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Ειδική Γραμματεία Επιθεώρησης
Περιβάλλοντος & Ενέργειας



ΣτοΣτο ΜιχάληΜιχάλη ΠαπαγιαννάκηΠαπαγιαννάκη πουπου πρινπριν έναένα χρόνοχρόνο μαςμας άφησεάφησε......

ΣτοΣτο ΜιχάληΜιχάλη πουπου αγωνίστηκεαγωνίστηκε, , μεταξύμεταξύ άλλωνάλλων, , στοστο ΕυρωπαϊκόΕυρωπαϊκό
ΚοινοβούλιοΚοινοβούλιο γιαγια τηντην εφαρμογήεφαρμογή τηςτης ΠεριβαλλοντικήςΠεριβαλλοντικής ΕυθύνηςΕυθύνης ωςως
εισηγητήςεισηγητής κατάκατά τηντην ΕλληνικήΕλληνική ΠροεδρίαΠροεδρία (1(1οο εξάμηνοεξάμηνο τουτου 2003) ... 2003) ... 
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Πάνω από 300 οδηγίες
που έχουν εκδοθεί για
περιβαλλοντικά θέματα
έχουν ενσωματωθεί στο
«Κοινοτικό Κεκτημένο».

«Acquis communautaire»
είναι το σύνολο του
«παράγωγου δικαίου» το
οποίο ισχύει και το οποίο η
Κοινότητα οφείλει να
«διατηρεί στο ακέραιο»
(άρθρο 2  των ενοποιημένων
Συνθηκών).



Η αύξηση των Κοινοτικών περιβαλλοντικών 
νομοθετημάτων 
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ΗΗ περιβαλλοντικήπεριβαλλοντική δυναμικήδυναμική
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ΗΗ αυξανόμενηαυξανόμενη
σπουδαιότητασπουδαιότητα τουτου
ρόλουρόλου τηςτης ΚοινότηταςΚοινότητας
στηνστην ανάπτυξηανάπτυξη τηςτης
περιβαλλοντικήςπεριβαλλοντικής
πολιτικήςπολιτικής καικαι
νομοθεσίαςνομοθεσίας
αποδεικνύεταιαποδεικνύεται απόαπό τηντην
αύξησηαύξηση τηςτης ΚοινοτικήςΚοινοτικής
περιβαλλοντικήςπεριβαλλοντικής
νομοθεσίαςνομοθεσίας καικαι τηντην
επέκτασήεπέκτασή τηςτης σεσε έναένα
διευρυνόμενοδιευρυνόμενο θεματικόθεματικό
πεδίοπεδίο..
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Από την
μονοδιάστατη
ενασχόληση με την
ρύπανση ...

προς μια
πολυδιάστατη
διαχείριση των
φυσικών πόρων ! 
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Στρατηγική
διαχείρισης του
κινδύνου στον τομέα
του περιβάλλοντος

Επίκληση της αρχής
γίνεται όταν μία
διεργασία κρίνεται
δυνητικά επικίνδυνη από
τον προκαταρκτικό
επιστημονικό έλεγχο, 
μολονότι τα
επιστημονικά δεδομένα
είναι ανεπαρκή για
πλήρη αξιολόγηση του
κινδύνου
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ΕπιδίωξηΕπιδίωξη επιστημονικήςεπιστημονικής
αξιολόγησηςαξιολόγησης

ΠροσδιορισμόςΠροσδιορισμός βαθμούβαθμού
επιστημονικήςεπιστημονικής
αβεβαιότηταςαβεβαιότητας

ΑξιολόγησηΑξιολόγηση κινδύνουκινδύνου καικαι
πιθανώνπιθανών συνεπειώνσυνεπειών πρινπριν
τητη λήψηλήψη κάθεκάθε απόφασηςαπόφασης..

ΠρόσβασηΠρόσβαση σταστα
επιστημονικάεπιστημονικά πορίσματαπορίσματα
σεσε όλαόλα τατα ενδιαφερόμεναενδιαφερόμενα
μέρημέρη, , μεμε διαφανείςδιαφανείς
διαδικασίεςδιαδικασίες



βασική προϋπόθεση για τον
περιορισμό των περιβαλλοντικών
επιπτώσεων
και του οικονομικού κόστους
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Η εφαρμογή της Οδηγίας για
την Περιβαλλοντική Ευθύνη
για την πρόληψη και αποκατάσταση
των περιβαλλοντικών ζημιών
συνδυάζεται με παραδείγματα
επιτυχούς προσέγγισης, όπως :

Με την Ολοκληρωμένη Ευρωπαϊκή
Πολιτική Προϊόντων, που λαμβάνει
υπόψη τις επιπτώσεις των προϊόντων
σε όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής
τους στο περιβάλλον.

Με το Σύστημα Οικολογικής
Διαχείρισης και Ελέγχου (EMAS)
που εισήχθη στα μέσα της δεκαετίας
του 1980, ως εθελοντικός θεσμός από
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
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Σύστημα
Περιβαλλοντικής
Διαχείρισης :

Ένα σύνολο νέων
κριτηρίων λαμβάνεται
πλέον υπόψη από τις
ευρωπαϊκές
βιομηχανικές
επιχειρήσεις, που
ελέγχεται και
πιστοποιείται από
διαπιστευμένους φορείς.
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Κοινωνική Εταιρική Ευθύνη:

Η αλληλεπίδραση επιχειρήσεων και
τοπικού φυσικού περιβάλλοντος. 

Το θέμα προσλαμβάνει παγκόσμιες
διαστάσεις λόγω των διασυνοριακών
συνεπειών πολλών
περιβαλλοντικών προβλημάτων
που συνδέονται με την λειτουργία των
επιχειρήσεων. 

Οι επενδύσεις και οι δραστηριότητες των
εταιρειών σε τρίτες χώρες μπορούν να
έχουν άμεση επίδραση στην κοινωνική και
οικονομική ανάπτυξη σε αυτές τις χώρες. 
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Βασικό στοιχείο των κοινών
διαδικασιών σε ολόκληρη την ΕΕ
για την εκτίμηση των
επιπτώσεων στο περιβάλλον
των πολιτικών και
προγραμμάτων δημόσιου τομέα
και επενδυτικών έργων. 

Η αειφόρος ανάπτυξη
εξαρτάται από την
ανάληψη προσωπικής
δέσμευσης από πλευράς
του πολίτη. 



ΤυποποιούνταιΤυποποιούνται ωςως αδικήματααδικήματα, , εκεκ προθέσεωςπροθέσεως ήή εκεκ βαριάςβαριάς αμέλειαςαμέλειας ::

α) η απόρριψη, εκπομπή ή εισαγωγή ποσότητας υλικών ή ιοντίζουσας ακτινοβολίας στον αέρα, το έδαφος ή το νερό, 

β) η συλλογή, μεταφορά, ανάκτηση ή διάθεση αποβλήτων,

γ) η αποστολή αποβλήτων,

δ) η λειτουργία μονάδας, η οποία εκτελεί επικίνδυνες δραστηριότητες ή στην οποία αποθηκεύονται ή χρησιμοποιούνται
επικίνδυνες ουσίες ή παρασκευάσματα, 

ε) η παραγωγή, η επεξεργασία, ο χειρισμός, η χρήση, η κατοχή, η αποθήκευση, η μεταφορά, η εισαγωγή, η εξαγωγή ή η
διάθεση πυρηνικών υλικών ή άλλων επικινδύνων ραδιενεργών ουσιών,

στ) η θανάτωση, ο αφανισμός, η κατοχή ή η σύλληψη προστατευόμενων ειδών της άγριας χλωρίδας ή πανίδας, 

ζ) η εμπορία με προστατευόμενα είδη άγριας πανίδας ή χλωρίδας ή μερών ή παραγώγων αυτών,

η) κάθε συμπεριφορά που προκαλεί την ουσιαστική υποβάθμιση οικολογικού ενδιαιτήματος εντός προστατευόμενης
περιοχής, 

θ) η παραγωγή, εισαγωγή, εξαγωγή, διάθεση στην αγορά ή η χρήση ουσιών που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος.
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ΣτοΣτο άρθροάρθρο 24 24 τουτου
ΣυντάγματοςΣυντάγματος τουτου 2001 2001 
αναφέρονταιαναφέρονται μεταξύμεταξύ άλλωνάλλων
τατα εξήςεξής::

««1. 1. ΗΗ προστασίαπροστασία τουτου φυσικούφυσικού
καικαι πολιτιστικούπολιτιστικού
περιβάλλοντοςπεριβάλλοντος αποτελείαποτελεί
υποχρέωσηυποχρέωση τουτου ΚράτουςΚράτους καικαι
δικαίωμαδικαίωμα τουτου καθενόςκαθενός. . 

ΓιαΓια τητη διαφύλαξήδιαφύλαξή τουτου τοτο
ΚράτοςΚράτος έχειέχει υποχρέωσηυποχρέωση νανα
παίρνειπαίρνει ιδιαίτεραιδιαίτερα
προληπτικάπροληπτικά ήή κατασταλτικάκατασταλτικά
μέτραμέτρα στοστο πλαίσιοπλαίσιο τηςτης αρχήςαρχής
τηςτης αειφορίαςαειφορίας..»»
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Το εσωτερικό δίκαιο έχει
κοινή βάση με την πρόταση
της Επιτροπής, καθότι η
υποκειμενική ευθύνη
αποτελεί τη γενική αρχή
στο Αστικό μας Δίκαιο
(άρθρο 914)

Για την αντικειμενική
ευθύνη υπάρχουν αρκετές
διατάξεις σε ειδικούς
νόμους (όπως η διάταξη
άρθρου 29 του ν. 
1650/1986). 
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Η ευρύτητα του άρθρου 29 του ν. 
1650/1986 «περικλείει τόσο την
περιουσιακή ή προσωπική ζημιά, 
όσο και την αμιγώς
περιβαλλοντική (οικολογική) ζημιά. 

Η καθιέρωση της ευθύνης γίνεται
χωρίς αναφορά στην
επικινδυνότητα της συγκεκριμένης
πηγής ρύπανσης και περιλαμβάνει
τόσο τη στιγμιαία από ατύχημα
ζημιά, όσο και την βαθμιαία
προκαλούμενη από σωρευτικά
περιστατικά (διάταξη ιδιαίτερα
αυστηρή σε σχέση με τα ισχύοντα
σε άλλα κράτη-μέλη). 

Ωστόσο για ειδικά θέματα, όπως το
θέμα των γενετικά τροποποιημένων
οργανισμών ή μικροοργανισμών δεν
προβλέπονται ειδικές διατάξεις
σχετικά με την περιβαλλοντική
ευθύνη.   



Πηγές προέλευσης
Κύρια μέσω Ε.Ε. και παράλληλα μέσω διεθνών συνθηκών. 
Μικρή πρωτογενής «εθνική παραγωγή»

Διαδικασία εναρμόνισης στο εθνικό δίκαιο
Σημαντικές καθυστερήσεις (κύρια στο παρελθόν)
Δυσκολίες στην «πραγματική» εναρμόνιση (κατανόηση των
απαιτήσεων / εφαρμογή των απαραίτητων κανονιστικών
ρυθμίσεων)
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ΕξειδίκευσηΕξειδίκευση νομοθεσίαςνομοθεσίας μέσωμέσω αδειοδότησηςαδειοδότησης
((ΑποφάσειςΑποφάσεις ΈγκρισηςΈγκρισης ΠεριβαλλοντικώνΠεριβαλλοντικών ΌρωνΌρων –– ΑΕΠΟΑΕΠΟ))

3 3 επίπεδαεπίπεδα περιβαλλοντικήςπεριβαλλοντικής αδειοδότησηςαδειοδότησης: : κεντρικόκεντρικό ((ΥπουργείοΥπουργείο), ), 
περιφερειακόπεριφερειακό ((ΔΔ//νσεινσειςς ΠΕΧΩΠΕΧΩ), ), ΝομαρχιακόΝομαρχιακό, , ανάλογαανάλογα μεμε τοτο μέγεθοςμέγεθος / / 
δυναμικότηταδυναμικότητα
ΣημαντικήΣημαντική διαφοροποίησηδιαφοροποίηση τηςτης ««ποιότηταςποιότητας»» καικαι τηςτης
πληρότηταςπληρότητας τωντων ΑΕΠΟΑΕΠΟ
ΣαφήςΣαφής τάσητάση βελτίωσηςβελτίωσης τατα τελευταίατελευταία χρόνιαχρόνια
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Δυνατά σημεία
Ευαισθητοποίηση – συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών
Ευκολότερη πρόσβαση στη σχετική περιβαλλοντική πληροφορία -
Διάχυση της ενημέρωσης
Ανάπτυξη τεχνολογιών παρακολούθησης (monitoring)
Ευρεία ανάπτυξη θεματικών κύκλων σπουδών σχετικών με το
περιβάλλον
Στελέχωση αρμόδιων υπηρεσιών με εξειδικευμένο προσωπικό
Ισχυρότεροι Μηχανισμοί ελέγχου
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ΑδύναταΑδύνατα σημείασημεία
ΈντασηΈνταση περιβαλλοντικώνπεριβαλλοντικών προβλημάτωνπροβλημάτων σεσε αρκετέςαρκετές περιοχέςπεριοχές τηςτης χώραςχώρας
ΣεΣε κάποιεςκάποιες απόαπό αυτέςαυτές, , ηη έντασηένταση αγγίζειαγγίζει τατα όριαόρια τηςτης οικολογικήςοικολογικής κρίσηςκρίσης
((ΑσωπόςΑσωπός, , ΜεσσαπίαΜεσσαπία, , ΜαλιακόςΜαλιακός, , ΚορινθιακόςΚορινθιακός, , ΑμβρακικόςΑμβρακικός, , ΠτολεμαϊδαΠτολεμαϊδα, , 
ΚοζάνηΚοζάνη, , ΜεγαλόποληΜεγαλόπολη…….).)

ΈλλειψηΈλλειψη υποδομώνυποδομών γιαγια τηντην διαχείρισηδιαχείριση τωντων περιβαλλοντικώνπεριβαλλοντικών
επιπτώσεωνεπιπτώσεων σεσε αρκετέςαρκετές περιοχέςπεριοχές τηςτης χώραςχώρας
ΘέματαΘέματα χωροθέτησηςχωροθέτησης χρήσεωνχρήσεων καικαι δραστηριοτήτωνδραστηριοτήτων
ΚατεστημένεςΚατεστημένες νοοτροπίεςνοοτροπίες καικαι συμπεριφορέςσυμπεριφορές
((ΥποΥπο))στελέχωσηστελέχωση αρμόδιωναρμόδιων υπηρεσιώνυπηρεσιών μεμε εξειδικευμένοεξειδικευμένο προσωπικόπροσωπικό
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ΑπειλέςΑπειλές
ΟικονομικήΟικονομική συγκυρίασυγκυρία καικαι προοπτικέςπροοπτικές τηςτης

ΠιέσειςΠιέσεις, , οικονομικέςοικονομικές καικαι άλλεςάλλες εξαρτήσειςεξαρτήσεις
ΝοοτροπίεςΝοοτροπίες πουπου έχουνέχουν εγκαθιδρυθείεγκαθιδρυθεί... ... 
ΚαθυστερήσειςΚαθυστερήσεις –– αναβολέςαναβολές –– ακυρώσειςακυρώσεις έργωνέργων μεμε θετικήθετική
περιβαλλοντικήπεριβαλλοντική επίπτωσηεπίπτωση

ΗΗ θέσηθέση τηςτης εθνικήςεθνικής παραγωγικήςπαραγωγικής βάσηςβάσης στοστο γειτονικόγειτονικό
γεωγραφικόγεωγραφικό πλαίσιοπλαίσιο καικαι διεθνώςδιεθνώς ((ζητήματαζητήματα ανταγωνισμούανταγωνισμού))
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ΕυκαιρίεςΕυκαιρίες
ΝέαΝέα διοικητικήδιοικητική διάρθρωσηδιάρθρωση τηςτης χώραςχώρας ((αναδιάρθρωσηαναδιάρθρωση αρχώναρχών
περιβαλλοντικήςπεριβαλλοντικής αδειοδότησηςαδειοδότησης, , ελέγχουελέγχου καικαι εποπτείαςεποπτείας))
ΘεσμικόΘεσμικό πλαίσιοπλαίσιο γιαγια τηντην περιβαλλοντικήπεριβαλλοντική ευθύνηευθύνη ((εφαρμογήεφαρμογή
««οο ρυπαίνωνρυπαίνων πληρώνειπληρώνει»»))
ΧρηματοδοτικάΧρηματοδοτικά εργαλείαεργαλεία γιαγια περιβαλλοντικήπεριβαλλοντική αναβάθμισηαναβάθμιση
((ΕΣΠΑΕΣΠΑ -- ΕΠΠΕΡΑΑΕΠΠΕΡΑΑ))
ΟλοκλήρωσηΟλοκλήρωση εκκρεμώνεκκρεμών βασικώνβασικών σχεδίωνσχεδίων ((ΓενικάΓενικά καικαι ειδικάειδικά
χωροταξικάχωροταξικά σχέδιασχέδια))
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Ενίσχυση ρόλου της ΕΥΕΠ (μηχανισμών
παρακολούθησης και ελέγχου) και αρμοδιοτήτων

Δημιουργία Ειδικής Γραμματείας
Επιθεώρησης Περιβάλλοντος & 
Ενέργειας
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ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ

Αυτοτελές Συντονιστικό Γραφείο
για την Πρόληψη και Αποκατάσταση

των Περιβαλλοντικών Ζημιών

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ

ΤΟΜΕΑΣ Β. ΕΛΛΑΔΑΣ
ΤΜΗΜΑ Α
ΤΜΗΜΑ Β
ΤΜΗΜΑ Γ
ΤΜΗΜΑ Δ

ΤΟΜΕΑΣ Ν. ΕΛΛΑΔΑΣ

ΤΟΜΕΑΣ Ν. ΕΛΛΑΔΑΣ
ΤΜΗΜΑ Α
ΤΜΗΜΑ Β
ΤΜΗΜΑ Γ
ΤΜΗΜΑ Δ

ΤΟΜΕΑΣ Β. ΕΛΛΑΔΑΣΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΩΝ



Οδηγία 2004/35/ΕΚ «σχετικά με την περιβαλλοντική ευθύνη όσον αφορά την πρόληψη
και την αποκατάσταση περιβαλλοντικής ζημίας».

Μεταφέρθηκε στο εσωτερικό δίκαιο της χώρας μας με το π.δ. 148/2009 (ΦΕΚ Α’ 190).

Η μεταφορά επήλθε μόλις την 29η Σεπτεμβρίου 2009, με καθυστέρηση πλέον των δύο
ετών και αφού προηγήθηκε η από 19 Μαΐου 2009 σχετική απόφαση του ΔΕΚ. 

Προθεσμία συμμόρφωσης είχε οριστεί η 30ή Απριλίου 2007.

Η ενσωμάτωση των κρίσιμων κοινοτικών διατάξεων ενδέχεται να μην είναι στην πράξη επαρκής, 
τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τη δημιουργία ενός αποτελεσματικού μηχανισμού διασφάλισης της
λήψης προληπτικών μέτρων, εκ μέρους των ενδιαφερόμενων φορέων εκμετάλλευσης, για την
αποτροπή περιβαλλοντικής ζημίας.
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ΑπώλειαΑπώλεια
βιοποικιλότηταςβιοποικιλότητας
ΟιΟι διαπιστώσειςδιαπιστώσεις πουπου
οδήγησανοδήγησαν στηνστην
αναγκαιότητααναγκαιότητα ύπαρξηςύπαρξης ενόςενός
ενιαίουενιαίου καθεστώτοςκαθεστώτος
περιβαλλοντικήςπεριβαλλοντικής ευθύνηςευθύνης
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ΣτηνΣτην ΚοινότηταΚοινότητα
πολυάριθμεςπολυάριθμες τοποθεσίεςτοποθεσίες
έχουνέχουν υποστείυποστεί
σοβαρότατησοβαρότατη ρύπανσηρύπανση & & 
παρατηρείταιπαρατηρείται θεαματικήθεαματική
επιτάχυνσηεπιτάχυνση τηςτης
απώλειαςαπώλειας τηςτης
βιοποικιλότηταςβιοποικιλότητας καικαι
ασυνήθιστεςασυνήθιστες φυσικέςφυσικές
καταστροφέςκαταστροφές, , σεσε
συχνότερασυχνότερα χρονικάχρονικά
διαστήματαδιαστήματα..



ΤοΤο κόστοςκόστος γιαγια τοντον
περιορισμόπεριορισμό τηςτης ρύπανσηςρύπανσης, , 
τηςτης καταπολέμησηςκαταπολέμησης τηςτης
κλιματικήςκλιματικής αλλαγήςαλλαγής, , τηςτης
αποκατάστασηςαποκατάστασης ζημιώνζημιών στοστο
νερόνερό, , τοτο έδαφοςέδαφος & & τητη
βιοποικιλότηταβιοποικιλότητα
είναιείναι ανυπολόγιστοανυπολόγιστο
καικαι τοτο επωμίζεταιεπωμίζεται ηη
κοινωνίακοινωνία..



ΗΗ αδυναμίααδυναμία ορθολογικήςορθολογικής χρήσηςχρήσης καικαι διαχείρισηςδιαχείρισης τωντων φυσικώνφυσικών
πόρωνπόρων, , στουςστους οποίουςοποίους βασίζεταιβασίζεται ηη οικονομικήοικονομική καικαι κοινωνικήκοινωνική
πρόοδοςπρόοδος, , οδηγείοδηγεί σεσε μημη αναστρέψιμηαναστρέψιμη περιβαλλοντικήπεριβαλλοντική ζημιάζημιά μεμε
σοβαρέςσοβαρές επιπτώσειςεπιπτώσεις στηνστην ποιότηταποιότητα ζωήςζωής καικαι μεμε δυσβάσταχτοδυσβάσταχτο
κόστοςκόστος στηνστην οικονομίαοικονομία καικαι τηντην κοινωνίακοινωνία. . 
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««ΠεριβαλλοντικήΠεριβαλλοντική
ζημίαζημία«« : : 

ΖημιάΖημιά
προστατευόμενωνπροστατευόμενων
ειδώνειδών καικαι φυσικώνφυσικών
οικοτόπωνοικοτόπων

ΖημίαΖημία τωντων υδάτωνυδάτων

ΖημίαΖημία τουτου εδάφουςεδάφους



α) Ζημία προστατευόμενων ειδών και φυσικών
οικοτόπων, ήτοι οποιαδήποτε ζημία έχει σημαντικά δυσμενείς
συνέπειες για την επίτευξη ή τη συντήρηση της ευνοϊκής κατάστασης
διατήρησης αυτών των οικοτόπων ή ειδών. 

Η σημασία αυτών των συνεπειών πρέπει να αξιολογείται σε σχέση
με την αρχική κατάσταση, λαμβάνοντας υπόψη τα κριτήρια που
περιλαμβάνονται στο Παράρτημα I.



β) Ζημία των υδάτων, ήτοι οιαδήποτε ζημία επηρεάζει δυσμενώς, σε σημαντικό
βαθμό, την οικολογική, χημική ή/και ποσοτική κατάσταση, ή/και το οικολογικό
δυναμικό, όπως ορίζει η οδηγία 2000/60/ΕΚ, των συγκεκριμένων υδάτων, 
εξαιρουμένων των δυσμενών επιπτώσεων στις οποίες εφαρμόζεται το άρθρο 4, 
παράγραφος 7 της εν λόγω οδηγίας.



γ) Ζημία του εδάφους, ήτοι οιαδήποτε ρύπανση του εδάφους η
οποία δημιουργεί σοβαρό κίνδυνο δυσμενών συνεπειών για την
ανθρώπινη υγεία, ως αποτέλεσμα της άμεσης ή έμμεσης εισαγωγής
εντός του εδάφους, επί του εδάφους ή στο υπέδαφος, ουσιών, 
παρασκευασμάτων, οργανισμών ή μικροοργανισμών.



Με την εφαρμογή του καθεστώτος περιβαλλοντικής ευθύνης το
κόστος αποκατάστασης θα βαρύνει τον ρυπαίνων και όχι την
κοινωνία.
ΤοΤο περιβάλλονπεριβάλλον θαθα αξιολογείταιαξιολογείται μεμε σαφείςσαφείς κοινωνικούςκοινωνικούς καικαι οικονομικούςοικονομικούς όρουςόρους..

ΗΗ περιβαλλοντικήπεριβαλλοντική ζημιάζημιά θαθα εκτιμάταιεκτιμάται σεσε χρηματικόχρηματικό κόστοςκόστος, , μεμε
οικονομικούςοικονομικούς όρουςόρους.   .   





Η ευθύνη των φορέων εκμετάλλευσης περιοριζόταν στην
παραδοσιακή ζημία (αστική ευθύνη προς τρίτους) 
καθώς το περιβάλλον δεν αποτελούσε αυτοτελώς

προστατευόμενο αγαθό.



ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

Περιβαλλοντική ζημία που προκαλεί η
άσκηση των επικινδύνων για το
περιβάλλον δραστηριοτήτων
(επαγγελματικές δραστηριότητες που
απαριθμούνται στο Παράρτημα ΙΙΙ της
Οδηγίας)
και σε οιαδήποτε επικείμενη απειλή
τέτοιας ζημίας συνεπεία οιασδήποτε εκ
των δραστηριοτήτων αυτών. 
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ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

Ζημία προστατευόμενων ειδών και
φυσικών οικοτόπων που προκαλεί η
άσκηση οιασδήποτε από τις
δραστηριότητες και σε οιαδήποτε
επικείμενη απειλή τέτοιας ζημίας
συνεπεία οιασδήποτε εκ των
δραστηριοτήτων αυτών.

Η Οδηγία επεκτείνεται σε κάθε είδους
δραστηριότητα, ανεξάρτητα από το
βαθμό όχλησης. 
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Αντικειμενική ευθύνη
Ζημία σε ύδατα
Ζημία σε έδαφος
Ζημία προστατευόμενων ειδών
Ζημία οικοτόπων

Υποκειμενική ευθύνη
Ζημία προστατευόμενων ειδών
Ζημία οικοτόπων

Το Π.Δ. 148/2009 καθορίζει
αυστηρότερο πλαίσιο από αυτό
της Οδηγίας:

Όλες οι δραστηριότητες
εντάσσονται σε καθεστώς
αντικειμενικής ευθύνης.

Η αντικειμενική ευθύνη
επιχειρήσεων που δεν
απαριθμούνται στο Παράρτημα ΙΙΙ, 
αφορά μόνο σε ζημία
προστατευόμενων ειδών και



ΈναΈνα καθεστώςκαθεστώς κατάκατά τοτο οποίοοποίο δενδεν απαιτείταιαπαιτείται απόδειξηαπόδειξη
γιαγια τοντον καταλογισμόκαταλογισμό τηςτης ευθύνηςευθύνης

ΈναΈνα δεύτεροδεύτερο κατάκατά τοτο οποίοοποίο πρέπειπρέπει νανα προσκομίζεταιπροσκομίζεται
απόδειξηαπόδειξη τουτου δόλουδόλου ήή τηςτης αμέλειαςαμέλειας



περιλαμβάνειπεριλαμβάνει ορισμένεςορισμένες επικίνδυνεςεπικίνδυνες ήή
δυνητικάδυνητικά επικίνδυνεςεπικίνδυνες δραστηριότητεςδραστηριότητες, , 
όπωςόπως ::

βιομηχανικέςβιομηχανικές εγκαταστάσειςεγκαταστάσεις
μεγάληςμεγάλης κλίμακαςκλίμακας γεωργικέςγεωργικές
εγκαταστάσειςεγκαταστάσεις
όσεςόσες δραστηριότητεςδραστηριότητες περιλαμβάνουνπεριλαμβάνουν
επικίνδυνεςεπικίνδυνες ουσίεςουσίες. . 



είναιείναι γενικότερογενικότερο καικαι αναφέρεταιαναφέρεται
σεσε δραστηριότητεςδραστηριότητες πουπου δενδεν
παρατίθενταιπαρατίθενται στοστο ΠαράρτημαΠαράρτημα ΙΙΙΙΙΙ
–– αλλάαλλά μόνομόνο όπουόπου υπάρχειυπάρχει
βλάβηβλάβη ήή επίκειταιεπίκειται απειλήαπειλή γιαγια
βλάβηβλάβη σεσε είδηείδη ήή φυσικάφυσικά
ενδιαιτήματαενδιαιτήματα πουπου
προστατεύονταιπροστατεύονται απόαπό τηντην
κοινοτικήκοινοτική νομοθεσίανομοθεσία. . 



ΟΟ κάθεκάθε ρυπαίνωνρυπαίνων υποχρεούταιυποχρεούται νανα πληρώσειπληρώσει
τοτο κόστοςκόστος γιαγια τηντην αποκατάστασηαποκατάσταση τηςτης ζημιάςζημιάς
πουπου προκάλεσεπροκάλεσε εφόσονεφόσον: : 

αα) ) ΕντοπισθείΕντοπισθεί έναςένας ήή περισσότεροιπερισσότεροι υπαίτιοιυπαίτιοι
ββ) ) ΑποτιμηθείΑποτιμηθεί τοτο κόστοςκόστος τηςτης ζημιάςζημιάς
γγ) ) ΑποδειχθείΑποδειχθεί ηη σχέσησχέση ρυπαίνοντοςρυπαίνοντος--ζημιάςζημιάς..



ΚάθεΚάθε επιχειρηματίαςεπιχειρηματίας, , ηη δραστηριότηταδραστηριότητα τηςτης επιχείρησηςεπιχείρησης τουτου οποίουοποίου προκάλεσεπροκάλεσε
τηντην περιβαλλοντικήπεριβαλλοντική ζημίαζημία ήή τοντον άμεσοάμεσο κίνδυνοκίνδυνο ανάλογηςανάλογης ζημίαςζημίας θαθα είναιείναι
οικονομικάοικονομικά υπεύθυνοςυπεύθυνος..

ΗΗ εφαρμογήεφαρμογή αυτήςαυτής τηςτης αρχήςαρχής συμβάλλεισυμβάλλει στοστο νανα παρακινούνταιπαρακινούνται οιοι
φορείςφορείς εκμετάλλευσηςεκμετάλλευσης νανα λαμβάνουνλαμβάνουν μέτραμέτρα καικαι νανα αναπτύσσουναναπτύσσουν
πρακτικέςπρακτικές πουπου αποσκοπούναποσκοπούν στηνστην ελαχιστοποίησηελαχιστοποίηση τωντων κινδύνωνκινδύνων

ΕφαρμογήΕφαρμογή τηςτης αρχήςαρχής ««οο ρυπαίνωνρυπαίνων
πληρώνειπληρώνει»»

περιβαλλοντικήςπεριβαλλοντικής ζημίαςζημίας καικαι μεμε αυτόαυτό τοντον τρόποτρόπο νανα μειώνεταιμειώνεται ηη
έκθεσήέκθεσή τουςτους σεσε οικονομικέςοικονομικές ευθύνεςευθύνες..



Ποιός πληρώνει: Ο φορέας εκμετάλλευσης που προκαλεί
περιβαλλοντική ζημία ή άμεσο κίνδυνο τέτοιας ζημίας.

Τι πληρώνει; 
Το κόστος
•των μέτρων για τον άμεσο έλεγχο και περιορισμό της ρύπανσης.
•της εκτίμησης της περιβαλλοντικής ζημίας και της μελέτης
αποκατάστασης.
•της εφαρμογής των απαραίτητων μέτρων αποκατάστασης. 
•τα πρόστιμα που προβλέπονται από την ισχύουσα περιβαλλοντική
νομοθεσία.

Ακόμη και το κόστος διοικητικών δαπανών ή/και δαπανών επιβολής
του νόμου και άλλων γενικών δαπανών, που θα υποχρεωθεί να
καταβάλει η Διοίκηση και δικαιούται να το ανακτήσει.
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ΡυπογόνεςΡυπογόνες
δραστηριότητεςδραστηριότητες

ΟδηγίαΟδηγία IPPC IPPC 
96/61/96/61/ΕΚΕΚ: : 

ΟλοκληρωμένηΟλοκληρωμένη
πρόληψηπρόληψη καικαι
έλεγχοςέλεγχος τηςτης
ρύπανσηςρύπανσης
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Διαχείριση
αποβλήτων

συλλογή, 
μεταφορά, 
ανάκτηση
διάθεση αποβλήτων και
επικινδύνων αποβλήτων, 

Εποπτεία διαδικασιών

Άδεια ή καταχώρηση
σύμφωνα με την οδηγία
75/442/ΕΟΚ , 
περί των στερεών
αποβλήτων και της
οδηγίας 91/689/ΕΟΚ για
τα επικίνδυνα απόβλητα.

Δηλαδή:
διάθεση σε χώρους
υγειονομικής ταφής
σύμφωνα
με την οδηγία 1999/31/ΕΚ
περί
υγειονομικής ταφής των
αποβλήτων και τη
λειτουργία
μονάδων αποτέφρωσης
σύμφωνα με την οδηγία
2000/76/ΕΚ για την
αποτέφρωση των
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Απορρίψεις σε
εσωτερικά
επιφανειακά ύδατα:

Απαιτείται προηγούμενη
άδεια σύμφωνα με την
οδηγία 76/464/ΕΟΚ, 
περί ρυπάνσεως που
προκαλείται από
ορισμένες επικίνδυνες
ουσίες που εκχέονται
στο υδάτινο περιβάλλον
της Κοινότητας.
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Απορρίψεις ουσιών σε
υπόγεια ύδατα

Απαιτείται προηγούμενη
άδεια σύμφωνα με την
οδηγία 80/68/ΕΟΚ, περί
προστασίας των υπογείων
υδάτων από τη ρύπανση
που προέρχεται από
ορισμένες επικίνδυνες
ουσίες.
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Απόρριψη ή διοχέτευση
ρυπαντών σε
επιφανειακά ή υπόγεια
ύδατα

Απαιτείται άδεια, 
εξουσιοδότηση ή
καταχώρηση, σύμφωνα με
την οδηγία 2000/60/ΕΚ.
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Άντληση και
κατακράτηση ύδατος που
υπόκειται σε προηγούμενη
εξουσιοδότηση, σύμφωνα
με την οδηγία 2000/60/ΕΚ.
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Παραγωγή, χρήση, 
αποθήκευση, κατεργασία, 
ταφή, απελευθέρωση στο
περιβάλλον και μεταφορά
εντός της περιμέτρου της
επιχείρησης

επικινδύνων ουσιών, 
της οδηγίας 67/548/ΕΟΚ
περί προσεγγίσεως των
νομοθετικών, 
κανονιστικών και
διοικητικών διατάξεων
που αφορούν στην
ταξινόμηση, 
συσκευασία και
επισήμανση των
επικινδύνων ουσιών·
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Παραγωγή, χρήση, 
αποθήκευση, 
κατεργασία, ταφή, 
απελευθέρωση στο
περιβάλλον και
μεταφορά εντός της
περιμέτρου της
επιχείρησης

επικινδύνων
παρασκευασμάτων, 

φυτοπροστατευτικ
ών προϊόντων, 

βιοκτόνων
προϊόντων
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Μεταφορές οδικώς, 
σιδηροδρομικώς, δια
των εσωτερικών
πλωτών οδών, 
θαλασσίως ή εναερίως
επικινδύνων ή
ρυπογόνων
εμπορευμάτων

σύμφωνα με:

το Παράρτημα Α
οδηγίας 94/55/ΕΚ

το Παράρτημα οδηγίας
96/49/ΕΚ

την οδηγία 93/75/ΕΟΚ



Margarita Margarita KaravasiliKaravasili

Λειτουργία
εγκαταστάσεων που
προϋποθέτουν άδεια, 
σύμφωνα με την οδηγία
84/360/ΕΟΚ σχετικά με την
καταπολέμηση της
ατμοσφαιρικής
ρύπανσης από
βιομηχανικές
εγκαταστάσεις, όσον
αφορά την εκπομπή στον
αέρα οιασδήποτε των
ρυπογόνων ουσιών
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Οιαδήποτε περιοριζόμενη
χρήση, συμπεριλαμβανομένης
της μεταφοράς, γενετικώς
τροποποιημένων
μικροοργανισμών, 

όπως ορίζονται σύμφωνα με
την οδηγία 90/219/ΕΟΚ για την
περιορισμένη χρήση γενετικώς
τροποποιημένων
μικροοργανισμών.
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Οιαδήποτε σκόπιμη
ελευθέρωση στο περιβάλλον, 
μεταφορά και διάθεση στην
αγορά γενετικώς
τροποποιημένων
οργανισμών, όπως ορίζονται
σύμφωνα με την οδηγία
2001/18/ΕΚ
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Διασυνοριακή αποστολή
αποβλήτων εντός, προς ή έξω
από την Ευρωπαϊκή Ένωση, 
για την οποία απαιτείται άδεια
ή η οποία απαγορεύεται κατά
την έννοια του κανονισμού
(ΕΟΚ) αριθ. 259/93, σχετικά με
παρακολούθηση και έλεγχο
των μεταφορών αποβλήτων
στο εσωτερικό της Κοινότητας
καθώς και κατά την είσοδο και
έξοδό τους.
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Διαχείριση των
αποβλήτων της
εξορυκτικής βιομηχανίας
Οδηγία 2006/21/EK



•ΥΠΕΚΑ - ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Συντονιστικό Γραφείο Αντιμετώπισης
Περιβαλλοντικών Ζημιών ΣΥ.Γ.Α.ΠΕ.Ζ.

Επιτροπή Αντιμετώπισης Περιβαλλοντικών
Ζημιών ΕΠ.Α.ΠΕ.Ζ.

•ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

Περιφερειακή Επιτροπή Αντιμετώπισης
Περιβαλλοντικών Ζημιών Π.Ε.Α.Π.Ζ

ΟΟ προβλεπόμενοςπροβλεπόμενος μηχανισμόςμηχανισμός
φαίνεταιφαίνεται νανα χωλαίνειχωλαίνει σταστα εξήςεξής
σημείασημεία::

α. Δεν διασφαλίζει επαρκή βαθμό
ανεξαρτησίας του αρμόδιου εθνικού
φορέα (αρχής), καθώς αναθέτει την
αποφασιστική αρμοδιότητα διασφάλισης
της τήρησης των διατάξεων της οδηγίας σε
όργανα τα οποία είναι επίσης αρμόδια για
την εποπτεία και την περιβαλλοντική
αδειοδότηση των εμπλεκόμενων δημόσιων
και ιδιωτικών φορέων εκμετάλλευσης
(Υπουργός – ΓΓ Περιφέρειας)

β. Δυσχεραίνει την έγκαιρη λήψη
κατάλληλων μέτρων, καθώς: 
•διασπά την αποφασιστική αρμοδιότητα
μεταξύ κεντρικής και αποκεντρωμένης
Διοίκησης, διατηρώντας επίσης
συντρέχουσα αρμοδιότητα τρίτων φορέων, 
•εξαρτά τη λήψη απόφασης από
χρονοβόρα γνωμοδοτική διαδικασία στην
οποία συμμετέχουν εκπρόσωποι διάφορων
φορέων, με κριτήριο μάλλον την τήρηση
ισορροπιών παρά την ουσιαστική
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• Εντοπίζει τον
φορέα εκμετάλλευσης, 
που προκάλεσε τη ζημία ή
την επικείμενη απειλή
ζημίας, 
• Εκτιμά τη σοβαρότητα
της ζημίας
• Καθορίζει ποια
μέτρα αποκατάστασης θα
πρέπει να ληφθούν

• Απαιτεί από τον οικείο
φορέα εκμετάλλευσης να
διενεργήσει τη δική του
αξιολόγηση και να
παράσχει κάθε
πληροφορία και
απαραίτητο στοιχείο
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Κάθε φυσικό ή νοµικό
πρόσωπο
δικαιούται να υποβάλει
εγγράφως στον αρμόδιο
Τομέα της Ειδικής
Υπηρεσίας Επιθεωρητών
Περιβάλλοντος τις
πληροφορίες που διαθέτει, 
σχετικά µε την
περιβαλλοντική ζηµία που
έχει υποπέσει στην αντίληψή
του, όπως επίσης και να
καλέσει την αρμόδια αρχή να
αναλάβει δράση βάσει του
παρόντος διατάγματος.
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Η Ε.Υ.Ε.Π, εξετάζει την αίτηση και τις
συνοδευτικές πληροφορίες και
εφόσον διαπιστώσει ότι
αποδεικνύεται επαρκώς η ύπαρξη
περιβαλλοντικής ζηµίας, με απόφαση
του Γενικού Επιθεωρητή
Περιβάλλοντος γίνεται αποδεκτό το
σχετικό αίτημα για ανάληψη δράσης
και καταλογίζεται η περιβαλλοντική
ευθύνη του φορέα εκμετάλλευσης. 

Η απόφαση διαβιβάζεται άμεσα στην
αρμόδια αρχή προκειμένου να
αναλάβει δράσεις για την πρόληψη ή
/ και την αποκατάσταση της
περιβαλλοντικής ζημίας, σύμφωνα με
τις σχετικές διατάξεις του παρόντος
διατάγματος. 
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Αποδίδεται η ευθύνη και
καταλογίζεται
το κόστος.

Όταν δεν επισημαίνεται ο
υπεύθυνος ή δεν είναι σε θέση
να αναλάβει το κόστος, τότε
ΜΟΝΟ το επωμίζονται οι
αρμόδιες αρχές.

Επιμερίζουν τις ευθύνες
σύμφωνα με το ισχύον εθνικό
δίκαιο.

Ανακτούν, σε κάθε
περίπτωση, το κόστος εντός
εύλογου χρονικού
διαστήματος.

Μπορούν να μην καταλογίσουν
την ευθύνη στον χρήστη
προϊόντων, όπως συμβαίνει και
στην περίπτωση των

ώ
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Κάθε φορέας εκμετάλλευσης
που προκαλεί
περιβαλλοντική ζημία ή
άμεσο κίνδυνο ανάλογης
ζημίας επωμίζεται το κόστος
των απαραίτητων μέτρων
πρόληψης ή
αποκατάστασης.

Η αρμόδια αρχή
αυτενεργεί ή επεμβαίνει
μέσω τρίτων αντί του
φορέα εκμετάλλευσης, 
αλλά θα πρέπει να
εξασφαλίζει ότι το
προκύπτον γι' αυτήν
κόστος θα ανακτάται από
τον φορέα εκμετάλλευσης. 
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Οι φορείς εκμετάλλευσης
επωμίζονται τελικά το
κόστος της εκτίμησης
περιβαλλοντικής ζημίας
και, κατά περίπτωση, την
αξιολόγηση του άμεσου
κινδύνου πρόκλησης
τέτοιας ζημίας. 

Τα κράτη μέλη μπορούν να
προβλέπουν τον κατ’
αποκοπή υπολογισμό των
διοικητικών δαπανών, των
δαπανών επιβολής του
νόμου και των άλλων
γενικών δαπανών που
πρέπει να ανακτηθούν. 



ΩςΩς προςπρος τοτο σκέλοςσκέλος τοτο οποίοοποίο αφοράαφορά στονστον έλεγχοέλεγχο καικαι τηντην επιβολήεπιβολή κυρώσεωνκυρώσεων
λόγωλόγω πρόκλησηςπρόκλησης περιβαλλοντικήςπεριβαλλοντικής ζημίαςζημίας εκεκ μέρουςμέρους τωντων φορέωνφορέων
εκμετάλλευσηςεκμετάλλευσης, , οιοι προβλεπόμενεςπροβλεπόμενες ρυθμίσειςρυθμίσεις θαθα μπορούσανμπορούσαν, , εκεκ πρώτηςπρώτης
τουλάχιστοντουλάχιστον όψεωςόψεως, , νανα χαρακτηρισθούνχαρακτηρισθούν ωςως επαρκείςεπαρκείς, , στηριζόμενεςστηριζόμενες σεσε μεγάλομεγάλο
βαθμόβαθμό στονστον προϋφιστάμενοπροϋφιστάμενο ελεγκτικόελεγκτικό//κυρωτικόκυρωτικό μηχανισμόμηχανισμό, , ιδίωςιδίως αυτόναυτόν τηςτης
ΕιδικήςΕιδικής ΥπηρεσίαςΥπηρεσίας ΕπιθεωρητώνΕπιθεωρητών ΠεριβάλλοντοςΠεριβάλλοντος. . 

Ωστόσο, οι προβλεπόμενες ρυθμίσεις φαίνεται να μην επαρκούν
για την αποτελεσματική διαχείριση του σκέλους της πρόληψης
της περιβαλλοντικής ζημίας. 

Το σκέλος αυτό θα έπρεπε να συνιστά το κυριότερο μέλημα των εθνικών
διατάξεων ενσωμάτωσης, δεδομένου ότι η αποτροπή της περιβαλλοντικής
ζημίας είναι ασφαλώς προτιμότερη από την εκ των υστέρων προσπάθεια
αποκατάστασής της σε συνδυασμό με την επιβολή χρηματικών κυρώσεων
στους ρυπαίνοντες.



1. Η Εθνική Αρμόδια Αρχή αυτεπαγγέλτως.

2. Οι συναρμόδιες αρχές (Επιθεωρητές Περιβάλλοντος, Κλιμάκια Ελέγχου των
Νομαρχιών).

3. Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο:
α) επηρεάζεται ή ενδέχεται να επηρεασθεί από περιβαλλοντική ζημία, ή
β) έχει επαρκές συμφέρον από τη λήψη περιβαλλοντικής απόφασης σχετικά με
τη ζημία ή, εναλλακτικά,

γ) υποστηρίζει ότι επέρχεται προσβολή δικαιώματος, όταν αυτό απαιτείται ως
προϋπόθεση από το διοικητικό δικονομικό δίκαιο ενός κράτους μέλους

Σε κάθε περίπτωση, τέτοιο δικαίωμα (καταγγελίας αλλά και ένδικης προστασίας) 
παρέχεται στις ΜΚΟ που προάγουν την προστασία του περιβάλλοντος



ΣτιςΣτις περιπτώσειςπεριπτώσεις κατάκατά τιςτις οποίεςοποίες δενδεν έχειέχει ακόμηακόμη συμβείσυμβεί
περιβαλλοντικήπεριβαλλοντική ζημίαζημία, , αλλάαλλά υπάρχειυπάρχει επικείμενηεπικείμενη απειλήαπειλή
νανα προκληθείπροκληθεί τέτοιατέτοια ζημίαζημία, , οο φορέαςφορέας εκμετάλλευσηςεκμετάλλευσης
λαμβάνειλαμβάνει τατα απαραίτητααπαραίτητα προληπτικάπροληπτικά μέτραμέτρα..



ΗΗ αρμόδιααρμόδια αρχήαρχή απαιτείαπαιτεί τατα προληπτικάπροληπτικά μέτραμέτρα νανα λαμβάνονταιλαμβάνονται
απόαπό τοντον φορέαφορέα εκμετάλλευσηςεκμετάλλευσης. . 

ΕάνΕάν οο φορέαςφορέας εκμετάλλευσηςεκμετάλλευσης δενδεν συμμορφώνεταισυμμορφώνεται προςπρος τιςτις υποχρεώσειςυποχρεώσεις ήή
δενδεν είναιείναι δυνατόνδυνατόν νανα προσδιορισθείπροσδιορισθεί, , ήή δενδεν υποχρεούταιυποχρεούται δυνάμειδυνάμει τηςτης
παρούσαςπαρούσας οδηγίαςοδηγίας νανα αναλάβειαναλάβει τιςτις δαπάνεςδαπάνες, , ηη αρμόδιααρμόδια αρχήαρχή δύναταιδύναται νανα
λαμβάνειλαμβάνει ηη ίδιαίδια αυτάαυτά τατα προληπτικάπροληπτικά μέτραμέτρα..



ΣτιςΣτις περιπτώσειςπεριπτώσεις κατάκατά τιςτις οποίεςοποίες έχειέχει
συμβείσυμβεί περιβαλλοντικήπεριβαλλοντική ζημίαζημία, , οο
φορέαςφορέας εκμετάλλευσηςεκμετάλλευσης ενημερώνειενημερώνει τηντην
αρμόδιααρμόδια αρχήαρχή γιαγια όλεςόλες τιςτις σχετικέςσχετικές
πτυχέςπτυχές τηςτης κατάστασηςκατάστασης καικαι λαμβάνειλαμβάνει::

όλαόλα τατα εφικτάεφικτά μέτραμέτρα γιαγια τοντον άμεσοάμεσο έλεγχοέλεγχο, , 
περιορισμόπεριορισμό, , απομάκρυνσηαπομάκρυνση ήή άλλουάλλου είδουςείδους
διαχείρισηδιαχείριση τωντων συγκεκριμένωνσυγκεκριμένων ρύπωνρύπων ήή//καικαι
οιωνδήποτεοιωνδήποτε άλλωνάλλων ζημιογόνωνζημιογόνων παραγόντωνπαραγόντων
προκειμένουπροκειμένου νανα περιορισθείπεριορισθεί ήή νανα
προληφθείπροληφθεί ηη περαιτέρωπεραιτέρω
περιβαλλοντικήπεριβαλλοντική ζημίαζημία καικαι οιοι δυσμενείςδυσμενείς
συνέπειεςσυνέπειες γιαγια τηντην ανθρώπινηανθρώπινη υγείαυγεία, , ήή
ηη περαιτέρωπεραιτέρω υποβάθμισηυποβάθμιση τωντων υπηρεσιώνυπηρεσιών,,



ΗΗ ΑρμόδιαΑρμόδια ΑρχήΑρχή μπορείμπορεί νανα απαιτήσειαπαιτήσει απόαπό τοντον
φορέαφορέα εκμετάλλευσηςεκμετάλλευσης συμπληρωματικέςσυμπληρωματικές
πληροφορίεςπληροφορίες γιαγια οιαδήποτεοιαδήποτε προκληθείσαπροκληθείσα ζημίαζημία,,

ΚαιΚαι νανα λάβειλάβει όλαόλα τατα εφικτάεφικτά μέτραμέτρα ήή νανα απαιτήσειαπαιτήσει απόαπό
τοντον φορέαφορέα εκμετάλλευσηςεκμετάλλευσης νανα λάβειλάβει τατα μέτραμέτρα αυτάαυτά, , ήή νανα
δώσειδώσει σχετικέςσχετικές εντολέςεντολές στοστο φορέαφορέα εκμετάλλευσηςεκμετάλλευσης, , γιαγια::

•• τοντον άμεσοάμεσο έλεγχοέλεγχο, , 
••περιορισμόπεριορισμό, , 
••απομάκρυνσηαπομάκρυνση ήή
••άλλουάλλου είδουςείδους διαχείρισηδιαχείριση τωντων συγκεκριμένωνσυγκεκριμένων ρύπωνρύπων ήή//καικαι
οιωνδήποτεοιωνδήποτε άλλωνάλλων ζημιογόνωνζημιογόνων παραγόντωνπαραγόντων προκειμένουπροκειμένου
νανα περιορισθείπεριορισθεί ήή νανα προληφθείπροληφθεί ηη περαιτέρωπεραιτέρω
περιβαλλοντικήπεριβαλλοντική ζημίαζημία καικαι οιοι δυσμενείςδυσμενείς συνέπειεςσυνέπειες γιαγια
τηντην ανθρώπινηανθρώπινη υγείαυγεία, , ήή ηη περαιτέρωπεραιτέρω υποβάθμισηυποβάθμιση
υπηρεσιώνυπηρεσιών,,



Οι φορείς εκμετάλλευσης καθορίζουν, σύμφωνα με το Παράρτημα II,
πιθανά μέτρα αποκατάστασης και τα υποβάλλουν στην αρμόδια αρχή
προς έγκριση, εκτός εάν η αρμόδια αρχή έχει αναλάβει δράση

Η αρμόδια αρχή αποφασίζει ποια μέτρα αποκατάστασης
εφαρμόζονται σύμφωνα με το Παράρτημα II και με τη συνεργασία του
οικείου φορέα εκμετάλλευσης, όπως ενδείκνυται.



ΕάνΕάν συντρέχουνσυντρέχουν πλείονεςπλείονες περιπτώσειςπεριπτώσεις περιβαλλοντικήπεριβαλλοντική ζημίαςζημίας μεμε
αποτέλεσμααποτέλεσμα ηη αρμόδιααρμόδια αρχήαρχή νανα μηνμην είναιείναι σεσε θέσηθέση νανα εξασφαλίσειεξασφαλίσει τηντην
ταυτόχρονηταυτόχρονη λήψηλήψη τωντων αναγκαίωναναγκαίων μέτρωνμέτρων αποκατάστασηςαποκατάστασης, , ηη αρμόδιααρμόδια
αρχήαρχή έχειέχει τοτο δικαίωμαδικαίωμα νανα αποφασίζειαποφασίζει ποιαποια περίπτωσηπερίπτωση
περιβαλλοντικήςπεριβαλλοντικής ζημίαςζημίας πρέπειπρέπει νανα αποκατασταθείαποκατασταθεί πρώτηπρώτη..

ΚατάΚατά τητη λήψηλήψη τηςτης ανωτέρωανωτέρω απόφασηςαπόφασης, , ηη αρμόδιααρμόδια αρχήαρχή εξετάζειεξετάζει, , μεταξύμεταξύ
άλλωνάλλων, , τητη φύσηφύση, , τηντην έκτασηέκταση καικαι τητη σοβαρότητασοβαρότητα τωντων διαφόρωνδιαφόρων
περιπτώσεωνπεριπτώσεων περιβαλλοντικήςπεριβαλλοντικής ζημίαςζημίας καικαι τιςτις δυνατότητεςδυνατότητες φυσικήςφυσικής
ανάκαμψηςανάκαμψης. . 

ΠρέπειΠρέπει επίσηςεπίσης νανα λαμβάνονταιλαμβάνονται υπόψηυπόψη οιοι κίνδυνοικίνδυνοι γιαγια τηντην
ανθρώπινηανθρώπινη υγείαυγεία..
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Η ανησυχία και η
ανασφάλεια για το
περιβάλλον και το
μέλλον του πλανήτη
έχουν δημιουργήσει και
μια νέα αγορά για τις
ασφαλιστικές εταιρείες. 

Πρόκειται για την
ασφαλιστική κάλυψη της
αστικής ευθύνης των
επιχειρήσεων σε σχέση με
το περιβάλλον, δηλαδή για
ζημιές τις οποίες οι ίδιες οι
επιχειρήσεις υπάρχει
πιθανότητα να
προκαλέσουν στο
περιβάλλον. 

Περιβαλλοντικιή ευθύνη
και Αγορά
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Από 1ης Μαΐου 2010 
προβλέπεται η υποχρεωτική
υπαγωγή των όλων φορέων
εκμετάλλευσης οι οποίοι
εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής
της οδηγίας σε σύστημα
χρηματοοικονομικής ασφάλισης
(άρθρο 14).  

Προβλέπεται
εξειδίκευση με την
έκδοση σειράς ΚΥΑ.
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Ανάπτυξη νέων προϊόντων –
σύστημα χρηματοοικονομικών
μέσων (εγγυήσεις ή
ασφάλιση).

Ανάπτυξη ασφαλιστικής
αγοράς για την κάλυψη
περιβαλλοντικών ζημιών
με δεδομένη την
σταδιακή υπαγωγή σε
καθεστώς υποχρεωτικής
ασφάλισης από 1η ΜΑΪΟΥ
2010. (άρθρο 14 παρ. 2)
Δυνατότητες συνδυασμού των
νέων ασφαλιστικών καλύψεων
με υφιστάμενα ασφαλιστικά
πακέτα.
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ΙσχύειΙσχύει ήδηήδη γιαγια τητη
συλλογήσυλλογή, , 
αποθήκευσηαποθήκευση καικαι
μεταφοράμεταφορά τωντων
επικίνδυνωνεπικίνδυνων
αποβλήτωναποβλήτων

(ΚΥΑ του 2006)



ΠρόκειταιΠρόκειται γιαγια τηντην ασφαλιστικήασφαλιστική κάλυψηκάλυψη τηςτης
αστικήςαστικής ευθύνηςευθύνης τωντων επιχειρήσεωνεπιχειρήσεων σεσε
σχέσησχέση μεμε τοτο περιβάλλονπεριβάλλον, , δηλαδήδηλαδή γιαγια ζημιέςζημιές
τιςτις οποίεςοποίες οιοι ίδιεςίδιες οιοι επιχειρήσειςεπιχειρήσεις υπάρχειυπάρχει
πιθανότηταπιθανότητα νανα προκαλέσουνπροκαλέσουν στοστο
περιβάλλονπεριβάλλον. . 

ΑφοράΑφορά σεσε χιλιάδεςχιλιάδες μικρέςμικρές, , μεσαίουμεσαίου
μεγέθουςμεγέθους, , αλλάαλλά καικαι μεγάλεςμεγάλες βιομηχανικέςβιομηχανικές
καικαι βιοτεχνικέςβιοτεχνικές επιχειρήσειςεπιχειρήσεις, , ηη λειτουργίαλειτουργία
τωντων οποίωνοποίων μπορείμπορεί νανα έχειέχει δυσάρεστεςδυσάρεστες
επιπτώσειςεπιπτώσεις στοστο περιβάλλονπεριβάλλον. . 

Μια νέα αγορά



ΗΗ ευθύνηευθύνη πουπου αποδίδεταιαποδίδεται σστιςτις επιχειρήσειςεπιχειρήσεις σχετικάσχετικά μεμε τηντην κάλυψηκάλυψη τουτου
κόστουςκόστους πρόληψηςπρόληψης καικαι αποκατάστασηςαποκατάστασης τηςτης περιβαλλοντικήςπεριβαλλοντικής ζημιάςζημιάς..

ΔημιουργείΔημιουργεί ζήτησηζήτηση ασφάλισηςασφάλισης, , ιδιαίτεραιδιαίτερα στιςστις
παρακάτωπαρακάτω περιπτώσειςπεριπτώσεις: : 

τηντην τυχαίατυχαία καικαι απότομηαπότομη ζημιάζημιά πουπου θαθα προκύψειπροκύψει απόαπό έναένα
ατύχημαατύχημα (accidental)(accidental)

τητη σταδιακήσταδιακή ζημιάζημιά (gradual), (gradual), όό,,τιτι δηλαδήδηλαδή δενδεν γίνεταιγίνεται
άμεσαάμεσα αντιληπτόαντιληπτό. . 



ΠράσινεςΠράσινες ««μπίζνεςμπίζνες»»
γιαγια ασφαλιστέςασφαλιστές καικαι

τραπεζίτεςτραπεζίτες !!

ΟΟ τομέαςτομέας τωντων ασφαλιστώνασφαλιστών καικαι τωντων
τραπεζώντραπεζών προετοιμάζεταιπροετοιμάζεται γιαγια νανα
υποστηρίξειυποστηρίξει τηντην εφαρμογήεφαρμογή τηςτης ΟδηγίαςΟδηγίας



ΠρόκειταιΠρόκειται γιαγια καινούργιακαινούργια αγοράαγορά, , πουπου δενδεν αφοράαφορά σεσε έναένα ενιαίοενιαίο
προϊόνπροϊόν, , αλλάαλλά διαφορετικόδιαφορετικό κάθεκάθε φοράφορά ανάλογαανάλογα μεμε τοντον συγκεκριμένοσυγκεκριμένο
κίνδυνοκίνδυνο πουπου πρόκειταιπρόκειται νανα καλύψεικαλύψει..
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Η «πράσινη»
δραστηριότητα, αποτελεί
τομέα αιχμής για τις
οικονομίες.

Ο ρόλος των ασφαλιστικών
εταιριών είναι αρκετά
σημαντικός !

Καλούνται να δώσουν λύσεις, 
να καλύψουν κινδύνους, και
να στηρίξουν τις
επιχειρηματικές προσπάθειες
που σε καμία περίπτωση δε
θα πρέπει να βρεθούν
αντιμέτωπες με βλάβες που
ενδεχομένως άθελά τους θα
προκαλέσουν στο
περιβάλλον.



««ΣυνάντησηΣυνάντηση στελεχώνστελεχών αγοράςαγοράς διοργανώνειδιοργανώνει ηη ΕνωσηΕνωση
ΑσφαλιστικώνΑσφαλιστικών ΕταιρειώνΕταιρειών ΕλλάδοςΕλλάδος ενόψειενόψει τηςτης συμμετοχήςσυμμετοχής τηςτης στηστη
διαβούλευσηδιαβούλευση πουπου επίκειταιεπίκειται μεμε τατα υπουργείαυπουργεία ΠεριβάλλοντοςΠεριβάλλοντος, , 
ΕνέργειαςΕνέργειας καικαι ΚλιματικήςΚλιματικής ΑλλαγήςΑλλαγής καικαι ΟικονομικώνΟικονομικών σχετικάσχετικά μεμε τοτο
χρονοδιάγραμμαχρονοδιάγραμμα καικαι τιςτις λεπτομέρειεςλεπτομέρειες υπαγωγήςυπαγωγής τωντων επικίνδυνωνεπικίνδυνων
δραστηριοτήτωνδραστηριοτήτων σεσε σύστημασύστημα υποχρεωτικήςυποχρεωτικής ασφάλισηςασφάλισης, , τοτο ποσόποσό
χρηματοοικονομικήςχρηματοοικονομικής ασφάλειαςασφάλειας καικαι τητη μέθοδομέθοδο προσδιορισμούπροσδιορισμού τουτου
ποσούποσού κάλυψηςκάλυψης»». . 



ΜιαΜια νέανέα αγοράαγορά......

Στόχος της συνάντησης είναι η διαμόρφωση θέσης της Ε.Α.Ε.Ε. για όλα αυτά
τα ζητήματα. 

ΥπενθυμίζεταιΥπενθυμίζεται ότιότι απόαπό τηντην 11ηη ΜαΐουΜαΐου 2010 2010 ξεκινάξεκινά ηη υποχρεωτικήυποχρεωτική υπαγωγήυπαγωγή τωντων επικίνδυνωνεπικίνδυνων
δραστηριοτήτωνδραστηριοτήτων ((παράρτημαπαράρτημα ΙΙΙΙΙΙ τουτου ΠΠ..ΔΔ. 148/2009) . 148/2009) σεσε συστήματασυστήματα χρηματοοικονομικήςχρηματοοικονομικής ασφάλειαςασφάλειας
((ιδιωτικήςιδιωτικής ασφάλισηςασφάλισης καικαι άλλωνάλλων μορφώνμορφών χρηματοοικονομικώνχρηματοοικονομικών εγγυήσεωνεγγυήσεων), ), μέσωμέσω τωντων κατάλληλωνκατάλληλων
οικονομικώνοικονομικών καικαι χρηματοπιστωτικώνχρηματοπιστωτικών φορέωνφορέων, , σύμφωνασύμφωνα μεμε τιςτις διατάξειςδιατάξεις τουτου άρθρουάρθρου 14 14 τουτου ΠΔΠΔ 148/2009. 148/2009. 

ΤοΤο ΥΠΕΚΑΥΠΕΚΑ//ΕιδικήΕιδική ΓραμματείαΓραμματεία προετοιμάζειπροετοιμάζει τιςτις προβλεπόμενεςπροβλεπόμενες επιμέρουςεπιμέρους ΥπουργικέςΥπουργικές
ΑποφάσειςΑποφάσεις::
ΘαΘα προσδιοριστείπροσδιοριστεί χρονοδιάγραμμαχρονοδιάγραμμα υποχρεωτικήςυποχρεωτικής υπαγωγήςυπαγωγής σεσε σύστημασύστημα
χρηματοοικονομικήςχρηματοοικονομικής ασφάλειαςασφάλειας γιαγια κάθεκάθε μίαμία ήή γιαγια κάθεκάθε κατηγορίακατηγορία, , λαμβάνονταςλαμβάνοντας
μεταξύμεταξύ άλλωνάλλων υπόψηυπόψη καικαι τηντην ικανότηταικανότητα τηςτης οικονομικήςοικονομικής αγοράςαγοράς γιαγια τητη διάθεσηδιάθεση
ολοκληρωμένηςολοκληρωμένης καικαι οικονομικάοικονομικά εφικτήςεφικτής προσφοράςπροσφοράς ((άρθροάρθρο 14 14 παρπαρ 4 4 ΠΔΠΔ 148/2009), 148/2009), 
καθώςκαθώς καικαι τοτο ποσόποσό τηςτης ασφάλειαςασφάλειας... ... 



ΜελέτηΜελέτη ΠεριβαλλοντικώνΠεριβαλλοντικών ΕπιπτώσεωνΕπιπτώσεων τηςτης δραστηριότηταςδραστηριότητας
ΔιάγνωσηΔιάγνωση περιβαλλοντικώνπεριβαλλοντικών επιπτώσεωνεπιπτώσεων στηνστην περιοχήπεριοχή



ΠροϋπόθεσηΠροϋπόθεση: : 
ΗΗ περιβαλλοντικήπεριβαλλοντική ΑνάλυσηΑνάλυση –– ΑξιολόγησηΑξιολόγηση τουτου
ΚινδύνουΚινδύνου

ΠεριβαλλοντικήΠεριβαλλοντική ΑξιολόγησηΑξιολόγηση ΚινδύνουΚινδύνου ((ΠΑΚΠΑΚ), ), είναιείναι ηη συλλογήσυλλογή καικαι
αξιολόγησηαξιολόγηση στοιχείωνστοιχείων πουπου σχετίζονταισχετίζονται μεμε περιβαλλοντικέςπεριβαλλοντικές
συνθήκεςσυνθήκες ήή επιπτώσειςεπιπτώσεις, , καικαι πραγματοποιείταιπραγματοποιείται πρινπριν απόαπό τητη
συμφωνίασυμφωνία υλοποίησηςυλοποίησης ενόςενός έργουέργου μεμε σκοπόσκοπό νανα προσδιορίσειπροσδιορίσει καικαι νανα
ποσοτικοποιήσειποσοτικοποιήσει κινδύνουςκινδύνους νομικούςνομικούς, , χρηματοοικονομικούςχρηματοοικονομικούς καικαι
γοήτρουγοήτρου ((reputationalreputational risksrisks) ) πουπου σχετίζονταισχετίζονται μεμε τοτο περιβάλλονπεριβάλλον..

ΗΗ γενικήγενική πρόθεσηπρόθεση τηςτης ανασκόπησηςανασκόπησης ««ΑξιολόγησηΑξιολόγηση ΚινδύνουΚινδύνου»» είναιείναι ηη
επιβεβαίωσηεπιβεβαίωση ότιότι ηη σχεδιαζόμενησχεδιαζόμενη επένδυσηεπένδυση δενδεν έχειέχει οικονομικόοικονομικό, , 
νομικόνομικό, , περιβαλλοντικόπεριβαλλοντικό παθητικόπαθητικό πέρανπέραν τουτου όποιουόποιου παθητικούπαθητικού έχειέχει
ξεκάθαραξεκάθαρα οριστείοριστεί στηνστην επενδυτικήεπενδυτική πρότασηπρόταση. . 



ΟιΟι υποχρεώσειςυποχρεώσεις τωντων εταιριώνεταιριών

ΗΗ ανάπτυξηανάπτυξη ΣυστημάτωνΣυστημάτων ΠεριβαλλοντικήςΠεριβαλλοντικής ΔιαχείρισηςΔιαχείρισης καθώςκαθώς καικαι
ΣυστημάτωνΣυστημάτων ΑσφάλειαςΑσφάλειας καικαι ΥγείαςΥγείας αποτελείαποτελεί αναγκαιότητααναγκαιότητα γιαγια
κάθεκάθε βιομηχανικήβιομηχανική ήή άλληάλλη δραστηριότηταδραστηριότητα..

Η αναγκαιότητα αυτή προκύπτει τόσο από τις απαιτήσεις της αγοράς για την
ανάπτυξη εκ μέρους των βιομηχανιών ενός βελτιωμένου περιβαλλοντικού προφίλ
όσο και από τις πιέσεις που ανακύπτουν από την εφαρμογή της νομοθεσίας για το
περιβάλλον και την ασφάλεια και υγεία.
Η ανάπτυξη Συστημάτων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης παρέχει στις επιχειρήσεις
σημαντικά περιβαλλοντικά, οικονομικά και ανταγωνιστικά οφέλη.



ΟιΟι υποχρεώσειςυποχρεώσεις τωντων εταιριώνεταιριών

Ο σωστός σχεδιασμός και εφαρμογή τους βοηθούν στην ορθολογική διαχείριση και
εξοικονόμηση φυσικών πόρων και πρώτων υλών, μειώνοντας τα λειτουργικά κόστη
των επιχειρήσεων.

Παράλληλα συντελούν στην μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, στην
μείωση του όγκου των παραγόμενων αποβλήτων, στον περιορισμό των
περιβαλλοντικών κινδύνων και ατυχημάτων. 

Αντίστοιχα οφέλη προκύπτουν και από την εφαρμογή Συστημάτων για την
Ασφάλεια και Υγεία.
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ΣτηνΣτην ΕυρώπηΕυρώπη καικαι κυρίωςκυρίως ηη αγοράαγορά τουτου ΛονδίνουΛονδίνου , , έχειέχει ιδιαίτεραιδιαίτερα
αναπτύξειαναπτύξει δράσηδράση τατα τελευταίατελευταία χρόνιαχρόνια προκειμένουπροκειμένου νανα παρέχειπαρέχει
ουσιαστικήουσιαστική κάλυψηκάλυψη έναντιέναντι τωντων περιβαλλοντολογικώνπεριβαλλοντολογικών κινδύνωνκινδύνων..

ΓιαΓια αυτόαυτό τοτο σκοπόσκοπό έχειέχει σχεδιασθείσχεδιασθεί τοτο ασφαλιστήριοασφαλιστήριο ΠεριβαλλοντολογικήςΠεριβαλλοντολογικής
ΑστικήςΑστικής ΕυθύνηςΕυθύνης ( ( PLLPLL) ,) ,καλύπτονταςκαλύπτοντας ουσιαστικάουσιαστικά τιςτις υποχρεώσειςυποχρεώσεις πουπου
απορρέουναπορρέουν απόαπό τηντην κοινοτικήκοινοτική οδηγίαοδηγία.. ΕίναιΕίναι ιδιαίτεραιδιαίτερα σημαντικόσημαντικό πωςπως τοτο
ασφαλιστήριοασφαλιστήριο επεκτείνεταιεπεκτείνεται καικαι στηστη κάλυψηκάλυψη τρίτωντρίτων συνέπειασυνέπεια ρύπανσηςρύπανσης , , 
καθώςκαθώς καικαι σεσε ενδεχόμενηενδεχόμενη διακοπήδιακοπή εργασιώνεργασιών..

Καλύπτονται απαιτήσεις που εγείρονται συνέπεια συνθηκών μόλυνσης κατά τη
διάρκεια της παραγωγικής διαδικασίας (συμπεριλαμβάνονται και προϋπάρχουσες
καταστάσεις , εφόσον δεν ήταν γνωστές στον ασφαλισμένο καθώς και απαιτήσεις που
εγέρθηκαν μεταγενέστερα της περιόδου ασφάλισης ).

Επίσης , καλύπτονται τα έξοδα αποκατάστασης έτσι ώστε να επαναφέρουμε τη περιοχή
που έχει υποστεί μόλυνση στη προτέρα κατάσταση. 



ΌσονΌσον αφοράαφορά τητη χημικήχημική βιομηχανίαβιομηχανία , , όπουόπου οιοι υποχρεώσειςυποχρεώσεις είναιείναι αυξημένεςαυξημένες λόγωλόγω
τουτου RR..EE..AA..CC..HH. . καικαι κύριοςκύριος σκοπόςσκοπός είναιείναι ηη παραγωγήπαραγωγή φιλικώνφιλικών προϊόντωνπροϊόντων προςπρος
τοτο περιβάλλονπεριβάλλον καικαι προςπρος τοντον άνθρωποάνθρωπο , , είναιείναι άκρωςάκρως επιβεβλημένηεπιβεβλημένη ηη ύπαρξηύπαρξη
««ομπρέλλαςομπρέλλας»» προστασίαςπροστασίας έναντιέναντι περιβαλλοντολογικώνπεριβαλλοντολογικών κινδύνωνκινδύνων παρέχονταςπαρέχοντας
παράλληλαπαράλληλα καικαι εγγύησηεγγύηση πωςπως δεδε θαθα πληγείπληγεί ηη δημόσιαδημόσια εικόναεικόνα τηςτης εταιρείαςεταιρείας καθώςκαθώς
καικαι ηη οικονομικήοικονομική τηςτης θέσηθέση..
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γ. Η ανάθεση της αρμοδιότητας
τήρησης των διατάξεων της
οδηγίας 2004/35/ΕΚ στην ίδια τη
Διοίκηση δεν είναι ιδιαίτερα
πρόσφορη, δεδομένου ότι
ορισμένες από τις ιδιαιτέρως
οχλούσες δραστηριότητες οι
οποίες εμπίπτουν στο πεδίο
εφαρμογής της οδηγίας (π.χ. 
παραγωγή ενέργειας, διαχείριση
αποβλήτων, επεξεργασία
λυμάτων κλπ) ασκούνται κυρίως
από κρατικά νομικά πρόσωπα, 
προς τα οποία η Διοίκηση
επιδεικνύει συνήθως μειωμένη
διάθεση ελέγχου ως προς την
τήρηση των νόμιμων
προϋποθέσεων ορθής
περιβαλλοντικής διαχείρισης. 
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Για τον λόγο αυτόν, είναι
σκόπιμη η ανάθεση της
σχετικής αρμοδιότητας
σε αρχή η οποία θα είναι
ανεξάρτητη, οργανικά και
λειτουργικά, από όργανα
τα οποία ασκούν εποπτεία
επί των εν λόγω φορέων
εκμετάλλευσης ή
εμπλέκονται αμέσως ή
εμμέσως στη διαδικασία
αδειοδότησής τους.
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Απαιτεί ειδική τεχνογνωσία

Είναι σκόπιμο να κρίνεται κατά
τρόπο ενιαίο, σε επίπεδο μιας και
μόνον αρχής η οποία θα διαθέτει
εχέγγυα αποτελεσματικής λειτουργίας
και επαρκές, εξειδικευμένο
προσωπικό, αναλόγως προς το
είδος, το μέγεθος της
δραστηριότητας και τις κρίσιμες
περιβαλλοντικές παραμέτρους οι
οποίες αφορούν στην περιοχή
εγκατάστασης.

Η Αρμόδια Αρχή μπορεί να
επικουρείται από τον υφιστάμενο
ελεγκτικό μηχανισμό για τη
διαπίστωση των υφιστάμενων
περιβαλλοντικών συνθηκών, την
έκταση της ζημίας και τον εντοπισμό
των εμπλεκόμενων φορέων
εκμετάλλευσης
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•ορθός προσδιορισμός της
απαιτούμενης κατά
περίπτωση
περιβαλλοντικής
αποκατάστασης, σε
περίπτωση επέλευσης της
περιβαλλοντικής ζημίας, 

•ορθή κοστολόγηση των
δράσεων αποκατάστασης

•ο επιμερισμός της
σχετικής ευθύνης μεταξύ
περισσότερων εμπλεκόμενων
φορέων εγκατάστασης. 



ΠεριβαλλοντικοίΠεριβαλλοντικοί έλεγχοιέλεγχοι
ΕιδικήΕιδική ΥπηρεσίαΥπηρεσία ΕπιθεωρητώνΕπιθεωρητών
ΠεριβάλλοντοςΠεριβάλλοντος ((ΕΥΕΠΕΥΕΠ))



ΝομικόΝομικό πλαίσιοπλαίσιο ((ΝΝ. 2947/2001). 2947/2001)
ΈναρξηΈναρξη λειτουργίαςλειτουργίας: : τέλητέλη 20032003
ΠροσωπικόΠροσωπικό: 36 : 36 άτομαάτομα (28 (28 ΤομέαςΤομέας ΝοτίουΝοτίου ΕλλάδαςΕλλάδας καικαι 8 8 ΤομέαςΤομέας
ΒορείουΒορείου ΕλλάδαςΕλλάδας))

29 29 επιθεωρητέςεπιθεωρητές
7 7 τεχνικότεχνικό –– διοικητικόδιοικητικό προσωπικόπροσωπικό

ΥποδομέςΥποδομές –– εξοπλισμόςεξοπλισμός: : γιαγια τηντην επιτόπουεπιτόπου μέτρησημέτρηση ρυπαντικώνρυπαντικών
φορτίωνφορτίων στονστον αέρααέρα καικαι σταστα υγράυγρά / / συνεργασίασυνεργασία μεμε ΓΧΚΓΧΚ καικαι άλλουςάλλους
φορείςφορείς γιαγια εργαστηριακέςεργαστηριακές αναλύσειςαναλύσεις..
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ΠαρακολούθησηΠαρακολούθηση εφαρμογήςεφαρμογής
περιβαλλοντικήςπεριβαλλοντικής νομοθεσίαςνομοθεσίας
((συμμόρφωσησυμμόρφωση) ) 
ΈλεγχοςΈλεγχος τήρησηςτήρησης περιβαλλοντικώνπεριβαλλοντικών
όρωνόρων
ΠροστασίαΠροστασία περιβάλλοντοςπεριβάλλοντος απόαπό τηντην
ανέγερσηανέγερση καικαι συντήρησησυντήρηση αυθαίρετωναυθαίρετων
κατασκευώνκατασκευών καικαι παράνομωνπαράνομων
επεμβάσεωνεπεμβάσεων..



ΈλεγχοςΈλεγχος κάθεκάθε δημόσιουδημόσιου ήή ιδιωτικούιδιωτικού έργουέργου ήή//καικαι
δραστηριότηταςδραστηριότητας, , πουπου υπάγεταιυπάγεται στιςστις διατάξειςδιατάξεις περίπερί
προστασίαςπροστασίας τουτου περιβάλλοντοςπεριβάλλοντος καικαι αδειοδοτείταιαδειοδοτείται
περιβαλλοντικάπεριβαλλοντικά..

ΧωρικήΧωρική αρμοδιότητααρμοδιότητα: : όληόλη ηη χώραχώρα

ΣυνεργασίαΣυνεργασία μεμε άλλαάλλα σώματασώματα επιθεώρησηςεπιθεώρησης υπόυπό τοντον
συντονισμόσυντονισμό τουτου ΓΕΔΔΓΕΔΔ

ΚύριεςΚύριες μορφέςμορφές πηγέςπηγές εναυσμάτωνεναυσμάτων ελέγχουελέγχου::

ΠρογραμματισμόςΠρογραμματισμός ((ετήσιοςετήσιος –– μηνιαίαμηνιαία))
ΚοινοβουλευτικόςΚοινοβουλευτικός έλεγχοςέλεγχος
ΕισαγγελικέςΕισαγγελικές παραγγελίεςπαραγγελίες
ΓΕΔΔΓΕΔΔ
ΚαταγγελίεςΚαταγγελίες καικαι αναφορέςαναφορές κοινούκοινού –– πολιτώνπολιτών –– οργανώσεωνοργανώσεων
ΔιαβίβασηΔιαβίβαση απόαπό άλλεςάλλες υπηρεσίεςυπηρεσίες
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ΔιαδικασίαΔιαδικασία
περιβαλλοντικούπεριβαλλοντικού
ελέγχουελέγχου
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ΑποτελέσματαΑποτελέσματα επιθεωρήσεωνεπιθεωρήσεων
ΠοινικόςΠοινικός έλεγχοςέλεγχος ((αρμόδιεςαρμόδιες εισαγγελικέςεισαγγελικές αρχέςαρχές))
ΔιοικητικήΔιοικητική κύρωσηκύρωση ::ηη ΕΥΕΠΕΥΕΠ εισηγείταιεισηγείται τηντην επιβολήεπιβολή διοικητικώνδιοικητικών
κυρώσεωνκυρώσεων ((προστίμωνπροστίμων))
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ΕπέκτασηΕπέκταση αντικειμένουαντικειμένου –– αρμοδιότηταςαρμοδιότητας
ΣύστασηΣύσταση ΕιδικήςΕιδικής ΥπηρεσίαςΥπηρεσίας ΚατεδαφίσεωνΚατεδαφίσεων
ΕφαρμογήΕφαρμογή ΠΠ..ΔΔ. . γιαγια τηντην περιβαλλοντικήπεριβαλλοντική ευθύνηευθύνη

ΣτάσιμοςΣτάσιμος αριθμόςαριθμός προσωπικούπροσωπικού
ΑνάγκηΑνάγκη γιαγια άμεσεςάμεσες αποσπάσειςαποσπάσεις ((απαγόρευσηαπαγόρευση προσλήψεωνπροσλήψεων) ) 
–– αλλαγήαλλαγή ΠΠ..ΔΔ. . πουπου διέπειδιέπει τηντην λειτουργίαλειτουργία τηςτης ΕΥΕΠΕΥΕΠ
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ΑναδιάρθρωσηΑναδιάρθρωση ΕΥΕΠΕΥΕΠ
ΣύστασηΣύσταση περιφερειακώνπεριφερειακών υπηρεσιώνυπηρεσιών
ΣτενότερηΣτενότερη συνεργασίασυνεργασία –– συντονισμόςσυντονισμός μεμε
περιφερειακέςπεριφερειακές καικαι νομαρχιακέςνομαρχιακές
περιβαλλοντικέςπεριβαλλοντικές υπηρεσίεςυπηρεσίες
ΤαΤα παραπάνωπαραπάνω σεσε συσχέτισησυσχέτιση μεμε τοτο νέονέο
διοικητικόδιοικητικό χάρτηχάρτη τηςτης χώραςχώρας καικαι τηντην
σχετικήσχετική κατανομήκατανομή αρμοδιοτήτωναρμοδιοτήτων
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ΠεριβαλλοντικήΠεριβαλλοντική ευθύνηευθύνη
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ΕυχαριστώΕυχαριστώ γιαγια
τηντην προσοχήπροσοχή
σαςσας


