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Παραρτήματα 

Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος τα Παραρτήματα Ι, ΙΙ 

και ΙΙΙ που ακολουθούν: 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

 

Πεδία Εφαρμογής Πιστοποίησης και απαιτούμενη εμπειρία των Πιστοποιημένων Αξιολογητών ΜΠΕ 

 

Πίνακας 1 

Πεδία Εφαρμογής Πιστοποίησης (ΠΕΠ) και απαιτούμενη εμπειρία των Πιστοποιημένων Αξιολογητών ΜΠΕ για έργα και δραστηριότητες της Υ.Α. 

37674/2016 , όπως εκάστοτε ισχύει 

 

Πεδίο 

Εφαρμογής 

Πιστοποίησης 

Ομάδες έργων και δραστηριοτήτων της υ.α. 37674/2016, όπως 

εκάστοτε ισχύει 
Απαιτούμενη εμπειρία των Πιστοποιημένων Αξιολογητών ΜΠΕ 

ΠΕΠ 1 
Ομάδα 1η 

Έργα χερσαίων και εναέριων μεταφορών 

α) Συμμετοχή στην εκπόνηση ή στην αξιολόγηση τουλάχιστον 

τριών Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για έργα ή 

δραστηριότητες κατηγορίας Α της 1ης ομάδας της υ.α. 

37674/2016 όπως ισχύει, κατά τα τελευταία δέκα έτη ή  

β) Απόδειξη συναφούς εργασιακής ή επιστημονικής εμπειρίας 4 

ετών (συνυπολογίζονται Μεταπτυχιακοί Τίτλοι Σπουδών) στο 

θεματικό αντικείμενο της ομάδας 1 

ΠΕΠ 2 
Ομάδα 2η 

Υδραυλικά έργα 

α) Συμμετοχή στην εκπόνηση ή στην αξιολόγηση τουλάχιστον 

τριών Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για έργα ή 

δραστηριότητες κατηγορίας Α της 2ης ομάδας της υ.α. 

37674/2016 όπως ισχύει, κατά τα τελευταία δέκα έτη ή 

β) Απόδειξη συναφούς εργασιακής ή επιστημονικής εμπειρίας 4 

ετών (συνυπολογίζονται Μεταπτυχιακοί Τίτλοι Σπουδών) στο 

θεματικό αντικείμενο της ομάδας 2 
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Πεδίο 

Εφαρμογής 

Πιστοποίησης 

Ομάδες έργων και δραστηριοτήτων της υ.α. 37674/2016, όπως 

εκάστοτε ισχύει 
Απαιτούμενη εμπειρία των Πιστοποιημένων Αξιολογητών ΜΠΕ 

ΠΕΠ 3 
Ομάδα 3η 

Λιμενικά έργα 

α) Συμμετοχή στην εκπόνηση ή στην αξιολόγηση τουλάχιστον 

τριών Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για έργα ή 

δραστηριότητες κατηγορίας Α της 3ης ομάδας της υ.α. 

37674/2016 όπως ισχύει, κατά τα τελευταία δέκα έτη ή 

β) Απόδειξη συναφούς εργασιακής ή επιστημονικής εμπειρίας 4 

ετών (συνυπολογίζονται Μεταπτυχιακοί Τίτλοι Σπουδών) στο 

θεματικό αντικείμενο της ομάδας 3 

ΠΕΠ 4 
Ομάδα 4η 

Συστήματα περιβαλλοντικών υποδομών 

α) Συμμετοχή στην εκπόνηση ή στην αξιολόγηση τουλάχιστον 

τριών Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για έργα ή 

δραστηριότητες κατηγορίας Α της 4ης ομάδας της υ.α. 

37674/2016 όπως ισχύει, κατά τα τελευταία δέκα έτη ή 

β) Απόδειξη συναφούς εργασιακής ή επιστημονικής εμπειρίας 4 

ετών (συνυπολογίζονται Μεταπτυχιακοί Τίτλοι Σπουδών) στο 

θεματικό αντικείμενο της ομάδας 4 

ΠΕΠ 5 
Ομάδα 5η 

Εξορυκτικές δραστηριότητες 

α) Συμμετοχή στην εκπόνηση ή στην αξιολόγηση τουλάχιστον 

τριών Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για έργα ή 

δραστηριότητες κατηγορίας Α της 5ης ομάδας της υ.α. 

37674/2016 όπως ισχύει, κατά τα τελευταία δέκα έτη ή 

β) Απόδειξη συναφούς εργασιακής ή επιστημονικής εμπειρίας 4 

ετών (συνυπολογίζονται Μεταπτυχιακοί Τίτλοι Σπουδών) στο 

θεματικό αντικείμενο της ομάδας 5 
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Πεδίο 

Εφαρμογής 

Πιστοποίησης 

Ομάδες έργων και δραστηριοτήτων της υ.α. 37674/2016, όπως 

εκάστοτε ισχύει 
Απαιτούμενη εμπειρία των Πιστοποιημένων Αξιολογητών ΜΠΕ 

ΠΕΠ 6 

Ομάδα 6η 

Τουριστικές εγκαταστάσεις και έργα αστικής ανάπτυξης, 

κτιριακού τομέα, αθλητισμού και αναψυχής 

α) Συμμετοχή στην εκπόνηση ή στην αξιολόγηση τουλάχιστον 

τριών Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για έργα ή 

δραστηριότητες κατηγορίας Α της 6ης ομάδας της υ.α. 

37674/2016 όπως ισχύει, κατά τα τελευταία δέκα έτη ή 

β) Απόδειξη συναφούς εργασιακής ή επιστημονικής εμπειρίας 4 

ετών (συνυπολογίζονται Μεταπτυχιακοί Τίτλοι Σπουδών) στο 

θεματικό αντικείμενο της ομάδας 6 

ΠΕΠ 7 
Ομάδα 7η 

Πτηνοκτηνοτροφικές εγκαταστάσεις 

α) Συμμετοχή στην εκπόνηση ή στην αξιολόγηση τουλάχιστον 

τριών Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για έργα ή 

δραστηριότητες κατηγορίας Α της 7ης ομάδας της υ.α. 

37674/2016 όπως ισχύει, κατά τα τελευταία δέκα έτη ή 

β) Απόδειξη συναφούς εργασιακής ή επιστημονικής εμπειρίας 4 

ετών (συνυπολογίζονται Μεταπτυχιακοί Τίτλοι Σπουδών) στο 

θεματικό αντικείμενο της ομάδας 7 

ΠΕΠ 8 
Ομάδα 8η 

Υδατοκαλλιέργειες 

α) Συμμετοχή στην εκπόνηση ή στην αξιολόγηση τουλάχιστον 

τριών Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για έργα ή 

δραστηριότητες κατηγορίας Α της 8ης ομάδας της υ.α. 

37674/2016 όπως ισχύει, κατά τα τελευταία δέκα έτη ή 

β) Απόδειξη συναφούς εργασιακής ή επιστημονικής εμπειρίας 4 

ετών (συνυπολογίζονται Μεταπτυχιακοί Τίτλοι Σπουδών) στο 

θεματικό αντικείμενο της ομάδας 8 
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Πεδίο 

Εφαρμογής 

Πιστοποίησης 

Ομάδες έργων και δραστηριοτήτων της υ.α. 37674/2016, όπως 

εκάστοτε ισχύει 
Απαιτούμενη εμπειρία των Πιστοποιημένων Αξιολογητών ΜΠΕ 

 
Ομάδα 9η  

Βιομηχανικές και συναφείς εγκαταστάσεις 
 

ΠΕΠ 9.1 

Βιομηχανία τροφίμων και ποτών 

Παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών υλών και προϊόντων 

Βιομηχανία δέρματος και δερμάτινων ειδών 

Βιομηχανία ξύλου και προϊόντων ξύλου 

Παραγωγή χαρτοπολτού, χάρτου και προϊόντων από χαρτί 

Εκδοτικές και εκτυπωτικές δραστηριότητες 

Λοιπές βιομηχανίες μ.α.κ. 

Κατασκευή ηλεκτρικού εξοπλισμού και οπτικών συσκευών 

Κατασκευή εξοπλισμού μεταφορών 

Επιχειρηματικά Πάρκα 

Διάφορες εγκαταστάσεις 

α) Συμμετοχή στην εκπόνηση ή στην αξιολόγηση τουλάχιστον 

τριών Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για έργα ή 

δραστηριότητες κατηγορίας Α της 9ης ομάδας της υ.α. 

37674/2016 όπως ισχύει, κατά τα τελευταία δέκα έτη, εκ των 

οποίων τουλάχιστον μια για έργο ή δραστηριότητα του 

συγκεκριμένου ΠΕΠ ή 

β) Απόδειξη συναφούς εργασιακής ή επιστημονικής εμπειρίας 4 

ετών (συνυπολογίζονται Μεταπτυχιακοί Τίτλοι Σπουδών) στο 

θεματικό αντικείμενο της ομάδας 9.1 

ΠΕΠ 9.2 

Παραγωγή οπτάνθρακα, προϊόντων διύλισης πετρελαίου και 

καυσίμων 

Παραγωγή χημικών ουσιών και προϊόντων 

Παραγωγή προϊόντων από ελαστικό και πλαστικές ύλες 

Συλλογή, καθαρισμός και διανομή νερού 

Εγκαταστάσεις αποθήκευσης καυσίμων και χημικών ουσιών 

και προϊόντων 

Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας 

α) Συμμετοχή στην εκπόνηση ή στην αξιολόγηση τουλάχιστον 

τριών Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για έργα ή 

δραστηριότητες κατηγορίας Α της 9ης ομάδας της υ.α. 

37674/2016 όπως ισχύει, κατά τα τελευταία δέκα έτη, εκ των 

οποίων τουλάχιστον μια για έργο ή δραστηριότητα του 

συγκεκριμένου ΠΕΠ ή 

β) Απόδειξη συναφούς εργασιακής ή επιστημονικής εμπειρίας 4 

ετών (συνυπολογίζονται Μεταπτυχιακοί Τίτλοι Σπουδών) στο 

θεματικό αντικείμενο της ομάδας 9.2 
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Πεδίο 

Εφαρμογής 

Πιστοποίησης 

Ομάδες έργων και δραστηριοτήτων της υ.α. 37674/2016, όπως 

εκάστοτε ισχύει 
Απαιτούμενη εμπειρία των Πιστοποιημένων Αξιολογητών ΜΠΕ 

ΠΕΠ 9.3 

Κατασκευή προϊόντων από μη μεταλλικά ορυκτά 

Παραγωγή και επεξεργασία μετάλλων 

Κατασκευή μεταλλικών προϊόντων (πλην μηχανημάτων και 

ειδών εξοπλισμού) 

Κατασκευή μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού μ.α.κ. 

α) Συμμετοχή στην εκπόνηση ή στην αξιολόγηση τουλάχιστον 

τριών Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για έργα ή 

δραστηριότητες κατηγορίας Α της 9ης ομάδας της υ.α. 

37674/2016 όπως ισχύει, κατά τα τελευταία δέκα έτη, εκ των 

οποίων τουλάχιστον μια για έργο ή δραστηριότητα του 

συγκεκριμένου ΠΕΠ ή 

β) Απόδειξη συναφούς εργασιακής ή επιστημονικής εμπειρίας 4 

ετών (συνυπολογίζονται Μεταπτυχιακοί Τίτλοι Σπουδών) στο 

θεματικό αντικείμενο της ομάδας 9.3 

ΠΕΠ 10 
Ομάδα 10η 

Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας 

α) Συμμετοχή στην εκπόνηση ή στην αξιολόγηση τουλάχιστον 

τριών Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για έργα ή 

δραστηριότητες κατηγορίας Α της 10ης ομάδας της υ.α. 

37674/2016 όπως ισχύει, κατά τα τελευταία δέκα έτη ή 

β) Απόδειξη συναφούς εργασιακής ή επιστημονικής εμπειρίας 4 

ετών (συνυπολογίζονται Μεταπτυχιακοί Τίτλοι Σπουδών) στο 

θεματικό αντικείμενο της ομάδας 10 

ΠΕΠ 11 
Ομάδα 11η 

Μεταφορά ενέργειας, καυσίμων και χημικών ουσιών 

α) Συμμετοχή στην εκπόνηση ή στην αξιολόγηση τουλάχιστον 

τριών Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για έργα ή 

δραστηριότητες κατηγορίας Α της 11ης ομάδας της υ.α. 

37674/2016 όπως ισχύει, κατά τα τελευταία δέκα έτη ή 

β) Απόδειξη συναφούς εργασιακής ή επιστημονικής εμπειρίας 4 

ετών (συνυπολογίζονται Μεταπτυχιακοί Τίτλοι Σπουδών) στο 

θεματικό αντικείμενο της ομάδας 11 
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Πεδίο 

Εφαρμογής 

Πιστοποίησης 

Ομάδες έργων και δραστηριοτήτων της υ.α. 37674/2016, όπως 

εκάστοτε ισχύει 
Απαιτούμενη εμπειρία των Πιστοποιημένων Αξιολογητών ΜΠΕ 

ΠΕΠ 12 
Ομάδα 12η 

Ειδικά έργα και δραστηριότητες 

α) Συμμετοχή στην εκπόνηση ή στην αξιολόγηση τουλάχιστον 

τριών Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για έργα ή 

δραστηριότητες κατηγορίας Α της 12ης ομάδας της υ.α. 

37674/2016 όπως ισχύει, κατά τα τελευταία δέκα έτη ή 

β) Απόδειξη συναφούς εργασιακής ή επιστημονικής εμπειρίας 4 

ετών (συνυπολογίζονται Μεταπτυχιακοί Τίτλοι Σπουδών) στο 

θεματικό αντικείμενο της ομάδας 12 
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Πίνακας 2 

Πεδίο Εφαρμογής Πιστοποίησης (ΠΕΠ) και απαιτούμενη εμπειρία των Πιστοποιημένων Αξιολογητών ΜΠΕ σε θέματα οικοσυστημάτων και 

προστατευόμενων ειδών 

 

Πεδίο 

Εφαρμογής 

Πιστοποίησης 

Τομέας εξειδίκευσης Απαιτούμενη εμπειρία των Πιστοποιημένων Αξιολογητών ΜΠΕ 

ΠΕΠ 13 Οικοσυστήματα και προστατευόμενα είδη 

α) Συμμετοχή στην εκπόνηση ή στην αξιολόγηση τουλάχιστον τριών: 

 Ειδικών Οικολογικών Αξιολογήσεων για έργα ή δραστηριότητες 

κατηγορίας Α της υ.α. 37674/2016 όπως ισχύει ή 

 Ειδικών Περιβαλλοντικών Μελετών ή 

 μελετών διαχείρισης οικοσυστημάτων ή 

 μελετών προστατευόμενων ειδών, 

κατά τα τελευταία δέκα έτη, ή 

β) Απόδειξη συναφούς εργασιακής ή επιστημονικής εμπειρίας 4 ετών 

(συνυπολογίζονται Μεταπτυχιακοί Τίτλοι Σπουδών) σε θέματα 

οικοσυστημάτων και προστατευόμενων ειδών 

 

 

 



8 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ  

 

Διαδικασία Πιστοποίησης Αξιολογητών ΜΠΕ 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

1. Εισαγωγή 

2. Πληροφορίες Επικοινωνίας 

3. Πεδία Εφαρμογής Πιστοποίησης 

4. Αμεροληψία, Ανεξαρτησία, Ακεραιότητα 

5. Φορείς  Πιστοποίησης Δεξιοτήτων των υποψηφίων Αξιολογητών ΜΠΕ 

6.  Αίτηση 

7. Σύστημα Επιβεβαίωσης των ικανοτήτων του υποψηφίου Αξιολογητή ΜΠΕ (σχήμα 

πιστοποίησης) 

8. Ισχύς και Επέκταση των Πεδίων Εφαρμογής Πιστοποίησης των Πιστοποιημένων 

Αξιολογητών ΜΠΕ 

9. Έλεγχος Ισχύος Πιστοποιητικών 

10. Παράπονα – Αμφισβητήσεις – Ενστάσεις 

 

 



9 

 

1. Εισαγωγή 

 

Η παρούσα διαδικασία  αφορά την αξιολόγηση και πιστοποίηση των ικανοτήτων των 

Αξιολογητών ΜΠΕ και αποτελεί κείμενο με το οποίο πρέπει να συμμορφώνεται κάθε 

ενδιαφερόμενος, εν δυνάμει, Αξιολογητής ΜΠΕ.  

 

2. Πληροφορίες Επικοινωνίας 

 

Κάθε επικοινωνία με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας γίνεται εγγράφως 

προς την Επιτροπή Συντονισμού, Παρακολούθησης και Ελέγχου Πιστοποιημένων 

Αξιολογητών ΜΠΕ. 

 

Πληροφορίες για τη διαδικασία πιστοποίησης των αξιολογητών ΜΠΕ παρατίθενται 

στον διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. 

 

3. Πεδία Εφαρμογής Πιστοποίησης 

 

Με τον όρο “Πεδίο Εφαρμογής Πιστοποίησης” νοείται η θεματική ενότητα 

δεξιοτήτων/ικανοτήτων που πιστοποιείται. 

Το κάθε πιστοποιητικό που εκδίδεται αποτελείται από ένα συνδυασμό Πεδίων 

Εφαρμογής Πιστοποίησης. 

Τα Πεδία Εφαρμογής Πιστοποίησης που το κάθε πιστοποιητικό αντιπροσωπεύει 

παρουσιάζονται στο Παράρτημα Ι του παρόντος Π.Δ.. 

 

4. Αμεροληψία, Ανεξαρτησία, Ακεραιότητα 

 

Για τη διασφάλιση της ακεραιότητας, αντικειμενικότητας και αμεροληψίας, 

υιοθετούνται οι ακόλουθες ρυθμίσεις: 

4.1 Οι συμβατοί με τα κριτήρια της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του παρόντος Π.Δ. 

Φορείς Πιστοποίησης καθώς και οποιοσδήποτε συγγενής με αυτούς οργανισμός  δεν 

εκπαιδεύουν, επιμορφώνουν ή καταρτίζουν πρόσωπα την ικανότητα των οποίων θα 

κληθούν ακολούθως να επιβεβαιώσουν/πιστοποιήσουν. 

4.2 Το προσωπικό  των συμβατών με τα κριτήρια της παραγράφου 1 του άρθρου 4 

του παρόντος Π.Δ. Φορέων Πιστοποίησης δεν  εμπλέκεται στη παροχή εκπαίδευσης, 

κατάρτισης ή επιμόρφωσης σε ζητήματα αξιολόγησης ΜΠΕ έργων και 

δραστηριοτήτων της Υ.Α. 37674/2016 όπως εκάστοτε ισχύει. 
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4.3 Το προσωπικό των συμβατών με τα κριτήρια της παραγράφου 1 του άρθρου 4 

του παρόντος Π.Δ. Φορέων Πιστοποίησης που συμμετέχει στις διαδικασίες εξέτασης, 

αξιολόγησης και πιστοποίησης, δεν έχει καμία οικονομική, εμπορική ή άλλου είδους 

σχέση με τους υποψηφίους Αξιολογητές ΜΠΕ που αξιολογούνται.  

 

5. Φορείς  Πιστοποίησης Δεξιοτήτων των υποψηφίων Αξιολογητών ΜΠΕ 

 

Οι Φορείς Πιστοποίησης της παραγράφου 2 του άρθρου 4 του παρόντος Π.Δ. έχουν 

την ευθύνη: 

α. της διαχείρισης της Τράπεζας ερωτήσεων πολλαπλών επιλογών στις οποίες θα 

υποβάλλονται οι υποψήφιοι Αξιολογητές ΜΠΕ, 

β. της αξιολόγησης των εξετάσεων των υποψήφιων Αξιολογητών ΜΠΕ, 

γ. της έκδοσης των αποτελεσμάτων των εξετάσεων, 

δ. της έκδοσης των Πιστοποιητικών των Πιστοποιημένων Αξιολογητών ΜΠΕ, 

ε. της διαχείρισης των ενστάσεων, αμφισβητήσεων και παραπόνων που αφορούν 

στη διαδικασία της πιστοποίησης των Αξιολογητών ΜΠΕ. 

 

6.  Αίτηση 

6.1 Κριτήρια των υποψηφίων για την υποβολή αίτησης ανά κατηγορία 

Τα προσόντα των υποψηφίων Αξιολογητών ΜΠΕ ορίζονται στο άρθρο 3 του 

παρόντος Π.Δ. Η απαιτούμενη εμπειρία των υποψήφιων Αξιολογητών ΜΠΕ ορίζεται 

στους Πίνακες 1 και 2 του Παραρτήματος Ι του παρόντος Π.Δ. 

 

6.2 Υποβολή Αίτησης  

Ο υποψήφιος Αξιολογητής ΜΠΕ υποβάλλει Αίτηση για πιστοποίηση του σε Φορέα 

Πιστοποίησης, της παραγράφου 2 του άρθρου 4 του παρόντος Π.Δ., της επιλογής 

του. 

Οι Φορείς Πιστοποίησης των δεξιοτήτων των Αξιολογητών ΜΠΕ διαχειρίζονται τις 

Αιτήσεις κάθε υποψηφίου Αξιολογητή ΜΠΕ ανεξαρτήτως φύλου, ηλικίας, εθνικότητας, 

ιθαγένειας, θρησκείας, κινητικής ή άλλης ανικανότητας (ΑΜΕΑ). 

Το πρότυπο της Αίτησης βρίσκεται μόνιμα αναρτημένο τόσο στην ιστοσελίδα του 

Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας όσο και στις ιστοσελίδες των Φορέων 

Πιστοποίησης των δεξιοτήτων των Αξιολογητών ΜΠΕ, ώστε να επιτυγχάνεται η 

ενημέρωση των υποψηφίων και του ευρύτερου κοινού.  

Η Αίτηση του υποψήφιου Αξιολογητή ΜΠΕ συνοδεύεται απαραιτήτως από τα 

δικαιολογητικά που ορίζονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 4 του παρόντος Π.Δ. 
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6.3    Έλεγχος Αίτησης  

Ο έλεγχος της Αίτησης του υποψήφιου Αξιολογητή ΜΠΕ περιλαμβάνει: 

α) Έλεγχο πεδίων υποχρεωτικής συμπλήρωσης, 

β) Ταυτοποίηση στοιχείων Αίτησης και προσκομισθέντων εγγράφων, 

γ) Ύπαρξη ιδιόχειρης υπογραφής, 

δ) Έλεγχο δικαιολογητικών και στοιχείων της παραγράφου 3 του άρθρου 4 του 

παρόντος Π.Δ. 

ε) Έλεγχο ύπαρξης εργασιακής ή άλλης σχέσης του υποψηφίου με τον Φορέα 

Πιστοποίησης. 

Μετά τον έλεγχο των στοιχείων της Αίτησης, η Αίτηση καταχωρείται, δίδεται Αριθμός 

Καταχώρησης στον υποψήφιο Αξιολογητή ΜΠΕ, ο οποίος στη συνέχεια, σε 

προκαθορισμένο χρόνο, υποβάλλεται στη γραπτή επιβεβαίωση των ικανοτήτων του 

από τον Φορέα Πιστοποίησης που έχει επιλέξει. 

  

7. Σύστημα Επιβεβαίωσης των ικανοτήτων του υποψηφίου Αξιολογητή ΜΠΕ 

(Σχήμα Πιστοποίησης) 

 

Το  σύστημα  επιβεβαίωσης των ικανοτήτων των υποψηφίων Αξιολογητών ΜΠΕ 

(Σχήμα Πιστοποίησης) ακολουθεί τις διαδικασίες που προβλέπονται στο διεθνές 

Πρότυπο ISO 17024 και την επικαιροποιήση αυτού. 

 

Οι γραπτές εξετάσεις θα αποτελούνται από ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών. 

 

Τα θέματα των γραπτών εξετάσεων (ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών που θα 

εισαχθούν στην Τράπεζα Ερωτήσεων) θα προτείνονται από τους Φορείς 

Πιστοποίησης στην Επιτροπή Συντονισμού, Παρακολούθησης και Ελέγχου 

Πιστοποιημένων Αξιολογητών ΜΠΕ του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, η 

οποία θα τα ελέγχει, θα τα τροποποιεί/ βελτιώνει κατά την κρίση της και θα τα 

εγκρίνει προς χρήση από τους Φορείς Πιστοποίησης για την επιβεβαίωση των 

ικανοτήτων των υποψήφιων Αξιολογητών ΜΠΕ. Οι Φορείς Πιστοποιήσης θα πρέπει 

να υποβάλλουν στην Επιτροπή Συντονισμού, Παρακολούθησης και Ελέγχου επαρκή 

αριθμό θεμάτων όλων των κατηγοριών. 

 

 

Τα θέματα των γραπτών εξετάσεων θα είναι 2 κατηγοριών: 
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Α. οριζόντια, τα οποία θα εξετάζουν το επίπεδο γνώσης του υποψήφιου Αξιολογητή 

ΜΠΕ στην περιβαλλοντική νομοθεσία, στις διαδικασίες περιβαλλοντικής 

αδειοδότησης και στις αρχές της περιβαλλοντικής διαχείρισης, και 

Β. εξειδικευμένα, ανά Πεδίο Εφαρμογής Πιστοποίησης των Πινάκων 1 και 2 του 

Παραρτήματος Ι του παρόντος Π.Δ., τα οποία θα εξετάζουν το επίπεδο 

εξειδικευμένης γνώσης του υποψήφιου Αξιολογητή ΜΠΕ στις επιπτώσεις στο φυσικό 

και ανθρωπογενές περιβάλλον από την κατασκευή και λειτουργία έργων και 

δραστηριοτήτων της Υ.Α. 37674/2016 όπως εκάστοτε ισχύει. 

 

Τα εγκεκριμένα θέματα των γραπτών εξετάσεων έκαστου Φορέα Πιστοποίησης θα 

εισάγονται σε κοινή βάση δεδομένων (Τράπεζα ερωτήσεων πολλαπλών επιλογών), 

από την οποία ο κάθε Φορέας Πιστοποίησης θα αντλεί τα θέματα που θα 

χρησιμοποιήσει κατά τις γραπτές εξετάσεις που θα διεξάγει, με τυχαίο ηλεκτρονικό 

τρόπο. Η Τράπεζα ερωτήσεων πολλαπλών επιλογών θα περιλαμβάνει επαρκή 

αριθμό  θεμάτων από κάθε ενότητα Α και Β της προηγούμενης παραγράφου, ο 

οποίος θα καθοριστεί από την Επιτροπή Συντονισμού, Παρακολούθησης και 

Ελέγχου. 

 

Τα θέματα των γραπτών εξετάσεων (ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών) θα 

επαναπροσδιορίζονται κατά μέγιστο κάθε δύο (2) έτη  

 

Έκαστος υποψήφιος Αξιολογητής ΜΠΕ θα εξετάζεται σε συγκεκριμένο αριθμό: α) 

οριζόντιων θεμάτων και β) εξειδικευμένων θεμάτων για τα συγκεκριμένα Πεδία 

Εφαρμογής Πιστοποίησης στα οποία βάσει της Αίτησης του επιθυμεί να πιστοποιηθεί 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παραγράφους 4 και 5 του άρθρου 4 του παρόντος 

Π.Δ. Ο αριθμός θεμάτων καθορίζεται από την Επιτροπή Συντονισμού, 

Παρακολούθησης και Ελέγχου. 

 

 

Οδηγίες για τις εξετάσεις θα είναι διαθέσιμες στο διαδικτυακό τόπο τόσο των Φορέων 

Πιστοποίησης όσο και του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.  

 

Εξετάσεις υποψήφιων Αξιολογητών ΜΠΕ θα πραγματοποιούνται 3 φορές ανά έτος 

(κάθε 4 μήνες). Όλοι οι συμβατοί με τα κριτήρια της παραγράφου 1 του άρθρου 4 

του παρόντος Π.Δ. Φορείς Πιστοποίησης θα πραγματοποιούν τις εξετάσεις κατά τις 

ίδιες ημερομηνίες, οι οποίες ορίζονται από την Επιτροπή Συντονισμού, 

Παρακολούθησης και Ελέγχου. 
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8. Ισχύς και Επέκταση των Πεδίων Εφαρμογής Πιστοποίησης των 

Πιστοποιημένων Αξιολογητών ΜΠΕ 

 

8.1 Τα Πιστοποιητικά που χορηγούνται στους Πιστοποιημένους Αξιολογητές ΜΠΕ 

από τους Φορείς Πιστοποίησης θα έχουν διάρκεια ισχύος δέκα (10) έτη.  

 

8.2 Τα Πιστοποιητικά που θα εκδίδονται είναι δυνατόν να αποτελούνται από 

συνδυασμό Πεδίων Εφαρμογής Πιστοποίησης του Παραρτήματος Ι του παρόντος 

Π.Δ. για τα οποία ο Πιστοποιημένος Αξιολογητής ΜΠΕ επέτυχε βάσει του 

συστήματος επιβεβαίωσης ικανοτήτων της παραγράφου 7. 

 

8.3 Σε περίπτωση που ένας Πιστοποιημένος Αξιολογητής ΜΠΕ επιθυμεί την 

επέκταση των Πεδίων Εφαρμογής Πιστοποίησης του Πιστοποιητικού που του έχει 

χορηγηθεί και σε άλλα Πεδία του Παραρτήματος Ι του παρόντος Π.Δ., θα υποβληθεί 

εκ νέου στις διαδικασίες των παραγράφων 6 και 7 για τα νέα Πεδία Εφαρμογής 

Πιστοποίησης.  

9. Έλεγχος Ισχύος Πιστοποιητικών 

 

Μετά το πέρας της ημερομηνίας λήξης των Πιστοποιητικών των Αξιολογητών ΜΠΕ, 

αυτά παύουν να έχουν οποιαδήποτε εγκυρότητα και οι αντίστοιχοι Αξιολογητές ΜΠΕ 

διαγράφονται από το Μητρώο των Πιστοποιημένων Αξιολογητών ΜΠΕ του άρθρου 7 

του παρόντος Π.Δ.  

Ο Αξιολογητής ΜΠΕ προκειμένου να εγγραφεί εκ νέου στο Μητρώο των 

Πιστοποιημένων Αξιολογητών ΜΠΕ θα πρέπει να συμμετάσχει στο σύστημα  

επιβεβαίωσης ικανοτήτων της παραγράφου 6 ως νέος εξ αρχής υποψήφιος πριν ή 

μετά το πέρας ισχύος του πιστοποιητικού κατ΄ επιλογή του. 

Για να ελέγχεται η εγκυρότητα ενός Πιστοποιητικού, τόσο το Υπουργείο 

Περιβάλλοντος και Ενέργειας όσο και οι Φορείς Πιστοποίησης θα δημιουργήσουν 

ειδικό πεδίο στον διαδικτυακό τους τόπο, όπου το κοινό θα ενημερώνεται, για την ισχύ/ 

εγκυρότητα του Πιστοποιητικού ενός Αξιολογητή ΜΠΕ. 

 

 

 

10. Παράπονα – Αμφισβητήσεις – Ενστάσεις 
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10.1 Υποβολή Παραπόνων, Αμφισβήτησης, Ένστασης 

Παράπονα, αμφισβητήσεις και ενστάσεις δύναται να διατυπώνονται από τους 

αιτούντες/ εξεταζόμενους υποψήφιους Αξιολογητές ΜΠΕ στους Φορείς 

Πιστοποίησης. 

Δύναται δε να αφορούν στη διεργασία πιστοποίησης και να αναφέρονται στη 

διενέργεια των εξετάσεων, στα κριτήρια αξιολόγησης, στις διαδικασίες για την 

απόδοση και έκδοση των Πιστοποιητικών των Αξιολογητών ΜΠΕ. 

Τα προς εξέταση παράπονα, αμφισβητήσεις, ή ενστάσεις υποβάλλονται στους 

Φορείς Πιστοποίησης γραπτώς, επώνυμα και είναι σαφή και τεκμηριωμένα. 

 

10.2 Εξέταση Παραπόνου, Αμφισβήτησης, Ένστασης 

Ο Φορέας Πιστοποίησης προβαίνει σε εξέταση του αιτήματος και εάν απαιτείται καλεί 

σε ακρόαση τον ενιστάμενο. Στη συνέχεια ενημερώνει γραπτώς για την απόφαση του 

τον ενιστάμενο.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ  

 

Πίνακας 1: Τιμές συντελεστή μ για τις Ομάδες έργων και δραστηριοτήτων της Υ.Α. 

37674/2016, όπως εκάστοτε ισχύει 

Ομάδα έργων και δραστηριοτήτων Συντελεστής μ 

1η Έργα χερσαίων και εναέριων μεταφορών 1,2 

2η Υδραυλικά έργα 1,2 

3η Λιμενικά έργα 1,1 

4η Συστήματα περιβαλλοντικών υποδομών 1,2 

5η Εξορυκτικές δραστηριότητες 1,2 

6η 
Τουριστικές εγκαταστάσεις και έργα αστικής 

ανάπτυξης, κτιριακού τομέα, αθλητισμού και αναψυχής 
1,1 

7η Πτηνοκτηνοτροφικές εγκαταστάσεις 1,1 

8η Υδατοκαλλιέργειες 1 

9η Βιομηχανικές και συναφείς εγκαταστάσεις 1,2 

10η Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας 1,1 

11η Μεταφορά ενέργειας, καυσίμων και χημικών ουσιών 1,1 

12η Ειδικά έργα και δραστηριότητες 1 

 

Πίνακας 2: Τιμές της μεταβλητής αμοιβής V2 ανάλογα με το κόστος επένδυσης του 

έργου και δραστηριότητας 

Κλίμακες Κόστος Επένδυσης V2 

Α Μικρότερο των 500.000 € 0 € 

Β Από 500.001 € έως 1.000.000 € 100 € 

Γ Από 1.000.001 € έως 5.000.000 € 200 € 

Δ Από 5.000.001 € έως 25.000.000 € 300 € 

Ε Από 25.000.001 € έως 50.000.000 € 400 € 

Στ Από 50.000.001 € έως 100.000.000 € 500 € 

Ζ Μεγαλύτερο των 100.000.000 € 750 € 

 


