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Προέλευση του ΕΔΠΠΠ 

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός 
Περιβάλλοντος (ΕΟΠ) είναι 
οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
και αποστολή του είναι η παροχή 
αξιόπιστων και ανεξάρτητων 
πληροφοριών για το περιβάλλον. 
Ο ΕΟΠ αποτελεί σημαντική 
πηγή πληροφόρησης για όσους 
συμμετέχουν στην ανάπτυξη, την 
υιοθέτηση, την εφαρμογή και την 
αξιολόγηση της περιβαλλοντικής 
πολιτικής καθώς και για τις 
επιχειρήσεις και την κοινωνία των 
πολιτών. 

Το ΕΔΠΠΠ είναι ένα δίκτυο 
συνεργασίας του ΕΟΠ, των χωρών 
μελών του και των συνεργαζόμενων 
χωρών. Αποτελείται από τον ΕΟΠ, 
έναν αριθμό ευρωπαϊκών θεματικών 
κέντρων (ΕΘΚ) και ένα δίκτυο 1500 
περίπου εμπειρογνωμόνων από 39 
χώρες που εργάζονται σε έως και 
400 εθνικούς φορείς που χειρίζονται 
περιβαλλοντικές πληροφορίες. Αυτοί 
οι εμπειρογνώμονες ορίζονται ως 
εθνικά εστιακά σημεία (ΕΕΣ) και 
εθνικά κέντρα αναφοράς (ΕΚΑ). 

Μέσω του ΕΔΠΠΠ, ο ΕΟΠ συλλέγει 
περιβαλλοντικές πληροφορίες από 
τις επιμέρους χώρες με επικέντρωση 
στην παροχή έγκαιρων, εθνικά 
επικυρωμένων, υψηλής ποιότητας 
δεδομένων. Αυτή η γνώση διατίθεται 
ευρέως μέσω της ιστοθέσης του ΕΟΠ 
και συνιστά τη βάση θεματικών και 
ολοκληρωμένων περιβαλλοντικών 
αξιολογήσεων. Οι πληροφορίες 
αυτές χρησιμεύουν για την στήριξη 
των διαδικασιών διαχείρισης του 
περιβάλλοντος, της χάραξης και 
της αξιολόγησης περιβαλλοντικών 

Αποστολή του ΕΔΠΠΠ

Σκοπός του Ευρωπαϊκού Δικτύου Πληροφοριών και Παρατηρήσεων για το Περιβάλλον (ΕΔΠΠΠ) 
είναι η παροχή έγκαιρων και ποιοτικών δεδομένων, πληροφοριών και εμπειρογνωμοσύνης για 
την αξιολόγηση της κατάστασης του περιβάλλοντος στην Ευρώπη και των πιέσεων που ασκούνται 
σε αυτό. Ετσι παρέχεται η δυνατότητα στους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής να αποφασίζουν τα 
κατάλληλα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο και να 
παρακολουθούν την αποτελεσματικότητα των υφιστάμενων πολιτικών και μέτρων. 

πολιτικών, καθώς και για τη 
συμμετοχή των πολιτών σε εθνικό, 
ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο. 
Σε συνδυασμό με παρατηρήσεις και 
πληροφορίες που προέρχονται από 
επιστημονικές δραστηριότητες των 
πολιτών και προσφέρουν τοπική 
και παραδοσιακή γνώση, καθώς και 
από την επιχειρηματική κοινότητα, 
παρέχουν μια ισχυρή βάση στοιχείων 
για τους υπευθύνους λήψης 
αποφάσεων και για τη συμμετοχή του 
κοινού.
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Εξέλιξη και δομή του ΕΔΠΠΠ

Το ΕΔΠΠΠ επεκτείνεται όσο διευρύνεται ο ΕΟΠ

Το ΕΔΠΠΠ ιδρύθηκε το 1994 σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1210/90 του Συμβουλίου της 
7ης Μαΐου 1990 για την ίδρυση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος. Το ΕΔΠΠΠ αποτελεί 
πρότυπο για την παροχή δεδομένων, πληροφοριών και αξιολογήσεων υψηλής ποιότητας σχετικά 
με την κατάσταση του περιβάλλοντος και τις πιέσεις και τις κινητήριες δυνάμεις που ασκούνται 
σε αυτό. Η αύξηση του αριθμού των χωρών μελών και των συνεργαζόμενων χωρών του ΕΟΠ 
συνοδεύεται από αντίστοιχη ανάπτυξη του ΕΔΠΠΠ.
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Χώρα μέλος του ΕΟΠ από το

 1994

 2002/2003

 2006

 2013

 Συνεργαζόμενες 
 χώρες του ΕΔΠΠΠ



Ευρωπαϊκό θεματικό κέντρο (ΕΘΚ)

Μια κοινοπραξία οργανισμών από χώρες μέλη του ΕΟΠ, με 
εξειδίκευση σε συγκεκριμένο περιβαλλοντικό τομέα συμβαλλόμενη 
με τον ΕΟΠ για την υποστήριξη του προγράμματος εργασίας του.

Τα ΕΘΚ είναι κέντρα θεματικής 
εξειδίκευσης, στα οποία έχει 
ανατεθεί από τον ΕΟΠ η εκτέλεση 
ειδικών καθηκόντων που 
προσδιορίζονται στη στρατηγική 
του ΕΟΠ (πενταετές πρόγραμμα 
εργασίας) και στα ετήσια 
προγράμματα εργασίας. Τα κέντρα 
αυτά ορίζονται από το διοικητικό 
συμβούλιο του ΕΟΠ, μετά από 
μια πανευρωπαϊκή διαδικασία 
επιλογής βάσει διαγωνισμού, 
και λειτουργούν ως προεκτάσεις 
του ΕΟΠ σε συγκεκριμένους 
θεματικούς τομείς. Κάθε ΕΘΚ 
αποτελείται από έναν οργανισμό 
επικεφαλής και εταίρους 
ορισμένους εξειδικευμένους 
οργανισμούς προερχόμενους από 
την κοινότητα της περιβαλλοντικής 
έρευνας και πληροφόρησης, οι 
οποίοι συνδυάζουν τους πόρους 
τους στους συγκεκριμένους τομείς 
εξειδίκευσής τους. 

Τα ΕΘΚ, συνεργαζόμενα με τις 
χώρες του ΕΔΠΠΠ, διευκολύνουν 
την παροχή δεδομένων και 
πληροφοριών από τις χώρες και 
παρέχουν εκθέσεις και άλλες 
υπηρεσίες στον ΕΟΠ και το 
ΕΔΠΠΠ.

Δομή του ΕΔΠΠΠ

Καθήκοντα ενός ευρωπαϊκού 
θεματικού κέντρου — για 
παράδειγμα σχετικά με τη 
βιολογική ποικιλότητα 
Το ΕΘΚ για τη βιολογική ποικιλότητα 
είναι μια ευρωπαϊκή κοινοπραξία εννέα 
οργανισμών που συνεργάζονται με τον 
Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος 
βάσει μιας συμφωνίας – πλαισίου 
συνεργασίας με επιπρόσθετη 
χρηματοδοτική συνεισφορά από το 
γαλλικό υπουργείο που είναι αρμόδιο 
για το περιβάλλον. Συντονίζεται από το 
Εθνικό Μουσείο Φυσικής Ιστορίας του 
Παρισιού μέσω μιας «βασικής ομάδας» 
που απαρτίζεται από 12 άτομα από επτά 
ευρωπαϊκές χώρες. Τα κύρια καθήκοντα 
του ΕΘΚ/BD είναι:
• Η υποστήριξη των δραστηριοτήτων 

αξιολόγησης βάσει δεικτών 
που διενεργείο ΕΟΠ, ως προς 
την κατάσταση και τις τάσεις 
της βιοποικιλότητας και των 
οικοσυστημάτων στην Ευρώπη

• Η παροχή σχετικών πληροφοριών 
για την υποστήριξη της εφαρμογής 
περιβαλλοντικών πολιτικών και 
πολιτικών βιώσιμης ανάπτυξης στην 
Ευρώπη, ιδιαίτερα για τις πολιτικές 
και τις στρατηγικές της ΕΕ για τη 
φύση και τη βιοποικιλότητα και για τη 
σύμβαση της Βέρνης

• Η ανάπτυξη τεχνογνωσίας για την 
υποβολή εκθέσεων σχετικά με τη 
βιοποικιλότητα στην Ευρώπη, κυρίως 
μέσω του ΕΔΠΠΠ

• Η στήριξη του ΕΟΠ στην ανάπτυξη 
του Ευρωπαϊκού Κέντρου 
Δεδομένων Βιοποικιλότητας και της 
ευρωπαϊκής δικτυακής πύλης για 
τη βιοποικιλότητα, BISE (Σύστημα 
Πληροφοριών για τη Βιοποικιλότητα 
στην Ευρώπη)

ΕΘΚ/BD: http://bd.eionet.europa.eu

Αυτήν τη στιγμή (2012) υπάρχουν 
έξι ΕΘΚ:
• Μετριασμός της ατμοσφαιρικής 

ρύπανσης και της μεταβολής 
του κλίματος (ΕΘΚ/ACM)

• Επιπτώσεις της μεταβολής 
του κλίματος, ευαισθησία και 
προσαρμογή (ΕΘΚ/CCA)

• Βιολογική ποικιλότητα  
(ΕΘΚ/BD)

• Εσωτερικά, παράκτια και 
θαλάσσια ύδατα (ΕΘΚ/ICM)

• Χωρικές πληροφορίες και 
ανάλυση (ΕΘΚ/SIA)

• Βιώσιμη κατανάλωση και 
παραγωγή (ΕΘΚ/SCP)
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Εθνικό εστιακό σημείο (ΕΕΣ) 

Εμπειρογνώμονας ή ομάδα εμπειρογνωμόνων σε έναν εθνικό οργανισμό περιβάλλοντος, που ορίζεται 
και χρηματοδοτείται από τη χώρα του και εξουσιοδοτείται ως το κύριο σημείο επαφής με τον ΕΟΠ, 
άλλα μέλη του ΕΔΠΠΠ και σχετικούς φορείς. Το ΕΕΣ συντονίζει το εθνικό δίκτυο, που αποτελείται 
από διάφορα εθνικά κέντρα αναφοράς (ΕΚΑ), προκειμένου να υποστηρίξει την υλοποίηση του 
προγράμματος εργασίας του ΕΟΠ.

Τα ΕΕΣ είναι τα κύρια σημεία 
επαφής με τον ΕΟΠ στις χώρες 
μέλη και στις συνεργαζόμενες 
χώρες. Είναι αρμόδια για τη 
συνεργασία με τον ΕΟΠ και τα 
ΕΘΚ καθώς και για  τον εθνικό 
συντονισμό των δραστηριοτήτων 
που σχετίζονται με τη στρατηγική 
και το πρόγραμμα εργασίας του 
ΕΟΠ. Πολλά ΕΕΣ διοργανώνουν 
εκδηλώσεις και εκδίδουν δελτία 
Τύπου για την προώθηση των 

κυριότερων δημοσιευμάτων του 
ΕΟΠ.

Οι μέθοδοι εργασίας των ΕΕΣ 
διαφέρουν από χώρα σε χώρα. 
Αυτό αντικατοπτρίζει, εν μέρει, 
τον διαφορετικό χαρακτήρα 
των εθνικών περιβαλλοντικών 
συστημάτων στα οποία βασίζονται. 
Επί παραδείγματι, ορισμένα ΕΕΣ 
υπάγονται σε περιβαλλοντικούς 
οργανισμούς, ενώ άλλα 

αποτελούν τμήμα του υπουργείου 
περιβάλλοντος. Επίσης κάποια 
υπάγονται στις κεντρικές εθνικές 
διοικήσεις, ενώ άλλα λειτουργούν 
σε αποκεντρωμένα, ορισμένες 
φορές ομοσπονδιακά, συστήματα. 

Επιπλέον, τα ΕΕΣ ενεργούν ως 
σύμβουλοι των μελών των χωρών 
τους στο διοικητικό συμβούλιο του 
ΕΟΠ και αναπτύσσουν επαφές με 
άλλα συναφή δίκτυα. 

Το έργο ενός ΕΕΣ — για παράδειγμα στη Νορβηγία

“Μια συνηθισμένη εβδομάδα στη δουλειά μου ως ΕΕΣ για τη Νορβηγία 
περιλαμβάνει πολύ διάβασμα. Λαμβάνω, διαβάζω, αξιολογώ και προωθώ 
πολλά έγγραφα από τον ΕΟΠ και το εθνικό δίκτυο ΕΔΠΠΠ: αξιολογήσεις, 
εκθέσεις, έγγραφα πολιτικής, αναθεωρήσεις, αιτήματα. Αποτελεί μέρος της 
δουλειάς μου να εξασφαλίζω ότι οι κατάλληλοι άνθρωποι λαμβάνουν εγκαίρως 
σημαντικές πληροφορίες και να παρακολουθώ το δίκτυό «μου» και να του 
υπενθυμίζω τις υποχρεώσεις για την υποβολή εκθέσεων και στοιχείων για τη 
στήριξη του έργου του ΕΟΠ. Στις καθημερινές δραστηριότητες της εργασίας 
μου περιλαμβάνονται επισκέψεις στην ιστοθέση EIONET Forum, επικοινωνία 
με τα ΕΚΑ ή τα πρωτεύοντα σημεία επαφής (ΠΣΕ), προώθηση μηνυμάτων 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, προσκλήσεις και αιτήματα, προετοιμασία 
συναντήσεων, σύνταξη σχολίων και διασφάλιση της παρακολούθησης και 
στήριξης από πλευράς του νορβηγικού δικτύου των διαφόρων συνεχιζόμενων 
διαδικασιών στους κόλπους του ΕΟΠ. Κύριο στόχο αποτελεί η διασφάλιση της 
αδιάκοπης ροής πληροφοριών μεταξύ του ΕΟΠ και του νορβηγικού ΕΔΠΠΠ.»

Δομή του ΕΔΠΠΠ
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Εθνικά κέντρα αναφοράς (ΕΚΑ)

Ένα μεμονωμένο άτομο ή ομάδα με σχετική εμπειρογνωμοσύνη σε 
εθνικό οργανισμό περιβάλλοντος, που ορίζεται και χρηματοδοτείται 
από τη χώρα του ώστε να εργαστεί με τον ΕΟΠ και με συναφή 
Ευρωπαϊκά Θεματικά Κέντρα σε συγκεκριμένους περιβαλλοντικούς 
τομείς που σχετίζονται με το πρόγραμμα εργασίας του ΕΟΠ.

Συνεργασία με τα ΕΚΑ — ένα 
παράδειγμα 

Η κατάρτιση τεχνικών δελτίων για 
τις πολιτικές της αποδοτικότητας 
της χρήσης των πόρων

Την άνοιξη του 2010, η ΕΕ θέσπισε 
μια στρατηγική για την ανάπτυξη, 
την «Ευρώπη 2020», όπου η 
αποδοτικότητα της χρήσης των 
πόρων καθορίζεται ως μία από τις 
εμβληματικές πρωτοβουλίες της.

Προβλέποντας την ανάγκη για τη 
σχετική ανταπόκριση των χωρών, 
ο ΕΟΠ άρχισε μια έρευνα για τις 
πολιτικές αποδοτικότητας της χρήσης 
των πόρων και τα μέσα εφαρμογής 
τους έχοντας δύο κύριους στόχους: 

• Τη στήριξη της χάραξης πολιτικής 
διευρύνοντας τη γνωστική βάση 
για την αποδοτική χρήση των 
πόρων μέσω της συλλογής, 
ανάλυσης και διάδοσης σχετικών 
πληροφοριών για τις εμπειρίες σε 
εθνικό επίπεδο

• Τη διευκόλυνση της ανταλλαγής 
πληροφοριών και ορθών 
πρακτικών σε ολόκληρο το ΕΔΠΠ. 

Τον Νοέμβριο του 2010, τα ΕΚΑ για 
τη βιώσιμη κατανάλωση και παραγωγή 
και τη χρήση πόρων στις χώρες του 
ΕΔΠΠΠ κλήθηκαν να παράσχουν 
λεπτομερή στοιχεία με τη χρήση ενός 
τυποποιημένου ερωτηματολογίου. 

Παρά τις πιεστικές προθεσμίες, η 
πλειοψηφία των χωρών συνεισέφεραν 
στοιχεία και η έκθεση δημοσιεύθηκε 
τον Οκτώβριο του 2011. Έκτοτε 
χρησιμοποιείται από τους υπευθύνους 
χάραξης πολιτικής σε εθνικό και 
ευρωπαϊκό επίπεδο. 

Αυτή η κοινή προσπάθεια ΕΟΠ/
ΕΔΠΠΠ αποτελεί μόνο ένα 
παράδειγμα της έγκαιρης παροχής 
εθνικών στοιχείων σε μια σημαντική 
διαδικασία ευρωπαϊκής πολιτικής με 
βάση τη συνδυασμένη δύναμη και 
εμπειρογνωμοσύνη του δικτύου. 

Για περισσότερες πληροφορίες 
σχετικά με τις πολιτικές 
αποδοτικότητας της χρήσης των 
πόρων, συμπεριλαμβανομένων 
των 31 λεπτομερών περιγραφών 
χωρών, ανατρέξτε στην ιστοθέση του 
ΕΟΠ: http://www.eea.europa.eu/
resource‑efficiency 

Δομή του ΕΔΠΠΠ

Τα ΕΚΑ ορίζονται από τις χώρες 
μέλη και τις συνεργαζόμενες 
χώρες. Τα ΕΚΑ δημιουργούνται σε 
συγκεκριμένους περιβαλλοντικούς 
τομείς, όπως η ποιότητα του 
αέρα, η υγεία και το περιβάλλον, 
η μεταβολή του κλίματος, 
τα απόβλητα, η φύση και η 
βιοποικιλότητα, η ενέργεια και 
πολλοί άλλοι. Διαδραματίζουν 
πρωταρχικό ρόλο στον συντονισμό 
αυτών των θεμάτων και στην 
παροχή συναφών δεδομένων και 
εμπειρογνωμοσύνης. Η δομή των 
ΕΚΑ ποικίλλει ανάλογα με τις 
απαιτήσεις και τις προτεραιότητες 

της πολυετούς στρατηγικής του 
ΕΟΠ. Η εστίαση του έργου των 
ΕΚΑ διαφέρει αναλόγως του 
συγκεκριμένου θέματος που 
αντιμετωπίζεται, ωστόσο, όλα 
τα ΕΚΑ στηρίζουν τον ΕΟΠ στην 
εκπλήρωση του προγράμματος 
εργασίας του.

Τα ΕΚΑ βρίσκονται σε οργανισμούς 
οι οποίοι συλλέγουν ή παρέχουν 
τακτικά περιβαλλοντικά δεδομένα 
σε εθνικό επίπεδο και/ή διαθέτουν 
ειδικές γνώσεις για διάφορα θέματα 
που αφορούν το περιβάλλον, την 
παρακολούθηση ή τα πρότυπα.
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Υγεία και 
περιβάλλον

Ποιότητα  
του αέρα

Μεταβολή  
του κλίματος

Ενέργεια

Φύση και 
βιοποικιλότητα

Απόβλητα

ΕΕΣ
Εθνικά 
Εστιακά 
Σημεία
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ΕΔΠΠΠ— ένα ώριμο, ευέλικτο δίκτυο

Το ΕΔΠΠΠ ξεκίνησε το έργο του το 1994, και έκτοτε αποτελεί ευρέως γνωστό και έμπιστο φορέα 
παροχής δεδομένων, πληροφοριών και αξιολογήσεων υψηλής ποιότητας για την Ευρώπη. 

Η ιδέα του ΕΔΠΠΠ περιλαμβάνει 
τα ακόλουθα καθοριστικά στοιχεία:

• Ισχυρή θεσμική συνεργασία 
σε πολλά επίπεδα (εθνικό, 
περιφερειακό, ευρωπαϊκό, 
διεθνές) καθώς και συνεργασίες 
με την κοινωνία των πολιτών 
υποβοηθούμενες από ένα 
συνατονιστικό φορέα

• Συμφωνημένο κοινό 
περιεχόμενο (δεδομένα, 
πληροφορίες, δείκτες, 
αναλύσεις)

• Κοινές υποδομές, πρότυπα και 
εργαλεία

ΕΔΠΠΠ — μια επιτυχής προσπάθεια
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Συνεργασία
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δικτύωση

Περιεχόμενο
Παρακολούθηση, 

Δεδομένα,  
Πληροφορίες, 
Αξιολόγηση,  

Γνώση

Υποδομή
Υποδομές  

τεχνολογίας των 
πληροφοριών,  

πρότυπα,  
εργαλεία



ΕΔΠΠΠ — ένα δίκτυο ανθρώπων

Η θεσμική συνεργασία και η δέσμευση μεμονωμένων ατόμων από τα εθνικά θεσμικά όργανα 
αποτελούν τον πυρήνα του ΕΔΠΠΠ, το οποίο ουσιαστικά είναι ένα δίκτυο ανθρώπων.

Η ομάδα των ΕΕΣ/του ΕΔΠΠΠ, 
η οποία αποτελείται από 
ΕΕΣ, διευθυντικά στελέχη 
των ΕΘΚ, αντιπροσώπους της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής και το 
αρμόδιο προσωπικό του ΕΟΠ, 
συνέρχεται τρεις φορές ετησίως. 
Τα αποτελέσματα των συζητήσεων 
αυτών παρουσιάζονται στις 
συνεδριάσεις του διοικητικού 
συμβουλίου του ΕΟΠ και κατ’ 
αυτόν τον τρόπο παρέχεται άμεση 
στήριξη στη στρατηγική ανάπτυξη 
του ΕΟΠ. 

Την εκτενή ηλεκτρονική 
επικοινωνία και συνεργασία 
μεταξύ ΕΟΠ, ΕΘΚ και ΕΚΑ 
στηρίζουν οι τακτικές συναντήσεις 
των ΕΚΑ όπου παρουσιάζονται 
τα αποτελέσματα των 
δραστηριοτήτων του ΕΟΠ/των ΕΘΚ, 
γίνεται ανταλλαγή εμπειριών και 
συζητείται η μελλοντική πορεία. 
Τα εργαστήρια αυτά συμβάλλουν 
στη διατήρηση και την ενίσχυση 
της καλής επικοινωνίας μεταξύ του 
ΕΟΠ/των ΕΘΚ και των ΕΚΑ, καθώς 
και μεταξύ των ίδιων των χωρών.

ΕΔΠΠΠ — θεσμική συνεργασία

Οι χώρες έχουν αποκομίσει οφέλη 
από την ανταλλαγή συμβουλών, 
εμπειρογνωμοσύνης και πείρας 
στην ανάπτυξη των εθνικών 
ικανοτήτων, ιδιαίτερα στους τομείς 
της συλλογής και διαχείρισης 
δεδομένων και της παραγωγής και 
διάδοσης σχετικών με τη χάραξη 
πολιτικής πληροφοριών και 
αξιολογήσεων. 

Η εκτενής επικοινωνία μεταξύ των 
ΕΚΑ και των ΕΘΚ έχει βελτιώσει 
την ποιότητα των δεδομένων 

και των πληροφοριών σε εθνικό 
και ευρωπαϊκό επίπεδο και, για 
πολλές χώρες, έχει συμβάλει 
στην ενίσχυση των δυνατοτήτων 
τους στα υφιστάμενα συστήματα 
παρακολούθησης και υποβολής 
στοιχείων. Για τα νέα κράτη μέλη 
της ΕΕ, η ταχεία προσχώρηση 
στον ΕΟΠ και στο ΕΔΠΠΠ 
προέβαλε τα περιβαλλοντικά 
θέματα και επηρέασε τη φύση 
και την έκταση των εθνικών 
συστημάτων παρακολούθησης και 
πληροφόρησης.

Ευθυγράμμιση των αναφορών σε ολόκληρη την Ευρώπη

Δεδομένα, τα οποία οι χώρες υποχρεούνται να αναφέρουν σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο, συλλέγονται και αναλύονται με διαφανή τρόπο από τον ΕΟΠ 
και τα ΕΘΚ για να παρουσιάσουν μια επισκόπηση του περιβάλλοντος της 
Ευρώπης. Κατ’αυτόν τον τρόπο, καθίσταται επίσης εφικτή η συγκριτική 
αξιολόγηση των περιβαλλοντικών επιδόσεων των χωρών. Επιπλέον, οι 
χώρες του ΕΔΠΠΠ προτρέπονται να αναπτύξουν τα εθνικά τους δίκτυα 
κατά τρόπο που να διασφαλίζει τη συμβατότητά τους με τις ευρωπαϊκές 
και διεθνείς απαιτήσεις υποβολής στοιχείων.
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Κάποιες απόψεις από το ΕΔΠΠΠ

	 Η	συνεργασία	της	
Νορβηγίας	με	τον	Ευρωπαϊκό	
Οργανισμό	Περιβάλλοντος	
μας	βοηθάει	να	
διαμορφώσουμε	μια	καλύτερη	
εικόνα	της	κατάστασης	του	
περιβάλλοντος	στη	Νορβηγία	
και	της	εξέλιξής	του	απο	αυτή	
που	θα	είχαμε	μόνοι	μας.»

Johnny Auestad/Υπηρεσία για 
το Κλίμα και τη Ρύπανση της 

Νορβηγίας

	 Το	σημαντικότερο	
σχετικά	με	αυτή	τη	γνώση	
είναι	ότι	μεταφράζεται	στη	
γλώσσα	της	περιβαλλοντικής	
πολιτικής	και	χρησιμοποιείται	
όχι	μόνο	σε	ευρωπαϊκό	αλλά	
και	σε	εθνικό	επίπεδο.»	

Liutauras Stoskus/Υπηρεσία 
για την Προστασία του 

Περιβάλλοντος της Λιθουανίας

	 Για	εμάς	είναι	πολύ	
σημαντικό	ότι	μπορούμε	να	
εξασφαλίσουμε	πρόσβαση	
στο	ΕΔΠΠΠ.	Ως	μη	κράτος	
μέλος	της	ΕΕ,	αυτό	ήταν	
πολύ	σημαντικό.	Γιατί;	
Επειδή	μπορούμε	πλέον	να	
ανταλλάσσουμε	συγκρίσιμα	
δεδομένα.»

Nicolas Perritaz/Ομοσπονδιακή 
Υπηρεσία για το Περιβάλλον της 

Ελβετίας

	 …όλο	αυτό	μας	
δημιουργεί	πολλές	ευκαιρίες	
να	ανταποκριθούμε	στην	
ευρωπαϊκή	πολιτική,	να	
βελτιωθούμε,	να	μάθουμε	
τι	κάνουν	οι	άλλοι	και	να	
κάνουμε	συγκρίσεις	και	να	
είμαστε	πολύ	πιο	ενεργοί.»

Μάτα Αραβαντινού/πρώην 
Υπουργείο Περιβάλλοντος, 

Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων 
της Ελλάδος

	 …βασικός	στόχος	μας	
είναι	να	μάθουμε	κάτι	από	την	
ευρωπαϊκή	εμπειρία…	και	να	
το	κάνουμε	πράξη	σε	εθνικό	
επίπεδο…»

Dejan Lekic/Υπηρεσία για την 
Προστασία του Περιβάλλοντος 

της Σερβίας

	 Δεν	μπορούμε	πλέον	να	
διανοηθούμε	να	εργαζόμαστε	
μόνο	σε	εθνικό	επίπεδο.	Τα	
περιβαλλοντικά	προβλήματα	
πρέπει	να	προσεγγίζονται	σε	
ευρωπαϊκό	ή	ακόμη	ευρύτερο	
επίπεδο.	Αυτό	που	μας	
ενδιαφέρει	περισσότερο	για	
τον	ΕΟΠ	είναι	ότι	ουσιαστικά	
αποτελεί	ένα	σημείο	
ανταλλαγής,	γνώσης	και	
πληροφόρησης»

Jacques Thorette/Institut Français 
de l’Environnement 
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Η αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών προβλημάτων απαιτεί μια συνδυασμένη ευρωπαϊκή 
προσέγγιση. Το ΕΔΠΠΠ έχει διαδραματίσει ηγετικό ρόλο στην επίτευξη ενός επιπέδου συνεργασίας 
ζωτικού για αυτήν την προσπάθεια το οποίο βασίζεται στην κοινοποίηση περιβαλλοντικών 
δεδομένων και πληροφοριών σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Από πολύ νωρίς, οι εταίροι 
του ΕΟΠ και του ΕΔΠΠΠ 
καθόρισαν ένα σύνολο ροών 
δεδομένων προτεραιότητας. 
Το ΕΔΠΠΠ χρησιμοποιεί, στο 
μέτρο του δυνατού, δεδομένα 
και πληροφορίες που έχουν ήδη 
υποβληθεί από τις χώρες στο 
πλαίσιο των υποχρεώσεών τους 
έναντι της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
ή άλλων διεθνών οργανισμών 
για την υποβολή στοιχείων. Αυτό 
σημαίνει ότι τα δεδομένα που έχουν 
συλλεχθεί μία φορά σε εθνικό 

ΕΔΠΠΠ — κοινό περιεχόμενο

επίπεδο μπορούν να διατίθενται 
σε πολλούς παραλήπτες και να 
χρησιμοποιούνται για πολλούς 
σκοπούς σε εθνικό, περιφερειακό 
και διεθνές επίπεδο. Επιπλέον, 
παρέχεται στις χώρες η δυνατότητα 
να επικεντρώνουν τους πόρους 
τους στην εκπλήρωση νομικών και 
ηθικών υποχρεώσεων υποβολής 
στοιχείων.

Τα δεδομένα και οι πληροφορίες 
που ανταλλάσσονται εντός του 
ΕΔΠΠΠ χρησιμοποιούνται στις 

πανευρωπαϊκές αναλύσεις και 
αξιολογήσεις του ΕΟΠ. Στηρίζουν, 
επίσης, το «βασικό σύνολο δεικτών» 
του ΕΟΠ. Ο ΕΟΠ συντάσσει μια 
ετήσια έκθεση προόδου (1) για τις 
επιδόσεις της κάθε χώρας στην 
(έγκαιρη, πλήρη, ποιοτική) παροχή 
αυτών των δεδομένων. Η άσκηση 
αυτή αποτελεί χρήσιμο εργαλείο 
για τη συγκριτική αξιολόγηση 
των επιδόσεων των χωρών και 
ενθαρρύνει την κάθε χώρα να 
βελτιώσει την ανταπόκρισή της.

(1) http://www.eea.europa.eu/publications/eionet‑priority‑data‑flows‑may‑2

Το ευρωπαϊκό περιβάλλον: κατάσταση και προοπτική - 
αξιολογήσεις χωρών

Τα τελευταία χρόνια, το ΕΔΠΠΠ έχει θεσπίσει μια διαδικασία αξιολόγησης 
χωρών, η οποία βασίστηκε σε μια κοινή προσέγγιση αλλά επίσης 
περιλαμβάνει εθνικές ιδιαιτερότητες. Από αυτήν την άποψη, υπάρχει 
μια ευκαιρία ενημέρωσης του αναγνώστη σχετικά με τις διάφορες 
περιστάσεις που επηρεάζουν σημαντικά την υλοποίηση πολιτικής και 
τα διάφορα, συχνά πρόσθετα, μέτρα που λαμβάνουν οι χώρες πλέον 
εκείνων για τα οποία έχουν δεσμευτεί σύμφωνα με την ευρωπαϊκή 
νομοθεσία, καθώς και σχετικά με τις πολυμερείς περιβαλλοντικές 
συμφωνίες. Οι συνεισφορές των χωρών στις αξιολογήσεις παρέχονται 
πλήρως μέσω του διαδικτύου και της ιστοθέσης. Αυτές καλύπτουν 
διάφορους θεματικούς τομείς και είναι διαρθρωμένες βάσει σαφώς 
καθορισμένων κατευθυντήριων ερωτημάτων.

SOER 2010 αξιολογήσεις χωρών: http://www.eea.europa.eu/soer/
countries
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Από την αρχή, ο ΕΟΠ και το ΕΔΠΠΠ αξιοποιούσαν κάθε φορά τις τελευταίες τεχνολογικές εξελίξεις 
μέσω της χρήσης ανοικτών, διαφανών υποδομών και εργαλείων και της κατάρτισης και χρήσης 
κοινών προτύπων.

Για περισσότερο από μία 
δεκαετία, οι χώρες του ΕΔΠΠΠ 
χρησιμοποιούν την υποδομή 
υποβολής στοιχείων Reportnet (2)
για την υποβολή δεδομένων και 
πληροφοριών σε ευρωπαϊκό και 
διεθνές επίπεδο. Το Reportnet 
είναι ένα σύνολο εργαλείων και 
εφαρμογών βασισμένων στο 
Διαδίκτυο που επιτρέπουν στις 
χώρες να παρέχουν δεδομένα 

και πληροφορίες. Το σύστημα 
συνδυάζει διάφορες διαδικτυακές 
υπηρεσίες και επιτρέπει την 
κατανομή αρμοδιοτήτων. Το 
Reportnet χρησιμοποιήθηκε 
αρχικά για την ευθυγράμμιση 
της υποβολής περιβαλλοντικών 
δεδομένων και πληροφοριών 
στον ΕΟΠ και τελικά στην 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η υποβολή 
στοιχείων σε όλους τους εθνικούς, 

περιφερειακούς και διεθνείς 
οργανισμούς είναι πλέον πιο 
διαφανής. Ορισμένες χώρες 
χρησιμοποιούν τώρα πιά το 
Reportnet για όλες σχεδόν τις 
εθνικές και διεθνείς υποχρεώσεις 
τους υποβολής στοιχείων, 
περιλαμβανομένων των υποβολών 
στοιχείων προς τα όργανα των 
Ηνωμένων Εθνών.

ΕΔΠΠΠ — κοινή υποδομή

(2) http://www.eionet.europa.eu/reportnet

Κατάλογος 
δικτύου

Μητρώο 
περιεχομένου

Υποχρεώσεις 
υποβολής 
στοιχείων

Λεξικό 
δεδομένων

Δομοστοιχεία 
ανταλλαγής 
δεδομένων

Υπηρεσίες 
δεδομένων 

ΕΟΠ

Προϊόντα 
πληροφόρησης

Αποθετήριο 
δεδομένων 

Υποβολή δεδομένων

Διαχείριση δεδομένων

Διάδοση δεδομένων

Reportnet

12 Το ΕΔΠΠΠ συνδέει

http://www.eionet.europa.eu/reportnet


Μέσω του ΕΔΠΠΠ, οι χώρες μέλη και οι συνεργαζόμενες χώρες του ΕΟΠ εργάζονται για το όραμα 
μιας πιο ευθυγραμμισμένης και ολοκληρωμένης προσέγγισης για την περιβαλλοντική πληροφόρηση 
στην Ευρώπη.

Με βάση τις εμπειρίες του 
ΕΔΠΠΠ, γεννήθηκε η ιδέα 
του SEIS (κοινό σύστημα 
περιβαλλοντικών πληροφοριών). 
Το SEIS είναι μια πρωτοβουλία 
συνεργασίας της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής, του ΕΟΠ και των 
εταίρων του ΕΔΠΠΠ. Αποσκοπεί 
στην περαιτέρω βελτίωση 
της συλλογής, ανταλλαγής 
και χρήσης περιβαλλοντικών 
δεδομένων και πληροφοριών σε 

Κοινά συστήματα περιβαλλοντικών  
πληροφοριών — SEIS

ολόκληρη την Ευρώπη και στη 
δημιουργία ενός αποκεντρωμένου, 
αλλά ολοκληρωμένου 
διαλειτουργικού ευρωπαϊκού 
συστήματος περιβαλλοντικών 
πληροφοριών βασισμένου στο 
Διαδίκτυο απλουστεύοντας και 
εκσυγχρονίζοντας τα υφιστάμενα 
συστήματα και τις διαδικασίες. Το 
SEIS βασίζεται σε μια σειρά αρχών 
που στηρίζουν τις περισσότερες 
διαδικασίες του ΕΟΠ/ΕΔΠΠΠ.

(3) http://eyeonearth.org

Οι αρχές του SEIS στην πράξη

1. Διαχείριση πληροφοριών όσο το δυνατόν εγγύτερα στην πηγή τους

2. Συλλογή πληροφοριών άπαξ και συχνή χρήση και ανταλλαγή τους

3. Συνδρομή των δημόσιων αρχών στην εκπλήρωση των νομικών υποχρεώσεών τους για την υποβολή 
στοιχείων

4. Συνδρομή των δημόσιων αρχών στην αξιολόγηση της κατάστασης του περιβάλλοντος και της 
αποδοτικότητας της περιβαλλοντικής πολιτικής και στον σχεδιασμό νέας περιβαλλοντικής πολιτικής, εάν 
είναι αναγκαίο

5. Συνδρομή στη διενέργεια γεωγραφικών συγκρίσεων του περιβάλλοντος

6. Συνδρομή των πολιτών για τη συμμετοχή τους στην ανάπτυξη και την εφαρμογή της περιβαλλοντικής 
πολιτικής θέτοντας στη διάθεσή τους όλες τις πληροφορίες

7. Χρήση ανοικτών προτύπων.

Το SEIS στην πράξη — το 
παράδειγμα του Eye on Earth (3)

Ένα παράδειγμα για την εφαρμογή των 
αρχών του SEIS είναι η δημιουργία 
του Eye on Earth, μιας «παγκόσμιας 
υπηρεσίας δημόσιας πληροφόρησης» 
για τη δημιουργία και την ανταλλαγή 
πληροφοριών. Στο μέλλον, το ΕΔΠΠΠ θα 
χρησιμοποιήσει το Eye on Earth για τη 
στήριξη του διευρυνόμενου ρόλου του 
ως παράγοντα αλλαγής που διευκολύνει 
την ανταλλαγή πληροφοριών, καθώς 
και για τη βελτίωση της αποδοτικότητας 
και της αποτελεσματικότητάς του στη 
συλλογή και την παροχή περιβαλλοντικών 
πληροφοριών.
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Η αποτελεσματική περιβαλλοντική 
διακυβέρνηση σε όλα τα επίπεδα 
είναι κρίσιμης σημασίας για 
την ανεύρεση λύσεων στις 
περιβαλλοντικές απειλές σε 
έναν παγκοσμιοποιημένο 
κόσμο διασυνδεδεμένων εθνών, 
οικονομιών και λαών.

Σημαντικό τμήμα της βελτιωμένης 
διακυβέρνησης είναι η δημιουργία 
μιας αξιόπιστης, εύλογης, σχετικής 
και προσβάσιμης βάσης στοιχείων 
προκειμένου να διασφαλίζεται ότι 
οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής 
βασίζουν τις αποφάσεις τους 
σε αξιόπιστες πληροφορίες. Η 
ανταλλαγή περιβαλλοντικών 
δεδομένων και πληροφοριών 
σε εθνικό, περιφερειακό και 
παγκόσμιο επίπεδο, με τη στήριξη 
δομών δικτύωσης όπως είναι το 
ΕΔΠΠΠ, είναι κρίσιμης σημασίας 
για την ενδυνάμωση της σχέσης 
επιστήμης-πολιτικής.

Το ΕΔΠΠΠ συνδέει

ΕΔΠΠΠ — ένα μοντέλο για άλλες περιοχές

Ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Γειτονίας και Εταιρικής Σχέσης (ENPI) 
προσφέρει χρηματοδότηση για την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ 
της ΕΕ και των γειτόνων της σε ανατολή και νότο. Ο μηχανισμός ENPI 
αποτελεί το πλαίσιο για την υλοποίηση μιας σειράς δραστηριοτήτων 
που αποσκοπούν στην ενίσχυση της υφιστάμενης διαχείρισης 
περιβαλλοντικής παρακολούθησης, δεδομένων και πληροφοριών 
σύμφωνα με τις αρχές του SEIS. Το ΕΔΠΠΠ αποτελεί πολύτιμη βάση για 
την εκτέλεση αυτού του έργου.

Το ΕΔΠΠΠ έχει επίσης αναγνωριστεί ως δομικό στοιχείο για τη 
δημιουργία των SAON (δίκτυα παρατήρησης μακράς διαρκείας της 
Αρκτικής). Σκοπός των SAON είναι η βελτίωση της παρακολούθησης 
της Αρκτικής διευκολύνοντας τις συνεργασίες και τις συνέργιες μεταξύ 
υφιστάμενων δικτύων παρατήρησης και δεδομένων και προάγοντας την 
ανταλλαγή δεδομένων και πληροφοριών.

Σε παγκόσμιο επίπεδο, το ΕΔΠΠΠ, με τη μοναδική δομή του θεσμικής 
συνεργασίας, κοινού περιεχομένου και κοινών υποδομών και εργαλείων 
τεχνολογίας των πληροφοριών, χρησιμοποιήθηκε ως η βάση για τη 
στήριξη του έργου του UNEP για τη δημιουργία μιας δομής δικτύωσης 
και μιας πλατφόρμας βασισμένων στο Διαδίκτυο για τη διευκόλυνση της 
ανταλλαγής δεδομένων, πληροφοριών και αξιολογήσεων.

Η υποστήριξη της αξιολόγησης και της ανάπτυξης των περιβαλλοντικών πολιτικών μέσω 
συνεργασιών και ανταλλαγής πληροφοριών, σύμφωνα με το παράδειγμα του ΕΔΠΠΠ, είναι ένα 
επιτυχημένο πρότυπο, το οποίο μπορεί να εξαχθεί και να βοηθήσει να συνδεθούν και άλλες περιοχές 
του κόσμου.
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Αλβανία Agency of Environment and Forestry (AEF)
Αυστρία Umweltbundesamt — Environment Agency Austria
Βέλγιο Interregional Cell for the Environment (IRCEL-CELINE)
Βοσνία-Ερζεγοβίνη Federal Ministry for Environment and Tourism of the Federation of Bosnia and Herzegovina
Βουλγαρία Executive Environment Agency (BEEA)
Κροατία Agencija za zaštitu okoliša — Croatian Environment Agency (CEA)
Κύπρος Ministry of Agriculture, Natural Resources and Environment
Τσεχική Δημοκρατία CENIA, česká informační agentura životního prostředí

CENIA,	Czech	Environmental	Information	Agency
Δανία Danish Nature Agency
Εσθονία Keskkonnateabe Keskus (KTK) — Estonian	Environment	Information	Centre	(EEIC)
Φινλανδία Suomen ympäristökeskus (SYKE) — Finnish	Environment	Institute	(SYKE)
Γαλλία Ministère de l’Ecologie, du Développement durable, des Transports et du Logement 

(MEDDTL) — Ministry	for	Ecology,	Sustainable	Development,	Transport	and	Housing
Γερμανία Umweltbundesamt (UBA) — Federal	Environment	Agency
Ελλάδα Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής

— Ministry for the Environment, Energy and Climate Change
Ουγγαρία Ministry of Rural Development
Ισλανδία Environment Agency of Iceland
Ιρλανδία Environmental Protection Agency
Ιταλία Istituto Superiore per la Protezione e Ricerca Ambientale (ISPRA)

— Institute	for	Environmental	Protection	and	Research.
Κοσσυφοπέδιο, όπως 
ορίζεται στην απόφαση 
1244/99 του ΣΑ των ΗΕ

Environmental Protection Agency

Λεττονία Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs (LVĢMC)
— Latvian	Environment,	Geology	and	Meteorology	Centre	(LEGMC)

Λιχνενστάιν National Office for Forests, Nature and Land Management
Λιθουανία Environmental Protection Agency (EPA)
Λουξεμβούργο Ministère du Développement durable et des Infrastructures — Ministerium	für	nachhaltige	

Entwicklung	und	Infrastruktur — Ministry	of	Sustainable	Development	and	Infrastructure
Πρώην Γιουγκοσλαβική 
Δημοκρατία της 
Μακεδονίας

Министерство за животна средина и просторно планирање, Македонски 
информативен центар за животна средина
— Ministry	of	Environment	and	Physical	Planning,	Macedonian	Environmental	Information	
Center

Μάλτα Malta Environment and Planning Authority
Μαυροβούνιο Ministry of Sustainable Development and Tourism
Κάτω Χώρες Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) — PBL	Netherlands	Environmental	Assessment	

Agency
Νορβηγία Klima- og forureiningsdirektoratet (Klif) — Climate	and	Pollution	Agency	(Klif)
Πολωνία Główny Inspektorat Ochrony Środowiska — Chief	Inspectorate	for	Environmental	Protection
Πορτογαλία Agência Portuguesa do Ambiente, I.P. (APA, I.P.) — Portuguese	Environment	Agency
Ρουμανία Ministry of Environment and Forestry
Σερβία Serbian Environmental Protection Agency (SEPA)
Σλοβακική Δημοκρατία Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP) — Slovak	Environmental	Agency	(SEA)
Σλοβενία Agencija Republike Slovenije za okolje — Slovenian	Environment	Agency
Ισπανία Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente

— Ministry	of	Agriculture,	Food	and	Environment
Σουηδία Naturvårdsverket — Swedish	Environmental	Protection	Agency
Ελβετία Bundesamt für Umwelt (BAFU) — Office fédéral de l’environnement (OFEV)

— Ufficio federale dell’ambiente (UFAM) — Federal Office for the Environment (FOEN)
Τουρκία Çevre ve Şehircilik Bakanlığı — Ministry	of	Environment	and	Urbanisation
Ηνωμένο Βασίλειο Department for Environment, Food and Rural Affairs (Defra)

Θεσμικά όργανα των ΕΕΣ 
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България Belgique/België Bosna i Hercegovina Česká republika Crna Gora/Црна Гора Danmark 
Deutschland Eesti Ελλάδα España France Hrvatska Ireland Ísland Italia Kosovo under UNSCR 
1244/99 Κύπρος Latvija Liechtenstein Lietuva Luxembourg Magyarország Malta Nederland Norge 
Österreich Polska поранешна југословенска Република Македонија Portugal Romania Shqiperia 
Slovenija Slovenská republika Сpбија Schweizerische Eidgenossenschaft/Confédération suisse/
Confederazione Svizzera/Confederaziun svizra Suomi/Finland Sverige Türkiye United Kingdom 
България Belgique/België Bosna i Hercegovina Česká republika Crna Gora/Црна Гора Danmark 
Deutschland Eesti Ελλάδα España France Hrvatska Ireland Ísland Italia Kosovo under UNSCR 
1244/99 Κύπρος Latvija Liechtenstein Lietuva Luxembourg Magyarország Malta Nederland Norge 
Österreich Polska поранешна југословенска Република Македонија Portugal Romania Shqiperia 
Slovenija Slovenská republika Сpбија Schweizerische Eidgenossenschaft/Confédération suisse/Con‑
federazione Svizzera/Confederaziun svizra Sverige Türkiye United Kingdom България Belgique/Bel‑
gië Česká republika Danmark Deutschland Eesti Ελλάδα España France Ireland Ísland Italia Κύπρος 
Latvija Liechtenstein Lietuva Luxembourg Magyarország Malta Nederland Norge Österreich Polska 
Portugal Romania Slovenija Slovenská republika Suomi/Finland Sverige Sweiz Suisse Türkiye Unit‑
ed Kingdom България Belgique/België Česká republika Danmark Deutschland Eesti Ελλάδα España 
France Ireland Ísland Italia Κύπρος Latvija Liechtenstein Lietuva Luxembourg Magyarország Malta 
Nederland Norge Österreich Polska Portugal Romania Slovenija Slovenská republika Suomi/Finland 
Sverige Türkiye United Kingdom

European Environment Agency
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhagen K
Denmark

Tηλ. +45 33 36 71 00
Φαξ +45 33 36 71 99

Διαδίκτυο: www.eea.europa.eu
Πληροφορίες: www.eea.europa.eu/enquiries

Για περισσότερες πληροφορίες

ΕΟΠ:
www.eea.europa.eu

Κατάλογος των ΕΕΣ και των ΕΘΚ:
www.eea.europa.eu/about‑us/countries‑and‑eionet/list‑of‑
members‑of‑the‑nfp‑eionet‑group

Υποδομή και εργαλεία του ΕΔΠΠΠ::
www.eionet.europa.eu
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