Τίτλος:
ΠΩΣ ΘΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ Η ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ

«Διαδικασία της λειτουργίας του Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο (ΗΠΜ)
της Κ.Υ.Α. αριθμ. οικ. 30651/23.6.2014»
Υπενθυμίζουμε ότι, με την έναρξη πλήρους λειτουργίας του ΗΠΜ ολοκληρώνονται
ηλεκτρονικά όλες οι διαδικασίες έκδοσης, ανανέωσης και τροποποίησης των
Αποφάσεων Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) και σύντομα και των
Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων (ΠΠΔ).
Η πρόσβαση στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΗΠΜ θα επιτρέπεται μόνο σε
εγγεγραμμένους χρήστες, στη διεύθυνση «http//eprm.ypen.gr».
Προκειμένου να έχουν πρόσβαση στο ΗΠΜ, οι εμπλεκόμενοι φορείς
έργων/δραστηριοτήτων, θα πρέπει να εγγραφούν στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες
του, με πιστοποίηση μέσω TaxisNet, αφού έχουν αποκτήσει ψηφιακή υπογραφή
πληροφορίες: http://www.aped.gov.gr.
Δεδομένου ότι η διαδικασία Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης γίνεται πλέον
αποκλειστικά μέσω του ΗΠΜ για όλες τις Μελέτες που υποβάλλονται σύμφωνα με
τα άρθρα 2, 3, 4, 5, 6 και 7 του ν. 4014/2011 κατά τη διάρκεια της πρώτης
περιόδου λειτουργίας του ΗΠΜ θα πρέπει να τηρείται η παρακάτω διαδικασία:
1. Ο Φορέας του έργου, υποβάλλει αίτημα, συνοδευόμενο από έντυπο αντίγραφο
Μελέτης, στο πρωτόκολλο της Αρμόδιας Περιβαλλοντικής Αρχής, σύμφωνα με τη
μέχρι σήμερα ακολουθούμενη διαδικασία και αμελλητί ενημερώνεται για την
υποχρέωσή του, να αναρτήσει τη Μελέτη στο ΗΠΜ. Η ενημέρωση είναι δυνατό να
γίνεται είτε από τους διοικητικούς υπαλλήλους, είτε από το χειριστή της υπόθεσης. Η
Μελέτη που υποβάλλεται, πρέπει υποχρεωτικά να είναι ψηφιακά υπογεγραμμένη
τόσο από το Φορέα του Έργου/Δραστηριότητας, όσο και από το Μελετητή.
2. Ο Αρμόδιος Χειριστής της υπόθεσης, ο οποίος θα χρεωθεί το αίτημα, αναζητά την
Περιβαλλοντική Ταυτότητα του Έργου (ΠΕΤ) στο ΗΠΜ, την οποία και συμπληρώνει
στην αίτηση του Φορέα του Έργου. Στη συνέχεια, ψηφιοποιεί την αίτηση και την
αναρτά στο ΗΠΜ.
3. Όλα τα έγγραφα της Αρμόδιας Περιβαλλοντικής Αρχής, λαμβάνουν πρωτόκολλο
από την Υπηρεσία και καταχωρούνται στο ΗΠΜ.
4. Οι Γνωμοδοτούντες Φορείς και Υπηρεσίες, καταχωρούν τις διεκπεραιωμένες
γνωμοδοτήσεις τους στο ΗΠΜ.

Σημειώνεται ότι, Μελέτες οι οποίες έχουν υποβληθεί στην Αρμόδια Περιβαλλοντική
Αρχή, αλλά δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία ελέγχου πληρότητας, κατόπιν
συνεννόησης με τους Φορείς των έργων, δύναται να αναρτηθούν στο ΗΠΜ, σύμφωνα
με τα ανωτέρω αναφερόμενα."

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ - ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Β.Ε.Α.:

-Πληροφορηθείτε για την ψηφιακή υπογραφή και τα
οφέλη της στην επιχειρηματική σας δράση:
http://digitalsignatures.uhc.gr/
-Αποκτήστε άμεσα ψηφιακή υπογραφή, με συνολική
υποστήριξη από το Β.Ε.Α.
Ψηφιακή γωνιά:
Τηλ: 210.36.80.888 – υπεύθυνος: Ευ. Μιχηλιός – Προϊστάμενος Τμ.
Μηχανογράφησης

