ΣΜΖΜΑ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ
ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΓΔΩΡΓΗΑ, ΦΤΗΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΗ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ

ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ ΟΗ ΟΠΟΗΔ ΠΡΔΠΔΗ ΝΑ ΠΔΡΗΛΑΜΒΑΝΟΝΣΑΗ ΣΖ ΜΔΛΔΣΖ ΓΔΟΤΑ ΔΚΣΗΜΖΖ ΠΟΤ ΔΣΟΗΜΑΕΔΣΑΗ
ΓΗΑ ΔΡΓΑ Ή ΥΔΓΗΑ ΠΟΤ ΔΜΠΗΠΣΟΤΝ Ή ΓΔΗΣΝΗΑΕΟΤΝ ΜΔ ΠΔΡΗΟΥΔ ΣΟΤ ΓΗΚΣΤΟΤ ΝΑTURA 2000
Οι μελεηηηές θα πρέπει να διαζθαλίζοσν ηη ζσμπερίληυη ζηη Μελέηη Γέοσζας Δκηίμηζης ηφν πιο κάηφ και να επιζσνάπηοσν ηον πιο
κάηφ καηάλογο ελέγτοσ ζηη μελέηη ηοσς, ζημειώνονηας με √ όζα έτοσν καλσθθεί ζε ασηή.
Καηάλογος Δλέγτοσ
Πληροθορίες για ηο ζτέδιο ή έργο
Χαξαθηεξηζηηθά ηνπ ζρεδίνπ ή έξγνπ πνπ ελδέρεηαη λα επεξεάζνπλ ηελ επξύηεξε πεξηνρή
Σπλνιηθή έθηαζε πνπ ζα θαηαιάβεη ην έξγν
Μέγεζνο θαη άιιεο πξνδηαγξαθέο ηνπ έξγνπ
Χαξαθηεξηζηηθά πθηζηάκελσλ, πξνηεηλόκελσλ ή άιισλ εγθεθξηκέλσλ ζρεδίσλ ή έξγσλ, πνπ πηζαλόλ λα πξνθαιέζνπλ δηαδξαζηηθέο ή ζπζζσξεπηηθέο
επηπηώζεηο καδί κε ην έξγν πνπ εμεηάδεηαη θαη πηζαλώο λα επεξεάζνπλ ηελ πεξηνρή
Πξνγξακκαηηζκέλεο ή πξνβιεπόκελεο πξσηνβνπιίεο (κέηξα, δξάζεηο) δηαηήξεζεο ηεο θύζεο πνπ ίζσο επεξεάζνπλ ην θαζεζηώο ηεο πεξηνρήο ζην
κέιινλ
Απνηύπσζε ζε ράξηε (ρσξνζέηεζε) ηεο ζρέζεο (π.ρ. απόζηαζε θηι.) κεηαμύ ηνπ πξνηεηλόκελνπ έξγνπ ή ηνπ ζρεδίνπ θαη ηεο πεξηνρήο ηνπ Δηθηύνπ
Natura 2000
Αλαθνξά εάλ απαηηείηαη EIA ή SEA γηα ην πξνηεηλόκελν έξγν ή ζρέδην
Πληροθορίες για ηην περιοτή Natura 2000
Οη ιόγνη γηα ην ραξαθηεξηζκό ηεο πεξηνρήο σο Natura 2000 (είδε θαη νηθόηνπνη)
Οη ζηόρνη δηαηήξεζεο θαη πξνζηαζίαο ηεο πεξηνρήο θαη νη παξάγνληεο πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ αμία δηαηήξεζεο ηεο πεξηνρήο
Τν πθηζηάκελν θαζεζηώο δηαηήξεζεο ηεο πεξηνρήο
Η πθηζηάκελε θαηάζηαζε ηεο πεξηνρήο (νηθόηνπνη, είδε, ηνπίν θαη ζπλεθηηθόηεηα ηεο πεξηνρήο)
Τα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ νηθνηόπσλ ηνπ Παξαξηήκαηνο Ι θαη ησλ εηδώλ ηνπ Παξαξηήκαηνο ΙΙ ηεο Οδεγίαο ησλ Οηθνηόπσλ (92/43/ΕΟΚ) θαη ησλ
πνπιηώλ ηνπ Παξαξηήκαηνο Ι ηεο Οδεγίαο γηα ηα Πνπιηά (2009/147/ΕΚ)
Η νηθνινγία (ιεηηνπξγία θαη δνκή) ησλ εηδώλ θαη νηθνηόπσλ θαη γεληθά ηνπ νηθνζπζηήκαηνο
Οη νηθνινγηθέο απαηηήζεηο θαη νη πηπρέο ηεο πεξηνρήο πνπ θξίλνληαη επάισηεο ζηηο αιιαγέο θαη ζηελ αιιαγή ρξήζεο γεο
Τα βαζηθά ζηνηρεία δνκήο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ νηθνζπζηήκαηνο πνπ δεκηνπξγνύλ θαη δηαηεξνύλ ηελ αθεξαηόηεηα ηεο πεξηνρήο (ζηνρεία ηνπίνπ)
Οη αλζξσπνγελείο θαη επνρηαθέο επηδξάζεηο (βηνηηθνί θαη αβηνηηθνί παξάγνληεο) ζε θύξηνπο νηθόηνπνπο ηνπ Παξαξηήκαηνο Ι θαη εηδώλ ηνπ Παξαξηήκαηνο
ΙΙ ηεο Οδεγίαο ησλ Οηθνηόπσλ (92/43/ΕΟΚ) θαη ηνπ Παξαξηήκαηνο Ι ηεο Οδεγίαο γηα ηα Πνπιηά (2009/147/ΕΚ)

Άιια ζέκαηα δηαρείξηζεο, δηαηήξεζεο θαη πξνζηαζίαο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πεξηνρή, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ πηζαλώλ κειινληηθώλ θπζηθώλ αιιαγώλ,
ιακβάλνληαο ππόςε θαη ηνλ αλζξσπνγελή παξάγνληα
Πληροθορίες ζτεηικά με ηοσς ζηότοσς διαηήρηζης ηης προζηαηεσόμενης περιοτής ζε ζτέζη με ηο ζτέδιο ή έργο
Σρέζε έξγνπ/ζρεδίνπ κε ηε δηαρείξηζε ηεο πεξηνρήο
Επηπηώζεηο από ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ/ζρεδίνπ ζηνπο ζηόρνπο δηαηήξεζεο ηεο πεξηνρήο (νηθόηνπνπο θαη είδε) θαη ζηα ζηνηρεία ηνπ ηνπίνπ
Πηζαλόηεηα πξόθιεζεο θαζπζηεξήζεσλ ζηελ επίηεπμε ησλ ζηόρσλ δηαηήξεζεο ηεο πεξηνρήο
Πηζαλόηεηα επεξεαζκνύ ηεο πξόνδνπ γηα επίηεπμε ησλ ζηόρσλ δηαηήξεζεο ηεο πεξηνρήο
Πηζαλόηεηα δηαηάξαμεο ησλ αβηνηηθώλ θαη βηνηηθώλ παξαγόλησλ πνπ δηαηεξνύλ ηελ επλντθή θαηάζηαζε ηεο πεξηνρήο
Άλλοι ζηότοι: Πληροθορίες καηά πόζον ηο ζτέδιο ή έργο έτει ηη δσναηόηηηα να:
Πξνθαιέζεη αιιαγέο ζε δσηηθήο ζεκαζίαο πηπρέο (π.ρ. πνζνζηά εδνθνθάιπςεο θαη βιάζηεζεο, εθηξνπή αξγαθηώλ θαη πνηακώλ, ζξεπηηθό ηζνδύγην,
ηζνδύγην λεξνύ), πνπ θαζνξίδνπλ ηε δνκή θαη ιεηηνπξγία ηνπ νηθνζύζηεκαηνο
Αιιάμεη ηε δπλακηθή ησλ ζρέζεσλ (κεηαμύ, γηα παξάδεηγκα, ηνπ εδάθνπο θαη ηνπ λεξνύ ή ησλ θπηώλ θαη ησλ δώσλ) πνπ θαζνξίδνπλ ηε δνκή θαη/ή ηε
ιεηηνπξγία ηνπ νηθνζπζηήκαηνο
Παξέκβεη ζε πξνβιεθζείζεο ή αλακελόκελεο θπζηθέο αιιαγέο ηεο πεξηνρήο, όπσο λα επεξεάζεη ηε δπλακηθή ηνπ λεξνύ ή ηε ρεκηθή ζύλζεζε
Πξνθαιέζεη κείσζε ηεο έθηαζεο ησλ νηθνηόπσλ ηεο πεξηνρήο θαη ηεο ζπλεθηηθόηεηαο ηνπ Δηθηύνπ Natura 2000
Πξνθαιέζεη κείσζε ηνπ πιεζπζκνύ ησλ εηδώλ ρισξίδαο θαη παλίδαο
Αιιάμεη ηελ ηζνξξνπία κεηαμύ ησλ εηδώλ ρισξίδαο θαη παλίδαο
Μεηώζεη ηε βηνπνηθηιόηεηα ηεο πεξηνρήο
Πξνθαιέζεη δηαηαξαρέο πνπ ζα κπνξνύζαλ λα επεξεάζνπλ ην κέγεζνο ηνπ πιεζπζκνύ ή ηελ ππθλόηεηα ή ηελ ηζνξξνπία κεηαμύ ησλ εηδώλ
Πξνθαιέζεη θαηαθεξκαηηζκό ησλ νηθνηόπσλ
Άλλες πληροθορίες
Έρνπλ εμεηαζηεί ελαιιαθηηθέο ιύζεηο
Σπληξέρνπλ επηηαθηηθνί ιόγνη δεκόζηνπ ζπκθέξνληνο γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ/ζρεδίνπ
Πξνηείλνληαη αληηζηαζκηζηηθά κέηξα θαη κέηξα κεηξηαζκνύ
Η Δένπζα Εθηίκεζε επηπηώζεσλ κε ηα ζπκπεξάζκαηά ηεο απνηειεί μερσξηζηό κέξνο ηεο ΜΕΕΠ/ΠΕΕΠ
Σπκπεξίιεςε βηνγξαθηθνύ ζεκεηώκαηνο ησλ εηδηθώλ πνπ έρνπλ εηνηκάζεη ηε Δένπζα Εθηίκεζε
Πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο γηα ηε δηαδηθαζία εθπόλεζεο Μειέηεο Δένπζαο Εθηίκεζεο ππάξρνπλ ζηα ζρεηηθά εγρεηξίδηα ηεο Επξσπατθήο Επηηξνπήο
ζηελ ηζηνζειίδα http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/index_en.htm
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