ΥΠ.ΑΠ. 69269/5387/90 (ΦΕΚ-678 Β') : Κατάταξη έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες,
περιεχόμενο Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ), καθορισμός περιεχομένου ειδικών
περιβαλλοντικών μελετών (ΕΠΜ) και λοιπές συναφείς διατάξεις, σύμφωνα με το Ν. 1650/86

(Η παρούσα απόφαση τροποποιείται από την Κ.Υ.Α. 30557/96, ΦΕΚ-136 Β' καθώς επίσης και από
την Κ.Υ.Α. 84230/96, ΦΕΚ- 906 Β').

(Με την υπ’ αριθ. HΠ/11014/703/Φ104/03 (ΦΕΚ Β 332/20-3-03) απόφαση Υπουργών
Οικονομίας και Οικονομικών, Εσωτερικών, Δημ. Διοίκησης και Αποκέντρωσης,
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημ. Έργων, ορίζεται ότι : «Με την επιφύλαξη του άρθρου 6
του Ν.3010/2002 και του άρθρου 14 της παρούσας από την έναρξη ισχύος της απόφασης αυτής
καταργούνται οι διατάξεις των άρθρων 6,7,8,9 και 10 της υπ'αριθ.69269/5387/1990
''Κατάταξη έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες κ.λπ.'' (Β'678) καθώς και κάθε άλλη διάταξη
που αντίκειται στις διατάξεις της παρούσας απόφασης ή ανάγεται σε θέματα που ρυθμίζονται από
αυτήν»).

ΣΧΕΤ. : ΥΠΕΧΩΔΕ Εγκ.17/94

Έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις των άρθρων 3,4 (παρ. 1, 2α, 3,6,9, 10 και 11), 5 (παρ. 1) και 21 (παρ.
1) του Ν. 1650/86 "Για την προστασία του περιβάλλοντος" (ΦΕΚ-160 Α').
2. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 1338/83 "Εφαρμογή του Κοινοτικού Δικαίου" (ΦΕΚ-34 Α')
όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το άρθρο 6 του Ν. 1440/84 "Συμμετοχή της Ελλάδος
στο κεφάλαιο, στα αποθεματικά και τις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, στο
κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακος και Χάλυβος και του Οργανισμού Εφοδιασμού
ΕΥΡΟΤΟΜ" (ΦΚΕ-70 Α').
3. Τις διατάξεις του Ν. 1558/85 "Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα" (ΦΕΚ-137 Α'), και των
άρθρων 9 και 13 του Π.Δ. 437/85 "Καθορισμός και ανακατανομή των αρμοδιοτήτων των
Υπουργείων" (ΦΕΚ-157 Α').
4. Τις διατάξεις των άρθρων 1 και 2 του Ν. 1835/89 "Σύσταση Υπουργείου Τουρισμού και ρύθμιση
θεμάτων δημόσιας Διοίκησης (ΦΕΚ-76 Α').
5. Τις διατάξεις του άρθρου 11 (παρ. 9, 10 και 11) του Ν. 1515/85 "Ρυθμιστικό σχέδιο και
πρόγραμμα προστασίας περιβάλλοντος της ευρύτερης περιοχής Αθηνών" (ΦΕΚ-18 Α') και του
άρθρου 11 (παρ. 9, 10 και 11) του Ν. 1561/85 "Ρυθμιστικό σχέδιο και πρόγραμμα προστασίας
περιβάλλοντος της ευρύτερης περιοχής Θεσσαλονίκης και άλλες σχετικές διατάξεις" (ΦΕΚ-148 Α')
ως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με το άρθρο 31 (παρ. 4 και 5) του Ν. 1650/86.
6. Την Υ1081/90 απόφαση του Πρωθυπουργού "Ορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού
Γεωργίας Παναγιώτη Χατζηνικολάου" (ΦΕΚ-327 Β').
7. Την Υ1052/90 απόφαση του Πρωθυπουργού "Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή
Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ, Αχιλλένα Καραμανλή" 9ΦΕΚ-311 Β') όπως τροποποιήθηκε με την Υ1087/90
όμοια απόφαση (ΦΕΚ-334 Β').
8. Την υπ'άρ. Υ1074/90 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Βιομηχανίας, Ενέργειας
και Τεχνολογίας "ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας

Βασίλειο Ματζώρη" (ΦΕΚ-325 Β').
9. Την οδηγία 84/360/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 28ης Ιουνίου 1984 των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
10. Την οδηγία 85/337/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 27ης Ιουνίου 1985 των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
11. Τις υπ' αριθ. 2918/90 και 1822/90 προτάσεις των Οργανισμών Αθήνας και Θεσσαλονίκης
αντίστοιχα, αποφασίζουμε :
12. Την υπ' αριθ. Υ1073/90 απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού Εθνικής Οικονομίας
"Καθορισμός των αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Εθνικής Οικονομίας" (ΦΕΚ-312 Β') όπως
συμπληρώθηκε με την υπ' αριθ. Υ1134/90 απόφαση (ΦΕΚ-474 Β').

ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Α' ΣΚΟΠΟΙ – ΟΡΙΣΜΟΙ
ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Άρθρο 1 : Σκοπός
Με αυτή την υπουργική απόφαση αποσκοπείται η εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 3, 4 και 5
του Ν. 1650/86 και συγχρόνως η εναρμόνιση με τις σχετικές διατάξεις α) της υπ' αριθ.
84/360/ΕΟΚ
οδηγίας του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της 28ης Ιουνίου 1984 "Σχετικά με την
καταπολέμηση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης που προέρχεται από βιομηχανικές εγκαταστάσεις και
ειδικώτερα με τις διατάξεις των άρθρων 1,2,3,4,6,7,11,12,13 και 15 αυτής και β) της υπ' αρ.
85/337/ΕΟΚ οδηγίας του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της 27ης Ιουνίου 1985 "για
την εκτίμηση των επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων δημοσίων και ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον"
και ειδικώτερα με τις διατάξεις των άρθρων 1,2,3,5,6 (παρ. 1), 8 και 11 (παρ. 2) αυτής, που έχουν
δημοσιευθεί στην Ελληνική γλώσσα στην επίσημη εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (L. 188
σελ. 20 της 16.7.84) και (L. 175 σελ. 40 της 5.7.85) αντίστοιχα, ώστε στο πλαίσιο της ισόρροπης
ανάπτυξης του Εθνικού χώρου να καθίσταται ευχερής και αποτελεσματική η προσπάθεια για την
αποτροπή της ρύπανσης και της υποβάθμισης του περιβάλλοντος με την αξιολόγηση των άμεσων
και έμμεσων επιπτώσεων των έργων και δραστηριοτήτων.
Με αυτή την Υπουργική Απόφαση αποσκοπείται επίσης ο καθορισμός του περιεχομένου των ειδικών
περιβαλλοντικών μελετών και η διαδικασία κατάρτισης και έγκρισής τους, σύμφωνα με το άρθρο 21
(παρ. 1 του Ν. 1650/86).

Άρθρο 2 : Ορισμοί
Για την εφαρμογή της παρούσας απόφασης νοούνται ως :
1. Βιομηχανικές και συναφείς δραστηριότητες :
Κάθε κτιριακή ή άλλη μόνιμη εγκατάσταση που χρησιμεύει για σκοπούς βιομηχανικούς ή κοινής
ωφελείας και ενδέχεται να προκαλέσει ρύπανση στο περιβάλλον.
2. Έργα και μη βιομηχανικές δραστηριότητες : - Η υλοποίηση κατασκευαστικών εργασιών ή άλλων
εγκαταστάσεων. - Άλλες επεμβάσεις στο φυσικό περιβάλλον ή στο τοπίο στις οποίες

περιλαμβάνονται και οι επεμβάσεις που αφορούν εκμετάλλευση των φυσικών πόρων που ενδέχεται
να προκαλέσουν ρύπανση ή υποβάθμιση στο περιβάλλον.
3. "Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη" (ΕΠΜ) καλείται κάθε επιστημονική εργασία και έρευνα της
οποίας το περιεχόμενο καθορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 11 της παρούσας απόφασης και
αποβλέπει :
α) Στην τεκμηρίωση και αξιολόγηση της σημασίας του προστατευτέου αντικειμένου και στην ένταξή
του σύμφωνα με τα κριτήρια που καθορίζονται στο άρθρο 19 του Ν. 1650/86 και σε μία από τις
κατηγορίες του άρθρου 18 του Νόμου αυτού, καθώς και β) στη διατύπωση προτάσεων μέτρων
προστασίας ή και διαχείρισης του προστατευτέου αντικειμένου ή και της ευρύτερης περιοχής και
στην τεκμηρίωση της σκοπιμότητας των μέτρων αυτών.
4. "Υφιστάμενες μελέτες" καλούνται οι μελέτες οι οποίες μέχρι τη δημοσίευση της παρούσας
απόφασης, είχαν ανατεθεί και παραληφθεί, σύμφωνα με τις τότε ισχύουσες διατάξεις, από το
Δημόσιο, ΝΠΔΔ, Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Δημόσιες Επιχειρήσεις και λοιπούς
Οργανισμούς Δημόσιου Συμφέροντος.

Άρθρο 3 : Πεδίο εφαρμογής
Η απόφαση αυτή αφορά
α) τα έργα και δραστηριότητες της Α' και Β' κατηγορίας του άρθρου 3 του Ν. 1650/86 τόσο του
ιδιωτικού όσο και του Δημόσιου τομέα, εκτός από εκείνες που εξυπηρετούν σκοπούς εθνικής
άμυνας, και
β) την προστασία της φύσης και του τοπίου με τον καθορισμό περιοχών προστασίας σύμφωνα με
ορισμένες προδιαγραφές.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'
ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΣΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

Άρθρο 4 : Α' Κατηγορία
Στην πρώτη (Α) Κατηγορία κατατάσσονται τα εξής έργα και δραστηριότητες όπως αναγράφονται
στον παρακάτω πίνακα και υποδιαιρούνται σε ομάδες Ι και ΙΙ :

ΠΙΝΑΚΑΣ
ΟΜΑΔΑ Ι
1. Διυλιστήρια αργού πετρελαίου (με εξαίρεση τις επιχειρήσεις που παράγουν μόνο λιπαντικά από
αργό πετρέλαιο), καθώς και εγκαταστάσεις για την αεριοποίηση και υγροποίηση 500 τουλάχιστον
τόννων άνθρακα και ασφαλτούχων σχιστόλιθων την ημέρα.
2. Θερμοηλεκτρικοί σταθμοί και άλλες εγκαταστάσεις καύσεως με ελάχιστη θερμική ισχύ 300 MW
καθώς και πυρηνικοί σταθμοί και άλλοι πυρηνικοί αντιδραστήρες (με εξαίρεση τα ερευνητικά

κέντρα για την παραγωγή και κατεργασία σχάσιμου υλικού και πρώτων υπλών, με ανώτατη διαρκή
θερμική ισχύ που δεν υπερβαίνει το 1 KW).
3. Εγκαταστάσεις με αποκλειστικό σκοπό την μόνιμη αποθήκευση ή οριστική διάθεση ραδιενεργών
καταλοίπων.
4. Ολοκληρωμένες μεταλλουργικές βιομηχανίες για την παραγωγή ακατέργαστου σιδήρου και
χάλυβα.
5. Εγκαταστάσεις για την εξόρυξη αμίαντου, καθώς και για την κατεργασία και μεταποίηση του
αμίαντου και των προϊόντων του στην περίπτωση των προϊόντων αμιαντοτσιμένου, εγκαταστάσεις
με ετήσια παραγωγή άνω των 20.000 τόννων έτοιμων προϊόντων στην περίπτωση των υλικών
τριβής εγκαταστάσεις με ετήσια παραγωγή άνω των 50 τόννων έτοιμων προϊόντων, για τις άλλες
χρήσεις του αμίαντου, εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούν πάνω από 200 τόννους το χρόνο.
6. Ολοκληρωμένες χημικές εγκαταστάσεις.
7. Κατασκευή αυτοκινητοδρόμων, οδών ταχείας κυκλοφορίας σιδηροδρομικών γραμμών μεγάλων
αποστάσεων καθώς και αερολιμένων των οποίων οι διάδρομοι απογείωσης και προσγείωσης έχουν
μήνος 2.1000 m και πλέον.
8. Λιμάνια θαλάσσιου εμπορίου, καθώς και πλωτές οδοί και λιμάνια εσωτερικής ναυσιπλοίας για
πλοία με εκτόπισμα μεγαλύτερο των 1350 τόννων.
9. Εγκαταστάσεις διάθεσης τοξικών αποβλήτων και επικινδύνων με αποτέφρωση, χημική
κατεργασία ή εναπόθεση στη γη.

ΟΜΑΔΑ ΙΙ
1. Γεωργία.
α) Σχέδια αγροτικού αναδασμού.
β) Σχέδια χρησιμοποίησης χέρσων γαιών ή ημιφυσικών εκτάσεων προς εντατική γεωργική
εκμετάλλευση.
γ) Σχέδια γεωργικής υδραυλικής.
δ) Δενδροφυτεύσεις για δημιουργία δασών που μπορούν να οδηγήσουν σε αρνητικές από
οικολογική άποψη, μεταβολές και εκχερσώσεις με σκοπό μία άλλη μορφή εκμετάλλευσης του
εδάφους.
ε) Επιχειρήσεις με εγκαταστάσεις για πουλερικά άνω των 5.000 κεφαλών. στ) Επιχειρήσεις με
εγκαταστάσεις για χοίρους άνω των 20
χοιρομητέρων με τα παράγωγά τους.
ζ) Εκτροφή σολομού, ιχθυοτροφεία, ιχθυογεννετικοί σταθμοί.
η) Ανάκτηση εδαφών από τη θάλασσα.
2. Εξορυκτικές βιομηχανίες βιομηχανίες των μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων.
α) Εξόρυξη τύρφης.
β) Γεωτρήσεις βάθους εκτός από τις γεωτρήσεις για τη μελέτη της σταθερότητας των εδαφών και
ιδίως : - γεωθερμικές γεωτρήσεις - γεωτρήσεις για την αποθήκη πυρηνικών καταλοίπων υδρογεωτρήσεις.
γ) Εξόρυξη ορυκτών εκτός από τα μέταλλα και τις ορυκτές πηγές ενέργειας, όπως μαρμάρου,
άμμου, χαλικού, σχιστόλιθου, αλατιού, φωσφορικών αλάτων, ποτάσσας.
δ) Εξόρυξη λιθάνθρακα και λιγνίτη σε ορυχείο βάθους.
ε) Εξόρυξη λιθάνθρακα και λιγνίτη σε ορυχίεο επιφάνειας.

στ) Άντληση πετρελαίου.
ζ) Αντληση φυσικού αερίου, η) Εξόρυξη μεταλλευμάτων.
θ) Εξόρυξη ασφαλτούχων σχιστολίθων.
ι) Εξόρυξη ορυκων εκτός από τα μέταλλα και τις ορυκτές πηγές ενεργείας σε ορυχεία επιφάνειας.
ια) Εγκαταστάσεις επιφάνειας της βιομηχανίας εξόρυξης λιθάνθρακα, πετρελαίου, φυσικού αερίου
και μεταλλευμάτων, καθώς και ασφαλτούχων σχιστολίθων. ιβ) Παραγωγή οπτάνθρακα (ξηρά
απόσταξη του άνθρακα). ιγ) Εγκαταστάσεις για την παραγωγή τσιμένου και ασβέστου. ιδ)
Βιομηχανία κεραμεικών ειδών, και ιδίως πυρίμαχων πλίνθων, οξύμαχων σωλήνων, βαρέων πλίνθων
δαπέδου και επενδύσεων, καθώς και κεράμων.
3. Ενεργειακή βιομηχανία.
α) Βιομηχανικές εγκαταστάσεις για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας ατμού και θερμού ύδατος
(εφόσον δεν περιλαμβάνονται στο παράρτημα Ι).
β) Βιομηχανικές εγκαταστάσεις για τη μεταφορά αερίου, ατμού και θερμού ύδατος μεταφορά
ηλεκτρικής ενέργειας με εναέρια καλώδια.
γ) Επίγεια αποθήκευση φυσικού αερίου.
δ) Αποθήκευση εύφλεκτων αερίων σε υπόγειες δεξαμενές.
ε) Επίγεια αποθήκευση ορυκων καυσίμων. στ) Βιομηχανική μπρικετοποίηση λιθάνθρακα και λιγνίτη.
ζ) Εγκαταστάσεις για την παραγωγή ή τον εμπλουτισμό πυρηνικών καυσίμων.
η) Εγκαταστάσεις επενεξεργασίας αντινοβολημένων πυρηνικών καυσίμων.
θ) Εγκαταστάσεις υποδοχής και επεξεργασίας
συμπεριλαμβάνονται στο παράρτημα Ι).

ραδιενεργών

καταλοίπων

(εφόσον
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ι) Εγκαταστάσεις για την παραγωγή υδροηλεκτρικής ενέργειας.
4. Μεταλλουργία.
α) Εργοστάσια σιδήρου και χάλυβα στα οποία συμπεριλαμβάνονται τα χυτήρια, εγκαταστάσεις
σφυρηλάτησης συρματοποίησης και έλασης (εκτός από τις εγκαταστάσεις που περιέχονται στο
παράρτημα Ι).
β) Εγκαταστάσεις παραγωγής καθώς και τήξης, καθαρισμού, εφελκυσμού και έλασης των μη
σιδηρούχων μετάλλων, εξαιρουμένων των πολυτίμων μετάλλων.
γ) Κοίλανση και κατάτμηση μεγάλων τεμαχίων.
δ) Κατεργασία επιφανειών και επικάλυψη μετάλλων.
ε) Λεβητιοποιία, κατασκευή δεξαμενών και άλλες λαμαρινοκατασκευές.
στ) Κατασκευή και συναρμολόγηση αυτοκινήτων και κινητήρων αυτοκινήτων.
ζ) Ναυπηγεία.
η) Εγκαταστάσεις κατασκευής και επισκευσής αεροσκαφών.
θ) Κατασκευή σιδηροδρομικού υλικού.
ι) Βαθεία κοίλανση με χρήση εκρηκτικών. ια) Εγκαταστάσεις φρύξης και περίτηξης μεταλλευμάτων.
5. Υαλουργία.
6. Χημική βιομηχανία.
α) Επεξεργασία ενδιάμεσων προϊόντων και παρασκευή χημικών προϊόντων (εκτός από αυτά που
περιέχονται στο παράρτημα Ι).
β) Παρασκευή φυτοφαρμάκων
ελαστομερών και υπεροξειδίων.
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γ) Εγκαταστάσεις αποθήκευσης πετρελαίου, πετροχημικών και χημικών προϊόντων.
7. Βιομηχανία τροφίμων.
α) Βιομηχανία φυτικών και ζωικών λιπαρών ουσιών.
β) Κονσερβοποιία ζωικών και φυτικών προϊόντων.
γ) Παρασκευή γαλακτομικών προϊόντων.
δ) Ζυθοποιία και παραγωγή βύνης.
ε) Ζαχαροπλαστική και παρασκευή σιροπιών. στ) Σφαγεία.
ζ) Βιομηχανίες παραγωγής αμύλου.
η) Εργοστάσια παραγωγής ιχθυαλεύρου και ιχθυελαίου.
θ) Ζαχαρουργεία.
8. Κλωστουφαντουργία, βιομηχανία δέρματος, ξύλου και χαρτιού.
α) Εγκαταστάσεις για το πλύσιμο, την απολίπανση και τη λεύκανση του μαλλιού.
β) Κατασκευή ινοσανίδων, μοριοσανίδων και κοντραπλακέ.
γ) Κατασκευή ξυλοπολτού, χαρτιού και χαρτονιού.
δ) Νηματοβαφεία.
ε) Εργοστάσια παραγωγής και κατεργασίας κυτταρίνης. στ) Βυρσοδεψία και λευκαντήρια δέρματος.
9. Βιομηχανία ελαστικού.
Παραγωγή και κατεργασία προϊόντων που προέρχονται από ελαστομερή.
10. Σχέδια έργων υποδομής.
α) Εργασίες διαρρύθμισης βιομηχανικών ζωνών.
β) Εργασίες πολεοδομίας.
γ) Τελεφερίκ και συναφείς κατασκευές.
δ) Κατασκευή δρόμων λιμανιών (στα οποία συμπεριλαμβάνονται
αεροδρομίων (σχέδια που δεν περιλαμβάνονται στο παράρτημα Ι).

αλιευτικά

λιμάνια)

και

ε) Έργα διευθέτησης (canalisation) και ρύθμιση της ροής υδάτων. στ) Φράγματα, και λοιπές
εγκαταστάσεις προς συγκράτηση ή μονιμότερη αποθήκευση των υδάτων.
ζ) Τροχιόδρομοι, εναέρια ή υπόγεια μετρό, εναέριοι σιδηρόδρομοι ή ανάλογες γραμμές ειδικού
τύπου που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά ή κυρίως για τη μεταφορά επιβατών.
η) Εγκαταστάσεις πετρελαιαγωγών και αγωγών αερίου.
θ) Εγκαταστάσεις υδραγωγείων μεγάλων αποστάσεων.
ι) Μαρίνες σκαφών αναψυχής.
11. Άλλα σχέδια.
α) Χωριά διακοπών, ξενοδοχειακά συγκροτήματα.
β) Μόνιμες πίστες αγωγών και δοκιμών για αυτοκίνητα και μοτοσυκλέτες.
γ) Εγκαταστάσεις για τη διάθεση των βιομηχανικών αποβλήτων και των οικιακών απορριμμάτων
(εκτός από αυτές που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Ι).
δ) Σταθμοί καθαρισμού.
ε) Χώροι απόθεσης ιλύος. στ) Αποθήκευση παλαιοσιδήρων.
ζ) Εγκαταστάσεις τεχνητών ανοργάνων ινών.

η) Παραγωγή τεχνητών ανοργάνων ινών.
θ) Παραγωγή, συσκευασία, φόρτωση πυρίτιδας και εκρηκτικών υλών, γόμωση φυσιγγιών και
καψυλλίων.
ι) Διαλυτήρια πλοίων. ια) Εγκαταστάσεις επεξεργασίας στερεών και υγρών αποβλήτων με καύση
(εκτός των τοξικών και επικινδύνων που αναφέρονται στην ομάδαΙ).
12. Τροποποίηση των σχεδίων της ομάδας 1 καθώς και των σχεδίων της ομάδας Ι που εξυπηρετούν
αποκλειστικά ή κυρίως την ανάπτυξη και δοκιμή νέων μεθόδων ή προϊόντων και που δεν
χρησιμοποιούνται περισσότερο από ένα χρόνο.

Άρθρο 5 : Β' Κατηγορία
Στην Β' Κατηγορία κατατάσσονται όσα έργα και δραστηριότητες δεν αναφέρονται στον πίνακα του
άρθρου 4 εφόσον για την εγκατάσταση και λειτουργία τους απαιτείται, κατά την ισχύουσα
νομοθεσία, σχετική άδεια.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ (Μ.Π.Ε.)

Άρθρο 6 : Α' Κατηγορία
1. Το περιεχόμενο της ΜΠΕ για έργα και δραστηριότητες της Ομάδας Ι του άρθρου 4 καθορίζεται
στον πίνακα Ι του άρθρου 16.
2. Το περιεχόμενο της ΜΠΕ για έργα και δραστηριότητες της Ομάδας ΙΙ καθορίζεται στον πίνακα 2
του ίδιου ως άνω άρθρου.
3. Αν από τις ισχύουσες διατάξεις προβλέπονται σε ΜΠΕ για ορισμένα έργα ή δραστηριότητες
ειδικότερα στοιχεία, τα στοιχεία αυτά αποτελούν συμπλήρωμα του περιεχομένου της ΜΠΕ του
παρόντος κεφαλαίου.

Άρθρο 7 : Β' Κατηγορία
Ως ΜΠΕ, για έργα και δραστηριότητες της Β' Κατηγορίας, θεωρείται το ερωτηματολόγιο του πίνακα
3 του άρθρου 16 με τις απαντήσεις επί των ερωτημάτων.
Ο ενδιαφερόμενος υποχρεούται, να ζητηθεί, να αιτιολογήσει τις απαντήσεις του ερωτηματολογίου ή
να προσκομίσει πρόσθετα στοιχεία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ
ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ

Άρθρο 8 : Προέγκριση Χωροθέτησης
1. Η προέγκριση χωροθέτησης αφορά στην πραγματοποίηση νέων έργων ή δραστηριοτήτων.
Αφορά επίσης στον εκσυγχρονισμό ή επέκταση υφισταμένων, εφόσον επέρχονται ουσιαστικές
διαφοροποιήσεις σε σχέση με τις επιπτώσεις τους στο περιβάλλον.
2. Για την προέγκριση χωροθέτησης, ακολουθείται η εξής διαδικασία:
2.1. Ο ενδιαφερόμενος ιδιώτης ή ο αρμόδιος φορέας υποβάλλει στην αρμόδια, σύμφωνα με τις
κείμενες διατάξεις κεντρική ή περιφερειακή υπηρεσίας Χωροταξίς του ΥΠΕΧΩΔΕ σχετική αίτηση που
συνοδεύεται από τα παρακάτω δικαιολογητικά σε τρία (3) τουλάχιστον αντίτυπα.
α) Τοπογραφικό διάγραμμα (απόσπασμα χάρτου ΓΥΣ) της ευρύτερης περιοχής, κλίμακα 1 : 50.000
έως 1 :
20.000 με ιδιαίτερη επισήμανση της θέσης του γηπέδου.
β) Τοπογραφικό διάγραμμα του γηπέδου κλίμακας 1 : 1000 έως 1 : 200.
γ) Σειρά φωτογραφιών με ιδιαίτερη επισήμανση του γηπέδου της εγκατάστασης.
δ) Ερωτηματολόγιο σύμφωνα με τον Πίνακα 3 του άρθρου 16 της παρούσας απόφασης.
2.2. Η υπηρεσία της προηγούμενης παραγράφου μετά από εξέταση της αίτησης του
ενδιαφερομένου και των δικαιολογητικών που τη συνοδεύουν διαβιβάζει εντός 20 ημερών στην
κεντρική ή περιφερειακή υπηρεσία άλλου αρμόδιου κατά περίπτωση Υπουργείου φάκελλο με
αντίγραφο των δικαιολογητικών, για να εκφράσει την άποψή της εντός 20 ημερών. Για τις περιοχές
της Αθήνας ή Θεσσαλονίκης η αίτηση και τα δικαιολογητικά αποστέλλονται και στους Οργανισμούς
Αθήνας ή Θεσσαλονίκης αντίστοιχα.
2.3. Για έργα ή δραστηριότητες της ομάδας ΙΙ της Α' κατηγορίας τα ως άνω δικαιολογητικά
αποστέλλονται και στην αρμόδια Κεντρική Υπηρεσία περιβάλλοντος του ΥΠΕΧΩΔΕ, η οποία οφείλει
εντός 20 επίσης ημερών να εκφράσει τις απόψεις της.
Εάν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία αυτή καθώς και η προθεσμία της προηγουμένης παραγράφου,
τεκμαίρεται ότι υπάρχει σύμφωνη γνώμη για την προέγκριση χωροθέτησης. Εφόσον κατά την
εξέταση από την ως άνω Υπηρεσία του ερωτηματολογίου προκύψει ότι το συγκεκριμένο έργο ή
δραστηριότητα δεν προκαλεί σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον τότε το ερωτηματολόγιο αυτό
με τις απαντήσεις αποτελεί την ΜΠΕ για την έγκριση των περιβαλλοντικών όρων.
Ο ενδιαφερόμενος υποχρεούται να αιτιολογεί τις απαντήσεις στο ερωτηματολόγιο εφόσον ζητηθεί
από τις πιο πάνω υπηρεσίες προσκομίζοντας και πρόσθετα στοιχεία.
2.4. Η προέγκριση χωροθέτησης γίνεται με απόφαση Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ ή του Γενικού Γραμματέα
Περιφέρειας κατά περίπτωση, ύστερα από εισήγηση της αρμόδιας Υπηρεσίας του ΥΠΕΧΩΔΕ, μέσα σε
προθεσμία 60 ημερών από την υποβολή της αίτησης του ενδιαφερομένου. Για τις περιοχές Αθήνας
ή Θεσσαλονίκης απαιτείται γνώμη του Οργανισμού Αθήνας ή Θεσσαλονίκης αντίστοιχα.
3. Η προέγκριση χωροθέτησης δεν απαιτείται για την ανανέωση της άδειας λειτουργίας
υφιστάμενων βιομηχανικών και συναφών δαρστηριοτήτων καθώς επίσης και για τις περιπτώσεις
α,γ, γ,δ,ε, στ, ζ, η, θ, ι της παρ. 2 της ομάδας ΙΙ του άρθρου 4. Για τις γεωτρήσεις προς
αποθήκευση πυρηνικών καταλοίπων απαιτείται προέγκριση χωροθέτησης.
Δεν απαιτείται επίσης προέγκριση χωροθέτησης για έργα και δραστηριότητες της Β' κατηγορίας,

όπως επίσης και όπου κατά τις διατάξεις του Ν. 1650/86 δεν απαιτείται χωροθέτηση.

Άρθρο 9 : Διαδικασία έγκρισης περιβαλλοντικών όρων Α' Κατηγορίας έργων και δραστηριοτήτων
1. Η διαδικασία έγκρισης περιβαλλοντικών όρων αφορά στην πραγματοποίηση νέων έργων και
δραστηριοτήτων της Α' κατηγορίας. Αφορά επίσης στον εκσυγχρονισμό ή επέκταση υφισταμένων,
εφόσον επέρχονται ουσιαστικές διαφοροποιήσεις σε σχέση με τις επιπτώσεις τους στο περιβάλλον.
2. Για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων έργων και δραστηριοτήτων της ομάδας Ι του άρθρου 4 ο
ενδιαφερόμενο ή ο αρμόδιος φορέας υποβάλλουν στην αρμόδια Δ/νση Περιβάλλοντος του
ΥΠΕΧΩΔΕ σχετική αίτηση που συνεδεύεται:
α) Από την κατά το άρθρο 6 Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) σε τέσσερα αντίτυπα εκ
των οποίων το ένα αναπαράξιμο (διαφάνειες κλπ.). Αντίγραφο της παραπάνω μελέτης αποστέλλεται
στα αρμόδια κατά περίπτωση Υπουργεία. Για τις περιοχές Αθήνας ή Θεσσαλονίκης η παραπάνω
μελέτη αποστέλλεται και στους οργανισμούς Αθήνας ή Θεσσαλονίκης αντίστοιχα και β) Από την
προέγκριση χωροθέτησης.
3. Για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων έργων και δραστηριοτήτων της Ομάδας ΙΙ της Α'
Κατηγορίας ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει αίτηση η οποία συνοδεύεται από :
α) Προέγκριση χωροθέτησης.
β) Το ερωτηματολόγιο ή ΜΠΕ, εφόσον ήθελε κριθεί κατά το στάδιο της προέγκρισης χωροθέτησης,
ότι πρέπει να συνταχθεί τέτοια μελέτη.
Το περιεχόμενο της ΜΠΕ καθορίζεται στον Πίνακα 2, του άρθρου 16.
4. Οι περιβαλλοντικοί όροι για τις δραστηριότητες που αναφέρονται στο παρόν άρθρον εγκρίνονται
με κοινή απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και του
αρμόδιου κατά περίπτωση Υπουργού. Για τις περιοχές της Αθήνας και Θεσσαλονίκης οι
περιβαλλοντικοί όροι εγκρίνονται ύστερα από γνώμη του Οργανισμού Αθήνας ή Θεσσαλονίκης. Η
απόφαση αναφέρεται τουλάχιστον στα παρακάτω θέματα :
α) Στο είδος και στο μέγεθος της δραστηριότητας.
β) Στις ειδικές οριακές τιμές εκπομπής ρυπαντικών φορτίων και συγκεντρώσεων σύμφωνα με τις
εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.
γ) Στις ειδικές οριακές τιμές στάθμης θορύβου και δονήσεων σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες
διατάξεις.
δ) Στα τεχνικά έργα και μέτρα αντιρρύπανσης ή γενικότερα αντιμετώπισης της υποβάθμισης του
περιβάλλοντος, που επιβάλλεται να κατασκευασθούν λαμβανομένης υπόψη της καλύτερης
διαθέσιμης τεχνολογίας, με τον όρο ότι η εφαρμογή τέτοιων μέτρων δεν συνεπάγεται υπερβολικό
κόστος.
ε) Στο περιβάλλον της περιοχής και ιδιαίτερα στα ευαίσθητα στοιχεία του και ενδεχομένως στις
ειδικά προστατευόμενες ζώνες και στον καθορισμό αναγκαίων για τη διατήρησή τους μέτρων και
έργων. στ) Στον καθορισμό του χρονικού διαστήματος για το οποίο ισχύει η χορηγούμενη έγκριση
περιβαλλοντικών όρων καθώς και των προϋποθέσεων για την αναθεώρησή τους.
5. Εάν από τη λειτουργία της εγκατάστασης προκύπτει ότι δεν προστατεύεται επαρκώς το
περιβάλλον, με όμοια απόφαση επιβάλλονται πρόσθετοι όροι.
6. Σε περίπτωση ανανέωσης ή τροποποίησης της άδειας λειτουργίας των έργων ή βιομηχανικών και
συναφών δραστηριοτήτων του παρόντος άρθρου, το κατά περίπτωση αρμόδιο Υπουργείο
ενημερώνει την αρμόδια υπηρεσία του ΥΠΕΧΩΔΕ για ενδεχόμενη επανεξέταση των εγκεκριμένων
περιβαλλοντικών όρων.

Άρθρο 10 : Έγκριση περιβαλλοντικών όρων έργων ή δραστηριοτήτων Β' Κατηγορίας
1. Η έγκριση περιβαλλοντικών όρων αφορά την πραγματοποίηση νέων, επέκταση ή εκσυγχρονισμό
έργων ή δραστηριοτήτων της Β' κατηγορίας.
2. Για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων των παραπάνω δραστηριοτήτων, ο ενδιαφερόμενος ή
αρμόδιος φορέας υποβάλλουν στην αρμόδια Νομαρχιακή Υπηρεσία του ΥΠΕΧΩΔΕ σχετική αίτηση
που συνοδεύεται από το ερωτηματολόγιο του Πίνακα 3 του άρθρου 16.
Αντίγραφο του πιο πάνω ερωτηματολογίου διαβιβάζεται στην Νομαρχιακή Υπηρεσία του αρμόδιου
κατά περίπτωση Υπουργείου καθώς και στον Οργανισμό Αθήνας ή Θεσσαλονίκης όταν πρόκειται για
τις περιοχές αυτές. Ο ενδιαφερόμενος υποχρεούται εφόσον ζητηθεί να αιτιολογεί τις απαντήσεις
του ερωτηματολογίου.
3. Οι περιβαλλοντικοί όροι για τις δραστηριότητες που αναφέρονται στο παρόν άρθρο εγκρίνονται
με απόφαση του οικείου Νομάρχη. Για τις περιοχές Αθήνας ή Θεσσαλονίκής, οι περιβαλλοντικοί
όροι εγκρίνονται ύστερα από γνώμη του Οργανισμού Αθήνας ή Θεσ/νίκης.
Η απόφαση αυτή αναφέρεται τουλάχιστον στα παρακάτω θέματα :
α) Στο είδος και στο μέγεθος της δραστηριότητας.
β) Στις ειδικές οριακές τιμές εκπομπής ρυπαντικών φορτίων και συγκεντρώσεων σύμφωνα με τις
εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.
γ) Στις ειδικές οριακές τιμές στάθμης θορύβου και δονήσεων σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες
διατάξεις.
δ) Στα σχετικά έργα και μέτρα αντιρρύπανσης ή γενικότερα αντιμετώπισης της υποβάθμισης του
περιβάλλοντος, που επιβάλλεται να κατασκευασθούν λαμβανομένης υπόψη της καλύτερης
διαθέσιμης τεχνολογίας με το όρο ότι η εφαρμογή τέτοιων μέτρων δεν συνεπάγεται υπερβολικό
κόστος.
ε) Στον καθορισμό του χρονικού διαστήματος για το οποίο ισχύει η χορηγούμενη έγκριση
περιβαλλοντικών όρων.
4. Σε περίπτωση ανανέωσης ή τροποποίησης της άδειας λειτουργίας των έργων ή βιομηχανικών και
συναφών δραστηριοτήτων του παρόντος άρθρου η αρμόδια υπηρεσίας του κατά περίπτωση
αρμόδιου Υπουργείου πριν τη χορήγησή της, ενημερώνει την αρμόδια υπηρεσία του ΥΠΕΧΩΔΕ για
ενδεχόμενη επανεξέταση των εγκεκριμένων περιβαλλοντικών όρων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'
ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΩΝ
ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ
ΜΕΛΕΤΩΝ (ΕΜΠ) ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΟΥ

Άρθρο 11 : Καθορισμός περιεχομένου Ε.Π.Μ.
1. Περιεχόμενο των ΕΠΜ συνιστούν οι προδιαγραφές που περιγράφονται στον πίνακα 4 του άρθρου
16 της απόφασης αυτής.

2. Κάθε ΕΠΜ περιλαμβάνει κατά περίπτωση ανάλογα με το προστατευόμενο αντικείμενο εκείνες τις
προδιαγραφές που κυρίως απαιτούνται για την τεκμηρίωση της σημασίας του προστατευτέου
αντικειμένου, της ένταξής του σε μία από τις κατηγορίες του άρθρου 18 του Ν. 1650/86 και της
σκοπιμότητας των προτεινόμενων μέτρων προστασίας.
3. Η επιλογή προδιαγραφών για κάθε ΕΠΜ πραγματοποιείται από τον φορέα ανάθεσης ή και
κατάρτισης της, που προσδιορίζεται στο άρθρο 12 της παρούσας απόφασης. Για την επιλογή αυτή
απαιτείται η γνώμη των αρμοδίων Δ/νσεων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και
Δημοσίων Έργων, και του Υπουργείου Γεωργίας, η οποία πρέπει να παρέχεται εντός προθεσμίας 20
ημερών από τοτε που θα περιέλθει σ' αυτούς το σχετικό ερώτημα. Εάν παρέλθει άπρακτη η
προθεσμία αυτή, η επιλογή των προδιαγραφών πραγματοποιείται και χωρίς τη γνώμη των
υπηρεσιών αυτών. Ο φορέας ανάθεσης ή κατάρτισης της ΕΠΜ που προβλέπεται στο άρθρο 12 (παρ.
1) της παρούσας απόφασης υποχρεούται σε προηγούμενη γνωστοποίηση προς τα συναρμόδια
Υπουργεία του υπό μελέτη προστατευτέου αντικειμένου.

Άρθρο 12 : Φορείς ανάθεσης ή και κατάρτισης ΕΠΜ
1. Αρμόδιοι φορείς που αναθέτουν ή καταρτίζουν οι ίδιοι ΕΠΜ είναι οι ακόλουθοι :
Το Δημόσιο, τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης, οι
Δημόσιες Επιχειρήσεις και οι λοιποί οργανισμοί Δημοσίου Συμφέροντος.
2. ΕΠΜ καταρτίζουν και αναθέτουν επίσης φυσικά πρόσωπα, ή ενώσεις προσώπων και Νομικά
Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου που έχουν ως έδρα την Ελλάδα ή άλλη χώρα.

Άρθρο 13 : Τρόπος και διαδικασία ανέθσης της ΕΠΜ
1. Για την ανάθεση ΕΠΜ ο εργοδότης προβαίνει σε δημόσια πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
που δημοσιεύεται σε δύο τουλάχιστον ημερήσιες εφημερίδες της πρωτεύουσας και σε μία ημερήσια
εφημερίδα της έδρας του Νομού ή των Νομών που αναφέρεται η ΕΠΜ καθώς και στο Ενημερωτικό
Δελτίο του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας.
2. Στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος πρέπει να αναγράφονται απαραίτητα τα ακόλουθα
στοιχεία :
α) Ονομασία του εργοδότη.
β) Τίτλος και αντικείμενο της μελέτης.
γ) Οι απαιτούμενες ειδικότητες επιστημόνων.
δ) Τρόπος ανάθεσης της μελέτης και οι όροι επιλογής αναδόχου.
ε) Η προβλεπόμενη αμοιβή της μελέτης. στ) Προθεσμία που δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 20
ημερών, και αρμόδια Υπηρεσία για την κατάθεση των αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
ζ) Απαιτούμενα συνοδευτικά της αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
3. Ανάδοχος μπορεί να είναι φυσικό πρόσωπο ή ενώσεις προσώπων ή ΝΠΙΔ που εδρεύει στην
Ελλάδα ή σε άλλη χώρα.
4. Η ανάθεση ΕΠΜ γίνεται με σύμβαση που συνομολογείται με απευθείας επιλογή, βάσει
αιτιολογημένης απόφασης του εργοδότη μετά από αξιολόγηση των προσόντων του αναδόχου και
εφόσον κριθεί ότι ανταποκρίνονται στους όρους που εμπεριέχονται στην πρόσκληση εκδήλωσης

ενδιαφέροντος.
Συνεκτιμώνται επίσης τα οικονομικά δεδομένα της προσφοράς.
5. Μετά την έκδοση της εγκριτικής απόφασης συνάπτεται σύμβαση που υπογράγεται από τον
εργοδότη ή τον νόμιμα εξουσιοδοτούμενο εκπρόσωπό του και τον ανάδοχο.
6. Η υπογραφή της σύμβασης ανάθεσης της μελέτης πραγματοποιείται μέσα σε προθεσμία δύο (2)
μηνών από τη δημοσίευση της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο Ενημερωτικό Δελτίο του
ΤΕΕ.
Η υπογραφή της σύμβασης μπορεί να πραγματοποιηθεί και μετά την παρέλευση της προθεσμίας
αυτής εφόσον συμφωνεί ο ανάδοχος, διαφορετικά η ανάθεση της μελέτης επαναπροκηρύσσεται.
7. Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να ασκήσει ένσταση κατά οποιασδήποτε πράξης του εργοδότη από
τη δημοσίευση της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος μέχρι και την έκδοση της εγκριτικής
απόφασής του για την ανάθεση της μελέτης.
Η προθεσμία άσκησης της ένστασης είναι δέκα (10) ημέρες από την ανακοίνωση της σχετικής
πράξης του εργοδότη. Η ένσταση ασκείται στον εργοδότη επί της οποίας τελικά και αποφαίνεται.
8. Συστατικά στοιχεία της σύμβασης θεωρούνται :
α) Συμφωνητικό συναποδοχής των όρων εκπόνησης της μελέτης.
β) Ειδική συγγραφή υποχρεώσεων όπου λεπτομερώς αναφέρονται τουλάχιστον : ο σκοπός, της
ΕΠΜ, η διάρθρωση και το περιεχόμενο της μελέτης, ο τρόπος παρουσίασης της μελέτης, ο τρόπος
καταβολής της αμοιβής της μελέτης, εγγυήσεις, προθεσμίες εκπόνησης και υποβολής της μελέτης,
ο επιβλέπων τις εργασίες κατάρτισης της μελέτης και ο τρόπος άσκησης της επίβλεψης,
υποχρεώσεις αναδόχου, - όροι έκπτωσής του, ποινικές ρήτρες, υπερημερίες, υποχρεώσεις εργοδότη
όροι λύσης της σύμβασης, τρόπος άσκησης ενστάσεων, αιτήσεων θεραπείας και επίλυσης των
διαφορών καθώς και η προθεσμία παραλαβής και έγκρισης της μελέτης.

Άρθρο 14 : Παραλαβή και έγκριση της μελέτης
Η παραλαβή της μελέτης πραγματοποιείται με την έκδοση από τον εργοδότη βεβαίωσης ότι ο
ανάδοχος συμμορφώθηκε με τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ακολουθεί η έγκριση της μελέτης.
Η βεβαίωση αυτή και η εγκριτική απόφαση του εργοδότη εκδίδονται μέσα σε προθεσμία που
καθορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 13 (παρ.
2) της παρούσας απόφασης.

Άρθρο 15 : Έγκριση της ΕΠΜ από το ΥΠΕΧΩΔΕ
Η μελέτη αποστέλλεται στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Χωροταξίας, Περιβάλλοντος και
Δημοσίων Έργων και εγκρίνεται με απόφαση του Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 16 :
Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας απόφασης οι πίνακες, 1 2, 3 και
4.

Άρθρο 17 :
1. Έργα ή δραστηριότητες που κατά την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφαση υφίστανται ή
βρίσκονται στο στάδιο κατασκευής ή έχουν λάβει, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, σχετική
έγκριση ή άδεια εγκατάστασης, προσαρμόζονται στις σχετικές διατάξεις ως προς από τέσσερα (4)
χρόνια από την έναρξη ισχύος της. Αν η άδεια λειτουργίας λήγει πριν από την τετραετία η
διαδικασία έγκρισης περιβαλλοντικών όρων αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την ανανέωση ή
τροποποίηση της άδειας λειτουργίας.
Εάν πριν από την πάροδο της τετραετίας, κατά την κατασκευή ή την λειτουργία του έργου ή της
δραστηριότητας προκύπτει ότι δεν προστατεύεται επαρκώς το περιβάλλον, επιβάλλονται
περιβαλλοντικοί όροι σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της παρούσας απόφασης.
2. Σε περίπτωση ανανέωσης ή τροποποίησης της άδειας λειτουργίας υφισταμένων έργων ή
δραστηριοτήτων της Α' και Β' κατηγορίας της παρούσας απόφασης, η αρμόδια Κεντρική ή
Νομαρχιακή υπηρεσία του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργείου πριν την χορήγησή της,
ενημερώνει την αντίστοιχη υπηρεσία του ΥΠΕΧΩΔΕ για ενδεχόμενη επανεξέταση των εγκεκριμένων
περιβαλλοντικών όρων.
3. Κατά την έγκριση των περιβαλλοντικών όρων για τα έργα ή δραστηριότητες που αναφέρονται
στην προηγούμενη παράγραφο επιδιώκεται η σταδιακή προσαρμογή τους στην καλύτερη διαθέσιμη
τεχνολογία λαμβάνοντας κυρίως υπόψη :
- την κατάσταση του περιβάλλοντος.
- τα τεχνικά χαρακτηριστικά των εγκαταστάσεων.
- το ποσοστό χρησιμοποίησης και την υπόλοιπη διάρκεια ζωής αυτών.
- τη φύση και το μέγεθος των ρυπαντικών εκπομπών της εγκατάστασης.
- τη σκοπιμότητα του να μην προκύπτει υπερβολικό κόστος για την εν λόγω εγκατάσταση
λαμβάνοντας υπόψη ιδίως την οικονομική κατάσταση της επιχείρησης.

Άρθρο 18 :
Με την επιφύλαξη των ισχυουσών διατάξεων για το εμπορικό απόρρητο, το Υπουργείο ΠΕΧΩΔΕ,
αποστέλλει πληροφορίες στα κράτη μέλη της ΕΟΚ και στην επιτροπή Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για
τις εμπειρίες και τις γνώσεις που έχουν αποκτηθεί σχετικά με την πρόληψη και μείωσης της
ρύπανσης του περιβάλλοντος κατ' εφαρμογή των σχετικών διατάξεων της παρούσας απόφασης και
ειδικότερα των διατάξεων των κεφαλαίων Β, Γ και Δ αυτής καθώς και τις μεθόδους, τον τεχνικό
εξοπλισμό και τις οριακές τιμές των εκπομπών και της ποιότητας των αποδεκτών.

Άρθρο 19 :
Είναι δυνατόν να εγκρίνονται ως ειδικές περιβαλλοντικές μελέτες σύμφωνα με το άρθρο 15 αυτής
της απόφασης :
α) Υφιστάμενες μελέτες όπως ορίζονται στο άρθρο 2 (παρ. 4) της παρούσας απόφασης.
β) Μελέτης που έχουν καταρτισθεί από τους φορείς του άρθρου 12 (παρ. 2) εφόσον μέσα σε έξι (6)
μήνες από την δημοσίευσή της παρούσας απόφασης έχουν κατατεθεί στην αρμόδια Δ/νση του
ΥΠΕΧΩΔΕ.

Άρθρο 20 :
Κάθε διάταξη που έρχεται σε αντίθεση με τα οριζόμενα στην παρούσα απόφαση ή ανάγεται σε
θέματα που ρυθμίζονται από αυτή καταργείται.

Άρθρο 21 :
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

ΠΙΝΑΚΑΣ 1

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ
ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΥΠΟΥ Α'
ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΩΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

1. Ονομασία και είδος έργου ή δραστηριότητας Επωνυμία και είδος έργου ή δραστηριότητας,
μέγεθος διεύθυνσης, αρμόδιος για θέματα σχετικά με το περιεχόμενο της μελέτης, φορέας
υλοποίησης.
2. Περίληψη Περιγραφή του έργου, των πιθανών σημαντικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων καιτης
μονιμότητάς τους, των προτεινομένων μέτρων πρόληψης και αντιμετώπισης των επιπτώσεων.
Σύντομη περιγραφή των τυχόν υφισταμένων εναλλακτικών λύσεων.
3. Γεωγραφική θέση

– έκταση διοικητική υπαγωγή Περιγραφή της γεωγραφικής θέσης, με πληροφορίες για την περιοχή
στην οποία θα γίνει το έργο ή η δραστηριότητα, το τοπωνύμιο της θέσης και τη διοικητική υπαγωγή
της. Θα δίνεται η έκταση σε στρέμματα ή σε τ.μ. και θα σημειώνεται η θέση της περιοχής στους
χάρτες.

4. Περιγραφή και καταγραφή της υπάρχουσας κατάστασης περιβάλλοντος (*) Για την εγκεκριμένη
πρόταση χωροθέτησης θα περιγράφονται αναλυτικά τα στοιχεία όλων των παραγράφων, τα οποία
ακολουθούν παρακάτω :

4.1. Καταγραφή περιβάλλοντος χάρτες 4.1.1. Γενικοί χάρτες (ευρείας περιοχής) Σε τοπογραφικούς
χάρτες (ή και σε αεροφωτογραφίες) κλίμακας 1 : 50.000 - 1 :
20.000 πρέπει να φαίνεται η μορφολογία της περιοχής στην οποία πρόκειται να γίνει το υπό μελέτη
έργο ή δραστηριότητα, οι χρήσεις της και η θέση του έργου ή της δραστηριότητας.
Στους χάρτες αυτούς πρέπει να φαίνονται η μορφολογία της περιοχής (βουνά, λόφοι, ποταμοί,
λίμνες), η χρήση της γης (δάση, καλλιέργειες, οικισμοί), βιομηχανικές ζώνες, αρχαιολογικές
περιοχές, βοσκότοποι, έλη, προταστευόμενες περιοχές, ευαίσθητα οικοσυστήματα κλπ..
4.1.2. Χάρτες της περιοχής άμεσης επιρροής.
Σε τοπογραφικούς χάρτες κλίμακας 1 : 2000
- 1 : 5000 θα σημειώνεται η ακριβής θέση στην οποία θα γίνει το υπό μελέτη έργο ή
δραστηριότητα (κύρια ή βοηθητικά κτίρια, υποδομής, οικόπεδα εργοτάξια κλπ.) και η περιοχή που
περιβάλλει το έργο ή την δραστηριότητα, προς όλες τις κατευθύνσεις και σε απόσταση από το έργο
ή την δραστηριότητα περίπου μέχρι 1000 μ.. Στους χάρτες αυτούς θα γίνεται λεπτομερής
απεικόνιση της περιοχής που περιβάλλει το έργο ή την δραστηριότητα ώστε να φαίνονται σΆυτούς
λεπτομερώς ο χαρακτήρας και οι υφιστάμενες χρήσεις της περιοχής του έργου ή της
δραστηριότητας.
Ενδεικτικά αναφέρεται εδώ ότι στους παραπάνω χάρτες πρέπει να φαίνονται :
Οικισμοί (μόνιμης ή εποχιακής κατοικίας), αρχαιολογικοί χώροι και γνωστά αρχαιολογικά μνημεία,
οδικό δίκτυο περιοχής (εθνικό και τοπικό), δρόμοι εξυπηρέτησης του έργου ή της δραστηριότητας,
γεωργικές καλλιέργειες της περιοχής (έκταση και είδος), πηγές και τρεχούμενα νερά, λίμνες,
συστήματα ύδρευσης και αποχέτευσης, σιδηροδρομικό δίκτυο (πιθανή ή επιδιωκομένη σύνδεση με
το έργο ή την δραστηριότητα), δασικές εκτάσεις, πάρκα, μεμονωμένες κατοικίες, τουριστικές
εγκαταστάσεις, αρδευτικά έργα.
Επίσης στους παραπάνω χάρτες πρέπει να σημειώνονται εκτάσεις οι οποίες έχουν τυχόν
προγραμματιστεί για μελλοντική αστική ή βιομηχανική ή τουριστική ή γεωργική ανάπτυξη.

4.2. Περιγραφή περιβάλλοντος Έκθεση Στην έκθεση αυτή θα περιγράφονται συνοπτικά στοιχεία τα
οποία μπορούν να απεικονιστούν στους χάρτες της παραγράφου 4.1. όπως αναφέρονται και
επεξηγούνται στη συνέχεια.

4.2.1. Φυσικό περιβάλλον
4.2.1.1. Οικοσυστήματα Περιγραφή του ευρύτερου οικοσυστήματος ή οικοσυστημάτων της
περιοχής που περιβάλλουν το έργο ή την δραστηριότητα και αποτελούν ενιαία μεταξύ τους
ενότητα.
Το εύρος της καλυπτόμενης περιοχής είναι ανάλογο με το μέγεθος του έργου ή της
δραστηριότητας, τη σημασία του και τις αναμενόμενες επιπτώσεις στο περιβάλλον. Εδώ πρέπει να
αναφέρεται η ενδεχόμενη ύπαρξη δασικών εκτάσεων, ποταμιών, λιμνών, υγροβιοτόπων και άλλων
αξιόλογων σχηματισμών.
Επίσης ζητούνται οι νομοθετημένες θεσμικές ρυθμίσεις για την περιοχή και το καθεστώς
προστασίας.

4.2.1.2. Έδαφος Συνοπτική αναφορά στη μορφολογία και τη σύσταση του εδάφους, τους
γεωλογικούς σχηματισμούς ή την κατάσταση και τις ιδιότητές τους όπως π.χ. η διαπερατότητα,
ενδεχόμενα φαινόμενα μετατόπισης εδαφών.

4.2.1.3. Μετεωρολογικά και υδρογραφικά
- υδρολογικά στοιχεία Σε υδρογραφικά υπομνήματα ή στους γενικούς χάρτες της παρ. 4.1.1.
πρέπει να σημειώνονται να μετεωρολογικά στοιχεία της περιοχής της εγκατάστασης εφ' όσον είναι
διαθέσιμα.
Ειδικότερα πρέπει να σημειώνεται :
- Η κατεύθυνση και η ένταση των ανέμων οι οποίοι πνέουν συνήθως στην περιοχή καθώς και το
ποσοστό νηνεμίας.
- Οι συνθήκες υγρασίας και θερμοκρασίας που επικρατούν συνήθως κατά τις διάφορες εποχές του
έτους, το μέσο ετήσιο ύψος βροχής και οι θέσεις συγκέντρωσης και φυσικής απορροής των
βρόχινων νερών.
- Η συχνότητα εμφάνισης και η ένταση άλλων καιρικών συνθηκών όπως ομίχλη, ισχυροί άνεμοι,
χιονοπτώσεις, τυχόν θερμοκρασιακές αναστροφές ιδίως σε περίπτωση πρόβλεψης εκπομπής
σημαντικών ατμοσφαιρικών ρύπων.
Περιγραφή του υδάτινου δυναμικού της περιοχής με έμφαση στα στοιχεία που έχουν σχέση με το
έργο ή την δραστηριότητα. Ειδικά απαιτείται η αναφορά στην υπόγεται υδροφορία και τις πηγές,
στην ποσότητα και την ποιότητα των υδάτινων αποθεμάτων, στα επιφανειακά νερά (λίμνες και
ποτάμια) καθώς και στα ποιοτικά και ποσοτικά) χαρακτηριστικά τους. Επίσης περιγραφή των
λεκανών απορροής και της κατά παράκτιου θαλάσσιου οικοσυστήματος με στοιχεία μορφολογίας
και ποιότητας εφόσον το έργο ή η δραστηριότητα ενδέχεται να επηρεάσουν το παράκτιοθαλάσσιο
οικοσύστημα.
Στην περίπτωση κατά την οποία το έργο ή η δραστηριότητα είναι παραθαλάσσιο και η θαλάσσια
περιοχή θα χρησιμοποιηθεί για διάθεση υγρών αποβλήτων, πρέπει να περιληφθεί υδρογραφικός
χάρτης της θαλάσσιας έκτασης άμεσης επιρροής, όπου θα σημειώνονται επίσης, διαθέσιμα
ωκεανογραφικά στοιχεία (εκικρατούντα ρεύματα, στάθμη παλιρροιών, ύψος κυματισμού κλπ.).
Όλοι οι παραπάνω χάρτες των παραγράφων 4.2.1.1., 4.2.1.2., 4.2.1.3. πρέπει να περιλαμβάνουν
σχετικά αναλυτικά υπομνήματα να είναι σαφείς, ευανάγνωστοι και κατατοπιστικοί.
4.2.1.4. Χλωρίδα
- Πανίδα
- Περιγραφή του ποσοστού φυτοκάλυψης.
- Περιγραφή της χλωρίδας της περιοχής.
- Αναφορά στα υπάρχοντα ή λογικά αναμενόμενα είδη πανίδας, στα ενδεχόμενα σπάνια,
προστατευόμενα και ενδημικά είδη, στην ορνιθοπανίδα, στα αλιεύματα, στα θηράματα και στις
περιοχές φωλιάσματος.

4.2.2. Ανθρωπογενές περιβάλλον.
Για κάθε μία από τις ακόλουθες παραγράφους θα περιγράφονται η έκταση, η ένταση, ο φόρτος, η
δυναμιότητα και θα εντοπίζονται στον ανάλογο με την περίπτωση χάρτη της παρ.

4.1.
4.2.2.1. Οικισμοί της περιοχής
- Πληθυσμός Απασχόληση

- Ιδιοκτησία γης
- Θεσμικές και νομοθετικές ρυθμίσεις, όπως χωροτανξικό σχέδιο, ΓΠΣ, ΖΟΕ κλπ.
4.2.2.2. Παραγωγικοί τομείς Φυσικοί πόροι
- Τουρισμός
- Γεωργία (καλλιεργούμενες εκτάσεις, είδος καλλιέργειας κλπ.).
- Κτηνοτροφία.
- Αλιεία.
- Ορυκτός πλούτος.
- Δασικός πλούτος.
- Βιομηχανία.
- Υδάτινοι πόροι (έκταση και όγκος λιμνών υπόγεια νερά κλπ.).
- Είδος τουρισμού (αριθμός ξενοδοχείων κλπ.).

4.2.2.3. Υφιστάμενη υποδομή της περιοχής Θα περιγράφονται και θα εντοπίζονται στον ανάλογο με
την περίπτωση χάρτη της παραγράφου 4.1. τα παρακάτω :
- Δίκτυα μεταφορών (οδικό, σιδηροδρομικό).
- Λιμάνια, αεροδρόμια.
- Δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας και τηλεπικοινωνιών.
- Δίκτυα ύδρευσης, αποχέτευσης, υπάρχουσες εγκαταστάσεις επεξεργασία υγρών αποβλήτων (π.χ.
βιομηχανικής περιοχής ή πόλης).

4.2.3. Πιέσεις στο φυσικό περιβάλλον Μέσα στα όρια της εξεταζόμενης περιοχής να δοθούν
στοιχεία για :
- Την εκμετάλλευση του εδάφους και υπεδάφους και επιπτώσεις στο ανάγλυφο της περιοχής. - Την
εκμετάλλευση της υπόγειας υδροφορίας (γεωτρήσεις) και των πηγών, των επιφανειακών νερών
(άρδευση ύδρευση) και της επιβάρυνσης του υδάτινου δυναμικού από ανθρωπογενείς
δραστηριότητες).
- Τις ανθρωπογενείς επιδράσεις στην χλωρίδα της περιοχής (π.χ. πυρκαγιές, εκχερσώσεις,
αποστραγγίσεις).
- Τις επιδράσεις στην πανίδα της περιοχής από ανθρωπογενεις δραστηριότητες.
- Τις επιδράσεις στην ατμόσφαιρα και το κλίμα από ανθρωπογενείς δραστηριότητες.

4.2.4. Υφιστάμενη κατάσταση ρύπανσης
- Αλληλεπίδραση φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος - Περιγραφή των υφισταμένων
πηγών ρύπανσης και εκτίμηση της κατάστασης του περιβάλλοντος.
- Γενική περιγραφή των αλληλοεπιδράσεων του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος και
εκτίμηση της δυναμικής του συστήματος.

5. Περιγραφή προτεινόμενου έργου ή δραστηριότητας
5.1. Εναλλακτικές λύσεις Σύντομη περιγραφή των τυχόν εναλλακτικών λύσεων οι οποίες

εξετάστηκαν ως προς :
- Την τεχνολογία και τις μεθόδους κατασκευής και λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας.
- Τους τρόπους επεξεργασίας και διάθεσης των τυχόν στερεών, υγρών και αερίων αποβλήτων ή
άλλων απορριμμάτων της εγκατάστασης.
Στην περιγραφή θα αναφέρονται και οι λόγοι απόρριψης των εναλλακτικών λύσεων.

5.2. Φάση κατασκευής Αν κατά τη φάση κατασκευής προβλέπονται αποψίλωση, εκτεταμένα έργα
μεταφορά χωμάτων και γενικά επεμβάσεις στο φυσικό τοπίο πρέπει να δοθούν με λεπτομέρεια όσα
στοιχεία αφορούν στην ποσότητα και τον τόπο μεταφοράς και απόθεσης των υλικών του
εργοταξίου καθώς και στον επηρεασμό και την αποκατάσταση του φυσικού τοπίου.

5.3. Φάση λειτουργίας
- Περιγραφή του τρόπου έναρξης λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας.
Αναλυτική περιγραφή των ενδεχομένων φάσεων της διαδικασίας αυτής συνοδευομένη με τα
απαραίτητα τεχνικά στοιχεία, σχέδια και διαγράμματα. - Περιγραφή της λειτουργίας του έργου ή
της άσκησης της δραστηριότητας. Στοιχεία μεγέθους, αναλυτικού σχεδιασμού και ανάπτυξη της
τεχνολογικής μεθόδου που προτείνεται. Αναλυτική παρουσίαση των απαιτούμενων ποσοτήτων
φυσικών πόρων : ορυκων, νερού και πρώτων υλών. Διάρκεια λειτουργίας (συνεχής, ασυνεχής,
εποχιακή).
Προκειμένου για παραγωγική εγκατάσταση απαιτούνται τα ακόλουθα :

5.3.1. Σχέδιο κάτοψης της εγκατάστασης Σχέδιο κάτοψης της εγκατάστασης σε κλίμακα 1 : 100
έως 1 : 500 στο οποίο θα σημειώνονται με λεπτομέρεια : - Η ακριβής θέση και ο χαρακτηρισμός
όλων των κτισμάτων.
- Η θέση τυχόν υπόγειων δεξαμενών.
- Τα δίκτυα ύδρευσης και αποχέτευσης (βρόχινων, ακάθαρτων νερών).
- Τα σημεία εκπομπής αερίων, υγρών και στερεών αποβλήτων της εγκατάστασης προς
οποιονδήποτε αποδέκτη.
- Οι προβλεπόμενες εγκαταστάσεις επεξεργασίας αερίων, υγρών και στερεών αποβλήτων.

5.3.2. Λειτουργία Απασχολούμενο προσωπικό.
- Προβλεπόμενος χρόνος λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας (βάρδιες, ώρες ανά βάρδια,
περίοδοι λειτουργίας κατά τη διάρκεια του έτους).
- Μέσος αριθμός απασχολουμένων στο έργο ή τη δραστηριότητα (συνολικά και ανά βάρδια) για
κάθε περίοδο λειτουργίας (διοικητικοί ειδικευμένοι, ανειδείκευτοι).

5.3.3. Πρώτες ύλες
- Προϊόντα
- Κατάλογος πρώτων υλών, πρόσθετων υλικών τα οποία χρησιμοποιούνται κατά την παραγωγική
διαδικασία, τελικών προϊόντων και παραπροϊόντων, στον οποίο θα φαίνονται το είδος, οι
ποσότητες, τα μέσα μεταφοράς, ο τόπος προμήθειας και διάθεσής τους. - Ειδικότερα απογραφή
τυχόν τοξικών ουσιών, οι οποίες πρόκειται να χρησιμοποιηθούν ή να αποθηκευτούν στην
εγκατάσταση.

5.3.4. Παραγωγική διαδικασία Περιγραφή παραγωγικής διαδικασίας, η οποία θα συνοδεύεται από
διαγράμματα ροής (FLOW CHART), όπου θα αναγράφονται το είδος, το μέγεθος, ο εξοπλισμός κάθε
ενδιάμεσης μονάδας της παραγωγικής διαδικασίας καθώς και επεξεργασίας αποβλήτων, το είδος
των εισερχομένων και εξερχομένων υλών κάθε μονάδας, η παραγωγική ικανότητα για τα τελικά και
τα ενδιάμεσα προϊόντα και το γενικό ισοζύγίο υλικών.

5.3.5. Χρήση νερού και ενέργειας.
- Περιγραφή του τρόπου ύδρευσης της εγκατάστασης (πηγή και σημεία υδροληψίας, απαιτούμενες
περιοχές, συστήματα ύδρευσης, κυκλώματα νερού).
- Εφικτές εναλλακτικές λύσεις ως προς τον τρόπο ύδρευσης της εγκατάστασης. - Στοιχεία χρήσης
νερού, ηλεκτρικής ενέργειας και καυσίμων και εφικτές εναλλακτικές λύσεις χρήσης τους.
- Περιγραφή των προβλέψεων για την ανακύκλωση του νερού.
Συμπληρώνονται οι πίνακες α, β και γ.

5.3.6. Αέρια απόβλητα.
Στοιχεία για τις πηγές, την ποσότητα και την ποιότητα των αναφερομένων αερίων αποβλήτων της
εγκατάστασης πριν από την επεξεργασία, όπως περιγράφεται παρακάτω.
Αέρια – Ατμοί Αερολύματα.
Εκπομπές αερίων, ατμών ή αερολυμάτων σε υψηλή στάθμη (καπνοδόχος) και χαμηλή στάθμη
(διάχυση), οι οποίες προκαλούνται από τη λειτουργία των διαφόρων μονάδων της εγκατάστασης.
Συμπληρώνεται ο πίνακας 4. Όπου υπάρχουν περισσότερα από ένα σημεία εκπομπής αερίων,
ατμών, ή αερολυμάτων , θα δίδονται χωριστές πληροφορίες για κάθε ένα.
Σε περίπτωση που υπάρχουν λέβητες ή άλλες εστίες καύσης στην εγκατάσταση, θα δίνονται
λεπτομέρειες ως προς :
- Τον τύπο του λέβητα ή των εστών καύσης (υψηλής ή χαμηλής πίεσης).
- Τη μέγιστη ικανότητα ατμοπαραγωγής.
- Τη μέγιστη κατανάλωση καυσίμου.
- Τον τύπο του χρησιμοποιούμενου καυσίμου.
- Την περιεκτικότητα των καυσίμων σε θείο.

Σωματίδια.
Εκπομπές σωματιδίων που προκαλούνται από τη λειτουργία των διαφόρων μονάδων της
εγκατάστασης (όπου προβλέπονται περισσότερα από ένα σημεία εκπομπής σωματιδίων για κάθε
μονάδα, θα πρέπει να δοθούν στοιχεία χωριστά για κάθε ένα).
Συμπληρώνεται ο πίνακας δ.

Καπνός.
Εκπομπές καπνού που προκαλούνται από τη λειτουργία των διαφόρων μονάδων της εγκατάστασης.

Σκόνη.

Λεπτομέρειες για τις λειτουργίες που προκαλούν σκόνη επηρεάζοντας το ευρύτερο περιβάλλον
γύρω από την εγκατάσταση (π.χ. μεταφορά προϊόντων χύδην, αποθήκευση κλπ.).
β) Εφικτές εναλλακτικές λύσεις ως προς τα μέτρα ελέγχου των αερίων αποβλήτων (π.χ. επιλογή
καυσίμων και μεθόδων που να μπορούν να περιορίζουν τις εκπομπές, ανακύκλωση αερίων,
συστήματα επεξεργασίας αερίων εκπομπών κλπ.).
γ) Αποδόσεις των μέτρων ελέγχου και χαρακτηριστικά των αερίων εκπομπών μετά την
επεξεργασία.
Συμπληρώνεται ο πίνακας δ.

5.3.7. Υγρά απόβλητα α) Λεπτομερές διάγραμμα ισοζυγίου νερού στην εγκατάσταση με αναλυτική
περιγραφή των χρήσεων και ποσοτήτων νερού σε κάθε μονάδα, παίρνοντας χωριστά την
παραγωγική διαδικασία καθώς και τα παραγόμενα απόβλητα.
β) Ονομαστικά ο πρώτος, οι ενδιάμεσοι και ο τελικός αποδέκτης κάθε εκβολής υγρών αποβλήτων
και
- οι αποστάσεις μεταξύ του σημείου αναχώρησης των υγρών αποβλήτων από την εγκατάσταση και
του σημείου τελικής εκβολής των υγρών αποβλήτων.
- το σύνολο της διαδρομής που διανύουν τα υγρά απόβλητα μέσα από τους διαδοχικούς αποδέκτες
μέχρι το τελικό (πρώτοι ή ενδιάμεσοι αποδέκτες μπορεί να είναι : υπόνομοι, υδατορεύματα,
παραπόταμοι, ποταμοί, κοιλότητες εδάφους. Σαν τελικοί αποδέκτες εννοούνται η θάλασσα, οι
λίμνες, το έδαφος ή τα υπόγεια νερά).
γ) Πραγματοποιούμενες ή προβλεπόμενες χρήσεις νερών των διαφόρων αποδεκτών.
δ) Στοιχεία υγρών αποβλήτων για κάθε χωριστή πηγή πριν από τυχόν επεξεργασία.
Συμπληρώνεται ο πίνακας ε.
ε) Στοιχεία ποιότητας των υγρών αποβλήτων πριν από τυχόν επεξεργασία για κάθε χωριστή πηγή,
με συμπλήρωση του πίνακα στ και επιλογή από τον κατάλογο εκείνων των παραμέτρων ποιότητας
οι οποίες σχετίζονται με την εγκατάσταση. Στον πίνακα πρέπει επίσης να περιλαμβάνονται και
παράμετροι ποιότητας γνωστές στους υπεύθυνους της εγκατάστασης οι οποίες τυχόν δεν
περιλαμβάνονται στον κατάλογο. στ) Εφικτές εναλλακτικές λύσεις ως προς τα μέτρα ελέγχου των
υγρών αποβλήτων (π.χ. επιλογή μεθόδων παραγωγής που να περιορίζουν την κατανάλωση ή τη
ρύπανση των νερών).
Πρόληψη των συμπτωματικών ρυπάνσεων στο επίπεδο της παραγωγής όπως, για παράδειγμα, με
λεκάνες κατακράτησης, αυτόματα συστήματα ελέγχου ροής υγρών κλπ.).
ζ) Συστήματα επεξεργασίας υγρών αποβλήτων.
η) Αποδόσεις των μέτρων ελέγχου και παράμετροι ποιότητας, των υγρών αποβλήτων μετά την
επεξεργασία τους εκφρασμένες σε Kg ανά παραγόμενη μονάδα προϊόντος ή πρώτης ύλης, σε mg/1
κλπ..
Συμπληρώνεται ο πίνακας ζ.
θ) Εναλλακτικές λύσεις προς ανακύκλωση των υγρών αποβλήτων (υποχρεωτική η ανακύκλωση
όπου είναι εφικτό).

5.3.8. Στερεά απόβλητα

– Ιλύες Τοξικά απόβλητα Απορρίμματα.
α) Τύπου και ποσότητες στερεών αποβλήτων, ιλύων, τοξικών αποβλήτων ή απορριμμάτων που
παράγονται από την εγκατάσταση.

β) Εφικτές εναλλακτικές λύσεις διάθεσής τους : έδαφος, θάλασσα, υπογείως, ανακύκλωση κλπ.
γ) Χαρακτηριστικά διάθεσης
ανακύκλωσης) για κάθε λύση.
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δ) Μέτρα περιορισμού των στερεών αποβλήτων και απορριμμάτων : επιλογή μεθόδων που να
περιορίζουν την παραγωγή τους, διαχωρισμός των απορριμμάτων τα οποία μπορούν να
ανακτηθούν.

5.3.9. Θόρυβος α) Αναμενόμενα επίπεδα θορύβου (DBA) κατά τη λειτουργία (κανονική και
εντατική, ημέρα και νύκτα) της εγκατάστασης σε χαρακτηριστικά σημεία του ορίου της ιδιοκτησίας
της.
β) Χαρακτηριστικά θορύβου.
Θα αναφέρεται αν ο θόρυβος είναι συνεχής ή όχι.
Αν ο θόρυβος δεν είναι συνεχής, πόσο διαρκεί όταν εμφανίζεται. Τι ποσοστό του συνολικού χρόνου
καλύπτει ο θόρυβος ο οποίος ακούγεται κατά τη νύκτα και την ημέρα.
Θα περιγράφεται αν ο θόρυβος της ημέρας και της νύκτας έχει ειδικά χαρακτηριστικά π.χ.
γδούπους, εκρήξεις κλπ. και αν είναι τέτοια ώστε να προσελκύουν την προσοχή, καθώς επίσης και
αν περιέχει ενδιάκριτους συνεχείς τόνους (π.χ. συριγμούς, βόμβους κλπ.). Παρόμοιες πληροφορίες
θα δίνονται για τις περιόδους εντατικής λειτουργίας.
γ) Προβλεπόμενα μέτρα ελέγχου του θορύβου π.χ. πρόληψη των θορύβων στην πηγή.

5.3.10. Άλλες οχλήσεις
- Δονήσεις : Χρονική συχνότητα και αιτίες που τις προκαλούν.
- Οσμές : Τύποι πιθανών οσμών και μέτρα ελέγχου.

6. Εκτίμηση και αξιολόγηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων Θα αναφέρονται, εκτιμώνται και
διατυπώνονται όλες οι επιπτώσεις από την πραγματοποίηση του έργου ή της δραστηριότητας
(άμεσες - έμμεσες, βραχυχρόνιες, μακροχρόνιες, θετικές αρνητικές, επανορθούμενες - μη
επανορθούμενες) στο περιβάλλον της περιοχής (ευρείας και άμεσης επιρροής).
Η ανάλυση θα γίνεται σύμφωνα με τις παρακάτω κατηγορίες επιπτώσεων.

6.1. Οικολογικές επιπτώσεις

6.1.1. Ατμόσφαιρα
- Σύγκριση της ποιότητας των αερίων εκπομπών με τα καθορισμένα όρια (STANDARDS) της
εκπομπής ή με τυχόν ειδικούς όρους.
- Επίδραση των αερίων εκπομπών της εγκατάστασης στο
εγκατάστασης και στο κλίμα της ευρύτερης περιοχής.

μικροκλίμα της περιοχής της

- Εκτίμηση της επίδρασης των αερίων εκπομπών στην ποιότητα του αέρα της περιοχής της
εγκατάστασης (λαμβάνοντας υπ' όψη τις συνθήκες διασποράς και διάχυσης τους σε συνδυασμό με
μετεωρολογικά, τοπογραφικά στοιχεία κλπ.).
Περιγραφή άλλων σχετικών προβλημάτων.

6.1.2. Νερά.
- Επιδράσεις στην ισορροπία των υπόγειων νερών της περιοχής λόγω υδροληψίας ή εκβολής υγρών
αποβλήτων.
- Επιδράσεις στην ποσότητα των υπόγειων νερών της

περιοχής λόγω υδροληψίας ή αντλήσεων κατά τις εσκαφές κατά τη διάρκεια της κατασκευής.
- Πιθανότητα επηρεασμού της ποιότητας των υπόγειων και επιφανειακών νερών από τη διάθεση
αποβλήτων ή ιλύων τοξικών αποβλήτων ή απορριμμάτων της εγκατάστασης στο έδαφος.

6.1.3. Μορφολογία - έδαφος Επίδραση λόγω της κατασκευής ή λειτουργίας της εγκατάστασης :
- στα μορφολογικά χαρακτηριστικά της περιοχής.
- στα φυσικά και χημικά χαρακτηριστικά του εδάφους και ειδικότερα στους παράγοντες
καταλληλότητάς του, όταν μεγάλες εκτάσεις πρόκειται να επηρεαστούν άμεσα ή έμμεσα, ώστε να
μην είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν για άλλες χρήσεις όπως γεωργικές, αναψυχής κλπ..
Επιδράσεις στην ασφάλεια της περιοχής από κατολισθήσεις, καθιζήσεις, πλημμύρες κλπ..

6.4.1. Χλωρίδα - πανίδα.
Επιδραση των αερίων εκπομπών, των υγρών και στερεών αποβλήτων στη χλωρίδα και πανίδα της
περιοχής (χερσαία - υδρόβια), (βραχυχρόνια και μακροχρόνια).

6.2. Επιπτώσεις από τους θορύβους Επίδραση του θορύβου από τη λειτουργία εγκατάστασης στην
περιοχή (βραχυχρόνια μακροχρόνια).

6.3. Επιπτώσεις σε κρατικές εξυπηρετήσεις
- Δίκτυα Ανάγκες για τη δημιουργία νέων ή για μεταβολές των υφισταμένων κρατικών
εξυπηρετήσεων στην περιοχή, που θα προκύψουν από τη δημιουργία της εγκατάστασης, όπως :
Προστασία από πυρκαγιές, κατασκευή νέων δρόμων ή συντήρηση υπαρχόντων κλπ.
Παρατήρηση : Πρέπει να δίνεται έμφαση στο οδικό δίκτυο (υφιστάμενο ή προτεινόμενο με πλήρη
στοιχεία (χαρακτηρισμός δρόμων ως προς την κυκλοφορία, διαστάσεις δρόμων, κυκλοφοριακός
φόρτος πριν και μετά τη λειτουργία της εγκατάστασης, αριθμός, είδος και μέσα μεταφοράς που θα
εξυπηρετούν την εγκατάσταση).

6.4. Αξιολόγηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων Τα συμπεράσματα από την ανάλυση και το
σχολιασμό των επιπτώσεων των παραγράφων 6.1., 6.2., και 6.3. θα συγκεντρώνονται σε πίνακες ή
μητρώα και θα αξιολογούνται ως προς τη σημασία και τα χαρακτηριστικά των επιπτώσεων (π.χ.
άμεσες - έμμεσες, θετικές αρνητικές, βραχυχρόνιες μακροχρόνιες κλπ.).

7. Αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων Αναλυτική περιγραφή των κατά περίπτωση
μέτρων για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων, σε μορφή τεχνικής έκθεσης εάν πρόκειται για
τεχνικό μέτρο ή σε μορφή προκαταρκτικού σχεδίου να πρόκειται για θεσμική ή άλλη ρύθμιση.
Στις περιπτώσεις παραγωγικών εγκαταστάσεων απαιτούνται τα ακόλουθα :

7.1. Αέρια απόβλητα
- Μέτρα προστασίας.
- Εφικτές εναλλακτικές λύσεις ως προς τα μέτρα ελέγχου των αερίων αποβλήτων π.χ. επιλογή
καυσίμων και μεθόδων που να περιορίζουν τις εκπομπές, ανακύκλωση αερίων, συστήματα
επεξεργασίας αερίων εκπομπών κλπ..
- Αποδόσεις των μέτρων ελέγχου και χαρακτηριστικά των αερίων εκπομπών μετά την επεξεργασία
(ποιότητα και ποσότητα).
Πλήρη τεχνικά χαρακτηριστικά και υπολογισμοί των συστημάτων αντιρρύπανσης.

7.2. Υγρά απόβλητα
- Μέτρα προστασίας.
- Εφικτές εναλλακτικές λύσεις ως προς τα μέτρα ελέγχου των υγρών αποβλήτων (π.χ. επιλογή
μεθόδων παραγωγής που να περιορίζουν την κατανάλωση ή την ρύπανση των νερών, επιλογή
νερών παραγωγικής διαδικασίας, χώρων υγιεινής και βρόχινων νερών).
- Πρόληψη των συμπτωματικών ρυπάνσεων στο επίπεδο της παραγωγής όπως π.χ. με λεκάνες
κατακράτησης, αυτόματα συστήματα ελέγχου ροής υγρών κλπ..
- Αποδόσεις των μέτρων ελέγχου και παράμετροι των υγρών αποβλήτων μετά την επεξεργασία
(ποιότητα και ποσότητα εκφρασμένες σε μονάδες Kg/παραγ. μονα, mg/1, g/ώρα ή Kg/ώρα).
Πλήρη τεχνικά χαρακτηριστικά και υπολογισμοί των συστημάτων αντιρρύπανσης.
Στοιχεία για την ανακύκλωση των υγρών αποβλήτων.

7.3. Στερεά απόβλητα

– Ιλύες Τοξικά απόβλητα
- Απορρίμματα
- Μέτρα προστασίας.
- Εφικτές εναλλακτικές λύσεις διάθεσής τους π.χ. έδαφος, θάλασσα, υπογείως, ανακύκλωση.
- Χαρακτηριστικά διάθεσης (τρόπος μεταφοράς, θέση διάθεσης, μέθοδος διάθεσης ή ανακύκλωσης)
για κάθε λύση.
- Μέτρα περιορισμού των στερεών αποβλήτων και απορριμμάτων όπως π.χ. επιλογή μεθόδων που
να περιορίζουν την παραγωγή τους, διαχωρισμός των απορριμμάτων τα οποία μπορούν να
επαναχρησιμοποιηθούν.
Πλήρη τεχνικά χαρακτηριστικά και υπολογισμοί των συστημάτων αντιρρύπανσης.

7.4. Θόρυβος
- Μέτρα προστασίας από το θόρυβο.
- Προβλεπόμενα μέτρα ελέγχου του θορύβου, π.χ. πρόληψη των θορύβων στην πηγή (επιλογή
μηχανών), σύστημα χρησιμοποιούμενων συσκευών για την ηχητική μόνωση (επικάλυψη,
αντικραδασμικά, υπόβαθρα, διαγράμματα, τοίχοι).
Απόδοση των μέτρων ελέγχου.
Πλήρη τεχνικά χαρακτηριστικά και υπολογισμοί των συστημάτων αντιρρύπανσης.

Στην περίπτωση κατά την οποία έχουν ήδη προταθεί και εξεταστεί, ως τις περιπτώσεις,
περισσότερες από μία εναλλακτικές λύσεις μέτρων προστασίας του περιβάλλοντος να δικαιολογηθεί
η τελικά προτεινόμενη λύση.

7.5. Πρόγραμμα παρακολούθησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων Θα περιγράφωνται τα
προγράμματα που απαιτούνται για την παρακολούθηση :
α) Των περιβαλλοντικών επιπτώσεων στο ευρύτερο περιβάλλον (MONITORING).
β) Tης απόδοσης των μέτρων προστασίας καθώς και της ποιότητας των παραγομένων αποβλήτων
κατά τη λειτουργία της εγκατάστασης
(MONITORIMG).

8. Παράρτημα Σε παράρτημα της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων θα καταχωρούνται κείμενα
επιστημονικής επεξεργασίας στοιχείων, ειδικές εκθέσεις, έγγραφα τεκμηριώσεων κλπ..

9. Τυχόν Συμπλήρωση Ειδικών Εντύπων που Χορηγούνται από τις Υπηρεσίες.

10. Παρατήρηση Όσες εγκαταστάσεις χαρακτηρίζονται από σημαντικές εκπομπές αερίων
αποβλήτων (συμπεριλαμβανομένων και των σωματιδίων) πρέπει να εκπονούν μοντέλο διασποράς
των αερίων εκπομπών τους με δυσμενείς μετεωρολογικές συνθήκες.

11. Γενικές Οδηγίες Στη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων πρέπει να αποφεύγεται η
συσσώρευση γενικών στοιχείων, να γίνεται η επεξεργασία των οριακών θεμάτων από άποψη
περιβάλλοντος με συντομία και να δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στα σημαντικά περιβαλλοντικά θέματα.
Τα σχόλια που αφορούν στις επιπτώσεις πρέπει να τεκμηριώνονται επιστημονικά όσο είναι δυνατόν
και να μην είναι εγκυκλοπαιδικά.
Ειδικά η έκθεση περιγραφής του περιβάλλοντος μπορεί να αναφέρεται και σε τυχόν άλλες
αξιόλογες πληροφορίες, οι οποίες μπορούν να συμβάλλουν στην καλύτερη απεικόνιση του
περιβάλλοντος της εγκατάστασης και στις συνθήκες οι οποίες επικρατούν σ' αυτό. 'Ωστόσο πρέπει
να είναι σύντομη και να δίνει έμφαση μόνο στα στοιχεία εκείνα τα οποία είναι απαραίτητα για την
κατανόηση των επιπτώσεων. Η έκταση παράθεσης και ανάλυσης των διαφόρων στοιχείων της
έκθεσης πρέπει να υπαγορεύεται από τη σπουδαιότητα των αναμενόμενων περιβαλλοντικών
επιπτώσεων. Όσον αφορά στα μέτρα ασφαλείας, υπενθυμίζεται ότι ισχύουν οι Νομοθετικές
Διατάξεις για την ασφάλεια των εγκαταστάσεων.
Σύντομη αναφορά των ενδεχομένων δυσκολιών (τεχνικές ελλείψεις ή ελλιπείς γνώσεις) που
αντιμετώπισε ο κύριος του έργου κατά τη συλλογή των απαιτουμένων πληροφοριών.

ΠΙΝΑΚΑΣ 2
ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ
ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΥΠΟΥ Β' ΓΙΑ
ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΠΡΩΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

1. Ονομασία και είδος έργου ή δραστηριότητας Επωνυμία, είδος έργου ή δραστηριότητας, μέγεθος,
διεύθυνση έδρας, τηλέφωνο έδρας, αρμόδιοι για θέματα σχετικά με το περιεχόμενο της μελέτης,
φορέας υλοποίησης.

2. Περίληψη Περιγραφή του έργου, ή της δραστηριότητας.

3. Γεωγραφική θέση Τοποθεσία, (περιγραφή περιοχής, τοπογραφικό σημείωμα) σε ακτίνα 7Km από
τα όρια του γηπέδου θα γίνεται αναφορά στα ανθρωπογενή και φυσικά οικοσυστήματα (π.χ.
οικισμοί, γεωργικές ζώνες, δρυμοί, δασικές εκτάσεις, έργα υποδομής κλπ.). Επίσης θα γίνεται
αναφορά στις θεσμικές ή λοιπές ρυθμίσεις που διέπουν όλη ή μέρος της περιοχής (ΖΟΕ,ΒΙΠΕ, ΓΠΣ,
κλπ.).
Να διευρευνηθεί και να αναφερθεί τυχόν χαρακτηρισμός της περιοχής επέμβασης ή μέρους αυτής
σαν προστατευτέα περιοχή με Π.Δ. σύμφωνα με το άρθρο 21 του Ν. 1650/86 ή βάσει άλλης
νομοθετικής ρύθμισης ή διεθνούς συνθήκης.
Τα προαναφερόμενα απεικονίζονται σε χάρτες κατάλληλης κλίμακας.

4. Υφιστάμενη Κατάσταση Ρύπανσης
- Συνοπτική περιγραφή των υφισταμένων πηγών ρύπανσης της κατάστασης του περιβάλλοντος.
- Συνοπτική περιγραφή ανάγλυφου, μορφολογίας, σύσταση εδάφους κλίσεις εδάφους κλπ.
- Συνοπτική περιγραφή της υδρεωλογίας της περιοχής.
- Περιγραφή κλιματολογικών στοιχείων ατμόσφαιρας (κλπ.).

5. Χλωρίδα
- Πανίδα Γενική περιγραφή της χλωρίδας, της πανίδας και τυχόν οικοσυστημάτων στην θέση
εγκατάστασης.

6. Περιγραφή του έργου ή της δραστηριότητας και εκτίμηση επιπτώσεων στο περιβάλλον
Περιγραφή της φάσης κατασκευής και ειδικά όσον αφορά τις επεμβάσεις στο περιβάλλον (π.χ.
προσωρινές επιχωματώσεις, προσπέλαση, δάπεδα εργασίας) και γενικά είδη και προϊόντα όχλησης
(π.χ. απόβλητα, απορρίμματα, θόρυβος κλπ.).
Προκειμένου για παραγωγική εγκατάσταση χρειάζονται τα ακόλουθα :

6.1. Περιγραφή της λειτουργίας των διαφόρων μονάδων εγκατάστασης (παραγωγική διαδικασία
κλπ., καθώς επίσης και των τυχόν μονάδων επεξεργασίας αποβλήτων κλπ.) κατά φάσεις,
συνοδευομένης από διαγράμματα ροής, όπου θα αναφέρονται το είδος, το μέγεθος και η
παραγωγική ικανότητα του εξοπλισμού της. Επίσης θα γίνεται αναλυτικά το είδος και οι ποσότητες
των εισερχομένων και εξερχόμενων υλικών, καθώς επίσης και το γενικό ισοζύγιο υλικών.

6.2. Σχέδιο κάτοψης και διάγραμμα ροής της όλης εγκατάστασης.

Σχέδιο κάτοψης της εγκατάστασης σε κλίμακα 1 : 100 έως
1:
500 στο οποίο θα σημειώνονται με λεπτομέρεια :
- Η ακριβής θέση και ο χαρακτηρισμός όλων των κτισμάτων των εγκαταστάσεων.
- Τα σημεία εκπομπής αερίων, υγρών και στερεών αποβλήτων της εγκατάστασης προς
οποιονδήποτε αποδέκτη.
- Αναλυτικό διάγραμμα ροής της όλης εγκατάστασης.

6.3. Χρήση νερού και ενέργειας α) Συνοπτική περιγραφή του τρόπου ύδρευσης της εγκατάστασης
(πηγή και σημεία υδροληψίας, απαιτούμενες παροχές, σύστημα ύδρευσης, κυκλώματα νερού).
β) Εφικτές εναλλακτικές λύσεις για τον τρόπο ύδρευσης της εγκατάστασης.
γ) Γενικά στοιχεία νερού, ηλεκτρικής ενέργειας και καυσίμων και εφικτές εναλλακτικές λύσεις
χρήσης (π.χ. διαφορετικοί τρόποι ψύξης νερών).

6.4. Πρώτες ύλες
- προϊόντα
α) Κατάλογος πρώτων υλών, προσθέτων υλικών που χρησιμοποιούνται κατά τη λειτουργία των
διαφόρων μονάδων της εγκατάστασης, τελικών προϊόντων και παραπροϊόντων, στον οποίο θα
φαίνονται το είδος, οι ποσότητες και οι τρόποι μεταφοράς.
β) Ειδικότερα, απογραφή τυχόν τοξικών ουσιών που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν ή να
αποθηκευτούν στην εγκατάσταση.

6.5.1. Αέρια απόβλητα
Στοιχεία που αφορούν τις πηγές και την την ποιότητα των αναφερομένων αερίων αποβλήτων της
εγκατάστασης πριν από την επεξεργασία, (ποιότητα και ποσότητες εκφρασμένες σε Kg ανά
παραγόμενη μονάδα προϊόντων ή πρώτης ύλης, σε mg/1 ή G/ώρα ή Kg/ώρα).

Αέρια

– Ατμοί Αερολύματα.
Εκπομπές αερίων, ατμών ή αερολυμάτων σε υψηλή στάθμη (καπνοδόχος) και χαμηλή στάθμη
(διάχυση), οι οποίες προκαλούνται από τη λειτουργία των διαφόρων μονάδων της εγκατάστασης.
Σε περίπτωση που υπάρχουν περισσότερες από μία εκπομπές αερίων, ατμών ή αερολυμάτων θα
δοθούν πληροφορίες χωριστά για την κάθε μία.

Σωματίδια.
Εκπομπές σωματιδίων που προκαλούνται από τη λειτουργία των διαφόρων μονάδων της
εγκατάστασης (όπου προβλέπονται περισσότερα από ένα σημεία εκπομπής σωματιδίων για κάθε
μονάδα, θα πρέπει να δοθούν στοιχεία χωριστά για κάθε ένα).

Καπνός.
Εκπομπές καπνού που προκαλούνται από τη λειτουργία των διαφόρων μονάδων της εγκατάστασης.

Σκόνη.
Λεπτομέρειες για τις λειτουργίες που προκαλούν σκόνη και που επηρεάζουν το ευρύτερο
περιβάλλον γύρω από το εργοστάσιο (π.χ. μεταφορά προϊόντων, χύδην, αποθήκευση κλπ.).

6.5.2. Υγρά απόβλητα
- Ποσότητες νερού που χρησιμοποιούνται στην εγκατάσταση με αναλυτική περιγραφή των χρήσεων
και των αναγκαίων ποσοτήτων νερού χωριστά για κάθε μονάδα της εγκατάστασης, καθώς επίσης
και των ποσοτήτων των παραγομένων αποβλήτων.
- Στοιχεία υγρών αποβλήτων χωριστά για κάθε πηγή, πριν από τυχόν επεξεργασία (ποιότητα και
ποσότητες εκφρασμένες σε KG ανά παραγόμενη, προϊόντος ή πρώτης ύλης, σε mg/1 ή Kg/ώρα).
Ονομαστικά ο πρώτος, οι ενδιάμεσοι και ο τελικός αποδέκτης κάθε εκβολής υγρών αποβλήτων και
επισήμανση στο χάρτη της παρ. 10. - Πραγματοποιούμενες ή προβλεπόμενες χρήσεις νερού των
διαφόρων αποδεκτών.

6.5.3. Στερεά απόβλητα

– Ιλύες Τοξικά απόβλητα Απορρίμματα. - Τύποι, ποιότητα και ποσότητες εκφρασμένες σε

παραγόμενα από την εγκατάσταση στερεά απόβλητα, ιλύες, τοξικά απόβλητα ή απορρίμματα. Απόδοση στο χάρτη της παρ. 10 των θέσεων απόρριψης των στερεών αποβλήτων.

6.5.4. Θόρυβος
- Αναμενόμενα επίπεδα θορύβου κατά τη λειτουργία (κανονική και εντατική, ημέρα και νύκτα) της
εγκατάστασης σε χαρακτηριστικά σημεία της έκτασής της.
- Δευτερογενείς αιτίες αύξησης του θορύβου (π.χ. κίνηση βαρέων οχημάτων κλπ.).

6.5.5. Επιπτώσεις στη φυσιογνωμία της περιοχής Επιπτώσεις θετικές ή αρνητικές στην κοινωνική
και αναπτυξιακή φυσιογνωμία της περιοχής (π.χ. θέσεις εργασίας, αισθητική υποβάθμιση, άρση
απομόνωσης κλπ.).

7. Αντιμετώπιση των Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Περιγραφή των μέτρων που πρόκειται να
ληφθούν για την πρόληψη
- εξάλειψη τυχόν σημαντικών επιπτώσεων στο περιβάλλον. Πρόκειται για τεχνικό μέτρο, θα
παρουσιάζεται σε μορφή τεχνικής έκθεσης με όλα τα απαραίτητα συνοδευτικά στοιχεία
(διαγράμματα, σχέδια, χάρτες, μετρήσεις, προϋπολογισμός). Εάν πρόκειται για θεσμική ή άλλη
ρύθμιση θα παρουσιάζεται σε μορφή προκαταρκτικού σχεδίου.
Σε περίπτωση πολλαπλών εναλλακτικών λύσεων
- μέτρων θα παρουσιάζονται όλες με την ανάλογη κατά περίπτωση μορφή όπως αναφέρεται στην
προηγούμενη παράγραφο.
Προκειμένου για παραγωγική εγκατάσταση θα πρέπει να αναφέρονται τα προτεινόμενα αναγκαία
μέτρα προστασίας του περιβάλλοντος που έχουν ληφθεί ή θα ληφθούν κατά κατηγορία επιπτώσεων
σ' αυτό ως ακολούθως :

7.1. Αέρια απόβλητα.
- Μέτρα προστασίας (είδη συστημάτων αντιρρύπανσης και ακριβής θέσης τους).
- Εφικτές εναλλακτικές λύσεις ως προς τα μέτρα ελέγχου των αερίων αποβλήτων π.χ. επιλογή
καυσίμων και μεθόδων που να περιορίζουν τις εκπομπές, ανακύκλωση αερίων, συστήματα
επεξεργασίας αερίων εκπομπών κλπ..
- Αποδόσεις των μέτρων ελέγχου και χαρακτηριστικά των αερίων εκπομπών μετά την επεξεργασία
(ποιότητα και ποσότητα).
Πλήρη τεχνικά χαρακτηριστικά
μαθηματικούς υπολογισμούς.
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7.2. Υγρά απόβλητα
- Μέτρα προστασίας (είδη προστασίας αντιρρύπανσης και ακριβής θέση τους).
- Αποδόσεις των μέτρων ελέγχου και παράμετροι των υγρών αποβλήτων μετά την επεξεργασία
(ποιότητα και ποσότητα εκφρασμένες σε μονάδες Kg/παραγ. μονάδα, mg/1, g/ώρα ή Kg/ώρα).
Πλήρη τεχνικά χαρακτηριστικά
μαθηματικούς υπολογισμούς.
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7.3. Στερεά απόβλητα

– Ιλύες Τοξικά απόβλητα
- Απορρίμματα
- Μέτρα προστασίας.
- Εφικτές εναλλακτικές λύσεις διάθεσής τους π.χ. έδαφος, θάλασσα, υπογείως, ανακύκλωση.
- Χαρακτηριστικά διάθεσης (τρόπος μεταφοράς, θέση διάθεσης ή ανακύκλωσης) για κάθε λύση.
- Μέτρα περιορισμού των στερεών αποβλήτων και απορριμμάτων όπως π.χ. επιλογή μεθόδων που
να περιορίζουν την παραγωγή τους, διαχωρισμός των απορριμμάτων τα οποία μπορούν να
επαναχρησιμοποιηθούν.

8. Οδηγίες Λειτουργίας των Συστημάτων Αντιρρύπανσης Στην περίπτωση που τα συστήματα
αντιρρύπνασης έχουν ήδη εγκατασταθεί και λειτουργούν θα δίνονται οι οδηγίες και τα
χαρακτηριστικά (π.χ. θερμοκρασία, διαφοετική πίεση κλπ.) καλής λειτουργίας τους.

9. Τυχόν Συμπλήρωση Ειδικών Εντύπων που Χορηγούνται από τις Υπηρεσίες

10. Πίνακες Χάρτες
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- Ονομασία και είδος του έργου ή της δραστηριότητας.
- Γεωγραφική θέση και έκταση του έργου ή της δραστηριότητας (π.χ. περιγραφή του υπάρχοντος

περιβάλλοντος στη
δραστηριότητα).

γεωγραφική

θέση

που

πρόκειται

να

πραγματοποιηθεί

το

έργο

ή

η

- Όνομα και διεύθυνση αρμοδίου.
- Σύντομη περιγραφή του έργου (π.χ. μέγεθος, είδη και ποσότητες α' υλών, είδη και ποσότητες
παραγομένων προϊόντων, σύντομη περιγραφή της παραγωγικής διαδικασίας με αντίστοιχη
παράθεση συνοπτικού διαγράμματος ροής που θα εμφαίνονται τα προτεινόμενα μέτρα πρόληψης
και αντιμετώπισης των επιπτώσεων).

ΙΙ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ
ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ
1.
Έδαφος : Το προτεινόμενο έργο θα προκαλέσει :

ΝΑΙ

ΙΣΩΣ

ΟΧΙ

α) ασταθείς καταστάσεις εδάφους ή αλλαγές στη γεωλογική ...
διάταξη των πετρωμάτων ;

....

...

β) διασπάσεις, μεταποιήσεις, συμπιέσεις ή υπερκαλύψεις του ...
επιφαν.στρώματος του εδάφους ;

....

...

γ) αλλαγές στην τοπογραφία ή στα ανάγλυφα χαρακτηριστικά ...
της επιφάνειας του εδάφους ;

....

...

δ) καταστροφή, επικάλυψη ή άλλαγή οποιουδήποτε μοναδικού ...
γεωλογικού ή φυσικού χαρακτηριστικού ;

....

...

ε) οποιαδήποτε αύξηση του εδάφους από τον άνεμο ή το νερό, ...
επί τόπου ή μακράν του τόπου αυτού ;

....

...

στ) αλλαγές στην εναπόθεση ή διάβρωση που μπορούν να ...
αλλάξουν την κοίτη ενός ποταμού ή ρυακιού ή τον πυθμένα
της θάλασσας ή οποιουδήποτε άλλου, ορμίσκου ή λίμνης ;

....

...

ζ) κίνδυνο έκθεσης ανθρώπων ή περιουσιών σε γεωλογικές ...
καταστροφές όπως σεισμοί, κατολισθήσεις εδάφων ή λάσπης,
καθιζήσεις ή παρόμοιες καταστροφές ;

....

...

α) σημαντικές εκπομπές στην ατμόσφαιρα ή υποβάθμιση της ...
ποιότητας της ατμόσφαιρας ;

....

...

β) δυσάρεστες οσμές ;

....

...

2. Αέρας : Το προτεινόμενο έργο θα προκαλέσει :

...

γ) αλλαγή των κινήσεων του αέρα, της υγρασίας ή της ...
θερμοκρασίας ή οποιαδήποτε αλλαγή στο κλίμα είτε τοπικά είτε
σε μεγαλύτερη έκταση ;

....

...

α) αλλαγές στα ρεύματα, ή αλλαγές στην πορεία ή κατεύθυνση ...
των κινήσεων των πάσης φύσεως επιφανειακών υγρών ;

....

...

β)
αλλαγές
στο
ρυθμό
απορρόφησης,
στις
οδούς ...
αποστράγγισης ή στο ρυθμό και την ποσότητα απόπλυση του
εδάφους ;

....

...

γ) μεταβολές στην πορεία ροής των νερών από πλημμύρες ;

...

....

...

σε ...

....

...

ε) απορρίψεις υγρών αποβλήτων σε επιφανειακά ή υπόγεια ...
νερά με μεταβολή της ποιότητάς των ;

....

...

στ) μεταβολή στην κατεύθυνση ή στην παροχή των υπόγειων ...
υδάτων ;

....

...

ζ) αλλαγή στην ποσότητα των υπογείων υδάτων είτε δι' ...
απευθείας προσθήκης νερού ή απόληψης αυτού, είτε δια
παρεμποδίσεως ενός υπογείου τροφοδότη των υδάτων αυτών
σε τομές ή ανασκαφές ;

....

...

η) σημαντική μείωση της ποσότητας του νερού, που θα ήταν ...
κατά τα άλλα διαθέσιμο για το κοινό ;

....

...

θ) κίνδυνο έκθεσης ανθρώπων ή περιουσιών σε καταστροφές ...
από νερό, όπως πλημμύρες ή παλιρροιακά κύματα ;

....

...

α) αλλαγή στην ποικιλία των ειδών ή στον αριθμό ...
οποιωνδήποτε ειδών φυτών (περιλαμβανομένων και δένδρων,
θάμνων κλπ.) ;

....

...

β) μείωση του αριθμού οποιωνδήποτε μοναδικών σπανίων ή ...
υπό εξαφάνιση ειδών φυτών ;

....

...

γ) εισαγωγή νέων ειδών φυτών σε κάποια περιοχή ή ...
παρεμπόδιση της φυσιολογικής ανανέωσης των υπαρχόντων

....

...

3. Nερά : Το προτεινόμενο έργο θα προκαλέσει :

δ) αλλαγές στην ποσότητα του επιφανειακού
οποιονδήποτε υδάτινο όγκο ;

νερού

4. Χλωρίδα : Το προτεινόμενο έργο θα προκαλέσει :

ειδών ;
δ) μείωση της έκτασης οποιασδήποτε αγροτικής καλλιέργειας ;

...

....

...

α) αλλαγή στην ποικιλία των ειδών ή στον αριθμό ...
οποιωνδήποτε ειδών ζώων (πτηνών, ζώων περιλαμβανομένων
των ερπετών, ψαριών και θαλασσινών, βενθικών οργανισμών
ή εντόμων);

....

...

β) μείωση του αριθμού οποιωνδήποτε μοναδικών σπανίων ή ...
υπό εξαφάνιση ειδών ζώων ;

....

...

γ) εισαγωγή νέων ειδών ζώων σε κάποια περιοχή ή ...
παρεμπόδιση της αποδημίας ή των μετακινήσεων των ζώων ;

....

...

δ) χειροτέρευση του φυσικού περιβάλλοντος των υπαρχόντων ...
ψαριών ή αγρίων ζώων ;

....

...

5. Πανίδα : Το προτεινόμενο έργο θα προκαλέσει :

6. Θόρυβος : Το προτεινόμενο έργο θα προκαλέσει :
α) αύξηση της υπάρχουσας στάθμης θορύβου ;

...

....

...

β) έκθεση ανθρώπων σε υψηλή στάθμη θορύβου ;

...

....

...

σημαντική μεταβολή της παρούσας ή της προγραμματισμένης ...
για το μέλλον χρήσης γης ;

....

...

οποιουδήποτε ...

....

...

ανανέωσιμου ...

....

...

...

....

...

ουσιών ...

....

...

7. Χρήση γης: Το προτεινόμενο έργο θα προκαλέσει :

8. Φυσικοί Πόροι :Το προτεινόμενο έργο θα προκαλέσει :
α) αύξηση του ρυθμού χρήσης/αξιοποίησης
φυσικού πόρου ;
β) σημαντική εξάντληση
φυσικού πόρου ;

οποιουδήποτε

μη

9. Κίνδυνος ανωμάλων καταστάσεων :
Το προτεινόμενο έργο ενέχει :
κίνδυνο

έκκρηξης

ή

διαφυγή

επικίνδυνων

(περιλαμβανομένων, εκτός των άλλων και πετρελαίου,
εντομοκτόνων, χημ.ουσιών ή ακτινοβολίας) σε περίπτωση
ατυχήματος ή ανώμαλων συνθηκών ;
10. Πληθυσμός :
Το προτεινόμενο έργο θα αλλάξει :
την εγκατάσταση διασπορά, πυκνότητα ή ρυθμό αύξησης του ...
ανθρώπινου πληθυσμού της περιοχής ίδρυσης του έργου ;

....

...

...

....

...

κίνησης ...

....

...

β) επιπτώσεις στις υπάρχουσες θέσεις στάθμευσης ή στην ...
ανάγκη για νέες θέσεις στάθμευσης ;

....

...

γ)
σημαντική
συγκοινωνίας ;

συστήματα ...

....

...

δ) μεταβολές στους σημερινούς τρόπους κυκλοφορίας ή ...
κίνησης ανθρώπων / ή αγαθών ;

....

...

ε) μεταβολές στη θαλάσσια,
κυκλοφοριακή κίνηση ;

αέρια ...

....

...

...

....

...

11. Κατοικία :
Το προτεινόμενο έργο θα επηρεάσει :
την υπάρχουσα κατοικία ή θα δημιουργήσει
ανάγκη για πρόσθετη κατοικία στην περιοχή ίδρυσης του έργου
;
12. Μεταφορές/Κυκλοφορία :
Το προτεινόμενο έργο θα προκαλέσει :
α)
δημιουργία
τροχοφόρων ;

σημαντικής

επίδραση

στα

επιπρόσθετης

υπάρχοντα

σιδηροδρομική

στ) αύξηση των κυκλοφοριακών κινδύνων ;
13. Ενέργεια :
Το προτεινόμενο έργο θα προκαλέσει :

ή

α) χρήση σημαντικών ποσοτήτων καυσίμου ή ενέργειας ;

...

....

...

β) σημαντική αύξηση της ζήτησης των υπαρχουσών πηγών ...
ενέργειας ή απαίτηση για δημιουργία νέων πηγών ενέργειας ;

....

...

14. Κοινή ωφέλεια :
Το προτεινόμενο έργο θα συντελέσει στην ανάγκη
σημαντικές αλλαγές στους εξής τομείς κοινής ωφέλειας ;

για

α) ηλεκτρισμό ;

...

....

...

β) συστήματα επικοινωνιών ;

...

....

...

γ) ύδρευση ;

...

....

...

δ) υπόνομους ή σηπτικούς βόθρους ;

...

....

...

ε) αποχέτευση νερού βρόχινου ;

...

....

...

στ) στερεά απόβλητα και διάθεση αυτών ;

...

....

...

α) δημιουργία οποιουδήποτε κινδύνου ή πιθανότητα κινδύνου ...
για βλάβη της ανθρώπινης υγείας (μη συμπεριλαμβανομένης
της ψυχικής υγείας) ;

....

...

β) έκθεση ανθρώπων σε πιθανούς κινδύνους
υγείας τους ;

βλάβης της ...

....

...

παρεμπόδιση οποιασδήποτε θέας του ορίζοντα ή οποιασδήποτε ...
κοινής θέας ή θα καταλήξει στη δημιουργία ενός μη αποδεκτού
αισθητικά τοπίου προσιτού στην κοινή θέα ;

....

...

15. Ανθωπινη Υγεία :
Το προτεινόμενο έργο θα προκαλέσει :

16. Αισθητική :
Το προτεινόμενο έργο θα προκαλέσει :

17. Αναψυχή :
Το προτεινόμενο έργο θα έχει επιπτώσεις : στην ποιότητα ή ...
ποσότητα των υπαρχουσών δυνατοτήτων αναψυχής ;

....

...

...

....

...

σε προστατευτέα περιοχή σύμφωνα με το άρθρο 21 του Ν. ...
1650/86 ;

....

...

....

...

18. Πολιτιστική Κληρονομιά :
Το προτεινόμενο έργο θα καταλήξει :
σε αλλαγή ή καταστροφή κάποιας αρχαιολογικής περιοχής ;
19. Προσταευόμενες περιοχές :
Το προτεινόμενο έργο βρίσκεται :

20. Συναγωγή σημαντικών πορισμάτων :
Έχει το υπό εκτέλεση έργο την δυνατότητα να προκαλέσει ...
δυσμενείς επιπτώσεις στο περιβάλλον ;

Στην περίπτωση καταφατικής απαντήσεως (ναι) ή καταφατικής απαντήσεως με επιφύλαξη (ίσως),
το ερωτηματολόγιο συνοδεύεται από:
α) Τις πιθανές σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον (π.χ. είδη και ποσότητες εκπεμπομένων
ρύπων, επιπτώσεις στη χλωρίδα, την πανίδα και το τοπίο της περιοχής του έργου).
β) Τεχνική περιγραφή των
περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

προτεινομένων

μέτρων

πρόληψης

γ) Περιγραφή των τυχόν υφισταμένων εναλλακτικών λύσεων.
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ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ

και

αντιμετώπισης

των

Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
1. Γενικά στοιχεία
2. Γεωγραφική θέση προτατευτέου αντικειμένου
3. Έκταση περιοχής προστασίας
4. Όρια ευρύτερης περιοχής
5. Σκοποί προστασίας του αντικειμένου

Β. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΕΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
1. Περιγραφή των οικοσυστημάτων ή των στοιχείων από τα στοιχεία αποτελείται το προστατευτέο
αντικείμενο, όπως φυσικό οικοσύστημα, ανθρωπογενές οικοσύστημα, μικτό οικοσύστημα, συστάδα
χλωρίδας κλπ..
2. Περιγραφή και ανάλυση της περιοχής μελέτης και της ευρύτερης ζώνης. Ειδικότερα για τα
φυσικά ή ανθρωπογενή οικοσυστήματα ή στοιχεία εξετάζονται :
- Τοπογραφία και έκταση
- Κλιματικές συνθήκες, μετεωρολογικά δεδομένα
- Γεωμορφολογία, γεωλογικά στοιχεία, στοιχεία εδάφους
- Υδρολογικά στοιχεία, ποιότητα νερών
- Στοιχεία ποιότητας ατμόσφαιρας
- Ποιοτικός και ποσοτικός προσδιορισμός χλωρίδας , πανίδας και φυτοκάλυψης με αναφορά στις
βιοκοινωνίες, θώκους, σπάνια προστατευόμενα και εκλειπόντα είδη, τροφικές αλυσίδες, δέκτης
ποικιλότητας κλπ.
- Κοινωνικά, οικονομικά και πληθυσμιακά στοιχεία
- Έργα υποδομής, έκταση και ένταση δραστηριοτήτων στον πρωτογενή, δευτερογενή και τριτογενή
τομέα.
- Περιγραφή κατάστασης οικοσυστήματος ή στοιχείου προστασίας και ερμηνεία.
3. Συνολική εκτίμηση της περιοχής ή αντικειμένου μελέτης και σύνθεση στοιχείων.
- Συμπεράσματα για την υφιστάμενη περιβαλλοντική κατάσταση.
- Άλληλεπιδράσεις προστατευόμενης περιοχής ή στοιχείου με την ευρύτερη ζώνη.
- Φυσικές και αναπτυξιακές δυνατότητες της περιοχής.

Γ. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΕΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
- Αξιολόγηση και τεκμηρίωση της σημασίας του προστατευτέου αντικειμένου καθώς και της
ανάγκης λήψης μέτρων προστασίας του.
- Ένταξη του προστατευτέου αντικειμένου στις κατηγορίες του άρθρου 18 του Ν. 1650/86
σύμφωνα με τα κριτήρια του άρθρου 19 του ίδιου νόμου.
- Ακριβής καθορισμός της έκτασης και των ορίων της περιοχής προστασίας.
- Ακριβής καθορισμός της έκτασης και των ορίων των τυχόν ζωνών της περιοχής προστασίας και
διατύπωση των όρων, περιορισμών και απαγορεύσεων που πρέπει να ισχύουν μέσα σ' αυτές.

- Απεικόνιση των προαναφερομένων ορίων σε χάρτη ανάλογης και κατάλληλης κλίμακας.

Δ. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
1. Διατύπωση συγκεκριμένων προτάσεων διαχείρισης με στόχο την προστασία και ενδεχόμενα την
αξιοποίηση του προστατευόμενου αντικειμένου και εκτίμηση του άμεσου και έμμεσου οικονομικού
κόστους εφαρμογής των προτάσεων.
2. Ενδεχόμενες εναλλακτικές προτάσεις διαχείρισης και ανάπτυξης.
3. Διοικητικές, θεσμικές και χρηματοδοτικές δυνατότητες για την υλοποίηση των διαχειριστικών
προτάσεων.

Ε. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΦΑΚΕΛΛΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ
ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΧΩΔΕ
Επωνυμία εγκατάστασης : .......................................
Δ/νση εγκατάστασης

: ........... Νομός : ...................

Ημερ.Συμπλήρ.Δελτίου : .......................................

Πίνακας α :
ΧΡΗΣΗ ΥΔΑΤΟΣ

ΠΡΟΕΛΕΥΣΕΙΣ

ΜΕΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

ΜΕΓΙΣΤΗ ΚΑΤΑΝΛΩΣΗ

μ3 / ημέρα

μ3 / ημέρα
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ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
ΨΥΞΗ
ΛΟΙΠΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ *
ΣΥΝΟΛΟ

* Εξειδικεύσατε κατά χρήσεις :
π.χ. πόσιμο, πότισμα, καθαριότητα κλπ..

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΧΩΔΕ
Επωνυμία εγκατάστασης : .........
Δ/νση εγκατάστασης

..............................

: ........... Νομός : ...................

Ημερ.Συμπλήρ.Δελτίου : .......................................

Πίνακας β :
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Εγκατεστημένη ισχύος

HP

KW

Μέγιστη ζήτηση

KW

MW

Μέση κατανάλωση ενέργειας

KWH/ημέρα

MWH/μήνα

Α

11

12

Τάση δικτύου (χαμηλή, μέση, υψηλή)

V

ΚV

Εάν υπάρχει μονάδα ιδιοπαραγωγής δώστε περιγραφή του συστήματος και αναφέρατε όλα τα
χαρακτηριστικά στοιχεία ισχύος και κατανάλωσης.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΧΩΔΕ
Επωνυμία εγκατάστασης : .......................................
Δ/νση εγκατάστασης

: ........... Νομός : ...................

Ημερ.Συμπλήρ.Δελτίου : .......................................

Πίνακας γ :
ΚΑΥΣΙΜΑ
ΕΙΔΟΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ
ΠΑΡΑΓΩΓΗ
mt/μήνα

ΠΑΡΑΓΩΓΗ
ΑΤΜΟΥ
mt/μήνα

ΑΛΛΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΣΥΝΟΛΟ
mt/μήνα

mt/μήνα
Βενζίνη
Ντήζελ
Μαζούτ 1.500''
Μαζούτ 3.500''
Υγραέριο
Φωταέριο
Φυσικό αέριο
Στερεά καύσιμα Είδος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΧΩΔΕ
Επωνυμία εγκατάστασης : .......................................
Δ/νση εγκατάστασης

: ........... Νομός : ...................

Ημερ.Συμπλήρ.Δελτίου : .......................................

Πίνακας δ :
ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΑΕΡΙΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

1. Μονάδα παραγωγικής διαδικασίας
2. Υψος σημείου εκπομπής και διάμετρος εξόδου
3. Μέση παροχή εκπομπής m3/sec (σε θερμοκρασία λειτουργίας)
4. Μέγιστη παροχή εκπομπής m3/sec
5. Ταχύτητα m/sec και θερμοκρασία εξόδου εκπομπής
6. Τύπος απορρυπαντικής συσκευής
7. Τύποι ρύπων
8. Μέσο ετήσιο επίπεδο ρύπου mg/Nm3
9. Μέγιστο ημερήσιο επίπεδο ρύπου mg/Nm3
10. Μέγιστο και ελάχιστο μέγεθος σωματιδίων
11. Ποσοστό σωματιδίων μεγίστου και ελαχίστου μεγέθους εκπομπομένου ημερησίων.
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Οι στήλες 9 και 10 συμπληρώνονται μόνο για εγκαταστάσεις οι οποίες εκπέμπουν σωματίδια,
εφόσον υπάρχει δυνατότητα μέτρησης.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΧΩΔΕ
Επωνυμία εγκατάστασης : .......................................
Δ/νση εγκατάστασης

: ........... Νομός : ...................

Ημερ.Συμπλήρ.Δελτίου : .......................................

Πίνακας ε :
ΠΑΡΟΧΕΣ ΥΓΡΩΝ
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΠΗΓΗ
ΥΓΡΩΝ ΜΕΣΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΓΙΣΤΗ ΩΡΙΑΙΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΕΣ ΕΚΒΟΛΕΣ
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
ΠΑΡΟΧΗ ΣΕ Μ3
ΠΑΡΟΧΗ ΣΕ Μ3
ΜΕΓΙΣΤΗ
ΧΡΟΝΙΚΗ
ΠΑΡΟΧΗ ΣΕ Μ3/ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
ΩΡΑ
ΕΚΒΟΛΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΧΩΔΕ
Επωνυμία εγκατάστασης : .......................................
Δ/νση εγκατάστασης

: ........... Νομός : ...................

Ημερ.Συμπλήρ.Δελτίου : .......................................

Πίνακας στ :
ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΠΗΓΗ ΥΓΡΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΜΕΣΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΤΙΜΗ ΟΛΙΚΗ ΕΤΗΣΙΑ
Kg/(1)
ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟΥ
KG(2)
ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1. Μονάδα χαρακτηριστικού στοιχείου της ρυπαίνουσας δραστηριότητας (π.χ. μονάδα παραγόμενου
προϊόντος) ή μονάδα χρησιμοποιούμενης πρώτης ύλης.
2. Ο υπολογισμός της ολικής ετήσιας ποσότητας πρέπει να βασίζεται στο συνολικό προβλεπόμενο
μέσο χρόνο λειτουργίας της εγκατάστασης κατά τη διάρκεια ενός έτους.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΧΩΔΕ
Επωνυμία εγκατάστασης : .......................................
Δ/νση εγκατάστασης

: ........... Νομός : ...................

Ημερ.Συμπλήρ.Δελτίου : .......................................

Πίνακας ζ :
ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΓΡΩΝ
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
(ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ)

ΠΗΓΗ
ΥΓΡΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΜΕΣΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΤΙΜΗ
Kg/(1)
ΜΟΝΑΔΑ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟΥ
ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ

ΟΛΙΚΗ
ΕΤΗΣΙΑ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ
KG(2)

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1. Μονάδα χαρακτηριστικού στοιχείου της ρυπαίνουσας δραστηριότητας (π.χ. μονάδα παραγόμενου
προϊόντος) ή μονάδα χρησιμοποιούμενης πρώτης ύλης.
2. Ο υπολογισμός της ολικής ετήσιας ποσότητας πρέπει να βασίζεται στο συνολικό προβλεπόμενο
μέσο χρόνο λειτουργίας της εγκατάστασης κατά τη διάρκεια ενός έτους.

