
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: Αριθ. 69269/5387/90 
 
Κατάταξη έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες, περιεχόµενο Μελέτης 
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ), καθορισµός περιεχοµένου ειδικών 
περιβαλλοντικών µελετών (ΕΠΜ) και λοιπές συναφείς διατάξεις, σύµφωνα µε το Ν. 
1650/1986. 
(ΦΕΚ 678/Β/25-10-90) 
 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, 

ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ, ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, 
ΚΑΙ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ 

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
 

Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις των άρθρων 3, 4 (παρ. 1, 2α, 3, 6, 9, 10 και 11), 5 (παρ. 1) και 21 (παρ. 1) του 
Ν. 1650/1986 «Για την προστασία του περιβάλλοντος» (ΦΕΚ 160/Α). 
2. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 1338/1983 «Εφαρµογή του κοινοτικού ∆ικαίου» (ΦΕΚ 
34/Α) όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µε το άρθρο 6 του Ν. 1440/1984 «Συµµετοχή 
της Ελλάδος κεφάλαιο, στα αποθεµατικά και τις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας 
Επενδύσεων, στο κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακος και Χάλυβος και του 
Οργανισµού Εφοδιασµού ΕΥΡΟΤΟΜ» (ΦΕΚ 70/Α). 
3. Τις διατάξεις του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (137/Α/1985), και 
των άρθρων 9 και 13 του Π.∆. 437/1985 «Καθορισµός και ανακατανοµή των αρµοδιοτήτων 
των Υπουργών» (ΦΕΚ 157/Α). 
4. Τις διατάξεις των άρθρων 1 και 2 του Ν. 1835/89 «Σύσταση Υπουργείου Τουρισµού και 
ρύθµιση θεµάτων δηµόσιας ∆ιοίκησης» ΦΕΚ 76/Α). 
5. Τις διατάξεις του άρθρου 11 (παρ. 9, 10 και 11) του Ν. 1515/1985 «Ρυθµιστικό σχέδιο και 
πρόγραµµα προστασίας περιβάλλοντος της ευρύτερης περιοχής Αθηνών» (ΦΕΚ 18/Α) και 
του άρθρου 11 (παρ 9, 10, και 11) του Ν. 1561/1985 «Ρυθµιστικό σχέδιο και πρόγραµµα 
προστασίας περιβάλλοντος της ευρύτερης περιοχής Θεσσαλονίκης και άλλες σχετικές 
διατάξεις» (ΦΕΚ 148/Α) όπως τροποποιήθηκαν και συµπληρώθηκαν µε το άρθρο 31 (παρ. 4 
και 5) του Ν. 1650/86.  
6. Την Υ1081/18.5.1990 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ορισµός αρµοδιοτήτων του 
Αναπληρωτή Υπουργού Γεωργίας Παναγιώτη Χατζηνικολάου» (ΦΕΚ 327/Β). 
7. Την Υ1052/1990 απόφαση του Πρωθυπουργού «Καθορισµός αρµοδιοτήτων του 
Αναπληρωτή Υπουργού ΠΕΧΩ∆Ε, Αχιλλέα Καραµανλή» (ΦΕΚ 311/Β) όπως τροποποιήθηκε 
µε την Υ1087/1990 όµοια απόφαση (ΦΕΚ 334/Β). 
8. Την υπ’ αρ. Υ.1074/14.5.1990 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού 
Βιοµηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας «Ανάθεση αρµοδιοτήτων στον Υφυπουργό 
Βιοµηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας Βασίλειο Ματζώρη» (ΦΕΚ 325/Β). 
9. Την οδηγία 84/360/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 28ης Ιουνίου 1984 των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων. 
10. Την οδηγία 85/337/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 27ης Ιουνίου 1985 των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων. 
11. Τις υπ’ αριθ. 2918/10.10.1990 και 1822/10.10.1990 προτάσεις των Οργανισµών Αθήνας 
και Θεσσαλονίκης αντίστοιχα, αποφασίζουµε: 
12. Την υπ’ αριθ. Υ1073/10.5.1990 απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού Εθν. 
Οικονοµίας «Καθορισµός των αρµοδιοτήτων των Υφυπουργών Εθνικής Οικονοµίας» (ΦΕΚ 
312Β) όπως συµπληρώθηκε µε την υπ’ αριθ. Υ1134/2.7.1990 απόφαση (ΦΕΚ 474/Β). 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ 
 

Σκοπός - Ορισµοί - Πεδίο Εφαρµογής 
 



Άρθρο 1  
 

Σκοπός 
 
Με αυτή την υπουργική απόφαση αποσκοπείται η εφαρµογή των διατάξεων των άρθρων 3, 4 
και 5 του Ν. 1650/1986 και συγχρόνως η εναρµόνιση µε τις σχετικές διατάξεις α) τη υπ’ αριθ. 
84/360/ΕΟΚ οδηγίας του Συµβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της 28ης Ιουνίου 1984 
«Σχετικά µε την καταπολέµηση της ατµοσφαιρικής ρύπανσης που προέρχεται από 
βιοµηχανικές εγκαταστάσεις και ειδικότερα µε τις διατάξεις των άρθρων 1,  2,  3,  4,  6,  7,  
11, 12, 13 και 15 αυτής και β) της υπ’ αρ. 85/337/ΕΟΚ οδηγίας του Συµβουλίου των 
Ευρωπαίων Κοινοτήτων της 27ης Ιουνίου 1985 «για την εκτίµηση των επιπτώσεων 
ορισµένων σχεδίων δηµοσίων και ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον» και ειδικότερα µε τις 
διατάξεις των άρθρων 1,  2,  3,  5,  6 (παραγ. 1), 8 και 11 (παρ.2) αυτής, που έχουν 
δηµοσιευθεί στην Ελληνική γλώσσα στην επίσηµη εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
(L. 188 σελ. 20 της 16.7.1984) και (L. 175 σελ. 40 της 5.7.1985) αντίστοιχα, ώστε στο 
πλαίσιο της ισόρροπης ανάπτυξης του Εθνικού χώρου να καθίσταται ευχερής και 
αποτελεσµατική η προσπάθεια για την αποτροπή της ρύπανσης και της υποβάθµισης του 
περιβάλλοντος µε την αξιολόγηση των άµεσων και έµµεσων επιπτώσεων των έργων και 
δραστηριοτήτων. 
Με αυτή την Υπουργική Απόφαση αποσκοπείται επίσης ο καθορισµός του περιεχοµένου των 
ειδικών περιβαλλοντικών µελετών και τη διαδικασία κατάρτισης και έγκρισης τους, σύµφωνα 
µε το άρθρο 21 (παρ. 1) του Ν. 1650/1986. 

 
Άρθρο 2  
Ορισµοί 

 
Για την εφαρµογή της παρούσας απόφασης νοούνται ως: 
1. Βιοµηχανικές και συναφείς δραστηριότητες: 
Κάθε κτιριακή ή άλλη µόνιµη εγκατάσταση που χρησιµεύει για σκοπούς βιοµηχανικούς ή 
κοινής ωφέλειας και ενδέχεται να προκαλέσει ρύπανση στο περιβάλλον. 

2. Έργα και µη βιοµηχανικές δραστηριότητες: 
- Η υλοποίηση κατασκευαστικών εργασιών ή άλλων εγκαταστάσεων. 
- Άλλες επεµβάσεις στο φυσικό περιβάλλον ή στο τοπίο στις οποίες περιλαµβάνονται και οι 
επεµβάσεις που αφορούν εκµετάλλευση των φυσικών πόρων, που ενδέχεται να προκαλέσουν 
ρύπανση ή υποβάθµιση στο περιβάλλον. 
3. «Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη» (Ε.Π.Μ.) καλείται κάθε επιστηµονική εργασία και 
έρευνα της οποίας το περιεχόµενο καθορίζεται σύµφωνα µε το άρθρο 11 της παρούσας 
απόφασης και αποβλέπει: 
α) Στην τεκµηρίωση και αξιολόγηση της σηµασίας του προστατευτέου αντικειµένου και στην 
ένταξη του σύµφωνα µε τα κριτήρια που καθορίζονται στο άρθρο 19 του Ν. 1650/1986 και σε 
µία από τις κατηγορίες του άρθρου 18 του Νόµου αυτού, καθώς και 
β) Στη διατύπωση προτάσεων µέτρων προστασίας ή και διαχείρισης του προστατευτέου 
αντικειµένου ή και της ευρύτερης περιοχής και στην τεκµηρίωση της σκοπιµότητας των 
µέτρων αυτών. 
4. «Υφιστάµενες µελέτες» καλούνται οι µελέτες οι οποίες µέχρι τη δηµοσίευση της παρούσας 
απόφασης, είχαν αναταθεί και παραληφθεί, σύµφωνα µε τις τότε ισχύουσες διατάξεις, από το 
∆ηµόσιο, Ν.Π.∆.∆., Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ∆ηµόσιες Επιχειρήσεις και 
λοιπούς Οργανισµούς ∆ηµόσιου Συµφέροντος. 

 
Άρθρο 3  

Πεδίο Εφαρµογής 
 
Η απόφαση αυτή αφορά α) τα έργα και δραστηριότητες της Α’ και Β’ κατηγορίας του άρθρου 
3 του Ν. 1650/1986 τόσο του ιδιωτικού όσο και του ∆ηµόσιου τοµέα, εκτός από εκείνες που 



εξυπηρετούν σκοπούς εθνικής άµυνας, και β) την προστασία της φύσης και του τοπίου µε τον 
καθορισµό περιοχών προστασίας σύµφωνα µε ορισµένες προδιαγραφές. 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’  
 

Κατάταξη Έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες. 
 

Άρθρο 4  
Α’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

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

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 
ΟΜΑ∆Α Ι 

 
1. ∆ιυλιστήρια αργού πετρελαίου (µε εξαίρεση τις επιχειρήσεις που παράγουν µόνο λιπαντικά 
από αργό πετρέλαιο), καθώς και εγκαταστάσεις για την αεριοποίηση και υγροποίηση 500 
τουλάχιστον τόνων άνθρακα και ασφαλτούχων σχιστόλιθων την ηµέρα. 
2. Θερµοηλεκτρικοί σταθµοί και άλλες εγκαταστάσεις καύσεως µε ελάχιστη θερµική ισχύ 
300 MW, καθώς και πυρηνικοί σταθµοί και άλλοι πυρηνικοί αντιδραστήρες (µε εξαίρεση τα 
ερευνητικά κέντρα για την παραγωγή και κατεργασία σχάσιµου υλικού και πρώτων υλών, µε 
ανώτατη διαρκή θερµική ισχύ που δεν υπερβαίνει το 1KW). 
3. Εγκαταστάσεις µε αποκλειστικό σκοπό την µόνιµη αποθήκευση ή οριστική διάθεση 
ραδιενεργών καταλοίπων. 
4. Ολοκληρωµένες µεταλλουργικές βιοµηχανίες για την παραγωγή ακατέργαστου σιδήρου 
και χάλυβα. 
5. Εγκαταστάσεις για την εξόρυξη αµίαντου, καθώς και για την κατεργασία και µεταποίηση 
του αµίαντου και των προϊόντων του·στην περίπτωση των προϊόντων αµιαντοτσιµέντου, 
εγκαταστάσεις µε ετήσια παραγωγή άνω των 20.000 τόνων έτοιµων προϊόντων στην 
περίπτωση των υλικών τριβής εγκαταστάσεις µε ετήσια παραγωγή άνω των 50 τόνων 
έτοιµων προϊόντων για τις άλλες χρήσεις του αµίαντου, εγκαταστάσεις που χρησιµοποιούν 
πάνω από 200 τόνους το χρόνο. 
6. Ολοκληρωµένες χηµικές εγκαταστάσεις. 
7. Κατασκευή αυτοκινητοδρόµων, οδών ταχείας κυκλοφορίας1 σιδηροδροµικών γραµµών 
µεγάλων αποστάσεων καθώς και αερολιµένων2 των οποίων οι διάδροµοι απογείωσης και 
προσγείωσης έχουν µήκος 2100m και πλέον. 
8. Λιµάνια θαλάσσιου εµπορίου, καθώς και πλωτές οδοί και λιµάνια εσωτερικής ναυσιπλοΐας 
για πλοία µε εκτόπισµα µεγαλύτερο των 1350 τόνων. 
9. Εγκαταστάσεις διάθεσης αποβλήτων τοξικών και επικινδύνων µε αποτέφρωση, χηµική 
κατεργασία ή εναπόθεση στη γη. 

 
ΟΜΑ∆Α II 

1. Γεωργία 
α) Σχέδια αγροτικού αναδασµού. 
β) Σχέδια χρησιµοποίησης χέρσων γαιών ή ηµιφυσικών εκτάσεων προς εντατική γεωργική 
εκµετάλλευση. 
                                                           
1 «Οδοί ταχείας κυκλοφορίας» νοούνται κατά την έννοια της απόφασης αυτής οι οδοί ταχείας 
κυκλοφορίας σύµφωνα µε τους ορισµούς της Ευρωπαϊκής Συµφωνίας για τις Κύριες Οδούς των 
∆ιεθνών Συγκοινωνιών της 15ης Νοεµβρίου 1975. 
 
2 «Αερολιµένες» νοούνται κατά την έννοια της παρούσας απόφασης τα αεροδρόµια που 
ανταποκρίνονται στον ορισµό που δίνει η Συµφωνία του Σικάγου του 1944 για την ίδρυση της 
∆ιεθνούς Οργάνωσης Πολιτικής Αεροπορίας (παράρτηµα 14). 
 



γ) Σχέδια γεωργικής υδραυλικής. 
δ) ∆ενδροφυτεύσεις για δηµιουργία δασών που µπορούν να οδηγήσουν σε αρνητικές από 
οικολογική άποψη, µεταβολές και εκχερσώσεις µε σκοπό µία άλλη µορφή εκµετάλλευσης 
του εδάφους. 
ε) Επιχειρήσεις µε εγκαταστάσεις για πουλερικά άνω των 5.000 κεφαλών. 
στ) Επιχειρήσεις µε εγκαταστάσεις για χοίρους άνω των 20 χοιροµητέρων µε τα παράγωγα 
τους. 
ζ) Εκτροφή σολοµού, ιχθυοτροφεία, ιχθυογεννετικοί σταθµοί. 
η) Ανάκτηση εδαφών από τη θάλασσα. 
2. Εξορυκτικές βιοµηχανίες - Βιοµηχανίες των µη µεταλλικών ορυκτών προϊόντων 
α) Εξόρυξη τύρφης. 
β) Γεωτρήσεις βάθους εκτός από τις γεωτρήσεις για τη µελέτη της σταθερότητας των εδαφών 
και ιδίως: 
- γεωθερµικές γεωτρήσεις 
- γεωτρήσεις για την αποθήκη πυρηνικών καταλοίπων 
- υδρογεωτρήσεις. 
γ) Εξόρυξη ορυκτών εκτός από τα µέταλλα και τις ορυκτές πηγές ενέργειας, όπως µαρµάρου, 
άµµου, χαλικιού, σχιστόλιθου, αλατιού, φωσφορικών αλάτων, ποτάσσας. 
δ) Εξόρυξη λιθάνθρακα και λιγνίτη σε ορυχείο βάθους. 
ε) Εξόρυξη λιθάνθρακα και λιγνίτη σε ορυχείο επιφάνειας.  
στ) Άντληση πετρελαίου. 
ζ) Άντληση φυσικού αερίου. 
η) Εξόρυξη µεταλλευµάτων. 
θ) Εξόρυξη ασφαλτούχων σχιστόλιθων. 
ι) Εξόρυξη ορυκτών εκτός από τα µέταλλα και τις ορυκτές πηγές ενεργείας σε ορυχεία 
επιφάνειας. 
ια) Εγκαταστάσεις επιφάνειας της βιοµηχανίας εξόρυξης λιθάνθρακα, πετρελαίου, φυσικού 
αερίου και µεταλλευµάτων, καθώς και ασφαλτούχων σχιστόλιθων. 
ιβ) Παραγωγή οπτάνθρακα (ξηρά απόσταξη του άνθρακα). 
ιγ) Εγκαταστάσεις για την παραγωγή τσιµέντου και άσβεστου. 
ιδ) Βιοµηχανία κεραµικών ειδών, και ιδίως πυρίµαχων πλίνθων, οξύµαχων σωλήνων, βαρέων 
πλίνθων δαπέδου και επενδύσεων, καθώς και κεράµων. 
3. Ενεργειακή βιοµηχανία 
α) Βιοµηχανικές εγκαταστάσεις για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας ατµού και θερµού 
ύδατος (εφόσον δεν περιλαµβάνονται στο παράρτηµα Ι). 
β) Βιοµηχανικές εγκαταστάσεις για τη µεταφορά αερίου, ατµού και θερµού ύδατος· 
µεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας µε εναέρια καλώδια. 
γ) Επίγεια αποθήκευση φυσικού αερίου. 
δ) Αποθήκευση εύφλεκτων αερίων σε υπόγειες δεξαµενές. 
ε) Επίγεια αποθήκευση ορυκτών καυσίµων. 
στ) Βιοµηχανική µπρικετοποίηση λιθάνθρακα και λιγνίτη. 
ζ) Εγκαταστάσεις για την παραγωγή ή τον εµπλουτισµό πυρηνικών καυσίµων. 
η) Εγκαταστάσεις επανεπεξεργασίας ακτινοβοληµένων πυρηνικών καυσίµων. 
θ) Εγκαταστάσεις υποδοχής και επεξεργασίας ραδιενεργών καταλοίπων (εφόσον δεν 
συµπεριλαµβάνονται στο παράρτηµα Ι). 
ι) Εγκαταστάσεις για την παραγωγή υδροηλεκτρικής ενέργειας. 
4. Μεταλλουργία 
α) Εργοστάσια σιδήρου και χάλυβα στα οποία συµπεριλαµβάνονται τα 
χυτήρια·εγκαταστάσεις σφυρηλάτησης συρµατοποίησης και έλασης (εκτός από τις 
εγκαταστάσεις που περιέχονται στο παράρτηµα Ι). 
β) Εγκαταστάσεις παραγωγής καθώς και τήξης, καθαρισµού, εφελκυσµού και έλασης των µη 
σιδηρούχων µετάλλων, εξαιρουµένων των πολυτίµων µετάλλων. 
γ) Κοίλανση και κατάτµηση µεγάλων τεµαχίων. 
δ) Κατεργασία επιφανειών και επικάλυψη µετάλλων. 
ε) Λεβητοποιΐα, κατασκευή δεξαµενών και άλλες λαµαρινοκατασκευές. 



στ) Κατασκευή και συναρµολόγηση αυτοκινήτων και κινητήρων αυτοκινήτων. 
ζ) Ναυπηγεία. 
η) Εγκαταστάσεις κατασκευής και επισκευής αεροσκαφών. 
θ) Κατασκευή σιδηροδροµικού υλικού. 
ι) Βαθεία κοίλανση µε χρήση εκρηκτικών. 
ια) Εγκαταστάσεις φρύξης και περίτηξης µεταλλευµάτων. 
5. Υαλουργία 
6. Χηµική βιοµηχανία 
α) Επεξεργασία ενδιάµεσων προϊόντων και παρασκευή χηµικών προϊόντων (εκτός από αυτά 
που περιέχονται στο παράρτηµα Ι). 
β) Παρασκευή φυτοφαρµάκων και φαρµακευτικών προϊόντων, χρωµάτων και βερνικιών, 
ελαστοµερών και υπεροξειδίων. 
γ) Εγκαταστάσεις αποθήκευσης πετρελαίου, πετροχηµικών και χηµικών προϊόντων. 
7. Βιοµηχανία τροφίµων 
α) Βιοµηχανία φυτικών και ζωικών λιπαρών ουσιών.  
β) Κονσερβοποιία ζωικών και φυτικών προϊόντων.  
γ) Παρασκευή γαλακτοµικών προϊόντων.  
δ) Ζυθοποιία και παραγωγή βύνης.  
ε) Ζαχαροπλαστική και παρασκευή σιροπιών.  
στ) Σφαγεία. 
ζ) Βιοµηχανίες παραγωγής αµύλου.  
η) Εργοστάσια παραγωγής ιχθυαλεύρου και ιχθυελαίου.  
θ) Ζαχαρουργεία. 
8. Κλωστοϋφαντουργία, βιοµηχανία δέρµατος, ξύλου και χαρτιού 
α) Εγκαταστάσεις για το πλύσιµο, την απολίπανση και τη λεύκανση του µαλλιού. 
β) Κατασκευή ινοσανίδων, µοριοσανίδων και κοντραπλακέ. 
γ) Κατασκευή ξυλοπολτού, χαρτιού και χαρτονιού. 
δ) Νηµατοβαφεία. 
ε) Εργοστάσια παραγωγής και κατεργασίας κυτταρίνης.  
στ) Βυρσοδεψία και λευκαντήρια δέρµατος. 
9. Βιοµηχανία ελαστικού 
Παραγωγή και κατεργασία προϊόντων που προέρχονται από ελαστοµερή 
10. Σχέδια έργων υποδοµής 
α) Εργασίες διαρρύθµισης βιοµηχανικών ζωνών. 
β) Εργασίες πολεοδοµίας. 
γ) Τελεφερίκ και συναφείς κατασκευές. 
δ) Κατασκευή δρόµων λιµανιών (στα οποία συµπεριλαµβάνονται αλιευτικά λιµάνια) και 
αεροδροµίων (σχέδια που δεν περιλαµβάνονται στο παράρτηµα Ι). 
ε) Έργα διευθέτησης (canalisation) και ρύθµισης της ροής υδάτων.  
στ) Φράγµατα και λοιπές εγκαταστάσεις προς συγκράτηση ή µονιµότερη αποθήκευση των 
υδάτων. 
ζ) Τροχιόδροµοι, εναέρια ή υπόγεια µετρό, εναέριοι σιδηρόδροµοι ή ανάλογες γραµµές 
ειδικού τύπου που χρησιµοποιούνται αποκλειστικά ή κυρίως για τη µεταφορά επιβατών. 
η) Εγκαταστάσεις πετρελαιαγωγών και αγωγών αερίου. 
θ) Εγκαταστάσεις υδραγωγείων µεγάλων αποστάσεων. 
ι) Μαρίνες σκαφών αναψυχής.  
11. Άλλα σχέδια 
α) Χωριά διακοπών, ξενοδοχειακά συγκροτήµατα. 
β) Μόνιµες πίστες αγώνων και δοκιµών για αυτοκίνητα και µοτοσικλέτες. 
γ) Εγκαταστάσεις για τη διάθεση των βιοµηχανικών αποβλήτων και των οικιακών 
απορριµάτων (εκτός από αυτές που περιλαµβάνονται στο παράρτηµα Ι). 
δ) Σταθµοί καθαρισµού 
ε) Χώροι απόθεσης ιλύος,  
στ) Αποθήκευση παλαιοσιδήρων. 
ζ) Εγκαταστάσεις δοκιµής κινητήρων, στροβίλων ή αεριοωθητών. 



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

 
Άρθρο 5  

Β’ Κατηγορία 
 
Στη Β’ κατηγορία κατατάσσονται όσα έργα και δραστηριότητες δεν αναφέρονται στον 
πίνακα του άρθρου 4 εφόσον για την εγκατάσταση και λειτουργία τους απαιτείται, κατά την 
ισχύουσα νοµοθεσία, σχετική άδεια. 

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’ 

 
Περιεχόµενο Μελέτης  

Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) 
 

Άρθρο 6  
 

Α’ Κατηγορία 
 
1. Το περιεχόµενο της Μ.Π.Ε. για έργα και δραστηριότητες της οµάδας Ι του άρθρου 4 
καθορίζεται στο πίνακα Ι του άρθρου 16. 
2. Το περιεχόµενο της Μ.Π.Ε. για έργα και δραστηριότητες της Οµάδας II καθορίζεται στον 
πίνακα 2 του ίδιου ως άνω άρθρου. 
3. Αν από τις ισχύουσες διατάξεις προβλέπονται σε Μ.Π.Ε. για ορισµένα έργα ή 
δραστηριότητες ειδικότερα στοιχεία, τα στοιχεία αυτά αποτελούν συµπλήρωµα του 
περιεχοµένου της Μ.Π.Ε. του παρόντος κεφαλαίου. 

 
Άρθρο 7  

 
Β’ Κατηγορία 

 
Ως Μ.Π.Ε., για έργα και δραστηριότητες της Β’ κατηγορίας, θεωρείται το ερωτηµατολόγιο 
του πίνακα 3 του άρθρου 16 µε τις απαντήσεις επί των ερωτηµάτων. 
Ο ενδιαφερόµενος υποχρεούται, αν ζητηθεί, να αιτιολογήσει τις απαντήσεις του 
ερωτηµατολογίου ή να προσκοµίσει πρόσθετα στοιχεία. 

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆’ 

 
∆ιαδικασία προέγκρισης χωροθέτησης και έγκρισης περιβαλλοντικών όρων 

 
Άρθρο 8  

Προέγκριση Χωροθέτησης 
 
1. Η προέγκριση χωροθέτησης αφορά στην πραγµατοποίηση νέων έργων ή δραστηριοτήτων. 
Αφορά επίσης στον εκσυγχρονισµό ή επέκταση υφισταµένων, εφόσον επέρχονται 
ουσιαστικές διαφοροποιήσεις σε σχέση µε τις επιπτώσεις τους στο περιβάλλον. 
2. Για την προέγκριση χωροθέτησης, ακολουθείται η εξής διαδικασία: 



2.1. Ο ενδιαφερόµενος ιδιώτης ή ο αρµόδιος φορέας υποβάλλει στην αρµόδια, σύµφωνα µε 
τις κείµενες διατάξεις κεντρική ή περιφερειακή υπηρεσία Χωροταξίας του Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. 
σχετική αίτηση που συνοδεύεται, από τα παρακάτω δικαιολογητικά σε τρία (3) τουλάχιστον 
αντίτυπα. 
α) Τοπογραφικό διάγραµµα (απόσπασµα χάρτου Γ.Υ.Σ.) της ευρύτερης περιοχής, κλίµακας 
από 1:50.000 έως 1:20.000 µε ιδιαίτερη επισήµανση της θέσης του γηπέδου. 
β) Τοπογραφικό διάγραµµα του γηπέδου, κλίµακας 1:1000 έως 1:200. 
γ) Σειρά φωτογραφιών µε ιδιαίτερη επισήµανση του γηπέδου της εγκατάστασης. 
δ) Ερωτηµατολόγιο σύµφωνα µε τον Πίνακα 3 του άρθρου 16 της παρούσας απόφασης. 
2.2. Η υπηρεσία της προηγουµένης παραγράφου µετά από εξέταση της αίτησης του 
ενδιαφεροµένου και των δικαιολογητικών που τη συνοδεύουν διαβιβάζει εντός 20 ηµερών 
στην κεντρική ή περιφερειακή υπηρεσία άλλου αρµόδιου κατά περίπτωση Υπουργείου 
φάκελο µε αντίγραφο των δικαιολογητικών, για να εκφράσει την άποψή της εντός 20 ηµερών. 
Για τις περιοχές Αθήνας ή Θεσσαλονίκης η αίτηση και τα δικαιολογητικά αποστέλλονται και 
στους Οργανισµούς Αθήνας ή Θεσσαλονίκης αντίστοιχα. 
2.3. Για έργα ή δραστηριότητες της οµάδας II της Α’ κατηγορίας τα ως άνω δικαιολογητικά 
αποστέλλονται και στην αρµόδια Κεντρική Υπηρεσία περιβάλλοντος του Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε., η 
οποία οφείλει εντός 20 επίσης ηµερών να εκφράσει τις απόψεις της. Εάν παρέλθει άπρακτη η 
προθεσµία αυτή καθώς και η προθεσµία της προηγουµένης παραγράφου, τεκµαίρεται ότι 
υπάρχει σύµφωνη γνώµη για την προέγκριση χωροθέτησης. Εφόσον κατά την εξέταση από 
την ως άνω Υπηρεσία του ερωτηµατολογίου προκύψει ότι το συγκεκριµένο έργο ή 
δραστηριότητα δεν προκαλεί σηµαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον τότε το ερωτηµατολόγιο 
αυτό µε τις απαντήσεις αποτελεί την Μ.Π.Ε. για την έγκριση των περιβαλλοντικών όρων. 
Ο ενδιαφερόµενος υποχρεούται να αιτιολογεί τις απαντήσεις στο ερωτηµατολόγιο εφόσον 
ζητηθεί από τις πιο πάνω υπηρεσίες προσκοµίζοντας και πρόσθετα στοιχεία. 
2.4. Η προέγκριση χωροθέτησης γίνεται µε απόφαση Υπουργού ΠΕΧΩ∆Ε ή του Γενικού 
Γραµµατέα Περιφέρειας κατά περίπτωση, ύστερα από εισήγηση της αρµόδιας υπηρεσίας του 
ΥΠΕΧΩ∆Ε, µέσα σε προθεσµία 60 ηµερών από την υποβολή της αίτησης του 
ενδιαφεροµένου. Για τις περιοχές Αθήνας ή Θεσσαλονίκης απαιτείται γνώµη του Οργανισµού 
Αθήνας ή Θεσσαλονίκης αντίστοιχα. 
3. Η προέγκριση χωροθέτησης δεν απαιτείται για την ανανέωση της άδειας λειτουργίας 
υφισταµένων βιοµηχανικών και συναφών δραστηριοτήτων καθώς επίσης και για τις 
περιπτώσεις α, β, γ, δ, ε, στ, ζ, η, θ, ι της παραγ. 2 της οµάδας II του άρθρου 4. Για 
γεωτρήσεις προς αποθήκευση πυρηνικών καταλοίπων απαιτείται προέγκριση χωροθέτησης. 
∆εν απαιτείται επίσης προέγκριση χωροθέτησης για έργα και δραστηριότητες της Β’ 
κατηγορίας, όπως επίσης και όπου κατά τις διατάξεις του Ν. 1650/1986 δεν απαιτείται 
χωροθέτηση. 

 
Άρθρο 9 

 
∆ιαδικασία έγκρισης περιβαλλοντικών όρων Α’ Κατηγορίας έργων και δραστηριοτήτων 

 
1. Η διαδικασία έγκρισης περιβαλλοντικών όρων αφορά στην πραγµατοποίηση νέων έργων 
και δραστηριοτήτων της Α’ κατηγορίας. Αφορά επίσης στον εκσυγχρονισµό ή επέκταση 
υφισταµένων, εφόσον επέρχονται ουσιαστικές διαφοροποιήσεις σε σχέση µε τις επιπτώσεις 
τους στο περιβάλλον. 
2. Για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων έργων και δραστηριοτήτων της οµάδας Ι του 
άρθρου 4 ο ενδιαφερόµενος ή ο αρµόδιος φορέας υποβάλλουν στην αρµόδια ∆/νση 
Περιβάλλοντος του Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆Ε. σχετική αίτηση που συνοδεύεται: 
α) Από την κατά το άρθρο 6 Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) σε τέσσερα 
αντίτυπα εκ των οποίων το ένα αναπαράξιµο (διαφάνειες κλπ.). Αντίγραφο της παραπάνω 
µελέτης αποστέλλεται στα αρµόδια κατά περίπτωση Υπουργεία. Για τις περιοχές Αθήνας ή 
Θεσσαλονίκης η παραπάνω µελέτη αποστέλλεται και στους οργανισµούς Αθήνας ή 
Θεσσαλονίκης αντίστοιχα και 
β) Από την προέγκριση χωροθέτησης. 



3. Για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων έργων και δραστηριοτήτων της Οµάδας II της Α’ 
Κατηγορίας ο ενδιαφερόµενος υποβάλλει αίτηση η οποία συνοδεύεται από: 
α) Προέγκριση χωροθέτησης. 
β) Το ερωτηµατολόγιο ή Μ.Π.Ε., εφόσον ήθελε κριθεί κατά το στάδιο της προέγκρισης 
χωροθέτησης, ότι πρέπει να συνταχθεί τέτοια µελέτη. Το περιεχόµενο της Μ.Π.Ε. 
καθορίζεται στον Πίνακα 2, του άρθρου 16. 
4. Οι περιβαλλοντικοί όροι για τις δραστηριότητες που αναφέρονται στο παρόν άρθρο 
εγκρίνονται µε κοινή απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµοσίων 
Έργων και του αρµόδιου κατά περίπτωση Υπουργού. Για τις περιοχές Αθήνας και 
Θεσσαλονίκης οι περιβαλλοντικοί όροι εγκρίνονται ύστερα από γνώµη του Οργανισµού 
Αθήνας ή Θεσσαλονίκης. Η απόφαση αναφέρεται τουλάχιστον στα παρακάτω θέµατα: 
α) Στο είδος και στο µέγεθος της δραστηριότητας. 
β) Στις ειδικές οριακές τιµές εκποµπής ρυπαντικών φορτίων και συγκεντρώσεων σύµφωνα µε 
τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. 
γ) Στις ειδικές οριακές τιµές στάθµης θορύβου και δονήσεων σύµφωνα µε τις εκάστοτε 
ισχύουσες διατάξεις. 
δ) Στα τεχνικά έργα και µέτρα αντιρρύπανσης ή γενικότερα αντιµετώπισης της υποβάθµισης 
του περιβάλλοντος, που επιβάλλεται να κατασκευασθούν λαµβανοµένης υπόψη της 
καλύτερης διαθέσιµης τεχνολογίας, µε τον όρο ότι η εφαρµογή τέτοιων µέτρων δεν 
συνεπάγεται υπερβολικό κόστος. 
ε) Στο περιβάλλον της περιοχής και ιδιαίτερα στα ευαίσθητα στοιχεία του και ενδεχοµένως 
στις ειδικά προστατευόµενες ζώνες και στον καθορισµό αναγκαίων για τη διατήρηση τους 
µέτρων και έργων. 
στ) Στον καθορισµό του χρονικού διαστήµατος για το οποίο ισχύει η χορηγούµενη έγκριση 
περιβαλλοντικών όρων καθώς και των προϋποθέσεων για την αναθεώρηση τους. 
5. Εάν από τη λειτουργία της εγκατάστασης προκύπτει ότι δεν προστατεύεται επαρκώς το 
περιβάλλον, µε όµοια απόφαση επιβάλλονται πρόσθετοι όροι. 
6. Σε περίπτωση ανανέωσης ή τροποποίησης της άδειας λειτουργίας των έργων ή 
βιοµηχανικών και συναφών δραστηριοτήτων του παρόντος άρθρου, το κατά περίπτωση 
αρµόδιο Υπουργείο ενηµερώνει την αρµόδια υπηρεσία του Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆Ε., για ενδεχόµενη 
επανεξέταση των εγκεκριµένων περιβαλλοντικών όρων. 

 
Άρθρο 10 

 
Έγκριση περιβαλλοντικών όρων έργων ή δραστηριοτήτων Β’ Κατηγορίας 

 
1. Η έγκριση περιβαλλοντικών όρων αφορά την πραγµατοποίηση νέων, επέκταση ή 
εκσυγχρονισµό έργων ή δραστηριοτήτων της Β’ κατηγορίας. 
2. Για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων των παραπάνω δραστηριοτήτων, ο 
ενδιαφερόµενος ή αρµόδιος φορέας υποβάλλουν στην αρµόδια Νοµαρχιακή Υπηρεσία του 
Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. σχετική αίτηση που συνοδεύεται από το ερωτηµατολόγιο του Πίνακα 3 του 
άρθρου 16. Αντίγραφο του πιο πάνω ερωτηµατολογίου διαβιβάζεται στην Νοµαρχιακή 
Υπηρεσία του αρµόδιου κατά περίπτωση Υπουργείου καθώς και στον Οργανισµό Αθήνας ή 
Θεσσαλονίκης όταν πρόκειται για τις περιοχές αυτές. Ο ενδιαφερόµενος υποχρεούται εφόσον 
ζητηθεί να αιτιολογεί τις απαντήσεις του ερωτηµατολογίου. 
3. Οι περιβαλλοντικοί όροι για τις δραστηριότητες που αναφέρονται στο παρόν άρθρο 
εγκρίνονται µε απόφαση του οικείου Νοµάρχη. Για τις περιοχές Αθήνας και Θεσσαλονίκης, 
οι περιβαλλοντικοί όροι εγκρίνονται ύστερα από γνώµη του Οργανισµού Αθήνας ή 
Θεσσαλονίκης. Η απόφαση αυτή αναφέρεται τουλάχιστον στα παρακάτω θέµατα: 
α) Στο είδος και στο µέγεθος της δραστηριότητας. 
β) Στις ειδικές οριακές τιµές εκποµπής ρυπαντικών φορτίων και συγκεντρώσεων σύµφωνα µε 
τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. 
γ) Στις ειδικές οριακές τιµές στάθµης θορύβου και δονήσεων σύµφωνα µε τις εκάστοτε 
ισχύουσες διατάξεις. 



δ) Στα σχετικά έργα και µέτρα αντιρρύπανσης ή γενικότερα αντιµετώπισης της υποβάθµισης 
του περιβάλλοντος, που επιβάλλεται να κατασκευασθούν λαµβανοµένης υπόψη της 
καλύτερης διαθέσιµης τεχνολογίας µε τον όρο ότι η εφαρµογή τέτοιων µέτρων δεν 
συνεπάγεται υπερβολικό κόστος. 
ε) Στον καθορισµό του χρονικού διαστήµατος για το οποίο ισχύει η χορηγούµενη έγκριση 
περιβαλλοντικών όρων. 
4. Σε περίπτωση ανανέωσης ή τροποποίησης της άδειας λειτουργίας των έργων ή 
βιοµηχανικών και συναφών δραστηριοτήτων του παρόντος άρθρου η αρµόδια υπηρεσία του 
κατά περίπτωση αρµόδιου Υπουργείου, πριν την χορήγηση της, ενηµερώνει την αρµόδια 
υπηρεσία του Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. για ενδεχόµενη επανεξέταση των εγκεκριµένων 
περιβαλλοντικών όρων. 

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’ 

 
Καθορισµός περιεχοµένου των ειδικών περιβαλλοντικών µελετών (ΕΜΠ) και διαδικασία 

κατάρτισης και έγκρισης τους 
 

Άρθρο 11  
 

Καθορισµός περιεχοµένου Ε.Π.Μ. 
 
1. Περιεχόµενο των Ε.Π.Μ. συνιστούν οι προδιαγραφές που περιγράφονται στον πίνακα 4 
του άρθρου 16 της απόφασης αυτής. 
2. Κάθε Ε.Π.Μ. περιλαµβάνει κατά περίπτωση ανάλογα µε το προστατευτέο αντικείµενο 
εκείνες τις προδιαγραφές που κυρίως απαιτούνται για την τεκµηρίωση της σηµασίας του 
προστατευτέου αντικειµένου, της ένταξης του σε µία από τις κατηγορίες του άρθρου 18 του 
Ν. 1650/86 και της σκοπιµότητας των προτεινοµένων µέτρων προστασίας. 
3. Η επιλογή προδιαγραφών για κάθε Ε.Π.Μ. πραγµατοποιείται από τον φορέα ανάθεσης ή 
και κατάρτισης της, που προσδιορίζεται στο άρθρο 12 της παρούσας απόφασης. Για την 
επιλογή αυτή απαιτείται η γνώµη των αρµοδίων ∆/νσεων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, 
Χωροταξίας και ∆ηµοσίων Έργων, και του Υπουργείου Γεωργίας, η οποία πρέπει να 
παρέχεται εντός προθεσµίας 20 ηµερών από τότε που θα περιέλθει σ’ αυτούς το σχετικό 
ερώτηµα. Εάν παρέλθει άπρακτη η προθεσµία αυτή, η επιλογή των προδιαγραφών 
πραγµατοποιείται και χωρίς τη γνώµη των υπηρεσιών αυτών. Ο φορέας ανάθεσης ή 
κατάρτισης της Ε.Π.Μ. που προβλέπεται στο άρθρο 12 (παρ. 1) της παρούσας απόφασης 
υποχρεούται σε προηγούµενη γνωστοποίηση προς τα συναρµόδια Υπουργεία του υπό µελέτη 
προστατευτέου αντικειµένου. 

 
Άρθρο 12  

 
Φορείς ανάθεσης ή και κατάρτισης Ε.Π.Μ. 

 
1. Αρµόδιοι Φορείς που αναθέτουν ή καταρτίζουν οι ίδιοι Ε.Π.Μ. είναι οι ακόλουθοι: 
Το ∆ηµόσιο, τα Νοµικά Πρόσωπα ∆ηµοσίου ∆ικαίου, οι Οργανισµοί Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης, οι ∆ηµόσιες Επιχειρήσεις και οι λοιποί οργανισµοί ∆ηµοσίου Συµφέροντος. 
2. Ε.Π.Μ. καταρτίζουν και αναθέτουν επίσης φυσικά πρόσωπα, ή ενώσεις προσώπων και 
Νοµικά Πρόσωπα Ιδιωτικού ∆ικαίου που έχουν ως έδρα την Ελλάδα ή άλλη χώρα. 

 
Άρθρο 13 

 
Τρόπος και διαδικασία ανάθεσης της Ε.Π.Μ. 

 
1. Για την ανάθεση Ε.Π.Μ. ο εργοδότης προβαίνει σε δηµόσια πρόσκληση εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος που δηµοσιεύεται σε δύο τουλάχιστον ηµερήσιες εφηµερίδες της 
πρωτεύουσας και σε µία ηµερήσια εφηµερίδα της έδρας του Νοµού ή των Νοµών που 



αναφέρεται η Ε.Π.Μ. καθώς και στο Ενηµερωτικό ∆ελτίο του Τεχνικού Επιµελητηρίου 
Ελλάδας. 
2. Την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος πρέπει να αναγράφονται απαραίτητα τα 
ακόλουθα στοιχεία: 
α) Ονοµασία του εργοδότη. 
β) Τίτλος και αντικείµενο της µελέτης. 
γ) Οι απαιτούµενες ειδικότητες επιστηµόνων. 
δ) Τρόπος ανάθεσης της µελέτης και οι όροι επιλογής αναδόχου. 
ε) Η προβλεπόµενη αµοιβή της µελέτης. 
στ) Προθεσµία που δεν µπορεί να είναι µικρότερη των 20 ηµερών, και αρµόδια Υπηρεσία για 
την κατάθεση των αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος. 
ζ) Απαιτούµενα συνοδευτικά της αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος. 
3. Ανάδοχος µπορεί να είναι φυσικό πρόσωπο ή ενώσεις προσώπων ή Ν.Π.Ι.∆. που εδρεύει 
στην Ελλάδα ή σε άλλη χώρα. 
4. Η ανάθεση Ε.Π.Μ. γίνεται µε σύµβαση που συνοµολογείται µε απευθείας επιλογή, βάσει 
αιτιολογηµένης απόφασης του εργοδότη µετά από αξιολόγηση των προσόντων του αναδόχου 
και εφόσον κριθεί ότι ανταποκρίνονται στους όρους που εµπεριέχονται στην πρόσκληση 
εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Συνεκτιµώνται επίσης τα οικονοµικά δεδοµένα της προσφοράς. 
5. Μετά την έκδοση της εγκριτικής απόφασης συνάπτεται σύµβαση που υπογράφεται από τον 
εργοδότη ή τον νόµιµα εξουσιοδοτούµενο εκπρόσωπο του και τον ανάδοχο. 
6. Η υπογραφή της σύµβασης ανάθεσης της µελέτης πραγµατοποιείται µέσα σε προθεσµία 
δύο (2) µηνών από τη δηµοσίευση της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο 
Ενηµερωτικό ∆ελτίο του TEE. 
Η υπογραφή της σύµβασης µπορεί να πραγµατοποιηθεί και µετά την παρέλευση της 
προθεσµίας αυτής εφόσον συµφωνεί ο ανάδοχος, διαφορετικά η ανάθεση της µελέτης 
επαναπροκηρύσσεται. 
7. Κάθε ενδιαφερόµενος µπορεί να ασκήσει ένσταση κατά οποιασδήποτε πράξης του 
εργοδότη από τη δηµοσίευση της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος µέχρι και την 
έκδοση της εγκριτικής απόφασης του για την ανάθεση της µελέτης. 
Η προθεσµία άσκησης της ένστασης είναι δέκα (10) ηµέρες από τη ανακοίνωση της σχετικής 
πράξης του εργοδότη. Η ένσταση ασκείται στον εργοδότη επί της οποίας τελικά και 
αποφαίνεται. 
8. Συστατικά στοιχεία της σύµβασης θεωρούνται: 
α) Συµφωνητικό συναποδοχής των όρων εκπόνησης της µελέτης.  
β) Ειδική συγγραφή υποχρεώσεων όπου λεπτοµερώς αναφέρονται τουλάχιστον: ο σκοπός της 
Ε.Π.Μ., η διάρθρωση και το περιεχόµενο της µελέτης, ο τρόπος παρουσίασης της µελέτης, ο 
τρόπο καταβολής της αµοιβής της µελέτης, εγγυήσεις, προθεσµίες εκπόνησης και υποβολής 
της µελέτης, ο επιβλέπων τις εργασίες κατάρτισης της µελέτης και ο τρόπος άσκησης της 
επίβλεψης, υποχρεώσεις αναδόχου - όροι έκπτωσης του, ποινικές ρήτρες, υπερηµερίες, 
υποχρεώσεις εργοδότη - όροι λύσης της σύµβασης, τρόπος άσκησης ενστάσεων, αιτήσεων 
θεραπείας και επίλυσης των διαφορών καθώς και η προθεσµία παραλαβής και έγκρισης της 
µελέτης. 

 
Άρθρο 14  

 
Παραλαβή και έγκριση της µελέτης 

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

 
Άρθρο 15  

 



Έγκριση της Ε.Π.Μ. από το Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. 
 
Η µελέτη αποστέλλεται στην αρµόδια υπηρεσία του Υπουργείου Χωροταξίας, 
Περιβάλλοντος και ∆ηµοσίων Έργων και εγκρίνεται µε απόφαση του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. 

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’ 

 
Τελικές διατάξεις 

 
Άρθρο 16 

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

Άρθρο 17 
 
1. Έργα ή δραστηριότητες που κατά την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης υφίστανται ή 
βρίσκονται στο στάδιο της κατασκευής ή έχουν λάβει, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις, 
σχετική έγκριση ή άδεια εγκατάστασης, προσαρµόζονται στις σχετικές διατάξεις ως προς την 
διαδικασία έγκρισης περιβαλλοντικών όρων του άρθρου 9 της παρούσας απόφασης µετά από 
τέσσερα (4) χρόνια από την έναρξη ισχύος της. Αν η άδεια λειτουργίας λήγει πριν από την 
τετραετία η διαδικασία έγκρισης περιβαλλοντικών όρων αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση 
για την ανανέωση ή τροποποίηση της άδειας λειτουργίας. 
Εάν πριν από την πάροδο της τετραετίας, κατά την κατασκευή ή την λειτουργία του έργου ή 
της δραστηριότητας προκύπτει ότι δεν προστατεύεται επαρκώς το περιβάλλον, επιβάλλονται 
περιβαλλοντικοί όροι σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις της παρούσας απόφασης. 
2. Σε περίπτωση ανανέωσης ή τροποποίησης της άδειας λειτουργίας υφισταµένων έργων ή 
δραστηριοτήτων της Α’ και Β’ κατηγορίας της παρούσας απόφασης, η αρµόδια Κεντρική ή 
Νοµαρχιακή υπηρεσία του κατά περίπτωση αρµόδιου Υπουργείου πριν την χορήγηση της, 
ενηµερώνει την αντίστοιχη υπηρεσία του Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. για ενδεχόµενη επανεξέταση των 
εγκεκριµένων περιβαλλοντικών όρων. 
3. Κατά την έγκριση των περιβαλλοντικών όρων για τα έργα ή δραστηριότητες που 
αναφέρονται στη προηγούµενη παράγραφο επιδιώκεται η σταδιακή προσαρµογή τους στην 
καλύτερη διαθέσιµη τεχνολογία λαµβάνοντας κυρίως υπόψη: 
- την κατάσταση του περιβάλλοντος. 
- τα τεχνικά χαρακτηριστικά των εγκαταστάσεων. 
- το ποσοστό χρησιµοποίησης και την υπόλοιπη διάρκεια ζωής αυτών. 
- τη φύση και το µέγεθος των ρυπαντικών εκποµπών της εγκατάστασης. 
- τη σκοπιµότητα του να µην προκύπτει υπερβολικό κόστος για την εν λόγω εγκατάσταση 
λαµβάνοντας υπόψη ιδίως την οικονοµική κατάσταση της επιχείρησης. 

 
Άρθρο 18 

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

 
Άρθρο 19 

 
Είναι δυνατόν να εγκρίνονται ως ειδικές περιβαλλοντικές µελέτες σύµφωνα µε το άρθρο 15 
αυτής της απόφασης: 
α) Υφιστάµενες µελέτες όπως ορίζονται στο άρθρο 2 (παρ. 4) της παρούσας απόφασης. 



β) Μελέτες που έχουν καταρτισθεί από τους φορείς του άρθρου 12 (παρ. 2), εφόσον µέσα σε 
έξι (6) µήνες από την δηµοσίευση της παρούσας απόφασης έχουν κατατεθεί στην αρµόδια 
∆/νση του Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. 

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

 
Άρθρο 21 

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

Αθήνα, 24 Οκτωβρίου 1990 
 

Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ  
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ 
 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 
 

EΣΩTEPIKΩN 
ΣΩΤΗΡΗΣ ΚΟΥΒΕΛΑΣ 

ΓΕΩΡΓΙΑΣ 
MIX. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 

 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 

ΤΖ. ΤΖΑΝΝΕΤΑΚΗΣ 
ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ 
ΑΡ. ΠΑΥΛΙ∆ΗΣ 

 
ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 

IΩAN. ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ 
 

ΠΕΡ. XΩPOT. & ∆ΗΜ. ΕΡΓΩΝ 
ΣΤΕΦ. ΜΑΝΟΣ 

ΒΙΟΜ. ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 
ΣΤ. ∆ΗΜΑΣ 

 

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
Ν. ΓΚΕΛΕΣΤΑΘΗΣ 

 
 

ΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 
ΓΕΩΡΓΙΑΣ 

Π. ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ 
 

ΠΕΡ. ΧΩΡ. Κ. ∆ΗΜ. ΕΡΓΩΝ 
ΑΧ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ 

ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ 
ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 
Γ. ΠΑΠΑΣΤΑΜΚΟΣ 

ΒΙΟΜ. ΕΝ. & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 
ΒΑΣ. ΜΑΤΖΩΡΗΣ 

 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 
 

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΥΠΟΥ Α’ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΚΑΙ 
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΩΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 

 
1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΙ∆ΟΣ ΕΡΓΟΥ Ή ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 
 
Επωνυµία και είδος έργου ή δραστηριότητας, µέγεθος διεύθυνσης, αρµόδιος για θέµατα 
σχετικά µε το περιεχόµενο της µελέτης, φορέας υλοποίησης. 
 
2. ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 



Περιγραφή του έργου, των πιθανών σηµαντικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων και της 
µονιµότητάς τους, των προτεινοµένων µέτρων πρόληψης και αντιµετώπισης των επιπτώσεων. 
Σύντοµη περιγραφή των τυχόν υφισταµένων εναλλακτικών λύσεων. 
 
3. ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΘΕΣΗ - ΕΚΤΑΣΗ - ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΑΓΩΓΗ 
 
Περιγραφή της γεωγραφικής θέσης, µε πληροφορίες για την περιοχή στην οποία θα γίνει το 
έργο ή η δραστηριότητα, το τοπωνύµιο της θέσης και τη διοικητική υπαγωγή της. Θα δίνεται 
η έκταση σε στρέµµατα ή σε τ.µ. και θα σηµειώνεται η θέση της περιοχής στους χάρτες. 
 
4. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
 
(*) Για την εγκεκριµένη πρόταση χωροθέτησης θα περιγράφονται αναλυτικά τα στοιχεία 
όλων των παραγράφων, τα οποία ακολουθούν παρακάτω: 
 
4.1. Καταγραφή περιβάλλοντος - χάρτες. 
 
4.1.1. Γενικοί χάρτες (ευρείας περιοχής). 
 
Σε τοπογραφικούς χάρτες (ή και σε αεροφωτογραφίες) κλίµακας 1:50.000 - 1:20.000 πρέπει 
να φαίνεται η µορφολογία της περιοχής στην οποία πρόκειται να γίνει το υπό µελέτη έργο ή 
δραστηριότητα, οι χρήσεις της και η θέση του έργου ή της δραστηριότητας. 
Στους χάρτες αυτούς πρέπει να φαίνονται η µορφολογία της περιοχής (βουνά, λόφοι, 
ποταµοί, λίµνες), η χρήση της γης (δάση, καλλιέργειες, οικισµοί), µεγάλα τεχνικά έργα 
(λιµάνια, αεροδρόµια, σιδηροδροµικές γραµµές, αυτοκινητόδροµοι), βιοµηχανικές ζώνες, 
αρχαιολογικές περιοχές, βοσκότοποι, έλη, προστατευόµενες περιοχές, ευαίσθητα 
οικοσυστήµατα κ.λ.π. 
 
4.1.2. Χάρτες της περιοχής άµεσης επιρροής. 
 
Σε τοπογραφικούς χάρτες κλίµακας 1:2000 - 1:5000 θα σηµειώνεται η ακριβής θέση στην 
οποία θα γίνει το υπό µελέτη έργο ή δραστηριότητα (κύρια ή βοηθητικά κτίρια, υποδοµής, 
οικόπεδα εργοτάξια κλπ) και η περιοχή που περιβάλλει το έργο ή την δραστηριότητα, προς 
όλες τις κατευθύνσεις και σε απόσταση από το έργο ή την δραστηριότητα περίπου µέχρι 1000 
µ. Στους χάρτες αυτούς θα γίνεται λεπτοµερής απεικόνιση της περιοχής που περιβάλλει το 
έργο ή την δραστηριότητα ώστε να φαίνονται σ’ αυτούς λεπτοµερώς ο χαρακτήρας και οι 
υφιστάµενες χρήσεις της περιοχής του έργου ή της δραστηριότητας. 
Ενδεικτικά αναφέρεται εδώ ότι στους παραπάνω χάρτες πρέπει να φαίνονται: 
Οικισµοί (µόνιµης ή εποχιακής κατοικίας), αρχαιολογικοί χώροι και γνωστά αρχαιολογικά 
µνηµεία, οδικό δίκτυο περιοχής (εθνικό και τοπικό), δρόµοι εξυπηρέτησης του έργου ή της 
δραστηριότητας, γεωργικές καλλιέργειες της περιοχής (έκταση και είδος), πηγές και 
τρεχούµενα νερά, λίµνες, συστήµατα ύδρευσης και αποχέτευσης, σιδηροδροµικό δίκτυο 
(πιθανή ή επιδιωκόµενη σύνδεση µε το έργο ή την δραστηριότητα), δασικές εκτάσεις, πάρκα, 
µεµονωµένες κατοικίες, τουριστικές εγκαταστάσεις, αρδευτικά έργα. 
Επίσης στους παραπάνω χάρτες πρέπει να σηµειώνονται εκτάσεις οι οποίες έχουν τυχόν 
προγραµµατιστεί για µελλοντική αστική ή βιοµηχανική ή τουριστική ή γεωργική ανάπτυξη. 
 
4.2. Περιγραφή περιβάλλοντος - Έκθεση 
 
Στην έκθεση αυτή θα περιγράφονται συνοπτικά στοιχεία τα οποία µπορούν να απεικονιστούν 
στους χάρτες της παραγράφου 4.1. όπως αναφέρονται και επεξηγούνται στη συνέχεια. 
 
4.2.1. Φυσικό περιβάλλον. 
 



4.2.1.1. Οικοσυστήµατα. 
 
Περιγραφή του ευρύτερου οικοσυστήµατος ή οικοσυστηµάτων της περιοχής που 
περιβάλλουν το έργο ή την δραστηριότητα και αποτελούν ενιαία µεταξύ τους ενότητα. 
Το εύρος της καλυπτόµενης περιοχής είναι ανάλογο µε το µέγεθος του έργου ή της 
δραστηριότητας, τη σηµασία του και τις αναµενόµενες επιπτώσεις στο περιβάλλον. Εδώ 
πρέπει να αναφέρεται η ενδεχόµενη ύπαρξη δασικών εκτάσεων, ποταµών, λιµνών, 
υγροβιότοπων και άλλων αξιόλογων σχηµατισµών. Επίσης ζητούνται οι νοµοθετηµένες 
θεσµικές ρυθµίσεις για την περιοχή και το καθεστώς προστασίας. 
 
4.2.1.2. Έδαφος. 
 
Συνοπτική αναφορά στη µορφολογία και τη σύσταση του εδάφους, τους γεωλογικούς 
σχηµατισµούς ή την κατάσταση και τις ιδιότητες τους όπως π.χ. η διαπερατότητα, ενδεχόµενα 
φαινόµενα µετατόπισης εδαφών. 
 
4.2.1.3. Μετεωρολογικά και υδρογραφικά - υδρολογικά στοιχεία. 
 
Σε υδρογραφικά υποµνήµατα ή στους γενικούς χάρτες της παρ. 4.1.1. πρέπει να 
σηµειώνονται τα µετεωρολογικά στοιχεία της περιοχής της εγκατάστασης εφ’ όσον είναι 
διαθέσιµα. 
Ειδικότερα πρέπει να σηµειώνεται: 
- Η κατεύθυνση και η ένταση των ανέµων οι οποίοι πνέουν συνήθως στην περιοχή καθώς και 
το ποσοστό νηνεµίας. 
- Οι συνθήκες υγρασίας και θερµοκρασίας που επικρατούν συνήθως κατά τις διάφορες εποχές 
του έτους, το µέσο ετήσιο ύψος βροχής και οι θέσεις συγκέντρωσης και φυσικής απορροής 
των βρόχινων νερών. 
- Η συχνότητα εµφάνισης και η ένταση άλλων καιρικών φαινοµένων όπως οµίχλη, ισχυροί 
άνεµοι, χιονοπτώσεις, τυχόν θερµοκρασιακές αναστροφές ιδίως σε περίπτωση πρόβλεψης 
εκποµπής σηµαντικών ατµοσφαιρικών ρύπων. 
Περιγραφή του υδάτινου δυναµικού της περιοχής µε έµφαση στα στοιχεία που έχουν σχέση 
µε το έργο ή την δραστηριότητα. Ειδικά απαιτείται η αναφορά στην υπόγεια υδροφορία και 
τις πηγές, στην ποσότητα και την ποιότητα των υδάτινων αποθεµάτων, στα επιφανειακά νερά 
(λίµνες και ποτάµια) καθώς και στα ποιοτικά και ποσοστικά) χαρακτηριστικά τους. Επίσης 
περιγραφή των λεκανών απορροής και της κατά παράκτιου θαλάσσιου οικοσυστήµατος µε 
στοιχεία µορφολογίας και ποιότητας εφόσον το έργο ή η δραστηριότητα ενδέχεται να 
επηρεάσουν το παράκτιο - θαλάσσιο οικοσύστηµα. 
Στην περίπτωση κατά την οποία το έργο ή η δραστηριότητα είναι παραθαλάσσιο και η 
θαλάσσια περιοχή θα χρησιµοποιηθεί για διάθεση υγρών αποβλήτων, πρέπει να περιληφθεί 
υδρογραφικός χάρτης της θαλάσσιας έκτασης άµεσης επιρροής, όπου θα σηµειώνονται 
επίσης, διαθέσιµα ωκεανογραφικά στοιχεία (επικρατούντα ρεύµατα, στάθµη παλιρροιών, 
ύψος κυµατισµού κλπ.). Όλοι οι παραπάνω χάρτες των παραγράφων 4.2.1.1., 4.2.1.2, 4.2.1.3 
πρέπει να περιλαµβάνουν σχετικά αναλυτικά υποµνήµατα, να είναι σαφείς, ευανάγνωστοι και 
κατατοπιστικοί. 
 
4.2.1.4. Χλωρίδα - Πανίδα 
 
- Περιγραφή του ποσοστού φυτοκάλυψης. 
- Περιγραφή της χλωρίδας της περιοχής. 
- Αναφορά στα υπάρχοντα ή λογικά αναµενόµενα είδη πανίδας, στα ενδεχόµενα σπάνια, 
προστατευόµενα και ενδηµικά είδη, στην ορνιθοπανίδα, στα αλιεύµατα, στα θηράµατα και 
στις περιοχής φωλιάσµατος. 
 
4.2.2. Ανθρωπογενές περιβάλλον. 
 



Για κάθε µια από τις ακόλουθες παραγράφους θα περιγράφονται η έκταση, η ένταση, ο 
φόρτος, η δυναµικότητα και θα εντοπίζονται στον ανάλογο µε την περίπτωση χάρτη της παρ. 
4.1. 
 
4.2.2.1. Οικισµοί της περιοχής. 
 
- Πληθυσµός - Απασχόληση 
- Ιδιοκτησία γης. 
- Θεσµικές και νοµοθετικές ρυθµίσεις, όπως χωροταξικό σχέδιο, ΓΠΣ, ΖΟΕ, κ.λπ. 
 
4.2.2.2. Παραγωγικοί τοµείς - Φυσικοί πόροι - Τουρισµός. 
 
- Γεωργία (καλλιεργούµενες εκτάσεις, είδος καλλιέργειας κ.λπ.). 
- Κτηνοτροφία. 
- Αλιεία. 
- Ορυκτός πλούτος. 
- ∆ασικός πλούτος. 
- Βιοµηχανία. 
- Υδάτινοι πόροι (έκταση και όγκος λιµνών υπόγεια νερά κ.λπ.). 
- Είδος τουρισµού (αριθµός ξενοδοχείων κ.λπ.). 
 
4.2.2.3. Υφιστάµενη υποδοµή της περιοχής. 
 
Θα περιγράφονται και θα εντοπίζονται στον ανάλογο µε την περίπτωση χάρτη της 
παραγράφου 4.1 τα παρακάτω: 
- ∆ίκτυα µεταφορών (οδικό, σιδηροδροµικό). 
- Λιµάνια, αεροδρόµια. 
- ∆ίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας και τηλεπικοινωνιών. 
-∆ίκτυα ύδρευσης, αποχέτευσης, υπάρχουσες εγκαταστάσεις επεξεργασία υγρών αποβλήτων 
(π.χ. βιοµηχανικής περιοχής ή πόλης). 
 
4.2.3. Πιέσεις στο φυσικό περιβάλλον. 
 
Μέσα στα όρια της εξεταζόµενης περιοχής να δοθούν στοιχεία για: 
- Την εκµετάλλευση του εδάφους και υπεδάφους και επιπτώσεις στο ανάγλυφο της περιοχής.  
- Την εκµετάλλευση της υπόγειας υδροφορίας (γεωτρήσεις) και των πηγών, των 
επιφανειακών νερών (άρδευση - ύδρευση) και της επιβάρυνσης του υδάτινου δυναµικού από 
ανθρωπογενείς δραστηριότητες). 
- Τις ανθρωπογενείς επιδράσεις στην χλωρίδα της περιοχής (π.χ. πυρκαγιές, εκχερσώσεις, 
αποστραγγίσεις). 
- Τις επιδράσεις στην πανίδα της περιοχής από ανθρωπογενείς δραστηριότητες. 
- Τις επιδράσεις στην ατµόσφαιρα και το κλίµα από ανθρωπογενείς δραστηριότητες. 
4.2.4. Υφιστάµενη κατάσταση ρύπανσης - Αλληλεπίδραση φυσικού και ανθρωπογενούς 
περιβάλλοντος. 
- Περιγραφή των υφισταµένων πηγών ρύπανσης και εκτίµηση της κατάστασης του 
περιβάλλοντος. 
- Γενική περιγραφή των αλληλοεπιδράσεων του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος 
και εκτίµηση της δυναµικής του συστήµατος. 
 
5. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ Ή ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 
 
5.1. Εναλλακτικές λύσεις. 
 
Σύντοµη περιγραφή των τυχόν εναλλακτικών λύσεων οι οποίες εξετάστηκαν ως προς: 



- Την τεχνολογία και τις µεθόδους κατασκευής και λειτουργίας του έργου ή της 
δραστηριότητας. 
- Τους τρόπους επεξεργασίας και διάθεσης των τυχόν στερεών, υγρών και αερίων αποβλήτων 
ή άλλων απορριµµάτων της εγκατάστασης. 
Στην περιγραφή θα αναφέρονται και οι λόγοι απόρριψης των εναλλακτικών λύσεων. 
 
5.2. Φάση κατασκευής. 
 
Αν κατά τη φάση κατασκευής προβλέπονται αποψίλωση, εκτεταµένα έργα µεταφοράς 
χωµάτων και γενικά επεµβάσεις στο φυσικό τοπίο, πρέπει να δοθούν µε λεπτοµέρεια όσα 
στοιχεία αφορούν στην ποσότητα και τον τόπο µεταφοράς και απόθεσης των υλικών του 
εργοταξίου καθώς και στον επηρεασµό και την αποκατάσταση του φυσικού τοπίου. 
 
5.3. Φάση λειτουργίας. 
 
- Περιγραφή του τρόπου έναρξης λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας. Αναλυτική 
περιγραφή των ενδεχόµενων φάσεων της διαδικασίας αυτής συνοδευόµενη µε τα απαραίτητα 
τεχνικά στοιχεία, σχέδια και διαγράµµατα. 
- Περιγραφή της λειτουργίας του έργου ή της άσκησης της δραστηριότητας. Στοιχεία 
µεγέθους, αναλυτικού σχεδιασµού και ανάπτυξη της τεχνολογικής µεθόδου που προτείνεται. 
Αναλυτική παρουσίαση των απαιτούµενων ποσοτήτων φυσικών πόρων: ορυκτών, νερού και 
πρώτων υλών. ∆ιάρκεια λειτουργίας (συνεχής, ασυνεχής, εποχιακή). 
Προκειµένου για παραγωγική εγκατάσταση απαιτούνται τα ακόλουθα. 
 
5.3.1. Σχέδιο κάτοψης της εγκατάστασης. 
 
Σχέδιο κάτοψης της εγκατάστασης σε κλίµακα 1:100 έως 1:500 στο οποίο θα σηµειώνονται 
µε λεπτοµέρεια: 
- Η ακριβής θέση και ο χαρακτηρισµός όλων των κτισµάτων. 
- Η θέση τυχόν υπόγειων δεξαµενών. 
- Τα δίκτυα ύδρευσης και αποχέτευσης (βρόχινων, ακάθαρτων νερών). 
- Τα σηµεία εκποµπής αερίων, υγρών και στερεών αποβλήτων της εγκατάστασης προς 
οποιονδήποτε αποδέκτη. 
- Οι προβλεπόµενες εγκαταστάσεις επεξεργασίας αερίων, υγρών και στερεών αποβλήτων. 
 
5.3.2. Λειτουργία - Απασχολούµενο προσωπικό. 
 
- Προβλεπόµενος χρόνος λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας (βάρδιες, ώρες ανά 
βάρδια, περίοδοι λειτουργίας κατά τη διάρκεια του έτους). 
- Μέσος αριθµός απασχολουµένων στο έργο ή τη δραστηριότητα (συνολικά και ανά βάρδια) 
για κάθε περίοδο λειτουργίας (διοικητικοί ειδικευµένοι, ανειδίκευτοι). 
 
5.3.3. Πρώτες ύλες - Προϊόντα. 
 
- Κατάλογος πρώτων υλών, πρόσθετων υλικών τα οποία χρησιµοποιούνται κατά την 
παραγωγική διαδικασία, τελικών προϊόντων και παραπροϊόντων, στον οποίο θα φαίνονται το 
είδος, οι ποσότητες, τα µέσα µεταφοράς, ο τόπος προµήθειας και διάθεσής τους. 
- Ειδικότερα απογραφή τυχόν τοξικών ουσιών, οι οποίες πρόκειται να χρησιµοποιηθούν ή να 
αποθηκευτούν στην εγκατάσταση. 
 
5.3.4. Παραγωγική διαδικασία. 
 
Περιγραφή της παραγωγικής διαδικασίας, η οποία θα συνοδεύεται από διαγράµµατα ροής 
(FLOW CHART), όπου θα αναγράφονται το είδος, το µέγεθος, ο εξοπλισµός κάθε 
ενδιάµεσης µονάδας της παραγωγικής διαδικασίας καθώς και επεξεργασίας αποβλήτων, το 



είδος των εισερχοµένων και εξερχόµενων υλών κάθε µονάδας, η παραγωγική ικανότητα για 
τα τελικά και τα ενδιάµεσα προϊόντα και το γενικό ισοζύγιο υλικών. 
 
5.3.5. Χρήση νερού και ενέργειας. 
 
- Περιγραφή του τρόπου ύδρευσης της εγκατάστασης (πηγή και σηµεία υδροληψίας, 
απαιτούµενες περιοχές, συστήµατα ύδρευσης, κυκλώµατα νερού). 
- Εφικτές εναλλακτικές λύσεις ως προς τον τρόπο ύδρευσης της εγκατάστασης. 
- Στοιχεία χρήσης νερού, ηλεκτρικής ενέργειας και καυσίµων και εφικτές εναλλακτικές 
λύσεις χρήσης τους. 
- Περιγραφή των προβλέψεων για την ανακύκλωση του νερού.  
Συµπληρώνονται οι πίνακες α, β και γ. 
 
5.3.6. Αέρια απόβλητα. 
 
Στοιχεία για τις πηγές, την ποσότητα και την ποιότητα των αναφεροµένων αερίων αποβλήτων 
της εγκατάστασης πριν από την επεξεργασία, όπως περιγράφεται παρακάτω. 
 
Αέρια - Ατµοί - Αερολύµατα. 
 
Εκποµπές αερίων, ατµών ή αερολυµάτων σε υψηλή στάθµη (καπνοδόχος) και χαµηλή 
στάθµη (διάχυση), οι οποίες προκαλούνται από τη λειτουργία των διαφόρων µονάδων της 
εγκατάστασης. Συµπληρώνεται ο πίνακας 4. Όπου υπάρχουν περισσότερα από ένα σηµεία 
εκποµπής αερίων, ατµών ή αερολυµάτων, θα δίνονται χωριστές πληροφορίες για κάθε ένα. 
Σε περίπτωση που υπάρχουν λέβητες ή άλλες εστίες καύσης στην εγκατάσταση, θα δίνονται 
λεπτοµέρειες ως προς: 
- Τον τύπο του λέβητα ή των εστιών καύσης (υψηλής ή χαµηλής πίεσης). 
- Τη µέγιστη ικανότητα ατµοπαραγωγής. 
- Τη µέγιστη κατανάλωση καυσίµου. 
Τον τύπο του χρησιµοποιούµενου καυσίµου. 
- Την περιεκτικότητα των καυσίµων σε θείο. 
 
Σωµατίδια. 
 
Εκποµπές σωµατιδίων που προκαλούνται από τη λειτουργία των διαφόρων µονάδων της 
εγκατάστασης (όπου προβλέπονται περισσότερα από ένα σηµεία εκποµπής σωµατιδίων για 
κάθε µονάδα, θα πρέπει να δοθούν στοιχεία χωριστά για κάθε ένα). 
Συµπληρώνεται ο πίνακας δ. 
 
Καπνός 
 
Εκποµπές καπνού που προκαλούνται από τη λειτουργία των διαφόρων µονάδων της 
εγκατάστασης. 
 
Σκόνη 
 
Λεπτοµέρειες για τις λειτουργίες που προκαλούν σκόνη επηρεάζοντας το ευρύτερο 
περιβάλλον γύρω από την εγκατάσταση (π.χ. µεταφορά προϊόντων χύδην, αποθήκευση κλπ). 
β) Εφικτές εναλλακτικές λύσεις ως προς τα µέτρα ελέγχου των αερίων αποβλήτων (π.χ. 
επιλογή καυσίµων και µεθόδων που να µπορούν να περιορίζουν τις εκποµπές, ανακύκλωση 
αερίων, συστήµατα επεξεργασίας αερίων εκποµπών κ.λ.π.). 
γ) Αποδόσεις των µέτρων ελέγχου και χαρακτηριστικά των αερίων εκποµπών µετά την 
επεξεργασία. 
Συµπληρώνεται ο πίνακας δ. 
 



5.3.7. Υγρά απόβλητα. 
 
α) Λεπτοµερές διάγραµµα ισοζυγίου νερού στην εγκατάσταση µε αναλυτική περιγραφή των 
χρήσεων και ποσοτήτων νερού σε κάθε µονάδα, παίρνοντας χωριστά την παραγωγική 
διαδικασία καθώς και τα παραγόµενα απόβλητα. 
β) Ονοµαστικά ο πρώτος, οι ενδιάµεσοι και ο τελικός αποδέκτης κάθε εκβολής υγρών 
αποβλήτων και 
- οι αποστάσεις µεταξύ του σηµείου αναχώρησης των υγρών αποβλήτων από την 
εγκατάσταση και του σηµείου τελικής εκβολής των υγρών αποβλήτων. 
- το σύνολο της διαδροµής που διανύουν τα υγρά απόβλητα µέσα από τους διαδοχικούς 
αποδέκτες µέχρι τον τελικό (πρώτοι ή ενδιάµεσοι αποδέκτες µπορεί να είναι: υπόνοµοι, 
υδατορεύµατα, παραπόταµοι, ποταµοί, κοιλότητες εδάφους. Σαν τελικοί αποδέκτες 
εννοούνται η θάλασσα, οι λίµνες, το έδαφος ή τα υπόγεια νερά). 
γ) Πραγµατοποιούµενες ή προβλεπόµενες χρήσεις νερών των διαφόρων αποδεκτών. 
δ) Στοιχεία υγρών αποβλήτων για κάθε χωριστή πηγή πριν από τυχόν επεξεργασία. 
Συµπληρώνεται ο πίνακας ε. 
ε) Στοιχεία ποιότητας των υγρών αποβλήτων πριν από τυχόν επεξεργασία για κάθε χωριστή 
πηγή, µε συµπλήρωση του πίνακα στ και επιλογή από τον κατάλογο εκείνων των παραµέτρων 
ποιότητας οι οποίες σχετίζονται µε την εγκατάσταση. Στον πίνακα πρέπει επίσης να 
περιλαµβάνονται και παράµετροι ποιότητας γνωστές στους υπεύθυνους της εγκατάστασης οι 
οποίες τυχόν δεν περιλαµβάνονται στον κατάλογο. 
στ) Εφικτές εναλλακτικές λύσεις ως προς τα µέτρα ελέγχου των υγρών αποβλήτων (π.χ. 
επιλογή µεθόδων παραγωγής που να περιορίζουν την κατανάλωση ή τη ρύπανση των νερών). 
Πρόληψη των συµπτωµατικών ρυπάνσεων στο επίπεδο της παραγωγής όπως, για 
παράδειγµα, µε λεκάνες κατακράτησης, αυτόµατα συστήµατα ελέγχου ροής υγρών κ.λ.π. 
ζ) Συστήµατα επεξεργασίας υγρών αποβλήτων. 
η) Αποδόσεις των µέτρων ελέγχου και παράµετροι ποιότητας, των υγρών αποβλήτων µετά 
την επεξεργασία τους εκφρασµένες σε kg ανά παραγόµενη µονάδα προϊόντος ή πρώτης ύλης, 
σε mg/1 κ.λ.π. 
Συµπληρώνεται ο πίνακας ζ. 
θ) Εναλλακτικές λύσεις προς ανακύκλωση των υγρών αποβλήτων (υποχρεωτική η 
ανακύκλωση όπου είναι εφικτό). 
 
5.3.8. Στερεά απόβλητα - Ιλύες - Τοξικά απόβλητα - Απορρίµµατα. 
 
α) Τύποι και ποσότητες στερεών αποβλήτων, ιλύων, τοξικών αποβλήτων ή απορριµµάτων 
που παράγονται από την εγκατάσταση. 
β) Εφικτές εναλλακτικές λύσεις διάθεσής τους: έδαφος, θάλασσα, υπογείως, ανακύκλωση 
κ.λπ. 
γ) Χαρακτηριστικά διάθεσης (τρόπος µεταφοράς, θέση διάθεσης, µέθοδος διάθεσης ή 
ανακύκλωσης) για κάθε λύση. 
δ) Μέτρα περιορισµού των στερεών αποβλήτων και απορριµµάτων: επιλογή µεθόδων που να 
περιορίζουν την παραγωγή τους, διαχωρισµός των απορριµµάτων τα οποία µπορούν να 
ανακτηθούν.  
 
5.3.9. Θόρυβος. 
 
α) Αναµενόµενα επίπεδα θορύβου (dBA) κατά τη λειτουργία (κανονική και εντατική, ηµέρα 
και νύχτα) της εγκατάστασης σε χαρακτηριστικά σηµεία του ορίου της ιδιοκτησίας της. 
β) Χαρακτηριστικά θορύβου. 
Θα αναφέρεται αν ο θόρυβος είναι συνεχής ή όχι. Αν ο θόρυβος δεν είναι συνεχής, πόσο 
διαρκεί όταν εµφανίζεται. Τι ποσοστό του συνολικού χρόνου καλύπτει ο θόρυβος ο οποίος 
ακούγεται κατά τη νύχτα και την ηµέρα. 
Θα περιγράφεται αν ο παραγόµενος θόρυβος της ηµέρας και της νύχτας έχει ειδικά 
χαρακτηριστικά π.χ. γδούπους, εκρήξεις κ.λ.π. και αν είναι τέτοια ώστε να προσελκύουν την 



προσοχή, καθώς επίσης και αν περιέχει ορισµένους ενδιάκριτους συνεχείς τόνους (π.χ. 
συριγµούς, βόµβους κλπ). Παρόµοιες πληροφορίες θα δίνονται για τις περιόδους εντατικής 
λειτουργίας. 
γ) Προβλεπόµενα µέτρα ελέγχου του θορύβου, π.χ. πρόληψη των θορύβων στην πηγή. 
 
5.3.10. Άλλες οχλήσεις. 
 
- ∆ονήσεις: Χρονική συχνότητα και αιτίες που τις προκαλούν. 
- Οσµές: Τύποι πιθανών οσµών και µέτρα ελέγχου. 
 
6. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 
 
Θα αναφέρονται, εκτιµώνται και διατυπώνονται όλες οι επιπτώσεις από την πραγµατοποίηση 
του έργου ή τις δραστηριότητας (άµεσες - έµµεσες, βραχυχρόνιες - µακροχρόνιες, θετικές - 
αρνητικές, επανορθούµενες - µη επανορθούµενες) στο περιβάλλον της περιοχής (ευρείας και 
άµεσης επιρροής). 
Η ανάλυση θα γίνεται σύµφωνα µε τις παρακάτω κατηγορίες επιπτώσεων: 
 
6.1. Οικολογικές επιπτώσεις. 
 
6.1.1. Ατµόσφαιρα. 
 
- Σύγκριση της ποιότητας των αερίων εκποµπών µε τα καθορισµένα όρια (STANDARDS) 
της εκποµπής ή µε τυχόν ειδικούς όρους. 
- Επίδραση των αερίων εκποµπών της εγκατάστασης στο µικροκλίµα της περιοχής της 
εγκατάστασης και στο κλίµα της ευρύτερης περιοχής. 
- Εκτίµηση της επίδρασης των αερίων εκποµπών στην ποιότητα του αέρα της περιοχής της 
εγκατάστασης (λαµβάνοντας υπ’ όψη τις συνθήκες διασποράς και διάχυσής τους σε 
συνδυασµό µε µετεωρολογικά, τοπογραφικά στοιχεία κ.λ.π.). 
Περιγραφή άλλων σχετικών προβληµάτων. 
 
6.1.2. Νερά. 
 
- Επιδράσεις στην ισορροπία των υπόγειων νερών της περιοχής λόγω υδροληψίας ή εκβολής 
υγρών αποβλήτων. 
- Επιδράσεις στην ποσότητα των υπόγειων νερών λόγω υδροληψίας ή αντλήσεων κατά τις 
εκσκαφές κατά τη διάρκεια της κατασκευής. 
- Πιθανότητα επηρεασµού της ποιότητας των υπόγειων και επιφανειακών νερών από τη 
διάθεση στερεών αποβλήτων ή ιλύων τοξικών αποβλήτων ή απορριµµάτων της 
εγκατάστασης στο έδαφος. 
 
6.1.3. Μορφολογία - Έδαφος.  
 
Επίδραση λόγω της κατασκευής ή λειτουργίας της εγκατάστασης: 
- στα µορφολογικά χαρακτηριστικά της περιοχής. 
- στα φυσικά και χηµικά χαρακτηριστικά του εδάφους και ειδικότερα στους παράγοντες 
καταλληλότητάς του, όταν µεγάλες εκτάσεις πρόκειται να επηρεαστούν άµεσα ή έµµεσα, 
ώστε να µην είναι δυνατόν να χρησιµοποιηθούν για άλλες χρήσεις όπως γεωργικές, αναψυχής 
κ.λ.π. 
Επιδράσεις στην ασφάλεια της περιοχής από κατολισθήσεις, καθιζήσεις, πληµµύρες κ.λ.π. 
 
6.4.1. Χλωρίδα - Πανίδα. 
 
Επίδραση των αερίων εκποµπών, των υγρών και στερεών αποβλήτων στη χλωρίδα και πανίδα 
της περιοχής (χερσαία-υδρόβια), (βραχυχρόνια και µακροχρόνια). 



 
6.2. Επιπτώσεις από τους θορύβους. 
 
Επίδραση του θορύβου από την λειτουργία εγκατάστασης στην περιοχή (βραχυχρόνια-
µακροχρόνια). 
 
6.3. Επιπτώσεις σε κρατικές εξυπηρετήσεις - ∆ίκτυα. 
 
Ανάγκες για τη δηµιουργία νέων ή για µεταβολές των υφισταµένων κρατικών εξυπηρετήσεων 
στην περιοχή, που θα προκύψουν από τη δηµιουργία της εγκατάστασης, όπως: 
Προστασία από πυρκαγιές, κατασκευή νέων δρόµων ή συντήρηση υπαρχόντων κ.λ.π. 
Παρατήρηση: Πρέπει να δίνεται έµφαση στο οδικό δίκτυο (υφιστάµενο ή προτεινόµενο) µε 
πλήρη στοιχεία (χαρακτηρισµός δρόµων ως προς την κυκλοφορία, διαστάσεις δρόµων, 
κυκλοφοριακός φόρτος πριν και µετά τη λειτουργία της εγκατάστασης, αριθµός, είδος και 
µέσα µεταφοράς που θα εξυπηρετούν την εγκατάσταση). 
 
6.4. Αξιολόγηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων. 
 
Τα συµπεράσµατα από την ανάλυση και το σχολιασµό των επιπτώσεων των παραγράφων 6.1, 
6.2 και 6.3 θα συγκεντρώνονται σε πίνακες ή µητρώα και θα αξιολογούνται ως προς την 
σηµασία και τα χαρακτήρα των επιπτώσεων (π.χ. άµεσες-έµµεσες, θετικές-αρνητικές, 
βραχυχρόνιες-µακροχρόνιες κ.λ.π.). 
 
7. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 
 
Αναλυτική περιγραφή των κατά περίπτωση µέτρων για την αντιµετώπιση των επιπτώσεων, 
σε µορφή τεχνικής έκθεσης εάν πρόκειται για τεχνικό µέτρο ή σε µορφή προκαταρκτικού 
σχεδίου αν πρόκειται για θεσµική ή άλλη ρύθµιση. 
Στις περιπτώσεις παραγωγικών εγκαταστάσεων απαιτούνται τα ακόλουθα: 
 
7.1. Αέρια απόβλητα.  
 
- Μέτρα προστασίας. 
- Εφικτές εναλλακτικές λύσεις ως προς τα µέτρα ελέγχου των αερίων αποβλήτων, π.χ. 
επιλογή καυσίµων και µεθόδων που να περιορίζουν τις εκποµπές, ανακύκλωση αερίων, 
συστήµατα επεξεργασίας αερίων εκποµπών κ.λ.π. 
- Αποδόσεις των µέτρων ελέγχου και χαρακτηριστικά των αερίων εκποµπών µετά την 
επεξεργασία (ποιότητα και ποσότητα).  
Πλήρη τεχνικά χαρακτηριστικά και υπολογισµοί των συστηµάτων αντιρρύπανσης. 
 
7.2. Υγρά απόβλητα. 
 
Μέτρα Προστασίας. 
 
Εφικτές εναλλακτικές λύσεις ως προς τα µέτρα ελέγχου των υγρών αποβλήτων (π.χ. επιλογή 
µεθόδων παραγωγής που να περιορίζουν την κατανάλωση ή την ρύπανση των νερών, επιλογή 
νερών παραγωγικής διαδικασίας, χώρων υγιεινής και βρόχινων νερών). 
Πρόληψη των συµπτωµατικών ρυπάνσεων στο επίπεδο της παραγωγής όπως π.χ. µε λεκάνες 
κατακράτησης, αυτόµατα συστήµατα ελέγχου ροής υγρών κ.λ.π. 
Αποδόσεις των µέτρων ελέγχου και παράµετροι ποιότητας των υγρών αποβλήτων µετά την 
επεξεργασία (ποιότητα και ποσότητα εκφρασµένες σε µονάδες kg/παραγ. µονάδα, mg/1, 
g/ώρα ή kg/ώρα). 
Πλήρη τεχνικά χαρακτηριστικά και υπολογισµοί των συστηµάτων αντιρρύπανσης. 
Στοιχεία για την ανακύκλωση των υγρών αποβλήτων. 
 



7.3 Στερεά απόβλητα - Ιλύες - Τοξικά απόβλητα - Απορρίµµατα. 
 
Μέτρα προστασίας. 

 
Εφικτές εναλλακτικές λύσεις διάθεσής τους, π.χ. έδαφος, θάλασσα, υπογείως, ανακύκλωση. 
Χαρακτηριστικά διάθεσης (τρόπος µεταφοράς, θέση διάθεσης, µέθοδος διάθεσης ή 
ανακύκλωσης) για κάθε λύση. 
Μέτρα περιορισµού των στερεών αποβλήτων και απορριµµάτων όπως π.χ. επιλογή µεθόδων 
που να περιορίζουν την παραγωγή τους, διαχωρισµός των απορριµµάτων τα οποία µπορούν 
να επαναχρησιµοποιηθούν. 
Πλήρη τεχνικά χαρακτηριστικά και υπολογισµοί των συστηµάτων αντιρρύπανσης. 
 
7.4 Θόρυβος. 
 
Μέτρα προστασίας από το θόρυβο. 
 
Προβλεπόµενα µέτρα ελέγχου του θορύβου, π.χ. πρόληψη των θορύβων στην πηγή (επιλογή 
µηχανών), σύστηµα χρησιµοποιούµενων συσκευών για την ηχητική µόνωση (επικάλυψη, 
αντικραδασµικά υπόβαθρα, διαγράµµατα, τοίχοι). 
 
Απόδοση των µέτρων ελέγχου. 
 
Πλήρη τεχνικά χαρακτηριστικά και υπολογισµοί των συστηµάτων αντιρρύπανσης. 
Στην περίπτωση κατά την οποία έχουν ήδη προταθεί και εξεταστεί, ως τις περιπτώσεις, 
περισσότερες από µια εναλλακτικές λύσεις µέτρων προστασίας του περιβάλλοντος, να 
δικαιολογηθεί η τελικά προτεινόµενη λύση. 
 
7.5 Πρόγραµµα παρακολούθησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων. 
 
Θα περιγράφονται τα προγράµµατα που απαιτούνται για την παρακολούθηση: 
α) Των περιβαλλοντικών επιπτώσεων στο ευρύτερο περιβάλλον (MONITORING). 
β) Της απόδοσης των µέτρων προστασίας καθώς και της ποιότητας των παραγοµένων 
αποβλήτων κατά την λειτουργία της εγκατάστασης (MONITORING). 
 
8. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
 
Σε παράρτηµα της µελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων θα καταχωρούνται κείµενα 
επιστηµονικής επεξεργασίας στοιχείων, ειδικές εκθέσεις, έγγραφα τεκµηριώσεων κ.λ.π. 
 
9. ΤΥΧΟΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΕΙ∆ΙΚΩΝ ΕΝΤΎΠΩΝ ΠΟΥ ΧΟΡΗΓΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ. 
 
10. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 
 
Όσες εγκαταστάσεις χαρακτηρίζονται από σηµαντικές εκποµπές αερίων αποβλήτων 
(συµπεριλαµβανοµένων και των σωµατιδίων) πρέπει να εκπονούν µοντέλο διασποράς των 
αερίων εκποµπών τους µε δυσµενείς µετεωρολογικές συνθήκες. 
 
11. ΓΕΝΙΚΕΣ Ο∆ΗΓΙΕΣ 
 
Στη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων πρέπει να αποφεύγεται η συσσώρευση γενικών 
στοιχείων, να γίνεται επεξεργασία των οριακών θεµάτων από άποψη περιβάλλοντος µε 
συντοµία και να δίνεται ιδιαίτερη έµφαση στα σηµαντικά περιβαλλοντικά θέµατα. 
Τα σχόλια που αφορούν στις επιπτώσεις πρέπει να τεκµηριώνονται επιστηµονικά όσο είναι 
δυνατόν και να µην είναι εγκυκλοπαιδικά. 



Ειδικά η έκθεση περιγραφής του περιβάλλοντος µπορεί να αναφέρεται και σε τυχόν άλλες 
αξιόλογες πληροφορίες, οι οποίες µπορούν να συµβάλλουν στην καλύτερη απεικόνιση του 
περιβάλλοντος της εγκατάστασης και στις συνθήκες οι οποίες επικρατούν σ’ αυτό. 
Ωστόσο πρέπει να είναι σύντοµη και να δίνει έµφαση µόνο στα στοιχεία εκείνα τα οποία 
είναι απαραίτητα για την κατανόηση των επιπτώσεων. Η έκταση παράθεσης και ανάλυσης 
των διαφόρων στοιχείων της έκθεσης πρέπει να υπαγορεύεται από τη σπουδαιότητα των 
αναµενόµενων περιβαλλοντικών επιπτώσεων. 
Όσον αφορά στα µέτρα ασφάλειας, υπενθυµίζεται ότι ισχύουν οι Νοµοθετικές ∆ιατάξεις για 
την ασφάλεια των εγκαταστάσεων. 
Σύντοµη αναφορά των ενδεχοµένων δυσκολιών (τεχνικές ελλείψεις ή ελλιπείς γνώσεις) που 
αντιµετώπισε ο κύριος του έργου κατά τη συλλογή των απαιτουµένων πληροφοριών. 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. 
Επωνυµία εγκατάστασης: ........................................................................................................ 
∆ιεύθυνση εγκατάστασης: ....................................................Νοµός:...................................... 
Ηµεροµ. Συµπλήρωσης ∆ελτίου: .......................................................................................... 
Πίνακας α: 

Χ Ρ Η Σ Η  Υ ∆ Α Τ Ο Σ 
 

 
 

ΜΕΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ 
µ3 / ηµέρα 

ΜΕΓΙΣΤΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ 
µ3 / ηµέρα 
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ΛΟΙΠΕΣ 
ΧΡΗΣΕΙΣ* 
............................. 
............................. 
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ΣΥΝΟΛΟ  
 

 
 

 
 

 
 

      
 

 
 

 

*Εξειδικεύσατε κατά χρήσεις: π.χ. πόσιµο, πότισµα, καθαριότητα κ.λπ. 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. 
Επωνυµία εγκατάστασης: ..............................................................................………………...... 
∆ιεύθυνση εγκατάστασης: 
........................................................…………………………...Νοµός........……………............. 
Ηµεροµ. Συµπλήρωσης ∆ελτίου: ................................................………………................……. 
 
Πίνακας β: 

Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ι Κ Η  Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α 

Εγκατεστηµένη ισχύος HP KW 

Μέγιστη ζήτηση KW MW 

Μέση κατανάλωση ενέργειας KWH / ηµέρα MWH / µήνα 

Τάση δικτύου (χαµηλή, µέση, υψηλή) V KV 

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



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. 
Επωνυµία εγκατάστασης: ........................................................................................................ 
∆ιεύθυνση εγκατάστασης: ........................................................ Νοµός: .........................…..... 
Ηµεροµ. Συµπλήρωσης ∆ελτίου: ..................................................................…….................. 
 
Πίνακας γ: 

Κ Α Υ Σ Ι Μ Α 
 

ΕΙ∆ΟΣ 
ΚΑΥΣΙΜΟΥ 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ 
ΠΑΡΑΓΩΓΗ 

mt/µήνα 

ΠΑΡΑΓΩΓΗ 
ΑΤΜΟΥ 
mt/µήνα 

ΑΛΛΕΣ 
ΧΡΗΣΕΙΣ 
mt/µήνα 

ΣΥΝΟΛΟ 
mt/µήνα 

 
Βενζίνη     

Ντήζελ     

Μαζούτ 1.500’’     

Μαζούτ 3.500’’     

Υγραέριο     

Φωταέριο     

Φυσικό αέριο     

Στερεά καύσιµα  
Είδος 

    

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. 
Επωνυµία εγκατάστασης : .............................................................................................. 
∆ιεύθυνση εγκατάστασης : ..................................................Νοµός:............................... 
Ηµεροµ. Συµπλήρωσης ∆ελτίου : ................................................................................. 
 
Πίνακας δ: 
 

Ε Κ Π Ο Μ Π Ε Σ  Α Ε Ρ Ι Ω Ν  Α Π Ο Β Λ Η Τ Ω Ν 
 
1. Μονάδα παραγωγικής διαδικασίας. 
2. Ύφος σηµείου εκποµπής και διάµετρος εξόδου. 
3. Μέση παροχή εκποµπής m3 /sec (σε θερµοκρασία λειτουργίας). 
4.  Μέγιστη παροχή εκποµπής m3 /sec. 
5. Ταχύτητα m/sec και θερµοκρασία εξόδου εκποµπής.  
6. Τύπος απορρυπαντικής συσκευής. 
7. Τύποι ρύπων. 
8. Μέσο ετήσιο επίπεδο ρύπου mg / Nm3. 
9. Μέγιστο ηµερήσιο επίπεδο ρύπου mg / Nm3. 
10. Μέγιστο και ελάχιστο µέγεθος σωµατιδίων. 
11. Ποσοστό σωµατιδίων µεγίστου και ελαχίστου µεγέθους εκπεµποµένου ηµερησίως. 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
 
 

 
 

 
 

 
 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Οι στήλες 9 και 10 συµπληρώνονται µόνο για εγκαταστάσεις οι οποίες εκπέµπουν 
σωµατίδια, εφόσον υπάρχει δυνατότητα µέτρησης. 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. 
Επωνυµία εγκατάστασης: ……………………………………………………………............ 
∆ιεύθυνση εγκατάστασης: …………………………………….Νοµός:……………….......... 
Ηµεροµ. Συµπλήρωσης ∆ελτίου :……………………………………………………............ 
 
Πίνακας ε: 

 
Π Α Ρ Ο Χ Ε Σ  Υ Γ Ρ Ω Ν  Α Π Ο Β Λ Η Τ Ω Ν 

 
Περιοδικές      Εκβολές Πηγή 

Υγρών 
Αποβλήτων 

Μέση 
Ηµερήσια 
Παροχή 
σε Μ3 

Μέγιστη 
Ωριαία 
Παροχή 
σε Μ3 

Μέγιστη Παροχή 
σε Μ3 / ώρα 

Χρονική περίοδος 
Εκβολής 

     

 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. 
 
Επωνυµία εγκατάστασης: ........................................................................................................ 
∆ιεύθυνση εγκατάστασης :  ..............................………….. Νοµός : ...................................... 
Ηµεροµ. Συµπλήρωσης ∆ελτίου: ............................................................................................ 
 
Πίνακας στ: 

 

Π Ο Ι Ο Τ Η Τ Α  Υ Γ Ρ Ω Ν  Α Π Ο Β Λ Η Τ Ω Ν 
 

Πηγή 
Υγρών 

Αποβλήτων 
 
 

Παράµετροι
Ποιότητας 

 
 
 

Μέση Ηµερήσια 
Τιµή kg /(1) 
Μονάδα 

Χαρακτηριστικού 
Στοιχείου 

Ολική 
Ετήσια 

Ποσότητα 
kg (2) 

 

 
 

Παρατηρήσεις 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
1. Μονάδα χαρακτηριστικού στοιχείου της ρυπαίνουσας δραστηριότητας (π.χ. 

µονάδα παραγόµενου προϊόντος) ή µονάδα χρησιµοποιούµενης πρώτης ύλης. 
2. Ο υπολογισµός της ολικής ετήσιας ποσότητας πρέπει να βασίζεται στο συνολικό 

προβλεπόµενο µέσο χρόνο λειτουργίας της εγκατάστασης κατά τη διάρκεια ενός έτους.  



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. 
Επωνυµία εγκατάστασης: ...................................……………………………………............. 
∆ιεύθυνση εγκατάστασης:....................................………. Νοµός :......................................... 
Ηµεροµ. Συµπλήρωσης ∆ελτίου:  .................................………………………….................. 
 
Πίνακας ζ: 

 
Π Ο Ι Ο Τ Η Τ Α  Υ Γ Ρ Ω Ν  Α Π Ο Β Λ Η Τ Ω Ν 

(Μ Ε Τ Α  Α Π Ο  Ε Π Ε Ξ Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α) 
 

Πηγή 
Υγρών 

Αποβλήτων 

Παράµετροι 
Ποιότητας 

Μέση Ηµερήσια 
Τιµή kg /(1) 
Μονάδα 

Χαρακτηριστικού 
Στοιχείου 

Ολική 
Ετήσια 

Ποσότητα 
kg (2) 

 

 
 

Παρατηρήσεις 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

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



ΠΙΝΑΚΑΣ 2 
ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΥΠΟΥ Β’ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΚΑΙ 

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΩΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 
 

1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΙ∆ΟΣ ΕΡΓΟΥ Ή ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 
Επωνυµία, είδος έργου ή δραστηριότητας, µέγεθος, διεύθυνση έδρας, τηλέφωνο, έδρας, 
αρµόδιοι για θέµατα σχετικά µε το περιεχόµενο της µελέτης, φορέας υλοποίησης. 
2. ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Περιγραφή του έργου ή της δραστηριότητας. 
3. ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΘΕΣΗ 
Τοποθεσία, (περιγραφή περιοχής, τοπογραφικό σκαρίφηµα) σε ακτίνα 7 Km από τα όρια του 
γηπέδου θα γίνεται αναφορά στα ανθρωπογενή και φυσικά οικοσυστήµατα (π.χ. οικισµοί, 
γεωργικές ζώνες, δρυµοί, δασικές εκτάσεις, έργα υποδοµής κ.λ.π.). Επίσης θα γίνεται 
αναφορά στις θεσµικές ή λοιπές ρυθµίσεις που διέπουν όλη ή µέρος της περιοχής (ΖΟΕ, 
ΒΙΠΕ, ΓΠΣ κλπ.). 
Να διερευνηθεί και να αναφερθεί τυχόν χαρακτηρισµός της περιοχής επέµβασης ή µέρους 
αυτής σαν προστατευτέα περιοχή µε Π.∆. σύµφωνα µε το άρθρο 21 του Ν. 1650/86 ή βάσει 
άλλης νοµοθετικής ρύθµισης ή διεθνούς συνθήκης. 
Τα προαναφερόµενα απεικονίζονται σε χάρτες κατάλληλης κλίµακας. 
4. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΡΥΠΑΝΣΗΣ 
- Συνοπτική περιγραφή των υφισταµένων πηγών ρύπανσης και εκτίµησης της κατάστασης 
του περιβάλλοντος. 
- Συνοπτική περιγραφή ανάγλυφου, µορφολογίας, σύσταση εδάφους κλίσεις εδάφους κ.λ.π.  
 - Συνοπτική περιγραφή της υδρεογεωλογίας της περιοχής. 
- Περιγραφή κλιµατολογικών στοιχείων - στοιχείων ατµόσφαιρας κ.λπ.). 
5. ΧΛΩΡΙ∆Α - ΠΑΝΙ∆Α 
Γενική περιγραφή της χλωρίδας, της πανίδας και τυχόν οικοσυστηµάτων στην θέση 
εγκατάστασης. 
6. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Ή ΤΗΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ 
ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 
Περιγραφή της φάσης κατασκευής και ειδικά όσον αφορά τις επεµβάσεις στο περιβάλλον 
(π.χ. προσωρινές επιχωµατώσεις, προσπέλαση, δάπεδα εργασίας) και γενικά είδη και 
προϊόντα όχλησης (π.χ. απόβλητα, απορρίµµατα, θόρυβος κ.λ.π.). 
Προκειµένου για παραγωγική εγκατάσταση χρειάζονται απαραίτητα τα ακόλουθα: 
6.1. Περιγραφή της λειτουργίας των διαφόρων µονάδων της εγκατάστασης (παραγωγική 
διαδικασία κ.λ.π., καθώς επίσης και των τυχόν µονάδων επεξεργασίας αποβλήτων κ.λ.π.) 
κατά φάσεις, συνοδευόµενης από διαγράµµατα ροής, όπου θα αναφέρονται το είδος, το 
µέγεθος και η παραγωγική ικανότητα του εξοπλισµού της. Επίσης θα γίνεται αναλυτικά το 
είδος και οι ποσότητες των εισερχοµένων και εξερχόµενων υλικών, καθώς επίσης και το 
γενικό ισοζύγιο υλικών.  
6.2. Σχέδιο κάτοψης και διάγραµµα ροής της όλης εγκατάστασης. 
Σχέδιο κάτοψης της εγκατάστασης σε κλίµακα 1:100 ως 1:500, όπου θα σηµειώνονται 
λεπτοµερώς: 
- Η ακριβής θέση και ο χαρακτηρισµός όλων των κτισµάτων των εγκαταστάσεων. 
- Τα σηµεία εκποµπής αερίων, υγρών και στερεών αποβλήτων της εγκατάστασης προς 
οποιοδήποτε αποδέκτη. 
- Αναλυτικό διάγραµµα ροής της όλης εγκατάστασης. 
6.3. Χρήση νερού και ενέργειας. 
α) Συνοπτική περιγραφή του τρόπου ύδρευσης της εγκατάστασης (πηγή και σηµεία) 
υδροληψίας, απαιτούµενες παροχές, σύστηµα ύδρευσης, κυκλώµατα νερού). 
β) Εφικτές εναλλακτικές λύσεις για τον τρόπο ύδρευσης της εγκατάστασης. 
γ) Γενικά στοιχεία νερού, ηλεκτρικής ενέργειας και καυσίµων και εφικτές εναλλακτικές 
λύσεις χρήσης (π.χ. διαφορετικοί τρόποι ψύξης νερών). 
6.4. Πρώτες ύλες - Προϊόντα. 



α) Κατάλογος πρώτων υλών, προσθέτων υλικών που χρησιµοποιούνται κατά τη λειτουργία 
των διαφόρων µονάδων της εγκατάστασης, τελικών προϊόντων και παραπροϊόντων, στον 
οποίο θα φαίνονται το είδος, οι ποσότητες και οι τρόποι µεταφοράς. 
β) Ειδικότερα, απογραφή τυχόν τοξικών ουσιών που πρόκειται να χρησιµοποιηθούν ή να 
αποθηκευθούν στην εγκατάσταση. 
6.5.1. Αέρια Απόβλητα. 
Στοιχεία που αφορούν τις πηγές, την ποσότητα και την ποιότητα των αναφεροµένων αερίων 
αποβλήτων της εγκατάστασης πριν από την επεξεργασία (ποιότητα και ποσότητες 
εκφρασµένες σε KG ανά παραγόµενη, µονάδα προϊόντων ή πρώτης ύλης, σε mg/1 ή g/ώρα ή 
Kg/ώρα). 
α) Αέρια - Ατµοί - Αερολύµατα 
Εκποµπές αερίων, ατµών ή αερολυµάτων σε υψηλή στάθµη (καπνοδόχος) και σε χαµηλή 
στάθµη (διάχυση) που προκαλούνται από τη λειτουργία των διαφόρων µονάδων της 
εγκατάστασης. Σε περίπτωση που υπάρχουν περισσότερες από µια εκποµπές αερίων, ατµών ή 
αερολυµάτων θα δοθούν πληροφορίες χωριστά για την κάθε µια.  
β) Σωµατίδια 
Εκποµπές σωµατιδίων που προκαλούνται από τη λειτουργία των διαφόρων µονάδων της 
εγκατάστασης. Όπου προβλέπονται περισσότερα από ένα σηµείο για κάθε µονάδα, θα δοθούν 
στοιχεία χωριστά για το καθένα. 
γ) Καπνός 
Εκποµπές καπνού που προκαλούνται από τη λειτουργία διαφόρων µονάδων της 
εγκατάστασης. 
δ) Σκόνη 
Λεπτοµέρειες για τις λειτουργίες που προκαλούν σκόνη και που επηρεάζουν το ευρύτερο 
περιβάλλον γύρω από το εργοστάσιο, (π.χ. µεταφορά προϊόντων, χύδην, αποθήκευση κ.λ.π.). 
6.5.2. Υγρά απόβλητα. 
- Ποσότητες νερού που χρησιµοποιούνται στην εγκατάσταση µε αναλυτική περιγραφή των 
χρήσεων και των αναγκαίων ποσοτήτων νερού χωριστά για κάθε µονάδα της εγκατάστασης, 
καθώς επίσης και των ποσοτήτων των παραγοµένων αποβλήτων. 
- Στοιχεία υγρών αποβλήτων χωριστά για κάθε πηγή, πριν από τυχόν επεξεργασία (ποιότητα 
και ποσότητες εκφρασµένες σε KG ανά παραγόµενη, προϊόντος ή πρώτης ύλης, σε mg/1 ή 
Kg/ώρα). Ονοµαστικά, ο πρώτος, οι ενδιάµεσοι και ο τελικός αποδέκτης κάθε εκβολής υγρών 
αποβλήτων και επισήµανση στο χάρτη της παρ. 10. 
- Πραγµατοποιούµενες ή προβλεπόµενες χρήσεις νερού των διαφόρων αποδεκτών. 
6.5.3. Στερεά απόβλητα - Ιλύες - Τοξικά απόβλητα - Απορρίµµατα. 
- Τύποι, ποιότητα και ποσότητες εκφρασµένες σε παραγόµενα από την εγκατάσταση στερεά 
απόβλητα, ιλύες, τοξικά απόβλητα ή απορρίµµατα. 
- Απόδοση στο χάρτη της παρ. 10 των θέσεων απόρριψης των στερεών αποβλήτων. 
6.5.4. Θόρυβος. 
- Αναµενόµενα επίπεδα θορύβου κατά τη λειτουργία (κανονική και εντατική, ηµέρα και 

νύχτα) της εγκατάστασης σε χαρακτηριστικά σηµεία της έκτασής της 
- ∆ευτερογενείς αιτίες αύξησης του θορύβου (π.χ. κίνηση βαρέων οχηµάτων κ.λπ.). 
6.5.5. Επιπτώσεις στη φυσιογνωµία της περιοχής. 
Επιπτώσεις θετικές ή αρνητικές στην κοινωνική και αναπτυξιακή φυσιογνωµία της περιοχής 
(π.χ. θέσεις εργασίας αισθητική υποβάθµιση, άρση αποµόνωσης κ.λπ.). 
7. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 
Περιγραφή των µέτρων που πρόκειται να ληφθούν για την πρόληψη – εξάλειψη τυχόν 
σηµαντικών επιπτώσεων στο περιβάλλον. Πρόκειται για τεχνικό µέτρο, θα παρουσιάζεται σε 
µορφή τεχνικής έκθεσης µε όλα τα απαραίτητα συνοδευτικά στοιχεία (διαγράµµατα, σχέδια, 
χάρτες, µετρήσεις, προϋπολογισµός). Εάν πρόκειται για θεσµική ή άλλη ρύθµιση θα 
παρουσιάζεται σε µορφή προκαταρκτικού σχεδίου. 
Σε περίπτωση πολλαπλών εναλλακτικών λύσεων – µέτρων θα παρουσιάζονται όλες µε την 
ανάλογη κατά περίπτωση µορφή όπως αναφέρεται στην προηγούµενη παράγραφο. 



Προκειµένου για παραγωγική εγκατάσταση θα πρέπει να αναφέρονται τα προτεινόµενα 
αναγκαία µέτρα προστασίας του περιβάλλοντος που έχουν ληφθεί ή θα ληφθούν κατά 
κατηγορία επιπτώσεων σ’ αυτό ως ακολούθως: 
7.1. Αέρια απόβλητα 
- Μέτρα προστασίας (είδη συστηµάτων αντιρρύπανσης και ακριβής θέση τους). 
- Εφικτές εναλλακτικές λύσεις αναφορικά µε τα µέτρα ελέγχου των αερίων αποβλήτων 

(π.χ. επιλογή καυσίµων και, µεθόδων που περιορίζουν τις εκποµπές, ανακύκλωση 
αερίων, συστήµατα επεξεργασίας αερίων εκποµπών κ.λπ.). 

- Αποδόσεις των µέτρων ελέγχου και χαρακτηριστικά των αερίων εκποµπών µετά την 
επεξεργασία (ποιότητα και ποσότητες). 

- Πλήρη τεχνικά χαρακτηριστικά των συστηµάτων αντιρρύπανσης µε τους αντίστοιχους 
µαθηµατικούς υπολογισµούς. 

7.2. Αέρια απόβλητα 
- Μέτρα προστασίας (είδη συστηµάτων αντιρρύπανσης και ακριβής θέση τους). 
- Αποδόσεις των µέτρων ελέγχου και παράµετροι ποιότητας των υγρών αποβλήτων µετά 

την επεξεργασία (ποιότητα και ποσότητες εκφρασµένες σε µονάδες KG ανά παραγόµενη 
µονάδα σε mg/l  και σε 9/ωρα ή Kg/ώρα. 

- Πλήρη τεχνικά χαρακτηριστικά των συστηµάτων αντιρρύπανσης µε τους αντίστοιχους 
µαθηµατικούς υπολογισµούς. 

7.3. Στερεά απόβλητα – Ιλύες – Τοξικά απόβλητα – Απορρίµµατα 
- Μέτρα προστασίας. 
- Εφικτές εναλλακτικές λύσεις διάθεσής τους (π.χ. έδαφος, θάλασσα, υπόγεια, 

ανακύκλωση κ.λπ.). 
- Χαρακτηριστικά διάθεσης (τρόπος µεταφοράς, θέση διάθεσης ή ανακύκλωσης) για κάθε 

λύση. 
- Μέτρα περιορισµού των στερεών αποβλήτων και απορριµµάτων (π.χ. επιλογή µεθόδων 

που περιορίζουν την παραγωγή, διαχωρισµός των απορριµµάτων που µπορούν να 
επαναχρησιµοποιηθούν. 

8. Ο∆ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ 
Στην περίπτωση που τα συστήµατα αντιρρύπανσης έχουν ήδη εγκατασταθεί και λειτουργούν 
θα δίνονται οι οδηγίες και τα χαρακτηριστικά (π.χ. θερµοκρασία, διαφορετική πίεση κ.λπ.) 
καλής λειτουργίας τους. 
9. ΤΥΧΟΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΕΙ∆ΙΚΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ ΠΟΥ ΧΟΡΗΓΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  
10. ΠΙΝΑΚΕΣ ΧΑΡΤΕΣ 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 3 
Ι. 
- Ονοµασία και είδος του έργου ή της δραστηριότητας 
- Γεωγραφική θέση και έκταση του έργου ή της δραστηριότητας (π.χ. περιγραφή του 

υπάρχοντος περιβάλλοντος στη γεωγραφική θέση που πρόκειται να πραγµατοποιηθεί το 
έργο ή η δραστηριότητα). 

- Όνοµα και διεύθυνση αρµοδίου. 
- Σύντοµη περιγραφή του έργου (π.χ. µέγεθος, είδη και ποσότητες α΄ υλών, είδη και 

ποσότητες παραγοµένων προϊόντων, σύντοµη περιγραφή της παραγωγικής διαδικασίας 
µε αντίστοιχη παράθεση συνοπτικού διαγράµµατος ροής που θα εµφαίνονται τα 
προτεινόµενα µέτρα πρόληψης και αντιµετώπισης των επιπτώσεων). 

 
ΙΙ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ 
 

1. Έδαφος: Το προτεινόµενο έργο θα προκαλέσει: ΝΑΙ ΙΣΩΣ ΟΧΙ 
α) ασταθείς καταστάσεις εδάφους ή αλλαγές στη γεωλογική 
διάταξη των πετρωµάτων; - - - 
β) διασπάσεις, µετατοπίσεις, συµπιέσεις ή υπερκαλύψεις του 
επιφανειακού στρώµατος του εδάφους; - - - 



γ) αλλαγές στη τοπογραφία ή στα ανάγλυφα χαρακτηριστικά 
της επιφάνειας του εδάφους; - - - 
δ) καταστροφή, επικάλυψη ή αλλαγή οποιουδήποτε 
µοναδικού γεωλογικού ή φυσικού χαρακτηριστικού;  - - - 

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

στ) αλλαγές στην εναπόθεση ή διάβρωση της άµµου των 
ακτών ή αλλαγές στη δηµιουργία λάσπης, στην εναπόθεση ή 
διάβρωση που µπορούν να αλλάξουν την κοίτη ενός 
ποταµού ή ρυακιού ή τον πυθµένα της θάλασσας ή 
οποιουδήποτε κόλπου, ορµίσκου ή λίµνης; 

- - - 

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

- - - 

2. Αέρας: Το προτεινόµενο έργο θα προκαλέσει:    
α) σηµαντικές εκποµπές στην ατµόσφαιρα ή υποβάθµιση της 
ποιότητας της ατµόσφαιρας; - - - 
β) δυσάρεστες οσµές; - - - 
γ) αλλαγή των κινήσεων του αέρα, της υγρασίας ή της 
θερµοκρασίας ή οποιαδήποτε αλλαγή στο κλίµα είτε τοπικά 
είτε σε µεγαλύτερη έκταση; 

- - - 

3. Νερά: Το προτεινόµενο έργο θα προκαλέσει:    
α) αλλαγές στα ρεύµατα ή αλλαγές στην πορεία ή 
κατεύθυνση των κινήσεων των πάσης φύσεως επιφανειακών 
υγρών; 

- - - 

β) αλλαγές στο ρυθµό απορρόφησης, στις οδούς 
αποστράγγισης ή στο ρυθµό και την ποιότητα απόπλυσης 
του εδάφους; 

- - - 

γ) µεταβολές στην πορεία ροής των νερών από πληµµύρες; - - - 
δ) αλλαγές στην ποσότητα του επιφανειακού νερού σε 
οποιονδήποτε υδάτινο όγκο; - - - 

ε) απορρίψεις υγρών αποβλήτων σε επιφανειακά ή υπόγεια 
νερά µε µεταβολή της ποιότητάς τους; - - - 

στ) µεταβολή στην κατεύθυνση ή στην παροχή των υπογείων 
υδάτων; - - - 

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

- - - 

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

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

4. Χλωρίδα: Το προτεινόµενο έργο θα προκαλέσει:    
α) αλλαγή στην ποικιλία των ειδών ή στον αριθµό 
οποιωνδήποτε ειδών φυτών (περιλαµβανοµένων και 
δέντρων, θάµνων κ.λπ.); 

- - - 

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

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

- - - 



δ) µείωση της έκτασης οποιασδήποτε αγροτικής 
καλλιέργειας; - - - 

5. Πανίδα: Το προτεινόµενο έργο θα προκαλέσει:    
α) αλλαγή στην ποικιλία των ειδών ή στον αριθµό 
οποιωνδήποτε ειδών ζώων (πτηνών, ζώων 
περιλαµβανοµένων των ερπετών, ψαριών και θαλασσινών, 
βενθικών οργανισµών ή εντόµων); 

- - - 

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

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

δ) χειροτέρευση του φυσικού περιβάλλοντος των 
υπαρχόντων ψαριών ή άγριων ζώων; - - - 

6. θόρυβος: Το προτεινόµενο έργο θα προκαλέσει:    
α) αύξηση της υπάρχουσας στάθµης θορύβου; - - - 
β) έκθεση ανθρώπων σε υψηλή στάθµη θορύβου; - - - 
7. Χρήση γης: Το προτεινόµενο έργο θα προκαλέσει 
σηµαντική µεταβολή της παρούσας ή της 
προγραµµατισµένης για το µέλλον χρήσης γης; 

- - - 

8. Φυσικοί πόροι: Το προτεινόµενο έργο θα προκαλέσει:    
α) αύξηση του ρυθµού χρήσης / αξιοποίησης οποιουδήποτε 
φυσικού πόρου; - - - 

β) σηµαντική εξάντληση οποιουδήποτε µη ανανεώσιµου 
φυσικού πόρου; - - - 

9. Κίνδυνος ανωµάλων καταστάσεων: Το προτεινόµενο έργο 
ενέχει:    

-κίνδυνο έκρηξης ή διαφυγή επικίνδυνων ουσιών 
(περιλαµβανοµένων, εκτός των άλλων, και πετρελαίου, 
εντοµοκτόνων, χηµ. ουσιών ή ακτινοβολίας) σε περίπτωση 
ατυχήµατος ή ανώµαλων συνθηκών;. 

- - - 

10. Πληθυσµός: Το προτεινόµενο έργο θα αλλάξει την 
εγκατάσταση, διασπορά, πυκνότητα ή ρυθµό αύξησης του 
ανθρώπινου πληθυσµού της περιοχής ίδρυσης του έργου; 

- - - 

11. Κατοικία: Το προτεινόµενο έργο θα επηρεάσει την 
υπάρχουσα κατοικία ή θα δηµιουργήσει ανάγκη για 
πρόσθετη κατοικία στην περιοχή ίδρυσης του έργου; 

- - - 

12. Μεταφορές / Κυκλοφορία: Το προτεινόµενο έργο θα 
προκαλέσει:    

α) δηµιουργία σηµαντικής επιπρόσθετης κίνησης 
τροχοφόρων; - - - 

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

γ) σηµαντική επίδραση στα υπάρχοντα συστήµατα 
συγκοινωνίας; - - - 

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

ε) µεταβολές στη θαλάσσια, σιδηροδροµική ή αέρια 
κυκλοφοριακή κίνηση; - - - 

στ) αύξηση των κυκλοφοριακών κινδύνων; - - - 
13. Ενέργεια: Το προτεινόµενο έργο θα προκαλέσει:    
α) Χρήση σηµαντικών ποσοτήτων καυσίµου ή ενέργειας; - - - 



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

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

   

α) ηλεκτρισµό; - - - 
β) συστήµατα επικοινωνιών; - - - 
γ) ύδρευση; - - - 
δ) υπόνοµους ή σηπτικούς βόθρους; - - - 
ε) αποχέτευση νερού βρόχινου; - - - 
στ) στερεά απόβλητα και διάθεση αυτών; - - - 
15. Ανθρώπινη Υγεία: Το προτεινόµενο έργο θα προκαλέσει:    
α) δηµιουργία οποιουδήποτε κινδύνου ή πιθανότητας 
κινδύνου για βλάβη της ανθρώπινης υγείας (µη 
συµπεριλαµβανοµένης της ψυχικής υγείας); 

- - - 

β) έκθεση ανθρώπων σε πιθανούς κινδύνους βλάβης της 
υγείας τους; - - - 

16. Αισθητική: Το προτεινόµενο έργο θα προκαλέσει 
παρεµπόδιση οποιασδήποτε θέας του ορίζοντα ή 
οποιασδήποτε κοινής θέας ή θα καταλήξει στη δηµιουργία 
ενός µη αποδεκτού αισθητικά τοπίου, προσιτού στην κοινή 
θέα; 

- - - 

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

- - - 

18. Πολιτιστική κληρονοµιά: Το προτεινόµενο έργο θα 
καταλήξει σε αλλαγή ή καταστροφή κάποιας αρχαιολογικής 
περιοχής; 

- - - 

19. Προστατευτέες περιοχές: Το προτεινόµενο έργο 
βρίσκεται σε προστατευτέα περιοχή σύµφωνα µε το άρθρο 
21 του Ν. 1650/86; 

- - - 

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

- - - 

 
Στην περίπτωση καταφατικής απαντήσεως («ναι») ή καταφατικής απαντήσεως µε επιφύλαξη 
(«ίσως»), το ερωτηµατολόγιο συνοδεύεται από: 
α) Τις πιθανές σηµαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον (π.χ. είδη και ποσότητες 
εκπεµποµένων ρύπων, επιπτώσεις στη χλωρίδα, την πανίδα και το τοπίο της περιοχής του 
έργου). 
β) Τεχνική περιγραφή των προτεινοµένων µέτρων πρόληψης και αντιµετώπισης των 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων. 
γ) Περιγραφή των τυχόν υφισταµένων εναλλακτικών λύσεων. 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 4 

 
Προδιαγραφές Ειδικών Περιβαλλοντικών Μελετών. 

 
Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
1. Γενικά στοιχεία 
2. Γεωγραφική θέση προστατευτέου αντικειµένου 
3. Έκταση περιοχής προστασίας 



4. Όρια ευρύτερης περιοχής 
5. Σκοποί προστασίας του αντικειµένου. 
 
Β. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΕΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 
1. Περιγραφή των οικοσυστηµάτων ή των στοιχείων από τα στοιχεία αποτελείται το 
προστατευτέο αντικείµενο, όπως φυσικό οικοσύστηµα, ανθρωπογενές οικοσύστηµα, µικτό 
οικοσύστηµα, συστάδα χλωρίδας κ.λπ. 
2. Περιγραφή και ανάλυση της περιοχής µελέτης και της ευρύτερης ζώνης. Ειδικότερα για τα 
φυσικά ή ανθρωπογενή οικοσυστήµατα ή στοιχεία εξετάζονται: 
- Τοπογραφία και έκταση 
- Κλιµατικές συνθήκες, µετεωρολογικά δεδοµένα 
- Γεωµορφολογία, γεωλογικά στοιχεία, στοιχεία εδάφους 
- Υδρολογικά στοιχεία, ποιότητα νερών 
- Στοιχεία ποιότητας ατµόσφαιρας 
Ποιοτικός και ποσοτικός προσδιορισµός χλωρίδας, πανίδας και φυτοκάλυψης µε αναφορά 
στις βιοκοινωνίες, θώκους, σπάνια προστατευόµενα και εκλείποντα είδη, τροφικές αλυσίδες, 
δείκτης ποικιλότητας κ.λπ. 
- Κοινωνικά, οικονοµικά και πληθυσµιακά στοιχεία 
- Έργα υποδοµής, έκταση και ένταση δραστηριοτήτων στον πρωτογενή, δευτερογενή και 
τριτογενή τοµέα.  

- Περιγραφή κατάστασης οικοσυστήµατος ή στοιχείου προστασίας και ερµηνεία. 
3. Συνολική εκτίµηση της περιοχής ή αντικειµένου µελέτης και σύνθεση των στοιχείων. 
- Συµπεράσµατα για την υφιστάµενη περιβαλλοντική κατάσταση. 
- Αλληλεπιδράσεις προστατευόµενης περιοχής ή στοιχείου µε την ευρύτερη ζώνη. 
- Φυσικές και αναπτυξιακές δυνατότητες της περιοχής. 

 
Γ. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΕΟΥ  ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 

- Αξιολόγηση και τεκµηρίωση της σηµασίας του προστατευτέου αντικειµένου καθώς και 
της ανάγκης λήψης µέτρων προστασίας του. 

- Ένταξη του προστατευτέου αντικειµένου στις κατηγορίες του αρ. 18 του Ν. 1650/86 
σύµφωνα µε τα κριτήρια του αρ. 19 του ίδιου νόµου. 

- Ακριβής καθορισµός της έκτασης και των ορίων της περιοχής προστασίας. 
- Ακριβής καθορισµός της έκτασης και των ορίων των τυχόν ζωνών της περιοχής 

προστασίας, και διατύπωση των όρων, περιορισµών και απαγορεύσεων που πρέπει να 
ισχύουν µέσα σ’ αυτές. 

- Απεικόνιση των προαναφεροµένων ορίων σε χάρτη ανάλογης και κατάλληλης κλίµακας. 
 
∆. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
1. ∆ιατύπωση συγκεκριµένων προτάσεων διαχείρισης µε στόχο την προστασία και 
ενδεχόµενα την αξιοποίηση του προστατευόµενου αντικειµένου και εκτίµηση του άµεσου και 
έµµεσου οικονοµικού κόστους εφαρµογής των προτάσεων. 
2. Ενδεχόµενες εναλλακτικές προτάσεις διαχείρισης και ανάπτυξης. 
3. ∆ιοικητικές, θεσµικές και χρηµατοδοτικές δυνατότητες για την υλοποίηση των 
διαχειριστικών προτάσεων. 
 
Ε. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΦΑΚΕΛΛΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ∆ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕ∆ΙΟΥ 
ΠΡΟΕ∆ΡΙΚΟΥ ∆ΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ 
 
 


