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ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΩΝ ή ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΜΕΝΩΝ
ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΑΛΗΘΕΥΤΩΝ
1. Η εποπτεία διαπιστευμένων ή αδειοδοτημένων αλλοδαπών περιβαλλοντικών
επαληθευτών πραγματοποιείται σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Κανονισμού 1221:2009
(EMAS III) (όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει) και της Απόφασης (ΕΕ) 2016/1621
της Επιτροπής.
2. Ο ενδιαφερόμενος περιβαλλοντικός επαληθευτής γνωστοποιεί με επιστολή του στο Ε.ΣΥ.Δ. την
πρόθεσή του για τη διενέργεια συγκεκριμένης περιβαλλοντικής επαλήθευσης και επικύρωσης,
τουλάχιστον ένα (1) μήνα πριν από τη σχεδιαζόμενη ημερομηνία διεξαγωγής της
περιβαλλοντικής επαλήθευσης και επικύρωσης, καταβάλλοντας Τέλος Κοινοποίησης ίσο με το
τέλος αίτησης διαπίστευσης και υποβάλλοντας:
• Επικυρωμένα αντίγραφα του Πιστοποιητικού Διαπίστευσης και του Επίσημου Πεδίου
Εφαρμογής της Διαπίστευσης ή της Άδειάς του, μεταφρασμένα στην Ελληνική γλώσσα.
• Την επωνυμία, διεύθυνση και λοιπά στοιχεία επικοινωνίας καθώς και τη δραστηριότητα της
επιχείρησης στην οποία πρόκειται να διενεργηθεί περιβαλλοντική επαλήθευση.
• Την/ις ημερομηνία/ες και τον τόπο διενέργειας της επαλήθευσης και της επικύρωσης.
• Τη σύνθεση της ομάδας, ήτοι τα ονόματα και τα προσόντα των επιθεωρητών που θα
διενεργήσουν την περιβαλλοντική επαλήθευση και επικύρωση.
• Τις ικανότητες σε σχέση με τη γνώση των νομικών απαιτήσεων όσον αφορά το περιβάλλον
και τη γνώση της ελληνικής γλώσσας, όπου απαιτείται (μέσω διερμηνέα, σύμβασης με
Έλληνα εμπειρογνώμονα, κ.λ.π.).
3. Η κοινοποίηση των ως άνω πληροφοριών προηγείται κάθε νέας δραστηριότητας επαλήθευσης
και επικύρωσης. Επιπλέον, ο περιβαλλοντικός επαληθευτής οφείλει να ενημερώνει άμεσα το
Ε.ΣΥ.Δ. για τυχόν αλλαγές, οι οποίες έχουν συνέπειες στη διαπίστευση ή την άδεια ή την έκτασή
τους.
4. Εφόσον κρίνεται αναγκαίο, το Ε.ΣΥ.Δ. δύναται να απαιτεί διευκρίνιση των γνώσεων του
περιβαλλοντικού επαληθευτή όσον αφορά τις απαραίτητες εφαρμοστέες νομικές απαιτήσεις
σχετικά με το περιβάλλον.
5. Η αρμόδια Διεύθυνση Διαπίστευσης, αφού εξετάσει τα υποβληθέντα δικαιολογητικά, αποφασίζει
τεκμηριωμένα λαμβάνοντας υπόψη και το εύρος δραστηριοτήτων του περιβαλλοντικού
επαληθευτή, σχετικά με τις εφαρμοζόμενες ενέργειες για την άσκηση της εποπτείας, ήτοι κατά
πόσον αυτή θα συνίσταται σε έλεγχο διενεργούμενο στο γραφείο, επιτόπια επιθεώρηση σε
οργανισμούς, ερωτηματολόγια, εξέταση περιβαλλοντικών δηλώσεων που έχει επικυρώσει ο
περιβαλλοντικός επαληθευτής και εξέταση έκθεσης επαλήθευσης. Αφού καθοριστούν κατά
περίπτωση οι εφαρμοζόμενες ενέργειες για την άσκηση της εποπτείας, η αρμόδια Διεύθυνση
Διαπίστευσης προβαίνει σε ανάθεση του ως άνω έργου σε Αξιολογητή του Ε.ΣΥ.Δ. που
καλύπτει τις σχετικές απαιτήσεις τεχνικής επάρκειας.
6. Ο αλλοδαπός περιβαλλοντικός επαληθευτής θα επιβαρύνεται, ανά ημέρα απασχόλησης του
Αξιολογητή του Ε.ΣΥ.Δ., με τα ποσά που προβλέπονται στο έγγραφο ΕΣΥΔ ΔΕΝΗΜΕΡ, πλέον
την όποια δαπάνη για τη μετακίνηση και τη διαμονή του.
7. Κατά την εκτέλεση των ενεργειών εποπτείας, ο Αξιολογητής του Ε.ΣΥ.Δ. συντάσσει έκθεση,
σχετικά με την κάλυψη των απαιτήσεων του Κανονισμού EMAS από πλευράς του
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περιβαλλοντικού επαληθευτή. Η ως άνω έκθεση υποβάλλεται στο Ε.ΣΥ.Δ. και ακολούθως
εξετάζεται από την αρμόδια Διεύθυνση Διαπίστευσης.
8. Εάν, κατά την εξέταση των ευρημάτων από την εκτέλεση των ενεργειών εποπτείας από την
αρμόδια Διεύθυνση Διαπίστευσης, διαπιστωθεί ότι η ποιότητα των εργασιών που διενεργεί ο
περιβαλλοντικός επαληθευτής δεν ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του Κανονισμού EMAS, το
Ε.ΣΥ.Δ. διαβιβάζει γραπτή έκθεση εποπτείας στον περιβαλλοντικό επαληθευτή, στο φορέα
διαπίστευσης ή αδειοδότησης, ο οποίος χορήγησε τη διαπίστευση ή την άδεια και στην αρμόδια
υπηρεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας, στην οποία ο ενδιαφερόμενος
οργανισμός προτίθεται να υποβάλλει αίτηση καταχώρησης ή ο οποίος καταχώρησε τον
ενδιαφερόμενο οργανισμό. Σε περίπτωση δε περαιτέρω διαφοράς, η ως άνω έκθεση εποπτείας
διαβιβάζεται στο φόρουμ των φορέων διαπίστευσης & αδειοδότησης.
9. Σε περίπτωση που το Ε.ΣΥ.Δ. δεν είναι σε θέση να εκπληρώσει τα καθήκοντά του πριν από το
χρόνο διενέργειας της επαλήθευσης και επικύρωσης που γνωστοποίησε ο περιβαλλοντικός
επαληθευτής, ανακοινώνει στον επαληθευτή τεκμηριωμένη αιτιολόγηση.
10. Σε κάθε περίπτωση, προβλέπεται να πραγματοποιείται κατάλληλη ενημέρωση της αρμόδιας
υπηρεσίας του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας σχετικά με τις ενέργειες άσκησης
εποπτείας διαπιστευμένων ή αδειοδοτημένων αλλοδαπών περιβαλλοντικών επαληθευτών που
υλοποιούνται από το Ε.ΣΥ.Δ..
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