Περιβαλλοντικές μελέτες

Περιβαλλοντικές μελέτες για όλες τις δραστηριότητες (ΠΜΠΕ, ΜΠΕ)

Σύμφωνα με το νέο νόμο περί περιβαλλοντικής αδειοδότησης 4014/21-9/2011(ΦΕΚ
Α209/2011)

Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων, σε
συνάρτηση με την δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας
Υπουργείου περιβάλλοντος

Νέα Κατάταξη έργων σύμφωνα με :Την υπ’ αρίθμ. 1958 (ΦΕΚ 21 Β/13-01-2012) Απόφαση
«Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και
υποκατηγορίες με το άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν. 4014/21.09.2011».
- Υδραυλικά, Γεωτρήσεις, Αγροτικοί αναδασμοί, Αγωγοί και Δίκτυα, Αντιπλημμυρικά
- Έργα οδοποιίας- Τεχνικά έργα (Οδοποιία, Συστήματα Υποδομών
- Ειδικά έργα (Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Φωτοβολταικά-Αιολική Ενέργεια)
- Λιμενικά έργα (αλιευτικά καταφύγια, προβλήτες, Λιμένες)
- Πτηνοτροφικές εγκαταστάσεις -Κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις
- Ιχθυοτροφεία, Μυδοκαλιέργειες, εκτροφεία θηραμάτων
- Συνεργεία Αυτοκινήτων/Λιπαντήρια-Καύσιμα
- Ξενοδοχειακές επιχειρήσεις-τουριστικές εγκαταστάσεις-Εγκαταστάσεις Πολεοδομίας
-Οικοδομικά έργα
- Εξορύξεις και συναφείς δραστηριότητες
- Βιομηχανία τροφίμων, βιομηχανικές εγκαταστάσεις- Μεταποίηση
- Κεραίες κινητής τηλεφωνίας

Δείτε αναλυτικά τις κατηγορίες των έργων κάνoντας κλίκ εδώ
Στρατηγικές Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ)
Σύμφωνα με υπ΄αριθμ.ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ/οικ. 107017/05.09.2006 (ΦΕΚ 1225Β/2006) «περί
εκτίμησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισμένων οδηγιών και προγραμμάτων σε
συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2001/42/ΕΚ..»
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-

Ρυθμιστικά Σχέδια.
Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια.
Σχέδια Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοιχτών Πόλεων (Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π.).
Περιοχές Οργανωμένης Ανάπτυξης Παραγωγικών Δραστηριοτήτων (Π.Ο.Α.Π.Δ.).
Περιοχές Ειδικών Χωρικών Παρεμβάσεων (Π.Ε.Χ.Π.).
Σχέδια Ολοκληρωμένων Αστικών Παρεμβάσεων (Σ.Ο.Α.Π.).
Περιοχές Ειδικά Ρυθμιζόμενης Πολεοδόμησης (Π.Ε.Ρ.ΠΟ.).
Περιοχές Ολοκληρωμένης Τουριστικής Ανάπτυξης (Π.Ο.Τ.Α.).
Σχέδια Διαχείρισης Υδάτινων Συστημάτων.
Περιφερειακά Σχέδια Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ).
Σχέδια Εγγειοβελτιωτικών Έργων και Αξιοποίησης Εδαφοϋδατικών Πόρων.
Πρόγραμμα Ανάπτυξης Τουριστικών Λιμένων.

Οικολογικές μελέτες-Ειδική Οικολογική αξιολόγηση

Για έργα και δραστηριότητες κατηγορίας Α και Β που γίνονται σε περιοχές Natura.
Ειδικές Περιβαλλοντικές Μελέτες (ΕΠΜ)
Σύμφωνα την Κ.Υ.Α. 69269/5387/1990 (ΦΕΚ 678/Β25-1090) και το Ν. 1650/86 άρθρο 21 η
εκπόνηση των Ειδικών Περιβαλλοντικών Μελετών (Ε.Π.Μ.) αποτελεί εργαλείο επιλογής,
οριοθέτησης και κατευθύνσεων λειτουργίας και διαχείρισης των προστατευόμενων
περιοχών. Οι ΕΠΜ αποτελούν την σημαντικότερες μελέτες για την προστασία αλλά και την
διαχείριση των προστατευόμενων περιοχών.
Η σύνταξη τους νοείται μόνο με την συγκρότηση διεπιστημονικών ομάδων από μελετητές.
Ορνιθολογικές-Μελέτες
Οι ορνιθολογικές μελέτες προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των
προβλεπόμενων στις σχετικές διατάξεις της υπ. Αριθ. 11014/703/2003 ΚΥΑ, Προμελετών
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Π.Ε.Ε.), Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.)
και Περιβαλλοντικών Εκθέσεων (Π.Ε.), που απαιτούνται για την έγκριση των
περιβαλλοντικών όρων των αιτούμενων έργων ή δραστηριοτήτων
Η ΟΙΚΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ αναλαμβάνει την εκπόνηση των αντίστοιχων μελετών, συνδυάζοντας
της βιβλιογραφική έρευνα με την έρευνα πεδίου, για την αρτιότερη εκπόνηση της μελέτης
και την πραγματική κατάσταση περιβάλλοντος. Η έρευνα πεδίου γίνεται με
επιστημονικότητα και την χρήση εξοπλισμού (τηλεσκόπιο, κιάλια, φωτογραφική μηχανή,
ψηφιακή καταγραφή ήχου).
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Κατηγορία 25 Μελέτες φυτοτεχνικής διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου και
έργων πρασίνου .
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