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Α. ΓΕΝΙΚΑ 

Η παρούσα εργασία έχει ως αντικείμενο ένα θέμα το οποίο αναμένεται 

να απασχολήσει τον άνθρωπο σε παγκόσμιο επίπεδο διότι είναι αδιάρρηκτα 
συνδεδεμένο με την επιβίωση του και το μέλλον του . 

Η επιδείνωση της κατάστασης του περιβάλλοντος αποτελεί αυτή τη στιγμή το 
μέγιστο πρόβλημα του ανθρώπου και αυτό το μαρτυράει η παγκόσμια 

ευαισθητοποίηση με τις συνεχείς αντιδράσεις και τη mΥyκρότηση πολυεθνικών 

οικολογικών οργανώσεων οι οποίες χρησιμοποιούν ακόμα και ακραίους τρόπους 

αντίδρασης στο καθημερινό βιασμό της φύσης . 

Ο μεγαλύτερος εχθρός του περιβάλλοντος , πέρα της ανευθυνότητας που 
επιδεικνύουμε στην καθημερινή μας ζωή, είναι τα οικονομικά συμφέροντα. 

Και αν δεχ,τούμε ότι τα κράτη ανά τον κόσμο συγκροτούσαν καμπάνιες για 
την ενημέρωση του πολίτη ή νομοθετούσαν κυρώσεις γtα τους ιδιοκτήτες 

μικρών ή μεσαίων βιομηχανικών μονάδων που μολύνουν με τα απόβλητα τους 
υδάτινους πόρους μιας περιοχής , ποιος θα ήταν αυτός που θα μπορούσε να 
επιβάλει σε παγκόσμιους κολοσσούς ( π.χ εταιρίες πετρελαιοειδών ) ή σε 
εθνικές δραστηριότητες παγκόσμιας επιρροής ( π.χ καταστροφή των δασών του 
Αμαζονίου ή πυρηνικές δραστηριότητες ) τη θέληση του ; 

Το πρόβλημα είναι πολυσύνθετο και η μοναδική λύση σ' αυτό είναι η 
αντίδραση της δομικής μονάδας του συνόλου. Τον άνθρωπο. 

Πέρα του εμπαιγμού των περίφημων « Συσκέψεων των Περισσοτέρων 
Ανεπτυγμένων Χωρών για την προστασία του περιβάλλοντος » είναι αλήθεια 
ότι σε εθνικό επίπεδο γίνονται νομοθετικές προσπάθειες για την πρόληψη και 
αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τις δραστηριότητες του 
ανθρώπου. 

Σημαντικό ρόλο σε αυτές τις προσπάθειες παίζει η επιστημονική κοινότητα της 

εκάστοτε χώρας και ειδικά οι μηχανικοί . 

Η συγκεκριμένη εργασία αποτελείται από δυο σκέλη . 

α) Θεωρητική προσέγγιση της αναγκαιότητας και του γενικότερου τρόπου 
σύστασης μιας Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και των μεθόδων που 
χρησιμοποιούνται για το σκοπό αυτό καθώς και επεξήγηση των βασικών όρων 
που συναντάμε κατά την πραγματοποίηση της μελέτης . 

β) Βήμα προς βήμα ο τρόπος σύνταξης μιας Μ.Π.Ε. Η εργασία συνοδεύεται 
από πέντε τέτοιες μελέτες με διαφορετικά αντικείμενα ενασχόλησης έτσι ώστε 
να δοθεί στον αναγνώστη όσο το δυνατόν μια σφαιρικότερη εικόνα της όλης 
διαδικασίας . 
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Τέλος θα ήθελα να πω ότι όπως προκύπτει και από τα παραπάνω , σκοπός της 
προσπάθειας αυτής είναι να δώσει μια πρώτη εικόνα για τις Μελέτες 

Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ,θεωρητική και πρακτική, σε κάποιον που αγνοεί 
το θέμα . 
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Β. ΙΣΤΟΡΙΚΟ 

Η πρώτη χώρα σε παγκόσμιο επίπεδο που θέσπισε την αναγκαιότητα 
ύπαρξης περιβαντολλογικης νομοθεσίας ήταν οι ΙΠΙΑ το 1969. 

Οι βασικοί άξονες της νομοθετικής αυτής προσπάθειας ήταν οι εξής : 

α) Η διακήρυξη εθνικής πολιτικής για την προστασία και βελτίωση του 

εθνικού περιβάλλοντος. 

β) Η δημιουργία Επιτροπής Ποιότητας Περιβάλλοντος ως συμβουλευτικό 
όργανο για τον πρόεδρο των Η.Π.Α. 

γ) Η υποβολή λεπτομερούς αναφοράς όταν προτείνονται νομοσχέδια ή άλλες 

κυβερνητικές δραστηριότητες που επηρεάζουν την ποιότητα του περιβάλλοντος 
η οποία περιλαμβάνει την παρουσίαση όλων των περιβαλλοντικών επιπτώσεων 

της συγκεκριμένης δραστηριότητας, την εκμετάλλευση των φυσικών πόρων που 

προϋποθέτει το έργο καθώς και τις εναλλακτικές λύσεις για το προτεινόμενο 
έργο. 

Συνέπεια των παραπάνω ήταν η σύσταση από διάφορες υπηρεσίες γενικών 
αλλά και ειδικών κατευθυντήριων οδηγιών αναφορικά με την εκτίμηση των 
επιπτώσεων στο περιβάλλον των αποφάσεων, προγραμμάτων και έργων που 
τελικά οδηγούν στη σύσταση Μ.Π.Ε. 

Το παράδειγμα των Η.Π.Α ακολούθησε και η Ε.Ο.Κ που μετά από μελέτες 
τριών χρόνων παρουσίασε την πρώτη μελέτη για τις επιπτώσεις των 
ανθρώπινων δραστηριοτήτων στο περιβάλλον. 

Στην Ελλάδα το πρώτο μεγάλο βήμα έγινε με το άρθρο 24 του Συντάγματος 
του 1975 για την ευθύνη του κράτους ως προς τη διαφύλαξη και προστασία 
του φυσικού περιβάλλοντος καθώς και με το νόμο 360/1976 περί χωροταξίας 
και περιβάλλοντος. 
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Γ. ΟΡΙΣΜΟΙ 

1 . ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

Το σύνολο των φυσικών και ανθρωπογενών παραγόντων και στοιχείων 
που βρίσκονται σε αλληλοεπίδραση και επηρεάζουν την οικολογική ισορροπία , 
την ποιότητα της ζωής , την ιστορική και πολιτιστική παράδοση και τις 
αισθητικές αξίες . 

2.ΡΥΠΑΝΣΗ 

Η παρουσία στο περιβάλλον κάθε είδους ουσίας , θορύβου, ακτινοβολίας 
ή άλλης μορφής ενέργειας σε ποσότητα , συγκέντρωση ή διάρκεια που μπορούν 
να προκαλέσουν αρνητικές επτπτώσεις στην υγεία, τους ζωντανούς οργανισμούς 

και στα οικοσυστήματα ή υλικές ζημιές και γενικά να καταστήσουν το 
περιβάλλον ακατάλληλο για τις επιθυμητές χρήσεις του . 

3.ΜΟΛΥΝΣΗ 

Η μορφή ρύπανσης που χαρακτηρίζεται από την παρουσία παθογόνων 
μικροοργανισμών στο περιβάλλον . 

4 . ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗ 

Η πρόκληση από ανθρώπινες ενέργειες ζημιογόνων επτπτώσεων στην 
οικονομική και κοινωνική ζωή των κατοίκων μιας παροχής , στην ιστορική και 
πολιτισμική κληρονομιά και στις αισθητικές αξίες . 

5 . ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

Το σύνολο των ενεργειών, μέτρων και έργων που έχουν σα στόχο την 
πρόληψη της υποβάθμισης του περιβάλλοντος , την αποκατάσταση , διατήρηση 
και βελτίωση του . 
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6 . ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑ 

Το σύνολο των έμψυχων και άψυχων παραγόντων και στοιχείων του 
περιβάλλοντος που δρουν σε ορισμένο χώρο και βρίσκονται σε 
αλληλοεπίδραση μεταξύ τους . 

7. ΦΥΣΙΚΟΣ ΑΠΟΔΕΚΤΗΣ 

Κάθε στοιχείο του περιβάλλοντος που χρησιμοποιείται για την τελική 
διάθεση των αποβλήτων . 

8. ΥΓΕΙΑ 

Η κατάσταση πλήρους φυσικής , διανοητικής και κοινωνικής ευεξίας του 
ατόμου ή του συνόλου ταυ πληθυσμού. 

9 . ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ 

Η σχετικά σταθερή σχέση που διαμορφώνεται με την πάροδο του 
χρόνου ανάμεσα στους παράγοντες και τα στοιχεία του περιβάλλοντος ενός 
οικοσυστήματος . 

10. ΦΥΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ 

Κάθε στοιχείο του περιβάλλοντος που χρησιμοποιείται ή μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί από τον άνθρωπο για την ικανοποίηση των αναγκών του και 

αποτελεί αξία για το κοινωνικό σύνολο . 

11.ΑΠΟΒΛΗΤΑ 

Κάθε ποσότητα ρύπων ( ουσιών , θορύβου , ακτινοβολίας ή άλλης μορφής 
ενέργειας ) σε οποιαδήποτε φυσική κατάσταση ή αντικειμένων από τα οποία ο 

κάτοχος τους θέλει ή πρέπει ή υποχρεούται να απαλλαγεί , εφόσον είναι 
δυνατόν να προκαλέσουν ρύπανση . 
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12. ΔΙΑΧΕΙΡΕΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

Το σύνολο των δραστηριοτήτων συλλογής , διαλογής , μεταφοράς , 
επεξεργασίας , επαναχρησιμοποίησης η τελικής διάθεσης αποβλήτων σε 
φυσικούς αποδέκτες με στόχο την προστασία του περιβάλλοντος. 

13. ΟΥΣΊΕΣ 

Χημικά στοιχεία και οι ενώσεις τους όπως παρουσιάζονται στη φυσική 
τους κατάσταση η όπως παράγονται δευτερογενώς . 

14.ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ 

Μείγματα ή διαλύματα που αποτελούνται από δυο ή περισσότερες 
ουσίες . 

15. ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΕΣ ΟΥΣΙΕΣ Ή ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ 

Οι ουσίες ή τα παρασκευάσματα που είναι τοξικές , διαβρωτικές , ερεθιστικές , 
εκρηκτικές , εύφλεκτες , καρκινογόνες , μεταλλαξιογόνες , ραδιενεργές ή άλλες 

ουσίες που έχουν την ιδιότητα να επιταχύνουν την καύση, να αλλοιώνουν τη 
φυσική κατάσταση του νερού , του εδάφους ή του αέρα και να προσβάλλουν 
δυσμενώς τον άνθρωπο, τα αλ'λά έμβια όντα, καθώς και το φυσικό περιβάλλον. 

16. ΤΟΠΙΟ 

Κάθε δυναμικό σύνολο βιοτικών και μη παραγόντων και στοιχείων του 

περιβάλλοντος που μεμονωμένα ή αλληλεπιδρώντας σε συγκεκριμένο χώρο 
συνθέτουν μια οπτική εμπειρία . 
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Δ. ΦΥΣΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ 

Με τον όρο μεταβλητές του φυσικού χώρου αναφερόμαστε στα στοιχεία 
εκείνα του περιβάλλοντος που ουσιαστικά το συνθέτουν και αποτελούν το 

φυσικό υποδοχέα των χωροταξικών κατανομών και δραστηριοτήτων του 
ανθρώπου . 

Προκειμένου να εξετάζονται οι επιπτώσεις των χωροταξικών σχεδίων και 
προγραμμάτων στο περιβάλλον είναι αναγκαίο να έχουμε μια ολοκληρωμένη 

αντίληψη της κατάστασης των φυσικών μεταβλητών πριν από την 

ενεργοποίηση των χωροθετουμένων δραστηριοτήτων . 

Έτσι μόνο μπορούμε να προδιαγράψουμε μέτρα προστασίας και να προτείνουμε 

διαχειριστικούς τρόπους . 

Έχει αποδειχτεί ότι πλημμελής αντιμετώπιση στο σχεδιασμό των φυσικών 
μεταβλητών χωρίς την μελέτη της αντοχής και τις χωρητικότητας τους έχει 

οδηγήσει σε υποβάθμιση του φυσικού χώρου και σε αποτυχία των 
προγραμμάτων . 

Η σπουδαιότητα , ο βαθμός συμμετοχής και το μέγεθος κάθε μεταβλητής 

ποικίλει σε ένταση και μέγεθος όπως και η διαχρονική συμμετοχή τους . 

Έχουμε δηλαδή μεταβλητές περιβάλλοντος που είναι σημαντικές και κυρίαρχες 

σ ' όλη τη διάρκεια λειτουργίας ενός προγράμματος και άλλες που συμμετέχουν 

αποφασιστικά στο χωροταξικό σχεδιασμό . 

Παρακάτω παρουσιάζονται οι μεταβλητές που συνθέτουν το φυσικό χώρο 

καθώς και η περιγραφή τους . 

1 . ΦΥΣΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Με το παραπάνω όρο αναφερόμαστε στον εξωτερικό γήινο χώρο μιας 
περιοχής με τη μορφή του αναγλύψου όπως παρουσιάζεται χωρίς να 
υπεισέλθουμε στα αίτια και τους ειδικούς λόγους που τα δημιούργησαν . 

Η φυσιογραφία μιας περιοχής πρέπει να αναλύεται και να εκτιμάται δεδομένου 
ότι μαζί μ ' αυτή συνεξετάζονται και οι κλίσεις στο χώρο . 

2.ΕΔΑΦΗ 

Τα εδάφη χαρακτηρίζονται από το βάθος, την οξύτητα, τη δομή και την 
υφή που μαζί με τη χημική τους σύσταση συνθέτουν την εικόνα της 

παραγωγικότητας τους . 
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Η εκτίμηση των εδαφικών συνθηκών , η χαρτογράφηση των εδαφών και ο 

συσχεnσμός τους με το κλίμα και τα υδρολογικά χαρακτηρισnκά μιας 

περιοχής συνθέτουν την αναγκαία υποδομή πληροφοριών στο χωροταξικό 

σχεδιασμό. 

Τα εδάφη αποτελούν ένα μη ανανεώσιμο φυσικό διαθέσιμο όπου η ορθολογική 
διαχείριση τους , η σωστή κατανομή των χρήσεων ανάλογα με την αντοχή τους 
δίνουν και το ρυθμό επιτυχίας ενός χωροταξικού σχεδιασμού. 

Η σαφής γνώση των απαιτήσεων σε ποιοnκά χαρακτηρισnκά των εδαφών των 
διαφόρων χωροθετουμένων δραστηριοτήτων είναι αναγκαία προκειμένου να 

χρησιμοποιούνται τα κατάλληλα εδάφη στις κατάλληλες χρήσεις. 

Γενική αρχή είναι τα εδάφη υψηλής παραγωγικότητας να προστατεύονται και 

ανάλογα να αναπτύσσονται ενώ τα οριακά ή υποβαθμισμένα να 

χρησιμοποιούνται για δραστηριότητες που δημιουργούν μόνιμες μεταβολές όπως 
βιομηχανίες , οικισμοί κτλ . 

3 • Υ ΔΡΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Η υδρολογική κατάσταση μιας περιοχής αποτελεί ουσιασnκό ανnκείμενο 

μελέτης δεδομένου όn το νερό είναι πρωταρχικής σημασίας πόρος για κάθε 

αναπτυξιακό πρόγραμμα . 

Διακρίνουμε τις εξής κατηγορίες υδάnνων πόρων ανάλογα με τη ροή τους 

α . Επιφανειακούς υδάnνους πόρους . 

β . Υπόγειους υδροφόρους ορiζοντες . 

Οι επιφανειακοί υδάnνοι πόροι διακρίνονται σε λίμνες , έλη , ποταμούς συνεχής 
ροής , ρεύματα και χείμαρρους . 

Μια άλλη διάκριση των υδάnνων πόρων είναι σε θαλάσσια και χερσαία 

ύδατα. 

Η ποσότητα και ποιότητα των χερσαίων υδάτων είναι πρωταρχικής σημασίας 
για τον τρόπο που θα γίνει η χωροθέτηση . Επίσης πρέπει να γίνεται 

οριοθέτηση και αποτύπωση των πλυμμυρικών πεδίων των ποταμών και λιμνών 
για την αποφυγή λαθών . 

Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται στον τρόπο χρήσης καθώς και τους 
κινδύνους που μπορεί να προκύψουν σ ' όn αφορά την ποιότητα των υδάτων 
από ρυπογόνες δραστηριότητες . 

Για το σκοπό αυτό απαιτείται η σαφής οριοθέτηση και ο εντοπισμός όλων των 
υδάnνων πόρων σε μια περιοχή και η ένταξη τους στη μελέτη χωροθέτησης . 
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Γιατί ας μη ξεχνάμε όn κατά γενική διεθνή ομολογία , η διαχείριση των 

υδάnνων πόρων είναι αυτό που απασχολήσει την ανθρωπότητα τις επόμενες 
δεκαετίες . 

4.ΚΛΙΜΑ 

Το κλίμα εκφράζει αθροισnκά πολυετείς μέσες μετεωρολογικές συνθήκες 
μιας περιοχής . 

Είναι καθοριστικής σημασίας στο χωροταξικό σχεδιασμό αφού το μεγαλύτερο 
μέρος των ανθρώπινων δραστηριοτήτων είναι συσχεnσμένες με nς 

κλιματολογικές συνθήκες. 

Οι μετρήσεις των μέσων και ακραίων μετεωρολογικών συνθηκών 

θερμοκρασίας, , ανέμων και βροχοπτώσεων και ο συσχεnσμός και εξάρτηση 
τους με τα χωροταξικά προγράμματα για μια περιοχή είναι αποφασισnκής 

σημασίας για την επιτυχία των προγραμμάτων. 

Ιδιαίτερα πρέπει να εξετάζονται εκείνες οι nμές των μετεωρολογικών στοιχείων 
που ενδεχόμενα να δημιουργήσουν προβλήματα στην εφαρμογή όπως πχ ψυχρά 

κοιλώματα για κατοικία ή βιομηχανίες σε ζώνες που επικρατούν ισχυροί 
άνεμοι κοκ. 

Η μελέτη των ισόθερμων καμπυλών , η συσχέnση θερμοκρασίας και 
βροχόπτωσης , η εξατμισοδιανομή καθώς και ο εντοπισμός των μικροκλιμαnκών 
και τοποκλιματικών ιδιαιτεροτήτων μιας περιοχής αποτελεί βασική προϋπόθεση 
επιτυχίας ενός χωροταξικού προγράμματος . 

5.ΒΛΑΣΤΗΣΗ 

Ο ασφαλέστερος δείκτης της ποιότητας του περιβάλλοντος για μια 
περιοχή είναι η φυσική βλάστηση της . Τα φυτά ως αυτότροφοι οργανισμοί και 
μη έχοντας τη δυνατότητα επιλογής και μετακίνησης όπως οι ζωικοί 

οργανισμοί αντιδρούν σύμφωνα με τις υφιστάμενες οικολογικές συνθήκες της 

περιοχής. 

Μεταβολή των περιβαντολογικών συνθηκών ( κυρίως υποβάθμιση ) οδηγεί είτε 
σε προσαρμογή των ειδών είτε σε εξαφάνιση τους . 

Η έκφραση του κλίματος , εδάφους και ανθρωπίνων παραγόντων βρίσκεται 
στους τύπους βλαστηnκών ειδών που επικρατούν στην περιοχή . 

Αποτελούν δηλαδή το βιοδείκτη του περιβάλλοντος του σήμερα αλλά και του 
πριν. 
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Η αναζήτηση των αιτιών εξαφάνισης ορισμένων ειδών που υπήρχαν στο 
παρελθόν , για μια περιοχή , μας βοηθά να αντιληφθούμε τυχόν 

περιβαλλοντικούς κινδύνους που θα πρέπει να αποφύγουμε . 

Αποτελεί βασικό στοιχείο ορθολογικού σχεδιασμού η χαρτογράφηση της 
βλάστησης μιας περιοχής και ταυτόχρονα ο καθορισμός ζωνών προστασίας των 
φυσικών οικοσυστημάτων . 

Η ποσοτική εκτίμηση της εδαφοκάλυψης με βλάστηση σε συσχετισμό με το 

ανάγλυφο και την υδρολογική κατάσταση μας δείχνει και το διαβρωτικό 
χαρακτήρα της περιοχής , γνώση που είναι αναγκαία για τον καθορισμό 

εντάσεων των προγραμμάτων αλλά και τη λήψη μέτρων πρόληψης 

καταστροφών . 

Η χρήση αεροφωτογραφιών αλλά και δορυφορικών λήψεων σε συνδυασμό με 
δειγματοληψία βοηθούν στην κατανόηση του οικολογικού χαρακτήρα μιας 

περιοχής , γρήγορα και αντικειμενικά . 

Η προστασία μοναδικών οικοσυστημάτων και βιοτόπων και ο αποκλεισμός 
χρήσεων πλησίον αυτών αποτελεί υποχρέωση κάθε χωροταξικού σχεδιασμού. 

6. ΤΟΠΙΟ 

Το τοπίο αποτελεί τη συνολική έκφραση των φυσικών και ανθρωπογενών 

συνθηκών που συμβαίνουν σε μια περιοχή και μας παρέχεται ως οπτική 

εμπειρία. 

Η αναλυτική μελέτη και κατάταξη του σε κατηγορίες ευαισθησίας αλλά και 
αντοχής να δεχτεί τις ανθρώπινες παρεμβάσεις συμβάλει αποφασιστικά στην 
πρόληψη αρνητικών επιπτώσεων που συχνά παραμένουν για μεγάλα χρονικά 

διαστήματα . 

Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται στη χωροθέτιση δικτύων ( δρόμων , 
ενεργειακών γραμμών , υδροδότησης , άρδευσης κτλ) δεδομένου ότι λόγο του 
γραμμικού χαρακτήρα τους επηρεάζουν αρνητικά την αισθητική του τοπίου. 

Διάφορες τεχνικές εκτίμησης τοπίου έχουν αναπτυχθεί τα τελευταία χρονια και 
ιδιαίτερα προγράμματα Η\ Υ την προσομοίωση στην εικόνα του χώρου των 
προτεινόμενων έργων και έχουν αποδειχτεί ιδιαίτερα αποτελεσματικά . 

Γενικώς στις χωροταξικές μελέτες θα πρέπει να γίνεται απόδοση των τοπικών 
ζωνών κατά κατηγορίες ποιότητας και ευαισθησίας τοπίου ώστε να είναι 
δυνατόν να προλαμβάνονται μη αναστρεπτές επιπτώσεις . 

10 



Ε. Η ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ Μ.Π.Ε 

1. ΓΕΝΙΚΑ 

Οι Μελέτες Επιπτώσεων στο Περιβάλλον στοχεύουν αφ ' ενός μεν στην 
ελαχιστοποίηση των αρνητικών επυιτώσεων στο περιβάλλον από αναπτυξιακά 
προγράμματα και έργα και αφ ' ετέρου στην πρόληψη και πιθανή 

αποκατάσταση των επυιτώσεων και ζημιών . 

Γίνεται λουιόν αντιληπτό ότι , προκειμένου να διερευνηθούν , να εκτιμηθούν και 
να υπολογιστούν οι αναμενόμενες συνέπειες στο περιβάλλον και να προταθούν 
τα μέτρα προς αποκατάστασης του , είναι αναγκαίο να συμβάλουν πολλοί 
επιστημονικοί φορείς. 

Το περιβάλλον και κατά συνέπεια ο φυσικός χώρος αποτελούν ένα σύνθετο 

και πολυδιάστατο επιστημονικό χώρο , που η μελέτη του προϋποθέτει γνώσεις 
διαφόρων κατευθύνσεων . 

Από την άλλη πλευρά τα έργα των οποίων διερευνώνται οι επιπτώσεις του 

στο περιβάλλον έχουν το δικό τους πολλαπλό επιστημονικό εύρος. 

Οδηγούμαστε λουιόν στο συμπέρασμα ότι προκειμένου να εξαντληθεί το 
αντικείμενο των περιβαντολογικων επυιτώσεων έχει την ανάγκη διεπιστημονικής 

περισκόπησης . 

Κ' ενώ προκύπτει η ανάγκη συνεργασίας , συντονισμού και ανάλογης 

προσέγγισης του προβλήματος μέσα από μια διεπιστημονική αντιμετώπιση , 
στην πράξη εφαρμόζεται σε περιορισμένο βαθμό . 

Συχνά στη φάση σχεδιασμού των έργων , δεν εξαντλείται σε βάθος η 
διεπιστημονική αντίληψη και απαίτηση με συνέπεια να κυριαρχούν 

μονοσήμαντες επιστημονικές θέσεις , πχ κοινωνιολόγοι , πολεοδόμοι κ α . 

2 . ΠΑΡ ΑΔΕΠ'ΜΑ 

Με τα παρακάτω παραδείγματα γίνεται μια προσπάθεια να απεικονιστεί 

το πρόβλημα στην πράξη . 

Για να υπάρξουν μεταλλευτικές και λατομικές δραστηριότητες σε δασικό 
περιβάλλον , ύστερα από την εφαρμογή του Ν 998/1979 περί προστασίας δασών 
θα πρέπει να συνταχθεί Μελέτη από Δασολόγους και Μεταλλειολόγους . Οι δυο 
αυτοί κλάδοι θεωρούνται οι πλέον αρμόδιοι αφού η αναπτυξιακή 
δραστηριότητα είναι τα μεταλλεία και ο φυσικός χώρος το δασικό περιβάλλον . 
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Παρ ' όλη όμως την τήρηση των προδιαγραφών που ορίζει ο νόμος , τα 
ποιοτικά αποτελέσματα των μελετών αυτών χαρακτηρίζονται ως απογοητευτικά . 
Πολλές άδειες μεταλλείων και λατομείων έχουν ανασταλεί ενώ στις περιπτώσεις 

που έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες η αποκατάσταση του περιβάλλοντος βάσει 
των μελετών που έχουν συνταχθεί είναι προβληματική . 

Οι λόγοι της αδυναμίας εφαρμογής βρίσκονται πέραν της πρόχειρης και χωρίς 

εμβάθυνση ανάλυσης των στοιχείων υπαίθρου και στην απουσία 
διεπιστημονικής συνεργασίας για την πραγματική μελέτη τόσο των 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων όσο και της αποκατάστασης . 

Η θεατή , από την πόλη της Αθήνας , πλευρά της Πεντέλης αποτελεί το μόνιμο 
και ζωντανό παράδειγμα της αλλοίωσης του φυσικού χώρου από την εξόρυξη 
μαρμάρου , αποτέλεσμα μιας αλόγιστης και άναρχης αναπτυξιακής 

δραστηριότητας . 

Η ροή σύνταξης Μ.Π.Ε για την παραπάνω χρήση είναι η εξής: 

ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ 
ΚΟΙΤΑΣΜΆΤΩΝ 
ΔΗΜΟΣΙΟ Η 
ΙΔΙΩΤΗΣ 

F.ΛF.ΝΧΩΤ 

+ 
ΥΠΕΧΩΔΕ 

1-----..i~ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ YilliPEΣIA 
ΥΠΟΥΡΙΈΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠ 

•• 
ΕΓΚΡΙΣΗ ΓΙΑ Μ.Π.Ε 

1 • 

MF.TA Λ Ρ.Τ()Λ()ϊ()Σ 1 ΛΑΣ()Λ()ί()Σ 1 

,. 
1ΜΠΡ.1 

1 ~ 1 1 
F.ΝΑΡΞΗ F.ΡϊΑΣΤΩΝ ι .... Ί ΠF.ΡΑΣ RΡϊΑ ΙΩΝ • ~Ι 1 ΕΛΕΝΧΟΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ .Ε 1----... 1 Α Π()Κ ΑΤ Α ΣΤΑ ΣΗ 
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Η παραπάνω ροή οδηγεί στη σύνταξη μιας μελέτης όπου , αφού η 
δραστηριότητα εκτιμήθηκε , από μια οικονομοτεχνική επιτροπή , συμφέρουσα 
( ωφέλεια \ κόστος ) προχωρεί στη σύνταξη Μ.Π.Ε . 

Αλλά οι μεταβλητές που υπεισέρχονται στη διαδικασία είναι πάμπολλες . 

α) Από μεταλλευτικής και λατομικής πλευράς : 

• Ποσότητα κοιτασμάτων 

• Ποιότητα κοιτασμάτων 

• Βάθος και τρόπος εξόρυξης 

• Μεταφορά και διακίνηση 

• Μηχανολογικός εξοπλισμός 

• Εγκαταστάσεις 

• Εργατοτεχνικό προσωπικό 

β) Από πλευράς περιβάλλοντος : 

• Γεωγραφική θέση εκμετάλλευσης 

• Βιοκλίμα 

• Οικοσυστήματα 

• Γεωλογικά στοιχεία 

• Εδάφη 

• Υδρολογική εικόνα 

• Τοπικές ενότητες 

• Πανίδα 

• Θόρυβος 

• Σκόνη 

• Μικροκλίμα 
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γ) Από κοινωνικής πλευράς: 

• Ασθένειες 

• απασχόληση 

• Ψυχαγωγία 

δ) Από οικονομικής πλευράς 

• Μεταβολή αξίας γης 

• Κ.όστος αποκατάστασης 

Η πληθώρα των παραπάνω μεταβλητών μαζί με άλλες μικρότερης σημασίας 
είναι φανερό ότι για να αντιμετωπιστούν , θα πρέπει να ζητηθεί η επιστημονική 
συμβολή και άλλων ειδικοτήτων . 

Παρακάτω παρουσιάζεται μια νέα ροή σύνταξης Μ .Π .Ε με διεπιστημονική 
συμμετοχή για να οδηγηθσόμε σε σωστά συμπεράσματα και να εξαντληθεί το 

θέμα σε βάθος. 

3 . ΣΥΜΠΕΡ ΑΣΜΑ 

Το περιβάλλον , φυσικό και ανθρωπογενές , αποτελείται από διάφορα 
στοιχεία, το καθένα από τα οποία επηρεάζεται από ξεχωριστές μεταβλητές 

Κάθε λοιπόν προσπάθεια να εντάξουμε σ ' αυτό κάποιο πρόγραμμα ή έργο 
αγνοώντας κάποιες από αυτές τις μεταβλητές θα μας οδηγεί στα ίδια 
αποτελέσματα , με αυτά που βλέπουμε γύρω μας , από τα προγράμματα και 
έργα των τελευταίων δεκαετιών . Και για να αποφεύκτει αυτό χρειάζεται η 
βοήθεια όλων των επιστημών που έχουν να κάνουν με αυτό . 
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Προτεινόμενη ροή Μ. Π. Ε με διεπιστημονική συμβολή. 

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 

ΤΤF.ΡΤRΑΛΛ()ΝΤ()Σ 

nτκ ()Ν()ΜΤΚF.Σ 

ΚΩΤΝΩΝΤΚRΣ 

ΧΩΡ()Τ ΑΞΤΚRΣ 

ΕΡΕΥΝΑ 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ 

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ 

ΔΑΣΟΛΟΓΟΣ-ΜΕΤ ΑΛΛΕΙΟΛΟΓΟΣ 

ΒΙΟΛΟΓΟΣ 

Υ ΔΡΟΛΟΓΟΣ-ΕΔΑΦΟΛΟΓΟΣ 

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ TOillOY 

ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ 

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΣ 

ΠΟΛΕΟΔΟΜΟΣ-ΧΩΡΟΤΑΚΤΗΣ 

ΑΠΟΚΑΤΆΣΤΑΣΗ 

ΣΥΣΧF.ΤΤΣΗ 

ΔΑΣΙΚΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤ Α 
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΔΑΣΙΚΗΣ ΓΗΣ 

ΓΕΩΠΟΝΕΙΑ 

ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 

Υ ΔΡΟΦΟΡΟΣ ΟΡΙΖΟΝΤ ΑΣ 

ΑΙΣΘΙ-ΠΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
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Ζ . ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ 
ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 

Η διερεύνηση , ο εντοπισμός , η εκτίμηση και ο υπολογισμός των 

επιπτώσεων στο περιβάλλον από διάφορα έργα και προγράμματα αποτελούν 

μια κοινωνική αλλά και νομική απαίτηση τόσο από το εθνικό όσο και από το 

κοινωνικό δίκαιο . 

Ο ορθολογισμός στη χρήση των φυσικών πόρων είναι επιβεβλημένη για να 

συνεχιστεί η παρουσία ζωής πάνω στον πλανήτη . 

Κάθε ανθρώπινη δράση δημιουργεί και μια επίπτωση στο φυσικό και 

ανθρωπογενές περιβάλλον . 

Μπορούμε όμως μέσα από την τεχνογνωσία και την έρευνα να προλάβουμε τις 

δυσμενείς συνέπειες των ανθρώπινων δράσεων αλλά και την αποκατάσταση 
των μεταβολών . 

Πρόληψη και πρόβλεψη από τη μία πλευρά και αποκατάσταση από την άλλη 
είναι ο κύριος άξονας δράσης των Μ.Π.Ε . 

Έτσι μπορούμε να πούμε ότι στόχος των Μ.Π.Ε είναι να προβλέπει, να 
εντοπίζει , να εκτιμά αλλά και να αποκαθιστά τις επιπτώσεις στο βιογαιοφυσικό 
περιβάλλον, στην υγεία και ευημερία του ανθρώπου από έργα, προγράμματα, 

νομοθεσίες και πολιτική . 

Ειδικότερα, βασικοί στόχοι των Μ.Π.Ε (έμμεσοι ή άμεσοι) είναι οι παρακάτω. 

1 . Η αποτροπή της ρύπανσης και γενικότερα της υποβάθμισης του 

περιβάλλοντος. 

2 . Η διασφάλιση της ανθρώπινης υγείας από την ρύπανση και τις διάφορες 

ενοχλήσεις . 

3 . Η προώθηση της ισόρροπης αναπτυξης του εθνικού χώρου συνολικά και των 
επιμέρους γεωγραφικών και οικιστικών ενοτήτων του μέσα από την ορθολογική 

διαχείριση του περιβάλλοντος . 

4 . Η διασφάλιση της δυνατότητας ανανέωσης φυσικών πόρων και η 
ορθολογική αξιοποίηση των μη ανανεώσιμων από αυτούς . 

5 . Η διατήρηση της οικολογικής ισορροπίας των φυσικών οικοσυστημάτων και 
η διασφάλιση της παραγωγικής τους ικανότητας . 

6 . Η αποκατάσταση του περιβάλλοντος . 
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Η. ΣΥΝΤΑΞΗ -ΤΥΠΟΛΟΓΙΑ Μ.Π.Ε 

ΓΕΝΙΚΑ 

Σ ' αυτό το κεφάλαιο γίνεται αναφορά στις κατηγορίες και τα εiδη των 
έργων και δραστηριοτήτων που απαιτείται σύνταξη Μ.Π.Ε , στο τρόπο σύνταξης 
Μ.Π.Ε σύμφωνα με το νόμο καθώς και τα επιμέρους σημεία στα οποία 
διαφοροποιούνται 5 Μ.Π.Ε διαφορετικών μεταξύ τους έργων ( λιμάνι, 
αποτεφρωτικός κλίβανος , οδοποιία , κέντρο βιολογικού καθαρισμού, κατασκευή 
γραμμής τραμ ) και που συνοδεύουν την παρούσα εργασία . 

ΚΑΤΗΙΌΡΙΕΣ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΟΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ 
ΣΥΝΤΑΞΗ Μ.ΠΕ 

Ομάδαl 

Α . Διυλιστήρια πετρελαίου 

Β . Θερμοηλεκτρικοί σταθμοί 

Γ . Πυρηνικοί σταθμοί και αντιδραστήρες 

Δ . Εγκαταστάσεις αποθήκευσης ραδιενεργών κατάλοmων 

Ε. Εγκαταστάσεις εξόρυξης , κατεργασίας, και μεταποίησης αμιάντου 

Ζ . Ολοκληρωμένες χημικές εγκαταστάσεις 

Η . Κατασκευή αυτοκινητοδρόμων 

Θ . Κατασκευή αερολιμένων 

1. Κατασκευή λιμανιών και πλωτών οδών 

Κ . Εγκαταστάσεις διάθεσης τοξικών και επικίνδυνων αποβλήτων με 
αποτέφρωση, χημική κατεργασία ή εναπόθεση στη γη 

Ομάδα Π 

Α . Γεωργία 

α) Αγροτικός αναδασμός 
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β) Γεωργική εκμετάλλευση χέρσων ή ημιφυσικών εκτάσεων 

γ) Γεωργική υδραυλική 

δ) Πτηνοτροφικές μονάδες 

ε) Κτηνοτροφικές μονάδες 

ζ) Ιχθυοκαλλιέργειες 

η) Ανάκτηση εδαφών από τη θάλασσα 

Β. Εξορυκτικές βιομηχανίες 

Γ. Άντληση πετρελαίου και φυσικού αερίου 

Δ . Γεωτρήσεις 

Ε. Τσιμεντοβιομηχανίες και ασβεστοβιομηχανίες 

Ζ . Βιομηχανίες κεραμικών 

Η . Ενεργειακές βιομηχανίες 

Θ. Εγκαταστάσεις επεξεργασίας μετάλλου και πλαστικών 

1. Ναυπηγία 

Κ . Υαλουργία 

Λ . Χημική βιομηχανία 

Μ . Βιομηχανία τροφίμων 

Ν . Κλωστοϋφαντουργία , βιομηχανία δέρματος , ξύλου και χαρτιού 

Ξ . Σχέδια έργων υποδομής 

α) Διαρρύθμιση βιομηχανικών ζωνών 

β) Εργασίες πολεοδομίας 

γ) Έργα διευθέτησης και ρύθμισης ροής υδάτων 

δ) Φράγματα 

ε) Υπέργειοι και υπόγυιοι σιδηρόδρομοι 

ζ) Εγκαταστάσεις πετρελαιαγωγών και αγωγών φυσικού αερίου 
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η) Υδραγωγεία 

θ) Μαρίνες 

Ο . Πίστες αγώνων ταχύτητας 

Π. Ξενοδοχειακά συγκροτήματα 

Ρ . Εγκαταστάσεις για τη διάθεση βιομηχανικών αποβλήτων και οικιακών 
απορριμμάτων 

Σ. Εγκαταστάσεις επεξεργασίας στερεών και υγρών αποβλήτων 

Τ . Παραγωγή οπλικών και εκρηκτικών συστημάτων 
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ΡΟΗ ΣΥΝΤ ΑΞΗΣ - ΤΥΠΟΛΟΓΙΑ Μ.Π.Ε 

Στο σημείο αυτό ξεκινά η παρουσίαση της ροής σύνταξης μιας Μ.Π.Ε 
σύμφωνα με το νόμο 1650/1986, ο τρόπος εφαρμογής των διατάξεων στις 5 
Μ.Π.Ε που συνοδεύουν την εργασία καθώς και οι διάφορες αυτών ανάλογα με 
το αντικείμενο τους . 

Οι μελέτες αυτές είναι οι εξής: 

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και Κοινωνικής Σκοπιμότητας για : 

Α . Την εγκατάσταση Βιολογικού Καθαρισμού αστικών λυμάτων και αποβλήτων 
γεωργικών βιομηχανιών . ( συντομογραφία : ΒΚ ) 

Β . Την κατασκευή γραμμής Τραμ . ( συντομογραφία : Τ ) 

Γ. Την εγκατάσταση πλωτών ενεδρών σε λιμάνι.( συντομογραφία: Λ) 

Δ . Την κατασκευή οδού . ( συντομογραφία : Ο ) 

Ε . Την κατασκευή αποτεφρωτικού κλιβάνου νοσοκομείου . ( συντομογραφία : 
ΑΚ) 

Όλες οι παραπάνω μελέτες αφορούν την ευρύτερη περιοχή της Καλαμάτας και 
είναι τύπου Α πλην αυτή της κατασκευής γραμμής Τραμ που είναι τύπου Β . 

1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ Η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ. 

Σε όλες τις μελέτες αναγράφεται η επωνυμία και το είδος του έργου, 0 

αρμόδιος για θέματα σχετικά με το περιεχόμενο της μελέτης καθώς και ο 
φορέας υλοποίησης . 

2.ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Στο κεφάλαιο αυτό και ανάλογα με το συντάκτη της μελέτης έχουμε 
περιγραφή του έργου , ιστορικό , περίληψη της μελέτης καθώς και μια σύντομη 
αναφορά στις πιθανές περιβαλλοντικές και κοινωνικές επιπτώσεις . 

3. ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΘΕΣΗ- ΕΚΤΑΣΗ- ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΑΓΩΓΗ. 

Στο κεφάλαιο αυτό εκτός από τα στοιχεία της διοικητικής υπαγωγής 
του έργου παραθέτονται όλοι οι απαιτούμενοι χάρτες με τη θέση του έργου 
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και την εικόνα του άμεσου και έμμεσου περί του έργου χώρου με τα στοιχεία 

που τον συνθέτουν . 

4. ΠΕΡffΡΑΦΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ . 

1. Οικοσυστήματα. 

Μελέτη ΒΚ : Καμιά ειδική αναφορά στα οικοσυστήματα της περιοχής . 

Μελέτη Τ : Καμιά ειδική αναφορά στα οικοσυστήματα της περιοχής. 

Μελέτη Λ: Παρουσίαση σε γενικό τοπογραφικό χάρτη κλίμακας 1 : 50.000 του 
οικοσυστήματος της ευρύτερης περιοχής . 

Μελέτη Ο : Αναφορά στα οικοσυστήματα της περιοχής που λαμβάνει χώρα το 
έργο . Συγκεκριμένα η μελέτη αναφέρεται στα αστικά οικοσυστήματα , τα 
οικοσυστήματα των γεωργικών καλλιεργειών , το υδάτινο οικοσύστημα καθώς 
και στο γενικότερο ανάγλυφο της περιοχής . Συνοδεύεται επίσης από χάρτη της 
άμεσης περιοχής σε κλίμακα 1 : 5. 000 . 

Μελέτη ΑΚ : Παρουσίαση χαρτών με τα οικοσυστήματα της περιοχής . 

2. Έδαφος. 

Μελέτη ΒΚ : Αναφέρεται στο ανάγλυφο και το είδος των εδαφών στην 
ευρύτερη αλλά και ειδικότερη περιοχή γύρω από την εγκατάσταση του έργου. 

Μελέτη Τ : Καμιά αναφορά στο έδαφος της περιοχής . 

Μελέτη Λ : Αναφέρεται στους γεωλογικούς σχηματισμούς της ευρύτερης 
περιοχής αλλά και στους χερσαίους και θαλάσσιους σχηματισμούς γύρω από 

το έργο . 

Μελέτη Ο : Αναφέρεται στα εδάφη της περιοχής του έργου συνοδεύοντας τις 
παρατηρήσεις με γεωλογικό - εδαφολογικό χάρτη της άμεσης περιοχής του 

έργου. 
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Μελέτη ΑΚ : Κάνει μια σύντομη περιγραφή της μορφολογίας του εδάφους σε 
διάφορες περιοχές του νομού και παραθέτει τους εξής πίνακες και γραφικές 

παραστάσεις : 

α) Πίνακας με την κατανομή της έκτασης του νομού κατά βασικές κατηγορίες 
χρήσεων . 

β) Πίνακας με την κατανομή της έκτασης της επαρχίας κατά βασικές 
κατηγορίες χρήσεων . 

γ) Γραφική παράσταση του πίνακα α . 

δ) Γραφική παράσταση του πίνακα β. 

ε) Γραφική παράσταση της κατανομής της έκτασης ανά κατηγορία στην 

ευρύτερη περιοχή του έργου. 

3 . Μετεωρολογικά και υδρολογικά στοιχεία. 

Μελέτη ΒΚ : Αναφέρεται στις κατευθύνσεις και εντάσεις του ανέμου κατά τη 
διάρκεια του έτους καθώς και στη συχνότητα αυτών, στη μέση θερμοκρασία 
και στη μέση βροχόπτωση . Επίσης παρατίθενται πίνακες με την ετήσια % 
συχνότητα της διεύθυνσης των άνεμων και εντάσεων καθώς και ο μ .ο στις 
μετρήσεις 35 ετών για τις τιμές της πίεσης, της θερμοκρασίας, της σχετικής 

υγρασίας και της βροχόπτωσης για κάθε μήνα του έτους. 

Ακολουθεί η παρουσίαση των ποταμών της περιοχής και ο χάρτης του 
υδατικού διαμερίσματος Δ Πελοποννήσου . 

Μελέτη Τ : Καμιά αναφορά . 

Μελέτη Λ : Αναφέρεται στις μέσες , μέγιστες και ελάχιστες τιμές της 
θερμοκρασίας , της σχετικής υγρασίας , της νέφωσης , των βροχοπτώσεων , στην 
παρουσία χιονιού και παγετού καθώς και στους επικρατούντες ανέμους στην 
περιοχή . Όλα τα παραπάνω στοιχεία παρατιθενται σε αναλυτικούς πίνακες . 

Την μελέτη συνοδεύουν χάρτες με το υδατικό διαμέρισμα Δ Πελοποννήσου 
και τη λεκάνη απορροής του κυριότερου ποταμού του νομού . 

Μελέτη Ο : Εκτός από τον πίνακα μέσων θερμοκρασιών ανά μήνα που 
συναντήσαμε παραπάνω , τη μελέτη συνοδεύουν ο βιοκλιματικός χάρτης και ο 
χάρτης βιοκλιματικών ορόφων της Πελοποννήσου .Επίσης, η μελέτη αναφέρεται 
στο μεγαλύτερο ποτάμι του νομού που βρίσκεται πλησίον του έργου και 
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συνοδεύεται από χάρτη με όλα τα υδρολογικά στοιχεία της άμεσης περιοχής 
του έργου. 

Μελέτη ΑΚ : Αναφέρεται στα κυριότερα μετερεωλογικά μεγέθη τις περιοχής 
καθώς και στα κυριότερα ποτάμια . 

4 . Χλωρίδα - Πανίδα . 

Μελέτη ΒΚ : Αναφέρεται στις κύριες γεωργικές καλλιέργειες, στα κυριότερα 
είδη καλαμιών που απαντώνται κοντά στα ποτάμια πλησίον του έργου καθώς 
και στα κυριότερα πτηνά . 

Μελέτη Τ : Καμιά αναφορά . 

Μελέτη Λ : Ίδια με τη μελέτη ΒΚ . 

Μελέτη Ο : Αναφέρεται στις ζώνες βλάστησης, στους βιότοπους της περιοχής 
, στα είδη βλάστησης (γεωργικών καλλιεργειών , παρόχθια ποταμού , βλάστηση 
παραλίας ) , στην πανίδα και τα είδη που συναντάμε καθώς και στο φυσικό 
τοπίο και τα κυριότερα στοιχεία που το αποτελούν . Συνοδεύεται δε από 
φυτοκοινωνικό χάρτη της Ν Πελοποννήσου. 

Μελέτη ΑΚ : Αναφέρεται όπως και η παραπάνω μελέτη στις τρεις ζώνες 
βλάστησης που συναντάμε στα πεδινά του νομού , στα δάση τις περιοχής και 
τις παρεμβάσεις που έχουν υποστεί , στα είδη βλάστησης που συναντάμε στην 
περιοχή , καθώς και στα κυριότερα είδη θηλαστικών , πτηνών , ερπετών και 
αμφιβίων που ζουν στο νομό . 

5 . Α νθρωπογενές περιβάλλον . 

Μελέτη ΒΚ : Κάνει μια σύντομη αναφορά στην πληθυσμιακή κατάσταση του 
νομού και αιτιολόγηση αυτής , στους τομείς απασχόλησης και στους ρυθμούς 
αναπτυξης. Επίσης αναφέρεται στις Ζώνες Οικιστικού Έλενου και Βιομηχανικές 
Περιοχές του νομού και παραθέτει τους ανάλογους χάρτες για την ευρύτερη 
και ειδικότερη περιοχή . 

Κατόπιν σχολιάζει την βιομηχανική , γεωργική , κτηνοτροφική και αλιευτική 
δραστηριότητα στην περιοχή συνοδεύοντας τη μελέτη με τον ανάλογο χάρτη 
για τις τρεις τελευταίες δραστηριότητες . 
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Μελέτη Τ : Η μελέτη παραθέτει τα εξής στοιχεία : 

- Πίνακα με την εξέλιξη των πληθυσμιακών δεδομένων του νομού . 

- Σχόλια για την οικονομία και ανάπτυξη της περιοχής . 

-Αναφορά στη τουρισnκή ανάπτυξη του νομού και στις προτεραιότητες που 
πρέπει να δοθούν προς αυτή την κατεύθυνση . 

- Υφιστάμενη πολεοδομική οργάνωση της πόλης ( πολεοδομικές ενότητες , 
κύριοι άξονες εμπορίου , διοίκησης , πολιnσμού και αναψυχής ) . 

-Ιστορικό κέντρο της πόλης . 

- Συνοικίες και περιφερειακοί συνοικισμοί . 

- Χρήσεις γης . 

-Τάσεις πολεοδομικής και οικονομικής εξέλιξης . 

- Εντοπισμός υφισταμένων πολεοδομικών προβλημάτων . 

Μελέτη Λ : Η μελέτη κάνει μια μικρή αναφορά στον πληθυσμό της πόλης 
που πραγματοποιείται το έργο . Στη συνέχεια παραθέτει πίνακα με την 
εργασιακή κατανομή του πληθυσμού της πόλης και χάρτη με τις βιοτεχνικές 
και βιομηχανικές μονάδες. Τέλος συνδέει την κατασκευή του έργου με την 
τουρισnκή ανάπτυξη της περιοχής . 

Μελέτη Ο : Η μελέτη αναφέρεται στις πόλεις και τους οικισμούς πλησίον του 
έργου καθώς και στον πληθυσμό αυτών . Επίσης αναφέρεται στους 
παραγωγικούς τομείς , στους φυσικούς πόρους και στον τουρισμό . 

Μελέτη ΑΚ : Η μελέτη αναφέρεται στους οικισμούς πλησίον του έργου , στην 
κονnνότερη πόλη και στους πληθυσμούς αυτών . Επισημαίνει τη γεωργία σαν 
κύρια πλουτοπαραγωγική πηγή του νομού και αναφέρει τα κυριότερα προϊόντα. 

Στη συνέχεια παραθέτει πίνακες και διαγράμματα με τη κατανομή του 
πληθυσμού ανά κατηγορία απασχόλησης και τον αριθμό των κτηρίων στην 
περιο ' χη. 
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6. Υφιστάμενη υποδομή. 

Μελέτη ΒΚ : Η μελέτη αναφέρεται στο οδικό δίκτυο της περιοχής και στις 
θαλάσσιες και εναέριες συγκοινωνίες παρουσιάζοντας χάρτη με τα βασικά 
δίκτυα υποδομής του νομού . Επίσης αναλύει τα δίκτυα ύδρευσης και 
αποχέτευσης της περιοχής και παραθέτει τον ανάλογο χάρτη υποδεικνύοντας 

την σύνδεση του υπό μελέτη έργου με αυτά. 

Μελέτη Τ : Η μελέτη αναλύει διεξοδικά το υπάρχον οδικό δίκτυο της 
περιοχής που θα λάβει χώρα το έργο καθώς και το οδικό δίκτυο που τη 

συνδέει με τις γύρω περιοχές . Στη συνέχεια σχολιάζει την υφιστάμενη 
οργάνωση κυκλοφορίας, 
τους κυκλοφοριακούς φόρτους και αναλύει τις αστικές μετακινήσεις ανά μέσο . 
Κατόπιν , τονίζει την αναγκαιότητα αναβάθμισης του δικτύου μαζικών 
μεταφορών και την αναδιάρθρωση του λεωφορειακού δικτύου προτείνοντας 
συγκεκριμένα μέτρα και κατευθύνσεις . 

Μελέτη Λ : Η μελέτη παρουσιάζει το βασικό δίκτυο μεταφορών του νομού 
και τον ανάλογο χάρτη καθώς και το αστικό , σιδηροδρομικό και θαλάσσιο 
δίκτυο . Επίσης αναφέρεται στο τηλεπικοινωνιακό , ηλεκτρικό , υδρευτικό και 
αποχετευτικό δίκτυο της πόλης . 

Μελέτη Ο : Η μελέτη περιορίζεται στη στενή περιοχή του έργου και στο 
υφιστάμενο , αγροτικής φύσεως , δίκτυο υποδομής. 

Μελέτη ΑΚ : Καμία αναφορά . 

7 . Πιέσεις στο περιβάλλον . 

Μελέτη ΒΚ : Η μελέτη αναφέρεται σε μικροβιολογικές μετρήσεις που έχουν 
γίνει σε παραλίες του νομού παραθέτοντας πίνακα που κατατάσσει τα νερά 
κολύμβησης σε κατηγορίες ανάλογα με την μικροβιολογική και φυσικοχημική 
τους ποιότητα. 

Μελέτη Τ : Καμία αναφορά . 
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Μελέτη Λ : Η μελέτη αναφέρεται στις πιέσεις , αν υπάρχουν , που δέχονται το 
ανάγλυφο , το υδατικό δυναμικό και το φυσικό περιβάλλον από ανθρώπινες 
δραστηριότητες στη στενότερη περιοχή του έργου . 
Επίσης περιγράφει την υφιστάμενη κατάσταση ρύπανσης από αστικά 
απορρίμματα καθώς και από απορρίμματα που έχουν σχέση με επιχειρήσεις και 
δραστηριότητες που ασκούνται στη ν παραπάνω περwχή . 

Μελέτη Ο : Η μελέτη κάνει μια διεξοδική ανάλυση στις πιέσεις που 
ασκούνται από τον άνθρωπο στο περιβάλλον στην περwχή του έργου . 
Συγκεκριμένα αναφέρεται στα εξής : 

- Εκμεταλλεύσεις και επιβάρυνση εδάφους - υπεδάφους καθώς και επιπτώ
σεις στο ανάγλυφο της περwχής . 

- Εκμετάλλευση και επιβάρυνση των υδάτινων πόρων . 

- Επιβαρύνσεις στην ατμόσφαιρα και στο κλίμα . 

-Ανθρωπογενείς επιδράσεις στη χλωρίδα και πανίδα . 

- Επιδράσεις στο φυσικό τοπίο . 

- Περιγραφή υφισταμένων πηγών διαφορών μορφών ρύπανσης ( αστικά 
λύματα , γεωργία - φυτοφάρμακα , λtπάσματα , αέριες εκπομπές ρύπων -
θόρυβος). 

- Εκτίμηση της κατάστασης του περιβάλλοντος . 

- Αλληλεπίδραση του φυσικού με το ανθρωπογενές περιβάλλον . 

Μελέτη ΑΚ : Ομοίως με την παραπάνω , και αυτή η μελέτη αναλύει τα εξής : 

- Ρύπανση του εδάφους . 

- Ρύπανση των υδάτων (γλυκά, υπόγεια , θαλάσσια ύδατα) 

- Ρύπανση του αέρα στην περιοχή ( εκπομπές από κεντρικές θερμάνσεις , 
από βwτεχνίες και βwμηχανίες , από κίνηση οχημάτων, από απογείωση 
και προσγείωση αεροσκαφών ) . 

- Θόρυβος (εκτενείς υπολογισμοί με χρήση μαθηματικών τύπων). 
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5 • ΠΕΡΠ'ΡΑΦΗ ΠΡΟΤΕΙΝΌΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ. 

Μελέτη ΒΚ : Αναφέρεται στα εξής: 

- Ιστορικό εξέλιξης της εγκατάστασης . 

- Παροχές και φορτία σχεδιασμού της εγκατάστασης . 

- Περιγραφή των επιμέρους μονάδων της εγκατάστασης ( με παράθεση των 
αντιστοίχων φωτογραφιών ). 

- Ύδρευση της εγκατάστασης . 

- Κατανάλωση ενέργειας στην εγκατάσταση . 

- Χρήση πρώτων υλών ( προβλεπόμενη ). 

- Αέρια απόβλητα της εγκατάστασης ( οσμές , σταγονίδια ) . 

- Υγρά απόβλητα (όρια εκπομπής και χρήσης αποδέκτη) . 

Μελέτη Τ : Η μελέτη περωρiζεται στην ανάλυση των εναλλακτικών λύσεων 
για την κατασκευή του έργου και αιτιολογεί την προτεινόμενη λύση . 

Μελέτη Λ : Η μελέτη αναφέρεται στα εξής : 

- Περιγραφή της υφιστάμενης κατάστασης στην περωχή . 

- Περιγραφή του προτεινόμενου έργου ( φάση κατασκευής - φάση λειτουργίας ) . 

- Παράθεση σχεδίων της εγκατάστασης . 

- Απασχολούμενο προσωπικό , πρώτες ύλες , χρήση νερού και ενέργειας , αέρια 
απόβλητα ( αέρια - ατμοί - αερολύματα - σωματίδια - καπνός - σκόνη ) , υγρά 
απόβλητα , στερεά απόβλητα , απορρίμματα , θόρυβος ,δονήσεις , οσμές . 

Μελέτη Ο : Η μελέτη αναφέρεται συνοπτικά στις εναλλακτικές λύσεις , στην 
φάση κατασκευής (χωματουργικά, τεχνικά και ασφαλτικά έργα) καθώς και 
στη φάση λειτουργίας του έργου . 
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Μελέτη ΑΚ : Η μελέτη κάνει μια σε βάθος ανάλυση στα χαρακτηριστικά του 
προτεινόμενου έργου και στον τρόπο λειτουργίας αυτού . Επιγραμματικά 
αναφέρουμε τα παρακάτω: 

- Διαχείριση των απορριμμάτων. 
Αναφορά , ανάλυση , αξιολόγηση των εναλλακτικών λύσεων στη διαχείριση 
των μολυσματικών απορριμμάτων και επιλογή της καλύτερης από αυτές . 
Διαχωρισμός , συλλογή , μεταφορά , αποθήκευση και τελική διάθεση των απορ
ριμάτων. 

- Περιγραφή και λειτουργία του κλιβάνου . Στο σημείο αυτό εκτός από μια συνο
πτική περιγραφή η μελέτη συνοδεύεται από ειδικό παράρτημα με λεπτομερές 
στατη ανάλυση των επιμέρους μηχανισμών του κλιβάνου και της λειτουργίας 
αυτών . 

- Απόβλητα από τη λειτουργία του κλιβάνου . Αναφορά στα υγρά και στερεά 
απόβλητα και στα επιτρεπόμενα όρια αυτών . Η μελέτη εκτός από τη λεπτο
μερέστατη ανάλυση της σύστασης των αερίων ρύπων παραθέτει ειδικό παρά
ρτημα με την συμπεριφορά των αερίων μαζών σε διάφορες μετεωρολογικές 
συνθήκες (μοντέλα) καθώς και γενικότερες πληροφορίες για τους αέριους ρύ
πους και την επίδρασή τους στην ανθρώπινη υγεία . 

6 . ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΙΙΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ 
ΕDIΠΤΩΣΕΩΝ. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ. 

Μελέτη ΒΚ : Η μελέτη αναφέρεται κυρίως στις εmπτώσεις από τη διάθεση 
των επεξεργασμένων λυμάτων στο θαλάσσιο αποδέκτη . Αφού αναφερθεί στη 
αραίωση και διασπορά των λυμάτων εκτιμά και τη συγκέντρωση διαφόρων 
ρυπαντών στη θάλασσα και συγκρίνει τις τιμές τους με τα επιτρεπόμενα όρια . 
Κατόπιν σχολιάζει τις παραγόμενες ποσότητες στερεών αποβλήτων 
( σχαρίσματα-άμμος - ιλύς) και του επιπέδου θορύβου . 

Στη συνέχεια προτείνει μέτρα για την αντιμετώπιση των εmπτώσεων που 
προκαλούνται από τα απόβλητα (αέρια-υγρά -στερεά) με συνεχή 
παρακολούθηση 

αυτών από αυτοματοποιημένα συστήματα με αισθητήρες καθώς και 
δειγματοληψία και μικροβιολογική εξέταση σε καθημερινή βάση έτσι ώστε η 
απόδοση της μονάδας να παραμένει σταθερή . 

Επίσης μεριμνά για την ασφάλεια και υγιεινή των εργαζομένων στην 
εγκατάσταση καθώς και στη φυσιογνωμία της περιοχής . 

Σημαντικό θεωρείται επίσης και η συνεργασία της εγκατάστασης με πρότυπη 
μονάδα λιπασματοποίησης που λειτουργεί στην περιοχή για τη διάθεση των 
στερεών απόβλητων. 
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Μελέτη Τ : Η μελέτη αναφέρεται στις πιθανές θετικές , αρνητικές και μηδενικές 
επιπτώσεις του μελετουμένου έργου σε διάφορους παραμέτρους όπως : 

-Έδαφος . 

-Αέρας . 

-Νερά . 

- Χλωρίδα - Πανίδα . 

- Θόρυβο . 

- Χρήση Γης - Φυσικοί Πόροι . 

- Κίνδυνος Ανώμαλων Καταστάσεων . 

-Πληθυσμό . 

- Κατοικία . 

- Μεταφορές - Κυκλοφορία. 

- Ενέργεια - Κοινή Ωφέλεια . 

- Ανθρώπινη Υγεία . 

- Αισθητική . 

-Αναψυχή . 

- Πολιτιστική Κληρονομιά - Προστατευτέες Περιοχές . 

Στη συνέχεια παραθέτει το απαιτούμενο από το νόμο ως μελέτη τύπου Β 
ερωτηματολόγιο με την υποσημείωση ότι για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις θα 
προταθούν επανορθωτικά μέτρα . 

Μελέτη Ο : Η μελέτη διαχωρίζει τις εmπτώσεις σ ' αυτές που προκαλούνται 
κατά τη φάση κατασκευής του έργου και σ ' αυτές που αναμένεται να 
προκληθούν κατά την λειτουργία του έργου . Συγκεκριμένα αναφέρεται στις 

εξής μεταβλητές : 

- Ατμόσφαιρα . 

- Έδαφος - Υπέδαφος . 
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- Υδάτινοι Πόροι . 

- Χλωρίδα - Πανίδα 

- Ακουστικό Περιβάλλον . 

- Κοινωνικά - Οικονομικά Χαρακτηριστικά . 

- Ιστορικό - Πολιτιστικό Περιβάλλον . 

- Αισθητική Τοπίου. 

-Χρήστες. 

Στη συνέχεια αξιολογεί τις επιπτώσεις στις παραπάνω μεταβλητές και εξάγει τα 
απαραίτητα συμπεράσματα για την αντιμετώπιση αυτών . Προτείνει δε , 
πρόγραμμα παρακολούθησης των μέτρων αποκατάστασης . 

Η μελέτη συνοδεύεται από ερωτηματολόγιο περιβαλλοντικών επιπτώσεων. 

:"1ελέτη Λ : Αναφέρεται στις επιπτώσεις στην ατμόσφαιρα , στα νερά , στο 
εδαφος , στη χλωρίδα και πανίδα , στο θόρυβο , και παραθέτει πίνακα με την 
εκτίμηση των επιπτώσεων και των μέτρων αντιμετώπισης αυτών. 

Μελέτη ΑΚ : Η μελέτη αφού κάνει τις αναγκαίες παραδοχές σχετικά με το 
ύψος του κτηρίου , με τον τύπο του αποτεφρωτικού κλιβάνου και της 
καπνοδόχου , με την δυσμενέστερη ταχύτητα και διεύθυνση του ανέμου , με το 

· ύψος της καμινάδας και αφού παρουσιάσει το μοντέλο διασποράς αερίων 
ρύπων αναφέρεται στις μέγιστες συγκεντρώσεις που μπορούμε να απαντήσουμε 
τους πιο επικίνδυνους για τη δημόσια υγεία από αυτούς στο περιβάλλον 
παραθέτοντας τα απαραίτητα διαγράμματα με τα ανάλογα όρια επιφυλακής . 

Κατόπιν , αξιολογεί τις επιπτώσεις των αερίων ρύπων καθώς και των 
απορριμμάτων του νοσοκομείου στην ατμόσφαιρα , στα νερά , στη χλωρίδα και 
στην πανίδα καθώς και τις επιπτώσεις του έργου στα επίπεδα θορύβου και 
στην γενική αισθητική του χώρου . 

Στη συνέχεια προτείνει μέτρα για την αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων καθώς και πρόγραμμα παρακολούθησης και ελένχου αυτών . 
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ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΠΆΝΩ Μ.Π.Ε. ΣΧΟΛΙΑ. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ. 

Οι μελέτες που εξετάσαμε παραπάνω παρουσιάζουν ποικιλία όσον 
αφορά το αντικείμενο ενασχόλησης και τη σχέση που έχει αυτό με το 
περιβάλλον γενικώς . Έτσι έχουμε έργα με σημαντικές περιβαλλοντικές 
επιπτώσεις που απαιτούν πολύπλοκους σχεδιασμούς για την αποφυγή τους και 
έργα με μηδενικές περιβαλλοντικές επ~πτώσεις . 

Κρίνοντας τα έργα σύμφωνα με τα παραπάνω , καταλήγουμε στο συμπέρασμα 
ότι τα επιβλαβέστερα είναι αυτά που σκοπός τους είναι να περιορίσουν 
επιβλαβείς δραστηριότητες που προκαλούν συστηματική καταστροφή στο 
περιβάλλον . 

Παρακάτω γίνετε μια προσπάθεια να καταγραφούν τα χαρακτηριστικά κάθε 
έργου , οι ιδιαιτερότητες που παρουσιάζει κάθε μελέτη σύμφωνα με τα 
παραπάνω χαρακτηριστικά . Όσον αφορά την πληρότητα των μελετών , καμία 
από αυτές δεν ακολουθεί πιστά τις οδηγίες καθορισμού περιεχομένου που 
προβλέπονται από το νόμο και οι μελετητές κρίνουν από μόνοι τους τα σημεία 
που συσχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με τη φύση του έργου και στα οποία 

δίνουν ιδιαίτερη βαρύτητα . 

Στο σημείο αυτό θα' θελα να τονίσω ότι η θεματολογία των έργων καλύπτει 
και άλλα έργα σε μεγάλο ή και μικρότερο ποσοστό που είναι είτε παρεμφερή 
είτε τα ίδια άλλα σε άλλη κλίμακα από αυτά που αναφέρονται εδώ . 

!!) Βιολογικός Καθαρισμός 

Το έργο του Βιολογικού Καθαρισμού είναι σήμερα απαραίτητο για κάθε 
αστική περιοχή, μετά την γιγάντωση αυτών, που σε συνάρτηση με κάποιους 
άλλους παράγοντες ( π.χ πολύπλοκες χημικές ενώσεις ) έχουν καταστήσει το 
φυσικό περιβάλλον ανήμπορο να απορροφήσει και να αφομοιώσει τα 
παραγόμενα λύματα οικιακής και βιομηχανικής προέλευσης . 

Έτσι λοιπόν , με τη χρήση της κατάλληλης τεχνολογίας μπορούμε πια να 
διαχωρίζουμε τα επιβλαβή για το περιβάλλον στοιχεία και να τα 
επεξεργαζόμαστε με τέτοιο τρόπο που όχι μόνο να παύουν να είναι επιβλαβή 
αλλά να τα καθιστούμε χρήσιμα για συγκεκριμένες χρήσεις . 

Σαν παράδειγμα για το παραπάνω , αναφέρουμε την ύπαρξη πρότυπου 
εργοστάσιου λιπασματοποίησης που λειτουργεί δίπλα από το παραπάνω έργο 
και απορροφά όλες τις κατακρατούμενες ποσότητες . 

Βέβαια το απόλυτο μηδέν δεν είναι ποτέ εφικτό . Με τη σωστή εκτίμηση όμως 
της κατάστασης του περιβάλλοντος και των τυχόν επ~πτώσεων σ' αυτό και τη 
χρήση της κατάλληλης τεχνολογίας μπορούμε να πλησιάσουμε κοντά . 
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Η μελέτη διαφοροποιείται στα εξής σημεία: 

- Αναφέρεται στις Ζώνες Οικιστικού Ελένχου της ευρύτερης και ειδικότερης 
περιοχής. 

- Παρουσιάζει στοιχεία για τα δίκτυα ύδρευσης και αποχέτευσης της περιοχής . 

- Παρουσιάζει μικροβιολογικές μετρήσεις και ωκεανογραφικά στοιχεία για τα 
θαλάσσια ύδατα και κατατάσσει σε κατηγορίες τις ακτές και τα νερά 
κολύμβησης. 

- Δίνει ιδιαίτερο βάρος στην ανάλυση των στοιχείων των λυμάτων που 
διοχετεύονται στη θάλασσα και των τελικών συγκεντρώσεων των στοιχείων σ' 
αυ ' τη . 

ίl) Γραμμή Τραμ. 

Η κατασκευή μιας γραμμής Τραμ μόνο θετικά αποτελέσματα μπορεί να επιφέρει 
για το ανθρωπογενές και φυσικό περιβάλλον. Σε συνδυασμό με το γεγονός ότι το 
αστικό φυσικό περιβάλλον σε πολλές περιπτώσεις έχει υποστεί αλλοιώσεις 
λόγο της άναρχης πολεοδομικής αναπτυξης που παρατηρήθηκε τις 
προηγούμενες δεκαετίες , το παραπάνω έργο έρχεται να προσθέσει και όχι να 
αφαιρέσει από αυτό . 

Η παρούσα μελέτη είναι τύπου Β και διαφοροποιείται κατά το μεγαλύτερο 
ποσοστό της από τις υπόλοιπες . Κύρια σημεία είναι τα εξής : 

- Πλήρης περιγραφή της υφισταμένης πολεοδομικής οργάνωσης . 

- Αναλυτική περιγραφή του οδικού δικτύου και των κυκλοφοριακών φόρτων. 

- Ανάλυση , κριτική και πρόταση αναβάθμισης του δικτύου μαζικών μεταφορών. 

- Στοιχεία σεισμικότητας της περιοχής. 

11 Κατασκευή επαρχιακής οδού . 

Η κατασκευή ενός δρόμου αρκετά μεγάλης κυκλοφορίας που διέρχεται από 
αγροτικά οικοσυστήματα αποτελεί έργο που αλλάζει σε μεγάλο βαθμό την 
εικόνα και τις ισορροπίες μιας τέτοιας περιοχής . 

Εκτός από τις αισθητικές αλλαγές, η ύπαρξη ενός τέτοιου δρόμου λόγο τις 
συχνής κυκλοφορίας οχημάτων και της αυξημένης στάθμης θορύβου μπορεί να 
προκαλέσει ανωμαλίες στην ισορροπία των οικοσυστημάτων της περιοχής . 
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Για να αποφύγουμε λοιπόν τα παραπάνω απαιτείται Μ Π Ε που να παρουσιάζει 
με μεγάλη πληρότητα την υφιστάμενη κατάσταση του περιβάλλοντος , 
ανθρωπογενούς και φυσικού και να μπορεί να προβλέπει τυχόν επιπτώσεις σε 
οποιαδήποτε μεταβλητή . 

Για ~α το πετύχει αυτό η παρούσα μελέτη ακολουθεί, σε πολύ μεγάλο βαθμό , 
πισ~α τις οδηγίες καθορισμού περιεχομένου που προβλέπονται από το νόμο και 
αυτο είναι το στοιχείο που την διαφοροποιεί από τις υπόλοιπες . 

Συμπεραίνουμε λοιπόν ότι έργα τα οποία λαμβάνουν μεγάλη έκταση σε 
περιοχές που το φυσικό περιβάλλον δεν έχει υποστεί σοβαρές αλλοιώσεις από 
την ανθρώπινη παρουσία απαιτούν περιβαλλοντικές μελέτες που εξετάζουν με 
εξονυχιστικό τρόπο τα δεδομένα και βάση την ανάλυση των στοιχείων 
προβλέπουν και αποτρέπουν δυσμενείς καταστάσεις που μπορεί να προκαλέσει 
ένα έργο στη φύση. 

Q) Εγκατάσταση πλωτών ενεδρών σε λιμάνι . 

Τα παραπάνω έργο έχει σα σκοπό την αύξηση του αριθμού και της 
ασφάλειας των πλεούμενων που δένουν στο λιμάνι της Καλαμάτας . Παρ' όλο 
που οι επιπτώσεις του έργου περιορίζονται καθαρά στο χώρο μέσα και γύρω 
από το λιμάνι η μελέτη αναφέρεται , όπως οφείλει άλλωστε , σε περιγραφή 
στοιχείων άσχετων ως προς αυτό . 

Όμως παραλείπει να αναφερθεί σε στοιχεία σχετικά με τα επίπεδα μόλυνσης 
των υδάτων του λιμανιού σε συνάρτηση με την προηγούμενη , ομοειδή αλλά 
σε μικρότερη κλίμακα χρήση καθώς και στα είδη και τον αριθμό των ψαριών 
και λοιπών θαλασσίων οργανισμών που ζουν μέσα σ' αυτό . 

Παρουσιάζει βέβαια συμπληρωματική μελέτη σχετικά με τη διαχείριση των 
~γρών και στερεών αποβλήτων κατά τη φάση λειτουργίας του έργου , τα οποία 
ομως ίσως και να είναι δύσκολο να εφαρμοστούν σ' έναν μη φυλασσόμενο 
σχολαστικά χώρο όπως είναι ένα λιμάνι . 

Έτσι αν τα επίπεδα μόλυνσης και η ζωή στα νερά , βάση στοιχείων , 
αποδεικνύονταν αρνητικά , ίσως και να ακύρωναν το έργο και να οδηγούμαστε 
σε άλλες λύσεις όπως η κατασκευή ειδικής φυλασσόμενης μαρίνας για τη 
ΧΡήση αυτή . 

.§L:\ποτεφρωτικός κλίβανος νοσοκομείου . 

Κατά τη λειτουργία ενός νοσοκομείου παράγονται μολυσματικά απορρίμματα 
τα οποία εγκυμονούν κινδύνους για τη δημόσια υγεία και απαιτούν ειδικό 
τρόπο καταστροφής . Η καταστροφή αυτών γίνεται μέσω καύσης . Λόγο όμως 
του ότι ένα νοσοκομείο βρίσκεται πάντα σε αστική περιοχή απαιτείτε η χρήση 
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ειδικών αποτεφρωτικών κλιβάνων ούτως ώστε τα κατάλοιπα της καύσης να 
μην προκαλούν δυσμενείς συνέπειες στο ανθρωπογενές και φυσικό περιβάλλον . 

Ο σκοπός της λειτουργίας του παραπάνω έργου είναι ομοειδής με αυτόν του 
Βιολογικού Καθαρισμού . Και τα δυο έργα έχουν σαν σκοπό την ανακύκλωση 
ουσιών βλαβερών για το περιβάλλον σε προϊόντα που αυτό μπορεί να 
απορροφήσει . 

Η Μ Π Ε για το παραπάνω έργο ακολουθεί σε μεγάλο βαθμό τις οδηγίες 
περιεχομένου που ορίζονται από το νόμο . Διαφοροποιείται όμως από τις 
υπόλοιπες , όπως είναι αναμενόμενο και ορίζεται από το νόμο , σε ότι έχει να 
κάνει με τις αέριες εκπομπές αλλά και τη διαχείριση των απορριμμάτων . 

Εδικά για τις αέριες εκπομπές , παρατηρούμε μια πολύπλευρη ανάλυση με 
ΧΡήση μοντέλων διασποράς που μαρτυρά το υψηλό επίπεδο της συγκεκριμένης 
εργασίας και τη διεπιστημονικότητα της που την καθιστούν την πιο πλήρη 
μελέτη ανάμεσα σ' όλες και πρότυπο για τον μελλοντικό μελετητή. 
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Θ . Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΚΑΛΥΨΕΩΝ ΣΤΗΝ 
ΑΝΑΛ ΥΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ 
ΧΩΡΟΥ 

l.ΓΕΝΙΚΑ 

Στη μελέτη ενός χώρου και ανάλογα με το σκοπό αυτής είναι 
απαραίτητο να μετρηθούν και να εκτιμηθούν ορισμένα από τα χαρακτηριστικά 
που τον συνθέτουν . 

Για την ανάλυση , τον προσδωρισμό και την μέτρηση των χαρακτηριστικών του 
περιβάλλοντος υπάρχουν μια σειρά τεχνικών και μελετών που μπορούν να 
εφαρμοστούν . Σαν τεχνική ορίζουμε τα εργαλεία που χρησιμοποιούμε για να 
πετύχουμε ένα επιστημονικό στόχο ενώ η μέθοδος αναφέρεται στους κανόνες 
και τα κριτήρια για την επιλογή μιας συγκεκριμένης τεχνικής . 

Σκοπός ό'Λων αυτών των τεχνικών και μεθόδων είναι η τελική η σύνθεση 
όλων των χαρακτηριστικών για την εξαγωγή συμπερασμάτων . 

Η επιτυχία των παραπάνω κρίνεται από το βαθμό ακρίβειας με τον οποίο 
μετρούνται τα διάφορα μεγέθη σ)λά και με τον τρόπο με τον οποίο 
απομονώνονται αυτά . 

Όμως συχνά παρατηρείται το φαινόμενο ο μελετητής να μη μπορεί ν 
αντιληφθεί σε όλο του το εύρος τις δυνατότητες ή τους περιορισμούς της 
τεχνικής που εφαρμόζει καθώς και τα βαθύτερα προβλήματα της περιοχής που 
μελετά με αποτέλεσμα τα συμπεράσματα που τελικά εξάγονται να 
χαρακτηρίζονται ανακριβή ή υποκειμενικά . 

LΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΟΣ 

Μια τεχνική που δίνει λύσεις σε όλα τα παραπάνω προβλήματα και 
ΧΡησιμοποιείται εδώ και πολλά χρονια με επιτυχία είναι η τεχνική των 
mJικαλύΨεων . 

1-Ι συγκεκριμένη τεχνική περιλαμβάνει την ανάλυση των στοιχείων του χώρου 
και σύνθεση των λύσεων για την εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων . 

Είναι δηλαδή η μεταφορά των μεταβλητών ενός ~γκεκριμένου χώρου ή 
~εριβάλλοντος σε ξεχωριστές διαφάνειες πο~ επικ~υπτουν τελικά η μια , τη 
~η με σκοπό την παρουσίαση μιας τελικης εικονας για τον συγκ:εκριμενο 
χωρο . 
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3.ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ 

Τα σταδία από τα οποία απαρτίζεται η τεχνική των επικαλύψεων είναι τα 
παρακάτω: 

α) Δημιουργία τράπεζας πληροφοριών για τα στοιχεία υποδομής που μας 
βοηθά να εκnμήσουμε τις ικανότητες του χώρου να δεχτεί τη συγκεκριμένη 
χρήση. 

β) Αξιολόγηση των μεταβλητών που επηρεάζονται από τη συγκεκριμένη χρήση 
του χώρου ώστε να αποφύγουμε τις άσκοπες δαπάνες . 

γ) Κατασκευή μητρών δυο εισόδων . Στις στήλες γράφουμε τις μεταβλητές που 
κρίνουμε αναγκαίο να μετρηθούν , να διερευνηθούν και να εκnμηθούν και στις 
γραμμές τοποθετούμε τις μετρήσεις κάθε μεταβλητής . 

Σαν κριτήριο μετρήσεων χρησιμοποιούμε άλλοτε αριθμητικές μονάδες και 
άλλοτε χαρακτηρισμούς όπως: "καλό" , "μέτριο" κτλ. 

~πορούμε δηλαδή να χαρακτηρίσουμε το έδαφος ως " αβαθές " , ,, μέτριο " , 
βαθύ " ή τη βλάστηση " χαμηλή " , " μεσαία " , "υψηλή " ή και " καλή " 

'' μέτρια " , " άριστη " κτλ . 

δ) Μεταφορά των πληροφοριών κάθε μεταβλητής , που συγκεντρώσαμε σε 
διαφανείς επιφάνειες που απεικονίζουν το συγκεκριμένο χώρο με τις ίδιες 
ακριβώς διαστάσεις και όρια . Για τη μεταφορά αυτή κάνουμε χρήση διάφορων 
Χρωμαnκών επιλογών , συμβολών και αριθμών για κάθε μεταβλητή και με 
σαφή περιγράμματα . 

ε) Όταν ολοκληρωθεί για όλες τις μεταβλητές η αναλυnκή σχεδίαση τους 
Πάνω σε διαφάνειες ακολουθεί η φάση της συνθέσεως .Έτσι, ανάλογα με το 
ποιος είναι 0 στόχος μας δημιουργούμε , τοποθετώντας τις διαφάνειες τη μια 
Πάνω στην άλλη , έναν ή περισσότερους χάρτες . Οι τελικοί αυτοί χάρτες μας 
αποδίδουν τελικά συμπεράσματα για την καταλληλότητα ή μη του χώρου για 
τη συγκεκριμένη χρήση . 

LΠΑΡ ΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

Ένα πρόβλημα που συχνά ανnμετωπίζουμε και αποτελεί ένα 
μειονέκτημα της τεχνικής των επικαλύψεων είναι η ανομοιογένεια στην 
Ποιότητα , τη λεπτομέρεια και την αξιοπιστία των πληροφοριών των στοιχείων 
των μεταβλητών . 
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Και αυτό διόn ενώ σε μικρές εκτάσεις μπορούμε απ' ευθείας τις δικές μας 
μετρήσεις, σε επίπεδο νομού ή σε εθνική κλίμακα είμαστε αναγκασμένοι να 
δεχτούμε στοιχεία από άλλους φορείς που είναι δύσκολο να ελένξουμε την 
ακρίβεια τους . 

Ειδικότερα , το πρόβλημα παρουσιάζεται αυξημένο όταν πρέπει να 
χρησιμοποιήσουμε πληροφορίες για κοινωνικής φύσεως θέματα που η 
διακύμανση τους είναι μεγάλη , όπως , κατανομή εισοδημαnκών ομάδων στο 
Χώρο ή το μορφωnκό επίπεδο κτλ . 

Εκτός όμως από το πρόβλημα της ποιότητας των πληροφοριών ένα 
επιπρόσθετο πρόβλημα στη χρήση της τεχνικής των επικαλύψεων 
παρουσιάζεται όταν τα διάφορα στοιχεία μιας μεταβλητής είναι πολλά με 
αποτέλεσμα να είναι πολύ δύσκολο να διακριθούν σχεδιασnκά ακόμα και σε 
φωτοτράπεζα . 

Έτσι για να ελαττώσουμε το παραπάνω πρόβλημα και οι πληροφορίες μας να 
γίνονται πιο εύχρηστες , μπορούμε , αντί να σχεδιάζουμε για όλο το χώρο ένα 
σχέδιο που εμπεριέχει τις διάφορες κατηγόριες μιας μεταβλητής , να 
σχεδιάσουμε την κάθε κατηγορία σε διαφορεnκό σχέδιο . 

Αντί δηλαδή να έχουμε ένα χάρτη με, πχ, όλες τις κατηγορίες κλίσεων του 
εδάφους, 
μπορούμε να έχουμε τις κλίσεις χωριστά σε διαφορεnκούς χάρτες . 

Έτσι δημιουργούμε μια τράπεζα πληροφοριών και μπορούμε να 
χρησιμοποιήσουμε μεμονωμένα τα στοιχεία που μας χρειάζονται από μια 
μεταβλητή μειώνοντας τη πολυπλοκότητα ενός χάρτη . 

Μπορούμε λοιπόν να παρουσιάσουμε ολόκληρη την περιοχή , αν χρειαστεί, 
αλλά και ειδικότερα μέρη αυτής . 

Η αναλυnκή αυτή προσέγγιση γίνεται ιδιαίτερα χρήσιμη όταν αναφερόμαστε 
στην καταλληλότητα ή μη ζωνών γης για μια συγκεκριμένη χρήση ή του 
εντοπισμού του χώρου που θίγεται από τη συγκεκριμένη επέμβαση . 

Έτσι, αφού επιλέξουμε τα κριτήρια που μας χρειάζονται για τον καθορισμό 
των στοιχείων των μεταβλητών , διαλέγουμε ένα ομοιόμορφο τρόπο 
χρωμαnσμού για το βαθμό καταλληλότητας όπως πχ τα κατάλληλα τμήματα 

πράσινα , τα ευαίσθητα κόκκινα ενώ τα πλέον ακατάλληλα μαύρα . 

5 . ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ 

Καθορισnκό ρόλο στην χρήση της τεχνικής των επικαλύψεων παίζουν 
τα τελευταία χρονια οι Η\ Υ . Με την κατάλληλη εισαγωγή σ ' αυτούς 
δημιουργούμε μια βάση δεδομένων με απεριόριστο αριθμό στοιχείων για κάθε 
μεταβλητή και με μεγάλη ποικιλία δυνατοτήτων παρουσίασης αυτών . 
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Έτσι το πρόβλημα της πολυπλοκότητας της διασταύρωσης πληροφοριών 
ξεπερνιέται εύκολα , γρήγορα και με μεγάλη δυνατότητα αναπαραγωγής . 

Η προς μελέτη περιοχή χωρίζεται με κάναβο σε επιμέρους τμήματα που 
ανάλογα με τα δεδομένα που έχουν εισαχθεί μας δίνουν ξεχωριστή εικόνα για 
κάθε ένα από αυτά και με μεγάλη ταχύτητα . 

Σε μικρότερες κλίμακες η κλασική μέθοδος κρίνεται ως ικανοποιητική . 

6.ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ 

Η τεχνική των επικαλύψεων αποτελεί σήμερα ένα πολύτιμο εργαλείο με 
πολύ περισσότερα πλεονεκτήματα από μειονεκτήματα στα χέρια του μελετητή 
που του δίνει τις δυνατότητες και την ευελιξία που του χρειάζονται για την 

ανάλυση και σύνθεση των στοιχείων οποιουδήποτε χώρου , όσο πολύπλοκος κι 
αν είναι αυτός . 
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Ι\ ΙΛ1'Τ10Σ 

ΛΙ ΙΙ'JΛ!ΟΣ 

λ1Λ1ΌΣ 

ΙΟΥΝJΟΣ 

!ΟΥΛΙΟΣ 

:\ΥΓΟΥΣΤΟΣ 

'"ΕΙΠΕΜΒΙ'JΟΣ 

ΟJ..:ΤΩΙ3ΡΙΟΣ 
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13 

ΠΙΙ::ΣΗ 

(M.S.L.) 

1.017.2 

1.016,2 

1.015,1 

\.013,5 

1.014,1 

1.013,4 

1.0 12,1 

1.012 ,4 

1.015,5 

1.017,2 

1.0 17.7 

1.0 16,8 

12.18 1,2 

1.015.1 

λίΕΣΗ 

10,20 

10,70 

12,40 

15,30 

19,70 

24,10 

26,40 

26,30 

23,30 

19,00 

14.90 

11,70 

214.00 

17,83 

ΝΕΦΩ.ΣJΙ {Ο - 8/8) 

JvfEΣII 

λίΕΓΙΣΤΗ 

15,20 

15,60 

17,20 

20,00 

24,20 

28,70 

31 ,00 

31,30 

28,70 

24,80 

20,70 

16.70 

274,10 

22,84 

ΘΕΡΜΟΚΡ ΑΣΙ Λ (°C) 

λίΕΣΙΙ 

ΕΛΑΧΙΣΤΗ 
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18,100 

18,400 

16.200 

13.200 

. 10,000 

7,200 

13 8,900 

ΑΠΟΛΥΤΩΣ 

ΜΕΓΙΣΤΙΙ 

23,0 

23,8 

26,0 

29,8 

37,0 

41,8 

42.6 

42,0 

38,8 

37,4 

29,0 
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ΛΠΟΛΥΤΩΣ 

ΕΛΑΧΙΣΤΗ 

-5,00 

-4 ,40 

-3,60 
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12 ,00 
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4,20 
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-2,00 
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ΣΧΕΤΙΚΗ 

ΥΓΡΑΣΙΑ 

72,20 

71 .30 
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70,50 

66,50 

58.90 

58,00 
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65.00 

69.30 

74.50 
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8 12.301 

67,69 \ 

ΒJ'ΟΧΟΠΤΩΣΗ (σε mn1) λίΕΣΗ 

ΝΕΦΩΣΙΙ ΣΥΝΟ:\ΙΚΗ 1 i\ίΕΓΙΣΤΗ 2-ΙΩ!'ΟΥ 

4,50 110.6 60,30 

4,50 93,8 46,70 

4,40 73 ,0 67,60 

4,00 48,4 47,10 

3,10 27,0 5 1,40 

1,9.Ο 6,9 18.60 

1,00 4,3 27,70 

1,10 10,6 37.30 

2.00 29.0 75,30 

3.20 89.9 183.20 
4 ,00 138.5 143.60 

4.50 149,2 147.00 
3g .20 781.2 905 ,80 

3,18 65, 1. 75,48 

ΘΕΡλ!ΟΚΡΛΣlΑ TA.'XYTIJTA ΛλΈ\ ΙΟΥ 

> 613 ! > 8!3 0-1,5 1 1,6-6,4 1 6,5-8,0 1 ΥlΞΤΟΣ 1 J3POXI! 1 XJ0}.;11 ΚΑΤ ΑJΓΙΛΕΣ ΧΑΛΑΖ! Χ!ΟΝΟΒΡΟΧΟ ω.ΙΙΧΛΙ! 1 ΔΙ'ΟΣΙ Α 1 ΠΛλ'Ν!Ι Ι::ΛΛΧΙΣΤΗ 1 λ·ίΕΠΣΤ!Ι 
(<0°C) (<0°C) 

5.201 18.30 1 7,600 15,80 Ι 5,f:fl 1 0,300 3 ,80 0,30 0.000 0 ,30 2,50 0,700 1,6 ο.ο 1.-100 0 ,20 

4 ,701 17,401 6,200 13.60 13.501 0.100 4.30 0,40 0,000 0,20 2,40 0.100 ι 1,2 Ο.Ο 1.200 0, 10 

5,80 1 19 ,20 1 6.000 12,70 12.70 1 0.200 3.·ΙΟ 0.30 0,100 0.50 3,70 0.1 00 Ο.·1 1 ο.ο l.JOO O.J O 

6,70 1 18,801 4,600 10.50 10.50 1 . 0.000 2,GO 0,10 0.000 0.60 3,80 0,000 ο . ο Ο.Ο 0,500 0.00 

9.801 19,601 1,600 

18,30 1 11 ,501 0,2001 

26.00 1 5,001 0,000 

25, !Ο 1 5.901 0,000 

17.901 11,80 ί 0.300 

C!. ou Ι 
6,80 G.801 0,000 3 ,00 0,10 0,000 0,60 3,40 0.000 ο . ο Ο.Ο 0.300 0 .00 

(! 001 
3.40 3. -1 0 1 0.000 2.30 0,10 0.000 0.10 2 ,00 0,000 ο.ο 0,0 0,300 

0.001 
1.40 1,40 1 0.000 1 1,40 0,00 0.000 0.00 2 ,10 0 .000 ο .ο ο.ο 0.2 00 

2.30 1,80 ο . οο 0.000 0.00 2,40 0.000 1 ο.ο Ο .Ο 0,300 

5,30 

2 ,30 1 0,000 

5.20 1 0,000 ·3,30 0,00 0,000 0,10 2,70 0,0001 ο.ο 0,0 0,300 0.00 

10.801 17,40j 2 ,ϊΟΟ 9,80 9,801 0,000 4,50 0,00 0,000 0,00 3,70 0.000 0,0 Ο . Ο 0.500 0.00 

6,60 1 18,90 1 4,500 13 , 10 13.101 0.000 5.70 0,10 0.000 0 ,10 3,50 0.00() Ο .Ο Ο . Ο 0.600 U. J ίJ 

5.201 18,401 7,400 16.80 16.701 0.100 5.30 0-30 0.000 0,10 1,20 0,100 0.4 0,0 1,400 0.10 

0.675 
142,101 182,20 l 41,000 

11,841 15,181 3,425 9,29 

111.20 1 0,700 

9,26 I 0,058 

111.50 41,40 1 

3,45 

1.70 

0, 14 

0.1 00 

0.008 

33 ,40 2.60 

0.22 ! 2,78 

1,000 

0,083 

3,6 

0,3 

0,0 8, 100 

0,0 

U.GO 1 
ί,.: _ () ) 
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Μετεωρολογικός Σταθμός ΚΑΛΑΜΑ ΤΑ 726 

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ ΠΛΑΤΟΣ : Β 37°04·1 ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ ΜΗΚΟΣ : Α 22° οο· ιγψQΜΕΤΡΟ BAPO~fETPOY: 11,Ι m /ΥΨΌΜΕΤΡΟ ΣΤΑΘΜΟΥ: 6,2 ιη 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1956- 1992 

ΕΤΗΣΊΑ ΣΥΧΝΟΤΗΤλ (ΕΠΙ ΤΟΙΣ %) ΤΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΙΕΩΝ ΤΩΝ λΝΕΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΝΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥΣ ΣΕ ΚΛlΜΑΚλ BEAUFORT 

ΑΠΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 06 Η, 12 Η, 18 Η GMT 

ΈE.-\UFORT Β ΒΑ Α ΝΑ Ν ΝΔ Δ ΒΔ ΝΗΝΕΜΙΑ ΣΥΝΟΛΟ 

ο 33,192 33, 192 

1 2,905 0,208 0,033 Ο, 12 l 1,853 0,077 0,110 0,4-i9 5,756 

2 10,765 1,568 0,340 1,047 6,599 1,348 0,592 2,587 24,873 

3 7,400 2,017 0,197 1, 129 6,742 1,951 0,384 2,061 21,881 

4 2,982 1,535 Ο, 143 0,636 3,683 1,047 0,252 0,800 11, 105 

5 0,658 0,460 0,066 Ο, 143 0,570 Ο, 143 0,044 0,186 2,270 

6 0,099 0,132 0,022 0,099 0,208 0,033 0,011 0,033 0,637 

7 0,011 0,044 0,011 0,011 0,055 0,011 0,000 0,011 Ο, 154 

8 0,011 0,022 0,011 0,01 ι 0,022 0,011 0,000 0,000 0,088 

9 0,000 0,01] 0,000 0,011 0,011 0,000 0,000 0,000 0,033 

10 0,000 0,000 0,000 0,000 0,011 0,000 0,000 0,000 0,011 

~ 11 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

ΣΥΝΟΛΟ 24,831 5,997 0,823 3,235 19,754 4,648 1,393 6,127 33, 192 100,000 

~ 
1.'f. 
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ΕΛΛΓΙΝΙΙ\Ι"f Δl!ΜΟΚΡΑ ΤΙΑ 

ΝΟΜΑΡΧΙΑ M~l,;l:llNIA2: 

ΔlEYΘYNl:ll ΤΕΧΝΙΙ\ΩΝ ΥΠΙ1ΡΕ2:/ΩΝ 

ΟΡΙ2.:ΤΙΚΙ-ι C"1EΛETl1 ΤΙΙΣ ΟΔΟΥ ΑΠΌ ΜΕΣΣΙ1Νt1 

ΠΡΟ2: flEPIΨEPEIAl\O ΔΑt\ΤΥΛΙΟ 

(ΠcριοχιΊ Αγ. Νιιωλάου ΜπούΗ.ας) 

Μr..ΛΕΤΙΙ Ιlr:ΡΙηΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ l~ΓΙΙΠΤΩΣl~ΩΝ 

ΧΑΡΤlΙΣ ΨΥΤΟΙ\ΟΙΝΩΝll\ΟΣ 

YΠOMti!-JMA 

Θcρμομcσογcιακές δωπλάσcις 

Oleo-Ceralonlon 

1 \ 
1"1ε:.σομeσογcιαι<ή διάπ'λαση Αριάς 
Querclon lll!c!s 

~---~ 

~ 

'---------' 

Υπο-μeσογcιαι<ή διάπ'λαση 

Oslryo Carplnlon 

Διαnλά.σeις Θcρμοφίλων 

υποηπcιρωι:ιι<ών φ/J~ό),ων δρυών 

1 ωω:ιί~Ωϊ/:~ϊ~ι J ~~4~;~~~Jι~~~2 ~;~~1~1;011 

Αρ. σχε:δ(ου : 9 Ι\.λίμακα.: l:l .000.000 
πnvn : Ι.Δ.Ε. 
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t:ΛΛΗΝΙΙ\Η ΔΗΜΟl\ΡΑ ΤΙΑ 

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΜΕΣΣliΝΙΑΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝ2.:J·ι ΤΕΧΝΙΙ\ΩΝ ΥΠ.Γ/ΡΕ2:ΙΩΝ 

ΟΡΙΣΤΙΙ\Η Μl~Λ~ΤΙΙ TlfΣ ΟΔΟΥ ΑΠΟ ΜΕΣΣtΙΝΙi 

ΠΡΟ2: ΓΙ~fΊΨΕΡΕΙΑΚ:Ο ΔΑΚΤΥΛΙΟ 

(Πcριοχή Α γ. Νικολάου Μπούt{ας) 

ΜΕΛΙ~ΤΙ"Ι ΓΙ Ι::f' 1 Ι~ΑΛΛΟΝΤΙt\ΟΝ ΕΓΙ ΙΠΤΟΣt:ΩΝ 

ΧΑΡΤΙΙΣ ηιοΚ:ΛΙΜΑΤΙΚ:ΩΝ ΟΡΟΨΩΝ 

ΥΠΟΜΝtΙΜΑ 

ΥΓΙΟ-ΟΡΟΨΟΣ ΒΙΟΙ\ΛΙΜΑΤΙΙ\02.: Of'O'+'Ol: 

Δριμύς 

n1<0 

Ψυχρός 

0<Π1<3 °C 

tlπtoς 

3 °C<Π1<7 °C 

Θcρμός 

m>7 °C 

Υγρός Υφυγρος J ·Ιμί[ηρος 

.w~ ---- . 

.... .... ... .... ......... ..... .. .. ....... ... .. .. 
············· ··· ···· ······· ····· ----·---·--

.. .-.. ., .... 

.ι........ι.._.~......._._ 

Αρ. σχεδίου: 7 ιΩιίμα~ς. α.: 1:1.000.000 
nnvn: 1.Δ.Ε. 
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t:ΛΛl1Nll\!1 ΔftMOKPATIA 
ΝΟΜΑΡΧΙΑ Μt:ΣΣΗΝΙΑl: 

ΔΙΕΥΘΥΝL:t·Ι Τt:ΧΝΙΙ\ΩΝ YΠJiPEl:JΩN 

ΟΡΙΣΤΙΚΗ MEΛf~Tt1 ΤΙΙΣ ΟΔΟΥ ΑΠΌ ΜΕΣΣΙ-ΙΝtf 
ΠΡΟΣ ΠΕΡJΨΕΡ~ΙΑΚΟ ΔΑΚΤΥΛΙΟ 
(Περιοχή Αγ. Νυωλάου Μπού1<α6) 

Μf~ΛΕΤΙΙ Ιl~ΡΙRΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ t:ΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 

ΧΑΡΤΙΙΣ ΒΙΟΙ\ΛIΜΑΤΙΚΟΣ 

ΥΠΟΜΝΙ·ΙΜΑ 

Ασθενές Θερμομεσογε.ιω,,ό 
l00<X<l25 

1 1 

Εντονο μεσο-μεσογcιω\ό 
75<Χ< 1.00 ....._ ___ ........ 

1(}\) \ :\\1 Ασθενές μεσο-μcσογε:ιαι\ό 
:::::::::::::::;:;:;:;:;:::::::::: 40 <χ< 7 5 

~ 
'-------~ 

Υπ ο-μcσογcιaις_ό 

0<χ<4-Ο 

Υπο-aζηpι1\ό ψυχρό μc 

περίοδο υπόζηρη Χ=Ο 

Χ=βιολοyu\ά ζηρέ:ς ημέpc [ 

Αρ. σχεδ(ου: 6 κλίμaι\a: l:l .000.000 
πnvn : 1 .Δ.Ε . · 



ΠΙΝΑΚΛΣ Π.Ι 

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΙΙΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΚΑΤΑ ΒΑΣΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΧΙ>ΗΣΕΩ.Ν 

Στοιγεία της Ε.Σ.Υ.Ε. - Έτοc 1991 

ΛpιΟμός Δiηιων Μορφολογία του Εκτάσεις Καλλιεργούμενες & Κοινοτικοί Ιδιωτικοί 
Επιφάνειες Οικισμοί 

Άλλες 
και κοινοτήτων εδάφους (σε τ.χιλ.) Α γρανuπαύσεις Βοσκότοποι Βοσκότοποι 

Δάση καλυπτόμενες από (κτίμιu -
χρήσεις 

νερό δρόμοι) 

280 Σύνολο 2990.9 1302.6 289.7 487.1 675.3 55.5 102.0 78.7 
121 Πεδινό 1013.6 648.2 38.2 114.3 109.3 24.7 56.0 22 .8 
74 Ημιορεινό 775.9 393.0 33.7 105.5 188.9 16.3 30.5 8.0 
85 Ο()εινό 1201.4 261.4 217 .8 267.3 377.0 14.5 15 .5 47 .9 

ΠΙΝΛΚΛΣ 11.2 

ΚΑΤΛΝΟΜΗ ΤΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧlΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΚΑΤΑ llΑΣΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΙ>ΙΕΣ Χl>ΙΙΣΕΩΝ 

Στοιγr.ία της Ε.Σ.Υ.Ε. - Έτοc: 1991 

Μορφολογία του Εκτάσεις Καλλιεργούμενες & Κοινοτικοί Ιδιωτικοί 
Επιφάνειες ·Οικισμοί 

ΆΗι:ς 
Περιοχή Δάση καλυπτόμενες από (κτίμιu -

εδάφους (σε τ:χιλ.) Α γρανωταύσεις llοσκότοττοι llοσκότοποι 
νερfι διιόμοι) 

Χf>r1<πις 

:Lύ\'ολο ι:ττrφχιώ\• 61 843 . Ι 206 .2 173. l 181.9 204.8 13.2 23.-1 .\() ) 

11 ΕΟ ι \' ές 18 90.0 64.8 - 13 . l 0.1 5.0 6.3 0.7 
1 !μιορι-:ινϊ:ς 9 123.3 52.1 9.7 32.7 12.8 1.9 ! 1 7 2.'Ι 

·-
υ 1)υ \'ές 1 34 629.9 Χ9.6 1 (13.4 1 36.Ο 192.0 6.4 5 ) ] ΌΙ () 

Λ ι)μος Κιιλιrμ(ηιις 1 Ιμιομει\'ό 42.6 17.9 - 9.6 5.2 0.4 9 ] 0.2 
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Γ.Π.1 : Κατανομή της έκτασης του νομού Μεσσηνίας κατά κατηγορία - Ε.Σ. Υ.Ε 1991 

'· t ::. ::.. • 

'·\,,. . 

! m Εκτάσεις 
(σε τ.χιλ.) 

\ m Καλλιεργούμενες 
& Αγρανατταύσι-:ις 

Ο Κοινοτικοί 

Βοσκότοποι 

Ο Ιδιωτικοί 
Βοσκότοποι 

Ο Δ6.ση 

G Επιφϊχνειες 
καλυπτόμενες ιι.π 6 
νερό 

ΙiΟικ ισμοί 
(κτίι>ια - δρόμοι) 

· Ο Άλλες χι>ι)σι-:ις 

Σύνολο Πεδινό Ημιορεινό Ορεινό Μορφολογία εδάφους 
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Π ΙΝΑ..J(Α.Σ Π.3 

Ιf 

KATAN0Jv1H ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΊΆ·ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΠΑΣΧΟΑΗΣΗΣ 

ι Στοιχεία της Ε.Σ.Υ.Ε. - Έτος 1991 

Περιοχf1 
Σύνολο 

1-βάΟμιος τομέας 2-ΡάΟμιος τομέας 3-βάΟμιος τομέας Δε δήλωσαν 
Σί1νολο 

1 
εργαζομένων πληΟι~σμού 

1 

ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 59072 22000 10889 24041 2142 63817 

ΚΑΛΑΜΩΝ 23536 3998 6521 11968 1049 25765 

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΊΆΣ 14989 737 4693 9074 485 16590 

ΚΟΙΝ .ΑΣΠΙ)ΟΧΩΜΑΤΟΣ 479 143 156 167 13 500 

ΚΟΙΝ.ΣΠΕΡΧΟΓΕΙΩΝ 218 . 63 70 80 5 247 



r------=-- =.r , .. _, ,~ , . -=; . :::s:;;_, '---=-' «.=ι • ~ ~- ~ ,~. -~ - -

· ΠληΟυσμός 

60000 

50000 

40000 

30000 

20000 

10000 

ο 

~~%1\~~ 
~~~~·ι.~f( ''ι; 

ίl 
't~i(~ 
:.,.}~;!;~~~ 
:.·.·· ~· •• ,, _! _••• 

\~:~ 

1 ~~ ... ..,,~ ι 
~~~~~~~ 

[(~ 
~~t.-~'Q·ί~ 

Ι~ '·•-~ .• ~{~"-
~{§:~ς;~ 
..,.-.~ "" ~""1i"'\ .. ~: 

ll~~~~~ si--~'i - ./$;,_ρ ~~ . ·-:--::f~~-~ 
~~~p$ί,f.~t~~ 

Γ.Π.4.: Απασχόληση πληΟυσμού κατά κατηγορία - Ε.Σ. Υ.Ε. 199_1 
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ο 3 - f~ϊ~Ομιο ς 
τυμί;ι1ς 
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llί\'ιικας G . ~. I. 
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400 
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1200 
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4.57R[-40 7.079272 
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ο 5.S86E-l 8 

ο 2 . 473Ε-72 
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ο 7 . 7ΙΕ-290 

ο ο 

ο ο 

ο ο 

ο ο 

ο ο 

ο ο 
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ο ο ο 
ο ο ο 
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3.714/ΗΟ7 ι. ι 272609 0.523372 

Ο.273679Κ 0.6 Ο . 3Κ72Χ32 

0.0001012 0.0773477 0.1554%3 

Ι . 889Ε-18 2 . .:Jι!9Ε-05 0.004041 

2.484Ε- 4 Ι 3.602[- ! 1 9.214[-06 

2.298[-73 2.46 Ι Ε-19 1.843[ -01) 

Ι .5Ε-Ι 14 7.809[-30 3.235[- l 4 

6.8GE- l 65 Ι . 15ΙΕ-42 4.981[-20 

2.21 Ε-224 7 .884ΙΞ-58 6.729[-27 

5.U31Ξ-293 2.508[-75 7.976l-35 

ο 3.707ΙΞ-95 R.295E-44 

ο 2.54ΙΞ- 117 7.56ΧΕ-54 

ι~ 
ο = ο c ο 
ο ο ο ο ο ο 
ο '"'' ""1" '° = ο - - - - - <"'I 

Ι 
0.30073X..J 0.19532Μ1 !J . l 372H43 0 . 1οl9..J3ιJ Ο.07ΚΚ25() Ο.0(>2Χ6 7(J Ο . 05 Ι 3Χ23 

Ο. 2530(J 7 3 0. 1745433 U.12(> 7R7 0.0%05(,() 0.07 525(> 0.0(105()!) Ο.049Χ2ΙJΧ 

0.1500052 0.124121 9 ο . 0996 299 Ο . ΟSΟ2 Ι 25 0.0653962 0.05"110-12 !J.O..J54U57 

0.0185177 0.0317-116 U.0379882 0.0390033 0.0372905 0.034..J-172 0.0313037 

0.0005667 0.003270-1 Ο . ΟU76 Ι 63 ο.ο 11727,1 0.014622 0.0162315 Ο . Ο 16842-1 

4.3L::-06 ο.οοο ι 358 0.0008029 0.0021804 υ.υ03942(ι 0.005(,604 0.0U7U7 l 9 

8.09[-09 2 . 27fΞ.-OG 4.451 [-05 0.0002507 0.000731 0.0014609 0.002317-1 

3.773[-12 l .53[-08 1.297[-06 1. 71)2[-05 9.32[-05 0.000271) 0.0005<J26 

4.363Ε-Ι 6 4.153.!Ξ-ΙΙ 1 .9891Ξ-ΟΧ 7.834[-07 8. 17 1 E-O(J 3.9-!5L -U 5 O.OOOl IX3 

1.251 l-20 4.542Ε- Ι 4 1 . ω!3ι-1 ιι 2. Ι 3Ε-ΟΧ •l_ιηω:.-ΟΊ 4.127Ε-Ο(, 1.X•l 2/ : __ () :; 

8.89 Ι ΙΞ-26 2.001 C- Ι 7 6.791 [-13 3.58[-10 2 . 042[-ΟΧ 3. 195[-07 2.2391:-0(1 

1.567[-31 3.553E-2 l 1.513[-15 3.721 Ε-12 5 . !Ω2[-1 Ο 1.831 L-OH 2.12-tE-07 
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ΚΛ ΛΛΜΛΙ Λ2.: 

Πίνακας 6. 7.1. Επιπτώσcις κuτu τη δ ι ϊιμκc:ω λειτουμγ ίι1ς τυυ ι1ποτιφι)ωτ1Ίι)ι1 . 

[ ENTΛl:J/ 

(Ο) /11111'\ 1:\"Ι.ιj 1·. 1·r111111 .-\ΝΛ~IΊ'ΕΊΊΙΙ 111 ΙΙΙΙ· :Ί Λ ΛΗ< Ι ,\ 1 Ι· :ΊΊ' Λ 1 1 Λ ! ' Λ ,\ 1 ΕΊΊ' Ο 1 Λ .\ 1 ι-:~:ι ι (Λ) (·JET/J.:f 1 ( Η) lll'ι\X\'I /1'0<-JΙ O: l: :\111 (llJ 
( /) '""Ι".1 i: 1· ιιιu11 ιι1ς ι : ni ιι ιωο11 ς 1(1':JΊΙ '/'ι\Φ/Ι l::JJIJJTΩ!:.Jll: Ν .'\1 ( Ν) l 1 Εi ' ΙΗ,\ , \ι\ΟΝΤΟ.!: EJ\11\JEΣIJ ( lΞJ ι\J'NJ!TJKll (:\) Ι\ ΙΛ 1\ 1·υι 1Ι'ΟΘΕl:/Ι111 ( 1\ 1) (2) /\ Ι i:σ 11 i:- · ωο 11 

<Jλ l {\ )) (3) /\ l ι:γ ϊι λ Ι J i: νtιΗΙ ΙJ 
t-. IU'IKΛ (/\1) 

{...;)Κ ιιr ι ιιιrι )Οψ ι ..:ιΊ t": νrιz ο ιι 

Λ ΥΞ!!ΣΙ! ΛίΞl ' IΩ Ν 1 Μ (ι\ ι:ν ιιJιt Ιt t ι : ί cι1 1 ι : ψι.J Ο ιJ\' " ... ί. ί jl1/\'ll , 
ι\ ΤΙ\- Ι Ο ~Φι\ 1 Ι 'Λ 

!"ιΊ ΙΩΝ ~Τ!! Ν ΑΜ[Σ!! Α Λ /\.·\ λ ι : ι (ιJ\11> yι :ί ι..· ιι1υ ν ι Ι\ϊ1) 

!ΙlΞ!' ! ΟΧΙ! ΊΌ Υ ΗΓΟ Υ 

1 ί'.'\ ( Δt: Ι' ιιπιιι ο: ί ( ιιι ι:ψίΗJΟ \' ιι ι-.. λ i Ι~ι η· ί,)..; 
Ν lΞ ! ' Λ .-\ ΥΞΙ !~Ι ! ίΞ Α Μ λι : ι τιη.φγ ι : ί t( {l\'O Y I t\ϊL ~ HI ( ί \' Ι :τ 111 <1 ΙιΙ ΟίΙ \ 

ι\ ΙΩl'Ο Ί' t-..1 ίΞΝΩΝ Ιi 111 λ ι>γι'1 ο >-:ι 11 11τι 6 11 ; ". ) 
~TEl'l'.Ω N ΚΛΙ 

l'YI I ΛΝ Σ! 1 ΛΓIΟ 
Μ ιΞΤ.-\ Λ ΛΑ 

1 f\·I (ι\ι ; Ι' ιι 1ιιr ι t1 . ίιιιι 1 . ψ\. Η\t ) \ ' ιι •· ί ί \\tι \ϊ ι . . 
1.ΞΔΛΦυ~ l:ΙΊ 1 Κ ι\ΘΙ l~[IΣ LΞ Λ f\·I λι : ι tιΗψ y ι : ί i~ llVι)\' \ Κ (ι 1'. ΙΗ ( i \ ' Ι . ιιιι 01110(1\ 

ΣΤ[l'[ΩΝ διιιλυγ iι ο>-:ω1πιί)ι1 ; 1v) 

1 tvl (ι\ι : ν ιJ ιtο ι ί ι : ί c c ιι ι : ψιΊ\ιι>\ ' " t.λ il\tt\'11 ·~ 
ΧΛΩΙ'lΔΛ-IΊΛΝ l Δι\ ΛΛΛι\ΓΕΣ ΣΤΙΣ ίΞ Λ Μ λι : ιτιηψγι : ί 1'.0 11\' Ο\' Ι 1'. ι°t 1\.11.ι ιί \ ' ι :r ιιι οιιιnc ι'ι 

ΒΙΟΚΟΙΝΩΝΙίΞΣ i:i ι ι1λιιγ ιΊ ΩΙ\ιι11ιτ ι ί)ιι;1ν) 
ΤΟ! 1 ΙΚΛ ΣΤΙ !Ν 

! 1El'lUXI1 ΤΟΥ Ε!'ΓΟΥ 

ΛΙΣΘΙ!ΤΙΚΙΙ ο Λι: ν ιιιcι.ιι τοlι\• τιιι 
Υ!!ΟΒΛΘf\ΙΙΣ!! ΛΞΙΛΣ Α Λ Μ 

ΊΌl!lΟΥ 

() Λι : ν ι ι πιιι (ιιlινrιι ι ι'ιλ λ ιι ιιιτιι Ι/\1(1°1 yι ιι lΙJ 

ΥΠΟLJΛΘΜΙΣΙΙ [ Λ Μ λι : ιτοιιμyίιι τυ t ι \.'tΗ1 ι η.: ομι : ίιΗJ ι\ ΝΘ Ι 'Ω Ι \ΟΙ Τ.Ν Γ:Σ ΛΙΚΤΥΩΝ 

! 1 !21'1 l3ΛΛΛ0Ν 
2 -- --

ΛΥΞΗΣΗ Ε Θ Μ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ 

1 ΠΕΡΙΟΧΗΣ KAJ 
1 

1 ΑΓΙΛΣΧΟΛΗΣ 
1 
1 
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ΕΦΗΜΕΡΙΙ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 
ΤΗΣ ΕΜΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΑθΗΝΑ 

25 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1990 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥfΕΡΟ 
ΑΡΙθΜΟΣ ΦΥΜΟΥ 
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ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ & ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ 

οι ΥΠΟΥΡΓΟΙ . 
EΣQT~PIKQN, ΕθΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝόΜΙΑΣ, ΓΕΩΡΓΙΑΣ. 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΕΜΠΟΡ1ΚΗΣ ΝΑΥΠΛΙΑΣ. 
ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΜοrποΣ. ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ. 

ΚΑΙ ΔΗΜΌΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 
ΒIΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ• ΚΑΙ τέΧΝΟΛΟΠΑΣ 

ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕnΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
Έχοντας υπόψη: 

(πα) · ~ ις διατά.ξιις των άρθρων 3, 4 (~ιχρ. l, 2α., 3, 6, 9, l Ο χαι 11 ). 5 
Ρ~.:.λ χιχι 21 (n:αρ. l) του Ν. 1650/1986 •Για την 1φοστασ\<1 του 

n:ιρι!-"'-"λοντος;. (ΦΕΚ 160 / Α) . • 

Κ 2· Τις ~ιοcτάξιις \Ου άρθρου 1 τοu Ν. 1338/1983 •Εψ<χρμστή του 

8. Την υπ' αp. ϊ. 1074/14.5.1990 απόψαση του Πρωθυπουργού 
χαι του r πουρτού αιομηχανίας, Ενίpτιισ.ι; χαι Τιχ:νολογία.ς ·Ανάθιση 
αρμοδιοτήτων στον lφυπουριό Βιομηχανίας, Ενίριιια.ς χαι Τιχνολο 
γίcχς Βα:σίλιιο Ματζώρη• (ΦΕΚ 325/Β). 

····~--~ 

9. Την οδΪ)τία 84/360/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 28ης Ιουνίου 
1984 των Εuρωπιχϊχών Κανοτήτων. 

10. Την οδητία 85/337/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 27ης Ιουνίου 
1985 των Ευpωιταϊχών Κοινοτήτων . 

11 . Τις υπ' αριθ . 2918/10.10.1990 χα:ι 1822/10.10. 1990 προ
τάσιu; των Οpτιχνίσμών Αθήνας χαι θιασαλονίχης αvτίατοιχ.α, αποφα-

σίζουμι: . 
12. Την υπ' <ΧfΧθ. 11073/l 0.5.1990 απόψαση 'του Πρωθυποuρτού 

χαι 1 πουρτού Εθν . Οιχονόμίας •Καθορισμός των αρμοδιοτήτων των 
lφυποupτών Εθνιχή<; Οιχονομ.ία.ς• (ΦΕΚ 3128) όπως συμπληρώθηχι 
μι την υπ' αpιθ. ϊl134/2-7.1990 αιτό<pαση (ΦΕΚ 474/8). 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ λ' 

Σχοπός - Ορισμοί - Πιδίο Εψαpμοτής 

Άρθρο 1 ~ζιχου Διχ_ιχίουe (ΦΕΚ 34/ Α) αιtως τpσχοιtοιή&ηχι χαι σuμιtλη
: ~ J.Lι το αρθρο 6 του Ν. 1440/1984 cΣυμμ.ιτοχή της Εllάδος 
Τ . π ψ<Χλλιο, 0-:α αιτοθε:μα.τιχά χαι τις ιψοβ).iφιιι; της Ευρωπαϊχή<; 
θ f><X ιζα.ς Επτvδυσιων, στο χιψό:λιχιοτηι; Eupωιtq Κοινότηαις 'λν-
pcιχος χαι Χάλυβος Ο Μι αυτή την υιτουριιχή ςu:όφαση αιτοσχοπιίται η ιφαρμοτή των δω:-
(ΦΕΚ 70/ Α). χαι του ρτcιvισμοi:ι Εfο&ασμοiι ErPOTOM· τά.ξιωv των άρθpωv 3, 4 χαι 5 τοu Ν. 1650/1986 χαι. συτχ.f>όνως η 
.
0 

3. Τις διατά.ξιις. του Ν. lSS8/ 1985 .κ . .Α; ___ χcχι ΚυΑ.-τιχά ινιχρμόνιση f1L τις σχιταίς διατάξιις α) τη uπ' αριθ. 84/360/ΕΟΚ 
~- (137/λ/198 ':'rt'~Ί'"I t"Υ"'Ι οδπvί,.,,.. του Συμβουλίου των Εuρωπσ.ϊχών Κοινοτήτων της 28ης. Ιου- ,: 'ι-·'Α.Ο S) Ιtαι των .;.,,sι,.. ω; 9 13 π & 437/ -. 1 -. • • • •• 

l 985 clCαA---. • ' ΤΙ""'• xi:n • τοu ιι..α. νίοu 1984 .Σχιτιχά μι την ιcιχτωcολiμηση της ατμοσψαιρυιης ρuπ~-
. νψσμος χιχι cχναχατιrwwι11 των Ν~•~nτητων των Υιrοιι<>- • Α, • • δ • 

)'τιων. (ΦΕΚ 157 / λ). -·-r-ι "'t'I"""- -Ί" r σης που .ιτροiρχιτ~ι cχπο r0\1TJX.~ φαταστασιιι; χαι. ιι ucωτιyα μι 
4. Τ &οι ά.ξ • · · τις δια;τά.ξιις των αρθρων 1, 2, 3, 4, 6,,7, 11, 12, 13 χαι 15 αuτηι; χαι 

Ύπο~οu Το ιιι; τω~ ~θ~ l Χαt 2 :W Ν. 18~5/89 ~ιχση β) της uιt' ιχρ. 85/337/ΕΟΚ ~ τοu Συμβουλίου.των Εuρωπ:αϊ
(ΦΕΚ 76/Α). υριαμου και ρuθμιση θφάτων δημοαtας Δc.οιχησης- · χών Κανοτήτ~ της 27~ IΟΙΜ.ΟΙ.Ι _1985 cιτιχ ?JY .vc:Ψηση των titι-

S Τ • • " ~tτώαιων ορισμι~ σχι!Χων δημοσίων χα:ι «>u..m.χων ιρτων στο πιρ<-
198S ~ ~τά.ξιι.:; το~ cχρθρου 11 (~ 9, 10 χαι 11) τοu Ν. 1515/ βάλλον• χαι ~&χώτιρα μ« τίς δι.ο:cάξt~ των ιΧρθρων 1, 2, 3 , 5, 6 (ιcα:- _ 
ιυρv c υ μι~ σχιδ_ιο χ.αι rφότραμιι ~ χφβά)λ~ της pcxτ. 1 ), 8 χ.αι 11 ( ιcαρ.2) οοnήι;. ιοοο (χσuν δημοσιιuθ« στην Ελληνιχή 
10 ttρηι; χφ.οχη.; λ&ήνων. (ΦΕΚ 18/λ) χ.αι τοu άρθρου 11(χιφ9, τλώσσα στην ιιάσημη ~.των Εupωιtαίχών Κοοιοτήτων (L 7t:.;: μ) του~- 1561/1985 ~σχί&ο χαι ~ 188οtλ 20της 16.7.1984)χαι(L175οελ. 40τηι;S.7.198S)ανά
~ ~ ~ της ιυρVαρηι; ~ ~ χιn στοιχα, ώστι στο πΜiσιο τηι; ιοδρραιιης ~ wu Εθνυιού χώρου 
μιtληρώ~διατάξ~ιι;- (ΦΕΚ 148/λ)ό.ωι;τpοιcοιtαiιθηχα.νJCΙΙινν- Υ<Χ ~ίcmrnn ιuχφήι; χαι ~η ιφοσιtάGwχ ~την ωcο-

6 Τ μι το άρθρο 31 (~ 4 χσι S) wo Ν. 1650/86. τρο~cή της ρiιπανσης χιχι τηι; 111CΟβά.θμισηι; wu rcι~ μι την 
α.ρ~ τιν. Tl081/18.S. l 990 α~.:~ wo ~ ~ αξιολότηση των ciμωων :και ίμμωων, u:uttώotων των ίρτων :ιcαι δρ<χ- , 
,. Τι\Η VΛ ,~ων του λΥ<ΧΜηρωτη Υ ιωοpyοιί r .. -m ... r ΠmιιmιΜιι Xcrt- ατηριστ:ήτων. 
'··~υa (ΦΕΚ 327/Β). . :--ΓΙ-. -·-ι-··ι · - .. ~ ·~ ,. 

7:χs:~ Yl052/1990 αχόψαση wσ ~ .. κ~ · Μιcχuτή~ l'~.:ουρτιχi~λrοόφαο'η~τιχιιriσηςοχαθορωμά; 
;::λ. <>τητων του λνωtληpωτη Τ~ ΠΕΧΩΔΕ, λxYJJ.« Κcφα;- τοu πφuχομίνου των ιώιχών ~ μιλιτώv χαι. τη δια&
όμ 11" (~ΕΚ 311/Β) ό1tως τροιt0ιwάpιpcc ~την γ IOS7/1990 :ιιαιiαι ~ χαι ~ wu.;. ~μι το cψθρο 2l (~cσρ. 1) 

0ια «~ (ΦΕΚ 334/Β). τοu Ν. 1650/1986. 







ίJ 1 1\4 
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

a.;. ι• ;, 11 ., χ. σίιμφωvα μι τις χιίμινις δια. τάξιις κιvτpιχή ή 1tιριφιριιαχή 
uιτr, ;~ισ ί α Χωροτοιξίας του 1 .Π Ε .ΧΩ .Δ . Ε. σχιτική αίτηση ποιι σuνοδιίι· 
ι ται. α.~tό τα ιταραχάτω διχσ:ιολοτητικά αι τρίcι (3) τουλά.χιστον αντί-

οι) Προi:τ~φιση χωροΟίτησης. . θ . · αtά.διο 
n Ε · Οιλι χρι ιι χοιtα. το 

β) Το ιρω=ματολότιο ή Μ . · ·· ιφοοον η θ · · α .. ,ι;,,, . .. , . . · οιιντσ:χ: ιι τιτοι ......-··• 
της πράτφσης χωροθιτησης. οη πρι~tιι να . 2 του. θροu 16. 
Το πιριι.χόμινο της Μ.Π.ε. χαθορίζιτα.ι στον Π~νωι.α • :. ίρονtCU 

4. Οι. πι~ιl.αλλοvιυιοί όροι τια τις δροιστηριοτηtτις ιt0υ • π11ι:..ιι.:.ι. 
τυ πα . 

α) Τοποrρα.φιχό δlά"'(ρσ.μμα. (α~tόσ rιασμα χ.~τοu Γ .Τ .Σ.) της ιυρύτι· 
ρης πιριοχής. ~ίμαχας cι1tό ~ :S0.000 ίως l :20.000 μι ιδιαίτιρη ιιτι
σήμcχvση της θισης του τηrιιδου . 

β) Toito"'(pσ.<pό διά.τρσ.μμα του ιηιτίδσυ, χλίμοικα.ς 1: 1000 ίως 
1:200. 

Ι'Ψ · · ση του πουpτου Ι'Ψ'"': 
στο ποιρόν ά.ρθρο ιιχΡίνσνtcιι μι χοιvη αitocpcx όδ χατiι. ιcιρί· 
λοντος, Χωpοτcιξίcχ.ς χαι Δημοσίων ·~1ων χα.ι του αρμ~,~~~ 01 πιnι-• ΑΟ · οι θισΟαΛv•-·.-. r· 
mωση '\" πουpτού. r ιοι τις πιρισχις ~ ~ ι Ο cινισμοiι Αθή· 

τ) Σιιρά φωτοτραφιών μι ιδιαίτιρ'1 ιιι:ισήμαvση τοιι τηπίδου της 

ι τχατά.στασης. 

βαλλοντυιοί όροι ιp.ρ\νοντcχ.ι. Uστιpοι αito ~μη του. ΡΤ στcι πιtpα· 
νοιι; ή θισσοιλονίχης. Ι{ α~tόφοιση οιναφ(pιται τουλάχ_ιστΟΥ 
χά.τω θψι:ιτα.: • 

α) Στο ιίδος χα.ι στο μί~βος της δροιστηριοτηt~· . χσ:ι ou· δ) Ερωτηματολότιο σύμφωνα μι τον Πίνακα 3 του άρθρου 16 της 
ιτσ.pοίισαζ αrτόφασης . 

. . α:ν1ιχων φορnων 
. β) Στις ιιδυιίς ορια.χίς ττμι..ς ιχ~ομπηι; ρυ~ ι δuχτ.;.ξw;. 
"'(Χtντρώοιων σύμφωνοι μι τις ιχαστοτι ισχ~uσ ς δσνήσιων σίιμ· 2 .2. Η υrτηρισία της πpοη"'(οuμίνης 1tαpα1ράφου μιτά: οιιtό ιξίτα.ση 

της οιί τησης του ινδισ.φιρομίνου χαι των διχcιιολο"'(ητιχών Jtoυ τη ουνο
διύουv δια.βιβά.ζιι ιντός 20 ημιpών στην χιντρυιή ή πιριφιριια.χή urτη
ρισία. άλλου αρμόδιου χσ:τά ιτιpίrιτωση 1 πουρτιίοιι ~ά:χι.λλο μι αντί
rρσ.φο των διχοιιολοτητ~ κών, _τια. ~ ιχψρά.οιι :'1" αιτόψή της ιντός 20 
ημιρών. Για τις ~ttpιοχις Αθηνοις η θισσcχλοΙΙΙ.Χης η <ιιτηση χαι τοι δι
χαιολοnτυιά. α.ποστίλλον τσ:ι χιχι στους Οpτcιvιομοiις Αθήνοιι; ή θιοοα
λονίχης α:ντίστοιχα. 

Ύ) Στις ιιδικίς οριαχί.ς τιμίς στά:Ομης θορυβου χαι 
ψωvσ. μι τις ιχά.στοτι ισχύοuοις διοιτά.ξιι.ς. . . ο;νtιμ.t· 

• • ~..nv" η τινιχοτφcι 
δ) Στοι τιχν11ιά. ί{Jτοι χοιι μ.ιτpοι <ΧΥ1ιpρυ~t~·- .. , ~τα.ι νcι ~ια· 

τώπισης της 111t0βά.θμ1σης του 1tιριβά.λλσvtος: rιou ι~ 0. ιμης τιγ::ισ
τιχοκιυαοθούν λαμβανομίνης υιι:όο/η της χcχλυτ~ρης δα ιο uνιrιciτ'τσ:ι 
λ . . . . . μιτρwν ιν ο 
Ο"'(Ι<Σς, μι τον opo οτι η ιφαtJμοτη τι.τοιων 
υχιρβολιχό χόοτος. . Ο α στοιχιία 

. . δ · σ-ςα. ιuαισ ητ θ 
ι) Στο πιριβillον της 1tιριοχης χσ.ι ι ιαιτιρσ. . στον χσ: ο· 2.3 . Για ίf'l'O. ή δpοιστηριότητις της ομά.&ιr.ς \\της Α" χοιτη1ορίας τα 

ως όcνω διχα.ιολστητιχά σ.ιtοοτί.λλοντοιι χω στην αρμόδια Κιντpιχή 
Ύ'πηρισία. πιριβάλλοντος του Ύ' .ΠΕ .ΧΩ.Δ.Ε .• η οrιοίσ: 09ιίλι1 ιντός 20 
ιπίσης ημι.ρών να ιχφράσιι τις αrιόψιις της. Εόcν ιτcχρίλΟιι άπρακτη η 
προΟισμiσ. αυτή χαΟώς χαι η πpοΟισμία. της rιροητοuμίνης πσ:ρατρά:
φοu. τιχμσ.ίριται ότι uπάρχιι σύμφωνη -τνώμη τια. την προίτκριση χω
pοΟί τησης. Εφόσον κατά την ιξίταση α.rιό την ως άνω Ί"ιtηρισία τοu 
ιpωτηματολο1ίου ιτροχίιψιι ότι το συτχικριμίνο ίριο ή δραστηριότητα 
διν ιτροχοιλιί σημα.ντιχίς ι.rιιιττώοιις στο ιτιριβά.λλοv τότι το ιρωτημα
τολότιο αυτό μι τις απσ.ντήοιις σ.ιtοτιλιί την Μ.Π . Ε. ιια την ί"'(κpιση 
των ιτιριβαλλοντιχών όρων. 

. . ιςζωνι.ι; χαι 
<Ου Χα\ ινδιχομίνως στις ιιδΙΧΟ. ιtpοστατι~ν · των. 

• • i:. • • μι τnι.~ν ιc:αΙ ιp ριομο οο.ατχαιων 1ιοι τη U\ατηρηση τους r- Ό 1...ιίιιι 'Ι . · 1ια το οrιΟΙ -,.. θ' 
στ) Στον ιc:αθορισμό του χpονιιc:ου δια.στημσ.τος ltnaiίrtO ι-. . . Οώc; χσ.ι τω• r ~ 

χορηγοuμινη ίγχριση πιριβι:ιλλοντιχωv ορων χα 

οιων "Τ'α την αναΟιώρησή τους . . · 11 διν ιtΡο" . . • . rιροιc:urττιι ο 1 5. Εά;..ι αrιο τη λιιτουp"'f'α της ιτχατσ.σ:οισης . ιrιιβό'))-ο'Ιtσ: 
οτατιίιιται ιrταρχώς το πιριβάλλuν, μι ομοια α~tοψσιση 
ιφόσθιτοι όροι. . λιιτοuprϊσ.ς 

6 
'<". • • • ·ησηr της σ.διιcχ.ι; .. ~Λ' 

. u πιριιττωση ανσ.νιωσης η τροrτο~tοι ' . υ 11σ.Ρο"~ 

Ο ινδια.φιρόμινος υποχpιούτσ.ι να. α.ι τιολοτιί τις αnα.ντήσιις οτο ιpω· 
τημα.τολό1ιο ιφόοον ζη.-ηΟιί αn:ό τις ιι:ιο πά.νω υπηρισίις προσχομίζο
vτιχς χσ.ι ιτρόοθιτα στοιχ.ιiα. 

. . β • . δ .τmαοτητων το ο· . 
των ιρτων η ιομ ηχcινιχων χαι σννοιφωv pα- ._. ,ι • νιι την σ:pμ 
άρθρου, το χατά. πtpίιtτωση αρμόδιο Ι rιοuρ"'(ιιο ινημιξ~ω ,.., τω" ι?" 
δ . δ . rτανι ιτα.- .. 
ιαι ιιrτηριοια του Τ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. τισ. ιν ιχομιvη ι 

2.4. Η προί.ΤΧ{'ιση χωpοθίτηαης τίνιτοιι μι αιι:όφα.οη '\" ποuρτοίι π Ε
ΧΩΔΕ ή του Γινιχοίι Γρσ.μματία Πιpιφίριιας rατιί π:ιp\ιtτωση, Uστιpα 
από ιισήnση της αρμόδιας υnηpισίσ:ς του ΙΠ ΕΧΩΔΕ. μίσcι σι nροΟι
σμiα. 60 ημιρώv αn:ό την υποβι.λiι της αίτησης του ινδια?ιρομίνου. Για 
τις πιριοχίς λθήνcιc; ή θισσα~ΟΙΙίχης αJtαιτιίται ιvώμη του Οpτανισμοίι 
Αθήνcχ.ς ή θισσοιλσνίχης αντιοτοιχα. 

ιφιμίνων πιpιβcχλλΟΙΙτιχών όρων . 

3 . Η ~tpοίτχρ.ιση χwροθί:rι;'ης διν α.ιταιτιί:αι τια. την ανανίι.ιση της 
άδιιοι.ς λιιτουρrιας υφιστσ.μινων βιομηχcιvιχων χαι σνναφών δροιοτη
ριοτήτων χσ.θώς ιπίσης ιιαι 1ια τις πφιπtώσιις α, β, Τ· δ, ι, στ, ζ, η, θ, 1 
της ιταpοι"'(. 2 της ομάδας 11 του άρθρου 4. Για τιωτρήσιις πpoc; οιrιοΟή
χιuση 1tvpη111Χών χατcιλοirιων αnαιτιίται ιtpοίrχριση χωροΟίτησης. 

Διν οιπαιτιiτσ.1 ιrιίσης προίτκριση χωροθίτησηc; Ί'CΙ ίρτα χοιι δρα· 
στηριότητις της 13· χα.τητορία.ς, όπως ιπίσης χοιι όπου χατά τις διοιτiι.
ξιις του Ν. 1650/1986 διν απαιτιίται χωροθίτηση. 

"Αp&ρο 9 

Διcιδιχcισία. ί τκρισης nιριβαλλοντιχών όρων 
λ" Κατητσρίας ίρrων χσ.1 δροιστηριστήτων 

1. Η_δισ.διχ~σίσ. ~τχρισης rιιpιβοιλλοντιχ~ν όρων ιχψσρά στην ιφατ
μα.το~οι~ ~ων ιρτων χα.ι δ~σ:~uχ~τητων της λ. χατη1φας. 
λφοpc:ι ιπισης στον ι~:ιου"'f'ΧΡ<Μσμο .'1 ι1tuιτcιση_ υφιοτcχμiνων, ιφόοον 
ιrιίρχοντοιι οuσtcιστιχις διαφοpοrι<Κησιις Ο( σχιση μι τις ιπιιtτώσιις 
τους στο πιριβάλλον. 

2. Για. 't1}ν ί.τχριση ~ιριβαλλοντικών ~ ίρ-τ<:'ν ιc.cχ.ι. δροιοτηριοτή
τωv της ομα.δσ.ς 1 του οιρθροιι 4 ο ινδuι~ρομ.cνο( η ο σ.pμόδιος φοpίας 
u~tοβό:λλοw στην αρμόδιο. Δ/νση Πφβά).λοντος τοu 'Τ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. 
σχιτιχi\ αίτηση 1tου σννοδι~τα.ι: 

α) λτtό την χσ.τiι. το ~θρο 6 Μιλίτη Π~ Εn~tτώοιων 
(~.Π.Ε.) σι τί.σο~ cxvτit111tcx ιχ τ~ οιt~-το ίνα ~ο {δlιχ
~ιι.ς iWt.). λντι τροιφο της Mpa.~ μιλί της cι1tοστίλλι~ στσι οιp
μόδια. ~ Jttp\πτωση r ποu~ίι:ι.. r ια. w; χφσχtς λ&η-.α.ς ή θtσοαλο
νi.χης η~ μιλίτη cχποστί.λλιται χ.cχ.ι. σwuς ορyο:νιομο\ις λ&ήνα.ς 
ή ~σσοιλοvίχης οιντί.σταχcχ χcχι 

β) λ;;ό την 1tpά.-rφση χωpοθίτησης. 

3. Για τη;ι Cτ~φιση ~α~~ών όρων ίρ-των ιc.cχ.ι. δpιχστηρι • 
των της ~δcχ.ς Ι Ι ~ λ Κατ_ητορω:ς ο c.ι&.οι~νος Ull:oβά.}J.u 7 
τηση η OJtOOX σννο&υιται cχπο: 

Άρθρο !Ο 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 0145 

:Ω.Δ.1-•. για ινδιχόμινη ιrιανεξίταση των ιyχιψιμίνων rtιριβιχλληvτι
ων ορων . 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ε· 

Καθορισμός rιεριιχομίvοu των ιιδιχώ11 πιpιβα.λλσvττχώv 
μελ(tών (ΕΜΠ) χοιι διαδιχαοίοι χοιτάpτισης 

χαι ί τχpισήι; τους 

Άpθpο l ι 

Κοιθοpισμός πιριιχομίνοu Ε.Π.Μ. 

1. Πιριιχ~ινο των Ε. Π.Μ. συνιστούν οι πpοδ1ι:qpαφίς που πιικτpά
>Οντcχι ~τον πιναχα 1 του άρθρου 16 της αιτόψα.σης οιυτήι;. 

2. Κ~Οι Ε.Π.Μ. πφιλοιμβciνιι χατά ιtερiιtτωση ανάλσyα j.ιι το πpσ-
ιτοιτιuτιο αντ χι· . pοδ . . . 

ι ιμινο ιχεινις τις π ιοιypαφι.ς που χυριως cχιταιτου-
ται γιοι ΤΥΙν τικ . . . . : ι . μηριωση της σημασιας του ιτpοστατιuτιοu οιvτιχιιμι-
~s;1~ ιvιαξης του σι μί:Χ αn:ό τις χοιτηyορUς του άρθρου 18 του Ν. 
~ίοις. / 6 χαι της σχοιτψοτ_ητας των 1tροτι1vομίνωv μίτpων πpσστα-

t ~- Η ιrιιλογή προδιαypαφώv τια χάθι Ε.Π.Μ. ιtpατμοιτοποιιίται 
rto τον ιpοpί "θ . . . 
Ο οι ανα ισης η χοιι χοιταρτισης της, ποu rιροοδιορίζιτοιι στο 

φ _ρο l 2 της παρούσας απόιpασης. Για την επιλογή αuτή αποιιτιίται η 
:'ωξi μη των αρμοδίων Δ/11σιων του Υ ιtοuρτιίου Πιριβάλλοvτος, Χωρο-
.α ιας και Δη . · ε r 
t . ~οοιων pyων, χαι τοu ποuρyείοu Γιωpτ\ας. η οrιοίοι 
~~~ει~ παpι?'-ιται ιντός προθεσμίας 20 ημιρών αιtό τότι που θα πι

•1ι. ιι σ _αυτοuς το σχιτιχό ερώτημα. Εάν n:αp(λθιι άποα:χτη η n:ροθι-
ιμια cxurη λ . r -· 

. · · ι· η ιιτι οτη των πpοδιcχypαφών ιtpοιnι.ατοιtοιιίτοιι χcχι χωρίς 
:η l"t•ψη των U1Π'Ι • • Ο · · θ · · Ξ:.Π Μ -,~ισιwν αuτων. ψοριας αvοι ισης η χοιτcχρτισης της 

,..,,,. · · τtou ~ροβλιιτιται στο άρθρο 12 (rιαρ. 1) της ιtcχpοίισοι.ς χ:-:όιpα-
.. .., uιτοχρεοuτα. · · "δ r . ( σι πpοητουμινη τνωστοποιηση προς τιι οuνοιρμο ιοι 
τtοupγιια το · λ" u uπο μι ιτη πρσσταηuτίου αντιχιιμίΙΙΟu. 

"ΑρΟρο 12 

Φοpιίς ανάΟcσης ή χαι χατάρτισης Ε . Π . Μ. 
ι Λ "δ · 

Ι<Χι ~ ρμ_ολ ιοι Φοριίς ποu ανοιθ(τουν ή χοιτοιpτίζουν οι ίδιοι Ε.Π.Μ. ιί
ι αχο οuθοι: 

Το Δημόσιο Ν . Π . . 
Γοπ~κ · Α • τ:Χ ομιχα poσwn:a. Δημοσίου Διχαίοu, οι Ορyανισμοι 
ψοί Δης u:οδιοικησης. οι Δημόοιις Ειtιχιιρήσιις χαι οι λοιποί οpγανι-
. ημοσιου Σuμιpiροντος. • 

2. Ε.Π.Μ. χατοιpτίζο e· . . . . 
!νώ . υν χαι οινcχ ιτοuν ιπισης ιpυοιχιχ προοωιτα, η 

σιις τtpοσωrτων Ν . πι. Ιδ . . . 
wς ·δ χαι ομιχοι t'οσωιtα ιωτιχου Διχαιοu ποu ιχ_ουν 

ι pcx την Ελλάδα ή άλλη χώρα. 

"Αρθpο 13 

Τρόιτος χαι διαδιχοισία. ανάθεσης της Ε.Π.Μ. 
1. Για. την ανάθ Ε Π Μ 

ακληση δ;.1 cση · . · · ο ψγοδότης πpσβαίνιι σι δημόσια. πρό-
ημ . ιχ •rωσης ινδιαφιpοντος που δημοσιιίιf.τα.ι σι δύο τοu1 ~ιστον 

ιρησιις ιψημι "δ . -ι.. 
της ίδ pt ι~ :11ς ιτρωτιuοV<:Jα.ς χοιι cιι μiα ημιρήσια. ιφημφίδοι 
Ιtαι ατ~ του Νσμο~ η τω~ Νομών που ~ται η Ε.Π.Μ. χαθώς 

2 νη~ιρωτιχο Διλτιο του Τιχνιχσύ Εmμιλητηρ(ου Ελλάδας. 
. Την πpοσκλ δ.;.1 . 

Ιrtαι αιtα.nn-: ηση ι~ ·rωσης ινδιαψιροντος -ιcpiπιι vcx <X\IOC'J'pXψo· 
-τ-τητα τcχ αχολουθα στοtχιίοι: 

οι) Ονομοισίcχ του ιργοδότη. 
β) Ίίτλος χαι cχντιχιίΙJι•~ . '' 

) τ-•v της μ~τηι;. i) ~ι _απαιτο~ινις ιιδιχότητιc; ιπιστημό..ιων. 
pοπος <Χν<Χθtσης TTV'" ... 1; • -1.....;... ~ 

ι) Η pοβλι . · ·-.~ t"'-"'-της χα:ι ιχ οροι ι""""''"' οινα~ι..ου. 
στ) Πpο~ . πομινη αμοιβή της μιλiτηc;. 

ςιρμόδια r ισμι:n που διν μrcopι~ να. ι.ίvοιι μυφότιρη των 20 ημιρών, χαι 
f>Ο"τ'ος. rcηp « Ύtα. την χαταθεqη τwν οιιtήσιων ιχδή)..ωσης ι....&ιιφ(-

ζ) λπιnτούμινα ννοδ • 
\fτος, ο ιuτιχcχ της οιίτησt)ζ ιχδήλωοης ιν&α:φiρο-

3. Ανάδοχος 11 ,.. • • • 

Ν.Π.Ι.Δ r-•?Ptι να ιιναι ψυσιχό ιtρόcιωκοή ~!( ιφοσώπων ή · 1t?υ ιδριU(ι στην Ελλά&χ ή σc cill. -
4• Η <Χ\ι<;ιθtση Ε Π Μ • • '1 χωρ«. 

«ιτιυθ . ί . . . . . rινιτιχι μι σψβσιση 1WU ~uτι μι 
Φtό ~~στη. βάσιι αιτιολσyημίνης cαώιpοισης τοu φτοδότη μιτ« 
~~"":"' ι •ιση των π~ωv του ~ χαι ιφόοοΥ χρcθά ότι 
~ ~οιι <rτοuς ~υς ,ς~ ψ~ στην~ ιχδή
της ιτ~ος. ~ννατψωνται ιπισηι; 1ΙΧ αχοvομαώι δώομb.ιcχ 

5. Μιτόι • ~ 
την ιχ~.1 της ιτχρι'ΤU(ής ~ ~ σUμβαση 

ιtου υιtοyράφιται από τον εργοδότη ή τοv νόμψα ιξσuσιοδοιούμινο εχ 
πρόσωn:ό του χαι τον σ:νάδοχο . 

6. Η uπογpαφή της σύμβασης σ:νάθισης της μιλί της τφαη..ι.ιχtΟ7tοιιί
τοιι μίσιι σι πpσθισμίcχ δίιο (2) μηνών cχπό τη δημοσίι.uση της ιφόσκλη
σης (Κδήλωσης ινδιαιpίpοvτος στο Ενημιρωτιχό Διλτίο του τεε. 

Η uπσypαφή της σίιμβα:σης μποριί \/<Χ τιpc:ημιχτοποιηΟιί ΧΙΧΙ μιτά την 
πα.ρίλι:υση της πpοΟισμiα.ς cχυτής (φόοον συμφωνιi ο ανάδοχος, διαψο
pt τιχά '1 α.νάθιση της μιλiτης ιποινα:προχηpίισσιται . 

7. Κάθc ινδια:ιpιρόμινος μποpιί Υ<Ι α.σχήσιc ί.νσταση χατά οποιιχι:sδή
ιτο~ πράξης του ιρτοδότη από τη δημοσίιuση της tψόσχ.λησης ιχδήλω
σης ιv&ιχιpίρσντος μίχρι ι<οιι την iJcδοση της cτχf'\τιχήc; απόφασης τοu 
γιοι την σ:νάθιση της μιλί.της. 

Η προΟισμίιι άαχησης της ίνστcχσηc; ιίvαι δixcx (!Ο) ημipt.ς από τη 
ιr.οοιχοίνωση της σχιττχής πράξης του (pγοδότη. Η ίvσταση ασχιίται 

στον ιρτοδότη ιπί της οποί.α.ς τtλιχά και cχποφαίνιτοιι. 

8. Συστcχτιχά: στοιχιί.α της σύμβασης θιωροίίvται: 
οι) Σuμιpωνητυιό cιυναποδοχής των όρων ιχπόvησης της μιλ.ίτης. 

β) Ειδιχή συπpαιpή υπσχριώσιωΥ ό-ποu λ.ι.π-τομιpώς αν«cpίροvτcr.ι 
τουλά:χιστον; ο σχοπόc; της Ε.Π.Μ., η διάρθρωση χα.ι το ιτι.ριιχόμιvο 

της μιλίτης, ο τpόπος πcχpοuσία.σης της μιλίτης, ο τpόιtο χ.α:τοιβολ,ής 
της αμοιβής της μιλίτης, ιπuήσις, πpοθ(σμW; ιχrτόνησης χοιι υποβο
λής της μιλίτης, ο ιπιβλίπτων τις ιρτασίι.ς χ.a:τό:ρτισης της 1uλiτης χα.ι 
ο τpόπος άσχησης της ιπίβλ.ι.φης, uπσχpιώσιι.ς αναδόχου -όροι ίιcπ-τω
σής του, ιtοι1ιιχίς pήψις, vrτιρημιρίις, vιτσχριώσιις ιριοδότη- όροι λύ
σης της σύμβασης. τρόπος άσκησης ινστάσιων. οιιτήσιwν θιpαιtιία.ς χαι 
ιιtίλυσης των διαφορών χαθώς χαι '1 προθεσμία r:οιpαλαβής χαι ίyχpι· 
σης της μιλίτης. 

"λρθρο 14 

Παραλαβή χαι ίτχpιση της μιλίτης 

Η παραλοιβή της μιλίτης προιτμοιτοποιιίται μι τηv ίχδοση από τον 
ιργοδότη βιβαiωσης ότι ο ανάδοχος σuμμοpcpώθηχι μι τις συμβατιχίς 
του urτοχριώσιις και α.χολοuθιί η ίyχpιση της μιλίτηι;. Η βεβαίωση 
αuτή χαι η ιγχpιτιχή cχπόιpαση του ιρyοδότη ιχδίδοντα.ι μίσα σι ιτροθι

σμία που χαΟορίζιται σύμ~ μι το άρΟρο 13 (n:α.ρ. 2) της rτιχρούσοις 
απόcpασης. 

·Αpθρο ιs 

"Εγχριση της Ε . Π .Μ . αrιό το Υ.ΠΕ.ΧΩ . Δ . Ε. 

Η μιλίτη οιιtοστίλλιται στην αρμόδια uπηpισία του 'Υ ποuρτιίου Χω
pοτοιξίας, Πιριβάλλοvτος χαι Δημοσίων Έρτων χαι ιγχρίνι ται μι ατcό

ιpαση του Υπουpτοίι ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. 

ΚΕΦΑλλΙΟ ΣΤ" 

Τ ιλιχίς &ατάξιις 

"Αρθpο 16 

Πpσσοιpτώνταt χα.ι οιποτιλούν αvοιrcόσιtcχστο τμήμα της πσ:ροίισιχι; 
απόφασης οι πίναχις ι. 2 και 3 χσ.ι 4 . 

"λpθρο 17 

l. "Ερτα ή δpαστηρι.ότητι.ς που κατά την i.yα.ρξη ισχύος της παροiι
σcχ.ς cr.πόιpασης υψίστcχνται ή βpίσχσvται στο στάδιο της ιιιχτασχtuής ή 
ίχ_ουν λάβιι, σίιμφωvα: μι τις ισχWuσις διιιτάξιι.ς, σχιτυcή ίyχριση ή 
ά&ια ιτχατάατιχσης, rφ<><J«ρμόζοvται στις αχιττ.χίς διοrτάξας ως πpoc; 
την διαδοοχσία: ίγχptσηc; ιtιptβαλλοντιχών όρων τΌU ιiρθpσυ 9 της ιcιι
pο~cχ.ς σ:π~σης μιτά cχπ:ό τiσσιρα: (4) χρόνια cχπό την ίναρξη ιqχύος 
της. Αν η ά.δαιχ λιιτο~ λή"yu rcptY α.πό την τιτpα.ιτί« η διι:ι:.δοοχσiιχ 
ίτχρισης πφ<βαλλ.οvττχών όρων <Χ~ ωτ.αρα!τητη ΠfΟ~όθιση τια 
την οιναvi.ωση ή τpοιtσχοίηση τryς ά.δtuοι.ς λιιτουρτiιχς. . . 

Εό:v ψν από την πάροδο της ttψiιτiιχς. ιcα:τά την χιχτασχ.ιυf~ ή την 
λιιwυpτίιχ τοu ίpτοu ή της _δpαστηριlιτη-tι ιφοχίrιt-m ότι δcν φχπα
τιύιται. ιιcχχρχώς το πιριβάλλον, ι~ctβά)J.οντα:ι ιtιριβαλλοvωcά όροι 
~μι τις σχιτιχί.ς δι.ιχτάξας της 1tαp0ύσας Φtόφασηι;. 

2.Σι ιιφίπ-τωση ανα:νiωσης ή ψοποποίησης της ά&uοι.ς λατουρτiας 
uφισταμiνων ίρτων ή ~ό-τήτων ~ λ" χαι Β. χ:ι~ της 
ιtι:φούσοι.ς <Χ1tόψααης, η αρμόδια: Κιντρucη η ΝομιχpχtΦCη 1.11Cηp(σι.σι: του 
xι.roi ~ωcιη οψμδ&οο γ ~ φν την χοpήτησή της. ινημι
pώνα την α.vάστcχχη 1,1~ ~ r.πε.~_ε. τια: ~όμcνη ι:ιt<Χ· 
w.ξίτ<~ση των ιyχιχρψι.νωv ~ ορωy. 

3. κcπσι την lyxptση των ~ών όρων T'.cl "(1Χ φyα ή δρα-
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λ . mσρίας 

σ••ι;:."'· · '• :ις ιτοu αναψίpοvτ.α1 στη ιφοηιοu!"'-ι"η ιταρά_ιpσ.ψο ιιτιδιώχι 
τ.,.·. , 1 ιαδισ.χή ιτpοοαpμοyη τους στην 1<αλυτιρη διαΟιοψη τιχνολοιία 
λ:ψ(;άνσvτcχ.ς χυpίωι; uιtόψη : 

_ την χσ.τάσταση του ιτιpιβάλλοντος. 

· τηc μι ιτης. τ 
αρμόδιος ιια βίματσ. σχιτιχiχ ι.ι.ι το πιριιχ_ομιvο • 

υλοποίησης. 

2. ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

_ τα ηχνιχά χ_αpαχτηριοτιχά των ι11<ατα:στάοιων . 

_ το ιτο<1οοτό χ.ρησψοποίησηι; χαι την υ"Jtόλοιιτη διάpχιια ζωής αυ-

βcχλλσντιχώv 
ι 1 . . θ • σημαvτιχών ιtιρι . 
ιρι1pcχφη του tp'(OU, των πι cχνων · V(,)ν μιτpω" 

. . · ιtpστιινομι · 
ειτιιττwσιων 1<αι τηι; μσνψοτητcχι; τους, :ων Σ" πιρι'!Ίχιψη 

't(.oiV 
ιφόλ.ηψηι; χα:ι ιχντ-ιμιτώπιοης των ιιωcτωσιων. υντσμη 
των τυχόν uφισταμίνων ινcχλλC11<τιχώv λuσιωv. _ τη ι;>ίιση και το μίτιθος των ρuιτσ.vακ~ ιχιτομπτώv τηι; ιγχατCJ.-

rrι._rorιι 
3. ΓΕΩΓΡΛΦΙΚΗ θΕΣ.Η • ΕΚΤΑΣΗ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ . στασης . 

_ τη σκοπιμότητα του νcχ .μηv προχύ~ιι u~ιρβολιχό χόστος l'a την 
ιΙΙ λότω ιτκιχτάσταση λαμβαvοντα:ς uπο~η 1διως την οιχονομοιή χcιτά
στα:ση της ιιtιχιiρησης. 

. ια την ιtψοχη 
Πιριιpcχφή της τιω1pcχcp11<ής θίσης, μι. τtληpσφοριις Ί'. ο της Οίαηι; 

. . . . δ . cx., το τοπωνvμι . 
στην οιτοια Οα: ιινιι το ιp10 η η ρcχστηριοτητ . ψιμμσ:τα η αι 

\ 

Αρθρο 18 χαι τη διοαηταή υιτα1ωτή τηι;. θο:χ δίw.ται η _ιχτα:η σι: τις. 
τ.μ. χαι Ocx σημιιώw.ται η Οίοη της πιpιοχης στ uς Χ ~ 

Μι τηv ιπιφίιλαξη τωv ισχυοuοών διατ~ξιων ιτα το ιμιτοριχό α.ιτόρ
ρητο, το ι ποuργιίο Π Ε.ΧΩ.Δ. Ε .• απσστιλλιι ιtληpοφορiις στcχ χράτη 
μίλη της ΕΟΚ και_ στην ιπι~ρσπή Εuρωπαϊ~ών 1\.~νοιήτων τ.ια. τιι; 
ιμιτιιpίις χα:ι τις γνωσιις που ιχ.οuν ~ποχτηΟιι σχ,ιτικα μι την 11;ρσληψη 
χαι μιίωσ:r~ της ρίιπα\Ι<Ι'Τ)ς_ τοu πιρ~βάλλοντος χσ.τ ~φσ.pγ.οτή των ':Χι τι
χών διαταξιων της παροvσας αrτοφασης χcχι ιιδαοτιρα: των διατα:ξιωv 
των χιφαλαίων Β.Γ χα:ι Δ αυτής χαθώς χαι τις μιθόδους, τον τιχvιχό 
ιξοιιλιομό χσ:ι τις οριαχίς τιμίς των ιχ11:ομ11ώ11 χαι της ποιότητας των 

αποδιχτών . 

4. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΚΛΤΛΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ϊΠΑΡΧΟίΣλΣ 
ΚΑΤΑΣ'ΓΑΣΗΣ ΠΕΡ\13ΑΛΛΟΝΤΟΣ 

άmοv-tαί 

θ . Οα 1ttp•'fP τ • 
("} Για την ιγχιχpι.μίνη πρόταση χωpσ ιτησης . (J.)(ΟλουΟοu• 

· τα σποιιχ 
ιχνιχλuτιχCι. τα σταχιiα όλων τωv πα.ρα.1pαφων, 

παρακάτω: 

4.1. Κcχτα.ιpcχφή πφιβάλλοντοι; - χάρτις . 

'ApOpo 19 

Είναι δυvcχτόv vα ι τχρίνονται ως ιιδιχίς ;- ; ?ιβαλλοντιχίς μιλίτις 
σίιμψωνα: μι το άρθρο ι 5 αυτής της απόφ~1·,~: 

α) Τ ψιστάμινις μιλίτις όι:ως ορίζονται ο~" iρΟpσ 2 (ιτα.ρ. 4) της πα· 
ρούσας ατιό9αοης. 

β) Μιλίτιι; που ίχουν.χσ.ταρτιοΟιί α.πό :•ι·Jς φοριίς ~ου άρΟρου \ 2 
(ιταρ . 2), ιψόσοv μίσα οι ίξι (6) μήνις αιιό την δημοσίιυση της παρού
σας απόφασης ίχοu11 χατατιθιί στηv αρμόδιοι Δ/νση τοu r.ΠΕ.-

ΧΩ . Δ .Ε. 

'Αρθρο ?Ο 

Κά9ι διάτσ.ξη τιου ίpχιται σι αντίθιοη μι τα οριζόμιvσ. στην παρούσα 
απόφα:ση ή ανάιι ται σι Οίμα.τα τ:οιι ρυθμίζονται από αυτή χαταργιίται. 

'Αpθρο 21 

ι 1 ισχύς της ι:αpούσσ.ς α τιό9ασης σ.ρχiζιι <Ιτιό τη δημοσίιuσή της στην 

l::φημιρίδα της Κυβψ.ιήσιως~ 
\ \ αnόψαση αuιή va δημοσιιuΟιί στην f:ctημιρίδα της Κuβιpνήοιως. 

Αθήνα. 21 Οκτωβρίου 1990 

Ο Πf'OOY!10YPf0( tιλl 

ΥΠΟΥΡ(01 ΕθΝΙ!tΗ( Ol!tONOMIAl 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗι 

ΟΙ ΥΠΟΥΡfΟ! 

ΗΟΤΕΡΙΚΟΝ 

Σ:ΩΤΙ-ΙΡΗΣ ΚΟΥΒΕΙ\ΑΣ 

noNTIΣMOY 

ΤΖ. ΤΖΑΝΝεΤΑΚΗΣ: 

ΤΟVΡ!ιΜΟΊ' 

ΙΩΑΝ. ΚΕΦΑΛΟΠΑΝΝΗΣ 

βl()Μ , ει ιΕΡfΈΙΑΙ" ΠΧΝΟΝΧΙΑΙ 

ΣΤ. ΔΗΜΑΣ 

fΈOl"(W: 

Π. ΧΑ.ΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟV 

ΓEOl'fW: 

ΜΙΧ. ΠΑΠΑΚΟΝΠΑΝΤΙΝΟΥ 

EMOOf'tCl<Σ Ηλ'fτWλι 

ΑΡ. ΠΑ Υ ΛΙΔΗ.Σ. 

ll(I'. ΧΩf'ΟΤ. ι. AliM. Ef'l'ON 

ΣΤΕΦ.ΜΑΝΟΣ 

ΜεΤλΦΟf'ΟΝ ΚΑΙ EIW(O!HCJNtoN 

Ν. ft<.ΕΛΕΠΑθΗΙ 

l1Ef'. XOf'. 1( ΔΗ1Α. El'fOH 

ΑΧ. ΚΑΡΑΜΑΝΛ!U: 

ΠtΝλΚλΣ 1 

4. l. l. Γ ινιχοί χάρτες ( ιvριία.ς πφιοχής} . . ) ιιλίμι.ιιιι.ι< 
.,.. . . . . ωτοιραc;ιιιc; η' ς 
υ. τοποιpcχ~χοuς χ.αρτις (η χσ:ι σι αιρσφ . της ιιιpιοχ 

ι :50.000. l:20.000 ιτρiπιι να φαίνιτα~ η ~οpφο~~ιια τηpιότητι:ι, οι 
στην οποίιι πρόχιιται να ιiνιι το υιtό μιλ.ί.τη ιρΎ0 η_ ρο:: 
χpήοιις της και η θίση τοu ίρτου ή της δpαστηριοτη~ ~ J(ιρισχί\ζ 

Στους χάρτις σ.uτούι; πρίπιι να φαίvονται η μορψaλ?Ι'α κσ.λλιίpγιιι~. 
(βουνά, λόφοι, ιτοτα:μοί, λίμνι.ς), η χρήση της ιης_(δαση. δηροδρομι~ις 
οιχιςιμά), μιιάλα τιχvιχά ίρ\α (λιμάνια, αιρσδpομιιι, σι λ0.,.111ίς ιιι· 

. . ζ . ιι; ο:ρχcιιο ' ~ιι· 
\pcχμμις, αυτοχινητόδpσμα), βιομηχανιχις ων . ' .. r.-τι:ι οιΚΟ" 
ριοχίς, βοσκότοπat, ίλη, προστατιυόμινις πιριοχ_ις. ιυσ.ι-- ., 

στήμα:τα χλπ. 

ΜΕ.ΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒλλλΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠIΠΤΩΣΕΩΝ ΠΠΟ! λ" Πλ 
ΕΡΓλ ΚΑ1 ΔΡλΣΊΗΡιGΤΗΤΕΣ ΠΡΩΠΠ: ΚΛ1ΉΓΟΡ1.λΣ 

l. ΟΝΟΜΑΣtλ Κλ1 ΕlΔΟΣ ΕΡΓΟ! Ή ΔΡλΣΊΉΡΙ<mπλΣ 
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\J>: χ ρξη δασιχών ιχτάσιων, ιτη ταμών , λψvών, uγροβιοτόπων χαι άλ
λω·, ~ξιόλσyωv σχηματωμών . Επ ίσης ζητούνται οι vομοΟιτημίνις Οε
ομικις ρυΟμίσιις για την r:εpιοχή χαι το )(αθεστώς rrροσταισίας . 

· ~ . 2.1.2 . Έδαφος . 

Συνοπτική αvαψοpά στη μορφολογία χαι τη σύσταση του ιδόιψοuς, 
touς !ιωλογιχοίις σχηματισμούς ή την χατόισταση χαι τις tδιότητίι; 
τους ~πως π.χ. η διαπtpατότητα, ινδιχόμινα φαινόμενα μtτατό.ιιισηι; 
ιδαφων . 

4. 2.1.3. Μιτιωρολοyιχόι χαι υδρογpαφιχό: - υδρολοrιχά στοιχεία. 
4 ιΣ.ι uδf>?γpαιpιχά Uτc~μνήματα ή στους yινιχ~ύς χό:ρ:ιι; της παρ. 
: . ι. πριrς(! vοι σημιιωνοvται τα μιτιωρολογιχα στοιχιια της πιρ10-

χης της ιyχατάστασης ιψ' όσοv tίναι δι.αθίσιμα. 
Ειδιχότερα πρίπιι vοι οημιιώνιται: · 

- Η Ι<ατιύθυvοη χαι η ί:νταση των αlliμωv οι οποίοt πν(ονν συνήθως 
στηv πιριοχή χα:θώς και το ποσοστό vηνιμία:ς. 

- . Οι ουνθήχις υγρασίας χαι θιρμοχρασία:ς τcou ιπtχpατούv συνήθως 
~~τα τις διάr'ρις ιποχί.ς του ί.τοιις, το μίσο ετήσιο ύφος βροχής χαι οι 
ισιις συγχιντρωσης χαι φυσικής αποppής των βρόχινων νιpών. 

- 11 ουννΛτn~ · · -'-" · · . ..._ · :" - ι ,α: ιμφανισης χαι η ιντα:ση ΙΧλλωv χαφιχωv ψαιΙΙΟμι-
νω1ι οπως οιλινλ · · · · θ · • ..._ η, ιοχυpοι <Χlιψοι, χιοvοπτωοιις, τuχοv ιρμοχpασιαχις α1ιαστροφις ιδ' . _ 

ιως σι πιριιττωση πpόβλιφης ιχπομπής σημαντιχωv ατμaοψαιpι1<ών pύτtων . 

Ιlι~ιγpαφ~ του υδάτινο υ δυναμιχού της πιpιοχής μι ίμφαση στα 0 τ οιχιια που ιv · · · · Ε · 
τ . ..._ ουν σχιση μι το ιpγο η τψ δραστηριοτητα. ιδιχα απαι· ιιται η αvαmop. . δ . 
)( • τ οι στηv υιτογιια ΙJ po90pίor. χαι τις πηyίς, στην ιιοσοτητα αι την ποιοτητ c . . • . (λ" 
μ ·;ι α των υυατινωv αιτσθιματων, στα ιπιcp<ΧΙιιιαχα νιpα ι -νις Χαι ιτο τ ) θ · 
a τ ι)( · α~ια χα ως )(αι οτα ποιοτιχά χαι ποοοοτυιά) χαραχτηρι-

α τους. Ετcιaης . λ . • . 
Ράχ Ο-, • πιpιypαφη των ιχα:νων απσρpοης χαι της χα τα πα -τιου Υ.Λα:ο . . 
τητπ,- . σιου οtχ0<ιυοτηματος μι στοιχιία μοpφολοj'iας χαι ποιο -

......, t<p<>Qoν το i. · δ · . · 
τcαράχτιο _ θ-'. ΡΤ0 η η _pαστηρtοτητα ινδιχιται να (χηριαοοuν το 

Σ . \.V\ασοιο οιχοσυστημα. 
την ιτιριπτω0 • • • • • • 

ρο. θα). · η χα τα την ΟτtΟΙα το φγο η η δραστηριοτητα ιιvαι τtα-
ο.σσιο χαι η θ-' - . θ θ . δ . θ 

vγρών ο.πο λ. τ ""':ασσια πιptοχη α χρησιμοποι'Ι ιι -για ια ιση 
λάοοι . β η ω;. πριτt ιι να πιριληφθιί uδροτραφιχός χό:pτης της θα-

aς ιχταοης αμι . . . • δ θ . 
οιμα σης ιπ ιpροης, οιτοu θα σημιιωνσvται οcισης, ια t· 

<..ιχιοr.νογραmι1<ά · · · ·e -' 
pοιών · .!. τ στοιχιια (ιrcιχpατοuντα ριvματα, στα μη Π<Mtp-

• υψος χuματιομο · ' ) "Ο' • · 
)'pάψ<.Jν 4.2.1 . t υ Χι,;t . • ~Οι Ο~ παpαιτανω χαpτ_ις των πιχpα: 
α1ι-'.. . ·: 4.2. 1.2 . 4.2. l.J πριπιι να πιριλαμβα:vουν σχιτιχα 'Μvt ι)(α υιτομνη · / . 
σ τι 1<ο ί . μα.τα. να ιιναι οeχφιις . ιvανάγvωστοt χαι χατατοπι-

~ 
- Πιpιγpα · 
- Πι ι Ψ') του ποσοστοίι φυτοχιiλυψης. 
_ Α...: Τ~ψη της ~λωρίδας της τcφιοχής. 

ινδιχόμι~ .οτα uιταpχοvτα: ή λογυιά α:ναμινόμι1ια ιίδη πιχνίδα:ς, στα 
νίδα, στα -~π~α, τtpοοτaτιυόμι11α: χαι ινδημιχιΧ ιίδη, στην ορ11ιθοπα-

Υ.Λιι υμο:τα: στ θ . . λ . 
τος. • α: ηpαμα:το: χαι στις πιptσχης ljX<J ιασμα-

4.2 2 Ανθ 
. . pωπογινi.ς τtι.pιβάλλον. 

Για: χάΟι μια: · . 
ί.1<τσ;ο:η, i αrιο τ~ς α:χολοuθις παραιράφοuς θα πιιχτράφοvτα:ι η 
ανάλογο ~ιντο:ση, 0 _φορτος, η διΜ:ιμιχότητα χαι Οα ιντοrιίζοντσ:ι στον 

τηv πιριπτωση χάρτη της 1tαρ. 4_ 1 _ 
4.2.2.1 Οιχ . 

· ιομοι της πιpιοχής. 
- Πληθ • 
_ Ιδι uσ~ος - λτtασχόληση 

οκτηοια: γης. 

- θ(ομιχίς χdι "'<> θ • • • • . 
ΓΠΣ, ΖQΙ:' , μο ιτιχ.ις ρυ6μίοιις. οχως χ.ωpοτ.αξιχο σχιδιο; 

"'"' χ ..... π. 

ιt.2.2.2. π - . . 
<ΧfΚτίωγιχοι τομιις - Φuοιχοί ιτ:όpοι - Τ ουpισμός. 

- Γιω · ( 
χ.λ.τc.). Ρ1Ία χcιλλιιργο\ιμινις ιχτάσιις, ιiδος χαλλι.ίpτιιο:ς 

- Κ: tη"Οτρο.pϊα. 
Αλιιίσι, 
Ορuχτός τιλο\ιτος. 

- Δσισιχός ιτ:λο\r:ος. 
- Βιομηχα:νϊα. 
- 'rδά;t1.\οο( π. (. 

t:-·ι;._ _ Οροt ιχταση ΙΙιχι ir.v,,,. 1... • • • . . , ) 
c.ιvvς το • ( - • -~ "'t'-νων UJtσfUcι νφα <Χ..Λιt. • 

υpισμου σ:pιθμός ~ιίωο.ι xJ.x.). 

4.2.2.3. Υ ψιστάμινη υποδομή της πιριοχής . 

θα πιptιράιpονται χαι Οα ιντοπίζοντιu στον 1• i~ογο μι τηv πιpί-
πτωση χό:pτη της παpα:γράφου 4.1 τα ιtαpαχάτω : 

- Δίχ-ruα μιταφορών (οδιχό, αιδηροδρομ.ιχό) . 
- Λιμό:vtα, αι.ροδρόμια. 

- Δίχτυα 'Ιλιχτpιχής ιvίργιια:ς χαι τηλι.πιχοι11ω11ιώ11. 

- Δίχτυσ; ίιδptυοης, αποχίτιuσης. uπάpχοuσις cyχατcχατάσιις ιπι-
ξιργασία υγρών αποβλήτων (ιc.χ. βιΟjl'ΙΧιrνιχής ιtιpιοχής ή πόλης). 

4.2.3. Πιίοιις στο φuσιχό πφιβιiλλοv. 

Μ ίσα στα όρtα t"1}t; ιξιταζ'όμιvης ιτ:ιριοχής vα δοθούν οτοιχιία l'α: 
- Την ιχμιτιiλλιuση τοu ιδάφοuς χαι υπιδάφους χαι ιπιπτώ~ιις στο 

ανάy λυφο της τtιρισχ:ής. 

- Την ιχμιτάλhuση της υπόγειας υδροφορίας (yιωτρήσιιι;} χα~ τωv 
πηγών, των ιπιφαvιιαχώv νιρών (άρδιuση- ίιδριuση) χαι τη~ ιπιβαρuν· 
σηι; του uδάτιvοu δυvαμι.χού από CΧΙΙθpωιtογιvιίι; δpαστηριοτητιι;). 

- Τις ιrνθρωπογ-ινιίι; ιmδράαιις στην χλωρίδα της πιριοχής (π.χ. 
ιtυρχαyιίι;, ιχχιροώοιις. αποστρσ:πίσιις). · 

- Τις ιπιδράσιις στην πcχvίδα της πφισχ:ής από α:νθpωπογινιίς δρα
στηριότητις. 

- Τις ιπιδράαιις στην ατμόσφαιρα και το χλίμα από CΧΙΙθpωιtογινιίς 
δραστηριότητιι;. 

4.2.4. Ιψιστάμινη χατάοταση ρύπανσης - Λ.λληλιττίδραση φυσιχού χαι 
α1ιθpωπογινούς πιpιβάλλοντος. 

- Πιptγραφή των uφισταμίvων πηγών ρύιτCΧΙΙοης χcχι ιχτίμηση της 
χατάστασης του πιριβάλλοντος. 

- Γινιχή πιριτραφή των α:λληλοιπιδράσιωv του ιpυσικοίι χαι α~ρω· 
πογινοίις ιτιριβάλλοvτος χαι ιχτiμηαη της δuναμιχής τοu οuστημα
τος . 

S. ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΙ ΠΡΟΤΕ!ΝΟΜΕΝΟΙ ΕΙ'ΓΟΥ 
Ή ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

5.1. Εναλλα:χτιχίι; λύοιις. 

Σύντομη πιριτpαφή των τυχόν εναλλαχτιχών λύοιων' οι οποiιζ ι!;ι 
τάστηχαν ως προς: 

- Την tι;(ΙΙΟλοιία χαι τις μιθόδους χαταο κιu ής χαι λιιτοupγίας του 
ίργοu ή της δραστηριότητας. 

- Τους τρόπους ιπιξιργασίας χαι διάΟισης. των τuχόν στι~ιώv, 
υγρών χαι αιρίwν αποβλήτων ή άλλω11 απορpιματων της ιγχαταστα· 
οης. 

Στην περιιpαφή θα αναψί ρονται χαι οι λόγοt αιτόρριφης των ινcχ.λλα
r.τιχών λύοιων. 

5.2. Φάση χαταο!(tuής. 

Αν χατά τη ψάση χα:ταοχιuής π~πσνται ~ποφiλωση, d:τ~τιχμί;-σ: 
ίργα μιταφοράι; χωμάτων χαι -γινιχα ιπιμβάσιις στο φuοιχο ~οπιο, 

τcρίπιι να: δοθούν μι λιχτομίριι~ όσα στοιχιία αrιρούν στην ποσοτητα. 
χαι ΤΟ\/ τόιιο μιταφοράς χαι α1tοθισης ~ων uλιχων του ιpτοτ~ΟU Χα
Οώς χαι στον ιιτ:ψασμό και την αrτοχα:τασταση τοu ιpuσιχου τσmοu. 

5.3. Φάση λιι.Τ'Οψτiα:ς. 

_ Πιριγρα:ψή τοu τρόπου ίναρξης λιιτοuρτία:ι; τοu ίpτοu ή της δρα

στηριότητ~ λvαλυτιχή πφ.τραιpή των ι~χόμινω~ ~σιωο.. :τ~ς δ~
διχασίας αυτής σwοδιυόμινt} μt τα αιιαρα.ιτητα τιχναα: στοιχιιο:, σχι

δια χ.οιι διηράμμι:mL 

_ Πφι-γραφή ~ λιιτοuρτίας του Ψτοu ή ~ ά~ι; ~ δραατη
ptότητας. Στικχιί.σι μqi~ αvα:λuτιχοu σχι&ασμοu χα.ι ~της 
τιχνο).στιχήι; μιθόδσv ιω11 ιψοτάνtτςιι. λναλι.ιτυcή π~ση. των 
απαιτοiιμ.cνων. ιοοοοtήτ~ φUσι:cών ~ ορυ~ών, ΙΙ(ροu ~ ιφωτων 
υλών. Δ.ιάρχιιοι Μ.ιτοuρτιο:.ς (~ ιχ.cnιwχ.ηι;, ιrτσχιc:"iι). . 

Προιcιψiνοu yτιι ιtοtp<η'ω-rχή qχοιτάστιιση cχιτ:ιχιτοuνtα:ι w; οιχο
λουθα. 

5.3.1. Σχίδtο χάτοiιηι; .της ψ~ 

Σχ.ίδιο χάτοφηι; της ψιχτάστασης _σι χλiμαχcι 1:100 ίως 1:500 
στο οποίο θcι ~ μt ~ _ 

_ Η cιχρcβήι; βίαιι χ.αι 0 Χ~ όJ.ιJοΝ των ιmομ.cιτων. 

- Η θίqη wp ~ ~- . . .. 
- Τ cι δUmxz iιδρΡισης χαt cχιτ:σχimισης (βpόχινων, ~~νι-
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ρων). 

- Τα σημιία ιχπομπής α<pίων, uγpών χαι στιpιών αποβλήτων της 
ιrκατάστασης πρσι; οποιοvδήποτι αποδίχτη. 

- Οι rψοβλιπόμινις ιτχαταστάσ<ις <πιξιpταοίας αιpίων, uτpών 
χαι στιριώ11 αποβλήτων. 

5.3.2. Λιιτοuπία - λπασχολούμινο προοωπιχό. 

- Προβλι.πόμινα; χρόνος Μιτουpτϊας τοu ίρτοu ή της ~οτηpιότη
τιχ.ς; (βάρδιιι;, ώρ<ς ανά βάρδια:, πιρίοδοι λ<ιτοupτicχ.ι; χατά τη ~άpχιια 
του ί. τους). 

_ Μίοοι; σ.pt~μ~ απασχολο~μίνων_ στο ίρτο ή ;η δραστηριότητα 
(οuνολιχά χαι αvα βάρδια) τια χαΟι πιpιοδο λιιτοuρτια.ι; (διοιχητιχοί ιι
διχιuμ.ί νοι, ιχνιιδίχιυτοι). 

5.3.3. Πpώτις ύλις · Πρciόντα. 

- Κα:τάλοτος πρώτων υλών, .ιφόοθιτων υλοιών τα οn:οία χμησιμο
ποιούvται χατά την παpσ:τωγιχη διαδι~tασία, τιλιχών προϊόντων χαι 
πα.pσ:προϊόντων, στον οποίο θα ψαί11(7νtαι το ιίδος, ιχ ιtοσότητις, τα 
μί.σα μεταφοράς, ο τόποι; προμήθιιας χαι διάθισής τους. 

- Ειδιχότιρα α.πογραιpή τυχόν τοξιχών ουσιών, οι οιιάι.ς ιtρόχιιτα:ι 
να χ.ρησιμοποιηθοiιv ή να α.ποΟηχιυτοw στην ιτχατάστα.ση. 

5.3.4. Ιlσ.ρατωγιχή διαδιχαοία. 

Πιριτραφή της παραγωγιχής διαδιχασίας, η οποία θα ουνοδι\ιιτα.ι 
από διαγράμματα ροής (FLOW CHART). όπου θα: ανατράφονται το ιί
δοι;. το μίιιΟ~, ο ιξο_πλιομός χάθι ινδ~άμ<οης μ~vάδα.ς της ιtαpατωΎι
χής διαδιχαοιιχ.ς; χα.θως χαι ιπιξιριασιας αποβλητων, το ιίδος των ιι
σιpχομί.\/V.)11 χαι ιξιpχομίνων uλών χάθι μονάδας, η πα:ρα:τω"(\χή ιχα
νότητα για τα τιλιχά χαι τα ιvδιά:μισα π;χ~ίόvtα. και το τινι><ό ισοζύιιο 
υλιχών . 

5.3.S. Χρήση ν<ρού και ινίρ1ιιας. 

ΣvμπληρώνΗω ο πiναχας δ. 

Καιtνός 

Εχιτομπίς χανπού ποu προχα:λούvται από tη λητουρτία των δισ;ιό· 
pων μονάδων της ιτχατάστασης. 

Σχόνη 

• · ,...,,,.,ιά.ζο-
λf.πτομίριιις τια τις λιιτουp-γ\ις ltOU πpοχαλουΥ σχσνη (,.,ΙΓ 

ντας το ιυρύτιρο πιριβά).λσν τ\ιρω από την ιτχα:τάστα:ση (ιι.χ. μιτα:· 
φορά rc;χ~ίόντων χUδqν, αιτο&ήχιυση χλπ). 

β . ιλί. των α.ι· ) Εψυι;τίς ιναλλσ.χτυι;ίς λύοιu; ως προς τα μιτρσ. τχοu .
11 

ρίω11 ~οβλήτων (π.χ. ιπιλστή χαuσίμωΥ χα:.ι μιθόδων π?υ να: μπο~υ _ 
11(1 κιριορίζοuν τις ιχιtομιιί.ς, α:ναχίιχλωση αφίων, σuστημσ:τα: ιπι ιρ 
ταοίσ.ς αιρiων ιχπομπών κ.λ . ιt.). 

· ν αιpίω11 
Ύ) Αιtοδόοιι.ς τω11 μ.ίτρων ιλίτχου. χαι χαραχτηριστιχα τω 

ιχπομπών μιτά την ' ιπιξιπα:σία .. 

Συμπληpώνιται ο πίναχαι; δ. 

5.3.7. Ί"-τρά απόβλητα:. 

) Λ · δ · · · vχα:τάστα:ση μι α ιμιπομιρις ιατραμμα ισοζuττοu νιρου στην ι 1.: . ο 0-

σ:vαλuτιχή πιικτραφή των χρήοιωv χα:.ι ποσοτήτων νιpου σι .χα ι μ 
. δα • δ . Οι.χ; χι~~ τα 

11(1 • πα:φνονται; χωp1οτά την πcφcqωττχή δια ιχα:σια κα 

παρα:τόμινσ. απόβλητα . 

β) Ovo . . ~ . ιλι . δίχτης κάθι . μασ:ιχα ο rtρωτος, οι ινασ.μισΟ\ χαι ο τ χοι; α:ιtο 

ικβολης υτρω11 σ.ποβλήτων χαι 

- οι αποστάσιu; μι'tα:ξύ του σημιίου σιναχώρησης τω11 υιρώ~ αιιο· 
βλ. • ' .. .- βολης των τr:ων α:πο ~11 ιpατάσταοη χσιι τοu σημιίου τιΛ.U<ης; ιχ 
uγpων σιποβλητων. 

· λ • · βλητα μίσα: 
- • 0 συνο ο της διαδρομής που διανύουν τα uγρσ. α:-ιtο · . 

από τους fχοιδσχιχούς σ.ποδύιτις μίχρt τον τιλιχό (πρώτοι ή ινδιαμισοι 
αιτοδί~tτις μποριί να ιίναι: uιtόνομοι, ...δατοριύματα:, πα:ρσ.πότσ.μο~, ιιο· 
τσ. ο' -' · ~ο. • η Ο(ιλασ· μ 1• χο"'οτητις ιυσ;90uς. Σαν τιλι~tά αποδίχτι.ι; ιννοοuνται 

- Πιριιρα9ή τοu τρόπου ύδριuσης της ιτχσ.τάστασης (ιtηyή χαι οη
μιία υδροληψίας, αιtαιτούμινις πιριοχίς, οuστηματα ύδpιuοης, χuχλώ
ματα νιρού). 

οοα ο· 1:u .. c- το 'δ · · ') • · ... . • '-• ι ο.το.. 'Ι τα υποτιια: νιρσ: . . 

-y) Πρα:τμ.α:οποιούμιll(.t; ή προβλιπόμινις χρήοιι.ι; νιpών των δια:φο· 
pων αιtοδιχτων. 

_ Ε,.ιχτίς ινσ.λλαχτιχίς λύοιις ως προς τον τρόπο ύδριuσης της 

ιιχατάστασης . 
δ) Στοιχιί · βλ · · · · ρι11 από τιι· . - α υιpων απο ητων τια χα.θι χωριστη ιτητη l't 

χοv ιπιξιpταοία . 

- Στοιχιία χρήσ:τ~ς ~ιρού, η~ιf τριχής ινίpιιισ.ς χσ.ι χαuσίμων χαι 
ιφιχτίς ιvσ.λλαχτιχις λuσιις ΧΡ.ησης τους. 

- Πιριτpαφή των προβλέφιων '(ια την αναχύχλωση του νφοίι. 

Συμπληρώνονται οι πίvαχις σ., β χαι Τ· 

5.3.6. Αίρια απόβλητα. 

Στιχχ~ τω. τις !t'Ι}Ύίς, την ποοό~τα χαι τηv ποιό:'1τσ. των σ.ναψιρο
μίνωv ι:uριω11 αιtοβλητων της ιτχα.ταστσ.σης πριν α:rιο την ιιu:.ξιρ1σ.σίσ.. 
όπως rιιριτράc;>G'tαι παpσ:χά.τω. 

λ(ρtα - λψοί • Αιρολύματα:. 

Εχπομrιίι; αφίων, αψών ή αιρολuμάτων οι υψηλή στάθμη (χa:Ιt'iΟ
&όχος) χα:.ι χαμηλή στάθμη (δtιΧχuση}, οι οιtοίι.ς 1φοχαλούντα:.ι αχό τη 
λιιτουρτία των δtσ.~ρων μονάδων της ιpa:τάστασης. Συμχλ~ται 
ο ιriνα.Χαι; 4. "Οrιου υπά.ρχουν πφιοσότιρα αιtό ίνα οημιίι.ι ιχ.πομπής 
αι~ων. ατμών ή αφολυμάτων, θα δίνονται χωριστίς rιληρο<pοpίι.ς τια 
ιc:άΟι iνα:. 

Σι. 1τtρί-ιπωση ιtου ιm:άρχονν λ.ψητις ή άλλις ιστίι.ς χαUοης στην 
ιτχατάστα:ση, θα δi.νσνται λιπτομίριιις ως ιtpος: 

- Τον τinto του λίβητα ή των ιοτtώv χ.αίm:ς (υφηλής ή χαμηλής 
rιί.ωης). 

- Τη μί.τιστη ιχα:νότητα: ο;τμαιtαρcqωτής. 

- Τη μί-rιοτη χιχτανάλωση χι:ιυοiμοu. 

Tov τύιtο του ΧJ'11"ΨDποιοiιμινοu χαuσiμου. 

- Την ιςφιιχτυcότη:α των ιc:αuσίμων cκ θιίο. 

Σωμιχτiδια.. 

Εχπομιcί.ς <J(..)\l'Χτtδίων ποu ιφοχα:λοWτα:ι cαι:ό 111 λιιτοuρy\ιχ των 
διαφόρων μονάδων της ηχα:-tάστοcσης ( ό1t'Ou ιφοf\)J.Jtσνται ~ 

. CXJtό ίνα σηιu.ία ιιιιtομπής οωμιnιδi.ων "f'4 xιi!k μ.σ.οάδα, θα ψut να 
· δοθούν στοιχιi.α χωριστιΧ τι.ιχ χιiβι ίνα). 

Συμπληρώνιται ο ιτίνα)Ιαι; ι . 
ι) Στ · · · Ύ ιιτιξιp· οιχιια ποιοτητας των υvρω' ν αιtοβλη' των πρι11 απο τυχ,ο . ·ο ' αι ιιιι· γσ.οια τια χα ι χ.ωριστη' ιτηvή μι σuι 1 πλi11v.><m τοu πίvσ.χ.ct στ χ • 

λο • • . Ι 'l' ·r -.,--- Ί • (1Π0<(.ζ 
ΙΤ\ απο τον χα.τάλnvο ιχιiνων των πσnn.ιιiτρων ποιοτητcι.c: οι 

.ζ - ι .---,- πιpι· 
αχ.ιτι .ονται μι τηy ι~:α:χτά.σταοη. Στον πίνα.χα πρίπιι ιrtίσ:'ί" να τη< 
λαμβ~αι χαι rια~μιτροι ιτοιότητας ~ί.ς στοιχ; υ11:ιυθιι"?~ ο. 
ιτχατσ.στσιοης 01 οποιις τυχόν διΥ πιρυ.cψβό:νονται στον χα:τό:λ 1 

) ι:-~- • ..-'' ---- Λ :γyου 'tων Ο: "4""τις tνu.ΛΛWtτυι.ί.ς λύοιu; ως πρσι; τα μί.τρσ. .,.... ι ~ 
0 

ί· 
uτpων α>t9βλήτων (>t.χ. ιπιλστή μιθόδων ιtαρ<qωτής 1(0\) να ιttpι !υ
ζουν τηv χ~τσινάλωοη ή τη ρiιπανση των νψ:w}. Πρόληψη tώΥ _ 
μπτωμσιτuι · . . • , ..,. "111ι πα 

. ων pυπ~ιωv στο ιπίπιδο της ιtαροr:τωτηι;. Q1t..,... ι ·; ου 
ρσ.~ι~. μι λιχcινις χ.ατο:.χράτησης. αuτόμιχτα συστηματι~ ιλίΊ'Χ 
ροης uτρωy x.λ.Jt. 

ζ) Σwτήμσ.τοι ιιtι.ξφra:σίας ιrγpών οιιtοβλήτωv. 
η) λ οδόο • . ο:ι; των 

• Ιt t:i; των μιτρων ιλί.τχοu χοιι rιcφάμc.τpα ποιοτηt • 
uγ~ a:ιt~ητων ιu_τιi ΠJΥ ιrιι.ξφγα.οiοι τοuς ιιιψρασμ.ίνι.ι; σι :f_ιι. 
αν<~ Π«pιχτομLνη μΟΥιiδα προϊόντος ή n:ρώτης; uληι;. σι mg/ 1 

Σuμιtληρ<:.κvτrιι ο mναχας c. 
( θ) Ε~ιχiς λ~ n:poc; ο:.ιαχύκλωση των ιrγρών rοωβλήtι.ιΥ 
uχσχριωτυcη η ανωιϋιcλιοοη ό1.:οu ιίΥαι ιφιχτό). 

S.3.8. Στιριά οι~ιόβ).ητ<:\ _ \λίιις '. Τοξυυi απόβλητα: - ΑJtορpΨ
μοιτ~ 

~) Τϋ~:οι χcα rtοοότηtt.ς στφ<ών Φrοβλήτων. ιλύων, τοξι.ιcών <J$.Ο
βλητων η Φι~ rtou ~ «Jt'ό την φcιχτάατ<Χση. 

β) ~ ~ λϋο~ ~ τοuς. ~ • ~ct. 
ΙnΙ;ιητι.ως. Φιωάιιcλωση Xλ.rt • 

JλΧ~~~θ~ (~ος \U~ &ί.ση δώ.~ μ.ι
...,,,.... &Χθισης η ιχναχύχλωσης) Τ'« χά.θt λΟΟη • 
~w . ·~ .''Ρ<:\ -~των στιριών euςοβ).ήτων χοιι σ;rι:~ όι; 
~ μιΘόδων 1tOU YCZ ιtφι~ΟW την~ τους, δ<4χ,ωρtσμ 
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1
"'" >.cοpρψμάτων τα οrιοiα μιτοροw "'Χ αναχτηθούν . 

\ .:\ •ι . θό?vβος. 

~) Α\1Cιμt11όμι~α tιτ~ιtιδα θορύβου (dΟλ) κατά τη λιιτοuρvicι (χ<Χ\ΙΟ-
•υιΊ ><αι ι1;τατιιιη ημtnn · ) · , . 
:πυι . . • . r- και 11uχτc:ι της c:yιιαταοτσι:σης οι χαρσιχ'Cηρι-

α σημωχ τοv οριοv της 1διοκτηοiας της. 
β) Χαραχτηρισωcά θορίιβοu. 
θα • · . tίΙ;Qι ο=~ιp<ται ':" ο Οο~~βος ιιναι σννc:χής; ή iιχι. λν ο θόρυβος διv 

..,,.,;....,,..u '!-,~· 11:οσο δ.ιαριιιι στιχv <μψ<η'\ζιται. Τι ιtοσοοτό του σννολιχού 
ΛJ'Υ ·v Xu.A.U n: τ<ι ο θορvβος · • • 
ημίρα. 0 οιτοιος <ΧJ\οuτιται κατα τη νύχτα Ι(α< την 

θα πιριιράφιται ιχv ο ιταριrvό ι ΑΛ,...ι:ι__ • • 
:(tα.ς ίχcι δ . -· 1• μ να; vνt'"l-""o της ημφα.ς Καt της νu-
<ίΥαι τί ιι _ιχα χαραιιτηριστιχσι: ιt.χ. τδοiιιcοuς, αρ'ιξιις χ.λ.11:. χαι αν 

. τοια <..ιοτι \Ια. rtpooιλxύouv . θ • . 
pιιχιι ορισ 1 ,; • t • την ιφοοοχη, κα wς ιιtιαης χα.ι ιχv rtι-
n_ .-νους tνιJιαχριτοuς σuν<Υι;,. · ( β 
rιuς xλrc). Πα · οιι ιtλ . ... ..,_τΟΥΟuς 11:.χ. σuριnιοi)ς, όμ-
ντι><n... λιιτοv ~ ς ηροψοριις Ο<Ιι δίνσvται Ύ'<Χ τις πψόδοτ.ις ιντα-

"' . Ρ"f'ας. 

Ύ) Πpοβλιιιόμινα μιτpα λ. θ • 
ρ~βων ~ . ι ιyχου του ορϊ.βοu, π.χ. τcρόληφη των θο--.... τcητι~ . 

S . 3 . ιο ·αι,ς λ. . οχ ')Οtις. 

- Δο11~σι1ς Xpo'-'>< · . 
_ Οσ ( . · . η σ~χνοτητα χαι αι.τίις ιτοu τι.ς rtροιιαλούν. 

μ ς. Τυποι rtιθανωv οσμώ · ,. v χαι. μιτροι tλιτχ.οu. 

G. ΕΚΤ!ΜΗΣΗ Κ -
εnιπ ΑΙ λ.:.IΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΩΕΡΙΒλΛΛΟΝΤΙΚΩΝ 

ΤΩΣΕΩΝ 

θα α"Vαaίρ . 
. τ ονται, t><τιμωνται χ δι . "λ 

αn:ο την ιτnr. . αι cιαιιη . .ινονται ο ις ot tιτιrtτώσιις 
r-Ύμα.τοrc0tηοη του ί · δρα . . 

μιοις. βρανυv..V. ~ιου Ί τις σrηpιοτητας (αμισις - ίμ-
λ. λ.1"-νιις - μαιιρονιw. Ο - -νις · μΊ crc-~ Ο • ,,,.-VΙις. <αιcις- αρνητιχ(ς, ιπανοpθούμι-

. ~·vp οuμινις) n.:. η 
~Ησης trcιρροής). στο ιτιριt""'λον της rcιρισχής (ιuριίσ.ς χαι 

Η ανάλu Ο . 
. οη α ιινηαι οίιι~ . 

rττι..ιοι<.Jν : 9ωνα μι τις rtαpαχατω χατηyορίις ιrtι -

~ 6· ι. Οιιιολο · 
Ύιχις <ιtιrcτώσιις . 

6.1 1 Α . 
· · τμσοψα.ιρα . 

- ΣiιΎχριο'Ι · 
όρ ιs·r της rιοιοτητας tι.ι . • . . . 111 ΑΝΟΛ RDS) ι '~-pι~ ιιοτσμrtων μι τα καθοpισμινα 

- Ειτίδραο :ς ><r.ομιτ')<; '1 μι ωχόv ιιδιχοi)ς όρους. 
χ).. η των αιριων α · . 

<μα της rτιριον · . ιτο~n:ων της tΎ><αταστασης οτσ μι><pο-
pιοy · "'Jς της ι Ι><α τα.στα ,. · ... ης. σης ιιαι οτο Χλψα της ιuρvτιpης πι-

- Εχτίμη . . 
αί ση της trτιδρασης τ . . 

pα της rtιριοχΤ~ς . ων αιριι.r; ιχrcομιτων στην ιτοιότηcα του 
χις διασποράς )(αι -;:15 ιy~οιταστασης {λαμβιίνοντας urc' όφη τις οννθή
~τοιΡ<Χcpι)(ιi στοινιί ια.χλvσης •ους σι σννδuασμό μι μι τιωρολοιιχά το-

π ... α χ . • rc ) ' 
φιγpαφή άλλων .. · 

6 1 σχι τιχωv n:ροβλημάτων. 
· .2. Νιρά. 

- Εrcιδοο 
λό r-σιις στην ισο . . 

Ύ<.J υδροληφίcις ή ιχβο:!'°ιτιοι ~<.ιν uιι:στ~ων vtpών της 11:φιοχής 
- Ειtιδοο ης uγρων cu:οβλητων. 

• • r-αιις στην rιοσό • 
η ο:ντληοιw., χοι . πιτοι των uι:σyuων νφώv λότω u.δροληλ:αζ 

τα τις ιχαιιοιcpίς . F...:.Λ Ί" 
- Πιθο:...όττιτ Χt.rτα τη """t'χιια της χcιταοχιuής. 

"tι • . ι α tιtηpιασμσύ . 
οιJtων "tp<W αιτό • της ιtοιοτητχις τω-. vιtότtιωv · κιu ιιt1ιpoc-

CXrtoj1>,,η· τι.~. • τη διαθιοη στιιvΥ.., ιιιι;..,/η • • -' • _ι:__ • 
~ .. η α1tορρι ιiτι.Jν r· . "t""ητων η tΛυων τ..,..""ωv 

6.1.3 Μ μ της '~ης στο ίδοιφος. 
• ορcpολοyϊα - .Εδαcpος 

Εrιίδρασn , . · 
σης: ·• ~οτω της · χατοιοχclιής 'ι 1ιιτοvnίας της ιpοιτάστοι-

- στ 
q μορ.pω.Οjυ<ά χαρωι • • 

- στcι 'i'ΙΙ<:υtά; • τηρtιmχι.ι της Ιtψσχτ}C;. 
°'ΟUς ιτ • Χ«ι Χ'Jμυccι χ~--=- δ. 
TQ:( ~tς lt(tτq)J.n 1~:·a--:- τ<JΙJ <. otιpouς χαι uδυιόttpα 

\'Qt ι~<:rτο\ιν • ·:. .. ,,....,. ~ οτιχν μηόc4ς VCt'ό:σιις +,ιι-
Οl.μι)ιt<Ι1.ηθο\ιν "ft« ,;. ~~cι η _ψμι~ c.ιcrnι "'Ι μην ιίναι δΙΙΥ<:Πόν vαι χpη. 
. ε'Ιt\~ ~ χpησιις ~ ~ αvςιφιιχήι; χλ1t.. 

σιις., rc),, tς στη'<ι CX~~ • • 
'!μμUρις KJ...ιt. της ~ u;o X~~w;_ χα:θιζή-

~ των ρα~ t<.)v • 
~ χλ.~8οι 7ωv ~ιτομrtών. τω.~ χαt crτcρcών cvςοβλή

cα fto:...t8oι της~ (χφοα.ίο:~). ~ 

χρόνια και μαχροχpόνtα) . 

6. 2. Ειιιrcτώο<ις αrtό τους θορύβους. 

Εrτίδραση του Οορuβοu αιτό την λιιτουργία <rιιατάσ:χα'lς στην ltt · 

pιοχ ή (βρc:rχ uχρόνια ·μα.χροχρόνtα ). 

6.3. Εrcιτcτώοιις οι ιφοtτtJ(ί.ς ι.ξuπηpιτήσιις - Δίχτuα. 

λνάr'ι.ς γτα τη ~ημιοvιη-iα: W.ωv ή yι.σ. μιταβολ.ίς των uψισταμί\ο(.Jν 
χρατuc~ν ι.ξuιtηρι'Ί:'ιων σΏΊ': Ι{ιρtσχη. ποu θα rcροχiιψονν αιtό τη &η
μιο~α. της t'ywιτιχστα.σης, σtι:ως: 

Πι><>:°τασία αrcό ιtυpχαττί.ς. κοιτασχιuή W.UN δρόμων ή συντήρηση 
uιtαρχοντwν x.λ.rc. 

Παρατήρηση: Πρ(πιι να δίνιτα.ι ίμψσι:ση στο οδιχό δίχτvο (uψιστ~
μινο ή rφστιινόμ<νο) μι πλήρη στοιχιίιχ (χαραχτη{Χσμός δρόμων ως . 
.ιtρος την κυκλοφορ(α, /Κα.ιr:άσιις δρόμ<.ιv, κuΙCλοφοριαχός <pόρτος ιφ111 
και μιτά τη λιιτοuρ"(iοι της tpατιiστασης, αριθμός, ιίδος χ.αι μίσοι μι
ταιpοράς που θα ιξu~τούν την t"flCατάσταση). 

6.4. λξιολόyηοη τwv rc<ριβαλλοντι.ιcώv ιπιrcτώοιων. 

Τ σι οuμrcιράσματα οιrcό την ανάλυση χαι το σχολιασμό των ιrtιτcτώ
σιwν τwν ~ταραγράf<'Ν 6.1, 6.2 κα.ι 6.3 Οα συτχιντρώνοντα:ι σι ιτί\Ιct· 
κις Τι μ'Ιτρώα: κα:ι θcι. αξιολογοiιντα:1 ως προς την σημασία χαι τα χαρα
χτήρα των ι11:1ιττώοιων (π.χ. άμcσις-ίμμισις, θιτιχ.(ς-οφvηαιcί.ς, βρα
χuχρόνιις-μαχρσχόνιις χ.λ . rc . ). 

7. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΙΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟλλΛΟΝΤΙΚΩΝ 
ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 

λ"αλυηχή rτφιιραο;ιή τwv χατά πιρίrττωση μcτρων ιια τηv αντιμι
tώιτιση τwν ιιcιπτώοιωv, σι μοf>'Ι'ή τιχνιχής iκΟισης ίσ:ν τcpόιιιιται τια 
τιχνιχό μίtpο ή(]( μοf>'Ι'ή ιτρο><αταρχτιχού οχιδiοu αν πρόχιιται ιτα θι

σμική ή άλλη ρύθμιση. 

Στις rιιρ<rιtώοιις rcαραιwιτιιών ιτχαταοτάσιων . αn:αιτσίιντcιι τα: 
α><όλοuθα : 

7 .1. λ!-ρια: αrtόβλψα . 

- Μίτρα ιφοοτασίαζ. 

- Εφιχτ(ς ιναλλαχτ11<ίς λuσιις ως πpος τα μίτρα ιλί.uοu τwν αι-
ρίw" αrtοβλήτων, ιτ.χ. ιrτιλοyή χαυοίμων 1<cιι μιΟόδων που να rτtptopί
Couν τις ιχrcομ11:ίς, α11αχuχλωοη αιρίωv, συστήματα ιn:ιξιριασίcις αι 
ρίων ιχrτομrcώv χ.λ.rτ. 

- λιτοδόοιις των μίτp<.~ν ιλίτχ.οu χαι χαραχτηptοηχά των αιρίων 
ιχιτομιτών μιτά την ιrτιξιρια:σιά (rcοιότητα χα:ι ποσότητα). 

Πλήp'Ι ηχνιχά χαραχτηριστιχά χαι un:σλοιισμοί των συστημάτων 
cχντφρίιπανσης. 

7.2. Ιιρά α11:όβλητα:. 

Μίτρα Πpοσταοίας. 

Εφιχτίς ιναλλαχτtιιίς λ.:.Οιι.ς ως πpος τα μiτρσι iliτxou των uτρώv 
α11:σβλήτων (π.χ. ιrctλoyή μιθόδων πα.ραιωτής Jtou να rcιp<oρiCow την 
χατα:νό:λωση ή την ρίιιtαvση τ<J\Ο νιρώv, ιrαλοτή vιρώv rcαρσιτωιuιής 
διcιδtχαοίας, χώρων νγιιιvής ιιαι βρόχινων νφώv). 

Πρόληψη των συμιττωμαnχών puιtάνσιωv στο ιιτίπιδο της καρατω
τής όπως rc.χ. μι λικcΜς κιrτωφάτησης. αιιτόμα:m σuστψ«τα ιλίτ
χοu pοής υτpών χ.λ.π. 

λιtοδόοιι.ς των μiψωv ιλίuοu ιιαι ιιαράμtτρα ιtικότητα.ς των 
uτρών αχσβλήτων μιτά την ιπι.ξφτασίιχ (rtοιότητ« και ποσότητ« (J(· 

φp«4Jllνtς σι μονά:δt.ς kg/rcαραr. μονά:&χ., mg/l, g/ωριχ ή kg/ώpσι). 
W.ήρη τιχνυιά χαρωtτηptσnχά χα:ι υιcολσyισμοi των συστημ4τωv 

σιντφpyπι:ι-..σης. 

Σταχαιι 1'<Χ την ω.οα.χiιιcλωοη τUΝ v-τpών cχιcοβλήτων. 

7..3 Σttρι<i α:1tόβλψα - Ιλiιtς - Τοει.χ.ά cχιτόβλητιχ - λιtορρψμα:τα. 

Μίτρα 1tροστιχ.σ!α:.ς. 

Εfατiς ~ λi.οι.ι.ς διάθι~ τους. ιc.χ. ί&cψος. 6ciλιxcncx, 
uωτιί.ως.~ 
Χ~ διάθισης (τpόιtο<; μιw:φοράζ. θίση διάθισηc;. μiθο
~ δ<ιiθισης ή ΙΧ'nχίιιtλωσης) 1'« χιiθc λWι} 

Μίτρσι ιιφιορc.ομοu των~ ~ήtων ιcαι αποpρψμάτων 
ό1';(.)( ιc.χ. ι~αλστi~ μιθδδων ιt~ \'<Χ ις:ιρι.ορϊtοw την ιt~ του<;. 
δcιιχωpιcμός των <Dtοpρψμάτων ~ oicά« ~opoVv ν« ι11:~0-

~-
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t ι;,.ηp') τιχνιχά χ_αραχτηριοτικά χαι υ ιt0λοy1σμοί των οuστημάτων 

αντι;~ρύπανσης . 

Οίσιις, ίπραψα ωψ.'1Ρ'ώσιwν κ.λ.rc. 

7 .4 Θόρuβ<><:. 

9. ΤΤΧΟΝ Σ!ΜΠΛΗΡΩΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΝΗΠΩΝ ΠΟΥ 
ΧΟΡΗΓΟΤΝΤΛΙ λΠΟ ΤΙΕ ΙΠΗΡΕΣΙΕΣ. 

Μίτρα ττροσταοία.ι; αττό το Οόρuβο. 

Προβλιττόμ.ινα μίτρα ilin:.ou του θοpίιβου. π.χ. ιφόληο/η των θορύ
βων στην ~τηγή (ιmλοτή μηχαvών}. οίιστημα χpηqψ.οιtοι.οiιμL...ων σu
σχ.ιuών ιια την ηχητυcή μόνωση (ιπαάλuψη. σ:ντυφαδασμαίι υπόβα
θρα. διcηράιματα... τοίχοι). 

λττόδοση των μίτρων cλίn:_ou. 

f\λήρη τιχvαά χιχραχτηριστιχά και υπολο-rαμοi τwν συστημάτων 

ο:ντφρύττσ:νσης. 

Στην πιρUtτωση χατά την οποία ίχοuν ήδη ιφοταθιί χαι ιξιταστιί, 
ως τις ττιpιπτώσιι.ς, πιριοσότιρις από μια ιναλλαχτιχίς λi.σιι.ς μίτρων 
προσ-cαοίcχ.ι:; -cou πtpιβάλλοντος, να διχαcιολοιηθιί η τιλι.χά. ιφοτιινόμινη 

λύση . 

7 .S Πpόγρςφ.μα παραχολούθηοης των πιpιβαλλσvτιχών 

σιων . 

ιπι:ιτώ-

θα ττιριτράψον-cαι τα ιτροyράμματα που αιτσ:ιτοWτα.ι Ι'α την rιαpα

χολού~ση: 

α) Των πιριβσ:.λλοντικώv ιιτLΙηώσωνστο ιυρίιτιρσ πιριβάλλον (MO

N!TOR!NG\. 

10. ΠλΡΛntΡΗΣΗ 

"Οσις ιyχα:τιχστciσιι.ς χ.χpσ.χτηιΚCσvι:ιχι από σημα:νττχίς ιχπομπί..ς.aι· 
ρί.ων αποβλήtων (σu(i~Y<.JV χαι των σωμι:χτιδίω..ι) ιcριιtιΙ 
να ιχ11:σνWν μοvτίλο διασιtοράι; -cwν cuρ(ων ι.χπομπών τους μι δυομι· 
vάς μι.τιc.ψολσγυιίς ~ις. 

l l . ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΠεt 

Στη Μυ.ίτη Πφιβαλλ.σνττκών Επιιττώ<;ιων πρiπιι νσ: ~ποφιίη·ιτa~ η . ·. . ~~~ 
σ1ι<1<1ωpιuση -ττνιχων στοcχιiwν, να -y\νηα.t ιrtιξφιιχσια ,;ων -r • 
θιμάτων αχό ά11:<>4π1 ιtψβάλλ()V<(ος μι. σνντομία χαι να &νιτιχι ιδw.ιτιpη 
ίμψσ:ση στα σημ.σ:ντυιά ιtφιβαλλοvruιά. Οίματα. . ιχι 
Τα σχ_Οkι. >tου ιχ~ στις ιπιιττώ<;ιι.ς πρίιtιι νσ: τοψηριω~ 

· - · δ . · -' 0 ιιαιδυια . ιιtιστημοντχιι οοσ ιινιχι υνσ:τον χιχι να μην ιινα.ι ιγχυι<Α . _ 
ι::-.5 · • n · · n,;. η · 0rvί να αν<Χψ<Ρι . u ιχα η ιχ~κση 11ψ.yραφr~ς του πιριr"""σvτοι; μιt i:-· • να 

ται χαι σι wχάν άλλu; σ.ξtόλογις Jtληpοψορiις. αι οιιοιu; μιτορουν ά
σuμβάλλοw στην χιχλύ-cψη απιιχόvιση του πιpιβά.λλοντ~ τηι; ιγχιχτ 
στιχσης χαι στις οννθήχις οι. οποίιι; ιιtιχpατοw σ' αuτο. οι-

Ωστόσο ψπιι να ιίw:ι σWτομη χιχι να δίvιι ίμcpαση μόνο στα στ ώ-
. . . . των ιιtιιtτ 

χιια ιχιινιχ τα οποία ιίνα.ι. απαραίτητα. yια την χατα:νοηση . ,_.,, 

β) Της αιτόδοσηι; των μί τρων προστασίας χαθώς χαcι της ιτοιότητας των 
παραyομίνων αποβλήτων χατά την λιιτουργία τη< ιτκατά.σταcσης 

(MONΙTORING) . 

Η · . · οιvιιων •. ,, 
οιwν. ικταση πaραθισης και ο:νάλυσηι; των διacrορωv στ ι... • ι-
. θ · . . . οcνaμιν0μ 
ιχ tσης 11ρι11u vσ. u11ιχγοριυιτcu αιτο τη σιτοuδαιοτητα των 

ν<.ιν ιτιρtβαλλοντιχών ιιαιττώσιων. ~10 • 

8. ΠλΡΑΡΤΗΜΑ 

~ι παράρτημα της μιλίτης ιτιριβολλοvτιχών ι πιιττώσιων θα χαcταc· 
x_wr<J ·jvται χιίμι.να. ι ιtιοτημονιχής ι πιξιριασίας οτcκχ_ιίων, ιιδιχίς ιχ-

. - .. 

. ,...._ • . ύουv οι,, 
\ΧΙΟ\Ι αψοpα στα μίτρα α.σφάλz.ιιχς, υιτινθuμίζιτα.t οτι ισχ 

μοθι-cαίς Διατά.ξιις yια τψ ασφά.λιιιχ τwν ιγ=ταστά.σιωv. . · 

Σ . . . . ιλλιιφιιζ η 
νντομηαwφοpα των ιvδιχομίνων δuοκολιων (τιχ_'llχιι; . uλ· 

" · · ) · ατα '11 ° tΜι~ιις γνwσιι.ς ποu αv-cτμιτώιtιοι ο χ 1jριος του ιf7Ύου χ 
λοιη τwν αnαιτουμίνων πληpσφοptών . 
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Μ ΠIΝΑΚλΣ 2 
ΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ επιπταιΕΩΝ Πποr 0· ΓΙΑ 
ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡQΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙλΣ 

l. ΟΝΟΜΑΣ!Λ ΚΑΙ ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ "Η ΔΡλΣΤΗΡΙΟΊΉΤΛΣ 
Επωνυμία, ' δ · · δ • 

τηλί "δ ιι ος ιρ1οu η pα:°':!Ριοτηταc;, μίτιθος, διιuθννση ίδρας, 
ιλί ψv.J\fO, ι ~· αρμο?tιχ για θιματα σχιτιχιΧ μι το πφιιχόμινο της 

μ της, ψοριαc; υλοποιησης. 
.2. ΠΕΡ!ΛΗΨΗ 

Πιριγnσm · · • 
r-τη του ιργοu η της δραστηριότητας. 

3. ΓΕΩΓΡλΦΙΚΗ θΕΣΗ 
ΤοποΟισία, ( πιριγρ · . 

ακτίνα 7 Κ . • αφη πιριοχης, τοπογpα:ψιχό σκαρίψημα) σι 
ποηνή m απο ;α ορια του rηπίδου θα τϊνεται αναφορά στα ανθnω-

ι , χαι ψuσιχα οιχοσ · ( . r -
δρυμοί δ . . u~τηματα π.χ. οιχισμοι. γιωρrιχίς ζώνις, 

• ασ ιχις ιχτασιις ιρ οδ · λ. , Ε . 
ανα""'n.Υ σ θ . . • γα uπ ομης χ. χ.,.. πισης θα τϊνιται 

τ-r- τις ισμιχις η λοιπ. θ . δ . "λ . . 
περιοχής (ΖΟΕ ΒΙΠΕ, ις ρu μι~ιις Jtoυ ια:οuν ο η η μιρος της 

• ΓΠΣ κλπ . ). 
Να διιριυνηθιί χα:ι ν θ . . 

ιπίμβασης . . α ~να9ιρ ιι τυχον χαρακτηρισμός της πιρ\οχής 
ψ<.vνα μι το ~ ~ιρο;ς αuτης σαν' προστcχτιυτία πιριοχή μι Π.Δ. σύμ
μισης η· δ ιι;ρ ?0 l θτ~υ Ν . 1650/86 ή βάσι1 άλλης νομοθετικής ρύθ-

vοuς συν ηχης. 

Τα προαναmιρόμ . 
><ας . τ ινα απιικοvιζονταt σι χάρτες κατάλληλης κλίμα-

4. ϊΦΙΣΤΑ• · 
ινtΕΝΗ ΚΑΤΛΣΤΛΣΗ ΡϊΠλΝΣΗΣ 

- Σuνοπτιχή πι · 
ικτίμηση _ριτραψη των uψιστcχμίν<.vν κητών ρύπανσης χα:ι 

_ Σ · ς της _><αταστασης του περιβάλλοντος. 
ι.ινοπτικη πιρι · · λ 

><λίσιις ιδ · λ γραψη αναγ uψου, μοpψολογiας, σύσταση ιδάmnuς 
αψους χ .. π. τ-

- Σι.ινοπτιχή πιρι . 
- Πι . γραψη της υδριοτιωλογίαc; της πιριοχής. 

' ριτραψη χλιματολο · · . 
χ."π. ) . γιχωv στοιχιιωv - στοιχtιων αη.ιόσψαιρας 
5

· ΧΛΟΡiΔΑ - ΠΑΝIΔΑ ' 
Γι· · . ;ιχη rcιριτ a: · . 

ματ<.Jν στην 9· ρ φη της_χλωριδcχς, της πιχνiδας χαι τυχόν οιχοσυστη-
6. ΠEPirp ~ση ιγχα:ταστα:σης. 

ΚΑΙ ΕΚ~ΙΜ~~σr EPror "Η ΤΙΙΣ ΔΡλΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 
. Πιριτρα . .Η ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΊΌ ΠΕΡΙ!JλλΛΟΝ 

σιις στο τcιρ;~:.;:; ψa:σηc; χcχταοχιι.ιής χα:t ιιδtχόι όσον ιιψορά τις ιπψβά
ιτιδα ιρτασ· ) 

011 (π .χ. :CΡ?0ωριν(ς ι:πιχωμα:τώσι:ις, προσπίλαση, δά-
α . ιας ><αι "ινιχα: ιιδ 7 -· • • "βλ 
πορριμa:τα θ. β ι η ><αι τcροιοντα οχΑησης (π.χ. α:πο ητα, 
Π • ορu oc; ><.λ.τc.). 
pοχιιμίνου για . 

τα αχόλουθα· παραγωτικ η ιγχατά:στιχση χρtιάζοvται α:παραί τη τα 
6 1 . 

. . . Πιριγραψ. τ λ . 
τa:στιχσης ( η η~ ιιτοuργιcχς των δια:ψόρων μονάΟ<.w 'Π'\l' tΥΥα-

. rcαρο:γωγιχη δ δ . λ. ·-.· ' .. 
μοναδων ιπιr . ια ιχασια χ. 11:., χ~ώς ιπίσnr χcχι των τιrvόν 

· '-Ψιασιας βλ' λ. --.. ·-,.. 
0:1to δια.γράμμιχτα . α._πο η των χ . . π.) χα:τά ~άσιις, συνο&uόμιvης 
Ιtαpαγω"ιχ · _ροης, οπου θα αvαψιpσντcχι το ιιδος το .. ;..,,n-- χαι η 

. ι η ιχιχvοτητ ~ _, . . • .. ':-"' • -""'> . 
τιχα: το ιί~-- α_του ι,οΜ.ισμοu τt)ζ. Επισης θcι -vινιται α:ναλtr 

· ·~ χαι οι ποσοτη • • 
><<.J1ι, καθώς • τις των ιισφχομινων χα:ι ιξφχομίνων uλι-
6.2. Σ .δ ι~ισης και το γιvιχό ισοι;ϋvιn uλιχώv. . 

χι ιο χατοψη . - ι- -
. Σχίδtο )(ά.τr>.Ι~- ς χαι δω:Ί:pα:μμα ροήc; της όλης ιyχπά:στcχσης. 
0ποu θα ση ι?'r. της ιγχαταστασης οι χλίμαχα 1:100 ωι; 1:500, 

_ Η μ .ωνοντα1 λιπτομι:ρώς. 
ι:Ύv οοφιβης θίση χαι ο χα • όλ . 

• ~αταστάσιων. ραχτηρισμοι; ι..Ν των χτισματων των 
':" Τα. <n'Ηι • 

ι-... • · · Κ'"'ιια ικπομχΤv- • . • • 
ι ><ατασταση · · · , .. ~ιριων, υγρων χαι στιptων a:11:οβλητων της 

- Αναλ c; ~ροι; 0.'Ποtοδη~tοττ 'α.ποδίχτη. · . 
υτιχο διόιγοcω.. · 

• -.,...α ροης της όληι; qχπάστcισης. 

6.3. Χρήση νιρού χιχι ινίριιια:ς. 
α:) Σuνοιmχή πιριτραψή του τρόπου Uδρι:υσης της ιτκιχτά.στιισης 

(πηγή χαι σημ.ιίcι) υδροληψίας, αιtαιτούμινιι; παροχίς, σύστημα ύδριu
σης, χωU.ώμιχτα νιρού ). 

β) f.ψιχτίς ινα:λλιχχτιχίς λύσιις τια: τον τρόπο ύδριυσης της ι-ιχa:τά
στα:σης. 

r) r ινιχά σταχιία νιρού, . ηλιχτριχής ι:νiργιιαι; χa:t χαtι<Ιίμων χσ.( 
ιψιχτίς ιναλλιχχτ1χίς λύσι:ις χρήσης ( π. χ. διcιψοριτιχοί τρόποι φύξης νε-
ρών. 

6.4. Πρώτιι; ύλες - Προϊόντα:. 
cι) Κατάλογος πρώτων υλών, προσθίτων υλιχών που χpησιμοποωύ

ντιχι χcιτά τη λιιτουρτϊα των δ1αψόρων μονάδ<.vν της qχcιτά.ο;rτα:σης, τι
λιχών προϊόντων χιχι 11:a:ραπροϊόντών, στον οποίο θα φαίνονται το ιίδος, 
οι ιtοσότητις χα:ι 01 τρόποι μιταψοράς. 

β) Ει&χότιρα. cιπσγραψή τυχόν τοξιχών,οιιοιών που 11:pόχιιτα:ι 11α 
χρησιμσποtηθούν ή να cιποθηχιuθούν στην · ιyχα:τά:στα:ση. 
6.S.l_ λίριcι Απόβλητα. 

Σταχιiα 11:ου ιφοpούν τις πηγίς, την ποσότητα: και την ποιότητα: των 
αvα-pφομίνων α:ιρίων αποβλήτων της ιγχατιiστιισης ΠfΚΥ α:ιtό την ιπι
ξιρτασία (π<Χότητιχ χαι ποσότητιι; ιχψρασμivις σι KG ανά παραγό
μινη, μονάδα προϊόντων ή πρώτης ύλης, σι mg/l ή g/ώρα ή Κg/ώρα:). 

ιι) λίρια - Α η.ιοί - λιρο'λύμα:τα: 

Εχπομπί.ς cιιρ(ων, ατμών ή cιιρολuμάτων σι υψηλή στάθμη (χα:πνο
δόχοc;) χαι σι χαμηλή στάθμη (διάχυση) που προχαλούvτα:ι από τη λιι
τοuργία των διαψόpων μονάδ<.vv της ι-ιχα:τάστασης. u πιρίπτωση που 
υτcάρχ.οuν πιρισσότιρις από μιcι ιχπομπίς α:ιρ(ωv, ατμών ή αιρολuμά.

των θα δ<~θούv πληροψορίις χωριστά: για την χάθι μια. 

β) Σωματίδια 

Εχπομπίc; σωματιδίων που προχαλούvτα:ι από τη λιιτοuρτία των 
διαψόρων μονάδων της ιτχcχτάστα:σης. Όπου κροβλίποvτιιι πιρισσό

τιρα: από ίνα σημιίο γtα χάθι μονάδα, θα δοθούν στοιχιία χωριστά: ττα 
το χα:θίνα. 

γ) Καιtνόι; . 
Εχπομιtί.ς χαπνού που προχα:λούντa:ι αιtό τη λιιτουργία: διαψόρων 

μονάδων της ιyχα:τάστα:σης . 
δ) Σκόνη 

Λιιtτομίριιι<; για τι.ς λιιτουρτϊις που προχαλούν σχόvη χcχι που ιπη~ · 
ριάζοuν το ιυρiιτιρο 11:ιριβάλλον γύρω από το εργοστάσιο. (π.χ. μιτα:-
90ρά προϊόντων, χύδψ, α:πο&ήχιυση χ.λ.π.). 

6.S.2. Υγρά απόβλητα. 
- Ποσότητιι; νιρού 11:ου χρησιμοποιούνται στην ιyχa:τάστα:ση μι 

α:ναλυτιχή πφιγραψή των χρήσιων χα:ι των αvαγχα:ίων ποσοοτήτων νι
ροu χ.ωικστιΧ γιcι χ.όιθι μονάδα της ι-ιχατάστα.σης, χαθώ<; ιιciσης χcχι 
των ποσοτήτων των παpα:τομί.νων αποβλijτων. 

- Στοιχιίιχ υτρών αιcοβλήτων χωριστά τια χ.όιθι πηγή, ltjXY cιιtό τυ
χόν ιπιξφγα:σiιχ (ποιότητα: χα:ι ποοότητιι; ιχψρασμίνυ; σι. KG ιχvόι πα:
ρcηόμινη, ιφοϊόvτοι; ή 1tρώτηι; ύλης. σι '?g/l ή_ Kg/~). ~
οτιχά, ο πρώτοι;, οι ιν&άμισοι χα:ι -ro τιλιχοι; α:ιtσΟΟcτηι; χάθι (ιιβολης 
ιηpών α1tοβλiμων χιχι (1ttσήμανοη στο χάpτη της παρ. 1 Ο. 

- Πραη.ι.ιποποιοiίμινιι; ή προβ41t~ -χρήσιις νιροU των διαφό
pων αποδεχτών. 

6.S.3. Στηκά «ιtόβλητ<1 - Ιλιίιι; - Τοξιχ.ά cχπόβλ.ητιχ - λ1tορρψατα. 
- Τύιtοι, πσtότητα χω 11:οσότητιι; ιχψρασμiνυ; σι ιccχρσ;τόμινα ιχιtό 

την qχατά:σταση στφιά α:κόβλητιχ. ιλύ~ τοξιχά α:11:όβλητα: ή αιtορρί
μα:τa:.. 

- Απόδοση οτυ χciρτη της παρ. 1 Ο των θtσtων <11tόρρ<φηι; των στι
~ αποβλήτων. 
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1. _ (Λvαμι.νόμcνα ιπ~ιτιδα. θορύβου χ~τά τη λιιτουpyίιχ (χανοvιχ~ και 
ιvτα.τιχή, ημίpσ: χιχι νuκτα.) της ιyχα.τα.cπασης σι χαρσ:χτηικστιχσ. ση· 

ιι.ιία της ίκτα.σης της. 

-~ασίσ. χαι ιiδος του ίΡ"Ύου ή της δρσ:στηpιότητιχζ ( 
. • δ ριότητιχ.ς π.χ. 

-Γ ιωιρσ.ψιχή θίση χια ίκταση του tΡ"Ύου η της pσ:στη . θίση που 
_ Διuτφοτινιί.ς αιτίες αύξησης του θορύβου (π .χ. χίνηση βα.ρί.ων 

οχημάτων χ.λ. π .) . 
rιιριιpσ:ψή του υπάpχονrος πιpιβάλλ~ος στη τιωη~ψιχl 
πρόχιιται vα 1φα111ι:ττοποιηθιί · το ίΡ"Ύο ή η δραστηρωτητα · 

6.S.5. Ε~ς:ι-ιττώσιις στη ψuσισyνωμία. της mpιοχής -'Ονομσ. χαι διιύθννση αρμοδίου. . 
. . . • θ . δ χαι ιιοσότητιι: α_ 

Ειτιιττώσι ις Οιτιχίς; ή αρνητιχίς στην κοιvωνιχή χαι αναπτυξιιχχή ψυ· 
σιογνωμία. της πιρισχής (n:.χ. Οίσιις ιpyα.σίας, αισ&ητιχή ωtοβάθμιση. 
άρση α.πομiΝωση<; χλπ). 

-Σuντομη πιριιρσ:ψη του tΡ"ΎΟυ (χ .χ. μι.1:. ος, ιι 1! πιp11ρσ;φη 
υλών, ιίδη χαι ποσότητις παραιομίνων προιοντω;ι. σuν:~ιτταού δια· 
της παρσ.ιωp.ής διαδuιιχσίας μι αντίσταχη π~θι.ση . π.:ρόληψηζ 
ιpάμματος ροής χόυ Cα ιμψαίνονται τιχ προτιινόμCV<1 μι-τρα 

7. λΝΤΙΜΕΤΩΠ!ΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡlΒλλΛΟΝΤΙΚΩΝ 

ΕΠ!ΠΊΏΣΕΩΝ 

χαι cχντψι.τώπισης των ιπιιττώσιων) . 

Πψιρσ:ψή των μίτpων π_οu προτι~νιτcχι 11αληψθοϋν_rια. την ιφ_όληψη 
• ιξάλιιο/η wχi:ιν σημα:ντιχω11 ιπιπτι.χιιωv στο τιιριβάλλQ\Ι. Προχ.ιιτcχι 
rια τιχνιχό μί τρο. θα. τια.ρο~ιάζι τα: σι μορψ~ τιχνιχής ί~θισης \:'-όλα. 
τα α.rιcχραίτητα σuνΟΟιu~ιχ στ?ιχιια.. (διιηpα.μμα.τσ., ~ι~ι~ χαpτ~, 
μι.τpήσ~ις. τιpοiίπολο1ισμος}. f.ά:ν πpοχιιται ιισ. ~ισμιχ~ η άλλη pυθ
μιση Οα. ποιpουσιάζι ται σι μορψη n:pοχσ.τσ.ρχτυιου οχιδιου. 

u_ πιpίτπωση n:ολλαn:~ών ι11α:λλο:χτιχ~11 λίισιων - μ~τ~ν θα. π~υ
σιάζοντα.ι όλις μι. την cχνάλο_τη χα.τα. πιρ~n:τωση μορψη οπως α.νιχψιρι· 
ται στην n:pοηγούμι.νη παρσ.1ραψο. . 

Προκιιμίνου yια. παρσ:ιω~χή ι_yχατάσταση ~α. πpίπιι να ~νιχψίpο
vτα.ι τα. προτιινόμιvα α.νσ.ιχαια μιτρα προστασιας του πιριβάλλοντα; 
που ίχοuν ληψθιί ή θα ληψθούν χα.τά χατη1ορία. ιπιπτώσιων σ' αυτό ως 

αχολούθως : 

7 .1 . Αίρια. απόβλητα 

_ Μίτρα προστασία.ι; (ιίδη συστημάτων αντιρρύπανσης χαι αχριβής 

Οί.ση τους) . 
_ Εψιχτί.ι; ινιχλλωιτυιίς λύσΗς ανσ.ψοριχά μι τα μίτρα ιλί:ιχοu των 

αιρίων αποβλήτ :,:,-..; (π .χ. _ιπιλοιή χα':'°ίμωv χα.ι, μιθόδων ποu π_ιpιορ\· 
ζουν τις ιχπομπί<, ανα.χuχλωση αιptων, συστηματιχ ιn:ιξιpγα.σιας αι

ρίων ιχπομπών χ:λ .π.). 

_ Αn:οδόοιίι; των μίτρων ιλίnου και χαρσ:χτηριστιχά των αιρίων 
ιχπομπών μιτά τηv ιπιξιργιχσία. (ποιότητα. χαι ποαότητις). 

11. ΠΕΡΙΒΛΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕIΣ 

1. Έδιχψος: Το προτιινόμ.ινο ίργο θα. 
rφοχαλίσιι: Νλl 

α) ιχστσ.θιί.ς χαταστάσιις ιδάφοuς ή 

αλληίς στη ιιωλιηυιή διάτcχξη των πι
τρωμάτων: 

β) διασπάσιις, μι.τατ01tίσιις, σuμπιi.· 
αιις ή υπιρχαλύψιιι; του ιπιψανιιωιού 
ατpώματος του ιδάψοuς: 

1) α:λλα.ιίς στην τοποιραψία. ή στα 
ανάιλυφα. χαpαχτηρισ"tιχά της ιπιφά
vιια.ς του ιδάψσuς: 

δ) χσ.ταcπροψή. ιπιχάλuψη ή αλλα.ιή 
οποιουδήποτι μονσ:διχού ιιωλοp.ού ή 
ψυσιχοϋ χαρα.χτηρισ"tιχού; 

ι) οποιαδήποτι αύξηση της διάβρω· 
σης του ιδάψοuς από τον cΧνιμο ή ΥΟ 
νφό, ιπί τόπου ή μαχράν του τόπου αu· 
τοV; 

στ) σ.λληίς στην ιvατιόθιση ή διά
βρωση της άμμοu των αχτών ή αλλα.ιίς 
στη δημιοιιρ'(ία λάσιtης, στην ιvαπόθιση 
ή διάβρωση που μπορούν να. α.λλάl;ονν 

_ Πλήρη τιχνιχά χαρd.χτηpιcπαά των αοοτημάτωv αντιρρύπανσης 
μι τους cχvτίστοιχοuς μαθημα.τιχοίις υτιολο1ισμ0Vς. 

την χάτη ινός π.:οταμού ή ρuαχιού ή τον 
τιιιθμίνα της θάλασσας ή οποιοuδήποτι 
χόλπου, ορμίσχου ή λiμνης; 

ζ) χiνδuνο ίχθισης σ;νθρώπων ή πι
pιουαιών σι ιιωλιηυιίς χcχταστροψίς 
όπως σιιαμοί, χατολισθήσιιι; ιδαcpών ή 
λάσπης, χαθιζήσιις ή πσ.ρόμοιις χατα
στpοψίς; 

7 .2. lιρά απόβλητα 

_ Μίτρα πpόστασίας (ιίδη συστημάτων αντψρύτιανσης χσ.ι αχpιβής 

θίση τους) . 

:_ λποδόο ιις; των μ.ίτρων ιλίnου χαι ιιαpάμιτpοι χοιότητα.ς των 
υιρών αποβλήτων μιτά: την ιχιξιριασ\σι (χοιότη~σ. χαι ιtοσότητις ιχ
ψρσ.σμίνις σι μονάδις KG ανά ιt'ΨΧ'(όμινη μονάδα σι mul χαι σι 
9/ωpσ: ή Κuώρα:). 
. - Πλήρη τιχ_νιχά χαpαχτηρι.cπιχά των. ΟU<Ιτημ4των αvτψpiιπανσης 
μι τους c:χvτi.στικχο υς μα&ψ.σ.τυιοίις U'Ιtολ<ητομοiχ;. 

7 .3. Στιριά: απόβλητα - Ιλiιις - Τοξυιά απόβλητοι - Αιtορρίμματα. 

- Μίτρα: ιτpόστcισίας. 

-: Εψιχτίς ιναλλαχτυιίς λiισιις δ~βtοής 1ους (π.χ. ίδαφος. θά-
λασσα, υπό-fι.ια, cχναχiιχλωση χλχ.). 

- Χα.ραχτηρι.στυιά &ciθισης (τpbπος μιταψοράι;. θίση διάθισης ή 
σ:νσ.χiιχλωαης) 114 χάθι λύση. 

- Μίτρα: 1tψ.ορισμοiι των~ ωtοβλiμων XtJtι σ.χορριιψ4των 
(χ.χ. ιιtιλο-rΤι μιeόδων 11:ου ~ριοιΧζοvν την χ~ωγή. διcχχ<ι>pισμός 
των σ.πορpψιχτων ltW μ1t0pow Ιι<Σ t~οιηθοiιν. 

8. ΟΔΗΠΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΣΥΣΊΉΜλΤΩΝ 

λΝΤΙΡΡΤΠΛΝΣΗΣ 

2. λίρας: Το προτιι-..όμινο ίπο θιχ προ
χαλiσιι: 

α)· σημαντυιίς ιχχομπίς στην σ.τμίr 

σφσ.ιρσ: ή υποβάθμιατι της παότψα.ς της 
ατμοοψαψχι;; 

β) δυσ<ψcπι.ς οσμίς; 
ι) αλλrqή των χινήσιων του α.ίpα. 

της uιρσ.οία.ς ή της θφμο~φααίας ή 
οπααδή1t~ αλλιχτή στο χλίμα ιίτt το
mχά ιίτι σι μιιαλiιttρη ίχτασ-q; 

3. Νφά: Το χpστιινόμcνο ίpτο &« 
ιφοχ.αλ.ίαιι: 

σ.) αλλιχjiς στα ιχUμιχτα, ή αλλα.τίς 
στην ιtορdα ή χcχτιiιθννση των ιανήcκων 
των πάσης φUαιως ιπιφ~ιισιχώv 
υγρών; 

β) αλλσ.τϊ.ς στο ρuθμό ιχ1tοpρδφησης. 
στις οδούς cxιt~ ή στο pιιθμό 
χαι την ποο~ ωώπλιιοης τοο ιδά.
ψοuς, 

ιΣΩΣ οχι 

Στην .11:ιp;:χτωση ιtο~ τς( ~σι~ iχουν ήδη ιιχα
τα:σ=θu χαι λ.ιι:ουp'('QΙΝ θ« ~~ °' οδητtις χαι "t(Jt Χ~σταά 
( ιt.. Χ· θιρμοχρσ.σια. ~ 1α.ισ11 χλχ.) χαλήι; λιιτοuρ'(ία.ς τους. 

ι) μιτα:βολί.ς <mjY ιtορdα pσής των 
Υφών από ιtλημμϊιptς; 

-- . 

9. ΠΧ.ΟΝ ΣΎΜΠΛΗΡΩΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΝΠΠΩΝ 

ΠΟΤ ΧΟΡΗΓΟΤΝΤΛΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠIΗΡΕΣΙΕΣ 

10. ΠΙΝΛΚΕ.Σ ΧλΡ'fΕΣ 

δ) αλλιχjiς στην ΙtΟΟότητcι τοu αιφcι
~οiι νφοiι στ ~ονδipcστι υ&mνο 
σγχο; 

Ι!) σ.Π'Ο{>\Κ4'«ς uιpών αποβλήτων ~ 
ι"Ιtιψσ.νwχχά ή ~ νtρά μι μιτaι
βολή της 1t<Χότητάς των; 

.--
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οτΙ f:L.ι ταβολή στην χατιύΟννση ή στην 
παροχ,η τwν uπογιίwν uδάτwν; 

_ζ) αλλαγή στην ποσότητα των υπο
γιιων υδάτων ιiτι δι' α:πιuθιία,ς προσθή
ΧΥJ< wρού ή α:πόλη<\ιης α:ιιτού, ιί τι δια: 
π;φιμποδίσιως ιvός uποyιίοu τροqχr 
δότη :ων uδά.των α:uτών σι τομίς ή α:vα:
σχα:9ις; 

η) ση~χή μιίωση τηι; ποσότητα:c; 
του ~ιρου, που θα: ήταν χατά τα άλλα: 
δια:θιοψ.ο γ~α το χοινό; 

θ) ~ίνδννο ίχ(kσης ανθρώπων ή πι
ι:κοΙJ<Jιων σι χα:τα:στροψί.ς α:πό νφό, 
orcωc; rcλημμύρις ή rcα:λιρραα:χά χύ-
μα:τα; . 

4. ~u;ρiδα: Το προτιινόμινο ίργο θα: 
rcpοχα:λιοιι: 

α) αλλαγή στην ποιχιλiα: των ι.ιδών η 
(ον αριθμό οτι:οιωνδήn:οτι ιιδών ψυτών 
rcιρWχμβα...ομίνων χαι δίντρων, θά-
μwuν χ.λrc.); · 

β) μtίωση του ψθμού οποιwνδήJtοτι 
μοναδιχώv · · · ξ · 
i: _. . σrcανιων η vπο ι αψ~ση ιι-
vωv ψvτων; 

ι) ιισcrγwγή νίωv ιιδώv ψuτών σι χά -
rcοια rcιριnνη· · όδ 
λο . ·ι... _η παριμπ ιση της ψvσισ-
δώ~ης α:vα:νιωσης τωv υτταρχόντων ιι-

δ) μ~ί.ωση της ίχτασης οrcοιαοδήn:οτι 
α:γροτιχης χαλλιίργιιαι;; 

S. Πα:νίδα· Το . . θ . · rφοτcιvομινο ιργο α 
n:ροχα:λισc ι : 

α) ιχλλα: . . 
τη στην ποιχιλια των ι:.ιδώv ή 

(ον ~θμ~ οποιωνδήποτι ιιδών ζώων 
"~ν. ζω<..w πφιλαμβανομίνων των 
ιρπιτων J~~ • a.-' 

· • Τ"'t"ων χαι V<Χλα:σοινώv βινθι-χωv ορvα:ν . . • 
β) ! ισμων η ιντόμων); 

μονα:ι:.ι~ση το~ αριθμού οποιwνδήn:οτι 
tχων σιτα:νιω · · ξ . 

δών Cώ<.υν- " η υπο ι αψαvιση Η· 
τ) ιισα:γ~..π, . !: .• • / 

rt . ι ι Ί Vt<.Jv ιιvων ζωwν σι χά-
μ:~ ~tριοχή ή ιταριμn:όδιση της αn:οδη-

δ) η των μι:.ταχινήσιωv των r ώωΨ 
χιιροτ· '- • 

λοv-: ιριυση του ψυσιχού πιριβάλ
• •<>c; των υιταnvόντ λ~ • • 
α:γρι<.Jν Cώωv; τι... ωv 'f"'ριων η 

6. θόρvΑ--. Τ . . 
ττρο><αλiσιιι;""· 0 rcροτιινομινο ιργο θα: 

α) ί>ςη 
θσρ\ι~υ; ση της υπά:pχ_ουσα:c; στάθμης 

β) ίχθιση α:νθ . 
στά:Ομη θορύβου; ρωπων σι υψηλή 

7 )(,..;._ 
θ<Χ ,,,·~;~f.η γης: Το προτιινόμινο ίpτσ 

τv ~σtι σn ........ _ . ~n.~' 
Ιt<Χf>ΟiιQας • .··ιr-·•tχη μιτ-ψvJΙ.ή της 

't'Q μiλλ,Ο'Ιι ~~π_.rοrρ<ψματισμίνης ιτα 
"-"Ίv'Ι'ο Ύης• 

. θ. Φuσυιοί . . • 
tργο θ<Χ ιt_ορ<κ. Το προτιι νόμtνο 

) • 11:ροχαλίσιι: 
α: <Χ~ 

n:oi~ τοu .Ρυθμού ~ / οι.ξιο-
β) ση:::..~Ιt~ι ψuοιχού πόρσu; 

Ιt<>τt μη~ ... '"":\ ιξα:ντλ,Τ}ση ΟΠοtουδή-
9 1r-~<uoψ.ou ψuσιχού 11:όροu; 

• ι'\,\vΟΙJuΛ,. • 
Ο(<.)ν; Το .• "' ~ων χατοιστά:. 

Ίtρο-τtινομv.ιο o/ro ~χα: 
-><l vΟΙιΟ,ο • • . 

Ο~\/ Otιq ~ξης η &.α:ψuτη ιJώάν.. 
ιJcτός των~ (n:ιριλσcμβαvομί~. 
μσ~cτ~ν • Xctt πιτρελαiοu, ιντο
οι πτρt1tτ • χημ. ~ών ή .cχχmιοβολlας) 

, Ο\ινθηχών~ <χτ1.ιχήματα; ή ανώμαλων 

\ 
. " 

10. Πληθυσμός: Το πρστιινόμι.νο 
ίργο θα α:Αλάξιι την ιγχατάστα:ση, δια:
σπορά. πυχνότητcχ ή ρυθμό αύξησης του 

ανθρώmνου ιcληθυσμού της πφοχής 
ίδρυσης του ίρτου; 

11. Κα:τοιχία: Το πpστιινόμι.vο ίρτο . 
θcχ ιπηρι.άσιι την υπάρχουσα χιχτοοcία ή 

θα: δημιουpγήσιι ι;ι:νό;τχη τια πρόσθιτη 
χα:τουdα στην π.φ(οχή ίδρυσης του ίρ

του; 

12. Μιταψοpί.c; / Κυχλοψορ«χ: Το 
προτιινόμινο ίρτο θα ιφοχα:λίσu: 

α:) δ ημι.συρτία: σημα:νrucής ι πι ιφόσθι
. τηι; χίνησης τροχοψόρων; 

β) ιπιιπ~ιι.c; cm.c; tntάpχσυσις θίσιι.c; 
στά θμι υσηι; ή στην α:νάγχη -για: νίις θ ί

σ ι u;; στάθμιυσηc;; 
τ) σημ.ανnχή ιπίδρα:ση στα υπάρχο

ντα ουστήμα:τα συγχοινωνία:ς; 

δ) μιτα:βολίς atoυc; σημιρtνούc; τρό
πους χυχλοψορία:ς ή χίνησης α:νθρώπων 

χα:ι/ή αγαθών; 

ι) μιταβολίς στη θαλάσσια, σιδηρο· 
δρομιχή ή αίρια: χυχλοψορ<α:χή χίνηση; 

στ) αύξηση των χυχλοψορια:χών χιν

δίιvων; 

13. Ενίρyιια:: Το πρστιινόμινο ίργο 
θα Jtροχαλίσu: 

α) χ.ρήση σημcχντιχών ποσοτήτων 

χαυσίμου ή ινίpτιια:ς; 

β) σημσ:ντυιή αύξηση της ζήτησης 

. των υπα:ρχοοσών ~tη&ών ένίpyιια:ς ή 

απαίτηση ιτιχ δημιοψ-yϊιχ νiων πηγών 

ινίρyιια.ς; 

14. Κανή ωφίλιια: Το προτιινόμινο 
ίργο θα σιιντιλίσιι στην a:νάτχη τια ση
μαντιχί.ς α:λλαγί.ς στους ιξήι; τομιίς χ οι· 

vής ωψwια:ς: 

α:) ηλι.χτρισμό; 

β) συστήματα ιπιχοιν<.ιν1ών; 

ι> ύδρ<υση; 
δ) ιntόνομοuς ή σητrnχούc; βόθρους; 

ι) αποχίτιυση w.ρού βρόχινο~ 
στ) στιριά <ΧJΙ:όβληται χαι διά:θιση α υ

τών; 

15. λν6ρώιανη ί-yτία: Το ιψοτuνό
μι:.vο ipjO θαι ιφοχα:λίσιι: 

α) δτμιουρyiιχ οιtαουδήποτt ιανδύνου 

ή ΠΙ~ J«VδύYou TtCC βλάβη της 
ανθρώιανηι; ~(μη~-
νομίνης της ~ ΙΙyτiαι;}; • 

β) ίχθιση α:νθρώ1tων σι Jιtβa:νούι; χι\'-

δύνοuς β}άβης της ~ τους; 

16. λι.σθηαχή: Το~ ipjO 
θα ιφοχ;χ).ίσu ~ ~ 
ποτι θω..; wo ~·ή ~οτι 
χοινήι; θiιΧς ή 8« χατχχλήξα στη δψιοφ
-γ\ιχ ~ μη ~ «ι~ 't()

Jciσu. JψOO'wU στην χανϊι θ<α; 

17. λναιfιvχή: Το ~ ipyo 
θα f.χα ι~~~~ πο
οότη1ΧΧ τι.w ιιmpχσuσων ~ 
α:να:φυχής; 

18. Ποlmιπιχή χλ~Το~ 
ttινόμινο ίf71Ο θαι ~ σc ~ 
ή χιιΙΙΙΧΧJψοφίι ~ ~ 

_ , 1tφσχής; 

81S6α 
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Ι '1 . 11 ~"' :α:ηυτίις πιpιοχί.ς: Το πρσ
τ ιιvόμινο ίργο βρίσχιτα:ι σι προστι:ιτιυ

τία: πιριοχή σύμψωνσ. μι το άρθρο 21 
του Ν . 1650/86; 

μινα κσ.ι ικλιίποντσ. ιίδη, τροψιχ.ί.ι; σ.λuσίδu;, διίχτης πουιιλότψαι; 
χ.λπ. 

-Κοινωνιχιί, οιχονομυιά. χcχι πλ '1 Οvσμιαχiί σταχιίιχ 

20. Συνcχγωτή σημα:ντιχώ11 1ωρισμά
τω11: Έχη το υπό ικτίλιση ίριο τη δυ· 
να.τότητα να: προ)(αλίσιι δυσμιvιίς ιπι

r.:τώσιιι; στο πιριβάλλον; 

-·Ερτcχ υποδομής, ί.χτιχση χαι ίvtσ:ση δρα:στηριοτήτων στον 1tpωτο -
τινή, διuτιροτινή χαι τριτστινή τσμϊιχ. - .. 

-Πιριτριχψή χα.τάστασψ; αχοσυστήματσι; ή στικχιίου ~φοσcσ.σια.ς 
χcχι ι.pμηνtία. · • • 

3. Σννολάή ιχτίμηση της ~ttpιοχής ή cχντιχιιμί.νου μιλίτης χο:ι σνν-
Στη~ πιfΚn:τωση χ_α:τσ.ψατ~Τjι; σ.πc:ιντήσιως (cvσ.ι•) ή χcιτιχψcχτιχήι; 

ιχπα:ντησιως μι ιιτιψυλαξη (•ισως•), το ιρωτημσ.τολότισ σwοδtύιται 

από : 

Οιση τω11 στοιχιίων. · . • 

Σ · . ___ ,ιι~ηοναιcή χ.ιχτασταση. 
- uμπφασματα ιισ. τψ υψιστα.μινη 1'ψψ"""' • 

• • στοινιιου μι την ιu-
-λλληλιπιδράσιιι; προστιχτιuόμινης πιριοχης Τ\ " α~ Τις πιθσ:νU; ση\J:ιχντιχ~ ιπιπτώσιιι;_ στο περιβάλλον (n:.χ. ιίδη χαι 

ποσοτητις ιχπtμττ:ομινω11 ρυπων, ιιτιπτωσιις στη χλωρίδcι, την ιτα:νtδα 
χ.αι το τοπίο της πιρωχήι; του ίρτου). 

p\ιτιpη ζώνη. • 
-Φικιυιίι; χαι cχναπτυξιαχίι; δuνα:τότητις τηι; πιριοχης. 

β) Τι_χνιχή r<:ιf>Ιιpιχφή των π~ιι\/Ο{-Ιi~11 μίτρωv πρόληψης και 
σ:ντιμιτωπισης τω11 ττ:ιριβαλλοντυιων tπιπτωσιω11. 

Γ. ΑΞIΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΟΡΙΟθΕΤΗΣΗ Τ01' πp()ΣΤΛΊΕΎΤΕΟΎ' 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΙ '' 

• ου rφοστιχ-ιιυτίου 
ι) Πιριγραφή των .τυχ_όν υφιστα:μί\Ι(,JΙΙ ιναλλσ.χτιχώv λύσtων. 

ΠΙΝλΚλΣ 4 
- Αξιολότηση χcχι τικμηρiωση της ~σιΦ; τ ίιχι; του. · 

αvτικιιμίνου χαθώς χα.ι της ανά.τχης λήφηι; μιτpωv ιφοστι:ω. αρ 
. • • χσ:τηγοριις του · 

Προδιαιραψίς Ειδι)(ώ11 Πιριβσ.λλοντικών Μιλιτώv. 

Α . Ε!ΣΑΓΩΓΗ 

l . Γ ινικά στοιχιία 
2. Γ ιωγραφαή Ο ίση προοτσ.τιυτίου ι:ιντι)(ιψίνου 
3. Έκταση πιριοχής προστασίας 
4. Όρια: ιυρύτιρηc; πιριοχήι; 
S. Σχοττ:οί προστασία:ς του αvτιχιψίνου. 

Ο. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΠΑΤΕΠΕΟΎ' ΛΝΤ!ΚΕ!ΜΕΝΟΙ 

l. Πιριιριχφή των οιχοσυστημά:τω11 ή των στοιχιίι.Ν από τσ. στο · 
λ . . • . ιχιια: 

απστι ιιται το προστα:τιυ>ιο αντuw.μινο, οπως mυσιχό ουωσ· 

θ • . , Τ οοτημα, 
σ:ν ρωιτοιινu; οιχοσυστημcι, μιχτο ουιοσiιστημα. συ<ηά~ χλωρiδσ.ς 

χ .λπ. 

. 2. Πιριιρα._ψή χαι ανάλυση τηc;_πι_ριοχήι; μιλίτης κα:ι της ιυρύτιρηι; 
ζωνης. Ειδιχοτφα για 7α ψυσιχα η α:νθρωποvινή ο;χοσυστή.. · 

. ξ ·c • · 1 - - ··rατα η 
στοιχιιcι ι ιτα οvται: . 

-Τοπογραφία: χα:ι ίχταση 

-Κλιματιχίς σuνθήκις, μηιωρσλοιιχiί διδομίνα 

-Γ ιωμοpψολστία. ιιώλογικοc στοιχιίι:ι, στοιχ_ιία: ιδά""' 
vτ λ · · • τ-U<; - ι υρο ογιχα στοιχωχ, ποιοτητιχ νιρών 

-Στοιχ.ιία ποιότητα:ς cιτμοοψωριχι; 

-Ποιοτιχό<; χσ.ι ποσοτικός πpοσδιορισμόςνλωρίδ,...r ~;i:. __ 

άλ ~. . β Λ; ....... rt-""""" χαι. ψu-
τοχ u'fης μι ανcχψορα στις ιοχοοιωνi.ις. θώχο•v σπ~·οι · . • ""' _., ιψοστσ.τιυο-

- Εντιχξη του προστατιυτιου αντιχ.ιιι~ι;νου στιι; 19 του ίδιου νό-
18 του Ν . 1650/86 σύμψωνα μι τcχ χρtτηικα του c:ι.ρ. 
μου. · 

. • . · ν '-"Τ\ς πιριο;(11ζ προ-
- Αχpιβης χαΟορισμος της ιχτασης χαι τω11 οpιω 

στασία.ι; . • C νών 
λ β. . . ορίων τω11 τuχι:rν ω 

- χpι ης κσ.θορισμος της ιχτασης χαι τωv . ορισμώ11 χr.ι 
της πιpιοχής προστασία.ι;, χαι διcιτiιιτωση των σρ&J~· πιρι 
cιrια:τοpιύσιω11 που πρίπιι να ισχίιουv μiσα σ' ιχυτ~· ό:λ ~ς χcιι 

. . . χαρτη αν ο 1 · ι 
- Απιικοvιση τωv προανα:ψφομινω11 οριω11 σι -

κατάλληλης κλiμαχσ.ς . 

Δ . ΠΡΟΤΑΣΕ!Σ Δ!ΑΧΕ!Ρ!ΣΗΣ 
. . μι στσχ_ο την 

l. Δια:τύrtωση σιJΎΧnnιιιίΥ(ο.)11 ττΝΥrάοιι,~ι.ι δι<ΧΧ''~σιγ. ;., 1Lνσυ ΙΧΥ«-. - ι· ~·ττ- r-·. ~r,ιτι ιιvr- · 
προστα:σια χα:ι ιvδιχόμιvα: την α:ξιο-ποιηση του Ιtr- - μιχού χό<Jτου<; 
χιιμίνου χόr.ι ιχτίμηση του άμισοu χαι ίμμισου ψ.ΟΙΙΟ 
ι~ογής τω11 πpοτάσιωv. _.;,πτυ-• σης χαι u.•~ . 

2._ Ενδιχόμινις ιναλλαχτικί.ι; προτάσιι<; δι,~tιρι 
ξης. . την 
· . δυνο:τότητι.ι; για 

3. Δισιχητυιίς, θισμιχίς και χρηματοδrιtιΧιζ _ 
υλοποίηση τωv διαχιιρ~στυιών προτοcσι<ι:ν. 

Ε. ΠΡΟΕΤΟ!ΜΑΣΙλ ΦλΚΕΛΛΟI λ.Νλ.ΚΟΙΝΟΣΗΣ ΚΑΙ 
ΔΗΜΟΣ!ΟΠΟ!ΗΣΗ ΣΧΕΔlΟl' ΠΡΟΕΔΡlΚ.Οl' 
Δ!ΑΤΑΓΜλΤΟΣ 

·-
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