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Θέμα :

ΑΠΟΦΑΣΗ

«Σύστημα Διαχείρισης Περιβαλλοντικών Αναφορών / Καταγγελιών»

Έχοντας υπ’ όψη, όπως ισχύουν:
1. Το άρθρο 140 του Νόμου 4512/2018 (ΦΕΚ 5/Α/17.01.2018) «Ρυθμίσεις για την
εφαρμογή των Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων του Προγράμματος
Οικονομικής Προσαρμογής και άλλες διατάξεις»,
2. Τις διατάξεις του Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α/21.09.2011) «Περιβαλλοντική
αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με
δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας
Υπουργείου Περιβάλλοντος»,
3. Τις διατάξεις του Ν. 1650/1986 (ΦΕΚ 160/Α/18.10.1986) «Για την προστασία
του περιβάλλοντος»,
4. Το Προεδρικό Διάταγμα 84/2019 (ΦΕΚ 123/Α/17.07.2019) «Σύσταση και
κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων
Διοικητικών Τομέων Υπουργείου»,
5. Το Π.Δ. 132/2017 (ΦΕΚ 160/Α/23.10.2017) «Οργανισμός Υπουργείου
Περιβάλλοντος και Ενέργειας»,
6. Τη με αριθμ. ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/67875/8353/2019 (ΦΕΚ 510/Υ.Ο.Δ.Δ./02.08.2019)
Απόφαση Πρωθυπουργού και Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας
«Διορισμός μετακλητού Γενικού Γραμματέα Φυσικού Περιβάλλοντος και
Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας»,
7. Την Υπουργική Απόφαση 37674/2016 (ΦΕΚ 2471/Β/10.08.2016)
«Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπουργικής απόφασης 1958/2012 Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και
υποκατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν. 4014/21.9.2011
(ΦΕΚ 209/Α/2011) όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει»,
8. Την Υ.Α. 101006/4557/2019 (ΦΕΚ 4170/Β/14.11.2019) «Ανάθεση
αρμοδιοτήτων Υπηρεσιών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας στον
Γενικό Γραμματέα Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων Κωνσταντίνο-Ευάγγελο
Αραβώση»,
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9. Την Υ.Α. 106937/13465/2019 (ΦΕΚ 4321/Β/29.11.2019) «Εξουσιοδότηση
Υπογραφής «Με εντολή Υπουργού», του Υπουργού Περιβάλλοντος και
Ενέργειας στον Γενικό Γραμματέα Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων
Κωνσταντίνο – Ευάγγελο Αραβώση»,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Την υιοθέτηση Συστήματος Διαχείρισης Περιβαλλοντικών Αναφορών / Καταγγελιών,
όπως περιγράφεται στο συνημμένο κείμενο, το οποίο βασίζεται στις προβλέψεις του
Ν.4512/2018 (ΦΕΚ 5/Α/2018) περί διαχείρισης καταγγελιών και αφορά σε αναφορές
και καταγγελίες που υποβάλλονται στις αρμόδιες αρχές για τη διεξαγωγή
περιβαλλοντικών επιθεωρήσεων του άρθρου 20 του Ν.4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α/2011)
και σχετίζονται με την προστασία του περιβάλλοντος.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΔΑΤΩΝ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΑΒΩΣΗΣ

ΣΥΝΝΗΜΕΝΑ
Κείμενο «Σύστημα Διαχείρισης Περιβαλλοντικών Αναφορών / Καταγγελιών»
(σελίδες δέκα τρεις)

Σύστημα Διαχείρισης Περιβαλλοντικών Αναφορών/ Καταγγελιών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΩΝ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ / ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΩΝ
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1. Σκοπός
Σκοπός του Συστήματος Διαχείρισης Αναφορών/Καταγγελιών της Γενικής Γραμματείας Φυσικού
Περιβάλλοντος και Υδάτων (ΓΓΦΠΥ) του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ) είναι:
1) Η θέσπιση –βάσει κινδύνου– ενός αντικειμενικού και αμερόληπτου πλαισίου αξιολόγησης και
διαχείρισης των αναφορών/καταγγελιών που υποβάλλονται στις αρμόδιες αρχές εποπτείας και
αφορούν στην προστασία του περιβάλλοντος.
2) Η διασφάλιση της αξιοποίησης των αναφορών/καταγγελιών ως πηγή πληροφοριών για τη
βελτίωση της στόχευσης των κινδύνων και του προγραμματισμού των περιβαλλοντικών
επιθεωρήσεων.

2.

Πεδίο εφαρμογής

Το Σύστημα Διαχείρισης Περιβαλλοντικών Αναφορών/Καταγγελιών (ΣΔΚ) εφαρμόζεται στις
αναφορές και καταγγελίες με αντικείμενο περιβαλλοντικά ζητήματα και ενδεχόμενες παραβάσεις,
ιδιαίτερα όσον αφορά σε έργα και δραστηριότητες που υπόκεινται σε περιβαλλοντική αδειοδότηση
και επιθεώρηση σύμφωνα με την ισχύουσα ενωσιακή και εθνική νομοθεσία.
Η Αναφορά/Καταγγελία που αφορά στην προστασία του περιβάλλοντος πρέπει να είναι κατά το
δυνατό συγκεκριμένη (να δίνονται πληροφορίες για τον προσδιορισμό και εντοπισμό της πηγής
ρύπανσης ή άλλης υποβάθμισης του περιβάλλοντος, της σχετικής τοποθεσίας, του φορέα ή
προσώπου που διαπράττει ή εμπλέκεται στην καταγγελμένη πράξη ή παράβαση της
περιβαλλοντικής νομοθεσίας, κ.ά.) και τεκμηριωμένη (να υποστηρίζεται από εύλογα αποδεικτικά
στοιχεία). Επίσης, η αναφορά/καταγγελία δύναται να υποβάλλεται σε οποιαδήποτε μορφή
προφορική, γραπτή ή ηλεκτρονική, επώνυμα ή ανώνυμα.

3.

Πολιτική της Γ.Γ.Φ.Π.Υ. του Υ.Π.ΕΝ. για την αξιολόγηση και διαχείριση
των αναφορών/καταγγελιών

Στο πλαίσιο της αποστολής του, που είναι η διατήρηση και βελτίωση της ποιότητας του
περιβάλλοντος, το ΥΠΕΝ, μέσω του επιτελικού και συντονιστικού του ρόλου, σχεδιάζει και προωθεί
την εν λόγω πολιτική της Γενικής Γραμματείας Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων σχετικά με την
αξιολόγηση και διαχείριση των αναφορών/καταγγελιών για την προστασία του περιβάλλοντος,
βασισμένη στους παρακάτω άξονες:


Διασφάλιση του δικαιώματος των πολιτών να εκφράζουν τις βάσιμες αναφορές/καταγγελίες
τους για την προστασία του περιβάλλοντος.



Διαμόρφωση διαδικασίας διαχείρισης αναφορών/καταγγελιών που εμπλέκει όλα τα
επίπεδα διοίκησης, προσανατολισμένη στη διαχείριση κινδύνου, σε συνάφεια με τους
στόχους της ΓΓΦΠΥ για την προαγωγή της εφαρμογής της κείμενης περιβαλλοντικής
νομοθεσίας για την διαχείριση και προστασία του περιβάλλοντος.



Αξιολόγηση και διαχείριση των αναφορών/καταγγελιών με ενιαίο πλαίσιο κριτηρίων,
αντικειμενικό και αμερόληπτο, που προβλέπει τις κατάλληλες ενέργειες σχετικά με την
διαδικασία διενέργειας περιβαλλοντικών επιθεωρήσεων.
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4.



Άμεση ανταπόκριση του μηχανισμού περιβαλλοντικών επιθεωρήσεων, ανάλογα με τη
σοβαρότητα και την τεκμηρίωση των ισχυρισμών της αναφοράς/καταγγελίας, αναλογικά με
τους εκάστοτε διαθέσιμους πόρους.



Συγκέντρωση και αξιοποίηση σημαντικών πληροφοριών για τα ενδεχόμενα προβλήματα και
τις τάσεις στον πεδίο της προστασίας του περιβάλλοντος και την προσαρμογή του Εθνικού
Σχεδίου Περιβαλλοντικών Επιθεωρήσεων καθώς και του προγραμματισμού τακτικών
περιβαλλοντικών επιθεωρήσεων.



Συνεχής βελτίωση του Συστήματος Διαχείρισης Περιβαλλοντικών Αναφορών/Καταγγελιών,
με αξιολόγηση της αποτελεσματικότητάς του, ενέργειες ευαισθητοποίησης πολιτών, των
φορέων εκπροσώπησής τους, κοινωνικών εταίρων κ.λπ.

Νομοθετικό πλαίσιο

Η βασική νομοθεσία στην οποία βασίζεται το Σύστημα Διαχείρισης Αναφορών/Καταγγελιών για την
προστασία του περιβάλλοντος είναι:
 Η Σύσταση 2001/331/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 4ης
Απριλίου 2001 για τον καθορισμό ελάχιστων κριτηρίων σχετικά µε τις περιβαλλοντικές
επιθεωρήσεις στα κράτη µέλη.
 Η Οδηγία 2010/75/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 24ης
Νοεμβρίου 2010 περί βιομηχανικών εκπομπών (ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της
ρύπανσης).
 Ο ν. 1650/1986 (ΦΕΚ 160/Α/16.10.1986) «Για την προστασία του περιβάλλοντος», όπως
ισχύει.
 Ο ν. 2947/2001 (ΦΕΚ 228/Α/09.10.2001) «Κεφάλαιο Α’ Θέματα ολυμπιακής φιλοξενίας και
έργων ολυμπιακής υποδομής»
 Ο ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α/21.09.2011) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και
δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού
ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος», όπως ισχύει.
 Ο ν. 4512/2018 (ΦΕΚ 5/Α/17.01.2018) «Ρυθμίσεις για την εφαρμογή των Διαρθρωτικών
Μεταρρυθμίσεων του Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής και άλλες διατάξεις»,
άρθρο 140 «Διαχείριση καταγγελιών», όπως ισχύει.
 Ο ν. 4624/2019 (ΦΕΚ 137/Α/29.08.2019) «Προστασία Προσωπικών Δεδομένων».
Επίσης ελήφθη υπόψη:
 Ο Οδηγός της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τον χειρισμό καταγγελιών και συμμετοχή των
πολιτών (Ευρωπαϊκή Ένωση 2020).
 Οι Κατευθυντήριές Οδηγίες για την ανάπτυξη ενός ενιαίου συστήματος Εποπτείας και
Ελέγχων των οικονομικών δραστηριοτήτων στην Ελλάδα, και συγκεκριμένα ο Οδηγός 4:
Ανάπτυξη συστήματος διαχείρισης καταγγελιών με βάση τον κίνδυνο (ΥΠΑΝΕΠ 2019).
 Ο Οδηγός ”Greek Inspections Reform: Complaint Management System in the Environmental
Domain” (World Bank 2019).
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5.

Πηγές περιβαλλοντικών αναφορών/καταγγελιών
 Δυνατότητα υποβολής αναφορών/καταγγελιών που αφορούν στον τομέα προστασίας του
περιβάλλοντος έχει κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο.
 Δυνατότητα υποβολής αναφορών έχουν, επίσης, οι φορείς του δημόσιου και του ευρύτερου
δημοσίου τομέα.
 Πληροφορίες και σχόλια από εκπροσώπους των οικονομικών και δημοσίων φορέων, όπως
προβλέπεται στο άρθρο 145 του ν. 4512/2018, αξιοποιούνται με βάση το σύστημα
διαχείρισης αναφορών/καταγγελιών.
 Επίσης, αυτεπάγγελτα αξιολογούνται ως αναφορές/καταγγελίες, πληροφορίες που τίθενται
σε γνώση των στελεχών της αρχών εποπτείας για την προστασία του περιβάλλοντος και
προκύπτουν από άλλες πηγές, όπως τα ΜΜΕ, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ή άλλο μέσο.

Η Γενική Διεύθυνση Σώματος Επιθεωρητών και Ελεγκτών της ΓΓΦΠΥ μεριμνά για την ενημέρωση των
πολιτών σχετικά με τη διαδικασία υποβολής αναφορών/καταγγελιών, συμπεριλαμβανομένης της
ανάρτησης της πολιτικής/διαδικασίας στην ιστοσελίδα του ΥΠΕΝ (www.ypen.gr), ή με όποιο άλλο
πρόσφορο μέσο. Η παραπάνω Γεν. Δ/νση είναι επίσης αρμόδια και για τον σχεδιασμό και εκτέλεση
ενεργειών ευαισθητοποίησης των πολιτών και των κοινωνικών εταίρων και άλλων ενδιαφερομένων
μερών.

6.

Αρμόδιες αρχές – Έλεγχος της αναφοράς/καταγγελίας

Στη διαχείριση των αναφορών/καταγγελιών εμπλέκονται οι αρμόδιες (εποπτεύουσες) αρχές για την
διεξαγωγή περιβαλλοντικών επιθεωρήσεων –τακτικών και έκτακτων– του ΥΠΕΝ, των
Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και των Περιφερειών της χώρας σε έργα και δραστηριότητες της
χωρικής αρμοδιότητάς τους, σύμφωνα με το άρθρο 20 του ν. 4014/2011.
Οι αρμόδιες υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης Σώματος Επιθεωρητών και Ελεγκτών του ΥΠΕΝ είναι
οι κάτωθι που λειτουργούν σε επίπεδο Διεύθυνσης:
α) Σώμα Επιθεώρησης Βορείου Ελλάδος, στην χωρική αρμοδιότητα της οποίας υπάγονται οι
Περιφέρειες Κεντρικής Μακεδονίας, Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, Δυτικής Μακεδονίας,
Θεσσαλίας, Βορείου Αιγαίου και Ηπείρου και έχει έδρα το νομό Θεσσαλονίκης,
β) Σώμα Επιθεώρησης Νοτίου Ελλάδος, στην χωρική αρμοδιότητα της οποίας οποία υπάγονται οι
Περιφέρειες Αττικής, Στερεάς Ελλάδος, Πελοποννήσου, Νοτίου Αιγαίου, Κρήτης, Ιονίου και Δυτικής
Ελλάδος,
και ειδικότερα τα Τμήματα Επιθεώρησης Περιβάλλοντος που υπάγονται σε αυτά.
Ο έλεγχος της καταγγελίας/αναφοράς διενεργείται σε δύο επίπεδα:


Πρώτο (Α΄) Επίπεδο Αξιολόγησης (Εισήγησης): Σε κάθε εποπτεύουσα αρχή θα ορίζονται
ένας ή περισσότεροι υπάλληλοι αρμόδιοι για την καταχώρηση-καταγραφή και την αρχική
αξιολόγηση-εισήγηση
για
περαιτέρω
ενέργειες
επί
της
υποβληθείσας
καταγγελίας/αναφοράς.

Υ.Π.ΕΝ. - Γ.Γ.Φ.Π.Υ.

Σελίδα |5

Σύστημα Διαχείρισης Περιβαλλοντικών Αναφορών/ Καταγγελιών



Δεύτερο
(Β΄)
Επίπεδο
Αξιολόγησης:
Η
αξιολόγηση
της
υποβληθείσας
καταγγελίας/αναφοράς θα ολοκληρώνεται από τους Προϊσταμένους των αρμοδίων
Τμημάτων και Διευθύνσεων της εποπτεύουσας αρχής.

Η αξιολόγηση θα πραγματοποιείται με έντυπο αξιολόγησης (βαθμολόγησης) που θα συνοδεύει την
καταγγελία/αναφορά και θα συμπληρώνεται τμηματικά κατά την αξιολόγηση πρώτου και δευτέρου
επιπέδου και θα συνοδεύει την καταγγελία. Η συμπλήρωση του εντύπου κατά το πρώτο επίπεδο
αξιολόγησης θα έχει τον ρόλο της εισήγησης, η οποία θα εκτιμάται και θα εγκρίνεται στο δεύτερο
επίπεδο αξιολόγησης.

7.

Υποβολή της αναφοράς/καταγγελίας – καταγραφή

7.1. Τρόποι υποβολής των καταγγελιών
Αναφορές και καταγγελίες για την προστασία του περιβάλλοντος μπορούν να υποβάλλονται σε
οποιαδήποτε εποπτεύουσα αρχή (του ΥΠΕΝ, των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων ή των Περιφερειών)
αρμόδια στη χωρική εμβέλεια που αφορά στην καταγγελία/αναφορά, από οποιοδήποτε φυσικό ή
νομικό πρόσωπο ή δημόσια υπηρεσία με κάθε πρόσφορο μέσο επικοινωνίας (ηλεκτρονικά,
εγγράφως, τηλεφωνικώς κ.λπ.).
Προσωρινά και μέχρι την ενεργοποίηση σχετικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας (στο Ολοκληρωμένο
Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Αδειοδότησης και Ελέγχων (ΟΠΣ ΑΔΕ) της ΓΓΒ του ΥΠΑΝΕΠ ή
άλλης σχετικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας), η υποβολή περιβαλλοντικών αναφορών/καταγγελιών
ειδικά για το ΥΠΕΝ θα μπορεί να πραγματοποιείται από τον ενδιαφερόμενο:


Mέσω ηλεκτρονικής φόρμας (που θα περιέχει τα στοιχεία του σχετικού εντύπου
αναφοράς/καταγγελίας) στην ιστοσελίδα του ΥΠΕΝ www.ypen.gr. Με την υποβολή της
φόρμας, θα λαμβάνεται μοναδικός αριθμός, χρονοσφραγίδα υποβολής και αυτόματο
μήνυμα σε απάντηση: «Το αίτημά σας υποβλήθηκε επιτυχώς. Η υπηρεσία θα προβεί
στην επεξεργασία του.»



Μέσω e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση: kataggelies@ypen.gr. Τα email λαμβάνουν
μοναδικό αριθμό και χρονοσφραγίδα υποβολής (ο χρόνος λήψης του email), ενώ στη
συνέχεια αποστέλλεται το ακόλουθο αυτόματο μήνυμα σε απάντηση: «Το αίτημά σας
υποβλήθηκε επιτυχώς. Η υπηρεσία θα προβεί στην επεξεργασία του.»



Τηλεφωνικά στην αρμόδια διεύθυνση ή τμήμα (υπάρχει διαθέσιμος τηλεφωνικός
κατάλογος στην ιστοσελίδα του ΥΠΕΝ: https://www.ypen.gr) με ταυτόχρονη
συμπλήρωση ηλεκτρονικής φόρμας καταγραφής από τον αρμόδιο υπάλληλο, σύμφωνα
με το αρ.19 του ν. 4635/2019 (ΦΕΚ 167/A/30.10.2019).



Ταχυδρομικά στη διεύθυνση:
Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας
Γενική Γραμματεία Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων
Γενική Διεύθυνση Σώματος Επιθεωρητών και Ελεγκτών του ΥΠΕΝ
Λεωφ. Μεσογείων 119, Τ.Κ. 115 26 Αθήνα
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Με αυτοπρόσωπη παρουσία ή μέσω εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου στο Πρωτόκολλο
του ΥΠΕΝ (στο ισόγειο Αμαλιάδος 17, 11523 Αθήνα) με τη συμπλήρωση του ειδικού
εντύπου αναφοράς/καταγγελίας που θα υπάρχει διαθέσιμη στο Πρωτόκολλο.

Σε κάθε περίπτωση, και ανεξάρτητα του τρόπου υποβολής τους, οι καταγγελίες θα καταχωρούνται
από τον αρμόδιο υπάλληλο της εποπτεύουσας αρχής σε ηλεκτρονική φόρμα διασφαλίζοντας την
καταχώρηση όσο το δυνατόν περισσότερων στοιχείων και λαμβάνοντας μοναδικό αριθμό και
χρονοσφραγίδα υποβολής/καταχώρησης, σύμφωνα με την απαίτηση του ν. 4635/2019 (ΦΕΚ
167/A/30.10.2019).
Στη συνέχεια, πραγματοποιείται η αξιολόγηση της αναφοράς/καταγγελίας με βάση το παρόν
Σύστημα Διαχείρισης, η παρακολούθηση της εξέλιξής της, αλλά και η διαχείρισή/αποθήκευσή της
για την αξιοποίησή της σε μεταγενέστερες αναλύσεις (π.χ. στον σχεδιασμό και προγραμματισμό
περιβαλλοντικών επιθεωρήσεων, στατιστικές αναλύσεις, κ.ά.).
Η αρμόδια εποπτεύουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να αξιολογεί αυτεπαγγέλτως, σύμφωνα με το
άρθρο140 παρ.7 του ν.4512/2018, και άλλες πληροφορίες που τίθενται σε γνώση της, όπως
δημοσιεύματα στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ή σε άλλο μέσο. Η
διαχείριση και σε αυτήν την περίπτωση πραγματοποιείται σύμφωνα με την παρούσα διαδικασία
αξιολόγησης.

7.2. Περιεχόμενο των αναφορών/καταγγελιών
Οι αναφορές/καταγγελίες θα υποβάλλονται με τη χρήση σχετικού Εντύπου Αναφοράς/Καταγγελίας
και θα πρέπει να αποτυπώνουν πληροφορίες σχετικά με:
 Τον καταγγέλλοντα (Ωστόσο, η επαρκώς τεκμηριωμένη ανώνυμη καταγγελία εξετάζεται
κανονικά.)
 Το έργο/δραστηριότητα/εγκατάσταση ή/και τον φορέα για τον οποίον υποβάλλεται η
αναφορά/καταγγελία, και
 Την ουσία της αναφοράς/καταγγελίας.
Η αναφορά/ καταγγελία λαμβάνει:


Στοιχεία αρχείου εγγραφής (αρ. πρωτ.) και όνομα αρμόδιου υπαλλήλου που καταγράφει
την καταγγελία (εφόσον δεν έχει εισαχθεί απευθείας σε ηλεκτρονική φόρμα),



Μοναδικό αριθμό και χρονοσφραγίδα υποβολής της (εφόσον εισάγεται απευθείας με
ηλεκτρονική φόρμα στο σχετικό πληροφοριακό σύστημα προκειμένου να ταυτοποιηθεί).

Τα απαιτούμενα στοιχεία για την πλήρη αξιοποίηση μιας περιβαλλοντικής καταγγελίας είναι:


Καθορισμός της φύσης/λόγου της καταγγελίας (ρύπανση ή άλλη υποβάθμιση του
περιβάλλοντος, συμπεριλαμβανομένης ενδεχόμενης απειλής για τη ανθρώπινη υγεία,
κ.λπ.).



Προσδιορισμός των περιβαλλοντικών πτυχών, όπως η γεωγραφική θέση, η διάρκεια,
κλίμακα και σοβαρότητα των επιπτώσεων στο περιβάλλον, κ.ά., καθώς και παροχή
απαραίτητων στοιχείων που να επιτρέπουν τη διεξαγωγή επιτόπιου ελέγχου ή έρευνας
(αυτοψίας).
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Προσδιορισμός της φερόμενης παράβασης (παράβαση των περιβαλλοντικών όρων ή των
πρότυπων περιβαλλοντικών δεσμεύσεων για έργο ή δραστηριότητα, παράβαση εν γένει
της περιβαλλοντικής νομοθεσίας, περιβαλλοντικό έγκλημα κ.ά.)



Πληροφορίες για τον φορέα ή πρόσωπο που διαπράττει ή εμπλέκεται στην καταγγελμένη
πράξη.



Ημερομηνία/χρόνος της φερόμενης παράβασης.



Πληροφορίες σχετικά με το ιστορικό του καταγγέλλοντα (εάν για παράδειγμα υποβάλλει
για πρώτη φορά ή έχει υποβάλλει επανειλημμένα ή καταχρηστικά περιβαλλοντικές
καταγγελίες).

Επιθυμητό θα ήταν η καταγγελία να είναι επώνυμη, με στοιχεία επικοινωνίας του καταγγέλλοντα
και την ιδιότητά του, ώστε να είναι δυνατή η αναζήτηση πρόσθετων πληροφοριών και η εκτίμηση
της αξιοπιστίας του. Παράλληλα, προκειμένου να στοιχειοθετηθεί επαρκέστερα μια περιβαλλοντική
καταγγελία και να συνδεθεί με συγκεκριμένη παράβαση χρειάζεται τεκμηρίωση, δηλαδή να
παρέχονται πραγματικά στοιχεία προς υποστήριξη των ισχυρισμών που περιέχει (όπως για
παράδειγμα φωτογραφική αποτύπωση της φερόμενης περιβαλλοντικής παράβασης κ.ά.).

8.

Περιγραφή διαδικασίας αξιολόγησης για περιβαλλοντικές αναφορές/
καταγγελίες

Οι ληφθείσες καταγγελίες μετά την υποβολή τους και την καταχώρισή τους στην ηλεκτρονική
φόρμα, υπόκεινται σε Αξιολόγηση Πρώτου (Α’) Επιπέδου και στη συνέχεια, είτε προωθούνται στο
επόμενο στάδιο αξιολόγησης (Αξιολόγηση Δευτέρου (Β΄) Επιπέδου) είτε αρχειοθετούνται.

8.1. Αξιολόγηση Πρώτου Επιπέδου
Η Αξιολόγηση Πρώτου (Α’) Επιπέδου (Εισήγηση) γίνεται από τους ορισμένους υπαλλήλους της
εποπτεύουσας αρχής με την εφαρμογή των κριτήριων αξιολόγησης 1-2 (κριτήρια on-off):
1.
2.

Το προφανώς αβάσιμο και αστήρικτο του περιεχομένου της καταγγελίας (η ανώνυμη
καταγγελία εφόσον έχει επαρκή τεκμηρίωση δεν χαρακτηρίζεται αβάσιμη ή αστήρικτη).
Τη συμβατότητα του περιεχομένου της καταγγελίας με το πεδίο της προστασίας του
περιβάλλοντος και με τις αρμοδιότητες της εποπτεύουσας αρχής.

Αναφορές/καταγγελίες με προφανώς αβάσιμο και αστήρικτο περιεχόμενο προωθούνται προς
αρχειοθέτηση. Αναφορές/καταγγελίες εκτός του πεδίου της προστασίας του περιβάλλοντος
προωθούνται στον αρμόδιο φορέα εποπτείας. Σε διαφορετική περίπτωση, προωθείται για να
ακολουθήσει η αξιολόγηση δεύτερου επιπέδου από το αρμόδιο τμήμα/διεύθυνση της
εποπτεύουσας αρχής.

8.2. Αξιολόγηση Δευτέρου Επιπέδου
Στη συνέχεια, λαμβάνει χώρα η Αξιολόγηση Δευτέρου (Β΄) Επιπέδου (Βαθμολόγηση) για την
καταγγελία με βάση τα παρακάτω κριτήρια:
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1. Την κατάθεση των ελάχιστων απαραίτητων στοιχείων που επιτρέπουν τη διεξαγωγή
αξιολόγησης.
2. Την κατ’ αρχήν εκτίμηση ότι η αναφορά/καταγγελία στοιχειοθετεί παράβαση νομοθεσίας.
Στην περίπτωση που η αναφορά/καταγγελία, (α) δεν περιλαμβάνει τα ελάχιστα απαραίτητα
στοιχεία, ώστε να καθίσταται δυνατή η περαιτέρω επεξεργασία της, ή/και (β) δεν στοιχειοθετεί
παράβαση νομοθεσίας, αρχειοθετείται. Επίσης, στην περίπτωση που η αναφορά/καταγγελία αφορά
σε δραστηριότητα που έχει ελεγχθεί πρόσφατα από αρμόδια αρχή εποπτείας, χωρίς λήψη μέτρων
συμμόρφωσης (του Μοντέλου Ενεργειών Συμμόρφωσης) πέραν των απλών συστάσεων, η
αναφορά/καταγγελία αρχειοθετείται. Εφόσον η αναφορά/καταγγελία γίνει από καταγγέλλοντα ο/η
οποίος/α υποβάλλει επανειλημμένα περιβαλλοντικές καταγγελίες για το ίδιο ζήτημα που είτε είναι
άνευ τεκμηρίωσης, καταχρηστικές ή σε προγενέστερες αυτοψίες δεν έχει διαπιστωθεί η εγκυρότητα
ή/και ακρίβειά τους, η αναφορά/καταγγελία επίσης αρχειοθετείται.
Στη συνέχεια η αναφορά/καταγγελία βαθμολογείται με βάση τα παρακάτω κριτήρια:
 Την επαναληψιμότητα του αναφερόμενου περιστατικού (ανά δραστηριότητα ή/και ανά
φορέα).
1. Στην περίπτωση που για το συγκεκριμένο έργο/δραστηριότητα/εγκατάσταση δεν υπάρχουν
πρόσφατες αναφορές/καταγγελίες (π.χ. εντός της τελευταίας πενταετίας), η βαθμολογία
είναι 0. Η βαθμολογία αυξάνεται αναλογικά με τον βαθμό επαναληψιμότητας (1 εφόσον έχει
ξαναγίνει καταγγελία μια φορά, 2 για δύο καταγγελίες κ.ο.κ., έως 4).
 Tον χρόνο που έχει παρέλθει από την διαπίστωση του περιστατικού.
2. Στη περίπτωση που η καταγγελθείσα παράβαση είναι συνεχιζόμενη/επαναλαμβανόμενη, σε
εξέλιξη ή επικείμενη η βαθμολογία είναι η μέγιστη (4). Εφόσον έχει λάβει χώρα πρόσφατα η
βαθμολογία είναι 3, ενώ εάν έχει παρέλθει εύλογο χρονικό διάστημα βαθμολογείται με 2.
Αν, τέλος, η καταγγελία αφορά παρελθοντική παράβαση η βαθμολογία είναι 1.
 Την εκτίμηση του βαθμού επικινδυνότητας της καταγγελθείσας πράξης/παράβασης/συμβάντος
στο περιβάλλον και ως προς τις άμεσες ή έμμεσες επιδράσεις στο κοινό:
3. Πραγματοποιείται εκτίμηση του βαθμού επικινδυνότητας της φερόμενης παράβασης ή
καταγγελθείσας περίπτωσης μη συμμόρφωσης ή συμβάντος ως προς τις επιπτώσεις τους στο
περιβάλλον, συνεκτιμώντας ενδεχόμενη επίπτωση στην ανθρώπινη υγεία. Υιοθετείται η
ακόλουθη κατάταξη (εκτίμηση βαθμού επικινδυνότητας) με βαθμολόγηση ως εξής:


Χαμηλός βαθμός επικινδυνότητας, βαθμολογείται με 1.



Μεσαίος βαθμός επικινδυνότητας, βαθμολογείται με 3.



Μεσαίος/Υψηλός βαθμός επικινδυνότητας, βαθμολογείται με 5.



Υψηλός βαθμός επικινδυνότητας
θυμάτων), βαθμολογείται με 6.

(συμπεριλαμβάνει

κίνδυνο

ανθρώπινων

 Τη συνεκτίμηση των στοιχείων τεκμηρίωσης που συνοδεύουν την περιβαλλοντική κατηγορία.
4. Γίνεται μία κατά το δυνατό εκτίμηση του βαθμού, της επάρκειας και της αξιοπιστίας της
παρεχόμενης τεκμηρίωσης (πραγματικά στοιχεία), καθώς και κάθε άλλης πληροφορίας που
αφορά στο αντικείμενο της καταγγελίας και είναι διαθέσιμη στην εποπτεύουσα αρχή. Ως εκ
τούτου μία καταγγελία μπορεί να χαρακτηρισθεί ως ατεκμηρίωτη και να βαθμολογηθεί με 0,
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ελλιπώς τεκμηριωμένη και να βαθμολογηθεί με 1, επαρκώς τεκμηριωμένη και να λάβει
βαθμολογία 2, και ισχυρά τεκμηριωμένη και να λάβει βαθμολογία 3.
Σε περίπτωση που η αναφορά/καταγγελία αφορά σε σοβαρό περιστατικό με ιδιαίτερα σημαντικές
δυσμενείς περιβαλλοντικές επιπτώσεις (συμπεριλαμβανομένων ενδεχόμενων επιπτώσεων στην
ανθρώπινη υγεία) μπορεί να κριθεί ως περίπτωση ειδικού χειρισμού και να δρομολογηθεί η λήψη
άμεσων ενεργειών, ανεξάρτητα από την παρούσα διαδικασία αξιολόγησης, με απόφαση της
αρμόδιας εποπτεύουσας αρχής.
Με το πέρας της διαδικασίας αξιολόγησης και ανάλογα με τη βαθμολογία που λαμβάνει η
αναφορά/καταγγελία, αποφασίζεται η πορεία της και ενημερώνεται σχετικά ο καταγγέλλων εφόσον
αυτό είναι εφικτό (επώνυμη καταγγελία).

8.3. Κριτήρια αξιολόγησης και βαθμολόγησης
Σύμφωνα με τα προαναφερόμενα κριτήρια διαμορφώνεται ο παρακάτω πίνακας Κριτηρίων
Αξιολόγησης και Βαθμολόγησης.
Τιμές
βαθμολόγησης

Κριτήρια Αξιολόγησης και Βαθμολόγησης

1

2

3

4

Επαναληψιμότητα περιστατικού

Χρόνος που έχει παρέλθει από περιστατικό

Εκτίμηση Βαθμού Επικινδυνότητας

Τεκμηρίωση καταγγελίας
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Καμία καταγγελία

0

Μία καταγγελία

1

Δύο καταγγελίες

2

Τρείς καταγγελίες

3

Τέσσερεις και πάνω

4

Στο παρελθόν

1

Εύλογος χρόνος

2

Πρόσφατα

3

Σε εξέλιξη

4

Χαμηλός

1

Μεσαίος

3

Μεσαίος/Υψηλός

5

Υψηλός

6

Ατεκμηρίωτη

0

Ελλιπώς τεκμηριωμένη

1

Επαρκώς τεκμηριωμένη

2

Ισχυρά τεκμηριωμένη

3
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8.4. Χαρακτηρισμός αναφοράς/καταγγελίας και Πίνακας Ενεργειών
Με βάση τη συνολική βαθμολογία που λαμβάνει κάθε αναφορά/καταγγελία σύμφωνα με τα
κριτήρια αξιολόγησης και βαθμολόγησης, η αναφορά χαρακτηρίζεται ως προς το Επίπεδο-Βαθμό
Σημαντικότητάς της, όπως παρουσιάζεται στον επόμενο πίνακα. Επίσης, στον ίδιο πίνακα
αναφέρονται οι αντίστοιχες Ενέργειες Διαχείρισης.
Βαθμολογία
«β»

Επίπεδο
Σημαντικότητας

Βαθμός
Σημαντικότητας

Ενέργεια Διαχείρισης

Μη σημαντική

0

Αρχειοθέτηση μετά την επικύρωση
αρμόδιου διευθυντικού στελέχους

Λιγότερο Σημαντική

1

Διοικητική διερεύνηση και ενδεχόμενη
ένταξη σε πρόγραμμα τακτικών
περιβαλλοντικών επιθεωρήσεων

10≤ β ≤12

Σημαντική

2

Άμεση διοικητική διερεύνηση και ένταξη
στο τρέχον πρόγραμμα τακτικών
περιβαλλοντικών επιθεωρήσεων

13≤ β ≤15

Πολύ Σημαντική

3

Επιτόπια διερεύνηση (έκτακτη
περιβαλλοντική επιθεώρηση) το
συντομότερο δυνατό

4

Άμεση επιτόπια διερεύνηση (έκτακτη
περιβαλλοντική επιθεώρηση) και άμεση
λήψη μέτρων

Β≤4

4< β ≤9

16≤ β ≤17

Κρίσιμη

Η διαδικασία Αξιολόγησης και Βαθμολόγησης της αναφοράς/καταγγελίας πραγματοποιείται με τη
χρήση του Εντύπου Αξιολόγησης Αναφορών/Καταγγελιών.

9.

Ενέργειες διαχείρισης αναφορών/καταγγελιών

Με το πέρας της διαδικασίας αξιολόγησης μίας καταγγελίας, από το σύνολο των βαθμών και βάσει
του ανωτέρω πίνακα (ενότητα 8.4), προκύπτουν συγκεκριμένες διαχειριστικές ενέργειες. Εκτός από
τις περιπτώσεις στις οποίες οι καταγγελίες αρχειοθετούνται ή εντάσσονται στον τακτικό
προγραμματισμό, οι υπόλοιπες ενέργειες αφορούν τη διεξαγωγή έκτακτου ελέγχου. Δηλαδή, μόνον
η καταγγελία που αξιολογείται ως «Πολύ Σημαντική» και «Κρίσιμη» συνεπάγεται τη διεξαγωγή
έκτακτης περιβαλλοντικής επιθεώρησης. Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τον ν. 4014/2011 «έκτακτες
περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις διενεργούνται από τις αρμόδιες αρχές … προκειμένου να
διερευνηθούν το ταχύτερο δυνατόν σοβαρές περιβαλλοντικές καταγγελίες ή συμβάντα με
ιδιαίτερες περιβαλλοντικές επιπτώσεις, καθώς και περιπτώσεις μη συμμόρφωσης. Εάν οι αρμόδιες
υπηρεσίες αδυνατούν να διενεργήσουν την έκτακτη περιβαλλοντική επιθεώρηση, αυτή μπορεί να
ανατίθεται σε περιβαλλοντικό ελεγκτή...».
Στην περίπτωση που με το πέρας της αξιολόγησης η καταγγελία χαρακτηρίζεται ως «Σημαντική»,
προγραμματίζεται άμεσα η διενέργεια τακτικής περιβαλλοντικής επιθεώρησης. Στην περίπτωση που
η αξιολόγηση μιας καταγγελίας την χαρακτηρίζει ως «Λιγότερο Σημαντική» προτείνεται η περαιτέρω
διερεύνηση για ενδεχόμενη ένταξη της δραστηριότητας/έργου που φέρεται να προκάλεσε την
καταγγελλόμενη επίπτωση, στο πρόγραμμα τακτικών ελέγχων. Για έργα και δραστηριότητες Α’
Κατηγορίας του άρθρου 1 του ν.4014/2011 που σε συνέχεια της αξιολόγησης σχετικής καταγγελίας
κρίνεται σκόπιμο να ενταχθούν στο πρόγραμμα τακτικών περιβαλλοντικών επιθεωρήσεων, οι
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αρμόδιες υπηρεσίες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και των Περιφερειών οφείλουν να
διαβιβάσουν σχετικό αίτημα στη Γενική Διεύθυνση Σώματος Επιθεωρητών και Ελεγκτών του ΥΠΕΝ.
Η Διενέργεια των Έκτακτων Ελέγχων πραγματοποιείται σύμφωνα με τη Διαδικασία Διενέργειας
Ελέγχων (αθρ.148 ν. 4512/2018 όπως ισχύει). Με την ολοκλήρωση του Έκτακτου Ελέγχου και των
ενεργειών που προβλέπονται στο Μοντέλο Ενεργειών Συμμόρφωσης, το αποτέλεσμα της έκτακτης
περιβαλλοντικής επιθρώρησης εισάγεται στο Έντυπο Αξιολόγησης Αναφορών/Καταγγελιών.
Καταγγελίες που υποβάλλονται στο ΥΠΕΝ που αφορούν σε θέματα περιορισμένης ή/και τοπικής
σημασίας, διαβιβάζονται λόγω αρμοδιότητας σε άλλες εποπτεύουσες αρχές για τις ενέργειές τους,
σε οποιοδήποτε στάδιο αξιολόγησής τους.
Μέχρι τη λειτουργία ηλεκτρονικής διαχείρισης καταγγελιών, στην αρχή του έτους οι αρμόδιες
εποπτεύουσες αρχές θα διαβιβάζουν στη Γενική Διεύθυνση Σώματος Επιθεωρητών και Ελεγκτών
του ΥΠΕΝ τα σχετικά στοιχεία για τη διαχείριση καταγγελιών του προηγούμενου έτους.
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10. Πίνακας SIPOC
Σύστημα Διαχείρισης Αναφορών/ Καταγγελιών
SUPPLIERS
(προέλευση των
εισερχομένων)

INPUTS
(εισερχόμενα της διαδικασίας)

OUTPUTS
(παραδοτέα/εξερχόμενα της
διαδικασίας)

PROCESS
(βήματα της διαδικασίας)

CUSTOMERS
(αποδέκτες των εξερχομένων)



Κοινό



Αναφορά

1.

Παραλαβή Καταγγελίας





Εποπτεύουσες Αρχές



Φορείς Εκπροσώπησης
Πολιτών



Καταγγελία

2.

Εισαγωγή στο
Πληροφοριακό Σύστημα

Κοινοποίηση
Αποτελεσμάτων Αυτοψίας



Πολίτες



Προγραμματισμός
Περιβαλλοντικών
Επιθεωρήσεων



Φορέας Έργου ή
Δραστηριότητας



‘Έκτακτη Περιβαλλοντική
Επιθεώρηση (Φύλλα
Ελέγχου)



Καταγγέλλων/Αναφέρων



‘Άλλες Δημόσιες Αρχές



Μοντέλο Ενεργειών
Συμμόρφωσης (ΜΕΣ)



Αρχειοθέτηση



Περιβαλλοντικές
Οργανώσεις και άλλες ΜΚΟ



Δημόσιες Υπηρεσίες



Διαδίκτυο



Μέσα Μαζικής
Ενημέρωσης
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Υπηρεσιακό Έγγραφο



Αυτεπάγγελτη Διαδικασία

3.

Αρχική Αξιολόγηση



Πληροφορίες και Σχόλια
Εκπροσώπων Φορέων

4.

Αξιολόγηση-Βαθμολόγηση

5.

Εντολή Ελέγχου ή
Διαβίβαση σε άλλη
Εποπτεύουσα Αρχή

6.

Αρχειοθέτηση
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