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Ο Σχεδιασμός και η χρήση μοντέλων εφαρμογής του

• Ο Σχεδιασμός και η χρήση μοντέλων εφαρμογής του διαδραματίζουν

καθοριστικό ρόλο στην επίτευξη των στόχων μιας επιχείρησης.

• Η εμπειρία έδειξε ότι η εφαρμογή του στρατηγικού σχεδιασμού

σχετίζεται θετικά με την ποιοτική και την ποσοτική απόδοση των

επιχειρήσεων.

• Ωστόσο, η κατάρτιση στρατηγικών και επιχειρησιακών σχεδίων δεν

αποτελεί αναγκαιότητα μόνο για τις επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα

αλλά και για τους δημόσιους οργανισμούς που έχουν μη κερδοσκοπικό

χαρακτήρα (non-profit).

Τo Εθνικό Σχέδιο Περιβαλλοντικών Επιθεωρήσεων είναι επιχειρησιακό

Σχέδιο το οποίο και υπηρετεί τις παρακάτω αρχές:



 Η εξασφάλιση διαφάνειας για τις ελεγχόμενες δραστηριότητες και όλες

τις περιβαλλοντικές ελεγκτικές υπηρεσίες,

 Η αποτελεσματικότητα όσον αφορά στον περιοδικό έλεγχο όλων των

έργων/δραστηριοτήτων κατηγορίας Α΄ της χώρας,

 Η αποδοτικότητα, μέσω καλύτερης αξιοποίησης του διαθέσιμου

ανθρώπινου δυναμικού και συντονισμού των συναρμοδίων υπηρεσιών,

 Η αξιοπιστία των ελέγχων, με τη χρήση έγκυρων και αναγνωρισμένων

διαδικασιών / μεθοδολογιών,

 Η δυναμικότητα, με την εισαγωγή αυτοματοποιημένων διαδικασιών και

τη συστηματική παροχή έγκυρων πληροφοριών στο πλαίσιο της

προβλεπόμενης αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του προγράμματος,

σε συνεργασία με τις περιφερειακές υπηρεσίες, η οποία θα

τροφοδοτήσει και τον επανασχεδιασμό των τακτικών ελέγχων εντός της

πενταετίας,

 Η εφαρμοσιμότητα του σχεδίου, που ενισχύεται από τη συνεργασία

όλων των αρχών ελέγχου στην τελική διαμόρφωση του προγράμματος

τακτικών ελέγχων.

Οι βασικές αρχές τις οποίες υπηρετεί ένα Εθνικό Σχέδιο 

Περιβαλλοντικών Επιθεωρήσεων είναι: 



Νομικό πλαίσιο - σκοπός του παρόντος Εθνικού Σχεδίου 

Περιβαλλοντικών Επιθεωρήσεων

 Σύμφωνα με το άρθρο 20 του Ν. 4014/2011 (Α΄ 209), όλα τα έργα και οι

δραστηριότητες που ενδέχεται να έχουν σημαντικές επιπτώσεις στο

περιβάλλον, δηλαδή εκείνα που κατατάσσονται στην κατηγορία Α΄ για

την περιβαλλοντική τους αδειοδότηση, εντάσσονται σε σχέδιο

περιβαλλοντικών επιθεωρήσεων.

 Το σχέδιο αυτό καταρτίζεται από το Σώμα Επιθεώρησης

Περιβάλλοντος, Δόμησης, Ενέργειας και Μεταλλείων (ΣΕΠΔΕΜ), και

αναθεωρείται το αργότερο κάθε πέντε χρόνια.

 Βάσει του σχεδίου αυτού, το ΣΕΠΔΕΜ, σε συνεργασία με τις υπηρεσίες

των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, καταρτίζει εξειδικευμένα

προγράμματα τακτικών περιβαλλοντικών επιθεωρήσεων.



Αρχές κατάρτισης του εθνικού σχεδίου περιβαλλοντικών 

επιθεωρήσεων 

 Το παρόν εθνικό σχέδιο εισάγει ένα νέο μοντέλο διενέργειας των

τακτικών και έκτακτων περιβαλλοντικών ελέγχων στη χώρα μας, το

οποίο στηρίζεται:

 στην ανάλυση και εκτίμηση του περιβαλλοντικού κινδύνου κάθε έργου

και δραστηριότητας ( με βάση την τυπολογία, το μέγεθος και τα άλλα

χαρακτηριστικά τους, που οδηγεί στον προσδιορισμό της κατηγορίας

κινδύνου κάθε έργου/δραστηριότητας,

 στην ιεράρχηση (προτεραιοποίηση) των ελέγχων, με βάση, αφενός τις

ενδείξεις συμμόρφωσης/μη συμμόρφωσης με τη νομοθεσία και

αφετέρου, την εθελούσια συμμετοχή επιχειρήσεων σε πιστοποιημένο

σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης EMAS (σύμφωνα με τον

κανονισμό ΕΚ 1221/2009).



Δομή του σχεδίου περιβαλλοντικών επιθεωρήσεων 

Το παρόν σχέδιο διαρθρώνεται ως εξής:

 δίνεται μια γενική αξιολόγηση των σημαντικών περιβαλλοντικών

ζητημάτων που αφορούν στον έλεγχο τήρησης της περιβαλλοντικής

νομοθεσίας. Τα ζητήματα αυτά προκύπτουν από τους ελέγχους που

έχουν πραγματοποιηθεί έως σήμερα και επιχειρείται να

αντιμετωπιστούν με το παρόν σχέδιο.

 Εν συνεχεία, προσδιορίζεται η γεωγραφική περιοχή που καλύπτεται

από το σχέδιο και οι αρμόδιες αρχές ελέγχου που είναι υπεύθυνες για

την εφαρμογή του, αντίστοιχα.



Υλοποίηση του σχεδίου

 Για την υλοποίηση του σχεδίου, η ομάδα εργασίας κατάρτισε μητρώο

των έργων και δραστηριοτήτων κατηγορίας Α΄ που έχουν

αδειοδοτηθεί περιβαλλοντικά από το 2012 έως το τέλος του 2016 σε

όλη την επικράτεια. Το μητρώο συμπληρώθηκε με τα στοιχεία κάθε

έργου και δραστηριότητας.

 Τα στοιχεία αυτά χρησιμοποιήθηκαν για τη συστηματική αξιολόγηση

του περιβαλλοντικού κινδύνου από κάθε έργο/δραστηριότητα που

περιλαμβάνεται στο μητρώο.

 Βάσει αυτής της ανάλυσης, προσδιορίστηκε η κατηγορία

επικινδυνότητας (KΕ) για κάθε έργο/δραστηριότητα του μητρώου, η

οποία αντιστοιχήθηκε σε συγκεκριμένη ελάχιστη συχνότητα τακτικού

ελέγχου



Eτήσια προγράμματα περιβαλλοντικών επιθεωρήσεων για κάθε 

Περιφέρεια

 Στη συνέχεια, με βάση τα αποτελέσματα της ανάλυσης επικινδυνότητας,

καταρτίστηκαν τα ετήσια προγράμματα περιβαλλοντικών επιθεωρήσεων

των ετών 2017-2018 για κάθε Περιφέρεια .

 Ο καταμερισμός των επιθεωρήσεων μεταξύ των αρχών ελέγχου

πραγματοποιήθηκε λαμβάνοντας υπόψη κυρίως το συνολικό διαθέσιμο

ανθρώπινο δυναμικό κάθε αρχής.



Διαδικασίες για τη διενέργεια των έκτακτων περιβαλλοντικών

επιθεωρήσεων

 Καθορίζονται διαδικασίες για τη διενέργεια των έκτακτων

περιβαλλοντικών επιθεωρήσεων, περιλαμβανόμενης της

αξιολόγησης και χειρισμού των καταγγελιών/αναφορών.

 Προβλέπεται ο τρόπος συντονισμού και συνεργασίας των

αρμόδιων αρχών επιθεώρησης, που είναι απαραίτητος για:

α. την εφαρμογή του παρόντος σχεδίου,

β. την επικαιροποίηση του μητρώου των δραστηριοτήτων και

γ. την περαιτέρω βελτίωση του σχεδίου και των ετήσιων

προγραμμάτων.



Γεωγραφική περιοχή που καλύπτει το σχέδιο περιβαλλοντικών 

επιθεωρήσεων

 Το εθνικό σχέδιο καλύπτει γεωγραφικά όλη την Ελλάδα.

 Τα επί μέρους προγράμματα τακτικών επιθεωρήσεων που

προβλέπονται στην παρ. 10 του άρθρου 20 ν. 4014/2011 και

αναπτύσσονται αναλυτικά στο παρόν σχέδιο, καλύπτουν κάθε μία από

τις 13 Περιφέρειες της χώρας.



Αρχές που υλοποιούν το σχέδιο περιβαλλοντικών επιθεωρήσεων

 Οι αρχές που είναι αρμόδιες για την εφαρμογή του παρόντος σχεδίου,

είναι:

 Οι Επιθεωρητές Περιβάλλοντος του Σώματος Επιθεώρησης

Περιβάλλοντος, Δόμησης, Ενέργειας και Μεταλλείων, που διενεργούν

περιβαλλοντικούς ελέγχους σε όλα τα έργα και δραστηριότητες.

 Οι Δ/νσεις Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού των

Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της χώρας για τα έργα και

δραστηριότητες της χωρικής αρμοδιότητας τους, ανεξαρτήτως της

κατηγορίας του έργου ή της δραστηριότητας.

 Οι Δ/νσεις Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού των Περιφερειών της

χώρας για τα έργα και δραστηριότητες της χωρικής αρμοδιότητας τους,

ανεξαρτήτως της κατηγορίας του έργου ή της δραστηριότητας.

 Τα Κλιμάκια Ελέγχου Ποιότητας Περιβάλλοντος (Κ.Ε.Π.ΠΕ.) που

συστήνονται σε κάθε Περιφέρεια, για τα έργα και δραστηριότητες της

χωρικής αρμοδιότητας του, ανεξαρτήτως της κατηγορίας του έργου ή

της δραστηριότητας (παρ. 1 του αρ. 55 του ν.4042/2012/Α΄24).



Μητρώο ελεγχόμενων δραστηριοτήτων

 Για τη σύνταξη και εφαρμογή ενός σχεδίου επιθεωρήσεων, απαραίτητη

προϋπόθεση είναι να υπάρχει ο συνολικός κατάλογος των

περιβαλλοντικά αδειοδοτημένων έργων και δραστηριοτήτων.

 Επειδή τέτοιος κατάλογος δεν υπήρχε, αποφασίστηκε η δημιουργία

μητρώου ελεγχόμενων δραστηριοτήτων από την ομάδα εργασίας

του παρόντος Σχεδίου. Το μητρώο δημιουργήθηκε και τηρείται στο

ΣΕΠΔΕΜ και περιλαμβάνει 6.252 έργα και δραστηριότητες

κατηγορίας Α που έχουν λάβει Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων και

των οποίων ο έλεγχος εντάσσεται στο παρόν σχέδιο. Από αυτά, τα

1006 έργα και δραστηριότητες κατατάσσονται στην υποκατηγορία Α1

και τα 5246 έργα και δραστηριότητες στην υποκατηγορία Α2.



Κατασκευή διαδικτυακής εφαρμογής για την υλοποίηση του εθνικού 

σχεδίου

 Έχει ανατεθεί η κατασκευή διαδικτυακής εφαρμογής η οποία

περιλαμβάνει βάση δεδομένων, με την οποία θα υποστηρίζεται η

Εφαρμογή του Εθνικού Σχεδίου Περιβαλλοντικών Επιθεωρήσεων

του ΣΕΠΔΕΜ και εφαρμογή ιστοσελίδας ως σημείο διεπαφής με

τον τελικό χρήστη (υπηρεσίες και πολίτες)

 Στη βάση αυτή θα ενσωματωθεί και ο αλγόριθμος βάσει του

οποίου γίνεται η ανάλυση κινδύνου κάθε δραστηριότητας, εκτιμάται

η συχνότητα ελέγχου και καταρτίζεται το ετήσιο πρόγραμμα

ελέγχων.

 Οι χρήστες(υπηρεσίες ελέγχου) θα εισάγουν αποτελέσματα των

ελέγχων καθημερινά και η βάση θα επικαιροποιείται άμεσα.

 Εξασφαλίζεται η δυνατότητα εξαγωγής άμεσα στατιστικών

δεδομένων.



Αλγόριθμος υπολογισμού προστίμου

 Έχει μελετηθεί αλγόριθμος και έχει συνταχθεί σχέδιο Υπουργικής 

Απόφασης, από ομάδα εργασίας Επιθεωρητών του ΣΕΠΔΕΜ,  για τον 

υπολογισμό του επιβαλλόμενου προστίμου, μετά την βεβαίωση 

περιβαλλοντικών παραβάσεων. Ο αλγόριθμος θα παρουσιαστεί στη 

συνέχεια.

 Στόχος μας είναι η εξασφάλιση, όσο είναι εφικτό, ίσης αντιμετώπισης 

των  ελεγχομένων δραστηριοτήτων και της εμπιστοσύνης πολιτών και 

δραστηριοτήτων.



Σύνταξη εγχειριδίων ελέγχου

 Τα εγχειρίδια ελέγχου που συντάχθηκαν από τους Επιθεωρητές και επί 

των οποίων επίσης θα συζητήσουμε σήμερα, έχουν στόχο  την 

εξασφάλιση της ομοιογένειας των ελέγχων.

Το υλικό που θα σας παρουσιαστεί από τις ομάδες εργασίας βεβαίως και

μπορεί να συμπληρωθεί και να βελτιωθεί με τη συνεισφορά σας. Ήδη

έχουμε προσπαθήσει να εντάξουμε πολλές από τις απόψεις σας που ήταν

σημαντικές και ενδιαφέρουσες, λαμβάνοντας υπόψη και την πολύχρονη

επίσης εμπειρία σας στους ελέγχους. Για όσες απόψεις δεν

ενσωματώθηκαν, μπορούν να συζητηθούν μετά τις εισηγήσεις.

Επίσης ευχαριστώ πολύ και συγχαίρω τα μέλη των ομάδων εργασίας που

δούλεψαν πολύ και με ενθουσιασμό για να πετύχουμε αυτό που βάλαμε

αρχικά στόχο. Θα ήθελα να αναφέρω ότι εργάστηκαν πλην των εισηγητών

και οι Επιθεωρήτριες Καλλιόπη Μηλιορέλη και Ανδρομάχη Δρούζα οι

οποίες δεν υπηρετούν σήμερα στο ΣΕΠΔΕΜ.

Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας


