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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ ΕΥΕΠ
ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2009

Στο πλαίσιο της ετήσιας ενημέρωσης σχετικά με το ελεγκτικό έργο της ΕΥΕΠ,
ακολουθούν συνοπτικά στοιχεία που αφορούν στις επιθεωρήσεις του έτους 2009.
Στον ετήσιο προγραμματισμό της Υπηρεσίας για το έτος 2009, δόθηκε έμφαση σε έργα και
δραστηριότητες που κατασκευάζονται ή λειτουργούν σε περιοχές με ευαίσθητα οικοσυστήματα
(ποτάμια, λίμνες, Natura 2000 κλπ).
Στο κείμενο που ακολουθεί, γίνεται επίσης συνοπτική αναφορά στις σημαντικότερες
υποθέσεις που απασχόλησαν την υπηρεσία, στα πλαίσια του Προγραμματισμού της ΕΥΕΠ ή
κατόπιν εντολών του Γ.Ε.Δ.Δ. και Εισαγγελικών Παραγγελιών.
Α. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
H Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος (Ε.Υ.Ε.Π.), συστάθηκε με το άρθρο 9
του Νόμου 2947/2001 (ΦΕΚ 228/Α/01) στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και
Δημοσίων Έργων, υπάγεται απευθείας στον Υπουργό ΠE.ΧΩ.Δ.Ε. και λειτουργεί ήδη για χρονικό
διάστημα πέρα των έξι ετών.
Η ίδρυση της έγινε σύμφωνα με το άρθρο 6 του Νόμου 1650/86 (ΦΕΚ 160/Α/86), αλλά και
σε εφαρμογή γενικότερων δεσμεύσεων που απορρέουν από την Κοινοτική Νομοθεσία
(2001/331/ΕΚ Σύσταση του Συμβουλίου και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου), με στόχο την
υποστήριξη των υφιστάμενων μηχανισμών ελέγχου, τη διασφάλιση της τήρησης της
περιβαλλοντικής νομοθεσίας και την πιο αποτελεσματική προστασία του περιβάλλοντος.
Κύρια αρμοδιότητα της Ε.Υ.Ε.Π. είναι ο έλεγχος και η παρακολούθηση της εφαρμογής
των περιβαλλοντικών όρων που επιβάλλονται για την πραγματοποίηση έργων και δραστηριοτήτων
του Δημόσιου, του ευρύτερου δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα.
Με το Π.Δ. 165 / 2003 (ΦΕΚ 137/Α/03) καθορίστηκαν η διοικητική οργάνωση, διάρθρωση
και στελέχωση της ΕΥΕΠ, η οποία αποτελείται από τη Γενική Επιθεώρηση και δύο (2) Τομείς, τον
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Τομέα Νοτίου Ελλάδας με έδρα την Αθήνα και τον Τομέα Βορείου Ελλάδας με έδρα τη
Θεσσαλονίκη. Ο κάθε τομέας αποτελείται από τέσσερα τμήματα με καθορισμένες αρμοδιότητες.
Οι προβλεπόμενες θέσεις του προσωπικού της ΕΥΕΠ είναι εβδομήντα οκτώ (78) και
κατανέμονται ως εξής: μία (1) θέση Γενικού Επιθεωρητή, δύο (2) θέσεις Τομεαρχών
Επιθεωρητών, πενήντα (50) θέσεις Επιθεωρητών (ειδικού επιστημονικού προσωπικού) και είκοσι
δύο (22) θέσεις λοιπού διοικητικού προσωπικού. Σήμερα καλύπτεται ποσοστό των
προβλεπόμενων θέσεων και συγκεκριμένα υπηρετούν στην ΕΥΕΠ συνολικά 42 υπάλληλοι.
Με το άρθρο 38 του νόμου 3710/2008 (ΦΕΚ 216 Α), οι επιθεωρητές περιβάλλοντος
αποκτούν αρμοδιότητα ελέγχου και δημοσίων υπηρεσιών, όπως ορίζεται στην παρ.4α του άρθρου
5 του N. 3074/2002:
«Οι Επιθεωρητές – Ελεγκτές και οι Βοηθοί Επιθεωρητές-Ελεγκτές μπορούν για την εκπλήρωση του
έργου τους να επισκέπτονται την υπηρεσία όπου γίνεται ο έλεγχος. Επίσης έχουν δικαίωμα
πρόσβασης στους φακέλους συμπεριλαμβανομένων και των απορρήτων, εκτός εάν πρόκειται για
ζητήματα που ανάγονται στην άσκηση εξωτερικής πολιτικής, την εθνική άμυνα και την κρατική
ασφάλεια. Οι Επιθεωρητές και οι Βοηθοί υποχρεούνται να διαφυλάσσουν το απόρρητο κατά τις
κείμενες διατάξεις. Οι υπηρεσίες οφείλουν να παρέχουν όλα τα απαραίτητα στοιχεία για το έργο των
Επιθεωρητών – Ελεγκτών και των Βοηθών Επιθεωρητών-Ελεγκτών, που τίθενται υποχρεωτικά στη
διάθεσή τους και να τους διευκολύνουν με κάθε τρόπο.
Κατά τη διάρκεια της επιθεώρησης και του ελέγχου μπορούν επίσης να ζητούν πληροφορίες και
στοιχεία από τους αρμόδιους υπαλλήλους της υπηρεσίας που ασχολούνται με την εξεταζόμενη
υπόθεση.
Η μη χορήγηση των παραπάνω πληροφοριών ή στοιχείων, ως και η απόκρυψη στοιχείων ή
πληροφοριών, καθώς επίσης και η χορήγηση εν γνώσει ανακριβών στοιχείων και γενικά η
παρακώλυση και παραπλάνηση του έργου των Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης και των
Βοηθών Επιθεωρητών-Ελεγκτών, συνιστά αυτοτελές πειθαρχικό παράπτωμα για το οποίο μπορεί να
επιβληθεί μια από τις ποινές που προβλέπονται στις περιπτώσεις γ’ έως και στ’ της παρ.1 του
άρθρου 109 του Υπαλληλικού Κώδικα.»
Πρόσφατα, με το άρθρο 6 του Ν. 3818/2010 (ΦΕΚ 17/Α/ 16-2-2010), συστήθηκε η Ειδική
Γραμματεία Επιθεώρησης Περιβάλλοντος & Ενέργειας στην οποία υπάγεται πλέον η Ειδική
Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος (ΕΥΕΠ). Επίσης με το άρθρο 7 του ίδιου νόμου
συνιστάται Ειδική Υπηρεσία Κατεδαφίσεων, ως τμήμα της Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών
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Περιβάλλοντος, υπαγόμενη απευθείας στον Γενικό Επιθεωρητή της ΕΥΕΠ. Η παραπάνω
υπηρεσία είναι αρμόδια για τον εντοπισμό αυθαιρέτων κατασκευών μέσα στις περιοχές του Ν.
Αττικής που επλήγησαν από τις πυρκαγιές του 2009. Επιπλέον στο τρίτο άρθρο του Ν. 3831/2010
(ΦΕΚ34/Α/25-2-2010) προβλέπεται η παράταση των αποσπάσεων του προσωπικού της ΕΥΕΠ
έως 2 φορές για χρονικό διάστημα τριών ετών (συνολικός χρόνος απόσπασης εννέα έτη).
Η διαδικασία επιθεωρήσεων που ακολουθείται από τους επιθεωρητές περιβάλλοντος,
ορίζεται από το άρθρο 9 του Νόμου 2947/2001 (ΦΕΚ 228/Α/01), σύμφωνα με το οποίο σε κάθε
έλεγχο, συντάσσεται από το κλιμάκιο επιθεωρητών έκθεση αυτοψίας και εν συνεχεία, εφόσον
διαπιστωθεί παράβαση, συντάσσεται έκθεση ελέγχου, με αναλυτική περιγραφή των ευρημάτων
και προσδιορισμό των παραβάσεων, που επιδίδεται στον παραβάτη, ο οποίος ταυτόχρονα καλείται
σε απολογία (συνήθως με κατάθεση απολογητικού υπομνήματος). Για την απολογία αυτή
τάσσεται προθεσμία που δεν μπορεί να είναι μικρότερη από πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από την
επίδοση της πρόσκλησης.
Ύστερα από την υποβολή της απολογίας ή την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας που
τάχθηκε για την υποβολή της, συντάσσεται αιτιολογημένη πράξη βεβαίωσης ή μη της παράβασης,
αντίγραφο της οποίας αποστέλλεται στην αρχή που χορήγησε στον παραβάτη την άδεια
κατασκευής ή λειτουργίας του έργου ή έναρξης της δραστηριότητας ή, κατά περίπτωση την
ανανέωση αυτών. Αντίγραφο της ίδιας πράξης διαβιβάζεται επίσης και στον αρμόδιο εισαγγελέα
πλημμελειοδικών για τυχόν αξιόποινες πράξεις.
Σε περίπτωση που διαπιστώνεται ρύπανση ή υποβάθμιση του περιβάλλοντος ή άλλη
παράβαση από τις προβλεπόμενες στο άρθρο 30 του Ν. 1650/86 (ΦΕΚ 160 Α'), όπως εκάστοτε
ισχύει, η Ε.Υ.Ε.Π. ανάλογα με τη σοβαρότητα της παράβασης, εισηγείται την επιβολή προστίμου
ως εξής:
-

στον οικείο Νομάρχη, εφόσον το πρόστιμο ανέρχεται σε 58.694,06 €

-

στον

Γενικό

Γραμματέα

Περιφέρειας,

εφόσον

το

πρόστιμο

κυμαίνεται

από

58.694,06 € - 146.735,14 €
-

στον Υπουργό ΠΕΚΑ εφόσον το πρόστιμο υπερβαίνει τα 146.735,14 €.
Στο ακόλουθο σχήμα παρουσιάζεται τα οργανόγραμμα της Ειδικής Γραμματείας

Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας του Υ.Π.Ε.Κ.Α.
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Στο ακόλουθο σχήμα παρουσιάζεται τα οργανόγραμμα της Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών
Περιβάλλοντος του Υ.Π.Ε.Κ.Α.

5

Β. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ ΠΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΗΘΗΚΑΝ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ
ΕΤΟΥΣ 2009
Από τον Σεπτέμβριο του 2009 έως τα τέλη του έτους υπήρξε μερική αναστολή των
δραστηριοτήτων της υπηρεσίας λόγω των εκλογών, της αλλαγής της διοίκησης και της λήξης των
αποσπάσεων της πλειοψηφίας των υπαλλήλων, με συνέπεια σημαντικός αριθμός των υποθέσεων
μετά τις διενεργειθείσες αυτοψίες να μην έχει προωθηθεί μέχρι σήμερα προς σύνταξη Πράξεων
Βεβαίωσης Παράβασης και Εισήγησης κυρώσεων .
Επιπλέον, οι επιθεωρητές περιβάλλοντος :


Αναμένουν πολλές φορές εκθέσεις από φορείς (Πανεπιστημιακά ιδρύματα, ΙΓΜΕ,
ΕΚΘΕ κλπ), αναλύσεις από Γενικό Χημείο του Κράτους κλπ προκειμένου να
αντιμετωπίσουν τις υποθέσεις και να τεκμηριώσουν τους ελέγχους τους.



Αντιμετωπίζουν σημαντικό φόρτο εργασίας καθώς καλούνται να απαντήσουν σε
προσφυγές και άλλα ένδικα μέσα. Επίσης καλούνται ως μάρτυρες σε ποινικά
δικαστήρια ανά την Ελλάδα λόγω ωρίμανσης παλαιότερων υποθέσεων.



Χειρίζονται υποθέσεις πέραν του ετήσιου προγραμματισμού της υπηρεσίας όπως
εισαγγελικές παραγγελίες, εντολές του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης και
καταγγελίες δεδομένου ότι υπάρχει δυσπιστία έλλειψη εμπιστοσύνης πολιτών και
φορέων προς τις τοπικές αρχές.



Συμμετέχουν σε μικτά κλιμάκια για τη διερεύνηση σοβαρών υποθέσεων από τα
οποία δεν παράγεται το σύνηθες έργο (Πράξη Βεβαίωσης Παράβασης, Εισήγηση
Προστίμου κλπ).

Το έτος 2009, πραγματοποιήθηκαν 223 επιθεωρήσεις, ενώ στις περιπτώσεις, όπου
βεβαιώθηκαν παραβάσεις, η ΕΥΕΠ έχει εισηγηθεί πρόστιμο, σύμφωνα με την διαδικασία που
προβλέπεται από το αρ. 9 του Ν. 2947/2001.
Για τους ανωτέρω λόγους σημαντικός αριθμός αυτοψιών που διενεργήθηκαν κατά το έτος
2009 δεν έχει ολοκληρωθεί.
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Διάγραμμα 1: Πλήθος αυτοψιών σε ετήσια βάση
Στο ακόλουθο διάγραμμα παρουσιάζεται το πλήθος των αυτοψιών ανά Τομέα της ΕΥΕΠ για
το έτος 2009.

Πλήθος Αυτοψιών ανά Τομέα (2009)
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Διάγραμμα 2: Πλήθος αυτοψιών ανά Τομέα (2009).

Το είδος των βεβαιωθεισών παραβάσεων αφορούν ως επί τω πλείστον σε:


έλλειψη περιβαλλοντικής αδειοδότησης,



έλλειψη αδειοδοτήσεων (υγρά- στερεά απόβλητα),



μη τήρηση περιβαλλοντικών όρων,
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έλλειψη συστημάτων αντιρρύπανσης,



μη σωστή λειτουργία συστημάτων αντιρρύπανσης,



αυθαίρετες παρεμβάσεις.

Από τις ανωτέρω διαπιστωθείσες παραβάσεις φαίνεται ότι: Οι δράσεις των ελεγκτικών
μηχανισμών σε Κεντρικό, Περιφερειακό και Νομαρχιακό επίπεδο θα πρέπει να εντατικοποιηθούν,
όσον αφορά στις διαδικασίες συμμόρφωσης των παραβατών, με μέτρα και παρεμβάσεις τα οποία
προβλέπονται στο άρθρο 30 του ν.1650/86. Σε περίπτωση υποτροπής των παραβατών, να
εφαρμόζεται η διαδικασία προσωρινής ή / και οριστικής διακοπής λειτουργίας. Επίσης είναι
απαραίτητη η οργάνωση ενός συστήματος πληροφόρησης και συντονισμού των συναρμοδίων
υπηρεσιών και των φορέων των περιοχών, όπου θα παρακολουθείται σε τακτική βάση η
λειτουργία των δραστηριοτήτων, η ποιότητα των υδάτων επιφανειακών και υπογείων, τα
επεισόδια ρύπανσης κλπ (δημιουργία παρατηρητηρίου περιβάλλοντος).

Στο ακόλουθο διάγραμμα παρουσιάζεται το συνολικό ύψος των προστίμων που η ΕΥΕΠ
έχει εισηγηθεί αρμοδίως ανά έτος.

Ύψος Εισηγηθέντων
Προστίμων (Ευρώ)

7000000
6000000
5000000
4000000
3000000
2000000
1000000
0

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Έτος

Διάγραμμα 3: Συνολικό ύψος προστίμων έχει εισηγηθεί η ΕΥΕΠ ανά έτος
Το έτος 2009 η ΕΥΕΠ εισηγήθηκε την επιβολή προστίμων ύψους περί τα 3.195.085 Ευρώ.
Επισημαίνεται επίσης ότι το συνολικό ύψος προστίμων που έχει εισηγηθεί αρμοδίως η ΕΥΕΠ
καθ’ όλα τα έτη λειτουργίας της ανέρχεται περί τα 23.907.451 Ευρώ.
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Στο ακόλουθο διάγραμμα παρουσιάζεται το ύψος των προστίμων (σε Ευρώ) που έχουν
εισηγηθεί αρμοδίως οι Τομείς της ΕΥΕΠ το έτος 2009.
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Διάγραμμα 4: Ύψος εισηγηθέντων προστίμων (Ευρώ) ανά Τομέα (2009).

Στο ακόλουθο διάγραμμα παρουσιάζεται το συνολικό ύψος προστίμων που έχει εισηγηθεί
ανά αρμόδιο φορέα η ΕΥΕΠ κατά το έτος 2009.
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Διάγραμμα 6: Συνολικό ύψος εισηγηθέντων προστίμων (Ευρώ) ανά αρμόδιο φορέα.
Σημειώνεται ότι τα ανωτέρω πρόστιμα αφορούν αναλόγως τον παρακάτω αριθμό
υποθέσεων (για το έτος 2009):
Αριθμός υποθέσεων για τις οποίες υπήρχε εισήγηση σε Νομάρχη:

107

Αριθμός υποθέσεων για τις οποίες υπήρχε εισήγηση σε Περιφερειάρχη:

12

Αριθμός υποθέσεων για τις οποίες υπήρχε εισήγηση στον Υπουργό:
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Γ. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ
Γ.1 Σημαντικές Υποθέσεις Νότιου Τομέα
Οι σημαντικότερες υποθέσεις του Νότιου Τομέα που διερευνήθηκαν ή συνεχίστηκε η
διερεύνησή τους κατά το έτος 2009, ήταν συνοπτικά οι παρακάτω:
1. Ασωπός ποταμός
Ο Ασωπός ποταμός πηγάζει από τον Κιθαιρώνα, διαρρέει την κοιλάδα των Θηβών,
διασχίσει το Νομό Βοιωτίας και την εκβάλει στον Ευβοϊκό Κόλπο στις ακτές του Χαλκουτσίου
στην Αττική. Έχει συνολικό μήκος περίπου 57 km.
Η υπόθεση της ρύπανσης του Ασωπού ποταμού ξεκίνησε πριν από σαράντα περίπου
χρόνια, όταν με Προεδρικό Διάταγμα του 1969, επετράπη η εγκατάσταση βιομηχανιών στην
ευρύτερη περιοχή των Οινοφύτων. Η απόφαση αυτή δεν καθόριζε τον τρόπο λειτουργίας τους,
ούτε έθετε όρια στις βιομηχανικές δραστηριότητες. Δέκα χρόνια μετά, το 1979, με Διανομαρχιακή
Απόφαση επετράπη η ρίψη αποβλήτων στον Ασωπό. Εν τω μεταξύ τα εργοστάσια είχαν ήδη
συγκεντρωθεί κατά δεκάδες στην περιοχή στην οποία μετοίκησαν και χιλιάδες εργαζόμενοι. Έτσι
η εν λόγω περιοχή και κυρίως η περιοχή Οινοφύτων – Σχηματαρίου παρουσιάζει έντονη
βιομηχανική δραστηριότητα, η οποία σε συνδυασμό με την έλλειψη των αναγκαίων υποδομών,
δημιουργεί προβλήματα ρύπανσης στην ευρύτερη περιοχή.
Η έντονη και συνεχιζόμενη ρύπανση του ποταμού αποτελεί άμεσο κίνδυνο τόσο για την
ανθρώπινη υγεία όσο και για την ισορροπία του παραποτάμιου φυσικού οικοσυστήματος, που η
άνομη και η κακή διαχείριση έχουν προκαλέσει τη διατάραξή του σε τέτοιο βαθμό που πιθανό οι
διάφοροι ομοιοστατικοί μηχανισμοί, που λειτουργούν εξισορροπητικά για την προστασία και την
επαναφορά των φυσικών οικοσυστημάτων, να μην μπορέσουν να συνεχίζουν να αφομοιώνουν
αυτή τη βίαιη τροποποίηση.
Οι έλεγχοι σε βιομηχανίες και εγκαταστάσεις στην ευρύτερη περιοχή του Ασωπού ποταμού,
ξεκίνησαν από την έναρξη λειτουργίας της Υπηρεσίας (1/2004). Από τον Αύγουστο του 2007,
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όπου διαπιστώθηκε πρόβλημα ρύπανσης του υδροφόρου ορίζοντα με εξασθενές χρώμιο, η ΕΥΕΠ
προχώρησε στις παρακάτω ενέργειες:


Άμεση διερεύνηση της περιοχής για την ανεύρεση αγωγών αποβλήτων στον
ποταμό Ασωπό, δειγματοληψίες από αγωγούς και αποδέκτη και αναλύσεις για τον
εντοπισμό του προβλήματος και εν συνεχεία,



πραγματοποίηση

ελέγχων

από

κλιμάκια

της

Ε.Υ.Ε.Π.

σε

βιομηχανικές

δραστηριότητες της περιοχής, που θα μπορούσαν να παράγουν υγρά απόβλητα με
χρώμιο.
Έως σήμερα έχουν ελεγχθεί 163 δραστηριότητες στην ευρύτερη περιοχή του π. Ασωπού,
σύμφωνα με τα στοιχεία του Πίνακα που ακολουθεί. Επίσης έχουν πραγματοποιηθεί και 36
επανέλεγχοι.

Πίνακας: Ετήσιοι έλεγχοι σε ποταμό Ασωπό

2004
2005
2006
2007
2008
2009
ΣΥΝΟΛΟ

Έλεγχοι

Επανέλεγχοι

13
4
19
52
43
32
163

1
10
19
6
36

Πράξεις
Βεβαίωσης
Παράβασης
10
3
14
49
41
12
129

Ύψος
εισηγούμενων
προστίμων
207.500
71.100
332.480
2.374.000
1.151.415
124.450
4.260.945

Στα ακόλουθα διαγράμματα παρουσιάζονται το πλήθος των αυτοψιών που η έχει
διενεργήσει η ΕΥΕΠ στην περιοχή του Ασωπού ποταμού σε ετήσια βάση, καθώς επίσης και το
ύψος των προστίμων που έχει εισηγηθεί συνολικά και ανά έτος.
Για λόγους που έχουν προαναφερθεί σημειώνεται ότι η διαδικασία που προβλέπεται στο
άρθρο 9 του νόμου 2947/2001, αναφορικά με σημαντικό αριθμός αυτοψιών που διενεργήθηκαν
στην περιοχή του Ασωπού ποταμού το έτος 2009, βρίσκεται σε εξέλιξη.
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Διάγραμμα 7: Πλήθος αυτοψιών σε ποταμό Ασωπό σε ετήσια βάση.
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Διάγραμμα 8: Ύψος εισηγηθέντων προστίμων ανά έτος (Ασωπός)
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2. Μαλιακός κόλπος
Ο Μαλιακός κόλπος αποτελεί μία κλειστή θαλάσσια περιοχή, η οποία χαρακτηρίζεται από
μια πολυπλοκότητα (γεωμορφολογία, πλούσια βιοποικιλότητα των αλιεύσιμων πόρων, σχετικά
περιορισμένη αλιευτική πίεση –σύμφωνα με στοιχεία της εποπτείας αλιείας Λαμίας-περιορισμένος
αριθμός κοινωνικών εταίρων, σχετικά περιορισμένη βιομηχανική ανάπτυξη κ.ά.). Χαρακτηριστικό
γνώρισμα του οικοσυστήματος του Μαλιακού κόλπου είναι η εκβολή σε αυτόν ενός σημαντικού
ποταμού, του Σπερχειού, που εκφορτίζει μεγάλες ποσότητες γλυκών νερών και φερτών υλών. Το
απορροϊκό δίκτυο του Σπερχειού και των ποταμοχειμάρρων είναι επίσης ο φέρων οργανισμός του
ανθρωπογενούς ρυπαντικού φορτίου που καταλήγει στο Μαλιακό. Το άλλο σημαντικό γνώρισμα
του Μαλιακού κόλπου είναι οι πύλες επικοινωνίας με την ανοικτή θάλασσα (με το Αιγαίο:
δίαυλος Ωρεών, με τον Β. Ευβοϊκό: στενά Λιχαδονήσων).
Μετά τον μαζικό θάνατο ψαριών στην παράκτια περιοχή του Ν. Φθιώτιδας, κλιμάκια
Επιθεωρητών Περιβάλλοντος της ΕΥΕΠ/ΤΝΕ/ΥΠΕΧΩΔΕ μετέβησαν άμεσα από 06.04.09 έως
10.04.09 και από 26.04.09 έως 30.04.09 στην εν λόγω περιοχή και διενήργησαν ελέγχους σε
δραστηριότητες και δειγματοληψίες σε αστικά λύματα, υγρά απόβλητα και κανάλια απορροής
προς το Μαλιακό. Επιπλέον έλεγχοι διενεργήθηκαν και το Δεκέμβριο του 2009. Συνολικά
πραγματοποιήθηκαν περί τις 10 αυτοψίες σε διάφορες δραστηριότητες (βιομηχανίες, ΧΑΔΑ, ΚΕΛ
κλπ.).
Από τους ανωτέρω ελέγχους, για τις δραστηριότητες που διαπιστώθηκαν παραβάσεις,
συντάχθηκαν εισηγήσεις επιβολής προστίμων, σύμφωνα με το άρθρο 9 του ν. 2947/01.
Επιπρόσθετα η ΕΥΕΠ συμμετέχει σε Μικτό Κλιμάκιο Ελέγχου, το οποίο έχει συσταθεί με
απόφαση του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης, με σκοπό και τη διερεύνηση των αιτιών
του φαινομένου. Οι εργασίες του εν λόγω κλιμακίου δεν έχουν ολοκληρωθεί.
3. Ποταμός Κηφισός
Ο Αττικός Κηφισός διασχίζει το λεκανοπέδιο Αττικής, και µαζί µε τον Ιλισό εκβάλλει στο
Δέλτα Φαλήρου. Η λεκάνη απορροής του µαζί µε τον Ιλισό ορίζεται από τα όρη Αιγάλεω,
Πάρνηθα, Πεντέλη και Υµηττό, και έχει έκταση 420 km2. Συγκεκριµένα, το λεκανοπέδιο
χωρίζεται σε δύο τµήµατα από τη λοφοσειρά Τουρκοβούνια-Στρέφη-Λυκαβηττός-ΑκρόποληΦιλοπάππου. Το βόρειο και δυτικό τµήµα απορρέει στον Αττικό Κηφισό µέσω πολλών
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µικροχειµάρρων, οι κυριότεροι από τους οποίους είναι τα ρέµατα της Χελιδονούς, του
Κοκκιναρά, της Λαµπρινής και του Χαλανδρίου. Το ανατολικό τµήµα, που ορίζεται από την
παραπάνω λοφοσειρά και από τον Υµηττό απορρέει στον Ιλισό. Το υδρογραφικό δίκτυο των δύο
ποταµών έχει αλλοιωθεί από τα έργα διευθέτησης και αποχέτευσης, αλλά και από την έντονη
οικοδοµική δραστηριότητα των τελευταίων δεκαετιών.
Σε συνέχεια των επιθεωρήσεων που πραγματοποιήθηκαν τα προηγούμενα έτη λειτουργίας
της ΕΥΕΠ με σκοπό την προστασία του Κηφισού ποταμού και των παραχειμάρρων του και την
αποτελεσματική εφαρμογή του σχετικού Π.Δ/τος (ΦΕΚ 632 Δ/94), το έτος 2009 έγιναν
επιθεωρήσεις σε δραστηριότητες που βρίσκονται πλησίον του ποταμού και των ζωνών προστασίας
του.
Από τους ανωτέρω ελέγχους, για τις δραστηριότητες που διαπιστώθηκαν παραβάσεις,
συντάχθηκαν εισηγήσεις επιβολής προστίμων, σύμφωνα με το άρθρο 9 του ν. 2947/01.
4. Θριάσιο Πεδίο
Η υπηρεσία μας κάθε χρόνο εντάσσει στον προγραμματισμό της επιθεωρήσεις στην
περιοχή εν λόγω περιοχή. Κατά αυτόν τον τρόπο και το έτος 2009 πραγματοποιήθηκαν
επιθεωρήσεις σε βιομηχανικές και λοιπές δραστηριότητες στην ευρύτερη περιοχή του Θριασίου
Πεδίου και η υπηρεσία εισηγήθηκε την επιβολή προστίμων, σύμφωνα με το άρθρο 9 του Ν.
2947/2001.
5. Εύβοια
Η υπηρεσία μας πραγματοποίησε σημαντικό αριθμό αυτοψιών σε δραστηριότητες σε
διάφορες περιοχές της Ν.Α. Ευβοίας (περιοχή Μεσσαπίας, Ν. Αρτάκης, ευρύτερη περιοχή
Αυλίδα). Στις περιπτώσεις που εντοπίστηκαν παραβάσεις, οι υποθέσεις διαβιβάστηκαν στους
αρμόδιους εισαγγελείς και η υπηρεσία εφαρμόζοντας τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 9
του Ν. 2947/2001, εισηγήθηκε αρμοδίως την επιβολή προστίμων.

Γ.2. Σημαντικές Υποθέσεις Βόρειου Τομέα
Οι σημαντικότερες υποθέσεις του Βόρειου Τομέα που διερευνήθηκαν ή συνεχίστηκε η διερεύνησή
τους κατά το έτος 2009, ήταν συνοπτικά οι παρακάτω:
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1. Λιγνιτωρυχεία ΔΕΗ. Α.Ε., Νομός Κοζάνης
Έγινε έλεγχος στα λιγνιτωρυχεία «Πτολεμαϊδας» και «Μαυροπηγής» με εντολή του
Γενικού Επιθεωρητή της Ε.Υ.Ε.Π. και συντάχτηκε έκθεση ελέγχου. Στις 05-02-09 βεβαιώθηκαν
παραβάσεις, διαβιβάστηκε η Π.Β.Π. και ο φάκελος στον Εισαγγελέα και έγινε εισήγηση επιβολής
προστίμου και στις 14-07-09 επιβλήθηκαν με Απόφαση Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. πρόστιμα ύψους
300.000 και 150.000 € αντίστοιχα για τα δύο ορυχεία.
2. Ατμοηλεκτρικός Σταθμός Πτολεμαϊδας της Δ.Ε.Η. Α.Ε., Νομός Κοζάνης
Πραγματοποιήθηκε αυτοψία για τον έλεγχο τήρησης των περιβαλλοντικών όρων και της
κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας μετά από καταγγελίες. Η διαδικασία της παρ. Α.4 του
άρθρου 9 του Ν. 2947/2001 βρίσκεται σε εξέλιξη.
3. Βιομηχανικό συγκρότημα επεξεργασίας ελαιούχων σπόρων & φυτικών ελαίων και
μονάδας τυποποίησης και συσκευασίας ελαιολάδου της Ένωσης Αγροτικών
Συνεταιρισμών Λέσβου (Ε.Α.Σ.Λ.), Νομός Λέσβου
Έγινε έλεγχος στο βιομηχανικό συγκρότημα της Ε.Α.Σ.Λ., που βρίσκεται στη Σκάλα
Παμφίλων Δήμου Μυτιλήνης, μετά από επανειλημμένες καταγγελίες των κατοίκων της περιοχής.
Στις 25-09-2009 βεβαιώθηκαν παραβάσεις, διαβιβάστηκε η Π.Β.Π. και ο φάκελος στον
Εισαγγελέα και στις 26-09-2009 έγινε εισήγηση επιβολής προστίμου ύψους 30.000 ευρώ, το οποίο
επιβλήθηκε στις 11-11-09 με Απόφαση Νομάρχη Λέσβου.

4. Λίμνη Κορώνεια – Επανέλεγχοι
Σε συνέχεια των ελέγχων που είχαν πραγματοποιηθεί κατά το τελευταίο τετράμηνο του
2007 σε δραστηριότητες της ευρύτερης περιοχής της λίμνης Κορώνειας, η υπηρεσία μας
διενήργησε το Φεβρουάριο του 2009 επανέλεγχο, σε πέντε από τις δραστηριότητες, στις οποίες,
κατά τον πρώτο έλεγχο, είχαν διαπιστωθεί παραβάσεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας,
προκειμένου να ελεγχθεί η συμμόρφωσή τους, μετά την επιβολή των προβλεπόμενων από το
άρθρο 9 του Ν. 2947/2001 κυρώσεων.
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Κατά τους επανελέγχους διαπιστώθηκε η μερική συμμόρφωση των παραπάνω
δραστηριοτήτων, αλλά και η συνέχιση παραβάσεων, για τις οποίες είχαν επιβληθεί κυρώσεις. Για
το λόγο αυτό η υπηρεσία απέστειλε, στις 29-10-09, έγγραφο προς τη Δ/νση Ανάπτυξης της Ν.Α.
Θεσσαλονίκης, για τις ενέργειές της, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων σας, προκειμένου να
μεριμνήσουν για τη συμμόρφωση των δραστηριοτήτων με τις διατάξεις της κείμενης
περιβαλλοντικής νομοθεσίας.
5. Τάφρος Λαψίστας, Νομός Ιωαννίνων
Ο ποταμός Θύαμις ή Καλαμάς με μήκος 113 km και με λεκάνη απορροής έκτασης 1747
km2, είναι ο μεγαλύτερος ποταμός της Ηπείρου. Οι ανθρώπινες δραστηριότητες που
αναπτύσσονται στη λεκάνη απορροής του και έχουν επιπτώσεις στην ποιότητα των νερών του
είναι:
•Πτηνο-κτηνοτροφικές μονάδες εντατικής και εκτατικής μορφής,
•Καλλιέργειες αρδευόμενες και ξηρικές,
•Εξορυκτικές δραστηριότητες (μάρμαρα, αδρανή υλικά)
•Βιομηχανικές και βιοτεχνικές μονάδες, κυρίως αξιοποίησης προϊόντων πρωτογενούς τομέα
παραγωγής
•Οικισμοί
Στον ποταμό Καλαμά συμβάλλει η τάφρος Λαψίστας, η οποία δέχεται την υπερχείλιση της
λίμνης Παμβώτιδας και τα ‘επεξεργασμένα’ υγρά απόβλητα των δραστηριοτήτων που
αναπτύσσονται στην περιοχή ΒΔ της πόλης των Ιωαννίνων (ΒΙΠΕ Ιωαννίνων, Εγκατάσταση
Επεξεργασίας Λυμάτων του Δήμου Ιωαννινών, κ.α.)
Τον Ιανουάριο του 2009 πραγματοποιήθηκαν επανέλεγχοι σε δραστηριότητες της περιοχής
της τάφρου Λαψίστας, για τον έλεγχο της συμμόρφωσης των δραστηριοτήτων για τις οποίες είχαν
βεβαιωθεί περιβαλλοντικές παραβάσεις σε προηγούμενες επιθεωρήσεις. Έγινε επανέλεγχος σε 3
δραστηριότητες, στις οποίες σημειώθηκε μερική ή ολική συμμόρφωση. Για τις περιπτώσεις που
διαπιστώθηκαν παραβάσεις, ακολουθήθηκε η διαδικασία της παραγράφου Α.4 του άρθρου 9 του
ν.2947/2001.
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6. Μονάδα του ΑΗΣ Φλώρινας της ΔΕΗ. Α.Ε., περιοχή Μελίτης Ν. Φλώρινας
Έγινε έλεγχος στη μονάδα του ΑΗΣ Φλώρινας στην περιοχή Μελίτης, με εντολή του
Γενικού Επιθεωρητή της Ε.Υ.Ε.Π. και συντάχτηκε έκθεση ελέγχου. Στις 05-02-09 βεβαιώθηκαν
παραβάσεις, διαβιβάστηκε η Π.Β.Π. και ο φάκελος στον Εισαγγελέα και στις 14-07-09 έγινε
εισήγηση επιβολής προστίμου. Στις 07-08-09 επιβλήθηκε με Απόφαση του Γ.Γ. της Π.Δ.Μ.
πρόστιμο ύψους 75.000 €
7. Λατομεία μαρμάρου, περιοχή Σαρακίνικο, Δ. Σηπιάδας, Ν. Μαγνησίας
Πραγματοποιήθηκαν αυτοψίες για τον έλεγχο τήρησης των περιβαλλοντικών όρων και της
κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας στα λατομεία μαρμάρου τριών εταιρειών. Η διαδικασία της
παρ. Α.4 του άρθρου 9 του Ν. 2947/2001 βρίσκεται σε εξέλιξη.
8. Βιομηχανική περιοχή (ΒΙ.ΠΕ.) Θεσσαλονίκης, στους Δ. Καλλιθέας και Εχεδώρου Ν.
Θεσσαλονίκης
Έγινε έλεγχος στη ΒΙ.ΠΕ. Θεσσαλονίκης με εντολή του Γενικού Επιθεωρητή της Ε.Υ.Ε.Π.
και συντάχτηκε έκθεση ελέγχου. Στις 14-07-09 βεβαιώθηκαν παραβάσεις, διαβιβάστηκε η Π.Β.Π.
και ο φάκελος στον Εισαγγελέα, έγινε εισήγηση της υπηρεσίας και επιβλήθηκε με Απόφαση
Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. προστίμου ύψους 200.000 € στις «ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ. Α.Ε.» & «ΕΥΑΘ Α.Ε.»,
για παραβάσεις για τις οποίες ευθύνονται αλληλεγγύως και εις ολόκληρο.

9. Επιθεωρήσεις σε δραστηριότητες της περιοχής του π. Πηνειού
Ο ποταμός Πηνειός, με μήκος 205 km και λεκάνη απορροής έκτασης 10700 km2, πηγάζει
από την Πίνδο διαρρέει τους Ν. Τρικάλων και Λάρισας –από δύση προς ανατολή-και
τροφοδοτείται από τα νερά των παραποτάμων Ληθαίου, Πορταϊκού, Παμίσου, Σοφαδίτικου,
Ενιπέα, Τιταρήσιου και Ταυρωπού. Οι ανθρώπινες δραστηριότητες που αναπτύσσονται στη
λεκάνη απορροής του και έχουν επιπτώσεις στην ποιότητα των νερών του είναι:
•Καλλιέργειες αρδευόμενες (υπεράντληση επιφανειακών και υπόγειων νερών) και ξηρικές,
•Κτηνοτροφικές μονάδες εντατικής και εκτατικής μορφής,
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•Βιομηχανικές και βιοτεχνικές μονάδες, κυρίως αξιοποίησης προϊόντων πρωτογενούς τομέα
παραγωγής
•Εξορυκτικές δραστηριότητες (αμμοληψίες)
•Οικισμοί
Ο Πηνειός, κατά τα τελευταία χρόνια, δέχεται τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις από την κατασκευή
μεγάλων δημόσιων έργων (ΠΑΘΕ, ΕΡΓΟΣΕ)
Συνεχίστηκαν οι έλεγχοι δραστηριοτήτων που βρίσκονται στην περιοχή του π. Πηνειού.
Διενεργήθηκαν αυτοψίες σε 8 δραστηριότητες, εκ των οποίων οι 4 διαθέτουν υγρά απόβλητα στον
π. Πηνειό ή σε παραπόταμους αυτού. Στις 6 από αυτές διαπιστώθηκαν περιβαλλοντικές
παραβάσεις και η διαδικασία της παρ. Α.4 του άρθρου 9 του Ν. 2947/2001 έχει ολοκληρωθεί για
το σφαγείο της «ΒΑΚΡΕΛ Α.Ε.» (εισήγηση προστίμου ύψους 17.000 ευρώ) και βρίσκεται σε
εξέλιξη για τις υπόλοιπες.

10. Έλεγχοι για τη διασυνοριακή μεταφορά αποβλήτων στο συνοριακό σταθμό
Προμαχώνα
Σε συνεργασία με συναρμόδιες υπηρεσίες διενεργήθηκαν έλεγχοι τον Ιούνιο και τον
Οκτώβριο του 2009. Διαπιστώθηκαν παραβάσεις του ΕΚ1013/06 σε τέσσερα φορτία,
συντάχθηκαν εκθέσεις αυτοψίας και ελέγχου και είναι σε εξέλιξη η διαδικασία της παρ. A4 του
άρθρου 9 του Ν. 2947/2001. Σε μία περίπτωση (παράνομη μεταφορά επικινδύνων αποβλήτων)
κινήθηκε η διαδικασία του αυτόφωρου και κατασχέθηκε το φορτίο.
Δ. ΕΛΕΓΧΟΙ ΤΗΣ ΕΥΕΠ ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Δ.1 Έλεγχοι Νότιου Τομέα
1. Έλεγχος νομιμότητας αδειών λειτουργίας εταιριών.
Μετά από σχετική εντολή του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης, συγκροτήθηκε
μικτό κλιμάκιο ελέγχου αποτελούμενο από Ειδικό Επιθεωρητή του ΓΓΕΔΔ ως συντονιστή και από
δύο επιθεωρητές της ΕΥΕΠ, με αντικείμενο τον έλεγχο της νομιμότητας και πληρότητας
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δικαιολογητικών της αδειοδότησης συγκεκριμένων εταιριών των οποίων οι άδειες έχουν εκδοθεί
από τις Περιφέρειες Αττικής και Στερεάς Ελλάδας καθώς και από τη Ν.Α. Βοιωτίας. Ο εν λόγω
έλεγχος βρίσκεται σε εξέλιξη.
2. Εντολή διενέργειας Επιθεώρησης – Ελέγχου για τη ρύπανση του Μαλιακού κόλπου
Η ΕΥΕΠ συμμετέχει σε Μικτό Κλιμάκιο Ελέγχου, το οποίο έχει συσταθεί με απόφαση του
Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης, με σκοπό και τη διερεύνηση των αιτιών του
φαινομένου της εκτεταμένης θνησιμότητας της ιχθυοπανίδας που παρατηρήθηκε στο Μαλιακό
κόλπο. Το εν λόγω κλιμάκιο αποτελείται από Ειδικό Επιθεωρητή του ΓΓΕΔΔ ως συντονιστή, από
δύο επιθεωρητές της ΕΥΕΠ, από δύο επιθεωρητές Υγείας και από έναν επιθεωρητή ΣΕΕΔΔ. Οι
εργασίες του εν λόγω κλιμακίου δεν έχουν ολοκληρωθεί.
3. Έλεγχος μονάδος CYCLON στο Πέραμα.
Μετά από σχετική εντολή του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης, ελέγχθηκε η
μονάδα αποθήκευσης πετρελαιοειδών της εταιρίας CYCLON στο Πέραμα. Ακολουθήθηκε η
διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 9 του Ν. 2947/2001 και υπήρξε εισήγηση επιβολής
προστίμου ύψους 11.000 Ευρώ προς το Νομάρχη Πειραιά.
4. Έλεγχος ΧΑΔΑ Μακρακώμης, Σπερχειάδας
Κατόπιν

σχετικής

εντολής

του

Γενικού

Επιθεωρητή

Δημόσιας

Διοίκησης

πραγματοποιήθηκε έλεγχος στους Χώρους Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων (ΧΑΔΑ)
Μακρακώμης και Σπερχειάδας. Ακολουθήθηκε η διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 9 του Ν.
2947/2001 και υπήρξε εισήγηση προστίμων προς το Νομάρχη Φθιώτιδας ύψους 5.400 Ευρώ για
το ΧΑΔΑ Μακρακώμης και 22.000 Ευρώ για το ΧΑΔΑ Σπερχειάδας.
5. Έλεγχος στο ρέμα Ποδονίφτη
Κατόπιν εντολής του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης πραγματοποιήθηκε
μακροσκοπικός έλεγχος κατά μήκος του ρέματος Ποδονίφτη για θέματα ρίψης βιομηχανικών
αποβλήτων και σκουπιδιών. Ακολούθησε σχετικό ενημερωτικό σημείωμα προς το Γενικό
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Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης με κοινοποίηση προς τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες για τις
ενέργειές τους.
Δ.2 Έλεγχοι Βόρειου Τομέα
1.

Έλεγχος

περιβαλλοντικής

αδειοδότησης

παιδικής

εξοχής

της

εταιρείας

«Παπαδόπουλος Β.- Παπαδόπουλος Ι. Ο.Ε. » στο Δήμο Αγίου Γεωργίου Νομού
Θεσσαλονίκης»

Η εντολή του ΓΕΕΔΔ αφορούσε τη διερεύνηση καταγγελίας που αφορούσε σε «…μη
ύπαρξη περιβαλλοντικών όρων σε παιδική εξοχή της εταιρείας «Παπαδόπουλος Β.- Παπαδόπουλος
Ι. Ο.Ε.» στο Δήμο Αγίου Γεωργίου Θεσσαλονίκης».
Μετά από αλληλογραφία με τις αδειοδοτούσες υπηρεσίες (Δ/νση Κοινωνικής Πρόνοιας
Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Θεσσαλονίκης, Διεύθυνση ΠΕ.ΧΩ. Περιφέρειας Κεντρικής
Μακεδονίας)

εστάλη

το

με

Α.Π.:οικ.

5129/20-08-09

ενημερωτικό

έγγραφο

του

Τ.Β.Ε./Ε.Υ.Ε.Π./Υ.Π.Ε.Κ.Α. στον Γ.Ε.Δ.Δ και μετά από τηλεφωνική εντολή πραγματοποιήθηκε
και αυτοψία στις 23-10-2009 από επιθεωρητές περιβάλλοντος του Τομέα. Με το με Α.Π.:
οικ.5853/10-12-2009 ενημερωτικό έγγραφο διαβιβάστηκαν τα αποτελέσματα που προέκυψαν μετά
την αυτοψία των επιθεωρητών.

2.

Καταγγελία του Σωματείου Ιδιοκτητών Φορτηγών Εκκένωσης Βόθρων Ελλάδος για
διαχείριση αστικών λυμάτων
Η από 19-11-2008 καταγγελία του Σωματείου Ιδιοκτητών Φορτηγών Εκκένωσης Βόθρων

Ελλάδος υποβλήθηκε στην Γενική Επιθεώρηση της Ε.Υ.Ε.Π. (Α.Π.: 2920/24-11-2008), στον
Τομέα Νοτίου Ελλάδος της Ε.Υ.Ε.Π. (Α.Π.:12484/24-11-08) και στον Τομέα Βορείου Ελλάδος
(Α.Π.: 3816/24-11-2008) και αφορούσε διαχείριση αστικών λυμάτων σε κατονομαζόμενους
Δήμους στη χωρική αρμοδιότητα των Τομέων Νοτίου & Βορείου Ελλάδος (Τ.Ν.Ε. & Τ.Β.Ε.).
Με το με Α.Π.: 2920/15-12-2008 έγγραφό της η Γενική Επιθεώρηση της Ε.Υ.Ε.Π. απευθύνθηκε
τις αρμόδιες Υπηρεσίες των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, αποστέλλοντας τη σχετική
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καταγγελία και ζητώντας ενημέρωση περί της διαχείρισης των αστικών λυμάτων και της
συμμόρφωσης των κατονομαζομένων στην καταγγελία Δήμων (χωρικής αρμοδιότητας Τ.Ν.Ε. &
Τ.Β.Ε./Ε.Υ.Ε.Π.). Με το με Α.Π.: Φ.967/09/14206/29-10-2009 έγγραφο του Γ.Ε.Δ.Δ. η Υπηρεσία
μας έλαβε εντολή για τη διερεύνηση της καταγγελίας. Η υπόθεση ερευνάται.
3.

Λειτουργία του ΧΑΔΑ Αγ. Κηρύκου Ικαρίας Νομού Σάμου
Με σχετικό έγγραφο του Γ.Ε.Δ.Δ. δόθηκε εντολή στον Τ.Β.Ε. της Ε.Υ.Ε.Π. για

«διερεύνηση καταγγελίας σχετικής με παραβάσεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας κατά τη
λειτουργία του ΧΑΔΑ Αγ. Κηρύκου στην Ικαρία». Με το με Α.Π.: οικ.170/18-02-2010 έγγραφό του
ο Τ.Β.Ε./Ε.Υ.Ε.Π. ζήτησε ενημέρωση περί των ενεργειών της, από την αρμόδια Δ/νση
Πολεοδομίας Χωροταξίας & Περιβάλλοντος της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Σάμου. Η
διερεύνηση της υπόθεσης βρίσκεται σε εξέλιξη.

Ε. ΕΛΕΓΧΟΙ ΤΗΣ ΕΥΕΠ ΚΑΤΟΠΙΝ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ
Ε.1 Έλεγχοι Νότιου Τομέα
1. Ιχθυοκαλλιέργειες σε Πόρο, Τροιζήνα
Η ΕΥΕΠ πραγματοποίησε ελέγχους σε 2 μονάδες ιχθυοκαλλιέργειας της εταιρίας ΔΙΑΣ
που δραστηριοποιούνται στον Πόρο και μια μονάδα της εταιρίας SEAFARM ΙΟΝΙΟΝ που
δραστηριοποιείται στην περιοχή της Τροιζήνας.
Για τις περιβαλλοντικές παραβάσεις που διαπιστώθηκαν, η ΕΥΕΠ, σύμφωνα με το άρθρο
9 του Ν. 2947/2001, η ΕΥΕΠ εισηγήθηκε την επιβολή συνολικού προστίμου ύψους 18.000 Ευρώ
για τις μονάδες της εταιρίας ΔΙΑΣ και 7.000 Ευρώ για τη μονάδα της εταιρίας SEAFARM
ΙΟΝΙΟΝ.

2. Ελαιοτριβεία στην Ηλεία
Κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας η ΕΥΕΠ πραγματοποίησε περιβαλλοντικούς ελέγχους
σε περί τις 10 ελαιουργικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στη Ν.Α Ηλείας και η σχετική
διαδικασία βρίσκεται σε εξέλιξη.
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Επιπλέον η ΕΥΕΠ βρίσκεται σε επαφή με τις αρμόδιες νομαρχιακές υπηρεσίες αναφορικά
με τα ζητήματα της περιβαλλοντικής αδειοδότησης των ελαιοτριβείων, σχετικών αδειών διάθεσης
υγρών αποβλήτων σε ποταμούς και χαρακτηρισμού αυτών ως αποδέκτες.
3. Έλεγχος σε λατομικό χώρο
Η ΕΥΕΠ πραγματοποίησε περιβαλλοντικό έλεγχο σε λατομικό χώρο σε περιοχή του Δ.
Παιανίας Αττικής σχετικά με ζητήματα παράνομης εξόρυξης αδρανών υλικών. Κατά τη στιγμή
της αυτοψίας το εν λόγω λατομείο δε λειτουργούσε. Η ΕΥΕΠ προχώρησε σε διεξοδικό έλεγχο του
λατομικού χώρου. Σε συνέχεια της αυτοψίας συνέταξε σχετικό έγγραφο και το απέστειλε προς τις
αρμόδιες υπηρεσίες προς διερεύνηση της υπόθεσης.
4. Έλεγχος σε πυρηνελειουργεία στη Ν.Α. Αργολίδας
Μετά από σχετική Εισαγγελική παραγγελία η ΕΥΕΠ πραγματοποίησε περιβαλλοντικό
έλεγχο στο πυρηνελαιουργείο της εταιρία ΕΛΣΑΠ και στο πυρηνελαιουργείο της εταιρίας
ΚΟΥΦΑΚΗΣ Α.Ε. , τα οποία και δραστηριοποιούνται στη Ν.Α. Αργολίδας.
Για τις περιβαλλοντικές παραβάσεις που διαπιστώθηκαν, η ΕΥΕΠ, σύμφωνα με το άρθρο 9
του Ν. 2947/2001, η ΕΥΕΠ εισηγήθηκε την επιβολή συνολικού προστίμου ύψους 31.000 Ευρώ
για τη μονάδα της εταιρίας ΚΟΥΦΑΚΗΣ Α.Ε. και 5.000 Ευρώ για τη μονάδα της εταιρίας
ΕΛΣΑΠ.

5. Έλεγχος σε εκτυπωτική μονάδα
Κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας η ΕΥΕΠ πραγματοποίησε έλεγχο στις εγκαταστάσεις
της εκτυπωτικής μονάδας IRIS στα Οινόφυτα Βοιωτίας. Κατά τη στιγμή πραγματοποίησης του
ελέγχου η μονάδα είχε μετεγκατασταθεί.
6. Έλεγχος σε ΧΑΔΑ Οινοφύτων
Κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας η ΕΥΕΠ πραγματοποίησε έλεγχο στο ΧΑΔΑ
Οινοφύτων. Η διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 9 του Ν. 2947/2001 βρίσκεται σε εξέλιξη.
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7. Έλεγχος σε βιομηχανία PaPerPack Τσουκαρίδης ΑΒΕΕ
Κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας η ΕΥΕΠ πραγματοποίησε έλεγχο στην βιομηχανία
χάρτινης συσκευασίας PaPerPack Τσουκαρίδης ΑΒΕΕ, που βρίσκεται στην περιοχή της Κηφισιάς
Αττικής. Η διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 9 του Ν. 2947/2001 βρίσκεται σε εξέλιξη.

Ε.2 Έλεγχοι Βόρειου Τομέα
1.

ΜΑ.ΒΙ.ΣΩ. Α.Ε., βιομηχανία παραγωγής χαλυβδοσωλήνων, Δήμος ΕλευθέριουΚορδελιού, Νομός Θεσσαλονίκης
Η εισαγγελική παραγγελία αφορούσε καταγγελίες για οσμές στην περιοχή. Έγινε αυτοψία

και σύνταξη έκθεσης αυτοψίας, απεστάλη στην εταιρεία έκθεση ελέγχου και είναι σε εξέλιξη η
διαδικασία της παρ. Α.4 του άρθρου 9 του Ν. 2947/2001. Δόθηκε κατάθεση στον ανακριτή στις
15-12-2009 μαζί με την έκθεση ελέγχου.
2.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε., - διυλιστήρια πετρελαίου, Δήμος Ελευθερίου
Κορδελιού, Νομός Θεσσαλονίκης.
Η εισαγγελική παραγγελία αφορούσε σε καταγγελίες για οσμές στην περιοχή. Έγινε

αυτοψία κατά την οποία ζητήθηκαν στοιχεία μετρήσεων από τη δραστηριότητα. Δεν
διαπιστώθηκαν παραβάσεις. Δόθηκε κατάθεση στον ανακριτή στις 15-12-2009.
3.

Β.Ε.Ξ. Δράμας Α.Ε., βιομηχανία επεξεργασίας ξύλου στο Δ.Δ. Αγ.Αθανασίου του
Δήμου Δοξάτου Νομού Δράμας
Με την εισαγγελική παραγγελία ζητήθηκε νέος έλεγχος τήρησης περιβαλλοντικών όρων

της μονάδας και αποστολή έκθεσης ελέγχου. Έγινε νέα αυτοψία και σύνταξη έκθεσης αυτοψίας
στις 10-12-2009, απεστάλη έκθεση ελέγχου στην εταιρεία στις 05-02-10 και είναι σε εξέλιξη η
διαδικασία της παρ. Α.4 του άρθρου 9 του Ν. 2947/2001. Η έκθεση ελέγχου και η έκθεση
αυτοψίας απεστάλησαν στο Πταισματοδικείο Δράμας.
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4.

Ρέμα Ξηροπόταμος, Δήμος Πεύκων, Νομός Θεσσαλονίκης
Η εισαγγελική παραγγελία αφορούσε στη διερεύνηση «ύπαρξης παράνομων συνδέσεων

αγωγών ακαθάρτων με το ρέμα». Έγινε αυτοψία στις από κοινού με την Ε.Υ.Α.Θ. Παγίων και την
Ε.Υ.Δ.Ε. Ύδρευσης Αποχέτευσης. Διαπιστώθηκαν παράνομες συνδέσεις και δόθηκε κατάθεση
στον ανακριτή στις 02-12-2009.
5.

ALMECO

LOGISTICS

A.E.,

εμπορική

αποθήκη

Δήμος

Εχεδώρου,

Ν.

Θεσσαλονίκης.
Μετά από καταγγελία του Φορέα Διαχείρισης Δέλτα Αξιού-Λουδία-Αλιάκμονα και εντολή
Υπουργού Π.Ε.Κ.Α., διενεργήθηκε αυτοψία στις και συντάχθηκε σχετική έκθεση. Στη συνέχεια
για το ίδιο θέμα ζητήθηκε με εισαγγελική παραγγελία η διενέργεια αυτοψίας. Δεν διαπιστώθηκαν
περιβαλλοντικές παραβάσεις. Δόθηκε κατάθεση στον ανακριτή στις 02-12-2009.
6.

Βιοτεχνία ανακύκλωσης μολύβδου & παραγωγής σκαγιών της «EVROS LEAD A.E.»
στη ΒΙ.ΠΕ. Αλεξανδρούπολης, Ν.Δ. Έβρου
Με την εισαγγελική παραγγελία ζητήθηκε ο περιβαλλοντικός έλεγχος για τη

δραστηριότητα. Έγινε αυτοψία και σύνταξη έκθεσης αυτοψίας και απεστάλη στην εταιρεία έκθεση
ελέγχου. Στις 14-07-09 βεβαιώθηκαν παραβάσεις, διαβιβάστηκε η Π.Β.Π. και ο φάκελος στον
Εισαγγελέα και έγινε εισήγηση επιβολής προστίμου ύψους 9.000 €. Στις 07-10-09 επιβλήθηκε με
Απόφαση του Νομάρχη Έβρου το πρόστιμο.
7.

Μικρός υδροηλεκτρικός σταθμός της εταιρείας «Καραγιάννης Κ- Στεριόπουλος Β.
Ο.Ε.» στη Νάουσα του Νομού Ημαθίας.
Με την εισαγγελική παραγγελία ζητήθηκε ο έλεγχος της κατασκευής του έργου σε σχέση

με τις χορηγηθείσες άδειες. Έγινε αυτοψία και σύνταξη έκθεσης αυτοψίας στις και απεστάλη στην
εταιρεία έκθεση ελέγχου. Στις 05-03-09 βεβαιώθηκαν παραβάσεις, διαβιβάστηκε η Π.Β.Π. και ο
φάκελος στον Εισαγγελέα και έγινε εισήγηση επιβολής προστίμου ύψους 500 €. Δόθηκαν
καταθέσεις στον εισαγγελέα.
8.

Διαχείριση στερεών αποβλήτων Δ. Συκεών Ν. Θεσσαλονίκης
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Με την εισαγγελική παραγγελία ζητήθηκε διενέργεια αυτοψίας σχετικά με την
καταγγελλόμενη εκφόρτωση άχρηστων υλικών, σε συγκεκριμένη περιοχή, από φορτηγά του Δ.
Συκεών. Έγινε αυτοψία και απεστάλη η έκθεση αυτοψίας στο πταισματοδικείο Θεσσαλονίκης,
σύμφωνα με την οποία, δεν διαπιστώθηκε ρύπανση από ανεξέλεγκτη διάθεση αποβλήτων.
9.

Υποβάθμιση περιβάλλοντος στην οδό Πανοράματος-Θέρμης 64 Πανόραμα Ν.
Θεσσαλονίκης
Με την εισαγγελική παραγγελία ζητήθηκε διενέργεια αυτοψίας για τυχόν τέλεση

αδικήματος υποβάθμισης περιβάλλοντος στην ως άνω θέση. Έγινε αυτοψία στις 13-02-2009 και
στις 20-03-2009 απεστάλη η έκθεση αυτοψίας στο πταισματοδικείο Θεσσαλονίκης.
10. Δασικός δρόμος «Χίλια Δένδρα –Εξοχή» του έργου «Βελτίωση και κατασκευή
τεχνικών

έργων

Δασικού

Αντιπυρικού

Δικτύου

του

Περιαστικού

Δάσους

Θεσσαλονίκης»
Ζητήθηκε διενέργεια αυτοψίας στον υπό διαπλάτυνση δασικό δρόμο Χίλια Δένδρα-Εξοχή
και διενέργεια δειγματοληψίας προς εξακρίβωση της βασιμότητας των καταγγελιών για παράνομη
διαχείρισης αποβλήτων αμιάντου. Έγιναν αυτοψίες στις 26-02-2009 & δειγματοληψία στις 11-032009. Η διαδικασία της παρ. Α.4 του άρθρου 9 του Ν. 2947/2001 βρίσκεται σε εξέλιξη.
11. Εγκατάσταση Επεξεργασία Λυμάτων του Δήμου Σερρών στο Νομό Σερρών
Ζητήθηκε η διενέργεια αυτοψίας, προκειμένου να διακριβωθεί η ορθή ή μη λειτουργία του
βιολογικού καθαρισμού και οι αιτίες της ακαταλληλότητας των νερών της τάφρου «ΤΑ». Η
διαδικασία της παρ. Α.4 του άρθρου 9 του Ν. 2947/2001 βρίσκεται σε εξέλιξη.
Για το 2010 οι προτεραιότητες της ΕΥΕΠ περιλαμβάνουν:
 Επιθεωρήσεις για τη διαπίστωση συμμόρφωσης σε έργα και δραστηριότητες που
έχουν ελεγχθεί στα προηγούμενα χρόνια και ιδιαίτερα στον Ασωπό ποταμό.
 Δράσεις για τη διαχείριση στερεών και επικίνδυνων – τοξικών αποβλήτων
(εντοπισμός μη αδειοδοτημένων χώρων και φορέων κλπ)
 ελέγχους για αυθαίρετες κατασκευές κυρίως σε προστατευόμενες περιοχές.
 Εντατικούς ελέγχους σε δραστηριότητες της κατηγορίας IPPC.
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