Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος
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Αποστολή και στόχοι
Στόχος του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος (ΕΟΠ) είναι η υποστήριξη της βιώσιμης ανάπτυξης συμβάλλοντας
στην επίτευξη σημαντικών και μετρήσιμων βελτιώσεων για το περιβάλλον της Ευρώπης, μέσα από την παροχή
έγκαιρων, στοχευμένων, συναφών και αξιόπιστων πληροφοριών στους φορείς χάραξης πολιτικής και στο κοινό.
Βασική επιδίωξή μας είναι να αποτελέσουμε τον κύριο πάροχο περιβαλλοντικών γνώσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο,
να συμβάλουμε αποφασιστικά στη μακροπρόθεσμη μετάβαση προς μια βιώσιμη κοινωνία και να διαδραματίσουμε
πρωταγωνιστικό ρόλο στην ανταλλαγή περιβαλλοντικών γνώσεων και την ανάπτυξη ικανοτήτων.

Μέλη

με τον ΕΟΠ εδώ και αρκετά χρόνια.
Ο ΕΟΠ βρίσκεται επίσης σε συνεργασία
με το Κοσσυφοπέδιο*, ενώ η Γροιλανδία
συμμετέχει ως παρατηρητής σε
ορισμένες διαδικασίες.

Μέλη του ΕΟΠ είναι τα κράτη μέλη της
ΕΕ. Ο Οργανισμός είναι επίσης ανοιχτός
σε τρίτες χώρες που μοιράζονται το
ενδιαφέρον της Ευρωπαϊκής Κοινότητας
και των κρατών μελών αναφορικά με
τους στόχους του. Σήμερα, ο Οργανισμός
απαριθμεί 33 μέλη: τα 28 κράτη μέλη
της ΕΕ καθώς και την Ελβετία, την
Ισλανδία, το Λιχτενστάιν, τη Νορβηγία
και την Τουρκία. Επίσης, η Αλβανία, η
Βοσνία-Ερζεγοβίνη, το Μαυροβούνιο, η
Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της
Μακεδονίας και η Σερβία έχουν υποβάλει
κοινή αίτηση ένταξης και συνεργάζονται

Πελάτες και ομάδες-στόχοι
Οι κύριοι φορείς με τους οποίους
συναλλάσσεται ο ΕΟΠ είναι η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,
το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
ιδίως για τη διευθέτηση των αναγκών που
προκύπτουν με την εναλλαγή της προεδρίας
της ΕΕ, και οι χώρες που είναι μέλη του.
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Επιδίωξη του ΕΟΠ είναι η επίτευξη
αμφίδρομου διαλόγου με τους πελάτες
του και τις ομάδες-στόχους, ώστε να
μπορεί να προσδιορίζει ορθά τις ανάγκες
πληροφόρησης που έχουν και να διασφαλίζει
ότι μπορούν να κατανοούν και να αξιοποιούν
τις πληροφορίες που τους παρέχει.
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* Η ονομασία αυτή χρησιμοποιείται με την επιφύλαξη των
θέσεων ως προς το καθεστώς και συνάδει με την Απόφαση
του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών 1244/99
και τη γνώμη του Διεθνούς Δικαστηρίου σχετικά με τη
Διακήρυξη της ανεξαρτησίας του Κοσσυφοπεδίου
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Σημαντική ομάδα-στόχος του ΕΟΠ είναι
και το ευρύ κοινό. Τούτο συνάδει με την
ισχύουσα νομοθεσία της ΕΕ σχετικά με την
πρόσβαση σε περιβαλλοντικές πληροφορίες,
αλλά και με τις προσπάθειες που καταβάλλει
ο ΕΟΠ ώστε να παρέχει στήριξη για την
υλοποίηση πολιτικών και την επίτευξη
ευρύτερης συναίνεσης σε θέματα που
αφορούν το περιβάλλον και την κλιματική
αλλαγή. Η πολιτική βασίζεται στον ευρύτερο
κοινωνικό διάλογο, ενώ η αποδοχή των
περιβαλλοντικών πολιτικών εξαρτάται από
την ευρεία δημόσια συναίνεση.
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Εκτός από αυτήν την κεντρική ομάδα
ευρωπαϊκών και εθνικών παραγόντων
πολιτικής, ο ΕΟΠ συνεργάζεται και με
άλλα θεσμικά όργανα της ΕΕ. Συνεργάζεται
επίσης με ευρύτερες ομάδες συμφερόντων
που μετέχουν σε θέματα πολιτικής, όπως
μη κυβερνητικές οργανώσεις (ΜΚΟ),
επιστημονικές και ακαδημαϊκές κοινότητες,
οργανώσεις επιχειρηματιών, γραφεία
συμβούλων και ομάδες προβληματισμού.
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Παραγόμενο έργο
Ο ΕΟΠ παρέχει εκτιμήσεις και πληροφορίες με τη μορφή
εκθέσεων, σύντομων ενημερώσεων και άρθρων, δελτίων για τον
Τύπο, καθώς και on line προϊόντα και υπηρεσίες στο διαδίκτυο.
Το υλικό αυτό καλύπτει την κατάσταση του περιβάλλοντος,
τις τρέχουσες τάσεις και πιέσεις, τις οικονομικές και
κοινωνικές κινητήριες δυνάμεις, την αποτελεσματικότητα των
εφαρμοζόμενων πολιτικών και τον προσδιορισμό των πιθανών

Ο δικτυακός τόπος του ΕΟΠ
Ο δικτυακός τόπος του ΕΟΠ (eea.europa.
eu) είναι μία από τις πιο ολοκληρωμένες
δημόσιες υπηρεσίες πληροφόρησης στο
Διαδίκτυο σχετικά με το περιβάλλον και
o πιο δημοφιλής δίαυλος πληροφόρησης
του Οργανισμού. Ο ΕΟΠ καταβάλλει
προσπάθειες να μεταβεί από τις έντυπες
στις διαδικτυακές εκδόσεις, ούτως
ώστε να ανταποκριθεί στις προτιμήσεις
ολοένα και περισσότερων χρηστών,
να βελτιώσει την επικαιρότητα των
πληροφοριών, να επιτύχει μεγαλύτερη
εξοικονόμηση —και να περιορίσει το
περιβαλλοντικό του αποτύπωμα.
Το πλήρες κείμενο όλων των
εκθέσεων, των περιλήψεων και των
άρθρων δημοσιεύεται στον δικτυακό
τόπο, όπου επίσης είναι διαθέσιμα
διαδραστικά γραφήματα, εφαρμογές
χαρτών, σύνολα δεδομένων και γενικές
πληροφορίες που υποστηρίζουν τις
εκθέσεις. Ο Οργανισμός χρησιμοποιεί
ενεργά τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης
και εφαρμογές πολυμέσων για τη
διευκόλυνση της επικοινωνίας και την
προσέγγιση ενός ευρύτερου κοινού.

μελλοντικών τάσεων, των προοπτικών και των προβλημάτων με τη
χρήση σεναρίων και άλλων τεχνικών.
Ορισμένες εκθέσεις οι οποίες απευθύνονται στο ευρύ κοινό, οι
περιλήψεις των σημαντικότερων εκθέσεων καθώς και διάφορα
άρθρα και δελτία Τύπου μεταφράζονται στις επίσημες γλώσσες των
χωρών μελών του ΕΟΠ.

Στο διαδικτυακό φόρουμ του ΕΟΠ
παρέχονται εξατομικευμένες απαντήσεις
σε εξωτερικά αιτήματα για παροχή
πληροφοριών. Το κοινό μπορεί
επίσης να υποβάλλει τα ερωτήματά
του τηλεφωνικώς ή διά ζώσης,
επισκεπτόμενο τον Οργανισμό.

Δικτύωση

Παραγγελία προϊόντων
του ΕΟΠ
Μπορείτε να εγγραφείτε στην υπηρεσία
συνδρομητών του Οργανισμού ώστε να
λαμβάνετε το ενημερωτικό μας δελτίο,
πληροφορίες για νέες εκδόσεις και να
παραγγέλνετε ηλεκτρονικά ή έντυπα
αντίγραφα εκθέσεων και άλλο δωρεάν
υλικό σε τακτική βάση.

Ζωτικής σημασίας για την επίτευξη
των στόχων του Οργανισμού είναι
οι προσπάθειες που καταβάλλει το
προσωπικό του για την απευθείας
διάδοση γεγονότων και πορισμάτων:
συνεργάζεται αδιάλειπτα με το Eionet
και άλλους βασικούς ενδιαφερόμενους
φορείς, συνομιλεί με σημεία
επαφής, συμμετέχει σε συναντήσεις
εμπειρογνωμόνων, δίδει ομιλίες σε
σεμινάρια και διασκέψεις κ.λπ. Ωστόσο,
παρά το παραγόμενο έντυπο υλικό του
Οργανισμού και τη συνεχή αύξηση του
όγκου της διαδικτυακής επικοινωνίας,
τίποτα δεν μπορεί να αντικαταστήσει
την ποιότητα της δια ζώσης ανταλλαγής
πληροφοριών μεταξύ παρόχων
πληροφοριών και χρηστών.

Μπορείτε επίσης να μας ακολουθείτε
στο Facebook και στο Twitter, ή να
εγγραφείτε στην υπηρεσία ηλεκτρονικής
τροφοδότησης RSS.

Κοπεγχάγη. Στα μέλη του προσωπικού
συγκαταλέγονται εμπειρογνώμονες
σχετικά με το περιβάλλον και τη βιώσιμη
ανάπτυξη, τη διαχείριση πληροφοριών
και την επικοινωνία. Εργάζονται από
κοινού για τη συγκέντρωση, την ανάλυση
και την ερμηνεία πληροφοριών από
τις χώρες μέλη και τη διάδοσή τους σε
ενδιαφερόμενους φορείς και πολίτες
εντός του συστήματος της ΕΕ και πέρα
από αυτό.

Για την υποστήριξη της συλλογής,
διαχείρισης και ανάλυσης των δεδομένων,
ο ΕΟΠ έχει προχωρήσει στη σύσταση και
διαχείριση έξι Ευρωπαϊκών Θεματικών
Κέντρων (ETCs) που καλύπτουν τους μείζονες
περιβαλλοντικούς και επιχειρησιακούς
τομείς του προγράμματος εργασίας
του. Τα θεματικά κέντρα είναι δίκτυα
που περιλαμβάνουν περίπου ενενήντα
εξειδικευμένα ιδρύματα κατανεμημένα σε
όλες τις χώρες μέλη του ΕΟΠ.

Μπορείτε να παραγγείλετε τυπωμένα
αντίγραφα των εκδόσεων του ΕΟΠ, τα
περισσότερα εκ των οποίων δωρεάν,
από το ηλεκτρονικό βιβλιοπωλείο της
Υπηρεσίας Εκδόσεων της ΕΕ (http://
bookshop.europa.eu). Στο πλαίσιο
της μετάβασης από τις έντυπες στις
διαδικτυακές δημοσιεύσεις, ορισμένες
κατηγορίες προϊόντων παρέχονται
αποκλειστικά σε ηλεκτρονική μορφή. Στην
ενότητα «Δημοσιεύσεις» του δικτυακού
μας τόπου παρέχεται ενημερωμένος
κατάλογος των διαθέσιμων εκδόσεων.

Οργάνωση
Το 1990, η Ευρωπαϊκή Κοινότητα εξέδωσε
κανονισμό για την ίδρυση του ΕΟΠ και του
ευρωπαϊκού δικτύου πληροφοριών και
παρατηρήσεων σχετικά με το περιβάλλον
(Eionet) που υπάγεται σε αυτόν.
Ο Οργανισμός άρχισε να λειτουργεί
ουσιαστικά το 1994.
Το προσωπικό του ΕΟΠ προέρχεται από
τις 33 χώρες μέλη του και εργάζεται
κυρίως στην έδρα του Οργανισμού, στην
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Ο ΕΟΠ επιδιώκει να συνεισφέρει στο φιλόδοξο σχέδιο της Ευρώπης για μετάβαση σε μια κοινωνία
χαμηλών εκπομπών άνθρακα, αποδοτικής χρήσης των πόρων και αντοχής του οικοσυστήματος έως το
2050. Τα μακροχρόνια περιβαλλοντικά προβλήματα είναι αλληλένδετα και στον πυρήνα βρίσκονται τα
κοινωνικοοικονομικά συστήματα που παρέχουν τα απαραίτητα σε μια σύγχρονη κοινωνία, όπως τροφή,
ενέργεια και μεταφορές. Τα βασικά κοινωνικά συστήματά μας θα πρέπει να μεταβληθούν εκ βάθρων εάν
θέλουμε να ακολουθήσουμε μια αξιόπιστη πορεία προς τον στόχο που έχει τεθεί για το 2050.
Δρ. Hans Bruyninckx
Εκτελεστικός διευθυντής

Διοίκηση
Το διοικητικό συμβούλιο του ΕΟΠ απαρτίζεται από έναν
εκπρόσωπο από κάθε μία εκ των 33 χωρών μελών, δύο
εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ΓΔ Περιβάλλοντος
και ΓΔ Έρευνας) και δύο επιστημονικούς εμπειρογνώμονες
που διορίζονται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Στα
καθήκοντα του διοικητικού συμβουλίου συγκαταλέγονται
η έγκριση των προγραμμάτων εργασίας του ΕΟΠ καθώς και
ο διορισμός του εκτελεστικού διευθυντή και των μελών της
επιστημονικής επιτροπής.

Ο ΕΟΠ οργανώνει τις δραστηριότητές του σε ετήσια
προγράμματα εργασίας, μέσα στο πλαίσιο πενταετούς
πολυετούς προγράμματος εργασίας. Το τρέχον πολυετές
πρόγραμμα εργασίας καλύπτει την περίοδο 2014–2018 και
διαρθρώνεται σε τέσσερις βασικούς τομείς:

Η επιστημονική επιτροπή του ΕΟΠ απαρτίζεται από
20 επιστήμονες κατ’ ανώτατο όριο που καλύπτουν
διάφορα περιβαλλοντικά θέματα. Η επιτροπή αυτή είναι
το συμβουλευτικό όργανο προς το διοικητικό συμβούλιο
και τον εκτελεστικό διευθυντή για επιστημονικά ζητήματα.
Ο πρόεδρος της επιστημονικής επιτροπής έχει ρόλο
παρατηρητή στο διοικητικό συμβούλιο.
Ο εκτελεστικός διευθυντής λογοδοτεί στο διοικητικό
συμβούλιο για την εφαρμογή των προγραμμάτων εργασίας
και για την καθημερινή λειτουργία του ΕΟΠ.

• την υποστήριξη της εφαρμογής πολιτικών, διαδικασία που
συνεπάγεται ανατροφοδότηση και συνεισφορά στο πλαίσιο,
τις επιδιώξεις και τους στόχους των πολιτικών της ΕΕ μέσα
από τη συνεχή υποβολή εκθέσεων σχετικά με την πρόοδο
βασικών περιβαλλοντικών θεμάτων
• την εκτίμηση των συστημικών προκλήσεων, με την παροχή
μακροοικονομικών, διατομεακών και μακροπρόθεσμων
αξιολογήσεων, υποστηρίζοντας με τον τρόπο αυτό τους
μακροπρόθεσμους στόχους του 7ου προγράμματος
περιβαλλοντικής δράσης της ΕΕ
• τη συνδημιουργία, την ανταλλαγή και την αξιοποίηση
γνώσεων, διαδικασία που περιλαμβάνει την εγκαθίδρυση
και διατήρηση δικτύων ατόμων και συστημάτων
πληροφόρησης, τα οποία αποτελούν τον βασικό κορμό και
απαραίτητη προϋπόθεση για την υποβολή εκθέσεων
• τη διαχείριση του ΕΟΠ, με στόχο την τήρηση όλων των
κανόνων και κανονισμών που αφορούν στον Οργανισμό,
καθώς και την παράλληλη βελτίωση της αποδοτικότητας
και της αποτελεσματικότητάς του

Διοικητικό
συμβούλιο
Προεδρείο

Εκτελεστικός
διευθυντής
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Επιστημονική
επιτροπή

Όπως διαφαίνεται από το πολυετές πρόγραμμα εργασίας που εγκρίθηκε από το διοικητικό
συμβούλιο, επιδίωξη του ΕΟΠ είναι να παραμείνει πρωτεργάτης στην παροχή των βασικών
πληροφοριών που είναι απαραίτητες για τη βελτίωση των επιδόσεων στον τομέα της
περιβαλλοντικής πολιτικής. Ο ΕΟΠ επιθυμεί επίσης να συμμετάσχει στην ανάπτυξη νέων γνώσεων
και πληροφοριών που θα είναι απαραίτητες για την κατανόηση και τη στήριξη των σημαντικότερων
μεταβάσεων προς τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα των κοινωνιών μας.
Elisabeth Freytag-Rigler
Πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου του ΕΟΠ

Το Eionet και άλλοι εταίροι
του ΕΟΠ
Οι πληροφορίες που παρέχει ο ΕΟΠ
προέρχονται από ευρύ φάσμα πηγών.
Ένα δίκτυο εθνικών περιβαλλοντικών
φορέων συστάθηκε με σκοπό τη
συνεργασία με τον ΕΟΠ – το ευρωπαϊκό
δίκτυο πληροφοριών και παρατηρήσεων
σχετικά με το περιβάλλον (Eionet), το
οποίο αποτελείται από περισσότερα
από 300 ιδρύματα σε ολόκληρη την
Ευρώπη. 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 (όπως
στο παρακάτω σχήμα) – συνήθως οι
εθνικές υπηρεσίες περιβάλλοντος ή τα
υπουργεία περιβάλλοντος στις χώρες

μέλη – τα οποία είναι αρμόδια για τον
συντονισμό των δραστηριοτήτων του
Eionet σε εθνικό επίπεδο.
Μεταξύ των καθηκόντων των εθνικών
εστιακών σημείων είναι η ανάπτυξη
και η διατήρηση του εθνικού δικτύου,
ο προσδιορισμός των εθνικών πηγών
πληροφόρησης, η συλλογή και
διοχέτευση στοιχείων και πληροφοριών
που προέρχονται από παρακολούθηση
και άλλες δραστηριότητες, η
υποβοήθηση του ΕΟΠ στην ανάλυση των
πληροφοριών που έχουν συγκεντρωθεί
και στη διάδοση των πληροφοριών του
στους τελικούς χρήστες στις χώρες μέλη.
Άλλοι σημαντικοί εταίροι και πηγές
πληροφοριών για τον ΕΟΠ 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), ο
Οργανισμός Επισιτισμού και Γεωργίας
των Ηνωμένων Εθνών (FAO), καθώς
και η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας
(ΠΟΥ). Ο ΕΟΠ συνεργάζεται στενά
με τους παραπάνω οργανισμούς για
την παραγωγή πληροφοριών και
αξιολογήσεων που είναι απαραίτητες
στους πελάτες του και τις ομάδεςστόχους των δράσεών του. Ο ΕΟΠ
συμμετέχει και έχει αναλάβει ρόλο
γραμματείας στο ανεπίσημο δίκτυο
των Υπηρεσιών Προστασίας του
Περιβάλλοντος στην Ευρώπη.

Το Ευρωπαϊκό δίκτυο πληροφοριών και παρατηρήσεων σχετικά με το περιβάλλον (Eionet)
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Ο ΕΟΠ δραστηριοποιείται σε ένα περίπλοκο, πολυεπίπεδο και πολυεταιρικό δίκτυο διακυβέρνησης σε
ευρωπαϊκό, εθνικό και παγκόσμιο επίπεδο. Το δίκτυο αυτό περιλαμβάνει ερευνητικά ιδρύματα, επιχειρήσεις
και ΜΚΟ. Ο ειδικός ρόλος του ΕΟΠ έγκειται στην υποστήριξη της χάραξης πολιτικών σε επίπεδο ΕΕ και στην
ανάπτυξη ικανοτήτων στις χώρες μέλη, μέσα από την αξιοποίηση του Eionet ως μοναδικού εταίρου για την
παραγωγή αμφίδρομων ροών ποιοτικών περιβαλλοντικών δεδομένων και πληροφοριών.
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