
 
 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ I 
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΚΑΣΑΣΑΞΗ 

 
1. Tα χαρακτθριςτικά του ζργου ι τθσ δραςτθριότθτασ και ιδιαίτερα: 
α) το είδοσ και το μζγεκοσ του ζργου ι τθσ δραςτθριότθτασ,  
β) θ ςυςςϊρευςθ και αλλθλεπίδραςθ με άλλα ζργα, 
γ) θ χριςθ των φυςικϊν πόρων, 
δ) θ παραγωγι αποβλιτων, 
ε) θ ρφπανςθ και οι οχλιςεισ, 
η) ο κίνδυνοσ ςοβαροφ ατυχιματοσ, ιδίωσ ωσ προσ χρθςιμοποιοφμενεσ ουςίεσ ι τεχνολογίεσ. 
2. H περιβαλλοντικι ευαιςκθςία των γεωγραφικϊν περιοχϊν που ενδζχεται να κιγοφν από το ζργο ι 
δραςτθριότθτα, ιδίωσ ωσ προσ: 
α) τθν υπάρχουςα χριςθ γθσ με ζμφαςθ ςτα κεςμοκετθμζνα ςχζδια χωροταξικισ οργάνωςθσ (όπωσ 
Ρυκμιςτικά χζδια, ΓΠ, ΧΟΟΑΠ, όρια οικιςμϊν), 
β) τον ςχετικό πλοφτο, τθν ποιότθτα και τθν αναγεννθτικι ικανότθτα των φυςικϊν πόρων τθσ περιοχισ, 
γ) τθν ικανότθτα απορρόφθςθσ του φυςικοφ περιβάλλοντοσ, με ιδιαίτερθ προςοχι ςτουσ υγροτόπουσ, 
ςτισ παράκτιεσ περιοχζσ, ςτισ ορεινζσ και δαςικζσ περιοχζσ, ςτισ περιοχζσ που ζχουν ενταχκεί ςτο 
φςτθμα Προςτατευόμενων Περιοχϊν του νόμου «Προςταςία τησ Βιοποικιλότητασ (Ν.   /2011), όπωσ 
ιςχφει, ςε περιοχζσ ςτισ οποίεσ καταςτρατθγοφνται ιδθ τα πρότυπα για τθν ποιότθτα του 
περιβάλλοντοσ που κακορίηει θ νομοκεςία και ςε τοπία ιςτορικισ, πολιτιςτικισ ι αρχαιολογικισ 
ςθμαςίασ. 
3. Σα χαρακτθριςτικά των ενδεχομζνων ςθμαντικϊν επιπτϊςεων του ζργου ι δραςτθριότθτασ, οι 
οποίεσ εξετάηονται ςε ςυνάρτθςθ με κριτιρια που κακορίηονται ανωτζρω ςτα ςθμεία αα και αβ, ιδίωσ 
ωσ προσ: 
α)τθν ζκταςθ των επιπτϊςεων (γεωγραφικι περιοχι και μζγεκοσ του κιγομζνου πλθκυςμοφ),  
β) το διαςυνοριακό χαρακτιρα των επιπτϊςεων, 
γ) το μζγεκοσ και τθν πολυπλοκότθτα των επιπτϊςεων, τθν πικανότθτα των επιπτϊςεων, 
δ)τθ διάρκεια, τθ ςυχνότθτα και τθν αναςτρεψιμότθτα των επιπτϊςεων 
 



ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ 
Ελάχιςτα Περιεχόμενα φακέλου ΜΠΕ 

1) Επιτρεπόμενεσ χριςεισ γθσ ςτθν περιοχι του ζργου ι τθσ δραςτθριότθτασ 
2) Περιγραφι τθσ κζςθσ του ζργου, του ςχεδιαςμοφ και των τεχνικϊν χαρακτθριςτικϊν του ςυνόλου 
του ζργου κατά τα ςτάδια τθσ καταςκευισ και τθσ λειτουργίασ. Επίςθσ, τθν περιγραφι των κυριότερων 
χαρακτθριςτικϊν των μεκόδων καταςκευισ, τθ φφςθ και τισ ποςότθτεσ των χρθςιμοποιοφμενων 
υλικϊν, κακϊσ και τθν περιγραφι των προβλεπόμενων τφπων και ποςότθτασ καταλοίπων και 
εκπομπϊν, ιδίωσ ςτα νερά, ατμόςφαιρα,  ζδαφοσ, κόρυβο, δονιςεισ, ακτινοβολίεσ, που αναμζνεται να 
προκφψουν από τθν καταςκευι και λειτουργία του προτεινόμενου ζργου ι τθσ δραςτθριότθτασ. 
2) Περιγραφι και αξιολόγθςθ των εναλλακτικϊν λφςεων, ιδίωσ ωσ προσ τθ κζςθ, το μζγεκοσ ι/και τθν 
τεχνολογία αυτϊν, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ μθδενικισ λφςθσ, που εξετάςτθκαν από τον φορζα του 
ζργου ι τθσ δραςτθριότθτασ και παρουςίαςθ των κφριων λόγων τθσ επιλογισ τθσ προτεινόμενθσ λφςθσ 
ςχετικά με τισ επιπτϊςεισ ςτο περιβάλλον.  
3) Περιγραφι των ςτοιχείων του φυςικοφ και ανκρωπογενοφσ περιβάλλοντοσ που ενδζχεται να κιγοφν 
ςθμαντικά από το προτεινόμενο ζργο ι δραςτθριότθτα, ςυμπεριλαμβανομζνων ειδικότερα του 
πλθκυςμοφ, τθσ πανίδασ, τθσ χλωρίδασ, των οικοτόπων, του εδάφουσ, του νεροφ, του αζρα, των 
κλιματικϊν παραγόντων, των υλικϊν αγακϊν, μεταξφ των οποίων θ αρχιτεκτονικι, πολιτιςτικι και 
αρχαιολογικι κλθρονομιά, το τοπίο, κακϊσ και θ περιγραφι τθσ αλλθλεπίδραςθσ των ςτοιχείων αυτϊν. 
4) Περιγραφι, εκτίμθςθ και αξιολόγθςθ των πικανά ςθμαντικϊν επιπτϊςεων που το προτεινόμενο 
ζργο ι δραςτθριότθτα ενδζχεται να προκαλζςει ςτο περιβάλλον από τθ χριςθ των φυςικϊν πόρων, 
τθν εκπομπι ρυπαντϊν, τθ δθμιουργία οχλιςεων και τθ διάκεςθ των αποβλιτων, το ςφνολο των 
δεδομζνων και τθν περιγραφι των μεκόδων που χρθςιμοποιικθκαν για τθν πρόβλεψθ και εκτίμθςθ 
των επιπτϊςεων ςτο περιβάλλον, με αναφορά ςτθν αξιοπιςτία των μεκόδων , κακϊσ και επιςιμανςθ 
των ενδεχόμενων δυςκολιϊν που προζκυψαν κατά τθ ςυλλογι των απαιτοφμενων πλθροφοριϊν. 
5) Αναλυτικι περιγραφι των μζτρων που προβλζπονται για να αποφευχκοφν, μειωκοφν, 
αποκαταςτακοφν και αντιςτακμιςτοφν οι ςθμαντικζσ δυςμενείσ επιπτϊςεισ του ζργου ι τθσ 
δραςτθριότθτασ ςτο περιβάλλον.  
6). χζδιο περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ που κα εφαρμοςτεί για τθ διαςφάλιςθ τθσ αποτελεςματικισ 
προςταςίασ του περιβάλλοντοσ και εφαρμογισ των προτεινόμενων μζτρων, το οποίο κα περιλαμβάνει 
και το προτεινόμενο πρόγραμμα παρακολοφκθςθσ. Σο πρόγραμμα παρακολοφκθςθσ ςτθν εφαρμογι 
του οποίου δεςμεφεται ο φορζασ του ζργου ι τθσ δραςτθριότθτασ περιλαμβάνει τουλάχιςτον:  
α) τισ παραμζτρουσ, τα ςτοιχεία  και  τουσ δείκτεσ του περιβάλλοντοσ  που παρακολουκοφνται,  
β) τισ μεκόδουσ, τον τόπο, τον χρόνο και τθ ςυχνότθτα καταγραφισ, 
γ) τα μζτρα διαςφάλιςθσ τθσ ποιότθτασ και αξιοπιςτίασ των καταγραφϊν, 
δ) το χρονοδιάγραμμα ενθμζρωςθσ του ΗΠΜ, 
6) Μθ τεχνικι περίλθψθ των πλθροφοριϊν που  περιλαμβάνονται ςτθ ΜΠΕ. 
7) Εξειδικευμζνεσ μελζτεσ οι οποίεσ τυχόν προζκυψαν κατά το ςτάδιο τθσ διαδικαςίασ ΠΠΠΑ (εφόςον 
ακολουκικθκε), και παρατίκενται ςε παράρτθμα τθσ ΜΠΕ. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ΦΤΛΛΟ ΚΑΣΑΓΡΑΦΗ ΑΤΘΑΙΡΕΣΗ ΚΑΣΑΚΕΤΗ 
                                        KAI YΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΠΡΟΣΙΜΟΤ ΔΙΑΣΗΡΗΗ ΓΙΑ ΚΑΣΟΙΚΙΕ 

 

 

 

1. Οηθνδνκηθή άδεηα    λαη (α)   όρη (β) 

2. Εληόο ζρεδίνπ ή νηθηζκνύ   λαη (α)   όρη (β)  πξόρεηξε θαηαζθεπή 

3. Είδνο ρξήζεο     θύξηα θαη κνλαδηθή θαηνηθία (α) 

  άιιε θαηνηθία (β) 

4. Υπέξβαζε δόκεζεο     ηεηξαγσληθά κέηξα θύξησλ ρώξσλ 

ηεηξαγσληθά κέηξα βνεζεηηθώλ ρώξσλ  

< 20% ηεο επηηξεπόκελεο δόκεζεο (α) 

> 20% ηεο επηηξεπόκελεο δόκεζεο (β) 

5.  Υπέξβαζε θαζ’ύςνο     εθαηνζηά 

< 20% ηνπ επηηξεπόκελνπ ύςνπο (α) 

> 20% ηνπ επηηξεπόκελνπ ύςνπο (β) 

6. Υπέξβαζε θάιπςεο     ηεηξαγσληθά κέηξα  

< 20% ηεο επηηξεπόκελεο θάιπςεο (α) 

> 20% ηεο επηηξεπόκελεο θάιπςεο (β) 

7. Παξαβίαζε πιάγησλ απνζηάζεσλ  < 20% ηεο ππνρξεσηηθήο απόζηαζεο Δ (α) 

> 20% ηεο ππνρξεσηηθήο απόζηαζεο Δ (β) 

8. Παξαβίαζε γξακκήο πξνθεπίνπ   < 20% ηεο ππνρξεσηηθήο πξαζηάο(α) 

> 20% ηεο ππνρξεσηηθήο πξαζηάο (β)  

9. Κνιπκβεηηθή δεμακελή (πηζίλα)    ηεηξαγσληθά κέηξα 

εκβαδνύ <35η.κ ή γηα ΑΜΕΑ ή κε ππξνζβεζηηθό θξνπλό (α) 

10. Αιιαγή σο πξνο ηελ ρξήζε   λαη (α)   όρη (β)  

 

 

Τν πξόζηηκν ζα ππνινγίδεηαη κε ηνλ ηύπν 

 Σεηραγωνικά Τ.Δ Φ 15% Φ ηιμή ζώνης Φ ζσνηελεζηές επιλεγμένων ηεηραγωνιδίων 

 

(Κάζε απζαίξεηε θαηαζθεπή ππνινγίδεηαη μερσξηζηά θαη ην ηειηθό πξόζηηκν είλαη άζξνηζκα ησλ επηκέξνπο.)  

(Γηα ηελ πεξίπησζε βνεζεηηθώλ ρώξσλ ππνινγίδεηαη ζπληειεζηήο 50% γηα ην πξόζηηκν) 

(Όηαλ δελ ππάξρεη νηθνδνκηθή άδεηα, δελ επηιέγεηαη θάπνην από ηα 4,5,6,7,8) 

(Σηηο πεξηπηώζεηο θνιπκβεηηθώλ δεμακελώλ ππνινγίδεηαη πξόζηηκν 80€/ηκ, εθηόο θαη αλ εκπίπηεη ζην 9.α) 

 
Σπληειεζηέο ηεηξαγσληδίσλ 
1.α= 1.0 1.β=3.0 
2.α= 1.0 2.β=2.0 
3.α= 0.5 3.β=1.0   
4.α= 1.0 4.β=1.5 
5.α= 1.2 5.β=1.5 
6.α= 1.2 6.β=1.5 
7.α= 1.2 7.β=1.5 
8.α= 1.5 8.β=2.0 
9.α=0.5 
10.α=1.5 10.β=1.0 
 



 
ΦΤΛΛΟ ΚΑΣΑΓΡΑΦΗ ΑΤΘΑΙΡΕΣΗ ΚΑΣΑΚΕΤΗ 

                            KAI YΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΠΡΟΣΙΜΟΤ ΔΙΑΣΗΡΗΗ ΓΙΑ ΥΡΗΕΙ ΠΛΗΝ ΚΑΣΟΙΚΙΑ 

 

 

ΜΕΓΑΛΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΑ ΑΚΙΝΗΣΑ     

Εκβαδό δεινύκελνπ 
ρώξνπ (η.κ.) αθηλήηνπ  

Αθίλεηα πξσηνγελνύο ηνκέα (αγξνηηθά, 
θηελνηξνθηθά) 

Αθίλεηα δεπηεξνγελνύο θαη ηξηηνγελνύο ηνκέα 
(εκπόξην, ππεξεζίεο, μελνδνρεία, βηνκεραλία, 

λνζνθνκεία θηι)  

 εληόο ζρεδίνπ  εθηόο ζρεδίνπ, κε ηηκή δώλεο 
άλσ ησλ 1000€ κε 30% 
πξνζαύμεζε  

εληόο ζρεδίνπ  εθηόο ζρεδίνπ, κε ηηκή 
δώλεο άλσ ησλ 1000€  
κε 30% πξνζαύμεζε  

Μηθξόηεξν ή ίζν ησλ 
500 η.κ.  

2% 3% 4% 6% 

Μεγαιύηεξν ησλ 500 
θαη κηθξόηεξν ή ίζν 
ησλ 2000 η.κ.  

3% 4% 6% 8% 

Μεγαιύηεξν ησλ 2000 
θαη κηθξόηεξν ή ίζν 
ησλ 5000 η.κ.  

4% 5% 8% 10% 

Μεγαιύηεξν ησλ 5000 
η.κ.  

5% 6% 10% 12% 

 

 

Τν πξόζηηκν ζα ππνινγίδεηαη κε ηνλ ηύπν 

 Σεηραγωνικά Τ.Δ Φ ηιμή ζώνης Φ ποζοζηό καηηγορίας 

  

 
 


