ΟΜΑΔΑ ΕΡΓ ΑΣΙΑΣ

.Α ΝΤIΓΡΑΦΟ
(Q.}

ΓΙΑ ΤΟΝ «ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ ΤΩΝ
ΜΜΜ-ΜΗΧ.Ο.Π.»
(ΥΠ' ΑΡ. Γ13/Σ2/2009 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΕΛΛΑΔΑΣ)

Αποτελούμενη από τους:

1) Μπίκα Παναγιώτη
2) Τσακαλάκη
3) Αλεξανδρή

του Κωνσταντίνου, ΜΜΜ

Κωνσταντίνο του Γεωργίου, ΜΜΜ

Ιωάννα (Γιάννα) του Δημητρίου, ΜΜΜ

4) Ζωιτσάκο

Λάζαρο του Τρύφωνα, ΜΜΜ

5) Παυλογιαννόπουλο

Σταύρο του Κωνσταντίνου, ΜΗΧ.ΟΠ.
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ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΓΙΑ ΤΟΝ «ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ ΤΩΝ ΜΜΜ-ΜΗΧ.Ο.Π.»
(ΥΠ' ΑΡ. Γ13/Σ2/2009 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΕΛΛΑΔΑΣ)

Η ομάδα εργασίας που συγκροτήθηκε σύμφωνα με την υπ' αρ. Γ13/Σ2/2009 απόφαση
του ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ αποτελούμενη από τους:

1) Μπίκα Παναγιώτη του Κωνσταντίνου, ΜΜΜ
2) Τσακαλάκη Κωνσταντίνο του Γεωργίου, ΜΜΜ
3) Αλεξανδρή Ιωάννα (Γιάννα) του Δημητρίου, ΜΜΜ
4) Ζωιτσάκο Λάζαρο του Τρύφωνα, ΜΜΜ
5) Παυλογιαννόπουλο Σταύρο του Κωνσταντίνου, ΜΗΧ.ΟΠ .
συνεδρίασε και ασχολήθηκε με το αντικείμενο της που αφορούσε τον καθορισμό των
αμοιβών των ΜΜΜ-ΜΗΧ.Ο.Π.
Τα αποτελέσματα είναι συγκεντρωμένα αναλυτικά στο παρόν τεύχος που θα κατατεθεί σε
τέσσερα αντίγραφα και σε ηλεκτρονική μορφή στο ΤΕΕ.

Τα περιεχόμενα του παρόντος τεύχους είναι:
Περιεχόμενα

1. 1.

2

ΑΜΟΙΒΗ ΜΜΜ-Μηχ.Ο.Π. για ΕΚΠΟΝΉΣ Η ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΛΑΤΟΜΕΙΩΝ - Μ ΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΤΟΥ ΑΡ.

1.2.

Σελίδα

4 του

ΚΜΛΕ

ΜΕΛΕΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑ Τ ΑΣΤΑΣΕΩΝ ΛΑ ΤΟΜΕΙΩΝ
ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΤΟΥ ΑΡ. 99 του ΚΜΛΕ

2.

2

ΑΜΟΙΒΗ ΜΜΜ-Μηχ.Ο.Π. για ΕΚΠΌΝΗΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΩΝ

-

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΜΜΜ- Μηχ.0.Π . για εκπόνηση ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ

3 -7

ΜΕΛΕΤΩΝ

3.
4.
5.

ΑΜΟΙΒΕΣ ΜΜΜ-Μnγ.0.Π. για ΕΠΙΒΛΕΨΕΙΣ
ΑΜΟΙΒΕΣ ΜΜΜ-Μnγ. 0.Π. ως ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΆ

&

ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΑ ΠΤΥΧΙΑ ΜΜΜ-Μηχ.0.Π.

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ

2009

ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ
Η ομάδα εργασίας

1) Μπίκας Παναγι

ς τ υ Κωνσταντίνου , ΜΜΜ
ί,_

4) Ζωιτσάκος Λάζαρος

Τρύφωνα, ΜΜΜ

8
8
8

ΑΜΟΙΒΉ ΜΜΜ-Μηχ.Ο.Π. για ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ

1.1.

ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΛΑΤΟΜΕΙΩΝ -ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ
ΤΟΥ ΑΡ.

4 του ΚΜΛΕ

Λαμβάνοντας υπόψη την ΥΑ ΔΊ/Α/ΦΙ.9/ 1 7452/734/4-8-1994 (ΦΕΚ633Β/94), η αμοιβή

του ΜΜΜ - Μηχ.Ο.Π. για την εκπόνηση των Τεχνικών Μελετών εκμετάλλευσης
λατομείων - μεταλλείων του άρθρου 4 του ΚΜΛΕ υπολογίζεται σαν ποσοστό αμοιβής επί
του προϋπολογισμού της συνολικής επένδυσης, στην οποία περιλαμβάνονται ο κινητός
εξοπλισμός, ο μηχανολογικός εξοπλισμός και οι πάγιες επενδύσεις. Αναλυτικότερα,

1.

Για

ύψος προϋπολογισμού

αμοιβή

2.

Για το επιπλέον ύψος προϋπολογ ισμού

1.000.000 € ποσοστό
3.

συνολικής επένδυσης έως

500.000€

καθορίζεται

4000€
αμοιβής

συνολικής επένδυσης από

500.000

-έως

6%0

Για το επιπλέον ύψος προϋπολογισμού συνολικής επένδυσης άνω του

1.000.000 €

ποσοστό αμοιβής 4%ο
Μεταβατική διάταξη

Για τις μελέτες που ανατέθηκαν για εκπόνηση πριν την έκδοση της παρούσας απόφασης
ισχύουν

οι

αμοιβές που

(ΦΕΚ633Β/94)

απόφαση

ορίζει η υπ'
υπουργική

αριθμ.

απόφαση .

ΥΑ
Η

Δ7/Α/Φ1 .9/ 17452/734/4-8-1994

ανάθεση

της

κάθε

μελέτης

θα

αποδεικνύεται με ιδιωτικό συμφωνητικό / εργολαβικό μεταξύ των δύο μερών.

Η ανωτέρω μεταβατική διάταξη, παύει να ισχύει τέσσερις

(4)

μήνες μετά την έκδοση της

σχετικής απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ που επικαιροποιεί τις αμοιβές των μελετών.

1.2. ΑΜΟΙΒΗ ΜΜΜ-Μηχ.Ο.Π. για

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ

&

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΆΣΕΩΝ ΛΑΤΟΜΕΙΩΝ -ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ
ΤΟΥ ΑΡ.
Η αμοιβή του ΜΜΜ
ηλεκτρικών

-

99 του

ΚΜΛΕ

Μηχ.Ο.Π. για την εκπόνηση των Οικονομοτεχνικών Μελετών

& μηχανικών εγκαταστάσεων λατομείων - μεταλλείων του αρ . 99 του ΚΜΛΕ

υπολογίζεται ως ποσοστό αμοιβής επί του προϋπολογισμού της συνολικής επένδυσης,

στην οποία περιλαμβάνονται

ο σταθερός ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός, οι πάγιες

επενδύσεις και ο χρησιμοποιούμενος στις εν λόγω εγκαταστάσεις κινητός εξοπλισμός.
Αναλυτικότερα,

1.

Για το ύψος προϋπολογισμού
αμοιβή

2.

100.000€

Για το επιπλέον ύψος προϋπολογισμού συνολικής επένδυσης από

200.000 €ποσοστό
3.

συνολικής επένδυσης έως

καθορίζεται

2000€
αμοιβής

100.000 -

Για το επιπλέον ύψος προϋπολογισμού συνολικής επένδυσης άνω των

ποσοστό αμοιβής

έως

1%
200.000 €

0,5%

Μεταβατική διάταξη
Για τις μελέτες που ανατέθηκαν για εκπόνηση πριν την έκδοση της παρούσας απόφασης
ισχύουν οι προηγούμενες αμοιβές όπως ο ρίζονται στην σχετική υπουργική απόφαση. Η

ανάθεση της κάθε μελέτης θα αποδεικνύεται με ιδιωτικό συμφωνητικό Ι εργολαβικό
μεταξύ των δύο μερών.
Η ανωτέρω μεταβατική διάταξη, πα '
σχετικής απόφασης το

Υ

ργ ύ

Ε

ν

ισχύει τέσσερις

(4)

μήνες μετά την έκδοση της

ου επικαι οπ ιεί τις αμοιβές των μελετών.
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2. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΜΜΜ- Μηχ.Ο.Π. για εκπόνηση
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ
Περίληψη

-

Εισαγωγή

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν

1

3316/2005, για κάθε ομάδα

έργων της ΚΥΑ

15393/2002,

πρέπει να υπάρχουν προεκτιμώμενες αμοιβές.
Για τις περιβαλλοντικές μελέτες, δηλ. τις μελέτες που η εκπόνηση τους απαιτεί πτυχίο
κατηγορίας

27,

έχουν ήδη καταρτιστεί πίνακες και τύποι που ρυθμίζουν τις γενικές

κατευθύνσεις των προεκτιμώμενων αμοιβών στην με
Αυγούστου

2005

αριθμ. Πρωτ: ΔΜΕΟ/α/ο/ 125719

απόφασης Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. (ΦΕΚ

11 628/2005)

Προκειμένου όμως, το αντικείμενο εκπόνησης περιβαλλοντικών μελετών να εξειδικευτεί

για τα εξορυκτικά έργα δηλ. της Ομάδα 5η της ΚΥΑ

15393/2002, πρέπει να θεσπιστούν

κριτήρια τα οποία να συναρτώνται με το μέγεθος του κάθε έργου.
Στις αντίστοιχες ειδικές περιπτώσεις π.χ. για τουριστικά έργα, το μέγεθος του έργου
συναρτάται με τον αριθμό των κλινών της τουριστικής μονάδας. Βέβαια, διατηρούνται οι
ειδικοί συντελεστές δυσκολίας οι οποίοι αφορούν την ύπαρξη προστατευόμενων
περιοχών (Δίκτυο ΦΥΣΗ

2000

κλπ).

Στην περίπτωση των εξορυκτικών δραστηριοτήτων, το κρίσιμο και αντικειμενικό μέγεθος
του έργου θεωρούμε ότι είναι τα στρέμματα του λατομικού χώρου για τον οποίο θα

αναφέρεται κάθε φορά η μελέτη για την περιβαλλοντική αδειοδότηση (ΠΠΕ, ΜΠΕ κλπ).
Στον γενικό τύπο υπολογισμού της αμοιβής διατηρείται ο συντελεστής τύπου μελέτης
(Κ), που αφορά την ΠΠΕ, ΜΠΕ κλπ.
Επίσης, λόγω των επιπτώσεων της εξορυκτικής δραστηριότητας στο φυσικό και

πολιτισμικό περιβάλλον, ο συντελεστής (μ) θα εξαρτάται και από το αν το λατομείο

βρίσκεται εντός ή κοντά σε ζώνες προστασίας.
Οι συντελεστές

C 1 και C2 ορίζονται με τέτοιο

τρόπο ώστε οι προκύπτουσες αμοιβές των

μελετών να βρίσκονται εντός των ορίων της αγοράς, πάντα σε σχέση με τα στρέμματα του
έργου.

Π.χ. για ένα λατομείο μαρμάρων έκτασης

20

στρ. (η ελάχιστη δυνατή), η αμοιβή των

μελετών για την περιβαλλοντική αδειοδότηση ανέρχεται σε

έχει έκταση

100 στρ

4.640 €,

ενώ αν το λατομείο

(η μέγιστη δυνατή) η αντίστοιχη αμοιβή ανέρχεται σε

7.000 €.

Αντίστοιχα, για ένα λατομείο αδρανών υλικών, η αμοιβή μελετών για την περιβαλλοντική

αδειοδότηση είναι
έκταση

400

10.000 €περίπου για έκταση 200 στρ. ,

και

13.500 €περίπου για

στρ.

3

Σκοπός και πεδίο εφαρμογής
Λαμβάνοντας υπόψη την αριθμ. Πρωτ: ΔΜΕΟ/α/ο/1257/9 Αυγούστου

2005

απόφαση

Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. ''Έγκριση Κανονισμού Προεκτιμωμένων Αμοιβών μελετών
και υπηρεσιών κατά τη διαδικασία της παρ.

7 του

άρθρου

4 του Ν.3316/2005"

συντάσσεται ο παρόν κανονισμός που αφορά Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που
εκπονούν οι ΜΜΜ- Μηχ. Ο.Π.

1.

Το παρόν κεφάλαιο αποσκοπεί στον καθορισμό της ενιαίας τιμής προεκτιμώμενης αμοιβής

περιβαλλοντικών μελετών, όπως αυτές αναφέρονται στην κατηγορία

άρθρου

2

27

της παραγράφου

2

του

του Ν.3316/2005 (ΦΕΚ 42Α). Ειδ ικότερα, στο πεδίο εφαρμογής των διατάξεων του

παρόντος κεφαλαίου ανήκουν:

α)

οι μελέτες εκείνες που απαιτούνται κατά τη διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης
έργων και δραστηριοτήτων, όπως αυτή καθορίζεται στην με
α.η.π. 11014/703/Φ104/ 14. 3.2003 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας
και Οικονομικών, Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δη μόσιων Έργων με θέμα «Διαδικασία Προκαταρκτικής
Περιβαλλοντικής Εκτίμησης και Αξιολόγησης και Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων,
σύμφωνα με το άρθρο

4 του Ν. 1650/86, όπως αντικαταστάθηκε με το

άρθρο

2 του

Ν.3010/2002» (ΦΕΚ 332Β), οι οποίες, σύμφωνα με το στάδιο της διαδικασίας

περιβαλλοντικής αδειοδότησης κατά το οποίο εκπονούνται, αντιστοιχούν σε:

•

Προμελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΠΠΕ),

•

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ),

•

Περιβαλλοντική Έκθεση (ΠΕ),

•

φάκελο στοιχείων που απαιτείται είτε κατά τη διαδικασία με την οποία οι αρμόδιες
αρχές αποφασίζουν εάν επέρχονται ουσιαστικές διαφοροποιήσεις σε σχέση με τις
επιπτώσεις

στο

περιβάλλον

από

τη

βελτίωση,

τροποποίηση,

επέκταση

ή

εκσυγχρονισμό ενός έργου ή μιας δραστηριότητας, είτε για την ανανέωση ισχύος της

απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων,

σύμφωνα με το άρθρο

13

της με

α.η.π. Ι 1014/703/Φ104/ 14 .3.2003 ΚΥΑ,
β)

η Περιβαλλοντική Θεώρηση (ΠΘ) που ενδέχεται να απαιτηθεί κατά την προετοιμασία του

Τεύχους Τεχνικών Δεδομένων, στα πλαίσια των προκαταρκτικών ενεργειών του κυρίου
του έργου για την ανάθεση των συμβάσεων σύμφωνα με το άρθρο

4 του Ν.3316/2005

(ΦΕΚ42Α),
γ)

οι Ε ιδικές Περ ιβαλλοντικές Μελέτες (ΕΠΜ), που εκπονούνται κατ' εφαρμογή του άρθρου

21 του Ν.1650/86
δ)

(ΦΕΚ 160Α), όπως τροποποιήθηκε με το Ν.3010/2002 (ΦΕΚ 91Α),

οι μελέτες διαχείρισης στερεών αποβλήτων που απαιτούνται για την κατάρτιση του

Περιφερειακού Σχεδιασμού Διαχείρ ισης Στερεών Αποβλήτων, σύμφωνα με τις προβλέψεις
του άρθρου

6 της

με α.η.π.

50910/2727/ 16. 12.2003

Κοινής Απόφασης των Υπουργών

Οικονομίας και Οικονομικών, Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης,

Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, Υγείας και Πρόνοιας, Γεωργίας και
Εμπο ρικής Ναυτιλίας με θέμα «Μέτρα και Όροι για τη Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων -

Εθνικός και Περιφερειακός Σχεδιασμός Διαχείρισης» (ΦΕΚ 1909Β).

2.

Οι αμοιβές των περιβαλλοντικών μελετών των συναφών έργων τα οποία είναι σαφώς

αυτοτελή , δηλαδή δεν εξυπηρετούν λειτουργικά το κύριο έργο, υπολογίζονται προσθετικά .

.C.:;Jικά ως αυτο ελtς r;ιείται ο

ολογικός καθαρισμός σε σχέση με την εγκατ:σταση

επεξεργασίας νερού, όχι όμως το παράπλευρο και τοπικό οδικό δίκτυο σε σχέση με την κυρία
οδό.

Οι καθοριζόμενες στο παρόν άρθρο ενιαίες τιμές προεκτιμώμενης αμοιβής δεν αφορούν σε

3.

περιβαλλοντικές

μελέτες

βάσης ή

πλαισίου (π.χ.

οικολογική

μελέτη ,

ειδικά ομοιώματα,

ωκεανογραφική μελέτη κ.λπ.) που ενδέχεται να απαιτηθούν πριν ή κατά τη διάρκεια εκπόνησης
της ΠΠΕ ή ΜΠΕ. Οι αμοιβές για αυτές τις περιβαλλοντικές μελέτες βάσης ή πλαισίου μπορούν
να υπολογίζονται με βάση τον ανθρωποχρόνο που απαιτείται για την εκπόνηση, το φυσικό
μέγεθος της περιοχής μελέτης ή άλλη πρόσφορη μέθοδο.

Άρθρο ΠΕΡ.1

Γενικοί κανόνες για τον υπολογισμό της ενιαίας τιμής
προεκτιμώμενης αμοιβής περιβαλλοντικών μελετών

Για τον υπολογισμό της ενιαίας τιμής προεκτιμώμενης αμοιβής των περιβαλλοντικών μελετών,
ανεξαρτήτως του είδους και της κατηγορίας του έργου ή της δραστηριότητας, ισχύουν οι
ακόλουθοι γενικοί κανόνες.
Ενιαία τιμή προεκτιμώμενης αμοιβής και συντελεστής επικαιροποίησης

1.

Όπως ορίζεται στις γενικές διατάξεις του παρόντος κανονισμού, η προεκτιμώμενη αμοιβή, Α σε
€ , των περιβαλλοντικών μελετών υπολογίζεται από τη σχέση

Α

= τκ·Σ ( φ ) €

όπου:

τκ:

Ο συντελεστής (τκ) που αναφέρεται στο άρθρο ΓΕΝ.

2 ορίζεται για κάθε

έτος ως ο

λόγος του επίσημου γενικού δείκτη τιμών καταναλωτή του Δεκεμβρίου του
προηγούμενου έτους προς τον επίση μο γενικό δείκτη τιμών καταναλωτή του
Δεκεμβρίου του έτους

2004

που έχει τιμή

119,5

και περιλήφθηκε στον υπολογισμό των

επί μέρους αμοιβών μελετών και υπη ρεσιών. Για τις αμοιβές του έτους
συντελεστής (τκ) έχει τιμή (τκ) =

φ:

2005

ο

1,0.

το φυσικό αντικείμενο του έργου, εκφρασμένο σε μονάδες που καθορίζονται στα
σχετικά άρθρα του παρόντος κανονισμού,

Σ ( φ)

:

η συνάρτηση προσδιο ρισμού της ενιαίας τιμής της προεκτιμώμενης αμοιβής με βάση το

φυσικό αντικείμενο, όπως αυτή καθορίζεται ανά είδος και κατηγορία έργου στις
επόμενες παραγράφους του παρόντος κεφαλαίου.

2.

Συντελεστής τύπου μελέτης

Ο τύπος περιβαλλοντικής μελέτης που απαιτείται για κάθε έργο ή δραστηριότητα, καθορίζεται
από την κατάταξή του σύμφωνα με την με α.η .π.

15393/2332/5.8.2002

Κοινή Απόφαση των

Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Εσωτερικών και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας

και Δημόσιων Έργων με θέμα την «κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και
δραστηριοτήτων σε κατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο

3 του Ν .1650/86, όπως αντικαταστάθηκε

με το άρθρο 1 του Ν. 3 010/2002» (ΦΕΚ 1022Β), όπως συμπληρώθηκε και ισχύει, σε συνδυασμό
με τις διαδικασίες που έχουν καθοριστεί με την με α.η.π. 11014/703/Φ104/ 14.3 . 2003 ΚΥΑ . Για
να ληφθεί υπόψη στον υπολογισμό της ενιαίας τιμής προεκτιμώμενης αμοιβής ο τύπος της
μελέτης, ο ρίζεται ο συντελεστής Κ με τις εξής τιμές:
Κ =
κ

1, Ο

για ΓΠ1Ε και ΜΠΕ τύπου Ι,

= 0, 7

5

κ =

3.

για ΠΕ.

0,2

Προεκτιμώμενη αμοιβή Περιβαλλοντικής Θεώρησης

Η ενιαία τιμή προεκτιμώμενης αμοιβής για την ΠΘ ενός έργου υπολογίζεται με εκτίμηση των
ανθρωποημερών απασχόλησης μηχανικού περ ιβάλλοντος.

4.

Κατανομή αμοιβής μεταξύ των σταδίων της διαδικασίας περιβαλλοντικής
αδειοδότησης

Για μελέτες τύπου Ι και ΙΙ, η ενιαία τιμή προεκτιμώμενης αμοιβής Σ( φ) κατανέμεται σε:
35%·Σ( φ) για την ΠΠΕ του σταδίου Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης και
Αξιολόγησης (ΠΠΕΑ) και

65%· Σ ( φ)

για τη ΜΠΕ στο στάδιο της Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΕΠΟ) .

Όταν για το έργο ή τη δραστηριότητα απαιτείται η τήρηση μόνο του ενός εκ των δύο ανωτέρω
σταδίων, η ενιαία τιμή προεκτιμώμενης αμοιβής υπολογίζεται ως το αντίστοιχο, σύμφωνα με τα
ανωτέρω, ποσοστό. Ειδικά για την απευθείας εκπόνηση ΜΠΕ νέου έργου ή δραστηριότητας,
όταν δεν απαιτείται η τήρηση του σταδίου ΠΠΕΑ, η ενιαία τιμή προεκτιμώμενης αμοιβής
προσδιορίζεται ίση με το

80% της τιμής που

θα αντιστοιχούσε σε εκπόνηση ΠΠΕ και ΜΠΕ.

Για τα έργα και τις δραστηριότητες της 3ης υποκατηγορίας της με α.η.π. 15393/2332/5.8.2002
ΚΥ Α, όπως συμπληρώθηκε και ισχύει, ο υπολογισμός της προεκτιμώμενης αμοιβής για τη ΜΠΕ
ή ΠΕ που απαιτείται στο στάδιο της ΕΠΟ προϋποθέτει την ολοκλήρωση της τήρησης των

οριζόμενων στη 2η παράγραφο του άρθρου

5.

9 της με α.η.π. 1 1014/703/Φ104/ 14. 3 . 2003 ΚΥΑ.

Εν ιαία τιμή προεκτιμώμενης αμοιβής για υφιστάμενα έργα και δραστηριότητες

Για επεκτάσεις, τροποποιήσεις, βελτιώσεις και εlCσυγχρονισμό όλων των έργων και
δραστηριοτήτων του παρόντος κεφαλαίου , αλλά και για την ανανέωση των περιβαλλοντικών
όρων, η ενιαία τιμή προεκτιμώμενης αμοιβής των περιβαλλοντικών μελετών υπολογίζεται ως
ορισμένο ποσοστό της τιμής Σ ( φ) που θα αντιστοιχούσε σε όμοιο νέο έργο ή δραστηριότητα

ίσου φυσικού μεγέθους φ. Το ποσοστό αυτό υπολογίζεται σε δύο στάδια, λόγω των
διαφοροποιούμενων εκβάσεων που χαρακτηρίζει τις σχετικές διαδικασίες. Αναλυτικά:
α)

13

Για την εκπόνηση του φακέλου στοιχείων που απαιτείται κατά την εφαρμογή του άρθρου
της με α.η.π. 1 1014/703/Φ104/ 1 4 .3.2003 ΚΥΑ, προσδιορίζεται αμοιβή ίση με το 25% της

Σ(φ) .

β)

Εάν η διαδικασία του άρθρου

13 της

με α.η.π. 1 10 1 4/703/Φ104/ 14.3 . 2003 ΚΥ Α οδηγήσει

στην αναγlCαιότητα εκπόνησης ΠΠΕ ή ΜΠΕ, προσδιορίζεται επιπλέον αμοιβή ίση με:

•

το

55%

της Σ( φ), εάν για το έργο υφίστανται ήδη περιβαλλοντικές μελέτες, ή

•

το

6 5%

της Σ ( φ), εάν για το έργο εκπονούνται περιβαλλοντικές μελέτες για πρώτη φορά.

Η ανωτέρω αμοιβή κατανέμεται στην ΠΠΕ και τη ΜΠΕ με τον τρόπο που καθορίστηκε στην

παράγραφο

4 του παρόντος άρθρου,

ενώ σε περίπτωση που δεν απαιτείται εκπόνηση ΠΠΕ,

παραλείπεται από την αμοιβή το σχετικό ποσοστό .

Ειδικά για ΜΠΕ που αφορά μόνο στη λειτουργία υφιστάμενου έργου η ανωτέρω τιμή ορίζεται
ίση με το

6.

45%

της Σ ( φ).

Προδιαγραφές περιβαλλοντικών μελετών

Οι ενιαίες τιμές περ ιβαλλοντικών μελετών που καθορίζονται ακολούθως, έχουν προσδιοριστεί
με βάση τις σύγχρονες επιστημονικές και διαδικαστικές απαιτήσεις του αντικειμένου, καθώς και
με βάση τις σύγχρον

προδια

ς

, σύμφωνα

με την παράγραφο 10.β του άρθρου

6

4

του Ν.1650/86 (ΦΕΚ 1 60Α), όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο

2 του Ν.3010/2002

(ΦΕΚ 91Α).

Εξορυκτικές δραστηριότητες
Για τις εξορυκτικές δραστηριότητες οι οποίες έχουν καταταγεί στα στοιχεία με α.α.

1.

της 5ης Ομάδας του Παραρτήματος Ι της με α.η.π.

15393/2332/5.8.2002 ΚΥΑ, η

1 - 23

ενιαία τιμή της

προεκτιμώμενης αμοιβής για το σύνολο των περιβαλλοντικών μελετών, προσδιορίζεται από τη
σχέση:

όπου:

Κ

:

ο συντελεστής τύπου μελέτης, όπως ορίστηκε ανωτέρω,

φ

:

ο αριθμός των στρεμμάτων που σχεδιάζεται να γίνει εξορυκτική δραστηριότητα,

κατ ' αντιστοιχία με το φυσικό μέγεθος που χρησιμοποιείται για την κατάταξη της
εγκατάστασης σύμφωνα με τον Πίνακα

5 του Παραρτήματος Ι της με α.η.π.

15393/2332/5.8.2002 ΚΥΑ,
μ

συντελεστής φυσικού και πολιτισμικού περιβάλλοντος, με τις εξής τιμές :

:

μ =

1, 8

εντός των Ειδικών Ζωνών Διατήρησης (περιοχές

Natura 2000 και

SPA),
μ =

1, 6

εντός και σε ζώνη

1.000 rn γύρω από

περιοχές που προστατεύονται

λόγω του ιδιαίτερου φυσικού ή πολιτισμικού τους περιβάλλοντος

(π.χ. αρχαιολογικοί χώροι, εθνικοί ή αισθητικοί δρυμοί κ.ά.),
μ

C1

και

C2

:

= 1, 0

σε όλες τις άλλες περιπτώσεις.

συντελεστές είδους έργου, των οποίων οι τιμές ορίζονται στον ακόλουθο πίνακα:
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Τιμές των συντελεστών

1
2
3
4
5
6
7

Επιφανειακή ενεργειακών ορυκτών
Υπόγεια ενεργειακών ορυκτών

Επιφανειακή μεταλλευμάτων
Υπόγεια μεταλλευμάτων
Επιφανειακή μη μεταλλικών ορυκτών

Υπόγεια μη μεταλλικών ορυκτών
Εξόρυξη αμιάντου
Εξόρυξη μαρμάρων και γρανιτών και λοιπών
διακοσμητικών λίθων

8
9
10

Λατομικές ζώνες μαρμάρου

11

Λατομικές ζώνες αδρανών

12

Μεταλλευτικές ζώνες

13

Εξόρυξη αλατιού

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Αμμοληψίες

Εξόρυξη αδρανών

Αργιλοληψίες

Cl
170
150
150
150
150
150
300

C2
6000
7000
7000
7000
5000
6000
8000

200

5000

200
100
150
100
170
170
170

6000
7000
8000
8000
5000
5000
5000

120
50
180

4000
4000
5000

Άντληση υδρογονανθράκων
Έρευνα υδρογονανθράκων γεωτρήσεις
Άλλη έρευνα υδρογονανθράκων
Γεωθερμικές γεωτρήσεις
Γεωτρήσεις αποθήκευσης πυρηνικών

Αποθεσιοθάλαμος αδρανών υλικών
Ερευνητικές γεωτρήσεις

Λοιπές εξορυκτικές εργασίες

Μεταβατική διάταξη

Για τις μελέτες που ανατέθηκαν για εκπόνηση πριν την έκδοση της παρούσας απόφασης
δεν θα ισχύουν οι προτεινόμενες προεκτιμώμενες αμοιβές. Η ανάθεση της κάθε μελέτης
θα αποδεικνύεται με ιδιωτικό συμφωνητικό / εργολαβικό μεταξύ των δύο μερών.

Η ανωτέρω μεταβατική διάταξη, παύει να ισχύει τέσσερις (4) μήνες μετά την έκδοση της
σχετικής απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ που επικαιροποιεί τις αμοιβές των μελετών.
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3. ΑΜΟΙΒΕΣ

ΜΜΜ-Μηχ.Ο.Π. για ΕΠΙΒΛΕΨΕΙΣ

Οι ελάχιστες αμοιβές των επιβλέψεων λατομείων

-

μεταλλείων των ΜΜΜ-Μηχ.Ο.Π .

υπολογίζονται παρακάτω.

3.1.

Για επιβλέψεις λατομείων αδρανών υλικών, λατομείων βιομηχανικών ορυκτών,
μεταλλείων

3 .2.

: 600€/μήνα

Για επιβλέψεις λατομείων μαρμάρων έκτασης μεγαλύτερης των
με περισσότερους από

3.3.

1

6

Για την ανάληψη

-

ή

εργαζόμενους: 600€/μήνα

Για επιβλέψεις λατομείων μαρμάρων έκτασης μικρότερης των
με λιγότερους από

70 στρεμμάτων

6 εργαζόμενους:

70 στρεμμάτων

και

400€/μήνα

ανάθεση της επίβλεψης θα κατατίθεται υποχρεωτικά, ανάλογα με τον

τόπο του έργου, στην Επιθεώρηση Μεταλλείων Νοτίου Ελλάδος ή στην Επιθεώρηση

Μεταλλείων Βορείου Ελλάδος εκτός από τις υπεύθυνες δηλώσεις του αρ.

15

του ΚΜΛΕ

και η σύμβαση εργασίας μεταξύ του Μεταλλειολόγου Μηχανικού και του εκμεταλλευτή,
η οποία θα έχει πριν κατατεθεί στην Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία του έργου. Η

κατάθεση

της ανωτέρω σύμβασης στην κατά τόπο αρμόδια Δημόσια Οικονομική

Υπηρεσία να είναι συστατικός τύπος για την εγκυρότητά της.
Όσον αφορά στον αριθμό των επιβλέψεων ισχύει το άρθρο

16 του

ΚΜΛΕ.

Μεταβατική διάταξη

Για την εναρμόνιση των υφιστάμενων επιβλέψεων λατομείων

-

μεταλλείων με τις

διατάξεις του παρόντος τίθεται χρονική προθεσμία έξι μηνών για την κατάθεση των ως
άνω συμβάσεων στην Επιθεώρηση Μεταλλείων Νοτίου Ελλάδος ή στην Επιθεώρηση
Μεταλλείων Βορείου Ελλάδος εργασίας σύμφωνα με τις παραπάνω διατάξεις.

4.

ΑΜΟΙΒΕΣ ΜΜΜ-Μηχ.Ο.Π. ως ΤΕ:ΧΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Οι ελάχιστες αμοιβές των ΜΜΜ-Μηχ.Ο.Π.

ως Τεχνικός ασφαλείας λατομείων

-

μεταλλείων υπολογίζονται παρακάτω .

4.1.

Αμοιβή Τεχνικού ασφαλείας λατομείων
αδρανών
βιομηχανικών ορυκτών, μεταλλείων : 400€/μήνα

4.2. Αμοιβή

λατομείων

Τεχνικού ασφαλείας λατομείων μαρμάρων έκτασης μεγαλύτερης των

στρεμμάτων ή με περισσότερους από

4.3.

υλικών,

Αμοιβή Τεχνικού ασφαλείας λατομείων μαρμάρων έκτασης μικρότερης των
στρεμμάτων και με λιγότερους από

70

6 εργαζόμενους : 400€/μήνα

6 εργαζόμενους:

70

200€/μήνα

Η σύμβαση εργασίας τεχνικού ασφαλείας κατατίθεται υποχρεωτικά σύμφωνα με το νόμο

1568/85

στην οικεία Επιθεώρηση Εργασίας. Η ίδια σύμβαση μεταξύ του Μεταλλειολόγου

Μηχανικού και του εκμεταλλευτή θα πρέπει να κατατίθεται α) στην κατά τόπο αρμόδια
Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία και θα πρέπει να είναι συστατικός τύπος για την

εγκυρότητα της και β) ανάλογα με τον τόπο του έργου στην Επιθεώρηση Μεταλλείων
Νοτίου Ελλάδος ή στην Επιθεώρηση Μεταλλείων Βορείου Ελλάδος.
Μεταβατική διάταξη
Για την εναρμόνιση των υφιστάμενων επιβλέψεων λατομείων

-

μεταλλείων με τις

διατάξεις του παρόντος τίθετα~κή προθεσμία έξι μηνών για την κατάθεση των ως

άνω συμβάσεων στην

ικεία (

;θ; ρηση ER

σίας και στην

θεώρηση Μεταλλείων
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Νοτίου Ελλάδος ή στην Επιθεώρηση Μεταλλείων Βορείου Ελλάδος σύμφωνα με τις
παραπάνω διατάξεις.

1

10

