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Π Α Ρ Α Κ Λ Η  Η 
Όσοι κατά την ανάληψη των καθηκόντων τους  

Ορκίζονται να υπηρετούν  

το γενικό συμφέρον του Ελληνικού Λαού, 

παρακαλούνται να μη το μπερδεύουν  

με το συμφέρον των Ελλήνων Εμπόρων 
 



Η απελευθέρωση της πετρελαιοκίνησης σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη με ενσωμάτωση τροπολογίας του κ. 

Παπακωνσταντίνου σε άσχετο νομοσχέδιο του ΤΠΕΚΑ, τη νύχτα της περασμένης Πέμπτης, όταν ο Πρωθυπουργός 

κατέθετε την παραίτησή του και σε λίγο θα ακολουθούσαν οι Τπουργοί είναι μια κίνηση που θα πρέπει να εξεταστεί 

πόσο τον τιμά. Φωρίς να προηγηθεί  καμία σοβαρή διαβούλευση ή δημοσιοποίηση όπως θα έπρεπε να κάνει και 

παρά το αρνητικό πόρισμα της αρμόδιας Επιτροπής της Βουλής και την αντίδραση και καταψήφιση του προέδρου 

της κ. Καρτάλη, η επιλογή του οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια στη διόγκωση της ρύπανσης και αύξηση επικίνδυνων 

ρύπων στις δύο μεγαλουπόλεις.  

Είμαι βέβαιος πως ο κ. Παπακωνσταντίνου θα μείνει στην Ιστορία και θα γίνει σημείο αναφοράς στο μέλλον, όταν θα 

εκδηλωθούν τα προβλήματα. Ήταν φανερό άλλωστε, αφού έλυσε όλα τα άλλα προβλήματα του περιβάλλοντος του 

έμεινε μόνο αυτό της πετρελαιοκίνησης και την περασμένη Πέμπτη με διαδικασίες που προβληματίζουν, το έλυσε. 

Αλήθεια ποιες είναι οι «έγκυρες» μελέτες που αναφέρει πως στηρίχθηκε ο κ. Παπακωνσταντίνου για απόφασή του 

αυτή; Γιατί δεν τις δημοσιοποιεί;   

Τπάρχει μελέτη που αναφέρεται σε πραγματικά στοιχεία αέριας ρύπανσης στις δύο πόλεις;  

Τπάρχει μελέτη που έγινε ειδικά για την Θεσσαλονίκη;  

Τπάρχει έστω και μια επιστημονική εργασία, ακόμη και μη επίσημη, για την εξέταση των επιπτώσεων της καύσης 

πετρελαίου θέρμανσης στα νέας τεχνολογίας καινούργια πετρελαιοκίνητα; 

Δυστυχώς δεν υπάρχουν απαντήσεις για τα παραπάνω και πολλά ακόμη, εκτός από την μοντελοποιημένη 

προσέγγιση εργασίας που έγινε για την Αθήνα, που είχε απορρίψει η κα Μπιρμπίλη και την έκανε σημαία του ο κ. 

Παπακωνσταντίνου.  

Γι’ αυτό άλλωστε, κρυφά, σκοτεινά και με πλήρη μυστικότητα παρουσίασε την αλλαγμένη τροπολογία του λίγο πριν 

ψηφιστεί το νομοσχέδιο για τις …οικοδομικές άδειες και ξάφνιασε όλους.   

Παρά τον κώδωνα που έκρουαν συνεχώς οι ΜΚΟ. Παρά τις προτάσεις για να αξιολογήσει την πραγματικότητα και 

μετά να αποφασίσει. Σι πιο σωστό ζητείται από έναν Τπουργό, που ενδιαφέρεται για το έργο του. Φωρίς τύψεις. 

Είναι γνωστό πως πολλές Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, όπως το ECOCITY, η WWF και η Greenpeace, 

παρουσίαζαν επί σειρά ετών ολοκληρωμένες μελέτες και προτάσεις στα αρμόδια Τπουργεία και τόνιζαν τους 

κινδύνους και τα προβλήματα που θα προκαλούσε η απελευθέρωση  της πετρελαιοκίνησης. Αυτό που δεν τόλμησαν 

ο κ. ουφλιάς και η κ. Μπιρμπίλη παρά την έντονη πίεση των εισαγωγέων αυτοκινήτων, το έκανε πραγματικότητα ο κ. 

Παπακωνσταντίνου, για να δεχθεί σειρά εμπορικών συγχαρητηρίων που δημοσιοποιήθηκαν αμέσως με τη 

γνωστοποίηση της Άρσης της απαγόρευσης.  

Είναι φανερό πλέον πως τώρα θα πρέπει να εξηγήσει ποίων το καλό εξυπηρέτησε με την τροπολογία αυτή που 

πέρασε, αφού αυτή η ενέργεια είναι βέβαιο πως δεν προστάτευσε το περιβάλλον και βεβαίως την υγεία των κατοίκων 

των πόλεων που θα κυκλοφορούν τα πετρελαιοκίνητα. 

Όλοι πλέον γνωρίζουν καλά πως τα νέα πετρελαιοκίνητα (EURO 5)  παρά τις τεχνικές βελτιώσεις τους, εξακολουθούν 

να συμβάλουν στην αύξηση εκπομπών των επικίνδυνων οξειδίων του αζώτου και των μικροσωματιδίων (κυρίως ΡΜ 

2.5) με δραματικές συνέπειες στην ανθρώπινη υγεία. 

Σο φιλολογικό ερώτημα που έγινε το μοναδικό κίνητρο - γιατί επιτρέπεται στην υπόλοιπη Ευρώπη και μάλιστα σε 

μερικές χώρες τα ποσοστά πετρελαιοκίνησης είναι αρκετά υψηλά - έχει απλή απάντηση : «τις άλλες χώρες κύριε 

Παπακωνσταντίνου εφαρμόζονται οι νόμοι και τηρούνται όλες οι προδιαγραφές ελέγχου. Έχουν το θάρρος και τη 

δύναμη να τσακίσουν τη νοθεία πετρελαίου και όλα τα δεινά που φέρνει. Εσείς το κάνατε;».  

Όχι δεν τοκανε. Αντίθετα προσφέρει, έναν χρόνο πριν την περίφημη εξομοίωση του ΥΠΑ στο πετρέλαιο θέρμανσης, 

την απίθανη ευκαιρία να αυξήσουν τα έσοδά τους, ακόμη περισσότερο, τα κυκλώματα νοθείας πετρελαίου σε 

βάρος του αφελή πολίτη. Πάρτι θα κάνουν οι παράνομοι διακινητές και πωλητές πετρελαίου θέρμανσης και 

ναυτιλίας, με την απόφαση αυτή και είμαι βέβαιος πως θα πίνουν στην υγεία όλων όσων κατάφεραν, με στρατηγική 

μυστικότητα, αυτή τη τροπολογία να εγκριθεί.  

Γνωρίζει βέβαια, πως στην Ελλάδα, το 80% των οχημάτων βαρέως τύπου, νταλίκες, φορτηγά, λεωφορεία, ταξί  και 

οχήματα ΔΦ είναι ηλικίας άνω των 20 ετών, και το μόνο που κάνουν είναι να ρυπαίνουν το περιβάλλον. Η νοθεία με 

το πετρέλαιο θέρμανσης και το πετρέλαιο ναυτιλίας έχει φτάσει σε πολύ μεγάλα ποσοστά και η χρήση τους από 

αυτοκίνητα σύμφωνα με μελέτη του ΕΜΠ, λόγω της υψηλής περιεκτικότητας σε θείο, έχει τεράστιες εκπομπές σε 

αιωρούμενα σωματίδια με ανυπολόγιστες συνέπειες στην υγεία των κατοίκων, με μείωση του προσδόκιμου ζωής, με 

αύξηση των εισαγωγών στα νοσοκομεία και με έξαρση των ασθενειών που συνδέονται με αναπνευστικές και 

καρδιοαγγειακές παθήσεις.  

Επιπλέον, η αναποτελεσματικότητα των κρατικών ΚΣΕΟ, πιθανώς λόγω της λεγόμενης από τα ΜΜΕ εκτεταμένης 

διαφθοράς έχει στην ουσία ακυρώσει κάθε τεχνικό έλεγχο. Σο ξέρει η Πολιτεία και πιστεύω πως μπορεί εύκολα να το 

επιβεβαιώσει, αφού αρκεί ένας απλός έλεγχος σε τραπεζικούς λογαριασμούς όλων των εμπλεκομένων.  

Είναι γνωστό πως κανένας λαθρέμπορος καυσίμων δεν τιμωρήθηκε και η χώρα μας θεωρείται από τις πιο 

διεφθαρμένες χώρες του κόσμου (ή παράδεισος της παρανομίας).  

(συνέχεια στην επόμενη σελίδα) 
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Φρόνια τώρα ακούμε πως το μαχαίρι μπαίνει βαθιά στο κόκαλο για την πάταξη της νοθείας και της λαθρεμπορίας 

των καυσίμων, αλλά η πραγματικότητα μυρίζει. Ο τζίρος από την παρανομία αυτή ανέρχεται περίπου σε 3 δις ευρώ 

(6 κατά την άποψη των ειδικών του ελεγκτικού μηχανισμού) και τα οικονομικά συμφέροντα έχουν τη δύναμη να 

παίζουν στο βωμό του επηρεασμού και των αποφάσεων. 

Είναι βέβαιο πως το όραμά του κ. Παπακωνσταντίνου για το Περιβάλλον, σιγουρεύει τι θα επακολουθήσει μετά την 

πλήρη απελευθέρωση κυκλοφορίας των πετρελαιοκίνητων οχημάτων. Δεν είναι μυστικό πως η Αθήνα και η 

Θεσσαλονίκη είναι πρωτεύουσες της ατμοσφαιρικής ρύπανσης σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, με μεγάλο πρόβλημα στις 

εκπομπές μικροσωματιδίων στη περίοδο που ίσχυε ακόμη η απαγόρευση της πετρελαιοκίνησης. Σο κακό είναι μεγάλο 

και, σίγουρα, δεν έχει υπολογιστεί αφού με την ανάπτυξη της πετρελαιοκίνησης εκτός από τα παραπάνω δεινά θα 

αντιμετωπίσουμε και τον κίνδυνο της επιβολής προστίμων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.  

Και ποιος θα πληρώσει το πρόστιμο; Μήπως ο κ. Παπακωνσταντίνου; Όχι βέβαια. Οι πολίτες θα πληρώσουν. 

Πρέπει να ξεκαθαρίσω πως δεν είμαι εναντίον της πετρελαιοκίνησης, τόσο εγώ όπως όλοι όσοι έχουν ασχοληθεί 

σοβαρά με το θέμα. Όμως, εμείς εδώ στην Ελλάδα, θα έπρεπε να δούμε το θέμα της έγκρισης ελεύθερης 

κυκλοφορίας μόνο για πετρελαιοκίνητα οχήματα που θα πληρούν τις προδιαγραφές EURO 6, αφού τότε εκτιμάται 

πως θα έχουμε σημαντική μείωση των εκπομπών των μικροσωματιδίων και των οξειδίων του αζώτου. Παράλληλα 

μέχρι τότε θα γίνουν τα απαραίτητα βήματα, όπως να εξομοιωθεί όπως λένε τόσα χρόνια ο ειδικός φόρος στο 

πετρέλαιο θέρμανσης και να ληφθούν μέτρα πάταξης της λαθρεμπορίας και νοθείας πετρελαίου, όπως πρέπει να 

γίνεται σε μια ευνομούμενη χώρα.  

Φρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή στο καύσιμο. Για ενημέρωση αναφέρω ότι τα πρώτα ταξί ΕURO 5 που εισήχθησαν στην 

Θεσσαλονίκη, πριν δύο χρόνια, τέθηκαν σε σύντομο χρονικό διάστημα εκτός λειτουργίας λόγω χρήσης νοθευμένου 

ντίζελ. Σο ίδιο θέμα κατέθεσαν βουλευτές στην συνεδρίαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος στη Βουλή τον επτέμβριο.    

Ο κος Παπακωνσταντίνου, αν δεν λύσει το πρόβλημα της νοθείας του πετρελαίου, αν δεν συνδράμει στην 

αποτελεσματική λειτουργία ελέγχου συντήρησης (ΚΣΕΟ κλπ), αν δεν ορίσει με σωστές περιβαλλοντικές και 

κυκλοφοριακές προδιαγραφές το καθεστώς δακτυλίων κυκλοφορίας οχημάτων στο κέντρο των επιβαρυμένων 

πόλεών μας (Αθήνα, Θεσσαλονίκη Πάτρα, Βόλος  κ.ά.) και αν δεν μεριμνήσει για το στόλο των παλαιών 

πετρελαιοκίνητων οχημάτων, είτε να υπάρξουν κίνητρα αντικατάστασης, είτε να τοποθετηθούν φίλτρα συγκράτησης 

μικροσωματιδίων και οξειδίων του αζώτου, τότε η απελευθέρωση της πετρελαιοκίνησης που αποφάσισε θα 

αποτελέσει την ταφόπετρα των μεγάλων πόλεων της Ελλάδας και είναι βέβαιο πως θα είναι ένα έργο 

πρωταγωνιστών του θεάτρου σκιών. 
Κωνσταντίνος Φυτιάνος 

Καθηγητής Χημείας Περιβάλλοντος ΑΠΘ - Εταίρος ECOCITY 
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Σο ECOCITY  
σας καλεί με μια Ημερίδα 

αφιερωμένη στην  

Βηοελέργεηα – Βηοκάδα – Βηοθασζίκα 

   

ΔΙΟΡΓΑΝΩΗ 

ΤΝΕΡΓΑΙΑ 
ΣΦΟΛΗ ΦΗΜΙΚΩΝ ΜΗΦΑΝΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΕΤΣΟΒΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΦΝΕΙΟΥ 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΤΛΛΟΓΟ ΦΗΜΙΚΩΝ ΜΗΦΑΝΙΚΩΝ 



Ο νέος Νόμος για την περιβαλλοντική αδειοδότηση δημοσιεύθηκε στις 21 επτεμβρίου 2011 και θα τεθεί σε ισχύ μόλις 

εκδοθεί η προβλεπόμενη από αυτόν Τπουργική Απόφαση από τον Τπουργό ΠΕΚΑ, η οποία θα κατατάσσει τα 

δημόσια και ιδιωτικά έργα και δραστηριότητες σε κατηγορίες, ανάλογα με τις επιπτώσεις τους στο περιβάλλον. Η 

διαδικασία αυτή βρίσκεται στο στάδιο διαβούλευσης και αναμένεται να ολοκληρωθεί ως το τέλος του έτους.  

Ο Ν. 4014/2011, ΥΕΚ 209/Α/21.9.2011, αναμένεται να τροποποιήσει ουσιαστικά και να επιταχύνει σημαντικά την 

αδειοδοτική περιβαλλοντική διαδικασία, που σήμερα εκτιμάται ότι διαρκεί από 3 έως 5 χρόνια για τα σημαντικά έργα. 

Βασικές καινοτομίες του Ν. 4014 αποτελούν: 

• η ιδιωτικοποίηση καθηκόντων που μέχρι σήμερα ασκούνταν από το Δημόσιο,  

• η επιβολή διαφάνειας στο καθεστώς αδειοδότησης και λειτουργίας των εγκαταστάσεων με υποχρέωση 

ανάρτησης στο διαδίκτυο των περιβαλλοντικών εγκρίσεων και των πορισμάτων ελέγχων λειτουργίας τους.   

Προϋπόθεση για την εφαρμογή του Ν.4014 αποτελεί η έντονη και άμεση ενεργοποίηση του ΤΠΕΚΑ και των 

συναρμόδιων Τπουργείων, για την έκδοση των δεκαέξι Κανονιστικών Διατάξεων (Π.Δ. και ΤΑ) που προβλέπει ο 

Νόμος. Άλλως θα πρόκειται για άλλον ένα Νόμο για το περιβάλλον που έμεινε ανενεργός λόγω μη έκδοσης των 

αναγκαίων Κανονιστικών Διατάξεων. 

Παρατίθενται:  

1) οι εξουσιοδοτικές διατάξεις του Ν.4014,  

2) τα υμβούλια, οι Διευθύνσεις και τα Μητρώα που ιδρύει και  

3) οι νομοθετικές διατάξεις τις οποίες ρητά καταργεί. 

1. Έκδοση Κανονιστικών Πράξεων 
 Μέχρι τις 21 Οκτωβρίου 2011, με απόφαση του Τπουργού ΠΕΚΑ τα δημόσια και ιδιωτικά έργα και δραστηριότητες 

που υπόκεινται στις ρυθμίσεις του Νόμου, κατατάσσονται (βάσει των κριτηρίων που παρουσιάζονται στο 

Παράρτημα Ι) σε κατηγορίες και υποκατηγορίες, καθώς και σε ομάδες κοινές για όλες τις κατηγορίες (Αρθ. 1 παρ.4).  

Οι κατηγορίες είναι:  

Κατηγορία Α  
όσα ενδέχεται να προκαλέσουν σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον. Αυτά υποδιαιρούνται σε:  

• κατηγορία Α1: όσα ενδέχεται να προκαλέσουν πολύ σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον και  

• κατηγορία Α2: όσα ενδέχεται να προκαλέσουν σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον. 

Για τα έργα και δραστηριότητες της Α κατηγορίας απαιτείται διεξαγωγή ΜΠΕ και επιβάλλονται ειδικοί περιβαλλοντικοί 

όροι. 

Κατηγορία Β 
όσα χαρακτηρίζονται από τοπικές και μη σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον. Σα έργα και δραστηριότητες της Β 

κατηγορίας υπόκεινται σε γενικές προδιαγραφές, όρους και περιορισμούς 

Μέχρι 21 Δεκεμβρίου 2011 με απόφαση του Τπουργού ΠΕΚΑ καθορίζονται προδιαγραφές για το περιεχόμενο της 

Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) που απαιτείται για τα έργα και δραστηριότητες της Α 

κατηγορίας, ανάλογα με το είδος του έργου ή της δραστηριότητας (Άρθ. 2 Παρ. 7) 

Μέχρι 21 Μαρτίου 2012 με αποφάσεις του Τπουργού ΠΕΚΑ εξειδικεύονται περαιτέρω οι διαδικασίες και τα ειδικότερα 

κριτήρια περιβαλλοντικής αδειοδότησης των έργων και δραστηριοτήτων της Α κατηγορίας τα ειδικά έντυπα και κάθε 

άλλο διαδικαστικό θέμα (Άρθ. 2 Παρ.13) 

Με αποφάσεις των Τπουργών Οικονομικών, ΠΕΚΑ, και ΤΠΤΜΕΔΙ καθορίζονται οι προεκτιμούμενες αμοιβές μελετών 

Δημοσίου για τους φακέλους ΠΠΠΑ:Προκαταρκτικού Προσδιορισμού Περιβαλλοντικών Απαιτήσεων, ΜΠΕ, 

ανανέωση ΑΕΠΟ, τροποποίηση ΑΕΠΟ, των φακέλων Αξιολόγησης Οριστικής Μελέτης (Άρθ. 2 Παρ.14) 

Μέχρι 21 Ιουνίου 2012 με αποφάσεις των Τπουργών ΠΕΚΑ και του κατά περίπτωση συναρμόδιου καθορίζονται οι 

Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ) στις οποίες υπόκεινται τα έργα ή οι δραστηριότητες της κατηγορίας Β  

(Άρθ. 8 Παρ. 3). Με αποφάσεις του Τπουργού ΠΕΚΑ καθορίζονται τα περιεχόμενα του φακέλου της ΜΠΕ, ανά 

κατηγορία έργου ή δραστηριότητας, το περιεχόμενο της ΜΠΕ, τυχόν απαιτούμενες γνωμοδοτήσεις φορέων, λοιπά 

συνοδευτικά στοιχεία. Σα περιεχόμενα της μελέτης εμπεριέχουν τουλάχιστον τα αναφερόμενα στο Παράρτημα ΙΙ (Άρθ. 

11 Παρ.4). 

Μέχρι τις 21 επτεμβρίου 2012 εκδίδεται Π.Δ/μα που ρυθμίζει την λειτουργία της Διεύθυνση Περιβαλλοντικής 

Αδειοδότησης (ΔΙΠΑ) (Άρθ. 14 Παρ. 5) 

Εκδίδεται Π.Δ/μα με πρόταση των Τπουργών Οικονομικών και ΠΕΚΑ που ρυθμίζει τα σχετικά με την λειτουργία του 

Μητρώου Πιστοποιημένων Αξιολογητών Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Άρθ. 16 Παρ. 6). 

Μέχρι τις 21 επτεμβρίου 2012 εκδίδεται απόφαση των Τπουργών Οικονομικών και ΠΕΚΑ με την οποία καθορίζεται:   

α) το ύψος των ανταποδοτικών τελών που υποχρεούται να καταβάλει ο φορέας του έργου ή της δραστηριότητας, 

για την ΠΠΠΑ, την αξιολόγηση της ΜΠΕ, την ανανέωση ή τροποποίηση της ΑΕΠΟ, την αδειοδότηση υφιστάμενων 

(συνέχεια στην επόμενη σελίδα) 
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Ν. 4014/2011 ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΑΔΕΙΟΔΟΣΗΗ. 

ΠΡΟΔΟΚΙΕ ΕΠΙΣΑΦΤΝΗ ΣΗ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ  
Δρ. Αγγελική Καλλία Δικηγόρος. Εμπειρογνώμων στο ευρωπαϊκό δίκαιο περιβάλλοντος.  

Καθηγήτρια στο Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διόίκησης και Αυτοδιοίκησης.  

Τπεύθυνη του Σομέα Βορείου Ελλάδος ECOCITY 
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για την ΠΠΠΑ, την αξιολόγηση της ΜΠΕ, την ανανέωση ή τροποποίηση της ΑΕΠΟ, την αδειοδότηση υφιστάμενων 

έργων, Α ή Β, που δεν διαθέτουν περιβαλλοντικούς όρους, την ειδική οικολογική αξιολόγηση, τις περιβαλλοντικές 

επιθεωρήσεις  

β) η διαδικασία είσπραξης και απόδοσής τους (Αρθ. 17 Παρ.8) 

Μέχρι τις 21 Μαρτίου 2012 με αποφάσεις των Τπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής 

Διακυβέρνησης και ΠΕΚΑ καθορίζονται: οι προδιαγραφές, η παροχή και συντήρηση, οι διαδικασίες και άδειες 

ηλεκτρονικής πρόσβασης και εισαγωγής πληροφοριών στο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο (ΗΠΜ), κάθε άλλη 

λεπτομέρεια για τη λειτουργία του (Άρθ. 18 Παρ.5). 

Μέχρι τις 21 Μαρτίου 2012 με απόφαση των Τπουργών ΠΕΚΑ και Εσωτερικών εξειδικεύονται η διαδικασία 

γνωμοδοτήσεων και ο τρόπος ενημέρωσης και συμμετοχής του κοινού στη δημόσια διαβούλευση κατά την 

διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης (Άρθ. 19 Παρ. 9) 

Με απόφαση των Τπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και ΠΕΚΑ καθορίζονται 

τα σχετικά με την ίδρυση και λειτουργία δικτυακού τόπου, στον οποίο αναρτάται υποχρεωτικά η ΑΕΠΟ μετά την 

έγκρισή της από την περιβαλλοντική αρχή (Άρθ. 19α Παρ.2) 

Μέχρι τις 21 Μαρτίου 2012 με απόφαση του Τπουργού ΠΕΚΑ καθορίζονται οι αναγκαίες λεπτομέρειες για τη σύσταση 

και λειτουργία του Εποπτικού υμβουλίου των Περιβαλλοντικών Ελεγκτών (Άρθ. 20 Παρ.5δ). 

Μέχρι τις 21 Μαρτίου 2012 με απόφαση του Τπουργού ΠΕΚΑ καθορίζεται:  

α) η συχνότητα επιθεωρήσεων ανά υποκατηγορία και ανά ομάδα έργων και δραστηριοτήτων 

β) τα έργα που υπόκεινται υποχρεωτικά σε προληπτική περιβαλλοντική επιθεώρηση 

γ) λεπτομέρειες για την εφαρμογή έκτακτων περιβαλλοντικών επιθεωρήσεων, και την σύνταξη εκθέσεων αυτοψίας 

δ) ο τρόπος υπολογισμού του επιβαλλόμενου προστίμου (Άρθ. 20 Παρ.17) 

Εκδίδεται Π.Δ. με πρόταση του Τπουργού ΠΕΚΑ που καθορίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις για τη σύσταση και 

τήρηση Μητρώου Περιβαλλοντικών Ελεγκτών, και τις προϋποθέσεις χορήγησης άδειας Περιβαλλοντικού Ελεγκτή 

(Άρθ. 20 Παρ.18) 

Με απόφαση των Τπουργών Οικονομικών και ΠΕΚΑ αναπροσαρμόζονται τα κατώτατα και ανώτατα όρια των 

διοικητικών προστίμων με κριτήρια τη μεταβολή των οικονομικών και/ή περιβαλλοντικών συνθηκών (Άρθ. 21 Παρ.5) 

Με απόφαση του Τπουργού ΠΕΚΑ μπορούν να συστήνονται Γραφεία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος όπου έχουν 

διαπιστωθεί σοβαρά προβλήματα ρύπανσης του περιβάλλοντος (Άρθ. 22 Παρ.4). 

Μέχρι το τέλος του 2012 με απόφαση των Τπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας 

και ΠΕΚΑ θα καθορισθούν το είδος και το ύψος της χρηματοοικονομικής ασφάλειας για την σταδιακή υπαγωγή των 

δραστηριοτήτων του Παραρτήματος ΙΙΙ του Π.Δ. 148/2009 για την περιβαλλοντική ευθύνη, λαμβανομένων υπόψη της 

σοβαρότητας της ενδεχόμενης ρύπανσης κλπ. (Άρθ. 22 Παρ.7). 

 2. ύσταση νέων υμβουλίων, Διευθύνσεων και Μητρώων 

2.1. υνιστάται στο ΤΠΕΚΑ Κεντρικό υμβούλιο Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (ΚΕΠΑ), με αντικείμενο την 

γνωμοδότηση, σε ορισμένες περιπτώσεις και κατόπιν αιτήματος του Τπουργού, ή του Γενικού Γραμματέα ΠΕΚΑ,για 

την περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων (Άρθ. 13 Παρ.1). 

2.2. υνιστάται στο ΤΠΕΚΑ Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (ΔΙΠΑ) υπαγόμενη στη Γενική Διεύθυνση 

Περιβάλλοντος (Άρθ. 14 Παρ.1). Με το Π.Δ/μα, που εκδίδεται μέχρι τις 21 επτεμβρίου 2012, εξειδικεύεται το 

οργανόγραμμα και καθορίζεται η στελέχωση, το αναγκαίο προσωπικό και η κατάρτισή του, η υλικοτεχνική υποδομή 

και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια. 

2.3. υνιστάται στο ΤΠΕΚΑ Μητρώο Πιστοποιημένων Αξιολογητών Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων. Η 

πιστοποίηση διενεργείται από το ΤΠΕΚΑ (Άρθ. 16 Παρ. 1) 

2.4. Δημιουργείται στο ΤΠΕΚΑ Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο (ΗΠΜ) πληροφοριών που αφορούν στη 

διαδικασία έκδοσης, ανανέωσης, τροποποίησης, και παρακολούθησης των ΑΕΠΟ και ΠΠΔ (Άρθ. 18 Παρ. 1). Κάθε 

έργο, κατηγορίας Α ή Β, αποκτά περιβαλλοντική ταυτότητα (ΠΕΣ).  

2.5. υνιστάται στο ΤΠΕΚΑ Μητρώο Περιβαλλοντικών Ελεγκτών.  

Η ιδιότητα του Περιβαλλοντικού Ελεγκτή χορηγείται με άδεια από τον Γενικό Γραμματέα του ΤΠΕΚΑ (Άρθ. 20 Παρ. 5α). 

2.6. υνιστάται στο ΤΠΕΚΑ Εποπτικό υμβούλιο Περιβαλλοντικών Ελεγκτών που παρακολουθεί το έργο των 

Περιβαλλοντικών Ελεγκτών και της ΕΤΕΠ (Άρθ. 20 Παρ. 5γ). 

 3. Καταργούμενες διατάξεις 

Πλην της γενικής καταργητικής ρύθμισης που αφορά κάθε διάταξη που αντίκειται στις διατάξεις του νέου Νόμου, 

επιπλέον καταργούνται ρητά: 

3.1. Η προβλεπόμενη από την Τγειονομική Διάταξη Ειβ 221/1965, άδεια διάθεσης λυμάτων ή βιομηχανικών 

αποβλήτων (Άρθ. 12 Παρ. 1) 

3.2. Η έγκριση επέμβασης που προβλέπεται στον Ν. 998/1979 για τα δάση (Άρθ. 12 Παρ. 1) 

3.3. Σο άρθρο 6 του Ν.1650 που αντικαθίσταται από το άρθρο 20 του Ν. 4014, το οποίο αποτελεί εναρμόνιση με το 

άρθρο 23 της Οδηγίας 2010/1975 για τις βιομηχανικές εκπομπές. 
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ΠΡΟΔΟΚΙΕ ΕΠΙΣΑΦΤΝΗ ΣΗ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ  
συνέχεια από προηγούμενη σελίδα 
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ΣΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΟ 

ΠΑΡΚΟ ΝΕΣΟΤ  

ΑΝΟΙΓΕΙ ΣΙ ΠΤΛΕ ΣΟΤ 
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«Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις στο παραποτάμιο δάσος του Νέστου», είναι το 

έργο μέσω του οποίου το Περιβαλλοντικό Πάρκο του ποταμού, κοντά στον 

οικισμό Εράσμιο του Ν. Ξάνθης, εμπλούτισε τις παρεχόμενες υπηρεσίες του, 

οργανώθηκε με υποδομές υπαίθριας ενημέρωσης και αναψυχής, φέρνοντας στο 

επίκεντρο του ενδιαφέροντος και πάλι το παραποτάμιο δάσος του Νέστου, ένα 

από τα μεγαλύτερα στο παρελθόν του είδους στη Μεσογείου και το μοναδικό σε 

έκταση σήμερα φυσικό παρόχθιο δάσος της Ελλάδας,. Σο έργο χρηματοδοτήθηκε 

από το Πρόγραμμα Φορηγιών ΕΚΕ-Οικονομικών Ενισχύσεων Ο.Π.Α.Π. Α.Ε. και 

υλοποιήθηκε σε συνέχεια του έργου «Αποκατάσταση και ανάδειξη του 

παραποτάμιου δάσους Νέστου», στο πλαίσιο του οποίου σχεδιάστηκε, μεταξύ 

άλλων, και το Περιβαλλοντικό Πάρκο Νέστου, σε επιλεγμένη έκταση 450 

στρεμμάτων κοντά στον οικισμό του Εράσμιου. Σο έργο «Αποκατάσταση και 

ανάδειξη του παραποτάμιου δάσους Νέστου» υλοποιήθηκε από το Δασαρχείο 

Καβάλας και το Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Τγροτόπων, με τη συγχρηματοδότηση 

του ΕΟΦ και εθνικών πόρων.   

Οι παρεμβάσεις που χρηματοδοτήθηκαν από τον Ο.Π.Α.Π. αφορούν στην 

οργάνωση του πάρκου με, υποδομές ενημέρωσης και αναψυχής, υπαίθριες 

δραστηριότητες, οργανωμένα μονοπάτια και σημάνσεις πληροφόρησης και 

ερμηνείας περιβάλλοντος.  
Ειδικότερα: 

• Ένας υπαίθριος εκθεσιακός χώρος, οργανωμένος με πλούσιο εποπτικό υλικό και πραγματικά αντικείμενα 

αναλαμβάνει να ενημερώσει τον επισκέπτη του για το χρονικό της διαχείρισης του δάσους, για μηχανήματα και 

τεχνικές του παρελθόντος, εμπλουτίζοντας τις παρεχόμενες στο παρακείμενο Κέντρο Τποδοχής Επισκεπτών 

υπηρεσίες. 

• Ένας παιδότοπος εξοπλισμένος με περιβαλλοντικά παιχνίδια βοηθά τους μικρούς επισκέπτες να προσεγγίσουν 

το δάσος του Νέστου από τη δική τους σκοπιά.  

• Μια τεχνητή λίμνη που φυτεύτηκε με υδρόβια φυτά της περιοχής και ένα παρατηρητήριο άγριας φύσης που 

στήθηκε δίπλα της επιχειρούν να προσφέρουν μια βιωματική εμπειρία του δάσους και της ζωής που στηρίζει. 

• Μονοπάτια και διαδρομές, σημάνσεις προσανατολισμού και πινακίδες ερμηνείας περιβάλλοντος παρέχουν τη 

δυνατότητα μιας οργανωμένης και ικανοποιητικής περιήγησης στην έκταση του πάρκου. 

• ημάνσεις προσέγγισης στην περιοχή του πάρκου από το οδικό δίκτυο διασφαλίζουν την άνετη και εύκολη 

πρόσβαση στην περιοχή.  

Σέλος, στο πλαίσιο του έργου, συντηρήθηκε και εξοπλίσθηκε το αναψυκτήριο του πάρκου, κατασκευάστηκε το 

πωλητήριό του, τοποθετήθηκαν καθιστικοί πάγκοι και κάδοι απορριμμάτων σε επιλεγμένα σημεία, ενώ 

κατασκευάσθηκε το δασοφυλάκιο του χώρου υποδοχής στο πάρκο. 
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H αποζηοιή ηοσ ECOCITY LETTER γίλεηαη ζε Mέιε θαη Φίιοσς ηοσ ECOCITY, θαζώς θαη ζε ζσλεργαδόκελοσς εθπροζώποσς θορέωλ θαη 

οργαληζκώλ. 

 

Γηα πιεροθορίες θαη ζηοητεία κπορείηε λα επηθοηλωλήζεηε καδί κας ζηο ηει. 210 6196757 θαη ζηελ ειεθηροληθή δηεύζσλζε : info@ecocity.gr 

Η Ελληνική Ανθρωπιστική Οργάνωση «Υαρμακοποιοί 

του Κόσμου» με την ευκαιρία της συμπλήρωσης 14 

χρόνων κοινωνικής προσφοράς, διοργανώνει 

επιστημονική εσπερίδα με θέμα «ΑΝΘΡΩΠΟ-

ΥΑΡΜΑΚΟ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ»  

Σο Πρόγραμμα θα ξεκινήσει με χαιρετισμό του 

Προέδρου «Υ.τ.Κ.» κ. ερεμίδη  και θα ακολουθήσουν 

οι ομιλίες : 

•Επιπτώσεις της Οικονομικής Κρίσης στην Τγεία των 

Ελλήνων. Από τον Καθηγητή της Ιατρικής χολής του 

Πανεπιστημίου Αθηνών και π. Προέδρου των Γιατρών 

του Κόσμου κ.  Θ. Ρόζενμπεργκ 

•Επιβάρυνση του Περιβάλλοντος από τα 

Υαρμακευτικά Απόβλητα. Από τον Δρ Ν. Κατσαρό, 

Φημικό, π. Πρόεδρο Ε.Κ. Δημόκριτος 

•Ανακύκλωση Υαρμάκων στην Πράξη. Από τον Δ. 

Αγαθόπουλο Πρόεδρο Υαρμ. υλλόγου Κιλκίς και Αλ. 

Σσαπέκο Πρόεδρο Υαρ. υλλόγου Ροδόπης 

•Ανακύκλωση φαρμάκων στην Ισπανία. Από τον 

Rafael Hornigos, πρ. υμβ. του Προέδρου της 

Hesame (Ισπανίας 

•Προτάσεις υλοποίησης. Από τον Κ. Πετρουλάκη 

Αντιπρόεδρος ΙΥΕΣ, π. Μέλος ΠΥ 

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Σετάρτη 23 

Νοεμβρίου το απόγευμα (18:00), στη Δημοτική 

Πινακοθήκη του Δήμου Πειραιά, στο κτήριο του 

παλαιού Σαχυδρομείου, στην οδό Υίλωνος 29, στον 

Πειραιά. 

 

 
  

ΑΝΘΡΩΠΟ, ΥΑΡΜΑΚΟ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

Η Αντιδημαρχία Εθελοντισμού, Ισότητας των δύο 

Υύλων του Δήμου Πάτρας, καθώς και η ΜΚΟ, 

Ένταξης Μεταναστών και Εξυπηρέτησης του Πολίτη, 

προχώρησαν στον καθαρισμό ενός μεγάλου 

τμήματος της κοίτης του ποταμού Μείλιχου, από την 

παραλιακή οδό της Πάτρας, μέχρι και την οδό 

Αθηνών. Η εκτεταμένη ρίψη σκουπιδιών στις όχθες 

του ποταμού, είναι γεγονός που προκάλεσε 

προβληματισμό στην Δημοτική Αρχή και επιβεβαιώνει 

την αδιαφορία κάποιων που χρησιμοποιούν τον 

Μείλιχο σαν χωματερή για να πετούν κάθε είδους 

πράγματα, από σκουπίδια, μέχρι μεγάλα αντικείμενα, 

όπως οικοσκευές, που πλέον δεν χρειάζονται. Είναι 

βέβαιο ότι αν αυτά τα φαινόμενα συνεχιστούν θα 

προκαλέσουν σοβαρά προβλήματα, με την πρώτη 

δυνατή βροχόπτωση. Επιπλέον είναι ορατό το 

ενδεχόμενο να προκληθούν σοβαρά προβλήματα 

στη περιοχή, που μπορεί να προκαλέσουν επικίνδυνες 

καταστάσεις στους γύρω οικισμούς, αν το νερό της 

βροχής δεν έχει δίοδο προς τη θάλασσα, από τόνισε 

η αντιδήμαρχος Εθελοντισμού του Δήμου Πατραίων 

Μαρία Ανδρικοπούλου - Ρούβαλη. Η δεύτερη 

συνάντηση με όλους, για τη συνέχιση της 

προσπάθειας καθαρισμού του ποταμού Μείλιχου 

έγινε το άββατο 5 Νοεμβρίου και συμμετείχαν 

πολιτιστικοί σύλλογοι της περιοχής, άτομα από το 

σχολείο δεύτερης ευκαιρίας, από το ραδιόφωνο του 

κάι, από τους Patrinistas, αλλά και 

ευαισθητοποιημένοι πολίτες που βοήθησαν. Ο 

στόχος να καθαριστεί ολόκληρη η κοίτη του ποταμού 

πραγματοποιήθηκε και είναι σημαντικό να παραμείνει 

καθαρή, κάτι που απαιτεί τη συμμετοχή και 

ευαισθητοποίηση όλων των πολιτών.  
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