
 

 

ΕΕΘΘΝΝΙΙΚΚΟΟ   ΜΜΕΕΤΤΣΣΟΟΒΒΙΙΟΟ   ΠΠΟΟΛΛΥΥΤΤΕΕΧΧΝΝΕΕΙΙΟΟ   
∆∆ΙΙΕΕΠΠΙΙΣΣΤΤΗΗΜΜΟΟΝΝΙΙΚΚΟΟ  ΠΠΡΡΟΟΓΓΡΡΑΑΜΜΜΜΑΑ    

ΜΜΕΕΤΤΑΑΠΠΤΤΥΥΧΧΙΙΑΑΚΚΩΩΝΝ  ΣΣΠΠΟΟΥΥ∆∆ΩΩΝΝ  ((∆∆..ΠΠ..ΜΜ..ΣΣ..))  
««ΠΠΕΕΡΡΙΙΒΒΑΑΛΛΛΛΟΟΝΝ   ΚΚΑΑΙΙ  ΑΑΝΝΑΑΠΠΤΤΥΥΞΞΗΗ»» 

 
 

 
 
ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ (∆ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ) ΕΡΓΑΣΙΩΝ (2006) 
http://www.survey.ntua.gr/main/studies/environ/envir-g.html 

Ο Θεσµός των Προστίµων στην Προστασία του Περιβάλλοντος:  
Θεωρία και Πράξη 

 
∆έσποινα Κολίτσα, Μηχανικός Μεταλλείων - Μεταλλουργός 

 
Επιτροπή Παρακολούθησης: 

Αν. Καθηγητής ∆. Καλιαµπάκος (επιβλέπων), Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων - 
Μεταλλουργών Ε.Μ.Π. 

Αν. Καθηγήτρια ∆. ∆ιακουλάκη, Σχολή Χηµικών Μηχανικών Ε.Μ.Π. 
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Περίληψη 

 
Παρά τα σηµαντικά βήµατα που έχουν γίνει στον τοµέα της περιβαλλοντικής νοµοθεσίας, 
κυρίαρχο παραµένει το ζήτηµα της εφαρµογής της, όπου εξακολουθεί να υπάρχει έλλειµµα, 
όπως αποδεικνύεται από την τρέχουσα πρακτική, ενώ παράλληλα αναδεικνύεται ξεκάθαρα ο 
σηµαντικός ρόλος αποτελεσµατικών µηχανισµών ελέγχου για την τήρηση των 
περιβαλλοντικών όρων, µε σκοπό τον περιορισµό των αρνητικών περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων από έργα και δραστηριότητες. 
Στην Ελλάδα, ιδρύθηκε πρόσφατα και ξεκίνησε τη λειτουργία της η Ειδική Υπηρεσία 
Επιθεωρητών Περιβάλλοντος του Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. (Ε.Υ.Ε.Π.), σε ενίσχυση των µηχανισµών 
ελέγχου που λειτουργούν, σύµφωνα µε το ισχύον νοµοθετικό πλαίσιο, σε κεντρικό, 
περιφερειακό και νοµαρχιακό επίπεδο. Η Ε.Υ.Ε.Π. ιδρύθηκε µε το Ν. 2947/2001 και 
στελεχώθηκε το 2004. Η δηµιουργία της αποτέλεσε εργαλείο εφαρµογής  στη χώρα µας των 
προβλεποµένων στην Κοινοτική Σύσταση 2001/331 «Ελάχιστες απαιτήσεις για 
περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις». 
Η λειτουργία της Ε.Υ.Ε.Π. βασίζεται σε επιτόπιο έλεγχο της τήρησης των επιβεβληµένων 
περιβαλλοντικών όρων και της κείµενης περιβαλλοντικής νοµοθεσίας και στην εισήγηση 
επιβολής διοικητικών κυρώσεων –µε τη µορφή προστίµου – σε περίπτωση παραβίασής των.  
Το πρόστιµο αποτελεί ένα σηµαντικό µέσο/εργαλείο επιβολής και εφαρµογής 
περιβαλλοντικής πολιτικής. Η εφαρµογή του σε παραβάτες της περιβαλλοντικής νοµοθεσίας 
στοχεύει τόσο στην πρόληψη, εφόσον το ύψος του εισηγούµενου  
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προστίµου είναι τέτοιο ώστε να λειτουργεί, µέσω του αποτρεπτικού του χαρακτήρα, 
προληπτικά στην προστασία του περιβάλλοντος, όσο και στην ικανοποίηση της αρχής «ο 
ρυπαίνων πληρώνει», εφόσον το ύψος του εισηγούµενου προστίµου είναι τέτοιο ώστε να 
καλύπτει τα απαιτούµενα έξοδα αποκατάστασης. 
Ο καθορισµός του ύψους του προστίµου που εισηγείται η Ε.Υ.Ε.Π. για τις διαπιστωθείσες 
παραβάσεις γίνεται µε τη χρήση ενός εσωτερικού αλγορίθµου, όπου το πρόστιµο 
υπολογίζεται λαµβάνοντας υπόψη, κατά κύριο λόγο, τους ακόλουθους παράγοντες/κριτήρια: 

 Είδος παράβασης 
 Φύση των αποβλήτων 
 Είδος των αποβλήτων όσον αφορά την επικινδυνότητά τους  
 Ποσότητες των παραγοµένων αποβλήτων 
 Ένταση των περιβαλλοντικών προβληµάτων της περιοχής 
 Μέγεθος της δραστηριότητας 
 Βαθµός συνεργασίας κατά τον έλεγχο. 

Για το χρονικό διάστηµα λειτουργίας της από 1/1/2004 – 30/6/2006, η Ε.Υ.Ε.Π. έχει 
εισηγηθεί προς τις κατά περίπτωση αρµόδιες αρχές, συνολικά πρόστιµα ύψους: 

 1.501.020 Ευρώ προς τον Υπουργό Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε.,  
 836.900 Ευρώ προς τους Γενικούς Γραµµατείς των Περιφερειών και  
 2.291.623 Ευρώ προς τους Νοµάρχες. 

Το µέσο ύψος του προστίµου (σε επίπεδο χώρας) ανά επιθεώρηση που εισηγήθηκε η  
Ε.Υ.Ε.Π. για το ίδιο διάστηµα, ανέρχεται σε 16.395 Ευρώ. Για έναν αριθµό 150 περίπου 
επιθεωρήσεων ανά έτος, τα αντίστοιχα έσοδα από τα επιβαλλόµενα πρόστιµα ανέρχονται σε 
2.459.250 Ευρώ. Το κόστος λειτουργίας της Ε.Υ.Ε.Π. ανά έτος είναι 1.173.490 Ευρώ. Για 
έναν αριθµό 150 περίπου επιθεωρήσεων ανά έτος, το µέσο κόστος ανά επιθεώρηση, 
ανέρχεται σε 7.823 Ευρώ.  
Τα έσοδα που προκύπτουν από τα επιβαλλόµενα πρόστιµα θα µπορούσαν να 
χρησιµοποιηθούν για την αυτοχρηµατοδότηση της Ε.Υ.Ε.Π. και την ενίσχυση των λοιπών 
υπηρεσιών περιβαλλοντικού ελέγχου και για τη δηµιουργία ενός αποθεµατικού ταµείου, το 
οποίο θα µπορούσε να καλύψει το κόστος αποκατάστασης περιβαλλοντικών ζηµιών, στις 
περιπτώσεις εκείνες, που είτε δεν εντοπίζεται ο υπαίτιος για την περιβαλλοντική ζηµιά, είτε 
αυτός που υπέχει ευθύνη δικαιολογείται από το νόµο να µην πληρώσει τα απαραίτητα µέτρα 
αποκατάστασης. 
Η αξιολόγηση των αποτελεσµάτων των ελέγχων που πραγµατοποίησε η Ε.Υ.Ε.Π. στο 
προαναφερόµενο χρονικό διάστηµα σε έργα και δραστηριότητες οδήγησε σε σηµαντικές 
διαπιστώσεις – συµπεράσµατα, αναφορικά µε την τήρηση των περιβαλλοντικών όρων και 
της περιβαλλοντικής νοµοθεσίας στη χώρα µας: 

 µεγάλο ποσοστό (42%) από τα έργα και τις δραστηριότητες που ελέγχθηκαν, 
λειτουργούσαν χωρίς τους απαιτούµενους από την ισχύουσα νοµοθεσία, 
εγκεκριµένους περιβαλλοντικούς όρους 
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 παρουσιάζεται µεγάλη χωρική διακύµανση ως προς τον αριθµό και την βαρύτητα 
των παραβάσεων, ανά διοικητική περιφέρεια της χώρας 

 παρατηρείται µία διαφοροποίηση στο είδος και τη βαρύτητα των παραβάσεων, 
ανάλογα µε το µέγεθος των ελεγχοµένων µονάδων. Οι µεγάλες µονάδες 
παρουσιάζουν µικρό αριθµό παραβάσεων, σε αντίθεση µε τις µικρές ή µεσαίες 
µονάδες. 

Επίσης, η αξιολόγηση στοιχείων της Ε.Υ.Ε.Π., αναφορικά µε τους ελέγχους που 
πραγµατοποιούν οι αρµόδιες κεντρικές, περιφερειακές και νοµαρχιακές υπηρεσίες, ανέδειξε 
την ανάγκη ενίσχυσης του υφιστάµενου ελεγκτικού µηχανισµού (κυρίως στις αρµόδιες 
υπηρεσίες Περιφερειών και Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων), λόγω µη επαρκούς 
στελέχωσης, έλλειψης µέσων, πόρων κλπ., για την διασφάλιση της τήρησης της ισχύουσας 
περιβαλλοντικής νοµοθεσίας.  


