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       Σύσταση και τήρηση Μητρώου Πιστοποιημένων 

Αξιολογητών Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώ-

σεων. 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του ν. 4014/2011 «Περιβαλλοντική 

αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυ-
θαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού 
ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου 
Περιβάλλοντος» (Α΄ 209), όπως ισχύει, και ιδίως την παρ. 
6 του άρθρου 16. 

2. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 2/7.1.2021 κοινής απόφα-
σης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Περιβάλλο-
ντος και Ενέργειας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυ-
πουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Νικόλαο Ταγαρά» 
(Β΄ 45). 

3. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 1649/45/14.1.2014 κοι-
νής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών και Περιβάλ-
λοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Εξειδίκευση 
των διαδικασιών γνωμοδοτήσεων και τρόπου ενημέ-
ρωσης του κοινού και συμμετοχής του ενδιαφερόμενου 
κοινού στη δημόσια διαβούλευση κατά την περιβαλλο-
ντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων της Κατη-
γορίας 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). 

4. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 30651/23.6.2014 κοινής 
απόφασης των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης 
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Περιβάλλοντος, 
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Εξειδίκευση των προ-
διαγραφών, του τρόπου παροχής και συντήρησης, των 
διαδικασιών και αδειών ηλεκτρονικής πρόσβασης και 
εισαγωγής πληροφοριών καθώς και κάθε αναγκαίας λε-
πτομέρειας για την οργάνωση, υλοποίηση και λειτουργία 
του Ηλεκτρονικού Περιβαλλοντικού Μητρώου (ΗΠΜ), 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 18 παράγραφος 
5 του Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ Α΄ 209)» (Β΄ 1817). 

5. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. ΔΙΠΑ/οικ.37674/27.7.2016 
απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας 
«Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπουργικής από-
φασης 1958/2012 - Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών 
έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκα-
τηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 4 του 
Ν. 4014/21.9.2011 (ΦΕΚ 209/Α/2011), όπως αυτή έχει 
τροποποιηθεί» (ΦΕΚ Β΄ 2471). 

6. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα (άρθρο πρώτο του 
π.δ. 63/2005, Α΄98), όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την 
παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α΄133) και 
το γεγονός ότι από τις κανονιστικές διατάξεις του πα-
ρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος 
του κρατικού προϋπολογισμού. 

7. Την 54/2021 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επι-
κρατείας, με πρόταση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1 
Σκοπός - περιεχόμενο 

Με το παρόν προεδρικό διάταγμα ρυθμίζονται τα ζη-
τήματα που προβλέπονται με την παρ. 6 του άρθρου 16 
του ν. 4014/2011. 

Άρθρο 2 
Μητρώο Πιστοποιημένων Αξιολογητών ΜΠΕ 

1. Το Μητρώο Αξιολογητών ΜΠΕ (εφεξής Μητρώο) 
που προβλέπεται στην παρ. 1 του άρθρου 16 του 
ν. 4014/2011 τηρείται στο Υπουργείο Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας σε ηλεκτρονική βάση δεδομένων. Στο 
Μητρώο καταχωρούνται όλα τα φυσικά πρόσωπα που 
διαθέτουν άδεια Πιστοποιημένου Αξιολογητή ΜΠΕ (εφε-
ξής Αξιολογητές ΜΠΕ), καθώς και τα νομικά πρόσωπα, 
μέσω των οποίων οι Αξιολογητές ΜΠΕ μπορούν να πα-
ρέχουν τις υπηρεσίες τους. Η ηλεκτρονική εφαρμογή του 
Μητρώου περιέχει και ηλεκτρονικό σύστημα κλήρωσης 
των Αξιολογητών ΜΠΕ. Το Μητρώο έχει λειτουργική δι-
ασύνδεση με το Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο 
του άρθρου 18 του ν. 4014/2011. Η ολοκλήρωση της 
λειτουργικής διασύνδεσης δεν αποτελεί προϋπόθεση 
για την εφαρμογή του παρόντος. 

2. Η εγγραφή στο Μητρώο αποτελεί προϋπόθεση για 
την κτήση της ιδιότητας του Αξιολογητή ΜΠΕ. 

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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3. Στο Μητρώο καταγράφονται τα εξής στοιχεία, για 
κάθε Αξιολογητή ΜΠΕ: 

α) Αύξων αριθμός μητρώου Αξιολογητή ΜΠΕ. Δύνα-
ται να τηρούνται χωριστές σειρές αριθμών μητρώου για 
φυσικά και νομικά πρόσωπα. 

β) Όνομα, επώνυμο και πατρώνυμο ή επωνυμία, εάν 
πρόκειται για νομικό πρόσωπο. 

γ) Αριθμός φορολογικού μητρώου, διεύθυνση επαγ-
γελματικής εγκατάστασης και στοιχεία επικοινωνίας (που 
περιλαμβάνουν τουλάχιστον αριθμό τηλεφώνου, διεύ-
θυνση αλληλογραφίας και ηλεκτρονική διεύθυνση). Εάν 
ο Αξιολογητής ΜΠΕ έχει βασική επαγγελματική εγκατά-
σταση στην αλλοδαπή, αναγράφεται και το παράρτημα 
της επαγγελματικής του εγκατάστασης στην Ελλάδα. 

δ) Αριθμός αστυνομικής ταυτότητας ή άλλου αντίστοι-
χου δημοσίου εγγράφου, εάν ο Αξιολογητής ΜΠΕ είναι 
αλλοδαπός.

ε) Το Πεδίο Πιστοποίησης, όπως αυτό προσδιορίζεται 
στην παρ. 4 του άρθρου 3, που αντιστοιχεί στο σύνολο 
ομάδων έργων και δραστηριοτήτων, ως προς τις οποίες 
ο Αξιολογητής ΜΠΕ έχει αρμοδιότητα σύμφωνα με την 
άδειά του. 

στ) Η ημερομηνία χορήγησης της άδειας και η ημερο-
μηνία λήξης αυτής, καθώς και τυχόν ανανεώσεις της. Σε 
περίπτωση νομικού προσώπου, τίθενται τα στοιχεία που 
αφορούν Αξιολογητές ΜΠΕ που συμμετέχουν σε αυτό ή 
συνδέονται συμβατικά με αυτό. 

ζ) Η διαθεσιμότητα του Αξιολογητή ΜΠΕ για ανάθεση 
αξιολόγησης μελετών. 

η) Τυχόν αναστολή της άδειας, εάν συντρέχει. 
θ) Οι αναθέσεις που έχουν γίνει στον Αξιολογητή ΜΠΕ. 
ι) Οι διοικητικές κυρώσεις που έχουν επιβληθεί στον 

Αξιολογητή ΜΠΕ. 
ια) Όταν πρόκειται για νομικά πρόσωπα, τα ονόματα 

και οι αριθμοί μητρώου των Αξιολογητών ΜΠΕ, οι οποίοι 
συμμετέχουν σε αυτά ή συνδέονται συμβατικά με αυτά. 

4. Υπεύθυνη για την τήρηση του Μητρώου είναι η 
Επιτροπή Μητρώου του άρθρου 6. Αρμόδια για την 
ηλεκτρονική καταχώριση των εγγραφών είναι η Διεύ-
θυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης του Υπουργείου 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Τα καταχωρούμενα στοι-
χεία πρέπει να προκύπτουν από δημόσια έγγραφα ή 
από υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 
(Α΄ 75) που υποβάλλει ο Αξιολογητής ΜΠΕ. Ο Αξιολογητής 
ΜΠΕ είναι υποχρεωμένος να γνωστοποιεί στην Επιτροπή 
Μητρώου τη μεταβολή των στοιχείων των περ. γ και δ της 
παρ. 3 εντός δέκα (10) ημερών από τότε που αυτή επήλθε. 

5. Η εγγραφή στο Μητρώο επιτρέπεται μόνο μετά από 
την απόφαση του άρθρου 4, με την οποία χορηγείται 
άδεια Αξιολογητή ΜΠΕ. Η διαγραφή επέρχεται αυτοδι-
καίως εάν λήξει η χρονική διάρκεια της άδειας, χωρίς 
αυτή να ανανεωθεί. Επίσης, επέρχεται εάν ανακληθεί 
η άδεια, κατόπιν διαπίστωσης ότι δεν συνέτρεχαν στο 
πρόσωπο του Αξιολογητή ΜΠΕ τα απαραίτητα προσόντα 
ή προϋποθέσεις για τη λήψη της άδειας ή εάν διαπιστω-
θεί ότι είτε εξ αρχής, είτε στη συνέχεια προέκυψε λόγος 
που κωλύει τη χορήγηση της άδειας Αξιολογητή ΜΠΕ ή 
επιβληθεί η διοικητική κύρωση αφαίρεσης της άδειας. 

6. Στο Μητρώο έχουν πρόσβαση μόνον οι περιβαλλο-
ντικές αρχές που έχουν την αρμοδιότητα έκδοσης Απο-

φάσεων Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων, σύμφωνα με 
τα άρθρα 3 και 4 του ν. 4014/2011. Στοιχεία του μπορεί 
κοινοποιηθούν σε τρίτους μόνο μετά από απόδειξη ιδι-
αίτερου εννόμου συμφέροντος, η συνδρομή του οποίου 
κρίνεται από την Επιτροπή Ελέγχου και Παρακολούθη-
σης του άρθρου 8. Σε κάθε περίπτωση, δεν επιτρέπεται 
η πρόσβαση στο Μητρώο φορέων έργων η περιβαλ-
λοντική αδειοδότηση των οποίων είναι εκκρεμής και η 
ΜΠΕ ενδέχεται να υπαχθεί στη διαδικασία αξιολόγησης 
του άρθρου 16 του ν. 4014/2011. 

Άρθρο 3 
Άδεια Πιστοποιημένων Αξιολογητών ΜΠΕ 

1. Οι Αξιολογητές ΜΠΕ ασκούν τις αρμοδιότητές τους 
μετά από πιστοποίηση των προσόντων τους, χορήγηση 
άδειας και εγγραφή στο Μητρώο του άρθρου 2. 

2. Για να πιστοποιηθεί και να αδειοδοτηθεί ένα φυσικό 
πρόσωπο ως Πιστοποιημένος Αξιολογητής ΜΠΕ πρέπει 
να διαθέτει τα παρακάτω προσόντα και να μη συντρέ-
χουν στο πρόσωπό του τα παρακάτω κωλύματα: 

α) να έχει πτυχίο Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύμα-
τος (Α.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή ομοταγούς ιδρύματος της 
αλλοδαπής, αναγνωρισμένων σύμφωνα με την εθνική 
νομοθεσία και να είναι κάτοχος μελετητικού πτυχίου Γ’ 
βαθμίδας της περ. γ της παρ. 3 του άρθρου 2 του π.δ. 
71/2019 (Α΄ 112) στην Κατηγορία 27 (Περιβαλλοντι-
κές Μελέτες) της περ. 15 της παρ. 3 του άρθρου 2 του 
ν. 4412/2016 (Α΄ 147). 

β) να διαθέτει την απαιτούμενη επαγγελματική εμπει-
ρία για το Πεδίο Πιστοποίησης ως προς το οποίο ζητεί να 
αδειοδοτηθεί, όπως αυτή προσδιορίζεται στην παρ. 3. 

γ) να μην συντρέχουν στο πρόσωπό του τα κωλύμα-
τα διορισμού που προβλέπονται στα άρθρα 8 και 9 του 
Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών 
Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. που κυρώθηκε με 
το άρθρο πρώτο του ν. 3528/2007 (Α΄ 26). 

δ) να μην έχει την ιδιότητα του υπαλλήλου με σχέση 
δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου στο Δημόσιο ή σε φορέα 
της Γενικής Κυβέρνησης της περ. β της παρ. 1 του άρ-
θρου 14 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143) ή της παρ. 6 του άρ-
θρου 1 του ν. 1256/1982 (Α΄ 65). 

Η κατοχή των προσόντων και η έλλειψη των κωλυμά-
των κρίνεται κατά το στάδιο της αδειοδότησης, αλλά και 
καθ’ όλη τη διάρκεια της διατήρησης της ιδιότητας του 
Πιστοποιημένου Αξιολογητή ΜΠΕ. 

3. Για να λάβει ένα φυσικό πρόσωπο άδεια Πιστοποι-
ημένου Αξιολογητή ΜΠΕ απαιτείται να έχει εκπονήσει 
τα δέκα (10) έτη πριν από την υποβολή του αιτήματός 
του τουλάχιστον έξι (6) Μελέτες Περιβαλλοντικών Επι-
πτώσεων για έργα ή δραστηριότητες, για τα οποία έχει 
εκδοθεί ΑΕΠΟ και εμπίπτουν στο Πεδίο ή στα Πεδία Πι-
στοποίησης που επιλέγει ή να έχει εκπονήσει αντίστοιχες 
αξιολογήσεις ως Αξιολογητής ΜΠΕ ή να έχει εκπονήσει 
τουλάχιστον έξι (6) ΜΠΕ και αξιολογήσεις ΜΠΕ αθροι-
στικά. Ειδικά ως προς το Πεδίο Πιστοποίησης 4, απαι-
τείται η εκπόνηση ή η αξιολόγηση τουλάχιστον έξι (6) 
ειδικών οικολογικών αξιολογήσεων του άρθρου 10 του 
ν. 4014/2011 για έργα ή δραστηριότητες, για τα οποία 
έχει εκδοθεί ΑΕΠΟ ή ειδικών περιβαλλοντικών μελετών 
της παρ. 2 του άρθρου 21 του ν. 1650/1986. 
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Κάθε υποψήφιος Αξιολογητής ΜΠΕ μπορεί να επιλέγει 
περισσότερα του ενός Πεδία Πιστοποίησης, εφόσον πλη-
ρούνται οι προϋποθέσεις του πρώτου εδαφίου. 

4. Τα Πεδία Πιστοποίησης ορίζονται με σημείο αναφο-
ράς τις ομάδες έργων που περιλαμβάνονται στην υπό 
στοιχ. 37674/2016 απόφαση του Υπουργού Περιβάλ-
λοντος και Ενέργειας (Β΄ 2471), ως εξής: 

Πεδίο Πιστοποίησης 1: περιλαμβάνει τις ομάδες έργων 
και δραστηριοτήτων υπ’ αριθμούς 1 («Έργα χερσαίων και 
εναέριων μεταφορών»), 9 («Βιομηχανικές και συναφείς 
εγκαταστάσεις»), 10 («Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας»), 11 
(«Μεταφορά ενέργειας, καυσίμων και χημικών ουσιών») 
και 12 («Ειδικά έργα και δραστηριότητες»), 

Πεδίο Πιστοποίησης 2: περιλαμβάνει τις ομάδες έργων 
και δραστηριοτήτων υπ’ αριθμούς 2 («Υδραυλικά έργα»), 
3 («Λιμενικά έργα»), 5 («Εξορυκτικές δραστηριότητες») 
και 12 («Ειδικά έργα και δραστηριότητες»), 

Πεδίο Πιστοποίησης 3: περιλαμβάνει τις ομάδες έρ-
γων και δραστηριοτήτων υπ’ αριθμούς 4 («Συστήματα 
περιβαλλοντικών υποδομών»), 6 («Τουριστικές εγκατα-
στάσεις και έργα αστικής ανάπτυξης, κτιριακού τομέα, 
αθλητισμού και αναψυχής»), 7 («Πτηνοτροφικές εγκατα-
στάσεις»), 8 («Υδατοκαλλιέργειες») και 12 («Ειδικά έργα 
και δραστηριότητες»). 

Πεδίο Πιστοποίησης 4: που αφορά στον έλεγχο ειδι-
κών οικολογικών αξιολογήσεων, όταν αυτές είναι απα-
ραίτητες για την έκδοση ΑΕΠΟ σύμφωνα με το άρθρο 
10 του ν. 4014/2011. 

5. Νομικά πρόσωπα εγγράφονται στο Μητρώο, εφό-
σον συμμετέχουν σε αυτά ή συνδέονται συμβατικά με 
αυτά φυσικά πρόσωπα που είναι Αξιολογητές ΜΠΕ ή 
φυσικά πρόσωπα που διαθέτουν τα προσόντα της παρ. 
2. Ένα νομικό πρόσωπο διαγράφεται αυτοδικαίως από το 
Μητρώο, όταν δεν συμμετέχει σε αυτό ή δεν συνδέεται 
συμβατικά με αυτό κανένα φυσικό πρόσωπο που έχει 
την ιδιότητα του Αξιολογητή ΜΠΕ. 

Άρθρο 4 
Διαδικασία αδειοδότησης 
και εγγραφής στο Μητρώο 

1. Η άδεια του Αξιολογητή ΜΠΕ εκδίδεται από το αρ-
μόδιο όργανο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέρ-
γειας, μετά από εισήγηση της Επιτροπής του άρθρου 6. 
Ως αρμόδιο όργανο ορίζεται ο προϊστάμενος της Γενικής 
Διεύθυνσης, στην αρμοδιότητα της οποίας υπάγεται η 
περιβαλλοντική αδειοδότηση. 

2. Ο υποψήφιος Αξιολογητής ΜΠΕ, είτε φυσικό πρόσω-
πο είτε νομικό πρόσωπο, το οποίο ενεργεί για λογαρια-
σμό φυσικού προσώπου, το οποίο συμμετέχει σε αυτό ή 
συνδέεται συμβατικά με αυτό, υποβάλλει στην Επιτροπή 
του άρθρου 6 αίτηση για την πιστοποίησή του, συνοδευ-
όμενη από τα ακόλουθα δικαιολογητικά και στοιχεία: 

α) Φωτοαντίγραφο του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτό-
τητας ή άλλου ισοδύναμου εγγράφου ταυτοποίησης. 

β) Αντίγραφο πτυχίου Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγούς 
ιδρύματος της αλλοδαπής αναγνωρισμένου σύμφωνα 
με την εθνική νομοθεσία. 

γ) Μελετητικό πτυχίο Γ’ βαθμίδας της περ. γ της παρ. 3 
του άρθρου 2 του π.δ. 71/2019 (Α΄ 112) στην κατηγορία 

27 (Περιβαλλοντικές Μελέτες) της περ. 15 του άρθρου 
2 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147). 

δ) Κατάλογο των μελετών ή των αξιολογήσεων, τις 
οποίες εκπόνησε ο υποψήφιος Αξιολογητής ΜΠΕ κατά 
τα τελευταία δέκα (10) έτη και στοιχεία επικοινωνίας του 
φορέα ανάθεσης κάθε μελέτης. 

ε) Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 
(Α΄ 75), στην οποία ο υποψήφιος Αξιολογητής ΜΠΕ δη-
λώνει ότι: 

εα) τα υποβληθέντα δικαιολογητικά είναι ακριβή, 
εβ) τα υποβληθέντα στοιχεία σχετικά με τις μελέτες ή 

τις αξιολογήσεις που εκπόνησε είναι ακριβή, 
εγ) δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του τα κωλύματα 

διορισμού που προβλέπονται στα άρθρα 8 και 9 του 
Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών 
Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. 

εδ) δεν έχει την ιδιότητα του υπαλλήλου στο Δημόσιο, 
τους Ο.Τ.Α., τα Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ. του στενού ή ευρύ-
τερου δημόσιου τομέα, με σχέση εργασίας δημοσίου ή 
ιδιωτικού δικαίου. 

εε) θα τηρεί επαγγελματική εχεμύθεια και δεν θα ανα-
κοινώνει στοιχεία και λεπτομέρειες των εργασιών που 
του έχουν ανατεθεί και 

εστ) θα γνωστοποιεί εγκαίρως οποιοδήποτε γεγονός 
μπορεί να οδηγεί στην απώλεια της ιδιότητας του Αξιο-
λογητή ΜΠΕ, καθώς και κάθε περίπτωση, κατά την οποία 
μπορεί να συντρέχουν οι περιπτώσεις της παρ. 4 του 
άρθρου 7 που κωλύουν την ανάληψη της αξιολόγησης 
συγκεκριμένης ΜΠΕ, 

εζ) παρέχει στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέρ-
γειας το δικαίωμα χρήσης, στατιστικής επεξεργασίας και 
διασταύρωσης των προσωπικών του στοιχείων, καθώς 
και επαλήθευσης των στοιχείων που έχει δηλώσει από 
άλλες δημόσιες υπηρεσίες. 

εη) δύναται να αναλάβει την αξιολόγηση ΜΠΕ για συ-
γκεκριμένο Πεδίο Πιστοποίησης. 

3. Η Επιτροπή ελέγχει τα υποβληθέντα στοιχεία και, 
εφόσον προκύπτει ότι ο υποψήφιος διαθέτει τα τυπικά 
και ουσιαστικά προσόντα για να λάβει την άδεια του 
Πιστοποιημένου Αξιολογητή ΜΠΕ ως προς το Πεδίο Πι-
στοποίησης που αιτείται, πιστοποιεί την συνδρομή των 
προϋποθέσεων της παρ.2 του άρθρου 3, με εισήγησή 
της προς το αρμόδιο όργανο του Υπουργείου Περιβάλ-
λοντος και Ενέργειας εντός αποκλειστικής προθεσμίας 
δέκα ημερών (10) ημερών από την υποβολή του συνό-
λου των δικαιολογητικών εκ μέρους του ενδιαφερομέ-
νου. Η απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Υπουργείου 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας εκδίδεται εντός αποκλει-
στικής προθεσμίας τριών (3) ημερών από την υποβολή 
της εισήγησης του προηγούμενου εδαφίου. 

4. Μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) ημερών 
από την έκδοση της απόφασης του αρμοδίου οργάνου 
του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας πραγμα-
τοποιείται η εγγραφή του Αξιολογητή ΜΠΕ στο Μητρώο. 

5. Η άδεια έχει διάρκεια δέκα (10) έτη. 
6. Για την εγγραφή νομικού προσώπου στο Μητρώο, 

η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από τα παρακάτω δι-
καιολογητικά: 
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α) Συστατική πράξη και καταστατικό που ισχύει, μαζί 
με την εγγραφή στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο. Εάν πρό-
κειται για αλλοδαπό νομικό πρόσωπο, κατατίθεται η εγ-
γραφή του στο οικείο μητρώο της χώρας προέλευσης, 
εάν υπάρχει, 

β) Πράξη από την οποία να προκύπτει η νόμιμη εκ-
προσώπηση του νομικού προσώπου, 

γ) Βεβαίωση από την οποία να προκύπτει η επαγγελ-
ματική εγκατάσταση του νομικού προσώπου. Εάν πρό-
κειται για αλλοδαπό νομικό πρόσωπο, βεβαίωση από 
την οποία να προκύπτει η εγκατάσταση παραρτήματός 
του στην Ελλάδα. 

δ) Εάν από τα στοιχεία των περ. α και β δεν προκύπτει 
συμμετοχή Αξιολογητή ΜΠΕ ή υποψηφίου Αξιολογητή 
ΜΠΕ στο νομικό πρόσωπο, προσκομίζονται συμβάσεις 
(εργασίας, παροχής υπηρεσιών ή άλλης μορφής), από 
τις οποίες προκύπτει η σύνδεση της εταιρείας με έναν 
ή περισσότερους Αξιολογητές ΜΠΕ ή υποψήφιους Αξι-
ολογητές ΜΠΕ. 

ε) Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, 
στην οποία ο νόμιμος εκπρόσωπος του νομικού προ-
σώπου δηλώνει ότι: 

εα) τα υποβληθέντα δικαιολογητικά είναι ακριβή, 
εβ) τα μέλη της διοίκησης του νομικού προσώπου, οι 

υπάλληλοι και οι προστηθέντες αυτού θα τηρούν επαγ-
γελματική εχεμύθεια και δεν θα ανακοινώνουν στοιχεία 
και λεπτομέρειες των εργασιών που τους έχουν ανατεθεί, 
και 

εγ) θα γνωστοποιεί εγκαίρως οποιοδήποτε γεγονός 
μπορεί να οδηγεί στην απώλεια της ιδιότητας του Αξιο-
λογητή ΜΠΕ, καθώς και κάθε περίπτωση, κατά την οποία 
μπορεί να συντρέχουν οι περιπτώσεις της παρ. 4 του 
άρθρου 7 που κωλύουν την ανάληψη της αξιολόγησης 
συγκεκριμένης ΜΠΕ, 

εδ) παρέχει στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέρ-
γειας το δικαίωμα χρήσης, στατιστικής επεξεργασίας και 
διασταύρωσης των στοιχείων του νομικού προσώπου, 
καθώς και επαλήθευσης των στοιχείων που έχει δηλώσει 
από άλλες δημόσιες υπηρεσίες. 

7. Για την ανανέωση της άδειας Αξιολογητή ΜΠΕ ακο-
λουθείται διαδικασία όμοια με τη διαδικασία εγγραφής 
και εκκινεί με αίτηση του ενδιαφερομένου, η οποία 
υποβάλλεται κατά το χρονικό διάστημα μεταξύ τριών 
και ενός μηνός πριν από τη λήξη της ισχύουσας άδειας. 
Προϋπόθεση για την ανανέωση της άδειας είναι να συ-
ντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 3. 

8. Η άδεια μπορεί να λήξει, πριν από τη λήξη της διάρ-
κειάς της, στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

α) με σχετική δήλωση του Αξιολογητή ΜΠΕ. 
β) λόγω ανάκλησης, σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι 

η πιστοποίηση και άδεια εκδόθηκαν κατόπιν της υποβο-
λής αναληθών ή ανακριβών δηλώσεων. Στην περίπτωση 
αυτή, δεν γίνεται δεκτή νέα αίτηση από το ίδιο πρόσωπο 
και αναζητούνται όλες οι αμοιβές που έχει λάβει για την 
άσκηση των καθηκόντων του. Όταν αυτές οι αμοιβές 
έχουν καλυφθεί από φορείς του έργου ή της δραστηρι-
ότητας, επιστρέφονται σε αυτούς. 

γ) εάν επιβληθεί διοικητική κύρωση αφαίρεσης της 
άδειας, σε εφαρμογή της διαδικασίας του άρθρου 9. 

Άρθρο 5 
Διαθεσιμότητα Πιστοποιημένου Αξιολογητή ΜΠΕ 

1. Διαθέσιμος είναι ο Αξιολογητής ΜΠΕ, φυσικό ή νο-
μικό πρόσωπο, που είναι εγγεγραμμένος στο Μητρώο 
και μπορεί να του ανατεθεί αξιολόγηση ΜΠΕ ή ειδικής οι-
κολογικής αξιολόγησης. Ο διαθέσιμος Αξιολογητής ΜΠΕ 
μπορεί να αρνηθεί την ανάθεση που του κοινοποιείται 
σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 7 μόνο εάν συντρέ-
χει σύγκρουση συμφερόντων της παρ. 4 του άρθρου 7. 

2. Δεν θεωρείται διαθέσιμος ο Αξιολογητής ΜΠΕ, στον 
οποίο έχουν ανατεθεί και εκκρεμούν τρεις (3) εντολές, 
μέχρι να διεκπεραιώσει τουλάχιστον τη μία εξ αυτών. 

3. Κάθε Αξιολογητής ΜΠΕ μπορεί να δηλώσει τον Ιούνιο 
ή Δεκέμβριο εκάστου ημερολογιακού έτους ότι δεν θα 
είναι διαθέσιμος για αναθέσεις κατά το προσεχές εξάμη-
νο, δηλαδή από 1 Ιουλίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου του ίδιου 
έτους ή από 1 Ιανουαρίου μέχρι 30 Ιουνίου του προσεχούς 
έτους, αντίστοιχα. Η δήλωση αυτή μπορεί να γίνει έως δύο 
(2) φορές κατά τη διάρκεια ισχύος της άδειάς του. 

4. Νομικό πρόσωπο που είναι εγγεγραμμένο στο Μη-
τρώο θεωρείται διαθέσιμο για ανάθεση, εάν τουλάχι-
στον ένας Αξιολογητής ΜΠΕ που συμμετέχει σε αυτό ή 
συνδέεται με αυτό έχει δηλώσει ότι είναι διαθέσιμος για 
να αναλάβει ανάθεση που θα γίνει μέσω του νομικού 
προσώπου. 

Άρθρο 6 
Επιτροπή Μητρώου Πιστοποιημένων 
Αξιολογητών ΜΠΕ 

1. Η τήρηση του Μητρώου Πιστοποιημένων Αξιολο-
γητών ΜΠΕ, η πιστοποίηση των προσόντων τους και 
η εισήγηση προς το αρμόδιο όργανο του Υπουργείου 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας για τη χορήγηση άδειας 
γίνονται από την Επιτροπή Μητρώου Πιστοποιημένων 
Αξιολογητών ΜΠΕ (Επιτροπή Μητρώου) του παρόντος 
άρθρου. 

2. Η Επιτροπή Μητρώου αποτελείται από τους προϊ-
σταμένους των τεσσάρων Τμημάτων που υπάγονται στη 
Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης του Υπουρ-
γείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με πρόεδρο τον αρ-
χαιότερο εξ αυτών και συγκροτείται με απόφαση του 
Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Περιβαλλοντικής Αδειο-
δότησης του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. 

Άρθρο 7 
Διαδικασία ανάθεσης εντολής 

1. Με την ανάθεση εντολής ανατίθενται στον Πιστο-
ποιημένο Αξιολογητή ΜΠΕ ένα ή περισσότερα από τα 
καθήκοντα του άρθρου 16 του ν. 4014/2011. Η διαδι-
κασία ανάθεσης εντολής εκκινεί είτε αυτεπαγγέλτως 
από την αρμόδια περιβαλλοντική αρχή είτε κατόπιν αι-
τήματος του φορέα του έργου ή δραστηριότητας που 
αδειοδοτείται. Εάν υποβληθεί αίτημα από τον φορέα 
του έργου για ανάθεση εντολής προς Αξιολογητή ΜΠΕ, 
η περιβαλλοντική αρχή διενεργεί την κλήρωση για την 
επιλογή Αξιολογητή ΜΠΕ εντός τριών (3) ημερών από 
την ημερομηνία που υποβλήθηκε το αίτημα, για το Πε-
δίο Πιστοποίησης που αντιστοιχεί στο προς αξιολόγηση 
έργο και δραστηριότητα. 
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2. Σε περίπτωση που το προς αξιολόγηση έργο ή δρα-
στηριότητα περιλαμβάνει επιμέρους έργα ή συνοδά 
έργα, τα οποία κατατάσσονται σε διαφορετικά Πεδία 
Πιστοποίησης ή σε περιπτώσεις ιδιαιτέρως σύνθετων 
και περίπλοκων τεχνικά έργων και δραστηριοτήτων, ο 
φορέας του έργου έχει τη δυνατότητα να αιτηθεί την 
ανάθεση αξιολόγησης σε περισσότερους του ενός Αξι-
ολογητές ΜΠΕ. Ομοίως, η περιβαλλοντική αρχή έχει 
τις εξής δυνατότητες: α. να αναθέσει αξιολόγηση σε 
περισσότερους του ενός Αξιολογητές, β. σε περίπτωση 
που ο φορέας του έργου έχει αιτηθεί την ανάθεση της 
αξιολόγησης ΜΠΕ, να του ζητήσει εγγράφως να αιτηθεί 
την ανάθεση σε περισσότερους του ενός Αξιολογητές. 
Στην τελευταία αυτή περίπτωση, ο φορέας του έργου 
υποχρεούται να υποβάλλει το αίτημα ανάθεσης και να 
αναλάβει τις σχετικές δαπάνες σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 16 του ν. 4014/2011. Οι διατάξεις των προ-
ηγούμενων εδαφίων εφαρμόζονται και στις περιπτώ-
σεις έργων ή δραστηριοτήτων, για τα οποία απαιτείται 
η σύνταξη ειδικής οικολογικής αξιολόγησης, οπότε και 
μπορεί να ορισθεί και Αξιολογητής με αρμοδιότητα το 
Πεδίο Πιστοποίησης 4, προκειμένου να αξιολογήσει την 
ειδική οικολογική αξιολόγηση. 

Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, η περιβαλλοντι-
κή αρχή ορίζει έναν εκ των Αξιολογητών ΜΠΕ ως συ-
ντονιστή, ο οποίος έχει την ευθύνη να διασφαλίσει την 
έγκαιρη και ορθή εκπόνηση όλων των επιμέρους αξιο-
λογήσεων ΜΠΕ. 

3. Η αρμόδια περιβαλλοντική αρχή καλεί αμελλητί τον 
κληρωθέντα Αξιολογητή ΜΠΕ με έγγραφο ή ηλεκτρονική 
επιστολή, προς ανάληψη των καθηκόντων του, τα οποία 
εξειδικεύονται στην ανάθεση εντολής. Εάν κληρώνεται 
νομικό πρόσωπο, το τελευταίο προσδιορίζει ποιος Αξι-
ολογητής ΜΠΕ που συμμετέχει σε αυτό ή συνδέεται με 
αυτό θα αναλάβει τη διεκπεραίωση της εντολής. 

4. Ο Αξιολογητής ΜΠΕ που επιλέγεται οφείλει να αρνη-
θεί την ανάθεση με δήλωσή του, η οποία κοινοποιείται 
στην περιβαλλοντική αρχή εντός πέντε (5) εργασίμων 
ημερών από την κοινοποίηση σε αυτόν της εντολής 
ανάθεσης, εάν συντρέχει στο πρόσωπό του σύγκρουση 
συμφερόντων. 

Σύγκρουση συμφερόντων υφίσταται σε κάθε περί-
πτωση, κατά την οποία, εξαιτίας της σχέσης μεταξύ του 
Αξιολογητή ΜΠΕ και του φορέα του έργου ή της δρα-
στηριότητας μπορεί να αμφισβητηθεί η αμεροληψία και 
αντικειμενικότητά του. 

Σύγκρουση συμφερόντων υφίσταται ιδίως εάν: 
α) Ο Αξιολογητής ΜΠΕ εκπόνησε ή συμμετείχε στο 

νομικό πρόσωπο που εκπόνησε την προς αξιολόγηση 
ΜΠΕ του συγκεκριμένου έργου ή δραστηριότητας. 

β) Ο Αξιολογητής ΜΠΕ έχει εκπονήσει ΜΠΕ ή συμμε-
τείχε στο νομικό πρόσωπου που εκπόνησε ΜΠΕ για το 
συγκεκριμένο έργο ή δραστηριότητα ή έχει αξιολογήσει 
ή συμμετείχε στο νομικό πρόσωπο που αξιολόγησε ΜΠΕ 
για συγκεκριμένο έργο ή δραστηριότητα. 

γ) Επί ιδιωτικού έργου ο Αξιολογητής ΜΠΕ έχει δικαί-
ωμα κυριότητας, νομής ή κατοχής ή αντλεί άλλο οικονο-
μικό 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 αγχι-
στείας, είτε ως μέλος ΔΣ, μέτοχος, εταίρος ή υπάλληλος. 

δ) Ο Αξιολογητής ΜΠΕ συνδέεται ή συνδέθηκε εντός 
των πέντε (5) ετών πριν από την κλήρωσή του με σύμ-
βαση εργασίας ή έργου ή σύμβαση ανεξάρτητων υπη-
ρεσιών με το νομικό ή φυσικό πρόσωπο που εκπόνησε 
την υπό αξιολόγηση ΜΠΕ. 

Οι παραπάνω περιπτώσεις σύγκρουσης συμφερόντων 
ισχύουν κατ’ αναλογίαν και για τα νομικά πρόσωπα που 
είναι εγγεγραμμένα στο Μητρώο, τα μέλη της διοίκησής 
τους και μετόχους ή μεριδιούχους με ποσοστό άνω του 
10%, καθώς και τους Αξιολογητές ΜΠΕ που συμμετέχουν 
στο νομικό πρόσωπο ή συνδέονται συμβατικά με αυτό. 

Άρθρο 8 
Επιτροπή Ελέγχου και Παρακολούθησης 
των Πιστοποιημένων Αξιολογητών ΜΠΕ 

1. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας, ορίζεται Επιτροπή Ελέγχου και Παρακολού-
θησης των Πιστοποιημένων Αξιολογητών ΜΠΕ, η οποία 
αποτελείται από τα εξής μέλη: 

α) Αντιπρόεδρο ή Νομικό Σύμβουλο ή Πάρεδρο του 
ΝΣΚ που υπηρετεί στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας ως Πρόεδρο, με αναπληρωτή του έτερο Νο-
μικό Σύμβουλο ή Πάρεδρο του ΝΣΚ που υπηρετεί στο 
Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, 

β) τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Περιβαλλοντι-
κής Αδειοδότησης του Υπουργείου Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας και 

γ) έναν (1) εκπρόσωπο που υποδεικνύεται, με τον 
αναπληρωτή του, από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλά-
δας, ο οποίος είναι μέλος του Πανελληνίου Συλλόγου 
Διπλωματούχων Τεχνικών Περιβάλλοντος και διαθέτει 
αποδεδειγμένη εμπειρία στην εκπόνηση Μελετών Πε-
ριβαλλοντικών Επιπτώσεων. 

2. Αρμοδιότητα της Επιτροπής είναι ο εν γένει έλεγ-
χος και η παρακολούθηση των Αξιολογητών ΜΠΕ και η 
εισήγηση προς το αρμόδιο όργανο του Υπουργείου Πε-
ριβάλλοντος και Ενέργειας για την επιβολή διοικητικών 
κυρώσεων, εάν διαπιστωθεί παράβαση των καθηκόντων 
τους. 

Άρθρο 9 
Παραβάσεις - Διοικητικές κυρώσεις 

1. Διοικητικές κυρώσεις σε βάρος των Αξιολογητών 
ΜΠΕ επιβάλλονται για τις παρακάτω παραβάσεις: 

α) Άρνηση ανάθεσης από διαθέσιμο Αξιολογητή, χωρίς 
να συντρέχει λόγος σύγκρουσης συμφερόντων της παρ. 
4 του άρθρου 7 ή λόγοι ανωτέρας βίας. 

β) Παραβάσεις που σχετίζονται με την άσκηση των 
καθηκόντων του Αξιολογητή ΜΠΕ και ειδικότερα: 

βα) Μη τήρηση των επιμέρους προθεσμιών που ορί-
ζονται από την κείμενη νομοθεσία για κάθε στάδιο της 
περιβαλλοντικής αδειοδότησης, όταν αυτή οφείλεται σε 
υπαιτιότητα του Αξιολογητή ΜΠΕ. 

ββ) Σοβαρές ελλείψεις στην τεκμηρίωση και πληρότη-
τα του σχεδίου ΑΕΠΟ, οι οποίες οδηγούν στην απόρριψή 
του και δεν είναι δεκτικές συμπλήρωσης ή τροποποίησης 
του σχεδίου ΑΕΠΟ. 
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βγ) Ελλείψεις στην τεκμηρίωση και πληρότητα του 
σχεδίου ΑΕΠΟ που δεν περιλαμβάνονται σε αυτές της 
υποπερ. ββ και διαπιστώνονται σε περισσότερες από 
τρεις (3) αναθέσεις. 

γ) Παράβαση του καθήκοντος εχεμύθειας και εμπι-
στευτικότητας εκ μέρους του Αξιολογητή ΜΠΕ ως προς 
τη χρήση των στοιχείων και πληροφοριών που έχει συ-
γκεντρώσει κατά την εκτέλεση του έργου του. 

δ) Παράλειψη του Αξιολογητή ΜΠΕ να δηλώσει συ-
γκρούσεις συμφερόντων της παρ. 4 του άρθρου 7 ή 
άλλων στοιχείων που αποτελούν κωλύματα για την 
άσκηση των καθηκόντων του σύμφωνα με την κείμενη 
νομοθεσία. 

ε) Παράβαση του καθήκοντος αμεροληψίας, ιδίως 
όταν αυτή οφείλεται σε δωροδοκία. 

2. Για τις παραβάσεις της παρ. 1 επιβάλλονται οι εξής 
κυρώσεις: 

α) Για την παράβαση της περ. α της παρ. 1 επιβάλλε-
ται αναστολή της άδειας επί δύο (2) έτη. Σε περίπτωση 
δεύτερης παράβασης αφαιρείται η άδεια του Αξιολογητή 
ΜΠΕ και αποκλείεται η χορήγησή της στο ίδιο πρόσωπο. 

β) Για τις παραβάσεις της περ. β της παρ. 1 επιβάλλο-
νται οι εξής διοικητικές κυρώσεις: 

βα) Για κάθε παράβαση της περ. βα επιβάλλεται πρό-
στιμο που ορίζεται σε ποσοστό 10%-50% της αμοιβής 
της συγκεκριμένης ανάθεσης, αναλόγως της σοβαρότη-
τας της παράβασης. Σε περίπτωση που τελεσθεί η πα-
ράβαση της περ. βα σε επόμενη ανάθεση, επιβάλλεται 
αναστολή της άδειας επί δύο (2) έτη. Σε περίπτωση που 
τελεσθεί η παράβαση της περ. βα και σε τρίτη ανάθεση, 
αφαιρείται η άδεια του Αξιολογητή ΜΠΕ και αποκλείεται 
η χορήγησή της στο ίδιο πρόσωπο. 

ββ) Για την παράβαση της περ. ββ επιβάλλεται αναστο-
λή της άδειας επί δύο (2) έτη. Σε περίπτωση δεύτερης 
παράβασης αφαιρείται η άδεια του Αξιολογητή ΜΠΕ και 
αποκλείεται η χορήγησή της στο ίδιο πρόσωπο. 

βγ) Για την παράβαση της περ. βγ επιβάλλεται πρόστι-
μο από 2000 έως 10.000 ευρώ, αναλόγως της σοβαρό-
τητας του σφάλματος ή της παράλειψης. 

γ) Για την παράβαση της περ. γ της παρ. 1 επιβάλλε-
ται αναστολή της άδειας επί τρία (3) έτη. Σε περίπτωση 
δεύτερης παράβασης αφαιρείται η άδεια. 

δ) Για την παράβαση της περ. δ της παρ. 1 επιβάλλεται 
πρόστιμο από 2.000 έως 10.000 ευρώ, αναλόγως της σο-
βαρότητας της παράβασης, και αναστολή της άδειας επί 
τρία (3) έτη. Σε περίπτωση δεύτερης παράβασης της περ. 
δ της παρ. 1 το πρόστιμο διπλασιάζεται και αφαιρείται 
οριστικά η άδεια. 

ε) Για την παράβαση της περ. ε της παρ. 1 επιβάλλεται 
πρόστιμο ίσο με το διπλάσιο της αμοιβής που προβλέ-
πεται από την ανάθεση και αφαιρείται οριστικά η άδεια. 

Εάν οι παραβάσεις έγιναν από Αξιολογητή ΜΠΕ που 
εκτελεί εντολή μέσω νομικού προσώπου, το διοικητικό 
πρόστιμο οφείλεται εις ολόκληρον από το φυσικό και 
το νομικό πρόσωπο και οι κυρώσεις που αφορούν στην 
αναστολή ή αφαίρεση άδειας ή στα πρόστιμα επιβάλ-
λονται και στους δύο. 

3. Η διαδικασία για την επιβολή κυρώσεων εκκινεί από 
την αρμόδια περιβαλλοντική αρχή, η οποία διαβιβάζει 
τον σχετικό φάκελο προς την Επιτροπή του άρθρου 8. 

4. Οι διοικητικές κυρώσεις επιβάλλονται από το όργα-
νο που έχει την αρμοδιότητα για την αδειοδότηση των 
Αξιολογητών ΜΠΕ. Πριν την επιβολή μιας διοικητικής 
κύρωσης, η Επιτροπή του άρθρου 8 ειδοποιεί εγγράφως 
τον Αξιολογητή ΜΠΕ για τη φερόμενη παράβασή του και 
τον καλεί για παροχή εξηγήσεων εντός προθεσμίας που 
δεν μπορεί να είναι μικρότερη από δέκα (10) ημέρες. 
Στη συνέχεια, υποβάλλει την εισήγησή της στο όργανο 
του πρώτου εδαφίου. Το αρμόδιο για την επιβολή της 
κύρωσης όργανο εκδίδει πράξη επιβολής της κύρωσης, 
την οποία γνωστοποιεί στο πρόσωπο το οποίο αφορά 
η κύρωση, αναφέροντας επίσης ότι κατά της πράξης 
αυτής προβλέπεται ενδικοφανής προσφυγή ενώπιον 
του Υπουργού εντός προθεσμίας 30 ημερών, καθώς και 
τις συνέπειες που επιφέρει η παράλειψη ασκήσεώς της. 
Η γνωστοποίηση αυτή πρέπει να γίνεται με σχετική ανα-
φορά είτε στην πράξη, είτε στο έγγραφο κοινοποίησης 
της πράξης. 

5. Ο Υπουργός εξετάζει τόσο τη νομιμότητα της προ-
σβαλλόμενης πράξης, όσο και την ουσία της υπόθεσης. 
Ο Υπουργός έχει τη δυνατότητα να απορρίψει την προ-
σφυγή ή να την δεχθεί εν όλω ή εν μέρει. Στην τελευταία 
περίπτωση, μπορεί να αποφασίσει ελαφρύτερη κύρωση 
από την αρχικώς επιβληθείσα. 

6. Κατά της απόφασης του Υπουργού επί της ενδικοφα-
νούς προσφυγής χωρεί προσφυγή ενώπιον του αρμόδιο 
διοικητικού δικαστηρίου. 

Άρθρο 10 
Έναρξη ισχύος 

Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από την 
δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας αναθέ-
τουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος δια-
τάγματος.  

 Αθήνα, 6 Ιουλίου 2021

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ 

Ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΑΓΑΡΑΣ     





ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ8474 Τεύχος A’ 126/19.07.2021

*01001261907210008*

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ 

Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστότοπος: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία 
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr 

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων 
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ: 
webmaster.et@et.gr 

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο 
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρ-
νησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλοφορία των 
Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των εκτυπωτικών - 
εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ν. 3469/2006/Α΄ 131 
και π.δ. 29/2018/Α΄58). 

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ) 

• Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστο-
σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην 
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αί-
τησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον 
ιστότοπο www.et.gr. 
• Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμή-

μα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας 
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών. 
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον 
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προ σαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξά-
νεται κατά 0,30 €.  To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

• Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση: 

Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του 
δημο σίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση 
προηγμέ νης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης. 

Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν 
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς 
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων. 

• Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημε-
ρήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλό-
γους για όλες τις υπη ρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω 
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με 
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνι-
κό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου 
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανο-
γραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.  

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

Πείτε μας τη γνώμη σας,

για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας,  συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

Πείτε μας τη γνώμη σας,
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