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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Αρ. Φύλλου 1817
2 Ιουλίου 2014

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αντιστοίχιση Παλαιών Ειδικοτήτων με Νέες Ειδικό−
τητες των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρ−
τισης (Ι.Ε.Κ.) που υπάγονται στη Γενική Γραμμα−
τεία Διά Βίου Μάθησης (Γ.Γ.Δ.Β.Μ.). ...............................
1
Εξειδίκευση των προδιαγραφών, του τρόπου παρο−
χής και συντήρησης, των διαδικασιών και αδειών
ηλεκτρονικής πρόσβασης και εισαγωγής πληρο−
φοριών καθώς και κάθε αναγκαίας λεπτομέρειας
για την οργάνωση, υλοποίηση και λειτουργία του
Ηλεκτρονικού Περιβαλλοντικού Μητρώου (ΗΠΜ),
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 18 παρά−
γραφος 5 του Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ Α΄ 209). ................. 2

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 5955
(1)
Αντιστοίχιση Παλαιών Ειδικοτήτων με Νέες Ειδικότητες
των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.)
που υπάγονται στη Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μά−
θησης (Γ.Γ.Δ.Β.Μ.).
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 17 έως και 27, 44 και 47
του Ν. 4186/2013, (Α΄ 193) «Αναδιάρθρωση της Δευτερο−
βάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις».
2. Τις διατάξεις του ν. 3879/2010 (Α΄ 163) «Ανάπτυξη

της Δια Βίου Μάθησης και λοιπές διατάξεις», όπως τρο−
ποποιήθηκε και ισχύει.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 4115/2013 (Α΄ 24)
«Οργάνωση και λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Διά
Βίου Μάθησης και Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης
Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού και
άλλες διατάξεις».
4. Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 25 του
Ν. 4203/2013 (Α΄ 235) «Ρυθμίσεις θεμάτων Ανανεώσιμων
Πηγών Ενέργειας και άλλες διατάξεις»
5. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 11 του
Ν. 4229/2014 (Α΄ 8) «Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας
χώρου παραστάσεων− Άδεια παράστασης και άλλες
διατάξεις»
6. Το Π.Δ. 132/1989 «Διάρθρωση και αρμοδιότητες των
υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Λαϊκής Επιμόρφω−
σης (Γ.Γ.Λ.Ε.)» (Α΄ 64).
7. Το Π.Δ. 89/2014 (134Α΄/10−6−2014) «Διορισμός Υπουρ−
γών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
8. Τις διατάξεις του άρθρου 3 της αρ. 94654/ΣΤ5/
19−06−2014 απόφασης (Β΄ 1618/19−06−2014) «Καθορισμός
αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Παιδείας και Θρη−
σκευμάτων, Αλέξανδρο Δερμεντζόπουλο και Κωνστα−
ντίνο Κουκοδήμο».
9 Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις του παρόντος, δεν
προκαλείται δαπάνη για τον Κρατικό Προϋπολογισμό,
αποφασίζουμε:
Την αντιστοίχιση παλαιών ειδικοτήτων με νέες ειδι−
κότητες των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης
(Ι.Ε.Κ.) σύμφωνα με το συνημμένο πίνακα:

ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
ΤΟΜΕΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Α/Α

ΠΑΛΑΙΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΝΕΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

1

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

2

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Η/Υ

3

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΚΑΙ
ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (VIDEO GAMES)

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΟΛΥΜΕΣΑ/
WEB DESIGNER − DEVELOPER/VIDEO GAMES)

4

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Η/Υ
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

11

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ

ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ

12

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ

ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ

13

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ
ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

14

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΨΥΧΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ

ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ

ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ
ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ
Α/Α

ΠΑΛΑΙΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΝΕΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

1

ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ & ΜΑΚΙΓΙΑΖ

2

ΚΟΜΜΩΤΗΣ−ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ ΚΟΜΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

3

ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΣ ΠΟΔΟΛΟΓΙΑΣ & ΚΑΛΛΩΠΙΣΜΟΥ
ΝΥΧΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΣ ΠΟΔΟΛΟΓΙΑΣ−ΚΑΛΛΩΠΙΣΜΟΥ
ΝΥΧΙΩΝ &ΟΝΥΧΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ

4

ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ

5

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΟΔΗΓΩΝ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ & ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ &
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

6

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΠΤΗΣΕΩΝ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΠΤΗΣΕΩΝ

7

ΕΙΔΙΚΟΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

8

ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΘΑΛΑΣΣΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ−SPA

ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΘΑΛΑΣΣΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ /ΛΟΥΤΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ−SPA

9

ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΛΟΥΤΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ−SPA

ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΘΑΛΑΣΣΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ /ΛΟΥΤΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ−SPA

10

ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΑΘΛΗΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ

11

ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ−ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ
ΟΡΑΣΗΣ, ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ Η/Υ & ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ,
ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ & ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΥΦΛΟΥΣ & ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ
ΟΡΑΣΗΣ

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 23 Ιουνίου 2014
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΚΟΔΗΜΟΣ

F
Αριθμ. οικ. 30651
(2)
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, υλο−
ποίηση και λειτουργία του Ηλεκτρονικού Περιβαλλο−
ντικού Μητρώου (ΗΠΜ), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο
άρθρο 18 παράγραφος 5 του Ν.4014/2011 (ΦΕΚ Α΄ 209).
ΟI ΥΠΟΥΡΓΟI
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ −
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ
ΑΛΛΑΓΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 18 παράγραφος 5 του
Ν. 4014/2011 «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και

δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με
δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατά−
ξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος» (Α΄ 209),
2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσί−
ας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα, που
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (Α΄ 98).
3. Τη με αριθμ. 2876/7.10.2009 απόφαση του Πρωθυ−
πουργού «Αλλαγή τίτλου Υπουργείων» (Β΄ 2234).
4. Το Π.Δ. 189/2009 «Καθορισμός και ανακατανομή
αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (Α΄ 221), όπως τροπο−
ποιήθηκε με το π.δ. 24/2010 (Α΄ 56).
5. Το Π.Δ. 119/2013 «Διορισμός Αντιπροέδρου Κυβέρνη−
σης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουρ−
γών» (ΦΕΚ Α΄ 153).
6. Τη με αριθμ. 1958/2012 απόφαση του Υπουργού Πε−
ριβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Κατά−
ταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτή−

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
των σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το
άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ Α΄ 209)»
(ΦΕΚ Β΄ 21), όπως ισχύει.
7. Τη με αριθμ. 167563/ΕΥΠΕ/2013 απόφαση του Υπουρ−
γού και του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Εξειδίκευση των
διαδικασιών και των ειδικότερων κριτηρίων περιβαλλο−
ντικής αδειοδότησης των έργων και δραστηριοτήτων
των άρθρων 3, 4 5, ,6 και 7 του Ν. 4014/2011, σύμφωνα με
τα οριζόμενα στο άρθρο 2 παράγραφος 13 αυτού, των
ειδικών εντύπων των ανωτέρω διαδικασιών, καθώς και
κάθε άλλου σχετικού με τις διαδικασίες αυτές θέματος»
(ΦΕΚ Β΄ 964).
8. Τη με αριθμ. 1649/45/2014 απόφαση Υπουργών Εσω−
τερικών και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής
Αλλαγής «Εξειδίκευση των διαδικασιών γνωμοδοτήσεων
και τρόπου ενημέρωσης του κοινού και συμμετοχής του
ενδιαφερόμενου κοινού στη δημόσια διαβούλευση κατά
την περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριο−
τήτων της Κατηγορίας Α΄ της απόφασης του Υπουργού
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής με
αριθμ. 1958/2012 (ΦΕΚ Α΄ 21), σύμφωνα με τα οριζόμενα
στο άρθρο 19 παράγραφος 9 του Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ Α΄
209), καθώς και κάθε άλλης σχετικής λεπτομέρειας»
(ΦΕΚ Β΄45).
9. Την υπ’ αριθμ. Φ.40.4/1/989/2012 (Φ.Ε.Κ 1301/Β/
12−04−2012) υπουργική απόφαση «Κύρωση Πλαισίου Πα−
ροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης» όπως
ισχύει.
10. Την υπ’ αριθμ. Φ.40.4/3/1031/2012 (Φ.Ε.Κ. 1317/Β/2012)
υπουργική απόφαση «Ρυθμίσεις για το Ηλεκτρονικό Δη−
μόσιο Έγγραφο» όπως ισχύει.
11. Την υπ’ αριθμ. Φ.60/86/1435/2012 (Φ.Ε.Κ
1876/Β/13.06.2012) υπουργική απόφαση «Καθορισμός
διαδικασιών υποβολής αιτήσεων έκδοσης, ανάκλησης,
ανανέωσης ψηφιακών πιστοποιητικών καθώς και ανά−
κτησης του ψηφιακού πιστοποιητικού κρυπτογράφησης
μέσω των ΚΕΠ (Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών) ως
Εντεταλμένων Γραφείων».
12. Την υπ’ αριθμ. Φ.40.4/163/2013 (ΦΕΚ 401/Β΄/2013)
υπουργική απόφαση «Ρυθμίσεις για α) τη διαδικασία
και τον τρόπο ηλεκτρονικής επιβεβαίωσης της λήψης
και της ασφαλούς χρονοσήμανσης, β) τις προδιαγραφές
και τα πρότυπα του συστήματος για τη γνωστοποίηση
εγγράφων σε φυσικά πρόσωπα ή ΝΠΙΔ με χρήση ΤΠΕ και
γ) την ηλεκτρονική διακίνηση εγγράφων μεταξύ φορέων
του δημοσίου τομέα και των φυσικών προσώπων ή ΝΠΙΔ.
13. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπο−
λογισμού,
Άρθρο 1
Σκοπός
Με την παρούσα απόφαση, εξειδικεύονται οι προδιαγρα−
φές, ο τρόπος παροχής και συντήρησης, οι διαδικασίες
και άδειες ηλεκτρονικής πρόσβασης και εισαγωγής πλη−
ροφοριών καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την
οργάνωση, υλοποίηση και λειτουργία του Ηλεκτρονικού Πε−
ριβαλλοντικού Μητρώου (ΗΠΜ), σύμφωνα με τα οριζόμενα
στο άρθρο 18 παράγραφος 5 του Ν.4014/2011 (ΦΕΚ Α΄ 209).
Άρθρο 2
Ορισμός και λειτουργίες
1. Στο Υπουργείο ΠΕΚΑ εγκαθίσταται το Ηλεκτρονι−
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κό Περιβαλλοντικό Μητρώο εφεξής αποκαλούμενο ως
«ΗΠΜ», το οποίο αποτελεί ένα πληροφοριακό σύστημα
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 18 παράγραφος
5 του ν. 4014/2011 (ΦΕΚ Α΄ 209).
Το ΗΠΜ συμμορφώνεται πλήρως με τους κανόνες και
πρότυπα σχεδιασμού, ανάπτυξης και λειτουργίας δια−
δικτυακών τόπων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα της
ΥΑ Φ.40.4/1/989/2010 (ΦΕΚ Β΄1301) «Κύρωση Πλαισίου
Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης».
2. Το ΗΠΜ αναλύεται σε ένα σύνολο διακριτών λει−
τουργιών και περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον τις ακόλουθες:
α) Πρόσβαση πιστοποιημένων χρηστών.
β) Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο για τις δι−
αδικασίες Περιβαλλοντικής αδειοδότησης των έργων
και δραστηριοτήτων της Α κατηγορίας της 1958/2012
υπουργικής απόφασης, όπως ισχύει και τις διαδικασίες
υπαγωγής σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις
(ΠΠΔ) των έργων και δραστηριοτήτων της Β κατηγορί−
ας της 1958/2012 υπουργικής απόφασης και ειδικότερα:
αα) Ηλεκτρονική Υποβολή Μελετών Περιβάλλοντος
για τα έργα και δραστηριότητες της Α κατηγορίας της
υπουργικής απόφασης 1958/2012, όπως ισχύει, παρακο−
λούθηση και διεκπεραίωση της Έκδοσης του Προκα−
ταρκτικού Προσδιορισμού Περιβαλλοντικών Απαιτήσεων
(ΠΠΠΑ), της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων
(ΑΕΠΟ), της απόφασης ανανέωσης ΑΕΠΟ, της απόφα−
σης τροποποίησης ΑΕΠΟ, της αξιολόγησης Τεχνικής
Περιβαλλοντικής Μελέτης (ΤΕΠΕΜ).
ββ) Ηλεκτρονική διαχείριση των ροών εργασίας και
εγγράφων / εντύπων των διαδικασιών που περιγρά−
φονται στη με αριθμ. 167563/ΕΥΠΕ/2013 απόφαση του
Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλο−
ντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΦΕΚ Β΄ 964),
καθώς και στη με αρ. 1649/45/2014 απόφαση Υπουργών
Εσωτερικών και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιμα−
τικής Αλλαγής (ΦΕΚ Β΄45).
γγ) Ηλεκτρονική υποβολή των δηλώσεων υπαγωγής
σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ) για
τα έργα και δραστηριότητες της Β κατηγορίας της
υπουργικής απόφασης 1958/2012, όπως ισχύει, της παρα−
γράφου 2 του άρθρου 8 του Ν. 4014/2011, καθώς και υπα−
γωγή των έργων και δραστηριοτήτων αυτών σε ΠΠΔ,
σύμφωνα με τις κατ’ εξουσιοδότηση της παραγράφου
3 του άρθρου 8 του ν. 4014/2011 εκδοθείσες υπουργικές
ή κοινές υπουργικές αποφάσεις.
γ) Ηλεκτρονικό πρωτόκολλο και δημιουργία και λήψη
για την περιβαλλοντική αδειοδότηση κάθε έργου ή δρα−
στηριότητας Α ή Β κατηγορίας της υπουργικής απόφα−
σης 1958/2012, όπως ισχύει, ενός μοναδικού χαρακτηρι−
στικού αριθμού που καλείται Περιβαλλοντική Ταυτότητα
(ΠΕΤ) και που παραμένει αμετάβλητος ακόμη και σε
περίπτωση ανανέωσης ή τροποποίησης ή κατάργησης
της αντίστοιχης ΑΕΠΟ ή των ΠΠΔ ή αλλαγής του φορέα
του έργου ή της δραστηριότητας.
δ) Μητρώο πιστοποιημένων αξιολογητών ΜΠΕ του
άρθρου 16 του Ν. 4014/2011
ε) Ταξινόμηση των αποφάσεων των εδαφίων (αα) και
(γγ) της παραγράφου 2.β. του παρόντος άρθρου και έκ−
δοση των σχετικών στατιστικών στοιχείων με πολλαπλά
κριτήρια επιλογής.
στ) Διασύνδεση και διαλειτουργικότητα με ηλεκτρο−
νικά μητρώα άλλων δημόσιων αρχών μέσω διαδικτύου.
ζ) Διαδικτυακή πύλη

23234

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

3. Στο ΗΠΜ καταχωρίζονται όλες οι ενέργειες και
πληροφορίες για όλα τα στάδια των διαδικασιών έκ−
δοσης, ανανέωσης, τροποποίησης, των Αποφάσεων
Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) των έργων
και δραστηριοτήτων της Α κατηγορίας της υπουργικής
απόφασης 1958/2012, όπως ισχύει, των διαδικασιών υπα−
γωγής σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ)
των έργων και δραστηριοτήτων της Β κατηγορίας της
υπουργικής απόφασης 1958/2012, όπως ισχύει, καθώς
και το σύνολο των πληροφοριών που αναφέρονται στην
πέραν αυτών περιβαλλοντική επίδοση ενός έργου ή μίας
δραστηριότητας κατά τη διάρκεια του συνολικού κύκλου
ζωής τους, συμπεριλαμβανομένων των αποτελεσμάτων
των τυχόν περιβαλλοντικών επιθεωρήσεων του άρθρου
20 του Ν. 4014/2011.
Άρθρο 3
Διαχείριση και δομή
1. Η διαχείριση του ΗΠΜ, ασκείται από την υπηρεσία
Πληροφορικής του ΥΠΕΚΑ, ο συντονισμός και η επο−
πτεία λειτουργίας και εφαρμογής είναι αρμοδιότητα
της Διεύθυνσης Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης του
Υπουργείου ΠΕΚΑ κατά τις ειδικότερες προβλέψεις του
οργανισμού του Υπουργείου ΠΕΚΑ.
Η διαδικτυακή πύλη του ΗΠΜ θα είναι προσβάσιμη
από την ηλεκτρονική διεύθυνση http://eprm.ypeka.gr την
οποία θα χρησιμοποιούν όλοι οι εμπλεκόμενοι στις δι−
αδικασίες περιβαλλοντικής αδειοδότησης φορείς και
Υπηρεσίες της Διοίκησης (αρμόδιες περιβαλλοντικές
αρχές, γνωμοδοτούντες φορείς, κλπ) οι φορείς των έρ−
γων και δραστηριοτήτων και οι μελετητές τους καθώς
και το ενδιαφερόμενο κοινό.
2. Στη διαδικτυακή πύλη του ΗΠΜ η δομή, το περιεχό−
μενο και οι διαδικασίες διαχείρισης του περιεχομένου
αντιμετωπίζονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρά−
γραφο 5 του Παραρτήματος Ι της ΥΑΠ/Φ.40.4/1/989/2012
(ΦΕΚ Β΄ 1301) «Κύρωση Πλαισίου Παροχής Υπηρεσιών
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης».
Άρθρο 4
Δικαιώματα χρήσης, διαδικασία εγγραφής
και τρόπος πρόσβασης
1. Το σύστημα εφαρμόζει συγκεκριμένη πολιτική ασφα−
λείας και κατάλληλες τεχνικές διαχείρισης των δεδομέ−
νων, σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις της παρ. 3
του άρθρου 18 του Ν. 4014/2013, ώστε να εξασφαλίζεται
η απρόσκοπτη λειτουργία του ως ασφαλούς πληρο−
φοριακού συστήματος, στο οποίο έχουν πρόσβαση οι
κατηγορίες χρηστών σύμφωνα με τα αναφερόμενα στις
παραγράφους 2 και 3 του παρόντος άρθρου.
Η προσβασιμότητα στη διαδικτυακή πύλη του ΗΠΜ
γίνεται σύμφωνα με την παράγραφο 7 του Παραρτήμα−
τος Ι της ΥΑΠ/Φ.40.4/1/989/2012 (ΦΕΚ Β΄/1301/12−4−2012)
«Κύρωση Πλαισίου Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης».
2. Χρήστες του ΗΠΜ είναι οι φορείς των έργων και
δραστηριοτήτων και οι μελετητές τους, οι αρμόδιες
περιβαλλοντικές αρχές της παρ. 1 του άρθρου 3 και
της παρ. 1 του άρθρου 4 του Ν. 4014/2011, οι γνωμοδο−
τούντες φορείς της παρ. 6 του άρθρου 3 της κοινής
υπουργικής απόφασης 1649/45/2014 (ΦΕΚ Β΄45), το κοινό
και το ενδιαφερόμενο κοινό, οι αρμόδιες αρχές υπαγω−
γής σε ΠΠΔ, σύμφωνα με τις κατ΄ εξουσιοδότηση της

παραγράφου 3 του άρθρου 8 του Ν. 4014/2011 εκδοθεί−
σες Υπουργικές ή Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις, όπως
ισχύουν, οι αρμόδιες αρχές της παρ. 3 του άρθρου 20
του Ν. 4014/2011, καθώς και οι πιστοποιημένοι αξιολογη−
τές ΜΠΕ του άρθρου 16 του ν. 4014/2011. Ειδικά για το
σύνολο των φορέων του δημόσιου τομέα χρήστες είναι
οι εμπλεκόμενοι με τις σχετικές διαδικασίες υπάλληλοι
των φορέων αυτών, οι οποίοι θα χρησιμοποιούν το ΗΠΜ
στο πλαίσιο άσκησης των καθηκόντων τους.
3. Η κατηγοριοποίηση και διαχείριση χρηστών αντι−
μετωπίζονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρά−
γραφο 12 του Παραρτήματος Ι και του Παραρτήματος
ΙΙΙ της ΥΑΠ/Φ.40.4/1/989/2012 (ΦΕΚ Β΄1301). Το σύστημα
υποστηρίζει διαβαθμισμένη πρόσβαση με την απόδοση
διαφορετικών δικαιωμάτων χρήσης στις αντίστοιχες
κατηγορίες χρηστών σύμφωνα με τα παρακάτω:
α) Απλοί Χρήστες του ΗΠΜ: Η ομάδα αυτή περιλαμβά−
νει φυσικά και νομικά πρόσωπα, η πρόσβαση των οποίων
στο σύστημα πραγματοποιείται χωρίς να απαιτούνται
ειδικές διαδικασίες, ταυτοποίησης και αναγνώρισής
τους. Οι ανωτέρω χρήστες έχουν πρόσβαση αποκλει−
στικά και μόνο στον ελεύθερα προσβάσιμο χώρο της
παραγράφου 4.α του παρόντος άρθρου
β) Πιστοποιημένοι χρήστες του ΗΠΜ. Η ομάδα αυτή
περιλαμβάνει τους ακόλουθους χρήστες, η πρόσβαση
των οποίων στο σύστημα πραγματοποιείται κατόπιν
ειδικής διαδικασίας εγγραφής, ταυτοποίησης και ανα−
γνώρισής τους και ανάλογα με τα δικαιώματα πρόσβα−
σης που έχουν αιτηθεί και τους έχουν δοθεί από τους
διαχειριστές του συστήματος, στο πλαίσιο των κανόνων
ασφαλείας του:
αα. Πιστοποιημένοι χρήστες των αρμόδιων περιβαλλο−
ντικών αρχών: η ομάδα αυτή περιλαμβάνει υπαλλήλους
των αρμόδιων περιβαλλοντικών αρχών της παρ. 1 του
άρθρου 3 και της παρ. 1 του άρθρου 4 του Ν. 4014/2011
που πραγματοποιούν μέσω του ΗΠΜ λειτουργίες σχε−
τικές με την περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και
δραστηριοτήτων της ομάδας Α της υπουργικής από−
φασης 1958/2012, όπως ισχύει,
ββ. Πιστοποιημένοι χρήστες των γνωμοδοτούντων
φορέων: η ομάδα αυτή περιλαμβάνει υπαλλήλους των
γνωμοδοτούντων φορέων της παρ. 6 του άρθρου 3 της
κοινής υπουργικής απόφασης 1649/45/2014 (ΦΕΚ Β΄45),
που γνωμοδοτούν σχετικά με την περιβαλλοντική αδει−
οδότηση έργων και δραστηριοτήτων ομάδας Α− της
υπουργικής απόφασης 1958/2012, όπως ισχύει.
γγ. Πιστοποιημένοι χρήστες των αρμόδιων αρχών υπα−
γωγής σε ΠΠΔ: η ομάδα αυτή περιλαμβάνει υπαλλήλους
των υπηρεσιών υπαγωγής σε ΠΠΔ, σύμφωνα με τις κατ’
εξουσιοδότηση της παραγράφου 3 του άρθρου 8 του
Ν.4014/2011 εκδοθείσες Υπουργικές ή Κοινές Υπουργικές
Αποφάσεις, όπως ισχύουν ΠΠΔ
δδ. Πιστοποιημένοι χρήστες των φορέων των έργων
και δραστηριοτήτων ή των εξουσιοδοτημένων μελετητών
τους. Η ομάδα αυτή περιλαμβάνει χρήστες που έχουν
ελεγχόμενη πρόσβαση σε στοιχεία ενδιαφέροντός τους
σχετικά με τις μελέτες περιβάλλοντος (ΠΠΕ, ΜΠΕ, κλπ)
ή τις δηλώσεις υπαγωγής σε ΠΠΔ που έχουν υποβάλει.
Κάθε φορέας έργου ή δραστηριότητας ή κάθε αντίστοιχος
μελετητής έχει πρόσβαση μόνο στα δικά του στοιχεία.
εε. Πιστοποιημένοι αξιολογητές μελετών περιβάλλο−
ντος του άρθρου 16 του Ν. 4014/2011. Η ομάδα αυτή
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περιλαμβάνει χρήστες που έχουν ελεγχόμενη πρόσβαση
σε στοιχεία ενδιαφέροντός τους σχετικά με τις μελέτες
περιβάλλοντος που τους έχουν ανατεθεί και τις διαδι−
κασίες αξιολόγησής τους.
στστ. Πιστοποιημένοι χρήστες των αρμόδιων αρχών
για την διεξαγωγή των περιβαλλοντικών επιθεωρήσε−
ων σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 20 του
Ν.4014/2011.
ζζ) Ενδιαφερόμενο κοινό. Η ομάδα αυτή περιλαμβάνει
χρήστες που έχουν ελεγχόμενη πρόσβαση σε στοιχεία
ενδιαφέροντός τους σχετικά με τις μελέτες περιβάλ−
λοντος που έχουν τεθεί σε διαβούλευση
γ) Διαχειριστές του συστήματος ΗΠΜ: στην ομά−
δα αυτή περιλαμβάνονται υπάλληλοι του υπηρεσίας
Πληροφορικής του ΥΠΕΚΑ που έχουν αυξημένα δικαι−
ώματα πρόσβασης στα υποσυστήματα, στους σχετι−
κούς πόρους του πληροφοριακού συστήματος και στις
υποδομές του και ασχολούνται με τον έλεγχο καλής
λειτουργίας των συστημάτων και των υπηρεσιών του,
την παραμετροποίηση και την εν γένει συντήρησή τους.
4. Ελεύθερα προσβάσιμος χώρος: πρόκειται για τις σε−
λίδες της διαδικτυακής πύλης στις οποίες η πρόσβαση
επιτρέπεται ελεύθερα. Στο χώρο αυτόν περιλαμβάνο−
νται ιδίως τα εξής στοιχεία:
• Ο οδηγός χρήσης του ΗΠΜ
• Οι διαδικασίες πρόσβασης, εγγραφής, ταυτοποίησης
και αναγνώρισής των χρηστών ανάλογα με τα δικαιώ−
ματα πρόσβασης
• Το σχετικό με τις περιβαλλοντικές αδειοδοτήσεις
νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο
• Τα ηλεκτρονικά έντυπα του άρθρου 11 της κοινής
υπουργικής απόφασης 167563/ΕΥΠΕ/2013 (ΦΕΚ Β΄964)
και του άρθρου 9 της κοινής υπουργικής απόφασης
1649/45/2014 (ΦΕΚ Β΄45)
• Οι Μελέτες Περιβάλλοντος με την επιφύλαξη της
παραγράφου 4 του άρθρου 4 της υπουργικής απόφασης
170225/2014 (ΦΕΚ Β΄ 135)
• Οι γνωμοδοτήσεις των φορέων της παρ. 6 του άρ−
θρου 3 της κοινής υπουργικής απόφασης 1649/45/2014
(ΦΕΚ Β΄45) και οι απόψεις του ενδιαφερόμενου κοινού
επί των παραπάνω μελετών στο πλαίσιο της δημόσιας
διαβούλευσης.
• Οι γνωμοδοτήσεις ή αποφάσεις Προκαταρκτικού
Προσδιορισμού Περιβαλλοντικών Απαιτήσεων (ΠΠΠΑ),
οι αποφάσεις Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ),
ανανέωσης ΑΕΠΟ, τροποποίησης ΑΕΠΟ, αξιολόγησης
Τεχνικής Περιβαλλοντικής Μελέτης (ΤΕΠΕΜ), κλπ
• Οι αποφάσεις υπαγωγής σε ΠΠΔ σύμφωνα με την
παράγραφο 2 του άρθρου 8 του Ν. 4014/2011
• Οι αποφάσεις της παραγράφου 3 του άρθρου 10
του Ν. 4014/2011
5. Για την εκχώρηση των ανωτέρω δικαιωμάτων οι
χρήστες αιτούνται την εγγραφή τους παρέχοντας τις
απαραίτητες πληροφορίες και αποδεχόμενοι τους

όρους χρήσης του ΗΠΜ, ταυτοποιούνται μέσω του συ−
στήματος πιστοποίησης της δημόσιας διοίκησης ΕΡΜΗΣ,
τουλάχιστον με επίπεδο εμπιστοσύνης 1, όπως αυτό
ορίζεται στο Παράρτημα ΙΙΙ της ΥΑΠ/Φ.40.4/1/989/2012
(ΦΕΚ Β΄1301). Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, ο αρμόδιος
διαχειριστής του ΗΠΜ εγκρίνει την εγγραφή τους ως
χρηστών.
α. Ο υποψήφιος χρήστης ενημερώνεται από το ΗΠΜ ή
μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σχετικά με την εξέ−
λιξη του αιτήματος εγγραφής του. Εφόσον το αίτημα
εγγραφής εγκριθεί, ο υποψήφιος χρήστης λαμβάνει
σύνδεσμο ενεργοποίησης λογαριασμού ως πιστοποι−
ημένος χρήστης και προβαίνει στην ενεργοποίηση του
λογαριασμού του.
β. Οι φορείς των δραστηριοτήτων ή οι μελετητές
υποβάλουν ηλεκτρονικά το αίτημα εγγραφής μέσω του
ΗΠΜ ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με τη χρήση
ψηφιακής υπογραφής χορηγούμενη από πιστοποιημένη
αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής.
γ. Η παραπάνω διαδικασία ταυτοποίησης υλοποιείται
σε εφαρμογή του πλαισίου κανόνων του ευρωπαϊκού έρ−
γου STORK 2.0 (https://www.eid−stork2.eu) και παρέχεται
από το σύστημα πιστοποίησης της δημόσιας διοίκησης
ΕΡΜΗΣ ως υπηρεσία διαδικτύου.
Άρθρο 5
Έναρξη λειτουργίας ΗΠΜ
Το ΗΠΜ τίθεται σε υποχρεωτική λειτουργία εντός
ενός (1) έτους από τη δημοσίευση της παρούσας από−
φασης.
Άρθρο 6
Μεταβατικές διατάξεις
1. Μετά την έναρξη λειτουργίας του ΗΠΜ, το ενδια−
φερόμενο κοινό δύναται να συνεχίσει να υποβάλλει εγ−
γράφως τα σχόλια του, στο πλαίσιο των διαβουλεύσεων
που προβλέπονται από τη με αρ. 1649/45/2014 απόφαση
Υπουργών Εσωτερικών και Περιβάλλοντος, Ενέργειας
και Κλιματικής Αλλαγής (ΦΕΚ Β΄45).
2. Από την έναρξη λειτουργίας του ΗΠΜ και για περί−
οδο ίση με δυο (2) έτη η αρμόδια περιβαλλοντική αρχή
υποχρεούται είτε να ψηφιοποιεί και να αναρτά στο ΗΠΜ
τις πληροφορίες που λαμβάνει σε έντυπη μορφή είτε
να ζητά από το φορέα του έργου να αναρτά αυτές τις
πληροφορίες στο ΗΠΜ.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 23 Ιουνίου 2014
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