ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΡΥΠΑΣΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ (ΤΥΠΟΥ Α)

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, Ηράκλειου, 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

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

Γνωρίζετε τον
ιδιοκτήτη του χώρου
αυτού; Αν ναι,
προσδιορίστε τον.

Συνθήκες υπό
τις οποίες
βρίσκονται τα
απόβλητα (π.χ.
συσκευασμένα σε
βαρέλια,
σακούλες κ.α.,
χύδην κ.λπ.)

Μπορείτε να
εκτιμήσετε την
έκταση του
ρυπασμένου χώρου;
Αν ναι, προσδιορίστε
την.

Μπορείτε να
προσδιορίσετε τη
χρονική περίοδο
έναρξης ρύπανσης του
χώρου; Αν ναι, ποια
είναι;

Μπορείτε να
εκτιμήσετε το είδος και
την προέλευση των
αποβλήτων που έχουν
εντοπιστεί; Αν ναι,
προσδιορίστε τα
(π.χ. βάσει κωδικού
ΕΚΑ2)

ΝΑΙ

ΝΑΙ

Κατάσταση
περιεκτών (π.χ.
διάβρωση,
διαρροή,
στεγανοί
περιέκτες κ.λπ.)
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Ελληνικό Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς 1987
Ευρωπαϊκός Κατάλογος Αποβλήτων
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Σχόλια /
Παρατηρήσεις

