Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος

ποιοι είμαστε | τι κάνουμε | πώς το κάνουμε

Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος

Αποστολή
Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος
ανήκει στην ΕΕ και έχει στόχο την παροχή
ορθών, ανεξάρτητων πληροφοριών για το
περιβάλλον. Λειτουργεί ως η σημαντικότερη
πηγή πληροφόρησης για όσους συμμετέχουν
στην ανάπτυξη, προσαρμογή, εφαρμογή και
αξιολόγηση της περιβαλλοντικής πολιτικής, και
επίσης για το ευρύ κοινό.

Μέλη

Πελάτες

Η συμμετοχή ως μέλος στον ΕΟΠ είναι ανοιχτή
σε χώρες που δεν ανήκουν στην Ευρωπαϊκή
Ένωση. Σήμερα ο Οργανισμός αριθμεί 31
χώρες μέλη: τα 25 κράτη μέλη της ΕΕ και τη
Βουλγαρία, την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν, τη
Νορβηγία, τη Ρουμανία και την Τουρκία.

Κύριοι πελάτες είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο — ιδίως
με τις εναλλασσόμενες προεδρίες — και οι χώρες
μέλη.

Η Ελβετία πρόκειται να είναι η επόμενη χώρα
που θα γίνει μέλος του ΕΟΠ. Αίτηση ένταξης
στον Οργανισμό έχουν υποβάλει επίσης η
Αλβανία, η Βοσνία-Ερζεγοβίνη, η Κροατία,
η Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της
Μακεδονίας και η Σερβία και το Μαυροβούνιο.

Εκτός από αυτή την κεντρική ομάδα
συντελεστών της ευρωπαϊκής πολιτικής,
εξυπηρετούμε επίσης και άλλα θεσμικά όργανα
της ΕΕ, όπως την Οικονομική και Κοινωνική
Επιτροπή, την Επιτροπή των Περιφερειών και
την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Πέραν
της ΕΕ, σημαντικοί χρήστες των πληροφοριών
μας είναι επιχειρηματίες, πανεπιστημιακοί, μη
κυβερνητικοί οργανισμοί και άλλα μέλη της
κοινωνίας πολιτών.
Επιδίωξή μας είναι η επίτευξη αμφίδρομης
επικοινωνίας με τους πελάτες μας, για να
μπορούμε να προσδιορίζουμε με σωστό τρόπο
τις ανάγκες πληροφόρησης που έχουν και για
να είμαστε σίγουροι ότι οι πληροφορίες που
παρέχουμε είναι κατανοητές και αφομοιώσιμες
από τους χρήστες τους.
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ΚΥΠΡΟΣ
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Ο δικτυακός τόπος του ΕΟΠ
Ο δικτυακός τόπος που διαθέτουμε (www.eea.
eu.int) είναι μία από τις πιο ολοκληρωμένες
δημόσιες υπηρεσίες πληροφόρησης του
Διαδικτύου σχετικά με το περιβάλλον και το πιο
δημοφιλές από τα κανάλια ενημέρωσης που
διαθέτουμε, με έως και 100 000 επισκέψεις
χρηστών στους μήνες αιχμής.

Το πλήρες κείμενο όλων των εκθέσεων, των
περιλήψεων και των σύντομων ενημερώσεων
τοποθετείται στο δικτυακό τόπο και διατίθεται
για μεταφόρτωση δωρεάν. Οι δημοσιεύσεις αυτές
συνοδεύονται και από επιπλέον σχετικά στοιχεία
και πληροφορίες.

Το παραγόμενο έργο του ΕΟΠ

Παραγγελία προϊόντων του ΕΟΠ

Στόχος μας είναι να βοηθήσουμε την ΕΕ και
τις χώρες μέλη να λαμβάνουν τεκμηριωμένες
αποφάσεις για τη βελτίωση του περιβάλλοντος,
την ενσωμάτωση των περιβαλλοντικών
πτυχών στις οικονομικές πολιτικές και την
επίτευξη προόδου προς την κατεύθυνση της
βιωσιμότητας.

Μπορείτε να παραγγείλετε εκδόσεις του ΕΟΠ
σε βιβλιοπωλεία και στους εξουσιοδοτημένους
αντιπροσώπους πωλήσεων της Υπηρεσίας
Επισήμων Εκδόσεων της ΕΕ (http://publications.
eu.int). Στον δικτυακό μας τόπο παρέχεται
ενημερωμένος κατάλογος όλων των διαθέσιμων
εκδόσεων.

Για τον σκοπό αυτό, παρέχουμε ευρύ φάσμα
πληροφοριών και αξιολογήσεων, το οποίο
καλύπτει την κατάσταση του περιβάλλοντος
και τις διαγραφόμενες τάσεις μέσα σε αυτό,
τις πιέσεις στο περιβάλλον, καθώς και τις
οικονομικές και κοινωνικές κινητήριες δυνάμεις
που τις ασκούν. Στο ίδιο πλαίσιο εξετάζουμε
τις πολιτικές και την αποτελεσματικότητά τους.
Προσπαθούμε να προσδιορίζουμε πιθανές
μελλοντικές τάσεις, προοπτικές και προβλήματα
με τη χρήση σεναρίων και άλλων τεχνικών.

Μπορείτε να γραφτείτε συνδρομητής στην
υπηρεσία ειδοποίησης (notiﬁcation service), για
να ενημερώνεστε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
κάθε φορά που εφοδιάζουμε τον δικτυακό
τόπο με νέες εκθέσεις. Για αντίγραφα που
προορίζονται για προσωπική σας χρήση
και αφορούν υλικό που διατίθεται δωρεάν,
παρακαλούμε να χρησιμοποιείτε την ηλεκτρονική
υπηρεσία παραγγελιών που θα βρείτε επίσης στο
δικτυακό μας τόπο. Υπάρχει επίσης ειδικό έντυπο
για τη διατύπωση των ερωτημάτων σας προς το
κέντρο πληροφόρησης του ΕΟΠ.

Κάθε χρόνο δημοσιεύουμε αρκετές εκθέσεις και
όλο και περισσότερες σύντομες ενημερώσεις για
επιμέρους θέματα. Οι σύντομες ενημερώσεις
και οι σημαντικότερες εκθέσεις μεταφράζονται
συνήθως στις επίσημες γλώσσες των χωρών
μελών του ΕΟΠ.

Το κέντρο πληροφόρησης του ΕΟΠ
Το κέντρο πληροφόρησης απαντά σε εξωτερικά
ερωτήματα ενδιαφερομένων που ζητούν
πληροφόρηση. Κάθε μήνα δέχεται περίπου 500
ερωτήματα.
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Το Eionet και άλλοι εταίροι
Οι πληροφορίες που παρέχει ο ΕΟΠ προέρχονται
από ευρύ φάσμα πηγών.
Μία από τις κύριες πηγές είναι το ευρωπαϊκό
δίκτυο πληροφοριών και παρατηρήσεων για το
περιβάλλον (Eionet). Ο ΕΟΠ είναι υπεύθυνος
για την ανάπτυξη του δικτύου και για τον
συντονισμό των δραστηριοτήτων του. Για τον
σκοπό αυτό, συνεργαζόμαστε στενά με τα εθνικά
εστιακά σημεία — συνήθως οι εθνικές υπηρεσίες
περιβάλλοντος ή τα υπουργεία περιβάλλοντος
στις χώρες μέλη — τα οποία είναι αρμόδια για
τον συντονισμό των εθνικών δικτύων στα οποία
συμμετέχουν πολλοί οργανισμοί (περίπου 300
συνολικά).
Κύρια καθήκοντα των εθνικών εστιακών σημείων
είναι να συμβάλλουν στον προσδιορισμό των
αναγκών πληροφόρησης, να συλλέγουν και
να διοχετεύουν στοιχεία και πληροφορίες στον
ΕΟΠ που προέρχονται από παρακολούθηση και
άλλες δραστηριότητες στις χώρες μέλη, να τον
υποστηρίζουν στην ανάλυση και χρήση των
πληροφοριών, και να τον συνεπικουρούν στη
διάδοση των πληροφοριών του στους τελικούς
χρήστες στις χώρες μέλη.

Για να υποστηρίξουμε τη συλλογή, διαχείριση
και ανάλυση δεδομένων συστήσαμε και
συνεργαζόμαστε στενά με πέντε ευρωπαϊκά
θεματικά κέντρα στους εξής τομείς: ύδατα,
ατμόσφαιρα και μεταβολή κλίματος,
βιοποικιλότητα, διαχείριση πόρων και
αποβλήτων, και χερσαίο περιβάλλον.
Άλλες σημαντικές πηγές πληροφοριών είναι
διάφοροι ευρωπαϊκοί και διεθνείς οργανισμοί,
όπως η Στατιστική Υπηρεσία (Eurostat)
και το Κοινό Κέντρο Ερευνών (ΚΚΕρ) της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο Οργανισμός
Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης
(ΟΟΣΑ), το Πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών
για το Περιβάλλον (UNEP) και ο Οργανισμός
Επισιτισμού και Γεωργίας των Ηνωμένων Εθνών
(FAO), καθώς και ο Παγκόσμιος Οργανισμός
Υγείας (ΠΟΥ).
Εκτός του ότι χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες
που μας παρέχουν οι προαναφερόμενοι
οργανισμοί, συνεργαζόμαστε τόσο μαζί τους όσο
και με άλλους οργανισμούς για την παραγωγή
πληροφοριών που είναι απαραίτητες σε πελάτες
και ευρύ φάσμα χρηστών.

Ευρωπαϊκό δίκτυο πληροφοριών και παρατηρήσεων για το περιβάλλον
(Eionet)
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Οργάνωση

Ιστορικό

Ο ΕΟΠ έχει διοικητικό συμβούλιο το οποίο
αποτελείται από έναν εκπρόσωπο από καθεμία
από τις χώρες μέλη, δύο εκπροσώπους της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής και δύο επιστήμονες
που διορίζονται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
Ανάμεσα στα καθήκοντά του, το διοικητικό
συμβούλιο είναι αρμόδιο για την έγκριση του
πολυετούς προγράμματος εργασίας, των ετήσιων
προγραμμάτων εργασίας και των ετήσιων
εκθέσεων, για τον διορισμό του εκτελεστικού
διευθυντή και των μελών της επιστημονικής
επιτροπής. Το παρόν πολυετές πρόγραμμα
εργασίας είναι η στρατηγική του ΕΟΠ
2004–2008.

Ο ιδρυτικός κανονισμός του ΕΟΠ εγκρίθηκε
από την Ευρωπαϊκή Ένωση το 1990. Τέθηκε
σε εφαρμογή στα τέλη του 1993 αμέσως
μετά την απόφαση εγκατάστασης του ΕΟΠ
στην Κοπεγχάγη. Ο Οργανισμός άρχισε να
λειτουργεί ουσιαστικά το 1994. Με τον ιδρυτικό
κανονισμό συστάθηκε και το ευρωπαϊκό
δίκτυο πληροφοριών και παρατηρήσεων για το
περιβάλλον (Eionet).

Διοίκηση ΕΟΠ

Ο εκτελεστικός διευθυντής λογοδοτεί στο
διοικητικό συμβούλιο για την εφαρμογή
των προγραμμάτων και για την καθημερινή
λειτουργία του ΕΟΠ.

Διοικητικό
Συμβούλιο
Προεδρείο

Η επιστημονική επιτροπή παρέχει συμβουλές
στο διοικητικό συμβούλιο και τον εκτελεστικό
διευθυντή.

Εκτελεστικός
Διευθυντής

Επιστημονική
Επιτροπή

Διοικητικό συμβούλιο
Πρόεδρος
Εκπρόσωποι από 31 χώρες
Δύο μέλη διορισθέντα από το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
Δύο μέλη εκπρόσωποι της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής
Παρατηρητής: Πρόεδρος της
Επιστημονικής Επιτροπής

Επιστημονική Επιτροπή
Έως 20 επιστήμονες κατ’ ανώτατο όριο,
διορισθέντες από το διοικητικό συμβούλιο
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European Environment Agency
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhagen K
Denmark
Τηλ. +45 33 36 71 00
Φαξ +45 33 36 71 99
Διεύθυνση δικτυακού τόπου: www.eea.eu.int
Για πληροφορίες απευθυνθείτε στη διεύθυνση: www.eea.eu.int/enquiries
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