ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ
Σύσταση

και

τήρηση

Μητρώου

Πιστοποιημένων

Αξιολογητών

Μελετών

Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων σύμφωνα με το άρθρο 16 του ν. 4014/2011(Α΄ 209),
καθορισμός προσόντων των Πιστοποιημένων Αξιολογητών, θέσπιση των κανόνων
που διέπουν την εκτέλεση του έργου τους και ρύθμιση των ζητημάτων που αφορούν τη
διαδικασία πιστοποίησής τους για την εγγραφή στο Μητρώο.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:

1.

Τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 4014/2011«Περιβαλλοντική αδειοδότηση
έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία
περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής» (Α' 209), όπως ισχύει.

2.

Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα
Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005
(Α΄98).

3.

Τις διατάξεις του ν. 4042/2012 «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος −
Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/99/ΕΚ − Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης
αποβλήτων − Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/98/ΕΚ − Ρύθμιση θεμάτων
Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής» (Α΄24).

4.

Το Π.Δ. 100/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιματικής Αλλαγής» (Α’ 167).

5.

Το Π.Δ. 70/2015: «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού,
Υποδομών,

Μεταφορών

και

Δικτύων,

Αγροτικής Ανάπτυξης

και

Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία
του

σε Υπουργείο

Ναυτιλίας

και

Νησιωτικής

Πολιτικής. Μετονομασία του

Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας
και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του
Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε
Υπουργείο

Περιβάλλοντος

και

Ενέργειας. Μεταφορά

Γενικής

Γραμματείας

Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού » (Α΄114)
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6.

Την υπ’ αρ. 37674/2016 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας
«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.»
(Β΄2471/10.08.2016).
7.

Την υπ’ αρ. 1649/45/2014 απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Εξειδίκευση των διαδικασιών
γνωμοδοτήσεων και τρόπου ενημέρωσης του κοινού και συμμετοχής του
ενδιαφερόμενου κοινού στη δημόσια διαβούλευση κατά την περιβαλλοντική
αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων της Κατηγορίας Α΄ της απόφασης του
Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής υπ’ αριθμ.
1958/2012 (ΦΕΚ Β΄21), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 19 παράγραφος 9
του ν. 4014/2011(ΦΕΚ Α΄209), καθώς και κάθε άλλης σχετικής λεπτομέρειας»
(Β΄45), όπως ισχύει.

8.

Την υπ' αρ. 167563/ΕΥΠΕ/2013 απόφαση του Υπουργού και του Αναπληρωτή
Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Εξειδίκευση των
διαδικασιών και των ειδικότερων κριτηρίων περιβαλλοντικής αδειοδότησης των
έργων και δραστηριοτήτων των άρθρων 3, 4, 5, 6 και 7 του ν. 4014/2011,
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2 παράγραφος 13 αυτού, των ειδικών
εντύπων των ανωτέρω διαδικασιών, καθώς και κάθε άλλου σχετικού με τις
διαδικασίες αυτές θέματος» (Β’ 964), όπως ισχύει.

9.

Την υπ΄ αρ. 30651/2014 απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής
Αλλαγής

«Εξειδίκευση

των

προδιαγραφών,

του

τρόπου

παροχής

και

συντήρησης, των διαδικασιών και αδειών ηλεκτρονικής πρόσβασης και
εισαγωγής πληροφοριών καθώς και κάθε αναγκαίας λεπτομέρειας για την
οργάνωση, υλοποίηση και λειτουργία του Ηλεκτρονικού Περιβαλλοντικού
Μητρώου (ΗΠΜ), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 18 παράγραφος 5 του ν.
4014/2011» (Β΄1817).
10.

Την υπ’ αρ. 36060/1155/Ε.103/2013 απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και κλιματικής Αλλαγής «Καθορισμός πλαισίου κανόνων, μέτρων και
διαδικασιών για την ολοκληρωμένη πρόληψη και τον έλεγχο της ρύπανσης του
περιβάλλοντος από βιομηχανικές δραστηριότητες, σε συμμόρφωση προς τις
διατάξεις της οδηγίας 2010/75/ΕΕ “περί βιομηχανικών εκπομπών (ολοκληρωμένη
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πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης)”» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 24ης Νοεμβρίου 2010 (Β’ 1450).
11.

Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται
δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

12.

Την υπ' αριθ. … Γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση των
Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος & Ενέργειας
Αποφασίζουμε
Άρθρο 1
Σκοπός

Με το παρόν Προεδρικό Διάταγμα ρυθμίζονται τα θέματα της παρ. 6 του αρ. 16 του
ν. 4014/2011και συγκεκριμένα καθορίζονται:
α)

τα προσόντα των Πιστοποιημένων Αξιολογητών οι οποίοι θα διεξάγουν τις
εργασίες που περιγράφονται στην παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 4014/2011 προς
υποστήριξη της αδειοδοτούσας αρχής, οι κανόνες που διέπουν την εκτέλεση του
έργου τους και τα ζητήματα που αφορούν τη διαδικασία πιστοποίησής τους για
την εγγραφή τους στο μητρώο,

β)

η συγκρότηση, σύνθεση και λειτουργία Επιτροπής, που γνωμοδοτεί στον
Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την για την καταχώρηση ή την
διαγραφή από το Μητρώο Πιστοποιημένου Αξιολογητή και την επιβολή
κυρώσεων στους Πιστοποιημένους Αξιολογητές, παρακολουθεί και ελέγχει την
ορθή λειτουργία του Μητρώου Πιστοποιημένων Αξιολογητών και το έργο αυτών
και εισηγείται στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας κάθε ρύθμιση σχετική
με τους Πιστοποιημένους Αξιολογητές,

γ)

η διαδικασία ανάθεσης εντολής προς αξιολόγηση, οι ιδιότητες και δραστηριότητες
που ορίζονται ως ασυμβίβαστες με το έργο τους, καθώς και ο τρόπος
προσδιορισμού και το ύψος της αμοιβής των Πιστοποιημένων Αξιολογητών,

δ)

η διαδικασία ελέγχου και παρακολούθησης του έργου των Αξιολογητών, οι
διοικητικές κυρώσεις και τα χρηματικά πρόστιμα που επιβάλλονται σε αυτούς, τα
όργανα, η διαδικασία και οι προϋποθέσεις επιβολής των κυρώσεων και των
προστίμων, το ύψος και η διαβάθμισή τους, οι διοικητικές προσφυγές κατά των
κυρώσεων και των προστίμων και οι προθεσμίες άσκησής τους.
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Άρθρο 2
Ορισμοί
1.

Πιστοποιημένος Αξιολογητής Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων είναι
φυσικό πρόσωπο, εγγεγραμμένο στο Μητρώο Πιστοποιημένων Αξιολογητών
ΜΠΕ του άρθρου 7 του παρόντος, το οποίο υποστηρίζει την αδειοδοτούσα αρχή
στην αξιολόγηση ΜΠΕ και εκπόνηση του σχεδίου Απόφασης Έγκρισης
Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ), καθώς και εν γένει στην προώθηση των
διαδικασιών των άρθρων 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 και 10 του ν. 4014/2011. Έκαστος
Πιστοποιημένος Αξιολογητής ΜΠΕ πιστοποιείται και εγγράφεται στο Μητρώο για
έργα και δραστηριότητες (Πεδία Εφαρμογής Πιστοποίησης) του Παραρτήματος Ι
του παρόντος σύμφωνα με τα Παραρτήματα I έως XII της Υ.Α. 37674/2016 όπως
εκάστοτε ισχύει.

2.

Αδειοδοτούσα αρχή είναι η υπηρεσία έκδοσης ΑΕΠΟ ενός έργου και
δραστηριότητας,

ήτοι

η

Διεύθυνση

Περιβαλλοντικής

Αδειοδότησης

του

Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για έργα και δραστηριότητες
υποκατηγορίας Α1 ή η αρμόδια για την περιβαλλοντική αδειοδότηση Υπηρεσία
της

οικείας

Αποκεντρωμένης

Διοίκησης

για

έργα

και

δραστηριότητες

υποκατηγορίας Α2.
Άρθρο 3
Απαιτούμενα προσόντα Πιστοποιημένων Αξιολογητών ΜΠΕ
1.

Η ιδιότητα του Πιστοποιημένου Αξιολογητή ΜΠΕ αποκτάται μέσω της διαδικασίας
του άρθρου 6 του παρόντος και την εγγραφή του Πιστοποιημένου Αξιολογητή
ΜΠΕ στο Μητρώο Πιστοποιημένων Αξιολογητών ΜΠΕ του άρθρου 7 του
παρόντος.

2.

Ο υποψήφιος Πιστοποιημένος Αξιολογητής ΜΠΕ πρέπει να διαθέτει τα
παρακάτω προσόντα:
α) να έχει πτυχίο Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) της ημεδαπής και
ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής αναγνωρισμένων σύμφωνα με την
εθνική νομοθεσία, και
β)

να διαθέτει την απαιτούμενη εργασιακή ή επιστημονική εμπειρία σύμφωνα
με τους Πίνακες 1 και 2 του Παραρτήματος Ι του παρόντος.
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3.

Η καταλληλότητα και επάρκεια των προσόντων ενός υποψήφιου Αξιολογητή
ΜΠΕ εξετάζεται κατά την διαδικασία πιστοποίησης του άρθρου 4 του παρόντος.
Άρθρο 4
Διαδικασία πιστοποίησης Αξιολογητών ΜΠΕ

1.

Η διαδικασία πιστοποίησης των Αξιολογητών ΜΠΕ είναι σύμφωνη με τις
απαιτήσεις του προτύπου ISO 17024 καθώς και των επικαιροποιήσεων αυτού και
περιγράφεται στο Παράρτημα ΙΙ του παρόντος.
Η διαδικασία πιστοποίησης των Αξιολογητών ΜΠΕ διενεργείται από Φορείς
Πιστοποίησης διαπιστευμένους κατά το πρότυπο ISO 17021 για το πρότυπο
ISO 14001 και κατά τον Κανονισμό 1221/2009 για EMAS. Οι ως άνω Φορείς
Πιστοποίησης πρέπει να διαπιστευτούν από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης
(ΕΣΥΔ) για το σχήμα πιστοποίησης των Αξιολογητών ΜΠΕ σύμφωνα με το
πρότυπο ISO 17024.

2.

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας διατηρεί κατάλογο με τους Φορείς
Πιστοποίησης των Αξιολογητών ΜΠΕ που πληρούν τα κριτήρια της παραγράφου
1, ο οποίος θα βρίσκεται αναρτημένος στον διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου.

3.

Ο υποψήφιος Αξιολογητής ΜΠΕ πρέπει να υποβάλει σε Φορέα Πιστοποίησης
της παραγράφου 2 της επιλογής του, αίτηση για την πιστοποίηση του,
συνοδευόμενη από τα ακόλουθα δικαιολογητικά και στοιχεία:
α)

Φωτοαντίγραφο του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή άλλου ισοδυνάμου
εγγράφου ταυτοποίησης.

β) Αντίγραφο πτυχίου Α.Ε.Ι. της ημεδαπής και ομοταγών ιδρυμάτων της
αλλοδαπής αναγνωρισμένων σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.
γ)

Κατάλογο των μελετών στην εκπόνηση ή στην αξιολόγηση των οποίων
συμμετείχε ο υποψήφιος Αξιολογητής ΜΠΕ κατά τα τελευταία δέκα έτη ή
συναφή εργασιακή – επιστημονική εμπειρία τουλάχιστον τεσσάρων ετών
στο θεματικό αντικείμενο κάθε ομάδας σύμφωνα με τις προδιαγραφές του
Παραρτήματος Ι του παρόντος και στοιχεία επικοινωνίας του φορέα
ανάθεσης κάθε μελέτης.
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δ)

Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75), με επικύρωση
του γνησίου της υπογραφής, στην οποία ο υποψήφιος Αξιολογητής ΜΠΕ
δηλώνει ότι:
αα)

τα υποβληθέντα δικαιολογητικά είναι ακριβή,

ββ)

τα υποβληθέντα στοιχεία σχετικά με τις μελέτες στην εκπόνηση ή
αξιολόγηση των οποίων συμμετείχε είναι ακριβή,

γγ)

δεν έχει καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για
αδικήματα κατά της ιδιοκτησίας ή κατά περιουσιακών δικαιωμάτων, ή
για αδικήματα σχετικά με τα υπομνήματα ή σχετικά με την υπηρεσία,
ή για αδικήματα κατά των ηθών, καθώς και για οποιοδήποτε
κακούργημα,

δδ)

δεν έχει την ιδιότητα του υπαλλήλου στο Δημόσιο, τους Ο.Τ.Α., τα
Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ. του ευρύτερου δημόσιου τομέα, με σχέση
εργασίας δημόσιου ή ιδιωτικού δικαίου.

εε)

θα τηρεί επαγγελματική εχεμύθεια και δεν θα ανακοινώνει στοιχεία και
λεπτομέρειες των εργασιών που του έχουν ανατεθεί, και

στστ) εκχωρεί στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας το δικαίωμα
χρήσης,

στατιστικής

επεξεργασίας

και

διασταύρωσης

των

προσωπικών του στοιχείων.
4.

Ο υποψήφιος Αξιολογητής ΜΠΕ στην αίτηση του πρέπει να δηλώσει τα Πεδία
Εφαρμογής Πιστοποίησης του Παραρτήματος Ι του παρόντος για τα οποία
αιτείται την πιστοποίηση του.

5.

Η πιστοποίηση του Αξιολογητή ΜΠΕ καλύπτει έργα και δραστηριότητες και των
δύο υποκατηγοριών της κατηγορίας Α, ήτοι Α1 και Α2.

6.

Ο Αξιολογητής ΜΠΕ πιστοποιείται από τον Φορέα Πιστοποίησης σύμφωνα με το
σχήμα πιστοποίησης που καθορίζεται στο Παράρτημα ΙΙ.

7.

Η πιστοποίηση αφορά στην αξιολόγηση των ΜΠΕ έργων και δραστηριοτήτων
σύμφωνα με τα Πεδία Εφαρμογής Πιστοποίησης του Παραρτήματος Ι του
παρόντος που έχει επιλέξει.
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8.

Οι

Φορείς

Πιστοποίησης

χορηγούν

Πιστοποιητικό

στον

Πιστοποιημένο

Αξιολογητή ΜΠΕ, στο οποίο αναγράφονται τα Πεδία Εφαρμογής Πιστοποίησης
για τα οποία ο συγκεκριμένος Αξιολογητής ΜΠΕ έχει πιστοποιηθεί.
9.

Η διάρκεια ισχύος του πιστοποιητικού ορίζεται σε δέκα (10) έτη

10.

Το κόστος πιστοποίησης βαρύνει τον υποψήφιο Αξιολογητή ΜΠΕ.
Άρθρο 5
Συγκρότηση και λειτουργία Επιτροπής Συντονισμού, Παρακολούθησης και
Ελέγχου Πιστοποιημένων Αξιολογητών ΜΠΕ

1.

Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας συγκροτείται Επιτροπή
Συντονισμού, Παρακολούθησης και Ελέγχου Πιστοποιημένων Αξιολογητών ΜΠΕ,
έργο της οποίας είναι:
α)

Η συνεργασία με τους Φορείς Πιστοποίησης όσον αφορά την διαδικασία
πιστοποίησης των υποψήφιων Αξιολογητών ΜΠΕ του άρθρου 4 του
παρόντος.

β)

Η έγκριση ανά διετία των θεμάτων της Τράπεζας ερωτήσεων πολλαπλών
επιλογών στις οποίες θα υποβάλλονται οι υποψήφιοι Αξιολογητές ΜΠΕ, τα
οποία θέματα προτείνονται από τους Φορείς Πιστοποίησης, σύμφωνα με
την παράγραφο 7 του Παραρτήματος ΙΙ του παρόντος.

γ)

Η εισήγηση στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την απόφαση
έγκρισης εγράφης στο Μητρώο Πιστοποιημένων Αξιολογητών ΜΠΕ, καθώς
και η εισήγηση για διαγραφή από το Μητρώο Πιστοποιημένων Αξιολογητών
ΜΠΕ

δ)

Η παρακολούθηση και ο έλεγχος της τήρησης και λειτουργίας του Μητρώου
Πιστοποιημένων Αξιολογητών ΜΠΕ του άρθρου 7 του παρόντος.

ε)

Η διενέργεια δειγματοληπτικών ελέγχων στο έργο των Πιστοποιημένων
Αξιολογητών ΜΠΕ σύμφωνα με το άρθρο 12 του παρόντος.

στ)

Η εισήγηση στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας για επιβολή
κυρώσεων προς Πιστοποιημένους Αξιολογητές ΜΠΕ σύμφωνα με το
άρθρο 13 του παρόντος.
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ζ)

Η εισήγηση προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας ρυθμίσεων
σχετικών με τους Πιστοποιημένους Αξιολογητές ΜΠΕ.

2.

Η Επιτροπή Συντονισμού, Παρακολούθησης και Ελέγχου Πιστοποιημένων
Αξιολογητών ΜΠΕ είναι επταμελής και αποτελείται από:
α)

τον

Γενικό

Διευθυντή

Περιβάλλοντος

και

Περιβαλλοντικής

Ενέργειας

ως

Πολιτικής

Πρόεδρο,

με

του

Υπουργείου

αναπληρωτή

τον

Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης και
β)

τους Προϊσταμένους των ακόλουθων Διευθύνσεων του Υπουργείου
Περιβάλλοντος και Ενέργειας


Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης,



Προστασίας Βιοποικιλότητας, Εδάφους και Διαχείρισης Αποβλήτων,



Κλιματικής Αλλαγής και Ποιότητας της Ατμόσφαιρας,



Προστασίας και Διαχείρισης Υδάτινου Περιβάλλοντος,



Διαχείρισης Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος,



Χωροταξικού Σχεδιασμού

ως μέλη, με αναπληρωτές στελέχη των αντίστοιχων Διευθύνσεων.
3.

Χρέη γραμματέα της Επιτροπής Συντονισμού, Παρακολούθησης και Ελέγχου
Πιστοποιημένων

Αξιολογητών

ΜΠΕ

εκτελεί

στέλεχος

της

Διεύθυνσης

Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης του Υπουργείου.
4.

Η λειτουργία της Επιτροπής Συντονισμού, Παρακολούθησης και Ελέγχου
Πιστοποιημένων Αξιολογητών ΜΠΕ ρυθμίζεται από τις διατάξεις των άρθρων 1315 του ν. 2690/1999 (Α΄ 45), όπως εκάστοτε ισχύει.
Άρθρο 6
Καταχώρηση πιστοποιημένων αξιολογητών ΜΠΕ στο Μητρώο

1.

Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και μετά από εισήγηση
της Επιτροπής Πιστοποιημένων Αξιολογητών ΜΠΕ εγκρίνεται η καταχώρηση των
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Πιστοποιημένων Αξιολογητών ΜΠΕ στο Μητρώο Πιστοποιημένων Αξιολογητών
ΜΠΕ του άρθρου 7 του παρόντος
2.

Στην ίδια απόφαση αναγράφονται:
α)

Τα Πεδία Εφαρμογής Πιστοποίησης του Παραρτήματος Ι του παρόντος για
τα οποία ο συγκεκριμένος Αξιολογητής ΜΠΕ έχει πιστοποιηθεί.

β)

Η ημερομηνία λήξης του Πιστοποιητικού του Πιστοποιημένου Αξιολογητή
ΜΠΕ

3.

Σε περίπτωση λήξης της ισχύος του Πιστοποιητικού του Πιστοποιημένου
Αξιολογητή ΜΠΕ, αυτοδικαίως ο Αξιολογητής ΜΠΕ διαγράφεται από το Μητρώο
του άρθρου 7 του παρόντος.
Άρθρο 7
Μητρώο Πιστοποιημένων Αξιολογητών ΜΠΕ

1.

Το Μητρώο Πιστοποιημένων Αξιολογητών ΜΠΕ είναι ένα ηλεκτρονικό μητρώο
που τηρείται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας με ευθύνη της
Επιτροπής

Συντονισμού,

Παρακολούθησης

και

Ελέγχου

Πιστοποιημένων

Αξιολογητών ΜΠΕ, στο οποίο καταχωρούνται οι Πιστοποιημένοι Αξιολογητές
ΜΠΕ, για τους οποίους έχει εκδοθεί η απόφαση του άρθρου 6 του παρόντος. .
2.

Το

Μητρώο

Πιστοποιημένων

Αξιολογητών

ΜΠΕ

αποτελεί

λειτουργικό

προσάρτημα στο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο που τηρεί το Υπουργείο
Περιβάλλοντος και Ενέργειας σύμφωνα με την κ.υ.α. 30651/2014 (Β΄ 1817).
3.

Ο Πιστοποιημένος Αξιολογητής ΜΠΕ καταχωρείται στο Μητρώο για έργα και
δραστηριότητες των Πεδίων Εφαρμογής Πιστοποίησης του Παραρτήματος Ι του
παρόντος για τα οποία έχει πιστοποιηθεί.

4.

Το Μητρώο διαθέτει σύστημα ηλεκτρονικής κλήρωσης, το οποίο μετά από αίτημα
της αδειοδοτούσας αρχής η οποία θα έχει επεξεργαστεί το είδος και τα
χαρακτηριστικά του έργου και της δραστηριότητας, θα επιλέγει τυχαία τον
Πιστοποιημένο Αξιολογητή ΜΠΕ ή τους Πιστοποιημένους Αξιολογητές ΜΠΕ που
πληρούν τα κριτήρια αναζήτησης του συγκεκριμένου αιτήματος. Ορίζεται μέγιστος
αριθμός τριών έργων ή δραστηριοτήτων που μπορούν να εκκρεμούν ταυτόχρονα
σε συγκεκριμένο Πιστοποιημένο Αξιολογητή ΜΠΕ κατά το ίδιο χρονικό διάστημα.
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5.

Για τον σκοπό της παραγράφου 4, η Επιτροπή Συντονισμού, Παρακολούθησης
και

Ελέγχου

Πιστοποιημένων

Αξιολογητών

ΜΠΕ

χορηγεί

σε

έκαστη

αδειοδοτούσα αρχή κωδικούς πρόσβασης στο Μητρώο.
Άρθρο 8
Διαδικασία ανάθεσης εντολής προς αξιολόγηση ΜΠΕ
1.

Η

αδειοδοτούσα

αρχή

δύναται

να

χρησιμοποιεί

τις

υπηρεσίες

των

Πιστοποιημένων Αξιολογητών ΜΠΕ για τις ανάγκες αξιολόγησης των ΜΠΕ που
κατατίθενται στην υπηρεσία με βάση τη διαθεσιμότητα και τον φόρτο εργασίας
του προσωπικού της Υπηρεσίας, την απαιτητικότητα κάθε μελέτης (πολυσύνθετα
ή ιδιαιτέρως μεγάλου μεγέθους έργα κ.ά.) καθώς και τη διαθεσιμότητα
οικονομικών πόρων για αμοιβές αξιολόγησης. Με απόφαση του Υπουργού
Περιβάλλοντος και Ενέργειας δύναται να καθορίζονται περαιτέρω λεπτομέρειες
εφαρμογής των παραπάνω.
2.

Η αδειοδοτούσα αρχή καταχωρεί στο Μητρώο τα στοιχεία και χαρακτηριστικά του
έργου και δραστηριότητας και διενεργεί την ηλεκτρονική κλήρωση ενός
Πιστοποιημένου

Αξιολογητή

ΜΠΕ

καταχωρημένου

στο

Μητρώο

για

το

συγκεκριμένο Πεδίο Εφαρμογής Πιστοποίησης του Πίνακα 1 του Παραρτήματος Ι
του παρόντος που αντιστοιχεί στο προς αξιολόγηση έργο και δραστηριότητα.
3.

Σε περίπτωση που το προς αξιολόγηση έργο ή δραστηριότητα περιλαμβάνει
επιμέρους έργα ή συνοδά έργα, τα οποία κατατάσσονται σε διαφορετική Ομάδα,
υποομάδα ή α/α της υ.α. 37674/2016 όπως ισχύει, σε σχέση με το κυρίως έργο
και δραστηριότητα, ή σε ειδικές περιπτώσεις έργων και δραστηριοτήτων, η
αδειοδοτούσα αρχή δύναται να διενεργήσει την ηλεκτρονική κλήρωση επιπλέον
Πιστοποιημένων Αξιολογητών ΜΠΕ καταχωρημένων για Πεδία Εφαρμογής
Πιστοποίησης που αντιστοιχούν στα επιμέρους ή συνοδά έργα ή στο ίδιο το
κύριο έργο βάσει του Πίνακα 1 του Παραρτήματος Ι του παρόντος. Για την
εφαρμογή των προαναφερθέντων, ως κυρίως έργο ή δραστηριότητα ορίζεται το
υψηλότερης υποκατηγορίας έργο ή δραστηριότητα και σε περιπτώσεις ύπαρξης
περισσοτέρων του ενός έργων ή δραστηριοτήτων που υπάγονται στην ίδια
υποκατηγορία, εκείνο που καθορίζει την αναγκαιότητα ή μη υλοποίησης των
υπολοίπων.

4.

Εάν το προς αξιολόγηση έργο και δραστηριότητα ή μέρος αυτού, βρίσκεται ή
πρόκειται να εγκατασταθεί εντός περιοχής του δικτύου Natura 2000 ή εκτιμάται
9

ότι θα επηρεάσει περιοχή του δικτύου Natura 2000 στην ευρύτερη περιοχή
εγκατάστασης του έργου, η αδειοδοτούσα αρχή διενεργεί την ηλεκτρονική
κλήρωση ενός επιπλέον Πιστοποιημένου Αξιολογητή ΜΠΕ καταχωρημένου στο
Πεδίο Εφαρμογής Πιστοποίησης 13 του Πίνακα 2 του Παραρτήματος Ι του
παρόντος.
5.

Η αδειοδοτούσα αρχή καλεί κάθε κληρωθέντα Πιστοποιημένο Αξιολογητή ΜΠΕ
με έγγραφο ή ηλεκτρονική επιστολή, προς ανάληψη του έργου υποστήριξής της.

6.

Εντός δύο εργάσιμων ημερών κάθε κληρωθείς πρέπει να απαντήσει εγγράφως
στην αδειοδοτούσα αρχή, με ηλεκτρονική επιστολή ή τηλεομοιοτυπία, εάν
αποδέχεται την ανάθεση εντολής προς αξιολόγηση και να δηλώσει υπεύθυνα
κατά το ν. 1599/1986 (Α΄ 75) ότι δεν συντρέχει στο πρόσωπο του ασυμβίβαστη
ιδιότητα, σύμφωνα με το άρθρο 9 του παρόντος. Σε περίπτωση που δεν
αποδέχεται ή που συντρέχει στο πρόσωπο του ασυμβίβαστη ιδιότητα, ο
Πιστοποιημένος Αξιολογητής ΜΠΕ οφείλει εντός δύο εργάσιμων ημερών να
ενημερώσει με ηλεκτρονική επιστολή ή τηλεομοιοτυπία την αδειοδοτούσα αρχή
ώστε αυτή να υποβάλει εκ νέου αίτημα ηλεκτρονικής κλήρωσης στο Μητρώο για
την επιλογή άλλου Πιστοποιημένου Αξιολογητή ΜΠΕ. Σε περίπτωση που δεν
απαντήσει εντός της προηγούμενης προθεσμίας θεωρείται μη αποδοχή της
ανάθεσης εντολής προς αξιολόγηση.

7.

Εντός δύο εργάσιμων ημερών από την αποδοχή ανάθεσης εντολής προς
αξιολόγηση του Πιστοποιημένου Αξιολογητή ΜΠΕ, η αδειοδοτούσα αρχή
αποστέλλει στον/ους Πιστοποιημένο/ους Αξιολογητή/ες ΜΠΕ, με ηλεκτρονική
επιστολή ή τηλεομοιοτυπία, την εντολή προς αξιολόγηση ΜΠΕ.
Άρθρο 9
Ασυμβίβαστες ιδιότητες Πιστοποιημένων Αξιολογητών

Ως ασυμβίβαστες ιδιότητες ενός Πιστοποιημένου Αξιολογητή ΜΠΕ για την αξιολόγηση
της ΜΠΕ ενός συγκεκριμένου έργου ή δραστηριότητας ορίζονται οι ακόλουθες
περιπτώσεις:
α)

Ο Πιστοποιημένος Αξιολογητής ΜΠΕ εκπόνησε ή συμμετείχε στην ομάδα
εκπόνησης της προς αξιολόγηση ΜΠΕ του συγκεκριμένου έργου ή συνοδού ή επι
μέρους έργου και δραστηριότητας.
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β)

Ο Πιστοποιημένος Αξιολογητής ΜΠΕ έχει εκπονήσει ΜΠΕ ή συμμετείχε στην
ομάδα εκπόνησης ΜΠΕ για το συγκεκριμένο έργο ή συνοδό ή επι μέρους έργο
και δραστηριότητα κατά τα δέκα τελευταία έτη.

γ)

Ο Πιστοποιημένος Αξιολογητής ΜΠΕ συνδέεται με σύμβαση εργασίας ή σύμβαση
έργου ή σύμβαση ανεξαρτήτων υπηρεσιών με το Νομικό Πρόσωπο που
εκπόνησε την αξιολογούμενη Μελέτη για το συγκεκριμένο έργο ή συνοδό ή επι
μέρους έργο και δραστηριότητα.

γ)

Για ιδιωτικά έργα, ο Πιστοποιημένος Αξιολογητής ΜΠΕ έχει δικαίωμα κυριότητας,
νομής ή κατοχής ή αντλεί άλλο οικονομικό ή προσωπικό όφελος διότι συμμετέχει
στον φορέα του συγκεκριμένου έργου ή δραστηριότητας είτε ο ίδιος είτε συγγενής
του έως β΄ βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, είτε νομικό πρόσωπο του οποίου ο
ίδιος είναι μέλος ΔΣ, μέτοχος, εταίρος ή υπάλληλος.
Άρθρο 10
Διαδικασία Αξιολόγησης ΜΠΕ από τους Πιστοποιημένους Αξιολογητές

1.

Ο Πιστοποιημένος Αξιολογητής ΜΠΕ υποστηρίζει την αδειοδοτούσα αρχή στις
διαδικασίες των άρθρων 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 και 10 του ν. 4014/2011, ανάλογα με
τις ανάγκες της

αδειοδοτούσας αρχής για το συγκεκριμένο έργο

και

δραστηριότητα και σύμφωνα με τα κριτήρια της παρ 1 του άρθρου 8. Ειδικότερα:
α)

πραγματοποιεί ενδελεχή έλεγχο της ΜΠΕ ως προς την πληρότητά της και
ως προς την τεχνική και επιστημονική της τεκμηρίωση, και συμπληρώνει τα
σχετικά έντυπα ελέγχου πληρότητας

β)

υποστηρίζει την αδειοδοτούσα αρχή στις διαδικασίες των γνωμοδοτήσεων
όπως αυτές ορίζονται στην κ.υ.α. 1649/45/2014

γ)

εκπονεί το σχέδιο ΑΕΠΟ, το οποίο συνοδεύεται από έκθεση τεκμηρίωσης
των προτεινόμενων περιβαλλοντικών όρων και το υποβάλλει στην
αδειοδοτούσα αρχή.

Ο

Πιστοποιημένος

Αξιολογητής

ΜΠΕ

είναι

υπεύθυνος

απέναντι

στην

αδειοδοτούσα αρχή και στην Επιτροπή Συντονισμού, Παρακολούθησης και
Ελέγχου Πιστοποιημένων Αξιολογητών ΜΠΕ για τις υπηρεσίες που παρέχει. Για
το σκοπό αυτό οι εισηγήσεις, απόψεις και εκθέσεις τεκμηρίωσης του
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Πιστοποιημένου

Αξιολογητή

προς

την

αδειοδοτούσα

αρχή

αποτελούν

αποδεικτικό στοιχείο της ευθύνης που αναλογεί σε αυτόν.
2.

Ο Πιστοποιημένος Αξιολογητής ΜΠΕ κατά την αξιολόγηση της ΜΠΕ ακολουθεί
τις

διαδικασίες

και

χρησιμοποιεί

τα

κριτήρια

που

ορίζονται

στην

υ.α. 167563/2013, όπως εκάστοτε ισχύει.
3.

Σε περίπτωση που η αδειοδοτούσα αρχή διαπιστώσει ελλείψεις, κενά ή ασάφειες
στο σχέδιο ΑΕΠΟ ή/και στην έκθεση τεκμηρίωσης που το συνοδεύει ζητά
αλλαγές/συμπληρώσεις επί του σχεδίου ΑΕΠΟ ή/και της έκθεσης τεκμηρίωσης
που έχει εκπονήσει ο Πιστοποιημένος Αξιολογητής ΜΠΕ. Ο τελευταίος οφείλει να
πραγματοποιήσει

τις

αλλαγές/συμπληρώσεις

αυτές

εντός

του

χρονικού

διαστήματος που θα υποδειχθεί από την αδειοδοτούσα αρχή.
4.

Καθ’ όλη την διάρκεια παροχής των υπηρεσιών του προς την αδειοδοτούσα
αρχή, ο Πιστοποιημένος Αξιολογητής ΜΠΕ υποχρεούται σε τήρηση πλήρους
εμπιστευτικότητας όσον αφορά στα στοιχεία και τις λεπτομέρειες των εργασιών
που του έχουν ανατεθεί.

5.

Σε περίπτωση που η αδειοδοτούσα αρχή έχει επιλέξει περισσότερους του ενός
Πιστοποιημένους Αξιολογητές ΜΠΕ για συγκεκριμένο έργο και δραστηριότητα,
υπεύθυνος για τον συντονισμό των εργασιών είναι ο Πιστοποιημένος
Αξιολογητής ΜΠΕ, ο οποίος διαθέτει πιστοποίηση για το Πεδίο Εφαρμογής
Πιστοποίησης που αντιστοιχεί στο κυρίως έργο και δραστηριότητα σύμφωνα με
τον Πίνακα 1 του Παραρτήματος Ι του παρόντος.

6.

Η αδειοδοτούσα αρχή ελέγχει και εισηγείται για υπογραφή το ίδιο ή
τροποποιημένο σχέδιο ΑΕΠΟ μετά από αξιολόγηση και κατά την κρίση της.
Άρθρο 11
Αμοιβή Πιστοποιημένων Αξιολογητών ΜΠΕ

1.

Η αμοιβή των Πιστοποιημένων Αξιολογητών ΜΠΕ για τη διεξαγωγή των
εργασιών που ορίζονται στο άρθρο 10 του παρόντος, εξαρτάται από την
περιβαλλοντική κατάταξη του έργου και δραστηριότητας σύμφωνα με την υ.α.
37674/2016 όπως ισχύει, το είδος και το μέγεθος του σύμφωνα με τους Πίνακας
1 και 2 του Παραρτήματος ΙΙΙ του παρόντος.
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2.

Η αμοιβή Α κάθε Πιστοποιημένου Αξιολογητή ΜΠΕ υπολογίζεται από τον
ακόλουθο τύπο:
Α = (μ x Β) + (V1 x B) + V2, όπου
μ:

συντελεστής που μεταβάλλεται ανάλογα με την Ομάδα (1-12) της υ.α.

37674/2016, όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία υπάγεται το έργο και
δραστηριότητα. Οι τιμές του συντελεστή μ καθορίζονται στον Πίνακα 1 του
Παραρτήματος ΙΙΙ του παρόντος.
Β:

τιμές βάσης οι οποίες θα οριστούν με έκδοση Υπουργικής Απόφασης

από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας ως ακολούθως:
Χ1 € για ΜΠΕ έργων και δραστηριοτήτων υποκατηγορίας Α1
Χ2 € για ΜΠΕ έργων και δραστηριοτήτων υποκατηγορίας Α2
Χ3 € για ΠΠΠΑ έργων και δραστηριοτήτων υποκατηγορίας Α1
Χ4 € για ΕΟΑ από τον αξιολογητή που θα επιλεγεί βάσει παρ. 4
άρθρου 8 του παρόντος,
Χ5 € για Φάκελο Ανανέωσης,
Χ6 € για Φάκελο Τροποποίησης,

V1:

ποσοστό Ζ% στην περίπτωση που το προς αδειοδότηση έργο και
δραστηριότητα υπάγεται στις διατάξεις της Κ.Υ.Α. 36060/1155/Ε.103/2013.

V2:

μεταβλητή αμοιβή εξαρτώμενη από το πάγιο εκτιμώμενο κόστος επένδυσης
του έργου και δραστηριότητας. Οι επί μέρους κλίμακες του V2 ανάλογα με
το εκτιμώμενο κόστος της επένδυσης καθορίζονται στον Πίνακα 2 του
Παραρτήματος ΙΙΙ του παρόντος.

3.

Οι ανωτέρω αμοιβές δεν περιλαμβάνουν τον αναλογούντα ΦΠΑ, ο οποίος
υπολογίζεται επί αυτών.

4.

Η αμοιβή των Πιστοποιημένων Αξιολογητών ΜΠΕ καλύπτεται από τα τέλη
περιβαλλοντικής αδειοδότησης έργων και δραστηριοτήτων του άρθρου 17 του
ν. 4014/2011 και είναι δυνατόν να αναπροσαρμόζεται με κοινή απόφαση των
Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
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Άρθρο 12
Έλεγχοι Πιστοποιημένων Αξιολογητών ΜΠΕ
1.

Η Επιτροπή Συντονισμού, Παρακολούθησης και Ελέγχου Πιστοποιημένων
Αξιολογητών ΜΠΕ του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας διεξάγει
δειγματοληπτικούς ελέγχους των φακέλων περιβαλλοντικής αδειοδότησης που
έχουν ήδη ολοκληρωθεί από τους Πιστοποιημένους Αξιολογητές ΜΠΕ και των
αντίστοιχων σχεδίων ΑΕΠΟ και εκθέσεων τεκμηρίωσης για το σύνολο των
εργασιών που αναφέροντα στο άρθρο 10 του παρόντος.

2.

Οι έλεγχοι γίνονται με κριτήρια:
α)

την επάρκεια, πληρότητα και αντικειμενικότητα της αξιολόγησης της ΜΠΕ,
και

β)

την αρτιότητα και ολοκληρωμένη προσέγγιση του σχεδίου ΑΕΠΟ που
εκπονεί ο Πιστοποιημένος Αξιολογητής ΜΠΕ.

3.

Σε περίπτωση που η αδειοδοτούσα αρχή διαπιστώσει κατά τον έλεγχο της
παραγράφου 3 του άρθρου 10 που έχει πραγματοποιηθεί σφάλμα ή παράλειψη
από τον Πιστοποιημένο Αξιολογητή ΜΠΕ, ενημερώνει εγγράφως την Επιτροπή
Συντονισμού, Παρακολούθησης και Ελέγχου Πιστοποιημένων Αξιολογητών ΜΠΕ
του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

4.

Η Επιτροπή Συντονισμού, Παρακολούθησης και Ελέγχου Πιστοποιημένων
Αξιολογητών ΜΠΕ σε περίπτωση που διαπιστώσει η ίδια κατά τον έλεγχο της ή
ενημερωθεί από αδειοδοτούσα αρχή, για σφάλμα ή παράλειψη απευθύνει
εγγράφως ερώτημα στον συγκεκριμένο Πιστοποιημένο Αξιολογητή ΜΠΕ
ζητώντας του να εκθέσει τις απόψεις του για το εντοπισθέν σφάλμα ή παράλειψη.
Ο Πιστοποιημένος Αξιολογητής ΜΠΕ υποχρεούται να απαντήσει εγγράφως στην
Επιτροπή εντός πέντε εργάσιμων ημερών. Η Επιτροπή αποφασίζει εάν θα
γνωμοδοτήσει στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την εφαρμογή
των κυρωτικών διατάξεων του άρθρου 13 του παρόντος.
Άρθρο 13
Κυρώσεις - Προσφυγές

1.

Εάν κατά τη διαδικασία ελέγχου του έργου των Πιστοποιημένων Αξιολογητών
ΜΠΕ, όπως περιγράφεται στο άρθρο 12 του παρόντος, διαπιστωθεί ότι ένας
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Πιστοποιημένος Αξιολογητής ΜΠΕ έχει διαπράξει σφάλμα ή παράλειψη κατά τον
έλεγχο ΜΠΕ ή την εκπόνηση σχεδίου ΑΕΠΟ, ή εκπληρώνει πλημμελώς τα
καθήκοντα που προβλέπει το άρθρο 10 του παρόντος, ή έχει παραβιάσει το
καθήκον εχεμύθειας και εμπιστευτικότητας ως προς τη χρήση των στοιχείων και
των πληροφοριών που συγκεντρώνει κατά την εκτέλεση του έργου του, ή έχει
προβεί σε μη χρηστή χρήση της ιδιότητάς του, ή συντρέχουν στο πρόσωπο του
νομικά ή άλλα κωλύματα ή ασυμβίβαστες ιδιότητες, η Επιτροπή Συντονισμού,
Παρακολούθησης και Ελέγχου Πιστοποιημένων Αξιολογητών ΜΠΕ εισηγείται την
επιβολή

διοικητικών

κυρώσεων ή

και

χρηματικών

προστίμων,

κατόπιν

προηγούμενης ακρόασης του ενδιαφερόμενου σύμφωνα με τα οριζόμενα στο
άρθρο 6 του ν. 2690/1999 (Α΄ 45), όπως ισχύει.
2.

Οι

κυρώσεις

επιβάλλονται

με

αιτιολογημένη

απόφαση

του

Υπουργού

Περιβάλλοντος και Ενέργειας ανάλογα με τη φύση και την βαρύτητα της
παράβασης και τις συνέπειες που προκύπτουν από αυτή, καθώς και το είδος του
συγκεκριμένου

έργου

ή

της

συγκεκριμένης

δραστηριότητας,

το

βαθμό

υπαιτιότητας και την τυχόν υποτροπή του παραβάτη, ως εξής:
α) καταβολή χρηματικού προστίμου ύψους από 500 έως 10.000 ευρώ
β) προσωρινή απενεργοποίηση της εγγραφής του Πιστοποιημένου Αξιολογητή
ΜΠΕ από το Μητρώο από ένα έως και τρία έτη
γ) οριστική διαγραφή του από το Μητρώο του άρθρου 7 του παρόντος.
Το χρηματικό πρόστιμο μπορεί να επιβάλλεται ως συμπληρωματική ποινή,
σωρευτικά με τις κυρώσεις των περιπτώσεων (β) και (γ).
Όλα τα εισπραττόμενα ποσά αποδίδονται στον ειδικό λογαριασμό υπέρ του
Πράσινου Ταμείου της παραγράφου 1 του άρθρου 17 του ν. 4014/2011.
3.

Κάθε επιβληθείσα κύρωση καταγράφεται στο Μητρώο του άρθρου 7 για τον
συγκεκριμένο Πιστοποιημένο Αξιολογητή ΜΠΕ και κοινοποιείται στο Φορέα
Πιστοποίησης.

4.

Επιτρέπεται η άσκηση ενδικοφανούς προσφυγής από τον Πιστοποιημένο
Αξιολογητή ΜΠΕ ενώπιον του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας κατά της
απόφασης επιβολής οποιασδήποτε εκ των κυρώσεων που επιβάλλονται με το
παρόν άρθρο, εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριάντα ημερών από την
κοινοποίηση της απόφασης σε αυτόν και σύμφωνα με τα οριζόμενα στον
ν. 2690/1999, όπως ισχύει. Η προθεσμία για την άσκηση της προσφυγής και η
άσκησή της δεν αναστέλλουν την εκτέλεση της προσβαλλόμενης πράξης..
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Αρμόδιος να αποφανθεί επί της προσφυγής είναι ο Υπουργός Περιβάλλοντος και
Ενέργειας μετά από γνώμη της Επιτροπής Συντονισμού, Παρακολούθησης και
Ελέγχου Πιστοποιημένων Αξιολογητών ΜΠΕ. Το αρμόδιο όργανο οφείλει να
αποφανθεί επί της προσφυγής μέσα σε προθεσμία εξήντα ημερών από την
υποβολή της. Σε περίπτωση παρέλευσης άπρακτης της ως άνω προθεσμίας, η
προσφυγή τεκμαίρεται ως απορριφθείσα. Κατά της ρητής ή τεκμαιρόμενης
απορριπτικής απόφασης χωρεί προσφυγή στο αρμόδιο δικαστήριο.
Άρθρο 14
Μεταβατικές διατάξεις
1.

Η δημιουργία του Μητρώου Πιστοποιημένων Αξιολογητών ΜΠΕ του άρθρου 7
του παρόντος ολοκληρώνεται εντός δώδεκα μηνών από τη δημοσίευση του
παρόντος.

2.

Η διενέργεια αξιολόγησης των Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων από τους
Πιστοποιημένους Αξιολογητές ΜΠΕ αρχίζει μετά την έναρξη εγγραφής τους στο
Μητρώο και εφόσον έχει ενεργοποιηθεί η δυνατότητα αξιολόγησης από
Πιστοποιημένους

Αξιολογητές

για

την

αντίστοιχη

κατηγορία

έργων

και

δραστηριοτήτων της ΥΑ 37674/2016 όπως ισχύει. Προϋπόθεση για την
ενεργοποίηση κάθε κατηγορίας της ΥΑ 37674/2016 όπως ισχύει είναι να έχουν
εγγραφεί τουλάχιστον 10 Πιστοποιημένοι Αξιολογητές ΜΠΕ
Άρθρο 15
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

ΠΕΠ 1

ΠΕΠ 2

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

Απαιτούμενη εμπειρία των Πιστοποιημένων Αξιολογητών ΜΠΕ

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

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

ΠΕΠ 3

ΠΕΠ 4

ΠΕΠ 5

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

Απαιτούμενη εμπειρία των Πιστοποιημένων Αξιολογητών ΜΠΕ

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

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

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

α) Συμμετοχή στην εκπόνηση ή στην αξιολόγηση τουλάχιστον
τριών Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για έργα ή
η
Ομάδα 6
δραστηριότητες κατηγορίας Α της 6ης ομάδας της υ.α.
Τουριστικές εγκαταστάσεις και έργα αστικής ανάπτυξης, 37674/2016 όπως ισχύει, κατά τα τελευταία δέκα έτη ή
κτιριακού τομέα, αθλητισμού και αναψυχής
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

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

ΠΕΠ 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

α) Συμμετοχή στην εκπόνηση ή στην αξιολόγηση τουλάχιστον
τριών Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για έργα ή
Κατασκευή προϊόντων από μη μεταλλικά ορυκτά
δραστηριότητες κατηγορίας Α της 9ης ομάδας της υ.α.
Παραγωγή και επεξεργασία μετάλλων
37674/2016 όπως ισχύει, κατά τα τελευταία δέκα έτη, εκ των
Κατασκευή μεταλλικών προϊόντων (πλην μηχανημάτων και οποίων τουλάχιστον μια για έργο ή δραστηριότητα του
συγκεκριμένου ΠΕΠ ή
ειδών εξοπλισμού)
Κατασκευή μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού μ.α.κ.
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

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

ΠΕΠ 11
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Πεδίο
Εφαρμογής
Πιστοποίησης

ΠΕΠ 12

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

Ομάδα 12η
Ειδικά έργα και δραστηριότητες

Απαιτούμενη εμπειρία των Πιστοποιημένων Αξιολογητών ΜΠΕ

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 Τομέας εξειδίκευσης
Πιστοποίησης

ΠΕΠ 13

Οικοσυστήματα και προστατευόμενα είδη

Απαιτούμενη εμπειρία των Πιστοποιημένων Αξιολογητών ΜΠΕ

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
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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
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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

η

Έργα χερσαίων και εναέριων μεταφορών

1,2

η

Υδραυλικά έργα

1,2

η

3

Λιμενικά έργα

1,1

4η

Συστήματα περιβαλλοντικών υποδομών

1,2

5η

Εξορυκτικές δραστηριότητες

1,2

1
2

Τουριστικές εγκαταστάσεις και έργα αστικής ανάπτυξης,

6η

κτιριακού τομέα, αθλητισμού και αναψυχής

7η

Πτηνοκτηνοτροφικές εγκαταστάσεις

1,1
1,1

η

Υδατοκαλλιέργειες

η

9

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

8

1

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 €
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Άρθρο 16
Έναρξη ισχύος
1.

Η ισχύς του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευση του
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

2.

Στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας αναθέτουμε τη δημοσίευση και
εκτέλεση του παρόντος.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
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