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Ε ισηγητής: Κυριάκος Σταμέλος, ΧΜ,

MSc

απαίτησε συστηματική διερεύνηση των περιβαλλοντικών επι

Εισαγωγή

1.

/-1

ανάγκη για ενσωμάτωση περιβαλλοντικών κριτηρίων στη

διαδ ικασία λήψης αποφάσεων για την ανάπτυξη, διαφαίνεται
στις αναπτυγμένε ς χώρες από τα μέσα της δεκαετίας του

1950,

σαν συνέπεια τη ς περιβαλλοντικής κρίσης. Σήμερα κατακτά

έδαφος και στις αναπτυσσό μενες χώρες, επειδή έχει γίνει
παγκόσμια κατανοητό ότι οι τεράστιες δυνατότητες επέμβασης
που πρόσφερε μεταπολεμικά η Επιστημον ι κή

- Τεχνική

επανά

σταση πρέπει να εντάσσοντα ι σ' ένα ν σχεδιασμό Που, σεβόμε
νος το περιβάλλον, διαφυλάσσει το μέλλον της ανθρώπινης
κο ινωνίας και τις δυνατότητες για παραπέρα ανάπτυξη προς
όφελός της.

· Η δη

από το

1950

οι κλασικές τεχνικές αξιολόγησης αναπτυ

ξιακών έργων και επενδύσεων όπως η μελέτη σκοπιμότητας ή η
ανάλυση

κόστους-οφέλους

παρουσίασαν αδυναμ ί α

ιδια ίτερα

κατά την αξιολόγηση σύνθετων μεγάλων έργων, όπως π.χ. το
τρίτο αεροδρόμιο στο Λονδίνο, στην πρόβλεψη δευτερογενών
(αρνητικών) επιπτώσεων.

· Εγινε

αισθητή η ανάγκη για ισότιμη

και όχι μόνο ποιοτική παράθεση των επιπτώσεων εκείνων που

δεν ήταν δυνατόν να αποτιμηθούν οικονομικά. αφορούσαν το
περιβάλλον, και προσδιόριζαν σε τελική ανάλυση τον χαρακτή 
ρα, τα όρια και το τίμη μα τη ς ίδιας τη ς ανάπτυξη ς.

Η περίπτωση του φράγματος του Α οσουάν στην Αίγυπτο που
ε ίχε, μεταξύ άλλων, σαν συνέπεια τη δρα ματι κή συρρίκνωση της
καλλ ιεργούμενης γης και την ελάττωση της ιχθυοπαραγωγής

στη Μεσόγειο είναι ένα οδυνηρό παράδειγμα ' .
Η Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Ε . Π.Ε.) έρχεται
να καλύψει την ανάγκη που αν αφέρθηκε. Αν , σύμφωνα με τον

Ο. Η .Ε. ορίσουμε την Ε.Π.Ε . σαν τη μελέτη εκε ίνη που:

,, ...

αναγνωρίζει, προβλέπει και περιγράφει τα υπι::ι.ι %ιιι τu

κατά

μια ς

αναπτυξιακής

πρότασης

σ' ότι

αφορά

το

περιβάλλον και τις συνακόλουθες κοινωνικές επιπτώσεις,
σε όρους κατανοητούς από το γενικό κο ινό και τους υπεύ
θυνους γ ια την λήψη αποφάσεων »
εύκολα

γίνεται κατανοητό ότι η

Ε.Π.Ε.

καλείται να δώσει

απάντηση σ' ερωτ~iματα όπως:
Είναι αναγκαία η προτεινόμενη ανάπτυξ η;

-

Π ο ιες εναλλακτικές λύσεις δίνουν το ίδιο όφελος και ποιες

οι αντίστοιχες π ερ ιβαλλοντικές επιπτώσεις;

Π οιο είναι το επ ιθυμητό επίπεδο έκθεσης σε κίνδυνο του

-

γενικο ύ πληθυσμού, σαν συνέπεια της ανάπτυξης;

Ποιος βαθμ ός περιβαλλοντικ1iς
εξασφαλίζεται σε ειδ ικ ές περιοχές

-

προστασί.ας πρέπει να
(οικολογ ικής σημασίας,

αστικά κέντρα, κλπ.);

Στο

μέτρο

που η . Ε . Π .Ε.

απαντά

στα

ερωτήμ ατα αυτά.

αναδεικνύεται σε βασικό εργαλε ίο στη λήψη αποφάσεων για μια
ανάπτυξη προς όφελος της ανθρώπινης κοινων ί ας.

2.

Δ ιεθνή ς Ε μπειρ ία

Σε νομοθετικό επίπεδο πρώτη η Ι απωνική κυβέρνη σ η το

πτώσεων από μεγάλες βιομηχανικές εγκαταστάσεις λίγο μετά. το
φαινόμενο (ασθένεια) της Mi namata που στοίχισε τη ζωή 5.000
περίπου ατόμων, και που ήταν αργή τροφ ική δη λη τηρ ίαση από
ψάρια του κλειστού κόλπου της Mina n1a ta, σαν αποτέλεσμα τη ς
σωρρευτικής απόθεσης βαρέων μετάλλων από τα απόβλητα
βιομηχανιών τη ς περιοχής.

Το

1970

1965

στις /-1 .Π.Α. καθιερώνεται η προηγούμενη εκτίμηση

των περιβαλλοντικών ε πιπτώσεων για κάδε δραστηριότητα της

ομοσπονδιακή ς κυβέρνησης με

σημαντικές

επιπτώσεις στο

περιβάλλον. Ο νόμος αυτός επηρέασε πολλές εθνικές νομοθε
σίες. Σήμερα υπολογ ίζε ται ότι

χώρες έχουν καθ ιερώσει
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νομοθ ετικά την Ε.Π.Ε. Αλλά και διάφοροι χρηματοδοτικοί και
πιστωτικοί οργανισμοί υιοθέτησαν μια αντίστοιχη διαδι κασία.
Σαν παράδειγμα, αναφέρουμε ότι κατά τα πρόσφα τα έργα ολο
κλήρωσης των Διυλιστηρίων Ασπροπύργου η λήψη δανείου από

τη Διεθνή Τράπεζα έγινε δυνατή μετά την υποβολ1i Ε.Π.Ε. που
συμπέραινε ότι το έργο δεν προκαλεί σημαντικές επ ιπτώσεις
στο περιβάλλον2 .

Η Ε.Ο.Κ., με πρόταση οδηγίας από το
συντονίσει

τις

εθνικές

νομοθεσίες

για

προσπαθεί να

1980
την

εφαρμογή

του

θεσμού. Η οδηγία, στην τελική της μορφή , ψηφίζεται το 1985
(337 /85 περί εκτίμηση ς Π εριβαλλοντικών Επ ιπτώσεων από
ορισμένα ιδιωτικά και δημόσια έργα ).
Σήμερα, διεθνώς, αναπτύσσεται η προβληματική τη ς εφαρμο
γής του θεσμού όχι μόνο σε συγκεκριμένα έργα, αλλά σε
ολοκλ ηρωμ ένα

προγράμματα, νομοθετ ι κά πλαίσια,

κλαδ ικές

πολιτ ικές κλπ.

2 .2.
Η

Η Ε λληνική ΕμπΕιρiο
υ ιοθ έτηση του θεσμού προτάθηκε επίσημα

για πρώτη

φορά από εκπροσώπους του Π ΕΡΠΑ, στα πλαίσια τη ς επιτρο
πιiς προετοιμασίας του πενταετούς

197 6- 19803 .

Τα υτόχρονα η Δ.Ε.Η. με δική τη ς πρωτοβουλία, προκήρυξε
την πρώτη Μελέτη Π ερι βαλλοντικ~)ν Ι::πιπτώσεων για το φράγ
μα των πηγών του Αώου. Η μελέτη αυτή τελείωσε το

1977 , με

σημαντικότερο συμπέρασμα την ανάγκη δημιουργίας ενός πρό

σθετου μικρού φράγματος για να αποτραπεί η κατάκλυση από
τα νερά της προβλεπόμενης τεχνητής λίμνης, της μοναδικ1iς
κοιλάδας στη χώρα όπου γίνονταν καλλιέργεια πατατόσπορου•.
Από τότε η Δ.Ε.Η. συνεχίζει την προσπάθε ια εφαρμογής Ε.Π.Ε.
σ ' ορισμένα επενδυτικά της προγράμματα όπως στη λειτουργία
και αποκατάσταση λιγνιτικών π εδίων.
Η

Γραμματεία του Εθνικού Συ μβουλίου Χωροταξίας και

Περιβάλλοντος υποστήρ ιξε τη ν ιδέα του θεσμού κ αι πρότε ινε
τρόπους εφαρμογής του.

Η πρώτη νομοθετική αναφορά υπάρχει στο νόμο 743/77 για
τη θαλάσσια ρύπανση, που όμως δεν συνοδεύτηκε από τις
σχετικές εξουσιοδοτή σε ις και πρακτικά δεν εφαρ μόστη κε.

Το Π.Δ .

Ιστορική Ανασκόπιση

2 .1.

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

1180/81

καθιέρωσε την υποβολή Μελέτη ς Περ ιβαλ

λοντικών Επιπτώσεων σαν προϋπόθεση για την χορήγηση
άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας για βιομηχανικές εγκατα
στάσεις ορισμένων κλάδων. Το διάταγμα περιέχει αναλυτικές
προδιαγραφές για το περιεχόμενο της μελέτης, έχει ό μως και

77

αδυναμίες που δυσχεραίνουν την ουσιαστική εφαρ μογή του

και στα προγράμματα των Δημοσίων Οργανισμών

δ) τους απολογισμούς των Οργανισμών, Τραπεζών, Δημόσιων

θεσμού, όπως:

α) Δεν αναφέρει την διαδικασία αξιολόγησης, τον χρόνο
εκπόνησης και τα απαιτούμενα στάδια για την ολοκλήρωση της

Επιχειρήσεων κλπ.

μελέτης.

δευτεί από Π.Δ . που δεν εκδόθ ηκε ποτέ.

Η απόφαση αυτή για να γίνει εκτελεστή θα έπρεπε να συνο

β) Επειδή στο ίδιο Π.Δ . καθορίζονται όρια ποιότητας αερίων

Το πνεύμα της όμως παρέμεινε στα πολλά σχέδια νόμου για

και υγρών αποβλήτων «προκαθορ ίζεται» έμμεσα ο στόχος των

την προστασία του περιβάλλοντος, ο οποίος, μετά από nολλές

Μ.Π.Ε. Πράγματι, η λίγη εμπειρία που έχουμε στο διάστημα

περιπέτειες και καθυστερήσεις, ψηφίστηκε τον Οκτώβρη του

1981-1986

(και είναι λίγη γιατί στο διάστημα αυτό υπήρξαν πολύ

λίγες νέες επενδύσεις) έδειξε ότι οι μελέτες που υποβλήθηκαν
ε ίναι μάλλον αναλυτι κές τεχνικές εκθέσεις των οριστικών μελε

1986

και καθιερώνει το θεσμό της Εκτίμησης Περιβαλλοντικ ών

Επιπτώσεων.
Στο ίδιο

δ ιάστημα, η χώρα μας , στα πλαίσια τη ς Ε.0.Κ.

τών εφαρμογής και συμπεραίνουν ότι οι προτεινόμενες επενδύ

συμφώνησε στο σχέδιο οδηγίας για την «εκτίμηση των επιπτώ

σεις δεν θα έχουν επιπτώσεις στο περιβάλλον , επε ιδή θα

σεων από ορισμένα δημόσια και ιδιωτικά έργα στο περιβάλλον».

τηρούνται τα προβλεπόμενα από το Π .Δ. όρια.

Οι βασικές προβλέψεις της οδηγίας ενσωματώθηκαν στον υπό

Το

1984 έγινε από ομάδα εργασίας του Υ.Χ.0.Π. η πρώτη

αξιολόγηση Μελέτης Π εριβαλλοντικών Επιπτώσεων, που υπο
βλήθηκε σύμφωνα με το Π.Δ. 1180/81 για προτεινόμενα έργα
ολοκλήρωσης του Διϋλιστηρίου της MOTOR-OIL, στους Αγ.
Θεοδώρους Κορινθίας. Παρά τις εγγενείς δυσκολίες (επειδή η
αξιολόγηση αφορούσε και το υφιστάμενο δ ιυλιστήριο) η ομάδα

έκδοση , τότε, νόμο για την Προστασία Περιβάλλοντος.

Ο πρόσφατος νόμος για την προστασία του περιβάλλοντος,

καθώς και ο νόμος για το Ρυθμιστικό Σχέδιο και το Πρόγραμμα
Προστασίας Π εριβάλλοντος Θεσσαλονίκης, αν κα ι απαιτούν
πλήθος άλλων νομοθετικών πράξεων εξειδίκευσης και εφαρμο
γής, αποτελούν τομή στην εισαγωγή του θεσμού στη διαδικασία

εργασίας κατάληξε στα ακόλουθα συμπεράσματαs.
Το διυλιστήριο, και μετά την ολοκλήρωση είναι περιβαλλοντι
κά αποδεκτό εφ ' όσον τηρηθούν οι ακόλουθες αρχές:

λήψης αποφάσεων για την ανάπτυξη. Για την περιοχή του Ρυθ

α) εφαρμοστεί η παραδεκτή τεχνολογία αντιρύπανσης τόσο

από διαδικασίες που να εξασφαλίζουν την κατά το δυνατόν

για το υφιστάμενο σχήμα, όσο και για τις επεκτάσεις

σεις θα λαμβάνονται από τον Οργανισμό Θεσσαλονίκης μέσα
ευρύτερη αποδοχή, αποτελεί εγγύηση για την εφαρμογή του,

β) οποιαδήποτε επέκτασ η δεν επιφέρει:
ί) αύξηση της μέσης ετήσιας ρύπανσης από

μιστικού Σχεδίου Θεσσαλονίκης , το γεγονός ό τι τέτοιες αποφά

αλλά και ταυτόχρονη πρόκληση προς όλους τους κοινωνικούς

S02 στην περιοχή

ii) αύξηση της πιθανότητας πρόκλησης επεισοδίων όχλησης

φορείς.

Ο ι προβλέψεις των νόμων στα διάφορα ζητήματα του θεσμού

αναφέρονται περιληπτικά στο Παράρτημα

(εκπομπή οσμηρών ουσιών, κλπ.)

1.

ίίί) υπέρβαση σε μόνιμη βάση των ορίων ποιότητας υγρών

αποβλήτων ή αύξηση των προϋποθέσεων για υπερβάσεις.
Παράλλη λα η ομάδα εργασίας πρότεινε ζώνη οικιστικού ελέγ

3. Πρόταση γιο την οποτεΛεσμοτική Λειτουργία
του θεσμού

χου στην περιοχή άμεσης επιρροής του διυλιστηρίου, με χρήσεις

Αναφέρονται και εξειδικεύονται διάφορα ζητήματα και πλευ

γης συμβιβαστές με την ύπαρξή του, όσο και με τον τουριστικό

ρές του θεσμού με στόχο την, κατά την άποψη του καθηγητή,

χαρακτήρα της ευρύτερη ς π ερ ιοχή ς, και δημιουργία ζώνης υψη

αποτελεσματική λειτουργία του.

λού πράσινου στα όρ ια της περιοχής επ ιρροή ς του διυλιστηρίου

που να λειτουργεί σαν προστατευτικό φράγμα των τουριστικών
οικισμών των Αγ. Θεοδώρων, Λουτρακίου κλπ.
Η εργασία αυτή πλούτισε τις εμπειρίες του Υπουργείου πάνω

στο θεσμό. Οι προϋποθέσεις που αναφέρθηκαν εξειδικεύτηκαν
σε συγκεκριμένες απαιτήσεις σε εξοπλισμό αντιρύπανσης,
επ ιτρεπτά λειτουργικά σχήματα , καταγραφή, έλεγχο και αξιολό

γηση της προκαλούμενης ρύπανσης, και της αποτελεσματικότη
τας των μονάδων αντιρύπανσης του διυλιστηρίου, καθορισμό
υπεύθυνου για το περιβάλλον, σχεδ ίων δράσης για το χειρισμό
έκτακτων περιστατικών και ενημέρωσης της Τ.Α. και των αρμο

δίων υπηρεσιών γ ια αποκλίσεις από την περιβαλλοντικά κανονι
κή λειτουργία του διυλιστηρίου που, κωδικοποιημένες σε μορφή
περιβαλλοντικού

κανονισμού,

ενσωματώθηκαν τελικά

στην

άδεια λειτουργίας .

· Εργων η

πρώτη Ε.Π .Ε., που εκπο

νήθηκε παράλληλα με την μελέτη κατασκευής ήταν για το δρόμο
ταχείας κυκλοφορίας Σχιστού-Ν. Λιοσίων στην Αττική, το
ότι αφορά τη

αξιολόγηση των ευρύτερα περιβαλλο

ντικών επιπτώσεων ενός προτεινόμενου αναπτυξιακού έργου

στο φυσικό, βιολογικό, κοινωνικό και οικονομικό περιβάλλον,
με τρόπο που να επιτρέπει τη λήψη ορθολογικών αποφ'άσεων.

-

Η απομείωση των αρνητικών επιπτώσεων μέσα από τη

μελέτη εναλλακτικών τρόπων υλοποίησης του έργου (τρόπος
εγκατάσταση ς, τεχνολογία κλπ.).

-

Η αξιολόγηση των θετικών και αρνητικών επιπτώσεων να

γίνεται με τρόπο ώστε
α) να αποτελεί στοιχείο τεκμηρίωσης της τελικής απόφασης
ισότιμο προς άλλα κριτήρια όπως μείωση ανεργίας, ενεργειακές
και εθνικές πολιτικές κλπ .

β) να συντελεί στην εξειδίκευση των αποφάσεων σ'

Στον τομέα των Δημοσίων

Σ·

3.1. Στόχοι της Ε .Π .Ε.
- Ο καθορισμός και η

γενικότερη

δεσμού, το Ε.Σ.Χ. Π ., από το

προσέγγιση

19846 .

εφαρμογής του

1979 με απόφασή του (Φ.Ε.Κ.

1021/Β) καθιέρωνε το θεσμό της εισηγητικής έκθεσης για τις

επιπτώσεις πάνω στη χωροταξία και το περιβάλλον που θα
συνόδευε:

ότι

αφορά συμπληρωματικά μέτρα για την κατά το δυνατό άρση
των αρνητικών επιπτώσεων.
~.2. Χρησιμότητα και κριτήρια αποτελεσματικότητας

της Ε.Π.Ε.
Η πρόβλεψη των περιβαλλοντικών επιπτώσεων οδηγεί σε
α) ορθές αποφάσεις για την αποτελεσματική χρήση των φυσι
κών και ανθρώπινων πόι~ων από τη σκοπιά του επενδυτή και

β) τις άδειες σκοπιμότητας σημαντικών επενδύσεων

της αδειοδοτούσας αρχής
β) μείωση του κόστους και του χρόνου λήψης των αποφά

γ) τις εκθέσεις ένταξης νέων σημαντικών έργων στο Π.Δ .Ε.

σεων αυτών

α) τα σχέδια νόμων
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γ) μείωση του ενδεχόμενου λήψης πολυδάπανων πρ όσδετων

αξιολογημένου πλαισίου. Οι βιώσιμες εναλλακτικές χωροθετή

μέτρων προστασίας περιβάλλοντος, άρα μείωση της αβεβαιότη

σεις μιας βιομηχανίας μειώνονται με τον τρόπο αυτό σε αριθμό

τας (ρίσκου) τη ς επένδυσης

που να επ ιτρ έπει την ουσιαστικ ή εξέτασή τους.

δ) σωστή χωροθέτηση της επένδυσης.
Για να είναι αποτελεσματική η Ε. Π .Ε. πρέπει
α) να αρχίσει από τα πρώτα στάδια σύλληψης του έργου
β) να παρακολουδεί τις μελέτες και λήψεις αποφάσεων στη

ποιότητας στοιχείων περιβάλλοντος) που καθιστούν δυνατή και

διαδικασία σχεδιασμού, εξειδίκευσης και οριστικοποίησης του

οικονομ ικά εφικτή την Ε.Π.Ε. για έργα του ίδιου επιπέδου (στο

έργου

π αράδειγμα: έργα επιπέδου Ρυθμιστικού Σχεδίου). Η συστημα 

γ) να εντοπίσει όσο το

δυνατόν νωρίτερα τις σημαντικές

τική συλλογή, ανάλυση, κωδικοποίηση, αποθήκευση και ενημέ

{)ετικ ές και αρνητικ ές επιπτώσεις του έργου στο περιβάλλον και

ρ ωση των στο ιχείων αυτών , βοηθά στην καλύτερη ποιότητα, στη

να προσανατολίσει ανάλογα τις αποφάσεις στα διάφορα στάδια

μείωση του κόστους και του χρόνου εκπόνησης μιας Ε.Π.Ε .

δ) να χρησιμοποιεί τη

,

γ) Η υποβολή σε Μ . Π .Ε. ενός ανώτερου επίπεδου λήψης
αποφάσεων (π.χ. Ρυδμιστικού Σχέδιου) αποφέρει ένα πλήθος
περιβαλλοντικών δεδομένων (π.χ. μετρήσεις, όρια και στόχοι

μελέτη

εναλλακτικών

λύσεων σαν

δ) Η Ε.Π.Ε. για ένα συγκεκριμένο έργο, αντίttετα, μπορεί να

βασική μέδοδο τεκμηρίωσης και αξιολόγησης των επιλογών.
· Οσο πιο νωρίς κατά τον σχεδιασμό ενός έργου διαπιστωθεί

ανατρέψει αποφάσεις ανωτέρου επιπέδου, όταν και αυτές δεν
έχουν υποβληθεί στην ίδ ια διαδικασία.

περιβαλλοντικό πρόβλημα τόσο μικρότερο είναι το κόστος αντι

Σε επίπεδο σπουδών, η Ε.Π .Ε. πρέπει να εφαρμόζεται σε

μετώπισής του (π .χ. μετατροπή βασικού σχεδιασμού σε σχέση
καταλληλότ ερου χώρου σε σχέση με έργ α προστασίας περ ιβ άλ

έργα που λόγω της φύσης και του μεγέδους τους, αλλά και της
ευαισθησίας του αποδέκτη (τόπου εγκατάστασης) αναμένεται
να έχουν σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον. Ο κατάλογος

λοντος κλπ.).

των έργων που υπόκεινται σε υπο βολή Ε. Π .Ε. να ανανεώνεται

με εγκατάσταση πρόσθετου εξο πλισμού αντ ιρύπανσης, επιλογή

Η Ε .Π .Ε., παρ ' όλη τη χρήση δ ιαφόρων επιστημονικών και
τεχν ικών στοιχε ίων και μεθόδων πρόβλεψης και αξιολόγη σ η ς,

τακτικά, σύμφωνα με τα νεώτερα δεδομένα της επιστήμη ς και
τη ς τεχνικής.

πρέπει να καταλήγει σε διάφανα συμπεράσματα και προτάσεις,

κατανοητά στην αδειοδοτούσα αρχή και στο γενικό κοινό.

3.4 .

Η Ε.Π.Ε. έ χει περιορισμένη χρησιμότητα σε

α) έργα, επενδύσεις και πολιτικές εθνικού-στρατηγικού χα
ρακτήρ α: καταγράφει μόνο τις προ καλού μ ενες επιπτώσε ις
β) έργα που στοχ εύουν στην κάλυψη βασικών κοινωνικών
αναγκών. όπως π.χ. στην καταπολέμηση τη ς ανεργίας.

· Εχει

Περιεχόμενο και Προδιαγραφtς Ε . Π .Ε.

α) Π εριγράφεται το έργο στα διάφορα στάδιά του ( κατα
σκευή-λειτουργία) με έμφαση στην ποσοτική πρόβλεψη της
προκαλούμενη ς ρύπανσης και εξετάζονται όλες ο ι άμεσες και

έμμεσες επιπτώσεις στα αβιωτικά και βιωτικά στοιχεία του

επίσης περιορ ισμένη αποτελεσματικότητα όταν

περιβάλλοντος, στον άνδρωπο, όπως επίση ς οι κο ινωνικές και

α) υπάρ χε ι εκδηλωμένη αντίθεση και τείνει να γίνει απολογη

οικονομικές επιπτώσεις και οι επιπτώσεις στα υλικά αγαθά και

τική προς τη μια ή την άλλη πλευρά

στην πολιτιστ ική κληρονομιά .

β ) εκπονείται σε στενά περιθώρια χρόνου, με έλλε ιψη στοι

χείων και διαλόγου

β) Π ερ ιγράφονται αναλυτικά τα στοιχεία του περιβάλλοντος
που εν δέχετα ι να θιγούν σημαντικά, και αναλύονται οι επιπτώ

γ) προσπα{)εί κατά βάση ν<ι πείοει τι ς αδtιοι'\οτοι 1 οε.; αρχέ ς

σεις.

δ) ι-ιναι εγκυκλοπαιδ ικη και αδυνατεί νcι διακρινει το σημα

γ) Π ερ ιγρ άφονται οι κυριώτερες εναλλακτικές λύσεις που

ντικι> από το ασήμαντο. να εξειδικεί1σει ποιοτικϊι κω να προβλέ

εξετάστη καν και τεκμηριώνονται περιβαλλοντικά οι επιλεγείσες

ψει ποσοτικά το μέγεΟο ς κ<ιι τη διάρκεια η»ν ι·πιπτι•ιιJε(>J\' .

λύσεις.

b) Π εριγράφονται τα προτεινόμενα έργα για τη μείωση ή αντι
στάδμιση των δυσμενών επιπτώσεων στο περιβάλλον όπως

3 .3 .

Πεδίο εφα ρμογή ς της Ε.Π.Ε .

επίσης και τα σημεία όπου η πρόβλεψη δεν κρίν εται επαρκής

Εφαρμόζετα ι σ' οποιοδήποτε έργο, επένδυση, πρόγραμμα,
σχέδιο ή πολ ιτική έχει σημαντική επίπτωση στο περ ιβάλλον.

Προτείνου με η κλιμακού μενη χρήση της Ε.Π.Ε. στα διαφορε
τικά επίπεδα λήψης αποφάσεων, στις περιπτώσε ις εκείνες που

και όπου δα απαιτηθούν προγράμματα μέτρησης (monίtoring)

των πιθανών επιπτώσεων.
ε) Τ α παραπάνω συνοδεύονται από σύντομη περίληψη και
έκθεση των συμπερασμάτων της μελέτης.

ο ι κατ · αρχήν αναμενό μ ενες επιπτώσε ις δεν έχουν προβλεφθεί

Στις αρχικές φάσεις τ η ς Ε. Π .Ε. είναι σκόπιμο να εντοπίζονται

ή δεν συμφωνούν με τις προβλέψεις επιπτώσεων στο αμέσως

τα σημεία εκείνα που θα έχουν τις πιο σ ημαντικές επιπτώσεις,

επόμενο επ ίπεδο 7 •

έτσι ώστε να δίνεται και η ανάλογη προσοχή στα επόμενα

Για παράδειγμα, μια βιομηχανική επένδυση υποβάλλεται σε

Ε.Π.Ε. όταν προτείνεται να εγκατασταθεί σε περιοχή όπου δεν
υπάρχε ι ήδη

αξιολόγηση

των

επιπτώσεων

από

παρόμοιες

μονάδες, ή όπου η υπάρχουσα δεν πρ οβλέπει (επιτρέπει) εγκα
τάσταση παρόμοιων μονάδων. Αντίδετα η Ε. Π .Ε. δεν κρίνεται

στάδια της μελέτης. Τα σημεία αυτά διαφέρουν ανάλογα με τα
χαρακτηριστικά του προτεινόμενου έργου και του τόπου εγκα
τάστασης. Ο εντοπισμός του ς μπορεί να γίνει μ ε τη βοήθεια
κατάλληλων μητρών επιπτώσεων.

· Ενα

υπόδειγμα μήτρας για

βιο μηχ ανικά έργα δίνεται στο παράρτημα

IIS.

αναγκαία όταν η προτε ινόμενη περιοχή εγ κατ άσταση ς έχει υπο

Επισ ημαίνεται η εξέταση εναλλακτικών λύσεων σαν το πιο

βληθε ί σε αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την

σημαντικό μεθοδολογικό εργαλείο τη ς Ε. Π .Ε. Μ όνο η α β ίαστη

εγκατάσταση παρόμοιων μονάδων.

εξέταση εναλλακτικών λύσεων ως προς τα βασικά χαρακτηριστι

Πλεονεκτήματα τη ς παραπάνω προσέγγιση ς:

κά του έργου (τόπος εγκατάστασης, τεχνολογία κλπ.) μπορεί να

α) Οικονομία χρόνου και πόρων με την εφαρμογή Ε. Π .Ε. για
σύνολα ή κατηγορίες έργων μικρού μεγέδου ς αλλά μεγάλου

τητα και το κόστος της περιβαλλοντικής προστασίας από ένα

πλήδους (π.χ . βιομηχανικ ές περιοχές, οδικό δίκτυο κλπ.) .

προτ ε ινόμενο έργο.

β) Η αξιολόγηση των εναλλακτικ ών λύσεων για συγκεκριμένα

έργα, μπορ εί να γίνει μόνο στη βάση ενός ήδη π ερ ιβαλλοντικά

δώσει απαντήσεις σε θεμελιώδη ερωτήματα ως προς την εφικτό

· Ενα

άλλο μεθοδολογικό στοιχείο που πρέπει να αναφερθεί

ε ίναι η σταδιακή προσέγγιση στη μελέτη των διαφόρων ζητημά-
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των. · Ετσι, μετά τον εντοπισμό των σημαντικών επιπτώσεων,
πρέπει να ακολουθείται μια διαδοχή ποιοτικών και ποσοτικών
εκτιμήσεων των επ ιπτώσεων αυτών, που γίνονται πιο αναλυτι
κές και συγκεκριμένες στο βαθμό που αξιοποιούνται τα στοι
χεία που προκύπτουν από την ολοκλήρωση των τεχνικών κατασκευαστικών μελετών και της ανάλυσης της υπάρχουσας

κατάστασης. Η διαδικασία αυτή μπορεί να επισημοποιηθεί με
διαδ ικασίες προέγκρισης σ' ότι αφορά τη χωροθέτηση και τα
βασικά χαρακτηριστικά του έργου. (Βλέπε και παράρτημα ΠΙ ).

3 .5.

Φορείς εκπόνησης και αξιολόγησης και

διαδικασίες

Σε γενικές γραμμές η μελέτη εκπονείται από τον επενδυτή και
αξιολογείται από τις αρχές με αρμοδιότητα σε περιβαλλοντικά
θέματα . Το αξιολογημένο προϊόν της μελέτης υποβάλλεται στην
αδε ιοδοτούσα αρχή ή στα αρμόδια όργανα για την λήψη απο
φάσεων.

Το γενικό αυτό σχήμα επ ιδέχεται παραλλαγές που να βελτ ιώ
νου ν την επιστημονική
κότητα της Ε. Π .Ε.

- τεχνική

· Ετσι η

αρτιότητα και την αντικειμενι

μελέτη μπορεί να ανατεθεί σε εξειδ ι

επιστημον ική και τεχνική αρτιότητα και η οικονομική αυτάρ
κειά της.

Πρέπει επίσης να διασφαλίζεται η αντικειμενικότητα και η
αρχή της ίσης μεταχείρισης, ιδιαίτερα όταν η αξιολογούσα αρχή
είναι και αδειοδοτούσα ή σε περιπτώσεις που έχει εκφραστεί
υπέρ ή κατά ενός συγκεκριμένου έργου.

3.6 . Δημοσιότητα και · Εyκριση της Ε.Π.Ε.
Απαραίτητο στοιχείο, μέσο και τρόπος διασφάλισης της απο
τελεσματικής λειτουργίας του δεσμού είναι η ενημέρωση του

ενδιαφερόμενου κοινού, η δυνατότητα έκφρασης γνώμης και η
δημοσιότητα όλων των σχετικών διαδικασιών αξιολόγησης και
έγκρισης.

Πρέπει να καταβάλλεται προσπάθεια συλλογής των απόψεων
του κοινού , και ιδιαίτερα των ομάδων ειδικών ενδιαφερόντων
(κάτοικοι περιοχής, φυσιολατρικοί σύλλογοι κλπ.) από τα
πρώτα στάδια εκπόνησης, γιατί πολλές φορές διαθέτει καλύτε
ρη γνώση της κατάστασης και αντίληψη των επιπτώσεων από τις

αρμόδιες αρχές, ιδιαίτερα σε εξειδικευμένα θέματα.
Με

τον

τρόπο

αυτό

διευκολύνεται

και

η

προοδευτική

κευμένα μελετητικά γραφεία ή ερευνητικούς φορείς (πανεπι

αποδοχή του έργου από πλευράς του κοινού , η άρση της ανησυ

στήμια κλπ.), με έξοδα του επενδυτή, ενώ η τεχνική αξιολόγησή

χίας του λόγω έλλειψης ενημέρωσης και ελαχιστοποιούνται

της να ανατεθεί σε σώμα αξιολογητών (π.χ. Τ.Ε.Ε . ) με σκοπό την

πιθανές αντιδράσεις και καθυστερήσεις.

εξασφάλιση αντικειμενικότητας, την ίση μεταχείριση ιδιωτικού

Κατά την αξ ιολόγηση της Ε.Π.Ε. κα ι πριν τη λήψη οποιασδή

και δημόσιου τομέα κλπ .
Σ ' ότι αφορά τις επιστημονικές απαιτήσεις της ομάδας

ποτε απόφασης πρέπει να δίνεται εύθετος χρόνος για την

εκπόνηση ς, είνα ι προφανές ότι η

αφορά την αποδοχή και τις επιπτώσεις του έργου.

Ε.Π.Ε.

είναι μια σαφώς

διεπιστημονική εργασία. Απαιτεί γνώσεις και τεχνικές από το
χώρο των φυσικών επιστημών και τη ς βιολογίας, των διεργα
σιών, επιδημιολογ ίας , στατιστικής κα ι προσομοίωσης, οικονομι
κής γεωγραφίας κλπ .

Στη β ελτίωση της αντικειμεν ικότητας των Ε.Π.Ε. συντεί
νουν :

α) η ύπαρξη σωστών προδιαγραφών

β) η επίβλεψη και αξιολόγησή του από οργανισμούς και
πρόσωπα χωρίς ίδιο συμφέρον

γ) η υποχρεωτική συνεργασία κατά την εκπόνηση με αξιόπι
στους οργανισμούς

δ) η δημοσίευση και η δημόσια συζήτηση επί των αποτελε
σμάτων.
Η αξιολογούσα αρχή πρέπει:

α) να καθορίζει τα έeγα και δραστηριότητες που υποχρεού
νται να υποβάλλουν Ε.Π.Ε.

β) να καθορίζει τις γενικές και ειδ ικές προδιαγραφές των

παρουσίασή της και την έκφραση γνώμης του κοινού σ' ότι

3.7.

Κόστος Εκπόνησης Ε.Π.Ε.

Εκεί όπου ήδη υπάρχει αξιόλογη εμπειρία το κόστος της
Ε.Π.Ε. υπολογίζεται σε

0,5%

ως

2%

της αξίας του έργου (1 ).

Το κόστος αυτό αναμένεται μεγαλύτερο ως ότου αναπτυχθεί
η εμπειρία, τυποποιηθούν οι προδιαγραφές και οι τεχνικές πρό
βλεψης και υπάρξουν βάσεις δεδομένων περιβαλλοντικής ανα

γνώρισης,

δεδομένου

ότι

ο

μεγαλύτερος

συντελεστής

του

κόστους αφορά συλλογή πληροφοριών.

Ας σημε ιωθεί ότι πολλές από τις πληροφορίες αυτές χρησιμο

ποιούνται και κατά την εκπόνηση άλλων αναγκαίων μελετών,
έτσι ώστε να είναι δύσκολο να αποτιμηθεί το πραγματικό
κόστος της Ε.Π.Ε. Το κόστος της Ε.Π.Ε . ελαττώνεται όσο πιο
νωρίς εφαρμόζεται κατά τη διάρκεια σχεδιασμού ενός έeγου .

· Οπως

ήδη αναφέρθηκε τα οφέλη είναι δύσκολο να αριθμο

ποιηθούν.

μελετών, τα αντικείμενα περ ιβαλλοντικής προστασίας και τις
τεχνικές αξιολόγησης

γ) να καθορίζει, όπου απαιτείται, το περιεχόμενο της προμε
λέτης, να επιβλέπει τη μελέτη και να καθορίζει τα ενδεχόμενα
σημεία για σημαντικές επ ιπτώσεις

3.8.

Ε.Π . Ε. και Προστασία Περιβάλλοντος

Η Ε.Π.Ε. αποτελεί το βασικό στοιχείο αναφοράς στη λήψη
μέτρων προστασίας περιβάλλοντος επειδή:
α) αποτελεί τη βάση πληροφοριών για το είδος και την ποσό

δ) να παραλαμβάνει την Ε.Π.Ε. και να τη διαβιβάζει μαζί με
σχολιασμό και αξιολόγηση στην αδειοδοτούσα αρχή
ε) να παρέχει στους μελετητές κάθε πληροφορία σχετική με
το περιβάλλον και να λειτουργεί σαν forum για ανταλλαγή

τητα της αναμενόμενης ρύπανσης (αέeια, υγρά κάι στερεά από

πληροφοριών και απόψεων σε σχετικά θέματα

περιοχή

στ) μετά την έγκρισ η εκτέλεσης του έργου, να το παρακολου
θεί στα διάφορα στάδια κατασκευής και λειτουργίας του, να
επιβεβαιώνει τις προβλέψεις επιπτώσεων, την τήρηση και την

βλητα , θόρυβος) και των χαρακτηριστικών τους (θερμοκρασίες
και συγκεντρώσεις εξόδου, τρόποι διάθεσης κλπ . ).
β) περιέχει πληροφορίες για τις υπάρχουσες συνθήκες στην
(μετεωρολογία ,

υφ ιστάμενη

ρύπανση,

χρήσεις

γης

κλπ .).

γ) εξειδικεύει τις

σημαντικές

αρνητικές

επιπτώσεις που

ενδιαφέeουν την προστασία περιβάλλοντος .

·αποτελεσματικότητα των εγκεκριμένων όρων προστασίας περι

δ) υποδεικνύει τους τρόπους προστασίας.

βάλλοντος και να εισηγείται αναπροσαρμογή τους σε περιπτώ
σεις απρόβλεπτων επιπτώσεων, ή και σύμφωνα με τις εξελισσό
μενες απαιτήσεις προστασίας και την επιστημονική πρόοδο .
Απαραίτητο στοιχείο για την ορδή λειτουργία της είναι η

ε) εντοπίζει τα αδύνατα σημεία της πρόβλεψης και υποδει
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κνύει τους τρόπους παρακολούθησης και μέτρησης των επι

πτώσεων.
Κατά την υλοποίηση του έeγου το σχήμα περιβαλλοντικής

/

/

προστασίας (περιβαλλοντικοί όροι) ουσιαστικά εξάγεται από

Τα βήματα αυτά πρέπει να εmrαχυνftούν με γοργούς ρυt>

την Ε.Π.Ε., και σε τελική ανάλυση καλείται να επαληθεύσει τα
συμπεράσματά της και να την βελτιώσει σαν τεχνική πρόβλε
ψης. Οι τεχνικές πληροφορίες του έργου που δίνονται στην

μούς, γιατί η απρογραμμάτιστη Λαι άναρχη ως τώρα ανάπτυξη

έχει ήδη δώσει τους καρπούς της, σ' ότι αφορά το περιβάλλον.

Ε.Π.Ε. καftιστούν δυνατό και τον έλεγχο των περιβαλλοντικών

βλήματα (Αt>ήνα, Ελευσίνα, Θεσσαλονίκη, Πτολεμα'ίδα, Θερμαϊ

όρων.

Υ περκορεσμένες περιοχές με σημαντικά περιβαλλοντικά προ

κός, Σαρωνικός και Παγασητικό ς, ρυπασμένες λίμνες κλπ.) t>έ
τουν όρια στην ανάπτυξη αυτού του τύπου. Και μια υποβάt>μιση

3 .9. Ε. Π.Ε.
. ανάπn>ξης'Ι

και Χωροταξικό ς Σχεδιασμός της

της ποιότητας ζωής με κοινωνικό κόστος τόσο μεγάλο όσο και
δύσκολο να υπολογισ{)εί.

Αν ορίσουμε σαν βασικό στόχο του χωροταξικού σχεδιασμού,

σ' οποιοδήποτε επίπεδο (πόλη, περ ιφέρεια, χώρα) την πρόβλε

Το πρόσφατο νομοt>ετικό πλαίσιο που αναφέρt>ηκε δίνει τις
ορδές βάσεις για την εξειδίκευση και υλοποίηση του θεσμού.

ψη , την προετοιμασία και τον έλεγχο των αλλαγών στις χρήσεις

Απαιτείται όμως ακόμα πολλή προσπάθεια απ'

γης έτσι ώστε να εξυπηρετηθεί η οικονομική ανάπτυξη και η

ενδιαφερόμενους φορείς για την γρήγορη, ουσιαστική και απο

βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων στις σημερινές

τελεσματική εφαρμογή του που σίγουρα δα συμβάλλει στην

ραγδαία μεταβαλλόμενες συνftήκες, γίνεται φανερή η σχέση με
την Ε.Π.Ε.: Η Ε.Π.Ε. στοχεύει στην πρόβλεψη των επιπτώσεων
αυτών ακριβώς των αλλαγών.
Ο χωροταξικός σχεδιασμός πρέπει να συνεισφέρει τα κριτήρια
για την υποχρέωση ή όχι σε υποβολή Ε.Π.Ε. για ένα συγκεκρι

μείωση της αντιπαλότητας στο δίλημμα: οικονομική ανάπτυξη

μένο έργο, και τη βάση των πληροφοριών κα ι τους επιθυμητούς

τεχνικό δυναμικό της χώρας. Ας υποβάλλει, έστω και αναδρομι

στόχους περιβαλλοντικής προστασίας μιας περιοχής, ανάλογα
με τη χρήση της. · Οπως αναφέρθηκε στα προηγούμενα, έργα
που κατά τεκμήριο πρέπει να υποβάλλονται σε Ε.Π.Ε. είναι

αυτά που δεν έχουν προβλεφθεί ή είναι αντίθετα με τις προβλέ
ψεις του σχεδιασμού και που συνήθως εξυπηρετούν ανάγκες

όλους τους

και προστασία περιβάλλοντος.
Ο Δημόσιος Τομέας τόσο στη Διοίκηση, όσο και στο παραγω
γικό τμήμα του (επενδύσεις, έργα) πρέπει να δώσει πρώτος
δείγματα γραφής και να κινητοποιήσει το επιστημονικό και
κά τις δραστηριότητές του σε Ε.Π.Ε. και ας διευρύνει τις κατη·

γορίες μελετών του Γ.Ε.Μ., που, ως τώρα, δεν περιλαμβάνουν
αντίστοιχες μελέτες. Θα είναι μια ουσιαστική , πέρα από εορτα
σμούς, συνεισφορά του στο Ευρωπαϊκό έτος Περιβάλλοντος.

μεγαλύτερης κλίμακας.
Σε εθνικό επίπεδο κύρια, αλλά και σε περιφερειακό, ο χωρο
ταξικός και οικονομικός σχεδιασμός πρέπε ι:
α) να προβλέψει τα μεγάλης κλίμακας απαιτούμενα έργα
β) να προσδιορίσει τις περιοχές με αντίστοιχο δυναμικό ανά
πτυξης ή (σε περιβαλλοντικούς όρους)
γ) να προσδιορίσει τις περιοχές με τις πιο έντονες επιπτώσεις

της ανάπτυξης
δ) να πληροφορήσει τις περιοχές αυτές για την ανάπτυξη και
τις πιθανές επιπτώσεις της.
Για την επίτευξη των στόχων αυτών θα πρέπε ι να κάνει εκτε
ταμένη χρήση της Ε.Π.Ε.

4.

Συμπεράσματα, Προτάσεις
Τα τελευταία χρόνια, όλο

και περισσότερο υπεισέρχονται

περιβαλλοντικά κριτήρια στη διαδικασία σχεδιασμού και λήψης
αναπτυξιακών αποφάσεων. Αρχίζει να γίνεται κατανοητό ότι η

προστασία του περιβάλλοντος είναι μακροπρόθεσμος στόχος
και προϋπόθεση κάθε οικονομικής ανάπτυξης και δραστηριό
τητας.

Σε παγκόσμιο επίπεδο ο δεσμός της Ε.Π.Ε. ενσωματώνεται
στους μηχανισμούς λήψης αποφάσεων για την ανάπτυξη. Η
Ε. Π .Ε. εξασφαλίζει την ισότιμη συμμετοχή περιβαλλοντικών κρι
τηρίων , μαζί με οικονομικά, τεχνικά και κοινωνικά κατά την
αξιολόγηση αναπτυξιακών προτάσεων.

Στην Ελλάδα, έξι χρόνια μετά την πρώτη, και περιορισμένη
εφαρμογή του {)εσμού, είμαστε ακόμη στα πρώτα βήματά του.
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ΟΔΗΓΙΑ Ε.Ο.Κ. νια την εκτLμηση πε- !Νόμος νια την προστασια του περιβάλλοντος
ριβαλλοντικών επιπτώσεων (337/85)
(Ν. 1650/86)
Κριτήρια για την
εφαρμογή Ε.Π.Ε.

Δραστηριότητες που λόγω της φύσης,

της θέσης ή του μεγέθους τους έ
χουν σημαντικές επιπτώσεις στο
περιβάλλον.

-

Νόμοc για το Ρυθμιστι
κό Σχέδιο
το πρόγρcιι
μα προστ.nεριβnλλσ~χος
θεσ/νtκης(Ν. 1561/85)

&

Δραστηριότητες με
Το εtδος και το μέγεθος του έργου.
Το εtδος και η ποσότητα της ρύπανσης και όλ- 1 σημαντικές επιπτώ
σεις στο περιβάλλον
λων περιβαλλοντικών επιπτώσεων
Ο κινδυνος σοβαρού ατυχήματος και η ανάγκη

Π.Δ.1180 / 81

Συγκεκριμένες
βιομηχανικές
δραστηριότ η τες

επιβολής περιορισμών νια την προστασtα του

ανεξάρτητα από
μέγεθος και θέ

περιβάλλοντος

ση εγκατάστα

σης.

Τα κnιτήρια μπορούν να διαφο ροποιούνται σύμ
φωνα με ε γκεκριμένα χωροταξικό ή ρυθμιστικό

Κατά τεκ

μήριο υψηλής
ρύπανσης

σχέδια και προγράμματα, ζώνες χρήσεων γης και

τομεακές μελέτες προστασίας τουπεριβόλλοντος
Δραστηριότητες

που πρέπει να
υποβάλλονται
σε Ε. Π. Ε.

α) Υποχρεωτικό οι το υ ΠLνακα ΑΙ
β) Δυνητικό, με κριτήρια μεγέ
θους και ως προς ειδικό γνω
ρtσματα οι του ΠLνακα ΑΙΙ.
Οι γενικές αρχές της Ε.Π.Ε.

έχουν

αξια εφαρμογής και σε προτεινόμε

να κοινοτικό, κρατικό ή περιφε
ριακό αναπτυξιακό προγράμματα,
οικονομικό προγράμματα, χωροταξι

κό σχέδια και πολιτικές

Τα έργα και οι δραστηριότητες κατατάσσονται
με Υπ.Αποφάσεις σε

3

κατηγορtες, ανάλογα με

τις επιπτώσεις τους .

α)Έργα και δραστηριότητες με πιθανότητα πρό
κλησης σοβαρού κινδ ύνου για το περιβάλλον.
Απαιτείται η υποβολή Ε . Π.Ε.
β)Έργα και δραστηριότητες πο υ πρέπει να υ
ποβάλλονται σε προδιαγραφέ ς, όρους και

περιορισμούς προστασιας περιβάλλοντος.
Αρκει η υποβολή δικαιολογητικών συμμόρ
φωσης με τις διατάξεις προστασtας περι

βάλλοντος .
,γ) Έργα και δραστηριότητες με ιδιαLτερα μικρό

κίνδυνο νια το περιβάλλον. Αρκει η υποβολή
δικαιολογητικών
ΕξαLρεση από
Ε.Π . Ε.

Τα κράτη - μέλη έχουν τη δυνατότητα
να εξαιρέσουν ειδικό έργα αν:

α ) ενδεLκνυται ~ιαδικασια ε 
κτ t μησης ,β ) πληροφορούν τους εν 

διαφερομένους και την tπιτροπή για
τους λόγους εξαLρεσης και παράσ~ν

κάθε δυνατή πληροφορ(σ. Η Επιτροπή
κάνει απολογ ι σμό των εξαιρέσεων στο
Συμβούλιο των Υπουργών

Κατάταξη με Υπ . Αποφά
σεις ,ύστερα από εισή
γηση της Εκτελεστικής
Επιτροπής ( Ε . Ε.) του
Οργανισμού θεσσαλονι
κης (0.θ . )

Κατάταξη ορισμέ
νων βιομηχανικών

.

δραστηριοτήτων
σε

2

κατηγορLες,

με υποχρέωση υπο

βολής Μ . Π.Ε. ανα~
λόγων προδιαγραφών (βλ . π Lνακες
81 και ΒΙ Ι)

i
1

!

..
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

(συνέχεια)

Περιεχόμενο και
προδιαγραφές
Ε.Π.Ε.

Να εξετάζονται οι άμεσες και έμμεσες, δευτερεύουσες, σωρευτικές, μό-

ΚαθορLζεται με κ . Υπ. Αποφάσεις, μπο-

Καθορίζεται με κ. Υπ.

Αναλυτικές προ-

ρούν να διαφοροποιούνται κατά κλάδους,

Απόφαση

διαγραφές ανάλο-

νιμες και προσωρινές, βραχυ- και

ομάδες έργων και στάδια έγκρισης.

να

μεσοπρόθεσμες, θετικές και αρνητικές επιπτώσεις σε

Να περιέχουν τουλάχιστον :
α ) Περιγραφή του έργου ή δραστηριότητας,

ρLα (τύπου Α και

α)άνθρωπο, πανιδα, χλωρίδα

β)έδαφος, νερά, αέρα, κλLμα
γ)σε όλους τους παραπάνω παράγοντες συσχετισμένους
δ)υλικά αγαθά και πολιτιστική κληρονομιά
Να περιέχει: α) Περιγραφή του έργου στα
διάφορα στάδια (κατασκευή-λειτουργLα) με
έμφαση στην πρόβλεψη του τύπου και της
ποσότητας της προκαλούμενης ρύπανσης.

με

την

κατηγο -

Β)

του χώρου εγκατάστασης, του σχεδια-

σμού και του μεγέθους των .
β) Εντοπισμό και αξιολόγηση των βασικών
επιπτώσεων στο περιβάλλον .
γ) Περιγραφή των μέτρων για την πρόληψη,

με(ωση ή αποκατάσταση δυσμενών επιπτώσεων.
δ) Απλή περ(ληψη.

.

β) Σκιαγράφηση των κυριότ ερων εναλλακτικών λύσεων και περιβαλλοντική τεκμηρ(ωση της συγκεκριμένης
επιλογής.
γ) Περιγραφή των στοι χειων
του περιβάλλοντος που ενδέχεται να θιγούν σημαντικό και περιγραφή των σημσ.ιτι-

κών επιπτώσεων.
δ) Περιγραφή των προτειν ό μενων μέτρων για την κατά το δυνατόν
μείι.χJη ή αντιστάθμιση των δυσμενών επιπτώσεων.
δ) Τεχνική περίληtlη.
στ) Αναφορά στις ενδεχόμενες

δυσκολίες κατά την συλλογή των απαιτού μενων πληροφοριών
Υποχρεώσεις του
Φορέα του Έργου

QI)
~

Παροχή απαιτουμένων πληροφοριών ανά
στάδιο έγκρισης σύμφωνα με τις υπάρχουσες γνώσεις και μεθόδους εκτίμησης

Υποβολή Ε.Π.Ε. ή δικαιολογητικών που τεκ :μηριώνουν τη συμμόρφωση με τις διατάξεις

προστασιας περιβάλλοντος, ανάλογα με την
κατηγορLα

Υποβολή Ε.Π.Ε.

Υποβολή Μ.Π.Ε .

~

ΠΑΡΆΡΤΗΜΑ Ι {συνέχεια)

Διαδικασια έγκρισης Ε.Π.Ε . και λήψης αποφόσεων

Η έγκριση Ε.Π.Ε. να διεξάγεται στα πλαι- .
σια της διαδικασιας αδειοδότησης. Οι περιβαλλοντικές αρχές να διατυπώνουν γνώμη

Για τη χορήγηση άδειας εγκατάστασης
απαιτείται ο καθορισμός περιβαλλοντικών όρων που προκύπτουν από την έγκρι-

Παρόμοια διαδικασια .
Αρμόδια αρχf\ Ό νια τον

πριν ληφθει απόφαση νια πραγματοποιηση

ση της Ε.Π.Ε. Για τα έργα α' κατηγοριας απαιτειται προέγκριση χωροθέτησης

ντικών όρων η Ε.Ε.
του Ο.θ.

του έργου. Για τη γνωμοδότηση να τους

κοινοποιούνται όλα τα σχετικά στοιχεια.
Επ(σης να τLθεται στο ενδιαφερόμενο κοινό:

καθορισμQ περιβαλλο-

---

Η έγκριση δίνεται σε τακτή προθεσμία,
παρέλευσή της σημαLνει σύμφωνη γνώμη

α) κάθε αLτηση άδειας και τα διαθέσιμα
στοιχεία
β)

η δυνατότητα έκφρασης γνώμης πριν από

εγκρίσεις πραγματοποLησης
Δημοσιότητα

Τα κράτη - μέλη, ανάλογα με τα χαpaκτηριστικά των έργων

Το Νομαρχιακό Συμβούλιο λαμβάνει γνώση

α) να ορίζουν το ενδιαφερόμενο κοινό,τους
τόπους και τον τρόπο ενημέρωης του και

ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους φορείς

:

Ε.Π.Ε.

τον τρόπο γνωμοδότησής του

της Ε.Π.Ε.

και, πριν από κάθε έγκριση

για να εκφράσουν γνώμη . Ο τρόπος καθορ(ζεται με απόφαση Υπ.Πε. Χω . Δ.Ε.

β) να ορίζουν τα κατάλληλα χρονικά δια στήματα που να επιτρέπουν τη γνωμοδό-

---

---

τηση και τη λήψη αποφάσεων σε εύλογες

προθεσμίες
Σε περίπτωση έργου με διασυνοριακές επι-

πτώσεις η διαδικασία να ακολουθειται και

.

για το κοινό της γειτονικής χώρας
Έλεγχος και εφαρμογή δραστηριότητας

(post

aυditing)

Οι αρμόδιες αρχές πρέπει να εξακριβώ-

Άν δημιουργηθούν σοβαρά απρόβλεπτα

νουν αν το έργο, μετά την πραγματοποιη-

σή του έχει σημαντικές μή προβλεφθείσες

προβλήματα υποβάθμισης περιβάλλοντος,
μπορούν να επιβληθούν πρόσθετοι όροι

Ο έλεγχος ανατίθεται
σε ΚΕΠΠΕ που συνιστώνται στον Ο.θ.

Άν διαπιστωθεί μή

επιπτώσεις. Ο έλεγχος βηθό στη βελτίωση

με κ. Υπ. Απόφαση. ο έλενχος ανατι -

ο Υπ.Βιομ. επιβόλ -

των μεθόδων εκτίμησης Π.Ε. και στη λήψη
αναγκαίων διορθωτικών μέτρων στα πλαίσια της ισχύουσας νομοθεσίας

θεται στα κλιμάκια ελένχου Ποιότητας

λει πρόσθετους ό-

Περιβάλλοντος {ΚΕΠΠΕ)

ρους προστασίας.

επαρκής προστασία

του περιβάλλοντος,

Ο

έλεγχος ανατLθεται
στη Διε~θυνση ΠροστασLας Περιβάλλο -

ντος που συστάθηκε
στο Υ.Β.Ε.Τ., τώρα
στο Υ.Πε.Χω.Δ.Ε.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙ
ΕΡΓ Α ΜΕ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
ΤΗΣ Ε ΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ Π .Ε.

1.

ε) Επιχειρήσεις με εγκαταστάσεις για πουλερικά
στ) Επιχειρήσεις με εγκαταστάσεις για χοίρους
ζ) Εκτροφή σολομού

Διϋλιστήρια αργού πετρελαίου (με εξαίρεση τις επιχει

η) Ανάκτηση εδαφών από τη θάλασσα

ρήσεις που παράγουν μόνο λιπαντικά από σ.eγό πετρέ

λαιο), καθώς και εγκαταστάσεις για την αεριοποίηση
και υγροποίηση

500

τουλάχιστον τόνων άν{)ρακα και

ασφαλτούχων σχιστολίθων την ημέρα.

2.

2. Εξορυκτικές βιομηχανίες
α) Εξόρυξη τύρφης
β) Γεωτρήσεις βάθους, εκτός από τις γεωτρήσεις για τη

Θερμοηλεκτρικοί σταθμοί και άλλες εγκαταστάσεις

μελέτη της στα6ερότητας των εδαφών, και ιδίως:

καύσεως με ελάχισττη θερμική ισχύ

πυρην ικοί σταθ μοί και άλλο ι πυρηνικοί αντιδραστήρες

-

(με εξαίρεση τα ερευνητικά κέντρα για την παραγωγή

λοίπων

300 MW

καθώς και

και κατεργασία σχάσιμου υλικού και πρώτων υλών, με
ανώτατη διαρκή θερμική ισχύ που δεν υπερβαίνει το

3.

-

5.

κτές πηγές ενέργειας, όπως μαρμάρου , άμμου, χαλι

Εγκαταστάσεις με αποκλειστικό σκοπό τη μόνιμη απο

κιού, σχιστόλι6ου , αλατιού, φωσφορικών αλάτων, πο
δ) Εξόρυξη λι6άν{)ρακα και λιγνίτη σε ορυχείο βάθους

σιδήρου και χάλυβα.

ε) Εξόρυξη λιθάν{)ρακα και λιγνίτη σε ορυχείο επ ιφά

Εγκαταστάσεις για την εξόρυξη αμιάντου , καθώς και

ζ) · Αντληση φυσικού αερίου

αμιαντοτσιμέντου, εγκαταστάσεις με ετήσια παραγωγή

η) Εξόρυξη μεταλλευμάτων

άνω των

θ) Εξόρυξη ασφαλτούχων σχιστολί6ων

20.000

τόνων έτο ιμων προϊόντων · στην περί

μοπο ιούν πάνω από

200

κτές πηγές ενέργειας σε ορυχεία επιφάνειας
ια) Εγκαταστάσεις επιφάνειας της βιομηχανίας εξόρυξης

λι6άνθρακα, πετρελαίου φυσικού αερίου και μεταλ
λευμάτων, καθώς και ασφαλτούχων σχιστολί6ων

τόνους το χρόνο.

Συγκροτήματα χημική ς βιομηχανίας.

φορίας(*), σιδηροδρομικών γραμμών μεγάλων αποστά

ιβ) Πσ.eαγωγή οπτάν{)ρακα (ξηρά απόσταξη του άν6ρα
κα)

σεων καθώς και αερολιμένων(**), των οποίων οι διά

ιγ) Εγκαταστάσεις για την παραγωγή τσιμέντου

Κατασκευή αυτο κινητοδρόμων, οδών ταχείας κυκλο

δρομοι απογείωσης έχουν μήκος

2.100

μ. και πλέον.

Λιμάνια θαλάσσιου εμπορίου, καθώς και πλωτές οδοί
και λιμάνια εσωτερικής ναυσιπλοίας για πλοία με εκτό
πισμα μεγαλύτερο των

τόνων.

1.350

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

•

ι) Εξόρυξη ορυκτών εκτός από τα μέταλλα και τις ορυ

50 τόνων έτοιμων προϊόντων· για τις

άλλες χρήσεις του αμιάντου, εγκαταστάσεις που χρησι

9.

νειας

στ) · Άντληση πετρελαίου

των προϊόντων του: στην περίπτωση των προϊόντων

πσ.eαγωγή άνω των

8.

τάσσας

Μεταλλουργικές βιομηχανίες πσ.eαγωγής ακατέργαστου

πτωση των υλικών τριβής, εγκαταστάσεις με ετήσια

7.

3.

σμούς της tιΕυρ ωπαϊκής Συμφωνίας για τις κύριες οδούς των

διε6νών συγκοινωνιών )> της 1 5ης

οεμβρίου

1975

(έγγρ.

περιλαμβάνονται στο Παρ .

1)

β) Βιομηχανικές εγκαταστάσεις για τη μεταφορά αερίου,

ατμού

και θερμού ύδατος, μεταφορά ηλεκτρικής

ενέργε ιας με εναέρια καλώδια
γ) Επίγεια αποθήκευση φυσικού αερίου

δ) Αποθήκευση εύφλεκτων αερίων σε υπόγειες δεξαμε
νές

ECE/TRANS/ 16).
«Αερολιμένες» νοούνται κατά την έννοια της οδηγίας αυτής τα
αεροδρόμια που ανταποκρίνονται στον ορ ισμό που δίνει η
συμφωνία του Σικάγου του

1944

για την ίδρυση της Διεδνούς

Οργάνωσης Πολιτικής Αεροπορίας ( Π αράρτημα

14).

ΠΙΝΑΚΑΣ Α2

ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΕ ΜΕ ΒΑΣΗ ΕΙΔΙΚΑ
ΓΝΩΡΙΣΜΑΤΑ ΤΟΥΣ

1.

Ενεργειακή βιομηχανία

α) Βιομηχανικές εγκαταστάσεις για την παροχή ηλεκτρι
κής ενέργειας, ατμού και 6ερμού ύδατος (εφόσον δεν

«Οδοί ταχείας κυκλοφορίας>> νοούνται κατά την έννοια της

οδηγίας οι οδοί ταχείας κυκλοφορ ίας σύμφωνα με τους ορι

••

υδρογεωτρήσεις

l KW).

για την κατεργασία και μεταποίηση του αμιάντου και

6.

γεωτρήσεις για την απο6ήκευση πυρηνικών κατα-

γ) Εξόρυξη ορυκτών εκτός από τα μέταλλα και τις ορυ

θήκευση ή οριστική διάθεση ραδιενεργών καταλοίπων .

4.

γεω6ερμικές γεωτρήσεις

Γεωργία

ε) Επίγεια αποθήκευση ορυκτών καυσίμων
στ) Βιομηχανική μπρ ικετοποίηση λιθάν{)ρακα και λιγνίτη

ζ) Εγκαταστάσεις για την παραγωγή ή τον εμπλουτισμό
πυρηνικών καυσίμων

η) Εγκαταστάσεις επανεπεξεργασίας ακτινοβολημένων
πυρηνικών καυσίμων

θ) Εγκαταστάσεις υποδοχής και επεξεργασίας ραδιενερ
γών καταλοίπων
στο Π αρ.

(εφόσον δεν συμπεριλαμβάνονται

1)

ι) Υδροηλεκτρικές εγκαταστάσεις.

α) · Εργα αγροτικού αναδασμού

β) · Εργα χρησιμοποίησης χέρσων γαιών ή ημιφυσικών
εκτάσεων προς εντατική γεωργική εκμετάλλευση
γ) · Εργα γεωργικής υδραυλικής
δ) Δενδροφυτεύσεις για δημιουργία δασών που μπορούν
να οδηγήσουν σε αρνητικές, από οικολογική άποψη,
μεταβολές και εκχερσώσεις με σκοπό μια άλλη μορφή
εκμετάλλευσης του εδάφους

4.

Μεταλλουργία

α) Εργοστάσια σιδήρου και χάλυβα, στα οποία συμπερι
λαμβάνονται τα χυτήρια· εγκαταστάσεις σφυρηλάτη
σης , συρματοποίησης και έλασης (εκτός από τις
εγκαταστάσεις που περιέχονται στο Πσ.e. 1)
β) Εγκαταστάσεις παραγωγής καθώ ς και τήξης, καθα
ρισμού,

εφελκυσμού

και

έλαση ς

των

σιδηρούχων
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μετάλλων, εξαιρουμένων των πολυτίμων μετάλλων

στ) Φράγματα και λοιπές εγκαταστάσεις προς συγκράτη
ση ή μονιμότερη απο6ήκευ ση των υδάτων

γ) Κοίλανση και κατάτμηση μεγάλων τεμαχίων

δ) Κατεργασία επιφανειών και επικάλυψη μετάλλων
ε) Λεβητοποιία, κατασκευή δεξαμενών και άλλες λαμα

ζ) Τροχιόδρομοι, εναέρια ή υπόγεια μετρό , εναέριοι
σιδηρόδρομοι ή ανάλογες γραμμές ειδικού τύπου που
χρησιμοποιούνται αποκλειστικά ή κυρίως για τη μετα

ρινοκατασκευές

στ) Κατασκευή

και

συναρμολόγηση

αυτοκινήτων και

κινητήρων αυτοκινήτων

ζ) Ναυπηγεία
η) Εγκαταστάσεις κατασκευής και επισκευής αεροσκα
φών
θ) Κατασκευή σιδηροδρομικού υλικού
ι) Βαφεία κοίλανση με χρήση εκρηκτικ ών

ια) Εγκαταστάσεις φρύξης και περίτηξης μεταλλευμάτων

5.
6.

Χημική Βιομηχανία

1)

β) Παρασκευή φυτοφαρμάκων και φαρμακευτικών προ
ϊόντων, χρωμάτων και βερνικιών, ελαστομερών και
υπεροξειδίων

γ) Εγκαταστάσεις αποθήκευσης πετρελαίου, πετροχημι
κών και χημικών προϊόντων .
Βιομηχανία Τροφίμων

α) Βιομηχανία φυτικών και ζω ικών λιπαρών ουσιών
β) Κονσερβοποιία ζωικών και φυτικών προϊόντων
γ) Παρασκευή γαλακτοκομικών προϊόντων

δ) Ζυθοποιία και παραγωγή βύνης
ε) Ζαχαροπλαστική και παρασκευή σιροπιών
στ) Σφαγεία
ζ) Βιομηχανίες παραγωγής αμύλου

η) Εργοστάσια παραγωγής ιχt}υαλεύρου και ιχθυελαίου
θ) Ζαχαρουργεία

8.

Κλωστσϋφαντουργία, βιομηχανία δ έρ ματος, 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 κυπαρίνης
στ) Βυρσοδεψεία και λευκαντήρια δέρματος

9.

Βιομηχανία ελαστικού

Παραγωγή και κατεργασία προϊόντων που προέρχον
ται από ελαστομερή
\Ο.' Εργα Υποδομής
α) Εργασίες διαρρύθμισης βιομηχανικών ζωνών
β) Εργασίες πολεοδομίας
γ) Τελεφερίκ και συναφείς κατασκευές

δ) Κατασκευή δρόμων, λιμανιών (στα οποία συμπεριλαμ
βάνονται αλιευτικά λιμάνια) και αεροδρομίων (έργα
που δεν περιλαμβάνονται στο Παρ. 1)
ε) · Εργα διευθέτησης και ρύθμισης της ροής των ποτα
μών και χειμάρρων
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Έργα

α) Παραθεριστικοί

οικισμοί

διακοπών ,

ξενοδοχειακά

συγκροτήματα

β) Μόνιμες πίστες αγώνων και δοκιμών για αυτοκίνητα
και μοτοσυκλέτες

βλήτων και των οικιακών λυμάτων (εκτός από αυτές

α) Επεξεργασία ενδιάμεσων προϊόντων και παρασκευή
χημικών προϊόντων (εκτός από αυτά που περιέχονται

7.

11: Αλλα

γ) Εγκαταστάσεις για τη διάθεση των βιομηχανικών απο

Υαλουργία

στο Παρ .

φορά επιβατών
η) Εγκαταστάσεις πετρελαιαγωγών
6) Μαρίνες σκαφών αναψυχής

που περιλαμβάνονται στο Παρ.

1)

δ) Σταθμοί καθαρισμού
ε) Χώροι απόθεσης ιλύος
στ) Απο6ήκευση παλαιοσιδήρων

ζ) Παραγωγή τεχνητών ανοργάνων ινών
η) Παραγωγή, συσκευασία, φόρτωση πυρίτιδας και εκ
ρηκτικών υλών γόμωση φυσιγγίων και καψυλλίων

6)

Εργαστήρια τεμαχισμού

ΠΙΝΑΚΑΣ
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ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑ ΤΑΣ ΟΠΟΙΑΣ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ
ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ
ΤΥΠΟΥ Α

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Παραγωγής σακχάρεως εκ τεύτλων
Παραγωγής βασικών ανοργάνων χημικ ών προϊόντων
Παραγωγής χημικών λιπασμάτων

Παραγωγής πλαστικών υλών και συν6ετικών ρητινών
Παραγωγής πετροχημικών

Παραγωγής βασικών οργανικών ενδιαμέσων
Παραγωγής χαρτοπολτού

Διϋλίσεως ακα6άρτου πετρελαίου
Παραγωγής κωκ , λ ιγνιτοπλίν6ων και άλλων τυποποιημένων

καυσίμων

1Ο .

Αποθηκεύσεως , διανομής και επεξεργασίας άν6ρακος άνω
των

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

200

τόννων ημερησίως

Παραγωγής και εξαγωγής πετρελαίου
Παραγωγής τσιμέντων

Φρύξεως προϊόντων λευκολί6ου
Παραγωγής αμιάντου και ειδών αυτού
Παραγωγής χυτοσιδήρου
Παραγωγής χάλυ βος
Μεταλλουργίας μολύβδου
Μεταλλουργίας σιδηρονικελίου
Μεταλλουργίας χαλκού και κραμμάτων αυτού

Μεταλλουργίας αλουμινίου και κραμμάτων αυτού
Μεταλλουργίας άλλων κοινών μετάλλων και κραμμάτων
αυτών

22.
23.
24.
25.
26.

Ναυπηγήσεως μεταλλικών σκαφών
Παραγωγής ηλεκτρικής ενεργείας (6ερμική ς)
Αεριοποιήσεως άνt}ρακος

Παραγωγής 6είου
Νομο6ετημέναι βιομηχανικαί περιοχαί

ΠΙΝΑΚΑΣ
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ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑ ΤΑΣ ΟΠΟΙΑΣ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ
ΜΕι\ΕΤΗ ΠΕΡΙΒλλι\ΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ
ΤΥΠΟΥ Β

Ι. Σφαγής ζώων και εκδοράς αυτών, εκτός πουλερικών

2. Κονσερβοποιίας κρέατος
3. Πτηνοσφαγείων και επεξεργασίας κρέατος π.ουλερικών.
4 . Παρασκευής διατηρουμένου γάλακτος, βουτυρου, γιαουρτης

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11 .
12.
13.
14.
15.
16.

Παρασκευής χυμού εξ οπωρών
Π αρασκευής διατηρουμένων λαχανικών
Καδαρισμού - επεξεργασίας σταφίδας
Πυρηνελαιουργίας
Σπορελαιουργία

Χημικού καδαρισμού και υδρογονώσεως ελαίων και λιπών
Αλέσεως δημητριακών
Παραγωγής αμύλου και αμυλοσακχάρου

Παραγωγής ζυμών
Οινοπνευματοποιίας
Βυνο:ττοιίας και ζυ{}ο:ττοιίας

Παρασκευής και εμφιαλώσεως :ττοτών εκ χυμών και αναψυκτικών

17. Πλύσεως και απολιπάνσεως φυσικού ερίου
18. Βαφείων , λευκαντηρίων, φινιριστηρίων και τυποβαφείων
(άνω των 1.000 kg α ' ύλης/ανά ημέρα)
19. Κατασκευής τεχνητής ξυλείας
20. Παραγωγής χάρτου και χαρτονίου
21. Παραγωγής σολοδερμάτων και επανωδερ μάτων
22. Παραγωγής λοιπών δερμάτων
23. Παραγωγής συνδετικού δέρματος
24. Κατασκευής επισώτρων και αεροθαλάμων
25. Παραγωγής παντός είδους εκ πλαστικής ύλης δι ' αναμίξεως
με ίνας αμιάντου
.
.
.
26. Αναμίξεως και συσκευασίας χημικων λιπασματων (εξετασις
κατά περίπτωσιν)

27. Παραγωγής τεχνητών ινών μετάξης, ερίου , βάμβακος

28. Παραγωγής οργανικών χρωστικών ουσιών
29. Παραγωγής γλυκερίνης, λιπαρών οξέων, στεατίνης και
παραφίνης

30.
31 .
32.
33.
34.
35.
36.

Παραγωγής λοιπών βασικών χημικών προϊόντων
Παραγωγής ασφαλτικών υλικών επιστρώσεως οδών
Παραγωγής ναφ{}αλίνης

Κατασκευής ειδών εκ πυριμάχων και οξυμάχων υλικών
Κατασκευής υαλοπινάκων και σκευών εξ υάλου εν γένει
Παραγωγής ινών εξ υάλου (υαλοβάμβακας)
Βιομηχανικής κατεργασίας μπετονίτου, περλίτου, καολίνου
κλπ.

37.
38.
39.
40.
4 1.
42.
43.
44.
45.
46.
47.

Ασβέστου
Παραγωγής γύψου
Κατασκευής ειδών εξ αμιαντοτσιμέντου
Επεξεργασίας {}είου
Παραγωγής λοιπών προϊόντων εκ μη μεταλλικών ορυκτών

Κατασκευής αντικειμένων εκ χυτοχάλυβος
Εξελάσεως σιδήρου

Κατασκευής σιδηροσωλήνων, πλην ηλεκτρομονωτικών
Ανακτήσεως μολύ βδου εις χυτήρια

Ανακτήσεως λοιπών μετάλλων εις χυτήρια (πλην σιδήρου)
Επιμεταλλώσεως και οξειδώσεως μετάλλων και ανοδιώσεως

αλουμινίου (άνω των 50 KVA}
48. Παραγωγής αυτοκινήτων
49. Κατασκευής συσσωρευτών
50. Παραγωγής φωταερίου
51 . Εστιών καύσεως, στερεών καυσίμων (κωκ, λιθάνθρακες
κλπ .) άνω των 10.000.000 KCal/H
52. Παραγωγής σαπώνων
53. Παραγωγής απορρυπαντικών
54. Παραγωγής γεωργικών φαρμάκων, εντομοκτόνων
55. Παραγωγής εκρηκτικών, πλην πυροτεχνημάτων
56. Επεξεργασίας (αναγεννήσεως) μεταχειρισμένων ορυκτελαί
ων ή παραγωγής ορυκτελαίων

57. Επιφανειακής επεξεργασίας μετάλλων (βαφή δια θερμικής
σταθεροποιήσεως)
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Έκτακτα περιστατικό
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κίνδυνος

Στερεό απόβλητα

Υγρό απόβλητα
Σκόνη

Οσ μές
Αέριο ι ρύποι

ΔονιΊσεις οπό το εργοστάσιο
θόρυβος εσνοστασιου
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Ηεταφορό πρώτων υλών
Πρώτες ύλες
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