ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΡΥΠΑΣΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ (ΤΥΠΟΥ Β)

Στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου «Καταγραφή και πρώτη αξιολόγηση επικινδυνότητας ρυπασμένων χώρων από βιομηχανικά –
επικίνδυνα απόβλητα στην Περιφέρεια Αττικής και στους παρακάτω Νομούς της Ελλάδας: Θεσσαλονίκης, Βοιωτίας, Εύβοιας, Κοζάνης,
Αχαΐας, Ηρακλείου, Μαγνησίας, Καβάλας και Χαλκιδικής» μεταξύ του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Ειδική
Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» και της Κοινοπραξίας ENVIROPLAN A.E. – ΕΠΕΜ
Α.Ε. – ENVECO A.E., παρακαλείσθε όπως συμπληρώσετε το παρακάτω ερωτηματολόγιο για όσους εν δυνάμει ρυπασμένους χώρους
γνωρίζετε.
Ιδιαίτερα χρήσιμη κρίνεται και η κατά το δυνατόν επισύναψη οπτικής απεικόνισης (φωτογραφία) των εν λόγω χώρων.
Πριν τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου, είναι σημαντικό να ληφθούν υπόψη οι ακόλουθες διευκρινήσεις:
 «Εν δυνάμει ρυπασμένος χώρος» ορίζεται οποιοσδήποτε χώρος σχετίζεται με δραστηριότητα που ενδέχεται να προκαλεί ρύπανση στο
έδαφος, στα υπόγεια και επιφανειακά νερά.
 Οι εν δυνάμει ρυπασμένοι χώροι κατά κύριο λόγο περιλαμβάνουν:
o Χώρους επιχειρήσεων /παραγωγικών μονάδων /βιομηχανικών εγκαταστάσεων (σε λειτουργία ή εκτός λειτουργίας).
o Χώρους – εγκαταστάσεις αποθήκευσης / επεξεργασίας αποβλήτων.
o Ανεξέλεγκτους χώρους (μη αδειοδοτημένους χώρους διάθεσης, όπου κατά βάση είναι άγνωστος ο υπαίτιος της ρύπανσης ή δεν έχει
διαπιστωθεί η ταυτότητα του κατόχου του χώρου).

Α/Α

1

Στοιχεία Θέσης:
α) Τοπωνύμιο
β) Δημοτική Ενότητα
γ) Δήμος
δ) Νομός
ε) Συντεταγμένες ΕΓΣΑ ΄871
(x,y)

Στοιχεία
επιχείρησης/μονάδας/δραστηριότητας:
α) Όνομα
β) Διεύθυνση / Στοιχεία Επικοινωνίας

α)

α)

α) Είδος
δραστηριότητας βάσει
ΣΤΑΚΟΔ 082
(ή αλλιώς
περιγραφικά)
(βλέπε επισυναπτόμενο
Παράρτημα)
β) Δυναμικότητα
δραστηριότητας βάσει
περιβαλλοντικής
αδειοδότησης

Είδος παραγόμενων /
διαχειριζομένων
αποβλήτων:
α) βάσει ΕΚΑ3
β) σε περίπτωση μη
διαθέσιμου ΕΚΑ, βάσει
εκτίμησης4

α) Διαχείριση
αποβλήτων ανά
είδος (εντός ή
εκτός της
εγκατάστασης)

α)

α)

β) Μέσα /
υποδομές
προσωρινής
αποθήκευσης –
διάθεσης
(π.χ. υπέργεια ή
υπόγεια δεξαμενή)
α)

β)

β)

β)

β)
γ)
δ)

β)

ε) x:
y:

Μη επικίνδυνα
Επικίνδυνα

1

Ελληνικό Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς 1987
Στατιστική Ταξινόμηση Κλάδων Οικονομικής Δραστηριότητας 2008
3
Ευρωπαϊκός Κατάλογος Αποβλήτων
4
Εκτιμήστε το είδος των παραγόμενων / διαχειριζόμενων αποβλήτων ως εξής: περιγράψτε τα απόβλητα και εκτιμήστε την κατάταξή τους σε: i) Μη επικίνδυνα και ii) Επικίνδυνα.
2

Σχόλια /
Παρατηρήσεις

Α/Α

Εκτιμάται ότι υπάρχει ρύπανση στα ακόλουθα περιβαλλοντικά μέσα;

Εκτιμάται ότι υπάρχει αρνητική επίπτωση στα
ακόλουθα;
α) Δημόσια υγεία
β1) Περιβάλλον
(Χλωρίδα – Πανίδα)

α) Έδαφος

γ) Επιφανειακά ύδατα

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΙΣΩΣ

ΙΣΩΣ

ΙΣΩΣ

ΙΣΩΣ

ΑΓΝΩΣΤΟ

ΑΓΝΩΣΤΟ

ΑΓΝΩΣΤΟ

ΑΓΝΩΣΤΟ

β) Υπόγεια ύδατα

δ) Ίζημα

β2) Περιβάλλον
(Υδάτινα οικοσυστήματα)

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΙΣΩΣ

ΙΣΩΣ

ΙΣΩΣ

ΑΓΝΩΣΤΟ

ΑΓΝΩΣΤΟ

ΑΓΝΩΣΤΟ

Σχόλια / Παρατηρήσεις

Γίνεται ή γινόταν στο παρελθόν στον εξεταζόμενο χώρο απόρριψη Γίνεται ή γινόταν στο παρελθόν ταφή υλικών /
υγρών αποβλήτων στην αποχέτευση;
ουσιών οποιασδήποτε μορφής ή φύσης στον
εξεταζόμενο χώρο;
ΝΑΙ 5

ΟΧΙ

ΝΑΙ 5

Μη επικίνδυνα

Μη επικίνδυνα

Επικίνδυνα

Επικίνδυνα

5

ΟΧΙ

Εκτιμήστε το είδος των αποβλήτων ως εξής: περιγράψτε τα απόβλητα και εκτιμήστε την κατάταξή τους σε: i) Μη επικίνδυνα και ii) Επικίνδυνα.

π.χ. παρουσία ευαίσθητων /
προστατευόμενων
οικολογικών
συστημάτων,
παρουσία
ρηχού
υδροφορέα

