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2. Δ/νση Διαφάνειας
& Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Π.Σ.Ε.

(με εσωτ.αποστολή)
Κοιν: Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού

Σχεδιασμού Στερεάς Ελλάδας
Θεοδωράτου & Βέλλιου

35100-Λαμία

Σχετικά με την γνωμοδότηση της υπηρεσία μας μέσω του Ηλεκτρονικού
Περιβαλλοντικού Μητρώου (Η.Π.Μ.), η υπηρεσία μας έχει ενημερώσει αρχικά την
Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Στερεάς Ελλάδας με το (δ)σχετ.,ότι δεν
διαθέτει κωδικούς πρόσβασης στο Η.Π.Μ. και ως εκ τούτου δεν δίνατε να εκφράσει
απόψεις επί του περιεχομένου των Μ.Π.Ε.

Κατόπιν όμως τηλεφωνικής επικοινωνίας και σύμφωνα με το (γ)σχετ., μας
δόθηκε η δυνατότητα να γνωμοδοτήσουμε εγγράφως χωρίς την χρήση του Η.Π.Μ.
για τις αναφερόμενες δύο δραστηριότητες του σχετικού εγγράφου όπως και πράξαμε.
Όμως με νεώτερο έγγραφο της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού
Στερεάς Ελλάδας (β)σχετ. δεν μας δίνετε πλέον αυτή η δυνατότητα για την
δραστηριότητα Παπαδάκης Βασίλειος στη θέση ‘’Χούνη’’ Τ.Κ.Αγ.Αννας, του Δήμου
Λεβαδέων Ν.Βοιωτίας ΄΄ .

Ως εκ τούτου δεν θα μπορέσουμε να εκφράσουμε την άποψή μας για το
λατομείο του (α)σχετ. εγγράφου, προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία από την
υπηρεσία μας.

Επιπλέον παρακαλούμε εκ νέου και σε συνέχεια του (δ)σχετ.εγγράφου μας,
την Δ/νση Διαφάνειας & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Π.Σ.Ε, όπως μεριμνήσει
για την δυνατότητα έκδοσης κωδικών πρόσβασης στους υπαλλήλους της
Δ.Β.Ε.&Φ.Π. της Π.Σ.Ε. προκειμένου να μπορεί η υπηρεσία μας να εκφράσει τις
απόψεις τις επί των Μ.Π.Ε μέσου του Ηλεκτρονικού Περιβαλλοντικού Μητρώου,

ΘΕΜΑ:
΄΄Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) λατομείου μαρμάρων
του Παπαδάκη Βασ. στη θέση ‘’Χούνη’’ Τ.Κ.Αγ.Αννας, του Δήμου
Λεβαδέων Ν.Βοιωτίας ΄΄

α).Το με αρ.107669/16-07-2020 έγγραφο της ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ.ΣΤ.Ε.
β).Το με αρ.108188/16-07-2020 έγγραφο της ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ.ΣΤ.Ε.
γ).Το με αρ.50997/282/07-05-20 έγγραφό μας.
δ.)Το με αρ.244696/1180/04-11-19 έγγραφό μας.



δεδομένου ότι η διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης γίνεται πλέον
αποκλειστικά μέσω του Η.Μ.Π.

Ε.Δ.
1.Φ 4.2 Η αν.Προϊστάμενη Δ/νσης
2. Χ.Α

Αθανασια Ζωβοίλη
Τοπ.Μηχανικός με Α΄β

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ


		2020-07-27T08:23:37+0300
	ZOI ILIOPOULOU




