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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ  

ΗΠΕΙΡΟΥ-ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  

ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ 

ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ  

 

  

 

Ιωάννινα,  12 Φεβρουαρίου 2020 

 

Α.Π.: 17509 

  

              

               

   

   
 

Ταχ. Δ/νση      : α) 50 χλμ. Ιωαννίνων - Κοζάνης 

β) Ζ.Ε.Π. Κοζάνης- 

Διοικητήριο 

Προς : Πίνακας Αποδεκτών 

Πληροφορίες : Προίστάμενος 

Τηλέφωνο : 2651090211 – 2461350135-36 

Fax : 2651090227 - 2461350134 

E-mail            

Ιστοσελίδα 

: 

: 
gazisdim@apdhp-dm.gov.gr 
http://www.apdhp-dm.gov.gr 

                             Λ    

ΘΕΜΑ :  Ενημέρωση σχετικά με την δυνατότητα πρόσβασης στις γνωμοδοτήσεις φορέων. 

 

Σχετ.  : 1)   Οι διατάξεις του Αρθ-19 παρ.9 του Ν-4014/11 "Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και 

δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού 

ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος" (ΦΕΚ-209/Α/11), 

3) Η Αποφ-1649/45/14   (ΦΕΚ-45/Β/15-1-14) Εξειδίκευση των διαδικασιών γνωμοδοτήσεων και 

τρόπου ενημέρωσης του κοινού και συμμετοχής του ενδιαφερόμενου κοινού στη δημόσια 

διαβούλευση κατά την περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων της 

Κατηγορίας Α της απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής 

Αλλαγής Αποφ-1958/12 (ΦΕΚ-21/Α/12), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Αρθ-19 παρ.9 του Ν-

4014/11 (ΦΕΚ-209/Α/11), καθώς και κάθε άλλης σχετικής λεπτομέρειας. 

3) Η ΚΥΑ 30651/23-6-2014  (ΦΕΚ-1817/Β/2-7-14) Εξειδίκευση των προδιαγραφών, του τρόπου 

παροχής και συντήρησης, των διαδικασιών και αδειών ηλεκτρονικής πρόσβασης και 

εισαγωγής πληροφοριών καθώς και κάθε αναγκαίας λεπτομέρειας για την οργάνωση, 

υλοποίηση και λειτουργία του Ηλεκτρονικού Περιβαλλοντικού Μητρώου (ΗΠΜ), σύμφωνα 

με τα οριζόμενα στο Αρθ-18 παρ.5 του Ν-4014/11 (ΦΕΚ-209/Α/11) 

4) Το από 27-1-2020 έγγραφό σας (α,π. Γρ. Συντ. ΑΔΗΔΜ 13893/04-2-20, α.π. ΓΔΧΠΠ 

14188/05-2-20). 

 

 

Σε απάντηση του σχετικού (4), σας ενημερώνουμε τα παρακάτω: 

 

Οι σχετικές Αποφάσεις (3) και (4) αναφέρονται στον τρόπο ενημέρωσης του κοινού και 

συμμετοχής του ενδιαφερόμενου κοινού στη δημόσια διαβούλευση κατά την περιβαλλοντική 

αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων της Κατηγορίας Α, και στην λειτουργία του Ηλεκτρονικού 

Περιβαλλοντικού Μητρώου (ΗΠΜ), αντίστοιχα. 

Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου και Δυτικής Μακεδονίας στα πλαίσια της Χρηστής 

Διοίκησης, της Διαφάνειας, της πλήρους και σαφούς ενημέρωσης των Συλλογικών Οργάνων Δήμων και 

Περιφερειών και υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα δημιουργούνται καθυστερήσεις, δύναται να  αποστείλει 

στο Περιφερειακό Συμβούλιο γνωμοδοτήσεις φορέων,  εφόσον ζητηθούν,  ενώ για ιδιαίτερα σημαντικά 

θέματα θα ήταν δυνατή, εφόσον ζητηθεί, και η παρουσία  στελεχών των αρμόδιών υπηρεσιών μας. 
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Επίσης σας ενημερώνουμε ότι με την εγγραφή σας στο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο 

(:ΗΠΜ) σαν κοινό ή σαν ενδιαφερόμενο κοινό, έχετε κατά την διαδικασία της περιβαλλοντικής 

αδειοδότησης έργων και δραστηριοτήτων την δυνατότητα πρόσβασης μέσω του ΗΠΜ στις 

γνωμοδοτήσεις των αρμόδιων φορέων για την χωρική Περιφέρεια που έχετε δηλώσει. 

Επιπλέον,  ως μέλος της Επιτροπής Περιβάλλοντος της Περιφέρειας έχετε την δυνατότητα να 

ζητήσετε τις γνωμοδοτήσεις των αρμόδιων φορέων από την Γραμματεία του Περιφερειακού Συμβουλίου 

ή από την Διεύθυνση ΠΕΧΩΣ της Περιφέρειάς σας. 
 

Είμαστε στην διάθεσή σας για κάθε πληροφορία. 

 

 

 

 

Εσωτερική διανομή: 

1. Αρχείο ΓΔΧΠΠ  

2. Χρονολογικό Αρχείο 
 

Ο Αν. Προϊστάμενος Γενικής Δ/νσης 

Χωροταξικής & Περιβαλλοντικής Πολιτικής 
 

Δρ Δημήτριος Γαζής  

 Διπλ. Αγρ. Τοπ. Μηχανικός, MSc, με Α’ β 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ ΗΠΕΙΡΟΥ  

            (Αποστολή με email)  rizopoulos@orizontesepirou.gr, rizopoulos@spin-communications.com 

 

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 

 

1. Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου-Δυτ. Μακεδονίας, Γραφείο Συντονιστή  

             Β. Ηπείρου 20 – Τ.Κ. 45445 Ιωάννινα   

2. Περιφέρεια Ηπείρου - Περιφερειακό Συμβούλιο 

3. Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας – Περιφερειακό Συμβούλιο 
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