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ΟΔΗΓΙΑ 2004/35/ΕΚ 

 Διαμορφώνει ένα κοινό πλαίσιο σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την εφαρμογή  
      της αρχής «ο ρυπαίνων πληρώνει». 
 
 Σκοπός της Οδηγίας: 
      η πρόληψη και η αποκατάσταση των περιβαλλοντικών ζημιών που 
      προκαλούνται σε: 
 

 Προστατευόμενα είδη & φυσικούς οικοτόπους 
     (όσα απαριθμούνται στην Οδηγία για τα Πτηνά 79/409/ΕΟΚ και στην Οδηγία για τους Οικοτόπους 

       92/43/ΕΟΚ, αλλά και κάθε είδος ή οικότοπος που το κράτος-μέλος αποφασίζει να συμπεριλάβει) 
 

 Ύδατα 
      (όσα καλύπτονται από την Οδηγία-Πλαίσιο για τα Νερά 2000/60/ΕΚ) 
 

 Έδαφος 
     (όταν η ρύπανση που προκαλείται μέσω της άμεσης ή έμμεσης εισαγωγής διαφόρων ρυπογόνων/ 

       μολυσματικών παραγόντων, δημιουργεί σοβαρό κίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία) 
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Προεδρικό Διάταγμα 148/2009 (Α΄190) 
 

Περιβαλλοντική ευθύνη για την πρόληψη και την αποκατάσταση των ζημιών στο περιβάλλον − 
Eναρμόνιση με την Οδηγία 2004/35/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου & του Συμβουλίου της 21ης 

Απριλίου 2004, όπως ισχύει 

 Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2004/35/ΕΚ στην ελληνική νομοθεσία 
 

 Επαγγελματικές δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής 
      (Άρθρο 4 παρ. 1 ): 

      α. Οι δραστηριότητες που απαριθμούνται στο Παράρτημα III του Άρθρου 21 

      β. Όλες οι δραστηριότητες, όταν η περιβαλλοντική ζημία/άμεση απειλή ζημίας 
αφορά σε προστατευόμενα είδη & φυσικούς οικοτόπους 

 

 Προστατευόμενα είδη & φυσικοί οικότοποι που εμπίπτουν στο πεδίο 
εφαρμογής (Άρθρο 3 παρ. 3 ): εκείνα των Οδηγιών 79/409/ΕΟΚ και 92/43/ΕΟΚ , 
καθώς επίσης και κάθε οικότοπος ή είδος που δεν απαριθμείται στις Οδηγίες, αλλά 
καθορίζεται με νομοθετική πράξη σύμφωνα με τις κείμενες εθνικές διατάξεις, 

      για σκοπούς ισοδύναμους με εκείνους που προβλέπουν οι Οδηγίες. 
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Προεδρικό Διάταγμα 148/2009 (Α΄190) 
 

Κεντρική Αρμόδια Αρχή (Άρθρο 6 παρ. 1) 
•ΥΠΕΝ: 

Συντονιστικό Γραφείο Αντιμετώπισης Περιβαλλοντικών Ζημιών (ΣΥΓΑΠΕΖ), το οποίο 
υποστηρίζεται από την Επιτροπή Αντιμετώπισης Περιβαλλοντικών Ζημιών (ΕΑΠΕΖ) 
 

 Φυσικοί πόροι/υπηρεσίες εθνικής σημασίας που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα 
δημόσιας αρχής (π.χ. ΦΔ) 

 

 Περιπτώσεις που εκτείνονται στα διοικητικά όρια δύο ή περισσότερων 
Περιφερειών , ή στην επικράτεια άλλων όμορων κρατών−μελών 

 

 Συνεργασία & συντονισμός δράσεων κεντρικών & τοπικών αρχών σε ιδιάζουσες 
καταστάσεις (λόγοι εξαιρετικής σημασίας ή έκτακτης ανάγκης, για την πρόληψη 
ανεπανόρθωτων περιβαλλοντικών ζημιών & την προστασία της ανθρώπινης ζωής) 
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Προεδρικό Διάταγμα 148/2009 (Α΄190) 

Αρμοδιότητες Συντονιστικού Γραφείου Αντιμετώπισης Περιβαλλοντικών Ζημιών 
(ΣΥΓΑΠΕΖ) 

 

Εποπτεύει και ελέγχει την εφαρμογή των διατάξεων του Π.Δ. 148/2009 

Προσδιορίζει τις δράσεις πρόληψης (Άρθρο 8) 

Εισηγείται  προς την ΕΑΠΕΖ τα αναγκαία μέτρα αποκατάστασης (Άρθρα 9 & 10), τα οποία 
αποφασίζονται από τον Υπουργό  ΠΕΝ μετά από σχετική γνωμοδότηση της ΕΑΠΕΖ 

Γνωμοδοτεί προς το Υπουργό ΠΕΝ για θέματα εφαρμογής του συστήματος 
χρηματοοικονομικής  ασφάλειας (Άρθρο 14) 

Καταρτίζει εθνικές Εκθέσεις για την εφαρμογή του Π.Δ. 148/2009 (Άρθρο 20) 

Ως Επιθεωρητές Περιβάλλοντος (Άρθρο 51 παρ. 5 Ν. 4409/2016), διενέργεια ελέγχων για   
την τήρηση των υποχρεώσεων των φορέων εκμετάλλευσης, σε περιπτώσεις μη συμμόρφωσης 
επιβάλλονται οι προβλεπόμενες διοικητικές κυρώσεις (Άρθρα 16 & 17). 
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Προεδρικό Διάταγμα 148/2009 (Α΄190) 

Περιφερειακές Αρμόδιες Αρχές (Άρθρο 6 παρ. 1) 
 

•Αποκεντρωμένες Διοικήσεις: Περιφερειακές Επιτροπές Αντιμετώπισης 
Περιβαλλοντικών Ζημιών (ΠΕΑΠΖ) 
 

 Συστήνονται σε κάθε Περιφέρεια της χώρας (συνολικά 13 ΠΕΑΠΖ) με Απόφαση του οικείου 
Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης, από εκπροσώπους των Διευθύνσεων 
Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού, των Διευθύνσεων Υδάτων και άλλων κατά 
περίπτωση συναρμόδιων τοπικών υπηρεσιών. 

 

 Γνωμοδοτούν προς τους Συντονιστές των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων: 

• για τον προσδιορισμό των αναγκαίων δράσεων πρόληψης (Άρθρο 8) και μέτρων 
αποκατάστασης (Άρθρα 9 & 10) 

• για την ανάκτηση από τους υπόχρεους φορείς εκμετάλλευσης (εφόσον ταυτοποιηθούν) 
των δαπανών με τις οποίες επιβαρύνθηκε η πολιτεία για δράσεις πρόληψης & 
αποκατάστασης (Άρθρο 11 παρ.2). 

 Οι Συντονιστές των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων αποφασίζουν για τη λήψη μέτρων 
πρόληψης/αποκατάστασης αφού λάβουν υπόψη τις γνωμοδοτήσεις  των ΠΕΑΠΖ. 
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Προεδρικό Διάταγμα 148/2009 (Α΄190) 

 

Τροποποιήσεις Π.Δ. 148/2009: 

•Το άρθρο 22 της  Κ.Υ.Α. 39624/2209/Ε103/2009 (Β΄2076) «Μέτρα, όροι και περιορισμοί για τη 
διαχείριση των αποβλήτων της εξορυκτικής βιομηχανίας…» 

•Το άρθρο 22 (παρ. 7) του Ν. 4014/2011 (Α΄209) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και 
δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και 
άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος». 

•Το άρθρο 31 της Κ.Υ.Α. 48416/2037/Ε.103/2011 (Β΄2516) «Μέτρα και όροι για την αποθήκευση 
διοξειδίου του άνθρακα σε γεωλογικούς σχηματισμούς…» 

•Το άρθρο 33 του ν. 4409/2016 (Α΄136) «Πλαίσιο για την ασφάλεια στις υπεράκτιες εργασίες 
έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων…». 

 

Εγκύκλιοι & έγγραφα παροχής οδηγιών - κατευθύνσεων: 

•Η 65/2011(ΑΔΑ: 45700-ΔΡ6) Εγκύκλιος της Ειδικής Γραμματείας Επιθεώρησης Περιβάλλοντος & 
Ενέργειας: «Συνεργασία και συντονισμός για θέματα εφαρμογής του Π.Δ. 148/2009 σχετικά με την 
περιβαλλοντική ευθύνη για την πρόληψη και αποκατάσταση της περιβαλλοντικής ζημιάς». 

•Το  1724/2010  έγγραφο της Ειδικής Γραμματείας Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας: 
«Κανόνες λειτουργίας Περιφερειακών Επιτροπών Αντιμετώπισης Περιβαλλοντικών Ζημιών (ΠΕΑΠΖ) 
και άλλα ζητήματα». 
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Αποτελέσματα εφαρμογής – 
Δράσεις ΣΥΓΑΠΕΖ 2012-2017 

 Προμήθεια εξοπλισμού αυτοψιών για όλες τις ΠΕΑΠΖ 

 

 Οργάνωση εκπαιδευτικών σεμιναρίων με την υποστήριξη της ΕΕ, αλλά και      
στο πλαίσιο του έργου LIFE NATURA THEMIS 

 

 Συνεργασία με τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις για εξασφάλιση χρηματοδότησης 
μέσω του Πράσινου Ταμείου για προγράμματα αποκατάστασης περιβαλλοντικών 
ζημιών σε όλη τη χώρα, οι οποίες προκλήθηκαν από ανεξέλεγκτες αποθέσεις 
αποβλήτων άγνωστης προέλευσης 

 

 Ειδικότερα, από το 2013 μέχρι και το 2016, εντάχθηκαν έργα συνολικού 
προϋπολογισμού περίπου 1,7 εκ. € για αποκαταστάσεις χώρων με «ορφανά» 
απόβλητα στις Περιφέρειες Αττικής, Στερεάς Ελλάδας, Δυτικής Ελλάδας, Κεντρικής 
Μακεδονίας, Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης & Βορείου Αιγαίου 
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Αποτελέσματα εφαρμογής – 
Μητρώο Υποθέσεων Περιβαλλοντικής Ευθύνης 

134 υποθέσεις  έχουν καταχωρηθεί συνολικά μέχρι και το τέλος του 2016: 

 

•Κλειστές: 23 

έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του Π.Δ. 148/2009 και τα μέτρα αποκατάστασης έχουν 
ολοκληρωθεί 

•Ανοικτές: 78 
έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του Π.Δ. 148/2009 και εκκρεμεί η έκδοση των αποφάσεων για τη 
λήψη μέτρων, ή έχουν εκδοθεί οι αποφάσεις και τα έργα αποκατάστασης είναι σε εξέλιξη, ή 
οι υπόχρεοι φορείς εκμετάλλευσης δεν έχουν συμμορφωθεί με τις εκδοθείσες αποφάσεις 

•Υπό διερεύνηση: 27 

εξετάζεται από τις αρμόδιες ΠΕΑΠΖ η υπαγωγή τους ή μη στις διατάξεις του Π.Δ. 148/2009 

•Απορριφθείσες: 6 

δεν εμπίπτουν στις διατάξεις του Π.Δ. 148/2009, κατόπιν εξέτασης των στοιχείων από τις 
αρμόδιες ΠΕΑΠΖ 
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Μητρώο Υποθέσεων Περιβαλλοντικής Ευθύνης - 
Ανοικτές υποθέσεις 
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Παρουσίαση περίπτωσης εντός NATURA 2000 – 
Λιμνοθάλασσα Κοτυχίου (Ηλεία) 

Σεπ 2012. Χωματουργικές παρεμβάσεις (εναποθέσεις άμμου & ιζημάτων) & εκτροπές γλυκών νερών προς 
τη θάλασσα (διάνοιξη αυτοσχέδιου αύλακα), με στόχο τη «διάσωση» του βόρειου τμήματος της 
λουρονησίδας από τη διάβρωση, αλλά χωρίς τις απαιτούμενες μελέτες & αδειοδοτήσεις. 

Μαρ 2014. Αποδοχή αιτήματος ανάληψης δράσης αποκατάστασης από την ΕΥΕΠ (Άρθρο 13). 

Ιαν 2015. Ανάθεση μελέτης αποκατάστασης στο ΕΛΚΕΘΕ. 

Νοε 2015. Ολοκλήρωση & παράδοση μελέτης από το ΕΛΚΕΘΕ. 

Μαρ 2017. Ολοκλήρωση οριοθέτησης αιγιαλού στην επίμαχη περιοχή (ΦΕΚ Δ/73/2017), που αποτελεί 
απαραίτητη προϋπόθεση για την υλοποίηση οποιουδήποτε έργου αποκατάστασης. 

Εκκρεμεί η υποβολή τεχνικής μελέτης με αναλυτικό χρονοδιάγραμμα εργασιών + κόστος υλοποίησης, 
προκειμένου το ΣΥΓΑΠΕΖ να εισηγηθεί προς την ΕΑΠΕΖ τα κατάλληλα μέτρα αποκατάστασης. 



Παρουσίαση περίπτωσης εντός NATURA 2000 – 
Υγρότοπος Αμφιθέας Λίμνης Παμβώτιδας (Ιωάννινα) 

Ιουλ 2013. Έκθεση Ελέγχου από την ΕΥΕΠ για κατασκευή πίστας θαλάσσιου σκι,                                             
χωρίς το σύνολο των απαιτούμενων αδειοδοτήσεων και χωρίς ειδική οικολογική αξιολόγηση. 

31 Οκτ 2014. Λήξη προθεσμίας ΑΕΠΟ για την αποκατάσταση του χώρου  μετά τους αγώνες θαλάσσιου σκι 
που διεξήχθησαν τον Σεπτέμβριο του 2014. 

Νοε 2015. Αυτοψία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος Βορείου Ελλάδας παρουσία του ΣΥΓΑΠΕΖ, όπου 
διαπιστώθηκε η μη ολοκλήρωση της προβλεπόμενης αποκατάστασης του χώρου. 

Φεβ 2016. Κοινοποιήθηκε στο ΣΥΓΑΠΕΖ από τον αρμόδιο ΦΔ οι Μελέτες Παρακολούθησης Τύπων 
Οικοτόπων & Ορνιθοπανίδας Λίμνης Παμβώτιδας, με πρόσφατα αριθμητικά δεδομένα ειδών & πληθυσμών. 

Ιουλ  2017. Το ΣΥΓΑΠΕΖ, ως  αρμόδια Αρχή, προέβη στον καθορισμό μέτρων πρόληψης για την αποτροπή 
πρόκλησης ζημιών στη βιοποικιλότητα στον υγρότοπο Αμφιθέας (Άρθρο 8 του Π.Δ. 148/2009). 
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Ευχαριστώ 
για την προσοχή σας ! 
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