
 

Δρ Σοφία Χριστοφόρου

Προϊσταμένη Τμήματος Επιθεώρησης Περιβάλλοντος 

Ημερίδα ΤΕΕ «Παγκόσμια ημέρα Περιβάλλοντος», Θεσσαλονίκη 5 Ιουνίου 2018

Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας 

Ειδική Γραμματεία Σώματος Επιθεωρητών & Ελεγκτών ΥΠΕΝ

Σώμα Επιθεώρησης Βορείου Ελλάδος



 Παρουσίαση της Ειδικής Γραμματείας Σώματος Επιθεωρητών & 

Ελεγκτών ΥΠΕΝ και του Τμήματος Επιθεώρησης Περιβάλλοντος 

(ΤΕΠ) - αρμοδιότητες

 Περιβαλλοντικές Επιθεωρήσεις  - Ν. 4014/2011

 Αρμόδιες υπηρεσίες

 Είδη ελέγχων 

 Διαδικασία – στάδια περιβαλλοντικής επιθεώρησης - κυρώσεις

 Εθνικό Σχέδιο Περιβαλλοντικών Επιθεωρήσεων (ΕΣΠΕ)

 Τακτικές Περιβαλλοντικές Επιθεωρήσεις σε έργα ΑΠΕ 

 Ιδιαιτερότητες – περιβαλλοντικές επιπτώσεις έργων ΑΠΕ

 Προβλήματα  - Προτάσεις βελτίωσης ελεγκτικού έργου
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• Στερεάς Ελλάδας

• Αττικής

• Πελοποννήσου

• Νοτίου Αιγαίου

• Ιονίου 

• Δυτικής Ελλάδος

• Κρήτης.

ΥΠΕΝ

• Θεσσαλίας

• Ηπείρου

• Δ. Μακεδονίας

• Κ. Μακεδονίας

• Α. Μακεδονίας

• Θράκης

• Β. Αιγαίου

ΕΓΣΕΕ

Σώμα 
Επιθεώρησης 

Βορείου 
Ελλάδος

Τμήμα 
Επιθεώρησης 
Περιβάλλοντος

Τμήμα 
Επιθεώρησης 
Μεταλλείων

Τμήμα 
Επιθεώρησης 

Ενέργειας

Τμήμα 
Επιθεώρησης 

Δόμησης 
Κατεδάφισης

Σώμα 
Επιθεώρησης

Νοτίου 
Ελλάδος

ΣΥΓΑΠΕΖ

Διεύθυνση 
Ελέγχου 

Διακίνησης και 
Αποθήκευσης

Καυσίμων

- Γραφείο Οινοφύτων

- Γραφείο 
Σμυριδωρυχείων 

Νάξου 
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• Διενέργεια περιβαλλοντικών επιθεωρήσεων σε έργα και δραστηριότητες ιδιωτικού 

και δημοσίου τομέα, συλλογή κάθε χρήσιμου κατά την κρίση τους στοιχείου, 

διενέργεια αναλύσεων, εξέταση εκθέσεων,  για τον έλεγχο τήρησης της 

περιβαλλοντικής νομοθεσίας και των περιβαλλοντικών όρων.

• Διενέργεια περιβαλλοντικών επιθεωρήσεων κατά τη διασυνοριακή μεταφορά 

αποβλήτων.

• Εισήγηση επιβολής κυρώσεων σε περίπτωση παραβάσεων, 

• Εισήγηση Σχεδίων Συμμόρφωσης σε περιπτώσεις σοβαρών παραβάσεων με 

κίνδυνο περιβαλλοντική ζημιά ή ευρείας οικολογικής διατάραξης.

• Εκπόνηση Σχεδίου Περιβαλλοντικών Επιθεωρήσεων

• Εκπόνηση προγραμμάτων επιθεωρήσεων σε συνεργασία με Αποκεντρωμένη 

Διοίκηση

• Άσκηση καθηκόντων Ειδικού ανακριτικού υπαλλήλου για διερεύνηση 

περιβαλλοντικών εγκλημάτων (άρθρο 9, Ν.4042/2012)
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ΣΕΝΕ ΣΕΒΕ

Επιθεωρητές 
Περιβάλλοντος
Διοικητικό 
προσωπικό

5

…από τις πλέον υποστελεχωμένες υπηρεσίες  
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Προληπτικές 
• Κατά τη φάση περιβαλλοντικής 

αδειοδότησης

τακτικές

• Μετά την αδειοδότηση, είτε στο στάδιο 

κατασκευής είτε στο στάδιο λειτουργίας

• διενεργούνται βάσει σχεδιασμού

έκτακτες

• σοβαρές περιβαλλοντικές 

καταγγελίες

• συμβάντα με ιδιαίτερες 

περιβαλλοντικές επιπτώσεις

• περιπτώσεις μη συμμόρφωσης.
Δεν απαιτείται ειδοποίηση του φορέα

του έργου ή της δραστηριότητας,

ενώ η παρεμπόδιση από αυτόν των

ελέγχων ή η παροχή ψευδών

στοιχείων επιφέρει τις ποινικές

κυρώσεις της παρ. 1 του άρθρου 8

του ν. 2336/ 1995.
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Προληπτικέ
ς 

• Περιβαλλοντικά αδειοδοτούσα αρχή

• Επιθεωρητές περιβάλλοντος

τακτικές

• Επιθεωρητές περιβάλλοντος

• ΔΙΠΕΧΩ, Αποκεντρωμένη Διοίκηση
•(χωρική αρμοδιότητά τους)

• Αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας
(χωρική αρμοδιότητά τους)

έκτακτες

• Επιθεωρητές περιβάλλοντος

• ΔΙΠΕΧΩ, Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
(χωρική αρμοδιότητά τους)

• ΔΙΠΕΧΩ Περιφερειακών Ενοτήτων   
(χωρική αρμοδιότητά τους)

• Κλιμάκια Ελέγχου ποιότητας 
περιβάλλοντος (ΚΕΠΠΕ) 
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Αίτημα άλλου 
δημόσιου 

φορέα
7%

Καταγγελία
20%

Εντολή 
πολιτικής 
ηγεσίας

29%

Εισαγγελική 
παραγγελία

9%

Εντολή ΓΕΔΔ
1%

Αυτεπάγγελτα 
(εκτάκτως)

6%

Τακτικός 
προγραμματι-

σμός
28%

Έναυσμα Ελέγχων των Επιθεωρητών Περιβάλλοντος το 

2017

Πηγή: ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ ΕΓΣΕΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2017



• Επιτόπιος 
έλεγχος

• Καταγραφή 
ευρημάτων

• δειγματοληψίες

Αυτοψία

• Αναλυτική 
καταγραφή τι 
ελέγχθηκε και ποια 
τα ευρήματα 

• Συγκέντρωση
στοιχείων
εγγράφων /αδειών 
και ότι άλλο 
θεωρείται αναγκαίο

Έκθεση 
Αυτοψίας

• Καταγράφονται οι 

διαπιστώσεις που 

συνιστούν παραβίαση των 

περιβαλλοντικών όρων και 

της νομοθεσίας – καλείται 

ο ελεγχόμενος σε 

απολογία

• Προβάλλονται 
επιχειρήματα για 
την αντίκρουση
των «εν δυνάμει» 
παραβάσεων

Απολογητικό 
υπόμνημα

Έκθεση 

Ελέγχου –

κλήση σε 

απολογία

• Επεξεργάζονται εκ 
νέου το σύνολο 
των στοιχείων και 
συντάσσεται 
αιτιολογημένη ΠΒΠ

Πράξη 
Βεβαίωσης 
Παράβασης

• Εισήγηση & 
Απόφαση 
προστίμου

Πρόστιμο, βάσει 
του Ν.1650/86 & 

Ν.4014/11

• Ο ελεγχόμενος 
μπορεί να 
ασκήσει 
προσφυγή κατά 
της Απόφασης  

Προσφυγή στα 
Διοικητικά 
Δικαστήρια
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Σε περίπτωση που διαπιστωθούν
ζητήματα που δεν καλύπτονται από
την ΑΕΠΟ ενημερώνεται η αρμόδια
περιβαλλοντική αρχή, για
τροποποίησή της ΑΕΠΟ

• Ο φάκελος αποστέλλεται 
στον Εισαγγελέα για 
τυχόν ποινικές κυρώσεις 
(άρθρα 3 & 7 του 
Ν.4042/12) & βάσει του 
άρθρου 37 ΚΠΔ

Εισήγηση Σχεδίου 

Συμμόρφωσης σε 

περιπτώσεις: παραβάσεων που 

προκάλεσαν ή δύναται να 

προκαλέσουν περιβαλλοντική 

ζημιά ή ενέχουν κίνδυνο 

ευρείας οικολογικής διατάραξης 

παραβάσεις

Ενημέρωση 
αρμοδίων 

υπηρεσιών

• Επιθεωρητές Περιβάλλοντος

• Αδειοδοτούσες αρχές (ΑΕΠΟ και Άδεια 
λειτουργίας)

• Υπηρεσίες Περιβάλλοντος Περιφέρειας

Κυρώσεις

N.1650/86
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ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ

 Σε περίπτωση παράβασης περ/κών όρων ή περ/κής νομοθεσίας επιβάλλονται, 

σύμφωνα με το άρθρο 21 του Ν.4014/11 διοικητικές κυρώσεις  διαζευκτικά ή 

συσσωρευτικά:

 Χρηματικό πρόστιμο: από 500 έως και δύο εκατομμύρια (2.000.000) ευρώ.

τα όρια μπορεί να αναπροσαρμόζονται βάσει οικονομικών και περιβαλλοντικών συνθηκών 

 Προσωρινή ή οριστική διακοπή λειτουργίας της δραστηριότητας – πρόβλεψη 

του Ν.1650/86

ΠΟΙΝΙΚΕΣ

 Οποιοσδήποτε  προκαλεί ή ενδέχεται να προκαλέσει βλάβες στο περιβάλλον, 

ρύπανση ή υποβάθμιση τιμωρείται  ποινικά, σύμφωνα με το άρθρο 7 του 

Ν.4042/12 (τροπ. του άρθρου 28 του Ν. 1650/86). 

 συγκεκριμένα ποινικά αδικήματα - Αυστηρές ποινές 

κυρώσεις
Άρθρο 21,§4 του Ν. 4014/11



σοβαρότητα

συχνότητα

υποτροπή

ύψος 
υπέρβασης των 
θεσμοθετημένων  
ορίων 

 Υποκειμενικότητα στην 

εφαρμογή των κριτηρίων

 Διαφορετικά πρόστιμα 

ανά υπηρεσία, για 

παρόμοιες παραβάσεις 

 Με απόφαση ΥΠΕΝ καθορίζεται 

ο τρόπος υπολογισμού του 

ύψους του προστίμου που 

επιβάλλεται σύμφωνα με το 

άρθρο 21.(§17.δ, άρθρο 20, 

Ν.4014/11)

 Υπό έκδοση: επεξεργάζεται 

σχέδιο ΥΑ από την ΕΓΣΕΕ

Προβλήματα                                                                         Λύση 



Υπεύθυνα για έλλειψη
εποπτείας ή ελέγχου

τα αδικήματα 
διαπράττονται επ΄

ωφελεία τους  

Τιμωρείται ως 
αυτουργός λόγω 
παράλειψης του 
από πρόθεσή ή 

αμέλεια να ασκήσει 
έλεγχο 

Τα φυσικά πρόσωπα με 
ιθύνουσα θέση οφείλουν

να εποπτεύουν τα φυσικά 
πρόσωπο που τελούν υπό 

τις εντολές του.

άρθρο 7 του Ν.4042/2012

άρθρο 4 του Ν.4042/2012
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Τακτικοί έλεγχοι για έργα που λαμβάνουν ΑΕΠΟ

Α1 κατηγορίας Α2 κατηγορίας

Στόχος: οι συντονισμένες τακτικές περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις 
από τις αρμόδιες αρχές για την εφαρμογή και  συμμόρφωση 
με την περιβαλλοντική νομοθεσία και τους περιβαλλοντικούς 
όρους

Προτεραιότητα: σε έργα Α΄ κατηγορίας, τα οποία ενδέχεται να 
προκαλέσουν σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον

Εθνικό Σχέδιο Περιβαλλοντικών Επιθεωρήσεων  

1ο Σχέδιο σε επίπεδο χώρας
Εκπονήθηκε από ομάδα εργασίας 

Επιθεωρητών Περιβάλλοντος
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Κριτήρια

κατάρτισης 

μητρώου –

προγράμματος 

Περιβαλλοντικών 

Επιθεωρήσεων –

Συχνότητα 

ελέγχων ανά:

1, 2, 3, 4, 5 και 10 

έτη

Αξιολόγηση του περιβαλλοντικού κινδύνου βάσει αξιόπιστου, 
έγκυρου εργαλείου ολοκληρωμένης εκτίμησης κινδύνων Integrated
Risk Assessment Method (IRAM) του IMPEL

Υπαγωγή δραστηριότητας σε ειδικές Ευρωπαϊκές Οδηγίες ή 
Κανονισμούς: IED (πρώην IPPC), Seveso, ΕΚ 166/2006/ΕΚ 
(ePRTR), εμπειρική ιεράρχηση

Λειτουργία δραστηριότητας σε προστατευόμενη περιοχή 
(δίκτυο NATURA 2000) 

Κριτήρια επίδοσης: 1) συμμετοχή φορέα στο EMAS

2) ιστορικό συμμόρφωσης  

Δεδομένα ΑΕΠΟ: 1) από διαδικτυακό τόπο: aepo.ypeka.gr

2) στοιχεία υπηρεσιών περ/κής αδειοδότησης



16Πηγή: http://aepo.ypeka.gr/mitroo/
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Δημιουργία από ΕΓΣΕΕ  ηλεκτρονικής πλατφόρμας  καταχώρησης 
περιβαλλοντικών επιθεωρήσεων στην ιστοσελίδα: http://aepo.ypeka.gr

Πρόσβαση οι αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν

τις περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις  

Καταχώρηση στοιχείων τακτικών ελέγχων
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έργα ΑΠΕ (ομάδα 10)

IED: ΚΥΑ 36060/1155 /Ε.103/2013

Συχνότητα ελέγχου 
(§10.β άρθρο 20, Ν.4014/2011)

Έργα IED (π.χ. 
• μονάδες αναερόβιας ζύμωσης 

αποβλήτων με δυναμικότητα 

>100 t/d

• Μονάδες διάθεσης ΖΥΠ 

δυναμικότητας >10 t/d

• Κάθε έτος τουλάχιστον για 

έργα Α1 κατηγορίας 

• Κάθε τρία έτη τουλάχιστον 

για έργα Α2 κατηγορίας 

Ανήκουν στην Α1 κατηγορία 

(εκτός IED)

κάθε τρία έτη τουλάχιστον

Ανήκουν στην Α2 κατηγορία 

(εκτός IED)

κάθε πέντε έτη τουλάχιστον

 Με απόφαση ΥΠΕΝ εξειδικεύεται περαιτέρω η τροποποιείται η συχνότητα 

περιβαλλοντικών επιθεωρήσεων, (§17.α, άρθρο 20, Ν.4014/11)

 Υπό έκδοση: επεξεργάζεται σχέδιο ΥΑ από την ΕΓΣΕΕ
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Μητρώο ελεγχόμενων 

δραστηριοτήτων

ΕΓ ΣΕΕ ΥΠΕΝ

Α’  κατηγορία Μονάδες IED

Α1 κατηγορίας Α2 κατηγορίας

Σύνολο έργων

Σε επίπεδο χώρας 

Κεντρική Μακεδονία

1006 5246 470 

6.252

1029

Έργα ΑΠΕ
Σε επίπεδο χώρας 

772

12,3%

15

Έργα ΑΠΕ
Κεντρική Μακεδονία

99

9,6 %

4

Πηγή: http://aepo.ypeka.gr/mitroo/

Συχνότητα ελέγχων: από 3 έως και 10 χρόνια



ΥΑ 37674/2016 (ΦΕΚ 2471 Β΄/10-08-2016) «Κατάταξη δημοσίων έργων και ιδιωτικών 

έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες … » 

Ομάδα 10η «Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας» 
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Πηγή: http://aepo.ypeka.gr/γραφήματα/

Οι τέσσερεις πιο πολυπληθείς ομάδες αδειοδοτημένων έργων 
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Ηλεκτροπαραγωγή ή & ΣΗΘ 
από: 

Αιολική ενέργεια

Φωτοβολταϊκούς σταθμούς

Παραγωγή – καύση βιοαερίου

Καύση βιομάζας , 
βιορευστών, βιοκαυσίμων

Υδροηλεκτρικά έργα

Υβριδικά έργα

Τακτική Περιβαλλοντική 
Επιθεώρηση

Έλεγχος κυρίως στη φάση 
κατασκευής

Έλεγχος κυρίως κατά τη φάση 
λειτουργίας

Έλεγχος τόσο κατά τη φάση 
κατασκευής όσο και 
λειτουργίας



Έλεγχος κυρίως στη φάση κατασκευής

 Αιολικά πάρκα

 Φωτοβολταϊκά πάρκα

 Υδροηλεκτρικά Υβριδικά  έργα

Σημαντικότερες περιβαλλοντικές επιπτώσεις

1. Επεμβάσεις στο φυσικό περιβάλλον, σε παρθένες περιοχές, χωματουργικές εργασίες 

(δάση, δασικές εκτάσεις, ποτάμια) 

 Διάνοιξη δρόμων – υλοτόμηση 

2. Χρήση φυσικών πόρων και υλικών 

 Παράνομοι δανειοθάλαμοι – αποθεσιοθάλαμοι

3. Διατάραξη οικολογικής ισορροπίας  - αλλαγή χαρακτήρα περιοχής

απαιτείται ειδική μελέτη 

4. Διαχείριση αποβλήτων  έργου και εργοταξίων  - σκόνη

 Απόβλητα εκσκαφών (ΑΕΚΚ), Αποβλήτων ελαίων, άχρηστος εξοπλισμός

5. Αποκατάσταση στα σημεία επέμβασης, σε υποδομές

6. Αντιμετώπιση εκτάκτων καταστάσεων

7. Εκπόνηση των προβλεπομένων από την ΑΕΠΟ μελετών πριν την έναρξη λειτουργίας

 Γεωτεχνικές, υδραυλικές, υδρογεωλογικές, δασοτεχνικές κ.τ.λ.

5. Περιβαλλοντική αδειοδότηση συνοδών έργων
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• Αναγκαία η διενέργεια περιβαλλοντικής 
επιθεώρησης 

• Μείωση των αρνητικών περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων, κυρίως στο φυσικό περιβάλλον

Φάση κατασκευής 

• Πρόβλεψη στο ΕΣΠΕ διενέργειας 
επιθεώρησης στο στάδιο κατασκευής:       
πότε ξεκινάει το έργο;;;;

• Αποστολή εγγράφου από τον ΕΓ ΣΕΕ προς 
τις αρμόδιες υπηρεσίες να συμπεριλάβουν 
στις ΑΕΠΟ όρο: «ο υπεύθυνος του έργου  να 
ενημερώνει τις αρμόδιες αρχές 
περιβαλλοντικής επιθεώρησης για την 
ημερομηνία  έναρξης των εργασιών»  

ΕΓ ΣΕΕ ΥΠΕΝ –

ΕΣΠΕ

ΑΠ:ΓρΕΓΣΕΕ/31009/685/

23-05-2018



Έλεγχος κυρίως στη φάση λειτουργίας

 Αιολικά πάρκα

 Φωτοβολταϊκά πάρκα

 Υδροηλεκτρικά, Υβριδικά  έργα

Σημαντικότερες περιβαλλοντικές επιπτώσεις

Αιολικά

1. Οπτική όχληση – αλλοίωση τοπίου

2. Θόρυβος – ανθρώπινη ακοή

3. Επιπτώσεις σε έμβια όντα, άγρια πανίδα

φωτοβολταϊκά

1. Χρήση υδατικών πόρων 

2. Σε περίπτωση πυρκαγιάς: έκλυση επικινδύνων ουσιών

3. Διαχείριση αποβλήτων στο τέλος της ζωής τους – ύπαρξη επικίνδυνων ουσιών

4. Επίδραση στο μικροκλίμα

Υδροηλεκτρικά

1. Διαφυγή υδραυλικών ελαίων στο περιβάλλον

2. Συνθήκες ασφυξίας  λόγω στασιμότητας του νερού στον ταμιευτήρα

3. Επιπτώσεις στην ιχθυοπανίδα

4. Διατάραξη της οικολογικής ισορροπίας των ποταμών



Έλεγχος κυρίως στη φάση λειτουργίας

 Παραγωγή – καύση βιοαερίου

 Καύση βιομάζας , βιορευστών, 
βιοκαυσίμων

Σημαντικότερες περιβαλλοντικές επιπτώσεις

1. Αντιμετώπιση οσμών σε όλα τα στάδια παραγωγικής διαδικασία: 

σύστημα απόσµησης, κλειστό κύκλωμα λειτουργίας, εντοπισμό διαρροών αερίου

2. Διατήρηση συνθηκών υγιεινής & καθαριότητας, αντιμετώπιση τρωκτικών

3. Συνθήκες αποθήκευσης αποβλήτων πριν την επεξεργασία

4. Αποθείωση βιοαερίου

5. Αέριες εκπομπές-μετρήσεις

 CH4, SO2, CO2, CO, O2, H2S, NOx, VOC, σωµατίδια

6. Διαχείριση αποβλήτων

 Υγρό κλάσμα, στερεό χωνεμένο υπόλειµα (compost): διάθεση  ως µέσο λίπανσης

 Στεγανοποίηση lagoons προσωρινής αποθήκευσης υγρού κλάσματος 

 Απενεργοποιημένα φίλτρα ενεργού άνθρακα από αποθείωση, άλλα απόβλητα

 Απόβλητα ελαίων

7. Αντιμετώπιση εκτάκτων καταστάσεων – ειδικές προβλέψεις

8. Τήρηση μητρώων – ιχνηλασιμότητα αποβλήτων
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παραβάσεις

Άμεση 
διαπίστωση 

Επιβάλλονται 
άμεσα 
Κυρώσεις 

Απαιτείται 
ειδική μελέτη 

Κυρώσεις;;;;

Πότε;;;;

λήψη μέτρων
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Άμεση διαπίστωση 
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Απαιτείται ειδική μελέτη 
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1. Σημαντική υποστελέχωση  Επιθεωρητών Περιβάλλοντος και υπηρεσιών 

με αρμοδιότητα διενέργειας περιβαλλοντικών επιθεωρήσεων 

2. Αλληλοεπικαλύψεις αρμοδιοτήτων μεταξύ των υπηρεσιών

3. Απουσία συντονισμένου τρόπου διαχείρισης καταγγελιών  

4. Μεγάλος αριθμός Εισαγγελικών παραγγελιών για διερεύνηση καταγγελιών και 

μεγάλος αριθμός καταγγελιών από πολίτες

5. Αδυναμία ολοκλήρωσης σε εύλογο χρόνο των υποθέσεων που χειρίζονται οι 

υπηρεσίες και ανταπόκρισης στην επίλυση περιβαλλοντικών ζητημάτων, λόγω 

υπερβολικού φόρτου, αλλά και ανάγκης ενδελεχούς εξέτασης κάθε υπόθεσης
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6. Απουσία νομικής υποστήριξης των Επιθεωρητών Περιβάλλοντος

7. Δύσχρηστη και πολυδαίδαλη περιβαλλοντική νομοθεσία με ασάφειες, κενά που 

αφήνουν περιθώρια για πολλές ερμηνείες.

8. Οι περιβαλλοντικοί όροι πολλές φορές είναι δύσκολο να ελεγχθούν λόγω της 

ασάφειας και της γενικής διατύπωσης. 

9. Στο ΕΣΠΕ δεν έχουν συμπεριληφθεί ΑΕΠΟ που εκδόθηκαν πριν τις 28-5-2012 

και δεν υπήρχε καμία αλλαγή ώστε να αναρτηθεί τροποποίηση ΑΕΠΟ στη 

διαύγεια (εκτός των μονάδων IED). Αποτέλεσμα είναι πολλά έργα Α΄ 

κατηγορίας να μην έχουν ενταχθεί στον προγραμματισμό
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1. Στελέχωση Επιθεωρητών Περιβάλλοντος, αλλά και όλων των περιβαλλοντικά 

ελεγκτικών αρχών με υπαλλήλους κατάλληλων ειδικοτήτων-κίνητρα

2. Πρόβλεψη για πρόσληψη νομικών συμβούλων ή έμμισθων δικηγόρων 

3. Ανασχεδιασμός και αναδιοργάνωση διαδικασιών και σταδίων περιβαλλοντικής 

Επιθεώρησης για απλοποίηση και επιτάχυνση της ελεγκτικής διαδικασίας. 

4. Αναβάθμιση ελεγκτικών αρχών και πρόβλεψη για συνεχή εκπαίδευση

5. Κωδικοποίηση περιβαλλοντικής νομοθεσίας – Περιβαλλοντικοί όροι σαφείς, 

ελέγξιμοι, ρεαλιστικοί, συγκεκριμένοι. 

6. Επικαιροποίηση ΕΣΠΕ, με ΑΕΠΟ που εκδόθηκαν πριν τις 28-5-2012 –Ειδικών 

Σχεδίων Περιβαλλοντικών Επιθεωρήσεων – Πρόβλεψη για διαχείριση καταγγελιών 

7. Δημιουργία ηλεκτρονικής πλατφόρμας υποβολής και διαχείρισης των καταγγελιών: 

e-καταγγελία: άμεση διερεύνησή της, μείωση διοικητικού φόρτου – σύνδεση της με 

ΗΜΑ, ΟΠΣ, ΗΠΜ
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Βιώσιμη Ανάπτυξη 

Περιβαλλοντικές 
επιπτώσεις

Οι Επιθεωρητές Περιβάλλοντος 
παραμένουν επί το  έργον 

συμβάλλοντας στην προσπάθεια αυτή



Σας ευχαριστώ για 

την προσοχή σας 
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