήμα Τεχνικής 
Υποστήριξης, 
Ηλεκτρονικών 

Συστημάτων και 
Τεκμηρίωσης 

γ) Τμήμα Εποπτείας 
και Δικαστικών 

Υποθέσεων 
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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 Έγκρι-

σης Περιβαλλοντικών Όρων ή των Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων και της εν γένει περι-

βαλλοντικής νομοθεσίας. Αρμόδιες δημόσιες αρχές για τη διεξαγωγή των περιβαλλοντικών επιθεω-

ρήσεων είναι: 

- Τα Τμήματα Επιθεώρησης Περιβάλλοντος των Σωμάτων Επιθεώρησης Νοτίου και Βορείου Ελ-

λάδος 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 δρα-

στηριότητες της χωρικής τους αρμοδιότητας, ανεξαρτήτως κατηγορίας, 

- Τα Κλιμάκια Ελέγχου Ποιότητας Περιβάλλοντος σε έργα/δραστηριότητες της χωρικής τους αρ-

μοδιότητας.  

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 νομο-

θεσίας, 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 προ-

βαίνουν 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 ανάλο-

γο έλεγχο.  

Η περιβαλλοντική επιθεώρηση περιλαμβάνει επιτόπιες επισκέψεις, έλεγχο της επίτευξης των προτύ-

πων περιβαλλοντικής ποιότητας, εξέταση εκθέσεων, αξιολόγηση των δραστηριοτήτων και των ερ-

γασιών που εκτελούνται στην ελεγχόμενη εγκατάσταση, έλεγχο των χώρων και του σχετικού εξο-

πλισμού και της καταλληλότητας της εφαρμοζόμενης περιβαλλοντικής διαχείρισης καθώς και έλεγ-

χο των σχετικών αρχείων που τηρούν οι διοικήσεις των ελεγχόμενων εγκαταστάσεων.  

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

νομικής 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 κα-

τασκευών 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 περιβαλλο-

ντική 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. 

Η συγκρότηση και λειτουργία των Τμημάτων Επιθεώρησης Περιβάλλοντος της ΕΓΣΕΕ / ΥΠΕΝ 

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

ρησης, ακολουθώντας τη Σύσταση 2001/331/ΕΚ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με τα «ελάχι-

στα 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 αιτιολο-

γημένη Πράξη Βεβαίωση Παράβασης, η οποία διαβιβάζεται στον αρμόδιο Εισαγγελέα για τη διε-
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ρεύνηση τυχόν αξιόποινων πράξεων (άρθρο 9 του ν.2947/2001). Συντάσσουν επίσης Εισήγηση Επι-

βολής 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 διερευ-

νούν, συμπεριλαμβανομένων και των απορρήτων, με μόνη εξαίρεση στα έγγραφα εκείνα που σχετί-

ζονται με την άσκηση εξωτερικής πολιτικής, την εθνική άμυνα και την κρατική ασφάλεια. Οι υπη-

ρεσίες 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 αυθαί-

ρετες 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 διενερ-

γούν προκαταρκτικές εξετάσεις σε εκτέλεση Εισαγγελικών Παραγγελιών για τη διερεύνηση πράξε-

ων 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 διασυνορια-

κής 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 καθηκό-

ντων τους, με εξαίρεση την περίπτωση δόλου και την παραβίαση του απορρήτου 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 ενί-

σχυση και θεσμική θωράκιση του Σώματος Επιθεώρησης Περιβάλλοντος Δόμησης, Ενέργειας και Με-

ταλλείων (ΣΕΠΔΕΜ), όπου, μεταξύ άλλων, προβλέπονται τα ακόλουθα:   

- Μέρος των εισπραττόμενων προστίμων από τους ελέγχους των Επιθεωρητών εγγράφεται ως πί-

στωση 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 κάλυ-

ψη δαπανών πολλαπλών μετακινήσεων των Επιθεωρητών του ΣΕΠΔΕΜ, με σκοπό τη διενέργεια 

προληπτικών και κατασταλτικών ελέγχων, την εκτέλεση εισαγγελικών παραγγελιών, την παράστασή 

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

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

- 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 Ειδι-

κής Υπηρεσίας Επιθεώρησης και Κατεδάφισης Αυθαιρέτων (άρθρο 7 του ν. 3818/2010) και της Ει-

δικής 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. 
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Το 2018, στο Τμήμα Επιθεώρησης Περιβάλλοντος (ΤΕΠ) του ΣΕΒΕ υπηρετούσαν έξι (6) Επιθεω-

ρητές (4 ΠΕ Μηχανικοί, 1 ΠΕ Γεωτεχνικοί και 1 ΠΕ Περιβάλλοντος) και 2 Διοικητικοί. Στο Τμήμα 

Επιθεώρησης Περιβάλλοντος (ΤΕΠ) του ΣΕΝΕ μειώθηκε ο αριθμός των Επιθεωρητών στους εννέα 

(9) (4  ΠΕ Μηχανικοί, 3 ΠΕ Γεωτεχνικοί και  2  ΠΕ Περιβάλλοντος) και ο αριθμός των Διοικητικών 

στους δύο (2). Συνολικά στο Τμήμα Επιθεώρησης Περιβάλλοντος κατά τη διάρκεια του 2018 υπη-

ρέτησαν 15 Επιθεωρητές και 4 Διοικητικοί Υπάλληλοι.  

2.2 Περιγραφή του έργου της Επιθεώρησης Περιβάλλοντος για το έτος 2018 

Οι Επιθεωρητές Περιβάλλοντος διενήργησαν 88 νέους περιβαλλοντικούς ελέγχους κατά το έτος 

2018, 64 στη Νότια Ελλάδα και 24 στη Βόρεια Ελλάδα (Ειδικότερα στη νότια Ελλάδα από τους 64 

ελέγχους, οι 18 αφορούν σε δειγματοληψίες  που πραγματοποιήθηκαν στην περιοχή του Ασωπού-

Οινοφύτων από τις οποίες προέκυψαν υπερβάσεις θεσμοθετημένων ορίων σε 3 εγκαταστάσεις, οι 

οποίες και συμπεριελήφθησαν στον προγραμματισμό του α εξαμήνου του 2019 για έλεγχο ). Στις 

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

ωρητών.  

 Το 17%  των ελέγχων του έτους  2018  αφορούσε σε δραστηριότητες του ευρύτερου δημοσίου το-

μέα  (συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης των αστικών απορριμμάτων και των εγκαταστάσεων 

επεξεργασίας αστικών λυμάτων), ενώ το υπόλοιπο   83%  αφορούσε σε δραστηριότητες του ιδι-

ωτικού τομέα. Το έναυσμα της διαδικασίας επιθεώρησης διαφοροποιείται, ανάλογα με το εάν ο έ-

λεγχος 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 2018, το έναυσμα των περιβαλλοντικών ελέγχων αναλύεται ως ακολούθως: 

Έναυσμα των περιβαλλοντικών ελέγχων που διενεργήθηκαν το 2018 

Αίτημα 

δημόσι-

ου φο-

ρέα 

Εντολή 

πολιτι-

κής ηγε-

σίας 

Εισαγγελική 

Παραγγελία 

Εντο-

λή 

ΓΕΔΔ 

Καταγγελία / 

αναφορά 

Αυτεπάγγελτα 

(εκτάκτως) 

Τακτικός 

προγραμμα-

τισμός 
Σύνολο 

11(12%) 7(8%) 13(15%) 1(1%) 21(24%) 7(8%) 28(32%) 

88 

(εκ των 

οποίων 

οι 18 

αφορούν 

δειγμα-

τοληψί-

ες) 

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

σοστό των ελέγχων διενεργήθηκε βάσει του προγραμματισμού της υπηρεσίας (32% έναντι 28% το 

2017). Το ποσοστό των ελέγχων βάσει Εισαγγελικής παραγγελίας και εντολών της πολιτικής ηγεσί-

ας και του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης ανέρχεται συνολικά στο 24% (έναντι 39% το 

2017), ενώ το ποσοστό των ελέγχων λόγω καταγγελιών και αναφορών αντιστοιχεί στο 24% του συ-

νόλου (έναντι 20% το 2017).  
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Στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζονται στατιστικά στοιχεία για τους ελέγχους που ολοκληρώθηκαν 

το 2018, αλλά και που ήταν σε εκκρεμότητα στο τέλος του έτους: 

Έναυσμα των περιβαλλοντικών ελέγχων που ολοκληρώθηκαν το 2018 

Αίτημα 

δημόσιου 

φορέα 

Εντολή 

Πολιτικής 

Ηγεσίας 

Εισαγγελική 

Παραγγελία 

Εντολή 

ΓΕΔΔ 

Καταγγε-

λία / α-

ναφορά 

Αυτεπάγγελτα 

(εκτάκτως) 

Τακτικός 

προγραμ-

ματισμός 

Σύνολο 

5(6%) 6(7%) 12(14%) 6(7%) 23(27%) 16(19%) 17(20%) 85(100%) 

Έναυσμα των περιβαλλοντικών ελέγχων που εκκρεμούσαν κατά το τέλος του 2018 

Αίτημα 

δημόσιου 

φορέα 

Εντολή 

Πολιτικής 

Ηγεσίας 

Εισαγγελική 

Παραγγελία 

Εντολή 

ΓΕΔΔ 

Καταγγε-

λία / α-

ναφορά 

Αυτεπάγγελτα 

(Εκτάκτως) 

Τακτικός 

Προ-

γραμμα-

τισμός 

Σύνολο 

14(12%) 10(9%) 9(8%) 3(3%) 37(34%) 12(11%) 25(23%) 109(100%) 

 

Επιπρόσθετα, οι Επιθεωρητές Περιβάλλοντος, κατά το έτος 2018: 

- Συνέταξαν 32 Εκθέσεις Ελέγχου, οι οποίες αφορούσαν σε αυτοψίες του 2018 αλλά και πρό-

τερων ετών (18 εκθέσεις στο ΣΕΝΕ και 14 εκθέσεις στο ΣΕΒΕ). 

- Εξέδωσαν 89 Πράξεις Βεβαίωσης Παράβασης (23 στο ΣΕΝΕ και 66  στο ΣΕΒΕ), οι οποίες 

απεστάλησαν στο σύνολό τους, μετά των συνημμένων στοιχείων, στον οικείο Εισαγγελέα Πρωτοδι-

κών και στις αρμόδιες υπηρεσίες. Οι παραβάσεις αφορούν κυρίως σε έλλειψη περιβαλλοντικής α-

δειοδότησης, μη τήρηση περιβαλλοντικών όρων, έλλειψη συστημάτων αντιρρύπανσης και παρακο-

λούθησης εκπομπών ρύπων (monitoring) και σε αυθαίρετες παρεμβάσεις. 

- Εισηγήθηκαν 83 Αποφάσεις Επιβολής Προστίμου (32 στο ΣΕΝΕ και 51  στο ΣΕ ΒΕ), προς 

τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, συνολικού ύψους 1.793.280 ευρώ (981.870€  ΣΕΝΕ και 

811.410€ ΣΕΒΕ). Επισημαίνεται ότι τα εισηγηθέντα πρόστιμα κατά το έτος 2018 δεν αφορούν σε 

ελέγχους μόνο του τρέχοντος έτους αλλά και προηγούμενων ετών.  

 
0% 

Αίτημα δημόσιου 
φορέα 

13% 

Εντολή πολιτικής 
ηγεσίας 

8% 

Εισαγγελική 
Παραγγελία 

15% 

Εντολή ΓΕΔΔ 
1% 

Καταγγελία / 
αναφορά 

24% 

Αυτεπάγγελτα 
(εκτάκτως) 

8% 

Τακτικός 
προγραμματισμός 

32% 

Έναυσμα Ελέγχων των Επιθεωρητών Περιβάλλοντος του 

ΣΕΠΔΕΜ κατά το έτος 2018 
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Το ύψος των προστίμων υπολογίζεται βάσει της υπ΄αρ. 1/20-02-2017 εγκυκλίου του 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 Περιβάλ-

λοντος Βορείου και Νοτίου Ελλάδας, από το 2011 μέχρι το 2018, όπου τα τελευταία χρόνια παρατη-

ρείται σημαντική μείωση των ελέγχων, λόγω του μειωμένου αριθμού των Επιθεωρητών και, συνε-

πώς, της συσσώρευσης μεγάλου όγκου υποθέσεων που απαιτούν σημαντικό χρονικό διάστημα για 

την ολοκλήρωσή τους. 

 
Πέραν του περιορισμένου αριθμού των ελέγχων, η σταδιακή υποστελέχωση της Επιθεώρησης Περι-

βάλλοντος 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 διά-

γραμμα. 
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Εκτός από τους προαναφερόμενους ελέγχους που διενεργήθηκαν με επιτόπια αυτοψία, οι Επιθεωρη-

τές Περιβάλλοντος πραγματοποίησαν επιπλέον το εξής έργο κατά το 2018: 

- Επεξεργάστηκαν επικαιροποιημένο  σχέδιο Υπουργικής Απόφασης για ενιαίο τρόπο υπολογι-

σμού του ύψους των προστίμων από όλες τις συναρμόδιες ελεγκτικές αρχές της επικράτειας, σε ε-

φαρμογή της παραγράφου 17δ του άρθρου 20 του ν. 4014/2011. 

- Διαβίβασαν πάνω από 214 υποθέσεις (160 ΤΕΠ/ΣΕΝΕ και 54 ΤΕΠ/ΣΕΒΕ) (κυρίως καταγγελίες 

πολιτών και οργανώσεων) στις κατά τόπο αρμόδιες Δ/νσεις Περιβάλλοντος των Περιφερειών καθώς 

και σε άλλες υπηρεσίες ελέγχου (Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, Δασαρχεία, Κτηματικές Υπηρεσίες) 

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

ρητές Περιβάλλοντος ανέλαβαν το συντονισμό των συναρμοδίων υπηρεσιών, προκειμένου να ελεγ-

χθεί η τήρηση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας. 

- Διαβίβασαν μία υπόθεση στο Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης για διερεύνηση πειθαρ-

χικών ευθυνών σε περιπτώσεις ενδεχόμενης κακοδιοίκησης (ΤΕΠ/ΣΕΒΕ). 

- Διεξήγαγαν  36 προκαταρτικές εξετάσεις και προανακρίσεις, ως ειδικοί ανακριτικοί υπάλληλοι, 

κατόπιν εισαγγελικών εντολών, σχετικά με εγκλήματα που σχετίζονταν με σοβαρή ρύπανση ή υπο-

βάθμιση του περιβάλλοντος (27 στη Νότια Ελλάδα και 9 στη Βόρεια Ελλάδα). 

- Παρέστησαν ως μάρτυρες κατηγορίας σε 80 υποθέσεις (62 ΤΕΠ/ΣΕΝΕ και 18 ΤΕΠ/ΣΕΒΕ)  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 πα-

ραγράφου 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 τυ-
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χόν 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 γε-

ωτρήσεων), 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 27 δείγματα (ΤΕΠ/ΣΕΝΕ), τα οποία αναλύθηκαν σε Κρατικά 

εργαστήρια, κυρίως στη Α΄ Χημική Υπηρεσία Αθηνών και στη Χημική Υπηρεσία Κεντρικής Μακε-

δονίας του Γενικού Χημείου του Κράτους, καθώς επίσης στο Κέντρο Έρευνας και Ανάπτυξης της 

ΕΥΔΑΠ. Αναλύσεις επίσης διενεργούνται και σε ιδιωτικά εργαστήρια τα οποία έχουν τις απαιτού-

μενες διαπιστεύσεις από το ΕΣΥΔ. 

- Το ΤΕΠ διενήργησε περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις σε συνεργασία με άλλες συναρμόδιες ελεγκτι-

κές αρχές, όπως:  

 Σε ένα πυρηνελαιουργείο στην Καλαμάτα σε συνεργασία με το ΚΕΠΕ Π.Ε. Μεσσηνίας  

 Σε τσιμεντοβιομηχανία στην Θεσσαλία σε συνεργασία με το ΚΕΠΕ Θεσσαλίας   

 Σε τουριστικό κατάλυμά στις Κυκλάδες σε συνεργασία με την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου 

 Στην εγκατάσταση βιολογικού καθαρισμού  Ψυττάλειας σε συνεργασία με την Περιφέρεια Πει-

ραιά για την διερεύνηση του προβλήματος  εκλύσεως οσμών στην Περιφέρεια Δυτ. Αττικής. 

 Σε δραστηριότητες διαχείρισης στερεών αποβλήτων Αττικής σε συνεργασία με την Αστυνομία.  

 Στον ποταμό Αλιάκμονα και σε ΥΗΣ του Νομού Ημαθίας προκειμένου να διερευνηθεί το φαι-

νόμενο της  ρύπανσης των υδάτων από επιφανειοδραστικές ουσίες. 

 Σε διυλιστήριο στη Θεσσαλονίκη, σε συνεργασία και με το Εργαστήριο Ελέγχου Ατμοσφαιρι-

κής Ρύπανσης του Τμήματος Χημείας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, στο πλαί-

σιο της διερεύνησης των αιτιών της δυσοσμίας στη Δ. Θεσσαλονίκη και κατόπιν κατεπείγουσας Ει-

σαγγελικής εντολής. 

 Σε τσιμεντοβιομηχανία του Νομού Μαγνησίας για τον έλεγχο της χρήσης εναλλακτικών καυσί-

μων. 

 Σε χαλυβουργία του Ν. Μαγνησίας στο πλαίσιο διερεύνησης των φαινομένων δυσοσμίας στο 

Βόλο 

 

- Συνέταξαν  93 (60 ΣΕΝΕ /33 ΣΕΒΕ) απαντήσεις σε ερωτήσεις ή αναφορές βουλευ-τών καθώς και 

σημαντικό αριθμό απαντήσεων σε ερωτήματα εισαγγελέων ή δικαστηρίων. 

- Συνέταξαν  91 (70 ΣΕΝΕ /21 ΣΕΒΕ) αιτιολογημένες αντικρούσεις προσφυγών, καταθέτοντας 

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

τά από προσφυγές των ελεγχόμενων στους οποίους έχουν επιβληθεί πρόστιμα κατόπιν εισήγησης 

των Επιθεωρητών Περιβάλλοντος. 

- Συμμετείχαν ως μάρτυρες κατηγορίας σε 3 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 περιπτώ-

σεις αυτόφωρων εγκλημάτων που σχετίζονται με σοβαρή ρύπανση ή υποβάθμιση του περιβάλλο-

ντος. 

- Παρείχαν οδηγίες  σε συναρμόδιους φορείς για  την  εφαρμογή  της  περιβαλλοντικής  νομοθε-

σίας. 

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

νομοθεσίας, καθώς επίσης για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας του περιβαλλοντικού ελέγχου. 

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

σε ευρωπαϊκές συναντήσεις (δίκτυο IMPEL, Europol ). 
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2.3 Προγραμματισμός περιβαλλοντικών ελέγχων για το 2019 

Το πρόγραμμα τακτικών ελέγχων για το έτος   2019 προβλέπει τη διενέργεια  58 περιβαλλοντικών 

ελέγχων από την Επιθεώρηση Περιβάλλοντος του Υπουργείου. Έχουν προγραμματισθεί 34 τακτικές 

επιθεωρήσεις στη Νότια και 24 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, των Εισαγγελικών Παραγγελιών, και αιτημάτων ή 

αναφορών άλλων φορέων/υπηρεσιών, καθώς επίσης έκτακτων περιστατικών (π.χ. περιβαλλοντικά 

ατυχήματα). Σημαντικός αριθμός επιθεωρήσεων διενεργείται επίσης σε συνέχεια σοβαρών καταγγε-

λιών 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 προγραμματι-

σμένων τακτικών ελέγχων. 

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

τούντων Επιθεωρητών έχει μειωθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια, με αποτέλεσμα τη σταδιακή 

συσσώρευση εκκρεμουσών υποθέσεων προηγούμενων ετών, ο παρόν προγραμματισμός για το έτος 

2019 δίνει έμφαση, αφενός μεν, στην υλοποίηση του ετήσιου προγράμματος τακτικών περιβαλλο-

ντικών 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 έτος 2019 παρουσιάζεται αναλυτικά στον ακόλουθο πίνακα: 

Πρόγραμμα Περιβαλλοντικών Ελέγχων/Αυτοψιών για το έτος 2019 (α+β εξάμηνο) 

Κατηγορία ελέγχων 

Σώμα Επιθεώρησης 

Νοτίου Ελλάδας 

(ΣΕΝΕ) 

Σώμα Επιθεώρησης 

Βορείου Ελλάδας 

(ΣΕΒΕ) 

Σύνολο 

Προγραμματισμένοι τακτικοί έλεγχοι 34 24 58 

Έλεγχοι κατόπιν καταγγελίας / ατυχήματος 

(κατ΄εκτίμηση) 
3 8 11 

Έλεγχοι κατόπιν Εισαγγελικής Παραγγελίας 

(κατ΄εκτίμηση) 
7 1 8 

Έλεγχοι κατόπιν εντολής ΓΕΔΔ / αιτήματος 

άλλου φορέα (κατ΄εκτίμηση) 
1 4 5 

Έλεγχοι κατόπιν εντολής Πολιτικής Ηγεσίας 

(κατ΄εκτίμηση) 
3 5 8 

Σύνολο εκτάκτων ελέγχων (κατ΄εκτίμηση) 14 18 32 

Σύνολο περιβαλλοντικών ελέγχων 48 41 89 
 

 

2.4 Αξιολόγηση ΤΕΠ στο πλαίσιο  του 8ου Γύρου  Αμοιβαίων αξιολογήσεων των Κ-Μ  από το 

Συμβούλιο της Ευρώπης με θέμα « Η πρακτική εφαρμογή της περιβαλλοντικής νομοθεσίας 

στην πρόληψη και κατά-πολέμηση του περιβαλλοντικού εγκλήματος» 

Στις 24-17 Απριλίου 2018 έλαβε χώρα η αξιολόγησή της  χώρας από το Συμβούλιο της Ευρώπης, 

στο πλαίσιο του 8
ου

 Γύρου Αμοιβαίων  αξιολογήσεων των Κ-Μ , με θέμα   «Η πρακτική εφαρμογή 

της περιβαλλοντικής νομοθεσίας στην πρόληψη και καταπολέμηση του περιβαλλοντικού εγκλήμα-

τος». 

Στην  έκθεση των τριών εμπειρογνωμόνων, που  υιοθετήθηκε από τα Κ-Μ στις 13-12-2019, γίνεται 

ρητή αναφορά στους επιθεωρητές περιβάλλοντος  της Ειδικής Γραμματείας, ως μια  από τις σημα-

ντικότερες διοικητικές και διωκτικές αρχές της χώρας στον αγώνα κατά του περιβαλλοντικού ε-

γκλήματος.  
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Συγκεκριμένα αναφέρεται ότι οι επιθεωρητές περιβάλλοντος διαθέτουν  μεγάλη αφοσίωση στην ερ-

γασία τους, ευρύ φάσμα αρμοδιοτήτων που συνδυάζεται με την απαραίτητη  εξειδίκευση σε ποικίλα 

επιστημονικά πεδία( π.χ. βιοποικιλότητα, απόβλητα κτλ.). Επιπλέον η υποστελέχωση της επιθεώρη-

σης περιβάλλοντος αναφέρεται ως  αρνητική  παράμετρος  στον αγώνα της χώρας κατά του  περι-

βαλλοντικού εγκλήματος   και συστήνεται  η άμεση  ενίσχυση και ενδυνάμωση της Επιθεώρησης με 

ανθρώπινο δυναμικό.  
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3. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΖΗΜΙΑΣ   

3.1 Διοικητική οργάνωση, στελέχωση και αρμοδιότητες του Συντονιστικού Γραφείου Αντιμε-

τώπισης Περιβαλλοντικών Ζημιών (ΣΥΓΑΠΕΖ) 

Το Συντονιστικό Γραφείο Αντιμετώπισης Περιβαλλοντικών Ζημιών (ΣΥΓΑΠΕΖ) υπάγεται στην Ει-

δική Γραμματεία Σώματος Επιθεωρητών και Ελεγκτών ΥΠΕΝ σύμφωνα με το άρθρο 57 του π.δ. 

132/2017 και λειτουργεί σε επίπεδο αυτοτελούς Τμήματος. Το ΣΥΓΑΠΕΖ έχει ως αρμοδιότητα την 

εφαρμογή του π.δ. 148/2009 (Α΄190): «Περιβαλλοντική ευθύνη για την πρόληψη και την αποκατάστα-

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

λίου και του Συμβουλίου της 21ης Απριλίου 2004» καθώς και τα ακόλουθα: 

α) τη 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, την εισήγηση μέτρων πρόληψης και αποκατάστασης περιβαλλο-

ντικών ζημιών, καθώς επίσης, το συντονισμό των δράσεων των Περιφερειακών Επιτροπών Αντιμε-

τώπισης Περιβαλλοντικών Ζημιών (ΠΕΑΠΖ) των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων (Α.Δ.) (παρ. 3, άρ-

θρο 58, Π.Δ. 132/2017). 

β) καθήκοντα Επιθεωρητών Περιβάλλοντος σύμφωνα με την παρ. 5,  άρθρο 51, 4409/2016 όπου 

ορίζεται ότι «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 προαναφε-

ρόμενης διοικητικής μονάδας, είναι Επιθεωρητές Περιβάλλοντος, διενεργούν ελέγχους μετά από εντολή 

του Γενικού Διευθυντή ΣΕΠΔΕΜ, έχουν τις αρμοδιότητες που προβλέπονται από την εκάστοτε ισχύου-

σα σχετική νομοθεσία για τους Επιθεωρητές Περιβάλλοντος των Τμημάτων Επιθεώρησης Περιβάλλο-

ντος 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 φο-

ρέων εκμετάλλευσης με τις διατάξεις του π.δ. 148/2009 και τις κατ’ εξουσιοδότηση εκδιδόμενες υ-

πουργικές 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 δι-

οικητικές κυρώσεις που προβλέπονται από άλλες διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας. Οι έλεγχοι για 

την τήρηση των υποχρεώσεων των φορέων εκμετάλλευσης μπορούν να διενεργούνται από τα αρμό-

δια Τμήματα ΣΥΓΑΠΕΖ και Επιθεωρήσεων Περιβάλλοντος της Ειδικής Γραμματείας Σώματος Επι-

θεωρητών 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 αρμο-

διότητα δημόσιας αρχής, καθώς και όταν η ζημία επηρεάζει φυσικούς πόρους ή υπηρεσίες που εκτεί-

νονται στα διοικητικά όρια περισσοτέρων της μιας Περιφερειών ή στην επικράτεια άλλων όμορων 

κρατών-μελών. Για τις υπόλοιπες περιπτώσεις, σε επίπεδο Αποκεντρωμένης Διοίκησης αρμοδιότητα 

έχουν οι Περιφερειακές Επιτροπές Αντιμετώπισης Περιβαλλοντικών Ζημιών (ΠΕΑΠΖ), οι οποίες 
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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, μέχρι το τέλος του έτους 2018 αριθμούσε συνολικά 5 υπαλλήλους (2 

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

3.2 Περιγραφή του έργου του ΣΥΓΑΠΕΖ για το έτος 2018 

Στο ΣΥΓΑΠΕΖ τηρείται συγκεντρωτικό μητρώο υποθέσεων περιβαλλοντικής ευθύνης, όπου κατα-

χωρίζονται 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, από το 2011 μέχρι το τέλος του 2018, 

συνολικά 28 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 πρόλη-

ψης/αποκατάστασης, στη συμμόρφωση των υπόχρεων φορέων εκμετάλλευσης στις εκάστοτε 

αποφάσεις, ή στην ολοκλήρωση των προβλεπόμενων μέτρων πρόληψης/αποκατάστασης. Στην 

κατηγορία αυτή, έχουν καταχωρηθεί, από το 2011 μέχρι το τέλος του 2018, συνολικά 91 υποθέ-

σεις. 

- «Κλειστές υποθέσεις», στις οποίες έχουν ολοκληρωθεί τα μέτρα αποκατάστασης. Από το 2011 

μέχρι και το τέλος του 2018 έχουν ολοκληρωθεί τα μέτρα αποκατάστασης για συνολικά 26 υπο-

θέσεις.  Επισημαίνεται ότι, λόγω μη έγκαιρης ενημέρωσης από τις αρμόδιες Αποκεντρωμένες 

Διοικήσεις (ΠΕΑΠΖ και Διευθύνσεις Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού), για ένα σημα-

ντικό αριθμό υποθέσεων «υπό διερεύνηση» δεν υπάρχει πρόσφατη επικαιροποίηση των στοι-

χείων. 

3.2.1 Σημαντικές υποθέσεις περιβαλλοντικής ευθύνης έτους 2018  

α)  Καθορισμός μέτρων παρακολούθησης των μεσο-μακροπρόθεσμων επιπτώσεων της ρύπανσης 

που προκλήθηκε από τη διαρροή πετρελαιοειδών λόγω της βύθισης του δεξαμενόπλοιου «ΑΓΙΑ 

ΖΩΝΗ ΙΙ» στις ακτές και τη θαλάσσια περιοχή του Σαρωνικού Κόλπου για την πρόληψη περιβαλλο-

ντικής ζημίας. 

Με την υπ΄ αρ.  πρωτ.  624/08.06.2018 απόφαση ΥΠΕΝ καθορίστηκαν τα μέτρα παρακολούθησης 

των μεσο-μακροπρόθεσμων επιπτώσεων της ρύπανσης στις ακτές και τη θαλάσσια περιοχή του Σα-

ρωνικού Κόλπου  από τη διαρροή πετρελαιοειδών, λόγω της βύθισης του δεξαμενόπλοιου «ΑΓΙΑ 

ΖΩΝΗ ΙΙ» της εταιρείας ΑΓΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΙΙ ΝΕ στα νοτιοδυτικά της νησίδας Αταλάντης στον Σαρω-

νικό κόλπο, στις 10.09.2017, για την πρόληψη περιβαλλοντικής ζημίας στα ύδατα (παράκτια και θα-

λάσσια), στα προστατευόμενα είδη και στους φυσικούς οικοτόπους.  Τα μέτρα περιελάμβαναν: τα-

κτική παρακολούθηση της χημικής και οικολογικής κατάστασης των ακτών για χρονικό διάστημα 

12 μηνών, παρακολούθηση της ποιότητας των υδάτων και των ιζημάτων, καταγραφή και χαρτογρά-

φηση των περιοχών του πυθμένα, όπου ενδέχομένως να είχαν επικαθίσει πετρελαϊκά κατάλοιπα, α-

ποτύπωση της κατάστασης του βιοτόπου του είδους χαρακτηρισμού (θαλασσοκόρακα). 

β)  Καθορισμός μέτρων πρόληψης και αποκατάστασης περιβαλλοντικής ζημίας στον παράκτιο υ-

γρότοπο Λεγραινών, στο Δήμο Λαυρεωτικής, Ν. Αττικής. 
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Με την υπ΄ αρ.  πρωτ.  810/13.08.2018 απόφαση ΥΠΕΝ καθορίστηκαν τα μέτρα για την αποκατά-

σταση περιβαλλοντικής ζημίας που προκλήθηκε στον παράκτιο υγρότοπο Λεγραινών (Δήμου Λαυ-

ρεωτικής, Ν. Αττικής) από  εργασίες εκχέρσωσης και επιχωμάτωσης με μηχανήματα (μπουλντόζα 

και φορτηγό) που πραγματοποίησε ο Δήμος Λαυρεωτικής τον Μάρτιο του 2016. Τα μέτρα περιλαμ-

βάνουν: αποκατάσταση αλοφυτικής και δασικής βλάστησης με αποτροπή της πρόσβασης και κίνη-

σης των τροχοφόρων οχημάτων στην περιοχή του υγροτόπου με ευθύνη του Δήμου), την εκπόνηση 

μελέτης αποκατάστασης η οποία θα προέβλεπε τα μέτρα επαναφοράς του αναγλύφου στην προτέρα 

κατάσταση λαμβάνοντας υπόψη τις λειτουργίες των αμμοθινών, οριοθέτηση μονοπατιού πρόσβα-

σης, αναδάσωση των δασικών εκτάσεων στις οποίες έγιναν εκχερσώσεις με κατάλληλα είδη, ενί-

σχυση της περίφραξης με φυσικά υλικά για την αποτροπή και τον έλεγχο της εισόδου οχημάτων σε 

όλους τους προστατευόμενους οικοτόπους, προστασία της φυσικής αναγέννησης της βλάστησης των 

αμμοθινών, φύλαξη του υγροτόπου, σήμανση της προστατευόμενης περιοχής, με αναλυτικές πληρο-

φορίες για τη λειτουργία και τα φυσικά οικολογικά χαρακτηριστικά της, καθώς και το καθεστώς  

προστασίας της.  

γ) Λήψη μέτρων πρόληψης πρόκλησης περιβαλλοντικής ζημίας στο Βασιλικό Ζακύνθου, σε έκταση 

75 στρεμμάτων λόγω αυθαίρετων επεμβάσεων, βάσει του άρθρου 8 του Π.Δ. 148/2009.  

 Με την υπ’ αριθμ. 787/03.08.2018 απόφαση ΥΠΕΝ, έγινε η υπαγωγή της υπόθεσης σε περιβαλλο-

ντική ευθύνη, λόγω περιβαλλοντικής ζημίας που προκλήθηκε στην ζώνη Φ1 του Εθνικού Θαλάσσι-

ου Πάρκου Ζακύνθου και καθορίστηκαν τα εξής μέτρα: το σταμάτημα κάθε αυθαίρετης επέμβασης 

από τον υπεύθυνο φορέα εκμετάλλευσης στην πληγείσα περιοχή και φυτεύσεων με ξενικά είδη εκα-

τέρωθεν των διανοιχθέντων δρόμων, η επαναφορά του τοπίου (δρόμων, πρανών και πλατωμάτων), 

ει δυνατόν  στην αρχική του κατάσταση, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η φυσική αναγέννηση 

στο μέγιστο δυνατό βαθμό, καθώς και η υποβολή ειδικής μελέτης αποκατάστασης για την διαμόρ-

φωση του χώρου επέμβασης και την επαναφορά του στην αρχική κατάσταση. 

δ)  Γνωμοδότηση της Επιτροπής Αντιμετώπισης Περιβαλλοντικών Ζημιών (ΕΑΠΕΖ) σχετικά με τις 

δράσεις περιβαλλοντικής αποκατάστασης του δημοσίου ανενεργού μεταλλείου Κίρκης Δ. Αλεξαν-

δρούπολης, Π.Ε. Έβρου.                               

Η ΕΑΠΕΖ συνεδρίασε στις 20 Ιουνίου 2018 και γνωμοδότησε σχετικά με τη λήψη μέτρων αποκα-

τάστασης στο δημόσιο ανενεργό μεταλλείο Κίρκης από τις απορροές που προκύπτουν από τις λίμνες 

απόθεσης (τελμάτων), οι οποίες τροφοδοτούν με υλικά τελμάτων τα παραπλήσια ρέματα. Στο πλαί-

σιο αυτό θα καθοριστούν με απόφαση Υπουργού ΠΕΝ τα κατάλληλα μέτρα για την διαχείριση α-

πορροών και ρυπασμένων ιζημάτων στα τμήματα των ρεμάτων Κιρκάλων και Ειρήνη, σωρών  εξο-

ρυκτικών αποβλήτων, την παρακολούθηση ποιότητας επιφανειακών και υπόγειων νερών στα ρέματα 

(monitoring). Η ΕΑΠΕΖ επίσης γνωμοδότησε για την ένταξη της  χρηματοδότησης της δράσης απο-

κατάστασης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μεταφορές, Υποδομές, Περιβάλλον και Αειφόρος Α-

νάπτυξη. Η δράση θα υλοποιηθεί από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας-Θράκης και το 

ΙΓΜΕ θα αναλάβει την τεχνική υποστήριξη της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης. 

ε) Εξέλιξη της δράσης αποκατάστασης στο γήπεδο της εταιρείας «ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΕΩΣ – 

ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ Α.Ε. στο Δήμο Ασπροπύργου, Ν. Αττικής». 

Σε συνέχεια της με α.π. 1251/19.12.2017 Απόφασης ΥΠΕΝ «Τροποποίηση της με α.π. 

383/24.05.2016 απόφασης Υπουργού ΠΕΝ λήψης μέτρων πρόληψης και αποκατάστασης περιβαλ-
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λοντικής ζημίας από τον υπεύθυνο φορέα εκμετάλλευσης «Γενική Ανακυκλώσεως - Κτηματική Ξε-

νοδοχειακή Α.Ε.» στο γήπεδο της δραστηριότητας του «ανακύκλωσης μεταλλικών και μη μεταλλι-

κών μη επικινδύνων στερεών αποβλήτων-διαλογής (μηχανικής και χειροδιαλογής»), κοπής, δεματο-

ποίησης, εμπορίας ανακυκλώσιμων μη επικινδύνων στερεών αποβλήτων (παλαιόχαρτο, πλαστικό, 

ξύλο, μέταλλο, υαλόθραυσμα, κ.α.)- παραγωγής RDF μετά της προσωρινής αποθήκευσης αυτών», 

στη θέση «Πεύκο Μαυράκη» ή «Πάτημα» στον Ασπρόπυργο Ν. Αττικής.» (ΑΔΑ:Ψ9ΛΩ4653Π8-

ΖΔ0)», ολοκληρώθηκε το πρώτο στάδιο εργασιών αποκατάστασης, και ειδικότερα η «Τεχνική έκθε-

ση αποκατάστασης περιβαλλοντικής ζημιάς στο χώρο της  εταιρείας "ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΕΩΣ 

– ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ Α.Ε." στο Δήμο Ασπροπύργου, Ν. Αττικής» Την 01
η
 Μαρτίου 

2018 δημοσιεύθηκε η διακήρυξη της β' φάσης του διαγωνισμού για την απομάκρυνση και διαχείριση 

των αποβλήτων από τις εγκαταστάσεις της εν λόγω δραστηριότητας. Τον Δεκέμβριο του 2018 ολο-

κληρώθηκε η διαδικασία επιλογής αναδόχου και αναμένεται η υλοποίηση των προβλεπόμενων ερ-

γασιών.  

3.2.2 Επιθεωρήσεις σε εφαρμογή του άρθρου 51 του ν. 4409/2016 και των άρθρων 16 και 17 

του π.δ. 148/2009. 

Το ΣΥΓΑΠΕΖ διενεργεί ελέγχους-επιθεωρήσεις κατόπιν εντολής του Ειδικού Γραμματέα Σώματος 

Επιθεωρητών και Ελεγκτών ΥΠΕΝ. Στο πλαίσιο αυτό, το 2018 διενεργήθηκαν 5 περιβαλλοντικοί 

έλεγχοι με τις διατάξεις του Π.Δ. 148/2009 και του άρθρου 9 του Ν. 2947/2001. Επίσης διενεργήθη-

καν 23 αυτοψίες για δειγματοληψίες και τον καθορισμό των κατάλληλων μέτρων αποκατάστασης 

περιβαλλοντικών ζημιών, καθώς και 4 που έλεγχοι πραγματοποιήθηκαν από κοινού με υπηρεσίες 

περιβάλλοντος των Περιφερειών στους οποίους το ΣΥΓΑΠΕΖ συμμετείχε ως τεχνικός σύμβουλος.  

Εντός του έτους 2018 εκδόθηκαν από το ΣΥΓΑΠΕΖ 5 Εκθέσεις Ελέγχου, 5 Πράξεις Βεβαίωσης 

Παράβασης και 4 Εισηγήσεις Επιβολής Προστίμου, αφενός στο πλαίσιο συμμετοχής των Επιθεωρη-

τών Περιβάλλοντος του ΣΥΓΑΠΕΖ στην υλοποίηση του  Εθνικού Σχεδίου Περιβαλλοντικών Επιθε-

ωρήσεων, και αφετέρου στον έλεγχο για την τήρηση των υποχρεώσεων των φορέων εκμετάλλευσης, 

σε εφαρμογή των άρθρων 16 και 17 του π.δ. 148/2009. Όλες οι Πράξεις Βεβαίωσης Παράβασης α-

πεστάλησαν στον αρμόδιο εισαγγελέα για την ποινική διερεύνηση των υποθέσεων. Στο τέλος του 

2018, εκκρεμούσε η σύνταξη 3 Εκθέσεων Ελέγχου και 3 Πράξεων Βεβαίωσης Παράβασης. 

α) Έλεγχος τήρησης περιβαλλοντικών όρων σε εργοστάσιο παραγωγής μπαρών, ράβδων, σωλήνων 

κραμάτων χαλκού, χαλυβδοταινιών και κατασκευής σύρματος κραμάτων χαλκού, στο Δ. Τανάγρας 

Βοιωτίας. 

Τον Ιούνιο του 2017 (επανέλεγχος Ιούλιος 2017), σε εφαρμογή του Εθνικού Σχεδίου Περιβαλλοντι-

κών Επιθεωρήσεων, πραγματοποιήθηκε 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 λει-

τουργεί στο Δήμο Τανάγρας Ν. Βοιωτίας. Στις 26.02.2018 εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. 284/26.02.2018 

«Έκθεση μερικού ελέγχου τήρησης των περιβαλλοντικών όρων και της περιβαλλοντικής νομοθεσί-

ας, στο εργοστάσιο παραγωγής μπαρών, ράβδων, σωλήνων κραμάτων χαλκού, χαλυβδοταινιών και 

κατασκευής σύρματος κραμάτων χαλκού της εταιρείας .που λειτουργεί στο 59
ο
  χλμ Ε.Ο. Αθηνών – 

Λαμίας στην περιοχή του Δήμου Τανάγρας της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας – ΚΛΗΣΗ ΣΕ 

ΑΠΟΛΟΓΙΑ». Η διαδικασία επιβολής διοικητικών κυρώσεων, βρίσκεται σε εξέλιξη. 
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β)  Διερεύνηση καταγγελίας για πρόκληση περιβαλλοντικής ζημίας λόγω διαρροών κατσίγαρου στο 

ρέμα Βρασιάτη, Β. Κυνουρίας, Ν. Αρκαδίας. 

 Στις 12.06.2018 πραγματοποιήθηκε κοινή αυτοψία του ΣΥΓΑΠΕΖ με τον Φορέα Διαχείρισης Ό-

ρους Πάρνωνα και Υγρότοπου Μουστού στο ρέμα Βρασιάτη, Β. Κυνουρίας, Ν. Αρκαδίας, έπειτα 

από καταγγελία για πρόκληση περιβαλλοντικής ζημίας που προκαλείται λόγω απόρριψης  κατσίγα-

ρου και συντάχθηκε το σχετικό πρακτικό (α.π. ΣΥΓΑΠΕΖ 643/14.06.2018). Στις 18.12.2018 και στις 

20.12.2019 πραγματοποιήθηκε από το ΣΥΓΑΠΕΖ αυτοψία σε 3 ελαιοτριβεία τα οποία βρίσκονται 

στην ευρύτερη περιοχή όπου είχαν εντοπιστεί ίχνη κατσίγαρου. Συντάχθηκαν εκθέσεις αυτοψίας και 

βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία ελέγχου. 

γ)  Έλεγχος τήρησης περιβαλλοντικών όρων στις εγκαταστάσεις ΒΙΟΚΑ στα Χανιά. 

Τον Φεβρουάριο του 2018 πραγματοποιήθηκε συμπληρωματικός έλεγχος (δειγματοληψία), σε συνέ-

χεια του αρχικού τακτικού μερικού ελέγχου που πραγματοποιήθηκε το Νοέμβριο του 2017 από Επι-

θεωρητές του ΣΥΓΑΠΕΖ, στις εγκαταστάσεις βιολογικού καθαρισμού στα Χανιά.  

Στις 21.11.2018 εκδόθηκε η «Έκθεση μερικού ελέγχου τήρησης των περιβαλλοντικών όρων και της 

κείμενης Περιβαλλοντικής Νομοθεσίας για την εγκατάσταση βιολογικού καθαρισμού στα Χανιά».  

Σύμφωνα με την Έκθεση Ελέγχου διαπιστώθηκε ότι η ελεγχόμενη δραστηριότητα προέβει: «σε ανά-

μειξη στερεών επικίνδυνων και μη αποβλήτων, καθώς και σε προσωρινή αποθήκευση επικίνδυνων 

αποβλήτων σε μη κατάλληλες συνθήκες, κατά παράβαση της κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας», 

καθώς επίσης ότι : «στον υπαίθριο χώρο επί χωμάτινου εδάφους, εντός του γηπέδου της εγκατάστασης 

αλλά εκτός της περίφραξης, υπήρχαν διάσπαρτα επί του εδάφους σε μεγάλες ποσότητες, παλαιά κατε-

στραμμένα μέταλλα, παλαιές δεξαμενές πλαστικές, παλαιά πλαστικά, παλαιά μέταλλα (αλουμίνια, ανο-

ξείδωτα), παλαιές κατεστραμμένες ξύλινες παλέτες, καθώς και παλαιά κατεστραμμένα κλιματιστικά». 

Είναι σε εξέλιξη η διαδικασία ελέγχου των στοιχείων και της επιβολής διοικητικών κυρώσεων. 

δ) Διερεύνηση πρόκλησης περιβαλλοντικής ζημίας από εγκατάσταση αιολικού πάρκου.  

Διενέργεια αυτοψίας για διαπίστωση περιβαλλοντικής ζημίας λόγω εργασιών κατασκευής αιολικού 

πάρκου στο Ν. Ιωαννίνων. Η ζημία αφορούσε καταστροφή φυσικού δάσους σε τμήματα του έργου 

εγκατάστασης. Το Δασαρχείο Ιωαννίνων διέκοψε τις εργασίες έως ότου υποβληθεί μελέτη αποκατά-

στασης.   

ε) Διερεύνηση υπόθεσης για απόθεση πρόκλησης περιβαλλοντικής ζημίας από ανεξέλεγκτη διάθεση 

αποβλήτων και μπάζωμα ρέματος σε λατομικό χώρο στην περιοχή Αγίας Μαρίνας Χανίων.  

Στις 05.09.2018 πραγματοποιήθηκε από κοινού έλεγχος με εκπρόσωπο του Τμήματος Περιβάλλο-

ντος & Υδροικονομίας της Π.Ε. Χανίων. Κατά την ημέρα της αυτοψίας, διαπιστώθηκε η ανεξέλε-

γκτη διάθεση και η μη σύννομη διαχείριση στερεών και επικινδύνων αποβλήτων. Στα πρανή μετώ-

πων εξόρυξης, είχαν αποτεθεί μεγάλες ποσότητες Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατε-

δαφίσεων (ΑΕΚΚ), αστικών αποβλήτων καθώς και ποσότητες επικινδύνων αποβλήτων. Ο έλεγχος 

ολοκληρώθηκε από το Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας της Περιφερειακής Ενότητας 

Χανίων. Το ΣΥΓΑΠΕΖ ενημέρωσε την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης – Περιφερειακή Επιτρο-

πή Αντιμετώπισης Περιβαλλοντικών Ζημιών ως αρμόδια Αρχή προκειμένου να καθορίσει τα κατάλ-

ληλα μέτρα αποκατάστασης.  

στ)  Διερεύνηση καταγγελίας για διαρροή πετρελαιοειδών στο Μαντούδι Ευβοίας.  
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Πραγματοποιήθηκε αυτοψία στο Μαντούδι στις 12.10.2018 προς διερεύνηση των καταγγελιών, οι 

οποίες ανέφεραν διαρροή πετρελαίου και πρόκληση περιβαλλοντικής ζημίας στην παραλιακή περιο-

χή Κυμάσι Μαντουδίου του Ν. Ευβοίας. Μετά από τα ακραία καιρικά φαινόμενα που επικράτησαν 

στην περιοχή, υπήρξε διαρροή πετρελαιοειδών καταλοίπων σε χερσαία δημόσια – δημοτική έκταση, 

η οποία προήλθε από εγκατάσταση δεξαμενών (υπερχείλιση ανοικτής τσιμεντένιας δεξαμενής). Ε-

νημερώθηκε Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας – Περιφερειακή Επιτροπή 

Αντιμετώπισης Περιβαλλοντικών Ζημιών ως αρμόδια Αρχή και κλήθηκε η υπεύθυνη εταιρεία να 

προβεί στον καθαρισμό της περιοχής από τις διαρροές πετρελαιοειδών.  

3.2.3  Άλλες Δράσεις 

Το 2018 υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του χρηματοδοτικού προγράμματος «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟ-

ΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» η ένταξη έργων συνολικού προϋπολογισμού 181.992 €. Το έργο αφορά σε 

δράσεις συλλογής και διαχείρισης επικινδύνων αποβλήτων για τον περιορισμό πρόκλησης περιβαλ-

λοντικής ζημίας από ανεξέλεγκτες αποθέσεις για τις οποίες δεν έχει εντοπιστεί ο υπεύθυνος φορέας 

εκμετάλλευσης κατόπιν αιτημάτων που υποβλήθηκαν από τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις Αττικής 

και Αιγαίου.   

Στο πλαίσιο της υλοποίησης των επιμέρους δράσεων του προγράμματος LIFE NATURA THEMIS 

με τίτλο «Προώθηση της ενημέρωσης – ευαισθητοποίησης για τη δίωξη εγκλημάτων κατά της άγριας 

ζωής και ανάδειξη της περιβαλλοντικής ευθύνης για την αποκατάσταση ζημιών της βιοποικιλότητας 

σε περιοχές του δικτύου NATURA 2000 στην Κρήτη», στο οποίο το ΣΥΓΑΠΕΖ συμμετέχει ως συν-

δικαιούχος, προβλέπεται να διοργανωθούν τρία εκπαιδευτικά σεμινάρια εντός του έτους 2019, ένα 

για Δικαστές/Εισαγγελείς και ένα φορείς της δημόσιας διοίκησης στο Ηράκλειο Κρήτης, και ένα για 

Δικαστές/Εισαγγελείς στην Αθήνα. 

3.3 Προγραμματισμός δράσεων του ΣΥΓΑΠΕΖ για το έτος 2019 

Η υπηρεσία έχει υποστεί σημαντική μείωση έμπειρων  υπαλλήλων- Επιθεωρητών Περιβάλλοντος 

καθώς και διοικητικών υπαλλήλων,  η οποία ανέρχεται σε ποσοστό μεγαλύτερο του 50% εντός του 

2018. Κατά το έτος 2019 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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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 Ε-

νέργειας, τα τμήματα Επιθεώρησης Μεταλλείων, λειτουργούν από 10-11-2017 ως τμήματα ενταγμέ-

να στο Σώμα Επιθεώρησης Βορείου Ελλάδος (ΣEBE) και στο Σώμα Επιθεώρησης Νοτίου Ελλάδος 

της ειδικής Γραμματείας του Σώματος Επιθεωρητών – Ελεγκτών του ΥΠΕΝ.  

Ασκούν επιθεώρηση σε επιχειρήσεις μεταλλευτικών και λατομικών δραστηριοτήτων (έρευνα και 

εκμετάλλευση ορυκτών πρώτων υλών, πλην των υδρογονανθράκων σε υγρή και αέρια κατάσταση). 

Το έργο τους αφορά στον έλεγχο της ορθολογικής αξιοποίησης του ορυκτού πλούτου της χώρας που 

αποτελεί κεντρικό πυλώνα της εθνικής οικονομίας, στον έλεγχο των συνθηκών ασφάλειας και υγιει-

νής 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, σε αντίθεση με όλους τους υπόλοιπους 

εργασιακούς χώρους), στην αστυνόμευση της παράνομης μεταλλευτικής και λατομικής δραστηριό-

τητας 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 «Εκμε-

ταλλεύσεως 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 στο σύνολό τους σχεδόν κωδικοποιήθηκαν και 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 

Κ.Υ.Α. Δ7/Α/Φ1/14080/732/1996 (Οδηγία 92/104 ΕΟΚ), του Κανονισμού Μεταλλευτικών και Λα-

τομικών Εργασιών (Κ.Μ.Λ.Ε.), καθώς επίσης τις διατάξεις του π.δ. 294/1988 «Ελάχιστος χρόνος 

απασχόλησης τεχνικού ασφαλείας …», και του π.δ. 17/1996 «Μέτρα για την Βελτίωση της Ασφά-

λειας 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. 4512/2018 (ΦΕΚ 5/Α΄/17-01-2018), ο οποίος τροπο-

ποιεί τη νομοθεσία περί έρευνας και εκμετάλλευσης λατομικών ορυκτών, ενώ εισάγει και ρυθ-

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

των  ορυκτών, συμπεριλαμβανομένων των μεταλλευτικών.  

Στα Τμήματα Επιθεώρησης Μεταλλείων ανήκουν συνοπτικά οι ακόλουθες αρμοδιότητες:  

α) Η παρακολούθηση και ο έλεγχος των μεταλλείων, λατομείων και των εγκαταστάσεων επεξεργα-

σίας των ορυκτών, των εργοστασίων εμπλουτισμού και των εξαγωγικών μεταλλουργιών, εντός με-

ταλλευτικών και λατομικών χώρων, αντίστοιχα, σε ότι αφορά στην ορθολογική και σύννομη εκμε-

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

και υγείας, των γειτνιαζουσών εγκαταστάσεων έργων δημόσιας ωφέλειας καθώς επίσης η επιβολή 

λήψης των ενδεδειγμένων μέτρων και η επιβολή κυρώσεων.  

β) Ο έλεγχος των πάσης φύσεως ερευνητικών έργων, που αφορούν τη διενέργεια ερευνών για με-

ταλλευτικά, ενεργειακά και λατομικά ορυκτά.  

γ) Ο έλεγχος της κατασκευής και λειτουργίας των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων επεξερ-

γασίας, 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.  
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ε) Η διενέργεια αυτοψιών και η σύνταξη εκθέσεων πραγματογνωμοσύνης για ατυχήματα – δυστυ-

χήματα 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 ασφαλεί-

ας 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 προ-

στασία 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 νο-

μοθεσία, η αξιολόγηση και γνωμοδότηση επί της δραστηριότητας κάθε παραχώρησης μεταλλείου 

και η σύνταξη αντίστοιχων εκθέσεων κρισιολόγησης καθώς και η εκτίμηση της αξίας των μεταλλεί-

ων, 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 Μεταλ-

λείων από τις κείμενες διατάξεις και τον Κανονισμό Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών. 

Στο τέλος του 2018, στα Τμήματα Επιθεώρησης Μεταλλείων του Σώματος Επιθεώρησης Νοτίου 

Ελλάδας (ΣΕΝΕ) και του Σώματος Επιθεώρησης Βορείου Ελλάδας (ΣΕΒΕ) υπηρετούσαν ενεργά: 

- ΣΕΝΕ: 6 ΠΕ Μηχανικοί, (6 Μηχανικοί Μεταλλείων), 2 ΔΕ Διοικητικοί Υπάλληλοι και 3 ΔΕ Διοι-

κητικοί Υπάλληλοι (αποσπασμένοι από τη ΔΕΗ) 

- Γραφείο Σμυριδωρυχείων Νάξου: 1 ΤΕ Διοικητικός Υπάλληλος, 2 ΥΕ Φύλακες 

- ΣΕΒΕ: 5 ΠΕ Μηχανικοί, (4 Μηχανικοί Μεταλλείων και 1 Μηχανολόγος Μηχανικός), 1 ΤΕ Μηχανι-

κός (Μηχανολόγος), 2 ΔΕ Διοικητικοί Υπάλληλοι και 1 ΥΕ Υπάλληλος Καθαριότητας. 

4.2 Περιγραφή του έργου της Επιθεώρησης Μεταλλείων Νοτίου και Βορείου Ελλάδος το 

2018 

Περιγραφή και στατιστικά στοιχεία της δράσης των Τμημάτων Επιθεώρησης Μεταλλείων Νοτίου 

Ελλάδος (ΣΕΝΕ) και Βορείου Ελλάδος (ΣΕΒΕ) δίνονται συνοπτικά στον ακόλουθο πίνακα για το 

2018: 

Παραγόμενο έργο της Επιθεώρησης Μεταλλείων για 

το έτος 2018 

Αριθμός δράσεων 

ΣΕΝΕ ΣΕΒΕ Σύνολο 

Τακτικές επιθεωρήσεις (προγραμματισμένες, βάσει αιτη-

μάτων άλλων φορέων), συμπεριλαμβανομένων και των 

αυτοψιών στα Σμυριδωρυχεία Νάξου 

111 100 211 

Έκτακτες επιθεωρήσεις (αυτεπαγγέλτως, για εξέταση ατυ-

χημάτων και δυστυχημάτων) 
36 22 58 

Έκτακτες επιθεωρήσεις (για εξέταση καταγγελιών) 34 9 43 

Παραστάσεις ως μάρτυρες σε δικαστήρια 8 14 22 

Σύνολο επιθεωρήσεων και παραστάσεων σε δικαστή-

ρια 
189 145 334 

Αποφάσεις επιβολής προστίμων σε περιπτώσεις νόμιμης 

δραστηριότητας 
25 19 44 

Αποφάσεις επιβολής προστίμων σε περιπτώσεις παράνο-

μης δραστηριότητας 
2 1 3 

Σύνολο αποφάσεων επιβολής προστίμων 27 20 47 

Ύψος επιβολής προστίμου σε περιπτώσεις νόμιμης δρα-

στηριότητας 
228.000 € 106.504 € 

334.504 

€ 
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Ύψος επιβολής προστίμου σε περιπτώσεις παράνομης 

δραστηριότητας 
1.088.000 € 15.000 € 

1.103.00

0 € 

Σύνολο επιβαλλόμενων προστίμων 
1.316.000 € 121.504 € 

1.437.50

4 € 

Δηλωμένα ατυχήματα σε μεταλλευτικούς και λατομικούς 

χώρους που οδήγησαν σε μη θανατηφόρο τραυματισμό 
44 46 90 

Δηλωμένα ατυχήματα σε μεταλλευτικούς και λατομικούς 

χώρους που οδήγησαν σε θανατηφόρο τραυματισμό 
-- 2 2 

Δηλωμένα θανατηφόρα συμβάντα σε μεταλλευτικούς και 

λατομικούς χώρους που οφείλονταν σε παθολογικά αίτια 
-- 2 2 

Εκθέσεις επιθεώρησης σε μεταλλευτικούς/λατομικούς 

χώρους 
25 26 51 

Εκθέσεις ατυχημάτων-δυστυχημάτων κατόπιν αυτοψίας 

σε μεταλλευτικούς και λατομικούς χώρους με αποδέκτη 

τις αρμόδιες κατά τόπου εισαγγελικές αρχές 

30 18 48 

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 

42 193 233 

Κλήσεις σε ακρόαση λατομικών και μεταλλευτικών επι-

χειρήσεων 
54 42 69 

Εντολές σε λατομικές και μεταλλευτικές επιχειρήσεις (γε-

νικές, κατόπιν επιθεωρήσεων, μετά από κλήση σε ακρόα-

ση, αναφορικά με στελέχη της ιεραρχίας των έργων, βάσει 

δελτίων δραστηριότητας, κτλ.) 

29 57 
86 

 

Εκθέσεις και γνωμοδοτήσεις για παραχώρηση κατά χρήση 

εκτάσεων σε λατομικές και μεταλλευτικές επιχειρήσεις 
-- 4 4 

Έγγραφα διατύπωσης απόψεων επί προσφυγών κατά ε-

ντολών και αποφάσεων της Υπηρεσίας (εκτός αυτών που 

απευθύνονται στα Διοικητικά Δικαστήρια) 

40 7 47 

Εκθέσεις προς τα Διοικητικά Δικαστήρια επί προσφυγών 

που ασκήθηκαν κατά αποφάσεων της Υπηρεσίας  
-- 11 11 

Έγγραφα σχετικά με απαντήσεις στη Βουλή 3 5 8 

Περιοδικός έλεγχος των λατομείων και μεταλλείων μέσω 

ενημέρωσης ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων και ελέγχου 

των στοιχείων δελτίων δραστηριότητας και δηλώσεων 

απραξίας που υπέβαλαν οι εκμεταλλευτές 

628 489 1.117 

Εκθέσεις για απαλλοτριώσεις εκτάσεων για τις ανάγκες 

εκμετάλλευσης μεταλλείων 
-- 1 1 

Αποφάσεις-γνωμοδοτήσεις  έγκρισης χρήσης εκρηκτικών 

υλών σε μεταλλευτικούς και λατομικούς χώρους 
2 23 25 

Υποψήφιοι γομωτές-πυροδότες που εξετάστηκαν γραπτώς 

και προφορικώς για έκδοση νέας άδειας γομωτή-πυροδότη 
9 8 17 

Αριθμός ελεγχθέντων δειγμάτων καυσίμων από τη συμμέ-

τοχη των υπαλλήλων στα Κ.Ε.Δ.Α.Κ. -- 520 520 

Αριθμός εισερχόμενων εγγράφων 2.590 3.501 6.091 

Αριθμός εξερχόμενων εγγράφων 798 1.101 1.899 
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4.3 Ελλείψεις οργανωτικού και θεσμικού πλαισίου λειτουργίας 

Απαραίτητη προϋπόθεση για την ουσιαστική άσκηση των αρμοδιοτήτων της Επιθεώρησης Μεταλ-

λείων Βορείου & Νοτίου Ελλάδος είναι ο προγραμματισμός προληπτικών ελέγχων στα μεταλλεία 

και λατομεία της χωρικής της αρμοδιότητας που όμως λόγω της σύνθεσης και του μικρού αριθμού 

των υπαλλήλων της Υπηρεσίας, ουσιαστικά δεν καθίσταται δυνατόν να υλοποιηθεί κάθε χρόνο στο 

μεγαλύτερο μέρος του. 

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

Λατομείων της Μακεδονίας, της Θράκης, της Ηπείρου, της Θεσσαλίας των Νήσων Βορείου & Νο-

τίου Αιγαίου, της Στερεάς Ελλάδας, της Πελοποννήσου, των Ιονίων Νήσων και της Κρήτης από την 

Υπηρεσία οφείλονται κυρίως στην έλλειψη προσωπικού – ειδικότητας Μηχανικών Μεταλλείων και 

Τοπογράφων Μηχανικών – με αποτέλεσμα να δυσχεραίνεται πολύ και να καθίσταται πολλές φορές 

αδύνατος ο προληπτικός έλεγχος, οι προγραμματισμένες επιθεωρήσεις Μεταλλείων και Λατομείων, 

αλλά και οι τοπογραφικές αρμοδιότητες (οριοθετήσεις μεταλλείων και λατομείων και απαλλοτριώ-

σεις). Οι Διπλωματούχοι Μηχανικοί της Υπηρεσίας μας, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, είναι 

αναγκασμένοι να μετακινούνται εκτός έδρας σε μεταλλευτικούς και λατομικούς χώρους στη ζώνη 

ευθύνης της τόσο για την διενέργεια ελέγχων αλλά και εκτάκτως σε πολλές περιπτώσεις που έχουν 

το χαρακτήρα του επείγοντος και δεν επιδέχονται αναβολή (ατυχήματα - δυστυχήματα - καταγγελίες 

κ.λπ.). Για τους λόγους αυτούς θα πρέπει οπωσδήποτε να ληφθεί μέριμνα για τον προγραμματισμό 

κατ’ αρχήν της άμεσης στελέχωσης και της άμεσης και έγκαιρης έγκρισης πιστώσεων για μετακινή-

σεις, εκπαίδευση επιθεωρητών και υλικοτεχνική υποδομή. 

4.4 Προγραμματισμός δράσεων της Επιθεώρησης Μεταλλείων για το 2019 

Οι προτεραιότητες της Επιθεώρησης Μεταλλείων Νοτίου και Βορείου Ελλάδος για το έτος 2019 

συνοψίζονται στα ακόλουθα:  

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

ασκούνται μεταλλευτικές και λατομικές δραστηριότητες, στο πλαίσιο της χωρικής αρμοδιότητάς της 

Υπηρεσίας,  

β) η διενέργεια επιθεωρήσεων και ελέγχων με μεγαλύτερη ένταση στις περιοχές με αυξημένη μεταλ-

λευτική και λατομική δραστηριότητα όπως ειδικότερα στις περιοχές του Λιγνιτικού Κέντρου Δυτι-

κής Μακεδονίας και του Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης της Δ.Ε.Η. Α.Ε. - Λιγνιτωρυχεία Πτο-

λεμαΐδας, Αμυνταίου, Φλώρινας, Ορυχεία Χωρεμίου, Μαραθούσας, Κυπαρισσίων. κ.λπ. - λόγω του 

μεγέθους και της πολυπλοκότητάς τους, στις μεταλλευτικές εγκαταστάσεις Σκουριών,  Ολυμπιάδας 

και Στρατωνίου (υπόγεια μεταλλεία με βοηθητικές εγκαταστάσεις επιφάνειας, εργοστάσια εμπλου-

τισμού με συνοδά έργα, χώροι απόθεσης αποβλήτων εξόρυξης και κατεργασίας μεταλλευμάτων), 

που περιλαμβάνονται στο έργο «Μεταλλευτικές – Μεταλλουργικές Εγκαταστάσεις Μεταλλείων 

Κασσάνδρας» της «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ Α.Ε.», στα Μεταλλεία Ευβοίας και Αγίου Ιωάννη της 

ΛΑΡΚΟ, στις επιφανειακές και υπόγειες εκμεταλλεύσεις βωξίτη της Φωκίδας, στα ορυχεία βιομη-

χανικών ορυκτών της Μήλου καθώς και σε περιοχές λειτουργίας λατομείων μαρμάρων (Δράμα, Κα-

βάλα, Θάσος κ.ά.) και γ) η άμεση διενέργεια αυτοψιών και επιθεωρήσεων στην ορθή κάθε φορά 

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

γνωμοδοτήσεις σε θέματα εκμετάλλευσης και απαλλοτριώσεων κ.λπ. που σχετίζονται με χώρους 

άσκησης μεταλλευτικών και λατομικών δραστηριοτήτων.  

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

μέχρι το βαθμό που είναι αυτό εφικτό, με δεδομένη την υποστελέχωση και τα λοιπά προβλήματα 

που αναφέρθηκαν ανωτέρω, τα οποία καθιστούν πρακτικά αδύνατη την ολοκλήρωση διενέργειας 

όλων των προγραμματισμένων δράσεων σε ένα ικανοποιητικό βαθμό. 
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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 Κοινοβουλί-

ου 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 Κοινοβουλί-

ου 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 δι-

αδικασίας 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 Ενεργει-

ακών 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 Επι-

θεωρητών, 

ε) Τον έλεγχο της διενέργειας ενεργειακού ελέγχου των υπόχρεων προς τούτο επιχειρήσεων, τη δια-

σφάλιση και τον έλεγχο της ποιότητας των ενεργειακών ελέγχων, τον έλεγχο των ενεργειακών ελε-

γκτών και των φορέων εκπαίδευσης αυτών και την εισήγηση επιβολής κυρώσεων, 

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

ακών Ελεγκτών, καθώς και του Αρχείου Ενεργειακών Ελέγχων. 

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

χων. 

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 ελε-

γκτών. 

Το έτος 2018, στα Τμήματα Επιθεώρησης Ενέργειας Νοτίου Ελλάδας (ΣΕΝΕ) και Βορείου Ελλάδας 

(ΣΕΒΕ) υπηρέτησαν συνολικά δέκα (10) Επιθεωρητές Ενέργειας κλάδου ΠΕ και ΤΕ Μηχανικών. 

Αναλυτικότερα: 

α) ΣΕΝΕ: 4 Επιθεωρητές Ενέργειας (3 ΠΕ Μηχανικοί συμπεριλαμβανομένης και της Προϊσταμένης 

και 1 ΤΕ Μηχανικός) και 1 υπάλληλος διοικητικής υποστήριξης, ΔΕ Διοικητικού Γραμματέων. 

Από τους ως άνω Επιθεωρητές οι τρεις (3) ΠΕ Μηχανικοί είναι μόνιμοι και ο ένας (1) ΤΕ Μηχανι-

κός υπηρετεί με απόσπαση στο ΤΕΕ-ΝΕ από τις αρχές Μαϊου 2018. 

β) ΣΕΒΕ: Εξι (6) Επιθεωρητές Ενέργειας κλάδου ΠΕ Μηχανικών συμπεριλαμβανομένης και της 

προϊσταμένης και ένας μόνιμος  υπάλληλος ΥΠΕΝ σε θέση ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων. Αναλυ-

τικότερα υπηρέτησαν τρεις (3) Πολιτικοί Μηχανικοί, μια (1) Αγρονόμος-Τοπογράφος  Μηχανικός, 

μια (1) Μηχανολόγος Μηχανικός και μία (1) Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογι-

στών. Από τους ως άνω Επιθεωρητές οι τρεις (3) ΠΕ Μηχανικών είναι μόνιμοι υπάλληλοι του Υ-

ΠΕΝ και οι τρεις (3) αποσπασμένοι.  

 

 

 

https://dasarxeio.files.wordpress.com/2017/10/p_d_132_2017.pdf
https://dasarxeio.files.wordpress.com/2017/10/p_d_132_2017.pdf


ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

 

 
25 

 

5.2 Συνοπτική περιγραφή του έργου της Επιθεώρησης Ενέργειας κατά το έτος 2018 

Κατά τη διάρκεια του έτους 2018, το έργο των Τμημάτων Επιθεώρησης Ενέργειας Νοτίου και Βο-

ρείου Ελλάδας συνοψίζεται στα ακόλουθα: 
 

5.2.1 Διοικητικό Έργο 

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

θέρμανσης και κλιματισμού) που υποστηρίζεται από το πληροφοριακό σύστημα buildingcert.gr, ως 

ακολούθως: 

Ταξινόμηση ανάλογα με το είδος των ενεργειών 

Είδος ενέργειας ΤΕ-

Ε/ΣΕΝΕ 

ΤΕ-

Ε/ΣΕΒΕ 

Σύνολο 

1. Έγκριση αναγγελιών για την άσκηση δρα-

στηριότητας : 
   

1.1 Ενεργειακών Επιθεωρητών Κτηρίων 570 373 943 

1.2 Ενεργειακών Επιθεωρητών Συστημάτων Θέρ-

μανσης 
101 50 151 

1.3 Ενεργειακών Επιθεωρητών Συστημάτων Κλιμα-

τισμού 
98 47 145 

1.4 Απορρίψεις αναγγελιών 47 37 84 

2. Έγκριση αιτήσεων εγγραφής νομικών προ-

σώπων στο Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών 
43 21 64 

3. Ηλεκτρονική οικονομική ενημερότητα «καρ-

τελών» (έλεγχος και αποδοχή ηλεκτρονικού παραβό-

λου):  

   

3.1 Εγγεγραμμένων Ενεργειακών Επιθεωρητών  (ε-

τήσια ανανέωση δικαιωμάτων δραστηριότητας Ενερ-

γειακών Επιθεωρητών) 

1.590 1.198 2.788 

3.2 Υποψήφιων Ενεργειακών Επιθεωρητών (εγγρα-

φή στο Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών) 
736 470 1.206 

3.3 Υποψήφιων νομικών προσώπων (εγγραφή στο 

Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών) 
43 21 64 

4. Υλοποίηση και ενεργοποίηση εφαρμογής για 

την εγγραφή νομικών προσώπων στο Μητρώο Ενερ-

γειακών Επιθεωρητών 

   

4.1 Σχεδιασμός 1  1 

4.2 Έγκριση τεχνικών απαιτήσεων 1 1 2 

4.3 Δοκιμαστικός Έλεγχος 2 2 4 

5. Ενημέρωση της Γενικής Δνσης Οικονομικής 

Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών, στο πλαίσιο 

της Παρακολούθησης Μεταρρυθμίσεων στην Πρόσβα-

ση και Άσκηση Επαγγελμάτων για τον αριθμό Ενεργει-

ακών Επιθεωρητών κτιρίων, συστημάτων θέρμανσης / 

κλιματισμού, καθώς και για το κόστος διενέργειας ενερ-

γειακών επιθεωρήσεων. 

4   4 

Σύνολο 3.236 2.220 5.456 
 
 
 

http://www.buildingcert.gr/
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β) Διαχείριση του ηλεκτρονικού Μητρώου Ενεργειακών Ελεγκτών και του Αρχείου Ενεργεια-

κών Ελέγχων που υποστηρίζεται από το πληροφοριακό σύστημα buildingcert.gr, ως ακολούθως:  

Ταξινόμηση ανάλογα με το είδος των ενεργειών 

Είδος ενέργειας ΤΕ-

Ε/ΣΕΝΕ 

ΤΕ-

Ε/ΣΕΒΕ 

Σύνολο 

1. Έγκριση αναγγελιών για την έναρξη άσκησης 

δραστηριότητας Ενεργειακών Ελεγκτών Α΄, Β, Γ΄ Τάξης 
293 159 452 

2. Απόρριψη αναγγελιών για την έναρξη άσκησης 

δραστηριότητας Ενεργειακών Ελεγκτών : 
135 67 202 

3. Έγκριση αιτήσεων εγγραφής νομικών προσώπων 5 2 7 

4. Απόρριψη αιτήσεων εγγραφής νομικών προσώπων 3 2 5 

5. Υλοποίηση και ενεργοποίηση εφαρμογής για την εγγραφή 

νομικών προσώπων στο Μητρώο Ενεργειακών Ελεγκτών 
   

5.1 Σχεδιασμός 1  1 

5.2 Έγκριση τεχνικών απαιτήσεων 1 1 2 

5.3 Δοκιμαστικός Έλεγχος 1 1 2 

6. Υλοποίηση και ενεργοποίηση εφαρμογής για την εξέλιξη 

των Ενεργειακών Ελεγκτών στην Β΄ και Γ΄Τάξη  
   

6.1 Σχεδιασμός 1  1 

6.2 Έγκριση τεχνικών απαιτήσεων 1 1 2 

6.3 Δοκιμαστικός Έλεγχος 1 1 2 

7. Υλοποίηση και ενεργοποίηση εφαρμογής Αρχείου Αποτε-

λεσμάτων Ενεργειακών Ελέγχων 
   

7.1 Σχεδιασμός  1 1 2 

7.2 Έγκριση τεχνικών απαιτήσεων 1 1 2 

7.3 Δοκιμαστικός Έλεγχος 1 1 2 

7.4 Διορθώσεις και αναθεώρηση τεχνικών απαιτήσεων 2 1 3 

Σύνολο 447 238 685 

 

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

πληροφοριακό σύστημα buildingcert.gr, ως ακολούθως: 

Ταξινόμηση ανάλογα με το είδος των ενεργειών 

Είδος ενέργειας ΤΕ-

Ε/ΣΕΝΕ 

ΤΕ-

Ε/ΣΕΒΕ 

Σύνολο 

1. Διαχείριση Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδο-

σης Κτιρίων (ΠΕΑ) που εκδόθηκαν για λόγους πώλησης, 

ενοικίασης, στο πλαίσιο χρηματοδοτικών προγραμμά-

των ΕΚΟ-Ι, ΙΙ, κλπ.  

185.943 118.152 304.095 

2. Διαχείριση Εκθέσεων Συστημάτων Θέρμανσης 7 11 18 

3. Διαχείριση Εκθέσεων Συστημάτων Κλιματισμού 20 11 31 

4. Διαχείριση αιτημάτων ανάκλησης Π.Ε.Α. που 

υποβλήθηκαν από τους Ενεργειακούς Επιθεωρητές Κτι-

ρίων (έλεγχος αιτημάτων και ενεργειακών επιθεωρήσε-

ων). 

4.795 4.298 9.093 

Σύνολο 190.765 122.472 313.237 

 

 

http://www.buildingcert.gr/
http://www.buildingcert.gr/
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δ) Συλλογή, επεξεργασία και μελέτη των αποτελεσμάτων των πιστοποιητικών ενεργειακής α-

πόδοσης, ως ακολούθως: 

Ενέργειες από το ΤΕΕ/ΣΕΝΕ : 

1. Στατιστική επεξεργασία εκδοθέντων ΠΕΑ και ανάρτηση 33.186 ηλεκτρονικών αρχείων 

στατιστικών αποτελεσμάτων ανά τρίμηνο, στην επίσημη ιστοσελίδα http://bpes.ypeka.gr/ της Επι-

θεώρησης 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. 

2. Σύνταξη Έκθεσης Στατιστικής Ανάλυσης ΠΕΑ Κτιρίων που εκδόθηκαν το έτος 2017 και 

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

3. Χορήγηση δεδομένων από το Αρχείο Επιθεώρησης Κτιρίων και το Μητρώο Ενεργειακών 

Επιθεωρητών, κατόπιν στατιστικής επεξεργασίας, στο Τμήμα Ενεργειακής Αποδοτικότητας του 

Υ.Π.ΕΝ., στο Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και σε ερευνητές.    

ε) Εξυπηρέτηση πολιτών και φορέων, υπηρεσιών δημοσίου και ευρύτερου δημόσιου, ως ακο-

λούθως : 

Ταξινόμηση ανάλογα με το είδος των ενεργειών 

Είδος ενέργειας ΤΕ-

Ε/ΣΕΝΕ 

ΤΕ-

Ε/ΣΕΒΕ 

Σύνολο 

1. Απαντήσεις σε ερωτήματα πολιτών μέσω ηλε-

κτρονικής αλληλογραφίας  
1.000 1.463 2.463 

2. Απαντήσεις σε ερωτήματα από τον Συνήγορο του 

Πολίτη 
1 1 2 

3. Απαντήσεις σε ερωτήματα Περιφερειακών Τμη-

μάτων του Τ.Ε.Ε. 
2 1 3 

4. Απαντήσεις σε ερωτήματα πολιτών και υπηρε-

σιών και φορέων 
7 4 11 

5. Έκδοση Βεβαιώσεων Ενεργειακών Επιθεωρητών 

/ Ελεγκτών 
32 34 66 

http://bpes.ypeka.gr/
http://bpes.ypeka.gr/
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6. Έκδοση αντιγράφων Π.Ε.Α. όπως τηρούνται στο 

Αρχείο Επιθεώρησης Κτιρίων των ΤΕΕ-ΝΕ και ΤΕΕ-ΒΕ 
88 95 183 

Σύνολο 1.130 1.598 2.728 

 

ζ) Συμμετοχή σε συνέδρια, ημερίδες και Τεχνικές Εκθέσεις, ως ακολούθως : 

Ενέργειες από το ΤΕΕ/ΣΕΝΕ : 

1. Παρουσίαση «Ενεργειακή αναβάθμιση δημοσίων κτηρίων – Χρηματοδοτικά Εργαλεία» 

στην Ημερίδα του Εργαστηρίου Διερεύνησης «Χρηματοδότηση Πράσινων Λύσεων & Ενσωμάτω-

ση Πράσινων Κριτηρίων στις Δημόσιες Συμβάσεις» της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου & Προα-

στασίας Καταναλωτή, 28.02.2018, ΕΚΔΔΑ. 

2. Παρουσίαση «ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ T.O.Τ.Ε.Ε. 20701-4 : ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΑ ΕΚΘΕ-

ΣΕΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ, ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ», 03.03.2018, στο πλαίσιο της 2
ης

 Διεθνούς Έκθεσης Verde.tec 

στο M.E.C. Παιανίας. 

3. Παρουσίαση «Energy consumption profile of the existing building stock in Greece - The 

experience and outcomes of the energy inspections» στο Regional COST workshop “Tackling en-

ergy poverty in Europe: a Greek Perspective”, 06.03.2018, Kostis Palamas Building, το οποίο διορ-

γανώθηκε από το ΕΚΠΑ. 

4. Παρουσίαση «Ενεργειακά χαρακτηριστικά πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης κτιρίων» 

στην ημερίδα «Υποστήριξη Λήψης Αποφάσεων Ενεργειακής Αναβάθμισης Κτιρίων», 21.03.2018, 

Αθήνα, ξενοδοχείο ΑΜΑΛΙΑ που διοργανώθηκε από το Κ.Α.Π.Ε. 

5. Συμμετοχή στη συνάντηση ενδιαφερόμενων μερών στο πλαίσιο του χρηματοδοτούμενου 

από το HORIZON 2020 έργου με την ονομασία iBRoad – Individual Building Renovation 

Roadmaps, 13.03.2018 που διοργανώθηκε από το INZEB-COO/CFO. 

 

 

 5.2.2 Θεσμικό Έργο 

α) Έκδοση της Αριθμ. οικ. 175275/22.05.2018 Απόφασης του Υπουργού και του Αν. Υπουργού 

Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΦΕΚ Β΄ 1927/30.05.2018) «Συστήματα αναγνώρισης προσόντων και 

πιστοποίησης Ενεργειακών Ελεγκτών. Μητρώο Ενεργειακών Ελεγκτών και Αρχείο Ενεργειακών Ελέγ-

χων», σε συνεργασία με το Τμήμα Ενεργειακής Αποδοτικότητας του Υ.Π.ΕΝ. 

β) Έκδοση της Αριθμ.οικ. ΥΠΕΝ/ΣΕΝΕ/15418/1294/15.03.2018 Απόφασης του Υπουργού και 

Αν. Υπουργού Οικονομικών, του Υπουργού και Αν. Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και 

του Διοικητή ΑΑΔΕ (ΦΕΚ Β 1242/04.04.2018) «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.» 

κατόπιν συνεργασίας με το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και τη Γενική Γραμματεία 

Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών. 
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5.2.3 Ελεγκτικό Έργο 

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

σεων, της ενεργειακής πιστοποίησης και της ορθότητας των εκδοθέντων ΠΕΑ, ως ακολούθως: 

 

Είδος ελέγχου ΤΕΕ/ΣΕΝΕ ΤΕΕ/ΣΕΒΕ Σύνολο 

1. Αυτεπάγγελτοι δειγματοληπτικοί έλεγχοι σε Πιστοποι-

ητικά Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (Π.Ε.Α.)  
200 300 500 

2. Έκτακτοι δειγματοληπτικοί έλεγχοι σε Π.Ε.Α. που 

έχουν εκδοθεί για το χρηματοδοτικό πρόγραμμα ΕΚΟ-

ΙΙ 

25 100 125 

3. Επιτόπιες Επιθεωρήσεις σε κτίρια για την εξακρίβωση 

της ορθότητας : 
   

3.1 Πιστοποιητικών Ενεργειακής απόδοσης 28 58 86 

3.2 Εκθέσεων συστημάτων θέρμανσης  2  2 

3.3 Εκθέσεων συστημάτων κλιματισμού 1  1 

4. Καταγγελίες από :    

4.1 Πολίτες/υπηρεσίες για τη μη έκδοση Π.Ε.Α. κατά τη 

μίσθωση ακινήτων 
3 2 5 

4.2 Πολίτες για την μη επίδειξη του Π.Ε.Α. κατά τη μίσθωση 

ακινήτου 
1  1 

4.3 Πολίτες για τον έλεγχο της ακρίβειας δεδομένων ΠΕΑ που 

εκδόθηκε σε κτήριο που συμμετέχει στο χρηματοδοτικό 

πρόγραμμα ΕΚΟ-ΙΙ 

1  1 

Σύνολο 261 460 721 

 

 

 

 

5.3 Αποτελέσματα ελεγκτικού έργου 

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

που αφορούν στη 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 (ιδιοκτη-
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τών) 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 2018 κατά τη διαδι-

κασία ελέγχου Ενεργειακών Επιθεωρητών 

Αριθμός πράξεων 

ΤΕΕ/ΣΕΝΕ ΤΕΕ/ΣΕΒΕ Σύνολο 

Εκθέσεις Ελέγχου 36 34 70 

Πράξεις Βεβαίωσης Παράβασης 41 18 59 

Πράξεις Βεβαίωσης Μη Παράβασης 16 14 30 

Εισηγήσεις Επιβολής Κυρώσεων 41 18 59 

Αποφάσεις Επιβολής Κυρώσεων 26 14 40 

Εισηγήσεις Απόρριψης Ενδικοφανών Προσφυγών 6 1 7 

Αποφάσεις Απόρριψης Ενδικοφανών Προσφυγών 6 0 6 

Ακύρωση των Π.Ε.Α., κατόπιν επιβολής κυρώσεων 23 24 47 

ΣΥΝΟΛΟ 195 123 318 

 

Είδη διοικητικών κυρώσεων σε Ενεργειακούς Επιθεω-

ρητές κτιρίων το 2018 

Αριθμός παραβατών 

ΤΕΕ/ΣΕΝΕ 
ΤΕ-

Ε/ΣΕΒΕ 
Σύνολο 

Αποκλεισμός δύο ετών από το Μητρώο Ενεργειακών Επι-

θεωρητών  
1 0 1 

Αποκλεισμός δύο ετών από το Μητρώο Ενεργειακών Επι-

θεωρητών και χρηματικό πρόστιμο 664 Ευρώ 
1 0 1 

Χρηματικό Πρόστιμο 500 – 1.000 Ευρώ 16 6 22 

Χρηματικό Πρόστιμο 1.000 – 2.965 Ευρώ 8 11 19 

ΣΥΝΟΛΟ 26 17 43 

Είδη παραβάσεων από Ενεργειακούς Επιθε-

ωρητές κτιρίων το 2018   

Συχνότητα παράβασης Σχετική 

Συχνότητα 

(%) 
ΤΕ-

Ε/ΣΕΝΕ 

ΤΕ-

Ε/ΣΕΒΕ 
Σύνολο 

Αναγραφή ανακριβών ενεργειακών ή άλλων 

στοιχείων επί των Π.Ε.Α 
14 11 25 25,0 

Υποβολή ανακριβών στοιχείων και δικαιολογη-

τικών 
14 11 25 25,0 

Πλημμελής εκπλήρωση των επιστημονικών και 

επαγγελματικών καθηκόντων και των συμβατι-

κών υποχρεώσεων 

14 11 25 25,0 

Μη τήρηση του ασυμβίβαστου ως προς την ι-

διότητα του Ενεργειακού Επιθεωρητή 
4 6 10 10,0 

Παραβίαση λοιπών υποχρεώσεων που απορρέ-

ουν από τις διατάξεις του ν. 4409/2016, όπως 

ισχύει, καθώς και των κατά εξουσιοδότηση αυ-

τού εκδιδόμενων κανονιστικών πράξεων 

14 1 15 15,0 

ΣΥΝΟΛΟ 60 40 100 100,0 
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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 2018 κατά 

τη διαδικασία ελέγχου ιδιοκτητών κτιρίων 

Αριθμός πράξεων 

ΤΕΕ/ΣΕΝΕ ΤΕΕ/ΣΕΒΕ Σύνολο 

Εκθέσεις Ελέγχου 0 0 0 

Πράξεις Βεβαίωσης Παράβασης 1 0 1 

Εισηγήσεις Επιβολής Κυρώσεων 1 0 1  

Αποφάσεις Επιβολής Κυρώσεων 0 0 0 

 

5.4 Προγραμματισμός δράσεων για το 2019 

Ο προγραμματισμός δράσης των Τμημάτων Επιθεώρησης Ενέργειας Νοτίου και Βορείου Ελλάδος 

για το έτος 2019 αναλύεται στις παρακάτω συνιστώσες: 

α) Tην ανάπτυξη και τον σχεδιασμό ηλεκτρονικού αλγόριθμου υπολογισμού επιβολής κυρώσε-

ων στους Ενεργειακούς Ελεγκτές και στις υπόχρεες μη Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις. 
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β) Τη σύνταξη σχεδίου Υπουργικής Απόφασης σχετικά με τις ανακλήσεις των ΠΕΑ, όπως ορίζε-

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

γ) Τη σύνταξη σχεδίου Υπουργικής Απόφασης κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 56, παρ.11 του 

Ν.4409/2016 που αφορά στην ανάπτυξη αναλυτικού αλγορίθμου για τον επακριβή προσδιορισμό του 

ύψους των επιβαλλόμενων διοικητικών κυρώσεων στους Ενεργειακούς Επιθεωρητές. 

δ) Τη σύνταξη Υπουργικής Απόφασης κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 14, παρ.8 του 

Ν.4342/2015 που αφορά στην ανάπτυξη αναλυτικού αλγορίθμου για τον επακριβή προσδιορισμό του 

ύψους των επιβαλλόμενων διοικητικών κυρώσεων στους Ενεργειακούς Ελεγκτές. 

 

 

5.5 Προτάσεις βελτίωσης του ελεγκτικού έργου της Επιθεώρησης Ενέργειας 

Η αποδοτική και εύρυθμη λειτουργία των Τμημάτων Επιθεώρησης Ενέργειας δυσχεραίνεται σε με-

γάλο 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: 

- 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 κλάδου ΔΕ Διοικητικού/Γραμματέων και ΠΕ Διοικητικού/Οικονομικού (κατ’ 

ελάχιστον τρεις σε κάθε Τμήμα Επιθεώρησης) προκειμένου η υπηρεσία να ανταπεξέλθει στα διοικη-

τικά βάρη που προκύπτουν από τον έλεγχο των δικαιολογητικών στις αναγγελίες των υποψήφιων Ε-

νεργειακών 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, προ-

κειμένου να ελαττωθούν και απλοποιηθούν διοικητικές διαδικασίες κατά την εγγραφή των υποψήφι-

ων Ενεργειακών Επιθεωρητών και Ελεγκτών στα αντίστοιχα Μητρώα και κατά τη χορήγηση αντι-

γράφων Π.Ε.Α. σε πολίτες. 
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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 Υπουρ-

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

τεία Σώματος Επιθεωρητών και Ελεγκτών και διαρθρώθηκε σε δύο Σώματα Επιθεώρησης (Βορείου 

και Νοτίου Ελλάδας) με δύο Τμήματα Επιθεώρησης Δόμησης και Κατεδαφίσεων (ΤΕΔΚ), αντίστοι-

χα.  

Η Επιθεώρηση Δόμησης και Κατεδαφίσεων (ΤΕΔΚ) 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 συ-

ντομία, 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 Βο-

ρείου 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 α-

ντικατέστησε 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 (Υ.ΔΟΜ) και 

διαβίβασή του από την Υ.ΔΟΜ 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 εκτά-

σεις 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 ε-

ντοπισμού αυθαιρέτων κατασκευών και εκτέλεσης πρωτοκόλλων κατεδάφισης σε όλη την επικρά-

τεια. Ακολούθως, με το άρθρο 49, παρ. 13 του ν. 4030/2011 και το άρθρο 39 του ν. 4067/2012, πα-

ρέμεινε 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 έ-

κταση, 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. Συγκε-

κριμένα, οι αμετάκλητες αποφάσεις κατεδάφισης για τις αυθαίρετες κατασκευές της παρ. 2 του άρ-

θρου 2 του ν. 4178/2013 (αιγιαλό –παραλία, δάση-δασικές-αναδασωτέες εκτάσεις, αρχαιολογικούς 

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

θύνη της Αποκεντρωμένης διοίκησης, ενώ η ΕΥΕΚΑ συντονίζει και παρακολουθεί τις κατεδαφίσεις.  

Με το άρθρο 125 του ν.4495/2017 καταργείται το άρθρο 38, και το ΤΕΔΚ αναλαμβάνει μόνο τον 

συντονισμό των κατεδαφίσεων, ενώ με το άρθρο 4 του ν.4495/2017 η νεοσύστατη Διεύθυνση «Ε-

λέγχου Δομημένου Περιβάλλοντος και Εφαρμογής Σχεδιασμού - Παρατηρητήριο» εποπτεύει και 

ελέγχει την υλοποίηση των τελεσίδικων πρωτοκόλλων κατεδάφισης, τα οποία συνεχίζουν να εκτε-

λούνται με ευθύνη της Αποκεντρωμένης Διοίκησης. 

γ) Μετά τις πυρκαγιές της 23
ης

 και 24
ης

 Ιουλίου 2018 στην Αττική, η Υπηρεσία με το άρθρο 52 

«Επείγουσες ρυθμίσεις για κατεδαφίσεςι αυθαίρετων κτισμάτων σε αιγιαλό και δασικές εκτάσεις» του 
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Ν.4559/2018 και μέχρι τη συγκρότηση των Υπηρεσίων Ελέγχου Δόμησης του Κεφαλαίου Α’ του 

ν.4495/2017 (Α’ 167), αποκτά αρμοδιότητα της σύνταξης έκθεσης αυτοψίας των Επιθεωρητών Δό-

μησης για την έκδοση πράξης κατεδάφισης με απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέρ-

γειας και Εσωτερικών των: 

 - περιφράξεων σε ζώνη αιγιαλού κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου 23 του 

ν.1337/1983 (33 Α’), 

- αυθαίρετων κτισμάτων και κατασκευών σε δάση και δασικές εκτάσεις που καταστράφηκαν ή κα-

ταστρέφονται συνεπεία πυρκαγιάς και έχουν κηρυχτεί αναδασωτέες σύμφωνα με την παρ.1 του άρ-

θρου 38 του ν.998/1979, 

- αυθαίρετων κτίσμάτων και κατασκευών σε περιοχές που περιλαμβάνονται σε ρέματα που έχουν 

οριοθετηθεί σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και βρίσκονται εντός Ζώνης Δυνητικού Κινδύνου 

Πλημμύρας (ΖΔΚΠ), σύμφωνα με τα εγκεκριμένα από την Εθνική Επιτροπή Υδάτων Σχέδια Διαχεί-

ρισης Κινδύνων Πλημμύρας,  

- επικίνδυνων οικοδομών, σύμφωνα με τις διατάσεις του π.δ. 13/22-4-1929 (153 Α’). 

Σε συνέχεια των παραπάνω εκδόθηκε και η από 10-8-2018 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Ε-

πείγοντα μέτρα για την εκτέλεση πράξεων κατεδάφισης και την αποκατάσταση ζημιών από τις πυρκα-

γιές της 23
ης

 και 24
ης

 Ιουλίου 2018.»,που επικυρώθηκε με το άρθρο 4 του Ν.4576/2018 (ΦΕΚ 

196
Α
’/27-11-2018) με την οποία η Υπηρεσία αποκτά την αρμοδιότητα εκτέλεσης των πράξεων κα-

τεδάφισης που προκύπτουν μετά από τη σύνταξη εκθεσης αυτοψίας της προηγούμενης παραγράφου. 

Επιπλέον η Υπηρεσία μπορεί να πραγματοποιεί την εκτέλεση πράξεων που διαβίβασαν εντός δέκα 

ημερών από την ισχύ της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, οι αρμόδιες υπηρεσίες της Αποκε-

ντρωμένης Διοίκησης Αττικής και οι Κτηματικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών που α-

φορούσαν: 

- Τις πράξεις κατεδάφισης αυθαίρετων περιφράξεων, κατασκευών, εγκαταστάσεων και κτι-

σμάτων που βρίσκονται σε ζώνη αιγιαλού και παραλίας και εθνικούς δρυμούς, των οποίων εκκρεμεί 

η εκτέλεση, 

- Τις πράξεις κατεδάφισης αυθαίρετων περιφράξεων, κατασκευών, εγκαταστάσεων και κτι-

σμάτων για τα οποία έχει συνταχθεί πρωτόκολλο παράδοσης και παραλαβής του αρμόδιου δασάρχη, 

σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.5 του άρθρου 67Α του ν.998/1979 (289 Α’). 

δ) Λόγω της ισχύος των μεταβατικών διατάξεων του Ν. 4495/2017, η Υπηρεσία μας εξακολουθεί 

και διενεργεί ορισμούς Ελεγκτών Δόμησης που προβλέπει ο Ν.4495/2017 για τις Διευθύνσεις Ελέγ-

χου Δόμησης-Περιφερειακά Παρατηρηρήρια (άρθρο 45 του Ν.4495/2017). 

ε) Με το άρθρο 53 του ν.4559/2018 «Ρυθμίσεις για την προστασία του ιστορικού τόπου της Μακρο-

νήσου» προβλέπεται η εκτέλεση τελεσίδικων πρωτοκόλλων κατεδάφισης αυθαίρετων κατασκευών 

που βρίσκονται στον χαρακτηρισμένο ιστορικό τόπο της νήσου Μακρονήσου σύμφωνα με την 

υπ’αριθμ. ΥΠΠΟ / ΔΙΛΑΠ/Γ/ 1285/24225/16-5-1989 (436 Β’) υπουργική απόφαση, από το ΣΕΝΕ 

της ΕΓΣΕΕ., με την επίβλεψη του ΤΕΔΚ/ΣΕΝΕ, και την εποπτεία της αρμόδιας υπηρεσίας τυο Υ-

πουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού. 

Με την εφαρμογή του π.δ. 132/2017 (Α΄160/30-10-17), τα Τμήματα Επιθεώρησης Δόμησης και Κα-

τεδαφίσεων, που προέρχονται από τη συνένωση των ως άνω υπηρεσιών, έχουν τις εξής αρμοδιότη-

τες:  

- 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 στην 

σύσταση και λειτουργία του Εποπτικού Συμβουλίου του άρθρου 17 του ν. 4030/2011. Ταυτόχρονα, 
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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 Περιβάλλο-

ντος. 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 α-

σκούνται από τις υφιστάμενες διοικητικές δομές (βλ. ΤΕΔΚ, Υπηρεσίες Δόμησης κλπ). 

Στο τέλος του 2018, στα ΤΕΔΚ των Σωμάτων Επιθεώρησης Νοτίου Ελλάδας (ΣΕΝΕ) και Βορείου 

Ελλάδας (ΣΕΒΕ) υπηρετούσαν ενεργά:   

- ΣΕΝΕ: 6 Επιθεωρητές Δόμησης (6 ΠΕ Μηχανικοί συμπεριλαμβανομένης της Προϊσταμένης) 

και 2 Διοικητικοί Υπάλληλοι, εκ των οποίων μόνιμοι είναι η Προϊσταμένη και τέσσερις 

Επιθεωρητές. Μία επιθεωρήτρια ΤΕΔΚ/ΣΕΝΕ είναι αποσπασμένη. Επιπλέον στο ΤΕΔΚ Νοτίου 

Ελλάδος υπηρετούν και 8 υπάλληλοι που έχουν διατεθεί από το Υπουργείο Υποδομών και 

Μεταφορών για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών λόγω των πυρκαγιών της 23
ης

 και 24
ης

 Ιουλίου 2018 

στην Αττική. 

- ΣΕΒΕ: 13 Επιθεωρητές Δόμησης (13 ΠΕ Μηχανικοί συμπεριλαμβανομένου του 

Προϊσταμένου) και 1 Διοικητικός Υπάλληλος, εκ των οποίων μόνιμοι είναι ο Προϊστάμενος, 5 

Επιθεωρητές Δόμησης και η Διοικητικός Υπάλληλος, ενώ οι λοιποί Επιθεωρητές ΤΕΔΚ/ΣΕΒΕ είναι 

αποσπασμένοι.  

6.2 Συνοπτική περιγραφή του έργου της Επιθεώρησης Δόμησης και Κατεδαφίσεων το 2018 

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 Επιμελητη-

ρίου Ελλάδας. Κατά το έτος 2018 έγιναν 13.045 ορισμοί Ελεγκτών Δόμησης, στο πλαίσιο του άρ-

θρου 7 του ν. 4030/2011 και ελέγχθηκαν 8.415 πορίσματα ΕΔ σύμφωνα με το π.δ. 132/2017. 

Παρόλο που η διαχείριση του Μητρώου Ελεγκτών Δόμησης μεταφέρθηκε σαν αρμοδιότητα στη 

Διεύθυνση «Ελέγχου Δομημένου Περιβάλλοντος και Εφαρμογής Σχεδιασμού - Παρατηρητήριο» με το 

ν.4495/2017, οι νομοθετικές ρυθμίσεις που εισηγήθηκε η Επιθεώρηση με στόχο την αποτελεσματι-

κότερη και εύρυθμη λειτουργία της, που αφορούν τις διαδικασίες δημηιουργίας νέου μητρώου ελε-

γκτών δόμησης, λήφθηκαν υπόψη από τις νέες αρμόδιες Υπηρεσίες με αποτέλεσμα την έκδοση της 

Υπουργικής Απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας με αριθμό Υ-

ΠΕΝ/ΔΕΣΕΔΠ/54336/486/23-8-2018 (3584 Β’) για το «Ηλεκτρονικό Μητρώο Ελεγκτών Δόμησης». 

Ο πρώτη κατάρτιση μελών στο νέο μητρώο Ελεγκτών Δόμησης έγινε με την απόφαση του Υπουρ-

γού Περιβάλλοντος και Ενέργειες με αριθμό ΥΠΕΝ/ΔΕΣΕΔΠ/77103/707/7-11-2018 (4968 Β’). 

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

κασίες εκτέλεσης αμετάκλητων πρωτοκόλλων κατεδάφισης, λαμβάνοντας υπόψη τις έκτακτες συν-

θήκες λόγω των πλυμμηρικών φαινομένων στη Μάνδρα, τον Χειμώνα του 2017 και των πυρκαγιών 

στην Αττική το Καλοκαίρι του 2018. Ειδικότερα: 

- Έγινε συλλογή στοιχείων πρωτοκόλλων κατεδάφισης από τα αρμόδια Δασαρχεία, Κτηματι-

κές Υπηρεσίας και Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής σε εκτέλεση της από 10-8-2018 ΠΝΠ. Συνο-

λικά επεξαργάστηκαν 500 πρωτόκολλα. 

- Απεστάλησαν επιστολές σε 200 ιδιοκτήτες αυθαίρετων κατασκευών, σύμφωνα με πίνακα 

που ζητήθηκε από το Γραφείο Υπουργού στις κατά προτεραιότητα περιπτώσεις (παραδομένα Δασι-

κά, Εθνικοί Δρυμοί, Τουριστικές Επιχειρήσεις, κ.α.). Στη συνέχεια έγινε εξέταση και απάντηση ό-

λων των ενστάσεων - αιτήσεων των αυθαιρετούντων που έχουν προσκομίσει σε συνέχεια των επι-

στολών για ενημέρωση του φακέλου, για τυχόν εξαίρεση από κατεδάφιση, ενώ έγινε ενμέρωση στο 

αρμόδιο Τμήμα Κρίσεως Προσφυγών με τις απόψεις της Υπηρεσίας. Τα στοιχεία αυτά ενημερώθη-

καν και καταγράφηκαν στη βάση που διατηρεί η Υπηρεσία, για να ληφθούν υπόψη στον προγραμ-

ματισμό των κατεδαφίσεων. 

- Έγινε διερεύνηση των περιπτώσεων που θα συμπεριληφθούν, με την καταρχήν αξιολόγησή 

τους από εσωτερικό αλγόριθμο της υπηρεσίας και σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν καταγραφεί 
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στους πίνακες. Στην ανωτέρω διαδικασία έγινε ομαδοποίηση ανά γεωγραφική περιοχή ή περίπτωση 

και ακολούθησε εντοπισμός τους στο πεδίο και συσχέτιση με το πρωτόκολλο. Με εντολή του Γρα-

φείου Υπουργού, προσδιορίστηκαν το τεχνικό αντικείμενο ως προς τις περιοχές που ομαδοποιημένα 

θα ενταχθούν στη σχετική εργολαβία και συντάχθηκαν τεχνικές προδιαγραφές για τον προγραμματι-

σμό των κατεδαφίσεων που θα ενταχθούν στον Ανοικτό Διαγωνισμό του Υπουργείου. 

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

στην περιοχή αρμοδιότητας της Α.Δ. Αττικής, εκδίδοντας σχετική πρόσκληση μετά από έγκριση του 

Πράσινου Ταμείου,  για την υλοποίηση του έργου «Πρόσκληση Υποβολής Ατιημάτων προς την Απο-

κεντρωμένη Διοίκηση Αττικής για την ένταξη στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα «Δράσεις Περιβαλλοντι-

κού Ισοζυγίου» για το έτος 2018 του Πράσινου Ταμείου, που αφορά στην κατεδάφιση αυθαιρέτων κα-

τασκευών για το έτος 2018».  

Στην πρόσκληση αυτή προσήλθε η Α.Δ. Αττικής με αίτημα με θέμα «Υποβολή αιτήματος για ένταξη 

στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου για το έτος 2018 για «Εκτέλεση κατεδάφισης 

αυθαιρέτων κατασκευών οριστικών εκθέσεων αυτοψίας σε ρέματα της Δημοτικής Ενότητας Μάνδρας 

του Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας», προϋπολογισμού 134.800,00€ χωρίς ΦΠΑ». 

- Παράλληλα, το ΤΕΔΚ του ΣΕΝΕ προχώρησε μετά από σχετική πρόσκληση και έγκριση 

χρηματοδότησης του Πράσινου Ταμείου, στην συμβασιοποίηση σύμβασης παροχής υπηρεσιών προς 

εκτέλεση τελεσίδικων αποφάσεων - πρωτοκόλλων κατεδάφισης αυθαίρετων περιφράξεων, κατα-

σκευών, εγκαταστάσεων και κτισμάτων που βρίσκονται σε ζώνη αιγιαλού και παραλίας και συγκε-

κριμένα στην περιοχή του παραλιακού μετώπου Αθηνών - Σουνίου από το 35
ο
 χλμ έως το 70

ο
 χλμ 

και της υποπερίπτωσης αα && ββ της παρ.2
α
 του άρθρου 1 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου 

(ΦΕΚ Α’ 149), σύμφωνα με τις αποφάσεις κατεδάφισης που εστάλησαν από τα κατά τόπους Δασαρ-

χεία, Κτηματικές Υπηρεσίες και την αρμόδια υπηρεσία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, 

προϋπολογισμού 116.662,05€. Σε συνέχεια αυτού, διενήργησε κατεδαφίσεις σε εκτέλεση εννέα (9) 

αποφάσεων κατεδάφισης, και εκτιμάται ότι μέχρι την εξάντληση του οικονομικού αντικειμένου υ-

πάρχει δυνατότητα για την εκτέλεση μιας (1) ακόμη απόφασης κατεδάφισης  

- Το ΤΕΔΚ του ΣΕΝΕ διεκπεραίωσε τις απαραίτητες διαδικασίες έτσι ώστε να ενταχθεί με α-

πόφαση του Πράσινου Ταμείο σε χρηματοδοτικό πρόγραμμα το έργο «Παροχή Υπηρεσιών προς ε-

κτέλεση τελεσίδικων αποφάσεων - πρωτοκόλλων κατεδάφισης αυθαιρέτων περιφράξεων, εγκαταστά-

σεων και κτισμάτων σε ζώνη αιγιαλού και παραλίας στις περιοχές Δυτικής Αττικής σε δάση, δασικές 

εκτάσεις, εθνικό δρυμό σε περιοχές αρμοδιότητας του Δασαρχείου Πάρνηθας και του Δασαρχείου Πε-

ντέλης», προϋπολογισμού 499.700,00€» 

- Το ΤΕΔΚ του ΣΕΒΕ συντόνισε τις διαδικασίες εκτέλεσης 20 αμετάκλητων πρωτοκόλλων 

κατεδάφισης, εκ των οποίων, 3 σε δάση-δασικές εκτάσεις, 9 σε αιγιαλό-παραλία και 8 σε αστικά 

ακίνητα, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν από τις αντίστοιχες Αποκεντρωμένες Διοικήσεις. 

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

σιών για την υλοποίηση των τελεσίδικων πρωτοκόλλων κατεδάφισης, η Επιθεώρηση Δόμησης και 

κατεδαφίσεων επιτέλεσε το ακόλουθο σημαντικό έργο: 

- Ακόμη και με την κατάργηση του άρθρου 38 του ν.4178/2013 και δεδομένου ότι δεν έχει εκ-

δοθεί η Κ.Υ.Α. που προβλέπεται στην παρ.7 του άρθρου 94 του ν.4495/2017 για τον καθορισμό κρι-

τηρίων για τον προγραμματισμό και την ιεράρχηση των κατεδαφίσεων, και για την απρόσκοπτη συ-

νέχιση των κατεδαφίσεων, η Υπηρεσία μας προτείνει την εκτέλεση της ιεράρχησης των αποφάσεων 

κατεδάφισης σύμφωνα με τη σχετική πρόταση «Διαδικασία ιεράρχησης προτεραιοτήτων για την υ-

λοποίηση κατεδαφίσεων» σύμφωνα με το άρθρο 38. παρ.8 του ν.4168/2013. 

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

απεστάλησαν από τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, για την κατεδάφιση αυθαίρετων κατασκευών σε 

ευαίσθητες περιβαλλοντικά περιοχές όπως δάση, δασικές, αναδασωτέες εκτάσεις, αιγιαλό - παραλία, 

ρέματα και εν γένει σε προστατευόμενες περιοχές, προωθώντας αίτηση «Ένταξης σε χρηματοδοτικό 

πρόγραμμα» για τα έτη 2019-2020, αντίστοιχα 6.760.000€ (έξι εκατομμύρια εφτακόσια εξήντα ευ-

ρώ), προς το Πράσινο Ταμείο. 
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Εντός του 2018 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 4.583 πρωτο-

κόλλων (περί των 1.333 στο ΣΕΝΕ και 3.250 στο ΣΕΒΕ). Αντίστοιχα, ο αριθμός των εξερχόμενων 

εγγράφων των Τμημάτων ανήλθε σε αριθμό άνω των 1.236 (περί των 436 στο ΣΕΝΕ και 800 στο 

ΣΕΒΕ). 

α) Στοιχεία για το σύνολο των ελέγχων που πραγματοποιήθηκαν το 2018 

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 197 δειγματοληπτικοί 

έλεγχοι από τους Επιθεωρητές του ΤΕΔΚ (21 έλεγχοι στη Νότια Ελλάδα και 176 στη Βόρεια Ελλά-

δα). 

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

πραγματοποιήθηκε, μετά από σχετικές καταγγελίες πολιτών ή αναφορών άλλων υπηρεσιών (ΣΕ-

ΕΔΔ, ΓΕΔΔ), έλεγχος υπαγωγών στο ν. 4178/2013 καταγγελλομένων για τον εντοπισμό αυθαιρέτων 

κατασκευών, λαμβάνοντας υπόψη τις υποβληθείσες υπαγωγές αυθαιρέτων και με σκοπό την ενεργο-

ποίηση των καθ’ ύλη αρμόδιων Υπηρεσιών (Υπηρεσίες Δόμησης) για δικές τους ενέργειες (ανάκλη-

ση υπαγωγών). Στο πλαίσιο αυτό, το ΤΕΔΚ διαχειρίστηκε συνολικά 81 υποθέσεις μετά από σχετική 

καταγγελία πολιτών ή αιτημάτων άλλων υπηρεσιών (50 στη Νότια Ελλάδα και 31 στη Βόρεια Ελ-

λάδα, που αφορούσαν διάφορες περιπτώσεις αυθαίρετων κατασκευών, πέρα των προαναφερόμενων 

περιπτώσεων υπαγωγών στον Ν.4178/2013). Σημειώνεται ότι δεν πραγματοποιήθηκε κανένας έλεγ-

χος κατόπιν εντολής ΓΕΔΔ, ή Υπουργού ή Γενικού Γραμματέως Υπουργείου. 

 

Ταξινόμηση ανάλογα με το είδος του ελέγχου 

Είδος ελέγχου ΤΕΔΚ/ΣΕΝΕ ΤΕΔΚ/ΣΕΒΕ Σύνολο Ποσοστό 

Δειγματοληπτικοί 14 171 185 94% 

Κατόπιν καταγγελίας 7 5 12 6% 

Σύνολο 21 176 197  100% 

 

Ταξινόμηση δειγματοληπτικών ελέγχων ανάλογα με το στάδιο ελέγχου του έργου 

Στάδιο ελέγχου ΤΕΔΚ/ΣΕΝΕ ΤΕΔΚ/ΣΕΒΕ Σύνολο Ποσοστό 

Αρχικός έλεγχος 4 114 118 60% 

Ενδιάμεσος έλεγχος 0 0 0 0% 

Τελικός έλεγχος 17 62 79 40% 

Σύνολο 21 176 197 100% 

 

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

Ειδικότητα έργου ΤΕΔΚ/ΣΕΒΕ Ποσοστό 

Ειδικό κτίριο
2
 23 14% 

Μη ειδικό κτίριο 153 86% 

Σύνολο 176 100% 

 

Κατά το έτος 2018 συντάχθηκαν 188 Εκθέσεις Ελέγχου (12 στη Νότια Ελλάδα και 176 στη Βόρεια 

Ελλάδα) με την οποία κλήθηκαν σε απολογία οι Ελεγκτές Δόμησης (67 Ελεγκτές Δόμησης στη Βό-

                                                           
2
 Ειδικά κτίρια, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 1 της ΥΑ 299/14, όπου πραγματοποιείται τελικός έλεγχος από κλιμά-

κιο 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, βιομη-
χανίες, βιοτεχνίες και πρατήρια υγρών καυσίμων, εκκλησιαστικά κτίρια. 
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ρειο Ελλάδα και 12 Ελέγκτες Δόμησης στη Νότιο Ελλάδα) και συντάχθηκαν 27 Πράξεις Βεβαίωσης 

Παράβασης (3 στην Νότια Ελλάδα και 24 στη Βόρεια Ελλάδα), όπως επίσης 21 Πράξεις Βεβαίωσης 

Μη Παράβασης (7 στη Νότια Ελλάδα και 14 στη Βόρειο Ελλάδα). Ο πειθαρχικός έλεγχος δεν πραγ-

ματοποιήθηκε, καθώς, μέχρι σήμερα, δεν έχει συνεδριάσει το Εποπτικό Συμβούλιο, καθώς απαιτεί-

ται νέα νομοθετική ρύθμιση για τη νέα σύσταση, μετά το νέο οργανόγραμμα του Υπουργείου (ΠΔ 

132/2017).  

Επιπλέον για το 2018 του ΤΕΔΚ/ΣΕΝΕ από κοινού με το Τμήμα Επιθεώρησης Περιβάλλοντος του 

ΣΕΝΕ, μετά την εντολή της Διεύνθυνσης ΣΕΝΕ, και ανάθεση παράλληλων καθηκόντων διενέργησε: 

- Ελέγχους εντοπισμού αυθαίρετων κατασκευών κατά μήκος των ρεμάτων & διερεύνηση αι-

τιών πλημμύρας στη Μάνδρα 

- 23 Περιβαλλοντικούς Ελέγχους στη νήσο Θήρα, μετά από διαβίβαση του Δημάρχου, καταγ-

γελιών με σήματα της αστυνομίας του νησιου.  

β) Στοιχεία για το σύνολο των ελέγχων που ήταν εκκρεμείς την 31-12-2018 

Στο ΤΕΔΚ, μέχρι το τέλος του 2018, είχε ολοκληρωθεί η φάση σύνταξης Εκθέσεων Ελέγχου για όλες 

τις υποθέσεις και δεν υπάρχει κάποια υπόθεση σε εκκρεμότητα. Οι διαπιστωμένες ΠΒΠ έχουν δια-

βιβαστεί προς το Εποπτικό Συμβούλιο του ν. 4030/2011 για την εξέταση των παραβάσεων και την 

επιβολή διοικητικών κυρώσεων από του Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας. 

γ) Έλεγχοι που έγιναν από κοινού με άλλα σώματα και υπηρεσίες επιθεώρησης και ελέγχου  

Κατά τη διάρκεια του 2018, πραγματοποιήθηκε έλεγχος από τους Επιθεωρητές ΤΕΔΚ/ΣΕΝΕ για 

αυθαίρετες πολεοδομικές παραβάσεις στην καλντέρα της νήσου Θήρας, από κοινού με το Τμήμα 

Επιθεώρησης Περιβάλλοντος του ΣΕΝΕ, καθώς και έλεγχος αυθαίρετων κατασκευών και καταπά-

τηση αιγιαλού και δημόσιας γης στη νήσο Μακρόνησο, με την ΥΔΟΜ Σύρου. 

δ) Διαπιστώσεις προβλημάτων διαφθοράς, κακοδιοίκησης, οργανωτικά ή άλλα  

Δεν διαπιστώθηκαν προβλήματα διαφθοράς, κακοδιοίκησης ή οργανωτικά σε καμία από τις περι-

πτώσεις 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, παρατη-

ρείται σημαντική καθυστέρηση των απαιτούμενων ενεργειών τους, δεδομένης της σημαντικής υπο-

στελέχωσης των Υπηρεσιών Δόμησης (ΥΔΟΜ). Χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι η ΥΔΟΜ Θή-

ρας. 

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 ασκεί-

ται 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 έλεγ-

χο, συντάσσεται Έκθεση Ελέγχου και, σε περίπτωση που διαπιστωθούν παραβάσεις, η σχετική Έκ-

θεση 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 αιτι-

ολογημένη Πράξη Βεβαίωσης ή Μη της Παράβασης, αντίγραφο της οποίας, μαζί με τον πλήρη φά-

κελο της υπόθεσης και την εισήγηση της ποινής αποστέλλεται στο Εποπτικό Συμβούλιο για την ά-

σκηση πειθαρχικού ελέγχου. Ο πειθαρχικός έλεγχος δεν έχει πραγματοποιηθεί, καθώς, μέχρι σήμε-

ρα, δεν έχει συνεδριάσει το Εποπτικό Συμβούλιο, παρότι έγινε η σύστασή του εντός του έτους.  

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. Επιπλέον, σύμφωνα με το άρθρο 11 του π.δ. 100/2014, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το 
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άρθρο 58 του π.δ. 132/2017 (Α΄160) και ισχύει, το ΤΕΔΚ ελέγχει την ορθή εκτέλεση των καθηκό-

ντων των Ελεγκτών Δόμησης και μέσω του ελέγχου του συνόλου των πορισμάτων που υποβάλλο-

νται από αυτούς, μετά από κάθε έλεγχο (διοικητικός έλεγχος). Αν και η πλατφόρμα δεν εξάγει στα-

τιστικά σχετικά με τον αριθμό των πορισμάτων που μεταφορτώθηκαν και έγινε επανυποβολή τους 

λόγω παρατηρήσεων των Επιθεωρητών, εκτιμάται ότι ένα ποσοστό 20% εξ’ αυτών επανυποβάλεται 

λόγω παρατηρήσεων.  Για το ΤΕΔΚ - ΒΕ, υπήρξαν 50 περιπτώσεις πορισμάτων, στις οποίες οι Επι-

θεωρητές 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. Στο ΤΕΔΚ - ΝΕ η επικοινωνία 

με τους Ελεγκτές Δόμησης για αντίστοιχα θέματα γίνεται αποκλειστικά μέσω της ηλεκτρονικής 

πλατφόρμας η οποία δεν είναι δυνατόν να εξάγει το αντίστοιχο πλήθος περιπτώσεων. Αξίζει να ση-

μειωθεί 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 2019 
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 και μετά τις 

πυρκαγιές της 23
ης

 και 24
ης

 Ιουλίου 2018 στην Αττική, η Υπηρεσία με το άρθρο 52 «Επείγουσες 

ρυθμίσεις για κατεδαφίσεςι αυθαίρετων κτισμάτων σε αιγιαλό και δασικές εκτάσεις» του Ν.4559/2018 

και μέχρι τη συγκρότηση των Υπηρεσίων Ελέγχου Δόμησης του Κεφαλαίου Α’ του ν.4495/2017 (Α’ 

167), αποκτά νέες αμοδιότητες. 

Αναλυτικότερα, στην Επιθεώρηση Δόμησης και Κατεδαφίσεων Νότιας και Βόρειας Ελλάδας, για το 

έτος 2019, προβλέπονται: 

α) Έως τη συγκρότηση του Παρατηρητηρίου του Δομημένου Περιβάλλοντος, η Υπηρεσία μας 

θα έχει στόχο την ολοκλήρωση στο σύνολο (100%) των ορισμών ελεγκτών δόμησης, σύμφωνα με τα 

προβλεπόμενα στη νομοθεσία. 

β) Αυτεπάγγελτοι επιτόπιοι δειγματοληπτικοί έλεγχοι. Με βάση το υφιστάμενο διαθέσιμο επι-

στημονικό προσωπικό, προγραμματίζονται περίπου 200 έλεγχοι πορισμάτων ελεγκτών δόμησης για 

το 2019, εφόσον παραμείνει το προσωπικό του Τμήματος έως έχει και εφόσον βεβαίως υπάρξει η 

αντίστοιχη χρηματοδότηση, έγκαιρα. 

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

ελλιπών πορισμάτων ή πλημμελούς άσκησης καθηκόντων τους.  

δ) Συντονισμός των υπηρεσιών των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων για τη διενέργεια κατεδαφί-

σεων και έκδοση σχετικών προσκλήσεων για ένταξη σε χρηματοδοτικό πρόγραμμα του Πράσινου 

Ταμείου.  Ωστόσο, θα πρέπει πρώτα να διευκρινιστούν οι διαφαινόμενες εμπλοκές που προκύπτουν 

(υπηρεσιακά σημειώματα 6 και 7 του ΣΕΒΕ σχετικά με αρμοδιότητες άρθρου 52 ν.4559/2018 και 

ΠΝΠ/13-08-2018). 

ε) 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 εκδοθεί-

σας Υπουργικής Απόφασης σχετικά με τις Διοικητικές Κυρώσεις Ελεγκτών Δόμησης για τις πράξεις 

βεβαίωσης παράβασης (ΠΒΠ) που έχουν συνταχθεί από το 2013. 

στ) Διενέργεια επιτόπιων ελέγχων 

- Όσον αφορά το ΤΕΔΚ/ΣΕΝΕ, ο κάτωθι προγραμματισμός απορρέει από τα στοιχεία του προη-

γούμενου έτους και ειδικότερα από τα αιτήματα επιβλεπόντων μηχανικών για έλεγχο εργασιών δό-

μησης στα πλαίσια οικοδομικής άδειας, τα οποία είναι αντιπροσωπευτικά της οικοδομικής δραστη-

ριότητας σε διάφορες περιοχές της επικράτειας. Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με την παρ. 6 του άρ-

θρου 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, κα-
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τά 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 2019 

Τακτικές επιθεωρήσεις του έργου των Ελεγκτών Δόμησης σε νησιωτικές περιο-

χές  
20 

Επιθεωρήσεις λόγω Εισαγγελικών Παραγγελιών και αιτημάτων άλλων φορέων 

και υπηρεσιών (κατ΄εκτίμηση) 
6 

Έκτακτες επιθεωρήσεις λόγω καταγγελιών, αναφορών ή ατυχημάτων (κατ΄ εκτί-

μηση) 
6 

Τακτικές Περιβαλλοντικές Επιθεωρήσεις  10 

Σύνολο επιθεωρήσεων του έργου των Ελεγκτών Δόμησης και περιβαλλοντι-

κών επιθεωρήσεων  
42 

 ζ) Αναφορικά με την αρμοδιότητα συντονισμού εκτέλεσης των ΠΚΑ από τις υπηρεσίες των 

Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, έχουν τεθεί οι ακόλουθες προτεραιότητες: 

- Έκδοση πρόσκλησης προς τις αρμόδιες υπηρεσίες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων για έ-

νταξη σε χρηματοδοτικό πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου, λαμβάνοντας υπόψη τα αιτήματά τους 

και τις κατευθυντήριες οδηγίες που έχουν δοθεί για την προτεραιοποίηση των περιπτώσεων κατεδά-

φισης. 

η) Αναφορικά με την αρμοδιότητα εκτέλεσης των ΠΚΑ σε συνέχεια των νέων αρμοδιοτήτων 

μας, έχουν τεθεί οι ακόλουθες προτεραιότητες: 

- Ως προς το άρθρο 52 και την ΠΝΠ, εκτέλεση κατεδαφίσεων στα παλίσια ανοικτού διεθνούς 

διαγωνισμού «Παροχή Υπηρεσιών προς εκτέλεση τελεσίδικων αποφάσεων - πρωτοκόλλων κατεδάφι-

σης αυθαιρέτων περιφράξεων, εγκαταστάσεων και κτισμάτων σε ζώνη αιγιαλού και παραλίας στις πε-

ριοχές Δυτικής Αττικής σε δάση, δασικές εκτάσεις, εθνικό δρυμό σε περιοχές αρμοδιότητας του Δασαρ-

χείου Πάρνηθας και του Δασαρχείου Πεντέλης», προϋπολογισμού 499.700,00€», (ΤΕΔΚ/ΣΕΝΕ) 

- Ως προς το άρθρο 53 για την εκτέλεση των αποφάσεων κατεδάφισης στη Ν.Μακρόνησο, σύ-

νταξη τεχνικών προδιαγραφών και υποβολή αίτήματος στην αρμόδια Δ/νση ΥΠΕΝ, για διενέργεια 

σχετικού διαγωνισμού κα ιεκτέλεση των κατεδαφίσεων (ΤΕΔΚ/ΣΕΝΕ) 

 

7. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ – ΔΕ 

ΔΑΚ 

7.1 Διοικητική οργάνωση, στελέχωση και αρμοδιότητες 
Τα Κλιμάκια Ελέγχου Διακίνησης και Αποθήκευσης Καυσίμων (ΚΕΔΑΚ) υπάγονται στη Διεύθυνση 

Ελέγχου Διακίνησης και Αποθήκευσης Καυσίμων (ΔΕΔΑΚ), της Ειδικής Γραμματείας Σώματος Ε-

πιθεωρητών και Ελεγκτών του ΥΠΕΝ, σύμφωνα με το π.δ. 132/2017 (Α΄160/30-10-17). Η λειτουρ-

γία 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 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 έχει σαν αποκλει-

στική 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, περιο-

δικά και αποσπασματικά, στο πλαίσιο των διαφόρων αρμοδιοτήτων τους, ενώ επιπλέον δεν υπήρχε 

κανένας συντονισμός και συνεργασία μεταξύ τους. 

α) Συγκρότηση  των ΚΕΔΑΚ
3
 

                                                           
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. 
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Τα ΚΕΔΑΚ αποτελούνται από τρία μέλη και συγκροτούνται από τους ελεγκτές που είναι εγγεγραμ-

μένοι στο Μητρώο Ελεγκτών εξακόσια (600 άτομα), το οποίο τηρείται στο Τμήμα Προγραμματι-

σμού και Διαχείρισης Ελέγχων.  Στο Μητρώο αυτό προβλέπεται εγγραφή τακτικών υπαλλήλων, κα-

θώς και υπαλλήλων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου των Υπουργείων Περι-

βάλλοντος και Ενέργειας, Οικονομίας και Ανάπτυξης, Οικονομικών, Υποδομών και Μεταφορών, 

Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, των Περιφερειών και των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, κα-

τόπιν αίτησής τους και έγκρισης της υπηρεσίας στην οποία υπηρετούν.  Για την εγγραφή υπαλλήλων 

στο Μητρώο Ελεγκτών η ΔΕΔΑΚ αποστέλλει σχετική πρόσκληση. Κατόπιν ελέγχου και αξιολόγη-

σης των αιτήσεων από ειδικώς συγκροτούμενη επιτροπή, η οποία εισηγείται σχετικώς προς τον Υ-

πουργό, καταρτίζεται και κυρώνεται με Υπουργική Απόφαση το Μητρώο Ελεγκτών της ΔΕΔΑΚ. 

Στα ΚΕΔΑΚ συμμετέχει απαραιτήτως ένας υπάλληλος κατηγορίας πανεπιστημιακής εκπαίδευσης 

(ΠΕ).  Επικεφαλής των ΚΕΔΑΚ τίθεται πάντοτε υπάλληλος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ε-

νέργειας (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 Ηλεκτρο-

νικής Διακυβέρνησης. 

Η συγκρότηση του κλιμακίου για την άσκηση του ελέγχου γίνεται με απόφαση του Υπουργού Περι-

βάλλοντος 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 δια-

κίνησης 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 ΔΕ-

ΔΑΚ χρησιμοποιείται ειδικό λογισμικό για την τυχαία επιλογή των σημείων ελέγχου και την επιλο-

γή 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 απαραίτη-

τη 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 600 άτομα (εκ των οποίων, 191 είναι υπάλληλοι του 

Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και 409 είναι υπάλληλοι από άλλες Υπηρεσίες), στις 

31.12.2018 ενεργά ήταν συνολικά μόνο 140 μέλη (εκ των οποίων τα 110 υπάλληλοι της Γενικής 

Γραμματείας Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών και της Ειδικής Γραμματείας Σώματος Επιθε-

ωρητών και Ελεγκτών ΥΠΕΝ, ενώ τα 30 μέλη ήταν υπάλληλοι άλλων υπηρεσιών).  

β) Έργο των ΚΕΔΑΚ
4
 

Τα ΚΕΔΑΚ ασκούν επιτόπιο έλεγχο σε εγκαταστάσεις και άλλα μέσα διύλισης, αποθήκευσης, με-

ταφοράς, τελικής πώλησης και, γενικότερα, διακίνησης πετρελαιοειδών προϊόντων, καθώς και οποι-

ασδήποτε 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, 
                                                                                                                                                                                                   
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). 
4
Σύμφωνα με την υπ΄αρ. Δ.Ε.Δ.Α.Κ./15930/25-07-07 Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης (Β΄1345/31-07-07) «Διαδικα-

σία 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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- 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 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 εργαστηρια-

κές 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 μέθο-

δο 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 λειτουρ-

γεί τα τελευταία τρία χρόνια). 

Σε περίπτωση ενδείξεων μη κανονικότητας του τύπου και της ποιότητας των προϊόντων, τα ληφθέ-

ντα δείγματα αποστέλλονται στο Γενικό Χημείο του Κράτους (ΓΧΚ) για τον επίσημο φυσικοχημικό 

έλεγχο, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.  Εάν, από τα αποτελέσματα της φυσικοχημικής ανά-

λυσης 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 Περιβάλλο-

ντος και Ενέργειας και αφορούν στα καύσιμα, συνδράμουν τις διωκτικές αρχές (αστυνομία, εισαγγε-

λία)  σε ελέγχους αρμοδιότητάς τους, όποτε αυτό τους ζητηθεί και, με βάση τα στοιχεία που συλλέ-

γουν σε καθημερινή βάση από τα πρατήρια που ελέγχουν, αποστέλνουντιςτιμές των καυσίμων στο 

Παρατηρητήριο Τιμών. 

γ) Στελέχωση της ΔΕΔΑΚ 

Η ΔΕΔΑΚ απαρτίζεται από την Προϊσταμένη της Διεύθυνσης και 15 υπαλλήλους, ήτοι τους 3 Τμη-

ματάρχες, 5 μόνιμους υπαλλήλους (2 ΠΕ – μία εκ των οποίων είναι αποσπασμένη και μία απουσιά-

ζει με άδεια άνευ αποδοχών, 2 ΤΕ και 1 ΔΕ), 3 Ι.Δ.Α.Χ., 4 αποσπασμένους υπαλλήλους από τη 

Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε. (3 ΔΕ και 1 ΥΕ – ένας εκ των ΔΕ εκτελεί χρέη οδηγού του Γενικού Γραμματέα 

Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών). 
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7.2 Συνοπτική περιγραφή του έργου της ΔΕΔΑΚ το έτος 2018 

Εντός του 2018 συγκροτήθηκαν 415 κλιμάκια ΚΕΔΑΚ για τον έλεγχο 2059 πρατηρίων καυσίμων 

και ελήφθηκαν συνολικά 7438 δείγματα καυσίμου (3352 δείγματα βενζίνης και 4086 δείγματα πε-

τρελαίου), όπως παρουσιάζεται το ελεγκτικό έργο της ΔΕΔΑΚ στο ακόλουθο διάγραμμα: 

 

 
 

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 εκδι-

δομένων κανονιστικών αποφάσεων, επιβάλλονται πρόστιμα από 5.000 € έως 1.500.000 €. Σε εφαρ-

μογή 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 κα-

θορίζονται στην κοινοτική και ελληνική νομοθεσία.  

Βάσει των ελέγχων της ΔΕΔΑΚ κατά το έτος 2018, συντάχθηκαν 62 Εκθέσεις Απόψεων, μετά των 

συνημμέων φακέλων και εκδόθηκαν επτά (7) αποφάσεις επιβολής προστίμων για παραβάσεις του ν. 

3054/2002, όπως ισχύει, ως προς την ποιότητα των διακινούμενων υγρών καυσίμων, συνολικού ύ-

ψους τετρακοσίων είκοσι επτά χιλιάδων (427.000,00) Ευρώ 

Επίσης, κατά το έτος 2018, το Τμήμα Εποπτείας και Δικαστικών Υποθέσεων της ΔΕΔΑΚ: 

- προέβη στις απαραίτητες ενέργειες για τη βεβαίωση από τις αρμόδιες κατά τόπους Δ.Ο.Υ. 

εννέα (9) προστίμων, 

- συνέταξε 18 έγγραφα κλήσης σε ακρόαση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κώδικα Δι-

οικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999, Α΄45, όπως ισχύει), και 

- συνέταξε εξήντα οκτώ (68) έγγραφα προς τις αρμόδιες Δ.Ο.Υ. προκειμένου να τις ενημερώ-

σει για τις δικαστικές αποφάσεις που εκδίδονται επί των προσφυγών κατά αποφάσεων επιβολής 

προστίμου. 

Τα αποτελέσματα των ελέγχων της ΔΕΔΑΚ που διενεργήθηκαν το διάστημα 2014 – 2018, αναλύο-

νται ως ακολούθως: 
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Έτος 

Αριθμός ε-

λεγχόμενων 

πρατηρίων 

και εγκατα-

στάσεων 

Αριθμός δειγ-

μάτων καυσί-

μων 

Αριθμός 

αποφά-

σεων επι-

βολής 

προστί-

μων 

Ύψος επι-

βληθέντων 

προστίμων 

Δαπάνες λειτουργίας ΚΕ-

ΔΑΚ                                            

(αμοιβές ελεγκτών, καύσιμα 

VAN, αναλώσιμα, service 

οχημάτων & συσκευών ελέγ-

χου καυσίμων) 

Diesel 
Βενζί-

νες 

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 € 16.312€ 3.780 € 

2018 2.059 3.352 4.086 7 427.000 € 68.208 € 24.870 € 

Σύνολο 

2014 -

18 

11.940 17.477 22.707 79 3.884.172 € 428.520 € 275.177 € 

 

Η ΔΕΔΑΚ διατηρεί τακτική αλληλογραφία με διάφορους Φορείς και Αρχές, στo πλαίσιo συνεργα-

σίας με άλλες υπηρεσίες, σχετικώς με την περαιτέρω βελτίωση της διαδικασίας και των μέσων διε-

ξαγωγής του ελέγχου και την παρακολούθηση των εξελίξεων αυτών, όπως φαίνεται και στο ακόλου-

θο διάγραμμα. 

 

 

Αλληλογραφία με Αρχές και Φορείς σχετικώς με τη διαδικασία των ελέγχων κατά το έτος 2018
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7.3 Προγραμματισμός δράσεων της ΔΕΔΑΚ για το 2019 
Υπό τις υφιστάμενες συνθήκες, και εφόσον δεν υπάρξει μεταβολή στη διαθεσιμότητα των ανθρώπι-

νων, υλικοτεχνικών και οικονομικών πόρων, για το έτος 2019 προγραμματίζεται η πραγματοποίηση 

ελέγχων από τα ΚΕΔΑΚ σε 3260 πρατήρια υγρών καυσίμων, καθώς επίσης και η λήψη 80 αντιπρο-

σωπευτικών δειγμάτων βενζινών και πετρελαίου για την εφαρμογή του συστήματος παρακολούθη-

σης 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. ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΤΗΣ ΕΓΣΕΕ ΤΟ 2018  

Οι σημαντικότερες υποθέσεις των Επιθεωρήσεων Περιβάλλοντος (ΤΕΠ), Μεταλλείων (ΤΕΜ), Δό-

μησης και Κατεδαφίσεων (ΤΕΔΚ) και Ενέργειας (ΤΕΕ) των Σωμάτων Επιθεώρησης Νοτίου και Βο-

ρείου Ελλάδας (ΣΕΝΕ και ΣΕΒΕ) και του ΣΥΓΑΠΕΖ, παρουσιάζονται συνοπτικά ως ακολούθως: 

8.1 Σημαντικότερες επιθεωρήσεις της Επιθεώρησης Περιβάλλοντος το έτος 2018 
α) Μεταλλευτικές-Μεταλλουργικές Εγκαταστάσεις Μεταλλείων Κασσάνδρας 

Μετά από δύο αυτοψίες το 2017 στον ΧΥΤΕΑ και στο υποέργο Ολυμπιάδας (εργοστάσιο εμπλουτι-

σμού και χώρος απόθεσης παλαιών τελμάτων), συνεχίστηκε και εντός του 2018 ο έλεγχος των συλ-

λεχθέντων στοιχείων από τους Επιθεωρητές Περιβάλλοντος και εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. 8/2018 Έκ-

θεση Ελέγχου. Επίσης, εκδόθηκε και η ΑΠ: οικ.4152/18-05-2018 Πράξη Βεβαίωσης Παράβασης, η 

οποία αφορά σε έλεγχο τα έτη 2015 και 2016 στους χώρους απόθεσης παλαιών τελμάτων Ολυμπιά-

δας και βεβαιώνει παραβάσεις σχετικά με τη διαχείριση αποβλήτων και τον μη ορθό χαρακτηρισμό 

τους, τις υπερβάσεις των υγρών αποβλήτων και την ελλιπή παρακολούθηση τόσο των υγρών απο-

βλήτων, όσο και των επιφανειακών υδάτων ρεμάτων της περιοχής. Για τις διαπιστωμένες παραβά-

σεις έχει διαβιβαστεί αρμοδίως Εισήγηση επιβολής προστίμου. Εντός του 2018 σημειώθηκαν δύο 

ατυχήματα φορτηγών που μετέφεραν απόβλητα της εταιρείας στον ΧΥΤΕΑ Κοκκινόλακκα. Οι Επι-

θεωρητές Περιβάλλοντος προέβησαν επί τόπου στα σημεία των συμβάντων και μεταξύ άλλων συ-

νέλλεξαν δείγματα από τα απόβλητα. Τα στοιχεία που έχουν συγκεντρώσει οι επιθεωρητές για τα 

συμβάντα αυτά, καθώς και τα αποτελέσματα των αναλύσεων έχουν διαβιβαστεί στον αρμόδιο ει-

σαγγελέα που διενεργεί τις προκαταρκτικές εξετάσεις.  

Παράλληλα Επιθεωρητές Περιβάλλοντος συμμετέχουν στην ειδική επιτροπή που έχει συγκροτηθεί 

για τη διενέργεια ελέγχου και παρακολούθησης της κατασκευής του Χώρου Υγειονομικής Ταφής 

Επικινδύνων Αποβλήτων Κοκκινόλακα. 

β)   Διερεύνηση χρόνιου φαινομένου έντονης δυσοσμίας στη Δυτική Θεσσαλονίκη 

Στα τέλη του 2018 οι Επιθεωρητές Περιβάλλοντος, λαμβάνοντας υπόψη το περιεχόμενο σωρίας κα-

ταγγελιών πολιτών, ξεκίνησαν αυτοψίες από κοινού με το Κλιμάκιο Ελέγχου Ποιότητας 

ΠΕριβάλλοντος (ΚΕΠΠΕ) ΠΚΜ για τη διερεύνηση του φαινομένου της έντονης δυσοσμίας στη Δυ-

τική Θεσσαλονίκη. Στο πλαίσιο αυτό καταρτίστηκε κατάλογος με τις δραστηριότητες, δέκα (10) τον 

αριθμό, που λόγω της παραγωγικής τους διαδικασίας και του είδους τους, μπορούν να αποτελούν 

«εν δυνάμει» πηγές αεριών εκπομπών και να συμβάλλουν στο πρόβλημα της δυσοσμίας στην περιο-

χή. Κατά κύριο λόγο περιλαμβάνονται  μονάδες πετρελαιοειδών, καθώς και άλλες εγκαταστάσεις, οι 

οποίες με οποιονδήποτε τρόπο χρησιμοποιούν στην παραγωγική τους διαδικασία φυσικό αέριο ή 

υγραέριο. Ταυτόχρονα είχε ενταχθεί στο Εθνικό Σχέδιο Περιβαλλοντικών Επιθεωρήσεων η διενέρ-

γεια περιβαλλοντικής επιθεώρησης σε διυλιστήριο της περιοχής Θεσσαλονίκης, η οποία και διενερ-

γήθηκε.   

Μέσα στο 2018 διενεργήθηκαν κοινοί έλεγχοι με το ΚΕΠΠΕ σε τρεις δραστηριότητες και οι επόμε-

νοι 7 αναμένεται να υλοποιηθούν εντός του 2019. Τα αποτελέσματα των ελέγχων και των στοιχείων 

είναι υπό επεξεργασία και αξιολόγηση από κοινού από τους Επιθεωρητές Περιβάλλοντος και το 

ΚΕΠΠΕ ΠΚΜ. Κατά τους ελέγχους πραγματοποιήθηκαν επιτόπιες μετρήσεις ποιότητας ατμόσφαι-

ρας εντός του χώρου της κάθε εγκατάστασης, με έμφαση στα σημεία και τμήματα όπου κατά την 

διάρκεια της κάθε αυτοψίας  εντοπιζόταν ιδιαίτερα αυξημένα επίπεδα οσμών ή λόγω της παραγωγι-

κής διαδικασίας είναι δυνατόν να υπάρχουν εκλύσεις αερίων ρύπων. Οι μετρήσεις διενεργήθηκαν 

από το τμήμα Χημείας του ΑΠΘ και έγιναν αναλύσεις ως προς την περιεκτικότητα του αερίου δείγ-

ματος σε πτητικούς υδρογονάνθρακες τριών χημικών κατηγοριών: οργανικά θειούχα (VOSCs), α-

ρωματικά, φαινόλες και αλδεΰδες, δεδομένου ότι αφενός πρόκειται για ενώσεις που είναι δυνατόν να 

συντελούν στο πρόβλημα δυσοσμίας και αφετέρου σχετίζονται με την παραγωγική διαδικασία των 

υπό έλεγχο δραστηριοτήτων. Με βάση  τις μέχρι στιγμής πρώτες διαπιστώσεις και αξιολογώντας τις 

καταγγελίες πολιτών, καθώς και τα συμβάντα δυσοσμίας, προκύπτουν τα εξής πρώτα συμπεράσμα-

τα: 
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1. Η δυσοσμία δεν μπορεί να αποδοθεί αποκλειστικά σε μία και μόνο δραστηριότητα. Ωστόσο, φαί-

νεται ότι ένα μεγάλο μέρος ευθύνης βαρύνει συγκεκριμένη εγκατάσταση.  

2. Τα έντονα φαινόμενα δυσοσμίας φαίνεται να σχετίζονται με τα startup και shutdown μεγάλων ε-

γκαταστάσεων της περιοχής, που είτε αποτελούν μέρος της παραγωγικής τους διαδικασίας, είτε 

συμβαίνουν λόγω βλαβών ή έκτακτων συμβάντων. Βάσει των ΑΕΠΟ και της ισχύουσας νομοθεσίας, 

για τα διαστήματα αυτά δεν υπάρχουν οριακές τιμές εκπομπών, καθώς κάτι τέτοιο δεν προβλέπεται.  

3. Όσον αφορά στα συμβάντα βλαβών, οι έλεγχοι θα εστιαστούν στην τήρηση των διαδικασιών συ-

ντήρησης και αναβάθμισης των μονάδων που προβλέπονται βάσει του προγράμματος συντήρησης  

κάθε εγκατάστασης, προκειμένου αυτά να περιορίζονται στο ελάχιστο δυνατό.  

4. Τα αποτελέσματα μετρήσεων ποιότητας ατμόσφαιρας εντός των εγκαταστάσεων θα συσχετίσουν 

με αυτά του προγράμματος μετρήσεων της ΠΚΜ, ώστε να συνδεθούν με συγκεκριμένες πηγές.  

γ) Διερεύνηση του φαινομένου της  ρύπανσης των υδάτων του ποταμού Αλιάκμονα από επιφανει-

οδραστικές ουσίες. 

Στις αρχές του 2018, στο πλαίσιο κατεπείγουσας προκαταρκτικής εξέτασης σχετικά με την εμφάνιση 

ελαιωδών κηλίδων στο νερό που εισέρχεται στο διυλιστήριο της ΕΥΑΘ ΑΕ, οι Επιθεωρητές Περι-

βάλλοντος πραγματοποίησαν αυτοψίες από κοινού με το κλιμάκιο του ΚΕΠΠΕ Π.Ε. Ημαθίας, στους 

ΥΗΣ Σφηκιάς και Ασωμάτων της ΔΕΗ Α.Ε. και ΥΗΣ Μακροχωρίου της ΔΕΗ Ανανεώσιμες Α.Ε., 

με σκοπό τη διερεύνηση της πηγής ρύπανσης των υδάτων του ποταμού Αλιάκμονα και της Διώρυ-

γας Α0 από επιφανειοδραστικές ουσίες, καθώς και τον μερικό έλεγχο τήρησης των εγκεκριμένων 

περιβαλλοντικών όρων που έχουν εκδοθεί για τη λειτουργία των ΥΗΣ, σύμφωνα με τις κείμενες δια-

τάξεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας. Κατά τις αυτοψίες διενεργήθηκαν δειγματοληψίες υδάτων, 

καθώς και λιπαντικών και υδραυλικών ελαίων που χρησιμοποιούνται στους ΥΗΣ. Κατά την αυτοψία 

διαπιστώθηκαν παραβάσεις των περιβαλλοντικών όρων και της κείμενης περιβαλλοντικής νομοθε-

σίας με κύρια διαπίστωση το ότι η εταιρεία δεν έχει καταρτίσει και υλοποιήσει πρόγραμμα παρακο-

λούθησης των περιβαλλοντικών δεικτών των ταμιευτήρων αλλά ούτε και εξετάζει τις κρίσιμες πα-

ραμέτρους που αφορούν στην ποιότητα πόσιμου νερού για ανθρώπινη κατανάλωση. Επί των παρα-

βάσεων αυτών η εταιρεία κλήθηκε να υποβάλει συμπληρωματικές διευκρινίσεις. Η περιβαλλοντική 

επιθεώρηση βρίσκεται σε εξέλιξη. 

δ)  Έλεγχος σε Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων στην περιοχή των Καμένων Βούρλων  

Σε συνέχεια καταγγελιών, τον Σεπτέμβριο του 2018 πραγματοποιήθηκε αυτοψία στην  Εγκατάσταση 

Επεξεργασίας Λυμάτων στην περιοχή των Καμένων Βούρλων από Επιθεωρητές Περιβάλλοντος του 

ΣΕΝΕ. Κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκαν παραβάσεις της κείμενης νομοθεσίας και των εγκεκριμένων  

περιβαλλοντικών όρων όπως η πλημμελής επεξεργασία των λυμάτων, η ελλιπής παρακολούθηση 

της ποιότητας των επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων και της λειτουργίας εν γένει της εγκατάστα-

σης. Επίσης σε παρακείμενο χώρο διαπιστώθηκε η απόθεση αποβλήτων σκραπ. Η υπηρεσία βεβαί-

ωσε παραβάσεις και εισηγήθηκε την επιβολή διοικητικών κυρώσεων.  

ε)   Περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις στις πυρόπληκτες περιοχές 

Στις  7-08-2018, 8-08-2018, 9-08-2018 και 13-08-2018 επιθεωρητές περιβάλλοντος του ΤΕΠ-ΣΕΝΕ 

επιθεώρησαν τις περιοχές από το Κόκκινο Λιμανάκι Ραφήνας – Μάτι έως τις εγκαταστάσεις των κα-

τασκηνώσεων του Αγ. Ανδρέα, που επλήγησαν από την πυρκαγιά της 23ης Ιουλίου 2018, καθώς και 

στους Δήμους Μαραθώνα - Νέας Μάκρης και Ραφήνας - Πικερμίου, όπου ενημερώθηκαν από τους 

υπεύθυνους καθαριότητας και αντιδημάρχους σχετικά με  τη διαχείριση της αποκομιδής των επικιν-

δύνων και μη επικινδύνων αποβλήτων που προέκυψαν από τις πυρόπληκτες περιοχές. 

Ειδικότερα, ζητήθηκαν στοιχεία για τη διαχείριση των αμιαντούχων αποβλήτων, των σκραπ σιδήρου 

(καμένα οχήματα), Αποβλήτων Εκσκαφών Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (μπάζα, ξύλα, κ.ά. υλι-

κά), Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (οικιακές και επαγγελματικές ηλεκτρι-

κές συσκευές, καλώδια κ.ά.), ελαστικών, σύμμικτων αποβλήτων αποτελούμενων από χλωρά κλαδέ-

ματα, ξερά και  καμένη βλάστηση και ογκωδών οικιακών (έπιπλα).  

Επιπλέον, στις 27-8-2018, 28-08-2018 και 31-08-2018 επιθεωρητές περιβάλλοντος του ΤΕΠ-ΣΕΝΕ 

συμμετείχαν και συνέδραμαν το ΕΚΕΦΕ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» στη διενέργεια δειγματοληψιών ατμο-



ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΤΗΣ ΕΓΣΕΕ 

 

 
48 

 

σφαιρικού αέρα και εδάφους στο Κόκκινο Λιμανάκι και σε άλλες περιοχές του Δήμου Ραφήνας, κα-

θώς και στο Μάτι. Οι  δειγματοληψίες διενεργήθηκαν προκειμένου να γίνουν μετρήσεις στις εξής 

παραμέτρους: Ολικά Αιωρούμενα Σωματίδια (ΟΣ ή TSP), Αιωρούμενα Σωματίδια διαμέτρου <10 

μm και <2,5μm), στοιχειακό και Οργανικό Άνθρακα, Πολυαρωματικοί Υδρογονάνθρακες, Διοξίνες 

και Βαρέα μέταλλα.   

στ)  Μονάδα αποθήκευσης, διαλογής και μηχανικής επεξεργασίας στον Ασπρόπυργο Αττικής 

Τον Φεβρουάριο του 2018  πραγματοποιήθηκε αυτοψία,  από επιθεωρητές Περιβάλλοντος σε δρα-

στηριότητα «Μονάδα αποθήκευσης, διαλογής και μηχανικής επεξεργασίας» στον Ασπρόπυργο Ατ-

τικής,  η οποία και συνόρευε με καλλιεργήσιμες εκτάσεις και ελαιώνα.     

Στην εν λόγω  επιχείρηση βεβαιώθηκαν παραβάσεις που αφορούσαν ανεξέλεγκτη διάθεση στερεών 

αποβλήτων και συγκεκριμένα στερεά απόβλητα ποικίλης σύστασης όπως  πλαστικές συσκευασίες, 

μεταλλικές συσκευασίες, άμμος και άργιλος, ελαστικά ξύλα και εξαρτήματα οχημάτων τέλους κύ-

κλου ζωής κτλ.  

 Μη σύννομη αποθήκευση  επικινδύνων και μη αποβλήτων και συγκεκριμένα λασπών  που περιεί-

χαν,  μεταξύ άλλων και  πετρελαιοειδείς υδρογονάνθρακες  

Ανεξέλεγκτη διάθεση υγρών αποβλήτων  με έντονη οσμή  πετρελαιοειδών επί του εδάφους. 

Στην εν λόγω δραστηριότητα επιβλήθηκε πρόστιμο και διαβιβάστηκε η υπόθεση στον αρμόδιο ει-

σαγγελέα. 

Επιπλέον το ΤΕΠ/ΣΕΝΕ, με αφορμή την πληθώρα των καταγγελιών για την εν λόγω δραστηριότητα 

ζήτησε - στο πλαίσιο προγράμματος που πραγματοποίησε η Ειδική Γραμματεία του Σώματος Επι-

θεωρητών περιβάλλοντος με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής 

(Ε.Υ.Σ.Α./ Frontex)- δορυφορικές εικόνες της εν λόγω δραστηριότητας,  για τον Μάρτιο του 2018. 

Από τις εν λόγω εικόνες  προέκυψε ότι  η δραστηριότητα δεν είχε συμμορφωθεί δύο μήνες μετά την 

αυτοψία των επιθεωρητών, προς επίρρωσιν των  καταγγελιών  των πολιτών και σε αντίθεση και με 

τις υποδείξεις  του Τμήματος Ελέγχου Μετρήσεων και Υδροοικονομίας Περιβάλλοντος της Π.Ε. 

Δυτ. Αττικής το οποίο είχε πραγματοποιήσει και αυτό με την σειρά του έλεγχο στην εν λόγω περιο-

χή. 

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, η Υπηρεσία συμφώνησε με την πρόταση του  Τμήματος Ελέγχου 

Μετρήσεων και Υδροοικονομίας Περιβάλλοντος της Π.Ε. Δυτ. Αττικής  για την ένταξη της δραστη-

ριότητας σε Σχέδιο Συμμόρφωσης με σκοπό την σταδιακή απομάκρυνση των αποβλήτων και την 

πλήρη συμμόρφωση της δραστηριότητας.  
 

8.2 Σημαντικότερες «ανοιχτές» υποθέσεις περιβαλλοντικής ευθύνης του ΣΥΓΑΠΕΖ το 2018 

Εφαρμογή προγράμματος αποκατάστασης σε βιομηχανία αλουμινίου στα Οινόφυτα Δήμου Τανά-

γρας 

Τον Ιούνιο του 2016, εκδόθηκε η με α.π. 473/24.06.2016 απόφαση ΥΠΕΚΑ για την εφαρμογή πιλο-

τικού προγράμματος αποκατάστασης υπόγειου υδροφόρου, εντός γηπέδου βιομηχανίας στα Οινόφυ-

τα, λόγω διαπίστωσης ρύπανσης των υπόγειων υδάτων με εξασθενές χρώμιο (Cr
+6

). Για την υλοποί-

ηση του πιλοτικού προγράμματος, το Δεκέμβριο του 2016 εκδόθηκε η προβλεπόμενη απόφαση του 

Γ.Γ. της Α.Δ. Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας, για την έγκριση απόρριψης μικρών ποσοτήτων χημι-

κών ουσιών (επταένυδρος θειικός σίδηρος, μελάσα και γαλακτοποιημένο φυτικό έλαιο) στον υδρο-

φόρο ορίζοντα, σε εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας για τα ύδατα.  

Εντός του έτους 2018 ολοκληρώθηκε η αξιολόγηση της πιλοτικής δοκιμής του προγράμματος απο-

κατάστασης και υποβλήθηκε αίτημα για την εφαρμογή της δοκιμής και σε άλλες γεωτρήσεις εντός 

του γηπέδου της δραστηριότητας. Παράλληλα, συνεχίζεται το πρόγραμμα παρακολούθησης υπόγει-

ων 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 οικό-

πεδο που περιήλθε το 2017 στην ιδιοκτησία της βιομηχανίας.  
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8.3 Σημαντικότερες υποθέσεις της Επιθεώρησης Μεταλλείων το έτος 2018 
α) Απαλλοτρίωση οικισμού Αναργύρων ΠΕ Φλώρινας. 

Στις 10-06-2017 εκδηλώθηκε μεγάλης έκτασης κατολίσθηση στο Ορυχείου Πεδίου Αμυνταίου της 

ΔΕΗ ΑΕ / ΛΚΔΜ. Ο συνολικός όγκος των υλικών που κατολίσθησαν εκτιμάται περίπου σε 80 Χ 

10
6
m

3
 υλικών. Κατά την εξέλιξη της κατολίσθησης συμπαρασύρθηκαν τρεις (3) καδοφόροι εκσκα-

φείς (Ε4, Ε5 & Ε6) οι οποίοι καταστράφηκαν ολοσχερώς και ένας (1) καδοφόρος εκσκαφέας (Ε3) ο 

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

νέρχεται σε περίπου 3.300 στρέμματα. 

Το ορυχείο Αμυνταίου της ΔΕΗ καταλαμβάνει περίπου 60.000 στρ και εκτείνεται στις ΠΕ Φλώρινας 

και Κοζάνης. Αποτελείται από το κυρίως Ορυχείο του Αμυνταίου, το Πεδίο Λακκιάς που ενεργο-

ποιήθηκε στα τέλη της δεκαετίας του 2000 και του πεδίου Αναργύρων, στο οποίο διενεργήθηκε εκ-

μετάλλευση τη δεκαετία του 1990 και του 2000. Στο πεδίο   Αναργύρων  έχει ολοκληρωθεί η εκμε-

τάλλευση και στον κενό χώρο που δημιουργήθηκε γίνονται εργασίες εξωτερικής απόθεσης και απο-

κατάστασης. 

Εντός  του 2018, ολοκληρώθηκε η διαδικασία εισήγησης της κήρυξης της αναγκαστικής απαλλο-

τρίωσης του οικισμού Αναργύρων ΠΕ Φλώρινας, σύμφωνα με το αρ. 28 του Ν. 3937/2011 (ΦΕΚ 

60/Α΄/2011) όπως αντικαταστάθηκε με το αρ. 147 του Ν. 4495/2017 (ΦΕΚ 167/Α΄/2017), σε συνδυ-

ασμό με το άρθρο 133 του Ν.Δ. 210/1973 “Περί Μεταλλευτικού Κώδικα”. Η όλη διαδικασία περι-

λάμβανε τη διαδικασία ελέγχου του φακέλου που υποβλήθηκε από την Περιφέρεια Δυτικής Μακε-

δονίας, τη διενέργεια αυτοψιών στις οικίες του οικισμού και την εξέταση ενστάσεων των ιδιοκτη-

τών. Ο τελικός φάκελος διαβιβάστηκε στον υπουργό ΠΕΝ με τη σχετική εισήγηση κήρυξης της α-

παλλοτρίωσης.  

β) Έργο: “Μεταλλευτικες-μεταλλουργικες εγκαταστασεις μεταλλειων Κασσανδρας” 

Το 2018 έγινε παρακολούθηση και έλεγχος των μεταλλευτικών έργων εξόρυξης χρυσού στην Κασ-

σάνδρα Χαλκιδικής, με τη διενέργεια αυτοψιών από τους Επιθεωρητές Μεταλλείων του ΣΕΒΕ και 

τον έλεγχο υποβληθέντων από την εταιρεία στοιχείων (τριμηνιαίες τεχνικές εκθέσεις προόδου εργα-

σιών 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 στα νέα έργα στην περιοχή Σκουριών (επιφανειακό ό-

ρυγμα, υπόγειο μεταλλείο, χώροι απόθεσης, εργοστάσιο εμπλουτισμού), καθώς επίσης στην εξέταση 

σχετικών καταγγελιών. Πραγματοποιήθηκαν αυτοψίες ατυχημάτων και δυστυχημάτων και έγινε λε-

πτομερής καταγραφή όλων των μεταλλευτικών εγκαταστάσεων των μεταλλείων Κασσάνδρας και 

της προόδου ανάπτυξης και κατασκευής όλων των  υποέργων και της δραστηριότητας των μεταλ-

λείων. Επίσης, οι Επιθεωρητές Μεταλλείων συμμετείχαν στην ειδική επιτροπή διενέργειας ελέγχου 

και παρακολούθησης της κατασκευής του Χώρου Υγειονομικής Ταφής Επικινδύνων Αποβλήτων 

Κοκκινόλακα. 

γ) Φαινόμενα ρωγματώσεων στον οικισμό Στρατονίκης 

Παρακολούθηση σε μηνιαία βάση στοιχείων καταγραφών δονήσεων και κατανάλωσης εκρηκτικών 

που υποβάλλονται στην Υπηρεσία μας και αφορούν στο μεταλλείο Μαύρων Πετρών στη Στρατονί-

κη Χαλκιδικής, καθώς και ενέργειες της Υπηρεσίας μας σε συνεργασία με το Ι.Γ.Μ.Ε., την 

Υ.Α.Σ.Β.Ε. και το Δήμο Αριστοτέλη, προκειμένου να διερευνηθούν τα φαινόμενα των ρωγματώσε-

ων στον οικισμό Στρατονίκης σε σχέση με την υπόγεια μεταλλευτική δραστηριότητα στην περιοχή. 

δ) Τετραπλό εργατικό ατύχημα στο Μεταλλουργικό Συγκρότημα της ΓΜΜΑΕ ΛΑΡΚΟ 

Το ατύχημα συνέβη την Τρίτη 09.10.2018 και ώρα 14:45 στο σιλό διαβροχής παρακείμενης εγκατά-

στασης του τμήματος ΠΕΛΛΕΤΣ  στο Μεταλλουργικό Εργοστάσιο της Λάρυμνας. Η Υπηρεσία μας 

ειδοποιήθηκε για το ατύχημα με την από 10.10.2018 αναγγελία ατυχήματος μέσω FAX. Με έγγραφο 

μας ζητήθηκε από την εκμεταλλεύτρια εταιρεία αναλυτικός φάκελος με στοιχεία για το εν λόγω ατύ-

χημα, τα οποία και απεστάλησαν στην Υπηρεσία μας με την από 15.11.2018 επιστολή της  εταιρεί-

ας. Πραγματοποιήθηκε αρχικά αυτοψία από δύο Επιθεωρητές Μεταλλείων στις 12.10.2018 καθώς 
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και στις 27.11.2018 για τη διερεύνηση των συνθηκών του ατυχήματος και τη λήψη καταθέσεων από 

τους παθόντες. Κατόπιν της δεύτερης αυτοψίας (27.11.2018) των επιθεωρητών της Υπηρεσίας μας 

και τη λήψη  απόψεων από τους παθόντες ζητήθηκαν με έγγραφο μας συμπληρωματικά στοιχεία 

σχετικά με το ατύχημα. Η εταιρεία απάντησε στο ανωτέρω έγγραφο με τη από 11.12.2018 επιστολή 

της. Τέλος η Υπηρεσία μας ζήτησε επιπλέον στοιχεία. Τα επιπλέον ζητηθέντα στοιχεία προσκομί-

στηκαν από την εταιρεία  με τη με την από 07.03.2019 επιστολή της. Σύμφωνα με τις εκθέσεις των 

αρμόδιων προϊσταμένων και τις καταθέσεις, την Τρίτη 09.10.2018 και ώρα 14:45, οι εργάτες ΓΔ και 

ΚΧ με την έναρξη της απογευματινής βάρδιας (ώρα 14:10 περίπου) κατευθύνθηκαν προς το χώρο 

του σιλό διαβροχής, προκειμένου να ελέγξουν τη λειτουργία του. Στον επιτόπιο έλεγχό τους, έθεσαν 

σε λειτουργία το αναμικτήριο εξόδου (μίξερ) και διαβροχής της σκόνης το οποίο είχε τεθεί εκτός 

λειτουργίας ηλεκτρολογικά. Εκείνη τη χρονική στιγμή και ενώ οι δύο εργαζόμενοι βρίσκονταν ανά-

μεσα στο επίπεδο των αναμικτηρίων διαβροχής (ένα επίπεδο πάνω από το έδαφος) και τα σκαλοπά-

τια, διέρρευσε ποσότητα σκόνης από το ανώτατο επίπεδο (15 μέτρα περίπου ψηλότερα) των φίλτρων 

(σακόφιλτρα) του σιλό. Το αποτέλεσμα της διαρροής σκόνης από εκείνο το ύψος ήταν η δημιουργία 

περιβάλλοντος υψηλής συγκέντρωσης σκόνης και χαμηλής ορατότητας στο χώρο που βρίσκονταν οι 

δύο εργαζόμενοι. Προσπάθησαν να διαφύγουν προς το έδαφος και σε καθαρότερη ατμόσφαιρα. Ο 

ΚΧ κατά μαρτυρία του φορούσε κράνος και μάσκα προσώπου μίας χρήσης, ομοίως και ο ΓΔ. Τη 

στιγμή του συμβάντος ο ΚΔ ευρισκόταν εντός προκαθορισμένου χώρου αναπαύσεως που βρίσκεται 

δίπλα και σε κοντινή απόσταση από το σιλό. Ο ΝΜ εκτελούσε ελέγχους – καθαρισμούς κατά μήκος 

της ταινίας διακίνησης μεταλλεύματος πλησίον της εγκατάστασης του σιλό διαβροχής. Άμεσα όλοι 

οι εργαζόμενοι διακομίσθηκαν στο ιατρείο του οικισμού για τις πρώτες βοήθειες και στη συνέχεια 

στο νοσοκομείο «Σωτηρία» για περαιτέρω εξετάσεις. Με βάση τις διαπιστώσεις αυτοψίας-

καταθέσεων καθώς και τα ανωτέρω αναφερόμενα στοιχεία, η υπηρεσία προχώρησε στην κατανομή 

ευθυνών για το συγκεκριμένο ατύχημα.  

ε) Oριοθέτηση Παραχωρήσεων Μεταλλείων 

Ενώ μετά από την έκδοση των ΠΔ100/2014 και ΠΔ132/2017, καταργήθηκαν όλα τα τμήματα της 

Επιθεώρησης Μεταλλείων και μεταξύ αυτών το τοπογραφικό τμήμα, πλην όμως, διατηρήθηκαν οι 

τοπογραφικού αντικειμένου αρμοδιότητές του (απαλλοτριώσεις, οριοθετήσεις μεταλλείων και λατο-

μείων κ.α.), και επειδή στο Τμήμα Επιθεώρησης Μεταλλείων ΣΕΝΕ δεν υπηρετεί κανένας ΤΕ ή ΠΕ 

Μηχανικός με ειδικότητα Τοπογράφου Μηχανικού ή συναφή (Πολιτικός Μηχανικός κλπ), με δικαί-

ωμα υπογραφής εξαρτημένων τοπογραφικών σχεδιαγραμμάτων. Η δε εκπόνηση των εργασιών των 

οριοθετήσεων των μεταλλείων κρίνεται αναγκαία, τόσο για τη διαφύλαξη του Δημοσίου Συμφέρο-

ντος και των μεταλλευτικών δικαιωμάτων του Δημοσίου, όσο και για την ανταπόκριση στα καθήκο-

ντα της υπηρεσίας με την επίλυση των συναφών διαφορών μεταξύ των μεταλλειοκτητών. Το ζήτημα 

λύθηκε προσωρινά με συγκρότηση επιτροπής οριοθέτησης μεταλλείων αρμοδιότητας του Σώματος 

Επιθεώρησης Νοτίου Ελλάδος της Ειδικής Γραμματείας Επιθεωρητών και Ελεγκτών του Υ.Π.ΕΝ., 

αποτελούμενη από έναν Επιθεωρητή Μεταλλείων, ΠΕ Μηχανικών (Μηχανικό Μεταλλείων), την 

Προϊσταμένη του Τμήματος Επιθεώρησης Δόμησης και Κατεδαφίσεων, ΠΕ Μηχανικών (Πολιτικό 

Μηχανικό) και τον Προϊστάμενο του Τμήματος Επιθεώρησης Μεταλλείων, ΠΕ Μηχανικών (Μηχα-

νικό Μεταλλείων). Έργο της συγκροτούμενης επιτροπής ήταν η αξιοποίηση όλων των σχετικών 

στοιχείων του αρχείου της Υπηρεσίας και η επιτόπια επαλήθευση των στοιχείων για την παραγωγή 

των απαραίτητων χωρικών δεδομένων με σκοπό την κατάρτιση, υπογραφή και εισήγηση τοπογραφι-

κών σχεδιαγραμμάτων των οριοθετούμενων μεταλλείων προς τη Διευθύντρια ΣΕΝΕ, προκειμένου 

να εκδοθούν οι αντίστοιχες αποφάσεις οριοθέτησης. 

στ) Διερεύνηση καταγγελίας παράνομης εκμετάλλευσης παραχώρησης μεταλλείου 

Με την από 30.5.2017 Αναφορά-Αίτηση της μεταλλειοκτήτριας της ΠΜ 86 Ευβοίας εταιρείας «Ελ-

ληνικοί Λευκόλιθοι» ΑΜΒΝΕΕ, συνοδευόμενη από τεχνική έκθεση, λάβαμε γνώση καταγγελίας του 

γεγονότος ότι τα υπόγεια έργα εκμετάλλευσης του μεταλλείου του θέματος δεν ανταποκρίνονται 

χωρικά στις ανωτέρω εγκεκριμένες τεχνικές μελέτες εκμετάλλευσης και έχουν επεκταθεί εκτός της 

μεταλλειοκτησίας της «ΤΕΡΝΑ Λευκόλιθοι ΑΕ». 
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Γνωστοποιήσαμε στην εκμεταλλεύτρια ότι η επέκταση της λειτουργίας του μεταλλείου σε περιοχή 

στην οποία δεν έχει το μεταλλευτικό  δικαίωμα είναι παράνομη και θέτει σε κίνδυνο τη ζωή και την 

υγεία των εισερχόμενων σε αυτό, λόγω της εργασίας χωρίς εγκεκριμένη τεχνική μελέτη εκμετάλ-

λευσης και εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους. 

Επιθεωρητές της υπηρεσίας μετέβησαν άμεσα στα υπόγεια έργα αλλά δεν διαπίστωσαν επέκταση 

των στοών μέσα στο όμορο μεταλλείο. 

Κατόπιν νέας καταγγελίας, δόθηκε εντολή σε τρεις επιθεωρητές της υπηρεσίας μας να μεταβούν μα-

ζί με τη δ/ντρια ΣΕΝΕ στα μεταλλεία της εταιρείας ΤΕΡΝΑ ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ Α.Ε. στον Ν. Ευβοίας, 

κατά το διάστημα 04.06 – 06.06.2018 προκειμένου να διερευνήσουν καταγγελία για εξόρυξη, εκτός 

των ορίων παραχώρησης του μεταλλείου της και εισχώρηση, σύμφωνα με την 

Α.Π./ΥΠΕΝ/ΣΕΝΕ/22863/1975/20.04.2018 καταγγελία της εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΛΕΥΚΟΛΙ-

ΘΟΙ ΑΜΒΝΕΕ», εντός της ΟΠ 86, ιδιοκτησίας της καταγγέλλουσας εταιρείας. 

Ενημερώσαμε τελικά τους καταγγέλλοντες ότι, μετά από την αυτοψία που διενήργησαν οι Επιθεω-

ρητές της Υπηρεσίας μας, στα υπόγεια μεταλλεία «Πλακαριά – Μουρτίτσα» και «Γερόρεμα» στο 

Δ.Δ. Προκοπίου Δήμου Μαντουδίου – Λίμνης Αγ. Άννας της εταιρείας ΤΕΡΝΑ ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ 

Α.Ε. στον Ν. Ευβοίας και τα δεδομένα που λήφθηκαν και ελέγχθηκαν επί τόπου με χρήση κατάλλη-

λου εξοπλισμού στα υπόγεια έργα της εταιρείας ΤΕΡΝΑ ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ Α.Ε., δεν προέκυψε εισχώ-

ρηση από τις στοές και τις θέσεις που ελέγχθηκαν, μέσω υπογείων έργων, στο μεταλλείο (Π.Μ. 86) 

της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ Α.Μ.Β.Ν.Ε.Ε. 

ζ) Λατομική δραστηριότητα 

Οι Υπηρεσίες μας εξέτασαν 230 περίπου νέα αιτήματα που αφορούν νέους λατομικούς χώρους για 

τη διενέργεια ερευνητικών εργασιών για τη διαπίστωση ύπαρξης κοιτασμάτων μαρμάρων και βιο-

μηχανικών ορυκτών, κυρίως στους Νομούς Δράμας, Καβάλας, Κοζάνης, Ημαθίας, Μαγνησίας, Ιω-

αννίνων, Κυκλάδων, Ευβοίας, Αργολίδας, Λασιθίου, Αιτωλοακαρνανίας, Μεσσηνίας, Ρεθύμνου, 

Αρκαδίας, Δωδεκανήσων και Ζακύνθου σε θέματα σχετικά με συνθήκες ορθολογικής έρευνας, α-

σφάλειας και προστασίας της επιφάνειας και του περιβάλλοντος χώρου. 

8.4 Σημαντικότερες υποθέσεις της Επιθεώρησης Ενέργειας το έτος 2018 
α) Κατόπιν αυτεπάγγελτων ηλεκτρονικών ελέγχων, επί του συνόλου των Πιστοποιητικών Ενεργει-

ακής Απόδοσης (Π.Ε.Α.) που εκδόθηκαν από τους Ενεργειακούς Επιθεωρητές, διαπιστώθηκε ότι, 

δέκα (10) ελεγχόμενοι Ενεργειακοί Επιθεωρητές, προέβησαν στην έκδοση ΠΕΑ μη τηρώντας το α-

συμβίβαστο ως προς την ιδιότητα του Ενεργειακού Επιθεωρητή. 

β) Κατόπιν τυχαίου δειγματοληπτικού ηλεκτρονικού ελέγχου στο Αρχείο Επιθεώρησης Κτιρίων, 

διαπιστώθηκε ότι δέκα πέντε (15) Ενεργειακοί Επιθεωρητές είχαν εκδώσει Π.Ε.Α. σε κτίσματα που 

δεν τηρούσαν την έννοια του κτιρίου / κτιριακής μονάδας, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 του ν. 

4122/2013. 

8.5 Σημαντικότερες υποθέσεις της Επιθεώρησης Δόμησης και Κατεδαφίσεων το έτος 2018 

α)  Το ΤΕΔΚ του ΣΕΝΕ προχώρησε μετά από σχετική πρόσκληση και έγκριση χρηματοδότησης του 

Πράσινου Ταμείου, στην συμβασιοποίηση σύμβασης παροχής υπηρεσιών προς εκτέλεση 

τελεσίδικων αποφάσεων - πρωτοκόλλων κατεδάφισης αυθαίρετων περιφράξεων, κατασκευών, 

εγκαταστάσεων και κτισμάτων που βρίσκονται σε ζώνη αιγιαλού και παραλίας και συγκεκριμένα 

στην περιοχή του παραλιακού μετώπου Αθηνών - Σουνίου από το 35ο χλμ έως το 70ο χλμ και της 

υποπερίπτωσης αα && ββ της παρ.2α του άρθρου 1 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 

Α’ 149), σύμφωνα με τις αποφάσεις κατεδάφισης που εστάλησαν από τα κατά τόπους Δασαρχεία, 

Κτηματικές Υπηρεσίες και την αρμόδια υπηρεσία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, 

προϋπολογισμού 116.662,05€. Σε συνέχεια αυτού, διενήργησε κατεδαφίσεις σε εκτέλεση εννέα (9) 

αποφάσεων κατεδάφισης, και εκτιμάται ότι μέχρι την εξάντληση του οικονομικού αντικειμένου 

υπάρχει δυνατότητα για την εκτέλεση μιας (1) ακόμη απόφασης κατεδάφισης. 

β) Έγινε διερεύνηση των περιπτώσεων που θα συμπεριληφθούν, με την καταρχήν αξιολόγησή τους 

από εσωτερικό αλγόριθμο της υπηρεσίας και σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν καταγραφεί στους 

πίνακες. Στην ανωτέρω διαδικασία έγινε ομαδοποίηση ανά γεωγραφική περιοχή ή περίπτωση και 
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ακολούθησε εντοπισμός τους στο πεδίο και συσχέτιση με το πρωτόκολλο. Με εντολή του Γραφείου 

Υπουργού, προσδιορίστηκαν το τεχνικό αντικείμενο ως προς τις περιοχές που ομαδοποιημένα θα 

ενταχθούν στη σχετική εργολαβία και συντάχθηκαν τεχνικές προδιαγραφές για τον προγραμματισμό 

των κατεδαφίσεων που θα ενταχθούν στον Ανοικτό Διαγωνισμό του Υπουργείου. 

γ) Διαπιστώσεις περιβαλλοντικών και πολεοδομικών παραβάσεων κατά τους 23 επιτόπιους ελέγχους 

που διεξήχθησαν στη Θήρα τον Απρίλιο του 2018, μετά από διαβίβαση του Δημάρχου, καταγγελιών 

με σήματα Αστυνομίας του νησιού. Από τα ευρήματα ακολούθησαν έγγραφα ενεργοποίησης της 

αρμόδιας Υ.ΔΟΜ. Θήρας ως προς τις πολεοδομικές παραβάσεις και βρίσκονται σε εξέλιξη Εκθέσεις 

Ελέγχου / ΠΒΠ για τις περιβαλλοντικές παραβάσεις. 

δ) Διερεύνηση ιδιοκτησιακού και δασικού καθεστώτος όσον αφορά στο οικόπεδο που ευρέθησαν οι 

26 σωροί κατά την φονική πυρκαγιά του Ιουλίου 2018, στο Δήμο Ραφήνας Πικερμίου στη θέση 

«Μάτι».  

ε) Ενεργοποίηση των αρμόδιων Υ.ΔΟΜ της Π.Ε. Ανατολικής Αττικής για τη σύνταξη εκθέσεων 

αυτοψίας αυθαιρέτων περιφράξεων που παρεμποδίζουν την πρόσβαση στον αιγιαλό - παραλία. 
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9. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ 

Οι προτάσεις βελτίωσης του έργου του Σώματος αφορούν κυρίως θέματα συνεργασίας, οικονομικά / 

χρηματοδοτικά θέματα καθώς επίσης την ανάγκη ενίσχυσης του θεσμικού πλαισίου λειτουργίας της 

Ειδικής Γραμματείας, όπως περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω: 

9.1 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 διενερ-

γούνται 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, πιστοποί-

ηση 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 κοινο-

τικούς 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: 

- Οι προϋπολογισθείσες πιστώσεις του έτους 2018 για τις μετακινήσεις επιθεωρητών, συμπε-

ριλαμβανομένων των προβλεπόμενων από την νομοθεσία ελέγχων και επιθεωρήσεων, είναι περιορι-

σμένες. 

- Υπάρχει  αδυναμία αγοράς υπηρεσιακών οχημάτων για τη μετακίνηση των Επιθεωρητών 

στις περιοχές όπου ασκούνται μεταλλευτικές-λατομικές δραστηριότητες αρμοδιότητας της Επιθεώ-

ρησης Μεταλλείων Βορείου Ελλάδας. 

- Το Γραφείο Σμυριδωρυχείων Νάξου, το οποίο διαχειρίζεται το Δημόσιο Μεταλλείο Σμύρι-

δας 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 υπαλλή-

λων,  δικαιολογεί μόνο τη χρήση του φθηνότερου συγκοινωνιακού μέσου και αποτρέπει στην ουσία 
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τη χρήση ιδιωτικής χρήσης οχημάτων, με αποτέλεσμα να μη λαμβάνεται υπόψη η ιδιαιτερότητα των 

Επιθεωρήσεων για την ανάγκη διενέργειας άμεσων μετακινήσεων σε εγκαταστάσεις και δραστηριό-

τητες (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. 

9.2 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 ε-

μπειρίας / κατάρτισης στα Σώματα Επιθεώρησης Νοτίου και Βορείου Ελλάδας και στη ΔΕΔΑΚ, 

όπως επίσης διοικητικών υπαλλήλων, προκειμένου να μπορέσουν οι υπηρεσίες της ΕΓΣΕΕ να αντα-

πεξέλθουν στις κατά νόμο αρμοδιότητές τους και στον τεράστιο όγκο υποθέσεων που διαχειρίζονται 

κάθε χρόνο. 

- Πάγιο αίτημα των Σωμάτων Επιθεώρησης Νοτίου και Βορείου Ελλάδας 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, με-

ταλλευτικής, πολεοδομικής και ενεργειακής νομοθεσίας, σε θέματα πρόληψης και αποκατάστασης 

περιβαλλοντικής ζημίας, όπως επίσης σε θέματα αποτελεσματικού ελέγχου και μεθόδων συμμόρ-

φωσης ελεγχόμενων έργων και δραστηριοτήτων. 

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

ξη των Επιθεωρητών κατά την άσκηση  των  καθηκόντων  τους  και τη νομική υποστήριξη και τεκ-

μηρίωση της λειτουργίας των Τμημάτων Επιθεώρησης.  

- Έκδοση Υπουργικής Απόφασης για τον υπολογισμό του ύψους των περιβαλλοντικών προστί-

μων, όπως προβλέπεται από το άρθρο 20 του ν. 4014/2011 (Α΄ 209). 

- Έκδοση εξουσιοδοτικών αποφάσεων, βάσει του ν. 4042/2012, και διευκρινήσεις από την αρμό-

δια υπηρεσία του ΥΠΕΝ σχετικά με τη διαδικασία χαρακτηρισμού των επικίνδυνων αποβλήτων, κα-

θώς αυτό αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα και πιο συχνά ζητήματα που αντιμετωπίζουν οι Επι-

θεωρητές 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 κα-

ταγγελίας 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 Γραμμα-

τεία Πληροφοριακών Συστημάτων, προκειμένου να ελαττωθούν και να απλοποιηθούν οι διοικητικές 

διαδικασίες κατά την εγγραφή των υποψήφιων Ενεργειακών Επιθεωρητών και Ελεγκτών στα αντί-

στοιχα Μητρώα και κατά τη χορήγηση αντιγράφων Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης σε πολί-

τες. 

- Ανασχεδιασμό και αναδιοργάνωση των διοικητικών διαδικασιών και πράξεων ελέγχου της Επι-

θεώρησης Περιβάλλοντος, με στόχο τη μείωση των διοικητικών βαρών και τη μείωση του χρόνου 

περαίωσης των υποθέσεων. 
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- Με την κατάρτιση του Εθνικού Σχεδίου Περιβαλλοντικών Επιθεωρήσεων και των ετήσιων προ-

γραμμάτων επιθεώρησης που ολοκληρώθηκε το 2017, η Επιθεώρηση Περιβάλλοντος θα πρέπει να 

εστιάσει στην υλοποίηση του προγράμματος, μειώνοντας σημαντικά τον αριθμό των έκτακτων επι-

θεωρήσεων που διενεργούνται κατόπιν εντολών Υπουργού, Εισαγγελικών Παραγγελιών, αιτημάτων 

Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης ή αιτημάτων άλλων φορέων, οι οποίες, κατά τα έτη 2016, 

2017  και 2018 αποτέλεσαν το 50%, το 46% και το 68% των συνολικών ελέγχων, αντίστοι-χα. 

- 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 Δι-

οικήσεων, 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 Κοινο-

βουλίου και του Συμβουλίου της 14
ης

 Ιουνίου 2006 «για τις μεταφορές των αποβλήτων», όπως έχει 

τροποποιηθεί και ισχύει. 

- Παρακολούθηση των εργασιών του ευρωπαϊκού δικτύου IMPEL για την εφαρμογή της περι-

βαλλοντικής νομοθεσίας, και συνεργασία με άλλους ευρωπαϊκούς και διεθνείς φορείς για την κατα-

πολέμηση του περιβαλλοντικού εγκλήματος (Europol, Interpol, Frontex, κ.α.), με στόχο την εφαρ-

μογή Ευρωπαϊκών και Διεθνών Προτύπων και τη συνεχή αναβάθμιση των προδιαγραφών και τεχνι-

κών κανόνων ελέγχου. 


