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ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΑΛΗΘΕΥΤΩΝ
1. Η διαπίστευση περιβαλλοντικών επαληθευτών πραγματοποιείται σύμφωνα με τον Κανονισμό
1221:2009 (EMAS III) (όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει), τις εφαρμοζόμενες
απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17021-1 και τα λοιπά κριτήρια διαπίστευσης,
όπως αυτά αναφέρονται στο έγγραφο ΕΣΥΔ ΚΡΙΤΗΡΙΑ. Επιπλέον, για τη διαπίστευση των
περιβαλλοντικών επαληθευτών, λαμβάνονται υπόψη τα τομεακά έγγραφα αναφοράς που
εκπονούνται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σύμφωνα με το Άρθρο 46 του Κανονισμού (βλέπε
έγγραφο ΕΣΥΔ ΚΡΙΤΗΡΙΑ).
2. Για τη διαπίστευση περιβαλλοντικών επαληθευτών εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στις
Διαδικασίες Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ ΔΔ). Επισημαίνεται ότι, κατά την έκδοση του πιστοποιητικού
διαπίστευσης του περιβαλλοντικού επαληθευτή, εκτός από τον αύξοντα αριθμό πιστοποιητικού
που προβλέπεται στις Διαδικασίες Διαπίστευσης, αποδίδεται στον διαπιστευμένο
περιβαλλοντικό επαληθευτή ο ‘‘αριθμός διαπίστευσης EMAS’’, ήτοι μοναδικός κωδικός με τα
χαρακτηριστικά ΕL-V-XXXX.
3. Περαιτέρω και, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Κανονισμού 1221:2009 (EMAS III), σε
περίπτωση ανάκλησης, αναστολής ή περιορισμού του πεδίου εφαρμογής της διαπίστευσης,
σχετική απόφαση λαμβάνεται από το Ε.ΣΥ.Δ. μόνον κατόπιν ακροάσεως του περιβαλλοντικού
επαληθευτή.
4. Ειδικότερα, της απόφασης ανάκλησης ή αναστολής της διαπίστευσης προηγείται διαβούλευση
με τα ενδιαφερόμενα μέρη συμπεριλαμβανομένου του περιβαλλοντικού επαληθευτή. Το Ε.ΣΥ.Δ.
ενημερώνει τον περιβαλλοντικό επαληθευτή για τους λόγους που οδήγησαν στη λήψη της ως
άνω απόφασης και, κατά περίπτωση, για την πορεία των συζητήσεων με την αρμόδια
εκτελεστική αρχή.
5. Σε περίπτωση διαπίστωσης ότι η ποιότητα των εργασιών του περιβαλλοντικού επαληθευτή δεν
ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του Κανονισμού 1221:2009 (EMAS III), το Ε.ΣΥ.Δ. διαβιβάζει
εγγράφως έκθεση εποπτείας στον περιβαλλοντικό επαληθευτή και στον αρμόδιο φορέα
(Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας). Σε περίπτωση περαιτέρω διαφοράς, η έκθεση
εποπτείας διαβιβάζεται στο φόρουμ των φορέων διαπίστευσης & αδειοδότησης.
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