ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ (ΗΠΜ)
Aπό τις 05 Ιουλίου 2018, τέθηκε σε πλήρη λειτουργία το Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό
Μητρώο (ΗΠΜ), ένα καινοτόμο επιχειρησιακό εργαλείο της περιβαλλοντικής πολιτικής το
οποίο μειώνει τη γραφειοκρατία, τον χρόνο και το κόστος των περιβαλλοντικών
αδειοδοτήσεων μέσα από διαφανείς διαδικασίες. Το Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο
θα υποστηρίζει όλες τις διαδικασίες και όλα τα στάδια της περιβαλλοντικής αδειοδότησης,
ενώ θα εμπεριέχει το σύνολο των πληροφοριών σχετικά με την περιβαλλοντική επίδοση
ενός έργου ή μίας δραστηριότητας κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής του.

Η λειτουργία του Ηλεκτρονικού Περιβαλλοντικού Μητρώου κατοχυρώνει την:


αυτοματοποίηση των διαδικασιών περιβαλλοντικής αδειοδότησης με την εφαρμογή
ηλεκτρονικού συστήματος διαχείρισης



βελτίωση της περιβαλλοντικής αδειοδότησης με διαφανείς διαδικασίες



μείωση της γραφειοκρατίας και του κόστους μέσω της απλούστευσης των διαδικασιών περιβαλλοντικής αδειοδότησης και της συντόμευσης του απαιτούμενου χρόνου ελέγχου και έγκρισης



δυνατότητα διαμοιρασμού υπηρεσιών και πληροφορίας από το ΗΠΜ προς τρίτα
συστήματα



λειτουργία συστήματος περιβαλλοντικής αδειοδότησης μίας στάσης με ψηφιακή μεταφορά αρχείων και ψηφιακή γνωμοδότηση όλων των συναρμόδιων υπηρεσιών

Προκειμένου οι εμπλεκόμενοι Φορείς έργων/δραστηριοτήτων να έχουν πρόσβαση στο
ΗΠΜ θα πρέπει να εγγραφούν στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του, με πιστοποίηση
μέσω TaxisNet, αφού έχουν αποκτήσει ψηφιακή υπογραφή
(πληροφορίεςhttp://www.aped.gov.gr/).
Ψηφιακή υπογραφή, επίσης, θα πρέπει να αποκτήσουν και οι Μελετητές που θα
εκπονήσουν και θα υπογράψουν τις αντίστοιχες Μελέτες Περιβάλλοντος. Η πρόσβαση των
Μελετητών στο ΗΠΜ σ’ αυτήν τη φάση θα πραγματοποιείται μέσα από τους λογαριασμούς
των Φορέων των έργων/δραστηριοτήτων.

Η
διαδικτυακή
πύλη
του
ΗΠΜ
ηλεκτρονικής διεύθυνσης http://eprm.ypen.gr

είναι

προσβάσιμη

μέσω

της

Σημειώνεται ότι η διαχείριση του Ηλεκτρονικού Περιβαλλοντικού Μητρώου ασκείται από
την υπηρεσία Πληροφορικής του ΥΠΕΝ, ενώ ο συντονισμός και η εποπτεία λειτουργίας και
εφαρμογής είναι αρμοδιότητα της Διεύθυνσης Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης του ΥΠΕΝ.

Για τη διευκόλυνση των χρηστών λειτουργεί Γραφείο Υποστήριξης (HelpDesk) ηλεκτρονικά
στη διεύθυνση help.eprm@prv.ypeka.gr και τηλεφωνικά στα 210 6417806 και 210 6417714.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον κ. Γρηγορίου Κωνσταντίνο στο τηλ. 2410555507 και στο email sthev@sthev.gr
Παραμένουμε στη διάθεσή σας για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις.

